
 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 

 : ודו"ק ר61ס 6יגס )נרום דים שכח וטס לחרתניפסל
ואשר
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 178פז ק רימ"א ותשוכנעשאלתו

 מרחק מס ס6מר 3מס מקוו16ח כשפוח nShn ואשרז
 כיוחסין. בסי' טמור מסקך מסיס וכמקוס3מחגיתין

 טסיס וכמקוס ממס לסגי . סמסנס מקוס גס ספירום601)ח
 דק6מר וס )פגי ססכי6 סחוססמ6 סי6 וכתס:יח' וט'מסלך
 מחחעחו מסלך עסיס מנגס עז 6)6 כממלין מיוסרדייגו
 כדין כוומ)ין ממסר חחי)ס עסקך סריס נמקוס ס6מסמע

 : כמעיין 3מססו ימטסר וס"סמעיק
 כהזקין מ5יגו סכן דק6מר סחים מטעות וים וששאלתח

cDua6(כנוערר ~)חי ס tnbhn 'וכו 
 מבע"פ רע . )סיפך ממס 610 סגירס6 נתסוס יכנלוכקטיח
 סכ63 % סניף וסמלדכי נסןי6. כירוס)מי 610 וכן סכיזיגג גמי 1! כעיין תכן ס"ס ג"כ )סיפך מ"מ )סיפך :hto נגמר6טסני
 ע"פ )סגיך ס)6 סגסכע דסייט כו סמדכר ךסגדוןןועי6
 מס סיניד דסייגו סי6 טניס וסס3ועס סטזע מססמרם

 : ו6כ)ג6 6כ)ג6 ד0)6 דועי6 וסייטמיידע
 1Dfin כמס כף חרלעת )עגיו ח"י כתטוכח pshrn וטהבש

 ררים ons 5י מלמיס כפיך טחי סחקעת מסוגס
 וסוקסס וט' כך ונע כך ובין מכס ע"פ )סחיר חוכ)יחכומח

  חוכ)  רפלוולפ כליח )סס 6י קוער 7סכי )ר6ם . ס)ס!ן)ך
 כפיו טוסך רק נרים )מס כיון )6 6י 6כ) וכו'נסתיר
O'DDSק6מל תכן קריך היגו מחרס הפעו וכקסם חחיגס דרך 
 נחמיר )מטקס דק6מל 61ע"נ סברס קריך ככלית סו6ס6ס

 כך ונין לח"כ קלמר חכן סתלס )ו מסגי מ"מממכועס
 ט61 כף סחקיעת כין ר") ק6י סתכוכס 61תמי)ח , כךופין
 בו סיס כרכר סורס )1 מסגי מ"ע )6 16 משכועסמעור
 כשלועס )סק) ר5ו ם)6 ממ"כ אקומר ומס כדמסיקמכסו)
 סמקי)ין ססיריוועין משחר סנועוח )יסכע רלו )6 כיר")
 יקהו 06 מסמו ס)6 כח"כ סגסיגו תכן ע)יסס ויעכרו3סן

 : )מניס 5ריכיס 6יו 61ין ספי' סו6 וכן3יו
 )גרם סגסכע מי ט) דכח3 ס6י רב כחסוכס וששאלתי.

 קסיו 6י . 11") וכתכ )גלסס ימיים לסחו6ח
 כין ם)וס )עמות וק"ו וממס וכהו ס!עס נכי ז5עריגן60
 ט) יממס 3קדוטס סגכחכ DD' תורס שמרס )6סח61יס
 6סור6 ומיני ספק מידי מ51י6 י?h'rp 6 )6 60שמיס
 6יך 6"כ וסקסיט וכו' חסhS 6 רחמג6 וקער ככ366)
 סכ6 ז0~ד ר4תסוס ע) ססס מרוק מ,ס Sptntnb 1up)מז
 יועל 061 תסוס גבי מק6"כ וכו' מסק מייי )ס51י6דכ6
 עק"1 וס למי )6 ע"מ סעורך ג3 )לולך טסיססעמ6
 יגמד יים סו6 דכנעל6 )ך )הר51י ~יג6 סוס ס"ס .ע;")

 3ק"1 ויו P~nh )6 כמ"ר סיס וסדרסס 11 עק"61מיחופ)
 סתום( ע) ממינין 6ין ו") )כ16מרס טויסס מסיכיןוקין
 דכלי 3פי סתמת )ך ו6;חוכ וחיקי כטיגוי T~nh )66כ)
 דסחס קלמר מ6י )ך טקסס 6גי כי וגס , )זעמי ס6יר3
 15חס )6 )מס דמ"מ 6יסור6 ומידי ~Pp מיי נסתיף63

 לח"כ ינק 1)6 מסוקס לטחו 6ח oTb כ) סיגרםסחורם
 טס 6ח )ממוח סחורם ס5ותס )ס51י6 כ6 ליסור orthmעריס

 ומיזי pnD ונירי )510י6 סכ6 מסחר רס"ק נ") 6)6סקד!ס.
 ממס )ומדים ס6גו סיס מחיקת ליסור ככ% וס 6ין6יסור6
 לכן h(o~D )ס' כן חעסס )6 סמם 6ת 361דתססכח3
 )ססס 6כידס וירך עמיקם זרך כסעוסיס יק לסור6יגו
 )ך ידוע ס)6 . סמי ותיקון 15רה o'~s וס עוסין כספגו6כ)

 ססס ע) ןיו מסח גס) 06 וחפי)ין ס"ת כחיכחמס)כוח
 6חיחופ) )מד ו6"כ ככפן וס"ס )תקע כוי )מחקודמוהר

 ייב ו זי~~פינ".ז'יל,' "]ן111
h1Dגוזי קסומה PDD 'וסו כי ענירס סיס עוכרין )6 וט 
 וסוף 3,ס סי") וסו . 610 סכועח נעגין מסה"כמיקון

 : ה5יכ6מת
 ומיסו סס 1Dhn 3מס עמת 163ח1 מוו ססהסיח ומהיש

 יממין6 כנועם נקיון 6כ) זדו נסטון רס"מ %פחים
 יסרם) )טסי דיוקקין ho כת3 )מעלס וסקסיתוכו'
 ד)עגין ס") דס61 כע"ג מידי קסם )6 וכו' כמכועסעיירי
 חומרך מכח ס6י דרכ )סכרימ יוכ) )6 מ"ת עיירימכועס
 6% כגדר מעיין מפלס ס6י רכ דוי)מ6 קלמר3ע)ע6

 :כממטס
 ע) רכ תמוכת סדייייס מכועח פרק סוף 600)ח ומהיב

 סימם )סט3יע טיוכ) פרכס חיכס כמלך6מד
 וסבם וט' נטענס ס)6 גסנעין tSht זגגן ולע"ג עדוכו'
 ס)6 סיסת סכ!עת רק מייכיס )6 ס63 כ11 סס סקכסמס

 nD'O טכועת כין 6ין כי זע וכו'. גמדון רכ כינוי עדגחקגס
 ס)6 ליסנע סמסגס כסכועת כי רק 113 סמכגסבנוטת
 סריך 6ין ~'rD וכסנועח מורס )סיות 5ייך סשה( 316סעגס
 מעולס סיסח סכועח גהקגס )6 6כ) מקדת מורס)סיוח
 נמורס ס"ך )כמו כרי כסעגח רק פמDIW 6) 06)עגין
 מקלם ש7ס סיס ch1 ע6הר קול סרכ6 6)6עק5ח(
 סגחכע סורס 6י)! סר51ס חיכחו כסמ65 דסייט ססו6כגרון
 פוען דסחוכע לע"ג ממכיס ככועח )יםכע סקרךכמקלח
 סיפח סכועח חייג גמי מקרח מ!דס כ)6 לפילי 6"כסמ6

 61)1 ןתג6 וכע"ג ספי' סקכס ו)כ; גממן רנ ניחיסגתקגס
 סמ6 סס!טן 6חריח סטעגוח כ;) ס6 זמסמע גו'גסנעין
 סכ) ככופך מעיקך 6"כ )יסכע לריך 6יגו מקלח טווס6פי
 תירן בכן ל"ג חקגת )6מר 6פי' סבת סכ!עת מייכשיגו

 : ןוק6 )16דבו
 סיס ךיסורס כיון ד;חכ 6100 מפרק סוף ספ6)ח רמהינ

 כ61 כי 6ף מסקס ודייגו זגככע סקס סרגי ,ס )ת'רוןקריך דמוי nShcl וכו', גמורה ננהגס כו כיס כיוןסכור
 )קרן ו?51רך כליך ק6 ס:כוע? מעגין )16 וכו' מקלחמודם
 וב"כ )יס קי0 )6 דסנ,)וס ננמרoro 6 כקטמך מסלק
 נגנוו6 ועיין כו', כיון חת"מ )הירון ס51רך ;(or יסכע6יך

 :והתל6ג1
 מוכעס מתסכת גדם מהאות נוגסות ט6)ת ואשריל

 וממיר ,ס 6ת ,ס )יכ6 חרס כקכ)1 והססכהים
 סכחכ וכחכת כו' ככסגויר )כיד סכ6 סיכם ומיסו טזוט'
 קוס"חך מקוס מתיכן ייעח' )6 . 6יפכ6 ממס כחסו3ס)עי)
 ג"כ ינויירי מירי קמם )6 כווגחך סהכוכס חמעח ט)ו6ס

 ד6( שמר סו6 כעויו )ם6!) ג"כ כמקס 06 סחסיכסכחמ')ח
 )יגסו ממות,-ח סכ"ד )ס םי6מלו לק מרס כיהר %יכס5יגר4
 סחרת 5ריכס מטכ )6מר עז כ6תס )ob 6 6כ) סברס3)6

 : כעסהרס
 וכו' כוסי ככיח סיעסס גכיטח גכי מעמידין 6יןובפרק

 ד6ורייח6 כעיקר דטעס ר"ח דכרי )פי 61ףעד
 ס61 ע"ס כי דע כץ ר") מס )ך ססוקטס וט' יותרו)"ג
 מכבר וסב וכו' יותרו )6 )מס ור") יבר )") מטסולסגי
 סכי סכר גופים וממום) סחס סק6מר ומס , hD1t) 11ט"פ

 פירוסו סכי לסרסו ידעת ס)6 כמהכח מותי ממ"גמדק6מר
 כוחיס גכיגוה לסור דטע0 כגמרך קומר ט0ו6 )סמוק)6ף
 חריף וכר טסות גכ)ס קיכח כעיר טוחן סמעמידיןמסגי
 כח1הס מותר מת"נ כגמרך קלמר מ"מ ?וס כומן 6ףותסור
 : )ויופק חייסיגן 7)6 ט"כ גכיטח ח)כ מורייס דסייט%
 olpsn סלי כדפוס סגי' כך יסגנע6) ר' פרק ורישמו

 bQ'h ו;ס"ג ילך סטייופח )מקוס כ6ססיגופוח
 וסג"ס סדיוע. כו גשתמס ס)r~rn 6 דנעיגן מטקת דםפרק

 סקסן %חק סר"ר מורי )כון וס סמהה)ת י0מט6) ר'שכסרק
 נכית! ;וחי 6ו ;והית ססגימ יטרם) כצתיו כ)פגיסס עסע) וקקי ג") ק6י סיגן ע) דס6)ח וכי' מקוו כדכריךגר6ס
 גבורת סיחם כלידס סגס סיס ושנטכס סיין סמירתכ)6
 מקמר 3קעח ררך יר6וס ד)מ6 נורחה6 ע6 גר כ)6נכית
 מססי6 פ ךסוקכס 61ע"ג מוחל o"~ht עמס גר סשם)6
 דאו ג;6מר כמיעוד אסרו סיס )6 ע"מ SD1DO 6חדסוכר

סוחטו
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 סספ)ינ סודיע1 % כ6)1 סו") s(hn י") דסס)ינסוויץ
 ם6הך מס ט) כסקכיח וכ: . נ)י)ס גס 63 כמ6דמהיר6
 ססוחיק מהדס 6)6 כי5יס )וקחין 6ין Shcnal רכי פנקסוף
'1;1)"rah מקק וים י") , מוהר 1%6 עה6רמ ד6ס קלמר( 
 )6 56)1 סגח6רת ןמ6מר 6))1 )מח6רמ מעמו )יקח3ין

 : וכו'סחמירו

 די 6"כ טק6מר 3מס ט"ו מסרת סוף סם6)ח ומהפי
 ;ד6מרף 6ור ע"י דחסמיסיס rbt"( כסגע)ס)מס

 ייעתי )6 , ;ו' מסגט)0 )מון 6וחו גרע )6 וס36סמטח,
 )ים רסני רמ6חר מבוקר ספסע כסרי 3וס לך קכסע6י

 סיכון )יס דאגי כ"ס 6"כ 6ור ע"י דחסמיסס לע"ג3כגע)0
 6סר נס6)חך )י גרפס וס ;) . מסגע)ס גרע ן)6כוס

 ;די (rn Sh(c )סקוס )כיחי סכלתי סיר ע)יסס )ךססכהי
 ספוחך דורס ממגי תמיד, מוכן פסיס ולן נקסחכס JI:DSס)6

 : מקראקא איסרלשסשה
 61ון( טמיס טוסם ס' oDn)טורי

 זקצ"ל שמנא סהר"ר הגאון בן ישראל)לר'

 מרכי ימל ענורזנותוקא
 סס)ך ס6טס ד3ר ט)

 )מקומו 30 1)6 ונחמס )מקוס3:)ס
 5ffri ממת כערס ט) וסעיפו cnnlno מן כוחיס 63ו%ח"כ
 ם)וס ר' )קדנ,גblhI 6 סויגו כחך6 ת)ה6 כמותבסכ"ד
 61על 63)יי-ט וכם"ך כח"מ עדות והורח וכעיד 6)קגס3ר

 ור36ן דעס מיט 6יו דטר וו6ס)ווי"ן סון יסודי )ךטרנ)"6
 י6 סו) יעם פויס י"כ ob )וכפין פון מפחמם ךי6 6יןגגגן
 קומן דין מוג קומען מלחמס יטר 16יט וויתר דריכן די"ין
 סמועות ויין Dhll גיסרעגט זי6 5יך ס6כ י6 סויג נעין6ין
 גיסו3ן 6ן ,ע)נרט ויך פון ba h'r(1 ד6 מלחמס דער16יס
 6ין גינן 6תס מים סיגן פון "יו יער יוז6 דער שגן15

 סופגיו עויף קומן 016 6תם כייל 6יו דטר מלממסדטר
  ךזסמרמלינג"5(  ו5ס( פוסעו ),גע6) גירעט וי6סלכן
 16ג )ק6ר)יווט"י( סיר"6( )ננ6)יג"6 גיסטר6כן 6i~heוג

 מיט 6יו טד) קניין ליין גיכפר6;ן כלכן h'r רז דך6כןסין " יפ'יוס:'ונן=ןל,יו('
 כצג גיגומן מ6סקווי 1DS 6ין מן ס6ט ןען  לילו לויסלוגם
11boננגן לויס 6י, )ומין פת יודק דטר ניכרהכפ 016 6ין 
 וסוס . כטייוח ע:") טס( )ו6כיטנ? ס1)ניס 6ין 6וגסמיט
 ס0);ה ס56ס סרק ריב ד6יה6 60 ג"ח ממעלת ג:)מס)6

olSDוספות )כייס כינו קעסס כעולס ומלממס )כינס מגו 
 וכגמרכן וכו' ג6מיח פייס נטלי מח ולמרס וכ6תס3:צ)כ
 ועח6 0)ק6 3זדמי דפתרם מסוס דמיחע0 מ"ט רכ66מר
 )כעס מיגו דס)וס ;יון 6ה") סויט 610 ד6קט1) סגיכב)
 וסכור כרוממם 16 כגירם )יס רתחו p)nr ומגיד עדכסרס
 געי 61מרי' . נגמרת ט;"ל וחי תמחרי דעכך ו6יכ6 מתודדי
 מת 60 מסימני ד)6 סו6 כמ)חעס כעפי מם תמרס :יכמס
 עד )סו 6יכעיח נגמר6 מחס עוד וכו' מסימם מטחוט)
 וגפים דמו כמ)ממס מיס 601 טד וכו' מסו כמהממס6מד
 וק6מר ono )ס ודמי ססי6ו וקתגי זמי 6' כעז מ6ס6סי

 )6 זכעי6 מקמר וסר6"ם סרי"ף שחכו וט'וה:3ך6
 hSh מסימן )6 כ:ו)ממס 6חז 7ט7 )מומרץ קורען6פכי:6

 סגי 6כ) סר6"ס מס וכהב . כמיס כמו ק3רחיו לצמר6-כ
 דכתכ ;רי"ף ודף קנרהיו קמרו ך)6 6ע*ג :למגיסעדית
'יכף מכעיס )6 קומר ומספחם . קכרתיו ועיגן עדיס ככ'ז6ף

1

 ננמר6 וכן6מריגן 6חד ;עד 6)6סוי
 )עגיי

o'G) 'ע6ס בסי 
 6מד כעד רק סוי )6 דמ6ס טתיס יכ"ם דע"vnb 1.כעך

 חותן גסי ססיהו דכוחיס 61ע"3 גורמי ך6מו )יסומיי0יגן
 דטד דכעי6 סיב וסלרפ  ויליייס כחך6 פרק כקכוסתרד:י
 רק גזמן ם6יגו טוחי )יס מכעס ק5 )6 3מ)חעס6חד

rtcnJ6יכ6 )סחיר כך סמח:וין יסרני דנם)מ6 תימו )פי 
 סס 1)6 סומן )פי עעסס סמסטר כוחי 6כ) כרדמי)מיער
 6סר 06 כי סגדמס 6חר מומך מיגו דבר 16ח1 )כסשתהו
 דים גרפס ע"מ , ג16גיס מרכס מסכימו רכן ס0 וכחכוכו' נרקמי ר6מר מסה"ת כותי גני אייך רל6 משח 1.:סכר6ר6ס

 ומייסינן מלמר כתם1כס כחכ סר"ן וכ6 כמכ"ג)מהמיר
 מס)'עע ;וחי ג3י דחייסען כ-ם כרדמי ר6תר 6מר ערג3י

 תיגו מס)"ס דכותי סרמ"ס כסס 3ת6"ו ע"כ כרדתי67מר
 סר6"ם כזכרי מסמע וקן 6חד טד tth)a כמקוס רקנתמן

 מייסי' מסה"ת דכוח' ס)וס סוקס סרק ריס ל"ח כססו0הוס'
 דס6 ומבחמס )מח O~OI כמיס טבע נכי כרדמי67מר
 בסס 3תל6 כפרק מטמע וכן )סררי )סו מזמיכגולל

 ס6מר כוחי 3דכלי ומייל מהרפ"י מדברי ומםמעסריטכ"6
 כ)6 ועוד  בררפי, ם6מלו :ג") כעריות )הוס יס ולפן .נשתי
 5ומריס  רביםוס

 5מר (hSn תסגי משליס כוהי ערום  ר5י
 למסוס מעמלו Sh~ntl כותי ל5  סרמנ"ס וכר"םקכרסיו
  מככן טעי כל5 5יס וקמר  תומו לפי ומסיה  סכיסי יב65תר
 סריס  %ותו יורט  סכותי סכין וכע"פ 5סהי %ת פסי%יןמס
e1o1סחיר שחכו סרמכ"ס יכרי ע) חלקו ס6הרוגיסכ) כי 61ף .  מלסמה בל5 5ף  קנרהיו סי5מר  וסלריךסרענ"ס ברברי מחס סון  ~ס גרון וסגס טכ"ל.  סכרחע פי5מר( qh 5(כ 

 מלרפ"י וכמש במררכי  פוסר"ס  פתסיבת טגר6ס כמוקכרקיו
 וכן .  סטולס  לסגו  רכן  סס ומסמס בפסקיו רכ"ג סי'1"ל
 סרסב"5 וכ"כ  י"1( רמי 5"ט  וספיר סר6"ס ךעחגר6ס

 סרק נ"י ס;חכ וכמו 3חסונוחיסן וסכן וסייכ"סבתטיכותיו
 לפריט וסריס וסרי"ף סרמנ"ס י"ל,  בסביבתו כתבסרסב"5 רסרי );"ט דירן דגדגן )מהמיר דים גרפס מ-מ . נהרןס6סס
 נטיען hSv כחכו ס6הרהיס 6נ) קכרחיו רצוחיסי6מר
 3דכל )כק) ר6סו יקל מי ומ"מ מסכמת ךעחי וכןקכרח'ו
 כחג וכ,ס דעתם 6)6 לגו 6ין סטופר מנזח )גדסרוס
 שדים כזדיי סמכ)"ח טחי כסחם  סתולסיס לדגרי %פי'י5"כ ,  לבס( סרן  בסס 3"י וכ"; מע"ח סי כחסוכחוסריכ"ס
 וים מבממס ר6יכ6 מלזהר קניניו קומר פריך דידןבנדון
 דס6 עז מסקר מלש"ח כוחי טדיף 1)6 כדדמי ך6מל)מוס
 סנכרן :מסך ס)6 ת"ס גרוע יוחל סו6 סר:נכ"ס)דכרי
 )פ כי )לקוק יס 6ך עז. מכס6ר סמס)"ח ככוח' יותר)סק)
 וסיתר  לכרמיו 3ל5 מסלית כוסי נגמר5  כגאלוממעכים קנרתי מסבריך סלמכ"ס דכרי ו') מסר6"י )הירוןס"ס

 יק3רחט כעיגן ד)סכי )רמנ"ס ~brcn 6(6 sff"1 זד)מו"ל יסירי 5סש  ססטנס onh5 שיסר סלת ללמור יסנניסיסן
 בוסן ס5מרו 5ל5  ס5לסיס בוסן  סיוסיס ירטו דל5מפוס
 דידן עוכן6 6כ) וקכרחיו כעיגן  ובכך ליען  מיעןבעבי
 % 6"כ וכריו מחוך סגר6ס )סי )טנ% rh סכותיסחט
 וידן דכגדון גרפס OtO ,ס לסי כו' מו;מ וכן וקנרחיוהעיגן
 כשלממס Oto )6 06 סרתכ"ס )דעת 6ף קכרחיו כסיגן)6
 י65 מסרי ס6יס שירין סיו ךס;ונדס גרפס כשן גסדסרי
 ממקס רחוק יוחר 6100 סמ6סק11"י טד מ)ונ)'ןטמסס
 וסכיה ידעו 67131י כדרך עמסם וגה)וס וגחמכרסר:5וח
 סריס סכ, סיכירצ סל5 ר5פ'ט לרקס מסרטי  ומלסין .קוהו
 פספפ עכ"ל,  רבריו  מסוך סלר5ס לפי לסמל rh סכותיסיוט ריש ומנדל 6כל וכסב סו5יל ויטו בסיירו רס מסליבסי'
  )סוכיפ  סמוך % סט ס~כיר  ד5ס בחירום במו סוכירדל5

 ish1 נסירים  מזכירו פל5 ס"מ %ל5  רבריו  מסיךסס:ירי
  )ומר 5פשר סיס עי"כ קנרסיו  כטיגן hS סירסו מלסרסכי
 ארור מסרקי ס) מלוקו 67ין גר6ס 6ך . דיון כגדףס"ס

 ודרן  יי"ג מס);וח מי"ג עסגס ממגיד ססרי כ,סומוכרח
  )וער סרמנ"ס  רסלריך ס5 וחל 5חר כמירון  סרפכ"סדכרי

קריננו
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 6יס ס6מר bih יסודי מס סכוחי ס,כיר hsc 4דקנרמיו
tT1otססו6 יודטין 61ג1 טסי מסיס 'l~SD סילמה עריך 1)פיכך 
 6ין מח פ)הי 6יס וקמר מקת סכוחי 06 6כ)קכרתיו
 נכמס וטוכם רכיט כןכרי מכ61ר וקן קכרחיו )ומררויך

 סרמכ"ם )דברי וסר"ן סרסכ"6 כחנו or ומחירון ,מקומות
 דיון כגוון ועמס . כחסוכוהיסן נ6רוכס כ"י ם;חכו;סו
 D(Itibt סע6 סייס קמרו רק ס6יס סס סכותים סיכירוס)6
 סיס )6 6י 6ף וסייעתו )סרמכ"ס קכרחיו כעינן6"כ

 6חר כענין סרמכ'ס דכרי מתירן נ"י )דכרי וכן ,כמנחמס
 כך ;) מדריו סוי )6 ממח )יס זקיס ד)1)6 סלוגי מתמכריו מסטתי געקוס )1)6 קכרגדן )וער גריך עגדס יכ;,וכחכ
 6"; סרמכ"ס, )דעת קכרחיו כעינן מ)"ת כוחי כסקר6כ)
 סיס )6 06 6ף קכרחיו 5ריכיס מסייגו זידן כגרוןכ"מ

 06 ו6ף טפי גרוע ססו6 כמ)מעס ססיס וב"סכמנחמס
 טס סס)כס דס6סס דומיך קנרתיו נטיגן סריס סססטיר
 )כין )חלק 61'ן . o~eht 6( t)op כטיפוס סמו סוכירוכקילו סוי טדותן onD וכ) כטקס ומאיריס ערעיס וסריכעוס
 נגמ' )יס פדססס כוו 6חו טד )גני כטא"ס( המלידס6סס
 כעדות מהטיק סיחר לוקס 6ייי דבר סוף כסכי. מח"ק1)6
 כקדקוד )מ כי ממעיק לעדות כע5ען העדות גחעכ ob 6ףוס
 לדקדק )6 6ך . יכין וסמסכע כו )דקדק יס כי 6ףכוו

 דכעיגן סגר6ס מ6חר )סחיר 1)6 )לסור )6 כו )ןכלכעדוח
 איסרלש סשה לרסנך ג6וס . כ6ן מסר וס61קכרחיו

 :סקראקא
 עליו גע6)חי 6סר כפכח החמין סטמגח דגר עלךקב2

 נחגור סמטמיגיס סמגס3 ע) ססו6) סס6)-
 קךירוחס מסם 1מ51י6ין סכת כלי) מתגור וסוחמין סקרןכדרך
  סיפפיר כרי  ס)פגיו כפלח סחגור ומוחמים חווריםולח"כ
 כותית ססססמוה יותר מקיווין מקומות וכקדח  פבפיסיפורו
 : כדכר ניסור יס 06 סס61) 601) מומו, כוסיסחמר כדי כסכם וסן)ח כחטר פי כטיע ch"( עחיןהכניח

 נו" יס6ייד 5ייך 6ייישבישובה
  נמוסמס  כטא"ס כיחו

 סג) ממוסיף ותטר סמטמיגיס לע"פס6ידי6
 כדגלי סיחרו oslll  ז") סר56היס כו גחמכסו כנרכי

 7601 ותרככי וכחוס' ונסמ"ג טומיין כמס סרקסר6,ס
 )6 ורמן 17מי6 סמיט)ט) נזנר מטמין סריגי דכ)פיסקיס
  )מגור ז)י;6 כטיט טום ססו6 כחיור ו;"ם ריגן ניסגורו
  1)6  רפי  סטיר ופריק גדיל דסכח pup וכד6יח6למחויי
 hSh יסרבל לכל  סימרו לספסט סינר לפס  ~ס כיכר66ריך
 מטמיגיס ע"מ 6כ) מדעות כקלח סטמגס  פלילי ק5חפוסעלו
 )ס6ריס )פעמים כי 61ף סכ) סמוסיפין ככירר~ 16נחגור
 . סמכריס ססוסקיס מךכרי  סלפביר כמו )ומסות נמ)יסנו

 bS טומגין כמס סרק חק . unlbD )ט יחכררומססח6
 שחר וגחגגס  בספי  פפפסיכס יכוליו )6 יגס מבצודכיססו
Inlo)S'דמוחר לס"ס )ר"י גר6ס סס סחוס' וכחכו וט 
 פרד"ס  סדו וכ*; כא' ו);כצמו החיור )כלמיחס)כ)1ת1

 06 סש1 נקורים otltnwn  ס6ט מס )סי וססח6ומסלע.
 כימיסס מסעיגיס בסיו סנ) el'cin  סריגו )דכר מדמיםסייגו
 סף כיסוי )מוסיף 61פי)1 הכסותו תמיר )גלוחו מוחרסיס
 6פי)1 טומגין  6ין  11Dha 6ע*ס ח'ר סתס ;ו6יח6סרי
 מוסיף למוסיף ב% 5מ  פספסכם סכ) מיפיף ס6ייינזכר
 דכר סוי  סללו  סיילס יטגין סנחכ6ר מס )סי 6ך .וכו'

 6סור ודלי %"ב  onw ספ5  לוורין  ס6ין 6)6 סכ)סמוסיף
  bSn ומן כ) כמכח כמכס) ךסוי ולנסוחו )ח,ור %)מוסיף
 ריס ס6סר"י וכ"כ  פיפנ%ר ;מו ע"ד כמ6;) סמ6;ליפבסל
 מהיר ורסכ"ס 11") רנ"ו סימן nwh וכטור טומנין כמסש,-ק
 קורס )שוח )סס %פכר  ס6י 6ע"ס )קדירס סכיכ סירותאחת
 גטה 06 מכיסוי יפיר  סל% יוסר ומיסו ער וע'"שיכס

  )גרוס רפפפר  פסיס  :ילולו  ע: ע14 יוסיף ול6יכנועיקס

 נחגוריס וס"ס י6סור נסדיק  קמן פף פכ,ל,  בסיינסינו
 onol )גמרי מיוח קזירות מעמעיס דסרי ולסורכ))1

 גן כמ6כ) ס)י)ס כחחעח מכוססים ליין סקייקרירות
 כיוס סקדילוח ומח,ירין (bo דמי 6% ;:נחנס), וסו")דרושיי
 מוחל תכן ורכן ;) כגיוס גחכם)1 כנר דסתס )חיורכמנח

oltrnoihnth1) לסור ודקי גוג6 ככססי 6כ) כירם סרק 
 סו6 כיוס דודניי נ") וסוד . ככר 3ר;ן כ) )חכס)1 )066
 מסוס כיס )מגור סייך 1)6 . סנח)יס גח6;)ו ככר ד6ודסרי
 6ם מן6 610 דסתגור כ)י)ס כ;ס"ג 6נ) ומנגסמנעיר
 סל  מילין  ff9DD'  כסס לתגור ע65חי וכן לסור ודקיוגמ)יס
 )וחםוח גמ)יס יס 06 1)סחמו ו)מ,ור ח"). סתגור סתיתחסגין
 למסיר  פסופ פלפל  כיפי ע"י  ילל  חס6 מסיק סויטמ6
 . עכ") סמי סוי bnS1 )גמרי סוחבו 6ימ 06 יטרק)וע"י
 ולע"פ נגייס ;"ם ככס"ג מחמיר - כיוס ד6פי)ו קמןסרי
 ט' )סגור ימוחר מסמע:  רמספ ו"ן פי'  בפ"מסלפי
 hSh סרי י6 לנ"ע מ"מ )וממוח גמ)יס כו כסיס 6ףמחגור
 iDr כ) לסור כוחי ט"י ד6ף וגר6ס . לסור ודלי סכילליץ 5בל ררוס%י נן כמיכל  לפבסלו כיר  סני  סספ5כליסכענין
 ומסמ"ג סמרד;י סכתם P~Pht , ע"ד כמץ) גחנס)1ס)6

 פט"ס ססעקוט ע) תנסע סמ)6ס יולס )יחן לגי)יס7כחופס

~hkll
  פפעררפ  סיורם  וים  למפר טד  ילפסיפ  פפסיפ

 מיחס 060 כ"כ גחקררס )6  06 ביבפ  סהפיפ %פפפ?ופים
 fh ממומק כ)6 )%ו) ר6ץס סיתס סטריין כךגס6רח
 וכחכ מיימהי סגסוח כחנו  וכן , יסריק בפיופ4  פוספין6ין

 ט"מ ככס'ג. דסרו דוכח6 ככ) דס"ס דוקק )16 דמופסנת"ס
 כ) גחכם) מככר כשכטת hih תיירי )6 וס ד;)גר6ס
 6יגו oh 6כ) ע"ד כמ6כ) גתנס) סיומות 1)כ)ירכו

 יסרק) ))ורך כסכח מתי כמכסן )יס דמוי לסור ודקיככס"ג מכוסי
 )15רך סגר p'SID5 מכוחי גרט ד)6 ממגו )יסגותד6סור
 וסDD 61(1 )ישוח יסרק) ד6סור hin(o ס% עלס 16יסרך)
WI~D. ט*י 6ף כן )טסות )16סרו ים דודניי גרוס ולרן ofw 
 כ"כ מ6;) כדי גחכם) ד)6 כחגור תכסי) ד6יכ6כמקוס
  לדנוור hlc לפסס יכר 05 גרבר סימר לך  למליל ייסולע"ג

,Sw~noופנסן  פיס  סכופי  פטסס בל5  ריף פרפר otag  
 כחט וכן . מיני מסגי ל%  מכיסי  פפסס 6"כ )6;ולר16י
 )יסגות מיתר סכי כ)16 גר ים ד6ס סגר סכד)יק כוחי)מגין
  וס% ר"מ  במס  פכפב  ב%"1 חסונם מ65חי וכן .מסס
 יסחמיס  5ם טחי ורסס נסבפ בוסערוד  סחתין עלגרולימ
 וס"ס )6כע. ר6ויס כויך סכי כ)16 וס6 טעמך מסקידפיי
 עשת . )6;1)  רפוי רמוי  לפבסל סוי כ)מ"ס זוז6י זיזןכגזון
 כ)) )תנם) )6 וטדיין ס61ע )מממיר יט י)כתחי)סגרפס
 oh  יסור  רוריי מי  (Sl)h  סרטיי רבר  בבסן כטחיכוי

  סוף  כונדוכי:  סיפתי %פפ  רפוי פירי Shlnt נככי)1600
 סוגרו כטעמו כסיסר6) 6נ) %סק) )תגס) יס כס6דנר
 מחכם) סייגו 16 מי תכפי) כו דים סס )שם  יסנעכח
 ים מסטיק6 61ף ;ג"), וסטור סרבם כמ"פ לסור כ"ד;מ6כ)
 וע"כ , מיין שלהג DS(it וסעול  כרס"פ סמססו כמו)סחרר

 מעויין )הום סיס )מסכם סמוך מייס דכריס סססמין;)
 : YDD מקוס ככ) וסעממיר לסול ודקי נ"ר ;מ6;3 גחנסיו)6

 : טקרשקא איסרלש סשהגרוס
 מסס סא"ל . עתיק 610 מכמס נכ) . סוחיקי  %)1ף  סלילי לסוני )ך סקוס נהים, כנו 4ס לדזיוקג
 סין pnSt 6מי ט"י כחכך קכ)תי . ס)וס )ך די וכ)ם"ן

 טסיו ha(n 6סר סידר כרכר שנטיס ס)פו4 ם כרוקחיוסממתי
 סח.) סר6סון ט) הכסרך חמי)ס 6ך . כ6מרוגס )ך61סיכ
 ונפרט סיסגס 1)כרי16ש (1mth מ,ר 6"מ 6סריחע)ס
 ס' ירקח 6ך גופו  פטרון  ידטח ככר 6סר ;מוסו וליס)1קגיס
 כפנקו  לי קורסי סל5 פלי  ססרטפס 5פר  סייס . חייםשסיף
 רDbr  9 טסיחי )ככ וכגון)  יגרוס ל% ,  סליפיסורריספ
 שש4 פס % נס 1 נ%פ מפנפי ש5 הפרירות  יופ  ילויכי

שמש
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 קנ הרמא ותשובותשאלות176
 כי נפרע , כטויס ונדניים סיומים נוהתם )ס6לץממכיס
 ג'ך סם 6) פס נך )דכר ילעיס וסיו עמך סיו ק"ן וגיסי6מי
 עגים: )ס0יכ כלויס 6סר ס6)תך ט) מעגם )ך )ססינ ol~hעתם

 נט יקוס ohn כיו כטמלס גדר 6מד 6ים וי")שאלת
 ולטחות לנטל סממה סיס ע) 'rh 6( bS'ממליו

 י"ג )כן סיענרו טד מוכס ו)6 מסות )6 כלס סחגס1)6
 ממוריס קותו ויסכים מנער סל סערו סינדי) גדר נם ,מגס
 פ נטרו :י נתחרט דגור כוי תוך ולמ"כ . ,מן 16ח1עי
 . )קיים יכו) )6 סכמעט דבר לטסות ססס)יג ט)גמש
 חחמ )ו )מ615 )מכס ממכס ותוטס סלך סוס סריסומגס
 5רס נטת מגדר ס6ף )ומר נפ)מולך וס%כח . גןרו ט))160)
  מע  גרולס  שוס דבר  לך  ויין  פלוס  ללורך 4 למסירפוטר
  נגורי  וכסל יס6 ס)6 כדי )5יךלמסיר

  tilD)S פו וכו'
 כדכליס כפרע . )סהך ,ס סדבליס חורםכחכך

  שגדי
  דירן

  מכ61  ליעפי 1DDb 5י סכפפפ לכל נפער  וירופסכרור
  עור . 1trD  יס5 61)  מוגג  סיסי מוטב ודקי )כן מכסו))ירי
 בפיר סיטין ~כו  סייס י'צ טד  לספרו סל5 בלו  פל סגדרכי
 זס כגדר  וקין 5רס בפס  לזוור רפי  ול5  סייס מסיווכיק
 ר6סון ס6חרוגיס דנריך ע) )ך 5היכ סגס . וט' מ15ססיס

 מליס סגדריס כי דע . 6מס וכרך ר6ם 06 יחכירומחוכם
 הנטווס ספירות כ) יאסרו 6מר  oh  ס6ף ססו)מ סרקסתיס'  וסבילי דבדריס p~p סייחי כפו לקיינ(  יכיל  סייגו דכרט)
 ךכרו יח) )6 ט) מענר 16תו ממזקין 6ל6 קייס סדירטוי
 רסס  נטינס פעי  קוום 5פר 5ס  כפו  לעייפו לו שהריסרי

 סטכם גדר דככ) דגדריס וסר6"ס סתוס' וכחכו פכי.דילי
 וכסג סודר טל  כעכר כימים אסור )גסת אוחו ItC11Pטריו

 5פסר  ס6י מדכר מגור כגון כרכר מכסו) יט oh1 פיה:*גי
 פרגן  מון  סבנץלס  ספירופ כל  שיו  ם5:ר  כגון  כולתער
 )ידי יכ6 ס)6 שחו קהסין 61ין מיד 4 מתירין סליווסנר
 ועוד גומל סוסץ וסר, . ר"מ סי' י'ץ סטור ה"כעלס%
 יוכ) 1)6 עע)יו קחו ימיל מטולם כמירוח יסכורס6ס

 עזיו מממיר  6ך פיך  לי  הקנין  לכך  ממיס כמ)6כח)סחע:ק
 נפתם 6)6 במרמס )ו )סחיר ס)6 נדרו ט) מעכרע6חר
 גרון 06 16מר 6מ ומעחס . ק6ר"ו עסר"י נ"כ כסכ וס1כ)
 גורו  bD 1nDh 4 ott~s' כפנס %ר  or כסגין סו6דיון
 *רי  b3'D )מוס וים  פיטכור  ססרונ  גדול  נקומי )066

  מון  טליו ספירוס כל  ב6וסר  כפו  לי  פסירין  גודליפכסול
 וסיס מדגן מון סימר מלמר קייס טסגדר כלע"פמדגן
 ס)6 כדי )1 מתירין o~ch ע)יו סטנר מלמר )ק1ג0ורצוי
 פ"פ %ס בסס סדרר  ס6ע"ס גוס גזר 1ffp מכעו) עזייכ6
 ,  לטפן 4- סינגר וגוץ כמגחי כיסר פלוס  ללורך סיתר 4ים
 נקמיר סכתכ עוכיס ל' מדכרי רסיס )סכי6 כחכח ימסנס
 ולרפוס פכטול לירי  ינוי סל5 כרי  כקוגי5יס פסמיי  בלגזר
  סי5רס  פכתב דורו וסיין דורינו or~ 'ps ע4ו מוזק6ין

 לססיר  סטין  סר5סייס  סכסכו ופס , יענור ובסרובסספס
 סידי כלידר

 יט)יס וסיו )רוחם עע5ור טסיס )דורס סייגו
 )דיין 61ין ot~tte 5סץי כקנביס שיו סס 051 יקרס)ככוס
 סמ5יפ וכעו סיורר כליס ל61הם סטיניו עם hbbכוס

 כנדון 610 וכן . סקרן )סס סימר היכין 6ין ידריםססרכס
 )כילת סדכר סקרונו כעעיך 16 עירך )מכסי נר6ס 06דיכן
 4 מחירץ 1י6י כו )עכור ע)יו קלס דעתו ומנודרמכסנ)
 מסו יךפפי ל% כסבם 6פר  רכריך לפי  %ך :  פפפ5עסקו
 ומס  סגים י"ג  ספמס סוס פל יל5 סלoro 5 סקוסיםפוין
  קסתו 5פ  וסמם ננייח  ויסרס י6כ3 מ051 י65 ס)6סו6
  סיעו 5ט'פ נור כל6 כן  עוסין 6וס כגי סרנס נדיו61מ
  סכונם  olpn מכל לו  סיין לפי  נמלו פס  לו סיס פירופס
 ס6י מעדר ס6יש סגין  06 פ"ע "ך .  ~ס )ק%ם יוכליקרו

  סבנו גזר %ר וט) . )פגיו וכמכסו) סרי )קיימי )61יפמר
%asll סוקס הסיד  ססו5  פליי סכסנס  קמם י"ג פד . 

 בסיו g0nb 5י וסעיף)  שמסון Yb כע  ע4ךלסקסי

 6ף ר6טן מקיווין סע סס ו6ס , סיו טוטיס 06 טורסמירי
  כוס נודרי כי סטרו )סק) כתקגס היפכר ors  6ףכנזירות
  ססו6  גיור לסססורפ ר9  כין סל5  ספרר  כויס  5סרסולכיס
 ס6כ) 61ף סמורים )ס)כיסו )ו סנדר כמו כלנקשכדרך
 : כ)4ם סטית ס) חסירוס (or 61'ן ' סערו, מק) לכריוסחכפו
 סגול מסמיר סוכר 6גי כי וגס קריך 6גי סדכר )טיקר%ך

 sffrt דגוירוח ס"ט סרמכ"ס סיחנ וכמו כקוס 6יפ כפע)
 בוריס טפח isns כ6 ס)6 6ט"פ שויר כגו 6ת מדירסריס
 סקכ)ס מסי ס)כס וס ודכר כג,יר כגס מורח סמסס61ק
 ככיר כגו אסדיר ס6כ כיקר גדריס 7603 יוסג 61ינו610
 מדיר ס6כ ספין ל סרי . כעס 6יגו תוחס כגו 61ס טדוט'
 וכיס )מחות סכן יכול כ,ס ו6ף כגוירוח oh כי כ)) כגו6ח

 רק )ךקזק )ך 6ין %כן , כ% )קייש אריך סכן ן6יןנכס"ג
 )גורך סיתר )1 סיס כחי" יסס 5ר0 3עח גדל סיחרדגר ועי . )6  16 הכסול בזם ים 05  סמחס )סטוזחכי5י6חו
 מ65סי 6סר סחסוכס מכם )כורות רני) 6גי וכן ,מגוס
 66"כ סיתל )1 6ין 5רס כעת גדר וע) רס"1 סי ,6כככגימן
 5ייס  מסיי 16 )קיימו יוכ) )6 עס)ודר סרור )חכמייר6ס
 וכתי וע',  לו לסשיי  יכיליו 15 פלוס רנר יכיס  סכססרתו16
 טוכס פסוס למבירו  סיורר  כמו מפסוס רסס על גררכצילו  רסוי  פסוס סיחר %  6ין לרז בטס  מלודר ריסס  ססעוי

 תסמירו כמי  פלוס  ללירך וק 4  פסירין  ס5ין  ליסטוטס
 ס)6 מעסו ס6ע"ס  גנוכד%ר כסיםניפו  ללוסיסוססוסורין
 לעגיו סיחר )ו ים ט"מ בסגיו ט)6 ססחירו נמסכסוגן
 )15רך )מתיר מסכמת ודעתו וסניו מקרי סב) סקכ"ס31גכי
  בזפ גכוניס ודבריו . ו6כ כייסן עכ") מ15ס )קורך 16נדו)
  בימם ת)פו)ך צריכות כ) סר ומ:תס . כס  פרסורברי
 ופות . ב"ס  סנטוס רעם על לרר  כיילו כסוי  סו5ככעס כי סמקוס, )מ615 וגוצית סיתר )ו ס6ין 5רס כטסגזל
 . )סחיר מסכמת דטחי מכש) )יוי יט6 ס)6  16  פלוסללורך

 נס . )עסית מס תדע פסיס כמפך חכם מע)חוומעכסת
ODכעת 6ף ממון )גדרי איסור גדרי כין תחמס סמ)קח 
 OtO תקע"מ סימן כ16"מ מן מכחכח כצדך חסונייך 5hloרס
 ס6מרו D~Db ט' )סתטגוח )ו ים כמדבר כועס 16 שאס4
 כי  גם סיגי, 5רס פס 6ל5 מופק ל9ר5 בסטנים  סיוסבסכל
 S)b נדר נלי נסעדה ריוסכ  רז,, 59פר רכסה לתיק5ץ
 שלע  וקין לרס בים סייררין פיפיב  לפרו דס5  5כוורבלוד
 6סורי5 5דקס )לרי גס דס6 6י0ור )נזרי 11DD נדרי כיןגוו
 סיס ל6 ני עיר יסכם  כמימך למכס ומן . בקורסנובריך תקרסי את  דג,יר( )פ"ק דח%ין p~p ריס כמכו6ר עציכסרי
 ,  ו6וסנך  סירך  וקוס . nDS OnD  לסקריך סלקי  עוד4י

 : סקראקא נישלשנחשה

 כדרך מורסס )ו )קם 6חד וב) 6מך 4כולרי גש )זון סב16 וממעת  ר316ן יבר טל %לפ  %שרקר
 ע6יע וטס מורסס )1 )וקח סגחנע סגס ססי6סמזיגס
 סהוכע  פל סכורר כי סעמ)וקח כ6 טככיו וסגס . ע"כעדיג6
 ר51ס סגתכע  6ין  ולכן סלפבט. סל  לפורסם StDDסו6
 % מיקח קומר וסתונט . סחוכט ס) מדיין )פמ)ענוד
 5ררכ5 לצפר וכגתכע . דייגו )טסו) יוכ) )6 כי 6מרעורסס
 י 40 מכרטס לפפול יוכל ל5 כי 5הר  וין 4 ייסספונט

 Ort ~ס סל ייני פוסל  וט נורר וס ריס נר0יגןתשבה
 ומכעיס מקיר ר' דגרי or ס) זיוגושם)

 ססו)יס 16 קרוכיס סמן ר6יס סמכי6ין כומן הימהי6ומריס
 פסיפס מבוררים סיו 06 דס"ס )זקדק וגר6ס . )פסוויכו) וין )כס) מסו) ממכר כדיין כיס 06 ע)מ6  דלכו)יפייס  ספפ , ועוסקן יט4ס חיגן מוממש 16 כסריס סיו 606נ)
 כזען כד"ק רננן דק6מרי מס6 )חשול 6חד כ) ויכו)נימד
 )דקוק 1י0 , וכל ס%0יס 16 קלונים ססס רקססמכי6

6ט6י
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 קה קר רימייא ווזשיכותשאלוה
'hnhסמסגס זס6 פסו)יס 16 קרונים טסס רמס לסין גקס 
 סל זיתו מדקתני כגמרך כדק6מל יחיד נספון והגץזייק6
 )6 רכנן S~h ימיו כלמון קחגי מפיר ר' ידיתך )ימי דלהוס,
 כדייגיס 6כ) וקקי קרוכיס ססס וקטי כ)סהסדייקו

 6יגס למיתגי ס") ק6י 6תרווייסו רכגן oht )סוסלןיט) 6יגו קחני וס6 מכוויו דיין (~SIC יוכ) 6מד דקלכינרריס
 זק6מרו וס6 ימיי )סין גקסו ררכין מ"ע 6)6 . )סוס)ןיכעיס
 קלוכיססמן

 ל~
o'51DD קלוכיס סם כיחו פסדייגיס סייגו 

16O')lDD סרוס דכיעו cth:1n 6ת וס or נימד 7פסגיס 
 Stcri יכו) 6מך כ) ~(affo סכן צורר (ס סרקכו6יח6
 6מד וכ) כזכר מלוקים ד6ס ער6ס תכירו. סלמדיין
 סע)יוגס על סגחכע דיו גראס חכירו דיין לדמותר51ס

  רעלן ט)1 6ח סיגיכן כדי 6מר דיין לו לברור אריךוסחוכט
 כוטד ntsS ד)טגין 61ע"ג , 6סי6 לכי Srh כ6ינOts 6דכ6ינ
 (ס סרק 1Cht"' 3ח01' כן6יה6 סחוכט כמ יפס h)5trhק6
 ולכן )ס:יסס )עמוד אכוף דיט)ין דיעיס נכי מעי סגיסרר
 ,ס וממטס , מלוס )6יס לוס טגן מטעם הדיף סחוכעכמ
 )ססת)ק יכו) וסחוכע כורר ,ס ריס יוסף נישקיגתנ
 ,ס נמקוס 6כ) , סגתכט מם6"כ )מכירו 6חך מרייןכעירו
 כוס טדיף כמו סחוכט דיך , סשכע כיד ס:תכע דירכורר
 6ת ס:וכט . סירחס ממס סהונע )רמוס יטל 6%סעסר
 6 נורר סגתכם ד6ס סר6'ס תמ"ס ),ס ור6יס .סגסכע
 )דון 16תו כוסין מגון דיין 56) למכת כדי מגון פ6ע71"ן
 ג'כשי

 ל~
 כגון tsino ס) דשט דפס) לע"פ כעון זיין ho סגוןסוייגו זיין )ו דבירר טעמ6 עכ"ל. סגון ויין )ו סיכלר

 )ה6 דמי 1)6 . 4 סומעין 6ין פסעים 16 קרונשססס
 סגסוח,רכתנו

 כירל ד6ס סנסררינ מסוכות פכ"ו מיימוגי
 זיין לכרור לוחו דומקיס לחונע, סדות סיודט זייןסגחכט
 יוגל )6 דסחוכט סחם דס6גי )הטיפ יכו) סוס כדי6מד
 לברור יוכל וסחוכע דיין גכי מסא"ל קמרים סריסלמ615
 יוסר סגחנט )זחוק שיט ומס סיחכע כמו 6מר דיין)ו
 סגתכ% וקמר סר6יס. .עליו מחכירו המ51י6 6דרכס יתונטמן
or("דקדק ג( סרמכ"ן כחב . המורסס נעמן th')ot מסור 
 כע )עדות כין קרוביו סס כסריס סגתכע עיד ממשןיתיק לob 6 יפעו ינוט כסכר כסורסס מורסס קכ"נ סי'פ"י
 ען e'~lDD נמס מלק )1 סיס מורסס 6כ) סי כו')וין

 וכן טד ט' לוין כק לעדות כין סס פסולין קרוכיוסגמנט
 סמורסס OD )רון יכ61 ל6 כפריעסו עדים 6 סיסגחכע
 קנק סרי כו', )עסיס קרוס 06 כחניעחו מלק )1 סיסכצק

 כסרס6ס עליו סכ6 סחוכט כ) שרסס )דחות יוכ)דסגהגע
 06 ס)1 טפר מכם )רמות יכף דסיס o~o1 סלו טויסמכ6
 6מר דיין לו יברור זס61 לשרינן 1)6 נורר כוס )זוןר15)ס
 יוכ) 1)6 סחוכע כפ כמו כוס ~OD סיתכע כמד)עו)ס
 61ט"נ ט, סר51ס 6מד לפגי 06 כי כורר כוס )דוןלסכרימו
 7"ן )1 )כרור יריך ךסגחנט כתכ ונטע מיימוגית7כסג"ס
 )כופו יט). דלין גראס 6כי נורר כוס ר5ס 06 סיעו6חר
 6ך . ulnp וסוך טרר ש )מיי צעמ1ד כופין 6ין כינ,ס

 ו6ף ,נ"ך לפני לחכטו 6)6 כורר כוס לדון פל6 משרסס נידסרסוח
'oh 

 כו )מגור יטעין ס6ין סכורריס נכררו ככר
 קרוכ 610 סחוכע מ) סמורסס 06 ככרן וס"ס כמריסדייגים )פני 16ש דטסין מנק סריגו דיין )ו סכירר 6מידסוס מיזי סוי עעוח מ"ג גי זכ) )מגור יכווין דככס"גגראס
 D~Ph1 ~עס סמורסס מן סגחכט ידם 06 כעסכעלדיין
 "ריך 16ח1 דומין ודקי למורסס מסו) ססו6 דיין )וטרר
 כיפר 06 6כל , סמורסס סליו קנל דס6 6חר ייקצכרור
 כגתכט יכו) כמורפס סחוכע )ו לקח 61ח"כ סחי)טס"ט
 כמו . סלי דיין יפסל ס)6 כוי מורסס עס אדון ל6*מר
 . גנרר מכנר )דיין וס"ס עדיס )טבע ("ל סרסכיןסכסנ
 סתונע ס) ריעו עס 51DD הנתנע ס) סכמורסס דירןונגדון
 סגתר15 עומל לעימר ד6יג6 ד6ע*ג . סכי יע6 געיגראס

)ווי
 בחיר יכובש סייעים וכררו hSD ,מן וכ) כורר כוס

 לכרור סיקכע טכ) )6 כן ע) כטויו ה61 סלי ממן 6חדכ) דיין 6"כ סדייייס ען )הנור יכעיס כרייס כרופןסןייגיס ונבררו קנין קנאו 061 . )חוור סגיסס ניר סריות סריכסן
 סל דיין ססו0) מורסס 6 יגרור 6חד דכ) גורר וספ) ןק מהש: סיס וס כלנוסן כי חכירו ס) ויין )פסעמווסס
 שם) וס ד6מר .מקיר ר' 6דכרי כג'נרל פריך ומלימכירו
 יוכ) ל6 ס"מ כו' דייני )6פ0ו)י כ:ניגיס כ) זם ס)זיעו
 ועזכ , טעגס כן6 )סס)1 מ5י סוי יכס"ג טע:ס כ)6)פסלו
 . סדייגיס גכררו כככר מקמר 6חר שרסס )יקח סגתגעאריך
 התונע סייכ) כו )מ,ור יגו)יס ועןיי; עדיין גכררו ל0616
 הג") (סו . כ* כורר וס לסני לעיווד סגחכע למכריחיוכ) )6 6כ) ךייגיס לפני )תבעו ויש) כורר כ,ס לדון ל6)ומר

 : טקראקא איסרלש טש" )016 .נס6)חכס

 )תע)חו פטמים כ' קרוכ כומן כחכנו ככר . רב סיוםדעיס עגל ס"ן סירס כמסל"ר מקיים הפס דורסי ODt ס46ף כותיק ויקיר6 רנ6 *נר6 ינ שלתםקה
 ממס ר' סקרך לין ס)מחי bo' . זוד כמסור"ר1)6סוכי
 יו וגתתי עמי מסיס מרככי סר"ר ס6)1ף ט"י וסכ' .מרייס
 טכסיו 6כ6 ולכן 4דכס שתם יניסו גדעתי לכס מסייךכתג
 ס6) 6סר סר6סין , טיי4גג שסי) כמר ט"י ססגיעגיסכחכ ע"י מצתי ס6)ח 6פר סגלתך ט) )מעלתך )ססיכ3ק5רס
 סס"ח נסס סס סכחכ שועך מסירת כסגין כמרדכימעלסו
 זלך עגי גטם סמ5)חו 6ן6 נכון ט61 וסכ) nOJOD'ומס

 כעס סמ)1קיס מסר ע) 6ט)ס ולכן סגסחי טכסנסכנת
 כס מנרקיס ג' כי דע : כן מוכרח ססיס יך ו6ר6ססגסחי
 )כחוכ )סופר סי15ס קוזס . סס"ח לדעת oulln נפולכענין
 מטף ע) )6 6כ) השיגס ס) מוכעס למסור יוכ)וכמחוס
 , ולחתום )כתוכ )וס 1ל6 כטורס 6יגו םטויין מקמרסנט
 )6 כפגיסס D(b )כס) עכ) 6'ט ו)חח~ס )כתוכ שוס61מר
 גוף אפיקו )כט) יוכ) כפייסם 6כ) נפ:יסס s(h )ססס"ס מס ומכת) דגור hnb 7)6 יההחיכס ס:תעס 1)6 סגטגוף
 כחב ולסכי כפ:יסob ,0 כי )כס) יוכ) 6יגו סגט גוף"כ) כפייסם ס)6 בסיקו כגחיגס )כט) יוכ) סגגמל ולקמלמגע,
 כהינח כנגמר )6חר 16 מווטו מסר לכ:דכ סקסקוים סמ6 חוססין גי כגס מודט6 מסירם כתו) דמסגיסס"ח
 1)6 נפלס סגהי:ס ז6ו טדיס כפגי ס)6 מודעכן מסרסגם
 )מוס pb 6כ) . שדט6 מסירח כטף מסר וכן סגסנוף
 שךט6 מסירח כטת t1OD סיס )6 161 סגט נוף נט)סע6
 מניר סג") וכ) 1גOt1U '1 מגיסי )6 161 5מןטוש כפגי 06 כי סגט גוף )כעל 6פסר 6י וס6 )חוס 6יןדלאס
 ר6ס ועמס . סס"ח וטח. סו6 סכן הבמרדכי ססמ"נמדברי
 ך6עו ר"ל כפקסס ס)6 )כטל יכו) 6ין )עסית )סססימר )6מר 6)מ6 עד ט' )כחט )סער פ6מר 7)6חר)מישר דמיי )י עריס סמלדכי כתג כחמעס כי , סגהסיסיפס
 וכוס , נסגיסס ס)6 סנט גוף oltnlo 6(1 )6 )נט)יכל
 קודם ו6ם 61מר ומור , טוןעי )סטו) (ss 5ריכיס 5גו6ין

 6סי)1 כפגיסס סל6 6סל סגתיגס 6)6 טרמו סגט )כט)יכף 6ין סגכתכ סגגתר לצמר 6כ) טד כו' )סגיסס כים)שגמר
 6מס וכוץ מנכתי כך , ט' כטלי bp נו טסס זגטפיר60
 )6חר סגגמר קודס סמכט)ו כין סמעוק ט5מו tor כיונס

 נפגיסס ס)6 ס:חיגס )כס) יט) סיגמר )6מר כיסגנמר
 ק6 מי גופיס דגט נירס6 לצוחו 1itDh סגפ נוף ל66נ)
 עועי) סוי )rb1 6 סגט נוף וכטל דיוכל דמסמטכטלי
 וכוס סגחיגס לק )כס) יוג) ז)6 קלמר ,כן bP~Dמסירח
 כיטונ מסם )6 סגגמר קודס 6נ) . מוזט6 כיפו)מועיל
 תוחעס 6סיל1 נסייכס ם)6 מסר ד6י כלל מודט6מסירוס
 כסייסס עמס oht )י )מס מוזעק כנת) 61"כ כג'ינס6ינס
 וס"ס נירס6, ל16סש גה) טפיס מנס י% סכיע1ל מסגי)6

6ש
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 קו קה הרמ"א ותשובהעשאלהע"11
 ריסו) עועי) שיט לרייסס נטם סגם הלנמר )6מי06

 5ריכיס 6ט 6ין orst . נט) טפיס מגט וס6 מודעךמטייח
 )6מר כסגו סמ6 חסם מסוס רק מוזעק מסירתלכס)
 )כחונ ס5וס קודם שןע6 מסר סמ6 16 כפגיכם ס)6כגנמו
 וססמ"נ ססס"ת ועת 1or סנטוס מועי) ח)1קיס נ'ונהו

 גירסת גטן oto )6 סס3כחי מס מגיסים )6 06 6נ)וסמוראי,
 וגמתס סהחנ מנגמר )6חר 6נ) סק6מר עס כ))סספריס
 יכול ob1 מו6 ט', 3פגיסס ס)6 שמו כפגי מגס )3ט)יט)
 סקוסים עיקר lor כי סכיטול לח"כ מסגי 6"כ סגט)כטל
 ופ' לכס) יט) ס6מר כמס )וער ר5הו ו6ס כס.חס)

 %"כ ס6מר עס נקטר % 6"כ סגט נוף )6 6כיסגהיגס
 דמוק כ61 דס)סון 1ט71 . וט' קגס)י מי גופיס מנס)גי
 מנסחי 1ל;ן סגחיגס, ר") סגט )כס) יכו) דקלמה ךס46מר
 לפיתו o(tn(o 6)6 ט5מו גט לכע) יט) 6יי1 כסגהרףמס
 13ף t~eh ((SD יו;) כפגיסס ססיס6 6נ) כו', (r(ootס)6
 טקס )6 ומעולס . נעלי hp מי נוסים דגם גירס6 )שחוכגט
 כגנמר קודם ו6ס לעי) סק6מר מ6חר סיקדקח כס ךסתיט)
 דוקק מדעתי )ומר ור5ית 1;1' מועיל להן נפמסס ביט)סגם
 לכסל, יוכל )6 כפמסס Dh" סיגמר )6חר 36) מעמרקודס
 לידס סגם נמסר IDr hsn פכ) כ6)ס ייזמר מי כי ליח)י)ס
 hp עי פסיס דנע סגירס6 %חס לפי לכלתו יו;)סל6
 הם6 מסוס סגט סיגמור allp, טק%ר עס 6)6 ,נטלי
 ועלס נפמסס ס)6 כלוס )כפ) יוכל סל6 דק6מרגקסיס
 ישורם ור") וט', כסגשס יכטל סיגמור קודס ו6ס 61מלק6י
 הריכס ס6עס מ5ך thD1~ 16 מסירת נטו) ס"כ6 )6מלק
 06 ;גת מוטע סריס מ% o~tsn 16 ש6 כיש 06כנון
 מודעיה מסירת כסך מסגי סגגמר )6תר 36) נסגיססניטל
 6% נטלם סגחיגס 161 נפקסס ם)6 ניטל סמ6 כמוסםעכח
 נק מחסר שחנם מס 5ריכין 6גו 61ין סכחנחי, המוסגוף
 ט' סגגמר לסחר 16 וננמר נהדס 061 )סגים ולליססססר
 1)כן 4 ס;תכס עמס סעחק לך סיס 1)דעחי . ותסכםדונן
 ,טפס טשי כי לפגיך סדורית 16חן שמהיר קריךסיגי

 השינס וק %ים כחכחי )6 ולכן עטלחו )פניוכשמס
bto1סכר סומר נחן פסלתך לזתי סס6) ססגיס עלקך : מטלר 

 ם)1 עס נחיכם ושרף סלו עס ספקוון ססגימן
 )6 מהכס ו6ותס סם טסים וס מנמדי 6מריס דכריסוכליל
 סמסנךד סרק סערדכי ינרי וסכלת . )שם תייג 06סליל
 וספור מערוכי רעם ס6ץ 1;תנס ר5ש6 סימן סניורודכרי
 סירוסיעי מן ר6ש סכי16 ססגיסס מעלתו סקסס %כן .שין

 : גשס%ך סס6רגם עמו סוגות סדטנץ D'Db 6מדעערגס
  ס6ף oo סצז ספררכי  ורפפ סטור דעת )ועתי כי יעשהובי

 ר16י סמקוס 06 וק סטור 6ין ס)ו עס נחגו06
 סלעו וסעור כפירוס כתכ ססמררכי 5ל6 עלמו SSD)ספיוס
 %פו מיק 1%ת1 אותו וגויס ממלחו ממפ ססכי6עפקום
 ססקיק סכגימ מסוער עד % ססומריס זרך כילדסרמנ'ס גסי , חש) עמלוקת נ)6 סרמנ"ס דגרי כתמ"ססכתנ
 מסס גליהם tDb' ג6כד ש ממס וגגגכ )ו ר6מ  סוייגונמואס
 שעע ש סרי סנית כל ע4י ייפרף לפיקס עליו נמלכנת
 ר6ף ממקום 06 ם6 עס ספקיון סגים 1S'Dh 06ומ"כ
 06"כ ו;תכ . ע"כ חייכ לש 061 סטור וס כרי)סיריוס
 סרכ (SD עד כף כקרקע 6)6 סמירס לסם 6יןכתפיס

 ג'ל סרקזם 6"6 וכתו עז ט' סלבס ;ך ודקיס3ר45גי
 owns גמפ 06 כירוס)מי 6יח6 וסכי בקנוחו לסמוךכר16י
 סמילס דכתכ ע6מר וססה6 . טכ") פטור סלי )סגיםסרגי)
 סעפי 6ני דכוי עלמן ונס ממסקת bb סרעכ*סדנוי
 פרי ספררכיבכ:נ-

 )6 %גן .  שס IDPVD סשפ בתסקיר
 סוא וםיס6 כרמכ"ס ינלי גני סכ%)1ני סרכ וכריכתכ
VSD4 סר6ף נעקום וק 6יק סנר5)חה ונרי גס ודקי 

 5גה 6% . 4ס וכדוכס כמהפס דעממ פ4גס%שפס

 ד6ק נסריק ד6מרען 6ט"3 , כמסיס כסגין 6)6)6סמועינן
  זפן ונכ) מקוס נב) מיירי )6 כקרקע 6)6 סמירס)סס
 סמירס ס5ריכו  ולכך רפיי ופיסי  רסוי  6hpll  ootnuל5
 . בירין ון  בתירס )סס ן6ין ולמרו מזקי יותרנוטס
 ריפ יכפב סבר'ס ססכ"מ  or כל ועל . סטור ס)1 6תיסמור סר3יל מס )פי  ר16יס  בפירם  ספרן CtO oh  בפן5נל
 נ4%גי דסינ 6)6 ד)עע סרמכ"ס  וכוברי ליכלתןלסמוך
 רייס ס3י6 קוס , סני דיגך ככספים ד6סילו מוכווסר6"ם

 דברי סיום כעור סכיך ס)6 ועם סמריכי, כמו סירוס)מיען
 hthe 6(6 נמקוס )6סשטיגן bnb )6 סטור כי , שירך DS' ג"כ מכו% ושמירס ל6ף olpno 06 ססו6סירוס)מי
'ptDhlbSn 1)ק ;מפיס ג3י כמו מך6י יזח,- סמירס %טרך 
 6ף ססירום)מי נקמר 06 ד6ף סירוס)מי )סיוס ס51וךל6

 ממרדכי SJh  יכעס, ססר5יס  לספירסכ"פ ל6ה ס6שכמקוס
  ettD לידויי  סילקה  רהיימ  סמירס שליכין )6סגצטיגן6ת6
 מסומר וס גחיו 06 ס6)חך מטלר ומססס6  סירומלפי,דברי

 כו6 סרי סלו עס וסימן סמנץס )סי למאורסכמקוסיסר16י
 סגימו hSD הע"פ 456 ספקיר ךסכי 6ןצת6 כיפטור
 הבל"ל סל  ניפפ  סם  l'hD נפסוס דכי . הבלגם  סלנ;יסס
  כעו לב פל פיה ל% ומ סריסם שילסי ס"טיפמייב
 6ין ו6ס , עלס סמ"ג ס4 סוסן תרומת כמל כוססס6ריך
otp~6ך , םל1 טס טסנשו 6ט"פ לכ"ע משג )סמירס רידוי 
 6פ  ס5ל 6% פ4 5פ סס4ל פשר לרעון יסבזפ

 דקדקת הפס ככמנך סכמנח וכש . rD1n תקי1nDh6  שקדי
 ל50י) י15) מסיס מקמר optnp עקרי ש כצ"ל )פינוס
 6מר נעקוס לו סיסרף ממתו )ס5ע ךס51וך 6ע'ג %ס06
  יסף וופוהי סכפב פרסב"5 פוגרי ור5יס . 5ולפ  6orין
 שיג סכר שמר  סלגוו)ס סכחכ קי"ג( )יף סתיע)יסטרק
 6חר e)tD 16  D)th  פ5וסחו כגון לנוש ממגיע כ6הס6פיל1
 וס 1נג11ן . עלש) עמס פקדון  סל 14פ1 סמגיע טדכנופו
 e'DD מקמר  שגס פקרי ל6 )4"ך  רפיונו סקולנו 4סנ5
 לעיר סגכגס דרהצס )כ6 כ)) יומס דיגו ולכן )ס5י)יט)
 06 סשסקיס ומלקו ט'  וירפט  שי 16 ודרסס %י1נ6
 ob 6וסצ 15מ7ין נוסות נכיס ו6ס ט' כנסוח סל6מגס
 פש וכתנת , נכסנך סכסכת כלסר ט' לסליל יכ%סיס
  ס5יפ עיירי סתם כי ג") 6ימ וס ט ט' נוסות גכגסמהיי
  161 סירופ מן פירפ קארגו מלכונו רע עלמו  בסקרון6שס
 יטל ססש ככס"ג 6כל . )6 16 נלקיח גכגס נין מופקיס

 מפספס אריס פוסט, פקרי  sl~e ג6 41לס  סר06 6מר)ס5י)
'DtDDעשר  ספסל  הרוקבן נרפסי פוס סמו% פוף  בפררכי 
  למטל יפל כ"מ Oh1  סס דפסע גר'  וביפו  הפרףפומפון
o~nhשוק נעלנו )%י) יט) וסיס כמנגס סכן כ) , דחחנ 
 מניטש* רייס 06300 כמס מעקש טל תמס 6ני %כן .פס
 ונפק*מ כרועים )קדס 4 דסיס 3ני כשרפ ספוע)יססרק
 ם%כ פלס ע4ט p'ol ומרז דמיסן ;וי סו כמסועד

pD11h1פצוץ  6נסש )סכור עלש רסיס דנה ופירס'י 
 סק) דסדרומתרן

 מוס פסד )1 כ6 06 5למ6 כש מזעי
 . מעגתך עב פייכ סיגו ס4 כייל oh וס ולסי 6הסקלוי
 רק ס16נס כחה ססססד 6ין ono1 סחימ6 ען torכי

  ס61  ובזן . ס6הס מ6 סמי מן וסדריסס סו6כ סןסטריסס
 פליז הצהז 5פ5י  ספיר  פריך %4יל ימל ס6יוו פ5תרפתיר
 . סעירתו ;)חס ;ע ע6הס ס61 ספרור מקמר  לפריסלפסד
 יקמר נח גדול ספסר )ו מיגיע 6ף לסליל דיזל נעליס6כ)
 מסלמס כס"ס 6ס" 6ה0 6ימ 61כ 6מרו וסכי 16נסזמקרי
 למניע יוכ) זנוו6י 6ט*ג סמפקין, פרק כד6ית6 ט'כלניס
  פקסס. פשרי  סוסו ג") לכן . נממונו כ"ס נגוסו מוס מקלו

 סמפר!יו פרק נס סגול נחסונ5 6100) סרק כמרדכי1ד1"ק
 ~ob~  ob פש בסף סכפב ב9 וברי לפי כ'פ נו:ירסיס ספר סס5לכה ממעון על מעסן ר16כן סמתמ)תנחטנס
 ob ע)יסס סהר שפר פסוק חפ5יס ונמוש נמילד4קס

שש
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 "י1צ קז קו הרמ"א והשובותשאלות
 יכו) hSn וסcnh . 61 רסוס . שסור סיפרתו ונירותידוש
 , לסם סנרן נסכר 6חריס ט"י 1)6 עלמו ידי ע) )6נס)')
 '.)תיס ע"י גגג13 יקמץ היטיסו )ססנע יר6 06 ,סייח 1)סרף ככיתו סתיו רק סגסרטו הכירוי ירע 6ה1 606כ)

 6)6 )ם)ס חייכ סיסרטו קירס סככחיס טיס )גגוכסמחויריס
ohמיסרפו יסכע ך16 מ,וייגיס מס )מטיס 16 טתיס 16חס 
 סדין מכ) ימן עכ") וסטור מווהגיס (o~DO ע"י גגגכו16
sff)3כררך כס6)חך סג") ,סו . ,ס כחקדון ססומר סיתמיי 
 גמרנו גיסן י"ג וס'וס פקק )ימ' סמוך כחכך סגיעגי כיגמזן
 ט;כיו טן )ססיכ סגודי )' סיס 1)6 ומלדכי גיטיןמסכת
 61גי מטס וכ) )מג סמוך עסוק גיסן י"ג יום ערג)עת

 6לו רכריס  ל ימיו וע"כ כמג. כטסקי טרוויןעמרנה
 : גניתן יריד מחג 6חר פיר סנוסטש ע"ילססינ כרי סמג יעי 6תר ער  לס?סין רדיתי ל6 כי  למןכק5רס
 . 4 5ר .  לסגיך ס' תסתרס 3ט עסק נרנין ססליכיהרבה

 יסנלנד 6תר פמרוס  חסרונך יפלק 'b-ssntוסבם
 מנחסי  ולכן ססו6 נעגין  למסיכך מתלי כקסת סל6ככסבך
 ופס סרכר יתביית פיקר  סיריעמ ספלי. לפתוס ססו6סדנר
 לפטומו לסוטיל ריכל cht סועף כק'ק עוז  בסוסופססו
 מלום וס וסיס . יכלר ל6 פקרי לו וכרומס  עמן נקותוגפ

 : מקראקא אי0ילש משת  חוסנך יכמסקכמסקך

קז
 קטא"

 3ז"ס ק"):( )דף וסיחייס סורוע צק
 סוף כתרו וכו' mnh ו6ת יסקס חגיחג6

 )6 מסידות מדח דע) ט' חסידות מזת צרח ו6חעסיס פסיגי ורכנן )ר"6 יכסס תגי נצp~o7 6 ומפר"תסיכור
 קוסיח מחור5ח סיוגך 1ס6)ח . טחוכו עכ") רכנן פ)יגיסגי

 6כל סתיס ירי ל65ס 6טי' פאור פני hnth  כסקסוכחוס'
 15תtnoo 0 14 ד0תוס' וכרקס . סס מסקסי כפו סייגעמיר
 פסיוות רערס לותר  מסוכרתו  סר6פון לפיווס רקקיסין
 ע9סס ע6י 9סס סוי ד6ל"כ תי4 סרי סס סתיס ידיול65ת
 כמד ספה ירי ללינת פסת! יבלס סף ט'  יכ!ס סגיסנ%

  סס סודריו כפו סס לתרן 0יכרפו וט"ב . רחקם ססס0ני6ו
 שה י"ס 65מ מסיפוח דמות )ומר סו;רמו תירוןונ16ח1
 סטמ6 דק6על קסם נסמוך ומיסו . סtnpo 0 תכן מגסוכף)י
 5ff' 60 ל65ת 6סי' פתור סם hntb ססי6 ועלי כו'זטמ
  יסלנו סגי תנ6  ר9וסית רסירס ר"ת אפי' 6נל מייב,עסיר
 מסירוס רמרס וי"ל נינתו עילי סרי מסירהז ופרסמפיס ידי הל65ס לופר עוכרמיס שנו %ן 6'כ 6מר נעניןכרומס
 על 0וי ל6 סתוס' הץסעז , סכי רפסי 6ס'נ ריריספיס ידי ל65ת מייכ עטיר 60 טעים ידי ל65ת סיעודק6פר
 Sff1  זיסגס מ"ר סוי ממחסן  רור6י ליס קסם מ6יסע9סן
 )כיהד ושרימזר כד"ס נע5מס סס סטירסו כמו 6דס3דימ
ob~6(6 (9 )6 6מ6י סכי סקסו סחר5ן עaD 6 ונס סכי( 
onp'סערם לזמר מסוכרת  סר6סון לפירונר רק ר"מ לפי 

 סל6 קוסיקז פכח מילי סרי סיי סעיס ידי ול65סססידוס
 ומקסם חסיווס פרת רס6מר ho ופ"ר . ודול יסלםהצי
 ל65ת ר6פי' מסידות עדת דנקגי ק"ל יסלס תני סנ6פליט
 רל6 סכ6 וסטי רהן6 סו6  מסירוס ערס 167  פמוריקם
 ללש חייכ p"ol דכווגסו b~o 6כל ל0זי9 כוונתיסיס0
 60 רס6מר 606 מסירוס DID פתרך דנפססנ6 ומע"צ ,י'ם
  1Dpo1D לסדך  מטאחו יעכיר ס6י  סרזonSt  9 מ"כפסיר
 כמס חירפו  1)6 כו' י"ס ל65ס 6ף פפור עם hnthסהצס'
  ד6ס תכלל י"ס 6%ס מיינ  שן 6י ר"ג גבי נר6סיוסססי%ו
 ח"כ טמיר ס6 דק6מר רס6 דם") ס"מ )גערי מייכ 6IPvo1כ)ן
 מסירות ערס רסירן דסתר5ן ס-פ ג"פ לכשען  ניינסועיווי
 קסס blb D~D1 , לכזוע כומהי סגין כטסני פירי כ6ןצנו
 ל65ס פסור עיי ליפה סכי 04 רותקי דחר)ן רומקיספ6י
 ptno תיקעי ספיס ידי ל65ס פייכ ימטיר סמיםידי

 מסירוס פרס סי סר6סין נסייון ועכ1ס ל10יע,  תכותתוכטמיר

ול65ת
~ff, 

 כו' יט)כ חם תי6 סריך %סכי פעי חרי  סס
 למיטיב Oh1 נצר  לסקסית  61ין .  ספיר סחוס' מקמו1)ס;י
 רטן קתתר hnh' 6"כ י"ס לחת פיריסו תפירות תרתר"ס
 מולק  רצין  S"C1 כ:סזט  רכלן פליגי  ?וי לrlitcn 6סדת

 וליף כוי  ללכין סמרי קינו יזם סמי? ירי ל65תסמחוייכ
 פטור וגו' משט זס פדכתיכ כנטיי כשנס ??ייתגני
 לחת 6טי רפיות למ"ר ד6יכ6  ס"? ממיס ירי )65קתפעו
 לטול:(  htir_1 6בל cr רכ?ינ סח: רב6יי וי"ל , סתיסירי
 סתיס ירי ללקת לטלין רטליג רליכ% סרקתן רזת לר"חכ"ל
 ,פר ק לן רס6 ר"6 סל  מיונו  כטין  רשן סל "יוכו ריר6יי"ס ללצי חייכ עייר רלתס כלל קסס 6יפ ר"ת פירוט לסי6"ג
 כר"6 ותותר כר"6, מייל טמיר 60 כטס (anlh סיס טני6ל6
 מכ6"כ קרקרי ממס חייב הכגן offo 6"כ קלמר פססתייכ
 יתי'סכ ולע"ז . סומר י"ס לל6ס סייכ גיסיס דר"6 ס6'לפירים
 פרס 6י רק סל"ל ול6  בו  יסלס סני bm ר"ת לפי'רק6פר
ntvtcnthnh רני פליני 

 לךסרק ר"6 דגרי דגקפ 6ל6
 ולפ"1 . טייר ?61 פפירוס וזפ סיפר, י"מ 64ת רחיינפסס
 שיגי 0וי ל6 תסירוח פרת רעל כתוס' דק6מרי דס6ירסס
 רכריס0 כוי רל6 עמוס tffn %6 תולך רצין פפוס ל6רננן
 ר"6 לרכרי מכונס סטס ניוחס סיס סי סיפרונעם
 61פ'0 סע0 נהוסס סיס ריס ע סברך ס"ל ר"6  דלףובמסר

 :  מסיווס פרס פכם ידם ל65סמיינ
  ע"3( נר לרף רטירובין p'e מסוגי6 סי' כצרוששאלת

 0ני6ס כי h')too. כוו  פררך-סלמס כעס סס%ר"וסנרן כי loh~' רע מבפנים. סיס ענפןרגר6ס
 , כלל סיוגיך יסכ6ר סל6 כיוסן וסירס שסצ סי'נ6"ת
 רילס ג לת5ר סגפר5ס קטכם רחלר פססו6 סתם  ספריךנפרט
 גיפופין lehv פירי  פריך לhlpa 6~1 סג6ון רנרי קפיכי
 דכוי לסי מכותל  קמורי סס רס6 כלל rtnJD נרקיס עקריל6

 סנוס' דכרי וכל ססוס' סייס רכל ועוד . ס69ר*ו0ג16ן
 כסיגיך  נפייס רנריו 6ין וע"כ . רנריו ע"ס יסייסנול6
 נתתל0 גחון כרקס ס% רס"י כי סו6  כך ס6עס רקע

 סניגוסלעכוי סכוחלל5ר עועךעל ססלתי ן ץ%ורס
 ספגיפית 5רו כי otln)D יל6עניתן 1 שונר6ס
 כלס פייס ולח"כ נר6ס וקינוסכוסל שששים על :רש

 סיקר מ"מ  6נ) לענוי עסין כרקסמסלחי 6מר 3דק-פכסון
 מ5ו סכו)ס 3טנוג מסי וכמו וגממו סמ3ף נגז סיםכומיס
 ענפגיס וסוס מכמון ירסס  ספירים כגמרכן ד6ש6 ט'6ח1
 סמקי )סגי טומן ob ר") מקמריו 1)6 מפנוי מלסגיסיריוס
 מסחוס שדו ר") סמ3ף )למורי עועד סיס 06 %מוקי3רשס
 8 יש  ע כקרס סתמי רולס טיס )6 16 כסריסדסיימ
 ששאתה עסניוסיס ן or1 סינוי לצחורי עיפוסיס 1 06 וס"ס מון, נ5ר עופר תלמי זס  נדרךומגס
 ht)1Da כללך 1 1 יתייסנ זס  דנדנך וססכחרוק

 נתיס' מ65תיומנס שיאשים  י':(  לרף ע1ס ריססוסמטת6
 : כ"י כרכרי ול6 סכסגתי  כדרך  מלוייר פסיסוטניס
 סיס ותיק רסלפיר בסמעס%  רעירוכין פ"ק סס סקסיםעבר

 סס וצמרו כו' פנים  נקז סברן פפסר וסיסייננס
 )סירס"י יסקשיח ט' גחם ופס ו6ססרנו צוון 6י רכינה6מר
 יופים כלל  יטמן כ)6 )נמרי מסון )טמר כ6 06מע"ג
  טומ6ס פרנס ריימס סוכימ ננילס לעיור 6יכ6 6"כרלחם
 סרן פסומ6ת פסיר  כסרן %מור 63 14י , טמ6ס61ט"0
 ננילס כמו רפעמ6 לסיות יוכל נכוית 6כל ככערססדמיינו
 יוכל עלעס פנכילס סלי ענתס  לעילף ספק- hnh'6'ט
 נכערסס פעפע וכעס נמכי דפסת6ס נכילת דפסללפור
 1יט סס0, סהצ:פות כרסקןכו נתכם פספ6 רצעו כרןק"ו
 כמנס דסחורס דיע'ג לופר זס 1ffp יצמוד רנ6לופר
 פ6מר ריממר פס נכנ גץע4צ נפטט ע"פ משעםסנטרן
hmmעע6 פש6 סריס ס ססידס0 ר9 קערי עטור סיס  

א
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 ימדע6 ,:גחם ))סוד סקרך וט"ב מייום1 656 וץ )ך6ין
 מדש קמר )ה) 6.כ טימ6חה טסחיס רק לגמרי סטרסיס
 מס כ) סומ6חו דגמעע 3כעדסס 6יט ככמרו 6100הע"ס
 סו6 מריפוח מס סחוס' מסקסו מס ספיר 6תי ומסד6פסר,

 מדמו מסם )תןיס מ"מ כי ollno סטמ6תו סין לטסיוס
 : נקעדסס6ע1

 :עי:ןצ,ב'צ"ו:ןצןב: p~eODn'apo'עיי
hpמחס פריך ק6 ךס6 מסיב ק6י מ3ר6י ד)מ6 חסין 

 מסיר ק6 מ3ר6י 6י זס6 לקט )מומרה hm1 י") .מגס"מ
 זסיס דק6מר מייק רכי חסכון דע"פ גמי 6י DD', קוטסוי

 מוכרם מקוס מסיטור 0תס )ס ומוכח nlhlpn ק"ןמחניק
 : מסיר 6ח6 סוי ל6 ממסכון סכי דכ)16 מסים ק6מענובי

 3ר ל3ס 6מר כר"ג מ"1( )דף שגח סור סרק נרמינןקח
 תמעס )חונט 6)6 נוקקין ס6ין מיין 36וס 'י

 b(oot דגליו ינים 6)יסס יגס דוריס SD3 עיסנ6מר
 דק6 וס"ד חמאס לגת3ע ססקקין פעתיס גסלדט6קמרי
 מממשן סוכט ר16כן כגון ופירס"י , כגמרא טכ") נכסי1י)4
 מסלי מפסח מסירו וממשן סטר 16 אטדים לו סחיי3עגם
 מומיו וגפמח כיזך מש ממכק 16 מתפסח עם לי.כמול
 ו6ח:כ מסמעון ממש 1מ641ין חמאס סתונע )סטנתנוקקין
 ומי ו6י OQtDWOI סמסטן SD )דון סירטון )טעגחגוקקין
 ילכו וממר יקריס 3ןמיס פיקססו gt1)D כ6ן סיסגכ:יס
 דחוק 16ח1 סר61יס ע סכיעס טא ולות סקרקעוחיו 15לסם
 OOD )ו ויסלם יתכרס מסכת ש חפיסות )ו י51'6ו6ס
 יט 06 ס"ן 61"ת סחוס' וכחכו . עכ") תחי)ס )וג,קקין
 יום ס)כיס תוך עריס סיכי6 טומן 16 מוכנים Ot1Dלכת:ק
 סוoh (6 וס)oStnn 6 רטובן ינכס )מס מסל ר16כןסתפ:
 ממעון ו6ס נתז שן 6100  לו  לוסליב' חונו )צרוע יגסכעי:
 גמי קר6 כ)6 6פי יוס סלסיס )6חר עריס סיניות*מי
 16מר 06 61ט1 נכעיס bur, ולפיטו )ו כומעין ס"ט)6

 וי"ל , כ% )1 סומעין עי סדים יניס טגחיס .16 מגססל6מר
 יכעיס סיו עעסס הסטת ופ)הי פ)הי קומר כסמטוןכנון

 3סעח מסיו 8מח 16מר 6100 יויעיס 61גו bto כןסכיכןי
 סוסן 6פ%ו )מס )ממתין סר6ף h~o קל6 )16 61ימטכס
 כמריס פירוסיס סר6"ס סס וכתב . עג") ערוכרי קומן)כ61
 7ס,כת6 6)יכ6 סלקי סירוסים סגי וכל לנסוףוכתכ

 ד)סטמיס וסשס' מסירס"י סמעיגן . סס גדו)וחדסכרות
 ר6וס כפי מחי)ס )גתכע O'DDDS1 תח')ס )חוכטמקקים
 )סס ים סגתכט סטעיח )זיין גר6ס 06 כי , מדייןעירי
 ו6ס חחי)ס )גתכע ג,קקין וס מסוס גכסיס וויילירגלי:
 סמסכוח 6)6 סליק )דייגים סגו6ס 16 גכסיס -י) ן)6ל16

 וכמו גכסיס וייני 6סי)ו )1 טומעין ס6ין פסיס6ודמיות
 ססדיין ומקמר וכר, כיס ס)6מר קומר 06 6טו סחוס'סכתנו
 סגחכט טטנח 6מיחת וכסי סיגיו )מרקס 3,ס )ספוט)ריך
 ועס 63יך )כחוכ נתנו ס)6 דכליס סס 06 נמיותיו18

 ו6ס סטגין )פי מכחגס סדין כי לנחכע 16 )חוכעמקקק
 16 גכסיס סויעי מכם סגהכע טס מסדין )דייגיםנר6כ
 ססטכד כמס )ו מייק ד6יגו ג") 3"ך זמן רק תונעסחיר
 כתב וכן ק3). )6 דסכי ד6דעח6 )סקס וכס"ן כמ"מעלמו

 )ס)ס )מכירו ס)סכט מי על מסט"ס עימן כהסו3ססרככ"6
 נככט ד)6 מסכועחו פכור ניגתיי0 ססמיטס וסגיט 1Dri)ו
 6ק חונו 6ח )ו מם) סלילו. )ס)ס סמיינ נטן כל 6ל6לי

 q")h סימן כהסוכושו כחב וקן , וכו' טויו סנוע0מיונ
 מסרו )ו סימ,יר ען )1 )ס)ס 6"5 )סיס דגסכט ד6ע"גק"י
 )6 3כ0"3 וס"ס . מגעל כ8ן 6ין סכוטס כ6ן 6ין ממתד6ס
 6כ) )ס)ס 6 כממוייכ מוז ג) 6% וסמרם סעטעסמלס
 ממיתית טטיס orth מכח )כלס מסטור 16 מרש כגר06

 דמי 6% , ג"כ ככומסו מכת יסטר ודחי כיד כעיררשרשת

 י כ% עןש יגש '_ו וו ו4
 דסנס3פ י"6 סי' ס"מ כלל כחתיכותיו סר6"ס דכחכ)ס6
 סכועש )קרס לוחו כופין מייכ היגו סמדיגD"th 6)ם)ס
 ססכועע דלין Ufll"( סמ"ר סימן סריכ"ס דעת )ר6סוכן

 וכ"ג ס13טת1 )קייס לוחו כוסין כ"ך מ"מ סקגייןמקיים
 פ' סמרוכי דמדכרי 6סמכת6 קנין )ענין תכוכותיוכמרכס
 6ף ס6סמכת6 מקיימת דססכועס מסמע וס' ד' סיגתסור
 bs'D מיימוגי 3סנסוח סו6 וכן סכי 3)16 קנס ר)6ק"ג

 ,,iff סד611"ס מ0ר"ס מסקל נרפס וכן , מכירסדט)כוח
 טענס סוס )1 דפין סתם דס6יי גרפס מ"מ נ' סיכחםוכוקיו
 6חר 6ו)ינן כס"נ 1כ) סעפים ל )פרוע מתחילם גסכע)6 דודתי כ6ן 36) מחמוס גסכע דסכי hntlh1 )ומרומיחית
 פרק סש,כריס מסגי טפי ומדיף וס:סכע מגודרכוסח
 סנוור כוונת כתר i)tSth1 סירק מןסגודר

~so1 
 סווגת 6חל

 אכלל וסם כ6)1 כהכריס )מכועס גדר כין 6ין כיסגמכע
 כך מוחרש סגלת מגדרי כסס ךגרריס רס"ן סרסרומס

 נכס"נ )16 סנגות דגדרי 61ט"ג מוסרים סגנותסכועוח
 6)6 מפיו סכוטס ממעט )6 דס6 נוס לפקפק 6פסריעוד : מכין )כ). פסוס וסוף )מ)ח6, 6יח6 טעמ6 מר מ"ממיירי

 וכש סכיעס מקר' )6 011 וס"י ח"מ כסטר כחכוזסטדיס
 מסתפק פר611"ס ומסר"ס ספת סי סלי3"ס כסדינןמפסק
 6סמכק6 )עיין כתכ דמסר"ס ולע"ג 3וס, ג"כ סעפקפקסכ"ו סי סוסן מרומת מספר ג)קמיס ודכריו 3חפוכותטכרכל
 מלוס דמ6חר מסוכ עכ"ז סיעסס כסטר כתוב Ghומסגי
 וכד6י' דמי6 נפירוס )סס 015 כ6י)1 עו3 סטר )כתת)עריס
 ליסור ד)עגין 6פסר ע"מ דמכירס b'"D איימתיכסגסוח
 גחסכ סיס 06 61ף ס6מרתיס ממלקו -כמו מסני )6סנוטס
 pb סכועס כ6ן 6ין ממון ס6ס גחכ6ר ככר גמורם)ככועס
 ופסוע כרור ג") )כן סג"1. סי' כח"ד כסריגן מסמע וכן ,כ6ן
 סטעטפ כ) לטעון יוכ) וס"ד כמ"ח 3ע5מו סגסחעכד מיז6ף
 ישע 06 לעלמו ימוס סו6 6ך גסתעכד )6 6י)ו טיעןמסיס
 ג)כד ס16 מנ"ר )ססמט וטתחו גכהיס 6ען סדנריונעקמו
 סלסול תרחק סקר ניזכר ליסור ט) )וסף וכס"סהח"מ
 )עקל 06 יורע וס)כ וחרס סכועס היענוד כ)6 כןכעסות
 כמטרות סכותכין מס מסגי מ6י ז6"ג 61") . )טק)ק)ות16
 1tSD %מוסיף דסטרי )סופרך bih 6יגו or וכ) וס"הח"ח
 6יט 36) מרלון יפרע )6 06 מוסיף וליסור כו))ליסור
 כהס~כוסיו סל6"ס כחכ עע וגזו)ס וס, מסיס יותרעמוייכ
 כויר )תוגעו סיוג) טלו מלוס גנז ט5מו סמס:נדט)

 כותים שיר )חבטו 61סור כלוס ססיעכוד יס דליןגוחיס
 סרק כחכ וכן , יטרק) )דייגי )טייח ר51ס ס6ייו )oh 6כ))

 ויפקס , כמירט פסוט סמגסנ סו6 וכן , h~e סי3חסיכותיו
 כוס, כי651 ככ) וס"ס )יפוחו כדי ססטרוח ככל )כחכוגסנו
 סגח3ט ירכס )blh 06 6 נסגיסס )זון רסיח לו 6יןטהיס כייני )כוסו סיס סגסתטכן מי ן6ף יוננדיס 6ט גררךו6גכ
 פןיק כ"ד 3ר,י ob~noo 6חר ,ס וגס יסר6ל זייני כפגי)זון
 לסור וס קורס 6נ) , סחוג) פרק כד6יס6 רכ6 גודףעליו
 סדיין כטסייח 61ין טתיס*( כדיגי )דון כמ )חת רייןלסוס
 מכ) , 6' סורס 3חס1כוחי1 מסרי"ק וכמ"ת וס כרכרכ)וס
 כין 6יט)יי6 63רן סגסלס כמח)וקח )דון לי גר6ססג")
 כחו3תס סשכטח owlho 3תו מלר 116ליי"6 קלמן כמרסק5ין
 כעת גגדס יסחעכד 6סר פראנק קסמי") ס)עס כמרממסיס
 כח"מ גסחעכד כחוכחס ותוספת כחו3תס נער לכנוסגס6ח
 )סגי סמו ))גח למות )0 סיס ססס נסטרות כתכ ונסופס"ד
 מדיהו ס6למגס *65ח כלסי נט מיתח וכעתטם"כ

~hle 
 )ס

 שטס )ספח חמים שיח סייס כסחם כי יפוח פגיםחעיס
 וסוס 3)ך סמיד וסמסיכס גגדס סניו )יסrh 6 יכו)1)6
 )ס)ס ל51ס סחיט 6חרת'ז6ער רוח )3ס מקרוכ סו)מחר
 וטכסיו טס"כ כסני 1DD )דין סג") קומן )כמר וארסס)ס
 ס5יפ 6ך 'Sh1D לדיגי עמו )זון טרשו 61ומר 13מזל
 וכמל , טמס סטן מככר עד מיזו דכר סיס )6410רסס

קימן : ?ינ* דמ)טפ5 ווים ממהית נדיי )וי; S69P )י*ו' רסוס ו6ע נערכ5וח דוק סב) סיס טוש סערם*4מן
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 81נצא קט קח הרמ"א ותשובעשאלוה

 וסהוםפת סכחוכס )ס יסקס סתחי)ס כחו מלי סוטןקימן
 rhl"( וסמ3ועס תמרס עמס מטויו ויסיר םגסחענרכש
 כלמס ככמר סחרו ממוריס ומקלח . סירלס מס עמויתעין
 )פגי גילך קלמן )כמר סרסו )6 ו6ס  פו"ל )שמלסטיס)ס
 כנר והנה : );גי מוניו 6סר סס:גות ס5טח ע"כ ,סעם"כ
 n)ho(or o וכגוון חחי)ס (lC(D סגוקקין סי") ע"פגתנ6ר
 )6 דוס מסכי) יכ) מו"ר ינוגס , למיקס סתוכעהסי6
 ~r(rl )ו סים ס16מר רק )תוכע מוזס ככ:גחכע 6)6מיירי
 06 6כ) סג") ספירס"י וכמו 6חר וכמקוס )1 סמייכלחלות
 וססטכוד ממטר גגך טעגס טוס )1 סיס 16מרסגונע
 )חוכע זג,קקין 7יג6 )ומר כ)) חייך )6 כוס )1סיקמ"3
 סכן )6 6ו מריגול סחוכע ,ס גקרob 6 יורע מי כיחחי)ס

 סגחכע טענת סנויעת כוי כןכר )דון ספסר ד6יפליט"
 פטום וכל ור( כי ו6ף . לחיכת 3ין סלוע תמרס סחולסכי
 דרכי ודרכיו מספט דלכיו כ) כי סם"י מררכי ))מדוטכ)
 כי )ך סגיך נוי Slh~S נ76ס ספחי) ס)וס, יגחיכותיוגועם
 )סמוע גוי טחיך סכ) 6י )ו 6מר )קין וכן , onhערום

 6רןס סג6מר ממס לו") ררטי וכ,ס , )סדיוט ק"וסעגוחיו
 ותיגס ויכעו סיטמעו ען ידוגו ס)6 )דייגים )ימד oh~htג6
 )סמוע לריך עכ"פ סגהכע סיחמייכ )זיין םכרור כרכר 6ףכי

 )גפםיס זיגג 6עס עכיז ד6מליגן והע"ג , חח')ספענוחיו
 סגי וגומל כססו )סחויק יוג) 06 סיעו סמגימ פרקכז6יח6
 סלו 6ח ,ס ךיוגי6 )נימר סייך )6 נכס"ג 6כ) )וט)6)י
 )פטור nllDD * סיס מקומר מ6חר טענותיו סיסמעעד
 דכדינ6 )י קים קומר סו6 61ררכ6 כיסהצכד ממסעלמו
 דיגל עכיד וסוף יזי סחחח כמס )סמויק עכזיג6ק6

 דכר יכוץ שסיס עד כי סו )דון גוב) )6 ע"כ לכןליפסיס,
 גסי טסיה מי פרק דחגן 61ע"ג מזין מי עס וימניעוסגיסס
 נכש ס)6 מוכרח כניסויין כין ס6ילוסין מן כיןשמגס
tSte~1מ! ס6)נוגס ע) 6)6 פסיג )6 מחס דס)יג לסכיג 

 hpt1 מ"מ סגיסו6ין מן ס6)מגס ע) )6 36)ס6ירוסין
 6כ) )מכרן וכיבס כסס מוח,ק 6זס סטין גכסיסמכירת
 )טעון !ריכיס וך6י מ6מריס )לפקועי כ6ס פסיקכמקוס
 טמח מי פ"ד( )דף ככוחל פלק מד6מויגן וטור חחי)ס.ככ"ל
 6חריס כיד מלוס 16 פקזון )ו וסיס ויורכין וכ"מ 6ססוסגים
 6ין קומר עקיכ6 רכי מכסן )כוס) יגחג1 קומר טרפוןרכי

 עין מכועס לריכין סכום )יורמי; יגתע 6)6 כדקערממין
 רכי עד וכו' )כום) מ6י ,ונגמר6 וכו' סנ1עס לריכיןסיורסין
 ממוייכיס סגי ו6י וכו' מיגל מפוס 6סס )כחוכת קומריוחנן
 וכמו טעמ6 כ6י קלמר )6 6מ6י עעגס כ)6 )6סס)סקס
 עדיפה 5כס חוי וכוס וכו' ~(orl לריכין סכולן ר"עס6מר
 OISO 16 עם )מסטן לריכין 671י יורסין ד6פי)ומכונסו
 מסוס סו6 סטטס דסמ6 61") . )עי) סגחכ6ל כמומנפקד
 06 6ף דס6 . מיגל מטס כטט0 )ומר סקרך 61"כמיגל
 גריך סיס )מסטן לריכס ד6עס מסוס סטעס קומרסיס
 )מטען 5ריכס מ6יגס סטעס )פי כי סיגו דוס . וס)עטס
 בכ"ך לסתו Or~nnD רולס 6דס דלין טעמם )מימר מליסוי
 D~D 6)6 בכ"ז ם)6 דמוכרח מהגס כסיל ע) ס6מרוכמו

 ככחוכס דערכ וטוד . כ"ח ס6ר כמו )מטען לר'כסךטכ"פ
 olrn )6 סונור נ"ך )6 דיזיס ד)גכי כ"ח כסחר 6)6חייו
hrn6ס6ין ממוס ע o:h שסוט ים וכ) עתו סתהנוס רולס 
 כי 61ף )דין ס)מס )כמר )חכוע ס6)מגס 5ריכס P")Dע"כ.
 ס6)מיס ססמםיך 3מס דרכגן )16 ע) מעכר כמס )קמותמרע
 דכר )ך 6ין מ מ למרת רום וכרכו 6תן וממר וסוככלך

 סן6 טריו 1pD~tD מס )קכ) ריס ob סזין כסגיסעומן
 כשמיס גגן פכע 061 כולו ע) )ספוט כיטר6)שסיס
 טטג~חיסס ככר כ.ד סמעו 06 6מגס )סכ6. יתקן סעכרנמס'
 סרבל יקונ ומזין כיגיסס סדין יפסקו OO'nwDp  םיסעעו6ו
ohמסיענו17 עלמו )פטור ס)מס כמר כטעגוח ממסוס ים 

~5
6( obl 6מר ממקות עריס סלוען רק כטעגוחיו יחמ"כ 

)*

 )ח31ע הקקין מדין ותו ג"כ גגלס כ3ר נ'כ *מחייכת
 נעיסס ס'ךתו סגדו)יס כי יזעהי גי ו6ף . כסנ6חיתחי)ס
 )6 לריכין5ען

 )סולים גדי מ"ג, דירי )סכרך ו)6 דיני )גמרי
 )עע גחכ6ר וכנר ס0וחר, מרקי כ) סגמחי כ6חלוגס;ווגתי
 כח"ח שמו סם'טכד עם (or ומוריי מע)0 סיין)דעתי
 ו)סמסיכס )עק)ק)וק כפגתו 06 )גפסו ימוס ססו6 לקו3ס"ך
 כמר ע) )מהמיר ס6)מג: כמ מיפם 6ני or31 ,נטעיות
 מ,מן יום שסיס וחוך וממהל* גירוי מרס ו)גוורס)מס
 סממו5ע ע"ד )פגי ענוס סידון סינוס ככמר ~o)nlbכתר6ח
 )כ תה)ח ממוטס כחוח!ח עוז ינסיכו ו)6 עמסירון

 גמר טיס6 עמס )דין עלמו ימליץ hlo רק עיגיסונדיכם
 כספק טד יעמוד ו5) סתר6ס גניוס י1ס שסיס חוך ,ס)וכר
 לריך יידוי ספק ם6פי)ו קמרו וככר כו עלמו סקסרמלס
 םררסו כמו מגו)ג)יס יה71ס ס) עלמוהיו סיו וניסמהרס
 ןייג')ן וסכי , נס)וס מקומם ע) ס6)תגס כהדהוד כריים )דכר שכו )המליך ממ,ייכ סו6 כן ע) , וכו' )יסודםכוץ;
 כפענח עיר ימסיכס 06 כמגס , כדחיס 6)נו6 ו)כ))יס

 ס):יס קוך or )רכר גמר יס6 פ)6 כדי ונהמסטחלע,עוק
 כרוכס סחסיס סל.) סגמ"ם ע) מוסיף , ינלר ומלדויוס

 רקח ניהר 16תן טס )ס:כיס ומ,ומן מוכן סגני3!61ר1
 ho(r(e ס) rb וכהוליך כעיו"כ קותו )תטע קטן)כעל
 יחחייכ גס 6יספיס, ז6פ0יד קיהו כעוכרו ם)6 ממיכמיל
 כיין Or ט"י כחס כחי 16 )שמגס מיגיע nt~rtot כ51חותכ)

 כמכרים למטהר ג' עימן ע"ג כ)) כליר"ם וכמיסכמסרג
 רכהכוכח לע"ג סו!",ת'ו, כ) )ו מהוייכ כוחיס ט"י)הזרימו
 דגרי 6)6 )גו 6ין חגו :ן מפמע )6 הע"ס סי'סריכ"ם
 ךנס ועור , מ0הכר6 ד?ג' כק6ר"ו סג6ון וכמ"פסרטים
 סכרין לע"פ נ:ס"כ נוע!מי סכך 1Dh~ 6(6 06 )6סריכ"ט
 כיד כרסות 6כ) (or ס1!16ת )ו מחוייב דלין ס")עמס
 ס161ח גו וסיתהייכ ממוג," )כמקיר ל"ד כיד כמ דיםססיט6
 ככמר מההרס סמכנויס מן )6חד ר6יחי 6נ) ,וסויקוח
 ומירוח ~ך; )יקו יהמייכ 6!)1 ממעות 'QD( 060ס)מס
 61ו)י , ;בהו כע) ליכית )יחן )מכלימו נציגי חמוסוסוט
 דעת )פי כפקדון ממרויח כדין קוס כדרך ממורסכווגח
 מס סו6 סג") המנס , מקומו כ6ן 6ין כי 6ך ספוסקיסקלח

 )לון שנוס כמל יסרכ ס)6 ומן כ) המגס 6ך .טכתנחי
 ho'5 רולס 6עי יותר כ6)נויס ימסוך 1)6 יסרך) זיעי)פגי
 ס)6 וכדי סגחכ6רו, מסטנויס נעם"כ )ילך קלמן )כמרךסוח
 ככח )סר סיכולו 6ומל )חלוק סזין )כעלי עון פס פתחוןיסים

 יערול וס וס עס ,ס ימד יהפסרו )6 ומס )סג'סססממ1לע
 16 ס6)מיס סתר6ח מיוס יוס שסיס חוך וסוף גמרסיס6 כדי כיגיסס סריסי עוד יכררו וסם 6מד )1 יכלור ו,ס 6מז)1

 סשה )6וס . 6מח דין סג") ler , ס)מס ככמר מכמססכ6
 : מקראקאיסרלש

 וסגימ מח יעקב , וסיס ::ס:ק- גן: עלקמ

 סם ע) ונכהנ נגיעו cr הנר ק:חס וסיף סנים ויהט"ו
o)n)hoכניס טס נפירוס crc2 סירס )6 כי ona חוך 
 ונכנסו (O'D גם16 סי") מגיס כגי סה"כ , ,ספיקתסטאר
 קיימך ,רט שחי 51םח1 כמשן ומח מגככי?ס וירדו3גד1)1ח
 )סיס ים16 ופקוק הגוך סגדו)יס וכניו כגי: סיו"ר6וכן
 36יסס נכית ךרי0 וקע וס5)יהו ועכו כממורסוגח::קו
 נ' טור )ר6ו3ן גוגרו למ"כ , ימד כלס octJh 06וככיח
 מ6כיסס כטבקיה ctptSn סיו מוחו )פי' םג'ס וכמסכגיס
 כחומס מר6וכן מכית )נכוח סגוסיס 163 למ"כ , סי")ריכוכן
 ע"י )ח,קחס ספיח סגוסיס בקמו כך סדין נפסקוככר

 ,סוכיס ר"ן וסרטו ופ)61 חיוך כ16 ומח"כ כנסוגסו61וג"י
 ככיח סס סיקחן ו6ניהס 6מס ו)כקםת הכיסס oh)נקמח
 מונס טגכהנ כנוקו0 סמכ!ר נפגקס D(O'DI ונויך)חוקתם
 )מגל סג") כיח ט) )סס פסיס ווכוהס כחס כ) והגוטמס
 a(bl : ךיו6 זמ)טת5 ווים bnDiD1 דיש ען" גסו "סלכגמעו
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 קם רום"א ותשובותשאלווז182
 גמווס 3מחגס נסוס 6ניהס 06 ל06 גס , סנ'15ס)61
 bla סג"), 1פ)61 לממך סג"ל ומס סנים נע מרקסום4טס
 6יפ מן מכחס סג") נמגר DW עוס נעו)ס 6דס ol~sי%
 ע)6 מער גידו כסיות סג") ניס )קמח כ6 6מר)1סס טוי , סמכ5ר נספר מס וגכתכ כ)) יורפש ס% %נגדי
 רווכן מכעוס וסדר סג"ל ר6וכן ומקטת סג") ohinוגזום
 לפוקחו מכיח סי)קמ י65 וזיכו ,מוכש סכטש סיסומסך
fnh(כקסת ע on)rt 6ס מרת( onht מרעו 361יסס 
 נכיתו ומיקתו ווכוחו כמו כל )סס כחכ 01נוסס ,ססך

 למטך וגחנ מגיס כמס לשר שכיסס כלך למ"כסג"),
 סג"מ כיח )הס תמכר סג"ל ניחו על שכירס סטר כניווס)61
 גמולם, כמחוס (oe טחן 610 וסמוחר ,סוכיס מקות 3'כסך
 כדי מתגם סטר סוויו )מותר כוחכין מכירם בטריוכלור
 tDleD יעעגו גי קג'יתו בסך )סלקו סמי3ל כעלי יוכחס63
 otnh ננו הכיסס כחיי ומגס . יצוע וזס סמחגס oa)ט
 גס סג") מניח נדק מזקו גס מג'ל כמקר כגיעיסמנ"ל
 רק סכנרס מן לפרוע מגסת וכל ממנית מס פרעוסעיד
 בגיס נ' מסך נסכר 4%סם ירים סיו נימו וכגיהכיסס
 ססע:1"י 3פמ )קחת סטסיס המ"כ 163 סטמיסוכמס

 ס)"ס בסכיח נתמרס כרכר נמש סג"ל ו6חיסוסר6סיס
 )פן0 7ג1 לעתגס סק7עס חוב רק קיימת כסמחגסודגו
 ו' מי ו6ניסס וסר%יס יסודים סל ססופט כסגקםוגכחנ
 כגף עודד סס סוקס וקין מיש) מכירס 6מר סגיס ו'16

pilnS(מגס הכיסס מוח וקורס , סג") ומכירם סמחגס ע 
 והמ"כ קסגיס יתומים וכמם 3מ מגוך מח יותר 16פמות
 מגוך שמגח כ6תס הכיסס מות 6מר ומגס הכיססמת

 61)מש1 מטך יחומי עם o~v סג"ל 1פ)61 כהוכתס)נמת
 סנ"ל כיח מקוץ גס מפורסעת מרקס סקסן61שטהפוס

 ט) וגמהש מלוקס נסמר הכחג רקונן 6למנת 6מסכסר
 ניד 6100 סטר היפקידו מפורסמיס 6גסיס מלוקססטר
 לימיו יתועי טס sffw פ)ו6 כנס לח"כ , "עלס ק"קס"ן

 מהם 6חר or 3כש ומנקו מומס ועין מהחוח כמינוקכניירכ
 למ"כ וממזיק סרס ג' )6כיסס קידם כמחס ווקיגהס6כי0ס
 גס כיח נוייחו סרס כ"כ סיהס 6מס רק סגיס ו' לי 1'עוד
 כין שמיד נכשרה! בס דרים סיס ס6מרש 6מי0נ'

 מדרים רק וכיחו פ64 ומפגי ממך יתומי מסתנרמץ:
 o("S פ)61 סמה גכהמסו ל6 6סר נמקו: )סס סיועיוה7יס
 סגינו לסנט קרוכ רקונן מות 5הר וסוס .  1"ל מגוךמש"מ
 נכסו3סס סביל ניח  לנכות ור5סס כהיכהס orh SDלביט:

 מחקר מלריס צנעו כלמרוס כויס 6חיס ג' נס1כמ:ו:והיס
 בנטפו שזיוה בפלס יסמכירס בסמתנס כלפרס סג"לוניה
  )ביות סיס ממס יסר ot~no נטגקט ככסכ ול31עכיכ
 כמהגח טועגין גס , ממס 13 סיס 06כחיב

~)tpro 
 מרם

06(str o),h ols~ (נידכם כחוכחס סככעח וקין כובי 
 כסכ) סועיין גס , מכית גחוך עוחגח גוס6ח ontoוסיף
 )מקש oprn כ6ק עי:גין כס 6ניהס מב) רק עכ)ס0וגר gp~' )6 ועטורם מבנימן סן מסוקגס מן סכרמס דרךסיס

 סכיכו מגוך ויהומי סי") סלוק וכגס . 6קח כגס רקכככבו
 מיכרה) 0,-כס כדרך גנ,קוס גכחכס )6ס ,קעחסממנת
 )סינס כפמפסס )כ"כ מרי5יס 6יגס ככהטירניס כמהלגנדכ
 נסך נכס גכהננך כהכיל כקמרו שפינס כיתם וכזןמס
 oto 0מכ5ר כסקס נס , )כסוכ נהנו )6 כך ומסםידוע
 )כהוכ וקיגהס ס51רכס חייי סיס כ6כי0ס שב 6יוסגכהכ
 6כ) , כטס מ5ירס כהדק לכנס כקין ולכו7יע ליזעכעס

 , יורכיס ס% כל נפייוס כסעקס ומלגסס נמורססמה:ס
 ימתגס 6)6 ר16נן נס ס' לכ) סמח:ס כחנם )%6וס
 דענדו )16 ו6י סמתגס מטר כמכמעוס גהטוגסנעורס
 נחכם )6 61סר הנדס. סוית )6 גסוס גהמ )ס ופ64פסך
 נטת ססעג,"י פס סיס ל6 כי יסודיס סל ססופסנפסקים
 onlogt שעקוד סע 1)6 רסק סיס 1nthg" שיססי6

 שנת פנס שותם stw סמכ% לפת ששד ממויי3יססיו
 *מריס 61סר , סמנ% שקם לפגי סיס %יגוש6ניסס
 ס5ל מת קגתס )6 16)י ועוד )6 06 גסנעס 06ירט פי סכים פקסוס מנס גן סוס כסיות גסנטס ל6סוקיגחס

 %6י 16 ססטעס על גוו)יס פסיו כגיס לס טממ)sbS 1לק
 אמרס 16 סנים 3ר~ס וקגתס מלכיס ירוסס 16 מ65סמ5י6ס
 סתווש וסמם נטפס עגכסי ff15 מ5ס ס6יגס ע"דספגי
 נכסים 04 5וז ס6ין מכמש נקמן וגחעסקס סקסש6

 מועע סיס מסך כי קגחס ומסריהם כסוף משמחססיתס
 ועל נפירוס סמס ט) סגכחכ כ61ע כך טובים ומסטר מרקי"מ
 כחכם 7סטר6 עסופר6 סוס סב) סיס 16לי 3סתס נגיססס

 ש 6ין כי )ט1לס כס 4 ים מכירס וסטר נגש עספקיתס
 4 מש 06 ושד . כפנס סגס מסי למדמו ס5ריכיסמענוד
 ערערם ל6 עעו)ס יוקגתט ססי6 נעת קגייט fh סטסרסער
 וססוסס סר6סיס נסני סעחגס כסטר גסלגיט 6ךרכסט"ז
 סכל עכ0כ כסניסס נס סמסש וקיימם כמיש וקגחגופסס
 4 פסיס 1"ל אריגו מיק וע"ד , וסר6סיס ססופט3פגקס
 כיח נקמת נ16 ססגוסיס 167 61מגו "כש סג"לגמ5ר
 סייפ )6 ו6ס )מ,קתססג")

~tSQID 
 סנ"ל כש סש כעדם

 nDh י7ס עסמס לסליקו יטליא סיו )6 וסוכ ניגסמסתקע
 מעמר *פן ככל )חוקתכם מנית וקט סס4גו גננהס14

 ממועל 16סן בג) מגירס סער לכס גטקס 6מ נס 61מ"כע16ח
 ל6ס ,קגחמ שכס המ"כ ס)מט ס6)ס סדכרים פיטל

 רק כגסונ סכרם תקמו סוד6סס קכ)1 וסעירגיס כש"לגש )י מכרו פסס סעירניס כפנקס לכתונ הית ו36יגו61מט
 טגסחטכך מס ססך מסנים סיקכ)1 עד )כחוג נסומרעיש
 סעילמס ל51יס סי01 עור ותגס ליחן לקיט 1ל6 36יט)ריס
 לפת 6ניגו סלך YDht סיע713ס סכל גחן 06)כח31
Dn1Dפס כיד)כתוכ עס611ייווד" גסגס סדת כי סל6סים תסגי סיסודיס( DO)D סופם otroto קרש נס% טסת 
 טעום כ' סך ט) s")O ניח SD מגירס סטר 4ו %שנ%וס

 כ4ס כו יוחסין )ס6ר וסבין מחנם כהירא וממוהרנסוכים
 דהר בוס 6מט מיחהס 1)6 מכש 6) סמס סוו6וריוסלך

 חינו )6 כי נ,ס )גו כיס ויי 6כיט )מטפסוכשעימס
 מסגיסס קגיגו 60מת 6נל , וסר6סיס סכופט כשי)כעהס
 ובפיט 6מט סיתס ורוחין כדש וסמוקה סמועי) 6וסןככ)

 יחנט מדחיס onb רק סכיס חפמיס 3כ3 מפגעונדחיס
 ען (~ohth סחט ט) סיע)ס ומן עד סטוכ מר5הט)סס
 1SSO; 06 ססגש כ) כחקו עמס )גרבם ר5ימ פעמים וכמססניח
 06 כ6י4 7כריס )קכו לסכר 6י 0)6 ומכירס מתגס סיתסל6
 סערותינו כסי ומלטס גמורס ומכירס גמורס osn 0יהס ל6,

 : עעטתיסס עכ") , וב) מב) סלט סס כגיתו עסוכמר
 נטטגס ק5ס וק%ס לרוכס טע)חך ~D5hתשובה

o)Diboנכל )חפס %ףן 6גי עגן וסיסוגיס 
 נרכס כיסר  כטטויהיסס  לדשתי סמס)ח כסוחרמלקי
 סעף ס)6 מי4קיס מרכס ע) מעלתו ס0כיכ סחסונסמנעך

 על לססיכ מע)חו נורך 6)ך 6גי וכ; , כר6סהסכפענוחיהן
 מסיק )ג) 610 פשופ : למרח קמרון וע) רקבוןר6כו;

 סכיפ ט) סע3וק נכיס סממויקיס רקונן )גגי סיוככהמעס
 שם גס ר16כן פ) חוב )כע) ומוכים ר"ן מפרעו מניחרכי

ot)lOtסת"ם סל עכסז סמערערח ר16כן 6כח נ"כ כמיחס 
 ריקכן )כר סו6 סכיח עי )כ"ח כסיס וכוח כ) 6"כש.כם

 וכנך רוקחן גתנו רא"ל מכ"ח מקמר נסרס ככיח,סממויקיס
 נרקן עסו סטש OD1 סנ"ל, ר16כן )כגי כמכססכסגי
 סכפכ ממקס נרט )6 6"כ 61סת1 סוק-גס ו6שר16כן
 גע סרק כמחכר ס4ס גק וגוכם דחוור סחקכ)חילערכ
 ס5לשם סחפרוף סי6מר )דעש עערטר 6ין וס וע)מסוט,
 )גוייס וקוק נמ לדרשן כנעכחס 1Da קדם 06 6ףממס
 דרשכן מצחר סגסגת 6מר 04 ר16נן 06 ו6ף ,סג"ל
 % 161 נעפש סכיס WD וגט לפרועסכוך

~DtO 
 ס%שס

יטוס
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 188צב קט הרמא ותשובותשאלות

 סנ'מ סס)קי מ16חן טורסק 6יגס גס מכ"ח מן נקליףיטיס
 6:)רי' )וו ורועיך 4רו סכ6 וטח כ) )סגי ריסון מכרןמס
 ונר ויגף מכוס כיס )יח סתותי מן סייס ס:וקכ)פרק
 דנק:Of 1 כגוון וכים ממקריך, )ך 6כרחיח' h'9h דצ"ג%ל6
 סגנו סגוסיס )ס!ק סנ,חייקי0 ר6וכן כגי מן וצמורווכן
 ס:יחס ,סוכיס סכטי: ככהן וכ"ם נכ6!ס, כמחכרסניח
 חי:) סג( כטכי)ס ג"כ ופועו נסן נוםעונוח ל16כן %חג"כ

 סמ:וין עיקר וקיט סייס שיך 6ין ,ס ו;) עסיסי)ערער
 ר61ס 6גי 6סר פ6 מערעור מעיקר 6ך . סס6)סכפעגת
 עתגח מכח סרית 3כ) )מחזיק רוקים סממויקיססס3)יס
 כסלבס כשזחל נמורס כמקנס ח)קס )מס סנח:ססקינס
 עחג1ח ou )כמוכ כגסונ סמסקט כעשס יעמס ס)6רק

 הוכן 6סח ס6)מגס עוולים וס ע5ד 6סל סכתיסומכילת
 סל16כן כניח )סמויק נפסס 63ש שן סגם%יס, כגיסעס
 , גמחגס )סס גחן ומשתר מצוח ל נעז סכים בססמלל
 הסס כוס ססכיח רצונן 3גי עועגין 46 אכריס למ5ד

 כמווגר תגיס כעס זכית tptine שכגר ר6יוחועכי6יס
 סמם נכין במסיגן ך)6 סקופ ,ס נס ומגס ,3טטגותיסן
 דועי6 6ע1 .)6ס ענגת מגרע וכיסס מר16כן מכיחכקיי
 סהרון 3יס) ד6מריק 6חת סוס ט) סיי65יס סטרוסדכ'
 לצונן 06 ל06 ס) גסס סרית ושי סכ6 יס6גי סר6סון,6ח
 קיימים סחיסן 61"כ כטעטת כשיכר ר16כן ס) סנית1מ5י

 וכעכירס נמאיס פירס ו)6 61עשג )כניו ככיח מהובח"כ מכי ורצונן נמחגס ר16נן )כגי ח)קס גחגס )6ס7נחמ)ס
 ספ6 וכמו מבקו לק עכרו hSt יחגו )6 ע"מ כפירוםחבקו

 עיין מילות ממוכל סלק סוף לערורי מוסר"סכחסוכת
 )חויתו ממכר 6מר עי ד tlDO רי"ד ס" מ"עכסנסיח
 ו;תכ , כניס סרכיעית רק )ו סיס ו)6 סככימ סמיגיחמ)קו

 ס)1 ט)1 סיס )6 ססכיח בע"נ מ)קו )ו ססקיסמוסר'ס
 מן סכימ ע) רבוכן 3מ עעגת גם6רס 61-כ וס נג17ןוס"ס

נם"
 מעם רסיס ומ3י6יס , 6ניסס 06 3ח)ק ומן בכיסן
 עמים סערות )סס ים נס סמס כעס נכזםשמדקו
 גסס . נסוקס כלרוכס כמוזכר וכריסם )סי ע ע)ועגירום

 סרק 61עוי' , ~or סכים ע) וכשקם כמער כליס ר316ן3גי
 דירי ככער נדון וכח,קס כסטר )ידק סנ6 ל"ר פסוסגפ
 hp דנ)כלר hW'~ht כחוקם ניון 6ומל כלנ יכי ,רכי
 ערס3שג סססר 6ף מתימן )כרר בריך )ותסקס ד)ר'עילגי
 סס ופסקינן נמוק: כדק )כמנאבס משף הרר *ףך6ין

 fbl~1 וסרעכ"ס סוייט ופסקו , )נקו דברך כרפישכחל
 ספפל עזי פסיכו כגון  סתיסן )3רר 6ססר 6י 06עיסו

 נסס וסע'ע סר6"ם סס וכחכ , כמליס נדון סיס)מדיגת
 כפלס סחיחס גס מספר גחנם) 06 עיסו ס6י ור3לשם

 ריק לנדון יפ6 והשתש 6תי6. ק6 סססר עכסזסמוקס
 בטלוא ססס ספסל )גרר 5ריכש 6ס מ)וקיס ג'63וסן
 h'o ריקכן כס ס) סמוקם 06 16 מה) וסמ;ירססממגוח
oprn15 06 וסעגירס סמחנס סגם . פונים כקמת סגיסס 
 תע)חו גוס בסקריך וכמו קייעיס ו67י ססס"כ )פגיכרטסו

 ךכסל נטם-כ  סעו)ס סטר 6כ) זסוי עירי3תסוכותיו
 מחגם כין 3כ6ן ימלק 6ין ודקי דגיגכן פ"קכרפסחען
oh'1iOSכחסוכוסע. 3טעמש עט)חך סס6ריך כעו דירן כנזון 
 נסיין דמ)כוח6 דינך ט6 סגן עניו סומך ב6רומעיקן
 סגכחכ דכר ס;) סכחים כצחיח וס"ס וק:ייחן סכחיסמכילת
 וכמקוס וסר6"ס D~DO כחכ וככר )כגווע 6ין סמנ5רכפנקס
 סריכ"ס כחכ וק , כמרש טון 7מ)טת6 7ע6 ככממוסג
 כל ומסכימו סס וכתג , גתסוטחע וסלע חע,שסל

 nDhll 06 נטט"כ מטופס סכפרוח כ) )סכסירשמרסיס
 סוס שהת ס)6 סמ7יטח הסרס סמ5כ כ) יהכס)ששת גיהקת 6)1 כע7יגות סגוחיס מבפעי ופסו) ר51יססלע

 ;) ש ומויטה קטעות סריס bS~ IDIDDtלהעליס
 דע6 ה* 656 ועחטע ש61ס נדון וכענשסנשס

 ג:Sjh 0 . 3ו )פקפק וטין 6)ו כדכריס כ;) דיגךדמ)טקו
 כמנסע מנחוס כ) )כחוג סגסגן )11 לסיס Inircבנחג
 ג;חכ יביס סר6יס סנטר 6)6 סמועע ענין 3ס יעיךיסיק) נערי )סיע יכמס נעומס משהגס ש"מ רסיס 6יגיעס"כ

 ע-י וקנו מוקו לעיס ססיקיגס lrsrn סגחנ ומס .נמבפעס
 גס מועי) 6יט כנסן סטר ו6ס ע5מן עמן עס"כ ם)סייחן עויף סיס % גמ65 06 ו6ף נטענות גמל6 6ימ וססוו6צ.י
inPrnססו6 ססופס מן ססוסר עויף ד,6 כניס 6ע1 וקין 
 סגר6ס hlh סקגיןעיקר

 ומכם O:l:c( מכח מסגי כהכי
 ס)6 גיח סכי סיס סמ)כוס פמספט )oh 6 , דמ)כוה6ויגל
 יחמיף rh ;י קיים יסיס )6 סיסוייס מספט )פגיגכת3
 ודא, מסתעף 6כ) , רגל;ות6 ?'(h מ;מ סמסגס )כס)סדין

 נסגקס סי;חכ דמ6חר דמ)כוח6 7יג6 עכמ קיימתסמחגס
 מקסידיס ססררוח דלין סחם מ") סכ6 )י מס סרלסהוחס
orsכי סמכקפ נעגין מקירס הריך וס ויגר , סירוס יפי 
 סמחגס onto 06 כי , כו חקי ססכ) סיף וסו סג"))סי

 rro(pt 6עו 6כ) 6חריסס )פקפק 6ין שב קייעתוסעכירס
 סמוקיח כ) ג"; 6"כ עקמן %ו otnttp ליגןוסע;ירס
 כלין מיקוח וסם נטעות געתו טום לח"כ סגטסווסעגייניס
 1סטד1ק רעוע יסיג ט) יכיו סכו:ס ממחר טעגסעעסס
 )ידון דסכitrs 6 ססוסקיס מדבלי סגתנ6ר וכתולטניס
 גס מיוייף סנטר bimn כגון סססר ההבט) וכמ,קס3ססר
 וס"ס נערססמוקת

 כגריי
or , סדג1 מס וכן fnh סעכ"כ 

 כוס כמפסס דגיטין ס"ק ס6"1 וכמגס וס מסעם כקוס6ע1
 סטחיס )פגי ס3עז עכירת SD סקנסס סטר ח"),ע4ע
 6ימ בכיח משגס וסעעיוו סער פי ע) סעם"כ רגוולח"כ
 ע) תכן , עג") 610 כעקמך מסס6 כמטפר מקמרכפס
 קיימיס סכ 06 ספסרות נעגין ככלן )נון נריכיסכרמיט
 )סם סכחיס כ) )כחס סו6 סמגסג 6)1 דכמזיגומע6חר
 עקום ומכ) . טגעיס כ6ר 16 ס)1611ח סן עחמח סןסמססט
 סוקעס nla1D סיפסר סכג'ס וכוס כשן שד )5ןדאפסר
 מכית נכו ככר דסגוסיס דמ6מר כעקמך סידוק נדרךסיסס
 )סס תמרס 3"מ ובוק )סס סי: 6"; )י_"מ סיעוומכייס כמונן סכיח (OO גמ)ט ולפסו ,סוכיס ק"ן חונןמנם
 )6 כוקיגס עחגת 61"כ סס6)ס ק5ח מסהע וכן ג"כסנית
 סניח ע) טוו )טרער ר4גט ס6ין נעומק ספוק רקסיתס
 ס:וכו6ר כמו מסגי כבס"ס סו67ס 61פי)1 ועסוי כס64ססח קגע פריך ך6ימ דכר דכ) טם"כ )פני מראי ושי כזווסלק
 ניכל סל% ע6חר 5ך .  כיס מע)חך אסכים סשסקש3זכלי
 ל5 סזסיגס פסלת ולמון 3"ח ב) סגנייס מעגין הוכן%מס
 "ך , לסקר דכרי עתק-  ילפרו סל6  כרי 3יס לוש5רר
 וס כ) קייס. וסמ;ירס דסעסגס  מסוט סג"ל סי%סוןפטעס
 מ)קו הכיסס לקוכן נמכיוח וכמגס קונ[ינס. נעגנת לןקרקיפ
 גמיס מכיוס )הס מכר 06 נסתקס סחוס ג"כ זס)ס0
 , מתירס ~onlh פקפוק ג"כ יס  06 %י יבר%ל  יריותייך)סגי

 כמחגת סגוכר ממרון כס סגס רולס 5גי מע)חך חסינס6ך.מכמ
 עלס 6מך וכרון 61"כ סיסוג סמססס )סמ )עמס פ)66ש

 כך ס6ס כמתגם סיריוס וכפי סו1Dh1 6 גרעם ונר6לרסיסן
 יתיגע סר16 סכחכו מכירס )6 06 קנין כליכיןפניסס כי ש שכר (omn מכיוס נץ 6ין כי ס3ן כמגיוסגו6ס
 סר, נוס סס*יך וכמג bhl~t1 דיגס ד16 )ס:יסססעטח

pff'hס6ס מחגת סטר עוין נין מינוק י6 061 ,  דניטין 
 דנלי נדקו סבטחח טסייח מקים עגילי ע5ד סכןועכירת
  סנחמי)ס מקמר ר16כן סל וחלי %ס  סל רפי  מגסימעותך
 רהוטן מי  המפיון  הינן נדיפ פס לוסשפ פליטירפס

 36) , כחסוכחו מע)חך htl.1a )כגיו ומה5כ  ללירן.רעמיי
 סמה סקל כריליסס יסיר  מכ:,עוח  06  מעוהך  סכתיעס
 ~Ob קינו וס ךיג6 דמ)כוה6 דיגל כוקיגס כמיקחסיס
 6)6  שמס סל רען  סכין סלנו ממפריס צריפי דליתקריס פררתי %חך  כסן  מהסר  גפפיוס  סרפכ-ן וכמ"ח ,נעים

ושכסיר
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 ע"פ נכער סיער סיס מס וטופי וטף טלהן מטרוחלסכשי
 מ6חר ולס"ס סרמכ"ן מיכלי סמסמע וכמו סמ)כוחדין

blonס)מ ססטר כפי רק ררן %6 6ין סרגו צדין פסע 
 ומלכותלן נךיג6 סטטרות )סוחח )סרם 5ריכין 6גו פקיןנים

 : קס'ח סירם עסרי"ק מחסוכת גרפסוכן
 גטריס סססרוח 06 סכן חקוי or)n רופס 6ני דגרסוף

 ךיג6 תכמ ססעין סיו 06 6כ) ככיח ר6וכן כגינכו
 וסמכירס סמחגס fh סר16י (OI~D יכחכו hiaדמ)ט:6
 סוס )סס מכני 61'ןכטי)ס

~prn 
 דתחי)מ מ56-ר לח"כ מ)

 יסמכירס סמתגס 06 6כ) , סגהכ6ר וכמו כעטות סיחםהקמן
 ננוס 5מס כגיס עם ס6)מגס כעענת 5ין כאיקסססיחס

 (OSD ור316ן סוקעס מן סכרחס דלך סיס מסכ)כטועגח
 ויהומיס ))וקח כי,טועגין כחו3חס, על גסכעת )6וטסוגדגס

 ם6ר 16 כתוכה? SD ופגסכעס סכרמס דרך מיס ם)6גוער
 סקיייס סתחעח כהכרר ס)6 ,נק כ) )סס 1ע1)יסטעיותיסס
 נקלקע 6ח"כ ססח,יקו מ,קתן )סס מסגי גוס סיסנטטוה
 , מעי)ס חוקם סמוקתס )?ס טוענין 11 כדלך כי מגיסכעס

 )סולית וסכר )סס סטועגין ו)קוחוח יתומים סס סנכרןוס"ס
 6ג1 6ין ימעתס . פסוע 6101 סר6יס )סכיך ע)יססמידן
 ומטרוח nwlh סיו כדין 1)5' ע3רמת6 3ססר )דוןנריכין
ath5P36 ממס ע(16 סשכומ נוין 1 DS1) 6(כמגעת כ 
 סטועגת רק טעפחיס ס6)מגס נארס hSn ,מן כ)כתוכם

 : טמ6נדלך
 )חקור מע)חך עס כסקוס עלמי מנסס סייחי מקוסומכל

  סח)מיויס סס נקרן נר16 סי5מס רק 6)1כחקירות
prGכסריגו וגםמע מגיע ?ח~רס hlot חסון )ר"ח סמוך 

 סכמוריס מסוק ו)?מ5י5 )מסטיק 5ני ויריך) . תמודממהחי)יס
 ס6'גס נזכרים )ססינ 16כ) ס)6 16חי כעטריךיסוסם

 דגרי שקו 1ד6י סכגיס ט) חוקחס ואעגין . )עיע%יגיס
 מסחר נכית oonu 7זרס מע"נ hnitStt מרקס דמוימע)הך
 מעלתו מסקריך וכמו ופהקם )סריס סכהים ומלקו יסחרוסכת
 מסוס ססחקס סמס )ומר יכונס, ו6יגס ח,קס סוי ודקינוס
 67"כ וכמחות, מיד )יסכע 05 כסוי כמוכבס ע) נתכעס7)6
  6ך  סרס. דיגי ויסכט) ססחק )מס 6מח)6 יחן יערערכ)
 טעגס עמס סיס סקס מקרי 11 מיקס 06 )רקוק יכ3,ה
 רק )סס מכיס סס6)מיס סמספט כסגקס כהיי )6דסלי
 05 ו6ף )שחוח )טר,ף ת,כ) ס6)מנס 61"כ 36יססל16כן
 טסיהי רוח גמת )ומר חוכ) מימת: 1)6 ר16כן )הכירחמתקה
 וכו' ס6סס מן קנס ושח"כ הכע) מן קנס ISCiQ)כעזי

 סעיקל מאוחר 6מן סגחר5יח קמר שמגיס סקוגקו6י;
 סמכירס ססטר כחכם וסי6 מסטל מכם hloטעמהיסן
 DtP(It 6ין סס גס כטקס סחוקס גס כט) מפטלומקמן
 on~h סעיהחס ר6ונ; מהדאגה )קם סיס בה"כ מכירםם;סך
 . מעמס )סס מכירס סטו כחכס )6 6כ) , סקוקע)קפה
 b'oo כעת 115 ססשרגיס מממו כוס רבוכן גגי )וטת51ין
 דמ)כות6 ודיגם נץיס ממכר h'oo כעח 6כהו חממם )6ס6כ
 דכר סגדון גראס 6יפ וס כי מע)חך סכתכ כמו וכו'דינם
 ס6סס כמחס )6 ס6ס )עי) סכחנחי כמו כדחיס לדיגיוס
 וככוס ומגס מגיע כ)6 16 )כטס רום גהת מעסתן( פכם16

 ד6"כ hr::1SDT דע6 מגח וטחם וס ונכוס סתפסיןכהוכתס
 blh ימ)כות6 דיגל דיין 67ין 6)6 יטרף) דיגי כלנתכעס
 6כ) , פוסקים וכסמר כמיימתי כנוו,כר )מטות מקרכדכויי

 יוכ) ס)6 סמוכות כריני tnwr )כט) סם 6ת כעקשמי
 )6סיתס סס6)עגס מענתך מ"פ 6ך , סמעגו )6 כנס)כטסו
 ססי6 כעל סכגיס סלמו )6 06 סגנסיס עכמ )סי3י6יטפס
 טטר6 מסדרים )6 61י מתק סחקח 6י מכח ס3ניס ,ט6"כ
 סיס )מדיש כסלך מי ךגהוכות כחרק ספק כד6ית6)פכים
o7ah11( 16ג:ריס ותכמיס עז- וט' שסו דרך D)p' * ב2 %ז"ש ננבויביגנטב 

 )יקם ולרץ סנטך כחורה po'(o ממסיד ד)6 ד6ע"גדכ"ק r:"P וסר6"ט סחום' סס ופירמו קמ6, )מריס ססר6מסוריהן
 יט) תפ"ס מגס כמלס ס)סין גדמסמע מסויו כיוחרסירך
 %י%:%:%::21ייא ופסק . וס נגדון וס"ס קמ6 )מריס ססר6 מסזויג56מר

itPP 

 ג;י:צ :'י
 וכיגוג'ט b'i'D בכי ע )ענין ךכ"ק ס"ק pSnnD כמו פ16

 נוכס cnho1 ת,יקין וכ"מ 6סח: כסוכת עליו וטיסחי3ולית
 סחקח ד6י מעעמ6 ב6חרתס עריות זקגס אע"גמונורית
 סכי )מימר מלי )6 קיים סמוגל 6ין ד6ס סתם ומחנקוכר

'Jhm-סתם 
 6)6 סר6סיגיס נעליס )פגי )מדמי מני ד)6

 ד)16 כיתמי חכך מסם )גבוח מקוס )ך דסגהתימטעמך
 ממ,יר ד6י כנדון 6כ) , 11 טעגס כע)ס יעסו פרעוןכני

 ס)וקחיס מן גס רע6 מכח גני מ5י % סר6סוגים)כעריס
 סתכnDr 6 כ) )סגי ר6סון מכר רמס נ3י מ5י )6מסס
 7)סס וכו' סרסו דרך )1 ס36דס דמי דומיך ממס וסוי)ידו
 דומיך וסוי )6 16 קיימים סמוכריס oh כין )מ"ק6ין

 כד6ית6 מלרף רכר דיג6 וסיס כיס דלית סכותי מןדקעס
 כאמר, מגמע האתוק מוקח )עגין וכן סמקכן,פרק

 נןי:6 סכוחי ססחויק מקוס וב) ס3חיtrprn 0 סרקוכמרדכ,
 נגדו; וס"ס , כשסו סי6 סרי ממגו סקיגס יסיף)דמ)כוח6

 )מימר חוכ) סס6)מגס )ע"ע ס)יקל6 כס6 דכר סוף :וס
 )6 05 סמכירס מנחס כ)6 כמס )כעיי עסיתי רוחגמע

 , וו ט:גס נטי)ס ד6ו כע)ס קודם ומכרס כגחר5יחסגהכלל
 סיתם )6 דמ)כוח6 ממדיגך כ"מ מין סכגיס )קמי ohוכן

~)niho
 ס)1קמין 16 ממן )גנוח יכו)ס

 oolni, סס סלי עסי
 דיגם ר16כן )כגי )ססוק 60גו גימר hS ככי כי6ו6כ)

 כניו7מ)כות6
 טגחכ~

 )יחמי טעגען ph מיסו , )עע
 וכדרגים כחוקתם מקרקע )מעמיך יכר כ)פקוחות
 6כ) מגסג 7)יכ6 כמקוס כותכ 6מ וס כ) . )עעכגהג~י
 16 כע)ס ס) מ)קוחוח טורסח ס6)מגס ספין סגוסניןנמקוס
 כחכיכחו סר6"ס סכתכ וכמו סמנסג 6מר דכדכי:6ססר
 ו)6 ככרוגי6 דלי~מ קרקרי 6גכ נ:ס)ט)יס סיעכוד)עגי;
 מס פסי סךיין כחקירת רק הולס פינו וס ודבר , כיספסגתו
 . כמכסס כמקוס וסחטסעוחו סעגסג ~mtpn רו16חסעעיו
 ט) ךכרי יקבו ו6ס , כקלרס 6ך דמע)חך גם6)תו בג")101

 ונכס מעלתו יוזיטיי 16 נבעיו ייסכו ס)מ ג"פמעץ
כסקס

~'obt 
 מוכן

~DD 
 וטינהו כקננו )נקם ג"ח )עע)מ

 : טקראקא איכרלש סשה ג16ס , סימיסכ)

 1)11ח עומד ואסיפו דין כט) כפיי כ)6 סכטרי מקיימין סגכח6 רכ6 5מל )וקי"נ( סגוו) % אמרינןקי

'~g'Dl
 )עכס סכטר ע) סמחומיס ךעויס טעמם וסר6"ם סתום'

1DQmpn)c סלך קיום ד5ריכיס סו6 ומדלכגן עוותן 
 מקיינוין סס סירס כלס"י 61ע'פ , כיד כסגי ס)6מקיימים

 מכקכיס בו סמחומי0 עריס ססיו כגון דין כע) גפניכ)6
 :ננעיר ססטד or כידון הס"ס גרפס מ"מ , וכו' )מ"ס)ילך
 כסקנס )מקוס )לך )ו 6ססר ו6י , ככפן כי6 סקייסע)
 ולכן . נפגים . ס)6 ססטר סמקיימיס נפניס ו)סעיךסס
 מקלס פל  ככירו סוגר לקייט  סל~ס ~D'b )כקסתקמחי
 כסב וכלכר לדולפי סי5 מקויים כי ולופר רכיו 5פ0גהובח
 ג"כ יחסי  סייס פסן  לסודיט  בלריך סטייור ככסספררכי
 נר  ספו5ל ימר Pho לפני ב5 נגס . נוס סנרהילסוויט
 פסור'ר  כקלוף מסימי לי וסרוס מסובר גירו יסריסציס
prtthיטיב  דסייי טוית  ססמ  6יך 4 סמכר0 מפר5ג 
 סתר תחיפס  קיימו oo1)b נר פקיר ור'  חי0 ר' מקווםבן

 מסיר נר ספטיס כפר ם דסילו כסיבר סל .שדחיס
 ססי6 עלמו מתימת על  סעיד סג~כר ,ס ממטיס  גםז"ל

 וסחחס מסונר זס סל מרסס  סוכר סעיד ועוד ,6מיחיח
 סטיך סא"ל כל .  סך5סון סער מפסם לקמר מסוכרטל

פסר"י
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 3ר מרדכי כמר כ6 כ6ן גס , נחחימחו סגול 6יחקמסמ"ר
 כטסים זוכר 6100 , ז") וקמר מסונר סגין ע) וסריךיסורס
 שכחומס עקיר כר סמ:יס כמר כסוסם ק)וסטרי) ,p~pחזן

 חטסס ס6סס סגו סחג6יס כמעת סותגס גחן ר' 3תסי5)ס
 סמוק) סכיד מסוכר כמממשח כחוכחס מקלח SDשוכר
 ססוכר 6ח Irno 6גי כחנהי סגיטו6ין 3ס:ת 61ח"כ ,סג")
 עריס פסיי ססונר ע) ק"מ סע)ס תרח פקכ)ס 16 רזייתיגס

 ס)י"ט עמק כר 6כרסס כמר דסייגו ססוכר ע)סמתומיס
 טחתמו מעגון כטוחו סייסי נס , 1") מקיר כר סמעיסוכמר
 סעדיס ממחתו כעיני צוחו ורציתי . ססונר ע) סג")ס:דיס
 . סנדל יכודס כר מרדכי סער עכ") ססונר, ע)סב)
 ס6מד . פגיס נ' מכת סיטר סמק!ייס ר61ס 6גיועפת
 מכם סמעי0 כמר עם %טרף יסוןס כר מרדכי כמרמסעך
 . ססוכר )פסוח סקכ)ס סק"ס סוכר מלז סיגי . ועזסופר

 )פגיו החס 6מר סער נעיר מכעיס אכמר מז"רוסס)'סי
 סג") מרדכי כמר גס סופגיו ספד חתימת ע) כתקיןספי
 , מלנמש ע) סמטיזיס עדים 3' מס וסרי וס ע)מחיך

 . ככספי מועיל ססקיוס סיגים 6)1 כ) 6כ6רוסגני
 סרק מסוס , מרס 3' גחיכ ילוהס רכינו כחכהראשון

 ומכילין 6מד עד תחימת מכילין ס5סמתגלם
 קינו כסגי סער מחימת מלירין 61ין סססר מוסר כתןגשכ
 6מד טד ותסגי 0ירוט)תי )פי חורי מכני נכי מ"מקיום
 מ"1 סי' סק6ר"1 וס3י16 , עכ") סס כט) 6מד ועןככהכ
 כחוכת ס6י סמנרס סרק למרען דס6 עיון 4 %ריך .,כת"ס
 )סוכסך )ים ירט, רמוי 6כ0ו רשי (otnp ר6ה6יההגש
 דיוקך סהומפוח סס וכחכו . עכ") סיגו סוסר מהםירסיס ר3י 6") )6כסוריס . סכר מסדי דמי יד6 ו)מחימחדסקר6
 ועד סופי כחכ 6כל טטרוח כסקר כסי 1ע7 סופרמחס
 )פרט וים חורי, ערגי )6גנוסי כתקלתו י6כסורי ומר)פס%
S~D1'מסו) 16 )סגיט ססוסר כספין דדוק6 ירמיס לכ , 
 טד מסקר גרס )6 כתינחו ע) !עעין לדגיגו כטססוסר6כ)
 , מורי מכני )נכוח סחחוס סך עס סמלערף ססשכע)
 מס מלטרף ידו כחידת ע) מליד ססשוסר דירן נידק61"כ
 3מס שמנוקי כ"ט מורי מגגי )נכות oltp וסני סמחוססעד
 : כחומס עס )ס!לי6 חוכ) ס)6 כסר וטסס!כר ידוס5מח
 סלמס סעסתרי סק"ס מעכר קומר מריכי מכנר 7מ6מרועוד

 ע) כעלס נגדסג")
 עגיי

 על פס כע) עד סוי ססונר
 פרק כסדיק כז6יח6 סמחוס עי עס ומלטרף ססונרעמן
 , סס ע) 6חד ועד ככתב 3ע7 -הכסר אתימר , פלופגט

 מלטרף דייט ס6חרשיס דדעח סס סר6"ס דכחכ61ט"נ
 נחכיר ככר , בממעכיי )6 6כ) חורי מבגי )גכוחלק

 מגביית עזיך סגחו3ס מהסקס )פפ!ר סכ6 סונר ק'וסד)עג'ן
 נכס"נ tptr~h מסייסי מפקיין לשקי י0סח6 מולילגי

 06 עדות תסבכות סיד סרמג"ס כחכ זמרי ועוד ,ממעיל
 o 6(1~(ab1 ע) גצן; קמחי ע7וחו כחכ ס)6 16חו6מר
 %עמס מלטוסים טויסס ס6ל315 ממגי ט6) 1)6 למרוס63
 קולס ד)6 ולע"נ דידן 3גזון וס"ס טכ"ל, גמורם כסטיעלס
 6יט or סההומיס עדיס כפני רק סגוכר Irno ממוזכיקנין
 יס ע3 )סעיד יוכ) סקגין קגייח 6ל) תסיס מי, 7כלמיק
 כהסוכם כסדיק מפסק וכמו , וסלעכ"ס( סטור סכתכ)כמו

 נסעיר יוכ) סקנין סל6ס עי דכ) , ע"ג 6)ף ס"סרטכ"6
11suסירוס)עי מזכרי מוכרח 610 גס ומלערף. ע7וח ועדותו 
 6מז וער 3כ6כ 6מד טד י6מליין סטוע יגס ססי6עשקי
 יוכ) 1)6 בפער מחונויס כפגים )יס 1מ1נך מלטרףכע"פ
 סעד וס 6) פסוק מן 6חד מלטרף ממן 5מז לק)נךס
 61פ"0 סהחומיס C~7D כי4 גטסש קגק וסמם ,סעקייס
 !6ין . דידן גגזון מעט וס61 סנעאפ עד%סוף

 )מ"
 כין

 סנים ססו1 16 טשפ 55ד וטד סססד ע) יפשס 4תדסך
 כלסר" טד6ים6 עסס 6מד רק. (otg אשפם 14שפסועים

 ופעו סירוס)מי ען סחם כיעייחי DD' עויף מהן 6מררק )קיים טפסר ו6י סמתומיס דסניס 761יכס , יסיע גטסרק
 כח,ן מרדכי נס סמתימס, תכיר סיעו רק ptwnh ססי5מכירו מחיעת ע) משיד 6"כ ., כג") סר6סון ספד סחקס 6חרטויו וכחחים שסיכר וס טנין סווכל מעיו שלעיס סכמרדמ6מר :ריו גסיי מקריס זס דססר 16מר 5גי ועוד .וכחכחי
1'DDעגין עלטלפיס ומס סחחימס מרכיל( ollp סמתימס : 

 חחימח ע) לסטיר יוכ) סמעיס סכמר צנרריבתחילה
 רכע6 נכי מ6%% ויסיק שמחגן 6%מכירו

hninbד6ס דכסונוס נ' סרק למריק ךס6 ססדי דמך 
 סעד חתימתו דמכיר מד 6)6 %יכ6 6מד עימח
 דיגם כעי )יס וסדי 6חספ6 ידו מחימת יכחוכספני

twvt 

 דס,ס נ"י OD וכתב , 66ידך וממסדי וסקי שיסו ושוילירים למחימת )למסודי שיסו לריך 1)6 )יס ומני דיים כי)יס
 כן 061 סו6 וכיס סחי סעד 6מתימח קיוס עדי ים06
O~oכידון or ו)6 סמ:יס כמר מחימח גחקיימס מככר 

on~loוש"כ , י17 מתימת ע) )סכדוחיס bto סהה.ס, מסגי עד יד מחימח ע) )6ססורי תלסרף סג")סחן מרוכי וכתר 
 :מן סנגר ס6ומר רק סמתימס ממכיר מסיד היגו כי61ף,
 ס"ק ס6מרינן וכמו טדוח, סוי )סני סעד ושחמססטוכר
 3גמר6 )ס ומוקי 6סס כגס רכסר כותי ער )עייןדגיטין
 )6 סו6 מכר דכ,חי )16 ז6י )כסוף יסרה) )יס ימתיסכגת

 טטחח ס6ר o"h "Dh נגמ"ש וסריך מקביס )יסמחחים
 ר11ח6 מ"ג מגיס  ריסים )מ6ן סכיק ר11ח6 העריגן 6)6כנוי
 6פותיס נפק סטרה כו)6 6"כ חימס , וכו' מכר ךכוחי)16 6י מחול סס וסקסו וכו' or כפגי h or(h מוחתין 6יןסנט עירי הומרח להק פפ6 רכ 6מר מעיס רקמים )נוהןםכיק
 7כ7רכגן קמן סרי , עג") מן 6מח זגירי מ67ורייח6כסר כותי 7ס6י כיון )חוס דשן וי") , )כסוף דמתיס ססד6דמד

 וסזס וכו' סו6 חכר זכותי )% ד6י סכרה 5ס6יסמכיגן
 סעד 6מר סחחס עעיד וסוף תנגין מטרות קיוס)עגין

 ל6 כו6 נכון סר6סון רעד )16 67י ס3ל6 6ס6יזסמכינן
 0וסמיס סידים מסרות 76037 61ע"נ , מקביס ליסחסים
 , וט' bmll p'3D ד)ע6 )תיתר 61יכ6 וס לפגי ס)6,ס

 'bntDS )יכ6 )סיט סעד OnnD 3סדי6 ממעיד זיזןלגךון
tl1DiD1קיומיסון ודין , בסגי סעד )קייס מרדכי כמר עס , 

 : סקראקא איסרלש nwoג6וס
 , סו6 סטנין צפי 36) , סס6)ס חמי)ח מסר כ6ןקין4

 עס ממ)מ טרפם 1ג6% ממוחך 6מח 16ה6 ס)עור
 כמקן )1 וסוקסס , פטר 6100 6מד וסורס למפיסחחיכוח
 קלמר עלמו 611160 עור )עמן )16 סכ6 607 )יספסק
 כדמות 1DD סיפוח מס )ענין ת6י 6% סוי טרפס.דכ6
 דיזןשון

~hp 
 ד)מ6 ס' כך6יכ6 מותר סכ) 6ת6י 6"כ ,

 6"כ סיוגעיס רק ג6סרו 1ל6 )מחיקס ממחיכם מסעפם6ינו
 )דכרי דנין סוכחחי ככר דס6 )3ס) ס6חריס ילסטמו6יך

 לש דמסחסק6 )ע"ן 3ין מפעפט דייגו ליס דגרירמוסר"ס
 o~o עלמו )מחיכם )נטל ס6מרות ~DDtnn ילסרפו)6

 61"כ פטפוע עקרי 6יט יגס כתכתי הסרי , ניס מגנטל16תו
 , )ס' סכ) )לרף כשיימס )סק) ס6חרוגש סמם עיע)

 פעמים סר03 מעטס דר6ס ססעריס כעל  יכחכד6ע"ג
 b~ot*1 טכת3 כ"כ ,sff ס6מרוני,ם סמכו פעלי 3ס'לסער
 סד3וק כמחיכס סכל דעיירי )ומר 6ססר , ח"ד נסג"סי"ל
 ע) 1plm )ן רע6 מ6ן 6כ) )חוד 6מן כ) ם מנגע 3%ו

 ו6יססר ולק"ג , )כף סכ) )לרף ממרדכי וחסוכתעסר"ס
 ככיס% מליחס יעכדיק 60 ז") ס6מרגיס דכח3ו 460ער
 כדצים קליפס לוקך ד)6 )טמן סיים )סמובר כין יסק)3ין
 קליפס סלריך 6% כס' . דפסק 6מ6ן סמכו רכוס , ס'3יס
 6"1 כש סננת ~eh וק מלטרף,דייט מוסרים כחסונת דם") 1DDb ס' )ענין o(s 4רף )טפן%)

 ספני
 ישפנ
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 , משופות סהתיטח כ)דלין ופסק נ% )ט:ר ככיסיירמ)ימ:
 ס' 6יכ6 6י 6)6 כן ממסע )ה ד)עע מסרי") הסוכתמשו
 6';6 ד6ס ס:יע סמ:ס: וכן , דסכימ5סיף ומסיע :ריכ:)
 יקבס , שגע חס אפי' מותך סב) עעו סגת)ח דכר כ;)ס'
 ס"ל דשן לסודית 5ריכין כ,-מיע ע) 6)6 ס:;יין ODע)

 , )מקיכס תמתיכ? כ% מסטסע 61עו סגי ינק)יססדס)גח6
 67טעו ,סגתו% שסמר 61"כ למען נחוס כין p5nSס)6 כדי נגיסו) כמו ס' )לחריט ספקו %ד חומקך )עטיןופ"מ
 נק)יפס וסגי ס") נס' )סער דתסקו ס6מרוגיס)ךנרי
 וכנר . כג;) תרונס סססד וסוף )סק) 6מריס לרייסדלייך כמקוס )סק) גוג) 6.כ , כעומק מותריו 6)6 6יגו ס'וכיטיר
 כססוכס גןס:קהי

 )עגיי
 וללגין נפסמ כסר עם תלוח: מטס

  מצמיתך סייוען  למסיר ס%כמגו עליו ססתמ)ט דירןגרון
otrtcnשסול סמערגו ס16וווח כסי שמגס  6ך ,  סיתנירו( 

 וכקין סף סריסס סע6 יחסספ )סתככז סר16ייס התיכםכל
 והעת שסור סגתערכ D~tb 61"כ שמומרץ, )חוע כיינקנס
 כ) 0סכט 1)6 כדמעי) כערל סגתעלכס דרוטסמסק

 פוטפ סססר וק סיס ל6 גס , 6מי שספק וקסכפינץת
otsהסיען , )סתככד רשייס סי' ט)6 סמתיטת וסק 
 מעכס עסיתי כן . יכס כרכר כס) כתרי ומך מהזריםמסיו
 ר5ס % ק"ן ועסקי , עע* סססניש מנירים ס%.עס

 , )סמ:יר המיר דרכי כן כי סג) )מטריף סכור וסיס)שתכיס
 כנ") (cr וכיק כוס סיסיו )6 ומתיק) יממירוכשממיר
 : טקראקש איסר)ש סשה (olb , 6מן עסני6ס עי)מוכב"י

 כככוד עגיך מנינ מלמידך נמד יס6 ח") אמרוקרב
 )יסוסע סג6מל פעם מעגין וקמיו ט%ךי
 ימקול 06 6זס ימנגס ט)6 כמו 61"כ , ירסיס )טנמר
 סיום כעוגי מלמידו טוכס ימסור ob יהגגס )6 כךטוכסו

 תלמידי ממס לסרן כעוס"ר מרדכי מכעסר"רסגתנקסתי
 מסו ע) עתירה 6סי דעו נעגין , וסג'ס יעים ככלןלמד
 e15o %ר sffr קסתו ירוסתכמנח

~nSIDS 
 סוויץ נטוכס

 עס עיין גודע 1)6נ"ע
~DP) 

 עמס )1 סיתם 6סו מנת עס
 ל4 טכקס נתר מ"ו עלס 5י כמייס עווגס סנת ob ,וי)

 כעגיימ מעוקיס לסריס סיו 61"כ , כסטירתם )06קזפס
 )סר16ס כי מסמל וס נ3 וע) , יהב6ל 69סר הסמוילוסמ
 )1 וגעחרחי יטסס 6סל ספעסס ו6ח ט יי 6טר דוך6

 61מר 6מיכס כין DIDa ג6פר כי 06 , )דכליו%ססנףחי
 וסרי מכירו טטגת סיסמע קוים 6מד פעגת )סמוצ)ויין
 כגיסנס 1SD'  ים 6ין כי כ6ן סרגי מ"ע , תס6 )6 ככל)סו6
 ונכיס פפסמסיס 5כר סמלים נהב רו למגירו 5יםסכין
 וסוד )סועען מדיין %היך עד טעגס כעסין or1 הירוק61ק
 6סו מקום )1 כמואס נק ססק ורך ונרי ימיו )6 6ףכי
 כיס המריס מ13קיס יסיו )6 06 כדיט )וטח יונע )6 יסמ5ד
 משיינ 6גי וגש , כל געיגי סגלו) כספק רק 6סס1 יורמילכץ

 61חר )16עיס, יקכוסו 6סר כר ממגו )ענוע ו)6 לו)סויות
 הספינן פשפ סו6 מסוט כי 6ף דיט לכ% huhסס%פחי

 : עפו וכסדין ohbרקנו

 )6 גי )גוסס כהסע וסיס 1DDh למן נינו ( -י נפט 6קס e'OD 45פר סא"ל מרדכי ל מסהשאלה
 סח)6 נץונוח 16 רמוקות קמרות סכום 16 נציגיו מןמ65ס
 קר6ק6 קיק מנס 1כ6 עולסתו ונסע נתמאס נסן%ש
 )קיק כחכים וכסב דלכיס מתר ככמן מסיס ונעור ,))ניד
 6% %רסס טמס )מסיח לעסנית כווך סיס כ6ספוא6
 קסתו גפפרס fnh1 , לגל הךוע נלוי הסו , סמועולנסס
341Drlo1 עליו יקמרו ס)6 לרפסו מסיירי תכן ):1)מס 

 owt~Dh שעש 'ג.ינ,"יי,דיייי"" " ב:מ,י'יהמר

 סי6 היחוייב לסחו )1 שסרו 6מד 63דס מעמס רכ6מר
 ו") רככ"ס מס וסירס וכו' , )כווקס )פורכס 6מדיסגכגס

 יכחכ יירפס איו עמה יתפייס 1)6 וסוורי) מפרידכיכי6ס
 נרעהו כיס קטטכ מקוך לסחו סתהס סמי סמעי' ומהכלו")

 רייק )6' כיכלת ועיין 'מי'מ , וכו' יורכם 6ע1 טכלרכס
 וכן כס וסעךרכי ס6כריי מכקלס וכן , סיגרסס סדיסחו ריוךכ כ: וכנעו רכ3"ס דנדי סס דחו סחוס' דסליסני

 רככ"ס דנרי יומו כנר Y'ht , 5' סל 6"ע סטורמסקיח
 ןנריו ס": גע) סרכ ג"ג מסתיט ופכן 11 כסכרך ס61דימיך
 וצוד . סיגרסס ען פסחו יורם רכש סתם וכחכ 11DOמחיך
 בסיו נימיסם 6)6 ק6מר )6 רסנ"ס 6ף חך6י אורור6יי

 מי)ת6 מ)י6 ככייךיס דמ6מר משחס ס)6 נסומיססמגרכיכ
 דנין מאחר דעי, סיחגרסס כמו )גלסס ומגיו גחןוסוד
 ומי גמוז )גווו שומן 5) כעוטף 1ג67מריג כידומטככ
 l'hD סוס כומן 6כ) , דמי כנכוי. לנכוח סעועד סערוכ)
 מגע p~o )וס סקרם וגט זעחס ג)6 קסתו מגלם6דס
 )סרוס ר)חס )6 כלסר כיט)הו סיס 1)6 ממגו )7חסססנקס
 לדון ויעי , ירוכחס 6כד ד)6 פורס רסג"ס 6ף וך6יממגו
 ושקעת ניגס דרכגן ססי6 6כס גחוכח לעס כק"גסדכר
 ס' ד6מליין ממולרח ור6יס , בו )מתגלם עעיס פתחןכמס
 סחקמח כ) וכן וא' דיגרין ץ עכהוכקס 3ס דתומחיןלע"פ
 מהים כהומדח 6:"ס עחוכהס הנדס )6 למ"כ כסכחקת
 גהוכחס 6גדס )6 6פ.'ס )כחונתו 1)6 )יס נעיא %ע3י
 גתכ61ר מורדת כדין מכמיס )ס פקכ:ו ומן חוך סו6 מק06

 י6כן ס)6 י6וריית6 כייוסס כ"ס נסיי6 וכסו:קיסכגמך6
 וכיק )גרסס נידו ס6ק ומן כ) )גרסם זרוקס מכםירוסחו
 דדנר פסת עי סרק סס סר6"ס כחג 7ס6 , ע)יועכנס

 6עס כאנס ו6ס זרכק דכר כמו נפקע 6יטז6וריית6
 סחחגרס כיךס ס6ק מקמל נגירוסין עיגיס מגנדגחנפקעת
 %6יך )מ נטיגי ססוט סדכר וכסיות , 167רייח6 ירוכסכ"ס

 6ין דכאן ועוד . וככנך כסיס )ך 16טיף עעט ohנשקיות
 כייסר ממרוו חור סמל מלדכי ר' נסטר וס )כ) )ריגין6ט
 )6סח1 לספונו מסב 6סר סרעס SD סגימס מנכס עכ"דכחו
 , כייו 6סר סגכס ככוו 1bun . כלסר %)ס )נו6ורפס

 פמורדת נ"כ ורייס , קסתו לילם 03וקפ סור סנוטוססיט6
 כקת קורס עמרים סיס 067 מ%מוגי כנכותסכמנו
 , ספסידס )6 ע, 6)ף כתונתם 6סעו גלסס 1)6כתוכתס
 , מורס מכיי )6 כחוכתם פספסידס )6חר מולס 606נ)
 ש"ס , פ Db פ' וסר"ן דכתוכוח מרדכי סג:ומ כחכוכן
 סכיס6 6סש סמסס קודם סגי) י"מ חזר סיס or 067נגדון
 סומ6ס )עגק גר6מריגן פמסכס עכט) עסמכס כידירסגס
htaכייכור 06 כי )נרסס עימס נחן ד)6 מלמר כ"כ סנרכן 

 כו סור וסכי סכ6סון מכס) ס6מרנן פלו ליכור 6"כנע)מ6
 6:ש פטירת )6מר 1 מורס מיחס 061 . %)ס )כ61וקמר
 טטמש סגי עכמ כדיגו דחס ר6ס Dffn סרס מסני7)6

 pb1 קערי 6מל כעס 6פי מיס כתו oh וק"וכל6טגיס
 יוע6 ומר רנ כי נר )כ) מסוט שו כי גלל, נפקעתירוםתו
 רען קיני כי ונסיוס , ומגמלים יום)ין ים כייסומכ61ר
 וכסא סג") ר"מ טס מזין כי )סרביות נ6סי רק orכדיר
 ט) וסקס )ע"ט 6ק5ר גפערס מ"1 06 וכחו לסחויורס
 לרסיס 6סר יסיק)דייר

~ODD 
 : טויאקא שיסרלשמשה סטתי ג16ס , סמססט כדק

 . ומחקן מלסיס עקר . עפוט ס)סיס פפםישקי3
 . חרמים מכס . ירקן כרקיס דנריומסח

 מפס מסר"ל סדור מוסת ור"מ ר"ג ורכי מולי )מטיסמכון
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