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 טרור אני שעתה שיריע ולהיות . בכפית מחרושי פה להציג . הראשון הזק בהקדפה יעדתיהן
 הצה פהצפנע כן על ולשקם יחיים תפצי לפחיז להגיעני יזכני ה' . בקודש ודרכימשד

 בהם לעיין הלכה של לעופקק לירד לי אפשר אי הם;ם זאה גם ואף . מהדושי הרגהלהציג
 משעשת ושלשה שנים . חורפ. סיפי מכבר אצלי ב:ת'בין שהיא כסו הצנתים לכן דגרי נכוניםאם
 ייי% אשף עד . למעשה ולא להלכה ק בז דביי כל כן ועל . הלנה בדבי בהם שנשתקדשלי

 . החלי וזה : ולמעשה להלכה להורות הסמוכים הזמן נאונילפני
 0כועוס ד' וכגוו . סרחפון וגד עס מעוכלת וסג'מס כעוס כמת 6חח כ06ס nclh~ מקיק (tnihrשקאלה

 ח)יס סוככך היגייס הכרווח עד סיום כ) ומזק וסמך דדים כסני נדע כ6נ )ס קלס יהדססרס
 )6 סקו ולכוס נדו)יס ס5עיס נדויה )ס סגע0ס גס פנס רכע ערך סטיין ונמסך )מ:ככ סגס)סע"ס

 וזימר , וסחנולות סס5עיס מלוכ עין Sb )קחת 6סל מלי מאדיס עתיק סיס יקתי%ק כול )סגיק כ))סתמיות
 עדדיס כטף ק5ת רק . כמחרס מלחס )מסיר . ותערס עזר ohln )6 . רפו6וח וסקרי גרופ6יס סתמכ.!וחלוג

 חדפים י"ז ערך ענר וכעת . )מיגקח סוגד וגחגס דזיס )נמקו וממינך )סגקס כ)) O'tb1 ולגס . ונערסמסרס
 ולנוגס סמסטר כסיס. ומעגם . תורס כן מרחק מקרן 6מד 6)מן )ס נזדמן )סיוח )פ16ן ק6סס onbJקידתו
 מיסורי מעסם נדרך )מסר סג") ס6פס ס) 6מס ODtQIO עוד . כוס מחרמיה עידן כב) י)16 כעוכיס5דנק

 ח)יס ס)זו מנח 6מגס . כג'סס )הניק יכ)י 0)6 עד סר06וגוח  כגוחיס )סגי ג"כ קרס סקו פכמקרססד3ליס
 : ספ6)ס דקרי כ6ן עד . )עורס יסגקס ר6ויס תסיס 06 מסוסקיס וסרוס6'ס )מ16דככרס

 51טקח כסני הכוכים מקין יכו)קי )6 כמנין ע5ור 6:,גס . כסו מדכריס יד )מסוך דרכי מעורס 06והנה
 כקטג'ס נסחה קמלתי ע"כ )מלגובהי מססרי0 סיתס סגו ומעיר - ידעתי 6חכס לק 63מרסס6ימגס

 ועיקל . סנים ,ס)0ס כלגיס hnrh דס6י 0ליוח6 )סיוס יוכ) 0יחכ6רו 6וסגיס וע"ס . ננדו)יס תפייסכמוגי
 סבליך ספוסקיס מב) מוסכם סזיס וכנימוק . אדיס ptn'S גוממת ססיחר r'b'D' כי גר6ס ז6מ כ06ססססק
 מעכלו ויידוח מסמע . )עורס מגיקס 61ינס סכחכו וסעור סר6"ם מ)ס.1 מניע וכן 3;!? לחיי יזוקקלפיוח
 סריס 6יגר6 גחן מ' סנטן ע) זיק נוגס bitlhe מסל"ס וסנ"ון . ידברו )סנ6 י6 כי . 3ע)ס דמייע"ס
 כעוס. כח" )סיוח אריך 60ין מםמע ס"ד ס" מ"ג סגנון מחסוכים 061 . כעוס מיתת 6מר גס נימוקיסתיר
 ומג'נון . כהייו סוחוקס סכר 6ך כעוס r?ntn 6מר מיחס זו ס)ידס ס"ס דבריו לק כך מסירופ 6ין 63מח":גס
 גרפס דירס פליחה nb(c . )סגס6 )סת'ל' מקוס סיס )" ט"כ . מככרח סי6 כי זס כחסרון סוחוקס )6צידן

 י6 . מן מוחזקות 6מייח ד6מרח ססת6 לכ6 6מר . ע"כ( סיד )דף כיכנווח ז6'ת6 . 6חר olpnn)סמ5'6
 ס6מיוח דכג' מיאס )ענין רמ"ג ס" ובי"ד ס"1 כ' סי' כ6ס"ע הו6 ורן . וכו' נכפין ממססמח orb "דםי:6
 מינקם מכ)) וישח ס6מיוח מחמק . ס5עיס ט"י מסנקס מוסרח סתת" מומזקק סג") ס"סס גטם: 6"כ .ע"ס
 חזקם סוי . )6ח'וחיס סס)יכ' 0כסעס מסיט דגר וזס . עומס מחמת סדים סימוק מוחוקח כמו .הכירו
 . נסורס )מוקם 6"5 פדים הלנימוק ססוסקיס כ) כמפמטוח 31פרס . יו"ד ס"ק SNJO לסימן ח"מ ועיין .נמורס
 דוריך סונר סמק ורק . מבירד מינקת נוגוילח )ס1ני6ס סני 3ע)מ6 נריעוח6 רק מלסרס ct~rtn סיום)6
 סני דמעיקר6 כנימוק 6כ) מיגקס ממזקת ל?ו)י6ס ניס 5ריך הגיקס מככר 0063 117ק6 16)י 6ך . מעמיםג'

 . מבירו מינקת 0) סנוירס ככ)) olan 0) )סמזקס עי!? ס:!י:' ססעס עכ"ס וודויי 6ך . )כדנריעות6
 0ג:נסס טניס מעידין OtD5P1 סמכחס וו כלכס מג"ד וע"כ יסמרגו ו)6 נד"ס ע"ג ך"נ ד' ב"ק rirotnsוכ"מ
 . 3יגיסס )ומר 0גוכ) סססרס לק . o1Pllnh מממח וצין עגמת מהמח סוהיק? כין מינוק ופין 6מי,ת'ס5כ))

 סס"ו גין llp(ho מגינו כי כרכי )' קים )ומר יכונס ס6יסור 63 )6 סעד"ן כוס כחסור ט5מס מחמחדכמזקס
 . מחרה ועוד . 3נ"ס oprn סוס כי זס )כ) אריך 6ין דידן כגידין 6מנס ט": תו)עיס כדיגי ק' ס" הי"דוסיפח
 כמ"פ )סרפ 6ין . סכעי מיחת 6חר מסגי ד)6 סטעס דלג: . )נ"ך 3סוסקיס סנוכל ס5ימוק 3ין )מיקדים

 )6 6ט1 מח נזריגן ד)6 כחכ גוסיס דסר6"ם כמקס )6 6סו גזריגן מ"ג גם3ע? )6 6סו דגזרי:ן כמכעססר6"ס
 6ין י6ו סכן כמיחח )6 06 מיגקח מכף י65ח זכמס בו חקי ססיהל סנוף דכד3ר סססרס ג') וע"כ .מח

 ע"כ . יודעים D(bn כעי )6 דמ,רס וטעמך .  סמוור ם%י  רהיי:יגן נוס  סוסות bnSD כתפס 6ך .)טעות
 6)1 ו3דכליס גםכעס )6 6טו ג0כעסנוריגן

~pirDJ 
 . סיטנ D~D . 61ל"ג כד"ס סחוססוח ע) סמסרט"6 קשית

)"hr6חר דגל סנן כנמקה rhtito) ((חכמים כי )וינקח מכ bS 1כגס )חח 0נמקססחנטרך )6סס חקג 
 כ"6 עסיס מוט! סחיוכ 6ין כי תמאס )מגיקס כגס סחתן )ומר ססיסקיס ככ) מ65ג1 )6 כי - במוקדם)סיקס

 נימוק נבי סגרינו סן6 נ"כ סטעס tor1 . תכירו מיגקת 3כ)) ~th(o )כד 53מקס מוהרת וסיס סיולסיסע5
 "ח1 )מנון יכ"ך סחינ,ק גחיגח מטוס סו6 דססיתל יקמלו נונל חקגו' פתי יסים ס"ס )מיגקת כגסשתחן
 מלחל . למקס )6 6סו )מגזל טייך 1)6 . ססיחר סו6 )גד דנימוק זס )סי 1""כ מכועס נכי כמו למקס6%
 מיגקת נכ)) 6יגס ס)6 מסג' )6 נערס מיחת 6חר cpnS מ"ט ק0ס 1)כ16לס . 3ו לח)וח 6מר סיחרכינין

 סח"פ סכחג כמו נמוק מיג' סגי זים ס6מח זסגס ג") 6ך . מת )6 6ט1 כמו ס"ך )6 5קקס )6 6;1המנזל
tffob?'בנ"י פמו,גר כמו . גמ,קיס דדיס געסי רנ 1מ1 סגיקס פ)6 מממס ס6סס ע"י ם)עסו ס6חד . י"נ סי . 
 והיסק סח)סמה לכדי כי מטפס O~b סכ) נע)ס nD'D 6מן כ~" לס ):,וי יפ כגק לשהלע)

 ותנכש *
ידרפ
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 הגחון סכחכ וכמו . ממיס כידי סלטסס הסגי והנימוק , hl17hD מיהר": ilhlo טכחכ כמו . מכמישגזיות
 מזח 6מל נמקה ד6ס מ"ט עיון גליך t(nhr . כן תעסה 6סה סכ) )~מר 6ין וע"ז . 7הל6"ם h('hסג")
 . מח )6 6טו נוריגן ד)6 כמו S"h נמקה )" lDb )גזור . ממס סיעי )ח סטעמיס יכ' . חנם6 )6בטקס
 כידי ולסלען . מימ)ף כנימוק ד5ימוק )ומר קליך כרמך ט) hSb . סייך )6 כן תעמס 6סס כ) גס 16)יונס
 הכסס 6וגסי0 סגר גס סומקים וסקר הרק"ם ס,;ירו ד)6 הטעם )ומר ים הכי ומסוס . 6דס כידי 6ט1סמיס
 סגניך נידי lh(o1D ס6ר גס )מימר )הו הוי סמים כידי סמ)כ וססיקק דנמיק: סמפרסיס )ונרי סמיםגידי

 ודוקק "ד0 כידי עמקה כסקל nh(tDl מסוס 6)6 לסוך קינו הה)נ ופסיקת דנמיקה 6"1 ההנקה 6חסמעכניס
 הנו כגיךון ;ן 06 . );היליס נענה סיחת 6חל גס lb(atc כסקר )גו י65 . 6וגסיס ס6ל 1)6 "הקופי לס"דדהו

 מינקח מ;)) 'נ6ה זס ומהמח . ומעולסם ידוע ה)1 הדכל . הדדים נסר מסלון ומ:6ונ מוקי ידי ע) עהסגחהוה
 ;ן חעםק o~b סכ) 1)6 כ) )עין ססיתר סג'כר רכל דסוtelinb 6 מכוש )6 כוה סייך )6 מטסותוהסגי
 כה ועוד . טניס )הממיר מרסס גוילה עוד )כדוח ו)6 )מתירס ורידוי העיגון ככסי עקה )מסדי olpn 6יןע"כ

 וזה 6למי ס"ה סמ)כ 6סס )התיל יתרותיו תקע )"6 סף מרוטינכורג מוהל"ס כחסונת לסיחי הגסס)יסיס
 דהי6 דדים )נימוק דומס דגיגו גומר 06 נס . )6חגסנ6 סריך ד6 ד6יחח6 גר6ה מקוס מכ) 6כ) .)סמו
 מוג )מינקת כזה דגדגה כיון מטעם וה61 . מוחלת הי6 סכי sh(t מ"כ )ה סיס כיון מגילי מעקת גקל6תודקי
 זים ורק מגירו מיגקת יס6 )6 ס6מרו מכמיס מגזילת ע5מה 6ה הפקיעה וככל . מגירו מיגקח גקל6ח6ין

11DhS61)6 למקופי ),סוס גורינן )6 וודויי זה וכשסור הוגד חקגח ומסוס המיגקח תחוור סמ ctrn 6ס 
 6נ) תורס מכסי יותר מיזוק עסו 16 תורס ככס) גזרינן עימה מהמיס גוירת ססי6 מה דוקק כי . ס66ט1
 . למקופי כוה סייך )6 קרסי סוס םמ)כ מחמת )הניק יכווה ליגה והיל החמם ממסח רק הו6 ןס6יסורהיכל
 דכרי תורף והגה . מרט"כ טכ") חיהרר cb ירוימ מה 16 מה.יפסיר כי המיגקח חיהיר סמ6 )חמס מקוס61'ן

 . ממגב )יהנוח יכו) סופד ספן כ6סה )SJh 6 נוריגן ממגס )יהגוח סוגד סיכת (osb דוקק rb )וזזחק)ס יכ" ס)6 מכמיש מממפו מה 6כ) 6מ3ופי ממס 11 גרסה סייך י)6 "ף מסו החקנה מצגי 7יוק6מוסר"ס
 ו)" )מינקת סוגד סתתן כמה מיגקח מכ)) ט5מה 6ח סחוני6 )הניק יכלה סלינה )6סה 6מג' גע5סע"כ

 חס"ך
 המ5רי;יס הפוסקים כ) סוחרים דנל'ו ו);"ולה . הונד הקנה )י;6 וגה הונד תקנת מסוס החסן 06 כיעסיס
 )קקגת ימוסו )" וסוכ . )מיגקת כגס סתתן 11 חקגס סייך הכע) מיהח ננחר 6ף 1)ךכריו הכע) כחיינימוק
 וגיחן דזיס )הגמיק כן חעסה 6סה ס;) )מימם h1'h 076 נירי כסמקה 6ך . )הגיק 'כ1) ך6'גה שיוןהוזך
 ננה כגחגק סייך 6ין 11ה . מימ)ף בגימיק סימוק ממוס סו6 סהחסמ סוויפ נירי כ5מקס 6כ) . )מיגקתנגה

 . סנהך6"ם כסנירס6 סמוי . סמיס כיני )5מקה 6דס כידי opnl דנין המירוק מקור כקמת 6ך . )פי"ד .5מיגקח
 נמקת ""; כמקס ;עמס וכוה מינקח ססכרס 16 מינה פי SD מנכס סססק tDO/ 6ו ססכרס 6!ד)הנורסיס

 6ךס כירי נ5ימוק זעירי מעקח וסכרם . כטקס כמיי דווקא נעיגן ע"כ מינקח כסכרה גיירי )6 סמיסכירי
 גוקור 6ין 6זי מיגקת )1 וסכרה )הגורסים 6כ) . כן חעסה 6סס סכ) מסוס נענה מוח 6מר מהגי )6גוס
 מיגקח )ו ססכרס "ף הר6"ס קלמר ורכותם הרק"ם מיירי )כז 6דס ניסי נ5מקה ורק . ומיקות כסחי)מנק
 ממ"ג 61"; . נענה מיחה "מר 6פ4 מיגקח כמכרס מוהר 16 סמיס כידי כבמקס 6כ) כעלס נחיי ;"6"יט
 מיגקת )ו כסכרה ),ותרח ;ן חעסה 6קס סכ) גוירס דניכם מאחר סמיס כידי ס5מקה . סגירס16ח )כ' נכוןרעו
 ק6י 3מינקח כגס פחתן ממוהל"ס סיע1נה ערס וע"כ . סוגד תקנח כה דקיכם מסוס ממזור סמ6 למרעןז)6

opn~bגדטר סוס סכין כנ"ר וכ"מ . נ"כ סמיס כידי telinh ננססס ענה )סיח סח,;, מב"ס )'כ6 הוגד ותקנח 
 ת"נ) וסמיגקת )מיגקח כגהסחתן

~'SD 
 גראס נס . מהל"ס ס) מהיחל rht b'~e D"D )הניק נמורס כקכ!ס

 כענמס )הגיק היקוי כ6סה דווקא גטנעה )6 "ט1 גסנעה דנזליגן הלס"ס מ"מ )סרס נליך ס" מוהל"ס)ח"ד
 ס"יגס כבסס 6כ) . ו: כהמם הקזה )1)ז )כ6 סר16י מקמר קמפוסי מסוס כס מבסו וסך המינקתכםחמוור
 כ)) )הגיקלבויה

 ו)"
 כגסכעה גזריגן 5, חמזור זד)מח כ,) הרח"ם דיבר )6 וודאי זה )עד תנכס (hb יוכ)

 )הו5י6ס הדין עפ"י סמוע') חקנה עוד נכה )עסות ים )הגיק ;)) ראוי ס6יגס הזרח כרסה וע"כ גסנעה )66טו
 נתסס מועי3 סטינו מס . הוה כמקוה התועי) כהר""ס המוזכר סכועה חקנה הייני . מנירו מינקתמכ))
 כקנוס עומס ע) חקכ) והמיגקח )מיגקת נגה סחתן 6)1 חקגוח סחי הלת nho~ ;סחעסה ע"כ ."מרח
 הרסס סעותלת )פעלן גלחה מזדם ;עז עד תמוגר ס)6 כ"ז ע"י המיגקת תסכע ונס גה תמוול ס)"גמולה
 עוד עמדי סיסכיס )6 06 ע"ד (TltD לאוזי 6ין . יס מגי רמכ: העדן כזה סחסוכוח 61ך . Ots)הגסס
 )כ) וסקוס חי5ני'ן די נכר )כ) )הים6 מוחלת cDlhn' האסה 161 כקזוסס הור6ת0 6סל מוכהקיס מרכגיס"'

Sh~t'6(ומתכהי . ונ6סס6ן כטו"ב מונס לס"ס ננוהור"ם מיוס הק' הכ"ד : כ"ל )סלמות נגוחיהן יכ161 ס 
 כך 61הר . כרסו6תס סטסקי מ:רוס6יס עדות ו)קכ) הסו6,ין כרכרי 06 העמק הב"ר סימקרו ומוסטי)קיק

 : העיכס )6סס החרה ימסרו זה ע) וכמסכימו סורחם מנדקי )6מד דכאייאחו
 וכנע בית נגה עירס מחופני 1nhD גקה)תס ם6'רע מה ע) ס6רידעגקי p"p1 תולה מ13מדי גבננתי'שאלה

 דטחו עתה 6ך הדבר )ו התיר ומי עטה מי נס) גודע 1)6 . )נה"ק ימימה מימים מומ,ק מסיס מגנו) :.
 : כהיחר נעמה 06 דכרי 'thej עד )קנותו ממקן וסקולה כיחו)מכור

 הנך רק המקוס נדק וגם otnno ענבות מס0 שנה )" סגנונה נלקה המלת יכלי )פי הגס 4 ,תשוכחי,%וצ.
מרוע
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ש15 ותשובותשאלות

 )היום )הנית מכ61 מקוס 6ין כוס שיעגין . מכס כה"ק ט) סכנה טווס נכו! זהסיק מכמיס 1fft וענר-שרוע
 ממזיק קנר סינוט קכר binlo קנר הן דבלים ס)סס ע"כ( מ"ג )דן כסנהדרין מפולסת והסיטם . המתים)כנוך סגונ* "ימול ו5ד . )רניס ססוחזק המייל גע מ5ד ומן ריכיחה )כו6 6סוריס סכהגי0 ממתח הן )יסלק)מומסר
 סגמ65 קנר כ"ס ודללי כוס D~bat הרמנ"ס גין סנרם16ס ומגוסי כ' סע" סס'ד ס" כמ"ע 1:מ"ם .ולכיס
 מדעם מס סהתח הו6 אירוע קכר . )סגותו )כ'ע ומותר דמי )סטהו וכדעתו שעריס מדלח סי6 הגקנרהו6

 נעnDID 5 ס)6 סס ועכר סק"ס הסי"ך סכהכ ומס . oa המם כן דעת ע) )6 כי )סנוטו )כ"ע לסורבלויס
 מנעת ס)6 סגעסס קנל "ואו 6)6 סס ם6ין סכסידוע 6חר דין ס61 6)6 הירוט דקכר סירום6 !6והסרה
 סידות וכעגייגט כלש"י ה61 וכן . )הגותו 06ול )כך כעריס מרטת חגעסס מ"רי וכסיע . )סגופו מוהר 6(גש)יס
 קנל גקר6 סיסים עומר )5דד "ין ונס . )סגורו ספסור הדק 6ו . )כטחו ממפכם נוי סס גקכלוממרעם
 קסם )מגוסו )ימיר רתוח סיסיס טכ"ז . המזיק )קכר )סגותו מקוס ךיפ )קמן ינוקר .כלגר )סגותו שמותררימ,יק
 ממיקה הוי 5ו מם) ס6ס נס"ע מנוקר בס"ק סרמקוט ונ:))ס קג"ס כס" המוזכי סהרמקות דב) כןשמר
 סף כן 06 . סגדה הנגין סיוע טסו רסיס סגר6ס כדהר כסרט הטיק קנר דין )1 6ין ע"ז ממק סרנים'וכיון

 ות"ז )ככודו כ'6 מסגין ס6ין סדין ומוזר . המתים ו)סטח )בודקו סיתר סוס סיס )6 כן ט) . מיןממיקס
 כמכושל ממס )יהגוח שסור otnno )ככור עכ"ז סדין מן ג6סל "יגו עירס סקרקט ס6ף סדין הוי פיגומום)6
 סכמקום מ6גסיס מקירם סדכר סעסס 6מד עסה ססת'ס כפיו מעגה 6גרח h'3DOC ו6ף h~D טס"מ מינעכס"ט
 סס גקכר ס)6 ג"כ ירוט מגיח onb1 סכות) עוני 6מס שטות כ' כ"6 כגס ס)6 . קכר מוס היה )6 )כיתוסכגס
 וגס . 6ךס עגם סס מ65ו )6 )בגין סיס )יקם )כוס) סמוך כשמס השרן 6ח )חסור סכ16 השנפיס כי ."דס
 ממסר כעת רק מ65 ו)6 )קבולה )הסתמק סים מקוה טד כדק וכסניהם . וכ"ד 5הר3 קר6 כהנגותיהניח
 מעפר ותחת . סמם הים הימום טסי כי * 6תch 6( bDSDD 6 )הסחסק היקוי 6מת ג)נו)ח מ65 סחגור)יסוד
 וקרוב רוב כי )ליסור )5זד כן נס ים . הקמת oh כי מ5" ס)6 סנריו )סי qb והגה . וסיגוהו סענסמיה

 6ו )ומר סמוכרמין היכף דדוק6 ר5"ד סימן כיו"ד והט"ז הרמכ"ן ע"ז כחכ יט)מ6 לונם הר"ג 6מרדהו)כין
 למשיגן rf6 עצמו מקוס מ16ח1 16 מעצמם 6י המסק ch 6כן עדף רונ6 6( קרוכ שטכוס 16 ועימםמרוכש
 )ומר ים ונג"ד . סלדם ג"וחו חציכן נפרדיס6 וסמנו טינני גזני ס"ה דף כנ"כ עמרו וזה . מיה כ6ן גמ65כ6ן
 סינוסו oh היסט כקשר ספסרו רמס ג6סר ע"ס קרקע 6ין ס6ז כס"ט סמכו6- 6מריס מהים סס 61יןססי:וסו כקני הדין יהיס כן ו6ס מחים סס גס6ל 1)6 דכליו )סי מקומות כ6ר וכמק מפס ספיגסו 61ף . וכו' נמ65ג6ן
 ספלי )דברי מ"מ ג6סרת פיגה aSID קרקס 6כ) סין ם) כקכל זמיילי ססוסקיס כ) סירסו כנר נסג6ס"סול

 )עורס טומ6ה גורו 7רכגן הו6 ה:טעס כהגפה 61סור סמ6 מקונ,ו סידוט קכל סגולסין מהלמנ"ס מון.סוסקיס
 6חר 61ך דכרי1 )פי 6ף סמ6 מקומו עכ"ס (Q~D כן  06  סירסי  וכן ק"מ  נסיתן  סס'ך וכמ"ש  יסגוסו סליכוי

 גנרמיקין מפורסת מסגס הי6 המ(יק קכר וענין סמ(יק כקכר )דוס נר6ס היה ד);6ור' )עיי סכחכתיסדנריס
 מנ"נ מ"כ ונחוססת6 מכייס  גילי הסות ונרמנ"0 ק;"מ ס" DDnn נמומן הו6 וכן . 6מס ג' העיר מןהקכרוח
 מממסים ממות ,ס כגנד וס לומוח גב' tDb(1 16 כג' 16 רומות כ6רכט מעיר טהקיסתו קבר סוסון נזם"יח6
 סירוס5מי )דברי החוספת6 דגרי וקרוכיס סמקך מקכר מון מסנין סקכריס כ) וסייס קותו מסגין מעיל מן"מס
  וטו מסנין חניך 6ית רומית ומכ' "ותו מסגין רומותיו מנ' הסיר סהקיסתו קכר וו") סס"ד סלמן הב"יסמכי6
 וכר )" 03"ע והגס * העיר נהקיסחו הקבר )סגות otnt)Dn סגיהן הרי O~bl כמין כטסוי 16חו גין מעד

 113 החי0סח6 )דכרי כדיט 6מד )כ) כס"ט המוזכר המ(יק קכר נכ)) ןוסו וגרפס סג") וחוססח6הירוסנמי
 וםירייס 6מס כמכעיס עהירוס)מי 6מס כחמפיס סיערו החיססח6 )דגרי ונס ג6"ס נכמין ו)הירוס)מי ווכנגד
 66 1כ) . 6מס ממסיה הטיר מן הקנרוח 6ח מלמיקין הנ") המסמס ט) הו6 הכגין ויסוד שאתנחיכמו

 דללי )סרם נרמס ויותר . ממס קחו מפגין קנר ככר ססו6 6ף סחוססח6 )כ"ס ממק מטעם hloהלמשח
 מכ16 6מס ממסיס מסייס כמו . רוחות סעי 3סיקף 06 כי bp' י6 סיכל 6מס חמם'ס דהטיעורהחוססת6
 blo סהקכר דירן כנידון 61"כ מסגין "ין וכיוחר מסגין וסירייס 6מס ממכעיס כממות ומסרם רומות כסחיכ"6 סיעני גיחן )6 לוחות סכן בירוס)מי ה61 וכן )סלמיק סיעור 6ין רומות 3ד' 6ו 3נ' 6נ) מכין 6מסוממסיס
 מלניס מ6חר )סגוחו לסקי 6חד ס"ין סכ6רהי הנס . )כ"ע )פסחו ממוחל הנשיק כקכלי דיגו הוי מעילנחיך
 לשה סיס כיון מקומו ע) טומ6ס רננן נזרו כ)6 מזיק דמוי מס מהני וס )טג'ן עכ"פ דהלמקס ההיזק SDמתנו
 ז"5 כמ6מרס טמור מקומו גם6ר עסוי מככר 6חר מ"מ מחצו ורסיס סיגסו סימיד נםנס עתה נס ע"כ)סגוחו
 , סיס )יקכר המח ורגיי . וכ"מ גמ65 )כ6ן הנינדח סממוקיגן )פי 61ך . ומזיק היכ" סיס )6 מכפיסונוירס ג6סי )6 עו)ס קלקט 6כ) הקבר ככגין סייגו ד16רייח11C'hD 6 6ס כי גס6ר 1)6 . מהור מקומו סטייקקכר
 כחרס קרקע טד ס)ימס 3זיקס למריו שדקו ס)6 וטחם . סגוף כ) גקכר סר6ק וכמקוס ונרגי) כמצוי חורין6גן
 ירנינו ס)6 כיוחר כו והממירו ממם כה"ק כדין מדיגו להדוח כמספח "מוזכר קכר 3ה סג6נד ;סדה הדיןהוי
 וגמ(ור . ככזיקס 6ססר (ס שהמו 6ך . )נו6 6דס כגי3ו

 )עגיי
 סינגרת משמטוח )פי 6כ) דכריגו )קי הב) דוס

 הכקם כנ) ימ65 1)6 ינדוק 06 כ"6 חקגס 6ין rb מתוכו סיגוסו )6 ועדיין . סקכרוח )כיח סמקוסמשחמוק
 סי6ס5 כ016ן 6( נסקס צריך זנריו )סי 6ף סחנור וכמקוס . הג") מסעס )סגופו מסס ח)י)ס ימ65 המ65ו6מ
 כענ5עש פיסיס סמנו"ר כ) ע) היסכ )ע'" סמיי ייני ע) ע"כ עציו )ססחסמ סר6וי היסוד חמוס כ)ע)

ססנו6ריי
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 דיזשךבנךרן,ם4ללךרן154
 יין3רגו כדי 1מסעס מבס לס:וחס כיכר חק;ס ים 3נדיקס ימeh 163 סנוף מן העגמות )6!1 6ך .סמנ61ריס

 . ורכותיו Slh מוגם bson מרי ס)1 תוך גקל6 סוס וממלעיס כקוך )קוכלו עכתכ סילוס)מי מרסון וב! .rrs דן'מ* עגם מג עגם )קלכ ומכ"מ . כ' סימן וסיע הטור דכחכ ממס יוחל עם גימ" כווד"י סוס סריסשם
 ואנש מ1סר"ס וסג16ן . וגלקכ כיה כגל מסגוף הדכר כקרוב גס ומס עגמו Sib סמיגמ מס כן סיקל"כ"ס

 פ6ז nupi מ'סור 6ין פגרק3 שסר עש המכיס כיהוזס טדע Ith)ol פ"ס סימן כי"ר כיסודס תרענחסוכס
pb6 הג"וגיס כי . טחם דעתי 6ין מחים כסקר )כחמיסה "ף )סחיר ע"ג יסמוך "ך . )מת"ס כינו) מסס( 
 ch כי וסכמכו

 ממומר"
 לט ממסך וכחוך מנס וממסיס ohn ע) הקנלות סכרו סכתמ)ס סם מסיס מעכס וע"ס

 יהיש "ו כי כן )עסות t'bD סנ"1גיס וכתש . 6( ).1 מה עתה )ט מס )מנוח מעומד "מר 63מרס ססס)סגות
 לחומל" הלי . 3)3ע r'h, nro סילקכו"מל

 שו סייס מסלמ3ק כיסודת טדע כתמוכת סה3י6 הלגייס גס
 ntneS לסור כן יעסו 65 עיכז) ק,דס פעכ'ס )הומרץ )ומר דעתו סנטר עיכ,) "מר )סגות גוהניס מסיומ;י:ג
 36) מתים בסקרי זס ע) )סמוך 6ין סיכך (' סעיף פס"ג סימן כנ"ע (bP'h1 כלע Qcb ליסור ססו6גקכר

 ס)זנגיף
 סג)"

cr הוזיך כגדי מסס ו)סגוח )טפוח )סתיר גריס( הגוף Sh ס גס מועיי הרקס) סניף )היות 
 . וגררוכו נקו ככר ודקי 6'ס מע' "יס 3קכ)ת כ"6 ווגריס "ין "סר קדמי;יס מימים סו6 סהקכרוק מסחר)התיל
 יני ע) כו!ו הכית כ) )הכסיר הג"1:יס 6דכר' כפסיג )סמוך 6ססר הךן'ניס עיני ר"ות )פי הדחקו3סעח
בדיקה

 )הנימס ס3" 1"ך הרקבון 1)הו:י"
 3נומ"

rnh סכום כסור כמנוקר מיומד גמיץס עגמו לעני כ"" מק, 
 : יסרק) דייגיע)

 יבאטשאן וכבטיב ייהדה בכמהךדש"ש וקייב[וכקנון
 וסי6 . סנסרנ קיל עליו 63,1 מהעיר י3" כנעלס סג'ס כמס זה הגס "דוגי 6סס )6מל "גי 5עקס חמת*וקישה

 היו '~ShDD ממסלח למח סמדעס פסיס עלס עד וסגה נס תסיס 1ט5)י ונ)מורס מכוססטסך
 יופכי ויכיס מ. הרגו מי טדע )6 מ)) ימל6 כי גימוסיסס ידוע כלסר ססרינס מעמס )ססתילכעכלמיס
 סדכר יכרע פן 'ר6 כי )יויס )סס)'כו דרכו כו5"1 כ) כן ע) otlp סך קנס )יחן סמ)) Sh סקרוכיססמויגס
 מע;ייניס )ספר כויעכין סחחיפ רומי )קיסר ריהוט סקרן ניח;ס כי סגו סמ:פ מוסל כ"(ר עתס 6מגס)מ)ך

 נגנ"ע הכ) יכו"ר כחסר סע)ונס 11 ס6סס כע) מעסק גס סיס הדנריס סיכורי וכין . "( פהיוומקריס
 . ומסמוגיס סשסקיס ונגרי למסר )מסס . הג6טגיס כמסדיך ג6 הוסיעס וכחמגתיס גככי קונס סרימס "וסיגנס
 )סער 6ין הממה ג,ד) "סר . סעינוגיס ונכסי ממרווני )החילני . מניס יל6ס תתרוסס עזי )י ימ63שסי

 ס6פש ע) גימומי נכמרו )6סר כמגס . כיס ממור כהיסיר D~b יתקיע דרכי "ין ו6ס . מכווגיסולמערס
 . הלפוסס זעתי )נ% 6ר6ס כך 61מר . ס)סס כסם עדות )נגוח עמרתי . )ססיכס ריקס יכו)תי )6 .הע)וכס
 ש סמגולס פל ") סדנליס עקרב . מכרעת ודעתי י מנעת סידי מקוס עד ססוסקים כמסרי מיסוסע"פ

 61תו . פי0מנין דקיק "3יד "יגלל מסורס מו' רפככ"ה ס6מיחי סנ6ון . סמ"ילס "ססס)רי6ס . סשרסשר
 : OD'p,"S למתתן ע5 . וסמכטסממדע

 בחלקי המרומס דיה קדמנא אחא כר הוינא כירא ב"י תלתא במותב . קדות הבביית דבר,דיקן
 מפי גיסערס ס6נ 6יך . הלשון בזה לנו ואטר הנ"ל העשה של אב אחי הנחק במ~' ליביהורה

 גיס מ6ן קיין 6סס די (pnP וו"ליס ניקלעגע מיך על ס"ט כליין כקל 6'ן מיל גו ('IDIP "'ז ער "מדגףער
iboניוו%ין נר~לנ 6יז על וף6 דנין ווע)ין ערות ניז געמין ניט מ6ן קיין ט5ר וי6 גמוען מסיכ "יס 6'ך . 
 61ך די6 תי6 פוייס רעל דיל 6יך וו6)ט הקנין גיט מול" קיין Sbt "יך חען גיווע,ין מסיכ נויער וערס"ט
 גז)גיס נ' סטכן 116 הכיכר מרוט 611סיר ד6ס Sht ער ווט "ורט ""ן ניזוכט ויך ס"ס על ניפירס ויךו:6ס

 נשרינן ויי6 ס6כין גיפ"סין "וים ס6) ליין l'1bo 6ונ הריין ח"סטס 6'ן גיפירט "11עק ס6נין 6וגנגעניגע
 נין ג6ך דער "ת ניזעהין ihO 6יך 6וג קריין b'tr 6ין גיס26'ן P'b Sbn D'tb ג6ך h"r ס"כין י"סנקו)
 ויי6 6יך ח"נ ניהע,ין ממית ויי6 ה6ס IDD ווי" חרס לעס לכיף נישמין ווידער נין 16; ניג"ג;ין "וועק"יך
 קרעססמע 6ין ניקומין סיר r'h 13 י6ר "גדרי ד6ס כסל "'ן גיועסין "יך כין ג6ך דער . ומסט דערגיט
 ס5ס ניוועוין ממית כע"ש "'ס ס6ס סר 0611 גיז6נס oth "וף עיר הקט כויער יעגיר ת5ס גלן דער"ריין

 פוש 6יך מ6ס 1br יער עויף שכגין 6)0 6ין זוע) בענין מע) 6יך ו~יי) . סוסון גוס ניודע טלכי
lbr')יך ה6נ" otb 1 מיל ער ה"מ . 61ך די6 "יו ווים ג.סרעגטfcn מון ניוועוין l'aD11 3עו ר' ממן , 
 וו6פ דיר נ6ך 6יך ערענ וו"ס נייועוין מסיכ מיי על ס"ט . צרודי מיין דקך 6'ן 3טר ר' גי(6נס O'b 6'ךה%

 טייס פרוס וו6סיר פק כ6לנ דעס עויף ניסוין זיין ס6כ 6יך בייחס דער מיר ער ה6ס . ס6ן רען מירשתגססו
 דער "ינ . נעל ל' מחן דר ניווע(ין 6י( י"ס סייסת ר' ניסייסין ס6ס מנגער ק6נט דער יין ס"ס ybלה

 ס6לש . סווימען "וועק h"r pihr וו"סיר דעס "ויף גיסטוסט זיין "יך ס6כ דונער הגמור ניוועוין "יז-%דרי
 כpD1lb p)ntP) . 3 ,יי6 זכיין ניסעוסט 116עק די6 6יך ה6כ Sbn זריעין דעס ט סעיסס VbSU גיס ;ירז"6

 ג' ייס סיום סגש) ינמק 3מוסרר )יכ *סודן מוסרשר ס"ס סחשמ נסגעPO 1'1מגש)
 ךש"

 . p~ns עקשן 6)ו)
 48י - .. 1 שכרחם כשהשר שטיאל : ישיאל בוולטר בהרירני טים סמקם י המנב בשהר'ר ישראל נוקשן.
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5ם ישרב. 11 וסד%-וו

 new שקר שתיכף איך קאש" ~5י יצחן כהרשר רובער הר"ר ה"ה רלת*ם ב"ר לפנינו הניד.ערר
 . ז:ייהו ר' ששטו א' מאיש פשאק א' ככשר אגרת אלע בא הששעה מיוםיסים

 פת נויערין חולין ס5י )סכסר ס"לין גו קומן ז6)ע כער ר' 6יר סוסון כיס גייתי OD1 6ין נשס6;ין6יז
 ניס6לין כין סוג . 6ייגיס .6ך מיע 611סיל דעס 16יף סוימטן ;ייסע איידס וייעל ניסוגין הסכין כסרפיין
 ויי6 וויסס דטר ניס  בויפרין  ר% 6יך ס%כ  חיוכי ,יין ט מוקר סגת כסל דעס8ין

 ועגי
;'DhSDjh גי!י6י,ן 

 סינן פיר 5יי!ט רער 6יס היכין נויערין די6 6, גיז6נט סיר ה6ס וכליס ל' יפויי רעל נ6ל כפר CD1~מון
 נףערע רי6 יו"לין סר.; 611סיל דטר 6ין גיהלגח 3י5י611געער כער ל' סק 6יידיס CD1 סייעה רעם.נשגעס
 שיבץ  l'1D'tG ריי קרטמיריי סחור: מיס זעןסיל די6 סויף נחסין סיענט סר )"גג סון גיק6גס 6יסהלנין
 .ים"ם'ו ג.יו"רין %יי  על נית6רין נהרנ ער;ס 611)ט על נוייך סריס ג6ר ניסו:ין o~b הירכין מיל  מיגע רפדעיר
 נויכ:-ץ די%  יי?ס  ליילפ רטר  וכדיתו ר'  וער מיל tho 116 . 6וך הררן 6ין סטרך זיין גיהקת ס6עשג

 , O~CD כ":! ו!ן6ק( . סם"? גו;.נו הניד הג") כ) . נ'וועון מקכר c~b הזכין כויעלין די6 6ו ביירט דער"0 סבכיך נויעלין וי6 6ו 5יייס דער מיי ה6ט וכליהו ר' רעו נס  5יי)ס רסר 6יל גיזיגפ  קליו ריסכינין%יס
 סכת דרימ ן' ד'י1ס

 תקג""
 : );"ק

 : זצ"ל דוד בן דובערנאום
 : זצ"ל בער ישסף ר' בפוהר'ר אפריםונאום
 ! טחילקאטש ליב יהודי במוהרשר שלטה יוסף הקמןינאים

 מש* דבר  מנשל 5:ר'י סימר  סריסון סיייסר מכם וס"ס . ~tff  6סל סנ'ע מג!ף נחת "ות מועמקש"ז
l'baדגר עדות סנייך פ קקדיס .:נ") ס-'י מזמר פסל"ס פיערו  סיין %' יטפיס מג'  לרברי ממס: 

  פסלים  יוי ל% ס' ימס  סמ  סנכרי  וסיכיר סייע  ססוסקי0  פכל מוסכם ,ס.ינס
 :צז%י בי  b;'b מי נכי  דרוקי

 מס וירש  סרור  0יי0 סלי גס ומס סגס6 לי לפס סיפת טל  סקל פסתלס bjo1 ספפ %מס  פס פ1גיררלי
 כזהו יפיס" וקויי הסרסה קנס )חוכו סנו)גיס סהכגיסו סתמ.' רק ר6ס )6 גי גששס"

 6ך . נגמז"
 רק6קר כער ר' מתן עס סעסס מ: )1 6וי 61מר rJol כעגמי מחמי) סעד חנלי )פי סמ סגרן מסגיגויעה
 סיס יסמ!ס הנס . המעסם מס.ף דינר רק המיחס הציר 1)6  לק5ר ויסמיל %נאו  סוף כער סר' שפיסוורפ
 מסרינ"ל  נסס פסלת  נקייפר' כמבייר  פקיו  פסוס  לו  סיפר ?6מר  סופו לסי פסיס לקרי  וט Ob 5פקסקסקוס
 ססיייע,- סג% מ"פ ממיסתו יורע cb לוחו פיל כילו סוי יחיו מסוי לו סיער  כיון סש6,נסוף

 לרנר :תמיל

.מטרמי
 ומסריכת )"ת מסיס גקר6 כך 6מר זוחו סן!ז ";" )מ"ח בפסי? פ"ו  נסעיף פסמבליר גרפ לן
 סמיתס מעם: סחמי) כ"6 סחח)ה :b~p ס)6 ססוסקי0 כרכרי י"י 061 נתמ5ס קמיי 0ה61 6 סימר"ייוי
 ספעיש ופל ק מפרע יבמות  סוף מפרד"ס עם ספ%ורע  כל סיסות עי גוקוסו ,מ"כ כמ"ע  t~DD ot'Dnוכ"ג
 דמסדריגן bgtSs חוטו ימי מסיה (h~p מסיר )מ)ת6 ומפען דמסררי:ן a~uh ל"ת פסית דסתסיל רכיכ'מי.יס
  6יס 6"ל  נוכיס  רמזיסייסו כיון בנתרח לס"י .דילי כטונ )יזע כדי עון פיגיד סלוגיס לק 6מל טככלמורס
  מניף יל, br5r1 :תמלס פפ?פ *מר יתחילס  כנילוס דקודס סופי )פי כפסים וסייגו  כזס"ל לס"י כתכמנילט
 סגתוודע קודס סמיתס גוף הלברי  סזכיר  סל%  לוס יכל . זרוקס פרברי  כיסמעוס תכריע סס"ע %בלספיסס

  דמי)וקגדOh1: 51 הקזוסס יס"ד 6מנס . מסריג") מסק )ס' )"ת מסימ סוי )6 סכה"נ 6ס0ר קמיו פסוק)י
 סנכלי  לתן נוס . ימיי מסיי סיטורי יפר  ותרף . .מר  סייסת טה)ט ציירי דמסריכ") גענה רססניגיהס
  סס סז:רס פלד כ"ש  סיפוס מ5ר ל6  וססמלס  סטגין  למסיר לפ 0%  %מיו  מסו% סוויפי  טפין לייזסגרענו
 שמוס פסם סכלכן כגרון 6ך דצ"מ ודקי סדכר ע) פהוקר סמסמעיח נרוסן ספגי סס )1 סוכיר וצווי .פוני

 כמלי.ט סיס כן . כלמס ממנו יר6 6י;1 כי ולסיב 16ח1 סמייר6 דעסו גחן סגכרי 6דר3ס 5המקירס מקים היה)"
 סנר הכויער פגסוס וכיוחר מ16מס )1 )טסות כצמו סיח )6 הרגו ססו6 כקוג יודע סיס היסודי eh סגם1

 )ומר מקוס 6ין כן ob וס כסכי) 5י )עסית יכל 6תה מס ס6מר ותדע . ההריגה ענין מדבריו מכיןסה61
  סזסו 61ססר  מ01. יודע סיסווי כדעתו כסיה כיון מקירתו מחמת כרכר כמעיד ממיחס למ"כ גוסהכויער
 סר6סוניס דכויו su מוסיף סג11ד6י מנס מטו"מ הוי fnb  לוחו אפילו  גס פסל"ס פכסססתיל מריןפעם
)ff5b1פככם פנדעחו תמתח סמק מכמ 5ני ע) מסיס 6יגו כהנכרי מסות הסשה סימר דכריו סוכ )ט )מס 
 עוד מיעיי מיגו סדין פיסי דנם סע;ין געס מככר סכדעתו היכף וכ) חקוי הנכרי כדעת 61"; . כוסשדעיס
 ומנציגן מסוליגן ד;חכ וסר6"ס . סר6סון )"ח כמסיח הר6ס!גיס דכליו (O"D כ"6 יסעיד דעתו יהינ )6 הו846מ

 )% S3b 6מר ד)6 הנכרי דידע היוגו מהגי )6 סמיחה סטיר )6 עדיין 6ס 6כ) 61מר כמסדר דוקךדמסמעוח
b)'aמכי . 6מר פכור סכר ימני s")o יפ ס5;6ורס 61ף . חומו )סי מסימ מיי סבי כויער ד6נוירח גרפס 
 כמנן: הים סנתח)ס )ר6סוגיס ;סותליס ה6מראיס דכריו הוי ס)כ6ורס . סג') הכויער 3דכלי עור5פקסק
 61' מח  קומר מא' גרע רלי לכשורה h~tep נו:  ספן 61ף מס לוחו סמ65 קומר ולמ"ג סרליתס  יחסססו6
 )פ"ו מוהרת הבסה . קיים ulha מעידין פסיי:0  כיון סכי Db" זס 0% ים  פפכתיסין  ססג0 גהיג~קומר
 יפ ע"כ  כן 0%  כרינורו  מ,ר כך ויצמר ההורג פהי6 מהנכרי דומע כיון )זה מקוס 6ין כשן כמנס .פגיהם
 נר", -ר גפעין כפנוקך .  מסימו  hS תו )דכר ומוזה פע0 לבכרי ויריי לרכר יכוונ:  עע(אייס

 :יס סלי
;מת)6
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 ותשובותשאלותש13
birrbטממלוץ מקהן ;סמיך כהס 6ין ה"הריג'ס דבליו 61'כ וכו' 6סססת6 קמו) )ישרץ) ז6מל כהלי )זנויו 
 סגדנו הקינן )" סמסקיק6 כחב (ru סי' נחמוכה 0סכ"ח 61ף . דנריו מתוך מוכם 7כווגחו סיהיס סעסל6יזס
 ושין ה"מרוגיס ד3רע דינר כערמם ""כ סה(ר כמה כווגס ortb סים מרכליו מוכח נכסן מ"מ מחכוין"מר
 1nr_a גססה מס כסירוס ס(כיר ס)6 מקמר . מועי)יס 1h(a הדין )סי כקמח הן06וגיס וזנריו . ע)יהסלסמוך
 כלמת, 6ך . )ob 16 כדגר גלמן )היזח ימסכ 6ס ה)(ס סגלרי שמירח ט) )פקפק מקוס גס6ר ע"כ כטרר'

 וכחן קלן רחוק גרגר גס )תרן מב) זל"ז כסותרים ימיו ס)6 העויס דכרי )תרן  דגוכ) סילק סכ) הכ))לפי
 ק"6 וסו)כיס רגיס ולק כמקומם )יסו) ססרסס מקנה הגסרג,ס זרך 6ין דכ6מת 7נר'1 )חרן קרוב מקוסים
 ימותו ופס ממעסה רוב יפי כמי5סי

~cch1 
 שד 63 כ"6 סרו5מ ם) ת"י מח ס)6 כך ממכסס נ"כ D~'b 3כ6ן

 והמעכס ססיסר ס6מנונס מטפס בו ועכס למריו סי65 הגז )גון 1מ165 ומח וגס) כמו ותפם סמיםמסת
 סססק ה6"( כסס מגיל התס"ד הגס 6חר מגי )סקסק מקים ים כך גימר 6ס 6ך . 6ממ הו6כ6מרהס
 כנונו6' משימגין עדיף סטלע הנס כי )מיד עין כסכ'עוח מהימן מת סמ65ו גומל דכסס?כלי סלמס ולכיכער"ן

גמוריי
 סגת;:ט וכחנו עלו מרקו סה"חרוגיס ו6ף . )העיד מחכוין )6 ;י זעחיה יהיכ )" ס6 מ"מ ג"ס נס'
 רסס וחטוכוח hll7bD מהש"ס 3חסוכח כמכפר כענ"ע נכרי ע) )סמוך 0יקסוק סוס כפי כיסל36סמגהג

 כעלמו ססגכלי דכריו )תרן רוגיס סלי כל'ד מ"מ . נהנו סכך יעידון וסכ) מסריכ") ככס עגוגוחוכקמקלס
 כמסרח געלן "'גו הטליק סר"ס זמי ך"מ נסעיף הרמ"6 סמני" כמס ודמי טפי נלע סמו5"1 והוךסהורנ
htonנמי והכל סו6 סוס סכר הטביעה 0ר6ס סמ6חל ,ס btoD יטל נטיע )ה"מיגו ס)6 גראס הלנו! 
 אותל קכר וסכויער כויער סל D~lh סיס כמיסר") ר6"מ דכרי לפי qbt . כן וקעו הו6 סוס מסוכר)סיות
 כיון וה"ג . דטעס ":וריגן ול6 קוהו )קכור כדי קוהנו ~or )ידע עין גל-ביעות יפס דקדק דודאי"מרינן
 סדור ייסע ס)6 ככרי גסס סהרנ הכעיס מעסיו )כסות ~ctrJ )הסביכו 6"ע הסריםסס13יער

 ג'מ"
 :מי ניס

 סדרת 6כ) ככויער מיעי) ט'ע ט"ין ס;חכ ה""( כשיסח גלמוד ס)6 הסנרם פ) דיו כי . )הכירואדקדק
 יכ6 ם)6 כו ס:"מר )ומוח כדקי סכרהו "ין כיסרי) נס סוסו )טעות יו;) סטנ-עם רקות סממעחסחס"ד
 סכויערין רכלי עוד גה5טרף י6 06 )סחירס וי ס(ס שיעל גדנעי 6ין הגרוס )פ' ט"כ . עי"( טעות)ידי

 3"מלס סיתר )מגp'rct 61 )יד 6)ו ה3ויערין הנדח סמכם גראס הים )כאורס וסף ס;") (כריס מ' כפגים6מרו
 וזוגך 3ער ר' )סונח עסייתס 1כוד6י אוחו וקנרו פטר ר' תחן סהו6 61מר1 16ת1 ומזכירו כמיס 16חוססכירו
 י מגססו כמיס כי כאן "ין ימיס נ' מסם עגור וגס טרמתו כסני) דקדק ודאי ינוסכו סנג' לב"ס סכלתממם
 מסיס סכויעלין סימלו כמו סקס היס 131רנ!1 ונזקי נשיו גחכ) היס )6 כי "שהני סקודס ט:נ6 מייפיםו)6

 כעדות די Pb O'OD~1 ע"כ )כ) סססוט נדרך 1hoi'1 61ין ריח ירטת מסכימים סשסקיס ;) ודקי כזע)סריס(
 )עסותו )6 6ש ע"ע כנכרי מהגי ד)t~bo 6 דכרי )טהור ר15 ס)6 תסוכוח ככמס רפיתי 5ך . )כר הכויעריןמקו
 הוכם כי סג") סמנידיס כויעלין נ' פרוף ע"י )ההיר 5דדיס עגן כ6ן סים קמרתי ?ן נ)) . 6חר )היחרסג'ף
 סוכו מסריכ") ומדגרי טנ"ע מחיי עיים מסגי הטכיעס מלש ה.כ6 כנון סט"ע מהת ך)6 נמקוס ד6ףנקיע

 טמון משר"ת סדכרי Sh1 כא' טהגי דג6 כמקוס nfft מסגי עדים ג ד6ף מפמע ל)"6 ס" ענמוחנקו:ערס
 דמהגי סטעס 61ומר Irbt . כידי (1 חכוכה סטין . מוכגיס 6י;ס דכריו )פי ומגס וס כטוסן 7)'מסוכ16
 . ט"מ מממל רק "מגק מהמסרון cr "ין ס!6 סטכיעס כל16ח כנון כאחד מסני דל6 נמקוס oa טגשע3סגיס
'ilhsומריק ה61 סוס דכרי:ס מכת:'ס יכ6סר נסוס )פ:יסס )דמות כשדמיון כח פאין וע"כ עעו סנים 
 סו6 כך דסכר6 וך6י hih נויערין 6ו יהודים )י מס כן 061 טעו bSמדאי

 זנס)מ"
 )6 דק )cb 6 כיסוזיס

 ס0מע ט) סומך רק ימס p1p1 ס)6 מאריגן נגויטרין 6כ) הכירו ע) סומך סיס 1)6 ס61 ס(ס 16מרסיס
 שדמית כמ סכ6 )ומר ס"ך ימד 0016 ר16 דכ,יערין כדוקו ?ירו (1 סכרך וסי . הנירו טעס 161)יממכירו
 הו6 ס(ס 61מרלאמד

 הגמל"
 מבירו ושע

~rht 
 ס6מד כגיד 6כ) . כ)) דקדק )6 1)עו)ס כמוהו ה61 לף

 כסייס טכ'ע דצ"מ כמקים qh ניסר6)יס כש הוי ה( כער ר' מחן כסו 61מל1 מכירו ופניסס ממבירו יזע63
 61ף וס.  כסגי סצ6 (ס כמהכירו . מסגי סכ0גיס מ,ד'ס כ(ס ס6"( יסכלח החיכסיס )6ותס גס ו6"כ .מסגי
 כחד גסים דמ6ס b'a~cn לויס דהני6 כהל6"ם מסייע וכן עדיס סגי hpll כחכ קג"ס כס" ~Shinמסכית
 מייתי מ6י קבס וסגה להיטיך נראה ממס "דרכם )0עג"ד 5ך כדדוי 6מריגן )6 כמגיס הום 6י מטמעהסיכי
 ~bS מיילי ומס"ס סכר דסל6"ק 5"י 6ך ))סימני )6 קנלתיו הורו 6ן'פ פס ס)tsO 6 מסונים לביסהר6"ם
 6ך נס סיו 6סר ct~;h יצטנעו )סם וגדמם סענעס הססיגס כ"6 ר6ו ד)6 סס'ס יכון וכפי קכלתיוקמרו
 עכ"ק צריך וכו' )גלויי דעכיד6 מ)ח6 ג6מל cb מנס )הגויס לס6מין סמקסס מכרח סיס 5יך ק0ה5פ"ו
 גג6מנוח חוי bls גרזני )ענין פסו)ין 6ף ון"י 6)6 כך 6'ן h)o1 נרדמי "מר hSD 16 קכרתיו "41מר
 הדמית ככמ 6מד ;) תיו' )6 ככבן S~b ג6מגוח )ענין דגוגע די") )דהחס דמי 65 נל"ד ומכס'כ ססמהן
 בוסו קמרו סהס הג") ססכר6 כן נס וכס5סרסוח הדמיון נכמ מטעו 6שרי' 65 דכפגיס מיצחק כרירתוטפוח
 נס ס)ז: ואסרר דמיין כצי נמורס ה.רה 6מל 6)6 כן עסו )" ודאי טוכס נ"נ )סס וסימ(יק . ל"כ)טינת
 והם אגריס סגי מהיו כיון הטנ"ע דעדיף ככבן )ומר סנרך ים עוד . סטנ"ע ע) )סמוך סים מודהשב"ז
 סימנים ג' 16 כ' ע) ססומכיס ססוסקיס סכחכי 5מס ודוחס 6גכיס גגי ע5 טויס סיטעו סכרי 6ין "וחןככירו
 יס תם * שנסשסג~גס

 במוסרי
 )פרדו )" וכמוחס גמייסס ס:6הגיס כיחד מסיו clr)ho 8גי מגין סגדת

יכף
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187 ותשובותשאלות

 )הסגיס תוסר"ס הנלון דגרי יכולו כי ען )תעסה .hS )המכה ג') כן המגיס. תנין חתרו הנויעליןיגן
 והגס סוף, )סם סיין כחים )סגי 06ר מחרת )ס6)ה )י .5)ח teho מדעת ctnS ם)6 יסכים ו6סעתדי
 )חסות תמה כמסוגי 6ת;ס לכרי. )סחור ססכי6 כסוסקיס התקותוח תחגי געיתו (hS הלתת קו ע5גנויי, דגרי סת'5 6)יו הפכתי ככר סקי סכרות כתה ע) ססקסק ותה ההיתר ע) )הסגיס הנלון יכריהניעני
 גמריכות סתסוכס מעתקתי ועתם כרכרי היטכ )וקיק חס )6 חריפותו )רוכ והגמון ;5ו הקומיותקורס

 : הסתירות כמותן סוכ 6דס י;'כני )כ5 תסרסיס, סדכריס יהיו )נעןיותר
 חרונך דפריס כ) גי' 6תרי' 6י תגס 6חד פירס כך .6חר סגתערכ תחירין 15 סיס נשררמאלה

 1 תותר )סיות כ)*1 יסופו כיון ככס*נ eh" ריכס כתר בגינן סי)"לו כככר כ)) 6תריגן hS 16קסרים
 חז דתן6ורית6 נכ ט) ,nfStn1 qh זין ע14 6ין דנכה"ג תרתע ע"נ נ' יף יי*ט פ"ק רם*י תזכרידזשובה

 יקע מחל עד הישתין תועב מחריק ע"ג המיסור נס י6ק3 קנס מת יננימג3 כרוכ הניסיו 7גתנט)חיג, דוקה תפתע כן מס כסו) טעי כליסור י6כ)גו 65 ומן 65חר סיעת הומי) רטן 6חווור כס)כהז
 קקריס. תרוכך 7פריט ק) 67תריגן ג)) מיסור ג6ן 6ין רוכ מסריגן דמי hh hla );יטוס יגערך )6י6ו
 תחויקיגן 6גן דה6 רוכ ע"י כמיסור עתה סי6ג) לותק כהיתר יוזק 6קר סי6כ):ו תוטב )ותר כי5)'ס
 גמיסיין

 דסרי )כס טויסס ועי"כ 11'!  סכתכ גן לוסתע )מ D*D ס6)ה נ"נ תרכלי S~h 1כ)), ג)) מיסור
 וע"ס תיגה מיסיר ה6י סקע hn'D'h 6(1 טכיד היתרץ מגודע קוךס ליסור נמסק סהיתס כעוד ניקתהדלגי) ה6י ת"ת fnfi( כסרה התרגגילת חתDh ob 65'(t סיתת 6)6 ה61 הכי 165 מערוכות ידי ט) שותרתתת"ג
 היכף לוכ תגח דכדכי מסריגן ד)מ תכה סיג"ת דכנ' מיסור דעיקר גרמה דנריו ותתוך ,ה. כדגרמהמריך
 דוקקו וה דתסוס וגוססי לסור. גתי ד)עי) ככס"נ ו6'כ היתר. כודויי י6כ) ז6ח"כ ונותר 6יסור6 )כרר7מיכמ

 תסוס )6 לסיסת S~h סהסוכיס דכריס ום6ר כ"ח ח' סעיף ק"י בסי' וגתנו הס"ך וכפרטהפוסקים
 חהז5 כנון וכהב יותר פי' הסוך וגס וה, כסעיף סתם 7כתוכ דפרים ג5 הדין כה חייך 6ין מיסור"סיכות
 הוקי) כרוכ כיס.! גג) 6תריגן )6 סי)"נו 7דכר תסתע עתהס 7מי)'ת כ)) 1)6 וכמ"ג וכריה סכתגיןורנר
 6ך וס. כרכר כינו מסק גכגס וס ותסח הרוג )כיסו) כ)) י5קרך hSI הליסור ,תו "הר )המתיןטפסר
 ר"ת פניני דהגה דסי)"ת 6תריגן )6 כ)) ליסור יהיה ד)6 ןככה"נ תסגת' דיוק ךיס )ותר גרפס היה)כלו'
 )תיעוטמ חיים 7ר*ת הטעם כנת' ותפרס תיכתין 1)6 חולין )6 וקטגס קטן סכר ר"ת וקטנה כקטןורכנן
 6"ג דסי)"ת ק)) מיסור יסיס ד,6 כפסיג 6ף לסריגן ו6י סריסיס h'(o קעניס זרוכ )תיעוט6 חייטי )6ורכנן
 כגס"ג וודויי 6)6 ךסי)"ת. וסוי ISTatc טעי 11D'ho )כרר ד6יכ6 סיכך רוכך כהר 67ו4נן רננן מתריהיכי
 סגחכ6ר טריסס pe~l סוה ,י: דין ליג6י' תסס רמיה 6ין 6ך ומימ"ח. 6תרי' י6 כ)) מיסור יהיהד)6
 ה"נ )נסוף סריסה יהיס רדייתך כוך6י )כ61 עתין ההיחר ך6ין תחחת יסי)*וו תיקרי 7)6 מ"כ קזכנסי'
 סתס 7כס)ת6 )דסתס 5"ן דוה 6ך רוכ, כיה 6תריגן Ow~tt כודוי )כי6 עתין 1nyoo ימין הו6ננהיג
 נט5 עתם נס מ"ג כרוכ כט5 ךכ6)'ת וגתו תתירין 15 6ין גסו סדין 6ו כוודויי )כ6 עתיר מהיתר דמיןיכרכר דסי5"י תכח 6סרוהו ורכגן רק וי"ט נס"ק ז*) רס*י כדכרי כג*) כט) הו6 הוין ותן כרוכ המיסור7גתערנ
 דמין כ6ן ומ") רוכל כתר 6,)יגן 65 ודסי)*ת רוכה כתר 7מו5יגן תהתת רק היתר דמין IPP נכי 6כ)גר1כ
 מסור יהיס ו6ס ןסיי"ת סוי תותר יהיה 06 מסור תת"ג 6זכ קפה תותר יהיס ותס"ח כוודויי )כ6 עתיןמיחל
 ך6תרינן תסוס 6)6 כי ;גע כרוכ כיטו) תסוס 63 דסכ6 כרוכ SPJ7 )ותר כ6ן ריין הכ6 ד6סירפסילך
 כפתח די*) דיוק סוס תגס 6ין סכ6תח 6ך יסור. סו6 נס הרום תן סייגו )6ו oht נ6 הופ תהרוכ 'הדקטנ
 רק 67וריית6 הו6 הרוכ דכ6תת התתיג ו6*) )כ1snp 6 הסיתר דפין הטכס והכף דטיי*ת מסיר גחטככוס

 נ7ס')"נו פתרו7רנגן
 סמיי

 7סי4ת מחרי' )6 כ.71מי )כס עתיד ההיתר 7מין כרכר 6תר. נסס רוכך מנעי)
 )3זמ  עתיד הסיחר מין עסיס 7ן סדתה מנעת 7סי)*מ תקרי גם מזלו תוחר יהיס סנדלת .6ף הרוכ67תרי:ן
 )כסוף תות' ויהיה הו6 תותר סיפתח ך6תרי' תטעם ותיתר חכתיס מסרו 6מר דסי)"ה ונדר גנגס צ6'כין6י
1'PPh14( תסוס וכקטן 7סי)"ת תיקרי הג*) לפריס כמתת 7יז) רמי'  וי תסגת' ומ"ג 7טי)"לו. )נדר ג;;ס 
t'f'rמסקסה כתו קסה ויג6ו' )פעו 6ך כוודויי ע*) קהיתר דמין תכח 7סיג*ת )ניל גגנס ו65 )כס עתיר 
 דקטן סוס סדין סי6 ערוכס נתרץ ה!6 ס6ותר תי ים כסס הכין סכתם קתחנר ע) ס'כ קזכ כסיהס"ך
 הכס ווין )יס קתדחי סכ6 דוי) יזך 6ך כוו67י )כו6 עתיר דיין מסוס 0עעס ה61 נך הג') דופי,קקגס,
 לפריי תגח הקעס דיי) 11 תגת' )דייק מין וס גס )יהקתיהי

 חסוכ 6ין סג")
'pp 

 סוס )תידק וייגע 7סי5*ת
 (ss מיסור )יכ6 רוכך 67תרי' 7סיג6 י6ף הר6"ס תיכרי !הוכיח יס 6ך גיט"ן. כזו הג"א. ל:סתיסדין

 הג,5, ה5*5 תדהרי כ7תסתע הברור היתר ט) יתחין רק ויונך כמי כיה מתרי' )6 הו" ן0י)*מ 6י6ס'ה
 ס"ס הפוסקיס נדווי כטס 6יכריס ריסוק כענין ט"ו בסי' הט"ו עמיו תתה 6סר רכה חתים תתגי יסונקוכוה
 כי"ט סגו)ד סג) ע) דייט כס"ק הרסיס תזם h'cip 11 sp כמ"ח הגזי סכיך וגס וחסרי") חכיכ ותהרי"ורי-ו
 60ו חוסיו )1 סכל סילוע דתיירי הר6"ם וכתב 6תו תחתת הו6 מתוכן דתן ;ו5ד וה דלין כי*ט ממחטהתותר
 ססק תידי יסו5י6 כדי קרקע ע"ג היפריס קריך וגס גס) ססק תידי )65ת גדי יתי' מכעס )התתיך קריך6ין

 5הקסות הרכס וסטה היכריס. ריסוק תסיס כו 6ין on~o דכית ערוכת נת' ס6 סס וסקסו 6יכריסריסיק
 )נותך סגדרסה עוף 6ו כסרס )ענין hlO תסיס הרפוס. החתיר יו'ע דיעגין יכתב חכיכ תסר*י םצ חירון.ע)

תליך

--4 -
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 כ"ס כ3) גדיקס 6"ג כס"נ 3מו) ד6סי' תרמס כיח מכ"ם כי"ס )ממסו מתיר בס"ס נמה 6ף כויקסאט

 דס6סרקיי נל6ס וילד . כ0ר6"ס ים סיס סווד6' בסיף וסע)ס עומדת 3מקומס ו0קוס'6 כי"ט )סמסומוחר ט*יין-
 ע3 סר"ן כתב דסגס דסי)"מ סוי ייסור חערונוח "סי' ססח6 )יכ6 רונ דמכם נמקוט ד6ף 0ג') ססטססגל
boמ% קס0 ד6)"כ דסכית מיעוס סוס ד)6 לר"ג דם") היכריס ריסוק מסוס נו 6ין סרחם ניח ר"ג ד6מל 
 דל6 דקל) 6)6 הכריס ריסוק מסוס נס 6ין וודעי 6"כ מתות היגן וסל מתוח נסמות רונ 6ט1 ל"גקת")
 די"3, גסמע מדבריו ו6"כ 6)ס 0דכריס דכ) נגמ' כמיד1ס1 וגס 0רי"ף ט) כמיגורו ועיין דסכימ )מיעוטמייס
 מ- ידטחי )6 6כ) . דטכימ ד0וידמיעוט D(Q )6 דר"ג כ' ד0ו6 רק ס6נריס דירסק דסכימ מיעוס סוי סלמסבית
 ריסוק מסוס כס 6ין מ"מ מד"ס וסוי דסכל ד6ף די") דסכימ מיעוט זס דלין סכל דרוג )ומל סכךדמקו
 )מיטוס6- ל"מ דמיים קיסר 0גמ' ופריך )מיגועה דחייס 610 ר"מ 0נמר6 דק6מרס כוחיס נכגוח 467 .6יכליס
 דר"ח. :6מח סנכרן מסקנת סו6 וכן דסכימ כמיעוטך גמי 60 0גמ' ומסיי )6 סקימ ד)6 6כ) דסכימ)מיעוס6
 וקסגס. כקמן כרכן סכלינן 61גן מייסינן )6 דסכימ )מיעוט ד6ף סכרי רכנן וע"כ חיים ומכיח DID'DSדווקן
 )כרי, ד6ססר וכדגר תיכף )כלל ד6ססר מטעס כדיקי דוייך 8מריגן רי6ס נכי ודווקן כרכזן ססקיגןוכב"מ
 )צ"ע, D~1D 4 הג' ד)6 ד3ר רק )רכגן מותר סוי דסכיח מיעוט כ16 סוס 6י סף 6"כ מוצו לכנן 6ףח'כף
 מיעזם רק דמוי מכם כ6ן 610 ס0יחל כעיקר )6מח וס דסכר )מימר 6יכ6 סר6"ס 6כ) מייסיגן )6 )ר"מ6ף
 ד6ו)יגן וקטג0 קטן כמו וסוי מע)"ע )6מר רק תיכף ססיתר 6ין דסכ6 סכליגן כלכנן 6גן מ"מ דסכימ6ף
 דיהר ז"6 6ך מע)"ע )מסות דיל דסי)"מ דמוי )כקורס קסם לוכן ג,כח 610 00יחר כן 061 רוכןנחר

 יכיס. ~bS רוב 0סח6 ד6יכ6 דסיכ6 גימם 6י 6כ) . ייס)"מ ככ)) כ)) ו0 61ין כזמן ג6 כס)יכס רק חנף6יע ו0כ" מוחם יסיס עמן וס כמיגיע כזמן רק חקוי סייגו כדיר כ"6 6יגו וכדסע"מ חסדך )6 דדי)מ6ממיל )כב' סעחיד דבל יינו וס)יכס כויקס 6"3 דכס!יכס רק כדיקס 5ריכס דס6 דכסרס כוודוי 6יגו גמימע)"ע
 t"eh כ)) ליסור כ6ן )יכ6 סרים מרוכך דסריס כ) למריצן 6י 161 ממן 6' דסירס סיכן כגון ליסור כ))כ6ן

 pb"' מ"ג כן 06 . סלוכ ידי ע) כסמק )עסוח . סמק כ)6 )עסות ס6פסר דכר )עסות ד6סול עסעסלסריגן

 ביסור 6ין וודאי יו"ט 6חל סב" וס6 סרוב ע"ס 6י3ריס ריסוק מסוס נו דלין מטעס כי"ט לוחושחוט
 .. רוס מכמ כססק דיעסס 13 6מרינן )6 סיחר וודויי )ידי )כו6 סיעו) וכרכר 0י6 עריפה 3qb 06סמיעס
 ד6)"כ 6יכריס ריסוק מידי )65ח קרקע ט"נ )סרוס דוריך כי"ט מסיר מסק5כך

~1Dh 
 ממעט בי"ס )סממו

 ז0 וגס טריפת ייגס ולוב רוכ ע) )עמוד )ומר 6ין ד6ז )כוח) סגדרס0 עוף נכי 6כ) . 3ווד6י מוחלדיסיס
 מירס מ63ט )6 6חר כמקוס 6כ) . רוכ כחץ rb('(l 1)6 3יסי)"מ לכגן נזרו 16 רוכ ממסת ס0סיתר15לנ6 דדוק* )חע '"ס כין חיקוק 6'ן fb1 0ו6 רוכ מטעס ול6 )כוח) נדרסו כממוח רוכ ד6טו . טריס60יגו
 ריב_ כחר ססה6 ד6ז)יגן סוס כדכר ד6ף 6מריגן 6י וזחו . )11 דומם זו 7רכגן כגיירה 6ומריס 61יןדרכגן
 כן 6: . סו6 רוכ ומממח ד0ו6י) al'("D )גדר גנגס ס"ג כן 6ס . דסי)"מ 0וי הס"ס סערונוח מממת65

 סממכר ונודנרי . סרים מרוכן דסרים כ) כיס 6מריגן )6 ממס 6מד דסרים ככה"ג ד6ף סררתם מדבריממעיק
 6הר חירון 6ין ד6)"כ פכח סכי דסכר סמעיגן )6 גמי ס6ומר מי ים כסס )כ6 עתיד 00יתל דלין סדיןסכ'
 דסי)"ת )סו3י6 ג"כ )חכוין סמס,כיס ודכריס כ"מ וכ' ק"י בסי' מדקדק 0נ*י ומוכרי 0כs'r 6 67"5 כג")ננמ'
 דטי)"מ. 6)6 משיכוח מכמ ד)6 מקום דגל גב)) 6יט דךסי)"מ קערים מרוגן 7פליס סכ)) וס שמריקז63
 מכה הדכר כסעופה כ,ס יס ד6'סור sfflo 30"5 מסנרח וסב) דסי)"מ bSt כסרוס 0דכריס כ) מסכ סס"ךונס
 .. כוותיה דעיקר 50"3 סכרת מכח )לסור ים כה"נ ד6יכ6 ככ"מ ויו"כ . )החכרל ס"ססר כככר ניסו) 16רונ
 יכונס כ6':ס ליעוח6 ד6יכ6 ולע"ג וו") סר6"ס סכחכ ר6יחי ,ס 6מר . 3כ0"ג מורס רם"י 6ףכממס 6כי סנחטרכז סרסר, כס' 0נמר6 ר6יוח )סי כך כחכ סרם'י י") כ)) שסור נו סמן )נטר 6ססר 0לונסמכם כ* 6נ) מכיסו) מכמ נ"כ ליסור 6וכ) כסוון6י hpll משמע כיסו) ע"י '1JSib ם)sff~ 6 לס"י דכתכ601

 6ססר דג6מת )ומל יס . רונ6 מסוס 1)6 עומלת ד6יגס מע"ג )6תמעי' 6תי לר"ג ממטפס DDDD .תעלוז
 כסיעוע כרגנן פקיי") ת"ס ד)6 לק דסכיח מיעוט 0וי )עמוד יכוסס ד6יגס ריע,ת6 67יכ6 ד0יכ6 כךקומר
 ד6יכ%- דסיכ6 נסג") סדר סכי )6ו ד6י רונ מכמ מותר יסיס מ)hnlD'~o 6 מן )63ח )פרוס מליך כיו"ט )כךכיס

 : נל"ל ג)פע"ן כ"ז . רוכל כתר P'5rh )6 למ"כ0יתר

 שבת,2ל .לשיקבה"וסידורו
 . ראשי עלי נרו בהלו נרי יאיר ה' בי . ידי במעשה שכינה שתשרה רצת4הף

 תאיר בישלשה לו נאה . שמו זה ן*ראשךןךשרןש
 בני שהוא קידש. שבת של שלישיה בסעדה מזפרין שאנו הזמר לפרש בויבדאר

 ד8. סביל מוחא כל לאו אשר . זלה'ה האצי הקרוש ספי הפיסד י וגו' לסהזידכסיפין הינלא-
 . לטבינים הנבון בדרך נולו נפרשחו ואנחנו נכון על עניינולהבין




