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 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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ע צא הרמ"א ותשובור:שאלות
 טויסס כמוסיף רק סר6שגיס דוריס ולסתור לחלוק 63ל6

 מכתים דברי על נגע עוין וס נמקר6 גרם, כי סגםעומר
 סגלגל כסר יגיעת מרסון סכיך דרסם ומוכרה כרזנדון
 )וסג סריגו מי גס ע"ע , ספירס"י כמו 6%ס spדוקק
 מסנק וסונור ot~tr סיורס כמת)6)ס כמוק דרך 3ססותספר
 טעם טוטם וקנות מחוק ךרך רק נסס מדבר 6עו כי6גי
 יכרח טכס סגיסס כין עוזנו מנסר כתורס כקמרנסך
 ססורז סכ) מוסר גגי מסמס ויותר Ostlls ס6מר ונסוונו'
 כי )מכחו %י סטין זרננן מף6 גמת יסכע חכמים 0)נדרן
 נ"כ ג6מר וגק תורס. מס) יותר מקוק 5ריכיס מכהיםךכרי
 עמס ג6הי הגסס עמודי וחקט טגדרו ותקגוח גדריםכסגין

 ot~h מעסו סמם כקרן 6סר. קדוסיס ס"ס 1")קדמוגעו
 )ומר ר6ף 6סר ע"ס כשמס)שרס

~O1tst 
 יסגיס גס חדסיס

 )סמויק סיס סדורות )קיקו) )מוס סיס ג'נין שרפ )ך.לנגחי
 bnich )ס דיית דרבנן 3גחס מיחס ע)יסס 1)עגוסדנריסס
 ס)תס נר סכ) מקיר סמו גקר6 כלמד ממוס קרסכלסר
rboגט ע) )עו 1ס51י6 כרסיס עמו 6סר ורגקת6רפ בק"ק 
 סיסים ט"י ססוכ מר5וגו כדת גיתן 6סר חיקורו כב)כסר
 סג") וייניק כמסר"ר סט)ימוס ככ) סס)ס ממסידסגנון
 מנייכורגר גוט)י3 כמ?ר"ר titlho דעימיס ומד מגי5כורקי5"ו
 6טר חיקוים ID1h 3כל כרכים מגט סורי 6טר י5"1סג")
 מסורי כסדר טסו גס דור 6חר דור סמכמים מסלכ)חקמנו
 עמו וקדוטיו הלתיריו וכ) ר"ח מרס %טרסס (ptrnDסגיט'ן
nriaסגשגס 6מו גט סוס ע) )עז )כו6.5 ס)6 )סמלים . 
 ט3ע סכ) סכ") )6רז סמ6'"ר סמע))יס רע סריס וסומגס
 סתו וקרץ סכ") מכ)) 1DD )סטיר ר5ס כו כלליסס3)יס
 )עגות גרכיס פגיו וסעיד מסכי) ךעגיות6 סר6נגל

~OD bP5'D36וכיתר מגט כגתיגת מש שגוס )ומר )6י;)וי ד:כיר 
 ' סיו וסער כרכיס )כס51י6ז3ריס

 יפיס וסג") מוק ל3)י
 סג) קחוכ וטס )סגינו סזנDVD 6 מגיוס ר6יגו כבסרסיס1

 3סס 61ין וכח כקר מס פיו נסב") סננ) ססו5י6סדנחס(
 6מר כח 51דק 6תמ מעדי סעידו כלסר 6מך, 6ין גסממט
 ימס ככ"ד סוגכם יסרק) כ) כערותן להכריע ר6יסכס
 כפ SD )עו )סולים )בסחו מכית רק וכ,כ סקר ךכריוסכ)
 ו)נ,ירוח  1"ל קדמוייגו )גוירת )בו סח ע6 סכסירסיסרק)
 סט*דו כקטר וכס)כס כדת מגט מסדרי hi's' דני %יםחרי

 מרון ניגן 6'ג . עעסס וגככייס ניו)יס ורניססמסזריס
 כדין סנ"ל סנסר טטס וסיטעוס רוממת כ5ו6ס גוון)סיוה
 גס . מט%סו פרי )ס6כי)1 מבמיס זכרי ע) וכלתגס)ועג
 61) סכ") 6) וסטו יזיו ססחויקו נעלסס מגידי חרימנסו
 טתגו ץ כרכת .ג)כדיס יכיו ומרסס פתם )6% 16%1מנמתו
 סכיטו )6 6סר יטן . כמרסיס סגחסיס 15חס ,ינסכולסם
Sh1% )6 סנמוסח גמסf מסמורים סז'ן 6ח לפיכס יקנט עד 

ot9ghaמטס כזגריגו גילל 6סל 6עקס 56י)י סגכיליס( . 
 כו כיסס )6 שיטור מסל"ל ססג16ן ר6יגו כי סיסוסגס
 פיט:( )דף ככ"כ מזגרסיין ,ס, נמעסס )סחוק ט)6 לסיגומ"מ
 16מר )ob 6 )י 16י קומר 06 לי 6וי וכסי כן יומגן ר'6מר
 יקמרו סמ6 16מר )6 ו6ס סרמ6יס ילמדו סמ6 16מר06

 לסו 6ינעי6 . ידיסס כמטטס נקיקים ס"ת 6יןסומקים
 למרס ינמק ר3 כר Sh1DD ר3 6מר למרס )6 16למרס
 3ס עט 51דיקיס ס' ורכי יסריס כי לערס קר6ומסקי
 ס)6 ר16י וסיס דיון כנדון סו6 וכן . 3ס יכסףופוסעש
 סג6היס מ5ד )קומרו ור6וי O(sff סג16ן ככור מ5ד)16פרו
 קטלגו )6 כגס גתם)) סחורס וסכמו סז3ר ט) עורוסתקגו
pvhnoi1ססס מי6) סיט וכמקוס )ס' )טסות עם 61מרג 
 ווכס סמופ6 יסטניס' סקווס ה) )רנ כטד חיגתןא

 קטר זסוי גכר6 ססו6 ס"3:( )דף סדר פלקמונרסיגן
 רמ6 6טי דלג קלוס לכע6 יתיכ 3סכם6 כשמתףחמרת
 כסממם גנרל 6100 )סוי S~h 3יס 6סנמ 1)6 *6כיס
 6") כ6פקילוח6 מחוי עי ע* כסיג 6י %' רנא66?

 : 3ס יכססו ופוסעיה כס ילכו ולדיקיס זכוס )כףידעוסו סטתש מן וכוח לכף רותע וסדן וכו'. ח3ונס 61ק הכחס6ין
 ומורס נכס )כ) גשגס סלסוח ג; וע) סגכלר כעוגיס, עכק מדין תמר") סג6ון סרכ עסו)ק r'7a ען כי )יו גר6סנם
 תסריק כמ"מ ,ס כדבר עדון נג3וריס * קעורת66ח

 נדון סו6 זס 3דכר סרכ p15c וסגין י"6 סינחסוטחיו

 זיג:2"2"י2פ2::2שב 2נ2ע,מי?ח:116
 טמן יסוסע ול' ויורם ייסכ ר"נ סיס טד וכר כךתעיזו רגזיך ע) עמוד ימוסס 6") טד כו' רמית S~h מונס16
 וטתד עתוד )מ51סית וקמרו סרס כ) סרגם עד רנ)יוט)

 51טריס 6יסחקיד 3ר"ס hPb 1)יע 5עחס כנוס עדקמרו
 06 מלער ק6 ס"ס %עריס לדוק דר' כמעמס כזכורות6ת6
 )וקמים וכו' גוקמיס מ6ן וגעכליס ת6 ולי,) ולעריס ס6י,כולי
 סג16ן כי סגס דירן כגדון סגס . זכר כע) ס") ,Dao)ר'

 ס) )לערן )מוס ים מ"מ ידו טל גפסקס חסים סחורססכ) ר6וי פרנקורט בק"ק כחכמוני נסכת סיוס3 י5"ומסר"ל
 סיתעיס מויגיס סג") סג16ן סיס)ק )ומר )גו ורוצית"ח
 גימוד ע.1 סג") 6ייוק כמסמ"ר סיסים סג6ון דיןאנית
 י5"1 גינ5נורק סמע1ן כתר וסק5ין כסירוס סגוגעיס3דעיס
 6סתקד כככורס, ונגע ופגט ס5ערן פטמים כמס מציגומסרי

 פולין חכתי סכ) )רכש כיווע 5טרס סט"ן יחן3מעסס
 סג") כמסרח סס)ס המסיך סג6ון יזי סח,יקוו6יפ)י6
 ככרוכית 5ו~ח 6קר סג") סרדין המון סכרו גס יפה 31"דיחו
 טמר וסות סג") IDD מגחן כמדינס )1 סגעטס o(srע)
 סג6ון 1נר6טס ע"D'h 1('h חכוי ס6)וסיס גגך סססןלימין
 כמעמס גחו . כוייסו 6סגמ 1)6 מ"כ מקיר כמסר"רסגדו)
 סס)ס סחכיד 36"ן ככבוד ופגע ווט) סמירף *רףדשקכ
h~sD)1"51 )מסר"6 י5"1 מסו") 5טריס , כ6פיקורוס י"% 
 סיס 6)1 וכקמח . וזיע )לעריס  מחי ועד צורף ידיוסחבק
 ממעון כרכי שיעור דרכי hTJID5 ו") )ונתמרס פסע)6 כי מנס טפס ען עסינו כמסר מחרטיו ממון דברסדנר
 מרכק דטרכ6 נוי~ח6 דסמע כ) מ16דגיס רימסתדנפק
6(1ootn ליסיס לנוליו ס"ד:( )דף כפוטליס כפרק כנוכר 

 סם)) 6) קרונים סס עךעיס 6סכגו ג)ע1ח מבמי כי3קרילי
 ססס חיו) סיס נמקוס ימסו נ6ס תכעס נכויס מ'1השם
 ג) סנדקכם סיכת ווטו לממות ניזם ata יעליסמסלט

 קוקו) סחיקחגו כי רקעו ר6ס כי יסינס וסגס . סימיס6*
 קמול ו6מרוגיס ר6טוגיס כגכ)1 ג13) סמ5כ וסרוססדור
 ר6סהים סקזתהיס )ג,ירח ימוסו כסותיהו סגטכמסדר דברי יסמטו כ6ס ק"ו 6סכגז נ%6י כמשות לגמזומונטהיס כי סגס . סג") ע) וכסכמה )ס' )עסות סס קמרנונסוג

 עע))יסס סגי ידו עמחויקיס סג") )מקיר וי6כ')וו%רהיס
 גחוגס טסרסונ; מקמר כע רכס למסוס ט5מגו סקןמגומ"ע
 כידו החומכיס וט) )טז סמו5י6 ע) רכ6 גודל וסט)גוקג")
 כ"ד מג' סדין 6ה טריו יקד) סו קוס יוכרו )6 %רעז
 מסרח סס)ס מחסיד סיסי' סג6ק 3כחכ ונוכרו גכררו6פר
 מקיר 6ת*( ומגריס ומממאיס ומחליתיס מ6לריס וסגנו .י5"1
 מכמיס ס) גדרן ספורן כדין ולגקורט מק"ק ס6ו סלמס3ר

 ר6סומס ומרמיזיו ע"ס חרס ט) סטכר OaD שסרולקשחן
 כתסר"6 סס)ס סמסיד סיטים )דברי מסכימים חגגומכמיס דגרי ט) 1DISC כדין רותחם כ5ו6ס נידון ויסק61חרוגיס

 Sffn מקיר ס) סטי) 6סר וגידף ומרמו טפסו )סמויקע"1
 ידו 6ח 6יס ירים )6 סב)טדו כיפם זינו כיח גמויקגס
 יהירתו סגס מלסיס וס כרמס גסיסות! מפסיג כלסר רגעו6ח
 ומטטלת כטייס חס6 זיגו ככיח ע)חו זמירת קיימתמס6
 דיגל כגי )ד3ר יוג) סספס מס 3כ) hDtr 6% סריר6)6

 ס0)וסג )מע"ס להרגו כי  וכסיח . 6סי ורבדרביר5
 להק ע) סמדכר סכ) ג6מר סג") נסר טסם פוסס 610גס
 וסר ע"ז h~9DD כסקס סחסיד ~llhA סו6 עתק טכסיסוד

 נטמיע ; 7יוbnuSD7 6' ודיש , bDDSD7 דיגך ע"פ 4ש גג שבסר נשזרע ועמסט
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 ויצוגו סנטעסוי גוססים מסחו רבעוןנכעיס

 מריקי כונך )ח"ח כדי16 סני) סנ6וניס ע) rDS01סר4 )ס51"
 6% כתוסו )סיחם מרון כינס כיסרך) סמיומסיסנעספחהז
 ונכ)) . עקניסס פן כחך יסים וגצמ"ס מע)יסס סמולן"מ

 4ס6 לכרכם כמר  סמסודך n~bo פל  גו~ייס סגנונשרותיה
ra~בנפ נסגרסס 6סר יפו סמטון כפר ס59ין נח  3ריערל 
 מש"ל  ססייס וסגיכ) סס51י6 סלעו ):נין )כ )תתסקו) לסמכי לבלסי  רריכן במויי חסר סיס6 סג"ל מפיירככר

 בו  סןרוברס  יטרלל בס  מ"ו לכייס קמור  יסוג ולןבסבליו
 כמו נעומד  ולכר יסק  מ"ו 16כי

 כעגליי
 ונדו) ע5מצ לפן

 כירך מס3ו5ע יותר ס' 6ת מתכרך 6מר 6מן כעמסטוגכ
 ות)עידיו ר"ח מרס נגד ס)עז 3ז3רי יסגימ 1)6 ס'ג6ן
  ~ס וכענין . י5'1 דורס כגי סמייס ע) מרוסס ע5ורחסליבי
 ט5פר 5הר על ייצגה( יפרע  בייויסין במרונישליוו

 פכם כרמס כפל לגרסס ייבל סל6 מקמר 5טנצבופמיס
  נתס1נח  סי5 91 . פנס  לטפם לוחו מסין פסיג ר"גזג-ס

 )עמוס טפין ר"ג מלס סמכם קמן סרי . רישו ס"כלסנ"6
 יגויס ז6יכ6 כמקוס ד16ריית6 ביסור מעת נגדמתסס
  )ע, ס651ת 6)6 ודייגו כממס מכלור 3דכר וק"ו כ"ס .)דגר
 יחוס 1)6 ר"מ מרס פכס )נפפ  ממפורך  סיסיםבפלפל
 ל.:ס סיח סתו ושינוו קו) b1O מ )קי6 סתפקיסמשיכיס
 וכמו סעו)ס מן ס6חכיס  16תן  פולין ob)Oo כי ר9עמסך
 מתמי)ס כש5י16 דש סקס כי פרע )פון שייןסע4גו
  כן , 1"ל סרפכ"ם  וכחבו  ס"ט )רף כערכין ים סרקכד6ק(6
 כחף סמסונג ס6ש  1פ עזן ל"ו Oh3 זס )עו כעיןסו6
 6וי בו סעווכרח סגסרס ס6סס )כיחו סכגיס )כלחיכירת
  יכפמ כי כו 6גמט מוכטחיס 36ל למריחו יסיס וגכ)חרס
 מכתים כוכחי )סקסק ס)6 נרניס ס"ס חקוס  עופיסונס'
 סמממיר 1כ) . מזעתו ומכין מכס 6יס סו6 כי ממציוכלסר
 רכיס  ומכסי) ~O'O'DDD מן 6)6 6יט 3וס כיו65 16גש
  סניסר6ל  ספיוהטוס כפספסוס  מווי )פוסעים ידהונק
 לפקפק  וקין . זב  ליוו על ר"ת סל  מרס  כבנין  ספררכןכפ"ם
 )קול להום ט5תו SD יהתיר ס)6 )סכרימו יוכ) עיוקופר
 כמקוס )כגוס ס)6 כו6 )כ3 ורך יר6 סלנו עומר גדףעלס
 כבחי ע"כ . )ועתוככיס

~t;trs- 
  סכל תימר כוס דנריס

 כהסוכת סו6 תנוקר כן כי סו6 ךיע6 )16 סכי  דן רל6רישך
 נספרו 3"י סרב  סכיכן  כבסר וסרסכ"6 5עח 3רסר"ס
  קו)  פלין פל מיסב  Qh11D עזר  נקנן פ"ב בסי'ככרוך
 5ממ בי סי"ט סיסנ תפס hSO1  סיגו ג6 כסילי16קידוסין
 סחפי13ת יפיץ) נפם יסיו ס)6 מסוס ניו יסחתיר וקיןחע
 ח)מיד ט) סרסכ"6 וכמ"ת DD(1 סרי5י )נקי רג) כףפדלך
 btOD וכסב פליו וכעס  בוס ככי651 )מממיר סרוס8מד
 יסרי) פרנוס 6סס פל 5סד פרין טיספלל מולסרעם

otntnnoסיס סכך סכחכת ומס . מידם ממון  לסו5'6 כדי 
 hnh1 הומות מתח מגסג סי6 עס6מיט )עגגססמגסנ
 חוססין 61ין עד . כו' 6מר יקוסיס 06 )ענין סו6 קו)6)ירי
 כסיסים 36) נייי 3דנר 6)6 למיג מוכסין דלין )קו)3ום
 . עב") גי) קנ) וס 6ין ריטן י65 כך ומחוך קו) מ"י6סדייפ
 ל5 נכלל וסוך לסקל  סחפרי כמקוס )ממעיל דלין קמןסרי
 כ"ס( דף קרס ר,") ודרסו  לך  יייוי לסי  סריריס עכלמסור
 )6 כחסטט )סיוח ח) מסיס כיוס'כ ונתרעיתןבפסלו 6ללי לב6 יפסח ר' פל ר"ג כגיר  כ"ס(  לרף ר"מנפסכס  סמ)ייי כפו ~ס על  ופווין  סיגגין 5פיי 6מ"פיטעיס6חס
 דכרטס ס"ק ו6מרי' )מחמיר. קערו ס)6 נדבר Dncb"כגי10
 וכנקר ויקרבו יטו 6יס כ) כטרש 16עריס כ"ס י:()דף
 קווץ o7h כ) שמריס וכ"ס ונקומך בסככך סג6מריעמדו
 וכקומך כסככך גשר )תם 6"כ נדרך וכלכחך  סג6ערכדרס
 מ"ר סיכנש 6דס סכגי וכסעס שתןיס 6דס סכנינסעם
 וסכנתי כ"ס כרכלי )קרות וסכרתי בירך כ6 סייחי 6גימרסון
  ספברס כע5מך )מוכ סייס כ61י ~SJb סליסעש עשו 'נענעי

 למק נ% נספן רב כגמול סתם 61עוען נ"ס ונויע)
 וניס פממיריס רכזם כמקוס וקפלו סתוספוס סחםופיוס וכו'  טרפון 5"ר  ותק עיתם מיין 3*ס כןנח סעוסס16מר
 מייכ נ"ס כדגלי סרס ob 6ט"ס ע6 כניס ענד ן6סמווים
 נ"3( )יף כרכות ו6יתhon 6 )סקסית 6ין 61ף ,עיתס
  רספסילן עריס 61כ)1 ככיס כמדר עכר SD1 ווסנ6לחייי זפ" כ"ס 3סונג פכר סו פוך וסכפ  סיכל פילטלין
 ולקרוח )סכוכ כנון נדגר קוט ק5ת סיס כעקום bStp ss~Ssb מ  %ין ברנר  ווקף  ר5"ל כב'פ לסמפהו ויטפיליס
  ד)כ'ס 6)6 ככור ירך יותר ךסו6 עטותי עויף דס6ק"מ
 וכיס  כנ*פ  לסממיר pb בסכיבס רהן, ולבקן בסכיבס יולךג"כ

בטלי
 סם ספסל  במיוב וכ"פ . לסתמם  ריין 6סס פגין
  )עו 1)ס51י6 ערכו שמרש )ס51י6 ע5ש ע) מתעיר  06פיפס
 ה6ן סעורך מן יותר 6פן סעויס נוו) כי DStln סנטע)
 עת)1ק ססש פכ"ס הס נתרדכי מסר'ס נחסונת ומסיגו ,%
 וסיס לכעס  5מר  כסר שכילת נענין טותן ט) סממתיריסע)
 )טמן כירס סוף סמרור נע) כתכ וכן .  לפסוס סוכרמוסב

 )חין סמוס3ן מתק )6ט) ס)6 כסכת ע5ען ט)סמחת?יס
 6510ח כענין וק"ו כלם , מטמין  6יט  סכמים  מברברימסחר
 כחרמוחס סעו סגורם כ) טכ)כך וב"ז ר"מ גיר  מכבר):ו

 סתדנר ערור ורקס 65 ממעש ע)ע מ) ררנלן וריתמהו1%ח6
 ודנם לעו 510י16 6סר סמרנ)ש )קו) )נס ומסו סס6תיטע)
 סקסם כעיגס געגסי )ך3ריסס וס6מיגו 61כמס טניסט)
  יגיר ג3ר 6סר s'p 714 לסמויק כשמו מעמס on~soכ"ס
 44ך סגרירי פל ונפרס פפלי  IDPO וב"ר לורב פלנוזר 61ני כג") סוער כגדוש 6יי  עויין וע"כ 5שי למפיצךפלי
 נגש ונף  (nl~pb מיסכו "צטמ סכתיבסי במנוסיפלצו
 alb וכל פסלתי לויהן פי5ז6 ס6י כי  וכל תפס מפס6סר
 6ת סג") ע"1 6כר0ס סר"ר סעסודך דנר  סוף שפפו,עזום

 עיניו ויתן לקח 6סר נעקמו וירכס יסקס וסיגיו ייר6ס6לסיס
 )נרכס סק))ס כע"י 4 יכרוך 161 ומהתמס וככורכעומר
 יסרק) כיח סתיסן בפ 6סר )06 וככיח רם) כצית כיחוויחן
 ןור 3ן 6ין כו( דף )ע"ז כ6ר,") סגות) )כילת נוכסול"י
 . 1505ף כ4 כרור סג")  כל כי  מנגוף  סכסמוס סיכון עדכ6
 6סר וככיריו רנותיו 6מר געסך )יגייס סחיר 6מרכס
 )סכיך . סוכות כדכר עורכות )ערוך מרכס דכליס כוומכרו
 ר5ו 6סר ססטגס סע)תס רכל ע) כרורין וסטייגוכרין

 לס ססיס  ווכח . ככוזס ע) )סעעיוס . כערס מגןסקור כי . כיוס טקס 1)6 . ונסווס כקסתך . )עגנםססור5יס
 לספוקי לקיתי )6 עמס כלמד ולני . וסקוס ליהריפ .לפרס
oton)כל כי . פסל ספועל ילסטכיפ  סישל. בכל  לספכיס6לסיס סירי ככל ולהפקיר לכיס כיתי ר9 ל9לר  סלפני 
 ומשחר . O"b1  פיטם היכן  ספפורספים  פן  סססרבריס
 כשנניס )ססכיס סיום כתהי וחכמיי חכם )כ) גיגקססרסיח

 : ממסוס () נ.כ נבקיסג")
 וכלעכס שסכור עויות וקנלו מגט ססדנ. סגדו)סכ"ד ונרי su יסוותיפ מ"מ בגצו 1תעכג1 סי") כל כחנפ הנה.

 וס ע) כתוש ר6יגו 6סו נקמטויס סכ) מסוירכקטר
 סנט מסררי סמכמיס כי ורבינו  מלזכר ע"י סכ)וגתקייס
  נפגיר פירס ונסוו  וספסל מרס 3ססיסות וכחכוסח)יטו
 ost טוני 6י פיסס 4  סיגרוס  טיכיספ כו וכתבו סני'לסן"ז
 וכפפיתבו  כפילו יס6  3ץ  ועפיינק וכיסס סנט מסדרימשמיס דכאי (pvno ג"כ כלגו )כן . רונסון )מוסכ) כידםכ61
 ר16 סס כי טויסס  )סוסיף ר9  פרבריסס לגריע  כינו ל6כי

  מנגרס מרסן O'D כי וידעו ור16  5חס  ,ר 1)6 מגעגתיגח
 הצעק )ירד ע5יט )6 וחן נעדוח ססוכ6 וכמו 6וגסנ)6
 ימל ניסרתן %  ססיס סדפס  פל יפזם  ופיך  לפתקיךיסור *16 מכפיס ס5פוי נפייס כי ויוגב מטופס גס  סלסדין

 סרסע 1se פס סנגרם יס 6פר כיסר  פפוסס גטנוסעת
 :pD)DS כ"ס .  סגפ 56ל משוט סופך סנסורר  ט5יפרסקי

ענדתי
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 תבחר נכוין מטוטס גט צדין לסקריך pb כי 61ףשכדור
 סר51ס סניור מיס סו סוס ית65 ס)6 כ)) ora למוססבין

 סחירס )גחונ סירסרו וגמי סגווגו ממס 6מר נדלךמכמיס דגרי שרם 161)י כתריס עימו )תקח מקוס סוס)סתגקס
 ר6סין מוסכ) מסולר מבמר 6)1 מדיגים סגחנ1 ולקס3ט"פ
 כסריס טדיס כמס כבסר חפי5ס ושסם מרלון )יחןססגט
 סופות כ5סלוף רק קינו ססכ") רכלי כ) בכן . ינידוןיעיזון
 סרכריס כ) כחכג1 )מ לטסות טח תסוס 6ך . ~otbnומיוח
 כמיחל למקר פרו e~'5wD ומרפס ספן דכרי גססג")

 מפורסם סגם , )גע ממגרס סוטיך ססוסר ובמרממפורסמת
 onrJ וק"ו מטגס )6 על סטכר מבחר )ס)קוחו מרבוידי%

 כקטר כשטקר כמקוס כ"ס מגביר ו,יגון מס6 סוויץס6מרו
 מטמר כלוחו כעס וסיו נקתסריס סכ16 סעויס כ)מטיריס

 ונר )ענין תקומות ככמס למרס הדוס סנט גחיגחט)
 ק"ו סגים כמקוס 6חד טל דלין וניטיןי וקידוסיןסרוס
 כמו מכ' כפתוח בינו . כעלמך )עד 61פי)1 רסיסנמקוס
 מכחיסיס סוכיס 3משס ק"ו ממגיס פמוח סדות 6יןסומרו
 סים ע"י ססוסר ר16 )6 ס6מריס ד)מ1DIS 6 וקין .16חו
 וגומל מגש 56) כמוחו כוחי ל6ס סרסע וס רק טיגשלחיות
 )סיס רבוי היגו נמור כטוח ,ס כ) כי לביס, היגו ר6י%)6
 כ' דין וכ)  תריס הכמעת דיגי כ) נתרעלו וחל"כ )63)י1

 )ענין במרו וכן גחגרסס )6 16מריס וכ' גתגרסססומרים
 6חד כמעמר מכיס כ) ודקי 6)6 טומ6ס 1)5גיןקידוסין
 ספוסקיס כסדיך כחכו וכן רסיס. סף ר6י% )6 6מרוכמקוס
 חגן nlD'h ס)כוח מסגם ממגיד גמ"ס ו6מלתיסר6סתיס
 סרסכ"6. ותמונח ירומם ור' וסגסררין( מרדכי נסגסותסו6
 )ומר כחכחי מ"מ ופכוטיס ג)ויס סדכריס 6)1 כ) כי61ף
 סמכפמוס ט) דכס 1ס651ח נקעו סחפ5יס טעי סעיוחכתם
 ק)וגס מר6יס מ"מ פרי יעמס דכריסס ס6ין סיודטין 6ףכי

 עד סו6 ועוותו שוס מעיר )6 מסגי סעד כי גס ,כרטיס
 מ"מ סמו ורכים קמחו סחוס סטו מן ומוכמס עזמסי
 6סר ס6מריו וחכמים ר"ח ממרס מסד גד1) לעעםר16י
 ומוכטמ 1ס1כ,-ימן שכיסס ימיו וכמיסס . נג"ל כותלכדו
 מתורס כעדכון ויר6ס סעף כפי לליס סיחן כסם"י6גי

 מסר"ר סג16ן סיסים סחכם ס) )6יג6וחיס יסס6 ו)מומכעיס
 נח h'o כי 6ף לטגנם סטמ6יס ל15 6סר סע)עס טסלוי,יק
 )שמיס 6ס')ו כרולס נריח nffn 6ר7 ועתירינדחיס
-otllts1(סחולס ככור וס"ס מנך ס blb ר"ח גוירת ע) מטו 
 וכמרע סטמו וקדוסיס סגט 6ת ממסדר נט) סחכסוככור

 יורד 6סר סט"ן גח; ס6יס וכפרט . וטחביו סג')מסעגלם
 מסרר'no 6(o ע) פו,ג6 )ק"ק כתב s'p 1'wQD1~%אכ
 פגיו סח5יפ 6יך 167 וקנחו )עת כו נורקס צמיגות6יך
 1)6 כטס דוריס לכסן וכר 16ריין ו3ר ומכס IPr טל)דגר
)מר

~toon 
 רסס ט) )ריסו( יסוןס ר' דגידסו מרוגן 15רג6

 סטן )נחן סיס ס)6 כ"ס ככוך כו נסג 61פ"סשמעגיס
lpo5גנכ 6סר מפעליו רוע ט) סגידוסו עכמ ממכס כגטו 
Srllוטוסיק 6"ט)י6 מכש כ) . ,ס ע) %יד101 מגיס שם ש 
 קמר פסע ע) מט6 מוסיף שחס )כ) מפורסם 610כיסר
 יכל שוי ולכן מגייס נו גורקס סתיטח סגיס h1g1על.וקן
 חסיס וידי סי") מסגקוכיס ססס נקמח )גקו6 6לקיסיר6
 כרקס, ע)יסס סססי)) לרמוש כ) ע) )ססכיס כר6סיגסכס

 סגדו) וסג16ן גוט)יכ ומסר"ר ני5נורק %6דק עסר"רסנ6ון
 מסר"ר 1סג16ן ממס 6סר חכיריו טס מפר6ג )ייורמסר"ר
 מכר"ר סג16ן טס ו") סכג6 מסרגל וסקדוס ס:16ן 3;יסל6)
 ממסכימו סמכמיס ס% טס כ)6דמר סו6 6סר י5"1 5)6)ינמק
 חסיו נקנס שקש ירקח עט 6סו סחכמיס כ) הו סינרע)

 : היו16 ייגמעו כטס וכ) כלמרססנס
 ~obO . )עגגס כסוחויס י5 6ער . ססנוגס דכוזל

 כעדם.. מנן %וו כי פילס. עלס 1)6וכסודם.
 וחקוס, הלמרים )טדס, לס ססש nbr1 . גטדס טללסעשדס

 לסכים סככות. 3דכר מערסת. סעריט מטוחןמכמס
 )סמ"ק וסע . פסוקות וסככות . כירורין וסטר .ג31רין

 מקיר )סו h'51DD 6ח וכרקיס 3ק1)וח ומהריעו .כמח!יקוח
 כידו 6סר וג) סג")'סג)

~trnD 
 ע) חרעק וסעיפן געו גס

 )כ61 סר16יין סכסירוח יסרק) כנות ככ) . )1 מוחרתסי6 כי . מסודכתו s((ol ס)6 בריחו )טת6 ס)6 סמסוןךר6ט
 עניו סחו ככסל חרון עגמו יס6 יקח כמרח 61: .)גנוח
 כדכריס כחכחי ממן כלחד 61גי חריסין, וכטרי לסופותכעני
 מעמס וו") גיטין סוף מרדכי כמנסוח ד6יח6 ולליחיסג")
 סגיס61ין וקורס )6חר PhD')1 לסחו כגירם 6חךככתור
 וכסכנן כרייס . כחוב סיס ויסרח) ממס סכרת קי)ס51י6
 0כ10ר 6ת ל"ת וכס: ס:טוןט מן )יסגוח ר5ס )6)חופכ
 ק)6 )16 )נט) וסנוטיכ ססונ 6נ) , 6תח 'מ65 ס)6יד~ט 6פי )חוס ים גיסו6ין רקמים ק)6 דכ) ככר גט )ס)תת
hto"סגס6ס מסני מן לס~י6ס ר"ח ורלס כבכיי דססק 
 )יי,ר מכר"ר סג6ון סכי6 כבסר מקנזס טכ") 651poחר

 ך6ע"ג שומרו )טעון מקוס לטוען ים 61"כ נססקיו.מסר6ג
 וסחנויר ר"ח סחם כ% לו )מוס יס מ"מ 6מס 'מ,6 )6רסקו)

 ט' פרק וסמ"מ מהמ"ג מלסין )וקוק יס וכן 1כ1'סמחיס
 מעסס כצ6 דסכל 161)י זס מטסס 'סס3י6ו פיסוחזס)כוח
 דים מעים וסמטיגן סג") סגסוח ססניCatn 16 מס6מז

 דייקיגן כי 6כ) . כסר ינט בע"נ )סו למקום גע)%רין
 6101 כן 16מר גיקפ1 סלנו מי רק (ss קוסי6 מכבן)יכ6
 ונרי רק כ)) ors ')חוס ופן ססכר6 ומן סגמר6 מןמכובר
 16תר וחחי)ס . שטמי ושח כתרי 1נ16ר נוין )סס יסר"ח
 TID )שסר יורט מסיס %דלחו ר"פ טל )חמוס .ס כבמחכי
 כט)מ6 )ט, כבקוס )סק) כפרן טמר )6 ו6יך מתורסמן
 יו5יD 6(O1 סרין;1ט1 סב) )רמ6יס ויר olpn כ,ס גוחןוסיס
 סכופין %חן וכפרט קרקע or'h 3ו )סרות גט ע))עו

 סטשן ו6)ו ע"ג( )דף סמייר פרק ככתונות כזהגן)סו5!6
 וככר לכיפו (h(bo1 מנורסח כת )יימ )6 )עולס 61"כוכו'
 וס5נוטום' ספרנות מסגי 3גיסין נוגס 6ין דכתוכוח פ"קסתרו
 6' סמ6 וסר%וח 5ג1טוח )תקנת נ11 ככי651 לחוס סיסכ"ס
 גט וס5ריך סגט ע) ;tDS 5~י6 סנט) סמ6 )נפססתירץ
 סמ6חר קומר סי6 רמו5ס וסכרת )עמס ניגסת 1)66חר
 ונס6 אח"כ )rtsl )חוס 6ין מיג %יסדת ורייס חסיסס6ס
 ShnD11 רוומת סס)כס 6ף כי כאס 6יע וצרי נפססתתקן
 ט) מכעוס )ס51י6ס סייט Ph~nw דכתר )ק)6 מוססיןסטין
 קמוח )כל למוס ל% סיס 6ס י65 )6 )סו מידי מ"מוס

 וספוסקיס  סנמר6  לרכרי סו1blJD1 Os~) 6 ושד .ססקריס
 רס6 סקר 6100 סידוט כזכר כעלמך )rtss 6סעי )חוסס6ין
 קריך otO ממדינת גט סמכי6 ג'( )דף גיעין בליסחק

 ננמל6 סחס ו6מריגן וט' נחתם וכסני גכחכ כפגיסי6מר
 b51p ס6י סס ופריך רכנן נס סקעו טג%סדמסוס

 מד ליס וססיל ונטרטר כס) 6ח6 )6 חלי 05 מלרכי ד6יסי6 מומרצי
 גוסנו כמס כסגי ער ד6מר כיון )יס Scp1 ומטרטר נע)6נף
 דנהיל לפרס יס וי) )סתות כ' סחוססות סס ופי' וט')ס
 כעלמך )עז ש6 עיכ6 מסימן ז)6 ע"נ qh7, ממס)יס

 סיסיו כן )פרפ )ר"י )ר6ס 61ין עד וט' 61"חמיחס)
 יטו מסוספסו)

 וט' נסר 6100 4 ךקיס כיון כעלמי
 6כ) ))ע, טי6מיטסו מיי% )יס וססיל )סרם וגראסטד
 כמקנתן מכמיס סוטים מס וספחם , טכ") כסר סגטמ"מ
 ממסו ל6 רננערY'b1 6 ר%יל.  דרגש מעסס לסי געלים)ע, 6יכ6 לכתי דס6 ומערער נעל 6חי )6 תוי %04וכ6 ד6י קלמר ע6י 16 נחחס וכשי )כחכ כפגי סמ)יחפירפר
  ייסו6ין וזדנו 5נל הרי יספי  ילסגי  יסי5ז  רכסר ללעו6ל6
 יעפרטר bs מגש סיס 061 כט)מ6 ))עו 6סי למיחד6יכ6

Wg
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 14 ד6"נ  כליס 5קץ דוס  סלעו, עכמ סגי גפ וריכססיסס
 ועערער  כפל י5  ר5ס לופר נוסק וכסוס נסלמורלססעיפ
 מחס כחכו סתוסנדס כ) 61דרנ6  לטרטורו קסוםסיס

 ד)6 ימרמר ותו , )נעל 04 מסמניגן 1)6 לכפסילםסשוס6
 סכעל )rnss שי6מי8 וממסו hSb ונט) נערטורו סנטגסס)
 תירי דמ"ע מסי6ין 6מר 16 מס61ין קנס )י עם נ"יכותי'
 )חוס  6ין  סלסלם עימר גמי כמד ך6"כ וש ה6פ bSויגע
 ומס מר )י ועס רא כדפ" כעקמך יימן 6)6 ד6יממקמר
 ד6'כ וחג כעקמך רינון hSh 6ימ וכסחיסס מקמר תרי)י
 ןס6 וכו' 610 חוערbSlp 6 ס6י ננמל6 מיזי סריך סוי)6

 מ6י 6"כ רנק כס סקי)ו עגהOIDD 6 סיסס סחקגסעיקר
 סקי4 טנוגotDD  6 רפ.פ  סחייס6 )6מר 610 חוער6פרק-
 לנק מסו 1)6 סגיס61ין 6חר עריס ירגפ ob 6ף רכקנס

 ס7נל ניעיקל lsp~n כמו עיט! עמוס רכנן נו01קע1
 דקודס כטרעור נמירי כרמך ש 6)4 6מד )ען)ס6מין
 קו)6 ס6י פפיר  פריך ולסכישניטופן

 מומרדי
 ותסיס סי6

  וייסק 1)6 נקעו ויערער כע) יכול יכמר מעונשיוסר
 לבז  יפילו  כ5ן ו6ץ  פיעל לעו rb נסרי 6בל orנסכיל
 ots 6ית מבר6 ומכרך כעלס ותרי מס וחרי מסחרכע)מ6
Wgllע) )ווכתס קוסי6 כדר6 6"כ כו6מריגן סוכר 

 : דר'ספעסס
 בפגו  פי6פר  שיך  היכו כ6"י גפ ספבי6  למס( רגרסיההו

 3חותעיו יחקיש טרורן עניו ים 061 וכו'לכר
 ph יופגן ר' 1ס6מר מן hnti'h בכמס ערשר כגפרך6ערי:ן
 מ6י ניגסו וסלי תלי תרי טרטור bSht ממגש סחותסןשר
  ופססך זכע) עשור nDh 6(6 סמוך לסגי דסמכתטיח
'hth6תעכיר סנט ע) )עז סכע)  י51י6 רפ"פ  פריך ל 
 פם"ל בב6  גפ גני  כרפריך סנט 6מר הרגש נעמגסק)
 סעךיס ol~o סועדך )6 סתם  רגם  לותר  וקין רעיל.  ריי)סי'
 סועת מן רמוק דוס )כ, ollp )6 6נ) סגס6ת )6מררק

  סססרוח ככ) סמועי) סתיקע ססו6 במותעיו ויחקייסדתג6
 ו6דרכ6 סגיסו6ק 6חר דוקק 6)6 יסגי )6 וכ,כבפולס
 כמכו6ר סברות עכס6ר יותר כגיטין סקריו דנריסנכמס
 כערעורו ססוני6 )מעמיד 6ססר ולה ותו 6100 נסרקבס

  כ'נ( לרף רכתינוס פ"ב  דנרסילן hen .  3יס6ס 7706כע)
 ומגיס גחגרסס 16מריס סייס ח65 )6 גס6ס 061 לנגסו)6 י סרי עת )6 6ומריס וסנש מח 16מריס o')D עחגן ר'6מר

 ו0הך ת65 גססת ו6ס bns )6 סקו גתגרסס )156עריס
 סעו חרגכם 6כה 6מר סיס6 ש"ס ריס6 ע"ססרס

 שער 6,
 olpn כ) עא6 ד6מר hitb111 כסרי הכגן 7סימגוסועת

 עס )6 רר"מר וסקי 3' כ6ן סרי 6מד טד מכמיססס6מעו
s~oכסמי)ס בסי' סכי 6י סניס נמקוס 6' ס) דבריו 61'ן חד( 
 1)ית פס עקמות עמך סמר 6סי רב ד6מר 6סי דרכ מסוסגמי

 6מד ועי גחגרסס  16מר 5תר פר ~'hD  מפך  סרה9כפסיס
 דק6מר וסקי מססןי 63"6 חרווייסו גחגרסס )6לגמר

 6סי רכ עז וט' תגיס כמקוס דבריו וקין מד s~oיתגרכס
 מיסס ימגרסס עכסע מת עכסיו עריס ך6מרי כנון16מר
 6יס6 06 )ס ד6מריגן )כרורי 6יכ6 גירוסין )כרותיליכ6
 וסר6"ס סרי"ף וכחכו . 0נמר6 עב") נימך 6מוי סוידסכי

 מיחס )"ס ומן )6מר דמסס7י וסיכם 6סי ירכ מס6וממעיק
 ליססילס סילס6 ל6 5סדדי פכמסי bp1 סיכל  גירוסין1)"ס
 . וט' נתרפס וס61 6סי כרכ 5ffptI 6% )6 ייסלתו6ס

 )6מר 67י סניס6ח )ךדס מהרי דסוגחתכו )וקוק יסוססת6
 וסמכת שית מ6י מגסו וחרי פרי bn~ith פריך פ6יסמס6מ
 ותוי ונתרי ופסק 6סי כונ קא דסt)eb 6 משך06מ
6(6% 06 nhD) דנתקייס כ6ן נמו )כרורי ו)ע6 נמקוס 

 קלמר ועלי )ברורי 1)יכ6 610 ומ,וייף למריי ותרינמוסמיו

 הל6 % נפקת ד5ס עדשי  סר5סוגי0 ז1ן6י מכהםשמי
 h)'b ותרי הרי  ססו5 עימר וע"ע  סדיך כפלפל דמלפז%של
 רפד ותעור hDt51h 3רימy~e 6- ע6י ד6'כ 6יפ זזם ,5עו

 עמק וי דס6 מסיס פמות ערשן 5ון 6מר יוחק ר'60
 סר9  כרפוכפ ריל6  לפבין רק 1Dhp בפלפל לפו לפלין)16
 ונעך )יומסין 6סו עד ע'פ דמט)ין דינך נכי  רכתוכוס3'

 סעס6 7)6 ד)עי) ז6כיי ססי6 כדמוכח 6h)'h tDSחן
 פריך )6 כ6"י נט עכי6 ךגכי ע"כ ctrP~ 6(6 )וגץמסוס
 געי גיגסו וחרי חרי דרכיך 60 61"כ )עו מסוס כיסדמוי
  ממסו ל6 ותפ"ס  סיסיפ קוךס מיירי ט"כ 61"כ סריךעזיג6
 לצפן %ילו מיס כפתוס רבטללפרעירי

 בטלפי
 ומסירו

 ד4ל  סכסב כר"ת כתעסס 1ד)6 כ)) מממירו 1)6)יגס6
 רקירס (hSp  למוס וס 6פס ,e5Dל6

 ליסופי
 לרשעו ים יכן

 ל5  דגיטין ספוגיה סמילס  רגס  טפב6סי  רכהובוסהסוגיה
 'ODO קופר דס6 סלסלם 6תר ו% היסקס קורם ר9פיירי

 ראפר 5סי ררב  פסי6 5פר בפד לכסמלס סיש6 רל65ייי
 ,1tDD ר% הלnbD) % 6 6ס וטא"ס  יכו' פיסות פפךססר

 CeDID  14הר פיירי סוגייסוו 5י וע"כ DhD)D שהרלריכון
 לפמוופ ליס ופסיל ופפהצר נטל 6פ6 פירי  פריך  סויל5

 סנם6ס  קירס פירי פ"כ 5ל6 נתלמי ריכון 54  ראיניסוס'
 בפ4?6 לטו  SD3 1S'Ch1 פל ללפ1 מבסו ל6 בסריותפ"ס
  כתסיס יל6  לסוכימ יס ותו רר"מ. נצברי  לן עסית ות"כליכד
 פ'0( )וף כפגרם פר9  ד6פריון פס5  פססם 0) טסוטו)סי
 וסו"ן  סרטים סס וכתכ סרכם וכן וט' b(m )כתוכ1)6
 כזכתנ 6)6 )מוס דלין נ16ן ס6י ולס  מעיטור נטלנסס
 hbo דר"ח טוכד6 ולסי וכו' וסכסי)ס דכיון 61")  מגענע)
 סיע 6)6 6ל1 ק)קו)יס 3)6 כנס ow )מסי) יכול כע)כ)
 )טגע סיח:( )דף גיטין סוף ד6ממק מס6 והר : )מוסדלין
 ירי  פלורספ פ9ירכס  ע סרי פקווטמ כסיר סעס 651ק)6
 לנס 6הר פ"ע( תדף כגערת סס וכמריסן  פגורסס  צסרי
 כד 6% סכרם קו) ססמש )6 יומנן ר' 6מר מגס 3לכר
 רנ 6מר סוכת Qffb 6כ6 6"ר סך וכו' דו)קוח גנוחמיסו
 ספפ מסיכן פליני סי5פרו כדי 6ל6 סנרם קול  ססמטי)6

 . וכי סכרור )דבר סמגיעין טך וסו)כין וכודקין  כו'פפלוני
 מן סחס )ס ומוכם עתרי תרי רנעען  סר6"ס  ססוכחכ
 מגורסם 16 תקוךסס s'p נין מילוק ן6ט עון וכחגססוגי6

 6י לח"כ כגמרם סתס וטללני כרור קו) הטיגןדבחרתייסו
 כירש סייגו מכסוין )6 )מ"ד 61סי)ו וכו' ק)6מבט)ינן
 61"כ מייסינן )6 )כ"ט נעלמכן סנרס נקול 6כל קו)דמקרי
 נך) דכטי6 60 וקומר לחלק ז6ק , דר"ח עוכד6 )ןקסי6
 סח,קס מן )ס51י6 דוקם wt~oדרור

 סמצ[ס יגד hto וסקי
 כמיקח וסוס מגורסת 16 סגחס כחוקת רסוס מקורסתכמו
  יפעו oprne פל Slp3  blen  63 1'DD~i  יבל 6יס6סת
~DS

 bto  רלוצרסס דמיך דמ6מל לוגו יחס , מסני כטרמם
 מכיota 6 )6 ד6)"כ o~rno גגך כ6 וסקו) תפיסנפקח
 ס5וגס )ענין סקי עעסס )טמן סגמר6 מן רסיס )ן3ריור"ת
 כחוס' כד6יח6 ממגי סגט )6חר מזסיס ג' הבמחיןוריכס
 קו)  נין לסלע  ראין וריי 6ל6 סכול ונסוסייסוביסרש
s'p)כ) )גגד רסיס נ)6 לכדו חס יסקכ רבעו הותר 

 על סגצלס פס כפי  כפרססי ob סלי ספפסס לפיסרטוס
 כש מ סלם סל  סלפ  וסו כי  תופר 6ני שבל : ספילסברפס

 נתרכס )הסבו יס כן ק"ת ע) סמיסוח ג' )ס%6ססקסיחי
O')Dזר"ס 3עעפס ממס דס6מ %ומר . ממנדים וטף 

 וסת %ריך וקוס 3גט ר"מ גכתכ סגצס כיס כןדכ6עח
 ססי6 סג"ס עלפון מוכרם סדנר 1,ס לסרס כלסר 6מרגס

 ק64 דכ) כסר נפ )חח סנמור 6ס ר"ת וכסס7ק6ער
 6כל 6פת יפלץ  סלי יסע יפעו לחוס יס מס61יןדקמיס
 סו6 קל6 ל6ו לנפל וכפפיבסכייכ

 הממם כבני רסוסיי
 וסמסיכ כסוכ זין סגין מס כי )7קזק יפ וססס6 . וכיריס
 bSp blb )טמן יאנש  נום סס)כס נגטין דעת ניקוי6100
 דעת דגילת מסיס פשו) ססגט סקל יob 65 ישיקע"ג
 כינפ  בסלבס פ6מל כו6 קל6 ל5ע וטמסי3 כעוז 61מר3נט
 ל6 סף 7)6 ניס pt1Db1 עמו וסוכרו קו) סו")6"כ

ו6שכ
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פ צב צא הרטשא ותשובתןשאלות
fhקו) חוכסין ד6ס ס61 ומ"מ ריטט מ"ק לרקטום ש( 
ntDhקו) )חום 3ט דחיס כ"ס 6מח 'מ65 ס)6 סייוע( 
 ככו6 פ16מר מ"ר דים כגיטין רעת ךגי)וי ניסמקמרו
 גמור מסקר גרע )6 מ"מ כס)כה6 610 ד)16 61ע"גטסו)
h)hק)6 דמייסיין כתכ )6 דר"ח )ומר 5ריכיס %ו ע"כ( 

 כקו) דוקר סייגו 6מח ימ65 ס)6 6ע"ט )'סירילסקודס
 ד:") 6מח ימ65 ס)6 דירוע 6ט"נ מייסיק כוס וכק%וכו' מסתי פ)ומ ככמע כגון סעגרס סוף כ6ר(") כמוכרור
 כך 6הר ס6מח דמחכרר מע"ג ק)6 מכסלין ד)6)ר"ח

 וסר"ן סמנרס פרק כן6יתhlp 6 מכט)ין ד)6וכגכררע6
 וסר6"ם מו0ר"ס דעת נגר Y'uh 6100 כן כתבווסת"מ
 כסב ולכן סכי ריס ררת פ"פ  9ל%  רפבסלין דט0קווסר"ן
  ק)6  ל5י  וספפינ  סייג  סימר גתמילס תייל 5% הים5מ'כ
 כפס טר"מ  סכסכ מס 1מעחה . עמי ~שכרו ק~) דסףכו6

 מסיס  מסוס סיילי כרת כפלת  בגפ רייס פסיס  סיפרלפבמור
 כעלמם ק% רק סיס )6 ומ"מ כן סיס המח כלפלץ  כןפרבר
  גסס כדם  ס:וסנין פס עיקר רסק or בל, סיס  כסרוסנט
 כסוס' כרטיתך  יחרוגס  פפיפס לפידך  ריין  פסוס hloבגפ

 כ) מסכמת סו6 וכן פכופ גס פר9 ריס  ובמפריייבפררכי
 כחנו )6 ד"ס וכתג נו סקריך דגיטין פ"ק וסר'ןספוסנץכ

 סו6 זבן , 6חרוגס a~tcn )מדין דשן )1)6( כסר מגסכ))
 06 סטוס)ין )כ"ט 61ף ססרוה )קרן סטוסקיס רוככסכנות

 כפ"ר  בו  שסל  0סיגוי 6ין מ"ת 6מרוגס כסיטם סמ,יל)6
 ססכמח סי6 וכן ע"ס סנגט סיגחין )ענין ר"ס ס"סריכ"ס
 כ)) גכתכ )6  סריגו כמקוס פוס) מעוי דיין ססו:קיסרונ
 6ף 13 גפכ) Olo )6 סנט כודאי דר"ח כגוון 61"ככסר
 וכ"מ סיוי  וכוי דלי"ת  בפייס רי"פ  סכפב ס6ננח סיס06
  וסוי  כריפות ללסון פסספט להם  רפלס  סיייי וס דמיןדי")

 . סגי לונזמ  פלסון 9לס  מסייס 6)6 כדת מלח כמומממשתו
 פ5מר פ"פ כסר סגפ nnho טלפי ריע"ג  קופרולכן
 רמייסי' כמו  בנו 5ריכס  פסול פסס  בו פיס סבריותסיסילי
 Dh"( גפורלקיל

 רלפלי
1)tbD ים מכט)יגן 631קו). סטכרת מסוס מחמירין  6מח( b~the רלפ5 להימס hy~ 4ס רספפ 

  )יס דספפ דקיכם למוס יס  כין  גס בכיפול ליס סחט יל%ביול
 וינ61 לחורף סוסם כין כמיצוק יע 1)6 נגס טעותדג6%
 OSD )6  6ני מיי  גי סדרינו ori1 סחם% גמקוס)סכסיר

  )ו  טפין מפורסס סקר כמקוס גס )סיריך ר"ת דעחע)
 כו ספין קו) וסו כי עמו 1ס1נר1 סק% סי65 כמקוסרג)יס
 ס)6 ר"ת כדגרי ט61 כן סס6מח כעיני סו6 ומסוע ,ממס
 פל לסריס  סירוליס  עיר 6כחונ ומ"ע ח"ו עועס)ס-ס

 ואפסר  ונשבי : כ%פס בעיי לריס נל'ל סרקי 5ט"פדכויי
 מתרי תרי כריר ק% otO כמור דססו6 דר"ח כמטססד6ף
 מנמור מן י6% מסקו) סדכר גודט כ"ד מקירות ס)6מר6)6
 1מייסוגן ק)6 מכט).ס )6 6מח ימ65 פ)6 ד6ף כחכ%כן
  דלית (olpn 5כל כסר ססגט מידוע 6ע"ס גגסרדעי)יס

  פלורסס  סקי  יססו5 עמו סינרו ירפס סילא ומיד נקו)ממפוח
 סקול פל% לי  בין  למל; ריס  וכשלישים : תייסילן ל5וראי
nDbגודע ובין  לפולס  5פיפפו יפברר סל5 ר"ל hton  סקר . 
 6") פ"ס( )דף סמגוס סוף ביפרר ואיסי ben פוכרפויס
 סר ט' ק)6 מנטרק )hSp 16  6  פכילין יוסף )רכ6כ%
S~h6בליררפ5 על5  יבפליס כסורק מגסו 6סרתמ % 

  מר6סין יזל פליס 5% נגפר5 ססס ו5פרינן 9ל5פבפלין
 6י עד וט' )סו סלח IOD חורם נףדוסי וקיזסס 6חל1כ6

 לעד?  גפ 5ריכס )6 גיג?ו מעליק קמallr1 6' נואתך6יג)6י
 מנוט סה6 רכ 6מר מסו כוריו ע) סדכר )6'מ165 עדוכו'
  טריו פל סרבר לפלך ל5  ייס לר9ר9 יס  יססס5 הו.ר%א
 רמ"ד b9'Sh ק6י וכגמרא 61"3 , סקו) מכם)ין )56ע6י'
 סר%"ס פ"פ ססס וכר5יס5 קל5  פנסלין %7 גגסרזעייטש)
 5ל סרנר פ% דלי סקי סביי לפס יל5  ופגפ*ןושסק

 סנצ5 סיול נסנרר ר5ס פסע  פ"ו ס" 5"ע וסור הישנהי

  ופל% כין לתלך רים פ"כ hSb בלי  ובובה  ריסון נגהםslro לתה"פ ל5  ר5ס דץ שמ"ב ג"כ וכסב סקול פבפליןט9ר
 לכדר hlh~ 5פת יפל, ל%  רסיסו גשומת ל5 בין סקרמקיל
 6מח ימhS 65 06 ד6ף ר"ח כחג אכן  יסן9 פלספין
 סמ51י6ו מן ומיג:ת דוסי TDC רק s'p מקרי ע6 )מיחס)יכ6 ודקי סכור 5נלכבל?ירכס  פייסילן נרפק חמין (~rhרק
 ךכר סוף טיגי00. גגך  הסיס יר5ס  סיין שיו סעווריסוכ)

 :1,,:::ןק:ו;)ע:בןצ,,ש ונוחריו וכך כך )טרגי וחמליו וכךכך למלוני  לפסי  כלכון מהגס ס~חכ כס-)ס משמעותןצבנ : סג") ג(ירחי )ג11ר טומז כנ,קימי עדין6גי
 פרוצס בסי' סי"ל דודו  פע~גין יקח 6% סג") י3חק ל'1717
 מסורק ויסיס פיכפי  וסוטר ומום) פופר סו5 סכל פל%ל%
 נוסח .(סו . וכו'  סיום  לפסס סג'3 דודו ט(נון ירוסתמכ3
 ורכנן כסגסק סייס כעךיס תחוס וסיס )ידי ססגיעמסטר
  פספר  חפן ~ohlli סכחכ סגוף מן כקות 6ות Onploפסיס
 . )פ"ק( ס"ך כסליו נמורס כ"ג ס'  יום כפים סיססנ"ל
  יסימרס טסיו וקכ) כ5וו6ס סיורם סגחר5ס מסחרכגר06
hSריפתייב למגייס תפוס גרר כללו דכוי נו  להזור יוכל 

 מוסר"ס מתכוכת ס,סכ מ"פ סמרוכי כחכ  וגןנריבורד
 6ף )ר6י0 )ריך 6יפ טסוט- ו0ו6  פליו ס9בל פסלצ'ייס סוסו  כ:וסין otitrn כעהסיס עליו סקנ) סכן כ) וסכענין מכחכחי סר6סוייס כרכרי כ6ריכוח סגחנ6ר וכמוכסויך
 מ) מ"ת דס)כ") וסוי סיורס ליד סיכסים עדין כ6ו )066

 סריכ"ס כו ט0"ריך כמו לריימס קריך ע)יססססנ1ט0
 ק5ת סיס "oh ו6ף וסקס ומכ"מ סכ"ד סי'כחם1כותי1
 סמחנוה ס6115ס )מון מתוך ר61ס 6ר ע"מ וס כזכר)סקחק
 סעדיס )פגי מחיס נחן י6 כי or1 6מד מ5ד קיימות6)1
 לסגן ו(כו 6)1 מהגות גחן מככר )סייסס סורס 6)6סג")
 oa כלטון פחן 6גי כחב 1)6, כמהגות ככ) סכחכגחתי
 מ60 ורסיס קנין. 'כ)6 6ף ומכני סודקך )סין וסוי גתתי6)6

 בפלפ% כשפירס  ליילל  ופירי  נפשר 136 מ)סוגוח 6'סכחכ וסירס"י  נסיר וכולן יומנן 6"ר עד וכו' סלו סי6 סרי)חחיס )תדוגי סלוגי סדם גממי . כקומר ת"ר ססו)מ פרקז6ית6
 קומר h1ol )סרוגי (1 סדם יחחי ס16מר לח"כ lylnhtל%
  סם וסירסא , 6חר ע"י )1 (יכס סמ6 מייסיין )י גחן)6

 לפיני בו וכי גח"ל 5מר FD סטאר  לו פיס ספ5רסיסיכן
 דכ6וער ס"מ טכ'), נסגיו ס)6 )6וס )1 תכין 4 ט61חכ1ס
 דמייסיק מחגס סוי )י גחן )6 לגמר דכמקכ) 6ע'גכחחי
 61"כ סר6"ס כחכ וכן כחנו מי4ן נמי סמ6 מייסינןכמו ודקי סוי מייטיק ס6י סחנס' סס וכחנו יתר פש  עכסטמ6
 O)nD וסוי לו גתן .סודקי יחחי סימר מקמר זיין כנדוןס"ס
 מגמע כסטר וטען תמנן ר' קלמר 6מ6י נריס6 6"כ61")
 סכ)סין hSh סח%ס )1 גחן סקי סוזס ססמקנ) 16יי7עית סיירי דסחס גריס סוד%, מטעם מתגס סף )6 סטרדכ63
 קנס 16מר ר"מ לחגגו רקחני דסיס6 וזומרן לו מקנסוס
 סניטר כי סר36"ד כיס ס' שי' מ"מ כנור ד6יח6מס6 0צי . ורסיס nko. פוק נסדיק  סו"ן שי' נו  מוולספפפס גסתי מפגי ?* ידעען hb73 %) שטר נעיגן ולכןהו'
 ססווס ועי סקג6ס %1 סי6 סוד6ס וכך כך )פלגיגתתי
 )מעמיד יגו הס ג'ק סימך יכמהו כוזקין 6ין מנסן עלמוע)

 כסדינן )ך סרי וכו' 6חר FD 13 פ(יכס 41ער כס(קחצססטר
 רס"ל  פסיס הרקס . קגץ נ63 ככריש 6ף מסגי גחחיסדוסון
 0ר6."ס רנרי  סיין  ו4פ"פ סר%"ס דפס גצ5  רכן  ספורלנפל
 מסכמת דעתו ממס גרפס מ"מ כן בוכרחיס סססמני6
 כצ"% סכסכ גסנו דלשן פסיע5  סר5כ"ד לרכרי  יפ"כ04
11DSStt~o מהאף ממונת סינרי בסי' 6)6 סוז6ס מעעס 
 סל  שיר סו64 רקונן זכתכ ססס 04זעייתי

 משצי
 שכח"כ

ע
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 צב הרמ"א ותשובשושאלות181
 יכסי כ) )1 וסיענרחי ותוכש מ6ס 6 טופחי ממתחנו
 מסם לוחן סיננס וסוכיס סמ6סנ6ש

 וסעי
 סנסעס ממעיו

 וכו' דנס)כ") מופה 6וס והי; כיוו סוי 63 עשו ע)עכקכו
 hla ע"ז כהב והר6כ"ן וכו' ר6יס )סני6 סהונע SDעד
 ןדעח מס: גרפה וכו' גתתי ס16מר כי סרג חסוכת )וגרפס
 סכן כ"י כס) סלכ מס וגחכ מגגי )6 כחחי סכוןסרי"ף
 כס-ם מ1כיחיס ךכריו דפין וש"ג וסלעכ"ן סרמנ"סדעת
 סחרי נרי"ף כרכרי מכירס מסיכות סכ'כ סרמכ"ססדעח

 ם) טעמו עיקר 6100 )חחי משון כ)) וכר )6סלמכ"0
 כורכו סרמכ"ס זכרי ע) סר6כ"ד סמינ 63 פוססר6כ"ד

 6רס ספן סרמכ"ס )דכרי עולס סר6כ"ד כס כי כקוסכ:)
 סף גחהי ד)סין סס") 6)6 כריווחו שיט ךכר 3?קגוחיכו)

 ס:רסכ"6 סס כ" סכתכ מס נחג מספק or ומטעםסוד6ס.
 )6 כרם1תו סיס 63 ד6ס כחמוכס סרי"ף )ךכריכמכיס
OCD6% 1)6 מ:1)0 6דס גח)ק )6 ,ס 3כ) כי וכר כמס 
 מממשת )פי )כדו סר6כ"ד עם ממורק )כדו סרי"ף 6)6יסרר
 מקילם דס)כות פכ"כ עיישגי ונסג"ס סעור כע) רכינוךכרי

 6פמל סיס 61"כ סרי"ף גדורי נ16ן לבטוי לככחסיכם
 גר6ס נדקדק ch 6ך , כ6ן מועי) 6יגו ותתי )מון 027)ומר
 עימס הרידף מתסונח גריס כי וגס מונו כ"ע ייוןדכגדון
 מגתות ק6י )6 סלי"ף זכרי מעיקר מעיטור כע)ססכיה0

 סעיטול כע) סססר p~uh1 6מר מטעם Flh סודקה כויד)6
 יסיגו נעלמו eI",1o חפינת כו )רהוח וכייס 6% כיזידיגו
 נתסוכס מספטיס ספר כסוף מיסר ספר SD כחוכם ס"סמ"ע
5ffft  וכך כך )ך גתתי ס6מר OD לדפסי, דרכ כתס31ס כ:
 6פ ממן סחגכס נכסי כ) ע) סיעכוד )ך יכחכתינקרן

 כמ)יפין גקגס מטנע ד6ץ כפס סמחגס סטיןס,סוניס
 רפ"ק 6מת6 מססי6 ר6יס ומייחי שעי) 6יגווססעכון
 ומסתכל עד וט' כ6ן 6ין מסטן כ6ן 6ין O)D ר6מרדקירו:ין

 וכתם ככסף דגק:ין ווק6 וס6מח6 ס6ס0 דסתס דמיז)6
 )מכילו קומר 6כ) קיים סקגין סיסת כסף יפיס כסף)יכ6

 נעסכת ימזק מסטן ומעך כעחגס )ך )וחן 6ני 111מ6הץ:
 חיגו רסס ומחגן מכלן וב) סעסור כחסוכת מס ולמריךוט'
 סוס ימלק )6 גבחי כחסון 6כ) מסגי 6י ססעכון ע)6)6
 נחתי ך6מר ד6ע"נ ס"3 דסרי"ף 6)6 סון6ס, סף ך)66ךס
 מסוס מחגם סוי )6 וכו' מענוד )ך וכחכחי ,הוכיס וכךכך

 סימר גתחי דוסון ססיעכוך 610 וס כרסון כמהנסדעיקר
 . סטמי חלי מכוס מסגי )6 מקוס עכ) סון6ס ךסף6:"ג
 כמנס דמייסיגן ועון , קימר קכ)ס וככל גתתי דיי)מ6מד6

 תגו ס*מר D~D רני 6ער ךניטין P'D סוף כד6מריגןקנוי
 6ין וס 6מר י6 )1 גוחגיס ,ס 6מר )פ)וגי מגסמזככי
 01)כת6 מחס דמסקיגן 61ע"נ קכור )מגס חייםינן )והתגי:
 ומטעס חגו גס6מר דוקא דסיעו גראס מייסיגן )6)קכורס
 )1 סיתט ר51ס מסבו )1 )חת סטם זכיון כחוס' 00ככהכו
 ק6ער קצור עגם hD51 )סיוגי מגס גחתי 6מר 06 6נ)מ"מ
 עגס רוגמם וסייט 6מריס כיד )ו ויכס סמ6 דסייסען16

 6יע )חון וחחי דוסון דמ6מר [') %י"ל ס"3 ובכן .קטר
 סמתגס :יקרמסר

~b'b 
 נכסיו ע) סעסס ססעכוד 6)6

 6נ) כ6ן 6ין 11DD כ6ן 6ין O)D כעין 6יגו כסממקומלהר
 113 6ף עגיו סריג וסר6כ"ד oh~o )מת סוי ):1)סנסתי
Y'c16 דגחגן 6עריגן סגתן ססויס מצחר ID1h1 3סמועי 
 מ6)1 סר") דקלמה גחתי )סון דסי' דירן נגדון 61"כומסר
 6 וסקק סו67חו דמיתי למריק ו67י מוסקדיס חסיוסמעום
 פרק (bwh1 נח)יסין גקגס מטכע דלין ולע"נ sttinoכלוכן
 ו6קסיגן t)tips סגולתי ס6מר ס"מ ממח מי פ' ולמרעןסוסכ
 ס6ס כין סו6 ס)611ס דיון מדון וכוי 3כרי6 )ית6 וס6סתם
 מכעיס 1)6 6גכ כקנין דסייגו ממועיל כ16פן פ סקסן י)מ"ע
 רגקנז  וס"ס 6ע)וס סלס"ס זגוחטן וסיי:ח1 סכ6*סלדעמ
 6)6 כ6גכ דגתן די") ר'נ ס"ס ח"ע מןכוי סמממע שעונ6נכ
 6גכ עסת ן)6 מקס מסתמת ס'ו יס') סרענ"ס ~נרי5ש!'

 , וסרטכ"6 סרמכ'ן ועת טס61 סמ"ר סס וכחכנס)611ס
 סיעכד 16 ג::י1 )ו סכיטכד כדרך )ו )חק ד)מ6 י")ע"מ
 וכלש"ס סהיספו: סכתכו כש )0חמחנ משי) ר6וסלמו
 ר6ף מכ"י וכחכו ור"ג ס' סי' סמ"מ וכחס 6:"פ ס'ריס

 )כ"ע דירן וכגדין גר6: כן ch רמויי כ,ו מור:סרי"ף
 דסעס )ומר 6סםר ועוד . S'DID1 סוךחס )סון סויגחתי
 הרככ"6 ככחכ מטעס סי6 גחחי מסגי ד)6 סרי"ףחסיכת
 סי' )כמ"מ כ"יססכי6

 ס"
sff,, גמ:מ:יח סגין כמע; מס נס 

 ):ימת סגי גחלי ):ין כי כון6י :כר סגחק 6)6 כחחי)מין
 תקומר סס.)ח כב' וכמוו סמרי סד וכו' 1)סכ6 )סוכרמסיע
 יוחק 6"ר ם)1 סי6 סח וכי )פרגי ספוגית סדסגתתי
 כ)6 כה1י5ס סטו סיד6ס )כון ס6י:1 מפגי כסטרוטגן
 כסר )ריך )סנ6 מטס )סין ht~c מפגי 6)6 קנס גמיסטר
 מוגים 0:ער )כק hnael ו0ר6"ס סרמכ"[ סירסהוכן

 נידו ממעיק כסיס גחיכם 3סעח הודם ססרי (hJcססו6
 שער נוכ) נ: )61'כ . כן 16מר hto סי6ך )1 נהגן ככרו06
 ידו סלק כבגר )ומר ס6פםר דידן כנדון 6נ) ,סריטכ"6 וכרכרי סכי מסמע ךס:מי סרי"ף עדיו סכחככנדון
 6ךכרי גרקרק ים ומ"מ . קיימח( סמחגס ודקי ממעותע6)1

 כתר 5רק- סמכך כשכייסו סליטכ"6 ככחכ וסר6"ססרמכ"ן
 יסיק גהה' שמל 610 כסיסת גן ד6ס k~h7le סויז)6
 וסוי 6הל ידי ע) )1 ,יככ סמ6 חחם'גן )י )חח )166מר
 סיירי כ6ן זנם דeh71o , ("6 סוי )6 ס6 61מ6ימתרס
 גתת . )כין 1SD דס6 )ו גוהרו סו6 עמסיו S~h1ככטר
 6יגו מייסיגן ז)סון דם.) י") מיסו , כריסק כד6מליגןכסטר
 שיסיק וגכן )1 מסרו ס)6 6)6 כסגל גן )1 סכתככסיסיו מחרי 7)ש)ס 6"ג . קלמר hnSD3 חסס6 6)6 ודקי)סון
 , סוד6ס מכעס 6% סס61 סססר 6מר ע"י )1 ויגססמ6
 כרמונן )פי nOD )6 גחחי דוסון 6פסר or )סי61"כ

 טוען כססטחן דוקק כמגו )ד'זסו ך6ף י") מ"מ ,וסר16ס
 )יחנה טעמן 6ק דלין )6 כך געען 67גן 6כ) כרי6נך

 ' סכומנ ס' וסר6"ס סתוס' סכחכי כש סכימ6 ך)6נמלחו
 ohl15o כתמירת דכתכ 61ט"ג נמורס, מחגס ר10י גר6ס%1ן
 נחר 6[)יגן D-D1 גר6ס )ו נוחן דעכסיו דמסמע גוחןסגר
 ע)מטס פמוט גפ ס' (pnv כסער מחרון 7סו6 יהתי)כון

 ט' מהמטס מנס מלמסקס otnhD מגס עומעמהמדחיס
 6"כ וט', סע)יון גוחכק )מס 6"כ סחמתין 6חר סוגךסכ)
 ומעמס . יחהי )מין btrt כלחרון )סין מחר הסכין כ6ןגס

 ס6על משחר )כפק ים 6ך קיימת מיחס דסמהגסגחכרר
 מסגי 06 1)ומדיס כקרן )הגש vlnh1 סנ6"י )6מינכסי
 מדגרסיק ספכק )ס 6ין דירוסס כס די") סיורם פטור6מר
 יסס'

 טמאיי
 יוחנן ר' )רכרי 6ף6 זרכ נרים 6ח6 רב כ)מ

 6ין )יורמו ראוי ור6סק )סתתי ולמריך )ך גכסי כלוקסכן
 (h DD(omn h אמון or כאין שוס רונסון כמקוס)סגי
 ירסס פ)וגי *ס סתס וחנן כמסק )0 6ין ויימסירוסס
 יריק ר' כ)וס 6מר )6 כן כמקוס חירסגי כתי נחכמקוס
 דכריו )יורסו סר16י מי ע) 6מר 06 קומר זרוקסגן

 ופסקען קיימיס דכליו 6ין )'ולסו ל16י ספין מי וע)קיימים
 ג"כ 6ח6 רכ דס)ח וסקי כרוקס. כן יוחק כר' ס)כססתס
 ססוסקיס כ) פסקו וכן ננט סחס מיגים מקסי bp1סבכתך
 סרמכ"ס מ7כחכ סעגייס כסן זכו 7יןן דכגדון ירפסמ"מ
 )פנוני גכסי ס6מל מלע סכיכ וכיש מס)שח פי"כ11')

 סיס 061 ר6סק מטייר מס 6)6 )סגי 6ין )פ)1)י61מריו
 )סגי 6ין סכגיס ככ)) כן מסיס כגון )יורסו רצויסר6סון
 וירוסס ירוסס כ)סון סי6 סרי )יורם מחגס )סין סכ)כ)וס
 סכריה 6כ) . )פנוני 61חרי1 ס6מר D~the מפסק )ס6ין
 61מריך )ך נכס' )וס וכחכ סורך or ע) כריק מחגתסיחן
 HCh9 ססיס פן רקבון סמ"ר עס b(b לסגי 6ין)ע)הי
v1h1סרמכ'ס סכחכ ומס . עכ") ודורסו ר6ף 6י; כין )יולסו 
 ודורסו רצוי סר6סק e~h oh מביס נצפון מלחגן י6ף91)
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 168פב צב הרבא ותשובותשאלות

 ניט סג6ומס ססכמח ססו6 ממ"מ סם כח3 מפסק לס6ק
 מים )ומר מתרס )מון 3פירום כס6מר a;oltn מלמרוגשמן
 )ך נכשי ס6מל צ"ע סלע3"ס סם גקכ עוז , סססק)ס

61מרי
 מסוס )6 61מר ופירם )יורסו רשוי סר6סון וסיס לסלוני

 וסרי כמחגס 6)6 ספסק )ס סחין )ך טחן 6נייריסס
 גחן 06 )פיכך Pnh1 מסייר מס קונס מסרכפסקידס
 י)6 סכת 3כ) )כני סק) חט סימר 6י סריס f'Dסמ:וח
 )פרגי יסים סגכסיס מן מיסטר )סס מתגן 6גי ירוססמסוס
 . עכ") )סס p'con סייגו o~s 6(6 spn e~uh מסגין6ין

ftWC~Dt   סעגייס לו  נכו יג6! *על ילין גיל ענק גכרר
 מכ:י6 6% ט:תיס, וסרי ממיש סיורם מוח שמרי זוכמחוס
 )ס סוי מהגס דוסון טס") מת"ת םכח3 ס6מרעיסלדכרי
 גוח)ין ים פ' סתרדכי 3חסוכח מוסר"ע לעת גרוס וכןספוק
hp'nP1פפירוס יסוכיר וידן דכגזון OD); מתגם )סון מעמיס 

 דמחגס ~D(Ott כסן דוכו כ)) ילוסס טוס ס,כיר1)6
 וסלמכ,ן סנ6תיס )וכרי 6פי)1 6)6 סססק, )ס יםשר6סתס

 גריס וכן , ספסק )ס 6ין omn כרסון ז6ף SW~Sל)
 סרמנ"ס כתב סרי מ"מ חקקו ז)6 וסר6"ם סרי"ףדלח

 כחמונוחיו סרמכ"ן כתן וכן , ספסק )ס 6יח כריקכמחגת
 כפסקי כרירג6 וככר 1)"6 6)ף סי' וכרפכ"6 ע"ססי'

 , 3רי6 משח וין )ס יס 11 דימתגס ~or וכסמקסר5סון
 למריו סעגייס כס חט ספסק )0 ים סגים כ) ע)ו6"כ
 נוש)ס סיורס )יד סיפוח 6)1 כ6ו ~hS ןמ"חר ועוד .דיורם
 וכ"כ ספסק 11 )מחגס ד6יח פסיס6 ס)יס כיי סיורק
 ןנמכרמ תריס רמ"מ( ק" )מ"מ כ"י וסניפיו כסדיקסר"ן
 וסר"ן ממ"מ סכחכו כמו וסרמכ"ס סג6מיס )דעת וסהלוק
 bs 6ין מחיס ז)סון יס') וסג6מיס סרמכ"ס )דירידקסס
 סק) חיו ש16מר "חס דקחגי כגמרם hnth1 מס6ספסק
 6ער 061 סלע למס טחן סלט )סס )יחן וריבוין ככרח)בגי
 6מר ו6ס סק) 6)6 )סס גוחנין 6ין סק) 6(6 (OO החגו6)
 גוחגין 6ין כך וכין כך כין תחת'סן ס6מליס יירפו מחו06
 )6 6מ6י וסרמכ"ס סג6וגיס )דכרי 61"כ סק) 6)0056
 ע"ג 6)6 סססק )ס 6ין ירוסס ס)6 סק) 6)6 )ססשוט
 סיס ד6ס סיורם ניד כ6 )6י)ו ס)יס כיד סיס כין )חקקזים
 כמב וכן . ספסק )ס יס ודקי מידן כרזון כמו סניםניו
 כחסוכת סרסכ"6 וכ"כ וסג6וגיס סרעכ"ס דעת lorVסייף
 ע קוטי6 תירן דסרמכ"ס כחב זסמ"מ 61ט"ג , תסידסי'
 16 סתם כמחגס 61מר יחן 06 3ין חינק סכן 6מרנדבך
 סרתכ"ס לע"כ גר6ס ירוסס, מכוס ו)6 כמחגס 3סזי6פירם
 05 סכס3  סרמ3"ס ע)סק עוכרת ~גן ,ס טנק ניבס")
 ךס)יס מסמע וכו' חגו ס6תר  16 מליט ע"י סמטוטינן
 חסו יהסס מסוס גוחנו ז6יט סירם hSn לע"פ מסגי)חון
 )סרמכ"ס וס") נסדיק, נ"י וכ"כ וט' חיו סימר 16ס6מר
 סם)ים כחירע תגריס ,DS' דיגם, )ענין 6מת תירוליסדסגי
 כסירוס פירם כין ספגי מכחירון מיוסכח ססוגי6 יותרסייגי
 מס ככרייתם כסירוס מחכר דס)יס יתסס 01DD גחתס)6
 גתן ס)6 ספירת כ3ריית6 מכר ט)6 ססגי כחילון כןס6ק
 חירום סטין קס"1 סי' סריכ"ס כתכ תכן ירוסס ממוס)סס
 סים 6)6 )סו לית וסרסכ"6 וסר6כ"ך נרול סרמכ"סם)

 סירס כ6)ו ס3ת כ) סק) חט ס6ומר דכ) ססקסיחי מס)ומר
 ירוסס מדרך 6ין דסרי ירוסס מסוס גוחט ס6יטכסייס
 כמחים ס6"כ מס Dlsn ככ) סק) )יחן ככס"נ)ס:חמס
 כ"כ שירקס זיזן 3גדון 61"כ סירלס, סגרי 3כ) )ימןזיכו)
 נ16חס עחגות מרכס כמכ יסרי ילומס '(oe שוןסל6
 וכמ"ג וט' כך %סלוגי כך )ס*גי גחתי ככולן וכתג5ח6ס
 כסדיק ono כז6ית6 ירוסס )סון hte 6(1 מחגס )סון1ד6י

 ער וט' )6חד ומיעט )6מז ריכס פיו :) מכסיוסממ)ק
 נק 3חמי)ס כין כחכ כ)ו0 6מר ל6 ירוסס )סון 6מר061

 13ע i)1P?D1tOtt1)p ono ::1:ן:ש

 ירוסס )סון זסוכיר YDh ממכס )סון 6מר ד6ס סרי .ירוסס
 ילוסס )טין סיכיר (hSn כ"מ קרמי דכמחגס 61מריגןמסגי
 7גס6ל משחר גתטין עתגס ד)5ס ז6עויגן עתגס )סון6ל6
 זכור גדי חוך טקס וגחנן קחננר DDD מחרס )סוןהכריס
 דחס קס"מ סי זסרינ"ס ולש"ג . obilio מתוךכרמממע
 דם") למזי היייו דירן כגוון כיולד )רון )עוין 11ר6יס

 דסרמכ"ס גימל ch 6כ) מגוחן דעת כתר srh )6דסרמכ"ס
 סי6 כריס O'h1 1ד6י ספוחן ודעת מסטר סוכהח שחר16)
 6חריו עחגס מקכ)י 3סן 17כ1 גר6ס טעמי סגי מב)%כן
 מירוק 5ין ,ס די; 7)עגין 61ע"פ עגייס תסס וכרס טרםם)
 סכ6 )סקדס 6ין )יורסו רידוי סר6כון ו6ס )סזיוט מקדםנין

 מ"מ חמ"ד סי סרסכ"6 כהטוכות (hnth1 כוס6חריו
 ד)6 הגוחן זעת יותר ד6מריין קלח סקדס כמ יפסכוס

cnw)רק סגוחן כיון os-ni ל"ע ספ:ק )0 וליח תמס( 
 ד6יה6 מס" )דקרק ים אה : סיחנ6ר כמו סעיייס כסןו,כו

 6מס גם6 רהוכן יר"ם נס6) , וו") מכר"ם חסיכתכמרדכי
 1hDI כנוהגס t'shn )כעמס גחון וספיח מנע) כיחומס
 סטר מפגיו ס.5י16 ועחס ס"מ כמסיס שמחגיו מלקנכסיו

oo'nnD6( לע )כנו יסיס 06 כחגויי רק )כס מכית גחן, 
ob16( 6ין ירוסס עד וכו' וססיכ )כטחיו סירוסם חסוד 
 נכסי מסיי מכנע O(oth וכ) סכן כח מסק 1)6 ספסקלס

 )מיתר )יכor 6 כיח יטו) כגי פירי כסריי ד6מרומסוס
 )ך גכסי סחמ6 16 ירוסס כמסון 6מר מ6י)1 כמוזסורע
 )עקול גתכוין ל6 ןמסתמ6 ירוכס נלסון )פלוסיז6יכ6
 )יס יריח סוי גמי מידי 6מר )6 דקינו כיון י6ורייח6ירוסס
 כירוסס כח יפוי מידי לסיחן )tDhI 6(1 כמו ליפות6)6

 סכן r1(o מחגס וז) 6יסו דר) כחו גרע )6 מ"ממכמהגס
 )ס 6ין וירוסס גיחך נססות ד6ורייח6 כירוססממעך

~DDO )"Dblמתורס )ולפסוקי כעי ד6יסו olnh ייפסק )ס 6ין 
 6ערי' )ירס )סיורס סרקי דכרכר )ר"מ דם") ס"מ 6"כוכו'

 מטטס סססק )0 6ין o~Dh מחגס נ)סון לו דנתןד6ע"ג
 ן) מטעם 16 ד6ורייח6 ירוסס )עקור גחכוין )6דו67י

 7)ג) )ומר )גו סיס כ6ן נס ו6"כ . וט' מחגס ז)איסי
 ממטס pnDO )ו 6ין סכ6"י )יורם ממניע כממקספחות
 מלעו סיכן ד6"כ )סקסית 1)'כ6 . נחסונס סי"ססכחט
 טחן 06 דוקק 6ססר ספסק )ס 6יח יורס )נכיךכעתגס

 ד)6 סכרך hoi' )'ח6 זייקיגן כי 6ך ירוסחו, מחיק יותר)1
 6)6 יורם 7)יכ6 סכיוח כין כן כמקוס 6)6 מוסר"סקתתר
 מחיס )סס גחטין ch )גמרי דאורייתא גח)ס ומיעקר6כ61
 ס6י לעומר *כ6 גכסיס 3ס6ר ירוסס ottpnt 36)עמם
 נן כמקוס תיספגי כחי כת נמקוס יירסגי פקני 6יםיעי) זכחיכג6 וח"ק ברוקם כן יומגן דר' )ס)תס6 ודמיךמ)ח6
 עי ע) 6מר 06 16מר ברוקס כן יומגן ר' כלנס bsl 6מר)6

 גר' סחס ס)כחbpoDthe 6 קיימים דיריו )יורסוסר6וי
 כ"3יומגן

~DDDI 
 )נמרי ז16רייח6 גמ)ס מיעקר ז)6 דמ6מר

 )כמ 16 סכגוח כין )6מר כס16מר מסה"כ קיימיסדכריו
 ך6ס זהוין כגין גחונות )ג3י לגחונות וכי6עליגן סכגיסנין
 , רכין חקינו ר16רייח6 נחמס מיעקר6 ן)6 דינר מותר6יכ6
 דאורייתא ירופס מקויים סיס 11 מחגס כ)6 דירןושגדון
 טמ)ין יס סרק ז6מר ולע"ג . ססמ יורס )נכי גכסיסכסקר
 hni~nh איזכורי כל תס6 )6 סיגג6 יסודם לרב ~6Sb1tמר
 1)6 מסגי עכיר oh מ"מ טכ" )כר6 כיט6 מנרץ6פי)1
 גמ)ס עיטקר מקרי סוי ך6י ד6וריית6 גמ)ס מיעקר6מקרי

 כין גת 66ומר דסוי מידי קיימיס ךנריו סף )676וריית6
 עוסר"ס ס6ף ר61ס 6גי תכן ots: 6מר ד)6 חירסגיסכגיס
 ד6)1 ע6מר טליין )ספק יס אך : דיון כנדון ככלןמוזם
 מחילים 06 * עת) וסיולס סגפקד %) ס)61ס סיוסמעות
 סמיכה סמו% 6ער סטחנ P9D נכחוכוח מדגרסיגן .עסני
 יס 61"כ מומגן יורס tlwh1 מחו) ומחלו וח,ר )מכירומ"ח
 כמתנם וס"ס נמכר סיס 06 סגפקד *5ל גמם) זסמוכ*ער

נרים
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 כתש ס6ס סמ61) מורס ממת עי פרק ד6מחגן 61ע"ננר",
 . עב") 3רי6 עמתגות tttsbl ךנמ וכמסולים ככתוכיסט"מ דרכרי סטעס רס3"ס סם פי ס)6 ממו), סייגו ס"מבמתכת
 סימן כמ"מ סו6 וכן סלו כמכירם 7יגס כריnmD1 6סרי
 סכותנ סרק וס6פר"י )סס( ~ar' מדכרי עוכרם וכןש"נ
 b'Dh1 מעיטור נע) וכתג )מתירס עמגס נין )מלקדפין
 דנתכ6ר מס )סי 61"כ , וכו' תסגי bS ממי) מ5י ד)6סתגס
 רק מסגי י6 כרי ענגת לס ים י ממנגס סר6סיגיסנוכרי
 )ומר טכ) 6"ג נריק נמתגס גממי סכתנ סוו6סעטעס
 ש יורם 6ין D'(bD כסקי ךייקען כי 6ך )נומו). יוכ)דיורם
 )פגי וגעו שו עגכסיס נסס)ק 7גכר ע6מר )ממו)יוג)
 סכותכ ס' hnth1 מס6 ורסיס )ענייס, ולמריו סכ6.יסיורם
5ffb  עעת6 לך ו6יע6 ם6 מכין כר מ6% דר' )וריס רכ6

 ס"מ משכר shtDn שמר 60 6טך 6מר דמוימע)יוה6
 פש% אידס מומל יורם 61של1 ממול וממק וחורולמכירו
 שדו מפת ממק 6יט ומחלתו ומורס )כעש סטךנמכנסס
 דשי כיוס יזו נקט 6מ6י )דקדק ים hnnot . עג")כיוס
 6ער סכיי גס61ס סס' כריס סתם 6מריגן דס6 כס)כת6ד)6
 תיגס נפקק למעי עירס עויפי יוו 6מר רכ6 כידםידו

 מיעיל מון מכיי ניגכי[ כרכ6 יס)כס זווע , 1כ1 יכסלסוערת
offJp  כסער למרש ין דסף דכמקוס )6סמועיגן ך6ת6 6)6
 נ"מ סו6 סס)1קמ כנון וס"ד )ממול יט) 6יט סיורס יןכמו
 יטל סגם6ר סיורס 6ין סגס6ר סיולס כיד ידו ך6זיורס
 06 67ף נעלס עם 66סס וסף עירי מלקו 1ltDb)נומו)
 וסכתה , למול) יכויס 6ינס ש"ס כיוס וק יוו שיןס"ל
 סנדלר pb m~D 6"כ f'h3D )יורס ע עחגס זנתן וס3גדון
 וסו כיוו. מסגי סיולס יי bo1 מ)קו lstPh יממ1) יישנכש
 עס ע) סססיגס 6ת סמוכר וסרק מחס סתוס' סירסודס6

 מס6 161ריים6 6יט מס"מ ממכירם )מוכש סר4ססקכו
 ופריך מוריק סיע עתמם ר"ל 6מר סמת מי פרקדנרכיגן
 )מגירו מט"ח סמוכר סש6) והמר הע"ג גממן וכוסימר
 כסלמה המרת 6י לעמו) יט) היגו סיע נמסגח גסיווכו'

 ד6וריית6 דעיוי נשמע וכו' לעמק יטל שעו סייטי*רית6
 עכר סטר סף 6סי' ד)עו)ס ntmS וים )מחו) יט)6עו

 ד6וריים6 3ס)עh~h 6 מ"פ וכחס . hnDS יכו)ד16רחת6
 bSb ייס 6ימ ססו6 )פי סיורפ )ממו) יט) לגט סכימכופ
 שק6 6"כ עד16ריית6 610 י6ם מיוחס 610 עחגססעק3)
 לשמיל )6כ רשת גחגס סכצרס כמו 6ת סגמי)1 עכיוסל
 יא *ט יצע *פ th~ltp 60 ,צי ua'. ,מפשקן4ע

 י1כ ואז 4יס מסו שם וסמאי נמק המס .)שש)
 דס6 ספגי סייס שסמק מצמיחי סיורס elt'c 610*תו
s",p'סכים כין גן ע) 6ער 06 ד6ער נלוקס כן יומגן כר 
 סס 1)מד1 קיימיםדבריו

 מכיוס יומגן ר' טעם נגמאי
 Y'b סירוס לעי )מגמי) רסהש ותגס סחורם כמו 6תסגסגת
 זו )דשת מט מלע"ג . ירוסס עססי6 ס3' סיורסגססלק
 נרים מתים זק )ו יס דירן דנגדק גסכ% סכורדמ6פר
 ירוסס )מון עמגס למון סי )6 ברים סכעתגס גסנ6לוכנר

 6)6 סוי ל6 דידן ככדון וס6שו יסתלקש
 מנס% סיורם ססיעבד ע6מר גראס מ"ע , ילוסס א6עתגס
 וקנל סירשס מב) מסולק יס6 דודו 6115ת ע) יענורס6ס
 למחול יכל ס6יגו )מפר סיין 031"1 כמ"מ or דכרעליו
 6ין גפסך ומעס . סירוכס ק גסשק לממו) ob bsססרי

 1717 614ת עכר הרי s~ns דיוכ) (1Pb ד6ס כ4סכמהש"צ
 ירו' מעכסיי וממל פטר דסרי סירוסם מן )מפרעונסתלק
oh1%15 (יט Stnb-S 6(נרסס ועוד : כמליס דכריו ממי 

 סירוסס גיס ד6ס זרפיס ג6 למוש) יכ) יונס נקטרדופך
 וככנורו סמוקו קונס מכעירן )S1nwi 6 יוכל bS כגיסיסר
 )ממו) ויוכל כמלקו עתיק וכס )6 וודי b~s 6מו כלפלק
 עקש שדויק ו% שלקש י שנם טש סנטר 6קולכן

 ים ופרק כבטפוס hnthllססנמ
 טח"
 ט)6 וק כל 1)ק ,

 וק , כלוס מחמסו 61ין נרסיתו נ6 פ)6 דגר מקריסלקו
 !)6 למטר יט) 16ן 7עמוע )סס( גות)ין יפ פכק רסכ"סש'
 DIDDln~1 שע"נ מלוקס קוס יגזסש pSn נמתגס)יתן
 ורויך עיתן )מכור דיוכ) וסא"ל רסכ"ס סכרם סס דחוורס"ן
g נשק שס 6כיונחיתת W  עשפעיס נס סו6 יק , 
 )63 ר(עםידס ירוסס דוק6 נת)4 דמיינו נר6ס מיישגיכחסוכת
 ככמומש כר16י סטט) דע6סר סטמ6 כס כזעפרסילידו
 )ס~)ם יגולף )6 6)1 ונכסים נכס"נ SJb דכא )ירו 6ת6כקו
 ס*( )1 דשון )הנעל יגו) pb 671י )לתריס (rm דסרי174
nwr6פי)1 6)6 . בו ob קרס )מ)ק מסער 1נ6 מ)קו פכר 
 כליחוס מיי סמוקו l'nho 6מרינן דס6 יט) דלין גריסס6מד

 יורס נ)6 )מחו) יט) 6יגו 61"כ , גיוכל brs וסועמויריס
 יט) דלין סיורס זכות כ)וקמ דסףמכירו

 )ממי
 סוי ן6)"כ

 . )עתו) 'SD סיורס מן לוקם 6פ" וקער טפי רכותם)מנקט
 סיעכור דעיקר מכוס )ממו) יכו) וסת)1ס דמ)ח6 דטעמ6ושו
 סחוס' שפירסו כמו למטר וס יוכל 1)6 56)1 גס%ססער
 סמם מי פרק רסנ"ס פירס וק , סטסכ ופוק סמוכרסרק
 דמ"מ 3ו 4 סיס וכוסו )6מר למטר יכול 6יט נ"ר1)ק
 ספין זנו סוי מ )1 סיס תטש 4% גס6ר ססיענודעיקר
 מסוגות פכ"נ כמיישגי כד6עו6 קשין ט 0) 661 ממסט

 יוכ) )6 מעע6 פכירו יורס גגך )מחו)יוכ) סיורי 67ין סגתנרר ועעסס . סוסקש מס% ומוסכםמכירס
 יס 11 דירותו )עיל כדברים ק6י יורס own3 ולמריויורט סמיכי סיורס 6ין 6ס"כ דס6 סיורס 6חר סנ16סעריס גני )ממי

 ממלת ע"י גסקעם % מ4ס יצין כרקס לכן . סססק)ס
 כע"ס )סקס דריך סמום) ע"ע נעמדת דסי6 61ח")סיורס
 . כיזש מייק דשי סלצס' סס כחנו וק סטמכ צקסר6"ס
 כ)וס סיורס נעטיתם ספין לי כמדומם כי %6יך )6ונוס

 : מקושקש %יסרחו כגיצהכלוס
 נעלס מנכסי סתססס 6חם 6סס ע) ם6לם **שר1ב3

 כ16גצ מכר )6 כי 6סס מפספס ככל כדיניסס עסויגיויי6 סקל עוד טויו ונוסף כשבתרי סטר ע) מסענו )יססגע)ת די גזומיסס עק5ח למטמון נמ%סנעתו
 6"םמר מכללי 6ך סחר5ס עת כ) )נרות סחוכ) tin'DSכתר

 קשם כש סכר סע6 עזי סכל סססס מן מוכןסכדיגיסם
 ש מ"מ עם כ) גדוגייתס )גבוס תוכ) חכרם עגיו כתובכ7)6
obt6גשר ש% משמרקס יסוזיס מוטח כעלי גנז קדימס דיןישון יי % תששם סוימנו כסיבס לסנטי דעי ככתב גכת3 ל 
 % מטיכ וטס ותפסס וגרפס  OmpD ונמרט נכע)סגסו

 1% סערני וססופט OttnD, גג3ש כנרכס 4%ן 4רסגלורגו
 יטש כתונס 6ין סמים ססינ יסרג) דק משריס מןלגמד
 עס )קאם % וסיטס עןיכיסס אריכת ttDP1 oh51ממייס
 ס6ס סט3סיס סמו כדין S~Dh1 6(0 ע6י דיגםסתפסס
 עסגס נדנה * סיעת נסיקת עמנס סם עשס ססו6דינך קם אחע % * דיגיסס ע"פ סנט פס יסתדרמשייניס
19DSגס שעמס 6ש ימיר 610 סשלס ש כי מהע%, וי סלי 
 רק טעטסיסס ממט ל6 גס יימס כטלי ע)יסס .ו קכג)6

 סכשם, עעעי וגסלס עקמו סוט ירס ככחכ6 סטרניתרופט
 עמס רסוח זגקס כס. למוראי סלנ סעיכס סף .6

 ממיש ץי6 ענש % שי יצ שתשובה - : 600)0 עכ"ל , דמינ4ם6
~SDD1

s)b איון שיכיס bw1 ((ר סכ% 
 ת"ל דחיסות פישו סלמכ"ס כתכ . ספרנים אחריוימסכו
 כק מטקטוק כק קרקע כין )נטוס ס6סס סתכגיססגכסיס
 גקר6יס 5ין סכסוכם כספר גכחכיס סמן D'Dhעכויס
 מה וא' סמליות סכע) קכ) ,6ס סמם ג7תי6 6)6כחוכם
 6100 כתוכחס שקר 6% כנוכס גקר6ת 61ין עי ט'ע4ג נכסי גקר6 ץ סרי וט' קמריות קבן )6 061 5'כ 0קו6זס

עגם
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שג צג הרמ"א העשהאלשאליז
 ם'קמ טמכמיס סודפיו כנר 3ל3ד ראשססת פס ומסתיטמנס

 )נכותם חקיו 1)6 סעיקר כדץ סחוכפת וזין )6טסכמונס
 61ין ,מן לו סים כמוכ סי6 סרי 6% עח%ס ומןכ)

 . עע") גרפס 06 16 סכע) מיהח )6מר 6ל6 )נכיתסכמוכס
 ט)6 )ערן ככח31ס גכ)) סגךוגי6 זין דפין ירפס וסמלטון
 דמהמעס מס, סשעיס סרתב"ס רכלי סיו ז6)שכ מסייסהנכס
 גג3יס )6 וסכתוכס כהובס גקר6ת סנדומ6rbn 6מל
 וגכ)) סכניובס כיין כגזעיי זין וס )נכר מש 61ימחיים
 6ך וס, 6ח וס סוחרין סיו זכרנו כעעט 6"כ יחסככחוכר
 ת)ונ מכסי נרו) 65ן נכסי סכ) ש6 וספוט סס כתגממ"מ
 )6סס מש גכסיס כל שמסמי) כדין סל'כ טיח%ר כתוכן
 )ועת סרמכ"ס דברי פירט סמים סרב סגם וכר. 5'כלין

 כ"כ מסרק ממנין וסכוימ סס עונויו סגרנה ODDנמרת
 סכט) נ"מ כין גל'כ בין לרסס סיס גכסיס כ) . ססוו")
 מבעל נעלס במיי מחס ו6ס כמייס פיחחיסן כ)*כ)
 וטל סגס6ם 6מר ג"פ ס6סס מכלם 6ס )פכך סכ)יונס
 ל6 6נל מייס יעי כ) ~nlDIph עיד מסירות מו5י6סכע)
 . וט' מחמות טד מקרקע כנוף כלוס לו ט6ין סריקענוף
 ושכסיס מכירת מסגין נמייי גנייס וין )מד סמ"מוסגם
 יטפס ס6ינס מקמר מת"ס )נכות ניבט כ)6 וסכריםבחייו
 עמייס נגייס זק סמזמס סמ"מ ונרי )סי ומגס)עכרן.

 גגכית ס6יגס )מור סר:ננ"ס עיבוי מוכומ 6יט 6"כמכיוס )עגיי
 גכסיס לס סגפנו ס6סס סרק ער1כס גמרה 610 6)6ממייס
 ))מול )וכ) ועוד . ס)קומות מיד מ51י6 מגע) ומכרסו4ס6ת
 5יס 1ס לעיין רייקי פכירס לפרין סמדמסו ממ"פפדורי
 610 סגוף 6ב) ממירוח 6כי)מ ממפ סחמגע ממייסמכיש
 ס6ס רק עכור מסגוף סמכירס )עגין כש בפוקחולטו)ס
 6וס6 מחקגח כבנימות ניד מ51י6 סכע) נמייוממוס

וכזריתך
 סקרקפ וגוף ים") סרמכ"ם )דטם וס 1כ) . כנמרני

 דמכר S~D1 כגסך ס6סס פרק סר6"ס )ינלי 6ב)מכול
 חתנלט 16 חת6)מן ס6ס מכול or ס)ענע 6)6 לגמרינס)
 נסס סגתפחחס נערס p~g סריגן דטם וכן )יקםימער

 כעולו .סכע) ען לנטת יעלס 6יט סגוף 6ס" %כסרטכ-6
ottnsסעכרס מס ד)כ"ס 5"נ כנכסי כים מ)1ג כנכסי 6פל 
 פרק סגמר6 נדכח סמכו% ונעו עיי מנס) מגשס6סס
 סרק כעלמו סרתנ"ס וכס"ט סשסקיס ססכמח 6101שמנס
 דמם מנ61ריס סי"1 וסמי סרמכ"ס ינרי ומעמס .כ"כ

 גנכיס תיגס כשכס hptll טס סרמכ'ש מדגריסמממט
 סקוקע גוף (bffn 6כ) סקרקט טף לענין משטממייס
 מכרס סנל5"3  51פש סגוף כעכי יטכס יס6 סי6נלסחשס
 סכעל י6ף כסן משכום יח לס יט מ"ע בכתוכס כמוכע)
 יכיס ד*גס נכחעס מס%כ תרוסס כ)6 )מכק יטל6יפ
 סע)יסן, כהוכתר~ סיענוד עמעם מסיו מלעטר SD10)עכנ
 מ,קש 5ת נסן )מטס סכע) מן סנכסיס סמגכש )ענק6כ)
 וכוס. ממייס גגכיח ס6יגס סכתוכס ברין סגד!גי6 דקווכי

 וסות מסוט, 6100 מע"מ כחב וס וכ) . )דעמף ממזיקם6ין
 סכסכת כמס 6% כחקננו, bwn סרני* מס ד%"כמוכרם
 65 )דעתי, np~k בס 6ין כי ימףי דסת 610 סמ"מסזעח
 16 משת * מנגסת ס6טס 1ffp oh ס" סטור ע"סולס
 סכשבס כסקר ויגן ככחובס th(V )כחוכ פ14 ומקכ)ןכנזיס
 ק1% מסר"י טס וכתב . עכ") גדורכן גקר6 חס חמסמגבים
 ס6מר מס )עגין סיעו סכתוכס כם6ר סריגן רניט ת"סחע

 6)6 )נכוח גיתגס )6 ממובס מכסס אומר עעסונזניח
 אינס גמי גזמי )כן קודם 1)6 גירושן 16 נןתס)6מר
 סטור דברי נ"כ ס)קמ סרי וט' 6נל %ן קוזסרננים
 . מחייס )נכות גחגס ם)6 כבשנס דדיכם רמשן)מומכ)
  סיססס  ער *ק טחננס ימר שש ס% מנאי ג"כגל%
 נוכחו מעלת! סמסכ כש סקק יכויס סל6 כסן נסמק)0

 כעיניו קלס תסיס דכהוכס מסוס כהשכס )כין כנכססוהעק
 tbo שים. עסת 6ע1 וס יכ) נעמת. לס האס ob)ש$י6ס

 לעריק ד)% טגס)1 ס6טס פקק סוף מכ61ר וכן , וכו'6מס )כתוכים r1Dh טוסו סעוסס ססעמ סרק דאלככחוכחס נססם )0  זטטס YDh )סגי6ס נטינה קלס ס6עסמלו
bcnD1 06 6כן מט)טלין )0 לביימך 6)6 כעיגיו ק)סW'D 
 נעיגיו ק)ס חם6 נוס העליקן )6 גוכייג6 ךמשסר קרקע)ס

 מדאי טס מנואי וכן . קעקע 3ס ומייחד D~Sh)סתי6ס
 ופרק יע סרק מוכרם וכן לגססו כיסס סוף ורס"יכחוי
 phsnb נכסת כ) עיסק n(otr חיקנו )כן כחוכהס3עד פטמת )ס סיטסס סכע) מן )חכוע 6טס סי נכמססיין 6)6 וט' סדות ג' כקותן סמכרו Dnht דנע) נספיקשמגס
 יטכס 6יגס ג"כ גדוניימס )טיין וס"ס , )כשבחסוערכ6ין
 ותגבס גדונייסס בעד כטמון )ס ניעמס נטכס)סכחמ
 מכתיס חקגח יתכסלס ד6"כ נכחוכהס סיכעש על עמייס16חן
 יסכטימ יכו) olh כ) דפין מגג תכסי גר,) 65ן גכסיבענין
 סכרסס מסקס נעמוס ס6סס %י6ה מסרק ור6יס לסחו.6ח
 . וכו' עגס עסר נממסס כגנזן פוסק ש6 דעוק 6)ף6

061bw~ 6ינד נאצן )ס סיעתיז )מכריחו תוכ) דסי 
 חק)ס חכמש תקים 6"כ עשים DD(1 מנכס )6 "ססכל
 למנטית קותו חכרימ סגיסו6ין 6מר תיו ד)סעמיס 56)1סי6
 )ו ושכיסס מס ממגו חגכם )6 061 סגדעי6 נעךלס
 דיוכ) נסוס עעמ6 עיקר ד60 פ4ס '01'ף 6מ6י61"כ
 ן6ין מגפה ס6סס פרק מוכם וכן מחס, כי6י65 גסן)סרוימ
 נגןונייתס נטחין )ס סיעסס סנע) ע) )טככ יטכסס6טס
 סרו$ס סומטס 6ח ס6)מי לכסו ר' נצי ono למרעןזס6

 יעסש סו6 פסן 06 טוסס סו6 כעד 6מ9 כגכסיסימכור
ellbDוס דץ )6טמ1עיגן יכו) סיס 6ית6 061 וכו' ויפייס 
 וק )קסתו. כטמון סיעסס ער )מכרן שב) ס)6 ע1%בנכסי
 סמוכת 0)כח6 רנ6 6מל דקקתי סנתיס מצקת נסרקגשכמ
 , וט' כמתנס מירוח קוכן ומנע) קגתס )6 )לסחוסדס
 טשנץ סריגן כמעות כ6ן טמונין כמשח כ6ן קטיה )6סרחו
 וסנט o(on סמוגין סייגן דבמעוח רס3"ס )ופירס .וכי
 כמעות סס, ועומךין יזויין טמרי 11" נ)1יי ך)וכ6 סירוח(6וכ)
 )ימ6 )דו~ייחס ס6סס )נכוח יגצכ) 6יח6 061 . שעיסו6 שי ז)ג)1יי גטקס )6 ועפורסשזן יזושן סיו ע63טעוגין
 קגחס )סנטיחס דיוכ) וס6 סמוכין סליק כמעות %601
 סו6 וגיוס וווי ד)ס51י6 מחס )6 )סכעימס עכ) ד)16ס6
 לס:טימס ייכ) סדס )ס דעוכר דת6מר )ומר דלין כעי,דק6
 סו') דל6 מידו מולאן עמתק r~hn דכמשפ סשדג6 געי 6סש ס) מטוס מתוקף כדין ס"ס דס6 סוסנ16ש
 )ימ6 תידו מ51י6ין 6ע6י 6"כ טעגס כאייס במשכהסיסמיק הפער סק %ס , וסל6.ס סתוס' סס סכתם וכעו)מקק
 6)6 כסן, ליחס וסנטים ס)ס סמן ח6מר hsn )מקוףוסתרך
D'Dנסוס סגדמיי6 נמעומ הבמדק יכונס ס6טס סטין ID1h וכסכי , חמאס סחט )6 06 ננדוגייחס )סנטימס $ריךוטיט 
 )ס סכתכ 6מח סגות ל ךק6מר סנחיס מצקת דס' ססי6מיידי

 כסס o~o סחוס' ופו !כן/ ככחונמס )ס סיימי 61מתוכשכס
 כך מתמ)ס טסחגו זמיירי ידומיתס נגד )ס שימד לסיעול"מ
 ככתיבס דס6 בסחיו וו6י דמיילי ככחוכהכ )ס זכתכדוסץ6
 לגנוח חוכ) ד)6 פסוש ג") סגי מב) . מחייס ינכית )6)כשע

on~tw13מ; וכיס , כטמון )ס סיעסס כעוס ו)כככימ עמייס 
 רוקח דסר:!כ"ס יחמל 06 דחסי סכתונס עם 6)6 גנניםהיגס שזהי ניחד סכ) וטפין סכחונס טס שחגייך סטחכיןכוס
 דגחוכ שע"ג גדמיך )6 6כ) ממייס נגבית פינס כחוכס סיונקט
 6כ) כיתר סכ) )כ)) כט)6 דוקם דסיייו גרפס , כתוכסנספל
oh((מעורס סמעגו )6 061 , משן יעיכ) סכעי ש חכיעס שוס )6סס 6ין כודאי ניפו סכ) כב onh נג'וסי סחפסס 

 b~1re כחסוכת סן6 וכן , נידחיך טינטימס עדנט)ס
 מטרנד טסכי6 ל6ייוה כ) גסח)קו ומטחס י .כ)) שכרם6יט הסכרני מילול *שן דמע ספטלסו  ופס , )מטסס6כס1כ
 נקחינפנ שכשחס נפיס הככרים ס6טס פגצכ))פנק

ומשכל
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 צה צר צג הרמ"א ותשובותשאלות166
 וכמ'ס )ר6ס 6הtor 1 כי כעכס נמיי גתגייחס ופכיםוסחוב)
~sttsד6יסוח סים נרמ3"ס מוכרי ר6יס מסחו פס3י6 ומס 
 סכותכ ריס מוסר"ס מחסוכת ר6יס ס3י6 עוד . גתב6רככר
 רסחס כ)) er ))רון טגיגו 6ין וכו' כיח )קנות Tcn5רתוכן
 )ככחת6)מן חסרסוסו ס)6 ק6י מנית ע) ס66ס כעכזן)ענין
 . מס )מעין מכמר וכ61 תמיין סחגכט )6 6כ) ההגרס16

 מסולח סכסכו מרדכי מסגסוק לפיס מע)חו ס0ני6רמה
ot)t:o(כס ותעכר ומ"מ , מכעוס סחכ:ס 6סס ע 
 )ס 3כותכ דסחס סי6 רסיס )16 וט', 05 רסומטיןחכסיכיס
 סכחיס מזקת פ' כן6י' פירות 6וכ) SD30 ס6ין ע:קעןמהגס
 6מריגן מסרי וחןע .  סירות 6וכ) כסכט) ונדיניי6 כחכי)6
 ע5מס ונכחוכס 1מכ61ר ככחוכס כחונס דחג6י 6:"פפרק
 וכמו )ס51י6ס 3עיגיו קלס חס6 ד)6 סכי )עימר תו:))6

 תילי נמתגס ~h'o 6% סגולו ס6סס p~c מגועלססו6
 גנייס מטעם כגכסיס וכייס סוס )6מס 6ין תכןפופ/-מיה
 ססגוסס ע6מר )נ"מ קורמת b'o 06 עיון קריך רקמהייה
 יטיס ס6עס כע"פ )כ"מ קוןמת דסי6 6ססר )קחתכ6

 וסיו כד3ליס כ' טירכ מענתו ומנס . מכועס ממייס)נטם
 כתכ דיגל תעגין סס. דכליס סכ' לק גל6ס וקעו כידו)6חח
 06 ספוסקיס ממלוקח סכתכ )6חר 5"1 סי' כמ"מסטור
 מיידי ל5  וש וכתב )6סש סוקס וכגזים שכסיס טכסנ"מ
 לו סשכגיסס עם כל 5כל לס  קונס ססכטל  כבגריס5ל5
 6100 ידוע 06 ממס נונס כ"מ 6ין ג5"כ כין מזוג גשינין
 נסנועס ג6מגת ססי6 ירסס יךוט תיגו 061 )1 :שגיסוממס

 רהיט וכ"כ . )נעכס )סכגיס ס6סס סררך וחכסיטיס3כגןי0
 ס3ע) ן6ין שגנגס פ' כסזי6 סר6"ס וכ"כ סרמ'ס כססירוח:
 גכסיס )ו סיס 6ט"פ נג17גייתס. )1 ססכגי0ס גכסיס )מטריו:)

 עס' )' פ' ממ"מ וכ"כ ממן גוכם כ"מ ס6ין כ"ט כנגדן6מוי:
 דר4רמכיס a"th1 , וסלסכ"6 סרמ3"ן ססכמח ~bleעכירס
 נ"מ גמיש )עויין וס"ס למוער 6יג6 61"כ ע:ירס )ערןספק
 תפס כעין סמן כיכסיס b(h עיירי )6 וס וכ) גן6סמ"מ

 וכן . גגם b'o סתנכס ס51י6ן 06 )6 6כ) 4ססכגי:ס
 סכח3 סעור עדככי וכסרט סא"ל ספוסקי0 מדכרימסע:
 ססכייסס סכגדיס ךוק6 מקמע וכו' 6100 ידוע 6י:1ו6ס
 נמרדכי שסריס מסוכם מזכרי גריס וכן . נעין ס:)ו

 מנגדים גוכס נ"מ oh כפסס 5י6ת ופרק נערספרק
 b'ol )עור חסונם 6זתס מעקש ססני6 ס6ססותככיטי
 ססס )ס עטחדיס ממס 6סחו כגדי דוק6 דמייקס ,כנגדו
 ותפוכח . )6 ומריס ס6ר 6כ) עסמע tpln1Ph כמו)6םס

 מנ"מ 3סןי6 סכחכ מכריח נע5עס מעלתו ססני6סרסכ"6
 כס) סכהכ בע"ג 11"), נמייס ססכע) וק כ) נגוהיםקורס

 )כך יוטס רעתו 6ין ממייס לנפות גיחנס סגדוגי6סעיסוו
 16 נ6)מגוח 6)6 ממט יסרע ם)6 )כט) מבמסיססכמן
 עס נוחיך סכע)ין גימד כחוכם ממסר וטוו .גירויין
 סרי . S":D פרור ג") 011 מפרעון כומן מחיק וקיןסכחוכ:
 כמקוס קפינו ממייס ננציח כחומס סיין כסריגי כ:חכקמן
 עכ) דבריו גןח1 ככר מונק מעיטור ונע) 61ע"גכ"מ

 6100 ,מן כ) stsn גנכם ניתקי ס6ק ~1DCDOספוכקי0

 רסיס מס6 61ין עעיקר6 סעיעור כע) )דברי )ית6 61":חי
 btlnlo דכרי )ומות ר5ס סעע)תו ומס ונדונים. נ.ס)ענין
 סרמם"ס ו6ף גתכ6ר ככר 67יסות פיט סרמנ"ס דכרימכם
 מעלתו טדהס ועם סרסכ"6. כ,-עתס"ל

 ס6ר.
 סרסכ"6 פכרי

 כ"מ סמפרטיס וכליו )סחור כדקי 6יגו ומיעת36וי)מ
 עסרי"ו ונחסוכס . ס:ו0קיס כ) דעת 6100 0נן6סנמקו:
 ומקוס גדוגיתה )אפוס ס6סס יטפס pcrcD 06 ע"חסימן
 ס6יגס כמקוס תכ"ס כעין כעומס גוהיחס 06 5גמ'3"מ
 דעתו ע) טקס ס)6 גדוגיתס משסיו לנכות סתו5ס וקכעין

 מורות כמו סף ד)6 )ים גרירתם 7)6 סס r"DI ,עעו):
 סחם יס6גי ריי; )גד11 דומם 6עו כע), מס) לחמוסדיחוס
 ככס"ג סחמרוז 36) )סנונך ר5תס 1)6 כערס ע)דפרךס

 כמעט )6 כוס גירס יידורחס וחסלט נטכס תחחוחק
 ס)6 מס )תסוס חוב) 06 כריר )6 כמורדת דגםוהו

~Dt))O i'by,ti6)6 6ע1 ,ס כ) סכתכסי מס וכמגס , )סיריך ר15גי 
 יפוי יס יס סלמס ~nhr מעיתך מ"מ )עיין o)nh דע6כסחם
 5עג: )6 וס ע) , האופיס כממרט סגדוגי6 )ס סגחכ מ5רכח
 ס ריב, חס31ח כי גס סמריגוח ומגסג מק )פי מחח)ף or רכלכי
 מוס 6גימ 1)כן סכי6ס כלסר ממענתו גע)מס)6

~ffts 
 ונס ,

 מטיגריס כי ע)יסס )עגות קריך 6עי סם6)וח ס6רט)
 : 6ןנר 6מח ט) טון 6ך . וכרי מחוך)מסכי)

 נסס נ"י ע"ס מעזתו יר6ס , סיפית עניית על~ךש
 ססו6 6ט"ס וסריסות )גדר 11 גסנו 06סריכ"ס

 ר6ף כסס מ15יין ומיס סימיס ם163חן גקיוח מפני 16מוהר
 )סגו 06 36) . נפגיסס 16חן מחסין וקין מגסנן ע))סגימן
 סס סחוטים OD'11CS ר16י סריי מן כס61 מסגי כטעותכן
 דים פסיסי )תסור סגסגו כמקוס סדכר נחיר 61"כוכו'

 ותיקין מגסג ססו6 )ח)וח סים המקוס סמקיליס כיד)ממות
 גרע p~tlon 6(7 ססכיhtmo 6 ו3ע) וסלי")מהמס
 וסוד . מנהגו מקוס סרק 1כך6ית6 וכו' סמוחריסמרכריס
 ימי ופכק ו") ר"ח ע"פ 6100 )ונסג סוס )מ615ך'ס
 on)tr לפסילת כסן עאס קינו כסס ר61ס ס6יגסלידס

 )סקריך ר4גי סיין 6ך , וכסמ"ג וכאסריי כחוכךכד6ית6
 ח)י)ס אסור דגתנו כמקוס כמגס כן גסיגי 7)6 מאמר3,ס
 אמרס וממפוקח חגוי סן3ל bSO or מ"s's th~D 16 6יסרום אריך 06 סמיק) כמקוס 6ף מטותו טס6) מס וע) .)סק)
 כר6"ס סס וכסכ . עוגס )פרום אריך טמור זס :)סיוםכת
 )סמם דרני)ס מסוס ןחייסיגן מסור ןס ע) דוקקסמפ)ח
 מסמ"ק פירס ס6סר"י וכס" בח"ק ג"כ תכמס סר6תסאע"פ
 כן 061 טוסת דסף מסוס מ"ג פירוס ודמי וסר6כ"ןוסס"ח
 )6 יכן . )עימס )יכ6 טסור יס ע) כוט)ין ד6ין סיסשמן

 . )ץ סחוססין יוקרח כסכילת סמקי)יס 6)1 כמךיגוחממעתי
 (oth כם6)תו, בג") 101 , 1פסטיס וגסר6 גסר6 ע ככ)ולכן
 סגקר6 ס)י"ט יסרק) כמר סק5ין עורי (b~h כןמסס

 : סקראקא איסרלשסשה

 . ptnto ס6)וף טמיתי בסי' ס,6 ננ61ר 6חס ברוד2בה
 מסר"ר ס"ס . טמיק ס61 1ככקי16חכסכרוח

 כפבועי  ספמסלי ק"ן.סילם
  פלוסי

 במרחי גי 6ף )סיס וכירחך
 ממקומות, 63חז במורס )רכ )סס )ציוח 6סכמ נברןסתס6ל
 ושמרס 6)1 כמךעוח כס וסקוס מריכס פת עפי עייףובעי
 6סר 6)ו כמןינות 6סר טסו וכר 3טו)6 16 וטיבך 16ו")
 וסיס יתן מי 6סכגו כמדיגות כמו עביט נכרם סג6חן6ין

 : מוס ודי . מסיטו כיאתעד

 ל6יס סס3י6 ח")עיט סי קבריו מסל"י סג16ן דגרי נסילוס בסוכי t)~)ha אשר4י
"1DD 

 ס)6 מסטר כחו3וח
 ןירת מקוס )כח1כ 5ליכיס סטין וט' 061% מקוס 13גכחכ
 ~ohti ומקוץ דירס מקוס טמ6 מע)חו וסקסם וכו'סקוס
 המליגן וך6י טקס דירת מקוס בו כחוכ סיס ז6ססקירת (ilh:o ןס") גר6ס , כס6גחך 630 כמו דירים כ'סיו
 הס64ס געסספסס

~DnDD1 
 סס יר פסיס כמקוס דמגח6

 : ע"פ כחוכוה סוף סר"ן חכרי סס וכך סס)ו6סגטקס
 סס ספירס קירו מסר"י כדגרי r~e בסי' עוד סס6)ת ימהצנ

 סקוס. ממעון ע) ונפטר היסח נעלט סק6ערסוסון
P~D1גגך סגסכע סמ)וס )וי ע) סקלי סס סס סדכריס 
  כיס סלמת ומסירס, ככחי3ס מסטר )ו פמכל ס6מרר16נן
 כעקמו סק6ר"1 ססכיD"DO 6 מדכרי 3סדי6 מוכם וכן .6חך
 טעם )6 סק6ר"1 גס 1)דעחי ססס סרמכ"ס רכלי כןספירס
 מוסיף מסוק רק ממעון ט) טקחי ס סרמכ" דכרי סיפרסכ,ס
סדי;

~lco 
 ם)nD'D 6 גס3ע נקי מטמר )ומר מדעתו

 ססרי מדה ונפטר סיסח י:כע שמטון גס 6"כ )ללוכןמכרו
5"כ * מכש ס)6 6מר ודוי כידו ספקיךו )6 ם)1י קותלל6וכ;
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 167פד , צה הרמ"א ותשובותשאלות

?bמסורס  )וין ממם ודמי נס) 06 כש מסטר )ים %וט  
 610 חטן סק6ר"1 כןעת סגר6ס וסו רווחיו.  3סססהשבזמ
 סו6 ממעון סגסכע ס) טסי"ן 6פסל ושק ק5ח )סיט כי6ף

 )סיות רלי כי6 מלח )גס סמלון גסנע )סיות ורזויטשח
 : 610 עימס כסגי !דיןוסיד(

 דברי sp סק6ר"ו מ"מ ע) ס"ק סימן סוף ט6)ח עידנ
 )1 סיס מי ז6טו מס חימס ודכלי מיישגיחכו3ח

 מייד סיס רע כ)כ 33י דסחס s~r וסקסית וט' לעכ)3
 חכן hto רודף סלקו 1)6 וסוגיי) סמויק זנר ולסדק)סרגו
 ייע 6% בספיגס סממור ססכגיס וס 6כ) סטור ססורגוכ)

 מייל ס0ולגו ט' 1)לודף )6וי3 גספך וטכסיו מעקיוכרוס
OSDSסיס )6 06 גמי כ)כ נכי ומחס (בגי p'ro) וטכסיו 
 יטפס מייל וסרט וקרס ר6כון כפיפס )סדיק ורקסגססך
 ר61ס 6ייי בוס . עכ") מכירו כעשן ט5מו סס)י)מטעם
 סכ)כ מ"מ סכט)יס יזעו ס)6 )י מס כי וגס כ))טעגס
 סכ6 ס6מי1 מכע)'סס עריסי ומי רודפים סס סממור16

 eio )סגי רקבון פעם כין 61ין,מיגוק )סרגו ססכס)סרגך
 כבכחן ניפסק 1)כ! קיימי סימור 3מ,קח ססוריס ג)קמרו
h)Sn6מק6.קגס D~D1 סכורנ חס ovho כמו מיתם חייכ 
 סמגוגח כ6 ו6ס וס' 7' סגנם טור סרק שימס מסגםטסמט
 לזכריה "ין תכן )סקס מימייכ מי סבור ,סרג ט5ש)ס5ינ
 ע) סכרתי 6סר סכספרי דע  6ך .  1hpD oa"1 ט)טטגס
 73כרי שין כחכתי ע% 03יותך יזטת שסר 3ס"7סטורים

סק%-

 (ss מעוי or 6ין כי וק מטעמך )6 6נ) סס ממס
 ככך סנרכן מקמר כספיגס ומקמן מ7)נ ס0חשרסס

 )ס)ס מייכין והכן סממור כס) מסע )6 סממורש)מכמס
 וסו 1)דטחי . סס כמ613ר ממסקס ססקי)ו ךספיגסדומיה

 כ) מסוס ססרמ3"ס ,") וסר6כ"ד סרעכ"ס סכיןסממ)1קח
 ס") כי 7סטע )מכסס סמס6 עכוזו )ענוע סרוססססעס
 נסקר כמו )ספיגס 0סגגסס 06 כי סימי נקי15חסבין
 חשר 7כ) Y'D וסר6כ"ד . כימר 16חן ODID ו)כןמסוי
 סוי )כן 3כך ורש 61ין סטייק רם ככס- )יס סףסקוסן
 . !חמל6ט דוג; כיגיסס, ממלק ו)כן 1DD' כסקר מסה"כרודף
 610 גי שוס olth סמיימון חסיכת ,ט) .סק6ר'1 חמיסתוע'מ

 : )זעתי ס6מח וסוף סמיינען כסכרתסכר
 וק , str עכתכ ע"נ ריס דכ"מ פ"ק נמרדכי nlhD עלךד8

 כ67מריק ג' סטר * יס tS'eh וס"ס . ל6כ"ןסירס
 7סם דיגלץ מס)עין ריס מ6י וסקסית . טכ") 7יגריןפקטין
 טסו דס*ס כ* מט6"כ , מסטל נגשן ממו)קץ וסמ4סס4ס
 סודקך. מקרי )6 יזס לומדן סטר ט4ו סתי6 וסמ)וססב)
 כסירם ע) שכטין יג" כ0די6- מסמס 37גטר6 סריהעור

 6ער )ש b1'pD הר' נץ נ'" )ר"מ נין 1)ק 'גלח, קינהענור
 המו . ט' מגזין מס)טין ללוס מזיתי מלן 6"כ . 11DDנ'

 מיזי קסם )6 1)ךיןי . נסיקתךססשכת
 ךר6כ"

 קלוס עיינף
 סס 71קןק פעור 0עך עמי סס 07קסס ר(גמר6ממפייח
 ו60 פעי סיס 60 מה3 ס)ס 6מר "וט DDn 6מרמ)ו0
 6כ) מחב סיע לע"ד זוק6 ומקסם . וט' סו6 סטךסטרך
 )16 לף 5כ) , פסול סלך דעטעס גימל סטור סיגך)מ"ן
 . נסער סכחונ עם 06710 נעקרי מה3 סם דסי)ךטעמכן
 b'5w ור~מ*ס 3כ) כפר ד6ס רסיס ספיר ל6כ"ן מיימי6"כ
 !לע"נ מקלת, שךס זעקלי סלך סף ד)6 ממסיס ט)סטר

 רק דמעך מטעמת )16 פטור מסמס bo )ס זמיך3נמר6
 "פי, מיל קמ"ן יק6 סייגו קרקעות ע) יסכעין ך6עמטעס
 . כ)) סרוס )חיי14ס %יכיס 6נו 5ין סטור מעך )מ"ן6כ)

 נמרךכי סרס כז6יח5 מסול סמך כמ"ר ס0ק ול6כ,ומקמר
 ד)6 ככ) טפר וסול סער ך6יכ6 דכמקוס רלוס מידויססיל
 זעלףי עכ"פ מסמע 3גמר6 )ןס6 . )יסכע 07חכ סירךסף

 עטטס לי סיגך ממטס ot~nb 16 מטעעיס מפעי וקסון6ס
 במקלת 4 דסוד0 ססס זבנגי סמ)קח ומס . סתם( :,סמיק6

Y'he6יסכ6 , )ר6ו3ן ססעל סולית ושמקס סכ) כשספר 

 5מ סנטר עכמ מסורס מס 17דלף ססכר6 ג") וכן .מסחכר6
 61ץ , ר(סטר מכח סכודס מס %4ןות %יך ןסרי 0ון6סמקלי
 *6 )כפריס כעי ד3כ%סו חייב מקלח מודס רסק טעםכה
 סרידש סוי כסלמו סמסטר 6)6 . וט' מעיו 6דס 6יןחמס
 כן6יח6 מטפיס גךו)ס פיו סון6ח י% וש6 עמס סען6תכמו

 מסקסית מס )גו יקכ0 )6 ומעתרי . כסטר וס"סנגמר6
 עמוס כמקדח סוד06 מקרי )6 דכאך פורקו 01ל6'סס0רי"ף
 061 . 6חל מטעס טויסס גסכעין ך6'ן 6)6 , )ן3ריססtrh מקרי 0וד6ס D~D7 קרק:וח סיעכוד כפילת SD גסכעי!דפין
 6)6 ציין תירו)יס ךללחן מצחר כן מסק )6 דר6נקג6מר
 . מזכריר(ס מיני קסס )6 6"כ כ7פליסיח מייכ סידה)מ"ר
 ט) )סכטיס סיין כנוס טוחייסו ס") 7ר6כ"ן טמר 06ו6ף
 דעקרי כובריו גפקוח6 יס מ"מ . קרקשת סיטכוזכסירת
 16 קרקטוח גסח:נדו 7)6 נסטר מפורס 06 )עגילסוך%
 מטפס סטור 6ם 6ף סוד6ס דמקרי סלעת פירס ר6כ"ןע"מ נדכי גסקוח6 סיס )6 06 6ף וטור . כוס 1כיול6 יסוכמחיכת

 : (or ווי , )קרס רק )פתוק כ6 7)66חר
 כרי מחגת ):גין י"ג סרק מו0ר"ס כחסוכת ס6)ת עודףן

1Dhnכחכ ר6שג0 ד3חסונס . מיתס )מחר )יחן 
 כתסו3ס פסק וכן . מיחס מממח כמלוס ס0י6 מחוסוסוי
 י"ג פרק סמק סגיה וכמסוכת ע"כ( כ"ט )דף כמת מיפיק
 ן)))יע6 פ"ק כוף סמק וכן . שתגס סוי 1)6 3לי6 מתגת107י
 ס6ס חגבי כשון לגמר 06 6717י )ייסכו גר6ס ממח מיוליס
 *מר 06 הן . מיחל מחעח מגוס סף גיסיו )ו יגתטימוח
 6עו מיקס )6מר מחגס )ו )תן 06 36) מוהו )6מרסיט4
b)h1 כקוכע( IDr יחיו מתי * SJb ס0מחגס )עכס ועתו 
 סכחכ מחסוכות כ' ו)כן . מחגם סוי )6 תכן ממייסתחמע
 ייו מתחח מממון ס510י6 תרווייסו מיירי שתגס סוי 7)6כסן
 ומן כקנע וסייט שחו )6הר בחח וקוס )6מר התגוטמייו
 1)כן עחייס חתמי) מגייס )טורס 6כ) , מוחו )6מלושתגס

 : וחסכם דוק . מהגס סח.)6
 ממרדכי דכרי ע) )"ג סי' 0ק6ר"ו סכתכ מס סטתעוד

 קנס 6סס סקיחס ךמס ריכ"6 3סס סכתכ נוררדוס
 דתך ארר ש סכסרק ששכוח 7כ' ס") דט6 . וט'כטקס
 ח יח וצין סריגי בכעוס 006 לזמר ומד כ6סש 3ע)קמר

 ז"ל ס") ריכ"6 כי סק6ך"ו ע) מט)' וסקסם . קסש0קיס
 רי3'6 כחב 1)6 . סורט 6סת כש נתעשן ששן להגיזסגיני
 נמש ססס DD(' וכתך . נל6שן סמ )טפין 6)6 ש4%ק
 ן 5 36) , ריכ"6 ךעח סכך 6מת . רינ"6 נכרי נסירוסממגי

 ויי"ש וסירוס מ -(Oilw ךנריו מ"מ כי גש סק%, ע))סקסות
ס)סוגום

 י61סס כסח, סמ 16 נרטטה טס יעגין לזיגי ,ננערי
 1)0יפך כע"ס קגס 6סס סק)חר( מס appn 6עחקככעוס
 )ס6ל וסו") נ7נרי0ס גךו)ס גפקות6 הששב , החריגן)6

 ולש סכי ס") ך)6 ס"מ סירסו ומולם לפרס ג"כשסקים
 : כן ספו0קש ועת 44ןכחכ

 סס סכחב ממ"ע ק"פ סי' סוף סקל, ס) מקשת עודן
 כן6'כ6 6)6 סיסת גסכ:ין ילין טס") נשסר"ס76נרי

 מוסר"ס סעס רק כך ס6ייו מט)' וסקסס . h)tnwךרר6
 1)6 6תך ולרמח )ס6ע סקסית כוס . כסוים כמרדכימסורס
 1)6 סכחנ מס כחכ הכן סק6ר"ו כמינור סמר7ס זנוימחש

 : סטעסר6ס
 ומסריס. מחטגס נכי זתטגיח נמלךס נססיך nplp1 עידח

 סריגך. כגילסח גרס ליכ"6 דוהרי מיזי קסס1)6
 : *ו3 ימ65 ש6 נכך מס שגגו סגמר6 כנירסח סחיטוש"ס

 )דק17ק עריס 6ץ גסת מסיס מי ריס נמרדכי נםם
 ונדבני Dff1 נפ!' גמגומש ר6יתי סכתנ .מכחכח

 0)6 השח , וט' כסירס"י וסטיקר . ו53)סס ג'ון ס6ירכ
 שלטס דמ"ע ככתנך ככ6 כמו וט' סין ורכ"י סןי"ףועת

 6ך נטפח, ע-)ש וע37ר סו6שגיס זעת שכיח גומגמגם
לע"
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 צו צה הרם'א רזשובווזשאלשע168
 ינוי ג") ט ג"כ )ק רימון 031צעכ) כפקיעות שרםוס"
 pb ע"ע סקנסס כדעת 0ס61 ו6ף . היירום סא gaaרשי

oanbט Sb : 
 סיס מחייל עקימת נ3י ט"6 ג"כ סי כמרדכי סקלת עודי

  סטעס מס וס(3 . ג"כ רמתיכס t~ho עססק מ)ככס
 לסרס 61ח"כ לכיס סמ)ס גע)מס סחתיכס hnr.Dwמכוס
 פסק רם"י ס) ז דמסנו6 כתכ ש ודרדס . nwtmoכ%
 ךמס )חו41 דמ1% מע"נ . 6ךידיס  דידיר4 וקסי6 קסקו
 %6 רוס 6" דנני )* ט' ומסתמק משם 1סגמצססכתכ
 ג"כ ךמחיכס ס6", כדנף מסק ט הס . מט6) ק"וונוי
 לשי סכרת מטעם ק פסק r"ha ש6 עטעעיס )16מ"מ
 6סגיג6 )6 וחיקק נסיגף S1h , וט' ןעסחמ6 מסעם1ט6
 ט6מרינן מקוס כ) כי 6תס b9~D סו6 סכ) כי סלמת 6ך .)ך

 מיחס מחיכס ז6ומס זמייסהן סטעס כןי גנלס גטססמתיחס
 סהסיכס ט) סגס)ס מ)נ טפת נדן כמט% )כן %חפטם
 רשי שיכוח ODW סם )6 סכי %31 . וט' וכיססונטר
ODD1ושסך ob ("כיכס )מסיכם ממתיכס יו65 7סטעס ס 
 . סממוכוח ס% ינסור )6 גניוס געסס מפיכס hDb'6"כ
 ולמסרס )נו נתמרס סירס סחהוכס סגנך וחייסיק ודקי6)6
 . סכ) וגיסן למתיכם ממתיכס סטעס ף65 גתערנסוש"כ
 סט5רך ומס . מלמס גני ם6מליק ע4ב סטעס שו%"כ
 מ)שס נכי נס' ןמסערין ד% מסוס מ)ימס נכי סטעסלפרס
 מומרי גופייסי6

 04 דסגי ס") ספוסקיס רוב ךס6 3ןיס
 סוד כו )מחמיר )מיער ליס מסתכר6 )6 ומ"כ .כקליפס
 7מסחמ6 מטעמך % 06 זמון ontc o)tnno כמ,ורמוס
 כש סחהיטת ט קטר ורך 6ין דנמ)יחס 6"ג . ט'דע)ס6
 נמקומס סמ)שס ,מן כ) מוגחיס סריס 6)6 סמגוסליסכדנריס
 כעס לנד כמפיכס סיחרו סמ6 ככן )מיחס 41כ6 געגענ4
 דממתן עסתמ1D~p 6 גן חצ) . סמנוס)יס כדכריס ככ?6'
 כש נכעס נעכס דמסיכס )מיעל מפיר ס"ך 61"כ .גר'

 : סו6 עעמ6 מד %0 וע"ע , עטם)יסכךנריס

 Pe15 6100 טויג4"6 געש סשמ נח ימל שאלהצו
 6מת מגס סיעמוד וספת , ש%הכגי

 עוכש )6 כדרכים סודך גמ65 ססהמ סכגס וכשך3וינ4'6
 )עיר 4 %ך ימ65 כי גגכ כוסת 61מרי . כידו גגיכסוגמ5/,ת
)h9D, סמפטת מוחס דוף לתופס סגחמכר מגיס טנע גטססססרג) כי מטוחיו טיס עמס סס סלך כסססכ) סס %ס 
 סגיס כמס וס ממס נס )כרוח וסוכרם מנער, סעוף הגץונתפס
 4 הולד כחיג5י6"ס מור סרק ש ונצצך . גרס הכנחעממת
 VD(nt סלת ול6 סכת וממס 3ח )1 %קדט וחור סלך הוד ,כן
 610 וסגם )כס. 6% )קסתו )6 מגיס כמסוס

 גצי
 עמקו,

 D1(D'k רח) טוענת OnD1 . ירמקוכו עעסיו כי %ד יעומקוס
 סקס ככון דלוגו כס) or דיכו ש וע) מעטיו פח שע)יס
 מבמועטו סי6 טפס כי (oab כיס ot~b en~oS D*S סגג6
Rblנסיות ום* ס6ץ כיון 1:ת . מם)) ט6 %יס ab~D1 
 כף חורך %ר מקוס נכ) מסליו אכת שינת לוגסוסים
 כטקסס גפסי מכדד מנקמת סגס מוטם נרסיס 6ןרג4

 1)6 ינוס כ) טגהס )סיף טמרת מא כי %רכסתיכססו
 יט4ס oh 75ק שרם יהיו . 4 6לס 6סר )ליס שדהודשכ
 , יטפס *גס לי וברסס מסךרכיס ורך כלגיוס )טסונ"ר

 : כפ%וסכרו
 מ6ץ פסועין עריס (ph1 לשטת %שם *כ%תשובה

 מי יס )לו.וסגס * ט4 מאס נט:גת משן 6םפיס נ*מ כין סו6 עח4קח ס)4 ודנריס . )טשדר,-
 6מגס . טפין וקין 6יפ:6 מסכין מי יס שטפין כבכרשכסגין
 ג"כ כחכ off1IJS1 דטסין ככיתור נתכו ו") חיטיירסכ"ס
 עזי 7מ6ש כטעיה וטפין )שעריס סקנס י"ת 6ך .דכוסץ
 סקסס וטוד . ךכופין ממדיר פ' ותמק סוסו נסוי )סהיחגי
 טין leg %1י1 בו") פמסגצ O'DDD וסרס כעס ע4טמסרי

 6מר נשק ססוני6 פירס ו)סיכך . כלמר עימס גתגסדסע6
 טת מעט PDD ג;ג:ןכתס ושחפון שרדת ומי סיכיהשמר
 ob )ש כעיגון עימס , 04 ומלערגת )יס נעילתך6מרס

 כ4ס עד תזגגו 04 וע5ערנ6 כשנחי 4 ויתן יגרסיי)6
 כס תמוי ךומגין לסגת ק זומרת כסר4י6 יגס סגסכחוכתי.
 1)6 עלי D'hn לערס 06 6כ) )סססותס. )וס טפיןשכך
 3סשת כמפיפס )6 4 עה"ח *י סכ) bSh נעע6כחושי
 ob ש6 כס תמוור ל4% (orww כפין phl , )0מסנינן
 דממעס חייו סרסת כנרכס hb מיד ונרסס רולססכ:)
 שסין ר") 04 כייפיגן צעל6 מר 67מר וסלי . סי6נמורס
 כטקס 061 , כס תמצר 16)י כתוכחס כ4ת עד )סקסותס16ת1
 6סר ו") סר"ן com ס6מרוגיס נמסכור"ת ולמרי . כסוני6 ר"ת סירם or כ;.צכתס, )ס יחן וברססרולס

 סוסי
 ותקשש

 ליחו מטפין 461 רתק סמךיר נשרק ו") סרמנ"סמ)
שכת )ס%"

 סמיי
 )6 ך6מרס כגעלכן )יס נמסרסיק , ש)ישס וכע)

 . l'DD 6(6 1Sh) להן 61פ"ס ע4 מליס וסייגו כסריססויג6
 איסי גפק6 כי מיגיס כנוכס רכנן )ס תקעו .ביסו )סמפיק רכי סיכי דכי תיעץ וכי כסגוקין עד6עריין ס,-"ן סקססעוד
 )0 בממסי 6פסר ירפט 6)6 מתיא 6יט וסבים )ר%5סוסק )רלהס יו65ס 6טס ומתגי . היגס כחוכס )יס רוגן חקיהגמי
 רולס סי6מר שלע"ג )ספסוחס יט) סלל *תו PDD~ סיוס*4 )סו5י6 6ה(ו טסין וקין 6)מ6 ותמר ו") סר"ן ודייק .נגס
 מסקמס מכמיס סיו ק מיץ oto 061 . ק ייזמר ע"כ6מ
 %יס כלין טסין ך6ין ס"מ ואי h(h . עיגס כמוכס)יס
 הכובס כס חמזר ס)6 כמס זיתן סי6 לאס לחגי לע"ספרק  מסילוס)מי  ו") )סרמנ"ס סר"ן סקנס עוד . )ר5וגו 6)6ע51י6
h'o, 6יט סקס תר וגק h'S~ 6יס מעיקבי )ר4ט לל( 
hlo1ס6יס 6ין )שבס 6)ע6 עגרסס 

~tsw 
 ע"כ )ר5וט 6)6

 PDD 67" זיי"9ן בצ :יהמר2נ4%בעב,

 ננד המו"ס נסס סס עוד וכחכ . טסץ עורסת כע))כגף
 סומנתם וטע . סטעס %%זך )דוום ש6 תר14 ס)6סויט
 עם . ס7ורוח פוי15ת מפגי סחקגס שחס נטכס כנרמעכסיו
 סנס . 3מורךת לדון ר6ף סת)שו נדין סכ"ו כחגסועכ"ס

 כטטימ טפין דמין ר"ח )נכרי ססכינ;1 6מרוגיס סק))ך
 פ' סס sff~1 סס ושמחס סמיוסכיס ייסוכ ומיכין דכריוס6ץ )ט"י mnb' 6ק וגליו טסם להינד וכקטר . ,sff דנריו)ייסב מפן ד3ר )מל6 תכי ש 5גי תערסי ז") סרמנ"ס ט))ספקיך וסוסיש סנה4 6סר סקוטיות כל ועמיחי סכתי )יוןד6ח6 כיע עכ", ניגיסס )מכריע 4ו 6ץ ט שות וטס . ע)ימליס
 QDDO מלסייס כעלס שיכעס שטס , *טח מסיטתי"ל
b'oמלדם עס עסגי ליחס ונצטיין מיןח סגקר6ח oh קימרת 

 )מעס קוהו טסין מלעתי 4 )סנע) יטווס חייגיממדחיסו
 )6 ו") ססרננכ"ס )ך מכינר סנס . .,sff סרמכ"ס עכ")4וסס
 6)6 %רסס )טש ע4 ע6ש נטענת ebJ כעסיי סטשןכסכ

 השנס % וקומץ ככעכע 6101 סמטס עהעשמיס מורדתכססי
 סכופין כתכ 6ז סגס מרדס עיס משמס DDnDDולנמלח
 *ן עירת ס3ס% כתכ כטלית סרמכ"ס סשה סק יע .לגחו
 . מורית )עמן ידק 7מהס מךנחו גו6ס סחקגס, ע"ס)דק
 וילה 6ל6 טדי Dthn כטענת מייפ ך)6 6פסר לרך כןו6ס
 וסים מרכס רמס לוקס נשתרין %h סטסין 6מל 1)6זה-יס
 oeenw כד עחמעיס ממרוד סמ6 קוער רחום ו6ק .מסיכס
 והוכהו 4 וחגו 3סגס6 סרסיגי כעr,D 4 למרס ך6מלעוססי6 נכי מ4ט וכן . סי6 רמורו0 חסס6 י כי ע)י מקוסותקמר
 6מר0 6כ) . 6ת6י וכשכס bnw) bnwh1 *חס מתיירן*1
 ו% וסקי 6ח6י לכלונס 6דעת6 סמ6 חיסיגן ד)6נסמק ל סרי , כחונם )ס וטתמן מתירין )סנס6 סרסוגי כעזימח

 גמי מקלען וכמ"ג . עכךס ק6 כמרמס כמפנהי )י סטמנמרס
 לימרת וסיע ספעס חרי זומר סו6 וספי)ס ותורס ססי)סגכי
 ענעם שנגס 6101 סס 1CtDI . גלענת סי6 ספיתןת)ת6

גווען
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 169פה א צו רימא ותשובותשאלות

 עיגש )נוס סמ6 חלקיק גווילן סי6 תבעת ם6סגהוצן
 י)דס 1)6 סנים עטר סר~םס נכי למרען גמי וכסיג .נומר
 כפש סי6 06 6מרזגן סם תם כחז. יורם 06 ממטיסר )0 דקים ג6מגח ס"1 מיגש 16מרת 01י6 מיגס *מר610
 סרי , נשר טיגיס )חגם סמ6 וח"סהן גיושין ופנעח%רם
 נתש 7סע6 מייסיק )6 גירויין שכעס יגס6יגס כסן",)ך

 מס פכחו 1") סרמכ"ס )ר16ח 0יקיכ Y'h , 63מרעיגיס
 ' טפין ו* ד) ר"ת ססקפס ומס .סכתכ

~*Ds ו') סרמ3"ס דכוי סיטנגו מס כפי , ךכושן דוחסו כמזי)ים )"מי טלי 
 רהצבפס תעלס  7תמ מסו %h קחמ ז)6 סל) ופסילתיגס
 מטום סגנו כסדי עזי מ6יס קתני ,ן)6 פתלן ים ונוד .גירושין
 61ין טפין ע)י מסיס ס:גח S1h גחונם הורן כ!פיןדסגסו
 דרס ססי6 גב* גמי מה% לביט גחנ וכק"ג . גשכסג1ח!
 נסרי % שי ש h'5d טסין טעגס עממת דג%גממן
 רש כי סיות OD1 חוצפת. )0 זקית משם וטפיןמגסו
 הגיס מסר ססחס מסרי רסיס סריגו כ16מר1 ר"מ ט)סקסם
 . כסדייסו )ס מגי nDPln 6(1 )0 6יח זוי15 כגיס )ססיח
 דעפק (IOSD קתגי 65 לר )מום 6ץ לר"מ 3ין אר"י כיןעג"1
 יסתרס )תרן טכ) )ר"מ ר"י ססקסס עס ועוד . סגסונסוי
 ורכים פריס משס טסין סס כ"ד נגש )יס 1)ית כגיססכר
 כנסו כסדי מם )6 וס ולמי , טעגחו מסוס כופין היגס8כ)

 נורך הן . לצתו טפין טטגש ע"י 7מתגעין דסגסודמחניקין
 סרמ3"ס סגחנ ממס , 1") )סרמכ"ס ר"ת קוס"ח 14ר1 גוג)ש
 SJh ניל1סין חוכעת oltb ססהמ זיגגו כטטגס היגסו")

 טסין, 60 ומשם שי מליס הקמרת מוות %ס )0כסס61א
 גתיס טיגיס דסמ6 טסי! סיו )6 גיוסך כעכעת סה(סט6ס
 זככנו דמחג4 סנפו נסוי )0 מס )6 60 ומטוס ,נקמר
 גןסיח )הרן יס ושי . מארי גילומי! תוכעח כססםדמחגי
 כסמת ע)* מ6*ס כעגת קחיי ך)6 וס6 1") סומנ"ס ע)ר"ת
 ר' ממלקת 7סהך OD 5ל6 תגי 7)6 עשס טעמך סויוטפין
 כסנורס טת6מו סי6 דיט)ס לצמר מקיר דר' ומכמיסמקיר
 6כ) (om ע) bla מקכ)ח סתגס 06 למרי ינק ,כהחי
 תם )6 ומכעש דר"מ ממליקת סייך ז)6 ע4 מליסכנגח
 זמת מ% נף שיניס סרנוכ"ס  זגגיך מירכך ס6י טסין61ין ט5י Phn כנהרגת סכחנ גוסיס י"ס 4ס קמי* וטוד .)ס
 שש סע6 עשס PDD יאין ע)י עלוס 7טעגת מסרססס"
Ot)'D'וסיס נ' המריס סיג כר6סונס )דרשמסגת סי 7קתמ סגסו נסוי )0 עגי )6 6מ6י 6"כ וט abPn וטטפות 
 גטולס )כיגך כדה ססכוס )ך 6גי טמ6ס השמרח ,כגנגס
 יר. עעיס גותגת 6סס תס6 ס)6 )וסר חדו סיסהיס מן6גי
 דקחגי ג' דסנ0ו )שר61ין

 טענת 6נ) כר6סוגס טסץ סיו ,
 דנו6מהם כצן חז* טסץ סי )* כר6סוגס 6פ"4 ע4מליס
 עיג"י4ס )חת פריטו יסיג ס)6 מסיס טירמת סגי מכו ס)6מס
 ט)*. מ6יס' מטית 4 ומס %י טמ6ס טעגח )י עסכלמר
 סלעכ"ס ע) ו") 0ר'ן ססקסס כשסיגת גתייסט ,סוכדרך
 מס וק ,. סגוקץ מסרק ססקס0 עס ונס , מעדיר עפרקו")

 f'sme שנף ד6ס)ו 67מריין מון סיווס)מי מןססקסס
 )עיד וגר% . כופין 6ע נימוסין ושכעת עD'bn 4ס*ינרח
 ו")כיוענ"ס

"510 
 דטוטגת סס"1 ככמ' psh מזק ,ס זין

 סף ק כמו 6גי טמ6גך 60וערנך דתגי כמתג" כמיסגך ע)ימקס
 61פר כמורתח )0  ומדתגי . ע)י כמליס כהמרח )מיסרליס
 סתוכע "שמ מרדס מס ע) )ס כסס61)ין ט)י מליסומפנס מהלי hpn סיס גרש וס' ט)* D*D יל4ר0 6י עורותס"ד
 . טסץ )ק לטי כ6ס ייגס גיר1סין מונעת תיגס סי66נ)

 ט4 עריס mntho 6מר 1)6 כלסוט 7ק7ק ו")וסלעכ"ס
 )ומר ו6ץ . וט' מחסמים כע)0 סמגעס ס6סס כחב%)

  ריש )יכג6 סל4 נקט ולכך מידת עיני סגי ומגוסמסתמי)
  למרס ob מהטמיע  נסלם  סמנטס onho לשיער 4ססף

D~Dbn'דלין הר', 04 !מסטר% )"ס כעיבל למרס 061 וט 
 גר6ס 6"כ . ברור ort ו)הסוכתס מעגם 605)שק

  סבסדי

 ftWb פלי מליס נטענס נפלס 5ת לבשת ס53ם ברחלרירן
 6ם טסו 6ץ 1"ל לרנדיו ממרסי פס לקי  סרפכ"גולרבר*
 %  קוילו 6%  ס0ריס כין  ריסו יעים חי ישונץור,ליהיס סרה  ציון  ניפז סאת סטנן  הןרוסים  סהפב"סלרירי כש* שי . b'o,  גקךוסץ נצכספ רחל ססרי 4יבסרפט
 ; 6יס 6סח ולסחיר לרידכצ פוקסס גט  לטסוס ונפרע ,מומו

 נורכיס סול נעלס סר16כ! רם) שלמרס סטעגס כיאמכם
 ירמינוסו שסע סגס עסורסס גגם וע,65 טונית)6
 מש )כ*לס . ס"מ כת נסיותס וכסרט (  פסמוטהצ נומסוסים
 6ץ . ות su שנר זגנ3 מסוס ד5י . 6)1 דנריס )דמותגל6ס
  ס% דירס )ענין ור% סט!כר מי 6)6 דת ע5 לסונרספק

 6ץ מומר דפי* לעקמו רסיס כ61  06 35ל , וכרומסלמכוסס
 מגיס סוףס4 מחשני נס:ס"ת סכים כך .טע.ן

 מעענ"
  רטב

 )טש סיס  וגר% . רס פל סטובר כיטיתס  מספויתוטייטס  שייצרן סעגת?  לון סמקן 5חר S3b . וט' רי פןליונדב
 נרפס ס"מ נ5לממז ל"מ נ% נתשייט  ו") סר6"ס סכחככס!
  .סלולו מי לסגין  %ריך Q)rloמכלל

 כעי
 "מי5 טונים לנס

 הל6 . לס מס ס*צ לטופ פתנייפע סס" ט4 מניסרומנס
  סטותיה מס גס , יט9 לספתי  תבובהו פכלל  ("ל )סו6"ס4
 . קטפו יס ע טעגס מעממת גר6ס אריו ))גת מיינה6יס וסים  לפבוס סכלם פםפפ גפרנו להר  יכול סליו סכייןרסל
 סישוסו סטופכס י5  על 60)ס . קג"ד סימן 0ס!ר כחנוכן

 6יט ס6ס וססש . להלמת מיכתנ ס0ו6 עפי 4יססלבלנס
 כון  מד  גרולס טכוס ל 5ע  (DIiD פכלת פסלי ל:הךדרסני
 % למריו %כת מחיכת תיגס וסין הללס ליסנ רסניסנינו
 סרח) זין )כיח סגרתם היון )י גראס טור . למרח6רן

m9r)oחרס סיס טתס ט, נאפס רל34ן מע* רוע מהמח 
 ורגש סריס  טיס  לhw1 6 לחרת %ס 4סhs~  4 ברכוךרביי
 שסר"ר כסיכ כן . ורכיס מרש מממית )טש  ר6ף כת ליסכין
 . גילוסין )סמיהם סכסכת 9הסוכס סכילתנו מכס כרעהק
 תקנס  סטינו 9  כ5ס סרנר  שקבס מתש כך סטר סיותועם

 פטם סרוס כלס .לפרולוס
 לב"ר, יזדכר משר  דקרי :נכי

 על כופן oh לסרי ל? כנ"ל יומס נצטרצר ססרי  בגןודי
  מסיג וס" ט  ר51ס ontc % ססי5 גס6ל 36ל ותניססריס
 תיגס לכפות 0דכר  הסס 6ס )כ"ן מסר וניס וכבל סל6לעס

 חסם ברנריס יס 6ם לרפוס לפ"ר סרסר ורפי %5למרופש
 מכ) גריס . וט' ורסיס one פ:1ם  סיכסוסו )ש 061פרילופ
 הס לפרי4ס לונריס חסם ש5ץ רוויים ס5וו מקוס  מנכל%ס
 ע6 ליחו. טפין ורננם דסויס יסלק כזק לכפוש מקוס)ג1
 עש)צ

  סכיי
 ססכיש 5מ ישן כ4?י לנווהו ז"ל ס0רלליס

 מעכס בסכות לסיומו גס .נמסו
 בץ"י

 פר6נ-
 סמוך סג,*

 מסכימו טופס ג6וגי ס6מלוגיס 46 משסולמד 6מי סב) ה6%ט יניס פרים ctip % הס קותוסטפן
 פכי

 ם
 דכחלח6 זיזן מגית כ"ש 6"כ גר"ת. )סו ס3יר6 מ 6עתסעח
 סנחהס נונד ומהסיו נסריג נססות כסכגח טיח מקס,סו*6

 סיס קים פ)6 ועוג V'~tol כסר61 ת"מ )כת נטף1)סעתו
 ע11 טמף יסגהע 06 )עג"4 סגרכם  שן . לטון  סיםונניס
 יטכס פס לדטס 4עינ פספסם סמורים עורלם מנטלסמס
knp. אשכני שליעזר והשאנס סס  שסולר ספייר לניס : 
 ונפשם ככר ש ססי"0ם  היקשי טוייל משסר"רתששם

 .: 4צ נסינע4מל

 נמ4קס 6סס obinn סכתם יכר % דששא5הםש
 ששל אסא וסש מהיחס יהורומש

 eww סכחס ט )ח4ח מקום י%ס ow 6ך סעמ6סכתס
D5D3ינוסס 0060 ו6ת וסגם . 3דס סמג51לי0 ומגה( מסמק 
 סכסרש הרסן )כן מרש )רפית סכהס nbtSn נסומםרולס
 . ססס ושנגיס סירונךס מסהבמס ע4כ)ך סיס מלוקסוב)

 ס6זס סמר6ס גמ55 סש aeo ססוצדס מ! 6מך כססשונס
סנ'ע
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5ffn  3מ ונר כדשת סינן סכחס סנינ סג") "ודם וגסס ,

 ס6תס ססמר6ס מעין )מרקיח גזמם סיס 1)כן כנגדסמתפכט
 , 6מד סהס ט6 וסרג) סלכן 6100 סכחס קלפת משסג")

 סיס כחפטין )ח)1ח1 )רן)6 ס,ס ככהס p'5rb 06וס5)תס
 . מגופס סי165 שמלקת וסניף משך סגמ65 מלמר כטפס)0

 : סס6)סעכ")
 סכחמיס כענין סלמס סקסו ימכמיס rh"(י(ע:ובה

 סרו6ס פרק וכךממרען . מןכריסס ומסס61יג
 כןכר )מהמיר חכמים קמרו פ)6 )ה)מיןיו עקיכ6 כע"רכחס
hlh(כנפרס ,וכס יסיס דם ונס תסיס כי 61סס סג6:,ר )סק 
 ;חס %"זס

~'Dbt 
 D~tb מסור נמלוק סגולם ממסוך כחס

 פרק סמכו6ר וכמו סנזיקס נון סנ6 סקיטמ )וססדומס
 כחסס;-ו6ס

 וסח"
 דטמ6ס גר6ס ככס"ג מ"מ . ססוסקיס ססכמס

 כח3 זס6 סינן סכתם טס ממגס סכ6 סוכמם 67יכ6מ6חר
 סמינר מן גמי וירוק )בן זמרתך רמויו סימן סרסןנהןו:ח
br~. וסירוק סטן ממט סילק סיקור סגסחה כיזוע 61"כ 
 סכל כשמס מלמל מסם י65 גמי ס16רס סמר6ס וך6י6"כ
 סכ) סו6 06 סרק 6)" יס6 )6 ונפטו וטמ6ס 6הן)כבס
 סופחם כירו: מנהר למומרה י416)ן נר% )6 16 6מךכחס

 . נ!פס יל6 ס16רכ סגם חוסתין וירוק קוכן )מרקססמקתי
 כדקם סנייך) 6מר כסס סרו6ס פרק ריס ר6מריגן מס6ורני:
 סיפרר טסורס טניס דס וכללס עסיס ויטכס שלסקרק:
 תסיס עז ס"ס סתם וקלמר . ככסרס סתרגיס עןננסרס
 מסיך 06 מסול עגו) 6ס זס עליו וגמ65 סכר סחםגשן
 דן6 )16 6)6 טמור 6מ6י עג% ך6רגכס 6י ס"וטמ6
 . וגו' טמ6 משך וקהגי%גבס

 )h 6(?h' )דקדק ים וספתי
~)aD1 סגמ!6 ככס"ג ומיי,-י'SD דמכוך צלוק )כן מרקס ג"כ 
 . סמרור מן כ6 וירוק סגכן סמר6ס טס נוזני פמ6סו6

 )ךחוח יס מירט . כמט)מ6 )ח4ח ן6ססר עגו) כוסמכ6"כ
 עד מסמ6ס ד6יגס Shst;7 S~D1 %יכ6 ק6י זסחס זרסיס

 . וכו' ר ס ספיר סריך ופק 6חר כמגין 1)6 דוקקסקרכיס
 כרקס 06 דסמ6ס פסילך hr:)iol סמכקג6 קפי דס6ותך:

 . ס)כח6 סתס הזססקען , משך כחס ט14ע5מס*ומ65ס
 ך6)ינ6 6)6 פמ6 6מ6י משך 6יגסס י)6 6י פריך61פ"ס
 hipcnl קיימך 6% דוקך ר~לגפס דס") סכי פליךדכשהג
 6יק6 עז וא' היגיס כמס עריס ת%ס 6מו עין :)שגמ5, רכ6 6מר סתס ך6מריק מס6 רסיס נסכים יס אך :סכי

 גחט:ק מיחיני . היגיס כמס נו נן)ס 6' כמין גחטסקסן6מוי
 כסרגגו)ת ד6חעסקס רכ6 קלמר כי סמול ט תפס 6יןכחוו:
 וי~תוס' כסירס"י מס ומכופר . במיס תיגי כמס כיסדלית

 עט)מ6 סכ6 סייע 6מד מין עריס גמ65 06 קמיד))יכ:6
 היגיס ;מס כו סי6 חו)ס ממגור מן למטכס כגמ65כגון

 סגמאיס עימס ס6ר w~o עט)מ6 כ6 סוס כשכלמריק
 ז)6 כתלם *סי6 ו6סי4 . מטרמם נ* סנציס מן)מטס
 D(hSD נעמיס רק מיגו כס6ע1 מין חורגן 1)6 ג"כמיקב
 גהטסקס ד6ם קמן סרי מ"מ . 3חרגג%ח כש מוכסמיגיס
 orn hnSDD כמו ז6מריגן למיס מי5י תמס פ יצ)ס 6'כמין
 ד6יכ6 משר )רוי כיס l)t)rht המריס מירס ס"סכ6

 סם% כ"כ נעלמו עין ש דפין 6ע*ג מטרמם י6ת6סוסיהם
 סירוק סמר6ס סוס סכמו 4מר נחכירו י מק )חית)מומו6
 סמקור, מן כ6 ס6ןוס סמררך ס"ס ממקור מן כ6וסלכן
 ס%6יין עמס סמוכים כזכר אומרך חוליגן ויותר 'imriוס6
 heo מחס ךגרס" . זרכק כחס hlb כקיט לע"פ)קוש
 6"ל יגעי דר' )קמי rh* כמסתיח6 זמ6 )ס ד6מתכמ6יהס6
 סיגץ 6ין למריק כי כמסרות שיין 6ין ושחגיך הדחיהו)
 ככסמים ן6סש מסחם מטם: . p'w שימרק S~h)נדל6
 סתס סנצס' וכסט . )יטמיר w(p 4שק) מוחץ זכיןדרעק
 UD11 . )מקס ממיס טומ6ס ממדנים וכי סמהגע)נדבור
 6נ) ptpvnD )6 הסק) זח* פסך מלו תשנס08

 %ל 6מק) נטרדות שמן 6ין לקמן למריכן ךססישמדקרת )סמואי

 p'Sm ליחף "ס וריגן דכחמיס כלן וי") . שוניןהמממיר
 6כג ק5ת ר~רגי) נדכר )הקות )גו סיס ימי )סק))מחמיר
 כפשך (IDP 6מליגן כ"כ רגי)ה( סכין (olpn ממקום)מגין
 נדגר כן 06 . ט;") )סקל 1)6 )ר~חמיל סיגץ ככתמיםן6סי)ו
 טפילו למומרץ כיס ךגי1) כ"ס lo(on מכם )רן)6 כיסס%6יגן
 יאונס כמ1!י6 סינגר nprm מלהר ולכן . זרכגןככהמיס
 פכיט6 דמים מיגי כמב כס פיס )הרגגו)ת ורומס O'D1מעי
 )חותרן כיס ך416גן ססיס6 סמקור מן כ6 טס61 ירוט06
 חייגן ז)6 %ומר )ה)ק וטין . עמ6ס וסיף כמקול סכ)וחקיין
 סמיוקיס בע"ס כ116ס ollh חק6 6)6 מיס נס6יגומין

 דמ"ע כלכופי וסג' בדוס וסרגי סמור ס6חד כגוןכמרקיחן
 cnh מרקס 6נ) יס )קל6יס וכולס רוס 16דס מיןטקס
 סר6"ס מס גחכ דס6 תיגו ori . תלען )6 7)מ6 וירוקכלכן

 רק וניגד כם6י/ מין הליגן ז)6 כחרת ;)יסיקרס)כח6
 מגמלם :ס ) סכי תימק )6 ן6י וכתב . נחרנג%חכסגתטסקס

 7יימ6 כחס סוס )ס 'h~D )6 ח4קס ט) )כ4ך סוסע)יס
 מטרמם QriO כ6 מ"ג דטה כ)6 וס )קוך ע)יס דכ6 סיכיכי
 מכלר דלפקו ככה: )טוך סוס ומךק5)!ר . s",u ידיצהס3)6

 מסו קלמר 16דס ממרקס hpti 67י ועוד . קלמרמ:16ח
 ס"מ hlh . עליו סמ%קין סגדון סיקל וסו רסני כ)1רלר6יס
 מרקס כין מיוצק 6ין מיגו כסחוט מין וח)ען ד%6יגןדכמק~ס
 )6 )הומרץ כיס irb1'(l דיק ידון מכו6ר ומסתחף .)מרקס
 כ"ס )קוש סעו כס6יט מץ ןח)ען ךרכ6 קמ6 ))יסנףמכטי6
 רק הליין ד)6 כקך6 ))ים:6 קפינו 6)6 . )מ,נ:ר6כחקיין

 כהרנגו)ח גגחעסקס גידן כיוון מ"מ , כחרג:%תכגה:סקס
 . ותכלר וכש במיס רוכס גמל6יס גמי דכמקורדמי6
 ר' קגי6 סימן כ6 פרק ד6מריגן מס6 וס ט) )סקם1ת61ין
 ופעמיה ווכ מסוס כרכס 6ין כממיס 16מר 6גטיגטס כןמגיג6

 סכדוק'ס מריקוח כנסס )נכס כעי . לנס )וי נפיסס;חמיס
 סן 6חז כחקק יגיס מיי פר6חס 16 ;חס ע)יסס ומללס)ס
 וכינסו כס6 רכ6 6מר טד וגו' עכס )יפי סמכי6יס ר~כקמיססן
 כמקוס גריסין מג' סחות מ"פ )רכנן 6גטיגגוס כן מגינניר'
 כמקוס גריסין ג' חויתיס יומי כחרי ד6מריגן הייסיגן 7)66חד
 רם דק:,6 6)נ וסידך חויויס מ13ס6 ופוגל חרתי גימל גנח6מד

 יומס );) ושד כגריס רפסתי ד6יכ6 כיון ורכון . סו6מלכורח
 דס 61יוך מגופף etnvn ופלנה חרי ד)מ6 ומדק6:,ר .הריגן

 לס"ס מגופת 610 ךסס6ר ד6מריין ן6ט"ג ס"מ 610מלכוהת
 מגופס כ6 פ6ח7 סכמו ממריגן P)lihn . 6% כוס סעי6לחוגן
 ד6"כ 6מח כרטיס ר~כ) ח)יגן )6 כרמך וט) זמ6חרסתס דס6גי תר6 , כ)) קסם 6יט ,ס 7;) . 6ח6 מגוסס גמיסס%
 , ימיס כג' ר6ייוח OD כמוח ענ דלין עג מסוס כיס סוי)6
 כמקוס bh מ6;1לם כזס )ה4ח גיס קלמר מסיר כז06
 . נ,ס וס ןת)ען ססיט6 6חת o~tb1 סי6 וסג) )ומרזית
 כחס ממישר פשת ססו6 מלשלח כךס )ת4ת יפ ךיותרוטוך
 . נו )ח4ת סיס כמקים eih כחס סטור )ת)ה( סטמעם
 סנדלך כחס לטין רב"ט מינע סרסן rm9n בס)  ככתבוכמו
 חיק י)6 שע"ג (oWp ו' מסירת ס) ל6סעיס ימיס ג'רצך
 נוס כתס מפיטור rlne ת)יגן )ח)נח סיס כמקוס 6ףכתס

 ך)6 מסמס טלמס % ומסוגייו וטוך . וס כגךץ וס"סערטלת
 זס. סח1)ין.כסס ןנריס ס6ר 1)6 מצטטת כדם רקתציק

 יס ותסחף . סהר מלכולת דס יסמק 6ג3 בצידךדמדק6מר
 מסיטור סמוה תעיק ן)6 גמי ער~מ6 5גכ כ)6 6פי4)דקדק
 hih . חח)ס ער~מ6 ניס סף ך)6 6ט"ג מ6ט)ת כןסכתס
D~Dממקלת ת)ען )6 רככס"ג hnb ממ6;%ת ומק)תס מגופס 
 נכריס מכ' חסיס 6חד ככחם וס or (56 סיסיו יחרמיך6יך
 אוסמך נמקוס בתיוק nbwht ס) סדרכן יר~מ6 ס6גכ )066

 ווסמ6 %נ 4מל סיף ספין זכרים כס% S3h כךלחרמי
 וס"ל סס מבמיס olpiw 6מ6י 6"כ 1"") . נסכי ח4קל6
 גחנ% דככר מז6 . כחל קסס לוגו ש 6מד, נשם 0כ)שסיס יסרמי 61יך לקיום כג' 11 כתם ור6תס ווכ מסוס כיסשיח
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 171פו צח צז הרמ"א ותשובותשאלות

 סכהמיס צע"ג hSWS ממדמין ממס למימרח מדמיןדיוחר
 יככין גופם כל6יוח ר(כ) והרען סתם ךס6גי וצוד .דלוגן
 610 סמק!חו )והר 6ין 6כ) , 6חד כחס סכ) )מעהדמחרמי

 וטהס 6חן. כחס סכ) וגעקס 6חר ממקום ומקלתו ממקורתן
 ססי6 פסיטor~hnn 6 דיתן כגדין כי ort סעעס, סכ))ג6ו
Ch~?)Yכש 6' ר6ייס סי6 ססכ) סטין )מרקיח סגןנוס מלהר 
 ןחו)יין גר"ס ספק רק סיס )6 06 וקפינו . ככרזתך:כתכת
 , )חונ,ר6 כהכירו 6מד מין דחויכן )עע סכה3תי כמו)הומרץ
 ו6פי4 ממוס 610 וסירוק סרנן ספין סוס )ס מידועודוקק
 לק ססס nlh~no 13 )חזות OIOD. )ס סמק 6)6 )ס ידוע6ין

 כהס הליגן ד)6 גכ ע) 6ף למומרץ 3יס ך6,)יגן 6פסר3גופס
 ס6טס פרק כד6מרען ח)וקס )ס סט6י)ס ob כתם3כע)ח
 thrh מטרמך ודהמך מגופס מויל ד)6 מסעם לרייססאסקס

)"shשריסון סכחס סוי ), כן )6 י6ס )חלוה מקוס )ס דלין 
 ה4)ן. )סחנניר 36) )סק) דוקק מהנר טפסר מקוס מכ) ,טמ6
 ו)6 )סק) כין )מהמיר כין מירוק 6ין וס ז)עיין גר6ס6ך
 ר' עיגיס כצי קלמר סהמ6 דכגנ,ר6 חר6 ככהס, (ocח)יגן
 6ין 6") נכתם כתס )הלות מסו ).6י כר יודק מרכייומין
 כהמק 4 וססיכ סתמו )ים ומדמעי הווין שין )פי מ"טחקין
 ג3 ט) ד6ף שוך . נכתס כהס הליגן )6 עגת ך3כ)ס"מ

 סוכחס דיה נפקוס סיגו (:h1Dln) bltpi מליגן ויותרדכחכהי

~rio

 מגוסס סילק כרור 6יג1 סר"כין סכהס 7נס כמקוס 6כ)
 )מימר ht'(h מלקוט )חומרת יותך כיס ד16)יגן רסיס )גו6ין

 סר6"ט מזכרי 11 ס3ר6 )ספיח יס ועוד . דרנגןכממיס
 . וט' )כלוך כוס כו סיין חלוק )ךסיין עמ6 (:Gr )ך 6ין ן6)"כ כהרץ כ)יכג6 7כ)כה6 סכהכד)2י)

 ומבכרי
 )ך 6ין ך6)"כ למחמיר ככתם אקס ת)יגן ד)6 )מוכיחגוע) גמי ע

 67ין ומלמר . )שוך סיס 13 יס חלוק כ) מסרי סכורכחס
 1)6 טמ6 כקס כ) 6"כ 6חר 73כר )כלוך 16חו )חית)מ
 ס)כ)וכש כ) )ח4ת מקוס סיט סס!ריכו מקוס כסוסמלית

 כמקוס 6כ) הכס"ט חכמים סחמילו ד)6 ס"מ 6)6 .סכח)וק
 כעו מייסיגן ון6י כמקור מן (oth ס)כ)וכיס ס6)וכיגוע
 פסוק ועוד כגריס סס61 ככהס hp,1 וס וכ) . )טלטכהנחי
 )סק) סיס גר6ס מוס כפהוה 6כ) )טמ6 סר6וי סכחסכיסור
 כס )הקת 6גו ולריכין טסי סכימ6 ססי6 3מ6כעהוח)ען
 סדין 16 מלוק )ך סטין )כעלס טסורס 6מס )ך 6יןד6)"כ
 6לל 610 סזס לחרמי 06 ויסיקו ךמיס טיסי כמס נוכקין

 דם 11סמ6 6גכ רוכי ד6יהלמי למריק מ"מ סטסורסמר6כ
nll)hD.6כטייחן סג") ,סו סו . nWD מקראקא איסרליש : 

 נ"מ סלכן חוקי 4 מסיס 6חד 6יס סי ששאלהםצח
 ממגו מטפטף סיס סמולי וסומכח

 וכגיכנצ ותסי)ין ק"ל טס יעמס כילד )לעגמו רג)יס מיתתיז
 :)כ"ס

 כתפ"ס טומר Qto ת"ר )דכ"כ:( סמחו מי ס' למגיימלענובה
 סמים סיכנו סך מוסק כוכיו ע) סוחתיןומיס

 כמיס יס Qh ד6פלו סחוספות סם וכחכו . וכו' וניתפשומור
 זמ167רייק6 כיון מוחריס )סטפיח  מגח ט) טופמ נגדיוכס)
 טטומן וכיון דגוור סו6 הכגן מעמור כיגד 6)6 6:ור"יגו
 וכן , עכ'ג ו)סחס)) )מנור רכון 6טלמוסו )6 כהפלסככר
 כ) דודניי ט6)חגו גתכרר וססת6 . יחס ור' סר6"ס סםכח13
 לח"כ 6כג )סס:יק לריך ילי6תס ומרגיס ממט ססוחהיןזמן
 כדי טוסח כסן יס כנגדיו דגכ"רו )לשיג ומחס))מונך

 גרעין ולען שעט ד3ר מוח T~ho 06 ט) גפרו 061)0טסיח(
 )סס ס6ין מתחר הכגדיו גס6רו משו גלע ד)Otrt 6תיגו

hrth19סימן כחנוכתו סרסכ"6 כהכ כתפוחו כך4 ,י' 1 " , להנכר כמגס כמהו. מי פרק b~Sp לריך דלין 
 הן ממע רג)יס סמי כמסקו מיז )סתס4 תמחר ש6)ס,-מיגן
 )מרחיק סלריך סעחו טי פרק טכחכ יונס כב' וך)6 , נ"ימסק

 , lDttD(t מגסות סכתנו כמו רג)יס רדמי נסן מגנוטוסכגךיס לכסות טוב מיסו , טרי ניגוע גס6ח 06 6מגס . קמותז'
 . 1)קסוחן )מחמיר עו3 מ"מ ננגייו גסותו cb נכריכתנו וסרגי וסר6"ס סתוקפוח ססרי לריך 6עו סמייג6 ע"פ qhכי

 ' ממטפטף דעדע יעס"ג)שפץ

 6ס6 דסק מירי , )3"0 וכגוס 6פי4 16 וכההרס)סהפ)) לסור ו)מ6 לגריס מי
 )שות 6ססר ob 36) עלמו (ntoro יוכ) ד)6 6)6 סגו)6 ו6מריגן , נדענס תפלחו ומחפש וכקניו שלרך ~orד6מריגן
rhסכתכ כמו יחפ)) )6 )כקמ)ס ~מיכו . הטפס חק)הו סלמו 
 67) טלמו כחטמיך יוכ) ד)6 ךיוןט סכ6 וכ"ח סר6"ססס

 וכתכ . ד' כ)) סר6"ס מתמוכת מכמס וכן . )כחה)סיתפ))
 )סהפ)) יכו) סחיט -)ו סררי ומי , 11") כ6"ח ס' כי'מטול
 גוף כ)6 פיהפ); ממס סהפ)ס וכן סיע3ור מוטל ספהס3)6
 סהפ)) 1)ה כככמ ודיגו סו6 לגוס הפגם ,מן סנר ו5ס ,נקי

 )סעמין סיון) )1 ירפס ohl . כהים כהריה כהחר))טןכיח
 הסי)ין עימ וק'פ רכס 6סכס כין ק"מ נסטה )קי נגוףטלמו
 מהדוחס 6ררכ6 דייקיגן כי ממגם . טכ") 610 ד6)וסויכרך

 דמוטכ 6)6 קלמר )6 סל6"ס דסרי )סקפ)) ויכו) )ל6ס11
 מוטכ 6)6 כרכר ליחוך דיס 6מר )6 6כ) הפלס ומןסיט3ור

 6מגס . כהים 1)סחפ)) לכיור הקנס * סיס מלהר )ממהין)1
 )טווס מהפלס מן יפטר 'תפל) )6 ו6י נבך סו6 סיט)מי

 דרוגן ליסור bnh ו)6 גקי גוף כ)6 )סתפ)) )ו ננוהר3וד6י
 . ויהס)) קים כיקרה כוי )ק.ס 5סכס כין )ספסיק 4מהיר ולסכי , ןרכי: מקוס כסיל )חפ)ס 16 ך6ורייה6 )חיוכוןחי
 4 6ין יהפ)) )6 16 )כ"ס יכנוס )6 6י)ו ג"כ or כגרוןוס"ס
o;pnיפסיק רג)יס סמי מטפת ושעת )0תפפ )1 מוהר וך6י 
 סמן מקמר ככנריו כגס6ןו לע"ס ויחפ)) שוורו6ח.כ
 )מס דמי ו)6 , כלנד מעמוד גגך רק לסור 6יגוסחורם
 כטלמ! )כדוק )ו יס ךסקס יחפ)) 6) ))קכיו ס1לרךשמריין
 כדיקס )ו מוטי) סטין ככלן 36) כמתפל) כמעם גקכיוולסמור
 (Othll כימים )כ"ס )כגוס יכסס סגדם כתכסס סכתםו") מסר6"י גוללנו וסגם , רכן כיס ג,רו ו)6 610 6טסכון"י
 ככד ונדו) ככורו )פי 61יגו ,קן כס61 כ"ס גסס טגמהמסוס
 1") מכר6"י כחב )ופן , ו)0חפ)) )כגוכ )ו סמיהרסכריות
 , ככס"ג( o~Ot ספריות, ככור ננכוס )למוריו )חוור סוסכ,מן גסיגי ד)6 מטס דרך כהסוס סמהטטס לטגין כרסןכמרומס
 עז יחס))- 6) סמסחין מעיר כגי סרק 6מרינן זס6וחךע
 כמגטסין סירוס גיל1ל!ס מסוס קמוח ד' ס4ך נזי-סיסס6
 דכסמיס )דקדק יס וססה6 , 6מוה ד' עד ממגוגע1לוח
 ג"כ )1 סלריכו )6 6מ6י קפ)הו חוך כרכיו ע)סותסיס
 )סהפ)) * וסהירו , געולות מסוס למות ד' סכוך כדי)ממחין
 )6 שוס סיס ד6ס ס"מ 1ד6י b)h רגליו מי מפסקומיד

 שוס שיגו חפ)חו קורס מסחין 06 תכן , כגילולוחמממירו
 לו סכלו נגילופת 6כ) )סמחין )1 סממירו )ממחיןויוכ)
 יס וטוד . )מממיר hD'1 כידן שדון Oflo1 סממירו, )6כנוגס
 )סכור 4 זמוטכ ספמס )סגין סר6"ס דכחכ ו6ע.ג)ומר
 סייגו וכו' תפלסומן

 רג)יס מי )טגין 6כ) ספמס )ענין ןוק"
 )מקומו וכסמוור קמוח ז' מרחיק )סתעטס כקס ססרירג)יס מי מדין חמור יותר ~DnD דין מלינו זס6 כ"כ )מקפיך6ין
 על רג)יס מי סוחתין סיו תכי , וכו' סעעמיס רכוןקומר
 דמכקס ו6ט"ג למוס ד' )מרחיק ססלריכוסו מליגו )6כרכיו
 מי נכי סחמילו ד)6 ס"מ )סרחיק נלייכוסו )6 רג)יו)מסך
 עלש ט) )טמוז )ו ספסר ס6י סיוד: ולע"פ כ"כלנ)יס
 )וו ס1לרך סל6 ודוקק . לכחחי)ס ומוחי סרי סו6 פיוס06

 וחימסו לסור ודקי )כך גלרך 05 6;) )סח6פק 64פסר 6י חסותו נמר סקודס מיודע רק )סחפ)) מסתמי)כסעס
 h~h כסכי ממלק מד)6 )6 16 לגיס כין חיקק וקין ,טועכס
 61מ"כ תוכעס חסרתו סוי )גקכיו סגלרך ד6מרו ס6זמקסיק
 נכיס יו65 סוג 6ין דסכח ס"1 ו6מריגן , תסקס תשחו6מר
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 ק צט צח הרמ"א ווזשובותשאלותה1
 טסות לע"נ 61:0 מכיס עם לסחפ% ססחמירו מליגן 406%
 ~חעיר וקין ,sff סכן , ס,ונ גידעות כו ISrln ע"עקנסי
 4 ריס גר% D~D1 ; ליוסר 4 "סר ום5י ס6גוסכמקוס
 נגד 4 יס6 רק מטיס סע)ימיס נגויס לו ביביולסקסין

 זחי ככיסו כמוגמיס רג)יש 0מי rb1 ייכרו סכיכ ספוג16
 נס%תכס כגיל 101 6חר, כענין )ו טפסר ו6י לגוס כסוךמלהר

 : סקראקא איסרלשסשה
 . סוסיק 460ף לסוני 4 רנ שוס יכ" למרצמ

 1כ) ס"ן מרדכי כמסל"ר טתיק סו6כחכמה
 סייוע )6 סגם InSVD כתכ כילת כייס לסוכי . כיסדי)יס
 וכסוכי ן)יס6 כנריסק ~iff יוסף 6מי hln)S' וסכתיככיחי
 סכ ככר וסמוכנו כמדרי מעקרו כתכ מ65הי ת"ל)כ)1כ
 לי )קחתי כיסו) לידי סדכר יכ61 0ל6 וכרי )דרכוסלך

 6סר ונענין : עליו ו)ססיכ נו )סיין ר6ס1ן ותוסכללחיכתו
 גרות )ר16ח מיינ 06 נניחו 1tSD סמו)יקין 6דסט6)ת
 נין ססוסר כמקקי וס6רכת ע)יסס מכרך סוייגו 6ףמגוכט
 ונקסם עניך otpl1no פועך מכתי תק5ח דעת וכין ~tr.Sbדעת
 )דטחי ומגס . מסריס כין ולסכריט כוו דטתי )ך )מוותפמני
 מרסונו מוכרם ותעגין סטור נדעח עע)חו טססלמס
 )כרך 6"5 6מר כעגין S3b כתכ חרע"1 כסי כיוסידורו
 ומדקל יוהר. 6"5 ככיתו עלע מד)יקין ob1 גתכ תרע"ווכסי
 דלפקו מסעים יומר 6"5 וקלמר לסר3יק סריך 6יןקלמר
 עליו סמד)יקין מלהר דכר סיס ן6"5 חייכ 6יטכר6יי0
 ר0תס מסוס סייגו 6"5 תרע"ו כסי' דק6מר וס6ככיוס
 מיוכ )טפין וסיירי מרע"ז נסי' 6כ) קלמר כרכס)שין
 . וסר6יס ססי)קס כול )מון 6100 יוהר ך6"5 קלמרסד)קס
 גריך ומ"מ סכסכ סמרךכי כדעת דבריך ר61ס 6רנס

 tffg קער וכן מדק6מר , )כרך ג"כ ךמייכ סכווגחו ,לר16ח

 וכו67י , עב") סגותי ככיח ומד)יקין עד וכו' 6ןס גגיכגסנו
 )רס"י סיס 67)"כ o~SSDh הנרכין סיו 6דס 3:י16הן
 טפי רכוסת ל6סמוטיגן רס"י דין כבחכו ?פוסקיםו)כ)

 וסיע כיחו גחוך טסיו כסעןליקין )כרך 6"5 מדליקד6פי4
 חייכ סמד)יק ד)כ"ט 1ד6י 6)6 סר6יס מסיס 6)6מדליק
 מן)יק 06 מ"מ דפטוריס ולנ"נ סמסירין מן גרע ד)6לכרך
 כ"י )דכאי 61סי)h~p 1 סי' כת"ס טסר6"י וכ"כ .מכוורן
 דוקק סייגו 13 גרעין דכריו ולין hl~D"' 6דכריככתכ
 מטוס סמד4ק כמקוס 6נל ומדליק לגמרי סמפוןכמקום
 גרע ד)6 ממכרך ססיפ6 סמרדכי nuTS לירותסמייכ

 תכן קלמר צנרך )רקות מ'ינ דסמרוכי ס"מ 6"כממסדקך
 סחג6 חכמי מדקדקו סכחכס ומס . וכו' ר"י 6מר וכןקסמך
 )סחור עמס כוו ר61ס 6ני 6ין דכריך לסחור כ"ימדכרי
 כמיניק דקוק )6 כ"י כי כ6י)1 עןוקדקיס פכועיסדכליס
 )כו סח )6 )כן לנו ט) עלס 1)6 )ר5יי0 כלכס כין )הי.קוס
 כליותך כי נס כבחנך ססס סדק7וקיס הירקת ortl לוקתגס

 רק )סקריך סגלי )י 61ין סג") סר6יעח עס )ןעהיגטר0
 : סקראקש איסרלש סשה נ16ס . כהסקי תפגיז שלוסחייכ

 nthSD5 %17'יי1":ןב",ן2נין';י~יצי

 6סר סרכ כתהילת מנטתו ירוכס סמעס נוו וסגס ,לקייכס
 ימים ע) וחכ) ע"כ כסמעככ הכריס OD כמגלחוסגי:

 )6 מידי מס וימי , דכר סע)'חס 1)6 6חריס 56)ב6כןתס
 6סר ככל ידי ספנת כפי חמין )כס )כהצכ 6י"סישך
  עס לכסל  סל5  כוי 6מח נדרך ינמני וסס"י , ממגיהט46

 : ככ)כס כי סח)וייס6מריס
 סי' ניט משכיח זים 6חז ריס 06יני יעי שלשאלתש

 סכ6ס1ןס616ס כ% כמוממנכיס:י:ין:%1ע

 ומקמר לדייש %b סעמ6 כ61 ומידי כסוגן עלססקנסס שי סט3 כנמך כחכח 630 סיעתא טקס סדין לךסוקסס
 : ורווק נוס )פירסץ לכו עס ושיכיססמתורן

 דענש כיון מסק ורש"ן מ"מ סדין נגמר פרק עודנ
 סדות ל16 פירס )6 061 )פרס יריך )פרסרננן

 קכ)ס לסגין ר6כ'ן כסס כתכ סגו% פרק ריס ולע% וט'סו6
 כסר כ16גס ס)6 לסילו 15נס )נכי רמדכסר נפגיז ט)6עזות
 קסם )6, . וכי כדיעכד )סכסיר ס'ל סכffh1 6( וכו',כזיעכד
 כין מקוק 61ק נהקגחן סכמים חלקו ד)6 6מריגן ד)עו)0מיני
 וין כע) כסגי ס)6 עדרם קכ)ת יגכי 6)6 ))כחחי)סויעבד

 ין דפין כסי גמי דיטנך ממ6% 6הס כעקוםססכסירו
 )6 י 1נל6 סטדוח 1)קכל לסער 6פסר ד6י ת11 גד1)6תס

 : סל6כ'ן סכרת וסו , דיטכן מקרי.
 ככתומת ופט גני סנסררין סגסוס ריס סגי' סטת עודנ

 610 כך . S~p1 וט' כקוכיtpn~m 6 )מפרע6סי4
 610 כך סנירס6 סריסית סטר ונגסס . וק") וכו'נקוכי6 דמסמקי למפרס 6סי4 דכתוכות ונפ"נ כספריסגירס6
 סכלו סגים כפגי (hff )ינק )ו 6ין כלל גימנוס כס 61ין)סגי
 כיגיעה יפו) סמ6 כפייסם סס)יסי שיו ויפרם ע"דלסגי

 טגכק סטיון כממילת מעיין )כ) מנ61ר וסו6 גי'ממלוקת
 : יגעתי )6 נספרך ממרון 6יזס ים 'obסו6

 רנ 6תר נסונדל תם שכוח חט נמווכי סס6)ח ומהד
 6גטינגס כן w(b כב' ס)כס סמ61) 6מריכווס

 נריקס 5רשס תסח )0 ספין 6סס וכריסם ולפי עדוט'
 1ם6לס וט', ווסת 3ס ס6ין 6סס ו6פי' ססק ר"י 6כ)לנט)ס
 6ינס ט) ho ~hp מחגי ל6 60 ומתגי מ6ן דפילסוור"ח )פירס" כי ססיע6 וסו כי יפס כש טייגח ל6 כממיקס .וכו' פירוסי )פי ע)יסס שלק וסר"י ורפס מפירס"י וס גסמט6יך

 ירמיש ור' יהנדס ר' צימד דמ%קע וי") כטסרוחעסוקס
 6ט"נ כדיקם כסי לכעוס 6ף יסורס דלרכ 6Sh1tnv)יכ6
 נטסרופ כעסוקם דוקק ירמיס ולרכי כעסרות טסוקסד6ינס
 יסודס זרנ מ)ת6 ד)דכריסס מ"ע 6.כ )6 עסוקס )66כ)
 ר* לסל 6כ) כדיקס 5ריכס ד6יגס 6ט"ג bp' כעלסלענין
 )6מרס סקרך ל6 )יס סמיע 61י)ו ירמש דרג ho )יםסייט )ג יסודס דרכ b)ntr מן6 ממוקל ן6מרס 601 יסודסרכ סיירי נט0רוח נטסוקס ולעולס וכו' 60 דמחיי מ6ןדמפרס
 מ גס כי ייגשם מסדוקת 61ין ירמיס כר' ס') סו6 גסכי

 דכ6יגס ס"מ 6"כ כעסרות עסוקס )סגין 6)6 ק6י )6יסוזס
 דכסתס ממ"כ כתכ %כן כזיקס 5ריכס מגס )כ"טעסוקס
 6ף ק6י יסודס דרנ דפירסו וכח"י ר"ח לסי' ד6סי4כחכ

 : משט חס וכו'. כוותיס ס)גת6 )יס נעסרוח עטקסכס6יגס

 ססיתס ד60סס נסתייג סק6ער כעס סס6)ת ומהה
 כמו pDtD ורכו )ומי דכ6 גריס , ק6י סיכ! ע)כדבעי) ו% מוח ופסק וט' זס ור6תס לרייסטופס

 למ"כ 6מר %ש . רקם כפי' וד)6 רם" ט"ס נסוגי6נסכיל
 סיס י דוסי 61ע"ג כר"מ פסק ו610 וט' סר"סופסק
 מ"מ כעיסס מחקקת דסף דמסמע וכו' PDD וסר"סלכחוכ
 גמ1065 ס)6 ומן כ) 6מד דכר וס מסוס )תגיס גר6ס6ין

 וממוכר מלוקי: נקיותו עגותנמיס לסוגות כו גמ65ולרוכ כי מיהל ו6ת סמרוכי ספר 6ח יזמת 6חס :י יצןנספר
 כמקומן כ;6 רכים 71יגיס סגסוח כסוכו .1נ16 רכיםמססריס
 )מניס כ"כ נוס גפקוח6 61ק IDD כ6ממ וס 4161כק5רס

 וט' לילות י יותנש וט' תינוקת נני )סגיס ספיח רטהי : יסן ספר סגמ65טד
TPדגר טס )סגיס 6ין וכו' ר61ס וקין רכיס גריס 

 ס6יגס מלהר 6פ"ס קסיס כליס ע"י רולס טסיך לע"ג*מר 1נ6 יכון hlcn 1חמ65 סחעוקוח סרק ריס נהוססוחועיין
Oh19ש וכגמרך ממכס. ממיחס )ומר גוכ) רכיס כליס ע"י 
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