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בעזהשי"ה.

 אהרימדכרימ

 צדקתו בתורתו המפורסם האמהי הנדול הגאון הזטן מגאוני לחדראיתי

 פעמערבורג הנאבר"ק שהיה זצוקיל כלאזר יצתק סרן כקש"ה הטצוינהויראתו

 מיסן ח"א יצתק" 2רי שו"ת והנהמד הבהיר בם2רו שה;יר ברומיא, המלוכהעיר

 ננד שהוא עדים, ב?י לרעהו איש שמלוים יום בכל שטעשים למ;שה, להלכהט"ה

 תהן לא לפ.ע על עובר עדים ב?א תבירו אה הטלוה ע"ה בכ"ט טפורשהםוניא

 אם דידן בנידון ש?מה השובה כזה ערכתי הזרפי בימי אנכי גם ובאשרטכשוי.

 צרדי כמה העליהי וכע"ה עדים, בלי המיד גטיה המלוים 3עברה הבאה כצוהאינה
 ורבנן מרנן לפני ולהציע זו תשובה ?העתיק אטרהי יזאת ישראל. את לזכותהיהך

 ירושלם בעה"ק היו"ל ציון" שערי התורני בהירהון וללבן יברר ש?ימ"א, הורהגדו?י

 צדיק אותו של כנו שליט"א בלאזר שלמה מוהר"ר כו. . . . . הרכ בעריכתה"י

 הראשון המעיר יצחק" פרי הנהטד הם2ר כ;המ"ת זצוק"ל כלאזר טוהר"יהגאון

 שום בלי ישראל שי ?מנהנן נכון פתרון באטת הדורשת שאלה והיא זה,בענין

 בהלכה ויאריר הורה וינדיל שמעתתא ומהרוהא שלפנים, הדורוה מנאוני כללסחאה

 להנדיל לזה הטהור לנם לשום ונדוליו הזמן מרכני הכבור בהדרה ובטטותאלמ;שה,

 כס"ר, היפה ככהם רהיהראכחא

 ר13ינזאהן מוהרי"צ הג' כהיכמאיר
 )פולין( ראדושקאווייןהחופ"ק



 מ"ראמר

 טרומ טוס 3לי וכרומה גמ"ח )ה)ווח הימר וכוסגין הפ')ס סומכיס מס טל לחק1ייש
 םיט מי כ) ר3 6מר יהור6 ר3 6ננר 3'( ט"ה )3"מ מפורטמ סוני6 ננדוטטר

 - סטי)ט ופרט"י מכטו) חחן ל6 לס"ע ננסוס טוכר כטריס ס)6 6וחן ומלוס מטומ)ו
 ט', סי' ונחו"מ מננ)וס ס"1 ס"3 3רמ3"ס מבו6ר וכן ט"ם, לכסור 04 ט) רוחוט)

 3טכירס. ה63ה מלוה הוי טריס נלי 3מ"ח המלוס )כ6ו'61"כ

 א,ענף

 הסריסס רסכה כפיס. ככוכיס 3רכריס 3ז: הסיחר לייי כ) להלימרנלפענ"ר
 כלל הוכירו )6 5מ6י טייה 33"מ טס ור"6 ןר3יכ6 3ה6 הקטה ע'סי'

 )ט5מי, קל)ה טגירס ררייל ה6 רק והיכירו לס"ט מטוס טטו3רין 5"ר יהור6 רר3ה5
 )ס"ט ט) עו3ר ר6יכי וס"ת )כסור )וה םל רוח טל טמולה רם"י טסימטייכוחי'
 סכחס לירי י63 למורו עררמ מטוס רק זה חסם ל"ט וכח"ח כנוזיר הל1ה יכפור56יכ
 נין חילוק כסירס חסט )טכין מליכי רל6 מנווה זה וכ6ממ ט"ט, לט5ננו קללהויגרום
 להלווח ם5סור 3הרי' פירט ול5 רכריו סהס ר3 ונס הל6ה, ינו6ר וכ5סר לח"חע"ה
 5"ה )3"ק כה"ג טת513ך ככנו )ע"ס ח"ח כין כלל חילוק ר5ין ות"כ פריס נל6לל"ס
 1)5 נו' טסקיכן כה"ח הכ6 6ער רביכ5 6'( ט"6 )נ"מ וכן ט"ם, מ"ח גלוקחנ'(

 לט"ס ח"ח בין למלק בט"ם כ)) הוזכר ל6 כ5נ)כוו( )פגין והכ6 ט"ט, ממפטיוי1)ור
 זה, פרע )קמן יוהר ויבו6ר ככון, 6יכו הסריטה םל חי'51"כ
 ע"ה כנ"מ הכ6 6"ר יהוד6 ררכ סכר6ס עטי"מ כסריטה קי' )יטנרעיך3אענ"ך*

 סרוסס 6רס יהן )6 רכ 6מר ר"י 6ננר נ'( ק"ז )מו)ין )טיטחס5()י
 ועסקכ5 רכרכומ( ס"ח )וכרי"ף יריו סכעל כו -ערט כן 06 5)6 סננט ט) פיו)חוך

 יהן )6 רכ 6מר יהוד6 רכ 6מר כוי יריס כטעח לריך מ6כיל מממה 6וכלוהלכה5
 כון 6רס ימן )6 סס יוכס וברכיגו יריו, טכע) כו יורט 66"כ לטמם סרוסס6רס

 מכו6ר וכן ט"ט, כו' טיברך כו טיורפ למי 66"כ ל6כו) )חמ ר6וי ס6יןמכ6ן

נ15"מ
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 טם גוכטת"ג טינרך 13 טיורפ )נני 6)6 )"כי) יחן )6 סעי"נ( קס"ס סי')נ6ו"ח
 ובט"ס זיר"( ר' )י"ג רנ 6כור יהוך6 ר3 ג"כ טגירס פ"ט ת,הך מסטק "םסק"ס(
 טינרך 56לו מימזק הו6 ס6ס כננו6ר עכ"ס ע"ס, כו' רכ 6כנר זיר6 ר'רי)ן
 ננמ5יח יפי' מה"ה טהו6 כסמ"1 לעכין 6טי' 11 חזקה ע) וסתכיכן )ה6כי)ו כעהך6ח"כ
 56)ו מומוק טהו6 סיכ6 הכ6 גס לפי"1 ו6ייכ יוכה, רניכו נלעח קס"ע סי'הטק)
 ט5סור מיירי סכ6 גס נור"י רכ 6תר ור"י פליס כ)י לס)ווח מוהר כור6י יכסויט)6

 יכסור. טל6 56לו פדיין מומזק ט6יגו 6וס נכי )סחם)ס)ווה
 טפח מפווגהו6 לו טים מי כ3 רנ לטון פל סרט"ט הג"ון קוטיח כימ6רבנזה
 6ז טךוק6 טחירן ומה )ס)ווח, מה )ו 6ין ממון )ו ס"ין טמי כמונן יחר.
 דוק6 ד6תו התוס ו,ס ע"ס מפוח סרנה יט ט)מ)וס כען )כטיר 3וה ט3 רומו ט)יפ)ס
 ו6יסור הלוה יכסור )6 ס)פני פדיס נלי מומר יהי' נטכי 6נ) )ם"ע יס עסירככנלוה
 )וס נסחס מיירי ררכ מסוס י"ל 6י)י מט"כ ו)טי הו6, 6הח ו)טכי )עסיר כטירהגזל

 )מסור יוחר ירקרק עכי סמלוה 6ס כמונן יכסוך, ס)6 )כ6מן "5)ו כנומזק "יעטפדיין

 מומ(ק 6יגו טפדיין )מי ג"כ מלוה הרנה כנעוח לו טים כני ורק )כ6מן )כנוהזקממוני
 וכן יכסור, 6ם )ט"ט פ) יפכור ס)6 ר3 מייט וספיר ל;6תן56)ו

 ד5יעקין הנרייח"
 מי הכרייה6 גס דייק6 ו)כן נג"6 )סהס נת)וה נ"כ עריס נ)י טמיה מי ;עגיןו6יגן
 מיוסג טטיר ולסי"( סו6, רכנ6י 6ס ררטסו 6'( כ"ח )ובנ"ת ו""מ כו' כנ2.ה )יטיט
 טסי' מסוס 6"ר יהוך6 ררנ )לט"פ מטסו )6 6סי ורג ררניכ6 כה6 הסריטהקו'
 בו וידע )כ6מן 56לו כעחזקר"6

 ח"מ נין נכ6מכוח הי)וק ט6ין דגהי יכסור, ס63 נר""
 ה"מ הן "רם רסהס )כ6מן, מומוק ונין 6דס סחם נין מי)1ק ים ור6י 6כ))ע"ה
 כיון ד)טית ה5 )יה6 ע"ה הן ה"מ סן )כ6כון ונמוהזק כפירה מטס נו יט ט"סהן

 סינרך 56)ו דכתוחזק הכ") ק"ז חו)ין לכ 6ננר רר"י כה6 ומכנט "5)1 תוחזקטהו6
 דנו6ן טס לתכו"ר נ'( ע' )נ)יוכנ6 )זה נרורה ור6י' ו6"ס, )ס"ע )מטט )יה66מיכ

 פוניים הי' 6יך קטס ולכ6ו' ע"ט סהדי נ)י פסק6 13 יהני בסוק נסרי' ר")דננסהעי
 ט6ין נס)61ה ד6סי' )כסור פ"ר יפ)ה טמ6 )ס"ע תטום כז? סים 6"ר דר"י ה6פ)
 רס)ג6 נעסק6 מכט"כ יכסור טנו6 רנ חוטט הי' נע"מ )סכי טגיו כנפיז6רס
 נל6 טת)ויס טכנע 6ס נידם רי3 ננימס )6 6יך וגס כי', נפקדון וסלג6נת)וה
 )פ"ע פל פונרים נ)"פ טננ)וה ""ר יהוך6 ררנ כ6 ;וכר כע5נוו ר") ה6עךים,
 מסכ6 תוכמ 6ע"כ )פ5ננו ק))ה טגירס ו6ומר רנ ד3רי ע) מוסיף טור הי6ונס

 נ6תח )ו יהכי' כטוק ר"3 פס רמטחפי ומ6ן כנוחר, נ6נ)ח )כ6תן 56)1לנמוחזק
 ככתה. ר6י' 11ס )כנהימן )כו"פ סומזק זס טכנחתק כיון ססדינלי

6ו)ם



 מ"ואמרי

 פ"ה 3"מ )ר6"ם הריסחמ 3ס)סלמ סחוי"ט )טיננט"כ (1 רמי' )דחוה יט )כמייהאולם
 כמוסיף )פ5מו קל)ה נורס מף ר") מננר ערל6 מ"ר יהוך6 רר3 ס"לסמ )6רר")

 לסכיו טכוהן טפס 3מוחה נטור מלמ הורה ממרס רלמ ריל רסו3ר  ט"ע מ"ר ר"יע"ר
 רה)כהמ ננהמ לננטמפ ומיכמ מ"ר יסורמ רר3 סמ ה(כירו )6 יר"מ רביגמ וכןסמכטו),
 פ) עובר כוי דגמ )ם5ננו ק)לס ננורס )מיקס בפי ג3רמ הסומ מי וכס"מהכי,
 פכ"), מככגמ )יט3 ככיל 3כך מרקדקין טמין ספו)ס רסננכו מסטר וע"()ס"פ

 ולסי"ז ע"ט, קס"ט סי' ומג"מ בב"מ נ"כ ננ5יכו גזס )מ)ק ר") ברעה סס"מוכס3רת
 ןמסי' סו3ר ר3 מינר רר"י י"ל דססיר הג") ט' דיוממ מסמ טלי הרמי'מזרמ

 פל ח1לק רר") עסוס הומ ביוממ רר"ל וה6 לס"פ פל פו3ר ג"כ )כמננןבמומ(ק
 כג"), סס"מ כמט"כ מ"ר יסירמ ר3 ט) ריגופיקר

 ורמים 3רי"ף מ3ימר 3סרי' רהמ חמוהיס "ריסחמ הס)ס)6 יייי 63עתאולם
 ררי' סמ סי) )מ ור"מ רר3יכמ מיחמ ומס מ"ך יסורמ ררב המ פ' סי' הו"מומו"פ

 וכן ר3, ממר רר"י סמיננרמ פל רם)ינ מ6ן ר)יח מע"כ כ3חרמי, הלכס ה6מ"ר
 רר") המ פס ר3 מננר רר"י המ יהך כעימר6וח טגי וטו"פ 3רמ3"ס 3הרי'מ3ומר
 3המ ספ"מ כהקטס וננס הנ"ל, מ"ר רר"י מימרמ ע) כל) מו)ק מינו רר")ומוכמ
 רר") מסוס )ק"כנ ,ס להוס~ף, מ)מ למלוק 3מ מיגו 06 נור0 מף ממר ט)מרר")
 ט) לבו פ) ט'פ)ס מטוס )ס"ע פ) עו3ר דמם,"ה רר3 טפננו )סרט מלמ 3מ)מ
 ח6)מגס טג' )סננ)וה יק))ו מל6 יכסור כמטר )סלוה יק)ל1 )מ טהעולס מסמח )כסור)וה

 )מכימן נטה(קין טמיגס 3"מ 3סהס טנניירי ט6ס פהק 5ריק פ) סרו3רת טקרטסתי
 בננהרט"מ כמ3ומר מרס )כל יט כטרות מ(קח פכ"ס ננ"ננ מ5)ו עריין רפרטכמו)ננר6
 סומ ממון דחזקת סמהרוכיס לסיננט"כ וכיוהר קכ"ז( וסי' קי"ט סי' )יי"רופי'
 וסי' 5"ט סי' כהו"מ ט)1 הו6 מרס 3יר טיט ננה דכל מזקה מטיס המבררחה(קה
 ומכירת טמ)ס חטט )פכין ענוכה היחר לטכין מ"נ וסי' )"ז ס" מ6הע"1 כו"נ וטי'ס"נ,
 י"ע ונכתו3ות מננון מזקת ננטפס רסומ כה3 נ' כ"ז נ"מ וכ"מ ונמסס"1הס5יס,
 סטסיקוה, נקו' וק5וה"מ ס"מ ט3~"י וגהטו' 3זס. ומו"ת )הט"ך כהן ובחקפו3הוס'
 ס)וכי 5"1 ונמו)ין סק"מ ס'ו סי' ט"ך כניףופי' טפניד נס יט ר"ח )טיטת נמוננס
 סערס וטסטו דכחינ מטוס סרט"י להקל וסס"ג ר"ה נ' כ' נ"נ וחו' כסס6קעל

 מססיקמ עסקינן )מ ממונמ רמס" עסטיקמ קטלי )מ ר3למ"ה כרמה ו6ין הפרסוה5י)י
 בנוסו הן גממוכו ס; להו3ה רגין ומין סומ ט)ו מזקח ל6רס סיט מס רכל וננטיםט"ט,
 וטסיר ססרמ, נלמ עטוח )ו ט)וס טתנעו להמ)וה יעכס )6 6ס לה)וס יקל)ו1)6
 להמלה, רק )ה)וס 6והו ספו)ס יק)) ט)מ כיון )כפיר רוחו פל נינמיכו סתוה(קיפלס

וכוכתו
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 עריס לפגי טנ)לוה יט חיעלה ן5יזה ע' סי' סכגה"נ קי' ליט3 כזה ר"ל טלוכונה'

 כת3ו5ך 3עדיס )פירעו 5"5 3עדי0 הנירי 5ה רס:נ)1ס טרעהי )ומר יכו) מכחיה"

 הייג1 ר3 5תר ר"י ל3רי )כ5י ר") נ5 ועדן סצי"5( ט' סי' והו"ת)כרננכ"ם
 )5 טהט1)0 תטוס )כפור רוחו על ויע)ה ):פיר יכו) טדיס 3)5 ל1 י)יה0י;ס
 הקלק)ה ויה)ו "חו, טהלרק ל1 )1סייע ננתוגו רה(קה לננ)וה רק 5והויק))ו

 כיון עריס )פגי י)והו 5ס 35) לכפור, )יה ס) רומו ע) יע)ס וטפיר 3הנניסו:ק))ס
 1ל" )ה)יה יק))1 3ור5י ןמנוה5 ררר5 כ5ןטיס

 ט) יע)ה )6 וטי3 )הת)וס
 כ~ה וחי)וק פןעג5, ר)5 כג3ר5 5וחו הטו)0 טיק))ו טיחום )כפור )וס ט)רוחו
 רתתוג5 ררר5 ר5יכ5 הכ5 5סיפ6 )ס רננחני ומ5ן 5'( ת"5 )כט3ו?וחנננינו
 5ף כ)וס כירי )ך 5ין ט5ונני 3ייס" 5בל )ך וכחהי והח(רהי פרעחי3עוען
 ויח3עהו טריס 3ל5 תלוס 05 הכ5 וה"ג טי"ט, תרל"ג )יכ5 היסחסנועח
 יטטון וה)ה טס)יהו טריס יהי' 05 תס5"כ )כסור, רוהו ט) יע)ה גטסיר )סכנ)והיק))ו

 הכגה"ג. קו' ומיוטכ דתננוג5 ריר5 3ו סיס 5מרי *חו התו)0 יק)ל1פיטהי

 רר") וה5 י3 5-יי יי"י לס5 לחר"ייסו סה3י5 ירמ3"ם תח גתירכמירשב
 )ה5 סו3ר 5י:ו ור"ל פ)יני רכ0 כספ"מ ורל5 כל) פ)יגי ד)5מטוס

 קיי") ~י5ין כנסו0 5"ר ר"י ר3רי )פרט 53 ור") תחלוקח, טו0 כ5ן 5ין ח)5 5"רדר"י
 הוע)ח תה הקטס 51"כ 3עריט )פורעו 5"5 3טדים ח3ירו רככנ)1ס 3'כ)יטג5
 רהטו)ס יכפור ה)ו5ה ערי ר3)5 ר"ל ומפרט פרעחי יטעון ה5 3טריס3ס)ו5ן
 וננתי)5 ללוה יק))ו פרטחי יטטון 05 3ערי0 תס5"כ )לוה 1ל5 )כנלוהיקללו
 ננסום רים סו3ר ונ"כ 5"ר ר"י ר5תר ס5 טס חו)ק 5יגו רר") 1לפי"( יכפור,)5

 טהקי)1 5י:סי 3הגי ר") תיחה )5 5:נ5י חקטה הרר 5"כ טרי0 3)5 הת)וה)פ"ט
 ננ(ס ננוכח וכ"כ )ג5נננים, והומיקו 3סוק5 ננטהעי ט:י' )הגך סהרי 3)5)ה)ויה

 ננייוי 5"ר ור"י סהוי 3)י 5יהו לס)וח 5יסיר טוס 5ין )ג5תגי0 3מוה(קיוד53ננה
 3יחור 355י תיה(ק ה)וה 05 35) טיפרעו )ג,ננכים 5ל)1 תוח,קיס ט5יגס 3ג"5כסהס
 וכס" כנהיננן)5יק

 ע) 5והו ומעננירין )נריעוח5 יטחגה טמ5 ל"ח ה5 ט' דיוננ5

 רר3יג5 ה5 51"ט טיפרע טרס 15חר5 ו)יות5 )תחר ירטיט ט)5 כ5נוטחומ(קח
 ועיין 3ג"5 3סחס תיירי וטו"ט ורמכ"ם )ננהיננן, 55)י תוה(ק טה51 3ו טידטור"5
 סיפרעהו )ננהיננן 55)ו מוח(ק ס5יגו טכ"( ט3ור5י ס5ירג5 עכטו ו)פי"( ה',ננכוה

 5יסור טוס כ5ן 5ין 53צה 55לן ו3ננוחיק הל4 3עהיס 15חו ת)וה היו )35ור5י
 3ה5 וק )פ"ע תטו0 ויס 5סור )ח"ח נ0 5ל)1 ננוח(ק ו53יגו ה"מ, )5עו5פי'

 ה(ליר )5  חללי)כן  נויחיק טסי' 5טיור3
 טגח53ר. וכתו ט' דיות6 וכה5 5"ר וי"י ננס"

ו3(ס
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 ונק"ס מ"מ 5סי' כקעו וסו"ע ררננ3"ס נה5 פ' סי' הס"ן קי' גס מיוטנ~ב1זה
 )סרט רק 53 )5 דריי) 5"ס ו)פמט"כ ט"ס, כו' מר כס"כמ3ו5ר

 להתלוה הטו)ס סיק)לו תטוס לגסור )וה ס) רומו ת) יט)ה דמטו"ה 5"ר ר"ירברי
 ק)לה גרס )ירי 5"ט סי3י5 מטוס 35) )ס"ט ס) ט3ירה )ירי י53 וננסו"ה לו1ל6

 רק 63 והו5 כ)), ננרכייו ,ס מרומז 1)5 )כ)וומ 5סור סיכי' כ)) ר") 5נור )6לע5מו
 מס5מ יכסור טה)וס מטוס )ס"ם פ) יפנוי 6יך עעס ו)ממ 5"ר רייי ר3רי)ערט

 מקיים ק5 5סי )יב ו5מרו ר3גן מדסו וסנס )מ)וה. רק 6והו יק)לו ל5טהפו)ס
 גס נכ)) ר") ר3ל3רי מסוס זס טהזכירו כגר5ס כו' ר3גן ר5מור ננה כלרניג6

 ני~מק)ל 5'( )"ס )ט3וטוח מ3ו5י רס5 )עלמו ק))ס גורס מסוס 3זס רר3כן5יסוי
 5ו)י 5ומו יק)ל1 ס5מריס לניוס גס 51"כ פייס, )"ח מטוס 3כו)ן פו3ר ומנירוטלמו
 "ט"ג ר5סיי מירום גרס לענין מ5"3 י"ב ה' טע"1 רמ3"ס ועיין רר3:ן, 5יסורים

 )מלוס ו3ננג"מ ק"כ( )ס3מ פי' 5סור טטי' רוק5 ר)כ6וי העמו )5 53ר5?סדכהינ
 מסוס מרר3גן 5סוי מ"מ ל:והימן 3תומזק ליכ5 לס"ט ר5יסור )הי 51":יל"5(,

 ומיוסכ 3נירס5, רתריר מ"מ וננכט"כ )י, נט5ננו סת)וה ק)לה ויגרוס ימכמסננ"
 רמ"מ רם"ד ה"מ 5סי' וסויית ימב"ס כמ3ו )ס"ע 5יסזר רלע:ין הע"זקו'

 ם5יגו כ"ו כסהי51 מ"מ רנס קינ") 5סור ר5יגו לג5ינן :וומזק הו6 נ"כ3סממ5
 3ט"ה. כמו 5סור )מהיננןמומזק

 )1 רמהררי המו' וסיי )52מו תריסה הלו6ס ,ס מ"מ 6י(סו 3' מ"ררב1דקילין

 מי)י ח)מ 3הגי טמו5ג 5מר 5ר"י נ' כ"נ ונכ"מ טין, נקניעמ5נידהי
 5' קי"ר ו3ס3ח עיג5, כתכיפח 36ירהו )י' ל5סרורי זוער5 מי 5מר ג"ננ ננ5י:ו'

 ט"ם, )הוט:ו מ)יקו על ה:וקטיר זס 3ת"פ 35ירה )ו טממ,ירין מ"מ 5'זהו ר"יו6מר
 הג"), וכ"מ הסיני5 :נכמ גרמס קי"ר קכח ןיייי רס5 כק3 רס"3 סי' מוייננוכדריסה

 רמולין ס5 וכן כ:5כנגוח )טגין הו5 כ"ג ר3"מ ה5 גטרריס טגיגיס סגי הם531ממ
 פ) ק5י סס רסכח ה6 מט5"כ )עלמי, תריסה ויו5ה ממון מומר ס5יטמ"ר

 ננהרס"5 ככנוט"כ יבנ ימ65 טינ5 )טיין הסגי )5ר ננהסך ס6ס סגו, ה:כרהכח
 יי6ס ס)5 ננקסיד סה61 כ3ה )סרס"י סרליסס ד3יי ימכן ו5ו)י הית3,ונוקסיר
 ויומר כו' יומר ג5מגומ לו יק ממגוגס התמרמק 5רס ו):ן המגוגומסהסייומ
 5נני ור"י דר"י נ' סי' 6ר5ס"מ נססרו מלני"ס ו:נ6ון )מהרם"5, כננס"גגך5ס
 ט"ס הר5טוגיס 3הסוסקיס סנמ רר"י מיננר5 הטננתמ ליס3 וכמכ ס)יגי כו'סמו5)
 )סס ג)ו סמ5"י מקימן נגי ט5יגן )טי תלויגיס טנננ) ת"ח )נ"מ קמ"ה( )ט3מה?ננו5ר
 ססיו ס53"י ת"מ ו-נכניל5 ט"ם מסונ סיס6 3מ)בוטיס ט5ננו ננליין ככרי )מקוסוסגו)ס

3מקומס
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 ע) והמיהגי עין. פכיטת ל?ס הי' ו)5 ב)3וטי0ם ננרקרקיס היו ל35מקינום
 כטיכת ט) סימן 3עי 63"י טהי' דר"י נ5רלוה"ח סס טינסיים ("ל כנל3י"סהג5ון
 ת"ח כל היו וטס 333ל 10' קכנו5ל 35) כנס:)רקרקיס, ט:י6 ט:ידע כדי הה)'קנגר

 וננכניל5 ע3"ע, ים דלכולס הלק הס:ת 0יכר 3עי 1)5 3ל3וטי0ס מדקרקיסנולייי:יס
 עכייל, 0חלק )0סכת לריכיס 5ין כיס ההי) ננלוה 4גו טנס ס0:יניעו הפוסקיסלדקי
 ט53"י מה"ח סה"ח יוהר מרקרקיס 33ל ס3גי קמ"ה ט3ת 3רט"י מ55 5:הופ)5
 3ננקומס. ט5ינס מטיס ט"ט חטו3 טיכיו 3מ)יוטיס עלכנם ננלי'גיס מלוייגיס י?'לי3רט"י
 וג5יס חטוגיס 3מל3וט'ס הכינס פטוע 5)5 כו' ס:)רקרקיס לטין סו5 טה3י5 כנוו5%

 סטרת למ)5כי רומיס ט333) ת"ח סר5גי ל)וי ר3י 6"ל 5'( ע"נ )קרוסיןכמגי5ך
 ננתכקף טסי' ר"י ע) כ"ס ט3ת כו' כמה"ט ועעוסים )3גיס ל3ו:יסוסרט"י
 ג5יס בכנל3וטיס 0טרת כע)5כי רמלייגין מטוס סטרח ננ)5כי להו וקרי כו'3סריגיס
 5"ע ננלייגיס ט5ס ת)וי 3זה זס ו5ו)י סג"ל, קכנ"0 רס3ת )ס5 רס"י טיוכיין יגרורע:"ל,

 יט 31ז0 כלל, מ0וסכים יהי' ום)5 כ3נריס )הכיר מרקדקיס מסהכנ6 :5ים3ל3וטים
 )3נרי כנרו 3ין להכחין 5טי' טמו5) 5כנר 5רעי 5'( י"3 )רטכת 5:3 עיכ5)טלפ)
 ירוט)נני 3טס ו3מג"5 ער"ס סי' 531ור"ח כוי יע0 טכנ5 סנר )5ור ט5סור כי'5פהו

 ד5פי' 6ע"פ סק"י מנ"5 וכת3 ע"ט סכקיות ננפגי יי"5 כו' סכנום מה סו5 מסהכ)ן
 ע"ם, ה)כה 533ור ונמ"3 ט"ט, ר"ן. גקיות מסוס סהירו 0כ6 3נריו 3יןל30חין
 5רליה"ח כג5ון כמט"כ ננו)ה 3)נ)כוסיי הר3ס פמרקרק )עעמו )טכנו5)ו)כ6ירה
 יס 3כל )ע"0 ה"ח 3ין )ח)ק ו5כננ') ורו"ק ט3נו)ה )ח"מ יוהר ע3"ע יטו)כן

 )וכסי' רגגעיס ספ'י3 ו3ר"ט ד60 ו3הור"0 כו' 0ככורות כ) )"5 331כורותוק5רהי,
 וע"ה הנ,) ען חט1דין ס5ין 5ע"ג כו' יין ס)וקח ג"ה יומ5 י3הו' כ"ו( סי' הרגח)ח
 5פוערופוק ע"ס )עכין ר"5 קי' ו3חו"מ ל"ח 5וה ס"ה רכנ6י 0גרע"5 31חי' כו'גנוי

 לנזל ו5יכו ופרט"י כו' עגי ננעסר ע) ע"ה גחטרו )5 כו' רר"מ טעמו י"זו3מכוח
 1קלרהי. ע"ס מייט ל5עגי

 טננוהר למהימן 0מ)וס 55) מוח(ק ט510 טהיכי לד3ויג1 3וורה ר5י'רעךך
 0ננ)וס ר3 5מר 5ר"י 5'( כנ"6 )רטכועות מס5 ערים 3)י לו ):)וותלסמלוס

 היכ5 5ערי כו' 3ירך )י ננגה הגן געריס )סורפו לריך 3עריס ה3ילו5ח
 3עלמו 5"ר ר"י 50 וקטס ט"ס, כימגי' )דירי' ר)5ו 3ערים 5יתכי'רננעיקר5

 5ין 51"כ הג") ע"ס 33"מ ד)פ"ע 3)6ו ועו3ר ערים 3לי )הלוות ט5סור5ומר
 ג)י ר5סור הרי; מטום 5)5 עריס 3)5 הימג1 ר63ננח )ו ננהימן ר)5 כ)לסוכחס
 35) ר3 3טס 5:)ר ע"ס 3כ"ננ י:ור5 דר3 לומר והחק ערים, )ס:י ה)וס לכןטדיס

כו5
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 לוסו רכנד)6 )פורעו י5ריך 6ס5 רב נטס כטנועוח 5מר טסיר 1מסו,יס ס") ל6סו6
 טרי30ל6

 מסקמ"
 טו)ין יונס רניכו סנרח ע"ם מט"כ לסי 6מכ0 ל1, מהימכו ל6

 הכוח:ח סי6 6ררכס 61"כ לם'יע ליכ6 המ(ון וכרכח בנע"י טזסיר )ודבמוחזק
 ולמס לם"ע ל6יסור וחיסס למ0ימן 56)1 מוחוק 6יכו ט"כ ערי0 בל6 לוסו סל6כיון
 מ5וס רמסוס לומר יוחר מקיס ריס היכ6 ערים לו מחרמי ר6יחלומי למימרלן

 הו6 6ף 61"כ לו מ6מין דל6 כיון סעדי0 כלי )הלווח ו6סור לו מסימן רל5קטניר
 סוכחס ט6ין רכיון ר"6 כט0 יסוד6 רכ סובר כ' ולליסנ6 כטרי0, לסורעוס3"ל
 עריס כלי סי6 ג0 טערע לומר ניכל טסיר בעריס סלוסו סרין מ5ר רק הימני'טל6

 טסלט ולומר לכסור יר6 מ"מ כערי0 לסורעו ר6"5 רנהי כנס"ג קו' תיוסכו6פי"ס
 מפרט ור"ל ור6יח, סססלו5ס 6חר לסלוס 6וחו יק)לו סנור6י סקל)ס חטסמטו0
 עדי0 נל6 6נל סקל)ס מם5ח לכסור סיר6 כעוי0 בהלו6ל יס רחוע)ח רכרנרי
 סנמוחזק סנרחגו מוכרע הו6 תמקומו גס ולפי"ייז כנה"ג, ק"ו ומיוסנ לסמלו?,יקללו
 מס קוטיחו )ייסנ ע' כסי' סכנס"ג לסימט"כ עריס נל6 )הליוח מוחר למהימןל1

 6"ח דסתלוס לטיטחו יהוד6 ררב וחי' סרעחי )טעון יכו) 60 געדיס נהלו6סהועלח
 ערי0, כל6 סימכו מר)6 וננטו0 סנ"ל מ"6 כטכוטוח כערי0 לטורעו 5ריךגערי0

 כר3רינו. ו(ה ערי0 כל6 לס)ווח מוהר לו נסימני' מוכמ מתיל6ו5"כ

 בנ.322ף
 מקוס ים ג"כ לתסיננן להמלוס מומ(ק ס6ינו 6ד0 נסחס 03 )כ6ויסףהנה

 הג6ון לפימט"כ רו)"ל, ע"ס ר3"מ לם"ע ע) עונרים ס6ין היחרל5רר
 חועלח ר6יזס כנה"נ קו' )יסנ ע'( סי' )חו"מ בחורה מק3ע כססרו מפל56קמהר"ל
 כטכועוח ליככ6 )הר סרעהי ולומר ו)כטור לטפון יכ1ל 60 ערי0 )טכיכסל61ה
 טבועוח כסכעין ט6ין ג' מ' טכועוח ליסנ6 כהחר יסכור ס1כר זס ןליסנ6 רייילמ"5
 ררר6 ויסי' כעריס סילוסו חקמ ספיר ו)סי"ן רממונ6, ררר6 כר5יכ5 רקסיסח
 ספק כמו היחר הור6וח 6יזס בטכיל כוסר הי' עריס בל6 סלוהו ו06רממונ6
 סניעה )ססכיעו לכסם"מ ויכע רננמונ6 ררר6 ויסי' נערי0 ילוהו 06 6בל יטנלמלו0
 וכ(ס טקר, סנועח לסבע י5טרך סל6 לכפור יר6 וט"כ רממוג6 דרר6 טיססיסח
 60 סימני' ר)6 מטו0 טהו6 י6מר רמי סעעס סמקסין מ"6 רסכוטוח ה6נגיסב
 סנ"ל עסי סימני', רל5 מטו0 ול6 חק"מ מ5ל עדי0 כל6 לסלווח 6סור סריןמ5ד
 הועלח הי' ל6 51( כלל סיסח טכופח סי' )6 6כחי סמסכס כ(מן רסח60"ס,

 לררר6 6פי' סבועה כו0 סי' ר)6 פרעחי לטעון יכול וספיר עדי0 כסגיכט)ו6ס

דממוג6
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 הכי), 3הורה תקלוע הג15ן ככ"5 סננטכס 13תן 5"ר רר"י )תקנה5 1)יכ5רתננונ5
 הי' הועלה ד5י~ס רב 5כנר יסורה כרכ מכנ3ו6ר כנהנרייה5 )כטיר קכת)ויט
 והנס ,3~ה(, וק5רחי היסק ט3ועה חקנח קורם לרכייו ה3רייה5כ~תן
 העולס קו' )יט3 3תט"כ כחפס ה51 רכריו וכ:וף חנווסיס ככז' הג5וןר3רי

 הסוגי5 ק5י )5 ר53ינח סיסח טכופמ פור סיס )5 התטכה רכ(תן תטוס3ט3ועוה
 ממחכיחן ר5וחגי' רכסי 5סי 6"ר יסור5 ר3 ר5תור5י תיכנר5 כ"5 תחכי' פ)סהם
 )ו:)ר נ5ננן תקו"ס 3פרים ר5וח3י' טפכנ5 ר)"ם ס5כי 53וריה5 רסחם )הרןוהולדך
 53תח פךפחי )ותר )5ננן 5ינו נפריס 5יח3י' רתטיקר5 רכיכ5 תזס ותטתפסרעחי,
 ד)5 ופ"כ )פ"פ רחטט רינמ )יכ6 היסח ס3יפח הי' ט)5 כתטנה ד3זננןתטום

 5יה3י' תעיקר5 ס5ותר יכוד5 ר3 ע) הו6 העו)ם קו' פיקר 35) )ו,תהימנ5
 )ו 3תהיתכי' 5פיי )סיטחו יסור5 )ר3 ה5 3טריס ג"כ )פדופ )ו והי' רוק35פריס
 ר3ריו יהר וגס 3חירה, סתק5ופ )הירון ליח5 ומ"כ עריס, 3)5 )ו )הלווח5סור
 ורו"ק. התהניחין פ) 1)5 )טיטחו יכור5 ר3 ט) הקוטי5 סעיקר 5מרי כרמיסנזנן

 רהיכ5 סכ") נהורס התקלוט לרך פ"פ הפ1)ס קוטיח )יט3 כלט"יאמנמ
 רנפ"פ מטט )הסיר 5"כ כפירה, מסט ו)יכ5 יכפור ל5 טכועהר5יכ5

 )הכמים ההורס טביפח )ס3פ סט)יו כ)) )וס ס)5 )כסור יוכ) ל5 וסו3 3ט"5סכי
 ))יטכ5 עכ"פ סיסח סביפח ותמוי3 רתננונ5 דרר5 יהי' פרפהי ימפון ו5סהפר,
 יע)ס ול5 )יטנע 5ריך יכסור ס5ס פ"6 הייכו 3זה סתועי) ערוח סייכופדיס 3לי )ה)ווח ר5סור 5"ר ר"י ר5ננר ה5 ע"כ ולפי"ן ת"5, לט3ופוהנ'
 סתועיל ערות עריס ע'( 5וח ופ)'יח רכ"מ פ"ק )ר5"ט ועי' )כפיר, רוחוטל

 עיי"ס, ומר הו5 וכנפרט 3פריס תכקהו 5'( ק") לטנח ועי' 3פ"5וננפרטיכן
 טכנ3י5ו ע"5 והיינו 3זס התוטי) ערוח הייכו פריס כל5 ע"ה ב"ת הטונהוה"כ

 ע"5 סגי ערים בלי )הל1וח ט)5 מן"5 הקנח )קייס 51"כ י:פ,ר, )" ו)כן)טכועה
 טיטכע טיך5 3סביעה 5פיי ננהננכי' ר)5 תטום ופ"כ פרים סני 3לי )ו הלוהוננך)5
 בפריס לו לפרוע לה~ה גם הי' ה:נלוה כ"כ הננכי' ותרל5 עריס כ' וה~תין)טקר

 י:פו)ס. קוסיח ולק"ת ת"5 רט3ופוה ססוגי5ו5"ט
 ררוק5 )פ"ע, ר5יסור ה5 ור"5 נרנינ5 סו(כר טנ6 הסריטה קו' תיוט3 ה ןרב.

 נקרו כת3י5ר סיסח ט3ופח )יכ5 רתתונ5 דרר5 ד3)יכ5 ססוכרר3
 טכופח רליכ5 ופ"כ כסף 3קרו' 5פי' ותקננע פר נעטה ס)ימ 5ננר ר3 5'(מ"ג
 חקנח ר5חרי 3ירוטלכני 3ר"ננ ולן 3חוס' כננ3ו5ר )הר"ת הט)יח 5:נר 5םסיסה
 יקוס טכיס פ"ס 5תר ררמננכ5 וססח6 ר"ס הוס' כנ)ט"כ נמ.'ן הפד 5ין היסחס3ועח
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 רכ ולכן ת"ט, 3צרוחם מננט 5ין ס' הטתוגים והעריס לחור כדניר רנ5יוכיסר3ל
 טכו"ה )יס3ט 5ף ילטרך 1)5 יכסור סהרי רכ53 נהתדוח הועלח יט טסיר)טעתי'
 יסי' 5סת0""כ

 1ל" ליטנת פליו טוכ לכ0ט"מ ע""
 ו5ס לכסור, ריחו ת) יפלה

 יט טכ3ר כי~ן יסכע ג"כ טיפהייטעון
 דננמת" דרר"

 ינס )רירן ולטי"( ן5"ק,
 סי' וח!"מ 3' ננ' )3ט3יתיה כנננו"ר סכו"ס ננסכיתין ג"כ להר"ננ ועיפןכ"ותך
 טוכ יפ)ה ל5 טכופס יר5ח טננם"ח 3הורה הננק5ופ הגחח לפי 5"כ וס"((ת"ה
 ע5 להלוה 5וחו יקללו 3ור5י טכותה פליי סיס טכיון גס ונוה לכסור, רוחופל

 טל נרי טפכח פל סכועס ל1 גוחגיס גייכ ט3י"ד רו5ס טהפולס כיון)המלוה
 רוחו פ) יעלה )6 3וך5י 6"כ להננלוס 1)6 5וחו יק)לו כוד5יהננלוס
 ו~ה ח"מ, '5יגו סן ה"ה הן 5רס לסחם 5סי' פריס 3לי להליוח מוהר עכןלכטור,
 5פי"ס ננהיננן ל5ים להתלוס ניחוך מוחזק 5יגו פדיין 5פילי נע"ה גכיןהיהר
 דפטקח רפות 3חורה סינק15פ טל יסודו פיקר 5ולס פדיס. כל5 להל1והומיחר
 לסני5ו החקגס דעיקר ערידי' פריס, סגי דכפיגן מטננע ורתנ"ס וקו"פהם"ק
 טכועח כ)י להך"ת לוננר יוכל טל6 סגי ת"5 5"כ פרפחי יטפון 5ס קנו"הלירי
 טכו"ה ליט3פ תחוינ ויסי' דממיג5 דרל5 יהי' 1"1 טרפחי לספין ויוכרהת"5

 טיטל0 דכסם 5ת"כ הכ"ל, כהורה העקיופ לסיטה הסכועוח ננכח יכסור ל5והנכניל5
 ננד:5 וסו"ת הרמכ"ם הוכיחו גוס5 וכניה יסרוט, "ל ננט3וטה נם לכטוך רורופל
 שריס סני כפינן ולכן הער )גר ר5ורייה5 תנכוע0 יפהר דל" מוכה פ"מסגי
 גס רמנו5ר מה5 ל01 ור5י' יכסור, 1ל5 להלוה יקללו הפילסו"1

 33רייה"
 רל5

 דרר5 ריס 5פי"ה היסח ט3ופח פור הי' ל" ההג6יס טכזמן 5ף פרים כל5ילוה
 לקהס להלווח סהיחר גסחר )כ5ו' ו5"כ כהורה, כנוקניע דלמ נ)וכה ו5"כדכנננוג5
 עיי"ס, היוטגס כזיון סכו"ה 0יחה 5ס 3'( 3"ננ ס"י )יעי' תדים כלי5דס

 נ.וננף

 י6י'ס כגה"ג קו' ה53חי ככי יהכה 3ג"5י נסחס "סי' היהר ל5די יטאילסם
 לפפג"ך "מגס טרטחי, יטפון 5כחי ה5 נפדוח טילוסו נס5חוע)ח

 )3ר"ן ונוכו5ר יוס טלטיס סו5 הל51ם דסחם 3'( ג' )ננלוח הנננו,ר לסילייטכ
 פכיך דל6 ננטוס וגוחגין כוחנין סלו5ה דכסחס ג5וגיס ננק5ח כסס ס"כ(כחוכוח
 סי' ס"ך ופיין סר"ן פכ"ל ~ננגי' גוי מקרי יוס )' הגך וכל (:זגי' כגוי לטלס5יגנ(
 געדיס 0ילוהו כמה יע גרול דחותלח כגס"ב קו' נניו30 ולסי"ז ע"ט, סק"חל"ע

ןס6
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 ט) סהמ5 רי)יה 5ננרען רה5 פרעהי )עתון יוכ) ל5 נסהם ס)יה יוס )' כ)רה5
 )טתון תור ס5"י נ3קר )' ניום מננכי יהנת נ5מה )' ו3יום )י, ולריך ):ה הו5);

 גהי סיום 3סוף 5סי' 531מח סעי"ר' ט"ח סי' וטו"ת כטה"ח כממ"כ כיוססרפח.
 ססו5) פ' )סגימוק"י נס כננט"כ כיוס 3ו )סריע סכיח )5 כנ"מ ג5מן סרתהי טיעןטחס
 )כסור ס)וה יר5 3ור5י ו5"כ נייס, 3ו טיסרט עעגיגן )5 ר)יהנני טם(ורמ"5
 רק 5"5 ה)וס רה5 מכטו) )יכ5 טוכ ו5"כ 5והו, יק))ו ססעו)ם סרטהי1)עעין
 )כסור ריר5 )ס)ם ויוכרמ פרטהי )עעין יכי) יסי' ו)5 יה3ע )' ו3יום יום )'ת)

 )יט3 יט ו)סי"1 סככה"ג, קו' ומיוס3 סט)פיס ניוס סיסרט ר)"ס כיון ק))המטיס
 )ומר יכו) ס)ו5ס ר3סהם 5'( ה' 3"3 ור5"ט )חו' )טיטיז 5פי' הכגה"גקו'

 ק"ח( ס" סתטסע )ססתר )פינט"כ סק"ח ט"מ סי' טו"ע וטיי )', חוך 5עי'סרעחי
 חיך ספרט )יחמי עטגיגן ר)5 סס רן ומטו"ס )' חוך טיפרט טכיח )5דמ"כנ

 קכו ר5ס סטו"ט רטח )ייס3 )"ט( סי' הננססע )ה:טי וכ"כ סק"5, ע"ס יום),

 עעכיכן )5 5כן 3סגיו ס)5 מ"מ סרעחי )5מר ןג5מן ןגהי )' חוך כיח3יןמירי
 כגס"ג. קו' ומיוס3 )כסור רוחו ט) יט)ס )5 ספיר ו5"כ ע"ס, רגי) ר)5טעכה5
 כו' ו)סריטה כו' ניוס 3ו וננכו סכחוכ סער י"ן( )כ"ננ ססנ"י רטח )ייס3 יסוכיה
 נ'ו )מכוח קיי") רה5 זמגו חוך רה") וח) קגכחנ ניוס 13 5רי5 למ5יקטס

 סי' גחו"מ מ3ו5ר מ"מ רס5 הנווסים ולנריו ט"ם, יום ט)פים ה)ו5ה סהםני(
 3כו3"י )גר5 מהר"ס )הנ5ון ומל5הי הלו5ה, נסהס סרתהי )ומר רכ5מןע"ח
 3ר"ן פהונ5 הנ5וגים רכנקלח 5)יכ5 "ס"י רכווכה ורחק 3זה הרנים י' ט"קמ5

 סרטחי רעופן רכסי המטסע טער 3סס )פימם"כ 5ץגס ת"ט/ )וירן ו)5 כ'כחיכוה
 עעגינן )5 ומטי"ס יומ5 3ח כסריתה והוי טיפרט טכיה )5 ננ"ננ ננסיתן ל'הוך
 הוך סזמכו טע"ה רננל5 ס") הפיר 5"כ וכוהגין, וכוחכין נפכיי ט)5 ו))יה)יהמי
 הפ"י ט) הגו3יי קו' ונניוס3 יומ5 3ח )פןיעח ר)"ה כננו )סריעס )"ח יוםל'

 ככון.וזס

 טת"ח 3'( קעיי5 )ר3"3 מס5 )העיר יט וססכסת5"ס הפ"י י"יעה4)יבנרא
 )ו ומחרמי כו' זמגין כנני ה)ו5ה סערי 5"ה כי' כטריםסמ5ומרים

 )פרתון חייטיגן ונלימ סכיח 1)5 ה51 ~מגין ררק 5ט"נ הרי ע"ט, ו3יג1 ניגיזו,י
 מ5וחר גרט ר)5 יור סי' קננ5 3כו3"י כמס"כ מ5וחר טהו5 יורט ס)והו5סי

 סס3י5 ומס וסטהמט"ס, ס"י כסג5וגים ר)5 ננוכח 51"כ ט"ט, ס)ו5הננסחס
 זנוכין ס)ו5ס 3סחם הר5"ט נלטין נ'( סי' ט"ו כ)) ר5"ט נוהסו')הקטסם"ס
 כיוס נו רק )סרות טכימ 3' רהוך ומסננע כיוס 13 5פ.' וסרט 111י )ורנניהימי

כוי-
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 הלי"ה רסחס וסטסינמ"ל מפ"י להתכו6ר סכ"ט ו"כת"5, 1:)גין רק 0כיח נהיוי
 5כנרינן 3פגיו רסלמ ה:)ה"נ קו' מיוס3 טפיר מ"כ יום ל' תוך לפרוע סכיח ל36"כ

 סדעחי יטטין 5ם כלוה מח יקללי 3ירמי וו"כ ל' 3.ום ונם ל' חוך יסרעטל"
 כנה חוטלת יס 0פיר ו6ייכ הקללה, כנפני טירמ יגפור למ רמסחתמו"עריכן
 לייטכ סעליס ננן הקוטלה רכ דכרי לפר0 ל"ל 3" גיס6 ו,ה 3עריס,סכנליהו

 כגס"גקו'
 ככס"ג. קו' ונניוסכ לפרס 1ל" לחלוק רק ו30מ מריסהמ כ:פלפלמ ורל"

 יר"מ כהמ הזכירו טל, הסריטס קו' כ)יוטכוכז:
 ור3יג"

 ננסוס מ"ר רר"י ע:מ
 סוכרח טם כסונימ דכל קע"מ ך3"כ כס6 הכ"ל י' סי' הגו3"י לפיכנס"כלפ"ע
 ספרט, לפגיכ1 טוטן מיכ1 נעריין 6סי' כלו6ס 3קהס יום ל. חוך פורטד5רם
 רמיי0י לנ"נ נסונימ טם ור"מ רניג6 ומ"כ כן מערינן ממומר 3סטרי 3םוכנסו"ס
 נכלומס כלל לתוטלח ליכמ לסיתחס ומ"כ יוס ל' ס4מס ונטחס 3ננמוחולפןעון
 ככון. וזה ספריטה קו' ונניו0נ כלל 5"ר דר"י לחקכהמ מקוס ומין עריסע"י

 כהכמ ר3 למוקמ6 לממי ותכס"כ ון"ל סכחכ ט"1 כ"ע הפ"י קיי גס כ,הונניוסכ
 לקכוכין כימו0 לעה מיחרמ ו)יוננ6 לננחך רמפי' כן ל:קסוח י0 תורהכטמיי3
 ת3ו5ר קע"5 כ3"3 כס דס6 ט"ס )' חוך פורט ר5"מ ה,קס ר6יכמ כיון3כה"נ
 יו0 ל' חיך גם ו5"כ לסרטון חיי0ען נ"כ מ6וחר לכססרי סו3ר ו6,'כ ר"כגם

 לפי ו5"כ הפ"י, קו' מיו0כ 61"כ חלוי כ~ה דזס הכו3"י לפיעס"י הלומה3סהם
 הליה טל רוחו טל יטלה 0ל6 חועלח 0י:י' הו5 מ"ך רר"י טעם רעיקרה:נהכ"ך
 קננ"ח )כס3ח מכומר ס" מ"כ ננהקללס, ויפחוך ל' הוך סיפדע טכיה רל"לכפוך
 כוי ~ניכת3 "תי למ הטמעני מ"ל הלוכי ומ"ס סס"ילכי ננ"ט כו' מדס סימל (5

 סקי"ך( ס"ז סי' )נענ"5 וכחנ כו' יוס ל' הלו5ה סחס ופרס"י לתיכח3 6היהלוגי
 נמקום ו6'יכ ל6להר זמגה סמלה מנל יוס ל' הלומס רסהם כנרוכה )זתןר"ס

 לומר רטמי 3עדיכחכו סכוה:ין ככנו ל6לחר לח3טו רס6י הלו5ש ססחסטגוסנין
 רט"י הלו6ה ססחם סגוהגין דכמקיס כ"ו( מות רכמ )כ"4' וכ"כ ע"ם, כו'הלוכי
 כיון ומי'כ ו3מה"ע( ט"1 סי' והו"ט פננ"ג נועין סלוכי לומר רס5ו ל"לחרלח3עו
 ינניס מיזס "הר יוס לי חוך לסלס מט5עו כלוס רגיל תעילמ לחכעוטיוכל

 טייהו 3מה כלל חוטלח מין 61"כ פרטהי, סלוס לתעון יוכל ססיר 1מ"כמ:לו5ס,
 מ"ר. דר"י דיכמ כניקר ס6ירנמ ומודמ עליס כלי לליוה מוהף ספיר ולכןכעדים

 ד.ענף
 למדס מסור ס"1( מתיה פ"נ )הלח"מ )פיעס"כ רהיחרמ כ,ו לת5ימ כלעכ"ר31רך4

כו'
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 סדעהי יטעו; סהרי )פ"ע על טובר 3טרים י)יהו 05 5ף 5"כ ו5"הכו'
 דכרמע )מימר5 )15 )כפור רוהי על טעולה רתס"כ וי"ל 3טדי0 )פירעוו5"ל

 1)פי ל1 טה)וה כר3ר יסכח 3ערים יל1הו ל5 ד5ם רחייסיגן י") 5)5טסקיכן
 כנג'ף )(ה 1ר16' יפרט ט"כ נפדי0 כסכנלוסו 5בל כ(כר 5יכו סהרי 5מה הו5רעהו

 והכה 3)ח"כנ, עיי"ם 5רטהי' 1)15 3גירס5 לעךיך מר כס"כ 3נמ' הה0הננטסה

 ג0 יסכח ההל51ה 5ה יככח 051 הלו5ה ומ"ס סרעין רמ"ס המוהיס ה)ח"מר3רי

 פןטהי )ומר רכ5תן ריטב"5 3ט0 טכהב כס)ח"?) ר)5 נתכה ג"כ ומ5ספ"(ספרטון,
 חייס 51סי"ה סכחה, ננקוס ור3יכ5 בדר"6 כה0 וה5 כח"י טסס מר)5 ידבכהב
 מט5"כ סכהה ים בפרטון גם 3גירט5 קליר רננטי0 )ותר ודומק פיעון)סכמח

 בסכחה לכ5 טוך הקסה רלכ5ו' הלה"מ כווכח לומר יוהר כר5ה ו)(5ח טלכנ5,כולי
 רס"י 3רטה הסריסה וכ"כ ור"5 רר3יכ5 3ה5 סיף סכנהי"0 כמט"כ לפ"ע)יכ5
 5ו"ה הג5ון )נ)ט"כ כווכהו 7:לח"לנ כלט"1 1ג(5ח ט', סי' כהה"מ ועין 3"חוכ"כ
 כקסה ר3ל5"ה 1כר5ס כו' כנר מ:ם"כ 5כנר ר3גכנ' הקקו )ה"ח ו5סי' סק"5 ע'טי'

 רה5 )"מ )הר"ננ וי5מר בסיעל רסיכפיר כר5ה 1)כן סרפהי, יטעון ה5הככה"ג
 רק ע0קיכן נרטיטי 51טו כו' תטי( ר5"5 ננסנופה פטיר גכל רכופיי 5כ:רו)כך
 הליחכי 05 5"י יעעון וה0 ר5מחלי כו' יורט 5יכי וי6ננר יסכח סכנ5 המטטכ3
 ולרבריו ט"ט, חיינ פרעהי 05 5"י יטטון 05 נטרים י)והו 05 ננס""כ פטוריהי'

 החמס רטיקר מב51ר טכ"ס )התלוה, 1)5 לס)וה יק))ו יעעון סרטון ספק 05נ5"י
 כננכו5ר סנחה חסט ים יום ו3ג' יו0 )' ה)51ה דסה0 כ~סוס והו5 סכחהננסו0
 ס5)ה כנס5"כ י01 )' 3הלו5ה סכחה חטס מסוס לננכחב ר5הי 5'( קכניח)ס3ח
 5"כ 3רס"י, עיי"ט סכחה חסם ר)יכ5 מסוס לתכח3 5חי ל6 יו0 ל' הויר)5

 ו)יכ5 הכל)( סקי"ך ס"( סי' נהכנג"5 כתס"כ ינני0 5י(ה טל רק ה51 רננכהגס5ירכ5
 סכחה דהין )יכ6 ג"כ וק))ה כ)) ערי0 נ)י )ה)וות מוהר ספיר 5"כ סכחהמטס
 1"1"ת הלח"כנ רברי ל"ע )כ5ירה רהכה סיהר, כ)ט"ך עול ככין. ג"כ זסוסיהר
 כקט 1)5 )כפוי יוחו טל טעולה מנו5ך 3הרי' ברסיי ה6 סכחס, כנסו0רכחטס
 ררניכ5 בה5 נט"ס תורגט 51ו"ה הלח"מ סיסה ב5תח ו5ולם סכחס, תסו0כלל
 כגך ו(ס הו5 טכהס רהסס יכ~סננת ומסה)י 3גירס5 דסייך מר כס"כ רסו(כרור"5

 טי' 5ול0 סיכפיר כימיט ולכנה לכסור פכיו מעיז 5"5 כ5 ה5ו"ח הקסה וג0פרס"י
 153"ח, טיי"ט נמימ רוק5 (ה ה51 רכי תקר5 סטיר הכ) כוטך ו בחו' ג'נ"מ

 כלטכ"יזלרלכם
 טיכה וכנכמ מיר הכל )כפור רעהו כוהן ינ5מח כיח5 יסכ)

 )ירי נ5 סהו5 גוי0 נוט6 (ה סכלי5ס בעה )כסור רוחו ען סגנולהזו

סכמה
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 רעו)ה הי5 6ריכח6 כסיר0 ו6"כ כו' 0)והכי 05 5"י ויקעין עור יוכר ו6יכוטכחה
 לט"ע, על עו3ר וכניר יורע ו5עי 3סכח0 וניכנרה )כסירה הכ)ו6ס בעה רוהוט)

 כנ0 וגס תעסס, 3טעה סעור 5ל5 הירס 6מרה רל6 הריפה6 ססלפיל5 קו'ומיוטכ
 מהחלה סנ1י)ה ההחלח רב5מח כו' יכסיר 6ם רק ל"ס רלס"ע סי"ף ננסר"מס0עיר
 סיסה טבועה סכחקכס קורס סי' וכ"1 )כסור, רוחו על קעולה סכסירסכנסי3ה
 ככנ3ו6ר המליח כעטס ער ר)כן מ"נ( נננקרוטין לעיל הוכחכו וכ6סר ר3 ט)נדורו
 מס:י סיר6 )כפיר רוחו על עולס 5יכי טכו"ס סהקכו עכסו כנט""כ סם,3חו'

 סוזכר רל6 כס"מ קו' מיוט3 וכנסו"ס 6ח"כ, טכחס )ירי יב6 )6 וממי)6סמנועס
 חטט ו6(ר5 ס3ו"ה סהקכו 6חר הי' רהס מסוס לס"ע ע) רעו3ר ה6 ור"6בר3יכ6
 טכהס. חסס )יכ6 נ)כניל6 )כפור רוחו ע) עולס ר5יכו דתתי)6 ס3ור ו0י'כסירס
 וכן סס3ועס. כח מקוס ולט"ע רכסירה חסט סס הוזכל ד)6 מה ספ"ח קו'ומיוט3
 ומרכר 5:סטי' רמי חיו3ו זמן מת6 36) ע""( קי"נ 3"מ נ3"סן"1 כנ3ו6רבהרי'
 ומירכר 5כסטי' ורנ)י ט3ועס ליהקון כמי היו3ו זכנן רליתטי תקתי )ך קטי"ו6י

 כגון מרכסטי' 5כססי' ררמי 6מס 5ל6 מירכר ר)5 ל?נימר 6יכ6 ס3יטסכנסום
 ול6 סח6ום עליו ט53 ט3ועה מחויב 6בל 6רעהי' ותסיק )ו ירע רכ3ר 3"חכנחי:3
 מירכר 0יסה רסוי 6ע"נ כ"ח רט3ועה 3הרי' הרי פכי'), רכיר ל5 6רעהי'5סיק
 נסוגי6 כרמפמע סכח0 מטוס כחטס רעיקר רה"ויה ו53?נה הט3ועה, כנטוםרכיר
 ונס טעס כ6יהו סעור 3כנכמי) 6)6 הורס 6מרס רל6 ה6 הס"ח קו' 3)יט3 רט"ירק
 0טכחה רסי3ה רג"י כניס3 וע"1 )ס"ע, ליכ5 קכחס רט) רלפיע טיף תהך"כ)קו'

 הו' עי' הטכחה סינה סי6 ו1ה לכסור 3רוחו וככנזיך כ)יר כעולס כנטים כנידהי"

 וסהס )1כור ג)3י יהן ט)6 סיגס סכפירס דמחכנה כנת" :י ר"ה מ"סט3ועוה
 קורס רעס רמחט3 סכ6 6בל ט3ועה, כגר 6ף )1:וי ל3 יטיס )6 כטרט:3ך
 מכה רכיי ננירכר טסיר ססכחס כנססס קורם )כטור הכנהק03 סיי:יגננעטה
 נ"כ ונניוט3 כס"ד, ונכון 3רור ו01 קי"נ כ"מ ס5סס"1 כמט"כ היסהסט3ועה
 )3ס על 'ע)ס ל5 רור6י כנסיס ר)פ"ע 50 ור3יכ6 3ר"6 כו1כרו דל" הסריכ0קי'

 רליכ6 5כ6 6טילו 6כנר וטן'ר 6סי לר3 לסכחס טי3ס גם ליכ" ורנתיל6!כסור
 6ס גטכחס 5הרה סי3ה ויס 3גירס6 רתריר כנר כט"כ לי וסטי3 לטכההיסי3ס
 לר3יג"טכנ6מין

 הטה6 ורק )טכחס קודכנה סיבס 'ט 3כו"ע 35ל יקל)י, :פילם "3ל
 סיהר הס סכ") קי"נ 3"כנ ה5סס"ן כמט"כ הט3י"ה ע"י ינירכר ט3ו"סרחקכו

 3ם'יר.גכנור

וסכס
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 ה.ענף
 "ח / 6כ1ר 6'( קי"ה )3"ק ננ3ו"' ו ו;ןך,

 3ידך )י כנגה לחנייו י~6ועני "י "' כ""
 חיי3 ""ו "ומיוה)ס

"33 
 סע"ט ע"ה טי' )מו"מ כנ13"י וכן י"ט ל5"ה

 הכוגט פ' ה"טפ"1 נטס סתי"ט ט"ס סי' חוייכנ ונניון טק)"ו פ"ח קי' ט"ןועיי'
 "ם 13ר"י ור"6 ןי3יכ" 3ס6 ולפי"1 ו"כת"ל(, )ו יטלק ל" "ס לערוהרפסו)
 טל6 י"ט מחיוכ לו ננטלם הי' 3ור"י 33רי יורט סהטכי כיין "'יי וי6ננריסכח
 ""י, סטוטן מלוה מתון סלקח נטני) )ט!תו ק3)ס הת)וס יגרום סו3 ""כיפסו)
 ויס)ס 6יי ויטטון יטכח טהלוה ננזה לט!ינו קל)ס וגירס ר"ל כווכח ג"כ זסו"ו)י
 י"ם מכח נ"תה מטוס לט!ננו תתון היזק גורס הוזכי ל" ולכן י"ס, חיוכמרין
 לט)ס היוכ ס)וסיסי'

"(1 
 רהתו)ס ק))ס )ו יגרוס 36) תכ1ון הפטר לו יסי'

 ולפי"ן 3ט"ר, חדס פי' חס יודע, ס"יכו "וכנר סס)יה כיון חכס על טיוע3י6נניו

 טיכהו3 15 רט)ח ה6 )יסכ"פטי
 ר6פי' ר"פטר מסוס נטריס הספיק ו)" טטר"

 ג"כ פרטהי "ס ""י מטום וים)ס הפרעון ויסכח ההלו"ה מ) פדיס יהי'"ם
 יסנע )" 6מ"י סט"ז העיי וכ3י פיעחי, "0 6"י "ומר סס)וס כיון סתו)ס,יק))ו
 ו"כוו"), ט3עה כחלה כהטו' בתק"6 ופ)פ)חי סירע ~ס דיט3ע ידע )" וזה ירעןזה רסיכ" מעי"ג( 5"6 נ3סי' הננבו6ר כרין פרעהיך 6ם 6"י הלוה רטיטןהננ)וס
 ססי' 3ר"ו3ן סס 3סט")ה 3ט"ס נ"יחי ד'( סי' הרי"ף ))קטו' הננ3י"ןו3גינחקי

 כך תננ:י וגטל טתך טל לוי "לי כ" כ3ר ""ל מתגו טהכע וכיון ננכנון טננעון 56)לו
 פחוח על רק מורס וך6ו3ן )ר5ו3ן ס:) ובגיט טת:ון ט) ב!ווי קנט) ,:נירה ולויוכך

 ו3"רחי כ1', וכך כך על רק )לוי מגר ס)" סקירה ט3ועה ר"וכן טיט3ע הדי"ףוססי3
 הרלנ3"ם לד3רירברור

 פ""
 וכנה3"ר ~ס, הרי"ף כנהטו' )קוחים וסיהפים סליחים כנה,

 כנורה וסננ)וה פרעמיך 6ס ר3"י,י ט"ה( סי' התטפע נהטער טחרס עפ'"כנרתחם
 הורה טל כעין סתטכה ט3וטח :ת)וה וגס3ע סטר כפוגס ד'ן )ו ריט כנק5הטק3)
 ו33יי וסכ"מ והעיר ר' טכי ההרונ,וה נוסכטל זה ריכי 3חירוס סה"ר,ךע"ס
 העור ט) הקוטיוה כ) ונניוסנ 3טעהי, הכ") ה:)טפע הסער טחיןט המירוט 5הי6ו ו)" (ה הרי"ף הטי3ה 5ה י5ו )" כולם הרננ3"ם על מהתהו קכ""( הי'וט"ך

 ו"ככנ"). קס"6 3סי' ביה  נו"ר סרחקו ה6מיוכיס וכלוכ"י

 ר.ענף
 התק!וע ל3רי לפי טליס ב)י )הל11ה ל"סוי 6"י יסוי" יי3 מימי"יבעקר

 כנןכרל ותטכנט ט"ק יסכה מלוה ספק תטוס סיכפור ןסחטט3הורה

ר)מ"ן
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 ה' נ"מ ננטחמע ק" "טחמופי מטום רק יטגה מ)וה ספק מסום רל"חר5מ"ן
 5פימ"ט ו""כ כמתון, גוף יכסיר 5" רה" )פ"ט מטוס 5יכ" סס( ר""ם)ותי'
 5עעמ" ל"ניי רל"ט ללירי כטי וכו5ס כחור"ס נ' נ"ננספכ"י

 יטגס מ5וה רספק
 נט)מ" מררנגן חטט" סייגו ר5"ניי ננרור הפ"יוסכריח

 מר"ורייח" "נ5
 5סכי )"ח

 פקו5 ור"י נז5ן ומטו"ה נחו' ו' בכ"מ וכ"כע"ם,
""(1 

 ט"ט יטגה נו5וה ספק
 )חר "'( מיג )נקרוסין וב"מח מררנכן, רק יטגה לננ).ס דחטס"מטום

5יטג"
 מיגו ננטוס וע"כ כסף נקרוטי "פי' ותטמע כו' ער געטה ס5יח רנ ס'
 רכ ו"ס 5מ5וה ומסר טקרטה 5ומר יכו5 )5יה "ו למקרט "הרריכהו 5ומרריכו5
 5"ט ""כ יםגס מלוכ מסיס כ"נייסונר

 רר5מ" לננר" מננר"
 ספק לו יט 5המ15ה

 סק"ר, 5"ר סי' "ו"ח וטיין והמקרט 5לוס 51" המקורסת 5ס"טה "ו יסכהמלוה
 יטנס, מלוה ספק מטוס לכפור רוהו ט) סיתלה רהחסס נהורה 5הכנק5יט1""כ
 בחר" 55יטג" רק הו" "ער רר"י ה" ט"כ""כ

 "ין סונר לרנ מ"נ קלו' ררב
 כנט""כ טד גטסהטליח

 קננ" 55יםג"
 לנ "ננר ול" כפירל חטט כ55 כ"ן "ין דרב

 רגס 5"ט ונ"מח כ5ל,זה
 בערוח גונע מטיס טפוס5 כלג מעינט 5" 3הר" )5יטנ"

 כחר" 5יטג" גס ""כ כניפו, )ו והוי כמוחו "רס ט5 רמ5וחו מטום"5"
 "יגו ט"כ

סובר
 חטט"

 מינו טייך 5" ""כ חוטע ל"ס יטגה ננ5וה רספק
 5ננר"

 "חריג",
 ממוג", בדין וכן מ)וכ טפק ט5י' 15 טיס מסיס הכמף 5ה וגחן טקיר:ה "מרו)כן
 רספק החטט "ין ממון רלנני סקיר 5"נ סי' "ו"ח 5הנ"ון גחעדה ר"י' מ~סויסי'
 םיטעון 5טגין ורק היסח טנוטח טנחקכה קורס ו""כ למית רוהס יטכהמ5וה
 ת15ס רחטט מטוס 5מ)וס טיהינ עיען 1)כן מלוה ספק )ו הי' ה:נ5וה טעל"כנריכן 1ל" ל5וס, ויהינ טהרר "ומר ט?י' נניגו ננהגי לפיר 5המ5וס סמסרה:ליח
 מימר" רטיקר נחורה 5המק5וע ו""כ ג', ב"מ הסג"י ג"כ וכרעח מחר, רחוקחסס
 5ומר "פטר קינ" ל)יטי" רב"ננח י"ו5י יםגה, מ)וה ספק חטט מ[ום ""ררר"י
 כ)5 רנ "ננר )" ינ"ננח ת5וס 5ספק כ55 רנר5"מ

 המימר"
 ב5י 5ה5ווח ר"סור

 טכ"יגו. ההיחר 5ררי כ5 ט) 5סננוך גיכ) ומפירטריס,
 -טהךלכאורה

 ת31"
 1' ונ"מ נ' נ"ת מקומוח 3טני הפנ"י טסחליט יפי"מ

 הו" מדר3גן חטט רק יטכס מ)והןספק
 מסמק5וט טנר"ה 5פי"מ ו""כ

 ""כ יטנס מ15ס ספק חטם מפ"ח הו" 5כפור רוהו ת) סיעיה רההלסנהורה
 וחקטס ר"ורייח", 5פ"ט ט5 תינר כהיילוה ""ך ר"י "מר"יך

 תוכ"
 הנ"ון רטח

 מסוגי"הפ"י
 מזכה "נ" ו5פיטכ"ר מה"ח, 5פ"ט ת5 רטוגר ""ר "ר"י ע"ה רנ"מ

בר"
 ט' סל חחו"מ פיי כחסו' הנ"ין זקכו לפיכנט"כ פ"י הנ"ון רעה ומיוסנ

_ טהני"
5חטו'
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- - - - - - - - - - - - - - - - - -  הרי3יח )ו )ט)ס ס)וה וננ3ע ננדר3כן ר3יח ס35ק 6ע"פ טכה3 הרט3"6)חטו' 
 פ"ד הת)"ת ג"כ סה3י5 הרטכ"6 הסו3ח ו(0ו ע"ט, )1 תוטיע ויה טו3רטתק3)
 )ו )יחן מיי3 )יחן טכט3ע נני וכיון ו(") הרמ3"6 כהכ ועוד 3ך"ה ה"3תת)וס
 )ו תוטיט הכוהן ו(ס עונר טהתק3) ו5ט"פ דר3כן ת)וס 5פי' )3ע) כטכט זהו5ין
 כמ3 וט"ז עכ"), ר53 6יסור5 תטיעטה זוס5 5יסור5 טיטטס תוס3 רר3:ן5יסור

 דרנכן 63יסור 5פי' )פ"ט ד5סור דגר5ס סרט3"5 ע) )רקרק ריט פנ"י 3ח'סנ5ון
 מז") ט5סרו פיון 5"כ 5דס, )סכטי) ט)5 סחס 6ננרס רהחורס סהורס תןעו3ר
 5רס )סכטי) ט)5 טת)ומה מורס ט) ס)5ו טו3ר (0 גד3ר תכטי) 05 זהרגר
 תן טסו5 )פ"ע סיית חורס ט) )5ו ט) עבר 0מורס תן 5ינו ט)מו ס5סור5ף

 )פ"ט )י דתה מ) ססגועס ו5ין תס"מ )6ו ע) טו3ר סו5 רי3ימ ט35ק וכיוןההורס
 ס3י5 כ"5 סיי תטס 3רכח )סג5ון יסום? פת הג5ון מכי) )5וין ט5ך )יומס

 נ3"י תו53 ממק)"מ סי' סרט3"5 ת0מטו3מ 5"ע פ"י טד3רי וכמ3 פ"י)סמטו'
 טספנ"י סכמ ו3תמכ"מ ט"ס כו' דר3נן רי3יח )ו )יהן כט3ע )עכין ק"ס סס"ייו"ד

 63יסור דהתכסי) דינו מידום ט"( וכמ3 ע)יו ותסיג הרט3"6 )מטו3מ ננ3ימ3ע~כ1ו
 יכוסע פכי 3מי' הכ5ון ככדו דטח תיוס3 51"כ ר5וריימ5( 3)פ"ע טו3ררר3כן
 3"ת ת3ו5ר ו5פי"ס רר3כן, 5יסור הטט הו6 יסכס תלוס דמטט ו' 3"ננ נ'נ"ת

 ומדוטו פ"י סג5ון ו3ס3רח ו5"ט. ד5ורייח6 3)פ"ט עו3ר עדיס 3)5 דהת)והע"ס
 )תסר5נ"מ ור5ימי כו' קטה 5ך ר"ס 3' 5ומ נו)וס תה' פ"ד הת)"ת קו' )יט3יט
 דעו3ר דת5ן )עי) וכתט"כ )פ,יע תסום . )עדוח פוס) דרת3"ס כו' נ"6 סי'ח"3
 ד5פי' כיון תדר3כן 0רת3"ס פוס) 5ת5י 5"כ ו)סם"י סת)"ת, עכ") ימט) )פ"טע)

 תטוס 3ו ס5ין 53ופן תיירי דהרת3"ס 6ע"כ ננד5י'/ סוי ס)פ"ע רר3נן53יסיר
 כ"6( סי' מ"3 )מסר"כ"מ הוכימ וטפיר וכדוננם 4 ננ)ויס 5מריס טי(י' כנון)פ"ע
 )מור תדר3כן רק פסו) ג"כ ננס"מ ד)פ"ט )טיסמו הת)"ת 5תנס עו3ר, ס)וסדגס
 די") הטגס 5ין תהר5נ"מ ט) טכ"פ ט"ט כו' כס"ג 3ע) סר3 כה3 י"ה 5ו"מעי'
 ותיוטכ 51"ט, עו3ר ג"כ טס4ס ננסוס וע"כ תה"ה טסו) הי' )פ"ע רמטוס-דס'
 תטוס סר"ן כוכמ דגס דמה והת)"ת כו' סר"ן תד3רי סר5כ"מ ע) הת)"ת קו'ג"כ
 סר"ן תדנקס ו6"כ ננס"מ )פ"ע ד0וי ספ"י ו)דטמ ע"ק תהך5כ"מ וכ"כנפ"ט

 סת)"ת. קו' ותיוטכ ה5יסור תגוף ט"כ תרר3כןטפסו)

 מויפי 3יתי יני)סק יג35"י )יוז 3, י ה53ון )ייייי 5מירב.כמכהב
 טירוגין חו' קו' )יטג הכ") 0ג5ון )העיר ס6תר תס ע)הערהי

 דנט) תודס ור"נ תדר3כן פירוה תטטר 50 כו' תח5נהי ח5ניס ד"ס 5')"3

סופרי0



 מ"ראמויח

 ס"י הג5ון ם) חיריתו ע"ס לים3 ורלה ם)ימוחו, עוטה סליח ם~קססוסריס
 טירוכין חוי כקו' להטיר ר)ס וכן נוה"ח הלס"ע הוי ררכנן כ6יסור ר6סי'סנ"ל
 כרירה ל"6 ו6סי"ה ררככן רק וסוי ירק ר6גורח יוסי ר' כו' חנ6 מ6ן ר"סל"1

 )3כחוכוח רהנה ה:"ל לסג6ון 6ן וכחכחי ר5ורייח5, סוי ןס ר)ס"ע 6"סולכס"י
 חכס טלוני 5יטוח מה' סכ"כ וכרמכ"ס סרס 5ח לי סהר חכס סלוני 6'(ע"כ
 קס"ו( מי' נס"ח סונ5 י"ג סי' 6כרסס )כריח ונח' ע"ס סכחס 5ח ליסיסל
 רס רוק6 ותו"ע וטור כחס 6סי' רלרמ3"ס וטו"ע ססור עס סרמכ"ס 3זסדסליגי
 בהוי' סרמכ"ס וכרעח כחס, נ6ימור 6סי' ונסרמנ"ס מס"ח כ6ימוררסכסילו
 כסיר ורעח כחוכוח, כירוס' כו' כחס ל5ס סלוני ס"ו( ס"ז )כירוסלמימנו5ר
 סנ5ון במנרח ס)יגי וסו"ע וסול ררמ3"ס ך6ססר 15 ל1 וכחכחי 5"ע,וסו"ע
 כוי כררככן לס"ע ד6יסור כספ"י ם~כר רסרמכ"ס סנ"ל, ס"י נחטו' סלמסמגיני
 נטיסח וסוטו"ע )כעלה, גס וממיל6 ל0 חורס נ6יסורי גס וחסווס מס"חג"כ
 על לענול עריין חסירס . ו6עה ררכנן 6יסור רק רסוי סנ"ל 6' ל"כ רעירוכיןחו'

 כרעחס וכנר6ה כרמכ"ם 'ג"כ קי"ל מי' סגרע"6 חסו' ע" וב5מח חורה,5יםורי
 על כמל"מ קו' )יסכ לעיל כחכחי טסיר לטיסהו ורמ3"ס הנ"ל רכחו3וחמירוס'

 סמול הוי ר6"כ להלו: ריכיח נ5נק סרמכ"ס סומל לפ"ע מסוס ל15 וע"כמסר5נ"ח
 מטוס לו וחיסוק רסריך 6'( כ"3 )ו3ע"1 לעיל, וכמס"כ מרכריסס 1)6מן5ורייח6

 הוכחח 15ך5 ולהס"י 5"ט, ו)סס"י כו' 16)מ6 מ5י ו)נ5ו' נחום' ע"ם כו')ט"ע
 ל5 ל6יכטי ו6ימור5 ר63 גכר6 סילט ורכ נס5 עיי"ס כ'( ם"ח )33"מסר5"ס

 עוכר, הלוה 6ין ריכיח רכ5כק ומוכח 5יס1ר יעסה נע)מו טסו6 5ער ול5מסי

 מך16' לס"ע 5יסור סוי נרר3נן רגס לס"ע 5ימור וחר רנקס ר5י' 6יןו)סט"י

 3מטיכ כלל מונניס 5י:ס י'( סי' )חו"ננ כחמוכס ט0 ס"י הג5ון רכרי 5ולסלהס"ו,
 סוכחח נפלס 5"כ לס"ע מסיס נ6מר ר6ס כן לעטוח ו6מור כ' ו' רקרו'כס6

 ול5 סל"ל מ"מ ה5 טכיר ל5 ו6יסיר6 רכ5 גכר6 עילת רכ ק5מר מרל5סרטכ"5
 סייך )ס"ע ר53יסור ו53מח הס"י, טכ"ל כן לעטוח 51מור ככי כרק5מר עכרהוי

 ל5 ל5ינתי 5יסור5 לטון גס ויחכן ו' כקרו' כן לעטוח 6מור וסכי סכילמינקס
 מעירין כ( )מכוח מ)ינו וכה"נ סל5ס, עור ויחכ5ר סרטכ"5 על הס"י קו' ולק"ממסי
 מס"ח )וקין מ"מ ררבנן חל) סיי רכ"ח 5ט"ג וחפ)ס 3"ג טסו6 ס)וני כ6יס6נ1

 למ3ירו תסגירס הס"י מ3רח כעין ו1ס כחס6"י ע"ט ררכנן טמו) לחכירסטנרמו
 ר5יחי נחכ ם"נ מי' יו"ר ו3סר"ח 61כננ"), מס"ח לס"ס עליו יט מררכנן6יסול
 סמ5ס 5נמה"ח ד)הוסיע טס סט"ך מקו' לסנ"ח לה)י) סר)ס טמו6ל 6עוגחכמסל

טלי-



'מ מ"ראמר

 כסר"מ ומטינ 3תמ05, 35מס"מ 5יסור וליכ5 טרי רלרידי' כיין ל3"נ ל0וסיתטרי
 5יסור ר)יכ5 לותר 3זס יט תתס מ0 תמ5ס 35ס"מ ט) מוזסר ר3"נ כיוןע)יו

 לד טמוטית )טניו מכטול נוחן וזס מכט1) החן ל5 לפ"ט 5מר0 0חורס סרי0וטט0
 ר5כ6 4רפ5 רמם מססי5 3'( קי"5 )ננמו)ין ר5י' טמ3י5 ומס פלי', מ0ו(0רמ0

 סיחר ססו5 מס )ו ל0גיר לריך 5י ססוסקיס טס)סלו כו? ס"ל 1ל5 מילי לי'ר)יססי
 וכחסו' 0סר"מ, פכ"ל מטו)ס( ל3ריס סי' ל5 מס )ברט"י כו' 5סור ו)מ3ירולרירי'
 קפוח ו5ינו לו נמור 5יסור כו' רסו3ר ללרילי' כיון סר5יס כטס קכ"5 סי'רל3"מ
 סמוטית טל רפמו )סי רסחס 5מר טנין קי"5 ד3מולין טכח3 כססר"מ רל5 ו(סנוי
 ר5"ו( סי' 5ו"מ )סר"מ וטח עעוח, מהננח 5יסור בו סנוכנ 5ל5 מוחר לח3ירו5ף

 רלכ"1 חטו' 3טס ו30י5 גליוח סל סני יו"ק 3פניני פ"ט כענ כ5וח 3זסט50ריך

 ונר5ס פ"ם, ק5חינן ד3רו יימל ל5 מסיס ס51 5יסור 3ו נ0מ ר5מריס ת"וו3נרריס
 ר)סמכטיל 0יכ5 לס"פ ד)יכ5 טהירט 3רינו טמו5ל 50מונח ולטח 0מחירין רפחלי
 וכמו 50סוריס רכל 5כקריו0ו מכמ רק סו5 ר)ס"ע ר5ססר מטוס 5יסיר,5ין
 רפ"1 35קרייכו ר0וי מטוס 0' קירום ע) ננלווס תכו"ס 5ס 3' פ"ר רסנ0ררין503
 ננכטילו 3סו5 5"כ תר3וח( לייז סופס )ופי' סחורס 3כל ללפ"ט ס5 וכןט"ס,
 5ין 3,ס מלווס סמכטיל 53ין :נ1טו"ס 35יזרייסו טל טפ3ר )ס"פ פ)טו3ר
 לסוכימ ולספנ"ל תטוח, מסוס נזסר םח3ירו סיכ5 ומכט"כ ל1 רפ3ירס 35י(רייסוכ5ן
 ריכ" לכי ר5הי5 ססי5 ג'( קע"ן )רי3מוח מס5כן

 ססרי לס 5מרי יסור5 לר'
 סיכ5 כי סכי חפכיר "מרי ס"ל כר3כן 5ינסו סקר5 5לטוס כו' מ15נך קרפ3פלך

 מוחר ססו5 יורפ ם5ינו ר3ר כ5 ס"5( ס"ר טסמיס )ו3ירוםלמי טייטרלימריס
 ירוס' ו3ג)יון נ"5 "ססמיס ו3חיס' כו' ל1 מחירין וסן נט5ל 53יסור בווטותס

 וקלרחי. )15"מ ססל~ח כתק נירי ו5ין לסטר"ח 5יסור 3מגסנימננרמז

 טנר5ס פסי"מ היט 3ייך וס3"מ ססריטס מטל סטר"מ קו' )יסיינלפענ"ד

 כוס 5רס יוטית םל5 מנין 3'( כ"3 )דפסמיס ססוני5 )ב5ילי
 טנקק חמוס ולכ5ו' פ"ט, כו' מכסול חחן ל5 טור ולסני ח"ל לביינ 51כמס"מ לנ(יריין

 3רין רמלינו לפי"מ וסנר5ס 3פכו"ס, ומר5 כיטר5) מר5 מי)י חרי ס:גלוק5
 מימייכ ל3"ט וסרם"י יוט5 ו5יסור5 ר53 5ינ(ור5 5'( מ"נ )3קרוטין5ט)ל"פ
 כו', כגולס 5ל5 פלמו כסורנ ס5י כולי מיפנט ל5 ולח"ק גלול 3טונט ר353לינ5

 פיי"ט, 5ומר 5סי' 5ל5 לוק5 ל5ו רסטוכר ז1 מסיני5 סק"5( ל"3 סי' )סט"ךוכח3
 ממויכ ט5ינו ר5ף כלוס 5ינו סט"ך רסוכמח סט"ך פל ססלי5 קל"מ( )סי'וסמכ"5
 ס") וס"כ לס"ע ומטוס ע"ע ילי סה(יק טסיי נילו סי5 תנירס י"ס ל55ק)ט)ס

ללנכן



 מ"ראמרכ

 3ט)ת6 3הס31ה )ם6י כי וכ) כגוית 5)6 תחוי3 5יע כי"ט ר5פי' ת"נ קדו')רבכן

 6)6 )סכיי ים"י רברי 3היומ יכריס 5ל1 לעותק נחיח ר)5 הס"ך ותתיסכי.ט)מני,

 בחכס )פיענ"ד וכ6מת הכ"5, הנ6ון טכ"ל נכוכיס ההו' וד3רי להו נימימימ

 וה3ין ר6ס הם"ך )פני רם"י ר3רי כהיות ד5דרבה המ"ך ט) המכ"5מתפל6
 תס1ס 6ל6 ותכמי5ס )ט3וך טכירה טונרי ותסייע )פ"ט תסוס ד)5ו כוכתוטותק

 לכענירה, נורס 6ל6 תמס כ:וינ ס6יכו 6ל6 סט3ירה כהטתתטות הענירה לע5סגרס

 רכט5ס וגס ננפרם דרם"י ומוכרמ תכמיל 5)6 הורג הוי דל6 רם"י 5ננר )6ולכן

 תכסי) סהו6 ל3ד 0ל1 הגרס ט"פ סטכירס 3עמיית מ)ק כו וים נרס הו6הסריכס

 וגיס כהסתתטות על (וס6 ועונס (וט6 מ)ק יט )ו גס סהריגה כל סטוסס)מנירו
 וטי' לר3יכו, טטיס דנריס קט"ו( סי' מו"י )תסו' וטי' סט"ך, טס וה5רק ו("נ,סל1

 סהטידו לטרות סמטון )פסו) ל3י"ד ס63 נר16כן קם"מ( סי' מ"6 יעק3 טנות)תפו'
 תיהוד6 גכינה לטסות המיתו ט5תו סר6ו3ן 6))י וממטון תיהור6 מגנכ ו6מרהו5
 ר6ו3ן )סכסיר דעתך ט) עלה 6יך ירטסי למ הכה תסו3ה ט"כ, טריסותכי5

 לפסוי ם)ר"ט 5ין דקיי"ל 5ף פומל 3תותו הטוס) כל נ6מר (ה 0ל (ו)ערות
 6ת סננתטסו לחור 63תירה 6טי' מיי3 3ר"ם ת"ת 35ל קס"3 מי' 3מו"תתר"6

 תסו' ועי' טנירות, נס5י 5)6 נט"( 5"ל תמיה טונם וגדו) )ט"ט טל ועוכרח3ירו

 סטסה ידטת ו5ולי כו' תד"ס ספסור 5ט"פ ד6,' ט3ירה רהוי תנ61ר קם"ו סי'חו"י
 סהח(יר 5"ל י"ם )5"ת הסוכה עסכ ר5ס ("6 נס להכסירו ע"ר טלס לכךתס31ה

 סיח(ור כיי נג3 סטתעון ליתר )ערוח כו6 סטמול פטיע6 51"כ סגנינה,תעות

 3' מים קדטתו ות3ו5ר הס3ו"י, טכ"ל כי' ט3ורו טטילס תס ל1 וימ(ירסנני3ה

 הלפ"ט ותחתת )טיע תטום ועוד 3הסתתפיה, כט3ירס 0גרס מך6 כתמיתע3ירות

 ודו"ק, הצ3ירה 3ט5ס ג"כ חלק ל1ים

 ט) כיטנם )ח3רו נתכסי) חד6 ן)פ"ט מוסניס קכי ה""ם ינקט 5"םרקןמי"ז

 ותו35יס טתתיס כו' ס3עו מ5ריס רם"5 ה55( ס' )כמסרי כת613רייו

 ו3כטר כו', תהסורגו קסס )6דס סהתחעי5 כי' יסי,ל 5ה להחעי6 ט5כ טנסלותפני

 פ"ד ת)"ת קו' תיוסכ יטפי"( כתנ ק"ס סי' סיף רטה 3סערי ריכיה )ה'התספע

 סהתחסי6ו 6ע'פ )הננלוה להמטי6 תוהר לה)וס כטס י3פקוח קננ") יסו63מתלוה

 פק"כ ננפני 6ח6כ כן תיסורס ברי3ית לוס דטו3די' יתה5 63מת והקסס כו'יותר

 תס על להמגיח ו5ין סתורידין תן והי6 תותר יסר5) סי' דיסורס ר5פסר ותסוססו6
 5פפר מורידין ו)6  רתפלין 6מר כיסר5ל תס5"כ ליהורס טו3וי'סהכם')

 ההורגו תן יוהר דכתמסי5ו כו'; רימך מ(ית דיו5י ןלן- כפק"ג 6פי' לסכסילור6סור

ע"מ



כא מ"ראמר
-=- --------- ------ - -- - --,- 

 נהתנירס סטהחפוה דח5ק 6ס"נ 5כ(יך יין ככוס ו5פי"1 53"ת, כגט6ך נטתהת"סט"ס
 לגזיר כו' יוחר טהתחטי6ו סקכי ח5ק יט ת"ת גויר 6יגו והתככי5 הכ, סייך65
 6כ( כ:3ירום גידי וכ31ימו תכטו3 לו סעוטה 5הג,יר רכס רתה וגורס 3יין, 6סורה6

 סנרס 6ם רטם 5כ"כ 36?נה"ח תור וכקט 5ס?)כפיל, המחהפוה 15 6ין העכירהטכתל)(
 גיח6 עכו"ם כהו6 רגרסי 5ספריס ט"ת ר"ס כ'( ר' ת"ז חוק' )תי' כ3"ג 6יכוהתכ;ו5
 6'( כ' ע"1 רי"6 )וכחור"ס גתורס סוררה הוי 65 רק5גה ע"ס תת5ין 65דעכו":
 סטכי ח5ק יט ככ"כ ו6"כ עי"ט, גתורה 5סע65ס כו' תע5ין ר6ין נס6 גםתח5קי
 5כספ"ח ,וע6 6יטור6 נסענילס סטהחפוח 5ו ים עכירה גידי טתכי6 ס5פ"ערע"י
 הרי כחן ר' כקע טפיר ו6"כ ניפר56, רוק6 סו6 כו' רהתחעי6ו סר6סון ח5ק6נ5
 כתו וחני,ריס נסענירס וסטחחפוה גרס ר5יכ6 6פי"ס כיסר56 חר6 5ט"עגוכי
 רס"י כתו נעכירה וגלס כו', טסננמעי6ו הנרס סח5ק יט 6נ5 5כזיר ייןקוס

 יס סתנירס נתעסס ,וע6 ומיטור6 וח5ק גרס ת"ת 6ט5ר"ע געגין ת"נכקרוטין
 סכנחעי6ו רח5ק מע"ג 6נתס"ח, נ6כי5ה נעכו"ס גס טיפ ,סו ססכי ה5ק וסייכו15
 תטום ים מנל נהענירס הטחהפוח כנטום 6ין 5ג,יר יין ו3כוס כתכי"ס, 5יכ6כו'

 ט6ין 6ס 5היפך ו3עכו"ס כו', כסורגו טסננחעי6ו סכחונ כפסעח התחטי6ורנרו5
 ננכסי5 טהו6 סע"י יט 6נ5  גננורה,  סורלה סוי י5מ מסוס סתחטי6ו גדו5תטום
 קלח כתטס 5פ"ת כך 5ייי  טויי" כזס כ"כ הן יטר56 הן סתלויס נ6נכנה"ח35")
 1גכון 11, עכירס ת5 תלווס סו6 סגס 5ענירה גורס טסו6 סענירס נהתלםטוהף
 נרו5 תפגי הן 5פ"ע, "ופכי סטכי כקע גהן טר' רפסחיס ססיגי6 3כי6ורהו6

 ,יט6 ,יסיךמ יס יהנפ"ת ך;ך: כת"י 5כ"ג כ"כתה"ח הן )כזיר כייןככנהטי6ו
 כוה. וגנון ל י,ע י כג הכל וגכגג ).תיסיטנ"כ

 ןכסי 'והנ"מ הסריכה ת5 ך ה; קף טסי6 הטר"ח קף מ"ט3 פ9יררילכ~י"ז
 "יכו  טהתכטיג עכירס טכג סדעהו טעו56 תס6תוכח סת;תעדתס

 נ"ת )תהו' כסהך 5חכירו יפר56 6פילו 5פ"ת תסוס )יכ6 11 ענירה ע5תלווה

 י"ר חגינה ותהו' 5פ"ע, ע) סיטר56 סעונר כו' ס6תר ככהן כ'(יו"ר
 ג,ל ע5 תגוס יסר56 עכ"פ ו6ו5י ת"ם, 5עכו"ס חורס 55תול לפ"ע תטוסריק

 36ל ומכת"5, כ"ע( )סכהדרי; כהורה 6סור עכו"ס זס פתחתח הת6ורססוכתרס
 רטתמס 6נכנס"ח ע5 תלוה יסר56 ס6ין עננ6ס הי6 6ט 5נ"כ נ6נתס"חתכ"פ
 לט5ק תסום 5נ"כ, 5הוטיע טתו56 ו6תוגח ונ"ח כהפריטס י"5 טפיר ק"נ()חו5ין
 ,ס, 5פ"ע ח)ק 5יכ6 רכעכו"ס כ6רגו המ כו' סתחעי6 וגרו5 5עכו"ס סתכטי5סרמקון
 גס ו6"כ ע'יט 5ענור סוהר 65 רכייג פק"כ רתסיס ס"כ( סי' 5יו"ר סגרע"6 )חי'ועי'

)סיפך
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 דלפייע הטגי חלק רק גט5ר 1)6 כו', )3"ג נננהמי6ו ליסר6) לס"ע 6ין)סיפך
 63מס"ח וננכם"כ ער3ומ רליכ6 3כ"ג 61"כ נהענירס, ססהמפומננסוס
 נ5נננה"ח ליכ6 )פ"ע מלקי טגי ו5"כ סמממפוה, ל"ט תלווס סיטר5) ר6יןטמ6ס
 סנ6ון סחידם כס5 ו)פי"ז ורו"ק, סננו6ל ו6מתמ וכ"ח וכספריטה )עכו"ס,טננ6ס
 ננה"מ הוי )חוך סננכטול ננסוס ררק י") תס"מ סוי לדרכגן רלס"ע ט)נוסננניגי
 וך6י סע5ס נסענירס סטממפומ ננעוס 5נ) )סכסע, ס6סור בננס מכטילורטכ"פ
 טסגי 06 ררכגן 6יסור רק ז1 סעכירס ט6ין כע5ננו סענירס ננעוטס גרעל6

 עכירס לע5ומ )חכירו )נרוס ס5סור כו וכלול רלפ"ע ל16 ננכמ נ6יססחלקיס
 ז1ע6 נ6יס1ר6 ססמחפומ וננסוס כו' דסתחעי6ו ננסוס זס כננכטו)וסיס
 סרקי6יסור וגר6ס וק5רמי(, כזס סרכס )פ)סל )ויס סתכטיל ע"י הענירסנע)ס
 )6 וד"6 ס"ס טעסמחפין ו6ם"פ 3'( ס"ג )סגהררין סחו' ספיר כמכו וננ"ננדרככן
 16"מ וכרננ"6 כך, ע) סו~הרו ל6 דכ"כ )יכ6 ו)פ"ע )סמף לגרום ר6סור6סכמין
 ננלווס 6תו כגכס) רסעכו"ס רכיון ננטוס ק' סי' יול"ד ונגוניייח עייס קיינסי'

 דסמכסיל סיכ6 רק כסע3ירס ססממסוח טוס להיטר6ל 6ין נננניל6 כסימוף)סכוע
 )פ"ע ליכ5 וסכ6 דוק6 לפ"ע ר6יסור 6כיזרייסו ע"י כעכירס סעמחסימ יסוננטוס
 ספ"י ט) לחידוטו גרו) דננקוס סג"ל ננכ) ננכו6ר טכ"פ ננ6ד, מננוס טס מויוספסקי
 דחסס6 סונר ססו6 6מ פ"י סג5ון ד' מ"ס ו5"כ ננסימ ס)ס"ע 3ררכגןדננכסיל
 על עוכר טדיס כל6 רננ)וס ר3 6ננר ו6פי"ס ררכגן חכס כו6 יטגס מ)והדססק

 ננס"מ. רננסננע)ס"ע

 ,.ענף
 מעומ )ו טיס נני כל 6"ר 6ר"י )טון מננוס )כ6יי והכה היחר לי כר5סעףן*

 06 עונן ננמע6 ס5 ננעומ )ו טים נני נ)טוגו רייק )ננס כו' 6ומןתנלוס
 ס)סס סנריימ6 לסון וכן י)וס, ננס )1 6ין ט6ס )1 יט ננסמת6 ננעומ )מנירומ)וס
 כזס סרגיט כ3ר ונ6ננמ כג"), קסס רג"כ כו' ננעומ )1 סיס נני געגין ו6יןלועקין
 ר)"נ סי' חו"ננ נס"ך סוכ6 כחר6 הנח) ס"ס )סס"נ דסגה ג)ע"ר 6ננגססרם"ס,
 סו5י) ננ5יליו לו )סלס חיי3 הלוס 6ין סלו5הו מונע ו6יגו )חנירו סהננ)וססק"נ(
 ק"ר )סי' וסק5וס"ח כט"ך, עכ"ל כזס 51"ע )ו )יתן כקס כננמגה חוכעו6יגו
 על ננטינ וגגמס"ננ סג") וסם"ך )כס"נ סכי6 ~ול6 כהק"נ ננדעחו .כחכסק"כ(
 הס"ג דכרי לסרט כמכ ע'( סי' ילמק )כח) וכססר סק"6, ק"ד סי' ססק5וס"ח

דכווגמו
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 )1 )ס)0 פטור ריהי' ה(מן סלמ3מ כעין רהיי רק גמורה תהכה הוי ל)5רכוכמו

 כו' 3)15 ע)יו רטו3ר פוע) טכירוה ג3י קי"5 ת3"ת וננכי5 מ3עו ט)5 כ"ןמע5ננו

 טקי"ע ס5"ט טי' סקת"ע וכה3 עליו, עו3ל 6ינו מנעו )5  כחבעו 3(תן5יתחי
 רסוי ('( טי' ע13ה"נ נתהטו' ות3י5 רפוע) תלעהו הטהי' 5( מכעו )5ר05
 חוכ )כ) תיכ" )תי)ף גרו) יטור חה כו', טכירוה נו3קט ר5יכו ברעמו גי)הכ5)ו

 כ"כ רמוק 5יכו 51"כ תעומ )1 טיט תי 5"ר ר"י )טין 5"ט ו)פי"( 3נמ"י,ע"ט

 ער )1 מומ) הו5 מטחת5 מו3ע תר5יגו חוס3 ה)וס והנמ3ע (תן וננתטיך)ח3וע

 35) חוכע 5יכו טוכ ומלטכמ )ו, סה)וס 5מ"כ סוכמ סת)1ס גס5טר

 תמי) ט)5 הס"ג בכוכמ הכמ"י כתס"כ מ3ע 1)5 (מן הרמי3 לק כ)) )ו תמי))5

 ס)וס, 3יר וגזי)ס ס)וס ביל תעוהיו כט5ר כסוכמ ו5ח"כ ס(תן הלמי3 לק)ו

 )ו תמי) טהמ)וס יט3ול טסו5 ג(יצס )ירי ה)1ס יכ5 סמעי)6 המסט עיקרו)פי"(

 )5 ו53תמ הה)ו5ס )ו תמ(יל 5ינו ו)כן 3הט"נ, וסט"ך ק"ר טי' ק5וה"מכם3רמ

 ה)וס גם ו5ו)י (מן 3סתטך טסכמ ער הבע י)5 ה(תן טסרהי3 לק כ)) )ותמי)

 ר5פי' )פ"ע ע) עו3ר והת)1ה ה)1ה ביר ג,י)ה כס5ר ותתי)5 5יוך, (תן 3תטךיטכמ

 כ"כ רמוק יהי' ט)5 53ופן תעומ )ו סיט 3יוי זומר יהכ! 51"כ כס)וס, גס3טגגה

 )ירי )53 וטופו ס)וה גס יטכמ 1תתי)5 (תן 3סנוטך )טכמה וע)ו) תהל)ח3וע
 כתוערו, הו3ע 5ינו 05 הננ)יה וננ)ר ס)וה, תלר בת(יר 5ו 3טוגנ ג(י)התכסו)

 ה)וית ו5ס )פרוע ע"ת )וימ )וימ 051 פ"ג( זוט5 נר"5 ה3ריימ5 כונמ ,הו5עי
 ו)פיתט"כ ה3ריימ5 3פיריס טם מרמק יעק3 נח)ת 3מפלס ועי' )חנוע ע"תס)וימ

 יסכמ ט)5 כרי רב (תן כתטך ב)י )ה3וע ט"ת )ס)וומ )ה(סר הת)וה רע) ת5ר,5"ס
 ו)3ט) 3ג() )סכט) וטופו וה)וה, )הת)וה )טכחס י53 טרם 3(תכו כר5וי)מ3וע

 ע"ו ב"מ מ"ר רר"י כתיתר5 ותמט )פ"ע עצ יעבור וסתנס תלוס מובפריטמ

 )הת)וה 3(ה ת(סירה וההוטפמ5 (ו, )כונס גיכ פ"ס( ל3מי כ)ס )בננט'ועי'

 רינן כו"ע 3ת1"מ רק פיכטמכו ט5ין ט5נו סתררכי טכהב )רירן ו)פי"(וס)וה,
 עיי"ט( ט' 5ומ פ"נ נ"ת ו3מפ5"י ט"ק 3ט"ך ר5"3 טי' )חו"ננ עי'כסו)מני
 -)י ו3תוערו 3זמכו מו3טיס 3ור5י 5"כ )תעומ מתיר (קוקיס1כו"ע

 תלר רכ (תן סתטך-

 631 )5 ותתי)5 סננלוס תלר טכמס חסט עמה ו5ין ט"ן(, טי' )תג"5 1עייןכת)וה

 עריס, 3)י )ה)וומ תומר וננתי)5 ס)וה תלר )סכמה וגס ה)וס תלר כפירה)ירי

 הי' )5 כן 05 תעומ )ו סיט תי ו3פרק רב (תן )המסיך ע)1) ססי' 5(ולק
 כת)1ס ינ5 05 יטכמ 15 כ)וה יכפור ר3 5מ"( )מ3וע י53 05 כ"כ )מכוענ(קק

 05 35) טכמס, תפ5ה יכפוי 15 3מ(יל )סר"ס ה)וה יטעון עריס 3)י)ח3וע

יהרס)
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 ס53ננח )ס)וס י(כירו וסטריס העריס י3י5 רב 5מ"ז עד )ה3וע הננלוהיחרטל
 3לי להכוט ט"נו סמ)וי0 ס5ירכ5 מס5"כ להר"ת, לטעון יכו) ל5 וג0 יטכח)1ס

 )טלננו קללס ונורס ר"ל ססוסיף ננס ננ5ר 5"5 וסקח5 חטט, טו0 5ין זכנןככנמך
 יכפור 15 יטכח טס)וס טר סהלו5ס ויומטכך קרוב 3זנ)ן יהכט )5 05 סייכוכו'

 ומן ט3ר טככר כ)ל י5מיכו טל5 5וחו יק)לו כולס לחבוט סננלוס י53 זכנןל5הר
 15 לסל"ת ס5ומר סלוס ט0 ססלרק 5וחו יחטרו וסעו)ם מטי0 3לי ח3ע 1)5רב

 סו5 ו3חכ0 טחק לריק טל כו' ח5)מכס וי5מרו זוכר 5יכו 15 יורט 5יכיטיעעון
 קו' גס ו5ור5 כך, לירי וס3י5 הניטחו טמטך סמ)1ה 0ו5 מס וסנורסחו3ע,

 ט"ס. פכיו מטיז 5ר0 ר5יןס5ו"ח
 זוט6( 3ד"6 )מסנרייח6 ירטו רס0 5טי ור3 רר3יכ5 50 5"ט ייטרז4)רן

 גפלח )החכהג וירעוטה53הי
 ה3לייח"

 ו05 )ח3וט ט"מ ס)ויה זו
 חטס לירי טי53 כ)) זכנן סמטך 3לי )ו(3וע 5"ע ר3יכ5 ויזסך )פרוע עייכנ לויחלויה
 ר"5 רטח לסי יסי' )5 קל)ה חטט ונ0 ר"5 3יר ים5ר ל" ו3ור5י רנ()ס)פ"ט
 ר3יכ5 5ננר ט"ז 3זס כסירס יסי' ס)5 1מכט"כ יזכרו וטכיסם 3קרו3 טיה3טכיו)

 כהי 51'יכ סו5, ויטכח 3נירס5 וטריר ח"ח 5טי רר3 1נ)טו0 כחל5 ל1פיסלח
 35) יזכור, ל5 טסו5 5ע"נ חתיר )ר3יכ5 ר"5 י5ננין טכור5י י53 ל5 )פ"עדלחסם
 סטול0 מ"מ ל1 ר"5 ננ5תין 051  יסכח טר"5 5חרי לר3יכ5 יק))ו העולםננ"מ
 3גירם5 רטרוך ננסיס זוכר ט5ינו טי5מר 5חרי מר"5 ר3יכ5 הו3ט ט3חכ0יחט3ו
 טטרור 5חרי חוע)ח, יסי' ל5 טרי0 טנס כח53 ממכ1 וררסויטכח

 3נירם"
 יזכור 1ל5

 יט)0 3)5"0 ה5 ננטל0 פרטקי 05 5"י סס5ומר ו5ם פרט סמ5 )וס ו05 )ו050
 יט)ם ו3ור5י פרט 1)5 ט)וס )ר3יכ5 ר"5רי5ננין

 לר3יכ"
 ממטט ס)טיכן )5 35ל

 ויר5ס י(לור 3קטר5 35) מספרעון ו)5 ננכס)ו5ס )5 זוכר 5עו הר"5 כיוןק))ס
 קוטיח גס ונניוט3 יר, 3כחב פרטחי )וננר רכ5ננן 5"נ 5פיי ס)וה מ0 טל0ט)5

 ר3יכ5 סולרך 5ננ5י סרטחי )ומר כ5מן ד5יכו ספוסקי0 )קיטה סקקסס ט2ה5ססויז
 מתון ספסר חמט רלטיקר )סיננסויכ לק"ת ו53מח 53ספ"ז, טיים 3סכח53לקסרי
 יטטו כ5טר טכיסס הטסול5

 )כס3רייח"
 5)5 נניר, )ח3ופ ט"מ זוט5( רר"5-

 רוק5 5"כ נל:נולו, טרר5 מפ5ח יסכח 5טי ר3 05 יקללו טהטו)0 ננטו0סעיקר
 מטוטנריס מככסי0 גו3ה 3טטר ח3ירו 6ח סננ)וה 5'( קט"ס נ3"3 כננ3ו5רטרי0
 לקל6 )ו תפקי וטרי0 טטר חרהי ר5יכ5 כיון וסרט"י כו' יר כה3 ט)יו הילי5כו'
 טלקח סטטר טטוקל וכיון טס( וט"ך ונסת"ט סטי"5 ס"ע )סי' ו3חו"מ ע"סכו'

 ר"6 טלוס .)ק)5 ננפקי טרי0 ט"י רוק5 61"כ סטול0 טירטו סו5 תר"5ל3יכ5

ממכו
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 הלוכי כו' 5רס טו5) 5'( קתייח )ונטכח וככון, 1("נ 5וחו יקללו )5 מטוסממנו
 גקיי"ל מרוכס ממן מטננע כלויני ופרט"י )ננכהנ 5הי ל5 כט5ילכי לנניכה53הי
 סלויח וכך כך פנקסו על לכהו3 זה תלוה ו5חי יוס טלטיס הלומה סהמ ג'מכוח
 וכננו טמל1ה הסלו5ס טיסכח המלוה נס רחוסם וחיינן ע"ס, יטכח טל5כרי

 ו5ו)י סנ5רחי, כמו )סכוח 5חי טל5 )הנוע טמיען הכ"ל (וע5 רר"5 נס5טנ6רכו
 ההי ספק ור5:רח5 כעי ג3י5 5נכ כל 5'( קי"נ נפסחי0 רר"פ ה5 כווכחזס

 לכחו3 ם)ר4ך ד3ך כל 5ג3 כ) ורט3"ס ופרט"י מיכסו רעוה מעוח ונ5חי 5חי ל5ספק
 עורח לו ויס לג3וה עומר עריין כלומר גכי' 3עי ו5מכס מלוס כגון ע)יוטער
 פרע )5 ר3טער טס ומטמט ע"ס זוז5 ,ו(5 נהלייסו להו רפרע רעוח ננעוח כו'3ו
 סק"ע( ע"ר סי' 5ו"ח )סנ5ון טחיים )מס מט0 ר5יי )פטכ"ר וכר5ס 11(5,זו(מ
 לח3ר5 (ו(י מ5ס ר5ו(פי' מ5ן ס5י ר53 6תר ג'( ע"( )ר3"ת כה5 חיסרין

 3טטר 3מלוס 35ל ע"ם 3מ)וה רוק5 ד(סו ע"ט כו' הוי פרעון זוזי זוזיופרעי'
 מס5 וג"ח וט"ך הנ"ח קו' ה5ו"ח מייטנ וכ(ס סערי, לפנוס רו)ס 5יני לוננריכו)
 חוך 5י ממכ"פ וסקסו כו' 3ננ5ה חר חמסין נר מהרי לטוי' דל5 5'( קע"3נר3"3
 כיח5 ו)פמט"כ כו', (וזי זו(י פיעון 5קנל ל5 לומר 5"י סר5"ס )טיעח 50זמנו
 יכול 3טער 3מלוס 35ל ע"פ כמלוס רק (ו(י זו(י פרעון לעכ3 יכול 5יכו רכיכו'

 5יכו סער טסו5 ר53ג3 5"ס 51"כ ס5ו"ח, פכ"ל טערו יפנוס סל5 מפני)עכ3
 זו(י, (וזי מטלם טפיר טער 3)5 פס ע) 3הו3 מטר5י מם5"כ זו(י (וזי לטלסיכול
 טפיר ר3זס מסוס (ו(י (ו(י סכוכס הרעוח מעוה )פרט ורט3"ם רטייי כוכיחוומזס
 חילוק 5ין סרעוח מעוח 3ט5ר מט5"כ 3ע"פ, למליה כטער טמ)וס 3ין חי)וקיט

 חסר ר3טער ד3רי0 3טני ט"פ למלוה טסך 3ין מילוק דיט פפ5 ר3 ו5נור3יכיסס,
 הלוס 1ל5 סמ)וה )6  )טכח 1ל5 )כפור יכול 5יגו ה)וה 5נל ולגנוחרק'.)ר~פריח

 יפגוס ט)5 כרי זו(י (וזי לו לטלס יכו) 5יכו וגס ננעוח מננכו ט)קח מוכיחטסכחכ
 5חי ל5 ספק 5חי ספק חר5 לריעוח5 הרחי יט ע"ם מלוה 5טר5י ננס5"כטערו,
 כמו יטכח 15 יכפור הלוס וג0 זמן 3סמטך ססלו5ס יטכח סהמ)וס ןעלולמטוס
 05 עכ"פ סלוכ ג"כ יכפור 1)5 וסלוה סמלוס יטכחי ל5 ט5פי' ור5ח5סי5רנו,
 רר"פ מסמ 3רורה ר5י' 51"כ נ' ע"ה 3"מ ררנ5 כס5 זו(י (וזי לו יקל.קיר)ס

 סו5. תחמר 5ו"ח סג5ון טל רין לחילוס הכיל קי"נפסחיס
 3"מ ור53 לס5 טסטמיעו וסרמ3"ס היי"ף רעח ליטנ טס ה5ו"ח מע'כ4)רלם

 ופרעון 3חר5 כליטכ5 3'( ע"ר )3גיפין רס"ל לטיעחו דר53 סנ")ט"ס
 ר"פ 35) מוריר, 1)מ מעלס ל6 סמלוס רר)ון פסיר5 3מקוס 5פי' פרעון סוי3ע"כ

רפ)יג



 מ"ראמרכו

 טסיר6 כנ)קום סתלוה רלון וכעינן פרטון סוי ל6 כט"כ רטןעון ו5תר ססרט)יג
 סרכנכ"ס 61"כ קרנ6 דתכ)י ע)יו חרטותוח רה") כת"ס טסיר6 ריס כ6ן 6ף6"כ

 לככרימו 6"י כו' רר"פ )סטק רמוסס תנירסה רסטק קת"ג סי' 6הע"()סעור
 16"ח )סג5ון 5סחתיעהי' ו)טענ"ר 16"ח, הנ5ון טכ") וכריך כו6 ונכון (1,י (חילקכ)

 רינ6 ג"כ ר"ט 6ננר רכהרי' ה:") 6' קי"ג טסמיס לר"ט העיננר6 סטה)טי
 ורסכ"ס וכרס"י 5מל 6יסן 1)" סרעוח תטוח ככ)) רהוי ~(י (ו(י ל1 רתמ)סררב6

 ע"ט ת)וה כ6סרת5 סער.וכין רהו6 6גכ כין נ(ה ר"פ תרמ)ק תוכמוטירוטס
 כנ"), טסמיס רר"ט תה6 כן והוכמחי (ה רין מירוס נטלתו הנ") כג6וןוכתט"כ

 ת)11 1ל6 זו(י ~זי לםלס יכו) ולכו"ט זה ברין ט)יגי )6 ור"ט ררכ6 תוכמ61"כ
 )כו"ט, טרטון סוי בקיכ) רטכ"ט )יח6 ר(ס הג6ין כתס"כ כט"כ טרטון כריןכל)
 הגר"6 ועיין כו' תטע תטע תתנו )טרט 161הכו 6'( ר' נרט"( גה6 ר6סוניסועי'
 סים סל.ס6ו"ת ריכו )מירוס עהור תקור קי"נ רטסחיס תסהי6 וטכ"ט ט"ר,סי'

 סססתיטו ורתכ"ס הרי"ף רטח )ייסכ סר5ס נוס 6כ) ט"ט, )ת)וה סער כיןמי)וק
 רכ6 ט) מו)ק 5' ט"ה כניעין רר"מ תסוס ט"ו כ"ת ררכ6 וריכ5 תיתר6טיקר
 הסיגי" תתנו נע)ס סטס ו)טי )יח6זס

 ר"ט רגס רר"פ סתיתר6 קי"נ רטסמיס
 לת)וה קת"מ( )סבח רס"י סיעת טיקל 6תנס כ'(. ט"ז )כ"ת ררכ6 )רינ5תולה

 יסכמ 1)6 כטמוח רהוי ס6)ס מס6"כ יוס ס)סים סהי6 כס)ו6ה סיסכממוסס
 )סכמס, וימסיס ייס סלסיס רהוי בה)ו6ה כן ט6ין מס הע)וה יכחוכ1)6
 ס6)ה דגס ת"ר ותכמות ק"י וכמו)ין סס -סכח כחו' ר"ת הסינ כברסכה
 ל6חי מייסינן )6 )ר"ח 6"כ )ס6)ס, ה)ו6ס נין תמ)ק 6מר עפס 6!6 יוס)'

 סצימת רכריס ר; מסיכ ת"ג( ט"מ נסכוטות וכירוס)תי כס6)ה, כנרתתירין)ינכחכ
 נ"כ הטעס הכי6 סם וכר"ס ט"ס, )ס)ו6ה ס6)ה כין כהמי)וק תהס ומר6מכתים

 )כחוכ רגלות 6ין כטין רמו(רת ס6)ס תס6"כ )תכחכ ו6חי מוזרח 6ינהרכס)ו6ס
 מסס 6ין 61"כ ט"ס, כטינ6 הרר6 )6 יין נכרי רהתס תסוס ןהטיתוםותסרס

 כר"ת. יוס )' ס5)ה רגס יוס נסלסיס ח)וי סכמס-

 הנ6נ"ר (5") 6)מנן ילמק ר' סג6ון )טכי סטיתיסיי)יותי כניר~נארו
 סכי 6י כ'( כ"ב )רמגיגה תה6 ס)") ר"ח סיעת ט)ק6וונ6

 ג' הן6ה בטי תח עת6 )הו תעני)ין תעייהו ס6)ינן כי )ב"ס ב"ס )סוניהררו

 ע) 6פי)ו סוי )6 רס6)ס בסלי' ותנו6ר ט"ס 6ינס. תום)י )6 יות6 )(' ותנ16('
 5ז ערמ ז5") תהרי"6 סהג6ון וכזכרוני כר"ת, ור)6 יוס ס)סיס תכס"כ יתיס('

 1)6 טסטס 16)ס סנ") למניגה תסוני6 כזה סתטיל תי יס 6ו)י לר6מוניסלמפס
-
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ב, מ"ראמר
---------- ----- --

 )6 סכ"ל 3ססוני6 טסכוכס ר"ח לעח )יסנ הסנהי )עלנני וכט6כי 6(מ65
 11ס ט)סיס עד מס זמן ע) מרולס ססמט6י) ס6ס סטו5ל ע) 5ל6 סמט5י)ע)

 נסכ)1 ו)ססחמס ו(' נ' ס51ס )עסוח סילערך כ)י יט6) )6 מסחמ6 סטו6)36)

 )ססחמם יוכ) ט)6 63ופן כ)י נס6)ס )קמח 5כסיס ררך כן )6 כי ימיס 1'6טר

 1)6 6יכטי( 6ום)י )6 )נוימר ס") נ"ס כוכח זס 06 6ו)ס ימיס, ז' 6הר ער3סכ)י

 ג") פערע)מ6ן רי") מופס"ר סג6ון 3כיח נסיוחי רנוח סכיס ו6מר כו',מום)י
 סנירם6 סטס סופריס יקרוקי נספר ומ65כו זס, 3עכין וסוממכו רמיכסקסמר"6
 סיכוי גוו)ש כמס רלון סניעח 16 1% וסיי. 6יכסק 6וט)י )6 יומי )1'מכ5

 63קס עייכחי נ6סר כניר זמן )6 יס 6ו)ס סם"ם, נספריסכוסט6וח

 ננע)יס פסיעס )מ"ר סכימ6 ר"ס 6'( 5"( ))3"מ נ6ספ"ז 3"מ 3מם'סוגי6
 )6 ס6)ס 36) יוס, )' סלו5ס סחס 03 6מריכן סלו6ס ורוק6 סרמ"ך כחנכוי

 וס"כ כו', )ם3עס מכ6 מגיגס 3מם' 6מריכן וס"כ זימכ6 ס6י כי )כ) 6יכםמוסי)

 )מיכח3 6חי )6 סו6 יומ6 ר)מר רם6)ס יכחונ טמ6 סלו6ס 6סריכן סנחגני
 ר6חי סמ5"תי מ6ר וסכ6כי ע"ם, כו' )מיכחכ 6חי ס61 מרו3ס ר)זמןרס)ו6ס
 סי' מו"מ ועיין סכ"), כו' ממניגס )סעיר סרמ"ך מקמ6י )מר סכוכחי ור6יחי)ירי
 יטכמ ס)6 יכחוכ ססמ)וס רסמסם סעי"6 ס"ו סי' ונ6ו"מ ום"ך נסמ"עסמ"6

 יוס. )' ער ססלוסססלו6ס

 כו יומיל ח)חיז עי ימע))ח6 יסוי6 ס6י ר3יכ6 6מי 3י( 1' )33"3ההנה

 6סרי נסנסת ומסרם ע"ם, כו' יומין ס3עס ער סי6 רמלוס סוכסו5י
 ס5)ס 6'( קמ"מ )ם3ח רס3"6 ו3מי' ע"ם, כו' רמלוס רסוכס וי"6 מסרי"מנסס

 מקפידין 6ין כ"6 סחס כו' יוס )' רכ) כמי ס") רמעל)ח6 וכטור6 ט' (מן )ס6ין
 מכס61 יוס )' לסחמן זס נר3ר כס)ו6ס רט6)ס סוגריס ו3ס"ע ר"ח 5נ)ע"ז

 ו6מרח לוי רמע3)ח6 סוכס ס6י ם6)ס ק"ל( )סי' סרי"ף ו3סו"ח ע"סז כו'רמכהוח

 ר3רי' ט) סומכין 6ין כל ס5מר מי סר6יכו ו6ע"פ כו' כס )1' ימיס סט3עס6ל1

 )' כ)ו6ס סחס כמ"ם יוס )י ס6)ס ססחס )סס מומ(ק סי' כי 3רור וסר3רכו'

 דעח חמוס ו)כ6ור6 עכ"ל, נ)נר )סנעס 6)6 6יכן 3טחמ6 רמלוס סוכס 36)יוס

 )6 סם6י)כי נזס'יל סס טכחנ קנ)"מ( )ם3ת 3ס)כוח ררי"ף מסכחו ססותרר(רי"ף

 )מיכח3 6חי סו6 מרו3ס נזמן ס)ויכי 35) סו6 מרו3ס זמן ר)16 )מיכחנ6חי

 ע"ם, יוס ס)מיס )16 ט6)ס רסחס סו3ר רסרי"ף ומוכמ רם"י, כלעח ו(סע"ם
 ען מקפיוין . 6ין כ3"כ סחס ררק רם3"6 ממי' סמסמע כמו סרי"ף רעח61פסר

 מסמע נחסוכס סרי"ף ר3יכו מ)סון נ6מח 6נ) יוס, )' ס6)ס 6ין מקוס וככ))'

)סיפך



 מ"ראמרכח
- --
 סוחר הג"ל דסהטונס סרי"ף ד3רי ו5"כ כסלו6ס, ייס ל' כיי מקוס ו3כללסיסך
 סחידם למס נרורס ר5י' תזס יכי' עסיפנ"ד סנ"ל, טכח כסלכוח הרי"ףלרכרי
 יום לטלטיס זמנכ 6מרינן ל5 יו"ע טכסקסח סק"כ( פ"נ סי' ר~מססע )ווטרסנ5ון
 דס" לסמפוח 5ריך טסו6 לסקונס רטח גילוי ליכ5 ככ6דס6

 י"ל 3סקסס רגע)
 לסמחין כדפחו סי' טל6 לומר י:ול סמלוס 6"כ ניו"ע, מתוח ליחן ס6סיךמסים
 יוס ל' לו לסמהין 5ריך סלויני לטון 6מר 06 ירק פ"ם, כו' יו"ע 6חר רקל1

 ל(מן מסמפ סלויני רלסון לסרי' מסמע מרוכס לזננן רסלו6ס ורי"ף והו'וסרס"י
 רמוחר ט"ז סי' וטויפ נר"ן טס טמכו6ר כו' ט5לס כלטון 6כל כיו"ט 6ףמרוכס
 רטכ"6 ומף כר"ן עי"ט טכח ל6מר חיכף לחכעו טיכול סחס מטעע כטכחלומר
 סחס רככ"ת לזס כרורס ר6י' סרי"ף ומרעח עכ"ל, יסריטיח מעעת6 טסו6כנר6ס
 כו6. ונכון למיכחכ 5חי ל6- ולכן טפסמ"ס כמם"כ ק5ר לזמן סוי קמ"מ נטנה סחס רק כס64ס יוס ל'ס6לס
 ד6ע"ג ס"ז( סי' )סכ"מ סוכמח לרמוח רינו נמיווט סטעסמס"ס מט"כאולם

 מסל"ס ל' הוך סטמיעס וענרס סחס ס)וסו 06 יוס ל' סלו6סדסחס
 מס6 וסוכימ מסמעחו, ט3יפיח 6ין סניס לפטר כתלוס 6מרינן ול6מסמעס
 סמרט סי' 06 סניפיח מו65י טל כר"ס ומילקס ססרס 6ה סטימע ס"י()רטכיפיח
 ל' סלו6ס רסחס 6פ"ג סרמכ"ם וכ"ס מטמע טכיפיח סוף טסו6 ונמ65מפוכר
 יו"ע רכסקסח ר6י' טוס כ6ן ו5ין 6"ט ולסימט"כ 5מן, מלוס רין לו 6ין מ"מיום
 ורטכ"6 סר"ן רכרי ע"ס ססעסמ"ס עכ"ל ל' חוך לחנוע ויכול יוס ל' 6מרינןל6

 כל לך מח(ירו סרעי לו ס"ק כפין מוזר ס6יני ט6פ"ס ייס )' סוי ל6 ס6לסרסחס רט"י לטיעח 6ל6 רכריסס כחכו ל6 ור"ן רסרטכ"6 ליח6 זס וכ6מח כרכריו,טמכי6
 כיון ט6ל0 ס"ק יוס ל' ט6לס טסחס וסעיעיר ולר"ח ט6לס, טל כריגס טחר5סזננן
 כנון כעעס סררס דל5 6ע"נ וס"נ לכניכהכ 6חי 1ל5 רכיר מדכך כפין חו(רחססי6
 כסס לטולס 6כל למיכחכ 6ח1 1ל6 מילח5 לו מינכר6 סט6ילני ו6"ל סלונירסל"ל
 לסן ויס פיקר נר6ין רט"י ורנרי יוס, )' נמי ט5לס סחס יס לי סלו6סטסחם
 כין חי4ק ט5ין לעז טכלסון חו' וכחכו כמיווטי טכחכהי כמו כנמר6סוכמס
 כרטכ"6 מכ51ר כסרי' י5"כ ר"ן, פכ"ל כו וכיו65 לי חן טי5מר 5ריך לסלויניסט6ילני
 ננקוס נכל נמו יוס ל' סוי כיו"ע גס יוס ל' דט6לס ר"ח רלטיעח כחוס'ור"ן
 כלסון ו6מר כעין חוזר ר6ינו כיון סלויני למימר 4 מרסוי למינחנ 6הי ל65סי"ס
 ור"ן ורטכ"6 מחר מכו5ר כסרי' ו6"כ למיכחכ, 6חי ע6 כל6"ס ורכיר זוכרט6לס
 יוס ל' פל סוי כיו"ע ט6לס לטון סן סלו6ס לסון ססן 6ל6 סנוססע סטער מרכריסיסך

סחמ6



כם מ"ואמו
- ------- ----

 1)5 יוכור ט6לס 31)סון )מיכח3 ו5הי י,כור )6 0לויני ד3)סון 0מילוק 5)5סחמ5

 5ח 30"מ 0וכימ טסיר 51"כ וסר"ן, רט3"5 הוס' 3רעח נרור ח0 )מיכח53חי
 3:ל) דסוי מסוס מטמע סניעיח 5פי"0 יו0 )' ס)י05 דסחס ר5ס ריכומירוס
 העטיס מסך חוך ינוט )5 3כ)) ד5יכו סכיס )עטר למל1ס ו)"ד סימן חוך ינוםל5

 ו6ס ומדק5מר כזס") טכח3 3' קמ"מ )סכח ר"ן 3הי' מ3ו5ר 3סדי' וכןטניס,
 5ימהי כ) 5)5 זמן ל0 6ין ד0ט6)ס לפרט"י ר5י' ים מטמע מעו3ר מדטסי'
 כר5מרען ינוט )5 נו קרינן )5 דס6 ננטמע 5מ5י ,מן )ס יט ד5י חנע תגיובעי
 מטוס תטמעחו ט3יעיח 5ין סניס לעטר מנירו 5ה סמלו0 פ"י( )ס3יעיחבמחני'
 והפער סרי"ף ט55ל הר"ן תרמז 5)0 ו)ד3ריו סר"ן, עכ") ינוט )5 ב1 קרינןד)6

 ר5ו )5 כו)ס ע"י סי' וסקגו0"מ 0נ"מ ונס 5)ס, סר"ן מי' תמנו נע)ססמטפע

 ינוט )6 מקרי יוס 4 דסוי. סחמ6 03)ו5ה טב6מח סגי6 טככר סר"ן מידוטירנלי
 ל' דט6)0 )ר"ה וכן מטננע, ו5יט טכיס )עטר סמלו0 ככנו יוס סם)טיום כ)וחעד
 ל' פ) 0יי ל5 ריו"ע ד3ס5לס רט"י טיעח מיס יכנוכימ יגוס ל6 3כל) 6ייו ג"כיוס
 ו5דר3ס דיכו, 1מידוט ר3ריו סיפך טננבו6ר 0ר"ן סמי' ממנו כעלם וסטעסמ"טיוס,
 ינוט ל5 בכ)ל 0וי טפיר וט6)ס ס)ו6ס דסהס 30"מ 0וכמח 30י5 3עגמ1סר"ן
 הקלו0"מ וגס דיכו, 3מידוט 0קדימו טכ3ר 3מירוסיו 0ר"ן דנרי ר6ס ל5 סב"חונס

 ו0ו5 ,ו נמקיר0 לס3"מ 0קדיס טכ3ר רט3ח סר"ן מידוטי 6ח ר05 ל5 ס"זס"

 טנים עטר טל למ)וס רומס יוס ל' טסי5 ה)ו6ס ד3סהם וסובר )סיפךסהליע
 כמילק0 ולכן יו0 )' על )15 רם5לס רט"י טיעח סוכימ ,ס ומממח מטנועט5יכו
 0נ") כר"ן להי' 0ני5ו ט)5 וסטסמ"ס וסקגו0"ה סג"מ על והמי0כי מםמע,3ר"0

 וקלו0"מ, כ3"מ ד)5 )' נהוך מטמע 5ינו יוס )' ר0וי הלו05 ד3סהם מו:מטממכו
 ילעיעכי'ד )דינ5, וגט"נ מטמע ד5יגו יוס )' ע) ןהוי )ר"ה 3סט6י)ני רנס מיכהונס
 פ"ק )3ר5"ט ו0ו53 ר3יימ( פ"מ ססוכר פ' )נהומפק5 סמ3ו5ר לסי"מ 5ומר0ייחי
 ער )חובעו רט6י 5ינו ס336 )3יח לי)ך למ3ירו מ)וק סמט6יל ר3הי( ננ36)דמליה
 מטמע סמטחס ימי טע5ו עד ו3מסה0 סרג), ימי טי5מו ער ו3רנל ס36נ ימיטי65ו
 פ"5 )רמ3"ס ועי' ע"ט נוע)י ו0מטחס 0רנ) ימי מיג5ו קודם 5פיי סחע605

 טס ע1ז ו3מגדול הטוכר פ' חוספח6 ו3ה"0 פונדק 0כנט5י) ופקלין מם5לס0"י
 ד)5מרי )ומר 5פטר ו)פי"ז ינטו"ע(, עיים טמ"5 סי' ועומו"מ ט"ת סי' יו"דו3עור
 רעח 6ומרין וו 0ס)ו5ס חטננע טמיעס "מר עד יומטך 05 וקגו0"מ סכ"מט)דעח
 51"כ יוס, לי חוך )ח3וע רטוח לסמ)יס וים ססמיעה 6מר עד )ו )וס פ)35וד5.

 ססכס סוף טחגיע ערס )ח3וע כונהו נוד6י סטמיעס 3טכח מ)וסי ט"ם )דון5פסר

וחטמע



 מ"ראמרל

 טג6 כדי יו0 ננ)' סחוח ט) כו~חו טניפיח טר3 ד3ס)ו6ס גוננר יט 31ז0וחסנ~ט

 )רינ5. 51"ט ט3יטיחיטמסכי
 ייפחרנייפע"ר

 סרי""
 3מ) רוק6 סיינו יוס )' ט"לס דסהם טסי3ר י6ס

 )ט6ו) כ)) כ6 ר6יכו ויי"ס 3ט3ח מט6"כ ס)ו6ס 16 ם6)ס טסטליו

 ננמכו )וקמ טסו6 וס)קימס סמכירס נער )ס)ס ם6סור מס6ח רק מפן 6יזסמננכו
 נ"מ נ6סם"ז סונ6 סרי"ף חטו' ופי' מיד )ם)ס ט)יו טיד5י מסן טתוכרכ6רס
 טס טו0 )"ם 3טין מוזר ם6יע וכיון ס"י( טניעיח חוי"ס )ועי ק54 סיי ונס"מט"ז
 )6 06 ממכ"ס ו5"כ סס6י)כי, נ)טין )ומר חקנו ס)ייכי י6מר ם)6 כרי רקם6ל0

 6י ם6מר יוסף רנ ט) נספמו סדסנ"6 וכמם"כ מחכס ככוו סוי 6"כ )ננוחכיחן
 ומירט )הול6ס וכחכס כי6 ס)ו6ס זו ר6ף רכיון מטוס )מיכחכ 6הי )יח3עכחכ0

 ר)מ6 )תימם 5י:6 ט6)ס 3)טין ל6") 5ע"נ מכי' ם6י) מיל 6סרורי ד)16ידעי

 רלס ס"ס ניטחו רנומר ופך ס6)ס 3)טון ר6ער ער וס)כך )עכחכ6חי
 ונחרחי )ו סריכן )5 מחכס כעין רזו נכי"ד יחנעכו )6 מרפחו )ו )סמזיר טל5ס)וס

 )עיכח3 5חי )6 ור6י 5"כ )ח3ט כחנס ו6י נרם3"6, פ"ם )תיכחנ 5קי )6ריק"
 סו6 קלר וזמן ם6)ס, וסוס ס)ו6ס טיס טטס 1ל6 ממכו ינ3ס סוי"ס 6מרימיר
 ס"י )ירום)מי וטי' סוי"ף, סחירח ומיוסנ סרי"ף רטח נרור וזס )מיכחנ 6חי1)6

 ט"ת מנירו 6ח סמ)וס רנ נטס כו' )כ6מיכו ר6וי טסו6 נממון 0"5(רסניפיח

 ר6יכו רנסי קת"מ )ט3ח 0נרט"6 )ונמי' ט0 ונר"פ מטמסחו סניטיח )חינעוט)6
 )ם)ס מיינ טלמו רסן6 ססיס6 מ"מ נני"ד )חניט כיחן )5 )מ"ל 6סי' 60חונטו
 נמ)וס טמו6) 6מר "יח6 )" יוס ס3טיס מסו 6יח6 )" יוס ט)טי0 חכי עייט(הלו5חו
 6יני יוס )' כ) ח6מר ט)6 סטמיסס טנח הסנט טכח קדנס כו' מחס מנרו6ח
 ונס ינרינו כ) גירוט)תי )סעמים ויט כו' כססיס ג0טתט )' )5מר )חו3טורס6י
 ם3ח סדיסניי6 ט) חתי0כי ו)סי"ז 3ז0, וקלרחי ככ") וקלוס"מ וס3",ז סר"ןמקירח
 ס6)ס דסחס כרט"י 6)6 כר"ח ל)6 סי3ר רסרי"ף ט0 מסרי"ף טתוכימקננ"מ
 כו)ס 6נ) 6מרוכיס, וטור ט"נ סי' ססעסמם"ס דטח כר6ס וכן ט"ם, יוס )' כויל6
 ס)ו6ס סחס דכמו מ3ו5ר רנסרי' טסנ5חי ק"5( כסי' סרי"ף חסיבח 6ח ר6ו)6
 ל5 ט)י' מ) ר)6 ט6)ס מם6ר ויו"ס רט3ח ט6)ס רם6ני וט"כ ס5לס כן יוס)י

 נט"0. טנ6רחי וכמו ס6)ס טס 1)6 ס)ו6סטס

 מליכי ס)6 61ימי כ1)) 6חס )מס חם31ס חים"' סי' מ"6 סיט3"6רבתי2ר'
 ם?רי )6 נכרריס 6נ) ום6)ס נסלו6ס 6)6 יוס טגסיס סהו6סחס

 כח3 טבפיט חורס מ6מר מ"3 ו3ם)"0 ט"ט, כו' )' כידוי וסחמ יוס ס)טהםכזירוח

 ס3ט



לא- מ"ראמר

כזמן וסוי יוס )' ט6לס סהס 3סהס לו סס6י) 6ס וכן ח' סי' ס"ג הים"סנסס
 חוזרה טסי6 ט6)ס 6נ) ס"ס כהנ ס"ס ופקרון מס6)ס ס"6 ו3ת)"מ כו'ק5וב
 טית )סנרו מהכס 3כוחן 6)ף סי' ח"6 הרטכ"6 )חסינח סבי6 זמן )ה 6ין3טין

 סכ) כו' מיך סחח,יר 6)6 כהכווכהי )6 6ותר וסכוהן זתן ק3ע ו)6 סחס)סח(יר

 מחכס סמקנ) טס סרין לי טחחזירכי ע"מ 6כנר ט6ם סעכין ו)סי ס)טון )פיהלוי
 כו' הכ6ו קייס כ3ר סמחזיר וכ) נקיותס ח)וי' טסי6 6)6 מחכסטסמחכס

 סיכ6 3ין לה)ק ריס כר6ס סהס )סנרו רססו6) רומי6 3תיכ6 רסרר6ו6ט"נ
 63יזס )ומר נננר ו)6 טחחזירו פ"ת ד6מר כגון רכורי' ופסיק )כחכוהרסהחי)
 )חזרס סטה6 כ) סירס ס)6 ט6)ס 3סחס 6כ) ק6מר טיר5ס כ"ז מסחמ6זמן

 6ס בט6)כ גס ו6"כ )סחזיר )ע"מ ט6)ס סתרמס ומטננט סמ)"מ, טכ")קיימ6
 ט"מ מהכס 3ין גלו) חילוק ים 1ב6מח כן, הרין לסח(יר ע"נג )ו טט61ל )ומריחחיל
 נ' סיי6 )נ"נ חו' עיין כו' התט6י) ט) סנוף ר3ם6)ס )סחזיר ט"מ )ס6)ס)סח(יר

 ע"ם( כו' סמ51י6 ר"ה 6' י"מ חו)ין וחי' כו' ו)תכין י"ס 6' כ"מ נרס ונחו' 6רעח6ד"ס
 ומהטו' 3(ס, 51ט"נ רמ"6 סי' וקלוס"ה כ"ט( )כרריס טי' )סחזיר ט"ת נמחכס6נ)

 כמו יוס )' טכירוח יסחס סינר ר6יכו בסרי' מוכח זס הרס"1 חייסרמ3"6
 ר"ס 5' קמ"ח )סנח מחו' 6ו)ס וט6)ס, ה)ו6ס רק ומוגס חיסנ מךל6בט6)ס
 מםמע ב'( ק' חו)י! )מחו' 6ך כס, וטויס 3ם6לס כמו קכייוח ר)ר"חסו6)(
 מכחוח ומהו' סרטב"6, כרטח חס לטכירוה ס6לס בין ומח)ק נסכירוח מורסרר"ח
 כטחסס ח'( )ך3"3 ס6 מס3י6ו רירס 3יה ננקרי ל6 יוס ת)' רסחוח מסמע 6'מיך
 ריה 3רטה 51"ע כרטב"6 נחטו' נס הוזכרס (ו וסוגי6 סטיר כנכי ס"ס יוס )'טס

 ק6מר סחס ו3הוכר וטרט"י כנטכניס 3ימוח 6ל6 כ'( ק"מ )ו33"מורט3"6,
 סס"ן וכ"כ ת"ם כו' יוס ל' סכירוח סוי זתן פירט וס)6 קתם רכסוכרו6טתטיכן

 )53יר 3יח6 )מינר 6יכט טרח ר)6 כו' ע"3 1' מר"ה ג"כ וסני6 סק"ז טי"נסי'
 קמ"ח טנה סחו' לרנרי ס3י6 טל6 סם"ך ט) טי63 וחמיסכי ט"ט יוסמט)מיס
 חי)וק יס 6ס )ריכ6 51"ט חיס"ז, סי' סרט3"6 ומהסוי ננ"ך ומכחוח ק"יחולין
 מס. 6והס סמטוס כם"ך ר)6 ביכיסס לח)ק סחוי ררטח )טכירוח ט6לסבין

 בם6)ס וקרקט טס ירוחס רניכו טיל וכח3 1") סק"נ( ר"3 )סי' חו"מר13ש"ך
 רקכס כר6ס סחו' ומר3רי קיס רל6 טכחנ מי יט נמחכסומט)ט)ין

 )סרי' כתכח וכן מטכירוח ם6)ס ינרפ למס ירטחי ו)6 וך"מ 3"י ומבי6וטכ"),

 רקרקת וזקגיס רר"נ טונד6 גני סס סר6"ט ומך3רי דתליע6 פ"ק חוס'ננךברי
 י' 3"מ טתהו' סקלוס"ח וכחנ ט"ם, נסכירוח כמו קכס במחגס ומט)ט)יןמוט6)



 מ"ראמרלב

 ומפיר וזקניס רר"ג כה5 מ~ר נחורה המעטס פהוה הסיגי6 רק5י דהחם ר5י'6ין
 5ילי רטם כ"ז רקרו' כנהי' 5ו)ס הקרקת, להט6י) )ו טסי' ור5י'ט חויסקסו
 ננהכי כס6לה דקרקפ חו' רקיעה ומוכח 5נכ 3חורח הי' חקכים דר"נהסוני6
 רהמטיין חננוהיס קלוס"ח הג6ין ר3רי 6ו)ם סק"5, ר"3 סי' כקלוהיח טיי"ט5נכ
 לו ננועכר מקיננו י3ר"ס רנכ"מ לטוכס 5ח טיכוי טהחוס' יר5ה כו' יו"ר כ"מ3חו'

 להס הי טכר קנלו 5ננ5י 51"ח ננזס זס טכר טקכ)ו קחני ונסיט5 )טונמ,ה
 )תס 5( : קוטייה טכי להס מסקסה טנר5ס ט"ט כו' 3ח)יטין )הט5י) 15לסטכיר

 3חליטין סטכירוט לפטוח להם הי' 5טטר ה)6 דכסף טכירוח לטטוח 5"פהערימו
 3ל5 3מ6)ס לטטוח )הס 5טטר הי' נחליטין מקנס הי' 5ם ב( כסף,3ל5

 רמ35ה חי' וט"ז סני, הי' 3ח)יטין  וכט5לה וכרומס סםכירוח )הקלי3 טרןוממכירוח
 55ל סי' ט)6 5טטר 6י פורח5 רטק קחזקס וכיון 3ח)יטין כקכה 5יכוומכילוח

 סוכרחו )כן 3כטף יחכן ל5 1ט")0 כסף לקכין ת"כ ומוכרח 3סטיכס 6ל5מלרו

 קחני 3טיט5 כו' ומקומו ר"ס 6' כ"ז 3קרו' 5ולס ט5ל?, ול5 טכירוחלטטוח
 מכילוח וםמ5 נח)יטין המקוס להס סקנס ל5 )מס וחימה מוס זה טכרוכחק3)ו

 ננסוס 5חח קו' סקמו רמס ננמ5)ס 3חו' כל) הוזכר 1)6 ט"ט 3ח)יטין נקנס5ין

 מט5": מט6לה סקטי סטיר חלר נהורח להס סקנה טר"ג הסוגי5 רמייריו33"מ

 לקכין )יח5 ו3ט5)ס 5גכ 3חורח החנו5ס )הם סקכה סי"ג ק"י דססוגי5דקדו'
 )הקנוח ס") םסמכירוח סקסו ורק )סכירוח רק וה1כרח ירוחס ר3יכו כרטח5נ3

 ט)6 סקלוה"מ ט) ו)ט)5 ירוחס, כר3יכי 6נ3 6ין ר3ס5)ה 3ט6)ס )5 5כ)3חליטין

 כסט"ך ול6 ירוחס ר3יכו כרטה מו:ח 5דר3ה רקרוסין רמהוס' זה 3כלהרגיט
 מכחכ ממ5לה חו' הז:ירו ט)6 כ"ן דקרו' מם מהרם"6 קו' רניוטכ וכיה ר"3(סי'

 ו)סימס"כ פ"ם, ככ"ננ דכריהם ט) סמטורהחו'
  לורויי

 ק5י דהסוני5  ר33"מ רוחר
 הי' 5"כ תי"מ כו' מקכה 5חרח רדפח )ר"פ וכן הלי 3הורח )הס סקכססר"ג

 3כל ננהני הס5ו) כחלר גס חלר רכחורח ט5י0 נס הזכירו ו)כן חלר,3הורח

 5גכ קכין )יכ6 וכם5לה 5גכ 3חורח הסיני5 לק5י נקרו' ט0 ממ""כמקוס,

 3חליטי'ן להמכיל טה"ל הסכירוח ט) רק מט5)ה הקטו ל6 )כן ילוח2כר3יגו
 ננסןט"5. קו' ומיוסכ ח)יפין קכין )יכ5 ר3טכירוחוחי'

 הו5 רקכה כר5ה החוס' ומרנרי טכחכ ירוהס רניכו רכיוכת ~סט"רלז4)רז

 רמטלי טכי5 כהרי כו' גיט5 )ס רכהכ טכ"ננ ה:ו5 3'( ט"ז)תניעין
 ט ריחיכ רוכח6 ל?הו5 ניה)ס ליקכי' 5"ל זי)ו 5"ל רר53 לקמי' 5חו כו'מכח6

 וגיע5 חלר לה קיהיכ רהטמ6 וסרק"י יו' כיס וחמזיק והסחח 5יהו וחיזילגיע5

3חוכו



נ מ"ראמר -----------: : - ב . ---- ----- 
. _ ב - ן -_  _ - - - - .  -=ב 

 ט'ט וח 5הר לין טיט ככסיס טס כקכין 5מריוח לסס ט5ין ככסיס וחכןכהוכו

 ט"י סנט לסקנוהס 5ננר טרכ5 טמסרט רט"י ט) כטטמו ט"י וחי' ור"ןכר0"י
 נ"כ 5ננריכן ס5 51"ח כו' מס החור"ס וסכס ט"ט, חלר נהורח 1ל5 5נכקכי;
 רל5 כט5לס 5יירי רסכ5 ו"ור"י סירוה 5וכל סכטל 51ין קכחס ככנחכסכ"5

 ט"0, פירות 5וכל סנטל 51ין קכחס 5מריכן רוק5 וכננחכס מתכס כננו5ילימ5
 ססכוכס טמסר0 רט"י )טיעח יטסיק ל5 כט5)ס ססי' כחיר51ס סזכירווננרל5
 חלוי רסטיקר ר"ה לסי' מוכרמ יסי' 0ללט"י ט"1 לסטיר לסס וסי' 5גככחורח
 כניירי נ"כ 5נכ כקכין רמיירי )רט"י לגס )ר5ס מזס קייס, ונחכס מכרסכ5ס
 ססוגי5 דק5י לרט~י ר5סילו כחום' ררטח ירומס רכיכו סוכימ וטסיר 50לסכחורס
 כקרקט דגם סתום' ררטת מוכמ כסדי' 51"כ ט5לס כחורת מיירי נ"כ "גככחורח
 ט"1 ניטין לחים' כ,ון ירומס ררכיכו 6סטר 51"כ 5נכ, קנין מסני ט5לסבחורת
 כחורח למיילי )ר0"י סן חלר בחורח רק5י לחום' סן 50)ס כחורח למייריסכ")
 טכחכ ירוחס רכיכו כיוכח חס רקכס נמחכס וננע)עלין כט5)ס רקרקט 1ננוכמ5גכ,

 ככ)ט"ר. רקוכס מסמט סחום'רמרנרי

 ר"ס מ"ו כ"מ נ5מס"ז רס:ה מ5ד סתמוסיס סריעכ"5 רכרי מייסנרבביה
 רליח" 3(ס"ל כחכ סריקכ"5 5כל כו' סורר לור)יח

 פירוט .מורר
 וס":נ טרטיל5י גנר5 ל5טמעיכן הכ5 5יכס) ר5מר רסייכו מוט5) ו5סי' כללמורר
 גיטין כננם' ננום5ל קרקט 5גכ טקוכין וכ0ס כו קוכין מוט"ל סורר ס"ל50לו

 קסיר5 ו5ין סגי רסו5 ככל ס51 )סקכוח ט"מ קכ, ו5גכ דמורר כיוןוטטננ5
 סריטב"5 ננל5 סיכן גרול 1טל5 ריטכ"5, כטס ס5מס"1 טכ"ל (ס כרכר)מיט5ל
 נרעח עסיננמ"כ כ5גנ, מטלטלין קונין ננו50) קרקע ד5גכ גיטין ננסכתככולס
 רסמוגי5 ננרתיך15 ט"ז כגיטין כן מוכמ רמחום' ר"כ סו' סט"ך טסכי5ו ירומסרכיכו
 קכחס 5מריכן )5 ו)כן לס סקכס גט5)ס כקרקע מיירי ט)ננ5 )ו רחקיףרמכ"מ
 נתורח ססוגי5 מפרטיס טסס טס מטמע רמחום' וכסי סירות, 15כל סנעלו5ין
 ר0"י לטיעת קוסיחס חקטס ר5כהי סקטו מרל5 5ו)ס ירס( )כחור"ס טיי"0חלר

 51ין קכחס כימ5 ל" 5ע5י הס"י, כמ0"כ 3!ס וסכרימ 5נכ כחורח ססוני05מפר0
 ונניירי 5גכ מטכי כט5לס דקרקט סכרי סהו' רגס ומוכח סירות 5וכ)סכט)
 טסכי5 ירוחס כרכיכו סוכימ סריעכי5 רגס 6"0 ו)סי"י סחו', כמ0"כ 50לסכהורח
 סחו'. לרטה 5גכ קיכין מסגי כט5)ס לקיקע ל"כ סי'סס"ן

 כג!טין וריטג"5 51"0,
 ע"5 כ"כ גיעין מכו5ר וכ5גכ פי"0 סט)יח 0) סרקע ט"י טנניירי לי"5 סכי5ט"ז
 ומע)ע)ין קרקט רכטען טויכ ננ"ר כ"כ מוכמ וכן 5מד, 0) וה(רטיס סט)ין סי'רוק5



 מ"ראמרלד

 ריפכ"5 ט) טסקטס סקפ"5 ס"ו סי' 5ו"ח מסג5ון נט)ס 5)ס סליט3"5 ורברייחר,
 קנו סייך 5יך ט)יו וסט)י5 ננירו 3קנו 3סקרט גס ריחרן רסקטס ננ"מ33"מ
 קונין נ"כ 3ט5)ס רבסורר סו3ר רליט3"6 ר5סטר ס5ו"ח ומחלן 3סקרטננירו

 ב3נר רננקנין כ"ח 3ריט3"5 ננ3ו5ר ט3סרי' "ו"ח סנ5ון ר6ס ול5 טיי"ט,3ח)יטין
 3סקלקט רמסכי 6נ3 )קנין ומרננס סריטנ"6 נטס 53סס"ז ססו53 כננוננוט5)
 3טו3ח ננסני )5 רמ)יסין וכננו טויס רסס פ"3 יו"ר 33"מ מלינן ו53ננח3ם5)ס,
 רננטכמ") 3י( סי )רססמיס 3ס6 5"ט 53מח י6"כ ו5כמ"ג ט"ט ב5ג3 לןסכ5ס
 3זס סעיר )5 וס6ו"ח )סקרט, מוט5) סולר ע"י סקרט ט) 3מנוז 5חריוחקכ)ח
 סי' סקלסימ ט) נם 1יס)5 סנ"), 163"ח ר6ס )6 6' ו' טסמיס יטק3 3קס)ח1סג15ן
 3סקרם' 5מריוח ע) מירו לקכס סוי )ננוס 6מירס רט"י לסונריס טס 1סכחינוחט"6
 3יס כ"ו סי' ילמק נמ) כסטרו כח3 טכן ר6י' 63"י )סנ6ון )כ6ורס מזס1יסי'
 רס5 ס"ז טוינ-ר"ס )"ו חוס' טסמ,ים ק15ס"מ קו' )חרן 3טומי 1מרג)6סלט1ן
 5"ע טננטט3רין סטומריס )רעח חורס ריררס מטוס טומריס )ר' סחורסרמיי3ס
 ט5ומר כמו רסוי 5צ"נ רסטור 3סקרט סחורס גזרס ו5סי"ס 3חירס סכחו3)כ!

 1)כן )ג3וס ר6מירמ מי)ח5 סך בטומריס רייכיכן ר)6 מזיכן 6"ל רטחו,3סירוט
 1נמ) 3כעי סנ15ן טכ") קלוס"מ קו' ומחורן טסי 6י)ימ6 רקנין מירו 3קנומטני
 טלנר סק"5 ט"ת סי' 3קלוס"מ ר5: ם)5 ע)יו מ6ר 5חפ)5 6מכס סנ"),ילמק
 ט) רטחן )סוף ירדס טסהורס כו' רכחו3וח סקו' ט"ס זס סמירוט 5ה ר5ססו5

 קנו קרקע טכירח ג3י ר3פינן נס5 נ"מ נ"מ סחו' קו' 3זס תניימכ כי',סטומריס
 סטרס טסחורס מטוס וסו5 בע)ננ5 כ5נוירס כסו5) )סיוח ט"מ ממתנס וגרפמירו
 סקלוס"מ ננקחס ז5ח ונכ) עי"ם, ננס:י )5 6מירס ומטו"ס )סחחיי3 ררטחן5ט"נ
 ו5ננ5י מירו קלו לפינן כסקדט רנס וטי"ע סרנננייס ט) סק"נ( ט"6 נ3סי'3פ5מו
 1סכ5 סקלוס"מ, פכ") מקנין נרפ )5 לג3וס ו5ננירס כו' )גכיס 5מירס 5נ)רינן)6
 וסו6 סנ") ט"ע 3טי' טחף כננו כנ") רכחו3יח כחו' ט"ס סקלוס"מ חירן)5

 ט) )5 35) זס חירוט עסטיק 5ננירס פ) ורק סחורס ג,רס )5 קנין רפ)מטוס
 ילמק. כסנמ) 1)6 ונס"ננ קלוס"מ רפה- וזס לקכין 5מירס ובסקרטקנין

 כמו 335 ננסכי 3ט5)ס רקרקע )סיכימ סכי5 ם)5 סט"ר טי מ5ירנפלאתי
 1כן כזס") סכח3 חהק)"ר( סי' ח"5 הרסכ"5 )מחטו3המכירוח

 מ1ט5) הי5 5ס וכן קרקעוה מט5ר גרע )5 ור6י ם)1 סו5 05 סככסח ניחמקוס
 6מרחי כ3ר הכנסח ניח ופנין נ,ס") ס1סיף חק)"ס( )ו3סי' פ"ט כו' )יומוטכר
 כיו"3 ט) ט)5 וכמדומס ט)יו טננקנס סטיט5 ננסל'נ קנ1י מקיס לו יטט6ס

 -ט5)ח



-

ה מ"ראמר
 מ)5 ירופיס )נפליס קנויס ם5ינן )רניס תסוריס טסן ככסיות 3הי פ) מ)מםמ)ה
 כמוט") יס 51ף ננקוננות 3סר3ס טנהגו כמו )יטכ ירו2 ננקוס )פ5כוו מיחלטכ"מ
 ותטו3ת ננוקמ) קרקע ט"י לסקגות סיכולין רטכ"6 רעה נננימר נסךי' סרי ת"ט,כו'

 נ,ס. סרגיט טלמ סס"ך ט) והמיסני ר"ב, סי' ורע"מ 3ר"ננ נס סובמ זססרטכ"6
 מעכירס( ס"ע פ"ג נסרמ3"ס סל )חירוטי טסוי מקיי )סי"1 ר מענרנין

 סננט)ט)ין נקנו קרקט 336 נו' מחרה 3מרעס סמט)ט)ין סי'מפי)ו
 מפיג וסרמנ"ר קנס, למ קרקט 6גכ קנס 6:נר )מ ו5ס 3הוכס 5כורין ט6יןמט"פ
 5כורין 5פי' 3עען וקני מג3 )פו)ס 5)מ 35ורין למין 35ורין 3ין ססרם ם5יןטליו
 כ", רקרוסין 3סוגי6 סחרפ 3פיריטו סרמ3"ס 3רטה סר"ן 3טס וכ"מ 3ס"סט"ם
 35) 35ורין סי' )6 06 3טינן וקכי מגכ 3טיין )מ 35ורין וסלכח6 סמפרםט"5

 וגיטין מסוגי6 רעו סו5י5 ססרמנ"ס )טכ"ר ממנס וקני, מג3 3פינן ל536כורין
 )6 ס% %לב  בחורח  סי'  טב%ס  רט"י  סיית  פל פקטס סרסב"%  רסנס סכ"),טק
 עסרס ו)כן 35ורין 3טינן )6 סמ כו' רוכת5 ס5י רייק ומס 63ג3 ל3ורין3טינן
 לסרם ןמ"מ מוכרח רסרס"י סס"י וכה3 ט"ם, ח5ר 3חורת מלמ מנכ כהורתר)מו
 3מין וח5ירס רגיטכ מרטחי' ס)יק )מ 6כתי טכסיו רבמ רה5 ח5ר מטטסכ5ן
 סרט3"מ וסיטת כו' סגט כתיכת קירס ס)ס סחלר גיס" בטיכן המ ומייככ6חר
 3טען )6 3מג3 סמ סרס3"מ קו' תט6ר מכתי ו)סי"1 3ס"י, טיי"ק 53"ענטמך
 3ירס כגט 3ו מנירס סיתס 5כולין סוי )6 ר6ס םמיט3 ק5וס"ח וטי'35ורין,
 ותסהח תיחר תיזל ר63 6מר רלכן סך"ן )סימם"כ י") 5נננס ומכמ"), פ"ם 3ירוותטיחס

 יורטין סיו ו)מ 3יתו ו)סגור )סתוח סו6 ררך טסרי כמקלס נר5ס יסי')מ
 )ומר מוכרח יסי' 5בורין יסי' )מ מס 61"כ ט"ט, כו' )סקכוה כרי ססי'סרו5יס
 3ט3ת וקני 6ג3 יננר 6"5 ו6"כ. גיתס בס ריתי3 לוכת6 ס5י מפר ו)כן וקני6ג3
 3הורת ול5 6גב ר3חורה כרם"י מסרם סו6 רגס חומר כננין סרננ3"ס סיעת61"ם
 סרטכ"6 קו' הקטס 51"כ כסרס3"מ ר)5 מוכרחח רם"י רמיעת סס"י וכמם"כח5ר
 35ורין טסי' רסיכ6 רינו חירום סרמ3"ס סו)יר וע,ס לכורין 3טי )6 6גכס5
 סוי 61"כ גיט6, בס ריתי3 לוכתמ ס6י רוק5 ר63 מננר ולכן וקני מג3 3טיכן)מ

 )מם"כ )ית6 ו)סי"1 3ט"ס, ככון וזס וקני, 6ג3 3ט3ת )ומר י5טרך 1)356ורין
 ו3סכ"מ 6ג3 5"ל רב3רי6 )חרם סק"ג( ק)"ו סי' מלו5יס )מ3ני 3ספרוהק5וס"ח

 6ער כ6)ו מוחו ורנין  ברבריו פסלר  ויטכ"פ סספינס פ' סכימוק"י טכת3 כמו)6
 טסקי)1 וכעו טע3ורי' וכ) 6יסו )ומר 6"5 )ח3רו םנתן 3מט"ח ט)יו טמוט) ננסכ)
 5ליך 33רי6 ומ)ו קיימין ר3ריו תכו ממל ט)6 ומע"ס כת3ו טמומר רטכ"מנגט

טי6מר-
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 מק5ר רסכ"מ ת0כי בסרי' 6תר רל6 6ע"נ 3סכ"מ ר6יירי ו03,ולק חכו,סי6מר
 )6 ר35ורין ריכו סרמנ"0 מכרימ סי' ל6 סוג ס6כי רטכ"מ 61"כ עיי"ט,רגריו

 ט) ריכו מירוס סוכר 6וכו רסרמכ"ס ומוכמ וקכי 6נ3 סי6מר מקו0 רכ)3עיכן

 5נורין מהכי 1)6 3עען לעולס וקכי ר6נ3 טתמ)יע להר36"ר 6ף ועכ"פהק15ס"ה,
 סכ"מ 0י' ר6ס להר6נ"ר נס רין מירום ים מ)ו6יס 363כי כק5ו0"מ לרעח36ל

 גטכ"מ גס ור6י 35ורין הי' )6 06 36ל וקכי, 6נ3 3עי רל6 ס5נוריןמסכי
 5נירין 3עיכן ר)פעמיס ר"3 סי' סרת"6 נסחימח 51"ע )סקטס"מ נס מהכיל6

 ורו"ק. וקכי 6נ3 6מר טל6 גסכ"מ)ק5וס"מ

 לס5לס מחכס 3יו י"י 3סס חו' ם) 3מילוק מי6ו ע"ז יניעיז יי"חרנראה
 לזמן וסוי סלו6ס כמו יוס ל' ט6ל0 רסחס 6,י) )עעמו יריחמסוס

 עירוח, 6וכל הגע) 61ין קכחס גרין נ(ס למלק לו מסחנר ל6 לכן יוס ל'קנוע
 יוס ל' ס6לס סחם גרין סחוס' געל ר"י גרעח קמ"מ סגח נחוס' עיין6מכס

 מם6"כ כ(כרון לו וכוחג לסכמס סמ)וס מיטם ספיר רגס)ו6ס סס ומוכמו6כמ"ל,
 לפ"ע על סעונר וליכו 6"ר רר"י עפימם"כ סוכמ, ו6יכו (וכר נעין רמו(ירס6לה

 סכמח 6מ"כ י(כור כ6סר (מן ל6מר ממר ער יחגט ול6 יסכמ נוע6סכמלוס
 כקע ול6 עריס ג)6 מנירו 6ח סמ)וס רוק6 לג סכקע מס ספיר ו)כן06400,

 6חי ול6 געין סרר0 רם6ל0 מסוס ו0ו6 לר"ח יוס סלטיס ג"כ רכוי ס6)סנס
 מסוס )כעור סכפקר על יעל0 סת6 גפקרון 6"ר ר"י כקע )6 ככו1"כ סכמ0,לירי
 מעליוח6 מ6י רג6 6") ע"ג ת"ס סגועוח ועי' עריס, געי 1)6 געין מחר סקרוןדנס
 כו' לסר"מ לומר סיכול מחיך מסכמ"ל היכ6 רהמכ6 רכחג סומרין ס3וטח6"כ
 לכעור )גו ע) סיעל0 רממסם ומסתע ע"ם כו' יטע"מ כו' געריס )ו ר6פקירכו'
 ס6מרתיס סעירו וכגר סער, 1ל6 פרי0 ל5 תס"ה כעי ול6 גפקרון מייסיכן)6

 ונכח3 תררגכן רק גטער רערוח כ"ה סי' וממגר 0רמכ"ס טיעח על (ותסוני6

 יר כחג ע"י כטקרון ס6לכחי ונת"6 ערעחי לומר כ6מן 06 סיע סי' עי'יר
 ופקרון, ננם6)ס יוהר נסלו6ס לכעירס מוסם 6"ר ור"י מייכן עכ"פו6כת"ל,

-
 ורו"ק. קת"מ( )כסכח לחגוע יטכמ ססמלו0 מטם ים רכה)ו6: 6"ס ולעננס"כ

 זס עס יס מסר לנמו) יסי6) סל מכהנו )יט3 ייכי0 3ם3עס 63יהיףקנה
 מכמ0 י(יף 53כע0 רי(יף רננ6ן 6מרי סהרי, 3)י למכרו 6מלולס)1ח

 6תרחי 651ח מנננ"מ למכוט ו6הי יחיר6 וערמ6 )קסרי יו5רכו 06 ונסעעמיס
 ככ)ע"ר. נ(ס ול0קל לסמוך מה ע) לסעיס סיט גע"סלגיר

 ספר לקכוח )י טרמן נם"ר מגי"ן" "חסונוח נסערי זו חסונס סכהנחי ור*י44ך

ככגל-
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 יסודס" ."3ן טו"ח י5") ר5(עג13ים )יעס 35רה0 ר' סנרו) )סנ5יןכ:נר
 בזה זל") ב)5יער ר"י כנרו) הג5ון ט) סטו"ה ס3י5 ק:"ג בסי' ור5יהימסרטקבולנ

 בזס") מסיי0 36) סיהר, 5י,ס 5חיי )חהור העלוכ1ס וכקי5וחו כחריסוחוטפ)פ)
 )ס"ע מטוס רעובר כערי0 ט)5 )כ)יוח ר5סור ססו"ע תססק )יה ח)י)ס )ריכ155ל0
 לפימט"כ ו5סי' וסר5"ט וסרמ3"ס סרי"ף סר5סוכיס כ) רעח טזסו מכטול חחן)5
 ע)יו תנ5 נזס וסחסר )ע5כ)ו ק))ס נורס כעריס טל6 גמ)וס מ"מ ליכ6 רלס"עכסי

 וס5ריך קכ"ך נסי' סוסיף יסורס 3ן טו"ה וסנ5ון ילחק, סרי סנ5ון עכ") עוננרכת
 סרין .)עיקר טכוגע ומס ניס") ננסייס כו6 וגס מריסיס נרבייס טריות5 )בקטג"כ
 )יטנ ברומק 6ססר סו5 מכסנ5 ו05 כרין ט)6 עוסס נעדיס ט)5 המ)וססכס

 5ססר 51י לזס זס סמ)ויס סוחרש סמס עריס 3ל5 )ס)וות טסכוסגיס טלסיותסמכסג
 5"5 כמו וסיי מסלו5ה ס5חריס טירעו ססומריס רגון ט5ין נערי0 זס )עטית)הס
 לסעעות מסקרי 5סקורי וקרירס וכר גיניח גני ע"נ י"מ 3טנת ו5מרען 5חרנעכין
 זוכיס סמס )סס מט)מין 5מ"כ ו6ס 6מר 3עכין 5"5 ונס 5יסור יעטוט)5

 .מן.-
 ס5עס. ס5כטיס גס 5יסור טעוסין סטיק6 )כך רעח0 ט5ין וססימייססססקר,
 ר)יסכ5 כסטע5 לס"ע ע) ועוברי0 סיחר טיס גסם 5ין לכך לריכיס ט5ין 15סומרי0
 לרעחי דזהו ערי0 ב)5 י)וס ל5 5עי"ס ערי0 )סזדמן טקטס כ(ננן ו5סי'רקויע,
 מע)י כסכי ר6סי' )5טמעען רט3ת6 מע)י כסכי ר"5 )ו טלמ ד5מייכן סט"םכוכח

 טריס טיני6 רניכ5 פ ט)מ 5סי"ס טער5 ו)כהוכ עריס )ס3י6 קלר רסיננןרטכח5
 )נמירוטי כס"נ מלעו 5מכס 05 וככס יסורס, בן בסו"ת כנ5ון עכ") )ער כככוןוסו5

 טיסי' רבריס טכי 3עיגן יוסף ר)ר3 כתב יו"ע ס)ו5ח נבי קמ"ח( ט3חרטב"6
 . מרעחו ל1 )סמייר ט)5 ס)וה יך5ס ט5ס ברעחו נעס"נ וטיגמור רוק6 ל6)סבהורח

 ומממת ריו"ק כט'5לס כ"1 5ו)0 )ו, טרינן רוק5 151 מהכס כעין דזו 3כי"ד יחבעכו)5
 05 ט5ף )ו כותן ס51 כן טע"מ לומי ס)51ס נסח0 5נל )מיהנפ 5ף כיחן )5זס

 )סטמיס יט ו6ו)י מ5ר, מתנניס דבר זס נמתגס 15 )ו כוחן )ו ויכסוריח3עכו
 ע"מ ס)ויה 05 ר3חי( כ)ס ממס' ס"ס )סבריית5 ב)טון יסודס כן סהטו'רברי
 ט05ור 3עריס ט)6 נמ)וס סייכו ע"ט, )תנוע סל5 ע"ץ ונסנסוח לסרועט)6

 יטלס 05 )תנוע ט)5 ע"מ )סלוות ע)יו 5"ן רר"י וכמימר5 ע"ס רב"ננככריית5
 כמוט"כ יוסף )י3 יו"ע דס)ו5ה כס5 מחכס וכעין ממע יתנע )6 יטלס )5ו05

 סג5ון )ר3רי סנרייה5 כוסמת 51"ט עוי, )סכי ע) יעכול )5 15 ורוק5סרטכ"5
 כו)ס סעו)ס טכ) )סחליע סו5 . מ5ד זר דבי לעכ"ר 5ו)ס יסודס. 3ןהסונת
 עפקיר טכ51 יותי 15 נננתכס ל1 כותן סו6 סנמ"מ )ו ימזיי ל5 ט5ס )כויןננחויניס

-
מעוט
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 6טטר ד)6 ננטוס זה וגס סהטקר ת; (וכ: הו6 ו:נחזיל ננט)ס 6מ"כ ו6םתתוכו

 ו6יכס סרמכס ננחוך ממ"מ כת)וים 61)0 )טייע, ע) פו3ר כן ט!סה 6יכו ו6ס6מרח

 חולס ס) )16 פ) עובלים הס 63מח תז: ז0 )י)ווח ויקיקיס הלריכיססומדיס

 המירס פ) ת6ר ותחתיה )י סוס 6יכו (ה וכ) כענירה, סנ6 ת5וה הו0 ו6"כ)ט"פ

 וכ) פו)ס וסלריקי ודור רור ככ) הג6וכיס רנוחיכו כ) )(0 לנ סתו )6 6יךה)1י

 6מר מסד הגתי)וח עתור )הרם ופ)ו) כזו, גרו)ס פו)ס יפטו )6 יסר6)קה)
 פותר, סהפו)ס 0עמוריסמט)טה

 3ני הס נ3י6יס 6ינס 61ס חויס יסי6) תכסנ בע"ס ס63יחי )טי"תארלם
 תרח ט"י 3כיו כ) סיוכט)ו המסר פתור .ר6ברסס לזרפ6 ומסנכי6יס,

 )ו תוחר )תהיתן סת)וס 6ל) ס)וס רכתומזק ע' ריות6 מס5 הוכחנו 6(סממן.

 יריו )יטו) בתומזק 3פ5תו ק"ז הו)ין ר3 6תר זהור5 דר3 וכה6 פריט ב)6)ה)וחו
 נתפוח פסקכו טכ) ס))ו בפחיס ונור6י 61מרוניס( קס"ט סי' )6ו"מוכתבו6ר

 )כסס"מ 6ל)1 תומזק ט6יט )תי תתוכו יתסור )6 כור6י יטר6) ס) 0יקוס כ)וסתתון

 ט' ס" בחורס בתק5ופ סג6ון סכמח פעט כ( וכרותס. וופקסי) ב)י )ה)וחו)בטומ

 רגורס סכחב תס 6תכס ה6ירנ6, היתר )הנמחו יס כיסח סכופח סחקכווסטכטו

 היסח סנוטח טנחקכה ט6מרי הונפו מ:ס סע) 6וחו סימסדו )ע5תו ק))הסת)וס
 חתוה זס ספו)ס קו' תיסב ובזה ט3ו"ס סי' ד)6 התטכס כזמן תט6"כ פתויחטסר

 התיתר6 רעיקר ג( כ)). תחניחין פ) ו)6 יהור6 6רב יהור5 תר3 סעו)סרקיטיח

 יוס )' ס)ו6ס סהס ססי' 16 רוק6 הי' כסירס תמסס )פ"ט טיס רנ 6מררר"י
 וכוחנין כ' כחוטח 3ר"3 כתנו6ר יוס )' חוך טיסןפ טכימ )6 61"כ 6'( נ')תכוח

 )"ט, סי' סתססט וטפר סק"מ )"ט סי' כס"ך זתנו נוי רהוי )טרופ פביד ר)6ונוחנין

 יפ)ס 1)5 יכסור )6 ו6ז בעךיס )ס)ווח )חקן חקגס 5יס ר3 6מל ר"י 5תרו)כן

 ס6ירנ6 תם6"כ זתנו, חוך רסוי )טטו; יכו) )6 וסרפחי הפריס תממח )כסירע"ר

 )סי יוס )' ה)ו6ס רסחס )דיכ6 )יח6 רפכסיו סקי"ר( ס"1 סי' )3תנ"6סת3ו6ר
 רר"י רתיתר6 רינ6 ס6ירכ6 1)יכ6 טרפחי )טפון יכו) 6כחי 6"כ הננריכוןתנסג
 ותזס )כסור רומו פל טיע)ס ססינה תס6ח סכמס תסיס המ"ס רפיקר ר(6"ר.

 ססיי הסבועס יר6ח לפ"י קי"ג כ"ת "ספ"1 )טיעס"כ ו6"כ סכמס )ירי טיב6י5תמ
 ותתי)6 )כסור רוטו פ) יט)ס )6 6"כ היסח טכופח סיס ס6ירכ6 61"כ רכיר,תדכר

 טת6 תסוס המטס רפיקר נחורס סתקלוע סכחנ ר)טי"ת ה( סכמס. )ירי ינ6)6

 ב)י )ס)ווח ר6סור רב 5תר ר"י ל6תר 60 ע"כ 6"כ יסכס ת)וס סטק פ)יו )ויס
 כתו יינו כ)) רב 6תי )6 קת6 ))יסכ6 תס6"כ ת"ג קרוי )יסנ6 )מר רקפריס

סנחב6ר



מ מ"ראמר
 )מ3ירו טהגיה יטכמ גוס6 סת)וס טכנ6 סמטס דעיקר כקכ6י ו( לעי).טכח63ר
 לירי י63 ותמי)6 3ע5ננו סת)וס 1טכמ סיכנן סננטך ,3הון ננפוה הרבס )1ריס

 טע) 6וחו יהטדו )יח3פ וי63 "מ"כ יזכור ו06 סלוס 3יר ננננתו סיט"רתכטו)
 ט"ג( זופ6 ר"6 )ננכנס' ס63חי וכ5טר נג,י)ס, יוכק) וס)וה 6וחו ויק))ו חוכפוחכס
 סננ)וס ננ5ד גס סכמס )ירי טי63 סר3ר יננטך וטל6 )חניפ פ"ננ ס)ויח ס)ויחו6ס
 יטכח טמ5 יר6 טסו6 ננטו0 ויו"ט 3ט3ח כח3 )ידי י63 דסתלוס קנ)"ח()סכח
 ס"ק ר5"ס טי' חו"ננ וט"ך סננרדכי טכח3 )דירן ו)טי"ן סכ"ל, טכה ט0בטרט"י

 ע"י כננו"ננ רק טרכסהכו טכל טו)מכי כרין כו)ס רס6ירכ6 מ' 6וה ט"ג 3"תו3חט""י
 טכמס )ידי י63 ו)6 סת)וס ננ5ר ר3 כננטך ו3)י 6יהיר 3)י חו3ט 3יר6י 6"כתפוח
 ס)וס ו)6 סננ)וס )6 מכמס )ידי יכ6 ו)6 כ)וס, ת5ר כמירה )ידי י53 )"וכננני65
 3ם"ד. ו)סחיר )סקל ל5דר וו 3חטי3ס סכה63ר טעכני0 תכתס ועוד )ננכסי), 5"חוטו3

 3סכקסו סנעוס יכחו3 ט)כס"ט כנ6ד כנסר6וי זסירוח ו)יחר ליעיסס~למלמ
 וגס סננ)וה. יסכח )מ וס טתחננח וכך, כך ננעוח סך לס3"ס ט)והוכדוכנס

 ויטימ )כטור וכטחד יר5 יסי' 3טכקסו סגננ"ה 6ח רוטס טסננ)יס כטרו6:הלוס
 לרטוס טו3 וכנהיוח היט3, יוכור סמלוס ונס סו6 ג0 יזכור וטטיר ננכסירסרעהו
 חן טי6ננר 5ריך )ס)ויכי סט")יכי נין חלוק ט6ין )פז מנלסון ור"ן הי' ותי'לפ5תו;

 )ו י6ננר ל6 ננמכירו ד3ר ססו6) סע"6( ט"ז סי' 6ו"מ )ו3טי"ע פ:") וכיו"כ)י

 ופיין )י תן טי6ננר 5ריך להט"י)כי ס)ויכי 3ין חי)וק ט"ין )וז ו3לטון כו'ה)וי:י
 6"כ סק"ג, כ"ח סי' נ))61יס36כי

 ס6ידכ"
 חטן טסו6) כ3 כתי )פז 3)סון טננד3רים

דסרר"
 6טי' 3פעי' סרר6 ד)" יין כיי 3טו6) 36) )ה3יע, יכו) )")הר סן 3עין

 י6תר ו)כן יו0 )' ג~כ )ייטן )פז 3לטון וכן לכנלח3 ו6הי יום ל' נ"ל ט")סב)טון
 טסו6 )ייפן )סון ול" "גננ"מ נניר גי1 טי6תר טוכ יוחר כנע"ח ו"יכ ע"ט, כו' )יחן
 ני3 16 לי חן )טון 36) כיחכה, ט)סו65ס כיו ט6)ס 16 ס)ו"ס פל ה)טוןכופ)
 ירטו0 וכ"טר כס)ו6ס, 1)6 ננ.ד )ס)ק ק5ר זתן פ) טסי6 סטוסקים תטנ7פוחתיר

 )6 6"ר ר"י כי 3ע"ה, מנחכ6ר כתי יס )סיחר ררכיס סרכה 3יר6י "5)1כננל1ס
 ק5ר וננן פ) רה)קיהס ס6ידכ6 ננק6"כ יוס )' )כהס"מ זננן ומטך 3ס)ו"ס רק"תר
 )כסירס חטט ו6ין כ)) ר3 6מר ר"י 6מי )6 נוד6י כו. )י הן ו3לסון יונ)י0,יוס

 ס5קיחס 56)1 רוטס סננ)וס 6ם וננכט"כ סלוס, ננ5ר ול6 הו7)וס כ~,ר )"וט;הה
 3כ3 דטכימי נני)ה" 3ס6י לפיין ורככן ננמרכן ו3ננטוח6 ככלע"ר. הט[ סיס 6ין3יר6י
 וטפנני יטר6) פל זכוחן ))ננד לננפטס ז1 וס)כס טננפחח6 1))3ן )3רר טפס ו3כ)פמ

 )פננ5 כסוד6ס וטהיקס וכ)) כ)) ננוחיס ט5ינס וס"תיתיס הר6טוכיס ר3וחכווכיכווקי
 בס)כס. הנו5ויכיס 5יון" 3,,טערי 3וס רעהם חווח :)סניר הורס, יטר") מ) ו)ננכהנןרכר



 מ"ראמומ

 באנרהמאמר

 ארנן עד ויכא כו' לדור לאמר גר אל אטר ד' ומלאך כ"א( )א' הימיםדכרי
 רוד ויתן כו' מיא ככמף אקנה קנה כי לא כו' המלך ויאטר כו' סלא ככסףכו,

 ויזכת ארנן כנין ר' ענהו כי דור כראות כוי סאות שש משקל זהכ כמקוםלארנן
 הפציר דארנן שם וטכואר לעולה", מזכח וזה אלקים בית הוא זה רור ויאטרשם
 טלא, ככמף רוקא דכריו וכפל נתרצה לא כשו"א ורור כמף כלא כסהנה לקחהאותו

 ישראל שיכל ורצה המקרש בית יכנה ששלטה העתיר את ראה שדור משוםוהוא
 הטקום כקרושת והרניש שם( כרש"י )הוכא כחז"ל כמכואר המקרש כמקום חלקיהיו

 ולא שם הטיר ויזבח ולכן השי"ת שם ושענהו טאר טמוגל שהטקום שראהשאחר

 כחמשים עור העצים גם ושקנה רור ובמצודת כ"ה( כ' כשסואל )ועי' אחרכמקום
 נתן שארנן וימעון הזה המקום על טערער מהזמנים כאחד יבא שלא וכרישקיים,.
 )כתוכות כמבואר ויהיכ הלוהו כעין ו'ה" ככורו ומפני דדור כימופא מפניכטתנה
 אכא וכת ר"פ כן שי להאירומין לכנום מרימר כר יחודא רכ רצה דלא א'(כ.ג

 כפיה כעין לכרחא מכרא אחמנהא עכורי כבורו ומפני סחמהו ינרום שלאסוראה
 המקום על לטעון הרורות כמשך שהוא מי יכא ושלא כסיפא, מפני כ"כ כ"מועי'
 ג"כ וזכין רתיוהו סיא ככסף לקנות דעתו על רור עמד לכן ויהיכ, תלוהושהי'

 יהיה לא אופן ובשום כ'(, מ"ז )ב"כ כע"כ אפי. ומקני נטר זוזי ראגכ זבינאזכיניה
 בשעה אכיכו אכרהט נם מעסא ומהאי מלא, ככמף דור שקנה המקום על מענהשום

 מיד ויהיכ, תלוהו חשש יהיה וא"כ כתוכנו אתה אלקים נשיא אמרו חת וכנישעפרון
 כפרפיות ומכואר מלא, בכמף רוקא המכפלה מערת לקנות אכרהם התאמין זהאחר
 וכשני התורה, טן למיצרים מכאן מ"מ( )ב"כ כטבואר והסיצרים המקח הקנ" מדרכל

 שנתנו המכופים אפ" סכואר המקרש וטקום המכפלה מערת האלה הקדושיםהמקוטות
 זהכ שקלי מאות שש הימים כדכר' ושם למוחר, עוכר כמף שקל טאות ארבעכעדם

 ואוסר ספרש והכתוכ כחכרון, והפערה הטורי' ההר ועוז, תוקף ככל המכירותונעשין

ויקם



מא מ"ראמי
 הע'ן ובל כו אשר והמערה השרה ממרא לפני אשר כמכפלה אשר עפרון שדיויקם
 ער נצהית לערות להיוח כו' חת כני לעיני ?מקנה לאכרהם מכיכ גבו?ו ככלאשר
 אומה מכל שתה" ממשלה מאיזה המשפמ וכיה שופט שום שאין הרורות, כלסוף

 זה. כל על לערער תוכל כעו?םולשון
 ענלה כהכאת הזקנים של הורוי סרר מכואר שכה שופםים בפרשתוהנה

 הטא על שייך וירוי איזה להכין ויש ראו, לא ועינינו שפכו לא ירינו שאמרוערופה
 חטאינו לולי רכש.ע כיו"כ מתפללים שאנו הגרול כוירוי מכואר הא הטאש?א

 לכקש לארם לו א"א כי מתודים היינו מה ועל ונכלמים בושים היינו יאופשענו
 והאכן הרמב"ן מש"כ ע"פ ומיושכ מכורר הרכר אמנם כוי, חטא לא והוא חטאעל

 מכיכת ולא הלזו העיר כמביבות נקרה שהאסון מפאת הוא ערופה עגלה שעניןעזרא
 לעורר האסון וכא שפ"ר של עבירה מעין הלזו בהעיר שיש לנו מורה זה אחרתעיר
 לשפ"ך, שכא זו כעיר שהי' נגע וכל ריב כל וזהו דרכם ולהיטיכ עצמם לתקן זוהעיר
 אכל כו' שפכו לא שידינו אם כי זה עון על להתורות העיר זקני מחויביםולכן

 להביא ועלינו העיר מתוך הרע יכער לפקח ראינו לא ועינינו בעיר השגחהמחומר
 החוטאים לכל העורף מן לערוף ואיתן ואטיץ חזק להיות העורף מן ערופהעגלה

 משפ"ר להמנע ולהזהיר שישגיח הנולד את הרואה חכם ואיזה בשפ"דכנפשותם
ומאכיזרייהו.
 ועולין ורצין שוים שניהם שהי' כהניט כשני מעשה ת"ר א' כ"ג כיומאוהנה

 על צרוק ר' עמד כלכו ותקע מכין נטל חברו של ר"א לתוך מהן א' קרםככבש
 ויצאו כו' הלל ימצא כי אומר הרי שמעו ישראל כני אחינו ואמר האולםמעלות
 כא בככי' העם כל געו רעזרות על או העיר על ע"ע לחכיא מי על אנו כו'זקנים
 צדוק ר' ברכרי עמוקה כונה כנראה עיש, כו' פ2רפר כשהוא ומצאו תנוק שלאביו
 העיר את רק לעורר יש עיר לאיזה ממוך חלל ימצא שאם האומה כל אתלהעיר
 ונקנה כ"י אחינו לכל שייכת שהיא כעזרה כזה ח"ו יארע אם אנל יוחר, ולאהלזו
 כל מעורר זה מאורע זהכ שקלי חמשים שבט מכל שלקח השכטים כל כער רודע"י

 כאו כהנים שהשני ע"י ישראל כל כרשות והתעוררת האות וכא עצמם, לתקןישיאל
 כלב סכין לתקוע בעזרה מצוה מלחמת קרכן כהקרבת מצוה רגש משום שפ"דלירי
 העם כל נעו ולכן ככלל אחינו ישראל כני אחינו וזהו רת. אש התלהכוחמשום

 דההתעוררות כיון ירושלים מהעיר שאינם כעת כעזרה שכאו האורחים אפילוהישראלי
 נדכ אהרן כני ויקחו )כשמינס הא ג"כ מכואר וכזה ישראל, כני אחינו לכלהוא

 שנדב כיון כו' יבכו ב"י כל ואחיכם כו' אותו צוה לא אשר זרה אש כו'ואכיהו

ואביהו-



 מ"ראמרמב
 צרוק ר' שהעיר כמו רוקא ישראל כל ברשות אירע והמאורע כעזרה מתוואביהו
 כתוך לכנום מצוה התלהכות משום ילרוה מעשה עשה נלהכ הינוק שהי'כשעתו
 עורף ולהיות להתורות ע"ע תכלית היינו ע"ע להכיא ישראל כל ועל כעזרה ש-חנכול
 יחיךית כעיר העזרא והאכן רמכ"ן וכמש"כ לשפ"ר וגורםים הטביאים לכל העורף,מן

 ישראל כל על ישראל כל של ובמשכן וכמקדש בעזרה כא אם כן כזה אמוןשכא
 כתינוק( ילרות טעשה )שעשה תינוק של אכיו וכא טהמאורע, התעוררה ע"פ א"ע,להקן

 כנו כי ישראל לכל וניחם המרומה ככור מפני לשפ"ר הכיא ודת מצוהוכשכיל
 מפרפר, הוא ועדיין נכוה ולמרר עולם להקן להעירם ישראל כל להתעוררתהכיא

 וקים. חי עורנו כי לחיים, כהקוה נשאר הוא וגם הביאהתועלת
 והכל וקים חי ישראל עם שעור הק', כארצנו מהמאורעוה וללמור לרעת עלינוכן
 נכונים, מררים להכיא השולמת הטמשלה ע"פ אומץ ולהומיף לחדש עליומהכהשגחה
 האומוה כל וירעו ויכירו מאלה טוכים ימים יכאו אכל ונאנחים, מפרפרים שעהולפי

 צרקנו טשיח כטהרה לנו ישלח וקרושו ישראל וגואי ישראל. לעם ישראל ארץכי
 מלא, ככמף מקוטו אה קנה שרוך ותפארהנו מקדשנו כיתויכנה

 רנבינןאהן מוהרי"צ הג' כהרכמאיר
 )פולין( רארושקאווייןהחופ"ק
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 הגאוניםחסכמת .
 5סרן וניח י5מק 51ס) כמשה 4ידןל סזס סססו 6קע ~"כ 6כיגם

 נסרוור 3ס46ו)6נק מו"ן סיס 5סר ונקין מריף ס"נ' מסר3 מ3סל"סכסי65

 סיע)ס סממ3ר 3ילי יעימ וסמי"ח ח"ו עס"ק סנירוט)ס ונטרוורווי)נ6

 %.)מו*ן סיקנ)ו סקס3 ו6מרי )רלנוח 5מך מקוס )ו וים)ח סלסום פזנמע)

 י:ס~ יצחק כושה ירס לרפ יר.ס גנלסימי
 : 51ם)ם מסוויס

 חי3קמנ יוארקטלכם עס"ק חרם9ז ניסן כ'נ סכו"מ ימימננפשס

 רידב דוד יעקב".ם
 סמוחם מקום-

 לרכו ס' נרגוח סיסוס מניח 653חי ס)'יז סססר מסמקנניט 6ככי מנ*ך 6כיגם

 מסן"י יצחק כמשוע ר' סמו"ן ו3קי מריף סנ' סר3 סתמכרס)
 סמקיס ח"י ה212ירישלכם כרס סקולם ע*ך טס ס6וו63:קע .יוי)כ6

 'מו3 ענק ו3כ3' עוב במקוס ו)סכיג מו3 כפקוס מו"ן )סיוס נפזרויס6

 ברלחיים
ן. - - ס -  

יו4,ש"4

 סנ' מסרג כנ.) סססר ע'נ "ק13 "יגם
 סמזי

 יצחק כ1שה י' מ.'ן
 מניסי"פ כסי65 ח"1 טס"ק ן2מביריעטכים ומכרס ווי)נ6מס6וו)6נקע

 חרס"מ 5וי כ"6 יוס כמחוסנ"ע

 ה"ו. וסמוסי מיפו קוק' הכהן יצחק 2214רהמ כק'כרנ

 . .=יקן4ז
 [8רי--מ

.- 



הסכמה_
 ס)יע"6 :יצחק ר"-ן12שה סמ6וס"ג לסלנ 5ני";פסתסישום נ0בע"ה

 כ) וימ)6 יחנרך ספס -יעזול זפס"ס 4בכמח 4ללי' ר' סמנומ סרב;3ן
 3ימר חריר 6ני כי עניכיס 3ם6ר סן סספר, בסרפסח סן )עו3ס )33ומם6)וח
 3ס5)מס . סר3ניח )סמינ סן ו3חס)ס 3חורס תדיר פוסק .וסו6 סתררם33יח
 )סרכ )סייע נרו)ס ות5וס חורס נרברי פעתיס- כמס ור3רחי.עמו כי3עס"י

 : סעגינים 3כ)כזס
 חוכ"3 ירום)ס פס חרס"ע תרחסוון :"ר רי יוס עס"ח63חי

 הכהן ישעי חייםי"ס
 וויס6קע 36ר"קכסי'-

 קשד2י-שציא-עיקיש

 יצחק כמשה ר' סתסורסם סנ' סך3 מ6ח 6י"ס תקנ) לעגהנני
 כע)ס ספר סו6 ת*ו ,4יבנירךעטרכם מכרם כ4,ע"5 בס)כססתפו)פ)

 : סרפוס כנניח כסי65ת6ר

 אלי"אברהם
 עיעסעינ6. 36דק"ק נמיכנל יךץי44ל מוכרי.ך כנדו) כנ6ון3סר3

 ןעעניוע מנעת ת, האשל מי מ"כ משנה למב[ ספרממגך
- - 5

1

 ונקי6וח כס)כס סמ5וין י4בדץכן נמעטןץ ר' סנ' סרב מן מכס פידבנרי
 ס"6 ו6קב) סחורס רעח פי ע) גכונס וחכוכה )מר6ס נמתדים6)וח

 ה"ו עס"ק יך8ןעטרבם סס וכרם יף)נ6 פ6וו)6גקע תו"ן סיס 6סר סתחברמכרב
 : נפזרו יכ6סמקוס

 חרס"ז. ניסן כ"ס ג' יוסו3פס"מ

 הורוויץ הלוי חיים שאול:"י:
 ' ח"ו קדיס6 3קרח6 .סטרים3מ6ס
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המכמה
 וק:ו3וה כ5לוק ימחרם ו:נפלפיל חייס מים כ5ר וחפר נחורס ומג6 ינעשמת

 ת"י עסיוק יך*ךעטלכש מכרס מו"ן סני סרכ מךכם 1מחוק נטיס כו"כוךרום
 : נחוןס סעח ךיצחק סעיכ 3הוממה דרםררס

 היככיי5 פ:כ'ק חרס"ז סכח כיסן כ"ךונפס"ח

 בלאזער יצחקנ"ס
ע

ד * ן  ע  

 הרס"מ ה8ש יבן כמן4שנעך ךקיךש שךנבי ר' סנ5ון סרכ ססויסנבם
 : וכו' מרמםווןף

 8484ש
 4ש,4**

 י ע,ן יע,ן, . 84
 מו"ן כלמס ח:ק סמחנר נע) כ:סן מ)תס ר' סנ5ון רניגי 5עלמדתי

 כ:ג יוסף רי סנ5ון לסמ ו5מר,4 וכור5ס . פוסקיס ז5")נווי)ג5
 פוכ ו5מרו ):5ו) 5יסס בכ,ק כם5)ס וינומ )כם סיס ו5סר מ"ח יוסףפורח
 כסעיכס וכסנחי נרח ופסקחי יסיס נן יפסוק וכ5כר ילחק מכס סרכסנ5

 עס"ק )ירום)ם כ5חי כך 5חר וסקענ? כנרו)ס ס5וו)5כקפ יוי)כ5 כפרוורוסרנכיח
 סנ5וגים 5ל) נם לננטסס וס)נס כס)נכ ופש)סו) כס)נס ורכרהיעסקחי

 פרוור כ:רט רכ )סיוח ל סנ' גי 1ס)מו דוך 5)יי סנ5ון וסרכ סל5גפ סמו5)רי
 : )מו"ז עס"קסכירוס)ס

 נדו)יס עיקרם סן 5)1 סטס"3 מגומלי ס)סס יי"כז ין 5מך 5י קי"נמכמחים
 יוחר כ5"י כסו 'מיניע -ככסגס )ח"ח ככיו וסנננר) ל5"י,סרר

 רוחנין סיול5 חרומס כזסר ככ' ססמיס סטר ס5"י פסטפ, כחו"ג סמיס יר5מן
 סחורס כ) -ככגך 5"י .' וםקולס סקווכס נ5רן )ססינ יכו) הסוכסוסירסור

 ס"ק ססומריס סק6לכוח ז' סקסרךין דיגי חמ)ח ססי5 לחורס טייס קכעחכי
 חורחגו )סממזיקים נוו) זכוח ססו5 "רן כגסונ מלותוכל

 ומסטי"
 נן נם

 )קים כן ר"ם 5מר מסמוסנוחי זסח"מ ירום)ס .ו5נסי וס"מ ירוס)ס')5גסי
 ח"מ 5)1 סכס טסכ)וח- כחיס נט)י. סכסי-5)ר זמורות- גתע)ס, - גנ5ן זו5ומס

 5ים -.
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הקרמה .
 90 עיין טלי6 ט) 6יחכלי6 רמתיס ליכעי וכו' 0וטס 0וף נתר' כו כסכל6ים
 ק5ט"0 וזורטן ומורמן סחורס -סממזיקיס סבחיס סכעל סכונס פרם"י 5"3מולין
 6מיס טבח סכ) סממזיק כין סלךמך כין עולמוח ם"י ו5דיק 5דיק לכ) מפרסיםים
 6ח סטוזר כל רסכ"י 6תר כ"כ ממימ זס עוכ יכו6 5ניסס ו,כוח עוכ יחרנס

 כ"נ ס' 0ופעיס יומ6י בן סתטון ר' 6ער סנ6עך סמכינס 6ח טוזר כמלוימר6)
 חנמומ6 ומורם פירס"י ט"ס ס' )עזרח ב6ו )6 כי סיייוי מל6ך 6מר תריז6ורו
 ר"ס וקכלת פקודי מורם טי' ס' 0ע.ף ויהיפ'

 ור"י.
 כחובוח ו0וף

 מס ב6ורמיס 5רס סב06ס כ6סחו זס כניכנם פעמיס וי5סאו *רבס ח5וספ. ומדרם רומי 6יס חווים נ"נ ופ0מים מכרכוח ו0"ו ברכס )ח"מ חכףמ"ב
 6ק )ת5יס. סיחן תס למ5וס חן 6ומר וי5ס"ע )בנך הן נכ0יך 6ח ממסיר6חס
 י6ירו 6)פיס 6)פי 6ל 6ף תתנו תד)יק כפסי6 נר מס מ5וס נר ושנממסיר

 ונוסף' מפזר וי0 מ0ך ממון תלמ כחובוק 0וףבמקותוקשש
 בחיס בט) טסור טוי

 וחו0' מי חעניח מטפיר )יחןבסבי) רו5ס ו6:י )וממין םימ)מ פרי0תחססרין..שכ"כ
 וימי פי זסר ועיי וס5)ימ ססדס תעסיר נכיו סגביר תטסס 'ר6ס פיתדרסגשכמומ6

 וכבר ו6חי בטלת6 ומו)ק בס6י.סלת6 ויזכס )טוחריס' זכס זבו)ן בברכח6מ6י
 וסממזיק סחורס .י'(. 0ס מי ן' )כאכ ס)יתו ססחורל תמז"לכחבחי

 : פתב"ב לר6וחנז:ס

 אי ריב~הנמושרשש
 ותמזיקס )ותרס סחורס כזכוח 6)6 ננר6 ל6 ומ)ו6ו סעולס מ6יא"ר_

 636 )ומוס ווק6 פי נ6תר )6 )לותריס נס לממזיקיס מייס טןסנ6תר
 6מר תחנס, רי בסס סונ6 רי ס~י תם? כזכוח 6ער ברכיס רבי בס )ממזיקיסנס

 ססקנ"ס סכרו6יס סיכירו כרי וסעטס ככוריס תעםרוח מ)ס דבריס ניכזכוח
 ובויקר6 סטו)ס וסיס 65ער תי )סכיר ח)מדכו סתורס כי מבר כנ6י ר' סכ)6דין
 ,יסר6) ססס ויסר6) תפס כוד6י מ:ס, וכזכו6 יסר6ל כז:וח כרכיס רי ל"1פ'

 סנכ~6 סנכור סמכם _ ילמוון ותכס סםס 6מ- יכירו ה"מ סע)יונסתדרינס
 וסמטסר סמלס כי מלס סונכ ר' כ"ד כטירובין )יסר6ל סחורס 6ח ל"מנורי'

 6תר סעעס וזס תפיסס יבק0ו סחורס כי ת"מ ססס סכסניס לסמזיקוסככוריס
 תכיה סו6 כי וטוד בכיריס תקריכ כ6ילו לח"מ דורין סתני6 כל ני ק"סכהונוח
 כ6רו0 וסו6 ס6רן, לס0ס סטולס 06 כן6 סס' ו6מרון ר6סון מסו6סם"י
 סנסס נוחן טסס . כומי ו)6 סמדס לי נהן סעלך כי פכי ר6סיח )ת)ךסעני6
 פ"ן- ב"ב ת5וח ט)ינו ילטתדנו סנ; סת5וח כ) . ננד . 5וקססקו)ס 06י רי ו6תר סטו)ס כ) כיכר6 ו)ומדס סחורס כענור י:יר סו6 כןוסעל
 דב"ב ד' רני6) פרוק כ5דקס ומע6יך כנ6' תכפך 5דקס ה' מ"י ר"ס ק"יתנמוח
 6)טזר 6"ר ע' סס תועב 5וקס טומין 6ס ותחכפר, קיים 0בס"ת ב' 6)עזרו6"ר
 נ0נר לב כי )מזבמ דומס- סטנייס ריב") רכי מננפס יוחר ב0חר סטומסנוו)



.
הקרמה -

 זוכס 5רקס )עםוח סרנע כמז3מ ססכינ? סים כסס 6תרכס 36יון."תי יטמור)שיןני
 מס עיין )כ"3, ו5וקמו )6כיוגים נחן פזך . טוסר וכט)י מכמס כט)י 3נים )וסווין
 סם"ס ככ) מפיזר סס כי )5ער 5ין 5רקס מכמי כסך ומררם יי עי מי 3,3ס"ק

 רממכים זך"י וסימן '6 קנ ס3ת ירומס וסמרחס רמ"ז סימן 3עור טיץ ופוסקיסוררסיס
 כסס סמורס מכ) סמרס טו3 כי מוסרי קמו ):ן נם6 עד' ט"עיכמות
 הליי 6ת חטזוכ פן )ך ססמר כמם*כ וסזסיר ס)וי ס3ע קירם ססקכ"סממגיכו
 ססס 6ת מקרם ססו6 מלוי -נרע )5 תורס ס)ומר כן פי"נ סמיעס ס'רמ3"ם.
 מ' רף כרכות פרק פררסו כמו ססכינס 6מות_ם)ו נד ומ65 סטו)ס 6חומ3סיל
 מוסיי 116 )קמת ר5יס סיו כס9 61) מוסרי קמו וכוו סערי ~ון סערי ססס6וס3
 סתורס ותזיק 3תורס ו6מן מזק כזס סספר 6ת תקמו כן סנסף 06מ)קמח
 6פ48יטסס וכ) מפ5ו סם"י 3תורת ז3ו)ון, ממח כי ת5)ימו תיפנו 6סר ככ))מטן

 : י*ע ט"ז האימץ נכסי' 3תורת סטוסק תס)יסי5)ימ

 )י

פת'חה
 ומחזיקיה לופדיה ההורהמעלה

 גס"ר .ע) מכפר סתירס כנ6מר חורס 6)6 מייס ען ו6ין מיים~14
 ור' 6כות ע"ו טרכין מייס, טן תורס 5נ6 מייס ו6ק מיים טן לסוןמרפ6

 מייס מ65 מ65 כי כנ6מר מורס זו מ5י6 )לת 6ומר נתן ר' מ' כרכות טיין:נחן
 וכן ת6מן ומ65תי ינטתי ו' מנילס כמז"). תורס ימ65 כתורס סינע נני כטרומרכר
 ס"ק )טסוה מעות )ו ממ5י6 כק3"ס 5רקס )טסות כרו5ס מי חורס סממזיקלטנין
 5רקס סרורף כ) וכוי כ"כ סס י5מק נרר' 6ותו מסייטץ )עסר טכ6 נתרסננ6

 ךססעיס מן 6ותו מסייעין )עסר וככ6 5רקס לססות מטות )ו ממ5י6?ק3"ס
 )נ6ו)ס חקנס ומ65נו ן"5 כם מל6 עו)ם קייס כ6יפ נפמות וממיס. )"מיומ6
 כ) סיני סה ט) טתרי יסר6) ונ) ע"ע יכמות רסמניס יסר6) כי סתורסמן

 6מו 3מטי וטור ט"ם סיוס עימר עמנו יתרו מררם )סכר6ות טתירץסנסמות
 ומס 6ותו מסכחין סעו)ס )6ויר כי165 וקורס כ"ס )' נירס 6ותהמ)ננרק
 וטחס 6מכמנו, 6ערת ימ65נו מי טמוק סתורס :י יעמתנמץ פמלפריןסתט)ת
 )נן ט5ומס קוסיס סיקםס )פעמיס ססתינוק סעטס . וזס )סטונ יכו) ינט06
 סונ6 ר3 6מר רכס הקר5 מ' נ"3 כנ6ו)ס' ינו6 סתורס ונזכות , תסוקס לתירסים

כז'



פהיחה
 סחורס ,ו טוז נס)מ ט., ממוח טז' נ5מר זס ט)) 'י' מס 5דקס י ונזכוח מסני'נז'

 נט"כ סחס .זו ,י"ס וזערת כ"ע חסליס מר"ר מספעיס שג מלרם קי"מ,כמיס
 - נח~יס' וממכמיסכמזמרין

 עמויכץ ססס ל רמאו סימן כי"ך - ומכו6ר )סם"י
 קרוסיס ו' מדרם -עיין ליכמכר- זכו)ון כמו סרכניס מן יוהר - סחורס)סמזיק
 לסווזיר* 5ריך ו)ימד ס)מד מל 5פי)ו 'ה53 פי וספרי .ז' פרק סהעסוירופלמי
 סג~יס .כזבות נסיס סנ5ולס ז6ת 'סמוח פ' וכזכר ככ") )יכולם )י וסיססחורס
 י63 יגגו גנמס וכזבוח 6סלים יוסנ חס 6כיגו יעקכ _ כזכוח ססליסי כיהכי

 ימנמו כזפות-ל6 -נו6ל וכ6_ל5יק כ6מור וזסר עקנ מדרם סטס ר6כי ~ויח6סנ~ר
 : 46'.ומגכי6 .6ת )כם סולמ: סנגי טגןי ענס הורת זכרו כזסר דרנו וטור-מעיך

 רכ~צהם בור6: יססי4אס זעור .חורס .מידוםי וממנר סחויס מליס,)סמ*קלכדי
 סממדסץ בנקוס .וככל 3י :.ךן וף זוסר סקדמס הורס ממידומימןסים

 6סכמיס 3ן ג'ט מלי6ס 633 וכן פמ"י הו"6 )סם"י מחמדם סממסחורס
 ג'3 ג"3 ו6מר מייך ק6 5") -מעח6 כס5י קו3"ס טכיד כנ6י 6") ' )6)י' גחןרכי

 וממזיק עיח"מ טיסק ס*עסם זס והטנקק הע ט"ז גכםיי.ימנ4מץ כחורסוהטוסק
 ס)וכנר י"ז ' כרכוח )סמס סל6 סלימד ם6מרו כ)סוגס דיקדקוכי

 טיץ 03 ספך ומחטסק סעיון לימוד סעוסק ס' וטיד סנלדרץ ממכיס53*נעס
 כ6יריית6 ' ד6סח) גם כר כ) רז6 יסתמ' ל1 וכזוסר,פי 6ור וחורס תלוסתורם
 מרמסץ וכפרע ממזיק ד6סחך' ימרמביל)ימוד- מ)6 )סון כפול כ6ורייח6ומפתיס

 טמך 6מיך ומי )קייס נסי )ו )סמזיק נדו)ס מ5וס חורס מירוסי סימרםמי
 )פגי סכ6 סנר מטסס )6 סגח נמר זי) ו6ידך סחורס כל זו כמוד )רטךו6סכח
 רכי 6מר 6' " דף כ' 3ג6 טיין כחורס גרו) כל) ,'זס ר"ע 6מר וכמר"רסל)

 ויסר6) 6כ מסממ סכן יסעכט ככיס כקר6 כך וכין כך כין כמרג", ססטקיכ6
 ימזוק 5ריכין דכריס 6)ו .כי וממזיקיס חירס כ)ימדין סכממיס 6כיו )כמומרו5ין
 פפורמיס :יון .סכיס דניס כדני.סים)מס- מרס והטכס ונממר פ'(ס כרכוחתורס
 מחני' .מ6רי' -ח"מ 6ף .סחורס 'מן ספורם 5רם כן מחיס מיד סמיסמן

 חורס- מירוטי .?מר5) ממגכץ מן יוחר מסננין מדפיס וסמיס כ6ורייס6מיוחייסו

 יסר6) .6ומרוס יכיסר 'עמי ;)5יון )6מר ו3מלק כמיני ס"פ ני-וכרט"מ ט"זעיין
 ביח מן *וחר עמיס-:גפםות.נרו) וכן עמי )5יון יכו6 כסלכס' ומ5ועיסכחורס
 רוד 5ריך ססוס ,סכיח )כין וסט)ךסס"ר דור כימי רעכ ויסי נררסן כמו.סמקדם
 פרק"ע 6יוסו :ם"נ .ברכוח -קמרס ודרם:כר ירוסלמי ספי6ס פ' )ענייסנמ)ק
 סננממריס'ומ)5כס 'סרום:כ) ')מס)י-נ'( דעסו ררכיך ככל כס חל4ן חורס נופיסכל
 ו)מד 3י גככיו,נ(דבםץ..כ'ע -)חי ')סמ,יק כונחו 5ריך כסס ומי ס6דס -יעפס6סר
 'מנו5ם ס?נ רמ"ס סימן י"ד סח"ח פ'י5 רמכ"ס6י

 מחורי
 סחוספוח .קומית

 6דס ' ממגניסץ (נגעס :יכ6 6מר ל"5,' מפכח מין ד"ס מ' קדוםי' 6' ז'סגסדרץ
 שעוסהיס .כל (ד"חיכי :חמ1לחןזיני:על וטם ' כ6מוגס ונחס גם6ת 5וחו .סו6)ין)דין
 ,ם"פ זוה6 הךיסיךסנמלסהכזסתע:וגו'-ןוכ6לי' נכר6 כי- כחורס ' כטכור י)טסוח.,5ריך

י"ך



פה'חה
 י"ל %ס מחוך ננ6)יס ו6חמנן ו:נדרם וקסס ס5ער מתוך -ל6. ננ6גק 6קי"ו
 כחורס ריכס קול רכחם 6ה כסעעו לסם 53ר ויר6 ק"י הסלי' פירםודוד

 חמוכס מחוך סרי ס"ח רמכ"ם לסכ6 טל ומקכל טכר ע) מרעס ויחודוסוכהפלס
 ועחס חסוכס סרסר מ"ע קדותק טיק )חסוכס )טורר 06 ני 65 %ס מחסי")

 ו)כקם חסוכס ו%יכק לנ6ולס מסונל ספ)6ות קן מפד ' ויר6 זוסרחרט"כ
 6דס גני טסרס מחון 656 סתו"6 ומסיק נ"כ מסימ מיכ6 כ"י ט).רממיס
 סכס סמ6ור כי פ"6 נדריס טיק נסמט וקולס מכרו טס וסוניסקיר6יס
 סטסיר 65 מכינס כר מע6 רכי 6ער )' קדומק נימומ 6כן_ 06 )מועכממזיר
 נוע %ח חם6 פי חנמופס ומדרם 6' 5'מ נוריס לומוח סל מפמולת 656מסס

 . 6ז כי 6' ליסוסע 6ער סכן ומ~ימ ומחעסר סחורס נק פרנמתו נהורססטומק

 כמף ילפו סזס סעקמ 6כ) חרומס ומורם כימינס ימיס 6ורך ם"נ ום3חת45מ
 ס" כ~ף ס"ע פסוע )מס כמו מוכרמ תורס יס סרן"ו עיק וכרמיס ומדוחוזטנ
 ס~י5רך 6סר כדיניס כקי סיסיס יזכס כן כסו65ס לינחן דמריפי מסוסמעוח
 כזכות נס מוד נעערי6 יק. כרמיס סדוח סחורס כפכימות כס וזסכהדיר
 ז' ניעק טיין )זס 5ריכיס ו%קס ורמעיס תפלס נס עסירוח מיני ל:) יזכססחורס
 מכי6 וססכח סחורס מככוד קי"מ כס סכח כחום' סס מ' וחעניח )"כוסכח

 )סס ניזקק 6ני ורממיס חמ:וניס וערכק ז' כ;4כות פ' י זועס וכ6)י'טכירוח
 כטזך נס)ת נ36ח זו טס מ"ע מוכס ס5דקס מן יוחר סנדול נעמ כמסדך נמיחס:5ל

 ן סג6ו)ס יסיס סמקדם כיח גכנין קדפך נוס 56 קי"מ זכמיס חורסזו



 ותשובותשאלות
 הורה. אלא סים ואין מיי:ם' טעמ נא יוקח לסיר היום תובב.א. ין4ךשכם פעה*קבעהית.

 כננמקטךש הב' והסיסן אלטבוהה. תוי ךוןנ[ך והסעע י'ג'ריא'5', ל.כ'לי ג'א'1'ליה'שנת
 : השנה בזאת ךנשיש נגי5 ואו : לפ*ק כ5ח ע5חתן-

 לטולס עו3ס מ3י6 3טתו פסוק סקור6 כ) סמעק רי 6מל ק"6 ף מ)ק פיבגמ
 טח סי6 טכסע -כי 'נ)בו 6מרחי )כן וכו' עו3 מס נטחו יככסג6י

 ג"כ נק' וסומ חורס מתן יוס ס3וטוח. ער3 יוס ססו6 חורס מדוסי )מדםרלון
 )מ1ני ס' 6חס 3רוך חס)יס נח' 6מי ע"ס לון;סמלך סק'. 3ספריכ4 כמ3ו6ר, כטחוד3ר
 כפי' מו?ך פחלמוני מסי"ח 36קם 6מנס לט, מנחח סחורס נטנוהמוקיך

 .;. - : ס'.ט"ס דף כרכוחרם'י
- 

.
 :- ן

 .מסמי*נו 3רכח. נויני רכ"ס חייא"ח
 .סוי

 ומי;עכירך ד"ס .3רמ'6 נ' 'קטיף
 כר6יהס ל3רך יכול- 61סונס. כר6ייס 3ירך ל6 ו6ס וכון ר6ייסנסטח

 .כי וכן מ3רך ים6ץ 4כת3 וחמ"ק סראמ( ממס כן כח3 מ"6 וכן 6נור,סניסי
 י6טגס. 13טח ל3סך נוסגין. ם5נו ולדיק ט*סי מ' ון טרונין כנמ' טפ*יסרנ"י
 5עילס 3מטס כי ר5סונס_, 6כי)ס 3סעח ינרך ר6פונס 3ר6ייס 3ירך ל066

 )גרך, יכול- ר6סונס סר6ייס בטרך סנייס סו6 ר6סונס 6כי)ס ס3צחססר6יש ,5טפ'י כ6סוגס 6כ-לס ט) סו6 וססחפט)ות ססממס כ) כי 6וחס רו6סעמי)6
 ,זמן ,סמסך .3זס )3רך סיוכל זמן. סמכך )ס ים נרכס כ) כי סו6וכג)ס

 ור6ס ניחן ;3ימי סיו65 וז") רכ"ו סיי 61"מ מ"נ ד' 3רכוח, מנמ'כדמסמט
 עוד י3רך' ל6.. ספיריח - חנדלו 6מר._ טד )3רך 6ימר ו6ס וכוי סמ)נלנעס6)כוח
 6דס -מיי עוין .ל3רך יכו) ספירוח גידול זמן סמסך 3חוך ס6מסמע
 סמ)3ל3ין מס6י)נוח יוחר ספרי מנינמר סממס )נו מים 6דסוטכט
 לגרך יכו) ר6סונס- כר5ייס ;13רך )6 06 רכ"ס 3סיי רמ"6. דעחוסיינו
 פ"ק 3י5ס מנמי ר6ייס )ס3י6 ים כן הסר"מ 'כסמ"ק וד)6 ר6סוכס63כילס
 3)י) )3רך יכו) 6' 3)י) ר6סוכס 6כי)ס י ססי6 ססמייכו )נוך סכמ 06וכיו"ע

 בוי -ממ6; ספק נסו6 5טפ"י3י
 כר5ס כ) כי סרו )3רך יכו) 6טפי"כ -מו)

 3נמ' וכן - ט'סן 36וחיכס במנכג סזסרו מחס עסלמי מסוס זמןי סממך )ויס
 בס)) וכן 3הכס,. בעי דד3ריסס -ספק ססו6 נ', דיו"ע טעם ט"6. כע ד'ס3ח
 )3רך סמנסג וק פ"3, חטניח כנמ' כמ3ו6ר מ3רכין דר3נן, מנסג. כסו56טפ"י
 נרכס כל כי מם"ל )עכיכיכו נמזור מנרכץ, ס6ק ס6ומרין כדטח סל6 ס%קודס
 3יו"ע 6פי' סכזכר מחי ל3רך יכול. נ' נליל 3ירך. ) ל6 06 וכן סזמן סמכך )וים

 ע"סש "מניגס כנמן ז' כל. סר6ייס י)קר3נוח חסלומת .ים; 3ט5רח . כמו6מרון
(.

. 
 וכן . ן.



 . אהלי

משהשי"
 עדיין ינרך *זהס מטי9"ץ4קיהי 4יכרך םכלשלסכת סי""חמנ*6,: )ול3 נס)כותוכן
 נחוך וכזכר 3רכח*סמא~6 - )3רך סכ"ן קס"י'טעיףימ', סף 6"מ כסויטוע'

 מ8מר כן לעמוח סעוג. ונ"). _סת"6 יכחן .נוגנע._.ע"ם, ו6וג) ינרךססעורס.
 )סו5י6 עונ י)כן סעגרחו סנמה 8עפ"י. )3רך 5כיך דלכר36"ו .כחנ_מסרם3?6

 וי8כ) עכסיו 611:.סינרך מיוום מס .3סנק ו5היך ."עמ: סי6כ3 פ5)ונה6ע5מו
 מנרכק, כיש 3נרכוח נרכס נ)י מעוס"ז 6סור-לסכוח כי )3רך 5ריך כור6יפעע

 מוחר מפע 6נ3- סרנס-"מםמע חרסע- 6ל משו עו)5- לנ:331מכו-מדליקיןידרם
 סנרכס ס:ס. -מוכרה,לומר. טם,י6)6 ויייי ימדך סום ס:י-ם6טל 6)6ננזטיס;
 .גמ1רס.-'כי ר8יי סרי. 6'כ- נרכס -נ)8 ס*ל מס -)עכר ע) נ"כ .חקכסגסה6

 ונעאזךמ65והס נרמש5:-נמש*. םימןיה)"נקעיף.6' סמכךקנק,-וק 6 יםסנרכסך
 :' 3סעגדר6י"ס )3רך' ככד'6ס"סכח לנרך זמן. סמנך.סים.,

 מטס נרכוח ס)כוח סי"6 ז"4. נימי"כי יכד ךיי סעיד יי"ע סיו 6שננעטו"ע
 5י5יח 16 חפילק 16 ע)יח )3ם סי' מנרך קיימח עכייחס עדיק06

 )ו ים עריק -כי מנרך 13 מחעעף ססו8 כ'ז )3רךוסכמ
 ססממס סחפע)וח '

 כמ3ו8ר )כחמעס מטס זסי ס" עונר-)עסייחן לנרך ם5ריך סנס פססוסקרוסס
 נסיד" כמני8ר מדסיס' ספירוח ע)- וכן ע"מז ק0מ.0 ערגי תפ' ד- ףנפסמיס

 נרכח ')5רך יכו) זכר 6סחר אדס 06 1ק סמכך'סזעןו- -לו ר%6סיסים סן4ירכ"ס
 ע"כ קלאס ס3ח כנש כמנו6ר- כוטל סיו65;פמזקח *וס ער.ס)ום"םסעוניזמעינ

 סכ* וכשץ נופ)ו 8תו נ8דס- יס ס3וסיס כססס יומל..כ) -נמ)י8) גןחכ"-רשם
 ר'. מטס-וזא): עכ? -דק8 סעעס כס3י מנגת' סנם -קכ"6 ר* -סיף-פסמיכוסרק

 נס כופ3 ממצ(ת סי63 . ועת -סר"ן סס. כהנ- וכוי- סנן- 3פרית. "ק)עיסמ65י
 ועיק סכמייט, ינרךע"ז'

. 
 ו6ס' ,רמי עסרי חרי וכחנ סח6 כח3'סחס וכ6ן םח6, ירמי ער-חריסר 'י פפי ר' 8מר .-לניד ער:5יפטי ס)ו)ס מממח ז"ס דף-מ' 3נמ'-כלץ3התיכ:ן טס"ייכו: מנרך מ5וס 8יזס ס' ס"ק כ"מ סי? יו"ר 3ס"ך

 מ"נ ס"ק סימן-.כ4ז ס'ן עיין... )דיכיס נכמס מכ6 .ינפק* מדסיס י"נסי6-!מעוגרח
 מ)6 6מר כי זמן סמסר- ,)מ ים טסנרכס מסרדנעז מוכמ נס סעי-מי, פר"מוע*
 וול8י כפיו ונע'ודי ינרך גפיו -3עודו לנרך כזכר. ם6ם' פסמע סעת~י 8חר-ינרן.
 נ8כעס 6)6: י-סר8סוכס. סר6ייס 6מר 6פי' )3רר .:יכו) מסמע סרי קורסר8ס-

 : ע*ם רכ?ס. נסי' רמ"6 כדעחר8סונס
 גר6יתש כסכס 06 .מטעכ סכנחי )6 וסר"מ כסמ"ק יעתא.בל

 ספירוח.
 מגרך

 -כפי כווכחר ו8פסר - 6כי)סי נסעח פ3רך 63כי)תו ו6ס,נסכס ר8ייתוט)
 לחונוח. סוף 3נמ* ככשז .ספרי 'נוד) )פי 16 נר6ייחו מכסכס-ענע.ס8דס.יים-

 ים ס)כוט,דיעונש סרמ3"סי -סכ*. גמו -16 סנפניס. נז: ענ),ס. סחכ6)סר5ס.

 ר8ס 56י ס6ים -וזס' דנר : )מוס וה6וס'- מ:ק . )ו ס6ק נע3ע-סנולד.
 סיינר כסכס: 'ונר%8חוי)נר מי. ) כ) . גפסתז ')סמיונן פכר6 לס13ר6 .מנררפריימרם-
 ג6כי)חר ג"6 נ54ייטו' 6מריס,65וכר.כסנ5 וים ס6וכ)04נ מס'סימי68%ליססכסכס
 ממס -:ס8דט ענע *זי :ע)(סר6יהז-סי4כו .סכ36ים(נרך .ססמעע-'וסר"ט *סנרחוזטו

(
,

מכסכנם .



 ב.משה,עי*תאהמי,;
 3מס סרמ"6 -'0פסק נמו ר6סונס 'טל..6כי)ס 63טי)ס-סייטםנסנס:,וים:-םנסכס:

 3חוך מקרו3יו 6נרח ל1 ססניט מי פי"ח בנס,'סיס גנ"ע. רכ"ס'-ג6"מ סויס6גור
 וס)ק"ע סמנס, 6מר סמחיס ממיי 6י סענס חוך סו6. 06 גנכרך-םסמיינו :ייס)'

 רכ"ס ס" 5"מ ס"ט םל סעחיסי-.וס)' ממיי. ס6עלגננרך. פסק- סי'..ר-כ.מע6
 ס"ק רכ"ס סי' חסוכס .כסטרי וד)6 ס)מצ"6י סנרם*ס, )מעסס. סלכס נעכסמק וכן מנרך סמחס )1 סיס כ"ז נ"כ כהכ .בסנש-גרכות.ג"מ.ס*:ברו6סוסחוספוע

 סס 3)6 כרכס כי ומ)נוח' כטס ינרך 6)5 5ס:ל6ו 6ם.לברך ס5שע סכתכ6'
 6סר כרכס כ) סכ)) 6מרו נ"ד די כרכות סתוססות ונס נרכסי 6ינסומ)כוס
 *מנן ורי וכרנ ומ)כותי כסס סגוונס 3מורם ו3ק 3נמ' כק מזש) 3ונרימו63

 תו)וות סמירן"י סע3י5 מס נמ נ"ד .ד' ס~6ל מ3לפץ-4פי ליש פי3נרכות
 נמס.שצלכות 5ריך,)נרך ספערכי 3רוך ל3מך- נר--%וסיג)גט לסממת גזכס)מל
 רכ"ס סיי סס כרמ'6 'ו)6 נ"די ף ז3רכות- סיעס* כעו- ז"ל -.סנר*6 דטת גסוזסו
 סוכ6 י. ומ)כות כסס .דיכרך סכת3 ס3רמ*6 יסי'6 סס_ומ)סוה 3)6 -דיכרךכססק
 סס ח"ל סתורם קרי6ח כס)כות 3מסנ?') וכ"ס ,ס-נ- פ' תו)דתע רים-ס*ככ?ב
 6מ'פ 963י ט)יו מנרך- סיס גסורס וקר6 מ5וס 3מ, נטסס ב3נו סנ*);3זמן 'מסר*י
 טיקר, וכן טכ") ומלכות. נסס זו נרכס סנדו) 3מרדכי 6יח6 וכן וגף פערכי6פר
 6כ"ד סירן נפחלי רי מסרס"נ רכ .מטעס ר6יתי ח"ו יסו כעס'ק כסיונייוככר
 'ר6ס )6 ו6ם ססמיינוי י3רך יוס מ)וסיש למ3ירר ר5ס כם)6 6אכ .סזמןסמ0ך- .)ו ים נרכס סכ) סנז") )ענינינו וכמזור .ומ)כות* 'נסס 0גירך ח'ו יפו-ד~ק
 סיס מס מקרונו :ידע )6 כ6סר.. וזס ו)מייס )רממיט -כייון 6רס וכ) ר"ס-סעכר )פי סמחים ממי' )3רכת סטעס ו6ס"ל סמתיס עחי' ינרך המימס כנס_6וחו
 ו6ססר סמחיסי ממ" ינרך סענס עכור 6מר צמייס )ר5וחו זכס ג6סר ו6מ"כ)ו

 יכו) .6ינו 6ז ממם יו גחג 0סו6 .מכיר וסי' עצכח3 ססנס נב:וך ממנבכסקונ)
 -מ3רך ם6יני ר"ך סיי מ"6 ס)ק"ט פסק וכן 3מייסן ססו6 -כיון ממי'.סמחיסנ3רך
 ננכחנ ממנו סקכ) 6טפ"י ר6ייתו כעס - )3רך יכו) ססמיינו_ 36) סמחיכדממי'
 רכ"ס )רמ"6 ור6י' 6וחו סרי6כ _3טת סממתו טיקר 6עסי"כ סממס )ווסי'
 .ספירות. ר6ס סכ3ר 6עפ?י 63כי)תו -ו6ייס-סניס .3טת 0סמיינו בפירוס ט)סיכרך
 5טס'י גכיס3ר6יס- ורמ'6 כ3"מ 6)י' וטת. .קרו3ו נר6יית כמו ספירוה 6כעת. 3טת סממחו טיקר35)

 נטח-סרו6ס עיקר:סממחו טכי,ז_ ממנו מכקכ קכ3 סככלי.
 0דנרנו ו6גכ ספירוח ר6יית 3סעת סיכרך. ספסק- וסרעמ כסמ"ק . ודל66ותו,
 ססממס 0) טיקר )ו 5ז כי 5ותו סרו6ס נטת .סיכרך- 3רכת-מסמיינו מטנק)טי)
 זו נדעת ס)ים'6 כגרפ"ס נסס כנז")' מבחכ ממגי קינ) כ)וסיס ס3חוך6טפ"י
 6טפ"י- )3רך 5ריך 06 כ5"ט סכנימו תסונס נסטרי סוג5 וסנר"י כס)ק"עודל6
 .נדו)ס רסכשי מ0וס 6ריי ד"ס ט"כ . ז' . -וכגרכותי.ך' וכו' רנו- -56ל. 6דסייור )טו)ם ח"ר ע"6. נרכות. סגמ' מונן מסנומו, ס0מט כיון מכתנ ממנו קינלם)6

 ל6 '6צד 6ל7י ט*י מיום סי5ק', תסע- כן 6)יסע - סס סכ6' מ)ימודס יותרסמוסס
 סו6י סימוסס ס). .פירוס 6"כ מ)ימויס יוחר סמוסס סנדו)ס י5ק:'מ)כמי . 6)6נ6מל

סמוע



-

 ה שמ ת רש . ל אה י
 סחורס לימור על ק6י ססימוסס מממט מס סמרם"6 רכרי ו)פי )סרחופסוע

 ט"כ מ"ז ר'. :ככרכוח 6יח6 וכן למעסס סלכס סלכוח סחס סן- מרכומס-טלימר
 סמסניוח סחירוח ממחרן נמר6 מלומר מס על ק6י פם4מוסס רס*יכפי'

 סן רכריס -סכי נכלל סימום כסס כ' מירי קסי ל6 וכ6תח זו, 6ח זוססוחרוה
 סלכס כענין עניניס כמס ממנו וסומע ייניס ממנו מקכל 6ורמ6 ו6גכלסרחו
 מם"כ ועי' נ"כ סמסניוח להרן יוכל וממיל6 ח3" כס6 וס6 וסנסנוחיו)מעסס

 . : מווילנ6 סנר"6 כפס ומ"ם זעל מיוח מסר"5סנ6ון

 : תר'ן בשנת יע"א בווילנא בדדותי שחדשתיחידושים
 סכסמס י5עעל ועי"ז. סדרך למסר נמרו5ס יוון 06 עמאק סניסע מישאלה.
 עכ*ל ל*3 ר' ב"מ ננמ' כנ'ז ר6וריינ(6 כ"מ . 5ער על עי'ז ויעכהי'-

 וכסכח ע"ם סנייס ככרייח6 . כ"מ ננמ' כנ'ז ורכק כ"מ לטר 16 רע"נו ס".וכמו*מ
 סמולקיס רעח ויאע סכח 6ו .יסכ*פ חיספיח כץ יוס חוספונז ועל ע"ם, קנ"דר'
 סס וכו' מל6כס 3ין סכף עכיכיס סכל ס"ל וכו' מל6כס כק י סרמ3*ס.ז"לעל:

 3נמ* כגז' ר6ורייח6, יוס חוספוח סו6 טנוי מלטכין סכר וסרמכ"סר6ורייח6*

 6ח ועג*סס ע'פ פ' ר' ורעס ס"6 ו' יחע6 סגש ודטח ע'ם ל'ז דסוכס
 יסירס סכחכס חסכחו נקע . לסכי רם"י ופי' וכוי כערכ כמורם כע'נפטוחיכס
 וסזסרס וטוכסק ענוי לענק סכח ר6קרי רם"י יפי' סכח 6קרי נופ6 זככ"פדסרי
 טסס סומע 6חס חעסו ל6 מל6כס רכל ל6ו כמכלל סר6כ"ר -וכן.'כחכוכו'

 מל6כס ע) כק סרכריס ע"כ סו6 רס5וספוח-.יסכ"פ מסמט 6ל6 סכחכסלחסכחו
 סל6 כרי ולכ6 למסר עוכ יוחר 06 וסם6לס כפיסקיסי כל כרעח ענוי לטנקכין
 כ"מ שר ע) יחום 16 כ"מ, 5טר על. )סכנימ 631 ר6ורזיה6 ככח כחוספוחיכסל
 5ער 16 ר6ורייח6 ססו6 6עפ"י סכח חוספוח ע) יסנימ 1)6 ר6ורייח6מסו6
 כך וכק כך כק 6"כ סרמכ"ס לרעח מדרככן נ"כ יוס'. וחוספוח ורכנןכע"ס

 . מי: מפני נוחס מי.

 סי סיי י6ס"ע פ"ס יי' כ"מ ד ימי)יו יכ"ע -כ"י ף סכסייע עיעתשובה.
 ר6ורייח6 3עעמ 5ער סייך -6ק כי סקן ס:)וח פי 3מוליןורמכין

 מנ6מר לכמר 5ריך 06 כסמס לזכומ סמ"ט פסק ס6רס.עסרמכ"ס: סטרךכמס
 מקייס נ"כ )כסר ' 5ריך 6ינו ס6פ" פסק ור"ח סכ"מ כרטח 5ויחיך כ6סרוזכמח
 לסכת מומר ח"ו ו6ס כולס סחורס נ3 כננך סקול ספכח וירוע וזכמח,מ"ע
 מולין ננמ' ועיק כם"ךי ע"ם ס' כני' כיו"ר כמכו6ר כולו סחורס לכל מומרסו6
 סנ6' כולס 6ורמח6 נעיר כ6לה סכח רנעיר מה ח"ל יחרו פ, וכזוס'ק ס'ר'

 וכמררם רעי כל מעסוח ירו וסומר מסללו סכח פומר ז6ח יעסס 6נום6סרי
 וטיין חורס, מומסי ס' כננר חיכוח ס'. סם לקרסו. סככח ייס 6ח סמורע'פ

 מוהר ססו6 מלרס )יעסס .סל6 כדי מס5ו6ר נוטח חליסח לטכק כאר ס"כיואר.
 כעסעק נסיעחי ומ5וס.',למסר מוחלן רירן 3נרון לכן כט*מ 5עמ מסוס -מייסהקול6

כרי



 ג י ,משה-."י*האהלי
 ו6ל"ן כע"מ 5עך ט) 3ססנימ 631 ר6ורייח6 ססבח יוס חוספוח 3סמורכדי
 ס6ום 53ורך סנס2ס פומעין ו6יך מם6 ט)יס נוחנין וס6יך כסמס מכיןס5יך
 סרמכ"ס )רעח ונין ר6ורייח6 יוס סחוססוח ססוסקיס 3רעח נין מממט6)6

 נט"מ 5טך על )ססנימ 1)6 נסיעהו )מסר ות5וס מוחר ררכנן יוססחועסוח
 סקורם ט) ממו) )סוסיף ס5ריך י"6 וז") רס"6 ס.' סכח ס):וח נם"עועיץ
 ססו6 ססוסקיס כרעח מר6ורייח6 יוס ססוססוח מי ס'ק סמנ"6 סםוכחכ

 םמ~ס ז5") מוו6לזין סידם 5כי רי סנ6ון ססכיס וכן כסרמכ*ס, ור)6מר6ורייח6
 דסכק סנמי )סון סתימת ע) זאל סנר*6 מסם מוו6)זק 5כי ירן סנ6ון סר'וסקסס )מטססי )סלכס רסאס סנ6ון וכן סכח, חוססוח ככור כסכע נסיטחו)מסר
 קנ"ר דף במכח סחוססח6 ממס . ר6ורייח6 כט'מ ס5ער מס סכחכ קכ"מד'

 רככנן ססו5. 6ומריס סים רחנ5י סלונח6 )'כ ד' כ'מ נננמ ססרי ררכנןססו6
 סנ6ון וחירן קכ"6 ר' סכח )"כ רף מ5יט6 ככ6 מו6וריהז6 ססו6 6ומריסוים
 .מננמ ר6יז )סכי6 ונ"ל ר6ורייח6 ימר6) וכסמח מררכנן עכו'ס מכסמחסכז'
 עכו"ס רכסמח כט*מ ר5טר מו:מ )ס (קוק 6יע נסך יק טטונס סיחס 06ככ*מ
 ר6ורייח6 בע*מ 5טל מסוס )ספי" )ס זקוק סיס ר6וריעז6 מסו6 6מרח ו6ימררנק
 6ק כי זס על רכנן חורס.ל6נזרו רכר סיס 06 רכס כס6סס יכמות כנשכמ'ם
 נט"מ ס5פר כיון )ס זקוק כ5ינו 6מרו וס6יך מס*ת רכר )טקור כמכמיסכמ

 ועומ ז5") רור 6לי' ר' סרס'נ ססכיס ו:ן ררכנןי טכו*ם רכסמח מוכמ 6)6ו5ורייח6
 רים מכלל . ר6ורייס6 .טכו"ס כסמח וי"6 ר*ס רט"כ סיי כמו"מ מרמ'6ר6יס

 ם63 5ססר 06 )מומר5ג. כחכ וסו6 מררכנןן טכי"ס רכסמת כע*מ ס5ערסוכךיס
 . . ] : ט)יס מם6 כך כ) )סנימ.

ע
 מסיס חוככ"5 ירום)ס סעס"ק ממיכסק סמריסו רי סרס"נ )יו נ6נמעשה

 )ו ונחנס . סי"ו מרוכר6וונט מייס ס6ו) רי סרס*נ כו)מן טלסמוך
 ס"ר .רף מו)ין וכנתי ס"ו סיי .ו'ר כם"ע מכו6ר סרין וזס מר, 16 כך5ךיסס ססיי מפני 63כו) ר.ס 1)6 מנוסליס ס)ימיס כ5ים )6כו) סנז' סרכ 6סחסרכניח
 מ' ס)כ' מסמע6 פ"נ ז") סרתכ"ס מכי6 וסרכ"י תמ2יר 6' כסעיף ססוסם"ך
 סם"ך וססק ט)יו, סומכץ 6ין עסור מטוף ססס סמוכר י5מר 06 ו6פי'סאז
 סותכין 6ין סו6 ועסור ס)יכי מעוף מסס וי6מר ככסרוח סמומזק יסר6)6ס"
 וטכפיו כחכ כי כסטיף ס"ו כסימן פס וסר6י' כטי'ח )סכסיר סים ו6מרחיע)יון
 וכסרפ .עמ6 טוף כי5י כינינו מ5וי ס6ע )סי 6רם מכ) כסחס כי5יס )יקמכוסניס
 סככימיס לכי5יס ורוק6 וז") כרמ"6 וט"ם חרנגו)חן מכי5י פסס )סס ניכרססיס
 סס וסם"ך כינינו, מ5וייס ססס חרננו)נד כי5חרסיינו

 סעי
 מרכרי מסמט 11") 161

 כחכ וכן . כסנ"ס כ6ן מסמט וכן )כיוק, 5ורך 6ק חרננו)ת רככי5י סס כח'מסרכ
 סמניר וסר"ן,וסרכ וסרסכ"6 סר6"ם כרעח ססרג.עגריס גחכ וכן מ"כ כ))כ6ו"ס
 כסנינו סנו)רו 6ירט ו6ם סכריוח כין. 3י45ם סהציל עמ6יס. טוסות כיניו מ5ויס5ע

כי5יס



משה .שי" -אהל.
 ניואן כמונ6 כסור ספמר מן סיו65 כי כסר נוך5י מךיס 16 כוין ס4דיסם3י5י0

 ט"סי ס' - ין נכורוח- וננמ' בסמס סימני ס)כו/ק וכרתכ"ס כי 'סטיף ט"פסי'
 ט) כפירומי סכ"מ כסכ וכן . פ"ו 0" וכד"מ מיכ כ3) ס6רוך ס6ו"ס כחכוכן

 סס, וכסריס כךץ 16 מדין סךייסן סנילים ע) תרקדקין ס6ין ז")סרת"6
 כיו"ן. סס ר6יס יםוכן

 )קנוח -סמנסנ, פמע ועכסע וכון דניס כילי ךעס פ'נ, 0"
 )ינ .יסוסע מסס כנ6גן ר6י' סכי6 וזס -ספעס סרב"י וכחנ כסחס דניסנילי

 כ6ךו%יס כנמ65 ס6ינו מקרו ססקדמוניס סעעס נ'י סרכ מס' וכמכ ז5")ך'0קק
 ם) צוק.נ)א וטת:)מ0.יסוומ'ם6ס ספניס )מס :כב' נחכ וכן כ))י סמ6מן

 ,י%ךון ס6ם ךסרי ס)ק*ע כחכ מן*ן 16 ר6סיס-'כךץ סכי . ני5ס ומ65חרנמ)למ
 .- ע"ם: מד 'ו6' -כד 6' פר6סס_.יר6ס

 ומכינון וכוי, ססם .מקיק יונ6 נחי י")יכו )1 מכ6 יו-י*6. מי)ת.ובבמי
 ממחניחע37כורוח ר6וס מני6 די0קץ מסרי') סנ6ון וכן וכו*, ו6ס6נ

 וס" וגוי סכ)ע ' וכן-עסוי ב6כי)ס מוחר עסור ךנ סנ)ע עת6 ךנ ד"ס ן,ךף.
 מסרי4ן 3מינן יךניס. רוכ 6מד 6פי רכ סכלטו )יס מוינן 5ע*נ.ן)6 כ6כי)ס תוחרסרכ

 מסרי5ין- !ךגיס דרוכ כיק )ס:)ו.דמי סכ)ע כתו מחניהן פרם'י טיין ז' דףככורול?
 כמו"כ 6' סכ) - 6מר כמין סמיטוע :כר6ס 6ט"ס דמי' לפנינו ..סכלט כמוכמינל
 וכן . סכסרלסו6ן מתץ 5טסחכ מךץ 16 כדין 5יךיסן ככי סנר6ץ 5ט"פסמלים.
 סי6 ךעריסס דפעם כחכ יו)ךח עריפס )ע:ץ 0".נ"ז יו"ן כם"ך מרם"3 סר'כחכ
 ךסמכמיס ' מסתע מיס ךמיעוע6. מעופ6- 6ב3 ךרוכ6. לונ6 מש סמוס:ס6ץ.
 כמקום סמ6 כסר6 6כי) ס6יך _)תטוע6 דמיים מ6יר זר' רוכ6ד נחרסו)כן
 יכמוח כגמ' וכן רוכ16 נחר ססו)כץ כרננן פסקען ו5נן וכוי סנס נקנססמע
 מייסינן כ)6 עליו .רכנן ופ3יני וכו' מיימיק מ6יר לרי מייכם )6 קפן ס"6ר'

 )ר' מייסינן ססכימ נדכר וכיומס )'ע כסיי סרכוק פככימ ונתקוס)מיטוע6ו
 רוכ6 כסר ד6ז)ינן כסר סרי6ס- נ6כרס 6ם ות"מ סרי6סן )כלוק )כחמי)סמ6יר
 סכסמוח סרוכ מ' סעיף כם"ך 'ט"ם )"פ סי' וכיו"ד כמו)ין' י"3 ד' סםרם"ר
 כךין ם%יסן סכי5יס כטין 7ידן נכךון 5"כ- ז' ס"ק ם"ך ט"ם סס כ5רוח-כמזקח

 סס סכמרים פפיע6- עת6יס טופוח ת5ייים ס5ען ספוסקיס סתעידים מךין16
 6פסר מךין "ו כדק כי5יס - מ)6 ס) ים כ6ס ום6) מקר ךוד 6)י' ריוסרס"נ
 מן)יקין כמס כנה מנמ' ר6י' )ו 6מרחי עת6 מעוף מנער מסם ים. ממ6מייסען
 יתיס סככ"ס סחרננו)ח 6"כ.'מנט מתרננו)ח ור6י' נכ"י סה)ן 6מס טחיךסמכחנ
 מיפו 6נ"ד 'קוק ילמק 6כרסם רי וכרכ .ט"זי וססכים סנז' סני5ים סךכו)ךו
 כך כך ן,נו)וו מ6יל עת6יס טופוח ת5וי כ6ינו כיון כסר כין6י מ)6 30 סט)6מר
 נדכר סקפק 6' כילס ט) 6כ) ססוריס, תטופוח כו)ס סי6ן מסחמ6ני4ס
 וסודס .כסר -נ"כ סנ"ז 6' 'כילס ס6פ" ס)ו פ"ו סי' סיו"ד כגגיון מ65חי.ו6מ"כ
 סככמ 6)6 כטר מךין 16 כדץ. ני5יסס יכיכ 06 )ס)כס כט5תו סו6 כהכ מכן)י

 .מגסנו )סניו )כז06 ס6)ס כסכ6 מנכנה נ"י רם'0 ככ"נ וךטח- כזמן1כ6ריכח
 סנמ' כמ"ם עריסס ו6ס-.מנמון כמרס .תנסניס סמלמן "ם- סכו5ס.ויר6ס)ססומ
ס6)ס : ט"ם פ"ו ס' יכיו"ד ס"ךכחו)ץ-



 ד . -משהשו"האה5
 )5:ול מוהר סו5 05 ס3ה טל חלס )י ו5ין נטןפ )סיות. סמל סנתשאלה.

 5יסור קורסמ3כ
 חמ"

 כל ס5סור ת:"5 כם" כקכ. סרמ"5 ססיי
 -מ3ס, ל5כו) ער"ט פ)סיו0

 כנננ' 5כ6 ר' מ"ם רחייסען מכום )סחיר ים 06 .
 סמות )כפ' רכחי' סתי,ככרות טל )כ3וע 6ום מייכ כמכת 6כ6 6"ר ט"כ רקי"זסכת
 וכוי, סיוס 5כ)וסו סנ5ן מכס כהורס מן ססו6 פוסקיס .וים מסנס )מס ע"ז(פ'.
 6ומר %י ר' פסחיס נטרני - סנירום)מי סנם רפ"ע.ט"סו וכסי' רע4ר נס"וכן

 5סור 6ז וסילך ממן 6יסור מזמן ררוק5 ונר6ס וכויי פסמ נטרכ מ3סס5וכ)
 סטות ננםם רסיעו ס)וי סר"ז וכחכ זי, סי' עוכרק 6)1 פי סר6"ס כתככן

 ו3כך סוי 6סעכיס ררכי 6ל6 מ~ס, 5יסיה מל מען 6יסור ןכסעת רם8לו)מטלסן
 נסנת ממןית פת )ו סיס ל6 06 ומטתס )ת6נון, מ3ס )6כ) סיוכ) כוי 6כי))6
 )ת6כין, מ3ס כ)י)ס )5כ) יוכ) כור6י מ:נןו 6יסור קיס מ3ס כנוקר 6כו)6ם.

 מטות.מררכנן, ר' מסיף עתסלי. )5 ננני רמ3ס 5ססן טוכרק 6)1 סר8ן.פי.ומסון
 ס6וכ) ססס -כתכ )וי ה' סירום)מי כי סיוסו כ) 'ר6סר -וסרמכאן סרע*6ומאם
 כמכו6ר . ם'ק סעורת מ3יח ל3ורך 6כל )מומר6, סיום , כ) ופורסק ל כטר'פמ3ס
 קילס מ3ס, )6כו) סמתירין וסרזאס 1") סר6"ם ט) )סעוך יס, סנז') וכם'ט3נע'
 טקסכ כענין נ"כ מהיר כרמכ"ס, פ"נ וסמ"מ ח)סו לו ים 6פי' ממן 5יחיר.זמן
 כסכת י5כ) נוס 51"כ . סכח קירס סרועס וכין מו)ק בק )כטר מממירק ויםכם
 מסר"ן ונם טר"פ* נפנת מ3ס )1:6) .סמותר נ0 ר6ייס סרי מ3ס י6כ)ו .טר"פ
 תוהס ימר5) מנסנ כי . סגס טר"פ מהסרי: )6 רמ3ס ס6פסר סכתכ ר6ייסנ"כ
 סכת נסעורת יק) ס)6 קו)6 סמומר6 מזס יכ6 כ)6 )סיפך - מייכינן 5כ) )מומר5סי6
 למנסנסו מיסינן )6 מ3וס ונננקוס סתורס -מן ססו6 פוסקיס יםססרי
 6אמ כם"ט מ"ס )טנין ספר"מ כתכ וכן ירות סתי כס' ר)ונז6נו מסר"מכמ"ם
 פוק-.6' נקרוסין תוספת6 וסו6 סטומר 3ימי 6יסס .)ים6 ס)6 נוסנים ת5"נסיי
 )ים6 ומותר )מנסנס מייסינן )6 נניס )ו ס6ין מי 16 פיסמסו מי )ו ס6קומי
 כנור 5נ) 5חריס מ6כ)י0 )ו כים כנ0 )5כו) מס )ו 6ין 06 כ6ן נסוכף
 סרי פ)תר_ פת טר"ם )סכין יכו) 06 מוהר, ו,תורס מן סו6 מסנס )חססכת
 מייסינן )6 הו)טיס וטל ט"ם י-ל"ו רף זרס וכענורס קי"3 סי' ניו"ר כמ"םעוכ

 מרוסק כנר סתו)עיס ונם מס)וקמין,. )ספסיל ))6 קפרי סמנקיות6רטכו"ם
 תו)טיסי מענין .פ"ר כסי' וט', ק' מי:' וכיו"ר סרם3"6 כמ"ם כריס רק )ו5ין
 סיוכ) 6מרת ט3ס יסי נם נו3ס, ל6כו) מותר .פח )סכין יכו) סיס )6ו6ם
 ממןז 6יסוה קורם. מגות קורס כתיקונס מ3ס 16 טםורסו מ3ס)6כו)

 כנז").
 )6 .סוס כתירס כן יסוןס ררי ת)מירי ורכי וז") פסמים טרכי פיוסירום)מי
 6)6 סרס מן )6 תגמומ6 6"ר וכו' ככור רסוס, 3נין 6)6 סוס- קרוסית)מירו
 סירום)מי מן מוכמ מ3ס כרמס6 )6כו) יכו) סוס )6 כיממ6 6כי) כל סוס 6יחעניס.ררכי

 סמסקנ6 )פי זסו . כנ"ז ) ממן :6סיר קורם . מ3ס ל5כו), מוחר 5רסמם6ר'כ).
 6ינו 1כ6מת ג5סורן מסירום)מי רי-)וי לכרי )פי גתכו וסרמ"6 וסרמכ"ן.סמותרן

 סטורת מ3ות )טרך רכר קוף .וכוו.-.כנז")ו 6סעמס 16 ככור רכי ססרי ס)כס.כן
ס3ת



משהשו"אהל
 :- רבנן גזרו ל6 מנוס ולנורך ממןי 5ימור זמן קוןס מנס )6נו) )כק) שםנח

 לע)יח יינס סבז 6סנשאלהי
 )6יס""

 ממדיי3 06 3י מימס ס13 ו36י
 לו)ממוע

 6"י ם) 6וירס ) כי בן סל וסעפכס )משט ממוייכ ם5ינו )סחיר יםהשובה
 ' מ"ע בקןוסק כמ;ז") ס' ועבוןח בחו' יוחר )סמינ ויוכלממכיס

 לזסכ. נמסל וסחו' עוב ססימ ס5רן וזסב פנ6' 6"י כחורת חורס ס6קובב"ר

 מכמס קכק טמרס 6יכס ובמןרם מנןז כחרי טך5ף מנייסו ומך כחובוח ננמינס
 סמוחר; י'נ ן' עףז תם6מז") וק"ו כ)ו סעי)ס כ) 61' 6'י נפ)ו ע' )פו)סירןו

 6' פרק ובמוף חויס ))מור )6"י לט)וח וככ*ג חוי ללמור למוא5 מ6*י)נמוט

 חורסן ס)מר וט3ר מס ןבסמ'ר מניס הך פ'ס 36ינו יעק3 נטכם סל6ןמנילס

 מבח*; במ)ול לסכם) ,יוכ) מדינות בם6ר כי 16 ורמ'6ן ר*מ מ" ביו'ך פמקוכן

 ממטת יוך ד'ו מנ)ס ובחומפות )6ר4 סנונט במנוח סמנות קיוט בם5ר מיכם)5ו
 וים3חס, ע'ס כת3 וסימב"ן ס6ר4 קווסח בעלס ל6 סןיעפ )נל ב6רןסח)ויות

 ו6פי* מסס"ק וכ6ר כזן כחב בכ"מ וכן מר6ורייח6 6ר"י םיסיבח כחב וכו')בעמ
 ממויי3 6ינו ע"כ חמורן ן)6 )16 בכ)) ג"כ מורבנו"סו6 ססו6 סכחבלסרמב'מ
 6)1 3ס' מניעס בב6 ננמ' וכן )סמוט ממוייב ומינו כזס ו6ס 36 כינוובמנוח

 3מ'מ וכן )ו יסעע )6 ס36רס 6ח חמזיר 6ל לו 6מר 6ביו ו6ס מס כחבמני6וח

 ר"ת מ" 3יו"ר וכן )ו, )סמוט ממוייב 6ינו ררבק במנוס 6פי' כי רס'ו מימןמוף

 6סר וכ) ובפמס חמור ן)6 בל6ו )ו יסמע 6) ןבריסס סל במנוס מ6פ"כח3

 6וס ידור )טו)ס חער ק"י ד' ובכנךבות ט"כן פ"ק 3רכוח 33מ' חטםסיורוך

 וסי6 כ"כ מנווס 6יני מסי6 6פי' )ט)וח ל6מחו לכפוח יכו) וסבט) וכויב6"י
 ט"ס מי' סעזר ב6בן פמק וכן )טיוחי לבטלס לכסוח יכולס רונס 5ינו וסו6רונס

 ע)יו מוריר מזבמ ם6פי' נורסק -קמס גיעין ממ' במיף ס6מרו 6טפ"י וך' נימטי'

 ק"ו וזסו כחובס; ויחן יוני6 רונס 6ינו וכו6 . נטלוח 6ומר סי6 06 6פי"סןמטיח

 ל35יו ומגוס בזס )6ניו )סמוט ממויינ ם5י:י )כ"ך ונחזור ח:ונסי ט)יוס6ין

 בו סכל במס כחב ס6רן במטר 6ןס וסמכמח סנמיטס בזס לננו סימעי'בזס

 סקב"ס ס6מר לך )ך בפ' סמןרם מסס ממבי6 ומס קומי' 5יכו כזסמ5"ם

 קיןס כי מסמןרס קומי 6ינו )5מר ע6 ו5ס 6ב מכיבוך פוער 6ני )ך)6ברסס
 מסו6 ןינע סס מנוח מסזי ו6י ט"ם( נ"ו מכסןרין )נגמ' מנוח ז' לסס סיסמ"ח

 ל6ברסס 6ב) נסס סיס )6 6"י ם) וסמנוס ו6ס 5ב כיבוך כמו ממייב ככסכ)ןבר

 מ"ח 6מר 5נמט 36ל ו6סי 6ב מכיכור 5וחו פיער סיס ממינ6 ל6ר"י מעך מנוססיס

 ובמפרי ו6סי 6ב מככוך פעורין 6נמנו :"י מס"ק יכיכח .ט). מניוין 6נמכוכבר
 כתיב ןע'ז פ"ס ובחומפח6 סחורס כל כנגך 6"י יסיבח ססקו)ס כי ר"ספ'

 מך6ורייח6 מסו6 מפמק סרמב"ן לפ"ר ט"כ ע"סי סמנוחן כל כנגךססקולס
 )טלות ומנוס מכיבוך פעורק 5נמנו מןרבנן סכו6 ס6פי' .ולסרמ3"ס

 בחסו3ת מנ6חי ו"ס בסג"ס ומס פי"6 ס6רן מספעי .בספר וע'ל6ס"ק

.
נננל .



 ה ' ה שמ "ה ר " . ל הא
 , שנל חלק--

 3"קבגמ'
 י,

 ,נו וט:ס מבירו כ) נענד סחוקף רנ 6מר י"ס ט"6 )"ז
 רכימ6 ו:ו' מג6כס כ:טה סג6 טסקי:ן נמ6י סכ6 ננע' ומסייס פעורמ)6כס
 פסק וסרי"ף ט"ם סכע)ס ררכי י)מוך סל6 רם"י ופי' עכויס )סהרי' 'ר)6)יס
 וסו6 עמ"ס מוכמ כן כי ):)ס היינ נזס מ)6כס ניעו) ים ו6ס כמע)ע)יענרי'
 פרנ6 רנזל נכך6 מססו6 5.ו רף מ15' קכס 61"כ ע'ם וכו' ממ)6כתו כית)ר)6

 6פי)ו סנז)ס כסעם מם)מין סנזגכים כ) סרי"ף פסק מממט עמגרי'1תור6
 סרי 6א: כפכמ מם)ס 6ינו הפיס"כ סכוורים פס )ענור )נעס"נ מ63כסססיס
 כי 6פיגו ר6נכי כונד6 נ.כסי6 1גרמי' לינ" פוסקין 6נו וסרי ז5'ז סוהרק סרי"ףרכרי
 סי' נמו"מ כסע"ע וסנןת ט"כן כנכוריס כ)עי סרי סקכס כן )%מ6ןכסור6
 כרגמית סכר מיוו. יו5י6כו סג6 תקנו י נ0מ)6:ס טסס 06 וכן י"נ ס"קכם"נ
 ססררינסן כס סכתכ 5"1 ר' ננמ' ס"ס 6"כ כפניס הקנת מכוס נזי)סגהורת
 6ין מעכו - וסעקכ) ט"כ 5יי1 רי סנמ' כהנ תסוכס וכע) תכוכסי נע) סיס)מרי
 מכעע )מרי ס1רינסו סהס סכהכ כנננ' ל' ומסתימח סימנו נומס מכמיסרומ
 מ5ות -מקייס סיס זס 3פכי) מסהקנס כירע ומסמט זס ככניל תקנס 6מרכסו6
 ס)ך סע)6כס נער כל5מר כיון ?עכ1 56) 6נל מ)כ)סי פעור זס נמניגססנס
 סרי"ף פסק זס כסכי) סככס מ5וה ק.יס 1)6 סר6מון כע"כ 56) מע5מוסטכר
 וז") סס מכתנ ני ס"ק סם"נ סי' נמו"מ סם סמוסן כק5ות ון)6 )ס)ססמייב
 רכו מ)6כת כיעו) ט) ויום מככ"י ממוס סכת מסוכג ממיינ נעי סכי ענר%6
 כסו 1)ית ונקעס וספינס כממיך כימ6 מם"ס נזק- כמו כ6רס ככח )יסרסוי
 :)6 6)6 פעוך 6ינו כעע5ע)ין רטכר6 61ע"נ סרי"ף רכרי נימ6 51"כ ככחרין

 ו:ו' ככיון כ6זקיי 3יס רסוי מ:וס ממייכ רכו מ)6כת כסטח 6כ) מל5כסכסטת
 וס:יעס סכת רין לו ר6ין מסום פעיר רתור6 פרנ6 רנזל סכוורים 56)6כ)

 ר6ין סכתכ נני )רעה י6סי)ו ככסמסי :כח רין רים 5"ז רף ננ"ק כתנמקונ5ת
 רפסקיכן ו6כן נזק מכוס ממיינין ים 6פי"ס ו' סעיף כ"ז סי' כמו"מ ככסמסככת.
 כ:סור6 כיס ר6נכי' פפ6 כך ררפרם רטוכר6 ט"כ 5'ימ רף ככ"ק רנרמיוריכי

 וכן כותי' )ן וקיימ6 מייכ רנרמי ריני דון )מ6ן סנזי) פרק סנמייי ו:,)5)מ6
 6"ר נ, סטיי ספ"ו ס' כמו"מ רנרמי, רינ6 רריינין לרירן ע"ז ס"ק 3ט"ךסיכ6
 קי:י' סרר6 61"כ סכט"כ סספסיל ססווריס מ)6כת ניע) ענור )ם)ס5ריך
 6נו מוכרמי; ע"כ 6)6 ססווריסי על6כת כיעו) ט) רפעיר פפסק כרי"ףט)

 ז") )"י סנ6ון מכי6 וכן מקוכ5ת ספיע6 מכי6 וכן סממ"ע כהירון)ומר
 פעור מסו6 תירן )וי קרוסח סנ6ון וסרכ ססכים, תקנת מממת ספעורט"ם

 6)יסי )יס 6מי עי יף ניעיןבגמ, : 5"1 קמ6 ככ6 רתור6 פרנ6 כרר רסו6 ססניס תקנחמסוס
 וסנמ ס)ים- וסתס ם)יפ 6כו) כתן )י,

 מסוך ממנס ססנ6תך סעורתך מעו6ך ע) תטמו1 )כסתכטיחפ)ים-
 6ת. תמ)6 ם)6 ז") וסרמ"י סימנכיריך

 לכסומי רוומ6 נסנת הז") כמ"ם :ריסך
 סכימ6)ב2(
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 מנילס כנמי וקסס ע"ס, פ"ו סל:ס פירוכין ננס3כוח פ"ר סרמג"ס פי' וכןגכיח6
 ממחייס מרוכס ר6כי)ס חורס ט3 כרח 6וכס 6ין כות וססהיס רכ 6מר י"כוף
 ננירס כך6"ם חו"ם סקסס וכן מנסכיס, יוהר ים לקרככוח ז"3 רם"יופי'
 )יס 6מר קנ"כ רף סנח סנמ' טם לתרן ים כי קסס ןל6 31"נ ע"סן כ"רר'

 מעלי' מ:חי' ו6ילך מ:6ן מעליו מכלי' סנין 6רכ:ין ער וכוי י6ור6 )רכפמו6ל
 סלים וח5י סלים כעןך י6נילס מסחיי מרוכס ן6:ילום כמנילס נמ' מ*ם6"כ
 פלים ר6כיל עג רף רניעק כנמי ומ"ם ככין 6רכעין קורם מיירי )םלסהי'
 ופח6 כלים 6כול ו6ז סנין 6רכטק 6מר מיירי זס סס כוים 6עכ סליםימחייס
 על סכחנו סר6"ם וסחוס' ע"כ כ"ר רף נוס סהוס' כחירון 634סליק
 נ6מח תכחייז'336. מלוכס. 6קילס 6ל6 ריק5ו ל6ו טסו6 ט' רף רניעקסנמ'

 סחוקף קעיג6 כר יני6ל רנ ט3 כנז"ל 3מ6מרנדקזוי8 : כטסי*ח ככון כחר5הימס
 וע:ס מכירו 0ל כפכרו.

 ס6*ן ככעס רכ"י ופי' מל6כס כמפח כ63 ומסיים פעור מל6כסכ1
 ס"נ וחרט עכריי ר3כחום ליס ניח6 מי וסקסו ומזךו וכו' מ)6כס לפפוחרנ*3ק
 נמ5ינו ע*ם ומחע3ל כעל )סיות ירנ*ל כל6 רכ"י ופ" עכוי 3סחר3 ר)6נימ6
 6ינו 06 6ך מייכ רכו ממל5כח 6יסר מכע3 6ס וכו' טכוו רסחוקףלמרין
 כמ*ם נמקוס עכריס סם סיסך6ל ספק 6ת וכנס עכרי- רנכמים ו6ף פעורמכש3

 יםר36 ו6ס מ63כס נסס ועסס מקום 0ל נענריו חקף פרטס וסנס כסענרי
 פטונחן סכר לכלם מיינין סמ3ריס כסיו פמיע6 מקוס בל ר5ונו עוסיןסיו,
 כסיכח סמ5וח )קייס יכו)ין סיו כל6 רבס ממל5כח 6וחס מכע)ץ פסיולפי

 ר5ונו עוסים כיו ל6 06 6ך מזס נרו) רכו ממ63:ח מכעל לך ו6ץכביטיור
 6וחס כעלו ל6 מסרי פעולחט ככר מ5ם)ם פעיריס ססיו פמימס מקוסכל

 סיכג ל6 סמיעכור רכסיכח ן6פמר עוכס לסם נכחזיק ר5וי ו6ררכ6 רכסממ)6כח
 06 יכם"כ עכרי' לסחריי. רל6 ל6רון ליס רכיח6 וכר6מרינן למעו6 פנ6י)סם

 נוי מקרכ נוי ט"פ ם6ננרו 3רז"ל מ5ינו וס:ס חוט6ים, כיו )6 סנעכורכסיכח
 6ננרו ז'( סי' ו' )פרסס רכס וכממות ט"ז טוכוי 6לו 5ף ע"ז טוכוי 6לוננס
 מפרם יחזק6ל וכן מע"ז 3פרום נעיניסס קכס סיס ו:וי מכס 5ל כמעו1)6

 מכ.כתי' ר5כ הפנ161 6ל מ5ריס וכנלולי סכליכו עיניו כקי5י 6ים לכסו6ומר
 ליקמ לכס 6ץ כרין מן 61"ן לרז"לי רכוה וכ6לס סכ)י:ו ל6 טיכיו סקי5י6יס
 ג6 סרין סמן ס6ף עמסם לעסוח ספלי5 מסריו נרוכ כס' 6)6 פעולהססכר
 5וחו י6מר סג6 כרי פעולחסי סכר לסס נהן פטולחס מכר ליקח לסססיס
 נניו ע3 י6מר ל6 וססי"ח ר5ם"מ צוסיס ם6ינם יוט ל6 6נרכס ני וכו,%יק

 כנמ' וכן ל"ח רף סנסררין ועכן יכוםע כ) סץעכס 6ני רי)עור וכיכחס6ו
 וכין כך כין רט'ק כרעח כניו נק' 6שפי"כ מומס 6פי' מוננח כניו ע"פכקוומץ

 נוו3 כרכום י65ו ו6מרי,כן לקיים 5ריך ע"כ ע"ם כמוחפין כפ' כניס קרוייןכך
 כעס"י יכ6 סמסן : ע"ם מי רי כרכוח כנמי ט"ם וכוי 5ריק 5והו י6מר כל5כוי

 סת""ת ססרי וקמס לססן 'עמו ל6 %ס ונמ ממ5ריט נורסו ני ע"פךקךקתי
יורט
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 טרך מ):גסף סקורס זסן,"3י פרועס חם3ון 3פלות. ו5ריך סני מטסר מטמרס6מו
 ו' סנס ג' סנס .ש' סנס זס פטמיס ס, )פוות יכ1) )3טנערע3( סכקר6ממכט

 6מל טני מטטר -:מפיימק ר6סון מטסר 6מל נסימית נם3יסית ססנס ס'סנס

 תרומת וסו6 מטסרס 6מו מפריסין ס)וי ס)וקמ סר6סון סמטסר מן מסם6רמטסרס

,,,,
- 

 )סרוף: 5ריך מטסר גרומת נס מטכר -: .

 ו6רפמטן טם פ6רכרטנטן ו6רף מי6 וו6ס 5ייע ' יטר 6ק גיו)סרט4ו5מה
 -:.נ,

: 
(- 

 למנפמל בפרך6  סיירי1 -6פ ר6רספפן  רפט נ6ך טפטם ,סייין ,6פ .

 מטסר ו6ט--15
  ר6סי

 .ר6סק מעסר  לי מומ) 6יז לטר_)וי 6ויכ 6ונו )וי  פ6רין

 נ6מטן זיין 6ויף - ווי6 גיסיו 6כ 6יך- ס36 מעסר יי6 :ריייז :6וים טלו6רף
 י6רפק מטסר תרומת 6י( ו6ם יע5ע 6פ 6יך סייו ר6סון מטסר לי66ונליקון.

 51ני דעעם 5יז מטסר תרומת פ6ו פדיעך נ6ך כרטנטן פ6ר.  !6יךר5פ
  )ייע.46נל 6רימע ס6ר עסיי)ין  615 5טנעט) 6 י6סר 6 6ין 6וטר י6סר לרי!עין 6וי'

 פירות 6ןטר סט6ס זיי6 טן 6ין-ל11 מטסרסני 6יז סמימס ןטר י6סרסון 5 1( 2 1-"6ין
6תף

 מטן קטן מ6ס) 5 פטמיט ממסס 5טנטרט) 6יין 6ויף פליון )ויזין ו"ויכה ן
 מ6ס3 5 5טנטרע) דטס 6ויף מני מטסר וי6 סון סיעיגקייע - .וי6 )ייזק_5וים

 . : מ6ס) 5 כיז מטסר פון' קלומס לי6 5יכטר.נעכין ",,ן . .. ,,,י

8444ששח"
. י4ששששאאא



 ז .משהשו*תאהל
 שליפ*א, פיינשמיין שמואל מו'ה הנ' מהרב ' נחמררבר

 תובב"א.- תקוה פתתממושבה

 ןסמגם) גסננעח6 ז") סריעף נסם סני6 ע"6 ד' מרונס 3פרק י")הראע,ם

 כדכרי ס)כס ורכינ6 6מ6 ןרכ כו)ס סחורס ככ3 קיע וז')כסכח
 כרכי ס)כח6 וס)כך ססנו)ר יומנן )דף ד)יח6 מינס וסמעינןסמיק)
 מכחכ מס דכריו מסכין דעחי וקלרס וז") ז') סר6*ם סס לססינו וכו'יסוד6
 כמ)קרכסכרס )6 ורכינ6 6מ6י רכ וס)6 )דריס'ס ו)יח6 סמיק) כדכרידקי')
 כווסיס וס)כס מסחכר סיס כו' 61"כ וכו' ריס"ס דכרי כפירום 6)6עללק
 ד6וריח6 סכח מעסס ד)מ"ד סי'מ ס" )16"מ ככי6ורו ו') סנר"6 מ"ם ועי,יעי'ם
 ס6ינו סמיעס וסוי ססגך)ר כר"י מדו"ס דפערי מכממם ססאס מוקקםסוס
 דמכמיס דרגנן מע"ם )מ"ד 6כ) כריס'ס )פסוק ס"ד סוס ומסו*סר5ויס

 ור"י מ6יר רכי )כ))6 וסדרינן כריס"ס )פסוק סכרמ )נו 5ץ ק6י 6ם6ר6ןפערי
  לנו %י ום"ס  דלפסקנ% מ6וו חמוסיס קדסו דכרי ו)טנ'ד )יט"ם כר'יס)כס
 ל כיפ%  לפ%ן  דיורחמ% ס3פ מעסס  ד%מר )מ6ן 6ף כריס'ס וס)כססכומ
 ז") )סרי"ף )יס ו)מס 6ם6ר6 רק ק5ו ל6 ו)מ6 ס") כריס"ס ופעריןמכמים

 רעמ )כ))6 סדרינן ע"כ סוכמס )ן מד)יח 60 כמיק) כןכרי דס)כס מס6)סוכימ

 : כר"י ס)כסיר"י

 ססקסס מס ע"פ ,") סנר"6 סכרח )פי ז") סיי"ף יגרי )ים3רנרענעד
 פערי 6מ6י ןרככן )ן"ד 5)6 דפד*ך 6מ6י )"ד ככחוגוח מ)מס כמכמחסמרם"ל
 ומפק*עין )קןו:ין מו:סץ ו6ץ דרככן סנ6ס כ5יסירי מסמקום מנ5 מ6ירכנן
 )6וקמי סם"ם מ5* סוס ןרכנן )מ"ך 5ף ןג6מח )ומר ונר6ס יעו"ם 6'66יסור
 ס"כ לפי"מ כ5מח )ומר מוכרמין וכן כערם") וכמם"כ כריס"ס ןפטרי-וחכמיס

 6מר ע"י כעולמן כיוס"כ ועכמ ןגנכ ןמחניהן מרוככ כסרק ז")סרי"ף
 כמהניחן חכי כסכח ועכמ כנככ סכי ו6פ*)ו ומם)ם )וקס 6ץ דקי")מסום
 וכריס"ס סי6 ם6"ר ד:מיעס מם ז") סר6"ם כמם'כ וע"כ דו"ס מם)םן6ץ
 ןל6 ןמלח6 עעמ6 6ל6 ם6"ר מממכ ו6פי"ס ןרגנן דמע"ם כמ"ד קי")ו6נן

 ממום סו6 ככין ןרננן מע"ם )מ"ך 6ף כריס"ס ןפערי מכמיס סס"םקמוקמ6

 וענמ ןנננ מחניחן וכן ןפטרי מכמים )6וקצי ומליק ן6ורייח6 מנח מטכסן)ננ"ד

 6מרי ןריס"ס כווח*כ ולפסיק מספק6 כך6ורייח6 )סממיר כעיק כריס"םכמכח
 6ין ןרכנן מט"ם ן6מר )מ6ן 6ב) כווחיס ס") דרכיס ןמחנייח6 )סיוחןיכו)

לנו



משה .שו"ת אהל ..-
 ומכמיס כך"י ס)כס ור"י לר"ננ כל)5 ס5י ננל ]כריס"ס ו)פסיק לסממיר)נו

 ינננ מהניחן מוקמי:ן ז") סרי"ף רליעח 51ף ה:5ר5 יק5ו )5וק?)י מ5ינןיטעןי
 מחמ6 ל6יכ6 מ:ום כווחיס )פמוק מו:רמין 1:6 6ין ת"ת כריס"ם נטנחוענמ

 ע"ו ל' כס כמו3ין )ס ימוקמינן כסרס סמיעהו כסכח ספומע י"ו כמו)י;6מרינ6

 יס)כה6 6)י63 רסם"ם וןנ"). כ:חוכוח מסרם") קומיה ומחורן כריס"ם 1)6כר"י
 ו)יח6 מינס :מטינן סמיק3 כוכרי ס)כס גמם"כ ז") סרי"ף כונח וזסוקמחרן
 רסערי מכמיס סס"ם קמוקתי מר)6 מוכמ רכן סגינו)דריס"ם

 )מ"ן 6ף כריס"ם '

 ס6י נגד כלונכן כווחיס ו)ססוק )סממיר ר)ית')ן מסיס ע"כ ררכק סנחמעסס
 כווחיסי ס"3 ררכיס רמחניח6 סכרמ )נו ס6ין 6מרי כר"י ס)כס ורייי רר"תכ))6
 סגר"6 ע) כחתס טי"מ סיי )6ויימ כמרוםיו ק)ונער'ז5") ט)מס מו"ס סג5ון ך3רי נרמוונזס

 : כעזסטי"ח ונכון נרור ווס נכונים 1") כגר"6 ורכרי ר"מ סי' במו"מ .כסם"ך ור)6ז"3
.

.. -
.

ן



0 המנויםרשיטה

ירושלם-
 בלאזער יצהק ר' הנאון הרב חתן אלמער. ר הב'הרב

 גאלדבערג אבאאברהם
י ווענער בהי*ד י*אלמער

 הכהן-מנקראהרן*
* שפירא כהנא שמואל .'אהרן"

 מאפריקע ישראל ב'ר ליבארי'
., 

 רלב יומף בה*ר ליב אריה-בחור
.

 , יאדלער יצחק ר' בהרב ציון. בן ה'

 מופראביגדור.
. יעמ ר' מחברועיו"ה בהר*ר בערדוב

 ' מאקם מרדכי ~רברהםי

 - זי~על-: בהרב שחורזאב
- ראזינאירזאב.  ... -7י-

--  מאדעם בלומבערנ. זאב ר'הנדיב
ן. .. דרשן ליי חיים ר'הרב

. 

.. 
- י 

 כהטה ינין יחזקאל באר תיים-
 זשלחנן כהםה פדנך-ו2'ר.

ל

-- בלומענמאל יעקב'
 מ-כל ירראל- בה"ר חנץיצחק

 עקיבא בהרב יעקב ר'הרכ
 בריצחק

 - י מירריהודא*
 לעוף אליעזר אכרהם ב*ריצחק*
 כמטה באר ליביעקב*
 שפירא זרח' יהודא ר'החריף

 האכשטיין הירש משה הנ'הרב



 המנויםרשימה*
 רוקח יומף ר' . ליפשיץ צבי אליעזר ביר יעקבר'
 אמשמרדם פפ"ד הטנה? הורוויץ כנימין יונתן הג'הרב

 מא?אווייציק רוקח זלמןר' ריקח יעקבר'
 משה בימין מרדכי ר' הרב הגיז יצהק ב.רלוי

 מענד? מנחם" מ?ימקי שמוא?מנחם*
 נח ב"ר עורה* כיץ נהוםמנהם

 בהראר*? הירש צבי * מאנישעוויץ בהר*ד הירש צבי1
 מפוזנא שלמה' ראקאוומקי שלום*
 מ?ך ב'ר ברוך" נהום ב"ר שמעוןהבחור
 בורנעמ אהרן ר' בה ליבע סרת הצעעההאשה

 י'*"ץ מיכל ר4 אהרן אלי'ר' יע?ום בנימיןר' בכאר יודאף
 ליפשיץ יוסף " דינוויץ מרדכי " מנ'? זוסמאן ברוך " בארנעם זרח*

 יצהק . דימקין אהרן " ווינקנער אברהם - ב*רא?יעזריונה
 הורוויץ חיים - אבא ישראל ד3' הרב ליפשיץ צבי אברהם"

 גאלדשמיין נחום יוסף- פ"ת י בא ה.ת מ:הל אויערבאךמשה
 אהרן מאיר ב*ר משה ' שמעון . בארינבים זרה הבחור הרא"ש ליב.
 אברהם בוה דוד * כהן אלי' " נהום יומף ב-ר דוד - סלארמשה.

 האדר'ת בן רפאל הרב סלאר הניך . אמערכאן צביאברהם
 ?יב ר' ואהיו אהרן ר' הנ' הרב בן יעכב אברהם הרב סנקריעקב
 פיינשמיין יונה ר' שויב מרדכי ר'הרב

 שפייא ישראל. פאפירמייממ,ר אהרן*
 כהן הירש צבי הנאוןהרב
 צבי ב-ר כאיר יעקב ר' ואהיו חיים ישרא?ר'



 ה ב ו שת
בענין

 הכתובהקריאת

 נשואין לברנת אירוסין ברצתבין
 וננן ה',חסין .שלשלת המפוהסם הנאון המנוה השיבאשר
 בקהל' ההוראה קםא גל ישב אשר קדושיםשל

 ישורן עד"
 ביאלאםפשקבעיר

 ' זצ"ל" נהמיה מהץ אב'ד הרב.

 .ךדל:, , -. ......, . 1..:.

 י לפ"ק תקל'הבשנת- ,.י שלים ני,ינריר,נ(הץ דק.ק אב"ר השואללהרב
 לאורהוצאתי

 צעכניכלטפאוהמש נהוראי הקמן אני והשלום האמתלאהבת

 פה בעמקיו כעת המתנורר רומיאאיש

 הבירהוויען
 ש"לץ"ם נ"א א"ד*ב"ר"ה ורע"י אהי למען שנת ואדר לחודש ;ויי"ןיום

 לפ"קבך





 ה ם ד קה
 לטהר ססקיס ספר יח36כו 5ליס ר33ומ יחהפכו 5לף:ממבות

 הנתנה וס3ינס הסכ)נס חנרע ול)וה לעסר ערועיסורננת
 יוקול מנ)נס סי6 ד' יו6ח סן סנחונ כ)ו6)ור 6ל ו63סתי ד'ג6ולר
 6ל4 כן כמר לנ( יקר6ו ל3לחי 5ולרו הי6 ד' יר6ח ו6)ור נינסערע

 עזהרס לספין י)נרו)ו,ה ולסרנין עריפיס לטסר 5ליס ורנ3ומ)נטנומ
 )ועינוחיו לספין היוס 63מי 5סר סזה סקונטרס גס סלד* יוסני.על
 פניסות ורונ סוניס 3)נקריס כי סו6 ומ)וורוס סליפות ילדמולס
 כחנוכי ל6 36ל 6מריו נרכס לסם6יר סמזסיריס 5)ורומיו לנלומלבי נם6ני פעוניס וסרנה זל"ל 5ד)נ"ו נחני סניעוני פניעותונסעון
 ה)נעט זס לסני6 ד' .ד ע)ני סימה כסיוס 6ך טידוחי ורונ.עמומי
 לעיר ו)וערני )ועסי ה3י6וני כ6סר כי זו הלכה ונזכרחי)נעסה ר6יתי כי ה6)וח לקג6ח סת6)ולמי כי ו3פרט הדפוס )ונ3סמסח

 ל6 ס)וועס ד' עס )וע3יריס קול ס)ועחי עסטרייך עדינמסעלוכס
 ס)וה 5לס ויענוני ה)נס 5לס )נס ו6ם6ל וסיסומ קרו3וח עלטונה
 סי)וה ו)ור6סיה סעיר )ו)ונהיגי כי כחו3ס כסטר נזה לכו נתנו5סר
 טירמ6 ססי5 נ6)ורס לנסו6ין 6ירוסין 3רכח 3י1 הכחו3ה 'ח"ר5ל3למי
 6לי63 דל6ו סטרי נד)נ)נונ5 סטר6 לקר6 הכוונה יו3יטולדלבור5
 דורם סהסכס נסעס הד3יקיס 3ין נס3ח( נסו ל)וקרי סזרדכאע
 )וחלוכניס ונדנר סט6 ים פן לנפסוחס ה)ותיר6יס עהעסורניס

 יסר6ל סל טנהגן ו*ו)וריסו)נחרעעיס
 תורי~

 3קרי5מ כי ו6ף סו6
 ז6מ כם)ועי ו63)ומ לריכס ס5ינה ברכה )וסוס הו6 דדינ6הכתונס
 )וס ורחו ל6ו עור63 סרו רננן 5יכסי לי)ורו ד)ו6י ל)ו6וד נפסיחרדס
- ז"ל )וסולס לר' ז"ל ר"חסכמ3 - סיסר 3טפר   חרכ"ב 63וח וז"ל 
 3ס3נו 5סה וכו'ולקדס 3קי נפסס חנון סהחרחי סס)ועח סכחבמ )נה)נל
 קולוח כעין ל~כיס "דס לכל הו6 גדול פיון 6ך ונליהס ייטינו06 3י ו6חזול ויסי3 י63 להסי3 סלולה וכן' במו"סת ק3ולח ולעסוחוכו'
 וכו' והדיוטוח נסיס עהקי ורונן ר3יס סל ודבריהן ופרססי6ומסלך
 לך סיה ל6 6)נח תיס 06 ו6פי' נסיס סל פרהטי6 כסלכומ 5להסכל
 זל"ל 5ד")וו עס כסנד3רחי ודכורני עכ"ל וכו' ולהדיוטוח לכסיסלסחל
 ו6)נר 5דס נעלמכ)ומ 3חס ססינס קנורס ועניני הס"ק )ועמי5ווומ
 ונסיס סתדיוטוח 3עמומ ורו3ן 6לס כ)וו עוד ים עניניס סהרנסי

 ס)ניחה ונעמומ סנסו"ין ונעתומ סלידה נעתוח כגון נהןעעוננוח
 לו)ור סל6 )נלוט נהו דדסו דכיון )ו)ננהגס העס לסנומ ל6וי וס6ינל"ל



-= - 
 )חידין יהיו 561 סוננין סיהיו עוטב ליסל56 להס והנח כסעע סל6ד3ר
 יר6ס לייי )גבי16 וקופן רננ ע)גזל הל5ו 3עמומ )גחפחדומ סהסנפרט
 סמנהניס ב~לו סכיו65 וב6)גח . ט"כ החקופה 3ענין הטו"זכמ"ם
 למורה עחננייס הס 6חר ע5ד 5מורס חו)גה 6סד )ג5ד סהס46

 נסיס 5)גספט כק6ומ יסנו ססס ניופיה ו)גגניס 6ומהוטורח'ס
 'דעי ל6 דר3נן דסו60 3לננס ו)גוזרומ קרנומ יוס3יוחדיוטומ
 פעול בדבר הנה והן מעי 65 לפוע6 )נפו)ג6 ינפקין דנור6חקוקיס
 6מ יכה ו)גי 65ור'ימ6 ר3נן נט5ות 65)גור מוק 535י פיהסלהפעיר
 ידית 3פלך .6סת ה65 המו)גת 56 3תניסו דל3נן ע5כ6 עלך36י

 3תיכ5י 5מו)גס עכבים כקויי )גטוס מטוה כי ס3י6סהו3קו5מס
 הקונטרק 5הפיק 6מי עקוס טנה 6)גלמי 35י ע5 ז5ח וכהע5ומיע5ך
 6סרי עור63 י3נן כי ו5חל6ומ והמוית ת6עמ 5העעיי כדיתזה
 6ני ה)נ5נ5נ וע5 )ג3רך פפיר דע3וך וע6ן 03 מזו וטע)ג6 סויו'ונת
 ועת ר3י3י 63ס5י קריק' נוקי חית5ו 65 כ6ן יס חכעהכועח
 3ימ 6מ מפרעו ו5עת 36יריס 5מס 6מ ח5עומ וויר ה3י 6מ5חשן
 6ה3ו: ותס5וס וה6)גמ )גהמ5ומ ממזו 561 המויה 63וי 5כו?מל56

  לאור.המהציא



שאלה

 ל8"ק תקצ'ה חנוכה ג' נאומגרארמ"ה

 3וליכ5 קדוסיו כל חכו לרגליו ועלסיו יסר5ל רנ3 רנינולקרם
 פוטי5ל כמחן וענו כיני6ל מכס ופלים6 מתיל6קיים6

 יסר6ל נ6ון חנג6"הנ הרב ה"ה עוזי6ל לנן יקרח6 סריהדעי)ניה
 : יע64 בי6ל5תט5ק בק'ק 6'בד הרב ני' נמפיה)נוה'

 .ממל דבלחי 3חלול6 עוסק סהייחי ונהיוח . . . . . . .אחר"שה
 ו)נ65חי לילי נ6 קרוב ז)נן זס 5סר )נהרי"ל בתפר הללחי..
 הכחובה. לקרוח נוהנ היה סל6 והו6 6וחי )נחפיה ססיה דברבו

 .6ירותין ברכח 6מר ל)נכ'ח: לסונו 6עחיק בנ)נ65 ס6ינוונהיוח
 ו6)נר וכו הקילוסין טנעח להס והר6ס עליס לסני קור6היס
 ו6)נר וכו' פרוטה סוה הו6 )נתת)נ6 הטנעח זה ר6ו הרבלהס
 לסעיל 6סייס עייס לסני קר6 ו6ז וכו' סיסדסס סיר6ולעליס
 החנ6יס ול6 הכחובה ל6 לקר6 )נקפיי טיה ול6 והחנ6יס סכחונהעל
 כוקוח סני )נלריך וה)נהרי"ל וכו' כרין יתקנוס ססעייס קנין קבלולק

 ו6מח 6ירותין לברכח 6מח כותוח פני ו)נז)נניס )חה ל)נעלססכח3
 כי הלנר עיקל על לע)נול יכולחי סל6 ונ5)נח . כסו6יןל3רכח
 הכחונה קרי6ת הוו היכי נעיני חימ6 ועול . נכחובהסהפקיקו ינפני כותוח -נ' )נלריכין דלהכי תיימו ו6ח"נ נותיח נן ניןספתק ילהוי כלי הכחונה לקרוח כהגו דלהכי כחנו ל)נחמילהלהול)נם יכולחי ול6 הר)נ"6 סליין כ)נו ע"ב ק"ב פפמיס בחו' הו6עקרו
 לטלריכו הפתק להווי קעויה נ6)נלע סמר קור6 06 6טוהפתק
 לליכ6 כותוח 3' ס5ריך תח)נ6 כחבו סהחו' )נל6חי נס 6מרח.3רכס
 נסו6ין ו3רכח 3"הנגז סל דככות כחנו נחמילה סהרי בת דפלינ)נ6ן
 כותיח בנ' 6בל ומס)נע 6' כות 6ל6 3עי דל6 נגסולס ר' הר3ת3ר
 6נ' דר"מ נסדי6 כחנ והר"6ס מווו כו"ע ינסו6ין 6ירותיןסל

 קלי6ח 06 לנינו יע)נילני ועול פלינ. ונסו6ין י5ירותיןנותוח
 להסהוח ו6קול כסוגן נכחבה ל6 ס)נ6 מסם6 )נסוס 5ינההכחובה

 כחובה-: בל66סחו

 מוקירו בכנפיו ולחוסי לו בברכהואחתום
 הל'א. חמק"ק יצ"ו שלום הק'ומכבדו



תשובה

 ליק תקצ"ה מבת ח' ביאלאסמ,קכ'ה
 . . . וכו' וחיישלמא

 , העיון 56 636 ד)נל 5תלעיס )נז"ט ונלכמ ו6מד"מה הגיעניא'מק

 והל' סל"מ כי מבל6 6)ניכ6 ו)נל ו5קוסי6 ג3ר6 כמ3לי
 מקו5ריס הדנריס 5פנינו 6ב5 נלה כמ)נס קבל6 סנלי)נסו5ס

 נ5ל )נעדינס, ולמוק נדפק הספר 6)נינ6 נרס עינה נ*היהב ד5* מתינ6 ד)נר ו)נסומ6 )נבו6ריס הס 5ר'מ היסר בספרוב)נקו)נם
 סדריסה- 56 6ב6 ובכן נמדריו י63 5)נענ 6)נריו )נכ"ח 5פני 56יעכן

 5סכי)ני* כדי 6ר)נץ 5)נכ'מ 'ז6מ נס ופרוסה הכמונס קרי6מ3ענין
 )נכחב במר.5קוטי 5קוטי 5,6י דהוס ס5פנינו נמו' פמנ)ני6 כ)נסעל

 5)נמ)ני רסו 6מיהנ וכד 3)נט)נר6 6סמ6רי קונטרקין וכווסהנסמוון
- . ונס)נ6 וסנד5ס ה)נ6ור על )ננרכינן דפמנ)נ6 עיקר6:  

 ספם6 מסוס חכמונס קלי6מ הנה . )נכ"מ דקייס נעסיאפתח
 6דרנס ני6סוניס נ)נ65 65 זה וכו' להסחומד6קול

 6מל6 נכ5 651 הפקק )נסוס ז656 טעע6 סוס דליכ6 )נס)נע)נכו5הון
 סבעפגינו ק"ו ק" נד"ע ויעויי' בם'ד 5ק)נן כד06וו נס נהנוסוה
 וב"ס, ונח"פ מד"רג )וסוס הכמו3ה בכמינח 5ג)נרי 5הק5 6פסלהיס
 5נרם ד6קור ד63חר6 5ו)נר ו6פסר 5מד"רנ ד6וריימ6 ניןמי5ק
 ליכ6 סעובר: 6מ ומובסין ועונמין ד)נ5כוח6 עדינ6 עדעמ6506
 ענידה נזירה ל)ני)נר 5יכ6 ו3כ"הג ק5ה חה6 6ם)נ6 5)נימםנ)ני

 קרי6מ 6ין ועכ"פ מלר"ג ד6יכ6 כיון וכו' דרננן מקנמ6דנט5ס
 ב6ירכקס 6סר"י נהנהמ ויעויי' פפוט חה תו מסם6 )וטעסהכמונה
 3)ני ק"ו קי' נהג"ס ויעו'" קניין עידי ד6יכ6 )נסוס ד)נמירהכמובה
 נן5ס )נגני הכמונה ונעיקר העדיס על דק)וכינן הנין סל6מ6)נל

 ובזיננינו 3)נקופומינו ונפרט ו3טו"ץ נמ")נ סס )ננו6ר תה 3"ד)נמנ6י
 'טרס היט3 סיטב הלק הדק דונ)נונ6 דרר6 כל ועוסיןד)נקיי)נין

 כדברי ספקק )נסוס 656 טעס סוס הכמובה 5קרי6מ ו6יןהמופה
 מ)נס ס)נע5סו ועד הכמונה נקרי6מ 5הפקיק סנוהנין סכחנהרפ'6
 הכמונס נקרי6מ הפקק ג"כ כמנ ס65 ה)נסנר ע5 5ימ)נה )נהרי'5ע5
 בנפר6. סורס 15 נ)נ65 ם65 5פי -נו 'ו66ריך העיון 56 636ובתה

 3ליך מ)נס נריך 656 6)נרו 65 סהרי 3ג)נר6 כזכר ל6 זס כוקו6ו)נר
 656 בלכומ ס3ע ננ)נל6 קר6וה 651 הוזכרו 65 נרכומ וסנעסימ
 ובלכמ כס)נקדסה נמקנה 6ילוקין 3בימ 6ירוקין ו3לכמ ממניס3רכמ



 ונננסכמ עיקלה הכוס על וברכה למופה. כניקה 3סעחמחניס
 נוחנו כוס 5וחו הקננון. ברכח וז"ל י"6 הלכה י"ט פלקסרפליס
 ו6סר ו6מריו הגפן פרי בור6 ווונרך 5חר כוס לו וננבי5 וכו'ל5סחו
 ננרכח 5ומל 6חה ונן ט'( בהלנה ל"ת 5ברכח 5לננעלה נק6יגדל

 : וכו' 6' כוס על קדוסות סתי 5וננר ס5ין לפי 35ליס ונלכחמחניס
 נס נקטו ומדל6 ב כוס טעונה חחניס דנלכח א . תלח6 ס"ינהנה

 ד3רכת כוס טעונה 6ינה 5ילוסין ד3רכת יר5ס 5ילוסיןנונת
 3ונת סל כוס על סננ3רך נ . נינהו ננילי תרי 5ירוסין וניכתמתניס

 2' נננלך ס5ינו נל6ה י6סון כוס ועל 3פ"הנמתניס

 ונ6י .מתניס 3רכת ה"נם5ננר ל3על הנוס על ,ו 3רכסונמצאר2
 - ה3רכומ 6לר ר6סונה נקר6ו 131 וכו' ס3"ל 3סמהנמנרך

 ס3ע ליברוך ל6 למופה וננסי דונקדם ועד כת3 פכן 3רכותסבע
- לכיעות 3רכת על 6חר כוס לו ועוד3רכות  קר6וה וה6מרוניס 
- 3תוליס3רכת  63"י נננלך והדל נסוניס נפה"טועלי עלייהו יינלך ו5ס6 כס66יכ6 6י ל3רוכי ננימייב לסידי5 ליה )נפיק וכד וז"ל 
 כום טעונס מתניס 3יכת דיוק6 )ננה"נ וננסננע וכו'. לג 6סל6ונ"ה
 כוס 3ל6 סגי ל6 מתניס דברכת ננס)נע ועוד ל6 6ירוסין ברכת6בל
 6יכ6 6י לניעות 33רכת ננד6)נר ועוד נרכות ס3ע מדקרינהומד6
 3ל6 סגי ל6 חתניס דבלכמ ממננע סתמ6 נחנ מתניס ו3בונתכס6
 הזכיל ול6 מתניס ברכח 6ל6 3רכות ס3ע להו קרי ל6 והרי"ף -כוס
 על 3רכה כננל6ה 3רננ3"ס 6בל 3גננר6. נננל6ת סל6 לפי ,ו3רכה
 כ"ד הלכס 6יסות ננה' 3פ"3 כתב סכן 5ילוסין ב3רכח ונסהכוס
 6ירוסין נרכת הי6 זו וכו' והבדלנו 6קב"ו 6)נ"ה 53"י נננלךכילד
 סס ים ו6ס סכר סל 16 יין סל כוס על זו נרכה להסדיר העסונהנו
 ננקדס ו6ח"כ 5ירוסי1 נרכת )נברך ו5מ"כ תחלה היינ על ננברךיין
 פסוט דנר הונ")נ )וכתב בפ"ע 5ותה )נביך סכר 6ך יין לו 6יןו6ס
 לנרך ולריך כחנ ס"נ ובפ"י )ננהג( 6ל6 ו5ינו מעננ הכוס ס6יןהו6
 חן ו6לו 3לכות סם והן הנסו5ין קויס החחן 33יח מתניסבלכת
 וננברך יין סל כוס ננבי6 יין סס יהי' ו6ס כחב ד' ו3הלכה .וכו'
 נרכות ס3ע מניך ונמל6 הכוס על כולן 6ח וננסיר חמלה הייןעל
 6מר ההיס על ונננרך היין עס הדס לסני5 סנהגו מקוננ1תויס
 ובה' ננעכנ( היין ס6ין פי' הננ")נ )וכתנ הסם ננברך ו6ח'כהיין

 נרכה הי6 מתניס 3נית סננוסיפין זו ברכס כחנ ה"י פ"בנרכות
 6יסות 3ה' סהרי פי' לריכין הרמנאס דברי והנה . וכו' ה5דסיולר נ6'י נרכות ס3ע הן ו6לו וכו' נסו6ין סל ברכות ננסבע6מרונה
 ועוד * ברכות סבע קל6ס ברכות ונה' נרכות סם הן מחניס ס3רכחכחנ
 ונריר סם. 5ל6 ננול5 6תה 5י ונפרטן נרכות ס3ע הן ו5לוסכתב
 נסוס כמל6ת ל6 הכוס עי 5ילוסיו בלכת . הו6 כך ודעתוד3ליו
 ולכך סכר על 16 יין על נהנוה העס.והס נננהג ססי6 5ל6מקוס



 סס ים ו6פי' סכר 6י יין על 6ירוסין 3רכח קודס מוחסענרכין
 . ופסטיה נסר6 ונהר6 העס )נ)ונהכ הו6 סהדבר ה)ננסג לפייין

 ולכך סם 6ל6 3כ)נר6 הוזכרו סל6 סם הס ה)נעכ3וח נטו6יןוברכומ
 קופריס 3)וק' ס)ולמכו ולפי ברכוח טם סהן 6יסוח )נה' בפ"יכח3
 כולן 6ח )נסדר וכו' יין סס יהי' ו6ס כח3 כוק על נסו6ין3רכח
 חלי5 3)ננהג6 ל6ו קס וכוס נרכוח ס3ע )ננרך ונ)נ65 סכוקעל
 )נעכנ 6יכו יין 3ל6 נרכו ס6ס 6ל6 לסני6 לליך יין סס יםר6ס
 וננרכח ה)נעכנוח נרכוח 6ל6 הזכירו סל6 3נ)נר6 הוזכיס ל6סלכך
 6ל6 וגנהנ נחר דליזל הו" )נ)ונהנ6 דל6ו כיון סכר כמנ ל6נסו6ין
 הסכר על ל6 נחקנה היין ועל קופריס נ)נק' לס כדמני סי6)נמקנה
 וכיון . מכסנ 5ל6 "ינו סדק 36ל . כלוס מני6 6יכו יין ליכ6ו6י

 סנע נרכוח 3ס' קו6ס הי6 החקנה )נן מחניס נניכמ הכוסדנרכמ
 ל63ר ול6 טופתן לנ6ר 6ל6 נוכומ בה' מענינו ס6ין ולפיניכומ
 פטופס לפי סם 6ל6 פי' ל6 3ם3ע ספחמ 6גנשפי לכך ומיו3נקדין
 מן 6ינס הדק ונרכח נרור וזס להזכירס סס 5ייך מיה ל6 הייןנרכמ
 הכוס צנרכח נס נהץןי 6חר6 נכל ול6י )נכהנ. 6ל6 ס6ינמהענין

 : העם נהגו 3ה כחנ ל6 ולכך 6ירוקיןננרכמ
 על עליו 6)נוו ע"6 י"ז דף 3ג)גר6 ןה ל)ננהנ ימז ס5ס 6עוירואגכ

 וכיון הכלה לפכי ו)נרקד הדק סל 3ד נוטל ססיה 6ילעי 3יישי
 ונר5ה היין ' 3לכת בחר עלייהו 3רכה קדיו סדק סל 3ד'1 עעהנסהיו
 נרכח לנה"כ נ)נ65 ולכך הימוד 6מל עיקדין היו הנ)ני6ס3ז)נן
 זו דנרכה דנ"ל 6ורמ6 6ג3 6עורר עוד הלניעוח 3יכמ עסההדק
 סנהנו כ)נו הקודר ס3דקו חסום3ינין 6ל6 )ננרכה ססחןל6ושיה
 בטלה מ)ניל6 הקורר נדיקח ס3טלה ונ)נדינחנו 53פייקי היוסעוד

 : זו נניכה ה6חלוניס פלפול 6ילמי ונזה זונרכה
 3חוך זו )נמלוקמ וכחהווה זס  בוגר נמלקו ליפח מכעיאבל

 היטר 3תפי נדפתו )נסולס ור' ר"ח ס3ין ה)נמלוקמס6ל
 6ל6 הוכג6לי6 3)נדיכמ פיעק3ולנ יקילי עשי 3וויען ינכברסנופס

 וספרידו הנפודיס וחנרו ום3וסיס טעוחיס )נל6מ הקפוססדגניתו
 מסונה 6ינס הי6 סנ6)נח 6ל6 חר'כ 63וח סס והו6 הדנקיס3ין

 והי6'חטונת סל6מריה ולחסונה לה לקוד)נמ )נמונימ סהי6 6ל6נפ'ע
 )נעט 6מח עוד וז"ל והנסוחיו קולוחיו על עליו סק45 לר"מי"ח
 זה ועל 6מד כוק על ונסו6ין 6?יותין ברכח לעסוח פסיגילוסי6
 6ייוקין וניכח ממניס 3ינח נחקנה מחניס נניח ססוי חי)נ6ים

 ענ לכוללנ 6פסר 6י נחקנו )נקן)נומ וננ' והו6יל 5ייותיןנבימ
 כוק 3ל6 ו6ס סיו כוקומ סחי כחקנו כוס על 06 ונעשכ . 6'כוק

 חקכח כננד לעסוח לו ים כותוח טחי הכוק על לעסומ ת63נחקנס
 דהוה )נידי 6מד כוק על קדוסומ סמי לעסוחס ול6 )נקו)נותס3סמי
 6ל6 3חל)נוד כוק )נ5ילו דל6 ו6ע'נ טפי ספיי והמ ו3'ס)נז*תייום6



 ור' כוק ונחגו חו5יל סיסרה דרך למפוק לנו ים סית בריך5)נלינן
 ונ3רכו נקקילס הי6 5ירוקין ננרכח כי ועוד הנהיגויהוד5י
 ר3ית סהנהיגו נ5ה ווונהג חופה כניקח וסו5 נחנק הי5הנסו5ין
 נרכמ נין הפקק לעסומ דנר נסוס ולסמעקק להקמלק בדורוסל)נס
 סים סוומח ר' חגדינ סתיקן נ)נחזור כמונ ויוול5 לנסו5ין5ירוקין

 סל)נה ורני' גיולומ והלכוח ע)נרס ר' )נקיר דנריס רונ פי'13
 ק ו כ מ ג י ז )נ ן ד י י ל ו )נקו)נומ 3רו3 חו6 ו)נלוי ג6ןניסום5ל
 עם ענע ספקק וסס*סו ר6סון כוק וםפיכמסני
 סהפרידו עס לפי סו6 נסם ר*ת ססי3 ץס ועל . סם3וסים מקרןקלמ

 3' סהם יקנ"הז ווטעם כן ועסו פ6ריס מכ)ני כל ו3פני3פניהם ודנחי 6מד 3כוס 6ם כי 3)נלכומינו )נכהג ס6ין 5ליה ר3י'לפי 6)נרמי 6מד נכוק נסו5ין 33רכ0 וץ"ל מרכ'5( 63ומה)ניפיסיס
 כקיוסה )נסזיקן סמיהן על קיוסס ססם ווו5חר י)נים 3' עלקדוסומ
 ס5קור 6חד נכוס ימיקנוה וווסמנל5 5חד נכוק ומינרום5סמ

 5ימ6 י5י לריכס ס5ינה נרכה נפ"סנ דק)ננרך כוקומ ננ'ל6ו)נרס
 דחוקין היו 6116י כוקומ בכ' ל6וערן ייכול 5מי ונענין נרכומדנסמי

 הנדלה לנרך ית*נק 5)נר ומד ינ"הק 5)נר חד למלוקה5מור5ין
 נכוק לעסומן חי6 )נלוס דעיקר )נקמנר5 5ל6 בפ"ע וקייוםנע"ע
 כוסומ 3' נ)ננהנ לע)נוי רןלים 5מם ו5ם הי5 5מד ו)נענין הו6יל6'

 ולחסמלק להפקיק סל)נס כרני' נוהנין היימם 6ס ווד6י כרלונכסמה6
 כל נכון זס 6ין ולנרך ולסחומ לנרך זה 5חר '3זס 35ל )ננולסיפס היה ץס הנסו5ין נרכמ ו6מ"כ נכמונה ולקרומ 5חר נעניןולעסוק

 : ע"כעיקר
 לפני סדנמ סכמנמ ועל וז'ל מרכ"3 53ומ ר"מ עוי הסינ זסועל

 כיועט להקמלק סמיקן סל)נס ר3" סוונהג נוודה ס5מס לדכריך5פי' עסו יפס ל6 לך והודו ונסו5ין 5ירוקין נרכמ על פריםקליני
 כתו סלך 6מ ומנים ומניהיגהו כהגוהו מליניייו והן מכולסיפה

 יסנ"חז טעס ו5ומו המוקפין נקרי5ח עירך )ננהיג הרנ נסבילסהנחמ
 ץה הל5 ונסו5ין 6ירוקין נרכמ כן נתו הן 5חי תעניין כיסנמנמ
 הכרק וודעת 6ל6 ר5יומ 3ל6 טעוויס נומן ס6מה ס5)נרמיינרי
 3רכמ 36ל 5כילס וקויס הלילה חו3ח וה3דלה סקייום )נ)נס 13ו5ין
 5ירוקין 3רכמ וכ'ס )נפזרן כוקומ 3' ליס ד5ימ סיכי וסבילהה)נזון
 33ית דזה )נהן מלוקין יומר וזו )נפץרן וקייוס 33"הונז יס5ונסו6ין
 3)נועד ווומר ץח 3סקילה וזס 3מנק וץה 6ירוקין נ3ימ וזהחמכיס
 ונליימומ מוקפמומ עיקל ססי6 6' נוס על קדוסומ 3' 5וווליםס5ין לפי כוסומ נ3' סעוסין )נפורס קופרים ונתם' נמועך 6קויוזס

 סלנו נמענימ ויחל כנת פיה על )נכסגים ורונ נמל)נוד )נ)נכההרנח
 ונווסנת מוקפמומ 3ס5ר סים ןכ)נו וופטיר ונרכומ )נוקפיןופרסמ
 6ד קופרים נינק' כן נעו פיהס על נוהנין 5נו ס5ין דנריסץרעים
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 ה"ז בה והכיפר לה6ריך לריכין 5כו כיהן על נוהנין ס6נובונריס
 הוקיפו עיקר סהו6 ולפי )נך"ק, 6' רקדוק ו6פי' סכיכו סכך)נין
 כוסות סחי גני כ)נכהגס וכחונ ונוסלנך ירוסל)ני )נחלתוו פירוסיס3ה

 6ו)נריס ס6ין ולפי 8נליס וברכת מחניס לנרכת וכן המודםנקיוום

 סמרימ 6ירוקין 3רכת לעסוח ונהגו וכו' 6' כוק על קווסומסתי
 הר"6ם הני6ה וכך מחניס 3רכמ 8יח6 סלפנינו סופריס לוב)נק'וכו'

 נ)ני כוקות בסמי כישגו יל6 דו:יכ6 )נכלל סס( לתעיי' וכל"ל3כחובות
 ממניס וברכמ ב3ןה)נז כוקימ 3' י3עינן דכסס ור"ל ליר5העוםין
 נבי5 כיקוח( 3' לריך 6ילוקין 3בלכמ כוק להכהיג 163 06 כןכ)נו
 )ר"ל כיקו כמב 6נסו6ין יהוד6י ור' לס)נךעה סהקכענו מכ)נהל33
 ו)נס 6ירוקין( נברכת ל6קוו)נה עלי ל6 כסו6ין על סעיקרהוכיון
 כל כי כמבת גיול מי)נ6 ביק"נהן כוקןמ ב' תיקכו ל6 ל)נהסנחנמ
 כוס נ)ול6ין טבתוסי ינוכית ונעירובין 3פסמיס 3כוק ס)ני3רהמל))וו
כו)נסני

 סכל וכו' 6כליה ליה יהוה )נה וכו' כוק ליה 6יקלע ויל)נ6-
 כי)נוכט כוק לסס 6ין ורו3 הן העולס רונ לפי סתיקכוטתקנות

 : ע"כ ומסכח ויוק סייעת*כול6
 והנס והנ"ע והר"6ס המו' סהני6ו ור")נ ר"מ פלונתמ זסוהנה

 לחרווייהו ונ)נלינהו פלכיכן וכו' מנולס גני ע"נ קשנבע4פ
 על קווסות סתי 6ו)נרין 6ין ססמ ר' 6)נר הונ6 ר' 6)נר כק66טד6
 וכו' מנילומ )נלומ עוסין ס6ין לפי 6רנ"ני טעע6 ע6י 6מוכוס
 וכו' בסבמ להיומ סחל יו"ט וס6 ס6כי לו 6'ן וכו' והתני6ול6
 )נילי מרי וקייום ל"ה)ח הו6 )נילת6 מד6 וקידוס הנדלס6ל6

 : ע"ככינהו
 5ו)נלים ס6י1 3מופה נהגו זט ו)נטעס וז"ל זה על הרש6ס .וכי,נ

 ו6ו)נריס 6מרמ כוס )נבי6ין 6ל6 בשה)נז סל כוס על ברכוחסם
 נפ'הנ עליו ו)נברך 3שה)נז סל כוק ולוקת חוזר ו6מ"כ נרכומ סםעליו
 הנהינ ונמו6ין 6ירוסי1 ונרכמ סופריס( העס' נגו הו6 ]מתונו'
 ויס וכו' כוקומ 3' ולריך 6ו)נר ור"מ וכו' 6' כוס על לעסומר")נ

 עשכ כוקומ 3' לליך הילכך ננתייס הכמובס לקרומ סנהגו)נקו)נומ

 6ל6 היסר בק' לפנינו סהו6 כ)נו ור')נ ר"מ פלוגחמ הבי6הנה
 ור'ל )נסלו מוקפמ 6ל6 ר"מ )נדנרי 6ינו )נקו)נומ ו'ם סק"ס ו)נהסקילר
 6ומן סקצלו ו)נוכת להפקיק הכחובה לקרות סנהגו )נקו)נותסים

 הכמונס נקרי6ת ינמכונין ילהפסיק כוקומ בנ' לנהוגה)נקו)נומ
 ב)נקוס 6ף ר"ל כוקומ 3' לריך ולכך כוסיח 33' ה)ננהג עיקרוהלכך
 ס3)נקוס 6ל6 וכר"מ הפקק נעי יל6 הכמונט לקרומ כוסניןד6ין

 2 בעינן כוקומ סתי 6בל ופסטיה כסר6 נהר6 נהגו:מנהנו

 6ו)נלים ס5ין 3י'ה סכמנו )נמ)נ*היס נ6תת סם המו' יבליאנל
 ה)נקכמ וכנגי הל"5ס כדברי לנ)נרי תחלה וכו' .קדוסומב'
 חכל 6ו)נר סיה )נסולס סרבינו כתבו זה ועל ס6)נרנו וכ)נוקופריס



 כר6)נרינן נינהו )וילי דחרי וקידום לב"ה))ן ד))י דל6 6' נוקעל
 ע"כ נסו6ין לנרכח גורס ד3"הווז הו6 )וילח6 סד6 ככ6 5בלנס))וך
 זה נדבר ור")ו ר"ח נחלקו ל6 )ועולס סהרי )נח)ניהין הדבריסו6ילו

 ב)וק' כד))וכמ כוסוח ב' בעינן לכ"ע ובווד6י היסר ))מפרכד))לכח
 להכו סרי 6ל6 מנילוח )ולוח עיסין ו*ין הן עניניס ססני לפיקופריס
 : סופריס נ)וס' כך )ו3ו6ר סהו6 לפי ))ודס ר"ח גס וץה 5מחנברכה
 ))סח)נ5 36ל פליני דנחרחי כחנ 5יסומ )וס' נפ"3 סהג"מאיברא

 יר6ה היסר בקפר )וקורן הרו6ה 36ל החו' )וץ0 רק)וקורו
 ל6ר החוקפמ זה ה)וקדרי לפכי ססיס והקונטרק כן הדבריסס6ין

 הסנה סבר6ס )וזו נדול0 ח)ול6 ס0רי ץה על מח)וה ו6ל הוהדנרירין
 נורק סר")ו חודס וקדס ימיס מנה ננייסמ ור")ו ר"ח חלקו ע"6ס'

 במסונומ )ונו6ר ויומר סם נדנריו )ונו6ר וזה יובל וקדם סניס)ונה
 י)וים יונס סנרט לייוי טייקי נוקי ביס חלוי ע"3 ק"0 וב)ונחוח6לו
 מרו)ופ הר")ו נורק ע"6 ל"מ 33'ת וכן קוסיוח עליו והקסו יובלוקדס
 ני' הרכי3ו ע"3 ל' ו3ניטין ויועסר חרו)וס ונורק חולק והר"ח)ועסר
 וזה )נקו))וח 3הר3ה וכן היסר 3ספר ויעויי' יע"ס פר"ח עסר")נ

 ודבל נסו*ין לנרכמ נורס ד3"הינז סקיי)וו חי)ו5 ועוד . ל)ועיין3רוי
 סבי6ה טעודה קודס לו)ור סנהנוה 6)ולו 'קופרים ו3)וק להו )ונ6תה

 חמנים לברכח נור)וין ו3"ה)וץ קעודה 6ין ועכ"פ 3כחובוחהר'6ס
 6ל6 חחנים 3רכמ )נ3רכין ס6ין י"6 בסם ס30י6 לכחובוח נר"ןויעויי'
 0)וק' כננד י"6 נסס הני5 נם קופליס דיוק' )נה6 ודח6וםבב"ה)וז

 )וסולס ר' נסס כחבו ל6 36ל ונ"ממ ל3"0)וז 6' כוק להלריךקופליס
 קדוס לענין 6ל6 וכו' קדוסוח 3' )ונרכין 6ין 6תרר סל6וקנרחס
 קדום6 36ל טעודה בחר וה6י קעידס )וק)וי דה6י )וסוסוב"ה)וז
 ו3"מח כט6 6חד להו )וברכין קעוד0 ))ק)וי דחרווייהוו36דלח6
 סקברומ ו63)וח עכ"ל קעודמ6 בחי דחרווייהו לה6.ד)וי6ו3"ה)ו(
 )נברכין ד6ין טע)ו6 )ופורס סהרי . לל")ו ר"ח ליס כד6הדר הס6לו
 )ולוה כחד6 ו6בדלה קדוס ל6פוקי חנילוח )ולומ )וסוס סדוסוחסחי

 ל6ו ו3"חח 3"ה)וץ 5בל . ק6חו 0יוס קידוס על רחרוויי0וחסי63
 . ול"ע 6חד 6כוק סווינהו 0וה חבילוח ו)ולוח חסיב6 )ולו0כחר6
 3' על לו)ור נהגו ונסו6ין 6ירוסיו וברכמ וז"ל החו' סיי)ווו6ח'כ

 ועוך וכו' נכחונוח כד6)ורינן זה 3ל5 03 דרניליס וטע)ו6כוקוח
 לריך ולכך )נחכווניס ולכך ספסק והוו ננחייס כחונס לקרוחדנהנו
 סכוונו פסוט )נבו6ר נדנריהם )וכ"ח סנמקסה ו)וה ע"כ כוסוחב'

 דק3לה )וכלל להפקיק כדי כהונ0 ל)וקרי רנר ד)ודע)ו6 הרא6סל)ו"ס
 ועוד וז"ל בהנ")נ סדבר )ונו6ר ונפירום כוקוח 3' דנעינןבידייהו
 6ירוקין נרכמ נין הכחונה לקרומ סנהנו חור0 36ומינוד))נ0נ

 : ע"כ כוסומ ב' לריכים הילכך .יוחכוונין ולחפסיקלנסו6ין
 ונ6ירוקין כ. נסו6ין לנרכח הו6 נוס דעיקר א. זה מנל לנוהימא



 כק6 5מד כולטו ל)וע3ר קני ול6 3. העס )נ)גנהנ רקהו6
 י6ין ד. כר"ח 5זלו וה)גרדכי והנ")נ והר"5ם החו' פוסקיסדכולטו
 5סמיגיטו ול6 הפקק ד3עי כח3ו ל6 סכולס הפקק סוס 5פי'לליך
 להפקיק )גקר)נוח 3)גקלמ )ניקפדי דק)גוכמי הו6 5וכימו 5ל6 כןלו)נר

 סנהנו 5לו )נקו)נךמ ות. כוקומ 3' דלריך ס")נ הכמו3הבקרי6מ
 זה וכל להפקיק. כדי 6ל6 5מר )נטעס כן נהנו ל6 הכמו3הלקרומ
 על למ)נוה 5ין ה6לה וט6)נס טד3ריס ו6חר ופסוט ע3ו6רהו6
.

 : הכמו3ה לקרומ הנסינו סל6 ו)נהרי"ל הפם3ר .
 סמס להפקיק סנטנו )נקו)גומ סיס והר"5ם המו' סכמ3ו מהוהנה

 הכמו3ה 3קרי6מ 3ניהס להפקיק ונוהגיס וכמ3הר)נ"6
 3סוס ולהמעקק להקחלק ססנהינ רם"י 3סס היסר 3קפו )נ)נשםלזה ונמעוררמי ל5 16 הפסק הוה הכמו3ח קלי6מ 5י הפקק 3עינןהוה ו6י ל6 16 הפקח 3עי 6י ענינ6 3ה6י לררן עוד 6ל6. כן עלע"כ
 ולקלומ 5מר 3ענין ולעקוק ולהסמלק לטפקיק ר"פ ו3מסו'ד3ו

 נ6נסי עיי'ם ה)נדפיקיס ט*י סנם)נט 6ל6 3)נרדכי היס וכןכמו3ט
 )נקוס סנוי נ"כ לעסומ )נקוס קלוק כפסוטו קמ)ג6 סלוק וה6יהסס
 טפסק* הות 6' כוק וסמימ וספיכמ סגי כוק )נזיגמ דלדידן כמ3ור'מ
 רבי סנ6וניס וכל והלי"ף הר)נ3'ס דעק כוסימ 3ד' סנסו6ו)נר
 ו6חליהס וס)נ'נ ה6י ול3 סריר5 ור3 העזרי 361י עמרס ור3נטורנ6י
 ו6חריסס ותטור והוש6ם הר"זס ודעח וכוק כוק כל על ל3לךהר)ג"6
 סו6 )נחלקומס וסורם ונ'. 6' כוק על 6ל6 )נ3רך .ס6ינוה)נמ3ר
 ו3רוכי )גסמ5 המס הסמ6 הכי סס ד5)נרינן ע"6 פשד חולין)ג)נק'
 ו)נזה 3מד6 ו)נכקי 3מד6 דסמיט 5פסל טכ6 5פסר ל6 הדדי3הדי
 וייגרך דמוזר קעודה 63)נלע המפלל ד6ס יו"ט הו"ר דייקהיס
 סס והמו' 5פסר ל6 הדיי 3הדי ומיכל5 ו)גיסח5 ו3לוכי ללוידה6
 מחל יה6 קעודה 63)נלע הרע)גיס 3לכמ 3ירך 06 ד6טו עליומלקו
 ועוד הו6 3פ"ע )נלוס 5' דכל כוקומ 3ד' הרי"ף וכמ3 עיי"םו)נ3לך
 על 3לכס 3עי לכך 5פסר ל6 הדדי 3הדי ו)גיסמ5 והלול6דהנדה

 הפקק יו)נה ד6ינו דדעמוכך והר"ן הר)נ3"ן וט3רוהו וכוט כוקכל
 וכן והלול5 3הנדט להפקיק ס)נמוי3 דכיון מי3ה- לטפסקרסומ
 ד6קור. ל3' 6' 3ין יין לסמומ נ"כ ו6סור עו3רמ כססו5במפלה
 חו3מ עליו סהניע סכיון ועוד נ6לנו 5סר 3ברכמ 3סמיהלטפסיק
 כח3ו וכן הפסק הוי 5חר כוק סמימ עליו 5וקר סני כוקסתימ
 וכקוי ר3"ה)ח וק3רמן החולתיס ולס6ר הרז'ה ודעמ 3ע"פהמו'
 3כקוי ו6עפ"כ טפקק הוין לכך ולסחיטה ל6כילה קלוק דסויס6ני
 והלול5 סנדס ל6פוקי פפקיק 6ינו וכו' 3חו6 ל)נסחט ד)נליכיון

 כוק נין הסמיה עליו נ6קרמ ל6 06 נס לסמיה הוי'קלוק ל6ומפלס
 לפניו סהכוס כיון לד' נ' נין כנון לסמומ יכול 6ינו 06 ו6ף ל3'6'

 נפ'ע )נלוט חד6 דכל )נסוס 61י הדעמ הסח הוט ל6 לסמומודעמו



 לד' סנחלקת סחייס )נלות כלו)נר הס 5מח )וענין )נלוה כוקותדד' וכפרט נרכות ד' ול5 5יתקנו כוקוח דד' לנרכה מזקיקר ץה 5יןהו6
 הקמ דדוק5 ויעי)ניה הר"5ס דדעת הו5 כך פלוגח5 ועיקרפע)ניס.
 )נלליך כוסות 3ד' 35ל כלוס הניס ל5 3קי'קעעמ והר)נ"6 כוקוחסד' 3כל 3רכה )נלריך ס5ינו תע'ד 3סי' לץה ונ)נסך העסק הוי ל5ץס כל עס סהתפלל עד ל5כול לו 5פסר ו5י להפסיק סמיי3ולהתפלל סערדמר לנ)גור סהות 5ין 05 5פי' והחפלל ועונד החפללסל6 הקעודה 3חוך סנץכל ד)ני פסק קע"מ ס" סעודה 3ה' הממנרוהנה : )נפקיק ה)נוכרמ נדנר הפסק ד5ף הרי"ף ודעת )נפקיקהדעמ
 5"51 3כל3רכס

 ו)נסמ)נ6 ול3"נ ל3"6 כוסוח 3' 1הני5 דפקת הוומנר על תמה 5ניזה וע0 . עיי'ס סר5סח על 6ל5 34רך ס5ינו )נעיחר5 כמחנס הויהו6 נפ"ע )נלוס סד5 כל כוסות דד' לפי, 6ל5 נתפלה הפקק הויל5 ותלל 5נדה יווד5י טע)ניה פילסו וה)ננ'6 והטו"
 לדידן 6"כ 3ס5"ל )נסוס נסני קרינן ל6 בר5סון ל)נקרי דליכ55ף ו5*כ וכו' לפג)נ6 מייסינן ו)ני לריכה ס5ינה נרכס )נסוס 6)נרור'ל ר5סון סל פג)נו )נסוס 5)נל נדל"י ל"ה ונקלי 5חלינ5 ונייחידלינול5( טירמ6 נ)נסוס ל3יר כ3וד )נפני נל3ול ס"ת גוללין ס5ין לפי ר"ס5)נר דר*י נריה רנינ5 6)נר ונקרי נגלול 5)נ6י פה על קור5הפקרדיס חו)נס סל ונעסור החס דנרסינן ע"5 ע' יר)נ5 לו 63 מפרקעלמה סיני6 )נ6ותה ר6יה והני5ו ע'5 קי"ח סנת נ)נס' כתנו וכןנ5)נרין 5לר )נפ' ר5יה והכי5ו ולנרך לחץור לידי על)נו להני5 הו6ד6יקור5 נר5ס ו)נ")נ ח"ל ע"5 פ'ד נמולין התו' כדכתנו לריכהס5ינה נרכה דנורס נרכות 33' להחחיענ סל5 כדי לקרומה 5סור יס55"כ על)נס )נלד לקרותס ינוכרמ ס6יכו כיון הפסק הוה הכמובסקרי5ח 06 סרי לי מי)נ5 רערד . )נקוס וסנויי גינור קלוק לעסות רס"יסל )ננסנו היס 53)נמ סזט ויר5ה . דנעי כ)נה קלי6חה 53)נלעלסחות סיכול כחונה כס"כ )נפקקת 5ינו והלול5 סנדס פהרי הפקק הוהל5 הכמונה יקר5ו 06 5פי' ועוד הפקק סוס נלי עלייסו ד)ונרך)נס)נע
 חד6 .דכל כוקות ד' כל על ד))נרך הרי"4 כסכמנ ולכך נמקכס6' סב)נקוס לפו 5מת 6ל5 )ננרך 5ינו ן3"חת סלנ"ה)נץ כוק וכן 5מת6ל5 מנרך 5ינו הפסח הוי ל5 וסלול5 סהגדה וכיון לד' סנמלסה6ל5 ניחקנו 5חד ו3)נקוס הו5 5חח )נענין )נלרה חד5כולהו דהתס כוסוח )נד' כוסות חרי הני דסני6 הו5 3ץה ליוהנראה : יעויי"ס וקידוס וב3'ה)נץ כוקות 3ד' והר"5םהחו' כ)נ'ם )נעכנ5 ל5 רנרכה חד 5ל5 לינרוך ול5 מנילות )נלוחעוסין ס5ין מסוס כסי תרי לייתי 5' כוס 5ל5 הלריך ל5 5)נ5י ליסמי)נ5 5ל6 הטו" וכ)נ"ס כ)נחנס דהוה י"ל ץס סעל 5ל6 לנטלהנרכס ווסוס 5)נר ל5 5)נ5י 3ס6"ל )נסוס הו6 6' כוק ר")נ סהלריךעל)נו דכל לי תי)ג6 ועוד . מד 6ל5 לינרכו ול5 הכתונה יקר5ו ל5כ)גי



-
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 כוסומ סני 5בל ננפקקח דהגיה לקברה עוד סולרך הי5 בסרעתלוה
 לריכין 5ינן 6חד ב)נקוס ו5ינן 5חר ננענין ס5ינן ונסו5ין 6ירוסיןסל
 על נס ר5סונה בברכה כיון 5י ו5פי' נינהו )נלוח יחרי הפסקסוס
 כוס על דננעיקר6 נסו5ין לברכח 5חי כום ויקח יסחהן סניכוס

 3' כ0לוקמ ולפינך כס5 בך5יכ5 רבנן חקינו ברכוח וסבענחקנס

 וה)נלות סהכוסוח 3רכוח 3' דכעינן )נודה מסולס ר' 6ףכוסוח
 6ל5 דליכ6 וכיון 6חד כוס ליקמ ס5פסר סובר סהו6 6ל6)נחלקן
 גורס הו6 כוקוח סנ' וכסלוקח 6חח ברכה 6ל6 יננרכין 6ין 6'כות

 דהכי כוקיח 3( יבי6 דע"כ זס על חולק ור"מ לריכה ס6ינהלברכה
 ג3רפרמ לו)נר נ"ל ועוד . כר"מ ה)נחבר פסס וספיל תעיקר6מקינו
 )נידי ליכ6 חו וכוק כוק על נרכס נחקנה . כבל "ס דווד6ינ6ה
 6ל6 )נברך ס6ינו ל6סין בכוק כ)נחנה הוה ווד6י סהלי בסלעידן
 היני ))עיקר6 דנין 6נו החקנס עיקר על דנין וכס6נו זה כו)םגנל

 6יכ6 זה וכל לבטלה ברכה 16 לריכה ס6ינה ברכה יבנןתקיעו
 6בל וקידום בנ"ה))ז ו6"נ נטקנו 6חד סב)נקום לפי כוקוח בד'לת'ין
 סהרי 6מח בברכה לחקוני ))לי הוה ל6 ע"כ ונסו6ין 5ירוסיןבלכת
 6מד ב)נקום כססו)נכין 6ף 6"כ חקון דהכי וכיון נחקנה )נקו)נוחנב'

 6ף בעי ול6 6' כוק על 6ל6 ))נרך ד6ינה כננמנס דהוהפסיט6
 על תברך ס6ינה כוסוח בד' ספקק ה)נחנר טעס וזה הפסקסוס

 ונב"נ: בב"6 כוקומ ב' )נלריך והכי 6"61כל
 דפקקינן דכיון טעס סוס לט 5ין הנחונה דקוי6מ תדניינוהעולה

 קרי6מ חיה ל5 הפקק נעינן הוה 51י ספקק בעינן ל6כל"ח
 6י ו6פי' דעח והסח הקמלקיח בעינן והוה כלוס )נועילההכחובה
 ב6תלע לסתוח ד'נול ננפקקה ל6 כחובה קרי6ח )נפסקס והלול6הגדה

 דננפסקה הו5 נופ6 6ירוסיו נרכח הפקק 6יכ6 ו5יקרי6מה
 : בחוכה ולסחוח להפקיקד5קור

 ס6"ל דברכה ו5יייכ5 ס5"ל דבלכה דדינ6 6עיקר6 חיזי 6כיועיי
 ומוזר וננברך ב6וכל כ5ן כלל לה לריך בל6 6ל6 הוסל6
 חרני)נ6 ב)ניני לקייס דיכול כיון קעודומ בג' וכן ו))ברךו6וכל
 )נה5 ור5יה ס5"ל ברכה הוה ל6 6חר )נננקוס לורך לה ביס6בל
 )נמוס כן פקק והרמב"ס פג)נ5 )נסוס טע)נ5 6)נר דראסדיו)נ6
 דחיכן 5ננ6י ול"ל ס6"ל ברכה )נסוס כר"ל ודל6 6ליביה וטלינןרסקלינן
 דלבור5 טירח6 )נסוס ל)נקרי )נלי ל6 דבקננ5 כיון 6ע"כ דרעלפע)נ6

 ובק)נ6 ל)נקרי דלריך כיון 60"ל ברכה הוס ל6 בסני קרי ינלי הוה6י
 : פג)נ6 )נסום ל6 6י בסכי קרינן ספיר קרי )נליל6
 דתרי כיון ס5"ל ברכה הוה יל6 פםיט6 יידן נכידוןין3נ"פ

- 
 )נילי

 כחונס לקרי5מ ד6ין דונהל"ל טע)נ6 ברור ו)ננניל5 .ניכחו
 ד)נ)נ'נ טעס לו ו5ין הו6 )נקו)נומ ננקלח )נכהג 6ל6 ויקור עיקלסוט

 ג))ור והעסק הפקק הוי ל6 כחובס קרן5מ הפקק דנעינן קנרי6י



 ספקקיכן כיון ו6נן 6מריס 3ננניניס ולננסיק להקחלק הר")נ לדננחבעי:ן
 ס6י:ה 3רכה כ)נו ימחקו סל6 )נסוס ו6י כלל הפסק נעי ל6כר"ת
 ה6ילוסינ ברכח ובפרט ר"ח כת"ם יי 6מל כוק ס)נוקנין )נהלריכה

 ל6 ר)נלסון ודננ י להכר יפה הפקק הוי העדימ ום6למוקידוסין
 ל6 ופע)ניס קר6ו דפע)ניס מסתע תהרי"ל סכמב לקרומהקפיד
 ונר5ה לקרומ נוהנ היה ל6 כמוב היה לנ)נלי קל6וה ל6 ד6יקל6ך
 סהומ היה בל6 6נל 6וחה קורין היו ד5בול6 טילח6 היהדכסל6
 להלכה ל' נר"ס היה ,ה ו6ס . לקרומה )נקפיד היס ל6וכיול6
 ר6יה ויס לקרומה 6"5 ד5נור5 טירח6 סים נ)נקוס נ)נקו)נוסיכוד46
 )נסוס סני בקפר קורין היו פנ)נ6 )נסוס ל6ן 6י ססס )ניו)נ6לזכ

 ד35ור6 דטירח6 דכיון ס6"5 ל3רכס מסו הוס ול6 ד35ור6טירמ6
 כיון כ)נ' דידן בכידון 6"כ 60"5 נרכה 3בסר6 הוס ל6 בק)נ6הו6

 6ל טונ )נהיומ )נסוס כך סנהנו 6ל6 ס6"5 נרכה הוה ל6ד63)נמ
 עדיף ד5בור6 דטירמ6 לנטלה הו6 ספיל טירח6 ב)נקוס רע.חקל6
 )נכהניס סיס וס)נעמי . דלבור6 טירח6 )נסיס חכ)ניגו עסווסרנה
 ברכמ נין והכלה המחן לפני כנוסין י3רי 6ו)נר סהדורם63סכנז
 לערער ו6'ן כוסנין ויפה הכחונה קורין ו6ין נסו6ין לנרכמ6ירוסין

 : נזהעליהס
 פלונממס עיקל דכל ו6ן)נל ור"ת ר"מ פלונממ על חחל 6ניעוך

 35ל כסו6ין נרכמ )ננרך ע:)נו הו6 6יורסי1 3רכמכסה)נבכך
 ינסוס 6פי' ליכ6 ל6מר ו3"כ ל"חד 3"6 ה3רכומ למלק לנהנו63מל6
 . נכומח6 )נביעמ6 יומר פסוט וזה ספסק 3עי דל6 כיון)ננהנ6
 6ומו נם)נכבדין 5"כ לחלק דכיהנין דב6חר6 לו)נר לי סנר6ס6ל6
 נסו5ין 3רכמ יברך הו6 06 יודע 5ינו 6ירוסין ברכמ סלבכוס
 נבלכמ נס כבדוהו כן 6מר' 6כ( סכי כוק על לנרך )נחוינלכ"ע

 מן פוק )נייי ל6 ימו קסוניך נלוח6 דרים ד6מכ6 )נסוס6ירוקין
 ע)נ")וס

 : ופסטיה נהרי ינהי6 ינר
 ל)נעלהי ,כרמי 6סר סיסר כפי על להסקיף )נכ"מ להעיר נ6חיעוד

 3יה )ניטתרין דטיתי בכחוביס 6ל6 היה סל6 6תרסנדפס
 ו)נ)נללין קטרין לכ)נה דתנגחין ור")נ ר"מ סל קו נפלונמ6ונפרט
 וכ)נה החנור זח ידי על דידן נמי' יומחווריס ינריס וכ)נחר3רנן
 וכיול5 מפלומ וקיור ותנהנס וחנוריהס ג6וכיס סל )נקדלןחדוסיס

 : 3ר)נין6 ולדכוומיה לדידיהורי
 פסט6 )נחפך ד6יכ6 )נסוס ימינ קיימי ל6 טירמ6 )נ6ליך נלואם

 ובדירי לכל ו)נקורין 3נ)נר6 יסיד להס ד6ין נדנריסנפרט
 ו6חמוס הסלימס. )נכ"מ עס וגס יכפר הטונ וה6ל עונו*.הוה

 : 'ע"א חפק"ק נחמיה הק' ברכומנמומתי

- - - - - - - - -
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 עע *~" ענ ,ןגע"ע'5
 תה"ה נכוטריקון )נ:יין ק"ה( )קכה מיי(יכק" כיפח "ה::,מ :ילויקו1 "כהס"88

5. 
 תויה, ישל לאמיתה הלבה בפלפול '4ה' -א' '1 ה' ן י-" בו88

 הגדולים הרבנים לקול שומע ואינו גביל, שחשיג ב שו עד-'5
 ופומקים, מש"ם בראיות מבורר דהדין לד"ת, אותו הטימינים5
 נבילה, ושהיטתו משהימתו לאכול הזאת העיר לבני דאמורש
 עת בכל השו"ב שעובר נבול, דהשגת האיסור הומר גדול וכמה5

 המביל בדור גז"ד נהתם ולא דגזילהי מור הן 1-עי, שיוחט ור~ע8

 נקרא וגם וארור' בשמתא והוא ק"ט( )-סעהדרין ה"זל על אלאש
 מומל קדוש והוב מט(, )כקדושין בחררהי המהפך עני כדיז רשע5
 באהלם ישכון ואל מאתם הנבלה להרחיק הזאת העיר בני עלש
 בפרץ, ולעמוד גרר לגדור זאת יתקנו מהר היש ואם עולהי5
 יהורה המפורשה המשולשה ייר*ה הירכוה "-עון יתיר*י5

 אמן, וירושלים ציון בנהמת ליאותת'-ה8
 שבקטנים הקטןמאתי55

 מייזילש ליפאהנניא5
 ):קה הל' וכי' הג"ון ככד הכ")נ, ;ללת"ה יו:ה הר' וכו' הרנכן8ש

 הך"כן"ק ;ל"ל)ן,י;ילקשה
 פרכ):יסל"

 ככל ה"ד'ר להג"ון ו:כד ו:ין
 לכיה, ה' כל יוקף ופ:י יוקף, הפהרה קו"ה5

 ווילכ", כדפוק הק"ק כל כל והגהוה ל):הר"ל, כגו:וה וקי:כיק5 ד:כח" וכלל"
 יהימכ ):"יר ורכיכו )לוריכו הקלוס הן"ון כ):רן ):וכהק והכ):יו5
-וש "וקער"וולי" ה"כך"ק וככ"י ;'"ט ;5ללה"ההכיי8 - - - י - - -  - - - - - - - - -
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 יכ"" וויכן למ"ק )מרמ"ן( למלו"ה והטרב"ה הרהמ"ן א"ב קנמ הקם3קס
 י בקצרה מיליןאקדמות

 טקוטוה בכל ולוט1יה התורה שוהרי לאוהבי וכט"מ וב יישעשלום
 יהיו! עליהם ד'טושבוהיהם

 "ני מי3ה קל ונקרי"מ ! אדמ בני אל וקולי ! אקרא אישיםאליכ2ם
 היוס, למניכס )נגיס ק"ני 3כמ עוכ )נה 3כמו 3ד3רקור"

 מנקונ דמיס[ )נ"ומ כננס ]מ)נמ,קמ מגרול ננמינורי הר"קונה קו"מ)ננממי
 נועריקון ]ימ"ס, עני" לחמ שמנףץךןנקס

 טיי,ילק" לימ" "הנני"
 )כנרריס .להם" כקר"מ המורה וכן ננה"מ, לנויריקון )נניין ק"מ()כק3מ
 "עני" הי3מ וכן בלמעי, למננו לכו דכמי3ל"מ(

 לכק3ת "מיני" 3ג)נירי"
 ! 13 ה3ייו 3קקמ לקון "ל" נ" ו"ין )נמ"מ[ לגננערי"ומ )נניין קס(ק"ה
 ! ורכמ מכ)נה קכלימ נר"יה נכין כיןומר"ו

 ונננניל"
 למ3ין ל3ינמ, מ3ו"ו

 י)נ5" ):3ין ל3 לו "סר "יק קכלך4וק1דץ ננמורמך" נמל"ומ ו"3ייח כיני "גל רוד ק"ננר )נה למקור, ד3ר )נמוךד3ר
 יהי, ד' ממלה ו"ני 3רכה, 13

 נכלל, ליוכה בעדי לגננורבעורי
 להו5י"

 .כל "ת כולם ל"ור
 פנינים לגלומ מדקות להר"ות וכפהי כמי נכל וע)נלהי נכחוביס,"תי כוד ה)נה כולם "קר קמכרמי הרנה מנורים "הי יק מ"ל ]כימי3ורי
 3קם מכולל, קם "מ נוק"יס הננח וכולם כמורה, הגכו;יםיקריס
 )נמ;קה )נ5ומ תרי"ג כל על ירים רמ3 גדול מיכור לי ויק עני, להםמנהת
 )נר3נים לי הקכ)נומ והרכמ ויקר, ככון בקיר )נקודר רפיס, "לףכננו

 לכה3יס, ה)נגיכ כק3מ ויגירון יעייון כולם "קר המורה, גייליג"ונים
 דרוקים "גדה", י3,,):יור הככה" ב"):דור :פל"ים דריטיס ינו"ר נוכמועך" "ב2יך2 בקם, ה)ניומד קמ3להי, גיול מיבור כי יס וכן ):גיך, "ניקהדקוה

 ויהריס נכוכיס "ירופים וכן תקו3ה" וכק3ה הגדוכ ,לק3ה מפ5יהםלכל
 ולפוריס וכהכוכה פרקיוה, "ל"י3פ דרוקיס וכן הנ:יפןיס" לכל דעמלמו5"י
 "מה 3היכה "יך רק"י 3הכמפ :פל"וה הר"הי נו ה.2"ם כל עלרש"י" "ףץכ2כמך2 כקם הכקוב המנרהי גרול היבור "הי יס וכן וכוך",עוך
 3לו"ל )נקורר העוכן ):ן לי יס וכן מכ)נחו, כועק וגנו;יס קפוניםנרק"י
 מגדול מיבורודכה,

 הכקר"
 וקדרמ, קירמ לכל רק"י מכ)נמ 3הקכל כממדיס דבריס כלוליס נו"קר התורה כל עי ךש"י" "ףץכ2כ~ך2 בקס ג"כ

 נכונים דרוקיס 13 כוללוגס
 קי)נ5"

 לררוק מפן ד3רי "יק וכל רב כל
 ו3)נמק3הי ברכמי נום" "כי וכהה נכהונים[ "מי יק וכוך וכוך 3כמו,נר3ר
 הר3יס, "מ ל,כוממעו3מ

 למו5י"
 הנקו3 מגדול )נמיגורי 3ר"קימ( )3מ' ונמממלמ "ממ קדלמ כל"ממ מו3רמ מורק 3כל מיכף "י"מ ל"ורה

 ד3ל "גדמ, ו3)נדול הלכה 3)נדור ננ5וה", "ל3ר דרו"יס גי עכס,ו3יו3 נכון 3קידול ינו"ל נו "קל דמיס ע"ומ מ)נקה העמ,קמ כמצןףץ" "ב2ך3קם
 קדלמ לכל "גדמ, 3ד3רי נוכס ו3ד3לי נסל"יס 3מידוקיס למק לכלהקומ

וקדלס



 מיליןאקדמות)ב'(

 3)נלתוקליה
 ליוקיס ג' קליה לכל 3ו י3ו"מ ועוד לה' הסייד ככוכה.

 ובננלוי הלכה ב)נלוי והקכוניס המיומים עליה לבכי )נ5והלבמ
 "גלה,

 נהו5י" לעמי "י"הוכן
 לכל מקולייס יקייס ליוקיס מולק בכל ל"ויה

 נקעולמ כעי)ניס דיוקיס וגס קללה, בכל )נילה ביימ בקעולמ ללמוק"מו כי קיןכי 22רירל "14רהן 3קס הנקי" הגלול )נמיבויי וקליהקליה
 י5ון ימיק ו"מו "מו קכל "קוה "קי ו"גוה, הלכח ב)נלומ מנןמליון

וי)נ5"
 ממן, לביי בהס

 ו3)נהית יקי"ל, בכי לכל ובמכה עובח קליס סיס 33יכמיאמיים
 ו"ו)נמ )נבקי קול ייוקליס ובמו5ומ יהווה בעמי לק)נוענ,כת
 וימוקליס. 5יוןנמ)נם
 כבוו. כל ובתגיון במכומ מומ)ני בכלהמומס

 מייזילש ליפאחנניא

 ! נצח ל"וכרת מובהמיכרת

 )נימ מההלל תי" ל' יי"מ "קה 5לקכיומ, )נכקיס ה5כועת, מעומיאת
 ראמהמאן חיים )נו"ה ייו"ס המקיל הגביי המב 3מ ע"ה דיללערשרה

 קתקכון עליה יגונו העו3יס )נעקיה מוילען, 3)נליכת ל(עכקק )נעיי(ללה"ה
 המייס. 53יומ 5יויה נק)נתה ומהי' הכק)נומ 3"ו5י עליוןבגכזי

 ח מוכו נ ו עמהש, /, ממרבהיי4אירירץ
 3מיות עומי" העומכג י "ג3 הי3 ן"יקי יכי מו כ3וי "מ*1זכנירא

 קליי"" דיללער אלעזרעו"ה
 יאראמלף בעיי עקכנו עקום

 כל על ד', )נ"מ קלי)נה )נקכימו והתיה מכלו יקלס ל' מוילען,3)נלינמ
 בני "מ נהמןיק עתה גס ועוסה ע)נדי, עגה "תי במקל עליתג)נולוהו

 קמי ועס קממי' גימל אמתר עימ ה)נקכנה "קמי הי" הימילה נמובימי
 פאנעטה מרדכי יני היקי לממני הנקו"ה רויזא מירל )נימ בתיבכותי
 היקי ולבכי המי" דאברא )נימ ובהי ימי" עליהס ל' 3תל-"3י3הלייס

המחבר )נ"מ לכולסבמכת סליט"" מייזילש יטמואל משד כעמה5עיי

 כבודו שזה אדם כל של הטוב רצונו כפי המחברת מחירלטשלוח
 : מטה הרשימה אדרעממע תחת נא'שלח

 5צ2*8 2018%02ע "2מ 1פט%ט8% %ז8%8168(1 ז%ש,81818618
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)ג'( עני להם מכההי:ו"ה

 נ:טו)נ"הם יקר"כ 3?, "ה וה;רהס לסדר "' ,וס קקם3קס
 יע"ה. וויען )הל5"ז( ד' ב*נה טיאק:ה

 קטברכינא קחזינא דלא ולמאן ידעהיהו, זיא אככהו,אדמך:
 הוא ד' יראה הטופלג הרבני כבוד וה'טלום ההייםברכה

 כ"י גראמס דוב יעקב מ:"ה כי'איצרן

 כבקק רו5ה כי ויען קוכוה, יידוה "מפוכי 3עת ):"; הקגהייקרהו
 כי ו"ם ה"ו)נ"ר, נק5ירה "קי3ה ה2כיה, ד2הי ):פי ולם):וע כהלכח,מויה
 לכו" "ככי)ני

 כדני נכהונים
 כי ההויה, גיולי נין )נהלכים לי להיומ הלכה,

 ההוית, ע)נק "ל רגלי ו"קיבה ןיכי מקבתי "ולס עלכי, עך "ת "ככי)נכיי
 קהו" נ):דני טפ):" טה"יקניהכה

 עייובין ועיין נ"ה, )כנווים לכל הפקר
 יוכל קרך5ה ):י ככ ככןנ"ו(,

 "מ להר"וה הלכה, קל 3פו):קה וללון ל3ו"
 קל" בכ;ר' יהי' וד' כה, כהי3 ):ה יקי"ל כל לעינימזוהה

 הלכה. נונו "כקל
 )ניבים, י' יי" וימקן ה"מ "מד )נ"יק זו 3ה"לה ?ק"להיוכבר

 ויען ק3ועומ, כ)נה קס לההעכב ו):וכימ "מך, ל):קוס ל:קוע קדעהיכ)נו
 מופלג קו"ב קס קהי' עונד", הוה כי טהוי, ל" ):קית ה;ת נ)נקוםקקיה
 ובהמיס, ב"מה ;כים ט' ;ה הקו"3 ):ל"כה 3"ו):כותי, קי):ס ויר"ה,3הויה

 "מו, "יק 2ליו וקם לי:ון, דנרי קוס הקו"3 2ל ):2ולס כק)נעול"
 קל גכולו והקיג קו"3, 3הויה 3כפר ו"פילו )יקוס 3קום כה עוקי)וס קל"

 "ה לעקוי ):וכימ "י' היסן סחגו"3 עד פיכקהו, כל "ה וק:מ היקן,קו"3
 לו יק "ם הוית, לדין ע)נו ל2):ון "ף רו5ה "יכו הק):ך2ח וכפי )נקס,דייהו

 וגו"לי. 5ויי 23זי הסו3הי ןני הי' וזה ):קמייהו, ל"כול תירה דכה 2פ"יהיהי
 ;):3ד"רולפי"מ

 )כתכי"
 יו"ך 3ק"כ

 3הלו3היי
 )1מ)נה פקוט קדינו ט'( קי'

 עו3י להו" טו"נ( קע" מ"י קי' )כיו"ד ):ר3,ם יר"ס נחיוה 5ייךטהקו"3
 ההלכה כן כי כ:3ילה "קדרה סחמיטהו 3יהק 5ר,ך דין כית ע"כרקע ולקי" 3מריה ה):המך 2:, קר"ו סמז"כ ג3יל ה;גה כ",כיר כסהיטהר כה3כל

 ופדקקים. ):ק"ק 3"ליכוה ההלכה ל3רר כ"תי י"?י ):הה:,",פכוקת
 בסומע,ם קייך 3כלכ מס "( ס"כות, כ3' כמנקה ;ו גהנח והנהא,

 מם "ף 3( ;ו, הככה 3ייור ;'( )3"וה "כ"ת 4"3"ר רכ):ר ג3ול הקגהדין
 ס:קר" רעהו ג3ול הקגה 2נירה כל הקד"3ע3ר

 כ"ט( )כקךוקין רס2
 ר3" 3מררה ה)והפך23כי

 ו:כילה "מר
 כקר"

 קמיטהו כי"; כפקל "ס רס2,
 סהו" ג3ול היגה "יקור כל מסידללו)נך

 קל" מקידךג"כ 3"רור,
 קכין י3ךוק

 )נקודם "3יי דקיי)נהי ו3):ה כ:3יכה, חקררח ווהייהד פגום 3קכיןויסמוט
 גנול. הקגה 23בייה קומט "ס הקו"נ קמיטה כ?קל ):ה ):פכי 3;ההקפק

 "' קיי יו"ך )3טוי ק):3י"י ל?י")נ ככ"ורהוהנה
"311( 

 יו"ד 3ק"ע
 כי"וי קמוטים ו)נ5"ם קנגכ3ו "ו והי:גוליו גדייו לו 3"כיו ק"ד( "'ק"

 י"ב מולין )כ"ן יקיחליס תציר גכבי ויוב מ5וייס, יקי"כ קלו33)נקום
 ומוהי קס( )הטוי כ' הגנינה,. על ומסיי "ף כ"ו(ו3"ע

 מקום ל"וכלם,
 עייק"ת. פגום בקכין קיקהוט קמיטה חקיועל ל" גכי3ה עליחקוו

 יהי ע")נ יעהו גבול הקגה 3עבייה קקומט 3קו"3 גס ככ"ויה לפי"זוא*כ
מומל



 עני לחם מנחתשו"ת)ד'(

 גנול, הסגה 3כנייה ןמקיך "ף ד"היי' ננקוס )נקמיעהו, ל"כול):יהי
 הקמייה כל מקיד דל" גני3ת כל 3מקיך כ)נו התמיעת, כל מקיד ל"):")1

 ל3ןוק ""5 כ3ייוה ):ק"י ל"מד עונני ק"י( 3' קי' )3יו"ד כייןאולם
 ודוק" קכין לו ל3דוק 5ייך ולימ:כ"ס קכין,לו

 עי "3ל לככייח, "3)נונני"

קהו"
 "פי, קכין כו ל3דוק ""5 מולה קל ננכנייות 3כ3ייה לכלוה פקול
 "פי, ועקננכ וז"ל כה3 5ריך וליננ3"ס 3ך"ה קקי"מ( קס )ו3ק"ךלהיה3"ס,
לציכו3",

 "קוית קמיעהו 3קוף ול" 3פמלה ל" הקכין לו 3לק דל" והיכ"
 כל"וי קמועיס וננ5"ס קנגנ3ו "ו גןייו נו 3"3ןו ק"ך( "' )קי' דלכילוה"

 ל"וכלס ןעומייס יקי"ליס הכיל גנ3י ולי3 קס )נ5וייס יקי"ל קיוננכקוס
 תקמיעת, כל מקיד ל" הגכ3ח כל דמ;וך תעוי וכי הגני3ה, כל דמקיד"ף
 דתוי וכהי הן"מ, 3פכס קגנ3 "ל" נגננ, ננומזק "ינו ותפס 3וייקה,הי'

 3גנ3, ננומזק י"ינו כיון להלע3"ס, "ף קכין נןיקפ ""5 )נ")נ לכןומסקול
 3גנ3, ק)נומזק ננוכמ כו' הגני3ה כל קמקיך "כפ"י תכ' העול ):לקון"נל
 3גנ3י )נןתלינן נניייו, 3גכי3ה קעומ;קיס יקל"ל גכ3י 3יו3 כ"כ הייוכוד
 ק"יכו ל"מי נמן תגני3ת, על ןמפיי "כ"ג ו"פתי פסמי, נוך"יידעינן ןל" ק"ד( "' )נקי' ןת"ני הי' "ננ"ו ותג"ון הק"ך וקייס כו'יקי"ל
 לקמוי תגני3ה כלמקיך

 3כ"ד תק"ך, לפי"ד וא'כ הק"ך, ככ"ל
 ומתיך הי;ן, קו"3 קל ג3ול תקגמ 3כ3ייה "קו"3 קקומע 3וך"ידידצי:ן

 "קויה, קמיעפו 3וד"י גכול, הקגמ "יקוי כל ויגכ יגע נכליכי3י
 "קויה, ו;מיעהו הקמיעת, כל כנני מקיי ג3ול, הקגה "יקוי כל מקידד"ערי'
 מטו3ה ו)נהוך קי"3( קי' לתיננ3"ס הדוי פ"י )3מקו3פ ):5"הייהכה

 תגכי3ה כל ןמקיד דקיי)נ"ל רת" תיע3"ס דןכה דכר"ח לעיפי,הרענ"ם

 נכנין ק"ו( נ' קי' )3יו"ד הננ3ו"י הה3":ו וכננו התמיעת, כל מטירל"
 תוית קל 3צ3ייוההמטיד

 קהו"
 3דיקפ ""5 להיננ3"ס ן"ף לצןומ פקול

 כל מקוך כ" ככילת צל דהמקיד ננקום ננקמייפו, ל"כיל ו1:ופיקכין
 ל)ונוהו "3ל נ"קי"י, יק הומע נע3ייה המקיך "ס דוק" ן;הסמי;ה,
 כייק"ת מרבים ר' יראי הקמיעה כל וזייזיס ;הייים ידוציס מנ;יסרק וכיי צ'ל נכל ק3וכ סומע דע):ניס עו"5( קציף י"מ קי' )3יו"דד):5ו"ל ה"יןכ" ו3טיע הןין, ):ן "קוי 3וד"י זה ק3וע, לקו"3 3עכייהלחמקיך
 היכ"לכן

 לקומי לענוהוהד3ר )נכוכי קו3 והזיי;יס תזהייים )וכלל הו" ט"ין ):וכימון ק):כקיו
 קי"3( קי' הןוי ט"י 3הקו' )הי)נ3"ם דז"כ ק3וכ,

 ליביס והומזק ול3דיקה לקמיעה לי3יס )נ)נונה ק"לה";ר
 כהו"

 גו:3
 "ס הקס, ומילול וקלקול כיכוי לזה ונגלום כו' ח):י3מייס ):3ימ3קר
 הללו ננכקיס "ין הקו3ה ל", "ו לל3יס )נננוכת כוך יתי' לו "לה"קל
 ו3גונ3 קונו, כ3וך כל וימוק כ"ת לנינו )נהה הורמ טיקי" ל):יר"ויס
 "ין כי גננויה, מטונת כסח ו"פי' היה, הכון יכופי "ס לי3יסוי?וכרח

 33ימ לסמוע יי5ת ו"ס 3ל3יס, יקמוע ל" ולכן )נ,ה, גןול הקס מילוללך
 ננפקק נננו"י הדוי, פ"י נמקונמ הינננ"ס ככ"ל 3ידו היקומ ימידקוס

 3כיל, ק3וכ לקומע לנננומו הד3י ננכוצל הגנינה כל דמקיךהינננ"ם

 ננכ"ק ""כ ננ,ח, גדול תקס מילול לך "ין כי כננ"ק, 3ל3יס, יסמועול"
 עליו כתבה והתורה גבול השגת בעבירת מוחזק הוא שהשו*בנכ"ך

קתו"



)ה'( עני לחם טנההשו"ת

 ושמתא, בארורשהוא
 ג3ול הקגה כל ומגיי ורגפ רגפ 3ככ 2ו3ל והו"

קהו"
 3"רור

 וכקר"
 לעכוהו "קור דכוד"י רג2,

 לסמוע ק3ו2 לקומי
 הקהיעה, 2כ ג"כ דמקיד ד"):רי' ע;ה, גדול חקס מילוכ לך ו"ין3ר3יס,
 נהלכה, נרור יזח כ:3,כת, "קורה קמייתוו)נה"ט

 הדור( פ"ל 3הקו' )הרע3"ם כדפה קונר תיר"יס ןגסומצאהי
 )מולין ד")נרי' הח וז"נ קס כ' קם'ן( ):5וה יר"ים )3קפר דהנהקה3"נו,

 והלך לי, יסמוט 5" לקלומו ה"ן)נרי"3(
 ו"עיי' סמוי, מ;קהו קמוי 1)51"

 ")נרי' )וככ"( קלימומו עוקה קלימ ה(קה ד")נרי' עקוס ול"ו נג):'קס
 מוקק:ן ו"ין כמוימ(קהו

 ק):"
 3הלכומ 3קי ק"ינו "מר "ל" קמי קלימו ל"ך

 דילע" נ)ני "י י")נרי' ):גים ל"כלו( ו):והר סמטסמיטה
 "ינק

 הו" גס ";ל ולכך ני( וקמוט 5" ק"):ל )ל;הק)נכ "מרינ"
 )נ(ה ל)נדכו ו("ל )היר"יס( ע", וכ, נג)נ', עייק"ה הן )נועמין קמיעה"5ל ע5ויין ולונ וקמי,

 ל):ימלי ד"יכ" היכ" "ל" הן, )נ%נמין קמיעה "5ל ע5ויין רו3 ")נר"דל"
 לי, וקמוט 5" ק")נר ל;ה ט)נכ ג"כ ד"מר ):קוס "מי, גס קמידלכך
 כיון קלו, ק"יכו :יבר כקמוע תו" ג:לן וכ"ך נ2ליס, כרקות קמטלכן
 נג;ל ;ל" ד;מי ל):יהלי ליכ" "י"3ל קמט נכליס בלסוה ""כ לי, וקמוע 5" ק"י:ר )נהנפליס ק)נע ג"כדהו"

 "5ל )נ5ויין רוכ ")נרי' ל" נההו"
 כו' ססמייה ככ מטיד קגזל ככ דמסיל הן, ):ו):מיןקמיטה

 כעי והני"
 בנו ל"מ ס)קוטין ויו5"ן וחיך ותיי:גוליי גיי,י לי ט"3ןי יולי י"3()במוליו

 ):וכמ כי:"ס ל"וכלן ):היר ריס"גקל
 ):;ה.

 רווק"
 כלה):ר"ה יקהועס הכו3ר ובל קיר"ים. ככ"ל נחן הף צ2ליסי"וק מקנ קהטומי הנן "כדו

 3):ק"כ ;ה דנרכי
 ל3כן דייקי דדוק"

 3ליק:"
 ותרכגוליו גדייו ""3דו" והכו

להוריה
 דדוק"

 ול" ""3דו"
 מקיד וג(יל" גני3ה כל דהמקיך ):סוס כגכ3ו,

 ה3"כו כ3ר דהרי הר"קיכים, כל כגד כ;ק כ"וכלס, ו"כור ההמיטה2ל
 ןל"ו ק"ד( קס י3ק"! ", קי' יו"ך )3טור ק):3ו"ר)נה

 קטמי:ה, פל :;קוד ל" תג2י3ה 2כ ימיוד ):קוס :ג32וה"ה "ל" י,כדו דוק"
 5נ"ג. ;ת וד3י

 כקכח, 22ס לקק "):יהי ;ה, עכמלבן
 3ט2):"

 לתיר"יס דק"ל
 ";:כ דהיר"יס ):סן2 ג"כ, י:גיקיך: 2י מקיד ךג;ילח ג:ז3ק 2לימקיד
 תק2"ט( קי' מולין ריס )3):רןכי דה:ת "ק., 3ן:קים רכ"ל ל):הלקייה"

 )זיקור כמ;קת 3מייה 3יז):ה ה( כ: 3י5ה ט' )מולין ר"ה ן")ור 3ה" ו;"לכ'
 הי)ן"כו)ניה'

 פ"מ( )י3):יה "):רי' היי ה;חיטה, פל :"):ן "הד "יס "יך

דהיכ"
 "יסירמ ד"המ(יק

 קסל ה)זמ3ל הר" זת )הר""ם ר""ס כדפירק יי"ל 3"יקורים, )נהיעןל" נ"" תי" 3ידו דכמי תיכק דככ 2"3( כ"ד )גיטין רהכ;קין )נחהי י):"קהו", 3ידו ל"ו ק:טמיה )ן"מ)' ו2וד ):חי):ן, ל" כ""
 ד"ערי' ה"יר"יס(

 הייכו "יקוי", ד"המ;יק כעקוס מהי):ן כ" כ""
 קהן, כ):ו הי" הורה קת")ניכה דקניס דו):ימ רקים,3"נסיס דוק"

 "נל "יקור", 3"המ;יק נ"ען כ"" ד"ין"ערי' דוק" ו3החי"
 כפ""

 ק):כינין וכקי )נהיען
 ו3ענילה ה):קרי3 וכהן 3קמייה קעכי:ן כ):י ולחכי כו' "קה ו"מי'עלויי
 ול" כ"ען קען"ין עה"ה "יקוי במ(קמ קהו" כל דבל קל כללו "ע"י, קעכינין בכלהו כוינדה

 "קה,
 בדר3נן "3ל מרי, כבי עהיען דל" גיול ול"

 )עכמוה (עיר" כן"ער עדל3נן "ל" "ינו עלומ קדס קנעלמ 3קלכגון

כ""



),11

 י /ו," ייי".",,

 עני להם מנההשו"ה

 3דיקה ג3י ן'( )פקמיס כן"מלי' "דם וכל קטן "פי' 3הןוכיו5"
 ;הכל

 דוק"
 ו3ר ככ כ"ד( )דגטין ה"י ןמפרק הר""ס לפירוכ

 קמיעה ןק"כי "נ)נה"מ, "יקור מ;קה "יקור" "המ;יק בה)נה תמיעהונכל מיקור" ב"המ;יק כ"):ן "יכו יפ"" ח2"ג יפה, קקמטו פ"" קהו"קומע
 ליר" בכקרוה ק)נומ;ק קביכ לקומטק):מכיס

 מ"י ק" )כיו"ד ):רכים ו'
 קהו" "ף הקומע מהי):ן לכן עו"3(קפיף

 רק
 ד"המ;יק 3):קום "ף כ""

 ליר" כרביס הו" סייופ הקומע, קכ כקלוה המ;קה כי"יקול"1
 ו"יק ן'

):חימן,
 )נו5י"

 ):קום יפה, וסמע וכ")נן "ב)נס"מ, "יקול )נמ;קה הכה)נח "ה
 ד"נמה"מ, "יקור מ;קה כגן חקומע קל כקרוה ח;קה מקקה, נגן מ;קחויק
 פ"" בקהסורק

 דפנננ",
 הו" "ס כי' יך2ינן וכ"

 וכנ:ו וכקר, ):הי):ן פן
 כהרוה מ;קה ו"יהרכ כלו)נר רקיס, 3"כגים מ"רו ו;ה )הר""ם(עכ'

 וליכ" כיון לכןקלסן,
 ן"נ):ח"מ, "יקור מ;קה כגד הקומט קל כקרוה מ;קה

 ה):מונה 3קו"3 ורק "יקור", ו"המ;ק 3):קוס כ"):ן "יכו הקומע "ף3;ח
 קומך "ל" ):):כיס ק"ין כיוןלר3יס,

 קהו"
 3סמיעה ו;רי;ים לקהיריס יוופ

 הו" "ז )נרביס, וןיר"י
 "ף יפח, קהמט הקמיטה פכ ןנ"):ן למ):רי'

 "יקור מ;קה כגך הקומט קל כקלוה מ;קה ויק מקוס "יקור",ו"המקיק
 ;חני" הר""ם ככוו:מ 1;"3ן"3)נה"מ,

 ;ה כידוןודמי ה):רןכי.
 נו עיק 3קער י"ג( קכיף פ"" ק" )3מך")נ סנ:3ו"ר ל):ה )הר""ס(קכ'

 ו"מ"כ מהימן, ל"יק חמלוה "ה הליה ק):מדק מהלוהכ"):כוה
 כ)נ5"

 ה):לוה
 מקוס המלוה, קל הכ"מנוה 3טל ד"; קס פקקיכין "מד, בדברכפרן
 וכל פגוס ל):לוה דה"):ין ה"ט יפ"כ לה):לות, י:לוה הי):כי' יכיד"):רי'
 "3ל קיי):י, וכ"):כיס כקרוה 3מ;קהיקר"ל

 הקה"
 3ד3ר כפרן והומ;ק

 הי):כיה" ו"יהר2 "):רי' ):"): הקטר' ב;ה כפרן הומ;ק ל" "פילו"מי,
 הומ;ק דל" "ף כ"):כוה 13 קיק הקיר כ:"; גס ):הימן ו"יכו ה):לוה,קל

 )הר""ס( קברהוה"נ מס(. יבק"ך )3כ):"2 פ,:ק"ה הקיר 3;הכפרן
 קומע ):)יכין ד"ין וכיון נל3ים, ;יקמיט קבו2 כקימט 3):מוכת דרק3קמיטה
 קהו" יןופ """כ לרביסקכופ

 הקומט כ"מן לכן ):ר3יס, ד' ויר" ו;רי; ;היר
 פ"" כהומ "ף יפהקקמט

 "יקור", ן"המ;יק 3נ:קוס "ף חקמייה פנ
 ו):ו5י" הקוממי קל כקרוהו מ;קה"ליס ו"דר3" כקרוהו' מ;קמ "יהר2 יל" יכיון כקרוהי, מ;קה לרביס דיוופ):קוס

 "3):ה"מ דנה)נה "יקור מ;קה )ניךי
 מ;קה ן"יהר2 כיון הר""ם, כ):"ק רקים 3":כים יכלמ" פ"" 3קהס"3ל

 הס, רקיס ו"כסיס כיון "מד, 3דבל הסומע קלכקרוה
 מ;קה "ליס ול"

 לכלל" הדרינין קוכ הקומע, קלכקרוה
 ג"כ, הקמיעח פל כ"):ן פ"" ו"ין

 חיקול", ו"המ;יק כמקוס נ"מן פ"" ו"ין ):קום יפה, קקמעל"ננול
 ל)ניהלי ליכ" "י סיר"יס, קפל כקפרו כ' קפיר לקיעהו חל""ם לפי"וא'כ
 קל"וקמע

 וק)נפ ל):יהלי ליכ" "י והלכטליו, גלייו לו 3"כוו כמו כג,ל
 קל" קמע ""כ לי, וקמוע 5" ק")נלל;ה

 ג,ילה פל ומקין בפלים בלקוה
"5ל ):5יוייי רוב ")נליכן ל" לכן ג;ילח, על ומקיי בג;ילח קקמע הומיק""כ



)ז'( עני לחם סנחתשוייה

 הקומט, קל כערומ ח;קמ ד"ימיע ):קוס 3כח"ג, הן )נומחין קחייה"5ל
 קהקוהי"ף

 התהיטה על דחקיד "כ:יי' כ:"כ: ג1ל, "יקוי על רק חקיד
 3"יקויין נ"מן ע"" "ין "מיי' ד3כה"ג ):קוס יפה, קקמע נ")נן ו"ינוג"כ,

 כל "יקול", ד"מח1יק3)נקום
 דליכ" היכ"

 הקומט קל כקיומ מ(קמ
 קל נ"מנומ 3ו סיק 3קטי וכמו דנה)נה, ד"כ):ה"ח "יקוי מ;קהבגד

 דמ"מ מקוס הקטי ב1ה גם המלוה קל הנ"מנומ ד3יל "):יי' נ")ננומ, כוקיק הקטי 13ה כפרן הוה1ק ל" "פילו "מד, לדני כפין דהומזק כיוןת)נלוה,
 ומינגוליו גדייו ננגנ3ו וה"ה קלו, כקיומ ומ1קמ המכיה קל הימנומי'"ימיע

 גל" דקמט ל)נימליוליכ"
 הקומט ידע קהיי ג1ל, על דחקיד כיון כג;ל,

 דיק לקיטמי' היי"ים כ' קפיי קלו ק"ינו בד3י 3גיל סחט ועכ"ןקנגנ3ו,
 למימלי ד"יכ" כ:קוס ל"וכלסן דכ:ומיים הכן ומינגוליו גדייונ"3דו
 סל" קמט ו""כ 3הן, הוי 3כליס י"וק חק3תהקומט

 3ג1ל,
 "ימיע דל"

 גנו3ים, קהם ידע והקומט ומינגוליו, גדייו ננגכ3ו "3נ ד3ה)נה,"נ)נה"מ "יקוי מ1קמ נגד ח1קמו ו"ליס דהקומט כסיומ ח;קמ דיק"יקוי", ד"תח1יק 3עקוס "ף ע"" נ"ען "1 וספיי הסוחן, סל כסיומח1קמ
 פל" דסמי לכ:ימלי ליכ"""כ

 "5ל מ5ויין יו3 ככה"ג "כ:יי' ל" 3ג;ל,
 על נמי דחסיד "כ:יי' ג1ל, על לע3וי דמקיד כיין הן, )נו)נמיןתמיטה

הקחיטה,
 הקוחט, קל כקיומ מ1קמ ד"ימיע מקוס יפה, סקמן )נהי):ן ול"

 לקיטמי' הי""ם דעמ לכן "יקוי", ד"המ(יק 3עקוס נ")נן ע""ו"ין
 דלהלכה כהי 3כ"ד ולפ"ז ונכון. ו1"3 "יקוי" ד"המ;יק 3מקוסנ")נן ען" ד"ין מסום קמיטה על נ)ני חקיד ג;ל עכ דחקיד 'י"יסנקפיו
 הקמיטה, על מקיד ל" הגניבה על דהחסיד ק"ד( "' קי' )3יו"דקיי)נ"ל
 "כקים יק 3י3ים, לתמוט ק3וע לקו"3 ):):ניס "ין דה"ידנ" כיון)נ")נ

 קכיף מ"י קי' )כיו"ד מי3ים ד, יי"י 3;חיטה ו;יי;ים ס(הייים,דועים
 חקיד וגיילה גני3ה על דחסיד היי"ים, דעה ללרף סי; הך3ר 3רויטו"3(
 )נקום ימה, קסמט כ"):ן י"י:י ג"כ, הקהיטהעל

 דע""
 3)נקום נ"מן "ינו

 כע3ירה ויגע יגע 3כל ועו3י מקיד המדק סתקו"3 ו3:"ד "יקוי",ד"תמ;ק
 יפתי, ג3ול הקגהג;ל

 קחו"
 3מליה ה):הפך ועני וק)נה", 3"ייי ):ה"ת

 מקיד ג3ול הקגה ג;ל על מקיד 3י' נ)ני ")ור" :"ט( )כקךוסין רקעכקי"
 ל5יף יק וגס "יקוי", ד"תמ;יק 3):קום נ")נן ע"" ו"'ן ג"כ, הקהייהעל
 על קחקיד מי לכ:נומ דחלילה קה3"כו הדור( פ"ר 3הסי' )הרמ3"סלעמ
 סיסהוי ק3ו2 לקי"3 וג;ילה,גניכה

 רשעים זבה זבחו ובודאי לי3ים,
 3נ"ך לועי עוד 3דכמי ועלה להלכה. י;"3 הוא שקץהועבה
 ג;ל "יקוי על יום 3כל סעו3י החדק הקו"3 סהקיד לק3ח, טעםלממ

 ככ:י דמקיד וג1ילח, גני3ה על מקיד 3י' ד"כ:יי' ה:סן, סו"3 גכולדהקגה
 נ3ילה, וקמיטמו כ:קמיעמו נ"כול ו"קוי הקהיטה,על

 לה"י ימי ול"
 קמוטים וכ:5"ס ומינגוליו גדייו לו 3נגנ3ו היוי קכ' ק"ד( "' קי')דיו"ד
 דק"ני הקחיטה, על חקיד ל" הגני3ה על מקיד ד"):יי' ל"וכלס,דעותיין
 ד"%י" עקום ג"כ, הקמיטה על מקיד דל" וה"ט הגניכה, על מקידוק"ני
קהו"

 הקמיטה על מקיד ל" "3ל לגנו3, והיינו ד3י ל"והו חקיד יק
 וכיה" פגוס נקכין קיעמוע היביס "מלחכקיל

 כסומע ננ"ד מק""כ נתח,
קעונר



 עני לחם מנההשו"ה)ה'(
 ל"והו כמ;:ד הוי ""כ גופ", קמיעה 3כנין רכהו ג3ול הקגת צלקכינר
 הקמיטה 3צניןי3ר

 גומ"
 ג3יל, דהסגה ג(ל על הקיך 3יה ספ:ר "):רי' מ(

 וד):י פקולה. וקמיטתו הקהיטה פל )נהיען ו"ין ג"כ, חקחיעה 2לןמסיד
 ירוכ, ע3מ "ל"יסמיי קל" מיס קהטילו 3קהל י""( קציף מ' קי' )3יו"ד ק)נ3ו"ל ל)נה (הד3ר

 ד3ר ל"והו מקיר ""כ 3)נקומו, יקמן 3" והו"
 קקל"מ( קם ווכק"ך "קורה קקהיטהו די"מ העמיטה 3צנין החרס עלל32ול

 3ככין חמרס על לע3ור ד3ל ל"והו לחקוד ררעי )נכווס ו("ל 2להכ'
הקמיעה

 י3מ "נ" יקהיט קל" מלס העילו קהקהל כיון )וחכוונה גופ"
ידוע

 ד3ר ל"יהו דחקיר כיון 3כה"ג ")נרי' 3)נקו)נה וקחט 3" והו"
 דקמיעהי "):לי' לכן הקחיטה( 3צנין הקהל חלס צלק32ר

 "קורה,
 ענירה ענ דהחהיי דפקקינין"ף וכ"כ "קורה, וקחיטהו עמיטה כל נ)ני חקיד המרס, על לע3ולוהמקיד

 קהו"
 על מקיד יל" לעדוה פקול

 גס ו""כ ק"ו( 3' קי' )כיו"ר להל)נ3"ס "ף קכין 3דיקת ול"5הקהייה
 3כך, )נה המרם "יקול צלוכ3ל כווקו)ני ו;מי "מל ינ" ידוצ טנמ יק יקחוט קל" מלס סהטילובקהל

 ני)נ"
 קככר נ2נירה דמקיך נהי ג"כ

 3ק"2 ):י3" ו)נךיע הקמיטה על מקוד דל" נ(ה גם :")נל )נ")נ החלס,ככ

 סהו" כיון תק"ך כ)נ"ק "עכ5"ל "קולה, דקחיטהודי""
 3ע3ירה חקיד

 דהו" כיון 3כה"ג ")נרי' גופ" הקחיעה 3ע:ין המרס עללצ3ול
 מ;יך

 כל :):י דמקרך ר")נרי' "קורה, קמ:י::ו קפיל קקהייה, 3כנין ד3ללמוהו
 3:"ד ה": לפי"; ""כ "קורה, וק"יטהו יפה קקמט נ")נן ק"ינוהקמייה
 היקן, קי"3 קל ג3ול ןהקגה גיל צנירה כקמיעהו כה 3כל ועו3לדמקיך
 הומ ""כ גופ", הקמינהת 23נין ג(ל3ע3ילת

 :קל"
 ר3ל, ל"והו מקיר

 דחשוד גופא, בשהיטה גבול השגת גזילת על השיד 3כה"ג קפילו"):רי'
 כנבילה. אמורה ושהיטתו ג"כ השהיטהעל

 קל" 3סו"3 "ף הו" ג3ול הקגה ד"יקור ידוע והנהב(
 )נ3:י נהק3ל

 3מקותו ממל 3מ "ס י"ה 3כל 3כיר, לקמוט- )וכ5):ו קההייק ומףהכיל,

 דילפי' פ""( )כקנהןלין מנילו נ"ו)::וה יורך )נקוס 13 יח 3)נקו)נווסומי

):קר"
 חכירו "ן)::יה ילד ;נ" טי):מ נ" לצהו "קת ו"ה י"מ( )יהתק"ל

 ח(ה, 3ננקוס קניס ה;2יה נ"ו)::והו קי)וק היקן קחקי"3 3:"ך כ):ן )נה5יכול קנת)נכה 3;ו"3 "3לכי,ק"ה
 הגון, ק"י:ו ד3ל עליו )נצולס כק)נ2 ול"

 וקומט "מר 3" "ס 3וו"י גכול הסגה "יקול חון הפכיה לדעהיקו3
3):קו)נו

 ק3"
 ה"י וד):י 2כבילה, אמורה ושהיטתו פלנקהי לקמח צליו

 י""( ק2יף "' קי' )ניו"ד ד):3י"ר "'( 3מוה לכיל )קה3"נו ל)נהדי:"
 ידוע ט3מ "למ יקמוט קל" מרס קהטיכו 3קהל הרמ"ק( מנהקו'ו):קורו
 3)נקו)נו "חלוקהט

 ון"ל כי קקל"ר( קס )ו3ק"ך "קורה ;;חיטהו די""
 ירוחס ול3י:ו )הל""ק מד3רי )נק)נע ועור דכר ל"והו לחקיד דד)ני)נקוס
 ן"פילו;ס(

 3ל"
 הל""ק ד3לי ה3"י הכימ ל" כי עייג"ה "קול חלס

 קחיטת הקהל כפקלו דהוי 3יי ד")נלי' )נקוס 3קלי)נוהן, 3(ה ילוחסול3ינו
 3)נקו)נו "חל קחט "ס מרס 3ל" י"ף והכווכה עיים"ה הק"ך צכ"להכל

 קבוע לקו"3 הקו"3 "והו ע)נכיס היי דהקהל כיון מקוס "קורהד;מיטתו
 רק 3)נקו)נס "מל קו"3 יעמוע קל" הקהל מתקנת ("ת הוי ""כ3מקומס,

מו"3



)מ'( עני להם מנהתשו"ה

 הכל, סמיטת עכיהס הקהכ כמסכו דהוי הק"ך גכ' ו;ה הקנוע, ;חקו"נ
 3ל" "ן "קורה קמיטהו 3):קי):ו וקמט "מר כ3"לכן

 )3מוו"ד ופיי"ק מרס
 ידו2 עבמ "ל" יקמוי קל" מרם הקהל 3ה::לו דין 2ל כ, קי""( ",קי,
 ל"):, ""ע ד"רל"מ דכ"מ ):קוס ת"וקריס י2ס לוננר ו"פקר קכ'כו'

 י"ך( )כמולין כקרה דקהייהו 3קבה דווהי ):ה"י וקסה ד'()כממורה
 ה"יקול ןיהוקן 3)נקוס רק "2כ"): ד"יל"ה כ"): ")נרי' ןל"ועכ5"ל
 כגון ל"נ: ןנ"מל3):ה

 נ):ו5,"
 ו"ין ןל"מ נ"):ל 3מס קגירק ר2 קס

 ה"יקול ונתקן י)ניו כל לקלמח יוכל ל" רמכ::" ן"):י ):ת נפקייס געגייו
 להרבה מכולה ד"ינה למכל י2כר כ):כור קנח כנקבכ הוי כנ"ד וה"נכ"ו

 המוו"ך. ככ"ל ר"מ( ק,' נמו"מ )הקמ"ע כמ"מפוקקיס
 קהו" דהמוו"דהרי

 מקום "קורה מממיעמו ב):קומו וקמט "מל יכ" יןוע טכמ "ל"יקמוט קל" מלס קחטילו נקהל להלכה ):קכים הפוקק
 נ:ה5יבול נהמכה היקן קהסו"ב 3נ"ד ה"כ ו""כ "על"מ, ך"רל"הךכ"):
 לק הקהל ו""כ קניס, מס2 ;ה כמקו):ו נ"ימכוהי וקיעק ק3ועלקו"כ
 נוהג ב(מנינו ;ה ךכל כי ;):ן, ק3:5ה 3לי לסו"3 עליהס קבלו הקו"3הוהו
 הקוןק קהלותבכל

 ויקמוע, "מר יכו" ק"ס הקחל ):תקכה נן קחו"
 קקיבכו הקהנ )נהקנה מהי, כ):ו יהוי קמיטתי, עליהס "וקריסדהקהכ
 כיון לו)נר, נוכל יוהל ופוך הק3ו2; קו"כ ;ולת "מר יקמוע קל"כליהס
 ב3" נכה"גד):ה"ה

 דחו" )כ,ון גכול 3חגגה 3י:קו):ו ויהט "מר
 )נהקכה

 כ):קו):י "מר 3), ונום ק3ן2 קי"3 רק )נ)ןניס ס"יןהקהכ
 יקומט,

 הטינה קההולה "וק):ה"" 3"לור הו" ג3ול והתגה גנוכ( נהקגהקומט הו"

ק):ה"
 י3ו" קכ" מרס הייכו

 כי:ו כ"ך ד):י ""כ ר2הו, ג3יכ להק,ג "מך
 קה3"כו( )הק"ך וכ):"ק 3):קו):ם, "מר יקמט על" מרם תקהל 3העיכויינ"

 "מר קמיטת "קור מרס בל" ד"פי' ירומם, יר3יכי הר""ק )נדבליד):ק)נ2
 מתקנה ד;ה ):קוס הכל קמייה 2כיהס הקהל כפסלו רהוי ):קוס2ליהס
 תק3י2, ;ה קו"נ רק ק)נמניםהקהל

 33" ו):):יל"
 3)נקומו וקומט "מר

 עליהם הקהל כפמלו דהוי '2אהד"א ם'2ום ם,(חימתי לאנול הקהלאמורים
 לקו"3 עליהס נ;י3לו כ" קהקתל לני דה"ע י"ל 3ייתר ו2וד הכל,שהיטת
 ;היק

 ו33"
 וקימכ. "מר

 3):קו):י
 ב"לור הו" ""כ ג3ולו לה"יג

 הייכי ס):הה 2ניו העינהקההורה וג):ת"
 ומ"כ הרם,

"33 
 ב)וקו):ו וקומע "מר

 וכם"ש אעי"מ ל"ה ראר; כ"ם בזך שפיר אמך.' מו"ת ההרם עלשעובר
 ק)נכו"ל כ):ו ):הקהל ה):):יכה היקן פו"3 לכלק ניכל דל" וכיוןההוו"ד,
 קבלהן מה5יבול ה)::ויין ןכל קכ' ר"י( וקי' ל"ה קי' מ"ו"ה קופר מהס)3הקו'
 1("3. כנ3ילה "סירת קמיטהן ובוד"י 2"ס"ה מייהם י):י כל כליהסל2ולם

 פ"" מולין וניק"ק כ' קי' רק"ל )3מסן' מ5"תי ואנכינ(
 לכנין נ"ב( קי'

 רי5ין הקהל סמ5י כל להלכה קס קה2לה ):הקהל המ)נוניס וקו"כק"ן
 "ין הקהל כל ו"פי' לה2בירו רק"יס "ינס לה2נילו ל5וכס ה"מל ומ5ינו

 לעו* קהי' ):ה קכלו לו ולקלס כהורידו לק להכ3ילויכוליס
 ל3ו"

 לו
 ל" "ס דכז' קכ, ו3יק"ק( רק"ל )3מקו, ועיי"ק ק"4 מקירות "ו):הקמיטה,
נ):5"

 בדכל פקע בקו"3 3ו
 קנקר"

 "ס "3ל כהוגה קל" ומעקמ סקיעה
נ):5"

 3ע"כ להענילו יכוליס מהקמל ג' "ו 3' "פילו פקע דנל 3העו"3
קל



 עני לחם מנחתשו"ת),,(
 ס"ין נ"וסן נקגגה ילו מהחת טריפה סי5"ה לו ק"ייע וקו"ג חקחלקל

 להמ):יר ורו5יס נוקפס קלכס "נקיס נע5"ו ו"ולם הדין, מ5ד נ"קרומקוס
 קל" ע5):ןעל

 ורק לק"ק קךעהן כל כהן י):מה מ"ן )נכדיקתו ל"כול
 )מה):הרק"ל( )נ3ו"ר א"כ עייק"ה. יכוליס "ינס פרכקמולקפמ
 נכ:5" ול" ):קהל קנהמנהדקו"ב

 "י:ס הקהל כל "ף 13, עולתה קום
 קהי' מה קכרו כל לו ולקלס להורידו רק יכוליס ו"ינס להע3ירו,רק"יס
 לבו"ר"וי

 עליהס לעולס קנלתן מתקהל המכויין כל כי ):הקמיטת, לו
 מייתס, ימיכל

 ונ):5"
 "קר פרנקהו, לקפח עליו קקס הזה תקומע 3נ"ר

 קקס ה;ה הקומט ""כ בו, עולהה קוס היקן תקו"ב על נקמע ל" ולס):ע
 על עוברעליו

 הקממ"
 להסיג תב" כל על עליו המורה קהעילת והמרס

 קעקו בקהל ירומס ורבינו הר""ק קל לרינו נ"ד ד):י ""כ לעתו,גכול
 "קוית רקמיטתו וקמט "מל ועבר ידוע טבמ "ל" יקמוט קל"מקנה
 וכמ"ק נבילה, ושחיטתו ומעקר כנוהר והוי "על"מ ר"רל"מ רכ"ממקוס
 נקו"3 קס עוד קכ' קהכ"נו, והיק"ק( )תרק"ל קל דינו בגוף ודעהמוו"ד,
 )נהמה טריפה קי5"ה לקו"3 לו ו"ייע ידוע לזכ:ן הקתל "ותוסקיבלו
 יר"י "נקי נמ5"יס ו"ולס הדין, ):5ד ל"קרו מקוס ק"ין 3"ופן בקגגהידו
 ע5מן, על להמ)ניר סרו5יס "יקור, וסמן ממסס נוקפס קלבסהקס

 פינקמו לקפמ "בל לק"ם קלעמן כל בהס יממה מ"ן מבריקמול"כול קל"

 ע"ק"ה. הזמן כלומ עד יכוליס "ינס סכרו לו לימןסל"
 טונ" לעייןיש

 נרייה", 5"נ( )כנ"ב ר):בו"י כפי")נ הזה, כפקק
 עברה):וכר

 ונ):5"
 רנ"נ קי' מו"מ )בק"ע פקקינין וכן ):וס, זה "ין גננ

 )מ"" יעקנ קנות ונמקו'ק"י(
 דוק" דזה כ' קע"ר( קי'

 ח3כ כנעני, בעבר
 סנמ5" יקר"לנמקיה

 נמוך "ף להו5י"ו בעה"כ ויכול מוס הוי בור"י גננ,
 ככעני נעבל דרק ע"ן, כרויה עוומ "יכ" "י פכרו לו לימן ו""5זמנו,

 "נל נגניבה, פרו5ין דענדיס קידע תקונה דעמ "ו):דין נגניכהדפרו5ין
 נמ5" "ס יקר"למקרת

 ימנו, היך "ף להו5י"ו נכה"כ ויכול מוס הוי גנכ

והבי"
 בו מקרהכ ורכו ימיו לו קכלו נ:ר5ע כ"ה( )מכ"ק ר"יה )הקבו"י(

 מ3ורה נו ועקהל5"מ
 קהו"

 על 3עיני ולפלא עייק"ה. פטור
 קס( ת):נימ פרק ב3"ק )ה):רדכי י3יי י"ה על" הקנו"יעל

 קהו5י"
 מגי:'

 והעמיקו (ה, ךין פקקיו
 )תרמ""

 לנקרה לו קיק לנ:י תכ""( קי' נמו")נ
 )ה):לןכי 3ל3רי ומנו"י הקכירות ;מן קודס לסו5י"ו יוכל קיגנונ,ומוקק
 ליכ" ד"פי'קס(

 קי5" מממה לו קיגנו3 קמוקק "ל" כיויס עדיס
 עליו

 קל 3דיכי יא"כ עייק"ה. ז)נכו תוך "ף להו5י"ו יכול גנכקס
 פ"" חולין וביק"ק כ' קי' 3תקוכס)תרק"ל

 תוך "ף הקו"3 לתעכיי דיכוליס י"ל קפיי קו"3 "יקור וקמן מקקעליו קי5" כל 3סו"3 גס נ"3( קי'
 "עפ"י הזמן כלות עד מתקמיטת פרנקתו קקיפמו מה לו לקלס ו""5זמנו
 דהרי ומהגס תמרדכי, וכמ"ס הרין ):ן ל"קלו ברורת ערומ עליוק"ין

 ונמ5" ממנילו רבר רתלוקמ ק"ס רל"3 קי' )3מו"מקיי):"ל
 טליפומ קפק 13

 ממממ"ו
 בעלמ" מומל"

 "ינסי פרסי דור"י 13 למוס מממילין ק"נו
 ומומר" "יקור"):קפק

 עייס"ה 13 למזור הקונה ויכול במקמ מוס הוי ד"ז
 קנמ5"ו כיון בקוגג קהיי "ף ידו )נמממ לליפה קי5"ה 3קו"3- הי'ו""כ

"נקיס



)י"א( עני להם מכהה'טו"ה

 קי5" מפכי פ5)נן עכ להמ):יר ;רו5ים :וקפס קל3םמכקיס
 מגם עניו

 קכרו לו לקלס ו""5 ה;):ן 3היך "ף להפ3ירו י2ולים 3יי"י "יקירוק);ן
 לעכין נו"ן( קי' )ב"הע"; ופיין הקבליס, למ;ול 3כת"ג הק:ל דיכולים)יקוס
 כקו"3 ה"ה ו""כ עי:ס"מ, הקיןוך י3טל ):2סיו "ה המקרדך קלקל"ס

 )נמ):ה "5לס "):וכהו מיקה "יהרע כי לתמ;יקו 3י מפ5ים הקהל ק"יןתיכ"
 להמזיקו )כמויביס תקהל ד"ין "):ר,' כפיר ה):קולקלין,):פכיו

 להב"
 ):קום

 ו;רין, ;היר להיוה 5ר,ך לרכים ס):):וכהדקו"ב
 )נהמלה, קנלוה דהכי ו"דעה"

 לקו"ב, כפקל ל" הדין ק):עיקר "ף ):פקיו, "ה היו"3 קלקל כפהו"ס

 ידו )נהמה טריפה )קי5"ה עתה ס"יהרפ כ:ון לי):ך הקהל יכוליס):")י
 )נ"ק ופיין קנלוהו ל" דהכי "יעה" קנו כקריה מ;קק נקוגג( קהי,"ף
 נזה. ו5פ"ג ע"ט( כהינוה ובהוק'ק"י

 דהר""ק ייכ" ובעיק-דן
 )נונ"

 הקהל "ס קי""( "' קי' )3יו"ך
 מרםהיק:ו

 וקמע "מר קומט ונ" )נהקהל המ)נונה רק "חר יטהוי קל"
 )נקמיעהו, ל"כול "קור הקהל מרס פל ההומך ספנר ):פכ,ב):קו)נו,
 ככ"ורה ו5"ע עייק"ה דבר ל"והו ):ו):ר דהוי ):קוס כ' )3קקל"מ( קםוהס"ך
 המרס פל יענר נהי כי):" הל" כן "ננלי' ך")ן"י הר""ק דכהלהבין

 מקיך ל" ):"מ וק3וכה, מרס 2נירה כל וחקיד ק3ופח כ2,ןקהו"
 ולל:ה :בילהן כחכילת תלביס יה לה:קיל 3יוק ק"ינו3קכין לקמוי
 כקר"

 נ;ה
 הקחיעק כ2:ין דבל ל"והימקיד

 קל" הופ"
 יהקוק

 מלסמוי
 יהי' ל" "ס

 "יהו" סכ' הר""ס 3דעה לי והכר"ת 3ךוק, קכין ):5וילך
 ל"והו מקיך

 קקי"נ "' נקי' חה3ו"ק קהעהיק )כ)נו כקמוט" כדי המרם פל ספכרדבר
 "מר יסמוי קל" הקהל מרס על זו 3קמיעה דעו3ר "ף לקמוי,3)נקו):ו הב" זה "יק קפנר כיון 3;ה, לומל ור5ה תר""; דןעה הר""ק(לקיו
 לקמוע" כיי המרס על קפובר יבר ל"והו "מקיד יתו" כיון "):רי,לכן

 ר5יכו להפיק כדי קומי ועכ"ז יקמוט, "ס חמרם כל ט2ך3ר כיוןכלו)נר
 בקביל ר5ונו הפקת ןלמען מייכן לקמיי, קה"כ בקב,ל לקמיגיקרו5ה
 קכ" קעכיו הקחל מרס ל"יקיר מוקק "?:ו לקמועקרו5ה

 ""כ יקמוי,
 קכין לו יהי' ל" "ם לסמיע :):י יהיט כ" ליךן: קר5ו:ו 3ק3יל :)ייי"ל

 "יקיר 3הוקפה יקמוי ""כ 3דוק ק"ינו בעכין יומיע ד"ס י"ףבדיק,
 דלפ"פ בל"ו ):הקהל, המרס "יקור יולה 2וד י2יבר תרבים "הס)נכקיל

 יפובר לקמון קה"3 י3קביל ןמ;יכין כיון תך""ק ך2ה ):"ה ):כקול,ל"ה
 ל"ו בהוכפה "ף )ננסמוט "והו יננכע ל" כן סיהי, י):"): מרסב"יקור
 יו):, ):קמיעהי, כ"כול "קור ולכך ):2גול ל"הדלפ"ע

 די:"
 דהל""ק

 קי:ה 3'( קי' )3יו"ד ק)נבו"ללמה
 הרקב""

 נ"):ן "יכו כתי"בון ד)נו)נר
 3ק3יעה, "פ:לו יפהקקמע

 כ' ניה ויפ):"
 )נוקכפ קנל""ה כטי הרקנ""

 ועו):ך י)נוקנפ )נכמ קנופה על 3ל""ה מקיד הי" ""כ להי"3ון)נו)נר הו" "ס לכן כ"ג( )כקבופוה ה)נ5וה פל לפנור קל" קיכי מהרועו)נך
 פייק"ח נקנופת "ף יטה קקמע להי"נון המומר כ"מן "י:ו ולכך קינימהר

 דנל ל"ומו ומ"נ הו", לעבירומ קעו)נר רו"ין ק"כו 3קניכ יה"עופכ5"ל
 ופומד קמוקנפ קכופח ל"יקול מוקק ו"יכו פנירות פובל מ"ומהונקניל
 קל" קינימתל

 )נקוס נ"מן "ינו יסת קקחע ק:קנפ "1 לכן לככור,
ד"מיי'



 עני להם מנההשו"ת)י"ב(

 ):הר ועו):ך ג)יוה3ע גופ", חסבועה 3דני דבר, י"והו משיי ןהו"ל"נני"
 דהיכד ד"):ר" )נקוס 3יה, גם :הננן מיכי ימה קקמט קכק3ע "ף פ"כקינ',
 ):פ, קכ;3כ הקבועה ):ח):ה עליו טכתיקף המ)ניר ל"יקור חף :)נימוקם

 ;ולה קעוקה ה))עסה על מ)נור ",קיר עהח ד",כ" ו"ף יפה, קגמטכ5):ו
 ל"ת דלפ"פ ל"ו וגם ע5)נו ק3ועת ק'כ', )ננ:ר יעוד ק)נוק3ע )נההקבועה
 דהו" כי~ן ")גרי' מ"):):כקוכ,

 ע"ן גס דחקיד ו"ננרי' "יקיל, קכהוקף "ף בק3ועח "ף כ")נן"ינו גופ" הק3ועה 3פנין ד3ר ל"ותו מקיד
 קנ"

קהי
 הו" (ה ""כ יפה,

 כדי המרס על טעובר "לפי הך""ק קכי הכווכה
 ד"ם "ף 3דוק, קכין לו יהי' ל" "ם לקחוי כ)ני יחקוק יל"לקמוט"
 ל"ו ו"יכ" ר3יס 3תכקלה ח)נור "יקור עליו כמוקף כהוגן קל"יקמוי
 הר""ק דעמ ננ"ננ ככילות, לה5י3ור קננ"כיל )נכקול ל"מדלמ"ע

 דל"
 יהוק

 דהו" כיון ד")נר,' ננקוס ע"ןגס
 החרס על קעו3ר "למי ד3ר ל"ומו מקיד

 לקמוי קת"3 נק3יל כננ"ק והיינו לקחוי" כדיוק3ועה
 "ף רלוכו להפיק

 קה"3 מ"והו בקכיל קימי ו)נ'ע ננהקחל, וקבועה חרם "יקור עלק2ו3ר

לקחוי
 דה"ה "ערי' לכן לקהוי, כרי ללו:ו המקה ל)נען עוקס ז"מ וכל

 ןכהוקף "ף נ:לקמוי יננ:2 ל" כדיק קכין לו יה" ל" ד"ם יחקוקל"
 קלו5ה ד3ר ל"יהי ימקיך כיון דן):לי' עקיס עכקול, ל"מ לפ"ע"יקור

 ה"ה וקנו2ח, מרם "יקור 2ל כד3ך לקמו:, ר5וכי הפקה ו3קב!ללקמוט'
 1;"3. )נכקול ל"ה לן'2 "יסיר 3תיקפת "ף ק!קחייה:יד

 ל):,):ר חי:, ותיק3"מ( )יתרנז"ק כך2י: ז"ף 3(ה, ":י "י)נלום'ם

 דל" לי' דחקריכין ד")נרי'כהי
 ל" מסייכין ל" ז"ת ד)נ"ע 3דיק, ק",:ו 3קכין "ף לקמוע קה"33ק3יל ייקמוי ןלפ"ע "יקור הוקפה 2ל גם יחקיק

 ;"ה נ3יכוה, קי"כל (ו ):סמייה וי"נל יע3ור 3ע5)נו הו" קגסק:"מר
 ורק3""( )הר""ק ועה גום" תזחי:ח 3ענין ןלק 3וך"י, כי' מקךינןל"

 3ק3ילי"):ר"
 קהו"

 בק3יל ועבועה המרס פל לעבור ד3ך ל"והו חסוד
 קי"כל "ותו :מהיך ל):ה "3ל וכ):"", לקמוט סה"3 3ק3יל בדוקככין ני יה" נ" "ס "ף קיקמוט ג"כ דמום;:ן ג"כ ")ניי' "ן לקרוון,קה"3

 "מרי' לכן לסהוט, טה"3 3עה "כ,ל: ה"וה הלוי ד;זיכו כיון ;י,):קמיטה
 ל;ת וראי' ך;"3. כ3ילית הי"כל לי' מסדיכן דכ"3ון"י

 ה:;טורה יהקן קכ" כו ס")נלו ):', ):כל יקנה סכ" ככה"ג ו):סביכוןי"ט( )):,ו)ן"
 חר"ה 3עכן כי "מרי( )3פ' כהי3 ק"עךי, כה5דוקיס ננבפכ-ס ויככוק):3חון
 י3רי ל5: וקקה 2ייק"ה, ):במין הקטירה ):הוקן קכ3ר היי:ו הכפורתעכ

 ה):ו3"הרק3""
 3ס3ועה "ף כ"ננן "ינו להי"3ון דמומר 3'( קי' )3יי"ך

קקמי
 קל" קיני ):חר ועי):ד )נוס3ס: קכל""ה לפי יפ",

 ה)ג5וה על לפ3ור
 קיכנוק "יקור על ויע3ור לדוקי כחו" להכה"ג מוקןין "ס י""כעיי"ק,
 ננה"ק ועו)נד ד)נוק3ע )נהוקן, 3קטורמננ3מכיס

 קל"
 עה ""כ כן יכקח

 קל" "והו ק)נק3יעון זו 3ק3ועה יקהועלה
 יקכה,

 3עיכיהם דמקיד כיון הל"
 מקיד ה"ה כה5דוקין, קיעקה ק,ני ננהר ועו)נד קמוקבע ננה כלקיע3ור

 קל" "ומו קהע3יעו ;ו ק3ועה על ג"כ קיענור חק3ועחעכ
 יקכח.

 קהק3רכו ננה לפי ד3ריכו לפיאבל
 יהרק3"" טעננ"

 לק"ע, והר""ק
 עקוס ה"ע ננ3מוזן קימקן להכח"ג ימוקדין כהי 3זה, גס לו)נלדכוכל

ד")נלי'



)י"ג( עני להם מנהתשו"ה

 ת5דוקין כקיטה קו3ר די(כי("ג ):קיס כןין, ):קטיר "יכו כן יעקהי"ס הכה"ג טקונר לפי )נ3מכיסי הקטורה להקן יר5ת ל" דתכה"ג כהיד")נרי'
 הו" קכן )נכהון דיהקן הכהורה פכ "ל"ת 3עכן כידכהיב

 ולפי ה):5וה,
 חכ" הקטורה ):קט,ר ):נפ:יס, ):הקן מס [ו,קיטה

 קיטהו לפי ו""כ כדין,
 ד):וק3ע נ:ה קיני, תר ק3ופה על כלל הכת"ג עובר "ינו הכה"ג,קל

 ):3פנים, להקןועו):ד
 ה5דוקין כקיטה ד";יל הכת"ג סל דעהו כפי ד"ןרב"

 נ:נפכי2, יהקן "ם""כ
 תכה"ג "ה ה3"ד )נקניעון "ס ו""כ ):3מון, ייהקן הכפורה עכ"ר"ח נפכן כי קיכי ):הר קטוטנפ טה פל צו3ר הו"

 "טרי' קפיל 3(ה ):3פכיס, דיהקן והייכו לו ;")נרו ):ה ):כל יקנהקלמ
 תק3ופה על לע3ור תכה"ג חקיד ולמ הק3ועה, כל הכה"ג יע3ורדלמ
 הקיורה קיהקן ור5ונו ודעחו ה5דוקין 3קיעמ "(יל הכת"ה 3")נה ומסכלל,

 ")?רי' )נבפניס ויהקן יקנה קל" תכ"ד "והו קהקניעו תקנוכה 3קביל "(מנמון,

 תכה"ג יכנוק למ ד3וד"י ד")נרי' )נקוס הקבועה, צל לעכור תכת"ג מקידדל"

 על יע3ור קל" ל):ען הכת"ג בוד"י דימ)נר )נכפכיס, להקן תקטורהלהקטיי
 5ריך וטתו לפי כי תקטורה להקעיר ההתיו "חי כת"ג קילך קי5וההסכועה,
 תק3ועת על חיע3ור נתכה"ג יכריחהו ד3ר ו"ייו טנמון, )נהוקן תקעורהקיהי'
 ת5דוקין. כקייה קובר תכה"ג ד"ס )נקוס תק3ועה, פל יע3ור ל" נוד"יו")נרי'
 הס3וכה, פל לע3ורל)י"ל

 הל"
 כה"ג רק הקטורה הו" יקעיר דל" "פקר

 יקטיר קל" ("ה יפקת ד3וד"י ו"ל:רי' הקנופת, צל לעניי לו ד)נה"חר,
 ל"י' יק ""כ ו("3 הקבוצה על יע3ור קלמ כדי "הר ויקטיר הקטורההומ
 תיכח)נזה

 דליכ"
 קחוסיין תכת"ג קיטה דלפי "ף מוהו, לחקוד הכרמ

 ק)?ק3יכון חק3ועה על לצ3ור לענין ):"נ: ת5דוקין, ככנרה קקונר"והו
 דכיכ" כיון "יהך חוקדין "ין"והו

 על יכבור ל" דכוד"י ד"ננרי' הכרה
 מוהו מומדין "ין 3כ"ד ה"ה הקטורה, להקעיר "הר קילך וי5וההקבועה,
 "כילה ה"וה הלוי ד"יכו היח לחסד הכרמ ד"ין כיין ;י ):קהייתקי"כל
 ק):פרק קקי"ב( נ' )קי' קור כה3ו"ה ועיין לקהוט. סהמננו:ה
 כיון דתטעס כק3ועה )נהיטן ל" נ:ענירה ד3ר ל"והו ימק:ד הסיעסג"כ
 הקמייה כ"י עו3ל יהי' מס ג"כ היקס "יכו כע3ירה ד3ך היהו כפקוהדג)ול

 ועו3ר סומט להסו"3 3כ"ד ה"ה ו""כ כי,;"ח. )נוקיף3חיקור
 נופא, השהיטה בענין דבר לאוהו והשיר גבול דתקגה "יקיר על עה3כל

והו"
 נ"לול

 רס):ה"
 קמום3ע וע3יעה היס כל לגכ 3כל ועי3ר ):ה"ה,

 3עבילת, "ף סוהט נכן לקהוט, קה"נ ):ה)נה ירק קיכי, ):הרועו):ד
 3קכין קיקחון ג"כ דמסיד יפה, סחמט הסמיטת פכ ג"כ כה):ן "י:ומ"כ
 ב"יקור נע3ירה מף סומע כ"חוט טתמ3 3ס3יכ ):דה;יכין בדוק,ק"יכו
מרס

 וקנ:ה"
 ג;ילה, ובהיקור ):ה"ה,

 ו):)ניל"
 ככ3יכה, "כורה קהיטהו

 הקהל הק:ה ד;ת הקודק קהלוה 3כל ;ת ):כתג י:והג 3;)::י:וו3פלט
 קהיעה עליתס ל"סור הקהל ע5מס קגדרו דתיינו ק3וע קו"3ס)נמכין
 3צום ;"ה קגדרו הגדל 3פיקר ל)נכתגינו והיעס הק3וע, סו"נ (ולה"מריס
 )נקו"3 הקחייה ,ולה פליהס, "מריס קחיעמ ל"קור הקוד;, קהלוה3כל

 3(ת י5)נח קל" ל)נען תקהל, לעובה עוקיס ("ה כנ וה)נמונה,הק3וע
 ו""כ ויקחוי, הגון ק"ינו )ני יקפון קל" וכדי הקחיטה, 3ענינוקלוה

ת"נ



 עני להמ טנהתשו"תל"ד(
 גךר ומירן ג3ול, נהקגמ עמ 3כל יקוחע הין"3 פליו קקס 3:"דה":
 מקיד והו6 ):זה, ל):קוך קיוכל ):ח הקמייה עכי:י לקלומ מוקקו"י:ו

 גופ", הקהי;ה כעניכי כה 3כל כע3ול דכרכ6ותי
 ומ;יד גננול, ג;לן -נהו"

 קג;כעל
 הנ:3יל דיו קל ג;"ד כממס ל" ק"מ( )כקנהדלין מ):יר עון קהו"

 ):הקהכ )נ)נוכה היקן הקו"נ סהי' כיון הקהל, גס ו""כ הג;ל, על"ל"
 קכוע,לקו"3

 וליכ"
 היקן, סי"3 על ייכון קיס

 ו3ל"
 הדין קייוע כעו )נ)נכו גדול "הר 3" "ס ":י' )נגןולהו, להוריךהקהל יוכלי ל6 יעם,

)3ר):""
 3"י1ה נע5):ו החתיק "פי' 3עיר לר3 קהוח1ק מי ר):"ח( קי' יו"ך

 ל:גךולהי להוריד "יןקררה
 ועיין עייק"ה )נ)ננו גיול "חר כ" "ס "פי,

 וכל ר"ל( קי' יו"ך קופר)3חמס
 "חריס סרכקמ לקפח ה3"

 ג;לן כקר"
 ה1ח נעה ק3וע לקו"3 היקן, הקו"נ "ה )נ)ננין קהי'חקהל ן3עח וכיוןעייק"ה,
 קהילמ עליהס ל"קור 3עןס קגררו הקורק קהלומ כל כ)ננהג עקונוך"י
 ב'( )נ6וה ה3"כו וכ3ר הקחיטה, 3עניני קלוח י5)נה קל" כוי"מריס,
 קי' יו"ך )חק"ךוכרי

 ו"סי' קקל"ח( קי""
 3ל"

 ךהקהל כיון "קור מרס
 חקווק קהלומ 3כל הו" כן קהל:נהג והייכו פייק"ה הכל קחייח עליהססקלו
 "הריס, קהיטמ עליהס ל"קור כעדמ לגוור ק3וע סו"3 קל:)נניס3עמ
 נ)נ5" קל" 1)נןוכל

 נהקפה, עו)נך ה1קחו וריכון מקק הקו"3 על
 כבבילה אמורה ששחיטתו הדבר ברור ""כ "הריס, קחיטח עליהםק"קרו ד"יקור" חמיכח "כפקייהו הקהל קויוהו ""כ לנגדולמו, להוליוו הקהליכוליס ול"

 1;"3. הכל קהיימ עליהס פקלו דהקהל כיון "קור חרס 3ל" ו"פי' הק"ךכ)נ"ק
 ובעיקרהן

 הקוקי"
 ומקיד ל5ויקי הכה"ג "ח חוידין "ם י"י( )3יוננ6

 כק3דעה יק הועלה )נה ""כ ):נפכיס, להקן קיכי )נהי ק):וסנע ):הענ
 קייה לסי "ומוק):ק3יעון

 ה):ו3" הרק3""
 למי"3ון ו)נו):י 3,( קי' )3יו"ד

 :"):ן "י:ו ע3ירה, לע3ור קל" קיכי )נהר יעי):ד קל:וקנע )נה ענקחקוך
 ה"ק ק3ועת על נל""ה קחקיך )נקוס יפה, קקהן 3קנועה "ףה)נו)נר
 )3ק3יעימ המוק' הקסו זה וכעין ;ו, כסנועה יק מועלמ ל:"י נכח"ג ה"ה""כ
 ):"י ;ס יהקקו ע"1, יקר"ל יעכוו סל" ):קח "והס כקחקניע י"הכ"י(
 הל" הקכועה לנופילהי'

 קכועה ה):ילה ל"י( )3ג3ועומ ן")נרי' למי"): ת"ל הקכועה, ענקיעכרו ליר" לי הי' כן ע"; קיע3דו ):קה יר" קהי' כ):ך
 "לקיך ד' קס "מ מק" ל" הק3"ה ק"):ר 3טעה נ;ןע;ע העולסעכל
לקו"

 יהרי( )3פ' דכהינ ):קוס ק3ועה ח)נורה )נר "):ר )וסס( יהרו( )3פ'
 נסו" ס)נו "מ יק" "קר "מ ינקה נ"כי

 נו):ל ונר"ה עיית"ה,
 ק):דייק):ה 3;כ):"

 כליקנ"
 ):הן קודס עין י):5יכו ל:תוס נ;דע;ע חעולס" "כל

 :קו ה3רהם צס "3י)ננך הקנועה מו)נר הכ):יס 3עיכי מו)נר הי'מורה
 )3פ' קנומה ע"י "3י):לך עס י5חק לך( )3ס' ק3ועה ע"י 3ריהכריהה
 ל"ליע;ר הק3יע "3רהסמולדומ(

 ליק"
 ):כר עסו מיי( )3פ' לי5חק "קה

 ויהי( )3פ' לפלעח ")נר יוקף הוללומ( )נס' קנועה פ"י ליעק3הככורה
 יל" לוקף הקביע מרעה ל"ו( )קוטה ועיין כ"):ור, הקנ.עכי"3י

 ליגנ,
 נדיוק ק"):רו ו;ה )ולכיס( )נ"ה פי' ))נל")נ ועיין 3לה"ק, לך3ר יודעק"ינו
 וג):ורח )ננויה הי' כ3ר "וה"ע כל כי חק"" ל" על כתדעועתע העולס"כל
 קל" 3עעו1ח והה1יקו חק3ועה, חיער"5לס

 כיקר"ל "ו)נריס ולכן לע3ור
הכ"
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ה3"
 ליקי"ל, ק"ו עליהס קורק הק3ועה הי' כך לה"ו):יה "ס ליק3ע,

 נעיכיהס יקר הי' סמ"וך סנועה "יקוי 3הו):י הח;יקי 3"כ גס "סכי

 ההוק, קותי' )ניוק3 וא"כ ון"כ. עליה לע3ויקל"
 הקכיע דקפיי

 עליהס חמויה קק3ועח )נקח ייע כי ע"ן כע3וד קל" פ""פ )נקה"ותס
 נזיעזע העולס כל כי תויה, מהן קויס "ף "וה"ע כל 3):עו;הוהמזיקו

 "ותס עס הק3י לכן לקו", קמו "ה יק" "קי "ה י:קה ול" הק" ל"על
 )נפ"מ הקכועח על מקירו ל" )נ")נ ע"; יסי"ל קיכנדו יי" קחי' "ף):קה
 )ניוקנ וגס נעיכיהס, ח):ויה קבועהקהי'

 )ריו)נ" הקוקי"
 כמובן. י"ך(

 כעכמ"ת מיגול על רגזיו נה" ע""( פ"ה פקחיס )נהיק' זח כעיןועיין
 חפיגול על קגייו נהקכהן הועילו )נה פיגול, על מקירין"ס ר""כ התוק' והקקו כמ:;יר, הכהכיס יפגלו קל" כהרנה הקרי 3קביליריס

 קמעמ"
היייס, "ה

 יו)נ"ה להו רחננייי מקוסחמוק, ומיי5ו יריס כיומ"ת וי"כלו ג"כ העו)נ"ה על יחוקו ל" הל"
 )כיומ"

 יהלמ עליחס קקקה ללמרך כ"ג(
 זה כעין כ"ר( )3גייין ועיין עייק"ה. דמיס )נקפיכה יותיכליס
 עייק"ח, קקילח "יקוי דקבת "ף )נקכת להו ח)נויה ק3יעית יי"י3"מיי'
 יהורה י' קניק כר"וייימ" כר"ה כ"ג( 3גייין )התוק' קוקי' 3 מ:יוסונזה
 קפגלו כהניס מ:הני, היי קהקקו מ:זיך, "עו ;וגג כיכי, ע"יכובהיזק
 מזיר "% קוגג י"י קניק ל" ו"מ"י כי"י מהכי' ו)נוק):יכין פיויין,3)נקרק
 מורה ע"ז ג3י נ"ר( 3יף )קס ד"):יי' כיין )ייו;3, לפי"ן "3לעייק"ה
 ול"י"י

 )ניני' ברילי ומי3רל המויה רע"ז מקיס ):;יר "ניו קוגג קכיק
 היייס "מ לי):" ג;יו ר3פיגול ה" פ"ה( פקהיס )ההיק' דכ' וכיוןעייק"ה
 עו)1"ה להו רה)נויה מקוס היעס דעכ5"ל 3מ;יך קיפגכו כהוכה מסדי)נקוס
 י'קניק ל" רלכך התוק' קוקי' לככון )ניוק3 ""כ עייק"ח, פיגוכ מ"יקוייוהי

 יהוד"
 היריס "ת מימ" יפיגול כיון ):;יר "יו קיגג 3פיגיל

 לע"ן פיגול וימי ):לפגל, הכחכיס מ3רלי 3יילי כ"כ לומ"ה להוומנ:ויה

 ומי3רל עו)נ"ה להו רמ):ויה )נקוס פיגול יה"ה ):י:י' כרילי ו)ני3דליהמוי
 וככון. ון"3 מ;יר "יו קוגג ר"י ק:יק ל" לכן )וי:י'3יילי:
 3קו"3 ):5י:ו ):;י גןולה והנה(

 דחיין לחכס קכינו הי"ה קל"
 קמי' קכילו קי דל" יכמ" ה"י י"ח "):י י"ה( )כהולין "והו י)נכדיןהי"
 "נקיי' ומכיי;ון )?"ו):כהו, לי, ):ע3ייון "):י רינ" לי', )נק):היכיןהכס

 הו",דעריפה
 מקוס לי' ))נק)נהינין יפה קכי:ו כקנמ5"ה כ"ן פליגי ול"

 כ"ן היב( ככוך על מכדין י"י( )3יכות כדקיי"ל פיו קהה5יף"פקיוה"
בקכ"

 קכיכו קי יל" י3מ" ה"י כו', לי'( )):ענייכין יפה קכינו כ):5"ת
 מיככ" ני רינ"ק):י'

 מעביינין יב" "מי כי יקק3י )ופיק"י ועניי' ס):הי'
 "ביקיי' מיככ"( בר יי3" ו"כיין ק")ני( יפה קכי:ו :):5"ה "פי'לי'

 לגני, "קי וי3 זולי" ):י "קלעי הי",דלייפה
 )בכיס יפל" בי' יהלי )נקוס נמ:ילהי' י3כן ליעיי:ו מיככ"( 3י )י3"להו "מי חיננ"( 3י )ייב"

 ונמ5"ה לקכיני' "סי יב ביקה להקמכי( ו5ייך לזו:ן עליו הלוי(סקיכיס
 ול" זועי" )ני ""ל ק")ני( יפה קכינוכמ:5"ת בל" לי' מעניינין י3" י")ני ה" "קי יכ רקקכי )ופית"י ו"כעיי'יפה

 חי:כ"בי )ליב" לקב" מי לימוק
 5יווכו )קהלי קעכרינין קלומומי' ""ל טכקייו( ו"הח קחענייו

למ:5ו"



 עני להמ מנההשו"ת)ט"ן(

נ):5ן"
 עייס"ה. 3י( ולהי):לך למזול 5ייכין "כו "ין ;)נ5ווכו ועכקיו יכומ לו
 ך):כדין לחכס ככין הר"ה ;ל" ע3מ ילכך טעם כמן )הי):נ"ם(והנה

 נקכין ויקחוט 6הרה פעם ע5):י כל הקו"נ קיק):וך קחוקקין ):קוס"והו
 קי' ביו"ד )והפלמיפגו):ה

 י"מ()נני"
 קהקקו ):ה לייסכ

 כטע):"
 יהר)נ3"ס

 למכס קכיכו )ני"ח סהקו"3 ):ה יעיקי ,'( )בחולין הג)ני" כגי זח;הרי

 הי)ננ"ס כ' ו"יך "יקור חקק ):קוס ול" מכס קל כ3ויו עקום רקהו"

לעכ)נ"
 ויקמוט "חימ פעס ע5עו על הקו"נ קיקעוך "יקוי מקק )נקוס

 ד")ניי' יה" להי)נ3"ס דק"ל )הפלמי( וכ' עייק"ה, פגו)נהכקכין
 3ל"

 הי"ה
 דכוונה יק כ3ודו, זילזול )נ;ום הטינם "ין "ומו ד)נכדין, לכחםקכינו
 ק'( )נכמונומ ד"מיי' כה" והוי "יקוי, חסח )נקום הו" ותק)נמ"הנייוי
 "יקמייע יל" ד")ניי' י3ו 3פני הלכהנ)נויה

 )נילמ"
 כהלכה להויוה

 ןהילכוה" "לי3" ק):עממ" דל"קוקי וכיון קם, ו3מוק'עיים"ה
 לכוין

 דק)ני" קייעמ" תו" ל")נימתההלכה
 ):ן "יקמייכ ל" קו2 ו'( )כ)נגילה

 ):י"ה נ"יכו ה"ה ""כ עיי;"ה, ל")נימה ההלכת תהל)נוד קיכויןהק):ים
 מיקמייע ל" לחכם קכינוהקו"כ

 )נילמ"
 הו"יל 3וייו על הקכין להע):יד

 החכם 3כ3ודד)נזלזל
 קתו"

 קהמ5יף דפקי תו"יל "ומו ):כדין ולכך ך3ו
 "יקמייע ול" הק)נים ):ןיכקילו דפקי והו"יל הי3, כבוי על יענדין י"ט( )וכ3יכומ החכם הר3 כגדפניו

 )נילמ"
 נכקל ויהי' ככון על תקכין להע)ניד

 עפ"י "):רמי "הר ובמקום הפלמי. עכמו"ד פגום בקכיןקיקהוט
"יקמייע ל" י3ו כפני הלכה ד):וית קהנ"כו( קם ומוק' ק' )כמו3ומ תק"קך3יי

 )נילמ"
 מ)נעממ" ל"קוקי כי ל"):ימה, ההלכה קיכוין הק)ניס )נן

 דק):י" קייעמ" הו" דהילכומ""לי3"
 ס):ויה יכו 3כ3וד ק)נזלזל והו"יל

 "יקהייע ל" הקמים )נן 3וד"י 3פכיוהלכה
 )נילה"

 ל"מיהה התלכה לכוין
 עלי "ל הכעי ויני"ו הפקמ "מ ויקמטו "'( "' )ק)נו"ל כמי3 "לעזיי' "מי ל"6( )ניכוה הק"ק ד3יי נכון ולפי"ז קס, תמוק' כווכמ יכןכייק"ה,
 קי"ו "):ר כלי "ל" עלי "ל הנעי הני"ו הפי יויקחטו )נקוםו):קקה
 "ייהוהו נזר, כסיה ;מיטה תיי ל)ניקמע, כהן 3הי ל"תדורי לכולמה ש)ני נמיקמט, כהן 3מל ):תדרו דהוי קעו"ל מזיכהו ולקחוט' דלימוכהן

 כהן ןבעי ):קעע )יהוי הכהן וקמט כמיכ )ני ק)נו"ל ""ל יכלילק):.'
 )עלי ""ל כהוכה )נ5וה ו"ילך ננקבלה כהינ תכהניס והקיי3ול):יקמי(
 ומייב "ה לכך 3סכי הלכה ):ייה ל:יהו ק"):ימ ספיי )ני)נילק):ו"ס
 הנכר 6ל בזה עמכס הכ5כמ ה6כה "ני קננ" ו5ווחה חכה המיהמיהה,
 3זה כקמביו קול):קין כ)נה וכני עייס"ה, המפללמיהזה

 3ה"
 5ייך ןהי'

 ינו בפכי הלכה ):ויה מיהו ק"):ימ" ;פיר ")ני):י לס)נו"ל להקדיסעכי
 ):ק)נו"ל ק):ע עלי כ"קר ד3"):מ לככון )נ3ו"י לפי"ז "3ל"ה,

 יקחיטה )נזה ק)נכיכן קפיי הכהן וקחט כמי3 ול" הכתן והקיי3ודכמי3 )נה"
 "מ, ר3ך 3פני הלכה ד):ויה כיון 3זת עלי לו י)נז "נל נזי'כקית

 וכלל"
הו"

 )ניקמייכ דל" י3ו 3פני הלכה 3)נויה
 )נילמ"

 ההלכה ככוין הקעים )נן
 ")ניעי תקכל עיני י"ומ לפי דלכ"ורה "ף עלי ")ני כך ו""כל")נימה,
 "יכו ההלכת ע"כ "מ, יבך 3פני תלכה ד)נוית כיון )נ")נ ק")נימ"קפיי

 "יקמייכ ל" כיל")נימה
 )נילמ"

 "לי3" ק)נעממ" ל"קוקי תק)נים )נן
דהילכומ"
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דהילכוה"
 קפיר ד)ני)נר "ף צלי לו ס")ני וזח רכו 3פ:י הלכה 3):ורה

 כווכת ל" 3וד"י "ה ר3ך 3פני הלכה ך):ורה כיין )נ")נ )ניהוק"מרה
 קפיר צלי 3כי3וד לזלזל כוו:הו הי' ל" יסי:ו"ל כירן "3ל ל")ניהה,ההלכח
 חיו"ד הנינ" )נו3"י 3הסו' ועיין 3;ח. ודו"ק ל")נ,הה ההלכהכיון
 )נ"ח(קי'

 3קוחי
 הר3 :גך קהכי;

 דטקול כרקומו קל" לההוע ן)נמ"
 כייק"ה. 3רוי קה"יקור קם כ' יהנו3"י הכל,ם וגס ה3קר ו"קרסמיעהו
 הכנה ע"ו( קי' מיו"ד "נרהס נריה)ונמקו'

 דהיכ"
 למכס קכינו הר"מ ל" כ"כו הוי וקחע וכ3ריקחוע קל" כליו גזר קהר3
 )נדינ"

 ד"קורמ דג)נן
 וזיי(ין, דזתילין ד' יי"י ידונניס "כקיס קהמ:יס דה"ידכ" ונהיקחיעמו,
 כליו קגזיו כ"י "3ל י"ח( קי, )כיו"ד ככודס כל חכ)ניס )נחלו3קחיעהן,
 מו"יל מי)נ3"ס לדכמ ")ניי' לחכס קכינו הר"ה קל" 3קו"נ 3כין צין"נו רו"יס "ס הפלמי, לדכרי ולפי"ז פייק"ה. )נחנו ל" לסחועקל"
 3זמ הר3 נכ3וד לזל;ל פ:יו ומח5יף הקו"3וטקר

 "יקמייכ" דל" סגוס נקכין לקחוע ה;)ניס הן נו דיכקילו )נקוס"ומו ד)ננדין העכס מר)נ3"ס כ' חכ)נים כ3וד ):;וס רק הו" הדין דציקר"ף קכינו לו הר"מ קל"
)נילמ"

 )נכ"ק וא"כ מפלמי, וכ)נ"ק וכר"וי 3ור"יו קל הקכין להכ)ניד
 גכול הקגמ 3"יקור ו)נזלזל מיקן הקו"3 כל קקם הזה 3קו"3 דידן3כידון
 הקגמ "יקור מח)נור 3גזכ זדון כצכירמ ה)ניד רסוחע וכידן כמככל
 גנולו ו)וקיג מהורה נקול קו)נצק"ינו כך כל וח5יף ומו"יל היקן, קו"3 כס הורה לדין לילך )נ)נ"ן וגםגכול,

 קמו"
 יכמו, גכול )נקיג נ"רור

 ככיני הו" וכ)נ5חק מורה, לדין "ומו ה):;):יניס הר3:יס 3קול קו)נצו"ינו
 ")נרי' "ז לד"מ, קיכ)נוד הקרי"ה וגס גנוכ, הסגמ "יקור ה;ה,הקו"3
 "יקה:יפ דל"3וד"י

 ):ילה"
 טגוס כקכין לקחוע לו ו)נכקיליס סק)ניס מן

 ון"נ. כנבילה, אמורה שחימתו טטילא בנ"דו""כ
 )דחולין כהך קכ' י"ח( חולין חייינ"" )נהידיסי ר"יהי נ;הובה,והי

 ק)ני' קכינו קר דל" ע3ה" 3ההי" סהנ"כוי"ח(
 דר3"

 3ר
 ו"כרי; )נ"י)ננקי'וצנרי, חיננ"

 דקקכר ופרק"י הו" דעריפה "3י:ר"
 3ר ר3"

 "והו )גצ3ירון יפה קכיכו 3:):5"ה ו"פיימיככ"
 וכר3ינ"

 ו")נרי' כייק"ה
 ןר3" לג3י ";י ור3 :ייר" ):ר ו"קלצוסם

 חיננ" 3ר
 לקכיני' "סי ר3 3דק כ):ילהי' ר3:ו דליכייכוכ"ח י3" להו ו")נר

 ונמ5"
 ו"כקרי' יטה

 קו3ר "סי ןר3 )נקוסופרקויי
 דננ):5"

 ולכך "ומו )נצ3ירון "ין יפמ קכיכו
 כייק"ה"כקרי'

 והריעכי"
 3ר ר3" דגס "ל" כפרק"י דל" )נורו 3קם כ'

 "קי כר3 קונרחינכ"
 דככה5"

 "ומו, )נצכירון "ין יפה הקכין
 דככרי' וה"

 ו"כיי; 3"חרנ"
 לו קנד)נה לפי ה"ע מו", דעייפה "3יסר"

 לר3"
 3"ח

 כי ,"מ, כקמ כטק 3ק"ע ו)נכל )נרד ורך קכינו לו הר"ה סל"קהע3ח
 כ"ח רכ" כסר"מ "כל הככירו, נפיכך כ)ורד, ככנודו לזלזל הענחר5מ
 מק הי' עפל", כי'דמלו

 כ)נילמי' דליכייני לרככן ו")נר כליו כ"ח ר3"
 הי' ל" נ")נמ "ס "נל יפה, קכינו י)נ5"ד"ולי

 כ)נ5"
 כקכדק יטמ קכינו

 כיון צליו חק הי' ל" "קי רכ וגםכ"ח יכ" חק מי' - ל" כוד"י לכ"צ, למכבירו הדין ):5ד מיונ הו" יטמקכינו כ)נ5" קל" ,מ ד)נכח כיון עכסייו, "סי ר3 הי' ל" קכינו, "מ "קיר3
 ו):דינ"

 יחעיס 2כ "ין קחיעמו, "קור



 עני לחם טנחתשו"ה)י"ח(
 ר3" דק3ר כיון, "ל" כדין,רח)נים

 3"ח
 דכנ)נ5"

 )נכנירין "ין יפה קכינו
 הדין, ע5ד"ותו

 עקה ךנננרד דחסנ )נקוס רק הי' 3"ח ר3" דע3ר"י וה"
 דליכ" כיון לכן;"ת

 )נ"חר להעכירו הדין )נ5ד חיו3
 קכ):5"

 יפס, קכינו
 )נסוס עליו ורימס קמק 3ק3יל 3)ניכת' רבכן דליעייכי 3"ח רנ" ")נרקפיר

 כי', תלודיפל"
 והריל3""

 מכס ר"ח ק"ס )ניני' וק)נכינן קס )נקייס
 פירוק והנה כייק"ה. 3ידו הרקות לכח קל נדיכונחח)ניר

 דר3" דלפרק" הקוגי", כפירוק )נ"וד נכון3")נת הריל3""
 ד"ף קו3ר 3"ח

 כר3" דל" דקו3ר )נקוס "כטרי' "סי ורכ "ותה )נע3ירין יפההקכין 3כננ5"
 3"ח

ובנ)נ5"
 ל)נה ד""כ )נ"וד, קקה פרק"י לפי "ותו, )נענירון "ין יפה קלינו

5וה
 ל)נר 3"מ ר3"

 זולר"
 3)נילתי', רכנן דל'כ"ני "קי ולכ

 דקוכר "קיר3 3קל)נ" הל"
 3נ)נ5"

 ר3 3דיקת קל"חר ולפי )נע3ירון1 "ין יפס קכינו
 נ)נ5""קי

 ניח" (ה ""כ לקילתו "קי רכ "כקרי, קפיר יפס, קכינו
 לר3

 "3ל לקילתי'1"קי
 ד"ף דקובר כ"מ ר3"

 3נ)נ5"
 "ותו, )נע3ירון יפה קכינו

""כ
 לר3"

 3ר
 מיננ"

 כיון עליו, לחפק ;כות יפוי קוס עועיל "יכו
 "ף3"מ דלר3"

 3נ)נ5"
 דליעייני נ"ח רנ" 5וה ו"יך "ותו, )נענירון יפה קכינו

 לר3" הל" 3)נילתי'ר3נן
 "ף 3"מ

 3נע5"
 ועוד "ותו )נע3ירין יפח קכינו

 כנודו ננקוס רק הו" הלכס למכס, חקכין דער"ין ה" חרי לו3",קקה
 על ק)נחלו דת"ח ל"3( )קדוקין דקיי)נ"ל כיון ""כ יו"ד( )כחולין חכסקל

 5וה ל)נה קקה ""כ )נחול, כ3ודסכ3ודס
 ר3"

 ר3כן דליעייכי ככלל 3"ח
 )נקוס עליו מק כ"ח ר3" קהי' 3ק3יל3)נילתי'

 דלפל"
 3י', תלו

 "ס הל"
חי'

 לר3"
 חי' ""כ עליו, רח)ננות 3"ח

 לר3"
 ו)נכח כנודו על ל)נחול 3"ח,

 קוכר כ"מ ר3" דגס הריל3"", כפירוק 3גע' הפירוק דע"כ )נוכח;ח

ד3נ)נ5"
 דחקיד )נסוס ע3רי' ולהכי חדין, )נ5ד "ותו )נענירין "ין יפח הקכין

 קכינו לו חר"ח קל" 3(ח הל3ח נגדו חח5יף ו3)נעל ק3)נרד 3עיניוחי'
 הח)ניר עתחלהולהכי

 ר3"
 ק"ס לפי כדיני' דליעייני "קי ור3 ,ולר" ל)נר3"ח ר3" 5וח עליו חק כ"קר ו"ח"כ 3דינו 3"ח

 יפח הקכין י)נ5"
 דגס לפי הדין סוית לפייכקירוהו

 ר3"
 והילכך להלכה, כן קו3ר 3"ח

לפי"ן
 5וח ול)נח 3ע5מו ככודו על )נוחל ב"ח ר3" הי' דל" ה" ניח"
 ר"כ( קי' 3תקו' )חריכ"ק דעת נודכ דככר )נקוס כדיני',דליעייני

 )נחול כ3ודו כ3ודו, על ק)נחל רכ ח;"ל ")נרו ןכדקדוק הר"3"ד3קס קח3י"
 על ל)נחול יכול ו"ין הת"ח רק"י "ין 3;ייכו על "3ל 3כ3וד רק חו"ד;ח

 כ3ודו )נקוס הו" לחכס להר"ות הקכין דכדיקה כיון ולהכי עייק"הכ3ודו
 הי' ל" "ס חכס,קל

 לר3"
 כ"ח רכ" יכול חי' קפיר 3;יון קוס 3"ח

 לו נדעה קהי' חלכח ;ה "3ל ככודו, עלל)נחול
 לר3"

 ו3)נעל קכ)נרד 3"ח
 וכ)נ"ק ככ3ודו ל;ל;ל כדי קכינו חר"ח קל" 3זהנתכוין

 הריל3""
 ד)נח"ל

 לכלל" הדרינן ""כ דלריפה, "3קרי' ו"כרין "ותו עע3יר חי')נחחלה
 דעל

 פרק"י לייק3 וכדי ו("3. כ3ודו על ר3 "ף ל)נחול יכול ל"3;יונו
 קכר 3"מ דרכ"קכ'

 כר3ינ"
 ור3 "ותו, )נעכירון יפח הקכין ככע5" ד"ף

 דקוכר עקוס "כקרי'"קי
 ד3כל וקקח "ותו, עענילין "ין יפח חקכין 3נע5"

 חקוגי" )נתוך רו"יס "כוזח
 דקלומותי' עקוס "ך "כקרי' ל" "קי דרכ

ךרכ"
 כ)נילתי' דליעייני נ"מ רכ" כליחס 5וח סי' ל" "ס "נל קע3יד, נ"ק

ל"



)י'ט( עני להם טנחתשו"ת

 3"הרי' 3"מ ר3" כ3ר ;הכרי( "חרי )גכקירו, "קי ר3 חי'ל"
 דקו3ר "קי ר3 דלדכח "עפ"י הו", דיריפה ניקרי' על העיר( חכסהי' )דהו"

 הי' ו3")נה הוין, ):5ד כקר יפה קכינוי3נ):5"ה
 כ)נ5"

 3יד יפת קכינו
 דכ" 3"מ ר3" הככירו "קי ר3 לדכה ו""כ "קי,ר3

 לפי"( ""כ כדין,
 דקלומוחי' )נסוס ד"כסרי' דה" ן")נר "סי, ר3 ד3רי 3י"ור5ריך

 "ינו תחירו ו6ס לההיר רק"י מנירו "ין ק"קר דחכס ('( וף )קסי6יח" 3ח" ('( וף דכ"ן כפ"ק )הר"ן קכ' כפי")נ דה"ע י"ל "ולס קכ3יד,3"מ דר3"
 רק ד(ה):וחר

 ס6קר ר"קון קל כ3ודו ו)נקוס ר"קון, קל הקכ):הו 3ל"
 כ)נוחס לתחיר )נחמלת ס"קר חר6קון המכס חקכיס "ס 36ל 3ה,נגכו
 קתקי3 )נת 3עו"ע נימ6 6"כ )נוחר1 קפיר ו6קון קל ככודו (ל(ולדל"ק
 וכיקר יר5ת לק63, )נר לימוק ול6 6קי לר3 דק6ל 6ת" (ויר" ל)נר "קיר3

 קתכנירו העכמ "ומו 3"מ ר3" ו"קר כיון חי' (וער6 )נר קכסק"לה
 מכס קיי)נ"ל תל6 6קי1 ר3 תכקירו "יך 6"כ דעריפת, "ניקרי' "כריןוגס
 קככין, דסלומומי' 6סי ר3 תסינ ספיי וכ"( לתהירו, ר;"י מ3ירו "יןק"קר
 ור3" כיוןיר5ה

 כ"מ רנ6 גס תקכיס ""כ 3)נילמי' דליכיין כליו 5ות נ"מ
 ורו5ת )נחמלת ק6קר ר"קון קל ד3הקכ)נחו לכלל", תדריכין וסו3ל(כוחו,
 מכס הוין ל"ק כ3ווו (לזול 3כת"ג וליכ" כהקני לתהירו להקכיסעחה
 רכ" קל 3הקכ)נחו לתהירו, 6קי ר3 הי' קפיר ויכולק"קר,

 ולפי"ן 3"מ,
 דר3" לפרק"יגס

 קו3ר 3"מ
 ד3נ)נ5"

 נימ6 6ומו, )נעכירון ג"כ יפת קכינו

 ד5והת"
 כהקכ)נמו ורק )נקוס 3)נילמי' דליעיין 6קי ר3 כל 3"מ ר3"

 "ין יפת קכינו ד3נ)נ65 קייחו לפי לתחירו "קי ר3 הי' יכול ר"קוןקל
 רס"י מכירו "ין ק"קר וחכס הדין ל"ק נכה"ג ירק )נסוס "וחו,)נענירון
 לו)נר כון ו"פקר ו("3. ר"קון קל 3הקכ)נהו דחי' )נסוסלחחירו
 כליו 5וה הי' ל6ד6ס

 ר3"
 6קי ר3 רק6י הי' ל" קכינו קי3דוק 3"מ

 קל )3ק"כ קפ:3ו6ר כננו קכיכו "הלכווק
 החכי"

 וכ)נו קכ' י"מ( קי' יו"ד
 ת63 למכס לו "ין כן כ)נו הכיר, מכס מיס 3)נקום להורוח למכםק"ין

 3"חר" תקו"3 קל קכיכו לבווק (ו עירה ליעול "חר)נ)נקוס
 מכס קיק

 תרכ קל חל)נוד ד"פיי לע3ו"ר ק"ג( )נכירונין נ")נה ועיין עייק"ההעיר

 לקמוי להחיר קו"3 קל קכינו לר"וה רק"י הי'ל"
 יר3ינ6 כה6 ועייק"ה

 ד"ף 3"מ ר3" קייח דלפי "ף נימ" ""כ עיי"ק, 333ל קכיכודקר
 ר3" כליו סחק ל"מר ננ")נ "וחו, )נכנירון יפהתקכין 3נ)נ5"

 "קי לר3 5ות כ"מ,
 דק"כלקיעחי'

 כנ)נ5"
 קכינו "ח לכווק "וחו, )נכנירון "ין יפה חקכין

 3)נילהי' רכנן יכיינו "ס "ף (כוח יפוי קוס הי' ל" 3"מ ר3" ילקייח"ף
 מכס קיק 3)נקוס קכינו "ח לר"וח רס"י "קי רכ הי' ל6 ד"ל"כ)נקוס
 קכיכו דנכ)נ65 "קי ר3 קייח לפי "ף להכקירו רק"י חי' ל" וגסתכיר,
 להחיל רמ6י מ3'רו "ין ק"קר דמכס דיכ" )נקוס "וחו )נכ3ירון 6יןיפה
 6ח קיכווק 6קי רכ כל כ"מ ר63 5וס ולכן ר6קוה קל הקכננחוכלהי
 קת63נו הר"ן וכ)נ'ק ק"קל מכס )נקוס ליכ6 ר"קון קל ו3חקכ)נחוקכיכה
 י6ימ6 3ת6 ז'( וף וכ"ן נפ"ק 3ר"ן )קס ר"ימי 3(ת ככ)נוי ו"ג3ון"כ,
 עקוס ול6ו תר6כ'ל 3סס ו)נכי6 להמיר רס6י מנירו 6ין ס6קר מכססס

 6נפקי' סוי6 הר6סון, ו"קלת כיון עקוס "ל6 3ת כגכו ר"טון סלככודו
ממיכת



 עני לחם טנחהשו"ה)2י(
 )ו3קיי:.ם מיים"ה הקכ, חהיר "טי' היתר נה "ין וקוכ ד"יקול",מתיכת

 כוזח קיקר דההכם הכווכה ד"ין הלמ3"ד ד3רי 3י"ר קקי"ג( כ"הק,'
 ""כ ד_""ק, "ופר "ןס "ין קיי)נ"ל "כן ןהרי ד"יקורח חה,כהמ:פקי'
 הכון:ה רק )נוהר, 3")נה היין ):5ד "ס דק""ק ל"קור המכס בכמ"ין
 קמכם, ל;ה ססו"ל הן3ר 3פל כליו קינל ""כ המכס ל;ת קק"ככיון

 כד3ר הס"לה 3פל ולטי"; ההכס, ;ת לו סי")נל )נה ככ פליוקקינל
 ":פ;י' כליו קי3ל כי החכס, ;"קרו 3ת"יקור הד"", ":פקי' סוי"קלו קהו"

 ):מכס התיח )נופיל "יכו לכן המכסן ל"ותו קק"ל לנתחלה תחכס"יקול
 הל"ב"ך יפרכק "יך לטי"; לי ו5פ"ג פייק"ה,"מר

 ,"מ )דמולין הקוגי"
 לסכי:ו "קי ר3 3ןיק ןהןרקה3"נו(

 ונ)נ5"
 וממ"י "סי' ר3 ו"כקלי' יפה

 3ני כנ קויוהו ""כ ןטריטה, "3יקלי' ו"כריז "קרי' כבל כ"ח רנ"חו"
 קהי' )נה פלייהו קק,3לו ד"יקול" חתיכה פלייהוהפיל

 ר3"
 "יקר כ"מ

וקוי"
 מנטקי'

 ו5פ"ג. חכס )נקוס התלה לו י"ין נןר )וקוס הו" הך""
 ןמ:ניח ב):פסה פ"3( ק"ג )):3רכוה תל"3"ד דברי לפי קקהוכן

 ההס ןפליך )נתיל ו;ה "וקל ;ה ותי' ה3):ות לההיל לגולהקירך
 ןפיקל תר"3"ד ולןנרי פייק"ה לההירו לק"י חנירו "ין ק"קלןחכס ):ההו"

 עסוסה"יקול
 ןקוי"

 תי' ל" כי ;"ה, ל"ק וחס ן"יקור", חהיכה "נפקי'
 יה כתלכה טלטלו רק ):ותל "ו "קור "ס ן3ר כל קק"ל הק"לה3כל
 כ"קר ימכם הך קס כלל ל"ס הר"נ"ד לד3רי ""כ ):היל ו;ה"וקר
 )נקקת ו)נ"יכ)נונן

 )נה"
 מולין )נהיק' ועיין ו5פ"ג כו' ק"כר ןהכס

 רק"י מבירו "ין ק"קי ןחכס הך כל סס הקסו היכי( ן"ה פ"3)נ"ך
 סניהס ק):ה טס ההוק' ו)נקקי קרי, ומך "קל הך )נ"ט( )):ןףלההירו

 די:" הך כ"ק 3כה"ג ן"; לס:,הס 1ו ק"לה וכס"לה נ3יה):"ךהי'
 דמכס

 )3הוכ' ור"'תי פיי"ק, הנק"ל( י"ה ;' 3פ"; )ההוק' כ' וכן עייק"הק"קר
 ל"קור רק"ז מכם "ם קההיר הכם "ם ):ירוקל):י קפלטלו );ס( ;'ע";
 רק"י מ3ירו סההיר חכס "3ל ר):קקו הר"קון המכם ההיי גכ3רמה

 ):5ך כן דכ' ונל"ה פייק"ה להח)נילל"קור
 הק3ר"

 קם ד"יהה ק"ג( )3כרכוה 3פירוס ):3ו"ל ;ח דדנר ההוק'הבי"ו סל" ו5ע"ג פייק"ח
 נסל)נ"

 )נט):" הו" חל" כמו)נרח )נט):"ין והס ):לתרהו"
הכס והה:י" ):יהרין ותם

 פייק"ה לההיר, לק"י הכירו "ין "קל לטתר, רק"י ח3ירו "ין קטיע"
 כ;"לה ד"ם ;'( כ"1 ו3הוק' ננ"ר 3מול,ן )ההוק, קכ' לפי"; קסה"ך

 ):קקה ):"י ""כ ק"קר, ימכם הך ל"ק בכת"ג 33יה)נ"ך לקכיהס יוק"לה
 ):יילו סם הר, כההיר לק"י ח3ירו "ין ס"כר וחכס מהמ ק"ג( )3רכוהקס
 ו):5"הי כן, כע;וה רק"י ו3כה"ג ):קיל ו;ה "קל ד;ה נניהו:"ד ק:4הסקהיו

 כן3רי ר"י' יק ובאמה כן. סהקסק ק"ג( 3רכוח רק"ק)3הגהוה
 ננה" 1'( ופ"; ):"ד חולין)התרק'

 לר"ג ק"ל עמוכי גס יהודה כ"מ( )ד3רכוה
 ל3ו" "ני)נה

 וקקה פייס"ה התילי יתוספ ול' ה:סי", ל"ג ו"קרו בקהל
 דנתיו ההוק' כ)נ"ק "פ"כ להתירו לק"י חנילו "ין ק"קל חכסהרי

 ו;"3. ק"קל הכס )נקוס נ1ה "ין הת"ר ו1ת "קל ו;ה נ3יהע"ךקכיהס
 י"ח( קי' )3ק"פ כקטיכין לתלכתוהנה

 ן3ל"
 קכיכו הקו"3 הי"ה

 )נדעת )נ")נ עיי"ק "ותו )נפבילון ן"ין "ח"כ יפה הקכין וכע5"לחכס
קןוקיס



 ()כ"א עני לחם טנהתשו"ה

הקנק לענין רק מיילי מוהו )נעכייון ןמין ד;ה פיקק י"ח( ק,'קיוקים
 3מ)נה מ3ל ההכס, בכ3וד ק;ל;ל ):ה 2ל לח32,רו תעכח מוהוסקכקו
):כמן

 ולה3"
קכיכו להימוה ):עתה עליו רקיכל רעהו כל ):תחרגי הקו"ב

 מ; העיל, סללההכם
 עייין מם מככ מוהו, )נעכירון ךמין ך:קקינין קך"

 למ 3;ה הר3, ככוך מה ו):)נרה ק3עיר חהכם כגד 3)נלדו עו)נדחסו"3
 ות)נח;יקים הכם כר5ון סי5ייה עד ילהע3ירו ג"כרו הר3 י3יד תק"ע,):יירו
 וקחע וע3ר יקהוט קלמ נ"ד ג;לו מס כהח ןגם י"ח( קי' יו"דחקונה. נפחחי )נו3מ 3העונה מ3רהם )ה3ייה ד3רי לעיל הנמכי יכ3ר עייק"ח,13
 ת"י י"ח( )חולין ק)נעחהמ ה" ):עכימ יכ)נת ל"כם, קכיכו הר"ה כלמהוי

 "ח וע5נו ה3ינו למ תי3רום מולם הר3, תקגהה החה עו)נויםהענהים כי נ;ה עקו גיולת ועונה מוחו )נע3ירון מכס ק):י' קכינו קר ילמט3חמ
 קר ל" קהענח חיכנמ 3ר 3ר3מ קחכמנו( י"ה )3חולין כ):ו הרכרוח
 )נהנה נר עוני' נרכ דמיהפקר ט3חמ המי ט";(  )ו3):וכ"ק כייס"ת לוהימ הט3ח ו3רק"י ט3חמ 3הדי )נילהמ לי' הוי' ר3 :";( )וניו)נמ והע3ירו,קכינו

 חקימ ייכ 3ק)נהמ קיי):מ יתו5ל ט3חמ המי קל"3( י3מוליןעייס"ה,
 קכינו להרמוה ):חוינ ךתט3ה 3;ה ):מוד הה;יקו הק"ק  וג~יוו קכין,,כ"3

 ולההיר הקכין כר"וה רקמי הי' למ הרכ קל החל):יד ו"פי, 3;ת,ותח):ירו
 קכין ל3דיקה ו::,ין י"ן( )הולין ועיין כייכ:'ה כינ( וכעירו3ין 13לקהוי
 להם 3יק קכין סמול יפרק"י 3;ת ךבחטהס י"ד( "' )ק):ימג ס:"):רו:ק"ה
 3יק יק"ול תקכין כק"וכ הרמי כי ):;"וכ, כל)יד להככ, הקכיןלתר"וק תע3ח כל היו3 קיק ):ת וכן קכין, בדיקה לי:דו )נקמול מ"כעייק"ה
 "3;ה" וקהטהם דק"ול ):הך דל)נןו כ"ת( פר;ת קדוכים )3):ך"ר ועייןלתס,
 קי, )3יו"ך רכיין "3;ה" כ)ננין מ5כעוה ?"ד לי לה,:ק תקכין קיעוילפער
 נ)נהכי' פ"נ( )נקדוקין פרקהי ו3זי( 2ייס"ה, הקכ.ן סיכור ):ק"ול לל)ידוה'(
 והק לידו נמ טריפוק כפיקי והרם"י כן:לק ;ל קותפו ק3ע3היםכסר
 ;מק לרק"י ):ככן רס"י ככ קהקקה ):ח 3;וק.,"ט וכיי"ב כייק"ה ):)יוכוכי
 כקר דמ):ר 3;מה ול"כ עייק"ה ):):וכו כל בקכ ל;ה כ):לה קייךומיך

 ככה כ3ן ל):לכי סכה 3ן כ'י3( )יו):מ מ):רי' כי ס,יל כל ק"יס3ע3היס
 ד5ריכין ה;וכי"ם לכל ל):דו ך):ק"ול כיין ך"'יכ כיי"ק, ;"ול תי1להןמ
 דסמול קה3"כו( י"; הילין )כרק"י לחכם, ככיכם ולהרמיה קכין,3דיקה
 ;3ע3חיס כסר קחי' קמול היי:ו ק3יכהים" "כקר ס"):רן ו;ה לחס, 3דקקכין
 ק"יל סכקרמ 3דין מ"כ הקכין, וקיעור ככין 3דיקה ל):דו ס):)נכוכיון
 כדכתי3 ה):נ:ון על הק הי' יקמול רומים מ:ו ועכ"; ;3טכהים","טו3

 מל והעע כהי3 וקס ת5"ן, )ניי3 על יןננל הי, קקמול ע"י( מ')ק):ומל
 ע)נלק עס הלק ק"ול כי ע)נלק, קל קיהפו ס"ול נעקה כ;ה מ"כתקלל,
 על ח)נל כי ):ענ:לק הקמיר וכוך ע)נלק הרכוק לקח כי סלו,3תרכוס
 ה)נלכות ליקח קמול על נג(ר ;ת יבי פנענור כ"נ( )יוהמ ועיין ה5מן,נ:יעכ
 קת" נגמול ה;ינין ו""כ ה5"ן, )ניטב ועל מגג על קמ):ל כסנילנ:)נכי
 וקיעול תקכין, ונייקה לחכם, הקכין להרמוח. ל)נדו ק)נ)ננו קנענהיסטונ

 גס וכל )נכל. ע):לק ;כר עי)נחה הקנ"ה, )נפי )נ5ווה קהי' ומףהקכין,
 סנטכחיס טוכ מ)נלו קפיר מ"כ הע)נון על ק"ול חק חי' עכ"ז וה5מהסכח)נומ

קוהפו



!וכב( ,*,י (.. אי.א,.**"א

 קל"ב)נריו קכו)ני נקו"ב "ם רו6יס "כו זהסכל וןו"ק. כ)נלק קלסותפו
 ד):כ3ירין י"ה( נקי' קיוקים )הרכת ןפוקק למכם קכינו הר"ה

 הו" למכס הקכין להר"וה המיוב כיקר ןכל "ף"ותו
 כנוןו ):קים רק

 3):רןו ג:יי:ך נקו"3 3נ"ך )נכ"ק "ותו, )נכ3ירון )1")נ י'( )כמולין מכסקל
 המ):ור ג(כ וב"יקיר גבונ הקגת וק):ת6 "יקור בקמיטת יום בכלוכוכר

ןנקר"
 ח:ק)נע קכפי מכ):ים, בכ3וך הזמ קו"ב ו)חלזל נ"ע( )כקןוקין לעע

 כך כך כלפקר
 קל"

 לוי 6והו העז)נינים הג"ונים הרבכים לקוכ י5ייה
 לא?ול אסיר כי למכ3ירו, העיר בני כי כל )נוטי קדוק מוב בוך"יתורה,

 ון"3. נבילה ושחיטתומשחיטתו
 הכה גנול, הקגה "יקור בקו"ב קייך 6ם היין בגוף נדבל ועתהזו
 )נ"וס כ, )ננוטג"טם )נהגה"ק "'( קי' קמיטה הי יו"ך קיוקים)3יכת

 פ"ןוו" )ה)נחר"ס כ)נ"ק נלכ"ר וז"ל קם(3'
 פקקי נסס )נ' קי'

 הו63))הר""י(
 )3ר)נ""

 ר3:וה בהככקה גבול הקגת יל"ע ר)1"ה( ק" יו"ך

 )כ:ןריס 3מנם "ני )נה )נקום וךין' הור"ה כל קכר ליטול 6קולןהרי
 ע):ל6כה ניילח קכר )נקוס וק הרב על הכנקוה "לו בכל ההיתל ו"יןל"ז(
 סומט ג3י גס ו""כ ק"ה(, )כתובוה וכיין ט'( קי' )3חו")נ ק)נבו"לוכ)נו
 הן"ה סכר כ):ו נחנם, "ני )נה ק"ר בקומט גם כי גבול, הקגתל"ק

 קהו" כ"מ( וקןוקין כ"ט)בבכורות
 ;רו5ה ):י רק הכרמיוה ק"-כה ע5וח ג"כ

 כיקר וח"כ ניי"ל, בחכס ":י )נת בה("ה ")נרי' וככ"ן כליו )נזיןליטהר

 ק"ה(, ;ככהןכרת דקרי בעינה סכל ):סום הו" פרק קלוקח 3עו"3ההיתל

 כ)נס יק ן3ר3 וכ)נו "חרת, )ננ6כה לו)נך "ו בקחורה כוקק הי'ן"ל"כ
 קהו6 ןר3נן קהס עילי כ)1ה וכן הליכה, קכר )נקום בהם קיקן3רים
 ל"ז( )כנןרים סכר כליהס לייול)נותל

 דב)נילת"
 קכר כיטונ )נוהל ןרבנן

 נןריס )הר"ן וכ)נ"ק כיי"ק, "לקי י' כוכו כ6קר ו)נקפטים מוקים 3כללן"ינו
 הו6 הקכר קביכוה וכיקר הכנקוה קרוב כיין רק ק"ה( כתובות ופנ"יל",
 ג)נר6 בלי)נוך ן"ף ירוקל)ני( בקם נ"ז נןריס )כר"ן ןקרי בטיכה קכר)נ5ך
 גנול, הסגה הרנ נהכנקה ןל"ק הר):"6 כ' לכן כיי"ק, קלי בטילהקכר

 לקמוט, ל3יהו קקולמין הליכה קכר ג3י' ל"ק פכ)ניס רוב 3קו"3 כןכ)נו

 ורונ קביכוה כיקל ע")נ ןלבנן הקכה על הו" קנועל 3ןיקה יקכר"ף
 3עו"3 ג3ול הקגת ל"ם ""כ 3טילה סכר )נ5ך הם הקו"3 קלההכנקות
 היכ"ק( כל תם הקיס גייולי )ובהגהות קיוסים. היכתככתו"ך
 בר)נע" קהוב" )נסר""י )"פקקיהכיר

 ן3הכנקומ קכ' ר)נ"ה( קי' יו"ך
 עסוס ולי)נוד הור"ה כל קכר ליטול ן"קור )נקום גבול העגת ל"קרכנות

 )במו"ע מ)נבו"ר )נןין 3מכס, "חה "ף במ:ם "ני )נה וילפי' )נ5והיהו"
 "מל )נל)נך קיק ב)נקום ל3כה"נ כ5)נו להקכיר ל)נל)נך י"קיל לל"ז(קק?,
 היתל וכל נמנס "ני )נה נ" סייר לכ"כ י)נל)נך "ף הרי כיי"עבביתו
 לי)נוך קכל ליקמיייי'

 בכולומ )התוק' וכע"ק בט"לה קכל )נסום הו"
 בתוק' כ"ט )כקיוקין גבולו להסיג י"קול פקקי:ן ו"פ"ס ק"ה( וכתו3ותכ"ט
 6ז בכיניו הוטב כי קיבלו דה3עה"3 ד)נלעך מך יע6ני לו)נל ו5ריךקס(
 במללמי ה)נהפך וככי גבול העגת ני' עייך לכן )נלעד דס6י יעמ6קעכי'
 63 קהחכס בפירוע עיילו יעס קכ"מ( קי' עהל6'י )דפקקי הךעק6"כ

עע5)נו



)כ"ג( עני להם מנחתשו"ת

 ק)נכ" 5" נ;ה קס ו:מייקנ לעירעע5ננו
 ד)ני כך, כל חכם דה"י דעמי'

י)נחח
 קינו"

 גכול הקגמ דל"ק כפקקיו ה)נר6"י פקק ולכן לעיר מכס עוד
 בעילה, קכר )נקוס רק )נקחר בדרך "יכו קלו קתהכ:קה )נה 13ח, כךכל
 דעמי' קמכ6 "; 3ו, עכמרו )נפני הכם "והי ק3לו הכיר 3ני "ס"3ל
 ו"ף גכולו, כהקיג ל"חר ד"קור ה:"ל ד)נל)ני כהךותוי

 )דכר)נ""
 יו"ד

 לרכ הר"קון עליהס קי3לו ההקחל ד"פי' בפירוק )נכו"ר ר):"ה(קק"י
 ל3ו" הקכי יכול "פ"ה קיעול3פרק

 דכר, ככל רככומ ולחחזיק קס לוור
 "ס הר"קוןכ)נו

 )נטעס היינו לכך, ור"וי גדוכ הו"
 )נהר""י )הפקקי קהכי"

 נ:;,ס ה"ו"; נקס קכ"י(קי'
 דהו"

 דקנ"מ רכניס כהרכומ לרככיס עונ דכר
 רק ל"ק ;ח ועעס עייק"ח רג)נ"ח ג1ר ל" וע"1 חכ)נה הרנחקופריס

 נעילח, קכר )נקוס קכ"6( כקי' )נהר""י )ספקקי קל היעס "נל דוק",3ר3
 כנידון "ל" )נחר"י' ")נר ל" 1ה עעס 3קו"נ, 6ף הר3 דעה לפידקייך
 ננהר""י )3פקקי קס כ)נפורק הר6קון "מ חקהל קיכלו קל" 3י'ד)ניירי
 3קו"3 )נכ"ק ו""כ קכ"מ( דקי' ))נהר""י קל נידון )ניירו ד3חכי קכ"ו(ק"י
 עיי"ק. גנול חקגה הייך כוד"י "ס וקכלו 3ו נמרו תעיר כקבכיכה"ג

 נ)נ"ק קקע"ה ר)נ"ח ק" יו"ד )נק"ך עייןובאמת
 הר)נ""

 ק5מ )נקפח "פי'
 ו)נורה, 3רכ גבול המגה ל"ק הר"קון,פרכקה

 ו("
 כ' "ק5ה" נלקון דכמנ

 ו6י ו1"ל קס )נתר""י( )נפקקי וכ"כ וקדוקין מופוה קכר כגין ע";הס"ך
 ה)נכהיגיס לכיק למפול הפרק )נה)נה 3דכר פי:קה קפומ ןיגמגיס
 קיכל על ע5דקי כ)נת וכה"ג, וכסו"ין חירוקין 3רכמ וסכר וחליכהעגנטין
 והטורמ 3וסים, ו"נו 1חפרק

 ל)נ5ו"
 ח"י כולי כחקיק והי"ך לרוכן הימר

 ו)נסינע ה)נר""י, עכ"ל כהס "חי יקיג לכלמי ו)נחיה פרנקסלהקקי3ו
דכפרק

 מחו"
 ו;"כו ההו6, חפרק לקפח לו "ין נרור היהר

 הר)נ""
 "פי'

 כ"1 ונ:יהו כו' הר"קון פרנקמ ק5מ)נקפה
 )נדי:"

 "פקר חננכהג )נ5ד "3ל
 ולכן )נק"כ כהג"ח ר)נ"ו( קי' )3יו"ד ועיי"ק הק"ך, ככ"ל 13ה לי:הוהקיק
 )נ":קי וקפוק הה:קה לו יק העיר קל קתי3 יקר"ל קל )נקו)נומ בכלנ:גי
 כפכי ההורה וימב;ח הבר,ו'ת נפ:י ננל"כק לנקיה י5ירך קל" כדיחעיר
 הכיר הקדק( לי ובגד עייק"ה. הורה יכך"ל ונ::תג ג3ולולהקיג קל" הרב כהכ:קוה גם ל):חוה יק ה)ן:תג )נ5ד הרי עייק"ה כו,הת)נון
 "קור כקמיטה "יכ" קלנ5וה לפי נקו"נ דגס קדוקים, דכה הרנ ע)נ"קקס

 )כ:דרים כח:ס "כי מה )נסוס מ5וה כל כ)ןו קהיךמו עכיר קכרלקכל
 לעקימ "ןס קיהחייב כלל )נ5יכו ל" כי ;ח ןין י25"ג כ"י( ו3כורומל"1

 רק ;"מ )נ5יכו דל" נח:ס "כי )נה ):קוס הנירו ל5ורך ו):עקהפעולה
 גריד" ולדון והור"חכלי)נוד

 קמייבה דכרים 3ק5מ )נ5יכו גס ל"1( )ככדריס
 "ו "נידה, הקכמ כגון חכירו ל5ורך ומע;ה פכולה "ף לעקומתמורה
 הפכולח "ף תהורח עמייכה ;ו )נ5וח ועל נ"ד, לפכי עדוה ולהגידלילך

 חנירו ל5ורך קעוקהוח)נעקח
 )נ)ניל"

 )נקוס קכר, לכקם יוכל קל" )נוכן
 "ני ו)נה "לקי, ד, 5ונו כ"קר ו)נקפיים חוקים 6מכס ל)נדמי ר"חדכהינ
 הפעולס "ף לעקומ כפירוק חמורח קמייכמן וכיון 3חכס, "מח "ף3חכס

 לעקומ וכדו)נה עדומ להגיד ולילך "נידת חקכמ כ)נו ח3ייו ל5ולךוה)נעקה
 לעקומ נ"דס תמולת חייגמו קל" "חלומ פעולומ "נל נח:ס,חמלוה

ל5ולך



 עני להם מנהתשו"ת)כ"ו(
 ""כ חכירו,ל5ורך

 )נ)ניכ"
 ה)נל"כה לעקוה תהורת סחיינמו )נ5י:ו סל" כסוחע

 ח3ירו,ל5ורך
 )7נניל"

 לפפוכה 5ריך חכירו "ס "פי' קכר לכקק קוחע יוכל
 כ"יקור, ככקל ב;ולמה מקוס;ו,

 ונ:נ:יל"
 חיי3מו ל" דוד"י קחיעת כגון

 לקחוע סקמיעח )נל"כמ ;ו כ)זנ"כת עיעריח לקחוע קיודע נ)ניהמורה
 הקומע ):חוינ ק"ין כיון ו""כ כ)נונן, כקר כ"כול קיר5ה נני כלפטר

 קכר, לכקק הקומע יוכל קפיר "חרים ענור לקחוע ;ונפפולה
 ד)ני ול"

 ל"ת כדכפיכ הקכר נעילמ נפירוק המורה ד"קרת ודיניס והור"תללינ:וד
 ל" וכדו)נה קהיעה על "נל נח:סן "מם "ף נחנס "ני )נס גו'ל)נרמי
נ)נ5"

 ל"כול סרו5ה )ני כל עכור לקחוע לתעריה הקוחע טימחייכ תחיוכ
 )דכיו"ד ומדע בחנס, "ני )נס קייך להיוה תקחיעת ענין "ין ו""כ כקר,כקר
 כיון הלכוס ד)נל)נדו עחנילו סנ"ה כ)נודל קס )נכו"ל קי"כ( רכ""קי'

 )וכנדריס הלי):וד על סכר לקכל ט"קור )נסוס כלל "ומו )נהנהוסל"
 עעס ליהן 3ר)נ""( )קס תו5רך כנורו קוחע "ס )7ח3ירו הנ"ת וכ)נודרל"ן(
 ולכן )נקלקל הוי כרי"ה נה)נת דסקוהן )נקוס פכורו לקחוע )נומרדלכך

 לקחוע "קור )נקוכנמ כקוחע ולכן חל )3חולין ועיין כ;ה "ומו )נתנהל"
 )וכו"ר וכן עייק"ס, ל"ז( )מולין עיין ונתנה תו" דממקן )נקוסעכורו
 להמעקק ע"וי3 ס"יו כ"וסן חו" ד"ס "נידה כהק3מ רק"ה( קי' חו")נ)כיור
 )ונע"; עייק"ת ההסנה כעד ככי ל3קק יוכל ככודו לפי ו"ינו ;קןכגון
 רכ"" קי'יו"ד

 מה קק)נ"3(
 קתכי"

 עייה"ה, טנועוה( )יס' כפ"ו חר"כ"ד כקם
 הר)נ"ח ):ד5ריך הקחיעה ענור קכר ליעול ד)נוהר בפירוס )נכו"רהרי
 ומה סו", ר)נקלקל )נקוס תקחיעת פל עעסליהן

 קהכי"
 )הדעה

 ):קוס קכר לקכל "קור סכרחיומ )נ5ות ד"יכו "ף )נת;"ה ר"יתקדוקיס(
 הקוה עורח כ;ה ק"ין ת;"ה דק":י י"ל כ"ע( )כככורוה כהנס "ני)7ה
 לעתרו, חכירו על יו;הר "חד דכל י"ל גס גריד", הור"ם רק ו"ינו)נ)נון
 3סגגת כעו)נ"מו ל)נקדק ליכנק "ו קודס ל"כול )נכקול י3ו" קל"כדי

 תקדס הגדולי כדכרי ר"י' לי יק ובאמת תקדק, תגדוליעכהו"ך
 קעוקה ו"ף "חריס פבור נסחוע ע5ווה ן"ינו קמיעה כגון ;ו, נננפקה)נ5וה ר"יכ" "ף "חריס עכור לפטרמס )נת"ח נ:5ווה ס"יכו ו)7פקתדכפפולה
 מ7מקו' )נוכח דכן כמנס, "ני ):ח ל"ק ;ו נסחיעהמ5וה

 להעיך קכר הנועל כ"ע( )ככויופ ד")נרי' ה" ו;"ל כ"ח( קי' מו")נככ"י הוכ" הרק3""
 ן"ס פ"; ו)נ5ווין עדיס נפקו טכ3ר כעדים "לה ")נרו ל" כעילתדפדוהן
 דתדין דקיי):"ל לדון טכר ל:ריל ויומה יגיד, ל" כ"ס המה יגידו,ל"
 )וככל לרפהו "יק כין לדון ד):5ות ע";, דננ5ווה )נסיס ע'( קי' )כחו")נכעכ
 נחנס, "ני )נת )נקוס "יכ" ה)נ5ות לקייס פליו חוכת קככר )נ5והחיונ
 קכר כנועל וכן כעילת, פדופו לכן הדין )7ן קל" להכיד קכר דנועלוכיון
 העדומ לר"ומ קילך לו ט"ו)נל כגון להעיד )נחויכ ק"ינו נ:י "בללדון(
 כיון )נ")נ חכילו, )נ)נון לת5יל כעיוהי )נ5וה ד"יכ" "ף "ח"כ, פ";ויעיד
 להפיד סכל הנועל כדין "ינף להפיןו כדי פעולה לעסומ לילך מ5וותד"ינו

 )נדכלי )נכו"ל ""כ הרקכ"", כמסו' עייק"ת כחכס "ני )נת )נסוסוליכ"
 הרקכ"" כדכלי ")נלמי ו3")נמ כדכליו,)הרקכ""(

 כדיין נ"ל ד)נה"ע הללו,
 ליעול ה;ה תדיין יכול קפיל )ניני' דעדיף הפיל כ"ומו, דיין ו"יכ" דיןקדן

 לסכ



)כ~הז עלי לחם מנחתש."ונ

 ו"לו ל"ו( )ככי5ה ר")נרי' לפי")נ ד):וכמ, נעילה )נקכר יותר "פי'קכר
 קע3יד, )נ5וה וה" כג)נ' )קס( ופרכיכין 3יו"ט וכין ל" רקות )נסיםהן

 3דמיכ" הרי עייק"ה )ניכי' דעדיף דהיכ" כ"5 ו)נקס כדון()ד)נ5וח
 ועדיף

 וליכ" ר)ני" על,י ל"ו)ניכי'
 ו""כ לדון עליו ):5וק

 ליכ" )ז)ניל"
 )נקוס כזה

 וכ)נ"ק נח:ס, "כי)נה
 היק3""

 ק)נ5וה ע"ן נ)נ5וה דרך קהנ"כו, נחקו'
 לקככ ד"קור הו" ליון הכ"דעל

 קהו"
 )נה )נקום ו"יכ" ה)נ5וה עבור

 דליכ" )ני:" ןעןיף 3ך"יכ" "3ל נח:ס,":י
 להךיין )נותר קפיר עליו )נ5וה

 דננ"מר י"ל וננ")נ ון"נ, "ליו רק קנ"ים דיכיס )נהכעלי הכר לקבלהיה
 ל"ו( ככי5ה )רק"י כ)נ"ק )ניני' דעייף כד"יכ" "פי' לדון יק ננ5והדק5ת
 )נתקנ"ן להךי" הו" וכן "יכ", )נטה ק5ה וקס( כננה:" יקות דקחקיכדכל

ח""
 כיון "ך תכי, לקכל היה לךיין "קור ןג"כ "פקר לכן קק""( קי'
 לה5יל כדי העךומ לר"ות )נ5וה ק5ה "יכ" ג"כ )הוקב""( קכ'דכעוים
 קכי, לקכל מוהר לג)נרי )נ5ווה ד"ינו )נ"חר הרקכ""( )כ. ו)נ")נ)נ)נונו,
 )נ")נ )נקיים, )נ5וה דק5ת "ף )ניני' דעןיף ד"יכ" הזח נדיין ה"נ""כ

 כיה, ו5"ע ק:ר ליקח )נוהר ע"ן ):5ווה ק"יכו כיון ל)ני)נר"יכ"
 3דכי לידון די5" כ"ע( ככורוה קדקים )נ5"ןוראיתי

 המדק,
 דכהן"ה וקידוק, הן"ה קכר ליקח "קור יכהן נ"ה( )כקדומיןר)נכו"ר דה"

 הו" תדיןוקירוק
 "קור, ג"כ י)גוכמ 3יילה "גר ד"פי

 לדיין ד)ני ול"
 לדיין סרי ד)נוכח כעילה דככר ע'( קי' ונהו")ן ק"ה )נכהו3ותן)נ3ר"ר
 די:" "ה" דכי ק"ני דדיין ):סום לדון גכרליקק

 עליו כ"ו לק)ני'
 דוק"

 רהנננ"ר)ני"
 )נחויכים "5לו, רק לדון דוק" רו5ים ה3ע"ד יס לכן לדון,

 וקידוק ה;"ה "3ל ד):וכמ, כעילה סכי לוליתן
 יח)ננ" ךי)ני"

 ה"י על
 כעילה קכר "פי' לו ליקח "קוי )נס"ה ולקדק, לה:וה לעבוןה דקייךכהן

 3מירוק דהרי )נמוד, ת)נוהיס )ה5"ק( ד3רי ובאטה עייק"ה.ד)נוכח

 כטלים עדוהיו להעיד כטלים י?ניו לדון קכר ה:ויל כ"ט( )3כורוה"יה"
 כמועל קכרו לו וכועל הח)נור על )נרכיכו זקן הי' ו"ם כו' ולקדקלהזוה
 הו" וכן עיים"ה3יל

 ו)נקיים ה"3( "דו)נה מרה )נ"ה פ"ן )3ר)נ3"ם 3?ירוק
 הרוימ ל" קהרי וקידוק נהז"ה ס:סהכי ;כר "יכם הד3יים קכל;ס
 וקידוק 3הז"ה דגם היי עייק"ה קהפקיד ):ח כ:גד "כ" :יל וכ"כלום
 והן"ה כקידוק דגס כמירוק ו)נכו"ר ד):וכח, 3טיכה קכר 3יל כפועל:ועל
 הי' )כקכה")נ ויאיתי ה5"ק. ד3רי ו5ע"ג יעוכמ כיילה "גי;רי

 קי' )כחו")נ ך)נוכח נעילה קכר ק:וטכ ):עדוה )ה5"ק( ענ יהקיג"יקוה(
 כליו רק דעווה "ףכ"ח(

 ר)ני"
 ותננוה עייק"ה ;ולהו "חר ו"ין להעיך

 כהז"ה כפירוק קסניכו )נ;ה )ה5"ק( על סקיג ל" )נדוע הקעה")נעל
וקידוק

 גופ"
 3פ"ז )הר)נכ"ם וכמ"ק כטל כפועל קכיו לו וכויל

 קי' )כיו"ד ח)נכו"ר למי נר"ה ולכאורה ודו"ק: קהנ"כו(ח"כ )נפ""
 דרומ"קל"ו(

 סעוסה גומו הקנת )נ5וה ד"יכ" )נקום קכר ליקמ "קור

 סל"ו( קי' )ניו"ד סמ3ו"י וכ)נו סכי, לוקחין "ין )נ5וה ועלהיוק"
 רקוט התויהנתנס

 לרופ"
 הו". פקו"נ. ונכלל הו" ו)נ5וה לרמ"וה

 פקקינין ו"פ"ס ל"", )כנדרים כמכס "ני מה מסוס "יכ" ונ)נ5והעייק"ס,
 נרופ")קס(

 "כול'2 דרמי" מ"ע דכל מתוס מיונו מפקיעון "ין קכרו על קסתנה



 ענ4 וחם מנהתשו"תיל"ו(

 כל)נ""כולי
 ןהרופ" )נקוס קלהן, המיונ עפקיכון "ין

 לו ל")נור יוכל
 ןוק" ול" "מרירפ"ך

 ו"ם לרפ"ומו, )נ5וה ה"מל צל קגס למי "ני,
 רו5ה"הה

 עפק'עון "ין לכן נטילה )נסכר יוהר ו"ף קכיי לי מן 3י ןוק"
 )נ5וה ךכל רנננו"ר ציי"קחיונו,

 קכרו על בההנה צל)נ", "כולי ןר)ני"
 לההכומ הךיין יכול קוכ הזה, ןיין יפכי כןון רק כ"ים ותנע"ךנכיר טוב" ןייכים "יכ" "י בןייכים גס לןון יק ולפי"ז במנם "ני )נהל"ק
 ג"כ כו)נר יוכל הןיין כי ד)נוכמ, בטילה עקכר יומל "ף קכרו כולימן

 ל)ני" ליון ת)נ5וההל"
 לי מנו ני "ך רו5ים "הם ו"ס כיר, יייני "כולתו

 )כמו")נ הפוקקים קמ)נו ל)נה וקסה י)נוכמ, בטילת )נקכל "ף יומרקכרי
 ג"כ בציר, ןיינים צוי בך"יכ" "ף ליון, נייינים קם יעק)נכ ט'(קי'
 כל להמכוה הןיין יכול ו"ין ןעוכמ, ביילת קכל לק לתדיין ליקמ"קול
 זה בין )נה טצם ו5ליך ן)נוכמ, בטילת )נקכלימל

 ללופ"
 להמנומ קיוכל

 ןהו" הקבי")נכמ
 )נ5וה

 ןל)ני"
 צל)נ". "כוליי

 ן)נוהר קכ' כי( קי' ג' טור ה)נקולק מוט )3קו"מועיין
 יהוךי לרופ"

 והו" הו"יל הו" ד)נ5ות "כ"ג לפו"ה קכלליקמ
 )נ5וה

 ןל)ני"
 כל)נ", "כולי

 כרופ"ול"ו
 ויכול יוק", זת

 הרופ"
 וצכ5"ל צייק"ה, "מל ילפ"ך לו)נל

 הרופ" בההכה לק )ניילו ה)נקולק( )המוטןןכה
 ו"ין זו קבי" )נוכיל ויוז

 זו קבי" )נוכיל 3:ת:: ןרך קל"ו( קי' )ביו"י וכ)נ3ו"ר מיובועמקיצון
 "קור המנה נל""נל

 לרופ"
 וז.'3. 3ח:ס ":י )נה )נקום קכר ליקח

 )3ליט3'"ועיין
 כפקוה ריפיי ו:רפ":ו ך"ה )נ""( נןיים הלי"ף קעל

 ללופ" ן"ין כפילוק קכ'צייק"ה
 עייק"ה נפקו "ה לה5יל במנם לרפ"ומו מייכ 3טילת קכר מברי' לי,יהיב ל" ו"י בטילת, קכי "ל" קכל ליטול

 ונהנת )נסום 3קכר ירפ"הו ל" )נמכירו הנ"ה 3)נוןל )נ""( ):ןליםוכיין
 )נמ3ירו הכמי( 3)נולר ל"ז( )3כרלים ק)נ3ו"ר ולפי")נ כייק"ה, הקכרבקנלת
 הככוה )נלי)נון קכל לק3ל ק"קול וכיון י)נלל"נ, )נסוס הלכומ,יעלכ:ךו
 וכיין הו", כן ברופ" גם ""כ כיים"ה כלל )נהנהו ל" 3מכס "כי )נה)נקום

 תקל" "ו)נן רופ" 5""()3קכתןרין
 )33"ק וכן צי,"ס מטול הר3ה וקכל

 קוי" )נגן 3עגן דעגן "קי"פ"ה(
 נרופ" ןמוהל )נכ"; עוכמ עייס"ת

 כק3ל
 ו"ךרכ"קכר

 הרסו"ה עידי פוי" ל" ד"כ"כ סכר, לקבל "יכ" מו3 עוך
 ללופ" ן"קול קכ' -ק'( נרכומ הר""ק )נמוק'וציין

 )נה )נקום קכר לק3ל

 בוייכיס, חפוקקים קמננו ל)נה ו5"צ מיו3ו, עפקיכון "ין קכרוכל תרופ" 3המכה רק קל"ו( קי' ))ניו"ך קה3"נו לפי")נ "נל צייק"ה, 3מנם"ני
 ול"

)נבי"
 עה3כ"ך תזה, לויין ננומל 3ציל ןייניס עוך "יכ" ד"ס קם( )3מו")נ

 רו5יס "מם "ם לו)נל ייכול )נקום קכר, )נ"הם לקבל ןיק", "ליוה3"יס
 ל)נק"כ ר"י' ו)נזה )נלופ", ו)נ"ק ן)נוכמ, בטילת )נקכל יותר קכרי לי מכו3י

 ן")נלי' ןה" קל"ו( קי' 3יו"ך)הי"ז
 בלופ"

 מיובו )נפקיעון "ין המנת "ם
 )נקום טצםונומן

 ןל)ני"
 יהפירום צל)נ", "כולי גופו י"3יןמ ת)נ5וה

 עליו הי' ל" וגם הלפו"ה מכ)נת לל)נוך להממכס יוכל "יס כל יהליהו"
 לופ" ל"ד ו""כ ציים"ה לל)נוי )נממלהמיוב

 3זה. ויו"ק כ)נובן כלל לןיין
 )תלק3"" )ניבלי )נבו"לועכ"פ

 3מקו'
 כ"מ( קי' מו")נ ג3"י קתוב"

 "ף "חליס עבול לעקומת נסירוק )נת"מ ע5וות ק"יכו ועעקתדבפעולה
ד"יכ"



)כ"ז( עני לחם מנהתשו"ת

 העדומ לר"ומ קילך לס)נעון ר"ונן ק"ו)נר כגון יו נ)נעקה )נ5והן"יכ"
 מה"מ )נ5ווה ק"יכו כיון )1")נ מבייו, ננ)נון לק5יל 3;ה )נ5וה ן"יכ""ף
 "ני )נח )1טום ליכ" לחעיןו כןי הפעולה לכקומ ולהעיך לי"ומלילך
 מיוכ ;יק לו)נר נפירוק )נה"מ )נ5ווח ד"ינו כיון בסו"ב ח"ה ו""כבח:ס,
 )נ5וה עוקח קומי הו" "ם י"ף "מריס, עבור ולקהיי לילך התוחיעל

 כיון ו""כ בחכס, "ני )נה ל"ק כזה )נ5ווה ק"ינו כיון )נ")נ יו,נקחייה
 ךק"ני כקוחי גבול הקגמ קייך קוכ הקמייה ענוי קכר לקבל לעו"נדקיי
 כפייוק ח:יכמו ןתהויח ולהויוה לןוןכרכ

 ולהויומ לןון חכימיוה )נ5וח והו"
 ן' 5ונו כ"קי ו)נקפיים חוקיס "הכס ל)נוהי ר"ה ך'( )ןנייסכדכהיב
 נחנס, "הה "ף נמנס "ני )נסוןיקו

 י)נ"ה( קי' )ניו"ד נחו ןפקקינן הו"
 הכיחיומ )נ5וה "ינה דהקחייה כיון כקמייח "בל גכול הקגמ כהודל"ק
 "ינו הקוחי "נל קחייח, ד5ייך התויה ")נלה כקי ל"כול רו5ה "סקיק
 נפירוק עה"מ)נ5ווה

 כקכיל ו)נעקה פעולח לעקוה "חייס ככוי לקחוי

 ל"כול סיו5ה ):י כל עבוי לקחוט הקחיטה ננל"כה זו ב)נכ"כהקייייח לקחוי קיוןע לסוחי תחויה חייכמו ל" ךון"י כקר, ל"כול זחקיו5"
 ל"ק לכןכקי

 קכירומ ה' "פייס )נ)נחנה ועיין בחנס, ":י )נה כקומי
 ענור לעסוהת )נה"מ )נ5ווח ס"ינו ךכפעולח כפירוק ט:' ח'( ק"פוכליס
 ואיכא בחנס "ני )נה 3"ק בקו"ב ו""כ עייק"ה בחכס "ני )נה ל"ק"חריס
 )נ5וח "ינה ןקהיית ן)נ"ע ;ה דכר והנה בשי"ב. גבולהשנת

 הפרקה ):5ומ בין מילוק יקי:" קכ' קקי"ן( נע"; "' קי' )יו"ד עייןהכיחיוה
 "פי' עליו וי)ני" )נ5וח חו" מיו)נח דהפרקמ קחייה, )נלומ וביןהרו)נה
 ל"כול רוכה "ס יק הו" קחיעה )נק""כ ההכו"ח, ל"כול רו5ה "יכו"ס
 כקי ל"כול רו5ה "ס כי דקמיעח, )נ5וח ליכ" ל"כול יו5ה כ"ינו"נל
 יק חכיחיומ )נ5וח "ינה ההחיטה לכן )נקחייו(, יק ל"כול לו"קוי
 ליכ" ל"כול יו5ה ב"ינו "כל ל"כול יו5ה "סיקומ

 עייק"ה. ןקחיעה )נ5וה
 ונחפיסה הקהייה, על "בעכ" הכרכח כנוקח נקחיטח )נכיכין ןלכך קכ'חי"ך( פי"" ניכוה הי )הי)ננ"ס )נפקק הי"י לןכיי י"י' "יכ"ובאמת

 ן)נ5וה ז'( )בפקמיס קמבי"ל וכ)נו "כל)נד" )נביכין לכן חכרחיוממ5וח הו" הוו)נח תפיקה ך)נ5וה )נקוס תיו)נה, להפייק "בל)נך" )נניכיןהיו)נה

 קחו" וךבי "כל)נד", )נכרכין עכיד "יהו ןל"ו קגי ול" עליוןי)ני"
 )נ5וח

 ןהו" יקומויק
 ר)ני" ןל" ינ5וח

 יו5ה "ינו ן"ס קחיטה, כ)נו עליו
 בקחיטח )נכיכין לכן יקימ יק הקחייה ו"ז לקחוי, 5ייך ל" בקיל"כול
 ן)נק)נע "כל)נך" לכיך ליכ" כי"כט:ל"

 ךר)ני"
 ל" וכ")נמ ה)נ5וה עליו

 ןהי)נכ"ס היי כן, ן)ננו"י קמיטה לענין כג)נ' עייק"ח עליוי)ני"
כקמייח קור"

 ןהו"
 חי"זן כןנר' נכונה י"י' ו;ו תיו)נח, תפיקמ נגי רקומ

 ךי י"ה ))נמוק' סט"ז על מ)נהו כנראך
 ע""

 קכ' ו)נעקרומ( י"ה
 קל" ז)נןדכל

 עוני "ינו ו)נעקרומ מיו)נומ הפייק
 מיונ" "יכ" "ן מו")נ קהפריק "מיורק מ"חי ננל ה"ןס.

 )ננו"ר היי עייק"ה מ"חי ינל
 רו5ס "יכו "ס עליו י)ני" ךל" מ5וה "ו" מיו)נה הפרקמ )~ומדגס
 כ"ק מ"מר ככל טצכר ד"ינו )נרמ;ינן )נהמלו)נהל"כול

 קל"
 המו")נ הפריק

 המכו"ה ל"כול רו5ה "ינו "ס "ף מרו)נה הפרקמ דגס סה"ז כקברמד""כ
הו"



 עני להמ מנההשו"ת)כ"ה(

 די)ני" ):5וההו"
 קהפייק, קודס "ף ה"הי בבל כובר יהי' ""כ עליו,

 )מלק"י הע"ז על ממתו ועוך היכף, להפרי; עליו וח:כה "יכ" ד):5והכיון
 וכהוק' ו)נקומו ד"ה כ"ן קדוקין )):רק"י וכן )נך6וריית"( ד"ה ע"כ מ";גיעין
 ועיין )נעקי( י"הקס

 )נ)נג""
 ן)ננוהר עחק"ה נ"נ( )גיטין ועיין קק"נ( ח' קי'

 עייק"ה. יקוה "ל" גכי" קוכה כיכ" הו"ננ ןכהפיקה דוכהי הניכככ
 )נהוקפה" ק)נבו"י לפי")) לייקכונלע"ד

 סם ד)נבו"ר פ"ו( ניכוה
 להפריק מהלך הי' כו' הקחיטת על ברוך לע5מו ביכה 5ייך הקוחטכזס"ל
 ומעקיוה, הרומומ להפריק קרקנו 6קר ניוך "ועי ו)נעקיותתיו)נות
 5ייך ולכאורה ההוקפמ". עכ"ל קמפייקין, )נקעה עליהן מניךמ"ממי
 כ6 מהלהכין

 תהוקפה"
 )נקעה עליהן מניך מ"מתי גמקייס כמה ל"קמעינן

 קחיטה. נקעת קמנלכין כמו ה?יקה נקעת דמניכין פקיט6קמפריקן1
 הפיקק ד)נ5וה כק"ק דוכתי נכל מוכמ כי מ"ון, נכון לפי",אמנם

 הי' וקקה קהכ"נו וכ)נו עליו ימי" דל" מ5וה תוימו"מ
 להתוקפמ"

 לפי"ז
 ד):כיכין קחיטה )נכיכמ ז"ה )נ"ק מרומה, לה?ליק "3למ"ד" )נכרכיןלמה
 יסומ יק הו" דקחיטת עקוס לקחוי, "בלמד" ול" הקחיעה "על"מת"ע
 רמי" דל"ומ5וה

 לגחוע, מוכרמ ל" 3עי ל"כול רו5ח "ינו ד"ס עליו,
 ו""כ מקחיעת, רק ל":ול 5ייך כקר ל"כוכ יו5ה "ס יק הו"דת)נ5וח
 ה?רגת ב)נלוה גס ו""כ יקוה, רק הו" הקחיעה ועיקר בר5ונו, יקמלוי

ת-ת:ת
 דקם ד):כוחר קהנ":ו דוכהי )נכל ק)נוכח כ):ו עליו י):י" ןל"

 1;כיכין ל1:ה ""כ ההרו)נה, להפריק ל"5 מהקבו"ה כה:ול רונח"י:ו
 "בעל" )נברכין עליו רמי6 דל6 ב)נ5וה והיי להפריק "כל)נד" מו"מכהפיסה
 ן)נ5וה י"נ( קויק ה):5וה נקפי )חר)נכ"ם עפמ"ק י"ל "כן ז'(,)כ:קחיס
 )נ5ות הד" דהכל לכהן, הכמינה נס כוללה הו" ו)נעקרומ מיו)נומתפיקה
 דהכיכה "קהר( נ)נגלה )קס וכ' דתפיקה, המלוה גמי הו" לכהן והנהיכההו",

 ד)נה"ע לכתן, הנהינה על ג"כ הברכה ק"י הו")נ, חהפיקה עלק)נכרכין
 הו"): כהפרקה מכיכין קפיי 1לפי"ז לכהן, תו"): נהינה על )נכיכין"ין

 הכהיכה על גס ק"י ההפיקה בקכה ק):כרכין זו ןכיכה כיון"כלמד"
 וכבר חהפרקח, ל"הל רק 3"ה הי" הרי לכהן וחכהי:ה לכהן,דהי"מ
 )נ5וה הו" ההפרקה כ"הי דחכהינה י'( י"ה )החוק' דכריתכ"כו

 ל:כון )נכו"ר ו""כ ל"כול, יו5ה ק"ינו "ף ה"חי כל על ועוניעליו דר)גי"
 "ו)נר ו)נעקיוה מיומומ להפייק מהלך חי' "מרו וכך )המוקפמ"(דכרי
 דכ" )נ5וה תו" הו"מ הפיקה הל" וקסח תו")נ להפייק קרק:ו "קיביוך
ר)ני"

 ליכ" תהנו"ח ל6כול יו5ה "יכו ד"ס כליו
 להפייק כליו חוכה

 כ)נו "נכל" כברך 5ייך הרי להפייה, כלמ"ד מביכין ל)נה ו""כהו"מ
 )נקייס לכן כ"על" דמכיכיןכקמייה

 המוקפה"
 מנרך "מ"יממי דנריתס

 תו6 לכתן הנתיכס קהון המ5ות גמל תו" מ5ומ עיקי על כלו)נרעליתן"
 ג"כ ק"י תו"מ קמפריק כהעה קמכיך דהכיכה כלומי קמפריקן"")נקעת
 "לתפייע" )ננלכין קפיל ו6"כ ת)נ5וה, ג)נר סזתו לכתן תנפינה )נ5ומעל

 )הט"ז וכן תי"ד( כלכות מת' כפי"6 )הי)ננ"ס דכיי גס ו)נכתהכל)נ"ד,
 6ס 6ף כליו דל)ני6 )נ5ות הו6 מו")נ דתפלקמ קכ' קקי"ן( 6' קייביו"ד
 דהפרקת תט"ן )נ"ק כי 6חד, בקנה כוליס )נהמנו6ה, ל6כול רו5ת"יכו

חיוכ



)ט"ט( עני לחם טנההשן"ה

 ל"כול, יך:ה ".:ך "ס "פילו עכיוה,ונ
 דוק" וכוונהי

 החפרקה ג)נר כל
 קי' 3יו"ד )הט"; ן3רי ובעיקר 3;ה. ה ודך לכהן הכה?כהדהייכ,'
 י3רך, ו"מר לקמוע יכול )נך3ר ו"י:ו תקן):: דקיק דת"ע קכ, פקי"("'
 ):בו"ר ן3הלי)נה"ף

 )3נ""
 ):קוס יהיום ל" ד"לס 3):ה:י' ןהיו):וה(

 ור"י' י3רך וה"חר יהרוס דה"לם הק:ה, ןל"): כפ5):ן ל3רך יכולד"י:ו
 ג")נ "ל2 גם ""כ כ):ו3ן,יכרך "מי ל"ס 3ערום ו""כ תערוח "ה רו"ה דל3ן לכרך ד""י )יקוסי3רך דל" כרום 3הדי מכם סס( ןהלו)נוה )3)נה:י; ):דה:י ;"ק 3הלו)נהדל")נ

 הק:ה"
 קחיעה )נ"ק וקעה י3יך, ד"חר

 הך"; כ' וע";)נהרועה,
 ספרקה עכ ל3רכה הקמיעה 3רכה ד):י דל"

 תו" תתפרסה דגוף תרו):ת ןק"כי )נקוםהרו)נת,
 העוסה ולכך מ5וח,

 הקהיעה גוף )נ5ות "י:ו קהייה "כל ה)נ5ות כג ככ5)ךו ל3רך לו יקה)נ5ות
 תקמיעת דברכה ככילה, ל"כוכ סל" קןסכו חקר רק הו" תקמיעתונרכה
 הגמיעה, על הנרכה רק היקנו וה("ל כ5):ה, הקהיךת על 3"ה"יכה

 ןהקמיעה כיון ):3רך ו"מר קוהע ;ה ככך הכיגה, הכקר רק הי"דקמיעת
 ))נהוק' הט"( דנרי 5"ע ובאטת 2ייק"?. ):5ות "י:וכע5)נה
 3;ר, וו:לימה הל3 כיקור על )נכרכין "ין דלהכי ;כ' ):ים( ד"ה ק"המולין
 טמיטה ןגס תע"; ולד3רי פייק"ה "כילת הכפר "ם כי ;ה ן"ין)נסום
 קל" קדקנו "קר רק הו" הקהיעה ד3רכה "כילת; הכסר רק"י:ו

 ל":ול
 (ה ן"ין "ף 3קר, ו)נלימה מלכ כיקור גם ""כ ):3רכין, ופכ"(ננילוה,

 תקחיעת על ר)נ3רכין כ)נו עליהס, 3רכת מיוכ יהי' "כילה, הכקר "סכי
 ריק )3רמ3"ס כ"ן "י:ק הןו5ע"ג.

 )נ"פ סכ' קמיעה( ):ת' פ""
 3ך"ה כ"ד 3קכיכוה )ההוק' דכה תו" וכן 3על, ל"כוג קיר5ה )ניקיקמוע
 3ל" 3קר "וכל "ם "דם כל ד"זכ" 3ייה"כ( נניכתה"וככ

 גם קמייה
 ק))"ו( ):5וה לתר)נ3"ס ה):5ונע )3ק' ועיין 2',ס"ת ;3יה ד"י:ו עכקה""נקור
 תקהיעה גוף "ין להרל:3"ס קגם לפיק ויק ל:היכ', ):5וה ה;ך 3כקו:ודכ'

 3קר :"כל גכ" ר"ל כוונהו פיקר לקמיע, ):5ית 3לקי:ו קכ' ו"ף):5וה,

3ל"
 יעיין ;3ומ ןחי:ו כקה ה,קור ד;הי כ"ה( 3י5ה )וכהיק' עסה עסה):כככ ה3" ןכ"י )ככ"):( וכיי"ק קמיעה( ה' 3ריק )ה-"3"ד וכ):"ק סהיעה
 יעיין ה:""( )נ5יה המיניך )3ק' וכ"כ כק,עה( נה' כהפל):"ג)3פהיהה
 ך"ם כיןן קס ד")ניו כה"ג ע'( ))נכות יעיין קק"ו( 3יו"ד כ"ח קי')נק"ך
"5:1

 הו" ):5וה וקו קו:ר "יכי ק5ור
 ך3רי נחכניר יק ונפי"; עייס"ה,

 ו"ף כליתס, ט3רכין ד"ין ומנ3 ניקור דקח:י קה3":י( ק"ח מינין)תמוק;
 נכ5ם הסמיעה ןגוף "ף הקמיעה, על ספיר ):3ןכין ו:")ן )הך";(לדכרי
 3סחיעת ה;יכין דהרי )נקום קהיעה ק"כי )נ"): ):5ות, כק"ר הו" )נ5והל"ו
 5ווהת ו)נ")נ ק)::יכ, ועיקור כימור כ"י גס כטר ל"כיל .יככ ד"דם"ף
 קננ:יס וניקור נימור ע"י 3סר ו"וכל סומי "י:י ו"2 לסהון; ההורהלכו

 כ(ס ספיי מק"ס הק)נ:ים סכי קחיעמ ע"י ""כ זנומ ד"י:ו עקה ",קיר"יכ"
 פ5)נך הגע ומלכ, הגיד וניקול )נלימס ל" "בל ה;"ייה, )נ5ות התורהמ5ות
 עקת "יקור ן"יכ" כסחיעח וחניקור המלימת פ5ס ההורה לנו 5ווהההכי
 קיכו" )נכלי תכקר ל"כול כ"פקרי הי' ו"ם ודם, מלכי"כל קל" ה"דס על רק 5והה דחהורה התורה, 5והה ל" ;ת היי ;נומ,ד"ינו

 יעם לפיו
דם



 עני להם מנההשו"ת)ל'(

 הכיקוי ל)נעקה ""5 וחל3,ים
 רק מוכליס והכ'קור וה)נלימה וה):ליחח,

 המורה 5והה ל" והכיקור הלנליממ גוף פל "נל ):תהימר, ה"יקורלחתריר
 רק ה3רכה ל"ק נקר ו):לימה כיקור פכ דכנרך כ")נל "ס וכמי"זפייק"ה "יקור" "המתיק ל"ס ניקור נל" דבקר קק"ו( קכ"ן קי' יו"ד )3ט"ןופיין
 נ,קר למי"ז יחי' הכרכה וכוקמ וחלב, דס ל"כול קל" ק5ונו ה"יקורפל
 קכ"קכ"ו

 ל" "יקור פל וכרכה וחל3, ןס ל"כול
 קכ"):ה וכעו )נ5ינו,

 ק)ננרכין "ירוקין כרכת פל ל"ד( ק" כ"הכ"ז הכ"י חכי"ו )חר"ן הקקהכנר
 ה"רוקות, "ת לנוק"קר

 קהו" )נ"פ פל רק ):כרכ.ן "ין דהל"
 בקו"ע

 קחו" ל"ה פלול"
 כרכות לה' כוללה מתימה )מר)נ"ג ופיין פיי"ק כסו""ה

 קה"ריך )נה נ"מ( וקי' נ"ך קי' קומר )חמס ופיין 3זה, )נק"כ כ""("ות
 )נדופ סהקקו )נה פל ק'( "ות כ"מ כלל ח"ו"מ דברי )נמפהק ופיין3זמ
 כלים טנילה על מ5ומ כם"ר :)ננרכין כ)נו כליס חגפלה פל )נכלכין"ין

 "ין ל"מ ופל ל"ה הו" כליס דהגעלת )נקוס ה"ו"ה וכ' נוה,וטכילה
 )נברכין "ין דלהכי קכ' רט"ן( קי' לרט"י ממרדק )3ק' ופיין פיי"ק))3יכין

 עיי"ק )נברכין "ין ל"ה דפל )נקוס מלי"מ כדיקמפל
 וכיו5"

 כמבהי כזה

3ה"
 מכו"ומ קיהופי "מרי למזול ע5וה 3)נחבר( ק5"מ קי' י3"ו"מ ד)נכו"ל

 ח5ירוה פירוני גני קק"ו( קי' )3"ו"ח וכ"כ פיי"ק כילוכ )נ5ות פליוו)ננרך
 קק"ו( קי' )וכטוק"פ נזה"ל כ' 5"ט( קי' "ו"ח קומר חהס )ונמקו'פיי"ק
 "ין והכת פירוכ, )נ5וה פל ומכלך ח5ירות פילוכ "חרי לחזור )נ5ומדכ'
 בקבה, וטלטול ההו5"מ לכו ו"קל קדק:ו "קל פל הכרכמכוינמ

 לרס"י המרדק )3ק' לפ)נ"ק ו3")נמ פייק"ה, וכו' מ)נניפה פל ו5ונודל"ק מד"
 כסו""מ, ל"ה מ5ות פל לבלך ק"ין מטפס כ""(דכ"ח

 מו"
 י"ין מ;וס

 כקו""ה )נ"יקור "מריקמ כלל דל"ק כוונתו ור"ל פייס"מ קכופ ז)נןלהס
 "וככ ק"ין מה על "כילה קפת ככל קבופ ז)נן כלי מ)ניד נכלךד""כ
 ק"וכל כעמ ה)ניו 3כרכה "דס למייב יוכלו ל" וחכ)ניס וכדוננה,חלכ

 קכוע ז)נן לקכוע כוכל דל" וכיון ודס, חלכ ל"כול סל" "ק3"וקי3רך
 ל"ה ):5וה על נ:3רכין ל" לכן לברך "י)נה "יקור, )נכיפה פללכרך
 ריק והו5"ה נפירוכ ו""כ התידק( כקמר )רק"י כוונמ סכן וז"3בקו""ת
 פירוכ, מ5וה פל לכלך קמיו קייך ופיו"ט 3פ"ק כקייו"ע ק3ופ תמןלהם
 3ג)נ'( );ס וק"לו דרבנן )נ5וה פל ד)נכרכין כ"ג( )):סבמ יקקה ל),ול:י"ז

 ):כ" )קס( ו"):רי' "ק3"ו( דרככן ):5וה פל סעברך )3)נה 5ונויהיכן
 הקול

 סהו" ד3ר כל )ננרכין "ין הרי וקקהעייק"מ
 כדברי ופ"כ 3ל"ה עונר

 )נקוס ל"ה )נ5וה על )נברכין ד"ין ה" מטפס דעיקר המרדק( כקפר)ר;"י

דהו"
 פל לכרך קייך ד"ין )נכרכין, "ין קלינה ופל וקו""ת, קלילה )נ5וה

 ס"יכו )נה פל הלילה וכל מיוס כל לכרך 5ריך "דם יהי' ד""כקו""מ,
 פגי" על רק ברכמ, מקנו ל" וחז"ל ימכן, ל" וד"י וזמ חל"ו, פלפובר
 3נ:5וה ]ולמ."ז ל3לך, "י)נמ קנוכ תהן קימי, מ)נפסה ולק)נוך למקנוקיק

 הקור דל" כל"ה רק ק"ינו "ף ונ"ח, )נגילה כגון לפקוה ס5ייךדרכנן
 לק")נ ולמי"ז קנופ, ז)נן ויק מפקמ קיס כיון ייכרך מקיט" )נ")נ יפכור"ס

 ד)נכרכין "ירוקין כרכה כל ל"ו( קי' 3"הע"ז )ה3"י סהכי" הך"ןקוסי'
נרכמ דפיקי ):קיס )נכרכין, "ין ו)נניפה ;לילה פל דמרי מ"רוקומ "ת לןק"קר



)ל"א( עני לחם מנהתשו"ה

 עריות גדר חכל 3י"ה ):עניכי ):כיענר פריקומ על 3" "ירוקיןנרכמ
 ו):ן עריומ מן תהיו פרוקיס ההיו קווקיס קויקים( פ' כריק )רק"יוכ):"ע
 לח, הקייךהעבירה

 והן"
 פריק" קוופ" דכנ

 קל" ):דר3נן "יקור וע"כ כריותגדר הו" ;ה וכעכין ):כיעור,
 גור ג"כ הו" קדוקין 3ל" ל3עול

 חקווקין וענין 3כי"ה, ו):קוק כ):"ן ):כגיך ןרכ י"3( )כקדוקיןעריומ
 ההו" 3ז)נןקנננרכין

 ",לוקין, ברכת
 חמורה סנתנת ):ה ו())עקה הו"

 לקוק התורה סנהכה ח):עקח ע;יימ נקצה כליות, ""יקור נרכהבימוך
 כיעור הייכו תעיוח, כנין 3זה ה):קלקה ה3עילהקווס

 ערוס, ליוי הננבי"
 ז)נן מז"ל קקבעו קווקין ת):עסח צל "ירוקין 3רכת )נכרכין קפיר""כ

 וקכעו וכיון ונקי"ין תקיוקין, ל)נכקה "ירוקין 3יכמ )הכלכהלק):וך
 3()נן ה"רוקומ "מ לן ק"קר "ירוקין ככרכמ לכרך סייך ספיר ז):ןמז"ל

 קכוע ז):ן לק3וע נוכל דל" כיון וחלב, ידס ל"מ )נ5ות על "3להנסי"ין,
 5ריך יחי' ""כ ולס 3מל3 גס כרכה מיונ "יכ" ד"ס עליחם לכרך"יננמ
 ומלכ ווס "יקור כ"כילמ עוכר ק"ינו )נה עכ הכיכח וכל חיוס כללכיך
 על הו" תכרכח ת2יקר הט"ן לדכרי "ף הסחיטה 3רכה וכן ימכן, ל"וזת
 כ"ננמ כי כזה וחקלס הסמיטה, על ):כרכין ):"): ככיכוה ל"כול סל"):5ומ

הקכר"
 וחכנניס ו""כ כיון כסו""מ ):"יקור "פריקה נרכה ול"ק פקוטה

 5ריך ה"וס יתי' ""כ נקו""מ )נ"יקול "פריסה גס כרכה לחייניוכלו
 3):קוס "3ל ימכן, ל" וזה וכדו)נה הל3 ל"כול סל" "קנ"ו מ)ניךלנרך
 קמיטת כ):ו ה"יקור לקלק כוי לעקומ לת):עקת ק3וכ זננן מורהקנמנה
 כיון ה"יקור, על גס כרכח היקכו ספיר "ז וכדוננה נ3ילה "יקורלקלק
 ההו" ננצקה קכוגה 3העה ר"ל ו)נקוס ;ננן להכרכק לקגוע יקו"ז

 לקלק
 סניקור, ):עטח ה"יכ" נ)ני מל3 ד""כ ו"יח"יקיר,

 ז""
 נמנה ל" וכיקור

 ד""כ כרכח ל"ק וע"ז המלכ רק "קרח המורה ןחרי ("ה, ננעסההמורה
 החלכ, ו)ופריק נננקר ד"דם ה", כי מ)גיך,נכרך

 הו"
 כוי ):ע5))ו ):פריק

 כ):כקה הכרכה לקכוע ול"ס 3"יקור, י"כלניסנ"
 חהו"

 יומר חכיקור
 רמ 3יהוד, עליו ההויה סכתנח ):ה מעסה ;ה ו"ין כיון "מר,):כ;ננן
עסייה

 ):ע5):י נעל):"
 חכסר, ל"כול קיוכל כדי ):ה3קר המכנ ק):פייק

 "כילה קעמ נכל "ו ה)ניך, כנרך ד""כ ע"; 3רכה לה5ריך ל"ק 3;תו""כ
 וזכמה כימוך חמורה סכמכה סהיטה נ:ס""כ הכ3, "וכלין ק"ין ):העל

 הכחננה חין ככי"ז כו' דרקח קהי, כ):ו לקמיטח תסייכים וכ):קפטיסוחככמ
 עקיית 3קצת ;כוח "ינו "יקור על ה3רכה ():ן נקנוע קמיר קייךנביכה
 ו"ה ק"ה )נחולין חהוק' כוונמ וזה ון"נ[, ת;ביחה המורה קנמנהה):כקה
 זה י"ין כסי ו):ליממ מלכ ניקור על ):כרכין "ין ילתכי סהכ"כו(מיס

כ""
 וחרי ז"מ ננצסה המורה נהכה ל" המכנ וניקול כיון "כילה, הכסר

 ההו" כ):צסח ה3רכה זננן לקכוע ול"ק המלנ רק "קרהההורה
 יומר

 קנמנה כקמיטה "3ל הנניך, ננרך ד""כ 3רכה ל"ס ע"ז ""כ "חר):בז)נן
 כו' ורקה סתי' כננו לקחיטת הקייכיס ונ)נקמטיס ו(נממ כיחוךתמורת
 "ינו "יקור על כרכת ז):ן לק3וע כפיר קייך ננילה תנתננה "יןקעי"ן
 ת"יקור "מ ח):קלקמ ה,ניחה ההורה קנמנה תננעעה כסייה כקעמז3ומ
 פ"ק )נר""ק ר"ימי שוב תמוק'. 3כוונמ ):"מל וז"ננכילה

דכמונומ



 עני להם טנההשו"ת)ל"ב(
 טהו" "יקור על ניכה ןל"כ בפירוס ןכ' מ'( בדףדכהובוה

 רק 3סו6"ת
 "ף הקמיטה על נרכה ו)נ3רכין ה" הר""ם קם והקקה בקו"ע,"):"ע
 על הי" ה3רכח עיקר ""כ :3ילוה ל"כןל קל6 כדי הו" הקמיעהדכיקר
 על ן)נ3רכין רה"ע הר""ק נ:הרן )נכרכין, "ין 3קו6"ה "יקור ועל"יקור

 3רכה סייך נוד"י קדקיס קמיעה דעל יכיון פלוג' ל" )נסוסהקמיעה
 ויקי6( )נפ' כדכהינ ה)נ5וה ע5ס הוח 3קדקים דקמיעה ):קוס הקמיעה,על

 ןוק" בקןקיס הקמיעה ו"ין הנקר, 3ן 6הוקמע
 5ריכה ו):")נ 6וככין "ין וכל""ה כניל קכולה בקןקים עולה יק כינניכה, ה"יקוי נקכק )נסום

 קמיעת ןעל כיון לכן ה)נ5וה, ע5ס הו" 3קדקים דהקמיעה ))קוםקמיעה
 פלוג ל6 )נקום במולין הקמיטח כל ג"כ )נ3רכין )נכיכין, קפייקדקיס
 6' קי' ביו"ד דביי:)הע"ן 5כ"ג חללו )הל6"ם( )נד3לי ו63)נמפייק"ח

 נכילוה ל6כול סל" "ק3"ו הו6 3מונין הקמיעה על הניכח דעיקרקכ' קקי""
 פלוג ל" טסוס ויק כסו6"ה ל"ה על 3רכה יל"ס 3פייוג כ' הי""קןהיי
 וז"ל כ' ק)נ"ו( עקה ה)נ5וה 3ק' )הר):נ"ס והנה ו5ע"ג. 3ה ,נגעו
 3ננקרך וז3מה יה"ק ")ניו וזה כוף 6ו מי' בה)נח לקמוע ק5ונו)נ"ע

 )3קפיי ו"):יו י"ה( )3פ' 5יויהיך כ"קר לך "נקיך ד' כהן 6סיו)נ5"נך
 מולין 6ף הנקי 3ן "ה וקמע דכהי3 3סמיעה קדקים )נת וזכמה י6ח(פ,

 6מי נלסון ;ה קפרי )נ3י6 ר6ה( פ' )3ילקוע וי"יהי עייק"ה,3סמיעה
)ול"

 דקדסים )נסמייה חו6 3מולין סמיית דהלי)נוד חר)נ3"ם קה3י6 כ)נו
 כ)נר כמילין קמיעה ילפי' ו;3מתו)נן

 קהבי"
 קדקים )נת הלקון חי)נ3"ם

 )נ3י" 6ל" במולין חקמיעה על ילפי, "וז3מה" )נן וכ6 כו'(3סמיעה
 ודכמי3

 ):וכמ "ך כ""ק, 3קמיעה מולין מף נסמיעה קלסיס ):ס 5יוויהיךכ"קר
 במולין, קמיעה כל ינפי' "ון3מה" ):ן דרק חכיקריה, הי6 הר3:נ"סדגייקה
 הנקי נן 6ה יקמע ןכהינ 3קמיעה קדקיס נ:הוילפי'

 דכהיכ הך כי כו',
 5יויהיך כ6סר ון3מת 6ו)נר רבי 3;ה"ל כ"ה( )3יו)נ6 ילפי' 5יוויהך""כ"קר
 לוכ וכל בעוף "מד יוב על הקכה וכל הוסע עכ 3נקה קכ5טוה):ל):ד
 5יוו 3הורה ):5,כו וכ" 5יויה'ך כ"גי ןכהיב סס ופרק"י 33ה):הס:יס

 )פלס"י וכן פה, על הכמיטה לו קכ):קיו ל):ד "הק ו)נכ6ן הי"ך,ה;בימה
 והן יקמוי הי"ך 3זבימה ייוו קיק ל)נד:י 5ויהיך כ"קי י"ה( פ'במו):ק

 כ"ן, 5יייתיך כ6קי 5ייכין 6"כ עיי;"ה, )נקיני ל):סה סכ"נ:רך סמיעוהח'

 ):"י קגה "ך כו' קדסיס ):ה נמונין קחיעה ענ ילפ" "ו;3מה" )וןוכ"כ
 "ו[נמה" 3פירוק ):פורס 3קיח הרי בקמיית קדקים ):ה ו;נמה הקפייק"):ר
 נקמיעת קןסיס ):ה לו):ר הקפרי הו5רך ול)נה מולין, נסמיטתיכהינ
 נמולין )נפורק 3קר6 היי כקמייה מוכין "ף ת3קי, נן מה וקמעדכהיכ

 3קדקיס, דקמייה דחב"כו מ'( דף כהוניה ייס )הר6"ס לדכרי 6ך"וזכמה",
 והקמייה הנקר, נן "ה וקמע כןכהיב גופ", חקמיעה ):"ע נוך"יחו6

 3יו"ד )הע"ז וכ)נ"ס כבילוה ל"כול סל6 6קב"ו יק הו6 הניכהנמונין
 סכסי יק הו6 קהקמיעה קקי"ן( ",קי,

 )נ5וה,
 כממיעה ד)נכיכין וה"

 ל"ה על ד6ל"כ קדסים דקמיימ פלוג ל6 )נסוס הו6 הסמיעה עלמולין
 ע"כ כו' 3ה)וח לקמוע ק5ונו ):"ע קהקןיס הר)ננ"ס "ילס )נ3רכין,6ין

ןקו3י
 כ;ה )נ"ע הו6 3כ5ם נמולין ןהקמיעה היננ3"ם

 ):3י"
י6,, חרט3"ס



)ל"ג( עני לחם מנחתשו"ת

 ))ןחו5רך י"ח( פ' )ננהקמיי 3נ5ס ע"ע חו" נמרלין הקמיעה דגסר"י'
 ))ו( מולין( בקמיעמ )ןכמינ גו' ו):5"כך )נבקיך "ותבמת" ללעד,תקפרי

 חקמיעח לל)נך לו)נר להקמרי דל)נ"ל וקקח מולין "ף בקמיעתקדקיס
 3קר" הרי ןקיקיס, )נקמיעה3מולין

 גופ", ןמולין 3קמיעה "וק3ממ" ננפורק
 נולח וקמיי 3נ5ס ))"נ חו" ג"כ 3מולין דהקמייח הי)נ3"ם חקןיסלכך
 "3ל וז3ממ 3פייוק כחי3 ן3חולין נהי הקפיי דכוו:ת הקפיי לקוןלככון
 לקמוע ןע"כ)נכלן

 דיל)נ"
 )הע"ז( וכ))"ק חו", )נ"נ ל"ו הקחיעח נ5ס

 לכך כ3ילה, יהי' קל" 3קי ל"כול רו5ה "ם רק הו"ןהקמיעח
 קכולח נולה דגס כיון גומ", הקמיעה כ5ס ))"נ הו" קדסיסןנקמיעמ ניוי ןקס נקןקיס ןכמינ הנקי 3ן "מ ):וקמע ז"מ ןלו)נדיןהקמרי )נ3י"

 נ5ס )מנ הו" נקןקיס חקמיעח ""כ קמיעה ג"כ 5ייכה "וכל ו"ינוכליל
 ןחו" נמולין ;מיעה ילמי' לכןתקמיעח,

 ו""כ ןקןקיס )נקמיעת )נ"נ ג"כ
 וןו"ק. ה))5וח נ5ס חו" חקמיעח 3מולין ןגס )נהקפרי י"י' יקקפיי

 )הר)ננ"סוהנה
 נפ""

 ככולן קמיעח והלכומ ח"ל כ, ה"נ( קמיעה )נה,
 הקמיעה, נל "ק3"ו ממלח )ננרך נוף "ו מיח כה)נה הקומך לפיכך חן"חמ
 הי)ננ"ס קחקןיס "מרי הכווכח הי))3"ס קכ' עכפיכך" ה"י קס הלמ")נוכ'

 ק"ח( מולין )המוק' ן3יי 33י"וי לניל וכ)נ"ק )נ"נ הדי ל" יחני כיוןונ"כ 3קי ו)נליממ וג"ת חל3 "ניקוי 3יכה קמיקכו )נ5י:ו ןל" דמזיכיןכיון חו" ומייוקו נייק"ה ל3יך 5ייך למיכך יסומ ו"ינו )נ"נ חו";חקמיעח
 הכקי יק וח)נח ל"כול יר5ה "ס יקוה יק דהוי))קוס

 ))ק""כ "כילח,
 ונ)נקמעיס ון3ממ 3ימוך החורה קנמנה הקמיעה נל ):ניכין3קמיעה
 "מיי למיכך הר)נ3"ס קכ' וזה היע3, לעיל 3ד3רינו כיין 3רכהלק3ונ קמיי קייך ננילח הנח)נח "ין קני"ז כה ןרקח ;הי, כ)נו לקחיעחחקייכיס
 ))3רכין. "למיכך" וזנחמ כןכתינ הקמיעח נע5ס ):"כ נימוך המורהקנמנה

 כ, )נןונ ))ןויק "יכו תר)נ3"ס לקון נןיין הלמ"ע ן3רי לפיאולם

 זה ן3י ")ננס הן" "ממ 3כולן קמייה "והלכומ 3לסך:ו והקןיםהר)נ3"ס
 "ממ קמיעה קל הככיחיחן הי' ל" ן"ילו יי"ל קס( )חכ")נ 3י"רכבר
 ל3רך 5ריך חי' "ל" חקמיעומ, כל על הקמיעה" "2ל קהס ):כרך הי'ל"

 נוף קמיעמ נל כוף קחיעמ ונל מיה" קחיימ "נל חיה 3עחיימל):קל
 ןנוקמ ויו"ע, ס3מ כי בהןלקמ רו"יס ןח:ו כ)כו הדנריס ומירוקעיי"פ
 יו"ע" קל ני "לתןליק ו3יו"ע ק3מ" קל כי "להוליק נקנמ ה3רכהלקון

 ו3ה)נה ונוף חיח 3ין הן ןתילכוה כיון "3ל כתם, כי הילקה נלול"
 ןי"ל ני"ח ולפע"ד קמס. חקמייה" "פל עברכין לפיכך הן,"ממ
 הן" "חה 3כולן קמיעה "והלכומ 3))"ק הרנ:3"ס ליון ):"וד ן)נןוקןקנוך

 ו))5"נך ))3קיך "וז3ממ" י"ה( )3פ, כמיב 3קי" חל" להעיי יקןלכ"ויה
 נל ח3יכה ןניקי לניל קני"ימי )נה כמי ק;ה יותר וכוךהקמיעח, ול" הז3ימה" "נל מולין בקמיעמ ןכמיב הכחונ כלקון לברך הו"ל""כ

 הכקי יק ג"כ הו" דקמיעה "ףהקמיעח,
 כעו חו" קמיעט ו""כ "כילה,

 ק"ה( נמולין )טמוק' קכ' )נביכין ן"ין דה"ע 3סי ו)נליממ מל3ניקוי
)נקום

 ןחו"
 קמיעט ע"ק ""כ ))3יכין, "ין ל"מ ונל "כילח הכסי יק

 ע"ע "כילח חכקי יק הו" ןקמיעה ד"ף טך3ר 3ני"ור וכמנמין)נניכין
 5ומת 3נ



)ל"ד(
 עני לחם מנהתשו"ת ,
 ;בומ ד"יכו עתה עמעמ לקמוט הפעולה לעקומ נסילוק תתולתלוהה

 קקה נוך"י ""כ כ"ך(, וקכועומ כ"ה כי3ה )וכמוק' ו"כלמ ו;נממכרכמיב
 הקמיטה, "על ננכיכין ולעה תזכימה" "על יהי' כקמיית הכיכהדנוקמ

 )היענ"ס רביי קהב"נו ננה לפיאך כמויח. ה:מוב כלקוןל"
 בפ' )תקפיי ועכי" לקמוט ק3תו ע"ע קכ' קע"ס עקת העלומכקפי
 כו' נסקיטה מולין "ף נקמיטר( קוקיס )נת גו' ננכקלך "ו;בממ"י"ה(
 הו5 בע3ס והקמיטת להוכימ יו3ת ותלעב"ס עקוס תיעכ"ס ככוונמוכ'
 קמיטמ על ללעך הקסיי 3ליך ל)נת וקקה עקסלי ל5י' ננבי" לכךע"כ
 ענקרך, "ו;3ממ" גופ5 מולין בסמיטמ וכמיב ה"ל בקמיטר( קוקיס )נהמולין
 כהי תקסלי וכותמ ננ"ע, ג"כ הו5 כע3ס במולין ותקמיטה י"יי יקוע;ה

 תקמיטה ע3ס וילננ5 לקמוט וננאע ענלן "בל ,וזבממ", נסילוק כמיבובמולין
 הו5 בקמיטה תבלכת ועיקל קקי"ז( "' קי' ביו"י )סט"1 וכע"ק ננ"על"ו
 ל5כול קיוכל 5כילת הכקל לק הו" והקמיטת כנילומ ל5כול קל5"קנ"ו

 יכמיב עו;3ממ" וגס ז5מ ולעדין הקסלי עבי5 לכך נבילה, יהי' קל"הכקי
 )כס' וכמיב ננקוקיס וילסי' )נקוס ננ"ע ג"כ תו5 תקמיטה ע3סכמולין
 תו" נע3ס תקמיטה ע"כ ובקוקיס תבקל, נן "מ וקמטויקי"(

 ננ"ע,
 בקמיטמ וכמיכ וזבממ גס לכן מ'( וף וכמונומ בס'ק )תי""קוכע"ק
 ועיקל כיון ""כ בע3ס, ננ"ע ג"כ תו5מולין

 הילסומ"
 במולין והקמיטת

 קתבי" )כתקסלי קוקיס ען יק ילסי' בע3ס, ע"ע ג"כתו"
 ננה היעב"ס(

 נמולת כמינ קוקיס בקמיטמ וכיון נטמיטה מומן 5ף נקמיטתקיסיס
 מולין בקמיטמ גס הבלכת כוקמ לכן הבקל, 3ן "מ "וקמט" קמיטת,בלקון
 ועיקל ל"מ, ננ3ומ על ול5 )נביכין ע"ע על ולק כיון הקמיטה","על

תילפומ"
 לכן קוקיס )נקמיטמ לק ילסי' כע3ס ע"ע והו5 מולין כקמיטמ

 ו;"נ. בקוקיס וכמנ הלקון כננו הקמיטת" "על בהביכההנוקמ
 קתב"נו מ'( וף ס"ק בכמובומ )תי""ק לסננ"ק לו)ני יק יומיועוד

 בוך"י וכקוקיס כיון סלוג ל5 עקוס הי""ק ועמי, ונבילה, ל"מ)נסוס הו" תקמיטר. ועיקל ננביכין "ין ל"מ ועל "ף כקמיטת מ:ביכין דלכךלעיל
 בכ3ס, ננ"ע הו"תקמימח

 קמיטמ על ג"כ ננכיכין לכך כבילת, עקוס ול"
 "תעולי"" לכיך וי5וי ל"מ( )בבלכומ ו"עיי' וכיון עיית"ת,מולין

 כה""
 וכביכמ "ף "):ולי""1ל"

 עו3י"
 לכ"ע

 להב"
 נלקון עביכין ננ"ע ננקננע

 נהב" בת"5 עו3י5 וגס ככלכומ וין מיווק להי"ומ"העי~י""
 עקננע

 מען" ביעול "על ננבלכין ולהכי ז'( וף ס"ק נסקמיס )תי""ס וכ"ככייס"ה
 סליגי ל5 כ"ע "לכעל" דבניכמ"ף

 ולהכ"
 עבלכין )נ"ננ ;'( )כסקמיס עקננע

 להכ" כיעוי" "על וגס בביכומ וין מיווק להי"ומ כוי ניעוי""ענ
 עקעע

 נס"ק )תי""ק וכננ"ק תו5 ננ"ע בוך"י בקוקיס והסמיטה וכיוןעייק"ה,
 לכך פלוג ל" ננקוס הו" מולין נקמיטמ קננניכין ננת ועיקיוכהונומ(
 "ו;בממ" בלקון כמיב יבמולין "ע"ג נמולין גס העמיטת" "על בלקוןעכיכין
 "ע"ג ;ת וין מיווק לתולומ כוי תזבימת" ,על בלקון לביך לייכיןוהי'
 סלוג ל5 עקוס בקמיטת, ננביכין ננ"ננ עבלכין, "ין ל"מ ננ3ומ כלועל
 בקמיטמ גס כן בלכת, וקייך בע3ס ע"ע תו5 הסמיטה ובוך"י כקוקיסוכעו
 קמיטת בלקון במולת כמינ .וכקוקיס כיון סלוג ל" עקוס עכיכיןמולין

לכן



)ל"ה( עני לחם מנחתשו"ה

 תימ3"ס לדט:ת "ו כ3יכות דין מידוק להי"ות תסחיעת" "על )נכיכיןלכן
 קמיעה )נה דל)נדין י"ת( פ' )כקפיי ע"ע 3פ5ס הו" כמולין גסדתקמיעה
 ענלכין לכך תקחיעה ע5ס תו" )נ5וה כמולין הקמיעה "ף )נ5ותנקדקיס
 קדקיס 3קחיעת הכהו3 כלקון ה;3יחה", "ככ ול" הסחיעת" "על3לקון
 הטמיעה דגס 33יכוה זה דין חידוק להי"ות כדי תנקי, נן "ת"וקחע"
 ו;ת קחיעה, 3לקון כתיכ ו3קדקיס קדקיס, כ)נו 3ע5ס )נ"ע תו"3חולין
 בין דכועחו ר"ל הן" "חת 3כולן קחיעת ,ותלכוה נ)נ"ק הי)ננ"סכוונה

 גס ר"ל 3כולן "לפיכך" הרעב"ס קכ' וזה )נקדקיס כחולין דילפי'קיקיס כ)נו 3ע5ס )נ"ע הו" הקחיעה 3חולין גס "לפיכך" כחולין כין3קדקיס
 נכולן קחיעת ות~ות קחיעת, נלקון כתי3 ו3קדקיס )נקדקיס,יילפי' )נקוס תז3יחס" "על 3לקון ול" תקמיעה" "על 3לקון )נברכין חולין3קמיעמ

 קקי";( "' קי' 3יו"ד )הע"ז וכדעה תו"1 )נ"ע ל"ו הקחיעת דע5סר"י' תבי" ק")נ( קי' ח"" תקנ"ן )כתקו' ועיין ונכון. וז"נ ה)נ"עע5ס הו" הקחיעה חולין בקחיעת דגס "חת הן הרי 3חולין כין בקיקיסכין
 )נ)נדיק ק)ננו"ר)נ)נת

 תנחו)נ"
 ל5ייק זיוע "ור הכתוב על קלח( פ'

 קכלו עות"3 לחנחילנו כדי וה)נ5ות תויה "וי הקנ"ת זרע קס,קדרקו
 )נ5וה, 3ו נהן קל" 3עוכס ד3י התיר ל"עו3,

 י5"
 )נ5וה "יכ" לחרוק,

 למיס הזיוע ~תן ליתן )נ5וה נחן המע, יהדיו, וה)ניי בקוי תחיוקל"
 )נ5ומ תק3"ת כהן "קמע" "נניו ל" )נדוע וקקת )נמ"ה( כייס"הוקינת,
קחיעת

 קהו"
 לכהן, כו' זרוע נתינת )נ5וה כתן "נניו ולהה 523ס )נ5וה

 נהקנ"ן. עיי"ק )נ5וה ככ5ם הקמיעה ד"יו )נ;ה ק")נ"ל"
 ")נ"י )ההקנ"ן( וליקיוק עייק"ה ההגודדו, ל" ):5וה נתן )נמ" "קני"מ"; "מיו הכמו):"( יססל3)נדיק כיון כלל, י"י' ד"ין ני"חולפיע"ד

 יכהן "עיו ול)נת )נ"ן( )כקנהדרין קקכרנו דקבור )נ"ע דקייס "מיל"
 "י5" כל;ון "):ר בלמרוק")נ"י תנמר)נ"( )ה)נדלק כד3יי לדקדק דית הו", העיקר ""י ההגודדו, ל")נ5וח

 ")נל ול" 3לקוכו דיקדק וכקמיעה למרוק"
"יכ"

 לק "):ר )נה 3קכויה וכן כו', לכחן כקן ";מל" כלסון רק לקמו:",
 "י5ק "):ל ול" "קכר"כלקון

 "י5" "):י ול" "קמי" ד")ניכסחיעת הו" )ה)נ"ה( ןכוונה "ע"כ )נהויי כקכוי
 ככווכה סל" קקמט דלניייו לקהוע"

 נכוינה סל" סקמע 3כה"ג ו""כ כווכה 5ליך דהולין ):"ך למך דק"לל""( )כמולין נ;מי ועי"; קכין ;יק וכגון דסהיעה ע"ע לקיים כלל נהכויןקל"
 לקמייח דל"ו נקמע ועי"; קכין 3;רק כי תקמיעה, 3ע5ס ע"ע קייסל"
 וככך לכהן, כו' תזיוע ננתינה "ח"כ )נ5וה יק ככוו:ה קל" כקומעו"ף ):5וה נהן נכה"ג י"פי' י3וה" ו)נק)ניעכו ןקמיעה, )נ"ע ליכ" )נכויןהי'
 "י5" 3לקון ")נרל"

 )נויה תי' זה ילקון לקמוט"
 לקמוע ככוינה די5"

 )נמ דק3ויה ו)נ"כ ק3יוהו ד"חריס )ניייו "ק3ר" ד")ניו ת" וכן"חריו, ):5וה יס נכוונה קל" כקמי ד"ף יהייה יבוה" להק):יעכו יו5ת)ות)נ"מ(
 וז"כ. התגודדו ל" "חריו )נ5ות יק 3כת"ג ד"ף ו)נת)ניענולק3ורע "י5" 3לקון ג"כ ")נר ל" ולכך )נידי עניד ל" "יהו הקרוביס עלקיק

 דל"ק נ'( נ"ות "1 קי, ביו"ד קדוקיס )תדעת 3)נ"ק כך3ר ועתהחן
 דקחיעח )נקוס 3קקייה ג3ולתסגמ

 )נה ו"יכ" נע5ס )נ5וה תן"
";י



 עני לחם מנהתשו"ת)ל"ו(

 כמנס"ני
 וממיל"

 3יננומ גנול הסגה יל"ק כמו כקמיעה גכול הקגמ ל"ק
 3ימ""( ר):"ה קי' )כיו"ד ולימוך הוי"ת כל קכי ליקמ י"קוימסוס
 ייק רהנ"נו ה"יכנו קככי מלכךכייק"ה

 פלוגה"
 י"ל 3סו"3 ופוד 3;ח,

 דלוקמין ק"ל יומנן די' ל"ז( )ננדייס י"מיי' מקוס כמנס, "ני ):היל"ק

הו", י"וייימ" ל"ו כי עכמיס טיקוק קכי ליעול ייק"י מקוס מקי" פלקכי
 קהו" ו3ך3י

 ימקטעיס מוקיס ככלל י"ינו 3מכס "ני מה ל"ק ייננן
 ל'( )כקךוקין נניכם "מ ולמימס ד"וייית" הו" מקי" לימוי כמוייננן קהו" יני פם י"וייית" קהו" דני פס ייק יהיכ" מזה ומוכמכייק"ה
 קהו" כיון קכי, ליעול "קוי כ5מו מקי" לימוך כלו3"ממ

 י"וייימ",
 נלימוך דיק כיוןומ"מ

 מקל"
 מדי3נן, יק יחו" עכמיס טיקוק לימון ג"כ

 דלומך מקוס המקי" ככ גס קכי לייל המויה הומיח מ"ננ קכיליעול ו"קוי הו", י"ויייה" מקי" קלימוך ו"ף ג"כ, 3קכל מקי" "ףמלמיו
 עכמיס טיקוק ג"ככמו

 קהו"
 נקמיער( ה"נ ו""כ פייק"ה, מייננן יק

 היי"ה נדיקמ זו נקמיעה כוד ייק כיון מ"מ מה"מ,מ"כ הו" נכ5ס קחקמיעה קחנ"נו הימנ"ס לקיי "ף נהמה קקומענטו"נ
 קהו"

 יק
 קיי לכן קק"ג( ל"ע קי' יו"ך )ק"ך כיין הע5וי מיכוע מעכסמדלננן
 לקוחיקטיי

 פל קכי ליעול ):והי נוך"י כ"ע( )כנ;יי מס"מ לכוף קמיעה "יןלמ"ך מיכפי" ל" כופומ 3קמיעמ וכן ג"כ, חקמיעח כל קכי ליעול
 "ל" פוטומקמיעומ

 י"ג( קי' )יו"ך כיין מה"ת לפוף קמיעה יק למד "טי,
 קנ5עוה מלמך "ומי י"" כ"מ( )מולין ד"):יי' מקוס קכי ליעול קלינמי
 טקקינין כ""( קי' )וביו"ך נמוקי כייס"ה 3כוף "מך יו3 וכל כו'מקה

 )ו3קי' מייננן יק הו" זה ויני נפוף גס הקימניס 3' לקמהלכממלה
 יק הו" ז"ה כל ו""כ כמ"ק הוויייין גס לקמוע מממייינין קס(כ"3

 קהו" ניני מנו"י וככי):יי3נן,
 נסו"נ, גנול תסגמ "יקוי יק קיוסיס( )חיכמ ליכמ "ף ו""כ קכי,ליעול מומי ייננן יני פמו קיק ):ה"מ

 דיק"י היכ" וכל קכי לקכל קיי נוך"י יכ"ז כוטומ קמיעמ י3יכל
 )3נןייס קמ3ו"י למי"מ והנה 1;"3. ג3ול הקגמ "יכ" קכיליעול
 לי):וד על קכי ליקמ קיוכל ):סוס מקי" לימוד 3כך קכי ינועלל"ז(

 ג"כ המקי" כל קכי נועל לכן י"וייימ" יל"ו כמקי", עכמיסטיקוק
 ד"וייימ" גוט" מקי" ילימוך"ף

 "מיי' "יך לפי"; י""כ פייק"ה חך"וייימ" פל "ף קכי ליקמ יכולקוכ מקי" לימוך כס עעמים פיקוק לימוך כגון ד"וייימ" קהו" למילמ"ייננן סחו" י3י פוך יק י"ס ועוכמ חו",
 ו"מ"י כמנס, "ני מח ):קוס חמלמוך כל ליקמ ד"קוי ל"1( )3ניייסקס
 דכייס דיניס היכח 13 קלומך ממלמוד מקכמ לך "יןחיי

 קהו"
 יק

 לטי התלמוך, פל גס קכי ליקמ קמומי ג"כ נימ" נזה ""כמדיננן,
 כ3וי ול" הייננן כנוי הו" חקכלקלקיממ

 3זה 3יוי "ך הד"וייימ",
 עכמיס, טיקוק פס מקי" ללי):וד כלל ימי ל" מלמוך ילימוךיככ5"ל
 3"ומה ו""כ עפמיס, טיקוק 13 יהי' קל" מקי" לך ק"ין המסדק"ני
 קהו" המקי" קלומךקכה

 הילננן, יכמיס הטיקוק לומד מך"וליימ",
 כל קכי ליקח דמומי מ"ד למד ל"1( )3)דליס קס דנננו"ל ה" ג"כוכן

ק):קל"
 ק""5 קפה לך ד"ין )נסוס העכס ג"כ הו" קיעוי קכל עקוס

המינוק



3ל"ז( עני לחם מנחתשו"ת

 לימון גס 13 קיע ככך )נה הל):וך )נק""כ קי):ור,התינוק
 כותנין הי' ל" ל3ן הןרככן 3ננק' קלו)נך זה ;)נן ןננקוס כיון)נןר3נן, ןהו" מילת"

 הן"ורייה" 53ירוף "ל" זה ;)נן עבור קכרלו
 )3"ו"ח )נ3ו"ל ו)נה"נו וז"3,

 תקפ"ה )קי' עיין הוקכ וכן התפלה, על קכר כייוכ יכינ ים"5 נ"ג(קי'
 3תפלה, לק הו" ןע"ן מקוס כרכה, קימן רו"יס ן"ינם "ל"נ"ו"ח(
 הו" קתיס כהקיעותן וכן כ'( )כברכוה עדרבכן רק הו"והפלה

 מן"ק
 כ"ך()כר"ה

 וכמילת"
 עע)ניס פיקוק קכל כמו 3חנס "כי )נה ל"ק דרבנן

 ןל"ומקוס
 ך"ורייה"

 על קכל ליעול ):והר
 ה)נקר"

 )3פקמיס ועיין ג"כ,
 מק):ע כיי"ק 3רכה קי)נן לו"ה "ינו המהורג)נן קכר 3לוקחנו"ן(

 ןרו3 מקוס נחנס, "ני מה מקוס ה)נ5וה כל קכר כיעול ן"קור וכ"מותל ן)נןינ"
 הו"המתורגמין

 מהורגמן קס להיות כלל חיו3 "ין ההורה ו3קרי"ה 3ךכלה,
 רק הו" המתורג)נן""כ

 כ)נילה"
 ולכך בחנס, "ני מה ל"ק ו3ןל3נן ןר3נן,

 וךו"ק. 3לכה קי' לו"ה ן"ינו ן")נרו "ל" סכר ליטול למהורג)נין)נותל
 3מנס "ני נ:ה ל"ק ךר3נן ן3ך3ר ל"ן( )נןריס הגמ' לפי"ךוהנה

 מקופרים קנתקן מיןוק ךכל ל)נ"ו( קי' )3יו"ך פקקי:ן וכן קכר לייולו)נוהל
 )3קנהךלין "ח" ל3 ןקונר לפי"מ נר"ה הי' ולפי"ז עייק"ה, סכר ליעול)נותר
 עייק"ה יייניס ג' ן3עינין הו" ו)נןרככן כייין כקל כ)?י חך הורה דך3רג'(
 ךינו לןון קכל ןהכועל "ף ""כ עייק"ה "חח כר3 הר)נ3"ס פקקוכן

 כיון ממונות, 3ןיכי קלקה ןיינים יק "ס ):")ו כ"ע( )כ3כורות3יליס

ך)נך"ורייה"
 טניס ""כ קלקה, ך3עיכן לק הו" ו)נדרככן כקל נ)ני חך

 ךעיק: כיון ךמוכמ, 3עילה )נקכר יותר "ף קכר לקכל יוכלוהנוקפיס
 ךמוכח 3עילה מקכר יוהר קןן הןין כל ;כר לקבל כןיין ד"קור):ה

 מהעלקה "חך ךיין רק ו""כ ע'( קי' )כחו"): נח:ס "כי מה )נקוסהו"

 רק ךהס הנוקפיס קניס "3ל קכר, לק3כ ן"קור הו" )נן"ורייה"ןהו"
 )3כתו3וה ק5ת קקה ולפי"ז 1;"3. קכל לקבל יוכלו עפיר)נךר3נן
 קס ך)נקקהק"ה(

 כל הנן וה" ןינו פקק כל "גר" סקול "יך וקרנ"
 ק3" כגון ):דרככן, רק דהי" )נידי קדן )ניילו"גר", קקקיל כי יקרנ" מקני ל" ו")נ"י עייק"ה ביליס די:ו לןון סכרחכונול

 ק"ינו קיר לפניו
 והורהננקויס

 )נךר3נן "ל" "ינו קעלוה ןקיוס וכיון קיוס ק5ריך קרכ"
 הנוקפיס ךקכים כיון תכר ליקמ )נותר ר3;ה "הרים דייניס עסה5ערף קקלנ" ןליקני "ו קכל, ליעול )ניהר ספיר י"ע( וכהובוה ה;)כגיעין

 ןכדיפ" ו"ילי )נדר3נן, רקהו"
 )נקס

 ןקרנ"
 3עילם קכר רק לקח

 )3נןריס ק)ננו"ר מה כל קקה ולכאורה ו5"כ. מוהר ן(הךנווכמ
 ר)נ"ו( קי' )3יו"ך פקקינין וכןל"ז(

 ך3מילה"
 3חנם, "כי מה ל"ק ךר3נן

 כייק"ה ומקפעיס חוקיס "תכס ל)נןתי ר"ה ככלל "יכו ןר3נןךמילה"
 חוליס 3יקור לפי": קכר, ליעולו)נותר

 ןהו"
 )הרמ3"ס כמ"ק ךל3נן מ5וה רק

 נועלין ן"ין במילוק ל"ט( )3נןריס ן)נ3ו"ל "" קקה ו""כ ךר3נן מ5והלק קהו" כיון חוליס 3יקור על קכר ליעול )נותל הי' ו""כ "נל( מה'פי"ן
 עייק"ה. 3מנס "ני ומה )נ5וה הו" חוליס י3יקול מקוס חוליס נימול עלקכל

 קנגומו גמ"מ הן ו"לו "בל( ):ה' מי"ן )הלמנ"ס לפמ"ס ךי"לואולי
 נכלל הס הלי מ"מ מןנליהס "לו מ5ות קכל "עמ"י כו' חוליסניקול

ו"חנח



 עני לחם מנהתשו"ה)ל"ה(

 גס כסה "חייס לך קיצקו לו5ה ק"מה הןכליס כל כ)נוך, ללעךו"מנת
 )נןכליהס מו" ככ5ס חוליס ןכיקול "ף ולפי"ן עייק"ה, ל"חליס "ותו"ממ
 ון"3. כ"; קכי נועלין "ין ולכן כ)נוך ליכך ו""נת )נקום ן"וייית" הו")נ")נ

 ק:קתפק ל"ר( קי' חו")נ ה)נקפע )ק2י קל קפיקו לפקוע יקולפי"ז

ככ""
 לה2יך קכי ליקח ןיוכל ן"פקי )נדי3נן יק לה2יך )נחויכ ן"י:ו

כיון
 ן3מילת"

 כןכי יק בחנס "ני )נה דל"ק קכי ליעול )נוהל ןלנ:ן
 )נמ' כפי"ר )הי)נכ"ס לפ)נ"ק לפי"; "נל נ5"כ ומ:יח ן"וייית"קמו"
 קהו" "כפ"י קכגופו ןג)נ"ח קהכ"כו("כל

 ו"הכת בכלל מו" )נ")נ )נןנלימס
 רעןוה הל)נ"מ( כקס רב"ק פ"ו יוקף )ככ)נוקי ק)נבו"י ולפי")נ כ)נוך1ליצך
 ככ"" "ף ו""כ כייס"ה, קכגופו ג)נ"מ נכללהוי

 לביקול רומה מל"ז כננוך ללכך ו"הכה )נקוס ג"כ "יכ" )נרלכנןלק קהו" עןית ובכל להכיך
 ון"כ. כ"ן קכי נועלין "ין ו"פ"מ מןי3:ן ג"כ ןהויחוליס

 מילוק יק "ס נקתפק ל"ך( קי' נחו")נ קס מ)נ;סע )הקעיוהנה

 ן"וליית" דכיקיו רי3כן בין כןלכנןן קכל לקיחתכהיתי
 )נוהל ן"ינו

 ןכיקלו עכ)ניס פיקוק קכל כ)נו )נןיכנן' ק2ןקלו 3ר3י "ל" קכילקבל

מו"
 ד"וליית" קכיקלו כןכל יקכי קכי לקנל "קוי קסיי ן"ויייה" קכיקיו ןיכנן כך3י "3ל )נןיבנן,

 ןנדכל י"" למני" ונ"ל ד'(. ני5מ ונתוק' ק"ה )גיעין כייןתיקכו ר"ויייה" כ2ין ןלככן מתיקון כל ")ניי'
 והו" קכי כונרכין "ין )נךיככן קמו" "ף ן"וייית"קכיקיו

 חוקיס ככלל
 דדיין ע'( קי' )כחו")נ רפקקי:ין )נה 2ל קקה ןלכ"ויה )נקוסו)נקפעיס,

 )כככורות 3מנס להיות 5ייך ו)נ5וה לדון ן)ננוה )נקוס קכל לקכל"קוי
 דהיי ק"ה(, )ככהונוה כיקמ יד'ין )נוהר ן)נוכח כעיכה קכל ויקכ"י(
 יע"ו( קי' )3יו"ר פקקי' וכן ל";( )ככןרים ר)נכו"ילפי")נ

 דכ)נזלה"
 ןיכ:ן

 )הק)נ"צ הבי"ו "'( קי' חו"ננ )כיוי ק)ננו"ר ולפי")נ קכי, ליקחמוהי
 3"רן ;'( )עכוה בגננ' )נקקי:ין קם הייי יז"ל קק""( "' קי'כחו")נ
 מחייכין וכחו"י ו2יי, 2יי וב:ל ::לך טלך ככל דיי:יס ל)נ:ות ח"כיןי;י"ל
 הויד:" "בל קמיכח, קיק 3;/נן ודוק" ו2יי 2?ן כ:ל ול" פלךככל
וליכ"

 )נה"ה 3עלים הייינים )נ5וה כל י"ך( )כק:הולין ק)ניכה
 ה"לקיס לפ:י לפ:יחם ת;יס "קי ה)נקפעים "לה )נקפעים( )בפ;כןכתיכ
 ול" ק)נוכיס דהיי:ו כפיקחמכהוכיס

 "נן, מןיועות 3זה"; ו"כן הויועות,
 ב;ה"; )נה"ה ןנין "יןמילכך

 ןק)נ"י קלוחהיהו ן":ן "ל" ק)נוכין ךליכ"
 פ"ח )כגטין ו)נקקינין מי"קו:יס, כןויות קמיו מקמוכים כלו)נלעכרינן
 כ)ניןי "ל" ןק)נ"י קלוחהיימו כזה"1 ככרי:ין יל" ג'( וקנחיין כ"ינ"ק

 )נקום כ1ה";, קנקות ןיכי ןנין חין ו)נה"ע כיק חקיון כי' ו"יתןקכיחין
 ולית קכיחי ל" קכקות רריני וכיון כק)נוכין, "כ" קנקוה ריני ןניןן"ין
 כייק"מ. "ק קי' חו")נ וכקננ"כ )בעוי כייק"ה ב;ס"1 ןנין "ין כיק מקיגןכי'

 "ינו לןון רייניס ו)נ5ות ב1ה"ן קופעיס )נינוי )מעוי( לרכתוא"כ
 ב)נ"כ ר")נלו מ" רכיקל קופייס( בפ' )מלנננ*ן וכאכ רלכנן ננ5וה"ל"

 ככרינין ןקמ"י קלומתיימו ר"נן )נקוס חו" מעונות ריני ב1מ"ןרריניס
 )גכו"ל וכן עייק"מ, ררבנן ננ5וה "ל".ו"ינו

 )בלקכ""
 ננ"1( יב)נות וכימנ"ן

עיי"ק



)ל"ט( עני לחם טנההשו"ה

 ל)ניקיי "פ;ר ו"יך גיים )נק3לין 3;ה"( "יך קהקקה )נרסנ""(כיי"ס
 3"ד וחיינו )נו)נהין נ"ד 3פכי הו" גרים דין ד::קר כיון 3קו"כ)וח"ח דבי לפקור יכול 3"ד "ין חרי 3"ך, לפ:י סגייר ):יכס יקל"ל 33תפכו"ם
 וחרי עיי"ס ק)נוכין חיינו )נו)נחין 3"ד 5ייך דגיייה מ"י( )כינ):והק)נוכין
 3;ה"ז3"ד

 דק)נ"י דסלוחחייהו )נסום )נדי3נן רק הי" קננוכין דליכ"
 3;ה"; ""כפ3דינין,

 ו)נקקה קי3ן 5ייך דגייות ד")ניי' כט" ע'( )כריהוה ד")נרי' למי")נוחי, יקי"ל, כ3ה גי )נוחי ו"יך ):דרככן גי רק והו"
 יכק3 3י י"נ ו)נהין גייס נק3ל ל" קי3ן דכיכ" ה"ידכ" )נעהח "ל"קס
 3גיכהי3

 )נלדויוהיכם גייס )נק3לין כ;ה"ן דגס 3פייוס גילהט חתויה ""ככיי"ק )נקדכ דליכ" "כ"ג לדויוהיכם ופרס"י לןורוהיכם סלמ( )3פ,
 לדויוחיכס, דכחי3 )נקוס 3;ה"ן ן)נק3לין ה"ע דבגר נחנ"להיניכו 3קס ג"כ קס דכ' ק"3( וקדוסין )נ"ן י3)נוח )3הוק' וכיין 3יס3"",כייס"ח

 3;ח"ן 3מייוק )נ3ו"ר חיי כיי"ק פולס לוויוה )נקעכולדויוחיכס
 קלוחהייהו ד"כן )נקוס )נדר3נן יק הומ ליון דיינים )נ5וה כיקרק)נוכין דליכ"

 ה)נ5וח כיקי ד3;ה"; כיון וא"כ 3ק)נ"ע. כייק"ה כ3דיכןדק)נ"י
 ע'( קי' מו")נ )3ס"כ קחס "יך דל3כן מ5וה רק הי" לדון חדייניםכל
 ו)נסום ננ5וח כל קכי ליקמ ד"קוי עקום כ"ע( )כ3כורימ מכורי' 3עלדינו קכי קנועל חדיין ;ח, דין כיקי היי ו")נ"י כ;ה";, "ף כיליםדיניהס קכי סכועליס ודייניס הדין כל קכר ליקח ד"קור 3;ה"; 3דיכיםדק"י
 ו3)נ5וה די3נן יק הו" דיכיס ד)ו5וה 3;ה"; ""כ פיי;"ה, 3חנס "כי)נה

 קוקי" יך" הו" ד"ויייהמדל"ו )נקום עכ)ניס מיקוק כל סכי דלוק3לין כ)נו סכר לק3י מוהר הרידי3נן
 דכ;ה"( כיון י"י' ומזה י3ה".

 דיכים )נ5וה דכיקי וכיון פ3דינין, דק)נ"י דכלומתייהי )נקום חו"סדנין
 דנ;ה"ן )וקוס דר3נןרק דחו" "ף 3;ה"ן דיכיס ""כ ק)נוכין, קהיו לפי הה"ה ):5וה חי'דק)נ"י

 ;"3 )ו')ו קננוכין ליכ"
 דנקר"

 3;ח"ן דינים
 יק לכן כבדינין, דקלו"י דפלוחהייהו כיון ):ה"ה, פיקר לו סיסדיכנן )ניכח"

 דיניס "3ל קכר ליקח דעוהר הו" ירככן דכיקיו יעלוים פיקוקקכר
 וכןו):ה3יה";

 ר3נן דהיקן ככ ך")ורי' כוח"ה כיקר לו סיס דר3:ן ל:ילה"
 ד"ורייה"ככין

 לנקוס ו"יכ" סכי לקבל "קור קפיר ק"ה( )כגיעין היק:ן
 התקמע )סעי הג"ין קל ח"יקהפקהמ כפהור גדוכה רהי' ו;ו 3חנם "ני)נה
 חיע3. 3;ה ודו"ק קה3":ו ל"ך( קי'חו"ננ

 "' קי' יו"ד קדוקיס )הדכה כן"ק כידון לכ"ד י:מ;ור כפן ועתהט[
 דע3ו"ר יכנות כ)נו הו" קו"3 דדין )נסוס גנול הקגה ל"ס י3סו"3קק"3(
 ל"ק 3חנם "ני ד):ה במנם ולדון להויות ד5ריך כיין ר):"ה( קי')3יו"ד
 "ני )נה )נקוס קכר לקכל "קוך לו5וה דהקהיעה 3כו"3 וה"ה ג3ולחקגה
 כיי"ק, גכול הקגה כי, ל"ס3חכם

 ;ה דדכי לעיל 3;ה ה"רככו וכ3י

 כל דכה ו3")נח קנויט, נמחלוקת יסוח "ו )נ5וה היה הסמיעח "סגופ"
 חסגח סייך כסו"כ דגס כולס וחקכי)נו קדוקים( )כהדכח דל"ה"חרוכיס

 כייןג3ול
 )3חני"

 דיק 3מייוק קכ' ע,(. קי, כחקו3וחיו סלו יו"ד 3ס"כ
 יי"ס לחיוח 5ייך דקומע כיון ל;ה ק3י" עוד וכ' 3קו"3, ג3ולהקגח
 יכהו גכול 3)נסיג הו" דדין וכיון עו"נ( קעיף ה"י קי' )כיו"ד)ני3יס

דנקל"



 עני לחם מנהתשו"ת)מ'(

 הרמי דזה רעהו, גכול ה)נקיג קי"3 קמיעם כתי יהי' "יך ו""כרקע, דכקי" במייח ה):הפך בעני קס( וכמוק' נ"ע )כקדוקין רקעינקר"
 קומט וכל מרביס, יי"ק "ינו קונ יקע נקי" חו" ד"ס "הדדורקמיו
 עייק"ה. נ:קמיעמו ל"כול "קוי )ניכיס יר"קק"ינו

 י3. יללה"ה )נ"יעיז"הן )נ"יר ):ו"ה וכו' הג"ון הרכ ידי"נומפי
 דק"קחי"קי

 ווינ"
 דל" )נג)ני ר"י' דיק ק)נעתין

 לל" 3ל"ו ע""( קע"ן)ד3")נ )נה" )המני"( כקבימ
 ל"קככמ" קכינ"דמ3ל גכי" ה"י קס ")ניי' ויכ3 ימיס ימ3ול
 דהו"כ "הדיי' ,יל ""ל ד"3יי לק)ני' 6ה6 )נמכיי'

 )נמרק סס ולק"י כמק, "וכל 13 קעוקיסכלי
 ד"קככמ" קכינ"

 כיה קל
 )נמיק קס( יוקף )3נ)נוקי 6ולס עיי"ק כקל 13 ק)נק5כיןה)נעכמיס

 קכינ"
 ע""( )נ"ח )33"3 ק)נ3ו"י למי")נ ולמי", עייק"ח קמיעה קל קכיןד"קככת"
 לכעימ לקלס לי' דלית "ף כמירוק )נ3ו"ר היי עייק"ח ל"ז( )תהליסיקלס ול" יקע לוס דליחוי כימ" ל" ד"מל "מריתי "יע" לי' דליתלעולס

 המני" לקכיה ו""כ עייק"ה, יקלס ול6 "יקעע לוח ג"ככקי"
 חמ,יר "יך

 ד"קכבה" קכינ""3יי
 לחקומע, קמיעה קל קכין יוקף( )הנמוקי למייוק

חל"
 קל" הבע"מ הו" הקו"3

 קעוקיס קלי דחו" )נקוס "חדייי ו)נ"ע קילס,
 ונמק נמקו "מ להמיות כקכינו הל"ה לקמוע קיוכל כלי נמק, "וכל13

 וחקו"3 לקלס לי' דלית כיון חל" ו")נ"י לכע"מ, )נמ,ילון נמק דמייכימון
 כמוכו מכל דהיי לי', כדלית "ף יקלס ול" "יקע" לוה נקי"חכע"מ

הקכינ"
 דקמיעמו )נקוס לקמוע לו "קוי רקע הקומע "ס ""כ ל"קכבת",

 להו"קויה
 קהו"

 לו המזיר ו"יך )ניביס, יי"ק לחיומ 5ייך וקו"3 יקע
 קמיעמו פקול כ(ח דיקע כ")ני "ס הל"ח, לקמוע קמיעח קל הקכין"3יי

 קכי ליקמ לסו"3 ד)נוהי י"י' ה3"תי ואנכי 3יה. 51"עודממ"מ
 דהקמיטח כיון ז'( )3"וה לעיל סח6יכתי כ)נו כמנס "ני )נה כקמיעהול"ק
 ח)נ5וה חתויה ")נרח בקר ל"כול .יו5ה "ס סיק הכימיות )נ5וה"ינח

 פעולה לעקום "מייס עכור לקמוע )נה"מ )נ5ווה "ינו הקומע "3לקיקמוע
 לקומע המורה מייכמו ל" דוד"י 3קי ל"כול יה קיו5ח כקכילו)נעקה
 קיו5ה )ני כל ע3וי הקמייה מל6כמ זו 3)נל"כה קיערימ לקמועקיודע
 הקמיעה עכור קכי לקכל ו)נומי נמכס "ני )נח כסומע ל"ק לכן כקרל"כול
 ךהתויה כיבנוה, ולהויות לדון דק6:י גכול, חקגת כקמיעח קייךוקוכ

 כפייוקמיי3מו
 וחו"

 ד'( )רבייס כדכהיב ולהויוה לדון הכרמיומ )נ5וה
 כמנס "ני )נה וללס"י ד' 5וני כ6קי ו)נקפעיס מוקיס "מכס ל)נדתיי"ה
 )נוהי יפומט ק"ט( )כ")נ )נק"ק תוכמ ולדינא במנס. "מה"ף
 יייקי )נקיי רכ" 6)ני קס דהנח כמ:ס "ני )נה )נסוס כו ו"ין קכיליקמ
קמל"

 )מרק"י "ו)נכ" קומט( )מיק"י טנמ" קכי( ל)נמ5ה כי)ניס )נועע
 "ו)נכ" מרק"י ד5"ז ולעיל )נוהלכ"ן

 קפר דס( ):קין
 )נמ"

 נינהו ועו)נדין כ)נומיין כולהו ממ" וקומי כתקפוית( חעיר "כקי"ת ה)נקפי )פיק"י
 )נקלקלו ד"סומלק"י

 )נקלק"
 דל" מקיד" יהו" יייקי כ)נקרי קמיק"י )נה על כ' קס )וכתוק'חלר דל" מקיד" לחו" )נקוס "מייית" כל" לחו

 )נקוסהלי
 דקכקה"

 דר3" ולימ" על דעל כיון
 כ""( )33"3 ק"ל גופי'

 )נ)ניל"דקכקת"
 קכה ק3"ומו לפי הדי דל" פקיד" לחו קיי להכי "ל" נמקי

קעל



)מ"א( עגי לחם מגהתשו"ת

סכל
 קבקה"

 ןמ"יוומוכה עייק"ה. ")נמ( קל לי)נוך לו נמנעל
 3וך"י ןיןקי" "כ)נקיי והנה )ניייי, קכי 3מק3לי י3" ן"מי הנהוכל
 כ""( )3"3 וכיין כחכם "כי )נה ול"ק ל"ן( )כנדיים קי)נוי קכי לקבלקיי
 כועל "קתל"" וכן עייק"ה נינהו קכי מק3לי ןיןקי ן)נקיי )נקסננוכח
 היינו ןם )נקין "ו"ומנ"" ק"ע( )נ"מ עיי"ס בפייומ קכימח5ה

 לופ"
 "הגלכ"והו"

 ןכקל"
 הןם "מ קמגיע לפי קם . ו3יק"י פ"3( )3קלוקין

 נקל"הו"
 גןולומ קעוןות המקיזון ט:ס ק"וכל קם וכל "גיכ" 3קם

 ןלופ"היי קוי" מגן 3)נגן ןמגן )יופ" "קי" פ"ה( )33"ק )נ3ו"י ןהלי וכוךכייק"ה,
 קה"לככו מה ז'( )"ומ לכיל וכיין קכי ניעול 5ליך כ"כ

 לופ"נכנין
 סכי, לקבל מומי "ס

 קעלומ כומבי ןהפילוק ממ"" "וקופי

 ובלק"י ןקפיי "פקיע" ל" ןמקהי ;מנין י"ע( )ככמובומ סכל נועלהו"
 הו" 3סעל ןק ל" הקופי "ם ו""כ הקופי קכי לימן הלוה קכלקס

 ןל"פקיך"
 )נך"מל קכל 3מקבלי י3" ןחקיב הנהו כל מיייו וכ"כ הןל,

 מ"ומכומם להו מקלקו )נקלקלון"ס
 מוכח מזה )ההל"ה( "מייית" 3ל"

 להו)נקלק הןי ןל" פקיך" ןהו" כיון ולכך קכי, 3)נקנלי י3" ןמיייונפייוס
 מיייו כ"כ 3הןייהו דנזכי "ע3ח"" גם ו""כ המל"ה 3ל"

 ול"ס סכי לקבל מומי ןסוחע בפייוס מ3ו"י ו""כ 1,"3 סכלנמקבלי
 1,"3. כמובן גבול השגת בשו"ב טייך וקו3 בחנם "ני מה3סו"3

 הןיוע וכ"ס )ופיס"י לסלם חיי3 קקלקל "ומן ע3ח 5"ע( )3"קועיין

 הו"" הו" מןיק "מי"י הו"' פוקכ הו" מןיק למי)נר למ"ל מכ"ן, לו וקחוע מכ"ן לי קחועלו כ"ו)ני נכקה הו" פוקכ הו" מזיק 3קי( ק"ינו לפי לקחוע לו הי'ןל"
 היכ" ה")נ

 היכ" "3ל "3קכי" ןקע3יך
 ןקכביך

 וכיי"ק הו", פוסע קמ"ל ל"3חנם
 לעבח בה)נה הנומן נייימ" קהבי"

 ןכביך ופיס"י חייב "ומן נין הןיון בין "הכי" נוהן ו"ם חייב הןיועכו'

 "ןקיי מ,יך בין קוגג בין לכולם )נועך ל"ןם 3"ונקין חייב ןמזיקנסכי
 "נפקי' ל)ניי)ף ןהו"ל פסיכה "ל" "ונק לי'חסיב ןל" הו" ןפוקכ וקמ"ל ק")ני קכי 3"והו ק")נ 3"ונקין לחיי3 )נזיקלי'"

 ק)נ"
 ה3המה מפלכק

 3קכי, כ"ן 3חנס כ"ן י)נסני עייק"ה עכ"ל 3הויזהר
 והבי"

 הלו5ה קם
 היינו ןקוחע בפייוק )נ3ו"י עייק"ה, דיכי לו יקןים ע3ח לוסימחייב
 )בלמ3"ם ועיין ון"כ. 3חנס, "ני מה ול"ק סכל לק3ל מומלע3מ
 כו' נק"ל הל", להס קיז3ח "ו 3ניהם "ת קי)נול ל)ני הכיל בניוהו5יכו העיי מ"והו יהנו קל" קנקבעו מוהל "ו נסוחי ה"ע( קנועומ מה'פ"ו

 ומקיים סמיעה הי)נ3"ם ןהזכיי היי כייס"ה קכיו ונועל "לו מ5ומועוקה
 ול"ק קכל ליקח לקוחע מוהי הןין ל)נן בפייוק ןמוכח קכלוונועל

 והקוחע הכרחיוה )נלוה הסחייה ן"ין מקוס וכ"כ בחנם, "כי ןמהה"יקוי
 נפייוק )נה"מ ))5ווה"ינו

 ון"ב. גבול השגת בשו"ב סייך וסונ סכי ליקחלקוחע מומי לכן 3קי ל"כול קיילה ל)ני סיקחוי
 המקיג ןהקוחע קכ; ז'( קי' חיו"ך ח"3 חייס יבלי )3סו"מ ועיין.
 "ס ןיק ו"קל במקובה קס ןז"ל כנבילה "קולה קחיעמו לכהוגנול

 וך"י זה )נהקהל ה)נ)נונה להקו"ב ולהפקיך לכ5מס קו"ב לקבלמומייס
 גבול מסיג ממס הוי וזה לכהו, גבול להקיג ה3" הסו"ב מ5ך כו'"קוי

 כהוי



 עני להם מנחתשו"ת)ט"ב(
 מל)נך לעכין כ"י( קדוקין )3מוק' כ)נ3ו"ר 3מררה ה)נהפך וענירעהו

ק3"
 קי מו"ע )3ע"ע וע3ו"ר 3עה"3 "5ל כ3ר קיק ננל)נך ג3ול להקיג

 "והו ולהקוכריס המוס להסו"3 גזל "יקור קיס ועוך הלכה, לפקקיל"ן(
 והנה ה)נדיכה, כנננהג והכל ייוע סהיי )נהקהל ה)נ)נונה סו"3קגוזליס
 קו"3 וננק3ליס קקוכריס ו"ונג"ין פוילען )נוינומ ערי 3כלח)ננהג

זען 3ל"
 ו)נקמ)נ"

 זה מנ"י ועל לקמיעה פקול יהי' קל" ז)נן כל עולס עך
 )נ5"נז. )נהג""ק מייס חד3רי עכ"ל )נ)נק גזלן הוי קכרס והגוזל נקכריסהס

 ו)נעולס קניס מקעה יה מהקהל )נ)נוכח היי היקן קהקו"3 3נ"ךוא"כ

 נ)נ5"ל"
 המוק הקו"3 3וך"י רינון קו3 חיקן הקו"3 על

 ק3"
 הז"ת לעיר

 וחו" ורגע רגע נכל פלנקמוועקפמ
 קל" 3)נרוו צו)נך

 ע)נו לכ)נוך ר~ה
 חס )נקמיעמו ק"וכליס והקהל ככ3ילח, "קורה הקמיעמו 3רור הך3רלך"ה
 ואוכלים ממש גוזלים והם )נחקחל, ה)נ)נונח היקן חקו"3 קל קכרוגוזליס
 )3קו"מ ועיין גבול, בהשגת השוחט השו'ב כדין נבילהבאימור
 ו)נקי3קו"ל

 )נהוור"
 ק"ין ק"ו)נריס "ומן על וז"ל כן ל"ן( קיי מ"" ג'

 לו קיק )ני 3יך המר3 לממ )נוינורן קמיקמן יפ" 3קומעיס גנולהקגמ
 וכל חקנ"ה ר3ח ו3עוה"ר "3"ך, נעקה.לר3 זח קך3ר עליהן, קכ"ח"יזח
 וי י")נר "קוס עמה עכייס )נסוך כו' מ3ירו על וקלון 3וז עועף"מך
 3מזקמן הן הרי פקוליס הר"קוניס קהקומעיס נה3רר קל" ז)נןקכל
 נ3ילה 3קר ל"כול לחן ו)נוענ רקעיס, 3כנף להמזיק "וס לקוסו"קור
 עלי קקה כי יווע וך' ומעקן, רקע הו" הרי ג3ול )נקיג טמיעמוכל

 ו)נקי3 חקו"ל עכ"ל 3עני רומ ה5יקתנו "3ל רקעיס קהס יהוויס עללכמו3
 עיניכו. 3)נעומו ולז"ת ל3ו3 ה"3ך"ק נ"עינז"הן רי"ס ח"ויר)נהג"ון
 מכשול הטירו דתורה, בקול אקרא הידוע, במקום השוכנים אישיםואליכם
 פיגולו בטרק נפשיכם תתגעלו לבל ד', דרך לשטור צדק בקשו דרךפנו
 לדשו"ב לכוף זאת לעשות עליכם קדוש והוב יאשטו, אוכליו כלכי

 טשהיטתו, לאכול אטור לדית עטד שלא זטן וכל לד"ת, לעטוד גבולהטשיג
 ידבר וד' נאמנד, קריד הצדק עיר לעירכם יקרא ואז נבילדושה.טתו
 המדבר כנפש שלום עלינו ישים בטרומיו שלום והעושה עטו, אלשלום
 "")נת" קל 3הומס חההוס על ו3"הי והשלום ודאטת דדיןלמען

 מייזילש ליפאהנניא
 )נהה הרי וכוי הג"ון להי3 וככך חכ")נ זללה"ה יונה הר' וכו' "י3נן

 הר"3ך"ק):ייזילק
 פרכ)ניקל"

 3עח)נ"מ ה"ויר הג"ון להר3 ונכך נון ז5ללה"ה
 ר3ימ ה' על יוקף ופני יוקף הפ"יהגו"מ

 וכלל"
 וקונירק ופקמ"ן

 )נו3הק ומל)ניך ז5ללה"ה, וויל:", נופוק הס"ק והגהומ ל)נהר"ל,עגוכוה
 זי"ע ז5ללה"ה חלוי ימי"ל )נ"יר ור3יכו )נוריכו )נ"וה"ג הקווק הג"וןל):רן

 "וקער"וו5י". ה"3ך"קועכ"י
 :כתיבתי
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)מ"ג( עני להם מנחתשו.ת

 ו"סנ':,
 3)נקכה מיון דינו כ3י ננ(ח, חיפוך ו)נולח קויי י)נ5"

 וכו, בהור"ה לבו והגק פ"ד()"3ומ
 ו)נמטי" הוט" וחו"

 "מייס. "מ
 ח3עה"מ.כ"וס

 /יע "-[ץשא

 יבין מישגיאות
 5"ל ללו)נד טעומ ל"" קוית ג'כ)נוד

 "ו'
 )נ""

 )נ5ויין "

ל"3 "י,
 ,י/,

4עו

י, חיי"י
 ן ןעי

יר' םיר/ו"
*א **א

לי,"
רר"ץ ,, *יי

יי"י תיאאי  1עע 1*ע-

יעוי
נדיני
הי'

)נק3ליס
 " עסחק3י
לכמס
"ס 3וי"יוהל

י"וי)נ5וייןלו)ני
3לינו
ה"ת

)נק3למס
הק3יעס
למכס
 ככוןעל
"ומו

 ! חביב אהרוןאהרון

 3מורה ה)נופלג הי3 ול33י ידי"נ "מ טו3 3(כיוו ימחיה 33יכהוממיים
 באגעלבערנ שכמואל די' פי"פעקק"י נקס הנקי" כ;"מר3נן ו)נוקיי ימיס יקי"ל "וה3 "לקיס, "מ ודויס )נקכיל"יק

 )נו"ת )ני33ה דגול חפימ)ניס )נ)נספ"מ יקיע כדי3 הגניי הינ 3ןסייט""
 פוילען, 3הדינמ ראהאטין )נעיי זככ"ח נאגעלבערג א:רינהום

 ד3י וחמכ"
 (ללה"ה מאיערזאהן מאיר )נו"ח וכו' דיהוד"י הכיה" הג"ון "י3נקי"ה
 כ)נדי חטו3 פעלו כל כל ליו3ה "לקי לו ;כיה ווי:". דק"ק חי"קיהי3
 מקדו י)נוק ל" כי מפלה ו"ני כ)נסעלו, מקד ל"י; ויג)נול וכידן עה3כל

 קלח. ")נן נ5מ כדי יקעדהו ויכונכהו ויקיכהומכניו

 אמנ(י*יע -יןנ(י=ל4-

 אדרעממע תחת החוברת מחיר במשלוח טוב לזכרון הפעם עודאעורר
 ממה.הרשימה

 פ2זפ6 8802פ01זע *זמ 1פפ1ם58 1זפ16פ81(ע 12א,15פ18פ31
 ,*מע ,661שפא.54

 ,פפ71י





 מבהוריומשה 'יתשו
 ותשובות שאלותמלל

 -ז8"ע הראשונימ רמב"ם, כהנינע תורול וירושלמי, בבלימש"ם
 ""ם.

 מגמ
 יתגלה הן בעזר חברתי אשר לקה ויוטף חכם ישמע באיכות ורבבכמות

 - הצעיר .הבחור דארעא קמינאאנכי-

 בריסק ממהיי וילברבלאמ אישכנשה.
 ההלל את עליו נומרין אין .האמיתי החטיר הרב מהו אבי - לארונינן

 לפ"ק. ירושלים" "בונה בשנת שלימה'א צבי ארי' ר' מו"הכקש"ת

 .14444יאל-

 קראקא. אצלפ~דנור,ע
 נ"י ריימשער הננ" שאול מו"ה של המשובחברפום

==========
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 כ'י* הצדיקים_ מהגאונים ידידהתמכתכי

 מוהר"ר כקש"ת רשכבה"נ האמיתי הצדיק הנרול הנאון הרב כתב. אשר המבתכזה
 : אלי כתב הלשון ובזה והנליל. קאליש אבד"ק שלים"א ן י י מ ש נ ע רא
 סחסיר סכחור נפ)6 וכקי סע15ס ס"ייף סגפ)6 סעינ1י סני1) סנ6יו סינ יקייי יייייבנןדה.,
 סח)ק כרוך סס)) 6מ ע)יו נוממין 6ין 1)סניר - )טסר 6ין עטומטמו ררכיו . ככ) ס6נדטי.
 סעי)וי וחכיס יניק מר ס6י מסריס עמיקי מח)כ נמ41 סמוער* וימן רעס יולס )יר6יומחכממו
 זילברבלאמ משה ר' יפ6רו כקסומ עוכ סס )כמר .יזכס מורס ככמל סמוכמר וסמרומסכחטירומ

_ע)ס-

 על כקרמ מכ6כ נפמי מ6ר כלכטן כ6רו ויפריוש נ5מריס כסמם )מע)ס )מעלס -יע)ס
 כ6רס מכ3 וסיסר ס5ריף סחכס סנ6ון ירירט ע3 נעיגי פ)6 6)ס חנ) 13 6סר סטנמ"נגור)
 ור*לכס מפ6רמ 6ררמ נר1ל 6י)ן מומ מע)ס מעלס יע)ס 6קו ור' זכוט )כף סכל ירון כ)מי ירעט6סר

 לש , יסחק כטמיס ויסכ מקרכו טנמ"נ ג) 3סכול ונ6 נ6 6מו כר6ומי כגווו 6מ )רכר. לי,:י'
 סנ6ון סרכ )יר"נ- נס כמוכו 1)כמוכ סמכמכ על גחכעמי' )סנניר" 3כמוכ רעמי )קוי3 סמסוגסכרבר
 מסעיר ימעגנ 6ד ימיס 6יזס ככימי ק46ם פס ימעככ 06 כי 6ני כעוח פאזנער וטלמהמו"ס

 וכעח סמקט -ם)יס ס5רקס מעסס וסי' .כ~ממ סו6 כן כמוסכ) ס6רס יחסוס כ6סר )6 כיומיוסמו
 ס6מי0י ר*חטיר סגפ)6 סנמ)וי סנ6ון ככור 6מ 6ח)ס )כן כשמו קסורס נפסו 6סר סנ6מןירירו
 ועוד כעעד כמק1מו סמיס וככוך כ)ל רוטס סוס כנו עסו )6 כי ע"ז )כ ימיס )6 ררכיונכ)

 : ומפניניס מפז )י ויקל וימנר)ימרכס-
 תרו,. "נמ וונ,'). קאליש "גו"ק ארענשמיין שמשוןק'.'

 מפיעמרקוכ. שלימ"א הורוויץ מרדכי מוה"ר כקש"ת וכו' הנדול הרהינ כתב אשר המכתבזה
 משה ר' כקם"מ 6רן ק5וי ככ) סמפורסס סנפ)מ סעי)וי סנחור סנ5ון סינ ע) 6מ.כמעןך

 עד סר6סומס וכ) וירום)מי גכ4 סנו"ל מק5עומ גכ) יריעמו נרו)ס כס כיזילברבלאמ

 ער סניע )6 16 נס מגדטמו יונדס ימיו כ) פסק 1)6 ~קנמו ער יגרומו מימי 6ים )מר לוכי

 ימיס סי6ריך ימן וסקכ"ס ו3סניר )טפר 6ין ויפרמו ו5רקמו ענוומנומו סוס סנפ)6 סעי)וי)קרטו3י
 כככורס וסמח חכמיס- 6וסכ סכומכ -'ל6וס יכ)מו ככ) )ככרו סרין מ5ר 6ים כ) מחויכ-ככ"עשנרכס

 מורס רכרי )רכר סקכ"ס ס,יכני ע) גרו)ס טמחס ים כור6י כ~ס ס6מימי סחטיר סנ16ן ע)'ולפרמ
 )יר6יו: מחכממו סח)ק כרוך סנפ)6 סנ6ון ס6רס 6מ י% 6סר )סק3"ס וומרס ס)) וסכחס סירל)ומר

 מפיעמרקוב. הרררריץ כמרדכניהל

 ש.ה נ מ ם 1 ל ש מו"ה כקש"ת האמיתי הצדיק הנדול הנאון הרב כתב אשר המבתכ(ה_!

--, 
. 

- 

 מלק'בריטק. שלים"א . -

 35 מחמ סיוסג סנחמר מע)מ פס נולע סנס ככורו 6ח)ס ירוחם. -מ1"ס סנ"מי ס34יי-גבנגי
.- 

- 

 .נט"ס כקם'מ* וכקי סחריף כמולס סנרו5 ס6מימי ס5ריק סנכיר -סרכ כבימ סווריס סוחרי
 ויסיכ )ו ים 6סר ככ) וימ' י0' ססיימ כרכמ ויסיס קרנו יריס מכריטק נ"י זיידמאן בעריש דוב.

כ)



ב נ"י -הצרימים מהנאונים ירירותמכתבי
 כמ65 רונממו 6ין למוקיס וימיס 6רן ק15י ככל 6סר נרול עילוי 6מן נקר6 ערס לעוכ מם6לכל
 וכל ספרו'ו על עימר ועתס כרכיס מירס ומרכן ס6מיסי ס5ריק סכמור ס61 ונס כפל6 ג16ןוסו6

 סכפל6 סנ6ון סל סמו ירו על יס1עס_ ססי"מ יעסס וכור6י ומפגיגיס מפז יקר כליששיל עמו למזומ ע" זכומ ימנלנל 6כ6 . . . . . עס לעסומ רק מסר ול6 עסיגוחששגו
 . . ןן ומככרו מגרכו. כ6מת 6וסכו רכרי זילברבלאט משה ר' ס6מימי סמסירסכמור

 רליע6. בר~טק מפס .כ8נשזק קצלןבבםסק'

 כל'נף "5""' ביוק "3"וי "מ"[ הי3 טי ימיד לאכטא. אבד"ק שליט"א מלכיאל מו"ה וכו' האמיתי הנהוצ הרב כתב אשר.זה-.המבתב
 הנפי"
 גקק'ת סה,) "" מ),, ממי, ",

 . סיס וסו6~ופין

 ס' גמורת ונרייח מ65 מפו6ר כלי ססו6 ור6ימי מורס כדכרי עמו ורכרתי ככיתי
 .וגס ולולס יומס יסנס וכמורמו מפ5י ר' כמורמ 6סר ר6ימי נס ולסגיו לספר 6ין ע5וס מריףוסו6
 לפמ וגכון רגמ יקר סו6 ס6כיו ס6מיתי סמסיר סכמור סנפל6 סעילוי סנ6ין סל 6כיו 6נכימכיר
 וסמורס סמכמס מק5עומ ככל מ6ר נר1ל מסס ס6ים כי ס6פסרות ככל כעזרו ולסיומ ולככדו,לקרכו סחס,ו סג6ון כפר לסמלין סגגי לכן נש זילברבלחט צבי ארי' ט"ס כקם"מ וכו' סמסידלרכ

 סגרלוי ויסרמ 5וקת על 6כי מעירוגס
 וסגליל. לאמזא 6נר"ק כ8לכנר14ל כ6ממ סכומככ6יס

 רליטא. בריטק אבד"ק שליט"א טלאווייציק הלוי חיים מו"ה הרה"נ בתב אשר המכהבזה

 זילברבלאט משה מו"ס כקם"מ סנפל6 סעלוי ס6מימי סמסיר סכמור סנוול _סנ16ן סי3 כ13י-ננסוע
 וסכריכיס עמכו יקירי 6מ לכקם כזס סככי פ"כ לו סטגפ עכין ל6יזס כסיעמו151רך

 מכורך כ,ס ותומך מסייע וכל סג5רך לסמועלת יניפ למען סגונומ כממיכמ ולסייע כזסלסמעורר
 מרנ"ט: מסרי כ"ס ג' טס סיוס וכרכס. עוכככל

 41ט5. נרעק "מ"ק סלאווייציק היו. חיימ"יס

 את נומריןשש אין האמיתי הצדיק הרב אדומו"ר בפקודת משמש בתב אשר המכתבזה
 - שליטלא. ק ם י ר ט ם י ל ט.י א ם מוהר"ר בנש"קההלל

 3"ר3ק "מ1סס.ק מקר"ק". נ"י בי'אפכאן משה ",'" נס'" :מק- .קי שי ו'י'י ןי"שלמא

 פל6 6ים סמטטמ ככל כמוסו ו6ין ירוסלמי ככלי כם"ס כקי ס61 ס6מימי ומסיר נפל6 ג16ןוסו6
 סרמס ככורו 6ת 61כקם יכלמו ככל לככרו 6'ם כל ממויכ כגרול כקטן 6רס כל לעיון 1מכסילס51
 וכר3רס פירו גרולי לטגי ויפמירוסו עכורו טוכ י"לין ככרין כ5רן סו6 גר גס כי טוכמולררום
 6מ ויככיסו סמו . ימפרסס 161 ליר5יו ממכממו סמלק כרוך עליו ויכרכו ופל6 ספל6 ימפל6טמו

 : חרסומ 5ין מ6מכו ל1 סר16יסככול

 טברקערכמאן. כ8יצדשק רכס כ5סלס סרו"םירירו=



 המהבר.ההדמת

 מולהרשישפם )גו וגמן 0מ)סיגיס מן וסכרי)ט )ככורו כל6גו 6סל. וה3ול6 הסמ3מ היו5לישך
 06 כמוס"ק כר6ימ6 סזס עו)ס חיי )גו וים חייס 6גו עמ)יס ס6גו .סמול0 כס3י)55ר

 ו6מ 6ומל כססו6 סמ5ומ קיוס זס יכי) 51") ופלם"י 6ותס ועסיתס מקמלו מ15מי ו6מ מ)כו3חקוש
 3מולס עמ)יס סתסיו מ)כו 3חקחי 06 מקייס 6מ מס ס6 6מול סמ5ומ קיוס סרי מסמלומ5ומו
 ק5מל מ6י קסס ר6)"כ כמולס עמ)יס סמסיו מ)כו נחקותי ססטוק רכווגמ )פלם מוכלח רלם"יוג*)

 603י מ5וס רסכר קמ"ל רף ו3חו)י! ע"כ )"ט רף 3קרוסין קיי') 60 3עמס. נסמיגס וגמתי-סחוס"ק
 ררייט 3מולס עמ)יס סתייו 6)6 סמול0 ))מוד רוק6 ו)6 מויס ע) יס"י סירם )כן ליכ5ע)מ6
 קיסיומ )סקסומ סייך ו)6 סכל ים גמי כע5מס )מיו כ6)ו רמי יזס מגגטיו חכמיס מ)מירי)מ0גס
 ע3ילס. יעסס רילמ6 רחייסיגן משס )עג"ר גל6ס )יכ6 ע)מ6 3ס5י מ5וס רסכר מ6י רעעמ6סנ")

 ר6ימ6 טעמ6 ס6י סחר )6 סתולס )מור ע) 36) מ5וס מכ3סוע3ילס
 .3סועס.

 ע"6 כ"6 רף
 זכיין. 3מ5ו גסיס פליך ע'6 י" רף גכרכומ ע5ומס קונמ' גיוה6 ו)פ"ז תול0 מכ03 ע3ילסר5ין
 ')סס ים וספיל גלפ6 סזמן ד)6ו 3עמס לויכות רגסיס ע"6 )'ר רף. 3קרוסין קיי*) ס6 )יוקמס

 גיח6 סמולס כסכי) רוק6 6)6 סכל )6רס גמן )6 רסקכ"ס סג") )פי 6כ) סנמל6 פריך מ6יזכומ
 גן רף מטוטס יכ.גו ס) ומקיר מתולס עטולס ר6עס י*ג ס)' מ"מ מס' פ"ח פטק סלמכ"סרסגס
 3גייקג כ6קלויי ממ-5זקשמ%ל6 ספיל וע"1 )יג6 ע)מ* 3ס6י מ5וס סכל 6כ) מ5ות )גסיס רים סגסע"6
 סס- כ6י)ו רמי וזס לכנן מכי ר6חי ער )גכלייסו וגעלין לכגן 3י גכלייסו וכ6מטיי כגיסת6)3י
 עמ)יס סוי לסק כווגן וזס סכר )סס ים וספיל כמולס עמ)יס רסס כיון סקרוסס סמולס)מף
 6)פזל 6"ל ע"כ51וה6 קי"6 דף ככמוכומ הגמל6 רכלי גיח6 זס ו)פי ))מור רוק5 1)36מולס

 כ) וכו' סהולס מן מקגס )סן' מ65מי לכי 6") רקמ5טעל רחזייס כיק וכו' חייס 6יגן ס6ל5ומעמי
 מע)ס מגכטיו חכמיס מ)מירי וסמסגס חכמיס )מ)מירי פלקמטי6 וסעומס חכס )מ)מיר 3מו.סמסי6
 מ6י חייס 6יגן רסן סכמוכ מן מכי6 6)יעול ל' ס6 )י וקעס 3סכיגס מרכק כ6י)ו סכמו3ע*ו
 6יפכ6 מוכח. 6)עזל ל' ססכי6 ספסוק מן 6כ) מקגס רים סכמו3 מן י6י' דים 6ממ סן יםתקגס
 6ין סקדועס מולס )מרו ר)6 מסוס חייס 6יגן ס6ל5ות עמי 6)עזל ל' רכווגמ גיח6 סג") )פי6כ)
 עמ)י' סתסיו מ15מ מם6ג )6 6כ) רוק6 סמולס מן הקגס מ65 )סכי ע)מ6 כס6י סכל)הס

 ודו"ק. כמולס עמ)יס תסיו וכזס מגכטיו חכמיס )ת)מירי )ימן רסייגו חייס )סס ים וספיי3מולס
 .סלכס דעסס לו6ס 6רס 06 תילס 6ין קמח 6ין 06 ס)יסי פלק 6כומ חכמי גמגו סטימןוזס

 סלכס רעסס 6ף מגכטיו חכמיס מ)מירי מסגס ר)6 16 )מד ר)6 מטממ6 פלגטס )ו ו6יןמ5ומ
 ו)6 כע5מו למר ד)6 מולס 6ין 06 סעעס וזס )יכ6 ע)מ6 כס6י מ5וס רסכל פלגטס )ו 6יןמ5ום
 מס גיח6 זס ו)פי סקי*ן. סמסן וסמחזיק רס)ומר גמ65 קמח 6ין מגכטיו חכמיס מ)כרלימסגס
 סמולמו )ימסכל זכו)ין סקרי' ז") לם"י ופילם 63ס)יך ויססכמ 6%"ך זכו)ין סמח )"ג רכליסר6ימ6
 ג'ח" סג"ל )פי 6כ) נאמס 31ו)ין ע*י יססכלס)

 סמולס 'כמכ נאס ר6ס לסש )כר )מרן ויס
 ר)6 סוין רסגיסס )ך )ומל סקר" )כך המחזיק מן -גדו) רס)ומד 6מיג6 סוס ז3ו)ין קורסיססכל
 חכמי' מלמירי סמסגס מי רסייגו סקרוסס כמולס סעמ) ו3ין,מי סקרוסס סחולס ס)מר מי כיןיו)וק
 כעו)ס עכל )סס ים )עמס עמ) 15 )מד ר6ס מ5ומ מע6ל יותל כתולס כח ים רוק6 וזסמגככוו

סזס



נ המחכרההרמת
 מס ממם ו6ין סגר לסס י6ין רי )6 חכיריו )קכטר כרי לסמס ס)6 ח"ו עוסקין 06 36)סש
 וכ*- י"ס ע"כ ג' וף כפסחיס סתום' פסק סרין תס גכר6 ם)6 לו גוח לעס1ת ע"משומר 16 וכו' סעוסס י"ס ע"6 י"ז רף כרכות כתוס' 6ית6 סדין וזס גכר6 סל6 רגוח 6)6סלמר

 י"ס ע"כ כ"נ רף כגזיר סתוס' פסק הרין 11ס גכר6 ם)6 לי טח 6חריס לקפח כריר)ומר
 1)6 מ6סכס ל6 לקייס כרי כתורס עוסק י6יגו "יוכו'

 מיר~
 חט6תו על לסוסיף 6)6

 וזס נכר6 סל" לו גוח ל13 כ61ות מג) מגע ל6 סעוכר סייע ס6ע"פ זרוג1ח לו געסי סנטתפמע
 סעוסק וכל י"ס ע"6 ז' דף תעטת כתום' ועיין וכו' לעולס י"ס ע"כ כ"כ כסוטס סתום' פסקסוין
 עס ניח6 זס לפי מעלס. מעלס לעלות סספעס לעסות זס כתולס גח ו6ין כפירס חיות ו6יןתו'

 י6מר 6ף 16 ככור כו לגהג 5ריך 6חת סלכס 16 6חר פרק מחכרו סלומר ססי כפרקר5יח6
 6חת16ת

. 

 למר סל6 יסר6) מלך רור ומס וחומר קל רכריס וסל6 וכו' ככור כו לגסנ 5ריך נשכ
 6חפ סלכס 16 6חר פרק מחכרו סלומר ומירעו 56וש רנו קר6ו נלנר רנריס סגי 6ל6מ6חיתיפל

 ככור כו לגסג סלריך וכמס כמס 6חת על 6חת 6ות 6פילו 16 6חר רכור 16 6חר ' פסוק6י
 סגי סיס כרור רכסלמ6 6חת 16ת על 6.כ6 ק" מ6י קסס ויוהר כלכר פירום מ6י קססולכ6*רס
 נעכח ל6 רזס יויעין 6גו מגיין רכו לקר6ו 5ריך רגמי 6חת 6ות על 6כל קר16,יכו לסכידכריס
 חיות 6ין ולמו 6ף תורס כוכרי ממם 6ין ס5מק מן ל6 לומר "וס ר6ס סג") לפי 6כלמווו
 וכוור מע)ס. מעלס )ע)ות כסמיע' כח ו6ין כלכר ססמע ססמוע' גם6ר 6)6 מע)ס מע)ס)ע)ות
 )הכי6 אם כסמיע' ככח ו5ין כלכר רכריס סגי 6ל6 כם6ר ל6 מ6חיתופ) רלמר מס ססמוע'ס"
 רכו קר16 ו6פ"ס גכין וגקר6 ססמע זס מרכר 6חר רכר מכין יסייגו סמע ם)6 מס חיםיכר
 ככח וים 6חת 16ת 6פ.)1 ס6מיתי 5ריק רסו6 רסייגו מחכירו לומר 6רס ולמיאשה~-ס כמס 6חתע)

 ו)היות רכר מתוך רכר מכין רסייגו מחכרו סמע ס)6 מס חוסיס רכריס וכמס כמס )הכי6כסמוע'
 וכמס כמס  6)6. 5חס 5וס  מחלרו  למר ד)6 ככור כו )גסנ ד5ליך וכמס כמס 6רעמ על גכיןגקר6
 הפסק רזס גר6ס ולכ6ורס ככור כו )גהנ 5ריך סרין ומ5ר רכריס )כמס גורס וגמ55!"מ145584רכרקם
 גרס רחכרו ככוו כו לגסג 5ריך ג"כ ת1רס כוכרי ומי כמחון )ממון סגירס וכר 6מרינן 06תלי
 ר6ס ג"כ תורס כרכרי דמי כמנוון )16 לממון סגורס רכר גימ6 06 6כ) רכריס וכמסלכמס
 הגורס יכר רכריס וכמס כמס 6)6 רוק6 6חת 6ות גרס )6 וחכרו 51ף 6חת 6ות מחכרו)מר
 6כל רכו )קר16 5ריך רכריס סגי )מר 6רס ר6ס רוק6 וגמ65 וכריס כמס )מר כ6י)ו ממם)16
 סתום' רסגס כזס זס ת)י ר)6 גר6ס כ6מת 6כ) כרכו ככור כו )גסג 5ריך 6יגו 6חח 6ותפ)
  כר3ור 5פי' רינ5  רסס סיכ5  רכל לפרס וגר5ס  וכו' סימ5 05 ייסר  ר"ס ע"6 ק' וף קמ6ככ6
 סרכ ככית )מעטס )ס)כס פסקתי 6גכי רסגס מח6 זס )פי סס. ועיין כגרע5 ול5  כמעססססי3
 ומפגיגי' מפז )י יקר יר"ג ס5ריק הנ16ן, ס) ענוותגותו ומחמת תירס רין סס סיס "סר 6ספניןרק"ק
 סמ5ע ק5ר 6ך ע5וס פלפיל ולפלפל )סוסיף מים ו6ף )פסיק גם6)תי ס)יט"6 אבלי מו'וסכקסאס

 סריכור חמיכ ל6 כ"ר כתוך לחזיר רמ5י רסיכ6 רכר סל רכללו פסקתי סיכר ותמ5יתטספתרע.
 י' כסימן כספרי ועיין מעסס כס 6ין וססתיקס סתיק 06 6)6 מועיל )6  רסרי3ור מקוס.כמעסס
 מם:חת ל6 וזס 6חת 6ות 6פי)1 מחכרו )מד 6רס ד6ס נ"כ כת1רס סכ)) וס לומר גוכ) 6"כורווק
 1)6 כריכור רוק56ל6

 ע6 כמעסס חמיכ 11ס ויג6 קס כ6י)ו רמי 11ס ריכיר כרי תוך לחזור יכ1).
  טלי5ס 6'סת)ק6 סנ"ל כ))ין לפי ככיר כו לגהג 5ריך לכ"ע 6חת 16ת )מר 6רס ר6ס וגמ65כנרמ6
 6מ6י כגרמ6 1)6 כמפסס חסי3 3ר3ור 5פילו ריג5  רקס סיכ5 רכל רפסקו סג"ל ססים' עלפלומס
 5פילו  רינ5 וקס כיון נוחול 1נוחלו וחזר לת3ירו ס"ח סמוכר ע"5 פ"ו  רף  3כסי3וה-  סמו5ל6מר

-
-ן34רנוי



 י המחברהמרמת6
 5ליך סכי כל16 ןסנס למרן נר6ס סיס ולכ16רס פטור 6מ6י כנרמ6 1ל6 כמפסס חסונכוטר
 6יט סטר. רקנין מסיס ע-6 מ"ח רף נקירוסין סטפס כמכו סמו0' למחולי יכול מ6י רטפמ6לסכין
 ושנס זכי' מ"ס כפ"י וסרמכ"ס 16תו למח1ל יוכל םל6 סר6סין כח לספקיפ 6ליס 1ל6 מררכנן6ל6

 שעס מסיפי פרק ככמוכומ מכי6 ר"מ כסס סר"ן 6כל ררכנן סטרומ רקנין מ0כיס ז"3וסרי4ף
 נופו סעכוך סל1ס פל למל1ס יק סעכוריס ססני לפי למחול יכול מר16רי'מ6 סמגירמו 6ע"פ6חר
 ערג מגין יפ*ע ל6 ה61 06 נכ0יו עג וסענור ססעכור עיקר 1ס61 לפרוע מחויג ססו6 לוסם)

 מגירס כר )16 ס)וס על למ)וס סיס סנוף וסעכוו ניס ערנין *טן 6יניס רכר גכ0וסיוכר6מריגן
 ומחלן חזר כי 6כל פקפ ל6 נמגר ס6יגו ו6ע"פ נ)נר גכ0יס סעכור 6ל6 נמכר 6ינו עלכךסו6
 6ע"פ ליס כסמת ומיסו ערכ ממן 6ל6 ס6יט נכ0יס ספכור פקע וממיל6 סנוף סעכודפקע

 זמן סכ) . הו6 זס כענין נכ0יס סל ערכומן סעיקר לפי פקע )6 נכ0יו סעכיר פקע ניפיססעטי
 םל סעכור6 6ף סמ)1ס מחממ סנפקע זמן כל 6כל מסס ויפרע לכ0יו סירד סלוס ימ65םל6
 רסריכור סיכ6 6)6 רחיינ המי0' פ0ק רסיג6- סג"ל קוסיומ כלל קסס ל6 ר"מ לסיטמ גפקענכ0יו
 פקע רממיל6 6ל6 מעסס פסס ל6 ע5מו מ5ר רסריכור רסמ61ל כןיג6 6כל מעסס עסס ע5מומ5ר

 רמכירח 6מריגן 04 ניח6 רוק6 סתירון לזס נמ65 כןק6מר סמו6ל 6מר ספיר לסכי סגיףסעכ)ר
 סג4) 0כרו כפ5מס וסמו0' סנ"ל קיסיומ נם6ר מררכגן סטר ןקנין רמ6 06 6כל ר16ריימ6סטרומ

 כמיך לחזור ןמ5י ןסיכ6 כללין לפי 6כל כלל סג"ל מירון ליכ6 6"ג מררכנן 6ל6 6ינו סטרוקגין
 כס 6ין וססמיקס סמיק 06 6ל6 מיפיל ל6 רסריכיר מסוס כמפסה סריכור חמיכ ל6 ןיכורכרי

 06 6ל6 מופיל ל6 ןסןיכור גמ65 כ"ך נמיך לח11ר מ5י ג"כ סמי6ל םל כרינ6 ןנס ניח6מעסס
 חזרס סייך ל6 ןמום'"סנ"5 כןינ6 6כל כןק6מר סמ61) ק6מר לכן מפמס כס 6ין וססמיקססמיק
 6רס! ן6ס סנ"ל לןכריני  סררינן 1ר1"ק כןפ0קו פסקו ספיר לכן מעסס פסס כפ5מו רסריכורגמ65

 כמ0ירמ, לעסומ ס6רס כל 51ריך סנוף חיומ לפס1מ ככח ים כםלימומ מ5ימ פסס 16 לסמסלמך
 6ימ6' סמיני כפ' )י רקסס פ5ומס פ)י6ה 6י0מלק6 לפ"ז המ5וס מכח סנוף כרי6מ יסיס מס*כןנפם
 6מ6י ו' לפגי ויממו 6ומס ומ6כל ל' מלפני .6ם 1ת65 6מס 15ס 65 6סר וכו' 6סרן כניויקחו
 0כורין סיו רהס גימ6 ו6ס כן )1מר וחלילס חלילס זרס 6ם לימן ן6סור יןפו ןסס טמ6 06ממו

 6כ5 ימט6 1ל6 טוכ יפס1 '6סר 63רן 5ןיק 6רס 6ין ה6 ס6י כולו מ6י סוננין סיו וססןמומר
 6סרן כני ןמפסס נמ65 סגפם כמ0ירמ ןסייגו כסלימומ ה' מ5ומ לפס1מ ס6רס כל ן5ריך סלללפי
 פ5מס מ5ר ןהס נמ65 נו15ה סיו ל6 כ6ממ סגפם כמ0ירמ המ5וס 6מ ופסו מ5וס ןזס 0וכריססיו
 ל6 6סר המיס"ק כוונמ 11ס מ15ס זס ן6ין כיון הגיף חיות לפסומ כמ5וס ככח 61ין חיומ להס6ין
 6ממ מ1רמ כי ורו"ק ר' לפגי ןיממו ונם6ר סגוף חיות סנקן מי ליכ6 ס' 5וס סיס ןל6 6מס5וס
 גו5וה זס 06 ילכו 6סר סררך 6מ לסורומ . חכמיס כמלמירי לדכק ס6ןס כל 5ריך לכן לפנ"ךנר6ס
 יס קייפמ וכ6 סמפ סמועס מס 11"ל ימרו כפ, ז"ל רס"י ןפת להכין לי געו6 וכזס מ15ס ל1616
 6מ ס' ה51י6 כי סמע ןסמופ' 6ימ6 כמוס"ק ס6 לסו קסס מ6י לי וקסס פמלק ו"לחממ0וף
 פמלק ומלחממ סוף יס קרי6מ ןסמפ נוס1ס כ6 ןלכן ק6מר מ6י לי קסס ויומל ממ5ריסיסר6)
 ז" רם"י קוסיומ מח6 סנ"ל לפי 6כל ממ5ריס יסר6ל ה51ו6 כי ןסמע 76פכ6 6ימ6 כמוה"קסל6
 וע"ז ככימו 5ריק לסיות ןוול ןכ6 מוכרח מס מפני ממ5ריס יסר6ל סו5י6 כי רסמפ 6ממןסן
 סיס םל6 כספס מוף יס קריפמ סיס כמ"ס סןכק כסעס 0יף יס קריפמ רסמע - 1"ל רם"ימירן
 ככימ 5ןיק ריסיס מסכחמ י)6 נמ65 סנעחמס 6מ נו5חומ 1ל6 פמלק מלחממ סיס כמססרכקו
 6מר יסורס 6"ר פ"כ ק"ה ןף כסכמ סגנור6 רכרי לסכין נוכל וכזס ורו"ק וכ6 סיה מוכרח)כן

רכ



 ר- המחכרהמדכעז
 דנוסמע ז"ל חגמיגו לסכין קסס ולכ6ורס כחייו לקיכרו ר16י חכס םל כהספוו סמתע5ל גלונ
 דסגס ניח6 סג"ל לפי 6כל 3חייו לקכרו ר6וי כהספדו דמתע5ל כיון הרכס מ5ות ע0ה 06ד6ף
 סמו על גקר6ת ולכסוף הקכ"ס ם5 סמו על גקר6ת כתחי5ס ע"6 י"ט דף זרס כעכורס6ית6
 ד' תורת הלומד 6דס ד6ס הנמר6 מן וחזיגן ולילס יומס יסנס וכתורחו חפ5ו ד' כתורתסג6מר
 61מר גנינית סהר 6ת עליסס הקכ"ס סכפס מלמר ע"6 פ"ח וף כסכת 6ית6 והגס סל1תורתו
 ר5ה ל6 6רס ד6ס וחזינן קטרתגט תס6 סס ל16 ו6ס מ1טנ התורה 6ת מקכליס 6תס 06לסס
 6הר ים סיא חגס םל כסספרו המתע5ל ס6דס 061 כח"ו לקוכרו הקכ"ה ר5ס סתורה 6ת)קכל
 לפרס ושר-גר6ס כחייו לקיכרו ר6וי סמו על נקר6ת חגס כתלמיד וגיון סתורס 6ת לק3ל ר5סל6

 חגס כת)מיר לוכק 5ריך סיס סתורה 6ת לקכל ר51ס %ס ר6ס סתורס 6ת לקכל ר5ס )6'"סר ים סימן *סו סמהגס מי ו6ין פרנסה ל1 ד6ין רנד 6ל6 מת חגס רתלמיך ל16 הנמר6ןגווגת
 יסר56 גסרי וטיחט ודו'ק. כטיו לקוכרו ר6וי הגי מסוס ל16 16 מ5וס גקר6 ר~ס 6ס לסורותכיי
 ן' יר6י גרכרו 6! סנן 3ה 6ותן ו~גס ידן על עוזר הקכ'ס ולפיגך וחגמה תורס 3רכרי 6)6איט
 לנקם . כ6סי לכן 0מו 0141כי ד' ליר6י לפניו זכרון כספר ויגתכ ויסמע ר' ויקסכ רעסו 6ל6ים

 וחלילה ח)ילס סמיס לסס הגל סיס6 ומחסכותיגו לנע 6ת סטחך רחמיס מל6 56 6תס גימהקנ"ס
 כגפי תחת ומן סע51ס; מן לטוררגי כק0ס סונ6י םל קפדנווהו עולס ם5 ~כיט הסקר. מגת'סגה-ה
 סוג6י ויר6ו לטוכס 6ות- עמי עסס ססגינה גגפי תחת קרכנו הקכ"ס 6כי םל ענוותגותוססגינס
 ססקר מגת וסס ססכיגס פט רו6ה ס6יגו מגת והס תקוס תהי 6ל המ5סיגיס הידועיס ולסוג6יויכוסו

 ססגינס פני רו6ס ס6יגו סס לכן סקר סהו6 6חר .כ6ל ומורס ה6מת כ6להי גופר. סקריסהמוכריס
 יע0ו 65 יסר6ל ס6רית כסס סגתוכ יסר56 כגלל ו6ינו עיני לגנך יכון ל6 סקריס רוכרגמ"ם
 יתערכ םל6 עך )כדו וטוטלג מונדל לסיות 6דס גל 5ריך לגן מתק5ריס וימיו גזכ ידכרו 1ל6עעס
 ס5רעת כגנע ססמר 161מר כתורס מ(היר זס ענין ועל סרע 1לסון סלי5גות 0ה61 סרסעיסכסיחת
 .סגכו6ס 5מרוס 6ירע מס התכוגנו 6ומר סו6 סרי כירך למריס 6להיך ס' ע0ה 6סכ 6תזגור

 והי6 היס מן לס5ילו כע5מה וסגגס כרגיה על ונידלתו כסניס ממגו ניולס ססי' כ6חיהסדיכרס
 סנ6מר ה6ל1 הדכריס גל על הקפיך ל6 וסו6 גכי6יס לם6ר סהסוסו טעתס 6ל6 כנטתו דכרהל6

 סמרכיס הטפסיס הרסעיס 6דס 5כגי וחומר קל כ5רעת געגסס מיד 61עפ"ג מ6ד עניו מקהוה6ים
 גדי עמסן ומליכר מיסיכחן )התרחק 6ורחיו לגוין סרו5ה למי ר6וי לפיכך ונפל6ות נד1לותלדכר
 ח6למגס סנ16 כעגין ה5דיקיס כנגות לספר נ6ין יך ומת1ך דכריס כרוכ גסיל וקול סנ6',גמגין סכ6י כדכרי מרכין כתחילס סרסעיס הל5יס יסיכת דרך וזס וסגלותס רסעיס כרסת 6דס יתפם.ם65
 כרכריה' וופי ולתת כנכי6יס לרכר סרנל )הן יהיק גך ומתוך עתק 5ייק על הדוכרות סקר0פחי
 ליכר כ6ין כך ומתוך כגכי6יו ומתעתעיס_ דכריו וכוזיס 6לסיס כמל6כי מלעיכי' ךסיו 0נ6'געגין
 והרי 6להיס ר' על גן לא 6סר כיכריס יסר56 כגי ויחפ6ו סנ6' גענין כעיקר וגופריןכ6לסיס
 ססלגס לסוגס פיסס כסמיס לסית להס נרס מי כ6רן תסלך 1לסוגס פיהס כסמיס סתי 616רה61
 ויסיכת ס6רן עמי 0ל גנסיות ויסיכת קרנות יסיכח )הן סנורמת סרסעיט סיחת סי6 וו כ6רן-תחילה
 סיוכר 6ך י' ה3' ט"ז פרק 5רעת טומ6ת כסלגוח כרמכ"ס ועיין סגר סותי עס מסת6ותכתי
 זר 56 6יזסו גגר 65) תסתחוס 1ל6 ור 6ל 3ך יסיס 65 16מר סגתוכ ועליו ימיס מ6ריך6מת
 עסס יל6 6ף גסיס ת16ת 3ל5 יס מסתמ6 עכירס הרסורי וגמס גמס דים כסרו 6ת"גחים 3ל3 סרע י5ר סים ומי ע"כ ק"ס דף כסכת כד6ית6 סרע י5ר ~ה 16מר סוי 6רס םל כנופוקים

 מעכירה קסו עכירה הרהולי ע"6 כ"ט רף כיומ6 כד6ית6 מעסס םל מנ1פו יוהר ק0ס רזסמע0ס
 ?6מגס



 המחברהמרמת-8
 גכוגיס כמורס 1:'ל כרם"י רל6 5חר טטס כתכ 1"ל סרמכ"ס ס6לסי ?פילש1ף סנולס מ16ר6מגס
מ6ר. גפ)6 פירוס כפירוסו 31י מעכירס קמין טכירס סרסורי 6מרס ירטס ככר 11"ל ח' פרק ס)יסיח)ק

 סכ6רתי כמו ס)1 סחמר 6חר סגממכיס סמקריס מ5ר ימרס 6מגס כסימרס סס6רס 1ס61
 15רת1 6חר סגמסכיס ס6רס מסנילת סי6 סמחסכס 6כל ככסמיוסו רק מרי יעסס ל6,סס6רס
 מלנ סי5ר 6ת לנרק 5ריך כור6י סמורס רלרטת ח)ק'1 סכטגי כגככר ימרס וכפכרס כמריוכסיחסוכ
 ורכרי- ורדס רליס מטעיס רכרי 061 סכיכוריס כטג6 פגי כמנחת כ6 6ני וסגסכמוכן.

 סס חגמ"
 פמי כגי- לפני כ6 6גי ופתס גפ)6 ספר לסופים כועתי נכוגיס רכריס כס ימ165 6061חודס
 יח נוול וטפס מנ*ריו מסס- סמו קר6סי מס מפט מבחורע משה קמי קר6תי 6פר וסכספיי
 כל6ס ממס 6הגי ד6מר מכחוליו מקס מקרת גין כן יסומפ ויפן י"6 כמוכל כתוס"ק 5ות6רסנס
 קג6מר ולר כ)6 לם6יל 6ויל רניס קמיס מלס ומותינ כל )יי 6"ר ע"6 ס"נ וף כנמרונק61ית6
 פמס יפס ם)6 מספר וסכתוכ ~כר כן לו סיס ול6 וכו' מכחיריו מקס מקרת גין כן יעמעויפן
 מכר*ליו מסס מטר5 ססיס כיון סכתוכ 6מר 6כ) ~ס יופט וככר מכחוריו מסס מקרת 411םיסומע
 כיר6 יסיס מקוס געגם רוק6 ווס סלכס כמורס רסוי וס רכר נס 6רוגו קמי ליכר לו סיסל6

 למר סל6 כיון ס6מיתי )5ריק ט5מו 6ת לי*ח~יק מותר סיס ירקפיס כיר6 סיס 06 6כ)זממס
 ~מגי תרי לי' %ח לריק יסוס כנין תולרות 6לס י"6 גח פ' ס~סר לסכין גיכל וכוסמרספיס-

 תמי-
 ווור וזר6 ומסס ויר6 י6כרסס ור6 כמו לכלוס גחסכ 6יט 6חוגין נררין 6נל ניורותיוסיס.
 רס" ע) ונס לנג6י 16ת1 וורסיס 6מ6י )סכח 16ת1 ווורסיס ר6יכ6 כיון ס~סר ועת לסכין51ריך
 י)שו ס63 כוי רספ סל לכית יכ6 כנון ל5ריק ט5מו 6ת לחסכ רנעתר סנ"ל )פי 6כל קססנ"כ

 6)פ סתוס"ק כווגת ר~ס ~מני תרי גח גח למס ס~סר קוסיות ל"ק וקוכ גיח6. סרטיסמ5טםיו
 סיס. כרורותיו רוק6 6כ) סיס תמיס 5ריק 6יק יס61 5ווח רגח נח סל סיס מססג ר~ס גחתוליות
 ריכ31 כרי לכ)וס גחסכ בט5מו סיס 6כרסס קל כרורו סיס 06 6כל ממטקיסס ילמר סל6 כרי115ח
 גמ5 )כלוס כט5מו גחסכ 61ינו לנג6י נור6ס סיס ם115ח רמס ולס"י ס~סר כווגת 11ס .מ6כרסס3למר
 סמוה מטיר גו)ו 6ג5י כי- מכחוריו מסס ספרי קר6חי )כן ריוך ויר6 ימסס ורר6 ר6כרססרר6

 יל6 כרי ר' כחיר 6גי כי ל115ח 6)6 6חרת ט5ס 3י .6ין )כן רמנמס וסס רליט6לכר(סק
 כחסיו סרכ 6כי 6דוגי מקפחתי. מלס5ינ 6מגט כ) 6מרתי וסגס ורו"ק: סרטיסממע*סס -))מי
 תי' גאלדה מ' ס5גיטס ו6מי זילברנלאפ צני אר" מו"ס כקס"ת וכו'נתורס סמו*

. 

 נ18ל )י . סיקר 61חי
 נש מאיר מו"ס' כקם"ת וכקי סחויף כתורס סנרו) סחסיך . סרכ כמגיס ורך כחכמס 6כומפגיגיס

 6מש גקר6 טרס לטוכ מס6ל כ) ויסיכ )ו ים 6סר ככל וית' ית' סקס כרכת ויסיס קרגיירוס
 ככיסנ סייתי 6סר יך"ג ונס )רוחס לפגי פתוחיס וספריי ורלתיו סגס כמסך ככיתו סיס 6גי6סר נ-" זיידמאן בעריש דוב מו"ס כקס"ת ס6מיתי סחסיך סנ' סרכ תכל חמרת מכל )י יקר יך"גונס
 גוטמ* יסיס 6מר פ)יון פגי 6ח)ס סג"ל נפר נפע מו"ס כס"ת )יגטסין מק"ק סחסיך סנכירס"ס
 6מן. מטוט"פ ולטסות לסמור 1)למר ))מור סג") וט) ט)י תחול י' וכרכת ירי כמטסי ל~כניטלי

- ומט"ט. תמוכס חכמס סל יסג)ית יכלסוף  . תרגיט. סגת כמרכר פ' 
. 

. 

 1ילבדבלאמנ צוני שדיי מו"ה כקש"ת הרה"ח מו"ר לא"א בן כ"שזץהבחור
 התנץ רבינו על הכבוד ופחיתות חירופים נתבתי כי לחשרוני וחלילה חלילה רבדעמודעה

 הלשון כל אלא א' בסימן וצ"ל הר"ן ה"ה ההלל את עליו גומרין אין הצריקהגאון
 . שלמה. של יס וו"ל שכצ"ל היה הדפום ומעות יש"ש מהם'לקוח



 מבחהריו %ן סימן התשהבה ש%להתמשה

 %סשן
י:. סמשרסס סיייק סנ"ל סנ6יו מיינמש%לה

 ק6)יס. לק"ק 6נ"ר ס6רן חונ ע4 .
 נקירוסין ' ענירס לדנר סליח 6ין דקי"ל%
 לרכר סלימ ר6ין כיון 6מריגן נר ע"נ מ"נדף

 כלל. מם)ח כ6ן 6ין כ6ילו סו6 סריעכירס
 מסלח ים עמרס כו ר6ין רעלמ6 כסליחות36ל.
 סליח' ר6ין רילמ6 16 עכירס. כו ר6יןלסליחומ- עכירס כיס ר6ימ סליחומ כין 6ימ6 זסוילוק
 רעלמ6 כסליחומ סמסלח מעסס ים עכירסלדכר
 6מי סמורס חייכס מסזס ורק עכירס כו7*ן
 רכרי סמלמור ורכרי סרכ דכרי מסוססס)יח
 ים עכירס לרכר ס4ח נ6ין 6מלינן 6יג.מ' ונפק6 מ6ליו. כעוסס ש6 סרי %6 סומעקמה
 סמורס חייכ' מס"ס ורק סמסלח -.מע::כיס
 נמ65 ולפי"ז פומעין מי רכרי סמלמוריכרי סרכ רכרי מסוס לעסומ לו סיס ;ן6הס)יח
 סמסלח 6מר כנון כסליח חסרון רליכ6רסיכ6
 ל6 וססליח זס סכריר סור לי וסכ6 465סליח
 ננוכ ססי' 1נמ65 סמסלח סל ססי6 ום3רלע
 ולכרי סרכ דכרי מסוס כסליח חסרון ליכ*6"כ

 נטכ. ס0י6 סמליח ירע רל6 כיון וכו'סת)מיר
 מסוס סו6 ססליח סמורס חייכס מס מפטויק סמסלח מעסס רים כיון חייכ רסמסלת .סריןו5נג
 כם4ח חסרון כ6ן ר6ין סכ6 6כל .גם)יחהסרון
 ר6יכ6 רסיכ6 נימ6 06 6כל חייכ.סמסלת
 סרי 6ל6 כלל סמסלח מעסס ג6ן _6ין)מכירס

 כין חילוק 6ין 6"כ מ5ליו עוסס - ,ג45לוש"
11

 כ5ן ו6ין מעסס _עוסס רסו5 ירע לל6ידע
 : 0נ6ון ירירי -רכרי עשג גלל. סמסלחמעסס

בעזהשנ

 נמסנס ע"6 ע"ט י9 נ3"ק ניסינותשובה
 נמנו וכו, סכעליס כרסותננכ

 וע%ן סס. כרס"י ועיין לכ"ח: 16 כטלככורומ
 ולליסנ6 וכו' כני לככורומ נמנו ר"סכהום'
 לככורומ 0ננכ נמנו כקונערס ספירס6חרינ6
 סני. כמסיכמ סננכ רממידיכ עיקר סו6כנו
 לרכר סליח 6ין 60 כמסיכס מחייכ ו6מ6י61"ת
 ג6יסור6 ליריס ר6מי ירעו ל6 רסנסו וי"לעכירס.
 רמפורס ליסנ6 וכין סלו. ססיו סכורין6ל6
 לרכר סליח ר4ן עעמ6 ע"כ י' רף רכ"מכפ"ק
 סרכ ודכרי סו6 חיוכ6 כר רסליח מסוסעכירס
 לליסנ6 וכין סומעין. מי רכרי סמלמורורכרי
 כעיר6י

 עכיר.
 סייך 6'ן עכיר ל6 כעי 61י

 כ6ן 6כל יע13ר סססליח יורע 6ין ר0מסלכ6ן
 סלו. ם610 ס3ר ם610 מ6חר - סיקח סו6יורע

1ע%"ג1.4לפ1"ן
 6ין ר6מרינן רס6 לפסוט נוכי

 ל6 ר6י סמסלח מעסס יס עכירס לרכרסליה
 פסקו 6מ6י סמסלח. מעסס כ6ן ריס סכינימ6
 כיון ססליח ירע רל6 6חר חיינ רסמםלחסתוס'
 סמסלח .מחייכ 6מ6י 6"כ סמסלח .מעפזרליכ6
 מרכרי נר6ס ע"כ 6)6 כלל מסלח ליכ606

 עכירס לרכר סליח 6ין ר6מרינן לס6סמום'
 6מ: סמורס . חייכן מםזס ורק מסלח כ6ןים

 כס)יח תזסרון וכו' סרכ דכרי מסוסססליח
 רל6 סיכ6 6כל וכו' סרכ דכרי מסוס6יכ6
 סייך1
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 רל6 רסייגו וכו' סמלמיר ורכרי סרכ יכריסייך
 כי*ן סמסלח מחיכ ספיר מס"ס ססליחירמ

 וכן ליכ6. כסליח וחסרון 6יכ6 סמסלח.רממסס
 מ"כ מ"כ רף קירוסין כמם' לסרי6 סמום'פסקו
 סמום' כפסקי וגס וכו' ממל 6מ6י ר"סכמום'
 לרכר ס~ח ריס פסקו מ"ט רף וככ"קכקירוסין
 ימיי"ס. ס6סור יורמ ססלימ ר6ין כמקוסמכירס
 קפ"כ כונק כס"ך סלוחין סלכומ כחו"מומיין
 סמררכי פסק 11"5 סמררגי כסס מכי5 6'סמיף
 ל16 רסליח רסיכ6 מוסר'מ כסס רמ5ימ'פ'ק
 להמרו 6חר 6מר 061 סולחו. מחעכ חיוכ6כר
 ססי' וגמ65 סלו ססו6 פלוט מממ סור ליקח
 סולחו גמחייכ גמכוין ולגגוכ סלו ס" סל6גטכ

 ססליח רס6 ססליח כמכרכמ סור סלכ6חריומ
 מיימוגמ סנסומ ונס ימיי"ס. בטכ סכא6 ירמל6

 זס לרכר טמס גמן וסוחפין .סלוחעכסלכומ
 חיוכ6 כר רססליח סוכ6 רכ"מ כפ"ק סלסוןכזס
 לחנירו 6רס 6מר ו6ס סולחו. מחייכ ל6סו6
 סל6 וגמ65 סלו ססו6 פלוגי מממ סור ליקח
 סולחו גמחעכ גמכוין לגגוכ 6ל6 סלוסיס

 סססליח רכיון ססליח כמסיכמ סור סלכ6חמומו
 רכמ"כ ח5ר כמו חסוכ נגוכ ססי6 ירמל6

 .ל6 כמי ו6י מכיר כמי ר6י ו6מ"ג כסמומיכ
 מכל כרור סרכר סרי ינמי"ס. מכ"למכיר

 ככ,ימ סמום' ונס סמםלח. ממסס ריםספוטקיס
 וי"ל כמכו וכו' מכיר כנמ 6י כר"ס מ"כ י'רף
 ליס סוס נגוכ ססו5 יורמ ססימר ס6יןכיון
 יוסף סגימוקי 6מגס כס. מומיכ רכמ"ככח5ר
 גמגו וכו' מסכו סיס כר"ס סכימי פרקככ"ק

 סכסן טסכי6'5נגכ 1"ל רס" פירס כטלככורומ
 סכורין סיו וסס סנגכ למקוס סס ל6חריס16
 סכסן טטור סכמליס כרסומ וממ סלוססי5
 סו5י16 6כל נופיס מגגכ מריף רל6סמוסכו
 5"ל. רכריו לפי סגגכ. חייכ סכמליסמרסומ

 רקיי"ל ו6מ"ג סליחו סו6 רכסן מסוס חייכנגכ
 מכירס לרכר סליח6ין

 ירמ רסליח סיכ6 סייגו.

 סרכ רכרי למימר ר6יכ6 ר6יסור6כמילמ6
 לליכ6 סכ6 6כל סוממין. מי רכרי סמלמורורכרי
 ז"ל, ס6חרזגי'- וכמכו סולחו. ומחייכ סכילמימר
 מ"כ י' רף 6וחזין סגיס רכפרק גכוןר6יגו
 ס"מ 6י ין6 ירימס כמ רל6ו ח5ר גכי6מריגן
 סליוה' מ5יט 6"כ 6ימרכי סליחומ מסוסח5ר
 כמו ססי6 ח5ר ס6גי קסי6 ומ6י מכירסללכר
 קירוסין וכמסכמ סליח ויס כרכר יורמס6יגו
 ~וריס ססרט מל גמגס ל5 ררור 6מרנמי
 ו6מפ, ממרס לרנר סליח 51ין סרנו סיו6נלפי
 גסר6ס כעכר ופס כרכר יורמ סש ל6סיו6כ
 , מימס. לו חעכ ססיס סמלך ל1 ססלחסספר

 ירמ -ל6 רססליח 6חר יוסף סגיעוקי פסקמ"מ
 ססליח' ירמ רל6 קסס ולכ6ורס ססליח.חייכ
 סרכ רכרי סייך רל6 .כיון ססליח חייכ6מ6י
 ירמ.ן רל6 כיון סוממין מי רכרי סמלשרורכרי
 מכירס' לרכר סליח ר6ין ר6מריגן רס6 מ"כ6ל6

 כמוסס סו6 וסרי כלל סמסלח ממססכ6ן
 "ס גמ65 ססליח. 6מ סמורס חייכן ולכןליו

 מלל מק6ליס סגרול סנ6ון סרכ ירירירגסמפק
 סמום" רסנרמ לי גר6ס ולפמ"ל .לכרכי.כ5סלי
 רמילמ5 וטממ6 1"ל יוסף סממוקי מסכרממריף
 רכרי מסוס זס לרכר טמס גמן רססשםרכיון
 גר6ס סוממין. מי רכרי סמלמיר ורכריסרכ
 מחייכ וכו' סרכ רכרי זס טמס סיך רל6רסיכ6
 מכ"מ ר6י' יוסף סגימוקי סמכי6 ומססמסלה.
 ס"ו 16 סי6. ירימס כמ רל6ו ח5ר נכי י'רף
 סליח: מ5יגו 6"כ 6ימרכי ספחומ מסוסח5ר
 ססוק ח5ר ס6גי 60 קסי6 ומ6י' מכירסלרכר
 ר6יק גלפמג"ר סליח. ויס כרכר יורמ ח6יגוכמו
 לסכ.נ 5ריך רלכ6ורס כלל. סמום' מל ססנסזס

 כררל5 כסן- 6כ6 מסוס ר"ל ס6מר מ6יסגמר6
 ור" 6מום ר' ' לס ו6ין ח5ר לס 6יןקטגס
 ייס 6מומ ר' לס יס קטגס 6מר רקמסוס
 מסוס ח5ר סכר מר קמפלני כמ6י ח5רלס
 גמי "5ר יר לס ר6ימ סיכי וכי 6ימרכיירס

6ימ. יי
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 6יתלכי סליחות מסיס ח5ר סכר, ומל לס.18ת
 ח5ל לומל סייך 6יך )כ6ולס וקססם. לס לית נמי ח5ל לס לית רסליחות סיגיוכי

 סליחות 6יתלכי מסיכן 6יתלכי..~סליחות
 רף -ככ"מ 6מלינן 60 6טס נס 6חסשארכתיכ
 6מליק כי 6קי לכ *מל ר6מלי 6יכ6 ע.נ-,צ64
 6כ לרירן 8וגסו כףלי .סגי לגכרי סליחות-6ע
 6סי ררכ וס6 סליח. לסו סוינן לחרסו..6נן

 רכתיכ רל6 לרירן 6יגסו סג6 דמ6י ש6כרות6
 נגי 6ת% מ6י סלי"כס ללכופ 6תס נס6תס
 גמי לרידסו 5נן כלית .כט ס4חכס 6ףללית
 6ש רלכ 60 6ל6 ק6מל כלית כגי 6תסמלו

 6יך לכ6ורס קסס 61"כ יע%"ם. סו6כרות6
 ר6י ז"6 6יתרכי ס4חות מסוס ח5ר ל1מלסיך
 תלי6 כס6 60 6"כ 6יתרכי סליחותמסוס

 סעיח ים לרירן ח5ל 0ל6 61"כ ססכמכו6ל
 סייך 6יך 61"כ סלי". סייך ל6 לח5ר 6נן6כל
 לפע"ר ונל6ס סו6. סליחות מסוס ח5ר;לומל
 6יתלכי סליחוה מסוס ח5ר ר6מלינן רס6ליימכ
 חזינן רסלי סליח רעל6ו ססרי 6נן מסוסל6ו
 כעין 6ל6 כע"כ סליחות ו6ין כע"כ נטרים

 ומל 6יתלכי יר מסוס ח5ר סכל מלסליחות.
 סכל מל 6יתלכי. סליחות , מסוס ח5לסכר
 610 ממס יר מסוס ל6ו 6יהלכי יר מסוסח5ל
 ע"כ 6ל6 ולקלפיפו לגגו רמועיל חזינןרסרי
 ל6י' ועור כפועל. ממס כיר רמי 1ל6 ירכעין
 לח5ל סמסתמלת ח5ל כין חילוק ריס חזינןרסלי
 ממס ליר רמי רל6- ל6י' סרי מסתמלתס6ינ'
 ומל מסני. נמי סקנין רזס סתורס רליכתס6ל6
 סליחות כעין - סי6 סליחות מסוס ח5רסכל

 מירי ל"ק ולפי"ז מסכי רנ'כ כס סתולסוליכתס
 סיכי 6ל6 תלי6 כ~ס רזס ר6מלינן רס6קוס"
 כח כל6 סמעסס פעולת עוסה כע5מויסליח
 עומרת סתסי' 5ליכס כנט סכ6 6כלסמסלח
 סגט סמעסס רפעו)ת חזינן 46כ ח5ילסכ5ר
 ל6 6"כ כע5מו סח5ל עוסס ל6 מגולסתססי6

 סנימוקי כלל מסינ ל6 ולפי"1 כלל. כזס זסתלי6
 ח5ל ס6ני 60 קסי6 ומ6י סתום' עליוסף
 ז"6 סליח. ויס כרכל יורע ס6ינו כמורסוי
 ר~ח5ל ו6מכ ח5ילס כ5ר עומית כעינן סל6רס6
 סקסס וספיל סמעםס 0פעולת עכיד ל6כע5מו
 6יתלכי סלשות מסוס %ל ם4ר 181 ספירסםשם
 לזס ורונמ6 עכילס. לרכר סלח מ5ינו6"כ
 ס4חות מ5וס זכ%ס סתום' רפסקו עורמ5ינו

 על "ותו מטכילין כדשס ע64 י"6 רףככתוכות
 ס6מרו ל6סומס כמס ורעת וכו' כ"ררעת
 סליוהות מתולת ול6 6מלו יר מתולתרזכ%ס
 ר*נן מסוס ל6ו סליחות מ5ר וכייס למ"רו6פילו
 5י%' סכתוכ רנזלת 6ל6 סליח רעם16ססרי
 36ל ןכס מ6ים כריליפ מסגי ל6חלסזוכס
 36ל סליחות כמו 6)6 ממם כיר סוס ל6וכייס
 מיג" ונפק6 סליח רעס6ו ססרי 6נן מסוסל6
 רזכייס כיון זכייס כתולת יס" רל6 נכלילענין
 ל6ו לנטלס 6כל סליחות מתולת 6ל66ינס
 6ל6 סמקכל ססליח כמו סוי ססרי 6נןמתולת
 מקכל עס6ו רל6 ע"נ ר6ף סכתוכ נזילתרכן

 ומוכלחיס זכייס מרין מסני יר6 ל6 רס6סלי"
 ל6ו. סליחות מתולת רזכייס ס3לו רסתום'6נו
 רגדלת 6ל6 סליח רעס6ו ססרי 6נןמסוס
 ר~כייס רנ6מר ר6ל"כ מסני ל6חל ססזוכססכת31
 סליח ר%ס6ו ססרי ר6נן מסוס סליחותמתולת
 מסני ל6חל סזוכס סיסי' סכת31 מנזילתול6
 כוונת ר~ס נ6מל ר6יך סנמו6 ננר קסס-6"כ

 ססרי ר6נן מסוס סליחות מסוס רזכייססתוס'
 כפלונת6 כ"כ רף מ5י6ות 6ל1 כפלקרס6
 סוכר רלכ6 מרעת סל6 כי16ס ולכ6י6כיי
 ו6כיי י16ם סוי נמי ססת6 מיי6ס ירע רכיכיון
 כי5ל' ת4ס ו6מלינן ירע -ל6 מיסו ססת6סוכל
 סלי תלומס תלומתו מרעת סל6 סתולס6מלו
 כלסות סלי ותרס ולקט חכילו סדס לתוךסילר
 ו6ס תרומס תלומתו 6ין גזל מסוס חוסס06
 חוסס 06 יורע 610 ומניין תלומס תלומחול6ו

מסוס



כ2בחוריו א' ס" ותשונותשאית23שה1
 ומ5"ו כעס"כ סכ6 סרי ל16 06 ג,למסוס
 חרומתו מסן יפות ונמ65 יפות 56ל כלך לוו6מר
 נמ165 וכי תרומם תרומתו 6ין ל16 ו6סתרומס
 רתרס כעירג6 ו6מ6י תרומס תרומתו מסןיפות
 כעם16 ר6כיי 6ליכ6 רכ6 תרגח6 ירע. ל605
 ומוכ"סליח

 מרעת סל6 י16ם ר6מר רל36ת
 סלשות סף ל6 מרעת סל6 סלי"ות י6וס 0ףל6

 ל6 נףסו ססת6 משמ לי' ניח6 ירע רלכי6ע"נ
 6' סטוף ק"ס סימן סחוסן כק*ת ועיץירע.
 מתורת רזכחם יאטס' ררעת כתכ נ"כ6%1
 ססרי ר6נן ממס ס*חות מסוס ל6וס*חות
 כרפירסהי סי6 סכתוכ רנוירת 6ל6 סלשרעם16
 ססחוס' ס6עפ, סתוס' מרכרי חזיק 61שכלעע.
 מסוס ל6ו מ"מ סליחות מתורת זכמססכרו
 6"כ סליחית כמו 6ל6 טלש רעם6ו ססוי6ק
 ל6ו סליחות מסוס ח5ר ר6מרינן 6עפשיס"נ
 סליוהות כמו 6ל6 סליוה רעם16 ססרי 6נןמסוס
 סגימוקי ססמ6 מס לי גר6ס כ6מת וסגסורו"ק.
 סכך ס6מת ס"0 מח5ר ר3"מ מפ"ק ר6יו'יוסף
 חיוכ6 כר רל6ו ח5ר ס6ני תלמור6מתרן
 דכע"כ ח5ר ט6)י עכיד ככמ ר6י ליסכ6ול6ירך
 סתוס' כטס לעיל טכתכנו כמו 61"כ כיסמותיכ
 0תוס' פירטו וכן ריכי. מתורן סתיר51יס טניולפי
 ירע סל6 מ5חר ססכ6 רסתס סוג" עלל:רי6
 ממט לח5ר רומ0 סו6. סגככ סכ"ח 16סכסן
 כנוסח כו' נענם סל6 מרור טסקסס' ומ0ורו"ק
 כסוס ול6 מקרס ס6ים כפלק מ65תי ל6זס

 סתלמוד מסוג" לרקרק ר5ס ם610 6ל6מקוס
 ור*לוג 65 עסלוחו 60ומר וסתני6 סתסרמסיק
 סזקן סמ6י פטור. וסולחו חייכ ס61 סנפם6ת
 סנ6מר חייכ סולחיו סככי6 חגי מסוס6מר
 מ6חר רכ"ט מ"ט עמון ככי כחרכ סרגת16תו
 יס סכרי 3"ם ומטכי עכירס לרכר סליחר6ין
 סר"ן רקרק סכך ו6פסר כי' עכירס לרכרסליח

 לרכר סליוש יס סכר ד3"ם תלמור6מרמתרן
 עכירס לרכר סליח 6ין 6מרינן 6י 36לעכירס

 וסכר על" דפלינ לת"ק וכן חר. געגם סיסל6
 רוד. נע)ם הץם ל6 ג"כ עכירס לרכר סליח6ע
 6ל6 15ריס סרינת מסיכת ירע ל6 סיו36ו6ף

 סלש לין ר6מריכן סיכי 6למ6 סמלךכגזירת
 ירע. לל6 ידע גין חילוק 6ין עכילסלדכר
 וכרע סיפך יסי'. נסינ" ספיר רייקת כי36ל
 לומר %ס מוכרח רסתס סוני6 לפי.וע"כ
 רעת נוסס וק5ת נרנר. חינ סיס נ"כסי61נ
 16ריס עק ככתכ סמלך רור לו סכתכסמקר6
 סמצ(ס. סמלחמס פמ נטל 6ל 6וריס "תסכו
 י*רניט ל6 הז 6"כ ומת. ונכס מ%ריווסכת
 כוק כשר מיתת 5וריס כתחחנ סיס ס)6יו6נ

 ע*ו מרסמ% עליו לסמית ר6וי מסיססהררע
 5חס 6י ר6ס ונססתר. נחם6י לסמיהותחנולס
 סרונ ס6ומר ססכר קמ6 סתנ6 6שכ כן.6ומר
 ומסתמ6 פעזר וסמםלחו חתכ ט610 כו'סכפם
 כקר5. פלימ רס6 6חרי ויו6כ רורכמעטס
 סליוה ר45ן )סי י61כ חייכ למס6"כ

. 

 לרכר
 רל6 יו6נ ס"ס סמסלחו. מח"נ ר%עכירס
 וכעין רחמג6. פסמ 6ונס סל6 חיינ למסירע
 סנענם 0רין כגמר פרק כסוף 6ית6 ממםזס
 למלך וסמע ורקע 6מן ררם סל6 נמסיו6נ
 ל0עניסו 61יך סספר. מעל 16ריס כסריגתרור

 6ל6 לסלמתו מ5וס כרין 'סרור ססכרמ6חר
 0סיני6 מסקנת לפי ומ"מ כרפירסתו.ע"כ

 נענס ל6 רריד רת"ק טעמ6 סמסיקדקרוסין
 מסק וכן כמלכות. 6וריס סמרר מסיסכלל

 לסיות יכול 6"כ כרימס. כמ0 כפרקתלמור6
 0ן. חלוקות וררטות סיס גמור 6ונסטי361
 6עמנן וס6 סלסון כזס סר"ן סכותכ רכסותימ6
 סכר סרו06 נענם. ל6 סיוו קירוסיןכמסכת
 י6נמן ל6 מי כי לסרי6 כ6מר כךסמסתמ6
 לי ול6 סתלשר. -ככל כקי טסיס סר"ןלרכרי
 מקר' 6פי6 6ל6 מעולס נ6מר ל6 סלטקסז0
 רור סנעגם כותנ סרי סזקן לסמ6י לכ"עסו6
 6ינו ' רסכר לת"ק כחרכו. סרגו כ6ילוו0וי

כעכס



ןמשה ננ~נ2דקךרשיך א' מי' ותשונות שאיית 
 6ל6 סיס כמלכות רמורר מטעמ6 סייט -נעג0
 וטרת' ממקילות6 לו סיס טעות 0ל ק5םוקחק
 כך מ65 כ6ילו כטתמ6 כך ויכתוכרסוגי6
 כותכיס סתום' וכן מריס. ליס ו0ריכסדיון
 יודע 6יגו ס0ל"ה 60ס נפסיטות רסתסנסיגי6
 וקונר' רמז 0וס סןכירו 1ל6 חחנ. סמ0לחו5ז

 0ל6 6פמר 6י ק"ק סוי ו6י רלסמל"סומ'
 סשם טעות" כל 3יס יסכים ונמגיס ק5ם.סזגילו
 רכשמ כפ"ק רתלמור5 סומ6 מכין ס561וך

 מתרי עכירס לרכר 30יח וי0 %רלמעטיגן
 630 סיכ6 גמעט ל6 למס 6'כ רלעילטעמ5
 טפמ6 סנך וכל  לחלר ממס  סרומס מ*תרירע
 סגכון. וזסו כרנמר0תי 6ל6 כטיס 0ייכסל6
 0סו6 0כיעי פרק כ"ק 0למס 0ל כיסוע*ן
 רכרי ג"כרחס

 סר"
 על לסקסות ו6ין יעיי"ס.

 רף כ"ק סגמר6 פריך מ6י 6"כ סתום'רכרי
 סיכ5 0ותפין 0גי 0ל נול 6מלו ע*%6

 ר6מר כר"ע לן מכיר6 6י סגיח6 לסמ0כחת
 0גיסס 0ל כח5ר לס מ0כחת חייכ כר0ותוכור
 ספקירו ול6 ר0ותן ספקירו מגיסס 0לוכור
 פטור כרמותו כור לן יכיר6 לף 6ל6כורן
 וכרס"ר כרס"ר עליס רחייכ ליס מ0כחתסיכי
 ר0וו 6י לס מ0כחת סיכי 0ותפין 0גי 0לכור
 כר6 ו6ז3 לן כרי זיל )יס ו6מרי תרווייסו0ליח
 ק0י' ומ6י יעיי"0 עכירס לרכר מ)יח ו6יןלסו
 רס"ר 0סי6 ירע ל6 0ס0ליח סיכ6 ר6ייריל0מ
 לס מ0כחת 0ותפין 0גי 0ל כור 61"כחי.כ רסמ0לח סתום' פמקו ירע ל6 רס0)יחוסיכ6
 ליס ו6מרו תרווייסו 0)יח 0וו רה10תפיןסיכ6
 סי6. גפל6ס קי0י6 ולכ6ולס סקותפיןמחייכ. ו0פיר ירע ל6 וס61 לסו כר6 161ל לן כרי.1יל

 ק0ס רלכ16רס ורעת טטס 3טו3 ליי0כוגלפע"ד
 סיכ6 רפמקו סתום' ל0יטת סמתגיתין עלכל6"ס
 מ~חת סיכי וקםס סמ0לח חיכ ירע ל5רסקליח

 ינמות נגמר6 6ית6 סל6 חיינ רסמ0לח)ס
 0לו וקמכר סגר כגכמי עורר ע"כ ג"כ.דף

 רל6 היכ6 מסגמר6 חזיין 61"כ קגי רל6סן
 סמ0לח חייכ 6מ6י וס"ג קגי יל6 לסחזיקגתכוין
 חייכ 6מ6י 61"כ לנטכ ס0ליח גתכוין רל6כיון

 לי וגר6ס כלל. ס0ליח קגי רל6 כיוןסמ0לח
 ר0לימ סמעסס עס רמ30ח מחסכו רמ5רףכך
 ס30יח. ידע רל6 סיכ6 סמ0לח חיינ0פיר. ולכן רמ30ח רמח0כו ליירף 6נ1 יריכיןלכן

 ג"6 רף מנ"ק לעיל 0סק~תי מס ל"קו3פי"ז
 כמתגינ~ן ע'6 כץ וף ככ'ק 6ית6 רסגםע"6
 ממתג" חזיגן 6שכ 0וגג כק לעולס מוער6רס
 .0פיר 1לכן רהדק סיכ6 כלל כחנס 5ריךרל6
 לס מסכחם סיכ6 ג'6 רף ככ*ק סם"םסקסס
 0ייך 1ל6 עכירס לרכר 0ליח 6ין 0ליח ר0וו6י
 סיכ6 ר6פילו ירע -ל6 רס0)יח סיכי ר6ירי03גי
 רל6 כיון ס0ליח חיכ נמי ס0ליח ירערל6
 מכי 0פיר סגמר6 פריך ולכן כלל. כווגס5ריך

 כרעת רסלכס גר6ס ולפי"ז ורו"ק. לסמסכחת
 סמררכי וכרעת מיימומת סגסות . וכרעתסתום'
 כיון מק6)י0 הנ16ן .0גטתפק מ6י גפ0וטולפי"1

 גר6ס 6שכ סתום' כרעת לפמוק 6גורמוכרחיס
 0ליח 6ין ע"כ מ"כ רף כקירומין רקיי"ל60
 כ6ן רי0 לומר 6גו מוכרחיס ע"כ עכירסלרכר
 סתורס רחייכ וס6 לעיל כרפיר0סי סמ0לחמע0ס
 מ0וס כ0ליח חטרון ר6יכ6 מ0וס ה0ליח6ת
 0ומעין מי רכרי סתלמיר ורכרי סרכרכרי
 כגון כ0ליח חמרון רליכ6 רסיכי לפי"זגמ65
 0כריר 0ור לי וסכ6 65 ל0ליח סמ0לחר6מר
 0נטכ וגמ65 סמ0לח 0ל מסו6 מכר וססליחזס
 סרכ רכרי מ0וס כ0ליח חסרון ליכ66"כ
 ירע רל6 כיון 0ומעין מי רכרי סתלמירורכרי
 ל0לכס כרור סרכר 61"כ גטכ 0סו6ס0ליח
 סמ0לח 'מע0ס רי0 כיון חיינ טסמ0)חלמפ0ס
 כלכ ירירו רכרי ורו"ק. כ0ליח חטרוןוליכ6

 6מת וחכמתס 6מת תורת 6וסכוגפס
 הצעירהנחור

 יילברבלאמ. צבי אר" ב"ר מל~ההק'



משה
 בןסימ*

במבחוריר נ' 0" ותעענותששלות

 ס5ייק יקייי ייייי סנ6וומסי3נששלתי
 נער דונ דוד מו"סס6מיתי

 כהכ סלסון ח0 דאברזינ0קי 6כר"קשאוינ
 סנ16ן סכחור כ6 6קר .קכושת 6יש סן6לי

 מהגתיט נכל לו וקס רליע6 כריסקממחוז
 סמו גתפרמס כי ומחמת וגפל6 נרוללעילוי
 חכמס סקגס זקן סו6 כקגיס לך עושן קסו66ף

 ושסקיס כסשם מ6ו כקי וסו5 סתולסחכמת
 ולתפ6רת לתסלס קמי גתפלסס 56ל מזסוחון
 נרו4 מ6ת חעורס מכתכי 6תו ים ז6תשר
 כק"ם כרסו מל6 6קר מכירס סגגי 6קלזמגיגו
 כמסו נקמס יך 6יק 6יך לספלי6 ערופומקיס
 סגס כ6 כ6סר זס ומחמת כמ!סו כקייס"

 סו6 6סר עירגו מלנירי 6חר מתו 6למפחסו
 וכל ככיתו מיוחרת רילס לו וגתן תולס6וס3
 כ6סר וסגס פס סי' 6קמ סזמן כמסך5רכו
 ורכרתי קעות 6יזס פעמיס 6יזס כיהי 6ל-63
 מפו6ר כלי ססו6 ור6יתי תורס כרכריעמו
 כם"ם וכקי חריף וסו6 ס' כתורת ונריםמל6

 חפ5ו ר' כתורת 6סר ר6יתי נסופוסקיס
 סג"ל ס6ים וסגס ולילס יומס יסנסוכשרתו
 ס61 כי ו6ף תשרס מכתכ לו )יתןכקסגי
 ליתן זמגיגו -נרולי קרמוגי ככר כי 56לילמותר
 סיות מ6ר עלי ככר כי ונס תשרסמכהכי
 עלי וככר מ6ר כוהי וחם סכרי6ס כקו6יגגי
 לעסות למגוע 6וכל ל6 עכ"ז סכתיכסמל6כת
 עריין סהו6 6ף .לנרול ממלכין 6ין כיל15גו
 לסמליז סגגי לכן כתולס- נ6ון וסי6 כסגיסרך
 ולככרו - לקרכו כו6ו מקוס ככל מ!כ"זכער
 סמרכר רכרי ס6פסרות ככל כעזרוולסיות
 דוד דונ ר6כר6זיגסקי פס ולומרי' סתורסלככור

 : תרג"ח סגתבאעוינ
 לי גתן 6סר סנ16ן סל תעורסמכתנ,זק

 ככור 6ת 6חלי סלסון כזס 6לי כתכ61ח"כ

 לי רספק מס לי לכרר סגפל6 סעילויסנ6ון
 חייכין 6)1 נ' מ' 6' שרק רחלס סמסגסעל

 וססכחס סלקע סמעסרות מן ופעוריןכחלס
 רפ6ס רקיי"ל רס6 לסמתפק וים וסספקרוספ6ס
 סיפרום מסעס זס פטור 06 סמעקר מןפעורס

 מיגס וגפק6 עגתס 13 קגו ל6חר רלמ166
 כערמס פ6ס ולקח עסיר וכ6 ספריקו6ס

 סעסיר. יחייכ כ6וגם 16 עגי קסו6כ6ומרו
 עכל ממוס חייכ יפרים ל6 ו6ס מעקרלספריק
 זס עסיר גפעור קגפרק מסעס 6מרתד6י
 ו6י ספעור וכר 06 כי לקח קל6 לפיפעור
 עגי ליר קכ6 6חר 06 כי מפער רל66מרת
 מס סם6לס קל עכ"ל לעקר חייכ עקירזס

 - ' : סלל סנ6וןסגסתפק

 ככר ירירי ימסתפק מס נם"ירוושרבנה
 מסל' כפ"כ למלך . סמסגסגמתפק

 פ6ס ר6מריגן זס פסק וסו6 ע' סלכסתרומות
 סעגי )ליר מם63 רוק6 סי6 סמעסר מןפטורס
 פע!ר רפ6ס ולעג"ר חייכת עקיל לקח 3606ל
 כ"ח רף כ?ק כנמר6 ר6ית6 סספריקמסעס
 .6חר מ5ר פ6ס ססגיח סכית כעל ת"םע"6
 ו6י פ6ס וזס ,ס 6חמ מלר וגעלו עגייסוכ6ו
 וזס זס 6מ6י לגפסיס ריג6 6יגים ע3יר6מרת
 ,ס מ*י רכ6 6מר 1ליתיכ פזר6. ליגקוטפ6ס
 סמפקיר כרתגי6 סמעסר .מן לפוטרו פ6סו,ס
 כפרט חייכ וכ5רו ככקר וססכיס כרמו6ת

 סמעסר מן ופטור וכפ6ס וכסכחסוכעוללות
 )מלך סמסגס כרעת גימ6 ו6ס סנמר6עכ"ל
 סייגו סנועסר מן פטורס רפ6ס רקיי"לרס6
 סגמל6 ק6מל 6מ6י עגייס 13 סזכו מסעסרוק6
 לפוטרו 66ס וזס זס מ6י רכ6 6מר סג"לככ"ק
 רפטור רגימ6- סעגי )יר כ6 ל6 ס6 סמעסרמן
 מוכרחיס ע"כ 6ל6 סג") סמ"ל כרעת סמעסרמן
 מסעס - סמעסר מן פטור רפ6ס לומר6גו

 -וזס זס מ6י ר63 6מל ספיל וע"זקספליק
 ל6י' קסני5 ומס סמעמר מן לפוטלופ%

מנמל6



3מבשוקךרשיך בן טי' עתשובות שאיית .משה
 ררכס ע"6 מ"ז רף ססולח פ' מעיןמנמר6
 כפשר מרמגן כ6" לע"כ קנין ר6ין לסוכיחרלס
 חייכיס עכו"ס סל ופ6ס וססכחס סלקסדפ6ט
 ריסר6ל 6ילימ6 רמ6ן ספקיר 66"ככמעסר
 מיפקרי ס6 ספקיר 66"כ עכו"סולקכמגסו
 ל6 יסר6ל ולקעיגסו- רעכו"ס ל6ו 6ל6וקיימ5
 ר6פקריגסו ג% עכו"ס ולקעיגסו דיסר6ללנתלס
 פי6ס רלקס דעכו"ס מנו6ר סרנר סריע"כ. 6פקרינסו מי רעט"ס 6דעמ6 דיסר6ל6רעמ6
 סספריסו רמסעס 5מרמ ו6י כמעסרידיכת
 פסורס נ% סעכו"ס סלקס ספי6ס 6"כנשסיו
 כללו רחייכמ עסיר רלקחו גמי סרין ס6161"ג
 רזכס עמ סל נלסומו פ ש6 כל רכרסל
 סמסנס עכ"ל כמעסר חייכת רחמנ46ס

 :למלך
 נלענ"ר נמחכ"מ *נל ר16ן ס61ךנשכש84ךרדש

 נימ6 לעולס כלל סו6 ר6י'רל6ו
 6ל6 סספרים מסעס פסור סו6 סיג6רפסור
 פי6ס לימן דחייכ יסר6ל סל סי6 רספ6ססיכ6
 סיכ6 גל פ6ס מ15מ עליו רהמנ6 רלמ6מסוס
 כרעמ גימ6 6י 6ף פי6ס לימן מחייכרס61
 ליר סכ6 מסעס פסור רפ6ס למלךסמסנס
 ו6ח"כ רספרים סיכ6 06 סו6 מורס עכ"פסעגי
 פי6ס מ15מ מקייס ססרס רכעל ולקח עסיר63

 רחייכמו סיכ6 6ל6 ספרסס מסעמ רפסורוסיכ6
 לימן סמורס חייכס וסיכ6 פי6ס לימןסמורס
 לעכו"ס ל6 6כל יסר6ל לעני רוק6 . 6ל6פי6ס
 6רעמ6 ר6פקליגסו נסי ספיר סנמ' ק6מר'ולכן

 רחיכמו מסוס סספלים מסעס מיפקלידיסל6ל
 רל6 רגכרי 6רעמ5 6כל פי6ס לימןסמורס
 עליס רמ6 רסמורס מסוס סספקר זס6חי. מ%כ6 מיפקלי מי פי6ס לימן סמורסחייכמו
 יסר6ל לעניי רוק6 טתנו פי6ס לסניחחיוכ6
 לסטמפק ים ילכ16רס ספרםס "סעת פסוריפ6ס ר6" לסכי6 לי גר6ס ועור לעכו"ס ל66כ)
 כסן 6כיו 06 ירוע ו6ין ככור 3ן גולרר6ס

 3פרון וחיי3 יסר6ל סו6 06 16 מפריוןפסול
 06 וסמו6ל ררכ 3פלונמ6 מלי6 סי6)ג6ורס
 רסולכין נ6מר ד6ס סרוכ 6חר כממוןסולכין
 יסר6)יס 6נסיס ררוכ כיון סרוכ 6חרכממון
 סולכע ר6ין נ6מר ו6ס סכן פריון לימןחתכ
 גר5ס כ6ממ 6כל פסור י%' סרונ א"רכממון
 סרוכ. 5חר כממון סולכין לי' ר6ימ למ6ןר6פילו
 6מריק. רסיכ5 ספריון לימן חייכ ר6ין מודססכ6
 סיכ5 סרוכ 5טר כממון סולכין 06 מחלוקמריס
 ונמכע חוכע רליכ6 סיכ6 6כל וגמכע מוכערים
  ריכול  סובע לו ר*ין סכן כפדיון סכ6כנון
 ר6ין מורו עלמ6 כולי 6חר לכסן 5מןלומר
 רפסור כיור סרכר - סרוכ 6חר כממוןסולכין
 מחוט'  וס על ר6" לי 61כי6 סכן.מפריון
 וכו' יסוסע ורכי בר"ס ע"5 נ'  רףכנורוס

 6י.

 לממון תוכעין לו ס6ין ממון כין לחלק יםגמי
 חילוק רים סמוט' מן חזיגן סרי מוכעין לוסיס
  תוכעין  לו  ס5ין  לממון  סינעיס  לי סים ממוןכין
 כחולע ר6ימ6 סנמ' גנר סי6 לכ16רס6כל
 נסחסס פרס לו וסימס סגמנייר גר ננ"6קל"ר
 טפק חייכ מסגמ~יר פסור נמנייר ס)6ער
 ליס רמי 6מר רימי רכ 6מ6 כי נמ'פסור
 6למ6 פסור טפק מנן יוחגן לר' לקים בןר"ם

 סכמוך סנמליס חורי ורמנסו לקול6טפיק6
 סקולייס 6חר וסל כעס"כ סל 6לו סריסקמס

 רמ"6 כעס"כ סל ומחמו3יס )עגייססעליוגיס
 רכ6 6מר וכו' לקס לקס טטפק לעגייססכל
  בחוסס סתס סיית5 פתורס  כחוסס פרססכ6
 תמס סנת'  תן  חדנן  סרי פכלס"ג סיית5.חיונ5
 5גל. קיימ6 חי631 כחזקמ קמט רנ5ססירן

 כח וים פסור סוי חזקס כל6 טפק סוי6י
 לו ס6ין כממון 6ף סטפק 6מ לכסלכחזקס
 כממון חזקס כמר זיל ר6מריגן וכיוןמ31עין
 וחזקס דרוכ6 רוכ6. כמר 5"ם מ31עין לוס6ין
 טפק רסוי סיכ6 רירן כגרון 6"כ עריףרוכ6
 סן יסר6ליס ורוכ יסר6ל 16 כסן ס0661

לליכיס



43נ1דקדר*יך ב' מי' ותשונותשא*תמשה
 וים רכיון רוכ6 נמר רזיל לחיכו 6גו5ליכיס
 ס6ין כמקוס 6ף סספק 6ת לכעל לחזקסכמ
 כמקוס סספק 6ת מכעל ררוכ6 כ"ם מוככרןלו
 סמררכי על לי קסס ויומר תוכשן. לוס6ין
 סקסס סמרוכי רסנס וסלחייס סזרוע פ'רסוף
 ולענין כזס"ל וכתכ סמתניתין על ע*מסקומי'
 כתר 16לינן ל6 6מ6י קומך. רם5ולנ6ס6למ6
 סמס כרמסיק חר6 י'5 סנמליס חורי נכירוכ

 ומן מקלך -5רק ס5ויקו ורם עני וכתיכעעמ6
 כמח5ס קכוע וכל מסוס נימ6 ל6 6מ5א וחולו
 סו6 סנמליס כחורי סנמ65 רמ5ו 6עשנ רנמע"מ
 רפרים כל נימ6 ו6ןכ ממקו45 סנפרםוכר

 סוס כו יס6 סל6 6פסר ו6י י"ל פריםמרוכ6
 ינר סים כיון 6שכ ופי* סכחס מלקטוכר

 ר6ע"נ )6מר 16 ופי6ס סכחס לקעמשעע
 על כמח5ס .קכוע כל סקמס מכעל סי6ורוכ
 5'  ולפררפ סרמס וען ס6י כי רמי-מח5ש
  מקוס  נכל  חיס  נעלי ס5ייו רנר רכלניניסס
 לילך יכול 6ינו וס6 קכישתו סי6 סססשגח
 כיטסס 6' 51פרוע סר5יס ע' 6מרינן רס6מסס
 מ5ס סל ו6חד חמן סל 5טרין ע' נכיונס
 עכ"ל קכיעמו מקוס סוי סס וסונחסו6יל
 מירון על לססינ יס  לכ5ורס וסנססמרוט
 רקמס מסנמן חזינ' דסרי סני תירון ועלר6סון
 לחור5 ספס  סוי ר5י 5ע"ג סיימ5 חיונ5כחוס0
 5רק ס5ריקו ורם עני יכ0י' 5ע"נ פיורסוי
 סספק 6ת מכעל ל6 וסר5  חדגן סרי לו ומןמסלך
 ר6ין כ"ם עריף  רוכ6  וחוסס ורוכ6 ספק מכטלוחזק'
 מירון ועל  6ותו לחיינ סרונ 05 לכעל כקר6גח
 פ'_ ומוסכ מסככ סל' למלך סמסנס רחסססגי
 מס על פמר0י סער כ0נ  וזס"ל י"נ סל'6'

 רוכ6 נ0ר  15לען דל5 רטטמ5 סמררכיסכ0נ
 כמח5ס קכוע וכל מסוס הו6 הגמליסכחורי
 כל חי כעל ס6ינו רכר וכל ומי מח5סעל

 ו6ני עשכ וכו' קכיעתו סי6 סס ל*ונחמקוס
 6חר סלך וכגמ65 קח"ל רס6 זס עלתמוס

 נדוחל מקוס כ6ן וסי' רגימ6 6ף 61"כסרוכ
 כסעס ר6יט סל6 כל ענייס סל חעיס כוססי'
 וכרכתיכ65 רוכ6 כתר ס6זליגן פמיע6ספירם
 ען ע"כ ע' רף ופסחיס כפ"ק ר6מריגןוס6

 ומקל עככר ו6מ6 חמן סל 61' מ5ס סל5כורין
 ומ"רי סס סהוסן כמנו כנר חטות תסעסיינו
 נמיס סספק סטלר סקנוע מן סלקחקר6ינו
 כנורם ליס סוס ר*ינו ל6 6י 6נלקנישת
 פשס מם ר"ס כתכ וכך רוכ6 כתר161לינן
 כך לתרן ונר6ס סמ'ל עכ"ל וע"םרעסרות
 רכ6 ק6מר מ6י הנ' על קסס סכי כל6ווסנס
 6י 6כל מסמע קיימ6 פעורס כחזקת פרססכ6
 ממוי3 . הוי פעור חזקת כל6 ססקול ספקסוס
 קיימ5 רווכ* כחזקת קמס סנמ' ק6'וכטוף
 פעור "וי חיוכ חזקת כל6 ספק סוס ר6ימסמע
 ס6חרוניס כל כן סקסו וכ6מת לסיפ6 רים6וקסי6
 סנ6ון ונס כן לי סקסס מק6לים סנ6וןונס
 ונר6ס מקר6ק6 ראזעם סמכתס מרדכי ר'מו"ס
 סיימ5  פסורס  נחוס0 פרס ר6מרינן וס6 כךלי

 סוי ססקול ספק סוי 6י 60 מינס למירקליכ5
 פעורס חזקת סוי ל6 ר6י 6ף רכ6מתחייכת
 וממיל6. גקע רמילת6 51רווח6 פעור סוסנמי
 כחזקת קמס רוק6 רסיפ6 לסיפ6 רים6 קססל6

 סוי ססקול ספק סוס 6י 6כל קיימ6חיוכ5
 קסס ל6 לפי"1 חיוכ חזקת רליכ6 מסוספעורס
 למעסס סלכס רפסקיגן רלכרל ריניגו עלמירי
 ר6מריגן יסר6ל 16 כ0ן ספק ככור טלרר6ס
 הרוכ 6חר כממון דסולכין נימ6 ר6י 6ףרפעור
 מונעין נלו ס6ין ממון םס61 לפי פטורסכ6

 ו6קסינן 5'  רף  ככורו0  0וס' מוכריוכוסוכיחו
 קתמ6 יווכ כחזקת קמס הנ' רס6 רחוליןמנ'

 רוכ6 כ"ם סספק 6ת מכעל רחזקסמסמע
 לחניט 6ט 51ריכין עריף רוכ6 וחזקסררוכ6
 סטס רנסלמ5 לס"מ  וס סן יסר6)יסררוכ

 ורלות  חיונ חיס0 סוי ססרס על  סגרלרמטעס
 נהענ ספק סוי  סנולר רכקעס סכן כפריון6כל

עגמו



דץנ~22דץךראיך ב' כי' יתשונות שאידת .משה
  לכך  ופעור יסר6ל 16 וחייכ כסן סו6 06"5מו
 16 כסן סו6 06 טפק סו6 ר6ס למימרפ4ט
 מדכרי ססו4חתי כמו סכן מפריון רפעורקר6ל
 סמררכי ע4 מידי קסס ל6 לפן סג"לסהים'
 סלדיקו ורס רעגי רקר6 סמכדכי דתירןוער*
 סן 3עס"3 סל תכו6ס. ררוכ סרוכ 6תימכעל
 רליכ6 סיכ6 36ל וד6יח חיוכ חזקת רגעי:"5וס
 משינינן ל6 ססקו3 ספק 6ל6 וד6ית גיוכ-מצןת
 ר6מר?גן רמ6י ה5ריקו ורס רעגי סקל6 ממוסעיס
 רסוי מסוס ה61 קיימ6 נווכ6 כשקתקמס
 6ת לנעל כספק כח 6ין לכן וו6קע חיוכשקת
 סיכ6 סמרדכי ק6מר ספיר לכן 1ד6ית-סחיונ
 לכן סרונ 6ת 3כעל כח כו יס ססקולספק- 6ל6 סרוכ 6ת לגעל גח לחוו -נשקס"ע גנרו רוכ ד6יכ6 6ף ור6ית חיוכ חזקת'דסוי
 ורם עגי רכתי' מסוס לתרן סמררכי5ריןי
 ספטוק עס רחזקס לו ותן מסלך 5רקס5דיקו
 וד6ית חיוכ חזקת רסוי מסוס סרוכ 5תטכעל

 רכתכ רס6 סמררכי סל סמ תירון גימ6"פי"
 כתר לומר סייך ל6 דקכוע סיכ6 רכל'סמררכי
 וסרוכ ול5ית חיוכ חזקת ר6יכ6 סיכ6רוכ,,סיט

 פטק לכן ור6ית חיוכ סחזקת 6ת .לכעלכ6
 קכיעותו מקוס סוי סס סמוגח מקוס כלסמרדכי
 רכרי גיח6 ולפי"ז סג") סמ") קיסיעומתורן
 סרמכ"ס 11*ל ע"ו סל' פ"" כרכוס כסל'סרמכ*ם

 גיס6 זס סרי 5ריכס ס6יגס כרכס סמכרה%
 וכו' )סו6 כגסכע ס61 וסרי לס61 סמיס-מס

 ד6וריית6 תס6 כ) רסוכר סימכ"ס מרכרימקמע
 לס61 כגסכע ססו6 טוכר ססרמכ"סמדשיגן
 ל6 םפק ויליכ 6מת קר6 ספק ע"6 כ64יף- רכרכות כגמ, ר6מר סגמ' גנד סו5לכ6ורק
 ל6 מסוס מספק 6טריגן ול6 וקור6 נ~זרא
 מסגמ' - מסמע לנעלס . סמיס סס' לטומ5 .קם4

 ר"ס כתום' ועיין דרכגן לרסס סו5לל4::,וק6
 .לפי 6נ) ררכגן ררסס סו6 תם6 -דכללכמ')- מרכרי ססוכיוהו יסורס ' רן : ס6 כר"ס )"נ ידף

 לומר 6גו יכולין לעולט גיח8 סג"לדכריגו
 סיכ6 6ל6 י16ריית6 תם6 ד3) סרמכ"סכרכרי
 ור6י ר6יכ6 סיכ6 6ל6 ר6וריית6 תם36ל

 רכרכות כגמ' סתס 6כל כרכס- 5ריכסס6יגס
 סחיוכ גסתלק 06 ססספק 6ל6 וד"ית חיוכיס
 6מר ל6 ספק סגמ' 6מר' ספיר ע" ל6ו06
 כח ס6ין וקור6 דחוזר 6מר טפק וי5ינ6מת
 סרריגן וי6ית חיוכ סחזקת 6ת לכמלכטפק
 מסעת פעור ר"ס ר6" רמיתיגן סג8ללרכליגו
 פעור רוק6 6ל6 סגי חימ6 ל6' ר6יספרסס
 .כרכתיכג6 לריג5 וג"מ סעגי ליו סכ6סיכ6
 סלע סתירון רכל לרוכת6 קוסייתכו סרר6לעיל
 סרמכ*ס ועל סמררכי ועל כככורות סתים'ע)
 כחזקת רקמס מסיס מסנמ' דסוכחט 6ל6 סוי)6

 סטפק 6ת לכעל כחזקס כח יס לכןחיוכ-ור6ית
 ממעסר פעול רפ6ס המ") כרעת נ6מר 6י6כל
 לדינ" וג"מ סעגי 3יר סכ66חר

 כ6 ר6ס
 לעיל וסוכחגו לעסר חיינ דסעסיר ולקחעסיר
 קיימ6 חיוכ6 כחזקת רקמס סר6סוגיסמכל
 סוס 6י 6כל וד6ית חיוכ חזקת ן6יכ6סייגו
 ג6מר 06 גיח6 וס6 פעור סוס ססקולטפק
 סיפרוס ומסעס ספרסס מסעת פעוררפ6ט
 )כן ממון טפק סוי ו6ח"כ סמעסר ססגסתלק
 "קל ור6ית חיוכ- חזקת ר6יכ6 ל6ו 6י פטור:יי
 סכ6 מטעס פעור רפ6ס סמ"ל כרעת ג6מר6י
 מסוס חייכ גמי חיוכ חוקת כ)6 6ף סעגיליר
 סמעסר מן פעור זכס עגי 06 6ימור טפקוסוי
 טפק ליס סוה כמעסר וח.'ג זכס עסיר061

 דפ6ס כוסוכחתי ע"כ 6ל6- לחומר64יסור6
 ממוג6 .טפק -לי' סוס ספרסס מסעתפעור
 חיוכ6 כחזקת קמס ספיר סגמ' ק6מ/ ולכןו)קול6
 פעור סוס ססקו3 טפק סוס 6י 6כלקיימ6

 לככור סמרכר דכרי -סר6מוגיס. מכלכרסוכחתי
 6מת: יחכמת 6מ6- תורת 6וסכ ולומרי'סתורט

 יילבערבלאם..משה



 .3משה10

 נ' טי' ותשובותשאלות
3מב:דקרראיי

 טמימן

נשאל~
 שלמה ר' כסס סמכונס מקוילשלמה מוס"י ס6מ'מי סנס"5 סנ16ןמסינ

 רסככס"נ סנ6ון ס) מוכסק ת)מיך ססי'פויזנא
 6חלס 6לי כמכ 1זס'ל ז5"ל אינר עק'בא-מרן
 מו"ס גקם'מ סגפלק סעילוי סנ16ן פגי6מ
 סנ6ון עס לחוכחמי ונס זילברבלאםכהטה
 6כדשק טאלאוויצ*ק הלוי מ"ם. נטסר"רסנרול
 דוד משה מיס"ר סנ6ון עס ונס ןליע6כריטק
 הנ16ן ס6מיתי ס5ןיק עס ונס סג") ןק'קמו'5
 כקס"ת . כחכמס 6כ ומפגיניס מש יקרסיד.ק סנ6ון עס וגס מכריטק מנשה אוו~ם ר'סלפל6
 מ)פרס סיס 6סר מכריסק אהרן כהטהמו"ס
 סקןיס 6חך ס;6)ס. י~י' וכך וו6לע;ין6נך"ק
 ןסקןס כיון חל ל6 סספקר ספקיר ו6חאכרנר
 פטק ןסגס לסטמפק דים 6ל6 סלי 6יגגוסו6
 כסקןס ס6לס ייס ע"6 ט' רף כגזירהס"ם
 ועיין כסקוס ס6לס 6ין טכרי כ"סורק

. 
 כמום'

 ןכ"ס המ'ם' מןכרי סמוכח וכו' כ"ס כך"הסס
 ןיס ככ"ס פסקיגן ו6גן כסקרס ס6)ס יסטכרי
 היכ6 זס כןין לסטמפק יס לכן. לסקיסס6)ס
 56ל סלך ו6ח"כ ספקיר ו"ח"כ סקןיסר6חד
 ןחכס ןכיון נימ6 מי ססקןס על וס6להחכס
 עלין 6ימטר )6 כ5לו ליס הוס משקרועוקל

 ןכסעס למפרע מ)ת6 6ינ)6י מטל6מעו)ט
 כיון ןלמ6 16 סספקר וחל סלו סויסספקיר
 חל ל6 וממיל6 סקןס סיס סספקירןכמעס
 5ף חל )6 וממיל6 ס)ו ן6יגו כיוןסהפקר
 סספקיר ןצסעס כיון על" 6ימסיל 506ח"כ
 עכ"ל גמי 6ח"כ 6ף לחול מ5י ול6 סלו סי'ל6

 : סג"ל סנ6וןסל
בזגזה"*.

 ע"6 פ"ס יף גיייס 3ס"ם ניטיג1תשונדה
 וס'יגו מרומס ס6גי 6מררכ6

 חד6 ל6 ר0רומס מ0וס כרחו על ןיטו)טעמ6
 עליס ימיטר6 6מי ןק6 וכ.ון )כסטס6ל6
 ססכי6 מס כרק ועיין עפר6.כעלמ6עיי6

 כסס-

 פירומ הג6מ סס6וטר סמעיגן ומס6 1"לסרסכ"6
 כעעכ 6ותס ליטול 6חכיס יכי)יס ע5מועל
 סגןר על ליס6ל 0יכו) 6עפ"י לעככ יכולו6יגו
 סיכ6 מיסו 6ימ;.) ל6 60 מיס6 ןססמ6כיק

 הגןר, עוקר ןח:ס רכיון ל;לס חייכיןן5יחסיל
 כ6י)ו נצרי הגך לסו סוס ן6ימסיל כיוןמסוקר6

 יעלון ס6יך 6'כ 61'ת מעולס עליס 5ימסרול6
 מ'ח;יל זלמ6 גיחס ל6 למס כרחו על-כסגיס
 סמקןס, מגן ןס6 סו6 קוסי6 )16 מןיו"וממסגי
 וגמ55 גןריס .ע4' ס6ין מנ6י על ס6סס6מ
 מקיןסת, 6ינס מןקמר מקיןסמ 6ינס גןריסעליס
 מנם6 ויכולס כלל מקיןסמ ס6יגסמסמע

 וסמירס. חכס 56ל סלכס סמס ןמגי6 עינ6ף )6חרי
 6למ6 מקוןסמ וסתירו מכס 56ל ססלך סו6וכן

 למפרע הקיןוסין וחייל6 מימסיל רמ5י6ע"נ

 כל-
 מימסיל., ן)מ6 חייסינן )6 מימסי) ןל66יממ
 )מפרען 6ים!ר6 כסרס עכןי 6ימסיל ן6סס"ג
 עכ"לן לסכי חייסיגן ל6 6ימסיל יל6 6ימתכל
 סגטמפקן מס גפסוט לסי"ז 1"ל סל;כ"6סל

 סלסכ"6 מן חזינן ה)6 חל סספקל 66הנ6ון
 למפרק סספקל חל 6ימסיל 06 חל ןהספקר1"ל
 סס6וטר 1"ל הלסנ"6 ספסקכמו

 פירומן הג6ת,
 כרחוו כע) 6ומן ליטול 6חריס יכולין ע5מוע)
 ליק6ל, סיכו) פי על 6ף )עככ יכולו6ין
 6ימסילן ל6- מיס6 ןססמ6 כיון גררועל
 ןחכסן כיון. לס)ס חייכין ן6ימסי) סיכ6מיהו
 הוסן ן6ימסיל כיון מעיקרו הגררעוקר
 עליון 6ימטרו ל6 כ6ילו פירי סנךלסו

 סספקירן כסעס 6ע"פ ןיןן כגרון ס"גמעולס
 6יגל6י' 6ימסיל ן6ח"כ סון מ,מ סלו 6יטסיס
 ננטרן סלו סוס סספקיל ן3סעס למפרעמלמ6
 זר סלכס פטקינ( 06 לכ6ורס 6מגסורו"ק

 חג 6חןכ 6ימסיל ן6ס ספקיל ו"ח"כןהקןיס
סהפקר



כמבחוריו נ' סי' ותשובותשאלותמשה.
 .סרסכ"6 מרנלי ססוכחתי כמו )מפרעהספקר
 ר6יתמי) סיכ6 כן נעכח סמרכריו 6מת רור6יז')
 כפסח*ס סירום)מי רסגס סירוס)מי גנר סו66כ)
 ע) ע5ומס פ)י6ס סירוס)מי סקסס נן 0)'פ"נ

 ר' -מו"ט כטומ6ס ח)ס מפריסין כעיסמתט'
 סת6פס ער סס )ס תקר6 ל6 6ומר46עזר
 וים3יכנס כעי חכרי6 סירום)מי הקסס61ח"כ
 מקהם 6רס ימ וכי ו%רן ויקריסגס)6ספס
 ויקריסגס סירום3מ? . סקמס ו%6כ ק3ו ס6יגווכר
 מפקיר "רס ים וכי ותי' )6ספס ים)יכגסה"ח"כ
 %רוס)% 1כו' סירום)מי םל עכ4ל ס3ו ס6יטרכר
 מסתפק מ6י סירום)מי סקסס כתמלס ס61כך
 יס ה6 מו"ט נטומ6ס מ3ס מפייען כעיר"6
 רססת6 סס )ס הקי6 63ספס רים)יכגס ע5ס)ו

 כ6ספס רכסמוגחת י6כ)גם סמ6 )מיחס5יכ6
 רכר מקריס 6רס ים וכי ומסגי סי6מ6וסס
 סרי ל6ספס סזרק רכיון כתמיסס ס3וס6יגו
 תח)ס הקריסגס ו6ח"כ 3סקריק יכו) ו6יגהסופקר
 ומסגי מירו יזרקגס ו6ח"כ ס6ספס ע3כעומר
 כתמיסס ס)1 ס6יגו רכר מפקיר 6דס . יםוכי
 6)6 ח)ס סס )ו סקר6ו )6חר ס)ו 6יטססרי
 יכול וס6יך תכסי)ו תחת )ססיקס סו6 כסןס)

 סיטת ו)פי וע"ם ס6ספס ע) ו)זרקו)הפקירו
 יכו) ר6יט סירום)מי מסגי מ6י 1")סרסכ"6
 מ"ו רף דפסחיס רנמ' ס)ו ר6ינו כיון)הפקיר
 כעומ6ס ח)ס מפריסין כי5ד כך 6ית6ע"6
 סת6פס ער סס )ס תקר6 ל6 6ומר ר"6גיו"ט
 )6 וכו' קמיפלני הג6ס כעוכת )ימ6וכו'
 ממון 6יגה סג6ס טוכת סכרי ע)מ6-רכו)י
 6מריגן סכר רר"6 מיפ)ני ק6 כסו6ילוסכ6
 פירם"י ס61 ממונ6 ע)ס מיתם). כעי -6יסו6י)
 כעי 6י סו6י) מסוס ע)יו עכר סכר ר"6ז")

 רע"כ סו6 ורירי' לטיכ)6 וסלר6 עלס%תסי)
 )יס6ל יכו) פס נ6מירת הקרוס .וסקרס:גרר
 וענר ה61 ממינ6 ס)כה רכורו ולעקורלחגס
 רסיכ6 ךסוכר סרסכ"6 סיטת )פי 6"כע)י'

 ומיתסי) סספקר חל הפקיר 61ח"כוסקוים
 רפרעי הקוסי6 ע) סירומ)מי מסגי .מ6י6ח"כ

 -מפקיר 6רס ים וכי ד)6ספס וים)יכגסויקריסגס
 מפט טעס גתן ס)גו וסנמ'  סלו ס6יגורכר
 50 ע3ס 6יתסי) כעי ו6י סו6יל ע)י' עכרמס
 לומר ו6ין לי*סקיר 61ח"ג 3סקריסגס לו-ע5סיס

 רליט כיון )ספקיר יכו) ס6יך סירוס)מיכתירון
 וכנ"י ככ" ע)ס עוכר סו6 מס רמפגי ז"6ס)ו
 וכ'י כש ע3 יעכור )6 ממ"ג 6יתסיל 6006

 מרכרי ססוכמתי כמו )מפרע מ3 רסספקרמסוס
 קסס ר*כי וכ63ו )תרן 3י ונר6ס ז")סרסכ"6
 יםליכגס. ר6סוגס קוי6 סירוס)מי מקססמ6י

 פ"ס רף כגרריס סרסכ"6 ס)6 ויקריסגס)6ספס
 ו6יסורי ם6לס יס סג6ס 6י0ורי על כתכע"6
 ריס סרסכ"6 מן וחזינן ר*סקר מ5ר סו6סנ6ס
 ספקר מ5ר ססו6 6ע"פ סג6ס 6יסורי ע)ס6)ס
 ויקריפגם )"ספס יםליכגה הירוס)מי מקססמ6י

 גמי סיף סוף וכ"י ככ"י יעכור )6וממי)6
 מנמ' וחזינן כם6)ס דיסגו כיון וכ" נניייעכור
 ע3ס 6יתסי3 כעי לף- הו6י) ע"כ רמ"ורפסחיס
 רקורס רכיון כך )תין וגר6ס וכ"י כ3"יעכור
 יקסס וע"ז )עגייס חזי סוי ח)ס סססעסס

 ס"ג %מ6 יכי )6ספס ים)יכגס ספירסירום)מי
 )עגייס מפסיר רק6 ע)ס מיתסי) נעי 6יסו6יל
 יקריסגס רירום)מי סגיס קוסי6 ניח6לפי"1

 מרכרי ססוכחתי מס )פי )6ספסויס)יכנס
 ו6ח"כ רסקרים סיכ6 רפ"ס מגרריססיסכ"6
 6כ) ס)י ך6ינו כיון סספקר ח) )6הפקיר
 ססקרס עוקי וחכס ההקרם ע) מיתסי)06

 6יתסר )6 כ6י)1 משקר6 סספקר ח)מעיקר6
 יס וכי סירום)מי מסגי מ6י תימ6 וכימעו)ס
 ע5ס' )ו יס ס)6 ס)ו ס6יגו רכר מפקיר6דס

 6י סוו,י3 6מרת מ6י )ספקיר ו6ח"כ)סקריסגס
 ח) ע)ס 6יתסי) 06 רס6 ע)ס 6יתסי)כעי

 מס ו)פי ז"ל הרסכ"6 כרכר משקר5הספקר
 מ6י סעיום)מי ס) סר6סונס קותי5סכי6רתי

מקעס



 מכחוריו ל ס" יהשיכית שאייה -משה
 0)6 ויקריסג0 65ספ0 ים)יכג0 סילום)מי.ניקס0
 רף כגןריס 0לסכ"6 מרכלי ססיכהתי מ0)פי
 יעכול גמי טוף סוף )0פקר ס6)0 ריםפ"ס
 ע'כ מ"ו רף רפסהיס 0נמ' כפי ונ" -ככע
 רכרי וכי5לתי ע)0 6יתסי) כעי 6יס61י)

 מפסיר רק6. ע05 להתסי5 מ4 ר%סילום3נמ
 רקורס 656 סייך % עעמ6 וכגא6)עג'ס
 63 וע"1 )עגייס .חד 0וס ח5ס ססקעס0
 כקיכו6 6כ5 5עמיס מפכור .רק6 ם6)סמ0גי
 ו6ח'כ ריקוקג0 0ילום)מי מקסס רק6ססל'
 רכיע3ספקיל

 חזי 55 ח)0 סס קל6 רק6.
 6רס ים ומ ספיל סילום5מי מממ וע")עגייס
 0נמל6 60 נצמ6 וכי ס)ו ס6יגו רנלמפקיל
 61"כ ע)ס 6יתמי) כעי 6י 5610 ק6מררפהחיס
ממשג

.6( 
 3עי) ר6קסיגן גמו ונק כנ" יעכול

 ספקיל ו6ח*כ ר0קרים ,0 00פקל ע) 160"6
 )עמיס מפסיר דק6 6מלת רמ6י ם6)0מ0גי
 00פקר רקווס רכיון )עגייס מפסיר )6 0כ606
 מיחםי5 מ4 ממי)6 )עליס חזי 1)6 0קרם0וי

 )5 ר6פי' ק6מל רפסחיס ו0נכל 0פקל 60יע)
 עוכל מ)0 6יתסי5 כעי ו6י 610י) ע)60יתסי)
 0יכ6 עם 00פקל רע3 כען גמי 0כ6 ככ"ע)י'

 ממע6 ע5ס 6יחסי) מ5י 0פקיר ו6ח"כד0קרים
 וכגן כנק עוכל גנף 6יתסי) ר65 0יכ66ף

 ל' סבלען רלהכאעפק מס. 0ג"5 )רכליטסרליגן
 "פק*ר ו6ח"כ ר0קהם סיכ6 ז") פויזנא,עלמה
 יגסחסק 6)* ס)ו ר6יגו כיון ח) )6ר0פקל
 סספקל ח3. 0סקום עי ר6יתסי) 6חל6ס

 0סקרם ע) : ר5יחסי5 רכיון נימ6 לרמעיקר6
 .רכמעס גץע ר)מ6 16 מעיקל6 0ססקלח)

 )6 ממי)6 סקרם. ר0וי ס)ו 0" )6מ0פקיל
 מרגלי כרול סרכר.. ס)6 00פקל 5ח"כ גמיח)

 משקל5 00פקל ח) 6יתמי) ד6ס 1")סלסכ"6
 )5 מ"ו רף כפסחיס 6)יעזר ל' 6מרו6עפ"כ
 6חלפ ונ05 )ו ולין סת6פ0 ער סס )0יקל6
 0תולס )ככור 0מרכל דכלי )עי). קכ6לתיכמו

 6מת וחכמת 6מת תולת 6ו0כ1)1מןי'
 זיליהננ4נ1* כשקשדץהצעיר

 . רןסימן

 1מז פ"1י יסומ6 י" י6מי 60נשאלתי
 )"ת ממ15ת , נס פטול 6ס0מ15ת

 : עכ") עמ0 .חמ15ת לק רפטור16

כעזה"י.

 0תוס' מיכיי י6" )0צי6 עפע"יתשהבה
 רס6 סכתכו 3מ6י )"ג רףל"ס

 כמ5ות חייכ רמולכגן מסוס )3רך יכו)רסומ6
 מ)16 ר6יט ו5יט )כלך ילו) 6עא מ"מוסרי
 ו6ס נעז0ר 6ימ גופ6 סך מ) וסלי , תסורד)6
 6)6 ררכגן 0חיוכ ע)יו 0וט) כח כ6ת0כן
 נכס6 מ65תי וכן )"ת מ5ות ע) רעוכלע"כ

 כלולפ., ל6" )0כי6 ג)פע"ר ועור יע""ם.ר0לסג6
 165 6י ל*י 6חל ע"ח רף ריכמות מסונ"),0
 ר6יסול6 ו6י כו' 3)ין0 ת)6ן 0כתוכ ל"יר6מר
 )ר" מ"מ ו0רי כתכ. )6 )0ית.ר6 ד6יכתכ

 מסכחת 0מ5ות. מן פטול )י0 רסכיל6)מיטתו
 וכם6. סומ5 0ו6 סמ ר0מ5רי כנון כ0תיל0)0

 רמ5לי )16 ע) מוז0ריס ר6יכן סומ6)יסר6)ית
 ע) מ4יס רמ"מ ע"כ 6)6 יכ61 )616רומי
 נ"כ דכתכ קג"נ כס" רע"6 כסו"ת ועין)"ת
 סמסית ל6". )0כי6 ג)פע"ך ועור ינמי"ס.כן

 ,כ"ם כמתג"שין ע"6 5/ רף כגיטין 6יה6ר0ג0
 6"כ. 6)6 6מתי :6ת 6רל ינרם 665ומריס
 מ5מ- ן"ס מס כחיסן ועק רכר עלות כ0מ65
 קר6 56טרז ן6מ6י פריך נילום)מי כו')0)ן

ר)6



3מכחרייו ד' ס" ותעעבות שאלות ,.משה
 מיפוק לקחסס לסוכ סלחס 6סר כעלה יוכליל6
 קים כיון סוטתו לסחזיר 6סור הכי רכל0416
 ל6וין ככ' עליו לעכור ומסני סדנמס.עחס
 ן6מ6י סירוסלמי הקסס מס קסס ו3ג16רסיע-'ס
 כסעס סנירס כנין לס מסגמס 60 קר566טרע-
 6ף פטור וסימ6 6מריק 61* סומ6ססו6
 סומ6 וס61 כנין קר6 56טרעי 6"כ 3ית"מ5וס
 ינמפקח סיכ6 קר6 56טריך ולכן לושסרס. סו6 סיטה 6יסור מ5ר 61"כ סנירםכמעס
 כ6יס 6יסוריס רמני מסוס עליו דחחנ6ההכ
 נרוסמו מחויר 61יסור סוטסו לוסורכ6חס;
 ח5 6יסור ר6ין מסוס סירוםלמי סקסס.יע*נ
 ס66חע"6 ר6עפש לסלכס פסקינן 61נן 5יסורעל
 ל"ת על מ5ויס ומ'מ ע"כ 6ל6 "ל עאשל
 6יסור כל6 סוטס ר6יסור מסכחמ ל46ק

 נימ6 לירן ר6מ6 61גכ ורו'ק. נרוסמומחדר
 רלכ6ורס הירוםלמי סמירן מס לכ6ר מילס6כ"
 כסני עליו לעכור סירוסלמי סמירן מס4קסס
 נרוסמו מחזיר 6יסור חל 6יה לי וקסס63וין
 ולומר ומוסיף. טלל כל6 סועה 6יסורעל
 לומר ויס ס6. זס מנ"ל הכמוכ גדרחרסוי
 וסדמו הזמס עירי רכ6ו לסיכ6 - קר6ר5ריך
 כמו רוחק. הו6 כ6ממ 6כל סטומ6סלעיוי
 כן הקסס נ"כ י95ל רע"6 :נ"ון הרכסכ6ממ
 י6ין עפ"י ר6ף כך ו)לפע"ך כ5ע"נ.וסניח
 חל ככ"6 6יסור 6כל 6יס.ר על חל6יסור
 סזינמס כנין לס מסכחמ לעיל ססוכחמיכעו
 ל6 סיטסו ו6יסור מכרקר6 נרס ססימסכעס
 נירסס ו6ח"כ 6יסור-סקרוס סים מפניחל

 סנימ סטס זן)מס ו6ח"כ 6חר 6ים נס6סו6ח"כ
 לסיטת לנרסס 6סור הסני 6"כ יזינמסר6ל"כ
 ולקחס סר6סין 6ים וכ6 הסני נירסס ו6ח"גכ"ם
 עליו חל ל6 גרוסמ1 ומחזיר נוס ססימסכעס
 עליו חל ל6 כמי וסוטס סקיוס 6יסורטפני
 ספקע כסעס ח3 הו6 וסיכן 6יסור 6וסועמר
 6יסוריס סני כ6יס ספקע וכסעס הניה6יסור

 קקס סוכ לכ6ירס 6מנס ספיר. :חלככ"6
 זינתה ולכסוף מעיקר6 ניס יהוי נימ6ומ6י

 6יסור על חל 6יסיר ר6'ן )ימ6 ו6י ניסכססיהס
 6קכ נןס 6יסור ע5 חל ל6 סוטס 6יסור6"כ
 יסנס -כן 4 ונר6ס כ"ם. לסיטמ לנרסס6סור
 6ינער 6ץ - ו6מריק כה6 לססמפק. יסלכ6ורס

 חל ל6 הממ ו6יסור סכיונס 16 6יסור עלחל
 חל רספיר רילמ6 16 סר6סון 6יסור ע5כלל
 %6 ר6ץ מסיס6ל6

 יכו"
 עינסץ. סני לחייכו

 משס -ורק חל רספיר נימ6 ר6ס מיני'-ונפק6
 משס 1ל6 עונסץ סמ לסעניסו יכולין 6נוי6ין

 6יסור לחיל רוח6 סכק ל6 סר6סוןרה6יסור
 וסם"ס נפט פקוח רסיכילרהוה נמ65 6"כססני
 כולמוס ס6ח,י מי מ"ר ע"6 רפ"נ כיומ6פסק

 מ6כילין ונכילס טכל הקל סקל 16מומ6כילין
 והיו ןסיכי 5פי"ז. ננו65 61"כ כו' נכילס6וסו
 6יסוריס סני היס 6חמ חמיגס ועל חמיכוססני
 ול6 הקדוס 6יסור סיס כע5מס סחמיכסועל
 ל6 ססניס חקיכס ועל ססני 6יסור לחילמ5י
 ס6יסור ספיר רחל 6יסור על חל 6יסורר6ין רס" נימ6 6ס. 61"כ 6חר .6יסור 6ל6סיס
 6'כ 6יסורין כ' לסעניסו ר6ין מסיס ורקסני
 סחמוכס יהיינו סקל. הקל 6ומו רמ6כיליןנמ65
 חמיכס כין חילוק 6ין 6"כ כלל חל ל6ססני דה6יסוי 06 6כל 6חר. 6יסור 6ל6 כס סיסרל6
 לפי"ז 61"כ 6חר כ6יסור סיין רסניהס לזו,1

 סכמכמי כמו סירוםלמי מירן למרן סוכנוכל
 נרס וסוי נימ6 י6ס להקסומ לססיכ 61יןלעיל.
 כ"ם לסיטמ לנרסס 6טור 6"כ דנמסולכסיף
 6יסור 6ין ן6מרינן רה6 סכר רסירוםלמי,"6
 מסוס ורק ספיר רחל סכווגס 6יסור עלחל
 היחםלמי מירן ו)יח6 עונסץ סני להעניסור6ין

 רסכר נימ6 ד6ס קסס עור לכ16רס 6ךכמונן.
 6יכער 6ין סוכ 61"כ ססר 6יסור רחלהירוסלמי

 נדס היתס סזינמס רכסעס כיין 6יסור עלחל
 ר6ין סנס- נרס 6יסור על חל סיטהול~סור

6יסור



כמבחוריר ד' הי' ותשונותשאלותכמשה14
 רטכר ר6מיינן מסוס 6יטור על חל6ינצל

 ר6ין מסוס ורק ססגי ס6יטיר רחלסירוסלנה
 לחול מ5י ולגן עוגקין טגי לסעגיסו יכילין6נו
 מ5י ל6 טוכ 6"כ גרס 6יטור על טוטסליטור
 טיטס 6יטור על גרוקתו מחזיל 6יטורלחיל

 כמעומס קוקיתי ועריין קרוס %ס סוטסר6יטור
 לעיל קסקקיתי כמו סירוקלמי תירן עלעומרת
 6תי סירו5למי רתירן .לתרן לי נר6ס6מגס
 ר6ין רס6 סירוקלמי רלנר ר5מריגן כיוןספיר
 6ל6 רחל 6מרינן קעיר 6יסיר ע) ח)6יכצר
 6יטור%4 טני לסעגיקו י:וליו 6גי ר6יןמקוס
 טסי6 כסעס לסענימו 6ין טיטס 6.טיר על1""כ
 6ט י:ו)ין 61ימת 6"חע"6 ר6מריגן ממיסגרס

 וכטעם גרס 6יטור קגפקע כסעסלסעגיקו
 ו6יטור טוטס 6יסור 6ת6 נרס 6יטורקנפקע
 ודו"ק. )עיל קגתכתי. כמו ככ"6 נרוסתומחזיר
 ר6מריגן רה6 לרכרינו סיעת6 לסכי6 ליוים.
 חל רל6 ממיס ל16 6יסיר על ח) 6יטור6ין
 מטיס ורק חל רספיר 6ל6 ססגי ס6יסורכ3ל
 כס"ם רסגס עונסין טגי לסעגיסי יכולין 6גור6ין
 רסעיס כין ר"ס כהום' ע"כ ל"כ רףיכמות
 טיט ר6עפ"י טכר ור"ק וז"ל כתכו כו'נמוריס
 6ל6 מחייכ .רל6 כיון 6יטורין סגי זוכעכירס
 גמוריס רסעיס 56ל 6יתו קיכרין 6יןחר6

 ר:תכו מ6י 6ל1 סתוס' רכרי על קקסולכ6ורס
 6יטורין סני זו כעכירס סים ר6עפ"י טכררר"ט
 כעכירס רי; כהכו ו6יך 66חע"6 לס "ית ר"קס6
 6יטור 6ין ר6מריגן רס6 ע"כ 6ל6 6יטורין טגיזו
 ריט סתוס' כתכו ספיר ולכן חל :פיר ע"6חל

 6ל6 מחייכ רל6 כיון 6יטוריס סני 11כעכירס
 : ורו"ק גמוריס רסעיס 56ל 6ותו קוכרין 6יןחר6

 סלגות כיור"ר סטור ינוי ספיי גיח6דלכשי"ו
 כטעיף ספירק מס רל"ר טימן 'גרריס

 עולס כל ע) תטמימי קיגס 6מרס 061ק"ג
 161 .קתתגרק ער לו מותרת ותס6 חלקויפר

 ורכיגו 11"5 כמקימו סכ"י וסקקס נ"כ לו6טורס

 סעולס כל על תסמיטי קונס 6יורס ו6סכתכ
 כל תממיט קוגס למימר ליס 6יכעי61*פ:6
 כלסון י"כ כפלק כתכ וסרמכ"ס כו' עליסעולס
 יפר טכעולס 6רס כל תסמיט עליס 6טיס.סזס
 סרי יגלקגס 16 . וכטימית מממסתו ותסי'חלקו
 כך יעיי"ט. 6רס כל כתסנהק %6רססי6

 סקינ.

 וגתכ .סלטין כזס תירן כמקומו וסכ"חסכ"י
 6מרס 06 רכיט מ"ק על לתמוס 6יכ6ככן
 6יכטו ר6יפ:6' סעולס כל ע) תסמיטיקונס
 וכן עלי סעולס כל תממיט קוגס למימרלין
 תם4 טתתגרם 63חר טתס משם על לתמוסיט

 קכיגו מגרריס טסי6 6ת"ל ר6פילו לו6סירס
 6פ מסמ טספרס ז"ל ס61 פטק סרי)כינס
 ועל עכ'ל גק6ת קל6 זמן כל טתתגרקל6חר
 רק רל6- מסרק"ל סרנ .כתנ ס6חרונססקוסי6
 סרין כך כלכר לכיגס כיט טכין כרכריסררוק6
 טסכע3 6ל6 עליס סעולס כל ס6טרס סכ66כל
 חלקו נרפר ס61 6פ.ל1 סכי מטוס כיגיססנ:לל
 סו6 כטתתנרק ומיר ח)קו 6ל6 מופר.6.גו
 גר6ס זס חילוק ולפי עכ"ל 6רס כלכם6ר
 טס6קס ר6עפק סר5סונס קיקי6 גסלייסכ

 סו6 סגרר סעיקר ר:יון סנרר חל לומסועכרת
 סנרר חל כיניסס נכלל וסכעל סעולס כלעל

 ככ"ח יעיי"ט 'לו מםועכרת ססי6 6עפ"יכ:ולל
 ער מוחרת ותסי' כר"ס כמקומו ספריססוגס

 סמסר"י תמס נ"כ לי 6סורס 161סתתגרם
 ססקטס סר' ק1סי' מתורן נמי וכזס כו'ק6רו
 סעולס כל תטמיס קוגס ל6מור לו קסיסכ"י
 עליו ע5מס 6ת ל6טור כמיגיס כל טל6ועלי
 סספיל ע'מ ל6 לפימ"ק 6כל ל1 מסועכרתססי6
 על חל סתממיטס מגו כולל מטעס סגררחל
 כטיף רכינו כמ"ס 6ריריס גמי חל סעולסכל
 מס . 6כל יעיי'ס. נ~כס . יטיכת לעגין רל"וטימן
 סים מי ס61. גכון' רסטור ופריסס סכ"חסתירן
 לרעת רסתיגח לסכין יוכל ל6 כקרקרו מוח,לו

 כל תסמיט עליס ר6טרס סכתכ 1"לסרמכ"ס
6רס-



חנמבבדקן~יך ד' מי' ותשובותשאלותמשה
 מנו כולל מ5ד חל ר;פיר גיח6 ;כע1לס6רס

 6וס כ3 על גמי חל הכעל על ח3ות;מיסס
 סלסון כזס המתניתין על כן היר5ו ססתום'כמו
 לתמוס ו6ין עוכ 5' וף כנרריס התים'כתכו
 6יסור על ח3 6יסור 6ין 601 6י; 6סת.;סי6 כשררי 6חריס יסוויס תסמיס ע3 גורס חל6יך
 כה;מי; ר6יתחל מגו טלל 6יסור וסוס ~מרוים
 6נל ~ריס. על גמי "ל סיתל ;סי6כע3
3;יטס

 הט~
 קוגס 6מרס ו6ס הורם ;הטור

 ח3 6יך ק;ס ;וכ 6"כ סעולס כל עלתממי;י
 6;ת כעווס 6חריס יהוויס ת;נמק עלנורס
 ;יך 1ל6 6יסול. על חל 6יסור 6ין וס66י;
 6יסור והוי מ;וס סתום' סהיר5ו כמו3תרן
 ע3 גמי ח3 ;סיתר כעל על ר6יהחל מנוכולל
 לחול מ5י ל6 גמי כעל על וס6 ז"66חריס
 6מריגן ע"כ פ"6 וף גוריס וכנמר6מ;וס
 ספרס לי למס עליך תסמי;י הנ6ת ר6מרה6ל6
 לחול מ5י ל6 סכעל על 61"כ 13 מ;יעכדת60
 כולל כלל ;ייך 61ין לו ומ;וטכות מ;וססגור
 ועל 66חע"6 מ;וס חל ל6 סעו)ס כלעל

 סחכל 6ח1 6יך 61"כ לו רממועכות ממוסהכעל
 ;כתכ סרמכ"ס לדעת וכ;למ6 ר6;יןכתרי
 ;פיר קכעו)ס 6וס כל ח;מיס עליס5סרס
 ר6מר מסוס כולל ממוס התום' 0ל תירןניח6
 מ6כילין ;6ין יפר עלי תסמיסך סג6ת כסג6רכ
 ;ל תירן ו;פיר לו ס6סור וכר ס6רס6ת

 כן פיר;ו כע5מו וסתום' לועתו. גיח6התוס'
 ;ייך ול6 סתום' קו;י' קמה סטור לועת.נל תיר5י. ;פיר לכן ז"ל סרמכ"ס ספיר;כנוו
 כל כן סקסו וכ6מת סטור על סתים'סירן
 לעיל ;סכ6תי מס לפי 6כל ס6חרוגיס.נוולי
 6יסור על .חל 6יסור 6ין ר6מרינן וס6-ר6י'
 לחיינו וכולין 6נ1 ר6ין מ;וס ורק חלקשר
 רכרי גיח6 ר;פיר קימייתס ל"ק 6יסוריססגי
 על גררס חל . -6יך לסק;ות ,;ייך 1ל5סטומ
 על חל 6יסור 6ין 60 6חריס יסוליסת;מיס

 מ;וס ורק חל ר;פיר לעיל סוכחתי וס66יסור
 ת;מים על נררס ח3 63מת 6"כ להעגי;וו6ין
 ר6ין לומר 61ין 6"6 כעורה 6חריסיהוויס
 ס6יסיר חל כ6מת רס6 6יסור על ח63יסור
 חל ממיל6 סעולס כל על ןח3 כיוןוממיל6
 מגו ועלמ6 כו33 מ;וס נע5 ת;מיםעל

 5ויויס גמי חל העולס כל על חל;ת;מי;פ
 6ל5 חל 6יוצ כולל מ;וס כעל על וחלוכיון

 ס6יסול נ6 רמסיכן סעוג; ו% לחורה6יסור
 סעולס כל ועל ועלמ* כולל מ;וס הנעלעל
 ח3 6יסול 6ין מ;וס סעוג; לחול מ5י ל6גמי
 כעל עויף 1ל6 3עיל ;סוכחסי כמו 6יסורעל
 עולס ;3 מכחו כעל וכ6 כיון סעולסמכ3
 ;וכ נומיל6 לחור 6יסול נעל על רחלוכיון
 ר5מריגן ונו6י מ;וס נ"כ סעונ; לחולמ5י
 ל;מ;ס כרי לו רממועכות מ;וס חלרל6

 עליו וחל כולל 6יסור מ;וט ל;מסס מ5יל6 וסכ"
 סעוג; גמי חל 1ממי63 סעונ; לחול מ5יממיל6
 ;פיר וגיח6 רכעל רכולל מ;וס סעולס כלעל

 : ודו"ק סטוררכרי

ךניוק~"
 רכנמר6 ע15מס פ3י6ס לפי"ז ג"כ
 כעל לסו 6יכעי6 ע"כ כ"6 וףגזיר

 גפק6 למ6י נייז מיגז וילמ6 16 עקרמעקר
 61מרס חכירתס וסמעס כנזיר סגררס ל6;סמיני'
 6י לס וספל ר6מונס ;ל כעלס וסנועה61ני
 ו6י 6יסתר6י גנוי ססי6 עקר מעקר6מרת
 6נערס. וחכירתה 6יסתרי 6יסו גייז מינז6מרת
 מ5י קמה1)כ16רה

 6יכעי6.
 יכול סיס סל6 להו

 כר6;וגס ע"כ 3' וף מנוריס מנותניתיןלפ;וט
 יפר סיסוריס נון 6ני ונטולס כו' 16מריססיו

 סיהודיס מן נטולס ותס6 מממ;תו ותס6לחלקו
 .6יך לסק;ות ר6ין רסקסו סתום' סיטתולפי
 6ין 60 6חריס יסיריס ת;נוי; על נורסחל

 רסוס מ;וס כתום' ותיר15 6יסור על חל6יסור
 כעל ת;מי; על ר6יתחל מנו כולל6יסור
 יכול ע"כ 61"כ 6חריס על ננוי מל;סיתר

גפסוט
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 מעקר ןכעל גימ6 ר6ס נייז מינז רכעללפקוט
 6יסור 6ין 60 סת1ס' קוס4 קסס סוכ 6וכעק5
 גןרס חל ו6יך 6יסור ע)ח)

' 

 סעו)ס כל על
 רסוי מסוס לתרן קיז ול6 6ים 6סתכטורס
 5ריך רסכעל פסק סמתגיתין רס6 כולל6יסור
 6טורס )חלקו מפיר ססכע5 ו6ף לחלקו)ר*פר
 לח)קו יפר כמתטתין ר6ית6 כמו סעילסלכל
 כעל 6מריגן 6? 61"כ סיסוריס מן געעסותס6
 כיון ס6. יאסוןש מן נטו)0 6מ6נ עקרמעקר
 6ל6 6יסתר6י נ0ו סט1לס כ) על עקרןמעקר
 השולס לכל %6רס ומפוי ניז מיגז . רנעלע"כ
 6ימור 6ין ר6מרינן רס6 סג'ל לפי 6ך51"ע.
 ורק ססגי ס6יסור חל קפיר 6יסור עלחל

 גיח6 עונסין סמ לחייכו יכולין. 6גו ר16ןמסוס
 רכעל נימ6 רלשלס 'ממתגיתץ לפקוט מליןל6
 נטולס 6מריגן .6יך לסקסות ו6ין. עקרמעקר
 ן6מריגן ןס6 1"6 מפיר ססכעל 6ף סיסוריסמן

 ססוכחתי גמו ס6יסיר 3חול מ5י גמירכל6"ס ןכעי כולל מקוס ל6 סעולס כל עלר6סורס
 6יסור על חל 6יסור 6ין ר6מריגן רס6לעיל
 סגי חייכ ר6ין ורק ססט ס6יסור חלקפיר
 ן6יסור ממתניתין 3פסוט קיך ל6 61"כעוגקין
 ןכע3 כולל ןכ)6 ככעל כלל ת)י6 ל6ןעלמ5
 נטיר סם"ם ננעי 1ס6 ס6יסור. )חול מ5יגמי
 כ6יסור תלי6 0קגי ר6ימור סיכ6 כ"6ןף

 גמי קט 6יסור חל ל6 סר6מון ו6ססר6סון
 מעקר 3ע) לסו 6יכעי6 ספיר ולכן חלל6
 ו)פי"ז ורו'ק. נייז מינז כעל רילמ6 16עקר

 רס6יסיר מסוס כזס זס תלי6 ן)6'ך6מריגן
 ס6 סחוס' סקסו מ6י לסקסית 6ין. ספירחל
 מסוס לתרן וסו5רכו ;6יסור על חל 6יסיר6ין
 ס6 '.כורי קסס ל6 גמי כול) כ)6 וסל6כולל

 )כ6ורס ןסגט ז"6 חל רס6יסור מסוס66חע"6
 סתום' .ןה)6 סת1ם' קוק4 לסכין 5ריךכ)6"ס
 ר66חע"6 רס6. סנרו )"נ רף נינמותנע5מן
 ססוכחתי כמו ספיר חל סעוגק כל6 ס6יטור6כל

 רספיר גלפצ"ר לכן סכ6. מקסו מ6י .61"כ)עיל
 על נן סקסו 66חע"6 60 רסקסו ןס6סקסו
 66חע"6 6מחגן 6י מיג4 גפק6 ימ6יסעוגם
 מעמקיס 6ין 6גו ורק סקגי סלוסור חלרכ6מת
 כיון ס6יכצר כל) חל ןל6 6ם 16 עוגיןסגי

 גימ6 5ם נין כלל וולוק ל6 סכ6 ןיןןכגיק
 מסיס 6רס כ5 על 6סורי ןנל6'ס סכי 16סכי
 חילוק יק 6יסוריס כק6ר רכקלמ6 6יק6סת
 6ם "1 וחל גימ6 6םנןול

 גימ"
 כל) חל -ר)6

 לין סכ6 6כל 3נמל קכתכסיכמו'
 צלו"

 ולזס
 ר6יתחל מגו כולל 6יסיר רסוי סתום'תיר5ו

 0עוגק 6חריס על גמי ח) מסותר כעלכתקנמם
 : ווו"ק גררסמקוס

 תירן על ע5ומס קיסי6 גלר טח6רלשיו
 סת1ם' הירן לכ6ורס רסגססתום'

 פריך ע"3 כ"ג ןף 3ק13עות 0נמר6 גנרסס
 קל6 סכועס 6מרת קקי6 נופ6 ס6סנמר6
 כו' 5וכל ק)6 סכועס תג6 וסרר כו'6וכל
 סיפ6 סג6 ומ6י רפטור ריק6 סג6 ומ6יחיכ
 כמפורק וסיפ6 כסתס רים6 ל"ק 60 ומקגירחחכ

 מ0ר מוסכע 6מ6י תקמי נופי0 גמיומפורם,
 כר"י 6נור ל6 מ"ט ר"ל 6ל6 כו' סו6סיגי
 סכ6 כ6יסיר כולל 6יסור 6מריגן כי לך6מר
 6מריכן )6 ע5מו ע"י סכ6 כ6יסורמ6ליו
 מקוס סג"ל סתום' תיר5ו מ6י ו6"כיעח"ס
 ע"י סכ6 כו)ל 6יסור סת התס 60 כוללרסוי
 ו)כ6ורס כג") כולל 5יסור 6מריגן ול6ע5מו
 כ"ך רף כסכועות התים' סחי)קו כמו )תרןיס
 סכ6 כ6יסיר ןסכ6 וי"ל כו' כ6יסור כך"סע"6

 ס6סורין מוקןסין 6כל ק6מר ע5מו _עלמע5ש
 כגרר ס"ג ו6"כ יעיי"ס 6מריגן סעולס כ)על

 6יסור 6מריגן וספיל סעעם כ) ע)6סורס
 ןמ6י הס תמוהיס שתום' בוף,'ןככי 6כלכולל.
 נןולי זו סכרג ןחו וכ6מת לחלקסכר6

 תירן - מיוסכ קפיר סג"ל -לפי 6כ)ס6חרורס.
 הגמר6 קוסן' )סכין 5ריך לכ6ורס רסגססתוס'

 מפורם1
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 מסל מוסכע ' 6מ6י חקסי נופיס נמי81שרש
 ומפולס סס"ש פליך )6 מס מפני סו6נוגג
 נל6ס )כן 6יסול. ע) ח) 6יסול 6ין ס6נש
 66חע"6 ס6 )סקסוח סנמל6 מ5י ר)6 כך)י

 ע?6 ח) 6יסול 6ין ר6מריק רס6 מסמעדס6
 סני 16חו מחייכין ד6ין ולק ס6יסור ספירת)

 %י )6 ומס1"ס )עי5 ססוכחחי כמושנמין
 ח) ס6יסור רס6 66חע"6 וס6 5סקסוםסש*ס
 וחיוכ כמפולס סיפ6 סנמל6 ק6מלהשפול

 סנמ' פליך ו)כן ק"ס מחיוכ קפיר ח)וס6יכצר
 ססכועס ח) ו)6 סו6 סיני מסל מוסכע6מ6י
 חילל ועץ חייכ. 6מ6י נמפולס 6פעו ו*גל5
 סכ6 63יסור כו)) 6יסול 5מלינן כיסט*ם
 : יעיי"ס 6מלינן )6 ע5מו ע"י סכ6 כ6יסורמ6)יו

 רס6 סם"ם ננר סחים' וניי קסס )6ךלם8יו
 )6 ע5מו ע"י סכ6 כ6יכצלו6"לינן

 רססכועס מסוס כסכועס רווק6 זסו6מלינן
 ר6י וור6י רס6 סל6סונס 3ס13עס ח)י6.סטניס
 סחיטוח 3)6 נכי)וח "וכ) ס)6 סכועס6מר
 כ6ס ח) סו6 מס ומפני )כ"ע ח) )6כהר6י
 וסחיטוח נכי)וח 6וכ) ס)6 סכועס ו6מרספירם
 6מ6י )כ6ולס קסס 1ס6 כ1)). מקוססו6

 נכי)וח ע) נמי ח) 6סחיעוח רח) כיון6מליגן
 ע)-נני)וח )חו) מ5י ר65 כיון 6יפכ6נית6
 סו6 6חו רריניל כיון סחיטוח ע) נמי יוהו))6
 ית1) סחיטוח רע) ריכוליס רפ)גינן רנימ6."1
 סלכ ממני כיקס וכ6מח יח1) )6 נכי)ותוע5
 סכלח )כ6ל ס)6ממק 6כר"ק יקירי 1רידיגג16ן
 סחיטות רע) )ומל יוחל ום3ר6 רת) כו))*קור
 ררכ"ז כחסוכוח ונס כ"1 מימן 6ס"ע,רייי;יח כחסוכוח 6יס6 רסנס 6חר כף3ולי6םויין סני ס163 6עפש יחו) )6 ק3י)וח וע)קש)
 רח) כ6ימ6 ע)י 6סורס 6ח סרי )6קקו*קל

 כ6ומל ררוק6 ס6י0ור כלכל סיחפום 6ף,א~קוי
 כ)וס 6מל ר)6 ר6מרינן סו6 כלעמ96מוך6ת

 סו6 סחפסס מחמח ,ס 0) נרלו רעיקרמסוס
 36) כשט 6מר )6 ס6סול כרכל סיחפוסוכ)

 גמור נרל כ6ן יס ע)י 6םולס 6ח סלי163מל
 רסרי13ר ד6ף נ6וניס מחלי חזינן סלייעיי"ס.
 חח)ח 5ססריס ס6פסר כיון כן 6עפ"י 33"636

 סרי ס6מר וכריו .וכחח)ם רכליו מסוףדכריו
 רכליו ססייס 6מ מסמ סוכ ע)י 6םולס6ח

 %ף מסכ6 ר) 6מרןגן מ"מ ס6סורכרכול
 ס6פמר .ס"ג. 61"כ נ6סול רכריו 31חח)םד3ליו
 רכריו טסוף סחיעות ס) רכריו חח)ח)ספליס

 רכליו סוף. מסכ6 - ר) נימ6 61"כ גכי)ס50
 ע) יחו5 1)6 קיימ6 סי6 רכליו חח)ח36)

 ספסק כמו יחו) סחיעוח ע) 36)נכי)ות
 רף נרליס כריס סל"ן מרכרי 36)סמסל)נ"ח.

 עיקר סר"ן רכחכ ר6סונס כקוסי' נר6ס ע"36'
 כין ע)י 6סול זס רכל י6מר ק6ססגרל

 נרר ,סו סחפיסו ם)6 מן 6חר כרכלססתפיסו
 כעינן ססחפיסו רסיכ6 6)6 כחורסס6מור
 כרכל 1)6 סנרול כרכרסיחפסו

 ס6סול.
 וכך6מלינן

 כו' ירור כי 3חל6 סחיס ס3ועוח פלקכליס
 ח5 סנרר 6עפק כ)ומר סנרול כרכר סירורער
 כיכל כעינן יחפסו 06 מ"מ סחפסס3)6
 06 ס6ף סל"ן מרכלי חזינן 6"כ יעיי"םסנרול
 יחפום 06 מ"מ מועי) סיס יחפום סיס)6

 כפגי סס)סון ס6ף כ)). מסני )6 ס6סולכרכל
 מסוס 6כ) מועי) סיס סחפסס 3)6ע5מו
 ס"נ 61"כ פירם. )6 מ6ס נלע ססחפיםספילס
 נכי)וח ע) )חו) מ5י ר)6 כיון כו))כ6יסול
 רכלי נוף כ6מח 6כ) סחיטוח. ע) נמי יחו))6
 רנרל סוכל רסר"ן כיון כעיני חמוסיססל"ן
 ססחפיסו יסיכ6 )סל?ן מנ") סחפסס 3)6ת)

 ומסיכן ס6מור כרכר 1)6 סנרור כרכרכעינן
 כרכל סידור ער )ס' נכר ירול כי מרכחינל6י'
 כרכל -גה..רמחפיס סו6 סר"ן רסכרחסנרול
 ככל ר6מל ,רכיון קל6 5ליך )6 רמיחסלסנרור
 כקרכן נמי 6מר כי גרר .סוס 6םור ע)יזס

 6סור3
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 קר6 וור6י 6ל6 מירות נרע ול6 ק6מל6סור
 6ל6 6ס6 סגדור לרכר ל6ו גרר ירוררכי

 ססו6 כיון כ6מת לי וקסס ס6סור. רכרלמעועי
 מג"ל כאופסס נל6 חל רגרר פסקכע5מו

 רלעולס חל ל6 ס6טור כרכר סתפיס ר6סלומר לסר"
 וסתפיס עלי 6סור זס ככר 6מר ר6סגימ6
 ל6 מ6ס נרע רל6 מסוס חל גמי חזירככסר
 ככר ר6מר סיכ6 קר6 56עריך וילמ6 כוןגרר מירוי סקר6 מן רסכי6 ור6ייתו קלל.סתפיס
 חזיר רכסר מסוס מסגי ל6 חזיר ככסרזס
 פ"כ כגרריס סריטכ"6 כסכרת 6י רחמג66סר

 ס6סור כרכר סהתפיס סיכ6 מסגי 63רמסו"ס
 והתורס נכר6 כ6יסור ס6יסור סתלסמסוס
 סגרור כרכר סירור ער גרר ירור כי6נורס
 מסוס חל ל6 ולכן ועייס.. ח~6 6יסורםס61

 התפסס רכל6 מסוס ס6יסור כל עססרהתפיסס
 ל6 6יסור לסון 5מר ול6 זס גכר 6מר06
 ככר 6מר 06 6כל סו6. גרר 1631 כלוס6מר
 סוף רדל לתסגי חזיר ככסר עלי 6סורזס

 פסק סכ6מת כמו ג6סור רכריו וכתחלתרכריו
 : סג"ל וכמהרלג"ח ררכ"זכתסוכות

 המעורי' מן מגחס עלי סלי ס6ומר סס.ר6ית6 צןיביק:ב:א %ג"יי
 גררו 6מ6י כגמר6 והקסס סחעיס מןיכי6
 הסעורי' מן ר6מר רכיון רם"י ופירם עמוופתחו
 יורע ר6רס כלוס לסכי6 רעתו ר6ין6מריגן
 6מר וע"1 י0ניי"סי ססעוריס מן מטזסס6ין
 6מר ל6 6כל מגחס ר6מר 6ל6 ל"סזעיר6
 ו6ית כו' ל"ס כר"ס סס כתוס' ועתן ל6מגחס
 רמגחס מסוס פיריס מגחת 6מר 6כלרגרסי
 סמן כל6 גכיס כלל סייך ול6 לסגעריסרכוק
 קינטת מעסי הלכות נרמנ"ס ועיין ע"ג.ולכוגס
 ססכי6 מס מסגס ככסף ט' סלכס י"1פרק
 מגחת עלי הרי ז"ל כגכגסת מסר"יכסס

 ססעורי' מן מגחס עלי סרי כס"מי כו'סעוריס

 ום6לו כס"6 מגחס ולכוגס סמן כל6 מגחס16
 כררך גורר סייתי יורע הייתי 6ילו 61מר6ותו

 סמקריכי' כררך להקריכ חייכ זס סריסמתגרכיס
 רסוס ממם כגררו 6ין סגרר כסעס 6ע"נו6ף
 סותר' ססעוריס מן רכם6מר עמו ופתחוגדר
 6ח*כ כם6מר מגחס עלי סרי סגררסגרר

 ר~יהי-
 גדר' םל ספתח כיעל סמקריכיס כררךגורר
 סרי 6ל6 סגרר כסעת 6מר ל6 כ6לו ליסוסוס
 ל סעיריס מגחת כם6מר 6כל לכר. מגחסעלי

 - סיאמי יורע סיתי 6ילו 5ח"כ סי6מר 6עפ4כתי"ו
 פתתן 3סכריל 6פסר 6י סמקריכיס כרכךגורר
 6מרן כ6י3ו ..הי6 סרי ולומר סגרר מןסגרר
 גו'. כרכריו ממס 6ין כתי"ו ומגחת כחו"ומגחת

 כגכגסת סמסרש ומרכרי פתוס' מרכרי חזינן6"כ
 מכעף) רכריו תחלת להפרים ר6פסר סיכ6ז"ל
 מסגי יסי' . גמי כגרר _ס"ג 6"כ מוטילרכריו
 06 6פילו 6"כ סתפסס כל6 מועיל רסלסוןכיון

 ומקודס: ו5"ע. יועיל גמי ה06ור כרכרסתפיס

 , פירוס לתרן מתחלס גקריס סר"ן רכריסגתרן
 כ"ס רף כתמורט ז"ל לסרמכ"ססמסגיות

 ע"6-

 רכי: ו6מר כו' עולס זו סל 1לרס ס6ומרכר"ס

 סיס: 1ל6 סימיס זו סרי ו6מר ססו6יליוסי
 ו3רס- 6מר חזר 6ח"כ ס6מר מזס יותרכוגתו
 6ין רכור כרי תוך ססי6 61עס"ע1לס

 סומכין-
 תוך כיריגו ססעקר לפי ר6סון רכור על6ל6
 ומימר כמקריס זולתו רמי כרכור רכורכדי

 סססס 61לו וחנרם. ומקרם עט"ס ועוכרומנרף
 מקלים 6כל סגמר6 כגוף 6יתן הו5י6רכריס
 וכסוף סזס כמקוס סגתכ6ר כמו ה61 סריומימר
 ומגרס ומקרם עכו"ס וטוכר מגרף ס~י6וגרריס
 כסן תועיל ל6 ס6לה סהרכריס סו6 העגיןוזס
 6כל ריכור כרי תוך ו6פילו ת50י ותוספתחזרס
 גו' כט6ן סכ6ר כמו ה61 סרי ומימרמקרים
 סרחס מס רג"ס כסימן חו"מ כס"ך ועייןיעיי"ם.
 ריכור כרי תוך תרי 6מרי ע"כ ע"ג רףמכ"ק
 ס6ילת כרי וחר לרכ תלמיר ס6ילת כיי חרסוי

הרכ



כמכחוריו ד' מי' יתשיבות"אייתמשה
 ת5מיר ס6י)ת כרי 5ל"י 5יס 5ית כי 5ת5מירסלכ
 הל3 ס6י5ת כרי רגפס ל3י ע5יך ם15ס5ל3

 רכרי חזיגן סלי 5יה 6ית ע5יך ס5וס5ת5מיר
 ריגול .כרי תוך )חזול יכ51 5ת5מיר סל3ס6י5ת
 כרי תוך 5חזול יכ51 ג"כ רנסקרם ח(יגן6"כ
 ריכול כדי רתיך ף) הלמכ"ס כתנ ו6יךחכול
 יעיי"ס. 5חזול יכ51 61יגו כדינול 165כסקרם
 וגס סג"5 הלמנ"ס ע5 )י קסס שרעפע'ר
 תורס כר"ה ע"כ פ"6 רף כמגחות סתוס'.ע5
 תורס ע5י סלי 6מל רהכי 1("5 כו' רשמ1)יןמן
 רנל רכ5 סח51ין מן הכ5 גתחייכ סחעיןמן

 ו6מל הרל וכי הח51ין מן 656 כ6 6יטסכחוכס
 61פי5ו כיס הרל מ5י 65 סמעסל מן5חמס
 כגמ' ר6מל 5נ"ס מינעי6 ר65 דינול כריתוך
 ל6סין. 5סון תפום סגלוגלות מן נזיל סלימגמ
 עמו ופתחו גרל 5יס רחסמגן 5נ"ס 6פי5ו656
 מיהרל מ5י 1)6 5מיהרל רנעי 5סכ6 רמי)6

 גמי ו6מליגן 5הריוט כמסילתו 5גנוסר6מילס
 6ם5י סגי וע5 יעיי"ס. כו' כגרליס כתל6כפלק
 65 5מיסרל נעי ר6י רכסקרם רפסקולכלכי
 כרי תוך נהקרס ר6מליגן מסוס 5מיהר'ממ
 הטעס כתנו והתום' רמי כרינול 65יריכול
 וקסה 5הריוט כמסילתו )גנוס ר6מירסמקוס
 ע"6 ק"נ רף נמגחות הגמל6 פליך 6מ6י5י

 מ5י 65 נהקרס ה6 עמו ופתחו גרלו6מ6י
 ה6 הגמל6 פריך ומ6י תוכ"ר כ55מיסרל
 )יימנ וג)פע"ר רמי. כדיכול 65ו תוכ"רכסקרם
 רים הג"5 הס"ך קוסי' רנלי גתלןומקורס
 165 תוכ"ר רנסקרס סם"ם מן מקול5סלמנ"ס

 15 6מל ע"נ ג' רף תמולס נגמל6 רסגסכ"ר
 עסס רנרינולו מסוס ממיל תתגי 65 5תג6ל"י

 מעסס עוסס 3רי3ולו ז"5 לס"י ופילס.מעסס
 ג5פע"ר הלמ3"ס 536 קזסיס. מח51יןקעוסס
 ר3לי מפולס סו6 656 כלס"י 65 ים13לםס61
 ר65 כיון מעסה עוסס ר3רי13ל1 מסוססם"ם
 מעקס כעוטס הרי13ל הוס ומסו"ס 5ח11למ5י

 חוכ"ר 5ח11ל רמ5י סיכ6 רכ5 ל3ל ם5רכ5)ו
 65 רסרי3ול מסוס כמעסה סרי3ול חסו653

 3ט 6ין וססתיקס ססתיק 06 656 כ15סמועי5
 6"כ תון"ר 5חוול יכי5 6יט 06 536מעסס
 קוסי' 5ק"מ 51כן סמעסס הו6 כע5מוסרי13ל
 ס5גי סספילוס )י גל6ס. ו)פע"ר סג"5.סם"ך
 סי6 סלמכ"ס רכלי כזס 5תלן לו5יס ק6גומס
 ר5פילוקו לם" פילום ע5 5י קסס דכ6מתעיקל
 רפיליס ים" ו5סיטת כף 5תג6 ל"י רחסמ6י

 6"כ קדסיס מש5ין סעוסס מעסס הוסרמסו"ס
 מחעין קעומס מעסס והוס מיגי' גפק6מס

 כ(ס 6ין קרסיס מחו5ין סעוסס רסמעססקלסיס
 ה6מילס 656 ה6יסול ר6ין 6יסולסו3

 6יטול 6יגו הו6 סקרסיס עסיית 536ססמילס
 קרסיס ממו5ין סעוסס מעסס רחסי3 6ף61"כ
 ר6ין כ55 6י0ול סוי ר65 'ע"ז 5וקין 6יןמ"מ

 6ין וזס 63חל ססמילס ס6מילס 656ס6יטול
 לם" כפילום 5פלס מ5יגו 65 51כן מעסס13
 5עי5 סשלסתי כמו סגכון ספילוס 656("5
 יכו5 ר6יט כיון מטסס עסס רנרינולומסוס
 כ6חל רסימל היכ6 מעסס סוה ומסו"ס)ח,ול
 חסינ 51כן 5חזול יכ51 65 נתוכ"ר 5חזולול51ה

 : ורו"קמעסה

 נע5לוו הימנ"ס רה6 רניי ע5 5יקסותך"יין
 ססיוועס מפי כתנ תמולס מה5כותנפ"6

 6ין מעסס נסן ס6ין 5"ת מ5ית סכ55מרו
 6ת ומק55 וממיל מגסנע חון ע5יס.15קין
 מעסס נהן סיסי' 6פסי 6י 156 נססחנילו
 סלמכ"ס מר3לי חזיגן 61"כ ע5יהן 151קין,55
 5סקס1ת 6ין כ55. "עסס 13 6ין רתמולסרם"5
 סקסס ר653"ס סג"5 3פילום ת5י6 ר65כן
 3גמל6 6מליגן רה6 5תמוס וים 3מקומומלן
 עסס ר3לי13ל1 ממיל תתגי 65 5תג6 ל"יר6מל
 מעסס 13 ס6ין לכיגו כת3 5מס 6"כמעסס
 סמ"מ 3זס הלגיס וכ3ל ר"י 5ר3לי חס651

3פלק



כמבנוקוריו ד'- מ" והשונותשעלותמשה
 5כל כרכליו. ימיי"ק סכילות מסלכות י"גכפרק
 קסס לכ6ולס רסנ0 מירי קסס רל6 לינר6ס
 6' פלק כרכות כסלכות רפסק סלמכ"סמל

 ל16נו כרסמיפ 5ליך כולן סכלכות כל0לכס..1'
 כין- י65 ל16נו ססמימ ל6 ו6ס סי6מרמס

 סס מרן וכתכ כלכו סכילך -כין כספחווססו5י6
 מן כספ%ו ס5%י6 כין סכתכ למנומלסון
 נספתיו סו5י5 סל5 ר6מפ" מסמע כלכוסכילך
 ססלמכ"ס מלן מונוי מסממ 6'כ יפה"םי65
 על קסס ו6שכ ד% כליכור סרסול סוכל1'ל

 סלכס פ"כ סכומות כסלכות רפסקסלמכ"ס
 וסו5י6 .ועמס ל0סכמ נלכו גמל 06 וכןי"6

 מותל .1ס סרי כלכו 0יס סל6 דכלכספחוו
 סממון 56ל י6כל קל6 ל0סכמ סממכויןכי5ר
 סו5י6ו ל6 ססרי ל6וכן עס ל6כול מותל 1ססלי

 כלכו סמפון סי0 ל6 ססלי סממון ומסכטפחוו
 סלסול 1"ל סרמכ"ס רפסק כיון 61"כימיי"ם
 רמותל 1'ל סלמכ"ס פסק 6מ6י 46כ דמיכריכול
 לספמיו סו5י6ו ל6 ססלי ל6וכן פסל6כול
 לפסוק 5ריך וסיס רמי כריכול רסלסולכיון

 פסק כ' סלכס פ"י נרליס וכסלכותר6סול.
 כנע מוסל סוין ולכו פיו 6ין ר6ס סכיג"כ

 נגוף 6כל 5"פ. וג"כ יפיי"ם כסכומותקכ6לנו
 רים 6מת סן לסכין 5ליך 1"ל סלמכ"סרכל*
 מ"מ ע"כ כ"ו רף רטכומות מם"ם סוכח0לו
 מלקות כו רים ועכל כנסכע מסכחת 6יךקסס
 קל6 לטעון יכול רס6 ספק סתר6ת סויס6
 סמל06 סמי' ל5 ספק וסמל6ת סוין ולכי פיסיס
 ר01ו לתלן נ"ל ולכ6ורס מלקומ. מסכחתול6
 סוין ולכו פיו סיס רל6 תוכ"ד 6מל 06רווק6
 ריכול כרי ל6חל 6מל 06 6כל ומומל. נ6מן16
 1"ל סלמכ"ס - פסק סכ6מת כמו מומיל6ינו

 י"ח וכסלכס י"ז סלכס פ"כ סכומותכסלכות
 6ינו כ"ד 6חל ו6ס תוכ"ר לח1ור יכולרכסכומס

 6מל ר6ס סכי נימ6 -ס"נ 61"כ כו לח1וליכול
 נ6מן 6ינו סוין ולכי פי 0י0 רל6 כ"רל6חל

 לאמן כפ"ו סתס ר6ימ6 6יפכ6 מסמפרטסרות סתושפ"" מרכלי 36ל מלקות. ספ(ל לסומסכחת

מ-

 ת43 ו6מל נרלת לו 6מלו כי5ר מ5מו
 !ש56יש כתילת ו6ית6 לו. סומעין כלכיסיי:
 ו6מל'. 6תס נעל ל1 6מל ל"מ 6מל כוכית5

 מיכהק נ6מן נמי דיכול כרי ל6חלר6פילו שכה 61"כ יפי"ם לו סוממין כלכי סיסתנ6י
 נ1ע ספירם סי6כ'ר לפילוק עסלמ6סתס.
 לשע וגם6לחי כלומל כלכו סיס 'תנ6יסלסון
 ס6לש כמין כר6מיינן תג6י 16תו פ"יוספילמ
 לק .46סו ו6מר נרלת מי ר0כי 6רמת6חכס
 ק יופיל מס חכס פ"פ סל6 ר6ילו ליס.וסלי
 רלל4א 6ינן סנלנ רנליס . סל6 סנלנוסתנ*
 לתל6ע סוי 60 סמוספמ6 על לק"מ פילוסוולפי
 סתשע סכמנו כמו לומל דטכל כנ"לספק

 6י8 *נל 6כל -נר"ס פ"6 מ"ס רףמנלכות
 ס6כלש רנן ר"י 6ומל סיס מכ6ן כוןמ1מנין
 אוכח וסא ססמיס מן סנ6ס מורר סיסו6חר
 -ל6ימ .רנסי ל1ימון פמסן לס5טלף יכולמסלו
 ששון ל6כול ר6וייס סס ממסס ל6כולל6וי
 סלשעח 06 6כל נכלי סל מפת סנ1סי למניןוכן

 אמפץ מ5טלפין 6ין מ1ס 1ס סנ6סמורליס
 -לע לרסו ר0סמ6 נרלס פל לים6לקיכולין
 ל"ע רף כגיטין סתוסי כתכו וכן יפיי"ם.6יתסלו
 1מ8 כל נרלו פל לימסיל יכול ססיסר6פפ"י
 כנרליא 0ל"ן כמכ וכן חייסינן ל6 6יתסילרל6
 'סתושפ-ת.5ן פל קם" ל6 יפיי"ם. פ"6 פ"סרף
 .וםטירן לסכי חייסינן ל6 6ימסיל רל6 1מןרכל
 %א ,סכס5 לרמת 36ל וור6י. סתל6תסוס

 5שא נם6לת ל6ו רסתוספמ6 נתוספמ6ספילם
 וסו65א כלכי סיס מנ6י סכישק6מל 6ל6מיילי
 .משע סתר6ת סוס ס6 קסס 6"כ נלחםנספתי
 .לם6ול:'שק לחכס ילך סמ6 חייינן דל6רס6
 תל(ק י1ס רסי5ל מסוס סנופתו פל 16נרלו

 ל5כי:5 חייסינן דל6 6מלינן לכן חכסכססלה
 'תלין ל0(מל סיכ6 06 36ל 6יתסיל דל6זמן

נו
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ק~
 ספיר סוין 1)כו פיו סש סל6 שי6טר טנון
 סכסף על )י קסס ועור )כ6ורס. ~"פ ספקשא
 וסע6תי כלכו סיס תג6י ספירק מ6ישטגט
 ס651תי 06 ררוק6 מרכליו מסמע כ)חםשספתי
 סרמכ"ס לסיטת סל6 וקסס ג6מן 6זגספתי
 'מרכרי רמסמע כמו ג6מן גמי פירם -לי5.6ף

 ומקורס כן לתרן גלפע"ר לכן 1"ל.שלטש"ס
 כס)כות ט"ז כפרק למלך טמסגס .קום"5ילן

 סתר6ת חסיכ רל6 גפסס כר"ס ע"נ פןיף סערל כפרק התוס' כתכו ד' שלגס-,3%סלמין
 גרול ססי' למפרפ מילת6 ל6ינ)6י היג6-טפק
 כפרק התוס' סכתכו כמס ועיין -כעור6ס'שטשנת
 סכיר6 רל6 רגר6ס ר"י כר"ס מ"ו רף רופן?65
 : יעיי"ם 51"פ ספר) כפרק טגתכ ס"יליק~~ט

 רף נינמות סתוס' יכתנו 7ס5 ייטניומ*4שוה
 ספק סתר6ת חסיכ רי6 פיי6פן

 כסעת גדול ססיה למפרע מילת6 'ר6ינל6י-שיכ6
 6גו ורק חלכ 6כל רוור6י סתס -רוק6'סתל6ס
 זס על ל16 06 ס61 פוגסין נר 6:06שט1פקין
 ר16ליגן וי"ל כו' ר"י ר"ס כטוס' פ"כ מ"1 .יף נגרס סתס 6נל -למפרע. מילת6 6ילל6י'~גי
 רסייגו 13מגן סערות כ' סמכי6ין ר1ככתר
 כמו לתרן סתוס' מ5י ל6 6חר ויוס י"נ".ללי

 כ6יסור ס61 ספק רסכ6 מסוס כיכמותךטתיר5ו
 סגיס כ' עד סערות כ' יכי6 ל6 דסמ6'נופיס
 ר6ינל6י מסגי ל6 וע"ז כלל סקרם סוי.63 ל6ים סמוך מופ)6 סוי ל6 ר6כתי ונמ65 נ''16

 לתרן ס5ריכו - ולכן מלקות לילקו למטרע,מ('3ט'6
 ורו"ק. סיל קוסיתי ומיוסכ רוכ שתררחזלילן
 :מ % ,ן:%ז41;":.:'%יב" חולין מם"ס סחילוק לזס ר6י' לסכי6 ליזגל6ס
 קסס 1לט6ורס יעיי"ם סתר6ס וסמי' קסנלזטש. רוכ6. כתר ;16)יגן ל6 -6י ספק טטר6תצסו

 סתר6ס . סמיס רקסבר לתרן 'ה5ליכו.69מ6י

 סנמס .ל6 ספק סתר6ת רקסכר גימ6ולעולס
 תימ6 וכי ספיר סם"ס פריך סכי ו6פילוסתר6ס
 סתר6ת סוס ה6 לסקסית סייך יל6 ליסרכרקיגן
 כתכו כיכמות סתוס' רס6 סתוס' כקיסיתספק
 היזד5ת סחך ל6 למפרפ מילת6 ר6יגל6ירסיכ6
 כחילוק פ"כ 6ל6 סכי ממ6 ס"ג 61"כספק
 סחך ול6 כע5מו כ5יסור ספק רסכ6סג")
 זקסנר לחרן ש5ריכו ולכן )מפרע מילת66ינל6י

 : ור41ק סתר6ססמס
 סירוסלמי על ע5ומס קיסי' ג% גיח6ךלמעי"ץ

 כירוסלנמ ד6ית6 ז"ל סרמכ"סועל
 פלס *סקסס 6סי ררכ נוימר6 סורר כןפרק
 6יגו ו6מו רו5ס 6כיו סיס ה61 מתגית6ול6
 -נמ"ר טכרין ריס 6יגו ו6כיו רו5ס 6מור51ס
 מצמד ו6פי' לך מימר 6ת6 כרין עמר סל6פר
 ל6 ריגו גנמר 06 6כל ריגו גגמר וכסל6כרין

 ממריס כסלכות פסק 1"ל סרמכ"ס וגסיפיי"ם.
 ו6מו -6כיו לו מחלו ו6ם ח' סלכס ז'פרק
 מן סו6 סלו ומקור פטור ריגו סינמורקורס

 5מת סן עליו קסס 61"כ סטכ6תיסירוסלמי
 זס6 סג"ל סירוסלמי מן מקור )1 ים זססרין
 קומי' ומחמת ימחול. רילמ6 ספק סתר6תסוס
 ממס סיפך לפרם ז"ל רם"י רסוכרח ג"ל11

 פ"ח רף סגחגקין רכפרק 1"ל סרמכ"סספסק
 כו ססתרו ל6חי 6ף ומורס סורר כןסכתכ
 למחול ר5ס ר6ס וק)קל וחזר וסלקוסווקלקל
 -כסס תלס ססכתוכ לו מוחלין לכ"ר סכי6ו1ל6

 קווס ררוק6 - מדכריו וגר6ס יעיי"ם כוותפסו
 מססכי16 6כל למחול כירס ים לכ"רססכי16סו
 כירס-)טמול 6ין ריגו גגמר ל6 ספריין 6ףלכ"ר
 כו ותפסו ;ם6מר ספסוק גתקייס סכנרלפי

 קורס דדוק6 לק"מ -לרם"י 6"כ לכ"ר.כסכ6תס
 סרמכ"ס לסיטת 6כל למחול יכול לכ"רססכי16
 כ5נמן 6כל ספק. סתר6ת :סוי ס6 קסס1"ל
 רקזיס :פסק סרס~ כיון קסס גמי ז"ל רם"יעל

 למחול יכול כו -ססתרו ל6חר . 6ף לכ"רססכי16
נ"כ



 .3משה
 י' ש" יתשובות ששיית

 כמו ע"כ 6ל6 ספק סהר6מ סו0 60 קס0נ"כ
 טמיס ל6 ספק רסמר6מ ר60 לעילסכמכמי
 נופי' 63יסור סספק ר0י0 סיכ6 6ל6סמר"0
 מועיל 6ינו למחול 3כחו ריס ר6ף 0כ366ל
 ס6ינו כמי יועיל ל6 ו0מחיל0 ל0ג6 מכ6ן6ל6
 0מר6מ 0ו0 ול0כי מועיל ל6 וס כלל 6יסור0הם

 : ורו"קוור6י

 ר0נ0 ע*ומ0 פלי06 נ"כ ניח6 ינייטרכץגני
 ר"י 6מר עש3 כ"נ רף מכומ3מסכמ

 גמלי6ל 3ן חנניס ל' על ח3יריו עליוחלוקין
 ל6 6מ6י מ6מל ו6ס 0נרול 0מ5ולו0קסס
 יסנן גרימומ חחכי ד6מל ל"ע מר3ליפסטו0
 סל 3"ר מסו03 עס0 ס6ס מ' מלקות3כלל
 ל6 60 מסוכ0 רעס0 טעמ6 לו שחלץמעלס
 6למ6 כייממן מייי נפטלה ל6 חסוכסעסס
 עסס 3סל6 חנני0 רל3י ל"ח על חלוקלע"ק
 פוטרמן מסוכס מסוכ0 3סעס0 ר6י ק"מלמסו3ס
 ס6ס ק6מל 0כי 0מס ל0סיכ ים מלקומול6
 3"ר מסו03עסו

 6עפ"י לו מוחלין מעל0 סל .
 פסיקס ל6 רסע0 16מ0 סכן וכיון לק0סל6
 16מ0 מחיי3ין לפיכך ס6ינס כמו 0י6 וסליליס

 כסמי 0וס ול6 הסי03 עס0 3סל6 6ףמלקומ
 לקכל עליו סמוטלומ וסכלמ סמלקומיסעומ

 כלימומ מירי נפגמה רלקס 0יכ6 ולע,לס זו 6מזו
 ר3י עליס פליג _ול6 נמלי6ל כן חנניסכלכי
 סלסון כזס רחס ס' וסמלחמומ כלל.עקיכ6
 סל6 נכונ0 6ינ0 סמסוכס זו נס 0כומכ6מר

 חנניס כר' עקיכ6 רכי 6י רור6י כמקנסנ6מלס
 ר6י לסעיומ סמי כ6ן לנו ס"ין פסיט6ס"ל
 6י*טריך ולמ6י כש ממקיימ6 ל6 60עכרמ
 סמסוכס 6ין מימ6 6פילו מסוכס כ6ןל6רכולי
 מכפלמ ססמלקומ סן לסעיומ סתי ל6ומכפלמ
 סכי ס"ל חנמס כר3י עקיכ6 רכי 6ל6ופוטרת
 מלקומ ככלל יסנן 6מ6י כרימומ חייכי ליסקסי6

 כחיו3 ויעמור ילק0 סל6 6ומרין ו*ין6רכעיס
 סכל 3"ר מימומ כחייכי סעוסין כמו סכוכלח

מבחהריו
 וסכ6 כחמורס נלון מימומ סמי סנמחייכ0ר
 6ותו רנין לפיכך 6מר סרר חשרכרמ

 3מלקומ.

 י~כרמ מוחלין מעל0 סל 3"ר מסוכס עססס6ס
 ענסו- 6ין ססכרמ עיקר מלקומ עונם סכןוכיון
 3תמורס; נרון ממנו חמור ומלקומ נמורעונס

 13 ימקיס סל6 6פסי ס0רי 0ו6 קלטסכלמ

 רמפלסי; ליסני ולסנך לו מיחלין מעל0 סלס3ור

 3ו ו6חלו מלעיניך לעיני עקי63לדלכי
 למלקוו2'

 ד6מריק' ו0יינו עקי63 לרלכי לפלוס0 *ריך0'ג
 ס6ס מעיקל6 כר6מלינן לכעלס רל3ינ36ליסנ6
 ו3שר, ל1 מוחלי! מעל0 סל 3"ר מסו03עסו
 6מ"ן וסגי6ס חט6 כל על לנו ימחול מעל0על

 [ : יע""סע"כ

 לחרסן יוחנן ר' 0ו*לך 0נ"לינהנורלשי
 נןן חנני6 ל' על חכיליו עליוחלוקין

 חלונדןן רל6 6מינ6 0וי. יוחנן -ר' ר3ל6גמלי6ל
 ס"ך ול6 גמלי6ל כן חנני6 ל' על חכליועליו

 ל'1 מר6מל - עקיכ6 ר' מן רפסטוסלסקסומ
 %; מלקומ ככלל יסנן כיימומ חייכיעקיכ6
 ל0ן מוחלין מעלגן סל כ"ר מסוכ0 עסוס6ס
 ל6ש מסוכס עסו ל6 60 תסו3ס רעסוטעמ6
 לןש על ח)וק עקיכ6 ר' 6למ6 מכריממןנפטלו
 ק6מרש הסו03 עסו כסל6 חנני6 רל'חגני6
 מלקוסש ול6 פוטרמ מסוכס מסוכ0 3סעסור6י
 מסוכ0 עסו ס6ס ק6מל סכי סמס לססיכים
 סל ככ"ר ככח ים ל0ן מוחלין מעל0 סל3"ר
 כלל כחט6 0יו סל6 כמי לסס למחולמעלס
 חי3י כל נמלי6ל כן חנני6 ר' ר6מרוס6

 רמלקומ 0יינו כריממס ירי נפטיו סלקוכלימומ
 3כח 6ין 6כל -ולסכ6 מכ6ן לפטורמועיל

 מסו3ס רק כ)ל כחט6 סיו סל6 כמולפטור סמלקות*
 כחסיש סיו ם)6 כמי לפטול ככח יסכלכר
 0ו*לךן ולהכי כלל עקיכ6 ר' עליו פליג 1ל6כלל
 חנניש ר' על ח3יריו עליו חלוקין לחרםלץ
 ליסיש3כש ר6ף לעי5- ר6מרינן - ו60 נמלי6לכן
 ול0נק מכ6ן 6ל6 מועיל 6יקו למחולס6כ

ו0מחיל0-



 יב - כמבנחוריר דן מ" ותשובותשאלותמשה
 כ)) 6יסור סי' ם)6 כמו יועי) )6ולמחי)ס

 סקכ"ס 56) לחע6 ממוס רוק6 יועי) )6זס
 מחע6 מס כ"6 יועי) )6 מם"ס 36יו561)
 ומם ו)סכ6 מכ6ן כ"6 יועי) )6 ומם"סכערו
 ם) מחילתו יועי) )6 זס סקכ"ס 56)מחע6
 כ)כר כננרו כ"6 חע6 ר)6 סיג* ולט"6כ
 סי' םל6 כמו יועי) סמחי)ס סקכ"ס כננר1)6

 כ))כחע6
 רסנס ע5ומס פ)י6ס ניח6 ו)פי"

 כנעגי כעכר ר~חוכ) כמתני' ע"6 פץ רףככ'ק
 ו6ע"נ ממ)קות 6פ" וסיינו מכו)ן פעורטלו

 כיון מלקות מחייכ כחוכ) תם)ומי ר)יכ6וסיכ6
 ענר מקנס רמס ממוס 6)6 5יט ררכוופטור6
 זוכס מלכו 6)6 תם)ומין כר וס") רכוקגס
 מס כתכ 1לזס תכשר כסי' כ"י וש' 6ח'כממט
 חייכ פר1עס מוס כו ס6ין מכח ס61ר6ס
 )מירק 61יכ6 כ)) כתם)1מין ר)ית כיוןמ)קות
 ורמינסו מ"6 )"כ וף נערות 6)1 רר"פכס6י
 ר6ינו וקיי") 6חותו ע) סכ6 ס)וקין סן6)1
 תימ6 6פי)ו )סכי ר6תית הסת6 ומם)ס)וקס
 כיון והיינו ע"ם ומפותס ריתומס נערס6חותו
 הכ) מח)ס ומפותס ם)ס וסכ) סי6ריתומס
 רם"ך כיון 61"ת 11") נ"1 רף 6ע"פ פרקוכתוסן
 )מחו) יוכל ם63 טמ6 סתורה מן ניזקין6"כ- ממון נני 6פי)1 כתולס מכתוכ מס ע)מתגס
 וסתנן ס"נ וכ"ת כתורס עמ"ם מתנס'רסו")
 )יפטור ע"מ כרי וסכר כסותי קרעגסחוכ)
 16מר 06 נמי רסתס 6)חנן ס"ר ותי'טעור
 חמוכ הוי גזק יין ע)יך )י ם6ין ע"מ כריס3ר
 -יע"ם יכו) )מחו) 6כ) כתולס עמ"םנעתנס
 ר6י מחי)ס מתורת סיינו ט.כ נמי מפנחס-61"כ

 עמ*ם מתנס סו") נזק רין כו יס6 ם)6-גמממע
 סו") ממח)ס 6)6 נזק רין ר6ית וכיון-כתורס
 מיני' סרכ רזוכס ק)1 כנעני געכר כחוכ)כמו
 כתכ )כתוכות 31ם"מ תם)ומין -כר רסו")1עכר
-סנ6(ו ם3ממון כרכר. יסורס ר' ר6מל רס6 "ע"פ-3פרק

 סכוונם יסור6 )ר' רם") ממוס סיינו קייס

 וכיון יע"ם סרמכ"6 כחירומי וכ"נ מתמחו).ע"מ
 רוק6 6)6 נזק רין יס6 ם)6 מחנס מ5יר)6

 כר וסו") רזכי ס61 מינס סמפתס 6"גמתמח)י
 ר)ר' סקי"6 ר"ע כסי' 1)פמ"ם כס"נתם)ומין
 מכממון כרכר כהורס עמ"ם מתנס מסנייסור6
 ר)6 וממוס רין כו יס6 ם)6 כמתנם6פי)ו
 גיח6 6"ג סמתחייכ כר5ון 6)6 סתורסחייכס

 תירון וכ6מת כ)) טק רין כס )ית נמירמפותס
 גנד סו6 סק15ת ם) ותירון סנ") כם"סק5ות
 נע5מו מסכי6 כמו סרמנ"6 וערסםיעס
 מגתלן ומקורס טח6 סנ") רכריט )פי6כ)
 סנמ' ממט- רמס 6חרת קוםי6 נתרן יוקומי'
 חיוכ כ6ן 6ין ם)ס ססכ) כיון ומפותסכיתומס
 )נכי' 6ח)ס 61ח1)י מרעתס ע3רס רס6ממון
 ז4כס 6ינס רס6 )מחו) יכו)ס ס6יך )יוקמי'
 מוח) 5רס ו6ין כרין סעמרס מעת ערכקנם
 מח)וקת ים כירומ)מי וכ6מת כרסות1 ם6ינורכר
 פ' כסוף סנמ" ונס )6 06 )מחו) יכו)ס06
 מכי6 וס61 סירום)מי 6ת מכי6 נערות6)1
 דמסתכר6 1") סרמכ"ן וכתכ 1ז") סלמ3"ןכמס

 זכתס ם)6 6ע"פ קנ60 )1 .י)מחו) מיכו)סכמ"ר.
 רין )6רוסתו )כותכ רומס זס )מס עךייןכו

 רקי") וכמותיך כחייך כנכסיך )י 6יןורכריס
 )6דס )1 סכ6ס רנח)ס יורמס 6ינו מתסר6ס

 כנון )ס ר16י 6ינו סעכמיו כ)ומר 6חרממקוס
 1)6פוקי ירמנס ם)6 עליס מתנס 6רס ז61לו0תו
 רמי רס6 נמי 1ס6 )ו ר16י מהי6 6כיוירומת
 יתחייכ ס6יך כי6ס כמעת סנתר5ית רכיוןועור
 וספער ם)י מיר6ין קרע כ16מר ס61וסרי
 סעמרס מעת ער כקנם זוכס ם6ינס.ו6ע"פ
 קי") ס)כך מתחייכ -ס61 כי6ס כמעת מ"מכרין
 ע"כ )מח)ו ריכו)ס סתס ר6מר מינ6כלכי
 ם) 6חרון תירן מן ,חזינן ז") סרמ3"ןרכרי

 )מח)ו יכו)ס כי6ס כמעת מנתר5ית כיוןסרמ3"ן
 סעמרס מעת ער כקגם זוכס ם6ינסו6ע"פ
 יכו)ס ס)כך מתחייכ כי6ס . כמעת מ"מכרין

 .י
מוחגו--



 3מכנחוריו י 0" ותשונותשלותכמשה24
 יכר מוח) 6רס י6ין 6מריגן וסיכי5מוח)ו
 ו)סכ6 מכ6ן יסמחילס סיכ6 6)6 כרמותומ6יגו
 סחיוכ ח) י6ימת מנמקר6 ימחי)ס סכ66כל
 ממעס כי6ס ממעת יגתר5ית כיון כי6ס -ממעת
 )6 1)פי"1 מלס סמחי3ר* כ6 תיכף סשוכמכ6
 )מחו) יט)ס יס6יך שסקמיט מט נמדיקמס
 סייגו כרמותו ם6יט יכר שח) 6יס- 6יןהן4

 יומס דסמש)ס ממוס ו)סכ6 מכ6ןיסמחי)ס
 ו)סכ6 מכ6ן דסמחי)ס סיכ6 ער*כי3תם)1נדן
 ד6ין )מחו) יכו) 6יט )ם3ס חיכתווסהורס
 כמפותס סכ6 6כ) כרשתו ם6יט דכר מוח)6רס
 מעיקר6 דסמחי)ס משס )מח1) יכו)ס מסי6מס
 ד6מריק כיון סר6מוגס קוהי6 קמס )316ש"ז

 חיוכ סי' מ)6 כמו ימי דמעיקל6דסמחי)ה
 סיכ6 6כ) מ)קות קיוכ לחו3 מ5י ממי)6כ))

 סי' מעמס מעמס ככהצס ולסכ6 מכ6ןדסמחי)ס
 סחיוכ ממון חיוכ יש' כיון ממיל6 ממוןנויוכ
 מח)ו כך ד)6חר ו6ע"פ מלקות סחיוכ דחימשן
 ממון רחיוכ כיון . מ)קות חיוכ )חו) מ5יל6

 : ויו"ק מ)קות חעכ יחיככר

רלמי
 מחי)ס כין חי)וק יים סג"ל יכייגו

 ו)סכ6 ימכ6ן מחי)ס כיןרמעיקר6
 6כ) מלקות חיוכ )חו) מ5י רמעיקר6רמחילס
 מ)קות חיוכ לחו) מ5י )6 ו)סכ6 ימכ6ןמחי)ס
 כס)' יפטק סרמכ"ס ע) ע5ומס פ)י6סטח6
 כן ס)כס פ"6 ו6כייסנזילס

 כל לנ,ול ו6טור .
 פ"6 גגיכס כס' סרמכ"ס ונס תורס ייןמסו6
 רין מס61 כל לנגוכ 06ור פ0ק נ"כ כ'ס)כס
 מג") סרמכ"ס מל מקול סכי16 וסס"מסורס

 תורס יין מסי6 כ) )ננוכ ר6טור)סלמכ"ס
 מיעור ח5י כוין כממון מפרוטס פחותודין

 ם) מקור יזס- - גימ6 06 כ6מת 6כ)כ6יטורין
 סיעור ח5י טעמ6 דט6י מ6ד )י קמססרמכ"ס
 סכ6 6כ) )56טרופי רחזי ממוס סו066ור
 רלי5טרף מיעול דכח5י )56טלופי .חיי שיך)6

 פלוטס ממן כסעס וסכ6 כעין ייסי'נשגן

 י% כע"1: כרם"י כן6ית6 לו מח)ססר6מוגס
 ממוס פחות ימל6) 6ת ממל גח כן ע"כע"6

 ימחלס סו6 ממון ל6ו ימר6) רנכי 6ע"נפרוטס
 עכו"ס נכילו

 ממוג"
 ימח מימר6) ו6פילו סכי 6מר ע"6 ג"זיף כטגסירין רמק ונס סו6

 כיון- טעמ6 ס6י מייך )6 סכ6 סכי כתר)1
 ו)כסר מחלס סר6מוגס פרוטס ח5י מנ1)יכמעס
 פרוטס וח5י סמטס פרוטס ח5י כמגוז)סכי

 סייך 1)6 מח) יס6 כעין )ית6 ככרסר6מוגס
 )6י5טרושי יח,י םיעור יכח5י מנש5 )6י5טרופיטי
 וף מכם כגמ' 6ית6 יסגס כעין מיס56ריך
 6חת מלגרת חמ ס51י6 רכ6 61מר ע"6פ'

 וסניחס 6חת גרוגרת חלי וסו5י6 וחזרוסטחס
 מגקרפס 16 כ)כ סק)טס כמי געמסר6מונס
 וסגכיס קדס ו6ס ס"ק מגחס ס6 ו6מ6יופטור
 כמי ר6מוגס געמס מגיס סגחת קורסר6מוגס
 סגמ' מן חזיגן סרי ופטור מגמרפס 16מגק)טס
 כעין 6יגו ו6ס כעין ם'ס6 םיעור כח5ייכעיגן
 )סכי6 עור גר6ס .)56טרופי חוי 6מריגןל6
 עקיכ6 ר' 6") ע"כ ט"1 יכריתות ממתגי'ר6י'
 6"ל! תמוכס ים כיין ו6ס גקכ) ס)כס06

 כס מעמס כמעילס 6מרת 06 1ל6 6מרסמיכ
 5ירוף, כגסגס סמסגס 61ת כ16כ) סמ6כל6ת

 ם6ין' כגותר ת6מור מרוכס לזמן סמעילס6ת
 סמעי)ס 6ת 5ירוף רם"י פי' מ6)1 6חתכ1

 פרוטס כח5י סיוס גסגס ם6ס מרוכס-.)1מן
 לקרכן מ5טרפת פלוטס ח5י מגיס נ' ערומכ6ן
 כחמ מ5טרפת כמעי)ס ירוק6 ר6יס ממססרי

 ומכ6ן' פרוטס כח5י סיוס יסגס ק6ספרוטס
 )קרכן מ5ט' פרוטס חמ מגיס נ'ען

 ממוס-

 1)6 כגותר ל6 6כ) מעל מתמעו) )י'רמפיקי
 וסמותש סי"כ פ"ג כרכות כס)' )מ)ךסממגס דסגי )מ)ך מסממגס ר6י' ועוד 6יטוריס.כם6ר
 )י כ6ומריס ממעתי וכו' מרכיעיתפחות

 סקן ו6ק"פ )6חרי1 מכרכין סק6ווימהיות קעי
 קקעה קכף יותל סקייות )טוף ססתיוחמתש)ת

וטשת
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 ולמל ל" כר6'ת למל מכ6'פ יותל 16ל3יעית
 ומ5טרף 3כך סתייתו וולך מטוס ס"ס ל"כר6ית
 ע"ס סר6טוגס סתי' מתחלת יותר טים6ף
 ור6י' לית6 זס וחילוק גר6ס ולי 6חלונססתיס
 36ות ס6ל מס' פ"ח 3סוף ז"ל לניגוממ"ס

 ומטקס לטומ6ס ל6סון ססי6 6סס 11"לסטומ6ס
 עומ6ס עליו נזלו ול6 טסול סנן סלי נגס6ה

 מתחילס סיס 6פסל רניעית סיגק ת6מרם6פילו
 6חת נכת יוגק 6יט ססרי מכ6'ש יותרוע"ס
 6מלו ו6פ"ס ככך סתייתו סולך ימקס גכיוסלי
 6יגו מכ6שפ יותל סוף ועך מתחילס יסס6ס
 וסיכי ססכ6תי מסל6יס חדגן והלימ5טיף
 ססונל סיכ6 ל56טלופי חזי מישל ח5י6מליגן
 ססני6 מס כפי לומל טכל ל6 וממיל6 כעין0ו6
 מסוס רפחות ז"ל סרמנ"ס סל מקולר*ס"מ
 לגזול י6סול 3תולס כתינ ל6 י6םולפלוטס
 גוכל ל6_ 11ס סיעור ח5י מטעס מק1רוג"6
 לי גר6ס ע"כ 6ל6 לעיל ססוכחתי כמולומל

 יין כ"ם לנזול ר6סול הגימכ"ס סלרטעמ6
 תגזול רל6 ול6ו תגזול ל6 וכתינ מסוסחולס
 6ל6 פלוטס מסוס פחות וכין 6פלוטס 3יןק6י
 פלוטס על רוק6 ק6י סגזיל0 6ת יוססי3רעטס
 סלמ3"ס על לסקסות 61ין מפלוטס פחות על1ל6
 ל5 6מ6י מפרוטס פחות על עסס ולי"5כיון
 ל"ג וף כתוכות 3ם"ם וחזיגן כמו וילקסגימ6
 ס1ס 03 וים סכ6ס 3ין חילוק י6יכ6ע"6

 י3הכס פרוטס סוס 03 ר6ין הכ6ס 31יןפרוטס
 וסיכ6 לסלס חיי3 פיוטס סוס 03 םיםסכ6ס
 חיו3 ליכ6 פלוטס סוס 03 ס6ין סכ6סדסגס
 נימ6 נמי סכי 61"כ ים מלקות וחיו3תסלומין
 מלקות חי31 וליכ6 לסלס חיי3 פלוטס רנזלסיכי
 חיו3 וליכ6 כיון מפלוטס פחות וגזל סיכי6כל
 ל6יס ס630תי כמו מלקות וחיי3 גימ6למלס

 סג"ל גחילוק לי גל6ס טיכ 6ל6 סג"לעהגמר6
 מחילס ו3ין ומעיקל6 ?חילט 3ין יםדחילוק
 לתמלומין יומה כך י6חל- ומחילס כךל5חל

ך

 סננ1ל מחל 13ך6י מפלוטס פחות וג,לוסיכ6
 -גוחס 461כ לתטלומין וומס זס ומחילס כך6חל

 פלוטס כס ם6ק 0כ6ס 3הכס 36להמלקות
 תסלועק חי31 סיס ל6 לסלס חיי3תס ל6וסתולס
 סגס 6ס1 י6ף כיון מלקות חיוכ לחול מ65כלל
 מלנדפ 31% ים גנר פלוטס סוס כס ריםהכ6ס
 דללו ממון יווכ וים מ3רר. לסעתו כוי"ל6
 וליננאש . 6ל6 מגתק ל6 יוטיף פן יומיףל6

 מ0קר5 ריכף דליכ6 סיכ6 לכן לסלס וחייכסקר6
 וסתוכס פלוטס נג1ל ר*כ6 6נל מלקות חיונים

 'םל6 כעי סל16 כך 6חר מתקן לסלסחייכתס
- : סל6וענל ל  

 קסס ילכ16לס לתלן גי6ס זס ילוקרלכשי
 ד*ס עשכ פ"כ וף נחולין . התוס' עללי
 סכ6 ומסמע תימ6 לוקס כל6יס כל6יסהזורע
 ל6 מס ומפגי חר6 6ל6 לקי ל6 כל6יסי3חר
 ול*גק רעך גנול תםינ ל6 מפוס גמילקי

 ותילן עקינ6 ר' פרק כסנת ולים כל6יס6יסול
 ננו ומטינ ל16סלס גמי ר6ת6 וכיוןסתוס'
 לוקין ם6ק כמו כל6יס מ*וס עליו לוקין6ין
 מן 1חזיגן וכו'. לסם3ון רגיתן ג13ל ססגתעל

 ל5ו חך ועל ל6וין סגי וע3ל והיכ6התוס'
 ו5יכ6 וכיון עסס ליכ6 ל6ו חך ועל עסס6יכ6
 ססגי 0ל16 על 6ף לקי ל6 ל6ו חו עלעטס
 ו"ס 6יפכ6 מסמע. ע"נ לעו וף ניומ6ונתום'
 ל6 ולר*כי לתלן לי ונל6ס וגו' וג3ילסל6ו

 מ5יכ ל6 סנלילי יוסי לז ר6פילו טליפסק6מל
 גולל ונל5ו סנל6ו מס כל גיתק ול6 כיוןניתק
 ק6י ל6 61סנך למחי5תן חון סי165 נקוסיסגמי
 ר~ל רסיכ6 מסחום' וחזיגן 16ת1 תסליכוןלכלנ
 מטליכק לכלנ עסס ר6יכ6 ע"פ 6ףטליפס
 ו6סגך קוכוס גמי טלל ול6ו כיון לוקס6פ"ס
 ובריט לטי 6כל 6ותו תסליכון לכלנ ק6יל6
 וכין- סל6ו ומתקן סיכ6 נין חילוק ויםסג"ל
 מפקן כחולק ו0תס. ניח6 הל6ו ווחססיכ6
 חר ועל ל16ע סני ועכל סיכ6 6ף גמ65הל16

 י416ן
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 36) )16 6ירך ע) )קי )6 סוכ עסס 6יכ6ל16
 6פסר ר6י ס)16 מחקן זס ר6ין 3יומ6סמס
 ס)16 ממקן )6 6"כ רטרפס סל"מ סענר-)6חר
 וע) רנריס סט כו)) רל16 סיכ6 גמ65כלל
 עסס )יכ6 ל6ו 6ירך וע) עסס 6יכ6 ל6וחו
 ל6ו ע) מלקומ ךיק ספיר סמום' 6מרלר*כי
 סס רם" ועיין כ)) סל16 ממקן רל6 כיוןזס

 ומיסו ,11') רגכילס ל16 ע5 זס %לוקרכתכ
 6י )נר גחיגתס רס6 לעסס ניתק זס 6יןע'כ
 וגר6ס ג3ילס קל ל"ת ע) סע3ר ל6חר'6פסר
 163 ר6מרינן רס6 סג"ל - למילוק ר6יסלס3י6
 כן )6 ר6ס ס6יטור 6ף מגמק )עסםסטתק
 כ"ו רת מ5י6ות 6)1 טרק סתום' סקסומ6י
 לטםס גימק מקרי מגזול רל6 ל6ו וסל6טוכ
 מקרי ל6 גזילס ר)עגין כיון 6"כ סקן ק)"הפן

 ו6ס מיקן ל6 )מס תסיכס סס3 גסמתגס.
 מגמק )6 לעסס סגימק ר)16 סתום' רס3רוגימ5
 רל6ו ס6ממ סן ס6יסור )6 536 מ)קומ636
 מגתק )6 6כל )עסס גימק מקרי מגזיל)6

 סגימק רל6ו סכמנתי כמו ע"כ 6ל%ס6יטור
 סרמכ"ס מרכרי. 6כ) ס6יטור. 6ף מגמק)עסס
 י"ר פרק 61כרס גזילס 3ס)כומ 6יפכ6מקמע
 )פי ורו"ק. מסגס 3)חס סס ועיין ו'סלכס
 ס)16 רממקן סיכ6 כין חי)וק הם סג"3ר3ריגו
 סרמכ"ס ד3רי לייסכ גר6ס סל6ו לרחס סיכ36ין

 סג6מר 6ע"פ ס"ז פ"6 כמולס גערסכסלכות
 תסיס ו)ו סג6מר וכו' )סלחס יוכל )6כ6וגם
 )"מ מ15ת וגמ65ת )עסס גתקן זס סריל6םס
 ל6 06 6)6 ע)יס ~קין ס6'ן )עססקגתקס
 סגסררין כסלכומ סיתכ6ר כמו ק3ס עססקיס
 )סחזיר 6ותו כופין וגירם סע3ר ס6וגםלפיכך
 16 סיחזירגס קורס גרוסמו מח6 )וקסו6יע

 כגלוסס ק6טור כסן ססיס 16 )6חרגמקרסס
 )קייס יכו) 61יט )עת ע) עכר וסרי )וקסס"ז
 סלמ3"ס מרכלי מכו6ר סרי ע"כ. קכסעקס
 פרט6 סי6 ועסס כו)ל "חר ל16 ים ר6סז"ל

 חייכ עסס ר)יכ6 ס)16 ע) רוק6 לוקס 6יגוס"1
 ממורס מס)כו' 6' כפרק סרמכ"ס מר3רימ)קומ
 טממורס ע) גוקין ולנוס נז") 6יפכ6מסמע
 )16 ס6ין ועור כו' )עסס גיתק סכס )16סרי
 שסין - 6ין וססומפין קה5י3ור לעסס קוויןקכס
 ט"כ ימירו. ק)6 מוזסריס ססן 6ע"פממירס
 וסעסס כולל 6חר )16 ים ר6ס מ3ו6ר )ךסרי
 י*פרט על 6ף ס)16 על סלוקס פרטיסו6

 סל6 6חר פרט 3)16 קיק כיון )עקסקטמק
 ג43 רסכ6 גר6ס %ס רכריו ולפי )עקסגימק.

 )עסס סטתק 6ף כיסר6) 6ף ילקס גמי16גם
 קככסן כיון לעסס גימק ס3ס סל46 ס6ין)פי
 ולוס מ)וס 3סלכות סמ)"מ וגס סעקס -)יכ6
 חנירו 6ת סמל1ס גני כך ג"כ סקסס ס"רפ"ג
 ט6ס 6יטורי כס)כומ סרמכ"ס מר3רי וגסעי"ם
 631 וגטמרס ל6סמו סמקג6 כ'3 ס)כס3פ"6
 631 כסן 3ע)ס וסיס סגטמ6ס וסעיר 6חרער
 זוגס מסוס ע)יס לוקס ס"1 כך 6חרע)יס
 סוחזקס ככר 6חר כער סערות סעיקר6ע"פ
 ו"ע"פ 11") סכמכ סמגיר 3סר3 עתן ע"ככזוגס

 חזרמ מגיעמ רכריס סני 13 ררסוסחכמיס
 ומ"מ וכו' 6חר ס6סס על )63 ומגיעתסגרוסס
 חזרמ כמגיעמ ס61 מקר6 סל ספסוטוכיון

 על ס63 36ל )וקס גרוסמו סמחזירסגרוסס
 סרי זס ל6ו מחמת לוקס 6יגו מזיגמס6סמו
 6"כ 6יגמק ר6יגמק כיון 6מריגן רל6חעגן
 עסס סים ספרט ע) כממורס 6מריגן )66מ6י
 י)קס עסס ר)יכ6 ספרט ע) 36ל י)קסר)6
 רים לעי) ססיכחמי כמו חילוק ריק ע"כ6)6
 סיכ6 כין ס)16 כמ5י6מ רממקן סיכ6 כ)חי)וק
 16גס. גכי סכ6 6"כ ס)16 כמ5י6ת ממקןרל6

 רעל 6מריגן י)סכי ס)16 3~"ת מתקןס)16
 ספרטן ע) 6כ) )וקס 6ין עתס כו ריםספרט
 סי6 כתמורס 6כל )וקט ספיר עססרליכ6

 6יט-
 תמירמה וסיס . 6מרס סתורס 6ל6 כלוסעוסס
 ן קגימק ספרט ע5 6ף לוקס 1)סכי קורקיסיס

 -)עסס

- 
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 ממי65 6"כ כ15ס עסס 65 וסו6 כיון5עסס
 כ50כות סנ"5 סמ5"מ קוסימ קסס 65סוכ
 5מע5ס ססכ6תי מס וסחי5וק ס"ד פ"נ 0151מ5וס
 וכין  כיויס 0עסס ועסס ?יכ6 כין חי15קוים
  כתמולס 6ית6 רסנס  כיוי0 עסס ד65סיכ6
 5וקין  6ין לעסס סניתס  ל6ו  ו:ל 0 יכתוטן
 וכי 61שתע16

 5ומל ר36יי  ועתיס ע5 תע5ס .
 ל4 161מל וכו' ר5קי 5עסס סגיתק ס165ע5

 161נם וטתל סקן כסי15ח 65כיי 3יסדפסיע
 656 5קי  רל6 165 56 לידיס עס0לסמוכס
 מכל  סמיך  ול6 ומעסל 65נ ע5 תמו0ססי0
 ומסףס מ6חל 651  1656 תרימו ותיכסמעסר
 סעסס וטמיך ו6ע"נ וכף עמיל וסריפיך
  רכי 5מי5מ6 מילת6 מרמס מי% ה6165חל
 לעסס סניסק כל6ו לקי  תמולס רנ3יסיכ6
 לו סיפ ס"נ  ניוי0 ספסס  מסי0  י6ינומסוס
  רמקייס 6ע"נ מלימו עעסלומיכש מכ%55מל
  כין  חילוס וים  חףנן סרי פ"כ  ניויססעסס

 : ורו"ס  כירי0 סעסס ועוסססיכ6
 וסנס סף5 0מ5"מ קוםימ 5מלן נל6סךשך

 בש 5ז' יסנץ:ביי~יב,ינ
 כטעס ס6ס הכ6 ס6מ 6מלינן 5מפלעמי5ת6
 5כ55 5כו6 ל16יס סימס ט65 ווו6י סיססח5ן
 ו5ימ6 כמ6ן נרכול דססי6 נמי סכי 6ין5יוס
 כן ס6יט 656 כסיל0 05 סחלן וחלי5סרמי
 0ימס ל6ויס סעס כ16ח1 רי5מ6 חייםל6יסו
 6י1ס  לס גלס כן ס6חל 656 נמול 5151י5ר
 כ5וס 165 רמעיסר6 רחלילס נמל6  לספילר3ר
 רים וסיכ6 סג"5 יוסף מסנמוקי חזיגן סליסי6

 ו5סכי 5מפרע מי)מ6 6ינ65י 6מלינן 665סמטת
 ר"ס ע"3 מ"ו  רף כנוס 5תרן סמונל מ5י65
 ססלסיס ר'!ל  וס3ר ספס סתר6ס ס6 61"סר"י

 רל6  רוכ כמל ר6ז5יכן 5מלן סתוס''וסולרך
 פן  רמ  ניכמות  סתוס' כרתירן לתרן סתוס'יכול

 מי5מ6 ו6ינ65י 0יכ6 וכו'  0רי0 נעסס  ו"ס'ש"6

 וסנ0 יע"ם. טפק סמל6מ 6מלינן )56מפרע
 6מר  ול"ח 5קמי 6ח6 כי ע"כ קנ"ס רףככ"כ
  5יכחיס 5ס1- 6מל 6י"כ ו6י 5יכלי  .6"5 כחיס6י
 כחיסות6 מחממ ו6מ6 זימלן סיממסרסני
 מוינן סלי ע"כ כליומ6 מחממ ו6מיוזימלן
 0יכ6 461כ 6סמטת כו סים וכל סו6וטימנין
  651  סג'ל  יוסף סנמוסי כת3 6יססנוחויס

 ממ 65 51סכי 5מפלע  מילת*  6ינל*י6מרינן
 ככסשנ 5מפרע 5%ח6 ו6ינ65י 5מלןתום'
 מי5מ6 6ינ65י 6מלינן 65 6יסמטת סיםוסיכ6
 5תרן סתונף מוכלח 51סכי סנ4 כמשע5מפלע
 סעסנה קוכיות קסס 651 לונ נתלר6ז5ינן
  ס%ס מהלי פן וף כיכמות סתוכל 6כ55מ5ך
 6יסתיוח  סין 65 סו3 6צ  6מו נמעי0ריס
 .קען -16 נו51 0ו6 06 מטופקיס ר6נן656
 סס ע"ן כומיל5ו כיכמומ ספיל מל5וו5סכי

 ם וננ ":מ "מן'.:% ו!%'בנ"
 מי5מ6 6יג65י 6מליכן 6סמנית טייך ר65סיכ6

 מס - 1"ל סרמ3"ס  ר3רי 5ייסכ ים5מפלע
 וגס סתוספת6  רכרי טח6 ונס 5עי5ססקסיחי
 60 5סקסומ סייך 651 מסגס סכטף וכליניח6
  רסי3ל חזינן 6נן וה6 6ינו זס טפק סמל6מסוס

 ""כ סווין ו5כו פיו סוס ר165 6מל 651סתר6פ
 מוכלח 5פי" 6שכ נזיל וסוס רמוכח 16מונ6סוס
 סוס 65  סו3 6"כ 6ח"כ 5חזול ללו5ס 15מל6נו

 6יסמנימ סוס 651 וכי!ן 5חעל יכו5 6651יסמנימ
  נזיל וסוס 5מפלע מי5מ6 6יג65י 6מלינןסוכ
  51פי מלקוח חייכ וספיר וור6י סתר6ס  סוססיכ
 מסנ0 ר~גסף ע5 סהקסימי מ0 קסס 65 סוכזס

 זס ו5פי כ5חם כטפמיו הו5י6 לומל 5ליך6מ6י
 נ6מן 6ז . כספתיו 0ו5י6  06  ררוס6 ספילניח6
  656 נךר  לסיות 3רעסו סיס  רל6 ומכללמסוס
 סי' 65  ו6ס סלמכ"ס וכמכ ומ6י זס מנ6יע5
 ,ס 5561 . ,ס 556 65כו5 מ5י טווין ו5כופיו

 %5טך סוס- ומחסכס כיון כ,ס סלמכ"סטכלת
מסויכול



נמבחוריו ד' טי' ותשומתשא*המשה
 )6 ומחסכס כ)) ליכור 0וס 63 6"כמסייכול
 מסמחם3ס )סיפך 0י6 לסליכור כיון כ)וס נ"כסוס
 ססקסיגו מס ז") סלמכ"ס לכרי ניח6 זסו5פי
 זס כליכור סרסור סלמכ"ס פטק וסיכ36סו3
 מסמחסכס 3סיפך סוס )6 רסליכור סיכ6דוק6
 16 מסמחסכס )סיפך סוס לסליכור סיכ66כ5'
 3פי ל% כליכול )16 לסרסור ספיר6מליק
 )סמחטכס מהננל וסליכור 3סדכיל מתננלדסו6
 ס' לף כערכין - כתוסן נ"נ 6ית6 אולו15ק
 ססקסו וכו' עיך ס6ין יולע 6לס ל"ס תונףע"6
 )1מר סמתכוין נסחע תמיו נפלק מל6מרמימ
 )6 תלומס ו6מר מעסר מעסר ו6מרתרומס
 לסתס ססגי כתירן כחומן ותיר15 כ)וס6מר
 ס6מר וכמס רו5ס 6ינו כפיו ס6מר סמסס6ר
 לף כלכוח כ5)"ה ועיין ולו"ק ע"כ עעסכ3כו
 6חר כענין סרמכ"ס 6ת סתילן מס ע"ככ'
 סתולס לככ) ס") לסרמכ"ס 0נ") לכליט3סו

 כליכור )16 סרסור לם") וס6 למי כליכור0לסור
 סיכ זס )פי )סליכור מתננלת לסמחסכ0מסוס
 0רמנ"ס ע) מטגס סכסף ססקסס מס קסס63
 מפי סלמכ"ס מ"ס תמורס ס)כות נרים1"3

 מעסס כו ס6ין 3"ת מ5ות טכ) )מלוססמועס
 6ת ומק)) וממיר מגסכע חון ע)יו )וקין6ין

 ג)5 מעסס כו סיסי' 6פסר 6י 6)1 כססחכירו
 )תמוס ויס מסגס סכסף וסקסס ע)יסןו)וקין
 תתמ )6 )תג6 רץ ל6מר כנמר6 6מריגןלס6
 כחכ )מס 6"כ מעסס עסס לכדכורוממיר
 וכן ר"י )יכרי חם 1)6 מעסס כו ס6יןרכיט
 ו)פי סכירות מס)כות כפי"ג סמגיד סרכסקסס
 ק"ג לף כסכת 6מריגן לסגס מידי קסס )6זס
 וסרסור 6טור ליכור לכר ולכר חפ5ך ממיי6ע'6
 מקוס ככ) ר"י 6מר 60 ע)יו ופריךמותר
 ומסגי כליכור סרסור 6)מ6 כו' )סרסרמוחר
 כ)1מר קלוס מחגיך וסיס לכתיכ מסוססחס
 כך 1)"י לכתכ מסוס )16 סר0ור ר"י ל6טר60
 6)6 ליכור ככ)) )16 לסר0ור לכרערוח

 וכן כסרסור 6פי)ו מסמע כו' וסי' לכתיכמסוס
 ר6יס מכי6 כ' לף נ' 3פרק ככרכוחסר6"ם
 למי כליכיר )16 ' לסרסור )ס)כס סגע)מ0נמר6
 מסגס 0נטה קיסיות קסס )6 סוכ זסו)פי
 סתורס י3ג) רם") )סיעתי יוחגן רכי לסגססנ")
 קמס )6 סוכ. זס ו)סו למי כליכור )16סרסור
 6)6 כליכור לסרסור יוחנן רכי 6מרוסיכ6
 כתמור0 מסכחמ מ5י )6 6"כ קר6 לנ)יסיכ6
 למ5י לסיכ6 0ג") כ)) גם6ר ו)סכי כליכוררק

 כמעסס סליכול חסיכ )6 דכור כלי כתיך)חאר
 סתיק 06 6)6 כ)וס מועי) )6 וסויכולמסיס

 יכ51 6יגו 06 6כ) מעסס כס 6יןוססתיקס
 סמעסס סי6 סליכור 6"כ ליכול כדי כתיך)חזור
 לכליכורו ממיר תתגי )6 ספיר ר"י 6מרו)סכי
 6כ) יוחגן רכי )סיעת תיגח 11ס מעססעוסס

 סרסור 0חורס ככ) לפטק )סיעתוסרמכ"ס
 כמחסכס כתמורס )סיות מ5י 6"כ למיכליטר
 )0קסומ ו6ין כג") מעסס סוס )6 סוכ6"כ
 סייך לכתמורס )ומר )סרמכ"ס סייך0יכ6

 ריכס וסיכ6 6יטור מעסס עוטס 60כמחמכס
 )6 לסתס )כ גליכ מכ5 מועי) וימחסכססקר6
 מחמכס לסוס סיכ6 6כ) )6יסור מחקכס0וס

 נרע י)6 6יגו זס כן )ומר מג"ל)6יסור
 פטו3י כס)כיח פטק 0רמכ"ס לסגסמפיגו3

 כמחסכס סו6 לפיגו) 6' ס)כס פי"גסמוקרסין
 6פי)1 מסגי למחטכ0 חז'גן סרי סס עיין)חול

 יף לזכחי' קמ6 כפרק סחום' לעת 6ךכ6יסור
 5ריך יקלסיס לם"5 גר6ס מחמכס ל"סל'

 כו ס6ין )פי מחסכס )יס וקר6 כפיוסע6ס
 לעת סי6 וכן ט"ג לף כפטחיס כתכו וכןמעסס
 יף למגחות קמ6 וכפרק מ"6 לף כגלסרם"י
 כ' וכן סמפקיל פרק סוף סחום' כחכו וכןכ'

 )סכי6 )1 גר06 )כ6ורס )ס)כס 6כ)ססמ"ג
 כמחסכס 6ף סוס לפיגו) סרמכ"ס כיעתר6יס
 )לעת קסס )כ6ורס לסגס כפס ס651ס כ)6)חול
יייך וכע"כ כליכוי לוק6 0י6 לפיג1) לטכריססום'



משה
 6יגו ג"כ לע"ו חימכ י6מריגן וס6 )ומר5ריך
 גגך יסי' כן )6 י6ס כויכור יוק6 6)6כ)1ס
 יומי . רכי 6מר 6מריגן ע"נ )"ח וףמח1)ין
 כמוקרמין פום) ממחסכס כמקוס ומט הוכריסק"1
 ם6ין מקיס סעוכך 6חי 6)6 10)ך סכ)6ין

 סג) י60 ם)6 דין 6יגו נחו)ין פים)תמחמכס
 ג'כ דכע"ז 5"ל ע"כ 6"כ ססוחע 6חרסו)ו
 מ6י י6"כ )6 כמחמכס 36) כויכיר דוק6סי6
 סי6 מכן לפיגו) מס )מפריך 6יכ6 60 סי6קץ
 6חר 656 סו)ך סכ) 6ין )כן כריכורדוק6
 ם)6 )ונול יכו)ין כעכו"ס 0ג6 6)6סטוכך
 ומועי) מסוס סמוחט 6חר יוק6 10לךיס6

 זס 1ע) כויכול יוק6 ל") ע'כ 6)6מחמכס
 3ח1)ין י6מריגן 60 זס )פי קדו 6מרי'-ספיר
 זס ע)יס חים3 61ח"כ מחטרי .ע"כ )"טוף
 6'סור )6 כס חמרו 1)6 כקיסרי מעמססיס
 חומכ גכי כריכור ווק6 5') ע"כ סיתרע6
 עלומס ק1מי6 )י קמס ,ס עפי )עעכמ"ם
 6יסור כס 6מרי )6 מס 6מר חסך6 רכוסגס
 ככווו ממוס סיתר 1)6 ורכגן ככוווממוס

 ככורו מסיס רכיג6 6מר 6)6 וכו'דרכי-6)יעזר
 )6חריס גלסיו סכותכ ןחגי6 וטכ6ררמכ"ג
 זכ1 ככר כסן 6"6 ה)ס 61מר עכויס כסןוסיו
 6"ר ו5ווח עומר 6פי)1 לת"ק וסויגן יורמיןכסן

 פ)יגי )6 רכ"ע מעיקר6 כ5'וח ר"יו6יתימ6
 פ)יגי )6 כ"ע כו' 1)כם,ף כמומק קגס7)6
 ו)כסוף וסתק 6חר ע"י )1 םזיכס פ)יגי כייקגס
 טוח וק6 וס6י קגס מומתיק סכר ת"ק115ח

 טופו הוכיח סכר ורמכ"ג כיס קסור -שסור
 סתום' םיטת ו)פי 56ווח 6מ6י )יוי 6תי,6 כי סנר מעיקר6 5ווח י)6 וס6 חחי)תוע)
 הי6 נ"כ )ע"ז כמחמכס 6"כ כויכור"ק6
 )6 )רכגן ר6מר )רכיג6 6"כ נד'כור11ק6
 זס סו6 ר6יס ומ6י ע"ת סיפו היכיח"מרינן
 חימכ כך ו6חר כמחטו רכגן סכרידלע1)ס
 5"ל לכע"כ מסוס ע"ת סופו סוכיח"מריגן

מךנמבנוקךך8יך ד' סי' והשובותשאלוה
 הפירום סוה 6"כ סע"ת הוכיח 6מריכן ו6יסתס
 י6)"כ סמחיטס 3מעת מר3ר וסיס 3וי13רווק6
 כמחמכס יסוס י6ף סע"ת סוכיח מייך)6

 דמחמכס מסוס מסגי )6 גמי )ע"1 מחיטס3סעת
 6)6 פיג1) גכי סתום' כמ"ם כ)יס מועי63יגו
 6וס מוס מס סיס )6 ממחט וכסעה 5'י)ע"כ
 זס )פי 6"כ ק6מר מ6י גסמע סיסי6)"כ
 י6מריגן ס3רי ור3גן )ומר 6ג1 יכ1)יןמפיר
 6מתגית סוס סוס י)6 ממוס סע"טסוכיח
 6ימתנית וסוס דמוכח 6ומוג6 ו)יכ6 כ))נועתו
 ממוס 6ימתמט סוס כסן גכי סתס 36)ג))

 סוס 6"כ 5ווח 1)3סוף מפק סיסומתחי)ס
 1)סגי כיס סרר ק6 ומיסור ומוכח6ומוג6
 תחי)הו ע) סופ1 סוכיח 6מריגן י)6 רכגן6מרי
 ום3ר ממוס מפיר גיח6 סרמ3"ס )רעת36)
 ס3ר מפיר 6"כ )חוך כמחמכס סו6רפיג1)

 קסס )6 ם31 6"כ )חוך כמחסכס ג"כוע"
 התום' )ועת 6ף )תרן )פע"ר וגר6סכג")

 ככרכות וסגס ויכור רק מועי) 6יגוומחמכה
 )ס)כס פסקו וסחום' וכו' ור"ח ו"ס ע"כ כ'וף

 כסרסור כק"ם י65 1)6 ומי כריכור )16וסרהור
 3ויכ1ר סו6 . ג"כ ופיגול )סיטחו סתום'6"כ
 ום3ר חסך6 )ר3 ווק6 1זס כמחסכ0 )366)

 3פיג1) ממי)6 6"כ ומי כויכור )16סרסור
 דוק6 הי6 ג"כ וכע"ז ווק6 כדיכור הי6ג"כ

 י6ית ל3יג6 )מיטת 36) ר"ח )מיטח3וי13ר
 סוכ 6"כ כוי13ר וסרסור כ' וף ככרכות)יס
כסיטת. וי13ר 3)6 6פי)ו כמחמכס מועי) גמיפיג1)

 3מחם3ס מועי) ג"כ וכע"ו סרמ3"ס
 ק6מר וסתס מחו)ין מיוי קמט )6 ם31)חוך
 דמי כייכור סרסור ס3ר ורכיג6 רכיג6מ0
 כע"ו 6פי)1 )חוך מחם3ס גס מועע . מפיר6"ג
 ןפיג1) התום' וכתכו מס גמי מח6 ,סעפי
 יוק6 גוינור 6ל6 )חוך כמחטכס מועי))6

 כויגול )16 וסרסור פסק לסיטתו מסתום'ממוס
 )ק"ם . פיג1) כין חעוק י6ין סתום' סכר6"כ

ונס



 משה80
 0למ3"ס 36) 3רי13ל רוק6 גמי נע"1וגס

 כפי"נ 0מוקרסין פס1)י כס)כות רם"))סיטחו
 כפס ס51י6 )6 6פי)ו 3מסם3ס 6ף הוסרפינו)
 6"כ רמי כריכול רסרסול פסק רסרמכ"סמסוס
 0ר0ור נ"כ כתמורס וכן כע"1 וכן נ"ככפימ)
 סוכ )סכי כמחסכס מונמ) ו)רשגי רמיכריכול
 רסלמכ"ס מסוס סג") סג"מ קוסיות קסס)6
 )סיות יגו) 6"כ רמי כריכול סרסור פסקז")

 )סקסות ו6ין מפסס סוס )6 1)סכי נ"ככמחסכס
 סוס לחור סמחסכס כריכול 0לסול 6מליגןר6י

 סלסול סרמכ"ס רפסק רס6 6יט זסמעסס
 ע)יו סמיט) סחיוכ 6ת )פטול רווק6 זסכריכור
 כמחסכס מ)קית ע5מו 6ת סיתחייכ )66כ)
 רסיכ6 מוכח סג") ו)פי )ית6 וור6י זס)חור
 רכרינול סכר 6"ג מחמכ0 )0 מסכחתר)6
 נועסס סוס רהריכול 6)6 מעסס סוס)חור
 רכ))ו )עי) כמ"ס כו )חזול יכו) ר)6כ16פן
 חסיכ )6 כ"ר כתוך )חזור רמ5י רסיכ6 רכלס)

 6)6 מועי) )6 רסריכור מסוס כמעסססךיכול
 ז: ו)פי מעסס כס 6ין ו0סתיקס סתיק06
 כפי"נ סמניד סרכ ס0קסס מס קסס )6סוכ

 חסמס גכי סתס רכס)מ6 סכילותמס)כות
 רסוס רמס )חזול מ5י )6 כ"ר תוך 6"ככקו)
 סיך )6 סוכ סכסמס ע) ם115ח רמ6חל0וס
 הוס סוכ 6"כ חזרס סייך ר)6 סיכ6חזלס
 סס"מ ססקסס מס קסס )6 1)סכי מעסססריכור
 וסיכ6 כקו) רוק6 6)6 סייך )6 כמחסכסרסתס
 61יט כריכול רוק6 6)6 כמחסכ0 סייךך)6
 כג") מעסס סוס ריכול כרי תוך )חזוריכ1)
 מסריכול )חזול יכו) ר6יגו רסיכ6 כ))י גס6יוסוכ
 סריכול 6"כ כקו) חסמס ונכי כסקרסכגון
 כמחסכס סייך כסקרם 6)6 מעסס סוס)חור
 מעסס כו 6ין תמורס רנכי סלמכ"ס פסק)סכי
 יכו) ר)6 רסיכ6 סג") כ))י ע) )סקסות61ין
 סיכ6 36) מעסס סוס )חור סרי13ל 13)חזול
 6"כ מעסס סרי13ל סוס )6 13 )חזורריכו)

3נבנדמדישיך ד' מ" ותשובותששלות
 -  הסוס ה"נ ר'  רף כתמול0 סנמל6 פריךמ6י

 לביכוריס  סרוהס  0מקויס  6ף 5הרו בר"חר"י
 עסס רכרי3ור5  מסוס רלסי ממירה"ס

 מהסס-
 מסוס )י)קו גמי )ניכוליס סרומסהסרי0

 כיון סנמל6 סקסס מ6י מעסס עססרכריכול6
 כרינול רינול כרי רתוך סתולס נכ)רפסקיגן
  5יהן סקרס נכי רוק6 6)6 3חזור ומלירמי
 הסהרס~ סגהר5 הססס ה5י 5"כ לחיריגול

 כתוה )חזול  יכול  ר5יט המורס נניונסלה5
 הטסס רינורו סוס ספיר 6"כ רינורכוי

 5נל-

 ספיה 5"כ כ"ר  תוך  לחיי  דיגול סרוהסגבי
 0נמ' מקסס ומ6י מעסס הוס )6 )מורסריבור
 ריכ1); רסיכ6 0ג") 0למכ"ס )רעתוכס)מ6
 כ)) מעסס סוס )6 6"כ מעסס כ)36סיות
 הוס סוכ 6"כ כמחסכס סייך נמי כתמורס6"כ

 סנמל6 פליך כן 061  מעסס 3ו 6יןתמולס
  רבריבור5  הסוס  הלקות חייב בסהורס 5מחיספיר
  סרה3"ס סיסס לפי  לסססות  ו5ין מפססהסס
 יכיל ר5יגו  מסוס בההורס  מלסיס חייב5ה5י
 מ)קוה חייכ )חזול יכו) 7)6 וסיכ6 13)חזור
 כתמולס ס6 תלומס ע) סנמל6 מקסס מ6י6"כ
 כתלומק 6כ) מ)קות חייכ )סכי )חזול יכו)6יגו
 חייל ר)6 ספיל 6מליגן )סכי )חזולריכו)
 רסיכ6 6מת דסן כל) קסס 6יגו זסמ)קות
 מעסס )חור סךיכול סוס כו )חזור יכו)ר6'גו
 כהלי5וס  סייך  רל5 סיכ5  רוס5זס

 )כן החסבס כו  סייך  רל5  בסול כחסהסכגין  במחסכי
  סוק 5"כ כו  לחןר יכו) ו6יגו ס61י)6מריגן
 רהסכחש  בסמורס סכ5  5בל  ההסס )חורסריכול
  מסוס  חועיל  )6 )סכי 5"כ 3מחסבסכס

 מטש 5)6 מ)קות חייכ ךיסיס 13 )ח!וליכול  ר5יי
 ו)ס8 מ)קות רחייכ סתולס )ן רנ)י מסוס6חל
 )רלע 6כ) תלומ: ע) ספיל סנמל6פליך
 רש ר"ס ע"כ כ' רף- ככלכות רפסקוסתוס'
  ע15ש -  סוסיות  גס6י 6"כ כ"ר )16רסלסול
 ר5ש 60 )ססתפק יע רסגס גתרן וגר6ססג")

 ןסקר6



 פמו3מבנדקדי*יך ד' ותשובות[סי'שאלהזמשה
 6)1 מ)6ס ת6חר )6 ווממך מ)6תךסקר6
 טוכר ס61 מס ע) תרומס 6)1 ורמעךכיכוריס

 היכ6 ת6חר )6 ורמטך מ)6תך סל ס)16ע)
 רע31ר 6י כיכורי0 סס קורס תןומס ססרקור6
 סס קורס תרומס סס רקור6 מסוס ה)16על

 כיכוריס סס רקור6 מסוס רעוכר 16כיכוריס
 013 ים גוו)ס מינס ונפק6 תרומס סס)6חר
 96כ סמעסרות ס6ר עור )ספרים יכו)סיס 1)" סכרי נסרף סתרומס ססקריס 6חר063
 ע) עוכר רסו6 6מרינן ר6י מינס סנפק6יסיס
 סס קורס תרוטס סס רקור6 מסוסס)16

 6י 6כ) ס)16 ע) עוכר ספיר 6"כסכיכוריס
 סס רקור6 מסוס ה)16 ע) רעוכר6מרינן
 סכרי רנסרף סיכ6 6"כ תרומס )6חרכיכוריס
 נסרף ססרי כ)וס עסס ר)6 כ)16 עוכר6ינו
 כמתניתן 6מרינן רסנס קסס )6 סוכ זס1)פי

 וכתרומס קרכן חייכ רכיכוריס מ"ר כפ"ככיכוריס
 רי)ן רסגמר6 ניח6 זס )פי קרכן חייכ6יגו
 כיכוריס סס רקור6 מסוס כ)16 רעוכרסכר
 דע) מסוס קרכן חייכ ספיר סוכ תרומס6חר

 ו)סכי קרכן לחייכ כמתניתין 6מרינן3יכוריס
 )ומר 61ין ממיר מעס ספיר סגמר6פריך

 רכהקרם מסוס 13 )ח~ור יכו) ר6ינורכתמורס
 כתרומס 36) כריכור )16 כ"ר תוך6תרינן
 כ)16 עוכר 6ינו הו6 רס6 6ינו ~ס )חהרריכו)
 סכיכורי0 וע) סכיכוריס ע) 6)6 סתרומסעל
 סוכ קרכן רחייכ מסוס )ח~ור יכו) 6ינוספיר
 )16 כ"ר רתוך 6מרינן. וכסקרם סקרםסוס

 כפ"ג תרומות כילום)מי כ6מה ורו"ק.כרי13ר
 סו6 6ימת סירוס)מי 11") מח)וקת יס.ס"ג
 נפיק מ6י כטוף 6מר י5חק רכי כר,סמו6) רכי מתחעס 6מר 63 3ר חיי6 ר3:ע31ר

 רעתיס ע) מכיניסון נפיץ סכרי )טירוף~טכיניסון
 סמ61) ררכי רעתיס 1ע) עוכר 63 כריר"ח
 כך כירום)מי וספירום עוכר 6ינו י5חק רכי4ר
 6חר 06 מכיניסון נפק סכרי )סירוף"61

 יכ1) סיס 1)6 סכרי נסרף סתרומסססקריס
 ככר חיי6 ר)ר' סמעסרות ס6ר עורלספריס
 תיקן ם)6 ו6ע"פ עוכר 6ינו סמ61) ו)ר'עכר
 חדנן סרי סטרר ע) סם6ר )ספרים כ))כ6ן
 עוכר סו6 מס ע) מח)וקת רים סירוס)מימן
 סס רקור6 מסוס ר)16 סוכחתי מסגמר366)

 )תרן גר6ס ועור תרומס סס )6חרכיכוריס
 סו6 רס)16 טכר רי)ן רסגמר5 נ6מר 06ר6ף

 סתום' וסנס קסס )6 ג"כ סתרומס ע)מטחי)ס
 תימ6 וכי מירי ר"ס ע"כ נ"ט רףכקירוסין
 רתרומס רמחסכס וי") תרומס גכי נמי)יפרך
 וסוי )כס ונחסכ רכתיכ רמי לכמעסס יורעסיס
 6פי' מ~6 6ינו מעסס ו5פי' כיריס תרסכ6י)ו
 סרי סם)יח סמחסכס 6חר כריו 6ח"טתרס
 מטסס סוס )חור רתלומס סנ") מסתום'ח~ינן

 מחסכת 6ת ס)1 מעסס )כט) מ5י 1ל6כמחמ3ס
 ממיר מ"ם ספיר סגמר6 פריך ו)סכיססליח

 וכתרומס מ)קות חייכ כתמורס 6מ6ימתרומס
 6ין רכתמורס )תרן 1)יכ6 מ)קות חייכ6ינו
 6כל מ)קות ויס מעסס סוס )סכי )חז1ריכ1)

 )סכי מעסס הוס. )6 6"כ )ח~ור ויכ1)כתרומס
 כתרומס רגס כתכו סתום' ס6 6ינו ~הפטור
 קסס )6 סוכ סנ") רכרינו )פי מעסססוס
 מ6י סרמכ"ס וע) ק"ג רף 3מנחות סתום'על
 עמו ופתחו נרר 6מ6י כמנחות הגמר6פריך
 כ"ר 3תוך כ)) )מיסרר מ5י )6 כסקרם60
 סוך )ח~ור יכ1) ר6ינו ר6מרינן רס6 ספירניח6
 טעות סוס 6י 6כ) ח,ר 06 רוק6 ה61כ"ר
 6מ6י ספיר הנמר6 פריך ~ס וע) )חזורמ5י
 כטעות סוס רסריכור מסו0 עמו ופתחו-5רר
 )6 ~עיר6 6מר ספיר סגמר6 מסגי ~סוע)
 מנחס 6מר )6 6כ) מנחס ד6מר 6)6סנ6
 מגחת ע)י הרי כך סי6 כגמר6 וספירוס)6

 רכריו תחי)ת )ספריס 6פסר ס6י כתיו-סעוריס
 סיכ6 טמוכס סי6 מנחס סמ)ת )פי רכריומטוף

 על . 6)6 נררתי )6 6מר 06 6ותוסס61)יס
ועת
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 סחטין ירעחי 61י5ו כזס להקרים ממוחרדעח

 1351גס כסמן ס)ח ס5ס עסרון 656מקרי3ין
 סייהי 6)1 6מר ו6ס פטור ס"ז גורר סייחיל6
 חייכ ס"ז סמקריכין כררך גורר סייחייורע

 6ומרג6 רס61 מס1ס ממקריכיס כדרך5הקרי3
 סמקריכין כררך מגחס לסכי6 כרעחו רסיסרמ,כח
 נרעחי סיס ר65 ר6מר סיכ6 36ל חיינו)הכי
 זס לפי 5חזור מ5י 3טעוח סריכור וסיסכ5ל
 מ16תו גדריס כריס סר"ן על קסס ל6סו3
 6יט ס6טור כרכר רסמחפיס ט3רח רסגססג"ל
 ממוס מועי5 סיס יחפום ל6 ס6ס 5ע"פמועיל
 כיכ6 36ל 13 5ח11ר ר51ס ל6יט מהגיסכי

 מועי5 ר65 6מריגן ספיר ס6סור כר3ררמחפיס
 וככל חזרס מ5ר רס61 ר6מריגן מסוסכ5וס
 וזס כו לחזור ויכול כריכור כ"ר חוךהחורס
 כמגחס 536 חזרס מ5ד רס61 סר"ן טכרחה61
 6ל6 נו לחזור יכול ר6יגו מסוס חזרס סייךל6

 נטעוח סוס 6י רמסופקין מסוס - סו6סטעס
 65סחו כ16מר זס 5פי 6וחו ם561ין ו5סכי 1665
 מורס סר"ן 6ף כ6ימ6 ע5י 6סורס 6חסרי
 סיס סדעחו רמוכח 6ומרג6 רסוס מסוסרח5

 סיכ51 סכר טסיס סטעס 6ל6 6סחו 6ח)6סור
 ררל 6מריגן ספיר 6"כ ה6סור כרכר5סחפים
 וס"5 ג6טרס רכריו וכחחי5ח רכריו- סוףמסכ6

 : כ"ז סי' סע"ז מסר5ג"ח כחסוכוח5סר"ן

 3סל' סמי"מ יכח3 מס, ספיי ג'"6 'סלפ'
 וכו' 6לו פירוח ס6ומר ס"ז 3פ"6גרריס

 5פי סר"ן כסס 3מ"ם ח5וי זס סיין גר6סולי
 יר מרין חל יהפוס ר65 רסיכ6 כסכועוחמ"ס
 רס61 רסיכ6 רנסי מהרלג"ח לוכרי מקוס6ין
 סיכ6 36ל רכריו גומרין 6גו רכריו גמרל6
 דכריו 5גמור 551רס 5גו מס רכריו גמרסהו6
 6ח סרי ס6ומל זס 5פי גמרס 65 מס6361ופן
 כיון כ55 מסגי ר65 פסיט6 כ6ימ6 ע5י6סורס
 "ר"ן מ"ם כפי 6ך ס6סור כדכרמסחפיסו

 %ר סוס עלי 6סור ס"ז רס6ומר רגרריסכפ"ק
 ע5מו ע) ל6סוי 6רס ם5 רכידו מס1סגמור
 לרברי  יוסיס ים סתפסס 653 סמוחררכר

 כ6ימ6 ע5י  6סורס 06 סרי ב6ומרמסרלג"ח
 ם6ף כיון 6סור כרכר ססחפיסס 6ףר6סורס

 גיר סים 5פי 6סירס סיחס מחשם סיס 0665
 סחפסס 653 סמוחר רנר ע5מו ע5 65טור6רס

 נסב סיז רס6 סמל"מ פל לי סססלכ6ורס
 מ"מ סספסס 3ל6 חל רנרר ר6פ"פ  לסיפךסס
 ול6- סגרור 3רכר סיחפסגו כעיגן החפיסו06

 סחפיס ר6ס סכר הר"ן סרי ה6סור3ר3ר
 מקוס 6ין סו3 6"כ מהגי 65 ס6טורכר3ר
 גיח6 ספיר רסג"5 5פי 36ל מסר5ג"ח)רכרי
 163פן רוק6 זס מסגי ר65 סר"ן רכחכרס6
 6ל5 65 זס 5חז1ר ררו5ס 15מר יכו5יןר6יט
 נ6ופן רוק6 זס מסגי ר65 סר"ן רכחנה6
 לחזור מ5י וסגס 5חזור רר51ס 5ומר יכוליןר6גו
 רוק6 גזס מסגי ו65 סר"ן ט3ר ולהכי כ"רחוך
 סטעס 6סחו 6ח 65סור סוה סרעחו סכ366ל
  כזס ס6סור 3רגר לסחפיסו סיכו5 סכרססיס

 : ורו"ק  רמופילמורס
  6מרינן 5מ6י קסס ל5  סונוהררנ"ז כמסי5ג"" ט3י יסי"ו מוכ" 'ס יפיך84"כנ
 נמי חל  ססחיטיס פל  רחל  ניון  כולל6יסור
 לחול מלי רל6  רכיון 6יפכ6 נימ6  גבילוספל
 גיון ססחיטוח ע5 גמי לחול מ5י ל6  נבילוספל

 טסר"ן ר6יס מסכי6 וכמו סו6. 6חירכרי13ר
 רכחכ רס6 קסס ל6 זס 5פי דגיריסכפ"ק
 36ל חורס  מספס  רוק6 .  וס מסני ר65סר"ן
 מסיט מסני ספיר  רמוכח 6ומרנ6  ר:וססיכ6
  נאפ מסנ6  ול  5מרען ספיי  כלסון ספוסרסוס
 מועיל וספיר 6יסור געסס רכריו וכחחילחרנריו
 מק"ק סחריף הג16ן מסרכ סמגיה סקומי366ל

 יחול, סחיטוח דע5 נ6מר ל6 6מ6יס65מגיק
 מרכף, ר6יס סה63חי כמו יחו5 65 גכי5וחוע5

 רכויט )פי 6ך סג"5 ומרר3"זמסר5ג"ח

 סנ"3-

רפסקיגן



 ד' מ1' ותשוטתשאיתמשה
נש12דןךרשיי  ח) 6יס1ר  6ין  ר6טרינן  רסה )סלכסדפסקיק

 ומסוס 6ל6 ססגי ס6יסור ח) ספיר 6יסורע)
 ספיר גיח6 עוגסין כסגי )ח"כו יכו)ע 6טר6ין
 רק ח) סו6 רכ6מת כיון כו)) 6יסור -סכרת
 מועי) זס ע) עוגעין סגי )חייכו יכי)ין 6ג1.י6י!
 5תיכוסכג)

 כעוג*
 ר)6 6מריגן ר6י וכם)מ6

 סג') סנ6ון קוסיות ספק,אשמס 6"כ כ%ע

 גכי)1ת 1ע) יח1) גאאעיס ןע) . טמ6 ת3נ*מ*
 זס וע5 ספהי יטח*ל סג") )פי- 6כ5 יחו)%
 סכ6 -כ6יס1ר כו)) 6יסור 6מריגן כי ר')6מר
 ע) כ6יסור חי)וק ים כסכועס רוק6 וזסם6)יו
 ו6ין כגרר )6 6כ) כי)) 6מרען 65 עלשיוץ

 6מרען גמי ע5מו ע"י סכ6 וכ6יסורחי)עש
 6יטור רס61 סכועס נכי רכם)מ6 כ1))6*סור
 ממוט כ)) ריכורו ח) )6 ממי)6 6'כננר6

 כלוס 6יגו ם6 סויכור %כ 6סרסדסתורס
 חומר ט" רף גררים כמתניתין 6ית6 זסהזי*ק

 ס6גי סוכ0 קוגס 6מר כי5ר מכגרלינוכסטסצת
 כגררי' מגיח ס6גי תפ.)ין נוט) ס6גי )31כשסס
 60 סס מח)ק וסנמר6 מיתר 31סכועות*שר
 ם65 סכועס ר6מר 60 .ע)י סוכס הג6תו6מר
 ס61 סכר6 כ)ומר סר"ן ופירם מסוכסיסנס
 גרר ירור 6כי 6)6 6סכועס ק6י 65ד3טו
 מ15ס רנר ע) סיחו) סו6 נרין רגנרמסום
 גרר סלסין סוכ0 סנ6ת ט5מו על ס6דסכ6צ
 ה6סור רכר 60רס 6ת מ6כי~ן 61ז ס61כך
 כסוכס 6סכ ם)6 סייגו סכועס )סין 6כ)6
 סונ0 ממ5ות עימו )ספקיע סיעט כ3ל6
 05 6ין רכסטעס חזיגן הרי 03 ח5יוסש6%

 ט 6ין 'וס"ס סוכט ממטת ע5מו )הששענג"
 נמיו 6סרס רסתורס כטן ס6יסור טליר 3מו)ס0
 5חו3 סיכ1) כח רים כגיר 6כ3 נל61 .נה*א14
 יס 0"ס מסמ15ס 16הו )ספקיע מ15פ -דכרש5
 ינל 6ת לסחדק מגי0 לני ע3 שחול 00גו

 1)6 תפי)ין מיגיח שר ר6ס זס )פיסחור0
 כפכוערי 6כל נ"כ ס)ו סייכור מ5ר טוכרסט*

 ר3רי גיחח זס נפי ססכוע0. ענ ג"כ עוכרחעו
 6מרינן ו6מ6י הקמס 0לסכ"6 רסגס0רסכ"6
 קוגס 6מר ר6ס כי5ר מ5וס רכר ע) ח)דנרר
 וירחס עס0 יכ6 65 6מ6י ח). עוסס ס6גיסוכס
 1)"ת עסס רגדריס וי") רכרו יח3 ד)6 )"ת6ת
 יח) )6 )ות יעסס מפץ סי1ל6 ככ) עסססס
 ע"נ ט"ז וף כגוריס סרסכ"6 לכרי עוכוכרו
 ס' רף כיכמות 6מרינן ר60 5כ16רס )יוקסס
 ר6יכ6 נמרען )6 מ"ט מגזיר 6)6 מטירינ"ר ועסס )"ת דוחס עסס ר6ין רקיי'ל 60ע"6

  ריסנו רסיכ6 חזיגן סרי כם54ט יסגו סכן)%פרך
 0כ6 6"כ ועסס ל"ה ורתט עסס 6סי3ם6לס
 ועסס ל"ס  ירחס וג"כ  כס6)ס לות6 כגדרנמי

 3ל6"ה  לנ6ורס רסנס רירסכ"6 רגרי לסרןונר6ס
 הנמר6 תירן רמ6י 0גו) סנמר6 ' )סכין5ריך
 )קייס 6ססר ד6ס קיי") 6גן 60 כם6)סיסט

 מסני ומ6י  ל"ס זוחס עסס 6מרינן )6סגי0ס
 מסוס סגמר6 ק6מר מ6י )י קסרי ועורסנמר6
 רם"ל 3"ס  לסייס דוק6 תיגח רזס כם6)ססיסגו
 ספיר 6סי  3נוירוס  ס6לס רים פ'6 9'  רף3גרר
 ם6)0 6ע י6מרו )כ'ס 6כ)_ סנמר6תירון
 קסס  סי3 6"כ -סגמר6 מסני  מ6י -6"כ3גזירות
 )תרן 61ין ועסס )"ת . ודחס עס0 ר6נןרגי)ף
 סמסר"ס כמ"פ )"ת ווחה עסס )י' )יסדכ"ם
 יכמות דכרים וז"5 סס סכתנ כ"ס יףכסכת
 ררחי סמוכיס רורסיגן כ5י3ית מכ65יסי)יף
 )ג5 מינ0 י)פיגן יכ)6יס 155 רל5יתעסס
 רפירם  לפרם"י 6"כ )3"ת עסס ורווסחורס
 0חורס כג) נ"כ )10 לים סמוכין רורסין )6רכ"ס
 ר)6 )י וגר6ס עכ"ל רחוק' ה0 5"ת רחירעסס
 רגים יש' רם"י יועת 6ף יכ5מ* מיןיק.סה'
 פ"ל ר3"ס ר6יס יס 6ב3 סמוכיגן רורםיןל6.
 רם"י )סיטת  6ף ל"ס - 6י ורהס עספר6גף
 סתום' ו0גס 5סגין 5ליך ר%גי 3)ל% )כ6)יסיסגס

 )-) 61יפכ* 11"3 רכיצכ ז"פ ו' רףכיכמה?
 נר6מוי'  5פילו 'ת5כם ,ל6 נןי)וטדכמקוס
  3סמיך5



משה84
 ו6ס ים13 כי נמקוסנסשך
 רחי  רל6 ידעינן וממיל6כךטס
 3סמי נמי י3חס וג3יינל6יס
 רי סו"6 קר6 ר3ל6ו סכ6כי

 ע"3 ס' דף נינמות ונתוסן 3ע"כ לסיחלון
 מכל6יס למילף קר6 לן למי* סקמו כולסד"ס
  סתס מו6י5עליך קוכוס ממריפת גילף.נמ5ית
 מכלל לסמסון ריכול  _מסוס רהי רל6 קר6*מר

 סר6 6ילטרזי  רססס ר*  ו6ומל ר%ר3עלע6
 מרי גפם  16כל ר*פילו  עסוס רדחי ס*מרסל6
 ל6 כיו"ע. קריניס  6ין  ונר3וס  נרריסולמ"ו
 קריכיס למ"ו 6לינ6 6ל6. קר6 סכ6ל54מרז
 ונרנוס  נרריס  דלמ"ר סתוס' ונרי לפי ו6שכע"כ
  סוג סר6 סכ6 6ילטרע* ל6 3יו'ט קרי3יס6ז
 ל6 ר*מ*י ר'  3רף סנ"ל ססוס'  קוסיותגם6ל
 קר6 ליססק ד6"כ לימר ו*ין  ל%פךדרסינן
  סוס קר6  3ל6 רס6 פ"6 י'  רף כתוס'כרסיריו
  מכלל  קרסיס לסריפת סר6  מר6ילטריךילפיגן

  רליררס סמוכין מועיל ,ס ועל רחיד3עלע6
 לתר7 וגר6ס ל"ס  ודחי פסס 6סי  6מרינןדל6
  ם16ל 636 פי3 כ'  רף 33ילס 6יס6  רסנסכך

 סתונבס מכירתך נמקוס ומס 6חרת נלמון16מרס
 6יגו פתוחס מכירתך כמקוס פתוחס רנךכירת
 מ"ם מפלגי ק6 כמ5ו פתוחס רנך סכירתוק

 ק6 'נמ6י ופירם"י ניו'ע קריניס וגונותגלריס
 6מר דל6 ם16ל 6נ6 ות"ק ם6ול 6נ6-מפלגי
 וגרכות גלריס ס"ל יוכיחו גרריס נ"ם לסס6מרו
 לנ"ס ייוק6 רם" משרום מממע לכ"סקריניס
 וגדכות גדריס לנ"ם 6כל קריכיס וגיכותגוריס

 : כיו"ע קריניס6ין

  ססוס'  דס6מר וס6 קמס ל6 ס1נ זסף~ושי
 מכל6ימ ל"ת "ת  ורחי פסס ר*סיהלפינן

 סר6 ליסתק  ר6ל"כ סעעגז תלנס ל6מוכתינ
ומנרל6

 ירפיי
 דסנרי ל3"ס חס6 הס ר%  רל6

 מ5י. ל6 -ולסכי ניו"ע קריניס וכלנותגוריס

 מכלל קדטיס סריפה- על קר6 מר6י5עריךילפינן

 כמבנו,וריו י ס" ותשונותשא*ת
 כננ"ס  3נרוזס  לנופ6  6ילטריך רוס רחיר3פלמ6
 קריכיס 6ין וגרכות גדריס למ"ד 36לססוס'
 מסריפת ל"ת ודחי עסס ד6תי ילפיגן ספירני91ע
 מכלל וחי דל6 - לומר קל6 מל6י5עריךקדסיס
 סשכיס יורסין כ"ם נ6מת 6נל דחידנעלמ6

 נדל" נמקוס לסיפך".68פיל1 סמוכיס וור0ת6ך
 כמגשת רם" ,תסמגווגת *16 על עונרגמי
 ל6יכצר. 6ך להיטר דרםיקססנןכין דל6 מןדף

 ווחי פסס  ו6תי קומיס :מ"ריפת למוכחממוס
 דף נסנת סמסר"ס קוסיות קסס .ל6 1םונל"ס
 סתוסשח קוםיות מיוי קמס ל6 וממיל6כ"ס

 מן לף- ססנמגש'
 6מליגן דס6 ססקמס מרי

 סמוכע לריס דל6 מ6ן 6שלו ינמותנלים
 גיח6 זס לפי דריס. תורס כממגס 6נלנעלמ6
 נמי  גריליס  3עסהמ  ו6ף סמוכין' דרסיגןומפיר
 וד%  עסס ר*סי ל3"ס ומנ"ל  סל6ו  עלעו3ר
 מכלל  קרסיס סריפת על סר6  ער6עטריךל"ס

 ורחי.  עסס ר*סי סכרי ר3"ס  חדגן ס,ף,ף : ולו"ק רחיר3פלח6

 מלף ל6 6ח6י ל3"ס קסס  סונל"ס.-"8כ
 ר%6  נגזיר כמו ועמס ל"ס רוחס רעססמגזיר
 סגמן כתירון לתרן ו6ין וטסס ל"ת ודחיעסס

 ם6לס ד6ין סנרי כ"ם לס6. נם6לס דימגומסוס
 לומר  5ריך פ"כ 6ל6 ע"6 ט'  רף  נגזירנמירות
 רמי6 דסתדרס סיכ6 חילוק לים סג"לכחילוק
 סמ5וס 6ת נרס נע5מו דס61 וסיכ6 סמ15סעליו
 סהכור חל ל6  סמ15ס עליו רמי6. וסתורסלסיכ6
 סעסס 3טל נלטרע ו6ח"כ נויר ססיס  כגוןכלל
 לקץס 5ריך ם6תס סתורס 6מרס דסיכ6מ6ליו
 כגנד סתגגדמ דליכ6 סיכ6 דוק6 - זס סלוסלינור
 סתורס גגר סתגנדת ד6יכ6 כףכ6 36לסתורס
 6מריק מפיר ג5ערע ו6ח"כ גזיר מסיסכנון
 סכ ממוס חיוכ סוס סתורס עליו רמי5 .דל6
 0ל פירומו ל6ו נם6לס יסגו וס6 סנמר6גיח6

 רס* 6ינו  יס שעכ כם6לס לימגו מסוססגמר6
 סגחר*  רכוונס 6ל6 סניספ  לקייס 6פסרסוס

 קר6 ליסתקכן
 ל16 רליליסעסס

4
-
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 יוץכ~בנדץדף8ין ד' ט*' יתשטת שאיית -משה
 למי6 רסמולס סיכ6 כין חילוק יי0 כךסי6
 6מ ע0ס רסו6 סיכ6 ונין סמ5וס 6מעליו
 6מ לקייס - ו5ריך 0לו סרינול חל לוממסמ5וס
 מסמולס "חל חיונ רליכ6 סיכ6 רוק6 זסרנריו
 רמי6 0סמורס מס מסמולס חיוכ רי0 סיכ366)
 וסמולס ג5טלע 0סי6 כנון סמ5וס 6תעלע
 סע0ס כ)) חל )6 סערו כ) 06 ונלח6מלס
 נ60)ס י0ע רס6 זס לחילוק ר6יס 0י1500
 לספקיע :ע0ס 0סו6 מס 0לו סמ5וס יכול6"כ
 6ף 6"כ כלל מ5וס סיס 0ל6 ,כמי 60לסעק
 ונטל כ)1ס עליו ח) 6יגו נ'כ 6ימ0י)ר)6
 ל0נועומ ררמי נגזירומ רוק6 זס 6ד מ146סע0ס
 סיכ6 סרינור עליו ח) רסיכ6 6מריגן 0פיר'6"כ
 רסוס סיכ6 36) סמורס מגנר סמגנרמ סוסר65

 כגרר 36) כ5) ח) 6יגו 0פיר סמירססמגנרמ
 רי0 סיכ6 6פילו חל 6"כ חפ65 6יסוררסו6

 ע5 0יחול סו6 כרין רגור סתורס מןסמנברמ
 מ6כילין ו6ין חפ65 6יסור 0סו6 לפי מ~סרנר
 0פיר מירן ולסכי ס6ס1ר רכר ס6רס6מ

 מ0"ס ול"מ ע0ס רסוס מטוס כגרריססר0כ"6
 זס כ60לס י0גו רס6 לסק0ומ ו6ין ירחסל6
 טפי נרע נ60)ס 0י0גו רסיכ6 ר6ררכ66יגו
 כ)) ע0ס רליכ6 מ0וס מטעס סו6 גזירונני

 : רוחס ע0ס מ0וסול6ו
 חכמי עס סגמווכחמי מס ספיר לח6 הרלט4

 סחסיר סנ6ין סל3 6חר ס"סקל6ק6
 סג"ל 3ק"ק מו"ן ראפפורט משה אברהםמו"ס
 היר,טלי מו"ס החסיר הג6ון סנכירוס0גי

 מו"ס סחסיר סנ6ון סרכ ו0לי0ילעדניצר
 3סל' סרט3"ס 0כמכ מס על בראנדעםבעריש
 מומר סו6 וכי5ר 11"ל ט, סלכס 1' כפרקגדרומ
 מע6 ,60מס מקוס וככל וכו' מ5וסכמנלחמ
 מוטנ 0גיסס לקייס יכול 6ם ולשמ ע0סמ5ומ
 וכטל .כו' ל"מ 6מ וירחס ע0ס ינ6 ל6וו6ס

 מעל 0סו6 )"מ 6)6 ג60ל ול6 מ6ליוסע0ס
 0ל סע0ס. נ6 ולפיכך ל06ו ע) יעכול)6

 6גי סל6כ"ר וס0ינ 16מו ורחס ס5לעמ.ימנחלמ
 )16 רסו") מ0וס יכמומ מסכמ כלי00וגס
 מ0גס סכסף ומירן נ60)ס י0ט 0כןוע0ס
 חר6 וננמל6 נמילמ6 6יכ6 טעמי רמלי0ס

 0פיל טח6 סג") לרנלי 536 גקטמיגייסו
 חר6 סנמל6 0) וטעמ6 סרמנ'ס 0)רטעמ6
 כגשל כ5) ח) ר)6 סנמר6 רכווגמ 6ל6סו6
 ע'6 ר' רף נגדר ' ר0ש סח6 0פיר זסלפי

 סמו0ן וסק0ו ר6ורימ6 סיוס רקירוםרפסק

 וחזל ל0מומ 0ג0נע -כנון י*כי נמל מ0טמ6י
 מ"מ ס0כועס על וח5 גזילומ ר6מי 3טילוגרל
 כלומר ס*גי מסר ועומר מו0כע סרימקמס
 ל0מומ 0ג0כע מזס נרול ועומר מום3ער6ין
 סיכ6 3י1 חי5וק רי0 סג"ל ר3ריגו לפי36ל

 רסו6 סיכ6 ו3ין סחי31 עליו רמ61דסמורס
 רמי6 רסמורס רסיכ6 סחיוכ 6מ ע0סכע5מו
 וגזירומ 0לו רי3ור חל ל6 ספיר ריחיו3עליו
 כר0"י לומר 6גו יכולין 0פיר ולריכי ל30ועסרמי
 סרי 0פיר סנמר6 פריך זס ועל ר16ריימ6רסו6
 סוס 0וכ 6שכ סיגי מסר עליו ושמרמו0כע
 כלל 0לו רי3ור חל- 1)6 סמורס מןסמגנרמ
 סנמר" 0מירן מה 0טיר61מי

 ס6 כי 6)6
 סליגי ו6מל וחזל 060מס 0כועס לכ6ר6מל
 לסק0ומ ו6ין 0נועס ע) וחייל גזילומ 6מי6טיל

 מזס נרו5 מוסכע לך 6ין רס6 סמום'כקו0יומ
 סמירס 060מס ג0נע 60ס סכ6 רס6 6יגוזס
 רק רוק6 לסמומ 0כועס חיונ עליו רמי6)6

 לקייס 6מס 5ריך ג0כע ס61 ר6ס 6מררסמורס
 חן ל6סור קר6 לן נלי זס וע5 0כועמך6מ
 טיל לסיומ גורר סיס ר6ס ר0ומ כיץמ5וס
 סמורס ר6ין כ0גיסס חל 0פיר 0ג30ע)6חל

רמי"
 ר5ריך 6מיס רסמורס 6)6 חיוכ עליו

 ורו'ק. ח5 0פיר ולכן סרי13ר 6מ 5קייס6מס
 על ע5ומס פלי6ס 0פיר גיח6 ר3ריגולפי

 ס"ט 36ל מסלכומ נ' כפרק רסגססרמ3"ס
 3ממ ופגעו כררך מסלכין וטיר כסן סי'כמכ

מ5וס



כמבנןקךךיך ד' מי' ותשוכות שאלות .כמשדן38
 קרוסת קרוסתי ס6ין )פי סנזיר כו יתעסקמגוס
 גסן ססו6 6ע"פ סכ0ן כו יטמ6 ו6לעו)ס
 60 סרמכ"ס רכתכ 60 ע) )י וקסססריוט
 כ)סון 0ר6כ'ר כסס מכי6 כפ"ח כיומ6סר"ן
 )סחוט ו5ריך טכנס כו סים חו)ס סיס 6ססזס
 )ו סיגחור )כותי נ6מר - )6 )מס תרננו)ת)ו
 6יער 6ל6 כס ס6ין סגכי)ס ונ6כי)נו6חר
 6יסור נו סים סנת_ זנרחס נסמוט 1)6ל6ו

 חו)ס ד)נכי נ") 6כ) וכו' סזס וססיכסקי)ס
 רנכי)ס רנסי סכת מ6יסור קל נכי)ס 6יסור6ין

 חומל6 ל~כ6 סקי)ס 6יסיר וסכת )616.סור
 ע) כל6ו עוכר סס6וכ)ס )פי כנכ)סחחרינ6

 ססיס גדר )נכי גד6מריגן סכס 111ת 1.תכ)
 וסו6 מסתס 6ל תסתס 6) )ו 6מרו ייןסותס
 )עטן- 6כ) ו6חה 6חת כ) על רחייכסותס
 )16 וחר סחיטס נסעה 6)6 עכר )6סנת
 סי6 רקיי4) מותרין סכת רמעסס ר6יכ6סי6
 סרכס )6וין ומם"ס קורם מעסיס ו6יןקורס
 רסכת )16 חר )נכי ק) 6יסור מקרי )6רגכ)ס
 רסר"ן הדנן סרי סקי)0 6יסור רסוסו6ע"נ
 יעכור 61ל חמור 6יסור )עכור רמוטכפסק
 סרמכעס ק6מי מ6י קסס 6"כ קלין )6ויןסרכס
 6כ) עו)ס קרוסת קרוסתו סוס ר)6ממוס
 מס יטמ6 )6 )סכי עו)ס קרוסת רסוסככסן
 וע) יטמ6 )6 )16ין סרכס ים כנדר 60ככך
 עסס ו6יכ6 ת6חר וכ) יכ6 )6 מת נפסוחכ)
 ע) 6)6 עוכר ס6ינו כסן סיטמ6 מוטכ6"כ
 סרכס סוס ננזיר 6כ) חמור 6יסור "חר)16
 )ומר מ6ן תימ6 וכי ק)יס ססס 6ע"פ)6וין
 )עכור רמוטכ סר"ן כמו סוכר יסרמכ"סלך

 ללעק סלכס יעכור 61) חמור6יסור
 ק)ין ל6וין 0רכס )עכור רמוטכ סוכרסרמכ"ס רי)מ"

 סרמנ"ס פסק לסכי חמור 6*סור יעכור61)
 מ5וס נמת ופנעו נררך מסיגין ונזיר כסןסי'

 עו)ס קרוסת קרוסחו ס6ין )פי סמיר נויתעסק
 סדיוט כסן מ0ו6 6ע"פ סכסן כו יקמ616ל

 רסרמכ"ס רמוגח 6ינו זס חמור. ר6יסור-מסוס
 יעכור 61) 6חר חמור 6יסור סיעכור מוטכסוכר
 מ6כ)ו' ס)כות כרמכ"ס ועין ק)ין )16יןסרכס

 : ותסגח רו"ק י"1 ס)כ0 פי"ר6סורות

 1)נו קרמ3'ס ע) סנ4) קוסי"ן נס6יק~ךג~
 תורס 6מרס רסיכ6 גיח6 סג')רנריט

 ר)יכ6 סיכ6 רוק6 זס נדרתו 6ת )קחסרמחויכ
 סחגנות ר6יכ6 סיכ6 .6כ) סתורססתגנרת

 גסכ ספיי  ולסכי  כלל  ילו  סריכור ח))6
  כסן יימ5 ול6 גויר סיימ5  רמויכסרפכ"ס
 'ח -ר)5 מסוס כ)) עכר )6 רכנוירמסוס

 )פי ורו"ק. סתנגרת ר6יכ6 מסוס ג))ע)יו
 סרסג"6 ע) פלי6ס ספיר ניח6 סנ")רכריני
 ע'6 1' רף וסתוסן יכמות כריס סרסכ"6סנס
 ונרולס 0וסכ*6 ס) וז") סירוסלמי כססמכ.6
 ססקסו סמנרם פרק כניטין כירוס)מי 6מרומזו
 פנחם נסס חנניס ר' סתינ סתס כרנרסינןנזו
 ר6מר כ)ומר 6)יעזר כר' נסיס עסןס ססונתני
 מותרת 6ת 0רי )0 ו6מר 6סתו 6תסמנרם
  מרום)מי וסכרוס גי  וס סרי )זס 6ל6 6רסלכ)
  6)יעזר רכי מכסר 60 סכי  ו5פילו פליגירכען
 6וסרתס סתורס תמן טעמ6 6תמר ככרומסני
 כסיור ג)ומר ע)ע 16סרס סו6 סכ6 כרסע)יו
 ו6ין תנלו כעין 6ל6 נמןר כ6יסור 61יגוזס
 נר6ית סזו ו6ע"פ פט1רס תנ6י 6יסור5רת
 מנת כע) וג"ם לניטו סמס6יר כערוסיותר
 נמורס מנירסת קסרי 5רתס פוטרת 6.נסן)כ"ע
 מתקוט תנ6י ע)יס ססתנס 6)6 סכ) 56לסי6
 כירזם)% סקסס מרל6 סכי ור6י ומסמע6חר
 סי6 ר6פי)ו )י ומסתכר6 ו)כ"ע מנתכעל
 ס5ונס כ) כזו קור6 6ני 61ין חו)5תע5מס
 ל6 רכתנ6ין )ח)י5ס עו)ס 6יגס ליכוסעו)ס
 ערוס כ6יסור 6)6 6מרינן 1)6 קר6 "חריק6
 לס6סור )ס נרס 6חר ןכר ס6יסור כא6כל
  ו5עהפ מתיכמת ס6ינס 6ע"פ חן)5ת תנ6ירסייט

ס6ף



 ימכ~ב~דקההין ד' סי' ותשובותשאלותמשה
 עליו סג"סרס לא ונס5ס  פמרס 06 %ט6ף.
 מ"מ ערוס 6יסור ל1 ות6סר נטל נטנה65
 מחמת 1ל6 תג6ו מחמת 6ל6 עכסיו 6יסורס6ק

 כנט סיור כ"ן ו6ין נמור ניטס ססריעלוס
 כניררת ז1 וסרי רעלמ6 6תג6ין רסוסמוה.
 כופין כ"ס כפ' רתק כעלס כחיי נרכמססג6ס
 ליכוס עולס 6יגס !ס וסרי לס 0וחמןלצתו
 ו6עפ"כ ועסס כל6ו עליס רקחמ6 תולסוגר
 לי6סל ל0 נרס 6חל סרנל מסוס לחלי)סשלס
 זס כרכל סגסתפק לסרמכ"ן סר6יחי 6ל6כו'
 סיכוס ומן סחלי5ס מן לפיטרס רכליוומטין
 61ין לח)י5ס עולס 6יגו ליכוס עולס ס6יגסרכל

 קסס סרמכ"ן על ונס כמקימו מכרעתרעתט
 יכ1ל סי0 סל6 זס כרכל 6יכ6 ספק מ6י)י

 כגרר חלי5ס )ליכס 6יגס ע5מס רסי6לפסוט
 ע"6 כ' רף יכמות כנמר6 6ית6 וסגס -ודלר

 מסתכר6 ל6.ת ומס וכו' סג6 ל6 ותגיקפסיק
 כריהות חייכי קרוסין כס תפסי ל6ויןהיכי
 קריק סלכך לס"י ופירס קירוסין כס תפסיל6
 תפסי ל6 כריתות חייכי 6כל כריעכר לקחתכיס
 ל16 ונסכס יכס ס"י עכר ו6פילו קירוסיןכס
 כס תפסי דל6 סיכ6 חזיגן 6"כ סי6קיחס
 ר6ס גמי סכ6 6"כ חלי5ס 5ריכס ל6קירוסין
 כטל גט גמ65 עליו סג6סלס לזס וגס6סעמרס
 כס מסכחת רל6 כיון ערוס 6יסור ל1ות6סר
 ""כ חלילס 5ריכס 6יגס כור6י קירוסיןרתפסי
 סרסכ"6 על לי קסס ויותר סלמכ"ן גסתפק6מ6י
 _ר6יס ומכי6 חול5ת ע5מס סי6 ר6ףועסק
 כפ' רתגן כעלס כחיי מיכמס סג6סתגודלת
 עולס 6.גס זס וסלי )ס סיחלון 6והו כופיןכ4ס
 ועמס כל16 עליס רקיימ6 תולס רכלליכוס
 נרס 6חר סרכר מסוס לח)י5ס עולס61עפ"כ

 סתס רכסלמ6 ר6יס מ6י לי וקסס לי6סור)ס
 לזס וגס6ס עמרס ר6ס כיון סג6סכטדרת
 קריגן ס)כך קירוטין כס תפסי עליוטג6סרס

 6כל סג"ל כנמר6 ר6מריק כמו לקחת -כס

 סלכך קירוסין כס תפסי ל6 סרסכ"6 0לכריג6
 קליגן רל6 סיכ6 וכל לקחת 3ס קרינןל6

 דיס סג"ל רכריגו לפי 6כ) חול5ת 6יגסלקחת
 סחיוכ עליו למי6 רסתורס סיכ6 כיןחילוק
 סמ5וס 6ת עסס כע5מו רסו6 סיכ6 וכיןנו5וס
 חילוק ריס נ'כ כ6יסול גימ6זס

 סיכ"
 רסתולס

 ס6רס מן ס6יסול רכ6 סיכ6 וכין עליו6סרס
 כחיכי כנון 6יסול עליו למי6 רסתורססיכ6
 ככריכי כין לומל לן 16ת ל6וין וכחייכיכריתות
 כיון חול5ת ר6יגס ל6וין כחייכי וכיןכריל.ינ(
 לחלי5ס עולס לייכוס סעולס כל פסקיגןר6כן
 נס לחלי5ס ע1לס 6יגו לייכוס עולס ס6יןוכל

 רכ6מת כמו טעמ6 ס6י סייך גמי ל6ויןכחייכי
 תייכי 6"ס ע"6 כ' רף כיכמות סנמר6פליך
 ל6וק כחיכי 6מריגן סכי מסוס 6ל6 גמיל6וין
 מסיכ6 לן וקסס רחמג6 רלכי מסוס לחלוןר5ריך
 רחול5ת ל6וין חחכי רחמג6 ררכי מקר6מוכח
 מועיל זס ועל כריתומ חייכי רחמג6 רכירילמ6
 ל6 וסכ6 קירומין תפסי רסכ6 ספילססכר6
 חייכי תורס 6יסול רסגיסס מסוס קירוסיןתפסי
 תולס 6יסור כריתות וחייכי תורס 6יסולל6וין
 6יגס קירוסק תפסי רל6 כיון ספיל 6מריגןלכן

 כגון ס6יסור 6ת עסס רסו6 סיכ6 6כ)חול5ת
 לכ מותרת 6ת סרי ו6מר 6סתו 6תסמנרס
 לפוטרס סלו כתג6י ככח 6ין לזס 6ל66רס
 רתג6י קירוסין כ0 תפסי רל6 6ף סחלי5סמן
 יכוס כנון סע5ס ב6יסור 6ל6 מועיל 6יגססלו
 וס6 6יסול סוס כזס 6ק סחלי5ס מעסס6כל
 סחלי5ס מן לפוטרס גימ6 06 ר6ף מוריסכ"ע
 כח יס 1ל6 לפוטלס רוק6 זס 0ל תג6י כחים

 6ק חלן סו6 ר6ס סיכ6 6יסול לעסותכתג6י
 סרמכ'ן רכרי גיח6 ספיר לר~גי 6יסול סוסכזס
 סחלי)ס מן פטולס 06 תג6י כרין סג0תפקכמ6י
 מסגי כור6י 6יסול עליו רמי6 רסתורס0יכ6

 סיכ6 6ף גימ6 ממיל6 סחלי5ה מן 6ףלפוטרס
6יסו, מסגי כתג6י כנון 6דס ירי על 6יסוררכ6



3מב~דקךר*יך ד' מ" והשובותשאלותמשה
 רוק6 רי)מ6 16 סח)ילס מן )פוטרס ם)61יסור
 מליו רמי6 ססמורס מס 6יטור רכ6סיכ6
 כמג6י 6נ) סח)עס מן 6ף פטורס )כן ערוס6יסור
 )סכי סרנר עלס ע) ס)1 מג6י 6)6 מסגי)6

 ור6י כנרר טנר סרטנ"6 6נ) סרמכ"ןגטמפק
 וכין 6יסור רמן6 ר0מורס סיכ6 כין חי)וקרים
 רסמורס סיכ6 ס6יטור עסס נעלמו רסו6סיכ6
 ח)עס לריכס 6יגס נור6י 6יטור ע)יורמי6
 נעלמו רסו6 סיכ6 6נ) ס6יטור סעלסמסוס
 כטין 6*י נמור כ6יטור 6יגו ס6יטור 6מעסס
 מסגי ס)ו רמג6י 6מרס ססמורס ו6ע"פחג6י
 טייו טג6טרס )1ס וגם6ס עמרה ר6ססיכ6
 מ"מ ערוס 6יטור לו ומ6טר כט) נטגמל6
 מחממ 6)6 ס6.סור נעלס עכסיו 6יסורס6ין
 61ין נמור ניטס ססרי ערוס מחממ 1)6חג6י
 וע"1 רע)מ6 6מג6ין רסוס מירי כנט סיורכ6ן
 סיכ6 כין חי)וק ריק ר6י0 סים3"6 מ3י6ספיר

 רס61 סיכ6 ומן 6.טור ט)יו רמי6רסמורס
 מי3מס סג6ס טגוררת 6יטיר ט)יו רמי6כטלמו
 וסרי )ס סימ)ון 16מו כופין רמגן 3ע)סכחח
 ט)יס רקיימ6 מורס ר3ר )י13ס עו)ס 6יג0~ס

 סרנר מסיס )ח)ילס עולס 61עפ"כ ועסס3)16
 נם)מ6 )סקסומ סייך 1)6 )י6טר לס נרס6חר
 כמג6י סכ6 6נ) קירום'ן ומפסי סג6סגוררמ
 כחייני סמס ררוק6 6יגו ~ס קירוסין מפטי)6

 רמי6 רסמורס מסוס סח)ילס מן פטורסכרימומ
 מפטי ר)6 כיון פטורס ספיר )סכי 6יטורע)יו

 ומלרקירוסין
 סטנר"

 נחייני רנס 6מיג6 סוס
 קירוסין רמפטי 6ל סח)ילס מן פטורס גמי)16ין
 מסופקין ו6גן קר6 )ן רנ)י מסוס רוק66ל6
 חייכי טל 16 כרימומ חייני ט) רני סמורס06
 רני קירוסין רמפטי סטנר6 מועי) )סכי)*וין
 קירוסין רמפסי מטוס 6נ) )16ין חייכי ע)קר6
 ר6ל"כ פטורס סי6 רנס . 6מיג6 סו0 קר6כ)6
 מן פטור0 כרימות נחייכי רכ6ממ מג)ןקסס

 לריך גמי כרימומ חייני רנס גימ6סח)עס

 קר6 רס6 מימ6 וכי רחמכ6 ררני מסוסח)ילס
 קר6 רנ)16 מסוס )16ין )חייני 6ילטריךס6
 60 ח)ילס לריך )16ין רחייני ירעיגן -סוס)6
 לריך ל6וין רחייני 6מריגן סוס גמי קר6כ)6
 רחמנ6 רכי )סכי קירוסין רמפטי מסוסח)ילס
 קירוהין מפטי ד)6 6ף כרימומ נחתני סקר66מ
 ע"" כ' רף כינמומ ק6מר מ6ימפגי

 רמיין
 6ף פטורס נמי )6וין כחחכי רנס 6מיג6לי6 קר6 כ)6 ט"כ 6)6 ר~ח)ילס מן פטור0כרימומ
 מסוס קירוסין רמפטי סטכר6ר6'כ6

 רתפכו סיכ6 כין חילק )6 ע)יו 6טרסרסהורס רהיכ"
 מליגו )6 ומקר6 קרוסין מפטי ר)6 סיכ6וכין

 ל6 ו6נן רנריס סגי )6 6כ) 6חר 6)6)רכות
 1על )6וין חייכי 16 כרימומ חייני 06ירעיגן
 וסכ6 קירוסין רמפטי מסוס סטכר6 מוטי)~ס

 גם6ר וסוכ קירוסין מפטי )6 כרימיתכחייני
 פעורס 6טרס רסמורס סיכ6 סר6סוגסכטנר6
 6כ) מיר0 נ6יטור רווק6 זס 6כל מח)ילסנס
 חליל0 לריכס ספיר ס6יסיר 6מ טס0 רס61סיכ6
 חטרון )16 ~ס קייוסין מפטי ר)6 מסוס61י
 ורו"ק מורס 6יטור נלירוף רוק6 6)6כלל
 מ0)כומ סרמכ"ס ט) סמילמי סג") חי)1ק)פי
 )6 סמלוס 6מ ע)יו רמי6 רסמורס סיכ66נ)
 0יט6 6ף מסכחמ ~ס וחי)וק סל1 .רינור ט)יוח)

 עסס )6 61ם סמל1ס 6מ ט)יו רמי6רסמורס
 5ת  עליו_  וכס"ל ועסס נ)16 טונר סמלוס6מ

 6מי )6  ו5ס סורס  סל סלי  תלוס 53סמלוס
 וסמלוס תס)ומין )ס 6ין ססמ6 ססגיסמל1ס

 רמל1ס' גמי גימ6 מם)ומין )ס יםסר6סוגס
 סר6סוגפ רסמ15ס ו6ף ססמ6 גטמ)קר"סוגס
 ר6)*כ; ווחי סגי מל1ס כ6 6פ"ס מעיקר6סיס
 סמוט' רכרי ט) ט15מ0 פ)י6ס )יקסס

 סעככו כיון רפטח ננמר6 6ימ6 ע"כ ד'רפ בר"י
 מ6חר נכל עוכר רנ)יס ' ס)ססטליסן

 כרנ)י0 מיקרכ נר ופטח ע"6 ס' נרףסנמר6 ופרי
 -6קרכי0 6קר3יס 6י )יס ק3יט6 דמג6 פטחס61

ו6י



ס32מב2דקךר"יך ל מי ותשובותשאלותמשה
 וסרי התוס' ופירסו 5יס 6ירחי 6קלכיס 55ו6י
 סיטת' 5פי 5י וקסס ת6חר 533 ע5יו ע31רמיר
 ממ6י ע"6 ק' רף גז3חיס סגמר6 ק6מרמ6י
 ח5ית 6חר ו6ירי 6ירי 5ך 6ימ6 5עו5סדי5מ6
רסות. יטמ5 05 לתני6 ר"ע וס6 יסמע56 רכיו60

 ופי' ח31ס 6ימר ל"ע יסמע56 ר' דכרי
 טילם ל"ע 60 יסמע56 רכי 60 כר"ס0חום'

 ק6מר נמי ח5ות 65חר מת ו6פי'כקונטרס
 61ין מ5וס יטמ6 )ה רקסכר מסוס יטמ6ל"ע
 6זיל וממי65 5יס מטמינן סי)כך תסלומין05
 תס5ומין 15 יס רפסח טמ6 דסו"5 כרס5י0
 ועטס 5"ת רוחס עסס ר6ין קיי"5 "ש6כסמ
 כמו ועסס 165 ן6יכ6 כיון סק5 עטס6ילו
 רק6מר כמ6י ע"6 קמ"6 רף מחו)יןרמוכח
 5יתי סמטס כתסמים ר6סור כיק רתימ6מסו
 מסמע ק6 סקן רס5וח עסס ו5רחי דיריסעסס
 מ6י 5י וקסס רמיכח מסיכ6 יגק והמכין5ן

 יטמ6 05 רקס3ר מסוס הטעס סתוס'ק6מר
 5יס מטמינן סי5כך תס15מין 05 ו6יןמ5וס

 יס רפסח טמ6 רסו"5 כרת 5יס 6ז15ממי65
 סתום' רעת 5פי יטמ6 51סכי כסני תסלומיןלו

 61יך ת6חר 53 6יכ6 ר6סון 3פסח הסנסכר6ס
 רפסח ת6חמ 53 165 5רחות יטמ6 ר5ס עססיכו5
 נ"ט רף 3פסחיס רסתום' סגס רפסחועסס
 וכו' ררוק6 מתרן 1ר4 וכו' עסס 6תי ר"0ע"6
 סתוס' וגס הק5 עסס רחי רחמיר. עסס6כ5
 5ומר ויס כופין ר"ס ע"3 פ"ח כפסחיספסקו
 5חוך עסס רוק6 סיינו וכו' ס6ני רכסמ5וס
 536 עסה 6)6 ר5יכ6 נ"ט רף כפסחיס.כגון
 3תוסן ר6ית6 כמו ועסס )"ת ר6יכ6 0יכ656

 ת6מר ו6ס כו' 5עגין ר"ס ע"3 5"נ רףזכחי"
 ס15ס מסוס רחמור רמ5ורע עקה ג3יוס65
 כסרי תעסס 65 רחי 65 6פ"ס עסס ורחיכית-
 -סנט5 5ריכ6 65 סקן סי15ח גכי כןק6מרלפס0-
 רמלורע רעסס וי"5. 5יכ6 ר)16 ' 5סלחספימ
 5תרווחהו 65.דחי כרת רליכ6- כיון רחמיל"ע"ג

 ול"ס פסס ר6יכ6  רסיכ6 התוס' מן תזיגןהרי
 סנ"ל  סוסיוס נס6ר  סוכ רסל 6פילו רחיל5
 חילוס יס נמי סורס סל כמליס  רגס פ"כ6ל6
 וכסחל סמלוס 6ס פליו- רמי6 רססורססיכ6
 מלוס  מן חמור  ססו6 סניס מלוס 63פליו

  תס5ומק 05  6ין סכיס רמלוס  מסוסר6ס~ס
 נמלוס כח .יס  ססלומין לס  יס ר6סוגסומלוס
 לסכי  ר6סונס מליס כלל סיס סל6  כמוסנינו
 ר6סי ספעס ספס' ספ'רסו פס ספ*ר6סי
 סס6 ול6 רפסס. .  עסס ורחי יטמ6 רלסעסס
 ועסס ל"ס ורחי פסס 6סי 6ץ 60 סנאלסיסיוס
 פסס  סיוס 6ל6 6ינו ס6חר רכל רל6ו  כייןהסל
 - ממיל6 ספסס "ס  ססלס 6תס  06 לסכיםכו
  סכו  סעסס לחוס 6ל6 6ינו  רל6ו  כיון ליכ6ל6ו
 רפלמ6  לל6יין ח6חר רנל וס ל6ו רמיול6

  תעסס 561 כסכ סו6 דפלמ6  ל6ויןרכסלמ6
 ופכ6  סכו  עסס 5קיוס 656 6ינו סכ5366
  ר6ין  6מרינן ספיר סעסס ו6ל כסכרסו6

 6ח' -
 קסס ל6  סוכ ססל ועסס ל"ס ורחי סחמורפסס
 וספסס ספסס ו6ל כסכ ל"ס -  רסססמחולין
  וחילוס ורי"ס. רחי ל6 ספיר לסכי ופסס3סוס
 סריטכ"6 ססירן מס כריעכ"6  כן  גס 6יס6זס
 ר"ס פ"6 ל"ר  רף  כסירוסין  ססום'  סוסיוספל

  סגי ככל לרכי סימ5  ססן וסילוח 6כירסמפסס
 נ3 ע5 .  6פ  ככיסיך  רמיס  ססים . ל6כסיכ

 רעוע וסו5ס רע כ35 5מגך5 5יסרמוקמינן
 רט6 למפסס נמי 6סי מ"מ  ניריס  סימסרסייגו
  ססיס ל6 פסס  מלוס  וו ועסקו כספריררסינן
 כתיכ נמי י363ירס ספסס ל6 מלוס יורמיס
 תקח )6 כתיכ הקן 1כס15ח )סתע5ס תוכ)65
  פטורות  גסיס יסיו 6יך 61"כ סכניס ע)ס6ס
  6סם סכתו3 ססוס 601 גרמ6 זמן :ם6פי15
 מט  סם בסוס' יפוין  סכסורס  עונסין -לכלל6יס
  ר6יתגסו 6ע"ג רנסנפו סירן ו"ל ו0ריעכ"6ססירן
 ול6  סנסס  נעסס 6ל6 סעיקר  6ין  סעסס65
 רכמפסס לעסס  לסיומס 6ל6 סעסס ל66סי

כסיכ



מבחוריו י' טי' יתשימתשאייתמשה
 וסכווגס סך15ן וכו )גנך מעקס ופסיתכתיכ
 תעככ )6 כ)ומר כ3יתך רמיס תסיס 1)6ו6ח"כ
 ס6ס תקח )6 הקן כס)1ח וכן זו מ15סמ)עסות
 פיקר ס61 רעסס וכיון תם)ח ס)ח רק)פ5מך
 פעורות סיו ספסס מן פטורות גסיס סיו6)1
 סרי סכו פסס קיוס 6)6 ס)16 ס6ין סכומ)16
 קיוס 6)6 ס)16 ו6ין כיון . סרילכ"6 מןמדגן
 מן פטורות נסיס סיו 6)1 )16 מסיכ )6עסס
 סנמן סו5רך )סכי סכו מ)16 פעורות סיוספסס

 מ15ת משס חייכ ו6סס מסוס סעפס~מר
  06 הלי6 3ס6  רס6 נרמ6 סזמן ס)6פ(ס
 גרמ6 סזמן ם)6 פסס מ5ות פ) מחף3ן6סס
 ועפמ6 כ)"ת ונס פסס מ15ת פ) חייכן סי6נ0

 06 )כן פסס 5חזק  6)6 63  סל6ו  ו6יןמסוס
 6"כ )יכ6 גמי )16 סעסס 6ת סק)ת.6תס.
 סע"ס 6ת סק)ת 6תס 06 כן גס רירןכטרון
 6)6 לאגו ת6חר דכ) ר)16 כיון )יכ6 גמי)16
 ספסס 6ת סק)ת 6תס 06 )כן ספסס3הזק
 )16 מהו)6 )יס ורחי סחמור עסס ר6ת;מסוס
 6ת )ירחי סחמור פסס 5ריך 1)6 כ)))יכ6
 %ת )יכ6 עסס )יכ6  ר6ס  תלי6 3ס6  רס6)"ט
 סרריגן סג"). קוסיוס קסס 1)6 ורו"ק. ספירוגיח6
 ר6מר רס6 סג"3 שסוכחתי מס סג"))רכריט

 פעור רסומ6 פ"6- פ"ז רף קמ6 ככ6 יסורסרן
 מ)"ת )6  36ל פסס בהלות  רוס6 סמ5יתמן

 רף כת1)ין יסורס ר' חסיכ 6יך 6"כ )יוקסס
 וכו' כקר פר ממגו תותירו )6 ר)16 פ"6פ"נ
 ר"ר ע)יו )1קין ס6ין )1מר )"ת 6חר פסס)יתן
 6ף פטור רסומ6 כם)מ6 6"6 וססת6הארס
 רגותר יסורס )רכי ר6ית מס ניח6 ספירמ3"ת
 יסורס ררכי 6מרת 6י 6)6_ )פסס הגיתק )16נע*
 מן ווק6 סמ15ת מן פטור -רסומ6 רס6סכל
 סוס ספסה 6ין וגמ65 ,מ)"ת )6 6כ3סמ5וע
  )עסס סניתק )16 )יס חעיכ . )6 כס"ג כ)))"1
  סרפ3"סגמס"כ

 3פ""
  לוטין ולמס תמורס  פסל'

 סנ6פ' לפסט ניתו סנס %ו וסרי סתמורספל

 פסס כס סיס מסני קוןס יסיס וגו' סמירו6ס
 )פסס סיס סבס  סל6ו  ס6ין ופור  ל6יויןוסני

 סשרו 06 תמורס עוסין 6ין וססותפיןסה5יכור
 6ית6 06 וס"ג ימירו ם)6 מוזסרין ססן6ע"פ
 ט)16 לין )6 כעסס 6כ) כ)"ת חייכרכעמ6
 פשר גמי למ3"ת ס"מ ור6י 6)6 5פסססוס
 סוס וטתר. כש)ין יסורס רכי ספיר סנר)סכי
 רים ניואי_  סנ"ל  רכריט )פי )פסס סגיתק)16
 סו6 וכץ 3?יס ספסס רפסס סיכ6  3יןהילוט
 סלמכאס פסק )סכי  3יריס ספסס 06  פססר65

 נפי_ילשס פסס סיס ספרט  פל  ו6ףכתמורס
 6פרס סתורס  6)6  כלוס פוסס 6עו רסו6כיון
 ספרט פ)  6ף  ולסכי  קורס. יסיס תמרתווסיס
 06 פסס )6 וסי6 כיון י)קס גמי )פסססגיתק
 ספסס 6פ פסס וסו6 סיכ6 6כ) כיריססעסס
  וי)קק סו6 פסס ו)יכ6 ספרע פ) רוק6כיר*ס
 צ 1)ש י)קס )6  3יריס פסס סיס  ספרט  פל36ל
 רסומ6 רס6 יסורס רכי רסכר )1מר גוכ)ספיר
 כמ)"ח )6 6כ) מעסס רוק6 סמ15ת מןפטור
 סטחק )16 סוס רגותר יסורס )ככי 6יתו6פ"ס
 6ף  ניריס ספסס 6ת  פסס רסו6 כיון)עסס
 צ ו)פי )1שן 6ין גמי מפסס יותר כו))ר)16
 נס6נ0  ססססס מס כ5) קסס 1)6 סשרגיח6
 ל"ו רס"ל 3פם" תמן גכי פ"ה  סימן6ריס
 %נ כ"ע וף כפסחיס סר"י רפסק כהוסניתס
 1)6 נפרעי 5"ה רף ססיס % מט' רמסמעוכמו
 פסט נכי רתמנ* רכתכ בסר פר ממנוים6ירו
 רושה ימ65 -1)6 יר6ס )6  ספמפט מ6יסני
 )פסס סגיתק )16 וה6י גו' )1קס 6יגו רס6)יס
 6% וסספ6 רתם3יתו עסס ס61 יר6סר3)

 י6% וכ) יר6ס כ5 ע) סע1כר רכמו-כס)מ6
 3פמוק ס"נ  6מריות  פלין סקכ3 6חריס ם)נחמן
 -רתסביתו למסי נותס וס"ל  ססיר 6הי ס"יוסס3ית

"(6  
 41 . והס3.שו  ופסס 6מרת . 6י .

 -ס6 )חול 'ויויס "המן  6)6ק6י
 כ6ן.

 רס~א
 3ה"ש טן רייס נחמן כין סו6. יר6ס-ונ)

סג



 נא3נכנדןדהין ד' מי' ותשובותשאלותמשה
 העסס ס6ין ונמ65 6חליות ע)יו סק3)6חליס
 סניתק )16 )יס חסי3 )6- כס"ג כ) ))16סוס
 תמולס מס)כות 3פ"6 סלמ3"ס כמ"ם)עסס
 ניתק ס3ס )16 וסלי סתמולס ע) )וקיןו)מס
 מפני קוום יסיס וגו' סמר ו6ס סנ6י~3עסס
 סכס ס)16 ס6ין ועוך )16ין וסני עסס כססים
 תמולס עוסין 6ין וססותפין סס5י3ול 3עסססוס
 וס"נ יתילו ס)6 מוזסלין ססן 6ע"פ סתילו .6ס
 כחמן 6)6 ותסכיחו סעסס ס6ין 6ית066
 ס"ת וך6י 6)6 )עסס סוס ס)16 6יןךיויס
 ע)יו סקכ3 "חליס ם) כחמן ותסכיתווהעסס
 ל5ס כן סוין סניהן וסעסס ק6י נמי6חליות
 קוסיו' קסס י6)"כ )ס)כס )הוכיח 6לי'סם6נת
 מתום' )סוכית 6ריס סם6נת ל5ס ועורסל").
 ו3) יל6ס ו3) )6וי סגי 6י פ"כ כטימןסג")
 ותם3יתו )עסס סניתק )16 )יס סויימ65
 )י' סוי )6 ותמולס י)16 סכ' סלמ3"ס)וכלי
 סס5יכול )עסס סוס ס)16 ס6ין מסוס )עססניתק

 6ין סתילו ו6ס סתמולס ע) מוזסליסוסקותפין
 ר3) ר)6וי י") ס"נ פיסס ע) קווםסתמולס
 נסיס 6)1 )6וי- וע) )עסס סוין 6ינןיל6ס
 ם)6 כין ססז"נ כין מ)"ת וכ) ע)יססמוזסלין
 וף וקוום'ן כפ"ק כותנן חייכות נמיססן"ג
 י6ין נל6ס )כ6ולס רתם3יתו עסס ו6)וכ"ט
 ונסיס ם10"נ מ"ע וס") 03 חייכותסנסיס
 ס") )6 )עסס סוין ס)6וין ר6ין וכיוןיפטולות
 י3לינו )פי 36) ע)יסס )וקין וסיו )עססניתק
 י)עו)ס כ)) קסס 1)6 כ)) ל6יס )16סג")
 3ממן 6)6 ק6י )6 רתסכיתו והעססנימ6
 ותם3יתו וסעסס- )יכ6 נמי כנסיס ונסןיויס
 6ליס ס6נת 3ע) סנ6ון וסקם' . וס6 ססז"נ,ץ"ע
 )עסס סוס י6ין ומכ6 )עסס סוס ס)16 6ין-ס6

 )עסס סניתק )16 חסיכ י)6 סלמכ"סקו3ל
 ונס )עסס סניתק )16 רחמן סהום' כתכוהיך
 מעסס פטולות רנסיס כיון קסס נמי'ץנסיס
 סוס )6 )עסס סוין ס)6וין ר6ין כיוןיחם3יתו

 וסיכ6 קסס )6 ע)יסס )וקין והיו )עסטניתק
 חסי3 )6 )עסס סוס ס)6ו י6ין סלמ3"סכת3
 עסס )6 וסו6 סיכ6 ווק6 )עסס סניתק)16
 ע) י6ף. סלמ3"ס מו3ל )סכי 3יויס סעסס6ת

 6ינו וסו6 כיון י)קס נמי עסס י6יכ6ספלט
 ותמלתו סו6 וסיס 6מלס סתול' 6)" כ)וסעוסס
 סעסס 6ת עסס רסו6 סיכ6 36) קווםיסיס
 ר6יכ6 ספלט ע) סרמ3"ס מווס ספילכיויס
 עסס ר)יכ6 ספלט ע) 36) )וקס 6ינועסס
 כפמחיס סתום' רכהכ מס ניח6 וספילי)קס
 -6ת עסס וסו6 כיון )עסס סניתק )16וחמן
 ע)יו סקכ) וחמן רתימ6 6ף כיריססעסס
 3נסיס נית6 ונס ותסכיתו 3עסס 6ינו6חליות
 סהום' כתכו ספיל 6פ"ס ותסכיתו 3עססל6ינ'
 עסס וסו6 מסוס )עסס סניתק )16 מקליוחמן
 ע5ומס פ)י6ס ניח6 ו)פי"ז כיויס סעסס6ת
 )16 סוס רחמן סל"י כת3 י6יך סנ") סל"יע)

 ו6פ"ס )6וי תלי 6יכ6 3חמן וס6 )עסססניתק
 עסס חך 6תי )6וי תלי סים י6ף התום'כת3ו
 ע"3 ר' וף תמולס וכנמל8 )6וי תליועקל
 תסוס סתמולס ע) )וקין ו)מס סטעס6יה6
 כת3ו ו6יך )6וי תלי ועקל עסס חך 6תיי)6
 כחמן ס6 )עסס סגיתק )16 וסוס 3חמןסתום'
 ועקל עסס חר 6תי 1)6 )6וי תרי 6יכ6גמי
 וסתס ספיל ניח6 י3ליגו )פי 36) )6ויתרי

 ועקל עסס חר 6חי י)6 6מלינן )סכיכתמולס
 כ)וס סעסס 6ת עוסס 6ינו וסו6 כיון )6ויתלי
 קוום יסיס ותמלתו סו6 וסיס 6מלס התולס6)6
 כנון 3יויס סעסס 6ת עסס רסו6 טכ66כ). )6וי - תלי ועקל עסס חך 6תי ר)6 ספיל)סכי
 וסו3 )6וי .תלי ועקל עסס חך נמי 6תי3חמד
 "ליס סם6גת ססקסס מס כ)) קסס)6

 ום") 1"5 סל" כועת 6מלת י6י פ"6כמימן
 ע)יו עוכל 6יט )כעלו ע"ת חמ5ו 6תכמססס

 3פ"ק י6ר"ע מה6 ימ65 וכ) יל6ס כ)ע)
 מעי"ט ס*ול תסכיתו הל6סון 3יוס 6ךופמחיס
8. 16 



כמבחוריו ד' סי' ותשובותשאלותכ~שדץצ4
 )"מ מ)6כס כ) כמיכ סלי ני"ט 6)6 6יט16

 לכ6 61מל מ)6כס 6כ טס61 )ס3עלסומ5ינו
 ססומלס ממוך 6מלינן ר)6 מרל"ע ס"מע)ס

 ר6"6 סמום' ופי' )15לך ס)6 ס"נ )15לך0כעלס
 סכ6 ק5מ היוס 5ורך לכעינן 6ע"נ סרימשך
 ו") ל"י )פ"ר וססת6 15לך סוי סמ3עלמס
 לחמנ6 רכמכ סר6סון רכיוס תסכיש ס6יע"כ
 )כעלו ע"מ )כתחי)ס )סססותו דמותל6ע"נ
 3ל ע) רעוכה כמו ע"מ מססם כ6יעמ"מ
 מנ)ן 61"כ רתם3יתו עסס ע) עוכל ס'ניל6ס
 ני"ט ו"פ"ס )יס 6ית רי)מ5 משך )ל"ער)")
 כמססס ספמח מוף ער לסססותס ריכ1) דכיוןל6
 כ)) )15לך 11 3סכעלס 6ין 6"כ )3עלוע"מ
 מתוך )יס ר6ימ למ6ן 61פ" 3)6"ס ר6פסלגיון
 ר6ית ר)מ6ן ס") פוסקוס רים 61ע"נ 6סולנמי
 לס"י וכ"ר סלי כ)) )5ולך ס)6 6פי' ממוך)יס
 ע)יו חו)קין סתום' ס6 י"3 רף ר3י5סכפ"ק
 ק5ת 5ולך כעינן ממיך ר6") )מ6ן ר6פי'ום")
 מתוך )יס )ית רל"ע )לכ6 מנ") קטס6"כ
 ר6פי)1 כ,ס זס ת)י6 ר)6 נל6ס 63מת36)
 6ינו )3עלו ע"מ חמ5ו 6ת 3מססס נימ066
 עסס 36) ימ65 וכ) יל6ס 33) ע)יועוכל

 עסס מ15ת מ5ד קייס )6 מיס6רתסכיתו
 סמום' פילסו ,ס )פי סיוס 15לך סוירמם3יהו
 ק5מ סיוס 15לך רכעינן 6ע"ג סלי מתוךר6"6
 רכוונת תימ6 )6 5ולך סוי סמ3על מססכ6
 ימ65 וכ) יל6ס כ) מסוס 15לך רסויסמום'
 6)6 )כעלו ע"מ ע5ס )ו יס רס6 )ית6ר,ס

 ס)16 6מ סק)ת 6תס 06 ר6ף סמום'רכוונת
 11ס רתסכיתו עסס מ15ת מסוס 15לך 6יכ6נמי
 מ)י )6 רמסכיתו רמ"ע סיוס 5ורך סוינופ6
 ימ65 31) יל6ס כ) )16 ר6יכ6 סיכ6רוק6
 פחות כגון 6יכ6 עסס 6כ) )יכ6 ר)6ור6ף
 3פסחיס סל"י כרפסק עוכל 61ינ1 שמלמכוימ
 ונל6ס וכו' ס)6 כ6ן ר"ס תום' ע"6 מ"סרף
 דוק6 מכוית כפחות רמותל פסק רסמום'ר"ף

 רמסכימו עסס מ15ת 36) עוכל ר6ינו ס61ס)16
 רמסכימו עסס 5יכ6 ר)16 כיון ר6)"כ )קייס.5ליך
 ע"6 3' רף 3פסחיס סמוס' ה6 קסס )יכ6נמי
 3ע)מ6 33יט1) רהני ר"ע"ג ל"י 3ססמכי6
 י63 ס)6 ו)3עלו חמן ' )3רוק חכמיססחמילו
 ככיטו) )יכ6 ר)16 ר6ף סל"י מרכלי ח,יגן)6כ)1
 )6כ)ו י63 טמ6 רחייסינן מ*ר 36) 0גי3ע)מ6
 ד)16 מכדת כפחוק נימ6 06 6"כ לכעלו5ליך
 )6 6מ6י ליכ5 נמי רתסכימו עסס וגס)יכ6
 ונס כסנ") ע"כ 6ל6 )6כלו י63 סמ6חייכמנן
 )יכ6 )16 רוק6 )3עלו ע"מ חמ5ו 06כמססס
 ונל6ה קייס )6 מיס6 רתסכיתו עסס מ15מ36)
 ק"ס רף קמ6 מ633 ),ה,סחי)וק ל6יס)סכי6
 וסח,יר כפלוטס 6נורומ סמי נ,) ל63 כעיע'6
 נ,י)ס )יכ6 ססת6 6מלינן מי מסו מסן 6חת)ו
 סרל גכיס רסוי נ,י)ס סרל )6 ס6 רי)מ166

 כ6ן 116 ססכס מ5ות כ6ן 6ין נ,י)ספסטס
 ר)6 6)6 )מיפסט כעי ר)6 סתום'1פירסו
 חוינן סלי קייס )6 מיס6 ססכס מ15ממעככ
 6ין רנוי)ס ר)16 ר6פי' סמום' ומן סגמל6מן
 נמי סכ6 6"כ קייס )) מיס6 ססכס ומ5ותכ6ן
 6") כג,) )ו ר6ימ כמו )סיטתו רל63נימ6
 ימ65 31) יל6ס רכ) )6ר ר)יכ6 6ף נמיכססח
 1מ15ת )כעלו ע"מ חמ5ו 6ת רמססס סיכ6כגון
 סתום' כמכו )סכי קייס )6 מיס6 רמסכיתועסס
 1)6 רמסכיתו עסס מ15מ מסיס סיוס 5ורךרסוי

 : הנ") 6ליס ס6נת קוסיומקסס
 כפמחיס סילוס)מי סגסמפק מס ניח6ךלמר"ו

 סמתניתין ע) 3' כס)כס ס)יסיפלק
 6חו כמקו' כ,ימ יס  06 עריכס  ס3סיוסי53ק
 מיעוטו מסו  נסתפק  סוין ,ס ע) )כעלחייכ
 6מ )כעל 5ליך )כעל סגל06 מכיון 16כט)
 כלפ"כ תגן ס6 )יס קמכעי מ6י ומימ6כו)ו

 )מעמ ר,קוק דכיון י13ל 16מל יוסי לכיימעט 6חי ממין ל31ע 13 סיס ס6ס כ)רכ)6יס
 6)6 6"5 ס"נ 6"כ כת"ק וס)כת6 סכ)יכלול

)מעט



 כ2ב32מבנדורר~יך ד' מ" ותשובותשאלותמשה
 ררכגן 6יסור 6יגו רסתס י") )כ16רס)ממט
 ס)כך כ)6יס כמקייס סגר6ס ספין מר6יתמסוס
 ס61 ר6יריית6 6יסור סכ6 36) חכמיססקי)ו
 קור0 3כיטו) 6יירי רסכ6 ספוסקיס )פמ"ס6ך

 )כער חייכ מכזית פחות 6פי)ו ר6)"כספטח
 ו6ין סוכר רסירוס)מי תירן קרכן סיריוסנ6ון
 מסוס ווחק זס יוומ )חמן מסגיסכיט1)

 )חמן מסגי רכיטו) כסרי6 )י' 6יתוסירוסללמ
 ו"ס ע"6 מ"ט רף כפסחיס סתוס' וגסיוומ
 כירוס)מי רמפרס ריכ"6 16מר כו' 6ומלי'וחכמף
 סממירו ככיט1) תקגס לס )ית קווס וכסרמסוס
 )6 ככיט51 תקגס )יס 6ית חמן 6כ)ככזית
 6ת )סכי6 סתוס' וסו5לך כ3י5ס מרר~ממילו
 קסי' טממ6 ב6י ל6ו ו6י מסוס ס)זסירוס)מי
 חזרס נעגין קורס מנסר טפי נחמן סקי)61מ6י
 כמכט)ו 6פי' חסס6 ר6יכ6 חמן גכי סרי)נמר
 _כרת 61יכ6 כסימ65ג1 מיגיס )מיכ) 6תירי)מ6
 סמקו' כססתגות קורס כסר סריפת כמגיןמס6"כ
 תקגת6 6ית רזס סירוס)מי 6ת מכי6)סכי
 גק6ר סוכ כיטו) מומי) ידומ ר)חמןסייוס)מי' מן חזיגן סרי ככיטול תקגת6 )") וזסככיטו)
 סג") רכרי )פי 36) מכ)6יס מ"ס סג")קוסיות
 מל1ת ימ65 31) יר6ס כ) פ) עוכר ר6יןר6ף
 גיח6 סיוס 15רך וזס 6יכ6 מיס6 רתסכיתועסס
 מכל6יס תתסה 1)6 סירוס5מי סנ0תפק מ0ספיר

 פ) 6)6 רנין 6ג1 6ין רסתס ככ)6יסךכס)מ6
 סיס ס6ס כ) ספיר פסקיגן )סכי רכ)6יס)16
 )16 )יכ6 )כן ימעט 6חר ממין זרמרוכמ
 גימ6 מי )1 מספק6 זס פ) כחמן סכ366)
 )6 וי)מ6 16 )מעט 6)6 ר6"5 )כ)6יסדדמי
 6)6 רגין 6גו 6ין התס רכס)מ6 )כ)6יסדמי
 6ת סק)ת 6תס 06 ספיר )סכי כ)חור )16פ)
 ר)16 רהף חזיגן כחמן סכ6 36) סגי0)16
 רפסס כיון 6יכ6 רתסכיתי עסס 36))יל6

 ר6ף גמי הכ6 6"כ כ165 ת)י6 )6-דחסכיתו
 )יכ6 1)16 0)16 כננר 6)6 מומי) )6למיעוטו

 לכמר 5ריך )3פל סגר6ס מכיון 6יכ6 פסס36)
 ר6ף ר*יס )סכי6 גר6ס ופור 1ר1"ק. כו)61ת
 קייס ל6 מי60 מסס מ5ות 6כ) )יכ6ר)16
 דף כסכת 6ית6 רסגס סיוס 15רך סוי)סכי
 מ"ט כי"ט סריפס - כסמן מר)יקין 6ין מ"ככ"ד
 6מל נר4 מגסגי כי"ט קרסיס סורפין ס6ין)פי

 651 קר6 6מל חזקיס וכי תג6 וכןחזקיס
 כקל עד ממט וסגותר כקר מו ממגותותירו
 נקר 15 )י0ן סגתוכ כ6 כקר מו ה4)מס
 וף כסכת קיי"5 60 )י וקסס )סריפתוסגי
 51"0 מסס מו65 ס6תס סיכ6 כ) ע"6ק)"ג
 165 .061 מוטכ סמסס )קייס יכ1) 6תס06
 דגמ' סגמר6 מן מרחזיגן )"ת וירחס מססיכ6
 מגזיר ס)כת6 וכך מכ)ל 6חל ר)יכ6 )תרן5ריך
 ונס ס)כת6 וכך כן גמי מוכח מ"6 ג"חרף

 5ריך )מס סג") ס)כת6 וכך פסקסרמכ"ס
 )6 ו6י מסמע כי"ט קרסיס סורפין ר6יןקר6
 מסס )יתי )מימר )ן 6ית קר6 )סממפט
 ס6 מ)6כס כ) תפסס )6 וירחס תסרופורכ6ס
 ון6ס מסס 6תי 6מריגן )6 גמי קר36)16

 מסוס מ65כס כ) תמסס )6 וירחסתסרופו
 6)6 מומו ס) כחו)1 סגיסס )קייס יכ1)ך6תס
 6מריגן )סכי סיוס 5ורך סוי גופ6 רזסמ"כ
 חסרופו רכ6ס מסס 6תי סיוס לורך רסוימקוס
 רחי רל6 קר6 מסגי ופ"ז תפסס )6ורחס
 דחי )6 )סכי כסיוס רוק6 מ15ס ר)יכ6מסוס
 כע)מ6 6כ) קר6 דג)י מסוס כטתר רווק6זס
 )תרן גר6' ופור )16 ר)יכ6 6ף סיוס 15רךסוס
 מסוס כגותר קי6 )ן )מס )י רקסס מספ)

 וכ6ס עסס ר6תי 6מריגן סוס קי6רכ)16
 61ין מל6כס כל תפס0 )6 6ת הרחסתסיופו
 מ15ת מסכחת ד)6 כיון סג") קוסיות)סקסות
 מ) מכל רס61 מכח 6)6 תסרופו רכ6םמסס
 סוס )0כי כקל ער ממגו תותירו 1)6)16

 וידחס תסרופו רכ6ס עסס ר6תי ספיר6מריגן
 חייסיגן וסוס מ)6כס כ) תעסס )6 '0)616ת

רי)מ6



3מב~דקךי~יך ד' סי' ותשונותשאלותמשה
 רחי -ד)6 )ומל קי6 6י5טייך )סכי ימותלי)מ6
 כעסס כח 6ין 6כ) )סכי  רהייסיון 6מתסן

 )6 סתולס מן ' ו)16 תותילו 1)6 ס)ו )6ולוחו'
 זס )פי רוק6 ס)ו ,)16 6)6 מ)6כס כ)תעסס
 )קייס 16ת1 כופין סתולס מן )16 ד)יכ6סיכ6
 לעקון )1 ו6ין יכעת לי)מ6 רחייסינן סעסס6ת
 ,פי )סיוף 6ותו כופין מועד ס) כחו)ולסכי
 מס)כות סנ") סלמכ"ס לכלי ניח6 ספילוס

 סעכל ס16נם )פיכך 1' ס)כס פ"6 כתו)סנעלס
 )כ16לס )וקס ו6ינו )סחזילס 6ותו כופיןומלם
 מ5יגו וסיכן סעסס ע) כופין 6ין 60קסס
 ו)ו רעסס כיון ניח6- סנ"3 )דכלי 6כ)דכופין
 )סכי ס)ו מ)6ו 5)6 'ממכחת )6 )6טסתסיס
 סי5 מתס 15 ימות לי)מ6 לחייסיגן מסוסכופין
 כתכ ספיל )סכי סכס עסס )קייס יכו)61ינ1

 נלוסתו מתס פמק כע5מו וס61 רכופיןסלמכ"ס
 סכס עסס )קייס יכו) 61ינו וכו' סיח!ילגסקודס

 : ודו"ק לכופין פמק טעמ6 ס6יומס1ס

 כתל6 ככ6 סתום' ק1סיות קסס )6 'סלכעי
 61"ת נתן )לכ 6כפיס ל"ס ע"ג ח'לף

 סמחן עסס מ15ת כ) 6מר הכסל כ) כפ'וס6
 ע)ע: מו!סליס 6ין מטס ס) כ"ר כתילססכלס
 -יכלכך ס,ס סרכל כנ)) כי כתינ 5רקסוגני
 תילן ול"י כרכליס כפי' רס6י תילןול"ת

 נס רכתיכ )16 כיס ר6ית מסוס כופיןרכ5רקס
 הילן ולי5כ"5 תקפ71 ו)6 )ככך 6ת ת6מן)6

 עסה מ15ת ע) מו!סלין כ"ר ר6ין רס6גל6ה
 כלמוכח גענסין ל6ין סייגו כ5לס סכלססמתן
 רס6 ספיל גיח6 רכליגו )פי סילוס)מימן

 כתולס סכלס סמתן עסס מ15ת כ)ל6מליגן
 סיכ5 סייט מוזסליס מטס ס) כ"ל 6יןכ5לס

 כופין' 6ין ספיל 5רקס )יתן ע)יו למי6רסתולס
 5רקס יתן )6 ו6ס 5רקס )יתן רנרל סיכ65כ)
 6כ3 כופין ספיל רכלו' יח) כ) מסוס )616יכ6
 6כ) כופין 6ין )סכי )16 )יכ5 גרל ר)6סיכ6

 כופין מפיל רכלו יח) כ) )6ו ל6יכ6כנלל
 6כפיס ילכ5 מס גיח6 ספיל )פ"1 סל)מטעמ6
 ז11י מ6ס ד' מיגיס וסקי) 6מי כל גתן)לכ

 5מי נל יתן רלכ )וגול רגוכ) מסוס)5רקס
 ו)פ"ז סתום'. קומיות קסס 1)6 כופין )סכינרל
 כיכמו' 6ית6 רסגס 6חר קוסי6 עור ספילניח6
 וקסס כיוס 6)6 נמלף 6יט נותל ע'כ ע"כרף
 כ' רף מני)ס כמם' טתל חסיכ )6 6מ6י)י
 ו)קלי6ת סממ)ס )קל*6ת כסי סיוס כ)ע"כ
 ו)תפ)ת )ו)כ ו)גטי)ת סופל ו)תקיעתסס))

 כיוס 6)6 6ינו רגותל .רמ5וס כיון סיוסכ) כסי כיוס סמ15תו רכל סכ)) !ס כו'סמומפין
 דכלינו )פי 6כ) היוס כ) דכסל נמי)תני
 מס מכח סמ5וס רנ6 סיכ5 ספיל ניח5סנ")
 מטעמ6 לקי" 6ותו כופין ס)6ו ע) עכלססו6
 קלי6ת כמו -)מ15ס מקרימין !ליזין לק סיוסכ) רכסי כמסמע סוס נותל חסי3 סוס ר6יסנ")

 כגותל עוס כ) רכסל סס)) וקלי6תסמגי)ס
 )מ15ס מקרימין זלי!ין מסוס ו)16 כופיןכ6מת
 סוכ רכל'גו )פ, 1ר1"ק. גותל חסיכ )6)סכי
 כ"ס לף כסכת סת"י ססקסס מס קסס)5
 6מול6י סגך 61"מ כו' עסה י"ט סו") ד"סע"6
 גי)ף נליר6 תעסס )6 רי"ע רסכליר)עי)
 גווג5 ס6י וכי )"ת 6ת עסס רחי ר)5מסכ6
 )פי גי)ף )6 מיכן וסמ6 ריכמוח כפ"קפליך
 3י קסס סתילן מס י"ע 6חל )טסותסיכו)
 56טליך 6מ6י י"ע 6חל )עסות סיכו) גימ6ר5ס
 סוס גמי קל6 כ)6ו ה6 רחי ר)6 כ))קל6

 וכי סגיסס )קייס ריכו) כיון רחי ר)66מליגן
 )קייס ריכו) רסיכ6 מוכח קל6 מ~סתימ5
 6מליגן )6סגיהס

 ככ) כן )ות ורחי עסס 5תי-
 סנמל6 מקסס מ6י קסס 6"כ גמי רתולסעסס

 סנמל6 )יתלן ל") על ע"כ כ' רףניכמות
 ע"ז קל6 )יכ6 ס"מ )16 6)6 מגוחלדי)פיגן
 קוסיו' וקסה סג") סתום' תילן מ6י גם5לסוכ

 )6 רי"ט רסכלי ר)ע,) 6מול6י הגךסתוס'
תעסס



 כ~נ כ~ב~ףקךך4יך - ד' טי' ותשובותשאלותמשה
 6ת עקס רחי ר)6 מסכ6 גילף גריר6תעקס
 רקקס מקוס קפיר כיח6 סג"ל )פי 6כלל"ת
 קניסס )קייס יכ1) ס6 קר6 5ריך )מס כ6מתלן
 ל16 ר6י מקוס )1מר 6ט מוכרח ע"ג6ל6
 רילמ6 רחייקינן מקוס רדחי 6מריגן סוסקר6
 ספיר לסכי לנמל כרסוגחתי תיקון לו 61יןימות
 כמ15ס כגח ר6ין מקוס רחי רל6 קר56ריך
 ל6 רסתורס כיון רתורס ל"ת לירחי 04קל
 על עכר ס61 06 6)6 סמ15ס 6ת עליורמי6
 6כל עוכר קסי6 מס קלו ל16 רחי לר~גיל6ו
 רתורס עקס מ15ת 6כל רתורס ל"ת לירחיל6
 סררינן 1ר1'ק מסג6 למילף מ5י ל6 זס רחירל6

 עקס 3מ15ת רוק6 פטור רסומ6 סנ"ללרכריגו
 רסיכ6 )מעקס )סלכס נר6ס ונס מל"ת ל66כל
 חתיכס וע) חתיכות קני וסיו גפק פקוחרסוס
 כע5מס סחתיכס וע) 6יסורין 0גי סיס6חת
 סקני 6יסור לחול מ5י 1)6 סקרוס 6יסורסיס
 סחתיכס ועל 6יסור על חל 6יסור ר6יןמ5ר

 רמ6כילין גמ65 6חר 5'סור 6ל6 סיס ל6סקגייס
 סמדכר פי כנלע"ר . סנ'ל מטפמ6 סקל16ת1

 - : ר6לע6קטיג6

 הבחור הצעיראני

 לילבערבלאם.משה

 דה'מימן

 י1"ט 3סלטת סימ3"ס יפסק ס6נמתמקתי
 קק6לס ס6מס וכן כ' סלכספ"ס

 מקמע כסן כרירס יס מר"ם ותחומין ס61ילוכו'
 יק סופריס מרכרי ררוק6 סרמ3"סמרכרי
 מקמע וכן כיירס 6ין 3ר16ריית6 36)כרירס
 ,' סלכס פ"ח עירורן סלכות סרמ3"סמלקון
 וכו' מערכ סליני )חממס 6מר 11"ל קססכתכ
 סרכ ופי' כרירס יק סופריס מרכרי קס61רכר
 כרירס יק מררכנן רקיי"ל ר)רירן קססמניר
 מלת6 ר6ינל6י עייוכ עיר131 מקחקכס6פילו
 קס קכיתס קקגס זסו סקכוקות רכיןלמפרע
 מררכנן ררוק6 סמגיר סרכ מרכרי מוגחסרי

 כרירס 6ין 3ר16ריית6 36ל כרירס6מריגן
 כרירס 6ין רכר16ריית6 ס6 6י ע"ז ליומספק6

 6י מיגס גפק6 ספק כנרר 16 ור6י כנרר6י
 ס6 6"כ ור6י כגרר כרירס _ר6ין רס6גימ6
 מכין יין סלוקח כ"3 ר' מעילס 3םוףלמוכ6
 סלי לספריק עתיד ק6גי )וגין קני 16מרסגותיס
 מעקר תקעס ר6סון מעקר עקרס תרומססן

 יסורס ור' ר"מ רכרי מיר וקותס ומיחלסגי
 ס6וסריס לרכרי סנס 16סריס סמעון ור'ור"
 טכ) רור6י ס16כ)ו כסן על 6ף ס6יסורח)
 36) כ)ל קס קרי6ת ע)ס חלס )6 רס6סי6
 רק ס6יסור חל ל6 סי6 ספק רכגרר נימ66י
 61יזו ח1)ין 6יזו ס61 קספק לפי יקר6ליסע)

 כל) 6יסור קוס )יכ6 כסן לגכי 36)תרומס
 כסן לגכי 1תר11ייס1 1ח1)ין סתער31ת;הרומסיק

 : סרומיטר6

בעזה"י.

 י"3 י" יו 3יי3'ו "'"" י""תשוכה
 סוי 6י גמי סכי וליפרוך 61"ת רמוגיסקגי

 מקוס טעמ6 ר6י וי"ל כרירס ר6ין מקוסטעמ6
 ר6ין -כיון רור6י תימ6 6ין ס61 כרירסר6ין
 6י 36ל תרומס סוי6 ד)6 נמי סכיכרירס
 גמי סכי ניכלין קקיריס ר6קית רכעיגןמטעמ6
 רמונין 33' וס6 תרומס סויא )6 רמוניסר33'
 6מר 6י ומיסו טעמ6 ס6י קפיר מיסתכר6ל6
 למימר לן 6ית ס"ג רר6קית טעמ6 ס6יסתס

נני



3מבנוןוריה ה' ט" יתשבא "יית .כמשה48
 וס6 כסו לפל1ני מיטתכר רל6 רמוכיסגכי

 6ומר סמעון ר' כתוכו סכרי מתרומתלמחתי
 סוי טכיכיו ל6יכ6 יוע דל6 למ6י ססקר6
 מפרס ומסר"י ר6"כ לטעמ6 כמי ל6קס1יימ4
 6מי 3רירס ר6ין מסוס סמעון רל' טעמ6י6י
 ומומר מרומס . מהן 6חמ סימס רור6יספיר
 מיגייסו רחל כרירס ר6ין ו6ע"נ ל6וכלוסכסן
 ספיר פריך לר6סימ מטעמ6 36) מרומסור6י
 6סור כסן וסיס מרומס כלל ר% ול6 כמיר%כי
 3מוכו סכרי למרוממ 3הסי6 וכןל6כלו

 קר6.

 6ע"נ סגרי ס3מוך מס וכ) 6כיל מ5י וכסןסס
 סכ"ל סמפק 6"כ המום' עכ"ל 3רירסל6ין
 לתירון סייכו סתום' םל סמירו5יס 3סכימלי6
 כנרל כרירס ר6ין ה6 כר6ס התום' םלסר6סון
 כרירס ר6ין גיון רור6י מלסוכו כרמסמעוך6י
 הוי6 ר)6 וכי1ן מרומס הוי6 רל6 כמיסכי

 טכ) מסוס מיתס חייכ ה6וכלו סכסןמרומס
 רה6 כר6ס מהר"י סתירן ססכי למירון6כל

 מפום והרי הו6 ספק מנור כרירס 6יןל6מריכן
 ר6ין מסוס סמעין רר' טעמ6 י6י כסרי6סס

 תרומס היתה מהן 6חת רור6י ספיר 6מיכרירס
 מרכרי למויס כמ5יכו ל16כלו סכהןומותר
 61"כ ס61 סטפיק6 מנרר כרירה ל6יןסמסר"י
 רכרכי כ6םלי מלי6 סכ"ל סטפק כי כרורכר6ה
 סרמכ"ס מרכרי 6מכס הכ"ל סמירו5יס ככ'סייכו
 מי 11"5 סס סכתכ ס"6 פ"1 מעסרסלכות
 61מר סתורס מן טכ1ל יין םל לוג מ6ה )1ססי'
 סן סרי מהן )הפרים עתיר ס6כי )וניןסכי

 סכי מעסר ותסעס ר6סון מעסר ועסרסתרומס
 תרומס סיעור כס1ף סיכיח ער ויסתס יתחיל)6

 סכנרר כר6ס יסתס ו6ח*כ יפרים 6)6ומעסרומ
 רפסק מוח,יכן כרירס י6ין ה6 סו6סוך6י

 ססספרסס ומכיון יסתס 61ח"כ סיפרים הו6הרמכ"ס
 חל ל6 כוך6י טכ1) יין לונ מ6ס עלמועילס
 6כ) ספרסס מסכי לפיכך רמעיקר6 סריכורכלל
 ס6מר מכיון סרי סו6 טפק רכנרר כימ66י

 תרומס סס חל להפריס עמיו ס6כי ליניןסכי
 חילין 6י11 יועיכן דל6 מסוס לסמומ ר6טור1ס6
 6חרמ פעס להפרים מו מ5י והיכי מרומס61י%
 כנרר כרירס ר6ין טכר לסרמכ"ס סמעיכן6ע"כ
 סרמכ"ס טטק וסרי ספרסס מועילס ולפיכךור6י

 עול 36ל סכ"ל סמומפומ םל סר6סוןכמירון
 פלי6ס לי קסס 63ממ דסגס 3~ס רעמי גחסל6

 לתיר~ס סתום' על ונס סרמ3"ס טל נסע5ומס
 הנמר6 רפריה כ"3 לף מעילס מטוףסר6סון

 רמכן ליס רמ6 6ל1נין כיסין 6מר פפ6ר3
 ורא .יסולס ר' וכו' הכומיס מ3ין ייןסלוקח
 6ין וקס3רי מסוס רס"י ופירס 16טריסור"ם
 מרומס ססו6 לומר ים וכום כוס כל ועל3רירס
 קסס סמטון ור' ור"י יסורס ר' וס6ומעסל
 ער וס1לך סמ51י6 רטווס עקיכ6 ר'6ו3רי

 רמן כרירס 6ין 6מר רסכ6 היכ6 רכיס6חרוכס
 נכי ומעסר תרומס סהו6 כמי 6מריכןהר6סון
 ל3ממר 6יכ6 ופרוטס פרוטה 6כל כמיהקרם
 והתומפומ הרמ3"ס ולסיטמ עכ"ל הקדםםס61
 מקסס מ6י ור6י כנור כרירה י6יןרטכרי
 6ין 6מריכן 6י כלונין רכםלמ6 6לוניןמכיטין
 סוס עליסו חלה )6 רה6 6וטרין ספירכרירס
 נמור טכ) ז 6יטור כם6ר ולפיכך תרומססס

 3נרר כרירס 6ין 6מריכן ר6י ככיטיןמ60?כ
 רמ51י6 עקיכ6 ר' ק6מר ספיר 6ררכ6ור6י
 חל ל6 רס6 הכ,ס כל 6ת סיולי6 ערוסולך
 ר6ין מסוס ה6חרוכס הפרוטס ער הקר0סוס

 רנמ' מה6 )תרן וכ") הו6 1ך6י כנורכרירס
 ר' על הגמר6 סס רפריך י"ט רףרכוריס
 ומסגי לספיק6 כפסיה 6יכ0 רמעייל 60יסורס
 מור6י חמור סספיקו כ) כרי נכי רכ6קס
 -כויר נכי ר6ל1 לטפיק6 כפסיס 6יכם מעייל)6
 ל6 טפיקו על וכ6כל קרכן ומכי6 .מגלחוך6י
 סרמכ"ט סיט0 ספיר 6מי ולפ"1 מנלח.מ5י

 לס6 1ך6י כנרר כרירס י6ין למכריוסמוטפומ
 מור6י חמול רספיק6 רסיכ6 הגמר6 מרכריחזיכן

ל6



כר3מבנחהריו ה' מ" יתשיבותשאייתמשה
 )ומך גוכ) 61"כ לטפיק6 גפסיס 6יגם מעיי))6

 ר6ין 6מריגן ר6ימת סימ3"ס כרכריו)ח)ק
 חמור רספיק6 סיכ6 סייגו ור6י כגררכרירס
 ל1 6ין סו6. ספק מנרר סט 6מריגן ר6ימור6י
 ל1 רים סיכ6 36) לעי) כרכתכיגן תיקוןסוס
 פייך ו)הכי סו6 ספק מנרר 6מריגןתקגס
 ים כגיסין רסתס 6)ונע מכיסין 0פירסנמר6

 דס6 ס61 ספק דכנרר גימ6 6ט 6ף תקגס)1
 סרמכ"ס סס מורס 1)פיכך ספרומס )ח)למ*י

 סוכ 6סררי מקסו ק6 וספיר ססקרם ח)דסתס
 ורוק6 ור6י כנרר כרירס 6ין דכר6וריית6גיח6
 ים כררכק 6כ) מור6י חמור סספקוסיכ6
 ססנת גמי 6יסת)ק6 ולפ"1 )עי). גרמוכחכרירס
 וים וז") ע"6 מ"ח גרריס כר"ן סמוכ6סרמכ"ן
 מס)כות כפ"1 ספסק ,") סרמכ"ס על)תמוס
 )מתגיתין גמי ופסק יעקכ כן 6)יעזר כר'גרריס
 סטר6 מ,כי מכ6 3ס)כותיו סרמ3"ן ססימ1ככר
 כגרריס סק0ס הרסכ"6 רסגס עכ") תרי)3י
 ס)כס רפטק סוג6 ררכ מימר6 ע) ע"3מ"ו

 רכוות6 3ס ותסו ון"ל יעקכ 3ן 6ליע,רכר'
 5ת סגנח סור כפ' פירסס רכיג6 רס6,")

 כע)מ6 קיי") ו6גן כרירס ו6ין כרירס כיםספרס
 ס)כת6 קסי6 61"כ כרירס 6יןרכר16ריית6
 ויתור רסוי סו6 כררכגן רס"ג ותירן6ס)כת6
 מוכרי וחדגן עכ') מררכגן 6)6 6יגווויתור
 מירי קסס )6 ותו מררכגן סו6 רויתורסרסכ"6
 יעקכ כן 6ליע,ר כרכי סרמכ"ס רפסקרס6
 סכ) כח*ר רוק6 סייגו גרריס מס)כותכפ"1

 ויתור ססו6 סרנל רריסת מסוס ס61ס6יסור
 ו)פיכך מריככן 6)6 סתורס מן 6טור 6יגווויתור
 גכגם וזס ס)1 לח)ק גכגם ס,ס סרמ3"ספסק
 ככית 36ל כרירס י0 רכררכגן מסוס ס)1)תיך
 סגחקין ומכ) סנסמיס מן מ*י)ו םס61סכגסת
 מר6וייית6 6סורס םס61 נמורס סג6ס )1וי0
 כרירס 6ין רמר16ריית6 מסוס ר6סור פסק)כן

 תורס 161סכ רכגן סמוקיר סכותכ רכריכג)ע"ר.
כ6מת

 ;ילברבלאמ. צבי איי' י' היב בזמשה

 הןסימן

 1ליסי6) ע3י סקגס כסו י6סנסתטקתי
 כתרומס מ6כי)ו 6ט סותפותכו

 קגין גפ0 יקגס כי וכסן רכתיכ כיון גימ6מי
 רי)מ6 ,1 סנכסן קגייגו כ) סיסיט כעיגןכספו
 61ת") כסן םל קמיגו כ) סיסיס כעיגןד)6
 ספק לי ים כסן ס) קגייגו כ) סיסיסר*ייך
 כ0ותפו' כו ו)יסר6) עכר סקגס כסן ן6ס6חר
 כו 6ין ר)יסר6) כיון גימ6 מי כו ממ6ס6חר
 סייך 1)6 כתרומס מ6כילו ממ6ס 6חר6)6
 רסגיסס 6)6 כסן ס) קמיגו כ) סיסי')וממ
 סוין סגיסס ר6ין סכ6 36ל כסותפותסוין

 סיסיס ר*ריך גיון רילמ6 16 כתרומסמ6כי)ו

 3ם1תפ1' רסוק כין פ)ונ )6 כסן ם) קגייגוכ)
 : 3םותפית סוין ר)6וכין

בעזה"י.
 6ית' יסגס כ)ל זס 3ייו ספק י6יותשהכדק

 31תורת תרומות סוף3ירום)מי
 וליסר6) עכר סקגס )כסן מגין 6מור פ'כסגיס

 מ6כי)ו ס6יגו 13 ממ6ס 6חר 6פי)ו סותפות13
 סיסי' מסמע וסכי יקגס כי וכסן ת")כתרומס

 סירוםלפי מן חדגן סרי כסן ם) קגייגוכ)
 כסן םל קגייגו כ) סיסיס ר*ריך כסגיסוכתורת
 חירע סרמכ"ס ורכיגו כסותפות סוין ר6יןר6ף
 י"1 סלכס ז' פרק תרומות כס)כות גפ)6רכר
 6יגו -כסן מסן 6חר ס~ס סותפין סמ םלעכך

 מ6גי)ל



3מב~ד,ךךשרך ו' מי' ותשובותשאלותכמשה48

 סרמכ"ס וכווגת )6כ1) 6טור ספכר ס"1מ6כי)

 מ6כי) 6יגו מסס ו6חר כסגיס 0גיססר6פי)י
 פירו0 וכן ה61 טפמ6 וחר )6כו) 6סורספכר
 חיר0 ורכיט ס)0ון כזס סרמכ"ס פ)סררכ"1
 מ6כי) 6יגו מסס ו6חר כסגיס 0גיסס6פי)ו
 וכווגת פ"כ ס61 עעמ6 וחר )6כו) 6טורספכר
 כרמוכח גר6ס עעמ6 וחר ספיר0 מססרלנץ
 כסן 0) קגיט כ) 0יסיס רלריך סילו0)מימן
 סם"כ 1ע) סירו0)מי ע) 3י ק0ס כ6מת36)
 קגייגו כ) 0יסיס רלריך רפטקו סרמנ"סוע)
 6מר ע"נ ג"1 לף נכתונות סנמר6 גנריסיס

. 

 16כ)ת י0ר") נת 6רוטס תולס רכרעו)6
 כמפו קגין גפ0 יקגס כי וכסן 0ג6מרכתרומס
 סיס" רלריך כיון 61"כ סי6 כטפו קגין גמיוס"י
 קגייגו כ) 6ין כ6רוסס וסכ6 כסן 0) קגייגוג)
 6יטור קגין 6)6 כפ)ס קוגס 6יגו רסכ6 כסן0)
 סרמכ"ס כרפם' נפ)ס קוגס 6יגו יריס מע0י6כ)

 וס6רכפס 11") ג' ס)כס י"נ פרק 6י0וסגס)כוס
 )סיות סן 61)1 סופריס מרכרי כו)ס כסן0,וכס
 רוק6 סרמכ"ס מרכרי מסמע ס)ו יריסמפ0ס
 ססורס מן 6כ) 0)1 יריס מפ0ס טופריסמרנרי
 6וכ)ת 6רוטס 6מ6י ו6שכ ס)ו יריס מפ0ס6ין

 קגין 6)6 כס קוגס 6יגו נע)ס 'ס6כתרומס
 כס קוגס 6יגס יריס מפ0ס קמן 6כ)6יטור
 )פג"ר. וגר6ס כע)ס 0) קגייט כ) 6יגס61"כ

 תרומות ס)כות סרמכ"ס פטק רסגס כך)תר7
 )כסן 0ג0"ת יסר6) כת 11") י"ח ס)כספ"1
 06תו ופכרי עכריס סקגו כסן פנרי וכיןוכו'
 קגין גפם יקגס כי 0ג6מר י6כ)1 פכריס0קגו
 וקגין מ6טי) ס6וכ) וקגין סקגין קגין 6פי)1כטפו
 61"ת סררכ"1 וסק0ס מ6כי) 6יגו 16כ)60יגו

 וי") רכו קגס פכר 0קגס מס קר6 )י)מס.
 ינו ס6ין ע"מ )עכר 0גתגו כנוןר6ילטריך
 ינו ס6ין ר6פ"פ מסררכ"1 ח,יגן 6"ג כור0ות
 0קגס רקגייט מ0וס מ6כי)ו 6פ"ס כורמות
 רקגין רמי נ6רוטס גמי סכי 61עכ 6וכ)קגין

 יריס רמפ0יס 6חר קגין קגס כפ)ס 0)6יסור
 נפ)ס קגס )6 התורס מן יריס רמפ0סו6פ"פ
 כתרומס ר6וכ) קגין סקגס מקגין נרפר)6

 כ"רוסס ס"ג 6"כ נו ר0וס )רנו ר6יןר6פ"פ
 6פ"ס יריס כמפסס נס ר0וס )כע)ס ר6יןר6ף
 קגין סקגס כעכר רסתס סנס נתרומס6וכ)ת
 סגי - נוף נחר נ6רוטס סכ6 36) 6חרגוף

 36) חי)1ק ר6ין גר6ס )על"ר 36לקגייגין
 סייך גנה גוף נחר ג6מר ר6ס )י קסס)ג6ורס
 נס)כות סרמלס פמק 6מלו קגין 0קגסקגין

 6ת סמסחרר וף) ס' ס)כס ע' פרקהכומות
 מ)6כו) פם)1 0חרור נגע )1 מסי,כסעלרו

 סו6 ועריין )חירות 0יל6 פכר וכ)נתרומס
 עכרף נס)גו' 0יתכ6ר כמו 0חרור נעמפוכנ

 פכ'ר כסרומס )6כ1) 6טור סו6 סרי כן6פ"פ
 סקגס קגק ס"ך גמי נוף רכחר גימ6ו6ס
 כתרומס 65כו) ר6טור סרמכ"ס פסק 6מ6יקגין
 ר6יס6 כמו קגיגין סגי י0 גמי רנפכרגיון

 ר6מר ס6 ע) ע"6 ע"1 רף כקרו0יןגר0כ"6
 כ)ומר. קגוי גופו עכרי עכר 6ומרת ו6תרנ6

 6)6 נרעוגו )1 )מחו) יכו) ר6יגו פריון)עגין
 ו,כוי מעסר ופריון מלי6ס )פגין 6כ)נ0ער
 כר6ית6 רנו כיר ירו 61ין קגוי גופו 6יןערכ
 ספכר" ו0פחסו פכרו מלי6ת נכי מליפ6ככ6
 מליט וסיכן )מירק ו6יכ6 ססקכ) פרקוכגיעין
 וסירן פס כפ) יכו) ס6יגו יריו מפססקגין

 6חר כפכריס סן קגיגין ר0גי רכיוןסרמכ"ן
 קגין 61חר יריו רמפ0ס קגין וסו6 ממוןקגין
 ממקלת ופוערו י0ר6) נכת 6וטרו 0סו66יסור
 . חירות נט המלריכו ס61 ס,ס סגוף וקגיןמלות

 0סו6 "י0ות )קגין -רומס נרכור גפקע61יגו

- 

 6מר11 )פיכך )מר סו6 וממגו )סתירו גטלריך
 ססרי, 5יטור קגין 13 )לנו יס פכרי ענרס6ף
 גפקשן 6יסול קטן ו6ין כגפגית כ0פחסמסירו
 סרכו, ס)כה כפנרוס נין כ6יסות נין געכ)6
 .ס4), "65 מח31 נרפוגו 6ין גרעוגו פ)0מח)

כמפקיר- 'י



 נה כנבחלריו ו' מי' והשובותשאלותמשה
 ח,יגן 6"כ ע"כ סחיול נט ט3ייך פניוכמפקיל
 סוכ קממן סגי ים גמי נענר סלסנ"6מוכלי
 ר6סול סימ3"ס פסק 6מ6י טג") קוסיוחיט6ל
 61ף )יכו ים 6יסול רקמן כיון בתלומט63כ1)
 גימ6 )עכר 6)6 )לכו 6'גו יריו מע"סרקמן
 גימ6 06 כם3מ6 קגין טקגס מקמן נלעל)6
 נושס כטמ רוק6 סחגו 16כ) קגין טקגהרקמן
 )6 קגין סקגס קמן 6מלינן )6 נוף 3חר6כ3
 ס)י לורום )פי 336 מפ6 נחר רסכ6 מיףקמס
 קגק סקגס קגין 6מליגן גמי נופ6 נחרר6ף
 ר6ף )תלן )ענ"ר וגל6ס סג") קוסיותקסס
 וס6 קגין סקגס קמן 6מליגן גמי גופ6נחר
 ר6סול טחלול נע' נמעוככ סלמנ"ס לכיגו.רכהכ
 6"כ חולין נן וח5יו עני כח*ו מיילי)6כו5
 סכו חילות 5ר מפגי )1 )יהן כהפחס6טול
 סלמכ"ס פסק )כן 6יסול קגין כו )לכו 6ין6"כ

 6יסול קגין )לכו יים ס'ג6 6כ) )6כו)ר6סול
 גימ6 מפיל ספקל ע"י סחלול נע דמפוככלנון
 ניעין מהוס' י*יס )י וים )6כ1) מותלרעכד
 6י וכו' סחלול נע מעוגנ ר"ה ע"כ מ"3דף
 עש סחלול נע כמעוגכ רהתס )ח)ק יסגמי

 כטפחה סמותל כמו 3תלומס 16כ)הפקל
 וח5יו עכי 3ח5יו 6יילי וסכ6 )עי)כרפילטתי

 מותר ר6ס סתוס' מן חעגן סלי ע"כ חולין3ן
 רקגין 6ף כתלומס 16כ) טפחס 3עכר )יתן5לנו
 16כ) 6פ"ס )ע3ר 6)6 )לכו 6יגו יליומפסס
 קגין סקגס )קנין ןומה רזס מסוס מ6יוטפמ6
 קגין סקגס קמן 6מליגן גמי נוס6 ל3"י6ף
 3ל3ו 6סול חולין כן וח5יו עכר 3ח5יו36)
 סוכ טכו. חילות 5ר מפגי ספחס )פכר)יתן
 )6כו3 6סול זס מפגי 5יסול קגין )ל13לון

 סתלול גט ר3מעוכב סנלי וטגיסס %יינח% נחל* וסתוכף רסלמ3"ס זס )סי טמ3%תלומס
 מילי והל"נ"ס נתלומס )6ט3 מאל "טקלפ9
 הג"3 %%ן וסדליגן חומן 3ן וח*ו ע3לנח%ו
 קגין טקפס קגין סייך נמי נופ6 ו3תך פטטוא

 הילון ע) %ומס פ)י6ס גסת)ק זס)כ))ן
 סחיול נע במעוככ רסתס דמח)ק הג")סתוס'
 כח5יו %6לי וסכ6 3תלומס 6יכ) ספקלפק
 כתלזמס י6כ3 ו%ך ווימ6 חולין 3ן 1ח5'1עכל
 כע"כ 636 ל6סוגס )מסגה 6פי)ו חולין 3ןה"5י
 ונס שסקל ע"י סחי1ל נע 3מעוכ53יילי

 מ% סג") )כ)3ן סתוס'. ד3לי רחהסמהלט")
 גע מפוכנ גימ6 מי הנמל6 מטהפק וזסטפיל
 נתלומס 6וכ) חולין 3ן 1"5'1 ענר 3ח5יוטחלול
 נוט6 רכחר קגין סקגס מקמן נלע ר)6מסיס
 רמי )6 -רי)מ6 16 קגין סקגס קגק 6מליקגמי
 ג% נופ6 רכחר 6מת סן קגין סקגס)קמן
 3מעוכ3 כנון רוק6 זס קלן סקגס קגין6מליגן
 סגי רקמן מסוס ועעמ6 ספקל ע"י סחלולנע

 סקמן 6ת כופק 6ין יריו מעסי 6ת סעכרלקגט
 6כ) כספחס רמותל מסוס )חילות רי665יסול
 רי65. לכו 6ת כופין . הולין כן וח5יו עכר3ח5יו
 6ינו ספחס )ים6 חולין כן 16תו ועוסס)חילות
 6יגו שלין כת )ים6 סכו חילות 5ר מפגיימ)
 כו )לכו 6ין 6"כ סכו עכרות מפגי,-5ריכו)
 כמעוכנ 6נ) הנמל6 נוסתפק )כן 6יסולקגין
 כור6י כ)) ספק 6ין ספקל ע'" ס"לולנע

 וזס סלמ3"ס )רכלי 6ף כתלומס )6כ1)מוהל
 רמסקינן ע"3 כ"ר רף ככליתות סנמל6כווגת
 כתלומס 6וכ) סחיול נע רמעוככ רלסכ"ג6)יכ6
 ספקל עק סחיול נט דכמעוככ ממוסועעמ6
 6מליגן גמי גופ6 רכחר קגין סקגס קמןהוס
 כלטכ"ג סוכל וסרמכ"ס ויו"ק. קמ! סקגסקמן

 כתלומס 16כ) ר~שקל ע"י סחיוי נערכמעוככ
 6חר ג16ן % 6עסס מס 6כ) )ע34כרסוכחתי
 רסו' הררנ"ז הו6 ומ6ן תולה נחלל4 נקיטסו6
 סלמכ"ס ולכיגו ס)ם1ן 3,ס סלמכ"סברכלי
 ליכ) 6יגו נווגי כג) 6)6 כ)) מח)ק6יגו

 כסידנ"ש ר)6 גל6ע )פג"ר 6כ)3תלומט
 3ין סג") כ)4 גם6ל סוכ )5%גרסוגמתי
 נופ6 רכתד סת1ספות )לכלי ו3יו סלמכ"ס)ןכלי
 גמי7



כמבחוריו ו' טי' ותשובותשאלותמשה
 מפיר גיח6 1)סכי קגין סקגס קגין 6מליגןגמי
 גמי כסג" מגיסס ל6פי)ו לפטק סלמכ"סלכלי
 כ) טיסיס ל5ריך מסוס כתרומס )6כ1)6טור
 )מ6כי)ו 5ריך כטר כסן וסכ6 כסן ס)קגייט
 ל6טור סרמכ"ס פטק ~ס מסוס סזר סח)ק6ת

 6יגו לכע) 6ף כ6רוטס 6כ) כתרומס)6כ1)
 יליס מעמס קגין 6כ) 6יסיר קגין 6)6קוגס
 ממוס כתרומס 6וכ)ת 6פ"ס כע)ס קוגס.6יגו
 יויס מעמס וקגע קגין מקגס )קגין למיחס

 מפיל כ)3ל  ל6לוטס 6)6 6חר 6לס קגס)6
 סקגס קמן 6מליגן גמי כעכל כלחדגן16כ)ת
 )6 סגי לקגין 6ף כתלומס )6כ1) מותלקגין
 מוס קגס )6 סגי לקגין לוק6 וזס לכיקגס
 מגי סקטן 6ננ קגס ר6סון קגק 6)6 6חר6לס
 נו רמו0 לרנו-  מ6ין ע"מ )עכו טגתטכנון

 וגלכס נמכר נלנ  סשרכר רנריורו"ס.
הבהור

 זילמבלאם. "יי-  ר' בזמצ

 ו'סימן

 ""נמתפו~י
 הגנ"סנ~י א-

 :מ
 סקגם סו6 כו' סעכליס וכופל וכו' סכופלס61

 מסיס כין יפס כטף טלע ט)מיס כתולססק15כ
 ליגל 6)6 מוס ם6יגו וכין מגס מ6ס סוססעכל
 מ"6 לף קמ6 ככ6 מם"ם סלמכ"ס ט)ומקול
 סם"ם ומן סלמכ"ס מן חזיגן סלי סס עייןע"6
 מוס ם6יגו 6ע"פ סעכל 6ת סגגח מולל6ס
 ומספק6 סק)יס ם)םיס מם)ס 6חל ליגל6)6
 קגם סוי סעכל ם) מוי' למי 06 זס ע))י
 מס 6)6 קגם גקל6 ם6ין קגם כלמיו יותר16

 עכל ם) מוי' מלמי יותר )ם)ס סתורסמחייכתו
 למי 6ף קגם ם)םיס כ) 6מליגן ל6סוג"מ
 61י ע5מו פי ע) מוי' למי מם)ס 6יןמוי'

 ס61 מם)ס קנם למקלי סו6 לסיותל6מלת
 : ע5מו פי ע) מוי'למי
 מ'3 ין ג~ן מ"ס %י6=י"ואכה

 מ6יל )ר' - תיכעי מכור 6יגו 16 .מכול)קגס
 ק6מל )6 ע"כ מ6יל )ר' תיכעי )לכגןתיכעי
 6)6 )ע1)ס כ6 ם)6 לכר מקגס 6לסר"מ
 מי סכ6 6כ) ל6תי לעכילי לק) פילותכנון

 ממ6י למיגנח )ומל תמ65 ו6ס למיגנחיימר
 ס6 ע) )י וקסס ומיפטר מולס לי)מ6למם)ס
 כס)כות פטק סרמכ"ס יס6 סנמל6למיגסני6
 6כ) וכו' סולס כי5ל ע', ס)כס נ' פלקנגיכס
 וכו' סכ) מן ע5מו מפטל נגכתי )6 6מל06

 ע5מו מפעל )פי וחמסס 6רכעס תם)ומימם)ס
 מן ח~יגן סרי סעליס מכ16 על מכ)וסתחי)ס

 ע5מו לחייכ לוק6 פטור כקגם למולססלמכ"ס
  עלמו  פטר 06 6כ) עליס מיכו6ו קולסכקלן
  פיור כסנ0 מורס  6מרינן ל6 16  מכלו0סחילס
 60 כגמר6 6יכעי6 6מ6י רחייכ  6מרינן5ל6
 לי)מ6 למיגנח 61ת") רמינגח יימר מי  0ריליכ6
 6יט גמי מולס 06 6ף סכ6 ס6 ומיפערמולס
  061  מכלו0 חחילס עלמו חייכ ל6 רס5מיפטר

 כקגס מולס 6מריגן )6 16 ע5מו חייכ)6
 סם"ם למיכע" לס6 )תרן גר6ס 1)כ16רספטור
 לף קמ6 ככ6 רכ6 לטכר לרכ6 6)יכ166)6
 פעון כקגם מולס ל6מריגן לס6 ע"6ע"ס
 מי תרי 6יכ6 1)סכי מכ)וס ע5מו מפער6ף
 סנמר6 )מיעת לוק6 גיח6 סתירון 11סיימר
 לס6 סג") קוסיות גם6ר -סרמכ"ס )מיעפ6כ)

 מכ)וס ע5מו . ספקר ו6ס פטק כע5מוסרמכ"ס
  מכיר0 כסלכו0 פסס  כעלמו  יסרמג"סחייכ

 יונח ס6ס . )קגם עכלו מכר ג' ס)כס כ"גסרס



כוכנבחוריו ז' מי' יתשובוה שאיית .משה
 לפיכך ספק וס הרי )וקח םל קנס יסיס.וימות
 ירקרקו וככר סמניר סרג וסקסס קנסל6

 וים )פירותיו סנוף מכול 6יט למסהמפרסיס
 ו6ת") ומיגנח יימל מי תרי . ר*יכ6 רכיוןסתיר5ו
 לפילות כנוף 6ינו ןמיפטל מורס לילמ6רמיננח
 סלמכ"ס פסק ר)סגי סשמר סלג מן חדקסרי
 תלי ר6יכ6 מסיס קנס )6 3קנס פכרוכמגל
 כס"ר ונר6ס סנ"ל קוסיות גם6ר סוכ יימר%

 עכר קננח סור ר6ס סתורס רחייכ' רס6)תרן
 6)6 סוס ר6ינו 6ף סק)יס סלסיס לםלסחייג
 רוק6 ע5מו פי פ5 רמורס וסיכ6 6חרוינר
 מרמי יותר )ס)ס סתורס סחיי3תו מספטור
 ע5מו %פ מסלס סוי' רמי 6כ) פכר םלס~י
 סתורס סחיינתו מס 6)6 קנס כקר*ס6ינו
 ס6 ניח6 ספיר ו)סכי סוי' מרמי יותר)סלס

 מי תרי 6יכ6 וספיר סנ") סנמר6רמיכטי6
 ומיפטר מורס וילמ6 רמיננח ו6ת"ל רמיגנחיימר
 סחייכתו מס 6)6 פטור ל6 מורס 06ר6ף

 6כ) עכר ס) סוי' מרמי יותר )ם)סהתורס
 גפסט 1)פי"ז ע5מי. פי ע) מם)ס סוי'רמי
 הו6 סוי' מלמי יותר רוק6 כרור י'ס ס)יספק
 קנס נקר6 6ינו סוי' רמי 6כ) קגסרנקר6
 יותר ןוק6 נ6מר ר6ס נ"מ עור וים כנ")ונ"מ
 6ינו סוי' רמי 6כ) קנס רנקר6 ס61מרמיו
 061 ופסק הנ") סרמכ"ס )סיטת קנסנקר6
 רוק6 )ענ"ר נר6ה מיוו מו5י6ין 6ין הקנםתפס
 סוי' רמי 6כ) סוי' מומי יותר מיוו מו5י6ין6ין

 ככ)) )6ר 1זס קנס נקר6 6ין ןזס מירומו5י6ין
 מו5י6ין )הכי כ)ל ספק 6ין סוי' ותי וע)מכירס
 ע) תירן מ6י הנ") ה"ה ע) )הקסות י61ין

 ומיננח יימר מי תרי ר6יכ6 רכיוןהרמכ"ס
 6ף ה6 ומיפטר מירה רי)מ6 רמיגנחו"ת"ל
 6כל 6וס מריני 6)6 פטור 6יט מורס06

 6מרת מ6י יימר מי תרי )יכ6 סוכ -חייכ)5י"ס
 6כתי 60 מורס 06 ר6ף ומיפטר מורהרי)מ6
 כירום)מי 6ית6 דהנה ר)ק"מ וג)גן"ר )5י"םהייכ

 )ו סי6מר מסו ו' ס)כה חמיסי פרקמכועות
 כרכן . מעסס סר6 מן נסמיענס סמיס יוי65

 רכי נכי 6ת6 עכרו טכי סן סספילנמ)י6)
 )חחררו פי)ם מ65תי עכרי טכי )ו 6מריהוסע
 וכ3"ר כעריס 636 קנסות ו6ין כירר )ית6מר
 סמיס ירי 65 ל1 6ומריס ס6ין 6מרססר6
 סירום)מי.וכוונת

 נר~
 נסתפק רמעיקר6 גך לי

 רטדינ6 6פ"נ פטור 3קנם מורס ר6מרינן ס6פ)
 ירי ל65ת גרי סיס)ס לו 6ומרע 06 ס61פטור
 דר"נ עוכר6 הר6 מן נסמעינס ופמיטסמיס
 )סחררו עילס מ65תי ע"כ ע"ר רף קמ6ככ6
 )ית )סחררו מת6וס וסיס סיס כסר סעכר)פי
 ע5מך מפי סהורית מפני כ)וס הוע)ת ג6כירך
 הר6 וכעריס ככ"ר 6)6 )סתחיי3 קנסות61ין
 ר6ל"כ סמיס ירי 65 )ו 16מרין ס6ין6מרס
 יכ1ל וסיס סמיס ירי )65ת 5ריך ר"נ היס6כתי

 מן חזינן סרי 5ריך ר6ינו ס"מ 6)5)סחררו
 6ינו נמי פטור כקנס מורה ר6סהירום)מי
 יימר מי תרי 6יכ6 1ם31 סמיס ירי )65ת5ריך

 ו)פי ומיפטל מורס רי)מ6 למיגנח 61ת")רמיגנח
 וסנס הרמכ"ס ע) ע15מס פ)י6ס ניח6הנ")

 ס)כס פ"י ממון נזקי כס)כות פסקסרמכ"ס
 ח5י מם)ס וכו' סהתס ס6ע"פ לי ונר6סי"ך
 16 חכירו סור המית כ6י)ו וכו' העכךומי

 מ"3 רף כ"ק כם"ס 6ית6 ה6 )י וקסהחמורו
 הסור כעל ת") וכי/ ררכ6 כוותיה תני6ע"כ
 61"כ פטור רסתס חזינן סרי עכר מרמי נקינקי
 סנ") )פי 6כ) חייכ לתס סרמכ"ס כתכה6יך
 עכר ס) סוי' מרמי יותר 6)6 קנס נקר6ס6ין
 ניח6 קנס נקר6 6ין עכר ס) סוי' ומי6כ)
 סייגו עכר מומי נקי הם"ס ן6מר רס6ספיר
 רמיעוט מסוס רפטור ה61 סוי' מרמי יותררוק6
 מס)ס סוי' רמי 6כ) נקי הסור וכע)הכתוכ
 חמורו 16 חכירו סול המית כ6י)ו עכך רמיח5י

 נקי ר"ה סס סתוס' רכרי )הכין נוכל1)פי"ז
 וים-מפרסי' עכר ס) מם)סיס פירום עכרמרמי

ר6פי)ו



סשה62
 ולכ6ולס קגס וק"ק חק)ס ל6 דמיסר%ילי
 וכין ר6סון לשיום 3ין לדיק6 ג"מ מ6י ליקסק
 לריג6 ים נרולס ג"ט סג") לפי 6כל קגילפ'רוק
 סקור וכעל סגתו3 רמיעוט ס6. סר6ט1ןר)פירום
 ימ) 6נ) עכו ט) סו" מרמ' יותר ווק5גקי
 6ל6 שווש 6יט ו6ס ה"ה מם)ס פכד ש)ט4'
 סתס כאאית ק6י)ו סלע' מ)י 6ל6 לו 6ץקלע
 60 סטגי לסירופ 5כל קטורו 16 .מקירושל

 סתס יס6 ם)6 גנך סקור וכעל הכתוכרשפוע
 קגס 6מעוט וממיל6 סענר סל טו" ר%מםלס
 סקגס וסו6 תוססו* כשס6 1ל6 סף סוספתר60
 סתוספות כווגת וז0 סעיקר' על וחסוכסיתירס
 וכ"ם מס)ס רל6 סכתוכ מיעוט רשסר6ס.

 . : ורו"מ.קקס

 רמישט 60 ע) מח)וקת 6ית6 רגילום)מיך%
 סירוסלמי סל 11"ל גקי ס5ור ונעלסכתונ

 611 כר ח,י6 לכי סן סלכס רניעי פרק נףו6ננ6
 תס6 ל6 6מר חר ילחק רכ כר סמו6לור3י

 מסלס 6מר וחרגס סעיקל ע) יתירסתוספת
 רגסתפק כך סירוסלמי וכווגק ע"כ גזקו כללו
 רפטור 610 וממ6י עכר חרעי גקי רררים60
 חר סעכר רמי מכל 16 קגס. סל ממלסיס06
 רס"ל סעיקר טל יתירס תוספת תס6 ל56מר
 מסקגס רפטור ומכ"ס סט3ו רמי מכלרפטור
 סעיקר על וחסוכס יתילס תוספת תס6סל6
 ס)6 סכתוכ מיעוט רעיקר סעכר רמי61:1
 וממיל6 סעכר סל סוי' רמי מסלס סתס.יס6
 מסלט 6מר וחרג0 סוי תוספת דס6 קגסליכ6
 רמי 6כל קגס 6)5 מיעט ר)6 גזקו כללו
 6ין סלע 6ל6 סוס 6יגו ר6ס וג"מ מסלסגזקי
 רחהגס סירוסלמי מן- ח"נן סרי סוי' רמי 6ל6לו.
 6ל6 גקי סקול וכעל סגתזכ מיעוט דל5.סכר
 גיח5 וספיר מיעוט 6יגו' סו5, . רמי 6כלקגס
 מיעוט רל6 כחר.ג0 סנר וסו6 סרמכ"סרכרי.
 פטק ולסכי מיעוט 6יגו סוי' רכה 6כל קגס6ל6
 רמי ח)י מקלס כגחגס ס)6 סקס סמיתר6ס

 3~נ1ךקךךיך ו' ט"_ ותשובותשאלות
 מסגס סכסף ר3יי גיח6 ולפי", ורו"ק.סטנ4
 כתג וז"ל 6' :לכס פי"6 ממון גזקיכ0לכות
 תפס ס% רכיגו כתכ ל6 למס תמס ו6גיס"0
 רסייגו לומר 6פסר מ"מ וכו' מירו מ%"ין6ין

 גרין מס6"כ מנוין חסריס רל6 מסוסטעמ6
 סרמ3"ס 60 4 וק5ם חוג) מסלגות 3פ"רסגזגר
 מגס מ% סוס סענר ססיס נין פסקכע5מו
 סלסיס לסלס )ריך ויגר 6ל6 שס ק6יט.נין

 סרמנשס )ריך סיס סכ"מ לנרי לפי 6"כסקלי0
 סוס וסעכד סעכר 6ת סגנח סור ר6סלחלק
 רחסל" מסונ4 מגס מ6ס לסלס )ליך מגסמ6ס
 וסעכל סעכר 6ת סגגח סור 6כל מגסמ6ס
 מסוס. ריגר - לסלס )ליך ריגר 6ל6 סווש6יגו
 תירון 61"כ ממון נחסר" תלי6 ר% גוכללחילק מרל* סרמכ"ס מן וח,יגן ריגר 6ל6 חסרי'רל6
 ויותר ס"ס קיסיות גם6ר 1םוכ ליכ6 סכ"מסל
 קיסט* על סהירן עס סתירן גוף על ליקסה
 מקוס טעמ6 רסייגו לומר 6פסר ע"מ0"ס
 כפ"ר סגזכר כרין מם6"כ ממון חסריסרל6

 רים סלו כחי)וק ג6מר 06 ר6ף חוגלמהלכות
 קוסיות. וכל חסליס ל6 וכין חסריס כיןחילוק
 י"6 "לכה חוכל סלכות מפ"ר 6ל6 6יטס"ס
 מ1)י6ין 6ין תפס ו6ס סרמ3"ס פסקו6פ"ס
 ם31 ממון חסריס ל6 גמי רסתס ר6ףמירו
 רכריט לפי 36ל ליכ6 סכ"מ סל ססכר'נוף
 סכתוכ מיעוט רל6 כחרגס ס31י רהרמ3"ססג"ל
 מסלס גזקו רמי 6כל קגס 6ל6 גקי ססורוכע)
 ככווגת 6ל6 פליני רל5 סירוסלמי מןוחזיגן
 מיעוט רל6 6מל חר סכתוכ מיעוט מ6יר~כתוכ
 תוספת י60 קגס 6מעוט וממיל5 סו" רכה6ל6
 קגס 6ל6' סכקוכ מיעוט רל6 6מר וחרנפסוי
 6כי מסלס לסכי מיעיט ל6 סוי' רמג36ל

60 
 רפטור ומכ"ם סוין רמי ליכ6 י6ס מוריסכ"ע

 סעיקר על יתירס תומפק תס6 ס)6מסקגס
 מסיס 0כ"מ כווגת וזס סכ"ח גיח6 סוכ זסלפי
 גם6י ל6 קסרי ס5רון 6ת נומון חסריסרל6

וק"ק

יו



כזכמנצדןרר4יך ז' סי ותשובותשאלותפשה
 הפם ק6ס וך6י וש יריו טטקס קטן ,613
 ממון חסר" רל6 מקיס מ51י6ין כור6י שי'יכו
 סוגחט וס6 ממון כתסריס תלי6 ל6 דקנסו*ף

 שי' רמי ליג6 ר6ס מודיס רג"עמסימס)מי
 יתירס תוספח עס6 סל6 מסקגם רפטורוחג"ס
 סרין 6ת רנין 6ט 6ם חק6 11ס .סעיקרעל

 4אס ןפסק מוכל מסלכות כפ"ר 6כלכ6חן
 רפירופ לעג"ר גר6ס 3וירו ש64ין לוןהפס
 6ין מרנו 16 כו סחכ6 מ6חריס סענרספפס
 ונס ממון חסריס ססור 3עכר סרדוש5י"יו
 סנ"ל 1לפי וח"ק. גך רכיט כוכרי פיר1טסשה
 כתר6 כ63 6ית6 וסנס עטמס פלי6סניח6
 ס6גלס 16תו מעיןין סטס סיו ע"6 ג"1 (יה
 סגל 6ת לו מסלמין זוממיס 1גמ65ו סגיס%ט

 קוךס גקסוזמו 6י רמי סיגי 61"ת סר"ןוסקס0
 כמסכת גר6ית6 כליס לק)ס לסס 6י; דיןנמר
 רק6 גיון רין נמר ל6חר ו6ס ס' רףמגות
 עסס ג6קר ליס ו0וס מיך כס וכס ננוי0מחויק
 כממון 16מרי' קין 5רפת רכגי מנרולי 6חךותירן
 3חזרס ס6פקר גיון עקס ג6קר ול6 ומסג6סר

 חון ס61 ססמחויק ר6יירי 0ירן ו"לוסריטכ"6
 110מ1 סרין סגגמי 61חר עליו כקרןלקלקע
 ג6קר 0ו5 וססת6 סס קסורירוסו קורסעריו
 6מריגן גמי כממון סריטג"6 מתירון מקמעזמס
 סתום' גרעת וך)6 עסס ג6קר 1ל6 זמסג6סר
 רל6 וכו' ועןיס ן"ס ע"כ רן ןף קמ6ככלה
 ר"פטר עקס ג6קר 1)6 זמס ג6קר כממוןסהך
 60 ןמי סיגי סריטכ"6 לןעת וקקסג"ורס
 עכרו סן ספיל ד6ס סתורסרפסק'

 )חייות ןי5"
 פקור כקנם מורס 60 ע5מו ע"פ רמורס6ס
 סעכר קל ריגו קננמר כיון יס6 טןיס רכ6ו61ס-
 1ל6 עקס ג6סר וסו"ל כע5מר תפום. .610סרי
 רסג0 נע5מו תפ1ם כקר6 רזס ומכ)ן זמסכ4ר
 ל6 תפם 6פיל1 עריס )ו ס6ין קקגצ רכלני6ס. מג6ן ע"כ ע"ר רף קמ6 גג6 גרסכד66וק6.
 במ)י6ל רנן קל ענןו טגי ססרי נל1ס' 1)6סנקס.

 6יח6 061 חויין כן לסיות כע5מו 111כסהאס
 לים ונפק תפם 60 סוס מס עךיס לו 6יןכי

 ס"עיר6פי' 6ל6 עיט 6ת טכעמ6 מירלחירות
 כנור. 6ל6 הכס ר6יני מ*גיס מפקינןתפם

 גקל6 רש סרסכ"6 מן חזיגן סרי עוי"ס31עריכו
 ורסלס~ל סנ"ל קויהש ש6ל ש3 כע5שתפום
 ך6ם סתורס רפסק' ג6 ני" סתום'לסיט0
 עדהז רנ~צ גנון לח*רהז ח65 ע3רו סןסשל
 3צצמון עסס ג6סל ול" 4שס ג6סר 6מריכן1)6

 קסם סריט3ש6 לסיטח 6כל 3חזרסר6פסר
 סריט3*6 גס מסגחת ול6 סיגי גר6סלג16רס
 ג6סר בממון ככנינן ול6 סתום' לרעסמורס
 מ4נר נווגי ס6י גי ונס עסס ג6סר 1ל6זמס
 הה"ל  וט' מעיוז ר"ס ט59 כ'  רף מגותכתום'
 חייכהגן ל6 חלי5ס ונן  גרוסס רכן  עווסרג3י
 ע6' גלל ק6י 1)6 גו' לסזימס יגו) כ6תסגלל
 דל6 סיגי מסתום' חוינן סרי סכשלס 5רכסוס
 נר6ס. לעגשר 6כ) זמס ג6סר- כעינן ל6מסגחת
 כקרים סנ"ל קהןיות סנתרן ומקורס רוחקרזס
 פכ"6. עוות כסלגות למלך מסנס קוסיות-לתרן
 טן רססדנ מס6 עלס לי וקקי6 וו"ל ך'סלגס
 סעכד רמי מסלס ולמס עינו סימ6 61ח"גע3רו
 ס61 ירי 0טכר סל ריט' סגגמר גיון 601ר3ו
 זמס ג6סר ול6 עסס כ6סר וסו"ל כע5מוחפוס
 4שבע 5כיך כ)6"ס לענ"ר ונר6ס ע"ג. 5"עוגעת
 ג6הר כעיגך נמי כממון ךסכר סריטכ"6רעת
 כמס' סגמר6 גגד יסיס עטס- ג6סר 1ל6זמס
 מסמש סחן: מן' כהכסין ר6ק 6מריק. ע"כ ס'רף
 לומכ; ה4ט 61יך .סדק מן עוכסין ממוןרנני
 עסס ג6סר ול6 זמס! ג6סר 3עהן נמי.כחמון
 כקד' ססי' סריטכ"6 רגינו על י6מין ל6 מיגי
 נהמנמם' 6יה~ל רסכס לחרן ונר6ס גאן)מורכגל
 וכו'ן זס נכרב כ' 0לכ0 כ' פרק, ערותסלטת
 וסרו3?ד לוקין ע)יי ססשזו זס לק0 "ס6כל,
 ועכהתכ4 מרגכה'- רררכוגן לטנר לרכרי טעסגתכ
6ין צין טהצץ מסמש ל6חיו- לעסוח. ומכו ג*סרלו



 -ז' מי ותשובותשאלותמשה .54

 36ל גסרנין 6ין גסרג 06 סילנך קייס%יו
 36ל 6חיו ס61 קייס 0סרי ל1קין לקס06

 ם3ר רסו6 6ל6 כסרר3"1 רל6 ם3רסליט3"6
 11"ל מסגס סכטף כרכתכ סרמ3"ס ס)טעס'
 6מריגן רל6 לכיגו לרנרי טעט )תתו6פטר
 רסלנו סיכ6 6ל6 ע0ס כ6סר 1ל6 ימסכ6סר
 ר6וי 6ין מנס61 עוגסס רגרול מסוס הססעל
 ר6וי 6ל6 עליסס 0תכפר 3"ר מיתת לססלתת
 טר6" נעוגסי' מיתס %ר גרוגין נהטולסגיון

רוגמ"
 פטור םס61 למו)ך זרעו כל גותן לרנר

 36) ערותס ע"פ 3ג)קס כן ל1מר 60יןמס
 רגס מסמע ע"3 ם"ר רף 3טגסרריןמסר0"6
 מן וחזיגן סס ועיין זס טעס סייך גמי3גלקס
 גסרגין 6ין הרגו ר6מריגן רס6 מ0גססכטף
 16הו רנין 6ין )הכי 6ל6 סרנו על פטור6ינו
 מתכפר 6יגו החמורס עכירס 0ע0ס סרנועל

 ם3ר וסריט3"6 מנוגס 3קלה .המפורם3עוגם
 36ל מק)מין הוזמו 06 חי)וק ים גמי3ממון
 6ל6 כממין מתכפר 6יט רחמורס עססעל

 )"כ רף מכתוכות כרמ0מע רחמירנמלקות
 ק0ס ל6 טוכ זס )פי מממון חמוררמלקות
 עכרו 0ן רהפיל מה6 טג"ל למלך חסגסקו0יות
 סספיל רהעירו ס6 על וסוזמו ט.גו טימ6ו6ח"כ.
 סו") סן על עיגו 6ת טימ6 כך ו"חר ענרו0ן

 ריגו סגנמר רכיון ומס כ6סר 1ל6 ע0סכ6קר
 סריט3"6 ו)סיטת כע5מו תפום ס61 סרי העכרםל
 כמלקות 6ל6 כממון מתכפר 6יגו ע0סע)
 מתכפר זמס וע) זמס סו"ל עיגו 4ת טימ16על

 ומלקות נומון יסיס וי"~ערות רעל גמ65נממון
 רל6 כיון ולפיכך ומסלמין לוקין ר6ין קיי"לו6גן

 6ין רלוקין גימ6 ר6ס סזס סרין 6תמסכחת
 ו6גן ל1קין 6ין רמ0)מין גימ6 061מםלמין
 מ0כחת רל6 כיון לכן דכריס סגי על לרון5ייכין
 רכרים 0גי על למ0)מין סריט3"6 מורס0פיר
 על סלי הג"ל קוסיות קסס ל6 סוכולפי"1
 רכריט לפי 36) 1ר1"ק. מקכחת רספירטתור'

מכחוריה
 ר63 ר6מר כלל סלי קו0יות קסס ל6סג"ל
 גמלי56 רכן רס6 ר3 רכי לם3י קפחתיסג"ל
 חטר6 רכ ליס וק6מר סוס מכל1ס ע5מופוטר
 כ6מת 3י וקסס ליס מסגי ק6 1ל6 סוג6לרנ
 וכל סג"ל סמגוג6 כרנ פטק רסרמכשכיון

 .ו6גן רנ מכח 6ל6 6יגו סמטג6 רנ 0לספטק
 ו6יך פל1ג רל6 טנר ררנ רנ6 מקו0יותחדגן
 גקר6 ר)6 סג"ל ולפי כרכ6 רל6 סרמנ'ספטק
 יותר לם)ס סתורס 0חחכתו מס 6ל6קגם
 נקר6 6יגו קוי' רמי 36ל סענר םל 0וי'מרמי
 רמי רמם)ס ע5מו פי ע) מורס ר6ס ונ"מקגם
 קור ל6ס מרנריגו מדגן סרי ע5מו פי על0וי'
 ע5מו פי ע) מורס ססור וכעל סענר 6תסגנח
 ל6 'גמי עכרו סן 0ספי3 סיכ6 זס לפיחיינ 0ו" רנה 36ל 0וי' מרמי יותר 6ל6 פטור6יגו
 רמי 36ל גזקו מרמי יותר 6ל6 קגםגקר6
 לסיות סרין 5ריך וסיס קגם גקר6 6יגוגזקו
 יותר 6ל6 פטור 6יגו ע5מו פי על רמורססיכ6
 ל0לס 5ריך סיס מקו רמי 36ל גזקומרמי
 פי על רמורס סיכ6 רפטור מ6י טעמ66ל6
 חורין 3ן ר6יט כיון מ0וס מקו רמי 6ףעגמו
 נ"מ יסיס זס לפי ר13 קגס עכל קקגסמס

 קגם גקר6 6יגו גזקו רמי ג6מר 06גר1לס
 0גתגו כגון סני עכר וס לעכר רהיססיכ6
 ל0לס 5ריך 13 רסות לר13 ס6ין ע"מלעכר
 6ל6 פטור ר6יגו ע5מו פי על רמורססיכ6
 לםלס. 5ריך גזקו רמי 36ל מקו מרמייותל
 חטר5 רכ רפריך רר"ג כמע0ס גיח6 זסלפי
 גמלי6ל ר3ן רס6 מסגי ק6 1ל6 סוג6לרנ
 ע5מו פוקר ל6 רס6 סוס מכל1ס ע5מופוטר
 הוס 6י גזקו רמי 36ל מקו מרמי יותר6ל6
 כו רסות גמלי6) לרכן ס6ין ע"מ עכרלעכרו
 רסוח לרכו 60ין זס לעכר ע"מ 0גתגוכנון
 מל רמורס 6ף גזקו רמי גמלי6ל רכן חייכסיס
 ל0לס 5ריך היס רכסור6ס כיון לסכי ע5מופי

 6חר. חסרון רי0 6ל6 קגם 6יגו גזקו רמימסוס

ולסכי



 כח3~12דקךראיך ז' מי' ותשובותשאלותמשה
 רכו קנה עכר סקיס רמס מסוס פטור -רלסכי
 מכלוס ע3מו דפטר לומי סייך ל6 זסמסוס
 כנון מכלוס ע3מו רפוטי לומר סייך,וסיכ6
 ו6מר וחזר סנכב עריס וכ6ו גנכתי ל6ו6מר
 וחמרון ומכר סטכח עריס וכ6ו ומכרנצ,טכחתי
 6ת רחייכ מסכחת רל6 מסוס סול6סכנוף
 פטל רל6 6מרינן ספיר לסכי רקנם מסוסעלמו
 ר"ס סולרך לסכי מכלוס עלמו רפטרמסיס
 לסכי 6חר תירן מסו6 רכ קוקיות עללתרן
 סמנונ5 כרב  ופסס כמ6י סרמכ"ס 'ספירכיח6
 נסר5 נמי ספכר סל  סיי' רמי סכר רנ55נל
 רכי לסכי ספחתי ספיר רכ5 ס5מר לטכיקנס
 סלו כסור6ס 3ריך נמי כעכר זס לפי וכו'ר3
 כסוד6ס סיכ6 6כל מכלוס ע3מו פוטררל6
 כנוף',שוד6ס וחמרון מכ)וס ע3מו פוטלסלו
 'ר6ינו סחין ומוכס מטו) עכר לו דסיסכנון
 6ז ע"6 מ"נ דף מניטין כרמסמע כלוססוס
 ל6 סוכ זס לפי פטור כקכם מורס 6מרינןל6
 מסכחת דספיר סריטכ"6 ע) סלי קוסיותקסס
 סל עכרו סן סספיל ע3מו פי על רמורסכנון
 יל6 לסכי כלוס ע3מו חייכ ול6 סחיןמוכס
 6יכו סוי' דמי כ6מר 06 זס לפי ורו"ק.לחירות
 לו 6ין ליכ6 סחין כמוכס סוי' רמי 6כל קכםכקר6
 כסכועות 6י' רסנס ע13מס פלי6ס ניח6 סוי'כלל
 סיני 6ת ספלת עכרו לו 6מר ע"כ ל"ודף

 וכו' ספ)תי )6 6ומר 1ס61 עיכי 6תומימית
 ממוכ6 רל6ו פטור 6מן ו6מר 6כימסכיעך
 ר6ל"כ מוקרי קכם6 6כר רמי 6למ6 ליסכפר
 5כר ס) סוי' מרמי ליס מודס סוס נמיכי
 6חר עכר !ס לעכו סיס 6ס' מיפטרל6
 פמק וסמתנ" רסות לרכו ס6ין ע"מ סנהנוכנון
 6חר עכר זס )עכר סיס 06 ר6ף מסמעמתס
 קנם נקר6 6יכו נזקו רמי נימ6 ו6ס פטורנמי
 לפי 6כ) כפי רממוכ6 ו6סתכח כסנ"לונ"מ
 כללי ים6ר סוכ סוי' לו 116 סחין כמוכססנ"ל
 מוכס כעכד, מיירי רמתני' לתרן רנוכלסנ"ל

 כיח6 סחין כמוכס מיירי רמתכי' זס לפיסחין
 ס1ר ר6ס סכ"ל כללי על ע3ומס פלי6סעור
 סשליס ס)סיס לם)ס 3ריך סעכר 6תסכנח
 יותר 6ל6 פטור ל6 ע3מו פי ע3 רמורס.וסיכ6
 וקסס כרסוכחתי חייכ סוי' רמי 6כל סוי'מרמי
 וסו6 עכרי סמי10סורך דקתכי סנ"ל ממתני'.לי

 פסור 5מן ו6מר 6ני מסכיעך סמית ל66מר
 כפר ממוכ6 רל6ו ססכועס על פטורטרקתני
 ו6לשכ מיקרי קנם5 מלע סלסיס דכ) 6למ6ליס
 מיפטר ל6: סוי' מרמי )יס מורס סוס נמיכי

 נם6ר סוכ סנ") ולפי ליס כפר רממונ6ו6סתכח
 מוכס עכר ססמית מיירי וסמתכי'כל)ן
 רוק5 סכ"ל כ)לן נם6ר רוק6 וזס ורו"ק.סחין
 כ)לן ליכ6 סתום' לם'טת 6כל סרמכ"ס)סיטת
 ע"6 כ"ר ר' קמ6 ככ6 כתום' 6ית6 לסנססג"ל
 חלוק ח"כ ד6ין לתרן ונר6ס וכו' הסת6ד"ס
 רוכתי ככל קנם הוי דוכת6 כחר קנם רסויכיון

 סוס סעכד ר6פ" עכר סל ס)סיס נכיכר6סכחן
 קנם סוי מקוס מכ) יותר ול6 פיוות )6סלסיס
 לסיטת - לסקסות ו5ין מיפטר כיס .מורסו6י

 כניטין סנמ' מיכעי6 מ6י סנ"ל קוסיותסטום'
 רכ6 לסיטת 6זל6 רסנמר6 קסס ל6 זססנ"ל
 ועור לעיל. כרסוכחתי )ענ"ד נר6ס )הלכס6כל
 כייוס)מי דגרמי' סנ") לכ)לן ר6יס )סכי6נר6ס
 ס"ל .י3חק רכי ון הלכס חמיסי פרקסכועות
 ליס 3ריכס ומס מפיו סעכר דמי סיסלסמהו
 כ) תימר 6ין קכס. כרמיו יותי 16 קכם ל'כל
 קנם כרמיו יותר תימר 6ין מסלס 6ין קנםל'

 ל6 6מר וסו6 עכרי ;ורך המית תניכן תמןמסלס
 קומי חניי 6"ר פטור 6מן ו6מר 6ני מסכיעךסמית.

 מן ח!יק סרי סחין מוכס עכר ססמיה תיפתר_ר'יומי
 קנם נקר6 סוי' רמי. 06 מפק ריס.סירוסלמי

 כלל ספק 6ין סתום' כרעת נימ6 ו6ס ל166
 כסכ"ל נ"ל ע"כ 6ל5 סירוסלמי נמתפקומ6י
 כמוכס מיירי רמתני' מסירוס)מי ח!ינן עודוגס
 כר6ס 3ס)כס 6כ) סנ"ל לל)ן נם6ר סוכסחין

נוד"י



בנבחוריר ח' מי' ותשובותשאלותכנקטה66
 כרסוכחתי קגם -גקל6 *ט טע דומינת6י

 וסמ5פס סמרכר רכרי כסג'ל. וכ"מ סג"למסנמל6
 חט6 כל על לט ימחול מעלס סלרכ"ן

 : 6מןוסני6ס
הבחור

 'ילניבלאפ. צבי איי' ר' בובושה

 המימן
 סנ6ון סינ ס"ס 6סעיעג5יו "כמי עסטיכחתי

 אבא מוס"ל ס6מיתי סחכסר*חמיד
 נטווג מו"ס סחסיר סנ6ון וסרכ סג"ל רק"ק6כ"ר
 סחסיר וכקי י*חרי' סגרול וסרכ סנ"ל רק"קר6כ"ר
 סרמכ"ס ססם' מס על בנימק מו"ס כקס"תס6מיתי
 כסוגס כגרי וז*ל ר' סלכס פ"ח סמקרס כליכסל'
 ולתפ6ר' לככוד סג6' וכו' ג6יס חרס4 סיט'מלותן
 פסולס ענורתו וענר וכו' מקורעק 16 מעוסטיןס"

 6יפכ6 פסק י"ר סלכס פ"6 סמקרס ני6תונסל'
 וסו6 עכר 06 60 וכו' כנויס קרועי ' רין11"ל
 סעכוותו 6ע"פ סמי' כיף מיתס חייכ כנף'קרועי
 כלסוטת תירן ז"ל סררכע ורכיגו חללס ול6כסרס

 סיינו 3נרים וקרועי תס"ד 6)ף כסי'סרמכ"ס
 סיףרע כררך 6' כמקוס ס5ו6ר מן קרועססו6

 מקולעיט ססט הףיגו מקולעיס וגגריס סמתעל
 סמק על סקירעיס כמקוס סל6 סיכסכמקומות
 ע5מק על מקפיריס ס6יגס ספלעתי' כנריכררך
 ולחפ6לע לגכוד 6מרס וסתורס מלכוקיס' עלול6
 פסולס טכורתו 1לפיכך כנור ררך ~סו6ין

 מחוטל ו6ינו עטרס "לול יעגין כנהסכמחוסר יס1"
 6נל סמיס. כ'די מי0ס תיוכ לפנין ממםכנויט.

 66ן כפ0יעות גל6ס לכן רומק ר1ס גר6סלעג"ר
 סיכ8' רוק6 סטולס דעכורתו סלמכ"סרפסק
 ס" סל6 כסעס ט3ר 1ל6 מקולטין ססי'רעכר.
 מעקר8 סניף קדוס' חלס רל6 וגמ65מק*רעין
 לטגק כנויס כמחוסר וסוי פסולס פכורתולסכי
 לפנין ממס כנהס מחוסר ו6יגו עכורסחלול
 כסעס רעכר סיג6 6כל סמיס כירי מיתסחיוכ
 לסט ו6ין סגוף קרוסת וחלס מקורעין סי'סל6
 כ"רס עכורתו כגריס קרוע וסו6 רעכר 6ףפריון
 מ3נרי נהע ול6 סמף קרוסת גפק רל6מסוס
 ועפמו 16הן רנומי' סרמכ"ס רפסק סכלוכ"נ
 קס"ג לי~ס ריס פריון לסס ר6ין מסו' סרמ3"ססל

 לסט ר6ין סרת כלי ככל רין לסס ויסמעיקר6
 סמ1כח 6יסורי 3סל' כפ"ו רכיגו כמ"ספריון
 ר"ס ע"6 ג"ר רף קירוסין כתוס' ועיין וס' ר'סל'

 : ודוק כו'ככחנוח
 סיוגנו וטוכות גדי)ו" נס)16ה )י לסר6ות גם)5ות )עוטס עולס 0) 4טגו ותפ)ת' כגגו7ס. סעת תגמיס 6הג סקות3דברי

 )כ וסס'כ ויקויס 5דקינו מסיח עסרס ינו ויס)ח עתוקן ס6'נו 7כר 'ד' מתחת '61 וכ) קל 6ין כספריס סרכיס 6תיוגות
 תורתך ודכר' פיך 6ת ער'גו גי )סג'ך וידוע ג)וי גי 6עת סן תפ)ס. כקע יסעוע 6וגך תקסיכ עו)ס סי רגונו : 5טת. ע)כגיס

 ,כקפ) כעיז 4, ש יסר6) טת עעך )גו ותכפר ותס)ח תמח) פנ7ו)יס וכתסז'ך סרכיס כרחע'ך רחוס 6) 6תס 6גיופ5ותיך
 יגו4ס 6נו 61'ן עחסכותינו 6ת וע5לכ) 'סקופ 1)6 'נוח )6 תעי7 כקרכנו סכוער ס'5ר ערוכ 06 גי סיך 6ת ערינו וח4)סח)עס
 0כסעיס 6כי )גן ססגינס גנפי ת"ת ע5עגו )קרכ 'גו)יס 6:י 6'ן 6סל ע) גספעי ע) 6סס 6סס 6סס נססינו. ע) ו)כקס )סניך)עמו7
 ןז5י ,6'גי סגע ו6יני ונכ,ס סם) ס6נ' 6ע.ם עקרכגו סרע י1לנו 6ת ולגער )נרס' סמרוטס סנ7ו)יס וחסדיך רחעיך נ6 תעורר5תס
 _לי )1רותי '6מי רכס"ע יכקע מחי )גן ו1פלגו 6נקתגו )סניך ויד,ע נ)ף גי ו)פוכיס )רעיס ~'טיכ ענותנותך מ1ד זלגך גןג'

 יע,כס 6הש עמ'עסס
 זילבערבלאטנ צני אר" ר' וכו' החמיד הרב בלא,א משהדקטן

 ן ,נשלם.שן-4י"שתם
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 י בתרא

 וארכעה דואשונים רמבט . כהמם הורת וירושלמ' נכלי טוךם ,תשונמ שאלותגצ,

 יתעלוו דו בעזר חברתי אשר , לקח ויומף חכמ ישמע באיכות, ורב בכמות מעישע

 בישראל ואם בור החונה זילבערבלאם "יש משה הצעיר בארעא קמינאא

...- 
, 

 שימ'א* צב5 אריי ר~ הרב - בן ווימעבמק פלך קריזבארג בק"ק

 בחורים. וזפארת ומפר קמא מהדורא מבהיריו משה שו"ת מפר המחכרבעל

.-... 

(.... 

ווילנא
 נארבער פייבל שרנאננדפום

 לפ'ק תער"ב שנה--





נ ותהלה_ ברכהמכתבו
 המו~לא הנדול הנאון הרנ מכניי שימכנתב

 המקובל , ופלא הפלא עולהשטו
 החזק פמיש דרמימ עמוד ישראל נרהמפורפם

 שליםיא. מרדכי מורושר ותורתו שםכבוד
 אשםעע. קארעליןן נימעע דק"ק אבשדשדוה

 . נחלאגים. ונעת..

. 
' 

י
 הרסרזר סיון. כשב אר יוםביה

 פלאנ"צ_
. 
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 םינ* דנר1ל הג14ן י:רב יהד' לבביי
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 בבקך4שוצו והדרו. הרהך בקךדש-מופול .
 לא ר1 שםל '.טלה התורה בנל- 'ובחרישחו

אמם/
 זילבערבלאפ ל* משה מוהרזר ן לר

 ' - כךוזנאיג. פיק. ורשע הרב--

 גתקני כנשנ 6סר סמעפיי44פ2טי4
 5רנ

.1
 נאהווארידאק סעיר 6ף מז'טן ככרכת5כרט סני נאהרוארידאק נקו'וורס

 ככ"ז טנפל6ס ותורתו ככשנ - ננר נ~ערסי6
 נועלסן טונ ככ5- ויתכרך ססמיס נוןסכ5

 סטהר 6גסי כ5 גס: יהכרכו ולרגלו ,נועלס
 * עוכ וכ5 כנחפ ויחיו -.'

 הנ"ל. החופ'ק מרדפי עח ידידוכדברי

 )יסועת סנו5פס וס5לחתו 63סרוסחפן

 שם'ש הנד1ל הנאון היב מכביי עיימכנתב
 קאפילאוויץ יעקב מו'הכקש"ת

 * שלימחא נסינסקרב.
 ן

 פינסע. תרס"ו אברכד ברר כי לסרר ה' ליום אורב"ז
 האסידני הגייי עאט יב "יי יייי*כבור

.
 הרור פאר בושראל .להפארת המפוסם .
 שצורלים העילף חעפארר1 ישראל נזרוהררו
 שבנאונים.הגאון

 וכי
 משה מיה בטנש4ת וכון

 . . קך'ובארג . ד,*ק . הגאבשד זילבערבלאנונ"י-.

 מגת3-. קכצתי 6חי*ס יפיסלננבי
 מכתצ קכ5תי סינע 1כ!ר עילקמכני מ6חי

 כי מז-ע כסורות עס כע05ן.מכתר"ס-
. 

 נתמנם
 שסיס ו' יתן קריזבארנ, כנמל. 6כ'ד5רכ

 3גף מגומ ימ65 כתר'ס 6סר ו5ס35חס.)נוז'ט-
 יפויד גס כמגוחט סתורס ע5 לסקור ויוכ5רנ6.

 יסר56 כית ג5 6ת 5ססי4ת חו5סמעעגותיו
 קריזכארב סעיר סי6 ונלוגרי תורתוממעיט
 גזו טוכס לנותגט זכי כי 6נקיס ססוכרוגיס

 ירירי 5' יסלת , כמיסו נרול ג6ון65יס-
, 

 סגט כי נ5וי כמכתכ כק כמכתכי מק5רסגגי כי
 כ6ריכויב לכתוכ לנוועך חזון ושר געת .טרוד
 טונ "ך ממגו 5סנווע סמ5פס עוז יריוווסנני'
 בטינםק. ש'ע קאפילאוויז יעקבי'

. . . .
. 

 . . שלים"א. הארקי דקךק אבאד הגאקמהרב
~

- 
,, 

 הארקי. פה תרמ,ה שנת אמת והבה הישב ושאלת לסדר הן יוםב"ה

 נ"י. שאפאהפשניקאוו פמח מו'ה- פנים ונשוא הנכבר מכירילבלתי

 כי ,, יען לזט, ססכס כס, עך ת;וכתי 6ישר על 5סת3% מכתנ; ני6סית סנגיאהרשה"ם,
 ערפ כי לס6מין , כגפסי ;קר לעסות , 6וכ5 65 וסגס סכרי6וח. כוץ סייתי ל6.

 מסט. זס ס65 כמוגי. 6יס ססכס ע5 כזס, 6דס 5ר6סס, 6לוף נקנלת תחכס6רעססע,
 כעטרת ימגיגו נוג16ני סרכס טטרוסו נחרותו ניכוי עורגו 6סר.ס6יס

 לפגעו,וםפרוגפל6וז סנרע קמו סלך מ6תנו, רחוק סיס וכעורט כנוסו, ונ6וןסנ16גותן
 חלוקיו לקמוע נתככרנו ונס כסכיכתנו סי;כק זלנו וג6סר נמסו. סע5וי כקס*רותו,

 ך י 6 , 6זלנו 51מסמע , עימגו למר6ס ס;תוממנו כערכי סרכמס יתר כמו 16 ס63סמפו3פיס,
 516רותיסס. ככ5 ס3יט וסו6 5פגיו, פתוחיס וספוסקיס סס"םסערי

 )כ6ריס6( כיסר56 61ם כעיר ינו165 כנווני נוכיניס ן ערכו חין לסעריך 16כל 6סר 6נכי )וי6ך
סרכס-



 ורו"יע ברצצץ3טכ"זבי1
 טר6 6סר וי גל, נלים 5פנט נגל"ים סנ6וכיוס ס65]גקלונותיוסה",
 . טסל* ,ס6יק יגפ63 הספע ס6ל6ס 6 .--

 י

 גצטירעט, סלגציס, סטרייס, מלכק טלכי מיאו 5י קנתורפ זס2 לק עגי 5סגמד 6וכ5.ש*נ23י
 וסמס5.
 פנוסש ו6ת סולס ן 6יס 5ג5 סמי6ס סססוךכות גס , ס י ח ל 1 6 ס ם ג כ ס גמותסחזקחו
 ו. ת ו ס לי פ ונוו5 ק5ו ספנורס ח3ק 6ודות וק3לות, *וכופ 6סס מעיי5 סו6 6יךסגח5ס

.,
. 

 . . ' -י
 - --. . . מסספורססוס*- זס גי לפניו, 5ס6ר 5מוסר 6חיכ ,

 סזס-'6ם סנ*וני- נס6יק ס*6ר 16יס6 נט "תס *יגס' מי9 יספי ט 1'ירזן
.-
 ססורס קרן סרמס וכזגות גמוסו, כ6*ס סת~יקגס נפר 5כפ יסיפ יי מכוקסנס-.. ,

 56י1. 6סרך 6יסףס.'- ו6ז 5סוריפני ג,,- נמז'ס ספנין יגמכ] 6ס מס5ס. 5מפ5ס מז5גסססרומס

 6ופמ ונזס : מגסכ. %נ 5פרך סכריל4ס כס5מופ 6ינט פסס כי רס-גטסה. 65יס גי15ס"גסכ
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 לחבף, וטלץ לנבר, ח**ם בי 114 כן מרסר, נשנה בלב המחנר"*3טי'
ודבר'

 לרבר,
 *עה. י ,1צר ידעהי נם ידעתי סי ק,א(, יח נממלה בתרע משתקא. נמלעןמלה

 השנתייסי?יפ
 עדין נינה שלכלל שוערתי ובעצמי נמאמתי בעעי ונבזה ושפלהזי ערכי וקומן-

 נמרהעו פטת ובכל מלאתי, לא עדחן כרמי ויין בבשר כי עמרת4, לא- ה4 ובסור באהילש

 נפש מש*כת תמיסה ה' הורת וכחיב הגעתי., לא ותומפתא ומפרי ומפרא ירושלמית1בלית
 בפרדם. למייל ראף ואין ה"נ(, חמישי פרק ברבות טרושלמ4 תמימה כוטהיטתהא

 מי אלא
 אעשה ואיך , ישנ( הלכה ד' פרק ההורה ימודי הלכין )רסבים ובשר _לחם כרימושנהמלא
 נשלם5 מזד*ן כחלש נכרים בילדי כמתהרר וערמה בצייה רמיה כקשת תמימה השם)זלאכת

 בר היך עצמו את לפרמם צריך חכם עזלנדר המלכים בכתרי סתעמר אנשים וכשפלהנכורים

 צריך מיכלא הרין חכם הוא כר ליה מייקרין ואינון לאתר ואעל מיכלא חדא דחכם2ש
 ה-ו שט פרק מכות נ' הלכה עשירי פרק שביזית לר4שלכי חכים אנא מיכלא חדא לוןלומר

 רביעף פרק נימין רץ מ'ח. עשקרי פרק שביעית ר"* עשא " רף מכות חננאל יבעואבי1צ

 פרק רוצח הלכות ט*מוטות.הנהוון
 שביקך("

 וממנה ממר ורא רחוקה אמרתי אחכמה ואם

 פרשה רשא שמיני זהר ה"ה תערקך פרק ברכות )ירושלמי אעזכך ימים תעזכמ טםנפלאח4,

 קנו דעת ועל רעהו על האדם את רמעבירין עטות ודקדוגך הזמן מררת דאגה מתונתעקב(,

 אף עליון ה' בחמר כי עד ה' בנחלת מהמתפח טרשתי עמרתי בו ו*שר ע'ב( מ'א)קץרובין
 עקי' ה' עם מקהלות בעיני הן מצאה4 לי עמרה דרא באף שלמרהי חכמה לי עמדיחכמהי

 וממיהע לרב להיתע נתקבלהי עליהק שנה כחמשה זה יצשו, קרי,נארנ קריה בישראלואם
 עושות ידיהם והדר שי בכל התורה עמור חוצבים המה הנאטנה, ערה למובה אלדןזכרה
 עדוצי כי ב?ליל נראה בקודש ודרכיהם מעשיהם בכל התריה, קרן לרומם להושיהבפלים

הנאמנה



ג המחבה הקהמת-
 יים ונמול לבם כבר להם השב י מ*ד מגמתם ידעת אתה ה' הלא_ הורהג חובביהנאמנה
 . , שלם עד זרוהם ועל עליהם ינן התורה וכוה מאודם, בכל ברכה . ן.

 רב* ועד רבי1 משה ונומות ע"ב( הן )ברכות שולחטת לשתי זוכה אדם כל ל% אמנםאר
.

 מקורוה אמפרה אדברה עכר ושמע ע"א(, מם )מם'ן אחד במקךם ונדולה הירה משףנו לא .
 ולא נתתי לא עשא(, קיי סנהדרין ע"א י"ד יגילה מתנ לא קרח ובמ פה נם מצ14מ,.אשר

 המתלוצשףם הארטשם כת פפנרשקאהי-
 והמלנלגים.

 מב*8ין וין. מהמנע ששנם שו1ם אי% בנד
 וממתנ 3השר ש עלש_ הע4טרים ע"בן ל'- גדה עיב קשד שבת -ע"נ מרם )ח%ץ השמים מןרא*ה,
 קש4 )סנהדרין רנלע על שסעכודו. ארם של ממונג. זה ברגליהם, אוא4 העיט; ב5_ ואה .ע,שמת;

 .ולהרעיש היי(, ששונר פרק הרמטז 4ר4שלכו ננ*ם תלר מלנ %ב *. האבר*ם יסלי*ו.
 עולנות מרו115 ל4 אין. רע שם ומהמא שקר, של וע %טצי4נ_שם הס*; _ש5 בשלםהע%מי

 דבשם יהפעם . דתשובה(4 פ9ב מימנעת הגהות הבי1- - _שםער.הט .פרע קםא בוא-5רהטלם?-
 ההרפה ישמעו לא רע משם אנעןים-ששםער_ הה ושמא לרהית בני ש אב4תי בבבוד .פנעדע

 פעע תר*ו סומן .. אברהם ימנן ם'ו תכ"ב מימן פשפפ וצשן )ממיע אמת שהה4 ףמברווהממילה
 מבלי מומן פחפופ לשומוארא71

 להמי5-

 בהסא בנטת דאסילו .אדם. שהם. בנטת ולדר84 דטנ
 במאפרם לחרחר.ריב א51ב. לא. 5ריבי ואת ורא(,. קלשנ בתרא )בבא דנצצב דבף לאפמאה
 אשל ונךללו אחרינח פנע אמורה מילתך _כבר א59 ובירבו ישמעאל רבו- איצ פנע. אחר נף55
 להדץ אםרת להדין דאמרת במה דבו תלסיריה לו אמרו אמורוב מילהךבבר

 אמר.
 כן .לע

 ה9י "ה,שי פרק סובה ה"ה שמעי פהק ברמת ירושלמו , ברוך ומברביך ארוזה *רריךכתיב
 ד"ח עשא. מ"פ בהו5ו ההומו הביאו "שו פרשו1 חולדעז רבו2 מדרש היפ ראשע פרקמנילח
 פשם )חולין מריבה. בשקמז עצמר אק שבולם בר בשביל. אלא מתיים העולם נאין . .כי(ואברבה
 ללמור גךובץ אדם דבמ דמונים, בץ ש"ש לחלל שלא מומין לבקר בם חוצ' לא ףדו'נ"א(,
 לא וכעזקנה14 מקלקלתא ילפון ז'ל במאמרם הטתוקנ*ם הדברים מן יתזר המקולקלין הדבריםמן
 עשיתם שבהן - במעלקלין עשיהם לא. שגהן : במועקמן א*ב( שני פרק - קמן מרעו לרושלמיילפין
 , . .~ עובזן )סנהדרין.ל"סנ - - -- ---

- 

 בהיבור* נאוונ בלתי דבר קימוט . ופלמא האלה נדביים' מארני יצש העברו בימים כברי4"נ? -
 שקר והננ* עעיתי אשר את נחמהי קמא, מהיווא מברעריו* .מש21 שו"ת בהקימה-.

 ואין שן מזכרת בזה לי יהי' שלא העתיך על ומתפלל הבר ש . מתנחם -מעיקיוהדברים
 מאן לכל מרא להון ושרי העבר על בעחל והנני ע"", פ'ז בתרא )בבא צערו על נהפםאדם

 מכם בבקשה והלאה מבאן אפם , יפקדו נלא יזכרו לא במלים - כולם פו1לין בולם לידמצערו
 הםירנ אבותיטו ברית לחל5 באתיו 4וש נבנד מדוע בראנו אחר אל הלא תרש, א5 ורעיאחי
 לשון ביד וחתם הטות יתחלל לבל הניול שטו כבוד על נא חוט הזכו רחצז לבבכםרוע

 ן . נפשו. מצרת שומר לשתו פיו ושומי פריה יאכלואוהביה

 והמיר שטה*, בכפ* נפאר 0זורתו ה' כבור ועל טיר, חמד לאלפים בהשר, יאענתיוקמהו
 אילעא ר' )כדרשה הדברים את תשכח פן מאד נפשך ושמור שויתע עימ לננד ה'ו,
 כמאמרם הצלהי העלובתא ופשי לשלל נפשי לי היהה ה' וכחמלת חוששהי, ע'ב( ציפמנחך2
 הכא היא ליה למחר הכא היא דין יומא נופא בנו הוא אכמניא לאו עלובהא נפשא והדיןז'ל

 עמיי מיום כי הנחני, אמת ובררך השלכתי, יהבי ה' ועל , ל"ד( פרשה בהר מדד רבה(מירש
 , השלכתי 3וי אחרי ומלחמוו2יו פנעיו והצלחוהיו הזמן הבלי , מאמתי ההבל חמודי יעהי,על

 .וכצל



 המחברהקדמת .-8
 בה לילך רוצה שארם ובררך הלבתק הלבה של אטות בארבע וישבוזי, 'חטרתי החנמהובצ5
 "'א ס"ב יבמות בהום' כו( ואהה ר'ה ע"א פ"ז שבת הומן הניאו ע"ב י' )מכות איעמו4קין
 עשאז וף )ברבות בלבר הלכה של אצה ארבע אלא בעולכו להקב"ה ו4ון כו'(, רכתיבראה
 על הפובה על שמכרנ4ן וכשם גךמהי, בעצמי ע*א( ו' נימין א5עור רבי )כחשנת להןהזם
 יסיעני אבוהי תפלת בזבות , לשב( מן )ברבות עניר 5מב רחמנא דעביך ונל ברנתי,היעה
 ם,ע במזל-.ואפילו תלף ורב5 מערכתן. ומשררת .מבפלת הרחסום ובקשת לה?י5ני, מכשילמכל

 ברעא מזלש שיך רסישך. לסט5 הרעת שיחפ"ן החפץ על תתמונ 1ח5 נשא(ע )צהרבוצב5.
 שאר פרק מנהדרין ה"ח רב*עי פרק קירהרן ירמשלמי ע*א ע*פ ~בםהז אשכחן דה*נודאנ*נ
 קמנ הא יו עח4 הקב*ה והמכים רגצובה וקלצ הששרון .יקלפנו שלא רחמים יוך שבקשךהץ(
 איא .וה םה וע* זה ולמון השיק קלמנו ב*קש לא ואה לעמת ווין שאגמד רחמרם] בקשתדשיך-
 ובפלפולא מערכח*,: וסשרדת הרחכום.מבטלונ ובקשת יזכה שלא טץם ספיבושה שאידסז*ה
 וד"זאן מזלא..ממנא שיך רמישןנ -) 4א-ל*ב( )ממכחז ר4יה מבישנ. פשד( )בסנהורץווייר*א
 םאהבנז לא .הורבור. זה *דברחף ג. "'א( כינ )תענית מענ4 חגי כבשנו מענ5- ביושרינחנר
 אן' פישה הקרא )מררש- איען ל שמגבייון מוף השרה רבר* על. עצמו המשסו5 נ5- כרהבטר

 קמן פעה ע"ב מ*פ )סונה . בסתר ת4-ה דברי אף במהר ירך ומה פי"א(, -נתן דדבואבאן
 חמישר פרק ברכות לרהשלבר םשטל וצ*ב במהרה לא בצנעה בתלמודו וףגו וכל לנ%,.פץ
 מאהבת ולא סב"ב(ע רם'ו פימן ועה יוה ההב_ %ג תוה תלמוד הלמת הנטצ:רמב*פהשע
 במאמרם רבום. מניע-.באפם ושנלי שידי מקתצ עה שאל לכל יהשיב ממי, 5הריההבצע
 .לזה שירני אשר האכרהית הסנה אך ע*א(, ב"פ )נטרווו בחנם אתם ק8 בחנם אט מהף5
 נסהעתא שזכיהי קמא מהדורי, מבהוריו4. .מש71 שו'ת חיבורי לאוה להחריב ה' זבני בברנר

 קשישאא לרבנן כתובהץ . הן מילרותי תשוב4: הרבה למעשה הלבוז זו הו דבר להשרבדשבוא
 ס4נה נפקא ע'ב(, קסשב נתרא )בבא מילתא ת4א- בפעמא בר5תא תליא. בקערשהזאדלאו
 ללגךפ לננים ררדהי ספר- קרטז שערי השערה וע4תי ע'ב(; כ"א )שבת דינקוהאלנירסא
 ובמיפ העמיזי רבריהם ונעסק שגים, פפץים מהרבה ונם ואהרונים ראשנים משיתשושנים
 לשואל הקרבתי, החרש מן הנא אומר וסנחה העליתי ובירי מרנניהא ואשכחנא צללתיאדירים
 כל חובתי הין אמנם , מהשתרע ורריעה קצרה אבל , ווראה נתחחנהי 51שענר השנתי,אשר
 ולא , תקלה יארע לא תפלרג העהיד ועל תורות אלפי לשלם להידות ולבני נפי דרוהיימר

 הנה ע"א( מר )ברכות שוא הפלת זו הרי לשעבר והצועק , הרבר יצא שנכר לשעבר,בצועק
 במרוצה פעה:י ואשר- יכון, והקורא בלב לנבון כיונתי ואשר למוקש, יה4 לא אנקש,.זש2

 חוכ מופל ועלי יקבלנו,- לרצון לא ימאמט, מאום הקהוא יריה, לא פגול קמאנמהרורא
 . ע"ב( קנ"ן בתרא )בבא בתרא במהרורא ווילכתא בהרא מהרורא לאשר להווהאקרוש
 תלי , עולם מבל5 החילוקים ארמ על הננים. חינורים חובדי כשאר יני יטייאמנם
 יקרת פנת בוחן אבן על מילרווני תשובותי רסרתי בניתי רק תניא, נרלא תניא.
 מזו, גרולה מרה לך ואין הורה גופי הן הן אשר וירושלמק בב4 הלכה קץקרי מוסרימוד
 ,שו"ת קמא מהרורא בררכורי ביארהו אשר התלמור ים מעמגך ונו:לים גנים מודןוציא

 . מנחוריו'משה
 לבל ענין, איזה בהרא במהד:רא בעיניו יקשה כאשר וחבר, *ףב אבקש לינר אנלהדמרמ
 וההמימים, ה-צלמים חכמים טרה זו שאין הכנין, באמה ולדחוה להשיב נבהליהא-

 .אך



ר המחבר . ג טו ג%,
 טוב לו יתברר מהם אולי עליהם, לעיץ שרמזתי המקומהז בכל מקודם ימב יעין4ן

 -שוי* זהי מאה ארנע. מתע מתעטעמיהם,
 א"לתיפ מירין של נמחט כן , ע'א( כ' )ברכות.

 שיוריעני אפשר אם אזי שניאה,- -ימצא והפקפוק העיון אחר אם אולם- וצרפתים,עץברוזים
 אנוש לא השניאה -פגשני כי אראה ואם התמהמה, בלג אשיכ דנרי. להצדיק. מדירהיה
 גדולתו דצא .ומה נרועל אדם לכם שילחנו הוי ליה כתב הנין יל כמאמרם האסה עלזאודה
 ה"ח(, עשירי פרק נדרים ה"ת ראשון פרע הגיגה )ירושלם5 שסעהי לא לומרן נהששאיבו,
 אר: קשוו מם?- להבת חר- נ5 מוו וטפל*4' סכוסה רואה כי ביו- הורחשלמי--פלאו רבייאטנט
 דגיע ול4ונט*רי-

 לרצרא~
 דוראיע- 4ש דין דאם-ישא5יש האמת ע5 דצא :ימודה גרולתו דיא ומה

 שסטזי לא 6מר, סוכרח .דילמא- בו-אסנה י"חך וססאר-יסשחן שמעהי לא לתטר בחששאעו
 הפ4 ואעו-כשרה להטראה שהנ*ע, מירי פר *, *מא 6ה אטדי. תורה פעמך גמירנג . אמרדאי

 ע'א גשט- )טפה-. - .טרוו השעו 'לדצראה ,.שרג*ש חכפ הלסור' זה- רוזניה :נל ועשיטים-אמריק-
 א6* תוהו-: וו*-ה? -דאמ: קי לתרע. . 6פשד' יאה. : זטשוט ע"כ(, זרה.יט:עטיה

 טשפה'

 סס: נעשית.-לו. ז5ה של..חטה-בםאמרם:יל-.6* ערכרטה עמו נברו-נננמה הנו ש*ן*
 למיסר. נוהב -נעטן ' הואה -.או "טאלפט..דץ.: אפ- לרסיה' עצה' -וןה ]הרב(- ע*ב 5ום14בותה-

 סשנה שחוט . ותיק בתלטי דוקא פתר דזה נדה בענע "טאלידצ שלא כדי שונה אניבכגךאתל
 נסמשר. בו מתאיה שהפ בבאז _או .במפה או במסכתא או שלום בדברי- אלא נלל-בדיבחרו
 לומר. בוש שאהט גדויתר בהן,חהו לעחווד רמותר הנ- הלכה פיר ואברהן נזלה- הלכחעברמב.ם

 סם"דז- ר5ב ס*מן )בחרמ ולערפת-הסם*ע ע. נלל למד שלא שמער*ילא
 בין דג"מ שסבאי

 נהן לשנות טתר אלא משוה צה נהשעף לית הרמב"ם דלפירוש הרסנים .ל8ירוש רשייפירוש
 הןכ3-

 .אהת ססכהא על יששרצ אפ ע*ב( כ"ג מציעא )בבע רשי לפ?יש 5שא"כ ארץ- דרך-
 .סשה צר יער-בהשינוי. לו דרא שמדחהה ואע"נ נידו סדורה רי8אם

 צניעות-

 לדוראה הניע אילו הא שמעהי לא לומר בוש שארם נדולהו מאי עוסדת במכךמה קושיאעריין ל*י למיסר ועטה
 אמנה בו ר"ט דמוכח ניחא ניכ רשי* לשיפת אמנם 4 שמעחי לא למימר סצוה בידווסרורה
 11ה1 ושכח נמר למיסר הוה עשא( ק"כ )שנת נבנלף כדאיתא ושנח נסה לסיסר הוהדאל"כ

 שתים בהורה מהעסק היה שכח ולא הורה 6סר אדם היה- ש4רלו כך כל כנור העדראיט
 שארפ מהוך אלא יכרו כל לעולם בה סשניח היונ ילא נמלאכתו ומתע5ק ווצזר שניםשלש
 נ'( א' פרשה רבת* קהלת )סדרש בדאת עצמו את מזיע ואינו מזיז אינו ומשנחה הורהלוסה
 קטן מועד ירושלמי וא צ'מ סטית ע"ב חז )ברנות אגסו מחמת הלמודו ששנח נזקן.והזהרו
 ספר ע"ב נ"ז )מונה אחר לדבר לההטיאי וצראה אי דין ישאלודן דאם או , ה"א( שלישיפרק

 תתרם"א( מימןחמידים
., 

 לא לום* נבור העדר דזה אף הטפלהע עטה שסצד נדולהו וזהו
 ע"א ל' גךדושין )בתום' 4יתא דעלמא במילי זאפילו שמעהר לא לומר נוש 4ונו ואפשהשמעהי

 איני לומר לעענך למר אלא בכך בו לההפאר דנר אמ יודע יאמר. לא כו'( תנמנם אלרשה
 אהרן בכנור טנע וךה שמעת5 לא אמר אם רביט משה נבי אנל ותאחז, תחנרא שמאיודע
 נשנ קסא נלא )הום' יוזק סשלא אחרים ייק שלא עצמו ליזהר לאדם יש דיותר הנדולאורנ
 ק'נ )כהונוה הנדול אווו נכנוד אדם וחיינ , כו'( אמ4ף ד"ה ע"נ כ"ו כו' וליחיינ ד"הע'א
 אלא שמעתי לא לומר משה נוש לא אהרן וכשהזכירו ממעשר, דרש ק'ו אהרן שהריע'א(

 הימים כל חן חן ותשואוה וחנות מענה לו להחזיק ועלי , ע"נ( ק'א ~נחים ושנחהישמעתי
 וצריכים ן רברי על ולהעמיר לההנדר ח'1 בוונהי דאין ע'4( מ' )מומה אמת - דברי נכרץני

אט



 המחבר,-ןהנףמת.-יי
 לבדולהמי קפנים- יו לקמנים נ,טמעים שהגדולקם היור ואשרי שאמרו ממי האמת לקבלא4

 לי4 עףקר1 .קאי -קושמא כי דרכו_ את י"רה מוכרש מעצסו והאמת ע'ב%ז 83ה השנה)ראש
 ינדיל: הה1רה לכבוד המדבר פי רשי" אמת כדרך ינחט והמקום ' עשא(', ק*ד )שבי4קאי

 . בוה -לחצרות נכסףויאדיר

 אורריך- -לסדר חותם חבחאר דמן וור* מג לעבודת- נרצה עבד ה'.
 יסודיף החלתן_ הצדעום ארה* ואמ-ריך נדוך סברכיך אשר הא ובבלעם- ברוך ומברכיךארור
 הקדיפי _ לפיכך יטדין וסופן)' שלחה הולהן: . מץדשקומ למברכיוע' . טדמק ואוררייע: שלהווסופן
 כהובג למה מען פרשה.;פק():והרםב,. תולדתז רבה ממולע4 רש'י )לעיך לקללוז בוכהבלעםל
 לכהטמנ מיוחדת ברכה דהווז_ משפ קשוי אענו חה .אאם* ןמקללך טברסוך החברכה י לךנפרשה
 .מהברר שמברך :ו3ל.בהן.. ס*פ"ע,ש%*)חלץ

 לשב1% לשת 3טופת .סתברך 4מן טברך ףפ1ינר.
 אוע1- תאפמשלא

 פלונ-

 דמימי הפצפך עריטז. ם3לת,.
 ל11 סברקו ומף הקב"ה אמר מברכט ורמש.

 ה1זקהף פרק ניפץ ירופלם* .אברכם השני ישראי בנו על שם4. את האמו שג8טר ט8רכך:;אני
 הברבד4 מההול לזאת ם5?( נךזוז: ' אףת חהר פפ'ו- כפיפ- גשיאת .%כ41 רמלפ הניא4יםנ-
 בדבר( ופטאם ט4לו;כו'( ד*הנ קיא % תענטז- ייסז הרעה על שמו ס31יר 1קשףי- 4י4 כנ"בראש
 פבודכ64נ שיהע ... עמך לההחבר יתאן שהכל הארמהל סשפוצת כל .בף ונברבו בבלבקהמיב

 ברכ1ב דששי הביאו פרשה_דברהם )ספר* לן יעאזוצו, לשחטר הדבק שסל הדי*4 טשלבעכיך,:
 מה1יל רצחק פ"ו( א' לבריפ רש?י עיס מץ )שבהאן. הידהו והינא לגב* :י4 ע"א(ניג.

 אוויהנ ליה דאית בפועטת אמנפ- אך ' מתה*לינן י41 בטרענתז- אף:פ*:ואת11ל*ב*רתי
 וסברכוך בברוך לך - רחן של בברטוזט . המוב בדבר .חשמרב4 :ע"ב( "ד גתרא )3ג44- יםהח*ל?4

 -. -- - _ נפלשת.( מתמרחו ן.:'בריך;-טי"יראט ן! " -ין - .':;,:.:
). 

,_ . - . 

 נעל כמף עלה משה- באלפי הצעיה שי חרע*א ש3ה נרכות טהטן -גכלהבזךחי
-: -". 

 ~קפארת וספר בהרא ומהדחי44 קמא מהדורא מהשה-מבחחייו' מפר,עשית המהבר
 . . תיפעבסק.., פלך. -החופ"קנקרטבאינ בחורימז:

 .. --..ן
- 



כ(נחרךין א' סימן ותשונות שא6ת .. ןמשה
- - - " י -

 ... . - .ו-

 ייכי- ית ם 6"- דקייל ייב"צ41"ירזי
 "מר';ן-ן

 נג'רסדהו,.._ ,וןר % 1"'1 ,- כ'1ן
 3ס4חוטן 6כ3 נ3לן- .מסלח 6ין-כ6ן נ"י6הש6

 זס4 ו5%וק: מסלת- ים %כירס. ט 61יןרעלמ*
 .לס3יהויוי- עכירט ס4נ~פ-ו"רט-כיס נין"הת6
 ר%מ* לי 8כירהה,י נודלין

 לוירן טלינן. ו6ין-
 מפסש הר .ענירס'

 סמפ5פ-

 דע3מ6ר כס3יטפ,ן
 וכלי סת)מ'4 .ולנלי ס%כ . יכלי משסטם4ח. 116 סתול-ס ;חיי3ס מט'ס ולק יניס טה4ן

 ישקך4* מ56יו. געוסט סליסו6 636"ד-0ועעיך
 י:ן עכירס. ).דנ4( .מ)ית כ6ין 6מריק- 6י%גי'.
גץס-

 סה%ל% "ייכס מםז5נ ורק - סמם3ת מעםס.
 סרג4 ללרי מסופ לעסהן ל1 סיפ ם63סט3ית

 וכרי סםלמירודללי
 ג%* %פיק טומעין מו .

 סהם)ש 6מני לנון כס)יה חסלק. ליכ6זסיכ*
 5ל4 וססלית זס סכריר סור לי וסג* 565ם3יה
 . וסכריוע

 נ3%. ס%' וגמ65 'סמםלת- 50 ססה*

 הנרו סרכ וכרי מסונו כס3ית חסרון -)וכ6ינ
 -נטל, ססי6 סם)ייו יוע דל* כיון - וכו'סת)מיר
 סצסלץ לועטס ריס כיין ת*כ וסמסלח סדיןו6שכ-
 ממוזן .טו* ססליח סהורס תייכס מפני.מסורק

 בם4ה חסרון כ6ן ר6ק סכ6 6כ5 כסליחחסרוך
 ד6יג6. וסיכ6 גימ6 06 %) חייכ.זמם)ח.

 סרי' "ל* ג)3 סמם)ח מעסס כ6ן 6ין ןעכירס
 ,:ין. יולוק 6ין 6'ג מ6)יו עוסס כ6י)וסו6
 ג76 ו6ז מעמס עומס - דסו6 יוע ))6ידע

 ] . כל5. סמםלחממסס

4בעזה"י  . 
~ 

- 

 גממגם ע""( עיט )יד ננ"ק ניסיגותשונה.
 גתגו וכו' סכע)יס נרמותנג3

 .ועין סס. כרםשי ועיין לכזח. 16 כגולככורות
 4%סג6 וכו' כגו )ככירות גחגו ו'סכתום'
 לסכורות סנגכ גהגו כקונטרם ספירם6חריג6

 סנין כמסיגת סגנכ דמתתייכ עיקל טו*כנ4
 3יויפ י6תי- ירעו ל6 וסנסו ויי5ענירס. )רכי ם)יח 6ין 60 כמסיכס מחייכ 61מ6י61"ת

 3ימנ6 וגין - : ס)ו ססיו סנוריך - ..6%ג6יסור6
 ו*ין: טעמ* ע-כז יל )דף דכץע- נפשקרמשלם.
 'מסיסנ עכירס .5וכרס3א

 דםלי"
 -חיוכ* כר

 ננ-י דכרי סתלמיד ודכרי. -סרכ ודכריסו6.
 כעל ו6נ עכיר כסף 3)יסנ5ו.ך6י :.31ון]טמפין

 יודש -6ין- וסתס-- לכ6ן סייך 6ין' . -עניל)6

ססם3יי
 סיקש סו5ו יוונב כ6ןיי 6כ4 יעטר

 סש1*מ6ט4
 יעהשסן סלר סכר;')ססו6'

 ולני,שי
%כ4~לפס1*

 לרכרז ס5יה -6ין ד6מרינן וס6: ..
 סכד כימ6: ל6 ו6י סמםלהי ממסס' : יט -עכ*4ס
 סתוסך פסקו- 6נו6י' - -ס%ם5ח .מעמי: ל"1ליט

 כיון סם3ית ידש דל6. 6חר ן חיינלסמס)ח
 ממוינ-סממלנן 6מתי 6'נ סמפ)ח- מפסטר5י63

 מוכרי נר6הג ע'כ. . 6ל6 כל5. ממלש -3יכ6ס*
 עכירגד לוגר טל-יז 6ין ד6מרינן. וס*-שהום?
 6נן סחורס חייכש .מס'גו. ורק מם)ת כ6ןיש.

 כמ)יה וחסרון) וכו' סרכ דכרי ממוססם3יח
סייך. ו)* סיכ6 6כל וכו' סלכ י3לי משוכג6יכ"ך

 רסיינר וכו'- סתלמיך ודכרי סרכ' לגרי
 סמס)ונ מחייכ ס0ור מם*ס סם3יה ידעיל6
 ליכ% כם)יח וחסרין 6יכ6 סמס)ח דמעססליון
 נו"כ )רף קיווסין כמם' )סוי6 סתוס' פסקווכן

 גפסקי ונכג וכו' מע5 6מ6י דזס כתום'ע*כ(
 דיט פסקו ע'ט( )רף וככשק כקירומיןסתום'
 יידע הם4ח י6ין כמקוס עכירס )דכרס3יח
 םלוחיך סלכות נחו'מ ועיין יעיישס.ס6סור
 סמשיו וכסימן 6' סעיף קפ"כ סימן .כם'ך
 1' ס"קכם'ך

 פסת 11של סמרדכי כסמ מכי6.
 רסיכ* מוסר'מ כמס ומ5יע' פ"תסמרוכי
 ו6ה םו)חו. מחייכ. חיוכ6 כר )16רם3יח
 פ)וני מכית סור )י קח )"כירו 6חר6מר
 ס)ו- הי' ס)6 ננוכ סהי' 1גמל6 מ)וסהו6
 סור 30 כ6חריות ;ו)חו נתחייכ גהכויןולנגוכ
נניכ ססוי ירע )6 סם)יח רה6 הסליחכמסיכת



משה"1
 כסלטת נוימוגת סגסות ונס יפיי"ס.גנוכ
 סלקון כוס, "ז לרכר טעס גחן וסותפין _ס5וין
 ל6 סו6 כל:חיוכ6 רסם3*ח סוכ6 דכשמכסרק.
 לי. קח- לחכירו 6רס 6מר 061 סולחל-מקייכ

 סיס סל6. ונמ65 סלו ססו6 פלוני מכיתסוה
 נ6חריותו. סולחו נההיינ . גתכוין לגטנ 6ל406
 ירפי ל6 ססקלית רכיון סם4ת נמסיכם סורסל

 כרו שחוכ רנע'כ ח5ר כמו חסוכ נפנ6100
 עג*ל עניר ל6 נפי %1 עכיר גע* ו"ו ,ז6פשנ
 :דיס. ספוטיס מנל כלור- סונר סר'. .יגיי'ס
 ק6ין. כען 341 כתכ1- וטע .עכיה כע* 6י.1ד:ס. מץ43 י' ')וף 33*מ סהוכמ. ונס סמםלח..פטסס
 ל3עשכל כחלר 04 סוס. נגוכ. ,ם610 עועישממר
 גגף לכטרהע גתנו . וט' מסכו סיפ נד'סטכיעי, פרש . נג*ק יופף סנימונך 6מגפ . נס.שפכ
 1*3. ר;ר*פירם

 ל"חריס- 16 לכסן סננכ קסכי*
 מל4 ק610. טטרין סע. וסס ' סנכנ למשםמם..
 ר65 0מוסכו 0כסן פעור סכעליס כרסותומ)ז
 סנעליפ מלסופ סו5י16 6כל- מטיט מנננפריף
 5של רכריו לפי סלננ,מיכ

 מקוס. חייכ ננכ.

 לרכר סליי 116 רקיי'ל ו6עשנ . ס3יחו 610יכסן
 י6יסול6 כמילת6 ירע רםליע 0יכ6 0יינוועכ*ר0
 רכרג סתלמיר ורככי סרכ רכרי למימרד6יכ6

 ומתייפ סכי למימו ליכ6 סכ6 6נל . סומעין,עוי
 רכפרק נכון י6יט יל 60חווניס וכתנו .יולחי
 חלר נכי 6מלינן עשכן 4 )רף 16חדןפניס
 מסהז חלר. ס'ד 6י סי6 ידגנס כתזל6ו
 גנכיריו לרכר ז סלי מלעו 6שן 6יסרכי:ייחויז
 ערפ ס6עו כמו ססו6 חלר ס6ט ק;"נ"ץ6י
 6מר נמי קידוסין וכנוסכת ס4ח 1*קנרכר
 סיו6כ לפ1 ל6וריס ססרגו על נענס ל6ורור
 סיו6כ ו6עפ*י טכירס לרכר סיח ו6יןסרנו
 ססטר כסר6ס סוכר וסי0 כרכר יורע סיסל6

 מ'מ , מית0 לו חייכ ססי0 , סמלך ל1ססלח
 ירע ל6 רססליח 6חר יוסף סגימוקיפסק
 ססלית ירע דל6 קס0 ולכ6ורס 0סליח.חייכ
 0רכ דכרי סייך רל6 כיון ססליח תייכ6מ6י
 ירע. רל6 כיון סומעץ מי דכרר 0חלמירירכרי

'ימבחוריו

 לוכר סליח ר6ין ו6מרינן ר60 ע"כ6ל6
 סו6 וסרי כלל סמסלח מעסס כ6ן 6יןעטרס
 0מלית. 6ת סתורס חייכס ולכן מ6ליוכעוסס
 0גרול: סג6ון 0רכ ירירי רנסתפק נוס .נמ65

 נר6ס ולפעשר - רכרכ* כ6סלי ח4'מק6לים
 סתלמיר ויכרה סכפ - רכרי _- מסהז , זס. -לדכר. עעס- גתנ וסם"ס רגיון רמץלת6 ועעסילי51) יוסף סנימונך מסכרת עריף 0תום' רסכרת3י

 סייןי. גר6פ.~רסיכ%_רללן טופעין,. מירנבי
 ופס- סמקלחן ממייג- וט, .י4רכ דהרי. 1ס.עעם:
 "5ר יר- 6ה - פ*, יי"ז0-. נפ.. 1ל*-%ר י'(ינכי )רף מכשמ ל46 ייטף סנימיקי.4מגי6-
 לדננץ ס4פ %יט "יג לו0לכי קלן"הג-מסוס

 וס ר6ין גלעענזר עליפ, ויס כונה יוועם*גי: קהו ת%.:ע610 ם6מ 60- קס64 ומ46 עכילס.
 לסנין 5ריך_ דלכ6ורס. . . כלל 0חוס' ע03סנפ
 נררל6 כסן 6כ6 משס ר'ל ם"מר מ6יסנמר6
 ווא 6שת ו' לם אין חיה ל0 . 6יןקטנט
 ויס 6שת- ר' לס . ים קטנס- 6פר ר**-מקום
 מסוס חיר סכר מף. קמטלג4 נמ6י - חיר,לס
 נמי חלר .יר לס] ו6ייצ סיכי וכ* - 6יתרכיירס
 6יתרכ* סליחות מסוס חלר טנר ומר , ל60'ת
 3ית נמי ח5ר לפ. ל(נצ' -רסליחות.. סיכיוכי
 4מר קייך 6יך - לכ6ורס 1קקס יעוי"עשלס
 6יתרכי מסיכן -"יהרכו, סליחות מסוס ל.חלס

 6מריגן ס%- 6תס ' טע 6חנג מדכתיכ .טליחות
 רכ 6מר ד6מרי 6יכ6. . עענ ע"6 רףככ"מ
 מילי סנ4 לנכרי מלימיונ 6ין אמלינן. כי6ס'
 . סלית ל0ו סוינן לדירסו 6נן 6נל לריון6ינסו
 6ינ0ו סנ6 ' רמ46 סו6 כרות6 6ם?. ררכוס6
 לרכות 6חס גפ 6חגנ רכתיכ דל6.לרירן

 כני סליחכס 6ף כרית כני 6חס מ6יסליחכס
 כרית כני 6תס מ6י. -גמי לרירסו 6נןכרית
 יטיישן. 0ו6 כרות6 6סי ררכ 60 6ל6ק6מר
 מסוס חלר לומר סייך 6יך לכ6ורס קס610*כ

 סייך ל6 לחלר 6גן 6כל סליח ים לרירןחלר סל* 61"כ סס כמכו6ר תלי6 ' כס6 60"'כ 6יתרכי ;ליחות מסוס ר6י ז"6 6יתלני.סליחות
סליח.

 א/ מ*' והשובותשאלוה



 ר-כשבנךץוךין א' מי' ווצשובותשא4ת -לשעשן
 סליחות מסוס חלר לומ:4 שיך 61"כ-"יךטלית,
 חלר י"מריק רס6 לייקכ לפעשד וגר6סוסו15.
 ססיי. %ן מסוס ל16. 6יתרכי סליחות.מטוס
 ו"ין כעשכ ננר ריס חזיק וסלי_ טליתרעמ6ו
 סנר מר ,. טלישת כעין 6ל" כעשכס3יחות
 ,מטוס. חלר סכר 1ה1: 6יתרננ ! וד _מטוכג-חלר

 סכר-ן , הר . 6יתלכי..סליתונצ

 ח5ר-
 *ד משס

 חז*גך דר(ו*- ס61 ממט יר- ממון, 65ר-*סיני
 חציעך. וסרי ל5ו'ן ועוד- :. כסועל ממי סד-יעף ול% יר געין עשכ 6)6 צגבונ61קרפיסר]ומוןל

 ס5ונן )חלכ .סעעקמרפ- ח% כןלךשיש-חי4ו
 446 ממנך 3יד למי- דל6 סרר-ל6".:מסתמרת'
 .כעז-ם4חהצ -סא מסוס...ס4שם %ל.סכר. הצר . מסל גמ" סקנע-. דזס סתויס- -בויכתס
 3"ע לפיק. מסר. ורכ- נכ, סחורסול*נתס
 סתס*' 5ליכס. ננכר- סכ6ץ - 6כ3 . סמסלח.גח נל* סעעעפ סע31פ עוטס 'כעלש רם4חסיכי 36* ת)י6 . 43ם - ייס ר6מליגך יס6 - קום"שרוי

 סמעסס דפעולת תזיכן 6'נ %ירפ נלדנשמדת
 ו)סי"1 2 כלל נזפ_ זס תלי* )"""כ- נע5מר סח5ר עוסס ל6 נוגורסת סס*6גגע

 'ל"
 ממיג

 ויס נדכר יודע ט6יע כנו וסוי ח%ס"ר _ס6 קסי6 ומ6י סתוסש,- על יו0ף סגימוק*כלל
 חלירס כ5ד שמות כעינן סל6 וס* ז'6ס)ית4
 סמעספ ספעולת עכוד ל6 כעלמו סחלר61שכ
 מסוס חלי ס'ך 61* ספיר סס"פ סקססוסשר
 . עכירס לדככ פליח מ4גר 6שכ- "יתרניטלישת
 נדף ככתוכות סליחות'מסוס זכייי סחום'- ופסקו- עוד מליט לזסורונמ6

 4ש"
 נך'פ ע-"4

 כמס ורעת וכנ' נ'ד רעת ע3 "והו-נועכילין
 1)6 "מרו יד מתולת יזכייס ס6מרור"סוגיס
 סליחות מ5ר זכייס למ"ר ו"פילו ס4חותמתורת
 דגזרת "ל6 סליח. רעס6ו ססוי ר6נן מסוסל6ר

 מ6ים כויליף מסגי ל6חר סזוכס סיסיןסכהוכ
 כמו "ל" ממס כיר סוס ל" וכייס 6כלזוכס

 סליח רע;"ו ססוי 6גן מ;וס ל6 6כלסליחות
 נתורת יסי' דל6. גכרי- לענין נויגי'וכפק6
 סליחות נוהורת "ל" "יגס רזכייס כיוןזכייס

 ס;ליח' כמו סו* 0סוי "גן מתורת ל"ו לעולס"3ל
 רל6 עשנ ר6ף סכתוכ נזירת וכן "ל"סמק3)
 דס" סליח מקכלעם15

 מוין מסגי ירע ל,
 וזכייס סכרו* דסתוסן "גו ומוכרחיסזכייס
 דעס"ו ססרי 6ע מסוס ל"1 ס3יחועמתורע
 מסני. ל6מר ססזוכס סגתוכ וסירפ ")6ס)ית
 מסופ סליייפ - מתורפ דזכמס . וג6מרר6ל*ג
 סליפ. רעם16 .ססדףל6ק

 סכתוגי. מנזילת 31*
 סנמר6 גנר קסס 6*כ עסגי 65סר סעגסכרס*'
 מסוסל חגייס סתוסן טונע דוס-' - ג6מרד5וך

 1% כסלין וס6.- ססד*- ו6נ4 - .הםהשק3ישפ-
 - כי6וש ורכ6 ו6כיי גשנ(-כפלונת6 )דף )ע%%ת.
 ססת4 שי6ס ידטף ול_ מון שנר ורכ6מ1עת
 ק53ו סהורס 6מלו. ומלד תשס ו6מריק -ירפ --)* נלסו ססת6 - סונר -- 61כיי *16ט.. סוינמו-
 טופ 3תוך כילד_ - סלי תרומס תרומתומועת
 ותרס )קע .חנילו

 .טל"
 ח51ע 06 נרסום

 3"ה ו"ס תלומס תרומתו 8ין - נז5משס
 - ומנין' תרומס-תרומש

 סו"
 06 : *ורע-

 נעסשכ סכ" סרי ל16 06 נא- מסומחוטפ
 יפות וגמ65 יפונצ "5ל כלך לר ו"מרומל"1
 תרומתו "י1 לש ו6ס תרומס לרומתומסן

 - תרנמ* ירע. ל6 ס" רתרס כעירג6ו"מ"י- תרומס תרומתו מסן יפות גמ65ר וכ*תרומפ
רכ6

 סליחופ י16ס- סף ל" מרעת טל6 י6ופךר"מר ו)"כיי ומוכח . ס3יח נעס6ו ד6כיי 6ליכ"
 יוננ ר)כי 6ע"נ ס3יחות סו* ל" מיענצסל6

 ועיין ירע. ל6 נרסו . -סעת6 מ'מ לי'.גיח"
 נ*כ וש6 6' סעוף קקס סימן סחוסןכקלות
 ל"1 ס)יחות מתורת- דזמיס סחום' דועתכחכ
 ס3ית ועס"ו ססוי ר5נן ממפ סליחותמסוס

 לעיל. כרכורסת* סי6 סכהוכ וגזירת6ל"
 ססתו% ס6עפשי סחום'- נודנרי חזיגן_ו%כ
 ממוס ל"ו מ'מ ;ליחות מתורת זכייססנרו
 6"כ קליחות כמו "ל6 ;ליח יעס6י ססיי6ע
 )"1 סליחית מסוס חלר ר"מריגן "עפשיס"ג
 סליחות כמו ")" ט)יח דעס"ו ססרי 6גןמסוס
 ססכי6 נוס לי נר"ס כ"מת וסגס .ורו"ק

הגימוקי



12
, : ש

 ס"ן מח5ר דכשמ מפשק ר6יו4 יוסףסמשקי

 ר163 ח5ר ק6ג* מ)מוד6 ממרד סכךס6מס-
 ט6ני. עכיר בעי ר6י ליקג6 ו)6ידךנר-"י1כ6

 61שכ כיס. .- מותיכ ובש'כ:הנכך
 כמו]-טכחכע.

 ממורן. ס10ר51ים סר ד)פי סמוש כסס)עיל

 דסמנג סו4% ע3 3סדי* סתו% ירש וכןסכין
 קנננן סכשח 16 סכסך ירע ט)6י מ06הימה%
 ממפ'1דףק::ומס-.סק% לח5ר .יימס'נש6-ד
 ס%,מ5מש ניס מנו6ר ט4. שנם .טמלמדי.
 וזשל- סניטן פרק 'שוז

 כנוםש.
 מ%סה . ל6 זגו

 מסו5ם 6%( מקוכש נש% ול5ר מקדם ס*סנשק

 . מסוני" לדקוק%י
 :-סמנג וממיק סמלמור"

 סנסש %5צ - וסרצ 65 לט%6 ס*מריוהתני6
 פטור...'סמ6?' ושלחו' ' חיו6%

 6והו טג6מר' חייכ קולנדו .סגכ?6.- חגימט4ם סזקזךאמי
 ד5וך מ6תר דבשנד ע'פ עמוך כם נחרב-הלנת_

 קלניו יס סנרי כשם ומסני עכורס לדכרסליי
 -לדבר סליח יט- סבר. - דכףס מלמוד5ה"דממרל-- סר'ך דרןדק סכך ו6פטר סף. 'ע%רש5דגר

 ענירס' לרכם טל"ץ 6ין 6מרעך 6י 6נ3עכירי
 'פ3י4 יסליב )היק 1כ2 ,: דיד געגי .סיםל*:.

וסכר-.
 סיפ ל6 נשכ עכירס )דבר )ק)יוד] 6*4

 הרינע מסיבת ירע- ל6 מיו36 ו6ף דור.נענפ
 - ד6מריגן %גי 6)מ6 סמלף כנזירמ 6ל66וריס.
 ידע כין חילונן הין עכירס )דכל סלית-6יך

 יס* כסומ' ספיר. רייקת] כי 6כלל)*-ידע,'
 מוכרנ2 רסמכד סוגי* )פי רעשכ דברירסיפך
 וק5ס כדכר-. חייכ סיגנ נ'כ קיו6ב )ומר6מס
 סמ)חמס פגי מול. 6ל 6וריס 6ת סכו 16ריסמ.י בכמכ סמלך רוד 4. קכתב סמקריך דע%0טס
 וגי 6"כ- ,- ומת וגכס מ6חריו . וטגמ .כה,קס
 מימת 6וריס גמחייב סיס ק)6 יו6כ סרניט)6
 עליו )סתימ ר6וי ססיס סגסדרין . בהןכ"ר-

 וכססמר: כחס6י )סמימו מחכו)ס ע)יומדסמ5י*
 קמ6 - סתג6 6"כ כן 6ומר 5מס 6יד6ט
 כו" סגפט הרוג ס5ומרססכר

 ססו"
 הייכ

 וי61כ ןוד 3נוטקס ומסממ6 פטוריסמטלחו
 יו6כ חייכ )מס 6'כ כקר6, פליגי רס66יירי

 3ש11דקנרשיך א' 0י' ותשובותשאלות

 ד)6 עכירס )דכר סלית ו"יךגסי
 מהייכ_

 סל45 חייב )מס ידע ד)6 יו6כ ס"ססמטלחו,
 ככצףי 6ית6 ממם זס וכעין .! רחמג6 פטר16גס
 דרסך ס)6 נמס יו6נ קגעגט סדין נננור"רק
 5וריגצ כסכינמ דור לנו)ך וטמננ . ורקין6כין
 סרור. ססכל מ6חר לסעניסי ו6יך סספר.מע5

 ומשש _כדפירטמו* .עיכ 6)6 )סמימוי מ%סכיין

 טעק* טמסיק דקדוטת ססזני*/י מסקנפלפי
 6גריס[ שים.קמרר 5%] ל*.נענס דדודלםזק
 נסמסב 3מי נפלו ת1%3* מכוק. וכן ,.גמלכומ
 סק:ודרשנפ גקם 6ונס יו6כך ל%ופ, עג6הנ

ח4קוש
 סן.--

 טסמכ-סל*ךן.כצגצ. .רנם ו0ימ*
 סדור.'53ם קידוסיך כמסכיצ 6מריגן. 1ס6סלסון.
 )סריים ג6מלי כך - סמסממ6 ס3ל סר61ס ;.כפנס
 בכל, בנך. טסיס סרק לדבכי:י י6מון )5י מיכי

 מעולסש ג6מר ל6 סלסת קזסי די 1ל6-סתלמוד.

 סלר סזקך לסמ6י 3כ*ע ס61 סקר 6שלו%*
כותכ-'

 כחלכוב סלנו כ6עב וסוי. - ד% סגעגסי
 סייט- גפנקר 6ינו דסכרלתשק.

 רמורר מטעת*
 %סי טעומ ס) -קית דקדוק 6ל6 סיסכמלכומ

 בסתמ* כך גיכחוכ דסוגי6 ועריי' מטי)וח6ל1
 וכן . מריס ליגו וסכ* בסדי6 גך מ65כ6י)ו

 ט6כ4 כפסיטוע דסמס כסוני6סמוס'-כומכיס
 סזכירב 1)6 חייכ, סמםלח1 16 יודע 6יטסםלין.

 ק'י4 סני ו6י ן)עיל מסוגי' וקו"י4 למזקוכנ
 יסכונצ ומירס ק5כו: סזכירר טל6 6פסר*
 סוני* מבין סו6 6יך מ"כו. עעומ*' כ5)יס

 ס)יח. דיס חלר דמעטיגן דב'ע נפ'קדמלמוך*
 )ננס' 6זכ ר)עיל עעמ* ממלי עבירסלדכר
 ממנ4 סרומס מ6הכ ידע ס)6 סיכ6 גמעעל6

 6)* כגויס סייכי )6 עעמ6 סגך וכללהלר
 )סקסונצ ו6ין י יעיי"ס סגכון וזסוכדפיר:מי

 כ"ק סגמר6 פריך מ6י 6?כ סמוס' דכריע)
 סיכ6 סותפין סני קל כור 6מרו ע'6( ג'6)דף

 י6מר כר"ע )ן סכיר6 6י סגיח6 )סמטכחמ
 סגיסכז קל כחלר לכ מסכחת חייב כרסומו3ור
 ספקירר 1)6 רס,חן ספקירו סגיסס ס)וכ1ר
 פטור כרטותו כור )ן סכיר6 6י "ל6כורן

סיכי



זכוכהוריו א' מי' והשנוו2שאלוהיע2שד2
 רסוו 6י לס נוסכחת סיכי -סותפין מגי סל.כור וכרס'י כרס"ר עליס ןחייכ ליס מסכחת.היכי
 כר6 ו6ז3 לן זיל'כרי ליס ו6מרי תרווייסוסלית
 קם" ומ6י יעיישם, עכירס לדכל סליה ו6יןלסו
 רס*ר ססי6 ידע ל6 ססם3יח סיכ6 ר6יירילסגי
 רסנוםלת סתוס' פסנך ירע ל6 דססליחוסיכ6
 לס מסכתע סותפק שגר .סל טר ו6"כי~ייכ
 3יס ו6מרו תרווייסר סליח שר ]יססותפין-סיכ6
 וספיר ידע ל6 והו6 - לסו 61ז3;כר% 5ך -כריתי5

 סי6. גפלל%ש ]1לכ6ורס.~קוסי6 ספופפ*ןמנויכ
 גודע_ סכתםינין -ור5מתי

 ר6עו כחלק כיסודס
 קוסיי סקמי ע*ח5ס*ע]סימן

 סכתכת* כמו יו.
 נונעם לי סגיחו הסשס .ולדענע'-מן*סג6מ,-
 עעס כעוכ ל4סכ וגלפש"ד . ור. קוסו6.לתרך
 המתגינמך ע3 כל6שס- -' דקסס דלכ6ורס?רעת
 ירע . 63 דסםליח סיכ6 דפסקו - סתימש .%יטת
 דסממלח. לה נוסכתת סיכי וקמס- סנוסלממייכ
 ע"נ( ג'כ )רף יכמות יכגמר6. 6ית6 הל6יזייכ
 קגי דל6 סן סלו וקסכר סגר - כגג0יעורר
 לסחזיק גתכוין רל6 5יכ6 מסנמר6 חזיגןי6'כ
 סמסלח יייכ 6נו6י 61"כ יבגוכ ססלית.גמכוין רלי .כיון סנוסלח חייכ . 6מ6י ומשכ קגידל6
 גך לי וגר6ס כ53. הם3ית קגי רל6.גיון

 לכן דסליח סמעסס עס 1מםלח מחםנרדמ5רף
 ספיר ולכן ימסלח דמחסכו ל5ירף 6ע'5ריכין
 ולפי"1 ססליח. ירע דל6 סיכ6 סמסלח.חייכ
 ע69( ג'6 )רף מכ"ק לפיל ססר~זיתו ,נוסלשק
 כמתגיתין ע"6( כ'ו )רף כנשק- 6ית6דסגס

 ממתמ' חזיגן 6"כ סונג כין . לעולס נווער6רס
 ספיר ולכן רסזיק סיכ6 כלל כווגס 5ריךר%
 לס ממגחת סיכ6 ל%6 )יף ככ'ק סם"םסקסס
 סייך ול6 עכילס לרגכנ סליח 5רן סליח- דסוו6י
 כיון ססליח .תייכ גמי הסליח ירגנ יל6היכ6 ר6פילי ירע ל6 רסעליח- היכו ל6יירילסמ
 ספיר סנמר6 פכיך ולכן , גלל גווגס 5ריךדל6
4 וריק 03 מהכחפסיכי  

 רסלכס . גר6ע ו3פ"ז-
 וכרעת מיימוניע הגסות וכרעת סתוסןכדעפ
 מון סגסתפק . מ6י. גפסוע ולפי'וספכדכי
 גכ4ש 6שכ. סתוסן כ1עת 3ססוק 6עדמוגרחיס

 ס4ח 5רן עשנ( משכ] )דף. נקייוסק 1יי8לס6.
 ג6ך. דים _לומל .6ע מוכרחיס עןכ ענוכסלדנר
 1ס6.. לעי3 - כדפירסנ1 סמםלחמעסי-

 דתייכ.

 סונועין מי ר3לי סתלמיר ודכרי סלכ רנרימםוס כם4י חסרון 461כ4 מסוס ססליח 6עסשרס
 כנון 3םליח חסרון ד3יכ6 רסיכי לפי'1נמ65
 סכרימ סור לי וסכ6 65 לםליח סנוםלחד6מר
 סגגוכ 1גנו65 סנו;לח לל ססו6 סנר וסם3יחזס
 סרכ רכרי נוסוס כסליח חסרון ליכ66'כ
 ירש רל6 כיון סומעין מי רכרי התלמיךורכרי
 להלכט ככור סדכר 61"כ גגוכ ססו6ססל"ץ
 סנום3ת מעסס דים כיון חייכ קסנוסלח.למעמס
 כלנ ירירו רכיי . ורו"ק כמליח חסרוןוליכ6

 ; . 6נות וחכמתה 6מת הורת 6וסנוגפן

 . הצעירהבחור
; 

 ., וילברבלאמ צני א-י' בשר כ%שרןהק'

 קריובארג. החופ"ק-

 במימן
 נו' 6' פרק ותלס סמסגס על]נשאלתי
 נון ופטורק כתלס תייכין 6לו ג'-
 וים וסספקר וספ6ס וססכהס סלקט.סמעסרוח.י
 סמעקר מן פטורס רפ6ס דקיי*ל רס6)לססחפק

 ל6חר ולנו6 16 סיפרזם מ:עס זס פטור'6ט
 וכ6 ספריס ר6ס נויגה וגפק6 טגייס כו;זכו

 עג* ססו6 כ6ומרו כעלמס פ6ס ולקחטעיל
 ו06 נועסל לספרים סעסיר ית.יכ כ6וגס16
 מסעס 6נורת ר6י טכ3 מסוס תייכ יפריסל6

 לקת מל6 לפי פטור זס ע:יר גפעור:גפרס
 כי מפטר רל6 6מרת ו6י ספטור רכר 06כי
 לעסר. חייכ עסיר זס על ליך סכ6 6חר06

 כנר יריוי. יממתפק מס 3ם'יתשונה
 מסל' כפש3 למלך סמסנסנסתפק

תרונוות



 יו כאם1שע . *ל פ' השיסת שא"ת .נםלטו:14
 פ6ס ר6מכינן זס: פטק 1ס61 ס' 4 סלכתלומות
 סעמ ליד 'מסנ6 דוק6 סי* סמעסר מןפטורס
 פטור דפ6ס 4לענשך חיינת עסיר לקח 06"כל

 ג"ח )רף נ"ק ננמר6 ר6ית6 סספכים-מסעי
 161 פ6ס וזס זס 6חר מ5ר וגט6. עניינווכ6ו 6חי מ5ר פ"ס מסנית ססת. נעל תשס --ע'16
 חס זס 6מ6י _לנפסיס. יינ6 6יטס עניי6מלת
 אש מ6י רנ* 6מר 31יתיכ .שר6' 3ינקוט%ה
 כ1תמ* סמעסר מן לפוטרו פ6יוזס

 סמפקיר .
 נפרש 5(יכ !ונ5רו ל נכקר וסקגיס כרמו6ה_

 סמעמר מן נפטור וכפ6סה ונםכהס.וכעוללות)
 למלך סמסנש. - גדעת נימ* )6ס סנמל46ע85ל
 סיינו סמעסר_. מן פטורס' דפ6ס רקיי"5:רס6
 סנעכ* ק6מל 6מ6י עריע ט סזכה מסעס1וה*

 לפוטרו. פ6ס וזה זס מ6ה ונ6 6מר53"ו.סמל
 ליר- נ6 ל6 ס* סמטסרמן

 דפשל דנימ6 סעגי
 שכלחיס ע'נ .%* ס%ל-סלל עעם סמעסהמן
 ממעס סמעםר מן . פטור רפ6ה לומר-6נוי

 זס.-וזע מ6י - לנ6 6מל .ספיר. ועיזסספוים.
 כ5י' ססכי6 ומס מך.סמעסר:. לפוטרופ6ס

 דלנה ע64( מ*ז )רף- ססולח 'פן ניטיןמנמל6
 נפשד מרתנן נ6"י לננשכ קנין ד6ין לסוכיהל5ס
 חייכיס עטשס סל ופ6ס וססכחס סלקטרפ6ס
 - 6י3ימ6 דמ6ן ספקיר 66'כנמעסר

 מיפקרי ס6 ספקיר 66שכ עכו'ט.ולקטינהו דיסי6י
 ל6 יסר6ל ולקטינסו דעכו'ס ל6ו, 6ל6וקיימ6
 ר6פקרינסו נסי קהי'ס ולקטינסו 1יסרחללעולס
 6פקרינסו מי דעכו'ס 6רעת6 ריסר6ל6דעת6
 פ6ס דלקט רעכו'מ מכו6ר סרכר סריטשכ
 סספריסו דמסעס 6מלת ו6י כמעסרחייכת
 סלקט ספ6ס 6שכנפסרו

. 
 פטורס ננד סעט'ס

 כללו רחייכת, עסיל דלקחו נמי סדין סו6ו6שכ
 יזכס עני ם3 כרמנתו כ6 סל6 כל דכרסל
 כלעכשר נמחכשת 6נ3 י6'ן סי6ידלכ*ידרדו- ב למלך סמסנכ עכ*ל כמעסר חייכת רחמנ6ליס

 נימ6 לטולס כלל סי6 ר6י'יל6ו
 פ6ס- ליחן רחייכ יסי6ל 30 ס'6 דספ6זסיכ6 6לי סספרים מ:עס פטור סו6 סיכ6יפטור

 סיכ5ג וכל פ6ס מלות עליו רתמנ6 דרמ*מסום
 כרעת נימ6 6י 6ף פ6ה 3יתן מחייכדסו6
 ליר- סנ6 מסעס פטור דפ6ס למלךסמסנס
 ו6ח"כ דספריס סיכ6 06 סו6 מורס עכ"פסעכי

 פ6*: מלות מנךיס -ססרס רכעל 1לקח עםירכ*
 רתיינתר סיכ6 636 ספרפס מסעת דפטורוסיכ6

 לעכו'ס. ל6 6כל יפר46 לעכי ךוק* %6פ6ס לית* סשרס תיינס וסיג6 פ6ס ליתןסתילי
 5ועת5נ נסי-61פקריגסי ספיר סנמ' ק6מר'ולכך

 '4תיינתר מסוס סספרים מסעס מיפקרידיסר6ל
 פ6י 4תן -סתורס

 1ל5נ . רגכ41 6רעת*י - 6נל .
 מר%יכ15 מיפקרי % פ6ע 4תן סשרע .ת3%ת1
 ע4סי רמ6 דס~ערס: מסוס- זה-סספקר6תי
 יסר36 3יכי_ דוק6 הוינו פ6ס: -3סגיתחווכ6
 לססתפי4 יס .רלכ6ורס ספדסס מסעת פטורופחס -ר6י לסני6 3י- גכ6ס ועול ל6-לעט'436.0
 כסן 6ניר 6ס ' יריע ו6יך נכול נן טלרן6ס
 כפריוך וחייכ יסר6ל סו6 06 16 מפריה.פטור
 6כא וסמו6ל דרנ נפלונת6 ת3י6 .סי6לכ6ורס
 דסולכיך נ6מר ד6ס סרוכ 6חל נממון-סולכין
 יסר6ליס( 6כמיס דרונ כיון סלוכ %רכמשן
 סולכין: ד6יך נ6מר ו6ס סנן. פ1יון ליתךחייכ
 נר6הג נ6מח 6כל פטור יסי' סרונ 6חרכממון
 סרוכן 6חר כממון סולכין ליץ ד5יח למ6ןד6פילו
 6מרינך יסיכ6 ספדיון 3יתן תייכ ד6ין מודססכ6
 סיכ* סרוב 6חר נממון סולכין 06 מחלוקתדים
 ונתנטם תוכע דליכ6 סיכ6_ 6כל ונתנע תוכעדים
 דיכו3 תוכע לר ד6ין סכן כפריון סכ6כגון
 ד6ין- מודו עלמ6 כולי 6חר לכסן 6תןלומר

 דפטור. כרור הדכר סרוכ 6חר כממ1ןסולכין

 מתוס' זס על ר6י' 3י ו6כי6 . סנןמפדיון
 6י וכו' יסוסע ורכי כך"ס גל'46 כ' )דףככורות
 לממון- תיכעין לו ס6ין ממון כין לחלק יסנמ*
 חילוין ויס סתום' מן סרי.חזינן תוכעין לוסים
 הוכעין לו ם6ין לממון תוכעין ל1 סיק ממוןכון
 כחילין ד6ית6 סגכו' נגר סי6 לכ6ורס6כל.
 נסחטס- פרס לו וסיתס 0גתגייר גר ע"6()קל'ך
 ספרן חייכ מסנתגייר פטור גתגייר סל6עך

פטור



דוכשבחוריו ב' מף יתשוטהשא*המשה
 )יס ינוי 6נור דימי ל3 6ח6 כי נמ'פעור

 6לנו6 פטור ספק תגן יוחגנ )ר' 3קיםר,ם.3ן
 )קוליספ!ק6

 קכתוך סגנו)יס חירי וימיגסו
 סקו5ריס 6חר וס3 כעסשכ םל 6ל1 סריסקמס

 _רמש6 כעסשנ מל ותחתוליס לעגייססע)יוניס
 יכ6 6מר וכו' לקט לקע מספק )עגייססכ).
 כחזקחר קמס קיימ* פטורס כחזקת פרעסכ*
 ממס סנמי מן תזיגן סרי עכ)סץנ, שימ6.היוג6
 6כ3 קיימי יווכ6 כחזקת קמס רנ6סתורל
 כת ויס פטור סוי חזקם כל6 ספק סוי16-

 ל1 ס6ין 3ממון 6ף סספק 6ת, לכםלנתזששך
 כממע חזקס כתר- זי3 ד6מריגן ומון .סוכעו
 והוקה דרוכ6 . רש6 כסר ג*פ תונעיןס"יך.לר
 ספ9 דסוי סיכ* רידן כגדוד 6'ק עחף -רוכ6
 סן יסר6)יס ורוכ ימר6ל "1 , כסן סו*6נ4

 דיס דכיון לוכ6 כתר 11יל )חייכו 6גו5ריגיכו
 ס6ין כמקוס 6ף סמפק 6ת )כטל למזקס-כח.
 כמקוכנ סספק 6ת מכטל ירוכ6 כ"ס תוכשן ,3נ
 סמררכי ע3 )י קסס ויותר * תוכעין ל1ם6ין
 סקקס הנורוכי רסגס וס)חייכא סזיוע פ'.דסוף
 ו)עגין כזסק3 וכתכ סנותנית~ן ע) ע5ונוס"וסי'
 כתר 6זליגן )6 6נו6י קדמך ום6ילג6ם6)ת6
 סתס כונוסיק חר6 י') . סגנוליס חורי נכייו3

 ותן יוסלך 5רק ס5ריקו ורס ער וכתיכטענו*
.

 כנוח5ס קכוע רכל ממוס גימ6 ל6 6מ6י והו)ו
 סגמליכג כחורי סגנול6 דמ6י 6טינ רמיע'מ
 רפייס כ) גימ6 61"כ כומקומו ם)פוס וכוה61

 סוס נו יס6 ס)6 6פסר ר6י י'ל פייםנורוכ6
 רכר 0יס כיון 6*כ ופ6ס ;כחס מ)קטדנר

 ר6ע'נ ג6נור 6ז ופ6ס מכחס )קטמשעט
 ע3 כמח5ס קכהש כ3 סקנוס נוכעל סי6ררוכ
 6' ו5פררע סי5יס דט' .ה6י כי רמימח5ס
 מקוס ככ3 חייס כעלי ם6יגו ןכר רכלכיגיסס
 קכיעותו סי6 מםממוגח

 רס"
 3ילך יכו3 6יגו

 6ן ו5פרדע ;ר5יס ט' 6מייגן וס6ממס

 0ל ו6חל חמן קל 5כויין טן נכי ונסכיגיסס
 עכ"ל קכיעהו נוקוס סוי סם והונח סו6.לנו5ס

 הירון על )יס'כ ים לכ6ייס והגס .סמררכי

 דקמס מסגמ' חזיג' רסיי סגי הייון ועלי"מון
 5ר9 ה5דיקו וים עני רכהי' 6ע"נ פטורסוי )חורי ספע סון ר6י 6ע"נ קיינו6 חיו63כמוקת
 6נ2 מכעל 65 דקר6 חזיגן סרי לו ותןנוםלך
 רוכ* וחזקס ויוכ6 ספק מכט3 וחזקס- ~סספק
 סלוכ 6ה )3טל 3קל6 כח ר6'ן לםעדיף
 למלר סממגס רחס סזמ ת?ון 1ע) 6ותו)ווינ
 גתנ- וזסא3 י'נ ס3, 6' פ' וכוומנ כומגנסל:
 רטעמלן - סמרדכי סכתכ מס על עמותיעו1
 סול4 סנממס- נחורי רונ6 נהר 6גיגןדל6
 וכג רמי נוח5ס ע3- כמח5ס קכוע דכ).ממוס
 דסלג הג ע5 תמוס ו6גי ה לשכ וכוזנןניעתו סי* סס סמוגל4. מקוס כל % כעל ם6ישדכר
 ם) חטיס כו מסי' לרוחר מיש כ6ןדש' רניעי 6ף ו"יכ סרוכ 6חל ס)ך 31גמ65.נץףל
 ד6מריגן וס6 וכדכהיכג6 יוכ6 כתרס6זלגן פמיטי ספילם כמעס ר6יגו ם63 כ5ענייס
 30 5כורין ט'- ע*3( ט' )דף דפסח'סכפ*ק
 .סייגו ומק) עככר ו6ת6 חמן ם) 61'מ5ס
 דשירי מס סתוס' כתכו ככר חגיותתסע
 כנוקוכג סספק מגולד הקכוע נון םלקחמר6יגו
 כפורכ4 )יס סוס י6'גי )) 6י 6כלקכיעות
 פשס. רים י'ס כתכ וכך לוכ6, כתר61ז)יכן

 כך- גתלן וכר6ס . סנו') עכש3 וע"סדטסרות
 רכל4 ק6ער מ6י סנ' על ק;ס סכי כ)16רסגס
 6כ3 ממנוע קיינו6 פטויס כחזקת פרססכ6
 סוי פטור חזקת כ)6 סםקו) ספק סוס6י

 חיוכלך כחזקת קמס סנמ' ק6' וכסוףמחויכ
 חיוכ_ חזקת כל6 ספק הוס ר6י נוממעקיימ6
 סק0ר וכ6נות למיפ6 רים6 ושי6 פטורסוי
 ל6נורען רס6 כך )י וגי6ס ס6חיוגיס. כלכן
 נויגס: למירק )יכ6 קיינו6 פטויס כחזקתפיס
 דכחנויב חייכת סוי המקו3 ספק סוי 6יס6
 פטור שס גמי פטולס חזקת סוי ל6 ד6י6ף

 ריסל4 קסס )6 ומנויל6 גקט ימילת*ו)יווח6
 דסיפ6לסיפ6

 דוק"
 קיינול4 חיוכ6 כחזקת קנוס

 נו0וס פטויס הוי ס;קול ספק הוס 6י"כל
 ענ נוירי קמס לת לפי"ז חיוכ חזקתד)יכה

ריויו1



 כשבדדריו ל מ" יתשגות שא*ת .]נשעמוה18
 נולד ו6ס למעטס סלגס רפסקינן דלעילריכיע
ככול

 ~פק.
 6ף רפטור ר6מרינן יטר6ל 16 כסן

 סכא סרוכ 6חר כנונוון רהולכין . כינו6ר"י
 וכרסוכיחו תוכעין לו ט6ין ממון ססו6 לפיפטור
 מנן ו6קסינן כ'( )רף ככירות תומ'מרכיי

 קיימ5 . חיוכ כחז"ת קנוס סכ' דס6וח31*ן
 מכטל רהזקס-_ -מטמע

 6ת.
 רונ6 כשק סספק

  לח,עו 6גו עריכין עדיף רונ6 וחזקםזכונ6
 קמס וכטלמ6 לרךמ זס סן יטר6ליסורוכ,
 ור46מ חיוכ חזקת סוי ססדס על טנו3ומטעס
 כחייכ ספק סף סנולר דכטעי -סכן כפייון-"גל
 'ופט*ף .יטר56. 16 .~ .ותייכ כסן ס61 06ע5מו
 .ס51 06 ספק סו6 ר"ס למימר- מ4גו.)וך:
 ססוכחחו כמו סכן -מפריון רפטור . יסר6ל 15כסן

 ע3 1רי קטס ל6 לפיז . סנש5 סתוס'-מוכר'
 נעס'כ 0ל תכו6ס ירוכ סרוכ 6ת מכטל.סלריקו )רי דענ* רקר6 סמררכי יתירן רמססמררכי
 ססקול -ספק 6ל6 ור6ית חיוכ חזקתדליכ6 סיכ* 6כל .ור6ית -חיוכ חוקת וסו*.סן-נוטוס

 סלריקר ירס -דעגי סקר6 מ"וס ליס מחייכינןל6
 ה51 קיימ6 חיו63 כחזקת קמס ר6נורינןיש6י
 כספק כס 6ין לכן ור6ית חיוכ חזקת רסונמטוס-
 סמררכי ק6נזר טפיר )כן ור6ית סחיוכ 6תלכטג
 רוכ ד6'כ6 6ף ור6ית חיוכ חזקת רסוי"יכ6
 סרוכ 6י( לכטל כח לחור כחזקס 6יןגלרו
 סרוכ 06 לכטל כח נו יס סטקול ק-"6
 ורט עני רכתי' מקוס להלן המררכי 3ריך_-לכן

 הפסוק עס רחזקס לו ותן מ:לך לרקסלריקו
 ור6ית. ודוכ חזקת ןסוי מ:וס סרוכ 6תמכטל
 רכתכ וס6 סמררכי טל סגי תירון ניח6ילפישז
 כתר לונור סייך ל6 רקכוע סיכ6 רכלסמרוכי
 וסרוכ וד6ית חיוכ חזקת ר6יכ6 סיכ6 סייגורוכ
 פסק לכן ור6ית חיוכ החזקת 6ת לכטל)6

 נוקוס כלסנוררכי
 טכוונ"

 קכיעותו מקוס סוי ט0
 רכרי ניח6 ולפי'ז הנשג סנושל קוטיתונותורן
 הרנוכ'ס וז"ל טשו סל' פ"6 כרכוה כהל'הרמכ"ס

 גוט6 זס הרי לריכס :6ינה כרכס סמכרךג3
 וכו', למו6 כנטכע סו6 והרי לטו6 סנויסחס-

 ר6וריית6 הט6 כל דסוכל נגרכרייהרמכ"סמסמע
 לקו6 כגטכע ססו6 סוכר ססרמכ"םמרחזינו
 רכרכופ כגנו' ר6מר סנמ' ננר סו36כ6ורס
 ל6 מטוס נוספק 6סרינן ול5 וקור6 חוזרקר6 ל* ספק ויליכ 6מת קר5 ספק' ע'6( ג68)דף
 מסנמ' נוטמע לכטלס, סמיכן טס לסולי6ת;6
 ר*ל כחוס' ועיין דרכגן ררסס. סו6 חם6ר63
 מיכר' טסוכימ% יסורס י' ס6 כרשס לשנ4-)דף
 לפ3 %6 דרכגן, סו6-ילטס תע6- ר3לסגמ'
 ל1%1 "ע יכולין %6ל6 הגשל-.~גיח6דנרינו
 4511. ר6יכ6 סיל6 -'אל6. ר16ריית5 טט3.6ל ס*נ* "ל6 ר*ריית6 סס5 ר3ל סרמניסכרנרי
 נרכהך לריכסס5ונה

 5כל-
 כנמ"דכרכוין סמס

 "מ%, ל6 ספק סנמ' 6מר' ספיל' ע'ז ל6ו66 ס6*י נסתלת 06 ססספק "ל6 וד6ינש חיוכיע
 כמף ט6ין וקור6 רחויר . 6מר ספק ויליכ6מת
 מסק.נו וכן ור6ית חיוכ סחזקת 6ת לכטלכספק
 רסתו%3 ספוסידס רכרי מסתימת זסתי*ק
 חייון טסיט- ור6י לסנתכע וגס - כוד6יסת3עו
 טכועג34 כל6 נוטל ססתוכע ,ר-ספק וספרעון -%

 טקלשזמ נט'ך טקכשס כטמ'ע עיס סימןחו*ע
 רפ6ס- ר6י' למייתינן סנ"ל לרכרינוסררינן

 רוק5ך 6ל6. סכי תימ6 ל6 ר5י ספרטסנוסעת פטו~
 כרכתיכנ5ה לריג6 ונ'מ סעני 4ר סכ6 סיכ6פטור
 סלניו סתירון רכל קוקייתנו-לרוכת6 סרר6לעיל
 סרמכשכד ועל סמררכי ועל כככורות סתוס'על
 כחזקת- רקמס מטוס מסנמ' רסוכחנו 6ל6 סויל6
 סספקן 6ת לכטל כחיקס כת יס לכן ור6יתחיוכ
 נומעסר. פטור רפ6ס סלשל כרעת נ6מר 6י6כל
 כ6 ר6ס לרינ6 ,ונ'ע סענר 3יך סכ66חר
 3עי3 וסוכחנו )ע;ך תייכ רסעטיר ולקחעסיר
 סוהג 6י 6כל ול6ית חיוכ חזקת ר6יכ6סיינו קיימ* חיוכ6 כחזקח רקמס סר6סוניםמכ5
 נ6מר 06 ניח6 וס6 פטור הוס ססקולספק
 טיפרוע. ונוסעס . ספרסס נוסעת פטוררפ6ס

 לכן נומון ספק סוי ו,ח"כ הנגעטר ססנסתלק
 6כ3 ור"ית חיוכ חזקק ר6יכ6 ל6ו 6י פטורסוי
 טכ6' מ:עס רפ,סהפטור המ"ל כרעת נ6נור6י

ליך



 יתשובוו ששלתן יכהטה

 חוקמ נ63 ש סעגי5יד
 חיוכ.

 תסוס חייכ גתי
 סתעסר תן פטור זכס על 06 6י0ור מפקדסוי
 ספק )יס סוס כמעסר וחייכ וכס עסירוחס

 כרסוכחתי ע'כ 6)6 3חותר6":0ור6
 רפ6ס-

 תתוג6 .ססק )י' סוס ספרסס תסעספעור
 חיוכ* נחזקת קמס ספיר סגת' ק6ת' ו)כןו5קו63

ממבחוריו למיו
 פעול סוס ססקו3 ספק סוס 6י 6כ3קיית6

 )ככור סמככר רכלי . סר6סוגיס תכ5כרסוכחפי
 . 6תת וחכתע 6נות תולת 6וסכ ו)ותרי'סהולס

.
 הצעיר .

 . זילבשיבלאממשה-
 1 קייזבארגהחופשק

?.  ספקיי. י6"יי יני סי,יס "תינ.ששלתו

 :ש ע: הג :הא "י" ני,)11
 פי'נ ס"1 פשר גוריס_ ס)טת רקנשס עינל, נתר6 ננ6 עש* ע*ח ירימ כסקום- -ם36ס
 .0יתן י'ד סי'ז תרותות תס)כות וסרדסכ,גך
 )כן 0עךואנ

 סיכ* זס כרין )ססמפק יס -
 רחכס רכיון נימ6 תי ססקרס ע) וס36סתכס' %6 ס)ך ו6תשכ ספקיר ו6ח"כ סקריס%1ד
 ע)יו 6יתסר )6 כ6לו 5יס סוס תעיקררעוקר
 וכסעס )תפרע מ)ת6 6יג)6י תתי)6שע1)ס
 כיון וילת6 16 סספקר וח3 סלו סוי,עספעיל
 ה5 )6 ותתי)6 סקרם סיס סספקיל1כסעס
 6ף ה3 )6 ותתי)6 ס5ו ר6יגו כיטימספקר
 סספקיר רכסעס כיון ע3יו 6יתסי3 06"ח*כ
 גתי. 6ח"כ )חו) ת5י ו)6 סלו סיס 63-
-

בעוה"
.. 

 עש6 פ"ס דף גוריס 3סשס ני0יקועשיבה
 יסייגו תלותס ס6גי 6תר- לכ6 - --

 חזי6 )6 רתרותס תסוס כרחו' על ריטו3.טעמ6
 ע)יס )תיסר6 6תי רק6 וכיון )נסגיס.6)6
 כסס 'ססכי6 תס כל'ן וע(ין כע3מ6 עפר6.סר6

 פילות הג6מ סס6וסל סתעיגן ותס6 1ש)סלסכ"6
 גע'כ 6וח0 )יטו5 6חריס יכוליס ע5תוע5
 סגרר ע) )יס6) סיכי) 6עפ'י )עככ יס)ו6ינו
 סיכ6 תיסו 6יחסי) )6 ס6 תיס6 רססת6כין

 סלרר מוסל  רהנס  רכיון )ס)ס חייכין;ד6יחקי)

  ר6ימסיי כיוןמשקל*
 כ6י3ו פילי סנך )סו סוס

 ימ)ו ס6יך 6יכ ו6שמ תש3ם ע3יס 6יתסלו65
 ר)61 מחנך )* 3מס כרמו ש5כסמס

 סתסרס 0ע רס6  סו5  קוסי6 163 מויוי'וממסני תיתמיי
 %תל6 גררימ  עליי-  ס6י1 סג, מן ס6סס-06
 מנערסת איגס תרקתני  מקורסחן 6עס  נרר(מפוס
 ל6תר  ל(סנ* ויכו3ס כ35 תקורסת ס6ינסתסתע
 וסמירס חכס 356י ס)גס סתס דתני* עשנ"ף
 6)ת6 תקורספ וסתירו הכס 6לל  ססלך סו6וכן
 כ5 )תפרע  סקירוסין וחיי)6  תימסי) רת5י6עשנ
 מיהסיל רל:נ6  הייסינן ל6  תימסיל ד)66יתת
 למפרפ  6י0ור6  כסניס מכרי 6י0סיל  ר6ססינ
 עכ') . )סכי  הייסילן ל6 6יהסיל רל6 6ית%0
 - לפיש1 1של. סרסכש6סל

 סגסספס  תנו נפסוע
 סרסכ'6 תן חויגן ס)6 ח) סספקר  06סג6ון
 .)תפלע סספקל ח5 6יתסי) 06 ח5 דסספקל1')
  פירות סנ6ה  סס6י0ר 1של סרסכש6  ספמוכש
 כרחו כע5 6ותן )יטו) 6חריס יכו)ין ע5תוע3
 ע) 3יס36 סיכו: פי ע3 6פ )עככ יכו3ו6ין
 תיסו 6יתסי5 .)6 מיס6 דססת6 .כיוןנררו
  פוקר  רהכס  כיון  לסלס  הייכין  ר6יתסי3סיכ6
 סנך )סו סוס ר6יהסי3 כיון -תעיקרוסנרר
 ס"כ תעו3ס ע)יו 6יתסרו )6 כ6ילופירי
 6ילו  סיפ  סספסיר .כסעס 6עיפ רילןכנרון
 תלה* 6-נל6י  6י0סיל ר6ה"כ  כיון תשתסלו

 : ורו'ס נתור  סלו סוס סספסיר רכסמסלתפרע
 דסקויכן זו ס)כם פסקינן  06  'לכ6ורס6תלנך
 סספסר הל 6ה"כ  6ימסיל ר6ס ספקירו6חשכ
 סרסכשי 'תרכרי  ססיכהסי  כתולתפרע

  זש)

  ר6יהסיל סיכ, ק  תילה-  סתרכריו 6תתרור6י
36ל



 כהבר1ךיה * מ מ*' ןתשיבות שאיית .משה-
 . כפסחיס סילוס)מי רסגס סירוס)מי ננל ס33661

 ע) ע15מס סילוסלמיןפ)י6ס הקסס נן ס3'פשנ
 ל? ניו'ע כעומ6ט ח)ס מפליסין כי5רו:מתמ'

. 

 סת6פס ער סס לס תקל6 )6 6ומר6)יעזל
 . *ויק)יכנס כעו חכלי6 סילוסלמי סקמסו6היכ

 מקריק 6יס ים וכי ותילן ויקריסגס)6פפס
 ויקייסנס סילוס)מי סקסס 64ח'כ ס)ו ס6ינודלר
 ) מפקיר 6יס ים וכי וקי' )6ספס יק)יכנס61השכ

 , סירוס3עי. ופי' סילוס)מי 5) עכ'3 סלו ס6יט רנר.

 מסספק מ6י סילוס)מי סקסס כמחלס ס14כך
 יע: ס6 סו'ט נעימ* ח)ס מפלישן כי5ררי6
 וס"* ,סט )0 מקר6 ל6טפס  ויטיכנס ע3ס.לר
 נ6ספס וכסמונחת סמ5..י6נ4ס 3מיהם4כ*

 מקוינך 6דס. יס. . וכי ומסמ סי6.מ16סס -

 דגר--

 סר?). )56פס סזלק וכיון כתמיסס סל1ס6ינו
 תח)6* ויקדיסנס ו6חוכ 3סקדים 4ט3 ו5יט.הופקכ
 ומסגר. נמרו , יזלכומם ו6ח'כ ס6ספגנ ע3נעומר
 6רס יםוגר

 מפשכ.
 דכר

 - כתמיסס ק)ו ם6ינו .
 6ל5 ח)ם סס 4 סקי6ו ל6חל סלו '5ינוסר*ר*
 יכו3 וס6יך תמת..סנסי4 לססיקס סו6 כסןס3.

 סיעת עפי , ועשס ס6קפס ע3 ו)זלקולרשפכךלו
 יכו) ל6ינו סילוס)מי_ מסר מ6ו זז)סלסנ"6_
 משו רף רפסחיס רג1 ם4 ר6ינו כיון3ספקור

- 

 נטומ6ס ח)ס מפליסין ל3ך כך *ת*עי3
 סת6פס פד סס 03 תקר6 63 16מר ל'6ניו"ע_
 ל6 ולנ' . קמיפ)גי סנ6ס_ נעונת 4מ6וכו'
 ממון 6ינס סנ6ק עוכס טנלי. ע3מ6רג31י
 מיפלני ק6 נסו5י3וסכ6

 6מליגן סנר רכ'6.
 שלס'י סו6 ממונ6 ע)ס נרהס) כ%י 6יסו6י)
 כעי 6י סו6יי מסום ע)יו ענל סנר ל'6זי)

גרר. רעיכ סו6 וריוי' )טינ)5 וסיל6- ע)0מותסי5
 )י~3 יט3 פס נ6עילת סקרוס וסקרם

 וענר סו6 ממוג6 ס)כך רכולו ולעקורלחכס
 רסיכ6 רסונר סלסנ"6 ס"עת )פי 6"כע3י'

 רמיתסי3 הספקל ח3 ספקיל ו6ח'כרסקריע
 רפריך סקו;י6 ע) סילוס)מי מסני - מ6י6השכ

 מפקיר 6יס ים וכי )"ספס ויס)יכנסויקריסגס
 מפני טעס כתן ס)גו וסגמן סלו ם6יכירכל

 ס"ה ע)ס 6יתמי3 כעי ו6י 0ו6י) ע)י' ענרמס
 )ומר ו6ין )ספקיר ו5ח"כ לסקריסגס ע3גד לויע

 ד6יטר כיון )ספקיר יט) ס6יך סירוסלשכתילון
 וננמי' ננץי ע3ס שנל סו6 מס רמפני 1"6ם)1
 ונשי גשי ע) יעטר )6 ממ"נ 6יתסי3 06ה6

 מוכלי מסוכחתי כמו )מפלע ח3 רסספקלמקוס
 קטס סכי ונ)6ו )תלן 3י ונל6ס זש)סלסנ"6
 יס)יסנגג י6סתס. קוקי6 סילוס)עי מקקס.מ"ר

 .סיג2 יף 3גרריס סרםנץ6 ס)6 ויקריסנס65ספס
 51יגןלי ס6לס יס סנ6ס 6יסויי ע3 כתכ-*י6
 דים סרסגף* מן וחזינן ספקל מ% סו*סנ6ס
 הפקר %ל ססנ6 6יסוכ?-.6כ6ס.6עץגנ ע3ם6)ס
 ויכףיסגס 63ספט יס4ככס ס?4ק3מר מקהפמ6י

 גני טף. סוף וני נלי. יעטי 3*-וממי3*
 מנ1 יחויק נס6)ע ריסט ניון ונץי נלייע13
 עלע  5יתסיל נעי 6י  סו5יל עשכ  רע'וופםשס
 וערם ימק כך 3תרן וגל6ס וכ, ננ*ייעכור
 יקסס ו1ז )עליס חזי סני .ח5ס מססעמס

 רמנו6כ . )6קפס ים4כנס ספילסירוס)מי
 הרי נדל . ס6יט פי ע) 6ף סספקר3רמנשס
 3ויטר וסטעס 13 )ח,ל ס106ר נור כמוסו6

 כנ )זכהז ו)מישת-3ס63 )חזור 6'י3ע)מ6
 גפסו ה61 סקריס 06 6כ) עריין סו6 ס3י)ומר
 כ6חר סו6 סרי 3חזקס 6נ 3מסיכס 13וזוכ0
 חשע סמ'ע סיך פ*כ נרליס ס)כופלדכוז
 3עי הי הו6י) ס'נ תימ6 וכ? רע'נ_ס"ד,סימן

 מח6 )ש'ז )ענייס מפ0יך רק6 עלסמיהסי)
 )6ספיש פס)יכנס יקריסנס רירוס)מי סניסקוסי6
 דפזג4 מגרליס סלסכש6 מרכלי ססוכח0ו נוס)פי
 סספןהי ח3 )6 ספקיל ו6השכ רסקריסהיכ6
 ססקרכנ ע3 מיתסי) "ס 336 ס)ו 61ינוכיון
 סספקר ח3 מעיקל6 ססקרס עוקרוחכס

 תימ5 וכי מש)ס 6יתסר )6 כלי4משקר6
 רכר. מפקיר 6יס ים ומ סירוק)נר מסנימ5י
 61ח"גנ )סקייקנס ע3ס )ו ים ס)6 ק)ו-ק6ינו
 ע)ס 6יתסי3 כעי 6י סו6י) 6מלת מ6י)ספקיל
 מעיקרלנ הספקר ח) ע)ה 6יתמי) 06רס6
 קוסילנ סכי6לתי נוס ו)פי 1'3 סרקכ"6כרכל

סר6שגס



כמבחוריו - נ' פ' יהשונות שא6תמשה
 סירום3מי מקסס מ6י סירוסלמי ם3סר6סונס
 ס0וכחתי. מס לפי סל45 ויקריסנס ל6ספסים4כנס

 ס6לס ריס פ"0 דף כנרריס סרמכ"6מוכרי
 כפי וכשי ככ'י יעכור נמי סוף 0וףלספקר
 כעי 6י סו6יל טשכ משו וף רפסחיססנמ'
 מ3י דל6 סירוםלמי רכר* וכי6רתי עלס6יטסי3
 עעמ6 וססי6 לענייס מפסיד רק6 עלסמיתסי3

 "זי סוס חלס סס סעסגג דקווס . %6 ס"ךל6,
 מפטיר וק6 ם6לס נוסגו ;ל6 וצשזלענייס
 סע קר6 דק6 דניון לספנץל ו6ת*כיקרסגע- סירוסלמ' מקסס דק6 סס1' ניץסי6 6נ3לשנייס
 "פיל סילוסלמי מסני ועיי לענייס חוי ל6חיסך
 תימ6י וכי סלו ס6ינו רכר מפיר %ס הו*נה
 כעין 6י סו6י3 ק6מר ופסחהש סנמר6.סלו

 ונש' ככ"* יעכור . ל6 ממשנ 61"כ על60יחסי4
 זס סספקר טל 60 ז'6 לעיל ר6קםיגןגש

 6מרת רמ6י ש6לס מסכי ספקיר ו6ח"כדסקהע
 לענייס מפס?ד ל6 סכ6 60 לענייס מפסידדק6
 3ענ(יס חזי 1ל6 סקרס סוי סספקר דקודסדכיון
 וסנמ' ספקר ג~,י על חהחסיל מ5יממיל6
 ס61יל עלס 6יתסיל ל6 ר6פ*ן ק6מרדפסחיס

 סכ6 כניי עלי' עוכר עלס 6יתסיל כעיו6י
 ו6חשכ דסקרים סיכ6 זס סספקר דעל כיהכמי

 רל6 סיכ6 6ף מנהל6 עלס 6יתקי3 מ3יספקיר
 לרכרינו סדרינן וככשי ככ'י עוכר נמי6יחסיל
 ספקיר ו6ח"כ רסקדיס סיכ6 ד6יסתפק כמשסג'ל

 דנסתפק 6ל6 סלו ד6ינו . טון 36 ל6דספקר-
 6חר06

 ד6יתסיי
 סספקר חל ססקרס על

 ססקדס על י6יתסיל רכיון נימ6 מימעיקר6
 דכסעס . כיון דלמ6 16 מעיקר6 סספקרחל

 63 ממיל6 סקרם דסוי סלו ס" ל6סספיר'
 מרכרי נרור סרנר סל6 סי*פקר 6השכ נמיח5

 מעיקר6 סספקר חל 6יתסיל ד6ס 1שלר*רסכ"6
 ל6 מ'ו רף כפסחיס 6ליעזר ר' 6מרו6עסיכ
 6חלט ע5ס ל1 ו6ין סת6פס ער סס 03יקר6
 רסלכס נפסוק 06 וסנס לעילן סכ6רתיכלן
 למס תקנ0 ל0מ5י6 6פסר 0יס הרסכ*6כרעה
 3סכח סקזח תקשו סימן 6כרסס סמנןסכתכ

 לסיופ סחל פסח כערכ חמן מלחס ח3סל0פרים
 ו6ד 6חר כס3 0מלס עס סחמל ל5רףמס י:ן ולפ"ז פת ל6ותו תקנס ר5ין פכתככסכת

 מסמ3פ סימייר סמך על סחמןל6כול
 פסקינן ר"גר מסמ5ות ככר ספרים61פילו
 נץשד סכת ססכת ל15רך סהן לנרריסדנס6לין
 0לכונן ס'ו טכ'ר , סכין סלכ*ננ רמנ.סע*6

 יורס ס'6 סמש6 ס*מן, 6שח סש1 פיסנישת
 טורמ וימיס וכסכחות ס'נ לכ'ת סימןדעס
 מנך טשכ( מ'נר )כרכמצ פת 6כע דל6 סניל6

 קפ*ת סימן6נר0נו
 נערכ מ5ס %1כג ט"ט.

 "ס%-5סח
 פסחיס.סרנ4 כירוגלנר 6ית6 דס*

 גכ45 ספמח כערכ מ*ס 60וכל 6' סלכסעסירי
 ככוקב 6רוסמו - על וסכ6 חשו ככיע 6רוסתועל
 ומלס חמן .סיכות רמכשס סני6ו; לוק0חמיו
 מו ר*ס ע,כ ל"ס פסחיס תוספות סי'כפ'1
 6רכו י6כל ללו ד'ס עשכ 5שע ודף כשופירות
 6לפנצ וכפכ פסחיס ערכי כפרת וכר6*סכו'

 עוכרין 6ל1 כפרק וכר'ן כמ3חמותוכרמכ*ן
 ר6כצר רס6 הלוי סרשד כתכ 60 לסקסותו6ין
 סעוע- מסם רוק6- פסח כערכ מ05ל6כול
 רכסעע דסשל מותכ סטות סס עד 6כ3ולמעל0
 תקנס הס נמ65ת רמ5פ 6יסורי תיילי חמן6יסור
 לספריע כסכח כסכת לסיות סחל פסח.נערנ
 6ך סמ05 מן כסכת לסעור חמן מלנזםחלס
 כספר ססינ הרמכ'ן דס6 גלל- קסס ל66מנס

 רכ3 מוכחת ירוסלמי דסוניית ו6מרסמלחמוח
 6כרסס ומנן סרמ'6 רעת וכך 6סור גולוסיוס
 5סורינצ_ כלילס כס סיו65ין רמ05 תע"6כ0ימן
 6רכע0. יוכו כ3ל6כול

 י5רף נך ו6תר עסי
 כדעת מוקף כו סיתקי~ס 0חמן עססמ5ס
 מנן כ'ו ו6וכל ד"ס ע*6 גץז ככורותסחוס'
 סקי"כ סכשנ סימן ס'ך סק'נ תנ'ז סימן6כרסס
 רח3ת לסכת ס6פ0 חמן מלחס ל6כו3 יכולו6ו
 סמך על מפרים ו6ח'כ וסולך 6וכל ל6וןחו05
 ע' דף כילס כתום' כמכו6ר מסמ5ססיסייר
 סימן חייס וכ6ורח כו' עיס0 - נלנל ד'סע'6
 ול6 סכח 06 כמ5ות תקנות סני סכתנותנשן

הפריק
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 מפני ו6חס 6חת מכ3 )ס(יל 5לקךספריס
 יגיח ו3מחל ע5מס כפני ו6חת "חת כ3סגינו)ן
 ויפלים )ח)ס ומ5לפן 6חך כם3 סחתיכופכ3
 )עקום יר5ס 06 קניס ותקג0 6חת כו)סמן
 ה5רפס "ותס וי"פס 6הם מ5פ יעסס ק3ונל

 בשבחוריו ג'. %' ותשונאשש4ת
 מפני "ותס 6נכ ס6חלות כ3 ע) מ6חתויפריס
 סתורגד )ככור סמדכר דכרי 4 עכקיו כ6סתיוכס
 -- _ 6מת,' וחגמת 6מת תורת 6וסנו)ומךי

 . זילבערבלאפ כששההצ1ר

- * קריזבשינהחו8שק
 ך

 פטויי ] יסימ6 י' י6מי ס6נשא,וני.
 מנ

 - עגי3( עס0 ממטת ל9 לפטור6ו.- )'יה ממ5ום נס פעור 06 סמטנ ן ..

.
. 

. . . . .. - - , 

 סתוש: מוכרי ר6י' 3סכי6 ג3פע-4תשובה
 רףלש0

. 
 דס76 קכתט נמ6. 43נ

 כמ5ות חייכ .ומררכנן מקוס 3כרך יכו3וסומ*
 מ163 י6יט וטט )כרך יכו3 6יך מימוסלי
 ו"ס מוזסר 6יט נופ6; סך ע3 וסכי 6סולר)6
 6)6 ורנלן סחינ. ע3י1 סוט3 כרך נ6יז0כן
 נכם6 מ5"חו וק 3שס מטס ע3. . יעונלעשכ

 )46 6י ל* 6מל עשת דף י4כמות מסוני'613. כרחרס ר6ין 3סכי6 ג)סעשר העור * יעוישסיסלסנ"
 ד6יסור6 י6י כו* כ)יו0 ת)6ך סכתיכ ר'יי6מל
 )רש* משמ וסלי . כתכ )6 )סיתור6 ר"4כתכ

 מסכחת סמלות מן פעול )יס וסכיר6)סיעחו
 סו6 סר וסמ5כי כנון כסתילס03

 סומ"
 ונס6

 רמ5כי )"1 ע3 מויסליס ך6יק סומ*.)יסל")ית
 ע3. מיויס. ומשמ - עשכ 636 ;יכו6 ')*י"דומי
 נ*כ דכתכ , קנשנ כסי'- רע'6 נסו'ת ועיין5-ת
 3סני6 נלפעשך ועוך י_ יעיי'סק.

 ר6י-

 ק)יקית
 כשס כמתניתין עש6 3' רף נניטין 6ית6דסנס
 . 63"ומריס

 6-כ 6)6 6סתו 6ע , 6רס יגלס
 מ6י ו'ס סס כנצם) ועיין רכר_ ערות כסמ65
 קר6 "5טריך ר6מ6י פליך- כילוס3מי גו')?)ן
 תישק )קחתס )טנ ס3חס "סכ נע)ס יוג3ו63
 סיס כ-ון סוטתו )סחויר "סור סכי רנ)6ו3יס
 )6וין ככ' ע3יו )עכיר ומסני סזינתס,עריס

 %רוס3מ*.י6מ% סקס0 מס קסס ו)כ"1לסיעייס.
 -כטעסנ קנירס כמן 05 מסכחם 60 קר6*עכיך
 ממטנן 6ף פעחך דסומ6 6מלינך 1"1 סומ6מסו6
 כסעסנ סומ* דס61 גנון קל6 56עליה. 86כ.3*ם

 נ%תרחו סו6 טטס 6יסוה מלה-_ ו"רכקנילם.
 איכ רגתפק* . %כ6 6% 56עליך ו)כן6

 כ6הגב כ6יק "וסוכיס מסהש*דסגן עייו'וחיינ
 דעשכ נלוסש מתזיל 61יסול סוטסו6יסול
 ע3 ח3 6יסול י6י7 מקוס סילוק3מיסק~ס
 ס"6חעש6 ד"עפ*י 3ס3כס פסקיגן ו6גן6יסור
 13ת ע) מ5ויס רמ'מ עשכ "65 .ח3 ככש66כ)
 6יסול כ)6 סוטס ר"יסול מסכחת -)6)כן

 ו)כ%5כעש- %רוט3מי מתירן מס 3כ"ר מי)כמ*כ4 גימ* )ידן י"ת6 ו6נכ ורו'ק. גרוסתומחזיר
 כסנד ע)יו 3עכול סירוס)נצ ' סתירן מסקסס
 נרוטתו. מתצל 6יסור ח) 6יך 4 וקסס63וין
 ו)ומכ ומוסיף, כו)נ כ)6 סועס 6יסורע3
 3ומר. .ויס ס6.. זס מגש3 סכתוכ נזירת,וסוי
 וסזימש סזמס עיוי וכ6נ )היכ6 קר6י5ליר
 במו יוחק,- סו6 6נ)..כ6מת סטומ"ס3עיוי
 כך סקסס נשנ ז5ש3 לע'6 סג"ון סלכסכ6מת
 -ד6יך עפ'י "ף כך- ונ3פשד כ5ע'נ.וסניח
 ח5 גכ** 6יסול 6כ3 6יסור ע5 ח)6יסול
 3עיל ססו~חתיכמר

 מסכתת_
 סזינסט כנון 03

 )1 טוטתו ו6יסור מעיקר6 נוס ססיתסכעת
 נירסס. ו"תשכ סקרוס - 6י5ול סיט מפניח3

 סנית פעס זינתס ו6חמכ "חל 6יק גס"סו"חשכ
 )קיעת )נרסס 6סור ססגי "'כ וזיגתסי6)יכ
 ו)קחס סר6סון 6יס וכ" ססני נירסס ו6ת"ככשק
 ע)יו ת) )6 נרוטתו ומחויל גדס ססיתסכעת
 ע)יו ח) 3" גנר וסועס סקרוס "יסורמפגי

מפני



יאב2בחוריו ד' ש' "שיביתשאי" ,משה
 מפקע כמעס ח) סו6 וסיכן 6יסור 6ותומפני
 6יסוריס סני כ6יס מפקע וכסעס סגדס6ימול
 קסס סוכ לכ6ורס 6מנס מפיר. וחל _כנ68
 זיגת6 ולכסוף חעיקר6 נדס דסף נימ6'דמ6י

 6יסור על חל 6יסור ד6ין נימ6 ו6י נדסכססיתס
 86ג נוס 6יסור על חל ל6 סיטס 6יסור6חכ
 דסנס כן לי ונר6ס . כשס לסיעת לנרסס"סור
 6יסהה 6ין ד6נורינן כס6 לסשתפק יס-לכ5שרס
 ססט~ל6'-ת5 ד6יסור סטונס 16 6ישרח3-על
 'חל דספיר ועמ6 16 סר6מון 6יסור .עלכ%
 נועה2; ילק ח3 רספיל נימ6 ד6ט מינו*גפק*י שנמ(ןנ סגי )חייכו יטפן 6ע ד6ין ממוט6)6

 שגסין סני )סעניסו. יט16 %6ל6ע
. 

 נוסוס ג*
 6ישר -לחול לוח6 סנק- י6 סר6סיןרי*6יסור

 וסט'נ2 כפם' פקוח דסוס. יסיכה ננ~6 6"ללסי
 ע'6 ' דפ'נ כוונו6פסק

 ת'ר.
 כולמהש- ס6חזו נוי

 נו6כי3ין וגכילס טכל סק3 סק3 "ותומ6גילע
 דסיו .דס'ני לפייז גנו65 61'0 כו' גכילס"1תו
 6יסוריס סגי סיס 6חת חתיגס 1על חתיטת .סני
 631 סקדוס 6יסור סיס כעלנוסל סחתיכסוע)
 ועל ססגי 6יסור לחו5מ5*

 63 סמגיס חתיכס.
 דס6 נינו6 06 61'כ 6חד ' 6יס1ר 6ל6סיס
 ס6יסור ספיר דחל 6יסור על חל 6יסורל5ין
 6'כ 6יסורי[ כ' לסעניסו ד6ין . נומוס ורקסלי
 סחתיכס יסייט , סקל סקל 6ותו דנו6כיליןנמ65
 דס6יסור 05 6כל 6חר4 6יסור 6ל6 כס סיסדל6
 חתיכס כין חיל1ק 6ין 6"כ כלל חל . )6ססל4
 לפ4*ז 61'כ 6חד כ6יסור מוין דמניסס ל*וזו

 סכתכתי כנוו- סירוםלמי תירן )תרן סוכשכ5
 גדס דסוי נימ6 ד6ס לסקסות )ססיכ 61ין ,לעיל

 כ"ס )סיטת לגרסס 6שר 6"כ זיגתסולכסוף
 6יסונו 6ין ד6נוריגן רס6 סכר דסירוסלנויז'6
 ממוס ורק ספיר דחל סטונס 6יסור עלח3
 סירוםלנוי תירן וניח6 עוגסין מני לסענימוד6ין
 דסכר נימ6 ד6ס קסס עור לכ6ורס 5ך .כשכן

 6יסור 6ין סוכ 61'כ סמני 6יסור דחלסירוסלמי
 נדס סיחס מזיגתס דכסעס כיון 6יסור עלח3

 ד6ין סגס נרס 6יסור על ח) סוטסו6יסור

 דסכל ד6נוריגן חסוס חיסול ענ חכחיסור
 ד6ין נומוס ורק ססני ס6יסור דחלסירוסלמי

 לחול נולי ו3כן עונמין סני לסעגימו יכולין6נו
 נולי ל6 סוכ 6שכ נדס 6יסיר על סועס6יסור
 סועס 6יסור על גרוסתו נוחזיר 6יסור3חול

 כנוקונוס קוסיתי ועדי'ן קדוס סיס סוטסד6יסור
 , לעיל ססקסיפי כמו סירוסלמי תירן עלשמדת
 6תי סירוסלמי דתירן- 3ערן )י נר6ס6נוגס
 ד6י1 1ס6 סירוסיעי- דסככ ד6מרען -כיוןספיר
 6יש%יש סגי לסעניסו יכולין 6ע ו6ין )*סוס 6ל* 1ח3 -6נוריק ספיר 6יסור ע) ח63יסור
 'ססו8 כסעס לסעניסו 6ע שטס 6ילור על861כ
 6ג1- יט3ין ו6ימט 66חע*6 ד6נורינן נוסוטגדס

 גדס 6יסור סגפקע נסעעלסעניסו
 ' 6יכצר 6ת6 -נדס *סורסגפק%. .וכסעי

 ו6יסור. סועס.
 ווושקך .לע'ל סכתכתי כמו 'ככז6 גרוסתו-"חזיר
 ר6נוריט רס6 לדכרינו סיעת6 ליכי6. ליוי*
 נוסוס ורק חל דספיך 6ל6 סמני ס6יסורכלל- 'ח3 דל6 נוסוס ל16 6יסור על חל -6יסור6ין
 כסשס דסגס , עוגטין סני לסעגיקו יכולין 6עד6ין
 רסעיס כין ד"ס כתוס' ע'כ ל"כ דףיננוות
 מים ד6עפיי סכר ור"ס וז'ל כתכו כו'גנווריס
 6ל6 נוכד.כ דל6 כיון 6יסורין סנ* זוכעכירס
 גנווריס, 56ל--רסעיס יותו קוכרין 6יןחר*

 דכתכו נו6י 6ל1 סתוס' דכרי על קמסו)כ6ורס
 6יסורק סנ* זו כעכירס סים ד6עפ'י סכרדר'ס
 כעכירס רימ כתכו ו6יך 66חע"6 )ס 6יה ר'םס6
 6יסור 6ין ד6נוליגו דס6 ע"כ 6ל6 6יסורין סני_זו
 דים סהוסן כתכו ספיר ולכן חל מפיר ע"6חל

 6ל6 נוחייכ דל6 כיון 6יסוריס סגי זוכעכירס
 סלכוע כיוריד סטור דכרי מפיר ניח6ן ודו"נ4 גנווריס רסעיס 56ל 6וחוטקוכרין
 כסעיף ספירס נוס רל"ד סימןנדריס

 עולס כל על תמנויםי קוגס 6נורס ו6סק"נ
 61ז סתתגרס עד לו נווחרת ותס6 תלקויפר

 ורכינו וז"ו כנוקונוו סכ'י יסקקס ג"ג לו6סהךס
 סעולס כ3 על תסמיסי קוגס 6מרס 061כתכ

 גל תסנויס קונס לנוינור ~)יס 6יכעיו5יפכ6
סעוגס



 כש122קרךי1 , ד' סי' תזשוטונ שאלא כם,עו,- -22
 עליסעו3ס

 כי-
 כלסון י"כ כפוק כתכ וסרמכשס ,

 יפר סכעולמ 6דס כ5 תסמים עליס 6סלפסזגנ
 סרי. ינרסנס 16 וכסימות מסמקתו ותסי'ח3נץ
 ספינ כך .. יעיי"ם 6רס כ3 כתסמיס 6סורס0י6
 וכתכ סלשן 013 שרן כמטמו וסלמסכיי,
 6מרס 06 רנינו %*ם על לתמופ 6יכ4ככשי
 6יכעי ר6יפכ6 סעולס נ3 ע3 תסמיסיקוכס
 וכ4 עלי סע%ס כ5 תסמיש קננס. לכממכ,4ו
 תסה* סמתנרס %הו . ססס משש ע3 לתשםיפנ

 טניע טגרליס מסי6 6פ38 61ש4 64שלס
 חפ מסגי . סספרס ז'3 ס61- פמו סכילכיגס.

 1ע3 עגן3 גס6פ זמן.םל6 כ4_ל6חכיסתתנרפ
 מסרם" סרכ כת3.. -%מלוגס:סשש6

 יק וי:
 סוי3 כך 3טנס.כ3כו ניגנ סטן. נרנכיסנהק%
נכ53_'ניגיסס-.מםוס. פסנענ %36 ע3יס סע31ס כל %סלס_ סכ66נ3

 *ד שפר סו6 סכו..6מי4
 מ6 כסחתנרם.: . .ומיו חש . 636 . כשפכ15נו
 זס.-.נל6פ ילק. %ש עכא. %מ כ3גפ6כ
 סנרל ח3 כיגיסס - נכ33 וסכע3 סע1לס כ3על סוי סעל .סעיקר . רכיון סכרל ח3 ל1מסועכית_ סס6סס - ר6עפ*י . סל6סונס . קוסי6. נס4יסנ
 6עפאכגול3

 ככ8פ יעיישם לו מסועכרת. ססיי
 ער שתרת ותסי' כןשפ כמנ1שונפ_.ספריסס
 סמסר"י תמס ג'כ 13 6סורס 161סתחגרפ
 ססקסס סני' קיקי' ' מתורן וכזס.נענ ט'ק6רו
 סש3ם כ5 תסמים קונם ל6מור לו ססיכנכי*
 עליו עלמס 6ת ל6סור כמיטס . כ3 פ63י_עלו.
 סספיר קשמ ל6 לפימיי 6כ3 13 מסועכרתססי6
 ע3 חל סתסמי;ס מגו כולנ מטעס . סנררחל
 נסוף רכינו כמ'ם 6ריהיס. נמי ח3 סעולסכ3
 מס 6נל יעי"י. סוכפ יסינת 3ענין רמוכדחן
 סיע מי סו6 נגון רסעור ופריסס סכיתמתורן
 3רעת רסתינמ לסנין 'יוכל 63 _נקרקרו מוח3ן

 כל תממיס עליס ר6סרס סכתכ ז"3סרמנ'ס
 נונו טל5 מלר .ח3 רספיר כיח6 סכעולס6וס

 6רס כל ע3 נמי חל סכמ3 ע3 ח3רהסמיפס
 סלסון כזס סמתניתין ע3 כן תיר5ו ססתוס'כמו
 לתמוס ו6ין ע'כ 5! רף כנרריס סתו0'כתכו

 כעורס 6תריסג יסוריס תסמים .ע3 נררס חל6יך
 6יסור ע5 ח3 6יסור 6ין וס6 6ים 6סתססי6
 נתסמים- ר6יתח3 מגו כולל 6יסור רכוס לומרייס
 ע3 גמי ח3 סיתר 'סף6נעל

 6יג"ס_
 ל%ל

 ק1ט2 6לשעז 061 פירם ססעור סעורלסיעת
 ח3 44ך קסס סוכ 6אכ סנע4ש כ3 ע3תסמיסי
 6סת כעח2 6ישיס תקמים-יש~יס עלנרר0
5פרן. ס"ך 631 6יסה:- ט%. ח3 6יסור 6ץ 1ס64ים.

 כמי
 סתוש טתיוולר

. 

 6וסומ וסוי מסוכ4

 ע3 געי מ3 מסיהר כע5 על ו6יתח3 מגוכולי
 5ת31 %י- ל6- גמי נע3 ע3 דס4 זש64חריפ
 ספרפ 4 למ0 ע3ז תספימי י*נ6ת ו6מטס"ל6 86יינש עשג *ק4 וף שריס. וננמר6:מטופ
 3% 63-ס%ד סכע3 861כ.ע5 מסוענוש1לש-ס6.
 ט% נ55 סיך 5כי6'ן רפפיעכר(ש מסוס.סגרר

 ועי*. 66העהן מסאם -.ל6.:ף5 סעולסע3יג3.
 סח% 6חש 6יך ו6'כ 4 רמסוענרת מסוס.סנע3
 סכתג סרמכ'ם לדעפ- רנם3מ6 ר6סיןכטרי
 ספיר סכש3ס 6רס כ3 תסמים: ע3יס6טרס-
 ר6פר מסום כו% מסוס סתוס' ם3 תירןגימ6
 מלעזיו ס6ין יפר עלי תסמיסך סנ6ת כסג6רכ
 ם3 נמרן וספ*ר לו ס6סיל רנר ס6רמ06

 כן פ*רסי נע5מו וסתום' ) לרעסו ניח6סתו0'
 ל סיר5ו ס9ר 3כן. ז'3 סרמכיס סשרסכמו

 סייך 1ל6 סהוס' קופי' .קסס סטור לרעת6כל
 כ3 גן סקסו וכ6מת . סטור ע3 סתו0'תירן
 3עי3 ססנ6תי מס 3פי 6נ3 י ס6חרוגי6נרו3י
 6עשר פ3 ח3 6יסור 6ין. ר6מרינן רס6ר6"
 לחייגו יכולין 6ני ר"ין מסוס וןק ח3ספיר
 דכרי ניה6 רספיר עסייתס ל"ק 6יסוריכ4סט
 ע5 נררס חל 6יך לסקסות סייך 631סטור
 ע3 חל 6יסור 6ין 60 6חריס יסוריסת;מים
 מסומ ורק חל רספיר לעי3 סוכחתי רס66יסור
 תסמים על נררס חל כ6מת 6שכ לסעניסור6ין
 ר6ין 3ומר 61ין 6*6 כעורס 6חריסיסוןיס
 ס6יסור חל כ6מת רס6 6יסור על ח65יסור
 חל ממי63 סטצלס כ3 על רח3 כיוןוממיל6
 מגו רעלת6 כול3 מ;וס כע3 ח;מיםעל



 ותשונ"ש*.4הכהשה
 יב-מבחוריו ר' %ש

 6ריריק נמי ח) סעולס כ3 על חל;קתסמיסס
 6ל6 ח3 6יכן כול) מקוס כעל על .דחליכוון

 ס6יטור נ6 רמסיכן סעהס 631 לחידג6יטור
 סעולס גכ וע) רעלע6 כולל מסוס סכעל-פ3
 חל 6יסול 6ין מסוס סעוכס לחול מ)י ל6גמי
 . כעל עריף 1ל6 לעי3 סטכחתי כמר 6יטורונל

 עו)ס ם) מכתר כעל- רכ6 כית סעולסההכל
 סונ - מעי63 לחוך 6ישר כעל- ע3 רחלזטון
 ר6מריגן רמ6י: משס- מכ סשגס .לחיל:ש4.
 וסכ6 לממסס כר* לו רמסוענרת מסוס חלו53
 סעהם 4מץ ת5. סעוכם.וממי3* לחו3 מ5*ההמיל6 ע)י רח3 ט% "יסור מסוגז לסמסס מ5יל6
 ספיר חמח6 רכע3 רטל3- מקוס שו3ס ג3ע5

 -'ל
 ורו"נך.. סטור רכרי .

 רננמל6 ע15מ0' פ3י6ס לפי*י יכיניהא .-'.-
 כע) לסו 6יכעי6 עשנ כ64. כזיל.-רף ~.

 מיכי' כפק6 למ6י נייז מינז רלמ6 16יעעקל'עקל
 ו6מרס חכירתס וסמעס ככזיר סנררסל6סס
 6י )ס וספר ר6סוכס ס) כעלס וטמעס*6ני
 ו6י 6יסתר6י כעי ססי* עקר מעקר"מרת
 . 6סורס וחכירתס 6יסתרי 6יסו נייז מינז"מרת
 'טל 0יס סל6 לסו 6יכעי6 מ6י קססילכ6ורס
 כר6סוכס ע*כ 3' רפ מכרריס ממתכיתיןלפסוע
 יפל סיסוריס מן 6כי הע31ס כו' 6ומריסקיו

 והס" מסמסתי ות60לחלקו
 סיסוריס מן כעולס

 6יך 3סקסות ר6ין רסקסי סתוס' סיטתזלפי
 6ק 60 '6הרים יסוריס- תסמיס על גורס.חל

 רסוס מסוס כתוס' ותירט 6יסור על חל"יטור
 נעל חסמים על ר6יתחל מנר טלל"יסור
 נמי ח3טסיתר

 יטל עשכ 61'כ 6חויס על.
 מעקר רכע3 גימ6 ר6ס נייז מינז רנעילפסוע
 6יטור 6ין 60 סתוסן קימי' קסס סו) 6'כושקל
 סעולס כל על כדר4ך חל ו,יך 6יטור ע3ק3

 רסוי מסוס לתרן סייך 1ל6 6ים 6מתגעורס
 . כולל"יסור

 5ריך רסכעל פסק סמתכיתין רס6.
 6סורס 3חלקו מפיר ססכעל ו6ף לח3קולספר
 לחלקו יפר כמתכיתין ד6ית6 כמו 0עולסלכל

 כעל 6מרינן 6י 61'כ סיסודיס מן גטי)סית:"

 כיון 60 סיס1ריס מן נעולס 6מ"ו עקלמעקל
 סעו)ס )כ3 6טורס וספיר נייז מינז רכעלעשג 6ל" 6יסתר6י כמי סעולס כל על עקלרמעקל
 6יטור 6ין רלמהריכן רס6 סכ"ל לפי 6ך .51*ע
 ורק ססני ס6יסור חל ספיר 6יסור עלחל

 כי"6 כ%כסין סגי לחייכו יכולין 6כו ד6יןמסוס
 רכע) טמ6 רלעולס ממתגיתין לפשע ננ3ירל6

 )עו)0 6מרינן 6יך לסקקות ו6ין עקרמעקר
 ר6מרען ר60 1'%- מפיר ססכע) "ף סיסוריסמן

 דנע3 .כא3. מסוס ל6 סשלס כל ע3ר6סורס
 לשל מ5י כ%רכ%'0

 ס6יסור-

 סטכחתו כמו
 6יטור על מ) 6יסוי 6י1- ר6מלהש. רס6משי3
 סגר נויכ ר6ין ורע ססגי . ס6יסור מל.ספיר
 ו6יכצי מעתגיתע לפסיע סיעי ל6 461כשגסין
ועלמ"

 רכע3 כול3. וגל6 ככעל גלל ת)י6 ל6
 נכזיר סם*ס רנעי וס6 ס6יסור.. 3ח31 %יכעי
 .כ6יסור תלי6 ססני ד6יסור סיכ6 גי6דף

 גמי סננ 6יסור חל ל6 0ר6סון ו06סר6כון
 מעקר כע3 לסו 6יכעי6 ספיר ולק חלל6
 ולפייז ודו'ק. נייז עינז כעל רילמ6 16עקר

 ר60יסור מסוס כוס זס תלי6 רל6ר6מרינן
 60 0תוס' סשו מ6י לסקסות 6ין ספירח3
 מסוס לתרן וסו5רט 6יסור על חל 6יטור6ין
 60 מירי קסס ל6 כמי כולל כל6 וסל6כולל

 לכ6ורס רסנס 1'6 ח5 רס6יטור מסוס66חע*6
 סתוס' רסל6 סתוס' קוסי' לסבין 5ריךכל6'ס
 ר66חעי6 רס6 טנרו )8נ רף כיכמותכע5מן
 ססוכחתי כמי ספיר חל סעוגם כל6 ס6יטור6כל
 דספיר כלפגנ*ר לכן סכ6. מקסו מ6י 61"כלעיל
 ע3 כן 0קסו 66חע'6 60 רסקמו רס6סקסו
 66חע"6 6מריכן 6י מיל' כפק6 רמ6יסעהם
 מעכיסיס 6ין 6נו ורק ססגי ס6יסור חלרכ6מת
 כיון ס"יסיר כלל ח3 רל6 06 16 עוגסיןסני

 06 כין כלל חילוק ל6 סכ6 רידןרככירן
 מסוס 6רס כל על 6טולס רכ63'ס סגץ 16סכי כימ"

 חילוק י% 6יטוריס כס6ר רכס3מ6 6יס6סת
 06 16 רחל נינו6 06גיול

 נימ"
 כלל חל דל6

 ולזס חילוק "ין סכ6 6נ3 לעיל מגתכתיכמו
טו5ו



 כהבד1ריך נד' ש' ותשובינ שאלות םןט71 .~.24
 ן6יתח5 מננ ג531 6ישר , רסוי סתוסןחיר5ו

 6חריס ע3 גמ* ח3 ססותר.. נען מתקמיה.
(.

 - - 4וו'קן מסוס,גריס סעונם .
 סתוס* ת'לןן 5כ6ההס דסגס]. . סתוס' :., תיכן ע3 ע3ותר4. . כןפי6 ושי 3יח*ךלכ48"ז

 .סנמר", נגלסס
 כפטעוי

 פליך עץנ כינ . רף
 ש" עש 0שנ' 'סנקל6

. 

 ס)6 סנועס 6מלפ
 ,9' שכ3 ,ם)5. פטעס .תג5. ,היר נו'*%
 כוק6 '1ע6*_..(נ* כךס6'-דפם1כ _סג6 ומ%.ח4ין
 עי*ר ן עומכע ' 6מ46 ] ח,ינ - נופיס 4מיומטילם- המפיכס 4סמש* יק:לים6.כסחם 60 ו"טררתיי5

 גץ* פי3וג.
 קךיי 6מ4 -.%3 4שע כ*3 ש'._435.

 קיי סנ6 %9 סוי.-6יסיל ס"ס כ6 כול3 דסוי, מקנם 0ל3 .סשסץ תור*. %י. .61*כ.יעיסע %6* % _.ש% טךי סכ6- -יכ6יק,י.,מ6ליר' _ט%-ג5יסוכ_י%כא 3יסיר לן_.6טרען 6,1מל
 ופ16רס נכש5 ט%. .6יס1כ 6מר"ן 6%ע3מו

.
 .כשו וף כסטשת סתוס' סש6ן כמו לתרןים.
 0ו6 וסג6.נ6יס1ר. ויש3 ט' _ נ6יסוכ נו'ס,יש6

 ס6סור,ן ,מיקדס4ן 6ן) ק6מל פ5.ע5שמע43ו
 ננדר סשנ ויכ יעו%ע 6מל'נן-. סשלס: כ5'ע3

 6עליגן וקפ,ר ,סעולס ג5 עי46ייס
. 

 6יסור
 רמ6 סס -4מוסש סחוסי 1נכי נוף ]6נ5]ט)גנ
 נר%י זו . סי5 יחי 4ג6מח 3"5לקגן"'_
 ת-רן _מיוסכ טפיל סל3 _ 3פו 6ג3. .ס"חלוגיס
 סנמכ6- שסי' .3סנין 5כ-ך 3כ6ולס: רסנס'סתום'
 מסר שסכע. 6מ6י תקסי .3ופיס נמיומפולם
 ךומפולס סס*פ פליה 65 . מס מפני. סו6גול
 גל6ס לכן .. 6יסור ע5 ת5ן 6ינעל 6ין ס6נמי.
 66תעש6 60 .גסקסות סנמל6 מ5? ד3ת כך3י

 עך6 ח3 , .6יסור 6ין ו6עליגן רס6_ מסמעד50ר

 טגי מ"יינין.'16תי ר6י) ויק ס"יסיה ספץי,?י
 מ3י 65 ומסוזס %3י3 ק0וכתתי כמו,ונס'ז
 ת5 ס6ינצל ר60 66תעז6 וס6 3סקסו6.0ם"ם
 ותיוכ , כמפוכם סיפ6 סנמל6 - ק6מלופפיר

 סנמ' פריך ולכן ק'ם מתיוכ ועפ'ר ח5רס6'סור
 סמכועס תל _631 סו6 סיני מסר מוטכע6מ6י
 תירן וע"ז חייכ. 6מ6י כמפורם 6פי3ו 61'ככ35

 סכ6ו כ6יסור ע33 5וסור 6מליגן י כיססים
 6מרינן 63 ע3ש עזי סכ6 נ6יסורמ36יו

 יעיים_
 דסל4 סמים גנד סהוס' רכרי שס 63רל,ני*ן.
 3ל4 ע3מו ע8* סכ6 נ6יסור ר6מנףגן.
 רססטעס מקוס כסכועס דווקה וסו6מרינן
 ד6ר 1ור46 דס6 סל6סוגס נקגועס ת3י6ססנייס
 קחימוחנ נ65 גט5ות *ג3 ק63 ם13עס6מר
 כ5גן ח3 סו6 מס ומ0מ 5נשע ח5 65.ט1ד6י
 וסתימוחש נכי3ות 16כ3 ם65 סנ1עס. 61מהספ_י4ג
 6ע6ר %5ייס קהר* 601 ט%. .משססו6

 נכייאצ ע5 נעי ח3 6סחומות דח65מליגן.]גיע
 נני5ו1נ ע5 3ח31 מ4 ד65 סון 6יפשממי
 סו* 6חד רריטר - ניון סחומו* ע3 נש יח63%
 יש3 קחומות רע3- ויטלים רפ3ניגן רכיע66ר
 ניקע- ג6מפ יש3 65 ננעוסוע5

 סככנ מעי
 קחיעוח4 דע3 5ומר יותר וסנר6 דח3 כ6551יכער סנר* ס63מניק_לנ6ר 6נריק יקירי ייידיסנ16ן
 חנף סנ6ו 6עפ"י יש5 63 נכי4ע וע5יחו3

 כתסוכופ 6ית5 רסנס 6חר :נרינור.60סוין
 רןנשו נתסוספ ונס לז טימן 6ס*עמסר5לת
 ר% כ6ימ6 ע4 6נשרס 6ת 0רי 63סחונ16מר
 נ16מוך דרוק6 ס6יטור טיחפוכננדנר 6מס6וסוה
 כ15כה 6מר ד65 ו"מליגן ה61 כ*מ6 6תסלי
 כו* סתפסס מתמת זס ס3 נורו- ךעיקרמ;חש
 6כ3 כ15ס 6מר 63 ס6סור כרכר סיתפוס1ג3

 גמור- גרר כ6ן ים ע)י 6סורס 6פ סריכ6ותר
 ןסדיכול- ר6ף ג6וגיס מתכי חזינן 0לייעייס.
 תת3כב 3ספרים ס6פסר סון כן 6עקשי 3כ*6נ6

 6הנ ם6מר-סכי ונכיו ונהחלת רנריו מסוףדככיו
 נרכור- רכריו טסייס 6ף מסגי סונ ע5י6כערס
 וכתת3ת: רנריו סוף מסג6 ד3 6מרינן מ"תס6סור
 תת3כה )ספרים ס6פכהה סשה ו6יכ ג6סומרכריו
 ו6*כנ גכי3ס 50 רכריו מסוף סתיטות ם3דנריר
 סי*ך רכריו תחלת 6כ5 דכריו. סוף מסכ6 ר5למ6
 יכו5 ;תוטות ע5 6כ3 נכי3וה ע5 יתו3 ע6קיימ6
 כרים- סר'ן . מרנרי 6נ5 . סמסרלג"ח קפסקכמו
 סר"ך רכתכ ל6סוגס כקוס" גר6ס ע"6 כ" רףגרר"ם
 כינ ע5י 6סור זס רכר י6מר ם"ה סגררעיקר

ססתשסו



 יב-3שבועתיו . ד' ש' "שניתשאייתמשה
 גדר (סו סתפיש ם63 כק 5חר כ1כרםסתפיסו
 כעינן ססתפיסי דהיכ6 6ל6 כחורסס6מור
 וכד6מרינן ס6סור כדככ 1ל6 סגרור כיכרקיתפטו
 ט' ידור כי 3תל6 סתיס סגושת פרקגריס
 חל סגדר_ 6עפץי כלומר כנ1ור כרכר סידורער
 כרכר כעינן יתפסו 06 מ*ע . סתפטס3ל6
 ק46ן6ס סר'ן מדכרי חץנן 86כ , ישי'קסנ1ור
 -יתפוס 06 נרע מועיל הש . יתפוס סיס4.
,ששי כפני ססלמין ס6ף , נל5 עהל ל6 ק6סוגפקוגכ

 מסוס .6כ5 מועי) סיס . התשס _%*
 סת ו6יכ , פירם ל6 : מ6ס נרע עהתפ*ס..4*ינם

 גכיל)ת.. על; לחג 651.פ% גיון;ומיסור'ט%

 דננר סו3ר רסלין כיה כע*ל הג%היס"לי4: דגיי נוף- נ6מת. 6כל סחיעות.* עי נמנ .יחי*מנק
 ססתפיסו דסיכ6 לסרק מלל סתפמס%..3ל6.
 ומסיכן, ס6סור כדכר ו63 הנדור. -כוכרקעען
 כדכר סידור ער לס' גדר ירור כי מדכהיכ'ג%6
 גדגר ונותפיס כך סו" סר*ן לם3רתסגוור
 ככר' ד6מר דכיון קר6 לריך ל6 דנרתסרסנ11ר

 כקרכן נמי 6נור כי נדר סוס 6סירז*:עלי
 קר6 ווד6' 6ל6 מיכות נרע 1ל6 ק6מר5טופ
 6ל6 6ת6 סנדור לוכר ל16 גדל .ויורדכ?

 ססו6 כיון כ6נות לי וקספ ס6סור, רנרו5עוק*
 להר'ן נוג'ל סתפסס כל6 חל דנרר פסק -3ע5מו

 י

 דלעילס חל ל6 ה6סור 3דכל סתפיס ד6סהמר
 ל6 מ6ס גרע ד65 מסוס חל כעיש"ר וסתפים עלי 6םור זס ככר 6מר ד6סןיכמש

 נלדור סנץ.6 מן דסכי6 ור6"י%גלל*
 ככר ד6מר סיכ6 .קר6 56טריך דולמ6מאד-,ץ'

%, חדר דכסר ש ממו מהגי ל6 חדר כככ4ך.!)ג
 ס6מור 3דכר ססתפים סיכ* מהנר י6י9- כנדריס,פ"כ סריטכ"6 כסכרת 16 רחסג6
 וסהורס גכר6 כ6יסור ס6יסומ'.טתלס

 נזמוס חל ל6 ולכן . ועיי"ס חפ65 6יסור-שמשוו- סנדוי נדנר סירור עד גדר .ידור .ני%ה
 סתפסס דכל6 ממוס 60יטר כל עסס?הא(פיקשש

 ל6 6יסור לסון 6נור ול6 .זס ככר 6מר.6ט
 ככר 6נור 06 6כל סו6. גדר 1ל16 כלוס6מר

 סוף רדל לתסכי תזיר ככסר עלי 6סורזס
 פסק סכ6מת כנוו נ6סור רכריו וכתחלת.רכריו
 רפ ממנחות סרק דכרי על לי קסס-עוךש . הלל וכמהרלנ*ח רדכ"1 כתסונות.

 סנ34 סג6וניס לתרי וסיעת6 ע*6קיג
 ססעורי' מן נונהס עלי סרי ס6ומר ססד6ית6
 נרלו 6מ6י כנמר6 והשס החעיס מןיכי6
 סקעויי' מן 61מל רכיון רק'* ופירם עמוופתחו
 יודטנ - ד16ס כלוס לסכי6 דעחו ר6*ן -6עריק
 6מב- וטרצ . יעי4ם. הםעוריס סן סנחסם6ין

 6מר- ל6 6כל. מנמס ד6מר 6ל16שר6'..ל'ס
 ו6יג4 ט' כד:ס.ל8ם סס כתוס? ועיין ליןמגחס
 דמנתה מסוס פירופ מנחה 6מר 6כלונרטי'
 םטב כל6 גכי)ב. כל3 טייך - 1ל6 ל5עוכיס31וק
 קרכגווב מעקף סלכונב כרמנץס ועיין עשכ.ו3כינס
 סלכס י1פרק.

 ע-

 ססכי6) נוס מם3ס ככסף
 מגח)ש עלי- סרי ז*ל - כנכנסת מהר'יכסס.

 ססעולי* מן נונחה עלי כק6נור.סכי כי-סשריס
 נס6לו 03'6 מגחס - ילטנס סנון כל6 מנחס16

 כררך עדר סויתי יודע ס"יצי 6ילו ו6מר6וחו
 סמקריכ" כדרך לסקריכ תייכ זס סריהמתנרביס

 דסוסך נומק כנדרו 6ין קנדר כסעס 6ע"גו6ף
 סותר הסעורימ: נון .וכם6מר ענוו וסתחוגיר
 סיי,י 6תשכ כם6מר מנח: ע)י הרי סגררסנדר
 נרר ם3 ספתח ניטל סנוקריכיס כררךטדל
 סרי 6ל6 הגרר כסעת 6נור ל6 כ6לו ליסוסוס
 קשרינו נונחת כם6מל 6כל . לכדנ מנחסעלי
 סייעך יודע הייתי 6ילו 6ת'כ סיימר 6עפ"יכתויו
 פמי2 לסכדיל 6פסר 6י סמקריכיס כררךנורר
 הר4 ולומר סגדר מןהנדר

 6מנף כ6ילר הוי

 כו4 כדכריו נונו; 6ין כתייו ומנחת כתי'ונוגחת

 כנכנסת סמסר"י ומדכלי סתום' מדכרי חזיגן6"כ
 מסוף דכריו תחלת לספריק ר6פסר סיכ6ז"ל

 נוהני .יסי' נמי כגרר ס"נ 6'ג מועילדכריו
 6ס. 6פילו 6"כ סתפסס 3ל6 גטעיל דהלמוןגיון

 ונקורט ו3שע. יועיל גמי ס6סור כדכרסתפיט
 פירוכ1 לתלן כוהחלס גקריס סר'ן דנריסנתרן
 ע*6 כ*ס דף כתנוורס ז"ל ל0רמכ'ססמסניות

נתיספת6



 כהעצה. -.*צ
 נהנחרהיך ד' מ' ינשוטת. שאיית .

 רכי 61מר כו' :הלס 11 סל ולרס ס6ומר.גהשס
. סיי* ול6 סלמיס זו טרי ו6מר סה61יל.יו0י

 ולרס 6מר מזר 6חשכ ס6מר מזס יוהר טגתו
 סומכין 6ין ריכוו -כרי חוך כה*4י6 ו6עפ*יסצולגר
 תוך ניריגו ססעקר )פי ר6קון ןנור -על.6ל6

כוי-

 ומימר כמקרים זולפו -ומי נרנור ונור.
 סססס 1%1 . ומנום ומקוס עכו'ס 1עונך,1מנרף
 . כנוף 6ותן סעי*דנריפ

 מקדים 6כנ סנמרי
 וכסוף סזס- נמקש סנחכ6ה כמו סו6 סרייומימר
 ישיס ומכךש ענו'ט ושנר מנרף סגי6י:גדריס
 כץ תהצי3 ל6 60לס ססונרס 610 ספנין'וזס
 .536 וינהו כיי סוך ו6פ,1 חנ6י ותוספפישרס
 ומימל,מקהים

 סלי
 3כ16-ט' ם63ר, כמנ סו6'

 סרחט מס לנשס 3סימו חו'ע כם'ך ועיין"שיס..
 ר34ור כרי _תיך סרי 6מלי עיכ פמנ והימנשס-
 ס6ילת כיי ומו לר3 חלמיר ס6י)ס כוי חד:סף.
 תלמיד ם6ילת .כרי לר'י ליס לית כי לתלמיוהשהכ
 י(ה.כ ס6ילת כןי ונפס רכי עליך מלמם'לרכ

 וגוי חדק סרי ליס . 6ית עלץי קלוושלתלמיר
 רינור כןי י4ך .5רהור יכ) לתל3ניר סרנש6ילת
 כרי תוך לחזיר- יכול נ"כ ונסקום חזיגן6שכ.
 ריניר כרי ותע4 זש5 סרמנ*ס כתנ ו6יךלינור
 * ישי"ס לחהר יכ) ו6יט .כויטר ל16נסקרם

 ונס סגע סרמנ'ס על - לי קסס- עורזלסע-ר
 תווס כר"ס עשנ ס'6 רף נמנחות סשם'ע3
 תווס ע4 סרי 6מר רסכי וז'5 כו' סחולין.מן
 ונר רכל סחולק - מן סכל גתחייכ סח1ליךמן

 ו6מר סדר וכי סוצ5ין מן 6ל6 כ6 6יגוסנחוכס
 ו6סילו ניס סרר מ5י- ל6- סמעסר מןלחמס
 נננל ר6מר לכ*ם מיכעי6 רל6 ויכור כריסיך
 ר6סון לסון חפום סנרונרות מן גזיר סריגיגכי
 עמו וסתחו גרר ליס רחסכינן לכ"ס 6סילו6ל6
 מיסרר מ5י 1ל6 למיסור רכעי לסכ6 רנוי)6

 גמי ו6מריגן לסויוע כמסירתו .)ננוסד6מירס
 6סלי סג* זעל . יעיי"ס כו' כנרריס כתר6כסרק
 ל6 למיסרר נעי ר6י רכסקרס רפסקורנרכי
 כלי תוך כסקרס ר6מריכן גוסינז לגויסד'מ5י
 סטעס כחכו וסתום' רמי כדיכור )16דינור

 וקסס )סריוע כנוטירתו לנכוס ר6מירסמסוס
 כמגחוה4. סנמר6 סריך 6)ו6ילי

 עז6 קשג ןף
 מ5* ל6 נסקוס ה6 עמו וסתחו גורו6מ6י
 60 סגמר6 סריך ומ6י תוכ'ך כללמיסור
 לייסכ וגלפע'ך רמי. כריכור ל16 תוכ"ךנסקום
 ריפ סנו5 סםשך קוסף דנרי גתרלומנךרס

 ל16 תוכשד רכסקרם ססים נק מקורלסרמכשס.
 5ר 6מר ע*נ ני רף תמורס ננמר6 וסגסכ*ד
 . עסס .ונרינורו מעוס ממיר תתגי 65 לתנ6ל'י

 מעשש- עוס0 ניי13רו ז'ל רםשי וסירםמעסס
 גלפגנ18י י(רמ3*נ4 6נ5 . קרסיס ממ1לע, .סמוסס

 רנכי מסולם- סו6 6ל6 כרס* ל6 .יסנורמהו*
 ר65- כיון מעסס עוסש ונריטרו מסוט.סם*ס
 משסס כעוסס סרינור סוס ומסיס לחזורמ3י

.דוללו-

ל שגיד לחזור: רמלי סיכ6 רכל -ד3ר ם5  

 ל6 רסרינור מסוס כמעסס סוינור חקוכל"ר
 כס 6ין וסמתיקס ס:תיק 06 6ל6 כלוסמועיל
 6'כ תוכשד לחזור יכול 6יגו 06 . 36למעסס
 קוק" לק'מ ולכן סמעסס סו6 נצ5מ1סרינור
 0סנך סססירום לי גר6ס ולסטץך סנזל.ססיך
 סי6 סרמנשס רנרי נזס לתרן רו3ים ס6גומס
 ילסירוסו ר;" סירום על לי קסס רנ6מתעיקר
 רסירום רס*י ולסיטת כו' לתג6 ר'י רחסמ6י
 6"כ. קוסיס מחולין סעו:ס מעסס סוסימסי'ס
 מח1לין סעוסס מעסס וסוס מיגי' גסק6מס

 3,ה1 6ין קוסיס מחולין סעוסס דסמעססקוסיס
 ס6מירס 6% ס6יסור ר6ין 6יסורסוכ

 6יסור 6יגו סו6 סקרסיס ע;יית 6נלססמירס
 קוסיס מחולין סעוסס מעסס רחסינ 6ף61'כ
 רל" עשז לוקין 6יןמ"מ

 ר6ץ כל5 6יסור סף
 יין .וזס 63הר ססמירס ס6מירס 6)6ס6יסור
 ר5שי כפירוס לפרם מ5יט )6 ולכן מעסס6
 לנמנ ססירסתי כמו סככון ססירוס 6)6ז')

 יט5 י6יגו כיון מעסס עסס וגריכורומסוס
 כ6חל וסימר סיכ6 מעסה- סוס ומסו*סלחזיר
 חסיכ ולכן לחזור יכול ל6 כתוכ*ך לחזורורו5ס

 ורוזק.נועטס
 כעלמו סלגונ-ס יס, רכרי על )סקסיהך4יין
 נס"6י



יך4כ~בנךקךריך ר' מי' יהשונות שאייה - -מעטה

 ססמועס מפי כת3 תמורס מסלגיתנס'6
 -6ין מעמס כסן ס6ין ל"ת מ5ות . סכללמרו
 6ת ומקל3 וממיר. מנסכע חון עליסלוקין
 מעסס כסן סיסי' 6פמר 6י "לו כססחכירו
 סרמכ"ס מרכרי ח1יגן ,61"כ עליסן ולוקיןכל3
 לסק5ות 6ין כלל. מעסס ט 6ין ותשרסוש3
 סקסס רנל6"ס- סנ31 -נעירום,-. תלי6 רל6ג1,
 כנמר6 6מריגן דס6 3תשס ויע .נמ,ךמוחרן
 ע5ס וכריכורו ממיל עחנ* ל6 לתג6 רקו6מר
 מעסס -ט ס6ע רסט נהנ )מט %כטעסס

 ס%מ כזס. -סרניס וככר לוכרי-ר'י1ל6יחס.
 6כל כוכריון. יעץ'ס סכירית מסלגות יעגפרק-
 קסס 3כ6ורס רססם עירי קעס ר63 ל*-גר6ע
 6' פלק כלטת כסלכופ,. רפסק סרמכץסע3
 ל16נו סיסמיע 5ריך טלן סכרכות כל 1'*כס
 כ*ן י65 ל6זגו ססמיע ל6 ו6ס סי6מרמס-

 סס מרן וכתכ כלכו סכירך כין כססתיוססו5י6
 כין . כססתיו ססו3י6 כין סכתכ רכיגו_מלסון
 כססתיו סויי6 סל6 ר6עפש מסמע כלכוסטרך
 ססרמכשס מרן מרכרי מסמע 6שכ יעיישםי65
 על קסס 61"כ רמ* כריבור סרסור 0וכרזש3

 סלכס פ'כ סכועות כסלכוה רססנןסרמכ*ס
 וס~י6 וטעס 3ססנע כלכו נמר 06 וכןי'6

 מותר זס סוי נלנר סיס סל6 רכרנספתיו
 סמעון 56ל י6כ3 םל6 לססכע סמתטין'כי5ך
 מותר זס"רי

 ל6כוי
 ס51י6ו ל6 ססרי .ר6וכן עס

 כ3כו סמשן סיס ל6 ססרי סמשן ועסכספתיו
 סרסור ז'ל סרמכ'ס רססק כיון 861כיעיי"ם
 רמותר 381 סרמכשס פ0ק 6מ6י 6'כ רכרכריכור
 כספשו סו5י6ו ל6 ססרי ר6וכן עס63כול
 לס0וק' 5ריך וסיס רמר כרהמר דסרטרגיון

 פסק כ' סלכס -פשר נרריס וכסלטתד6סור.
 כמו מותר סוין ולנו סיו 6ין ר6ס סכינ"כ

 כנוף 6כל . 5שע ונשכ יעיישס כסכושתסכ6רגו
 רים 6מת סן לסכין 5ליך ז*ל סרמכ"סרכרי
 משמ פ*כ כ"ו רף רסניעות מם'0 סוכחסלו

 מלקיע כו ליס וצכר כנסכע מסכחת 6יךקסס
 ס63 לטעין יכ31 רס6 ספק סחר6ת סויס6

 סתר6ס סמי' ל6 הפק וסתר6ת סוין ולכי פיסיס
 רזסו לתרן: נ'ל ולכ6ורס . מלקית מסכחפול6

 סוין 31כו פיו היס רל6 תוכ"ך 6מר 06רווק,.
 ריגור כרי ל6חך 6מר 06 6כל ומותרן ג6מך16
 ז") סרמכ,ס ססק סכ6מח כמו מוע*ל6ינו

 .י'ח. וכסלכס יש1 סלכס פ"כ סכושת.כסלכות
 116 כ'מ' 6חל ו6כג תוכ-ר לחזול יכונרכמטעס
 6מר ר6מ. סגי - רמ6 סשנ 61שכ כו לחעריט3
 ג6מן "יע סוין 1לכי . פי סיס נל* כ'רל6חר

 סתוססת6 מדכרי 6כ5 מלקומ. ססיר )סוממגחת
 ג6מ1 כפ*ו סתס ר6ית* 6יסג6 מסמעדעסמע

.ע-

 תנ5י, ו6מר גררס 4' 6מרו ט% ע5מו
 נתורישוכסני4 ו6ית6 ן 4 סימעין נלכרסיס
 61ער' 6חס גזיר' 15 6מר ר'ע 6מר נו..כ'651
 שכת "'כ יעיישס לר סומעין כלכו- סיס.תנ6י
 מרכתכ ג6מן גמי ריכור כרי ל6חרר96לו
 כיס ססירפי סר6כשד לסיניום וכסלמ06תס.,
 לחגכו ונס6לתי כ4מר כלכו סיס תנארס3סון

 ס6לת כעגין כך6מרינן תנ6י 6ותו עאוסתירגי.
 ל6 6יסו ו6מר גררת מי דסכי 6רעת6חכס
 15, יושל מ0 חכם ע-פ סל6 ר6י3ו לי,וסל*

 רכריס 6יגן סכלכ רכריס סל6 סכלכוסתג6י
 סתל6ת סוי 60 סתי0פת* על לקימ שרוסוולפי
 לומר רניכל ככ'5 .ספק

 כמו.
 סהו4- סכתנו

 6ין טכ3 6כ3 כד'ס ע"6 מ"ק רף.מכרטת
 ס6כלו דנן ר'י *מר סיס מכ6ן ט'מזמטן
 6וכ5 וסו6 ססתיס מן סג6ס מודר סיסו6חד
 ר6ין רגסי לזימון עמסן לס5טרף יכו3מסלו
 עמהן ל6כיל ר6וייס סס עמסס -ל6כו3ר16י-
 סלסתן 06 336 גכרי סל מסת סגזסר לעגיןוכן

 6עמ*י מ5ערפין 6ע מזס זס סג6סשרריס
 ל6 מיסו רססת6 נררס ע5 3יס36סיכוא
 ל'ג רף כגיעין סתו0ץ גתכו וכן . יעיישם6יתם4
 זמן כל גררו על 3יתסי3 יכי3 סס*הנר6עפשי
 נגרריס סראן כתנ - וכן חייסיגן ל6 6יתמי5דל6
 סהו0סת6 ע3 קמי' ל6 יעיים. ע*ם פ"סרף
 ומפיר לסכי הייסינן ל6 6ית:י5 יל6 זמןרכל
 מסנס סכסף לרעת 6כל 11ר6י, סתר6תסוס

ספירס



 דן ש' ותשובאשא6ת כ2שה .28

 חכס כם6לת 163 רסתוספת6 כתוספת6קירס
 וסו65תי כלכי סיס תג6י ק6טר סכי 6ל6מיירי
 ספק סתר6ת סוס 60 קסס 6'כ כלחםכטפתי
 ע3 לם316 לתכס. ילך סמ6 חייסיגן רל16ס6

 ה3י6 זס דסיתר מסוס סכועתו עלגדרג-6ו
 כל לסכי תייקיגן ד33 6מריגן לק חכסכספרע
 ת3" רסיתר סיג6 06 6כ3 6קשש3 דל6זמן
 קשה ולנו-טוין פיו סיס קי6מל-סל5 כטןנר
 סכסף על ט קסס ועוו לג16כסנ 51"ע ספקסוס

 .ךוס631הי כלם סיס תנ6י ספילם' מ6יטסנם_
 ס6%תי 6ע דרוק6 מ31כיו מסמע נ3חסנספפי,,
 סרמכ*ס לטיטת- סל6 . ;'וקס0 נ6מך 16-נם9ת*

 ומשיס ק.: לתרן %פעיר- 93 . וע.,סרמנךס, דמטמע.מדכרי כש. גמ4-נ6מן פירןאף-;כ!6.
 -כסלטפ טץ כפבק למלך סמסגס קוס"טערן.

 סער5 כפרק - סתונו' כתכר דן הלכסטג0ררין
 יסתר6ת חמיכ( רל6 געסס כך'י טוכ ש;41
 נרול קסינ למפרע מילה6 ר6ינ63י סיכ6סטק
 כפרק ססום' סכתט כמס ועיין סתר6סנסטת
 סכיר6 . רל6 יגר6ס ר"י כנ'ס משו רף רופן4*65

 . יעיי'ס 51"ע סערל 3פרק- מכתכ סחיל1ק3יי

 ]-ך, גינמוחררף סתום' יכתט וס6 לייטנוב441וה
 ספת סתר6ת- חקיכ רל6 ע*6 פ' ן .-
 כסעת גדול ססיס למפרע %למ6 ן6ינ63יסיס6
 6גו ורק חלכ , %6 רווד6י סהס דוק6ר"הל6ס
 זס על ל6ה 06 סו6 עוגסין נר 06מסופקיש
 ננרס סתס 6כל למפרטהי. מילת6 6ינל6ימסני
 ו6ז)יק וי'ל כו' ר* ד"ס כתום' עיכ מזודף
 רסייגר נזמנן קערות % ממני6ין רונ :נתל
 כש לתרן התוס' מ5י. ל6 6חר ויוס .ישננגי

 כ6יסור סו6 כפק וסכ6 מסוס כיכנוותסתיר5ו
 סגיס נ' ער קערות נן 4ני6 )6 רסמ6-נופיס
 ל6ים סמוך מופל6 סו* ל6 ר6כתי וגמ65 נ'"1
 שסגי , ל6 ועשו כלל סקדק סוייל6

 ד6ינ63י-

 לתרן ס5ליכו ולכן מלקות לילקר למפרע%לת6
 . ודו'ק סנ'ל קוסיתי ומיוסכ רונ כתרר16לינן
 יעלין חקשס 0חילוק ל1ס ר6י' לסכי6 ליוגל6ס

מבהוריו
 מ6י קסס 6ך נו' תימ6 וכי כר*ס ע"כ יי6דף

 רוכ%. כתר 6זלגן ל6 6י ספק סתר6הפו סוי מ'מ ס6 ליס רנרקיגן תימ6 וכיק6מר
 קסגג ולכ6ורס יעיי"ס סתר6ס דסמי' קסכרוקמ6
 סתר6ס סניס דקסכר לתלן ס5ריכוד6מ6י
 סמיס ל6 ספק סתי6ת רקסכר גימ6ולעולס
 תימ6 וכי ספיר סםשס פריך סגי .י6פי6סתר6ס
 סתר5שצ ש0 ס6 לסקסות סייך 1)6 ליסדכוןךגן
 כיקיתספק

 סתיס-

 כת3ו נינמופ סתוסש וס6
 סתל6ש קייך ל6 למפרע מילת6 ו6ינל"ורסיכ6
 כסעון -עשכ 6ל6 סכי גימ6-' סשנ 61שכספק
 ].ספק דסכ6.סל3

 ס"ך ומ נע5שן נ6יכשרך .
 וקסכב 5תרן ס%יכו ולכן למפרע .מילת6.*נל*

'(-- , . 
 ~ן '. - ---ן סתי6ס'ווושק.-. טתיס י .

 שרומל4י על עיימס קיסי* . גמ1 ניח6ו4ישז
 ני,ק5מי ד6ית6 זי5 סרמנשס וע3 ' --

 -6טי דרכ מימל6 סורר נןפוק
 עלס יסקקס.

 6יגו ו6מו רו5ס 6כיו סי0 סו6 מתטת6ג6
 מימר סכרין רו5ס 6יגי 'ו6כיו רויס 6מהרויס
 עמך ו6פי( לך מימר 6ת6 כרין עמד םל6עד
 ל% ריע גנמר 06 6כ3 ריגו גנמר' וכסל6כיץ
 ,ישושס

 ממריס כסלכות פסק דל סרמכ9ס וגס .
 ס)כי ז'פרו

 ו6מו 6כיו ל1 מחלו ו6ס חן
 חן 0ו6 םל1 ומקיר פטור רינו סיגמורקוסס

 6מת סן עליו קסס 961כ ססכ6תיסירוסלנני
 וס6 סג"ל סירוסלמי מן מקור )1 יכ זססרינ
 קוטי' ומחעת ימחול. רילמ6 ספק סתר6תסוס
 ממס סיפך - לפרס ז"ל רס9י רסוכרח נשלזו.

 פ"ה רף סגחגקין רכפרק 1'3 סרמכשסמפסק
 כו ססתרו )6חר 6פ ומורס סורר כ5מכתנך

 למחו5 ר5ס ר6ס וקלקל וח1ר וסלקוסווקלק3.
 נסכש תל: קסכתוצ לו מוחלין לנשד סני6וו63

 קיד0 ררוק6 מרכריו וגר6ס . יעייס כרותפקו
 מססכי6ו 6כל למחול כירס יס לכ"דססבי6וסו

 למחג נירס 6ין ד4גו גגמר ל* סעריין 6ףלנשר
 כו ותפקו ס6מר ספסוק נתקייס סכנרלפי

 קורס רדוק6 לקשמ לרקשי 6"כ לכ'ד.כקכ6תס
 סרחכ"0 לקיטת 6כל למחול יכול לכ"רססכי6ו
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מומכחוריו י' מל יתשיטתשאייתימשה
 כ6מת 6כ) . ספק סתר6ת סוי 60 קקס.ז1ל
 דקודס פסק סרפשי כיון קסס נמי ז'ל רס"על

 למחול יכ1ל כו ססתרו )6חר 6ף לכ"דקסכי6ו
 כמו משכ 6)6 ספק סתר6ס סוס 60 קסס:ניכ

 ממיס . ל6 ספק ד0תר6ת דס6 למילסכחכת*
 נופ*' כ6יסור סספק ד0יס סיכ6 6ל6ססר6ס
 מועו3. 6יש למש3 נגחו וימ ד6ף סכ6."3)

 60יע גמ1 יועי3 ל6 וסמח*לע )סכ* מנ*56*
 _סוס ולסכה מועיל ל* ה ג% 6וסור'סיע
 רסנס מ5ועפ פלי6ס נשכ , נימ6 וכהינוי% . - - ן . וולעו. וור6י סהל6ס . :.].-

 .~..ן

- 

 ל'* 6מר עשכ כ*ב דף מטס כמסגת

 נמלי6ל נן- תגכיוש רז מל חכיריו. מליוח*וו
 ל6 6מ6י ת6מר ; ו6ס סנרע סמ16ר-וסקסס
 יסנן כלישת חייכי ד6מר רשע מדכריפמטיס
 םל כשר תסוגס ממס ס6ס מ' מ)עת .5%1
 )6 60 תקוכס דממס עממ6 )1 מוחליןממ3ס
 6לנו6 כריתתן מירי נפעוו ל6 תסוכסמסר
 עמס כס)6 חנניס דרכי .ר"ח מל חלוק:רמיק
 פוטרתן תטוכס חסוכס כסטסס ד6י ק6מרתסוכס
 ס6ס ק6מר סכי קתס .לסטינ יז מלקות.1)6

 6עפ"י ל1 מוחין מע)0 קל כ"ד הסוכסממי
 פסיקס 63 רקמס 6ותס סכן וטון 3קס.ם63
 6ותס מחיינין לפיכך ס6ינס כנוו 0י6 וסר*ליס

 מטס נקל6 6ףמ)קות
 חסוכס.

 כסתי סוס 1ל6
 לקנל ע)י1 סמוטלת וסגרת 0נולהיתרקעוה

 כריתוה כנורי נפטר דלקס עכ6 ולמולס זר 6יז-זו
 רכ* עליע פלינ 1ל6. ננו3י6ל כן חנניס כרכי'

 סלסון נזס דחס 0' וסנולחמות כל).מקיכ6
 ם63 נטנס 6ינס סתקונס זר גס סכותנ6מר

 חנג"ז כרן מקינ6 רכי 6י ריר6י. כתקנס.ג6מרס
 ר6י רסמיות מתי כ6ן לנו ס6ין פקיעס.ס*ל
 6ילעריך ולמ"ה כיס נותקיינו6 ל6 60מכית
 סתסונס 6ין תימ6 6פילו תסיכס כ6ןלל6דטרי
 נוכפרת ססמ)ק'ת סן רסשו6 קתי )16מכפרת
 סגי ס") חנגיס כרכי עקיכ6 רכי 6ל6ושטרת
 נולקות ככ)ל יסנן 6נו6י כריהות חייכי )י0-קקי6

 גהיוכ ויענווד ילקס טל6 6ינורין ו6ין"רכעיס

 סכל כשר מיתות כחייכי קעוסין כמו סכוכרת
 ו0כ6 כחמורס נרון מיתות סתי מגתחייכנר
 כמ)קונב 6ותו רנין 3פיכך 6נול סדר חמולכלת
 סכלוב מיחלין נועלס ם3 כשד תשכט מקסס6ס
 מנסו- 6ין קסגרת מיקל מלקות עוגז סכןוכיון
 כחמורננ נדון ממע חמור ונולקות נשרמונם

 כ1 יתקייג4 סל6 6פקל ססלי סו* ק5קסכרס
 ד6מליק וסיינו מקיכ6 לדרכף לפרוסס 5ליךינ 3מלגךפ. 13 ו6תכו מ)מיניך למיגי מקיכ6לגרכי- רממרעי )ימכי ולסנך ל1 מוח)ין ממלה םלסכ*ו
 ק6ס מעיקל* כך6מלקע לשלמ דרכינ*כלטג*
 'ו3שך 5ר - מוח3ז ממלס ס3 - ג"1 תטנכסעסו

 וסני6ס.6מך) חט6 כל מל לנו ימשל ממלגגסי
:,,.

-.. 

 . . , . ימייס* מינ ., -
- ל  לחוש. יווצן: ר' סערך סנשל וכייגורלס41 

 סייך ול6 גמלי% כן חנגי6 ר' ע5 חכריוע)יו
 ר' מד6מר: עקינ6 ר' מן רפסעיסלסקסוגג
 מן מלקות ככלל ימנן כריתות חייכיעקיכ6

 לטן. מוחלין מעלס ם3 כ*ד .תקוכס מ:וס6ס
 65 . תקוגס מסו ל* 60 תקוכס דממוטממ6
 ר' מל חלוק מקיכ6 ל' 6לנו6 נוכריתתןנפערו
 ק6נול תסוכס- עקו כסל6 חנגי6 רל'חנני6
 נולקית 1)6 פוערת. חקוכס חסוכס כסמקור6י
 תסוכס עמר ס6מ ק6מר סכד סתס לססיכיע,
 םל. נכ-ר נכח.. יס 03ן נויח3ין ממ)ס סלכשו
 כלל נחט6 סיו סל6 כמי 3סס ) למחולנוע03
 ח*כי. ,כלי. גמלי6ל כן חגגי6 ר' ר6מרוס6

 דמלקות סיינו גריתתס ירי נפערו קלקוכריתות
 סנולקות- ככח 5יך 6כל ולסכ6 מכ6ן לפטורנוומיל
 חסוכס רק. כלל כחט6. 0יו מל6 כמולסעור
 ם)6 כמי לפטור ככת יםכלכך

 סיר-

 כחט*-
 סו5רךך ולסכי כ)ל עקיכ6' ר' מליו .פלינ 1)6כלל
 מ1_רן' חכריו ממו חלוקין לחדםר'י

 ככח דים ר6ף- למ-ל ד6נורען' וס6 ננולי36כן חגגיי
 51סכ6; נוגמ,ן 6)6 נוועיל' 6ינו לנוחולס6כ

 כ)5 6יסור- סי' ס)6 כנוו יועיל ל6וסמחי3ס



3~ב1דקךרשיך ד' טי' והשובותשאלותכמעטה80
 סקנשס 56ל וחט6 מקיכו רוק5נ יועיל ל6זס

 סחע6 ננס כ"6 יועיל ל6 מם*ס 6ניו.%61-
 'ומס ולסנ6 מכ6ך 5'6 יועיל ל6 ומם*סכגנרר
 0ל מחילחו יועיל ל* 1ג1 סקנ"ס 355סחע6ו
. כלכד כננרו כש6 חע6 רל6 היכ6 ולפיז6ור

 סי' םל6 כמו יועיל סנוהילס סקנשס כגנוול*
 רסגס ע15מט פלי6ס- .טח6 ולפ"ז כל5נחע6
 .פ18ן דףכנ"יך-

 עש"
 ו6ע*נ ממלקופ 6פ" *ס-יגו' מכולן פמורסל1 כנעגי נעכו סחוכ5 כמתרן

 כיון מלתות מתייכ 3חונ3 . תסיועי דליכ6דגיכ*
 ענר סקנס דמהנ מגום 6ל6 6יוש דרנרדפפורט
 זוכס סרנו 6ללנ תם%4ן:' 3ר 5%1. רכוקנס
ממט.

 סס כתנ 1לזס תנ*ד נסל: נוי 1ען 6ויכ.-
 קוס נו ס6ין מכח ס61ד"ננ.

. 
 חייכ פרועס

 לעירק 61יכ6 כלל כתס4מין דלית ג,ךתלקוע-
 ורמינסו ע*6 לשכ רף נערות 46 יר'פנס6ו
6ל1

 סן.
 ד6יט וקיףל 6חותו ע5 הכל4 סלוקין

 תימ6 6פילו לסכי ד6סית ססת6 ומםלס4קם
 ניה יסייט עשס ומפותס' דיתומס נערס6יותו
 סכל מחלס ומפותס סלס וסכל סי6דיתומס
 ומייך כיט ו6שת 11'ל לו דף 6ע"פ פרקוכחוס'
 ממון נכי 6פילו- נתורס_ סכתוכ מס על.מתנס
 למח51 יוכל סל6 גימ6 סתולס מן ניזקץ6שכ
 וסתנן ס"נ וכ'ת נתורס עמ'ט . מתנס-דסויל
 4פטול ע"מ כךי וסנר כסותי קרענסחוכל
 6וסר 06 נמי רטתס 6לחגן ס'ר ום"פעור
 חסונ סוי כזק דין עליך לי ס6ין עשע כר*סנכ
 יעשס יכוי למחול 6נ5 כתורס עחמםטתנס
 ר6י מחילס מתורת סיינו ע"כ נמי מפותס61'כ

 עמשס .מתנס -סו*ל 5זק וין נו יס6 סל6כמסמע
 סו'5 סמחלס. 6ל6 נזק רין ר6ית וכיוןנתורס
 מיניי סרנ רזוכט סלו כנעני נעכר נחונ5כסו
 כתנ לכתונות ונס'מ תסלומין נל רסו"לרענד
 סנממון נונר יסווס ר' ן6מר וס6 6ע"פנפרק
 סכוונס יסורס לר' דס"ל מסוס סחנו קייטתנ6י
 וכיון יע*ס סרסנ"6 3חידוסי וכ'נ סתמחל.%ת
 רוק6 6ל6 נזק רין יס6 סל6 מתנס מ5ירל6

 נר נסו'ל דזכי ה61 מינס סמפתס 6'כסתמחלי

 רלר' טקח6 רשט כסי' ולפמ"ס כס"נהסלומין
 סכממון נרכר נתורס עמ"ס מתגס מסגייסור6
 רל6 ומסוס דיד כו יס* סל6 נמתנס6פילו
 ניח6 6'כ המתחייכ כר5ון 6ל6 סתורסחיינס
 תירון וכ6מת כלל גזק רין נס לים נמידמפותס
 ננד ה61 סק5ות סל ותירון ס%ל כסי'סק5ות
 6נ3 .3עלמו סיני* כמו סרסכ"6 וערססיטס
 זסןן טגתרן ומקודס ניח45. סגשל רנריטלפי
 נישמס סנמ' מסני דמס 6חר* נוסי6 גתרן.זו

 ממון ת*וכ כ6ך 6ין סלס ססכ5 כיוןומשתס
 4,1י* לבכו' 6חלס ו6חולג מדעתט ענדסדס6_
 נקנם .זוכס 6ינס דס6 למח1ל: יכולס. ס6ין*לי
 ולר מותל 6דס 61ין נוין- סעמדס סעת-עך
 נירוסלמי 631מפ נרסותרס6יט

 מחלוקףז יפ .
 נ0וף-פ' הנמשי ונס ל6 06 למחול יכולס06
 מני6 וס61 סילוסלנד 6ת מני6 נערות6ל1
 דמסהנר6 ז"ל הרמנ'ן וכתנ וז") סרמנ"ןנסס
 זכתס סל6 6ע"פ קנס6 לו למח1ל סיכולסכמ'ד
 רין ל6רוסתו לכותכ רומס זס למס ערייןגו

 רקי"ל ונמותיך נחייך ננכסיך 4 6יןודנריס
 ל"רם לו סנ6ס דנחלס יורסס 6יט מתסד6ס

 כנון לס ר6וי 6ינו סעכסיו כלומר 6חרממקוס
 דמי רס6 נמי וה6 לר ר6וי ססיס 6ניוירוסת ול6פוקי ירסנס סל6 עליס מתגס 6רס זו6רוסתו
 יתחייכ ס6יך ני6ס נסעת סנתר3ית רכיוןועוד
 וספטר סלי סור6ין קרע כ6ומר סו6וסרי
 'סעמוט סעת עו .נקגס. זוכס ס6ינסו6ע"פ
 קי*ל סלכך מתתייכ סו6 כו6ס כסעיצ מ'מכדין
 .ע'כ למחלו ריכולס סתס ן6מר מוג6כרני

 0ל 6חרון תירן מן וחזיגן ז'ל סרמכיןרנרי
 למחלו יכולס ני6ס נסעת סנתר5ית כיוןסרמנ'ן
 סעמרס סעת ער נקנס- זוכס ס6ינסו6ע-פ
 יכולס הלכך מתחיינ ני6ס גסעת מ'מכדין

 וכר מוחל 6דס ד6ין 5העיינן וסיגילשחלר
 ולסג6 מכ6ן רסמחילס סיכ6 6ל6 כרסותוש6יט
 סחיוכ חל ר6ימת מעיקר6 רמחילס סכ66בל
 מסעס כי6ס מסעת רגתר5ית כיון בי6סמסעת
 ל6 .ולפי'ז סלס סמחילס כ6 תיכף סתיוכסכ6

וס6



טו3הנדעוריו ד' -סף ותשובות שאלות -מ,טך;
 5נוחו5 יכו)ס 1ס6יך 0סקסיגו מס מיו.קסס
 סייגו כר0ותו 60יט 31ל מוח) 016 6יןוס6

 מ0וס ו)סכ6 מכ6ןוסמח*5ס,
 רומס דסמחי)ה.

 ו)סכ6 מכ6ן דסמחי)ס סיכ6 1)סכי3ת0יומין
 61ין 5מחו5 יט5 6ינו )0)ס חייכחווסתורס
 3מפותס סכ6 6כ) כל0ותו 60יט דכל מוח)6דס
 מעיקר6 דסמח*)ס מ0יס 5מח51 יט)ס 0סי6מס

 61מריגן ניע סל06ונס קו0י6 קסס 4%1-16
 חיוכ סי" 650 - כמו .ומי דמעיקר6וסמח*)ס

 %כ6 6כ) מ)קות חיוכ 6~5 מל מש63כ%
 %' מעסס קעקפ 03עס, עסכ6 מכ6ןזספתי)ס
 סנד31 ממון חיוכ דסי' לוג מ%)6 משןחיוכ

 מח)1 כך ךל6"ר 61עשפ מ)נ1ת סחע3ממוןךנחי

 -ממון ד%וכ גיון מ)קות חיו3. 5ש5 מ5י)*
 1ד1"ק. משת י31. %1. ככר ;י-7-
)- -

-
-

 גוחי)ס 3ע חי)ווק -ויס סי-) ו3יעידקןל1י
 36) מ)קות ח"כ %%) מ5י דמעיקר6ימחי)ס ו)ס3מ* ד,זכ16 נוחי)ס כי2דתטוקר6

 מ)קות חיוכ )חו) מ5י )6 ו)ס63 דמכ6ןמחי)ס
 3ס)4 דפסק סרמכ"ס ע5 ע5ומס פ)י6םניח6

 כ) )נזו) ו6טור כ' ס)כס פ'6 ו6כידסג~י)ס
 גניכס כס' סרמ3שס ונס תולס 0111סו6

 דין 0ס61 כ5 )נגוכ 6טור פטק נ"כ' כ'ס)כס פש"
 מנ") סרמכ'ס 0י מקור סכי6ר וסס'מתירס

 תורס דין ססי6 כ5 )גטכ ד6טור.)סרמכ4ס
 0יעור ח5י כדין 3מנ11ן מפרועס פחותווי1

 50 מקור וזס נימ* 06 כ6מת 6כ5-כ6יטורין
 0יעול ח5י טעמ6 דמ6י מ6ד )י ק0ססרמכשס
 הכ6 536 )56ערופ* דחזי מ0ופ הו66כצר
 ד)י5טרף 0יעול דכח5י 565עלופי חזי 0ייך)ה

 פלוטס סגי5 כפעס וסכ6 כעין דיסי'כעיגן
 דף 3ע'ז 3לס" כו6ית6 )1 מח)ססל06וגס

 מ0וס פחות י0ל56 חם סגז) גח נן עשנעש6
 דמח)ס ס61 משן )16 י0ר6) דגכי 6עשגפלועס

 כסגסולין לס" ונס סו6 המוג6 עט'ס גני15
 רמח3 מי0ר6) ו6פי)ו סכי 6מל ע'6 יזדף
 כיון טעמ6 ס6י סייך )6 סכ6 סכי כתר)ו

 ו)כתר מח)ס סר"קוגס פרוטס ח5י 0נז)דכקעס
 פלועס וח5י ס0ניס פרוטס ח5י כ0גוז5.סכי

 0ייך ו)6 מח). וה6 כעיך )ית6. ככרסר06וגס
 )56טרופו דחזי 0יע1ר דכח5י מגש) 65י5טרושחזי
 6חפ גלוגלת חלי סו5י6 ר63 ו6מל. ע"6פ, דף 0כת כגמ' 6ית6 דסגס נעין קיס56ריך

 וסניח8 6חת גלונלת ח5* וט5י6 ומזרוסניחם
 קג0רפנג 16 ג)3 0ק)עם כמי גע0סל06ונס
 וסגכיס קוס 061 מאק מגחס ס6, ו6מ6יופעור
 כעי ר6סינס געסס 0לס סגמת נ1דסר06וגס
 סנמ? מן חזינן. סר* ופטור 0גהרפס 16:סגק)עס
 נעיט 6ע1 ו6ס - כעין 0*ס6 סישל נח5י31ייק

 )סכי6 עוד גל6ס חד-.)56עלופי-)*-6מלינן
 עשכ6 לן 6י5 טןנ ט'ו דכליתות ממתני'-ל6*'
 386 תקוכם ..י% נדין ו6ס גקכ5 ס)כס.*0
 כגג סע0ס כמש)ס 6נולת 06 6% 6מלס0י3
 5ירוף גנסנס סמסגס ו6ת כ16כ5 סמ6כ65ת
 60יך כיתר ת6מול מלו3ס 6ק סמעי)ס6ת
 סמעי)סנ 6ת 5ילוף לסץ* פי' מ6)1 6חת3ו
 פרועם, כח5י סיוס נסנס - 60ס מל31ס)ימן
 3נףכן מ5עלפת פלוטס ח5י סניס נ' עדומכ6ן
 כח5ך נו5ערפת כמש)ס רווק6 -ר6יס מ0ססלי

 ומכ6ך פרוטס כח5י סיוס יסנס 60ספרוטס
 נוכוכג )קר3ן מ5ט' פלוטס ח5י "גיס ג'עד

 ו)יי- נגותר )6 536 מע) מתמעו3 )י'דמפיקי
 לסגהנ )מ)ך מסמסגס ר6י' ושד 6יטוריס.כ60ר
 ו05ותס. סישכ. פ"ג כרטת כס5 )מ)ך.סמ0גה
 0ע5 )י כ6ומריס 0מעתי וכו' מרכיעיתפחות
 מתחי)ע 0יס ו6עשפ 3"חריו מ3לכין סק6ווי0תיות
 0תיופ; מכוי יותר ססתיות )טוףסהתיות
 ו)מן-- 5י' כד6ית )מר מכ6שפ יותר 16רכיעית
 ומ5טרף. 3כך 0הייתו רדרך מסוס 0יס )י'כ61ית
 ע"ס. סר06וגס 0ת" מתח)ת יותל 0י60ף
 ור6ין. )ית6 זס 1חי)1ק גל6ס ו)י 6חלוגססתיס
 36ייד ס6י מס' פ'ח ככ%ף זש) לכיגוממ'ס

 ומניקם- )עומ6ה ל6סון 0סי6 6סס וז'5סטומ6ס
 עומ6גך. ע~1 נזלו 1)6 טסור ס3ן סלי נגס6ת

 יוהחי)הנ 0יס 6פסל ר3יעית 0יגק ח6מר60פי)ו
ועא9



כונחוריה דנ מי והשוניזשא*הנןשה .8%
 "חת נכת יוגק "יגו מסרי מכ6שפ .ותרועשס
 "מרו ו"פשס ככך סתייתו קררך יטקס נכיוסרי
 "יגו מכ"'פ יותר סוף וער מתחי5ס יסם"ס

 רסיני- מהנ"תי מסר"יס . חזיגן וסלי%ערף.
 סיכ" ל"5סרופי חזי סישר ח5י"מייגן

 . ססרכר

 ססני6 מס כפי לומר נוכ5 )6 וממי)6 כפ4ןטו%
גאש'ננ

- 

 מ;וס רפחות 1'3 סרמכשס 50 מיר
 לנז% ר"מור נתורס נתינ ל6 - ו"סורפרוער1
 . נוכ5 65 וזס סישר 'ת4 מטפס מקורי.גיל4-:

 יזל כ'ש . 5נזו5 ד"מול סרמלשסדטעמ*:ן-סל' לי נר"ס עיכ 6% 5עי3 כמו-ססוכחתילומר.
 . תנ*5 ר)י ע* תני51 )"- דכש3 מסהשמורהף

 "ל6 פרועס מסוס וטן'פחות "פרוטס טןק16
 דוק" ק"י סנזי5ס "% רוהמיכזעסי

 פלועע ע3
 - סרמכ'ס פ5 לסקסות ו"ין מפלוטס פחוט פל,)6

 ' ל6 "מ"י מפרוטס פשת ע3 פמסלגין;-ד4כ4

 לשנ רף כתוכות נס'ס רחזיך כמו, דילקס.ימלך
 ר"יכ*ע,ש%

 ' קיס נס רים סג"ס כין ח*לוק .

 רכ,כן פרוטס סוס כס ר"ין סכ"ס וכיןפרוטס
 וסיכ6 לסלס חייכ פרוטס סוס- כס ' סיססכ"ס
 תיוכ ליכ" פרוטס פוס כס ם"ין הכ"סזר4כס

 לסלס חיינ פרוטס דגזלסיגי גימ" גמי סכי 1"'כ יס מלזת ר9ינתם)ומין
 ו)יכ"

 מלקוס חיוכ
 ר4כ" כיון מפרוטס פחות רנ51 סיכי"ל3

 חיוכ
 ר"יס מסכ"תי כמו מלקות יחייכ כימ6למ)מ

מטנמר"
 ' סכש) כחילוק - )י כר"ס עזכ "ל6 הניל

דחילוי
 מתילס וכין רמפיקר6- %חילס כין יס
 לחם3ומין .רומס כך ד"יצ4 רמחילהך כךר"חנו
 הלנ51 מח3 כור"י .מפרוטס פחות רנ1)זיוכ*
 כרחס- ו6שכ לתם)ומין רומס זס ומחילס כך"ה,4

סמ)קות
 פרוסס כס ם46ן הכ"ס כסכס "כל .
 תם)ומין חיוכ סיה ל" )סלס ח%כתס ל6והטורס
 "ס.הכ*. ר"ף כיון מלקות 14).חיוכ מל"כ3ל
 מלקית חיוכ ים כמי פרועס סהן כס ריסהכ"ס
 ר)"1 ממון חיוכ ריס נזכרר רספנצ -כרי")8

 סקר6 ררינתן "65 -מגתק ל" יוסיףל",יוסיף'פן
 היכ" )כן לס)סדחיינ

 מהקר6 רינוי דליג6
 סג" "נל נולקות. חעכ 1יס

 והתורס פרוקס בגז)

 קל6 כמי סג16 כך "חר- מתקן לסלסח%כתס.
 : - . ס)"1עכר

 .ק;ס דלכ"ורט יתק כי"ס זס תיייקרלסני
 ע*6

 עש3 פ*3 - רף נחולין סתום'-
 ריס.

 הכ6 רמסמע תימ6 )1קס כל"יס כל"יססזורע
 ל6 מס ומפני חך6 ")" לנך ל" כ)"יסרכחר
 רעך נכו3 תסינ . -ל* מקוס געי3קי

 31פנין'.

 . ותיין פקינ"ך ר' פרק כסכת ררים כל"וס6יסו1

 נטן. -רמסינ ל"זס1ס גמ' ר"ת6 רכיוןסתום'
 *קץ ס5ין כהן כל"יס ממוס פ*ו )ונדן6ין
 מן . וחדק וכמ. )חמטן דניהן ננ31 ססנ%פ5_

 %י: חרן י% )16ץ סט.. וענר- דסיכ6סהוס'
 ד6יל%( רגדון' פסל 3יכ6 .)6ר חר ופ3 ע*ס6יכ*
 -ס65נ.סענ*. .פ5 "ף 3נך- ל6' ל"ו חד ע3עקס

וכתיס'
 ר'ס "יפל6 מקמ% פ*כ 3שו רף כיומ"

 )6 דלסכי לתרן לי ונר"ס וט' רגנילסל"1
 חמיכ. )6 הנלי4 - יוסי ר' י"פילו טריפסק"מר

 כו)3 רכל16 סכ5"1 מס כל טתק רל"- כיוןרתק
 ' ק"י 3" ו"סכך )מנד5תן חון קי5"1 כקרסיסנעי

 מסתוס' וח4נן "ותו תםליכוןלכ)כ
 רסיכ"

 ר"כ3
 תס5יכון לכ)נ. פקט ד"יכ". ע'פ "ףטריפס
 ו4גך קךסיס גמי טלל ד3"1 כיון 15קס"פשס

 רנריט לפי "כ) 6וחול תם4כון 3כ)נ ק"יל"
 וכין סל"1 רמתקן סי65 נין. חילוק ריסר4נש3
 ה)"1. ררחססיכ*

 גיח"
 מתקן כחו)ין רהתס

 סיכ" 6ף גמ65הל16
 חר ופל ל"וין מגי רעכר -

 "נ3 1% פל'"ידך )קי ל6 סוכ .פמס "4כ"ל"1
סתס

 "פסר ר"י סל6ו מתקן זס ר"ין ניומ"
 הל"ו מתש )" "שג דטרפס ס)זת מעכרל6חר
 1פ3 'רנר'ס מגי ט)ל י)"1 -היכ". גמ%כ5)
 *ל" 163חר.

 ל"1 "ידך ופ3 פמס.
 ליכ"

 פסע
 נו)נךת. רים ספיר התוס'- "מר)סלי

 ל6ו פ5
 סס רם" ופיין כל) הל"ר .מתקן רל" כיע -זס

רכתכ
 9לוי

 ונדסו וז') רככילס 5"י פ3 זס
 )ני-"י גתיכהם רה" לשסס גיתק זס "יןעשכ
 )"ר ד"מריגן רה6 -סג'3 )חילוק ר"יסלהכי". וגר6ס . ככי)ס 0ל )שח ע) ' מענר . ל"חר"פטר
מ"ץ כן ל" ר"ס ה6יסור 5ף נוג6נן לעמססכיחק



יז -כוברצריו ד' מ4 ותשובהשאלהכהשה

 רת מ3י*ת 6)ו, פרק סתום' -סקתוע*
 כ'ו.

 5ע;ס: רתק מקרי תנץ5 ר)6 55צ וסל6וש*כ
 .וש תיקן 65 )מס תסינס- שכ נםמתגסי- מקרי ל6 גזי5ס ר)עגין כיון 6'ג סקן ס5יחפ'

 מגתק 65 )עעס סניתק ר65ו סתום' רסכלורמ6
 ר)16-' ס6מת סן ס6יסור 65 6כ5 מ5קות"65

 מנהקן ')6. "כל )ע5ס. ,והק מןי הנז% 65,
 נמר סמכ 56*ס6יש%

 סנח3ת4_
 שרתק. %4ו:

 מלכרי'ר4רמ3שס' 36)! ס6י6-ור: 6ף -'6נתקל%מס

 '6י6כ*הסמפ
 ישל- פרע י6נוס 'נד)ס' 3ס5טם.

 1":ס5לס
 ימגו .וריעב;. מסגנה -.33חגב: סס ופחה

 ש%6. וממקן .סיכ6- כ*ן חלוע ויס סל3וכריגו
נין'

 סרמנשש רנרי: 4יקנ 6%ט ס%ו %ש סיכ*
 טנ6פרן 6פ*פ. -סי1 %*6י )ת%%. ,ערט._-נס%ות
 תס4ס 14- קנ6מ% וסף 5ס3חפ ' יוכ) 65 -כ6וכם
 5'פ -מלות וגמ65ת. 3עסס ג.חגה- זס סר*)6טס'
 )6. 06 46* פ5יס 4קין ס6ין )עקשסגמש(
 ' סגסדלין כס5טת סיהכ6ר גמו סנס . עססמהס

 סעכל ס6וגם3פיכך
 ונילס.

 5ר.חדר. 6ותו כו0ין

 16 סייהזירגס קורס נרוסתו - .מתס 45ק% -ז6יט
 נגרוסס ס6םור כסן ססיס 16- -)6חר.גחקרסס

 5ייס יג% -61יט 4ת 3% עכר וסרי לוקס.ס"
 ' סלמכשס מרכלי מט6ל- סלי ע*כ. ם3סעקס

 ' פלע6 סי6 ועסס ס5) 6חד 165 ים ד6סז8)

 חייכ עסס ר)יכ6 ס65ו ע5 רוק6 4קס 6יכוס"
 - תמולס מס5גי 6' כ0לק סלמכ"ם מרכליע)קות
 ' סלשלס ' ע5 4קין' ו)מס וז'5 6יפכ6מסמע

 - )16 ס6ין ושד גון- )עסס גיהק סכס )16 -ילי
 עוסין 6ין וססית0ין קס5יטי__ )עסס סווין.סכס
 " מוכ ישלר ס)6 מוזסליס ססן 6עש"מיס
 '. וסעקס טכ5 6חר )16 יט ו6ס מכו6ר )ךסל*

 ר~שרי ע5 6ף ס)16 ע5 ס5וקס סלעיסו6
. 

- 

 ן ם% 6ח1_ 0לע 1653 סים כיק )עססמרתק
 נכי דסכ* גל6ס סיס רכליו ו)פי )עססמתק
 סככסן כיון לעסס כהשק סכס ס155 ס6יןל0י )עסי סרתק 6ף כיקל56 6ף י5קס גמי6וגם
 ו5וס מ4ס נס)טת סמ)8מ ונס סעמס.%4
 חנירו 6ת סמ)וס נכי כך ג'כ סקסס ס*דסהכ

 גי6ס 6יסוכי 3ס5טת סרמכשס מר3רי ונספ4"ס
 וכ4 ונסתרס 65טתו סמקכ6 כ'כ ס)ככ03'6
 ' 6פ*פ זונס מסוס ע5יס )וקס ס*ז כך 6חלע)יס וכ* כסן כע)ס וסיס סכעמ6ס וסעיד 6חדער

 גתגס שחיקס גכר 6חד כעד סערותסטוקר
 61ע*פ וז*5 סכתכ' סממך_ נסרכ פייןע*כש
 חזרפ מגיעת. וכוי% טנ4 ט .ירסיסחכפיס
 ומ"פ וט? 6חר ס6הס ע3 יכ6 י%מעת-סנרוסס
 חזרת כמניעע. סו*: מקי6'. ן קי סשסיעי-ס%

סנלוסס
 על ס63 6נ4 4קקן נהסש סמחזיל '

 6יע6עת1:סוןנתס
 4קסימחמ"

 סרי. %5..זפ
 6יגתק. . רליגתו- - כיהר %6ריכן. רצ6 -חד)ן

 6שכ-
 עלט היפ ספרע: ע5 נתמו%ט %ריא )% -6מ6ו

 5עי4'ריס. ססוכחח1 כמו  9)1ע ,ו'ט  פ*כ656: י4זל עסס ר5'נ4.' ס0רכן ע): %6ר)*]ן3ק%

 שיכ* ל3חי5וק
 .סיכ6 כין .ס)6י כמ5י6ת רמתקן.

 6וכגו גכי 6שכ.,סכ6 ס)16 נח5י6ת מ"שר)6

 מתקןס)6י
 רע5 6נורינן ו5סגי ס)6ו כמ3י6ת.

 ספרט ע5 "נ) 3וקס _ .6ין עסס ט ריקספרפ
 6יכר סא כחשרס 6כ5 לוקס ס0יר עססרליכ6
 תשרתו- וסיס 6מרס סתורס -636 כ)וס .שסס
 סגיתק ס0רע ע) 6ף )וקס ו5סג* שרש.יסיס
 ממי)6 6שכ כ)וס עסס 65 רס61 כיון -יעטס
 מ5וס נסלכות . סל5 סט4מ קיקיח קסס 65סוכ
 5מע5ס ססג6תי מס וסתי5וק סיר פשנ41ס'

 וכין כיריס %עסס רעטס סיכ6 כין חי5וקוי"
 כסנטרס "ית6 ' רסכס כיריס עסס ר)*סיכ*:
 לוקין 6ין 5עסס שיתק %ו ו% י'סכתוש
 )ומר ד6כיי רעתיס ע) תע5ס וכי 61"ת-ע)יו
 ר'י -ו6ומר וגו' ר5נך 5עסס סכיתק ס)46ע5

 61וכס וגותר סקן כםי4ח 365יי. )יסר0סיע
 656 5קי ר65 )16 56 ריריס עסס .רסמוגס
 מכ) סמיך ר)6 רחעסר- 165 ע3 תמוסססיס

 ומקו'ס ת6חר ןל6 6)16 תרימי.מעסלותינס
 .פריך

 סעסס רסמיך ו6ע*נ וכו' ממיר - וסרי
 רכי 5נוי5ת* מי)ת6 - מומס מיסו ס)616חל
 לעסס ס;יתק כ163 לקי תמורס רגכיסיג6
 ל1 סיס ס'נ גידיס ספסס מקהס ר6יכומטוס

4ופר



ך . כמשה .*8  

כשבןרזוריך ל 0ין ותקיבות שאלוח
 ימןס 6פ-נ תיימו מטמרותיכפ מנ3)עימר
 כי(ך ה"הק ויפ חז*3ן סרי עשכ_ כידי0סעסס

:
 :רהנס; סנז3 סמ)"מ זסית )תר1 נר6סוונוו4 ) . ורלק. כנלנס סעערי רשס9 ס?כ*

 ן סש9. סח%ן פכק כלים יוסף סנימונך . ..

 6ינע?4:'. הייי5 מק3שס- וגסנכס -11");614פ"פ

 כסקקן ס6ס סכ4. ס6ל 6מרמן 5מפרפ,מי)ת*
 )ט34ג)5:. 161"ש, סיתס ם44 ווך6יסק)1)סיס.

 41ת"4ן כמ16 טךכממ: דססן* געף סכ? 6יך)ידס
 סחל1])י גה%ן5ס:רנז*:

 %י%;י4ךן 7656 ככלר.פ
 ס"4*4 י6י- י סעס נ16תו רי%%-. שים-.ד6*סו
 6אקך )יל ק.-.נרס ס6הפ 6ן*- , נמור ו)י-')י)ה
 כ*נ3:. 5י*, דמעיקר6: דה)יגק.. גמ63 )קפ,*3דגה..
 דע4: , דסיכ6 , עסף.סנשן עיגשי_ ] חזיגן סר*סי6:.

 עסקהי )מסרע- מילמ6 *ג63ן 6מר*% 5"6סחנות
 ו,4י עינ . "ש. :-דף כגדס )תר1ן סתינן.- מ3י)*
 יי3ק,ר.5.סם5ס:ק: סש4 עטך"פ 61*ת:ס6ר*

 ד5*,. לוכ נתר. 6אעש1 )תרן סקוס'וסו5לך

יכוי
 פן;- כיכשת',רף סייסן כדהורן 5ת,רן התוגן

 - קילת* י"ינ)* כיכ6 יכף סויכנ נעסס ד""עש*
 ימג9: יע"ס.4 ססק. התר6ק 6מריג1)מפרע..65.

 די'י64סל1. )רנמי 6ת6 .כי ע*כ קנש, דף.ככזכ]
 "כף-ש' )ס1 6מך 6ן'3 ו6י 4כרי 6'5 כחיס6?.
 כח?סות6 מהמי3 ו6ת6 זיממן סימגיםרסגי

 "ז,ן.ן סרי ך עשכ כריות6 כגמנופ ר6המ.וזימנין.
 ] סיכ*, ו6?ק. 6סחגות כו סקש דגלן סו6רסימני4

 ד)",. סגש)- יוסח- הנשקי כתכריסך6יסקטת
 ] מ** 63 ויהכ* )מסלע -מי)ת6 6יג)6י6הלינז

 יכסשני- )מפרען- ש)נאן2 ר6*ג)6ה - )חלךתוס*._
 ; מ"ת* 6יג53ף 6תרךנן )6 6יסחטיצ סיסרי.יכ6

 5"י(.. כת1ל מוכרת- ו)כגי. סגןי כע"ם5מפרפ,
 סמסקינ קוסלופ קפס. 1)6 רוכ נתהד16)יגן
 סגץהנ. מי:רן יף.סן כיכשין 6כ).סחוס'5מ)ך
 . *סתיק ס-יך נ6 שג. ""כ 6מ1 .גמכמ:סכים

 . קטן 46 גרו) סו6 06 מסופקיס_ ..ר5נ6364

 . סכן עיק; כונצר)ו ספיל.-כיכמופ; תל5וו)הכי
 ריו רסיכי סנ"5 יוסף סנשקך 51פיורו"ק..
 6כ) )מפרפ מי)ה* 6יג)6י 6מריכנ )66עהניק

י%יג6
 ד)"

 עי)ת45 6ינ)36 6מויגן 6סתיית עייך.
 קס. : " כרמכיק ונקי 4יחי יס-)מסכע
 )עי)סס6מיתן.

 וג*
 וגס- השספת* דגרי ניה6

 ס*. )סשות -סי-ה. 51* סכסף,מקגס וגכילק6;
 דקיכ3 ח1יגן 6גן "יני'דכ6 91 ק,תג6ת.קפקסהא

 6יק סטי% וגכו סיו סוס ד)6ו 6תר 651ך ,סחך"ף
 ש.ורש )פי'ו 0קר.6"ן דשכח:וסוססוק:%6מדנ6

 יפיך :)"%1 לת5 י65*חק?ק. סחם.%,ס* 6יל 6"ז; .ומה,וון5ס.3ת36%5ל
 ד)5י

 6זסתגיק4 סוק
 ,יב ימס 5"%פ מ"ק*: ; יצג%' 6קכ,י4ס%
 51אק נוגקףת חךכ: .11ד6י.1עקור קתר6ס 16פסש.
 קמט4 קי:סכספ סמקחמא מס 5*.קעג4 שס:זסן

 י5פיךי9 ג5"י כחאקיי4 סו3*.4 ל4יך.:4טך.6מ6ןן
 סתיילח5ן

 חן.ג""4 :סו*":קססוא*- .גדיק6ו6ס:
מקוסךדמגרר

 ו)"
 .656) נ(יר גועתנ)סןת ס"ש

 סל )6- ו6ט- . סרמג"ס דק-ת4. ומא3 וסך תג16ע3;
 יס "5ג 1ס 556 י6כ% פל . שףן . ייטש3
 סגס-)סיסה ומקסכפ גתן: נזס סרחלפסגי"4-
 ש9 65 כ135מחסגס 7שכ1ל סוס )6 *"כמ9ר*כור

 מסמחסכסש ךסדיכול,סי*)סיסך כיון כ)טםנשכ
 סקקהצגן י)-מס כנמג"ס רכל* גיח"ל 1ג4.ו)קי..
 4ש כויכור סופור סר"3זס פסק-' דסיכ6)קו5-
 מסמחסנפ 5סיכע- שס )45. דקוינוך סיכ6-דוקן
 מהמחסקיי.16 5פיפך_ סךם רסהנור קיכ366"

 דמי.)קך ]כוךכוו. )16 דקלסוג ססיך6מרינן.
 )קמחסכס4 מתקני וסווכוך 5סוי3ול מתננודסו6;
 סי כערכין.דף כהל0ן:. נ"כ 6ית* זסות?)וכן
 ססקסר ס6י4.עיר_וט' 6רס:יורע ו'ס תוס'עי4
 5וקר: סמעטק נסחע חמיו כקרע. מד*נורמשם.

 )6. תל4מס- 61מר מטסר מעסק ו6מרתלומס
 דקהש ססני כתיין בתוס' ותיר5ר כ6015מר-
 ס6מך וגמס רולסן 6ןגו כסיו ס6מר סמסס6מ
 וף כלכות כ5):ת וע*3 יוו"ק. *"כ עעסכ)גן
 6חר. כענ3ב סלמנ"סי 6ת סתילן מס עשנכ'.
 סקורס יגכ3 0י) וכרמכןם, סנ")ן וכרינ4)פ*-

 כליגור )6ו ;סרסור ום'5 .ס6- למי כליכ,רסר:ור
 סוכ זס )סן )הויקון מקגנרת רסמחסכסמסיס
 סרמכ'כב ע) מסנס הגס4ע עסקמס מס נךסס)6:

1"גי



 - דז %' והשטת שאיית לן .משה
קק כהבךצהון .

 ססנויעס מפי סלמ3*ס חמורס.מ"ע סלכוע כייםזשל
 ע)ין 4קין 6ין מעסס כו ס6ין 83מ מית סכ3למד,

 6י 136 כסס חכירו 6ח ומקל5 וממירחון.מנםכע
 וסקסגו ע)יסן ולוקין כל5 מעסס כו סיס".6פסר

 ד6מר כנמר6 6תריגן. דס6 לחמוס .ויססככקףגופנס
 086 מעסס עסס דכדיכורו תמיל ל*תתני לתנ6רשי

 ולסר סגורות עסלטת כשינ סמטד קמיסרכ - _,ש. ל4נוירי ש 1ל6 פם,ס נו 6%*ן רס9למס,גחכ
.

- ק8ס דף כסכח 66לינ1 דסנס נקיבי יזסיב י"
 וסרסור 6סור ,דיכור יכר וינר חם4ך סצ**
 מיס ככ3 ]- %י 6מט: '.ס45 עי3-יו_מג0צ:_"שריש*י

 ומפנר כדיכור סרסיר %מ6ו עה. לסרסרנמצשם
 כלומצה קדום- עחגיך וסיפ- יכשנ עממךסתכ4

 כך 1)4י דכישל תסוס )16 סלסנר ר'יס5ש-יעשמכ
 כסרסורנ-וכן 6פילו מסמ% כף .ו%' דכנביכמשס: 6ל* ככל5..דינור ל16. דסכסור בכרערופ
 דמו כויכול ל6ו דסרסור. )סלכס סנשלתסנמך6: ל6יי מכי* כ' דף נ' כפרק ככרכות:סי6עב
 מסכס סכמף קיקיופ קסי ל6 סוכ_ ז0:-31פו:-
 סחורפ דככל דסיל יוחג4וע*עחך רכם דסגססנ*5
 קסס. ל6 קוכ יס ולפו דמי גייכור ]4%סרסנר
 ' כדכור יס4סור יוחגך רכ* 6מרוסיג4%.

טג*נונ4_ %*
 נחמורס חקנחת מלי % 6שג קר*

 דמ5ו דסיכ6 סנךל כלל. גס6ר ולסכי עיטררק
 כמעסס סבינור חסיכ ל* דנטר כחלך.כדילחזעש
 סחיק, 06 6)6 גלוס מנעיל )לנ _ דסדיטרמ%וגב-

 . יטל 6יגג 06 6כ) ' מעס0- . כ0 . :6ץוססגרקס
 סמעסס סו6 סויכור 6'כ דינורי גדי כיצךלח*ר
 דכדיכורו: ממהה ל6.חחנף- ספיר ר"נ 6מרו)סכי
 6כל. יומכן רני לסיטי2 חיגע וזס: מעסנךעוסכנ

 סרסור סהורס ככ3 ופסי.- למיעמור4למכמם
 כמחסכ0 כתמורס )סיוח מ5נ 6*כ דעי:כחטל
 לסקסותך ו6ין פשסגנ."כנ8ל. סוס )6' סמב6"ס
 סייך דכחמור0 לונור )סרמנשט סייךסיג5ה

 ריכס וסיכ6 6ומור מעשס עוסס ס6.כמחענס,
 - )6 דסחס 33 גבינ מכל שעיל רמחסניךסקכ6-
 מחסכס דסנס - סיכ6 6נ3 )6ימור מחסכססוט

 מפיט3 נרע ד)ל4 6ינר -ז0 )ומר-כן מג8)ל6יסהר

 סמוקדסין פמולי כס)כוח פמק סרמכ'סרסגט
 לחו4 כמחסכהף סו6 דפינול 6' ס)כספי"נ
 6פילר מסר דמחסכס חויגן סר* ססעיז

 דף דזכתי' קמ6 נפרק סחוש דעח: 6ךנ6יסור
 דקדסיס דם'ל גר6ס מחםכס ד8סל-

גצ%ס(כפיו' 5ריי
 כו ס6ין לפי מחסנ0 04 וקר*

 דעס סי6 וכך ס'נ 4ף כפמחהש ' גתכ1 וקמעקס
 יף1 גגוסרסף*

 %ש*
 קמ6 ונפרק-

. 
 ג* וכן סמפקיד סלק סוף "חוסו. כמם. וקכד. דה דמגלשת

 5סלי6 לו גר6סו לנ16רס-- %לכס %רססמזנ
ר5יס4-כדפת

 סרמכיסיינוי
 כמחסכ0 6ף לוס

 1וק* סילך דדפינו4 דסצליסתוסי- לרסי4 קסס %*רס 4%1 כפפל"ן.נל6ך%%ט
 כל4כור.

 וכע"כ-
,

 נ'כו4ל4 לעשי חיסכ ד6מריכן דכל4 לומר 3ריך.
 נל4: יסי' כן 63 נדינור.ד6ס דוק6' 6ל6-גלוכו
 ק"4 יוסי רכי 6מר 6מריגן ע"כ ליה דףךמחו4ן
 כמוקדסקי שש סמחסכס .נמקוס ומ0ס1כריט
 ס% .יס6 סל6 רין 6ינר נחולין פוסלתמהסכס- ק*ן מקוס סעונד 6חל 6ל6 סולך סכל6ין'
 נ"ג: דנ1% 5ש) עיכ 6יג. -ססוחע 6חרס%ך
 כדיכור. חק6סי6-

 סי* סכן לפיגו3 מס למפליך 6יש 60 סי6קץ מ6י ר6'גו ל6 כמחסכס 6ני
 6חר 6)6 סולך סכל 6ין לכן נדינורד1ק*
 םל1ן לומר יטלין נעכי"ס סכ6 6ל*סשנד
 דוק* סולךיס6

 מסוס 0סוחט 6הר-'-
ספיר. .ז4 ועל כדילור דוק6 3של: ע"נ 6ל6'מחסכס דמועיי

 לח4ליך ד6מרינן .ס6 זס לסי ק'ו! 6מר"
 ז0 עליס חיס3 ו6ח"כ סחטס ע"כ ל"טדף.
 ויסל גנו כדיכור דוק4 5י5 מ'ג סיתר--ול6. 6יסו4 ל* כס. 6מרי וללך כקיסרי העסי.סיס'
 ע*מש קוסי6 3י - קסס זס ' ולפי לעי3-:כמ*ס
 6יסורן כס 6מרי )6 סס 6מל חסד6 רכדסגס
 ככוד4 מסוס סיחר ול6- דרכנן ככודר .מסוט
 וגו4 36יעזרדרכי

 כטדו מסוס רכיג6 6מר 6ל*
 ל6חרימ נכסיו סכוחכ דחכי6 רסכ6דלסכשג
 זכו' גכר כסן 6"6 סלס ו6מר ענדיס כסןוסיו
 6שר ו%וח עוחד 6פילו לח'ק וסויגן יורסיןכסן)

 ר'י -ו6יתימ6
 פליגי ל6 רכ'ע מעיקר6 כ5וון .

דל6



 כןבבךקךךיך . ד' טי' ותשובוה שאלית -ימ2טן;88
 פ4ני 65 לע ט' י3סוף נסותן קנסו%
 נצסו סוטח סכר . ורט3שג כוס קסדרבדר 115ת וק6 וס6י קגס מוסתיק ס3ר חזקיהת 351סיף וטתק 6חר ע"י לו ק1יכס ס5יני רונןס

 כי סכר מעיקר* לוות ר65 1ס6תחי5תנ
 סתוסג סימת ו5פי %6ות 6מ6י יירי 65%6

 _סי6 נץכ 5עי1 נמחטנס 6*כ נר*נולווק6
 .ר6ירי ומ6ג עשפ- סוש סוכות.6מרינן 5* 5רכק 61מר 5רניג*. 6יכ- כדינורדוק6

 זפ _סו*-
 "יפכ כך ו6חר. -רננן.~3קחפר סנלי%ש5ס
 _% ד3עש:ג מסהא - עשת סוש סורת 67מרע4
 ספייוס סוס. טצשפ.6שכ שפת. 6מריו %יסתס
 כרוטירוק*

 ר56שכ סטהיעס כטעפ מרנר רסיין
 3ממקנס לסיס ד6ה סע'פ -' סוכית עיקץ65

 דנוחם3ס מטוס מסני 65 נכר 5עיז סחיפס3קעת
 ינו5.6%: גמ סתיס'. כמ'ם] כ4ס מועי65ינו
 6דם קוס קס סיס 65 קטחט ונקעס , ל5פץכ
 זס, 5פ* 6'כ ק6מר מת1 גטמע יסי46כ
 ד6מריכן סככי: רלכגן 15מל 6ע יטיןקשר
 6קתלח קוס - שס ר65 מקופ סעשתסוכית
 6יקתמת רסוס רמוכח 6ומדג6 ו5יכ6 כ55כרעתו
 מקוס 6יטתגית סוס כסן גני סמס 6כ5כ55

 סוס 6שכ *וח ו5נסוף טתק סיסדמתתי5ס
 ו5סכי 3יס סרר ק6 דמיסרר ומוכת6ומדנ6
 תתי5תו ע5 טופו סוכית 6מרינן ר65 רכק6מיי
 וס3ר מטוס קפיר מח6 סרמ3'ס 5רעת"כ3
 קסס 65_ קונ 6שכ )חוך כמחטנס מכרע, ס3י ט%ר- 6שג 5חור 3מחם3ס ס61רפימ5
 סתום' 5רעת 6ף 5הרן 5פעשד ונר6ס .כנ"5

 כנרכות רסכס ריטר רק מועי5 6יפדממם3ס
 5סלכס פסקנ רסתוכו וכי' ורשח ו"ס עשנ כ.דף

 נסרסור ננךם י5* ו65 רמי כוינור %ווסרסור
 כרינור סו6 נ"כ רפיט5 5קיטיצ סתוס'6"כ
 רסכר חטד* 5ר3 רוק6 חס כמחטכפ 53665

 כ%נו5 מ65% 6שכ רמי גייטר 165סרסור
 רוק6 סו6 נ*כ ונע"ן רוק6 נריכור סו6לכ

 ר6יח רכינ6 5קיעת 536 ר,ת 5טיעתנריכור
 טונ 6'כ כריכול רסרסור כן רף ככרכות04

 רי3ור כ65 6פי5נ כמחם3י מועי5 נמיפימנ
 3מחק3ע מועיל . נשכ 31ע"1 סרמ3"םכקיעת
 ק6מר רסתנן לנחי5ין מילי קעס, 65 קוכ5ייד
 רעי _כרינול סלסול ס3כ ורכיג6 רנינ6קס
 כ1ד. 6פי5ו 5חור מחטכס נ0 שעיל קפיל6'כ
 רפיכו5 סתהם'י רכתכנ מס גמי גיח*- זפו5פי
 דוק6 נבונוי 656 י 4ור נמהסנס. .מוטו65:5

 55רכניט4 דסלסול .פסק 5ס)עחו טסהוסץמשט
 5*שט *ינ% נזן 6%ק 61ין סתום*] סכר6רכ
 לסלמנ*ס 6כ5 .כריטר - ?1ק6 נ% . כ%ץ.וגפ-

 נפישכ סמוקרםיך פם51י כס5טכנ - נסץ55נגקחו
 נפס סו6% 5לר ]6מי5ו כמחטנגו 5שן טה3רפינו5
 6מכ רפך כוי13ר- רסלסורל פסק רסכמניפמשכנ
 סלסול נשכ נתמול0 ווע ככפמז וכ8 נ,כו3פע1ל.
 קוכ 5סכי כעחמכס מועול ו5ריט: דסרץכווכור

 דסלמכץפ מיס סר5_. .סכשע. זטיות65:-קטס-
 5סיוס יכ51 6יכ דמי : כרינור סרסול. . פטע1'5-

 5סקקות] 8151 מעטס. סוס 5* ו5סר נ"כ3תחם3י
 סוס 5מוד סמחם3ס כריכול . סלסול 6מליק.ר6י

 סרסוכ סלמ3"ס דפמק וס6 6ינר זפמעטס
 ע5יו סמוט5 סחיונ 6פ 5פעור רוק6 זסכר13ל
 כמחטכס מ5הות. עלמו 6ע טיחחיינ 53665
 רסיכ6 שכת סנ"5 ו5פי 5ית6 611ה. זס5חור
 רנרינור סנר 6"כ מחטנס 5ס מקכחתיר65
 מעקס סוס רסרינור 56* מעטס סוס5חור
 _דכ55ו 5עי5 כמץס גו. 5ח11ל יט5 ב6365ופך
 חקיכ 65- כשר נתוך 5ח11ה דמ5י רסיכ6 רנר.ק3

 656 מועיי 5* רסרינור מקוס כמעקססדינור
 זס ו5פי מעקס 3ט 6ע וסמתיקה קתיק06
 3פיץנ סמניר סרכ קסקקס מגו -יטס- 65סו3

 חסמס נכי - סת0 ו3ק5מ* טכירותמס5כנת
 לסוס ר%ס 5ח1ור מ5ך 5לו כ*ד תוך 6שכ3קול
 קייך 65 סו3. ס3סמס ע5 ק5וות ומ6חיסוס
 סוס ש3 6שכ חזרס טייך ד65 סיכ6]חזרפ
 ססשע קסקקס מס קקס 65 ו5סגו מעקססוי13ר
 וסיכ6 3קל דוק6 656 קייך 65 כמחקכסרסתס
 ו6יגו 3רי13ר רוק6 56* נמחקנס טהךר65
 כנ1ל מעקס סוס ריבור כרי סוך- 5חזוריט5

וטנ



ינמכשבהךשךשין ד' ט*' ותשובות שאלוה .'מ,ט21
 סדיכול 86כ 3קי חסמס ונכי נסקדםננק
 כמח0כס 0ייך כסקרס 6ל6 מעסס סוסלחשד
 מע0ס 13 6ין משרס דנכי סרמ3*ס פסקלסגי
 יט5 דל6 וסיכ* סגשל ג%י ע3 לסק0ותו6ק
 סי65 6כל מע0ס סוס לשד סדיננ נולחזור
 6ץכ עעסס סייטר- סוס ל6 כו לחשר.גיט)
 תסוס משכן ע4 )דף 3תמורס סנמר6 פרע4.מ5ה

 לניגוריכג ספקמס'.חרומס 6ף 6פת _3ר*ש 4%י
 מעטס עססנ בגדיכור6- מ0ום 51נך משר8%ש-

 משס 5עקך7 - גמד.) ; לטכוריס - קרופס-תקוינא:,.
 סקמע%מר*טע מ46 עקגועעססן_דגשףטי*

 כריטר 1יכור כרר דמוך סחורס ננ5 ופמנךק.
 6ינו נכי(סקדע ווול 656 3חשרי ו*%דמה-
 -מתמולכ סנמר6 מקסס מ6י 6,כ לתשעה.הע3

 נסוך לתשר. יכ) ד6יע משרס נכי-רכסלמ6
 6כ5 מע0ס ריכורו סוס ספיר, 6צ רינורטה
 0פיר- כיר'86י. חוך לחזור דיטל מרוססנכי

 סנמ' מק0ס. ומ6י מע0ס סוס ל6 לשדסויטל
 דיכול דסיכ6 . סלל סרמכשכ4. לועתוכס)מ6
 כלל. מעסס סוסנ ל6 ' 6'כ מע0ס כל6לסיומ
 סוס 0וכ 86ג- כמחסכסי 0ייך ננר כמשיס86כ

 סגמר6 פריך- כן ו6ס מע0קן- נר 6ץ-ממחךס

 רכדיכור6 מ0וס מלקות חייכ כמשרס 6מ6יספיי
 סרמכשס 0יטמ- לי לסק0וע ו6ין מעססעסס
 יטל 61צו מסומ גמנורס מלקומ חייכ6מ6י
 כולחזור

 מלקות תייכ לח11רי יטל דל6 וסיכי
 כממורס ס6 חכומי %ל הנמר6 מקסס מ6י6"כ
 כהרומס 6כל מלקומ חייכ לסכו )חתר יגול6ינו
 יכיכ6 6מת רסן - כל5 ק0סי 6ינה זסמלקופ. חייכ יל6 0פיר- 6מלינן לסכי לחזורריכול
 מע0ס לחור סדינור סוס כו לחזור יטלד6ינו
 כמח0כס כמלי6ות 0ייך דל6- סיכ6 ווק6זס
 לק מחסכס כו 0ייך ול5ר כקול כחסמסגנון
 סוס 6'כ - כו לחזור יכול 61ינה הו6יל"מרינן
 רמסגחמ גתמורס הכ6 6כ5 מע0ס לחודסויכור
 ד6ינו מסוס מועיל ל6 לסכי 6"כ כמח0כסכס
 6)6.מטעס. מ)ית חייכ ריסיס כו לח11ריגול

 ר*ח ו'ס ע'3( כ' )רף ככרטת דפסנףסמום4
 ע5ומס קוסיס ג%0 6'כ כ8ד ל16דסרסור
 ד6מר 60 לססמפק ים רסנס למרן וגר6ססלילן
טקר6

. 
 6לו מ65ס מ6חר .65 וומעך מל6חך ~
 עוגר סו6 מס על מרומס 66 ודמעך3יכיריס

 1שכל 6ש 3יגוריס סס קווס מרומס 0סדנףללו סיג* מ6חר ל6 ורמקך מל6מך - סי סל6רעל

טעי
 נןדסן0ס פרותס עס ישר* מקוכו סל6י-
 ע4ס וש נחלם מינס ושק6 תרומס פםי6חר 45טריס סס וזר* משם דשכרכיטריס,16

 . סתיומס 0סקרס 6תר63נו
 נסלף

. 

 1ל6 סכרי
 6*כ סמע0רוס- ס6ר עוד -סיטייטיי.לספרים

 .ר6י מינס4שס.סגפק6-
 ע5 פוכר דסו6 6מריגן.

 סס נןדס מרומס סס דקור6- -מ0וססל6וי
 6י 6כל סל16 על שכר 0פיר. 6'כסכיכוריס.
 60 ריןר6 מ0הם ' 'סל6ו על דשכר -6מרינן
 סגרי יגמרף י4יג6 6"כ ממר.מרומסכיטריס
 נממלמן %6יגן- דסנס ק0ס ל6 סוכ זס:יפי נ0רף 0סרי גלוס *0ס דל6 כל6ו עוכר -6יע

 ונתרותט קרנן חיינ דניכוריס ת8ד נפינניגוריס
 דילן רסגמר6 ניח6 'זט לפי קרכן חייכ6ינו
 ניטליס מם דקיר6 מסיס כמ1 רעוכרסנר
 דעל מסוס קרכן חייכ. 0פיר 0וכ מרותס .6חר

 ולסגי קרנן- רחיי3 כמתנימיד 6נורינןכיטרים
 להמ% ו6ין- ממיר מ'ס 0פיר' סגמר6'פריר-

 דכסקדס מ0וס כו לחזור יטל ר6יג4י3תמורס-
 כמרומס 36ל כדיכור ל5י כזר. כעך ך6מכינן

 %6% ס31ר 6ינו ס61 דס6 6יגו זס לחזורריכינ.
 סכיכוריס ועל סניכ'ריס על 6ל6. סמרומסע5
 0וג קרכן רחייכ מסוס - לחזור יכול 6ינרכפיל
 ל16 כ"ד רמיך 6מריגן וכסקרס סקדק-סוס

 כסינ חלומומ כילוסלמי כ6מפ . 1ר1שקכריכור
 סו6 6יממ סיר1ם)מי- וז'ל מחלוקמ יז-סזנ'
 רכי מתחילס 6מר כ6 כר חיי6 רגעוגר
 גפיק מ6י כסוף 6מר י5חק רכי כר0מו6ל
 רצהיס על מכיגיסון נשק סכרי לסירוףמכיניסון

דר,ת



 כמבךקוהינ . ד' ש'. יתשונינ שאיינ . _כהשה88
 0מוחל רלכי רעתיס וע3 עונר כ6 נלרל*ח
 כך כירומ)מו וספירו0 עוכר ) 6יע י5חק רכיכר
 .6חר .6ס מניגיכון גפק סכרי )סירוףסו6

 יט) סיס. 1)6 סכר1 גסכף סהרומס0סקר-ס
 ככר . חיי6 ד)ין סנוע0רות ם"ר שדלססרים
 ו)ר'ענר

 0מו6יי
 תיקן 0)6 עוכר'ו6עיפ 6י2ו

 יטיק סכי ססונ- ףק6ר-'ע5 לספר*ם כל5כ6ך
 סו*.עונר .טק)1קת-ש-.מק דס סילו0)שק
 יס די4ר*ן משפ רגחו ט2כעל מסנמר"4"קן

 יתמו נר*ע ושו תרומש .4ס. 5"מו4י?9,1
 וס63ו.קו6 0גר: רען יסנע*62%מר
 יאצש דסנ4 ק0ס ג6 נשג4' כסלשס%
 . ש* הנק יו' וא שזגן לע י5דוקין.
 ותרותס יממסנס. 1ל) תרוקס גכי גמילימרך
 .וסוי גקס ונחסכ .דיויכ דש דנקע0ק יהטסיןם
 תרסנ5ילו

 כיויסלו6ףי
 '6טף 6יט.'ש65 מעסס

 סכי ..סמיש סיתהנפ . 6חי 2ריל 6חיכסרס
 ]מעםט הוס )חוד .רתרומס סגש3 מסתום.חזינן

 .מחמגס 6ת 0לר מעסס לגט) מ4 1),נמתהנס
 מכור תשו. 0סיר סנמר6. ןיך ו)ר~צ0ם4ח
 התרוכגס מ5קותן ת3% נתמנרס 6מ6י"תוומפ
 "ט כנסמולס ' )תרן ו4כ4 מ)לית "ייכ5ינו.
 6נ5 מ5קות וים מעמר* סוס גסכי לחזוריכ31

 .3סכו מע0ס סוס ל6 6שג )ח*וך ריכ51כתרומס
 נתרומס . רנס כתנו סתום' 60 6יט זספעור
 קסס 5" ;צכ סל3 רכרע לגמ מע0ס.ק"ס
 ש4 סרשלס יע3. קצ ךף. כמטצת סתהוע5
 עכצ ופתחו גה1 6מ"י כמטית סנמר6פריך
 כ'ד כתוך 2)5 )מיסרר יש% )6 כסקרס60
 תוך 4קור 1ג31 ד6עו ד6מריק רס6 מפירטת6
 טשת סוס 6י 6נ) חזר דוק6.6פ סו6כשד.
 6מל% 0סיר סנמר6 פריך זס ועל נחזורמ%
 כטעות סוס רסריכור מ0וס עמו ופתיצגדר
 )6 זעיל6 6מר 0שר סגמל6 מסגי וסועל
 מנחס 6מר 65 6נ3 מגחס ר6מל 06%ג6
 מגחת ע3י סר* כך סו6 כנמר6 וספירום)6

 וכריו חחי)ת )ספרים 6פסר ;6י נתיוסעוריס
 סיכ6 סמוכס סי6 נוגחס סמ)ת )פי רנריונוסוף

 ע5 "ל6 נררתד )6 6מר 6ס 16חוסש46ס
 .0חטין ירעושי ו"י)ו כדס- )סקרים 0ממהבדעת

 0יית' 156 "מר ו6ם פטור ס'1 כורר סייתי65_ ולנוגס . נ0מן סלתנ - ס3ס - ע0יע 6)6מקרינון
 וציכ .סש םעקרינק .כררך_ כוןר סייתי.יווע

 ממוס. סמקכינמם כררך)טקרינ_
 כרכך':שמקכשנין %נמ: )סכי6 כדעתו כסיסנח%כת 6ומדס* -ךי*ו*

 .סהשי(נרמפי 61מר..ד16 סיכ* 6נ5 גייכ%סכי
 :וס לפי' ל-חזויי "%. : כעעהו סדיטר . הצס .כ55

 כמשותו :כריגו:0דרישי! סרשך ע4סננ-5*נקסס
 אשעו קם6סנר נרכר. רנאצכ4פיכנ (מננת דסכ"ןסנץ5
 ,שעי3

 :םסהש "מאצז3 .סים יתפוס )6 ש8 6ע8פ-

 -קגי
 .לתזשר( כ51ס ו6הו . .מסנד

 נככ3 תההב מ5* רסאש ו6מרינן מ%4צכ4ס. שעי 6% 6,ריק ,0סיר ס6לוכ כוכרדעח1ס כר(6ס3:'סהמ*
 אס 5תעל:ט הט3 כריוטר כיד תוךססורש

 נמכתס 5% ח,רס נ%ר -דסו6 י*רק סנכתהו*
 6ל6 ט )חזור יכוי ר6יט מ0חם חזרס . .סיע34"נ

 כטעות ס4ם '6י דמסופקון ממוס- .סו6סעטם
 3*סתו .כ6ומר זס )פי 6ותו. סו36ין ו3סכי ל66כ
 מויס ר~מ4ן כ6ימ6-.6ף 4% .6שרס 6תסכו
 .י*יא סרעש רמוכח. - 6ופדנ6 . .-ךסוס מסוס1ח5

 מיכול 6כר 0סיס 0טעס 6)6 06תו 6תל6סנל
 -יי5 6מיינן 0פהך 86כ ס6*ור נדנרלסתפיס

 ושש3 ג6סרס דכריו .ונתתי)תמ0כ6ןםוף.ךנליו
 : . כש1 םין- סע, מסרללח כתסו13ת גסכ,.

 כסל סממע יכתכ 3~4- ספייי גי"6 זסלסשי
 וט' 46. פהלהו ס6ומל משז כפ68גרליס

 לפי סרט כ0ס כמשם ת)וי וס 0יין ש6סאי
 נ0כועותע'ם

 רסעי
 יד מוין ח5 יתשם .ד63

 דס61 רסיכ* דגסי מי*ר)גית )רנרי מקוס6*ן
 סיכ6 6נ) דנריו נומריך 6ט רכריו נמר63

 ינריו לגמור ו)%ס )ט מס ונריר נמרם610
 6ת סרי ס6ומר זס )פי נערכן ל6 6100נ16פן
 כיון כלל תכנו ר)6 ס0יט6 כ6ימ5ו ע)י6נצרס
 סר'ן מ*ם כפי 6ך ס6סור כרנר0סתסי0ו
 גדר סוס ע)י 6סור סשז רס6ונור רגרריסנפשק
 עלמו ע3 ל6סיר 6רס 50 ןנירו מ0וסגמור

דנר
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ככמנהרריי
 5דכרי מיפ יס סתסטס - 653 סמו-"לדכר

 כ6ימ6 - ט5י -6סורט 5ת -סרי צאומימטל3ליח
 ניל צ%.ט4ם 6סורס סיהם מתפיט "יס 83אט- ס46 כיון '6טור- גדכר ססחפיסם 46ל6שרס-
 אתפטס טמותר'כ% רכר 5%מי" 5% 65טור-אדט

 נת% 'סו'ן וסל4 סט5זט -%. -3י "םט'על6ורט
 טשפש-.נו%.'סגו%ל%ט %3גן. טט*שי6 6% %'%55'ט%שס .דצור -ר%זפ 3טיטך.פס
 ,י.4טט.ש -ו8ש ט3י "טרז" -שלי ,ש6שרצונכ
 "%קא .סוכ.'6ה .96כ; %-מסמ .א%6רצו3ר
 .:884 -טיר וט% 16 ..6ש3 חטר3פשחעעל%
 עימל יט114"יפ ה"8ך%%ש זש -מ%* י83 סלק ךלצ"צי661

 ןכל1ש.%תש1'ךזסך8י
%5 

 :הק* אי"א - שץ'י%ש.שצ-
 ך%יק.

 3תזול ;ט4 ן16ר..*%ס .%%ס %6 ע%,י8ע
 צ44'ווק8 ל65.מ'י4נ* טר? טכר 1851 צשך187ך
 שפעס 16תו 65ס1ר-6ת "61 טרעטו סצ6.5%
 צ61 %6טור צ%י ,שטשי .סשי טצרשסיס
.' 

 ' 111*ק:: למיש3 %לס .

 נמסל5גז'ח שלר -דסרז מייה זס 5י:ן14'ננ
 6טיען בל"2"י המס -65' שינ :וסרדכ9ז- -:

 גתן כי5י,יסור
 גמי ח5 סמחיטהם %:. ,ד%.

 .513 -מ4 י83 .דכטן 6*6% צימ6 לני5הםט5
 כיון .ס"ח4טות ש5 -גמו 3חו5 %י 85 3ני5ופט5

 משרק ר6יס סטצ64 וצמי- -סו6. '6חר.לצויטי
 'לכתנ דט6 קמט - צ6 :זס '5פי )דגוריטצטית
 .6צ3 אזרס %טעס 'דוק6 זס מצגי י65;סי'ן
 טקהש סטיר.'טטג* רמוכח 16מלג6 דטא"ע6
 טוף מס% ]ד) 6מרינן ספול צ5סון- טשטרט1ס
 מועל וט1י 46סור גספס דנליו -ונתור5תדצר4ו
 ס163ן .טפרכ ט%י0 סזטי6;-3%צ

 סחיי
 מקשק

 יח% "ח*טוה ד% נ6מר 65 6מ,יט65מגיק
 מר3כי ר6יס ססכ6טי כמו יי34 63 נני5ות,ט3

 סג? .דנרימ 3טי -6ך סנ59 וטרדכיזחסר5נשח
 ח3 6ישר 6ין ד6מריגן -דס6 5ס5כסזפמקינן

 למשס 6% ססמ י(4סור ח5 ספיר 6יסורע5
 םפיר ניח6 עונסין נסגי %5ינו יט3ין 6נול6ין
 רק חל סו6 דנ6מת רק מ33 6יסור.טכרח

 מוע34 זס עונסין-ע5 מגי 3חיינו יל%ין 6על*ן
 654 6מריגן ר6י ולק5ש6; כעוגין 3חייצוהכו%
 6גץ סנ6ון קו%יית קקס קפיר 6שכ צ55ח)

 וע5-גכ34ת יחו5 סחוטות רע3 גימ* "3י6"6י
 זס וט5 -קפיר .גיח6 "ג'5 5פי 6ג5 (6551%
 סג6 כ46סור 46טיי-,ץ55 6מרען כי- רש65טל
 י5 כ6ישר אי6ק "ם ךכטכועש רוה6 וזס-ט66ו.
,ש4

 81ין נקרר -65 8צ3 . 55% 66לקן- -83 %5%י
 ונ6שוי61קי

 '6טרי3ן גמ* אצסו %ש": 5נ6-
 .נכי ינס5מ6- ט8%י5יר:

 %46ל דס81ן טכו-יס '
 קמטהם צ35 דהמר4 "5 ךמעי%3.65 -6יכי3צל6
 -ל5*ס 6יני .שד*נהך:,'ס3ו' עיכ 6סר.ס;ייטולש
 ל4מל ת14' דף' גרלהם 3מתרת4ן 6*ת% "ס)4141ק

 ס"ני -קוננ4'סוצסי שמל כ54ר מכנררינו-כ'סגועופ
 ."פי4ן-ם6ל-4%" 64גי-גוע5 56כשסס

 צנייי-

. 

 ס6 טס מח5ק ו6נמר6 שתר 4צסכועית6ט1ל
 ס65 סנועס י6מי סא 3%י 6'כס ;סל6תד6טר
 ס61 טכר6 - כ5ומל ' סר'ן ופירמ משצ0יסלס
 גרל ירור "כי 856 6סנוננס קלו 63ל5ט'
 מ15ס רכל ע3 סיח51' סו6 כרין -רגרלמסיס
 עלר- ס3טק שוכס כנ6ת .ע5מר % ק6יטרצשי-
 "8סור לצר ס6רם .6ת מ6כי5ין ו6ין טו6נך
 שולס 6סכ ט65 ' סיינו סנועס .צסון 6צ5 'צו
 סולס.טסו6 ממ3ות ע5מו 3ספקיע סימגו כ6%5
 צה צגן 6*ן רלקכהצס חזינן סרי כס"4וס
 כא נו ין וסיס 'סוכסך ממ5ית .ע5מו3לפקיע
 ע45ו לוסלס רסתורם ס6יטור,.רון ט5י5%54
 5חיג סיכ% כת יס כנדר 6כ3 חצי6 כס6וס6
 ים ס*ס מסמ5יס 16"ו . 3ספקיע מטס דכרע5
 רכר 6ט 5סחזיק מ5וס דכר -ע5 סיהו5 כחכו

 .י65 חש143 סיניח .גדר ד6ס זס 3פיסתורס
 כמנועס 6כ5 קיו.נשכ סדיכור מ5ד עוכרסלח
 דגרי ניח6 זס 5פי ססכועס. ע5 נ*כ שנר6יט

 %רה:ד- ר6מ6י סקסס י4רק3"6 רסנססרקכ61
 קעס 6מר ד6ס - כי5ד נו15ס דנר ע5 ח5דגדר
 וירחס עקס יכ6 )6 6מ"ו ח5 עוקס ס6גיסוכס
 ו5שת פסס דגדריס וי'5 דכלו יח5 ר63 3'ת6ת
 יח3 65 )"ת יעסס משו היו65 ככ3 עקססס

דגרי



כה111קורשי1 ד' טי ותשובתןשא6תנמשה.40
ינלו.

 עשכ טש1 וף ננדליכ4 סלסכי6 ונרי עשכ
 סן רף כינמות 6מליגן רס6 5כ16לס )יוק5ס

 ועסס ).ת רומס עסס 61ין דקיי") 60עש6
 י6יכ6 נמרען ל6 משס מנזיר 6ל* נונזיר.)ינמר
 ויטט דסיכ6 מזינן סר* נס6לס יסט סכןלמיפרך
 סג6 "'כ ועעס , )'ת ורהס עמס. 6תינס6לס
 ועסס %ת. יוחם ומכ כם*ס 6ית6 ננדרנמ*

 נ)6שס לג16לס וסנס סרסנך6 רנרי לתרןוגר6ו
 סנמל6-- )ס3ע '.3ליך

 סנמר6 תילן ומ"ו סנ*3ן
 ע,ךיס 6סטל ר6ס ייש3- "גן ס6- נם%סיטע
 מפגי ומ6*, )'ת רוחס עמסן 6מליגן ל6סרסס
 מסיס סנמל6 ק6מר מ6י 4 קסס .וטצרסנמר6
 ומף3 נשס לסיעת 11ק* הינת- דזס נם%קסיסע
 ספיר 6ת* כגזירות ס6)ס ויע ע"6 כמ -דף3גיר
 קקס סונ 6שנ סנמל* מסמ נו6י . -6שכננזירות ס6)י 6י1 ו,רו )כשם - 6נ3 סנמר*חליון
 לתיל 51ון ועסס )ית ווחס 61תי-עססונילף
 סמסר'ס כמ,י )שת רומס עסס )י'- )יפוכשק
 ינמות ונריסז ויל סס סכתכ כ'ס וףכמנת
 וררסיגן .כ3י5ית מכ65יםי)יף

 ורמי כאהוכיס .
 )כל מינס י)פיגן- רכ)6ים )6ך דמ5יתמפס
 יפירס לפרס9 6שג ל)'ת עסס ווחיסתורס
 סתורס נכ) ניכ )ש )ית סמיגין דורסץ )6וכ'ס
 ו)6 )י וגר, . עכשל והוק וא )*פ ו%דעמס
 ונ'ם דפי' רסשי לרעת 6ף דנ6מת מיריעסס
 ס') דנשם ,ר6יס ים, 6כל סנווכיס וורסיןל6

 יסנס רסשן לסיעת 6ף ל"ת 6ת ווחם טססד6תי.
 סתום' רסגס -לסנין סגן.5ריך . נ)16לכ6ורס
 61יפכ* ון"5 דכתינ ד'ס ד' דףנינמות

 5'ל_
 כר6מרי' סעעגז חלכס )* גדי)יוםדכמקוס
 קר6 6סתק כן ד6ס יסכו כ* י נמקוסכסמוך
 ל6ו דלי5ית עסס ומי דל6 ירעיגן ומנוי)6מיניס
 למידים ליכ6- נטנווך נמ' ינמס ונכידכ)6יס

 1)6 6ותס רחוכא~ין סו'6 קר6 י3)6ו סכ6גי
 עיכ ס' דף כיכמות וכתוס' נע"כ )סיחלין
 נוכ)6יס לנרלף קר6 )ן למהו הקסר כילסר"ס

 סתס נוך6י5עריך קרסיס נוסריפת גילףכליליה
 מכ)ל )סנותין דיכו) נוסוס דחי רל6 קר6.לומר

 )6! 3ו1שט קריכיכד- 116 ונונות נדליסו)משך סכי כפם 16כ) י6פילי מסחם ווחי ת"מרס)6 קכי* 5א5כנכ*ך רסתכ4 ר"* ו6ומר רחירנעלמ*

 קרי13נ4 ומש1 6ליכ6 6ל6 קר6 סכ66ייסריך
 וגדטנצ נרריס רלמשר סתוס' רנרי לפי 61שכעשכ
 שכ קכ6 סכ6 6י5עליך )6 סושע קריכים6י1
 קרל4 ליססק. ר"הכ ל1מר. ו6ע- לסיפךדרסיק 6* ר6ם~לי רן כדף סנן5 סתום' קומיותגס56

 דף כתום'כרתיר%
 ו-

 סוסך קר6. כ)* רס6 ע*6
 מכ35 קומיס לסריס~ש קר6 מן6י5עריךילפינן
 ו)ידרם-. סשגע שעע זס וע5 רמירכע)מ*

 %ת,,ו61ס יור עסס 6תייל6.6מרינן
 לסכך.

 ם*3- 6כ6. עשם כ' יף ככיש 6ית6 ייגסקו
 סתומס- סכ*רחך כמקוס ומס 6חרת נלסק*מכס
 6ינר פתואס סטרתך כמנךס פתומס רכךכירת
 ק6 כמ6י ופרס** ניו'ט- קריניס ונרנותגוליס נרסי מפלנ* ק6 3מ6י פתומ4 רנך סכירתרין

 . 6מר ר)6 ס16) 6נ6 ומשק ס6ו) 6נ6נופלני

 ונונוע. נוריס ס') יוכיחו גוריס נ"ם לסס6מרו
 לכשס רדוק6 רס'י מפירום נוסמע לכשסקריניס
 וגוכות_ נדריס לנ'ס "כ) קריניס ו1נותנוריס

2 %י י"1'וו'י  
 קר45 ליסתק _ר6ל"כ סעטגי תלנס )6נווכתיכ
 וטנרי )כ'ס ווש וזס ווא דל6 ירעיגןומנויל6
 מ3י ל6 ולסכי . 3יו"ע קייכיס- וגרכותנרריס
 נוכל3 קוסיס סריפת ע) קר6 נוד6י5טריךילפיגן
 כמ"ע כגוריס לגופ6 6עטריך יזס ומירנע5מ6
 קרינימ 6ין. ונונות נרריס למשר 6נ3סקומן
 מסריפת 3*ת וומ* עסס ו6ת3 י)פינן ספירכיו'ט
 מכ)3 דחי ו)6 )ומר קר* נוד6י5טריךקוסיס
 טמוגיכ4 יורעין כזס כ6נות 6נ3 דחיוכעלנו6

 גדי3י' נמקוס י6פי)ו לס-פך טמוכיס רורסין6ך
 נמנחות רסיי כווגת וזס סל16 ע) עונרנמי
 ל6יטור 6ך )סיתר טנווכין ןרסי3ן ו)6 נו'דף

 ודחי עסס ן6תי קדסיס נוסריפת וגווכמנוסוס
 רף נטכת סנוסר"ס קוסיות קסס )6 וכוכ)'ת

כשס



 וו~שובותשאלותבמ,מין

 סתוספות קוסיות .:עירי ק0ס ל6י ומנולל4נץכ
 6מלינן וס6 0סקסס מם 0י דף 0סכמנוו'-
 סמוכין ורים ר)6 מ6ן 06יל1 ינמותנריס
 נית6 1ס לפ4 דליס* תורס כמ0נס 36)3עלמ6
 נמי גדי)יס כמקוס ר6ף סמוטן ולסיגןדספיר
 ורחי עסס ד6תי לנשס ומגש) . סל16 ע)טכר
ל*ת

 מד6י5טרין-

 מכ33 קוסיס סליפת' . ע5 קר6
- 111שק.. דכעימ*.ד% , - ).:: י  

 חדגן?שף

- 

 ווח* עסס ד6תי 0כרי דכשטג
 טלף % . 6מ"ו ל3ש0- נףע. 0וכ %כ0%
 ו06י כנזהר כמו ועםס *מו לעםסנרותפמגדרך
 לימי ודחועסס

 ועסס.
 סנמ' כתירון לתרן ו5ון-

 60לס ו6ץ ס3רי כשס . דס6 3ם6לט חסטמסוכן
 )ונול 5ריך לשכ 6ל6 ע*6 עי רף כטירכמירו0
 רמי6 וסתולגו סיכ* "ייוק - ד*0 סגשלג"יליק
 סמיוס 06 נרס כע5מו וטס יס*כ6' סשוסעליו
 סוינור חל % סמ3וס ע4ו רעי6 דסתורסוסיג6
 סעסס נטל ו6חשכ.%ערצ נדר ססיס כנוןכלל
 לקייס 4%ך ס6תס סתורס 6מרס דסיכ6מ6)יו
 כגנד סתנגרת ד)יכ6- סיכ6 יוק6 זם ס)וסויכור
 סתורס ננד סתננדת ר6יכ6 סיכ6 6כלהתורס
 6מרינן 0פיר ג5ערע 61ח'כ , נזיר פר*יסגגון
 ס6 מסוס חי31 סוס- . סתורס ע)יו רכר*ול6
 סל פירוסו )16 כ60)ס י0גו רס6 סנמל6.ניח6
 רס6 6יגו זס מועכ 603לס רי0נו מסוססננור6
 סגמר6 דכווגת 6ל6 0גיקס )קייכ4 6פ0רסוס
 רמי6 דסתורס סיכ6 3ין הי)וק דים כךסי*.
 6ת ע0ס וסי6 סיכ6 וכין . סמ5וס 6תעליו
 6ת לקייס ו5ריך 0)ו סוי3וך חל 6ימתסמ5וס
 רוק6 אםונריו

 סיג"
 מסתורס 6חל חיו3 ד)יכ6

 רמי6 ססתורס מס מסחורס חיוכ דים סיכ66כל
 וסתירס נ5טרע 0סי6 כגון סמ5וס "תע)יו
 סעמס כלל ח) )6 0ערו כל 6ת ונ)ח6מרס
 כ60)ס י0נו דס6 זס לחילוע ר6יה 0יס0)ו
 לספקיע עסס 0סו6 נוס 0)ו סמ5וס יגול6'נ
 6ף 6'כ כ)ל נו5וס סיס 0)6 כמי 60)סעש,
 וכטל כ13ס ע)יו חל 6ינו ג'כ 6יתםי)1)6
 לסנועות דדמי ננזירות רוק6 זס 6ך מ6)יוסעסס

כאמבחוריו י%י
סיכלה סריטל ע)יו ח) וסיכ6 6מריגנ 0פיר 6'כ;

דסוכנ סיכ6 6כל סתורס נונגו סתננות סוסול6
כגרר- 6כ5 כל) הל 6ינו 0פיר סתורססתננות
 רי0 סיכ6 6פ.ל1 חל 6'ג חפ65 6יסורדסו6

 ע)- סיתע סו6 נוין דגור סתורס מןסתנגדת
 מ6כי4ן ו6ין חפ65 6יסור 0סו) לפי מ*סונר

 0פיר תירן ו)סגי ס"סור דנר ס6וס6ת.
 הן כם6לס י0ס ) וס6 לכשופ אין יוחס*- מס'ס ~מת פמס דסוס מסוס ננדרינ4סרסכ*6

 ספי גרע כם6לס טיענו רסיכ6 ד6ררכ66ינו.
 כל3 ע0ס ר4כ6 משם מ0עס סו6 ג~ירונכ1
 חכנר עס סנחחכחתי _מע ס0יר ניח6 זסו*ן : . ווהס. עסס מסוי ג16 ' -'

 סחגעד- סנ16ן סרכ 6חד סשס_ קר6ק6 -,
 רגק7.3 רשפ*ופ:4819.גקןע ,משה אביהם.-נוושס

 הירשלי_ מ4"ס סחםיר סג16ן סנכיר וס0מ-
 בעריש מו'ס סחס4ד סנ6ון סר3 ו0)יסילערניצר
 נזירוכה כס)' סכמ3וס 0כת3 מס עלברשנרעם
 נוותר סו6 וכילר וז'ל טשו . סלכס ז'נפרק

 נוו55ו ס6תס נושס וככל וכו' מ4סנתנ)חת
 סניסס .לקייכו יטל 6ם 1)"נן ע0סמלות

 נווסכ_
 31ט5 ט' ל'ת- 6ת וידחס ע0ס יכ6 ל6וו6ס
 תער ססו6 )'ת 6ל6 -נ60ל ו)6 מ6ליוסע0ס
 0ל סעעס נ6 עפינך ר6סו ע3 יעכול6%

 6ני סל6כשר וסםיב 6ותו ורחס ס5לעתתגח)ת
 )6ו רסושל מ0וס יכמות מסכת כריםסינס
 מסגגו- סכסף ותירן, כם6לס י0ט 0גןוע0ס

 חר6; וכגמר6 כמילחלה 6יכ6 טעמי רהרי0ס
 0פיר- ניח6 סנש4 )רגרי 336 נקטנלגייסו
 חרלר סגמר6 50 וטעמ6 סלמ83ס 30רטעמ6
 כבנ כ3ל ח5 יל6 סגנור6 רכוונע 6)6סו6
 ע"5ך ו' דף - כגזיר ר0'י גיח6 0פיר זס)פי

 סתוס( וסקסו ר6וריית6 סיוס רקירוםרפסק

 וחזר. )סתות סנ0כע; כגון סכי כתר. מ0נימ5י

 מימ ססכועס ע) וח) נ,ירות ר6תי כנזירונדר
 כלונור. סיני מסר ועומר מיסכע סריתק0ס

 )0תייד 0נסכע נוזס נרול ועומר מוסכער6ין
 סיכיה כין. חי4ק רי0 סנשל רכרינו )פי6כל

יסהולס



מעשה-1*
ן כשבהצריו ר' ס*' יתשיבות שאיית 

 רסו6 סיכ6 וכין סת,כ ע)יו רנוי6וסרילט
 רש6 רסתורס דטיכ6 סחיוכ 6ת %ססל5%נוו
 וגזילת םל1 דיכור ח5 65 פפיר סחיוכע4ו
 יל%יןן6ג1.לומל.כרם"י ספיר ו)סכי לקנועסוש
 סרי טפיר טננור6 פליך זס וע5 ד6ורייה6רסו6
 סוס סונ 6שכ סיגי . נוסר ע)יו ועומרנווסכע
 ג55 ט)ו וינור ח3 651 -סתורס מןס"גנרת
 ;ט6 -מ ")6 יטגמר6 מס"סתירן ;פפירו6תי
 סרימ 1*מר יחזר ע6סהט' - שטעס 'רנ646נול

 אין?סקק1ם עוסטעס 1ש%פי'6ט"'נ~4א
 מזס ויו5 מוסגע לך: 6ק דס6. סש%כקוקיט

 י"עורס. ס6םתס - .נסנע ש6ס ' טל6 . וס6 6יעזס
 .ווק~ש:5ק )סתות .חטל,.שנלפט -ע4ו ר%'%6

ן אמללסט,רס  )קייס 6תס 5ריך נטנע סו6 ד6ם 
 יין 63מור 'קר6 לן נ4 זטך ועל' ' סטעתך6ת
 -גו'ר י3טיות . גורר ס4ס- -ד6ס רסות רתנול1ס
 ו6ין-"ח4רס נסג'סס % -טטיר קלקנעל6מר
 דיריך 6נורט דסתולס '6ל*. חיונ ע5יורמי6
 ורושק. ") .טפיר ו5כ! סדיכור 6ת 3קייס6תס
 %) ע5ונוס- פ)י6ס ספיר .מ% דכריטלמ4

 כנות ופלעו כורך %ס)סן וגויר כסן סי'ג"כ ס'י 6כ5 נוס)כות נ' .נסרק ד%ס.סרנונ'ס
 קרוקת קרוטתו ס*ן יסי. .סגזיר ט יתעסק"15ס
 כ0ן ססו6 6ע"פ. סכהן- 13 יטמ* ו56ש1)ט
 60 סר"כשס .דכתכ 60 ע5 לי וקסססויוט
 כ5סו סר6כ'ד נמס מכי6 -נפשת נלנו6סרזן
 לטחוט ו5ריך סגנס .כו םים חו)ס טיס - 06"וס
 לו סיגהור 5כותי ג6נור )6 )נוס תרלנו)שלר
 6יסור 5)6 כס ס6ין "גנ4)ס . וג5%גו -6חד
 קכת ונרתס גםחוט ו)6ל6ו

 6יסור ט סים .
 דגכעס דלסי' סכת נו6יסור קל גכי5ס 6יסוריין ח1לס ד)נכי נשל '"3)' וכו' פזס וססיכסר*י)ס
 חונור6 איכ6 סקי)ס .6יסור ,סנת )16איסיר
 פל כ)6ו עוכר סס16כ5ס )פי כגכ)ס6חריג6

 ססיס גזיר לגבי כד6נוריגן סכס !זית זיתל5
 יסו6 תקהס 56 6ל.חסתס )י 6מרו ייןטותס
 לעגין 6כ) ו6חת 6חת כ) ע) דחחכסותס
  )6ו וחך סחיטס כסעת 6)6 מכל )6מכת

 .סי6 דקיישל נווהרין קכת דנועסס ד6יכ6סי6
 -סרכס )16ין ונוםשט קידם נופעיט- ו6יןקזרס
 נוקרי 65ינכלם

 4סרין חייק סרי סקי5ס 6יסיר רסוסו"עשנ. רט3ת ל16 חד )נני ק5 6יסור .
 יעצ*ר 'וח). .חשר -6יסור .לענור -דשיטכפסק
 :סלנו3*ס ק6נור נו6י קסס 6יכ ק4ן -165יןסרכס
 ."% ,פו5ס :קחקת קדו5יצ- סוט .רל6מעופ
 עס יטמ6 )* -5סגי. -קלומת.ע%ס דסוסננסן

 318 יעש '63) יט:סלכס'463ע '3ג*ילוכך-ש8
 4%ג6'ע5ס ינ6;י%"6צ -מת-י46 3שוט)נ5
 '56*-% :עונר ם6יע ,ני*ן 'סיעמ6 .ט.שצ6זט
 סושי* 'סוס מזיו ; %6 "שו .6ישי- "שש
 :טש6:ט8ןבטמר וכי (ק4כה השסט .א%יפ-65ףן
 דנומןכ!3ע3יכ סגת כמו: "ונר- לטלמכשס-)ר

 ק4ן .היוין סלכס -)פכ4ר רמוטכ סצרי*רמכיטן '183ע.'ף5מ6 "י*לגס .יעכור 561."יטול'"מוי'
 י*ל"ניס : .פסק .6סכי חמור 6ה*ר יפ13י561
 מטס 3עת ופנעו נולך ןנוסימן 'וגזיר -כסןסי'

 קרומתו.קדוטע.עו5ס ס5ין )פי סגזיר 'כויתעסק
 סהוע גין .שסו6 סכסן--6עשפ 'כו 'טנו616ל
 ונווכה:ןסימניס וס-6יגו , חמול ד6יסורמשט
 יפ3ור וש "חד 6יטיר-תמור סיפטל נווטלשכר
 סיכות'מ6כ5ו' צרנו3שס מציין .65וין.ייןסרכס
 . ומסכח דו'ק י'ז -סלכס פי'ר 6טורוה-

 ולפי סימ3יס - ע5 סגע קיטי1ת מ6ישוב
 חורס "מרס דסיכ6 סנש5-גיח6 רכליגו-

 י*כס סילה ד1ק6 וס 6ס;י*ירתודנוחווכ')ק4יס.
 :סתנגרת ל6יכ6 'יסיכ6 :531 ] ה"ורססתגנלת

 /גחכ "פיר ולסכי ג)5 טלו סריכור ח)-65

 כסן יטנו6 ול6 גךר 5יטמ6 דמוטכסרנוכ'ס.
 ;ד)6.ח) מסוס י5ל -פכר 5*. .דכגזירנופו0

 עפי : ודוזק סהנלדת ד6יכ6 מסוס .כ))%)'ו.
 סרמכש6 ע) פ)י6ס ספיר גיח6 - סגש)דנריגו
 עי6 41 וף וסתיס' יכנוות כרים סרסכש6 -סגס
 . נססמני6

 .וגדו)ס סרסכ1ל4 ם5 י 11'5 סירוקלנוי
 ססקסו סנוגרם פרק נניטיז נירום)נוי 6נורונוזו
 פגחס כסס חגגיס ר' סתיכ סתס כונרמיגןכזו
 י6מר כ5וער 6)יעזר כר' גמיס עסרס ססוגהגי

סנונרם



 ותשופת שאלות .:'%-

 מותרת 6ת סרי ל0 ו6מר -6סתו. 6טסמנרס-
 -כירוט)מי יסנרוס נע זט שרי לזש 636 6רט)ל5'
 6)יעזר רכי מכסר ק6 סע ו6פי6 פל'נילכ"ון
 6וסרתס סתורס תמ1 עעמ6 6תמר גנרומטני

 כם14ר כ)ינור ע)יו 16סרס כו6 -סכ6-3%יו-כרס
 תג6*. כעין 6)6 . גמור ל6יכצר .61ינושס

 451ן
 נר6ים ' ק% 1"שמפ פטור0' ת63י 6יט*ר .%ס.

44טייכעליי
 5לס נ% ' וכט ' .3ניעו םש%יר -

 ססרי %חט. ' פועלת 6י4ן1לגמצד
 נמ1רס מגורסת.

 .עמ*ט טס0%"4%י'םנ6י 6% 3%טי*א%
 יס46קס ג3 כא לל6 45 י6ון 35%י'.ש1יוסן .ס*6 י6ש')1 -'4 ו%ט6כר6ם3%ייםטהרי,א%מקצ- כ4י1ס3עי סמטש ה%א- סע וו* .ימעמצ,""י

 ש %ט%ע . %*3ש..%5י% אינסש%ט"לעוס
 עלוס .כ6יסול 6)6 6מי'נן ז*ךו%' %עץהי

 )ס"6יל לט גרס 6חר ..רנר "6יער%6,כזו
 ו6ע8פ מתיכמת ס46נט 6ע'ש ע)לת חנ6ידסי'ע
 ע)י טנ6סרס )זס .ינ:6ס %מיס 06 יי-ם6ף
 נושמ עלוס 6ים4ל )1 1ת6סר 3ע) נענמל*
 נוחמת 1)6 תנ6ו -נוחנות עכסיו.6)6 -6יטורס*ן

 כנע- ם14ל כ6ן :61ין גשל ניטס טסר*עלוס
 כטררט - 11 וסר* רע)נו6 . "ת63ין רסוטחיד'
 לופ*ן 3'ס נפן ר"נן כ%)ס כחיי מיכמסיסג%
 )יכוס ש)ס 6'נס זס וסלי )ס סיחלון"ות1
 ו6עפ"כ ועקס כ)"ו ע)יס רקיינו6 תולסוכר
 )י6טר )ס גרס 6חר סדגר מטוס )חלילטשלס

 זס כדככ סנסתפק )סרמכ"ן סר6יתיגוי-6ל6ן
 סיכוס ונון סחלילם מן לפוטרט דכריוומסין
 ו6ין לחלילס עו)ס 6ינו )יכוס עו)ס 60ינסזכ)

 קסס סרנוכת ע) ונס כמנףנוו נוכרעתועמלו
 'כו) סיס סל6 זס כרכר 6יכ6 ספק -6%י,4

 כנרר ח)ילס לריכס 6ינס עלנוס דסי6)פסוט
 עו6 כ' רף יכמות כנמר6 6ית6 דכגסזר"י

 מסתכר6 ר6ית ומס וכון סנ6 )6 ותניקפמיק
ל6. כריתות חייכי קווסין כס תפם*' )16יןחייכי

 קרינן ס)כך רם8י ופיר0 קיויסץ כס הפסי
 תפסי )6 כריתות חייכי 6כ) כריעכר לקחת'3יס
 ל16 וגסכס יכס ?6י עכר ו,פי)ו קייוסין'3ס

כבמבחוריו ד,%
 - סיכ6 חזיכ4 6"כ ס"עחס

 כס תפשי רל"
 ראס נמי סכ6 6יכ ח)ילס לריכס )6קי4וקין
 כע3 ב(צ; נמ65 ע)יו סנ6סרס )זס ונס6סעשרס
 ל0 שסכהת ר)6 כיון ערוס 6יסור )ו4ת6סר
 ח)ילס-86כ 5ר'כס 6ינס כו64י קירו0יןרתפסי'
 סרסנ'6 ע) )י קסס ויותצי סרמכ'ן, נסתפק6מ6י
 -ר6*ס ונוכי6 . יצ%ן על6ס שי6 ר6ףהפסט
 כע)ס' לתי -6יכמס] סנ6ס-שנידרש

 4תגן'63-
 טצל6 46לש וסרי-זט )ס םיח)ון 6הצ- ג1פ4ן-3יט
 'רקיימ% -תורס דכר.4שס

64שפיכ. :4ששס צמש -%)יס.
 'ברס 6"ר .סלכר: נו0וש )א)ייס -4%)ס

 6שט רכ0)68 . ל6יס נו6י .4 יקס.ס . )י*סור )ט!
 .ולש06 עמרס ן6ס שג06)-כיון-3ג4לרת

 (ס)לך-קך4ננן ק4וומין כ0 תפסי ע)יוסנ6סלס -)8ם-
 5נש)':535 כנ%ר6' ר6מריק -כיו לקהת -.לש

 .ט)קך קירימין כס תפסי )6 סי0כ'6 ס)כריג6
 קלינן רל6 סיל6 וכ) )קחת כס, קרינן-%

 וים סג*) רכרילר )פ* .6כ) חול5ת 6ינס.)קחת
 'סתיוכ ע)יו רמי6 רסתורס 6יכ6 כיןחילוק
 ט6שס 6פ %סס כע5מו רסו6 סיכ6 וכין%לופ
 רכהזולס סיכ6 חי)וק ריע נ'כ כ6יסול נימ*-זס

 ס6רס מן ס6יסול רכ6 סיכ6- וכין ע)'ו6סלס
 כחייני כנונ 6יסור ע3'ו למי6 רסתולססיכ6

 כ"ייכי ל'ן )ונור 5ן 6ית )16ץ וכחי*גיכריתות
 כ*ן חול5ת ר6ינס )16ין כחייכי וכין.לריתות
 )חני5ס עו)ס %3כוס סעו)ס כ) פסקינןי%ן
 נס )ח)עס עו)ס 6ימ 3ייטס עו)ס 60י1וכ)

 כמי'רכ6מת עעמ6 ס5ר טי'ך גמי )6ויןכח**כי
 ע"* -כ' רף כיכנוות סנ%ר6פריך

 נעיכי 86ס.
 ל16ין כחייכי 6מרינן סכי נועוס 6)6 ננויל6וין
 מס*כ6 )ן וק0ס רחמנ6 ררכי מסוס )ח)וןר3ריך
 רח1)5ת )6וין חי*כי רחנוג6 ררכי מקר6נווכח
 מועי) זש וע) כריתות חייכו רחמנ* רכירי)מ6
 )6 וסכ6 קירוסין תפסי -וסכ6 ספירססכר6
 ח*יכי תורס 6יסור רפניסם מסוס קירו0יןתפסי
 6ורס 6יסור כריהות וחייכי תור0 6יכצר)6וין
 6ינס ערוסין תפסי ר)6 כיון ספיר 6נורינן)כן

 כנוך ס6יסור 6ת עמס רס51 סיכי 6כלחוללת
סמנל0-



כשבד1ךין נ' סי' ותשציתשאלות למקטה .44
 )כ3 מותרת "ת סרי "מר "0תו "תסמנלפ
 )סוערס 40 כתנ"י ככח 6ין )זס ")66רם
 ותנ"י קידו0ין נס תפסי ד)6 "ף סח)י3סק
 יטס כנון סע3ס נ"יסור ")6 נוועע 6עס0)1
 וס6 "יסוך 0וס נזס- "ין' מעסס,סח)י3ס"כל
 סח)עס מנ )סוערס נימ6 "0 ר6ף שדיסכשע
 כת יס 1)6 )סוטרס- דוק6 זס -50 תנ"י נה -ים

 6ק חט ש6 י"ס- יכ* *נ%ה 3עשפגת4ל
 סרמגשן דכרי ניח6 ספיר לסקי 6יסול 0ופטס
 סח54ס מן פטורנ "0 גנ6י סנסחקש.נדןגמ6י
 מסגי כוד5י 6יקור ע3ין רלוס- דסחולס%כ6

 סיכ6 "ף נימ6 נומי)6 סחלילגג. מן 6ף)פ~סר*
 מסני כחנ"ר כנון -6דס ידי ע5 5יסוררכ*,.

 דוקה רי)מ6 "1 סח)ייס. נון יסוטלס _סיל4סיי
 קסהורס נוס "יסול' דכ6 סינ6'

 רנך"
 "יטור ע)יו

 כתג"י "כ) סחלי3ס מו "ף פטורס לכןערוס
 )סכי סדכר ע3ס ע) 40 תנ"י ")*- מסלללנ

 "נ) סרמנ-ן-גטתפק
 סר0כש"

 וד6י כגדר סכר
 וכין "יסור רנוי6 דסתורס סיכ6 כין, חי4קדים
סיכ6

 1ט"
 ס"יסור עסס 'גע5נוו

 סיג"
 דסתורס

 ח)י3ס 3ריכס "ינס נוד"י "יסור ע)יו_רמי6
 6כ) ס"ישי סע3סנו0וס

 דסו" סיג"
 כע3נוו

 כעין ")" ננוור כ6יסור 6יע ס"יסור "תעמס.

 נוסני 0ל1- דהנ6י "מרס 0סתורס ו6ע'פתנ6*.
 ע)יו סנ"סרס )זס ונ0"ס ענודס ד"ססיכ6
 מ'מ ערוס "יסור )ו וח"סר נעל _געגנ6%
 מחמת ")6 ס"יסור כע3ס עג0יו- 6יסולס.5ון-
 ו"ון נמור גיטס ססרי ערוס מחמת 31*חג"י

 וע"ז דט)נו6 "חנ"ין דהוס נוידי ננעכ"ןיקיור
כע3מו רס1" סיכ" וכין "יסור ע)יך רמ*6דסתורס סיג" כין יד3וק- דיס ר6יס סרסכ'6 מכו6ופיר

 רמי"
 נויכנוס סג"ס מגידלס "יסור ע4ו

 וסרי 3ס 0יחל71 "1ר% טסין דתנן כע)קכודי
 תורס דכר )יכוס עו)ס "ינסזז

 דקיינו"
 ע)יס

 נוסוס )ח)ילס עו)ט ו"עס"ג וע0טכ)"1
 )סק0וס 0ייך ו)" )י"סר )ס נרס"חר 0דכ,-
 "כ) קידו0ין רתפסי סג"סגודרת כ0)מ"

 "יע יט קידו0ין תססיל6- כתג"י סכ"
 דרוק"

 כחייכי סתס

 תססי ר)6 גיון סעורס 0פיר לסכי "יסויע)יו רנוי* דסתילס מעוס סח)י3ס מן פעולסכליתות
 כמייכי דנס "נויג6 סוס ססכל6 ומ3דק*דוסין
 קייוסין רתפסי "ף סח)י3ס מן סעורס נ%%ה
 חשני ע3 "1 כליתות חייכי ע) לכי סחורס"0 נוסוס,ך1 ו"נן קר6 לן דנ3י מ0וס דוק66)6.
 רני נץדו0ין דהססי ססכל* נווש3 3סכי)6הן
 _נ11שו דתפסי מ0וס "נ5 3ע*ץ חייכי ע3קר6

.
 ד36יכ פעולס סי6 רנס "מונ* סהם קל36)6.

 מן פעולפ גליתוח- . כ%י% .ונ6מת מנ3ן קמס:.
 גריך -_נמי כליתופ ת%כו דגס נימיל -סח3י3ס
 קיל6 רס6 תינו6 ומ רחנונ* מסוס.ורנהךח34ס
 קכ6 רכ)36 מ0ונו )16ין 3חץכי -. 6י3עריךס6.
 %ו %וין דחי*נו "מרינך סוס ננוי קר6;.נ)6 ס* - ח)י3ס %יך )"1ין 1מ*ני ירע*גן סו9)6

 רחמ63 רכי )סמ קייוםין . רתססי מ0ופ%י3פ
 נדדוסין חססי ד)6 "ף כליתות נחייני"ת.סקך6

 דחייגי ע'6 כ' דף ניכמות ק6מר מ6ימס1
 נך6 נ63 עשג %" סח)י3ס נון סעורס.כריתות
 "ף פעורס ננוי )"וין נתייני דגס "מינ6סוס
 דתססי סיכ6 כין תי)ק )" ע)יו 06רסדסתוכס ךסיכ* מ;וס קידו0ין. דתססי ססכר6ד"יכ6
 מ3יגו )" ומקר6 קדיסין ד)",תססי סיג*וכין.
 ל6 ו"נן דנרים 0נן )6 "כ) "חד ")*-)רטת
 ע3 )"וין וויכי 16 כריתות חייכי "0ידשנן
 נוועי)זס

 ססנר"
 וסג6 קידותק דתססי- נו0וס

 נק6ר ועוכ קידוסין תסס* ל" כריתותכחייני-
 5יכ" סר"0וגסכסגר6

 פטולס "סרס דסקורס
 זס "כל מח3ילסנס

 רווק"
 "כ3 תולס כ"יסור

 ח)י5ס 5ריגם 0פיר ס6יסור "ת עמרי דכע6-סיכ6
 חסרון )"ו זס קידו0ין תפס' ד)" נו0וסו"י
 .. ודו'ק תורס "יסור נ5ירוף -דוק6 "63כ))

 נוס3גופ סרמכ'כו ע) סתר3תי_ סג") תי)וקלפי
 סיכ""כ).

 )6 טמ13ס "ת ע)יו רמי6 דסשרס
 סיכ6 6ף -נוסכחת זס וחי)וק 0לו דיכור ע)יוח)

.דסתורס
 רמי"

 ע0ס )6 ו"ס סמ15ס "ת ע3יו
 "ת ע3יו וכ0ח) וע0ס כ)"ו עוכר סנולוס"ת

 "ת' )6 ו"ס תורס 0ל מגי מלוט כ"טנו3וס
סנולוס



כנבןבנחוריו ד' ט4 יתשיביה שא*ת --משה
 וסמלו0 תם)ושן ל0 6ין סממ6 ססני'0מלוס

 רמ*0 נמי גימ6 תסלומין )0 ים0ר6סונס
 סר6סונ0 ר0מ5וס 61ף ססת6 גסמ)קר6סונס
 ד6)*כ ודחי םני' מלו0 כ6 6פשס מעיקי6סיגג
קסס

. 

 כרש0 סתוס' רכר* על ע5ונו0 פלי6ס לי
 סעכרו כיק רפסת ננמר6 6ימחשעשכ(
 ופריך ת6חר ככ3 שכר ינ)יססלם9

 כרנפס מיקככ כר ופסת עש6 ס' כוףסנמר*
 6קרכיס 6י6קרכיס לי0 קכיע6 זימנ6סוא;-פסח
 וסלי סחומש ופילסו ליס 6ירח( ל6-6יךססי6י
 סיעתן 5פ* 5י וקסס מ6חל כ53 עפר עוכרפיד

מ6י
 ק6מר.

 סנמל*
 .6רב-.מלות ו6ידי 6ירי לך 6ימ6 )עויס1עמ6- ממ6י עי6( ק* )דף כזנחהם .

 ,פי' חוכס 6ימר ר'ע יסמע56 ל' ר)לי-לסות. -יטמ* ל0 רמכי6 ליע 661 יסמע6ל לכיוס*
 -לכי 60 נר'ס'ימוסן

 יסמע6ל.
 פילט ל'ע 60

 ק6מר נמן ח5ותל .63חר ממ ו6פףגקונטרם
 ו6ין מ5וס יטמ* 03 רקסכר מסוס יטמ6ו'ע
 6זיל ומתיל6 3יש מטמינן סילכך -תסלומיןלס
 מסלומין לו- ים רפסח טמ6. רסו'ל כרת3י0
 ועס0 ל'ת רוח0 עס0 ר6ין קיי"ל וס6גסכי
 כמו ועמס ל6ו ר6יכ6 כיון 0י עס0"פילו
דמוכח
 רק6מל נמ6י ע"6( קמ'6 )רף מחולין -
 ליתי סמטס כמסמים ר6סול מון רתימ6מסו
 מסמע ק6 סקן רם)וח ע5ס ו3רחי ייריסעס0
 מסיכ" ינין וסמכיןלן

 מ6י )י וקמ0 רמוכח.
 יטמ6 05 דקסכר מקוע סטעס 0תוסןק6מר
 )יס מטמינן סילכך תםלומין )0 ו6יןמ*ס
 ים ופסח טמ6 והו'5 כרת לי0 316ומתיל6

 סמום' רעת לפי יטמ6 ולסכי נסני מסלומוןל1
 ו6יך מ6חר כל 6יכ6 ר6מה כפ5ח ססגסכר6ס
 רפסח ת6חר כ3 ל16 לרחומ יטמ6 רל0 עססיכ31
 לע נרף כפנאיס רסתוס' 0נס רפסחועסס
 וכו' ררוק* מנורן ור'י וכו* עסס 6תי ו"סע68(
 סמוס' ונס 0קל עסס רחי רחמיר עסס"כל
 לומר וים כופין ר'ס עשכ פ'ח גפטחיספטנך
 לחור עס0 רוק6 הייט וט' ס6גי רכסמ5וס
 6כ3 עס0 6ל6 ר)יכ, נ"ט( )רף נפסחיסכנון

 כמוס' ר"ימ6 כמו ועסס )'מ ר6יכ6 0יכ6ל6
 מ6מר ו6ס כו' )ענין ר'ס ע*כ( ל'נ )רף:כחיס
 ס)וס מסוס רחמור רמ5ורע עסס גכיהל6
 כ0ד* מעסס )6 רתי לו 6פשס עס0 ורחי.כית
 סגעל לריכ6 )6 סקן סי)וח גכי כרח6מרעסס
 רמלורננ ועסס ו"ל )יכ6 רל6ו לסלח0ע"ע
 למרוויוסר דתי -ל6 כרמ רליכ6 כיון רחמיר6עשכ
 ולת עס0 ד6יכ6 רסיכ6 סגעם' מן חזינן0רי
 %*1, ?סיות נם% סוכ דק3. 6פילו רח4ל6
 יע-יו53ע גמר ם3של0 כמלוס. ונס עשכ.6%
 וכמת3 ה%וס 6פ עליו לנע-6 רסמולעשכ6
 סלס רמלו0: ' ממועל"סונ0- ס*0' י:מן חמור ססו6 : סל0 מ5וס כ6' ,עמר

. 
 תם6עע. לע 6ין

 כמלוש כה ים מם)ולרן ל0 יי' ל6פונ0.ומ*ע
 ר6סתסף3סעמ- מלוסי כ3ל- סיס ם)* כמומני0י
 ן -ר%6 -הטעפ סמוס' ספירקו מס ספיר6תי'
 ועסס ית ורחי עסס 6תי 6ין 60 סנ'לקוסיומ קסי ול6 רפסח עסל ורחו יטמ6 ר)0עסס
 עסס קיוס 636 6ינו מ6חר רכ5 רל6ר כיקסקל
 להכיסכו

 סכר 0עמ0 )חזק 6ל6 6יכו רל6ו_ גןון ליכ6.ל16 ממי3* סעסס 6מ סק)ת 6מ0 6ס-
 רעלמ6 לל6וין -מ6ואך רכל ז0 ל6ו רמי1ל6

 מעס0- 61ל נסנ סו6 דעלמ6 ל6ויןרכסלמ6

 וסיכ6 סנו עסס לשוס 6)6 6יגו 0כ66כל
 6מי ו6ין 6מריגן ספיר תעסס 561 נסכר0ו6
 קקס )6 סוכ הק3 ועסס )שת ורתי סחמורעסס
 'וסעס0 מעסס 61) כעכ ל"מ רסמסמחו)ין
 ל6.ררי ספיר )סמ ועס0כקוס

 וחי*קן ורושק.
 סליטכי6 סמילן- מ0 נליטנ68 כן נס 6ימ6זס
 ר'0 עי6( מד )רף נקירוקין סתוס' קוסיותע3

 סגי ככל לרכי תימ6 סקן וסי3וח 6כיו0מעק0
 ככימיך רמיס תשס ל6כמינ

 6ף'
 ע)).ננ

 כלכ למנרל )יסרמוקמינן
 רען

 רשש וסו)ס
 זו ועסית כספריררסיגן ר0* למעקס גמי 6מי מ'מ כיריס סימ0ר0יינו

 מ5ות.
 תסוכו ל* עסס

 כמיכ נמי וכ6כיר0 מעס0 ל6 מלות 11רמיס
 0קן וכסלות 3התע)ס תוכ3ל6

 מקת % כמינ.
6ש6 י .)



 יתשבות שאיות ,. כטשה .48,

 סי-

 כ2בנןקךךין .: ר'
 6קהג סכהוכ סקוס וס6 נרנו6 זמן סס6ע64
 סס.מס כתוש ישין סכתורפ עוגסין לכל13ן*פ
 . ד6יתכסו 6עינ דכסגסו תירן 1'3 וסכיטכ"6טטרן
 631 קנסס נעקס 6ל6 סעיקר . *ן תעססל4
 דכמער*ס.- לעסס ליומס 6ל6 תעקס ל66ם?
 וסכוונס סר5ין וט לננך מעקס ועק*חכתיג
 ל; שקכ ט6 דעסס וסון תקלח סלח;יק -צ. . ס6מ ל6.תקת סקנ נק4ח וק 11 מ4פהי.4ופ . תעכנ 63 כ3ומר נניהך דשס תסוס 631ו5המכ

 פטורית.. סיו סעסס מ4 פטורות נסיס1
 ינם., 636 ד6ישיסשו סע מש.סריטנש6 .ן '.ש- %י-, קנו עסס 6ל6.?וס ס163: ס5ין .סם4%
 מן פטולות נמיכג ט1 6לנ ל16 חסינ 13:
 פטורות ס(ו-סע,ע4

 מל16'
 . סגממ. סו5רך לסכי סט

 מ5ונך. מקוום, שיכ ר6סס נוקוס4תכ'.סטעס
 תלי6' כס6 רס6 נרמ4 קזמן קל6עפס,

 6סג.

 נ נרמ* סזמן 'םל6. עקס מטת ע3 מחייכ""פס
 וטעמ5ך. כל"ת ונמ עסס מ4ת על ח*יכ( הי6נש
 6נ4: לכן עפס 3חזק 6לל4 כ6 סל"ו י6יןמשת
 6שנ 3יכ6 ננוי ל"ו סע0ס 6ת סק3פ6תהנ
 סעקס 6פ קקלת 6פס 06 ק נם ויין.כגידן
 636 6יגו ת6חל רכל רל6ו כיון 4כ6 גנו*ל16,
 סעסס 6ת סקלת 6תס 06 לכן סעקסלחןק.
 ל6ו. ממיל6 04 ורחי סחמור עסס ר6חוחשס'.

 6פ לירח7 סחנווי. עסס 5ריך ול6 כל43כ6..
3שם

 ל.ת ליכ6 עפס ליכ6 ו6ס. תלי6 כס6 וה6. '
וכיה*ספיר

 ורושק_
 סדרינן סנ"5. קופיות קקס נל6

 ד6מר רס6. סגש3 ססוכחתי מס סג-3לדכליט-
 פטול רסומ6 עש6( פ'ז )דף. קנו6 נכ6ר('יסורס

 מ3*י2. ל6. ' 6כל עמה כמ15ת ד1ק6 . סמ4םמל
 )רפ. נחו4ן יסודס ר' . חסינ 6יך 6שכ 4וקפפ
 וכו'. כקר עד ממנו ל6יתותירו יי5ו 'עשא(פש3
 6ף פטול דכצמ6 כסלנו* 646 וספת4יסווס, י8י עליו לוקין ס6יז לומי ל'ת 6הר עססליקן
 . רנותר יסודס. לרכי י6ית נוס רת4 חפ,ה)ול4פ

 יס4רס ררגי 6מרת 6ג 6ל6 לעקס סרתקסוגל5ג
 מן דוק6 . סמ5ות מן פטור רסומ6 ןס4סכר
 0וס סעמס 6ינ וגמ65 מית מ 6ננסשא

 לעמסג סניתק ל6ו ליס . חסיכ ל6 כס"נ כ3לל16
 לוגץן 1למס המורס מס3' כפש6 סרמכדסכמם"כ
 קנ6עו לעקס נ-תק 0כס ל5ש וסרי כהמורסע3
 עססנ כפ מפני-קים קורם יסיס ונו' סמירו6ס
 ילעקס סוס קכס סל16 ס6ין ועור ל6וויןוקני

 סמייג 6ם תנוולס עוסין 6ין וססותפוגקסליכור
 6ית5ג 06 וס'כ ישלר קל6. שזסרי8 ססן.6עשפ
 ס43. 6ין ל6' כעקס 6כ3- כלפ ח*כייומ4-
 פטוה נמי רמ3"צ ס8מ 611י_ 636. לעפסקוס
 סוס, דגוחר נש3ין יסורסנ רכ* קפיי סני .לסכג
 ריש , לח6 סנזנ רככיע - 3פי 3עהס קניתק(ל6י.
 סיכ6, וכע ניריכג סעגס דעסס שכ6 כין.חי4ק.
 ילקך4 עמפ"ג% סיס ספרט ענ ד6ףכתשלס סרמכךס" פסן לסכי סויק 5ת-סעגי עקסדל6
כיון

 דס61.
 6מרס סנצלס, 6ל* כלוכג עוקס 6ינו

 6ף-ע3.ספרכג ויסכי קודפי יסיס תמרח%וסיס
 6נג עקס ל6 דסו* כיון ילקס. ג% לעססקניתק
 סעמש 6ת עסס דסו6 סיכ6 36ל כיריססעקס
 ווק6כידיס

 די3קהג סו* עקה ד3יכ6 ססרק ע3-
 ולפיש1 ילקס ל6 ניריס עסס סיפ ספרט על6כ3
 רסומ6 דס6 יסורס לכי רסכר לומר נוכלקפיר
 כמ3"יצ ל6 6כל מעסס רוק6. סמ5ות משפטור
 הניתנ4 163 סוס דנותר יסורס ללכי 6יפו6פ'ס
 16 כיריס סעסס 6ת עקס רסו* כיוןלעקס
 זס 1לפי לוקיש 6ין גמי מעסס יותר כול3רל6ו
 כק6נת, קסקסס מס כל3 קסס ול6 ספירניח6
 ל6ג דס'ל כפסח חמן נכי עשת סימן6ריס
 דפסק כמוסניתק

 סר-

 ע'ג( כ'י )וף כפפחיכג
 פספ נכי רחמג6 רכתכ כקר ער ממנגיק6ילו רל* כפרטי 5"ס( )דף קסיס מי מפ' דמקמעוכנוו
 רימה ימש 1ל6. יר6ס- ל6 קממעט מ16סני
 צע0גה סכיתק ל6ו וס6י ט' לוקס 6יי רס6ליס
 6ש5ה וסקת6 - דתקכיתו עקס ט61 יר6סרכ3

 ימ5*- 1כ3 יר6ס כל על קעוכר - רכמוכקלמ6
 םלכחנון

 6חריי
 כעמור_ סיכ שריות. ע3יי סקכל

 לעקסנ ניתנן רסי3 קפיר 6תי ק6יוס0כית
 ל*, רתקכיחו יעקס 6מרה 6י - 6ל6רתקכוחו

 -רס63ג כק ס6 לחור ריייס 6חמ4 6ל6ק6)
רכג



 יתשפפ שאיית , . -כהשה-

 ס3 כחנון נין רידיס כחנון נין 610. יל6סוכ3.
סוס_ סעסס. ט"ין וגמ65 6יייות ע3יו סקכי6חלים

 0גיתק ל16 לי0 חמיכ ל) כסזנ כל . ל63ו
 תנווךפ - נוסלטת כקש6 סלנוכ'ס כגזיסלקססי
 גיתק סוס ל16. וסרי התכויל0 ט5 לוקין'ו3גס
 מפגי עדע ייס ופ'. סמך. 061 סנ6'לעסס
 סכס. 0ל16 ט6ע. ועור 165י1 3ר%.עסס;וממשפ
 תנוויפ -שסי1 6*4 יסס01פין עס5יטר לעקיקנסן
 וס"כ ינרלו טל6. נווןסכיך טסן . "ע?פ סשלר06;
 כקמן' 6% דתםכ1חי סעמי4 ט6י1 6ותל63כל
 סינצ וד6?: 6ל6; - לעעס ש0 סל"5 .16נ.יריס
 6הריס ק5. כחמן רתסגיתולסאטס

 ע3ן3 סקן5 _
 ייל .ק ש*1 סמין וסעעס ק% גמי6יששפ:
 כוטיכ קסס ד36-פ לסלכס .לסוכית 6לי'סם46ז
 שיס סק6נ0 ל5י, ועודסנ"5.

 לסומי
 מת%1א

 וכל יר6ס רכ5. ל6ל סני. 6י פ.כ כחיחןסל5
 רתטכיחן לעגפ סגיתק 5"1 ליס סר.ימ65י
 לי' סוי ל6 ותמור* יל6ו . טי קרנוכשסלוגי*
 סה5ינ1ל. פסס סות ס163 ט6ין לעסס_נוסוסניקק

 6ין סמורו. ו6ס. סתנוור* על מוזסלימ ..וסםאפין
 ד53- דל6י י') 0*ג_ פיסס ע5_ י4יעסתנערפ
 גסיס 6לו 63ף דעל. לעסס. סוין . *קיר06
 ם65 רן סהז'נ. כין 5% דכ5 .ע3יססמתסר?ן
 )דף דקדוסין כפשק. כוקגן שיכות נסיססזשל
 ד6ין גר6ס 3כ5ולס דתסכיתו עסס. 61)4כשען
 כס_ "ייגותסנשם

 דגסיפ ססזינ נלע רס'3(
 סי5 ל6 לעסס טרן סל6וין ד6ין וכיוןפעולות
 דכרינו לפי 6כ5 ט5יסס לונ1ן וסיו לעססניהת.
 דלעולס גלל ק:ס 1ל6 כל3 ר6יס 165סגשל
 כחצ4 6ל6 ק6י ל6 ותסכיתו רספספמנן*.
 יתסניתי- יסע(י. 3יש גמי מסיס ונסדיכיק.
 6ר?ק ם6גת כעל סנ6ון דלקס' וס6 ססז"ננו'ע_
 לטמק סו0 ד6ין וסיכ6 . לעטס סוס סל6ו "יןס6-
 לעספ י%גיתלן 65י 0הי3. דל6 - סרנוכוססוכר.
 יגמ לעטס ר%גיתק ל6ר דהמן כתט.החוס'61יר

 מעספ פטורות דגפינ4 כיון קסס גנוינוגעינן
 הוס ל6 לכנסס קוק סל6וין ד6ק כיוןדתסנ-חו
 יסיכ6 קמר* ל6 ע3יסס לוקין וסיו לעקסכייצן

כרכשבחוריר ב'%י
 חקיכ ל6 לעסס שס סל6ו ד6ין סרמנ"סכתכ
 עסס 3י דסו6 היכ6 רוק, - לעטס כגיתקל6ו
 ט3 ר6ף סרנוכ"ג1 סוכר 03עי כידיס סעעס6ת

 ילקר* גנוי עטס ר6יכ6ספרע
 כיו-

 6יגר וסו6
 ותכורתו סו6 _ונ%ס 6מרס סתיר' 36*) כלוסכשמס
 סעסס 6ת עס0 דסו* סיג6 6נל 9רםיסיס

כידיי
 ר6יכ* י%פרע ע3 .סרחכ"6 שדס ספיל

 עסס רליכ* - ספרע 3% 6נל ל1קם 45ועספ
 לפסנום סחו%, רכתה. מס- מת6 וספוכעקן
 6פ עסס רסו6 כיון לעטק סמתו 165]והמן
 עלו -מקכ3 רחצ4: דתינו* 4ף כימםסעגס
 כגטיס ממ* ונם.. דתמניתו כע4ס 6יט-6וניות
 ] ס0ום' כתכו מפמר -"פיס דתסמתו כעמסר6ימ

 עעס דסו* נוט1ס 5עסס סגיתק ל16 מקר*דחעל
 ע5הצ0נ פ5י6ס מח* 1לפיז כוריס סעסס6ת

ע5-

 ל6ר סוס דחנון סליי כתכ ר6יך 0ג,3 סרש
 61סרס 163י תרי 6יכ6 כחנון וס6 לעמס.סגיתק.
 עמ0 חר 6תו 163י תרי מיס ד6ף סתום'כתט
 ישכ(. ר' )וף תמורס וכגנור6 ל6וי תריועקר
 נוסונן_ סתנגורס ע3 לוקין רלנוס הטעס6ית6]
 כ0כו 61*ך 43י תרי וטקר עמס חר 6תידל"-
 כחנון 60 לעמ0 הנייצן ל16 רסוס כחנעסתוס'
 ועקר עסס חד 6תו ול6 ל16י תרי 6יכ6כנוי
 דסתנ4 ספיר גיר1% דכריט לפי - 6כ3 ל6ויתרי

 ועקר עס0 חר 6תו ול6. 6נוליגן לסכיכתנוורס
 כלוכ4 סעסס 06 מוסס 6יגו רס61 כיו4 ל16ןתרי

6ל"
 9רן יסיס ותפרתו סו6 וסיס 6נורס סתורס

 חר 6תי ד65 סשרלסכי

 עט-

 ל16י תרי ועקי
 כנול כיריט סעןס 6ת עמס דס61 סיכ66כ3
 וסוכ ל6וי תרי ועקר עמס חך גמן 6תיכחמן
 6ריס סם6גיצ ססקפס מס. כל3- ק:נסל6

 רםז3 ז'ל סכ*י כרעת 6נורת ד6* *ש6-כסינזן
 עליר עוכר 6ינו לכטרו ע,מ חמ15 6תכנוססס

 כפ"ק ר6לשט נוס6 ינו65 וכל יר6ס כלע3
 נוטי'נך ט6ור תמכיהש סר6סון כיוס 6ךופסחש

 _3'פ נול6כפ כל כתיכ סרי כי"ט 6ל* 6יגו6ר
 רכ* 61נור נול6כס 6כ ססו* לסכערסונו5יגו
 6נוריק כלי מרר"ע ;"מט3ס

. 

 סהותרס נותוך.

-- 
סנעלס



 במבנךזוךין - נן מי' ותשובותשאלית כמשה .48
 י6ז6 סתוס' ופי' )לורך ק)6 0שג לטרךהכערס
 0כ6 קלת סיוס ל1רך רכעינן 6עשג סריחתוך
עשכ. זיל ר"י )פזר וססת6 ל1רך סוי סמכערמט;

 רחמנ6 וכתכ סר6סון רניוס תטכיתו ס6י
 לכערו ע'מ לכתחילס לסססותו דמותר"עינ
 נל ע) ועוגר כש עזמ מססס .כ,ינו -מימ
 מכלן ו*כ דתטמתו עסס ע3 שכר ס'ניר06'
 כייע ל(ס_61פ"ג4 רי)מ6.6יפ עהוך לרץע-דלשל
 רכיולריכ1לל6

 לסססו6"
 גלל ללורך ז4- כסכערס 6ץ 6'כ 3כערוע*מ למססי -ספסנש 5וף עך

 ר6ית ולמ5ן ס? פומנןי אע'נ,יע 6סורג*' מת*ך 43ם; 61י% למ6ן- כל6שם(6פי' י6פקרכטך
 רס"י וגץו כןקרי )יורך ס63 6פ" מחוך)י*
 עלץ חאשן.- סחוס' . 60 - י'נ וף ונעסגפ'ק
 ק5ת לורך נעינן מתוך י6של- למ6ן ו6פיויסזל
 "חוך ליס' 4ת .ור"ע.~ לרכ6 מלל .קעס"הכ
 ו6פילו כ*6 1ס ת64 דל6 נר06 כ6מ"5כל
 6ינו עשמ"לכ%רי ממלו 56' כמססס נימ066
 עסס. 6כ) 'מל6 וכל יר6ס ככ) עליופוכר

 עסס מ5ות מ5ו טיס ל6 מיס6)ותסכיתי
 סתוס' 'פירגו זס לפי סיוס לורך סויותסכיתו

 קלת 0יוס לולך ר3עינן 6ע'נ סרי מתוךר6ץי
 וכווגת תימ6 ל6' לורך 0וי קמכער מססכ6
 דסויסתום'

- 
 ימל6 וכל יר6ס כל מסוס לורל

דזס
 לית6.

 6ל6 לכערו עימ על0 לו יס רס6
 סל6ו 6ת סקלת 6תס 6ם ר5פ. סתום'וכ4ונת
 וזס רתטכיתו עסם מלות מסו6 לווןך איכ6גמ*
 תלי -ל6 רתסכיתו ומשע סיוס לורך סויטפ6
 ימל6 וכל- יר06 כ3 ל6ו ר6יכ6 0יכ6רוק6
 פחות. כנון 6יכ6 עסס 6כל ליגץ1 'רל6וד6ף
 . כפסחש 0ר'* כופסק עוכר ו6יט נוותרמכויפ

 וגר6ס וכו' קל6 כ6ן .ו"ס תוס' ע'6 נלסרף-
 לוק6 מכו"ז ז כפחו רמותר פסק דסתוס'י6ף
 ע ותסכי עסס מטח 6כל עוכר ח"הו 0610ל15
 זי רתסכי עסס ליכ6 י63ו כתן ד6ל'כ 14"6לריך
 'צ'6 נ' רפ כפסחיפ סתוס' 60 קסס 4כ6נמי
 כע)מ6 ככיעונ רסני ר6עזנ ר'י כססחכי6
 יכ6 ס)6 ולענרו חמן לכדוק חכמיססחמירו

 כניטול ליכ6 רל6ו ר6ף סכזי מרכרי חויגןל6כלו
 ל6כל4 יכ6 סמ6 רחייקיגן מלר 6כ3' סגיכעלמ6
 ר)16 מכזית נסחות גימ6 06 6*כ לכערולריך
 ל6 6מ6י ליכ6 נעי רתסכיתו עקס ונסליכ6
 וגכן כר*נז3 עזכ 6ל6 ל6כלו יכ6 סמ6חייסיגן
 חמלי 6תכמסס0

 ליכ6 165 רוק6 לכערו ע'ע'
 ונכ96 נףיס ל6 מי60 דתקניתו עקס מלוי%6
 ון-ק-ט קמ6 מננ6 סהילהן לגס - ר6י0 .לסני6
 וסמאר נפרועס 6גווות סתי גא רנ6 נעיע-6-
 טייס, ;ל*ג6 .סספי- 6מרינן מי מסו מסן 6חתלו
 0רר נגיס וש4 נזילס סוי ל6 ס6 ; וילמ456

 יכ6ן *ן טסנס מטת כ46 6ץ נזי3פ .פסעס
 ד* 0תושושרסו

 קייס. ל6 מי60י ססכט מלוע'מעכנ. יל* 6ל6ן ' למפעפ נע'נ '
 סרי_-תזיג4

 46ך דבז34ה4 ד65ו ד6ם4?- ר*חיס' ומן סנמר6מן
 גמי טכ6 6'כ קייס ל5 %יס6- ספכס ומלותכ6ן
 .6ש3 ננז3 ל4 ד6ית -כמ4 לקיטתו ררנ6 -נימ6
 ימ65 וכל יל6ס רכל ל16 רליכ6 6ף .גננינפסת
 וע3ות לכערו עשמ חמלו 6ת רמססס סיכ6כנון-
 סחוסץ כתנו לסכי קייס ל6 מיס6 רתסכיתועקס-
 1ל6 רתסכיתו עמס מ15ת מקוס סיוס לורהוסוי
 -. : . סגז) *יס ס6גת קוסיות קס0 .,

 כפסחיכ4 סירוסלמי קנסתפק מס ניח6ולכןי*ז
 כגהאיתץ- על כ' כסלגטז קליסי פרק )._.
 6חר כמיץ' כףת יק 6מ עריכס סכסירקיכלק
 מיעועו מסי נסתפק סדץ. זס על לכערח"כ
 6ת לכנה' לריך לכער כנר6ס מכטן 45כטל
 כרס-נ תנן 60 ,"ס קמנטי מל* וחימ6טלו

 6הר מננין רוכע 13 קים . ס6ס כלוכל6יס
 למעט ר1קוק' וכיון יכיר 6ומר יוסי רכיימעט
 6% 6ז5 סשג 6"כ כת'ק וסלכת6 סכ3יכלור
 ררכגן 6יסור 6יכו רסתס יזל לכ6ורסלמעט
 יילכך כל6יס כמקייס סנר6ס 0עין מר6יתמסוס
 סו6 'ך6וריית6 5רסור -סכ6 6כ5 חכמיס0קילו
 קווס ככיעול 6יילי . לסכ6 0פוסקיס לפמשס"ך

 לכער חייכ מכזית פחות 6פילו ר6ל'כספטת
 י6ין כעכר דסילוקלמי היין קרכן סיריוסג6ון
 מסוכן רחהק ןס, ירוע לחמן מ0כי0כיטול

 יסירוס3מה.



כהנשבהוריו ד' ש' הזשונותשא*ת-כהטה
 3חען למסכי ונימ% נסוי6 6' 6יתדסיהם%3

 ר'ש ען6( מ'מ )וף כפסחיס סשסן ונמיווע

 כירום3מי דמפלם ריכ'6 6ותל ט* 6ומלי'וחכמ"
 סחמירו ככימו3 תקכס 03 3יס קויס דכטל ,ממחם
 63 ככימו3, תקנס 3יס 6ית חען 6כ5 .כטית
 6ת; 43כי% סתוס* ד0ו%ה ככי5ס ערסגזעילו
 ,. קמיי מקע6 ק6י %5 ד46. מטוס ס5ז-סק4ומימי

 - חזלס; נ'ענין ?דם מכסי עשי נממן ס?ש-"מ6*
 -כנוכע%. "יי הסם6 ד6יכ6 יבנן נכד סלי5כפרי

 כל!מך.. 461כ6' כמי%6% ילס . 15כ5ד%3-6ע1
 סע*ץ ע כהס"כי שדם כמר סליפת כעגיןמק6שכ
 6ת" ךמני6_;)05ל4

 יך. חזינן קרי נניטו5 תקגת6 % וזס.נניטו3, %46-תקגה".. ייס ס*יימ5י
 יגכ"%. כיפיי ידוע.מועי5 ד3חמלסילוס5נוי
 ' מ3וש. ימ65 1כ5 יר6ס ע5"53 עינל ד16ן-.ן6., %ש3 רכל. %י 6כ5 מכ63יס נצ'ם .0נש3קוסי4ת

 - ניח6 0יונו 5ורר 11ס 6יכ6 מי60 דתסכיתו,עמס
 מכל6יס תקטס 631 סירום5מ* סכסהפק מסקסיר

 636'על דכין .6כו רסתס.6ין ככ63יסרכט3מ6ן
 סיע כ3יס6ס ' ספיל פסקיכן 5ר4כי דכ463ס163
 6חר. ממ4ן זרערוכע

 צ6ל 3יכ6 3כן ימ%י
 סכ66כ3

 ני%' מי 13 מספק% זגו ע3 -כחמד.

 63 ד54מ6 16 5מעע 636 ר6ץ5 3כ65יסדרמ"
 6יך סחם ינס)מ6 3כ63יס-רמי

 6נו.דנין:6גי.
 6ת 6תס-סקיתי 6ש ספיר י3סכי כ5ח4רע3'65ו.

 %31] חזי,;-4ף סכ*-'כחמן 6כ5ס%3.ם3י
 -דפס% רון -6'כי ותסניתו ל ע%ה - 5%6י%-

 ד6פ ] כנני 0כ6 6של כ63ר ה3ה* 63ותטכיהי
 - מועי5 3*זמיעהצר

 _ 5יכ8 ,63ל ט163' .'כלנר 56"

 3נענ 5ליך' 5כעל סכר6ס מכ*ון 6יכ6 עפס"ג3
 ודו'ק.~ כו3ו-6ת

 ד6ף- ר6יכר 5כנ'% כר6ס וע%
 .נוהם" 65 י מיס6 עם6 1%ג1 6כ5 - 3יכ6ד463
 כטכת.')וף.' 6ית% דסגס 0'וס: 5ורך סף5סכי-

 מ'ע כ"ע .סליפס נעמן מך4?ן 6ע י3(לד
 %עלי מי3י מכסני כישע קיסיס ' סורין ם6ק5פי
 . הע"זקיס

 תכ6.
 ע% ר4י,ך -6מר מזקיס דכי

 כתל על ממנו וסעתר' כקר -עי ממ?הותיו
 כקר % 3יתן סכת1ל כ6 כקר ער ת'3א0

 )47 כטלת . ?י'3 60 ל,- 4קטס 3טליפתו,סני
 עש16הלל

 .עעס. מו)5ל מתתש- הי_כ6' כ3-

 63ל 061 נציעל . סגישס 3קייס יכו5 6תס06 ו3*י
 43ת. 1*חסיכ6:%סס

 .רנמ' סנמר6 ממחויגן-מ1
%יך

 3תרן.
 .מכ4כ, ס3כת% דכך מכ53 ד3יכ6.6חי

 'ס3כת6. .וק* כש כעין מולש ממ"ן ג"ת)יף
 וס:

 לכך פסשסרעכ*%
 ' סנ'5 ;ין.כת6.

 - 5מ"
 5ריך:

 5ץ ד6י -ממעצ.:ל*;ך46ן.י4כ%(נ.קו,יכרגיש%
 עטלן 5ש. - יע"5 5נ-' 3י-ן,לי"ן"%%שע%.
 נידקקי43 תקל*ד463

 גאן .תעטג"-מ13כסי
 י%) %י.,עסס 6.4%ן. נן ק%.]-ג%.כ183-
 חעעס_ 63.ן וירחזתקליש

 מסנסן ) . ןמצ6כס כ5 -
 ןכוד6תס-

 צנעיס,. ,
 שיקמ

יל. %ג "גשון ס3 וש%ז
 6פכ_?ן.. ש:לי סקש]] %ף' סוי. ניפשן הל-
 הוריש._ עעסי.רכ6ב. 6תו ; ,יוס .45לך דשףמשטן
 דה: ד%3. קו6' מסכיי _וע'ז .הע"ש 65ודהסי
 נחין 63 3ס% כקיום דו"קי מ45ק; ד4כ6מס1ט
 נע3'ננ'%ן 336 דג%.קי6 מ"1ס נשתכ דוק6זס'
 3תלן ככ6ס ישל סן1ש-6מ'דפכ%'3"-ו* 5לררסוס
 נעתי קי". טן 3מק .4 ךעעס מיע3

 משמ_
 דכ6סך __ עעס ר6תי 6מיכןן קו*רכ463-קכ6
 6"' וירחסתסר4פד

 3י
 ו5ן מ5"כננ כ5 חעטס'

 מ5ות, ממגחען ד3י כי1ן. ;של3 שעיות5סקסות
 דסוי מכח %% ימרויי י דכ6עעטהר

 פ3 עכר_
 .סו"ן 453 עני.ני. כצמגו. שהירג -63631ף

 . עפיל6מריגן'.

 ד6םי
 ל.וירחי2 'תסרי-פו רגים עסס,

 .חיישנן '6%כקי-וסנס כל ת%עס "%63-663ת
 קמק' ר5ל "(,עיעץיןל"ן3גמל 3"כי ימו6די3מ6ן-

 נשקן כנ- 6ין ,3%י ד"י,י*:61לן .6מת סןן
,

 5ד%'
'. 

 צ% סת,ל"יף ,י65ל.מן' '*ילו, ן.ו%3 עגו 3"י
 %'.ט%. 636י כלי%ן6כםתצסש

 1וק*%54:."צי?
 כלפ'ן משולק.- ןעי 45 - דלכ6סיכ6

; 

 3קיים. 6)קו
6ת;

 ;% 5מלופ . "פש ] י.ייפיש מ4שי נחו3ו]'סג3סכ4 "יקע נ6ינ1 יימו"4 די)מ6 ר6*טיגן סשסי
 . רמ6 סם*ל-זס

 דנרי
ל יג34 סר%נשס.  מס5כוח- 

 ס*נם' '3פיכך- 1' גתו5".פ61'ס3כס-כערס
 -3ל,ילס 3וקסי 61?1 3סחזירסן' -6ותו. כיפיןונירס סצכי

 ה5יכו וסיכן סעמס ע3 טפ'ן 6ין 60קטס
רכיכין



 מובחךעי. .. 1' השןו1.מ4 ""6ת מעמן,_:,,, ,0ן,
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 ג5 סיסיס ו5ריך יפסש סרמסיסועל

 קטש.

 6פר עשכ גשז דף ככתונות סנמר6 ננדיסיס
 6וכלת. י0ר36 כת 6רוסס חורה:- ' דכרעול6

 כטפו קנין גפם -יקגס גי וכסז: קג6מרכהרומס
 ס*סיז ד5ריך -גיונ ו6אכ סי6 כספו קגין נמיוס6י
 6יסוף נ4ין 6ל* 3עלס קונס 6ינו רסכ6 כסןקל קניעי צ5 6ון 63רממס וסכלנ כסן טל .קגייגו'כל
 סרמנשס כדפס' 3עלט קונס 6ינו יויס מטםי536

 וס6רכע6 וזשל נ' ס%ס י'כ פרק 6י0ות3סלכות
 לטיות סן 61ל1 סיפריס נודכרי טלס כסןקזוכס
 ד1ק6 סרמכ"ס נזדכרי נוקנזע 0ל1 יריסנזט0ס
 מן-סתורס 6נל קלו יויס מעמס סיפריסמדגרי
 איכלט 6רוסס 6ת6י ו6זכ קלו ידיט מעקס6ין

 קני4 6ל6 כס קינס 6ינו 'כעלס ס6' -נתרומט
 כס .קונס 5ינס ידיפ מעמס- קנין אכל6ימור
 לעג'ר וגר6ס כעלס סל יך'יגו נל 6ינס61"כ
 סרומוח סלכות סרמכ"ט פסק 1סנס - טךלתרן
 י0ר6ל 911לי.כס- -יזה סלכספזז

 יכסן קל60"
 6סח* ועכדי עגויס קקכו כסן ענרי ' וכיןוט'
 קנין גפ0 יקנס כי סנ6תר י6גלו עכריס0קנו
 וקין מ6כיל קנין)ס6וכל סקגין קגין 6פילוכסש.
 6*גו 6ולל60י%

 נז6כיי
 61*ת סרונשז- וסק0ס

 וי*ל רכו קנס עכך 0קכס מס קר6 לילמס
ד6י5טריך



 כץבךוהיך ו' %ץ אשובהז . ששלהז ., בזשה_ -,54
 רט ע'נר_ס6ת. לעכו סנתגו ננק61עעריר
 רכנ ס6ין ר6ע'פ אסרונ"ו חזיק 6'כ טרסים)

 א'כ'נ6וכל סקגס רקיינו . מסיס מ6כילול 6פשס 3ו וסופ.
 וקרן ומי נ6רוסס נמו סגי .

 יויס רמעסי ; 6חר קנז קגס כעלם ס),ר
 נעלס קגס ל6 סתורס מן יריס; רמעסס61עשפ
 נסרומס ר6וכ) .~קנין סק4פ מקנין נרע1ל6
 קנע סקנפ , -געכר ךסתע 3פלועס_,נפיק, 6פשס יך*ס כמעספ נס. לסופ, לכעלם 61יןגףן נ6רוסם טשנ 6שכ 3ו יסו0 יר3ו 61יןי6ע8ע

 ן64114תר

 36נ,סכ6-

 ייטק,35) ייין יי6ס ..יענ"יל 36י ק4דייץן: סנ* נומ: נחב. %לוסס.
 מיז נמי טף נחה נ6מי כ6ם ל?. קסס.לג6ור,ס

 נסלכש סרמגשם פסע .6ע6* קנין-.םקנס-.קלן'
 06 סמפחכר וד5- סו סלכפ: .סי. פרתקרומוק
 סחרהר כנפ: 15 מסיזכטענדה

 מכא"
 מ)6גול

 סו6 ועהין. לחירות'., סע6 ענר וג35סרומס.:
 עכו*' 3סלגו' . סיתנ6ר כמג כחרוי נימשנ3
 -סייס ענין . גיך גפי נוף רכחו נימ*ו"ם-- עכ'ר, נתרומס ל6כול 6כער סו5 סרי כן6פ5פ
 נתרומס 63סל ר6סור סרמנשס פמק 6מ46קנין
 61ית6 כמו קנילן סר נמי רנענר --כע

 ר6מר ס6 ע) ע"6 עץ רף נקווםיןכרסכ'*
 כלומר קסי ניפו עכרי עכר 6ומרפ 61תרנ6
 6ל6 נרעיננ ל1 לנוח1ל יטל ר6יני פריוןלענין
 ו1טי מעסר ופדיון מ)י6ס לעגין 6כ)כסטר
 כר6ית6 רנו כיר. ירו ו6ין קגו* טפו 6יןערכ
 סעכרי' וספחחו עכרו מלי6ח גנ4 מ)יע36כ6

 סתקנל פרק31גיע*ן
 51וכי

 מליט וסיכן )%רק
 יתירן .פס גע) יט) ס6יע יויו -מעסםקטן

 6חך נענריס סן קנינין רסני רכיוןסרמלץ
 קנין ו6חר יריו רמעסס קמן וסו6 ממוןקנז
 ממק5ת ופוערו יסר6) ככת 6וסרו ססו6*יסור
 חירות נע סמ5ריכו סו6 קזס סנוף וקגינמלת
 מס61 46סות לקנץ רומש. כךכור נפקעו6יגג
 6מרו לפיכך למר סו6 וממנו לסהירו נעלליך
 ססרי 6יסור קנין כו לרכו ים עכר' עכרפ"ף
 כפקע 6יסור קגין 61ין גגעכיח נספתסמתירו

 סרכ ס5קך כעכרות כין- נ*סות נין- נשכ)6
 טש) %6 מחו) נלעוס 6ע נרעוננ ע)סמחל

 .נשיגן 6'כ טיכ סתרור נע ס5ריך ענרוכמפקיר
 סוכ קנימן סמ יס נ% כעכר. סרסכ68מרנרי.
 ו6סור סרמנשם פסק 6מ6ו סנ'5 .קוסייתנם6ר
 רע6 לענד 6ל6 לרני - 6יט יויו עעפס_שן ולשף לרכו י3נ 6יסור רקגו3 כיונ 3תיומסל6ט)

 נוסה? נסג* יק6 -סויו 6וכ5 קנין סקניידקנין גים* 06 כסלמ6 קטן סכ4ס מקמןנרפ
 ל6 ל4ז סקנס קנין "מלינן % טף נחר36ל
 קכע סקנס ענין 6מכינך סצי נופ6 גח1'ד6ף ס* חודופ 5שר: ' 6כל ננפ6- 4מר יסכ6 טוריק5ס.
 ד"ף -לתין לעלץ הר6פ . סנש5. -_גץסיופקסס
 1ס6 קמן -סכ4מז ק1ן 6ערינן %ה . נופ36חר
 ד%ור סחרול נע 3משכ3 סרמ3שס ככיטרכ"כ
 %כ תירז נן וח)יו- ענר 3ח5יו מייריל6כ1ל'
 סט. חירות לר מפני )1 )ימן נספ6ס6שי
 סרמכשס פסק לק "יס1ר קגין ט לרכו 6ין6שכ

 6יכיר קרן לרגו ריס סיכ6 6כ) )6ט)ר6סיר
 מע6 ספיר ספקר עש סחרור גע רמעוכככמן.
 ניעין מתום' ר6יס )* הם: ל6כול מיתלדענר
 6י וכו' 3חרור נע משכנ ו'ס עש3 מ'כרף
 עש סחרור נע נמעוככ רסתס )חלק יפנמי
 3ספתס סמותר . כמו 3תרומס 6וכ)ססקר

 וחליו ענר כחליו 6יירי וסכ6 לעי)כרפירבתי
 מותר ר6ס סתוסן מן חזינן כרי ע"כ חוריןנן

 רכ4ין 6ף כסרומס 16כ) ספחס לעכר .ליתןלרנו
 16כ5 6פשס )עכר 6ל6 לרנו "ינו יריומעעס
 קנין סקנס לקמן רונוס דזס מסוס מ6יועעע6
 43ין מקכס קגין 6מלינן נמי נופ6 ד3חר6ף
 לרנו 6םור חורין נן וח)יו ענר נ%יו6כ)
 סוכ סכו חירות 5ד מפני ספחס )ענרליתן
 .)6כול 6סור זס מפני 6יסור קגין )רכו6ין

 כחר6 וסחום' רסרמכ*ס זס לפי נמ)6כתרומס
 סהרור נפ רכמעוכל סנרי וסניסס מי*רינוע6
 מהרי וסרמנשס נתרומ: ל6כו5 מותר ספקרפשי
 ר.גשל לכ)לן וסלריק חורין כן- וחליו עכרנח)יו

 סקגסן
יכללן



 וי מי' ו%ש*נותשש6ה ,משתן
כבדן -כשיןקו.ן4ין .

 ג1עחהיו%ק%! נג'וון *3 .ע45פס פ5י6ס כסף5ק ' .יס_!כ55ן.
 :בון,"

 מ4
 ש ")" ל"סונס !מ"וה "ם'ןו חירין; 3ןי,'
 ויי:ו.:יטע:ןנשן מ14כךג.גע מן:גןמ6ן 'טומל". מטתפקנ וזסטפיה. נ'ח5 י כנ 4לן סתם' :גר' ח-)סיוי

 יו12צ 3ור-י,יי'י,שנ י.ה,ל קי ומ
 י% "י"",'4'" ו" ,יגשקניגו."י,

ב"י,גן(ונףעיגעצןי11ם
 יזי:;:יו"יונבטמנג

 6יט תרץ 3ת 3יט6 טכו חירות 5ר מפני.-,פ5 *11 ז,ס":פחר. %:(רין.4רוספ:1ענ1
 ט 5רכו 6ין 6"כ טכ1 )עכוות 5ר מפני-;.*ט5

 "נ"יק יוי ".סיישי
 ל6כו5קותר.

 .זס סרמכ"ס לרכרי 6ף כחרומ"
 :מהסיי";ס צבי:נ ו:נגעג:יגי:ות
 ספקר עא כחרור נע ר3מעוככ מסוסזעממ6
 6כורינ*' נמי נוק6 רכחר יףין טקגס קמןגוס
 כרטכשנ סו3ר ו0רמכאס קכין'ודושק. סיףסיףין

ונננשכנ.
 נתךומס "וכ5 *ץ'ס%קר: סחר% נט
 .6הר נ16ן 6ען _- 6עטס מר*_ . 6ג$! !עי5..גוסוכחתי
 רפ:' - 6לרכ15 י6 לחריגן1%ו17.6מ6ן גקי.ק"61
 סרנוכש4 ויכ*נו .ס5חון נ01 סרמ3שס.3רנרי.
 416 איכו נווטי נכ3 כ55:..אן6 . מח5ק.אש_

 כסךרבגד ר%. - -.נר66_ _.5עמר .6*.צתרומל
 .כ55ן_ גפ6ר :.ש4כ.. .]י5ע:5כרסוכחתי

 .נון סנש3
 %13 רנחר להנבו-סתוסזפ וזרח.גשכנא,.5רנל4

 כמי ; כסמס קכיסנג ר6פוגו .ופסק קרמלךסל3רי קג*י7-,פלי?5-66?י ק,ני.ך*:קמלל1ך
.

 ג5 ; .טיעיס ,ר5ליך .מ*ס %"לימס %65. 6סוכן
 665ט4 עטכיגריה גס4 .;ללג6 ט3.לסן:ןט,

 נ6כצר ' "ל6נש6 .שג ]..1ש משס ' ,'קזל סח5ן*ת.
 6ימ 6הך.*כע3י .כ6ליסס .ך6נל כתרוכל6]665ל
 ' קנין.]מעע0 .6כ3ן 6(סור לףין_ . 656קוכס

 ןרור*
 )6פיס כתרומס- 6וכ5ק' 6פ-6. כע5ט. קונס.6יט
 קןי0 -מעסס וקכין אנין' סי64 5קניך רמ*ר!ם
 ספור כ5כר י6רוסי "65 6מל 6וס' קכס'63

 טענס קכין ..6מריגך גמי נענכ. כרחזףן16כ5ת
 65 סט.. רקנין 46 כסרומפ 65של מולורןין
 טוט ל,_קכס טמ וקנין. רוק6_ וזש] 'רלרקנס
 קכי סקכע 6ת נףס ר6טוג ;קכין 656 6חי6יס
 קנתט-;כנוך

 י. וכדכע כסכר 53כ ו3רי.שמיכל 4; ווושקן. כו רקוק 5רט ס6ין ע'ע 5*כי
' ;  . . הבמור . ].

~ -- 

 ' . ףלכרבלאש ?בי 8ה' ר' נןכ2,שה

 ,_ . --. - קויזבשרנ.. דושפשק.. ,',=

.-.

( 
 - זי .מימן -

 נסיכית סימ3'ס ס6.יפסקנסתפקתו
 פרק 'ממין '.. נזי

 ין6'
 קמס 6' ס5כ6

 סקגם 0ו6 כוי כענרהם וטפל. וכו' סכופרס!6
 ססיס נין יפס כסף- ס5ע. ס5טיס כתורססק*כ
 ריגר .656 סוס כנ_6ינו ונת מכס מ6ס סיססעכר
 מש6 )רפ קנו6 ככ6 מט*ס 0רמכ"ס ט5ו"קור

 4מן סרכוכשס מן חזינן סר* טס,פש6(_עיין
 טוס- ס6יכו 6עשס 6ת_סע3י טעח קולד6ס' ספש"

 ומספק6 קק5יס ק4יס מט5ס 6הד דינר"5י
 נהם סף סעכד ק5 טף' רמי 06 !ס על5י
 656. קנס- קר6 ק6ץ מם ,צרנמר "תר16

00 
 ע3ך סל ס"' מרמי. תתר' !סלס סתוטןסח"כתו

 ומי 6ף קכם קלטיס כ5 - 6תרינן -ר%וג'*
 ע5: סיי' ימי ננט5ס 6ין-סוי'

 אי ע5מו פי
חמלת



 נמכחנריו י ס" יתשונמז שש6ת , ננושה '56
 רמקל* סו6 דסיוסר6מרת

 קנס_
 כו6 מס5ס

' עימי: יי * קי" %7,- -  [ - 
. 

 משכ )וף וע:ן 53נס )_ניי13- 3ייתשובה
 עשנ4 - , -ן-

 5ינעי"
 ינו ס"כרו ענר לסו

 מ6וור )ר' _תי3עי- מכור 5יגו 6ר 4כור-לקגגש
 ק"נור )6 עיכ מ6ירי לגף תינעי לרגגןס-נעי
 ,רמ

 6דט:
 שכל : ר6תי ועניוי; רי ירות-כמן .תנ" . לע4ט ,כ* ם5* ךכר מקגי

 סק6.
 מק4 ונ%4ע 4מר. תמ65 61מ ו%גנ6~מר. ,מי

דמינעי5. ק5.ס6 %1פקר-ושס-"י מורס _ד464ומסל6
 נס)סה -.ססו סרמניט 40 סנש*

 וטי'"ג5 כנ"1-סורסן .פ' ס5לש 4 פרנן.ננינס:
 הט' .מו:סנל סמאר".%54 . נשפי 65 "מר:"סן

 4פיי.עיטו 5פי וחמסן "קןשס תם6וני מסלס.
 .הן :הזיגן סרך סעדיוש מנ16 עד מכ4סתח)ס
 .ה5מו לח*?ן דיק6 פעאך כענס ומורססרמכ,מ
 עיקו פטג 6ק 6נלי עריוד וי613ו קורכונקרן
 .מורס *מליק 64 6ן מכ*סתתילס

 נקלי
 פעיר

 6ינעי6 6ה6* דחי:כ 6מויגן%*
 צגמל"

 ס6נ

 ריללנ6 .ךמיגגח ו6חהל ומעני ייטל מ* סל*ליכ6.
 6יט גמי תירס 06 6ף סכ6 ש6 .ו%פערמודס
 ו6ס מכ4ס סחילס ע5מה חייכ ל% רס6מיסטר
 גקגס _ מירס 6מל-גנ. ל6 16 - ע5ש תיי653

 ססשס רמילעון דס6 5תרן נר6ס ולכ6ורספטור
 )דף קמ6 ננ* לנ6 רסנר ררנ6. 56ינ66(%
 פעול נקגס מודס ד6מביק רס6 עש6(עשס

 לוי -תלי 46ג6- )ככר מכלהצ ע5מנ6ף,ספטכ
 כגמר6 לסיעח רוק6י 3*ח6 ססילין ו1סיימר.
 .קוסיות גם6ר סרמנשט לסיעת536

 סנשי
 וס6

 מכלוס.- ע5מר ספטר ר6ס פסק כע5מוסלמנ'ס
 מכירס- נסלכוס פסק נע5מו וסימכשסתי*כ
 יוגה ס"ס ללףס עכךו. מכר ג' סלכס כינפרק
 ישכך .יס.,ספו סיי . 6קס ם5 , קנס יסיסנימ"ס
 וקונך ןכנר .סמניר סלנ וסקסס קנסל6

 ' גנוף מןור 6ינו ימססמפלסיס

 לפירותי~
 וים

 ר6יכ* וכיוןסתירלו
 )6ס*ל העיכנח יימר מו תלי'

 לפירול$ כנוף 6ינו וועיפער מורם וילת6ומיעת
 .סלמכי0 פסק ר5סכן סמנהו סלל מן ח1ינןהמךי

 סרר ר6יכ6 מסוס קנס ל6 לקגס ענדונמכר

 ענב מננח שר ד06 סתורס דחייכי רס6)קרן. נכנשד 31ל6ס סל5 -שס?וס גס6ר -וונ י4מרמו
 6ל6: סוס ר6יגו 6ף סייס סיםיס )סלסחייק

 יוש %,.ע5מי על רמורס וסיג6 6חדריגי
 חךש- יוסר .לם5ס סתורס סמיינתו מספעור
 %פר עשע .מםלס עוי' דתה 6נ5 ענד ם5טף'
 .ק6ינו

 נקר"
 סתלו עתיינתו מר*_ 6% קנם

א5ט.יון
 .מד%]ש".ו%פ.ספיי

 מך תיי *כ6 _וסשיר סל5 סנמל6 .רהיכיי6- ס6: טח6
 דמינגחיימר

 61תשי
 %1קסר- מודס ה5מ6 . ושננח ן

 ס%?כחוי .תס %6 .פעחו'. ל"' נעדס.6ע
 136 ע3ו] ס3 עיי* מי6? יוסה .)ם5ססי
 3פעע" . ולם1-4 עלמו: .סי על מס4 שי'.וו*-
 סו4 סמ! מומי חק6.יוחל 3רור וזס ס5יסקכן

רלקרי
 קנס

 .5כי
 _וןגן נקר6 _יינו  סוי' .רמו

 יות,ר רוק6 ג6מל 061 גשק עור וים קנש5*ונ-מ
 6יט סו*ן רעי 6נל קגס. רנקר6 סו6]3נויו
 %61 רפסק ג3ש3 סכמנ'ס 5סיסת. קגסנקר6
 דוש לעניה גל6ס מירו מו5י6ין 6ין יקנסתפס
 ספ' 6נל.רמי ס1י' מונוי יותר מירר מו5י6ין6ין

 נכ35 ,)"1. וזס קגס נקל6 6ין נ1ס שרומוגי"ין
 נט5י6ו לסגי כל5 6ין-ספק סוי' רחי וע5קכיכס
 ע3 תירל מ6' *ג'ל ס'ס ע) לסקסותו6ין

 רמיכגג2 , יימר .מי תלי נ6יכ* .רכיקס,ימנשס
 46 60 ומיפטר -_מווס .רילמ6 רמיקנחו6ח"ל
 6נ) .6רט מריני_ 6למל פעור 6יגו גווגס06

 6מרת- מ6י. יימל גר .סר* סננ..ליכ6)לי"ם..חייכ
 6כתי 60 מורס 06 ר6ף ונויסטר מורסרילמ6'
 כירוסלמי 6ית6 דסגס רלקשמ וגלעשד ל5י'םחיינ

 לו סי6מר מסו 1' ס5כס חמיסי פרקסנועית

 נרכן מעסס סר6 מן גממיענס- סמיס ירי6*
 לכו נכי 6ת6 ענוו סכו סן טספילנמלי56
 עילס]למחררו מל6תי עכךי עכו לנ 6מריסתע
 ונגיר נטריס 6ל6 . קנקות 61ין כידך 4ח6מר

 ס%ס ידי 65 לו 6ומריס ס6ין_ 6נורססרי
 גסתפע רמעיקר6 כך לי גר6ס סירוםלמיוטוגת
 רמכיגלה 6ע"ג קעור כקגס מורס ר6:וריגן 60ע5

שול



 יתש%"-שאי"משה
 ידי 655ת כרי סיתלס 5ו 16מרין 06 ס61פהתר

 דרי4 עוכד4 סג6 מן גסהע?ס14פ4הן
 05 לסחכרו מת6וס וסיס סיס קמר _ך -1 יסחליי עי5ס ש6תי ע'נ( הי )י4 %";_=
 .עיטך מפי עסורי0 ממני כ6ס סוע5ה 5*4יע
 .ית)יג סוויש ייי 65 5ו 6ומלין ם6?"44י סר6 ו4עדקז: נלר 646' 5סווחייג 4עפו%
 י*) יי*י* . סמיה - ירי 611ע 6ךיך י*ג. סווז"*ת?.

*ר64ך. ,ע. ביך.חדע _יייגנ.,ליך ם*[צ 656*4לר%'-

 ד6י
 6יע טגי . פמיי גקנם ימיס.

 ידי 65י"4,ר4
 "מ"ם.

 ור_,יער סכי 6יו6 .1"וי
 יו3מ" וע?נס י6ת?ד8"צה

 ו% ומי"ער שי*.
 רהגס . סכמנ*ס י5' עימס "*6י'ש1._ל14
 .קני , מס65 1גל- . תסתס ע"עיי -5י. יני6ע5ל ס3ק* "מון_.1'י ,1?4י כס5ןומ פחן*רמק*,ש

 -..46 ,חגילו .,סחך :סנניח 1כון."כ6י215קך:.ס4נך
 מ,שכ, נ'ק-)יף כם'ס 6ית6 ק6 3י 'וקססאמולו

 נע5'סעגר ת*5 וגו' ולכ6 כוותיס הני6ע*כ(
 ו6יג פעור דסתס חדנן סלי ענר מרמי גלךגקך
 ענד ק5 סוי' מרמי. יגחר )65 קנס- )קל*י6? סנ*5- 3פי 6כ5 חייכ דתס סרמכ'ם גהכס6וך
 גיח6 קגם 5קר6 6ין עיר ;5 סוי_' דמןנ3
 0חגו ענך - מונני גקי 9ס'ס ד6נור יס6פפיר

 רמיעוט גוסוס יפט1י ס61 סוי' מימי ייתיילשה
 נוס5ס קוי' רמי 6כ5 נמי ססוג 1כע3סלהוכ

 חשרו 16 חכירו סגכ סמית כ"י3ו עכר ומיח5י

 טך ותס סס סחהם' רגיי יסנין טג%513*
 מפרמו' ויע עכר ס5 מם5סיס הורוס עכדהיהי
 . הס5ס % רמיםד6פי5ו

 ו3כ16רס . ק4ס וג*י
 נ'ה מ6י 5יקןס

 )ריג6.
 ונין 3פירוק_.ר6סון ניג

 סעול .וכעל סכחוכ רמיעועשס6 יס..לרינ6 גוו5ס .לשת סג*5 לפי 6ג53פילום_סר
 דתי 6נ3 עכו ס5 טו":קדמי
 6% שע. 6?ו- ד6ס וג"תסלס

 סתס סמית כ6י5ו ס5ע . ח5י 56". לו 6ין40ע
 ס6 ססני לגוריס 6כ5 חמורר 6נ ח4ירופוב

 ססול וכע5 סגתוכדמיווס
 סתס יס6 ס65 ניך :

 הטכר_ ס5 סול רמימסיס
 וממי5"

 קגס 6מעוט

 ככ2-מברצריר ימין
 סקנמ 6101- תוספוע הסח 651 סוי תוספתדס6
 סתוספוע' טונח ו4 סעיקר ע3 יחס1נסיתנרה
 ת,ע- מם63- ד63 סכתוכ מישע ושסר6ס

 מןלנ4נקעיבצתי
 וו5ה נר תיי6 רני ס' סלכס רציעי ערק קמ6גנ6
 משמינ 6מכ -והרנה סעוקר _ענשפעפן_יהירס הק* %3 %כ תו. ייחק לכ כר עמ361וכי**

ל1.'%.ג1_י
 דגפעפוך סירום5מי!-נך. עלכ:יוגווגת

 שע6י-ס61ןדס4ן- 6ל.%4חו-ענך ייי'םה6
  וחי_.ספלר::פר' "% * יס ש מעצמיע06
 וא, בעע74: ע3 ישלל  .ל5יסס5ךחיפפס*_
 ופענכ.מסנ4יה ותכשם , עענו וט* מג3ועעהו
 'קעועק_ ע3 ,חמונס יעירס : שטפת ' ת66 :ס65
 וש מם5ס סה%ךיס6,' ס3*י . סכתוכ מישט ועוקר ס%כר. ומו1ס61

 שי-

 ם3
 ימעיו4%ן סענר:ן

 6מכ:)נס)ע4 וחבגס סוי הוספת _וס6 קגפפכ6
 'ו1עי, -6נ3 קגס 6% 5ועע .ך65 נ,יך -כ55ו

 %ן ס5ע. 636 קוס 6יט ד6ס ולע. מס5סגוקי
 רחלג79 סיכופלמו מן חויגן סלי סוי' .656.דמילו

 136 גיך ססור ונע3 .סכתונ. מ,עוע %7 .מכר
 1פפיכ מיעוט 6יגו _ם1י' נמי 6כ3ר(נס,

רכרי טח*
 -מיסניע: ד63 גחלכם סכר .ו0ו6 סלמבאס_

 פ"קך ו3סט לוישע 6ינו סוי' רמי 6כ5 קגס6ל6
 רקך ה3י מסלס נכווגס ם65 התס סנווחר6ס
 מענן סכסף רכרי ניח6 ו5פי'1 ורוךק.4נננן
 ממ'ן ג,קינס3כוגצ

 כו4ך 11"5 6' פי'1.ס5כס-
 תכ44 ע6ם -רנינו כתכ ל6 5מס תמס ו6טס"ס

 כרז מפ6"כ ממוך חסריס יל6טעמ6.-_מסוס_ וסנוי פמל 6פער מ'ע וגו' מידנ6ין.מו3י6ין
 5י_ה6_סרמכ*9 וקסע חוכ5 מס5טת כ6יכסנ1גכ
 .גכם מ6ס. ,מש סטכך ססיס גין. פסקכע5מו

 3ס3ס 5ריך . ויגר סוס..656 ם"יטנין
 סרמכיס 5ריך סיס ;כימ רכרי 3פי 6שכ_סק3יס ס5עיי

 .ס91 1סענר _סטכר 6ת סגנת פור ו6ס5ח5ק
 רחסרי' מסוס מגס מ6ס 5ס5ס 5ריך מגעמ6ס
 וסעכר סטכך 6ת מגנת סור ."כ3 מגסמ6ס..

6יט



ל זי ;ם4. וחקשוטון 'ש*",זז-ל24י12דק,-י:,'.ושיין -  ,נן2נךקוןשיק* 
 ןמסיש ו"ע( 5רנ:למ5ס יגל 6פל 41י11ג1
 6ירון אשל משון בחסכי' ת3י6 ד65 מכ55חיוק טי* סרמכש גק ועג"יחדנן .656 "סל4ד65-
 ויותר , סשס קו;יות גם6ון וסוכ 3יכ6 סכשע_ם5
 סתירן ניף ע3- 4'-קקס

 קוםיות ע5 מקירן מס .
 תטוס עעע6 רסיינו _6מר- מ*מי6ססר.סיס

 כפ*ר סלזלר: כדץ - מפ6שכ ממון -מסר4סז65-
 דיס כתי4ק-'ט3ו 6ס-ג6מר 61ף *צ5פש3גהן

 נו' חיא]
 יךם*1ת ולל . חשריס ל6 וכין חסליי

 ?'6 ס5כע' חונ3 פ45גג מששר' - 656 ן%*גרס
 --פטגנ,6פ"ס

. 
 מו6%ין 6ינ תפו אל ~ 5כמנץס.

 - הגי:ע ס'ל ט4,ססכרי'- סוכ ממע. 63ושסל"ן גחץ דסתסי %דנ---ד6ף'
 3יכ*

 ר4רי4 5פי 6כ3 '
 סכתוכ- מיעוע רל6 כחרנס סוכר דסרמנזס.ישנשל

 מס65 נזיך 6כ3]ר4י י4ס 86 ננו%גפ6-3ם"ך
 מן-זחז*נן

 . נכיוגת 636 ' פ3יבי- ר5לר סירוס5מי

 מישע ר65 6מר חר סכשנ מישע ע6ראגץינ
 קומ. דחדלע6

 תוספת דס6 קנפ 6מעוע וממלי
 קנס "65 סכתונ _מיעוע ר65 6מר וחלנסשיי

 60 6נ5 מסלס %כי משוע 8 ש" ימי*
 רפעור ומכ-סן כוי' רעי 3יכ6- ר6ם תוהט.גן1

 שעיקר ע5 תוספת-העירס תס*.אשקכמיסן6
 מסוס סכיפ כווכת ווס סכ*מ ניה6 טנ זס85י
 תפס ס6מ ור6י וזס יריו מעס0 קון כרון גס6ר ל6 ססרי ס6דון 6ת ממון .חסריסד65
 ממע/ חסרי' י63 מעוס מו5י6ין נור6י סף'זמי
 סוכהט וס6 תנגע כתסרי0 ת3י6 63 דקנס61ף

 טו4 דמי 3יכ6 .ך6ס מודיס דכשעאסירומימי
 יתירס תוספת תס6 ס63 מסיךס רפעורז8נשס
 סדין 6ת רגין 6ט 06 דוק6 וזס סעיעך.18

 ו6ס רפסק שנ3 ע-סלכות נפיד 633%דוך
 דפירום 3עלך כר6ס מירו מו3י6ין 6ין"פם
 6ין מרכו 16 כו סחכ5ו מ6חריס סעכד:4שפם
 ונס מלנון חסרי0 ספיר כעכו מייוח51י6ין
 ודו'ק קי לכיכו כרכרי פירוסקץ0

.. 
 0כ"3 ו3פי

 נתר6 ,ככ6 6ית6 וסכס - ש15מס- פ3י6סגיח6
 ס6כלס 6והו מעירין סגיס 0יו ע61( גשר)דף
 סכ5 6ת 13 ממלנוין וומנויס וגמ5"י סכ:לםלנו

 ג3וש. 5ם.3ם : 3ש6 6ין ' ריןגיר ק51ס כעכוזעו ,י רמי סיכי 861ת סר,ו0קסק,
 גשסכפ כר6ית%

 .גיוייק6 יע %3ה 65חל .061. ש'( . )רףמגולר
 3ס. *כס -גנייסמ"שיק

 נ%עון 6ומהיי ס6ין 5לפת רלנ* 6נרו3י 6חךותין כ6טי:עק4 45( ..יסוס מ(ל
 .כען:ק6*םייכתזלק *;ט 6%.ק56ר זמטכ56ל

 ש%%ריסרע.1.4ש14 יו%ל ע414ןקק:כקה- 19*.:"* ,-ם4מתייע: י%ית ' היגז זץ-וליי'עכ"*
 ס*_ן5%ר יא%6 שס קלדס]שסולנלוסוקדיו'
 6על?*1 כ%' ר4ריענץ%נ%מון משהע]6כררון,6ס
 כרע*)."מושף .וד63' עמס כ6פר אנ אסןהול
 44י.ד63 ל'.עיכ(ן.דיון-ועג"ש- נון קמ6ענ6
 עסס.י61פ-סר נ6סר .651 'ימס -כ6םל נממעטיג

 לגדלות עכוו'ד:% מן ספי5 61* סתורסרפסקן *4 י למנ , שיר סריעני6 %עפי : ןקמסכחזרי
 .כגאם מוים 60 ע5מר עשפ. ומורפ06

. 

 פעור
 שעכד ס3 ריט סעמר- כיון וס6 עו*ס דכ6וו6ס
 ו63 עסס כ6טר 1טז3- - כע5מו תשס סו6סל*
 _רסנ-6 כע5עו תפוס כקר6 רזס ומכלן זמסכ6מר
 מנ6ן %קנ( עשר )רף קמ6 ככ6 כרסכה*6קן6
 ל6 תפכנ 6פי3ו עריס לו ס6ין קנס יכ5גר6ס
 למ3י% רנן ם3 עכדו עכי ססרי כלהם ו65עסס
 6ית6 061 חור4ן נן 3סיחן - נע5מו וזוכססיס-
 וגיע,4ס תפס 60 סהט מס ערים 5ר 6יןכי

 ר6עי' ם"כנ "65 עעו 6ת ססימ6 6ידפירות
 -ללשד 6ל6_ זוכס ד6יכו. מעי0 מפקיכן'תפם

 גקר6 כזס _ סרסכש6 מן 'חזיכן סלי ע*"םונעריס
 ולס3ש6 סגש5. קו;יות גם6ל סוכ נע5נותפומ
 ר"ס סתיוס דפסקן 60 ניח6 סתום'.5סיעס
 .עריס דכ5ע כנון 5חירות די5לו ענוו. סןספי5
 כממון עם6 כ6סר 631 ימס כ6סר 6מרייןרל6

 3סיעת 6כ5 כחזרסל .,ר6פסר

 סריעסי*-

 קמס
 סלי.עכש6 _נס .מסכחת ד65 סיגי גר6סלכ6ורס
 כ6מל נמשון געען ד65 סתיסן כדעתשדס
 ס6י כי ונס עסס ק6מר ול6זמס

 55י% נווט'
 ופ%'5 וט1 מעירין ד"ס עש6( כ' )דף. מטתנתוס*
 44סיגן 65. ח5י5ס וכן נרוסס רכן- עוות .דגכי
 ע5י' 5% ק6י 631 כו' לה~ימס יט5 כ6הסכ%



 ,) .ף סך' ית"ינינ שאיהן .-.משה
- 
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 כ2ב1ד1היי
 ל-. -

 651 סיכי ייססוס' חזינו סיי .יד'ם3עי5ס-כום
 נכאס 5עג"ד "53 1מס, כ06ר- נעיגן 65מהגחת
 גקדיס סנ"3 קופיות סנתרן ומיףרס ; ריחק?זם
 פנ"6 עדות גס5כית למיך ממנס נ1סיות5תרן
 0ן דס59 ע5ס.ומס*: לי ,קסי6 וי5 דן*5כפ
 דש,.סעכד מם65 ו5מס. עיגנ סימ* 61משכטכלר
 םננמר. טש .וה*לכלו

 סו6 סרמ סעננ. 50 ויגי
 ג6סר.זלג4 ט44 עסס, ג6ער גע5מ1.3סש3חמונש.
 5סכ*ן %ז 3ל86ע 5עכ,דן נני6ס * 88כ 5'נניכשפ
 נסני סייענ*6?ג%ן

 ג6הר נפינן נתי- נממק .
 5ימר מ3יט 61ן סיין מן עהמז ממון-לנג, מסשצ סדיך .מן עונמון ג6ע 6מליגן ע"ן4 סן*% כפגות סנמל6: גנר .יסיס עעס י65,ג6ער(פם;

 ע0ס ג6מר 651 זמס ג%ל נשנן.ה-נגלי
 ככך "ס"; סכיע3"6 רטט ע5 י%6ן65

 כרמכשט 6י60 -רסנס 5תרן . ונר6ס - סת5מוד,3כ5
 יכלש זס,. גסרנ נ' ס)כס גמ פרק ערחע%טם
 וסרדנ"1 15קין. 'ע5יר סס%רו זס 5קס 606נ5
 מצסיתס מרכתי' דררסינן רנינר נך3יי סעסל0כ
 עויין ססרי מסמפ 65חיו 5ע0ות זגומ כ"פר5~:
 6כ5 נסרמן 6יך . נסרנ 06 סי5כך שיס*ת*1
 536 6חיו סו* נךיס. ססכי 5וקין 5קס6כ4

 סנר רסו* 36ל4 כסררנ'1 ו65 סנר%יטנ"6
 וזש5 מסנס: סכ0ף כדכתכ סרמ3"ס ק5עטגן)
 6מרינן ר65 , רכינו )רנרי טעס 5תתא*פסה
 רסרנו 656.סיכ6 עסס כחסר 651 *מסכ6סר
 ר16י 6?ן מנסר6 עונסס רנח5 מסיס פיססע5
 ל16י 656 פ5יסס ם0כפר בשך מי0ת 5סס4פ
 טר6*' נעונ0י* מיתס 6חר נרונין 0יסי3)סנית

 פטור סכו6 ל4ולך זרש כ5 נותן לדנרזונמ*
 536 טדותס עשפ כנ5קס כן ן5ומר ס6יןסצא

 דנס מסמצ טרנ( סשר )רף נסנסיריןפסרפ"6
 מן וה!יכן סס ופיין זס' טעס סייך נמיננ5קס
 גסרנין 6ין סרנו ר6מריגן רס6 מסנססכסף
 6ר10 דנין 6ין לסכי %6 סרנו ע5 פעור-*פ.
 מתכפר 6יע סחשרס ענירס סעסס סרנוע3

 סכר וסריטכ"6 ממנס כקלס סמפורסעגענם
 6נ5 מס5מין- סוימו 6ם תי5וק' יס נמר-לצטן

 :.%6 .3ממק .מתכפר 6יננ -וחמורס,: עעםע5'
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