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 )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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 129מה עט עת קץ מ"% די. ומשנבותשחית

 נסעת ןסוי גוקק 6כל לו מכר )6 וגס סרטיךפסעת
 61מ"כ מתמעס סנור כגג מש 06 דיךן נג17ן כ%מכירם
 דומיין חקין )סרמיק קריך סקוגס 6ין ממיט סמקנ6

 כמלון ךס") ירומם ר' )ךכרי סכן כ) לטח) מסמכיומגףן
 מגג סיס )cwb 06 6 . לידן נגוון וכ"ס )מרחיק קריך6ין
 )חקת סע)ייס כס) דע) גל6ס ממ"כ ונסכר עכירס כסעחסנור

 ob וכוס מיני קג16 וסכי 61דעח6 עליו גגו חקקומעחס
 מחכילו סש5י6 ידוע 6יט ו6ס מקומת למ"כ )חקןח5ס
 : מקראק% איסרלש פשה לי סגר6ס וס . סלקיםעליו

 . ירטם 6סל לנגין כצן . רט0 קול למיי ל%שכועערש
 כגד סיס כ6י4 . ,061 ונדי ט)61מר1

 חוכר ללוך שמן געסס 6סר סעעסס נעגין . עם 6כ)61טר
 ונין יעקם 3ר 6סר סמו יקרץ 6מר נין קע)ין כקיקספסרס
 )סגיסס קרוכס ססיחס יתומי דיר SD~ מיחם כר ממסכמר
 כענין כעיסס מ)וקיס וסיו מחוחו כח ושמד קמיו כח)6'
 פקר ועסו סקסלס רפסי )כס סגטס)1 עד סיחומיסנכסי
 יסרגס 6סר מכמר כחוכם הכ6 סמ,וקיס כ) ע)כיגייס
 קורס סיחומס תמוח obt )נסוף וכחכו וכו' 6ל)1סיתומה
 נכסי ימרקו סג") מסס וכמר 6סר כמר 6וי )6יסטחגס6
 וקייעו וט' סן כסף נסוס סן ((qo סן נסוס כוסעונוגס
 כדרך מטרוח חווק וכ60ר גק"ס ס5ר7יס נ' טויססוקכ)ו
 גס4ס )סדק מועייכ סג") מס5ןדים 6חד סכ) חכמיםחקין
 וסקסעוס ס:לטוריס מג) ומוח)ע נמור כפעוי חוילו6ח
 6סר כמר דסייגו קרוניו מ5ד מרפס 6מד ע) וינתץסיעדו
 ע)יו יטרטרו 06 סג") מסס כמר 6ת וגס)ק )ס15תממוייכ
 סג") ספסרס ומסמח סל) סיחומס מממת סג") 6פרקרוכי
 בג") 6סר כמר 6ח 1)פ15ח )ס)ק ממהיכ סג") מכסוכמר
S1Dמסס מקרובי שיו ויט16 סיגינו וערט~ליס קכטוח 
 כלתסס שהסיס כפכרם ומממק סג") סיהומס ממתתבג")
 לכס ולמ"כ נק"ס. e("S ס5דדיס ע)יסס קכ)1 וס וב)כנ"),
 ספסרס מן 1D~D 6ח )קטור ונקם קמרת רוח כנ")מסת

 קר6קpffp, 6 מגס וכ6 )ו סיס מס rh ידענו ת6 סג")וכפילוי
 מספר )ט יסר6ס סייס ג' 16 כ' )סגי ס)1ח1 16 6סרקמר
 ~כחוב ידיו סגמויק גכ6ן סמיו ונקם ניגיסס כגעכספסר
 6סר 6ח סיקייס מסס כמר 6ח סיכופו סיסס מדיגת)דיייי
 6מיג1 5רס ר6יגו כלסר 16 עסעו וכן ט)יו קיכ) ולסרגדר
 גססם ט) )כרום גיוס יגס ככ) טומדיס פסיו סיססכמ
 )ט גל6ס Oto ~כן מ"1 )"וס 16 סיס 6סר כגירוםכמגין
 6) 16 וכחכנו סג") 6סל כמר עס ומיסר כסוכ )פסוח16
 סג*ל מסס )כמר )כוף ידיו ממזיקו סיסס מדיגחדהגי
 nDS עליו s),p כקטר 6כר כמר O~ell סלו ק"ממיק"ס
 תסטר, 06 סיחומס גכסי חיקק כעגין סג") מסרס ע)יוs~'p עקרומט"י יטק3 מסר"ר titiho )פגי גס סלו סקס)סרפסי
 כ6מליס ערמו 6ח וחרס למרח כדרך סטך מכס כמלומגס
 )3ט) 3ססללט כמ סטין 6מל כי כמפרס )קכ) רריךסטין
 וסכינן )6מר 1)סוריס )ילט סרקה מן ד16ליח6ילוסס
 ס6ין מקמל עמו סס7ין (ס דכר ע) מכמיס עמקיחקסקיס
 )קמן סמכמיס )מון ס6עחיק כמו ירוכש )מטר יגו)6דס
 וכ6 כרכל גחג)נ) וסוף . סכין ען %מו )פסול ר5סוכיס
 סטרו סכיך ס75דש מן %ד כ) סר6נ ק"ק יינה)פס
 המריס מסמכמיס פסק. סניף מסס וכמר כפסרס)קיים ממוייני מסס סכמר הכחכנו ס"מ קחכ סכי6 6סר כמרניח,
 דיים 3טימ חמוס וסיס , סג") מטעס , ספסרס מןססעי
 מוסכך כדרר or 6ח וס סוחרים ימיו סדכרעו פר4ק"ק
 עס סר6סומס ונועו 4די ססטלות ג' 163 ש FD1לשון
 עד ממגי נסכת סיס טסך3ר 61מת . למטיס סכתנועס

tnthaו6ר6ס נ6 הסורס ולמרסי מרעיד ונרמסי מסיעתי 
 כי 61ף נר6סוגס כן גחכתי מ17ע סש משו) כמלויס6ם
 שנס פ"ע שקןש נק סזכרש פסלו שגל פרש קוקמשי

 ט6ימ דכר טע6 פ)ימ יהמרו גס 5הך סי6 לעמודסי6
 סססר )כט) סכסכו ממכעיס דברי סנה )ך ו6עחיק . כוסיפקפק 6רס בסוס הכמגחיו )6 ר6יחי )6 61י)1 )ינתנ ריסר5צייס גנחנו )6 61י4 נכחכו פכוין סו%תש סדכריס ע)לססיכ כל%4 עתם )כן . רמס סמחגגריס וסירי יזעו מתמתמחוקן
 . וסחסיכס סס6)0 וו") . נס)כס OOnD גכחס 61מ"גומעמס
 ע)יסס וקנך ססרגיס כ' )כס כררו וסמ:ין ר16כןגס6לחי
 סכימסס סמ)1קס 16דוח 3יגיסס סיססרו דכר כ) )קייס3ק'ס
 ot3b hlon מ5ן )ריכוכן קר31ס ססיחס 6מח יחומסעכור
 על סוכרים וסטך מ4קיס lrth~ כיגשס סמרו וככןו") oth 6מי סס61 6מס מ5ד )סמפון וקרוכס s~r מכיס6מי
 )6יס סחוסך קודס סיחומס תמוח 061 כחכו 1)כס1ףספר
 סן כעוס סוס ע,כהס גכסי יחלקו סג") l~Da ר6וכן6זי
 עור 4 ים מש") ו)ר6וכן סנךקשח, מלנד כסף 'סוס כןכסף
 ס)כס סיחומס וסיס טסו )ירס סר6וייס 6מ וכגי6מ

 לקוכן ונס סיורסין כקין וככן פגהס סי6 נעוד)עעמס
 סנירו מס מממעין 1)ס51י6 ספטרס )כט) ולצין3ט5ש
 ד6ורייח6 סירוסס )3ט) ספסלגיס כיד כמ סיס ס)636מרס
 סגס ירוקכן ססיכ וסמטון , )6מר ו)סוריסס )ילס סר6ויעז

 כ) סו65חך ט) עע)י ולפ5חש PSDS עניך מטעוספסרגיס
 נקו סקיוכים נמרט לגוסס )כט) סג") ספסרס ט)חונק

.P~h("מס ט"1( )דף ומ5יע6 בס"ק סג" כי סגסתשובה : סס6)ס עב 
 מיגיס מפקיגן ד)6 )ך מטר מ6נ6הקירס

 עסו )6 דסס:רגיס נ)ט"ד ע"ע סנס , ממעון )יסכדחפים דיון הדון מיגיס DD~'(l )6 61כע כסיט ז6יומודיג6 גחמע רכ ד6מר מס6 סעסרסיס ססט)וס כש 4סכוחסיס
 1)6 נתסס סכתונ מס ע) )סחגוח כידם כח וקיןכלוס
 סיחומס כחכם סיעו כעלוס מסיחומס ספסרגיסעדיפי
 כלוס טסתס ל6 מק5חס סן טקס סן גכסיס סירסלסמטת

 כין .נ6מ5ע כין כחחעס כין מחגס )סגן )1 טכח3ס )066
 מועכן ירוסס )ס1ן דלין מודו דגו)סו כרוקק כן יוחנןיר' וחכמים כפיגחs~p 6) )זף )ומלין יס כס' כד6יח6כסוף
 מסרקת כתסוכח נמרדכי ועיין ילוסס נלסון כלוס שם)6 נורקי Dffp1 ע)יו וקינ) סח5י עמי תירס מסיחומססיריוס מס )סמעון 6מר כעלמו oh P'h1 וכן , )ירס )ר6ף6)6

 נלע"ד נפסרס סכחוכ יחלוקו תסק . ספח מי פרקכצחצח
 ס63ו 6חריס 16 סמוקו ס6חזס כמו ירוסס )סון 3"כססו6
 נגדק ומפרע 1etD 16 קירס סנ16 ס6מיס ססירסו)מלוק
 ו" כוע, כח סרס יסות ד6ס )16כ מ"1 ח"ן סגסכודירן
 סל ניח מלק ד6ס זז גיע6כע 6זו סיר %גן ז6 גיגנ36

olnto("סג (5 יחוס פון ירסן ריבוכן 61ffw )'%6 סד וכו( 
 טרלין קלנדר סיט נבייך h'r ,6)ן שכריבד6(

 דיק
'3 

 סמוק כמו ליהסס סכוהקן קמן ס6 וט'( כג")7%דיס
 ועימר . iffpt סמעק הבק ס"ס ירוסס מטוס ס61ר16כן

 456 סו6 פקרון כחורת סמטון מניד מס 6"כ מצוקסוס כבחי מעיקרך מן כטיס 1ד3ריס גיס עסו )6סספסרמס
6(1o)r נכוח יכול ל6ו3ן 61ף נדייניס הו65 מערס נס( 
 רום 6י; גמ)ס )כטכיר פנקסו וסססרגיס מבקו 6פממט
 כמו סחכוכיס o7h כר ככל) 61יגס פסס רמסמכמיס
 לפס כיחס ככווגחס )oh 6 רפ"כ סי מ"מ נטור0כחוכ
 )סנייך כדי סג") ירוסס לרסון סמעק 6ח )כטטוסממיס
 ניקם 1כ6)מוח סבכם ענש 4 ססבד מממת פסרס)יךי
 סססרס ומכם ו3ר )SP 6 ס"שומס נכסי כ) )סמויקסמטת
 מוסע מסמ"ר 6יך )י וג6מר ססו164. עס נמדוס%י15
 וסומעיכס יסרק) דייה ט) %1ס . מש 'DtD11 נקומסמיר
 : גפ)6וח מסורסי וירקני מסנילית י5י)מ יסע)סוסקס

 ס36"ד p~en 4קס סגשק ר6יט לחרי ס4ס גבםענמ
 ומטסט ev ה% סג? פ056 כסשכס "ןשגט

ש%5
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 עם הרמ"א ותערבותשמלות140
bb6100 סנפנו נמחיט חצי rb נגיטנהס פסם בו 

 רג"צס hw וב גי 3ףי s~r1 נפם %ץ וין %יםמססיקיס
 )6 עדיק וכס 6% לידו כ6 סיח סכדכר 610 נססכחכ
Sa14 שרתח דת גגו פהצ6 'רום: ג)סק וכסרט נךס 

 דנרע ע) רפיהם 3?ו:פות %רך pb זס וט) ,סקדופס
esbl610 כדי כנג'ס גס כעי )6 נעלמה גכר6 לטקסי 

 דכרעו 6ך . וכרע ע) ncsl~- טריו ע) תסצגהו על4*
 כשע, כמרגלך טמט המוגי גיעומ תגמא שגו סטתסר%
 רק זכרים 61ין קומר 6ין מיעץ פתי )ידי כ5י6סדשדשי
 % יצפן כמקס )כס על שיתץ 61ין )יכ6 יחו קייןנקפל
Stj'mסכרוח וסיד 61ת . נסםיטת! גתפסס וס ורנר )16 לצ 
 נטעה! יעכס hton עם offp מקיימים )ק) 63כר כגןרעת
 סוחקין סלדדין כססת יכסרט דכרו ~ss 1)6 יח) ל6נפור
 מנכת טחן ט )מור יטל עתן 6מז שם 61ק ODופן

 ס1וס )6 נסן pb כסעיח 6)1 סכל מע"פ וסיס .וקשת
 כ) כעיני פם"טוחן )317 ס"מ )מסטי מקוס 1)6 טנף6%
 ולסוהע ו)סוךיע )דעת מרכוס ע)כ6ג1

~slos1 
o~bn 

 סקרך כ"ג( )יומק דיוס"כ נטוכד6 ס)4 לדוקים כים6יגכ
 מע"ג 5ד~קיס מל מעכן לסו64 מיקחי )מעכי כ"גנ"כ
 6% יומי) )6 כ"ס כוס . כר6סח נר6ס גמור כסטות1637
 כמכ61ר טדיין כס r(e 1)6 )ידו כ6 כ65 יכר מ)'%9
 מייכ 6ס כמו פרטים גדכריס )6 6כ) י5"1 ס6כ'דכפסקי
 כדבר ונפרס ודץ דת ויודעי סיודעיס וכסיג כעמו6ח

 ועל . '7eP ול4 יזכר ל% ת"ו סוכתיו  רס mrrסר~61
 ונפרפ מל  נסכית  ס4פילו טייטס 3פכר,ז פיסם  מילפ;צס

 עימוו 6כר ו") מסף"ק ממקס ):גין וסם 6ץ1 וס ,כסחיקס
 כלפסח כונר מימם 6% סכתק מי כשמרי סמק סוהץשו
 ומ"פ כיס ימיטעי כטס דרני)ין נמייי נזין פכטס )15791
obדיון ךכגדון כפסיסוח 61"כ כו טעס :התונע נס hnth 

 ונדלית עשו נרישמ וסחפסטהם סרגי)וח מר~נ סגי)שמר
 מי ע"ס סמכם מ6מר ,ס ט) 161לי סץ חורם דגניעלייתו מסגני ק6 דס6 נוס טעו עלמם סססרגיס מגסכפיקס
 מתיקם 3וד6י י") סבר'ס )סי גס . זכר מסר יודטגסמכס
 . מנצו סיע)מיס דכריס מסמעוח )ס%י6 כדי מם עץשוכן
 ש)ה(י 6הוס וס"ט סמול 0ססר דברי כסומכי דגרעוספד
 סהיnS)UD1 6( 6 נטש לו ר16י לסריגו סיסומסשכסי
6%brw~ סו6 מש כססו6 וכי ק6 גכ~ס סמס1)מן גס לק 
 שכיר )6 סגם . וסקוס די ג6מר )ידיסהצו וגוס 6ה,-1)6
 כי טפתו ט) סמותס 6ת 6ס6 וכל סמחגגךש כמכמישכס

 לסטוק כן וט) כענוד )0ס c1o1 ל6 )סק סמשגגויס)יעהי
 ס שס נרשש ממכס סכתנ מס )מס )סכינגינחג:
hnp63מלע% ק p~p ממקשן ך)6 מ5כ4 סקורם מס 
 atpnw וס hst מזרך 11 )6 שמר 6גי וכו' כ,-הקוסעיגיס
 )עכור זשג3 עמוס 6)6 משסם PD(n מגם 11 ע3)נ6

 גס! ירוחם ר' גמפ כי וגס ס6כ6ר כדרך ז ע).עסתגות
 )משם נשג טעמו מם**כ כע סטעס Sh י"! גהיכמיכריס
 6נל ניסוחו ~sph 6עשס ט1% )סעכד יום) שמו סמהייכגי

 ט6וגו ונר ל0קגום יט) היגו )וס גהץ 5ש משכרמקנס
 ואד( )זף 6עיפ רש כסדיק 'TPWD נמכו 1גsff~t , 1גרשתן
 6 ע6ץ נדגר %מ. ו)ססחיכ )דסינ'ל גוסו לרטנןויוכל

 קה ,ק pbt מפשר פמ0ע משנודו מ) שסיס 4ולכשכש
 סמה מץ סרק סח4ם' כחגו 1ק סו6"ם כ0נ %ן וט'וגריס

% שי ש11'יבש2%21 ש  
or44ק כמרדכי וגא* 3ששנש פוסר"ס כשב וכןעגמכ0י כסי דססר ידנסלג-3 עשו מפטכד רק דנסל8"ל ננוסר 

 גר ושנן נם hP פשט פלץ פורטל סשעק שנץדעגיע6
 ס%דס טנ' דעלמ6_ שרוסן -s;b רסוס סוזי סכץפחסו

 51ש דכרש o1Gn rw גש סף S)vn bbl פש נ3**ים ממף*כ sh רכל " % וש אש* פסזג שימסמקננים

 גורו SD סר וססיעטו סולר) ם)3)'ע דנו מקסמכוס
 6)6 מיגו ץ ט) pStrol מתח זנכר6 6קרקפה6וסהווכ
 רקיעי, וידן דכגזין 1ת1 סוקר. ילוחס ל' סכתכ געוכועס
 )רכ"כ מלרכי כסג"מ וכתוכ 011 6מל מלעס ע)'0סמ)
 ")סס ע) קי1)ימו: גר עסוקך )ר' תשנס ןכתכ נ'(שק
onhנעלס )ה כגח! לפוחס רכסי ע) נקלין ימר ססחגו 
 ס)עתס כשם 1pintD מצמותם מתרס סמקכ) מיסכ)

 מקנס 6ךס כצין לע"ס ו0סיכ , )6מד מח:ס )מגס1)יתיס
 )סררי עוקט גמרי תקדדי דסמ:י ~(rh כספיךוכס)כ")

 ככס"נ )סקגוח olh ויו:) )כ6ר כרויות כס וסקריךוכו'
 פסרס מעסי נידן נידון ffh( , קנין מועי) סחיט כדכר6ף
 כפ:רוקיסס )וס וס סקגו ספרדים וסגי סג") :3וזיסכק
 וכש קגין מוטי) סריגו כדכר 6ף לחדדי ומקט גמריודצי
 דעעעט כ"ס( )דף בורר י: פרק וס:רוכי סחוספותס:תט

 , ט' hn)r,ob כמו רמוי לע"נ סנסרו:ין סקיסוח גוניסו0
 סטר ג) יס6 :)יו סקנ) מס )קיים חייב 6מר מטעםועוד

 ונסנועס כק"מ עליו סמקכ) נו דכחוכ מכמיס נתקוןסגעסס
 סגועס טויו קיכ) כ6י)1 סוי כך שכל סכתנ 1כ)ד6ורייח6
 ססר סוף מיימוגי (n~olo מוסר"ס סכקכ כמוכפיר1ס
 כעו סיעתו )קייס לריך כמכועס עליו סקיכ) ומקמר ,קגין
 )זנר ש"ס hr::sch ):גין סינמ חיי סלק ממרדכיככתב
 וכתכ , ס)"ס סי' rss כר ר"י כתב וכן , )עו)ס כ6כ)6
 סלי ט', )קייס מייכ גגו 6ין מח ob ומ"ע סנועחו*יס %יך מ"מ קגי6 )6 6סמכת6 כככועס- )מיד ר6:י)1סס
 סענורו )קייס תמויינ תסס נכמר סג") ע:מיס ל מכםקען
 סריכ כע) סגס מצחר כ11 66ריך 6% , 6סר גמר)פצות
 נ6 6מגס 6ך נ,י 6סי כמל סוקס ספיסס מטעהסודה

 )סק כסטך סכחכ %ד מפס )כמר הרופס )סמ5י6כמממרת
 , מיס נגס !ס SD1 ירוסס )שן 610 ס)דעחו וכחל ,*ח)1ק1
 כנייע כגס שהי לסי כי סלקים וילעסו סגיזר סךיסגס
 סנ6יס מלמיס 6ו סמוקו סלמים מלסגן רסיס סהכי6מש כי וגס , מעיגףו יעקרסו מכמיס רוח 6סל רטוט ינצרע3

 חכם 06 6חמס6 , כו' .)ירס סנ6יס סלחים ססי')0)1ק
 פירוס סו6 סס סג6מר פ)1ק: )מון כי ידכל כוט3יסר6)
 )מ4ק סכ6יס סוחפים דרך 6)6 6יט כי )יחסס%יס
 נכ3 %ער ש)1ק1 עסין 6ניסס ממוח גסס)קס ככרירוסחמ
 נקביס prnlh סמם נ"מ ריס )רעמו 5וס נק  שצלקזנו
 על ד' כו סטין כיס ע"כ( ס' )רף דסוכם ופ"ק ימטגן1כ1'
 פליקס דיגי וכל כו חו)נץס וססוחפיס ס6מיס 5אןד'

 )שן 6ען ט* וכתש מלר סוחפות )סגין ננ"כשמווכריס
 עעח6 ל60 6מר וככיכ יייס כי 16מר 6ני SWI ,שטס
 פסיעה סענ( )דף מכיח 6ת ממוכר פרק כסדיק 3רסיקדט6
 ס"ט ט' לספגי חלק חגו ס)נ6 מגסי פקני י60ק6מר
 שס b)DW1 לשן סף %י olpn 6שן סי שקששן
 קע( )דף טמ)ק יס סרק טעימת מפגש. כז6יח6 כליסגש)
 נטזי6 נססותי סריס נתנ וכן , נט5מו סמכם סגחנוכמו

 ג"כ תפ"ס מסנס אסון 610 הימתקו פ"נ כל)3חמ31וחי1
 דנסח)ק כסדיק גראס ומנס . רסק סופן שיש משינססו

 ומיס קישת. וסי6 ממגם 5מק 6101 ירופס )מוןמכ*
 0ן )ירקם סגהגםג קמן ho עד ט' דיון נג17ןנסרע
psnn[_b, be OgD *נם , וכר סעעה מלק ס"ס יווון 
 ט"ב( קג"1 )זף טמאן !ס פרק חנן h1D'b 6ק ho1 ש3)!ס

 נתשתן נע כחב כסס % 6מי. 63 יגסס מסוסס16"ר
 ונגמ' , קיימים דבריו מהגס OIDn נשף נין נ%6עשין

 עפק רבי 6מר דיע* לב bnb כי נסוף סעד שטפשזעי סיכי כחפיתן פמגס דמי סיבי קכ"ש זף ינ )שרקלתליין
 הססוששונק הי נהשי)ס פהשס. סי6 זו ויסרס לפ)ומ פוייס סוסשצק

~gbv 
 ))שן עסמ משה שש יפ קמש ש ייקש %אשי* פהשש למאד שהח% 6ד* נף כסח

awד5שע יששס ויפש פלשן סקעוש סשך ש שכעס 
פש*
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 צ18סו עמ עת רימ"א ותשובותשאלות

 1ד6י סהו6 נלסון bptll 1)1מר יחלק 61ין . יוסי) ל6מחגם
 לית )ספק ט סיס כטון 6כ) כתריס שעיגן מהגסרסון
 )עי) כירלחי ככר )ךס6 6יט זום , ילוסס )מון יחר416גן
 י6ף וחוד מנגס )מון 7סו6 כ)) ספק כו 6ין יחמורךיחסון
oh6קלת ממוסק לשק סו bS סר6"ס סכאכ מחס נרע 

 ,, רפ"6 סימן ת"ס וסוכל וס עי ס"ך( כ)) )סוףנחסוכס

oSbnשמתי קורס 6גי ספסר 06 וקמר מ15ס סיס ר16כן( 
 צחרי )יורמי וסיחתי גכמי ככ) נמורס יולסח onlhעסיתי
 ירוסס נחסין )קפחו סגתן מס חסונם , וט' ,סוכיססמפס
 חיכם מחוך 11 6115ס )קיים 6גי רו6ס למיס כלוס6יג1
 0ס61 כו' יי סיס מס ככ) 3גכסי ptrnnt כה מכתיי6מח
 )מיכין יקנו סרי , וט' )נסוף מתגם )מון וסרי מהגה)סון

 מחגס ))סון כפירוס סכתו3 ירוסס itDS )מפך 6מחמחינס
 עכמ מחגס )סון 6100 נסדיק ממסורס )סון גססך hsaכ"ס

 : ירוסס )0ון נהחעססכתוכ
 סטר כליחו ךכחוכ ז6ע"נ 11 מתסוכס ))מוך גיכ)ועוד

 ירטיגן מ"מ ממם ירוסס ים1ן סט6 סנגיס.רימת
 3"ותס כח3 מסרי , מתרס 0מקכ) )פיכח ס)כיטתס6ר
ohltiמממס אמהי ליוראי ומנמתי Qt)lof 'סון וסוף וט( 
 610 מחרס )פון onb~ 610 6ל) 6ם"ס צחרי מדכהכירוסס
 61מר ):י) דכהכחי מס6 לביס ועוד , דירן נגדוןסדין
 6ם"ס כייו יירסו ה,ם6ר כחלק וויקי כנכסי ימלוקסלוגי
 רימ)וקשמריו;

 הו"
 רסיס וענד סומר. ח5) מקוס )סין

 ק;"ט( )דף גומ)ין .ים דפרק lSh h1:tcn כחקוקיו )חלקדפין
 כ6דס ודוקין יומגן ר' 6מר דימי רכ- ,ה6 כי סהסד6מרינן
 6חח סיס מוות וסקי 6חד כקרס icb (36 וסדס6הד
 חגתן 6מל רכין 6ת6 כי עד וכו' )6 6דס כגיוכף
 6מר יוחנן רכי ס,וגית סרס סלתי ויירם )פלוגי פ)היחסיב
 6מור6י קסיו יומק 6דר' יוחנן ורכי h~h טד ובוקנס
 )סטי ס") כסכי )סרגי h1'h 61י ייחדן, כרכי 6)יכ6גיוסו
 ר6ף סי6 כס6מד סיעו מסגי )6 6דס כגי כסני ס"סכי
 : כסכי )ח)ק ד6ין ס"מ h(h דוקא יתסס לסין ך6,)ונס
 3תס סג") סחכם ס) )נגיגו יסוך כוס רולס 6עי יברסוף

 דבריו ומדר6ס , סטעגס 11 מכח סססרס ((SDסנטן
 סספסרס מבחר סכתכ 3מס כסריס דכריו סוף גס ~otsסיין

 כמר 06 וגחקייס קיימת סססרס ~מר 5גי כי וכו'כטקס
 רק"ם עגיו סקכ)  כךכורו ויצמוד יסודי )סיוח רקסמפס

 ירוסס )כס) סר15 סספסרגיס סכחנ מס נס . פטרותוכתוקף
 e(ll(on )6 06 כו' תסס )וחס חכתיס רום phד16רויח6
 6מר רועף ממכס וס ר61ס 6גי , וכו' 6ח יססעות)ס"ס

 רום 6ין וגי , ככסיסס סו) )6 ע) )סטשחססדיעיס
 Smn 16 למכיס עם יספר סיורם מגורס 3מי יומסמכביס
 סימט תמס רוחי 8ין סחכס סוס וכסמק ירוסחו, ע)לגמרי
 גוח)ין יס פ' טמרו ;י , )כורים יורם כין )1 סגתח)ףכעס
 מס נגיו 6ח וסמם )6חריס יכוליו סכהוכ ב"כ( ק)'ג)זף
 6מריגן וכן , כימנו טחס חכמים לוח 6ין 6)6 עסויסטסס
 כעכורי תסוי )6 סיגג6 יסוךס )רכ טמ61) )יס ד6מרסחם

bn)Dnh'ספייר סנסור קמרו כמוריס זס ;י סרי , כו( 
 יכ6 ס)6 ירוסהו ע) )מחו) סר51ס עלט יורס 6כלגמ)ס
 ממט ושגס . הבעגו )6 כוס סימם ממס מעמיס רוםנ,ס
 ומכעס ילוקחו pbn 4. סימחא )סטו ססחס 6כעו)יעקב
 )מוס וקן 36 )יי וים סימט טחס חכמיה לוח ס6ין )ומר)גו
 . מדיבורו כמכס סמדמס ;ס מחיקת ימס קומר כסדוע)
 כ"ס סר6סין סמגס דכרי מעריגו 0גסח)קו ע6מרוסגס

 גליה גופם ריסק וכתר כטקכיו 1hi'D ס6מרתיססגתנע)1
 רק גמרם 5ד ט) דברו )6 כי ד3ריסס סל )ססי3 מרךוגין

 וייסר מטס 6ח סנעכימיס סירסמס וכדרך ככסיותכסכרוח
 )מס ויסיס ימריסון ממרס כשמס ס' עס כל ימן ומינמס
 ופססע נדקס סטוסיס יסרבל וייני על שוס וגש .למכעס

 : טקראקא אימרלש משה נבוס . עשססכ)
 ע"* רסרי לי גר6ס נסכת ס6וווות סמר6ח כנר עלעקש

 טלןנק% 4: "נגבעעענ"
 ס)עטס לשוור יכונס ס6יגס )עקום סמר6ס יסורס רכ6מר
 )מקוס 61יוי צידי 16מר חסדא רכ )חיול סיכו)ס)תקום
 ולמריבן כיר וסלעטס ככני וסמר6ס )חוור יכונסס6יגס
 )6 וסר6"כ סרי"ף וכן כו' שודם ןלכ כווקיס ת:י6סחס
 תכניס ך6ס תיגס סמע 61"כ יסורס רב רככי רקסכינן
 . ד5סיר6 סמר6ס מקרי )חוור יטוס ס6עס )מקוססנו6כ)
 ונכי 6)6 כבגריס סרי כחרגגו)יס דסרי דמס סהסוסירם"י
 )סקסוח וקין ס)קוט. נוקרי חרנגו)יס ונכי ס)טטס נוקריעג)יס
 קתגי "6 0עג)יס ממרים 6'ן קחגי 6מ6י רס.י פיר1ם.ע)
 )ממרות רגי)יס סיו )6 דכומגיסס )ומר ריס תרגגו)יסנכי

 מקוס ומב) , חרג:ו)יס סדין 1ה61 כסווס וכר ולכןסעיפוח
 ם5ינס גרו)ס )קוך כ"; סמ6:)' מכייס ד06 מגיססמל
 סרמכ"ס כחכ )וגן ו6הורס סמרחס מקרי )סחיריכוסס
 ע"י דכרי )ר6ס מקים מב) . ככח( דס);וח כ"6 סרקסוף
 סמעהח6 יוחס כטף ק).ו( יף )סכה יגן ד6מ מד6 .גברי
 hnh כיס 3ט: )חורק נכי) דקו וסיקס רכי )גכ) 6ס;מ)ף

 ומגו דרכ מסמיס רקמך טכוס 6מר סכי 6.) 6סכמיסמכוס
 כ)יסגיס )קיט וך)6 יוחסין 1)" גוכ)ין 6כ6 כר ירמיסרכי

 קטן עג) כ)יכייס )קיט ד)6 ופירש"י וכו' )יסמ)קיטין
 כ)'סניס )קים 1ד)6 דקלמך ן,ס הרחס . )חט) )מ71סלינו
 .דסייגו וסירה 6מר דכעג) ס)קטס 6ף דל") )יסמ)ק'טין
 )מי 3)'0:'0 )קיע 6פו הכי )תו ד6י )חוור יכו)סס6יגס
 רמתגי' )ומל וקין )מ,ור סעו) והיעו כמחגי סקנסססלי
 דומיך וסח ג)יסגייסו )קטי 7)6 כבגריס ד1ק6 גמימיילי
 דקחגי ועודסרדסי6וק 1י1)י ותרגגו)יס 6ווויס )סני מיס גוחמס קתגידסיק6

 61"ל )חרגגו)יס מס)קטין כגמרך ,
 ומפרס ט)ייס ויעי סגנך )יעי מ)קיטין וקין סמ)קיטיןקומר
 ע)ייס ויוני סיכך ויוני קמים גיס דס7י מ)קיטין כידיםליס רססי מס)קטין כוותיס רס)כה6 יסודס דרכ 6)יכ6כנמלק
 otrtth 6כ) עלך מהגותן דחין עכוס )6 גמי קמייסומסדי

 דומיך )6כ1) 3דיכו)יס סיירי 61"כ ע)יך, מענותןוחרגנו)יס
 )הכוי דיכויין ע)ייס ויוגי סופהחיוגי

olDnl טחגין 6ין סכי 
 דיט)ין ס"מ 61"כ . עלמן )פרנס ויעונין nutrn)פגיסס
 ו""כ נטג)יס ס)עטס וס"ס 3עוסוח ס)קטס ספי גמיל6כ1)
 נ)יסגיס )קיט hh1 ס"מ 6)6 נליפניס )קיט 7)6 נקט6מ6י
 סמכגיסו וסייגו 6חר כמקוס ס06ורס סמר6ס הפעוסרי

 גקט ע6 ט)קיטין דיקט a"ubt , )6;ע יטלס ס6יגס)מקוס
 צו )יחן זריך קרמך ע) דס6 ק6מל דוקק )15פס)קיטין
 גקט 6ת6י 61"כ לסכו) .רני) )6 ךס6 פיו )תוךסע6כ)
 וס") )סי) סמסורס כמו קמיס דסדי ספירותומ)קיטין
 61"כ , מס)קיטין כחוכ סרי"ף וכספר , מס)קיעין)מנקט
 סריה טג)יס 3כ) דס)קטס דומית ססי6 ס)עסס 607קבס
h;)hמ)קיפין קלמר 17ק6 ד)16 סיע hih ("דמ6גי)ין ל 
 פיו )חוך סמכגיסו זרך 6וכ) ו6ס ס6פםר זלך כ6י,ס16ח1
 כן , סמר6ס כדרך. מ6כי)1 ור כזרך קוכן 6ע1 ו6סטופס
 סגסיס ס6ומרוח וידן כגרון 61"; . סגמר6 סוגיית סי ט)ג")

 61ף 6חר נדרך ntS~lh 6ען 3סמל6ס ככר ססולג)וסס5וו,וח
 כמס כסמל6ס רק 16כ)וס 6ען ns(oot 6וכ) יחגו06

 . כ)יסייס )קיט וי6 דטגל דומיה דסרי גריס ככרפ)מדו
 סי' 16"מ כטת חעק )6 6מ6י זקדוק קריך וס )סי6מגס
 ((owt 4ךפ כין ס3ח עס)כוח כ"6 סרק סרמכ"ס 1)6סכ"ז
 6כל סעג)יס ממלים 6ין סחמ6 דכתכ נ)יסייס )קיט )166

יי6 כ"מ 5ער מסוס שוי ho'n ככרי ע"י יסר6ל ידי עיהשסרו וממיי 06 61סי4 . למלק 4 סיס סכתכסי מס ולסימלטיפין
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 ש עט הרמ"א ותשובותשאלות181
 ספוסקיס ססהירו נכוי ע"י כמנח סנסזוח ממגיבת נרעדל6
 סכן כ) ז6ורייח6 הסור סו6 ומחס הע"ג כ"ח 5ערמכם
 המגס דמו). עונדה לק נו)6:ס סוס 3ס לין סמר6סכעמן
 דנ,ו נכרי ע"י 6מת פע: רק כסנח לסמרוח דליןגראס

 : סגי וכככי רענון 0) 5טר ממגסגסס)ק

 , כעיסק6 מטוח מלקוכן סקנה שתפיס השאלהמ
 סמ0וחסיס מ"מ שחגו . סכוחפוח סתרוו')

 ר6וכן ט) מידו 0קכ)גו 6יך מ"מ ר61י )כ) ו:עידיסמוריס
O)nDוסונים מ16ת owlrn (מעיר פונדק 0) ז' חלק ע 
 כין )ריומ כין ניויגו ככר סיס פ)1ניח ומעירס4גיח
 נריוח (tpSD יכווין ר51יס %6 60ס כסוחגס רק מ"ו)ספרד
 עם סג") סך )1 )מסיג מחויינין וגוייס מ6ס מכ) וסוכיסכיס
 סכ"נ גר6ממן ירין דסייגו ססגס כלות כסוף בג")ריומ
 0כוע כ) סלט סחכרוח6 מן מיקח ע)עו קכ14 עוד עדט'
 ינכס לחסכון כסגוף סטגס וכסוף ססיוור ע) שלגיסשו3
 6)6 סריומ סמו גח)ק )6 061 ט' סמך 16ח1 סרי1מ מןלן

p5o)Dגע65 טד ט' מ6ס מכ) וממסם כעסריס רוקנן 6ח 
 חוום נער )ו סוססט עוד זכוכים 6)ף 610 גכל)1סססך
 )1 וטוכס רסיס 0סי6 כמפיכס ערטיגס 0) סהכמעכור
 יד "60 16 כמו 63י 16 ר316ן כיד סמסטר ומן וכ)גו'
 על סק) 3דכור נקמן יס6 גס סעליוגס ע) סנטר3ע)
 כו.כסיוק

 כיסו כיסו) 6פיל1 עז כי נק"ס 4 סעכןגו .
 על מן 19PO ע) מן ע%4 קכ)גו ו6ת וכל סמוככעיקר
 ממיס 63מ%ח יסדוחט nMDh על ע)יגו קכ)גו גססריוח
 סלו לגרת זכרי כללסייס

~'eh 
 מיועץ כחסג6 דעל מגלימך

 6יוו 16 סידק Df'h )נו ח"ו יכ6 061 עד . כו' ולעלג(דק
 מוטל סויגו כי דבר כסיס סג") רגזכן 'Or1 ל6סגיעס
 סי,ק כלי לידו כנ") ריוח כין קרן 3ין סג") מעות ססך)כמחדל
 ומגס . כו' ענייו קכ)גו ו6ת כל מכמו סכ6 )יד לצופניעס

 נכס ,מן וכרך נימד וס טסק ע)יסס סקכלו עכוספיסג'
 ספוגדק6וח מנשכן מעריס 6מת mnh מלכוח ם)גרפס
s")oמסכר 0קכ) ר3 ממון עם ס0וחסין מן 6חר 0ס וגטכם 

 מסוחף וגרנד or שכד רכ עעון נידו סיס גס כסספתדק
 יפלס ועכסיי )oto 1 עס ידע% י6 ניןו 6סר כלעס

 ס16מריס ר6וכן ונין סגם6רים ססותסיס סגי כיןעמ4קס
 ~tD(p1 ט) לו מסיס כמלגץ )1 6סר DDO'1 רוצתןסגם

onhllסס6לס nhro נ6 שכומס סכן דעתי כס למוומ )פגי 
 : טעמי וסלחת מתרי סגי) 14 לקונן עס lfio כי6%1ס

 "חו 1)6 נמורס סלו6ס סיס כי וס סטר מלרון גראסדצה
 רירית מאיסור )ס%ל רק סג") כ16סן סנרירססכוחפין

 לדון כליס Dtta 06 ולכן כו )מדקוק מתוכו 0מ1:ימכמו
 חיי3ין סמיו bD'DP סמוכימוח הדים 16מדממ ע"ססדכריס
 לו ליחן מפולס כדעתן סיס )6 ךוד6י מעותיו )ל6ו3ןלסלם
 sslos כרי כן שכחנו רק נטרוקחלק

~tothn 
 ומיד ריכית

 610 וכללו סססך כסטר כסוף כחכו לכן כסל61סגסר15
 כו' סי3 סעכור מוךס כעד לו סוספגו עוד וכינים6לף
 גתר15 תמיד מוכם or כל כו' סי,ק סוס מ"1 י63 61כ1עד

 ס6וגסין כב) מייכיס מס תכן מסטר בחינת כיוסכסל61ס
Jffcbלו ליחן יגחין ססיו תגאי כו סיס סקכ)ס דעהמילח 
 6הסו3ס וסוס מירי ריגימ איסור מיזי י165 וכוו כפונדקמלק
 , 11"ל גסך ו6יוסו ערוכי מגסות ססכי6ו מ6ור)ייגסרצי
 וממיר מ6ורלייים ר"י יד מכחינח סעחקחי וס כסרתוסס
 יעים ט"ו )ומן 4 לסרוע עמוייכ וסגם כו' לשלגיהיין סרגי מוזס ממוחס סגר , ת"ל ,ס סטר עיי כריככם)לוות

 כל לו לחת עלי 4 6פרעס 1)6 ם6עככס ,מן וכלמאמנון
 ן6ע"נ קמן סרי . ט' ושיטיס וכך קי 30nuan o)nhjוע

 טרי D"D נריכיח )4ות טתחן סיתם oh~xזעממולם
 דידן נגדון וס"ס כרכר, חג6י ebODe O'D 30ס0ולתע6מר
 כדעעמע 61%ס לסיום סוער גחיכת גמעת סופר%ע6עשפ

 ע6מר ג%:6 בפסלי ריכיח עקלי )6 סכי כפילו סנטרמיכון
 דמלסון 61ע"ג ריכית 3ו סיס )6 סמ:וח קכ)ת30טעת
 סעח טד ועומד תלוי עדיין סיס דסתנ6י מוכח ג"כססטר
 נחלק ל6 061 עד ט' סריוח מן ינכס כו סכתכומלוקס
 עליסס סדכר וסחליסו מורו סדר olpn מכל כו'סריוח
 ושחגו 6לף 610 ככסו 0סך סכסכו כעס גתורס3ס)61ס

 or דכ) כו' 3סיוקוח חייכין וססס ט' סעכור חודם 3ער)1
 מוכים 1wno מסוף ונוקמל נעיסק6 6100 כדכר סייך)6

 . offth לעתיד סיחכ6ר וכמו נתריס 6עיק סירס61:0
:"rhtכמ613ר מ16רליינם ר"י סכרת ע) ר,חו)קיס דרכים 
 ר' וכסנו קע"ס סי' וסןעכ'ן תרגנה סי' סרפכ"6כחסיכת
 וסניי , י'1 )סי' וחוס 6דס תו)רוח שפריחמס

 לסמתיר עון ומוסיף קע"ו( סימן )"ר כלרוכסדכרי0ס כ"י סרן
 תנוע כי ריכית נו 0עייכר 6ורלייגס סר"י 0) וסךכעיין
 Y'h1 , נטר 6נר נסדיק דכוי לכ"ע ד06ור hD'nDוטכוע
 עועד סתן6י סיס ל6 06 ריכית היסור נעי וידן כנדוןס"ס
 וסכין סיתרה פינס הכיק ל6 נהמר ודקי ולכןלעולס
 עעיין המוו ספיח פרק ממרדכי סכמכ סתו ,חיסוריו
 bi1C~h מסי סוס ד)6 רכ6 גכר6 סמ)וס 6י סכן 1כ)פרחמל
 :6:נצ3 ובעו ימך הינסו פוק עילם רכ גבי כד6עריקלדינמי
 למקס סיחך פיוס סוס וס דכגיון (ch1 מ"מ . offth)קמן
 1tch ניס סוי ועומד חלף סתנ6י סף הפיקו ד6)"כוס

 6ך' דפ)יגי נרנכ הסור כרירית 6' 5ד כס)ו6ס יס6ריכית
 כריכית 6מד 5ד 61סרי מ"ג( )דף גסך היגסו סרקיסורס
 גסך tcr'h1 3חוס' סמסמע כש סף ד6ורייח6 ריכיח61פעו
 טעו ותשד O~D סי' 0מח כר חסוכת דעת )סי )מסורים דרכין כריכית אפי' )מחויר ע"מ ריכיס כד"ס סג")()דף

 קיי"ל 1)6 ממרדכי )דכרי יוזם 06 61ף כש, סס0ס6ריך
 כריסים 6מד 5ד מכירם דרך 6כ) ס)61ס כירך רקכרתן
 משח לו בסרוס ,ס נגדון מ"מ , יסודס כר' נוו דקי")מותר
 דסחג6י הע"ג ענין כג) בתורס סוס גנ%רס ס64ס כוי6)1
 כחס ~hwbl כריכית 6חר 5ד סוי דמ"מ וטועך ת)ויסוי
 נחכירו טכס סיס סתם דחגי ורכנן יסודס גר' כפ)וגק6)סס(
מנס

~DDI: 
 )וקם מוחר פירות 6וכ) בסמובר כומן מכר 0ןסו )1

 פירו:( 16כ) 0ס)וקח כ,מן 6ף קומר יס1דס ל' אסור פילות6וכ)
 ע"ס מכר סרסו 0עטס זוגין נ; ככייסוס מעמס ל"י 6")עותר
 6ער כיג%ש מ6י , )וקח 1)6 מש סדרות לתכל מוכררייס מ0ס לו אמרו כיס פירוה 16כ) 1)~קח עסיס 3ן שיעורר'
 כי לעוד 5ד ופירס"י , כיסוסו 6יכ6 כריכית 6מר 5דקניי
 ספדנה 5ד י63 ל6 0מ6 ריכיח )ידי י63 סמ6 גו6%ס6י
 ספדיש ומן מעת עד והיי עועד סיס ךסחנ6י אע"גקמן סרי , ריכס )ידי 63 6יט סמכירס 5ד ריכית )ידייכ6

 3ן ד%3חוס 3עע0ס כמקס 0ס כמותר D('o )סלםססיחס
 כל ע) וע"כ סף כריכית 6מד ד5ד כרצין קי") ו6סשסשין
 עימר ייק ד3גד11 סס6מח רק . ריכית איסור ככף סףשים

 א6 כפונדק מלק )ו )סיוח )גמרי כעיסקא סויוסקכ)ס
Otoo1D ען 4 ליחן סקוס כיד ססכרירס רק כ)) ס)ו6ס 

 סהומ 1hD1 ממאס כ"ס ריומ כסנדק מן סיקנלסרוומיס
 פ)נ6 סכר )ממליח למגות מעות כטחן סוי לעלמויקכ)
 63נך bpitnl כסססד b)iD 16 כסססי חעחו חריכאגר
 כמו 0יי מיד סקס סנרירס )1 לקם Dh'(t )א"עעכרי
 דר3 עו3ז6 גצי גסך פיוסו פוק כסייף סתוספוח0כתכו
 נסס קע"ו ID'D סטור דכקכ ho לך תקסם 61) ,עלס
 6נ) קמ5ס כן6 6ל6 סכר ממליח מחירו 0)6 י0טיססר"ר
 6כןר כרוחן על ס6מריוח כ) 6סי)1 יזוע כרכר ק5ן06

 61"כ , עכ"ל לשלופי וקחי 3ריכימ כמלוס רחימוימכוס
 דיזל , לסור סוי לסגם OhDD כ"ס עמו דק5ן ד'דןנידון
 כחחעס o'S1pno ע) סכרירס 0ס)ס מקמר מלניזכה
 נכיכית (tDISnh דקתי כלנסור 6מי % 6)6 סוי )616"כ
יפסיד ל" מ"ע ריניח 5ד חרס סיס 06 61ף , סרי )פ"עחש
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 ד% דנין 6גו עליסס 6טר סקרן וס:מעחם מטוםיהדהד
 % 3טטר מסורם סריניח 06 גמור לינית נו סיטנצער
P'e~גטך 6י,סו פוק וסר6"ס כת~ס' סכתכו כמו )ים 
 )וס עסקות פ"ר וסרמכ"ס )'( )דף ממגיח וסרק ע"כ()דף
 ליסור עכלן סגסח)ק ע5חר תכן , דרכק נריניח כ"מומקס
 מסטר )סון מחוך סעוכישח nmnlh 61יכ6 טא"סריכית
 )6 מסער ככ) דס6 נמורס )0640 סיתרו :otPnlnoטכוסת
 e(PD ככ) השיכיס פסיט6 6"כ נס)ו6ס עיד ןגחרלומוכם uno~ )מון כי גס סקנסס כסגין רק עיסתך סוסכח31
 1Dlh %י ועוד . ממגו סקנה משחיו שהונן )מלסולריכין
 וס 6ת or ססוחרין ססטר )טיגות מכם )רקונן (nDrשים
 עליו טקכ) כן גתנ דנחמעס ועוד , 4מ) סגח%5כש

 ע4סס קכ)ו פסס כחד לכסוף )סססן סן לריומ סן6חרעח
 : תחקותכ)

 ט) ,טסו ימלנן ומשכן וס כדין )זון 5~1 לריכיןוברובלה
 כחוג קס.ס( )דף מסוע גט פרק 3מסגס חקלשנן.

 מלמטס מ6שס מ)עע)ס otnhn מלמטרי מגס מלמעלס13
 כעליון 6ח כוחכין למס 6"כ סתמחון 6חר סוסך סכ)מגס
ohnוכן מעציון מן ילמד סחמתון מן 6חמ שח תסמק 
 כחכו וכן , מחלוקת 3)6 ור מסגם וסר6"ס סרי"ףכחכו

  סס)סוג~ת מקמר  דירן  ננדין  וסוס . מ"כ( )ס" וס"ססרמכ"ס
 מצק ע) nISDD סקולו כחנו ד3חמי)ס וס 6ח וססהמרין
 061 כחכו %כסוף )סבסד סן )סכר סן ססהזק מןהכיעי
 סרי כו' )ר16כן ptrt )6 פגיטס 16 תיוק orth יגיעמ"1

 )יכרי 61ף , )סקס ולטיסן ס6מריות כ) עליסססקנ4
 נחסינוח ס"ט סי' ביימתי כחסונת מסכיך מסרסרהסוף
 מן ויצמד למריון ד)6 כ"ז פרק מ4ס לסוטתססייכות
 וס וסוחרין לייספן לפסל ס6י כלפוגות hlb hpllסחחחון
 ס)סוגונ( כ' 6מר סו)כיס )ייסכן 6ססר 06 6כ) ,ס6ח
 , י' סורס נחסונ0 מסרי"ק כחנ תן , נוס טס סס6ריך.וכמו
 כמומק 6% כליום סגסוגת )ייסנ יס כן גס דירןונירין
 סכ6 סססר 16 ריומ דחוקך סי6ער 16 , ממס מכ,כצחר
 קיגל )וו וכיועס b9pf hSvt גגון 1D5D ספוגזק ען)00
 ע)יו SJ'p )6 מעפעף )סו זרחו ~niprt 6נל מנותןע)יו
 16 סי,ק מוס כסוף סמער )סין דייק וסכי כ))מגוחן
 ססטר אסון מתייסד ונסכי דפגיעס זומי6 סיוףפגיטס
 ופ)ג6 מאוס פ)ג6 יסוי עיסקא לסקר דעי6 1ל6משר
 ס)61ס סוס סוי )6 יכין גסך ייגסו פרק ~hntblסקרון
 מ)ק רכיע ע) סג") סך מריקנן סקנלו ססטר )סון )סיכ%

סשכדק
 ועקרי

 סי,ק אחריות עימס pD( רק רתוכן ולגרך כו
 (hnth1 כס61ג )סיוע חגם סומר מחגם כדחין סגיטס16
 ספמוח ס)כ) כ"ס 5"ד( )ןף ספועציס 6ת מסוכר פרקסוף
 )יחן ס3רירס לסו דמוי סיקס 3ססי5 סף סכרסומרי
oosך ד6ץ טרמן נסכר )מס סיס וסמוחר ממקס כ"ס( 
 מ"ג( )דף כתסקיר סרק ם6מרו וכמו עוסה גרו) סכרסומר
 וכיגל )יס מחרמי ד15 0ג6ס נססיך מסני הסיסזסו6י)
 1S'Dh1 וטור , מיס ע)ייסו סוי נסו וכין רוותך כיסדלית
 סף06

 פיוס ניחר זסתט אפסר מ"מ מלוס פ)נ6 עיסקי
 יקב)אחריות

 סמקני
OPbt סגוחן יק3) 6חריוח ODDI סדכם 

 ק"ג( )דף קמ6 סגו,) סרק סחוס' סכחכו וכמו סיתרזרך
 רק יתעסק ס)6 %סתגוח סכר )מחלס עיסקא פיתןדיכויין
 161)י , סמקו) ט) ס6מריוח כ) יסים יסגס ו6ס ירוטגךכר
 כדרך 0ססר )סון )תרן סיכו)ין 16 . וס סטר געסס 11בדרך
 מס ע) ק6י כגו ססטר סוף כי , 6עם סגר6ס וסוף6חר
 ע) otO ספסל וחחי)ת סל61ס צסיוח ססותפין )0סמבררו
 סיס סר5סוגס קכ)ס בדרך ותלין סיו ס6ס סקנסססגין

 , ע)יסס 6מריוח סיס 3ס)61ס 157 061 סגומן ע)למשוח
 ע"ע רכ כגי ע"כ( ס"מ )יף גסן פיוסו פוק במריקיכס"ג
 כבגר פצג6 ניס כחיג וסוס סטיhtoo 6 ט)יסונפק
 b11ptb1 סו6 ינ6 גנות עי% וב ר% 5ער נסססדסרג*

 וס כגחן וס"ס , כקו היצתי חרי כמפסד פ)ג6 6יכמפסד חילתי חלי 63גר פלגת 6י נפסך נוס ספי סוס )6ל6יגסי
 כ"ס לו יתנו סיס ס)ו06 כדרך )סוי 61י סטתן ע)יחריץ( קכ)ת סקרו; פררך )סוי 6י גססך מס סססר )סון ציימכדים
ohnn1)6 כדינו ,כס רקונן מ"מ , סמקכליס ע) 6חריוח 
 דס6 רוקנן נו טכס hD'CD1 סי6סון ייסוכ )פימכעירן
 וגסכם וככטס )עיר כ6 סכרכוס גוע)מ6 כ6 ססי,קעיקר
 גס6ר 1)6 טס לכם 6סר רכוסי כ) עם ס6חדמסוחף
 סד ספו)דק )סמור לסס ססי0 0יוק קלח רק (S3pלר16כן
 מ"מ ססגי בסי' 61ף , כיגיסס 0מךוגר O'OD שמןככוח
 חגבי סיס כו נוכר 1)6 נס)ו6ס סליק ססטר וסוףמקמר
 סגחכ6ר וכש כמורס ס)ו5ס דין )ו )פיוח 9fDדקכ)ס

 :)מעלס
 מ"ע רבונן ע) ס6מריו)( כ) כיו trh1 06 16מר %ילעוד

 טכר טקסית ננ6חר )ס)ס מחוייכים סטוחפיסכ6ן
 אחריות גסחלק ממעות כקכ)ח ומיד מעות סי6סשגךק
 סרק חגן דס6 , ס6מריוח 3כ) rDn1% הסחענדור16כן
 ותחמס )6 לרוריס 06 סו)חגי 6ל) עעוח סמפקידממפקיד
 סס וכתכ כו' 63מריוחן חייכ 6ייו בנדו 06 )פיכךכסן

 6ין כמעות עסקעו ולוז סרוח )גו ס6ין ס,ס ונומןממרדכי
 מעות נעסקין ודוקק , כמגוני 6)6 כיח (Sr3 סגפקדזין
 עי10 , כ"כ )סומק דלך 6ין כסף נסכך pDDO'1 6ג)עננם
 מיצוק דפין קי"ס סורם מסרי"ק וכחכ מעגין )פי דסכ)י")
 כין ptSn 6ין וכן מאייס )6יגן מד"ס טי~חגליס מקוסבין
 גחחיינו פגים ככ) סרי )עיי, סלעתם דעו לריך סריגוטמיר

 סצ חלקו ססוחף סקול מאחר 6)1 מעוח שמריהםססוחפיס
 י') נ11 מיסו , כ6מריוחן וגתמייכו כרסוחן עמד מידרוצכן
 ומסקו יחמן ר3 סחם כד6מר ג6נסו 6% קריי hpt1דרכנו
 דידן דכגךון ג") olr;n מכ) , כווחיס ו0ר6"ס סלי"ףסחס

 כרם bnnbel סס וו") סר6"ם סכח3 מעמס סו6נ6וגסין כ* גחחייכו ז)6 דטממ6 ס16גסין נב) ססותסיסנתמייכו
 ממום סג6ח דנ)ona 6 ס6גי לעימר h'(h ט)ייסוסו6) דסוי יוסף כרכ 6כיןס נדמי ו") פסק דגש) ולע"נ ,להגי
 דלגך חד 6סקיס רס"מ סכ6 6כ) סכר סומל עסיסוסף

 DtDD כגאת דטכר גנון טעם 61יט ס"ס וסוי סמום3סג6ח
 יוסף דר3 פרוטם ללידס רדמי לנוסף 61ס מקוס נכ)סוס
 ס"ט 3ין שצוק 6יו Shln יחסכ תרוכס סססכר כסכי)6טו
 סשס זסג6ח חילן וסר6כ"ד מועט, סכרו 16 מרונסטסכה
 )סלוח םיל6 )סי הכידם דעי ם) סמום מסגרת נריעדסכ6
 פקסוס לתנוע סמפקיד ינ6 סמ6 משלס נסן לקטת ידכסן
 . טבע) רכים יעים 56)1 םימסס יודע 6כידס רדמי6נל
 יווט סיס וסרי כסו מלסמם יר6 סיס י)6 ויין כגרון6"כ
 )כמתעם רסס( )ו וסיס מפרעון זמן עד )ר16כן )פרוע %יךספין

 יסרי סל6"ם סכתכ סל6מון סמ)וק קפי S'Dh1, ע)ייסו610) וסוי ועדף 6כיזס מעוח כמו דסוי ססיט6 6"כנמעוח
 v'e כדפרי ע)ייסו ס"ס סיס סמוס סג6ח כ)6 כ6ןגס

 : סו6) עשו סמוססג6ח
 מטרש שיגי דורי שכש ו6ס דעע)תו נם6י)ח6 סג")זח

 : מקראקא אשרלש סשה סגקר6 ט)י"ע יסרק) כערסקלין מורי (h~b כן סשה ג6ס . ום)וס וכרי )משוח קמריי63

 משך 0הממ ליחן %לך 06 גסשקגו יכיש מלמדנופא
 קותו לקור יסחמס יסחמס ס6ס כדי)גרות

 דוקם 101 )וער טכ) 16 חרע"6 ס" סטור סכתכ פעוסגר
 כמס )סרק סר"ן טכחנ כמו סטו)מן טל סגרוחכמגוחן
 לקורס )ססממס למרת גר %1יך רכ6 6מר וו")מד)יקין(
 ד6ע"נ קלמר סט סכ6 , המרח גר ךגריך פפיט6 סכןוכיון

 ממסעם כרמו על שלמגו על זערמו סק טון ססכגסדכסעת
 6"כ , 3דכר פיכר )טסות קמרת נר זריך asDh)16רס
 06 מגרוס %6 ססמס )סגים קריך ס6ין מסמע פירוסו)סי

היגו
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 מעוך נפגים 6פי טסגין ספגו כמו סס1)ק ט) גתהיןמגן
 pa' כסס ככתכ מסה"נ סר6'ס )דעת 61פי)ו ,)פחם
 מסמס מ"מ 1כ1' )טתח סמוך היגו הפעו )סד)יקסיכה
 ו6ס . קרוח סמוך מסמס )מגיח ~יך ס6ין סל"ן)פ17ס
 סז)ינץ רניס 06 )נרוח סמוך )סגימו סקריך 4מרתמקי
 די 16 סם ממסו )סגים קריך 6חך כ) 06 )מחםסמוך
 פרק במרדכי מפמע וסכי . )נד 6מד סמם וק כסכסיגים
 כמקוס סיס רק ססמע sffr מכר"ם 16מר ;sffr מנזיקיןכמס
 סככיח גרות ס6ר יעם bSt ינטר or זע"י כסר גר6חד

 רכים. )רוח ימיו לשינו 6מן גר )סיכר די 6"כוסכח5ר
 ויסף סלתה ע) יעמיוגי ומר כקיסר כחכתי ריסיךו3שס
 ורסן דוו מקטן ח)עיךך ט:תיר כס . 6מח ס'נעורו

 : סמנריסכססכמח
 סגולם רפי כי כסן למסתפק ים ס6חרוגיס יוז ינויאלה

 סחסמיס מחיר נר מוחו סירהב כ) 56) 6חר כממסדי
 קמרון כיוס גרות )ח' 6מו סמה ננועי) דס6 סגלות)כ3
 . סךו3קיס רניס 06 וס"ס 6מד )גל רמון כיוס סכועעכמו
 דמ6מר מטעם ק5ח שכמעם ים כוו 6ף דייקיגן כיהמגס
 סיכר 6ין 6"כ מזקק סכים מגגי 6' סכ) טכסיוטגוסנץ
 כמקוס גרוהיו p'Svn 6מד סכ) )6 06 סיו65יס))יסות
 תר"ע )סי כמגסותיו מתר6ג מסג"מ סכתכ וכעוהגומז
 מגי ופוק )גרותיו 6מן סמס קריך מקוס כ) 6"ככק"מ(
 טסיו טומד סגו סמס מקוס דכ) טסגין ךכן לנר עמ6מ6י

 ויסור )טלין מוסל"ס סס ךגחכ מ:6 רסיס וקין ,ומסמכו
 6מו וכרון יט: סמo9rJ 6 מסיס 6)6 6יגו ר:חססכהנ
 )ססחמס ד6סור חטכם ס) כגרות מס6"כ וסכלן 3כ6ןש3ס
 כךכריס סג") וסו , 11Dth כ) 56) סיחר שיך 31:ן%)ן

 נין כ)) )מתק גראס תיגו סי6סוגיס ,6מגסס6מלור:,
 ססוסקיס דכרי עב) ורסיס , )6 16 סש)מן ט)מד)יק

 כסעז4ק 6ף מכעס )סד)יק סגסגו סטור דכרי נסס6חרוגים
 סירוס 56) )סלאמס ס)6 רקס סיס 06 וע"מ ,כפחח
 סס יסחמס סמ6 דמוססין blh )סמס תריך סיס )6טד6י
 ודגרי )סטת, וקין כסמס גוסגיס תכן נפגיס ךמד)יקיןמתמר
 bS )כן כמון )סז)יק כיס דמגסגן סגמר6 ךכרי סי'סר'ן
 6ססר 6י ס6ו כסיחן עד)'ק גססיס )6 06 כחמסגסנו
 נס 6כ) , 6מד גר )סד)יק 5ריגיס 161 )קורו )ההחמסכ)6
 נסז)קת הוסגין כפריס סת7)יקין סמגסג )סי נהרססל"ן
 וכץ . h'o תורס יסרק) ס) שנסנן כי )סיוח כקיןססעס
 : סקראקא איסרלש משה , פקס זורם כחמק יסגףס)ו1סך
 מגסני כן כי 6)י )סכמו מ,ור כחכי סחקר6 )6חרטסוכי
 כוי otltvo מן כדין כגוגעיס סוכרים כ) לסטייק)ימן
 : וק.ס( יתגיס מסרס 6קיס 6סר וקנסי לטח 56)י כשרסש6

 סמע)וק רוס ט) יוסכ . סמו ס' קל6 ח61ר פרי יפהפבנ
 דגו) . ובחותו כבדקו כשוסו יטמור . עמווכל

 . עמו וקני OD גס6 ט) ישג . 1נג61מ1 כמעמסומרככם
ODOשטת מכמס יח,ו עיניו . עעמו מסיני טס שויני . 
 סססכמת יחיר6 ייומ קנ) כ) . יידטח ונסס עומכ)6יס
 ח6ריך )סוגי ק15ר . עיגכיס וסגינן ספיר מס"ס .כיס
 סחם o(b . גטויס ייו טוב )כ) . חס)ס דומים )ך .טפ)ס

 : י5"1 איסרלש סשה כמסר"ר 60)41סג6ון
 נוסף י  ררבס נטומא ועילט ~Sh ד)6 ממן ךגסיגובהיה;

)וס
  לפרמי

 פכתו,ך לפרי  לסלוח זכיתי ל5 מרקי
 . כרכס )י סגימו מכרכות וסמס .  בסלבס לבשי הספבבכי
 6סר סמן מסט ו6ס . נרוחי 1סע)1חך מוסך  סוכמיולכורך
 רום  כ5יקחגי בי . עלסי פפמעסי  סוס סיום 6ך5פמט
 סמימס ס' תורח תורמו וסדר סודו )פני )מתמגן 6%כטגי
 פגי פגיך 6ח . וכקסתי ס6)תי )מס6 6יומ )ך יס6)נ)

 וששד סי6 סורס כי . סקוסי 6) שוגך )כסוח %קם%מש
 פר  פריסיס שניר . סקורות כ) 6ס ספר אמסך שכיך6מ

 למכס  ססלס  יתקמרו רניס  ימים וס ני 5פפ  סן .שמריס
otr))nhוו") , פ)יכג"6 סס 6פר  מגוייס  שריסי ויפלס 
 ויחידים %כגוים קזוסס מקלאס ימיייס מ"ע גמזוסכתכ
 התקסרגו יחד גחקנ5י סמתוס ט) סכ6יס י5"1 כוךוןמקייק
 מכירו )דטח 6חד כ) 67וריית6 כמכועס prn1 שתיןכקמר
 61מוס כ6סכס 6חת כ6גודס יחר )סיועה 6מח. )דעתוכעגו
otSn1מברפ  פליר5יס סועו 5מס סברם  יטסיבו ולעוס 
  וט'  פפפימ ועם סחייס עם חסו יגמע מסוים גמעוחסל

  Sop1 עצל בל  לסיום  פוב  סיוחר סקסיות )כ' גראסוכעת
 ס6ס רכיה עמדה החס , ססכוטס )סחיר ורוורס)כדו
 (bff מסרס לס  ה4ן  רבים רפס  על פיי  ץ  ססכיעסג6מר
 ט'ד סגי רכיס סס וסגסכעין  סו5יל  לפריון עי פלוסלדבר
 כתם כאסר גסכע חנירו דעת ט) 6מד כ) דמסתמ6רכיס
  תסוס ליס  שיכפלו וטוך , וו") קפ"כ כסורם קווןמסר"י
  D15D  לדבר )ob 6 מתרס 4 ואין דססיט6 רכיס פ"רלסבפ
 עד וט' )סכע מכירו ע"ד מ6רכעחן ואמר 6חד כןפסרי
  ס)1 סכור בחרמי סרמכ"ן עמ"ס כרכר מוכך 6יי סגועט6)6

 ספסלין  פס  בצלין  בסבילת  ססהריך כלבו( ספר  בפוףללרפס
  סין עומי )סחיר וכסגמ)כין  *בפרע  ספייוס  סוסיןס?ססל
 ט5מך ט) וחמס 11") סוכ וכחכ וכו' מחרס סוחר61ומר
 ו)ססניע )סמריס עכשו וסגו סרי וכו' מכס 3% סבכו6פי4
 רכיס דעח ע) ביס סוס סקסם ךעח וט) סמקוס דטתט)

 )דבר )עו)ס כפרס )1  6ין  רבים רטס  SD מסודר גררוקי")
 )ר4למכ"ן )מרי יקסם כשמרגו סכרם וקפי , S")Dסרסוח
 פר"ר למסביי טכסיו  סלסלו נמס 1ct'nlp)חקת

 סיפתי
b;s- 

 6מז 1כ3 1)חיקוט סלסל  ללירך סימל  ספפריפימ פירכל
 טד"ר דחסיכ נמרס שכגס )1 ~ייתי )מכירו הסייסתסס
 ומ"מ , וססנועס סחרס קכ) מכירו ט"ך תסס 6מדדכ)
 בסגו  רטכסיו סרפבז יקט hnitm ד)ר11ח6 )תרן יסק5ח
 פסר"יקו)ון בכ"ל  וכו' סיס  מן רגיס ססילס לרייג ופסלכן
 רכיס )וס וס סגסכעיס סכסיוח קוקון מסר"י ממוסס סריו"3.
 ד)ת6  16  יסבו מכירו ע"ר סמסחמ6 עד'ר סכנועססגי
  מורס סנים  פבירו פ"י ימר ?ל (htle שכסב  פיליסכ6
 )גשכ )סס סיס בצנעו לכיס וטח זע) חיח6 ו6ס)ימיו
  חכירו פ"י  ופדלספו כסנוטו  רכיס עסעט ןסוס חציליוע"ז
 הסיס טד"ל יסים ס)hlb 6 סיס )6 כמגחם סג)מסמע
 נווקפ  נפרך  שירון רפר כסולעג6 סנפיר 61)כי ספל:.)ס

דרי
 כתותיך ומחן פס5

 ד5ס h'nh , רכו )פגי  ולהזן  מבוסי
 ס"6 מ"1 גו)ג)ת' 6ח ירון סן קו)ון עמס,-"' ירסתפיג6)6
 סף )6 יחיקוט סקס) )15וך סקס) וממרימים סיכלוכל
 פסכי6 מסרמכ"ן ור6יס קלון מסר"י ס6מר מס סיפךטן"ר
 Dfft~i )עי), וככ6חיו ס)1 מכור ממרמי ט5מי קו)וןמסר"י
 % בז' לדייג  סוומס קלס לסרן סיס  קולון פסר"יסכסך
  ייספ סבים וסביונו  בססונס סרפנ"ן כפב מסרי ליבסירן
 ש )סרמנ"ן כחסוכס וכחכ , ח") רג"מ סי יו"ןטור
 פסם 5יס כל  ,לבבע 6מד טגין ע) ימד סר4סכימוסיכור
ttSDט)6  מיספותיו טד תקנס )סס 6ין )סחיר ר5ו ולח"כ  
 ל )סס ויתירו דע)מ6 סכוטס כסקר )סכועחס פתחוימ165
 o'(h וב) )כרפנ"ן ךס") hnth 061 . וע"ס וכו'שכמיס

 עז'ר סוי ו)חיקיגו SOpo )15רך סקס) ומסכיעיןסעחרימין
 , מלוס )זכר כ"6 ססרס )1 6ין סרי לבסיס )סס יתירו6יך
 )6 סובכך ולחיקוט SOpo )אורך סיס )6 זסכ6 )ומר61ין
  סיס לי 5נז  לסיפו )מס יה"כ ספרם 4 וים ען"רסוי

 בפסונב  מרפטן  סכסב עס חימש וכי . 1)היקוגס)ורכס
 פטרי  יסכן לor 5 פלוס לרבר  סיפו otnib ג' לחססיפירו
 )סשס ספוסקיס ונך 6ין כי לפרס לו  ססיס מר5 ,פעיי
  שיסמררו עד חקיס )סס  6ין סכסב סלים , )פרס 6סכי

 ומלטס טחח )ך 6ין וס)6 , הו' )טכועתס סתם וי16%טקס
 4 כמיקמרו 6)6 עי"ר מקלי ז)6  3"1(  רף  לגיטיןכסדיק סילוקי סרי ושז , 3סו גיח6 דעחתמ6 מקוס מדברגד1)ס

שה . ד* ימש% 71'נ* bnWSDS דג6 ששי ונ"מ מרס יי9 נק4 0,ס שקשיקנס
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 סטו)מ( )ס' כתב וסמללכי , טד"ל 16חך מושק 6הסרי
 tDh/ 16 יודר 6גי דעחכס על שיכיס כס16מר טד"רוסיעו

 וכחג , ג' וכייס ופ)וגי ס)הי ע"ד כס16מל כפגיססס)6
 ס6ס ר"ח כסס מ15ח סכססר רכ"ם( )סי דעס ניגרססטור
 סרס שמר wlb blh פרס )6 6פיי לבסיס נ' כסגיגדר
 רכים 6ומס nDT ע) ךמסחמ6 מפרס )1 6ין רכים דעתע)
 6ו רכיס' 7עח טל 6מר סכסכך לך סרי )דר. כסגיססתסס
 ט) סף )6 רכיס וטח ע) _)פגיסס יקמר 6ז דטחגועל
 ח") טבוע?( מס)כוח )פ"1 סרמנ"ס PDD וכן , ר3יסדעת
 חטסס )6 )חלק מסמ"ג PDD וכן לו ומתירים ג65),ס סרי וגיחם לרסיס סגמנט ID5D 16 לכין צינו סגסכע6מד
 )ח)ק גר6ס 61'ן רכ"מ( )סי' לעס יורם וסטור רמ"ד(מ4ס
 ע) סוי )6 גסנעו,1)כך )6 סרכים ס)סס )רכיס (DSnכין
 3%יס סגסכע ימיר סג6 ומיי גסכעיס דעתם ע)מסתמק )מדדי רניס כסגסכעיס 6מגס סיפרוט עז לריסדטת
 סריכ"ס כסן ס)6 וסוד , נסכה )דיחס דמסחננ6גימל

 סגסנע מכס סס6)וסו ט) , ח") ס"ט סי ס6)סכחסיכת
 יעהין וכו' מתירין כ"ד 06 מתמרט וטחם ספ )עמון)קסם
 רכינו )דכרי 61סי דכריו וסוף 3חסוכס רי3"ם וסקריך ,מס
 )6 )סס כסיטכעח מסרי טוכס מקכ) 6חס כיס ניעחס

 ונס וכעס כבודך נין חג6יס מסיו 6)6 נחגס )ססגסכטח
 גסכם ומסחמ6 , כס יעויין וכו' דכר כפיוס לך גחחייהסס
 סכסרכיס oh1 bP'b )1 סנתמיינו מס ע) )1 ג"כסקס)
 41מר )סקריך )רינ"ס )ו כעס רכיס ע"ר סף לסודייסנטיס
 )פחות 16 רכיס וטח ט) דמוי ליס חיסוק טוכס )ו טסורסס
 6100 וגס טוכס )1 טסו ךסס מסוס למחירו ס6יןיקמר
 ס)6 ריכ'ס דכרי גיחוך יר6ס ססו6) וגס רכיס דעחט)
ota(ס)6 מחירין 3"ד 06 ס6) 1)תס נ6גמ6 קני קסי 

 ס)6 דין מן 731 , רסיס דטת ט) דסוי )ים חיסוקכסגיסס
 ירסס ו") סרסכ"6 ומחסוכס 11? קע"ס 3סי סלי3"סכחכ

1)'DbDע) ולמרו rD1 6)6 ספרס )ו 6ין סדין סמן רכיס 
 )דכר לפיסו עלמן סס מחירין לכור כחרמי %וס)ד3ר
 קמרו 6פי' מ6י סג") קולון מסר"י לסנרח 6יס6 ו6ססרכיח
 , רכיס דעח ע) סס לכור חרמי כ) וס)6 רכיס דעחע)

 סי)כת6 העימר 6מר )"1( דף )גיטין כגמרך דגרסיגןריקן מסר"י סגרת סיפך מגמרך מן רסס )הכיק )ע.דגריס וין ען וכר 7י1 נע וכר . 7ייגיס סיו סכו)ס )תרןודומק
 טד"ר ייפרס 4 יס כרכים מסודר גדר ז6מר )מ6ןלסיגו
 enb קולון מסר"י )סכרם )י קסם ועחס , מסרס )61ין
 ספרס )1 יס ניכיס ססוןר גדר ד6מר )מ6ן 6סי)וכדידס וליחגי )ס4ג ססרס לו 6ין רכיס דטח ט) 5מימרגקס
 דטת ט) דסף מסוס ססרס )1 6ין )סךוי רכיס סגורוגזר
 ולמיסר זיוי )מידעי )יכ6 דססח6 רכיס רעם ע) וכ'רסיס
 ו6ט"ס ססרס )ו 6ין רכיס סיורו גדר כל ~ר נמסייחי
 סינריך טונ יותר O1~D מכל נ)סהו יוחל עקציךמסיס
 7טח ע) כס16מ5 טזוק6 הקמל נדגריו מסנטטסנקסום
 סוי )6 )סדדי גסכש רניס 06 6כ) ססרס )1 6יןלריס
 לסרם תריך סוס 6מור6 6מימר טמרי רכיס דטחטל

 סח )6 רייס דסת ע) סירסו ס)6 וידן גגדון 61"כשריו
 : y'g רמוסך סם כ) )סכרת ספרס )1 ויםטד"ר
 עויס גליון עסרק 6פי)1 דירן דכגדון 4מר %ע"דועוד

 דסהג1 מכירו ע"ד כסויכן עזפירסו ססרס לוסים
 )6 ד6י כסיר15 מנחירו ס'וכ)1 סיקס סטהחס מ"עשיו
hD'nימרו סכי( (ודלו עד'ר דסף מזריו דטח ט b)h 
 נגוון )מיסך bnib חימי וכי . נכנעו יחיו ע"דוו6י
 טס61 וגס כסיג (hlp' טוכס כד6סכמן ומכר מכר כ)ע) וגיסי תכירו זעת ע) 6מר ססרי טד"ר וסף מודו כ"טכידן
 מכריס סים כיון שומר 6גי מ"מ , למומרץ 4161גןי6 16 טד"ר יסיס 06 ספק כס יסים 1)6 ד6ורהס6ליסור

 וס)6 .ר עד ססנועס סיחם ס)6 שירור ס*מחסעסגסנעיס

 סערו כמפס כשנכעיס גל סכסיוח ר6יס ונס מטורסגס3עו
 כסלבס )כחוכ וסכחחי . עלס )ונר ם)6 סגסכעיס מן6חד
 יס , סיס סעד'ר כודאי %מריס אינס ot1)noואר
 רכיס. דטת ע). גסנעו סל6 ס6ומריס סמנליס SP)מתוך
 דעת ע) כחכ מדש 6חס סס6מח שכימש ידים61יכ6
 ונס מ15ס )דכר ס)6 סגסכטיס מן )6חז סטרו 031,מכריו
 ע) כסלמנו אפי' )סחיר מגסנו ססוסקיס וכחכו , ביכורסס
 סמחירין מסוס דכר ולע"י חכן . כמתגיס . זסוי רכיסדטח
 סונר 6יך עמעכ"ח 1)סח)מד ניזיזי )ססתעסט סר15גי6)6
 כמכלת רכיס דטת ע) סוי 6י סתם )סךדי סגסכעוכרכיס
 06 רכיס דטם ט) סוי ל6 7כסתס ובח"ל )6 16 קולוןר"י
 ,ס וכ) , )6 15 רכיס דטת ט) סוי לכירו דעת ט)כ"כ
 ען וק"מוח מרירות כרורות כראיות ורכי מורייודיעגי
 ידעמי כי ותוספח6, ומסלי ססר6 חרוסלתי 3כ)יסח)מוד
 סטך 6ח )סם לסורות 3יסר6) כמוך ומי 6חס 6יםס)6
 )מל וסיס . יעסון 6סר סמטסס 61ח כס ירט6סר

 דמן ועילץ לסטיר עתירת כס . מימיו_ סידני ולכל1)תורחו
 : offO 1") יהודח בר נרשוןמכרי6

 ממכס . כקיטון ישר . יימן 1ל6 עיס " אשרפג
SSDDטמיגזכ ככן נזורו גרו) . )חסון יכון 

 ס6)וף 610 . ר6סון גמגס וקדוסס זכר )כ) . גחס1ןג61
 מע)חך סגות . רo~D 3 די)יס ו)כ) . ס"ן . גרסוןמוסר"ר
 . רעיתי קמוחי לי פחחי )6מר . ד)חוחי ע) pD1תלניי
 כי 6ין 061 . חקל6 )נינתי 061 6ת קשחי לחכמתי6מר
 וקין כמע)חך גזו) פגי )סמלות ל~כ) )6 מ"מ וכמסחכמם
 ס4מד מכס פיוסו ד6כוח( )ס"ך קמרו וככר , )ר15ןטטס
 והם מטיחו גןו)ח )י גודע וכ,ו סו6 קטן כי 6ף 6וסמכל
 )מפסס סחכמס 6מר )נקםחמקו

 כמוריי
 סגר )6ור וכסדקין

 ptm~) סדרך כי )61ף ס6כוקס )6ור hSt סחמס )716)6
 ונמסכה לפעין orJ1 , )מטרחך 6סיכ וכרך לקמחי נרךלכן
 סחטתם 6מר )י סגר6ס מכס. )וס מ15רף תמיך.6סגס
 כ6 1)6 מש מס) שמת כי , )י נרמס מט)חך גחכמחוך
 טל ולכן סמעסס מן נדו) וסחלמ1ד כסככות )3דקגי 6)6ער
 סם )ו)יר6וח( ו)ר16ח זכר טו6)י לססי3 מוכרם 6ייכרחי
 כי ו6ף , כ'( )דף מניגס מסכח ריס ו") כמנמרסס6דוו
 מן 4 ס6סיכ סכמכ כמס ממגי SlhnS סקסם כ"סמעלת
 כיסרך) )ג17) ג16חס ע סס6לס וכקמת , הגיזם"צרכגס כשגי ומי וחוספח6 ומסרי ססר6 וירום)מי 33)יסחלמוד
 ממן )ססיכ סיס ויודע , olh ככ) סמךכמטרחך

 46 )טופח )מסיב סרגי )ומר י6%הגי ומסמרי ידיספגת כפי 61סיכ יככלוגי ל6 מע)חך , זכרי מקוס Si-m ,ס)סגיגו נגדי
 כל מעמס על ושכיק . 6תגכר )6 )י )6 כריב 6ך .רכל
 לקלגס דכרי ולין 6חחכר. )6 %דדים סגי 6סעע סל6זמן
 דכריו מרכיב עעלנע כי ממטחי וסגם . כמנר למטפס)6

 , סלמס עסר"ר סגלה )ם6רי ג"כ ךנריו וכחב , ריגולילחרי
 ק על . כו' )1 סגדמס )6 06 גמל )6 מלי 6כי לריסוסגס

 : ס6)חו על )ססיכ *מר סקוסטכס
 נחקקת רכיס יפיס זס , ת"ל נגמיכתו יקיר דנריךפתח

 מכירו דעת על 6מן כ) וכח"ד T'nh כקער וגחקטרוטד כי סגרייס קדוסס וקרקס 6סכמיס קךהמסקס)ס
 עד גי 6מת כלהדס כ%פ יסיוחט '6חד לזעתוהלגו
 )כדו קמל כ) nltDS טונ טישר סקסלום % נר6סועכסיו
 1 סנוטם 06 עטע %1ל , וא' ססכוטרי )סחיר1ר51יס
 מ06ר מלס %נר רק סירס )ס סדין רכיס דעת ט)מקרי
 6מד % סרחנו מקמר שער 06 16 גימד אנשמלניס
 לסיחם ניזו סיפוח מרכ %קם מסוחר 1pSn כ)ניי6וח עעש ו%לר . טייער יוףד ססו6 מכירו זוקק מכירוע"י
 ססעש מקח ל6 כשד סכסכנים ענש סי יסרניתופישק עגמממו יסוי נגס עגיו 6טל קפ"כ סורם מסריקך דבריעם

%

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



 פג רימייא ותשובותשאלות136
 סגמו6 מוגלי נרקתן PSDD* הגיהך וטס ועםע)

 וכחב עסרי"ק דגרי )מחור ט4ו סטונס ס' שיוספוכלוס
 זיזן דננ7ון 06%1 , ח"5)כסוף

~'ch 
 D71D מדרינק

 סכווגחן מ"ע מימיי ע) עולס מכילו DD1 ע) כ0זי6ע7סירכו
 כנדון )סיפך 6דרכס חימץ וכי כסיר15 )מתירו סיוכ4סיס
 hOl' מזיוו ע"ר יפרו  מסרי עז"ר דמוי מורו כ"עזירן
 6י0ור ססו6 %ס נקררי טו63 כו6סכהן ומנר הנו6כ)

 p'5rh ספק hih יס6 ל6דל~רייסן
 לצופרי

 16פר %י ע"מ
 סיסס סל5 בגייר ס6ועריס מסגסגפיס סכרים סיסייון

 כל מנסיות ר6יס וגס פטישן גסנש וסלף עד"רסככיעס
 )משך ים סיס סטד"ר כידיי  שמריס  קילס התכויןי:,ר עלוס  לדבר סל6 סלסבטין מן 6חר פפרו נחייסס::נטיס

 ירים 61יכ6 , עך"ר נסכעו ס)6 ס16מריס סה3/-יסס)
 פטרו ונס חברע ס"ד כסג מדלק 6חס  סס6נותמוכישח
 וכחנו ליניר מס  וגם מליס לרבי סלי  סנסבטז הן5סר

  כפסלים  רסוי f'1D כס5מרו  מפילו לספיר  מלסגוסטוסקי0
 %יון עגיי קפי ומגס  רירן.  לירון  סלריך פטליתפכ"ל
 כמניס ודכריס נו  מלוי  פסכל סיחו 6101 חנינלמנון
 וסגס , וט"ו ימין קמר כסכלן )סחיר כוייס כיגן 4מקרמו
 6)6 וכו' 6מת וכרך ר6ס וכתיכ מ6י פכח 3מסכחימרו
11CDסי6  טס5תרון ומזהר 5מס  רכרך  סריס ניכל דהרך 
eth6טפס סא פילנת ספייר  :כריוח . hlh פעלתן סרסרי 
  יר6ין  ס5עס טטמיס )כמס מחמ)קיס סיע  יספןכפייס
 רכים הס סכלי בפקקי  1nSUD  פסקל כעס כרישן .נתיני

 עלעולו פיקוח יסר6ס רניס ס"ד מקרי לסדריכגככעי:
 hnD~b )מיקס uh ך5ריכין נרוכס מסרי"ק וכרי ע)למקק
 רייס דעה :לתגדל

~l'hG 
 סנדר מקמר 4מר דיין מחרס, 4

 61ין גמי ימיך ט'ד ד6"כ ועתן כ)6 סחוס )י 6ין דוחןט)
 ססירם"י כש כ"כ כגןריס ספרון מקמר 16תו דקגסו נ"ר4ער
 לסגין ורכנן יסודם דר' ממלוקת נכי :( )מ"מ סכי)מסוף
 נרניס' סינדלגדר

  סייסי מסום לסחו 6ת סמ6151 גכי
 Qnb ראי וטור ן 1D5S  לבין נינו גיר 06 סרי5וה תוי)6 י עי 6כ) נרכיס גררו oh 6)6 קנס  סייך hSv  לרנור(ש

 4 יס  נרבים  מסודר  לרר לפ"ר 5סי  לילכס5(ואיפר
 6סי מיגס ממט 6"כ מסרס )1 15ן וריס ופפ טלמפיס
  נט) מודם סכי לסיקו דפרי%מ bnrD )יס דלית)הנף
 )סודות 5ריכיס 6גו ע"כ ולכן . ספרם )ו ph רביסרטפ
 ע"ו:( )וף ססו)ס סוף סטטס דפירסו סשס')דנרי
 %6 ןטש ומכס) משם ט' 6מר י5חק נר גמנק רכד"ס
 , ימין %) זעתי עבט) ,6יערמס

 ועכסתי
ow) 6ריספ  

ob1)כע) סף חקגכ 6יע )טסות לקדדי סגסנש ךרניס 
  סינע4 כדי  הכירו לגבי  רעוד מבט) 6חד וכ) יגיסועת
 . ועקגי נמר רקני %נ ממון )טנין וכו6מריגן 5ל4  רעשוג"כ
  סכסכ כעס מטסו)ת עפקיס עסרי"ק דכרי עעססוסגס

 oh 610 רכיס ךטח כע) סוי לסךדי סוקרטיםטפבריס
 עגיו סכחנ סמעסס כמו טקס )טפת סי6ססספ:ס
 פרנרי פסרי"9 ססקטס ופס סם  נחסונסו כמכו%ססרי.ק
  ~/ose י'כר  בגססי כי nDh1  וכו' לר"ג פסל  וסירךסופכ(

 דכ%רך 60 כ4ס היגס מעיקרון סלמכ"ן עוכרי סרוכי6כי
 דשי )סקסוס ר5ס וסרת3"ן משס וכי רניס כזעת)ת)1ת
ohנהמרס (6ין סגווריס 1כ oo) עם סכסכ כמו מיסר  

 לעלוס  סולרך  ולכן וכו'  ופפמרפיס מכס 5לל  סככו  6סתפילו
 וכו' רייס רטמ וע) סמקוס דעס ע) סטחכין כמססשכי6
 מסוי )6 וקן סגסכטש ככ)) מליק 6חריס סס רכיס10167
 נ6מריס סנועחן סתרו מהמר וסגסנעיס סעחקגי0מרטוש
 לקדדי גסכעיס ססס מכס שקפוח 6ין 6כ) סמקוס,וכדעס
 פ"ע  סכסכטין  לסריס  פ"ו 6מו כ) נענש ab 6טי%וס6
Qb1 כ41 המנורשים'Db ססרס 4  סיס לססיר  ופפכ%ףן 

 נוסן 06 סרכים סס עי ועירס רייס ט"ר ספפרס פיכסי
 סתו0' שתכו געו סחוס )1 ש )ם9יר עעויעיס%ש"ס

 :  16חס  פריין 5ז לסלת  5בל  ר"ת ל"מ( )דף סחו)מפרק
  סלסכעינז  ריסן p'h  סרנים  5לי  ד5ס וברי  על )סקכ1תואין

 6כל ד"ס  ל"ו  לדף סחוס' כת"ס cts1 סיגו סנדר6"כ
 רניס ת"ו 6ער 67ס ג"ח נסס וסר6"ס  יט'( מלוסלרכר
 נתפר 5ס  יבל רנ"ם ט"ר לרר פירי לי פירס ול5ססס
 כפו  בש"ג רא  עורס רס5 כים  סכ:גפיס  סם  רביסדום
 רדילמ6 מר6 , פירי ססס רלי לרייס . נסמן מ-י"ף_סכתנ
 רבים הן"ך  רס"ל רס"מ פץ כרפב'ם ליס סכירתסרפב"ן
 סף סקס) ע"ר 16ת;- 06 ת"ח כר"ח 07") ג6מר  06ריף  וטור , סטולס פלש  סר"ן רסס  וכן טר"ר נור פקריססס
  5י~ס חקיו מטיל טיבי 06 תכן רכ"ת סי'  בסירייוסף סכיי  סייקו  למסובל סריכ"ס  ייפ"ס  בסריך סירסכ6י)1
 סקס) כ) מועח hib מתרס )ו 6ין סקס) ע"ר והמרורכר
 מחרימו  16 להוד לוס זס ספונים נוכלו 6לו  פס6"כס)סס
 6"כ קס)ס )חקן סביון דמ6חר )ימו 61ין . כחקגחן)חוך

 כתו כון גסכעו כקילו וסוי (osl כמקוס ערססנוטחן
  כלמבטו  בטכיר יסרבל יל  ספיפוס סל5 בגכטילינזספלייי
  לסיכיטן כפ  כסן סיס ו5ס  כלום הייי Or  סטרס,  לכיפילסם
  ch פפ,"כ  פכועחן לסתיו לסתהרפ ג"כ כיד לססיסית

 סי0כימו )oh .6 מרטתן עור מוטי) ס6יגו סקס) ע"ד16מריס
 קסלוסי6 פקרי יכילס 1פף  ונביס 6גסיס סקס) ;)ע)י:ס
  כו' אסל ס:פיט  ססכס בשין ס"ט סי'  במסיבותיוסויכ"ס נודכרי כדהייתו ממ0רי"ק משחו ח)1)ח סיס וכוס .פבו,ר
 בפס  ססבוטס מופר סריכ"ס סוס ל6  )מס  lr:;rnסוקרק
 כל סס דבוריי פטלסו מכתב סב6 כמו עך"רססי5

 למרדי  פלסבטי 5פ"פ סיסי לרנר וסיס  מפמרפיססלסנטיכ
 רפסרי"ק לריס  ופטכטיו , לפליגו  סי:ב5ר כמו כלוסרייס  cr י pb  ל ופכלטרי 5הר כרכר  סס  לתלים  יילרךולכן
 טוחו ט) וכו' לדייג פסל  סרפכ"ן טל סקנסס סוסינורחירך
  ססכי5 מגיס רייס גס פירי.  קסיו )6 סכי דכ)16דגר

 וו"ת סי'  בפיר ב"י מסביי  סרמנ"ן פרברי נכסנופטלסו
 פס 5מר כל  יכסבפ 5סר  טנין על יהר  ספסכיפו לבורעל
 לסס  מיסירי ען חר4ס )סס  6ין לסחחרפ רולס 61ח"ןעליו
 h~tO דכ) )רמכ"ן ןס") 6יחohl 6 עע)חו ודקדק וכו'ג'

 ע15ס )דכר 6)6 טתרס )ו 6ין סלי לפסיס )ססיתירו 6יך עד"ר מקרי סקס) )15רך סקס) ומסכיטיסטמחרימיס
 ער  שסב מ6חר ושד )סרם )1 סיס 67"כ מאסאוכר מיירי )6 דכ6ן 4מר 61ין )ומר כפיסולו סריס מעלמוועוקר

 נוגס ומרסס סחם )ך 6ין וס)6  וכו' פממ ויש*סיססריו
 מ15ס )ד3ר סיירי ד)6 )מטאחו 6ודס 06 6ף עירי קסם)6 7עחי עפי . "tnSD עכ") )סו מח6 7עקתע4 ע%סעדכל
 שחס Yh ט)ס דעחחרטיס ע6חר סברס )1 יסלתפ"ס
 גס .  כיסניר כש סחרס )ו יס 161 )מתיר מסכיעיןסרכיס
פס

 סרקרי
 )פרס )1 סיס מאס )דיר מיירי  ob פעלינו

 6ין )סרק 3ירוס)מי סומרו דרך ט) שוס ד3ר ססלכור לרכי כ) כי מלוס )י3ר עיירי בוזני )יחוחו ךיס )יגראס
 3שרס כעוסק ליטר כעכי משסק תפש נעגיןעועןין(
 ס)שו ונמרו (UD סימרו כעג סשה( מכ) גד1)סססי5
 ופ"ק מ':( )דף וקידוסק פ"ק כמחכר וט' )מעסםקודם
 ועסקת חמיוין מסקרכח תורס תלמוד גדי ג'( )וףךמגעס
 לינור לרכי o~tbt ו6ס % 1ככ1ד בסמ"ק ומכגיןנפסוס
 חקגמ סתם ונון6י מ% נוגרס פלוס  לך  וקין נגדושול
 פתם נמע165 עז )וער סערך  גס ומהטס סרפכ'ז ומלרךול5 בפילי  פסות 6101 ס5י3ור )15רך סו6 סחרתם 16ס5ינור
 ; מפקר וסול 5י13ר לרכי ע הסתרס סיס DlltD וס61וט'
  ob סרסכ"5 נסס לע"ס סי' ססס  בר כתב רשיותדם
Ol:'Dונר 16 סורס )דכר סייג 16 ותכיס גדר סס:כמס( 
 כוס )ומר 61ין , טין יסכיעו 6חעו )סתיר רסקי 6יןמלוס
 סיין ויסור )דכר O'eh )עלמן יתירו גסכעו דעתן סעףכיון
)6 וטן6י פס"ד כסי' ס0ק וכן וכו'  שסירך  )עמרי SO~oדטח
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 137מם פג הרנוא ,ותשוכנעשאלות

 סעמ6 6101 טעמך מסמרר יס6 כוס סרע3"ן סליו)6
 מירים דירוס' כסליק כינוטתע סגול .p,ib . דווריךדקי")
 לי סחיר 6") נון יר' )קעיה ד6ת6 6100 סעוחפין(סרק
 וטכזין 6") ערווחג6 ז)6 גורית 6") גדרת ע6י 6")גזני
 וכוכליס0 כחכמים סכמי כרוך Sffh כקוניוסעיס6 ד)מ6כדין
 , )ך סמרתיו דפליטת )16 ד6י סתר )סלע קריךסומרו
 נ) )יחיד מירחך מגזל 3י טיס גול )מתיל זכין ס"מ6"כ
 סגור יתירו וסקסך )פדה )רמכ"ן )ו סיס 61"כ היכיססגן
 מסוס סרמכ"ן פינם ז)6 מ"ע 6)6 היבור )ונר 6יט06

 מסובין 6ען יסרה) כי 6י0וי )וכר היגן דמ)ק6וסחתה
 טיתקדס סקס) ותקון לרכי )וכי 06 כי תקנס )חקןבכך
 הכן סגחכ6ר כעו מע גיו)ס מלוס )ך 6ין 61"כ ס"סכסן
 עסרי"ק לכרי )דמות כ6י)1 ומדקווקיס מכהן רייס6ין

 זטת )סני6 כ"ח עע)ת סס6ריך מס וכן :סמסורסיס
 ס6מר 16 6וגץ כסזרט רק טד'ר מקרי ד)6 טס")ספוסקיס

 וכתג נמנע 6מ דעס;סט)
 )כסי

 בין )מלק גר6ס טין
 60 סג6 דמ6י רי ios גסנעיס כסרכים 16 )רכיםיסכט
 רכים דכסיסכעיס מנטר סמ)וק טכחכסי מה לטי כו',מס6
 יכטה סם סגם כדי חנליו 56) דעתו מכער 6חד כ))סדרי
 מ06ר ס6טסר מס 3כ) סדכר לסח"ק מסקו 6חד וב) נגדודעתן
 וכמו כךפריסית ומקני גתה זקני 6ייזי כוו טונס צוסגעסס
 כגסכע ע:6"כ נוס מכרחו סת)ס מסרי"ק כחסוכותסמסמע
 orn עיניו סעציס טתע)חך רק )עיני מכ61ר וס וכ) ,)לניס
 73נל מח)יקח סיס כחנחי ככר זסלי 1טוד , סיחנ6ר)סנה
 6"כ מסגי סת0 לכיס )דעת כי ס')  וסלמכ"ס סר"ןכי

 גס . ג"כ )סדןי גסנעו רכיס 06 ךתסגי 6פסר ~Off)דטחן
 מככר הע"ס כו' ס"ע סי' סרי3"ס תדגרי ר6יס ססכי6מס
 ר6יס סי6 כי שיח עסיס 1trnh ונ"ע ריס שחסנדחס
 גסכטו ומסחתך מע)חו כחב כקטר שפתית )6סיקרת
 דכסרכיס hnth ו6ס )1 סגהחיינו מס ע) )1 כ"כסק0ג
 מכרח )סי כי וחנויסגי כו', )סקריך )ריכ"ס )מס כו'גסנעין

 מלנלי ר6יס )סכיך סוקרך )6 11 מסחמ6מעצתו,-)ומר
 מפ)ונח6 מ"מ:( )דף סס%מ סוף ערוך מהצמוד %חליכ.ס
 )6 לט סס מסוס Inah 6ח סמו5י6 והכמיס יסורסדר'
 טידעו גרר כ) 16מל יסורס ל' יחויל )6 יזל טפוסימריר
 )דף ונגמרה ימויר לכיס כו יזעו 01)6 ימויר )6 לכיסכו
 סכות )6 זכחיכ יסווס בר' מ"ט ריכ") 6מר סס( ע"6מ"1
 מלס מי סתם ורכנן סעדס גסי6י למס גסכעו כי יסרק)גגי

 ג"כ )ומר ים מע)חך דכרי דקדוק )סי וסכסך כו'ספטס
 סקוס 005 )סיוח ג"כ סג3עומס צס0 יככעו מסחמ6ככ6ן
 , ס6גי עד'ר ך)מ6 יהודה ר' מוכם מ6י Y'ht יסרק)עם
 )תעמיס גי 11 כמתהמך )סכחיס שיכיס 6פ כרחנו ט)6)6
 nprn כיסר שיו גסכעין סרכים וקין )רכיס גסכע6דס
 מע)ח PTpla ומס כ,ס. מרטת סכות צס6ר 16 טורפירכיס
 סומר כמס וכיס מיגים. 6מימר מילק ס)6 סגמר8 מןכ"ת

 מחרס )ו ים כרטיס סהורר גדר ך6מר )מ6ן 6פעווס)גח6
 כין רכיס ךטת כ)6 )סרוגי S~D1 סחרס )1 6ין רכיסע"ד
 ן)יכ6 גריס )רכיס, גסכע 6חד 06 16 כימר סגסכעורכיס
 o'nh סרכ,ס מן טוכס מקכ) )6 דסגסנע ד6ע"גטסי רווחי סוי רכיס ע"ד טכתכחי מס דלפי מן6 , כוו)מירק
 706 זק) )סדזי גסכעו כי סכן כ) )גכייכו יעחיסעכס)
 ד6תימר ועוד , )חכירו דעתו דמכם) ממכירו תונסמקכ)
 )סוכיר סו5רך )6 דצ"ג כלכן מזין )גו )סורות כ6)6

 סחרס )1 ים רכיס םצ גדר וס)כח6 )תימר סו") 6)6חמ"ד
SD1נסחיסן ס)כח6 )עיססק כעי דס6 מתרס )1 6ק ד"ר 
 סוף ננטרוח מ"ס:( )דף ססו)מ פרק סחוס' ספירסוכמו
 ד5ף )ג1 לסורות דכ6 גר6ס סת"ך ועדסוכיר ItDID 6)1פ'

 ריר על ע"פ ספרת * יס  כרלייף  מפורר  ולרר סס"))ע"ז
phד6חד נרכיס וומי6 נעד"ר )חקק ס51רך 6"כ סחרס  לו 

 ג9י ד)עע יסורס ר' סו6 ת"ד 16חhos 1 %גיסלפנפ

 וסחם סטולמ פרק ססירס"י כמו  מ"ר o1DD 6טחוסעגי6
 רכיס דטת דכע) ק6מר )זס ולותם )חורם גסכעחס6ס0
 פליז  ס:לתיר זיהוh'~w יופיי  orth,  )סטיי נ"ב 6מר ד6מימר 61פער מודם יסיוסר'

 פרי
  בפיוס  יי ל"י(  רוי ססולפ

 שעין 6צ1 מ"פ כככורות 16 י"1( )דף סלוקין  פןפרי.%%
'~lrc16( כימיד 6)6 כימד סיסכעו כרבים כצל עיירי 
 17ק רסיס, זעם כע) ועיירי יוער ס51רך גן וע)הגסכע
 המ65יו 6משר דגרי עציו :1b'sot סח)מוד נסוגייםמע)חו
  פי( )דף נל"מ כר6מליגן ס)כח6 ג"כ טקט סח)שדקיפייח לסטיי דקקי 6ססר סיככתם כרסון ן6מר 61ע"ג ,כדכאי
 ושרם סולר גן וכמ"פ . נכפות וסעכת6 ע"מ( )דףונניסין
 sfflo שו . מכ61ר וסוך נגסר6 וסרעסו וסככתך ע"כ()דף

 ר6יס )סכיך ים ריגם )עיוור 6תיס . מעלק- כרכרי)דקדק
 סכפב סס"%  סיפן  ססס כר חעוכח וסייס 5מרעעקוס

 גבס תסנטו סוד6ס ליחן סתקט מגסיגיס י"ב פלבמויי
SDהכווין עו"ר סנועס מקרי ד)6 מס ומסיק חקגתס 

 6יגן ס6מריס מע"ס סנועחן )סס מסחיר Ir'5PD)סחמרט
 עד"ר מקרי )6 )סדני פגזיכן  ררבימ  מ"פ Y'hמחחרעיס

 ודכרי נר6ס מ"מ . ס' סי' ו' כ)) סר6"ס כדכרי מוכמוכן
 קלמר ד)6 חס נר6סשס כתנתי כשר גטניסמסלי"ק

 "ס) סדכר ומתקיים רסיס כססתחקניס 6)6 וסר6"ם 'כיםסו
 דבר פיוס סמחקגי רק מרירו  במבוסס טוכס )6חך 6ין16

 כסרכיס 6כ) לוס זס ועתן מכסוין 6ין ולכן )סססגר6ס
 דעחו מכס) 6מד דכ) ודקי לראפ  וופרי"ע  תליו  סרןבלרון  מנירי  נכביפפ שונס SJpn 5קז וג) 1ס וגו יסלסנטים
 מסלע וכן חנירו דטת כ)6 החרס )1 61ין מכירוגנו

  מוכרם  סוס לי וגריס חס"6 סי' כט5מו סריכ"סמחרוכת
 ס"ס( )דף ל"5 פ' כגדרים ד6מריגן מס6 גרע )6076
 דכחיכ כפניו 6)6 )ו עחירין 6ין ממגירו סיקסממודר
 6 מחיתן 6ין ממי"ן שיעור סר"ר כסס וסר6'סיפיס'  סס 1כמ13 וכי גדרת כמדין Sib וגי תסס 6) ס'ויקמר
 נפגיו 6)6 )6דס מכין 6ין כמו מדעתו סירוס כסגיו6)6
 טונס ע"פ לו כסגסכעיס דןוק6 ר"ח נסס עוד וכח13וט'
 ססכעת תן וט' )מסם טוכס סעסס איחרו ךזמי6 )וטעמו

 מטכס 6חד )ג)  ייס  לוס  ופ  פיפבפו רניס 6"ככ6חרתיס
npt)nsכמ"מ 7טמו כ)6 )סחיר יכווין דלין ססיט6 מזירו 
 מודו כנע זכ,ס ס"ע סד מעלטו מסניף כחסונםסריחת
  סטוחיס לפו"פ h)h רפי י% ל"ב  פורפ מהרי"ק כתבוגן
 גחכ% 6ח 4)) יכו) OOD 6מד  6ין  בורקי ביפרכריס
 לשוכחו ג"כ )ו גסכע ממכירו ריכס נהו כי מכילו ועתכ)6
 סי' כתמיכותיו סריכ"ס סכחכ עמו ימד נכריח 1DDוגירס
 כך י 6סכע 61ני כך )י חעסס מותר סימך  רכלס"ע
 1) כימד סקס)  ספפילימ חקיות' ס6ר 6מיס מעכסמקרי
 וסר46ם סריסם לכרי גר6ס עמס מוס ,ס )ססמגיע
 סג") וסו . מכריסם יעח כ)elh 6 6מד )כ) סחרה )1דים
 mfD 6חד סב) עס)חו ס) כידון המגס )ס)כס סדיןע"פ

 כס% )יס דייניגן 1)6 מרטם סוס נ)6 סקס) ותקנותמרמות שהי ספסגים (olpn * פחז  סיפסורו )6  06ספרס *  %ין  פר"ר  פבופפ כוי  רור5י  וריס  מבירו פ"ופלסכפ
 פוקו פדיון פ"1  סיפב עימר מטרמו סכחכ ומס . גדריםדין
 מססקרמ Dtb(h 5של6' , ככק D71D עסרי"ק ו6י)ופפי
 מסחיך  סס כתכ דס6 ט5מו מסרי"ק מדגרי or )מוכיחוים
  לדניס  ססיון' הכירו ט"ד גסכע Inp1%n 6חן כ) סרי11")
 כיס דעת ט) סף דק6ער מכירו דדעס דמסמע סרי .וכו'
 עט))1 ר6ס )6 6יך כעייף ופליקס . יחיד כאסון דק6מרהע"ג
 עמס כג'ק %51)י  דירן  ללרון  פפפ טסות כ"ש מסרי"קוגרי
 ר6יס )ס3י6 נרקם ועור : 3ס)כוח )מודני כדי orתעלו
 כזא"ז 6יס וכסאו  כ"ג:( סיף כופר ש פרק ז6עריגןעס6
 פרק 61מרי' 0ס וס ערכים יסרה) סכ) מצמו תחיו נעת6יס
69ש% טי יסר% כ) נען ערכ 6חד סכ) ffs,) )סועס ג6מרין6)1
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 פר פג הרמ"א ווזשוכורזשאלתת188
 ום)טת 6)ף מ16ת מם מיסרה) 6חד לכל נמ65 מסס6מרו
 כ,ס וס דמ)סון עיכס סמע 6"כ וממסיס מלגס ויומסהלסיס
 יסרך) כל בעדמסם:

~'eht 
 סחם כר6מריין ךערכ6 ערכך

 לרעך 61סכח מיקמר וכמו מכירו דעת כטל סדיןוסוף
 )6 )חכרך לך דמיי מס )'6( )סכת 61מר1 ווקף דל16כמוך
 סלוקין מן 6)1 פרק כמכחם 61מריק , דוקק ל6ו h1otח:כיז
 . כס' גומע יסרק) יחיד כרסון גקר6יס יסר6ל 7כ) כ"ג:()דף
 י"ח:( )רף זגוריס כמהגס 6מןו סרי מסק bib יס16)6
 שכהם ים וס ומכח . )סק) ופירומן )סממיר גדייםסהס
 ס)6 16מריס סגסנעין מקלח כי סכסכ כמס כטחודירי
 ועור יסק) דסירווק סג6מגיס רכים רעת טל סבילסיס
 ט"ו מסודר גדל דמחירין נ"נ סרס עסרי"ק כ"כדסרי
 כחסוטתיו סכיכ"ם כחכ וכן 7עחו סיס סכך 16מל 05רכיס
 עם ו)פלמ 4ער סרוסל מתקני דג5עגיס ורס"כ חג"סי'
 עימס ע) ג6מגיס 6)1 כוך6י %כן נתקנתן טהנקסיטה
 טווחן %ז )כמריס or סיועי) c:nh שתחן מיחס בכך4ננר
 וקין רכיס דעת ע) כחגתן סיחס מקלחן דרילמ6 גל6ס6עו
 סחרת דמסגי למיןק גר6ס 6כן תכירו. סנ)נ מס יוד:6חד
 וכודעי סגודליס כומת 6חר נוס 167)ען גבן mnoiקדחן
 חכריסן מכוערי ט)יסם סכועחס )ק"מ כועחן סיס)6

 ך6מריגן מס6 נרע ו)6 כוץ סוחרו קרחן כסותרוומתחר
 וכו' וספחים 5מר טעון סיס ג"ס:( )דף סירק מן כגודעס'

 )סי סחקגס ךדגין נחסיכותיו כסן דוד ערשר"ר כהכוככר
ODכווכח ססיתס כגרפס Ot)~nDO כמו סחקגס נסעת 

 סכהכהי ממס כוס )הסים 61ין . ס61 ומסוע גדריםככפר
 מחמרטיס סמהקגיס ק5ם ד6ס וסריכ"ס סר6"ם מתכוכת)עי)

 )ס6ריס פוחן מחמרטיס סטיון וס6חריס )מסמחיריה
 6'כ מתמרפיס ס6יגן ס6ומריס ווקף דסיעו די)נ6יסורן
 סכי כ)16 6כ) חכריהן כדעת עלמן חקו 7)6 דעתייסוגגי

 1oa( נממס~ן סמ5יגן וכמו הג~זריס כוונת כחך שסיגןכון6י
 ס) הכגעתו סוח)ס 6נ6 כר חייך 6'ר י'( )ס1סססס)סנד:
 )סי רפ"י וסירם וכר 1)גיגי )י חיקור 06 יכתיכשכימנך
 נסכועות מריכי o(no וכמכו תחל?, ססנועה עפרובפ)סתיס
 6חך וסכר )01 וס סגככעו 6גמיס דמיי )דקדק יסדמ,ס
 ר' כתם וכן מכועס onthn נסטר סטני טטעתו עצעמן

 ח"3י"ל
 על עכל ממן ונשחז 6מד דגר יי:י11ח סניסלעגיז

 סמפרסיס כחבו כן ססכועס מן היהר 61"5 פטור מסגיסככ~עס
 ססיסדרין )1 שמרו ס6רמייס עס )סלמס סס)ך מיודורייס
 6"כ שסריס ומירס כד6ית6 וטף תמילס נריח סכךוסס

 סל כנדון ס"ס 6"ג , סמדר כותת כתר כ"ס ד6ו)יקממעיק
 חכריסן PD1 ע) כוות ס)6 16מריס ד5ק5חן מקמרעע)תו
 6יגו ןוס ש6ס 6מגס . מוחרין כולן וסוחרו ג7ק עצש6ל1
 קס)ס כ) 06 ךר.ייט )סדרי סקס4ח נערן 6)6שעץ
  כממס  רסוקן ג"כ מוחרת בשגית נדרס ע) כ6צס6מת

 מחמרטיס 6מח קס)ס מקלת 06 6נל וס כנגד ,ססטדרים
 סכתכ וכמו סנטרים כין סקסר גם6ר ס5דדיס מסמ61פיל1
 כבסוכותיו שח" פד611"ס מסר"ס וסלרי ש"ג ס"סריכ"כ
 ע6מר מע)חו ססכי6 וס16מדגות סרביות 6מגס . ב"ושימן

 h)7D1h תיגס וס f'7D גדרו ןל6 גרפס מסן צ6חדססחירו
 1SWb1 טען יתרץ סרי מ0ן )6מד תסתירו מבמרסמוכנה
 hSn 6ומליס סמק5חן מע)חו ומ"ק . מסגי כולס :!גסכע
 כחמוטתיו סריכ"ס סצ6 כסטר כך סגכתנ רק כצלגסכעו
 מסיום דסטר כחכ כיו"ד( רס"מ )סי' בספלו כ"יוס3י6ו
 כגערם סמווכר רכיס כדעת )יס סדגיק עד"ר כוכועכ

 תסכנו יסרק) מסר"ר כת3 ומ"מ . נ"י עכי ששנרמ61יי
 סכחכ )מס nthlnnh טסן ד6ס מב"ו( בסי' ת"סנספרו
 טל כגבון לרון יס ע וע"פ המכועס אעגין ג"גק כךנסער
 למ"כ ג6עמס 6ס כזו ולסקריך )דקדק סיס sh'9 .עעלתו
 עססתרע ס%ע )י ק5ר כי כסכת ספעס 6ק5ר , סמשניסש

 סחטוכס לתקן וסערכתי ערכ לפטת סמג כטרכ סו6כאסר
 רק )ססיכ ס)6 קצרתי וח"כ 6עככ ס)6 כדי מחגקוךס

 כרכרי )ס)כס סג"מ ,ס . ע)יי~ס ויכדקתי סיס6)מיכדוריס
 1)6 וירי לגמרם )6 צריך סיגו מעצתו )מעמס 6מגסמשצחו
 מחחרטיס סקאלות מסחי מטלתו סכתכ מקמר דיךי)סכרם
 מסן 6מד כ) גסכעו 6סי)1 6"כ לחלק טוכחן נסןוכרקס
 מסכימים סכולן מלמר לסחיר יכמין כקן חכירו דעתט)

 6ין 6פי דמחירין מ15ס לככר כמו נכור צרכי וסוי)סחיר
 ססס %וס )ו3ר מסכימים ךון6י כפירות נעתן יוןטיס6ג1

 סכן וב) סנ'א נתסונס סרינ"ס סכתנ כמו סקס)תקהי
 דמחירין )סו רח6 ך)6 ו6ומריס מחמרטיס סססכמקוס
 וסכועחן לכיר מרעי noS" ססמגסג כמקוס סכן וכ))סס

 סריירס סנוט ס' סר6"ס סגחכ כמו סגין ככ)ומחירין
 (1DStt לנטיע לק"ש זאת : עקושת נכעסוכתכוכיתיי

 oh1 ממעקהו 6כקס סחים 16 ומת ג"כ 6ך ס6)חונעגין
 חס , מטלתו כעיני מן מ65חי כי 6וט עליו מעלתויסיכגי
 06 טדט 61יט ס:חפ)) רחעג'ח prp כירום)מי נרסינןכי

 מזכיר רגיל 6100 עס חמס יום ס)סיס ק,דס )6 06סוכיר
 ללגין ססוסקיס al('h' מהיר צריך 6100 מס 61י)ךמכאן
 לומר רני) כסיס מוסרים כסם עליו וכתכו וסיקססוכרם
 נירסמ וסו פעסץס תלעיס גכ1ל ODb נרתת עשתכסמיגי
 הס יוס נס)סיס ס)6 כסקסית יס ועכסיו , ומסמ"קסטור
 ס)' נכ)) סס סנהוח כ) O'D~IDO ןהרי חספוס מ5'יותר
 יוס לס)סיס פעמים 5' יספיק 61יךיוס

~ffh) 
 ר"מ כספת

 1יס קי"ו סי' קו"ח טול סד'מ וו") ע (btntp חילוןמ65תי
 יועץ פעמיס זססטיס מסרתך למר סיפך 3כ6ן)סקסות
 b'(h יוס 3סצסיס כסרי 3ירוס)מי ס6מר יוס עסיסכמו
 ד"6 )16 דכירוס)טיגימר 061 מוספין מתס))יס סכיניסס זכסכחוס תפקח מ5'יוחר

 )עגיי
 hp 6(6 'hp' סירס

 Shn~)עגת
 זס6  פעמיס 5' עינין ליגן יוס מלסיס 6"כ

 תומר )ייטכ 61פסר . D3D וק מחפי)יס 6יןכמנחות
 יוס ךסלסיס מסר"ס )מז לכך סתיסן ט) ק6ידכירוכ)מי

 וכסקנס מחסעיס יוחר סוי כסוכרם ן6"כ קלמר דוקק)16
 לסורוח עס סלסיס Dp)1 מסר"ס סונר %כן %' פחותסוי
 נסינו tlDID כסן סכין יוס ככ) סמהפ))ין סחסל1ת טגיןעל
 יו"ד כטור )סקסות יס ועוד . ג")( וכן כסחיסן חפ)וחל

 סנרעס נסעי סכתנ סנט) סרכ סו6 כ"י דניי ע) כ'()סי'
 מכיעת6 דר6 ר' 6מר יונס מ"ג:( זף )שלין כגמרןסימרו מס מסכין גראס מנ)עח6 מוסט חורכן סיעורד3יונס
 ר' מטוס 6מל מכס סס ש61 סיוגת מרכותי סקכיתימס לפי גריס כי לו ממן וס יוטתי 6% שף מס מאשייגס
 נשוכר דסקליס ופ"1 מכ)עמ6 610 התורכן מסיטורזר6
 יודיער ועת? חרכן. כערך כערוך מסמע וכן וס 6מור6סס

 סמיקות מרכס כי 61ף כקסית שסחי כ6)1 ועתועע)תו
 עכסיו ptnPh מ"ע יומג! )ר' כמ61) סס)ח כספיקותעעדי
 עליו hot ט)6 נס46הי מטיחו יסריח סל6 ססחיסכ6)1
 : דמע)תו עטחטתו ~6ס וכסן )מס6 וסגם )מרוטתדומות
 יסרק) כמר סק5ין מורי )6"6 כן מפס סלחך מדורסג16ס

 : טקראקש איסרלש סשה סגקר6ס)י"ס

 נ6חד לידית סנ6 למעמס סצכס SD יכיש ייוינדנשר
 סו6 יסעיס מכיו סס נקרץ O'D1 לגרססנ6

 כסס 6)6 16ת1 מכירין 61ין כל 3פי 13 סרני) משסיס
 וסגס סעךיס לסרן 16חו קורין )ס"ת כטוותו רקססו6
 ממגרס 36י סס )כחוס 6יך סחכמיס כין מח)וקחגסוס
 6כשכ כדיט סרכס לדקדק ר3יגו ויטריח )6 631כר .3נט
 6ין סגם . 3וס סגפנו סךעוח 1כ) or כדין מסוחר מצקיכ)

 חעדיס דעהקרי לסרן סטתכין סעדיס לסרן כססלספק
 ולכן 6סק )סס מו4 מחמת סעדיס סס כגסתגסמקמר
 כמו דעסקרי שתנין ספי SD1 קורס סרגי ססטחכין

כגחכו
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 139ע פר הרמ"א תעשובתעשאלווז

 וסקר קם"ד( )מטס וסמ"ק )3סס1)מ( שמרדכיש5ת3ו
 6יך גסהסקו 6ך 6דס נסתפק )6 וכוו מוס סדכרורכווח6
 )סי דטוח ד' כ,ו ים כי ים:יס מס עם מפויס )כתוכים

 )כחוכ 16מריס ים כי ו,ס . כס)כס מגיס 6חד 1)כ)סגר6ס
 ככחכ וכמו עכרי )מון סס61 מ6חר ימטיס' דמחקריסטדיס
 גירוכין( מסרגות )ס"ג מיימוגי ו0נ"ס קם'ד( )סי'מסמ"ק
 )מון מסגי גססם מחקרי )גחוכ ךגסיגי ע"י( )סי'וכסכו
 סנ!כוגס )גחוכ טיס וי"ל )עז, )5ון ססגי ככסס ומכוג0סכרי
 ב' )1 קרסו סן6 16 הוקי טיפ הסס גסחגס ס)6מלמר
 כעקמך גיטי hlh 6יט 6חיכ סמו סגסחגס רק כיחדכסנ!ות
 כטור ס:חכ ממס )דכריו רסיס ונ:כי6 מנוגס )כתובוסייך
r~hוע') ס:חכ 0ס)יסיח כחקוק: קס"כ( דף )ככ"י ס6רוך 
 כנקרץ h~h העדיי סמו ממס:!עיח יוקח סליי סססססיכל
 סר יכו'  סמכעס )כח!נ סיס עסלי"ק גחכ ממטמחו סס ע)כ!

D~Dhlכלשין מסלי כבסס  ווז5 מסיט סנפי-י"ל ן סמסבובס  
~rusדוקק וג15 טר כו' המכונס  כוסנץ bib hnllh 6קע דמ)ק( 
  כלבין  בסתי כין סמכוגס כותכין חגיכם ג) ודקי %h  פרנו'
 ומהקרי  ביכחינ פב:ת %  בלפוולצ,ו%ש"ס  בייץ  ביןפכרי
hlh1  כבלבסלסDa  6?1 סו )סין ח:'כס גני דיקט( hnsth 

 עכ") )ע, כבכון 0י6 מייכס וסחת כוסריסיח נקטדמ')ת6
 בפו כשנסשיס h)h פוקרי לכודן  ריי פזת  ווידעו .סס

~ffu
 טעייקי קג"ד( )סי ססמ"ק תבלין סחם לו:וסיע מולי

isb63סמו נפחנה כס h)b . סוסו ספוט 00 וסכינו ספלילי לכסיביב  מסמילפי בלי סס לו  סליתו bn~th hnS'D1 
 ):כרי )ס:חנוח רני) ש4 ע"י ד)ככיסחגס ר") כ"ידגקס
 )כחגס וככבל ))עז יטחגס 06 6ף מתקרי כוחכיןוט'כ
 לע"פ סתכיגס גוהכין ובכן ללטן  לסבסבה רגל חוביע"י
 ס6יט hpt1 bib )16 סח0 דנקט מססחס וכייוי :כרי,סכ61
 סיס  בסך5בין מספח: מ5ד 6ס כי חקי (hS )ססחיוחרגי)
  אחריו  בלל  במוס  גס  פכליס לכן חקי ע"י ממות נגד3קל6
D~thססכר6 כס) ד"ח זמו חו)יס 6יגס ססס .nhro ועוד 
 סנרי נ)סון כי סעדיס ממס יו)6 יסטיס סס chנסתפקו
 16 )סיטך 16 0טדיס )יכעיס וקורין סמ6)יח כפי"ןהבכון
 ג"כ חבוי נוס יי )יסעיס סעדיס )סס סייכות דליןג6מל
 3יס דעת כסי ממכעס 16 מחקרי )כחוט ים ohסדין
 וקר% ~סו כי קיסר כי ב"י  ילבון גסחטקו עזך .יוסף
  ספלרפ בפפלס  זו cnD5D)D  יססיס פיל פספפסבס
 דמר ומסיגוחיס . כ"י דעת )סי מכונס כוחכין מםסחסכס  בפתי סו6 61"ג יסעיס וגקר6יס  מפריס לסעס  OtSIDכולס
 מספחס.רק מס לקרא ד)6 וס ככ) כ"י דעח כן סבין6מינ6
  סח61ס %בפסס  כפן hloo  בס פל ליריפ  ספבפמסכסב)
  לסרייס  ספבפמס גני סכל  בס  ססיי% מלחי"ק טקססכחנ
 כמו סמסטחס כגי כין מירוק 6יןש6ס

  בלפלי
O'Q'P7D  

 ולמכובס  פויס  פוגיס  טלפןפוספין
 פסרי"י

 רפ5ל נוסב
 5נרבל5ל מבפמפ 15 מבפססו  סס פל  ססי5 וכסלפו"מ
  דכ!)ן  זפמי 5י  b~rt 6כן מפרחח  גגון פגרי  כלפוןוס"ס
 יכססו %כל  ובספופיבן כסן חיבוק 6ין 6100 כמשגקר6ו
 ע6 יסעיס יקר6יס מפסחת 6ותס ס) סעדיס דדותםנווג6
 כעזי רק ממסמס מעוי Or  6ין  Ir?n~n  סל ממותס6ר
 סמספמס מייכת 1)6 טרמו חגיכח ונקרא .סטויס כסס0ש)ס
 וחגיכח מגיכחן גגי קכ"ם( סי' ק"מ )דף 1DSD כ"כר"ם

  סכיויי  ריס  רס"ל 6)6 )6  16 סו* ט"י  פסו נססלס %סבין למלי ביי רפס פל פנס רל5  לריס גס  בס.  יפייןמססחחן
 דגסתגס 6חד כסס חקי  oh 5בל  פכולס  כיפבין נפססמססקי
 כי ר") דק6מר 7מי)חhm~h 6 ונסו מתקרי כותכיןסמו
 מטפס כוחנין תכן )סו  )10ן  סריי פל סו% פסספס  ססט)

 מטנה כי ידעחו מססמס פעוי 610  06 סברי  פס ע)וס"ס
 וסיעו  סבפ טקד  כך גל נו זקרי  סלילי גדש )ועלם"ך
  ם)  3כיגוי 6נ) כן גרופיס מסטמס גגי סכ) טספמסכיסי

~5
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 גסתגס כין חילוק 6ין 6נ) 3'י  ברסס סגר6ס וסו ,6100
 ממס ור6יס . פסזרי  לכסוב יפ פלסב5ר  יפו  פספוסכייוי 5יי  כסס  סוס ע6חר 61"כ , ימר ריר  פ"י 16 חקיש"י

 והע"ג . מריס דמיחקוי6 סרס ל"רן(  לגייין בגפרהסופלה
 )ר6ס )6 מ"מ חקי ע"י סרס )סחגס סס דגם )מלקוים
 )מזק וט"י ריספר  פפסי 00ו6 )יס מומי גיטין כהיברןדס6

 61ף אסחר דמהקרי6 מ)כס דכוחנין מבכס פחסלבסרבב.
  ולמיס  ילבימ ממוח גין חיקוק )נ!ל61 דחק 11 סנר, כס)כי
 דפין 5"ח כורם מסרי"ק כחכוכת מכותר וכן כ)) גך6סתיגו
 גרפס 61דרכ6 6חו דבר ט"י 16 מולי ע"י גכחגס כיןחי)וק
 6ין כזוכריו מכ61ר מסס סגך6ס כמו חו)י ע"ימככגכחגס  מו)י בלי  כסלסשלמ מחקלי6 )כחוכ ים ויוחל מדכריוס0
 מעריס לו קראו מילתו כיו: ןכ6ן וטור כסס, )סקריךרקמי
 ספבפחפ ר5ם כסס  יסטיס )ו קראי וס;) )ס"ת סע!)0כמו
 כ6)ו סוי 61"ג פפריס  n~cS  ביולם ר9 יבעית לקרןבכיס
 ככמוה :מז מהקרי כסן )כחוכ וים כיחר ספמוח כ' )וגחנו
 לכסוב  לר"ת  ולכן ,  ילו  פתוס  יללי  שפסלו  מפסיס:ר6ס
  כפו יסיח:  כיווי  בקילו  פרפר  פליכ כל  טל ימחקויכ6;

 (bo חנקו ס)6 ה5חרוליס )יעח כין סנרי 6ו נע( ססו6נין מסלרי  כיתכין  סמי  פילוי  בכל שכסי נ"י למטס  יןביסל5ר
  כוסבין טנרי ופס שכולס  כוסכין 4ע1  :הופ דג) bnnc)כקנו
 כ) פ6 עברי רבם  פ5פר טפסרי  כלן מכסכו;כץמתקרי
 בס בסיי יבפיפ בעם למתפיס  נבטריס  טליי  בחיהסבכן
 דזעח סחו)ק )הטח נוגס 05 ואף : מעויה כס גתועיקובי
 מכוגס תסכין חו)י rtrn כלי  כפי  כנסכלת יכג )1מו3"י
 מאון דחיק דפירומו חר6 , כווהיס נס6 גהיגי ד)6גראס
 ריקא )16 ))סו טכרי )כון כין כחרקו ספו0קיס דכ)%נזר
 סומקים מדרך וס 61ין )קטו hnth hnjtm וכובסונקטו

 סיככ דכריסס )פרם רק כשימוח )רכר 61חווגיסלחסוגיס
 ויסו  לשין מיסיר ליס  רדייס  כלית  יינו !ס טל  ססוסכרחחו
 רבריסן  ללייר  שירסיס ברלרי רכילתיתורחי

  בררי
 כילר

 גסיגיק )6 6כ1 דסרי ועזך נדכריו ittDD )כ) מכותר6101
 סוקרת ייסודם DO('P כתליתן דפ"ש  פ: לגריו ככ)כווהיס
 כווחיס ד)6 סמיכג מכיס סו6 מחקרי כותכין)י6ו"ן
 )כקוכ מ"מ וכן 60הרוגיס כדברי מנו6ר h1ol )ע,כנסו; ('Iffth ו0ו6 )יכ6 16 )יכ סמכויס יס1דס פטם ג)דגחכיג;

  גיפין כסרר ך?5  כויתיס לסיגי ל5  פכילס  פכ:פס כינויט)
 רקס סי כסב ובת"ס , כלל מבכמס  כילוי  סס  כוסכיןדל%
 תכן , )ית6 גמי bo )יה6 ועוס6 ומליכם  ביב כללכהוב
 )עז וכסס פסטרי טברי  כסס )גהוכ  יב מקוס דככ)גראס
 וכייף )כיגוי. כיפי כין )מקק ול5  בפיכזיס  פבמ htotמכוגס
  6יך בפריי  יו בלכפפקו פימר כלל  לכסיב לימבפהפ
 : כלל  לכתבו  סלי  ניטין תיקון מסדר ~Sg כחב אכן)כחוכ
  סמכונס  שלפס  לכתוב  סיס ט"ב( )סס ס6רוך יסורמ63 כי מכוגס )כחוכ ר6יס קלס  'ימיליז לנס סכיךועור
 6ח סייד סלמון כמו . טכרי OD סו6 שסומן 161מרסומן
 נחמן רב p~s ("6) )ןף מכרכין גירד P9D מלעו וכןכוטו
  ובלעס סמך ollD 6") ס)מן S~h סמך מ6י הג6)כ610
  ססלפיויס  גין  פלוס פספספסלסך

~tPht 
 דכר מ)6 דמקו6

 5'  בס סג) מ"מ 1' כ". 6מרינן וכגמרא כו' סלמוןסכחוכ
btoרכיפ.  נסן ולילל  יטזוב יעזי  כפי Ah  ג:6ס 6מגס 
 דסחס חד6 כגג, )וו ס)מן סנ!טגס סלמס נכי כ6ן כיוןד)6
 )דקדק רק  מכוגס % רפסירי  גליסל5 )מירק ירו)6
ohכסו סגיגף קורס )כשכ 16 כסן קרס כיג~י ססס )כחוכ 

 עטגס קלמר 7וק6 ד)16 )סימר 6יכ6 )כן סח0כד6יח6
 וסו6 ממעלית סעי"ן o hlh lffg(h~t ס)מן ססס6עו כעזי ססו6 מרקס מכ) מכוגס נקט דדוק6 )6מר06 יא" 1ה1 יה5 מכוגס )מה ךסרג) h(h מסקרי ר")6)6
 ממס כימי וסו6 ס)מן )סלמס )קר61 סגוי0 דרך כן כישמן
 עכלי ))סון  קרוס  ספים בזורו ספוס פל סר5"סכס"ס
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 פר הרמ"א מחשובותשאלות140
 רקון גראס לכן כמכהם )כתוב כתכ לכן ממם כעהוסוי

 16 תתקרי טכרי כסס )כחוכ כיס hlb ורז מסוס)סתור
 סכווגת כעיני פסוס כי מחקרי עקמו כינוי ע) כ"י)ןעח
 )כגוי תספחס כיתי כין רק עח)ק ס6ק כחרתי כלכרכ"י
 סו6 מקקו סעיקל ממגו סש)יק סכין כאסר 1)6 עקמוסם
 : סתם מע)חו ודוק or כ)6 יסחגס 16 חוגי ט"י גסחגס ohגין

 16 מתקרי )כחוג ים 16 ספק סוי 6י 67סי)ו נו6סועוד
 )טן גי כעזי ג"כ ט)) btot מתקרי )כחוב םמכעס

 יחספך )6 6כ) ססי6 כסס (b~p )סיוט סכ) ט%קרי6ס
 גקל6 6יגו כטיקל ססס 6י:1 דוס כיגוי גקל6 רסכ)%ער
 דנירוסין לג מסגם ךכמגיר ורסיס כעיגי פסוט חסכינף
 פ)ומ כיגחיס טסם ס)ועויס סם ט) )כחוכ דיםכתכ

 דמתקרי כוים 3ר 6ד6 כנמרני למריק וכן סלוגידתתקרי
 7סס ס"ס 6)6 ענרי מס 6'ג1 ערי 67יי לע"ג מרי6יי

 סרק סר6"ם דכחכ עס6 )כקמוח ואין . סכ) ט))מחקרי
 ומגוסס סיס כ) נט ככ) )כחיכ כ6סקגו שסיגיססו)ח
  חס  רנינו  כרפת פלוגי ומחקרי פלוגי 1)6 מ"ג כע)כדעת
 סקרוכס מגיכם )יסודים סקורים 63סכגו at1)o נגסנוקפי
 )כך ומחקרי חגיכם Dnlh ט) )כחוכ ר6ף ואין טברי))מון
 סכל כו)לח ,1 סמ)ס )יס ן6יח ומגיכס סוס וכ) )כתוכגסנו
 חגוי מוס ע) עחקרי )כחונ 7"ין )דקדק סוס 61"כ .ע;")
 sln)S י6"כ ,ס מסיס 6יט סר6"ם דטעס 6יי017

 דקותן דר") מסוס 6)6 )י )עם ומגיכס סוס כ) 61"כעטגס
 כרסון ontb ט))ין לכן כגט )פרסן טיקריס ליגןכעהים
 ו6דרנ6 מכונס 5ע זתחקלי חירוק מכוס )6 6נ) וממכססוס

 מתקרי גול ע) )כחוכ ךיוכ) )סוכימ ים סל6"סמךכרי
 1)6 פלוגי דעחקרי פלוגי דטחכין ר"ת ךעח )פי כחכדסרי
 )כחון ס)6 מזכחכ וסוד , )6 16 )סו סס bto:p1מילק
 לייוון ממילל ומגיכס סוס % 6)6 מחקרי OtDCO סנעמס)
 סכעוייס ע) מחקרי כוחכין וחגיכם סוס ככל וסיגיד)6

 כחכ ד6מ6י ועון , סר6"ס ט)יכס מזדכר כממותדונמח
 כותים ם) כגייס ממס ת;מ וממכס סוס כ) לכתוכדגסגי
 זמין ס"ע 6)6 ומגיכס סוס )כחוכ גסנו הכן מגהס"1 ממקרי )כסוס 06 סכיגו%ס )כחוכ ידעיין ז)6 ליסתיפוק
 ועימר S'(h 6יפכ6 6כל מקוס, ככ) עתקרי לכתוכ)סקפיד
 קינו עתקרי כמקוס עגוגס דסכותכ ומ:לי"ק כ"י כתכ601
 ר6יס )סני6 ג"5 יעוד . כדפריסיח ס"ע 6)6 לועס6)6

 סתרגוס מן 610 תיחקרי )מון סיקר כי וגס סדכרעמ651
 מתקלי6 כסס וגקר6ס עחקרי כיסרנו) סמו הקר6ספי
 ומלגוס פעגמ גפגת יוסף מס 6ת פלעס h~p'l מפיגווסגם
 כגצי ומחס נזיין )יס דטמילן גכר6 יוסף סס פרעםוקרץ
 סכ) כו)) קו6 רסס ס"ע הו' פרעס וכינס תרגם ו)6סם

 מחקרים כעכרי )כחונ דמסגין ססוסקיס וכחכו61ע'ג
 )כחוכ געטס bSD כעלעל )סיעף סייגו עכוגסונקעו
 )מיסך )6 6בל סכחכתי כמו סעוס טוסו 3ע3ריעטגס
 7עתקרי סעדיס )כתוב זים ברור ג") ולכן . סכ) ט%דעתרוי
 כ' )לגיחן OD51 וקמר )פקפק 61ין .יסעיס

 )לפוקי גיסיי
 רק גיטין כ' )כנשכ דלין מו6 , סיגו דוס , ממסיקכןנססץ
 פגים נסוס מזין ט) )עמוד %כר ס6י גרו) רוחקכעקוכ
 סונף מימוקיסס נחסונותיסס סנתו6יס נע ככמהםכמו
 דלין טעמים סגי לי גס כו, 66ריך )6 )כן גיטין כהררסכל
 , גיטין כסרר סגוכריס ט:מיס ע) ממסיס גיעין כגי)יחן
 כסעח סונרר ז)6 ומקמר כד6ור%ח6 כרירם pb צקיי)מ67
 כשגסות מעריכי D"D1 כו )פקפק ים עגרט כפיוסמגט

 כפרק כמוטס עפלטיס דסחוס' 1ת1 , ע"ג( תריץםנדף
 עמוס מסול סנט גינףנ ככ' דסעגלם ד"ח( )דףגי6
 סוכל 61ע'פ וכו' מפריס כ' ו)6 רמעג6 6מר 6מךדספר
 נטשן )6 6נ5 6מם נפעם גיטין % נטחן וק כויס phוס
שם

~Db 
 מדינן ע"מ מנדון ען תיגו כי נוס 66ריך ו)6 וס
 )פקסק יע וק נע בסור כעכו% ניעין נ' כבחיגת סרנםזמעש

 מתקרי במילוף טים תמס מטסך יותר 6101 סכחבתי ממסנו
 ז' פטרך סססיקות )כ) נחוס ד6ס ושז . לדעתי תכהס16
 D'a ע6מכ כ)) יסעיס סס )כחוכ ס)6 16מריס יס כיגיטין
 ם6ין סגיסנין מס )סי 6"כ עטסמס פס כיגע 6100 כו)ספק
 דעס ועוד . כ% )כותקו 6ין 6"כ מספמס כעףכותכין
 וגס מכתם 1ב)6 מתקרי כ)6 המטיס סעויס )כחוכרכיעיח
 6סחר וסתס מתירס 6מת %ס וואל גיטין כסרר כחוככי

 ומסרי"ו סטס)ין שמס קר6ח לסתגסכ6 וכרי מורס61מ"כ
 פלוס מסר"ר כחכ וכן סעס*ן שסתר וכחב גט )סכחכ

 )פס ):חגרס וג6ס l'5DDD 6ותס כולס קר16 וכןכבכונס
 מתקלי כ)1nQht 6 סטס)ין l'D'D וכחכ ס)י5סע6"סתסריק
 (onp 6)6 מוקי מממח סעס גסתגס ר)6 משמר מכונסוכ)6
 סו6 כי 6ף ג"כ 1D'1pO )כן כ) כפי וסורנ)ס 6חר סס)ע5מס
 חוס כמ"ג בגט מילין מסר"י עמס מכן מס וכתכ6סכגו
 ג"כ לחוס סיס סספיקוס לכל נחום 6ס הנה . עכ"לריעל
 hten  מטכס  מסכין יסר קרונם ססיק6 ססי6 ובקתתלע
 כת65 ל6 נחסר nDIS' רחוק:ועם

 חלוי
 פקוס כסוס וס

 לפסוס ל6 סססס ע"י "o)D לנסין תסקרי מטליןםיסמנס
 רחוק h1o1 נ"י דברי בסי'  רפסו לפי ל6 06 מולימחתת
 ירפס Dwn~ לרטסנ ססמנוגסו

 סכל, ען  טריף מתקרי  דלסי
 בעולס מטס נסתגס רי6 סתס רס6ר הממר ו6יכ6חו6
  סו6 מתי מעיקר כין 6כל 5מר סם לעלעס לעמס סי66ל6
 קורין סכמפסמס מטייס שוחן כ) וס6 סעזיס כמויסעיס
 כ% סוי vb(  יסעיס (hnp 1"י)ך עיפתו ומיום OtDa1שוחו
 (h~p יי רכלן ועור מסקרי דיוסנין עמס סתיס נ' לוסיס
 לסכן כסס עולם לגו"פ רנפליקשו לעולס ביתר סועתבנ'

 סמם ל6סיסי נימד נכל*נז וקין יסעיס כל כפי ונקריןסטריס
 %ורש נ"רר ספסלין לסתר 6וסס קר6ו סעורם רכלר6ססר
entbn6וסס סרקו כי 6ף סר6סייס לסתר סי6  פעסלין 
otsnלכוללם 6ין כ6ן 6בל לכייסס סל6 כדי למוך פטסלין 
 וטור . מליס כסוס כ6תד כסניסס יקרץ סל6 מלתר כללכימר
 טפי  מעריף מידים סטסלין 6ססר  סכתנו סס  ו6ףנר6ס
  וכררך לק- סו5רכו סל6  כמן לסר6ית סר15 6ל6תסקרי
 חבל הדיוט נקהל ופוססו מדבר מן ספסור כלס6מרו
 nDD תטסס לססי6 רומס כינס דלמ6 לספוקי ד6יכ6כמקוס
 לסכניפ ול6 סססוס לסין b10D מתקרי לכסוי ריספסיט6
 עסריק דס6 וסרט בסטרם. כסרריס סתלוייס נססיקותרפטו
 נ)5 יסורס לוי נגה סכסב עי על תגר נךר6 5"מסורס
 יכעס סל6 וק מולי ע"י יסתרס ל6 רסתס 6כ"גמסקרי
 פרק כנקרש ממפפ וכן סעסלץ ריססר תטפס 6 כסס6וסו
 למודם לערינוס לגפסס ובורחים פגולינו 6רס רגםפסולת
 פשי רמסקרי סלחי יכמנו 5וסן יכית סל6 סמסומסגים
hStנץ וב1השוזש . ופלוגי  סלוע cb  רסוסך  רסנתן גיער 
 pt~no ם6ין  IDr ש כע"שש נין חילוק יס 16 לסודיפלגי
 סס סל רנווס6 רכסנו מס6 ורייס ונר פכלסעויף מעסקני פיהי ככחה רק )ספיקות גכגס 65 14נלוו

 עתקם נ)6 ה)ומ שהה טסנץ הס %* מממססנססגס
 קשט( ל4" כ"י וכסו .  סקי ועוקרי פקיי  כוסניןייס
  סוסתן יס פסקרי נל6 כסג ו6ס 6סכנדס במסוכותדמ65
 hss דכתב דמ6ן )מסך (bsn )6 6נ5 פוסקן סייגןהס

 סממוור דבר ישו ס"ע fb פתקף כמי 6י שס)עתקרי
 bib יכנדנ ל6 עפוקפק דסרכר פירפר  ג"ש ג6ער א6נכ)
 מיגיל  ממניכהו גר; דל6 כסר סגפ ובו % סוגיל 6פוסס
 לפרק וסר6'ס ססוס' רעת 5פי למורס 6וסס סכותכיןכי

 רברבי נחסלי מלוי or סרנר ע6הר סנר6ס וסטיר.מסילת(
 יים.  גירוסין( רסלכות ופ"גרסרמג"ס

 לכסמים  לרכריסס יחוס לכן כרכריסס כמכנ"רנריעכך וו עכסייין 6יי
 גן4 לעטנס מתקרי כע וס מילוק 6ין כי פגים כלט)

 וס 4pDD3כלס
 61י

 כינה  שס לכהוכ מי6 סמנסג 4(%ס
 קים לזעת ל;הגד)ס 6סי4 %סגו למכיס ם6י; סעגרס6ני

יכוופ6
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 וכן לכחהילס )כחנו דים וס"ל מו)קיס ררכיס מלחלהכפתק
 לסרן )כתוכ ממחוורת סדעח )כן . )סגות וקין טרוטסמגסג
 יטמידפ כ"ח ומטרח ג") כן . יס:יס דמחקרי אטדיםדיחקתי

SD'גבוס . תורס ח65 1ממי1 )מתסס ס)כ0 )שרות 0כרור 
 יסלק) כמי סקלי; מורי )6"6 כן ממס . מעלמו ntlSDדורס

 : מקראקא איסרלש משה כמו 0גקר6ס)י"ס

 סבmlh 6 ע) רכעו )מדנו 1,") ם6)ת אשרנקה
 16סר oh סכותים כין ור 6מד סיכר6))עיר

 מככר מקמר שחו )טקס) מותר ססו6 חס סדר יסרק)ע)
 כן לציעור כר' 0"כ( )דף סדר סרק ריס כלכחךנפסק
 סכ6 טורח 06 )ס0חפק ים טכסיו נמצר מתיי:יפו6ליס סגי סיסיו עד סיסר6) ע) 1Dlh סכתי דלין וסוכריעקכ
 ; ם6)חך ע;") . מס סיר סיסר6) ע) שסר ))וןסם

 ספוסקיס דכוי ממך (WSD % כושי מהתשכה
 כסט :דר ל"ר כחכ 0מרלכי כי or1כ,ס

 ומותר ;י' מסמס ם) שיר סו6 סרי כיתי ס) חצירורס"י
 יסרק) סס ים ו6ס 1)ס%י6 )ונכייס סס ס:)ח6כסן)יסרק)
 קותו 6כ) סטתי מכית )ס51י6 )קורח בוסר סי 16סר6חו
 מכיחו )ס%י6 מחרימרק)

 )מ~
 חוסר ס6ורמ יסר% ך6ין

1tSD,("6ורמ ן6ין כסזי6 סע"6 סי' סוף מסור כחכ וכן טכ 
 קיסר ן6ורמ כפליטות כתב מ"1 סירס מסרי'ק 6מנס .16סר
 סכת שכוח )קט טכוסי מןברי )ר6ס וכן מכית נט) עלגס
 )ייטכ ןיס 61ע"ג תקג"כ סי' סינגור ס0כי6 כ"ך()סי'

 610 כסדיקה רו6ס 6גי 6עגס )קט ככויי דכרי ט)סיע סי .י כ וכלם יום ס)סיס סגסתסס כטרח מעיירימסרי"ק
 תרומת רכרי סכיך ספ"כ D~D3 כי ו,ס 5"ע וס ברין (ff'סדכרי
 דכגי כמרוכי כי סמרךכי ןכרי ע) ס:תנ ט.ו סי'סןסן

 6מינ6 זגוסחטע6 )16 61י כ)) ,ס PCD גמ65 )66וסטרייך
 ;גמל טרוך סרק )סחור קםס המגס כו' סוown 6זפסק
 610 מהון חמוס ס6'סוי nUD 5ך סג6וגיס מדקדוקכחכור
 סיחר סגוסגיס כיר )ממוח 6י; ונס )סחיר )סורוח61ין
 סמולם ד6ף ת"ס כע) וזנח . ט"כ כידיס ורציה 1)16נהין
 ספק כטוו סמררכי סדכלי 6ף כןכריו כמנוקר )ס%י6מוחר
 ו)6 ידיו רפו 6יך טויו וחמיסגי וס ע) כ"י וכחככקנו
 )דכרי )16 0))1 סדכןיס מסגי גטוי0 נורוע ,ס PODמסר
 התער כוותיס דקי") מדל( )לפרק קמיית6 כננחגי'ל6כ"י
 וגרסינן 6מ6י ו60 כוותיס קי") ד)6 מקיר ר' )דכרי6)6
 ס) כויר 610 סלי כותי ט) מקילו נותק מזל פיקלים

 6חל יסרק) סס ים ו6ס כו' סכחיס מן )ס%י6 ומוחרנסמם
 ממיש כר"מ St'p ז)6 וכיון כן רם"י כחכ ר"מ וכרי16סר
 רבלי נשה-רכי  יכסכ )6 ו)טיכך ךכליס ג16חן קי'))6

  טועם סלטיך  סוס h)h רייפ"ס דילי ויפררכי%וספרי?
  ך6ין  פוסריס  רסליסס (i)tUO ו6"כ פסק ע6 ס" דרךכחנו
  מסיכיו וכמו כטסת ע) 6ורמ hSt ס16רח ע) 16סרכעס"כ
  ערוך  מלתוו hio לרקרק יס hnnol . טכ"ל ס"ס .ברט
 לקים ריס ס"ס:( )דף סור טרק דנרסיגן 16סל ז6ורמ610

 סוכר olo 1)6 טוגדק )ססו6 הקצעו מייג6 דרכיותגניזי
 מ5י ון6 סיכך כ) עיגיס )עינר מסו קמרו מסכילומוס
 ניס דיילי דסוו פהזק )ס6י 6יק)עו וסירם"י כו' )"שמסרק
 בשיירו דירסו %ס  כככר כותי וחד יסרק) חרי ח5רנססה
 כוחי 6)6 מסוכר טחי  16ת1  סס  טוי % מבס  ושוסוכוסי

 כן יס פהוק . כסכת מכוהי יכ6 סמ6 ירסס וסיוסעםכיל
 Dr 61וסרין כסן גכגסין וס6כסג6יס )ח5ר פתומיסמדריט
 סגגגסין 6כסג6ין דשו ךסילם"י סרי . עכ"ד כסכת orע)

 6מריכן וסוכ , יוסר  י6ורמ  מ"פ וס סי וס 16סריןכפוגןק
 Db IP5pb' ול' 6כ6 כר ממ6 וע' יוסף כל ממנף ל'שחס
 גמ65 )ע"ג . כו' ןסוגוק מריס כורד ו6ת6 שגהק)ס6י

 :כסעחק(

 הנעת מירל 1מית תכעיס כמי תנין סחנ יגר עלפו
 סףהו פנספ %חך כל  לטס יסרפיריום

 ס6ריכו כלסך ננסור דין חנירו SD ומכקם  פתנירווסטיותיו
 מנעות חכי)וח וס ט) וס וטעגוחיסן גחסוגוקישן)מלגיתי

  )מס6 ומגס ):רוכוח דומות ממם ~co  שין כדכריסקלן
 מדוריס כרכרי וחסוכוחיסן כטעיוחיסן נטמן סריגועיקר
  וכמסף )טורח וע"כ  בסול ספפולס כפרגלית יס  פלוס

 סוכ10תיסן SD )ססיכ ותסונוחיסן טעגוקיסן ככ))סיריך
 פרס  בסן  ספין  ללי  פלריין בעריס גס  ברבריסססיביתי
 וסרט ספסו)ח מחיך ס6וכ) רק ססר ע) סט)יחי )6ו!כן
 בכירות כ6ן 6:))1 טריו )רון )דין סקריך וב) מעצמוגס0ר
 וריקין רכות ד' ר6יחי וסיס  סליו.  תסיכתוו  )ססיכ כריק5רוח

 6רכט ט) 6ך כסן כיו65 חוקרות ורסס כממ)וקחססגמ65יס
 : וסענפיס ססרסיס לעסכיס סטייקים ולמר במיג3סס

 )יי1 סכ6 6יך מיר) מרת 6ח ממטיס כמר תונעבראשון
 פיאר ממקיר )סמרקרונ( סע) חוב ססרכחג

 D31h  כטד מסומר ,ס על ממורס )קח וס61 עסכוןנחורת
 סכחכ 56) וס כער ערכ )סיות וס51רך ויותר  ט%לירפקוס
 מעם יהר )ס )ס)ווח סירך ולמ"כ כמנוגס גטמס סוס61ומר
 גס סכסכ  טל פעורים )יתן יתמרסני,ועיס

~ba 
 גידמים

 oa סבסב לס  סנלב  בערכייפ  פליז סיגל  גסנספיסוס
 לעיל  למפייסן(  לרוכוס  סוי:וס  פן  כסבים סכייסנטלס
 ו)סקיף ))11ח סס51רך ען )ו סעטחס דכריס וסקרסכחכ
 וטסו טפס  )סתפסר ס51רך ס)נסוף טד יותר מסומרים)ס
 פפהופ כיסר ביליסס סכל 1% ולתפסר  כיליסס חוךספר

  סכל יסתכר כין בפירופ  ססירס  וסלי:יס  ר%:וגסנפיוועיסן
olaלידו מכתב נ5  ~פן  וכקותו יכליר  %לף טל כסך  לי 
 ססו~ך סיוקותיו כ) גס חות ג) תונע תכן  פסעןבמורס
 Or טל' ססיבס פירל ופרס .  לסיתייס  ולפלס  Or ט))510י6
 פייר כיר  פפוסכן סכפכ סיס סלי  פטולס  רבריס סיול5

  כמס סיס. יל5 לעמס ברלובס פלי סטסס עם  גספירלטר
(%Or סס)וס מס גס DS ססקיף גס כ6וגס סיס )6 לח"כ 
 קונסת גס Dlth טוס מגזת 61יגס )טסות וס5ריכס ממ"כ)ס
 מכעיס כי משגס )גם5י) טסם כהניס עניך מנעמססיס mmb גס סח5י0 סוס סיס ס)6 סחורם )ס titpwט)יו
  ס)קמ וסוטנת כערמומיות טעם וסוך כתכם )סטסידר5ס
  וכוס מדטסו עמו סגתפסרס סוף' דכריס 7601 ריניפפפגס
 : סר5סון  סמיליק יסו . ככ"ללבליפס"ק(  שפשפי )פגי כחוכם סססו6ס גי שפריס  ייגססליסס
 ססיסס  ליפן לו שלפס ל% fnhn פפע"ם  פוען פירהשניה

 סיעןופ פיר  לטסים וסקרך  לו  לסלםפפויינס
 נס מסס  סכקיף  לעופרים לסלם  סר5סולוס פל%פרוס
 ליכ פולס פעוקל סיס יססכפב  פססטס ברנר  ו)פ,ר)ס51י6

 סכפכ  לפסכן  כילולפו כיס ל%  סלת טד סופן~סמרקוצ'נ(
 )סדוכו0 סרכר )סגין וסמרך רכות nipr'o )1 נרם וסוכ)

 מסכוגס סתסזס כס מיתרס )1 יטן וסזוכוס וכו'ממייסן
 וסו6  לו מייב oton לסתכוס סכסכ  לפגור  מיוכ) )0616
 למרום ליב לבוס ספפ וסהר כפס לפסיס סל%ונפמלויס בבכי פפפ כיסס rb סרבר 4ם  משגיד ?.P כן עמס)6

 סנוטם מסגפי) גיוס ממסע )ס סיס סגם לועגתסכסך

ממייפי
 עס נס ע)יו סעק)ס מי ע0 סכחכ ממסח )מסוס

 כס )ו גתגס וסיע כסן )ספוע 5ריכס ססיחס ן3ריסס6ר
 פרבר  ספנכילס  לזפן חכ6 )6 ס6ס )כגס גסיטחסקוזס
 כטלס עס סנ"ל לספטיס סיס% דסיילו עכסן  פןוייוסיס
 מולם סיס כטיס  גס בלס hS1 לסעס וכלסר סרברלססיפ
 ו~ספ  סיל%ופ לסולי% כו%  .מיליך לפססם לפעור יכולל%

 שטן סור . וט' wtynn ולכשל סמפוט נרכ;- לעולסעפקוס
  יומו סרבר לפשר  פטעיס סרבס לו כסב ספסלרילסמסס
 6דס סס גמ65 1)6 סמס 1כ6 סדכר שסר )))ימסק(3כ61

ו6ם"כ
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