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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
 יס5צ3 עוד סלצכל עכלת % וקרכם ו,כגי כיחי 6לכסקוס סטיכגי 6סר )6) ומודש הכס 6נק וריסק כריסירמ. כלי מז רכ מלוס די)יס ו)כ) מקורחו למר רכ סקוסטין

 , חסת כסף עב) סיך מורס 4 עוג 6;י פב"פ פגי1))מד
%ק
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 קש הרמ"א ותשובותשאלהג
 יסליר ס6ל מער"ח פגי 6ת 6מלס עווי %חץ 6סו3יאם
Dbואמוד כקרך מי )סחות כש"ס ,ייני )6 מס נסממנריס4 סגפלו ספקות נתקלת נכחנ עיני ויקיר סו 6חר ונרי 

 : ס6"פממכ"ם
 ס6 ע) מ"ט סי' מ"פ כטור סנ"י סכחנ פהךץש

 ס5ריך ומס סם סטי וכחב עפ*גי )וס ס*גי לגנשכסיריך enlh עד וכו' יסטיס סר"ר וכחך סטור7כתנ
 6כל , כן or יסעון סן6 כדי סייגו וכו' )וס ס*גי)כסוכ
 פסו) סעקוס סם יכחכ bSn ססטר יסעיס ר' סזעסלומר 61ין כסר ססטר כן נען )6 ש וגס סטיר עם כחג )066
be1סיס 1)6 חנירו ע) ח"ח סמ51י6 כהאטת כסוף חנית 
 כסטו ט מש5י6 תקנס ממסכע זגוכס עקום ססגסעל
 סייוע 61גי . דוריו ע"כ מ8כ כס" רכינו נדברי טכשנולש
 סכך יסטיס ורכיי ססטר טס סס51י6 מהגס עמסכעעומס סס*6ס נו סגעסס המקוס סס הח3 )6 06 סייטדכסר כסונוח כסוף דסחס גחוטח עסוף לליס מייפי פסממיסני
סקס. דירת מקום סס סייגו וכו' סלוגי מעיר פלגי לכחוכשריך

 *רע לסימן )ככ"כ לריך
~Pb ממעון כן יוסף hle 

 : מנשכו עוחף דסף מטס דירת oynתיגס 06 מסו) 3טטר נ"כ 61פסל ס6סס 16 סנע) זירתעריס הפינס oh bS סלע) דירת כתב )ob 6 פסו) 6יגונוט מגסינגט רסיס מניי יסטיס פס'ר כיון עש סדין 6פסרק כתכ )6 6י סנטר ממסי) ל6 יסעיס ססר"י טכתכסדין כעיקר 6כ) )כ6ן. כחוכה( דסוף bn~o סל טנק ומססקס
 טים ntUD מ55 5סש %ו13 פצך 0"ו סימן בחיםשבי

 נכחינס לו נחן סקי IDID1 סמעון ע))*י
 סמטון סגסנע ע ךסכועס ג") כמ"מ תעוסיס נרטיןטזכריו נכ"י 51"ע . כ6ן עד ונפטר סיסת גסנע עד וט'ומסרס
 גסס 1ff'D1 כניכר )דין וס דון זעי מקף ע5עו )פט?כדי

 ין מסמחי651 סססער הטחיו )סורבת דומם 61יגו מספר גו מכרס)6 לרשכן ממוכר )וי משנט מסמע סמיימוי ומזכריויסעור סמטון טיסכע סכתכ מס OD'D וזכר . ע"כ כו'רטוניו
 6ה,-

 hSn )וי יסייע ויזו סקקידו 6)6 הכפיכס לסטרכמט 1)6 )ו מכרו ס)IDWD 6 וגף סמעון sp ))וי סיסםט"ם ס51י6 סר16כן וס ודין 6כ) כגפי)חו ד6תרע עידווגפ) טנתל6 נסטר פט:מ מיורי דססס וט'
 ותכעיס 3עי6 ושמריס סדי6 3חר6 סגו,ל סוף במרדכימס' : *עכרו

 כמו )סכגיס רני) 0וי 6י bh כססיגס ממור לסכגיססכגס נתמוסס מהיחס וכגון וגו' סו6. דרווףעכוס
 3סס 6)1 דכריס ס3י6 ס,פ סי עספט qD11 IDDוככיס מ"כ )גמר ססליכו 06 וט' כך נעמס כך 1Dhtסעוסין
 )סקס סמשנין מס סס חמוסים ךךנריו וכחכ משמונישתובס
 זכר 16 רע ג"כ )ו סיס חי ד6טו ומדלג סקסן ממורתסיס כך נכסס ולח"כ עחס סעוסיס כמו )סכמם רגילים סוי06

 6חריס יריק ס)6 כרי ממזיק זכר 1)ס)ק לסורגו סמיי3סמוק
 חעיסמ סויוט צגי טכ"). מחייגי עי וסרכוסו שמליס קדמו6ס
 )סרק )ו ססיס סטייק וכר 6ו רע כ)3 נכי דסחס כלכריועקד
 רודף עשקו 61יגו ימגשו שטס לוגו 6101 תסורגו סטייקדבר
 ססכגיס וס 6כ) קעכיד 1ע15ס מטול ססורגו על ולכן610

 )מגייס רגע וסיס מעלליו פרוע יודע סיס ו)6 )מפייססחשר
1tD)D1יט שניגס )כעכועי וכעי 1ת7)נ ומקפן )16יכ גספך(יטםQ&)j O'~t'D מכירו כממון עלמו ס5י) כדק )מלס 
 סו6 רודף 1%1 טד וט' נעמס fnh סידק מרעעוק

 ועמסיו למזיק רני) סיס )oh 6 געי רט כלס נ3יוסתם
 לעלס מיין )ם?גו וקוס ר6ע1ן נפטם לסדיק ורססגססך

 : מסיו IWDS ע"ש סס*למעעס
 מס6 ס)6 ח") ע"ג מס נ"מ חע סצזמ ששם מההר'

 6י6 סשס ר%"ן פף וק ושי נשנס פשפולשם

 כן6תרעןסכחכ רפייתו . טכ"ל 1%' דיגרק מלעין כד6מריק ג' סטר *ים
 סלעיי

 מותר רלס ג' סטר * ים o~o 'sb סיתנ ר36'ן )דגריסו6 רסיס תה 56)י תולן מיגו וכו' דינרין
 טהמ)וס כרייקי תדירי לסדיק מסמע 6"כ ופטורלכייס כמסיכ 6)6 6ע1 16מר ר"ע יסכט סטטגס כמק5חוסורס ~S'bt 16מר שעור כן ר"ה , ס)ס קומר 1ל1ס חמסקוער עלוס ייגרין שטין בו סככות סטר פ"ר סכריית6)מון וס כי , ספסר ס5י6 וגס סכ) טטפר עיירי ל6 סס כיוט' דיגרין משעין )וס רסיס ותכיף סטר גכי ס"נר16רייח6 סנועס דיםכע ממסיס )ו סיס מעיזים עךיס גכיכמו מקיע עורס כדין ד16לייח6 טנועס סקוס יסלע ממסיסנו סכחוכ סטר גל5י6 וסלס סכ) וכסר ק' )ממירו סח1נעמי
 עריס שיג )6 ר"6 ך6ף )סס סרי'ף כתב סרי יעוד ,ס"6 דף כס)כוח )סס סריגף כדפ0יק טוחים וס)כס ימנעז)6 צ"ע sffot ר"6 :) מולל ר"ט סרי וטוך תגנן סמררסו5י6 ססמ)וט כיון יסכ: רק כתק5ח סורס )6 ר6כ"ן . כדברי6כ) כמק5ת סורה וסרי ג' סהודס סוז6תו ע"פ ס)וסיסבע וויגרין ס)עין גכי יסחס ר6כ"ן )זכרי 11 סי6 רסיסמס 61"כ ססטר סתלוס ס~י6 ו6ח"כ סכל סקס סכסר 1)6ס' 16מר וסמ)וס ג' קומר ס)וס סטטר כפירוס oipl~n סס1)01
Dffll6(6 קרקטוח. מענוד סטי נסוי מסוס דסטור מונס ר"6קפינו סנדס 6תר רקס סיכל 6נ) בלס 6מר שוס סיכל 

 מוכח כן סרי"ף כדסק וכרו . קרקפות סיטכור סורקתפ) 1ל6 קרקעות סיעכוד כסירת ט) גסכעין דווין דכ"ע6)יכ6 יסכע ד)otDDn 6 ס) סטר סו5'6 ד6ס b'i~S ול"עלסכ"6 דגרי מריך מסמע סרי 6"כ . סרי"ף עכ") וכו'קרקעות סיעכם כטד )יס רסוס מסוס ומפטר nPoבכועס עסכע חעסין דמכ)ס 3כ6י ל )יס דכע"ס וחמסין גכ6ילך 8יח דכסטר חמכין לירך 61"ל מ"פ וחמבין פטרלנסדין מיגייסו מממין כידך )י ערס S~h1 דסי6ך מיגיםוכמעען
 נמליח וטוס סולע קומר. לבכ"6 סכי 6י וט'6כיך0 כמסיי ד6מר מזר"ע )פסיקי ג' דקחגי 1ה6 רסכ'6מיסת קהגי עד וכר ךערין ס)עין מיחיכי סטך דסטר, כסתרכ דכרי ט) פס דמקסס ד'( )זף זכית סגמר6 סעייתמחוך
o)Dtbד3סחיס 6ף ק6תר עד)6 כגמרכן שמסיק סרי . כו'פטור כ' )עולס 6)6 )יס מנפיק יך;ע ש 6ה יטכס 
 ונ"ע סרי"ף כלתירס קרקעות מענוי מבוס רטכ'6מווט

 :0ר6"ס
 גס6) רג"ג( )דף גומלע יס סרק סמלןכי סכתנ טהחה'

 enD לו )חס וריס עם 3ן להדס ים 06)מסר"ס
 חקגס ברכיו זיס טז וכו' תירוסחו ומן )6מר יסלקוכדי
 סכתך )6 06 מונד )6חר כגי יטו) 6ער 06 העי)ד)6 כמ3 ממס ד3חטונס 6סזדי קפו מסקנס דברי 6"כהו' ככריה עיחס )6חר מתגס דפין קנס ל6 מייללסמחייס )ומר סמחגס ע) עוכיח וקנין סטר ו)יכ6 מסיוס ד)יכ6וס כנדון 6כ) סי כו' )שיק מסיום דכתכ ono סיגי טזכו' קנין וגעי כריב מחוח ייגסו ר"ת 16מר מע מזו)סמע גד1לס מיחס לקמר ע*ס ל 6ין עיתס %מר יטל 3ייפלוני סיומי כיון ימים כמס במ"כ נריץ ממ6 6ט"פ עדוכו' נגכסי סלים יסע גגי פלחי נריק h~a טכסיו יקמר וכןוכו'

OttODפליו שכקש טמר סל ומח יוסי קרבי יסורס לרני 
 פרק וכריח ך3'מ ס"ק כוף כמרדכי מסר"ס כחג וכן .וקנס עיתס מחמת מ15ס גקר1or1 ' 6 וכך כך מיחס לסמריטול ס)ומ כגי כריק 6מר 06 דיועי) כחג ר6סוגסוכחסו3ס

 עחמילס סוס)ס ל6 חסרי גמסגס כוכי )16 דחן עיפש6חר לפלוני 16 לוגי תגס )ו 6מר fnht כעעק כיד עעמשלו פים ר516ן תסר"ס ססק וחוד חדל סס מכחנ 6מירס,עסמ דל6 עסר"ס מסק ט"ב( רג"1 )זף סמם מי ונפרקוכו' עיתס ממסח מלוס סייגו וכך כך יגחן ולמום 06ס6מר סגרים כס"ס ר"מ ומסק וו") . ע"כ( סוף ונ"ר )וף מעתמי
*
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 פרק ר6מר וס6 עיחס )6מר 3רי6 מתגת מפיגו 1ל6)כך
 tSb כ) סג'יס נתמוסס מוסל"ס גןכרי וסייגו כיזנ"ע

 : 6סזךי קמוסחטונוח
 יו") רס"מ( )ןף ונמוגות דים פרק סמרןכי סכחנ מההר

 וכו' חמיו 6חי כן )6סח דססו) ןס"ס ריכ"6ופי'
 )6 ככע) סקנס מס 6כ) כנעמס דמסס מקרץ כלפיקעז

 ריכ"6 כסס )"ג סי' כנ"ע סנ"י וכחב וכו' יסחוקגתס
 6יט )6סס סקרוכ h(S )6סס פסו) )כע) זסקרוכדס5
 006 סקיחס מס ככ"מ ר6מליגן מטוס טעמ6 )כע)פכה
 כ"מ( )דף כורר וס פרק 1thT" 601 וכי נעמסקנס

 ככעוס 6סס קמרי כפומכדיח6 כלסחו נע) קמריככוך6
 6סס 67ער כמיסגה וק") 6סדןי פסיגי )יצגי יתריס"ל

 צי 16מר )כי סדיוע 61גי . עכ") כן ספוסקיס דעתככסוס
 כטס סעליכי כת3 מסלי ליב"6 כנכרי IthJo זקט)6
 יסה סלי מורנו 66סת דמוי מידי )1 פסו) ממוחו וכטדריכ"6
 )6 כהסס דכע) 6ט"נ מורנתו ((SD מסע ד6דס)ריכ"6
 מורגתו )נע) מורגו מהסח ר6יס מכיף ריב"6 ומכן6ע,-ען
 כר6סון רקבון ג3י )ריכ"6 דם") עמוס ממוחו (SDדס"גו
1DQככעוס 6קס חשתו כע) נכי (וכע onh) קלמר וכי 

 כיעו 6מרי' )6 כהסס SDS 6מויגן ככט)ס והססריכנה
 ככועס 6סס תע65 1)6 כפיסגה ולוק כסגי לקטוןנכי
 סססינ ווכרגי וכן , וסם נר6סון 6ס כי o~b נ:)א6
 כספר גחנתי וכן ידך ע) מיס מליק כסיות' כן מכ"חלי

 וקלמר 60 )ס"מ 61"כ . עשת כססערדכי
 כסורה כגמרני

 ס") ככמוס 6סס 6מרו נשמדית6 כיסס 3ע)הערי
 נכי ס)סהום כמגי פסק h~stll 6סרדי סריגי ך)6)ריכ"6
 וכגמרך מורגמו וכע) מולנו 6סח גכי כגון ~IKhlרשמון
 ננסח 6ןס טיטין עסו דכעי 6ס6 )יסגי תלי סגיעיפי

 : כזפירסנ4 וסרנו וכי סתרי נסולקמורגו
 סמו( )זף סזייגיס מנועת סרק ממרדכי סכחכ מהובז'

Sh~כסר )ו ים ממכירו קרקע סקנס 6דס )ר"מ 
 סי וכמיס וכו' )י ומכרת תורח כמוכר עען מניס ג'31הוך
 מסיסת 6פי)1 מסל"ס ספסר %ו דכריס ס3"י ככי6ק":
 סיסת עסכועח פוטת )עם יוןע 61יגי ע)'1 610וכחכ
1Crbl("ד)יכ6 סיכם סיסת מסגוטת וספור כפיסגת ךס 
 חייג כסיג דכמ)וס סוכריו ר"מ כחס סרי . דעמה6דיר6
 סנ5ק מתמס מס וגס יעעוג6. דרר6 זליכם לע"נ)יתנע
SDרעע ons כש נקזו תסופחו סימם מם13עת כ6ן סטרו 

 )ו 6ק וש סער כוסכ סקהס דכ) 3דגריו מסריסמכמכ
 : מעל נ)6 )ס)ווס זלגי*ן נמ)וס עם6"כ 5מן6יגו

 ט"ג( ליס לע"י )דף תטגית ריס סמרדכי סכח3 ננהדשז'
 פל סמחעגין (c~pt מסטגין ס6ין ממקוםססו)ך

 מחעיס כסיפך קחגי מדש מסריס וקין עד ט'ריכנת
 קחגי עדה 5ffso זיוחר וחיעס . כריסך כזקתגיומבקש
 )מקוס ממחעגין ממקוס נסיכך כדקתם ומם)יסעתעגס
 גדוצס יקים 610 דוס ומם)יס ממעלס וס סרי ממעגיןס6ץ
 ממקוס ככלך ומם)יס מתעגם כתב ט5מו סדין רכוסכיק

 )6 טמחעגין (otpn מתענין I'ho וממקום וט'טעסעיין
 ((tDY כתהוד גורס ססכנלזגי ו6ססר ומסריס. מתעגסכתכ

 סלי מחציין שין )מקוס סמסעגין ממקוס ססוצךסו-י"ף
 כתכ ורכן מחעגס מתעגץ סטין מסקוס ומם)יס מתענסוס

 3ליס6 כדקחגי otianl מסעגס נסיפ6 קחגי מדשכספר
 ספו כגמלך 6כן וכר סמסעגס עעקוס כסיפך נכי כנוןר")
 עחעגס עד וט וענרס כללס ע5 עתטגס מסיס עיגולם

 ממעש סמתטמן OIODS עחענין ספין עמקוס ססו)ךוע:)יס
 ועס)יס עתעגס מתעגק ספין כסקוס המבעמן עעקוספסועך

 : מ6ן ממוסס % מרם6לטי
 עק6! לש תקמ"נ )דף נסף ססיס עי סרק סכתכ כבעבששו

 ש ה8ל Sw1 כסכ גריס נ' סשה עסיס 0ןה"3

 ס5ה רכ וכדברי לאי כדברי נתגומיס ראיתי שסס)כס
 נמנועיס טליתי ר"ג ערכתי עיקר. פירס"י Sa)1 וכבנססנ16ן
 וג") וכשפס ר"מכדכרי

 פירם-

 סריף דדכרי מסמפ עיקל
 דכסדי6 סרי"ף וכיורי רס'י כדכרי 51"ט רס"י כדכרי6עס
 63"ח ס3"י וכ"כ סיס ס4סס ודעת סמסס כונףעסמע
 מסיעכדיס עריס 5ג' רכל ר' דסכר ספירסו יס"ימריף )ךכרי וססכיס רנו דכרי רמס 1סר6"ס 1,ע כסופו 5"1סי'

 )פיכך כחוכחס כל עחגכס טד חכרוחיס וסקר סמגס)כע)ח
 סכסנ סלי ט"מ. נסוסמונקת

 סב-

 ופירוקי tftlo ודעת
 סגומגמיס סרי"ף דד3לי א"נ סכתכ מס 51"טסחן

 ופילס-
 :גהקר

 ע"נ( סוף חס)'ס )דף פנ'ס סוף סתרדגי סכחנ טהה4'
 סמ61) מ"ר הן )מטפס שכס גן פסק r~hוכספר

 Dbt~1 עממיות )כן גע)מס מתיכם דסתמ6 מסוסוסטעס
 מספר גחי סרי 51יע . ע'כ וט' סמחיכוח ס6רלסרס
 ס)כס עהנ6 יחק ס"ר פף דרס"י % ומסכרין דיריו3חמי)ח
 וסייס וכף גנעס רסס סיע)מס כסר יחסיכם)מטפס
 סחחיכונו מסיו )7יקו)6 ותפלס ךחרכ6 כ,יח6 גכימדסירס"י
 עיעס טכס שסרס ר6טהס סחתיכס סגי o~Dh 3ס)כיתד
 Ynh סגתן עס עפי לוט) מועילת wtnne ס6רשין
 06 ס6 מטעע )3ך סמתיכס גע)מס זעססמ6 עמוססעעס
 וקין )כע) סחחיכות ס6ר מוטיפח ימך סגמ)מו כודרייזוע

 : גכי)ס גטסס עומססחכףכס
 מרסיס כיד נתוך קפחו סנירס נח וניט יקמיט עודמיש

 שוס מדטיס ג' גמ)סו סי6 6ך 3גס))ידח
 כיק מוסים סכ'ד חוך 4גס6 מוחרת סי6 06סגירומין
 6סכמ כמדהת otO כוס מטסס כי סגימסין. קונססגמ)חו
 סוך )יגס6 )סחירס רט מק5חס סמכמש נין מח)וקחוגפ)ס
 גע)חס 06 בפוסקים ספחנו ממס ול%6חס מדסיסכ"ד
 ריגש יוסלם נע)ס מח ולמ"כ נע)ס עיחס קוזסבגס
 נע)ש oh וס"ס ניס יתודע חדסיס כ"ד קודם נ"מ 6מרמיד
 יוסר 61ךרכס סין הירואין ךמיתס סנירוסין קורס מוסיסג'
 לאר )סמלון לריכין דמין כחכ ר"מ כי כגירוסין )סק)ים

 %ק פשס כידי ממיחס כי )ערומי סיז )6 סכע)מיחס נכי 1ד1ון6 סגירוסין קודס מרסיס נ' גמ)חו 06 5מדסיס כלי פוך )יגסס לסרה: והמיס PD1~? , יומין כגמזמש
 יע)ם5 זסתמ6 סעיתס קודס מזסיס ג' וק סג16מסקנעו
 כנס נע)מס 61סאס סיסות יוועס כ"שס ל6 עיחש קודסנ"מ
 )שרמס ומהסיק ננס סגמ)חס מועע )6 עכן 6n1DDכ)

 )5 ולכן מי כסודו נגס מגש) )מות כועס סכט)סכסחר6ס
 לטר"ש מהסיק ממש כידי ד)5ש נירוסין גני 6נ)מועע
 פרע )פעמים כי סגיהמץ קודס מזםיס מ (1PSD 606ף

 בקש פ4 )6מר לאירוסין נימד גחפסרו ob כגוןסיגרסגס
 )כשס מכוס 06 כגת נעעקח ממעירו חוערוח וכמסנמס כי יוטחן ל6 עלתס כ)qh 6 ערעס מס יס י)פעמיסוכיון
 וס כעעסס גס . נס למזר 0)6 גסכטת וסי6~מיגקח

 בטפסרו ולתסס ס6יס כי 3ערמס סיס בסכנוסכמדיגח
 וס וגק וכשך ס)סיס כתוך כעלס סינרסס לאירוסיןפיחז
 מגס 40 6מר ער כיחו Sb סכ 1)6 )מרמקיס סריסכרח
 משטרו סיג כיחו 6) ט16 61מר )כגס גמ)חס ,ס שןוכתוך
 מוסק טוס ססנהט עדל6 )6טר ר6יוח 1b'so. ושד .וגירטס
 6ך עותרם גיחסין קבס טדסש ג' נעלעו 06 קומר6חך
 : מס זוקק עסעע ססןתס נגוס מדהים נ' געוש 06כחט

 הנחל ס' המרחה סכתכ קדחה פמ מ6ח 606) 6מח עודוהיטב
 הסמם 6דס )ר6ני'ס גר% ח"נ( ריס בימ"סכחרק

 נסן ים דססריס דסירם וסירסתי אפי' עד 1כ1' כעירמסריס
 דסי6ך ונקנס ע"כ. ט' דס6 סקריקין ודין שפרות דיןעסוס
 סריס י דס6 ו0יקמקץ שסרוח דין נסן eo'nספסר
 יחס נסן 5ץ ד5שפרום ג"פ( )דף 3גיפין ד6עלינןסס

וץ
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 טוים וסקריקין י6גפרוח מסמס כמרוכי ושלמין סקויקקוק
 ופירס )פירם"י tCh(1 סמרוכי כספר וגרס כגיסומכ"ח
 תקוסי6 שכ"ח נסמר bS טדיין וכו' וין כסן 6יןדססרים

 גראס )כן מס. כפירס*י ממעיין כן 6ע1 סלמת טיס %ס9
 לפירס'י 6פי)ו )גרוס 51ריך כמפריס גפ) דטעוח סדיוע)י

 עמוס כסן ביפרים-61ין זין מסום נסן ים יספרשופירם
 דניסין סכריית6 ע) סס דפירס )רם"י בסילו וס"ססיקריקין
 סיקליקין מטיס נו 6ין 6גפלוח ומהמח סחוג מחמתככ6
 חכתיס כהיקון )כעריס רכלי רתח מדפיס י"כ כירו פסס06
 ימיל 'sKI כן מיגו וכפריס כמגס, יחדר 6)6 כקרקעותויח,יק
 כסג"ס כחכ וכן סמרךכי תסוכימ כ% סקנה כרמיו6)6

 כן רעלם כסס מלס דס)טת עמירי פרק ליםמיימוני
 כפירים S",S וו") סטגס ופרק ff15h' נכג"כ וכן וסכסנגל
 oh וגס6רו וכרח כעיל מפרש מסגים 6דסרעכ"6
ohWרמשן כדי עד לו ימויר: 6מר יסודי ob ג0גו כך 
 סממת סכ6 מתי 3דק כחנם l'VrnDD )פירס"י Db"כסן
 )וקמץ 6ין 1Dhs' כיון מ"ע סיקריקין דין כסן טיןהוכ

 וכתוס' וע"ס לוקמין דמיסן כוי 60 דמיסן מנדי יוקרמפריס
 ג*) ונס 6רי מכרים 6"ג כז"ס )"ח( )דף מכונסדרים
 כסגי מ65חי וכן , ר6כי"ס ג") כמקוס רי5כ"6 ג"))גרוס
 נסעיר כדי מוקדם מ"י סקסן )תלמידו מר יודיע orוכ) 6סר' וסג"מ עיימ%י סג"מ דברי סו6 61"כ יטפיסמרדכי
 ימים וידריך )מטקס )עט)ס יסנף דמר סלותיס וככןטעי
ע)

 : עלזישר הירש גיס . יסרח) נקרב ונגיו ט61 ממלכני
 : קכ"6 סי InPS חש6 "כ י"6 16ח nlibno 6)1 כ'חסוכות
 טמיס גויכ . מייויס י)6 נקוזם שלין )ננ ארשקרוש

 כסרג)יס 5דקס עומס נ' מאדיסטת)
 וי651 נס)וס גכגס כר כל6 טייל )ת)ך 6מר ססרדסמסיס פוגי ולניס גמר ט)י גגות 3גמס כמוכו מי כי ,3)ימוויס
 ד16עחיס מרכרנ6 דטמיס רכ6 סס)ס ממכס ס"ס .כסקוס
 מרסיסו סמק מפטים סרכ כוס וס סוחף סריס ועוקרסיגי

 )כ1 . ויס)ס שיו סקסס מי . עולס גלון . סכוקכמרקס
 ימי ת"ו. יסר6) סר"ר כן מסר כמסונ"ר . שלס ם)כסממו
 מנ"ל סגו)ת"ו D~D1 . גכעו כתכסיס וירכס . נמינוסקוס
 סודם. כוית חסי . יוספת כמוכוחו סמלך טס . מכ"ח)יעינו
 זיתים כמסליי כגטוריסס מגור)יס %נףעיס ., סדם ידםגש)
 סלמס לנמתסמי

~SD 
 סדרם )פס יט% אחלי . 6מן דמן

 יס%פ ש6י ס" וכוח מנ)ג)יס כי יחפ6רתך עזמס
 שרמו ע5ס וגדעם ס3ח נילס 6סר סופר יסרך)כסר"ר
 ומקקי סרסי להוק זכרי וממתי נדולס סממם סעמהודער
 ססתש מעוף יר6חי ט קסיו מפי ננמיקס 4 מסרתילכי
 סלמן )טרוך סתמנ"ס קו) כסס) ונלאי סקו) 6תי41ך
 כסיותי 61גכ וכו'. סי6 %רם ותפרע כס גססי וחמילסאתי
 כבסון סג') יסרבל כסר'ר ממס כססיוס סאת )עתעוסק
 ומנץמו וט' וכייר מסייד וסול כד"ס דס%גו otno' ס)6מך

 כי עסימר ר4גי נספיק מ"י( )דף כס"5 נפרק ע"זכמספח
 וט' )6 1ח1 סמידס מס %פ) hp,1 )לל כי סוער ר"י)מון
 סס%ד כיון דחיע6 ותסו דעסיק סמסקי6 )פי דקקיסוג)
 יטתק סס)ק6 )פי 6כ) . sffnp כובס וחיתסר וכו'ינייד

*phSק)סעתד סלסס 6י 
06 

 2 דסק:ס ססוגי6
 ריי ודכרי שמי עמית קפי וסש)ס וט' דכיתוומי6
 מיכת כחכו 1)6 כ)סונס ק5רו ססהצס' ו6ף 6תסקג6ק6י
 6ין עד סעעיס דכעס ידוע ככר כי מישם 3יס )שוכו'

 סמסקג6 )סי ק6י וךנריסס וט' חיכת D~O' דלגומספר
 יט כפרק סחוס' כדכחכו נ11ג6 ס6י כי לסכמן כתלמוד%ס
 ממורס ר3 מזר43--6ער מים גרסות 1ל6 קי*מ( )וףמחלין
 )יכל וכר כרורס ר6יס 6ין כי אף וט' כמו סף גרסי61י
 עכב מסכינן פסססרייס 6מד שמיד לידי מקרס וסמם .מ6

 מסחוס' ךיטר כס"5 נפרק ס6)1ני )%ר ידרסתי er('11 דיכוי וסרקם לב כן יסף כמסרט בל כס סמינרסמיכור
 וכוזבי וכו' וכיין ססייז וס61 וי") ס6יכות ורב מכתותמעט
 לפי ק6י ד6י ~ptn(h 6)6 6דעחין דסליק מ6י )פי ק6י )6אר"י
 ponb(h ודבי hlh לסכין וק) h~1W קמס 6דעחין ךס)יקמ6י
 ךק6ער כמבי )פירוסו ו") ר"י תייחי ר6יס מ6י 61"כק6י
 גימם זהבון נגמרו דק6ער ת6י )6סמיעיגן 1כ6 6פי)1כמו כוי 6101 דק6תר מ6י pDno(h )סי וש6 וט' לפינוד6שכ
 bnth )עלס 61'ג טגס דחחסר כגופם וכייו דסיידסיכם
 וסו מלידס מס נוע) 6כן מא 3נופס וכייר סייד ד6סי4)ך
 כך6תרען טקס חחס;- )6 6כן סל כגופס כסיירד6פי)1 ,)6סשט" 6ת6 6נן מן כנוסס ססייד וס61 דק6מר ומעי)6

 סירן )bnb 6' )6קסי% 6יכ6 סס)כס כמסט וגס .ננמר6
 )ננצכ ולריך 6כן ס) ננוסס וכ%ו רס"ר סיכך דתיע6מסו
 לועל 61פסר . )6 ותו סחידס עס דטע) קמ") )עכרמסכר
 וסיכת )מחרן )יס דמסת3ר6 ג)וטר סמידס מס %לייש ז"1 ולס"ק סנץסיnhr 6 )תרן ר" נצטין זככךכדומק
 סיכת 3ין )חלק )יס וממחכרת לחוד סחיןם מסננוט) סגי 1)6 ):כר עטכר וטקנ %ן סל כגוסס וכיידוסייד
 דסתס וכייד סייד י)6 לסיכת 6כן ס) 3נופס וכייזדסייד
 סוסון סתוס' כדכרי ~Dt1'D ,ס עפי סמיוס מס יוט)געי
 כ עס סיס . כחיבורו עב") 51"ע ומגומגם  ררןסוס

 ועוד . כידו ורפית 1)16 6ין כל"ע ר"י דכרי סגיםססי5)וחו
 )6 תתלו סמסקנ6 )פי -דק6י 6ף ר"י סירוס su )יקוס
 ודומק ):כר מענר )נקוב ושיך כיון סס 6כגיס 6רכטקחגי
  ohtnnDol ביגדל  ולעוין  ניל ותחרן דכית חיר651דוגמת וסוי 4זפ  ניבן  דמסכמח כיון גמסכ סו6 כיסו) דחד)וער
 כיונת )4ר )ס51יotSti 6 סכט .ולמר )יס  מסיב hpמד
 סורס" כי  בסריבור  פעופ  פיוס 16 ממרון  יס כ16)י 063ר"י

 מדוינךס ספריס )י 61ין  ומסוככים שמעש סס r~Dבשינו
 ויותר עמם נקיתי כי סר6סו%ח טל %מ,ור . מסס)כגיס
 ויליט יסדר )פס מפס 6ון )סמע כקטר כסיחימספחים
 רב  ~פ גס כי ספטס יפסק וכוס סגוכר יסרק) סרסרדכרי
 כסלך יגד) . חס)וח גור6 )6) געחיר 6ך . סקו)וסמסיוח
 6)ס . ממריד וקין ורכלת רסיס סגיך חמ4 . סע;)וסכגרס
 בר דוד טכח)עידיס. סגריר מוסכך וגסם כ)כ סמענדרוכרי

 : זלח*ח הכהןיעקב

 6)י כ6 . ק"ן דוד סל"ל )3%6י h)ot. 4רוףקסץ
 כסט כפרק L'"D  לרף rffn נבטכם ימך סוספופנויבור תפסי  לי לפרס  t)DD  סטת .כחמר

 תתמר וט' וכייד טסייך כיון דחימ6 ךמסו כמסיקסמסקג6 לסי זקקי סוכ) ט' סמידס מס טע) זוק6 )6ום16מר רכי )מון ח") ככהכך ונ6 וט' וכשן ססייד וס61סעחמע
 )פי )סימו קסס דעתך 6ס)ק5 ק6י 61י דעתך. ob(6hpף דקקי סול 16 ק6י )6 דטחך hploo )פי 6כ5 קמ,ט)ס

 ק1% ססחוס' ו6ף pDtb(h ק6י ר"י דינרי דעתיעמית לסי וסעו)ס וט' קחגי דכית דומיין וס6 זסקססססוגי6
 וססס טד וט' עמום ניס )יח וט' חיגת כחכו 1)6כ)סוגס
  1istno סןצ  סינית סספרדיס מן 6חד תלויו לפניסקרס
 וכתכ וס דיכור וסרקת )כ כן  יוסף  %סר'ר  ס)  בלובמיכר
 6)6 להטחין ךס)ק6 מ6י )פי ק6י )6 דר" טד6ישם

 טוני קסס 6דטחין ךס)ק6 מ6י )פי ק6י ד6י6מ0קג6
 1ק)

 pDDO(h )פי ס)6 וכי יפיקו 1ffh1 דק6תר he3' )סירוסוו") ר"י מייחי לאייס מ6י 61"כ ק6י pDnb(h ודקי 6)6)ספין
 וקומר ע6י )6סמועינן וכ6 6פל כמו סף וס61 דק6מרמ6י

 וכו' 6כן ם) כגוסס וכייד דסייד o,(h גיע6 ד)6כגערת
 ph סל כגופס וכייד סייד ד6סי)1 )ך bn'h )עולס61"כ
 )6 6כן ם) כנופף ן6פי4 )6סמועען 6ת6 6כן ס)כטסם וגדי ססייד 6101 וקלמר ועתי )6 ותו סמיהם מסגוס)

תתחר
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 קטז קמו רששמ"א והשובותשאלות190
 6יכ6 סלכם כפסס ונס כגתר6 כוק6מריק טקסטחסר
 6גן sa ננוסס דפייו דסיכ6 מ"ר תירן ל6 6מ6יל6ק0ו9
 )6 יהד סמין0 מס דמט) קם") )עכר מענר )נקוכ%יך

 סקוnhr 6'0 )תרן נ"י גחטין דרכך 173מק 4מר61ססר
 ךמסחנר6 כלומר סמיד0 מס )וט) דוק1hiv 6 קלמרלנסכי
 מעכר ךגוקכ 6כן ס) כגוסס ואייו דסייר דסיכ6 .)עתרן)ים
 )מ)ק )יס ומסחכר6 )כד ססידו0 נגטי)ח סני 1)6לסכר
 ס9ד ז)6 )סיכ6 6כן סל נגוסו וכייו דסייו סיכ6נק
 כרכרי ססירום וס icsl סחיזס חס סט) גמי דסחסוכייר
 . כשנורו טכ") ל"ע ומגומגם דמוק סי6 סלמוןסשס'
O)oורפיך 1)16 6ין כנ"ע סדנר סגים סחג5)וח1 כ) טס 
 סמסקי6 )סי דקקי 6ף ב"י דכרי ט) )י קסם וטור .ביזו
'hnb6( מעכר לנקוב ר5ריך כיון מס הכגיס 6רכע קמני 
 תירקם 17נ%ת גחטכ סו6 כיטול וכמי *ער וזוחקלעכר
 כסכיטו כי הסוכי דע : וכחינחך ס6)חך עב") וכו' דמחרןדנית

 ממומרים סרככח 6מר נמכך קטרות סימי כי סקדומיכסמכמיס
 וסטכטיס וסטגט ספוג 6מר וסמומריס ס15רוחסגוס6יס
 מחח,סוח ססדטהם עד 1ס16יריס ס6ק)ימיס כהיגוימחמ)פיס
 %י כיסר וס כרכר דעחגו 6ח סרמיק כן ממעדכ מורקגרמוק
Oht16 כי( סמק0יכיס סחכיריס עם ממסנוחי tstp) 6סל 
 חס . יעתגו זעתכם ש עלס ל6 כמחסטתיכס ורר רכולל6ו

 -סמסקג6 )פי ק6י ריי דדכרי סוכ) כי )ימר נס6)חךסתח)ח
6(1h~5ch 6ף ק6י 16 דעתך h;)Db ק6י 0יס6 6כל דעחך 

 )נני כן 1)6 %6ך כ% 6עel~cnh or 1 ו)6 רצחך6ם!ק1
 מוקסם )ך oh~h 6גי 6ך . כטחיך סיחכ6ר כמוימסוכ
 מנס . דטחי 6נ6ר ו6ם"כ סמסקגSD 6 ק6י סיס6פירוסך
 6סר סמכם מינור כסס מדכר הפיך מס הוגיך יטמעו16מל
 סדכל וסגים סמסקג6 ט) ק6י 06 ססקסס ועס עבירהיגר
 סחחעו מסחוס" )ומל ומיכין סשממ סדומק ועוד .ע"ע
 61ף ס6מר כמסקג6 קומר ור$וגס וכייז מסיין 6101נדייר
 פירו0יס מכ' 6חד יסכו) )6 גדול סעוף וגס וכייך רסייןע"נ
 סכחנם מס 16 וט' ח-כח סססר עלמך מדעת ככתנה ODמן
 וסניסס Dttb כש י") וסוס סגקט סססרזי סחינורנסס

 )סני6 פוסקים 1)60ר )ל6י0 לו סיס כחכם (1Dbסמסרה6
 דכר וסר6"ס סרי"ף סכיך וערש ס)כם6 )ענין ש"יוכרי
 ס6ק ט*ע 1%רחס סמסגס רקצם

 )מ"
 ומס . סעסקג6 לצי

 ולרפיו יודם הוגי מיכורו סנ'ל סמכס נמכור עלמךסם4ס
 כסייד כעו 0מיד0 מס יטו) כך מיכוגץ כל 061 עכיר6ימ
 6מ כי כ)) ק0ס 6שו סס%ס כסנט שסקסי מס כיוכעי.

 ל6סמסקג6
~SD 

 סייד 6פי )ענר מסכר סיטול מדעת טל
 . סס)כס nap כסכגח כדכרי סיתכ6ר וכנע Pb 0)נטסס
 ר' סיס )6 61)1 ס"ד פסיס וכריו לסי 6ף %ער 6מועוד

 ס9ט6עי
~'aD 

 וט' )סכר מטכר סיעוד כך סמסגס
 )6 סמ0יס וס6 וס מלוק 6דעהין ניסק מסיגכן וס)7נ)6
 6כן 0ל כתסס וכייז סייד כרגרגו וסל יכניס נ' 6ל6קתני
 )6 61"כ שמנגס( סגוכריס שכגיס ג' מ6)ו 6מד ככ%כע6

 ססע0גס וק סו6 כ6ר ל6 כי וכר 6מי רני-ססעיטט
 גימל טזיין לעולס 61"כ 6נן סל ננוש וכייו נסיידעונרת
 מיש 6עי ר' ס) מידופו וסיקר )סבר מעכר )נקוכיסריך
 (DID~b" 6עי ר hnb סגמר6 תירון לסי 6נל מספר מןמסר
 %נס נכ)) סח 6נן 0) נטפס וסיד דסיין ניע16ל6

 הצדיענו 6מי ו' 6ת6 כן ע) שלס וסתסר )כךעתרר)ס
 . דעמכס לפי 6שר %י ש כל ממידם פס (swl נכל)דסא
 6ס)ק6 רק 1bp )6 ול'י דנריס 1ל6 לןל כ6ן ph נקמח%ל
 דעי כ% נוס )ין)מ)ק סלמם )סי Sih~ מעינתךושמק
 וסייע דעחין ךשק6 פס )פוס מס6'כ ש )מ13קשרימת
 ס9ד )6 6סי' bs'1 לא יכש ממם ש מ)וק )סלקשמחס
 ש כנופסוסעד

~pb 

 hphe גע ק6י ס6ס משנס שס וט'
 דניס חעי6 1ס6 דסקות סועים )פי לס61ם קבס81מש

 סס)ק6 ט) ק5ו 60ס סכסנ טסזכרס ומחינוך וט'קחמ
 ק0ס מס 6רע 1ל6 פטר 6ר )מנין וקל פוכ6 קססדטתין
 ססוני6 61סרס )פניך 16נין וסגני דכריכס סהמחס כילכס
 אס מטס oh קוכייתגס יחור$ו מחוכן 61ו)י )י סגר6סלסי

 כגיל )6 )מס י נסוגי6 חמעס )ך ojph 6ר רק .סרנם
 סס)ק6 )פי סן כיח ס) השיגס סעסגס ע) וכריו 6מירנ

 עסקיק )6 עי טסקסס ממקפן וגן סמסקג6 )סי סןדטתין
 סקסה 1)6 מנית ע קוסים סקנס )מס סיט וסדרוסיט
 0) גוסס כל6 וכייד דסייז טסקי:ן )6 מי ע5תס מקנן16תס
 כי חס סג) ושייסב ססוגי6 סי סמע כרמך ט) 6)6 .36ן

 רני כ! וע) כנוסס כ61 ונ6כן סו6 כגופים )16 ככיחכסתם
 דמותך ~hml וטתין סס)ק6 16 סמסקי6 לפי סן6מי
 וכו PtD'(l ל6 מי מכיח )מקמות סערך סמקסן וכןנקט
 6נן 0) נטפס 6% והירי ו)6 )וער שמר סיסזכ6בן
 דנית דומיך 61גן ענש לפקסוס סוטך לכן נכך תרכוסלע
 כפסיטן גטגיס לא דכרי גס ומעכזיו כסוגייו כד6יח6קהגי
 ל" ופי' 6נן 0) נגופם וגייד מסייד וסות 6מר 6טי ר'כי
 סר,מרס סעס ממסיס פירס 4מי ר' or ולסי וט' דוקק)16
SD1)6101 קלמר תכן )טכס מטכר סיגקוכ ר") סחידס. מס 
 כגוסס וכייך סייר )6 06 6כל 6כן' ס) כגוסס וכיידמסייד
 ומחג'חין וכיוד מסיוד לשור רק סרנן לסור (h~p ל6,ס כי כנך עסנשין תיירי )6 סמירה מס דגוט) מע"ג 6כן0)

 דכית מומיך 601 סמקסן סקכס לכן תיירי ק6 ס6כ;כלסור
 מהסר ולפיס כגופו דגר כעמס תיירי )6 כיח וסהס וכו'קחגי
 וס"ס סכיח לסור מקרי וכיור סיוד דגטעת ס"ממכית
 כר' ד)6 וסייגו כסכי מיירי וננחמחין סלכן לסורכמקרי
 מייכי וכסכי , גו' 16רכגי כיני 6יכ6 גטי כיח ומכני6מי

 מי ומקרס מנית לסור ומקרי כיה ס) כגוסו דמויעה:'חק
 כי 6)6 מדכריו המור )דוכחס עסית וסדרך טלי עסקיגןל6

 ((Sf 61"5 0חיי0 מס 6)6 גוה) דמעו מע"ג סכיתמיסור מריי וש )0ון וכיוי  לתיור מיעיי  ועפויפין ט'לתמר
 משה טעני . טיס רק מידי )6 והו . עכ"ס לעכרעטכר

 : סקראקששיסרלש

 ונטפס גדא סך מלניס סימנס 6סס על ששלתקמו
 ונפטר ימיו ג) גסס ועסק )ינו )קחסי

 )דף ס06ס עילתם סלק לש גלסיגן ' . כחוכחס שנדסיס ט4נ גרסי חונעת 6סש וטכסיו ימל% )כ) מייסוסגים
 610 ירוכס )ס נפל 06 ומהוספות ופירכ"י וכו' , נירוח16כ)' 510 וירוסחס )כעלס ידש וממטס ס6סס מ5י6סס-ס:(
 סירוסם ו6מלעיס סר06וגיס ספוכקיס זכרי וככלאגפיו ס6סס סרק גג)ס מכ61ל וכן , סקס וסקרן כסייס סירהב16כ)
 קיחס מנע) סנמיחת ג"כ יגבס ומנ61ר 6סס. sg 0ססענוג גכסי oet טפס וסנרן ספירות רק נסס ' לנעלס 6ין%ס
 גקגיח ס6סס נ'( )דף דקיזו0ין פ"ק ס6מריגן וכמוט5ש
 סכטל וכמיחח ככט זרכיס כסגי עלמס וקונס דרכיםכסקס
 מינך כחוכחס שכד o'Sh גכסיס ג) מודוין כטלקסוכטוכס
 ע6 נרע 6$ן עגכסי נונס נים שין ,כעס 1huntושס'
 $'ו סי' ב"ס סטו 0כסנ רעו )06ס סידוטיס מ)עמנכסי

 מיפתו )6מר כיס כמחו וס כ) סרמ'ס כ0ס ירומם וא',
 כליס נגכסיס ס" רק עמן טנס נ"מ %ין ממטסגפסרס
 סידוע"ם מתכסיס כעלס נעו )שוט פיינח 61יגס'6גג-

 מגע ספוסקיס כחכו יוועין חיגן ב"ס . לכט)ס ססכגיסס'
 ס06ס סדרך וחכ0יסש נכגדיס נסכוטס כלמנח0כי6
 שם 06ס סקנחס OD 0כ) כמייו or 1כ) )כטקסיסכגיס
 6נ) 4 לנכמס סדרכם כיכריס רק ג6עגח תיגס ולכןכע"ס
 hob כסף ,עירי סכידס מס כ) טל ג6מגה On'Dלקמר
 סוך וסגוחגת Dhnwo ס6סס וין ot~)o מיקח סרקי6מריגן
 ee סני וממרס סמם ק) a~5p ופטרות לוטת ומיימניח
D'5Dוננגין סתם ועברינן רסיס לסכים pnh bs~ נפ מלוך 

פכי , י-
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 191צו קין קטז קטו הרמש ותשובותשאלות

 כסקר סן סרי סגחגרמס 61טס סמוק גן סחם 61מרינןסכי,
 וג6::נח 7מי6 כקמר מנטל סמת )6חר גס ולגן 6ךסכ)
 מח 16 סגחנרמס )6מר געסיס ססערוח ob סיירם מסע)

 05 סיס רק רסיס )סכיך %יכס h'(o כחייו ולפיסוסנט)
 מרי וכ"מ סקס סם סססטרות ג6מגח rh עיומריסמעות
 ס6סס ניו tblD)D סרי 67יסוח פכ"ך הרננכ"ס ת"ל .ס3ידס
 קמר וכול )י נחגו PD(O קומרת b'ot מפ)ט)ין 16מעוח

 ע) )סחליס ש וים ג6מנת סי6 סרי סס וסלי סכ ידךממעסם
 שמרת ו6ס פירות 6וכ) וסו6 )ךקע כסן י)קמ סקר סטותןמי
 oxhn 6)6 נסן למוח )כעלי יס6 ס)6 )י גחגו כןט"ע
 ס56ס סניך ממון סכ) ר6יס לסכינך טלק ב5%ס מסכסן

 . יכו ר6יס סחכי6 עד סירות 6וכ) 6100 סו6 סכטלנחוקח
 קעיסרי

 61ין גם") סמן שמר נצמגת סכע) כמיי ס6סי'
 )פי וכ"מ מומו )%ר כ"ס ס% סכול לומר גלמןס3ע)
 סמ"ר סם סכחנ כמו ))גמרי( ג6מגח ססי6 סשסקיסוכרי

 SD )נון ג") כא') מכ) . סכחיס מיקח סרק וגעיוסר6"ס
 סניךס נמס סא"ל h(oln סיכחס וקומר סיכ6)חיסמעסס
 oh1 16חן נוים )6 06 מיכטי6 )6 סקס גמ"ל ססן~מר

 וככמס סייקו) פרק כושכמ סכירס מס ט) )טעוןזג8מגת
 כתמת SD OD )טעון גלמן ד6דס ו3סוסקיס נח)מוןמקומות
 6)6 , כידי 610 )קים * מטויס דנריס סיו י)6 המיגוידו
 גם") )ומר ידס סתמת OD ע) דג6מגח ג") ר6ס 6oticפי
 נרו) סך סירסס עירס סמר כ6י )כ) ידוט ךסרי סססן'

 )ומר דלין כסס מתן סגס6 כטקס )יד כלס וכ16מבכיס
 דגם") צמרו ד)6 חמסיסס 6חריס )ס): מייד וסריס6כדס
 כמס)1חס S3h מסלמן כסג6כדו Mh כ6מריוחן חייבסיגו
 סרק סי6"ס כת"ס )ס )סקס סחייכ ססיט6 )כעלסס6סס
 חיים .סממיס ממטות סיו )6 06 וגרסם )וס ס6סחוקת
 )ם)ס מייכ ד*גו וס") סחורך ר"י )דכרי 61פי' )ס)ס)ס
 סס סס)ס )ומר ג6מגח ד6יגס ססס (ק6ער מעטםסייט

 ס) סס'1 סייוע זיךן כגדול 6נן כע) 3כ) 6ההסומחויקיס
 סגתכ6ר 1כע1 עיחת1 )6מר וס"ס )ס )ס)ס מייד ודציס6סס
 מרע ממ6 קמר וצין מיתתו, )%ר גכסיס כ) DIplID)עי)
 כ) פירות S11h ססכע) מקמר לררי 6חססס 16 כמייו)ס
 % 61ף ומט חוך פורים olb 6ין י6מריגן )סb'm 6עניו
 פסיעת Oe7DS1 מינו )0 סים 3דכר מ"מ 3וס סחו)קימלוק

 , סלי (sffn פרעון ומס כטיס כתש גסרעתי ל6 )ומר0ג6ננגח
 וסר6"ס סרייך וסכי16 סכוחכ פרק ד6מריגן boS רעיך1)6

 t)'Dbl o~Dn נמפלע4 קוים 3"מ וכטוכס י3"מוסמרורי
 עוסר"ס וכדברי מירס זמ1לי6ין ומסריט מסלי")פסקו

 61יגס 6מל סמור רסס נכסים דגדגי סטח3 פ;-ק3מרךכי
 ד6יבום 3פי9ו כמ"ע 3סדי6 וכ"כ ונצספח כנרכס3ג%
 SS)3 6ין ומגס . פסוס 1סו6 כ6"ט ק"3 ס" סקר6"1וג"כ
hlhדסייט מלפרט עם 

~)nibo 
 לליגה מסר"ר 6סת סיקרס

 סירסס עירס 3מ לכ) ומשרסס ירוט 6סר . נ"למטקס
 מנכסיו ירד שתו וקודם כטקס ליד ו63 גדול סךמלכיס
 lw(s 3וד5ו olD מגם") גסרטס ס)6 וכדור .רועוכמעט
 טס מ"מ נוס שגק ים 06 61ף כתוכתס מלכרלנפחס
 סחוכ) (hnrw ככיעח6 4 סלוע עינו כסס )ס ויםסחססס
 נכר ים 6ס וס"ס ס)ס נ"מ ססס 3סם עומר כסן)כמזיק
 עס 6)6 נוס )ייין ו6ק ס)ס מנ"מ מסיס ניןוס3כמ65

 ס60)0 מיחס סעגין קפי , oihae) חמ)ח מסל )כ*קין : ום)וס . ל0161סעיגיו
 . כסל מ5ר6ס וסרס מסו) ס?ולג3 ד6סרוגפיס
 מקרי 1)6 לחרוג גקר6 )6 ססמורככ לפי סחסוכסומיחס
 כסרס 61"כ רחמג6 ח)י6 וכטבוח סוס 36ל סור עןסרי

 )מסרי 1o1h גסס% )מס עכוח hlOD כן רוזלין ספגומ5ר6ס
 סור טן כסרי 6כל . )מום( סגר8ס כדור )מטעי)יכ6

 )מכמינו 6יכ6 דילמת )מיסר 5"כ6 סדר פפירוס 3ושנחנקו
 81ף 7וק6, סו6 ר6תרונ סור כעלת למרום DW11 גציו"5

 ס% זלמ6 ע"ע 3וס לחרות דרסוח )סו טיח ג6מר6ס
 סכור ומלח,- כ6חרונ ס6מרו סח61ריס 6)1 )סס 6יןמיגים
 גגסירסו )6 ממילך 6"כ לחרוג גקר6 )6 ססמורככיחכ6ר
 6חז שקן סמעחי וככר חכמים. ס6מרו מס hlh כו )ט61ין
 ססימגיס כ) )סס ים ונס ס%6ן ס) )פנס מם)סדרים iD5D ס)יממ"י( 16 )מורג5"י סגקר6יס סירוח ס:ניניסס6)ו

סג6מריס
 כנצרת 6)1 סירות )סכסיר דעתן ס)ק6 וכי כנמרני

 ס6חרוג רק )סגסיר 61ין 'ממס כלמד סמורככ לכן6ח,-וג
 גתכ6ר סכור מ6חר מ)ת6 ח)י6 נ15רס 1)6 שיגיס ס6ר6%
 רסיס סס61ל ססני6 ומס . 6תרונ מקלי )6 סמורככסוס

 16ח1 פרק ס6מרי' כמו כמסמע לחרוג עק5ח 6פיד6חרונ
 עסין חד6 . ר6יס 6יט כעסמע סס מקלח 6פי סס כטו6ח
 6לג-וג קמרו דרק) ועלתך )נצר חכמיס עסין )חורהגרס
 סרי כשרס סכתו3 מס וט) 6חרע nSpt )סיסיי טכ))6
 ס6ר גכסיר ד6"כ סדר מקלחו ר6פי' יומר טכ) )6 סדרעי

 ססגס כ) זר 6יגו ולסיקו כסר סיר עק5חו ד6פי)ומיגיס
 סס דם6גי וטוך . D(O עק5ח דר 6סי גכסרוסו IS'hoט)

 רוק6 דך)מ6 חד6 , וכשים סי )רצות סס מקנתדילסיגן
 כלליס ממעטען וטו כסכ מסיר דס6 סכי )10 מסמססס
 דכס' )ו6ע"ג כסר כמב 16 סור מקקו 6מ;-י' 1)6 כויוכ"ס
 דשכח מסוס 1ע1 וככס מסור ךממעסין ho מפרסמרוכס
 כ,ס )מור למס דים ג"כ קמר גוכ) מ"מ דקרךעעגייג6
 ר6ייוח נכמס סחס ניס ומוכים כמסמע ק5חו ך6ף עיליככ) קערי ו)8 ד3כורוח ס"ק 3ס7י6 סחוספוח כחכו וכן ,)מסע
 )ס5ריט סס מקלח 6מריגן )מותרן 7סחס וטוך .וע"ס(
 6כ) , נט 61ת 16ת1 כו %לסור כמקנות )חייכו 16כיסף
 ס"ק למרען ho1 למריק )6 )קי)6 סס יסמסי3ו)ק6%

 פוריי l'hv חמור פער )עניןדככורות
 ומן rDO מן o(h כשליס ומתיר סתם דס)יג ששול)ר 061" ותכוי 3כ)6יס

Sm,1מקלת 6מריגן 6% ט' סוןין דלין ככוי שדם מ"מ 
 סס לסריגן )6 ר)דידיס 1tDtSb מר' רסיס דלין cht"(סס.
nlpDשזין הלון דס9) מרבק )סוכימ ים מ"מ כמסמע סס 
 6ע6י סחס (bntb1 ממסח מש סס )ס וגמרי וככפיס3טי
 מסויון שיט כמס למיסף )ן סוי מקוס עכ) שמגס6יט 161)י כי ו6ח 16נצ )עגין סוס כגורס קננו ר)6 שמר*ן וכ* סוס וכסוי 3ט 61ח 16ח1 )ענין סס סס ג"כ ילדי)6
 ס5ן מס ט) הירכל ר6יח )ומר וזונק ס5ך 3מס 3nPPD1טר
 ויעגין ש6י6)6

 מומלצי
 6כ) כס מקהת 6ס%ו סס המליגן

h~p)למריק 7)6 ג6חלת וס"ס עפסמ סס סס ינפיק 
 ען )עז 516י6 )6 וסנס . 6תרוג עק5ת וקפאו6תלונ

 מ"מ סדמק נמקוס כוס מחרוג ט) )כלך מלסגוסר6סחהס
 כג") . גצו) כרוחק ס)6 6ש ע) יכרך סיחר6 סכקיגןל6

 : טקיאקש שיסרלש טשה ג16ס .מספחך

 לכסיל סגקר6 6סל כמר 3סעליס יי ממכר ומשגס בסיס מאס מהש נוזבמשתיקלח
 פ )ומר יוכ) כמו סכן 6ססר 06 דעתי 6 לשוםפשףגגר
 )1 )סורומ ממיי וכיקס גן )ו 61מלחי . טוס"נ )מייוסני6ו לני 6 וססכיר לכיחו גזם 6100 מסחר עוח1 %ריקוים
 וסרס י)ך. Xb מקוס 3כ) )רסיס נמו לכן סיסים כדיככחכ
 מסרי"ק לחסונת ומפולסס נקוי DI(O רשנו )מקשחכצתי
 4%ן מיק יו ים 6מס וט) 6כיסס ט) סמנידיסיכריס ס6ר ומנסס 61ף כמקוש קדים )ומר סייכי כסדיי כןנכח
 61מ . נחסו3וסיו סרס כד6ית6 סמיסנ 6מר נוסשלכיס
 שעו סל6 סס כתכ מסמ"ק כי דבריו ט) )מוסיףכצחי
 3תמ%ס ק5ח סרמיק פכן 36יו 6כי 3גטד חייכ סכןסגן
 הדרם צמרו וסרי סעדי סו6 כ! 1)6 שסכ גהר סנןסכן
 6כש 6כי )חסי 1)6 יצמק סכיו )חסי owr יטקכויוכח
 סתנ וכן צגיו 6כי מכככוז יוער צניו נכשן 6דס0חייכ
 מתעש פכיו 6כי עככט7 יותר ועזק6מר . הגס פלסתרם"
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 י"*"ייי-kffy'-י-
hi"th~:- 

 -י-
 *שחשו וו ll/ew4 -י**

 )מימר ופה עפר )מיטר נגז )6 סכי זכ)16 שכווודח"3
 מנסר וסול 36י1 6כי ככגוד 1)6 6גע כככוז מ"כ)סו
 סינוס גד) o("s 6סר דכער כ"ס מהחי"ק. ככנרי hSnגג)ס
 סמג7) כ) גרו) כהן פרק סנסירק כמסכת 11DbI כיחוסוך
 מרכס מפסוקים סם ולנתו י3יו כ6י4 ניפו נתוךיחוס
 דככוו וקמרו ))מדו רכי 4 מסכר שכ"כ קמיי ססכי5צוע"ס
 orl עוסק למיי פניקי  סוס לניו )ככוו ק1דס 610רכו

  סבן ביס 1%nth רוססי 6בר בכפר כ"ס למשה"בתביסו
 גש  טתת%ס )וכקנן .  6כ)יס כסקר  קרים עליו י6תרכחו
 ככגוד מייב יוסר כי נתייס סדים יגיר פננס הקפיר ול046
 ס"ק סימרו פסיס ומ"ק( , קניו 6ני מככגוך ונמועביו

 סדם ברנר er נרסס hot סל6 גס לנטוע רמלוסרם)סררין
 06ת פסס יקמר 4נן טגן ערש"ק פסרס על סרבר5לימ
 תבן  לוס יסית  כן  פעמיי ב' יחפר ו25ו סכיו עלומפגיו
 וס6כ) כקריע 5תר ח5ן לו ויסף 6מת פרס  סו5 יחפריחי
SD6 וכוס כ"ס ויקמר ח)קיס כ' וקמו 6כיו( o?ot מדם דכר 
 מסריקו, 3ר3רי כמגייזר לפייגו  6סר סר6סוגיס כימים סיסכי

 : מקראקא  איסרלש בושה נמס : יסרבל לכל ומלוסוחיים

  מפניקס( עפני ו0" ולרן סייס שפס ס' מטסלטוי
 לנשל ש לפנדת פהזר oh עפה onShn  אגשרקיבץ

  לוחיות עננכן  פלי סכסוכ ספר בסבפ1
 h;'bt סספריס סס פנהין סנזפרוס טל  סכוחביןכדרך
 ל6 כספיתח דסרי כרנת וכותב מוחק מסוס ניסלפיתך
 : ס6לחך פכ"ל , וילטללו  טיחיר טד טור סלית לקריםיגולין
  לרפ סנוגס  סוף קי"ל רס6 פיכ6 בס6 לדקרק ריסבויאר:

 וככל דרכים נ6כק פירות נמי ItPntb כה3ק"ר(
 פשור רטבת פטורי  דבל וידוע פטור פתקייס סוייגודגר
 הם ונברון  ק"ו(.  לדף ס16רג  סוף hntbll מתלת גר לסור6נל
fshכתב  פססייס רדידי or 1)6 ותתיקר כסיבם סוס פ"פ 
1)ODob 67דרכס טוסנו תועלו  כמוו מס מפיקס סף 
  טדיף טכיר ק6 דתרסי מסוס tph1 גרע מצרע וטפסיס
 לקרית גזרו סרי יסמייכ ל6 וכוסכ ותוזך  סייומק ומיטסי
 כ"י(  לרף מר4קין נמס סרק כד5יס6 יטס סנון כירלריר
ו6י

 סמן פנססת ס,קס6  גסניל סנר פי על ספן כלי לותיין
 מסני )Sh 6'1 סתמן יצער 06  6ף  לנורקי  תעלויסתפק
 ותכטיר עככס מסוס סן)ס n~bD בגר לנסו) לסרו1)כן
 ו)יכ6 כוס כע65 ככ) וס"ס וכגס מגס סכמן ומגזכד610י)
 דפיתר העכוז  סכין זכר סף כלימודו ועחעסק 7ס61י))0ץמר
 רגר ודימית ריסים בפסיק ריס פורס דס6 ניכו רוסכר"מ
 ומכת .  סלען ספגעכע בררך לנטול  ונסור סרלםסנגורי
 סף )דע"ע )עחעליס  סייך ל6 לרופס )ריכס ס%עסמלרכס
 דסonld 6 5ריכס (ו מקלגס ד6דרכס ועוד( לכח0,)ס,לסיר
 דוס וע6מר כספר 41ש) )פחום כוי גכחוכ )עמוקסריך
 כתכ וכוס , 11DDT )עימר ש;6 וגמיכס עמיקם דרךסוי

 עתיות עזיו סכמצניס סערכם ע) מוישר"ס כסססערדכי
 מדכרי עעעע וכן שחק מסיס וסכם כיו"ט מבכרסשסי

 פסח ס) עלת סקנסס ש )כשכ ס6סרו כמסס6מרהיס
 טסרר דכס0צסס מסוס ר6שנס סי6  6יזס )ידע 6כ'נ16החת
 ממיקס דורך שס סמטיק Y~hl ני"ס סגתכ נצמקוגצכרס
 )מיער b'bt מסטין, 6% לע"נ )עלוס 61סול פגךוכסינס
 מ"ע שמק דסspSpn 6 6% לוס מסמס טסי גרעדס;6
 ק"ו ס0ס לשרין ו6ט"ס למסרי )ן סוי fb1 ליה"כסל6
 סס0פירו כפו ניס ולמתפיר לעיסר *  סף  וס כל וזפיסג6
 יכעיר יתתס ספ5 לערמי לפיפי ר6יכ6 כרפן סטמכסלפיו

  בבדין מעזר 5ך לעלוץ  ים אכן : סע)יוטת ויככססתכציפת
 רוך 6ין ויפסול לפתוס stbw 1D1DI לעיפר ד6יס85ם

 ומרע נקך.נתאסף
 4הי נ' על סרוסן פנוים פרס רגרסיבי

 שבז  וקין פנקס רפי ב' על סהכ זס עם זס ומצזפעןס
 כטין 0טגיס ס) Dp)D 4"י ט5 וסירקתי סעור, 1ס עסוס

 ש כן 1 ן ען 81 .2ם יוו
  ופיחיס חסיקיס סןנס ליחיס ליס סיס סימריס  סל16חן
 6ת6י לרוורס יפ ופפתס עכ"ל. חייג לוס ,ס  סמוכיןכליומין סוסי נ' פל סיחי3ין זס פס ~ס ויקרין לסגין 6סנס:וס
 סיו ר6פילו טפי רווחי להגי פלקס לומי טל סכותכסג5

 ותחיסס כתיכם רסוי ספגקס השל פוחח 5ס ככרכחוכים
 ולגעול לסורח  עסוים  מלוחים ס:סויס  סלקסיס רכלורירו:
 וכיס מניס )מזק ר6"כ  6:ור 6כל  פפור h(S פנסיול5 דמיובי לינן" ראין ותסיתס, כתירס עקרי ,ס ראין  ידעי5)6
 נכס"נ רפטו ים עס וס וגהגין פנקס )ומי ע) כסיסהתיחגי
 ככר ךסor 6 עס or גסגין ליגן 6ס כטתכ לטילוסטור 61סמועי )מ)ק )יס דגימ6 )ומר 67ין כנר, כתוניס סיו05

 יסנק ולין מכית כוחלי כ' SD כתכ ססו6 סןין6סשעיגן
 כתב %סו 6"ר  סס דק6תר כגערם )דקדק ים וטוך .פתור
 סי5 כתינס מייב כלישרי 5חס ואית נסבכים 5תת5ות
 טל סכית כותלי ג' על גתכ ימתין קוינס  פפתיסרין6ל6
 פולסר  סחם פטר זס עס זס לסגין 61ין פנקס דמיכ'

 מפס ועל כסברית זו לוס ספת על כסב כגון Ixh ר'קלמר וכי גיניסס ממפסיק ק)יס ט"י 5ל6 עקוכן 6עוסתם פירש"י , רקריכס onsn תחוסר ל5 סכ6 דסרינסמסמס
 נסרינס רק כתטסס סל6 לקיכו יכול ornl ב)יפירי  ץ.לוח

 פוסס עתוסר מקרי לן יקרינס קמן סרי . ל סככגלען
 14ז ככר כתיניס אורוות כ' lSb סיו ob ס"ס 6"ככלל

 oh וסדם עכר כלוס ללז יסר ומקצבן נטוריי ואחתנ)יפורי
 , pnw מקרי 1)6 פביר כלוס ל6י וסרתיקס  מס1רניססע
 ימי כקריכחן מ"מ קריכם כ)6 דמימיינ 67ע"ג )ומרדלין
~DtD

 סוי מסדרי רמקן 06 וס"ס כחנן ע) ומוסיף ליסור
 ו6מריגן פטור כתכ ע"ג כחב הסס תגן 7כ6 6ימ וסמומק,
 )דיך מסיס סרי דחגי6 יסודם גר 7)6 חג6 מ6ןכגמרה
 מטייר דקיכם בו כח3 1ל6 יסודס לכתוב וגתכוין סססלכחוג
 ו6ס סמ031ר מן 0סס 6ין 16מרים ו0כמיס קולפוסעליו
 ססס 6ין דסתס אע"ג דדלמ6 מ0תס oth1 מייתי ת6י6"כ לגערי כ"כ כככר לע"ג פיחיינ  סבם 7)טגין )ומר אפסרסיס
  עסייסין fh1 רא"ל פחמייב סבת לסגין פ"פ  כמוכמרמן
 כמקן ר% דפתגיסין סחוס' OrD פקסי מ6י ד6"כ כמקןדל6
htnhססס( כר6ית6 כתכ דסוי גנו לפלין מוריס קורנכן  
 נט רפץרי 6י"ךי or1o9 פתיתיןרלפ5

 רכי
 פ"כ 5ל6 ורש

ot~pnתהל ססוסי 
 רמסמתי

  (hr נפי 5ין יה"כ סי6 רכנן
 כחג רסוי olpn דבכל ס"מ 6ל6 סי6 רוגן  רמתגיחיןפג"ל

  1)% פפור כסכ ע"ג דככתנ וסTJD 6 כלום ל6ומטיסר5
 וסדיקה כשזב דפ"פ cne  ס6גי )וער יס (~oitrמותר
 גוייס 6"ע  סריסיו סכתנ סוך פסלי ס5צ~ךון סכתכסו6
 פורים סס גס 6גל כצצכחר פן 6יגו ססס רוגן 1Dhp'ולכן
 5נל בסוית(  ביריילמי כעריכן לוכן כמקלס כתגדשי
 וסכחכ Of פס ,ס סיקרת רק טוסם דקינו נעלפ6סרינס
 atP ד6ף וחן כגבון וס"ס . עותר )ק קודם כמכוכולו
 כלוס 1)5צ וססרחקס סקרינס 6)6 עוסס קינו סוט)דפוחמ
 דכ) ססס דס6כי )מ)ק 51רן . ג)) עעסס ויגו ךסקריכסעכר
 הקרינס רק עמוסר וקינו 6מו כמקוס לגמרי כ0וכ6ות
 ד)טנין 6יע Or1 כ;ומכ סוי 6מד 6וס כלעלע גספומח6כ)
 סקרינס סיסס ו6י)1 דמיך 6מד כ016 ס16סיוס ב' כנסמיוב
 o"o1 סכסונ? כ%6ע חסרון נסוי סטור סיס מפססמקרי
 שחמסין שסו 6ר' סריך ע6י ז6)"כ ושע ס6ותנ6עלע
 )יס תפיי פנתר פגקס )ומי כ' ע) סכית כות3' כ' ע)דקחגי
 גר(פסיק עיעץ לכסו ור' 16ת כלמצע 7ספסיק עאחדסחס
 כגדון ס"ס 61"כ כסכי )מ)ק ר)יכ6 מ"ע 6)6 סיעתיותכין
 ד6סול munb ט4ס סגחוכיס )עונס דמי ו)6 . עותרדירן

 לחצר XDb ד6י  פעסס טכיד ק6  ואכלן רס61יל!סוכון
  וקרבן ומשו שס ום עסרידן סיס 6ס 6נל למ"כלקרכן
 שפר בממר גיס סו6 פפמס ל5צ רקרינס רסליאפסי
 ג") וצון . bw נסס )16 וסרמקחו מקריבתו ולפתותלנעול

ל0ם6
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 108צז קכא קב קיט הרמ"א ותערבותשאלות

 סכותכ גח) כ)) פרק כמסיס hPtb7 מס6 לסיסלסנים
 כן 6חס )ידע מעסכן קרסי ע) לוסעין סמן כמסכןעכעי6 )מ6י מסרס )קמן ומוחק כוחכ ופילס"י )כחוג ט"מוממוחק
 . טכ") ססעס תעמיס ועותק כוס 61וח כ,ס 6וח וטחכזוגו
 פעמים למרס סוללך hnb' ככס"נ ממיקס 0"ך סויו6י

 שרקון מסיו כסעס כמסכן עומק ךסוי )פרס 6יכ6סטטס
 כותכין גסיו לרסס ומכ"ל ~ntsnib כין מפרירין סיוממסכן
 קרסים נ' ע) 6מד 6וח טחכין סיו ד)מ6 ג,ס Pthl -,ס16ח
 פרבעיכן לותר ריין ענו  בן blon יווטים סיו ועי"וביחד
 דססיגץרין שילו רזם סיו תוחעס כ' דנפפכן ס"מ סוסיותכ'
 גבוס פלעי סתרי ותופ סמליכס.  פלין וק מפסכן לפרול%
 בסיי 6י עמייכין 6וסיוס נ' 6יזס פל סנהס(לסוף

oa 
 מכוס י5"6 תמייכין 6י 15 ת"ס 16 תגרישו גר 1%מסמטון
 6חס כעסותו פדכחיכ סכל סס ולתיו נגלסיריוכיחכיס
 סף מפסכן למרין סף 6י י6דרנס תחסין  למרו ול6עסגס
  סע סכך רוסס פסוס 6ל6 שוחיהם ג' חיינו ל6רק5מר יוסי רני סחם רמתייכ כמו כעולס 6יתיוח נ' נכלעתמיינ
 כגמרכן וקתתר זינו כן ertb לידע ממפכן קרכי עלכוחגין
 ס"ס וח"כ סייכ  כסריס כ' טל יחר סריטס  סרס)ריכך
 ממיקס  ררך ס6ין 6ל6 5חר  נחוס כס"ג לחימר  לןדמוי

 מס% לסיסר רשים לסניך לי נרמס ושך .  נבךוכחיכם
  סוף 1Dbt" כיין  לסגין כחיבם טלין נסמטחין סחסדמותי
 מטית  כסב נ))גיחח )ס)( ומטס  פרסיים סל ODD לצניןכירם
 מרין וסוך לכמחילס למחזירן דתוסר לבנקט גסן6פסר 61י רפויין סיו ~ob  ולסתגרן לפרקן סדרכן פרסיםסל

 פחיכריס סחוליות כיו 05  מקוס ת5ל ד6סר  ת6ןולסילו שוי רסויס מיחס ד6ס  מ41ות סל ממרס לצנין וכןלערסן
  יקסים ופעתיס  6ותס  מטיס ופטעיס מפולריס 61י9ימר

 : or  כגרון ס"ס 61'כ כרישיחס

  פס ומתקילים מופס סוקסת וסעיד גדולי קךיר סס סיס  לובלין בפכו.  סכיסגין מס טל  שאלהקכ
 כחדרים סס ודרים  אנס סעעיס ג' יסר6)יסמרכס

 סל  ונכיסס כוסים  סל סס סמךריס  6ך לעירספסומש
 סייד נזמן ר9 נסס דרים סריגן וק לססורוחיסס סקנסיל לכס ומיומדיס OOD 6וסס סוכרים יסר6ל סכני רקכותים
 סקעיסב~כיסמ סכותי ככהי ג"כ  ומסתפסיס יום מסייס פחוסוסוך

  היסנין נו וכי%% שכשימס  נסי כגי
 גכגו וכן  פוסיס יפס 06 עירוב כל6 סטיר נכל סס)טקט)

 בעיר ור מש מחחילס כי קלס .ביסחנס "ךמתרתוייס
  סס ור  6יט ועכוזיי כולס סכנו כל כיכיטות 6מריסרבל
 סס במח6ככ)יס סהןידיס יזמן 05 כי כותיס סל סטיר כלרק

 לניתס: סמיזריס סיויר עבור טד ירריס nIDWD מאריסר46ס

 ססדמוניס סמכו עס פל לדקדק למכיס שיעמיס שובהה
 . לחלק יפ חס גורר 61מ"כ זס כרכרססקילו

 ר5ירת כט"6 סי' סוף סכור וסכי6ו סרפכ"ס כסב כירע
 נסרופת פסר6"י ז"ל כ6מרוניס ססכינצ וכן . ליסר6יפ
 סלסלם פך בוסר סהורמ רצין נומרוס  ברשיית עי סי'סרבן
  61ף  יוסף כיח ספר סמחנר סג6ט עמו  ססכיס וכן ,יוס
 וסוכימ 6וסר 5עו ים פסלסיס פסית 6נל יוס  כסלסיסדוקק מעיירי סיוכר סרך כחכ פוכר 167רח כחכ דעסרי"קע"ח

 6חו כיח ינטל ככיס 6ורמיס ר6פילו סג"ל נתסונסעסר5"י
 סר5סוייס סמכו זס טל ורלי h~onl לטלטל )עחריסכולנו
  0ס רר מסיס נטור מעיר כ5ותס לפלפל. וססירו בגבלו1"ל

  50')ן מקמר  15רחיס  )קר6יס סס  סכ6יס רכל  קנועיכרבל
 חרריס ל0ס סיס ו6ט"פ 6חח נפנס יוס מלכיס ססדרים

 5ל% רירת מקרי ול5  בזם מדק  6יע O)DO כלעיותריס
  6ך . רטיריכין נגמרת כד6יס% לכ"ע סיגם 5צ bwpכקוס
 רי3 ס"ס( )דף סדר סרק ו6ית6 עס6 )דקדק 'עגנכסיו

פ~
tltnhD1 7י h)9D 0זי גם חוגךק )6100 שיקועו 

 ססס  י-:מרי יכו' עיניס לתיור פסו קמרו  מסכ'ר וסגישוכר
ו"

 ייקלעו 5סי זל 6כ5 כר מייק ור' יוסף נר  מניני
 יפוגדק מר5 כותי 51ח6 פוייקלססו6

 כסכתי
t1Dh מסו 

 פתוחים חדרים כי ים פהוק סחס יפירס"י יכר, פייסלמער
 כסס נכיסין וס%כסל6יס)חלר

 ונוסרי
 . כסוס זס על זס

 דסתס לביפר וליכול ייסר ד5כשל6י כסריי פפמע קפןסרי
 כגשתניפיירי

 016ר mth ר6ין רס6 למ"ק ושיכין כמסגו ועל )לק  נססנשום רס  מסחט )6  לסיגרק b'ipb1 ייס שלסיס  פס
 לגכיס נעליס 00 ר6ז קנוס מנית נטל סס  כסיססייס
 טכסיו ו%'כ זס טל זס 6יסריס  6ורודס כולס כסיס6כל
 . כשלטל לסור סיס וכלין כעיר קכוע סנית נע) כ,ומין
 רבוי פוירק לססי1S5pb  5 נחחלס סס סטירייסר5ליס תרי ג"כ סחס ריייי פסיי עפירס'י סס  רמסעעולע"ג
 רירתו סככר כותי ומך יפי5ליס סרי מלר נססות ניסריירי
 !% סניגור רטיסר למיער b)'h ו6עכ , עכ"ל כוחיעחכירי
 כי: ריירי ריוו יסר5ליס כ' תכת רק othx)bc פכחסיס
 ~bo(ctb:c סכחכ סתפורסיס רס"י דגרי )סחיר קסםפית
  י:ר,לין כ' ריירי כסוי נתחילס וע"ס זס על וס16סרין
 5כסי5יס כ' גיס ריירי רסוי ר"ל סכי קלמר סוסן ססטל
 קיניין ר6ין 5ל% ליסמיעינן hnh ול% סכותי מן סכרו1ל6
 . סרר ריס כרשית% 6חד וכוסי יסר5ליס ב' רק זס עלזס
 מיגים סמטיגן ופ"ע נסירס"י  לסייח -נ' רסוי *מר נוכל*

o'b:crhlנכית לרי-סס כסקר תסחתסיס סכיתיס כחרריסדרים רן!י רת6תר ולזמר למלק וקין זס. טל זס  6וסרין 
 ,סייסטות כסכו רסרי %יגו חס el)o 6חר ההכיסכיחי
 לו סיס רתי כטרקלין ססנחו חכורות ס' גבי סררפר9

 מכילן מפוס עליו 5וסרין %יי כביתו וסוסייםחלמיריום
 מסכיל ר6ע וצור וכי' 5חד נמקוס ויסגיס %יכלין כקילובולסו חסיני כבית וכסול ניסיים חסמיסיסס טסיי ככלמסחמסין
 ו)קיטיס כסכיריס יס"ל זס טל or 1ל6 סליו ליסור רסיחילסם
6(7

~)t1Dh 

 ע"ח סירס מסרי"ק וכחכ וכו' )מממיר כסו
 כימן ט:מ'ס כ' ד6יכhptll 6 סקר6"1 סג16ן כחכוכן

 עליו פי6סר1 כמלחו 5ין דוך6י עקיס לסס  ססס5ילכסייט

 ות"כ כימר כניח  כולן רעפתעסים DD(' ל% סכיכלוי

כנרי
 or טל ,ס יקמרו 6ס סכטיר לכיחיס חילוק דלין רירן

 גגרריס לסיוח  סגותי כגיס רתסתמסיס עכרי ל6 ורלי ל%5י
 לטיל כעכו5ר ,ש טל כתכוגס 60רכסי וכבר . סרוסי6הר

 : ש"ס פ"ס סינססוכוחי

 : קי"ג בסי' י'ב י'6 6וס ס6לוס סחי עלססינס

 גירושין קורס מרסיס ג' ניס סגמלס סגרוסס כנר  לקכאע
 מורס ב"ר חיך לסיס% ל%וסרס רלו סיססכחבת

 לע"ס . מיסס קודם לוחו גתלס גבי מכ6"כ ל6יערומידחייסי'
 חכמים מלקו ול5 )"ל סלגס לטלין פ"מ לסחעיר סנרךסיס

 לסיר רנגירוסין לפרס לפוסקים לסו מיי ר6ל"כבחקגתס
 לפי וכ"מ נגרוסס ס"ס וס  נעגין עיתם ססזכירי פסיפוכל

 מסיס ברסיס ג' סטטס נחסוכס סו6'ס סכתנסטעס
 כמפסק 6נל onh5 סחלב סיחזיר 6ססר  חדסיס ג'מנחיך
 05 6ף סחלג  יסוב ול% רריס )פסו שלסגיך מרסיססלמס
 נ"מ לספתין לריכס ססרי בנרוסס כ"ס 61"כ לסדיקתכלס
  למלוג לס ספסר ס6י סכחגס פסוס hDYn סל% מגט6מר
 otlun סם% ג"כ  לעיער עיכ6 לסנט% תוסס ל6סרילתס

 ממסו סל6 כמו סו6 סכית6 דל% רע*ז6 זס מסוסותגמלסו
 סקר6"ו וסני16 סר"ן כחב וכן נגס 6ח סמגקס הוטס)ססי6
 ו,ד כו' סייסיך ל6 רעיטוט6  מיעוטיו 6100 כ)כע"ה
 רגוכל כתא כ"ס . טכ"ל לסקל סיתטין דרנריסס 6סורססי6
 לגירוסז מיחס כין למלק נחקגחן תכעיס חלקו. דל6לזמר
 גתנס סתם ר6מריגן לס5 6ע"פ פרס פדפרכיגן orsורסיס
 סיר לינס6 עותר עם * נעלסו לעיכקתנגס

 ופרכיי
 סס

עש6
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 %44444 ףשף44 444444 וש4444ן י444*8"*שילרף4יהאגתן

 זל6 ס"מ ט' לכיס לכיח לילך רדופם ס"םס דחוי"מכ6
 כח וס)כח6 6דעתין ל6ו ס0 וקלמר כחקגחס ח:מיסמלנך
 (?(hD סרעס מכוס סגמ)חו יפירס"י , לסור גמ)חומותר
 מח bnh' לפינקס קוסי6 דסרר6 לדקיק ים וססח6עב").
 061 כתקגחן מעקן ד)6 וכו' רר1פס מיחס חגיגן ןס6סרי
 6רעת'ן לש לעלי thnh bp 6"כ ס6ף רמת )סוךיפ

 )16 )יס דק6מרי 60 כרמך על 6)6 סיגי מם ליס)יהרת
 וססת6 קלמר. נמלחו 16 )מגיקס כגס )תגס מסו:6דעתץ
 )סגס6 כיס הנמק סע6 רחייסיגן ופירסה כעשכ)6
 נסיחס כמו כחקגחן מלקו ד)6 מטס ((11Ch tnSD?סיח?
 כגמ)חו )לסור סיס כרופס לסיתס מחגיתין ונ)6ררופס
 חייסי' ד)6 סגי ל6 טעמם לכחדם Dwn 6)6 סירס'ימטטכ
 כן י6ס נחקגחן מקקו ד)6 טעמ6 טס 6)6 ח:מ)?וסמ6
 )6 כמח כמו סלי סוי חקקו )6 מכם ך6ולכס דירןכגדע
 )סיתל גל6ס ועוד . תנמ)סו סע6 מסם מעלס )סאסליק
 מס6 שמיס כמו 6סולס דגרוסס רסיס ל"מ :סכי6ממס
 פסק 1ק6 תגס6 )6 מבילו וממקת מגירו מכונרתדקחמ
 Xho"' וכתל . טכ") גתגרטס D*St גח6)מגס G(b )"והם
 סתגס6 ממח קורס גמש% ר6ס סג16ייס רקרקוכמכס
 סגמ)חו )6 6כ) מגיקתו ססיחס ד~ק6 מכירו מגיהוקזמסמ:

 , כמרוכס סק6ר"ו ססכי6ס כמו 0פוסקיס ס6ר כחכווכן
 נין כמיחדי נין חצילו עמקם וחגי פסק דק6 ע6חרוססת6
 גמ)הו ד6: ק6י 6תר11ייס1 3"כ מדיוק עמע6כגירוכץ
 כעיין מנוהך כחב עוד : כימת חסוכס סי6 % ו)דעחיסרי,
 וט' סקריקין ויין 6גפרוח otrn כסן יכ י:סריסדסי' )פירס"י 6פי)ו ר6כי"ס כסס סגו,ל פרק סמרדגיככתכ
 וקן וכר שסרוח נס; 6ין סלי כעידני גורס סיגיוכחכת
 נעזזי משס סו6 56)י. סמרןכי ספר כגימודך ממגיכתמת
 וככר וק כענין סלי כמרדכי מונס דכר ola מ63חי )6כי

 דקר מגבחי 1)6 פטמים כ' מע)חך 6חר סעררכימגדרני
 כטרחי )מעוג 1GDba מסמוס !)6 מחק cta סם ג?165)6
 טעום כ6ן פקין קימר 6מ ספליט עיהר וע) :סגסחי.נמס
 די! נסס יס גמי רכספריס 07"ל )פירס"י קפינו וס"קכ))

 כ:קדיקין Oto 6ס סקויען ודת נ6גפןוח סיס 06עפרו:
 מססריס הכעמס טייסי י6 ויולי עס)ט)ין כ:6רותיגן

 נ6נפרוס סיס 06 )כעליסס כחגם סספריס למחויר5ריכי0
 כסולר כעו כסקריקין סיס 06 )כעסיס טיפ למגשירונס

 6ין ונפח סספריס ססגימ זען נגהק מקוס מב)מקרקע
 דנהסס נכ) )פדורן יריך רק סחייס ע6מ 6מר כססוגין
 וסגים סנרם ס:6 1ס6גי משהטייס ס6ר כמו כססכגחן

  ~DnP  נשל כך סקרי"ץ, 1ל6 6גפוום זין כסס 61ץסספרי0
 . נפיי מוגס דכר ס6ין כחכתי ככר 6נ) 6מיג6 ק6וסגיכנ6 מיממי כי דכר כ6ן )סגים ממר מכרחו ממס ו6סססוכ
ODSסקריקין יין כסן 61ין כתכ 6סר"י סכסגס"ת ככחכח 
 6פסר כסקריקין )קמן 06 6כל ג6:פרות לקמן 06סייגו
 6' כסגנון ערס וסב) סמרדכי כרכרי סקריקין דץ כסןריס
 מטלאך סכסנ ופס . שרך ))6 סספויס לסגים עליוקסם
 hsm )מורגם סנעח ככר ר6ני"ס נמז0 וי5כ"6לכגיס

 כטיחך וססוכ גריס דככר6 )ססיק6 ד6פי)ודשמכדימ6
 6סר וסו יסמם עורכי כסי מ63ת סכך סכסכת מלמרתסס
 . לרכז )כ) י סעיד סוכן פסיס וכן כס6לחך )ססינרפיתי
 לי 6סר מסיס סורס עכשוי 6מר לך סחקגפ ,מ)0ומנס
 ומס מפרד"ס כמכעס פליקס דכריס כו וסר6ס שצ6כק"ק
 רסוסי כלסר . מ ססתוס כ) )ך 61פרס סוריעגי )ךסיקסס

 : וסקס סכסכתי, עם עכסי ססגוני יד ססינסוכלכר

 ל16רך סיחיס ליב סנקר6 יסודם כסרי שכיס עיק נס מ6ת יסנ6 יס*תכס לשלומכםמכס
 ע"י מניתש ס% עס סינוס יענןנ פכירך עסיעים
 כה שהי ס"לחש ששר : עוכיס ולמעסים לנמרסינשנש

 י סיעו עשענ ע,ככ ע1_85 85עי
l'hDטמ6ל יד לו ob )מח)עס ורסיס כ)) עמת דמעו גראס . ימינו יד66טר כסוי מידי כירין תפילין מגה 
 ו6סי' ספוסקש מקלת לדעת כסמא) מולן ימין רגלד6טר
 עביט ץ סנרך וכעין כלל. חולן 6יט רגלו וקטעם 06סכי

 נקי מחס ידרים כ6 )טגץ וס' ד' מנגח סהר סרקנחוססוח
 ככופר ואייך סור דגרט רשתו:סות ופירסו בע' כופרממלי
 . כלל 5וש סייך ול6 מ6ס כטפר מיחייכ ד)6כמקוס
 דגרט כתסי)ין סדין וס61 מנקמות כר~יכס וו סנרך שעווכן
 כל 6דרכס גסס יד מימין n'5hDD b~pn יד פ ס6יןמטס וכי ועומוח פטורס ס)6 תפעין כס יגיח למס לונסתרס יתץ ויד ומאתר רממג6 ח)י6 כסס כיד דכתסי)ין וטורימין. * סיחס י6 שעו ntlhnD ידו וגקסעס ימין יו סיסמי
 ספוחך וגוס כפטור. סכוי לי גראס ולכן כסס. יך דייטסכן
 : טקראקש ציסרלש טשח ממם . כמפקכם וסגיסיכסיעיכם ויפויך טוכיס וכמעסיס ימופס לנמרס יגדלכס וסס"ייסג6
 סל עי 16 מסר סולטטת 6 מגשיו סרב יני עלמכג

 נרסס רינ6. דעלכוס6 ויגף כ,ס 6ערי' 6י ללמות-
 סמי ומנהקי פלסם וססולסגות דססררס 6מריגןוויקי

 )עטפ
 מסיו מכעס ק וגמעיס מעירך ור6יס פירנס לעי ומוסליםסררם
 . סגי נניפ יסרבל מלכי ס6ר וכן פרס עלך כורם ע"פמוס)יס
 ככל סמדכריס ר6ס יסורס גי' מן)יקין נמס פרק מ5י4וכן

 סמנמום סרק כסוף 610 וכן מקיסר ע"פ סגחמגסמקוס
 סס וסירסו שי"ס דני מווייג6 רסיס מחס וק6מר01)סכיס
 סעיגסו כש סגסי6 )כיח למורס סיסש מיגסו ךסקיסרסחוס'
 וק , ורב מורס לעגות סקי0ר ככיר ס"מ סמדכריס,ר6ס
 סימן כחס1נס וסרסכ"6 רע"6 סי' נחסונס סרינ"סכחנו
 . -מ!:יח6 זינק מג5 ושי מסגי סמלך מן דרמותחר)"ו
 nlSopo מרץ, 1ט6 )כך רבוי )סיות סקריך כחנוומיסו

 hSn סיקתגס מי Sah סס סס"ריכו וכתו :)יס:סגחתגס
 וכש כגור: כו6 06 כוי; 6ם )יחן :תיר סקנססמרלון
 ga' כגי ניח :סגי 6)י חק5ריס רכעי: וכגיח ר6סיןכים כסגי 136 ימים היכיף ס' ירקת יועץ כמסכת iffrמדרסו
 סמ)ך מיגעי 06 6נ) וט' כינ גמע כן )יס1סעסמיגיסו רדיגר6 תרקכי עיע6 גיישס כח bmt שמרווכמו - סיג משן ותיגח גרתו 1?ס מנך ע"ס tr1r(1 ססוסירסי
 וכן , ומוטי) מסגי ססו6 סכתנ :"פ סליסס סקס)וקכ)וסו
 ועלוס. . וכל סמלן מנוחן ורכוס וע ג' סי' ח"מ מטולכסג

 : סקר%קש ציסרלש טשחמגלי

 מסגי6ס( ידעני 6101 , ירן OtDD שסם ס' מעםמורי
 טעם יועצו 06 גססי ס6סנס 6ס מעגי לשאלו:קכד

 כמדיגם ?שנסג כגתססס ס"ט מסעג
 OnD נזיקיים )סק) עדיגוח כסקר וככ)) נסרסעטסרין
 : %סמט עס ס) )סס יס ו6ס נסס עומס 61ין סכוחיסיינות

 סמוום נטגין ספפיגס 6ח ממוכר %ק גוהקתשבה
 6"ר וט עכס 6חד 5ד1 מממק טוסין 6יןת"ר

 gh 16ער1 לob 6 )י 6ה קומלו 06 )י 16י וכאי כןיוחנן
 יאמרו סמ6 16מרo'bmo , ob 6( 1 יחדו סמ6אומרו
 הקילר סליו )סמוך מקוס טכסיס טוכסי יקמרו פ)6ל16מרו 6יכי יר6 כי כדכר קומר 6ר וגן , סגמר6 עכ"ל נסיכשו ופוסעים גס ילט 5דינדס גו( דרכי יסריס )כי אערסקר6 ומסקי למרס פש6ל Yh אמרו ל6 16 אמרו )סו6ינטי6 יחי נמעסס נקי6יס מכמיס מתלמידי 6יןסרע6ין
 טכירס שכרי יקמרו ס% לאמרו ס)6 אנכי הר6 יותרשך
 )ומ)6ך לגמו שחין קמרות סמןיגום גגי סל6 מקוסנכ)

סמויה בי סין ש"כ סבסדם כטיס מקודש כ31ס יסע וסיט )ס"א עפצו מנןמומ ש הטס קהם למ61 עוכ כיראיתי כי מנס , 16הו סואץ למרום מדיטפ כגי למס מותרסיס ל6 061 ססונחס יעטס סכ6 לי ומס ססס )י מסממוח(

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



 195צח קכד הרמ"א ותשובוהזשאלות

 כדין כמו נרפס ניוסר 5ריכיס סהר משמיס 66סמדיטח
 סג6פן דשסק )ת6ן )ו6פי' , עעי17 1)6 דגו ס)6סמסוךיס

 ט) סומכין 61'ן )כ"ט יסמן 6יט סלי ע) ע"ע 06ריסכס)
 ק5ם כגחיגחי כמגס 6ך , 610( טרטור ס6ומריס ס"גוחסוכרי
 סמוחריס טס3וריס רק מסריס גקר6יס קינן rh גסססטם
 קמרים )סנטת חסו7יס 6ינס כי ע)יסס )סמוך וצוחרסם

 כו סגמ)קו ס3ח )רח )טנין מלמרו וכמו , חיסורסטסגין
 מסיו רק מוס וס )יס6 ס2_גמיטיס ס)6 ות"ס סמליכיח

 כסנסום וכתכ דיכמוח, פ"ק (bwh1 *ססעודיטיס
 לסריגות סיורר הטס קלת )מ5ו6 ים 06 ש כנדוןגס וכסכי וסיחר, חיסור ס6ר 3כ) דס"ס IPP 6"1 3ססמלרכי
 מקמר מ"ע וכסס)כס כדת ס6יט D"Dh , וכמוחסמעסרין
 טלייסו )סמק ים מסויים 61יגן סו6 סמוחר סונריםפסס

 ס6ין 61ע"פ , מיסור .3ו סגוסגיס )המריס עליוהלמגיס
 כעסו מס 1671 סס סקר( גכי6י )* גני*ס ס)טויסס כגי גני6יס ליגן ob מ"מ כסיחר פסס ירט 6יסכ)

 סס ע"ז טורדי )16 ס3מ") כוחיס ס6מלו וכמו ,36העיסס
bShגוס כיו65 פעל לותר וגוכ) , ניויסס 6נהויסס תנסג 
 כיין מדקרקין 6ין ממוגות דיגי 6מן פרק כירוס)מי6מרו
 נעור )טסות סם)י ו,ס . כוס כיש ע) ססמ;ג וכת"סנסך

 : מסגי6ס העגי סדי%

 3ן נףגוק ר3 6מר גוסך יטמע6) רני פלק נט"ונרמיבי
 -)יח 7סמו6) סתם וקלמר וכו' נסך יין עומס יומו'

 (~Shtn )יס ד6יח סחוספוח סס וכחכו , וכו' דלג)יס
 וס"ס כסחייס 6ף ומותר גסך יין עמס היגו יועו גןדמימק
 עד כו' hpl1 )16 יומק וכן ע"1 נסיג 'וזעין טפילןקטמם
 ס)מיוי כחוספוח ל"י esn וכן כסמ61) ור"מ .משגומסקו
 לסכ"ס סילמו ועוז סו מו' כסמו% סדכם 7ססקור"ח

 ס,ס נומן כי סג6ומס 3חסו3ח סכחוכ לת"י כסס1סלי3"ן
 וגסך רגי)יס 6ין עכסיו כי כוחי כמנס סג6ס הסור6ע

 כהין ןמכוניס otltlh)עכודח
 יודעי

 ומוו ומסמסיסן ס"1 כעיכ
 "נס )גגות ~Dl(Ot 6גor 1 וע) , יומו נן כחיגוקהסו

 ומלכוך צמיגך מגי כ6 )ר"ח ר"י ס)מ וס יכר וע) ,כחוכות
 שמיך נדחיס 6פי6 לעלמ6 כיין כותי מגט מסחריומלחיך
 6יק מש נומן דסטחיס סלמס ר' 6מך[ ך6כי 36יך כסספסק

 יוע6 ה נחיטק מוסק WP cnh1 נן ;תינוק 6)6חס~כיס
 וסחין כמסייס 6ף )הסור גסך יין טוכס ס6ע1 ד6ערככמ361

 עלס )6 וסקוס )ומס וסעס )פסיון נכס) סת)מיד ;י ר"ת)1
 וכחט (or סס וס6ריכו 1ג1' כור טיס 6)6 )נו(ע)

 הנעגין זכר כנ"ל סטחיס גיסיך ע) צמרו כיון 61"ח)כסוף
 סעגסכיס טל 6ל6 נורו ך)6 ה"ל , לנחירו 5מר מגיןדבריך
 עיסו טד כו' )שוח וים לב"ו מגסכיס מוו )6 7ססח6וכיון
 סתס ט) סגורו כיון 3סג6ס נחיר סיבך ייגס ס"סקסי6
 וי"ל . סטטס וס סייך OtD גס 601 , כטסיסס מסוס"גס
 מפחס.וסמגס יוהר כסג6ס )לסול יעם מחס טל דגולוזמוני
 מסוך סנט) עחס 6כ) , )ע"1 )נסוכי דסכימי מסוססייט
n'baעכ"ל תעש וסעתמיר כסייס ול6 כסתייס )בסולטתיס כנססי 16 וכמגכן ;ססס לסיוח ייו ט"ו כפיס י71עין 

 )נסוף וכחב 63רוכס סרבתם כחכ ס6)1 וד3ריססחוססוח.
 6) כסג6ס ייגס סחס לסחיר )פ להן נרורס רייסע"ע
 עב") מוידין pe1 61) סוגנין סיסיו מוטכ 4סר6ל (OOסנמ
 16ער 6גי ומעתס . סר6"ס דגרי קכ"ג סים! סטון כחכוכן
 ר"מ )זכרי ססכיעו ס6חרוגיס ססוסנךס סב) לע"נשי

 סתס ולסרו יוש כן pwn, כעמן כרכ ססלכסס6מרוגיס
 פוסעש 06 רכייסס 0) וסעשל ספמהם )כ) כמתישייגס
 DDIDI'~ ככלי וסו6נמנם

 מקלח 61דרכ6 , כס יכסלו
 )גגי ר6יס ק5ח ע"ע , נסוקס 6פי 6וש 16סו-יספוסנךס
 ע6טתיסם טקנפ )ומי, לסם וגדועם עעסלקמדעת
 םלPS)1bn 3 ר"%ם סנט כמו , ,ס ניסור סימר16ונ
 6ע"פ ססס כעשנןפ סי~תירס ממיס על ממט גיסיס

 ור"פ ור"מ ס"נ רכייע סמקעין ע) )סמוך סיסייגס סחס נייסר סכן וכל , ממולקים לוקח כרח כליסורססו6
 iDh יומו כן כסידוק אמסיר כסמ361 סססקוסל6סתיס
 , יוש כן יחיטק רדמי ס,ס כומן ככוחיס וס"סנסחייס
Dtthtס)ג1 טייטס כוחי למגג רק עספיק סגו וס ספעס 
 סר6'פ וכמט 3טתיסס ממום סופסר ייגס 3סחס ל366)
 וטעעיס מתוספות ךכרי כל סס3י6 6חר וי"ל 3סדי6וסטור
 סרסרו יעם סחס 36) , סגו ניין כוחי )מגע מספינקס6ש

 6)6 סר6סמיס ר"ת דירי טל תגר קר6 )6 סי"יסחוספוח מדכרי גר6ס וכן , יסתירו טעם 6ין נטח'סס מסוסנסוקס
 נגע חסרי ומלנוך ומנימוך ועינך מגי סכתי , כותי D(Dט)
 , ספוסקיס( דברי 3כ) נגרס מ613ר )וכן . וכו' )עלמךכותי
 סחוספום דכתכו מ6חר )ומר עקוס )תקי)ין יס עקוםמב)
 )סיום דיו גיסך מכס סיס כימן סטין יצטחר)כסוף
 , וט' כסג6ס 1)6 כבטייס )מסור וכסו)יסס ממיסכפחס
 נחפסטס )6 כי לסק) מקומות 3ק5ת בסגו וכפחומעתס
 וסחירות עליו עממו פח 3ירוס)מי ממרו מכעס יסרק)נר31
~)DDכן ממקומות נכל כפת סיתר שתפסע וכתו , נפם מיי 
 מה מפגי )סק) סוסנו בתקומות סייטת סיחר )ססגתפסט
 נסס ,(Dlp' ייגוח ob ;י )סתות )סס 6ין אסריבפס

 61ע'פ מקומות כסקר neo י6פ1ח כמו סייגוח)סכסיר
 וב) כייגוח מס6'כ כתמן לוחו ססחירו לסח כומסס6'ן
 )חמוס טכ) מ"מ למחירו 6מר מגין דקריך נמגין דג6סרדכר
 סחוס' סכסכו וכמו ככס"ג גורו )6 סוחחך אפסר כיונומר
 איסור מנס נו סחין מקוס דככ) ,~sff סיקס איסור)עמן
 ד6סור וע"ז ס"ק ד6מרען ;וחי סל משר ממיר ל6ט"ו
 6ככ6 )יס מפקי ספ6 ר3 סתס למרירן o~Dhl חחגותמסוס
 וס"ס , וסתי )כיהיס )יס ונייחי 6חי ר3 וסחידמגוח6
 סכר מגוירת ממורס סי6 יין דנוירח אע"ג סוס שתן)יין
 ננזר רק ככרייס6 1)6 כמטס )btoo 6 איסור מלינודן6
 י% ומ"מ , דס"ו ס"ק סחוספוח כמ"מ ס6מור6יסניעי
 כסג6ס אסור יינות סחס מסיס כרמוס hpll סייגו)ומר
 )6 כ)) s~(oh ג6סר דאינו )דינן 36) , כותי נמנטאפוק
 כסעס 4 גל6ס וס ;) . ניוחיסס סל מירוח עס6רהדיף

 ומאיקס , יין 6ס כי )מחוח דכר סוס ספין נמ7יטחסעקי)ין
 T9DO כמטבל רק כאחי )6 כי ךכרי ט) )סמוך לומר)י
 כרכר אומר 6גי כן , סחורס מן טמ6 6100 מע"ס ק"ומדין
 )משך )6 6כ) )מסיר טיס ק5ת לסן6וח רק כפתי hSDוס
 סלמס 1DDnl כןתר נו גסגו ס)6 כמקוצות כ"ס , כ))ע"נ

 יסכת גדר מסורן וכ) , )סטת סיכור פסול כס61נידיסס
 ומ"מ . מיחס מיין דכריסס על מעוכר סכל , זלכגןגמ"ס
 מכודיס מקזי כ)6 סגל nhlna 6)1 מדכריס )גוע6
 נמדיגחס מיסמכו מס טל )סס 1יס כמגיס רק מאדיס~4גן
 מסכיל סרסכ"6 דמתסוכת ו6ט"ג . ;סיחר )סססגזמס
 כדגר מסוד מקרי ד)6 67ע"ג עסמע קייט סי'סקר6"1
 עימו, דגר אוחו עי ג6מן 6יט ע"ע ;סיחר )1 סנטוסאיסור
 על )ס6מייס סיס מסוזיט גקר16 ס)6 כעס סרוומיוע"מ
 אפילו )6תייס כליגן מסוויפ כסקר רייס 61ין כמכועסוס

 ומסוד ךסו6יל סחס דפקני 3חסוכס, סריכ"ס כע"סכסטטס
 על חומס סייט מ"ג סימ סר סכועח ע) מוסס 61י%)עכור
 נסס ג7מס oh 6כ) , rJaD 3ר נ7נרי כמפורססנוטחנ
 מסוי 6יטכסיחר

 נכי דמוי עיזי , וגלמן כלל ססנהוס ע)
 מסוייס 1Dnh(h דמטיזי עגו אמחק ד)6 ממקסכומת
 לדקדק סחין סגי מ1ע)ח )ומר גוב) ועוד . וזוק6סכועתן

 ערקןקיס 6ין כקמרו כעס מב"ס , סוס פוען מדקי יותרכו
 סכין נסגקדרין ס6מרו נעם סתוע)ח ך,ס1 וגראס . גסךניין

 פמש יופר נו )ממעיר )גו 6ין )טמר פגיס )ו סיס מקמר16 כי סשרס, מ! מסון לטסן D~tta עי רק נסגסזריןעמגש
 וכש מלס )וסיף ד)6 ומנו מז") 16 סורס ס6סרססמלינו
 דסוי כלטיק 1nDD )ענין 3ע'ע.סיטרו

 כס)כנש~
 עעמ6 נ)6
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 קבה קכר הרמ"א ותשובותשאלות196
 סכחכ כמס )סק) ם)יסי חוט)ח ועוד . טקס )ועיף ד)6וסט

 כיין )סתרפ16ח מחמירין נים רג"6 סי' 3חסוכחוסריכ"ס
 מסוס וניסר ס61ע סכגס נמואס 1iteh)סך

~ffu 

 כעלי ריגז
 כמקוס.סכגס, מחירים וים , תסס לסחרפ6ות ס06ור6מיןס
 וסתריך סג6חו, כולך ס)6 )6 06 אסור סכגס כדעיכתמ"ע
 )עסות קכ"ג סי' סרסכ"6 כחסוכת עממיר וכן , כ,סטס
 מסרי סגי ךכ) , וכו' ס;גס ן)יכ6 כמשם ייגס מסחםמרמז
 ספסרו מס דסיי , )סק) דים סכגס כמק~ס עכעי6 1)6סרי,

 סוס Inrs זיין יחנ6ר וככר ע"1 חסם מכח סו6 סכגסכמקוס
 דפלי פביט6 ו6'כ כגוחיכס מסוס רק כ)) ע"ז אסורמטס
 כמו ממט )יסגוח סרי מכנס בו סטין כמקוס 6פעו6)6

 )מתיר סמגסנ ספטט בו וליחן )ים6 סג5יח ס6יטמסיריס
 61ף , סכגס נו ם6ין אע"פ מגס oh 610 אסק) יםכסלמס Dh1" וגראס , רכנן גזלו )6 5טר6 דכמקוס לזמר סיוט)כ"ס
 דמחיר ע6ן ד6פי' סג") כחם1כח1 סייס ססריכ"סמ"ט
 כסריגן סרמכ"ן מכי' כמו לסור וכטחייס כלכיוס ע"מככעכע
 3סתס ס,ס כומן סמממיריס לדעת ווקל סייגו גראס ,סב")
 6חריסס, נמסך סרמכ"ן 6סר סספרוים מכעי דעס וסולייגס.
 ססקעו ורפת מכמי )ועת 6כ) , ו") סריסים דעתוסול
 , מעגין 15רך )סי )סק) ים כוס גס סג") ממכעיסנדבר
 סגורו נזירות משר סוס כומן תדיף 1)6 , ממורס עעיקפי
 וס)מ יין 6מן פעם לו סיס )6 סטי מסמ"ג )וכחב .מז")

 סתס 61עפ"כ עגיטכ יפס ממגריס סיו ס)6 וכמעל6)טר6
 )מכעיר 5וס 61ח"כ נרי6 סיס ם)6 עפני מקין ישח כ)עעס
 , שורך כמקוס )סק) מים קמן סרי . ע;") ממנית6ת

 D"D 610 נעלמך ממס 6ל6 סוי ד)6 סתס וסרגיאע'נ
6(Oto 6 רק מולס(ס Olo 6נוי )וכ) , ק5ח or סטין למיס 
 SD ttWD ססוככ דסייפ כבגס%

~thnDI 
 6השו 51ריך )יין

 מי למגם 6ך , )טק)ק)וח 16 )עק) 06 יורע וסרב)רסו6חו
 חומס 9pD' )6 שמוס 6"ס )י סיס רק כמעגתו ע)מכולך
 כעקום )כוחי מנות לתירס )ענין ספוסקיס סס,כירווכמו
 )סק) כעלמו סימר מסורס )עי וכ"מ . סכגס בו כאןכולי

 fo אנס )6 ס5מ6ס 06 סרוס 0פומ )מען גפכוכתאות

 : ום)וס ottm , סמשכ וכממעיר וכ) , )1ס4מ

 : ממגי6ס יליטו וס61 61ון ממיס טופס ס' לעסעצי

 סעניר1 6סו נזו) יעם קין נמיי ואשמעקכה
 מפס למרי סכינו )ומר כממגסקו)

 סיטססכמעמס
~fft 

 סמופס תמת קידוסין תסולתי עקרוכ
 )מופס גכנסס )מס סכ)ס סדר יודמין ססכ) סקרןכירך
 וסמעסס כאס וממקס כסעס סכת נלין ei'S כריסוןוסיס
 סער כ6י )כ) גנגס עכולת סו6 )וס סכריחוגי 6סרומכסס
 מכסף וחס כקרן סיס 6יס . געסס 6סר סמטסס ונסעירס
 סיז1כיס כיעי ניסי )ס סרקה יוגו )כן נזו)ס כחו וסדךממס
 וכעימ )עולמו ס6כ סלך למופס כייסתם עד סומן 6רך6כר
 6כ )ס 6ין וג)מוךס טטלס סכת וגם6רס יטרק) sisשרם
 עמגס עיניש וסט)ימו רמוקיס )ס געסו קרוכיס 06 כיו6ס
 )0 6ין כי )כיחו סכניסס 6סר 6עס 6מי 6מך (Sb1שנתי
 6סן גיסו6יס ומן כימים כ6ס כלסר וסיס ממגו קרונג61ל
 טוס onh1 )6 סמהס לרכי וככן טכמ )טכומ ר16יסיס

 סתסכו) )ס סכ6 6מד קו) יצתי 5רכיס ום6ר ראדוגי6חמוסת
 סג") וסכחעס סגדוגי6 )ס יסים כי )חתוגס ע5מסותכק
 נס )קונס וסמעס סס:יפת גמיש עלס 115 כלסרעכרכם
 גטו ולסר סכחו)וח כלה כסיסמי ו' כיוס on~bניכו
 סגזוגי6 )ימן )קרוכיס מסיו סיוס קדם וכעעט טרכשלי
 מן נמסר וסיס )מס סר16י ידם מממנח וחסרו ידיססקמם

 1)6 טמור נסוג ממתן גס סנווגי6 סלים כמעפסנדומ6
 זכלו 5עכ סינרים )כ) )כו סח 1)6 %גסס .16סן כסוסי5ס
 גמ6ס כסף עכס יסרק) כת לכייס ס)6 מעיר מגסיגי%ש
 בקול טמע bS1 1%6 5טס מום משסן וק משע %ס1ל6

 סונן גממך וס יע"י חמדפ חכם גערת קון hSIמלחסים
 כס דלית o~a )ית סימרו כררך ומריכות קטטותמכח

תיגרזי
 פססת סג") סומן ססגיע עי סטן תרסס 1ס45מ

 יסר6ל כת )כייס וסט תאופס )יכנס סמתן וגחר5סעטן
 מבה"ס כאטר ומגס סי"). כותן סקידוסין וסדרתי קעתיס:%ס
 וניתוקי ורעתי ר6יס )סכיך מלתי ח)וגתן )ססיר כלתיעלי

 : וקרס ר6ס כוס קער כוס ממכסי מס וע)עמי

 רצוח מסוס שוח מסוס 1tSD טמייכק כ) משקין סרקנרמינן
 סכות מסוס מן 46 נ"ט סליו מייגין נמנח מ15סמסוס

 סן 61)1 וכו' עק7סין ע6 7גין )6 רפית מסוס סן 61)1יט'
 כגמרא ופריך וט' מעריכין 1)6 מקייסין )6 ע5וסמעוס
 דעדיף ד6יכ6 5ריכ6 )6 עניך ק6 %וס 601 דנין6ין
 ליס ד6יח 5ליכ6 )6 עניר ק6 %וס 601 מקדקדן 1ל6מיגיס
 )פלוח ;די עניך bp מ15ס 601 1") ופירס"י . וכייס6סט

 פ"ס סתוס' וכחכו . עכ") רסוס )יס קלי ז6מ6י1)רכוח
sffo1  6סס )יס ר6יח )"5 ומצגי מלוח גני נסיפ6 )מחטניגסו
 ,ס עפי . דסיס6 דסגי וותיק כ"כ %וס 6יט סכךוכגיס
 נכי וכן דמן 6ין תיגיס ועדיף כד6יכ6 דגם )סיותיט)
 6סס )1 6ין פסעו מסמע וכגיס Dnh )יס דגיג! דתסגי6סס
 דק6מר 60 מקוס עכ) ח") וכסכו . אסור מקוס תכ)וככיס
 ך6יח 5ריכ6 )6 ומסיי כו' גורו 61מ6י עניך ק6 מ15ס601
 קעכיד ימ5וס )קרס מותר )1 6ין 06 6נ) ונניס 6טס)יס

 ;חט ש ול"ת רם"י הצילום ותירומס נששומ מסוס%יט
 ותרס סד6 סוגו 6'ר ירום)מי וסכמו ר"ח סוס ססי"עמס
 כקונס יס6 ט)D 6(tffp )כגסן קריך %אין שנסיןסגי
 %ת65 ככעס וכס עסכיסס יניס כמטפס 1)6במ5י16תיס ,כ6י קעו o~p ס)6 רעד טעמ6 מחס ומסרס כטנתקנין
 6סס )ו נסים )16קמי 6יכ6 גמי וססו6 נטנח קגיןכק%כ
 סייגי לע"פ וסגס , מבס ספירוסיס פס  סגמל6 ע;")וכגיס
 וק קילס רססוסי6 פירם"י טל לי קסס פ"ע למכריעכדלי
  כרעריף פסלי פ6י 6"כ  פלוס גני בסיפך ילו מסיי ל6לפס
 רלתלק  ל6קסייי ס") דמ"מ וכגיס 6סס  ליס נרקיח 5ימיגים
 פקרסין ולין ריין 116 ג"כ בסיפך ולימסב 3ריריסולימני
 )מתם  קליך סוי ול6 תפי רבית6  רסף פלוס  בפתוס6סי4
 btD~P.  רסיס כמקוס נסור מ15ס כמקוס 7סםח6 ;%ריסק
 סל"ל ול6 טכיד bp מלוס 6:1 דק6מר לשרם"י קססוטור
 דל6 ספל על רס 5ינס סייסיי רס6 גירסו  פלופ bo1רק
 רסיוסי6 גיחת כר"ם סתיסי6 05 6נל .  מליס גבי לסיתסיט
 כלרקוק פבאר  1orl  לטסות לכור 6פ6י סמ*ס סעיסספל

 רם"י לוטם  ר6ף 4מר לי אפסר סיס ולכן . סגתר5למון
 רסוס לש סרי ויצקי  דפריך וס6 יבגיס 6סס לו  כסייןפופר
 עלוס ho1 לסקטות למקמן מנ"ל לרמיי 04 דקריךמסוס
 מלס וסי6 לע"נ דלמ6 ,ס מסוס מותר סיס6  עניוק6
 בסיסן  לתמנו מו"ל ר6"כ  פריך יחס רפיפ6 כסלי לסוריס6
 פרקי  ולכן ברי  סוי עלוס סיי ד6י ומדמע היפ לקריול6
 וכדנית תיגיס רעדיף נד6יכ6 ומסגי עשי hp ע5וס601
 , דסרי Dh"( עלוס דמעו סכי כ)16 6כן וכנים 6סס)יס

 61מh'D1po :6 דפירס רס"י מרסון וס סירוס ק5ת61;רימ
  6ין נבי כיוסיך פירס 1)6 מקיטין 6ין נכי כסוח )יסקרי
 נמרי חרמייסו רס6דגין

 רגבי גיחך ספירסהי מס ולפי כגפרך נריס6  ססו6 דגין6ין גני לסרס וס"ל מסתיגסו ממסך
 ודגי ד0פס סכי סקיסי6 לפרס ליס לריך סוי ל6 ריין6ין
 פרק  כרמכמט סרי 1י60 טכיד ק6 מקוס 601 כמסוטוסריך
 מססי6 סתיס' ססגי6ו כמו לדון דפוחר ממולים ריבי6חד
 6בל  לרון פוסר סכי באי ס6 סבת רוחס ר5יחס חיןדמטלי
 ךיווסיוי פססי6 מחיספוס מוכיחים הדרכת מקדכין 6יןגבי
 hp עלוס וס6  סריך מלי ל6 ולגן לקרס ד5סור ריומ6פ"ק
 לסור סו6 ע15ס 7סו6 לע"ג )ודגמך סרי ונסויעניו

 יוה"כ( נסרי ))רקדק )פרם רם"י ס51רך כן וט)כדפריסיח(
)עס
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 קכה הרמ"א ותשושתשאלות
 מס מחרלי ךסחוס' a~th1 כזעפיך לטוח מס קרילמס
 ור"ח דרס"י 6)יכ6 דיינים דמ"ק וססי6 זסגסדרין6100
 ממס מלוס ~otpn שכת דדגין )סחיר פמוט יותרע"מ

 כתמרת סחוס' זעת ע) סע)ס וכש ~יס כמקוססמקדסין
 עקרםין 6ין נכי h'nt~o )פרס רס"י ס;ויס torlקוסייחס

 רעת )פרס גר6ס סיס סג") ntfnip ומכ) . דנין 5ין נכי1)6
 מחס ס;חכ הסמ"ג דעת קלח גרפס וכן ר"מ כדוחרם"
 )ו כספין )0 מוקי ממילין וכסרק יכחכ מקדסין דפיןססי6
 )6 סגמר6 כפירוט פסיגי ור"ח דרס"י ךטתו סוי ו6י וכגיס6סס
 מקמר 6מגס ;י'. 05 מוקי מסי)ין וכפרק סתמ6 );חוגס")

 רם"י כסס כחכו וממרדכי סחוס ד0ייגו 1")סכר6פוגיס
 ע) ססקסיחי 6)ו לקיסייח ססגימו 1)6 ענין ככ))6סור
 רעי סרעח )ס6מין 6חריסס ג"כ למסך )ועהי רם"ידורי
 ורמכ"ס סרי"ף ספוסקיס דלח נר6ס הן . עגיגיס ננ))לסור
 מקךסין 6ין ow ו") (osl סכתכו ש"ט סי' ומסורוסר6"ס

 ססחמו טספוסקיס ית)ט )6 סגס כדכליסס חיקקו1)6
 סכנת כסי ו") רם"י כזרך טנגו סגמר6 סירסזנריסס
 דנוסמע סירוס)נני ט) לסמכו 16 דוריו ו")סר6סתיס
 ט) וסמכו גר6ס 6ע1 6ך . טיחכ6ר כמו סגין 3כ)ס6וסר
 כדלך סירסו וכודניי סיח63ר ;מי סעו גמרם ננדסירום)מי
 מכמסי )ימרו מע)יוה6 מעי סגי כי כ) מ"מ . 1')רס"י
 סנחולס ומיחס סומק סעח פסיס ככסיל מעגין)סחיו

nattsnn06 6מר טד טכי)ח0 6חל סמופס טס תמתין( 
 6הר עד 3סיגומ6 )ירך סמקומות מדרך 6יגו כי גסססכס
 סטוסין ס6ורהיס כורך ר6כון כיוס סגיכו6ין 1)עפוחהסגת

 כסאח טריו )סמוך ר"ח סו6 וצדני הגס כיוסגסו6יסס
pnloספק )ודן ;זכריו מו;מ זסמעת6 סססהי6 כ"ס 
 ולן 6"ס כסס ממוגוה דיגי 6הר פרק סוף לסרייכסנ"צ
 מחילו גרו) כדוחק ;י מסמ"ג וסכיהם נחסוכת1 ר"תכתכ
 עסמט . ע;") )מעמס ס);ס כן יגורס כיס 1)6 כסכת)קרס
 ססיהס OID גדו) דוחק )ך וקין )סחיר ים גדו) זנךומקמת-(1
 ;מעט ימים כ) )קנון )ס וסיס מקנייסח גדו)סיעומס
 חטס0 )6 מדוחס סכריות כגיד עדו) סנחו)ות מכ))הגיבס
 6)6 סייט סוס כן3ר יורוך 6כר סדכריס מכ) חסורן)6
 סקו נגמר6 ממסרס כמו יכחוכ סת6 ג,ירס ךרנגןקשור
 וכמו כירוס)עי כלמפרס כמכת קנין כקעס דמוי מסוס16

 יתכערו ס)5 ככס )מיחס )ן זסוי מלכן )עתירסיחכ6ר
 וסמרינות 0קטטוח עכמ סיווג ויחכט) )גמריסם'זוכין
 עכמ סכ)ס ר6ם סט) ססיטע6 )מסיר מר15 עזסכיגיסס
 1S'Dhl )קסתו 6'ם נין סס)יס וגדול 0קסטוחגעות
o)th6(6 ים שיו מסוד;ח spo) קלח דסוי יס מכח 
 3תסוכוחיסס וסר6"ס קם רכינו סכתכ כמו כיס6גיר6
 סקס 1' 6מר הכגסס המותר שיו סעסויכח 6כ)ס)עגין
 רכותעו וכלי גנד מקיווין 6ג1 וכן דיויס ורכים פריסמנח
 )6דס לסור 1") ס6מרו לע"פ nllDpo )ססיoro 6 כומןו")

 6)י כפרגי ותקמר סחגדי) עד קעגס ;טסי6 כתוסיקוס
 משו סוס דממן ס6חרוגיס וספוסקיס סהוס' ולתגורולס
 5)1 מעםמהי

 מקיליי
 נגז ממחי יס ;) וס. כנדון וס"ס וכו'

 סמחיריס( פוסקים )ו60ר תם רכינו זכרי ע) )סמוךסיגי
 סוס דכימן ויומר )חיק זים קומר 6ני ועור . סדמקכסעח
 ו)6 עטפמין 6ין סכות מסוס מן 6)1 חגן ךס6 סרילכ"ע
 סע6 סירם"י סמני6 סרק ריס סחוססוח תחכו וכו'מרבוין
 סטיו ootn'1 דיוקך סכי )ייון יטיסו היי כלייתקן

 6ג1 6ין )זידן 6כ) )מגור סייך סיר כ)י )עסותנקי6יס
 סכר . טכ") )מגור סייך א6 סיר כ)י )עסותנקי6יס
 מלוויס ו6ף מקוס ככ) כסכח וסרקוז סעפוח סיחרפעוט
 ד)6 0חוס' ךכרי מעעס 610 יסכ) סיר 3כ)י )גגן)כוחיס
 ד6מליגן מקרטין 6ין פטמן וס"ס . סזס כומן 11 ג,ירטסייך
 כיסרך) סם' סמגסג וידוע יכנוס סמ6 0טטסכגמרך
 וס61 וסין 5 סטר 16 סכחוכס נעלמו טפם סמכןס6ק

 ל;חוכ שווע מי 61פי)1 נכנדנס נק"יס 1% שיןעט:ס
 ולכן כקי6יס )ם6ען o'h'p1 כין )הלק ס)6 ;וחכ6יגו

 מבתר יכתוכ סמ6 סמקדס ע) )ג,ור 6ין ומעחס . כקיסוייגו )תקנת 6רס יכ) כתורס סקורך כנוו ~Irnk מקוס ככ);והכס
 ובין 11 קחינס סחתן ט) מוט) וקין כקי6יס ביגןס6גמגו
 עליט )6 ;,1 דנוירס ממחן קיךוסי מסוס יכחוכ ססמ,ן)מוס
 ס6ירוסין וסמרי ככתוכס סעס כ) כוחל מחון טמריועוז

 יודע 6יגו כלסל )מופץ ס:גיסס קודם ר3 ומן 16כמחרית
 )גוירס ~.or סמן )חוס 6ין ו)כן סחופם טס מוכגיס יהיומחי
 טטס ופירם סירוס)תי זכרי יעפי ג6מר 06 61ף , כ))ש

 ומן כין )ח)ק 6ין כסכח קיין כקוש כסוי מסוס0גוילס
~ro

 )ס 6ית דיון דגמר6 )ומר 61ין המיד, ססוסקיס מסקווכן  0ירוס)מי גגז סיקר דידן ךגמר6 גוסס מ"מ )כימיסס
 וכת"ס טעמי מתרי חד6 ןנקט ה)6 וירום)מי טעמ6גמי
 סיס טכסיס ככ' סייך )6 דוס . כ,ס כיולדן ט) סתוס'מס

 פ)ינ דידן דגמר6 כסדיק 0סמ"3 כתכ וכן כיגיססגפקות6
 כיגיסס )עקוח6 יס ונודבי דמי)ח6 כמטעך סירוס)מיט)
 ו0י6"ס סרי"ף ס3י6ו )6 ד)סכי תר6ס מכהנתי. ו6תוסיב
 דס)ין ססו6 נ"כ כחכו 1)6 סירוס)מי זכרי מסי)ין()פרק
 סי' סטור כחכו 1)6 מבע"י )מכנסי לריכין ברמויןוכנסין
 ואיכף סירוס)מי נגד דידן ;גננר6 ק") דודניי ג"כס"ס

 זסר6"ם )ולע"ג . י;הונ eng )נוירס )מוס כקניןגפקוח6
 )מכגסי גריך 6למ)ין ךכיסין סגין סכיך דכחוכוחפ"ק
 כתסס )סכגיס דשן דס"ס סס וכחגמכע"י

'aein) 
 כסכח

 כ6"ט וכ"; טיס ולמעמס )מל'6והיס שחס דקוגסמסוס
 סרק כמקומם 6ותס סכי16 מד)6 ג") מקוס ~;) , מ"גסי

 זס") מסוס סייגו ונוזפי ממם הסור כרכר ד)יחמסי)ין
 o('tb 1)6 יכתוכ סמ6 דסייגו עיקר דירן דגמר6דטענו6
onibp~p סי6 3ע)מ6 0רמקס מסוס 6)6 וכלנ"ע דכחו3ות 
 כשם מוסס )עפת ס)6 סס סכסוכו כמו כסכת חימס)טסך
 מופס ותכין מוססן 6גו סטן ומכחל רחוקות גערותמכוס
 מס"ס 6פסר ס3ח כרח גיטו6יס )פסוח וטליח6 לגנוח6ג1 סחוסיי מסוס ובעיקר ד), 50הרתיס סכחכו מטטסכע"ס
 יכחוכ סמ6 דטעס מקמר כסכח )סק) כוס המסיןסבין
 )6מר סתוספוח דסלי ותדע . סגחג6ך( וכמו עיקרסו6

 l'a1Pt דנין טטמthonl 6 11") ;חכו סירום)תיססכי16
 עכ"). כסכח גט )חח ;ן כמו בסור קגין כקוגס סגר6סנסי

 l'hD שגו סגמר6 )פירוס ג"כ בסור יסhnb 6( 6'וססח6
 6)6 מגט יכחוכ סמ5 גט )תח וס"ס יכחוכ סמ6מקדסין
 מטסס סה61 יכחוכ סמ6 סייך )6 דטנט כזפריסיחמ"ע
 כקי6יס 6דס כ) וקין סגט )כחוב סנריך מסיר וסופר קומןידי
 רגיל סאתן ס6ין מלהר יכתנג1 סגס סיוחן )מימם 1)יכ36ו

 כ,מן אירוסין וסטר 0כתוכס כמחיכם וס"ט סגס)כתוכ
 כסכח מגרטין 61ין סירוס)מי דכאי ע) דסומכין 61ע"גסוס
 1סכי16 מסי)ין פרק וספרן סוורק סרק מתוספות שתכוכמו
 כחוס' נסניף סמלינו מסוס סייגו ק)"ו סימן כע"עסטור
 סחוס' סכחכו ונמו מגרסין 6ין ג0די6 דקתני מסי)יןדפרק
 כגט וגס מסמע מם')ין פרק ךכ0ר"ן )ולע"ג , ס,ורקפרק
oPnoמסיע )6 סחוס' מוכרי , יכחוכ סנוף מסוע מלסור 
 )6 6נ) קגין מעטם טעמי סו6 פס o51h 1)זנריסס( ,כן
 a~tbt עיקר כו6 דיון וגמרת b)1Dt זוד6י קייומיןגכי

 ג6סר דוקק סירוס)מי דמסעס גרפס מסיקן סרקדמחוספות
 כחוספח6 דודאי סכי sffp )6 מגלסין 6ין כחוס' גלסעןע6
 06 ד5ף וטור ממעין. דפלק סחוס' לכרי מפי גע)מחסיתם
 ד6ף גתכ6ר ;כר סרי מ"מ )גמרי לגילוסין קיזוסיןגסוס

 וכחכו סולק סרק כמנוקר כמו כרי מדחק כמקוסכאירוסין
 דים ;'ם י3ס קמי חפו) ך)6 מקילו מלע זכס;יכסשס'
 . מרחק ספח 6101 ורכיה פריס ממקיש טל1ס olptsלמק)
 וכמקוס כדחק כמקוס כסכת לקרס סמוחר גחכ6ר סג")מכל
 )כ6 ואספר ;סוסם )ידי סדכר י3ו6 ם63 )ככור )שםסיס

מדי
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 קבה הרמ"א יר;שובורוקשאלרת198
 וכאסר כדיר סמיק) ר"ח ע) ולסמוך וסיווג כיסאליף

 ים כלעי עלי רעיוני וסליקו טלי קמים לכיס 6מגסגחכ%.
 כסור )כ"ט בס61 67ססר למופס שכיסס קיייסין גיןלמרק
 וסף )מס )קנית כס6כס דכריס לכמס אוחס קהסדס6
 גמ65 1:ן . )כ.ע )כחח')0 אסור 6100 נ30ח קניןכקהס
 ם)"ס סי' 16"מ נטור כ"י ספר סנדו) סמחנר סג16ןנדכלי
 וכחם ר"ת לדהרי 6ף )כגסס ד6סור זכתכסג")

 דכי
 מהמט

 יסגס . מסי)ין סרק וסר"ן 1סכ)13 מיימגי סנ0וממדכאי
 כפוסקים מרכרי דמסמע Sff~1 סג16ן כדורי סכרם ב6ק6ע"פ
 מרעתו ,ס דבר מוסיף סססע"ג hSh סכי ס") מר"תמג'ל

 ירד )6 כי סל"ן דכרי כק) )זמ1ח יס גס ססע"ג כךנריגמכו6ר
 מזכריו מסחט DIPk1 6(1' )מון וסעחיק כתב רק כלל מוט)דכו
 ססמ"נ כי נס )מממיר לר3ריו )חוס בסיס o(l'hחקית מעלי )ססיר )גון DSD גדוריו )מסכיל כמכויר ,ס עדורכלי
 סי6 חומרכן ע קע6 63מה כי מן6, י16מר . כסירוס כןכח3
 מטכניס סיו 06 קלקו)יס )כמס )חים מסיס גתכ6רכ6:ך

 ס6ין 703י6 יר6ס ומסמ"ג מתוספות מן כי מגיח ,סגהבי6ין
 וססי6 מסמ"ג וו") למוסס, )כפיפס קרוסין כין כ))ממולקין
 ונגיס 6סס )ו כסיפ מסי)ין פלק )ס מוקי מקדסיןד6ץ
 ס"ק דיומ6 3ירוס)מי עסמע וקלח סרי לו 6ין ohמכס:
 עמוס מקדסין וקין טעע6 דמסרס )קוס פסול ענקונדל
 למרס סו6 מג6 6"ר מסיק וסדר כמנת קנין כנוגסדגע65
 כקונס יס6 0)6 מכט.י )כנסן קליך 6למ)ין דכגסיןספץ
 6סס )ו כסים )16קמ6 6יכ6 נמי מסו* ומיסו , נסכתקנץ
 כסים )ס ומדמוקי מהוססות כחנו וס וכסנטן . עכ")וכמ:
 סז6 ס6מר כסס 1DISD סכגיסס ליסור ס"ס וכגיס 6בס)ו

 וטיס 6סס )1 בסיס hih 6יט גמי ט' 7כגסין סכין6מךס
 לסור סייגו ס"מ 6"כ כידון כסיות סדין מן )כ6דדיו

 יקיף 6יי 61דרכס , וכגיס 6סס )ו כסיס 6)6 ג"כסכרסס
 כגיסם כ)6 1רכ'ס פריס )ענין סקידוסין מועי)ין רמסק"ו

 סכגיסס סנן כ) ורכים פריס מסוס מוחיים סס 061למוסס
 נקיחסין מס6"כ סקוס קיום מקס דעסטס6 ט5מס)הוט?
hlsעעס סשסקש רוכ דרסי כתרמי דככר וטוי . ;גיסס 

דגמך"
 סירוט)תי כז3רי0ס e(1ht )6 תכן עיקר דידן

 רס"ל מסוס 6רע)ין )כגוס וב6סור קגין מכוס כטססמפוב
 ימוסס כגיסס נכי סייך )6 חסו מיסר י:סינ במ5דכ:ס
 כמונס סטתנין כמקוס 16 כחוכס טחכין ס6ין3עקו0
 גחכ6ר וככר סקידוסין 6)6 ניצר ליסור 61יןלקזוסס
 גומר 06 61ף . )מוסס סכגיס0 ס"ס מיתרשססקייומין
 סייוס)מי מכעס )תופס כגיכס לסרו וסכסכו מיישמידכנ0ות
 6ין סמפורסמיס ססוסקיס מפכרי כן נרכס hSnמקמך
 סכרת 6ין כשריסס מגס כ"ס למק) סיס געקוסלמתעיר
 מוכח ממעין ופרק דמחוססת6 ועוד . כדכריסס למהייןג";

 )flh1 6 )קידודכן )הופס כגרפס 3ין ממנקין וקיאןכסךי6
 יו"כ מערו o~h )1 ימסקגין דכת עססי6 עיזי סקסוסוי

 כי ו6ף , וע"ס כעלמו ספה"נ ;מ"ש סוי לטופס כניכםוכרס
 16ן ם6%חי ע6חר מ"ע ססע"ג דכרי ע) )חקק כדקילכר
 %מופ סיס ימר . דיריו ס") ד)6 ספוסקיס עוברילי

 מוקי מקזסין 61ץ "ט. ס' סי מסמ"ג )סון וסו כיר5ויהו
 לו 6ין ך6ס ומסמע ונגיס 6סס )1 כסיס סלט כקלמוךלס

 )כגוס לסור כגיס )ו 6ין 1S'Dh1 ש6ס ועיסו )קרס.מוחך
hlaכפור יום ערכ לאגוס )כ"נ דמ5ריך דימין רפ"ק 
 סיס hwh ו6ס מחס 7מקו ווחקיס וכעס חיי ע)למרסס
 6)6 ססג%ס יכסס סר6סונס לסחו מתמות עיי )ועריכו;
 כסני) וספי 6יח6 ך6ס כגיס לו 6ין לסירו לכנוס 06יסיע
 אפלס 5ורך מסוס לסחיר %ו סיס סכ6 כזפ ורכיספחס
 סרט וס )קץ ריס 16מר %י וכגס . S'1D יסר6)%ל

 סטין גרו)ס מ15ס ססי6 ורכיס פריס %ום דפ6מ61ששר
 bnal תורס )%ער oh ט נפולס מלוס %וס ס"קשטויס

 6מ ושד . סחמיד קרכן הניטל ט) נעים 1)6 ורכיסמפריס יסרני ד3יטל 3ן ליס סי btnlot 6(5 רגצגס 61מויגן006
 3י6ס 3ל6 כ"ג גני סכגיסס מסגי 0וי ד)6 ך6פסר16מר
 בינו וכטד 3עךו וכפר מקרי 1)6 סמסס מבמיס תסורוליו"כ
 מסוס כיו"כ דמקוסין S*DI ,ס וכר ע) כירוס)עי3סדי6 הד6מרי כמקדם סכות 6ין דס6 ותדע )גמרי )ס דכניסעז
 כמס מחירו וכן סגגיסס סג6 מ6י 61"כ כמקדס סכותך6ין

 טפסים ומנרקיס עירו3ין סוף (hnth1 כמקרס ורוגןסכוחיס
 קרוכ יוסר 6101 סגפוריס כיוס המקוס )חוך 3רע0)

 לגמרך דס"ל ס"מ 6)6 )חומס מסכגסס ר6ורייח6)ליסור
 מחסמים עם )גמרי סכגיסס )6חר רק כיתו עקרי 7)6דדן
 דס5 כן 6ייו סירוס)מי דלפי 61ט"ג . כיו"כ סייך ל6חסו
 3ך3ריכ דיון 6נמר6 פ)ינ סכי כ)16 60 כי"כ דמקדסיןס")
 ךעהו יסים ס)6 כיו"כ 6סס )כטס מידחק ןטריח6י") וסוד דיומ6 ס"ק ptns' נסדי6 על וכתבו ono כך6יח66)1

 מסף ניוסף( 006 כגיסת כענין עגמו )ויסססעטנודס
 ח1)פ6 עמוס ימים ס6ר )עכורת יו"כ טכורח מקדימיןסיו
 6סס הכגיסם דטחו )פסים כ"ס יומק כסדר (hntb1דכ"ג
 מד פוק לסקריך )י ומס , מוכרמס ססמ"ג ר6ייח 6יןפכן
 קיטן 03 יס 6סר כעירט ונמרט Glpn 3כ) רכל עה,עס
 המסכם 6חר כיוס חופות 1' 16 ס' עוסית 1)פעמיס ת")עס
 16 ס)י)ס כחמי)ס לי OD1 ומ5ס5ף סס פקס ph1 סלבסעז
 כרש כסגין פ3ח ק3)1 נין )חלק ד6ין כלידס כ' 16סעס
 קכטס מטרמו דס3ת לעקל 3קכ)חס חלוי דפין )166

 , ומעמר קרוס )ענין ססחיס ערכי פרק כדקיהםמסמסיכס
 ס6יק 6)1 כדנריס )סקל מכיף ססעס ס15רך ס6מח6)6
 גחיחג316ס6 וכסף גורו. )6 סימק וכמקוס דרוגן ליסור6)6

 ט)6 סס3ח קורס ורי,ין )סיוח )סמנניר יס יודתיס)יקג6
 )עסות ס6ססך מס געטס ככר oh 6כ) , כך )יריי613

 )כטס 16 ס,יונ )מירוד למוס ים סחסיכס טד ססעסעטרפס
 לסקוס ויחסגג מפסיו )6 )סק) מסומך כוס 1;י6%סכחו)ס
 גלחו 06 טסיו )כפר המלוס ויכסס ש"כ סכתכטוס
 Sh1P o~oiir ס"ר מורי )6"6 כן מסס גסוס . יסכום)ס"ס

 : טקראקא איסרלש משה גקר6,
 עוד וכחכחי . סטור"י 3ט) ט"ד ממונס סקןס )סוןhlo כי 6מר )סון ימסנ )6 ס6רמיח כי נ,ס ועתי וסיססקיס )פת וקלתו %סיח למון רונו שגס )סויותי חקק ע"ד : )6דומ כסכתי ימיס חרס ש ששלרכ(קכבו
 כ) ועם יסינס נקרמי סמתורנס גחעס מרסון Oth1דמות וככבשי סקדס נלסון מקושת נסרנה מסתמפ סקרתימנס
 יר% כ6פר סקדס כרסון מרגומו עחי7 כלכון גככ61וס
 מהחמס מ"מ מיותר )סון )קרמי סיס כמקוס כ6סי)1)פגית סרי כלויס ערי חחט ונפסוק ~o*aSh )ך ויחן כפסוק6דס
 1)6 סי6 נס)6ס )6 ס)ט 603)ס or ויסוכ סקדסכ)סון
 כפד611ס מקרס קלס 6מס סעס כי סמעחי ו") hffhסנ16ן ומסי מותק ע"י 6פי% נו )65ח ס)6 כ6ר1% סו6ר3 כי קרי ד) נלימוג"י .סעורככש ס6חווגים ע"ד :רמוקס
 לותו סלמו כאסר וימי 6מד תחרוג כ"6 סקס) לכ) סיסס)6
 נ6יס סססתגט"ו פגש משטויס לקם) ס6ס;0יסמקס)
 1ל6 יקריס כדמים מסס 1פד1016 ממגו וגולוסו 16ח1כמ3י6
 ספרית כתי 3כ) רכו געו רכו 6סר כשרככיס )65חר5ו

 קליע הדועיס נכריס 6)1 כמ7עוח סגד)יסוסמורככיס
S)h,1 6חרתיס כמיס ס1לין מעמוDh מסוסקש לצמגו 
 סמורככיס כסס )מכיר תוכ) 6סי סימגיס ג' למל"חכוחכ %1י . 6100 ממשו סיו שגו ס6תרעיס רוב זו וסגםנסס

 רכ כי לפיכס )כ6 יוכ% י6 עסעגי6 ;י כ6ר5גוסגך)יס
 כלקש סס סשלככיס מ ho hlo' מסיען : 70יךעלס

 : )סס פונס גופם נכ) קטטת שיטוחו)6חריגיס
 : שקע מלחרג 1עוקן נקט סעוקן סמורככש כיסנ'

שנ'
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 199ק קכח קכז קבו הרמ"א ותשובותשחלות

 רב סלו וריצס) רמכ ממין ושיש סמווננ חוך כי סו6סנ'
 סק*פס כי )סקך סו6 ונאתר% ק5רס סחיכוגסוסק)יפס
 מונסקים 6)1 וסימגיס יגס כמעט וסוף ק5ר ומחוךכמנס
 ס6רט כסס 6ו%י לי כתב 06ר סעטסס טלי רט .56לג1
 נחתומו %יד סימור נסי לסוס מסלה יין כמסריטסגלתן
 יומן י0ן 6מו נספר כתונ סמ65 מס סמך ט) לקמלו0)6
 נכל ולחס סכל 6ח סוככ חרוז ס6וער כי סמים כחגנקרא
 6דס כגי רוב ס) ורכס (ס כי סגכוכים כמורססרמכ"ס 7כרי ומכרש מטסם ראיתי . מ"1 ומגוף מחרף זס סריכו'

 כו תגד) יורט רוכ כפי יטן נמסר מס ונר ~othכפסס
 ,6 כעגיי 61מ כשסג מכס ע) כורח מסכמי )6 6ךס6מגסס
 סיחור שר טל סירוס לי ים 6כ) חיכי מקוכל כן 1ל6מקוכן
 מכמת יודם כו פרקים ר6ש יק SSD שרוס )6 סקב)סע"ד

 וע"ס . טמרו כס כי S~b קדסיס קרס סוס ומסירסעמכר
 וס% D'h1 סרעכ"ס לרעת שסך ~ס כמרוז כיעכ"פ

 o'nDD 6מד ט ויטש כטס 6רומ דעת מכיחי )6סמכמיס
 610 ס6ר(") ע"י סכ) 6ת סוננ מממכר כבגח ססיתס16

 וס ויין סוקס bSn כבוזו כי ככ) onhl עמס סלמקועו
 ואפסר . סרמכ"ס כתכ כיסר סגניי כחק גסמיות סימייכמיי
 סקכ)ס ע"ד סעחכר שהת מיחס r:")DD 16 כווגחסקס

~hlpt
 כ) 6ח 1ע)6 כ3 6ח כוננ וי0' ית' סעל1ת לטיוח

 onto D015hS 03 כמרוש ארז"ל ועקש כל קריוס )מרסרמו
 ע) 6"כ 11 ממכעס )מסמיקה יפיקו ירוט חס וכו'6כעו
 כ"6 )1 יקמר קדום סוס סממנר ט) מי 6וס יחף.,עס

 שטופל , פקרך ממיי 01ל01 . כגטיעש כרכסיו ע מסוממרון
 : קצנ%ילינבהןיהודה

 ימים סימיס גסיהם . otSD "ן ממסי כמטליל סג16ן מסוני )י נ6מ ינק לשלטריקבו
 )כחוג O)Dh %1גס %610 למרחי רכק בסוןדעפגרי
 0)פ סנטן כונר ספגן *י0נ 6לי כתג 6סר על)6ן%י

 כלמון וקרנס שמי נ)סון רוכססכתוניס
~lpo 

 )כלגרס ומא
 כאון ומקלש 6מד נאון מקוותו 0כחנ סרעכוס דצתנגז
706S10D . 6)6 סרעכ"ס דכר )6 כי כוס ארוגי ותירן 

 6ם 60ף נדנויס % 6נ) סגם נחשף %ויכיסנדכריס
 6ם* : olb )ג) מוחרת 5ת סרי כגון עיכנ )6 כתכט)6

 נוש ידענו סלימס דעסגס מקוד plm 610 וס עירוןסגדו)
 אמר פליג טווס הר' ו6עינ וט' שתרס 06 סרי גט0)
 יסורס בר' פסקו ס6מרורס מן ורייס וכו )יכי OS~ דיווין
 ס6ס לומר 610 סקווכ וגתנ כשממירש מן סרמכקס)6
 olh Sthlo )כ) שתרת 6ת סרי כחב 1)6 סורי) ח65ג60ח
 סר11מי1 ל6 (ס ןומק )סכו) 6מרגו ob 61ף נט 0) נופו6101
 נתמין 6% וכהניסי נחגי דכותנ IDr1 גומר OD1 כלוסבוס

 סרכ עמל דל1DDb1 6 טעי סירן עוג . 1כ6)סנחליח6י
 ד6'כ 3דכר חיוס6 המהעי כיס גס מאס טל כמחוס6ל6
 עם5ס על ממקס כסיוחס 6ל6 יסס1) 1)6 סמ)וח )מטתקריך
 6סר וסעור וט' 6מד נאון מקנהו )0ון מסמעומ מפך1011
 66ריך 6% סדנת or סבך תוכיח סרב דין מ6%מעגו
Oih1ו6כ6 . נקלס 6דמי דלח גחקררס ל6 גי ראיתי גי 
 לשן ימסכ קרמי itDS גי כוס 6גי ס6מרתי aa' מחילון6)

 6)5 סדכרי ו,כורגי רוכס )סין 6100 6)6 סו6 גסכקודם
 ולדוני mnb טפס טל ם6מרו 6)6 סכו(ר"י דגריסט

 )ענין ותתכו כסוסקיס ר6ס )06ר (ס כייסיכ ק5חנחקסס
 גיחן נקיותו bpll 610 קרמי לרסון סרגוס 7Dht עקרךכ'

 סמעס* 61יי D31DD כקזז )תון ססו6 סדנל סקס 6%נסיע
 כסי גימרו 6ל1 כנרים כי קנין 6% 6)ס עכח"ר ונוי%
 כעירס"י 0סקור6 ס16מריס onlhn )לפוקי צבר 6ני6ער
 סחרגוס סעי' לסי עדיף סחרטס קמרו (ס ועל נעגום יריי65
 )110 610 פסחיגוס נמס סדור ים)ס 61יך נסינימגק

 מס% סיוגתי עhnit~D 5 6 יפ ש מפס וש פטנפכלהדס

 ף15ר 6לי 6ד%י דנריך נ6 ינוני . ומתמקח 5מ סקודסלתון
 וקמר סקוס לסון כגל בחרגוס סעוס יבק עמ)ח 0)יסר6יס קיוי סךמס כעס נס . 6)ס דכריו  סכגחי )6 כי כטוגחוסיגי
 ע4ס לפטמים )סוגוח כסקר נס כי ר6ש (ס 6ין כי6ך%י
 6חת עסמלס ר6יס סכ6חי )6 סטרו רווני , סקרתנלסון
 וינק מ)מ כי דכרי סיו כס 6)6 סקוס 04ין פסוסכחרגוס
 61פ'ס הסג ססרנומו קרמי נלסון מיותר חרטם )היס

 מוין סקוד0 ריסון סחרנוס חמיך עתיד כשע כ6כססו6
 מוסר נכל 61"ככו'

~po 
 מס וימי . זס חיר%י מע) לדוג*

 מס 6נ) ח)י)ס ךנריו ע) 1)ס0ינ קוהי 6מ )קפמ כלתיל6
 וידטחי לי one 0ע0וטיס לדוגי טס וכרי מידי גי6עסס
 . 3יס 6גס )6 ר( וכל 6דומ )פמ גנע)1 )6 סתירו5יס תעריכי

 : זצלה"ה עדוו"% טורר"ם בן יהודח שמותל סלךג6וס
 סקוס. דגש וכ) סק יסורס עפי"ר סג16ןי סלרי 6סומ 610 סקס כתיס כ3ר )יס לזיזיךקינון
 D'D1 יעטר כי 6חמע סכ6 סרן ע"י מטלתו נתינתסניעגי
 )יכ מסרת סקס כמר 6)י סכי16 סכוככיס 651ח ערכ)עת
 כוחנ מגי סכחניס נסקת כעיט ס6ע5עי ס61 6סרסיגי
6(1

 16גי
 ס6מד יכ6 שסר רק למס עעחד כיוס כסדלן סו)כיסריגן כי כשר מסמוך סרן ע"י tniDS מכל oh )ךעח

 עע4צ כחיבת 6לי נ6 כי עד לססינ יכלתי 1)6 סרגיי65
 עלמי עככחי )6 ומזע ס0ר סרן י65 מסמר נטלותומיד
 ו0ו6 טלי חעס 6סר על : )עע)חו )סטיכ עסקי מכ)ומגיחי
 60ע סמגסג )ייטב הכתכתי כצי 3טנין היירי ט)גרגר
 3כל מוחרת 6ח סרי כגת סקדס נגסון )סהוס ק5חטסכין
 0כ6 כמו סנט עיקר סריגו עטעס פסוק ),ס וכרומס6דס
 טסו ססו6 ס)ימס ע0נס ססו6 מעלקו וכש סר6סתמחכי
 6100 6ף כי כ,ס pmll ק~סי6 סוס ר61ס 61יגי . כו נט0)
 סתוס' גחכו וכ! מעככ נעלמו סיסת 6ין גט סלנוסו

 לשן )כמוכ ר"ח וכנסיג ונ"ל מגע כ) פרק כסרהבוסמררכי
 )ס%י6 6ין וע"מ כשכ סיס ל6 ניטין כטופסי 6נ) כנט(ס
 )סוטפ כעס לכהצכ מ6ריכש מסרי סר06עיס ניעין ע))סו
 610 וכן , טכ") 6דס )כ) מומרח 6ח סרי נמו דמ0וככגט

 גכתנ וגנר נס5ש סחתין 1ל6 מטככ סי~טגין סריכסופג
 % 0%1 7ח5ניין גנו )כ) 3סתגסכ6 ברעית נלסוןסטתן
 נמסגס ס6מרו דעס קומר 5ריכיס 6ט טרמיט SD1 . ט'יעמס
 וווקף %פוקי נ6 ל6 גו' סצתרפ 6ת סרי גט פ)יופו
 יסודס עדוד לשוקי 1נ6 , מעיין רק 5ריכיס לגו שלשן

1nhps61"ככנמליך כןמוכמ עריס רנון דפ)יגי כו מגוי ליפי לפי  וי ורן qh 6ת מה גט 0) גוסו 3פ"6 פכחכ סרמכ,ס 
 ודן כנהגן ד)6 יסודס מךר' )לפוקי 6)6 נ6 )6 כו'מוחרת
 YPb וכחכ סרמב"ס וכרי ע) סמנתם סרק סמןוכמ"מ
 )כחמוס סייגו 5ו' לסף רי וון גתכ סרעכש 0) סנטיכסדר
 שתרס 6ת סרי סגין פ) קוער sh' וכוס , נדיסכד י66כ)
 6)6 עג9ט גכחכ כככר ע6מר כ)3 עעכנ 67יגו 6דסלכ)

 כחוס' 0מו,כר כמו לכחוכ ר"ח מגסינו זעקתךס)0ופר6
 סל גופו hwn שימס עסגס 6100 מטלתו ע"ס וק"גסג")
 למכין 06 )כ6ן סמ0נס כמגח 6ין כי , ע מסיס ידעחי )6נס

 עניינו גכתכ מככר ע6מר )6 16 נ%ש וס ~I1DS)מכחכ
 גכתמלס 6)6 6יט or כל )דכריו טעם .0ס וכחכלכוחנו ל"י דסגסינ סס)ך ס06ס סלק לסכ יוסף דגימוקי61ע"ג
 610 ריי כי 0י17ס , מחורף מעיקר סיס6 מעככו חייו6כל
 על 6"נ עעכנ %ע מךנריסס גחכ6ר וככר מסוסוכע)

 פה סוכיר 1ל6 וט' ודן לכחוכ %ריך סכתכ קכ"ו סי'סמור מדגרי גרפס וק . ק6ער )כחח)ס ידהן6 )ופר שיכיסכממיט
 סשסקש  דשי נכ) כלל ר61ס 6יר זכר סוף . וט' מותרת6ח

 ה% עמית גכמכ מככר ע6חר רוחרח 6ת סריסיעככ
 . )עכר )6 %6 )כבמיקס לנתכו כריכה hlb 06 6יטדבכיסס
 כתש במ"פ כע"ס 0סמעי סרפכ"; פ65סי לכד וס6ך

נסרן
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 קכמ קכח הרמ"א רתשובוששש5לררצ0פ2
 וקרוכ כחכ רק מעגין סח)יס 63  וט אף ספסלם פרקוסויף
 )ומר גוכ) ומעהס וט'. ח65 יטפס ס6ס 4מר6ג*

 ערי גט ט) גוש סוייגו סכתנחי מטעם כסריס א"עסנט סגיניי
 סלעו סרמכ"ן ווכחי ספוסקיס מכ) )דעסי גג)סמכולל
 ססחמיר rlel("l )כחכו ט)6 גסנו ים )כחמי)ס ו6ףמעככ
 מקלחו סחוס) סרמכ"ס sw ימוסק כסר6כ"ד דם")6יעסר
 67ין ס") דפוס) סרמכ"ס 6כ) 6מר אסק ומקלתו וסכלכון
 o(ilh זכרי גנדי יעליז 61ל . עעככ מותרת 6ח סדי)מון

 וסר6"ט סרמכ"ס דדעת כטור קכ"1 סי' 0כחכהקר6"1
 וכאר (ss מוכרמיס זכריו דלין מותרת 6ת טרידב-:יק
 כ5ורחס סמסגס )ס1ן רק נפ"6 כחכ )6 סרמכ"ס כיכחכחי
 יסודם מדרכי 1)6פוקי מותרח 6ת סרי ענין (Jffור"ל
 ומס כ15רחס ממסיס רק כחכ י6 סר6"ס וכן ודןוכעינן
 וכןכרי לכלוכו ים :')כהמרס 6)6 6יט סנט נטופםסכחטסו

 )גוסם כ6 ססרי כ"כ רסיס תיגו סטופ:יס מן כי ונסר"ת
 ומעיטור סרסכ"6 נטם כאמו סקר6"ו כע"ס כטעותסרי"ף
 סלמכ"ס דכטסח מוכם ממגרם פוק סרק מזכרי637761

 ממ"ע מדגרי גריס וכן מוחרת 6ת כרי כשב סיס63
 ננדכרי מסתייע וסיס לסיגו רעת hlo דכן טתכ סיסד6)"כ
 מוכימיס ספור יכלי נס מקוס כב) דלכו hlon כמו0רמכ"ס
 נוס ככיתם נ"י כדברי מסנים ס6יגי וכתמת מדכריו)סגך
 ,ס ס)ךעחי וכתמת . כןכריו גרטיס תיגן סס)כס ספגינמקוס
 כוס טכחנגו מס מכ) סדין ע"פ ומיתי סיורר 610מחירון
 כו סומרו סגה מעיקל סיגו כדיעכד מעככ סויטמאחר
 ע4 מעקהו ירקךק ו6) פסו) 6100 6חר כשון כקקה.ס6ס

 )סופרו, מותרס 6ח סרי )פון כוחניס כי ככרסכחכהי
 מקמר מקוס מכ) )כהחמס )כוחכו ס5ריכין 7D~thמי)הו
 , מקרי כעקמם סוסר6 כגט ככר עגייט תכחכ מ:ככסיריו
 טס5ריט ר"ת זכרי ע) כעשו וס לטין סקר6"ו כהכוכן

 לגתנו נתמי)ס טגיינו טסמ5י6 ממקור וסוף 3כחמי)ס)כהוכ
 עלי נוכ)חו תפס עוד . וכיכריו קכ"ו כסי' מעכ'חיעיין
 ג6מר ותה דגר סרתמגו )6 זס דומק נסכו) 06 ו6ףמ")
 ממס "גי וט' נחניין טחנין 631 נסלי0י נחגי ךטחכיןכונק
 6ף כי ימסכ מגט מעיקר סומן כי כיחסוכ or3 מעלנהעל

 מ"ע סכו) ומן בו 60ין גע יאמרו כגיטין ומן תקנוסמ,"ל
 ומלטויס סחורם מן 67יג1 מאחר יחטכ סגט פגי עג)6

 נכריס כ' ונמן דגט מכ)) כגיטין ומן תקגו ס6מרו קמוכמ
 סטוסס וגס גט נקרא ככ) 6דס כגי כאסון כי החףסם

 כשון וקלחו ,ס כרסון קלתו שפוח) סרמכ"ס מ"ממכ))1
 גוסו כסס סדכריס 6)6 ר") ך6ינו אפסר 6c~r 'DInOמר
 : סמגסג )ייסכ כל6סוגס שחכתי וכס, מחולף ועיקר גל:0)
 כמחוס רק סרכ פסק ד)6 ספגי תיר51י ע) מעכ"ת כחכעוד
 סמבות )שוח 5ריכיס 6)1 ד6יכ מטאחו וכתכ וכו' מהשע)

 . וכו' סגי נחסון ומקשו 6ח7 מסון מק5חו )כון כהיפוך6101
 כפכחי כי וגס כענייני )6 6כ) שסוגי מדקדק משתוסגס
 קנחו קרוי or 6ין סגי כבסין ומקלש 6מד כבסון כברוכו6כ)
 כגטין כי )ומר onto וכוונתי כריסמס סכתכתי כמוהו'
 מלוס מקלח כי 6ף ככוס סו6 סלי קרעי רסון כדוכוטנגו
 לסוגות כסגי )סייס גהלק ס6יט ומן כ) סקוןס כבסון סםסכו
 ע) גמח5ס גיפר סוייגו רוב וכ) ממקס כל מם5ס טיס6עד

 וכמגין כמסק) סע)1ח כ16 ס)6 6ף וס כערן סו6עמ5ס
 6מר כטת וסטני 6מד כאסון גגתכ )6 עגין ס6יוסע6מר
 6יוס מסוס יפסו) )6 6כ) סלם ממקס SD כממקס קטעש)

 6מר נלסון קלחו נקרא וס 6ין כי 6מר נתכון סםמלות
 6ס 6נ) סכתכ גן מסמע סרענ"ס למון ודקדוקלזעקן
 6מר כאסון ועק5הו 6חד 11Db כסוי סגט מקהתסיס
 6מד כרסון כחוג סגט מקלת סיס 6ער )6 . עכ"לפס31

 6)6 6חר כרסון וסוהר מיקמר 16 6מי כשקוסגם6ר
 וסייגו מכחכחי מס )סורות 6מר כלטון ומקלטודקדק
 01pD עכ) נעין עין סחיט לע"פ משא 5מ קשישם.

i)'DSטין וכן א"ר 6מד )טון יחוס) ו0)6 גער דכר( 
 מנסס כגט מדגקס ג"כ גר6ס סמג"ד ססכי6סתו;פוח
 רחוק 6יגו וס 1כ) קלמר bptll ס"מ אדיס וכן)פתוח
 סססכמגו סם)יסי סטעס 6) גכ61 אנס 6ך . מגסג)ייסכ
 610 קרמי סוסון כתכ מאחך כי סוגים מט:מיס 6ךעליו
 כחכחי וצגי 6מר )מון גקר6 )6 כן ע) מכוכם סקידסלמון

hlp)~ושגייס כאין קרוכיס 0סגיסס מצחר קרס )סון 
 על lw(c נר6ס1יס התנהי . דורס )מס תר6ס כסיגיגיחנו
 וצחך מקלק מגיס )עגין הכחכו כקוסקיס מדכרי נוע)חודכרי
 סדנר ח)16 ו)6 כסים גיחן (hpt1 tnvo ס61 ארמיחרנוס
 6גי וס ע) מטפתו וכחכ וכו' עסוכס כקורס )סון6100
 מ16חן )דפוקי ג6מלו 6)1 ךכריס כי סכין 1)6סמעחי
 עדיף דתרגס קמרו וס וע) , נפירט"י oth5vaס6ונוריס

 כסחרגוס כמס סדכם יתסס ואיך כסיגי גיחן מסחרגוס)פי
 ט) מעניותך לו יס וס מפגי וכי מסוכם סקדס )סוןסו6
 עיני ויקיר 6)י דבריך ג6 יכ6 ומ5וח5מ 5מ )סון 0סו6פיוסיי
 מפרימר מע)חו . ע;") oih  וכריו סכנתי )6 כיככווגחו
 גג,קיס וכסיר סנ,וסיר כ6ס ימיו דכרי כס וסגםבדברי
 ס)הס ):ן ס)וע,וח )כ) ךס"ס י"מ דנרטח p~p סל6"סוו")
 שיגס סקרן עם נסכי) סוotJ1no 6 כי ol:1no כתו0וי

 גהירה 1)6 כו )נוכירין )ע, ס"ס ffht( סקדס )כוןיוועיס
tpsפי"ג ביימתי סנס"ס 11") סתוס' טס וכן.כחכו וכו',סחורס כפי ססקור6 מרקס וכו' 7נריס כמס מפרס ססתרגוס 

 טוכ ססיר~ס ס)עו)ס לכותיו )פגי סין כחכ וכסמ"גדחפ)ס
 קומר סרו5יס יס וכן )1 נסוכו טסי 1מ15ס כה,-גוס מןיותר

rwicnסכתרגוס סכתנו עמרם ארכ )ל"י גראס וקין טוכ 
 יסנועגS~1D 1(1 1 נמגעס קז6מריגן כסיגי מגיחן לפגיוכס
 )דהום סכחכו ךנרי ע) ע:יךיס 6יגס 6)1 דכריס 06מזוגי
 16 נסיני 1no(ot הגיחן מכם סקדס )סון. 1)6 )ועויס)סון
 )סון סהומ מכמ סעגין זהו 1)6 -כריס כמה ממפרסמכח
 מיישגי סגס"ח דכרי ע) 6קסס 6גי .ס ו6ד; מסוכססקדס
 גיתן סהחרגוס מכח ס)ועדס )סון )דחות סכחכססג,כרח
 סקרם נרסין 6100 דרס"י ;"נו פילס"י וממסרסנסיגי
h~'eסתרגוס ממגם 6ך . סקד0 כ)סון כסיגי דגיהן דגסר 
 כסיגי כיהן 610 סגס ntjloS מערכו כן על 610 6מר)סון

 כסיג' כגיחן )סון ע) גמסוכ 6יך ועוד . מגיוסממסכת
 נקז מחגגנו דמם הכמל"י ו6ס מסוכס g~lp )סוןססו6
O1~Dor 6( 761 ס)1 כסים חס6 )6 סקו ססחורס שמר 
 ס,טלו סספוסקיס שהו ע) סע)ס מע)חו כרכל ימי )ו16מר
 )דחות סהו5רכו סכהכ סיר0"י )דחות כסיגי גיחןכעס
 )כון סכול רס'י )סין גס מ"ננ כי כסיגי גיחן ססתרנוסמכח
 סס6מח ח)6 כסיגי גיחן מעקהו כדכלי ומ5וח5ח 5חסקדס
 ומ"כ דוקך )0ון כ16ח1 גיתן סתרגוס olpn S~h ככ)כעכעו כדי סקודס כרסון כיסרך) סיחייסכ רק 6מר כרסוןחקנו רט"י 16)י כי מקורס כקטן 7וק6 תיגס פירס"י כיוצנרור
 1)5 . כוס 1כ;י651 כוס עזי פענחו פרעונות גחכט)1ככר
 לכתוף סכתכ ען כך כ) דבליו מע)חו סח)ש )מסיןעהי
 כ,ס ןקדק 631 ריסע6 )סוס כחכ 1nSDDn 6ךסג)1ייס כדגרי יגררו מיה גג:)1 )6 סתירו5יס מעלי כי וירעחיח")
 מס )ייכנ זעתו ססחייק מס וע) . sit)o ססוסקיסכדכרי

 מסמס 6100 התן מקת גע65 כי ראיינו SD )וססקסיחי
 וימטר יחן מי עתיר כרטון סקורס כאסון כמו תרנוסנרסין
 1)6 )יעחו )כונות כסקר )רוכ כוס נמ65 כי כמי )סיןע) יחירי מלמון ))מור גוכ) )6 6ך רכים מסיו כ6)1 דוריסויחן

 6100 מגפפיו )כדות כגט )סוטת כ' )שכסיר כיס6ססיק
 נלסון קרוכש ומס כמעי גחג1 סטמסס מקמר 6ך 6חד)סין
 . וסכום . לסמוך ים וס וע) 1rg סייכוח )מס סיסגר6כ

 : מקראקש אי0רלש משה60רך
 וסרמיכ עכש"ר קיגטרס קליתי כמז 6חי אופןקננם

 כתיר51י1 סססיקותשסרנסתי לתרן קדמי גו'
ע3
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ק; קכט רומ"א ותשונאשאלות
 מגיח טויסס )מסיב כדעתי סיס 1)6 כרמכ"ס קוסייתוע)
 וספורט רוס oh סי6 ססמגס זעתי )הוייע דרכי וסכי

 . סיום כמונו למיס b(~ot כין וכפרט ימר) וממד)יסמע
 תמרחי וסימל 6י0ור ייני 013 דחקו ר6יהי )6סר6ך
 בפגי (olne לפרס ע"כ )לבסיס ומטיחי  6גי מחסם06

 . ר6סתס י65 011 סבתת יתכרר ויכומט ומחוךמכהר"ר
 6' ירק סימכ'ס ת"ס כי ספרתו כדק )ח,ק כחג6ךוגי

 כווגחו מיחס )6 וכו' מיחרח 6ת סלי גע 0) גופומניר1סין
 כגט כחט וככר וכיון יוקל or )מון sv ע6 ספין ע)לק

 מוחרת 6ח סרי )כחוכ 6'י5 1כ1' נכר )כ) )סחג0כ6)נוסך
 ו)כממעס מסוס ס61 ס)1 גס כגוסם דכח13 וסOlh 6)כ)

 )6 סרמכ"ס כגו0מ )כ16רס כי קדתי עוד וכתג 6ופכוחנין
OtOמבע"ס עתר סגי . וכו' מטרח 6ח סרי 3ו כחוכ 

 סכין כ56ר ודוקק 7וק6 סרמכ"ס סוכלי סקנססס)ךעחי
 בפקוק )6 ומ"מ קכ"ו סי' כא"ע סקרננו סג6וןמוכלוו
 ספוסקיס וכרי )5,0י6 טסי קסס כי עם בדוגי טסכ,ס

 6ח מפרסים פוסקים כי סמסגס )סון דגקפ עומלמפטום
 ס)6 לדוגי זעת ע) סע)ס תם 36) סותמים 1)6ךכליסס
 סןטח 6ין or מוסמס סו6 סומכ"ס וסייסת ס)1 3גוסחסיס

 נעכם דרן ננ"ם כ"ס מכוס עסכרח ס0טריס )מטעותסונטו
  מרלרי ד6דלכ6 ממ"מ ומטרי ממגרס סלק כר"ןמוכרי
 פ"6 סרמכ"ס ומדברי sttrt כסג  שסרי )סלך נר6כ סיססר"ן

 גראס olh )כ) מוחרת 6ח סני גט ס) גופו גילוסיןמסוכות
 6ין מגס שטוכס ורן סכחכ 61ע'ג )גמרי כרכזן פוסקססו6
 תךכריו ומטמע . סכ"לסר"ן  לטכובי  ליס  רנפיגן  פסססוכחס
  ראשון )פקסו) זורנו שככל ~bS . )עכס גתן וכו' 6ת סרי6כ)

 כוהת ט) h(b ג6מריס 6ש דכליס 6'ן מעכ"חד)דעת
  ס)6 )6מר 6ד1;י ס51י6 מאין ידעתי )6 מ"מ 36)מענין
 6יס )כג מותרת 6ח סרי ומקוס טד וכו' סכוופרפסיס מפלי  דנירוסין פ"נ כתב וסט  סרפב"ס בלוסת  לפובסיס
  לגיפין.  לכוספו  סלריך  כפרופיפ (SD לססייפ  orומקון
 ח") פ"7 רכיל כסס כחכו כלבוריס סוליתי )6  06וספק
 ם)6 סגיכן נוסחי כמק5חוים

 סיס,
 6ח סרי כסן כחוכ

 . טכ") סקר הן ס)1 כגוסם כחכו רכיגו 6כ) וכו'נוחרת
 )ייסכ Dht~1 סרכ כגו0מ כתוב כן כי )פגינו גרורסרי

 ט) סכ סמ"מ מדברי )ר6ס וכן ת"ס כי מכ"ח )סוןכדוחק
 מדץ וסוכימו מעץ שיגו כי 3ר6סוגס סכחכ מס סגיו)סגי

 6) 61כ6 (olh צוד 66ריך 1)6 כרמכ"ן. מדגריג0חייע
 %פד pns1  שלפו סרב  פסל ל% כי  ירילי עזם ,וי6סכ'
 רפילכר רובי 1% פולס SD פמלפ כ"% יפר  טלפוןושלסי
 סדיזם בנסון סכ16 ממח קנח סיגו כניטין פוס) 6יןומס
  נלסון  מבכפנו סמכות מעט 6למיח אקסון 7כו)1דכיון
 סרב  פלסון  וס ודקדק כרוכ כעריס ומס יויקו )6מקדם
 6מר 1)6 6חר אכסון וקטו 6חד נכפון קשחו סיססיפכ
 טד סגרו) 6מי 6סס . 6חר כרסון וכנסקר 756 כרסוןק5חו
 ספר ברברי  ספוסייס רבדי  לפסוס )מוקם )ט ים יסשמחי

 סרכ כלגח יודיטגי עי כו6 כן שדוגי כנכרי  06 כיססתוס
 סרכ. חמוס ע"כ )6ער וסרסנו )שתי ס,ס ספר 6ח )גויגדע ועי פלהז  פפפ יחסרון Dh Gb" 16 דוקך )מח"ח כוון06

 0וכ4 קלחו דוסון. מעגו )6 סרמכ"ס מלסין שדוגיודקדוק
 מ)סקסומ (pehno 6וכ) 1)6 סו6 טס תזו) IDP מ"קכ)
sutffn ורבריס  מטפ %פי'  פוסל סיס  סיס  ot~nb  לו  סיה  

  מטוסל כסס דס6 6חר, נרסין  וסגס6י 6מ7 כ)סון )ומר)סוס
 כאס סגכחכו מנע כסוף )ס"ק  סל ntSD טלי סךיפלרפסי
 סנט כרקס 6)1  נוסח כסיסיוג' hYnn יפסול  כן  רפימסון6
 שדוגי ג6 ישמר כו6 סכן וכיון קרמי אפסון כ1)1ס6ר
 וסגם6ר 6חד כאסון קפחו )ומר לו מסיס )דכאי סקסם6יך
  יסה  סיפ ספלוס  ספפי )רב )יס פסיק% וכי 6סרישן
  בסון  ישר% ממעט כי שמר שיתי שק 06 בסופודוקא
 עמוק 6ד1גי יקרם 06 מגט כרוסית  hpll סיסי 5ייסקר

 )10ן כי כשנהי סר6סוגיס כונרי כי סג' 6) ו6נ6 .נ,ס לרקוק מיס סין סרי 610 מכן וכיון נם% אחסוןסגדו)
 מחכר מדירי תסחיי:קי יחסנו 6חך )סון סקודה הסיןלרגני
 כחטו ססטוסקיס  6)1  רנרימ טל  לריסילס  סרוגיופיפס  פסיבי מקורס )סק 610 תרגום )סון נו סכחכ)כאר"י
 גיחן )היותו חרגוס 61' מקרץ ב'  לכלין  פריף חרגוסס)סון
 ססו6 מעי סטעס )הלח )הס סיס ניכרי oblכסיגי
 מ6ריךפלקוסייחו כמככר גס)6חי ולגי מסוכם סקורם)סון
  ס6ועריס רטפ  לשפולי  ססוססיס  שפרו  %לו רירים כיוי

 )סון 3ססו6 סדכר )תפוח יוכלו )6 לוס נתירס"יסי651יס
 ס6חרוגיס לדוגי כדברי וטחס . כסיג' תניתן וחספוסוסקוס
 סגס"ס מרסון ךעהו ט) )סוכימ )סוגו מעיים טפיסקריך
 מרגוע 6ע65 11 )6 ולגי . סכרתי גנן דתפ)ס פי"גמיימוני
  06 כי olnh לי. כי למרפי  ויפ ontel 6)ו מרכריו)גפתי
 56יע ךכרי כגיס כי יהכרר תמען , כסמפוטו 1)%מני))מוחגי
 . פירוסיס מיני ג' )מקרל כי 6101 דכרי כופפת ~olwס5טס
 נעו  לפין יל  1ס וממין סמ)וח )סיס כ"6 כוויתו 6יןס6מד

פיפסי
 סקו (ru~ 3סעתק כי וטע מיודע 61גכי ~hlpn  בסס

 נקשן כבסר כעכך סמלות סירוס 06 כי כסס 6ין1)טיג"1
 רלנ"ג  רפנ"ן כפירס"י  מטלין פירוס סכ' וכמין .לסכנן
 סכנת סרוכ ט) סיתס ומנמחס כמקרל וסכרוהססנגחס כפי  6)ו  OWt1'P 6דס כגי ומנרו  סמפרסיס מןויודחס

סיגיי
 וממין . ,רוח מקח כ"6 פירסו ו)6 סמלות מירום ע6

 ם%ר  יטבו כיסר ופלס פלס כל  ספפרס סתרנוס סו6כנ'
 )6  6ך  סטלין מבלס  רסיס  בפסופוס ג"כ ויפרססטסעוס
 ספפפ  ס5פלי  פפפפרסימ  יןלסי  כרס"י רמ3ככ6ור
  ספירוסיס כייר ל%  סגבירס פפי  פסוכל  hle  בופרפורם
 ויגס כפרסת כרמכ"ן וסמעיין מדעחס 6דס כניסמנרוסו
 סתרגוס פפירוס כי ירפס פרסך וכסקר  יחרו ויספםיפרסם
 כ6ו וס מקוק כפירוע ועתס סקנסס כמכמת גור6יס37ריס
 וסקר )תרגוס n1DO  6ין כי  1h1D מסם ים ססוסקיס7:ות

 מוען  יותר סס)ע, וכיון סמ)וח 6)6 סכווגס 6ין כיסעתקוח
 כחרגוס  י651יס ופס  סטיין  כשנין סי5 סכוולס כיטריו ויפ . פלי  לסו כבסון יו65 6מז כ) 6"כ מחלנוסבסיגו
 יזם  זפ nDT ולפי . לפו  בעסין פם5"כ  רכריס כפסספפרס
 . סר6"ס דעת 6101 מסמסרסיס ושחו בפירס"יסיול%יס

 נפירוסיס עע6"כ כסיגי גיחן סחרגוס מסירוס )ש עמרםורכ ר"י ןעמ וסי6 כתרגום 6)6 י6% 6דס סבין ג' OD1הס
ot~nhקסת 6)6 דמם ס)6 ססר6'ם כן מוכימיס וס7נריס 
  fhnn דכריס כמס ממסרס )חלנוס עעיוח6 גתן קעובסון
 יוחר סססירוס רכותיו נפלי  סדן ס6מר  .וססע"ג לטושלסין
 5101רכו סמעקיס ור"ע ר"י דכרי ס3י6 סחרגוס מןמועיל
  מסון סטוגס סימם 1)6 כסילי  לסלמן  ובס ססחרגוס%עם
 ס6ר ora ידחו 6יך גי )כד סוסון sp כסיגי גיחןסתרגוס
  פפירוס לסשיר סל% וסס  סעורם  בלסון  פלסמברוסמסרסש
  6וומ  וילפרך קמלי  כפג כניסר סירס  גלסין לטפס 4ירסס
 1)6 ססמ"נ סניך כובס ט) כי ספירום כסבר כן)6מר
 סרוס 631 ועורית מע)ס 6יט ס)שן כי 1סכ3) . אר"יגרוס
 sp  6)6 בכילי  לסלמן  וכס oulnot' ם%יו כעסטוגחס
 נמס ספיר51יס  סקר Su משיותל 4  סים סחרנוספילוס
 pbl ספירוסיס 3ס6ר מם6"כ כסיגי תיתן מקוגלססירוש
 offO וי"מ )1 ובודו  ססרלוס גס יופר  פליט  סססירוסלטחיו )סגי סין Yn~o כע) כתג סכמנ מיימוני סנ"ס ארסין)עשח
 גסרמ6י רכ סהסיכ עערס רכ 6מל וכ! לר"י ירכס hh))ע1
 דמני)ס p~D כדמסמע כסיגי מניחן וכס סרגוס דוקקנטן
 ר'ע ורכלי ר"י זכרי 16310 )6 כי משון 3חחי)חמסמס
h)hסמפרסיס כמירום י651 6דס )עולס 6ך )ע1 רסון )דמות . 
or1QhDt (וא מועע עתו  םספירום  רבוסיו לפלי  סרן פס פלבמויזיס פפרפ ורב רש דברי סכיי מסמ"ג רם% סנטו 
 שמך ע) . סג"מ גנוי מס וסס )עז דטמ.,יע,ס"ססכים
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 קל קכמ הרמ"א ותשוכורצשאלוה901
 . י'ע ודעת סמ"ג כס) הכרי )ךמהו ססגס'ס ססני6 ממס4ער
  כפס טתפרם  טעם פססכן סיס לבוס י'פ  רפס7%שח
 6סר יתרי  6לו נוכרים מליוסי סטלסס 6סר ~סו .רב,הס
 רפ"ס סיפן 1hpo'1 ווכרי ODWn1 ססוססיס  רבדילשיחי
 נ"ל פדוו"ש  סוהר"ם ש"א בן יירה שמואלוכלוס. פרבריי ס~כיכי rb כי יראתי כי ירגזי סו  בסכלך וסמלך65 לדוגי onh1 וט. כך פיכס מסיקות oh מעי כגי עליסיבו עלי 6גי וקורץ tr:)tw OJSOS 7כריסס ר6ינד טרםוכשפילס

 :קצנאילבוני"ן

 מן טורס לרסיס רויהם . 61לן סעיס OVID ס' עעססירי
 :סקרן

 1)6 נגוחי 6חת 6ענס 6ך מינוחך כטיניי  לרומבוס נומש ונף גסיו oxhs bSn 6% לאי
 וט' מותרת 6ת מסרי 4ער שמד 6מ נענצמו ועישן6סכס
 ברבר סו6 יסיר  וסרפכ'ן ספיסקיס לרעו~יוי  נגע מעככ6יס
of6ל hh סקדפוליס ספוססיס  וברוב  כפוסו ס3ט )הפ  bs 
 סכסנ ע"ד רגיטין פררכי נסגסס פעלקר והלעס .  כסוכסיס
 6ט הוי 6שי  בשיו סנט פכל סר6יס וכחכ סעיט"ךדכות
 % סכסבסי וכש סרפנ"ן כרעת סרטסו סעשפ כתבפסס שפרכי פ? SWt hS  סרובכם גס %יעחי כו' עננותנלבה
orסכסכתי  ומס  בו6סוכס  rh ידנרי כי 

 יד-
 סמג"ד פר9

 ידע bS כי  מעגנן וכסב כלז  גנוסן כטוב סיס סל6פוכח
  ססני6 סיר:( )כדף כחוכות כר"ן דגרי hlo 6י1עקוש
 ל6  1'ל רפ"י 61ף סרמכ"ס כעסמ וכ"כ וכמכ  סף"ףגוכם
 וסיפסר ססס סוכרים לרמוס יס כי כירעסי  ו6ף וכו'כסכו
 כפו  כמהב"ס סל בפספ ככוב סיס bSn ורקס מרזרכרי סבי לפי פ"פ סיפי ריסי ל6י סכיי נספרים יטלסס:ות
 7נמ )א ק71ס סרק ססכי6 ימס ולח"י  סרי"ף ננוסססי.טי

 4מר נ6 )6 וכו' D9DtD 6ת סרי גט ס) סגולוסלעכ"ס
 חסוסל1 לסרעכין פע5$הי 41)6 ערס פדחנו ספוסקיסכ) וכדכויי גדכריו כדמוכמ יס71ס ערכי ומלפוקי עמנו6)6
 ולכשיל רופס  ססדנוליס SD למסיב  ליסור  סיע לקערסיירך
 ססינ סמניס סענס ועל : פ"א זרי סהיפוו"ם גיסכן שלעז

 ק5נן סכסונ כרמנ"ס מלמון פדקוקתי נמס עליפעלכם
 06 7דוק6 )ומר ונפכה וט' 6מר אסק וקרחו 5מדכנכון
  כר6סוגס ככסוי סכ6 כפו  סני טסת כשב ענין פיוססיס

 סשס כ6ן עד )וסר מסר )ג1 ינס) עי 36י כתכומעלהו
 ע) נזם יקסם מעלמו מנס . גש סרעכשס טורס )סכרסרכ
 6פ וסרי %מי נלסון גנט סכ) ססקסס סעיעור כע)דכרי
 עסס נש1 שהם o~h ע) גן סנהס 1)6 ענרי נלסוןעותרת
 טסכיס סיו סניטר מנומן 4מר %)י ורמוק סקדסכישע
 ס5ם פקיר כיצב  סוויפ סכ) טוכעס %h קרעי נלסוןסומן
 סמרסיט ופס . 6הר  בלסון קלתו פקרי קינו 6מרבלבון
 ק5הו *פר  סרפב"ס סד9דס נסס דכריעעלסו

 בלסי
 6מד

וסנ"צ
  בלסי

 סב6  כפו כו' כשטקר ק41צר ול6 וכו' 6מר
 נסס)נצ ססינס hpll פספע סיס כן 46 כי וכתבנכסכי
 40 הרפס ממטילך  כתנתי בבר בכסנו סנ6 כמצ  בבץ%%

 לרמיקס סיס ס)6 כעימ olna נטניגי 1)6 להשגיספיד
 פסלי יעסמע וקלסו קוהו כמסון 06 כי 8מר נלסקלזמר

nt'soone פב' נו  טכתוב גט שער %י מה ל6 וכי 
 8פר נלסע קלש  סכסוכ כתמ"ס כסגתי 1Dh1 %5)שטח
 וסף נסוחו כין נסמ)ס נין מסעע דסף סם כלסלוסככתם
 ט)) גס6ר לשן כי קטן מ)ק וכין S11a מיק ניןעסמ:

 מ;1)) בסון )חסו 6מר נרסין 1סס6ר )ומר 6ססר bbהנצפו
 סכהוכ  סטר מהומת )עגין סוערו וכש 1CSDh1 הצפוחמישה

 פמלית ירקרק נסער פויס  נ ססקיס מסול 5צ והזבכו
 זפ מלחון גוועם ל% 1ימ6$ג0 גוס ולשלשי 0ש0ףגונו?

 דקדוק כי וכקמח  פטלסי בל  לסייי לשת  לסכן סל6 ליגיס שים כבר כי otlD  4151 רסהלס"ם  מסמס וקנחו קנחו6ך
  סס)יסי 6) ונבוא : )המרש סויף )סיוע רק otD היגווס

 hib נ6סי % ססילס שכמנסי מס כי 8לי כ0נפעלתר
 hb כאס לי ום)י)ס . ט;") נסחפתי ול)5מ1  פפלסךלנסוס
 6סילעק) יורע וסלכ ת"ח לרכות תירץ 6לסק- ס' 6תמדרס המרי לגסות לי ועם לעע)חו 6גס ל6 רז ;ל כי יןעתי;כר
 6נ6 )6 ומגס ופיוס 6מת דכר ע) 06 כי )עק)ק4ח16

nDp)סו%וס כמסיס  על? סכ6סי עלי  סמוסנ כמשחוראס שכי מהמר סר6סוגיס וכרי )ייסכ נסוקס מע)חך עם 
 ט' סכים ג' על נמ)קיס שירסיס כי ככתנו (tnSrjסייע ערוך נת)מוו o"1tPD הדני huh Sb  6ך  נלבדובפילפול
 סיסס % נסיכי  וימן  סספרגוס ססוסקיס סכתנו מס1ל;ן

 6יך כי )נד סרדין ע) נסיני  ויתן  משגוס משוןהתיגס
  סל6 ומס ססירס %3ין סלסמברו ספפרס"ם ט6ר  כוסידמו

 וכח) פו כו'  hpll סקוס בלפף כטסס ל6 ספירסשלמזכיר
 ססרגוס  פיחוס טל ר9 בסיי  לסוסן ~כס סססרגוססימרו כמס סטתם owo 1)6 מוריד 6% מעלס )6 6ימ סוסוןכי
 כו' פסיי מסובל סיס סוס סעסר6 על ססוסיףומס

 וכ"כ בטלאי  יסעמ  לכסוף סכתנ סו 061 כרפסועולקך ותהויי
 כפסחת 6מ סמם ט' ק- ס)כס סספיקא 06 מעי נייפיסו
 וקהוי  6כי כי פוסס  צ OD  ספתם ידעסי )6 6ךפט)חך
 מתרגום נכפלםסכינם 6י כי כסב  בפהילס . רכסי סרי טל  31ריו מרכיבפסלסי

 בלסי
 כשמו  רסלסין רפסעע לבד

  פילס )6  סס)סון כחכ 61מ'כ )כד ס16ו 6ל6 פעלם 4יס
  סי%ס פגש מנ' כקוס מע)ס כווגח תסיס ט' מוריך1)6
 סכין ס6מותיס נדנריו מעלתך טוגת oh מ 4  16כל%
 חרנוסלמון

~SDD 
((; h'Dp ורקס 65 ססוסקיס ונרי עליו 

 וים קע"ס סי' וסטור טומר סרסרך סרק סר6יספ"ק
 סיו מס דדוק6 וכחכו סחורם עתרגעיס 67יןעקומות
 מס ידידן 6מ קרמי כ)סון מדנריס פסיו )עספסרגעש
 נימו קמר 61ין %ש  מניליס סיין מלותר  בסרגוס  יסנצעקת
 משח כי רק )סרס 6ססר 6י וכערן . פלל מקרסנרים רכסש מגשי רסרגוס ר"ל  סיניה כלטן מעגין )0לפעסס

 מוסמס  פביס יל6 כעלמו כ)%ן מ;מ 06 כי עינוס.קרגום
 ננסק ג"כ לסרס 6פסר סיס דש  סגנורס מפי סיכלפיוובו
 ע% רק )כן ס)סק ע) טהתס דלין 7כחנ סל6סהיספעותך וכלי י6ף וסוד . מסיגי 6וגק)ס וקכל מסי מס כסי6מר

 )ר6"ס ס") ד)6 קען דסרי תאן סחורים ט' עירופוסוםסח
  ומשהן  סככ6ן וגריו סחי ר6,כ ~ס פסוס  . מסקס 3חרגוסןיס
 ולפר מרמרך מגיס לסגין 0"ל  רססם רגרטס p~P)Dדבריו
 נמסר יולדים רסני יס פסוחי פסלס  לסרגוס  דפיןפרגים
 מסלם קוס )הרגום 6ין ו6"כ לדעתו  כסינוס כפי0יריסיס

 DS15 ככהכו כעלמו עעלחך סכתכ שמו סירופיס ס6רע)
 יוק6 )סוגו מע)ס4מ5ך )חרגתי יס ;רחעו ע) 61"כסר6"ס
htolונשחס . סקדס ונרום נכיגי מגיסן Drn כאח מוכרם 
 ס6כ בסיט ניסן  סססוצוס  מלפרו Dtpepo  טולס שס6י1 * 4מ6 י6ן מפיס לו יס פלוץ שר בסטון  סס"לסר6"ס
 נקטו  ool סקוס בווט סגיקן כ5ן 69פהססי6"ס

 6מג?ק ושד . נ)סוגס סגתמ)פו 6)6 6חת סטתסנסיגי מסי
p'p11 סגר  16נק)וס הצרס  סל תרגום דמגעסDh 'ופריך וכו 
 6עו 6כין כל hp'h רכ וס6מר 6מרו 6וגק)וס פירנוס0ם
 6)סיכ סולח נסמר 1יקל16 7כתיכ פ6י ל3 6מר חגי6)רג

 ג ע0ורס מקרץ וס osSh נירת וכו' סכ) וסוסמסורס
 פכ"ל מיפם סל פכרי  לסון עקר6 וס וסירס"י ;ו'סרגוס
 סכי 44 ד6י ס6י  סלמון פל ג"כ  סרגוס ,ס  סופיותןפכלל
 שכסב סיסי מל 69י רפסר6 לפהם לרסנו pmעי

~SDD 6ל6  מוריד 1ל6 פפלססלעו sffo~ אקס ,ם  פטרל לפרש 
 יקנס סירסש וכל6 סמקונל סטגז  מוספת על  ומונוסנסורס
 חרטם ש משלס ליאי ום' קערו שגטקס ותרגום  סריךפ5ו
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 ותשובותשאלות
 פשק l~bo, מ6 *מאס 1Den שס שגק DDOWש6
 *גייס סיו 1ל6 שייר 1)6 מעלס 6יגו סיון כי4מר
 גס מסלי 6יי זס כי , יסיט הג' 6)יטזר י משס86וו
 וכמס ))מון מרסון ספר )ר~עסיק ימירס מכמס כ61נלסון
 סגר6ס כש כססחקתס ס5מס וסתנ5)ו סטסחיקיסגתמכסו
 יקערו )6 %מס 6מריס ומפריס סשרס ספרכסטחקש
 ולסריס מנחר 6)6 יינסע !ל' b('1tD ל עעי סקנ)ט)שס
 6י תכן ססו6 כש כסיס גחקנ) וכטופ נע5שססניטס
 בעו הסדו ומכזו סטכמו 6)6 גנער6 )מגוס )מס%סל

 ומנינך )וכס"ק מסיס, עכמוח כ% גסחגס ס)6 15פיסנמנמך
 כלעו )((ote1 קורין bh שש ולמ"כ י65 )6 חרגוסקר%
 גיסן כעקש שספין חמור ס)6 )שד סגחנור ושמר%". %י מעלס )1 הס לעז ס6ר דין )1 6ין דסרגוס מכ))ט'
 )ש) 1סטוו סר6"ס סגתנ כמו  וס  פ5ו מעלס )! מסנסים
 מקר6 כסנים נדכריסס גשכ כחנו סי, *מר )ן שיםעי

 ססו6 וט' קשט ע5י Or דיר ט) נסיני מגיחן סרגוס61מי
 סדוק כעו )ודוק גויס ל6 06 עיישמ סנס"סמפעשח
 )ננ! קסת רק ספיווסיס ום% ומס )6 %כן . כבחכומטיחו
 1 מטיס ff1( )סס ש קוום נ)סון מהחבש ספירוסיסכי

P?6(מסקר כ6פ1 610 תרמי סקסו! גוסו ס rns. סקרך 
 מענקך סמך עם פ3 נסנין )%1 1)6 . גסיגי סגינן*מל
 דגלי סס כי ט' עיישמ מנסוס נלסון )כעוס ו6קסכסכ
 יכש כ) ט) סכ )כ"י גר6ס 6% סגסכו ועם נטשססע"ג
 דנוי נפיט ומזק 610 מרקחו ססירוס מנכד כי , ט'סגסגת
 מוכרמיס פינס דבריו גס מדכריו סגר6ס )פי עיימהיסנס"ס
ss)מתמר (כ5 סע Qt)D דנף ע) מזעהס ססגס"ס.סוסשס 

 גיע6 נסמ'נ שוכי קינו )עז %סגן מס"ס סי"ע ססליססע"ג
 יטו )מון רק רש מדכרי כבמוס ס)6 עועחש ו6ח ססוסיססנ'כ
 ססוכירס 061 ססנ"ס דנוי כמסע כבס"ק סטעכיס פירוסיס6%
 מדכרי נרסס וגס דבריו תיגס דבריס סוף מסמ"ג דכריסנרכס
 וכר סוך כק5רס. מנוקטות דלוח 6)6 סס כתנם כ%סגס"ס
 שאייש )דמות סיוכ) ימייה ob כי )עס)חך נגס,טפ 6%תי 1)6 מט)נצ כחב %ר כסי וכסכני כקוססע)כסי
 ססחרפס סעף מער עיימהי סגסגת מסון עליוססקסיחי
 סירוסים ג"כ וקדחות שר6סוגומ ט) נ"כ טנ 610 כסיגי 'כימן

 שפסס ם ים 1nlg(ot מפס )עז )שן מוש וסחצס'ס%ר, מבסון ועסירו הסירו דגרי משפ 6כ) סקדס בנסיןשכחכים
 מכם )דמום )סס וסיס מועי)יס סירוסיס סט6ר וס")מטמן

 דטס ט) סט)ס מס כסי ממונס קדם )סגן 610אספרגוס
 . סעעיק ג! סילם !עדי יסודו עטרנה נגס ט4י 6סרסטיותי

 תרומ.סקזס נסיה מק נע5ש %י ס)סון %6 סעדל6
 כאימהי כסגס"מ כסדינן שכרפ 610 )וכן . עע*ש סו6וש
 חשוון מסוכותט"6

~fVD1 
 6 ק נקש סתרנוס דוסון

 ססו6 זסיס  ולו  נסיי מניחן מסום  ס*עדס ס6ל spמעלס
לסשס

 דו"
 עעע6 כתכ 6עו, נ"כ לרירי ל90סות 61,. סק(

 סיימן פטמך כחב ול6 ט' דוריס כחס 13 וםסנסרנוס
 olpn )עין עומד סשר6  עכק כערש כע"ס סקוסכרום
Phnדס%רך תיזי קסי6 )6 )דיני ןוד6י . ט' עסרגעיק 
  כקטו )*ע,וח דס"ס ססש) סעפרסיס )ךכרי טעמם ס6י6ער
 סקרן פס נסביל blo סתרגוס כי תרגום כעו סףפלסם
 עם כמנע 6)6 6יט סססרנוס )דכריסס ס6ף קלמראכן
phoכו' רכריס כמס נו סיס  ס6י סחרגוס e%- נסקן 
 ע,פ פעלית לפעם 6נל . סיענ סעגז  סיגיי סללןלפעי
 מנתקן *מי מכ) סיניפ פ"ס פסוס מכתרן ד6פ"פןקמס
pD))ספובר"ם מס כפי סיניגו כתן טס ס) פסוכס כאידס  
 במפר  6ויביס ירכול כי 6ח,ל וסכם יההס נקריס%1
 %ר ננוסר שמרו . ט' מכשה חלעיף נ' נפש וסג%ת
 עעמגו כעיניך קלס מכעיס )פון חסי se ומעגי נרסהצ56
 נתורם . כנת 6 מלק ססקנ"ס וכשניס ככייסככאוס
 וייטה גגגצכיס fieb* מש-זן כזל כגכי6יס פס11ט6.שב

 ש0*קב קיא קלרדמ'א
 ספוקנה וס3י6ו  רנ1. סגר%יס עכ"ל קרנות יפלסכמויס
 ווס וגחכ סעתורגען ספרו נר6ס מוקדק 56י0 יסנךע
 wa~נסי

 סמכם וכ"כ , )סופם ס6ר מכ5 רהט %סון קרוכ
  ס6ס הבקך פרברי  לרירך ים וכן ,  פעלייך  דבריסכתכ סרי . פכי משהכס למשק סו6 לרעש %ע  ט!ר6 כןר"6

 ככור לו חל9 סס39"ס יפר לי סיס דפחי ססי6 כנועסיכי כהי
 כי b)D'h לרקיק יס כיס רייקינן כי למכס . כסיניובתיו
 תסוגט  סירס מסון ססי6 ססבס כרעש פזי דעת סיס06
 בנמרס כריו סקנ"ם * סם74 שפס לריכין 6מ 4צס6"כ
  )ך וקין סנססכס hlh סירס  סלמון סו6 נפלנו סל6וע'
 לריכום .כרמיי פל 6ל6 סתורט נו  פנכפנ עמס כמדיוסר
 6ין 1aua כפי סורס 13 סנסתמסס מלמר  1פרמס%רךל סקוס ללסין נתסס ול6 6תר  ללסון סב סכסתנס ע06ר*פר

 וזמו כתורס סימ65 פשר כנור נו %סונ יס נולסקל
 ומכיתן ספוסקיס גו סכוילו במעי לחינתו וסו נלסוןיס מסורס ס0יכירס ע6תר נסהץ מניסן מכתנתי ספעספ%מ
 עעגי וסקס, כמע)חך )ענין 3וס ודי ססוכירו כמו סקדסכרוס

 :  ס9ראקא איסרלש סשה .הרך

 ממיר ס"ס q1%D  %ומ יסנן  שלותההיא
 : ס,  סירס 11

 ריבתן רברי בפירים סכתבהו פס  לפעלתך לפרם כתבוריש
 6סס 6ערי9 6י נין סתילק נפט צורר יססרק

 סילוף סגים ודינ"6 ברקס . וכו' כ%נצ 3על 16כבפלס
 נורר וס סר9 סלסילוס 3נ' ניליימ h'Dtp OD1 פכחססו6
 ניס פיוט 1)כן כלסחו נטל 16 ניעלס %ס 6מרינן6י
ptSnסכתכ וסקי6"ו . בבני סכי 16 ניקוין סי לפנין נ!ס 
1tSDכמו לפוט לסו הוסוו ספוסקיס ס6ר ועת כן סגין 

 : וחסכתדיק ו' סעק? ליס נסיפן  וטיין סריסגיס כתסונה(יסכס3סי
 ווף ספת רעי  נפרוכי סללת עורב

 רב,"
 וסבב

 כפלנל ססעעס  qb כי מיייס bpel פס ונספח זכו:פסעים פיני יסקר פירי  נו למספת כין לדור גין חס כו'בכיס סלוני ידור ססירסו ורפ3"ס עורי לוילי TtDtסס
 עעס כו סדין מטטסכו

'~be 
 פ6ר לצ פילי כו כממבטח גס

 ז)מסטמ 60 )ך מנ6 יסע 61יגי עמס כסן 6יןססמיס
 סססוכס )כע) דם") דגר6ס ממס 3סן 6ין מסעים וסקרסירי
 Dplp3 פפפ0 פניי וק6 עתם נסן סיס  תספיסשדים
 סף מי נקרקע ופטרות סיהז נורות מפר tph1 06%מן
רנר

 פעם  נס סש סספיס פרי לפספת וגן פסס נו ס6י
 : בופל נקרקע ספסהעספותר

  סטורתו  ממסך דעי נעירי טסן ר6יחי סכתבמי וברהג
 ססחסללו סיחן סגת 4עי65י ער  בסנסגמגחס

 כן 5פת כו' 0כרילו סל6 לכיוסן ונטפיס ענטליןומבחלו
 3610 פרק סר"ן ונרי סס סטגין ועיקר ערו. נוקמןotma חנרחי סספר לצנע טיפ 6סר  תסס( )דרכי נספריכמ"ר כחרתי וססטס רס"ב, ס"ס נל"מ עחדס nDSW בס"טיסדתי
 סס3ת ככניסת לסיהר סרסכ"6  בסס סכחנ OA:) קם)ד5
 חוסר סכת רנפול6י סר"ן תרברי סס וכרקס סר"ן ססומולק
 פם6"כ' hSn(o  ולפתות לסיריל כעלכן לו ו6פסר סו6יל)ל"פ
 פכתכ 3ויגגין ת"י ויוסר דסו6יל רותי6 סננתוכגיסת
 וססכמסו סס רי09יז

~'npel 
 ימים נ' תעוסה ע"ס סס

 מועיל סיני רסחס ותירפי לו לכסל ר6סיר כסוריהיום
וטניר

~p'DOD 
 ט)6 למי סטגין ורמיתי פפי גרע דיותך

 ליספפ ופותר הנ3סלין יומין למתריס  חכסי)ין טירוכסנים
 onnbS קמחו )6קגויי  יריך רססם ייעדן פל6כסע*תס
 6ס' PS'bnn bSb טווב נעגין hp htrbn 04 רל6 סריורמי *  ובס* עכרו ככר 06 6כ) סמ)6כס מיהר מסיססייט

 ots עבעיbp 6 )6 תקריס פל %ל כעלט ולפסטפר
וע6פר
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 קלב קלף דרמא ותשובותשאלותש
 מותרס סכש6ס גס סמל6כס )עשת 4ער סצש יכ4ושלמר

 : ג8)כן
 קאן 61יש ערכ ~or דכחכ ססמ"נ כרכרי סללתם קודד

 מס)הצס6 הקוק ש' ל 6תן אס 6 גק )61מר
 רסכ"ס כוסת וס61 קכ)ן 1)6 ערי מה שרע 61מ 6גק

 טגן ט' ערג 761 -ס4ש 6ער 6ס 6נ) כסכ זכריוונשף
 קנ)גות )מון סף מורע 61גי לו נע 6כן מסמע ערטס4סק
 סקוסים מס ייטתי 1)6 נוס. ספתך זש 0הצסשם כדעתהגצ

 נקט וססיק6 ע)ח6דסטע'ג
"(1 

 דרסכ"ס )ספנח6 ירד

הרס-

 רפית סיכן )7עח ל%כ) ו)6 קסהירי )6 וכפ4נס4סו
 ץ OD(hn מכרס )6 כי )שכך רסכשס כין ס4נס6כנס

 ססכי6 סרע'ס דעת וסי6 צ דעס סכי6 סרישף רקכססמעצ
 : ע"ס קכ'ע משןספי

 מ)ונדריק0 סרכ כתכ כערדעי מטול סרק D~D עודח
 נומס סעסגס מסני כלום לסמעון ~os )ר5צק 4ס6ק עי ט' ריקנן טס ע) וכסכ % שכ לסמגצןס6ס

 וס6 )עסיס דועס 6יט לגצים )ך סגו6ס חסנת .למסיס
 )ס)ס ומ"כ מכירו על כבסס 6וס אין שח6ניו0)מי

 סספריס )מגיס קרוין 6ט pb1 נר% . אנד נמסים6%
 נתפס 6דס 6ין כעס og סועדו )"סכ 6ס0ו כינמרס
 וגש ק15כ ס6יט כמס ל6 6כ) סר4נ נמס רק מכירוע)

 תכן נץ'מ סי' סטור וסכילת דסוכ) סים סוענשססכסכ
 קטכק ס*ק עסיס לומר ורקס )עסיס יומס ומנססכתכ

 כל ע)וגדרי'ס וסרס ק15כיס. o~D 61רטמוח נ)טליוס)לשקי
 : ונ)גו)טת קרסמה ולק4כ ליס קף מסיס קטנס6יט

 וכחנחס סטגס פרק 61מויק כמכעס סנעסיםיימס obv ר" כסס כתכ חמין נט סלק כמרדכי ט6)ס עוד1
 עתפי)ין גס ד)עיךע ס"ט ט' וכשמיס העמיס יעסוס)6

r1VVD1ס61י כנע כסר גויל מומה 6יפ ד6ס כמב 61ח'כ 
 ומך מ"פ וכמכח וא' כחמסין כש וכתכסס סם כהוכ1)6

 עכץ אפק %"י ומנ"ל ,q's % מ)ס6 ומד י4ףע)ה6
 סעכ6ס דפתושן סתם משרם וגוייס גריספאתך.
 7ס6 ננט ס"ס כחי עקרי ד63 0שרס מן מסולכחרמש

 עסען 7)6 כמו מתפילין גס יקיף י6 ולכך סחם~brlhl כעלמי h9DID 6ל6 6יס גמל סיקף 6כ) כסכ כקריל6
 חסונך ממגי . וסקס נס6)חך סג") וסו . יגרש ס%לטען

 : מתקשקש שיתקלשמשח

 ומכמש טטמו סטועס מך כל לי- סי6 עי"נ כרובקלב
 ססכ)יום nSDn גרוס סיהםכ . לי )י16מר

 רום גגסית 1)6 . כשגס בעין )ר16ם סמספילי 610ומפדות
 610 נתכעס . מותיק ס6)1ף . כרוכס סוס עגיה( עם%ר
 כסכ קכ)חי . ס"ן כער סרסר ומנירי  הלמיני 610 .התיק
 מעיסת ור6יחיס סגכ)ס עימי כריסון ספיויסמשגיח
 דגר סולקי לססיכ כסה"ת וקמסי f'9DD ום6)ה(ססיריס
 מקוקס סגס6רס לצנחך )רוב מ"מ ממכיס ססג6י 6ין כי61ף
 )עודי עסקי מג) לסגוס סכומסגי עמי סיועך כיוסנקני

 : סלך על ל עססיכס6מריס
 חתן ח'ר ס'נ מוכס נמסכת וו") יקיר דנריך פורחא

 וט' סחפ)ס ומן ט' ססוכס מן סטוריםוסוסכימו
 מ!נכ!ס. סמוסס גני וב) ופוסכיגיו סטור מנע אמר כישר

 נתפס %י קלמר דוקק ק4ס לענין דמיוכ6 סס סר6"סוכתכ
 )"מ סי סטור פסק וק סע6 כרכי ומסק פטוריםונדמיין
 מחטהש טקס כקין עפעס ע' וסל ל.ם סי מסורטכתכ הסגלי בשן כק"מ מיינ ומהן 3ה7ן דס"3 ע6י )פי%ץ
 חשל ךמחן )ומר שסק סוס 6סתמיס )6 6מ5ף נהם61'כ
 ניתסס 44ק עעס ים 061 טעע6 מסקי ותסולק obsnJנ'כ
 נחמוס 60"כ עס סמים מלכוח ש) קננת סי וקשומכם
 )ככס)) נוסנ סחן ו6ף דטסנק סעגכג ט) לפספס ש86כ

 נם וספל סופנינו סק של נשנש גיזום גשי4%עצח(

 סי סטיכסג הגצי נ(0 ס6לחך יעלף )6 סר6טגס. ס6לחך עכ")כמוסס

 ק-

 מן סט!ריס nfiD ספטוריס כל חע
 פמייכ סנן ו6,כ כחפ)ס מייכ ממעל סמייכ 1כ)סתפלס
 לוק סיפגו o~Dn כק'ס משנומן

~t)lUDD 
 סש נצק

 וס% סמופס נר וטס סעעthen 6 כתפוס פמ"כסרס
 מן מפטורים דתמק ס6ע'ג שיכיס נחפי)ין נססוסניגיו
 ממכיס ומחפ))ין ק'ס מקורין ע6מר ~DPD. Oh ש)ם6.שא כטויס ד)5צ סוס )ונק ינוסס כין )חיק 6ין ומססספעין
 כל כחפי)ין"דס6נ"כ

 DD'1 כ6י)! תפילין כ)6 ק"מ סקורי
 , קשט נ)6 כיוס כ) סתפלין מממיס מסיו ניתיססמיינו עחשיי! ךסטוריס גגמר6 ןק6מר %1 כטיש סקרעדוס

 יס6 ס)6 כתפילין מייכ כק'ס דמייכ ע6חר ק'ס 6ynr1כי
 : מנאר חס . נט5ש סיע טדיכעעיד

 )זרך סיעת ינמרו ע) סנ6 סרק 67מריגן ס6)ח עודב
 דעוח כסג"מ כתג והומאס %תו 6ת )פקודמיינ

pb1דעת נגד סו6 כי 01נןסית )דרך כי651 גיוס )ממס 
 מ"כ כפילוס 1'ם ר"ח כין ממלוקח יס כי דעסנמר46
 ר5ה כזכרי רק סייט ס6!מר יה יס כי 6סש 6ת)מקוד
 610 סרענ'ס דעת 1)%)י )6סח( סמוך 6סי סרי 1)גןופיוס
 לק )ירך סית6 כיוס קלמר )6 ןכנמר6 ועוד . וסכדעס
 ר"ל ש6 קלמר ממס סעס כ16תס 1ל6 לדרך סיגףכסעס
 ילעס ססו6 סיום קירס סמ15ס לקיים ויוכל ססי6כעת

 : )ך יקירכיוס
 סריסים נסעודס סמנרכין מהגש נרכת נעגין nSbD עודנ

 . סגחנח כש מדשת פריס דיכ6 6ס"נ סכם0)
 לצ . נ)וכלין סגדססו מגסניס כמנסוס נקדך הקונחךסל6

 נסכת סד!רסין סדרסס כי כהרגל מסלר"6 מימני3ויג5יי6
 שרם יסר% 0) ועגסגן מרסות פגיס מקרי ס)יסיחנסעוךס

 : 1תמ1%5 כקטר סכחכ נמגסגיסע"ס
 סטעס כמסומל )גדות מסנין 6ג1 6ין )מס 60)ת עודד

 ככל . כגמרך bPtb וכן ספוכקיס סכתכו כמומסיו
 ססס והכרס סכומע רמ"א ס"ס כסמ"ג וו') רכקקךמוך
 סיס ob 6נ) מדו כמסיס כדש וט' )שוחו נ מי הכירומפי
 ונומן )יבוש ס6ס!ר מסם ר' 61מר )גדותי מ"ב 6יטספג
 ימסכ סוננ וככ)) מומר כ6ומל סף כמכועס סרג)יססוס
OtD16ומחיר ונדוחו* סמחמיל ומ"מ )גרות 0)6 סמגסנ כ 
 מכסו) )יחן ס)6 פגיס ט) )כיום 5ריכס וסחרם מט"כ מיד4
 : סנועוק ס)כוח סוף סרמכ"ס כגחכ וכמו 6חריס)פני
 כסעודס כסעמסיכיס סנסנח סגוסנין מס ע) שלח עודה

 סכח ש65יעז
 מכרכיי

 ומוריס וחגוכס וכר"ם ר5ס
 ע) 16 ויש יעלס )כרך גוסגין 6ק כמשוסגכממסיגיס

 ג"כ סר6"ס 61דרגס כוס מנ"נ סיעתי )6 .סגסיס
 6ין מיס עד סעודתו ממסיך ohD כנם )עניןכחכ!נוסיו

 סכחכ מוסל'ס ומ5יגו סמלי) )כרכו )וכנין 61ע ר5ס)כרך
 0נ)י) כעירי פסוע סמגסג וכן סגסיס ט) מכרכיןסורים מ651י טד סעוומו ממסיך ohD נשרים סיסים ע3)ענק
 נסעודס וממסיכים )סרכ סמוך ן סוה סטודח קוכעיססוריס
 הלס סחררת כניח סגסש ע) מכרכין ולכסוף כאיקססככם
 )מיש 6יכ6 )ברכו ס)6 כמס"ס 16 נר"פ מסניםשיח
6(7tstDn סי6 גכוגס וסכרך כ6פ. כש ססשדססמלת 6מי )ילך קמישת גקר6 )סיות כ"כ סעודחייסו : 
 גס . סייכיס סטנן כנמרצי ד6מריגן Dh"(סעדיגות כסיירי )קכעס מסגין 6מ טלין מיש )עגין סטת עודר
 o7lah p~p hnm נחידוסי חמ65 1') סר6סוייס דכרוכ,ס
 oto )6 וירמס"6 בכסאח11")

~rtrt וגההי מעיר נסעלי Shס"ס וניח כשגס כריס ססטחיס למיי טץץשד )כי 
 סל ימס סט)ס סלט כעיירות oto1 . עכ") משור סרמונשן
 גרע )6 מ"מ סרנצכ חוך כותי 60ק כעונגו ישמלך

עסותשא"
 גס טפש )רוכ h'o 1)DD זמרי כא(עדפהער

פיז יש: י%ה)סש פע%4ש("%שש6 טף דע 6ץ ש0*גק
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 806קנ קלב הרמ"א ותשובותשאלווח

 לסם מסועכזיס ססטרש 6סר נחוכס גש6יס כחושששי
 : כטורים%כ!

 סי' 6"מ מטור ס"ט נסגסוח סכחנתי מס על שלם עוד1
 מיס ומטיל סמור י6 06 נכיס לפרכס ימער 6%ו'
 מגסות כ' וסגם . )מחס)) ר51ס 06 6ף ינלך ל6 מיסמטיל סלפי ו' נסי כחג ולמ"כ ינרך מיס סטי) 06 6כ)נשמע
 כסיגיך ר6יח )6 06 סמעח נכר ס)6 ע 6ת א סוחלוח46

 וסם ככד סגזסס סלי מנסוח עם 6"מ ע) ערוךסתומן
 )ob 6 סם כחוג 6ין 1' נסי' נקמר ,כלסייחך מנוסלאן
 ו6ה כיחס מס' ob יזטחי ול6 מיס וססילממש

~5 
06 

 ל6 טכ'פ כתכתי ו' tDS' כי לקוסשחך מקים 5וןtsa טרוך מסלמן סעתקח 6סר )סניך כשב 5סרסר6סוגיס ונרי לפי 6ף 6מגס 6ך . ססדפסס כמעת סממןסולחי
 כרכס 610 פעמים כ' סמכרכס כי ט' פענהס 3'יכרכגס
 מיס מכסיל )6 06 )מטס כחכחי וס וט) לכ"עלכט)ס
 דם") דמ6ן 6)יכ6 מנית )נרכס )מגסג מקוס ים rh כיר"ל
 סדין רק י כסי סכח3תי כמו כלל )כרטס 6ין רק כןjw's סיס כחכחי )6 מ"מ 6כל למפלס מיס רהיטי) כרכסדקריך
 )סס וים כ%61 מיס סטתו 06 )נרכס סגוסגיס כידלמניח
 יס מיס מסלח כ)6 פטמים 3' סמכרכס 6נ) םיסמט מיע)

 ססו6 כטור כקר6"1 יוק כו' הצכ"פ כחכתי ו)"ם 3יךולממוס
hlneorD כווגחו סיס : 

 61ין ח' נסטיף כתנתי קי"נ סי ניו"י ס6לח עודח
 h'~o ססי' ונכוף גוסגין וכן כסר פס סל)ממחין

 . )סוגך סלעת כך )סממן יסגו וככר גחנתי ט"וסעיף
 סטות כי ,ס מעון שי מגוקס . or 6ח וס סוחריםוסדכריס

 מכר סס61 כימן סוף OS(, ססוגי6 כך כי )סגיך610
 : )ממתין ס6"5 וסייע )סק) זיוסגיןגחכ6ר

 טכחנחי ס)י מטפח תורח בספר 1ס6)ס כאנס עודש
 מי גמ"ח סל6 כסר ו' סל כ' כ)) ורומס רכיכסס

 , כו' ס' בו יס 66"ג כוס פסק) שין וג') SD 61.וכ0כ5ו
 כמו )סער סייך 6ע1 כקדירס זס6 נו משך 6יך עליוסקסית
 סכקדירס דנרש ונסקר O~D וכ)) "נ כ% נט5מיסכחנתי

 וכיבס סחס כן6יח6 תיירי ניבם דסרי ס' לואר סייךל6
 ))שד לך סיס סנ6תס עמקוס מגס . ט' סו סייך6ייו

 כווגחי )6 כרחך ט) 6"כ ס' םייך סייגו 1nhD ולססחג5)וח
 )ומר ורטני ס' ?6יכ6 כמקוס 6י6 נכס"נ )סחיר דפין6)6
 6% למרש וכריס נ"כ נקדירס מסיס יסיים ג"כ ס'וסייך
 וכלי Y'o1 ירוחם סרנינו מל מקטמו לסו5י6 רק מסכ6תי

 : )מקין מכ61ר ונס . מנמל 6יפ סונור מןססוסר
 ס%קח עוד*

~t)PD) 
 נעגין . מריסית גמנס חסוכס .

 מפלח נחורת מר כחב )סוגך וס כחנםסמו)ייח6
 ממעינן כו סממל6יס נסים יס וו") משייהם כדירס)1

 610 ופמוט ולע"ג כו' ,ss גמ)מ )6 06 כ"מכסדיק
 של גמ)מ נ)6 טסחיר 6מד מגס ס) מלכו )ס51י6מפכחיו

 סחנס 610 עי סחיט 1)6 סתם כחג משיחך וסגס .ט'
 ססגיס וסיתר כפיסול כוס מ65 סמטת רכים מפיוממטחי
 גייס סיס קמי"ס רכיס וסגס , וכו' 47ט6 מסר'ססגפן
 ט' כספך 6ך סס61 סדטח כו מ165 1)6 מסריס סל6'1

 טטום נלי ptna מפס ט)1 6"1 )ידי 6נס ")סיסוטכסיו
 גמ)מס 06 כין נכעיס משוסו ט6ס )י מוכן דנריו ומכלט'

 ד6סור כ)ל גמלמס hS כין מ)ימס משר ססחס 6%חרגגו)ח
 טל רירן )נדון ס5רכיס דכריו סטחקחי דמ)ח16)רחמ6
ouwז3ר מורפי 6סיכ )משן מר וסכיכגי עד וכו' קפגס 
 עי SU1 כעכי עס מיודע סגנית סו6 מי חמיסני .ענק)
 6%ו )6 06 ט' מכס ס) מלכו לס51י6 סכחנחי 3עסטעמי
 ו6ס 6)י1 טובתי סיחם )6 כושי ס)1 וסימר שיכורסדיר
 סמפרסמין ע) רק פסס לי pb גש6 ל6 16 ס4 1 רנש6
 6% סשרס כפור ט) מסחי %י כי טרחי ספליו לגעללוש
 מזין רעעם ומפריס 16גע סעוכיריס וסס למרססרמסן

 וסיס . מסלחך ככוחם כמו רססך סלו fhs סגמ465מר
 (onP וע) ט5מס ע) רק )5טוק )סס ph 61"כ קלל )מלח)eb 6" כלעיס מ)16סו 06 הלסור כחכחי DD'D בדגריסודם
 נונע וקיט כסופח לקטמני 4, כ% )wS oh 6'3 )יוקין
 נגזי סעומן 610 מי יודע 6עי כי 03 סדיגיס מןכדין
 סמט)חך מס לנוגס 6ך , דכריו טל ס6סיכ כן6י סיגיולובי
 ומדויק מונס מסר"ם ם) 6"1 )ידו o)h בבסיס כי 6ליטתכ
 סכחכ מי על h(h כוונתי ס)6 מקדמתי ככר 1כ1' סענבי
 נכון 6יגו ונסו כ)ל גמ)ח כ)6 כעיס מיקי וסחיר orוכר
 )6 061 סר"ס כסס כט5מך כוחכ ם6חס וכמו מכחכחיכמו
 סמוטרין מי 61סרי כמו ייסר סטגין כ,ס רק מהמילסכתב
 כטפין כחמי)ס כחכ ~61ס . מלכי סדכריס כדיתי 06יורט וסס'י . מימיו כחכו ס)6 מ6חר קליו כוויתי ל6 כיקומר 6גי גרתי וע) Or טל סמו כוכרחי )6 כי טס pb1 13לוחו
 6ת ~Obtl ו6יגג4.מכס לו טמוס חכמתו ס)6 כו וחזר6הר
 קטיס כיריעס כוס דנרי1 6)י מטתיק ס6תס ומס .סט)ד
 מחח%ס. מקרסיי כמו ויקרס וס ט) מוסס 6יגו כס5שסו6 כי 6ף קומר ל6 06 161י 16מר 06 6וי גי לטס,ח )ימס
 סו6 כי ויקמר כ6)ס גי )זכר ימסוק כעלמו מסר"ם061
 סלמת ולסר סכעחקת )מס יודם 16 טריו ס6מרחיסמכם
 תסיס סטהקחך גס . בי"ס )1 לססיכ מס 6זט כוס6)י

 כעירג1 מזנריו ot~ln)o כעחנךת ס6ר טס S5h'ממורס
 כדעות 61ין מטחגס סטגק וטגס סגס וכ) כבכורו 6מדוקין

 כקמת סועסקיס כך ו)כיו65 )ך שמר 6גי דכר סוף110ת.
 ס6ויתיס כחכו 6סר סדכריס מן חסור ס)6 ממסוכחורת
ef1כין קמח טס כין ענין ככ) כעיר מילוי כ) )מטריף 
 61ין לקוירס מליחס כסיטור סכסר ססק6 )6 04 כסרטס
 סווכרו 6% סח%ון ש מפגימי ימלח ל6 נץ נוסמלין

 כסר עס 3מו)יית6 6)6 .ס6חרמיס לדטת 6)וחי)וקיס
 סטתקת 6סר סיריטס מךעח כססך ט61 וסגס כיקיםכ)6
'Shל6 כי 6)י כחכח כאסר 1)6 יסריס סס מטקתכחורת דהרי כי 6)י סוחח 6סר ססעחק כמרקס וסכן וזעסו 

onhlnסכרו6ס מריקת כ) מין וכ61 כמפוך רק ססו6 סךעת 
 : OID ווי Shn5 ימין ט) ר61סנו

 ויכ% ס)י כח"מ וסנ6היו סר"ן מרם ע) ס6)ח עודיא
 דוקך 1)16  מרוח נמי  לקוירפ סכסר)מדיח

 טעמך 601)ת )6 ר6סוגס סדמס ho ויקדקח .במיס
 סכסר משנכין 61יגן )יס מסרסי מסקין זס6ר 4מר61פסר
 סכי)ס קונס 6סס רמעת לסגין מסרי"ק כחכ orll מיסכמו
 6ס זקדוק זריך כי נמים חמוף ט)6 סרופ6יס ט4סט5ח

 נעגין וס"ס ססטרוח מסנכין טסיק ם6פסר כיין )מוףמומרח
 : סוים סטנעיס כ) 61ין גמימטרסי

 ופ"ר )"3 סי' ס)י כמ"ח סכינתי מס ט) ס6)ת עודי3
 סכחכ סכוחיס 33יח סנניטח י"סע)__סמגימ

 חוך סדשס כמגיח 6)6 לסחיר סיין מ" כ)) ס6לוךכק"ו
 06 רק or3 למלק זיין וכחכח חסור ח4סין 06 6כלסגכיגוס

 . כספרי גס) כטעות )ומל ור5יח ננדו)יס סקטגיס1)יף סמ6 )חוס סים כמקוס )6 6כל סנכיגות ממן יזע)6
 דלין מסמע ס6רוך כ6"1 ז6דרכס למלק לך מג6יזטתי

 ומקק ק6י סכ) SD )קכועי0 ח4סיס כין דמילק 601לחלק
 סס סכסוכ כמו 3כס"ג מסתיר ר"י ססוכס לייסכ כדיכך
 כחכ לאסור חחי)ס סכתכ דכריו )ייסר וכדי סגליתע)

 מרן ירט לoh 6 וכן כחכ אכן )קנוטיס ת)וסיס כיןומקק
 וטעמך לסו 6ע( דע6 מד דחרוויים מסמע כו'סגכיגה2
 סגניטת מן סיקמס אסותא למרי מייסיגן דל6נסמסס
~DDt1

 יקלקל פן כ"כ סייף זיר6 כסן ויקכט קמרות גכימת
 מסר"ם נסג סכן ס6רוך 6"1 3סס פעמיס סם סכחנתיתמס ספגי 6ך . ס6רוך 6'1 לךכרי (sff כן לשמם, ליכולסיוסין סס 06 6כל סמסס ויפסיד כ6חרומס יטין 6%סר6שמס

 כס)עז0י ונקמח סקנסס משוך כ6"1 עכשיו מ65תי1ל6
~wph
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 קלנ ררם*א ית"יביתוששלהן166
 שפם סיס 63 עישן ס6וו וסידי להטל מידופי1לקסגד
 מסר'פ )סג סכן כ0צכ רקיעו סם 4161 נכחכ 706 ליהגיס
 סנ6 לפטר 61"כ פחי נזייתו סל6 נחמי 6מ שנסחגי

 ערוך לי נלעיס ל6 06 6ף 6מל נענק כמוכ סיססלסק
 : למלק ופסק כ0כ0י כספר יפרס 6פר וםסנטן

 רימ6 נחס ם4 נסים כמנחי 6סר חללת נאנח עודע
 דכ3 ד6יפסר הקווך fhe סכחכ מס ט5ע)ח6

 ס6יסור נספק נכנש וסלן שיל לס' ע5טופותסמ0יטת
 P)D. לסקל יפ כרישן סכי ק"ל ל6 ניסורים דגס6ר61ע"נ
nibm65נימד מלטרף ססיסו כל פ6ק קישר שם ידט0 ד 
 וכמכ נוס מי3וקיס כעס קיש סי ניו'ו ו0סכמ דיי .ט'

fh]'כקכ ולכן יא? כדכה קא דל6 ט' ס" י"כ כא 
 !ס סיפך ל"ט נל3 פמ65 וע"ס לכלול טפסר מלס6זכרימ6
 6נכי נס סל6 ט' ס' ססטי'ו נכל לאוח סקריךסכתכ
 למעוך ים 161 מרוכס סססי כמקוס רק לסקל סייןנחכמי
 סנליון ע3 כפיווס תמ65 וכן לסכול סכתכ bff'p, סימןבי"ד

fbJסיטן ל"ט כלל וס6ווך nfft : 
 סנססמפ סכלי כ5 ננד לסער נעיק 06 נענק ס6ל0 עוריד

 !ס Db זס סוסהס דכרי י נר16 6מר ל01ויכו

 כשטה סס סכפנחי ונעם סס י, וכדק מא סינמס
 16 סשך סס bSt 10650 טס עחנחו . סן4ריסספוסקיס
 6ם א סעמכיפיס כסוכיס שם כעולס סי6 ועדסססירס
 : ס% לך הסייסכ לסמנונן סס סרנמ0י (hWמיק rD1 ל6ש ק SD כימתם ויכריפ סס)יסי סכחוכ יכ6ש

 יסים 6יך מהדס מן ממסר ממסיד . נפם ס6לסגי ששרפי
 מסר סבינו כסס סעססמס כ4ס מפליטםנוסר

 eb 46 דס6 דרנק מצקם hlb להט סוס נ,ען חדפנ3 דמוי כך כל לשם שין לי ש% . ככליענן סחי נבסרדס6
 מדפ סכו כ"מ entnein כעלעל כרוכ כט3 בסור1דל1
 6יק סעויס רוכ %סט נעלעל שמרב 6% 6יט סוסנוען

 כרכים לדחס ד6ק מסרחי וכ0כ ססרוסש רקמסמס
 ימסחק דן סוי 63 ודקי ז6יכצר6 דרר6 סיס ו6סלבסרו
 דליכם ג'ל ולכן סימן סק סכ6 דגן רוכ כמר קליכן6ל6
 ס6לם 6סר סס6לוח %Dt1In רביכה ו6ס . ס6י טלי3צמפ
 יעכס פל6 ירקמו כבסר ננמי5ס לך וכמנהי DtDSפפמ
 שע טמף %ר סמלמידיס טרדם נס כחכי נרכילממס

 : מ9יאקא איסרלש משה ממני . ש)4עפסיקיס

 ז של הלשל מהורהר הנאת בן ששל טוהרי הגאון של ותשובהשאלה
 סוס ל6כ'ד יקגלו סל6 סתקגס, חיל תקנס נעמס 6חת נעירנעש4לוזי

 ס0 יס וכסיום נעיר ק~רכס 3ך פיוס לו סיס לעיר מחוןרב
 כ6 סיס סקסם ךכר וכל גס4ר6ס כן סרגנה! נמש! קפח גחאיעיו ומהזיק סס מסיס סרכ IWO וסו6 גדורו משרסס ומ!סלג מוסל6 6'רכ
 wne קרובי געיר לו יס )רש סמושנ סרג חתט כפירוץ חמיולסט

 : ל16 16 סמקנס ככלל 60 06 ד'טמס
 וחכר געסס סתקגס 06 כמכריס תיק סמני מעליס ססחלהשבה

 ססיס כעת סתקגס )עפם ס6ומדג6 לטי כי ל16, 16מעיר
 גרגר מסתמק סיס ל6 סכי ל16 ד6י ופריס $ו 6יוס לו ססיס רכסס
 סחקש לכעל יחרק מס כי סתשס לשן 6ל6 לט ס6ק כיסססופ
 לענף מחון דוק6 ושי 6ל6 מחס כחס יל6 לעיי תיז לסתלכתוכ
IthPסש6 ש %5 סקר!כיס 6חר 5כט יטס ופ! מסותו 6ת מבירק 
 דעתם ועל 6ךס לסוס פריס ט60 ותיגו וכלסיס יר6 ססו6 ויהשמכיח
 ךוק6 לו פיפ ס)6מר גס ומס סתקגס לעסות רגו es כנק רכ6ינכר6
 וכן גסג'ס כמסריס ד)געיס וסיס ד' מסמע.גמ' וכן 6סת1 קרוכ'6%
 67סס נ"צ ewn גו' נ6נת סס סמס)ס SP כמסנהת סרמכ"סגס!'
 סמתיר6 6ך כסס קריך יין Pts1~ קרוג*ס ולb'm; 6 גגופיס הק6ענמש

"nh'ttpDn,le
 ח%ס 6גל געה כגר סיס וסחגס כ61!ל )כחכ סוס

 96 ממגו למייין 6ין נתקנס מסק סיס otpn נכל כיכן
 פ4 גה 5לל סר6"פ כתסוסת לסייח 6יח6 1כ! כק"ולקמיי

 מי.ר*0 מהנוגח שכת וכן ק.-ת סי' ג6"ס לסביל h'D1pD וכנס6'
 מכיף )ערס וכסרק . גו' סקסל על סגאץ מעמס גבי סמקכלנסרק
 מיתת על ל6 ר8ת סתייח חימס ג'ל . !ו'sfft 5 מי.ר*ס תלמידיכסס
 גדועת גס סזגיר hbt "ס נ*כ סכן מיתת על 6ל6 חייה לנדםמנח
 ללמה יטל סל6 טכסו סל6 מוס וקסם , ט, סכ5רפת לפיממחן
 סל6 מס סחקגי מן למייק י6ק ודתי 6ל6 סחקגס מלסולחע5מו
 סקסתן נעסקי הסכ סיס פעמים כמס סיגרי 6ס וגוטץ כסירוסג6מר
 משל סיסים לותר 6זס סוס דעת טל עלס 61 סדר פססלעסות
 דק מן וכר . 6מת מגיי מפי במעוד כלסר לו סיס ק~רכסמממח
 ז4 יומ6 מסכח ךסוץ מגמרך וסוף מזין ע"פ החקנה נעסקמ6חת6

 יכקס 6ל מחגירו מטו סמכק0 כל חגיג6 כר ווסי 6'ר ע"ג0'!
 כ5 רג6 וסומר סכי עגי? סיכי !ר"ת כף מעמיס מנ' יותרממט

 6יפיי0 651 סוס ריש כ7י)6% ד!קס1ם וכל !גירויתגדת6% ליס ח!י חלמ6 ר'פ 6ל6 מסעה כל לו מעכירק מדוותו עלסמעגיר
 לט ימלק חי מתחילם יפ"כ גכגג 6וריית6 וליגמרילוש

 6ל6 לרקס ימיי ססו6 יץ יסתיס מן  סנוירן גנך תופסלעסתו
 סס61 מי 6כל 6חר כמקוס nb~s היכיס 5ף על מגמר 16ויקי
 דתינן ל6 6סר לעיר ידחס לראפ לכיוח רפוי וס6 עיר כטחוג6ן
 wptnn אותו h'5WS תגל מיגי

~Dfi 
Up'W 06 ועי . סנמר6 ע4סab 67 לכניו גס זגג סער נקהי פסיס סרכ גנז סקנס סי! 

 עד mnb %תטו 6 טרלין גד1לס ססוסקק רכל לפגיםפלשך
 מסמק כעיני ריסט6 לסוס כגראס להחגו כגו כת יחלק61ק
 ל6 גני מיוסלמי מונח 1ק . ט6 ככ% חתם ט ט6 נ!%
 66 רגליו מכין ppinnt סכנתן טלס רפסי 6ל! .מיסוים סנפיסגר
 גש כ6 ו!ס ס!גרי0 מ! כor~ 6 ירושלמי en'et סלל %כמו

 מחלוקי סיום 1'כ 6' סמ561 סקר6 סכנתיכזס : גי 6 קר6 וסו6 6כי לס%6  דוד סקר6 כמו DS לחתייקרין וגן יסיר ל6 נכלל סו6 סגקנס מן סג6 מס 6ף fbt ,ס:וף)ות
.SthiS" 

 כשטס 6
 נסתלק ס6ין נחת פלך דה עסית ל! 6תר ס%6 6 סגה מסוגר

 blb הימיםכשסיס
 למי

 ט8 ט' ותותים (onth גסם הוד
 נווד עכרך ככל אי התימלך הען מין וועפיס מפגיו 6חימלךסה6ס
 6ץ 6 6מר דסכי !67י 656 כוס לו 6מר ומהי . סמלך סק%ק
 כגהק. וגככן סמל מוך ססו6 סכור 6גי למלך 6ל6 ם%קס6ק
 15 יגיע מכפו יווסר )ככד כססtwe 61 %ורש לו שמקק גקי6ווס

 6תר כסים נירו0ס קודם סיו6 מי ד6ף כנמרק שכס וק .סמל1כס
 ק'נ קיץ כחוסת , קודם סס6 0יש מם% סש6 מ!רש ג"כסס61
 קלמר קר6 ס6 כ!' למיסר ל%-3ריכ6 6פר גסי6 גני גפ4*ל8'כ(
 מקוס hSnn ס6י % סנטר סו6 ג! ליסורם סו! סמ6כס61ק

 גריס סכטר סיס A~g 6ץ Yb1 1%ה! לריף סיס ולכך וא'חקוקיו
 6%ר נהם וסכת לנת קודס סק וגן קבס סוbSnn 6 סי661חר
~p1m1$Pן"י:יעי~4%ן'נתה:ןק ננסרowPD 6 גמם מפט וק , כנוסס 610 יס 6יסגס

 bS הטס ולע סבין !רם 6פ כיוקריכם ס' לסגי ולגיסות גדת
 סק!דס סכ5 ל6ל5!ר אעמוס ממס כגיס o~s פיו ס*6 5שח

 סיס עלג( ייכ פיז יומת נמס' hp~ht . לככון קודס 610ננהלס
 הסתלק כסס )תקנס גדול סכם! י"ל וט' איכס תסוס גדולכסו
 נדולס סכסוגס 451'כ מקר6 דרס תירוסלמי .כפס

 גסת"
 61פי' כפס

 ימן 1ד6י 6ל6 סירוסם לסס סיס נגיס לסס כמסיס למריקסכי
 וש סס שחס ססמיס מן 6! 6דס ע4י לו ppDtDt מססנדולם
 המשרסס סמגוח 6כי מסי ססמעתי מס 6ני וזטר . קרסירקח
 להלנן כוס נווון  otllhn כל מסי ינסט9  וילכרירו

~D#DS 
 סיין

 מסרטך גחסונת כזס 1גזכר  ר6ץס כססם מסנדולט צגיו 6תלרשות
 9-ו4ס ככלל  תיגן 1006 סיתתי  ת111 לכל למגק פסוטיססןגריס כי לר.רווחס כתכתי !ס !גל . ויל מפ6ד!וס מסריס 6מ8!וכקסוגת

קזנלסי
 : נרעטלש סס 0יתס ,ייש העלול 9רp'p~ 696 ססעס שאול סק' . לייועס ופק"פ גנולסשסג בפעי מסגי יורחב דגרוס. סל ליסיף ~bSv סדי סת9נס
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