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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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 פו רימ"א ותשוכנהשאלונןש14
 וכו' עקול טטס וס61 לינ ננה משח ממקלס DDnולמ"כ
 מ16ח ממוסס )1 טיתגו כיגיסס סדכר גחססר זס כע"יעד

 סומל מקוח וס' מסעירי)( )מטס מ6ומ ג' דסייממזמגיס
 יט) סיס 610 וטיס שסחן ס)יס')כמ כיר סכחכ וההסו%

 ל6 סעקו) פתם וכלסר וכו' סכחכ על ממורס סודליקמ
 )5 וסס6ר מקוח כ' רק )מם(ט וסנש ספסרס מסומרנףיס
 הכחכ כסיכול 61") מקוח סכתי ליקמ 5וסו וממוסטספיח

 בר6:וגס כיגיסס טסו כלסר מפסיס לו ימקןלססליכו
 Sb כ6 וכקטי D)th רו3 מכם נסכרמ זס לעמיתוסקרך
 סכחכ סם )סכיך יכול סיס 1ל6 סדוכוס מן גחפסכיש

 סס0רס לגמור יכ% סיס ל6 סחפיסס Dllh ומכחלססליכו
 )מקוס ממעות לו סיכי16 ספסר לפקוס וס)ימ כנו כלם6ך

 lQS1 כ6ו 1ל6 סכתכ לססליס ספסרס יקנוס 001חסיכתו
 ומס לריימס סיס וכרשו ספסרס נ53רס ל6 ממסדומסחר
hSסמם ס;חכ )ס4ח לו כחכו רק שיו כ6ו 1ל6 קיימוס 
 כ) מכקס סוכמיו מיד נחוקס סכחכ )יקם כדי זסועסו

 סגכתנו סר6סון פסר מומן עליו מעכרו 1ס6%וחי1סיוקוהיו
 דוריס ק5ת ע) מסיכם סי6 וסגס . כסטר ט6ליר 6לףלו
 וכיקס לדוכוס ממסרס עליו קוכלח סי6 61דר63 לסי'מ6ל1
 לחפסס כוונוס מן וכיקה כטרכ16ח עמס וסלך כחרס)6כד
 ;ל מכקסת )כן כדת סל6 .ליכ נגס מעות על עיק)וגג(

 ע) העמדו חסיד מלריס לס מסיו וסועית ממססיכלות
 ססגכי)ס ליום נ6ס hS 0סי6 ומס סמספס סלסמכמו
 )6 סו6 61דרכס כחס נעל גחתן cnS~l וכו' 6טסססיתם
 גדלות סיוקוס )ידי כ6תס ועי"ו סנירסס מפקרסקיים

 : סי,קותיס ;) ממגוומכקסח
 גחגס קסם כתפיסס תפוס סיס סי56ר טחןהשלישית

 כל פתח כקומי סמו סלך וממלין 6' לשיןכחס
 תמנו במיקס לקמיע ור5תס סכ,קכ 31קם גנויו וכתימדריו
 סקטגיס וכניו %תו גס דנריס וכסקר נעיג:ייס לושמס
 גס ככחס סיס וס וכל 'D~D ל6 כן 6סר כדכריססכמים
 סיס or 1:) וממון גוף על פעמים כמס מסרו 6כיגדורכטקס
 סי6 גס כעלס 6ת לפ15ת משייגח גס וכרסוחסכר5הס
 16חו יענו 16 סכחכ סיחן לכופי סווכוס Sh 15וישסכיהם
 מחפיסת יסטר סיס ;י גס ,ס כדבר עלים סקוכ) סד3ריסוסקר
 כשק קסת כתסי:ס סגים כ' סיסת עסחס סי6 רקסדומי:

Y'Dמ"ג כערכיות וסלבס בחפיסתו 16ח1 ועיקלס כהדים 
 16 מוררו כוס ס6לס 1)6 לטשת לו וכרטס שגיסימים
 ססגיחס 6% סר6נ ק"ק 0) לנ"ך כס סתום קדרכןכ"ן
 )סמנים כדי ניוד סךוכוס גסס 0סגנ% סיגויס סכרונס

 )כן סמוע ר5תס 1ל6 5"ך )ס )סיוח כס מהרס גסנתפי:ס
 עסיס )יחן גס וככחו וכוסחו ולערו סליקיו מטגסעכק:
 גי רק 6)1 דכריס ג) טל )סד"מ מסיכס וסיף . משרסין
 סחויקס )6 וסיף מונותיו גער סדוגוס נק חפוס otcסו6
 עכס כעלס גס סמ)ין סעסס ומס נחסיסס מעולס16פו
 סימיס סענרו ומס וס על נח למס סיס ל6 כי נךכוהססל6

 מס גס ;חס עם יממן סלמס כי גס כ"מס סיססמוככ)יס
 )ס%5 כבי )עסות כו5רכס כחכס ליחן לכופו כעם"נסעססס

 דיש 6יגס יטכיד מדעס (ontb ע"ד סיס )6 כי שם6ח
 כיוקית לידי 0סכי6ס עליו קוכ,ת סי6 61דרבס וכו'להרסיס
 חלף סיס ומו למטסם מלס סכתו לסר16ח ר5ס םל6ג417ת
 משטיסכל

~fftt 
 מלסיס ו' 1)ספסיד )מסר ס5ריכס זס

 פעתיס ע)יס מלסין מסיף סועגח גס סיוקוחיס ממטועכקכת
 : דין עליו ומכקסח 40 10פ)5י"ל( ע"ילכיס

 כעד סדוכוס טס גתפסר וס כ) %מר טוטן כו6ר42נניעית
 מסיס עשיר י"כ ען וסמובר ציינם מלעתסי

 סגיס ח' חוך לפרוע )ו כיס ohn 167 0גס כ) לדוריסמהע
 עשיר וחלי מ16ח י"ז כעד מסר"1 ע"י עעס סופסר"ש6
 "ז ר5ס סו6 כי זס פסיס 74י (1ff מא שאס bbא9

 ולמאטימו ממסיס כטד מטכויוח ליחן ר5ס מסר"ז ת"סמקוח
 ידוטס )11סלי5י.ר( וכחכם DIDD 6כחס ל6 וסיף סרסיט)
 עסתם or)1 כפגשם עמו לספוט יוע5יו לפגי תיימוסיקר עשיר מ16ח י"3 מתח%ס סרוכוס יקח ולכן סכינוטיס כ;תנ נער D)Dn וחלי מ16ח י"ז ליקח רקס ססנועיס6יך
 כ) )ו סיחיו %1ס טריו סרוכום 0סרגיוס גרול סיוק)ו

 כיועמס 3קסוח ט"י ססינ גד1) וכקוטי 6מח 3פ:סמעותיו
 6יםיס כי ו)סן:ידו לסועים עעחס וס סכל 161מר סגיםנך על )1 יסקס וסס6ר 3תחילס ט6ליר ע16ח ז' סדוכוםס)קח
 דנריסס על עכרם b'ol לרוורס לגלוח סל6 כס מיחוכסריס
 )כ) סגג)ס ססיזק מלכד נוולות סיזנץת לו ט0חסונוס

 ע) סיוכוס טס 4 ססיס סר6כהס ספסרס לוסקלקלס
 סיס וכחמעס מגש לסחי לפרוע סמוך ושטיו o')Dממיס
 טסחס )יפ)5יר( סעסחס מס h1Vb .זס ע) טוענתוסיף . ט6)יר תלוח מנע וטכסע ריינם עלוס ס' רק ליחןלו

 סיססור צט1כחו OntD כי גס ט611ליגנ 61כרסס סר"זכר15ן
 גס סווכוס טס פורס 4 סיס 06 יורע וחי מ,סידטס ס)6 16מרח סלו סורס טגתקלקלס ס6ומר ומס סחפיסס,מן

 . נוגיסס פסרס גגמרס פל6 ע6חר תמכרו סל6 מחייר6סonto כי ממונס ולנפיל כחכס לסליל עסחס ס:מתס כתםקומרם
 וכל סרית לסס 6סר סמחלוקוח יסודות ו' סס 6)1סגם
 )חנ6ר כליסר )דעתו סמססיקוח וך6יות טרוח סכים6מך
 מ1כישח ומליין סמוכיחוח כשמדגות למריכו גס)פרס
 ניג,סס סש)ס חמיסיח סענס 06 גמלך עוד מלפקוררפוס

 כפםרס מעסו ס6חר ססליסיח 3טע)חו טוען סג"לססמעיס
 מ16ת וס' ט6)יר מקוק י"ג סקיכל וסייט כיגיססס6חרוגס
 כמ"ח D~p5 מסטר ע4סס וקשו ד"י על מויהיסוחלי

 מעמיס כמס ספסרס עורס ,כיוס כסיכוך יוןונכחיכת
 מכקס %כן ספגיחס 1ל6 כס וסהר1 כע,-כטוח וסלבסומ,רס
 מסחר 1;ה דין כ)6 סיזקוחיי כ) עס סמהחיססמכות
 סל6 וכיוחיס 6כדס סל6 גרת 6י וסים ,;יוחיסט6כדס
 טור . ס11ג6 3יי כסחרח עסחס ס:כהס מס גס כלו:עכחס
 פסרס נכ)) סמן ו16מלח סלק כסן מנידו ממכהותמסמעיס nDIW סמירל ר~ל6טהוח 6) שרך קטגס מחלוקתגפ)ס

 : סס"י כ;,ר וחרון מלחרוןריסון ריסון על 6עגס וסגס . כסעריסס 6סר ורי3וקסממ)וק:סן דברי מגיע סגס טד . פיר 53טר גקהכו ל6 כסריניגסו סטרתי 46 מ0כהוח 6)6 לסך"מ יומר 6101 טנעכטכהס

 6והיות דלין ד6ע"ג סו6 וגרור WIDP ידייז2טדבנה
 ;6ןס יוכל מ"מ ומסירם ככתיבה h)hגקגוח

 ק6 :ורסיס 6חו דסטר: מ)1ג6 נכס ממקדי ךסוו6יחח6 ססי6 נכי פ"ס( )דף ס;ותכ פרק כחוספוח כסדיווכו"ית6 סכטר כעל לו סמייכ מס לו סיסרע טד )הככון כידו)תפסן
 לn~PD 6 ךתפיס 6ט"ג סחוס' וכחנו , וכו' מעם ליסחכעי
 יוכ) כך רע"י 6)6 ממסירם טדיסי ד)6 סמור )גטחמסם
 ינול ס6י0 6ט"ס )מלוס סליו מלויתי מעות שמר סיסשיים 6כיסס סיס oh 6מריגן 1)6 וו.ל אידס טס"ח כמ165יתומים לעיין ח' סימן קים כ% כחסוכס סר6"ס גחכ וכןוסרי"ף סר6"ם סס כחב וכן , מסכון כמו דמוי )ו סיפרע)תפסו
 קייס הכיסס סיס obv טד וכו' bnnh ססי6 גכיספוחך יפרק כססי6 מסרותיו כל6 מעותיו לגגות 1nbo יוכ)ל6 כי ט)1 מטרות על לחרירו מעוח )מלווח טסת 6דסמ"מ ו;תיכס מסירס כידו ס6ין כיה סמ)וס מן מסטר וס)נכוח
 )יחותיס טטגיגן ל6 ץ טענם מקוס מכל סכי )מיטען מ5יסוס

 בטור כו6 וכן )מסכון )תססו ויוכ) ירו תחת flDa סטרע) סוגיתי )וער 6דס דיוכ) במטיבן כו' סי6 סכיח6 ד)6דמ)ח6
 ססכי6 סרסכ"6 דכתסוכח ו6ט"ג , נסדיק ס"ס סי'ח"מ
 )ס ומתח אידי סס )קומין )מיער יוכ) ס)6 כמו )ידוhs דכמסכון למיתר יוכ) ד)6 מסמע ח"ח כטור ס"ד סיכ"י
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 פו הרמ"ד והשיבותשאלות
 % נמינו מסימג6 סוס סכי )16 ו6י 6יתח6 דססי6ממעכס

 סכרי סרסכ"6 דורו )10 )ית וסר6"ס oa'דממייס~תטסס,
 )הום 6ין ורכן וס עיג1 6מויגן 7)6 60 טעם סתםחיך15
 3סרי6 דפסקו והטיל וסר6"ס כתוס' כעקום סדסכ"6)37רי
 סח)קו טכסן תמוקן דסעמן כ"ס חססחיו )מסכון )ומרדיוכ)
 וכלמכש כידי h'o )קות )טוען כירי 610 מסטין IDtDנין
 ספיר  פפיס' פירי ככר סרכנ"5  וסוכחוס דע"ם, סמע6כחג
 5פפרפ  פינו  הערילןר%

 לרציפי
 וססי6 נחוספות מחס

  דיין כ"ס מדכריקס rllS 6ין )כן . מקוס גג) 6ערינןסנל6
 סל6יס טויו ממגירו דסש5י6 ;ו' סממויק מיד ממסרמליכין

 : וסטור וסר6"ס כתוס' יי קים )ומרמט)
  מסכון  פו5 רסספר  לופר  ליפן  רספעיפ כל% מסוטומעתה

 סססר סג )ס ומגויתי גס ססקפחי וכך כך ס)ליוו
 נסוף כס נתתי)0 ש S~b כח )1 מסיס סגיו,ן בפס  .סכןכ)

 שסירס כפיכס וסייגו )משומח כמ ססיס טמססגתססר
 מס)כוח פ"1 וסרתכ"ס מנ"מ כן ffg' )דעת 3,ס 610מקמן
 וכחב גמ)וח, מסרגות וס"ט תרוס משכות י"1 וסרקמכירס
 בכרי )ר6ין שין 61ע"ג . גקטיק דסכי נל"מ( ס"1 )סינ"י
 ורמכ"ם מגיס כן 6ר"י מעקים וכמרקי קמעי ,דס6 נוסכ"י
 פסוס( גט )פרק וסר6"ס וסרמכ"ן חוגך 3ט) ריי דסרי3וס
 )מ"מ )6מן 61יגו ס") כורו וממ"מ וסר"ן 3תר6 סוףוג"י
 ,ומסייעו 6מו טד 6יכ6 וסרי 1(iDh) ,גרעה וידןכגרון
 כידון )חגון 7)רע גר6ט תכן סכחכ 56) כחס לסיסומסיד
 רפ בירו  שמיסכן םסספר הטריפ כבי%  בפיוס כ"ס7י7ן

 סיס 06 ס6ף ויךוט , כר15ן וסוסו (o)th סחשנתום6ומרת
 כד6מריגן מ71ע6 מסרס ס)6 מקמר כנוס 6עו כ16)סט4
 ט' ,כיני יכיגיס תכין מגיוסו מ,:( )דף סכחיס ח,קחסרק
 דביילן  פ':(  לרף פרריס%  רפפכן כססono 61 מוכםוכן

 מס)כוח )מ"י וסרמכ"ס סרי"ף שחכו וכמו מודעכןפפירפ
 07חס S~D1 כשלמשן ו7)6 סעיסקיס וסיר  וסר5"סהעילס(

 . מודט6 מסירח 5ריכין מיקי ככ) 6)6 מודעכן מסירת כעינן)6
 מודעכן מסירת זכעיק )ע"ז ד6ף כחסונם סריכזס דכתכ61ע.נ
 ועניך הסיתר )יןו סטרדס סכ6 דוקק סייגו פרריס6נ3י
 וכמ"כ כזרוע כמקם מתוקף תי 6כ) עכיד 6% דג,יסייגס
ol1p116ה ho 6דיון גג7ון 60 . עכ"ז ועכיד  דגזיס חשן ק 
bnbכידו סיס סמ6יר )וכליס 6ף 607 וסיחר כידו מסטר 
 לפוו שייר ש5 כשנס ושתו ל%  ספעיס ע"ע פקדוןכתולת
 מעט וניקםבירו

  סיסיי
  ממסכן גלב יל5 יפי ולי  ממירם  לו

 כד6יס6 מסוק הקנח מסיס )סדינו סגגיכס כס) %יךדגר
 bDIW פסירפ  ספרשפפ 61ף . קי"ג:( )דף ומפכי) מנח)פרק

  פפסדסשישי
  פורפי

 עטחס ל% יבל פירליר פייר פל
otaהמ"כ  כפכפם מס ע) תודעת ou  מנ61ר כיסר סגפים  

 1*ן נתריס, ש7ע6 סיתם % עקיר ע) ודף  מלס,נעורער
 ס6""כ ע6מר ג6; נדגר גפקוח6 ם6ין מקמר OU)סקריך
 tgithol . מסכון נחולת )ידו סגחכ  ולנזוז גיליסכיגחפסרו
  ססיתס מפגי )טסות סס51לכס סטועגח 6וגסין, 6עןססועגת
רפוספ

~ni-tDS  

ort שגס ציוו  hwb1) פרק nprn  otn)o  
hw))11 סבפל רי בפירוסD'DO  רפרריפ%( פפפס ק פפרם 

  hton  בפיוס  י"ו  עולס פציי ל%  1D5D פפפפ רימה טווסדכי
9D1h6ח8 וכסיחר סוף זען מתמי)ס )ידו סכחכ כ6 סכלתי 
 דנ6מן שיו וסקפחי SD'1 ס)וימי וכך כך )ומר ןנ6מן)ידו
 רייכיטריפ  יפיופ כ"ס כבכר כ)) טיש סיו )6 606ף

 לגוסס סשס oh 6ף סערו  56)  מליפן  ספיכיפופוייפךוופ
 )1 ים דשן )ומר ph1 . יס ע) עודט6 מסרס ם)6מלמר
 פלק גז6י' כטי)ס סמחגס נפקסס ידשא eh7 מתגםזין
nprnסוי ויסגש ס61י) יכ6ן 6יפ ך,ס . מ':( )דף ס3תיס 

 קטם mtD1 קס"ו סוים נסדי6 מסרי"ק שסק וכןכטגירס
 )ר% וכן לתפלני.  פיילת 6וגסס מ3לרח שיגס ססי6נזם
 )0 סקס וכעס )ס מקיף ;מס )ומל %מן O'DDn1הסוט
 כסוטן )יסרס ד%ן נילא מיסו . 11 ע) )ממכון סושמכ 4וים

 דעכטש 4ער דלין תות). דנס3ע יזו סחמח מסכון ס6רע)
 חז6 סיס, מסכון )ומר נקמן 6ינו כינו סיס סמסטרדיוריכן
  רל5  וין כ))יייס 6ת6 מסזון ךכחורת )ומר יימן נידו P~Sh thX 6יגודוה

 ירכיי
  סר6"ס מן;הכ )ידו כ6 סי6ך

 7סף מסוס )ימני יעגיגן )6 דלגן o~p) כ)) סג"))3חסונס
 ידעו )oh 6 )טעון  יוכ) לי  רי"ך יפי  סכיפ5 ד)6תיגחל
 רסוס פירי  דס;יח6  מיפתך שיי 5י פילפ כצי מע"פ  סנטרמן
  ריילילן ו)הסכיר ithnoS עסתיס  סלילן  לרכריפ  פפבוןפכל
 סי6ך ידעיגן ד)6 ,מן כ) כידו דר16סו לע"ג כיוו סו6)קונן
 וף )ת"ס מיקס )ph 1 ן16מן כסמעח6 כןמוכח )יוונ6

 nprn ופרק  פלסבפין כל פחז סר6"ס סהט)ס וכמוע"ס:(
 פרד"ס כרנרי לירו כ5  ריפסכון )ומל דיוכ) ;6ן וס"ס)ייו 6ת6 כילך עריס ירטי )6 06 דמיו כדי עד  יוופפפפ פי  יל )טעון דיוכ) ספוסקיס מב) מוכגיס וכ,סס3חיס
  סביליפפ פסר נספר ספרי ראפ פירי רל%  כין  וכיסרלפיל
 תקוה  יסרס  פססיפ )ו ותיו וסיכך נידו  ססיספפוסכןבפוב
 )וזן ומיי מ16ח ס' סוים נידוסייחו

~OtSD 
 המעות 46 סיס

 מס סכהכ  יל )ו טהיס וכוח וב) כחכו כתקוס כידומוגחיס
 ס;חכ סמסר  יבפפמ כחכו מקף )ו סיחרו סמטוה SD 1(6)ו
 ממטוס קכ) וס ומסוס עסכון כהורת כירו מסיה .6מרפירו
 ג% וסוי ~לע  ביוסי ר5ס  פוי ילל  פיס onlhs י6מןוסיס
 6)1 )יקח סנ"ן )ס 1poe1 )היסס וטעה נ"ר )פיי rhנ6ו

 כדשכח למן 81"כ י17 מהחח סססר ו)510י6סתעוח
 ע"פ סמפטן סיירתה יכ) ל סיען ת"י ג)) סר6"םכחסוכת
 fh  לי וסיס  פלוחו  עגיו  IUU וכססר6סו סהונעטטגת
  פספר כ6 כיקד ככלן ידעיין סוס 6י 61ף  רוצפן  סלוספינו
 6ף ר6ס דכטיגן פסק ונסטן טוטן דה)טח פ"םסרמכ"ס דסרי טכם'ג ר6ס מקרי ד)6 מקמו גלמן סיס יפיפלירו
 עיקר סכן OD סג"מ וכחב )ידו כ6 סי6ך יזעו סעדיס06
  סןי"ף לרברי  titebt . מלסיס סו-יס בס' סר6"ס כתכוכן
 )ומר גלמן 6יפ ר6ו ד)6 ד6ע"ג וס") סס דחו)קיסוריס

 רוק6 י") )יכיס 6ח6 סי6ך עריס ירטו oh בירי סס)קומיס
 סס גחכ וכן תותייסו כעיין )כ"ט 6מר  כקוס 6כ)כ16נק
 מ"ע סטור מדברי מסמע וכן , וס חקוק כסדיקממרדכי
 ט"מ וכסי 16מן 3טגין ור"ח סרי"ף זכרי סכיך קפדסי'

 כדש ג"מן ד6חר סכתיס מיקח פ/-ק כריןי6 סלי"ף כת3וכן elh );גין דוקך 6)6 מ)ק1 ד)S"Q1 6 ס"מ סכי6ן )16ק)"ג
 ומ"ע כיס סדר דרי"ף סס %למט נמלדכי מיסו כיוור6ס
 סג16מס רירי  ספ סר6"ס סכיך וכן כן סמלך;י דעתגר6ס
 ספניפ  רפל יפוי  מספר ע) גלמן oto ססמעיסומקמר
 דכר כיוס ע) ככ"ד סחטן מי ד6טו ספסרם סטרמסמעות וכסי )ידו סכתכ כ6 מסטן מכם )ומר ג6ק ל"טניס
 6הר מסכין מח"כ מקח עגיו גמען O'D1 גירו ממורגןטסות
 סמפיסס 6)6 חלס Pnblo מסכון 6ין דודניי מסינר )6עי

 ד6ס כסדיק סמקכ) סרק ר6כי"0 כסס סמרדכי וכ"כגורמת,
 ממשת גס קעייחח כתטיסס 0ר6סון ךכר חמת ממגון)קח

  prN גקר6 ספחות ד)כ) גריס סגיסס כמזקתסמו)חיס
 ממפר מניחו מהייו גרס ד)6 ממטות 16חן ע) מ) סססרע)  1D1D בסיי פס יכל ספתי  כפסוס  %ותן סרס 1ס5במציין
 סכ"ד הע"פ ט)יו )עעון די6מן דגר6ס סיים כידעקמו

 ךסוס עירי סקו מיס 36ך )D"D 6 טיס כיד )יחגוככרימוכו
 פפסיב  סטש) חקגוח )סגין סמקכ) ס"ט סמררכי סכחכ606
 מעו מטסיו ל, פופ ימזלפ פכפ לפפוירו  סלריך D~rhר"מ
 חחמ כעוןו )טעון יכו) מסיס מס כ) ט)יו )עעון sw'1ס4
 ר5ע"נ  מפעילן , מץסר"ס  נחסייס כזס  סם וספליךידו
 ס)ים 4ד דסגיש  זס  נשרין וכ"ס וכריו מען 3"ד )יןמיו סעסרו ךכסעס עומר סמינו סססיד )6 ס)יס )יד )יתשרלייך
 כלסר מגיען ט)יו זכותו סטן מידו סס51י6ו וכזען פפרמכח
 חייו שיסונן סס51י6 ס)יס 3טגין סרתכ"ן מעים ור6יסעטן.
 סע)ישם תיו סס51י6 ככעס 06 מ"מ 6ח'כ %מןד6ימ
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 פו חרמש ותשובתוששלות144
1Dhנ, ס"ס סבול כס"ס %ק שסטר חושש ילך ש"ש 
 יכתש כ' ס" f'p כלל סר6"ם )חסוכת ד0ז דל6 נכהוס"ס
 סו6 וכן סלו מענו סססיד )עדים סריסד6ס

 פ' כגמלי
 סחם זס6גי 7שענדיח6 רעלי גני 1%:( )יף מכתשמרקח
 דוס גרפס ולכן . סם ותוק לדין סתוכע חכיעח כ)6זסר6ס

 כיד טסממו סעעוח ד66 ססמכמ עעומ מב) מוקות 6כד)6
 ספסל נסטר כחוכ כלסר כימסס סידון כ16פ1 התחוססקס
 סמו0םש גריס 6"כ סמסס נתוקת סעוגשס כסטר כחוכ6%

 עמס י"כ תחן טעיר) סער סססר למון וק מסטרנמקוכ
 )יד ומלי עלות ס' חמם 6נל מסמר 06 ותקם כמסיס)יד
 סכחוכ דבר ע) סתר סנאטט כסטר סו,כר וככר כג")גשמן
 י"ס תחן המר) משם קוי כעי סעעיס כיד ממוסכןסריס
 סממ%ע נשמן ניד סמלים ומ4 מ16ת ס' וטוי )כמעיסע16ת
 סממיע זיין לסגי ~Shs ניינן נימסס ייוט 61מ"כ%ן

~OS ינק כדין עמס 6מד סיוכס מסוכל Inb)o) נס מילוקיס כלי 
 עכשו סכגגדו 5י לו יפרע מגירו ע) % ortb סיפתח06
 סיס כיד סעממש n1DDD ס6)1 מוס גר6ס . סס0רסעכ")
 )ידם גחיו ט6)1 לק עקות סד"כ 6)1 כמו סיטר כעקוםסס
 )6 6כל מיד לס יתן עסג6מנ מדץ תוכם נ6ס סוס)סו61)1
 סעדיס מעידו דברי ועוד . סיין לטנין נמוקתס כיסיועמוס

 עחמת וק ש5י ט6)ר ע16ת י'ו ע3 ספסרם נעמססכר6טג0
 סדוטס כיד לסמם סכתכס כ6מרוגס סעסתס)סוופ)5י'ר(

 ספסרם געסחס סעספט לפת לסרס וסס6ר מ4תישב
 געסית סססרס 11 ומנס יסלסל, כנין קדת זס נ16סןססעסס
 מוגמיס כקן מעטות 67)1 נרסס ולכן ר6ס1גס פכרםע-ך

 דין ט) סס)יס כיר כמעוק)יס ססס רק סססרנמקים
 6ך . %ש סטטר ע) כעו OO~It )סטון סעעיס ויו:)יכרז)

 סעוגמש סמעהם 66 כר6סין 11") טען כס)יסיסכטעגהו:
 וט' סענרס משחר )מוד )מגלתי סס מעכסיי סויגוכחוקת
 %%ט  oet)n  נמועט Otn11D ססמעחם ססו7ס גריס6"כ
 61וער ץ עסענס נצור ד6מ"כ 61ע"נ נמיין רקמושק

 ולטענן למתר יוכל דל6 גר% ע"ע סכתכ נמנףססמוגמיס
 כתוית לידו סכ16 מ16ח סחי דקו נר6ס 6עגס 6ך .נוס

 עסיס עיסו )ס641ן 5ריכס ססי6 ע6מר סס כמוקשןס)י6ס
 וכלוחן כנר סקינ) עקות כיש כמו כסן מופסק 6101שרייס
 SD. )סטון ונשמן ריסס נמזקת .שגמים עדייןסעוימיס
 סרסנ"6 וכתג )otlon 0 ס16ער סקרן % 1%משח

 זכ6 עד לףכ6 וגס רסיס עדי ד6יכ6 ד6ע'גנחסוכהאו
 ע14 0ל1ס כסו לוער %ען סכי tS'Db עטכון כשרתליוו
 ע"נ %ף ס', %ף וסימן חתק5"מ ס% סס מסלחךכש

 6ין olpn עכ) גן מטמע )6 פ"ר סי' סרמכ"ןינתטונח
 דמק5ת גר6ס nlprtD לערן 6עגס סרסכ"6. דכרי ננדלסו64
 עממת לו ססגיעו סיונץת ז6וחן , מייכת וכעק5חןפטורם
 מוסר"ס כססוכס כד6ית6 מייכת כוכה ננד כעדםסערכ
 סי' מ"ע סטור ob'~o סר6"ס וכחסוכת סגול פ'כערדכי

 :מתנית ::יזם "ו:הנש
 נתקנס שסירס כמ"מ שנפלש ד%סיד 6הש O~1D סעיד%

 שנע סלעסר י6ה למכס מכירו SIDD גרע דל76לגמ)
 גשמן סעעיס 06 )דון ים כסא 6ך . סתם גד6ית6 וכו'ונוטל

 משמר סטרכות סיוקופ על )ס%י6 ס51וך כמס 5מרנתנוסס
 מתסס געסר ניין וקמן ש ויחנ6ר כעעובן ומותיקסחפכ
 טיוכל מס לעיס . כעמר לדין ערכ דין עדעס מהת"סדסרי
 שמגס סקסן ?-? כש יס% )ס%י6 פוקרך כעוותלפרר
 )סוס וסינט שינס )0 סס4ס מטס 6 טסניגם nlpnDס6ר
 לנצמקי נגוש לינז 4ףך 4%ימ י4

 נדיני למורהם דדינ6
 )סתם"כ עקור כסוס לו נפנס ס65 פקר6טמה:ם6
 )ס סס*ס עם 6)6 משעת %יש דסעורס שסיעךכסיקוס
 ש כל כמנכו והנה : )כ',ש ופטור נמקץ גרע6 סאיפסטר
 ש %ל טויתן 6גו ו6ק ~oh 4שש 6ן ben עיקר%צס

 ט36יר 6לף 4 ונחחייכס כיניסס פסרס סעפי ע6חר ofנייין
 1ס51ל%ח סיוקות כל גחפטרו ונוס סחקייס ספסרסד6ותס )דשא יס 6"כ סססרט 16חס כעעטתיסן סתיסן ססגימוכש

 3פכ"1 סרמכ"ס דכתכ 6ע'ג , וס סטר )סכסיר סיסוטילי גטענו"יי וסריס פעם כ%עו סוpPPn 6 גש וס הפגיכקדמו
 כחטטיך וממילות ופסדות סת6ס דסעוי מקס(מס)טח
 לסכטיר רטתט נסס סכמנ סרסב"6 לןכרי מנעיך 1)6 .דיק כגדת )סנפיר גר6: ע"מ כע)מ6 כמספל ססכערכל%ח
 יפסש6 3סמ1 כ"י כע"ס שולס כסטרי עמו כוד6סנסערי
 5עסס דס6 מד6 . כסר סכS~DT 6 )מ6ן 1iteb 6)6דכסל
 ס) מלסט וק יסרק) ס) נ"ר טס ספין כעקיס זססער
 סס ודקי 0עס"כ )פגי לכחוכ 5ריכיס סס סגעסס 1כ)טחים
 דגינהן( )ס"ק סר6"ס סכמו 1כ16 ךיג6 ומ)כות6דיגך
 סגעסיס סססרות כל )סכסיר דגכיני סרמכ"ן כתכמע"ע
 דוקא דכחכ סר6'ס )דכרי 61ף 7ע)גות6, דיגך מכחכעס"כ
 נמקוס רק סטר )כתוב ס)6 מקפדת ססע)כשכמקוס

 עקשת ערכות מקרי גמי ,ס דכמקוס גריס ט'סערכ16ח
 עסמ סטיר 6)ף ע) k~DD ומסוס 610 )ס ספח) עסדע"מ וטוי סס. גמ65יס יסרך) 61ין סערכ6ות מרפס רק ססס6ק

 נע)% )רסיס 6)6 מסקר 61ין קנין 5ויכס o)'bומחמס
 ס5"נ מיק נהסונומיו מסח כו כמ"ס עט"כ כמליסומס

 מייסיגן 1)6 כסריס )צ"ע סרעון 1סוך16ח ממיקוחיסטהח
 ססו6 כ"ס , קע"ג כסימן כחג וכן וט' סרעכ"ס )דכריכוס
 ע6חר (ots קינו 5שס מסיס מסוטן ו6ף 11 ממיקס עלמווס
 מרת ססיענ7ס מס 1)ל6ס . סיתנ6ר כמו שדע6 עפרס)6
 ט6)יר 6)ף )ו טמייכח )ו סכחנס מסכון כמו סוינפגיסס סגעטי וס מטל 607 )כ"ט קיים ע6)יר 6לף כעדעילל
SD1ועמכר מקם כסטרי וסף לעסכון מספר )1 טתגח ,ס 

 סקכ)1 כמטרוח סטרכ6י מעיו דסרי וגרד . )כ"עדכסריס
 עס כ3 ולקיים )0וק סיסר6)יח 6שגתן עס סססר וסע*סס
 לסעיד גפסיס מרע ד)6 ס"מ סי' מ"ע סעור גמ"ס עע) ,(IDb ס0סרכ6י מש ,ס סקגו uo'1 כלעו סף ע)יסססקכ4
 וסופרות סכתניס כל ),ס וס oe5 זממכן סס וכחבסקרי
 6"כ ועמ%יס פסולים ימיו סכתן מסער )פס )ססמסיו
 סכע) מגסתענד ט דכחיכ the"( 6100 סססל pn~sנל6ס
 דוס עסיס )כטיס טסחס רום גחם יומר 6ין ס6סס61ח"כ
 רומ גמת לשער יטלס ול6 טיס ע)וג נכסי 0610כתכ
 ג"כ , ע"ס:( 3דף סכחיס nprn פרק osn~s hnthllעסתס
 or1 ילדון ל6 16 סומלת -otls~n 06 נכסן )מיחס4כ6

 סספסרס שריס סגיסס מסרי כוס וסר6"ם סרמכ"סכממטקת
 )%ימס )יכ6 61"ג סוחר קכ)ח כ)6 לפוסס סגעסיחלצחיח
 ט סכחוכ מסר שותי ריצית חסם רמס 6ר Q1D8 :)עידי

 %ופן 6ך ססטר )1 מסנט וס וע) טמיר 6)ף )1סגתמיינו
 ומ"כ יכחוכ ט46ר ע6ומ נ' 5עד ממורס )סס היקיףס

_~D1ססטר oein ותגיס ותמאיס ע16ת סס )1 סיסרע 
 המגיר לסס ממקיף ג"כ 0סמורס יקם סיריד נ16ת1ט6)(ר
 61"כ , 16חן הסוס סערכ6י ע) יעמדו וססיוקוח סערותלסס
 )51 מייסיין )6 דיינ(יגן כי ומנס ריכרד. 610 דסמוחרש6ס
 על )סו5י6 מסגרך סילעת סיס תסתתר 16מריס 6ג1רק

 לריכרד מייגען 1)6 סטרכ6י יסוס ססיוקוח כתכ 1)כןיעי) סיתכ6ר כמס * לסלם ס51רכס מש כעדס סערםסערטמ
 610 6)6 מענת 6ינס נסטר ריפית סיס 15ערת סי6ומכי'
  עמניוו סתכפ נשו עעסס סס%מ מ,-ק סמרוכי כמ"סגמען
 'יץנךס ע6ס 6ל6 לך מייכ קיני ססינ וסקס ,otpp מקותסחו
 מפוהק סרני יססיכ ק515ס כרימת נע6חיס ס)ויחגי מ6סכי

 כסקוס ד6פילי נסמא מסק וכן 5יסור6 ולכי סיתר6ייגס טנק דל6 מסוס כמיתר לו ךס*ס 5נועס נ% שמןדסמ)1ס
 olh דלין ג%6ן wth )ויכה 1)6 סרעחי6 לעטו; סיכ%מיגו
 כל5 נחסוכס סמפוט מדברי גרפס וגן , רסע ע5עועסיס
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 45נש פו הרמס ותשובותשאלות

 טמן זס)וס עםמע 1' ס" סל6"מ וכמטונת 61ע"גקס"ס,
 61ף , קס"כ ס"ס בטור 610 וכן מוחנק המקס ~l'hGסייפ
 6ע"נ ע"מ עומוק ct)ne 6ין וקפלי עסתע וכסמ"גש"ג

 המקוס 06 ע"ע טוחיס נסS~D 6 )6 סר6"ס וחסוכתוסטור
 גחכ6ר מככר ןירן כנדון וס"ס דנ6מן דפ)יג מ6ן 4כ6עומל
 ט6)יר י"מ סע6ס ר6)1 )וער , דולמן מוחנק גקר6ססמ)ום
 דכריס ס6ר 16 סיוקות עכס כמיתר סם כסטרסטתרש
 )1 סיט ע6מר מיח;ק מש )oh 6 61פ%ו )1 מיינתטסיחס
 גראס עיסו . קס"ט ס"ס יו"ד כטור כ" השכ י6מןמטר

 כ6ן מ"מ סכחצס כ)6 דג6מן כחכחי ככנר ולע"ג נעי7סכוטס
 רימוס כתב A~D כ)) 0ר6"ס רכתסוכח חר6 . כעימכועס
 מכמיטו סקוס כין )מקק וביכין 6ט כרמך SD 636לסדי. חסיכוחיו קמה 61"כ בידים זעסכון לע"ג סכועהנעי
 וכן תכמימו ס4ס 6ין וכין סכועס קריך ד6ו כריוטוען
  1);ן יסר) ניו כותי ס) עבטן )ענק כוס טה ססממקק
 נ"י nlpcn וכן סכועס כעי )כן )מאוס מכמים סס)וסכ6ן
 ריכית בו סיס ס)6 טכסיס ויסנט נילוסס יתקייםתאייר 6)ף ע) ססו6 סמסטר ר61ס 6גי ן3ר סוף : סכועסז5ליך
 סיוקוח גס )כוחיס )ימן ססו5רך סי,נךח מב) סי6 פטורם61ז
 ע:תס ;י t~'Sbp עמל וסעוגס ס6)'ר 6)ף עשתן )ומסיס
wtoתמ"ס סייקוחיו 4 גחהייכס 1)6 סרו טרו סחיוכ 
 )כ"ר )ירך )ו ס16מר י5י6וחיו ך6פי)1 כופר וס סרקסכ6"ם
 ומאחר מרנן נעכס bSn ,מן כ) )1 )סקס מייב סיגוכגרו)
 חונם כסרעון סרכניח סגעסתס עריס מכרר סמעיססכין

 וסי,קוקיו כסו65וחיו מייכת b'(o 4 )ס)ס )דוןוסחנעס
 כוצן ס6חיכ ט6)יר מ6ס גס h ot)tor(el 6)1 מעיקרכ"ס
DO~ממוייכח 6יגס ולכן מספון )1 סירס וסרי ;חכ ע) )ס 
 טסו ססגכי3ס מרי 6עגס %61ך. מכאן )ו סגרמס סיוקיו4
 (ole וס ע) זכר orth )ס51י6 סקרך 06 נ6תס 1)6ימים

 1)6 00 ס)חס )6 וסיף סוטן( סו6 )כאטר %נונס)תסרט

נ6ת"
 מפסק קחו )ס)ס 5רי;ס ור"ג כונס SO'1 כאסר

 ר16כן Db 06(o . וו") שרר וס פרק כמרדכי וסוףעסר"ס
 אחריך h(bt 61גי ממעון 61ער סג17) )כ"ך גלך )סעעון6מר
 ~יקער ItCDD על ויטמון רבוכן יח,ור 06 סגדו) נ"ר)16חו
 סורחי6גי

 ר"ע כ6ח 1)6 כגזך )כ"ד סס)כחי ע) משתי,
 1)6 )1 גזר ס)6 בע"ס י5י16חיו כ) )ר16גן )ס)סממייכ
 וכעס ס,ס כלכל נך 6גי ממטס )סמעון ר16כן )מיתרחייך
 סיין דסו6 גראס 61"כ . עכ") קנין שיכין שין יטדכריס
 זיסכע וגראס . זס ט) )1 ססגיע ססו65ות 4 )ס)ס צריךכ6ן
 סיחכ6ר כמו ברסוח סס51י6 סיסכע מס כ) כוסונועל
 וססי6 כרסות סס%י16 עם שעגו וכסס ר"ג 06 כ"סלקמן
 מעידים סעדיס מאחר )כ6ר 5ריכס 6גיסס סכיתסטועיח
 )0 סס)וס h'lloD מס למיס , מ1גנ)יס )ימיס נאחססן6

 D11h ססיס סמטון מעוטן ומה : )קתן יחכיר למ"כ1)נט)ס
 1)ספפד פעורין )יחן ססחחי) ע'תכח ומחייםכמכרס
 חסר ס)6 מאחר לנגס תקרי )6 ענין דכ6וחו גראסשמספט,
 פסוכרמ 6)6 מוכם סיס )6 מטוען ס6וגסין טכ) ק"ממודעס
 סס6ריך כמן 016 תוקרי ל6 חסכוס לי  וייוחס כעיכ16ת מסכילו וקר5תס )דוכוס פטוריםלינק

 מסריקי
 סורס נז0

 נטרכ5וס לסכי5ו טניזתו פפלי לחצירו סלתן סטיתן נמיקפ"ו
 D~D 6פ 6וגס עקרי 1)6 ממס נטעגחו 6ין כוחיסס)

 ע)יס סקיכל עס גס . כו' )עסית כידו ססיס כרכרשססחיןו
 ופטורס גלשם כיחו מיי 61ת שוחו סכעיח ' ס)ס מתלין5יך

 כמסלק טד )יס ומסמתיגן עליו לליס )ו דסלכיעס61ע"ג
 לכוחי סמובר גני ק"מ:( )דף סמקכ) פרק כד6מרעןליס

~י~
 סכחכו כמו פטורס ססוינן )6חר ע"ע ט' מגירו

 כינק )1 גרס ם)6 כ"ס ססוסקיס וסקר וסרסכ"6סרמכ'ן
 כן6ית6 דסטור מכירו מסכעית נרע 6% ונועו ססנעיתורק
 6כינדור כ:)ס ע) סיךכ) מס וכן . 5"6:( )דף סמוכןסרק
 סדלהיך )חקיני )וקר דימוס כיס פעורם סי6 ספסרווגממי

 סהש ע"מ כטקס לפ15ח סממוייכת ס6ומר 37רי1 )פי ו6ףכר
 '. )מסיר עוחוק כ61 סיס 06 61ף דירס ךנריס כע)6יגו
 סמוחוק 7ססו)מ 5עמ כר ר"ע תשכח כסס ל"יוכחכ
 סכתכ עילזכורק סר"ס עוכרי (Oh1 וכן סורחו מייכ)עסוי
 סכחיסו 6% סמע וסתעון סעעון כסס )סולט ממסרכוהי
 1)6 הכתכ נסרקות גוותיס רק )ו עסה )6 ע"מ )ס)סמיינ
 חס 7קרוק 5ריכין שמרוטת תניעות כ' 6מיס . כיריםמזיקו
 ססיס ע6מר נחפיסס שותו מסדק עעו ס6מח 06 6ףכי

 כרייסס כם6ר סיס גמי סכי כ)5ו סמ6 יודע מי ;נרחפץ
 יודע נס סיזק )1 ונרמס ע)יו סעסחס )ס11פן5י"ר( כטליןוכן

 וטינרר מנסריהן סווכיס מוזר סיס ימי סכי כ)16דיגמה
 סחכיעס כי ברור וסו כי 16מר וס )דין מגרד ישך0 .)ם)ס
 )מהסט כסכם סר6ס eso סירק )ו מגרס 16ח1 חוכעתססי6
 חייב ושעו כקוס שיגו or סכ) רכות סי,קוח )ס נרם ,ווע"י
 יכריחט דעי מז6 . 6חס nnho 06 6ף nt~va )ס)ס)ס
 סיוע) רק 6חר ,כוח סוס 4 וסכין יזו מתחח מסכון)סולין
 סירתם )עי) מגחכ6ר כמו 4 ס,סרעו עד ידו חמת)ככבו
 תפיס,קו מסני סוס )6 מרססו סש 06 כי vn~fויפטיר
 )ומר )6מן אח"כ סיס 1)6 ר6ס סהיס ס16 )כקוסשח"כ
 ס)וס שח"כ )סחור יכונס סיחס כי ועוז . נידי סו6ממוסכן
 ר6סון מוסכ) torl סכחכ כהרקיח ט5מו מפסיי סיס61.כ
 מ5י16ח 6)1 סרק hnthe תכירו כסכי) )סרק ממויינס6ין
 6דס( )כ3 קולס סדך ייון כך יסים )6 כי כענין )"ג)דף
 מתחח מסכון )ס%י6 סיס יכרימ מי or וכי , כ6ןוס"ס
 גיווגח( כלמיס )סרק 7;חוכות כירוכ)תי ולאריגן)יקי) )חוס וים ס61 ויכר פיסם 6סר עס"כ )מקוס %סר6וחידו
 כו ירך מחמק מס מזי )ס למריבן )6 סתפכס למנוגסנכי
 )חוס ים 6סר עסת )סגי כ"ס יסרק) דייגי )פגי ססו6שע"ס

c'D)h)קסגס כמכיס טלאו לסכגיס חייב 6ןס ך6י; ור6יס 
 נישנ ממט )וס קי"ח( דף )ב"ק ד6מרינן מ?6 מכירוכסני)
 סטין כוס לדחיס ס;גיס ס)טח וכ) כו' כמככר )פרטווטס
 וס.ס מרכס מכירו סיסחכר כדי מעע ):5עו )סויק קריך76ס
 o('Dh כ"6 ס" ס"מ כ)) )נחסונס סר6"ס דכחכ ועודככלן.
 סטרו )הרקות )6דס מכרימיס סטין י"1( סי' מ"עמטול
 )6דס )מכריח כלין כ"ס יסרק) כ"ן כפגי קפינו דיגו)כע)
 נרתק 6)6 סוי ד63 7גל6ס ועול . ידו מחמת מסכתו)סו5י6
 )סירוס כין כו' תכירו ס) ססריתיו )סירף דמי 6%כגוקין
 זגרמ6 ייג6 סכק סחי)וק ק'( )דף מגוע פנק ס;הכיסחוס
 כידים ססיוק עומס עקמו סו6 7גלמ6 סכדיגי כגוקין,)גרמי
 מעמס כסעח עין ססייק געכס וגרעה וכדיגיך מסיס16

 פרק סתוס' ספי' סרענ"6 אפי' כין נ"ט, סר6"ס ססותמ"ס
6(11DW קנס מפעת מייכ סו6 דגרמ6 דדיג6 כ"כ:( )דף 
 ש6ס דיין כגחון חכמים, קנסו )כ6 ומלני) סמ5וי רכלוכב)
 16 כידיס ססיוק עמס )6 זון6י כגוקין גרמה דמיילסתור
 מכילו סער סורף ע7גקט ותרע )כ61 רני) 6יג1 גסמיד
 מטוח ממכט) נרע 7)6 ועזי . ידו תחם סטגסו נקטוקח
 ~hnlbl כפקין יגרמ6 זיג6 מכם כמכיר 156חנירו
 מטר מסומר גרע ד63 ועור , סטרו סטכם כ"סכאלרגי
 כ"ס ot1Dtn דין )1 6ין יסטרות מסיס זפטור וג6כזמכירו
 סלין מכ) . סרכס )ראיות 5ריכיס 6ין ט6 ופסוסנכס"ג
 מס )פי כ"ס סטרו )סר16ח ר5ס ס)6 כוס מסע 7)6גל6ס
 ג"כ ע"ז מסעיד וכמו עקופעת סעחקס )ס ססיסאמר
 סי6 טסיו סקוכ)ח כטיץ הן . כטרותו כמגוהר כסןמרדכי
 מקות כ' וס)קח מ16ח סו על כר6סוגס ומעסו ראסרסקיים
 סיס 1)6 לגוס סיס יתפס ססיס מהמר o(o , )ןרטוסלך
 סכחכ סיכי6 סיתם טסססרס גמען מעיי נס (DD"pיט)
 6"כ סגוסריס מ16ת ססיס יקם 61מ"כ יום ידחוך
 סחפיסס מכח ג6)ס ולח"כ סר6סיגים מליח סכ' גט)כדין
 סכתכ )הומ6 ממתיכ היס 1)6 ונר סוס ע) כוס עגל1)6

 tb'~o ס)6 כמס שעו )6 סס גס כגו עס )שמו יזומסחת
שסע
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 פו הרמ"א ותשכהזאלות146
 ניסיכ ממט דס4ס מס6 לעי) טגתכתי כמו 456סמעומ
 פם:1 06 גס נזה פסע )6 מסם 6חך רמוס ~oh ו):ןוכו'.
 טויסס קכ)1 ס)6 מ6חר דבר 8מד סיס מפסיד )6כוס
 עליו קיכל p(h זען כ) 3ו למזור יוכ) פסרס וכ) מזקכקרן
 ספופט סוס כפסרס ע) מ16ת כ' סקיכל מסוס ו6יקנין
 עועד ס6יט יסרק) ג6ס-)כר )6 כי 61ף לו סגתן כוסמסע

 סי6 גס ,כיחו JOD 6חד סוס 3וס מפסיל )6 מ"מ3ייכורו
 ,ס גסח:כדו ס)6 ע6חר סמגכ)ש )ימים כ6תס כל6כמס
 61ק . )קמן סיתכ6ר וכש כ6סמכסhSD1 6 ,כיות כ6טדלוס
 דוס סנפיר 6)ף ע) )1 מסיס סכחכ כיסוס ספסרם כוו)ומר
 משת חעס )יע5 וק בפרס סיתם )6 7ס* מז6 ,6יט

 36ל נס6)ס סגקוכיס הס)סס ככמ מסטר שח"כגסם)יכ
 סיס ע6 דגמים ממחר וטור , ממותר על ממל )5מכונס
 6ין תכן עעיקר6. ספסרם גתנט)ס 6"כ כמסרס )קייםיכו)
 וסגם . מכירו מסר סלחו or ע) וס סקוכ)יס כטין רק)זון
 פרק כמרדכי וסיס מוסר.ס מתסוכח וס דין )דון דיםגר6ס
 ניחו וכגי ר16כן, 6ח וסומין סעודם עמס 6מר . כנגחסור

 )פגי ופן ססשדס כע) וסט עד וט' גפתני כסלחודכייגו
 )ל".כן מייכ סיס וססיפט כיחו וכגי ר16כן su וקכ)סשה:

 קמלו כי מטופס הלסגי ססי6 כפסס קליכן 1"6 )יכרות1'
 ל16כן ג:סס ולפיכס מכש כיחו כגי 6)6 ססע כ)6עליו
 מגס וטמר )סופם ממעון כ6 1ס1כ , wnllD גהקןסרכ
 וגרמו ססעודס כ:) קרוכו OD סמעון וכ6 .פסער16נן
כססי)

 ע)יהס טען וריכוכן סמוכ תפסד רשכן 6ח סחוסי
 )וי מנס סעיד 6הד סגכרי טוען סמפון %ס ollr 4וס"ה
 06 כעיני גראס ר"מ וססיכ כדכר. עד 61ין ר16כן 6תמסר
 6וכ) גפה)י 61ח ר16כן 6ת כסעודם כע) ע0ר שכרידוע
 1DD1 סמעון 63 ומוכ אנופט סמטון יכ61 טרם ומכרחו)מש
 דכוס מ'ךי פטם דסמ:ין כמגלף 6מר שוקף סו6גם

 ת"נ עד כו' מכירו ס) קמחו טסף וכמו כמכילותלמרכס
 Swno למכער דגם) מכיון מכמר גתוPD 6~1 כויככר
 נרול וס דיין נגדון סכ6 וכ"מ יסכוך )6 ולגוך %ן :)סח
 וממשן סיס מוססך סדיסט ע) )ר16כן ססיס ם-.נזנ610

 סר6סק ממוסר כגל ottsp דעק)6 טמן טמיג6קימחי
 טעה )ענין טכד מירי )16 וסמפון עלוים61וקעיגסו
 גרס וממעון סשפע מ)פמ ר16כן י65 דככר דגמיסספכיד,
 מחויים סינר ככך ספסיד כמס 4דע יוכל עיססמדרוסו
 סיס מכוס וייוון גיתו כנו ענומ ערכ )כיות וסקרךלמוסט
 סערתו ס:וות עכור סופט ס) מסדו ו)מ65 )הקןשכתכ
 4 מעככ OtO סמעון מסירת כ)6 סמ6 עדע ועי כעעגגי

 6ח עעגכ סיס )Ph 6" כיתו כגי כע4)ח סחט-סדיסט
 ומספיקי כמס לידע מכל 0ה מקלחו 6ל6טלו

 עפקיגן י6
 אפסר 6י כ4ס כ)6 סמעון )פטור 6תגס , 11SD~Pעשג6
 סרסור לקעיטר שיגור )1 1)6 מוטס nlnDS סגדי)כי

 כר 06 כגידה 16 וכביקיות נח:גיות יענם עטםלעכירס
 )אמדו ים סמעון ססססיד סחוכ 61ח עד וט' סו6סגי
 מעי7יס ג'( )דף ומטת 5"ק גדחגי6 עד ש' סוס סיםכמס
 שכת 6)6 סכשכס כ) ישמו 16מריס 6ץ ItDDVממ%5 עי וט' גתונס )ס וגתן 6מחו כגירם ספגי כלויס6;1

 ע06ר דידן נשון דס"ס גראס ומכלן וכו'. כחוכחססנ6ת
 6מ'כ' .16ת1 ססמדקס 6ף עיר) ממעת נר6סונס נרפסט)6

 מסריס כדססק ):מסין 1ר16יס )עסות וסרעסכחפיכש
 דכ3ר מצחר נוקו 3סם)ומי האכת nffn orh ד);מ)כתסוכ?
 יכו) סיס קימח יורט ונוי יוקסיס. )פס כנף ככר גהפשסיס

 עמוס נתפס ס)6 6ף )ןוטס מיינ סיס מככר ע6מר)סמ)כ
 ךועי6 וסוי or מסוס גס עליו תפסו ס)כסוף י') ע":ק-

 1)6 וכו' )ו סססיו כמס יזיע ומי דכתה דמסר"סד:וכד6
 נעלמו דסימסר מצמד ונוט) גסכע נמסר כ6ן הנימרמאך
 כ"ס or ע) )שכע 1)6 סמוסר סססידו מס )ידט יוי3ל6

 61ף וסט) גסכט סנמשר סלון ססוסקיס עכל נצסכסשככר

cbלפטור 1015  כמטכוס סטפן ס6מ5עייס )דכריו )המין 
 סיקו) cr,~D1 מיר) כלמס טרמו יום וניגוחו סהפישסמן
 נפטר ם)6 ,מן כ) מ"ע עסס )65ת יט) סיס ס)6טסיו
 )מון רייק והכי , נסו סדרי ו)מ6 )סימר 6יכ6 )גמרימכס
 זוקף DnDD כו' ססופע מופני נע6 סדכר דחוס 11חסוכה
 ססי6 נץ עדות סוס 4 ס6ין ~כ"ס )6 סכי נ)SJh 16ע6

 סעיפיו ושיקמתן ורכי עכתס רק כחסיסס 16ח1סח,יקס
 Gh סחפיסס מן )יפער יוכ) ם)6 ס6נורו סיוע5יס מןססמ:ו
 עיר) טס יחוסר ס6ס קמרו )6 6כל 0ןר) טס סיחפסר)6

 ססיס עד .סוס סעיד )6 6'ק סחפיסס מן יפטרס6ח"כ
 ם) תפוס סיס סעתמי)ס וע6מל . עעו)ס )חו7 סרסתפוס
 ס6חרוגיס שסריס )חטוכח ימי ע6 , ממסרו סרטוןסגפטר ססכ6חי מוסל"ס )תכונת ממס דדומס גר6ס כחורדוטס
 61ין )6חן מסרו מגיס ס6ס חפוכס 16חס נסוף סםסכחנ
 סזוטס פחפסו 3כ6ן וכן סב) )סוס ססגי סחיינ )סוסלפחד
 מלסר כלס 6יגו ,ס ךון6י . nl~'ro כ) )סוס מה"ס5ריכס
 3יל קוי מקרי כוי ככר 6"כ )שד כר56עס סדיטסתתססו
 כעס כ"ס . זבליו )קי 6ף מהגס טמירי וקאמלסדוכוס
 :ד כוס ו6ץ נתפיסחו כגוס :סחם ס)6 כיפרחססי6
 טור clb, לדיגי 11 מח3יעס סי6 ססטורס ככס ע)סמ:יד
 6קד ע) כפ"ח( )סי כ"י וסכ'"ס כהמוכה סןככ"6יכחכ
 סחפיסס מן )פטור or ע) ממון 1ס51י6 )חנירו תפיססכגרס
 מן "ף דקי ע6 סמסמ סע)י)ס סכ:יקר מכמרופטלו
 ו6ף ט' כמקין גלע6 6)6 וס 6ין ממתין 6עו י65סחפיסס

 כתכוכוקע פ"ו ס" )כחסלי") ו6דרכ6 קי"6 סימסלי"ק מרכלי וכדעסמע ממרדכי מוסר"ס מדברי כן מםמ: 7)6ט"ב
 )ו גרס ד6יכתכ

~DtDn 
 שכע ונמסר כידים מ,יק מקרי

 1nhr 6 סוסנ' ן3רי גגך מעגם )ס51י6 יכו) 6ין מ"מוטט)(,
 גר5ס 1:ן ממנם סיס )6 חפיסתו ס:יקל סוכמות ק5חסים

 יעקכ מוס;-"ר )ס סכתכ סחר6ס מדברי וכן סערתמדגרי
 )6יהכ 36) כו' סכחכ )סדות רק )ס כחכ bSD 1")6קס

 ס%חכ פדתס ס)6 מע"י 6)6 סגחפס עסחס כסיםכסחר6ס
 מסרי") מסק וכן וס מסיוק פטורס )ל"ע )כן- תפיסתוגממך

 כתסיסתו חכתם 061 . וע"ס ניס גיSD 651 ס"1 סי3חטוכוחי1
 ססרוש סק)ק)ס מס 6מגס . כדין 6ח )יחן סי6עתיךס
 פרס כ) כלח"כ רייגט מקות ס' )1 )יחן סדוכוס עס )1ססיס
ohnסלם ססו5רך מ:סחס )סיס)5י"ר( מע"י )1 נרמס וסיף( 
 ונס סגיס כ' תוך סחם)ומין גמר והמ"כ ט6)יר מ16חז'

 , כעדותו למכומר ו:)יקמ6ן סר"ל כס ססח5ס )6מרעסחס
 ס)6 טורית וק כוס עפחס ס)6 הכמסח הינה סי6ומנס

 סכתכ דס"נו ם)ס 6ח )כמ) כוי עסחס 6)6 )סייקוגחכוו;ס
 סווכוס OD ךגחססר יימר עי טוענת גס יזו תחתססיס
 עסיק סנף כרזר גרפס כי ונס זקדוק .5ריך 3וס ,תחילס
 גחכוין ך)6 לע"ג מפסדו )ו )ס)ס קריך וספסירו)תכירו
tp'ro)וגס נמיר גק מירוק 61ין )טורס מועד ך6דס" hntb~ 
 מפסירו 06 סלו 6ח )סם) דגמכוין 61ע"ג כ"1( )דףננסק
 נסךי6 מרסיס כמים סרכן נתנע סיס 1)6 כוהיםט"י

  סריס עחסוכח ;ר6ס וגן סגנו) סרק  כמשכי וסירכחסוכת
 מריריו poP וכן ו)6ס רמן נעגין טפ"מ סי סטורסבביי
 מיקין ספר סוף מיימוגי והסוכת וכ"כ , h"'p סי'כסןי6
 ולע"נ לו, )ס)ס חייו מכירו )מסור ממון סממת סג6גסדמי
 סהפסירו n~Dh עמור זין )1 6ין חנירו מיר 40 6קtlpnD סחי מעו)"6  שיעור ו"  בטש מגח) סרק סמרוכידכחכ
 דוק6 סייגומרכס

 )עגיי
 עס חסלומין )עגין )6 6כ) מכור

  ממגיח פרק ךכמרךכי ולע"ג .  לפלושי חייב  רור5יססףסו
 וסרקו כוחיס f'D רק ס)ו  6ת  (St~O ימסר %י  Oh1עסמט
 כ)) )סתחע 6פסר 6י י16 מאגו רייס  סם  טיביםפיטו 1)6 לסמט )1 זסיס דומים 6פסר ס6י דדוק6 גריססחור
 )טיס וקריך כמיחס כ) )16 מל'ז רכות ריעע 6פסר61י
 לסמר 6י ד6ס כתם )6 למוכס דכ6ותס ותדע . 11DDO)וס

סטיר
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 7**עד פו הרשא ותשובותשאלות
 נסר לימים מניוו %) הספקיו נקמו פטטס שנ קשיו
 סע)י)ו כך ומניך כוחיס ויוי ס)1 6ת ממפקיד 1)קמ13
 )מפקיו 6ססר ד6ס סרס ומסק סרוס וספריו סנסקד6ח
 1)6 לסמטו )ו מסיס כמו מייכ 6חר נענין ס)1 6ח)סליל
 להיות סמיוכ 75 רק סססור 5ד כחכ ד)6 סרי , כו'ממסו
 ס)IDr 6 וכל מכ'ד רסוח )יטו) לו דכים אפסר מקריסוס
 כמריגי עסמע וכן מקרי, 6מר נטרן לרע 6פסר רסוחנטל
 קפלים ל' מסלך י61) ור' אפריס דרכי כמעסה מגוע ס'סוף

 יסר6ל יין לו סי5יית למגרימו י61ל י טל לקנו)כטס"כ
 ספסךו לו חייכ מקס)וח רמות גמל ך)6 ע6חלופסק

 ספור וסכינו סר6"ס כחסוכת bton וכעז סחםכדמסמט
 טח,ס דייגי לסגי מכירו טל סקיכ) מי על טממייכ כ"1סימן
 מתמין י)6 מעטם דוקק היינו כעב"ם כסוגך עמוריין 6 דנין DS~1 ז6סי' הצוד ס)1. 6ח לסליל כדי סרוסהאע"פ
 טלו סעדי) סססר 6ל6 ס)1 06 )ס5יל hib עמס 1)6)סדיק
 סמתכ פסיע6 מפסידו טוסן מסיסיך) כמקוס 6כ)6מ'כ
 לסדיק כותמו 1ס6 מסור דין לו ריס נר6ס וכעעע 6לסוס
 סתססט קצי סתטות )מגיח )כעפ%יר( סכחכ0 וס כגרוןכמו
 מקח סיתם )6 ונע כר6סעס כלו 6ת. סווכוס פקחגס
 מהיחס מקמר )סלס דמיינת וססיט6 )סויק וכווגהס מלס6ח
 6ף סו6 ופסיפ6 ועון , 6מר כסגין ם)ס 6ח )ס5עיכעס
 דכר אוחס ע"מ סיוק לו סגלמס ממס סי6 ךפסורסט"נ

 סגו,ל )פ' ד6יח6 עס6 ורסיס )מחויר. אריך ככטס'גססכי6
 מד קם תרי כי טקס מ15 דשו סית6 ססי6 נכי קי18(דף

 וידי מסרי כי 6ג1D1S 6 יכו) בכיי 6מר ט' ומסייסמינייהו
 )יס מממחיגן דנ6 6תר 6)6 גתיגיס וכל רכ6 6")מסרי
 מכ61ר סגם מגחל. פרק כד6יח6 כדיגי והאי ליס דמייחיטד
 מעוח'1 ממסרס כ6ן ס"ס מסרי דיני לומר (otltr כ)ד)16
 כמיגס כל א6 שסיטר סקס )ווס)עיי( ע"י סרוכוסכין
 לימן  ססולרך  סמעות 5)ו דמייסי סי לס ומסמתען)ומר
 מפע'6 שיעור ר' סכחכ וכש נחגי עלס וקיימי )מוכותליחן
 ים 06 ת"מ מסור דין )ו דקן ד6ע"ג נחסונסכ:5מ1
 סדכר לססיכ 51ריך כמיגיס כל )16 טתיס ע" סחקףסדים
 )ס0 ססו5רך סמעוח 6)1 לסמויר וריכס כ6ן ס"ס ספוחימן

 6)1 )מחויר 5ריכס פסיס, ולכן כדיגי. טניס ולמיקס)זוכוס
 ססיוק יגס )ו מיינת ססיחס מס ממטיס )כמר 1)ס)ססמעוח
 6ף סלה 6ח )ס5ע סגחכחנס למטען יטלס 1ל6 חסורט)יס
 לס)ס אריכה סכי 6פף or מסוס סעסחס 6תס :סלמת%
 מסרס סזייס )ומר מיגו כ6ן 67ין סגחכ6ר כמו ספסיזו6

 לפני הגעסס טרייר 6)ף )ו סמיינח לש) גתכ% ככלמסרי
 6ין 6"כ סר6ג דק"ק ממסיס לסג, ט6)יר מ6ס גססטס"כ
 ,ס ג'ק )סלס וריכס בכן סתעוח )נד ויטעין מגו סוסכ6ן
 סכן %1ל משו)-6 שיטור ר' )דורי 6פי שמטיהלכמר

 סטיר כ16חס ורך 06 מורוניק מיסר"ס ומ"מ טויו.לסלקים
 פטם כ"ד סם 6ין כי כגחי: ט'* חפריהן מעככיןססיסודיס
 כוחיס כיוי לסויקו S~h כטרמפ ועיקול עיכונ דמיי%גראס
 כוונתי סלי scs;( 6עו נקמן 61י% שיגיס כ) )16 קורך))6

 ומס סכי. יפעון סע1לס וכל כריס לכ) מיי סכקת ל6ד6)"כ
 , פעיס ץ 6ין ))ווס)5י"ר( 05 %ס ,ע)יקמ6ן ססר"רסטוטגת
 סמימס כטדוחו מעיד 6ורכ6 שכר עגחיס דס61מד6
 כ"כ 67ף 6' סורס מסרי"ק כס"ס כמיייס כל ך)16 וטוזכס
 כ"ס סרבן סגחכע סבין ומן כ) כטם"כ )ילך )ומר יט)6ין
i'ha6ף והגס מכירו למסור )6מד )15ות כ"ד ניד סיכו)ח 
 כדין ODD )17ן סרכן סיס ססמעיס סו:יח ייגס מירלמרת
 6כ) כדה סרכס )6 ססי6 רק 6יגו טעגוחיס כ) כייסרבל
o)thססר"ר כ"ס כו ססחרס 6מר כד"י סרכ מס61 16מרת 

ifmP')rrכדיני )דון )סרטות וס כח לו סיס 1)6 כ"ד היגו 
 ומס וס. סיוק O'DDDS )ם)ס 7מממיכח גראס וע:תס .טס"כ
 מאחר גראס סדוטס עם פסרס )1 סיס 06 יודע מיסטטגס
 ע"מ 6מו עד 6)6 67ימ )הע"נ כע עטיד זע)יקמ6ןהר'

 לנמסר( סיס ד6ס סנון) סרק כח:1נוח מוסר'ס כר"םמסגי
 6ע ד6מר ל"ג( דף 3חר6 )כ63 6נ6 ןר' 6יסכ6רסוס שודי לסדומי מייכ סמוק) ou )סחפתם ססו5רך 6חןעד
 יש) 61י% סנועס מחוייג )יס נסוי נכלן O~OI כו'תספי
 פנס וגיס סגקפ:ר טליס גלמן סעד נעו )סכחיס)יסכע
 מע"י ס6מלו היוע5יס מן ססמע כ6ן מסידגסס

 )ס,ופ)ני"ר(.
 ה61 דרעק תמתק לעגיל דוקק מיסו . מססרחו סרוכוסחור

 67ת מטול )סוויס )6 6כ) מסקס ליכנע יט) סיריוע6מל
 סמוכ) פנק סננרדכי כחכ דס6 ותדע , כוס גלען 6חךעז

 וסכורןס 6חד עד )ו ויס 16ח1 סמרר סמאו; 6ח סחכער6וכן
 עד דלין ס"מ כו' מטד )סכחיס סגנון יסכט ט)יומעי7יכ
 סקס מעין 6י% 7כוגס ועדות . )מכועס )ס0)ו גלמן6מז

 עסחס ס?י6 סס1ייח 'מסוס ו6י )וופ)עי"ר(סעס:ס
 גלמן 6רס 61ין רסע עלמו מסיס 6דס 6'ן מ"מ)סווס)5י"ר(

 כ, כ"ס כגוו) סרק כסדיק סתרדגי וכמט סמרר ע5מ1ע)
 61"כ לסונחס סטוגס 6)6 כלס מסרה ס)6 16מרחסהי6
 )סיר) 6ין ע"כ נפם). 61עו )סלס ויריך העינג כשיק )ססוי

 כ)16 מחי סיס סכר ודלמ6 ץ ממסרס יודע מי כוס)פשן
 ג6עגיס סיוט5יס דור6י טטיס סעגתס דלין גר6ס מ"מסכי
 משפס מפי סמעו ס6ס סינמ סור סוף שסר"ס וכמיסנוס
 דכעדיות ג6מגש מסר )1 חייכ סיס גמם 6מריס מפי16
 סעדיס יכווין 6יך סגי חימץ )6 ד6י ותדע מנכיגן דמוכ)

oittsיזע( OD) זס נגדק ס"ס כו', כוחיס מפי 6)6 ספסיו 
 סדוגוס כו וסמול סג") כסך טה? טגתפסרו שמגיסהכוקיס
 ט שד סיס סיוטם ד)מ6 מיים'ין 1)6 ס)ס )ווכ)עיר(עכח

 כחו ד)מ6 חייסיגן )6 ססחס כמו חייסיגן )6 דוסמפסרוחו
 מוסר"ס פסק זסחס , ומט"ק )ו מחס ססר סיס )6סכי
 לשם יכמין 6ג1 סחין it1PS) סו6 (oh י נגחן ע"עהעק ימנע סגמסר יוועיס 6ין ו6ם כוס סיס כמס סמונ)סיס

 ססי6 ספמרס סס גמס יככע סמטיה 6"כ ססר סלספסלס
 שסרשס כונרי תטע יסנט מוס יותר 16ש ססייקסומס
 כחסוכות דרוק6 )ומר( יס )סוסו יטפיס סטו נסנין)ו6ס
 שכ ס) סיויו ידעו ל6 ד6מריס ליסכע סננוסר סירךסר"ס
 סעעיס כמו ססי,ק )ידע יכווין ד6מריס or כגדון6כל
 תסיעו סנועס 6ין ר61ס נמקוס ס6 סגיסס כיןתסיס י סטעח ר61ס 6ין תדרסי וכמו וס סייקו יסימו דכ"דגרפס
 ש סיוף זע)יחמ6ן וסר'ר 6ייוק כמסרסי דסיימסוייגיס
 מיד סמעוח לס)ס סס~רך סמם ג6:ר hSt . לו חספסוכוס
 סס51רך רק כריקן )6 )דס6 מכירו ם) כשן כמבט)סוי
 מסרס זמן סבין 9: וק מקוק 61ין מיינ ססיס מסלס)ס
 ומחנת מהיצן ממין כ"1 6)6 6יג1( ז,ס , לסנייסר6סונס
 . יעמק טדיס )סגין ד'( )רף דמכוח ס"ק (hnth1 )ו)ס)ס
 מס6 ור6יס מססרהשו דימ,ור כ)) חייסיגן ז)6 ירפסועוד
 %ל סכ6 ר16כן ט) מצים )טגין מגוו) סרק ממרדכידגחכ
 מלקו 6 למחו) וכקם סמס מן סקסל סגחפסלו )6מרסטר
 כיקם וסיכ ססר טס סקס) סמרו ככר ד6ס אר6ס עדט'
 פסיס קורס S1h 06 ופטור WIDS %ע ממלקו )פטרו6חך
 ד)6 קמן סרי וכו' עס לחת חייכ וסטרו טפסרו 6מדניקם
 ז6מריגן bon רסיס עוד . _מססרונצ ססר סיחוורחייסיגן
 מת6 6כר מת6 כר לכ6 6מר קי"ג:( )דף סגו,)פרק

 כיון סח6 מקיף 6כ) סח6 7ס6י ככרגnffot 6מיטכט
 6מ0 פעם סמקך o"enll מקמר ס"מ , )6 מ)כ6ד6יפייס
 ~eut ךס6מ *מר וקין . כיס הדר 7)מ6 למריין )6סיב
 סוס די)מ6 (1DiP ממטיס מעטן וכמו נדו) פסקן 6100וס
 סש ופס)גיס לבסיס כוולס דסחס )מוס 6ין דפס כיססדר

 מפושק מוכר )ענין מ"מ( )רף סבתיס norn פלקכד6מריגן
 נ%ריו0ן חייב 6י% DDS~( 6סי)otnl)o 1 ממגווסו5י6ו
o~nht)6סגחכ%( כש מפסרוחן ימ,רו פמ6 נהו מייסינן ל 
 'I'SDI טס דוכוס סימ,ור נויסיגן ל6 ו)מ6 וטוך . כ6ןוס"ס

 ולמותק )ס6 וןעי6 סי6 סכש6 ך)6 דמ)ח6 דכריוסנפמת
נכ'ק
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 פו מ"א הו ותשובותשאלוהאו
 ן6ס לפיקס )נני מכירו סל קמחו מכופף עז( )וףננ'ק
 6מרי' וכן יחייב ע5ויס ס6יגס כלום 6)5 סם מגיס סיס)6

 ססי6 ג"ם . כ6ן ובי"ס , י( דף )כ"ל כחכי)וח סמרכםלטגון
 סיס ל6 מפרס עמו עמס וקעו למתיי blo יטזוכוסטוענת
 חור 6"כ פירס סמו סעסס סגמ65 ומקמל כרכורוחוור
 יוכ) ס)6 )ויחי )6 ד16מר דומע )סקס 51ריכס כמריסמכח
 )ם)ס סממוייכח לוקס 6גי כנר סוף : פרטתי ל6 לח"כקוטר
 טניס כתג סמעיס מגס סטועגח ומס כוס. לוחו ססויקסמס

 6ין onb ס6מח oh 6ף o(h )דוכוס ומסרס)11ס)עי"ל(
 סי,ק לס גרס )6 נמסירתו פניקס hsa מקמר כעסכוו
 סמייכת פסילך ממסירתו סגפטרס )6מר סיוק )ו נרמסוסיע
 וסיShl' 6 ור' ולפריס דר' כחסוכות כסדיך מוסר"סכמ"מ

 כ"ס גויקין ספר סוף מיימהי וכחסוכות סגת) סוףננורוכי
 מניעו IDIP SD 6מ7 מכ) לק ממרו ע) 6מola 7סיין

 סגתכרוו ססיוקות על רק )יון ph תכן כעס"כ ופסלךממסרו
 כטרוח גוגעיס וכונס וע)יקמ6ן פר' סטהצגת מס גס .נטדיס
OISDמ0יוקות סטורם ר6ייס מכייס 61י , רייס וס3י6ס 
 סעייין רייס )סכי6 5ריכס 6מגס )סווס)5י"ר( כ)6)1

 תמרתו ממון כעדות 5ריכיס 6ט 6ין כי כעדותןמגטים
 ו6ף מ"ג( )דף סכתיס nprn פרס  כו6ית6 וכסרוחוסופו
 עלכיס געסיס ,ע)קע6ן וסר"ר 6100 כונס DGr'1ע'ש
 מן סמסו)קיס קומר רק שסר 6יט 6101 סעטיסנסכי)
 ספין מסחר מסו)קיס ססס or )כרי דווריך גרפסמערכות

 כמו 6חד ען ד6יכ6 מקמר גחערכו ד)6 יומר מינולו
 גכסיס )1 וים לברר  יוכ) ל5  ד6ס גרפס עקום מכלסגתנ6ר,

 כסדים כו6ית6 לסעיד כסריס סיס)ס כטומיס ססערניסכ"כ
 1)מ)וס )עלכ עקוס 6ית 067 מ"1( )זף סכחיס מוקחסרק
 קכ)גיס ערכים סוי tste~ 06 %וס )סעיד נ6מגיס)133ת
i'baגכסיס )י ים 067 יועף נימוקי כתב מ"מ )מעיר גלמן 
 סחיונ6 דעיקר כ6ן וס"ס )ג6מן חיכולימ וכהוגיחעדיות
 ג6מניס, כעגן סיסח)ש כטומיס סיס סערניס oh משחסוי

 )סכעיחן יוכ) 06 כטומיס שגס עגליו oh) י6ףוגרפס
 סוכר )ענין יונס סל"ר וכמ"מ קימת עוותן גמורככטמון
 סעור גממו כמ"ס טעמ6 מסקי )מסכיר )סעידדג6מרן
 סכר מקיני מקמר כערום נוגע ססר"ו סטענס ומס fffs.סי

 גפם) 6יגו וס דעסוס כלוס 67יגו גר6ס סססרס ט)מסמאים
 גרס ך)6 וסוד סכרו וגסחלק ניגיסס ספסרם געסחסמככר

 וגרפס ורמכ"ן. מסר6"י כזנוי כמכו% ק5וכ כסכרעשרכם
 הצל )סעס)5י"ר( SD כ% Dt1D :6ן סיגה ל6 06ד6ף

 עס ל ע) "ען סעעיי. סיס ע"ע סדוקוס ouסגחפכר
 סוופ)5י"ר סעסת0 )ו מסודית מזמר סספ0ירתו נוסמומוק
 ד)זכרי61ט"נ

 ר-

 ס"ט ממרדכי כחסוכת ומוסר"ס וסר6"ם
dtP~106 הוטל גסכט סגמסר 6ין טעסרו עודם ממוסר 
 כמו הוט) גסכט מומוק 610 וממטיס מסמר גרפסעשמ
 דסר6"ם 61ע"ג 1מויק מוכ) משכוח כ"ס סרמכ'ססכתכ
 כיס מסגי )6 ז7יגhp'w 6 וכ) סטגס( פלק )סוףכהב

 טסו 06 נתיקו וגישר ד7יגhp'DD 6 סו5 ג"כ וכקןססיכס
 ש6ס ע"מ תס"ח סל סטור סכחנ וכמו נמסור עעמקנת
 דמ5יע6 פיק סג"י 607 0רמכ"ס ועת גגו מ51י6ין לרןדכ6ן
 וסגסום דכתוכות כ' פרק סמלוכי וכן 0רמכ"ס גדכליכחכ
 סכ"6 סי.' כת"ס t~blon מסקגח (Ob1 וכן דכ"ממרוכי
 נגס 6ח ססויק שיו סקוכ)ח מס גס b'Dp. סייםומסרי'ק
 נגס 6ח ס'ייק 06 7יןיס וכריס נט) ייגס מעוכןוסעיקל

קנוי
 ח' משחיו מעיק, כ"כ prto גריס tbD(1 6ף ע*ו

 6ף יסרק) לדין ליד וס סעסס יפס עתרן טסו6 גסיעים
 ע"ע )עק)ק)וח oh לעקל 06 יזיע כעי לכ6 רר,מג6כי
 סמעק)יס יום ככ) עעסיס וסו כי ,ס כיין מתמייןקינו
 חוק סענרס ס6מרונס סטטגס SD1 . ימר6ל דץ סלמעות
 7סרעס גריס סספר16ת וטכרס כטס"כ ומלכסכטיס3ץ
 6ם ססיעכןס מס ע3 סטטוס לשגם ור6הס ששדלעשנו

 נרפס פנמציס ינד דיגי לטגין למיס . וכס"ד נמ"מט5מס
 ססכי6ס דסתר6ס 61ע,נ וטתס ו0 מסוס 6כדס7)6

פוגגי מק"י
 סתר6ס סרי ךסרי גנדו סיhJQ1b1 6 כ4ס ייגס
 סגחקסרס מס טל סטכרס מפרט 6חר סי6 )פגורוס0ר6חס
 נו וסויקט טעססס )כ11ס)5י"ר( סססעס גריס מוס61ררג6
 כן עסת: 1)6 נ6מרהס ססר6ס )קמם כיסר סג")סמעיס
 וס מלוס ינוס ד)6 גריס יינ6 )עגין מ"מ .כר6סוגס
 רפא"ל )ס סטסס סס)יסית ס0חר6ס )6מר דס6 חד6,כיוחיס,
 61ע"ג טס"כ ע"י ס6סלס וסחירס.מס כס olrn,עליקמ6ן
 וססנימס סס)יסית לס מזעסס סר6סוטת סחר16ח כ'דע3רס
 כמ )1 סיס 1כ61 כר6סיגות ע) סרת )ס דויתר גריסנס

Oih3כע6 וס ססיענ1ד ופון ססרוחו מסער סמסמע כמו 
 , כרכר גסקוח6 סיין מקמר נוגר )ס"ריך 61ין hnlnDhדין
 סעגנס עס עג נש6נ וקיוחיס חנזס סגosp~ 6 גסוגסו

 כך ט) טוגחס סיסס )6 ווך6י יועש * יוסטעגוחיס
 ךל6 נעורס 6סמכח6 וסוי וכיהזיס ש מסוס )שדמתמ"ס
 ססעכרס כתכ כסוס ר61ס 6יגי כי וש . פמוט וגסקגי6
 סר"1 כיגיעת סעסו סר6עק נסער כי ,גיותיס, כסיכוךט5מס
 נ16כצ סתו,כריס הככיס על רק ע5עס סעניס )6וסיון
 כיגיסס סטסס וכסהר שלן גחקייש ככר סןכליס ולוחןסער
 ממד"ס נקנס רק כי) ntwf שטן ע5עס מעכ7ס )6י"ג

 סגנ6יס יחכעו ענוס ו6ס ונם"ר וכמ"מ )5ךקסס6)יר
 עסק לנו 61ין מניחי יחכעו וס7ייגים סקנס פר6נבק"ק
 סתמם עס ט) )ימנע גלמן ססמעיס סמסכהוח וע"ר .נ,ס
 )6 6ט וסרי ועור וס. SD געסס )6 מספסר וזומרידו

 סנהמייכס מס רק פסרס סוס עמעת עיר) ערםמייכגו
 כעלס עס סי6 ססוזש פקיר 6)ף 16חן ךסייגו ככרור)ו
 1)ק פירס נסטר סמסכ,עת חכרו )6 כי נס סמספטלסגי

 5עם מרדכי ס) סיביר מכש מן )פסרס קריך 6יןסמעיס
 )1 )מסודית סג") מטטעיס נס כפסרס נוכרו ס)6מסמר
 דסחל~ם וסור ססמסש DS(, ט6ליר bt/D וט71 פ6)יר(כשף
 ג'ק ד"גי nDID ע"פ ס6חרהס )סייפ)5י"ר( ט"י )1סעסחס
 5כיכ0 ולכ! סעסכומת נ)6 סס כמיוטה 46 כל סליסר6ג
 1DIPD וסכירום ס0ע6ות וין 6מגס . מסכהוח'סלסדות
 כל נסנועוצ גון 610 בח"כ לס מסקוס מסוטן עססעעיס
 נימוק 610 סיגן עד )עיל גמנ6ר וכנר prmn 6100שן

 ממעש %י גס נוו סמהחיס סעשח כ) עד דסייגוכלטחי
 גימגם b~O מספיק וס סבין מס וע) סבים פיךסמוגמיס
 ך6מרי' מס6 לכררו ים קרמו וסכר 0165100 6קגסנסנוטחס

 יסג כרסהש כיולי סוחף :( מ"ג  נזף  שגריס  מוסספרק
 וכן וטל ניטע כעסהס ציטט עסוים ס6ייס כסוסהוט)
 סטליונס טל חייו ולוידס גיי)ס מס)כוח פ"י סרמכ"סכחג
 קערם( )סי' ספור כחכ וכן וט' 065100 ט) שר ססכמ6ס
 כיורד מסוכ ועכדס סממומפמ )פלס טגכגס ס"ה . )סחוחס

 ob דס'ס הרקס *טס hD OttGD'(o נסרס 6סעו"סר סטומדם גקמס 1StDh סטיר לריסי כזין הוט)נרמוס
 61"ק . סג") סמשמף סמט)ט) כןכר רמות נ)6מממן)
 כיוו פשסכן ססיס כסטי מצק )סמעיס מסיס וסכנדון
 כסייר 4 ממין כרכר סיחף סיס fh ס651ות SD'1וס51י6
 חוקם פרק טכתכ יוסף זעוקי דכרי צפי sht' סעירלריסי
 ס651ס מפ) ן15גו לנערי נרפות כיורד 10י ד)6סנחיס
 כגח) סרק גצסר"ס מוכרי נרסס וכן , מכמין כסיטור6)6
 משע וט' כמסטן סוססוס וממשן ר16נן ססיס נחסונסנחרק
 סעען דיריו )סי סמססט על סס51י6 ס651וחי1 גוס)סכ6
 ססו5י6 ס551ום 16מן וג) גפסך סמספס סיס סו5י6 )6ס6י)1
hSDסקס לרייס סמספע )מפסיד( טופף סיס ל6 61פי or) 

 כש סס5ג6 מס לםלס מייכ מגירו נכסי ע) ס651ותוס51י6
 המהם הי *מן ר5ס a7h געס זסעין ויטע סעועזתנסוס
 וסרסכ"6 סרעכ"ס 7עח סכן גויס( מסיפוח )פ"י מהגסממגיד
וסרעפתן

 וסכן.
 וס6ממיס וגאי סר6"ע לינרי 41פע1 . עיקר
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 פו הרבא וחשוכותשאלות
 סעקס כמס לס נימק סוס דודאי דידן נגוון %שמ סני סעי6
hsn0 םמ'ן סמספט עכדס( rrsr;~1 כחטובת וכ"כ סיסגיח מס 
 יוכ) לכן Dnlh סוורעין דים סרס דיוקו תקלפו סי' ספחכר

 טמין ודקי כוס כתו )ים מגיחו נרכר 6כ) 015 גימם )6)תימר
 6ח וטיח מכירו וס) מתורו 6ח סטר מטף )ענין קט"ו:(מף ומסכי) כגוו) ס' ד6מייגן מס6 ר6יס )סכיך יס ועוז .וכו'
 יט) סיס ן)6 ס0 סכע)יס סיו )6 6ס מכירו 6ת וסקי)1

 כ) )ו )סרם דקריך כ6ן וס"ס . סקו 6ת )1 )סוס סנריךנשתמח
 )ויסגנורג סגסע נטע: כין מומת קפי 0פשין 16 קסו5י6מס

 )נורך vng ע) Oits 6כיגדור ס)קמ חס גס סתספעעמתת
 ן0עוקס גוירוח יייגי סגי פרק סר"ן מ"ש )פי וכנססמספמ
 )ס)ס קריך 6)6 לו עס0 סכמחג0 פולריס 6ין )מכירוטוכס
 )6 ס6ס כסן )ס ס0ועי) nlhllo לוחן דוקק חיסו עכלו.לו

 )סו5י6 טסי5רך 065100 כגון גפ0ד סמססט סיס510י6ס
 )מקוס סכם )1 סריס כע)0 סמליך וכן )ויטיכרגכסגסע
 )קמוריו )מזר ו0ו5רך כר6סוג0 סו6 סגסע מ: 6נ)סתםפס
 טכסו רק )1 ילין Stle 6% )ס5י) כירד ךפ") מטורסע,ס
 כסג"מ מפורם ר"י כטס דגת65 תסnlnroi 6 וקין )1.סר6וי
 מכירו ספרי ג"כ ו50י3 ספריו )ס%5 סר51ס מי ע)לפס
 לפיסו )יחן. קריך 6'ן טמ6 סס5)ס מפני b'ltol i1DD%ריך
 Db ISD btnant 610 )ס%5 יחכוין סכ6 דס6 סרחוסכי

 )מרכות סקרך ד)6 רוקה דסייגו גר6ס כו', מגירו ע)דרחימו
 גוע) ודהי )סרנוח סכוך 06 6כ) מכירו כסכי)16510ח
 וסכה ס"נ סי' פדו"6 מסר"ס מתט1נת מסמע וכן סס6151,עס

 כעל סכתכ )מסכן יט) סיס ודלי דס6 טמר )סרכוקס51רך
 ם4 6ח )ו גוחן סיס 1D5D דבר סכע) 6ו עליו סס)01עס
 דסותף גחכ6ר וככל ועור נסכי)ס ג"כ onto 6065100"כ
 )6 וסחם ועוד . סכמם סיעור )יס פית כלמוח כיולדסגי

 טויס הבהיננו סו6 ממתיק ימיננו ד6יכ6 כמקוס 6)6קתתר
 סמו חניוו וגיל) ט)1 ע) וק פעיקר6 גתטין ר)6דסייפ
 065100 ויקי ,ס ש6 "ם )ס5י) 6ססר ך6י ויין נגדון6כ)

 כמזכר סס%כת סיירת ק"י( זף )ב"ק כד6מריק)6מ5ע
 6510ח1 גוס) 1נ1ד6י )6נ%ע ס5י) וסליל גייס עסיסוטמד

 ירוט) וכמקליח כר1עיס ס50י) סכר סוער וכןכי6סמס
 0סוע)יס( )פרק כמ5יע6 0ר6"ט מפסק כמו מכט)'ס0סו65ס
 065100 יה; 6100 מד"ס ג)קס ד6)"כ ס)1 6ת דס%5לע"ג
 סו6 מעיטן מס )פי כ"ס פסוס וס וכ) חכירו ס) 6תושי)
D)nlDספוע כמ )ו יס6 תנ6 )6 ס6ס כ)ייפסק כמ )ו( 
 תס SDI11 תסכע סמסקט כדבל סלמס סוי 16סעספט
 מרקס 06 ורכן יו"ד סי' כחסוכוחיו מ0רי"ק כמ"מססו5י6
 סעם"כטן

~m)D 
 כמדחס וזדי rh 610 )פגיסס כח 4

 בר' or ע) עד 4 יט ob וכ"מ וטס) ס%י6 כמסתסנט
 ס,רכס ס)6 עוענת ס0י6 דקדוק קריך שמנס .וע)יקמ6ן

 מ)י5יס )ס סיו גס כחס עס מס סיס מגממן משמר)וס
 סט) ופםיע6 וכל סוס כוס )ס פעי) וסר המשסטמסמרו
 מומ,ק סייגו ומס נסנועס %מן 610 מומוק 6100עס

 וסק ושחמן כח ס:חיס מגיס כ) ע) )יסכע 5b'oליכס
 )6 כי ימנע יכולם שיגס 111 כלוס כסדרותיו )ססועי)
 , 0ת)י5יס וכן ס)ימותס טפס )6 גממן 161)י ODתיחרי
 כרסות סירי 1nhm מוס) ס51י6 כמס גטנע ס'ולד%ק
 ו6כיזס ג'ינס דס)כות פ"י סרמכ"ס ספסק כמו ופשגטכע
 מגגך) רכי וכמים כרסות מכירו טדס )חוך סיורר)עגין
 )6 ו60י ירט ס6י דב) סיפק 60סס סרק כמרדכיו0ו6
 נחמן 061 נרסוח. נעומס וס"מ וסקי) דידע 0ש גפנעיזט
 כלוס )ייי6 סמעיס pi,o- וסלך ככחט טס טקסעטיה
 )0 יס דסרי ססכיע0 מן 6ף סי6 דפטורס גר6ס)לרכס
 תיירי )6 וס דכ) נר6ס מיסו סטנועס מן ספו?רס 6מרעד
 6כ) ט4 קרי סטכח כנון למכירו מסועי) כדידסיק6)6
 16  ברסוס בע  לופר למנע %נו ססוסיל  ידופ )066

 לכל מיי סבני ל5 לחל"כ ככולו פסקד רף5ע6 4טפפ%

 , וט' nh~lo 1ט510י6  ברסיס סירי י%?ר 5תר רכלבריס
 רקס טס  יפטתע עיט) נסבפ Inch יוסי טל  סיבתיתספיית סס  סיירו סגפנו 0060 סרק כסוים סתרוכי גחכוכן

orboיגו  פ:הסזו% rrn) (ו)ת6 ס6ומלק כמקוס כ"ם וגנט 
  ירע 6יגי ייתר ךומי6 ו0וי' ככ')1 ונופקר כנוס סו5י6)6
  טמטיס דט) גר6ס כן ע) מלסקס. דפט,י )ך חייב 6גי06
 עם"כ ע"י וס מנוו  6ס ומיסי . :לל גלמן ד6עו גר5סיס וגל% פסיפס srl טליס  סטטוס רסקי% k~r  סו ר6יסלסכיני
 דיע'ןו חייטיגן ד)6 )עי) לקכ6ר דככר מימו כ0כ' יסנ'ג")
 סיחי% כפס נסבת 16  טדיס ט"י  ,ס יברר 6ס כ"םסקר
 כסנועס עסיס )קכ3 סי6 וריכס )כרר יוכ) )6 ו6סולופל
  זסיביס פיס  לו  יידרס עריס מטוען ומה : )5רכס ססיי6דיר  שם עריס elthn פליסס  סן:בפ ot~rh דכליס ג)גו)עס

 )1 6ין ו0עכילגי דיגו סו) ק,"1( )וף מגוו) פרקד6מריין נוסי שוט יס דין גר6ק , סקימישי6"ן )ס סימתד63וומיס
 ת15ק ס' 0ו6"ם )וכרי מכעירן ו)6 סכרו כ) )ו )יחן%יך ו0עכירגי ממורחך כע) )1 ונמי נייד סיס . סכרו6)6
 סיילי סכיי %לן לו  ר6ין bD  דפירופמ)%ס

 סיכן ריק,
 ממטס )ומך 'כו)  6.:1  גרול דכר כי לירן  סיגי4ס כרכרסיקל 6כו %בל סרבס לו ליחן רגילים  סיין בפס גדול דברססו6ל
 סגו() סרק כמרדכי ס~6 וכן סחוס' כס כסת וכך כךסייחי

  לעלס  סחייבס זס:'ס6 גוייס דס)כוה פי"ד מייתוגיוכסגס"ה
 וכנוו סיכס  לססתרל  לימן  סרגיליס 1chn סכללי

~ccn ליתן  ורנילוס יוהב חפור טסו6 סהרלגות  לסיין כ"ס  לוסידר פש :ל סךככופ סכר לטלין לבלס פפהס רבעו ,ספפעס 
 ו)כן )0סחד) )))):ות קרוכיס סכ) דלין מסרכגות  יוהרבו

 דחוק מנסר"ס )דכאי ti'Dh )1 גדרם 06 חיינהפכיט6
 כלל  כחסוניסיו כלבי"ס כתכ וכוותיס  סרכיוס סגר)טגין
~up

 לסוס פירי לו  לסלם וריכס  רירן כגרון מ"פ , 6' סי'
 וסוף-.)מימקיס  :יוסע מי 607 ובו; ממקוחו סנט)56ייד
 סרסכ"ן כבסב למס וכ"פ  מוס גרו) ממסיד )ך 6'ןמכיו?

 מידו (tbtlte יכו) סיגו טכרו )1 סקייס ו5סבתסובותיו
  מסכון לו  טסיס דיון כגרון 6כ) סמונן סרק כתררכי blOוכן
  ולכן לו לררם ob לו יהייבת דפי סכרו לו כסקריםבירו
 יפיס ל%  ו5י  ונוטל ל% שלררי יסיטסו6 פוחזת מויין  סו%  ס6ס  ססו%5ס בטנין כנן ביס  סי6טילו

 לווהבי
 סי5 5ריכס

 ספין ופס .  לסלויהס ומטורס  לוס )ו  לורה ס%ליפבט
 ססי4 פסיפ5 סמטפפ  לקורך otO סל% מס כל לבפלסססלוס
 כהגן  תי"ל רס% סבובות י"ה כעלס שפרכס OD3 כ"ספפירס
 רסנית ס6בס 6ס ופירנס %הר בטמר  ק"מ( דףלכסוכוס
 לרסס  סהייכ rhl(o )וחס  06 ו6פי' ס5בי קרן פלמופתיו
 גלמן ככעך כ6  06 מ"פ גוירות דייגי סני פרקסר6"ס
  לסלס חייבת  ס"סס ס6ין כ"ס מענות )ס כיחחי)ומר

 נעלס 6פ לסירם ממויינת סמי% סוטן ספי% ו%ט"פנעלס כסניי
 נפל  ל6ו 610 דפ"פ כלוס פטנס 6ותס פקין גתכירכנר
 ססכפל  olDD  בכך חלס  סמספפ  עגין  06  שמיס רירם.רנריס
ota0ס651ות  כזין רינו למסד ספסספ סיס  כך  ולולי סכם לו  
  סרי"ף כמ"מ דספור הגירי  סל מוכ כפורע דמוי )כלסיי  5וחס ל% ob רפסירס לרקס , :לררס  ומהריס סניתסיירים במרס לכוס  ססולרך  ספוטן ומס . ~S'D גחכ6רכלסר
 )דף.)"ג( סנ,ודר כין 6ין סרק ונגדרים דכהוכוח 3הר6פרק
 וכן . כחרץ סג,,) וסרק סכוגס פרק ממרדכי מסקגחוכן
 וגריס ולוס.  פלוס מסלכוס כ"ז פרס יסרמכ"ס  רה"ידטת
 כתיירית וד)6 זמייכ זס") כר"ח ו)6 )ס)כח6 קי")דסכי

  כ0ו5רך טוען  טפעיס 06 6נעס כר"ח. רח"ל דמסמעכתכוכתו
 וכחכ bnD1bt מלס שכהב נירי כמיס  מסוס כערסלפלס
 טגךרס מס הנופט 1)0)ס )סטר סקרך ,ס ומסוס ט)יס6ח6
 טל חוב פלרפ משוי % רז: רחייבת נר6ס  כהדים מסיס)1

 מסוס מבירו  מ:וכ טפרפ להר פל פסרי"ו כפיסהבירי
 פל רנ"ב כסגנות :מרדכי כסב וכזפ .  כירו מביבו טלמסיס

רטובן

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



 פז פו הרמ"א ותשובתןשאלהג160
 ולקמו ממשן ס) מסכוט ליקמ מ14 4נףס עכ16רל31ן
 וו חסוכס קכ"1 תימן סוף מססט כשמן סכחכ יוסףכי3( )רכרי t'ehl קלתי ויכיס hnp1h1 מ6חר ם4מבכון נטי טמעין ם) מסכון )עכנ דיוכי ר16נן ם)מסכך
 מסכון ס)קחו דוקק סייט י"ל )ר6יס ע חשכם דגריז6ק
 נוקמל דפסור ססיט6 סמ:ע טסכן ):ס כנק S)b obר16נן

 ולסריי סמררכי סכתכו כש 6ת1 שמעון bnD1bדעעיקר6
 מחמת )כווט מיינת סיתם 06 כשם , מגוע פלק כצדיקוג"י

 מוחנק כס:,עיס ומן כל ולכן ממיינת לסקס 1ס51רךסמריס
 ססו5רך )סר6וק ויכו) געח!ק 6יט 061 כסנועתוגולמן
 נידו מסיס סגם סכחכ מחמת ס:כנוסו מכם נסוסגפרות
 )סכע 6')1 ע ע) ר6יס )סכיך יוכ) ל6 ו6ס )טקסמייכק
 נסני)ס סיקס 06 6ף כרסוחס 0לס ס)6 מקמר כוסויוט)
 )סטיך 6ין ומעת: . מגירו סל מוכ שרע S~h וסוסמיש
 (hn~pc ס6ין מקמר וס6ריט ססגימו וערות סכחכיסנערן
 ככחכי וכפרע בג") ספר על ססע)יתי כלוחן 6)6כסן
 סטין מקמך כתכן עי עדע זעי ,ס ע) וס ססגיחונרוצח
 b)h נסן כ"ג גסקות6 6ין כי ו6ף כסגסק שסייס עמן6מד
 ססגיד סמעיס ט) עוטנת ססי6 ומס לעיל. סגתכ6וכדרך
 סעו פ' כד6מריגן וס משם (SDC 6ין סר6ג קמל ע)עיוח
 עז וכי מכירו על bw~p ךיןע ע6ן ס6י קסיו:()דף

 6יט S1h מממחיזן ווק6 ר(מלדכי מס וכחב )יםטסענץק
 own גפס3 סייט וכים סעופי 6מת )ומר דיוכל oSn5מייכ
 61ף וס טל עוות סו6תס סל6 כ"ס 6עת סיס ob 6ףכך
 יכולס ס6עס דכריס עליו דכרס oh לעוגם ר6ויס סי6כי

 O'5D Dffn 610 סמינר נעם וכן זנריס ונסיר oriלנרן-

 כדיגי סגוגטיס כדנריס hSh לוון דעתי סיין :מנתיכנר
 ח"ד ע3 6פיל וס ינו !ס 0נתמייכו ס;וגסיס 6כלעמוגות
 מסלט וכן שגיסם מי16ם מס לסי %י כ) מיעגסוכלס:

 וס מטסי זכוים וס% לתססו or 6ת וס ומסרונערתיות
or)%מקמר כוח כ l)'bD גס סממח ריטמ נדכרי מנגרס 
 על 6)1 דוריס יגימ ולכן וס כרכר ע)יסס ברור עזות6ין

 p""b מסר"ר רססנו לסייסס סמש5ע סר6נ 0כק"קסכ'ר
 לטגיסס סס דעמיעיס נו6ס 6"כ טעגוחיסס קנסו 6סרור"ג
 ססשרס כע) כענין לעיל ססנ6תי שסריס כחסונת כסיטוכן

 וכן . סעהסין ס) פכק סל6 16ת1 מסט מכירו 6תמעכר
 נחסוכת מקט וב! סגת) פרק יעליס ורכי י61) רנינמעטה
 6101 !"ל רכותיע 6מר כוו ע5עי המסיך 61יי פשו ס"מסרי)

 נרסוס 06 כי כ"כ לוון 1DDh 6י סטהסין על כי סר6ממן
 מסמעיס ממקס Dpsn מירע מלת דצ"מ גו6ס למיס .עיניו
 3וה כי651 טל ס"1 סי' בחסויותיו מסרי") פסקכלכר
rrb1סיקגלו ס6חר כני ג"כ מירל מן ממילס סמעיס ינקם 
 מכל סטו)ס סכול . כיגיסס מחווך סקוס יסים סדיןע)יכס
 סעעיס כי ע"ג לי סגרך: סססק ומן ס6רוכיסדכריסס
rmso'סוד ט6)יר מקוח י"כ עוד כ)ייפגי"ק סקנ) מקוח ככ 

 מונם גס6ר סל6 טד ומרי מקות כר מן )ו סס4ו מ16חכ'
 סמעיס ס) כמיקוץ ג"כ סטוגמ 161ת1 ומרי מלצח נ'רק

 כיר סס 6סר סמסכמח כ) נס נמוקתו סו6 ספגיוסמק
 גלמן סו6 סכמ!קחו מס כ5 וטל נתן מומ!ק סו6כמסיס
 ג6מגת סי6 נמ!קתס ססו6 עם ועל כסכועחי מטועןכעס

 ס:תכס ט6)יר 6)ף סכ16ת1 יכרע סמעיס ומגסגסט:תס
 )סוחרים ליחן סס51רך סיוקות רק ריכיח כסן 6ין כ:ם"כ4
 ימנע סרט דק"ק ממסיס לפגי סכחוכיס ט6ליר מ6ס :לוכן
 פחמת ממס ינכס ט6)יר עשת י"6 והחן ריכית נסןס6ה
 -ידו

 כעד סזוטס סעס מסר )1 ססיתס סעעיס שגע שן
 והמ"כ ריעס ahn ס' SD 4 ססגימ לו מייכ ססיססתת
 or ע) סגסכע 1)6חר וסוכיס מ6ס סגס כל סשכמטס
 סעס)5יל ע"י 5צש ססדקס ירו סתמת סשחר ע3 המעוןין%
 ימוש 061 )פייו סמעוח כ) סווטס מכחנ ס6חרוכסמלס
 1D?D11 י17 כחמת עס סימויק כ"כ עניע סמק סדיןנאד

 לס ט"שהדל וששל 6דומ"ש !סוכיס ohn 4 טיורסיסכע
 )ס51י6 סס51רך SD n~ho )יסנע אכל גססקימיסי6ן

 ימים ע) סכלו ולסר" לכהס סט5י6 מס נס סמספעעממת
 סוסיו ש oko ססו)יך נס onhs )6 וסיףסעוגנ)יס
 פסוקך לob 6 ספורם לנעלס 'סס4ס ממס 6ך .לייטגכור'ג

 מס owh , ט'ז נ'כ יסכע 61! סעמפע )15רך ג"כלעסות
 לפרוט מסוקך ל6 06 )הסוס יוכל )6 מסכילו לסרועססו5רך
 סנה כ) כיוו osn סכחכ מכיס מממת סעככוסוכמכיל
 מס למחניק כדי מקותו ט) 16 כו4 על 1ליסכ: לחסוכאכל
 יחן מקוח סנ' 6)1 ידו חמת סמוגח וסס)ים . כמ!קחו6100
 מ16ח מכ' פתור otcnnl )מיר) וסמלי )ממטיס סחיי%יותן
 כנ"ל, כלשנע )6חר כנר סקינ) מס מכל גס (ohlloסקול
 סחגצחיו )סך ונמ!קהו סמ:יס ירי סתמת מס יניע )0616
 מס ט) חסכע עיול 6וי כג") ססגיOD 6 16 לפסילשי

 1)6 מסמ:יס עומס למסור כדי סג") ממכריססכופרח
 610 סכו:ח )ירי יכול ;)6 וכדי . סמותר לו )סיססוטרך
 י;כעו סלן פר6ג דק"ק סדייגשירקו

~tnro) 
 וס 6ח וס

 וסלתך דכרי0 מקוח ט) שכע 6חר וכל כ6פסרוח ס0661
 כמנקה פסוק מס 6מו כל לסח,יק כוי ס6חריס הדוריסע)
 ,)סחויק מכירו )סכמיכ ליסכע מפן 6מד יכול 6ס0ר 6יו6ס
 ~ס סגרנו מס סל"ל5כל כרנריס ורויי . כמורקנו ססו6עס
 סמעיס ססיס סתפיסס הממח מן et~nh כרכריס סיוקותלוס
 ססיוקות וכן נגרשמ6 )1 ססניע סיוקות ס6ר 16תפוס
 וקן ע)יסס פטור למספם כחוס סר6ס ס)6 מממחססניע
otst)tסטון( crt 'וסממית ידיס0 סחמח מס לסחבק אפי 
 סחכ:קס עשיר סכ"ס מממח כסן מרדכי מלפטורפטור
 6"ג סגר6ס עוין וס כ) נפסרס. מזוכר סריגו מאתראוחו
 ערכים ומס כטדוס גוג:יס 1נ1גס !טליקע6ן ססר"ר610
 סמעיס יוכן oh למיס כעשו כחס סטיך כאסר סמעיסכסי
 נכטמון )סכעימן סיוכ) 16 סטר13ח גק מסילקיס פסס)כרר
 יפטר וססו6 סטרכוח מע ג'ק סוס )סס יסיס ס)6גמור
 סימורו וכלכד מסעידו מס כל ט) ג6מגיס 6וי סערכוחמן

 סי' )3ח"מ וכ"י סריכ"ס כתכ וכן . סיסתלקו )6חרויעידו
 כפגיו ס)6 טוות סעיד 06 לסגין ס6רוך מנמס י' כססכ"מ(
 סיוע5יכ פפי ססמע דסייגו כפגיו ולסטיד למנור ולמ"כדיכו)
 מ6ומ ממס דרתנו סדוכוס עס גשרס פסרס )סמעיסטסיס
 ם סור עירל סל וופ)5יר וסע'י טנס כל וממותרריעס

 סדיקותיו כ) )סמעיס מכיסס לסלם 5ריכס ולכןסדוכוס
 וכוס or ע"י סי!וץ יסומו סר6נ זק"ק וכ"ד מוס )1ססניעו
 כ) ט) אסנט צריך 6יגו סמטיס rh1 לו )סקס כי56ליכה
 לו מיינם 6סר ט6)יר מקח י"6 שנצוחן רק סג"מסוכרים
 מתר 610 06 מ!וס)5יר ססחק ישמו Yoh1 ריבית נסן6ין
 וריכס 6יי ע6ליר מ16ח ht'o טל ידו ממת .מטהרממס
 16 כילן ע) סי6 חסנע ס6מריס דוריס וע) מכיסס)ס)ס
 )ס%" סס51וך nte~lo מ16תן מון 4סס)ס

 ימיס סגי ט)
 1)גן ונהם ר"ג וס ע) cnhs 11'DOD 1)6 סגולוסל6סהיס

 גוגטיס אינס ונוגס ל"ו 06 לס)ס 5ריכס ס6%וח 16חןנס
 סעעש יסכע ייס סתמת ממס למוח 610 061 . כג")כמדות
 וסיף ימס סתמת מס לסטייק כדי סנ"ל 6מליס ונליסט)

 61ח"כ עסמעיס ממיס חכקס מיר) ומרם ס6חריס ע)ח0כע
 יסיס סס)וס כדי ממיס כוחגס

 משי
 וסטוגסיס כיגיסס

 על מיר) וסעכרס נעס"כ טס)ט ע) לטוגס oo')Dסר6וייס
 . פרש ושגי ע)יסס יסימו כלסר יסיס bo סנעיססכנסרן ר" ם) ססחר6ס סל וטכרס כיגיסס כממרמס מעכוסכחכ
 משה ג16ס . וכריסם ומקכליס 'Sh1D דיעי ע) ם)01וכוס

 o?w )ס:יכ ס)6 סככוו t)DD מסיב 6:ר מקראקאאיסרלש
 לגצהכ רוהר )6 1)ק וס כדיר לוון כי שניגס ותוחסריקם

 : בדייגות ומגוס , sri)oוכחשי
 כמסר טרד 6סר :כטל ספק עצו ס6)תס אשרשז

 6% ממטות )ס וגחן סטתיח מן פרסקנס
O)~D
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 .ותשובותישאלות
 151עו .פז,פח פו הרמ"א

 וללעוס מפרס לו וחכמי סטתיח %6 סמחס וקמשכס
 סכונויס תחר5יס מפרס )גנגס ולח"כ סרותיס ס6ר עם16חס
 ס'1 סאתים וסף , מטוחיו )1 1)סמויר מפרס )1)סקס
 יפכיו וסמני סחני לק )ם)ס )1 חיינח 6יגס טמדינ166מריס
Sbln'oי(כוחיח וס)חס סגגכ סוכר 61מ"כ Sb (6סיסר 
 ונעוד סגגנ סמסכיס ממקום 6וחס ויפןס פרחו ויקחסי613
 : נקור סוי 06 תסחפקח וכר סירס הדס סיסר6) סוסס)ך
 דססיט6 וס 1)ד קונס חמאס סרוס מיס 06 ו6י י,נראה

 5ד סוס 6יכ6 ד6י ק") ס" מסל6"י כמ"מ נכור ו0וקין
 5)6 סוס, כומן 1)סחירס טויו )סמוך ים מינח- 56)סיחר
titDh6( דמי) ער"ח וקי") מז6 סרי, מ"מ מווכח מיחס 
 סחוססומ סכתנו וכמו מפיכס רק קונס מיגו גהרידנכי
 ספוסקיס ןעח וכן . סוסכ סלק וסמלוכי ורלר6"ס ע"ס:()דף

 כדמוכמ כממכס קוגס לכותי 61"ג קיגס לסרס)דמעות
 ךע"ו כתרף )סרק סחוס עח13 וכן וכ6סיר"י 3חוספהםמחס
 כרי )כוחי כסמה סמקגס 61"כ , OD וכחכו כסדוק ט"6(דף

 כ)6 סגי ולכך מכוחי סימסכגס קריך סככורס מן)פוטרס
 קינס ייגס דמסיכס סי רם"י מימו סס ו6ט"ג.דכחכוכסף,
 %דכרי רס"י )דכרי )חוס 1ר~ר51ס טז כי מטוח רקנכוסי
 סיחן סריך ס3טרס מן )פוסרס )שתי מסמס סמקגסר"ח
 כטרוח, ריס סר6'ס כח3 וכן וכו', ממיכם ונס לסף.ככותי
 תחמס דכתט סתוס' מנסין כדמוגח יכחמי)ס דוקקסייגו
 ור"מ רס'* )דכרי )חוס סרוס הח"כ וכתש ר"חכדגרי
 כר"ח ק') hv1' נודיי5sh 6 מינהל btSn סע,סס וכר15ןמ"ג;

 כותי נכי ממעך גיסר6) קעס דמטוח ססוסקיס כ)מזפכקו
 כרכרי גרמוכח חרווייסו. קילס טחי דנתי )ומר ך6יןמסיכם
 מסך ס)6 דירן 3גדון וכגעתה : כו? סס6ריכו סג")סל"ס
 מן ומטורס טומרת כוהי כלסיח סדין ופרס פסיקתספרס
 'Sh9D 16 מיכר6) קים כוחי oh כין חקוק דניןסנטרם
 דבכגיססמנוהי

 דעי
 ומלחל )לס"י וכמעוה )ל"ת כממיכרז

S~p1מעות 6ין רמדאן כלע"ג 61") קנס, ד)6 סשע6 כר"ח 
 מסימטרי מטוח גליעי )6 מ"מקוטח

 כך6י' ממרכין דקגי6
 ומן כ) דודאי חוח , 6יגו דוס ע"ד( )דף גסך torthפרק
 זיר 3ו )מגור ירו) סכוחי כיס ססלס סיכל% ממךש)6
 ספלס. סס ניקית סמקוס מיסג )פי סע)יתס ט) ממטוחכס)
 וק יסרק) קנס ד)6 ד6"כ ועזן , סגר6ס )סי11

 קיין סוי ימי )כ!ס סכוחי 4 סומר מס 6"כ סמגסנמכם מדרני
 סטי )כ)ס ס,ריכס סכוחיס ם6ר סומרו מגסג מכם~חי
Yhדסיטר לנגוחי סותמות וסף גגי3ס מסעת ס)ס סחרי 

 כמסירת יסרק) דקגס גדמו 6ש ו6ף גל6ס ועוד .ננטלס
 סריגי סטחיח ולמרק למ"כ סיגגגס מקמר מ"מסמטוח
 ר"מ כו6מחין ססי6 מקוס נב) )טחיח ספרס גקגסמסקס
 ~(ots 16 כממס מכירו 56) כמפקיד )'נ:( )וףסמפקיז

 וקמרה כו', כפ) חסכוני מסקס 0גגנ (hSn ויו65 גסכעמגס
 רכם)כ") מקנס 6דס 6ין וס6 חמ6 גל רמי )0 מתקיףסחס
 )1 כסותר געסס 637 6מר עד וכו' זק) סירות כגוןס"מ

 וגו' מעבטיו נך קשים פלחי סרי וחס)מגי וחרלסכסחגגכ
 )ים מקגס מס)ס סליגי סימל חים סומל פס6 ל3 6מלעד
 6כיי 6מר סכי רכיך לכ 6מר OSDDT טז ShlD וכו'כפייך
 י6 נדיכור6 ס)1 סג6ס וב) S'hto מ"ט OSDD1 טדמו6)
 געסס מס)ס סריגי 6מר ד6ס סמי:יין 6.כ כס"מ, )'סמקני
 , כסרס )עוין ס"ס 61"ג נוטכסיו )ך קגויס פלחי סרינשמר
 מחוס' גס 3וס. ככיs~p 651 סי' כספקיו h~sn S~rוכמ"ם
 וסלי נגס"ג )ממון היסוו כין )מ)ק r'h7 )סוגימ יםזסתס
 דדוק6 למרען דהתס והע"ג )ממון קי7וסין מסגין סססנןם1
 )6 מגוסס י6ח6 כ3מ6 )יס 6קגי מעומק 67ח6ס3מ6
 )עגץ ומ"מ ג") , ו%זותיס גיוס קם )6 וסיכך 4%504י
 ךס6 גופס )ס ועקגס פסיס6 )מקגס טוכס דמוינסרס
 )יס זמקגי דענוס ן6ממגן עס6 ,ס דעת לנמקעדש6

 וקתל למסג' 6ין נמי טעמ6 ומסקי , סתם כד6ית6כפי)6
 דסוי כסיף )יס מקף סכר וסומר חגם סומר גכידדוק6
 )מסטר מ5י ד)6 מ6חר (Shln )6 6כ) )פסייכו )שסרמ4

 )בקיות )יס גימל ד)6 כמס ווקל די") סחס כר6יח6גסכיס
 יותר )ש ומקנס פסיע6 )סקגוח 04 ן)יח6 נמס6נ)

hStD)n, דווקא תומר עזיו לחגווך רשפ כדורי נ"ל לכן 
 טרו 06 וכ"מ השכורם מן or 1)ד )פטור כוי קלסמסיכס
 דחוקת %דס מש דודאי ממסכן כסיח 16 גגכ לגיח וסוכר
 . סטירי %כן סיס w'at* יסות שיי ono דסף וראןוססנגר
 : מקראקא איסרלוו סשה ג") כן . כוס טכסיו )סבליך61ין
 ל16נן נין ODD ירי ישף עי ע(שאלתםנשיק

 ריכס כרכרי סדנר תת%%וממעון
 כממרק כ6יסין ססכסו יקונן עי ממעין %וחםסדייגיס )פגי סס כעמרם סגגסח בית כמקר ססש סגר סככוטד
 (D(Dp )כקוב תחן מעיר סיפם )פלי סוכר ומסרסכך

 ואמר ופקע חכורס )סופט וסר6ס ססכסו ר16כן ע)כמכ5ר
 )מח6 סעיר*( סר כ6 עד סךכר כך ODDI כו מכ)סר16נן
 סל6ו3ן 61מר )סר סוכר nDD1 3סרססיItDD~ 6וסוך
 כסג"ג ע) 6סר סרטפיס כמגין 101' כך )ססר.כ)גחחייכ
 ול316ן , סכגסח כנית מפירו ממכס מי )קנוס מחוק כןכי

 )במעון מ:%ס סכם וסף גן סדנר ס6ין מסר )פניסמיכ
 יגס ו6ס )ו סיתס מאחו ל6 %ע 16 חכורר( סר06106

 6מת 06 )דייגים ס6) ומסר ססכסו, ע)יו יגרר )6ססמעין
 ):י) סמדוכר כסי סרקו מס וסטידו ס?כסו סר16סדור
 וסן6וכן ס)1 ס5ע ע) יסלע כסמטון ךעיסס כפי סכרומסק
 נמסו ממטו; ומגס , )ר16נן יטסס מס ירט כן ובהר כןמכהו
 ימכרו ס6) יעדם קס) )פגי 3ו סחרם ור6וכן )יסכעמקח
 6ך כממוט סיקגסו סטר עס 1)נרוס )יסכע כו,תיסנידי
 יכרך) זייני ע)יו יסימו 6סר וגכ) ימר6) )דין עמוירד
 )ספחו) ר51ס סו6 ס6ף )טמטון ר16נן עוד ובמר .יעמס
 סופט )סס 5וס מכנר גניו יסרב) דייגי ט) סוכר יחןסססר
 6% טורף פיס וטמטון ; יסרק) דייני )פגי סיחססרור(עיל
 ינר6) דייגי 6) )ילך רקס סייט יקמר ממוט6כס
 וסגס . ראויי ר16כן )י יטסס )6 06 ססר וסגי 6)ך6)6
 וסס6)חס סמעסס, יעטה סכך ונרוריס ג4"ס סדכריס 6)1כ)
ODומס )16 16 6גס 3יד מסור דין )1 יס 06 סעטון דין 

 : ססר )פגי ר316ן טל סכטידו סעןיסדין

 נפני כין )ו סיפית רבוכן כו ומתרסיסופי) 6גס כיר מסור דין )ו ים ססמטון סיוע שנירןשונה
 טדיף )6 61מסור 6)ך ססיכ 6101 ימודרגו 61) יסרק)דייגי
 נכרך 6100 קי,( )זף כחרא מגוע סרק ד6מרינןעסקי
 )S~h 6 זרכ )קמים 6ח6 יחכריס 6חיכג6 ממוי כעידסוי
 קמיס כסיט רכ יחיג ומחוע6 מחוע6 6") תחוי 1)6תמוי
 סרכריס hba , סגמר6 עכ") מיחס אקוטים ממטיסזרכ
sp6 סתס דמם וחומר(אחויי כסי ס( רק h))tnh 6דמכרי 

 פגיו פסעי, ע) כסלא ר3 עגטו o~Dh ק) זכרכסוך
 )רקונן סמפון )מסור סקס כ6ן כ"ס ממתני, )ומרכפרססי6

 )מלק 61ין , 6גס כיד מסור דין )1 סיס )ו 6סר כ)כעד
 כממסרו 6)6 עמור מקרי ך)6תומר

 מתמין 6)6 זין כ)6,
 )סדיק כווגחי י6 יומר לססמט ולמעון יכו) כ6ן 6כ))סדקו
 סל ערכ16ח כפגי )דון ן6סור 61ע"ג מ4 .וין )חרוט6)6
 כד5יח6 מפס כחורת יד כמריס סוי )סגיסס סדן וג)טוחים
 ו)ת6 ועסקו עכר 06 ע"מ . פיח( )וף סעגרס פרקכגיטין
 3חרo 6(sn ס' ממרדכי זש ,ס ו)כ16רס מסור, זין )61ין

דף
 1)6 , סעיר שהחח 4 6סל סעיר 6ד11 כו5 העיל סר*(

 , )מכירו 5יס מנין ויסח כיגון )סחערכ סמויה נעלך ע"ס כמ 4הים
 , סעגמ כמזות סריטער כמנהג , 6גס מעכס סב) מיה פעסס מסוכל

 ; סנרם רמם וע"ע המלטס יד ע)יסס אנוסעד
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 פח הרמ"א ורזשובהעשאלות158
 ס6י חרי גי עסיסו מ5ו וסוי שת6 6100 נכי קי,(ב,

 ומסרס מיגייסו חו קם 610 וידי 6מר וסקיייוי
 הייי עמלי גי 6ג6 *מל יכו) שכיי 6מל דמ);6)סרסגנ6
 *ס התמתיק רנ6 6על bib כמיגים וכ) רנ6 6") ,עמרי
 ממרדכי סם וכחכ , סנמר6 עכ") 73ע6 וקקי )ים דעייחיטד
 יס6 ס)6 כי6, מבמיס זחקגמ hSIDD שיטור סר"ר פתקור)
 )ע3עו ךחקפס וסיכך , )יס ממייני! קלמר 1)6 )יסמכמתתן קלעי ולסקי עמול נפך גקר6 מיגו 6כ) כעך ינ')6זס
 ייגס ט3יד זק") דס6 כך nlnDS' )1 ספין 6ף טחיםנירי
 6נ) סלו 6100 וידוע )ו סמכורר נחסן סייגו ונרסיסדע6
hSדין )יס דייגיגן )6 כידים תקף 06 ע"מ 6מר כיכר 

 כגק מרכס מידו סחקפו קותו סספסיד ט"פ ~6ף ,עמור
 ע) 6ין 6פ"0 סטייסו 16 עמר מסיו לקחו עליוסס:)י)ו
 נמתטין 6% מסול 11DSlj1 מפיגו 7)6 מסור דיןמחוקך
 . D(Se ס)1 6ח לסולי6 נסטין זס 6כ) מכירו 6חלסויק
 )סדק owo גווגש ס6ין דסמטון קומר יס ליסטם )פוס61"כ
 רמייתו )רמ6י יוטע )6 6מגס . מסור דין )ו hS hatתכן

 קנס מייכ סרהובן )ומר סכסי)ו סיו כי 3סעיס)6כהמוטי
 or15 מנו% ומנס , סככסמ כיח סגנ סע) סרטפיסכמנק
 פית )6 06 כקת )מגיד 4 %יך סיס כמס (p'roכ11גת1
 3ו מסתרס )6חר נ116)מ1 סמטון מסיס דכ6ן ותו .לס,יק
 יסר6) לדין 5ייח וסמוק יסר% דין )י כיטבתר16כן
 ר16כן מיד דיגו )ס51י6 מכיון 4!ר ממשן יוכ) ס)6ססיכ6
 צנו,) פרק כסדינן ממרדכי כתג וכן . נסיק סעעוןכעגת ו7* 6"ג יסר% כ"ך דין דיית )סיוח מוכן :וכן מןנהרי
 פי ע) סמט1ן סל מוכוחיו סעיככ דרשנן תוסר"ס כססקמ6
 )6 כמעון 6ם 610 גמור מסור זר6גנן זין, )1 מיתפססכר
 כקלקול ססעקו מס כ) רקונן וים)ס תחמיצם סרכןסיס

 דין )רשכן גנן סתם ומס ffp' סדכריס סרי . טכ")שטסיו
~DD

 )6 )ומר זיכה לע"ג סרכן ממעון סיס )6 06 גשר
 ר16כן דירן כגךון כ6ן ס"ס , סלי 6ת )ס%י6 רקגחטוגתי
 'Sh1D )דין עמו הירד כממעון ומחרס ככרוכיה 1151מעמד
 7)6 וקמר עוז )חלק וקין . כדמעי) מסור דין לסתעוןסיט
 דכר ט) 6נ) בממון מסרן 06 וק דמסור דיגךסייך
 כדמסמע עס"כ לסני )ילך למוכס רכות יntbsl 0מכסה
 מעכס 6מד ט) סכחכ , סגגח סור פרק תסר'סמר,כ31ת
 מריכם מכס ניחי וגגי ר16נן 6ח סם וסומיןסעורה
 וכע) ס0עודס )כע) וסכו ס)'ר16כן ביתו 3ני וטמדוביניכם
 )מקטו רגעיס 6חס 06 סו וט' ססוסט לסני רןסכ:וךס
 קטרו sp מדפס olh וקין מוכס טסים נקי סס:ווסכעל
 דלין גר6ס תתץ כ"מ. סי' כתכוכוחיו מסר6"י מסק וכןוכו'
 כפתקי bnthr סרי זעמו כמעת ןדוק6 דיון ונדון סייךוס

 מטויו וכעסו ועתו סכך ככר 06 6נ) מריזכור"גמוכר*ס
 )חגי גסס)ך hlh עוקר"ס ציירי ז)6 1ח1 . 61סורסכיס6
 כיכר )זין נפכן יפלט) ט) כ-ל )1 סיס ס)6 נטילטרכ15ח
 ויכו) לערו נסעת יסרך) ס) ע"ד 6מר לסדר חיית 6עד6ז
sup)ומגיחן יסרך) ס) כ"ד )ו סיס חי 6כ) . כוחיס לפני 
 סחירת דעכיק לסכטיס 06 כי 11 6ין כואלס לפגיוכולך
 דכ6ן ועוד . ג'ו:( לט"ו כגמרך מפורס *(ודיגו 61h1W'hכי)
 סק61 סייכhSs 6 )ערו על גחס0 6דס סין כ)) נ"ך)6

 מסור דין 6 6ין 1)כך ססכסו כעריס שווע 6)6טעמ6
 , עכיד ק6 לערו ומסוס למימר ד6יכ6 ערכ16ת לפניסמלך
 סןיעיס מטוות ט6ף ססכסו יסוט סריגו דיון בנדון6כל

 עסגי 6יגו )1 סכם סר15כן ממעין ס15וח ססמעושכעידו
 המדינת פפסי D~Une % מעכרו מ"פ שכסייח ייקע*(

 כ.די הדגר סממו *ג) הריסס, כרקון )6 06 יטר5),)מכירו כיןששבוע
 געחיס 6כ, , י0פע,) 3"ר%ת הום מסדר טו5 סו6 וגן , יסרך)ייפץ
 סמו.פח השק";. כגוק' פירועי 6היח גוף יסרתן נס גס)%יתש

ohn, וייגח , ג)) עשעש כזעי )הסערכ '%18 )דפי "שס 1*ן 
 : ויוידמ)טח6

 פסי% 6'כ . o~th לעיס ט6כ5ר כתו יסרבל דיןנטגין
 ד6ס , 5טנז מחמת וסמסרו תטכסו לזמר גדומן ממסוררצין
 סותרן hoon עויף ו)6 נרים )כ) מי סנקח )6 ק)6

 offi~t כמירוס כ) דגש ומסקיגן מסלית דירי י6מררעי)

 מסור יין )1 יס וס ס)כמטון פסוס גר6ס וין . ךידןנגדת
 רק דרס ומויק דמונל סיד ר~רמכ"ס סכתכ 61ט"ג 6גסניד
 כ:עסוטס עוכר"ס ססק וכן wr. 6סר Ph סעסור סטטוסקורס

 6ח ,ס ממסרו י61) ור' תפויס רכי כסגין כחרק סטו)סי
 ו6ף רורף hw1 מטוס סייגו דמסור ויגף 7ס6י וכחכוס
 , מיק מסקר טפי 13 מחתירים מ"מ מתון רק מסר ך)6ע"3

 עכמר כח61 כדכחיכ מכיה 6ת )ר%רמ 610 רודףדמסור
 0) ממון 6ף עליו מרחעין 6ין למכמר סגפ) כיון וס ח61מס

 6כר 6ת סטסס קוןס רק כ"ז סייך ל6 סוכך עד וכו'יסרך)
ow. וסים יסלק) קרסול חוקתו וס דסעעון וס כשון מ"מ 

 שסין כיר ומסר יסרק) )קס) ור)וטס עק) סיסמעורס
 כ-סור דדית 610 ספוט , פטמים כמס ,ס וימיריס)רבים
 חוססין )מסור סומוק ז6ס דמעי) 3ס' סרמכ"ס כחכדסרי
 )6מר מכור דין )זון ד6סור ד6ע"נ ותו . )6מריס ימסורסמ6
 סגינם גמ"ס כוסים כיד )מוסרו שחר D"D ,מס 6סרסטסס
 6ף )6"כ . כ' סימן י"ג כ% סר6"ס וכהסוכח ספ"ח סי'מ"מ
 6מר גס מקרסיו. סרט )3טר ר6ף מ"מ )מסור מומ,ק 6יפ06

 )לכוי, לסור מסור בתמון קי*ס( )דף מגוע דפסקעןד6ט"נ
 כחכ כתרץ מגוע פרק ד3מרדכי 1ח1 , סרי סססד )ו)נרום
 מיירי ךסחס  1D'DS 7שימ 5גי לשער ו,") נמוך רכיכסס
 ממוגו ל6כו 91Dh ירקי ד5ו שסורס ספסור כחיץכגון
 S)b ,  ל5נרו %6 סיגי רל5 9נלסי  מכסן  ופפירי ,בירים
S)DSכמס ~ס  ספפון בכסי  כין  גס 6"כ , סרי לטללו 

  דית רבר  סיף .  לססד9 סייכל מי כל  בסן לסהזיקממקריס
 . גפנך פמיר  רין 4 סים סכמבתי  כפו סר.י נ"ל  ספסוןסל
 דמכטי6 ד5פ"ג  וניפל סססירו כפס נטות ססיתסרכ"ס
 פיל סייס  פכו 5י  6פסיט6 1)6  ס"נ(  לרף ככונס פרקלן

 4פר *ו סיס  6ססיט6 1)6 וסו5יל  ולופל בוטנטנמסור
 פ"ם סרפנ"ס פסק  זס  ומפאס , כר6יס פליז תחכירוס0ץ1,5
 )פר9 יר5"ס פס9 פפס  tS'Dht נטכפ דלין ומץ9רסובל
(o)l)oכתג רס5 ,  פורו כ"ע ים וכדין פ"פ  פירו  דפי)י5ין 
 06 6כ) סגמ0ר D(1DIDn1 atn 6)6 *נו ומס) 'נכנע 6י דמכעי6 7ס6 סג")( דף מכוש סרק )כחוספוחר"מ

 Pbt" ויסו) סנפכר יפבע 6ד  סץק כמס יוןט תיגוממוסר
 גש  גריך 5יי סכיטס hD'iD 1S'Dh1  פסדו וכמסטפסרו ירטי רכ"פ 1ס  בנוון פ"פ מס סרגלם  co(ot  ולוס3סכועס סגמסי יסו) )6 1ד6י סוטן מוסר 6ין ו6סי' דגתכ רקן)זכרי
 וטל .  פוסר"ס בסכץכפ 9פם  sr1)o פר9 בפררניספנו5ר
 51ריכיס כלדי ספהץ רל6 ברסס ספס"כ לפני  ספויסספרת
 %:יי:נלי:צ ש::צךשג%ז%יו:צוץדמב, וכ6 עדורן. ט"י  סגיהן מס כ) )ו ובכוס סץ)ץ )ריענן)ספק

 יכש) כ) וכותית כדיגת ליס וממסיך 61וי) )כוחי0סדוח6
 דחד 6פומ6 ממוגף מפקי ד6עסו מ'פ, 04 עסמתיקמברש
S"~D6רלף  בפק"מ  כטס"כ לססהיך ד6סור קמן סרי , סגמר 
 ירין כל5  ססססירו וגמ65 ופירס"י דהר 5סומ5 ממוגףpDD' קיגלי רקממר 6ס5 פס ססירס'י כלע  כדין, רילbg~ 5דייני
 ס6כ5ר לפו ירין טל5 יס ופ כוסיס ררייגי זס  בגרון סרץופ6
 ומסמחינן  סס:ירי  עסו  כדין סל5  רסטריס  פסוס 6"כלפסס
 כנמ' סס ד6מרי' 61ט"ג וכו' ליס מסעחי רכ6 כך6מר)סו
 סם סיו וכקן hS נשמי S~h מד ש6 קמרן 1)6 קי"ל()דף
 דכס)מ6 )חד חרי כין ptStn 6ין דירן ידון )ענין ,טדיס
 eD של5 כרכר *סר5ל סיען סגריו כ6ן 5נלניעותם סקס לישראל גרמו ר%  לסו  פספתינן )6 ולכך )ו חייכD'D געי יסר6) כדין 6"; סךיס סכי 61יכ6 סו6י) ממון)עג'ן
פסם ייני נסה סרי בז מי94  %1ן  פטופ ריסר5ל בריימפמייב
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 168עז פח הרמ"א ותשובותשאלות

 כמקטת סרי לעיל 1ס6 מקמר 061 סהוס' סם דכתכומס6
 מם)ס ספין כיון )ים מסמתיגן )6 דמ"ע וי"ל . )כפוריכו) מש רקס סיס ס6ס סרוס 16חו עס0יןיס 61"כסגולתו

 סש 6ס 67ף קמן כרי . טכ") )ו סמייכ מס 6)6 ידוע)
 יותר ר6וכן וגחחייכ ס61י) ממס ססכסו מטויס סרקו6תח
 סידק )1 גרמו סעךיס ס6)ו וגריס . כדיי )ס)ס כגחמייכמק Dbl' )סיס )סעויס )סו מסמחיגן יסרק) כדין סגחחייכממס
 7ס5 וס )סמומן מסר )סגי יכפור יכו) סיס In~soדכ)6
 יכול סיס סר16כן סםיס6 86כ )עיל כמכו6ר סו6מתור
 ומסמחיגן סגחמייכ * גרמו סעדיס 61"כ ספר לפגילכפור
 סייקו )ר16כן )פרוע 5ריכיס סטדיס 6)1 דגס אר6ס ,)סו

 דס6 "דדים כ) SD תורחי סס תרךכי סגסוח זכחכולע"ג
 )עגיי עיירי )6 כו' וממסיר דשי) יסרבלנר

 עגון )חייכו
 וכן , טכ'ע סחוף נסכיל לסתותי 06 כי )מלס בחשוכבגוס
 )סימר דיגו) (osn ממוייכ סטר דלין נמרזכי ססה61
 ד)olns 6 ממוייכיס דירן כגרון מ"מ , וט' סטרתיס6מס
 יסרב) וכנין ס61יל סעיוו סס6מח ס6ומריס כמס )סועסגי
 )ס)ס סס 5ריכיס ורבי 6"כ טךוחן ע"ס רבוכן מסחייכל6
 עריס וכר )כעל סיס ד6ס סס גס סמרדגי דכחכ )ר.6ודמי
 וקומר )חלק וקין , )ס)0 חייב עליו סעיד וסעי סלעסיכר
 וסוכסכו )6סתשטי יוכלו hS סריירס ר6לו סכ6רסקני
 )6 061 סייח )סניך למס 5וס זססי מרקו מס)ר~גיד
 מגוו) פרק סס גס ד6יח6 )60 ודמיין , בגוסס יטיססיגידו

 h)tnttpDtמ':""',גש,י::ייי,"וןפ

 . S~3D חיקו שתסודי ומלי )סו מסתמים מ5י )6 610מסוכ
 סיס )6 ן)כחחילס ד6ע"ג נקמר כתיקו תם6ר ס61י)61"כ
 6ין נתענן מ"מ מסחמיט מ5י ד)6 לע"ג יטסוחלסס

OG)P)(כמיקו גס6ר זמרי -ספק וסדכר 610ל כך ע . 
 )סגין 6אסס טיס 1ס51רט נסס גיוס דססר דכ6ן61פסר
 מ"מ )טסות, )סס סיס ומס טרי )כחמילס ד6טילו סלקומס
 הכירם פעמון עלמן סלילו כימ"ח וו סטגס )טדיס יועע)6

 ט"ד( )וף ומורה סורר גן סלק כתנו6ר )ס)סומייניס
 חכירו כממון ט5מו דסמ5יל r~tp:) )דף ומלכי) סגת)ופרק
 )16 טסטיז חסיכ כהדס כגמרך דמסתסק וס6 )ס)ס.מייכ
 גרס מסטי סס מיירי ד)6 ד)עע עמרדכי כמכויר ornכיל דכרס )6 סוגיה 167ח1 )יס מכעירו hp סי,נץ סכומילענין
 )סטיז ססמ5יף ע) )יס סמסמחינן hlb )יסרך) סיוקלו
 )מסחמיט מ5י 1)6 סטייל )ש מכסיף ק6 1וס .אגיס,לשי

~DS1
 )מסחעיט מ5י 1)6 זסו6') חליפתו ט) )יס מממחען ל6

 סשיכ נעדוחו ס,יק ohn לעגין S)h , ח51פ6 עקריל6
oinS6כ)ל סס ססעי6 דכרס )6 מס blh 6זמייכ פםיט 
 כמקוס קפינו מכירו נממון סלמו מ5ע 6100 מכם)ס)ס
 נזיסין ס"נ( )סכוגס ס6מריגן כש , יסרק) ת) עש50ע
Sa(ססמ) דילן כגדון קיו וט' כסן טעויש וס)סתיס ימרק 
 וס ומיתק . מסק כ63 לסלם סחיינ ממהו, 16 גססו 6תסטד
 לסריס דרכי מטסס ע) נחסוכס מוסר"ס כסס ממרדכיגחנ
 6ומריס דים ע"ג 67ף ופסק וס 6ח or ממסרו יו6)ורכי
 6דס 6ין כי לפריס )רכי ממסר כמס יו6) רכי )קרוס61'ן
CPh)(קם לסריס סר' סיס מיעוס טכסטת כיון קטרו ט 
 )כנגדו n1DDS )תנין 610 גס גספך כערכ6ות )מעמידוע)יו
 6ימ , סקס)ומ כתקמת סדכר וחו)יס * לנסוח Onrכלסי
 עלמו 6ח מ5י) סיגו or oh דבר סקס)וח מתקיוסונר

 לס)קוחו 16 לגדוחו ס)6 קנס )סגין ~bs טן כו'כמסירתו
 יכר )מכירו ססססיד ססססד )סלס )6 6כ) סטסירסעל

 מס ז)6 ז6ע"ג or שדון וס"ס , וכו' סטרוסו bSnתסוט
 לר15כן לפרוע עמוייניס מ"ע מעמח6 ופטוריםל6מתבצטי

 מרדכי סגס"ת וסכייך 07uh עע"ם טורס ורסיס ,סה:ץ
 ש 6פ וס מסט יס71יס כ' על לעסר,ס גרש . סט,ל3וק

 ישירו ם)6 מסר"ס וספק עדות 6מר כחרס לג,ור סער51וס
 מתם ל סרי טכ"ל. סיודך )גיל ויסלמו יעידו )סעיד51ריכיס לסחטי יכולין ל6 061 5ר כסוס )סחפסך יטליס06
 .06קגיח 61ין סייקו, )גיצן );)0 סנ,חוייכיס ויוןגגדון

 . )העיד יכוייס עריס דכ' ):ל ~סכ6ת' סגו1) פרקד6מייגן מס6 ומ"ם ס6תת )שיד ס6:ורי0 ממכנע 6)1מדנריס
 מתמייכ סיס גמי רכדיגייו כמקות דדוק6 )עע חירקתיוככר
 יחחייכ )6 כויגיכס פנס ilrJD )ו אח"כ כגון עךוח 16הןע"פ
 וסקר סכ6וח לעגין 6כ) , )שיד רם6יס לכך סימנסרק

 סיטר6ל קויסיס רק יסרק) כדין 6יגו כוחיס ם) סדיןדכריס
 16גסס ע"י סויידו 061 למעיר ס06ור פסוס כממוגוממכס
 נורסכגיוקין ול6 דורשי רען עקרי רוס מר5 ~פ,(Shtnt סילת סגרנה נימין נרמל hib קילו סל5 יתחיינhth1'  ~י כסנ"ס לסקמוח 6ין וגס , lp',a )נינק )ס)סס5ריגיס
 6ק יעסס סרסר סכרור סייקו כרי סיס כס:ךהן כ6ןךסרי
 מכיון קי"ו( )דפ סגו,) ס' מסור נכי 6מרינן ולכךס)1

 סיויקו וכרי ס61י) 61"כ , דמי ןמק)י6 כמקן )יסדממוי
 כייזקין נרמץ 1)6 רנרעי ייג6 מקרי or דמי כמקלילומיד
 סס ופסקו סגח) פרק ולסררי וערוכי כחוס' סמכ61רבעו
 תוכל מלטת פיד עדכריו כמכ61ר מייכ כיי,קין רגרמ6דם") כסרתכ"ס ס)כח6 ג6ער 06 וכ"מ , מייכ דגרמידןע6
pt,D~, 1פטור כגי,קין דגרמ6 זס)כח6 ג6מר 06 ד6ף 1ח 
 וטעמו סמייכים )מוסר"ס ס") ש"ס כגיוקין גרמ6 מקרי111
 ך6ץג יסרק) כר ס6י ך6מריגן 601 סמרדכי מ"מסו6

 הי,ק וסגורמיס סטיקים דג) Cht"1 11") כחכ וכו'ומחסיד
 סולע )יס מסמחיין סכ6 )סו מםעחיגן ליזפטוריס

 )עמור עגמן סמרגי)יס ס61 עטטר )יטרף) DPDI'1)6גס ומרוי"
ItDDכמ,יקיס מכ) משר  ויש שכך שסין ויוי S~1D . 
 )יס ושמחיגן כ6ן מ"מ פטור נגיוקין זנרמ6 לע"נ )ךסרי
 )ס)ס %יך ימי חס)1מין )עמן וס"ס , )מסירם זרעימסוס
tbon6טעמ , ret סדייגיס 61)1 וסוגיי) וקמר טוו )מלק 
 סככו% כש נכסי )טגוס רסוח )סס יס סקנסס ריסיסס

 )עגום )כ"ז למות סיס 5':( דף וכס ס~ס )פ'3י3עיח
 נרלוגס מעמו סעס יקמרו כ6ן נס !6"כ וכו' 1)ספקיר):סיו
OtOומכס סטכם מס ט) )סמל ל16כן גכ0י 1)ספקיר )עטם 

 ע6 מחוכם רטוטס סטטגס O 11(D , סמטון 6ח)פגיסס
 יס Gb 6ף כי Dfl ר15ן, קגס מסעגת מריקי כמוקי עקמוויחמס הנסין כידי יסרק) 6ח )מתור 1pnD רע רק 6וחסיקמר
 עקום מכ) )תורס סייג )טבוח ו)קגוס )סעגיס )כ"זרמות
 , )ס)0 ה(ייכ %6מ גותים )פגי מכירו )י5ר6) סילק)גרוס
 מכיוס 6מד ע) רי"1 סימן כחסונם ספח כר ממ"תורסיס
 h(o )כותי וסכ ס) ס)יטר6 ונחן ממכס וטמז 6מדמגס
 or חכם ידי מתחח ןע6 610 וססיכ . כוסחו דמיכמחים
 כטרמו ,כוחו )חכוט )1 וסיס ממעון כגגך דךסנ6היפרס מקים b(o )כוחי מחוס ססל סטסס נמס מחוקן סלעודור
 כטרכ16ס )דון קריך וסיס נ6רט6 דיגי )יכ6 6י 6ףטסים, )פני ))כח ו)6 כ6רט6 דייגי ד6יכ6 כיון יסרה) ושגי)סגי
 חקיס6 ידו סחס6 6)ס כותי כיד מכילו )מסור 6 סיס)6
 מסתתיגן חכליס Sb~D'1 6מ5ר6 )כוסי 6רט6 דוכין יסרק)כר כ6י 6סי רכ 6מר קי"ר( )דף ותלכי) סנון) פלקך6מרינן )מ6י ודמיה , כעקש 1DD 610 סיךון 6)6 כדין ס)6ע)יו
 טד )יס ומסמתיגן 6מ5ר6י ~כטח 6ריp"D S~h1 6)יס

 נגוון וכ"ס . otpnnn ליס דעתי)יד halb כ) עריסזמקכ)
 יסלק סמכס )ככרים )כ"ד ר6וי תכן מכויר כנר prto~Dוס

 טא 1טס15 ס61ע olpn מכל כוסתו זמי ממגו )סו5י6יכו) סיס סחכם סוס ד6ע"נ )ך סרי , sffgp סתעון sbnסרסי
OtPDממנו )סלק הליך tpr'o כעס סססידו ס)6 לע"נ 
 להכן 6ת לכמס לכ"ן רסות סיס Ob ד6ף וידן כגרוןכ"ס
nffn  : מיש )ו לס)ס סריך ט"י מגק 61ס ל16כן מע)סטיר )ס)ק מחייכים כותים כיד מווילס דרך וטם6יסו 610)

%ת
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 פס פח הרמש ותשוכנעשאלות*16
 סכל יינן ולכן )עשח סוטו סעייס %לו סגו6ס ונרסוף

 'olns 5ריכיס ונס 4ץ ממעריגן מעידו כר%5ס06
po)S, 061 נעדוס סיו 6גוסש of מן סם סטורים 6"כ 

 OSDS 6(1 5ריכיס דיר דיל %ר6ס ן מכיריסןפנממון ךס5יצ1 מסוס סויקו לגיוק לפרוע 5ריכש וע"מססעסם
 61"כ ניקלח עחמייכ שוכן סיס יסר6) כדין 6ףדלע6
 נזין מתמייכ בסיס נעס מ נמולח סספסד רק 4רמו
 וס )עי), ססכ6סי ככררכי כעטור )מלס )ריכיס phיסרק)
 סכועת סיסכט רק פעור וס רכוכן סיס יסר6ל ינויןויגו
 )דף סגסכעיס כ) סרק pm וס6 ם מכל bsnסיפח
 מפרפין ס6 וכו' וסה"כ) סגגע %ומלין גטכעין 61)1מ"ד(
 ססס כותגן כו מכ) סוס דמוכמ *ערגת סיס דדותםסס

 651 סיס כיש לחוך סגכגס לוחו מעידים סיו כיצדסגהנ)
 וגוס) גסנע כך מכרחי )1Dth 6 6101 כי מכית 1DlhIמכול
 ממח סגכיס דידטיגן ככס'נ דוקק מסמע סגמר6. לסיןע"כ
 כמקוס 6כ) כעצמו מכל ס)6 גסכט Sun 1י65 ס)ס וסרכות
 בסיס ייון כגרון כגרפו מכל 6מר סמ6 למימםד6יג6
 hp'n ט מכל מי יורט עי 6גסיס ע)6 סכגסת איתכתקר
 6מד זכ) גריס לכ) חיי סכקח ל6 ד6ל"כ SDS11 יתנעד6יס
 פמוט 6)6 טויו לסחרטס כדי כו סמנל מגירו עליבמך
 )ניח סיכגס דיקט כזסריסיס 6)6 תוטל גסכט מעריגןד)6
 כיס למכול סיוכ)ו לתריס סס 61ין מכול וי65 סלסמכירו
 צ"ל עסר6'* כחב וכן , 6מר כעיין 1)6 ומטל שכע6ז

 עריס סיו 6% כמכירו סמכ) כלחד ר"0( )ס" כסדיקנושקיו
 6ין נריע סגמנ) סמו ססתמ) וקמר סודם 6100 וקכדבר
 6יכ6 6י 6)6 וגוט) גסכע סגמכ) דלגן וגוט) גסכעסנמכל
 ססס סו6 ט6סר OD01 )6 עדיס כ)6 5כ) כדנרעדים
 סחנל ר6וכן סורס ל6 דמע1)ס זירן נגזון סכן כל וכיססהיר
 ר16כן עחחיינ צYbt 6 וטע) הנע סגחכ) 67יןנכעעון
 סיוק כ3 4 גרמו סעדיס 61"כ ממשן כסגוטת דיסר6לעדיג6

 : לסלת וממוענשס*
 לנן נכדו 6ת סס" י16נ1 שאלהפט

~IIDDn 
 תטסניע

 לר16כן סיס )6 סגיסו6ין לטטוה דוריסעת
 נעו Pa )כן ק3לרס ערניס וסטמיד כגמומןסנוזגי6
 טל געור ט"מ )1 נהט ססס )דסייפ לומן וו ליתיסכמזוגיך
 יום 6ל מיום סערכיס טס מנכסיו יהר 1ר16כןסגדור6(

 ורשכן סגיוגי6 )סס טסממין כדכר*ס סמטון לכן מדמועד
 61ססר סטרכיס וט) ט)יו י7מק סל6 טוכים כדכריססתמו
 16 ג' )1 טסמתין טד סיתר 16 ליסור דרך יינית לוסכרן
 וחוך סעעון כן )גד תמיד מסוטכדיס סיו וסערכיס כגיסד'

 סערכיס )ו גחת סס6ר ומ) סגדן מקלח ר16נן 6 גחןמזמן
 גן 5סח מחס ו6ם"כ כ)) נדן ס,כרח כלי גשר שכעכו
 סר נכס DI(D'1 יסרק) )כ) חיים וסגיחס כניס כל6כעמק
 חוכט סעעון וכן ימר נפקוס ס6יגס ור6וכן סערכיסכץ

 פטור זר6וכן ע6חר )1 מסיכים וסם סטרכיס מןשמעיו
 סס גס 6"כ מנע) 4ד p7D נ6ס ס% נדוגי6 ססו6עסיס
 ול6 סרכים ססס מטטס מטוחיו תונע ממעון וכןפטיש
1beט) 6)6 גחט טל6 6ומךג6 נסן שץ ג6 וכסרנום 
 מקמר )ירו נ6 מקרי סוס ועוד . סגת עמן סחסנסעגם
 כ61 כי %ס סריכית 11DD לו )מח וס51רכ1 כמזקתותסיס
 צו גחן מכנר וסוך . וסקנס וגמר קנין קיכול כו טיסכשר
 or כגדון סדין יסוד )גרר ~יכיס 6גו סרס . עכ"לפר~ח

 : )מטסם ס)כס גומדומענו
 כחכ רכין הגו ע"ז( )דף סגתסתתס גערם כפרקנרסינן

 לכיס מכיח טמס ס(כו16 וכליס כסות סירותלס
 רכי מסוס ס~1 כדורש סכטל וכס hS מתם כעלסלבית
 דר"6 כס4גח6 4מ6 ס)4 כדכרש סכעל וכס nbbוהש
 סגסו6ין ען נין גחגלסס 16 נח*מצס דסנן ממלני hpורסק
 קומר עוריס כן 6לעש רכי סכל 6ת נוכס כלקרוסין פןנק
 ע6היס טנס ניעלס האירוסין ומן סכל 6ת טנס סרש6קשק

 ל6 דמ"ר יטנסס עגת על 6ל6 לס כתב ס)6 מגס61)מגס
 גר"6 דמ"ע hs . כרכל וכס ומיד נ"ע 6)ע,י כרניוכס
 לןיןס מייריס h)b עריס כן שעור ר' קשר1ל6 ער וגס ומ"ר טוריס כן שיעור כוכי וכס צDS 6"1כ'ע

 לריייס מוידס 6נל )כו)סס מגח ע) 6ל6 לסכחכ
 601 קמחתי דמסוס מורס ע,ייס נן שטור ר'6פיצ1
 מן כעחס מחלי דץ סס ופירס"י סגמרSt)D ,6 לסווכמחוגי
 נק כמחס ועיירי רת כסס סירסו וסשספונ( .ס6ירוסין
 סבין מסדי ד6ק עמוס )ח"ק וכס ד)6 יטעע6סגיס61ין
 כמו כמגס נחו סת:גס ט"ע %6 ע גוועיך )יחן ס6כוטח
 60 וכחצו , סכה) כסן חכס 16מדג6 )ים גחן ולרכיסנע)

 ר"ח וסורס גתן דר' כרכנן סבכתך ור"מ ר"ח נססמסוי
 סכ)ס 6כי וסיס בסחו סמתס 6חר נמתן )מעסםמלנס
 . דסכ6 סמעחין מגם סנט) וכרי ד)6 ופסק נגדוגי6עומוק
 06 נגזוג'6 שמוק כס) ~tS'Dh הס)כס מכח ס)6 מקןועוד
 גסגע( 06 ו6ף )סס( סמלךכי וכתב וא'. ר6סוגס מגסעחס
 ומחס כע)ס 56) ססיתס סייס נ' 16 כ' כעלס מס)כסו
 פיסוח( מסופח כ"כ )פרק עיישגי ונסגסות . תכיס סלסכל
 וכסכ כסן סנט) ו:ס )6 ממגס נגיס לו סיו פסעוכתכ
 ר"' כסס סערדכי כחכ וכן עיקר רס"י דןכרי סססר"ן
 שמגס . שיכוח( עס)כוח כ"כ הס' o~3ma דעת וכןסלכן
 שכיק 5"6 סורס ומסרי"ק סס רכינו כרעת סר6"סדעת
 וכן )מעסס ס)כס כן סס ופסק כרכרן דם") סוסקיססרכם
 ס6נ נין סגדוגי6 ז6ס iDP . סרי. סכ'6 סיכע כת"ספסק
 כיכ6 מ"ע כסילס"י דממתנו 61ט"ג כריס מיגיס מפקען)6
 סג"ת ומדגרי סג") עחסוכוח מסמס כן סיקוס. ממוג"וק0
 חית זין )יח ס6כ כין סגזוגי6 06 6כי סכחכו6סר"י
 ממרדכי וכ"כ , ממתת מפקיגן 1)6 חיקוס יקי: סיכתזיין
 צי קים )ומר יוכ) סחתן תפס ס6ס סס כחכ מיסו .טס

 hptll סכ-6 סימן נח'ס וכתכ עעוג6 מפקיגן 1)6כךס"י
 למ"כ 6נ) מיוחס קודס דסיעו סססק םגו)ד קורסדחסיס
 ס6ירע ספק דכ) כמטחין סגי מכ) גר6ס . חפיסס מסגיל6

 ממ6% מפקען 1)6 ע"ס ממכירו סמו5י6 )יס דייגיגן וסכרכר
 מע סעדו or 6(1 כדין רקמתי קמתי 15ומ1 דסקעספיק6
 נכלן סיס 06 6ף hn~ol . ליקום ממ6% דקים סיכ66)6
 נרורס נרקיס )6 06 מנוהק מפקיג; )6 מספיקכן ספקסוס
 סכעל כהן r(o 7)6 מוכימוס 161מזגוק ר6ייות סגניכןכ"ס
 דלין , סיחכ6ר כמו סטרכיס כיז וס"ס ס6כ כיד סיס06
 3ח)ק דלין וסקגס, כמר קגין ככילן o'on מקמר תומרלמלק
 06 ס"ס וכר )ס כחכ 11 6כרייס6 סס סמרןכי עןכמככוס
 וסרב . כ6מירס סגקמס ךכריס רסן שמירס 6)6 כחכל6
 מסוס )ס כחכ 7גקט 60 פי' נרוך ר' ,כן סמוק)רכי

 S(pbtnt ר6סוגיס גיסו6ין כין )מצק דים עסמטזכיר1ס4מי
 מיצחק נקט סכי 01DD נכהיכס 6)6 קנס ד)66חרוגיס
 טדיס6 דכתיכס מקמר )דקדק יס וססח6 . עכ")ססיקח6

 סגוס6 פ' nuw3 610 וכן סמוק) רכי עדנרי סמסמטכמו
 ob סח0 )יס מכעירן ק6 7ס6 עדיפ6 דכחיכ6 ק"כ:()דף

 דכתיכס סיע 6"כ )ס:הכ נחגו כ6עילס סגקגיסדכריס
hDt7Dכמינם דוק6 מילמל דוקק )16 וכג'ינס מג") 61"כ 
 ךכסכ ן מג ד,כס 61מל גחן לני סליג דוק6 ונסקגקס
 מק לכי 6ס')ו כלתירס 6נל גהכו'ן קמן )חוספס 1ד6י)ס

 ננמר6 פריך )6 7וק6 כנוכס סוי Oh1 )הסיכ וקין .מודס
 רדלפ5  פפלגי י5  ורכלן  1rDSb  ו'רכי כסלוגם6 )ימ6עייי
 לכי 6סי)ו 61"כ כמונס כוחכין סיין כמקוס מייריסח:
 )סקסות יס כע5מס סגמר6 ט) גס ד6"כ 6יגו דוס מוזכ,גחן
 קצץ כין למ)ק דפין פ"ע 6)6 דוקק כתיכם דילמתמגין
It)PSנ' עמס 16 סעועיל 6חד קגץ טסם 06 )מ)ק דפין 
 לקפויי דסשר6 %(bn גל 5)6 6ערו דל6 סמוטי4סקגייגיס
 סספ נר כחסוכת 610 וכן 5ח6 )טפויי )16 קגין 6נ)6ח6
 דה, oDISns ע)יסס סקכ4 שין על כסדים מכ"מ()ס"

,ק
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 156עת פט רימ"א ותשובותשאליז
 נסכוטס כיון ו)6 3טי)ס ססטטס גס נפל סמומןשן
 , סקגין )חוק bSh ססכועס ערס 1)6 סקגק יחקיש . 606)6
 מקמר יידן כגרוןוסיס

 מנפט,-
 נסוס יתמייכ )6 כשכ מן

 רפסייפ ntut~nh רמוי  עירי , סוי רפלקס  ריטזטיס%קנין
 כד6ית6 פרווכ1) חקנו ODS  ר6)"כ  קגין  בו סיס מפר%פי4
 5חריית נו פיס ספר tS'Db  יפפפיס י"ר( )דף ססו)חמזק

 נכסים,  לו סיטכד לפזי ר%ל"כ ילין בו  ים כסר ס%נכסים,
)"shlסים סטר מסמט ד6יגו וס") מחס פסיג ימין דרבי 
 ססו)מ p~D וסר"ן דתרועות פ"ט סרמכ"ס סרי , קמריותכו
 1כנ,61) כרכ פסקו ומ"מ וסטור ע"ז סי' סמיימעי פסקוק

 ומקמר מסעם 6)6 ס)ינ )6 יוחנן רכי 6סי)1 ועוד7מסמטח,
 ל% לגין SJh O1~D , רפי  כגבוי נכעיס 5תרי1ס 13סים
 )מטוס ס0ק  יומין ר'  ריי  סרס  %פריכן רסס  וטור .פסייב
 S~h יומגן דרני )קמיס 6ח6 נכעיס קמריות ניס דסףסטיק ססו6 )יס סוי 6סי דרכי קרי3יס סחס ז6מריק ,7מסעע
 ד6מר סו6 ער וס6 6") , עסמט 6") מנמס היגו  16עסמט
 S~h  פטסס כפסס  פרפין  60גו מסגי וכי  S~b מועט6יפ
 ספר ראפר 3"ם  סמי% רילפS~h 5 דהר  כווסיס סלייוס%

 ס"ל יותלן ררני "ג %ט 9פן סרי . טכס רפי כגנוי לילותספיפד
 רליו ס'פ רפטפט, פס9  לפטכס 61ח"ס , מספי t)'hvלרינת
 ל5 לדחוס לגו מסיס "D~P בכתן וס"ס . פילח, סלי%כקוין
  תפולי ל%פיוטי פפססלטפס

 ים לפי רסליטיס  טמן ומיאי .
  סו6 בלוס ספפס דטי9ר  לליס ימם ל% מסוס  סו%ויטפף בסייפים רכי , עלמו ל%נ פרב  כין  סילוק  ראיןלמוכים
 hW'Dn  וכסכיעית וס כידון וס"ס , סטור טרכ 061"סיכחיד
 ואיר . חספס ר5ילו  olpn  כסוכו פלינו רל% , פספסרפרט
 פטפט  %ילו  ספככון טל סמלית  (OD) ססילם פך9פריית%

hSt. פכלל ,  פספפ  קילו בערב  מפלוס ספי רכול% יתדי 
 קרקס קוס  6ין רקס bto~n סם פספס וכן פספט,דבטרכ
 החילקו )ס6 דמי 1)6 וט',  פרחבול  רכות3ין  9ר9ט  יס1)ערנ
 לכ"פ וקפוי  סלטרכ )כיחו 04 0) כיתו כין סמוכ ג3ייחנכי
 , כו )מכו) מותר וכחת סיף סכתוכ גזה-ת רוק% דכינוcw  רסמי ערכ ס) )כיתו גכגס 6כ) יכנס 6יגו )כיחו קע"ו:(דף
 סל לכיסו לככפ ל% D"D סלוח פל  תיזר  ס5ת"י לע"נ61"כ
ots%ובר לכפל פרב בין לסלק  ריין רייס וטיד . פפיט  וסו 
1nSDhon שיתופים  כנון  פיתימיס  לפרפין ב"ר  סיין רכ"פ  
 גוכין  6ין  לכליו  פביטס מוריס  o7h  סיין (olpn .16קטגיס
 וס-ס סיחומי0 ע) מו,ר סטרכ סוף דחוף , ג"כ סערכען
 נסגסהז רייס% hon  בטלפי or פיתן רסיס ועור  ~ס.כיהון
  פסוס ריפ וסכרת סר וכו' מתלים נרונייס עלספפספיים רדיתי כי  יטן 1"ל  פופריס  פתמוכת  רכתנ  לס"ס(פריכי
  בלפו נפר סל%. לפי כ3%, רסייכו פריס כסקוס  פפילירקוקי
  בגרון יכל ,  פשי  בתו סססנס כרי %ל% להסכולפילוסו
  ספיכמיס  פסכלופ ע"י לו וסקנס מסלו  ביס זכס מכבר"ש
 גס6 וס36 , כנגדו סגחער3ו קכ)גיס ערכים  16 לדמןכיר
 טויסס סס6מעוסו )סי 0ניסס מכם תחגו נג7ומתונחן

 61כי  סחפן %בי  סייסס  סכסרלו )סי מתגו )חוטבת3לרוימ
  מ6ן ליב%  סיגרילו. סו סלן  נפמין סירת מפיו  howכגוס
 )סי )כקיוחו כלבו מכמר .)סי חחט כסן וכס הככרדפ)יג
  טחן orh כפס כזון  נ%פירס  O(~ctl סרכרום  סן60)י
 כגוון כ"ס ומקנס גער סס6מיגו סג6מ ככסיל 0ירס"י)כנך
 לו רותן  ריט"ל  9פן סרי .  סססובס פכ"ל פכ"כ וסלוסוס

 כסן ,קה )6  6גן  לדש  ניר עתשס ע0גטת 61סי4ערכים
 כסריך סו%  וכן  בו. D~r ל% בסקוסו  מפיו ביר  מפילםממתן

  נימן ביר פינם  ר5ס  %יסוס כלכוס  סוף פיינמלינמסובפ
 מ"מ יהודקו דכסל סמרדגי )נגרי 61פ" מגע), נסן גס)6

 לנוב? ס%כ כיר  פילם סיס %%'כ סבטל כש  וכס )6)כ'ע
 ר5י קפן סרי ,שנ

pbDS מ"כ 0שג )ט31ת עוגם מש כ6ן דגם )ומר 61ין לטרש.י15יס ריס זכות וכל ע5הצ %נ סערכ 3ין 
  בסביכתו סרסרכם רירך סנרי מר% 6יי, ots סכטל, ביסינכס

 כמזהך לפי ,  מתי nSaS לסודית עליכם  סיפיניכיכסרי
~ot)eכניס16% כרלין  סטפו ךוק6 סרי ס;)ס, ולכי  ספרן 5כי 
 סכטל כו וגס ל5  סבי  לסיטלת p.rh o'c5' סלילם ירליןסלי כי עתן נס% ch %בל  Jtro  לתיכלת יי  ולמן  ג60  6ס  וכייספקרי
 , כס  0:6י 6י 16מר וסמקכן  לתכירו פתלס  דליתן  רסייפירי

  סכיך? פ' כרציפך  לירי oh3  סיין  ~פן כל כטילסספתנס
 (b'Sr יגע סיס 0ל6 6)6 גר5ון oto )5 וכלן ,  ליב(לרף
 גחול סחרי מדק":ר )וקךק יס ועור . סגווג'6מחמיו
 ~?(o 6כי נך)ון מעס גסק6 ונולי 0כ)ס 61כי כמתן 6ניטויסס
 דדיק, סיע  6)6 גותתן 5כי  בלתילס 6)6 )ונימר סו"))6

  פתמילת oto  כסתויי ך0ייגו , מ)ת6 ח)יwt)a 6פרטן
 ~ס כפ"י  סייייג בסטת  כיליכס  כך  ססוהיס  לכךס,ירוסין
 .כ %ת כיסרלי OD מסיי ל% ,  נשך סתי5י סיס ל%ס"יריסין מההילס ch 5בל ; ככר  בסן ינכס  כך  וט"ן  סויותיסקייס
 נ%פירס,  סו9נ.ס  רירים  פסן מסיס טעמי חוס שסריותדע
 כסרי% hnth רסכי  מדייג כסטת bSb  סייך ל%  סו?ויזוע
 %מר גירל רכ %פר  כלוכן וגירן  ט':(  לרף  רקירוסיןפ"ק
 כך )כחך טהן 6חס כמס וכך  כי  לבנך יחן 5תס כפסרב
 יסכ"ג כמיימתי כחכ וכן , 5ס"י ל% %גל  ס9יריכיןנסטס  פכפי , כ6מירס ס:קגי0 0דכריס כן סן וקדכו עמרווכך

 clro' כח13 וגן נ"6 סי 6."ע ויטור וס6סר"יז6יסוח(
 קרסו %גל  קרסו ולח"כ חמקו דוקך כסויך גטרכסרק
fnh1!lpCD  .,סיפן  בתסי3יתיו סריכ"ס מיכרי נר6ס וכן ל  
 %"כ hSh פילי ל%  לצמר-כסיריכין יסchn  9 ככתןטפ"ס
 לכ"ח, גיסיי ל% לנוי סליפי%ין לכתר bto %ס  %בל פיר,לכסו
 דגחכו סגוס6 ס' וממרדכי D~Dh פ' ריס ירין לרריי .כ"ס

 כחסו' סריכ"ס כחג ועוד . מסגי )6 מיד גס16 6706פי)1
 כן כעסו 6)6 כן ככיס )ob 6 36) 0סחגס ודוקךססי6
 . עכ"ל ב%פירס מ9ני5 ן14 רפלמ% סוג כסקר  סףמטומן
 כיס )6 מ"מ סגיס0 סגחרלו סיס מס  6ף  רירן נלרון%"כ
 פילי, רל5 פכיסי  ליסי%ין בסיס  ול% קיריפיןבסטת
 נרסוס  וטריו כלל מכסל כין o)r רל% מסיי% יה"כב%מירס
 %ף גלל כהן  סתת סל% וב"ס  נופלו, פפולן l)t~DD יל5ס%כ
 bSD מכוס ממגו רוומיס )1 וגוחן 1ro( )טובת כסן טסק06

 )1 )סקיוח כדעתו סיס ס)6 0סיסoSD) 1( 6 עגיו'ד"וק
 כ6מילס סגקגיס דדכריס ותו . סכע) נסן וכס "6מעולס
 סג") כשו0קיס 0כה3ו ועמו ספסל כ%כ 5ל%  סייכי)6

 סססקו כ6מריס 16 בגייס כגיסו6ין 6כ) סר6כוגיס,1כ)יס61ין
 מפקען 1)6 ~כס ל%  1ס דכגרון פסיסY'h 6 , כ)) הייה)6

 bb , רווחים 4 סגתן )ר16כן ג6מין  ob ..%ף  or וב)ממוגף
  טל עסו קטבית יתימר כ)), שהוכן l'Dho 6ין דידןנגדון
 מ4ס עס)גוק כ"1 פרק סרמנ"ס כסי ולכן .  סיריוסלכסי
67ין

 )פרטיי
 ר6יס סיכי6 עד סס 3ע) מרוס 0) סטרכ מן

 גמ"ס מסגי hs שךס שוס  Ph1 06" -  סלוס  מן לפרטסל%
 ע) וו') קג"ט( סי )גמ"ע נ"י וסגיה נססויוסיוסרסכ"5
01SD%סל%בר  ופרן  ייני  סתרו ושין סקכלן  פן  לנבוס  סב 
 סרסר וקר:  פרטך ספ%  סטן וסקס פרט סל% פורסולוס
 מ65 י"3:( )דף 7מ5יעp~p 6 קמרו וכן . סקכ)ן עםסס7ין
 )ךרס שמייד %מ"פ  יח,יר )6 יכסיס 6חריוח כו סיסמ"ח

  ~otpn י~ס לסים טיס  סכן כל , ילינוני%  לסרטוןדמייסילן
o'hllnDOr  ס% Or 116  גס  פבו%ר. ~ס וכל ריה  כברון  כפו  
 וסקנס גמר כיס6ר גס מק3ח )1 תגחן ע6חל עומר)חקק
 ob רכש  כנ"ל( רפרף ותררכי  %סר"י מגסות נתכו דס6 ,)1
 גריס סגי ומג) . סגס6ר מי17 מריקין  6ין r:5pno לוגתן

 ו6ח ק) . רייס  )ריך  ריו ולהז  ספסון מנן פעוריםדסערכיס
 )חקסק 61ין דמעי) סס6)ס )פיסגר6ס

 טסי גרע דכ6ן וקונני
 וכד6מרי' בגרוי, 610 סרי כמקוס ע)יו דוקק מהמר דידןכגדון
 סגי )6ו 6נר6 ע"כ( )דף גסך התסו ת/-ק סנר ריביתהעגין
 רלעגן גערי% פכ"% סי' בת"ס פסריש פ?9  מסרי ,0ו6
 ע"ס גמור ת"ח 4 וכחנו בפלס  טלי  'IPP %סילו orלוון

שיי
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issצא צ פט הרמ"א ותשובות'שאלות 
 סלIDr 6 1כ) עילתן, h'5D ס6כ דעת כ6ומדגוח יכדןפעול
 מכ51י6 ט7יף ד)6 )סקגותו 6כ ס) דעתו 6ין עמםגננם
 כדמסמט כיס וכס ו)6 ג6מגיס ניד וסממו ייו מתחחממשן
 פ' שפסי כסגסות ונמ65 והע"ג . דלטי) מוסר"סעתכיכח
 מנטל כיס ,כס כמקוס עליו וקמן ד6ם רי6"ו כססגטרס
 מסיס ו") מסר6"י נגד וכריו טל כוס סתכיגן די6נרמס
 )הפקועי טסו חישקו וטעמו3חר6י

~llDD 
 זכתכ ו6ט'ג .

 )6 עפורסס ספסז יקנין מקוס דכ) כחסוכוחיועסרי"ק
 מוכרמין 67גו קלמר )6 עיסו עליו, סמו)ק כחרק נתרהעיק
 וכחב . ספוסקיס ממלוקח hib 610 ככסר6 ס)6למסוק
 ססוסקיס ממלקח דכעקוס כרם סי' ח"מ סנגר 1סכי16סר6"ם
 כן עמס ו6ס ט6ר5ס, עמס כ6יוס p~Dh מויין יהמרל6
 סגי נר )* 061 גו' מכס hlo 06 6% סקר דין 610סרי
 מוסר"ס כטס סמרוכי כפג וק . עספק ממק י51י6 %סו6
 כחמונס תסרסר סדכרי ואם כתחוח וכסוף יערספרזן
 סיו 06 וס"ס מעק. לפקוס דלין מהראי כזכוי מעיןזלטיל
 דכייגו ס5דדין נין ע 6ח ע סמכמיסוס סטמס סםמם4ת
 OrD 16 ע"ס תמכירו סמ51י6 ססוין וסגחכט סחובעכק

 ע'1 מלפגי np~hl עעסס )ענין סגר6ס 101 סטרו. 56)שכע
 עקף oh )סתי6 ופסקו עכרו סדיימס 061 )עסות מססייר
 ססדייגיס כתפיס כפרט , עכיסס דיסלש ךעח נסקו)סשה
 )סס ססיס ידרסו 3ל 6פס כנוכס ס)כס )דכר עלמןסקעו
 ס)6 3סן סרב סמימס 6ןר3ס , סמו 1)6 )סלול נעירר3

 גרס ל6 זו67י 6ליו, )כס סחו 1ל6 טפס 11DDיומתן
 ויימס ע) סססק סגסדרין ניע כמרדכי מוסר"סעחכוכת
 זיימ ט) שוס וכוס עכיסס )ם)ס נכסת כעירסעשגש

 :יסר6)
 Sen ץ. חטו3ס על פזת"6 מסריס סג16ן סקי3 6סלוזאת

 סיקול נו 5רז 61ק סיטכ מכ61ר סג") סולחךע)
 סריות סס ססיס שסר"ס תסוכם נין )מכדי) רק ,וטת

 קסס וכ! . ליום גתן סר16נן סו6 6מח 06 וס )נדוןורוהיס
 ססכי6 נערס פרק לפססי כסגנה כמכר לסיפך מכחכרי5"ו )רכלי , סטור כמלוס וטפס שפעו כמגם ת"ס דורי)סיסות
 ל6 ע וסגסגת סמפורסמיס OWDIDO מן ס61 כי )עילעע)'

 : פו11'6 מסר"ס טכ") .רציתי
 י5"1 ממס מסמ"ר tl1iho סתוי יכף ט4 ושביביןצ

 וסיקר . חקגס מותסס )סירס כ6סיסימ סמכני סיוםלנכי
 מתינס ע) סגש6ת מטס כדין מגכגי לסוןיעך מתגיס6להך
 כרכרי )כרס ממיכם en~h ל6סור 06 נפסח, לטונזכסל
 ק4פס גדי ?ntDh) P ש כמחיכות כל ליסור 16מרוקח
ornb1נסקר וס ממפקח נעיין כנני לסוני והנה : חחיכס 
 עוםיס 6מ סתר עם לסור מלים ע"י 06 סמולקיסשמוריס
 חומו 3ס' לדון 06 כס' ול6 נק)יסס לדון י36י"סככנר*
 61ף זכ נגלע קבוע עגסג נעעו יונע תיגי סחולקיסכרכרי
 עינני מיק) 6מד וסורס כש פמממיר ית65 6מד מורס06
 סיסמתן 16רמ 55 ש 6מד סכל מקמר 6מד סוס עלהבסס
 עמוס 5דךין לסגי )מומרץ לדון גראס סיס 4 6עגסע14

 מגסס גיר פרק כמרדכי מ6יור"6 ממוץ) ר' נוכריססיק6
 061, מסטסט 6יט דדי)ת6 ק)יסס סקריך o~ch ס' יםכ6ס
?hעסעפס. דועכך כק)יסס סטיר ול6 הוסר סיס ססיס בו 
 יכייס דשם פלוגתה נכי ס6מרו למס ק5ת דומם סו66ך
 )ללעיס blh )מלסמו 61ין לך 6ג)ס וסויי מולך. כחומךכסי)
 6מגס ס0פסד, רבוי )פי )סורוס )פעמים מטס 6גי נוסכגס
 סגמ65 חטם נדין נפסמ מתן 63יסור מעלמו Shrnכעס
 כי65 תהמר חחיכוח ם6ר על כ)) מוסם 6יגי מ)1מ כסרכשנ
 רפ"0 סי' פסם )סאות סרוקם קדום מפי מפורםשיסר

 6סר )6 עסיס ססחסס סמתיכס 16חס טמו ססכיסוגן6"ס
 פוסק נמ65 )6 תפורסם ספר וכסוס קליפס כדי רקפולס
 טךום ע) שסק 6ימ סג) כשסריס סר6סוגיס סשסקיססע

 pth היפילו 6ומר 6ך עדעחו ממתיר סמווס סלחוסגננ65
 נסיר 6)6 פניני )6 ע.כ כא' )דון כת)יחססתחמירין
 ככס )נון ס6י כולי למחמיר 6כל כס דנט)היסורים
 סר6"ם כי 61ף . כוס mnh מפס סכיני )6 כפסםכמכסו
 16חס 5 )יסור 5)י סרוקמ טס ססכיס כסור()סס

 יוסר סיס מטסט לידו % סיס 06 סנילי וכחגסרגגולח
 סרס טחן )סיטור נססת 1oan עדעס שסר ס6מרותנס

 מספוד DO'1 יעיי סמכ6ר כמש כסי ודגי וסו ייסוריןכם6ר
 ךפסמ מססו כין )סברי) גוכ) כחס 6"כ )וס מ,סמתפחס
 ממוריס 6ף מליחס ג3י 6נ) היסורים, ס6ר סל סעס)גוחן

 ס' כסן 6ין 06 61וסרין למתיכם ממחיכס סגחפסט)מחמיר
 מוריס ד6ורייח6 היסור ספק מסוס tStb1 יחירס חומרהס61
 ע6 6וסרין o)tb תססו כייסור פסח סכרין ג6תרכוס
 מגסס גיד כפרק נמרזכי דס6 ייסוריך )ס6ר ,ס חמסדין 3ין לספלים 6ג1 5ריכיס ע"כ וטוך . מלכס סלוגק6ג3דס
 161ח0 רוסו כל6 )מפיכס עחחיכס מליחס טעי עס:סטסייט ססיכ וכו' כרס ע) וסס6)תס טתהח)ח מסר"סתמונח
 סעס ג) וכפ' כח)כ. סגגע חחיכס וכן כס' מבעריסמתיכס
 ד6עו ץ מטס דין על מוסר"ס נסס ת65חי h~'hנתו7כי
 סגוכר ססס תסר"ס 610 ולדעתי קליפס כדי 6)66כצר
 וסקוס כממדמותיו נוכר סרוס כחסוכוחיו כי ו6ף מקוסנכ)

 מ,כיריס סג6תיס 60ר ע"מ . כרוך רכי כר עקיר סייגוענריכ
 6)6 6דידיס דידיס קבס 61"כ מסר"ס 16 מוסר"ס16ח1
 דכמטס דכריס למבר חמס כין סירס דים לחלק 7'ס1ד6י
 וגס סירס, לסחמין קרוכס ד6ו במרו גחכקעס 6ס- 6ףקסס
 כטול מסמס וכן , כמ)כ כמו )סחסעט קח יחיךס כחטם6ין
nhhכסימן סס י'") ספרם ק5ח דיס r*Dn ידוע סדכר 
 סף )6 ד6פייס סחררס כב) עסעסט סמלכ ביסורסבין
 ות"ס גסילס כדי 16 ק)יפס ;די *סר 6)6 עד וגו'ככיסו)
 ממסמעום 6"כ סמררם ככל 3ס)יסחס כח l'hc 6חחחמס
 סי6 סכמינס 1)6סר . כיייסס מסרם דיס מסמע ג"ם)מון
 בכטר מאיר פקרך מגפי , וסוס כוס O'~nh_ עלי)תס6

 : קציאנלנכתן ז"ליצחק
 6מר דימי רכ 6ת6 כי מיין דודיך טוכיס' כי דכחינ מ6י כ'ש:( )יו מטמייי! 6ין בפרמצא
 עוסין פרק כעירוכין ו6מריגן תורס ס) ותיגס יותריודיך דירי טלי ערכים רכס"ע סקכ"ס לסגי יברך) כנסתלמרס
 DDD יותר עלתי ט) גורתי גוירות סרנס רכס"טסקנ"ס לפי כ"י ימרס )ך 5סגחי יסגיס גס מרסיס כ"6( יףפסיי
 הותר דכחיכ מ6י רכ6 סרס עד כו' וקיימתי טליסג,רת
 ס,סך ציי TO 6ין מרכס מפריס טטוח מוסר נזימסמס
 w~rn 1)6 עסס סס))1 תורס מדברי יותר סופריםנדכרי
 מסע נסס ים 06 חיתר כת6 מיחס OatsP 0ייכיס1ס))ו
 תסג קן 6ין סרכס מפריס טפוח ת"ל וכחכו ל6 מסמפגי
 6ד6 כר 6ח6 דרכ כריס סס6 רב 6מר כסר יגיעתסרכס
 נדת מכביס וכרי טל ס)וטנ כל עול6 נר דרכךמסמים
 סלוסב כל 6ל6 כתיכ 4צ )סג כחיג מי 6") רוחמת06153
 נסן ס)וסג כל וסירס'י סגמלYbt 6 כסר טעם סוטםנסן

 סג"). טעס כסס מ651 הכיסס נמליל ס6דס סעס כ) נסןססגס
 נלנר יליחן )יס6 רק ח)י)ס 1"ל לכוחעו עי כמולק 6עי61ני
 SD סג6מר ,ס סלסנ כענין לע"ן סר6וי מס blolמלכס
 3פר עעס כסס סטוטס נמס ד"ת עט) יותר סופריםדגרי
 6101 )כסר סמכמיס נמ)י5ס גמס)1 חולם דנרי כ)ס)6

 6)6 כמחס 6ין 061 רנ גי b1'DC כיסרכן תיכ) ח6ס6מרו
 ולמס ויין כסר כעו )כ מממחי יסר?ס ס' פקודי ס)6 וץןככמר
 ד'ס מטל יוחר חורס דכרי ע) כסר טעס טועם ג6מל)6
 קמרת ועוד nbr . סקודס 3מ6מר יין קרויון דוקק ססססמו
 ודומק , כו' ב"ס טל סלוטג כ)  סתרכם טל רכ6 ימלוק6יך
 ניד מקת) ססיס מטסס ט) שלוק סר63 סי6מר ט61נדו)
פ רכ5 כי וס נמסמר (sff תכן . סגי נהם ע,מן ~11DSDמצמי
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