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 )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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 ננך קרת סכוחימ מ: סכ6 גנך 61ק 3ו קמי מיסר6ליחנ"ך
hSbעדף, ן6מ1 כון6י ירטי געי סמ6רס סכרן כן וסדין . 3נסSh1a11 b'nhp ז% el~b enht . סתם נרסיגן ותו 
 מן סכ6 כחך כן רכיג6 וטמר כנוח b'D b~thel) י"1)וף
 . 56סרו 56טריי דר6 דססו6 וכגחך גמיוי ננך קלףושטרו
 וגם6ום סכוסיס נין סגטכו יסרק) כנוח 6יכ6 וס6סילע'י
 סכותי מן כנ6 בחך כן רכיג6 61מר . מ0ס וסויידוטכוס
 4 תקד סמ6 וס"ק ק6י )כגו תוק )6 ואנמך מכ))ככיר כי כתיב 1מד)6 מקמרי נגך 6ח יסיר גי זכחינ כנךקרוי
 . "ידומין %יחוס כנך קרף וק6 מלמלי ס6כ ויסירוכן

hDC16רממן ותנקט %טרו %טרויי . ספגטים ךעסרת דר 
 כסביל נעי מסמס . טכ") טקרות הסטו מורע 6המלקלס
 ד6כיו גכ sp 6ף )קייוסין מוססין 0"גו ז6יעקרו )16דלה
 וקמו 6כיו דכוך6י עכרן כן סכן 1כ) . סוס DD'כודרי
 6יכGnO 6 )סם( ך6מריגן גכ ט) 61ף . קלחומיכרה)
 עד מחס 111 )6 )י 6מר Shtnn1 קמיס 6מרימס כידינרי
 ot~r כניס כי גנזו כש לנקמר גמורים כוחיססעכשס
 סכוחיוו ע) סנ6 יסרק) לנר 6)6 למרען )6 נמי 60 ,יקדו
 ס16מר כפרק כר"ן נדסירם גי קחי hS1 סוס ,רדו%

  ופ)יג מ* )יכ6 יסרק) נח סי סנ6 שתי 6נ)נקיד~סין
 קיזוסיו סמ6רס סגרן ד3ן מסמע סד6 מכ) . כנךדקרת
 ועומוח מומר כת סמ16רסח )דירס נמעט מויןיס .נץדוסין
 כמיסגך Sol(hrJ )ן וגמיר6 6101י) . 3ס תססידנץדוסק
 ילשון %מון כעישו ע6י )זקוק . hnSn כיס גימםכרירם
 ts1(h כריסק לברורי lyre , סר"ן פי' לסי ז6מויו)6יכ6
 דצן סי6 ססיקח6 ד0)כח6 כגוס 6יכ6 601 ע) יסייגמ6ן
 זוכתי תכעס In)cb1 צגך קרוי סכותי מן h)oכסך

 6טת כילד נפרק קדנרסען כססיס1ח6 )0 מייתי7ת)מוד6
 ט"כ( ס"מ )דף נקירוסין ר161מר ונטרק ע"6( לג )דףקמיו
 6מר רסכ"י מכוס יוחנן 6"ר מנבן כמוס זו)?ס נכריתנני
 כגך קרף מגחך סכ6 כנך ע6מרי כגך 6ת יסיר כיקר6
 ד6יח6 61ע"ג כיבד נסרק שפס וב נירמס סי6 כךוט'

 טכ"1 כיך קרף ימורס מימר6)ית סכ6 כנך סגמר'כפלמח
 %1ש ניך קרוי מנחך 0נ6 נגך ט* סס סמפרסיסדעמ
 על סכ6 וסכו טחי bn)Sto שמסיקן וכנו כוסי עריס3נ6
DS(ת"ס )רף סמולן ס' כד6יח6 כסל ס%ז יסרם (S~D 
 זמגיז ומ)יסג6 )גסוגס 61סי4 שר סס סרי"ף דעת%ת*
 כגונ( 6יכ6 ו60 ע) דממך געי חייגן פיטות דס)כוח ס"ומככ:
 זב"שם סנס"ק 0סוגי6 ומן ח") וט' 9DtD יסר6) נכידכת
 יסר6)ימ ירט 16חו קדם 06 ממסמיל לספיד ירטו כלסיקוג')

 מיסר6ליח ססולירו ודוקא קידוסיןקידוחיו
~'D& 

 מומרת
 יסרק) tS'Ph מסרי )ס מוססין 6ין סגוחית מן 10)יזו6כ)
 6)6 כגו קרוי 6ין כן ממגס וסו)יד סגותיח טל סכ6גמור
 שסר6)יס שכורזו וזיקה סכתכ ומס . עג") כרר וגסנגס
 ס51וך )6 כסר סויד יסרק) נח ע) ס% DD' 6סי4ש)5

 וס"נ וט' סכונים מן 10)ידS1h 1 נסני) bSh)6כ:יעיגן
 סלן דפסקיק כיון ffll ווי) סמקן סרק סוף 3מרןכי6ית6
 סעד יסרך) כת ט) סנ6 וענד כוחי סיכת6 )סס(כשין
כער

~'Dh 
 6כ) קיווקוו קיזוסיו קדם 6י טכ) 6% מ) )6

 מן דס%יד שמר וכ"מ כמוס סו)ד סגכריח על h~oיסרכם
 ט% ימדף) נת ע) סנ6 ועני טחי זססקיק ריקמגיהת
 מטווי ויהדס סשורס מ 6ים 6סת 1)"ם סיויס )"סנסר
rsloצריכים לו לסל11ם 61סור קידוסין וקידומיו כהר tFhub 
 קמ"כ ס" לסרעכ"ן סמיומ:ות כמסוטם 6יח6 ו7כותס .טכ"ל
 חיסינו קידוסין סקידוסיו יסרק) כת סקידס )ט"ו מומר60ל0
 מכיס 167 מס סינמות גד6ית6 )סורו וסם סימנייהגוה*
5(01Gh כסקידם ומיסו דכו נסוף וססינ וכו' )טגון 

 כס מהסין שמלת gP~n מם חסל% קיזיס"קיהויי
 הסור 6101 נקרוכיו הסורס נתשנס מיס ו5םקיוותה

 מכותי מסעו ק %דס ו6ס נט ממפ ושיגסשקרופנדס

 ויכסח פ"ק כסילבי כד6מ:יגן סו6 ועיומס סומ כסריסרק)
 ר 61 )כגחים ילו מסתירו כפת לותר כשת 6יכ6016
 ליס 06 וס"ס כגך קרוי סטתי ען סכ6 נחך גןלכיג6
 tbv(b )מימר דריכה משע )מי סד6 ומק) . עב")מיסרה)
 סמורי: לגווני דמויין כיון כפח h'(h וס6 ע) פסיגד6מרי
 )י:ג5 כין )מ)ק onp ש והסי כטס )~60יכ6 סיקר )מנסנו
 הע"ג קמ6 ר)יסג6 )חנק )ן ןמוי ומהי ר6מרי. )6יכ6קמ6

 . כגך קרוי כמכריח מן סכ6 כגך 61ין כקר קרף כגך,דק6מר
 מסוס כס6 מס )6 6סי זרכ למימר יכינו מ"מ כגס6)6

 נני ע"3( מ"ב )דף סמולן כפרק כיגרסיגן ןקיווסיןמומרץ
 סעגח6 )מ6י דכריו s(s כיסרך) כ61 סלי ועלס טכ)נר
 )מיסר )ן 6יס כרמין ועל קירופין קיווסיו ימרץ) כתקיים 61י סו6 נומר כיסר6ל כיס סור ד6י מניגף כל' יוסי6"ר
 )6 6סי ורכ )וער נומק ככי 1% ן6י oh' רכ מס )6סכי
 ט"6( כ"כ )דף דינמוח נפ"נ דתנן מחרישך כמס ירטסוס
 סיכום מן סכיו 6סח 6ת סוטר מקוס מכ) כן לו סיסחי
 , סגפנית ומן ססטמס מן )1 סיס תעי מון דכר )כ) סו6וכס
 נסמ"נ  ליס רפייפי  פפי"ן 5ליפור סר"ר  פרברימסמט וסכי מקרי יסרק) קיווסין וקטרן 6חריס 6)6 מתיימסקינו נכרי סקי ס"ה( )דף כקיזוסין ס16מר כפ' hnthוכסיג
 ס6ס ממי"ן 6)יט,ר סר"ר 16מר ה") קס"כ סיטפין
 1)6 כתורס ס6מורוח 0מ)1ח מכ) nnhs נסויד ענרייןסיס
 קמיך וחי דכתיכ )0)11חו tatne) 6(1 מייכ 6יגו חסוכהטסס
 פולל ילק בפתר  טפבר שען שיך ע6מל וכתיגסמך
 פרסיהוכ

~pS'D ע"6( כ"ג )דף סלוקין סן  5לו בפ' רפלי 
 קודם 6נ) כקמיך סו6 סרי סיקס גין )טיניך קמיךונקלס
 )כ) ט"כ( כ"ג )וף r~D7 כמ"כ רחגיa~uhl 6 לחיך 5יגו)כן

 גחרכס 6ניןס לצנין ווקף ממומר 6ת לרכוס קמיך6כידח
 ומס ot~nh מס) 4 )יתן )למוד 61ין )1 6סר 6ת )ו)סמויר
  לחס סיס Dh' סרב h~D) מין  לרף ססילמ בפרססמסטר
 סיס סדין מכורח )מגיס )חי6נון נכי4ח 6וכ) מומיהקזות
 סמומה 6כ) )סותתו שור סיס גתי כריכים עםעומס
 למוס כחיט רידית געי ססרי כריכים )ספוחו שחר)סכעיס
 ho1 . וחרכיח גסה תלתו חקם 6) ונו' שיך ימוךכי

 יסרה) סמטה סי ט) 6ף ע"6( ע"ד )דף נסיסדרין61מריק
 )עגין כגון למוס כסגן כתיכ ד)6 דכריס )ענין יוקץסו6

 ססידפ נכרי פ"ק ביבפוס כד5יס%  וגיטיןקיזוסין
 ב1י

~ro
 פכ"ל, בי  h-,o ססבפ"מ פפסרפ ספ5  ליירוסיו  מדפיין

  ופבוס.
 יפיג ון%י כרסקי Db' רב  רלפ5 פספפי  רפלפורי

  מסוט )יס סניור סוס )6 וסמ61) )ה6 )יס r'nDדרס
 ממוש קיןוסין נפגין )סחמיל ול6ף כסוייו 6פ/קיס )6זקל6
 קתיס 6מריתס כי י6מרי 6יכ6 )תחויי )יס מכעיסכי

  נשוים וכריס  סטס5וס  טז מקס "1 % לי 5מרדספו6ל
 הך1tSD 01SD , 5 רוס ל5  פילפל bo עסי 5ץכ ליסיפיט כוס 5י ונורקי . ילוו זים לנים  גי פגיו מס'סג6מו
  פסם יץ הלי ht'S1 וטוך נסויי  פו5  סכפוכרלץרפ

 סיhn~tcp 5סיפי
 נוגרסיי

p1D) ק"ל )דף פמ)ק ש 
 מטסם מסי 6% וכמוו מטי )ם  סלבס  )ומוין 6ין ת"רע"נ(
 ומיסו סר"ן סס וכחכ וגו' )מעמס ס)כס )1  סי6מרוטד

 )ך  6ין  כפוחו o)bO דסבטד פר  פסמ  יע ל6 כעחגי'נ16ער
 ז)6 ושי . עתן) ופסשס ס"ק כי6יח6 עמע נזו)פסק

 4מל ספסר נפת h)'b וס6 ד6מלי נ6יכ6 גמיס"מוס
 ולית . 1b'1DS סח)מוד חס )6 דכר ט גחמדס ן)6עסיס
 6ם ממקרס דין O'pDIDO גדולי 1DtDno 6מ6ילדקדק
 m~OD סומל נכי ךטסיטוח ע%ת6 זס61 הרקס .סמומרת
 גרטיס סגינן ד)6 6מר כמקוס נגלע לע"ג קידוסיןסקידומיו
 כמס פיפס כס חפתי וקידוסין ס"מ מכ"מ6כתריס

~'Db דעסתעיג6 )15 ו6י הכאליס, ורעים דסדיגן כותיקנני 
~DD סככריפ טל סב5 יטרלל  בן ילפ%  ילרו ~ריב  בלינו כי  מריןספירט 

grhlo כסיר ן6מוי נ*כ6 וס)שד6 סוגיה מוקימ% סוס 
hb
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 16(נח מב סב הרמ"א ותשובותשאלות

 )סי דסקסו סחוסן דטת כן גר6ס %(5ק . ליל קוטי36ל6
 וכו' )קירופיו מוססין ס,ס כימן סקידס כוחי דמיסירס"י
 ממור סקר עיסר6) ס%ךס )כריחקס3ר

 )קירוטי וחוסכיי
 6)6 מתיימס ך6יגו מוכם מסגיוח דככמס וחימסמומר
 פיס שות מסוס 6סי דרbnDDT 3 גר6ס וחירק וט'6חריס
 זריך דכריסס עסי וט' 56טרו %טרמי דר6 דססו6 כגחך)ש
 מיסר6)יי( כנך סססיכ 6סי רכ זככי מנין )6 7סמו6))ומר
 וגס נגס 6)6 נגך קרוי ס;וחית מן סכ6 גגך 61ין כגךקרוי
 iblrJD וךכרי ותיר15 6ט"ג כהימס סהוס' ססט)1 כמוחימס
 זכריכם )פי סכי מסוס הסירס מס )פרס )רם"יומקו
 כותים סעם6וס ען ממס "1 )6 6י;6.ד6תרי )סניםסוסך
 גמי ות)מון6 כסמן סמוקן וססיכ . מסגנות 6פ%ונשרים
 טד ד6מריגן ומרי . כנוח hot'(h )סקסוח עכש6)6

 )כס 7וק6 נהו מסכטת 6ס%ו וכי גשרים כושססעם6וס
 להימר 1)יכ6 כחיג ט)ייסו כגזו דכס' רקר6 ססכטיסכסרח
 ז)6 סמם ס6גי , יסודם כלס כחיכ גמי יהנדס נכי601
 ס6ומר כפרק ולסכמן hoS ווותיק , וכו' נגדו כס'כתיו
 דפריך ט"ב( )"1 )דף מטמיוין 6ין וכפרק ע"נ( ס"מ)דף

 7כחי3 610 שמוח כמכעס 6100 יסיר כי 33יח)מוד6
 טפי 6כורין 16מות ד(' ממוס מחס וטעמך מנין עמותס6ר

 דכגידחס מסוס ססנטיס טמרת גני ס"ס 6ש-עימקושח
 מס מסכמת Db" כגוסס ע) סכח31 גור מבמריעי טסיסגי
 ס,ס כומן כוחיס יסעו במרען דס6 ס))1 כ17רוח כןסבן
 סכי . כיןיסס 6כותיסס )נגסג 6)6 סם ע"ג עונןי)16

 סם גרסתן עוז יו") 7י3מוח פ"ק מריכי נסגס' גמימסמס
 ךי)מ6 "ידומין מוניטין סיס כומן סקידס כוחי 6סי רכ6מר

 )ס ומיקי דק6הי סו6 ושכטיסמעסרח
 ךקכיטי כווכחי

 )6 6מר לסמוק) קמים 6מריחס גי וכו' ומכול כחכחכגון
 )זלכ 7ייח6 ל"מ מסק גמורים גככיס olhnDn עד מטס,ץ
 קידוטין סוס מקיפם עומל 36) 7קכיעי נדוגמPht 6"6הי

hnttllhvמחוך . טכ") וכו' סמונן פ:. כדמייך PDD זגמכ ר'מ 
 ר)6 ק5ח מסמע זקכיטי כרוכשן 61פי)Db 1' )זרכי~ה6
1rrסס3טיס )עסרח דוק6 גשריס נכריס סעם6וס טן מכס 

 ססכטיס %סרח ע"כ( ק"י )דף מיק כפלק בסכמןודטוהס
 סיום מס קומר שיטול ל' עקיכ6 ר' רכלי )מ,ור עחידין6ין

 1)כ) )סס )סביו טחידס ooie %')ס 6ף ומקילמקסי)
 : 6מןיסרק)

 ממרוס כי ממעיו 6סר ססמועס טונס )6 הנהכמג
 ססריס כי עד כט5מכס סמח)וקת 6םגס)מ

 . 1)15ן קגטורי6 כדכדי . 65ן ככני גכטות כאיריסרקדו
 כ) . סממור 61תס 076 3ן 6גי . 1Dht ,ס 6) ,סוקרא
 . סר 61ין במקוך 6גי . סכני נגד סכנתו מ3י ירס6מד
 רפת סרסו . כקמוסס מסמוס סגיסס סיו וס טעי כיטז
 ;כר 6סר סת)ניס 6חר י3ו6 ומי . כמרייסס עעג))יד

 קו) ממעט 6ך 167 )6 עעייו 6סר כדיר וכפרס .עטוסו
 סכוספיסס . ככס )ו טסניע )זור 6וי . o~ls 1ג(1)טסת
 . עיגיסס מכין קורס טיט)1 )ומר . ניגיסס פיפטיס5ריכיס
 סתו )6 סגע)ניס סו בוסיות יבלו 6ח סכוכם גנורו6י,ס
 . כקמיסס )סמ05 . ידיסס ס) Q'W סס מחם)) . סגיסס)גן

 לקין P'h ור(מכמיס נג;)יסס נ6 י6 מוח סככו%עסג6י
 . גנר סס16י3 סיסס המדיגת . מעכר סט)ד 6ח)רשת
 1%)י . סמרימס וסממ)1קת . ס6סימס )3ס סמוק 11כרכר
 יכר6) סיס מ"1 . 0*עס nhro כקרן ))1 ס' סס6ילכי

 )נ %ר . עומס אורס כעור 6ך . כסופס ו)סכועס)6)0
 rhr ומן % ח"ן גגו המסן . גוסס 6מריגו יגוריוסמלך
 6סכס ע6 610 ו6ס . 13טס מרכ כמךקרוח 3ע)ססמגיפי
 . קוקס 6%1 גריסו6ג)

~DO 
 )ספי) . מעים 6דס גגי

 כקוס . סממ5כ כורות ט'י . סמ5כ ולסרוס סחורםמומת
 . ממגיס 6) כיח נמקוס קר6 עימס ימס עם בדממי6יס
 סמריס )כלחי . סמריכס מ3ט* 6מד ש slTJ כננס,%ס

 . )דכריו לנו סח ל6 לנכן יחס כי or וסיס . רכסוס51י6
 ריס ע) 6סר ר6ס וכאסר , מסתוריו onr osll 6סרטפס
 6' לפרץ 61מר מ)ססחרר. ממחו שכס )6 מתעורר. )1)6

otonטויו %6 סדכריס . כמקסדות nliso) . פמט6.5( וגחן( 
 ישסו ס)6 . רפשת חגשח )אופיס ;י פומעוח. סכך"וגיס לוי . מרון כיוס עיגן ))גד שסיס סח )6 . %,גרון)עדות
 )גרוס . סכקרגיסס מס ט) ימפו 1)6 . קוניסס ככורט)

 6י,ס ס"ן( )דף יומ6 6רו") שגל . פ)%יס ימיוס6יכיג1
 ~sp )גרוס ;שס . נתעסיו 1oc סריגו ס"מ וס סססמם))
 כ4 כנ13רס ג)כיס 61ח ט) ' . טסו יזי וסידים יעקבקו)

 . גרופיס ט5ח )ספר . מ53יט כגכורס וגרבר .מלחמתה
 . 13דק טסם 6סר otnwo יד pbDSI . כסלעים סךנרליחן, otr1DO ט) (t)mtr כתוקף לג,ור . (D'Dt1D קעג1וליחן
 יתש ob . ייר(ליס 3ין ע5מו )סכגיס )ו ומס . סמךוןמיס

 טכסיו וסגם . ס%6ס כרעס גו)ג)תו ירו15 פן .סגו)ייריס
 ס6יס לגלוח )כרתי . 61מת סריס כינרי )סקדיסמכנו

 המנ"ך דוד סיס oh 6ף . )ערמו יחוס t'ho 6נ) .כמוסעת
 שמי כ) ;י . יוסיף וככס שסיס יעמס כס כי .נוקמו
 ככל sp'1 )מכריו . alpn)1 כרועים . ג6סוף עליוסדור

 ס;תח מס ויתקן . ססחמע ממס יסוכ )6 06 .סקכשח
 ממכס מ"1 אסכר כי . סמ)"ך כגוק יגו סוס )6 כי .כחי)
 סשה סרעס ג) ט) . לסיר ומתיר )מרייס ממדיגס .סלך
 סןין 16 . ממונק כו,יס ין כסיסים ולח"כ . ג3עירסח)ס
 . D(psl יסים וסופסיהס יסרה) שמי סי ט) סח;מיססכין
 . )קאיו א"כ סיסמעו )סס וג'ען . דעתג1 נוו גסעכת3
 . ס3;") וכסין יריך טד סןכריס כ) יגימו סייחי )ט כיונס

 ומרמיסס גיוופיסס כ) ו6ף ., סמדסנס 6ם מכיניססויסכות
 קרוכ )ושין יריר 1;) . יבסרו כהס 6מליס )כ)תי .יתילו
 סיכלרו סוס מורס 16 סורר וס DS(' מן . כימך )דיןירזו
 %כל . שרם ת65 ממן וגוס . )אורס דיגו וי641 .גלמו
 S~a'S1 ומקן . כממרוקח ימווקו )כ) מסן סי)מדויכל6)
 )6 וחס . ומקוח כמנסס וקמר )יו) נ)ימ6 דיג6 כ3י)ים
 יסיו עגום טס בפיס 6ריכח רק . ס5דדיס מן 6מריססיד
 יסקייס %61י . סיריו טד נדין מחוגים )סיוח .ג5מדש
 . מית רססים מיס פוסל שמר . יזיד כן דגריכסס
 כי 61ף . סטוםס)3וךון יר6ט וס ע) סטונר 5ד כ)ושמת
 סדיק מסרי . עלס 6ין עכםיו כמטר . טחם )כופו כירינו6ין

 61י . משסיך וירקת כסן מיקמר ))כ ממוריססדכריס
1nohגמ)חך מג) ננדוף ונפיט . אמיך נין סמוע )קיים . 
 מסוף 6ססר כי 6ף נר5ון oitnh רק עכסיו כבגו )6 כן;)
 )שם דנרעו )סס סיוגעש . גססנו ע) ופנקס .שייגס ד3י וכמכיש כקנס כזרך טכסיו )7נל . נ6תסשים
 למוכרים משמטיס )גדו)יס ואסרי . ס)סס כפמ)י6סקוס
 . 6חכס ענקסיס סביו אמס חסמש )6 06 וסיס. .כסס
 מסוך י6% פון דכר 6ין גי . כ6חריח;ס יסים מסגרפס
 . מפס כקדדים נע 6מד ט) טכסיו נרכס )6 ומ"מ .מריוס
 ח6ח . ססעס )ו סבין 6רס 61ין . סרעס מי כס) גדטעד

 גנקס . עמו יסיס ססזין % סכ) )סגיכם ננסרסנסורס
 גמ)6 לגמזו וגס . קשו מן נעווריו סיסיס . עמרומויסם"י
 . tSD(1 סמס6 יככד )6 . כמ16ד% סן . כגוסנו סן .בהריו
 וגק3ן . )רפסו נ% וסמסרכ . ייכמסו 1)6 נגיל ו6תכ)
 ומי . מקוכ15ת 1)1ט1 6סכג, מכסי כ) . ס6ר15ח כ)ע)יו

 שן . סמ;מיס גק ס)וס 'O'D . ס)וס כ11רומי1סעוסס
 טנ) ע)יו נעליס 6ג1 . קטן סן נדו) סן כחורים כ) ע)ויביר
betו)6 ויענוד . ויקען פלג עכרי nuet סמליכם תעניגי 
 סירס כן סידיטו מי 1כ) . יכס כס651ת 6ו כז)ו%יססן

 כגסיך נסכרו גמרימסו . tSb(1 סמוע )נותי .73כרע1
כמוש : מזרפוסעווכחי
 6"תי ר41 ט.6( )"6 )דף o'nlo חוקת פ' נרמיני
 ושי מזקס סגי ולכבס סי6 ז6כסש0 ססזי'

tnwh
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wthלכילו קקי נחמן 6"ר מוקם מגי ותכלס סכרי 
 ו),עוח6 מסקיגן 61ין 6מהיג6 6ין ר"ג לנור סי6ר6כסתיס ססד' 6ייה' סדר , hnolh כחוקת 6רט6 161קי לכיוסככדי
 כע6 י6ח )סגגס ניחום ס)6 וק"ו כרם חייכיגן, )6 דיגלפני
 סיקר כין סגפם סרך ךכרי ע) סקרן זייני כם)יסיסמוסגי
 כשיגיס עסיסן )מהגלן כירין ככעסי ע)ימ ויהןחכיריו סדרי טן עוטס סלמס כמר גקן6 6חר וכין י:קיגדכמר

 כנור 6ח רכס מכס סרס כתחי)ס כי חס . כטיסממיניכ
 הכס )מס לרם: ויקמט סנהמר ?o 6) חט 1)6ויסקיגד
 ממס גן 6נרסס סמו 6חך כי לו יכו) )6 כי וירץ ותגסרטך,
 ,מס 6סר כ6מרהו נ5צ 16 ס6ןי מפי סמוגס ס5י)%")

 כפוקס )כחוכ וכהן ,יסקיגד כמר על ושלסין וסלך)ענוה
 מוסיף ומנס סמו מהמי) זסקעד מכמר 6יך ר)כוכדמה6
 Irth גמסמט ohn~o 6ת סרוס ספוח למטן רעהו עלרעס
 סכירור טד,ין כי כך טל לספסו נוב) לS~h 6 )שנוך6כס
 )פגי וקכ) וחמ"ד יכיל וממרמקיס ממרמקיס ששיפולסנים וסל מש ע) סקטרס סכך ו6ס כ) על וסגס ידענו )6כטךיס
 סדרך טריו מעכיר ססו6 6יך ויכקיגד כמר על סקרןזייני

 6ססר מקלחן nv7D )הס ססר6ס 3מס דבריו )מסוסע:יס
 )6 וכן זין כע) כפגי ס)6 גגכו מכסס וסטוכיסמצייפות
 )סקלות סוסיו וסוסים )כמום כמס סלמס כגס rh וסגסיטפס
 כקעת וסגס יסרבל כדיגי )דון כר51סר5וגו

~Dho 
 סחומייח

 סירס )6 מעתו 1כ) כנרו חוט Oto 1)6 )נכו 6הססהס
 וסגס , כרכים ולכרחו זיסקיגד כמל טל ~or ):ורררק

 סקרן מדייגי WD'r(1 לכמר תנ61גו סי6 כ,-סטמגורת
 5דיק )סיים 6וחוח 6והוהיו וכרי וסמו trnh )קו)כמצו
 ויסקיגר כמר ע) ספר מגילת וכחכו לו וס6מיגו כריכוסרקכם
 . ש טסו סלמס ידי וגמו) כרבוי )פי )כהוכ גיחן ל,6:ר
 לעיטור י נוסמר ר6ו ככר כי ת)ונותיג1 ט)שס )6וכיס

 1)6 סדין מן 0)6 וטויסין תכין 30"7 מ"ג( דף)מגמדית
 סיירו 6כ) , לתורס סייג לעסות 6ל6 הורס דגרי :)לעכור
 ויסקיגד וככער , סרט סלמס ויטס סגריר ע"ן , כטובמרע
 לרכים ידוע ככר כי כס )סתנןר כקעס סוס מ155)6

 ס6)כיס כי 61ססר לו סיס מס ידעגו ל6 כוס רקייי6 )6 רעס ומסמוטס סקרן מגככךי כ6' יוסכ סו6 :נססכתוך
 פנ6ננר ע"ד חע6 6סר nhr) I1DO לו ומלס טעו 6המ65
 סיעו דכר י65 )6 כ,ס וסגס . וגו' "סי ככט מכוךסוי

 . כפרן וטומדש גדר גוזרי . סקרן דייגי ירי עתהתמחוקן
 )6 כי 61מל1 טירה דייגי סגי לגו יכרו 6טר 6ת סיטיםכי

 סס"ס.סג16ן יוטו 631 ומוכין כסיותיך סדכריס לסםסיימו
 גכר6 דסס61 דככ6 כעל סמחגנד 610 קלמן מס,-"רסיסים
 )פגי דין טייח יהקיגן כמר לסיות סכתכו מס כחכווהן
 גכרוכי6 115ח וי:קיגד מכער ממטס קמרי וסגס . רח')סג16ן
 16חו )דון פפסול ממי הון מיכר6ל 6חד כ) לפגי 5"דנסיות
 מסדין )ומר יהכוסטו 1)6 וסורו כסו סדרו כוג6יווסייגו
 ק6 סגדו) כ"ד )פני פסוען כמס וכ"מ ,יסקיגן כמרעם

 סנדו) סכ"ד פסו כדיגים סמכורריס סדייגיס רס"מ6וי)ג6
 גתכ וכן וגו' ססס כימים יסיס 6סר סכופס 6לסנ6מר
 ,ס6מחי סגרו) נ"ך )סגי )לכת סר51ס כמס 1;"סמגדול מכ"י סו6 כדורו סממוגס כ"ן דיל י"ר סי' O~Dסטור
 צודקי 6ע ס"ן h)r5 מסר"ר ורכג6 מרג6 כגלון כ"ידסייגו
 ממרדכי 1סכי16 מרך( וט )סוף סהוה' ספי' כמו עבוסדין

 סגדול כ"ך דס:גת )ר"י וגטקס 5ffr1 ס)כס לפתקוס6כר"י
ג חוכע 6ף דפי' ר"ח ו6ף וכו' חוכע 1ל6 )סימר הצלגחכע

 מ:: ?DOi' גס " בי :ק~
 סדין ח,ר עיסג כקין כמקוס מקוס מכל עמ' כך~שן
 גמר עס ססדין ר61יו 5חרי סל6 6גחע גג( ולכןלסיגי
 ונביו טוטקו סיר עסוק ולסליל סחמון לבסר לסיגודכקינד
 סכי דךינ6 )6מר עעירגו סעכורריס סדייגיס דגרילמבלגת

 סלקת סכרכ6 ויסקיגד כמר דסייגו ס5ררין כ' כיכב.סו6
 trth )סגי )דון ססשך לוכ)ין לירין s~io סלמס סו65כסדי
 וטס . וכריסם יקירו וחס ס5רדיס כ' סיהר15 סגדו)כ"ר

 דע ניח נמרס נוירהג1 כתוקף שריס ח"מ מבגחנוס)יקג6
 )כוO 6(stf כ5דדיס כגי ט) *( ס5חשן כ"ך וכמרסמעליון
 סס )דון נגסו כסמו 6מד )סיום )וכלין )ק"ק מסמוך יריךע)

 יומרס קיט 6ה ימרס 5סר 5ד וכל ה:)ומוהיו )6ור)ס1לי6
 1D1DI וכעוס"כ גטוס'1 . ככפוש ג)קס )סיות . סםמיסמן
 3ו6 עד יסרבל דייגי ט) מלוס וכ,ס . סכיגייס (Pbיפו)

 : )ירוס)יסגו6)
 לסריס . יתנו ס' תורח ו6ח . יחס סריס יסיק) ריינמה

 . מקרכיו סלט )כער . עמנו מדרךמקסם
 )6 61והוהי1 . ממענו סמועס . )ירינו סגיט 6כר3מטסס
 6מ( טל מעכרין נמדינס סקו) ע6 56ר סנוטסס .ר6ימ
 DD(O וגוי 16ן תרסס 3ו קכורס טדיין )יגס 6o~lprמת
 מפרס כוס ot(O . 0ח)5ס ידם )6מר סגםדכס דסייגוכקר
 קמר מקח לסמור )ס מסיס )כעלס 6סס סכין סדכקוחמק
 וכ16ח . זכוקוח סוככות ע"מ , רמוקוח ססגפסוח 61ע"פלמן
 )כס ע) מחס ל6 ו6ח וכ) סיכום כמוז רוח ס6פסנפסס
 וסגס . געורים שוף מפריך מרגן סרכקיס כין פירודמריס
 6'ך 63מרס וסגים וסו)כיס סטוכריס יסמיעעוחזסוח

 )כעלס סעסחס כמו לו כהטווס )גפסו יר6 סיסמבמסויך
 קול 1ס51י6 גדם ממגו ידם )כלחי מחסכות ומסדסר6מון
 מ"ע )יף פסחים S~nb וסגס . סגמ%ס ollp סקידסס6יך
 סלכוס יודע סוייגו כסכת נסר )6כ1) לסול ס6נז טסט"ו(
 ל6 סיס 061 מגס )6 קרohn 6 סוס )6יס וכןסחיטס
 סתקגס כי ונס )רגליו טמן 6סר גרסתו מילכד ס"תסימם
 6כס ססמקדס ומפורסם ירוט שנסר קלקלתו סי6סממי
 ס'נ כס) כרכרי טו.!יח )ו סחסווס )יכס ,קוקסכ:ודס
 דעת רכס ס6סס פ' סכי6 )סר6"ס .ר"ת ופרי )פי כי61ף
 רמויך )6 6כ) כמוגג יוקל סיעו סמתירס ט"מ( ור"תס"מ
 ססימ וסב עוכר )כ) oollnnl ירוט ססו6 דיון כגרוןכמו

 סחוטנס גטמחס 6מה ס6ס סו6 מסוט וסגס . )יכסוקוקס
 יכגיסס 1)6 )1 חרס ממח 6סת D'On קזוססכיסרכן)
 )6 סןכריס סיקר שסר למיס . רכס ס6סס פרקסר6"ס כזכרי כמכ61ר )65ח לריכס וכגסס עמד 06 "ף)עולס
 ט5ש סמסוךך סס5יstp 6 חמעת 06 כי סתעגו 1)6ירטט
 ממסות כן סיס קו) ס61 06 יוסגו )6 3ע5מו סקסו6ף
 וסמסודכת ממסורך על שרט המרגו טמו ובוכרו קע16
 ד3ריר(ס מעיטו עז תעהס זכר יטסו 1)6 סרס יוסיפו60)
 % 6ת Dr )ים6 נווחריס סס Qh ס)סס מךיגס חכמי)סגי
 ססכ"ך לתיגו וסגס . וסמק) יעין מדכריר(ס יסורו 1)6 )166

 סטערגכורג צחק מסל"ר o(ith וכר6סס כמעריססגיכרש )ייפגרו קיק קלופי ורוצי ק5יגי 00 ס,ס סחרו") 6)סקרוכ
 סר16יס ממס לכן , ססמ וסר"ר גרס חיים סר"רוס6)וסיס

 סרמכס דעתן כסי יאסרו יתירו ייייו סמס or כדכי)דון
 )מגוי) וכדי . 6ר5ס זכריסס מכ) ס5ודש מן 6מך יפיפןו6)
 %6ס סיקחו דסייט דייגים לסס גופיף סא"ל סכ"וכח

 דוך )סכים אפסר 061 מפרירים שכרסס גמסר"רס6)וף
 וסגס , טמסס גמגם ג"כ יסיס מ16יסער)ין )יכ מסר"רקרוכ
 סמכים מטסרין כמדיגת 6יס 6ין כי סמעגוכשסר
 ו)סודיע פרז לגדור כדי שמרגו כן טל )כו ע) סג")דכריס
 גח"ט( (mtrl לגרור ונצמגו כקרן עויין ח") t'o)b יםכי
 סנוסורכיס 6)1 נקידוסין plnDt ס)6 יסרק) כר כ)ע)

 ושפם? דכריט סיע:כו סי') סנוסווכיס ס) ככחה טקכעל סיסימי סטוגסין מלכו נכקס מידיו כךמיכ )יס )יסויירי: פיט 6ח נימרס מי וגל כ"י ט"מ גיתריס סיסיו ערסג")
 וב ויס16 יעכרו Qh סגיסי6ין לאחר 6ף )מפריסן יהןססדין
 פצ קוס וכוו . מכעיס סיחר סחי ססחר6ס 6מר 511ת

 : איסרלש משו; ג16ס יכרז)דייגי
וסל . b1'V דמ)גות6 ון'גי זמ)גוה6 דיש ע"5 מרס )הת נסור וממגש*(

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



 117נט מז מז הרמ"א, 'ותשובותשאלות

 סממ6ס חיקן לרבוכן סחת6ס נסנין ס36ה 6סי רע4ףן
 וקמר כסרוח כמ,קח סממהס מכר וסמטון)סמעון

 )6 סתעו)ס ובנור מכמיסו ור6ו3ן וו ממקס תיק;עכ6ונן
 )ומר סיכו) המיגו דנ6מן מן6 :6תן. ססננעין גראס .חקגס
 ומגו כביסורים ס)1 ט) גלמן וסיס חקגס נט5מוססי6

 ססירסי כמוד16רייח6
 ז6מרי' 60 סכי ק"ו( וף )ב"ק כתוס'

 ד)6 ועוד . יסכע סטעגס מקנח מודם תורס למרס מסמפגי
 דסיכ6 ע"כ( ג"ד )דף סגי,קין סרק ד6מריק מס6גרע

 דפירמו ולע"נ וע"מ, ג6תגיס ססכע)יס מכחיסיסססכע)יס
 מסומל סמtnhs 165(o כפעם )1 6ננל ך6ס 0חו0ס~תכס

 S~hl ן610ע סם ספילסו מסעם דסייגו נ") . גלמןסססומר
 עניו ונקמן כנעציו וסוי ידו חמת עדיין וסיס ר6סוג0כסטם
S3hפעם כין מיצוק 6ין סומר סייגו 6מר oltnh1 עג'ס )פסס 
1orlססו6 נסגמסס 61"כ טס. ועיין ספוסקיס ככ) פסוס 

-~/De
 )י onlh מהת תקנת 6ומריס וסכע)יס תקגחיס )6
 )תימר כ11 שיך ד)Dh) 6(~o 30ע)יס וזחי ככלוםכמיקח
 אוחו מכמיסין סכע)יס דסלי ר6סעס כפעס S~htסוכי)

 כסלוח נח,קח מגחיו 6)6 כריסמס 6מר ס)616ומריכ
 סכע)י0 06 ד6ף 1ח1 . נ6מייס סכע)יס דודתיכר6סוגס
 16ח1 תכמיסיס ססכט)יס 6)6 ס"* מיר ס6")מוריס

 ושנרי דס6 ג6נוגיס סנע)יס כסירם ססממ6ס161מליס
 מעורס 11 ממגיס סומל סיס )6 תקגחי0 )6 סומררתוכן
 מכחיטיס כססכע)יס גלמן 6יט ו6חר ומי כלמרסוכניו
 bnb1 ססו6 מ"1( )דף סחטן פרק hnth1 )60ונמיל
 טד וכו' עטתי )כין כיני גחגיירחי 61מר יסוזס דר'כלמיס
 , דגיך 6ת )פסע גלמן onb 61ין 6קס כוחי )רכריך6")

 מ5ר 6)6 כ)) גפרות ח,קח )כגיס סטין c~Dh קמןסרי
 כוהי 1)ד3ריו 610י) 6פ"ס פסו)יט נס לניסן וסנרי36י0ן
 לע"ג 11 כממקס ס"ס , כניו 6ח SID גלמן 6יעסו6

 ר16כן מכם 6)6 כסרס 6עס ןחמ6ס 6מר otclaדסתעק
 6)6 6יט וקולריו סוסי) 6ם"ס חקגחיס )6 6ומל1ר16כן
 סממ6ס )יסור גדמן 6ימ 6"כ ,1 מת6ס סומר 1)6כימר
 קותו הכמימין וכעסיס ו0ו5י) דמי כיחל blbכסומר
 דפרק ~6י דמ' ד)6 וקומר )מ)ק וקין . ג6מייססבט)יס
 מבגיס וחן יסרק) נחנקת. סיס סכגיס 6כי ד0חססועדן
 כגג סורס ח,קס )ס 6ין 11 ממקס נכי 6כ) כמוקחןנסקרו
or16 0חס דגס , 6יגו( e'D: כנימוקי ספירס כמו )6כ חוקס 
 כיקד ט"3( )דף ממדיר פ' ד6ית6 מס6, )סקסות 61ין .יוסף
 סוייגו וקמר 1ס6)1 סכרי )י חקן סרוגי לתרס דת ע)מורדת
 35ל מכחישים ס6סס סיין רוקי סר6"ם סס  ופסק ,6מח

 גלמנה כתונת  עטיין רוקי ססס ומיזמט גימלת סי%פכמיספו
 ק5ה מפסע וכן סכרי )טנין )6 36ן כתוכחס תפסילס)6

 ר3ס, ס6סס סרק ריס סמרדגי 1סכי16 סגיוקי! פרקכ6כר"י
 ו)כן  ק4)  %יפיר  3ס~9ס מכרי ono1 כ)) רפי ד)6די")
 ומינוק מסימוק prnnth hll~'h י)6 0יכSsh 6 ג6מגין6יק
 סכרי ןסהס יחו , וס"ס ט"3(  כ' )וף  גיפין ריס bnthזס
 ו6ף כחכס מ; יותר (YSI מסימג6 )6 ו)כן etb  סל6ינס
 פו5  וסרי פל4 %ילך כפלס  סל ך0כריע"נ

'Sr) 
 :וצוטפפ

 כ6ן 6כ)  סקרן  פס nDh  טס טוחנה מכר ו06חכגמטה6
 olh דג6מן מ6חר טפי מסיעני ודקי כלריס ט)ס0ממ6ס

 סכרי ט) נץ ג6מגח סי6 פכרי ר6ף ז6פסר ותו , ס)1ע)
 סכועת סרק סר"ן )6מגס וסר"ן 0ר6"ט בדכרי סס51"ע

  סר6טון סעד ן6ס סרמכ"ן כסס כתכ סמדיר ופרקסטדות
  ססוש רברבר  לריס nffn  עמן  שריסי  שסלי ו0כמיטנ6
  )ומר %ש"כ  לימן  %ילו  לבוסרי %פ"כ ב% ימך וטרם4
 גלמן יסים )עורס  שסיפר ד6"כ לנסור כחית )1סנחמ
 גלמן 6יגו ס"מ 6)6 סכי 6מר סוס כסי סוס ד6ישמיגו
 יכל מילט( ,  רידו מסיס P"Dh ריוו  בסלילו  5פריפ  טלט)
 דירי )וגחכ6ר ךרכגן 6יסור6 סוי נדחיס ט) וסממ6ססגן
 5נל  רססני ומז)  כע  סרפב"ן פל  otpiw ריס  נשולמלז

 כרפסי סגסוק כחכו וכן פ"ר 0" תמרי") 3חסילת כתכוכן
 )ונור ים 61"כ גלמן יסכגי וס") otpjtn ןיס ח"ןדף

 ך6ף 61פטר נחת6ש. וכ"מ )סק) 0ו)כיס ךר3גןד63יסור
 61מרי' סיחר 03 )ומגיס רכים דברי )יח6 דרשןויסור
 )שתירס סיט גכליס 3חמ6ח כ"ס )סק) ot))tb ברכוןכספיקת

 : (1o1DIhג6
 כמו 5נו מימיו נעלמו . מקוד גד1) מסם והאיש0ז

 שכימך יגיק ס6יוף סורי וסוכי .ג6ד
 ע"י כחכך קכ)חי שוס. דיקך וב) י5"1 סשה נשר"רדדר6
  ח6וחך פיל, פר  לומן  ינן  כ,5י  ופפופ  פפוספפ שמוגיפ)וגי
Sh(הידעו סר  סייר%יס טילי  כל בו  יסיפסי מדרסו מסוע  

  עוקר ח"ל  שעפלך  ססילפ  כגורסך. ספל בפיליפיפלייססי
 סויר רן  סל?ייו עד 113 11 וסוחגן 3פ)פו)1סריס

 עם מישהו ע) )ונור 1.."וי ספרבריס לרסס פתמלקסלינו כמלי
 גדורו ס6ין סקכ"ס )פ:י וינוע גנוי ,su ר"מ ט)טימרו
 סיו65 . כס וקון כלליס סס סדכריס להון כ) . וכו'כנוהו
 נפקס ממיקס סכיך וסוך  כסוסי  סלבס  סיין )דעתךסמיו
  )מסס שפלוס פתר  גרוף פי כי מומלט כמיקס )66מת
 קם )6 מסס וטד ממסם עליך )ותר  ר16י  ו:פ:מסיגי
 )פי מהסוס והסיס מלכס מעטות סממ)כס )ך 61ף .כנ,תס
 טו6) 6ני יחנרך מ6) יק une יחד) י6 דנריס נרוםגי

 )סיות דרכי ככ) סככי) )טיוחי כפי ויגיס עמדיסילתם
 וסח)נוידיס מקוס כק) כמותי ס)כ0 )י )קבוע עמדיס'
 סק4ח ו6ף טפס פר  סופרו כמו דכרי ע) ויעתדויבינו
opn'וימגן  פיספס 6)6 ס6ע0 יר6ס נ6ס חג6י ע) 6פי  
 מת16ות 6ף ורעיון כס3מיס )6 6כ) )פפהיס כרוהס כריחכי

 כסוס רסס 13 הפו) ס)6 סכחירי כדרך סייגו כמעהעיגיס
 11") מר כחג ועוד . כ)) ויר"ם עו)"ס והורח י6 6כ)5ד
  )מון וקכ)ה וט' כי סהפ6ר  h(h פר לי  טסי כוכן 111)6
 סכסכת סרכי) C"h1 ולוחו ויסר%"ל  מסע כדת ס)6מרע
  מורגם 6כר דכר כס6"ר nilhcno גס 56)1 סיס מסתמל)י

  ברכית כדי סס51י6 מס ס51י6 ע"ג ומטפו זכרממגו
 מע"ר בו 6סר 610 ס,כרתיו 6סר ועיתיס ומדקטיגורי6
 6ח סרס 6סר ס' והי  ליסלן מ5רע"ת )כן שפך 0יג"טכתוך
 ט מהככר סייחי דגר כחכי רוויתי מטס 5רס מכ)כפסי
 ססו6 מר ע) כד3רגו 61מרחי )גרגרותי טנק וכריווממחי
 )רוכ)יס סס6מין )ו די )6 ומר 6רי כ"כ )כו טרורסיס
 וכתב  DD(O'Dh בפיבי 3pD  סיף ילד  פ9יבל מסוקכ)
 טווחתי )נד טhS~ 14 כלכיס )סר6וח כחכו רתוךומקק
 שרבדן  טילטל וכדי ע"SD 1(h7 עסר"מ סוקן ע) 6ף6)6
tt)rhSע"י )הטריק ככחכ גריתי ט"מ ופרמי  קרמי פ"י  Tnb 
 סדור סיחפרסס כדי ניסך ע"י ס)6 6מר ע"י )ינווסכמתי
 מעיל וגעס0 )ידי כהנך כ6 סרס פס סגחפרססכמו

 כתמהי ס)6 60מת360) סמי 6ח )סכהיס יט) סחי 6ין 0)6 6עם: ומססומיס
  כקיט 6)6 קסס דכר סוס טויו.

%סר
 פורפיי

 יסיחגס )כו וד6גח רעיוגיו תמכיה יחיו  6)
 )חים 6וכט ס)6 לליחי כי 3גוכרין מ0ג3ל מ0חפינ6ונקרחי
 סססקות וכ) סמכוכות כ) כצהור חוסים כוי כידו6סר
 מסוה )י יודע 061 טויו כסרסורי ססעיתי1ס)61י
 61סכ וכתרתי)י כננקדי 6)יו ס6)ך גו מי הפקרתוגוך)
 דטוטתי מסחפיג6 6כ) רכו פסיי כח)מיד נקרקע)פניו
  סלסיסו סכתכח ומס . )וס עכס ס)6 יגרמו סדורוטועת
 חע 4 יחן 6סר ס' וחי וכו' כעיניו קטן כו6 וסגםוכו'

 כי 1DD ססכיס סמר ו6ף כגריון עמד ס)OSh 6 כןשפסוח
 פילינז  nrtnh 3ין מינוק סים דטחותמ5ית

~SD 
  כיסוף ע"י

nrtnhiשין  6וכ) ל%  בכיפוף  טילינז( h)o 6( 6ו3ן. גכי 
 עיגמו פחיות כ) כי 60)1 כפעעוה סוך )ו  סגילס סו6גכי6
 ומם": .  פפור מתסס פטס סל5 תמפפ רש  כיכול ע"יסי6
 י"6 )ט' מיישגיות ומגסות נ"נ( סי' לל"פ סספ"גפסלי

 ממיחל סיעו 11DD עיגיס rrlho יחנן 60 ע"6(מס)טח
ע"ד
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 מח מז הרמ"א ותשובותשאלות118
 he1 כ61 כשף סיגים 6מיוח דסחס hnlh מכסף ס)גן?

 6ת סכומו ס,( )זף מיתות ז' פרק קחגי סחע6עחמ(ין
 ופע'ג מישגי דסגס"ת )חקק מר מסנר עס .נס וט'סעיגיס
 גווע ככר ;י סייר ע 6% סמוך א )6 סרענ'ס ע)כוותק
 610 מקושח וכרונ סומנ"ס סי ע) ט* מוסדבספה"נ
 סיצס' סככני המקוס זקת שיו גנ)ק 1*ט ממםגמעתיק
 )יסג6 גס גנדו ורגנו יפו מרים מגו וכ)עדס ט)יושכקין
 ססנל מס נס ט)יו. כמופק כ)) )י מונן 6יגו מייממידסנ'ס
 תיגו וככיסוף )וקס גידוף כ)6 היגיס ד6חייח )חקקמל
oplSד)וקס מבחר 6גי תמס , כר מיחס מייכ ס6יט מלהר 
 תמסון ס:וכס 6)6 ממם מטסם כ)6 6פי)1 סו-מכיס)ןעה
 עימס יתמייכ )ohl 6 כס"נ עיכס נמי יחמייכ )6 )מסוט'
 מקמר ס)6 יסמיינ )6 מלקוח 6ף 6יכ ממס כמטפס6)6
 6101 כ"ך מיחוח ממייכי מלקות מייכי וי)פיגן כתלשךרמנס
 3)6 ו6ף ונקיךוסק ))'ס( גטרוח 6* נסרק נוח)פסיקס
 . כעיסס )מלק )גו ומקין )מדדי גדמם סלד נמס hibסיקס
 גסי מיחס עונם ומייכ ועכסף ממוסיף כעכור וגיושד
 מס"ס גרע )D.D 6 מעמס עמס ס)6 מחמת ממ"דדפטור
 1)6משק

~lpb 

 נק כח)מוד רמז 6סחכמ וכי וסוד . ע"ס
 nrtnb ע) בסי' כסירס"י עיין עיגיס rrehi עיגיס6חיוח
 )רף דמחייתין עימס ומינח וע) ס'ד( סיף 7נרייח6טימס
(ro06 061 דכריכס כסי כיניסס )מלק רמז סוס ס0עיע 
 6נ) סטר סו01DD 6 הלמרו זעכסף עיגיס כקומוע"כ( ס" )דף עישח ז' פ' מסוף סרעכ"ס ססיר0 עםסרנים
 )דכר גכגס )6 ת"כ מלקוט והיות ס3ת פטורי כגבבסור
 מס 06 כי )סעחיקס 6ססר 6י ס37ריס ושחן ג6)סקבות
 סל ))"ת כסמ"ג )סקסות ייס כתנת טד מכס. 06 פס6)

 דמכסף 3"ז עיתת )אסרת סגיהן מסוס 6מר . )מסליס(
 נמים %)ח , וט' נקלח שקרס 6100 במונך *ס נישקט'

 למו0נ 6יך דכליך )פי ד5"כ נייך מרס וסע)יתלדחיס
 ע) )וקין 06 א 3מקל6 )סהייס3 %1ין סכח3ססמ"כ
 עד גי דעכסף ח"ד מיתח (nlah בנימן מפני4סרש
 )%ין כג) ביילי וסתם ע"כ s9~rh ע3 לפקין כחץור"מ

 כחכ מסוי טיגיס %מידת כ)) %6רי 1)6 3מנך6ממסיק
 כמו י6 6% , מ%ך סזסר )6 )עס 61*כ וט' כהבור"מ
 סנחוריס סעף %ך סנדי'ס ע) גו%"ח פ 7עתכס ע)פע)ס

 )6 סלמו לפגי )6ו )1 ים ימו)ך קדמוגיס מימיםככי6ור0
 פופר חייו סמגויין נהוך וג0גס מזר 06 61ף תעכיר 1)6סחן
 מסרי דשנך עכ"ז )אסרת גיחן 6100 0ת6מר ס6מ,"ס6ת
 גפ) 61"כ ווכחו )16 פקין למכסף ממ6"כ w51r )שים

 כממשגן 6גי יודע סלך סדעח מכלעדי 6כ) ככירה,גרסה
 6)6 מגסף כ)6 6מר מטמן סיס כדטחך )6 6כ) מתכף610
 3)16 וגכ% מטוגן ככ)) סו6 )מכביס 6)6 כיסוף קרוטןטגן
hivw11CP 'עיגיס חמיות סנר כמחגיהין וסכר עקיכ6 1)ר 
 סטות ועיקר סס. טמוקיס וסוכרים 06ור 6כ) ולמריסיער
 מגי 3ור6י כרייסס וסססיק סרעכ"ס סמיכן כקמרדער

 ע) סש,ר נספרו ימ165 רכות וכ6* כן ו6יגט ססטריגיס
 )6 דסוכ )דעת ג18חיס 0סדכריס אכסנת עס נססר6טיח.

 ממנקות 16 קלמר3"ד קי5יד
 גפסופו SD bSh 610'1 *קין 6ין מטסס כו ס6ין יקש)מ-ד

 יריך נע"כ 0)6 והימס ט' ככיסיף לנירי דפוכרמשיתץ
 שין )16 נין יס מקוק דמם כס"נ פפור 6100 כך*מר
 )%ע מיוכ ים כסגיסס 3'ז מיתת )שסרת ייתן 16 עעכסכו
 דסכר כמלן עתגשק מנוקי סדומק Qht lar לוקק ס6ק6)6

rp~ltbצ2 צסציעובצ %ן:2 ש 
  ובריו נקט סחו גי כרכר קוסים מס וכו tnDb-עימסונציק
 עיגיס nrtnbl תעתע )6 ס) סמקר6 ומסרסי  ושכמיסמליב%
omפקס סירופ ככך hlo1 וס נסנגון כהורס )אוין כעס . 

OD16(סו6 וס כענין דטחי )נ6ר ממגי ס6)ח ס tps תוקף 
 גחכי מתוך סמג%ן ק5ת )סרגיס חוכ) כוס ומכלדעתך
 אפרוק ס)6 וכזי . ככוי ,oht(1 מאירך לש0 )י )מסמידי' rhr כקסת ס)sbD 6 תר6ס )1SD1 6 הרקס קלסו6פס
1DDממריכי מגיס כסיותי כי )יעה 6כי6ך סק:פור מחוך 
 אריסו סר'ר ס"ס ס6)1ף גיסך ס) ממרדכי 6הךסכמתי
 גשתיס מאייס דכליס כמס tnhlD1 ידך גחיכח מהוךססונס
tnthhh~o) 6מח רק נממש S~nh כחוס . דעחך השייח 
 כמעמס עכרמת6 כטנין ט"ב( תקמ"כ )דף מגסי ס06סנפרק
 מחוס ממקנ) 610 תונס סס וכחוב כו' ר"ת )פגיסכ6
 610 פסוח 6סס ס6ף קומר ושי . ור"מ ס6סס מניסומר
hShכסדיק מהם כאסל טחגס ממקב) נוכס סו6 סכי 

 דעי ((slp יתר )כ) כיון למי 16מר וע"כ , ר"יכתוספות
 ורע . הווכח רוק 6סס 6ף גפו) )סיגה כדי כ"מומגיס

 סכהוכ נוס ע) כעך ל"ת 0) 11 1ח310ס כחוכ ס)ךסנדפוס
 וככ) 6יגו סקי דפוס וכמרוכי סר"מ כסס ממת עיבפרק

 ל"3 מסרי ססגיס עגוסח 6ע1 וע"כ 6יגס סרסתיסגוסמ16ת
 ססגיס ממגיס מוכרי סו6 6)6 שסריס קורס רכ ,מןסיס
 איירי 0מח מי כסרק דסחס ספכע ג) מנין 1)6מכחון
 נרי6 ממתיח גגכיס היגס 7כחוכס מט)ט)יס 0)כמחוס
 ד6ס oah nnTtp כחונת 7):ו)ס קרק:וה )ענק וכייריוסכל
 ססגסתי 'OD )סי וכ"מ ממחגס ומומר ק) מ)קומוסטורפת
 ממגיס פסעם מסגם )כע) דסכ) טשח כ6; סכחוכ0067
 כתונות כסוף מרדכי ססגסות נסוף מהמכס וגס קותןוד)נ
 )מר וכין )מר נין מוריס )פק6 מ6י 61"ת וו") ע"גסוף
 נס)כס oll(ot מ16ן סו6 עמוק כי מעגין סס)וס עןוט'
 5ריכיס סס )כד ספרטיס hD(1 6% )סתר6וח הכס06

 כ6ו ס:חס 6)6 5כ6ות ס' מי כמוחס סרכם 6ף 6)6חושד
 ככשבת סזר6 סומל 6י סדין ומ! מכהנך קנוח 3עח)ידי
 )כסס סק1)מוס 6תך 0)6 מסר"ס )60לגו סגתונר~6סס
 סחכם onth יללני )6 ו6ס דעתך 6מל ו)ססעישסךכר
 ה)ני6 כהי opinhl ממקומי עוז )rh 6 דנכי סיפך)סדי6
 טהרים כן שלמה ופס כ)נ תכונך זנרי . ושקימט0)6

 : ס"ס י) לוריאיחיאל
 6101 עימס )קשות npnb OtltD נין )מ)קסל6שגיס כדשי ס6רכהו כ3ר . 6)ס 7ככיו SD מסכתי 6סררזז5ר2
 ס' סוד וכו' סגכי6 סו6 נס f'wn 0כח3 ומס וכשון.ס6מח
 וכסגס"ת ע"1 ס" מסרי"ק חסוכת נסככי ורקס 65)יר6יו
 כ"ס 3ססר וכן 1"), פזוו6"ס שסל"ס ססניסן סמיסיסעיימוגי
 6מי,ת הסרי וכחכו כ,1 מ)ק 6מר סכ) קע"ט סימןיוסף
 נוחיות סקסי מק סס  6ך כ% כרייס  tbl(o  סרנריסליחן רקיעי כמישריו דלחו ססע)ס גחם סמכחו"ר ומס . ססעיגיס
  וייון 5יפ שוב  נין פנמ?ומ  סכינן  סת)מיויס יגדעיגיס
  סססמ"נ  מכסו"ר  סכמם ופס מספר. מן ילפת  לגרריודפין
 כלמובס פסרי"ן ערפולי ככר בז'  סרפנ"ס פל ימלוקל%

  ופססמימיןפכסו"ר  עססרפנ"ס. ~or עז*ס  ססספ"גוכפג
 מסר מסיס 6)6 מנסחי יפס  בכסיבוס לפררכי  ססגסמיפס
מן

~IDOO 
 וכן מחגם ממקכ) גוכס וכ"מ ס06ס 6ין עזיין

  פפכפו"ר וסג"בח  סו%  סכן וח0כמ מע)חך זוק ס)י כמסרסו6
 כנר ס)6  פפוס  כם,יכל  סייעך נכייס 5יזפ כי  פבין%?י

b'oוק") יזו חמת : 
 בי% , סרר% 5י  5סס נכחו13ח hntna מעבייכמה

 סי' )עי) וגדססס ל סי פסרס"ל  נססונס'
 גרפס עסרס") חסונת וסוף , טכ") מידי )6 ותו עןפ'

 :ככסן
  כתונמ גני  סופי סרר%  רל5 סכסנסי  סגין 1Dth1ר4יעטו22

 )ומר פ)16ח )סר16ח חשך כגנור 61ורח ,6:ס
 1Steh כקפחני hSD עד )עלמך סדכר וסחיבת נגזימפך

nthlo)יס' מי לפיקס,  דכי 7יג6 כני נפסק כקינו 6)6 זעתי(*  6 6סנחך( סייחי O))D כקסתת ס)6 מקמר זטחי  
6נ)
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 . חקכ) חקנל ob מל6ומרס קמיע bS1 סי6 חורם%ל
 ווחיוחיסס ר6יותיסס ידטחי כנר ססכ6ח סר6יוח כב)דע
 ור(טוכ סיפך ועם'ת מסוס ג"ח נכי 6)6 חקגס עסוי)6 רכס סכרן )יס דלית 6)6 דכ"מ לויג6 למסווו! ס6ץעם
 כפסס מם6"כ דמעות ~hncl 6)6 גמיח 7)6 ספירה"יכעו

 סיס כתחי)ס וגס ט' מקרקע ע) סי:כודס עיקרד6ולכר
 )006 דממו 6ס6 ספור כחב ומס"ס , וק") :וחס מקלקט
 מטמע כמוכס )6סס סמו וכחכ סוסון וםיגס סמסקירכפרק
 )0 סמו מכחכ סל"ן מלמון יר6ס וכן , ככחוכחס )66כ)
 6עסיכס ולח"כ פיויס וסי6 )ס סמחוייכ מס לסלפרוט
 . ככתוכחס 1)6 כמונס ךוק6 מוריס סדכריס 6)1 כ)כו'
 טל מוריס ס6עס סגף 13ורות כפרט )דגשת ים וס1כ)

 6)מגס כסרק מדססקיגן כרורס ר6יס )ך סS3h 6 ,ס6מח
 מסמס %עגםגיווגית

~DiD) 
 מ6! 67עריגן olDD נלוס ל6

 ס)6 משיחר כפרט ostts סדרם דסומ6 )יס pir'nt )ךסם
 ד)6 נחייקרס 16 כססכיחס ציירי דסנו6 )ומר ודוחקמכרס
 ססקחי כך . ח)מוד6 קלמר ןסחמ6 סדרס פימת6מריגן
 1ח6מר טויס ס)6 'ודע סרותי כוך6י 6כ) כחירוסיוס:)יחי
l'haכסדרך 6)6 כגחייקרס, 16 כססכימס שירי וסמק ר6יס 
 ס)"ט סי' ת"ס נספר כחכ סמסרר6"י ח") מ65תימקוס
 כסטכיהס 7ת)עו67 סתע6 )16קעי סדומק 6מר עג'ןע3
 לו יס סלי סדין 6"כ , יסודו ש ע) וכגס כיחייקלסש
 06 תפס נ)כ לסוכי . ימיל ורמזר) יסתע ססונ~ע וציקריסוו
 )סטורת חטריחני 61) לך 6סר )ך ימי כסניך דכרי יכשו)6
 נעלס ק5רס וכירך ממדם נדכר כ"6 סרמסוגיס כרכרייוהר
 סקוס ו5תס . ס,מן ויכט)ו י)16 סדכריס כי , ohSotמהיו:

 . לוריש שלמה ככרי : פקסוכם6ך

 3סו דג'רייי יומי 60)ס סימיס לסרת ומלכיתה *(פס
 קהטרס ע) ו6סיכ כק5לס 6נ66יגסי

 נס עכסיר כס סמכסיר 6ס דפ)יגי שיטור ור: יופיןי' ממחלוקת ט4 סכיכ כ"ח . נעיגי סמ5טרך קלסו cnb1מט)הו
 ט) עלס ל6 מומס יותר לכס1גס סכת ושכסיר 6ך ,כפחס
 6טר מסגי ככחכ' כעקש מספק וס סעירוחי ככר .ןטהס
 כי סר6סוגיס כדגרי מנ61ר .סתירון וכ6 . )מטרחךכחכתי
 )נ6 ססהירוס דמ6מר ע"מ מבסרס )כסרס סכתסמכסיר
 o~ib ססו)יס קסרוכ טרמך ומגט . כסכסרס חלקו ל6נקם)
 גחירסו 1)6 )קמל סולד נחיר 6יך לרוסס ססי6מכם

 )וס, וכסר ליס ממור סולן הסיס ממ,רות מסם מסוס)כסרס
 דמ6מר )ומר ט"ב bSh . 61ט)ול6 %10 כ"6 כעיט וס6ין

 סכסירוס פס1)יס כרוב )כחמעס 61פע1 )קם) סעדססחירו
 . רוכי חרי ר6יכ6 עד תגס6 )6 ד6מס 6ט"ג )כסרסג"כ

 סהירוס "כ) סולד ססחירו O1~D זככ) מדיליוסוספחי
 6ין סטיר דרוכ מכח ססו)יס כססרוכ לפירו )כסוגםג"כ

l'h'Dnכסוגס התוסרו לקס) )כתירו 6ססר וסיס לכסתס( 
offDh1)6 )כסתס גס כגד סכסירו lps~ ע06ר כסכסרו 

 ט) ס6מיגוס )תקון יוכל )6 מעוות ס1)ז על )סס60מימ
 מס6 נחורסיס ער"ח 6)י כ6 סוכ . נסתיימו ממגע דירכ)

 קן6 סיס ס6ו) 6נ6 דף.ע"ד( )קי7ומץ ננמר6ד6מריגן
 כלכס יסורס 61"ר עד כת"נ כמקן טד וא' נרוקי)מחוקי
 ס)דכרי ק"ו סגיח6 , ככחס ומן6 כס )סכסיר חד6 ,כר"ג

 מבסיר כס סמגם'ר לזכרי 6)6 ככחס סוס) כססמכסיר
 ס"6 מסהס 6י , )6ממועיגן bnh מ6י ע16) 6נ6כפחס
 ודקיק קמ"ל )6 ססו)יס נרוכ 6נ) נסרים נרוכןק6
 כ6 מחירון בו מור ז)6 גוסמע 6)6 קלמר h51Dמע)חו
 מס מאחו מוס וסוסים , )רירי ותרחייסו ככתס וס6כס

 ייטחי )6 כי מן קר6חי וס כפלסו) סגןו) 6חי יט .ממוכיח
 עומד כתקפו סר6סון וסתירון 6)6 יקמר 6יך כי . כאמס
 יתרן 6)יע(ר ר' 1Dlhn כמי וס וסרי נכחס מפוסלודעת

 וש מעגין סמדנרח ועי) לשד 3ה חסו מסקני 0י6 י פסוגס*(

 כמו ורנו . )olpn 6(6 כ6ן "ין סכי קון יטגן יסכי
 כו )ר16ת כטח ח)תוך )י 6ין וכמו"ס כטס נח!מודרכו
 רוב ןפירס"י וס6 . מלוס כמולס טתכ 6גי ו6ת כסטיקוגס

ctitcn6 וכו' מרוסס כנון(פירס 1 l'hc) ממילין מעיר רוכ 
 )סס( יומסין כ:םיס לכן נקט מיגייסו b~m י"))כסוגס
 6מ,-י' 6י מעלתו סקסם סוכ . סס מע)' ציין תרווייסוגקט
 על סירס"י )מס דכריס )ס6ר ג6מגח )קם) וג6מגתמגו
  וג6מגח כפרטו פילסו )6 למס הו6 מיוחס סו6 וכסןפלוני
 )6 כס 1מכיו65 ע מקוסי6 גסמרחי ככר . כסן)כויייס

 ):וגיירי )6 6כ) סולד )כמרוה סגוגע כרכר 6)6ס6מיגוס
 כעכרס דלפי וטור 1)יורסו, עינוס סכע) 6סח )ספור 16כרן

 כמיק) קלמר סו6 מי ידטען 1)6 1כט) מסן 6מן וסירםכמגיס
 )1 וסיקס )~דכקיכ כסן תיגו וסתך ח"כ( ק' דף)יכמיה
 7)6 סכ6 כ"ט מחריו מיוהב ולעו ךכעיק תמריוותרעו
 כי )ומר ,ס ט) )פקפק וים . מסיס 6)6 כסן ססו6ידעיגן
 י6מגת ד6:ר ר"ג דס6 ממס כסן )פרס 6"6 וסמכראוי

 6)6 יומנן ר' קאמל )6 וע"כ סו)ן סכסר )סגין 6מר)6
 ננהם והייני 6מ ממע6 ככחס גס מכמיר כססמככיר

 וע) טניס )6מגח )סרס יומגן )ר' לו סיס ך6"כ קלמר)6
 פירוס ט"כ 61"כ כס 6)6 איירי )6 מתני' עזב 6)6כחס
 כהב וט) טיס ג6מגח יוחנן ר' סירס ד)hot 6 . מיוחסכסן
htoמבוכרת כמ,קח סי" סרי יסוסע רכי עד6מר )זרחי 
 S(~OS1CPD Oll 6)6 קימר )6 וט"מ וכו' עי וממורמגחין
 וכו' רחמו6 6מר מת,ר )קס3_ךוד6י סגד )יסור )66כ)
 ספק h~h כ6ן דיין זג6מגח,נ6חר סי6 סכרי כטי:גת61"כ
 סחירעיס ט) . )ר"ג )יס סתעען ינופט ומר' דוכריססאיסור
 כי 6סיכ )6 משררתי מפיקוח סנ' ע) מע)חו ספיג6סר
 . ק5ח רחוקים סס כסיגי 6ך , )גטי )6 סחירו5יססערי
 כמחי)ס 6מר סד' סספק ט) מפלחו ככסיכ מס6מת
 מלסו; כערומס כי ש 6ף h(h וו ו)6 מטחיי רמור~סככריו
 6פר וע) . ספ מחירון כמקסת סרגיס 610 סגםמטרמו
 ועכר כותי דין כרמכ"ס מכמש )מס לסקכוח עע)חומוסיף
 כי 161מר 6סי3 , )כסתס OtJD דסעד יטרק כח ט)סכ6
 כבכיסו 6מר 1),ס )כסמה כסר וסעד סוכר ססו66פמר
 כאכר סרי"ף ןעח וכן (ono כסר סוגך כיעסכייסורי
 )י יס 6לס כ) וטס רס"י, כסס סכים וכן מדכריו סרקסכין
 1)6 לכסעס תדסכסייוסו )ח)י5ס סעד )סכסירר6יס
 ך)6 מפסס דטתי ע) יכסוגס קותו ספוס)יס )רוכמשליגן
 1)6 )מאייס ג"כ ככר זס61 ממע6 סו)ן כסכסרמלקו
 לי כחב ואסר . כספסרו ח)קו ד)6 עפעס )טחימשסיגן
 )קרותו ם)6 ססכיס כי כ5)6)ס מסותי סג16ן כססמט)חו
 ככר , סכריות 3עיגי נקל כי לתורס כזיון לסיוחו רבכסס
 וס כתר rh כטיגיכס oh כמוך כמוגי גי )מענשכחכתי
 כיוון 06 6ך . hlo כן כט5מו nnho )דעת כאסרסוכמתו
 ל6 ליטחי כמוסו פנוס )מסמיך )חורס ניון hlonלומר
 וכן 61מי6יס (oth)n שאגו גרש וכמס מגר מתוקיגרע
 ומשר מסהוקי וטדיף דמי ונולד כקטן דגר )ימרכגינ) וידעתי . ט"מ לכ"כ קורס ח"מ ממ,ר פ"6( )סוריות s"rקמרו
 לס"מ קותו שורין 8ין 5נל סקרן  טס לל"י  blo Q71pס"ס
 )רכ 6כסריס רנ6 ח:גס 5ך מכ) מקן כקמת 6ך . רכי3סס
 , ע"כ( ע"ס דף )יבמות וככל בפורסי ומגייס רם) 3רמרי
 גגך )דכר כסל ורכי ,ס מס וימי , )ססיכ ים וס ט)ו6ף
 )מוות עעכ"ח נדרסתי גדרם כי יכפרג' . לכוס ול6משליס
 מלעס 6ך , בכרי יכרתי דמר ומענותיוחיס , נמסדטחי
 וככר . שוק היגסס בניח סמוסכס 6חר לספסר מממקס
. כטרמו סדין מנע) ומועמס טסט עגי)ס ימים מ' וסקנאתי
ob)nרוקי קמרי )ו )ססיכ ס)6 וססכמחי . וח)6ס סיג 

 6"מ עעלס nes סדכריס סטיתי )6 ועדיין .ססכמחכס
 יוסיף גו כיעים 63 ונם 610 כי כיגיט כגכחכ מכ)סניהן

שמס
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 כתב ונכול . סכקינס ט1) ממנו ופורק , ישו שימים
 חסוכתו וסיהס מע)חו ם6עח )פגיו מלטחי כו-6סוןמע)חו
 6ס)מ סיע") ממג כימי 161)י רעעי סירקה %חוג כי%י
 סגם )מעלתך. 16דיע ירקני מס ויכר וךכרי מעלתו סככי6
 כסכיוגיטס סגרפ0יס סרי"ף כ) קנס 6סר 6מר יתורי לחגו)6
 סקוד"י כ6רכט )דעתי מס )י יהגס וסוף מ6ר יפיסוכס
 :)מ ; 6ותס 6קח 06 לדוגי ייט5גי . ס6חד( )מתזיוונקי

 ניטפחו וט5ת ל סס n)ch 06 סס ימכריו כמס ושדטדיכס,
 כן יהודה שטואל מטאחו )אסנת וגר5ע סקרך . י:":נגהני
 סחט גיס; י"כ ל יום . קאצינלבוגן י"ן מאיר כרס"ר15:0;
 גפסי חי כי וטח )כף מט)הו יזיגגי מגיחי כלוזי 06 .)פ"ק
 , וממון מניח סככהי רנות וטלדות 6חח רג) :ןכהנתי

 : )מע"כשוס

 רם") מתקונת וסופם ע' נסימן )%) גדס:ס ככרע
itrs61ין , ס"מ כסימן StciO) סר3ריס : 

 ל, כסי )סי) %יפס וסטיכ סרמ"6 כגר) ODעיף

 סוג , ז' סימן נעי) וגדפסס מסרם") ססיכוע"י
 ועט . 0' סימן נתסו' )טי) מסלם") ט"ד סרע"6כסיר

 : סמיכים") סוכססיכ
 ט6ירי 6סי טעעוחיך ויסרי . י)וקך ויומס . כמהךיסנא

 סכחכתי דהרי ט) )הקוק סר6יח מס . יען ~hwהמ:.1מס
 כטעמי מודיםכנ"ע

 סס-שי )פי קג'מ( )נ"צ כררנ"ט מסירם
 ככן 6כי )יד מעוט ו:גכ2'2 נhsn 16 משחר כקומר גמרודיגו

 כסדיי כהכ סטיר כי ;ס לכר %"ע ח")וכעכם
 ריש סי'

 ס6ירס מס כלזור נמקוכ כגון מכירס דמכיר15 נ:?ץ0ך6ף
 ק6קיגן ד6כ6 לכוס נקח )ומר יכפין תפ"ס )ך מטךסיום
 orD~l כו )שכרן יוכ) ס)6 ססעעס כסגין וסרתכחט
 ויכרי ייגסו מלי הוי ס6נ )ין מטפס סגכסש בשס65

 6כהומס . ט' )סיפך )6 6נ) סטור שרי ככ)) כו6רככ"ס
 ממס כנמכר ז6פ')ו סכר שטוך כדכריך ך6ס סמן,םע3
 )רכינו כגון תמם ננוכר כמב )6 6מ6י Q~b ומו5י6לזור
 סכתם כנוו תכל דכוי מ6כ6 כסירם 11 פרס סמומךהס

 יססיס )מידמק שיך הום 6% מהלוקח כלי מתשכטור
 דוק6 דלילי סיום מ6כ6 כעלס מס ם6מר כסיקומר
 hn~e ך)6 נץ)ת6 61:1 6כיו קכורח )לזרך כעטכמוגר
 נוונים סנן סכין פכיט6 גמור מכל רסוס סיכל כודניי6)6
 גס"נ רוקק h),nhp 6(6 6נ6 6כי דמכם ככתמםלפינו
 i'bD קפי כ% מכל ם6'גו סיוס מ6נ6 ם5ילם עם )1כמגר
 ככור מסוס סדנר חיקנו כחכמים 6)6 כ)כ") ונר מקנס6דס
 כן 061 . דמליט6 קמ6 כסלק (hntbi הייו כדי ומסיספכיו
 )ידו וכסיכון מדרכגן מכירס סוי ottp כסכן סיכמזיקף
 כסרי כמגירם 16)6 כו67י סמם כיכ6 6כ) )מור יוג))6
 שעי) מס 67)יכ סטיר סכחכ כמו )י17 מקורס 63)6

 גמור. נקגיין ממם סקג6ס מקמר )ידו כ6 כ)6 מקמרכ:מ6
 מדם סומר סיג6 6ף 7נריך )עי כי ,ס כדין (hrrnוים
 נסרי סכחנח ומס . ליח% ס)קוחיח מיד סכן מוזיל ט'ע

 כתיגו ממוס סספטס סרסכ"ס כךכרי ס"ק ל6 גמיבהורסות
 ק6תיג6 ו6כ6 נכוס דמכמ מכוס סטע0 טיקך 6)6ימלל
 רכל מקגס 6דס 6ין ס)6 כתמ)ס סחוס' סקכו כ6י67)"כ
 olh דנין מסוס סגוהגה סי6 76לכ6 כו' :שנס כ6כ)6
 סי6 כך ק6חינ6 ד6כ6 נכוס מכם )ומר ,S'Q דכגכ")כקנס
 ממיטת נשף כי סרך כרסון כגיתי כי ם6י)תךפמפית
 טלי ח") כלנח יגס סנסור לוחו סאת :)6בפנכתי

 ססשס' מ)טא
 דס)כ") מריס 6דס ן -, גי-ס כמסיגן

 קוערת ו? 6ין 6כנ , כיר51ה )1 סגפ) יץדס סנן סמםגאכ6
 גי כון6י )סח6קק 6וכ) )6 וקומר w)b orn ע"כ .ותכרעו
 יכרי קוטע סיוס )סי וכודאי מילתם be5 86ר מרע"ס

 טפ4 כמו סונרים זמיס 3ל6 מ%י6 טסכן 5מסרםיססתוס'
 כיו ךתיס נ)6 מ51י6 מסנן ססוכיש מקורס 6)6רס3"ס
 כע"כ 61, כמקח מורס )עגי; ד6יירי כפפ1ט1 סח)מורמניגיס
 כ6 מסכן )ו)6 קייס סיס ססנוכר )סרס מוכרמיססייגו
 תעסו וע"כ ס)קומות מיד1מ1)י6

 סח)שד 600) עס סחופי
 כ7"ע סקטס כי6 %1 שומר מפיק ו6ת וכין לכוך )ים1)ימר1
 טד סמקת ומכפ) מ%י6 ומס"ס דס)כ") מקגס 6דס 6יןס)6

 ססכר6 נגד 011 ק6תר ימיס כ)6 ומסיק )ומרססוכרמו
 סנ6 גסי ממם גתכר ז6י תמם גמכל סליקו סג6מר )066

 קנס סתרי נזמיו )שקו לריך מ"מ סמקח )כס)כיורם
 זכייני ולמר י76מוקי גלטון פ)6 מאחר ועוג . ממסכקנין
 7וק6 ד6יירי גפרם )6 )מס רר, )סגין 6)6 עקת כעו))עדין
 מ1לי6 סכן 6ין סגמכר כזכל 6כ) )מכר סייגו כחסככה"ג
 קזמס סיסי ד6נ6 אנוס מגח 6חch 6" ס)קומוח תירכ))

 ר"י מסיי ס61 סרן וחדט הארוך כפסק )עי) כדפימכירחו
 וגו' אכן ס6כ טכחכ כגגסיס דאייתי מזכור כס41עפרם
 )ריס מכ)) כו' p(O )6 ד6מי נימין כל' מחס )שחווס")
 ככ6 6ף מומק ססכ; למריין )6 )וקח  לוס ד6מר)קים
 כס"נ ד6פי)1 )ומר יהכן ספי' סנריך עפי 6כ6 6נימכמ
 כ6ו ס)6 מאחר gDD D"Q נמגר כס61 6ף סכןכ%ני6
 ג) שרוה קנין כרנן מקן %נ סיס מסרי )יזו ~Otrilעעו)ס
 ם)6 כגכ:יס קלויין מ"ת גוף כקניין סוי ך)6 וגסי מייוי%
 ססוני6 סטור מכין 6'ך זכריך )סי וס"ק . )ידו מטורסנ16
 מילים 6יט ו6מ6י )וקח p(1Dh1 o כר") דקי") גומ)יןדים
 כ6ן המין חימר 06 ו6ף 6נ6, 6כי עכמ ס)קומוה תידכגו
 כגעגר סיכם כ) כתלי 6ג6 ס6כ יורמי סיוגינו כ"סכן

 חס6 6פי ילוסס ככח )סוליה יכו) )6 סיכ נמורסכמכירם
 )ו כקנס ס6כ'ו מהחל ' ותקמר סחימוין )6 06 6כ6 6כימכח
 סטור כךנרי ס") ג"כ ססחוספות כריך . )פי ועוד .יזכר טעם 6ין 6כ) )ידו סגכסיס נ16 גלעו קרוי ממייסנוש
 סקסו ממלי 6"כ כו' )ס%י6 סכן יכו) מ"מ סגתכר סיכל61ף

 )hnb 6' כר דס)כ") תקנס 6זס 6ין ס)6 סדיכורכהחיאת
 סכן )כסימות מכר 6יגו גוויל כסקי 6ף כושי 6)6 ,ססור גינטי ט' סיוס מ6כ6 סקירה מס )1 כתמר 57ייריתיר15
 לכוך ליס עימרו נד"ת סקסם סי6 11 מס גן 061מקורס
 כניכר ד6יירי סהוס' תירנו )6 6מ6י 61") . כדפרי' כו',כין
 דגרי נססיטוח ס") ד)6 שסר ר"ח וכרי וכפי 11 סדם)1

 מי כפרק 6)6 סו:ירוסו )hD'5D1 6 כס"ק כסרי חסרבינו
htonם: לקיה סריקת תם גס . )פילם"י )לגריו רייסזיין סחוס כתנו וסם קוסי6 מכמ סכי ר"ה מעק גסיי( 
 ממכר מכילת )עגין סכ6 תיירי ד)6 סמפרכיס כ)סירסו ססרי לליס ס6יגס פסיט6 11 כסוס 161קי זסכ6מס6
 וטוך . ננמ)1ס דמים 3י6 סמו)י6 מטות ח(רח )עגין6)6
 ס3ן 6ין נומש נמכר זה~ס סיכל כקמח )סי QT"(6פמל
 סטור ט6ף מכחכחי דכרי ט) פסקסיח ומב . (StDכדפריםיח כסעי )לקמי )סו ג'ח6 )6 ומס"ס ס)קומוק מיןמוזיל
 כ)6 תולידי מככן פסיק תזקק thu' גוכם כ"מ ס")כט"כ
 סמ)51ס וסרמנח סרחף מן גוכס ככהיה כ"ס וכחכחומיס
 מכמ h(h )וס סוכרמי bS כחוספוח ססרי ןתיס כ)6מוסיך ססנן )טור מניין דכרי ע) )סקסוח וקין 11") כחכחוכסף
 ט' ה)י6 כס6 דס6 )סיר דמסחנר די") ען כו'קוסייח
 . ע"כ כו' דמיס כ)6 סביליה ס"ס תכירס מכירתם ס6יןוכסס
 פסיט6 מרגיס, 6יגך כאילו שמך מעסית מכהכ ככ) דלכךכך
 )"ם סיכרמו )6 :חו0' ססרי ויסודי רמיתי עיקר סי1106
 סי651 )פסוק )סטור )י ומגין )סדיק סלמכ.6 וכ"כ תקחפיטו) לעמן :פסיטו מפרסין סיו סכי )ho 16 קוסי6 מכח6)6
 כןכריסס ה:רסכ"6 סרמכ"ס סוכירי ס)6 ומס . דמיסכ)6

 סעי מסכל לרכרי  פיות  וסו עררכם גו'  רסיס כ)76שני6
 )סרם 5מ מיכרחיס י6ן כדכריהס  ששכירי ומכר  סלילולמס
 וכ"ט סהיס'  עיסית מכמ ומיס נ)6 מ51י6  סייןך6יירי

סיד%
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 121כא עב עא הרמ"א ותשובותשאלות

 מיסב הסעור סכתכח דבריך DS' 6כל סרטכ"6מפירם
 מס לי ממכר ככס"ג ך6יירי ח)%ר6 ומוקי כט"בסס6)ס
 מו5י6 מסכן )1 מריין 6.כ נמכר סנפיר פיוס מ6כ6הקירס
 סחוס' כזעת סכר תטור ס6ף גדפ" )ob 6 דחיסכ)6
 מ6כ6 סיירם מס )1 סמכר ככס"ג ד6פ קם") מינוחך6)6
 כהייו סכן כסמת כ)) מכר סלעו )פי מייק סכן תפ"ססיוס

 ככחכח or 6ח ,ס סותרים סדכןיך ועוד . )עילוכדפריכית
 כרסק דקדקת סר6"ס 61רכרי רסיס נ)6 ח)י6 כס6ךס6
 )סר6"ס פקסס S~b דמיס כ)6 מו5י6 טסכן )1 מנייןסלך
 ססכן S~h וקוסי6 ר6יס hh1 6)מ6 כו' סחוס'קיסית
 סלך נמסק שכתנת ר8יס elb wlh~n . דמיס כ)6מ1לי6

 )סקטוח וים strt סתויך קופית )1 קסם כידוייססר6"ס
 6)6 ל0ח,יר קריך 6ין מקינך סרמיס וקפי (a'hloדמג")
 נך"מ קסס 610 )מס סחוס' ס) b'n'Po קסס )1 גסודקי
 פירס 1)כך כרשוי נוט) ד6יגו ctcn טעמ6 סייט7י)מ6
 )סה,יר קליך 6יגו סקיכ) 0דמיס דומעו הקסם 610ד)11
 כו' )סדיק סר"ן כחכ וכן ורפוי כעס ממסיק שינווכנו
s")u. קוהך סעוררחי עד סחוס' דכרי ם) )סולם כ)) ירדתכ,6 6גי מרגיע כי דכר ח~רסי 6סיכ מס 6וע )6 0' מי 
 סלק,מות מיד מ51י6 סחכן לשיירי מפרפים כם6ג1 8דלכסכעין
rh6ע1 מכ"ח חי'ע קסס SDt) נד"ע קסס מס ולכחי כדמוי 

 מהרסיס כמחגו S3h . כמיס נ)ntnipio 6 מיר מ~י6ככנן
 גוע) 6יט זכ"מ קוסים )כ6ן כ6 6יך מקח כניט.)ד6יירי
 סתג6 דכרי וכן מקח ככיט1) סטגיין מדבר hSoכר6וי

 )ים תיפוק כו' דמיס כ)htilnr 6 ס6יירי משמרטקוכריס
 5גי וכסוח . סקי כפסק כחכחי יכן כרלף טס) 6יטוכ"ח

 . מקוךס )h 6(S ר4טגין ס) )פירק ירדח מעכסיוכמעלתך
 ך)6 0יכ6 6ף -"ן מרכלי ספיר ימוכח סכהכח מסוכן
 onp סו6 מ"מ כלעי נוט) שיגו סכ"ה 06 ך6ף0תיכ' דכרי סחיר5הי מס כפי מסתטכד 6יט ורעי טעמ6מסג'
 ומר כו' משריסו יותר עויף ויסים דמיס כלי סירילכר"מ
 מכהנכן 6יגו סר6וי ומס כר6וי גובס 6עו סכ"ח ממססכין
 6ף )סו סכרי סחוס' וכודרי גרו) סעוח וטעית 6מרככ)
 כ6כ מף ד6)"כ דם)כ") ד0ייגו מסחעכד דר16י היר1לס)פי
 כ)) סיענוד ttsp )1 סיס )6 מסרי דמיס כגח מ51י6סיס
 )פקוחם ים ונ"מ ממגו כקב) כממון )סקס נוחוייכ מסיס6)6
 6סעו מוכר סיס )שמריס שח"כ מוכר סיס ס6סצדין
 SD' המסת 61חס ודוק. רשמון ))וקח רמיו )סקס )61ין
 מקמר מסחבנו דר16י ס") יסכים ס6ף מכחכחיכמס
 כ"מ מר דכרי 61דע יחן מי וכתכת דמיס 3ל6 מ~י6וסנן
ob" ו( s'Q, ס6)סיס ע"כ. כו' ומיס נל6 מ"י6 דמכן )מענד 
 יסנור ד6ס כוס )כסלת 51יך 6רי )כ )כך כי מדבריךכוסיי
 דסמעח6 כ)) ~רם יכו) )6 מסהטכז 6יט ור16ירסכיס
 6כ6 6כי מכח דק6מל ומכם דמיס 3)6 מ~י6 סטנן6יירג

 )זוכח6 קוסים סור דס'ס כד"מ סקסס 0י6 תוק6תיג6
 ה) 1)6 מטיקר6 מסתעכך )6 0)6 ממתוח כלוגי קססמ6י
 סכלת 6יך 6גי וחמס ומיס כ)6 סמ51י6 ופכיט6 סיעכודעניו
 כ)6 סמ51י6 ד6יירי רי3"ס וסירם קג"ס( )כ"כ סהיכודכור
 6יך כו' כדס)כ") מסחטכד ד6דכ דם") or ("5 ויפי כו'ךמיס
 6קןכ מחונו ססירסו מס 6ג) . כזפריסיח b~h )וס יסלאוצר
 מן סר16י מן נוגס חיגו ד6פי)1 ספירסחי סמו_, מיהרך סירוז סחיט כחכחי וס ע) , כו' כרסי גוס)דכ"מ

~etnto 6 6י 6נ) דתש נ)6 סי51י6 ממוגות בדיגי 0ו6 קסתח"מ( 
 פקם , רמיס כ)6 סמוניך פכיט6 כ% מכתעכד"פי)1

 גו' דס)כ"ל )מעכו סיגו) סוס ורקס סחוס' כרכרישוגיך
 סכגת 6יך ועוד . וכ) מב) מס טגייגי חרי כר16י גוכסוכ"ח
 קמר ויכיסו מוחלט 6ע1 תוס' ט3 ססתירון סכתכחיכססך
n~saיסנור ד6ס נסוף כחנחי 6יך 61"כ נר16י טנס לוט 
 כדסריסיח 6") כו' מסחענד דר6וי S~D1 כחוס'רסכ"ס
 6ין ככרי ע) ססקסיס מב כל והסס . ימס דקדקם ס)56ל6

 מכהך סכ) קכיחי 6כר ס6רוך כ;;ק וךנריך מחוסבו
 על  ותיתש כלכך סיטם ככחכי ס:יין מס וכיס מיגיםוגפרך
 וכס . עזו )ססיכ חלסרך 1)6  5!לך כמיס יכ5 וקלסלמת
 וסקסית מומוק סיס 161 )מלוס קדמו פסס )פי וכהוכםכ"מ )גני עומ,ק גקר6 5משס מעמך )עי טלי ותמסחכנתכת
 כקוס onlh ודמים כו' )מן סקודס ממאוס יגנו ג66"כ
 )ומר טויסס סיפול חקגס כ6ן 6ין ססר' כדין ס)6סיח,מיה ממון יו5י5ו פ)וג )ו מכוס 6סו , כו' פלוג )6 דמ:וסרלון
 כסלמך סר16י מן גוכס ויגש מכח דכריך DS' כי פ)ונ)6
 מלוס 1עס16ס )כרוכס רכק ן6)נווס סכהכחי ;ירוסי)פי
 נ6פו6י שסחו כתוכח 6דס כ) יפקי: ס)6 כדי מומ,קלנכי
 6"כ )כחוכם כ6)מו0 דמ6מר סווג )6 )ומר סייך וס)קי
 6חוס' מסקסית ומס . )ממליח 6)נ,ו0 ד)6 סלו06 מכ)גכי6
 נרשף la(O מנ"מ ל0ו:ימ ס6ין סכותכין )סס( במח מידפרק
 לסו תיפוק כו' גחן זר' מסוס וסייט ממוס סגוכסממס
 מם1ס )6ומוקי !סו ד)מס )ק"מ סיס דגחוכס, טעמםמכוס
 ועוד . גחן דר ננסוס סיין מן סגוכס מאחר ד6)מו0טעמ6
 )סוכימ לסו כרירך נך )6 מלעוס גוכס 6פ0 דכחוכח60

 )6 6כ) סכותכ מפלק וס דין ססוכיח 6)6 מינםטעמך
 ממקס גוכס )כ"ט כ"מ כשפוקי תקום כסוס )סדיךגלמך

גדליה"
 דפרק מלפרי )סןיcb~t 6 וכן יומ)ין כיס )סןי6

 כתכ כטוכס ונכי גחו מדר' גסס סכ"ח סכחכ ככוריס
 סח):יס סמגסג מכם Of1 סיין orn r/rn 6)6 היאק)6 סרוסי נונין כהול יסגיסס נ,סמע כו' )מנכוח רכלד:נו6
 כמורס כ)6 תונה לסי סדין פהק מל ונמהי)ס 6מס)כתוכף
 )6 כי אח"כ ם)וס ממקס 6)6 )גכיח 6יגס . onhמשחוכת
 סכ"ח כחכו סתמך 6)6 טנטעס p~lp גסוס6יסחמיט
 ככוו ככור ים סרק D1nOD' 1ע11 , ממקס גוכסוכחוכם
 סכין וכהנו גחן גר' כטעמך 6ף לכנם 6סס כחוכםלגמרי
 6חד דדין 6)מ6 גחן מדר' מעלוס ט3ס 6סס כחוכת כקנ"מ
 מספיק גחן בר' סטעמ6 5מר לכי משרגי טל6 רק ,)0ן

 כחסר ממייס לנכוח כחונס גיחנס ס)6 מ6חר 6ססנכחוכח
 ליחס וסע)יחי וככ"מ כגיטק nlDIpn ככעס הקוסרחבו

 סכהיכת כמסירות )מסוק עליך 6)י וחמס . כהיכורישדוריס
 מיחס )6 כו' סתלמור מכמי כימי ס)6 ט' יפקיעס)6 טעמי )פי ססקסיח ומס )ס. סקודס ממקס גגכיח 6יגס8כס
 )שפסד מכמים חכו ז)6 6ל6 דיחמי ממסוטרי גגכיתכשנס
 מס 6מח , כו' סכים סיס ן)6 מסוס נ,ע)ס)י 6כ)כחוכה
 Oni'DD זעיקר גסי 6גי קמר מ"מ 6כ) סקסיתיסס

 פ)6 לו להדס 6פפר ד6י )ס;קעס )מיחם 6יכ6כמקרקסי
ho'(סיקסוח כע) 16 קרקעות כע thl~ht 16מר שיית ו6ס 
l'h?076 כגי רוכ מקרקעוח'1 6)6 מעלוס ננניח 0כחוכס 
 כסוס ממ)וס 6פי)1 גגכיח ססי6 מהחר 6נ) גחיכםממפקע כוי 61םר6י 0יקפוח כע)י 6)6 קלקטוח כעלי ימיו)6
 0פקעס ני6 ספסר ועוד ככחעס ממקרקטי סחנכס1חמ65 ממקרקעי גגכית ומקוס 6ף ססרי כחוכתס מסקע )6פגים
oir~hגגניס סחכם )כחוכס qb ממקרקעי ס:גכס ממ)וס 
 שלטה רכלי . סת)מוד הכמי כימי ממס)ט)ין יותרדסכיחי

 לוי מס סך יסמעון מיינ ססיס ישליו שאלהעב: :לוריא
 כטד ממעון גנז עמו גסחעכד ר16נן6חי

 )נכות סמעון כ6 שפרעון ומן כ5ח וקמר 06100מוכ
 סמטון גגן ר16כן גסחעכז ל6 כיחו סומן וסרוימומעותיו
 סמעון יגן )מעכור עש טגכיס ר16נן בן עם ונר )וירק

 סקרן, כזרך ,ס כנגד ו0 קכ)ניס ערכים ידן כחכ וס ע)ונחגו
 יחו וחסכו קמיו ללוי רתוכן כין ממלוקת ג;)ס ימיםל6הר
 כמקומות כטוך )פרוע ממוייכ 6)י hso )רקונן )וי61מר

 מ% עס סמעון ס) ,ס חוכ גס וחסכ נעטוךסיסח:גוחי
 גלל יפרע סלף מג'ל סלמים P~D מסוו כך 61הרמונות
שי. ל16כן )1 עסק וס וגנך קסיו ר6וגן 3עד סגסתטכדסמוקת
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 ע3 עב הרמ"א והשובותשאלות125
 סמטת כ6 כך 61מר ר16כן מס) הכידו מס ט)פטור
 )י ספין ידעת 6חס blo טען רסונן וכן מקוי שנושטח
 דירי )וי כעך ערכ גכגסתי ספגי 6)6 סמונ 3זספרועם
 וממעון קנין נ)6 מפחענך )6 מעות מתן גסעח hbוטרנ
 קמרת וטוך nhr . )וי כעד גת:רכ רתוכן סכן כיכרשדס
 כעדו סגחערכ מנוחר )וי ע) סטן ר16כן כן כי כוסגפ)

 וסיס כטדו גה:רכ סל6 161מר כופר 1)ף סיטטרגו)פמטון
 ר16כן כעך גחערכ 6100 כמו ריכוכן נעו כ:רכוח מלק)1
 וסקס ר16כן פכיו כעד כק כעדו ר16כן כן כגחערכ1)6
 מסלך מנמוק סקיי מלהר 161מר )וי SnD חומס ר16כןכן
 גנז כסדך סטרכתי כנגדך )טעון גלמן 6גי רולס כ6ןקין
 טוען וקוי סיידי נמס כסלך 6יכפר געית 67י נמינו ככיריעם

 : סס6)ס סר) . מסטר ננד עגו למריקכ)6
 )6 מטוח פחן כמעת hSa יערג ס" שייהשובה

 כ"כ סוף כגערך נסדיק וכ7פסקיקגסח:נ7

 1י:מע155~31נם
 )הלק סיס 061 קמן כעי עטות מחן פסעת bSn :רכד6מר
 וגיירי גממן ורב קומר כקכ)ן יומגן ו' hnS1 כפנינימג")
IhbH-~P b~h D~D יין plnS 

 , כחוכס שטנור )ענין hlb ניגיסס )מ)ק וס6יןמסחעכד
 , קגין כרי ג"כ יקכ)ן וסתוס' סר6"ס דטת כס גרפסוכן
 ולידך קגין נעי )6 ד3"ד ער3 וסלתך כס רגריסוסל
 המלדכי כדמסמ: כ:)) קכ)ן ערב 61סי)ו קגין כ:1טכסו
 טלס וסרמכ"ס כרי'ף גירסת כ61 סר6"ס ונישחבם

 כורכו ובידך גריס )6 7רסכ"ס ע"ג 61ף ופס מקסמסנטת
 6)6 קגין נצי )6 ךקכ)ן ots 67ימ י מכוס )16 קגקכעז

 כעי ס")סדקנ)ן רכווח6 סגיי ךכל ,)ומקמרנירסתיכו-ככ"ל

ן;, ס א ו  סטי סכתכ גש קוק1נ)6 י סוג: ז; ,ן, וו יע 
 סחוס' כתנו וכן כני) ס" כסדיק

  פורס ססטר כע) ך6ס נרכס תכן . ר"מ כסס ככוי6כס
 עתן נסעת סיס bSDI %י נטר פרג hSh  %ילי  רנתכןסכן
 כיגיר(ס ;סירס ים ו6ס פטור  ר16כן  רבן  סו5 ספוטמעוח
 פסוס גס  כיף  כפרוכי  דכסג A"Sbl ליסבט  סביר כע)קריך
Ob1פפומ פחז  כסטפ כ:רכ סוי מסכתו * סטת )1 סוגריי 
 לכלם ונ"ל  ריגן  כן  פפופבד ססיפ  ספרו )ו יסזיריכנן

 כ6ן דס6גי גראס מטות. מחן נסעת ;ערכ וסוי  בפזיפובי
 נחתיים )6 ונוס פיו ט) כסער ממטת ס:רכ יד:7)6

ק עכש
 ר16כן כן סי ט) עכד מירי ובו ottp קוי סל כי:713ושדיין

 להו"ל סך . ל"פ  פיסו , לכסי טמיר  h'oD מוך 5ג'6ממט
  htoal  ליי כסר  בלספרכ )טעון די6מו סגי עסעסאיכותו
  עעו  שלמריון  ירו  מפסס מס כפר נטי ד6י. כסיגוחוקיים
 דסמפקיד ט( )וף כיס סמובר כסוף קר6מריגן סטרהמקוס
 )מיער יוכ) 1)6  סס1רתי )יס )עיער יכון כסטר מכירו%)
 סרי"ף  מס מסקו וכן  רל"לסו  כמגו  נסי ע6י גידיסטרך
 6מרי' וכן סכירות דס)טת פ"נ סרמכ"ס מסק וכןוסד"כ

ס6מ
 )דף ד-יניח

 6ין קמרי נעו 67י כמט 1'
 Ub1 וס") כתם סריג גממן דרכ 61ע"ג ידיט כ"כצ

 )ססר6 ומרט סס כע) 6חי )6 נסטר כמידים ןמ6תיגממנ?
שכס

 מטי
 ושד דג6מגיס 6סי לכ כר כמר סשסקיס כ)

 שע ד6עליגן סגיכהןח מחטוי ע"כ( י"ל נדף omדעוכת

olpn)ססטר  ho1 פיס  פיפי beh בפסס בסס  ריפרילן 
 מסימם )6 ו6מ6י פסס  ופיפו  (l')Db  5?ן ולזרפפקומ יוני  ירם כסל oh  חיילו  ספוגת כיילו  שלואיס  סיפרופריס
 סו6 דמקוייס דמ6חל ומסגי סו6 פרוע קמרו כעו ד6יכמגו
 עזים כמקוס כמגו סף ו6)וסיס ססו)יס סין ן)6 מסדיובגן
 רליכם  כפקוס S~b  פדים  יפסוס  פגי רסוס בפפלנןQPSD1 פסרי  וקון  own3 לס oh ספר  כפסוס פגו  ר%פרילןס"ס 6)6 ססטר כמקוס כמגו ךסף )מירק 6יכ6 וססח6 ,וכו'

optn)ופילפ%  פלס bD'ne כ"ס ספר  נפיומ  פגו  ואקרילן 
 )סח:כד )6 רבוכן כן זס6 כ)) סער כ6ן ך)יכ6 דיוןכג17ן
  סמטון  סל מסרו עסגי ומבי 6י גנד 1)6 סמטון גגךרק
 ן6מ,-יגן כמו )ך פרעתי )וי גנז )מעטן  ר16נן  כן %יפוס  למפעיי  לוי פרן כבר  ריס ויפיפי  ל~פ עגו ג6מר י)6))וי
 מחתת הוכ סטר סי65 ערכ )נכי קע"0 )יף פסופ גספרק
 ספליפ  לו כתי מ"כ bSh  ספר נ16ח1 )גנוח יכו) 6יטינו

 ס"ל%"כ סי'  סיור מפסק מ)וס.וכמו ס) ספוחו דמויקנאתי

מפעיי
 מספר זפ  ריין

 מגו ג6מר )6 6מ6י כן ו6ס כלל  ללוי  סייך  סכפר 6orין ככש וס"ס כלל. ספרב לנכי  הייי
 )ית דס6 3עי מ6י כידי סכירך )מימר יוכ) 7)6היגדו
 ע'ו ס" כוף 3סדי6 מסור כתכ וכן . כ)) מיגים ספר)יס
 מכהךנתס סח5י )מה: שינת סי6 מקהו ס)11 61פס 6יםח")
  סבפל  ולס פלפס גנזכי *סס  lS'b1  סמוכ מלי  לעויןספים
 6)6 ממטוס כ) )קמת onb טוענת וסיף קייס סכ:)061 סמלי מעגס וגטרעין  סחרין  סמיכ כל  פרסו  יתופיס15
 יפרעחן נמנו 6)6 גישמו o)th נאסר עמך נכנסתיבגי
 דאית דכמקוס ומסקו כטרמו ויון ידון קמן כרי . S~1Dסמאי
 6)6 ממטות כ) )קחת 6תס )מימר יוכ) ד:רעחיך עגו)יס
 למיפר  ריווה  זס כמיגו ;6ן וס"ס פססי טסך גכנ:חיס6גי
 ים ספהס OD ליס כפר נעי ומי  סכלנפגו לקהס5סס
 מלסתורך  מובוסיו  כל יפרט  כסי%  לר"ילן  כסב  כס61מ6חר )וי ולך  רתוכן  בן  ל~נךפ כ6ן ירסס וטור . לדטתי מסועוסוף
  סמזספנר מס ג-כ  רוסו כשוב or לגז  לטריפ לצי- כ %בתרו
 lor 6"כ סהוכ מכ) )הכנע  יוכ)  סמפון ירלס %ס רפ%בפרו

 : כסעהק( נמ65 )ע"כ . ככ))'מוכותיו נ"כמקרי

 משם כסן סעיר כני עימו 1)6 7יךס )טרוור6 פייכ6וסיף ס)ר(ס )כ"ד כייכ6 סי6 כלסי 6מיחכעירן כגיס עמס צ מתיו סגס16 6מח טיי 3גי שאלהעג
 ע) סטיר כגי  115ה1 פטם כל 4לל  בכן פיסו סל%וסיסליס  סויסייס ס) ידן גכרס  )סטמיס כי 61ף סוחפי דכיק7יר6
 כפס6יס וסכרימו סטיר גלי סל  ירן ספספה פר סרסרנתגלגל ולנסקי בסו  ר5בגפ פית לכוחן 3)י כמקומן הוחגיןסגוס6יס
 סעיר נס כין דכר ססר ומ165  וי פל  רייליס  ייבכו )דיןוסגוסגין
 נטהר סיחעין לסם מיס6 שן סכ) וסטתניס  כגוס6יסהין

 כך ועמד טמסס וכיסן bPSD )מחוח יוכלו )6 161סטנו בי  סל ono )עור עס  סך  ישלו  סמי הוחגין  סגוס6יןסנד1)ס
 מזרז  ונין  ספיר נלי גי פרינס  לססרבג כך וחוך ארוךשן

 סעיר גם 6ח ח)1)1 כככוין מפגש כלמוס וכמתויןסגוס6ין
 מסיר ועיכי ואסי ועמרו כוקי6 כיח ס) ;חרגנ41ס1)חקכ5ו
 כעילם .י עי  )יס6 אמרת עיר )כגי עוד )יחן ס)6וחקנו
 עס טור מסתחף )בתי סריס) גגוהרת טיש גני ט)בורו
 63מרס למרת עיר כגי מהמעמיס ". ,SD . אמרח סטירכני
 ס6ין ושד סק15ט1 אמרת עיר כגי כ) וע) ימפה 5סךס6יס
 כגו )ממוח )עסכס

  פלפפוי
 לספסר  ביכר פרפר  יפירכמ

 מעש וכגי . עמפ )ססתסף ר5יס סעיר כגי סמק5חי6ף  גנייסו נ~היווסינו  פוזלים  סללו מאמר כגו  סהפליןטירכס מגי )רסיס  מיקים 6תס סנגוירוחיכס ועוד כיגעוסדכר
 פער נח )פ יס סחי)ס סדנר נסססר 06 6ף616ריס
 hSn יסל נמ ע) נסלת סש3ס מסתתק

  5ססנש,י
 פפכס

 )סק סעיר )כגי כס ש לק עמית O)~b ססערס ש61ף
שם
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 8ע1 מב. עב הרמ"א ותשובררשאלות

 : ר(ר6ס1גס סם6לס עכ') . כידם מומס ו6ץ טירקמס
 6)1 ,כיף ר51יס מעיר נזי 6)1 כי ס6)ס ~olb סגיםעוד

 נהיכן )דין עמסה כיג:מדו כ5ירס וסגוחגץכע1ם6יס
 כהייכין מקמר ע)יסס לס0 סיס מסיס תכיטח ק5חכעגור
 מריגס ספין 16מריס י6)ו )כונוס 6מד כ"כ 61כ פקססעכ"ד
 נעו )מס )טיח ר51יס 6ך פירס כ) כשן גחפסיס)סיוח
 ומן סגה דכריס0 )פי תירוח סטר )סם כיב מסף ועורמרקס
 )פגי )וכלין ניריד טילן נדי עם סעיר רשי כ' עמרומס
 יסיס )6 סגדו)ה סעיר סכיי כעיסס ומינעו סמדעספריסי
 )דון )ה,מיג0 סקטגס סטיר כלי ע) )מסחר) כמ)סס

 סוס מיי יתרגם 06 מכוערי ססתררוח נטוס 1)6לטגיר,ס
 נ' נגי סיסיו מ"1 סקר ט)י)וח שיך 16 מס קורך כשינלכו)

 סעיר כגי יכי)ין חי)1קיס 16חן ס) 6וי כסירוס ימדסמדימס
 ךוכגי . סגדו)ס ועיר )דון סקנסס סטיר כני לסומץסגדולס
 ושן כלפיס סס סחנישח סמכו מטיניס סגד1)ס[סטיר
 6כ"ן )פגי רק )סגיסס )נון טוחן משונין ליגן כימס4
 ים עסקיסן מכם נ:ירס נמ65יס סכי ט3)16 ומהמיכנסס
 : סגס6)יס סזנריס 6)ס . )16רס דינם סע6 סו )עכלןהסס

 פסוס יכר . קמיה לחיק וע) י6סק Pchn סיתשובה
 פי ע) 06 כי וכר )תקן סעיר )סוכי כמפקן

 )רכים וקין סימידיס עס כמוקם )ילך 1)6 וסמספטמזין
 מעמס ע) 6' סורס מסיי"ק סכחכ כ% מיחיד )ג,ולכח
 כהכמס סםמ כר 1סכי16 כלפיכס סרס3"6 כהכ וכוס,כ,ס
 מב) מס סיפרתן חקגס )טסות סר15 6' רי) וט) הע"זסי

 כזי וס עוסין וסיו קמרת כסיר 16 זו כעיר )סס סיסנתסיס
 סים סנגרת מה וו") וססיכ ניכסס, סיר 6מד ימיר)מייכ
 מ) 6)6 וס סטין גש) וה כרכר ומוקיס דינים לנטוחלקס)
p'b1כוס, סרם סס וסקריך וכו' סגע)ום ט) )סחגום יטמין 
 רק תקנות )חקן מעל כגי כון כס סחין bto פסוסלכן
 Oto )6 תה רוחת ע) סחבנה מס 1)6 סדין מכח מנידןעס

 : דזיג6 )עומקם )ירד נע יצטרך ולכן יסיס1)6
 וכו' קי5חן ט) )מסיע מעיל כני רם6ין )מ':( כ"כנרמינן

 כס דים סעורי 6כי חסונת כסס סמררתי ססוגמם
 )חקן ססוכררו כמקמר 0יר5ו מס )תקן סעיר טופי3יד
 נזק כמ וים ספקר ב"ז מפקר נעימסס סנר6הבטירן
 מו)קיס סג6היס וסקר ממי"ן ור"י ר"ת 6מגס וס SDיעגום
 סעיר טיכי כיז ;ח דלין sfot סמרזכי סס סכתככמו
 ד6מרינן וס1nDT 6 כ)6 ים'ד )6יוס מריק 6100 דכרלתקן
 06 סייגו רוקחן טל )ססיע וס5ין ע"נ( מ' ף יפ"כנפרק

 וסריכ"ם סרסכ"6 דטח סו6 וכן סמלךכי מסקגח טסגראס
 06 וי"ד, 6. סורס מסלי"ק דטת גראס וכן ד)טילכסשכס

 )תקן סעיר 3גי כיד כמ ך6ין נר6ס סיס ריסט6 אפוסכן
 וב) כולס דטח (hS )ר,1 וססייtheS 6 רחח6 ד6יכ6ד3ר
 . ממס)חס חמת סלען אמרח סעיר כגי ט) ך3ר )חקן מקיןסבל
 מ5ו דיון דכגדון גראס מי)ת6 כסך דייקיגן ;י olpnפכ)

 ס)6 עילן בני ע) )גוור סיט)יס מן סטמיס מכמסמטכני
 . 56)ן יעסקו ס)6 6חרח עיר כגי SD סן חמסן המנויסקו
 תקגותשן וכי מי4 כ) כעיק ומתקנין סמכורריססקס) ט"י געסיס ויגיס סב) סנזו)ס כעיר קרוס מנסנ דס6סו6

 קיימם תקגחן סקה) )פוכח ססו6 3עיגיסס סגר6ססמחקיין
 סוי כן 06 )יחידים כ"ס )רכיס ססיד6 כ,ס סי6 606ף
 יכל טויסס קכ)1 כ6יor 6 כטנין ומנורריס סטירסוכי
 מגסג סיס )6 06 סמדעס 3גי מגכנ 6מר 3וס סו)כיסמקוס
 ס6 נכי לכ"ג p~p ר"ח סכחכ כמו למריו )ילך ספיןנרגע

 וכ"מ וכר ודפג6 כסו65 זגסיני 6תר6 )לתויי סתםד6מריק
 שהרפס סכתכ כמו סמגסנ ע"פ ניזתין דט)ן סקס)נ:גיגי
 כשל סגוגעין אעפ"י סעיר נם עתוך עעיס )סכייטטסנין
 ס" כמ"מ 3ע )עיין 1") ס6מרוגיס פסע וק . סמגסנ%ו
 וכש סמגסב 6מר s~po -ערגי ככ) מצך לשם ו0"ל

 6מר לסו)כין WI~D 6%1 ממ"כ סי' ריס נת"ס כוסכסקריך
 רכותיט גסס סיסמים תס ט) )סס סיס מסחר 3וססמגסג

 וכעו סיר15 מס )חקן כח סעיר סוכי ניד סיסס16מריס
 6' סימן מסרי"ק כהסינק מטמע וכן ד3ריסס, ):י)ס:חכחי
 )ררות ךגשגוכמקוס

~it?S1 
 סקס) כיד רסוח דלין ה6 וי") ושו . כמסגן )טכסגייס מרסות סירס סגניי סימון-יס

 נגד חקגס סמוכין כמקוס ןוק6 דסייגי )ר6ס )ס6יוס0יר6 )ס6י רווח, ד6יכ6 כמקוס קיצכן ע) : )ס0 תקרס)שוח
 קעתן :) )סחיט )כון כרמסמע חומס כדין וכ)6 תירהדכרי
 6מגס 6ך , כגמרא פ:'ר0"י ;סו מן"ח מרין סמ:ייטיןל")

 ותדע , כידן מפסיח י"ח נגר 61ינ1 רכר כמהקניןכמקוס
 רנר )ח-ע כח דלין ספק תע"1 סי' ספח 3ל כח:וכחדס6
 ר"ח כדעת משחו סקכ)י י6 06 כדכר מוסמס סיחיךנגד
 כמקים ד6פילו סס מסה: ס5"ס סי וכתכיכ:ד)עע

 'bo ס), )חקן כרצו המיר כגי ע) סס רכחכ כידןסרסוח פסך"
P~mדסרכית וכש סק:)ס ג6מגי כצי 6כס )קךס 6יט )סיס 
 כיייסס )טיוח סעיר כני כיד רכיח 11') ס0 וססינכיק
 דגיסיין חומס מדין ע)יס: סעונר 1)קיוס יתקטחגדרים
 וע המדוח :) )ההנוה ספיר כגי רס,ין ע"ג( ח' )רףככ"כ

 סכר וט)נסערים
. 

 כנכד 11 1)6 קעהן ען הססי: ססו;)יס
 ס:יכר וצקייך )הקן כעיגיס0 כר16 עמן ככ) 6)6קמרו
 רכריס דציכן ד6:"ג הכי נקט )ר3ות6 6)6 כידססרמוק
QtSSD(נכד פירות מוכרי כנגר הס 6כל סמוילס כגי )כ 

 כן פי ע) 6ף כסכי פסיד6 )סו 61ית )כר ספו:)יס גגך16
 כ) )ומר סעיר כגי רס6ין כתוספתא עכס דס"נ , כידןסרסורי
 וכן וכך כך סמ)כוח 56) יתן ולך כך שוגי 56) סיריוסמי
 וכך כך גיחן יסc'P1ro 6 כין סומי ס) סרתו סתר6ס מיכ)

 tb1 b1'CO(h 6:"ג )חקן ירסוח דפוק קמן סרי .עכ")
 סרמכ"ן, מזכרי O.~nrD כ16חס סס מסמה ובן נזכר)ימידש
 )עימל שיכין 6ג1 כרמין ךט) h)h !1 6ת ע סוחרין61"כ
 ס"ט דף )כ"כ סדר,") וכמו קרנס 6 ים 5מזיג6פוטים וסכר וססעריס ממוות כבגין כתו סדם סי ע) סמחקגיןדדכר
 6)6 וט' סמוות ע) 6גרומיס כבעמיר %ווים פכ"ןע"6(
 1Dr סטיין DS' ועיל עיר 3כ) )מקקו סו6 )יסרק)מסמק
 5סידhi 6'(h אע"ג ורברס מסלן כש )חקגו )קם)רסוח
 )כ"כ רסוס גתגס דסתורס כרסות ס)6 סמקןס משןמסקר שמגי מעח6 מנדר hlen דכר )עפיח וכן כןכר)"ידים
 טנק ככיוס פירכס 1)6 עי)ח6 מגדר מכת ממון)מפקיר
 15רך תסי עיגיס0 ריצת כסי סדכר )חקן יסרק) כידומלמום
 מקנס סיחקגו 6כ) וט' 1ע1)סין מכין כיד טרטרו וכמוססעס
 ט מייכין טפין מדכר מס )יחן כנון ד"ח נגד h~'Dמרסס
 )עסותו סקס) כיז כמ 6ין )וס סג") a1Drs ממחכרכחו
 ססס סחלוקיס כ) סמרזכי כחכ אכ! טקס עזעת )066

hpopbסעיר כגי דרס6ין D'~OS (סכ"ד 6וינ6 ולת קעתן ע 
 סעיר סמי דירן כנדון ומעכסיו . וט' ממדוח ע)מתמן
 כעירן ויחנו יסקו 6חרח עיר 3ני l'hD )תקן 16מריססנדעס
 מרטית כדבר, יחידיס למקלת פ0יד6 דסף לע"ג כדתט)6
 למעמידן כדי 1)כפסידן r~tnto )מכריח IPD5 סקס)ניד
 דיחוקן גרפס כן 061 נידן סרסוח )סס ם סמקט)

 נקס)ס ולחקן למחותסקה)
~'hD 

elnnao) 6)1 טס טור 
 סטיר כמ רס6ין סכחכתי ךחוספח6 כהסיק וסטתגיססגוס6יס
 כרס"ן סיירי 6717י וכך כך יחן סלוני 56) סיריוס מי כ)לותר
 כיין סכמ ו);ן סעיר )כגי מזיק פלגי 56) רלהיחומעגין
 סיריוס מי ג) 7סיפh'DITt 6 יהס151 כלסר ~oprt)חקן
 מטעם נ"ב זס6 וכך כך יה! סורטיס כין פלוגי ם)פרחו
 )מכירו 6חן יזיק ט)6 תורס דין לסענמד קנס 7מוקקין,ס

 כידן מרמוס ככן סעיר )נגי סמויק ספגי %) כר6יימווס"ס
 נמקוס קפחן ע) מסיע ,ס מיקרי 1)6 לדוגן כם! קגס)ק5וכ
 כמקדת מזמין סעיר כגי 06 ורכן 1ג1' )ס6י ר11ח676יכ6
 )סס סגורמין ס16טריס עגם עמסם ע)סכחחף עירןנס

סח[
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 לכל ר15גן כפי וס דכר לחקן זיכ41ן  גראס  ומ כדכםס"ק

 )ר6ס ומ"מ כסקי. פסיך6 למקלחן hnth1 6ף עמסםיסחחסו
 סמר6יס כתו ופתק דין SD'1 סגר מכנר מקמר וידןדנידון
 ]ליגן וסגותגיסכיום6יס

 יכוליי
 טמעו סססר 11') . )ממוח[

 צעיר כגי כין סדכן סגחפסר סרי . טכ") ס5דזי0 כ' כיןמסר
 פגיסס כר5ון ספסרם וגטסיח סקטגס סעיר )כגיסגוולס
 ומן ונחגו וסגוחגיס סנוס6יס ומקקו סגיכ סרוס כךוטמן
 וקכ)ו קיימו סרי סר6סהס כמסרס )מס מחקקו סכךרכ

 סככל וב"ס )מחוח כיךס 6ין וסוכ סנדעס סעיר כסטויסס
 סכחכ כמו קיימה ומוקחן וס כךכר וסגוחגין סגוס6יססמ,יקו
 זכחכ ו6ט"ג . יסיכ מיקח )ענין סכתיס מ,קח פרקסתרךגי
 סכעליס כגס מקמר )ימוכ חוקס מסגי 7)6 מוסר"ס גסססס
 כ"ס זף )ח"ס מחס ך6מריק זס6 זומים סע סס דריםסיו
 ויוכל החס דס6גי י"ל . דיירג6 סוס גואי נסכונס b)bמ"כ(
 סחוספות ספירסו נמו טעמם מסאי לטחות מכחי bSלמימר
 מגיס ג' כך קיים וסיס סוכר זגתפסר דיךעט כמקוס6נל

 נ)6 ו6פי)1 סמוקם למס מכרו כקילו מ,קס דמויפריטך
 ספסרס ככל סדכרש הקנו מיד מיקס סויף סנים נ'מוקת
t'hDקנין לאיסר osi~ eprnl 610 סקי6ס תדרכי מאחד 
 נגש וסוכך תחסוכס כסןי6 סרסכ"6 כמב וכן כקמן()וכוי
 דלין )רחס גס . קמן כמו מסרס מכי מסגי דמוקס י"גסי'
 כר6סו)ש נמתגי ממס יותר סך מיתגו )ומר יכו)ין סמיךכמ
 ע)ייסו 1קכ)1 סכרו ק' מכל ק15כ דכר )סס סקלנו מאמרגי
 טל )מוסיף יכל סטנו דע)מ6 סכירוס 6כ) רסיסמידי
 5ך 3ר6יס. 5רץ וקיט ספוט 6101 סק5כו סומן תוךסכרו
 דיכו)ין גראס גגדס ומתריסו סקס) יגד כפקרו כ646מגס
 זסקסל ניזף eh יס6 ד)6 טמסס )ססתמף כ)6לממות
 יזף תטחין 6)1 פרק וכד6מריק * סדן מפקר 6מד )גנוחיכו)ין
 4מר שטס למרח ):יר מגוךס )עירו מגוזס ט"6(י"ו

 ספסל יגנודס סגיחסו סס ותיירי )עירו תהורס 6ש6נג-ת
 )סס( סחס ד6מריגן דס6 דובית מ15ס 15רה מסום ול6נגדם
 לרכ מטדס היגו )תלמיד עגודס )תלמיד מגוזס )רכמטדס
 עטדס מלוס ל15רך 6נ) ללכודו סייןוסו דמיירי סחסד6מרינן

 %1כ . כ"מ כ% סר6"ס כתסונח תסתע וגן ס:ו)סלב)
 גידף 6)6 וס דגר hot )6 )ככודן )גדות יכווין סחירסכם
 קמל כיד כמ דם לעץ סוכמתי ךס6 סעיר כגי לכלפגתם
 פסיר6 ד6יכ6 כמקוס 6ף תוו-ס כרכר ססהם ננילןלפקן
 יליחן )יס6 ס)6 לחקן יכ1לין גי1017 סל6 61פי)1 . עמןלקפד
 כסייח לענין ליח כסס סתזיר פ' ר%מרזכי סכתכ כמועעו

%3,.מייינ.ןי,ונו,,ן:5:ששב2
 ס' נמרךכי כ61 וכן נידן דסרסוח לצחו מנדים דכר)פיוס
 חמו וליחן )ש6 ס)6 לסמריס דיטלין ר'פ כסס יספור)6

 למחוט סקס) סניו דידן גדל גחכ% ופעפס . ככסןוס"ס

 סר6סהס כסרס לכס) כמ )סס 6ין גגדן פקר , !6נל
hih6טמסס סגחפטרו לצוחן וזוקנן ונגנילחס כחקפס כי 
 עליג% גס6ר ומעחס . סג") מטעעיס )קמות יכו)ין למקריס6כל
 )רסוק וסגוחגיס סנוס6י0 נ16תן )משת יטמין 06)כ6ר

 )דף ימסור )6 ס' גרסינן lDntD": כל6 )נד נרירנססורסן
םש,%:גני5,(וצמ,

 ו,"
1 ן,  

Dhro. כיש וכתכ unDn סטיר )סר עם סילם ס6פי' מסירס"י 
 מ4 סטת סעיר לפוכל נלנ%4 משם ס6עו כיוןס"ת
 oos 6ין סקטש סעיל סנני דיון דנדון 6"כ . :כ"למעככי
 ע5עס נפם עס נצר )כל שסף סעיר מסי למנין כללס"טס
 ספסר רק ע4סס סחט 6ע1 מעלך ODSD "Dh1 כפרושסל
 hnm ככרנ6 מהכי )6 מקרי דוס סניטת )1 כשףע)סס

 06 6כ) )l(otnp1 מיי) ס6יט למחוח( )דיכולין רס"מכחב ס4י יסוסף סמ"ר 61טס"י נטעץ תלטסק כסן )תמותהכווין
 כמו ששהין לסדק נידן לתחהע יט)ץ psh ל)וקמשמהל
 מ"ע כסמו פוסקים ושר וסערדכי וג" סר6"ס סססכחכו
 ז6ין סרמכ"ן גתכ וכן גר6ק וכרש ז6ין כתב סתרדכיסרי
 סדעוח כל )ועיין גרעין סנריו ז6ק נא כתכ וק גר6יןזכריו
 נוו) גונ(גיס ססעכי6יס )6 06 קנ"1(, סל נמ"מ כנ"י6)1
 67ף 4מר טפסר כן 061 %וקחיס, גדולס ססיז6 ססו6גדול

 ניול נוו) סמוי)ין ככרג6 6)6 שיירו )hnnD 6 דכריווכחכו רדי לזכרי מלקו ז)6 כח"ט( קג"1 )סי וכסורסר6"ס
 ע"ע תסטר סמוילין רק נדו) סגו) ס6ין דידן ידון ככתו6כ)
 )מחות סיט)ין גגדס סוקרו )6ל1 וכ"מ למחוח זיכעיןמודו
 61ף סגתכ6ר 'וכמו נידוי נדרך "9ס6 %ך מסם )קנוחס)6
06PO ללוקחום סמזילין דכר למטר רס6ין cbll דוקק 

 ס6ר לעכור otibt 6ען 6כ) גסס סמועיס דכרכלוחו
 )"6 לגחים ירומם רצעו וכמע . htol ptnD ,ס 6גכסמורות
 6כ) יסר6)יס ס)קוחוח 06 דדוק6 דסכגיס פ"ו ומ"מס"א(
 כוחיס מלקומות06

 יכוליי
 סיו ל6 06 6ף 6"כ כסן לתמות

 6ותס 171ק6 יסר46ס %וקמיס לעכור רוקק סייגו )ואחוחיכו)ין
 כלל )כוסי למכור סכין וכ"ס nrnh סחורם )6 6כ) ט5מסממורס
 לסס סומטין והין דמתה ככרנ6 יסיו דמססח6 )מימר יכו)ין1ל6
 מחסוכת )דקוק ירפס וכן קג"ב( סי' )מ"מ נ"י סכתנ כמוכ11

 לממות יכו)ין דגדגן דכחכ קג"1 סי' סוף סטיר ססכי6סר6"ס
 6כל סלכם נתם סייך 61ש קמרת נעי סדר נהדס6ל6
 סטיר נבי 61ין סיר5ס olpn גב) לטר יכו) סקוס מסוסדכר
 )סיוח הריך ממס )גור כ6 סיס ס6ס וכון6י כו )מחוחיכמין
 סס )סמור כ6 06 )ממוח זיגו)ין כחג 61פ"ס דעתהנכרג6
 ימשר )6 סרק 6סר"י נסגס"ח 'b'o וכן . (Dpnto סכ6)ע6
 מ:כניעליו ל6מ% טססקסל כעול ליסף ר0% ר6ס ססכתכ דסתרדכי 61ע"ג 6"1 כתכ וכן תעכני זמ5ו ור"ת רה"יכסס
 ועות . ממרדכי ועת מסיס רכוות6 סגי יכרי כל ומיגןל6

 דסייט , סקס) עס כסו) 4ס6 רקס 6ס 6)6 ק6נור )6דסמרדכי
 סיו סמרדכי דכרי ד6)"כ וחךע )6 סכי כ)16 6כ) סקס) לרכיכ)

 מממח )ייס1כ כורחיס ד6ס לנכוף כתכ כסו-י וס 6ת ,ססוחרין
 מעוט כסי )מרויח 3יק )עככ יכוייס 11ntfo כגי 6יןסכגס
 זמח6 ככרג6 סייך ו6י כעץ יס16 טסקס מעוט וכסילרכס
 לכורמים hlb סס סחיר ד)6 סרי , כו' )ממות יכולין6ין
 טמס כדתוכמ )6 סכי נ)16 6כ) כעס ועוסקים סכגסמכם
 קסיין fhl סקס) טס כטו) דנוס6ין 61ע"ג סמרדכימדכרי
 oh דודאיי 1)חסכ שטימר 5ריכין ע"כ 6ל6 , וס על ,סדכריו
 מסוכמם (nvo 5ריכין 16 מסקן ערך DS' מעט רק ליחן יר15ל6

 כידן מרסות נטע )גמרי לספח יר15 06 6כ) מעעועוסקיס
 b1DD~1 כךכלי מוכח וכן עהרמין סמרןכי דכרי גרעיןכן

 לסיחו נע מעש p'h וסיוחגיס סנוס6ים 6ל1 36) ממ"כסי
 סעס. סיה..מו ממס כמס יפסיזו הותר ע4סס ככד מטולכי

 6כל דת)ע1ד6 מזיגה 6)6 ק6מר )6 דסתרדכי גריסועוז
 4ור סכ6 לנה )ממות ייסוכ מוקת טכסיו יגסיני עס4י
1'DSכטירן ויחגו יס16 סל6 ככס על למנור סיכולין כ"ס 
 כטור וסוף סר6"ס )תטכס ס") סר6"ס כסרי 610וכ"ס
 כעירן לגור כסן לממונו יכו)ין זכין קגשו( סימן סוףמ"ע
offnh  כ"ס כסס לעמוס יכו)ע סס דרש סריגן דכמנוס ס")
 לעמות דיטלין סס לגור לממות ישכ כמיקח דגסיגיכעקום
 פ' סתרוכי דכחנ 61ע"ג . סס יזורו 1ל6 כס יסמרוס)6
 ים 6"כ )6)6 )גור סכ6 ט) למור יטרק ph1 ימסורל6
 סעיף גגי סל מרס א"כ תחתיו סו6 לגור( וסכל כסיררנ
 סהסוכ למרס ססכיס ססרכ זכ6ן גר6ס מ"ת כלוס6יט

 )ספיר סעיר נר יטה 6ח"כ סנזו)ס כעיר (oo שםורחרחן
עקסיר

 תסוסי
 סכל משחר סירק מס כל סר6כון כמרס

 סמכם ססכיס כ46 וסגל פיסם ע) נזק סעיר נםזהי
 סיתנשס שמר כס )עשס יטחין לזעמי זכר סוף .נפירוס

שיסרס דש. זפ)טס* ~יין wb7* דש ע'ש %פספס, 4חח 4שי 36ס ס נחמס*(
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 126מג עה ער עג הרמ"א ותשובותשאלוה

 )וגנזי עירן גנני ומחוח שכולץ %ד סר6סתסספסרס
 ססוץ ג"כ ג") ססגייס סס6)ס וכר ועל : טמססמסתחף
 h~u) מ"ג )דף סנתיס מנקת ט' וחנן גג ט) 6ף סקס)5ס
 6ין ס"ת )מס סגגגכ מעיר3מ

 דגיי
 מעיר 6וה0 כדיים

 י"ס( סי י"ג ((ss כחסוכס סו-6"ס כחכ הלי חיסווכו'
 תוחס וגין סעיר כןייגי סמם עיייני )דין סגסגודכמקוס
 נד"ף סי' נתט~כ0 סוסכ"6 כחכ וכן סהגסיגו כמוסס

 )סכסיר היהגיס סעיר תדייגי 5י3ור לרכי כ) )דוןךגוסגיס
 יחפור )6 )ס' סמר7כי כת3 וכן 46 כדכריס קורכםססו)י
 6"כ ייכוכ חוקת )ענין מוסר"ס כסס סכתיס( מ,קחוסרק
 ן5יגור6 מיקי כ) שגיו)ס נעיר )דת דנסגו יחי דידןנידון
rthiדיכו)ין ס"ט ס)סס )כ"ך ססייכיס סכינותיס עם )סו 
 ס)סס סכ"ר )פגי לוחן סחוכעיס תסחר כסרס ,ס דור)דין

  ס)סס  סירופ פסטר  פפו:מ  וכפו תילי כ) וסגיו )דוןןרותגהג
tb')o~16 ח"ו נרגל כפן נו סיתמייט נועי ס)כצ )וליס 
 תחסון ס"מ 6"כ . סגדעס סעיר ביי 16חן ידוגו כעירכל
 כדכר סמס )רון סנדו)ס סעיר )גגי כייהיס ס0סכסטר
 )פקס 06 6"כ , סגדו)ס סעיר 3ני כו ס)וג:יס 6ףגלי

 6ומריס 61)1 כמי זכר ססו6 16מריס 1Shn כיגיעתממלקח
 סעיר חוך ע)סס 6כ"ן )פגי ירוט כן גס גלי דגרסריגו
 כגחכ6ר, כמו 0תספט )סגי; סעיר כגי לגין סס%כיסמסחר
 מקמר כתיר מס ממח; מ5ן 3דכר טנע ס6כ"ד גי)ו6ף
 81") . סמ0יס( סייעי כ) )חייו )דון כן 0מיסג סיססכ3ר
 )גופן לפות סעיר )כגי סטן כסקרן כתוב סיכלתמחל

 תחכירו סמ51י6 6"כ כ))י 3ןכר )ולי ךכר oliSעסוננע0
 דכר ,ס i'hD )תימר יכפין סקטים סביר וכגי 0ר6'סטויו
 כ:) יד . נקמל ד6דרכ6 )ר6ס . סעיר ציי חוך ידוגו 1)6כ))י
 נכ) מעיו )כגי סייכיס ס0ס ומקמר ר~חההינס טצספסר
 לכר סוסו נרקיס 5ריכיס סס כפי סלינו כדכה מנכד:מיצי
 ע) סזנר צוקי כי גליסריגו

 חמי)ס גדוגיס מסיו חוקקי
 מעיר סנני )ועוד סגדולס מעיל תוך סכ)וק שסרקורס
 געילן * 1)סחריתן ))פשייס1 דיג, )מיעלן יכוויןסגדו)ס
 דעכך מימיר בריטי 1)6 כפי ד3ר ך,ס ); קיםכלמרס
 'ט סטין 16מריס סקטגס סעיר 3ני ו6ס , )גסמיסדינא
 סעיר 3גי תיר עלמן )ס5י) סר6י0 )ס3י6 ע)יסס כ))יךכר

 כ"ס( סי' ו' כ)) כפסיפס כסדיק סר6"ס כח3 וכוס .סגדו)ס
 ק)סס 6נ"ו )טגי דכר ככ) 6יח; )תניע יגוען סת'מושז
 6כ) י0ומיגן כמ סעיר )כגי 50ין רק כסקר כהוכ )6כי

 רסוס כודאי סקטגס( סעיר )כיי ע)יר~ס סקכ)ו ס)ר(סשכ"ד
 6דס כ) מסקר סגןו)ס סעיר כגי גלעו זמי)סומיגס
 רפות נסס דלין דגסי ועוד ס)ס0, שכ"ד וסגי )סומיגססי;עין
 16חן יכוסו צח )עס נחירן 16חן ע6%ין 06 מ"ת)סומינס
 סגתכם 6מר )י)ך צריך זסחוכע גוס6 גלע דמי סמס)יזון
 מגסג וסוך )נין )קוטו יכול כעירו סגהכע תג6 06ע"מ
Dt~Pפסוע 1)כן . י"ר סורס מסרי"ק כתג וכן מקוס ככף 
 סקטגס סעיר כני מקצת 16% סגרו)ס סעיר סכנימשמר
 סס גס ס)0ס 6כ'ד ))פגי( ond )ססוט 0ס5ריכוסנחירן
 )ח3וע סגרו)ס סעיל נלי סיטיזן ר.) סעיר כ) כעוןיח00יס
 כסוחסיס סס כי עירן 3גי כ) כעד סמס כננוכ6'סממק5ח
 כמ"ע 1h'Jol ס' כצ) כססוכס סר6"ש סכחכ כמו)הדדי
 מטע פוק ממריכי כתב וכן , עמ)וקת נ63 קכ"תסי
 וסיס כוו 66ליך )6 כעיני כסוט סדנר אסיוח מסיס.ולגין
 ככ) ומססט 5דקס )עכ1ח סמפ5יס יסע) ןייגי ט) סקוסזס
 סססי3 מס )קמן )ועיץ . מקראקא איסרלש משה (olhעם.

 : ע"ס( כסי 11 המוכס ט) סדוו6"ס מסר"ססג15ן

 וכין יונס כמר 3י1 סגטסית ספסרס זנוועל
 ככוס ססש סטר )ו מסרקו מלמר כספח געליתססטסרס

 16מר 610 וסגם מקוח 3' כעל סיה1מיס נגד סגסחע3דנו
 הכסרס וכ"כ מ06 רק )יחומים חייל הים 1)6 מזייףסס0טר
 כב, סיס OI(D . כנריו ):י פוס o)thl כעעוחגעלית
~l1)hD

 טוסן מן סיס ו0ו6 יונס כתל ס) 36"ן גס;)י רוס"ר
 . מ16ד עד וסח%)וחו יגס כתר  ישרי רגו וססעיס nhrמסרס
 סטסס קודס Dp 11(O ג"כ סוכיר יוגס מכמר )גווסגיי
 פסרס, עס0 כן וע) ךנריו )כרר יכה סיס )6 6ךספסרס
 מ,ויף ססססר )כרר סיוכ) כתריהם 16מר עכסע 6מי60ך
 וגו' מלוח סחי וסו' מ6ס סג") מרסון ונתקן סגגרדמכם
 . טטתיס מכמס ממס יוגס כמר כנכרי ס6ין קומרוכגס
 OD  רפט ישפר בספר  ושטייפ  גרר סיס גידר ס)6מד6
 סג")  יוגס לכפר בי  לטפר סקס סג") ס6)יף כ'7סכטר
 5הר יוגס כפי כיר ספסר דחיס רפ5תר וטוך .לגריטופ, לפפי רלר  פיס ליכד  פרייו ניסר געוכריו סו6וסגס

 ס6ותיוק 3ין סיס oh 6ף גרנו מי  יודע פי  יפיסספסרסכין
  טומן 60וקיוח כי יהס כמר )עייי דימיון 610 כלסרגרו
 וקין  סיפי דכרי כסקר וקיימין  מלירין  oa  פלופ מסיסל
 )נכר  דקסס ועור , כ6ן( גיכר (ptrto. גרר  16  פספוססוס
  נסטר, ופעיי גיד  פן oto 06  6ף  פווייף  פסמפר ,סדכר
  ספר, 6100 ע"6( ק0"1 )דף ססוט גט פיק ד6מריין61ע"נ
 דכי"ת )נגיס hct11D) 5rh ctpnn סילפת ליח כפילרסוס
  ר11ח מ"ט 6") ן6כיי )קמיס hctlx1 hrh וסווייסוכרטיה
 )6 דככ6ן גרפס , וט' ולידי כפהיס וי"ו )ס6י עימל)ים
  ס%יוסרופוס ~ס 5ין  יפוייס  סל סי%  ססספר מצחר סוך6סמסגי
 ספייפיסן 5י  סיפופיס  פרון 4  רצין מקמר ףיפהי ליפרפסיפן
 סוס רומים 6יו 06 67ף ועור ,  כפלי ליפ  רל,מיןכירו
 )כע) טפין במגו 6)6 03כי סנטר מירס) )6 כחטרהיגוי
 כחכ וכן ,  לפר  סכסך מודה 6עoh 1 6נ) )סוזוחמכער
 דכחכ גכ ט) 61ף  דכ0ר מורס )6  ראפ  י ontnh ל"יסס
 סיס סל% ותייריסס

 סלוחי
  סגוכל תס יל  ד5ל"כ ליכר

 ג"כ  רירן לפטמת סרי , כיס  פולן פמז יו בגרולתלום
 מיסס) )6 סיגוי מיס 13 כיס 06 6ף פכן , גיכר סגרך6ין

 גר6ס מווייף מספסר כעריס יברר ob ד6ף ועת ,)יחומים
 מ11ר כטעות דקגין לע"ג כ013 וקנין ,1 ססלס 6מרזמין
 כאר ט) וסערת חכיטוח הרכס )יחומים דציו סכ6סמי
 דדענע יימר וחי כיחך סטעגוח כל פל  לתסס ו:פסרסיוגס
 ד6ותר לע"ג ספסרס עסייח גךדס ג)ויס מיחס 11יפלס דסרי  סססרס ססס ל% זס וסכלסי ת5וס נ'  סססנירסיס
 וליגן סנ)3 דוריס סוי פ"פ טפס  לפו  1% לו גרור סיסכצ6
 m'(1bD  זל%  ספסרס  יפפפ כוס סתגס ס)6 מצחרדנריס
  16מןן h)'hi בפפוספס-ס

~nDih1 
 36) , גחפסי דסכי

 על )עמוד  יוכ) פי כימר  פריוריס סרלפ  ססיס5זנוככסן
  ולכן . כיס  בסך סיסופיס עס זס גל% לספסר  e)aזעתו
 כל5.  *תימיס לפרוט יולט כפר רממיייכלרפס

 פטלם  סוס
 שכע יחע)ס יחומיס 6כי 6וי כ6)ס יעמס )6 061ופקסוק
 ח)5זג1 גמרן 6גחפ נס . גסס קונעיסס ויקבעע)כוגס
 ס) )ס51י6 תורס ס) מ)חמחס )קר6ח 6%תגגכוריס
oln1P'o1 6סר סערכיס ומן סג") יוגס מכנ"ררDpn כסס 

 SD  פרוו5"ס  פיסו"ס  iPrO  סייוע ספיב יי  וודקתעה : ל יוגעם ולמומט ,כפרוע
 לן %סר רוסן סג ספיר ללי  נעין ספלספ:יכס

 כמכ61ר 36)ן ו0יוחגיס  ילוס5יס ס;פוס ספיר בלי  פממריל
 . : ע"ג ן)עי)כחכוכם

 5ך"פ  רשבי"ס  גין לסכריפ ידר  כמבלסי מס . סג16ן%"ל
 דכר )תקן סעיר 3גי יכמין  06 רב"ב p"Dרבפררלי

  כפלסימךס
blth1 6ח5סרך )6 , וכו' וססיד6 )ס6י  רוומ 

or), ס)כס כנדון כי 
 6ף.

 ס6 כ% רומס 6ע1  ריוח קלס סקפיס ספיר %לפי קלספס  סלסספפי מק5ח )קוהו  יי 06
  ס)OD 6 מקרקע טל פי  לסליפ  סרלו  פל דסוככדל6כי"ס

ש יי ישםט  ftlu עיי מום וו %* 
לסגו רש. bn~im ווילס ו וכלשוט ויוי
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 עו עה הרפוא ווזשיבת:שאלות128
 ומפסיוש קרקס פסס סחין סטנייס שט מנוס כנרמצו
 0ל6 כיגיכס )גיור סקס גרון 6כ) , קרקע )מס סיסלנחן

 )סקנס כלי זנר ס61 מסעיר ס6עס שפויס טסקעסש
 עם סוחפות )מקלחן ים סעכמיו כש ס)6 מעיר כמכ)

 סעיר כגי ):) סוף וסוף להסתחף ס6מריס נכמ גסשיכריס
 )גיור יוגע לכ"ט עכן ס)סס כממיס ירקמו סלאמס מקים

 : עב")כיגיסס
 סגדו5ס סעיר גגי מעעפ ססגייס סטעגס ד3רועל

 ס6ימ 6ומ,-יס סקטגס וגי כ))י ד3ר סו6כחכיטתן
 סיין סילוק סטר סקטגס סעיר )נגי סיס תקמרכ))י

 6'כ כ% סריגו נדבר עליסס סגדולס סטיי )נסהלסרור
 )6 16 כ))י מיקרי וס 06 כיגיסס )יון 6מר %יךנסכרת
 )6 06 ימסכ 1De ככ)) סנדו)ס סעיר סכחוך ס6כ"דנס
 . טכ") ע)יסס )6כ'ד קותו קכ)ו כקטגס סעיר 3ממנס
Ygם16תן מע)חו )שדיק תחליט 6מד כק03 כמגס כהכ 
 )דון סס וגחעככו ערקי זרך סגדו)ס נעיר גמוש%ל

OCDDכני ס6ר כמו סס )דון ממוייכיס olh סמגסג מרח 
 ומקורו י"ר סורס מסליקק כהכ כייסר נל"ד 6מר גמ65כקמר

 6?2%בסבעצ 6,ח, ., סיף:גוק%יב
 04ומע)תך עגן סיגם ס,-6"םדכוכש2פב77סחמ:כעססס)

 כחרת סגה) דסרק ממרדכי נס , נס עטן )6 ריפטת6גכ

'11":1
so),%Inth)hto1 

 לדון ונטרך מכירו סגם הקמר )דין סם )עמוד כזריךcrn)t ןש ,
 : סג") המכס חסוכת ע;") . ע6ד 0ד3ר רמוקסס
 )6 דירן %דון ור"ת ר6כי"ס דברי כין ותזק כ0סיכ 0ר6כוןעל

 יתעמרו ססעגיי0 )סיוח יוכ) סקרקטות 36ל נס גי 6%כק
 ככלן )מרתק ורקס מחסם כמו ע כחקגס (pr )ססויסים
 ןן תיגו סקכ"ס 6ף כי ג'ק )סס ויסיס יסתחפו כמריססגס
o7ho6(6 ואין סגותי 6ח ירמס מכס ואיך סס כ61 כלסר 
 b1'b סחקמת כסעח וכאכר וסעקוס סומן )סי 6ל6 )דק)יו

 ךוש6 דמוי גראס )6חריס ו)6 טעסס )מסהחסיספסיד6

 כי w~pnh ),, 6מריס כלדדיף נ"כ כוס ךכריו ע))ססיכ
 6סר סמיי נטמן גס . כוס מע)חו טרי חקק )6 סדיןמ5ך

 no(1ff ע)יסס קכ)1 כקסנס משר סכני מקמר טויוססכי0
 )זון 5ריכין 1tDS גמא% 06 מסלימי נס )סגיו )דתכריכים

:גו2סר'2מ63וח)ס6מגס
 ס,-כיי:יתכ

 6מססץ )6 עטו
 . קבס מסו כתך 1)6 טיינחי )6 ריסס6 סיקוס כחככלסר
 )מורהם גלמוד וממט סתרדכי וךכרי סר6"ם חסו' סרס%1יע
 לקוכן , ס' כ)) סוף וו") כתשכס סל6-ס כחכ .וכעסות
 סמעע סמינ , סס ע) 4 מייכ ס6ה0 עגס משגעוןם36
 )מסכן )כיחי נכים כפרס לירט 6כ) )ך חייכ 6ר סו6כן

 6יגי 6גי ;י )מרוע מייכ 6ימ 61גי סקסל מסיכבכי)
 כפרס סמככן כמס )י )פרוט מייכיס וסקר) ממסמשרש
 טגס )ננהם לו3ס 6מ סקס) מן סמס ממורעי 61ת0פכיתי

 מ6חך חוסם ס61 06 סקס) כ) כסכי) 16ש מסכןשסי:
 סי ט) )נכות ממוייכ 6ימ כי כמום gth יתסוסמסקס)

 ,י:מ,שש,ה: 5סהר
oas)fm 

 ש"
 צ כייססגיייס תיישמי "יס

 סס gg כממוכש( סג"מ סרב עשת פסיס )גשטליתת

 ימתן , סלמס flb וקיסם יפהש 6סר סעס ליחןמשיי3יס
 31הכיש כגן נמנע גחססיס סי6%ש מקרתן 6וי )יחןסחייכ
 סגע סר6"ס כתכסס סירן 3גי לכ) מסייך Qno כ))ם)ס
 6") ספגקס לפי )גכות ממחיכים סנדו)ס סעיר כגי 6יןכי

 mnh רוח כי 161)י , נוס Or 6חל6ין קכען מאחר ממןמלחן
 סקידס pnD3 בך21 צה יייכי! י"י: כ6ועתו סי16% מאחר ככלן )דון דסייגו טסן ע) גחפססלחך ככחכסי סר6סון ספסק דירי וסכין ו סג") סרככדעת
 %) , ר~משייכ ממס רק דכר )6 כי סמררכי ךכרי ע)כך
 כעד )סקס ממוייכיס ססס סגחכ6ר כדרך רקסקויס כמסק )בי ט) וס עלס סל6 6עס"י סגס , וכו' לדון לענין)6

 6ף מ"ת סלסס 6כ"ך ט"פ עליסס ממוטל סמסמכריסם
 סכסנ דטסו לסגין אוכל )6 כדלרי סכגחו סג") )רב 6הןכי
 or מטעם וק 6יי 06 , סר6"ס כרכרי עיינתיס)6
 סו6 רחוק וס סמ)וק סמרדגי דכרי ע) כחכ )כסוףסתוי
 מסוס קומר מסתכר )1ל6 , סתרדכי מן ד6:ר"יגריעוח6 ומאי סטרדכי כןכרי עייגחי hsn כ6)0 כחג )66כ)

 6ין כי תפס כ)6 מיירי רירן וגוון תפס 06 איירירסר6"ס
 סייך 6יט וכו' מכירו ט) גחפס 6דס 6ין ססכי6סירוס)מי דברי כי דכריס )ס6ר מסיס דכרי כין כ6)ס )ח)ק )1מיין (DD1 אוכל )6 ועכ"ס , סר6"ס( סגנק טעם )פי כוולם)ק
 (DD סה;יס סריגן 6יס ככח מרכל cne כי ג))6%ן
 ס3?1 ע) נספס 6מד 6ין ומס"ס )וס l'blnh or ורעןנימד
 דטמד דומיי כחוכות סוף סלי"ף ססני6 סירוס)מיכדברי
 וכן , סוכי קרן ע) מעותיו ד0ג'מ חכ'רו onh וסרנם%ן
 וע'( 1צי2 מקמיע 61'ין bP~plph 'eth1בב תקולח 63רגוגטת מיירי )וסתם ומסור סלמכ"ס מדכריגל6ס
SD(סטיר 3יי כ )זס וס יסימר6ין מלוו כסיים ס") מימד( 

 דנריס כין מס כין )מלק ידעתי )6 , סר6"ס תשכחכרכרי
 דידן כגךון וכ"מ מכירו ע) גחסס סוחף מקוס סכג)כמריס
 כ6ן כן )דו!2 אריך חלקושע)

!
' 

 ויוד  פירי , בכל  כפמוייב 0וי סרי 1ס  ברנר ~ool'סוהף ח:ך-
 )עירו 6חן 1כ6 סירוס rrthD~ סכ) )נכוח סיוכ) ם)ח5סניס
 מרמס )1;1 זס כגרון וס"ס , סכל מסוס )סככו יוכ)ןוד6י
 עסיס )עוין סעיר כי? ע"ז נסוי ססיס עי פרקסנורדכי
 וסיף 3חסוכט כסןי6 מוסר"ס ;תכ וכן , ע"ס טוחפיס)פ6ר
 כענין סותפין דין )סס יס סעיר דלגי כחרק Srl)a פ'כבמזכי
 כ)6 חקק 6יט ססותף כמו )חקוק יכולין וסריגן ס)ססעס
 מוס)יס 3' מלתהם 06 מכחו"ר סכדקיי מס?על : מגיח סג') וס סר6שגיסן. כדכרי עכו6ל ו,סו תכירוזעת

 יעמס 6' כנון כסיס 6מד תיסק)סו)
 )תקול )3י גחתי )כשי כנוטי סגס . ססריטס וססגיסמיתוך
 סל סוף י"ד כסור יוסף צית כסדר )י 16ן ומ63חינ,ס
 ר' נסרק נלסיגן 1,") טס כחכ . )סולוח גנין וממגוסיס )סתו 6עחיק מגחו.ר כין ~.blo מספר סטין וכ16)ירס"1
 רג לס  פסשיף יופן גסב5 רב 6פר פי כרס פניםסוייט ל5 ו5ס סמילס 5פ פ0לוכץן fft~) סריג  )יף  רפילס6)יע,ר
  ס)ג6 מנוו  11eb  רפליס פלגך עכרי 5י5 לסו לימךפפ5
 כק ד6ת6 כנון עסקיגן כמלי סכ6 6סי רב p'ch1דמ%ס
 ועכו מסשקג6 )סו 51ער פסיפס לי וש"ל רסכפססמכיס

6(1P'Pch ענדי 6)6 וגימל . סמעכמן כלייןמס)קכיין ופירם"י . כרת וטיס דעכד סו6 ומכורס ו6סחכח h15D סולם) כלומר 
 5פ% עמס כקליפ  מטפס וחכורס סממי) כרסוסוכססתחי)
 )דקוק יס . טכס ספל6כס וסייחי  onh לכו לסו ניפקמיינ

 6יג6 מיסh91Dth 6 )יכ6 דכרס ךמיוכ6 דגסימדבריו
5'hg6(1 עילסשישליכו נ' ינחש סל5 ליגעו יס  יס 1)פי ס%וס גמר nDb ססנש לכססילס 

 מש ניחסם פיפי כגי
יפ%
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 187סד עו הרמ"א ותשובותשאלות

S~eשרט חס b% (6ף ומגס . נ"י טכ") שוס 610 סם 
 מהעיר 61)י מיק) סיס סו6 5ס 6ף סוג 6) )סמועסמלוס
 );ח~נ למגע )6 ע"מ תיק) 61)י עממיר סכול נמאיסנגס
 גוסס שדעכועם

 . יסרי )מוכיח יט ע hnrxD ד6ירנ"
 כגק: רס"י מלשן סרכ ס) דקדוקו מעליט לגסייוכחמאס
 וקוזק וס ן6ין גר6ס %י 6יכ6, 6י:1רח 60 דל") מיינ6מ6י
 וקט ופכן כרח חייג סק5מר סתיערItPS 6 נקט7לס"י
 6ס ד6ף ועול סקוסי6 )תטפיס חייל 6נו6י )מוןשסוע
 inlho ירע ד)6 מסוס וסייגי bllCth 6יכ6 דהחסגנדור
 כגס ו6ססר StDSD מפסק hSb אחריו לקיעו ד6מריסמפסק
 hst סוטי) איסורנו 6יכ6 אכן אחריו ילקיטו )6ס6מריס
 l'rh ')6חויס )ימ6 חייכ hnh'  פריך ומס"ס סמלו:נגמר
 וסחהי) סולע )סרס רס"י ס1לרך אכן וט' ןמל1ס h:)Pעכרו
 כמקוס 6נ) סמג1ס יגמר ס), אעפ"י חייכ 6יג1כרמות
 )כההי)ס מותר סיחר סיגמור כדי שסק סר6סוןסס16מן
 6101 סמתע ס0וסר 6חר וסיס . o.th )קמן סיתכ6רוכמו

 ריס 3h'~h'י
 מסמעהק"

 סלמן מיכטי6 1)6 )סחיר ץ
 רם) סמוס) עיקר רס61 סמום ס,0 )כחחי)ס דמוחלמסגי
 מי :) 6)6 גקר6ח :מלוס 61ין מל .י6 כ6)1 פרע1)6

 פ)ג6 טנדו לחון 3סץ:חין )סי )סימר יכול לכןכנומרס
otimסו )מימר יכת מי בס6 6יסור6 עכדו תעסו 61י( 
Pnh6י:ור6 ענדיחו h)h מיחרין פסיסי ד6ייסו ויאי 

 )16 ד6י ):המיקס מוחר סר6סון ד6ף (Oh9 6)6)כחמאס
 ד,ע6 )מ.וכhactb 6 כין )חלק 11 )6תקפח6 )'ס מג6סכי
 מסהר ספירם"י פי עצ 61ף סמ)וס נמר 6% סו6י)מייל

 ט' חייכ thnh גרסומססחחי)
 החמי) ד)6 מיירי רי)מ"

 )6 )ים וקמלו סתי)ס )גחוך יודע סיס ד)6 וכגון3רסוח
ptccnוקמר h)ptrcn 1)6 וענר r'nch 'סכין כרמם)י כו 
 סמיכם )גמור ער: וחייו מחס סיירי כרחך )וע)סם:!:וח
 ו)ימ" סליך 6מ6י )גמול יודעז6י

 c((b עכרי חג6 )סו
 וס6 כלכוח ספחי) )מי סכי נ)h)5p 16 עכדו מסוןדמל1ס
 גמןס ו)6 סוזי) )מימר ליכ6 סמל1ס )גמור דעתוסיס

 )ממרע יחחיי3 )6 ודקי נרמץ וספח.) דכ61י) )מסרטמחניים
 כי מ"מ דמלו0 ס)ג6 ענדו צחון כסס כם16מל 6ףד6)"כ
 קוסים סדרך 61"כ )מפרע יהמיינ (oo 6מל ו)6 שכדי)6

 כמהמי) פר.ך 61פ"ס )גנ,ור ידח 3ד)6 מיירי עדכ 6)6צווכתס
 ס6מל כךמסמט 6מריס מוס)יס סהס h'b1 מניחרכרסות
o~sדיוכ) גרפוח סחמע מיקרי דמלוס סצג6 שכדו צחון 
 ומוספין חסיד מקלכן ור6יס נכרי 16מר 6יי והן .חיינ 6מ6י סריך 1כן צסח%0 וסרי חמרים 6מוס)יס ע5מגיסמוך
 ד)6 מנח0)

 מכתתיה.
 גסכם מפססו oto דצ6 תג6 סוס

 גסחס חמיך סרק מעריגן nCD צפוין וכן 103) מטססוכמו
 ססי0 נםכח מעכשו נך נחו) כמעמסו ט"6( סיד)זף
 תחעסקין ויסר6)יס כסגים סרכם גסיו כחו) כעו הפססגסמע
 )דף OS'D1 שיטור ר' פרק וס6 )ע3ידס מיאס כין)מיק 61ין , 6הד ככסן טפסר o'~D פי SD 6ף r~a ונ!ח))יןנו

 7דמי6 מעכורס סנה תךמס דמי)ס )מידף כצי :"6(ק)"כ
 ממט טכווס ודוחס מיאס מסגי סגדמס מלרצח כק"וסגת
 וחומר ק) bo' ק6י רן6 ג3 ע) ו6ף חמירה ומיאסמיגס
 דעכוד0 סריך )6 ס6 6כ) h:~lnh סר65 מסוס מיינומת:
 ריס ג3 על 61ף . כ:)י)ס כן ס6ין מס כסג'ס כמנחמותרן
 ו6ס מדרדק 6)6 6:ור ילין 3"י )כס) דם") הומר)וחוח
 מכצ ד6ורייח1rlns 6 ק) לטג'ן ממיו למסרך סייך )6כן

 רוחין דחרו1ייסו צט13דס מיאס 3ין צחקק ך6ת גראסמקים
 ענוזס דנכי )מקס טכודס כין )ח)ק דיכ גכ ט) )ו6ףסכח
 ד6חל ostn נכי כן סיין מס סכמול מסור )סגות ר15ל6
 כ16סו מקוס מכ) )קתן סיחכ6ר וכמו סרוב ט) מן610
 מעמן רסיס ושר . בכך( )ח)ק קני רסיס )סכיך לריךטנגו
 וכסור סכח מס)כו' כ' סרק סרמנ"ס דכחכו ימםפיקוח
 סלח( )ס* שגיור כתב לכן גשר כהוי 5גט סו6וסכן

 %)1 6100: מסוס יניתך 16ח1 מלכלין 1)6 )ח%סדםיהטין
 יומק סוף סר6"ס כחב וכן )ו סלורך )כ) גמורכהל
 נ6יסור מזקדקיס דלין רואין 6גו גן 06 מוסל'שכסס
 וסוף כח% ססו6 'מלמר ~sp ס6יס51 )עתות גסםפיקוח
 ;ן ohl נחו) ;סו 6מת oth~n )עסות יכ141 נם3תסדין
 ממקס סכה יוחס )פס דסקות %סיגן ןס6 ימיכמיצה

 ססי6 ע"ס ומס ק)"כ( )זף ךמ')ס שיעול ר' פרקכד6מליגן
 שקוס 61"כ יפס פיקיח סכן כ) מ3ח דוחס . 6חר6נר
 ר6י:' )סכים )') וטון . )חיק דלין ס"מ 6)6 ממלםי6 6ס חיתי ןמסיכ6 )פס כפיקוח נ"כ לסור כמי)סימסור
i'hvסמ:ין ד)ר' ק"0 )דף סבורג פרק ד6מריין )מצק 
 מד6ילטריך דחס מ"ט כחס 61מריגן חייך נחכורסמקלק)
 סהס י0ודס ור' חייכ נטעמו שכ) 60 תי)כ )מסריקן6
 תחקי )י מס ד6מר 6מי ;דרכ 0ו6מחקן

 )י מס מיאס
 כח3וךס דמק)ק) )רס"י מגע )וקדק יס וססח6 . כאימחקן
 ס3ל6 6סי רכ ס3רח 1ד6י יכ6 סטור )סוקס דיגמהמייכ
 )מידה )ר"מ ומגע גכר6 תיקון סוי מקס זגכי סי6מע"ס
 מוהלים מוס)יס דכ' ג6תל 6ס. 6כ) , כמכורס מקוק))סגין
 גמי ר6סין מוס) )מסרי דקרך )לים דס") סייר 6חי)מו)
 דמוסצ ו6ט"ג סהיחוך וסו6 ערצחו 703 ימו) ד;קיכקוהי
 )סחיר ומד6י)טריך מרע צob 6 מקלק) 6צ6 6יגור6כין
 S"D יסורס ורכי מייכין מקאיין ךס6ר ס"מ osttנכי

 61ין . מקוקאין ס6ר ממגו למדין 61ין סו6 תקון לורךומ"מ
 ספריעס ):מוח ימותח מגצן )ר.ס 6"כ וס )פי)סקטור
 ד'") , מקלק) ~hlo סמיחוך רק סרי )6 קר6 די)גנ6כסכ:
 6"כ תיגס גבי סרו 61ס"ס מייכ נחכורס מקלק) דס")מקמר
 ושד . )מחקן מקלק) כין מילק 6ין דמססח6 פריטתס"ס

 פרט ל6 דם) סו6 טרדתו 3סר ימול 3כ)) ג"כןפריעס
 )ומות ים מיסו רחמים סרי סכן 61"כ מ) )6כ6י)1

 )עסוחו כוך 7יוחר 6מיג6 תסחסיג6 )6 61י . לסורזמזרכגן
 מטכס מסם 6מד כוס יעמס. ס)6 כדי מוס)יס כגיע"י

 or כמו זפטווש יימד מטכס מטסו כסגים וסויס)ימס
 6צ6 מקומות, יכמס ס3ח למסכת hnlhln מגיחו חסמוקר

 טף 6"כ ס3ח רוחס סמק? cchn7 סלי טגין 3כצסכ6מח
tbh1יס . לפס סיקים )טגין סמ613ר וכמו דבריו )כ) כמע 
 דגרסיגן ש"נ( ס"נ )דף יסמע6) ר' סרק ליס נמיחותדיקדק
 מנ' כ6 סמם כסכת טמר יכמט6) ל' שמל )ענקכחס
l'ho%מו) 61חד ס3ת 6חר 16מריס ומכמיס , מחמס ו3ח 
 גקלר סיס כסנח 16מר ot)O)o סגן ממגל ר , סלוןמנ'
 ו6מריגן , 1כ1' 3ס)סס וכמו) 6חח וכקוסס 6חד וכמג)כימיך
 למרו 0גיג6 ור' יסמע6) ר' רכס 6מר ס"ד( )דף3נמר6
 )6 ך6פסר כיון סחס מגינון ר' 6מר )6 מי 6מדזכר

 ע"כ ד)תhnh 6' שחיגן, )6 ד6ססר כיק גמי b:oטרמיגן
 ש)ה6 סיסועי 7)ינbSb 6 סכ6 יסמע% ר' ק6ער)6
S~hסחס ומוכח . סמ3ח מיק) )טגין סוס כגברי ו)רכוייכמטכס דרי3וי מכלן סממתן . כו' מעח6 סרסופז ד6יכ6 סתם 
 3עי סחס דגרסיק שכת מיק) )ס6ר עכויס כין חלוקדפין
 פסיס6 , נק)ירס ממעט יק6 מייחי ג' די)מ6 16 )יסדחף מריחי סחיס מייתי מיליסו סי 6חד כעוקן וסקסטוקלין נסבי גרוגרות 3' גיס גרוגרות )סחי ס6מדוסו מקסר63
 תעעט זכי 6)6 יסמלץ) רכי קלמר )6 כ6ן זעך מייתידג'

 63כי)ס ממלט ק6 דכי ס;6 6כ) קלירס ממעם 63bpכעס
hOרקדק יס וסםח6 . מייתיק סקס 1ד6י קליר0 מפיס( 

 ד6סור מטמע טוקלין 3כ' ג' 6כ) 6חך כלוקן סקסדר1ק6
 )6סשעיק ניס סוס 67)"כ , כקלילס ממעם 1)4106)
 גכר6 3מר )עסהם דיס כמקוס נכרי כחרי וס"ס סמירכוה6
 רכתנו נחוס' סחס מסמע וכן מגחכ6ר, כמו )וס רומס7סו6
 וחמץ מס6 )מסמס מלי צs"rt 6 סגוכרח כ:י6 ס6ט)
 ס6יג5 לע"פ כסל קדירס 6טס ממ)6מ י"ג( )לף רכילסמ"כ
 631 מהס"ק )6 דקי) דכיו"ע 151' 6מת )מנרכס 6)6שריכס

י
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 עז עז הרס"% ותשוכווזשחלוה188
 )6 רסחוס' )וחוח ים מיסו . לדשת גהץ 1ל6 לסכתדוץ

 סמסקג6 )סי 6כן מסתס המפסן %י ד)h% 6קלמרי
 דכת3ו סתוס' דכרי מסוף עוכמ ורככי %ץ כ30ת ר6ף6ססר
 6ננ לממס ממימיס ו6ססשך יטק6 נכי p~lnh וס6וזע
 6יסור6 6)6 )יכ6 וס6 עד ע"נ( 0"1 )וף כקמלוכין6יעיס
 . טכ"ל גורו ל6 פנת דמי6 נופים דסי6 מיקס וכמקוסדרכק
hnD~Iס"ס כע)6גס 3עי)ס )מרכות יסרי מקמר ש )סי 
 Dffn 6חר כטפין 0ס סתום כמפרסי 61ט"ג . גמי נכרינתלי

 דס"ס ולאסר כהר651 ס6י )סו wb1 מטמע ריגל)סגין
 נ' ינקט 601 שקבין 3כ' גרוגרות ג' סרי גמי מי)ס)ערן
 לסור ס"נ בכי Dh1" רס"ל קלמר ךכטי6 )רכוח6 עוקזנסך
 סייגו סחים עכי6 6יגו תכן ק5ירס מפיס ךק6 כקלמרוס6
 )תכעיס 6כ) משכס )רבוי Dnm יסמט6) דר' %ינ6זוקק
 יקהו כרמציו 'oSDn וסרס % כסוגיתן ודוק . סרי p)Dנכל
 נשל 6%חי ש מגחנתי 6מר סריס ומרכס . כחורתועיגיט
 סכת ס' נסוף 3סזי6 כמת מסיס עקוף יסן סחרומר(ספר
 דע4ס פ)ג6 טכדי 6%5 פפbv 6"1 מס5 לליס וסכינןהסרי

 ניש נכי טל לכייס סמכו ריקנן ע) 600)ת ינצהעו : שחכתי כמו פעיי ומסדרוכו'
 סכמגים כזרך גג סיס ע)ייס וע)לשמעון

 6פ ומובע 4י 6% זלף כהץו מכר לקונן י6מ"כס63רן
 מלפין וס וע"י גס3ר 610 ססנג 16מר כי סגנ כיחקןפמעון
 מקמר )סקו עליו 6ין כי IU7b וממעון כיתו ע)סנסמיס
 וכעינכן 4 מתקין סגסמיס ~4ן נעלייס טכסיו ררסלינו
 ותיקף ט)ייסו IPpi סמע1נ SD1 נר6ס . יסקנגו נעליהשולדור
 ,bitsw סכית סר ריס כדחק סע)ייס סיקון ככ)) 610סנג
 שמר יוסי ל' טז וטה Dt')DO גסמחס ט"כ( קי"ו)דף

 וכשכר וסירגתי סעעדכס וסימיון ממקרס ענקסחחחק
 ע). 6ין סח)קו יכ6מין מסוס ק6יוממכיר

 לכיס סתמחון
 דנריסס מס סר6"0 ופירס סחו0' מרכרי גר6ס וכןסחקרס

 סירסש ס3ד דכית וססי6 עיירי ומסגיר דכסוכר פירס"יחן)
 שיי %י )6 מסיטן וע)ייס דכית דמסגס מסיסגסיתסי0
 ססקרס לקקן חייכ מכיח כס) 6ין ונסותסיס וססיט6נסוססיס
 מעלס ס) 0סגג כיון )ס סריך 610 מס כי SO("O כע))רירת
 hSn כדי מכחקוגס כפמיחוסס חסן ס61 יומר 6ךרכסקיים
 %יך סתמחון סבך כיח נכי 6כ) גכיו טל סט)ייס כ:)ידור

 נע) לסלוקי סטי 61י סלו סנן ניח יתק"י סל6ותקרס
 ססקרס 6ח )סנ8 סכית כע5 מעטרך כף סגנ 06סעל"ס
 סקרם סס כסיס 6ף סכית )כע) עסיעכד דסגג 3יןיסעשק
 לסים יטנרו סתקרס טן ג0נמס יררו 06 יווע סדכרכי

bnD1h1גט 6ת סע)ייס כע) סיחקן מטיקר6 חלקו רסכי 
 עמהיכ 6יט סחמחון 6כל )תחתון סנסמיס נף ידרגס)6
 ע)%ס סכע) כסרים )ך סרי . טכ") )עליון גגו )הקןכ))

 וס6 , )תחתון סגסמיס מי ידקו ס)6 גגו 6ת לחקןעמוייכ
 דוקם )16 וט' סגנ 6ח סטלייס 3ע) לסלונך כעי 51ףדכתכ
 )גטכצ כע)"ס נט) מחחינ גג כ6ן 4כ6 6י ס"ס6ל6

bnulb1עג") סכי )16 ד6י סגג )תקן סע)ייס קנס דסכי 
 4קעיס ועמגיר ככוכר וע4יס דניס מתניתין 14קמילרס'י

 סכן )מעויכם סתמחון גריך ז6ו גג סס וכס6יןכסוחפם
 )סנן מ%נ סעלייס דכע) ס"מ hih סתנךס )מעמידקריך
 לכן לעעויכס קריך סתמחון 6ין ולגן פייס כל ע)סנג
 ססס כר כתמוכת מסמע וכן , ומסכיר כזוכר לסעמירסטרך
 סמזיגס. כמנסנ סגג )תקן ~OttSD כע) רוויך תקי"ו כיסוף
 4 ססיחס בו סכגיס עס)טס ס"ס סרעכ"ס מדכאי61')
 סכית מכותלי טח) וגפ) חכירו ס) עכירה לעעלסש"ס
pbכע) 6ח וכוסס ני5י16תי1 כלוס )1 טמן סע)ייס כעל 
 )כעל טפס מכיס כעל ph 6כ) , כתסיס לנטשסנים
 סטור כתב וכן . עכ"ל סגסל ע)ייס גצתל לכעססעלהגש
 סניס תל OWstot htoD מנא strt נמלם קס"ד סףרש
 כעל מייכ %עעס סתקרס ק הכסריס שקרע ג%ן(קעש

 חק טסש סע)ייס 3על t~pel ה5ס 6ה1 ו6ס לחקיוסניח
 ממעש . עכס ימס 06 סע)ייס נע) יתקים 1)מט)ססחקרס
 רוקם סדנו י"ל . קי על טפסו 6ין 6נל ימס 06דוקק

 ולע סרמכ"ס נדורי המ"ע יכחנ סעמ6 מסוםסכת)יס
 גכיו ט) טניס כסלקן נחר סוס סכיח וסט יגרימוולעס
 שטיל שין טעע6 ס6י חייך ככת)יס דונ(6 ו6"כ .עב")
 וממהר מורס אס5י4 )תמסק סמועי) סגג כיין 6כ))חמשן
 י06 וגריס . סר6"ס כזכרי לחקי סע)יון ךממוייכפעיס6
 6ע'ע סינגס לכך )כופו יכ% )כנות ר51ס סט)ייס נעל6ין
 סע)ייס 3ע) 6על סגפם וסע)ייס סכיח קי"ד( )דףבלייס סריס פרק 67מריגן דס6 7ועי6 3נו)ייס aD'1 דרסחיט
 סע)ייס כע) סרי )טות רקס 6יס וס61 ' )נתח סכים)
 . וט' י5י16חיו )ו סימן עד 3תוט ודר סניח 6תשגס
 3ע) כ150ן מייי רעתר' סכמם פשרות פ"ר סמ,עוכתר
D'SD~06 6כ) סיס )מדינם סכרם 16 סכיח כן 6ת )כוף ר51ס 
 וסרמכץ, וסרמכ"ס סירוס)מי דטת סק וכחכ )כפוחו יוכ)ירכס

 נכית ודר טגס 6)6 מכסותו יוכ) ן)S~D1 6 מונקוסרסכ"6
 סכיס סיכגס )שונן VS(5 קק יתץ עי16חיו, 4 סימןעד
 )שע סיביו עם )תקן 'ottsDb 3ן אכוף יוכ) מכיש כןס"ס
 סתור נעל סיעת כ"ס b~slk1 ונרי אנ"מ לילךרכ%ח6 סני כ) סכקינן bs שסין ך6ין וס") שלק 61h~3DS1ע'ג
 כטל )טף מדכריסס )זו, 6ין והכן כן סטול דטס נס6"כ )טפ 1nDID ממ"מ ממן ססוכים סרמכ"ס כזכרי סכמככן

 ד6"כ 61'? . מתבסס קבו רסני ר6רעת6 גגו לתקןסע)יש
'bnb6( ר51ס 6ין סע)ייס 3על ס6ס נוס פנ6 כן 6סמעי3ן 
 י5י16תיו לו מיתן עד כשייש ע0מע כפס סכיח 3ע))תקן
 ככיס )717 7מוחר קם") רטמ6 ותגף כ"ס ישוסגר6ס
 )ספוקי סרי o~rh ככיח סדר 4 סמיוס כעס סגסגסלע"פ
 חכירו 3מ5ר זר וס 6ף וע"ע ono 7מו)ק יסורס ר'מדכרי
 טגס סע4יס נע) 6ל6 סכר לו לתעלות יריך מרעתוס)6
 סיוע עז ככיס יו0כ סעלייס ומקרס סע)ייס ו6ת סכיח6ח
 ע)הס כ)6 6ף נכיס )העכ מחיר וח"ק , עכ") י5י16חי1)1
 מעליס וכנות 6ססר ד6י ~hx )6סמועיגן יכול )6ולכן
 אפסר כזל 6)6 וס"ק יסורס ר' פקני ד)6 וגראס כיתכ)6
 מודו סכ) לכרי )כוף 6כ) DffN דכחכ אנפי וכסגי)גופו

לטסיי
 061 גגו (iPD סע)ייס כע) כ6ן רנכוף מסיטך ו)כן

 6פש כעלשס ודר סגנ סכית כעל כונס לטסו 6ססר6י
 כ" זמרי יסווס ללזכרי

 כתיק דססנץ ססוסקיס לדכוי וכיס ככיחו )ססתמסיוכ) וסרי חסר 6יט 011 גסגס )6 זס
 ר%סו דע06ר דין בנדון 5"ס ק5ת טדיץ 6ך . יסווסגר'
 מר16כן קנס סע)"סונע)

~ttSD1 
 קורס כר6ס%ס ססיס OnD יותרס"שקט נסכי hnt~h נץ* %

,tb)pn 
 וגרניט .

 חע יספור )6 סרק סוף יוסף גיעוק' דכחכ מס6)דקדק
 לסרוס 4 פיפ שכר סל למקרו מלון פתומ וגו ניחס)וקח
 סגעסס ולס"ס דחיס מנירי יסה ר6יס p'g מסוססח)ון
 דמתמ' גיטין סם כ) 4קם 6כ) לחש מ,3ן )6 ריוקיןסק6 סקי שיר שם נעין דנצכר וקיגל fftb( נרסוססמלון
 )6 פס61 לסרמיק מייד סל1קמ 6ין לטח) משכרחסמכן
 ביק סעס כ) מ4ן סלקם Ptrn S3h גח0כ 6)6מעכן

 עכר 06 6כל סעכר כספח נמ)ון סי,ק כסיס ס"מכר6יימו
 )כוות סטסויס D~Db ס4 שרנס על מלון כו סיס כיח)1
 מממיקך )סלקו נממיי3 1)6 נרסוס סחטן וס סגפחחכיון
 סרסר כתכ כן )סתמו לו 6ק סמורכם 6ח וס כסיפגס6ף
 ק5"ד )סי סרסכ"6 ס0ו3מ נסס כ"י כמ3 וכן , עכ")יונס

 06 דוז6י גר6ס ומס0ת6 מוכל ימס כעין משי6מרייז מא גאי ד6סי)1 ס"ו )'6 גתים כח3 ירומם גר'כת"ס(
כסקנס

 העטוי
 יעתק הע"נ לסקי כריך 6ין סנור סגג סיס

 ועכרן מסמך עמלן גרע ל6 ע"ע סמוכר העינן שלכיסו
 6ם"ג 6)6 נ6 סיע( סיס )6 סעכר נסעת דסתס כיל)מ4ן זמי א6 מוכל 'OD נסין דמוכר לסרמיקן שיג בנוגסד6ין

שסעם
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