
 פרמ

 הלכוו~נה
 התשונותמדור

 קמאמהדורא
 שניחלק

 ונתתי נשאתי אשר הש"ס מקצועות ובכמה שו"ע חלקיבארבעה
 שהחלפתי מה וגם הלכה, בדבר ותלמידי וחברי לידידיוהשבתי
 לן ששבקו ולהבחל"ח שליט"א, הדור וצדיקי גאוני עםבמכתבים

 תורה בדברי להשתעשע זי"עחיים

 דל מעפר מקים עבדו את ה' חנןאשר

 הקמןמנשה
 יארק נוא בברוקלין שערים בית ישיבת וראש אוננוואראבדק"ק

 זאב אליעזר ר' מרן ועניו חמיד הקדוש לאאמו"רבן
 הי"ד עקה"ש, ונשרףשנהרג

 רביעיתהוצאה
 שליט"א המחבר מרן מאת ותיקונים הוספותעם

 ע"י לאוריוצא
 גדולות הלכות משנהמברן

 לפ"ק תשנ"חשנת



 הקדמהבמקום

 הלכות "משנה מעשי לאור לההציא הזה לזמן והגיעני שהחמנוברוך
 עם בעזה"י דאורייתא בפלפולא החלפתי אשר שני" חלק ותשובותשאלות
 ובכמה ערוך שלחן חלקי בארבעה הי"ו חבירי ועם שליט"א הרור הצדיקיגאתי

 טעותים למצוא למהר שלא בהם מהמעיין ואבקש בס"ד וסוסקים הש"םמקצועות
 אחר ובאם טרחתי שאני כמו כ"ס ידקדק ועכ"פ הף5רים, את בתבו קודםובפוסקים וירחילמי בבלי הש"ס 5סתית ולעיין לחפש טרחתי הרבה כי וחטרונותהיגגות

 אמרו כבר ני השגיאות על אגהט ולא אורה לאו ואם אשי5חו רברי אתלהעמיד בידי יהיח האם זה על טובה לו האסיר להודיעני אבקשו שגגה או טעות ימצאגן
 תחלה בה נכשל כן אם אלא הלכה דבר על עומד אדם אין ירך תחת הזאתוהמכשלה
 אני זח ומטעם טליא. הוינא כד כתבתי דברים הרגח כי ובפרט יבין טיושכיות
 שהוא מי על לחלוק לפענ"ד שנראה במקום שכן וכל להלבה עלי לסמוך שלאטבקש
 משא אין כי אעטורה טשמרתי ועל בם"ד להלכה שנלפע"ד מה שכתבתיאף
 הלכה. ברגרפנים

 ירי על שמו ויתקדש מעטי מכשול ח"ו יצא שלא הגדול שמו למען יעזרגיור'
 אשר ח"ג הלכות נהטנה עך"ת תח"י אשר הכתגים שאר גם לאור להוצהאואזכה
 רבינו על תם האפשר במוקדמ לאור להוצלעו ותקותי נדטם כבר ב"ה ממגו גרולחלק
 וללמוד הרגים סטזכי ולהיות גס"ר ועור התורח על וחיגור מפכתות קמאר עלבה"ג
 ותגל לגינו וחטמח עינינו ויראו מאיר, רגי כמ"ש והרחבה נחת מתוך לשמהתורח
 נפלי בר ביאת עד רעה ראתו שטת עניתנו כימות שמחנו באמת בישועתךנפשינו
 אמן. בימינו3מהרה
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ב ותשובותשאכות

הככות שניחלקמשנה
 אסימן

 לפ"ק, תשי"ז תשרי "4ב סגוה שלפי והם לסדרב"ה

 יצו"א. ג"יברוקלין
 סעגןערס ד. מהרכ הדרו' 6פריק6 ט6ה6גס3ורגשאלה

 קרמ 16 מט)ג מקוה עסיית 3עגין ךמסכר3

 )ד6מפף כנקר6 קיטור ע"י וכקרמ כם)גיס ~סל מוחר6י
 : 6יסתפקות 3ג' נמ)קח כם6)ס וכגה 3)ע"((. סטיס16

 3מוה )מיס כגיתספך הייע מיס 3כ)) כוה קיעול 6י6(
 קריס מיס 3תוך מס קיעול כס63 הטגע כןרך3מקוה

 ךלמ6 16 ם6ו3ין מיס )וגין ג' ממוס וגימום קרמ16
 קיטור 6י נ( ם316ין. גניס הוס 1)6 הו6 3ע)מ6(י~ה

 3כ)) כוי 6דיס עויין וכוה )מיס גתהפך )6כסעויין

 דגר דכוי מסוס )י' מייסינן 6י ג( יו. דין ומהמיס
 3ס"ד. הס3חי 6סר 1(ה טהרה. ע"י ס)6ה63
 כמקוה 6ת מע)ין ים מ"6 פ"( מקו6וח 3מס'גרמי'

 1)6 טט)ין !6 מע)ין 1)6 פוס)ין פוס)ין1)6
 וכג)יד והכפור וס3רד הם)ג פוס)ין י)6 מע)ין 6)1פוס)ין
 כגגדי דן יסמע6) ר' סי' ר"ע 6מר הנרוק והטיעוהמ)מ
 מיד63 6נמי והעידו המקוה 6ת מע)ה 6ינו הס)ג!ומר
 !כתח!ה מקוס ועסו ם)ג וככי16 165 )כס ט6מרמסמו
וכו'.

 מסנה ה6י 3פירום ג"ע הר6סוגיס יטתיגוונחלקו
 כ3י6 טומגין 3מה ס"פ מ3ח 3מס'כנוריכי

 כ6דס מספיר6 טמר" ל' )פגי 63 מעסה ו(") ל"ם3סס
 וממ,יק מפוסר ס6ינו 3ס)ג 6וחה והע3י) 6טתו ס6נס6מד
 ור6י' טני)ה )ס סע)חס סממה ר' וסורכ ס6כמ'

 1)6 כמקוה 6ת מע)ין והנרד הם)ג דחגן מק61ותממס'
 ד3הפמרו )מימר 1)יג6 גס!ג )טגו) מותר 6)מ6פוס)ין
 ננ3יכס וסר"6 מיס ם6ר כמו דהוי פסיט6 ן6( מייריק6

 ד6ין קמ") 1כ6 טהופטרו 6יילי מקו16ח דמס' ה6ימפרם
 ו!3סוף גתמ,תו התיר טממה ר3יגו וגס ע)יהן. מ6ו3יןוין
 ג3סרה יגיע ס6ס )מ' הט)כ הם)ג טכ) 6פמר 6י כי כומ(ר
 כח3 (") וכנ"י עכ"!. 3כיפין מט3י)ין 6ין 6מרינןועוד
  רוויי  סר"י  כרבריכ,) מוכחי )6 הפוסקיס ון3לי דנוחגי' לפמע6 )י ומטנמעח")

 3ל~
 כופסר ויי מיירי  סופסרו

 ס6ו3ין 6י המקוה 6ת ופוס)יס  מימ כסיר  רסויפסיטי
 31הוי6 הופסרו 3מקוה סנחנן ט6חל )ומל ןדומקניגהו
 6)1 כרי ג3ול המסוקעיס ס)גי עיגו) 3תוספח6חני6
 ו6ע"פ ומע)ין ק6מר עיגו)ין ד3עווס וו6י ומסמעשע)ום
 ס6ה מ' מי סכ) ~יך ס6ין נסגמצ וגנהכ6 הופמרוסי6
 נוס"ג וגס כן, סמ5ריך סממס כר' וד)6 33סרהיגיעו
 ס6גי והחס )כ6ן ענין ס6ין )ר6ה 3כיפין מט3י)יןד6ין

 וע)יו 3קרקע כהס)ג הכ6 6כ) 63ויר טמדיןסככיפין
 דדמיון סי6ט6 נו6י ג3וה 6מוח גמה עז וכן 6מרם)ג

 3ריכס 6ו )יס 6)6 ןמי6 )6 ה6 סכ6 6יכ6וכיפין
 נחמחמיס 16 כע)יוגיס 3מיס פעו3)ין 6מר. מ6סהעמוקה
 3עיגי נר6יס טמרי' ר' ו3רי היכך דכווחיסו גמיוס)ג
עכ"ג
 (") הר("ה דעח וכן הי"מ מקו6ות 3כ' סר6"ם יעתךסן

 ע"ג כמסכה ע"י הס!גיס ~3י6 מ5ריך סהל("כרק
 כנו"ם ד)6 1(ה ס6וגין, מסוס דמייס 3כ)י ת6קרקע
 גכגכ"ק 3י"ח כת3 וכן ה6וסריס כדעח הר("ה זועתהם"ך
 מן מהר('"ה סכח3 ןהם"ך וכת3 מקו6ות 3ה'מ65נ(

 סמועתק מה רק הר("ה הסגות ספר )פגיו הי' )6ה6וסרין

 כ)כן ו,") כ' ס3ךפוס הר("כ 3הסגות 36) (")33"י
 הם6י3ה ס6ין )ומר ר6י' סוס מעסה מ6ותה )נו6ין

 3ין )פסו) 3ין המיס כדין סיינו 1נר6ה 3ם)גפוס)ת
 ומי ריסוק 3)6 "פי' סס)ג )הדי6 הרי עכ"ן,)הכסיר
 ו(") סס ו3גמ) כ6סכו) נספו ור6יתי ע"ם. ממם)מיס

 מם,ג כמקוה כ) ננוחר )ר6"ס 6( דעות ו' (ס 3זיןוים
 נכ)י. סה3י6והו 6ף יחפמר סן6 6ף 1)ועכוכו כ3מוהו06
 16 ר131 יה3י6 6סור 6כ) )ר6"ס כמו מותר )ר("ה3(

 3ה ס6ין 3ט3)6 16 הקרקע עס 3ידיס 6)6 3כ)י)ומ5יחו
 ס)ג 3ממ5ה 16 3רוגו טו3)ין 6ין ור36"ר )רם"י ג()ג(3,.
 )ה3י6 ומותר כסריס מי0 רו3 06 מם)יס הס)ג6ג)
 טיעמה על )המתין 5ריך 6ין הדטות 6)ה 1)כ)3כ)י
 הר6"ם. כדעת טהו6 כמו 13 טו3)ין 6ג) מיסהם)ג

 67יך טס סהקסה המיס 3ם6ר ה61 33עכ"נוהר36"ד
 יפסו) ו)6 3סס )ט3ו) 3מיס נפמר ס)6 ס)ג סיה66פסר

 ע"ס.גמ6ו3יס
 ססו6 כמו 3ו וטוכ)ין פסק ר"6 סי' גס"עךוץב"י

 כמות )ט3ו) ומותר ר"ם זעת הגי6 (")והרמ"6
 מיס ונעסו סניממו עו 63)ה )ט3ו) מממירין ויםטהו6
 המח3ר ע) ככרוכי6 115ח (") והם"ך )כחמגה. )החמירוס31

 דר31 ומוכימ ד3ריהס נגו ר6יות ומ3י6 (")והרמ"6
 חי(ק ר' סי' יו"ו וכמ"ס כהר"6. 6וסריסהפוסקיס
 גפי' (") 6ח"ס מהקטה מה נטע )3גון 3ס' ועי'ו3ריו

 ע) !סמון ים י13יע3ו כת3 הג"! ו3ד"מ ("!הר36"ד
 6מח (רע סו"ת כס0 כן הני6 וגוח"ם וסרמ"6הממגר
 כס"ך ועח )ן גח3רר )6 הרמ3"ס ודעח ע"טסספריי
 3פי' ונמ)קו ע"ם )הכסיר יס") הד"ח ויעח )6יסורוס")
 מטו!ס ר3ינו חטו' ועיין ("). כרמ3"ס סכח3גירסקו
 ("). הרמ3"ס 3דגרי ספ!פ) מה ט"ו סי'6יגר6

 הרמג"ס דדעח ר6י' !הגי6 נ!ע"ד הי'ךלכאךרה
 הכ"ג מהט"6 3פ"3 מכח3 ממר.כהמכסירין



הלכות ח"ב התשובותמדורמשנה
 וטהר הו6ע מקוה )מי מק5תו והסיק סנעמ6 ס)גח"3

 גר6ה ס))ו כרמכ"ס מו3רי וסנה ע"כ. כ)ו טכרמק5חו
 סגפסרו קוןס 6פ" מיס מסוכ דם)ג דס") נרור)כ6ורה
 6ינה והסקס ס)ג עדיין כסה61 3ססקכ דמטהרומ6מר
 ו6י זרוע מטעס וסי6 אוכ)ין 1)6 )מיס 6)6מועי)ס
 מוטיצה ה6יך מיס דין )סס 6ין גפסרו ס)6 דכ"1גימ8
 6ף כס דמיס והר"ם כהר6"ם דס"צ 6"1 המקה)הס
 כר36"ד )דעת יקסה )כ6ורם דמכ6ן 6י3ר6 סנפסרו.קודס
 ו3חוספת6 י"ז נרס סס 3גמ' ה61 סהרי וכ6וסריןו")

 חגן כגמי ו,") מסקס הוי דם)ג דס") וע"כוטהרות
 )6כי)ס ע)יו מיס3 )ומקס 1)6 6וכ) )6 6ינו ס)גהחס
 מסקין עונו6ת מטמ6 צמסקכ 6וכ)ין טומ6ח מטגו66ינו
 כו)ו, נעסר מק,חו נטהר כ%ו נטמ6 )6 מק5תונטמ6
 וכור כו)ו נטמ6 )6 מק,תו גטמ6 6מרת קסי6 גופ6ה6
 6מר כו)1 דניטמ6 )מינור6 כ%ו נטהר מק,תו נטהרתני
 1(") ופרס"י וכו'. חגור 6ויר ע) סהכ3ירו כגון6גיי
 טומ6ת ונטמ6 )מסקס ע)יו חיפנ כגון מק5תוגטסר
 מסוס ו)6 מיס כם6ר 3מקוה כטקה )י' ס)ק6מסקין
 כחו3 ד)6 גמקוס נטהרין וממקה 16כ) ד6יןט3י)ה

 טהרה )הס 6ין ממקס סוס 6% יין 6כ) וכ)י 63דס6)6 ט3י~
 ח3ור )הו הוי )הו מסיק דכי (ריעס וממוס מיס6)6
 כותגן ג3ישו )הו ו3טי)ו המקוה מי עס סככ)ימיס
 מעהר6 6)נו6 מ)טמ6 עה, וסח)ן מנטמ16 תלומסטתי)י
 מק,חו גטהר זריעתן סי6 11 3נויס ומיס (ריעה)סו
 מגמ' )הדי6 )ן הרי 1כ1' הכ)י 3פי 6)6 סמיס גגעום)6
 טכתנ וכנוו המקה )ענין הו6 מיס 3כ)צ דם)גכנ")
 מכת3 )נוה ג"כ 5"ע ומעתה 3מיס מיס דהוי )הוי6רם"י
 מ3אר 6ינו (") מרם"י גס 1,") הנ") 3ה"מהד"מ
 ו~ונ"ד מיד63 ג6נסי 16 כח"ק קיי") 06 צדינ6דעתו
 דין )י' הוי דמ)ג וס") 3גמ' כ6ן מפורם 6:די6מ5ינו
 כו6 ד6חד )מקוה גס וממי)6 זריער. )ענין גמורמיס
 )כ6ורה נר6כ הי' וא: ז"צ. רם"י )דעח 3רור לענ"ד1,ה
 ורמ3"ס רם"י דנס (") והרמ"6 ה3"י )יעח גדו)הר6י'
 ודו"ק.כות"

 ספי' ה"3 טהווח ומס' פ"ג הו"ם גפ" "יחישוב
 חנן גרסינן היר כ) גפ' מסקה 1)6 16כ) )6הם)ג

 ממו3 י)6 כו)ו גטמ6 )6 כריית6 6)6 ממגה ו6ינססחס
 נטסר דקתגי )סיפ6 ריס6 פריך היד כ) פ' ו3נדהחכור
 מק5תו טהור החיור 6ויר ע) נסהעכירו 6ניי וממגיכו)ו

 ח3ור הוי ר)כק) וחימס כו)ו המיקו כ6י)ו צמקוהסססיקו
 עענ,6 היינו סמקה ד)ענין וי") מ3ור הוי )6ו)הממיר
 )ט3י)ה וכמר מקוס מעצה וס)ג פ"ז 3מקוו6וחכוחנן
 )ק3)ח 6נן מקוה 3מקוס כנוגע וסוי 3(ה (ה גוגעכיו סהרי כ%ו כהוטק )מקוה מק5תו דכסהוסק נמ665"כ

 ע"כ כ6מו נמס3יס ג(ה זה סגוגעיס ד3ריס 6יןטומ6ה
 מהו6 כמו 6פ" )ט3עה דכמר הר"ס ועח ג"כוגר6ה
 המקוה 6ת דמע)ס סר"ם וועת )ומר 61ין פסירה3יי

 )כסשס כווגחו המקוה 6ת ומע)ם מיס 3מקוה כסיםסייגו
 מע)ס כתכ סכרי כ)1ס 6ינו (ס מיס רו3 ססכסהיו
 )טכו) וכסר מם)ג דהמקוס ומסמע צעכ%ה וכסרמקוה
 וכסר מקוס מע)ס )מת מסמע דסכי ודו"ק, ע5מו3סםצג
 )ומר ש כיס ד6)"כ גינסו, מי)י דחרי ומתמע)ט3ו)

מע~
 ווד6י וויו מקוה

 כסמע~
 כסר מקוס

 ע"6 כ"כ ו3מיס ועיין ט5נוו. 3פגי היינו צטני)סוכסר )טני~
 16מר רס3"ג תגי6 וכו' מקוה )מי סמס)יס כצ ר")6מר
 י5מק ר3 ו6מר כו מט3י)ין המיס מן נרייתו סחמ)תכ)
 )מעועי ד"ס סס ו3תום' דג ם) 3עיגו מטני)ין 36דימי3ר
 וס)6 61"ח כח3 סס 3ם"נו 6מנס ודו"ק הגרוקטיט
 ים)ג וי") )6 3עיניסו 36צ )מקוה מם4מיס ו3רוסצג
 3עיגיסו 3הו מהני )6 ס)כך המיס מן חח)תו 6יןונוו
 ועיין ת"ע ע"כ תו"6 גלי)ין6 1)6 גריע6 הייגוונרד
 הנרוק. טיט ע"6 י"טסוכה

 ד6י מסוס סמחה ר3ינו ח(ית )טעס 5"ע נמיומכאן
 הס)ג סכ)6יפסר

 העו~
 3כסרס יגיע ס6ה )מ'

 עהור סוי מק,חו סהוסק דם)ג וכיון )עי) ד3ריוה63תי
 3מקוס כגוגע והוי )וס (ה נוגע כו)1 והס3ינןמסוס
 הכ"נ ממי)6 ו") הר"ס מכח3 וכמומקוס

 כ) כנוגע הוי 3י: וה סנוגעיס דנוכ 6מריגן נמינכס כסט3~
 הג6תי וכ3ר 3רור. )עג"ד ווה מקוס וכמי ננסרהמ"ס
 6ו"מ טו"ו ועיין הוה. 6טעס (") הנ"י מהקסה מס)עי)
 3'. ס"ק קנ"טסי'

 מיו 6"כ (") ורמ"6 ככנ"י וה)כה נימ6 6י1ב1עועון
 מקוה כ6ן הרי נמקוס וסקומ הם)גסיסיס

 61"כ 6וחו פוס)ין ס16נין 6ין ומעחה וכמרם)ס
 )פסר מוחר מ"מ )1 ס6ו3ין דין דקיטור נינו66פי'
 כסרה מקוה )ן ים ןכגר מ6מר )כחח)ה 6פ" הם)ניס3ו
 )כ)וס. )מום61ין
 גןה מגנו' ס5יין 163"מ ק"ט סי' 3מג"6 ר6יחישדב:

 3"ה כי 3נורומיס )י ומהוי ק5ריס 3ו3ריסכג")
 כח3 31)כום פה6ריך מה 6"ר ועיין כן גוונחי3ע5מי
 הרי ומ)מ וכו' ס)ג )פיכך כמיס הן הרי המיסתו)דת
 דמ)מ כח3 3הט"6 הרמ3"ס סהרי 5"ע ו)כ6ורה כמיסהן
 גס יתיסנ "נון מכח3תי מס ו)פי ע"ם, פירוח כמיהוי
 וק"). (") ה)3וםד3רי

 כהס"ך ס") ה6מרוניס מספוסקיס כמס סהויאיברא
 מ5ד עכ"פ 1)דיון מויג6 )עע סה63תיוכמו

 6פ"ה רס6י 6י ר3 5"ע וד6י וה ו)פי ממנורינןהונור6
 גד"ת מפורם כ3ר הד3ר )כ6ולה והנס קיטור, ע"י)פמרס
 ס)וס ס) מייס חסוי סה3י6 קמ"ה ס"ק מקו6ותה)כוח
 ע"י 3מקוה הם)ג )פסר 6:תיר סהע)ס ס"מ סי'מ"6

 6) ונמטכיס הווד מן סי651יס נמומח 3סי)וניו6מפף
 טמו6) 6)כסגדר ))סג"מ מכר6"ם גסו"ת 6מנססמקוה
 ט)6 וממס 6:ממיר הט)ה )"ט סי' )עכו3( (")ה6יפערן

 )עיין כייי 6ינס ה))ו וחמונות טהלה ע"י הוייחוהוי



הלכות ח"ב התשובותמדוימשנה
 ד6פיי גר6ס 5סתס ומפסטות מימוקס עעמסנסס

 טכרט ע"י כוויתו הוי ו)6 מסוס רק מססו 65סממנץריס
 )מה. ~"ע ם6וגיס מסוסון6

 הר6טוגיס סיטת כפי ס"5 מה קיטור דין )כ6לדנףאה
 מ"6 פ"כ מכסירין כמחגי' גרסיגן והגס(")

 כ6וס (יעת עהורה ומעלוח סימין כולות גחיסזיעח
 מכסירין 1)6 מעמ6ין % 156 טס ע"( וכפ"1טהורס
  גרור נדיס לכיוהמ בל"ל מסלה  מולרי והנה וכו'.כזיעה
 טומ6ה )ענין מיס מקרי 651 ה61 מיס ככ)5 )16ד(יעה
 מיס ככ)) (יע0 גימ6 ד6י טסורס (יעחן עכןוטהרס
 פסוג ו(ה מיס ככ5 מכסיר כ" וכן עמ6ה (יעתן הייה61
 יו"ו סי' חגינ6 מקו6וח 6יס מ(ון כמידותי עיניות3ט
 6ח המעיכיס כ6ס ע5 מרוחמיס מיס ו("5 י"6ס"ק
 נותססכין גמקוס וסס סהתקין לגור דרן )מקוהכ6דיס
 נמקוכ מיס ג"5 מכס סנ6סף ו6ף נר6ה )מיסס6ויס
 עוסין ס6ין ופסוט כס מיס )16 ו6ויס פוס)יס6ינס
 ופוסקן ככ)י ג") 6סף 06 וכן מ6דיס )כתמ)המקוכ
 סר6כ"ך סכחכ וכמו ס6וניס ננמוס פוס)יס 6ינס)מקוה
 ס6ונין מסוס פוס)ין 6ין מקוה מסן עוטין ם6יןרכ3
 6ויס טנעמו ס6ונין מיס 6ף פוס)ין 6דיס ם6יןוכיון
 ונימומ סהג)יו ס6ונ )"6 ס" גם"ע כד6יח6גטהרו
 6)6 זס כ16פן כחמלם מקוה )עם1ח גווחר 1)פ"(כסר
 מרכותיגו סמעגו ס)6 נןנר נמקוה מעמס עוסין 6גוס6ין
 6דיס גוע )6 וסרי ~קן ים וו6י ג"ן פסו) 5ענק6נ)

 ג6ו 06 ו6ף מקוה רוכ כ6יכ6 פום) ס6יןמהמסכס
 המקוה רוכ כמקוס ס6ין ג) 5הק) יס ריקן כמקוהה6ויס
מסן.

 עמ6 )מס מלוגן המעוה מ"י פ"ה מכסייין דחנןואע"ג
 )6 ומ"מ מיס מםשס טס(יעס )6מר וכחסגר"ס

 טהורין כהן סהג)יוו טמ6יס כמיס ונמו מטומ6חןנטהרס
 דטהרוח 3תוספח6 כדחני6 יסגס )טומ6חן מ(רוגימומו
 נר6ס מ"מ טומ6ה )עגין מסקה הטסן מטוכ 06ו6ף
 סה(יע קודס טומ6כ )ענין ןעמן )סו"ר הו6 מקוכד165

 ענ") נטפו( 06 רי"6 מי"מ סס ולכגן דל"יכפ)וגת6

 3כ)) סוי )6 דקיעור (") רניגו רעח ~וי6 )ןכרי
 )קיטור ממיס הפכחן ע"י ס6וכין סוי 6י וגס כג)מיס
 ומזרו סהג)ידו כס6וכין כמו ס6וכין מכ)3 ג"כל16

וגחפמרו.
 טהרח נספרו טע5יוסקין ר"ן הרכ"ג )יוידי ר6יחידבן

 ו(יעה )י' ופסיט6 ה' וככ)) ומ"מ מ"( סי'נמס
 דטהרות מחוספח6 )רכריו והסתייע סס מ"ם נכן))16

 מקוה ח"5 ופירם ע"ד ס"ק ר"6 סי' הם"ךהכי6ה
 )כקוחע גסל נימוחו מ16ניס מש מסוס טהור וסנ)ידם6ונ
 ומותר גטמיס מי כמו )היות סמזרו כ)ומר הייגוע5יו
 סר6טון וכפי' ירוחס ורכיגו הל6"ם גס כמ"ם גסן5פכ1)
 ססג)ידו ס6וכיס דכמו סעמ6 נתר וגיע וכתנ הסמ"גס)

 מדסות ספניס מפני גסמיס מי כמו יסיות ומ(רוגתכטרו

 רכ ממוס ע"י קיטור סגעסו ם16נין מיס גן )כ6ןנ16
 סמקוה כתוך )מיס סקיעור סיסוכ 61מרי נתגסרו כסגס

 גסמיס מי כננו ג"כ )היוח וימ(רו מדסוח כפגיסיממנו
 גתטוכתו טהגי6 (") כגלח"ע מתסו' )דכריו והסתייעוכו'
 הרי וסייס )ס)גה המ("6 דכרי קוסונסקי סרר"י)גיסו
 עלש סמן וט"( מ"ו כסימן סגתכתי כנע כדיוקוכתכ
 )כ16וה נר6ה הי' וננמי)6 כן )עסות )גתמ)הד6פי'
 פקפוק. סוס כ)י גמור 3היתר פכוטסינר

 (") סהמ("6 הנ") כרס"ג ייתי סס סכחנ מסאמנם

 ק6 ר3 מרמק עךיין )ענ"ו כךכריו 3דיוקכתכ
 )6מר 6ף י6די0 )6נור כחכ (") כמ("6 סהרי ככ6מ(יג6
 וכ"ה הס מיס )16 נגיי מהן 6סף ו6פי' ונממוסמ(רו
 כמו )יעחו וכוי פוס)ין ו)6 המקוס 6ח מע)יןי6ין

 הץ כמו )היוח מו(רין הס סג") יזיןי ו)דעח פירוחמי
 ו6פ" פוס)ין 1)6 המקוס 6ת מע)ין 1ממי63גסמיס
 כמ("6 ו)ועת מ6זיס מקוה )עסוח )כתיר ר~ה3גחמ)ה

 ולע"ג (") )י7י6 מכחכ כמו כי6 פסו)ה מקוס ון6י("3
 הן ("). סמ("6 רכינו נגד ג"כ ססקי) כ(ה כרגיםס)6
 דר6יתו דמ6חר )הכסיר 6פי' ה(קה ר6יתו ד)כ6ורה6מת

 מ(רו טנתפסרו 1)6מר סהג)ידו ס6וכין מנויסמהתוספת6
 6"ג )(ה (ה נימכ 6י ככ"נ 6"כ גכמיס מי גמו)היוח
 מקוט ממנו )עסות 6פי' קיטור )הכסיר )ן סי'הק"ג
 עכ"פ גותי' נר6ה )6 (") כמ("6 דעת מ"מדמ"ס
 וק"). כינריו כדיוק סכחג )כתוכ )ו הי')6

 נוכמה לע"ג כמוני )פעוט וגרשס 7)כ6ווהאיברא
 כתכ כסיפ6 מ"6 פ"כ הנ") כמכסירין וכנכמסניות
 ה(יע ו6מ"כ נסתפג טמ6ה דעתו וס(יע ס16כין נמיסכ6

 ומממת טמ6ס דעתו (") הר"ם ופי' טהורה(יעחו
 נ06 סה(יעה וכיון (") כוונחו גר6ה וכו' כו6כנויס
 מי"6 נפ"ס סס עוו עימס כמיס ": סוי המיסמממת
 טהורה כקרירה 1)וגיסה וכו' טהורות יד" סהיוכ6סה
 געפו 06 6ומר ר"י טננ6ה כקדירה ידי' ה(יעו06
 כהכ) כי )פני' 6סר כה)כס ס(גר )פי (") הר"סוסי'

 כעמ6יס המסקיס כמו הו6 כטמ6 סג)י מןכעו)ה
 ה6סס כסחגיס גי 61מר )(ה כדומה מה סגהויטמ6נו
 העו)ס סכנן מן יויס וה(יעו גכף טמ6ס הקירהסטהורכ

 עמ6יס גמסקין סנגעה )פי טמ6ות סידיה הקווהמן
 כו' טמ6יס ממסקש ה61 ייכ כ)) 6סר סההג))פי
 וכין יויכ ע) 6סר ההו6 הממקה נין ממוכר סההנ))פי
 יויה מ(יעח סנטף עד 6ומר יוסי ורכי סנקדרהמס

 דהטעס (") כרמנ"ס מפי' ~די6 והגר6ה וכו'.גקדרס
 וס(יע 6מד גוף הס ועויין ממכרס רהכנ) מסוסכו6
 מ6מר דין כן וכדין טמ6יס המיס 06 6מד גוףסוי

 והר"ם מדסות פגיס כ6ן שמר 61"6 גפרוס )6סמעו)ס
 ו6ס גטמ6ח )קוירה כ(יעה מן טנעף 1("5 סס פי'("5
 דמטמ6 דנוסקס מחגי' )פרוסי 6יכ6 ועוד נסמ6ח )6)16
 "סיכ % יוסי וו' סקדירה מטמ6 יויה מ(יעחכ)י



הלכות ח"ב החשובותמדורמשנה6
 הר"ם ס) הר6סון ומפי' נטפו 6"כ 6ן6 מסקה(יעה
 6!6 פ,יג !6 יפ)יג יוסי ר' ו6ף )היי6 נר6כ(")

 )וודה ר"י 6פי' גוטף 0הו6 ג(יעה 36ן גריו6נ(יעכ
 מכמיס )ד3רי עכ"פ המני פי' )פי ו6פי' מ0קהדכוה
 כמכמיס. קיי"ן 61:ן הו6 מסקה נכ))(יעס

 (יעתה טנו6ה הנורמן הרמ3"ס פי' סס כ'ךבמשנה
 מן הוו)ף כונף כי הו6 מ3ו6ר 1(")טנו6ה

 טמ6יס מיס כמכיו כן ע) המרחן מימי מהו6המומן
 מפורם הרמ3"ס )ן מכתכ כוי וכו' טמ6 כז,ףוהי'
 כן וד6י וממי)6 ממם המרמן מי הו6 היו)ףסהי)ף
 ממנרס הה3) מ"מ זיעה ע"י ס63 ו6ף !ו מרחן מידין
 3רמ3"ס עון ור6יחי המרהן. מי עס יהו חכורוכוי
 נומקיס המערה 6מרו נוכ ומפ:י 1("! ה"3 מהט"6פ"(
 עטן כחנורוח עו)ה החמין סעסן מפגי חנור )המיןלוגן

 מהעסן הכ)י ומטמ6 הע)יון ס3כ!י ונמיס 3נילוקומתער3
 ה56כ )פיכן )ה"ג( המו3 הו6 מסקין ההנוין מןכעו!ה
 וכ)) והגר6ה ע"ם. וכו' והגי0ה טסורוח יויהסהיו
 סעו)ה סהעטן טכתכ 3מה כ6ן הרנוג"ס מסמיענוגדו)
 3(יעה 6מ6י לן תקטה דן6 ,יסכ וגווגחו וכו' החמיןמן

 הממין מן ה63ה ד(יעה מטנויכגו ו)(ה טמ6 6י:ו3ע,מ6
 המנוין מן ס63ה כיון ע)מן מכקין 6)6 הי6 זשה!6ו

 6ר3יגו ג"ע ומעחה טכעית 3ורך 63ה 1)6 )ה גרנוווהחמין
 )ן 6יח סהרי הס מיס )6ו ד6דיס זכתנ ,")המ("6
 הממין נון ה63ה (יעה דכ) יו)6 דנופורם 1")כרמכ"ס
 הס. מנוין ע"י ה63 (יעה ו6ויס מסו3ה הי6)ומקין
 וו3יגו 6מתהן

 המ(""
 ה(ה3 ג)טוגו 3,ה הרגיט (")

 וע6 )עין ינריו ה3"תי 61ע"ג3י"ה
 !מ"

 ד6ף
 דהוי ד6ף )מ)ק דינ6 :ר6ה (") וכונחו הו6מקוה דן6י :ר6כ מ"מ עומ6ה )ע:ין מסקה העטן חסו63ס

 )מקוה כסר טיה6 ע)יו מיס חולת )6ו נו"ממטקה
 )6 הרנו3"ס מי3רי הקווטיס ו3ריו !1)6 )ענ"דמ"מ
 מ6הר ד3ר )כ) נו0קין סתס דהסו3 ונו0נוע ככימסמע
 סהד)ף 3פירוסו הרמ3"0 סכת3 מה וכן ממין מהמחד63
 מרחן דמי כוונתו גמי עייכ המרהן מימי הו6כוו)ף
 ר6י' (") כמ("6 סה3י6 ומה !עין טה63חי וכמומנום
 )ינוומו טהורין מהן טהג,ידו טמ6יס ממיס ("))ד3ריו
 הרה"ג וידידי וכוי 3חוספת6 כדחני6 יטגה )טונו6תןמזרו
 מי)ת6 )16 (1 וז") )ו3ריו 3י"ור הו0יף טט!יוסקיןר"ן
 הרי ם6וגין )דין ו6יסור טונו6ה דנומה ד6"כהי6
 דה6 3ם6יכחן )הט6ר )ריכין היו סהג!ידו ם6ו3יןגס
 6ח מ0ירס 6ינה דהג)ידה וד6י ו6י0ור טומ6ה)עגין

 סגקרס 3דס מ"ז 6ה)וח פ"ג עיין והטומ6הה6יסור
 מכ(יח דפחות י)פיגן דטהרות פ"ג ד' מנוסגהו6דר3ה
 )מות יכ!ה סהטמם מפרס 3פירוסו והר"מ טמ6טנתפח
 ג3יט 1)6 3גד)ס ויו0יף י)ח)חס וכמיס יכמם ו!כןהגוף
 !ע:ין ו!6 טומ6ה )ע:ין )6 וההת6דרות הח)קיסכרפיון
 מיס מפורט ה"ג פ"ג טהרוח ו3תוספת6 עיי"ם16"ה

 מקוה יסגכ )טומ6תן ח(רו גימוחו וכו' מהג)ידועמ6יס
 כטר גימומו ם6וגיס מיס מסוס טהור סהג)יד3160
 ס6וכין דמי )6 ד3הגליד מפורס הרי ע)יהן)הקוות
 מ6כ) וגעסס סהקריס רוט3 רק דכטומ6ה)טומ6ה

 עהול סהג)יד וגעת 6ף ט~יד 36) ממ:ו מסקסטס מ3טי
 )כיוח מוזריס 6ינס ונס316ין )טונו6תו מו(ר וגימוח מ(ר06

 מס6ונין ו6י0ור עומ6ס דם6ני וו6י 6!6 כסגימוהום6וגין
 היתה 6וס מיד נומוס הו6 ה6יסור עיקר כ)ד3ס316ין
 מעסה 3ע) 31הג)יון סמיס 3יוי 3עי:ן 61נן3ם6י3חן
 טגחספכו מכיון 3קיטור 6ף כן וכמו 3ה0 סהי, 6וסיוי

 נם6י3חן טהי' 6דס ידי )ועמה 3ט) )קיטורה60ו3ין
 כי ו3ממכח"ה ה(ה הח)וק 36ין ו!6 סמעתי ו6גיע"כ.
 ס6מרו מה דוי6י יפה עו!ה ל6 דמיוגו )ע:"ך הו6ר3

 מםקין 6וחן ןהוי מסוס הטעס טמ6 (יעתה טמ6מרהן
 מטוס 3ע(ה"י 3רורוח 3ר6יות )עי! פה63תי וכמו3עלמן
 סכת3 מה יקטה 1)סיטחו כממין נון העו)ין נומקיןדסוי

 ס6 סמרמן מימי הוי הדו)ף הד)ף כי (")סרמ3"ס
 ודו"ק. )קיטול סנתהפכו כיון כס מרמן מי )6ווד"י
 )ריכיס היו נמי סהג:ייו 3ט6ו3ין ו6"כ תקסה ו"ךהא

 )ענ"ד י0ודו דג:ה נר6ה וע"( 603י3תס)הם6ר
 יל16 עכ"פ מהג!יוו 3מיס ד3ס)מ6 ומי ד)6 )יס3ים
 1)6 מיס תורת סוס )הס ו6ין סנקרסו 3סעה מיסמיוי
 (1 ו3סעה מסקה 1)6 6וכ) )6 עכ"פ 16 6וכןחורת
 נויס מדין י,16 ועכ"פ מסקין מדין ג"כ מטמ6יס6י:ס
 סי,6ו ה))ו 3מיס טעה )ן סים וכיון ד3ר )כ)!גמרי
 63ו חדסוח פ:יס ועתה יל16 ד3ר )כ) הר"מוןמוין
 ועכפיו מיס דין )ו ו"ין קרמ הי' מתח)ה מהרי)כ6ן
 הם6ו3ין הר6סוגיס המיס 6יגס ה!!ו המיס 6מגסמיס
 הס ו6)1 3קריסחן יהס 6(יו כ3ר ה60וכין 6ותןמהרי
 ג"כ כן 6מרי:ן ד)6 וה6 ס6וכין 61ינס 6חריסמיס
 דסוף 6ינו (ה )כ6ן 63. חוסות דפ:יס טומ6ה)ענין
 והר6"0 הר"ם סהקסו וכמו 6ן)6 )היכן סנהן טומ5הסוף
 והגריסין הרוט3 ד6מרו 6ה6 נו"6 דטסרות כפ"ג("ן
 טהור מכוון כ3ייה וגממו מ(רו טנייס הן הרי קרסווכו'
 כני,ה )תמוה ים (") וכתנו וכו' עמ6 מכ3י,היוחר
 וכי ה)כה )היכן ס3כן עומ6ה :ימ6 עהור 6מ6ימכיון
 ע:ניס ר"י ד6מר )"ג דף 3"ס 3פ' מקסינן גומ6ה6י

 )נסכיס כסר ויינו מכ3י,ה פמות פמות דורכןט:עמ6ו
 דטהור וכוי ה)כס )היכן ס3הן טונו6ה וכי ע)היפריך
 ד)6 מטקה מדין טהור כ)ומל 6)6 ק6מר )גמרי)16
 ע"כ. 6וכ) כדין 3ע)מ6 ט:י 6)6 ר6טוןהוי

 סי' ו6ס ו(") 3י6רנו כ3ר 3ד"ה טס כת3 (")1וקרב1ב"ם
 יקוררו 06 סיקפ6ו מדרכן 6סר המרפיס )61)61חד

 סיטפימ סיעור מה)מוח 3הס וגס6ר )הקפ6 התחי!ווככר
 61ס חמ)ה ט3ו געמ6ו 61ס הננמקין נמדרגת ה61 הגההיד
 )פי סנייס ט3ו הקפ6תס ונמ)ס הטמ6ס 6חריקפ6ו
 6סר עמ6 3מסקה סגגע 16כ) כמו וסו6 6וכ) 6זמה0



הלכות מ"ב התשובותמדורמשנה
 י63מת הר6"ס ודעת ע"ס וכו' מגת63ר גמו סגיכו6
 מ)ות מקוס )הס סים דוק6 כ"( 6נוגס )גמליגטכרו

 וין 3ננח:י' סגמס3ו ד6)ו ננ6מר 66וכ) היינו)טומ6חס
 ס:קרסו )6מר נינא 6י נויס )ום6"כ כסנקרמו )הן16כ)
 קוסית תקמה טוממה עוד )הס ד6ין וגימומוומ(רו

 6ין והכ6 ה)כה )היכן סנו טומ6ה וכי (")הר6טו:יס
 6וכן דין )הס 6ין ס:קרמו ימים כיון גתירו5ס)חרן
 מם6"כ יטגה )טומ6ה לח(רה 6מריגן טומ6ה )עגיןו)כן
 מחורת די!16 כיון )כ6ן 163 מדסות דפניס ס6ו3ין)עגין
 ע6ו )6 והתס מיס טגעטו 3(יעה מס6"ג )גמרימיס

 3ע)מ6 (יעה כסהיתס 63מ)עיחה ו6פי' מיס מויןמעו)ס

 מ3ור מכמ מהס טגע)ו כר6טו:יס נויס דין )ה הי'נמ'
 וכיון (") הרמנ"ס סכת3 וכמו המרמן )מי ממונריןסהיו
 1)עו)ס מהס סי65ו הר6סוגיס מיס מוין )עו)ס י165סן6

 כיון )הס הר6סו:יס מיס דין ממי)6 )הסממוכריס
 כרור. )פע"ד ו(ה )היתר6 63מ5ע סיגוי מוס כ6ןן6ין
 ה"כ מעהרות 3פ"ג (") הר6"ס )י3ינו י6יתישוב

 1(") סגחכתי גמו התוספת6 ו3רי )הלי6ספי'

 16כן )6 הקרום הממן נתוספת6 ת:י6 וכו' ר"מ3ד"ה
 גמומ ם6ס )עו)ס תמ:ה הסמן 6מרו כי5ד מסקה1)6
 טומ6ת מעמ6 ממגו היו!6 כפו) 6)6 3ו גסתייר1)6

 רוט3 ס6וכ)ין כמו קרום סמן )6כו) דרך 6'ןמסקין
 )6 :קר6 6י:ו ה)כך קרוסיס כסהס ח)3 6ו גריסין6ו

 )עומ6תו מ(ל ו:ימומ וכממ(ר וטהור מסקה 1)66וכ)
 והגי )6וכ) ממטקה נ6מ!עיתו :סתגה ס)6 כיוןיט:ה
 3הס ו6ין סהג)ידו עמ6יס )ויס 3תוספח6 חני6:מי

 וכיינו יסנה )טומ6חן מ(רו נינוומו עהוריס טופחמסקה
 תה)ה 16 6ן6 סני )היות )ו ז""6 )עו)ס תח,הדק6מר

 ע"ם וכו' )עו)ס 6וגן סס ע)יו יקר6 ס)6 טהור6ו
 דע"כ ימ:ה )עומ6תו ומו(ר ומטוס 1(") (") הר"םוכ"כ
 1)6 6וכן )6 ו6י:ו כיון טונו6ה )י' 6חי' )6)1נופי'
 סמ6יס מיס ג3י מס 3ח,ספח6 חגי6 ה"נ וכו')וסקה
 ם)6 דגיון סכתנתי כמו !הדי6 הרי ע"ם וכו'סהג)ייו
 ו(כ ימ:כ נעומ6חה ח(רה )6וכן מממקה כ"מ!עיתהנסח:ה
 עס מעורה ר!עו)ס (יטה ומנול6 וכנ") טונו"ה )עניןרק

 דומכ (ה 6ין ממי)6 מטמ6 העסן ו6פי' ט3מרחןסמיס
 63מ5עיחו מיס מס )ה 6(ן6 יהחס ס:ג)יו)ם6ו3ין
 3רור. )ענ"ד (ה כיודו"ק
 3יו"ד דקיי") מכ6 36רהס ד3ר קוטית :מי מייס3דבהא

 ע,מו כ6יסור ה.6 הרי יי"נ ד(יעח קכ"דסי'
 ע5מו כ6יסור הוי ה,יעה דוי6י מידי קכה )16)פמ"ס

 מסוס 3ו 6ין ס:קרם ויין דוגמ6 וכעין כמרחן הי6דהרי
 ודו"ק. מגע ממוס 3ה ים ו(יעהמגע
 ס6יישוב

 3חסו, (") הוי3"ם )ו3יגו 1מ65תי עיני י,

 6יינו6ה סקורין הנויס 6וחן ם6)ת עוי ו(")רנ"ס
 ידועיס מעקריס )רפו6ה עכו"ס 6ומ:יס םעוסין6רזיגסו
 ס)6 רפו6ה ורך 3ה:6ה מותריס 6ס גסך ייןומתער31ת

 ס)ו ס(יעה 6)6 3הס היין ע5מות ד6ין סכגהנמקוס
 3תכ)יח 6דוס סהי' כיין 161ת1 הסמפו:ות דרךכעונרת
 וכו' תסו3ה ממס ורימו טעמו וס)ך )מיס וכי'נסתנס
 (ה ם)1 ה(יעה 6)6 היין ע5מות ג6ן ס6ין ס6מרחומה
 וכיתגן מוס ע"י סן6 ה)ימות מממח היו65ת 3(יעההי'
 1ג1' ומערות מימין נולות 3חיס (יעח ימנסיריןנפ"נ
 כממקין הו6 הרי הממין הממקין מן היו65ח ה(יעה36)
  וטכורה  עמיס  חיכמי  סמיי  ממרמן  סמן  יירסוןכ!מן

 טמ6ה 6ס מממתה מ(יע והנית סג3ית ה3רכה יתןככי
 החס :מי ותגן טנו6ה ה3רכה מממנות ה3ית כ)(יעת
 טמ6ה 3קדירה ומגיסה טר.ורות ידיה סהיו ה6סה3פ"3
 6סי' הכ6 ומיהו כת"ק וקיי") נספו 06 6ונור יוסי ר'וגו'
 כן כת3חי )וכ3ר מיס ורונ נטיפה 6יכ6 דה6 יוסי)ר'

 מכו:חי מעי 3ני וסיסו )ר"י 6פי' דהכ6 נע(ה"ינוע5מי
 פ"י (") הרמ3"ס הכי6 וגכר (")( הרי3"ם ר3יגו)דעת
 כ) 3)ממו וכחכ מכט"6 )עי)( סכת3חי וכמו פ"1)5")
 ה3סר כ) 3פרק וכן מסו3 הו6 ))מקין החמין )וןהעו)ה
 כתס חגי 3מר מחיכוח ע) סגפ,ה מ)כ דטיפח3כרייח6
 כיסה 1)6 גיער 3ס)6 יהוי6 ר' ד3רי גר6ין ר'6מר

 ו(הו 6וחס גיער כ6)ו הו6 הרי הקירס סכסה כ)ז6)מ6

 נותפמט ההכ) מכוסה וכסהו הקדרה מן העו)ה הכ3)מפ:י
 16תה גער 6ס כמו 3ג)ן מתער3 והעעס המחיכות3כ)
 היו65ין כמיס ג"כ (ה ו3גדון הרוט3 ל3תוך כ)ן 6תו3))
 ו"מ ועיין וכו' 3הג6ה ו6סורין הן ע!מו כיין הייןמן
 קג"ג. סי'יו"ן

  ד,יעת ג"כ טנופרם (") הרי3"ם מד3רי מפורסדד;נראה
 מסוס )ינר טעס ונחן ע)מו היין כמו הויהיין

 וכוגחו ע,מן מסקין זין )ה הוי מוס ע"י יו65תז(יעה
 ופ:יס 6מר )וכר נחהפך 3גזר (ה ו6ין דר") פסוע:ר6ה
 טי65ו הר6סו:יס המסקין ממס סהס רק )כ6ן כ6וריסוח
 ס6ו3ין )ע:ין וה"ה )ע:"ד 3רורה ר6י' 1(ה ד3ר )ג)מהס
 ו(יעה מפורם סכת3 מ6מר הס ס6ו3ין 3ג)) עדייןננוי

 וכדי ע!מן כמטקין הי6 הרי הממין המסקין נוןהיו!6ח
 המיס 3כח טמפימ מי כמו ז(ה נר6ה הטכ) 6))קר3
 ו3ט3י) נימ6 וכי הנ") הכח ע"י )5וויס 16 !ננע)ה)ע)ית
 ס") ככ:"מ 6מר )ד3ר ינתהפכו ס6ו3יס מיוי י,16(ה

 מ"מ ,יעה ע"י המיס מחפסטיס ס3כומס והחוסדה6ם
 דמעו)ס כיון מיס )דין כ)וס גטתגו 1)6 עונודיס הסנדי:ס
 ווו"ק. מיס מכ)) י!16)6

 6סיר 6י יי"ם )עגין :"ה חטו' 3גימין נמם"תדראירןי
 )ד3ריו ר6יוח וה3י6 וד6י חמן נוטוס3פסמ

 5"3 סי' יו"ד והטור כ"( סי' כ' כ,ן הר6"םנוחסוי
 ר6י~ת עוו ומיפם וכו' מו)3ק 6!פסי ע) סם6)תה3י6ו
 הריג"ם מפי יו!6 מפורם הד3ר סככר הסר (כר1)6

 וכן מסעי כנתי:חס ):עוח 3!י מ(קוח 3רורות3ר6יות
 ועיין ה:"ן סי' יו"ד הן) 33ית ע!יו סהקסהר6יתי
 ג' חסו' 6פריס 31סער סס נמ"י תמ"ג סי' 16"מם"ע



הלכףו ח"ב התשובאמדורמשנה
 ו3ם"ע סק"6 כמס53וח חנ"ג ס" וכפמ"ג ס סי'ו3מ"5
 סי6 כרי סממן מן סי651ת חיערי מי ס" תמ"3 סי'סו3
 1)6  פנ"י חסף כסס 6פריס 3יח ועיין ממן. ס)כע5מו
 קלרתי. כי 1ך1"ק מודס ז") ס61 גס ו3דיון )דיוןדמי
 ס"ד מסע"6 פ"6 3סטגות ז") )סר36"ו מאתיעדר

 )6 6יגן חמריס ד3ם 3תוספח6 סמ65 מס וכ)ו(")
 1)6 6וכ) )6 6ינן סירות כם6ר וגן מסקס 1)166כ)
 6מרו )6 3כו)ס דעתו 3טיס ע)יסס מיס3 6סי)וממקס
 36) 3עצמ6 זיעה ססן מ6)יסס הי651ין גמסקין6)6
 דגר ע"י )63ה מט5מו ה63 זיעם 3ין )מ)ק (")דעחו נמי סרי ע"ם. הפירוח ;עיקר סן סרי )מסקיןסמטן
 וי").6מר

 מן סעולס ו(יעכ 3ע(ס"י ו3ררנו מ6מר )דידןוועדלדן
 סנעסס קיטור ס"ס ו6"כ צס ים מש דיןסמיס

 צכתמ)ם )מוס יס וד6י 61"כ )ו ים נ!יס רין סנויסמסוס
 ס6ו3ין מיס ג") י1613 די)נממ 3קיעור הם)גיס )פסרס)6

 כ3ר 6י גדיעגד מ"מ סם)גיס סימומו קודס)מקוס
 ס"ס מכמ המקוס יפס) ד)6 גר6ס סס)גים 13פיסר
 כסל גקוה גמי סנימומו קודס ד6פיי קיי") די)מ6מו6
 6פסל כם"ך כדעת נימ6 ו6פי' טמרי' ר' וכרעחסו6
 מקוס סיעור סגחפסרו קודס ס316ין מיס ג") ס"סן6
 )סמוך סו6 וכד6י (") ר.חז"6 ועת )ן 6ית וסריועוד
 3ע5מו (") סכו6 )פי 6מ:ס הדמק 3סעת ס)6 6פי'ע)יו
 ממוס סי' דכונתו 6שסר )כחמ% כן )טסות ד6יןכת3
 )נ!עסס. 1)6 צס)כס כ:צע"ד טעמ6כגי

 )ידן 61חי כו6י) )כחמ)כ כסר 6י צמקוס מ)מובךין
 חמהשין דכריס )עג"ך טר6יתי מס מי)ת6 גהגינ!6

3נו3"י
 ו(") טסקסכ סמחנר מ3ן נ"( סי' חנינ6 מר.,

 פיסק6 גה6י ע5מו דסוחר הרמ3"ס ע) )י קסה6מגס
 פירות מי סוי דמ)מ וכת3 פסק 16כ)ין מעומ6תד3פ"י
 מסנה ;סחס פסק ס"ג מקו16ת מס' ו3פ"( מגסיר61ינו

 ועדיין כמיס דגחסכ סמקוכ 6ת מע)ה דמ)מדמקו6ות
 מכסירין כס' דהרנ!3"ס )תרן ו6ין גדו)ס, חנ!יהסי6 ו)ועחי (1 3סחירכ סהרגים מר.ממ3ריס )6מד מל5תי)6
 ס)נו 3מ)מ מיירי מקו6ות ו3ס' כצ) דמיס ת%דסכוה ולי פיות מי נמט3 דזס סקרקע מן טמופרין 3מצממיירי
 ס"ם 163"מ סד"מ וכדעת מיס הוי ד(ם ממשסגחכמ)
חס"3

 דממ"
 ס") מי)ת6 ס6י כי דכ) ממן )ענין 3כך

)הרמ3"ס
 )מ"

 וכו' )סתוס ס") 6% )מ)מ מ)מ 3ין
 מסה ר' נ!מותנו וכן )יט3 ר5ס מ)יס6 6יסר) ריוסרכ
 3ידס ע)חה ו)6 3פירוםס ("ן צסרג )יי גימ6 1)6פירום
 תכ"ה. 3ס" וכן תס"3 נסי'כטור דכרי סתירת כיסוכ מגח3 מס פסמ 3ס)כות6יסק6פ6 )כגר"י יוסף ר6ס ועיין 3חימכ הו3ר גף:ימ)יימ3

 )מוגו 3ויוק (") סרמ3"ס ו3רי )יים3 גו6הולענ"ך
 הס כמיס תו)דות ו("5 ס"3 3פ"י ססס;ת3

 מי 36) וכו' המועס ומן ה6ו(ן ומן העין נעסי~6
 מחטמ6ין )6 פירות כמי סן סרי ס)ממה וסמ)מ 3המסלג)י
 ו(") ס"ח מכטירין סוף 3תוספח6 ור6יחי מכסירין1)6
 מענו6ין )6 מנתממו וסמ)ח עירוח ומי וכוי הסמיןדס
 מכסירין 6% מטמ6ין )6 3המם רג)י מי מכטירין1)6
 כגגו( ו6ור סס סגר"6 3עסמח עיין סגכתס הגירס6גן

 ע"ש זו כתוספח6 פסק מכרמ3"ס כח3ו3;"מ
 )6 דמ)ח )כדי6 מוכמ (1 סח1ספת6 מ! 16%יהדהנה

 פירוח ומי תרווייכו מוגת3ו פירוח מי 3כ))כף
 מ6מל ד6צ"כ פירות מי הוי )6 דמ)מ מסמעוסמ)מ
 מיוחר מ)ח ותי3ח סו6 3כ)) מ)מ נס פירות מידכת3
 )מס ז") 6סרמ3"ס 5"ע מעחס 61"כ פטוט ו(סס61
 היפך מוכח סקוספת6 מן כ6 פירות כמי הוי דמ)מכח3
 ה;"ש סכת3 וכמו גסתוספח6 פסק (") וסו6 (")ו3ריו
 העסור 3)סונו דיוק (") סרמ3"ס סכרי 6יגו (ס6מנס
 הדמיון 3כ' פירות כמי סוי סנמחה ומ)מ 3סמה רג)ימי
 הטמיענו גדו) דו3ר פסוט וסגר6ס כימיון ג' 3ל6פירות מי סוי םגממס וסמ)מ 3כמס רג)י ומי סתס כח13)6

 3חוספת6 כדמוכמ פירות ג!י הוי )6 מ)ח דוד6יהרמכ"ס
 ע5מיוחו ~נגין 36) מכסירין 1)6 מטמ6ין )6 דג"כפילות כמי הוי מכסירין 6% מטמ6ין ד)6 טומ6ס ד)עגיןרק
 מוכרח (ס ופירום מיס רק פירות מי כוי ד)6וד6י
 דיינינן פילוח כמי טומ6ס )גננין דרק סג") כסוספח6מ!
 )סיטת קסה דגמי 3כמס רג)י מי מיוט3 גנוי ו3,ס)י'

 פירוח מי הוי 3המס רג)י דמי מ65 דה6ין (")כג16ן
 וגס זס ען גס סג") 31:3"י הג6תיס הקסו )6ון)וס
 מ)מ )ג3י כ:") וקטכ פירות ממי )נד 3תוספת6סכתכו
 רק דג"כ 6"1 פירות מי דכח3 ננ6מר מיני'ד)סחוק
 מתטמ6ין דן6 פירות מי דין )סס נתגו דטומ6ה)דינ6
 3רור. ו(ס מכסירין1)6

 מש 3כ% מקוס )ע:ין 6י 3ש טטמ6 )כ6יסאמנם
 דממ"נ טומ6ה )גגי פירוח כמי עס6וכו )מסה61

 )נקוה יכסרו א או ו6י טו)!6ס )יק3)י הס מיס6י
 כ) כח3 סי"ד מהט"6 3פ"כ סרמ3"ס דהנהונ)ע"ד
 6ינו 6דס )מ6כ) ר6וי ס6יגו עד ונסרח פנפסוס6וכ)
 )סחיחש ר16י ו6ייו ונפסד סגסרמ מסקה וגן עומ6סמק3)
 6מר סנ6מר מכפיר ס6ינו כדרך עומ6ס מקכ) 6יגו6דס
 ם)מדה מי 6"6 טס גת3 ז") וסר36"ד כת"כ וסו6יסחס
 מסנס וס63 סטעהו ד3לכות וגמ' ססקסו הרעיסמיס
 )16כ) המיוחו כ) 3טסרות 6מרו כ)) 3טהרות כי6ס)מס
 מיומד ס6ינו וכ) סכ)3 מ)6כ% סיפס% עו עמ66וס
 ט6יגו טסור מה )6דס סייחדנו עד טהור ה6דס)16כ)
 מקכל )עו)ס 6)מ6 עומ6ס סמקנ) טמ6 6ף טומ6סמקג)
 מתמ% ר6וי סיס6 והו6 הכ)3 נ!ן סנפס) עדסונ!6ה
 ר16י סהו6 6ע"פ איס "1י היי א 06 6פאוס
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 ס6יגו נהמ0 כמ6כ) ם610 מפגי טומ6ס מק3) 6ינו)כ)3
 פרע יסתס 6סר ספר6 נמדרם ה61 וכן טומ06מק3)
 )6 ית6ין מסקין 6ין )ו 6מרו ר"6 ד3רי סרומ)מטקה

 ס61י) טומ6ה מקכ) %ש)ס עוסות ע"י 1)6 פרהע"י
 סרומיס סיו 06 36) )6וס מחמ)ה היו1ר16ייס

 ס0כ)3 6ע"פ טהורין וו6י הכסמ0 ס3מעי סרםכגון מתמ~
 פ"נ רמ3"ס עוד ועיין ע"כ ה6מת דרך ו(הו נ0ןמ)קק
 6דס )מ6כן מיוסד ם6ינו 16כ) ומכ) וכ'. ה"6מהט"6
 ע"ם. וכו' טומ6ה מק3)6ינו

 עכ"פ 16 6וס )מ6כ) מיומו ס6ינו ווכו מהרהנראה
 )6 6דם )סתיח 6ו 6וס )מ6כג ר16י6יגו

 0מ)מ טעס )עג"ד גר6ה (ה ומעתה מכמיר 6%עמ6

 ד6יגו מסוס מכסיר 1)6 מטמ6 ד6ינו ג0מה רג)יומי
 )ויס עירו3 כ)י 3סמ: !סתיית ו6פי' 6דס )סחייחר16י
 )מ6כ) מיומד 6ינו עכ"פ !נכמ0 ~קק ןר6וי 61ףר3י0
 פירוח כמי והוי ומכסיר מטמ6 6ינו ספיר ו)כן6דס
 ע"6 כ' דף ג"3 רם"י 3פי' ר6יתי סו3 טומ6ה)ענין
 63נפי ה61 6וכ) ו)16 טומ6ה )וקכ) !6 הנו)מ 1(")סכח3
 דעח 3הדי6 )ן הרי והמ)מ ד"ה טס תוס' ועייןנפסי'
 מסוס טומ6ה מקג) ד6ינו דמ)מ טעמ6 דהיינו (")רם"י
 ר6יה ו(ה גפמי' 63:פי )6ד0 ר6וי 61ינו הו6 6וכ)ז)16
 )פירוסי. 3ע(ה"יכרורה
 סס כר6נ"ד 3הסגוח הספר6 מד3רי נמי מוכמן0ן

 דגרי סרוח )מסקה פרט יסחכ 6מר מ6מרוממה
 ע"י וי6 פרה ע"י )6 י651ין ממקין 6ין )ו 6מרור"6
 ס6ינס נוס נהנוה רג)י ימי )הוי6 והנר6ה וכו'עופות

 )6וס ר6וי 61יגו )ר"6 סרומ מסקה )וטע0 הו6מטמ6יס
 טומ6ה מק3) עכסיו גס מקווס ר6וי נודהי' ס"! )וו6מרו
 נר6ה והרנוכ"ם ועוסות פרה ע"י יו)6ין מסקיןד6ין
 טומ6ס מק3)י0 6ינס כהמ0 רג)י ומי מדס") כר"6דפסק
 3המ0 רג)י מי ומדכ)) סרומ נומקה יהוי מסוסוע"כ
 וחרווייהו ע"כ פירוח כמי כוי חלווייהו טגיממה מ)מסס
 סכחגחי וכמו טונו6ה )טגין רק 1(ה )הס 6חדטעס
 ))ו6כי ל16י 3עי ד)6 מה )עגין וד6י 6כ))עי)

 6רס
 ימק3)יס דס") )1 לה6מרו ר6י' וה6 הס פירוח מי)6ו

 ווה ועופוח פרה ע"י יו)6ין )וסקין ו6ין הו6י)טומ6ה
 3גו3"י סס התס1)ט המוט כן ה3י;ו ס)6 6ף )עג"ד3ך,ר
 כ"נ ופט"1 ה"ה מהט"6 פי"ג רמ3"ס 1עייןהג").
 ודו"ק. ה"י מכט"6 פ"316)ו")
 רוקין מ)6 ם610 ד)י ורמיגהו ע"ג ע"מ (נמי0דעיין

 כ6)ו 6וחו רו6ין רג)יס מי טכ) י6 כו)1וכע3י)ו
 מ)וק סמר6יכן פי ע) 6ף כ)ונור רם"י ופ" מי0.הן

 הס מיס ןמין כיון הכי 6פי)ו מי0 ם6ר ממר6המקלח
 מי 36) ז)י י"ה סס חוס' ועיין )3טו)י ר131 3עי)6

 ע"ט דף מס עוד ועיין גמוריס מיס סהס )רט"ירג)י0
 רק כ6תי 1)6 ורו"ק וכו' 1(3ה (3 ם) מרסן ח"רע"3

)עורר.

 מקוס )עגק דוד6י כהונן טוייס 0ומ3"ס יגיידמעתה
 )מקו0 וכסר ה61 מיס 3כ% מ)מ מיסד3עי

 )סתיי ר6וי' ד3עי טומ6ה ~עין מם6"כ מסגסוכסחס
 )6 )6כי)ה )6 ר16י ו6יגו כיון מ)מ וה6י )6כייה6ו

 3ע,ם"י 3רור ו(ה פירות כמי טומ6ס מקנ) 6ינו)סחי'
 וק"). חרווייהו הרמ3"ס פסקוספיר
 כר."פ חס"3 ס" 3פ"מ סר6יחי מה )י קסה נמיומבאן

 כפרק 6:רמ3"ס ומ)6תי ח") (י 3ס"ק סססכח3
 6)6 מיס ח%וות הוי )6 דמיח סכח3 ט"6 מה'עמירי

 והכי מהתוספח6 והו6 מכסירין ס6ינן פירוח כמיהוי
 מ"ם ומתוך 1") המחנר כספק ודן6 כפסיטוחנקטינן
 מים סי"ג ק"ס 3סי' )עי) הממ3ר סמ"ם )ךיח63ר
 3)3ד 3מיס 6)6 הר6מוגיס מיס גטי)ת ס6ין ס6ומרמי

 וה"ה )ידיס ממנו טנוט)ין סס סנת63ר מיח מךיןדיית6
 כדרן ס") נמי (") לכו6 ונר6ה ע"כ פירוח מי)ם6ר
 )גמרי פירות מי הוי דמ)מ הלמ3"ס דדעחפסטות
 61ור3ה מהתוספת6 ר6י' סהכי6 ו3פרט 6יגו זה1)עג"ד

 )כוס ועיין 1לע"ג (") דכריו היפך מסמעמהחוספת6
 המש תו)דת הוי ומ)מ )הוי6 טכח3 )עין דנריוה63חי
 )מה )יס3 )ונויו ר6י' הני6 הג") הנונ"י גסע"ם.
 פירות מי הוי דמ)מ סרי וותיק6 פסמיס גגמ'מסקינן
 פסק ו)מה 6:יפך מסמע מקו6וח 3ממגה סהריוכקסר.
 וכחוספח6 דכו6י) י") הוכר ו3גוף וכת3 הנומגה גגדסעור
 פירוח מי 6)6 כמיס הוי )6 דמ)ח מממע מכטירין3מס'

 ה6וכ)ין מכסיר 6יגו סגימומ דמ)מ כתוספת6ד6מרינן
 מחו)דח ה61 סהמ)מ 61ף וכו' 3פ"י הרמ3"סוכ"פ
 ד6ית6 כמו מכסיר כמיס מחו)דת ס0ו6 דכר וכ)המיס
 רמימ מהחוספח6 מוכמ 61"כ מ"ה פ"1 מכפירין3ננס'
 פירות מי כוי הכי 6פי)1 המיס מתו)דח סהו66ף
 פסק דוחיק6 דינ6 נכ6י 3מס' ית)מוו6 סתמ6ו6"כ
 מ)מ דמקו6וח 3מסגה גרס )6 ו)כך יחוספח6כתנ6
 3ר6יות הוכחתי וכנר 6יגו ,ה גס מכחכחי נוה 1)פיע"כ
 מטעס הו6 מכפיר 6יגו טנו)מ דמה והספר6מרס"'
 פירות מי זהוי מסו0 ון6 !נו6כן טה61 כמו ר6ויס6ינו
 3ס"ד. )התגור )י הגימו ומקוס 3ע(ה"יו,"ג

 י3רח:ס )ו)6 מ!מ סטור כסמיט )מה קיסייתסובעיקר
 סעופיס כ)) טכימ י)6 מסוס גר6ה ה"כקדוסים

 רק )הני6 ס)6 כורכו הסמיעו ו!כן מנו)מ)וקוה
 6ה6 ס3ת מה' 3פכ"ט כ"ה כח3 (ה וכעק הגוהגיס,זיגיס

 )וכרך מון מה!ך הי' ע"6 ג"ג דף 3רגוח כגנו'ו6נור'נן
 ה6 ופריך מכרך ימר6) רונ 6ס מ3רך 6יגו גכרי0 6ורור6ה
 ממ5ה ה6 מ3רך 6ינו גכריס רי3 06 6מרת קטי6גופ6
 ה6 מכרך יסר6י רו3 06 תגי וסיר מ3רך מחלהע)

 ד6פי)ו כו6 3לין ומסיק מגרך 6ינו )וח)ה ע)מח)ה
 גכריס רו3 רים6 וחג6 ו6יירי מ3רך גמי נומ)ה עןממלה
 ה6 הסמיטו הגדו)יס והפוסקיס יסל6) רוכ סיפ6חנ6

 מסוס דהסמיטוכ טעמ6 והיינו (") ה"ה וגת163קימח6
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 61"כ סס סר6"ם ע) יו"ע מעדני תיין סכימ6וא
 כג"). כןסכ"ג

 ויסממו 36ום )6 )מען 3חפ)וח כפי 6ח 5פווסדכ!עועה
 )עהר סי(כגי ונור6 גדו) 63-) חפ)ס 61ני מ3רי3י

 ע3ד ג"ו ע3נ5"6. דגול ממ:ר הי1)6יס טע)יוגיס3מיס
 ונסריס 131קר ער3 יוס גכ) סמיס )רחמי טמגפי ד')ע3יי
 )פ)י 3ר 3כי6ת וי )גרוחינו י6מר די )עו)מו ס6מרומי

.6"33
 הקדוש לאאטו"ר בן הקטן מנשה והוקרה כבודברוב
 הי"ד. זאגאליעזר

 בםימן
 ג"י ברוקלין פה וט', הברכה את לסדר ה' יוםב"ה
יצו"א.

 וארוכים טובים לחיים, לאלתר ויחתם יכתב חייםמחיי
 ה-ג הרה"ג נפשי ידיד כבוד בלום, אוצר להאיולשלום,
 וטו' חו"פ חוב"ט 11"ח המעש רב גו"נ אי"א מפארים,שטו
 טקווער דשיכון ראב"ד שליט-א ניישלאס מוהר"טכש"ת
יצו"א.

 סהקטה קוסי6 כס6 עיינחי )3יחי 33"יאחרשת"ה
 ד6מר 3ט6 ע"כ ס"ג נוה כגמ' 3ו3ריכת"כ

 מ6י 35יי 61") וכו' סניס )ימיס 6נורו הריסננו6)
 ותנוכ וכו' עו)6 3ר ר3ס פוסכ וכ6 סי6 מתגי'קמ")
 סגיס )ימיס מוסת כ)וס מיירי )6 מחגי' ז6זל3הכ"ג

 כן סי6 מחני' קנו"ן מ6י 6גיי מקסס ומ6י 6חחו)וסתוח
 וגס ספג6י חוסר 1)מרוח סס ד3ריו מקי)1רכ3ינותי
 3דכרי )הסתעסע מקומו ע) יכו)תי )6 גרמה ה(מן)ר3וח
 )י סנר6ה מס ו6כחו3 הכ3וד מפני נ6 6סולכ 6מרתיכ"ג
 גכ)ן סס הגנו' וכד3רי דסמו6) מימר6 כט6יגס"ו
 קלח. ה3נה מקוכי הו6 כנר6סכי

 וכו' )מרמורות וכמין הגמ' ה)עת הו6רהניע"ך,וכן
 3ר רכה 6מר מ6י )6תויי 3הן כיו,6וכן

 כ3דיס ו36ריה ע)יה כ3ו סר6סה 6סה )6תוייעו)6
 פעמיס ג' סני 3כ) ק3עט ס6)ו פי' וגוסה  ורוחחע)יס
 3סיפ6 3מחני' ר6מרו דה6 )כ6ורה ומסמע וסת, (הסרי
 מתגי' 6כו)ה וסח סוה פעמיס ס)סה )ט סקכעהוכן
 וגמ)6 )קנעו פעמיס ס)סה 3עי ננוי דגופה 6וסח ו6פייק6י
 3ג"פ מיילי וכו)הו גינסו ממת6 נמו6 וכיפ6ריס6
 נמחניי ה)ק )6 (ה פי' )פי 1סנה הריעכ"6 3סס )קמןועיי'
 6יקגע )6 ו)עו)ס וסח ס6ר כ) 3ין ווגופי ויומי וסחנין
 6מר חיי6 גל הונ6 ר3 6)ור וע"( ג"פ סר6מהעו

 ס)6 )מס 6הת יוסחות סניס )ימיס 6מרו הריסמו6)
 6ינס 3סמעתין )קמן 6מרו טרי ופרס"י ס,סה, הכמיסמנו

 ע"כ. 3וסתוח )סנות )ה ונופרס )ס)ס ו)6 )ס,ות )56ריכה

 כחכמיס 6מרו וכרי )ט6 6וקמינ6 סס 3גמ' )קמןוהבה
 )מ(קה ג"פ דוכתי נכ) ונעי 6רס3"גופ)יגי

 6מר יכווס ו3 6מר ע6: )ן 6מרח )ר"י 6כיי )"ו6מר
 36) רס3"ג מסוס ט6מר ר3י נר ר"ג ד3רי (1סמו6)
 )ס)ס 1)6 )סנות )6 נריכם 6ינס ר6תט 6ומריסמכמיס
 06 ומה )פ" נוי3עי6 )ס)ם )ן 6מרתי )סנות )ןו6מריגן
 גוסתות )סגוח )ן ו6מרת 3עי( )6 וז6י ג' כעי )6טניס
 ס") 6רס3"ג יפ)יגי דמכמיס והגר6ה ע"כ. 3ימיס,ס)ס
 )ק3וע פעמיס ג' 3עי )6 ודגופ6 זיומי וסתותו3הגי
 ל3 ד6מר 6ס6 י36יי )יס קטה והיס ודגופ6 דיומיסתיס )סני רק סו6 6כ) סהו6 מה )פי כסחיס 16 3חןוסגי
 פ)סס מכמיס מנו ס)6 )מה סמו6) 6מר מיי6 3רהוג6
 וכוי ג3ד ר6סה הי' )6תויי יוסף ר' 61מר מ6יי6תויי
 ודגופ6 ייומ6 וסתות תרי סגי ד3ס)מ6 3(ס קמ")ינו6י
 מסמיעגו ספיר פענויס וסתי נמד 7סגי סמו6) 3ססס6נור
 6יכ6 דנותגי' )כ16רס נומתני' )יה סנועינן ד)6ד3ר
 יועג6 ו)6 טגננ' )ס ונווקי כמו טי6 רס3"ג דכו)ס,מימר
 )וכי6 וספיר ונ, 63' וסגי 3טני ע)יט פ)יגיימכמיס

 דמדייק מכמיס מנו ס)6 ט)כט ט6 36) 5מרו והריט6
 ד3עי כיון ג"כ כרט3"ג 6תי6 ספיר וכו' ר6טה)6חויי
 ר3ה טפרסה וכמו ממתגי' גנוי טמעינן וה6 )מ(קהג"פ
 רס3"ג גין ח)וק 3ה6 ו)יכ6 וכיון )הוי6 כן עו)36ר

 וכוגח כ(ה קמ") נו6י ממתגי )ט סנועיגן וכ3רוחכנויס
 )מט 6מ"ס כ"מ דר'": פרע 6ה6י רק להקסות36יי
 36ן כמתני' מפורט וד6י ד(ה )6תויי מכנויס נוגוס)6
 6תרינ6 הני דוד6י מימר6 6כו)יכ )הקסוח כונתו6ין
 קוסי6 ספיר 6תי וממי)6 וכנ"). )כסמיעני 3עיספיר
 (ה. פי' )פיד36יי

 67מר כר3י כייגו פי' סניס )ימיס סס החוס'ןהנה
 הו6י) ג' חכנויס מגו ום)6 ח(קט הוי6 (ימני3חרי

 )יט קיס והכי (ימני ג' ו3עי ר3י מווה גמור וסתו6יגו
 מכמיס מנו סן6 דה6י (") כתוס' וזעת וסנר6טע"כ.
 ג' דגעי 3כני רכי 7מודה )ר3י 6פיי 6תי וכו'ס)סה
 3' 6)6 3עי )6 ד3ע)מ6 6ף )סמו6) )יה קיסוהכי
 מכמיס מנו סן6 יס6י החוס' דעת ו)פי )מ(קספעמיס
 ח(קכ הוי ד3"פ 3כ"מ רס") דר3י 6)י63 כי6ר3ות6
 וד6י כי6 מתגי' קמ") מ6י 36יי מקסה מ6י ג"ע63מת
 3כ) י3עי דרט3"ג 6)י63 6חי6 מתגי' דס6 קמ"),טו63
 3ר6סט דמודס מנ") 3י 6)6 3עי 1)6 )ר3י 36) ג"פמקוס
 וממתני' כרס3"ג 3ס6 וס") ח(קה הוי דגג"פ וכו'כ3ו
 )ה סמעי:ן )6 )ר3י דמדרס3"ג מיגט )מסמע)יכ6

 ור6יתי ט3תי מ(קס. )ענין כי)כת6 3ט6 סןדמ)וקין
 ד6פי)ו 6ממעינן עו63 דט6 סי6 מחני' קמ") מ6ילעי) ד36יי )יסנ6 דקק") 6)6 ו(") 3(ט טעננד סס3רס"ס
 ע"ס. וכו' ג"פ דלריכין 3הו )וודימכמיס

 3וסתוח )מיוק ו6יכ6 סכת3 (") טויעג"6 )תיגווראיתי
 מ(קס הוי6 וטיכי פ)וגח6 6סכחן היכידגופ6
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 6)6 )רמכ"ג ח(קס 6סכמן )6 וס6 (ימנ6 נמו)רכי
 נעי ך3ה6 כיון והי)כך (מגי נכ' 1)רני (מניכג'

 )ינעי נמי )רכי 6"כ מ(קה געי 6)כו6 זמגי ג'רמכ"ג
 ו3וסחות )ה גמור גמר6 דסמ61) )מימר ו6יכ6 (ימגיתרי
 גוסחות וקחני מתגי' 61סכמ )רנגן )הו סגי (ימנ6כמו
 61מל וסת (ה 0לי פעמיס ג' סתק3עגכ וגן7גופ6

 גוסתוח דק") ד6סכמן חרממ? גוסכ"ג ע"כמחג"
 נוסחוח ו6יירי דמתני' 7סיפ6 וכיון זימני ת)ח6ונעינן
 דגופ6 3וסת גמי ריט6 כי6 ורס3"ג (ימגי ג' 3עיסימיס
 6פי' ס3ר דרמ3"ג הי6 5מרית6 ופיוגת6 הי6לס3"ג
 )6 (ינוג6 חרי 6פי)ו ס3ר ור3י (נוגי ג' 3עי ה6י3כי

 ("). הרמ3"ן 3מידופי ועיין 16רח6 יה6כעי

 מכרי הריט3"6 הקוום רניגו ו3רי )ה3ין (כיתיןלא
 גמי ו)רכי כהקמה קותי6 6ה6י כ)וס מג6)6
 ו)ר3י ע)ס 6תי ק6 ח(קה 7מכמ כיון (ימגי תרי)יגטי
 ננוקיס יר3י 6)י63 והכי מ(ק0 0וי דכ6הד מ5יגוהיכן
 סמס' כם)0י גסעמ (") סר"ן 3מילוסי ר6יתי 36))ה.

 גמור סה? גמר6 סמו6) פי' וכו' 6מרו הרי ו(")סכח3
 זינוגי ד3תרי כר3י יינויס 3וסחוח דס") ר3נןד6יכ6
 סגורס ה6תס מממת כג6ים ונוסתוח וסת )הקכעה
 31וסתוח 3ג"פ 6)6 קו3עת ס6ינה כר"ג סינ6)וסח
 דתסיי0ו מסגר6 6)6 כרס3"ג ון6 כר3י )6 ס") )6דגופה
 מפי' וסנר6ס ע"כ. וסת )ה ק3עס זיננג6 ד3מד6ק6מרו
 )5יוין יממו6) דה6 ס") ("ל ד0ו6 נע)י) (")הר"ן
 ו0י6 דרס3"ג 6)יכ6 ומד6 ור3י 6)ינ6 חו6 )הקתגי
 )6ו מכמיס סני 61"כ מכמיס כני ק6מרי וגפסייהוס3ר6
 הו6.ר3י

 6מ6י )6ניי סקסט מה מיוס3 ספיר (") הר"ן טי'דלפי
 ו)רגי )6סמעיגן כעי וכ)6 קמ") מ6י0קסכ

 סרם"ם סהקסס וכמו וכו' כ3ד 3ר6סה ג"ס 3עיגמי
 דוסחות ה6 חכמיס הגי מכרי קסה )6 הר"ן )פי 6גן(")

 )0ו 6מרו דרסכ"ג 6346 ג"ס 3עי 16נס מממתכג6יס
 6)ינ6 )יס מקס0 ק6 וטפיר ג"פ ו3עי גמי נמחגי'רס")
 עו)6 3ר ר3ר. מדרס0 וכמו הי6 מחני' קמ") מ6ידר"ג
 דמנ"), נוודה רכי 6פי)1 דכ6ן )6סמיענ1 ד3עי )ומרו6ין
 סוט ו3חרי )וודס 6ינו כ6ן גס סכ"ג ד)ר3י הר"ן רעח1)פי
 קמ") מ6י 6גיי מקסה טפיר 61"כ 3כני. 6פי)ומ(קה
 טריע3"6 קוסיח נמי מיוס3 ספיר ונועחה 3ס"ד. 3רורו(0
 מכמ (ימני חלי גמי )ינעי כ6מו סגי 6מ6י )רכי(")

 )ר3י ד06כ"נ מ(קה הוה ד3מד )רכי מ5יגו וכיכןמ(ק0
 רממ61) ר3נן והני נמי דגופ6 3וסתות פעמיס כינעי

 )6 ס"צ צ6 דנוס6 כוסתוס 6)6 מוקי )6 דרכי6)י63
 6)6 נ"פ דכעי גרסכ"נ ד)6 וכ"ם חרחי ד3עיכרכי
 3גמ' ד6ערו ה6 (ס וצפי סני. מו ק6מרי ונפסיי0וטעמ6
 צס)ם 1צ6 צסנות )6 5ריככ 6יג0 ר6חט 16מריסומכמיס
 דנססייסו עעמ6 מו6 כוכי מו6 % קתגי %דריןוכו'

 גכון פסע כווך כס"ו ססוגי6 ג) מג61רת )גה"דו3יט
וכוור.

 ו3ידיוות עתס ונ6ה3ת הפחיחה מעק 6סייסדמעתה
 6גי כי 3עח פ)פו)י מיעוט ע) )י ויס)מיתיוס

 מוכרמ 6גי 1)כן 3ס"ל טמגי סטרי 3ה651ת געחטרוד
 1כ1'. י3רכך 16))ריס וכקו5רוס)ק5ר

 טובה וחתימה כתיבה בברכת המברכו נפשו ידידדברי
 נמש כאות הרם, כערכו ומוקירוהמכבדו

 טנשההקטן

 סגייו )510'6 ס)6כדי
 ח"

 56יג וקגיח 3"ה 6%1
 3י05 3,)"מ סר6יתי מה כעת )י סקסס מהכ6ן

  ישיס מהמ %י  פלומיס  רמים 0מפרפיס 6קוסיח י"(דף
 דעח )פי רס"י כןגרי ס)6 ופי' מקו6וח ממתגי'3רעיס

 3יפיס  יפיס  במים ופיירי סיכ פ'  3פקון  ס6יןהרמכ"ס
 פזויוס פ"ס ס"ד  ירמל"ס לטיעפ סייטסי פייומייסי
 כפםליוס בפי' 3פלפו  ירפ3"ס  ססרי ירבמ לי וספייה"1
 יינן  פזוי ופי מסוזין  יס  סיפיים  פיפיס פי'סס
 בו לרייז 1"ל ייו3"י כרין כיי  ולי וזי לפהימריייין

 י6יר וו' 51"ע ע"ס כס  ויפים  ריפים מיירידסרויייהו
 כס"ר. ס6רכתי מסוו6)י116ע )הר3 ו3תסונותיעיני

 גסימן

 סנעטה 3מקוס סגסחפק )"ד סי' מפן 363גיראיתי
 6' ס' ר"6 סי' יו"ו ו3ם"ע עיגו) נ5וותמהמעיין

  5ריך יפוס גי  ירום יהס פל 5הן כפזוה  יפיפור6מרו
 מר6יוחיו ו6מח ע"ס. 3ר6יות וה6ריך 3מרוגע)היוח
 רוס ע) טפמ ע) טפמ מ"( פ"ג 63ה)ות 67ית6מכ6
 ופ" הטומ6ט 3פני ו510ן הטומ6ה 6ת מכי6 מרו3עטפח

 סמות רמ3ו סי'  ס6ס סיינו מרוכע מג6מר דמה ססהרע"3
 ספס  ינורען לי  עפהים 3' ירכו ססיי יפפ"ימטפמ
  ס5וין  מרו3פ יתני %כי יר3פומו  3רהלו ירלו פלמימר

 ליפר ריס יהםפפ פ"ם טפה ובירכו פסמ ברמבוסיכי
  ססיעור סג6מר ניון וה"ג ווזי ממס מרו3ע 0ייגופרו3פ

 %יוח 5ריך  3פרובע יפיפ סלפ ברוס יפי  פל יהמסוי
 6מגס המלונע עלך )פי עיגו) מהגי ו% דוק6נמרונע
 סי6 סעומ06 6ח מכי6 עע"ס ד60 העניניס נין )ח)קיס

 ו3סתו סס. עיין נסכר6 ת64 1)6 מסיגי )מסהה)כס
  סביפר דסיכי גגימ 06 ר6סעו צומר ים עווכתנ

 6ף מרו3ע  6עו יס  פבלי ו% דוזי בימפרו3פ
 ממסגס וכדמסמע %יפך 16 %רומנ מס)יסס160רך
 ט) ו0סיקף 3עיגע סו6 06 מ"מ ס630חי6ה)וח

 ממס 05 סמוכין צסכי6 וים ממני סמרוכע כמיותעו)ס סטןעי
 כמרוכע טסמיס סנעם עצ ס3פס  ר3פיבן 3סוכסספיינו
 ערו3עם ססוכס 6ין ו6ס תרצ"ר סי' וכמנ"6 סטו"זוועח
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 06 עכ"( מסני )6 )רומ3 מס)יס פס16וך וק ע"((י

כסוכם
 עגו~

 כמקום י") וס"נ מסגי )ר3ע כוי 3ס ויס
 ע"ס. מסיי טע"ט לרלע  כוי יס 06 3עומ6ס גסו%6י

 3פי"3 מפורפח מסנס 3עמכח"ה מיגי'הוישתמימתיה
 ססי6 קורה 15רחס 1(1 מ"1מ6ה)ות

 פוחמ נס יס 06 חסתיה וטומ06 )כוח) מכוח)נתונס
 טומ6ס )16 061 כו)ס חמת סטומ6כ 6ח מכי6העפמ

 וה62 3מקיפה י60 גמה ויולדח 3וקעת ועוצה3וקעת
 3(מן ג"ט סקיפס עג61: סהי6 3(מן טפח פותמנ0

 ע"כ לגוע סטגו) ע) יתר ססמרו3ע 6ר3עה מרו3עתס0ו6
 ומי פטיר )(ס ה,ריך ר3וע ממנו סי65 כ"כ גדו)ומעיגו, והיכי ווק6 )6ו ומרו3ע מפורסח מסגס )כדי6 )ןוהרי
 עסריס 3הקיפו יס 06 )16יר מוט) סס61 עמוו ססו3מ"(
 )16 ו6ס דפגו חמת סטומ6ה 6ח מ3י6 טפמי610רנער.
 סס, לע"3 ועיין ע"כ ויורןח נוקעת ועו)ם 3וקעחטומ06

 צ6רן מוס)ך סו6 כעמוד כ(ם המסנה (6ת כח3דמר"ש
 כגון 63ויר עיגו)ו עצ )6רן וסוג3 שו)והו6

 ה6רן ע) )ה6הי) מתמ% ה61 העיגון ומ6מ)ע וכגגס3מ5ל
 )6רן הסמוך חמתיו עד ומכ6ן ))כ6ן ומחק5רומתר.)ך
 )יכ6 ד6י טפח לוס ע) טע"ט 3עינן טומ6ה ס63חויענין
 טומ06 הוי טפמלוס

 ר5ו~
 כ"ו 3כקיסו כסיס עגו) ועמוו

 כוחגן )נו סמסור סכ)) )פי סמנ0 רמכו גמ)6עפמיס
 יס ג' לכי"פו סיס  רכל ע"כ י"ג ועירו3ין ו3פ"קהכ6
 סמכ6ן ופנו תמת )ר3ע 6וס דיכו) ונמ)6 טפמירמ3ו
 ח' ע) ח' ס) רגוע כ6ן ססרי טפמ רוס ע) טע"טומכ6ן
 ח' עוופיס ה(וויוח ננ16% מ' ס) עיגו) 3חוכוהעוסה
 מומס וסני 6מת6 3ר3וע ו6מת6 קרן )כןחומסיס

 מומסיס ט"י סרומנ ע) עודף 6)כסון כ) הרי63)כסוגה
 מהן 6מד כ) הרי (כ )קרן ומח,ה (ה )קרן מח)ה מהןתן
 ~ניגוג סמון (ויות 3קרן )עטוח 63ח ו06 חומסיןמ'

 מומסין 3' רמ3ו ט) עודף 6)כסונו גנ6% עע"ט ס)ר3וע
 מומס רק )גו גסתייר )6 מומסין (' 6)כסונו כיעורדגמ)6
 מה' פי"3 הרמג"ס וכ"כ עכ") דק )6 6מד ומסוס6מד
 סס. וחוי"ע גרע"3 ועייןט"מ

 מר31ע ס6מרו דמכ מסגיוח מטגי מפורט )ן הרידסןעועה
 רק )ורו3ע מיהיס דוק6 י16 נמי עומ6ה)ענין

 מס 61"כ 3נוקוס כ"ס כן כטומ6ס 061 )רגעסיוגיו
 דגס הן)ו מסניוח )0וי6 מפורם 6כנ"מ הר3סמסחפק
 דוו6י קס"ם סי' מ"6 תס3"ן ועיין כן הוין3סומ6ה
 ה6יך י6"כ ידעג6 צ6 זין מן 3ר דוק6. )6ומרו3ע
 ה"ו פ'": סגת)ס ג) ומהס 3מקו6וח מסניות כמהיפרנס
 מקוה )יג6 וד6י ספירוסיס 1)כ) ה6יס ע)דכסגפן
 ס6ה 6ר3עיס 3ו סים מקוס כ) סהוליס וכ)יס ססמרו3עת

 ועוד. הממור, ופרסת ונע%ין חלי5יןוכן
 רמ3יס מר1)ין נמסנס סס ספי' )סרע"3 דר6יחי 6נוחוןן

 מגמר6 מ"ס ד3"ק 3פ"ם וכ"ה כמעלהומרו3עיס
 מרו3עוח דנעינן )ומר סר3 זעח 6ין וז6י 6מגסדהחס

 וומגין מ)מטס ק5ריס פי' ז") 610 ג0 3נעוגין ס0וייק6
 מרוכעיס )6 13ד6י וכוצסו סממור פרסח וכןמ)מע)ס
 כן דמר51ין (") הרע"3 פי' דמי)ח6 דקוסט6 רקניגטו
 מרו3עיס.13רות

 03ס דטו3)ין מתני' קמ") גו6י 0קסם ססךנגליקךטים
 ו3רי 1)6% וגת3 הי6 דפסיט6מי)ח6

 כדמפרס כס וגעעין מר%ין דסתס )פרס 6פסר סי'הרע"3
 ממקוס מיס גסן סממסיכין כמרי5ין מיירי הכ6 36)3גמ'
 וממסיס 6ר3עיס גמו 6רוכין סהן וורכן נסוות)מקוס
 3כמס וחנן המיס 6מח וכיינו 6מס ע) ורמ3ס6מה
 6,6 6מו נמקו0 ס6ה מ' ס6ין ו6ע"פ וקמ")ווכתי
 וו")1 נ"י וג"כ ס6ס )6רגעיס מ)טרפין סמרין 6ורך3כן
 ר"6.ר"ס

 ס"3 3(כמיס 6רוכה גמ' (ה ל6ה י3יע פי,ובעיקר
 י6%ין קטניס ככסיס סני יהודס ר3 6נורע"3

 המ(רמ מן ומונד)ין 1)סו33 )יסוד פוגיס ס3כן הכנסמן
 רגוע 6מר 36הו ור3י ס3י3 סנ6נול מסוס נימ6מן6

 כח3 ד6י רכוע )מכת3 ו6י5טריך ס3י3 )מכתכו6י)טריך
 ר3וע רממג6 כח3 מעגן דעגון 6מיג6 הוכ ס3י3לחמנ6
 רממנ6 כתנ וקסן ו6רוך סו"6 ר3וע רממנ6 כח3ו6י
 ד6רוך (ויות )1 יס6 1)6 מעג) דעגין ופרס"יסגי3
 )ן והרי ע"כ )ו יה6 ו(ויות למ3ו ע) יותר 6לכווקטן
 6ור3ם המונן כנו)6 דוק6 ר3וע סיה" הוי )6 רגועוכוגת
 וק"). וקטן 6רוך מסמע דרגוע הו"6 סכיכ כת3 )66י

 קכ"ע סי' מ"6 3תס3"ן מפורס הד3ר כ3רךלרינא
 מסערין ה6יך כמקוה 3ענין ס6)ח ועוך1("ן

 1ג31ס ועומק ורומ3 63ורך עגו) כסיהיס 6ותוומוודין
 3רוס 6ע"6 ס6ס סו6י 6תה )וקוס מי )ענין 06חסו3ס

 כמה עגו) ה61 06 ס6ס מ' מח(יק כי6 3ר31ע 6מוחג'
 זה י3ר ס6ה מ, 03 סיהיס ורומו נרה3ו סיהיה)ריך
 התס ד6מרינן וערו3ין 3פ"ק ר(") 3ד3רי מפורסהו6
 עגו)ות מיו הע)יוגות 6מות וכתי וכוי ס)מה סעסהיס
 6)1 6מות סתי 161חן עג% ספתו ע) )וספחו כחו3 כןגי
 וכ' מקום ס)יסי וסני מקו6וח וסס ס' היו מרו3עותהיו
 )ריך 13ו6י סו6) 6חס 13 )ט13) מקוס הכסר )עגין061
 ד"6 ~סיקף פיס6 מומסיס וסגי 6מה העיגוצ רמ3סיהיו
 וידוע 6מר. ע) 6ננם כו )רגע סחוכ) כדי 6מוומונוס
 מומסיס וסני 6מס ה61 ס)ו סה6)כסון כר3וע ס6ע"6ה61

 סיט כיון 51"ת וכו' ע"6 מ' דסוכה פ"קכד6מרינן
 יכו) כרי 6מח 6מם העג,3רוח3

 )ט3וי
 סהרי 3ו

 (' דסוכס 3פ"ק וכד6מריגן 6מה 6)6 6ינו 6דםגוף
 6מס )6יס סיס סכסס )ית6 ה6 יתי3 63מת6 ג3ר6ע"ג
 6מס _לורו3ע סו6 ה:רי כריסו 3עו3י 6מה )ו יס כן3רומ3
 הו6 06 6דס ס) 3קומחו מי)1קיס סיס ו6ע"פ 6מסע)
 דפ)יג מ6ן )יכ6 מרו3עת 6מה ע) 6מה יס6 ס)6גופו 3עו3י 6נ) הנוקוה 3חס' )ך וכמ"ס יוחר 16 6מותג'
 געיון. ס)6 הממי)ס )6חר 3כ6ן הס הר3 וו3רי ע"ם.ע"כ

נ
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 דסימן

 תייהחדושי
 3סוג"

 מקוו6ות ~ון, ענון 7סמו36 ו6גוה
 עסה 6ה) 36לכיס כו)) )פני ט6מלתי)3גתי'

 נ"ה( ו3גורות מ' )נוריס ע"3 ס"כ ם3ת 3גמ'גרסי'
 גיסן 3יומי )3נתי' מקוו6ות )הון ע3יד דסמו6)36וה
 מסייע ניסן כיונוי מקוה )הו ועכיך וכו' חסרי 3יומיומפ)י
 סכר פרח ר3ה 6700 נמער63 מטר6 ר3 ד6מר )ר3)ש
 ד6מר יטמו6) ופ)יג6 כ(ומ)ין ע) הנוטפין ירנוט)6

 ו6מר 76יייה וידיה ופ)יג מי3רך מכיפי גהר6סמו6)
 תסרי כיומי פרת 6)6 ג(ומ)ין מטהרין המים 6יןסמו6)
 רם"י. ועיין3!3ד
 : סס וה3י6 מקומוח כג' הר3ה ה6ריך סס הר"ןךד;נה

 מכיפי גהר6 ד6מר כסמו6ג יפ0ק ר"ת סיטת6(
 )ומי כנוור ג"ה 3כורוח מגמ' )יה ומסתיעמי3רך
 ומד)יין עונות6 י6פי' ת3טו)ס מימות 3כ) 6סורפרת
 מיר"מ 3ין )יה מסייע ק6 מתני' וההי6 נינהו דפרתסו)מי
 רר3 כיון כר3  רפסקו ולי"ף ר"מ מיטת כ( מדר3נן.3ין

 הו6 מימם וסמו6) ע)יה פ,יגי רכ ומעט0 וסמוילו"3ון
 ע) נועעין דרכו מייסינן דכי (") הר36"ד דעת ג(וחיים.

 ס) (מי)תו סס היתה ם)6 3מקוס )ט3ו) דיק6ה(ומ,ין
 6ע"פ מתמ)ה (מי)חו סהיחה 3נוקוס 6נ) )כן קודסנהר

 ד( 3ו. !ט3ו) מוחר ה(ומ)ין ע) נוטפין ר3וסעכטיו
 3מעיין ה(ומנין ע) נוטפין מרכו דכמקוס (") הרמג"סדעת
 הי6 סמס ע)מו כמעין 3גומת כמיס כסר3ו דוק6 כננעיןדינו

 ר3ה 6נ) ע)י0ס כ63יס המיס כן ומנע,יס מימיומסו3ת
 ה(ומ)ין ע) נוטפין מרנו כ) )מטה הנהר מסך3מקוס
 כ)ן.נפס)
 גפ"ק מדחנן )ה ונווכמ כת3 כר6כ"ד 3סיעח ססדד;ך"ן

 כ!יו סר3ו נוועטין סמימיו מעיין מ"(7מקוו6וח
 )הטנין ו)מעיין 63סכולן )טהל !מקוה סוה ט316יןמיס
 מקוס 6)מ6 63ם3ורן !עהר )מקוה ט0 ומיקחני3כ"ם
 6ן6 מעיין דין ע)יו ם6ין 3(ומ!ין מטהל ס6יגו 13ים

 )העכי) ו)מעיין קחני ו?דר 6ט3ורן מגריך גמקוה הו6כרי
 נכ"ם 3ו ~ענין )מעיין דמוה )ו7קח,י ו3ון6י 3כ"םכו

 וקמי6 ע)יו מעיין 7תולת כיון 3(וח)ין דננטהרה"ה
 ס6וגין מיס ע)יו מר3ו (ה מעיין ה"ק 6"1 6סיפ6ריס6

 והייגו 6ס3ורן תריך ע)יכן נוקוה סחורת 3ו יםמקומוח
 הנוטפין רגוי מממח עכסיו גהן (ומן סהו6 מקומות6וחן
 דינו גטחנה ס)6 3ו יט ומקומוח 3תמ)ה 3ו (ומ! הי'1)6
 ו0ייגו 3כ"ם 13 )הט3ין כמעיין הו6 הרי 6)6 סהי'מכמו
 ועיין ע"ס וכ.' 13 (1ה) הי' מתמ)ה ספי' מקוס6ותו

 ולו"ק. ו3נמ"י סס ו3רמכ"ן הג") נדריסכריט3"6

 דיוק הייגו הנ") הר6ג"ל קוסית תקסה1לוהרלמ12"ם
 הרמ3"ס )סיטת תירן סס והר"ן )סיפ6.רים6

 מועטין סמימיו מעיין פ"ה מקו16ת 3תו0פח6 ד6ית6כ6
 3זומ!ין מטהר ו6ין 63ס3ורן מטהר והרמיגו ע)יוור3ו
 3גימת ד6ר3ה )וחמ)תו )ה)ך יכו) טה" מקוס עד6)6

 מקוו16ח ה)' ל6"ס ועיין תיון )6 הג"3 ויוק 6מנסכמעיין,
 סס. ונו'מ ו3מ"י 6'ס'

 מ(ה )מע)ה כתנ ה"ו מקוו6ות מה)' נפ"טמקרמב"ם
 מיס ע)'1 והר3ו מועטין סמימיוכמעין

 ממנו הגנומכיס 3מיס )וער.רין ס6ין )מקוה כו?ס6ו3ין
 סהו6 )))עיין וסו? נ6סנורן ועומ7יס הנקויס 3מיס")6
 סהן כ) 6פיפ מיעור )מימיו 6ין סהמעין נג"םמעהר
 כמקוה וינו הוי (ומ)ין ד)ענין מ"ס ו)כ6ורהמטהרין.
 הר"ן. וכקוסית כמעיין דינו הוי כ"ם1)עגין

 3ומי)ה דפסו)י 3גוטפין נמ)קו הל6פוגיס דהנהונלענ"ד

 הר6"ס דרכנן פסו)6 רק 16 מר."ח הוי6י
 6ינו סג(מ)1 גוטפין כו)ו ד6פי' ס"ן והננרדכ"יוהרסכ"6
 רנ"ן סי' וחה"ד קט"1 3סורס ומהרי"ק מיר3נן לקפסו)
 הג") מגמ' )דכריהס ר6י' וה3י6ו )ו?"ח ופסו)כת3ו
 ירגו סמ6 דחייסינן וכו' )וקוו6ות ע3יי יסמו6)7"13ה
 )מה מדר3נן טסו)י ד(ומ)ין 6ית6 61ס ה(ומ)ין ע)נוטפין
 6"1 ו)קו)6 הי6 דר3נן ספיק6 ה6 יל3ו סמ6מייטיין
 ע"ם. 6סורמה"ח

 מקוה נ' )וסגה פ"כ נוקו,6ות 3מס' דהגה )ומרדנלע"ך
 ג3יו ע) סגעסו טהרוח כ) מסל ונמ)6מגנווו

 טומ6ה 6כ) וגו' טנו6וח 3ר'"ה 3ין היהין 3למוח 3ין)נופרע
 וכו' טמ6ין מסקין וסחה טנו6ין 6וכ)ין 6כן כגוןק)ה
 יס ספק ט3) 6פי)ו ט3) )6 ספק ט3, ספק )ט3וןוירל
 מ' 13 יס 6מך )וקוו6ות סגי 3ו 6ין 0פק 60ה מ'13

 63י(ה יויע ו6ינו מהן ג6מן ט3ן 13 ס6ין ו6חד60כ
 כ) 6ומר מר"י מעמ6 יוסי ר3י עהור ספיקו ט3ןמהן
 )3ס"י 3פסעו הו6 !עו)ס טונו6ה 3מ(קת סהו6ד3ר

 טהור, 1)טמ6 )הטמ6 36) מטהר סיוךע עד3סומ6תו(
 מכרי"ק מקסי נו6י נמ,קחו 67וקמי ר"י )7עחו6"כ

 )כן י") עמ6 3מ(קח )יה 6וקמינן 7כ6ן )הק)7סיר"3
 6פי)ו ה(ומ)ין ען נוטפין יר3ו ד)מ6 מסם דסמו6ן36וה
 י6וריית6. דהוי )ומר עדיין ומנ")3סי"ר
 הג") 6מהלי"ק כן סהקסה ס"נ סי' 6רי' 3קו)דראיתי

 י"ט סי' מיו"ד מהרי"ע 3סו"ח 7הגהותירן
 )7עת )הק) )מקוה כ6ו3ין מי0 3ססק 6()יגן 6מ6יהקסה

 ונס)מ6 ק5"ט ססי' סי"ט 3ס' ומי' כר"יה"וסקיס
 06 16 )6 6ו ע3) 6ס העמ6 ע) ה0פק נו)והח0
 מוקמי' ספיר ע"כ )6 16 ס6ה מ' 3ה יס 6טר 3מקוהטנ)

 06 הנוקוה ען הספק יגו)ן ?יכי 36) 3ה(קתוהטמ6
 )"ה המקוה ען דגין ס6)1 ו3עח )6 6ו ס6וניס מי0הו6
 6מ"כ עהול ממי)6 6"כ המקוה וגסרה הה(ק?כנגד
 ס"ל. 0י' 3יו"7 הנו3"י גחכ וכן ע"ם עכ"ד?טמ6
 3כמה )תרן גוו) מפתח סהו6 וכח3 דגפסיהמדעתיה
 3מ"ג סכח3 הנ") 3מקו6וח 6הר"ס סס והקסהמקומוח
 וסו3 מהס )6מי !וגין ס)סה ונפ)ו מסרוח ממק.6ותפ"3
 דל3נן ד)עי) מחני' יהיינו וכח3 ונחנו)16 גסמיסירדו

 ע"ס. דמי ד)6 ע)יו ותמה מטמ6 ור"ימעהרין
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 ו6מר ע"6 ד"ד מכות מגמ' )"ע (1 ס3ו6ולכאורה

 סנפ)ה מיס מ)י6ה מגיח ר3 6מר יהוי6ר'
 )ם)מה מייטיגן ט3י)ה )ו ע)תה )6 סס סטו3ן הגי31!יס
 מן6כ מגית ג"ה תני6 )6 3ע!מ6 גהר6 36)וקיימ6 דק6י כגדו) )יס ודוק6 6מד 3מקוס ח:ו סן6)וגין
יין

 סנפ~
 ע3י!ה )ו ע)תה )6 טס הטונ) הגוו) !יס

 ככר וכן 6מד 3מקוס יכיו ס)6 ם6ו3ין )וגין )ג'מייטיגן
 6וקי החס יתימ6 מהו וכן מ6י טמ6 סס סנפ) חרומהס)

 ופרם"י קמ") 6מזקה תרוננכ 6וקי הכ6 6מ(קהג3ר6
 עמ6 וע)ה (ה סענ) 6חר סס מגפ) תרומה סי ככרוכן
 ועימ6 ומ(ר ה6דס מממת ונעמ6 נמקומו עומן הייןסמ6
 מייסינן ע3י)ה ד)ג3י 6ע"ג דחימ6 מהו וכו' כככל6ת
 ע)תה )6 ד6מריגן הו6 גכר6 וג3י )6 6י גדוכתיהיין ק6י 6י הו6 ספיק6 מי)ת6 דה6 חייסיגן !6 ככר!ג3י
 רם")( טמ6 3מ(קת )והו6 6ה(קיה ג3ר6 6וקי טגי)ה!ו

 6) )עהרו נ6 6חה ספק ו3ט3י)ת הי' טמ6והו6
 6מ,קה חרומה 6וקי והכ6 מספקתטהלנו

 3מ(קת וכו"
 וגכר6 וככר מ,וק ה6י והגה ע"כ קמ") קיימ6עהורה
 סיעת )פי ו6"כ )כ6ורה הג") הגו3"י מ)וק מנוםהו6

 עהור דהמקוה גימ6 ו6י המקוה ע) כ6ן הו6סספק ד3וד6י טהורה 3מ(קח !היוח הי") הככר 63מתכנונ"י
 )מקוה ג3ר6 נין )מ)ק ו6ין 6"ו סככר נעמ6 י6ממי)6

 טמ6? דהגכר ופירוסו קמ") )הוי6 3גמ' ס6מרווכמי
 !מ)ק 6ין דיין 3גידן וה"; )ככר ג3ר6 3ין ממ!קינן1)6
 )ם)טת 6"6 סס נגמר' גרסינן הוה ו6י )מקוה גכר36ין
 מ)6תי וכן ספיר 6תי הוי 6חי 3מקוס מיסיו מ6ו3ין)וגין

 כהרנו3"ס דס") 1נר6ה 6"6 דגריס גדה ה)כות3נה"ג
 רק 6"6 גרס' ד)6 כח3ו טס והחוס' רם"י 6מנס(")
 ק,רחי. כי ודו"ק ע"ס ג") סס יםסמ6

 טגפ)ה דהרי והו6 )"כ הגמ' ר3רי יג6מתאיברא
 ט6ו3יס מיס ספק סס נעמה מיו 3יםהמ3ית

 6ת גס הכ) 6ת ו)הכסיר )הקן )נו הי' מידו6"כ
 מנוי!6 להק! 6(לינן ט6ו3ין ד3מיס כיון סס הטוכןה6רס
 טהור, )היות )ריך ;נוי 3ו סע3) וג3ר6 כמרהמקוה
 רק 6מקוה )ם16) מקווס 63 )6 דהכ6 )דמוקוים

 טהורה 3מ(קת דהרי ס3ר6 מכח )ענו6וח )נו סי' )6ככר גגי מ"נו טמ6 והו6 6מ(קחו !יה מוקמינן ו)כן6גכר6
 1)"ע. טמ6ה ו6פ"ה קמ"!עומוח
 מקודס 63 63 והכי )יס3 סר)יתי ממה 3י הירנ6אמנם

 6מקוס כם46: )נו סהי' כיון דכרי 6המקוה)ס16ן
 כמקה: ס6וגיס 6מיס כס6)ה הוה מנוי)6 הטני)הקווס
 עג) כסר כנוקוה גנר6 גה סטנ) )6חר וטוכוטהור
 נ1)ד סכנר מ6מר )6 16 6מקוה ם61) 6י )ן נפק16)6

 הג") 3מקו6וח סס סמטנה כד3רי )הדי6 נוסמע וכןסספק
 6נ) 1(") הג") 3ח' כן כח3 גע)מו וסנוג"י סקו3ר"ם
 ט6ונין )וגין ג' 13 יט 61' דמקו16ת פ"כ ג' 3מ'כ6ן
 6פי)ו מסן נ6מד ועג) ס6ונין )וגין ג' גו 6יןו6מד

 ה6וס ע) ינין 6;ו 6ין תורה ס) חמורה עומ6ה טנו6הי'
 מהס 6י(ה 6ו פסו)יס 6ו כסריס הם 6ס המקו6וחע, גדון )ריכין 6נו (ה 13 ע3) )6 6ס 6ף סהריכטמ6
 6גגל6 !ס6ו) ם63 6ף ס6ו3יס מיס מסוס 3מקוההס6)ה והוי וכה'יג הרי ע"ס וכו' כטר סה61 מקוה כ)ען רגין ו6גו 6יסור מ(קת כ"ן ו6ין גמור ס"ד והויכסר
 והמקוה כיון 6מריגן 6מקוה ג"כ הוי דהם6!ס כיוןמ"מ
כסר

 ג3ר"
 מכית כס;פ)ה )מי ככי ו6"כ טהור 3ו סטנ)

 16 כסר מקוה ון6י טהו6 3יס עכ) 6י ספק כוי3יס
 מיס ספק והוי ס6ו3יס מיס !וגין ג' כ6ן יסד)מ6
 סט3) ג3ר6 ו6מרו מססו 6מ6י 61"כ נמקוהס6ו3ין

 )קו)6. 6()ינן )ו"ם 3ספק ה6 טמ6 גו מנגע וככר13
ו)"ע.

 גורס הרנוכ"ס (1 קוסי6 וממנות נ)עג"ד !כןואשר
 יהרמכ"ס והו6 ותוס' רם"י 3ה מי6גו 6סרהגירס6

 יכי' כ)6 6"6 וכו' מיס מ)6ה ה3ית כח3 פ"(3ה"מ
 3ערוך וכקסה רט"י טממק כהגירס6 3נו"6 )וגיןג'
 )קמן 6נור ו6יך רם"י סהקסה מה יסו3 ,ריך ו6"כ))ר
 הרמ3"ס 6מ;ס סחירן ומה ע"ס 6מ(קחיה ג3ר66וקי
 )יס קסס הוי ד6)"כ )וגין ג' 3)6 ד6"6 )גרוסהוכרמ
 3כ6ן המנוירו )ננה ו6"כ ו!קו)6 ט6וגין נויס ספקדהוי
 ווו"ק. מספק יוחר והוי הכי 3ן16 ד6"6 מסוס6ע"כ
 ("). כה"ג גירסת ג"כ הי6 סכן )עי)ועיין

 הג") מכות נויע3"6 ול6יתי "ע;"ו רט"יוסשימת
 ח3יק גרסי' ריפי' טו%3  למירק ו6יכ6סכקסה

 מריס סיגוי 3ל5 פוסליס כס%ו3יס ססמיס מיסמליה
 כמקון  כיוויס כל ססרי כלוס כין יפסלו למכמ"מ

 כמו הי% וכלכס  ימיס קר% כמיס ולמקובכרכחינ
  6יגו סונ וכסר סלם מקוכ סיוי  רכל לפילס5מרנו
  כיס וכ"ס ס%ס מי  סל 3מקוה 61פי' כ)) כט6ינהנפס!
 י6מרינן ,") פרס"י )כן כי וגר6ה ע"ס וכו'הגדו)
  3מיס ורו3ו ריסו סיכיס ל5חר כי פ3ילס לו עלתהסלי
  נסס 1"ל יר3%"ר ספי' מס 13ס וסגכון וכו'טיו3ין

 ג' ויותן עמיס מחפרגין מתוקין  כמיס י%יןוכיריס מלוחיס נזימיו כגרול  רסיס סכ%  רסיגי 1"ל יררסן מכיר'
 3כיתר טיסל כייסור ויוי נמקומס עומויס יסלוגין
 כלל  גיכריס  ו%יון מיר ומתפר3ין מלוהיס מימיבססיין 3יברופ %ו דיפי 3מקוב ילי 3מקוב יכ5ריסיטמ%יס 1% סיס%ויין  ימרו ול% הת3על ט%יגו סס ליכרוכו%
 ע5זב לן מיס י%ותן  כלוס מגוסו סיכ:ס כסת"לסילכך
 כ) גכגס ל6 וכ6י)ו ע3) )6 1כ6)ו גכ"ס ו5פי' ע3ילסלו
  דקוסע6 6ל6 גמי )וגין מג' פמוח 61פי' המיס נתוךגופו
 גל6ס )כ16רס סנ") הריט3"6 ונודנרי נהס )טנו)ו6סור ס6ונין נויס וו6י כמו בוי כ5ן וסרי נמי  ס%ו3יסמיס מספפ  סבקסיתי מב פיומ3 ספיר 1ב ולפיססיריך מס ע"ם  נתער3ו ס% לוגין ג' )סירין בסתס  סמןגקפ
 6ינה ססקהונס

 מועי~
 פוסיפ  קסב ד6)"כ הגוול ניס
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 והו6 נוטומ6ה געהרס גמחו3ריס )הו מסוי דהטקהכחוס'

 (") 6רם"י כן מהקסו מה ע"ם גמי טני)ה )עגיןה7ין

 )ענ"7 קומיחי עכ"פ סיהי' 6ין יהי' הו6 חיךום (הוונר
 )סיטת הגונ"י )סגות סהקסיתי )וה עומותנמקומה
 וגמר6 ריהט6 מממע וכן הגמר6 פסטת ונפירם"י

 6ג3ר6 )ס6ו) 63 3ין )מ,ק ד6ין 6מת ענ"ט7הסכר6

 ו6פטר גחייסכתי סו3 ויו"ק. וכג") והכנקוה 6ככר16
 דס3רח ר6יגו ןהרי וו )סכרה ר6י' מג6ן 767ר3ה)ומר
 מה"ד 6מר מהרי )כגר גכר6 3ין )מ)ק הי6הגמ'
 671י כו6 דכרי מסוס 6"6 כגי ן6פי)1 כחי' רקוכו'
 ווו"ק. סיעת6 סיה" 6פמר הר36"ד )מיעת 6"גוכג")
 ספיר 6תי הג") הגו3"י ס3רת )פי עג"פ געגיגגוגמוור
 קו7ס ונין 6גו וומ)ין )עגין ןהכ"ג מהרי"קקוגית
 6מריגן ספיר )ומי)6 ה(ומ)ין ר3ו 06 הייגו כמיסע)

 ספיר ו6תי 3(ה טמ6 מ(קת )ן 6יכפת ו)6 )הק)סד"ר
 ("). מהרי"קקומית

 דקיי") מה )פי הג") מסגה ע) המהרי"ק כקכהעדך
 )6 מווע 6"כ מה"ת נרו3 3ט) )ו3"מ3גה"ת

 יס שמרי בעל  ויגיון  יייו3ין 3רו3  ומעיין ג"סיח3ט)
 הר"ן סכ3י6 כרמנ"ן יעת )פי ח,רן פ"ו ס"ניו"ן
 ג"נ קוסי6 6ין כ6יסור 3ט) היחר י6ין 7ע", 3פ"כ1")
 כ6 63נוח 6מגס ע)יו מהקטה מה 6רי' נקי) ועייןענ")
 דסהוטה כ"ג ו33גורות ג"ג יף מגמוח 3מס'מני6ר
 ע"ם 63יסור כט) היחר יגס נופורם הרי 3נכי)ה3טי,ה
 3ט) ג"כ דהיתר ן6ף גן ה61 מס הרמ3"ן 7גוגת51")

 6מריון מגגע 6מד 31כן 6יגו ג6)ו 16ח1 מום3יןו6גו
 ס6ס )נמרי )6יסור גהפן סיהי' 36) כנכי)הדגגע
 הרמ3"ן ו(ס"כ )"6 (ה 1:יעור חויר גימ6 ד)6 6מ"גגחר3ה
 היתר םל דרגו ו6ין 3ט) קמ6 קמ6 )"6 כהיחרסס

 וגיער חו(ר 6מרו לק )6יסור )גמרי גהפך מהי')הת3ט)
 ועיין עומדח. נמקומה מהרי"ק קותיח עדיין 61"גע"ם

 )היוח מגתכפן 3היתר 6מרינן 6י 3(ה סמסחפק3פמ"ג
6יסור.
 כהרמ3"ן 7)6 מסמע רע"3 סי' הרם3"6 מתסו3תאמנם

 מסן6 )ור' סה63חי מה גס ו(") סססגת3
 ס6"6 3סמוטה 3טלס ג3)ה ר3ה הקומן 3פ'ד6מר
 ם6"6 3גנ)ה נטי)ה 6יגה וטמוטה ג3עה סחעסה)סחוטה
 ע)ה 6מליגן כ"ג דכגורות ו3"ג ממוטה סחעטה)ננ)ה

 3מם6 מטמ6 6כ) 3מגע מ,טמ6 טהור חנינ6 3ר'6ל"י
 ע"כ 6כי,ה )עגין כ"ס 3עי)ה )6 מם6 טומ6ח ג3יו6ס
 6פי)ו ס6"ג פ)6 מוסיף 6חה 3": ס6חה וכג)סתך
 6יתמר דר"י 6)י63 ההו6 6)6 3"ל 6()ינן )6 חורהד3ר
 ו3ין )היי6 החס וכד6ית6 3טי) )6 מ3"מ )יהד6ית
 חסד6 דר' 6)6 6מלוה דר"י 6)י63 ר"ח ו3יןר"מ
 36) התס וכד6ית6 גט) כחר 6(י) ור"מ מ3ט) כתר6,)

 מ3"מ ה6 6הדוי מ3ט)י ד)6 הו6 עו)ין 6נ1רו ה6יר3גן
 ועיין 3טי) )6 מ3"מ 6כי)ה )ענין דר"י ו6)י363טי)

 3ין כ)כן 1("ג ה6 3ן"ה ג"כ מגח3. מס מגמותרס"י
 ו)פי ע"ס ע"כ 3טי) נ31יגה סמ,טה 3ין 3סמוטכגכי)ה
 ("). מהרי"ק קומית קסה נו67יסיטחס

 ס3י6ו רג"ו סי' 7נחה"ן )השך קםכ י)ג6ווהאיברא
 יסוס)ין נוטפין מ"ס מקסין טמעחי כתגהט"(

 ם6ו3ין ומיס (ומ,ין מחורת )הו ומפקי נר3ייתן3(וח)ין
 נו' ת) המקוה כ3ר הי' 06 ו6פ"ה המקוה )נמליופוסג'ן
 )6 33"6 ס6ו3ין ס6ין 6)ף 6פיגו )תוכה וגפ,וס6ה

 1)6 הו6י) וס6וכין טענו6 דהייגו )ומר ו6יןיפס)ו:
 מקוה )ג3י הס כטי)ין 5ר כסוס סטמ6 )טהר ג))חסי3ו
 3(ומ)ין גוספין 36) טוכ6 ע)יה ר3ו 6פי)ו ס6כ 7נו'ס)ס

 הכי ממוס 63פ3ורן העמ6 )טהר ממי3י נמי7גוטפין
 כע)ו ד)6 וכ6ן ע)יהו דר3ו היגי (ומ)ין )ג3י 3טגי)6
 וקטכין הס נוטפין המיס ירוכ (ה כיהר הטו3גגמ,6
 ע"ג. ע3י)ה )ו ע)תה )6 ימי)חן דרן3הו
 ס6ונין ע)יהס סרנו מיס (ה )פי ו6"ג )יח6 טעמ6הך

 מסי3י דן6 סס6ו3ין מפגי 3(ומ)ין מטהריס יהיוע7יין
 מקוסיח ~יפך קסי6 )ייון 61"כ ע"ם. וגו' 3הס3טי)ו

 ג3י 6:נרו וכייך כלל לי%סר ל%  רירר3י (")מהרי"ק
 ה1ומלין על גוטפין ר3ו במי  מייסינן הטענ( רסמוילי3וי
 וי3טלו 3כ"ס ומטיר מעיין גין ו%יח כיון 3כךמן

 ידמלין. לג3יינוטפין
 מקו6וח ני' הו%"ס ועת לסי -סס חירן 3תה"וךהנה

 ס%י מ' טל ומקוה רה% כ"ט 3פ' רט"י ס"לוכן
 ר6י' ,ריך  6ין סיוכין ס%ין ילף יפילו יפסלוהולי
 סלס ונקוה כ3ר כין ריס  רכיון  נוחנת יהס3ו6ג"כ
 והרי 3חוכו (רוע כולו לעבו לתוכו טנפלו הס6ו3יסכל
 ט:ו6יס רמיס רהי 3הס לט3ול רכבריס כממו3ריסהס

 3מקוי הבקכ ע"י)טהרין
 כמו (ריעתן וסיעו מסוס

 ונוטפין 3ר3ייחן מקוה פסלו רל% ביו3ין מ"ס ספיריתיס3 ומהסתי העהרו תסרבו 3קרקע ו~רעו טנטמיותטיס
 כר%יח% 3נ"% תפיסת ע"י ו3"יס הס ותלוכיןמתוס הוי ב6ו3ין  רפסול טענו6 והייגו 3ר3ייתן (ומגיןפוס)ין
 ו~ך כסניס מחורח לה ומייחי מקו%וח 3ה'3מררכי
 יתתס3ו סל6 ימקוה לחוך וכסיפלו (ריעה מסניפסול
 ע"י מטהריס סייגס וגוטפיס פסול 36ל ממו3ריסכולס
 חבי3י  סלס 3מקוס ונוטפיס כלל ~י מטטס 6ינוזתילה
 נטפו כהרי ירס ירי תפישת 3הס ו6ין מחו3ריסספיר
 יל6 מטסרין יין ו%פ"ן סמיס 3יוי מקוה ~יותגך

 מה הו% יתר  יעס %ע"כ 1חילחן ע"י ול3%ין3ורן
 היטי3. ווו"ק ע"ט מחו3ר לחלוט לבווי' %ל% מהניל, ר~ריעה 1ליעה מיני ל6 פסול ולהך הכחו3 ג(ירת 16טהו%
 3רו3 כיט, מכמ הטעס 6ין 3מקוה והסקה )גוהידצא

 (ריעה מטוס הו6 הטעס רק ייסוריסכ3ס6ר
 ("5 סכח3 3מה 6מנס ס3קרקע )מיס ממו3רדהסה
 (ריעה מהני )6 פסו) ו)הך וכו' ה61 6מר טעסדגוטפין
 )"ע )כ6ורה ממו3ר )חלוס שסויי 6)6 מהגי )6ד(ריעה



הלכא ח"ב התשובותמרורמשנה
  כריסון  למיפרו ימדר לי ימיי  ס:ממ3ר  כיון רס"סדמו"מ
  מפיין  רין פליי ימול  למכיין בסמיר  ויס מיור כלכרין
 ח3ור תורח וכ) ))קוה דין ע)יו יחון )מקוה נתמ3רו6ס
  ס:ימיו מיין  כמו  יכיי יס"י  ספייס מה )פי 31פיטע)יו
 ונזרעו  כיון ככ"י י"כ העיר  תטרסו בסרספחרפן
 גורס דקרקע )ונור ו6ין כנווחו ייעסו 13 וגטרטו3מעיין
 )מקוס  כטרי0 נועפין ככי 3)16 דה6 המעיין ו)6ה(ריעה

 כח3ור גורס המקוס ו6"כ נ6ס3ורן )היות ט,ריכיןרק
  טיס מקוה ג3י 7כמו 6יגו זה המעיין ו)6 הקרקעהיינו
 פ"כ נורטו %פ": ס,ן  ילף יפילי ימ ימל%ו מ"םבן
 3ים יחרפו סופסי  טס המיס ד)ו)6 המ3ור גורמיסהמיס
 )הס גירמיס  רימים פ"כ וי"כ  ליס סי'  סיויין  ייןלעויס
 ע"כ נמי 3(וח)ין נועפין ג3י הכ"נ 61"כ כמוהס)היות
  סייעכה נימ6 וה"נ )1 ממ31רין )כיות )גועפין גורסהמעיין
 כ(ומ)ין מטהרין ס6ינס הגוטפ'ן הפסו) עיקר כ) דה6כנווהו
 הרמ3"ס טכת3 וכמו סנהר מן מגפסקו נוטע0סו6

  טס ו(") יייג ה' מקו6ות ה' (") הר6"ם הכי6וכפירוס.
  ייוסליס ך  למט:ס ומקו3) י6ה פירם )?רמכ"סריימי
 )הס  ים המעיינות מן הנווטכין והי6וריס ייירוסייי:ו
 ומימיו ההר טע) מעיין פי' והנועפין ד3ר )כן מעייןדין

  טיפות  ט6ותן 6ע"פ ההר גמיפו)י )מטה עיפה טיפהגוטפין
 6)6 (ומ)ין ט6ינן כיון (1 6מר זו חיכף 3מרו)היוריות
 61ינן ס6ה 6רכעיס ו3עי נוקוה דין )כס  יס 3הפסקיורדין
 מי 3הן 1)קדם ו)נו)ורעיס )(3ין ופסו)ין נ(חי)המעהרין
 מטהרין  6יגס  ר:וטפין  יטפס  עיקר  סכ, הרי וכו'מע6ת
 טיפחן וע"י עפה טקה  סיורוין מסוס הו36(חי,ה
 6מריגן מקוה ג3י כמו 6"כ ח3ור ו6ינס )ומו3רחןנפסקו
  ימריין  מקורס  ס6וכין  היו יפילו לנויוי  סלססלרוכיון

 ג3י יכ": מפוס  רין לו ולפסס  יכטרן יוי וןומלורן
 הנועיין. כמו 3(ומנין יטהרו טונ )מעיין נחמנוו 6סנוטפין
 ע) 1;פ) ס6ה 6רנעיס וכו ס:ת)ס ג) חז") 6מריווהנה

 3(וח)ין 6פי)ו ומממע טהוריס הכ)יס ועןה6ו0
 ומהלי"ק (") 3ר6"ם ועיין ,") הר6טוניס כחכווכן
 והפסיק 3ריכה ע"ג הע3ירו דחנן מה6 הקס? קט"וטורם
 גוו)ה הנועיין מי )ך ס6ין ופמיט6 כמקוה הו6סהרי
 )ך 6ין וכן )מרמוק והו)ן  כיס  מן :גל  טיסלםמ(ו

 דגפסקו וה6 )יה  ונימ6  י:בורן  כין  ס6ין מ(ו גיו)ה(מי)ה
 3מקוה המיס ס:מו היכ6 דייק6 הינו כמקוה הו6הוי
 מי6 גיימ6 )6 ד6כחי היכ6 36ל 6ס3ורן נעסווככר

 המיס נ3יעח מכמ ו(וח)ין חייס 6כתי 6)6נ6ם3ורן
  בו"פ. ימ"ירבריו  מ3יי  פלימס  מעיין  סם מ"מ המעיין )ון סהופסקו6ע"פ
 סיו'  לוסי מפיל  בססובפ סרייתי  מ: לי  סטהךכומאן

 6"כ 61"ת ע"3 )"6 יומ6 כתוס' נוגו")"ט
  סס וה6ריך 6מוח מכ"ג יוחר הר3ה גנוה עיטס עיןהי'

 ג3וה הי' דע"ע )ה1כיח )התוס' דמנ") קטיוח 3ג':רב:
 רו5יס ה6ין 3( ג3והות. היו סמקוה נוחי5וחדי)מ6

 )חון הנויס מן י65  ד6)"כ מכ"ג גבוי יי'  פפ"פ)הכרימ
 ע"6 )עי) הקסו חוס' ס)6 כסשור יס6רו ס)6והייגו
 61רכה 6מה רק גנווך ה" וי)מ6 כ' תימ6 ע"ע3ן"ה
  )היות יכול מ"י וי"ל פלמו  מסכיב הי' והכהן 6נווח.ג'

 מה סכ) כוי מ6ע"6 גוו)סהיתה
  סי~

 סין  יפים  מן
 ג( נהיפ"י. 3גירולם ימרבן  3סוכי כסיכייס  ייוספ"י
 ו6פיי ו("ן סכ' 6"נ התוס' נחירון התמיה גו)הועוד
 מע"ג חמתיהס 6חריס 63י0 מיו כ6 מ"מ )מון יג6ו6ס
 כ6ן  6ין סמים  סיייו כיון כ)) הנגה )ו 6ין (הותירן
 ו)6מר ה(ה 3מקוה ה(ה ה6דס יטהר וה6יןסיעור
 כח3.םה6ויך
 ט3ייס מה כ) )כ"ג עס1 דון6י התום' יו3גוךערןדן

 ע)ה )6 מעו)ס )פ"ן ונומי)6 וכו' מע)יו)הק)
 ויחסו )כ"ג )עורמ6 יהי' ד(ה 6מוח מכ"ג ג3והימיס ספר  סל המקוכ הממעית ייהי' )6מור החוס' ועחען

 6"כ ה6י כו)י ירכין ס)6 6"6 פמות וגס ר6סוהמיס
 ד6)"כ סיהי' )וה יהי' 6מוח נוכ"ג ג3וה הי' דע"עמוכמ
 נומעה ו(וח)ין 6מות כ"ג כ"6 היחה )6 סהי6כמק,ה מ)ידי י1!6יס המיס 6"כ 3!מ!וס 6נווח כ"ג רק הי'6)6
 3זוח)ין מטהרת 6יגה מקוכ וקיי") ה6רן ע) הכות)יסמן

 כ"ג רק המעיין 6ס 7ה6 )ה מהני )6 )מעייןוהחי3ור
 )תוכן ה6וס ירידח מכח הנויס סע,ו מיד 6ס 6"כ6מות
 רק המעיין מן הקי)ומ וח(ר הנויס הג3יהו מי67"כ
 עוד מטהר 61יגו עומן המעיין ונעטה 6מותכ"ג

 6ינה הנוקוס כי ~מקיה מועי) ס6ינו ומכ"ס3(.מ)ין
 דוק )תוכו המעיין כסהק,וח )6 06 3(וח)יןנוטהרח

 המיס ס63ו ד6ס (") כווגחו נל6ה וכ6ן ק5רחי כיכ"(
 הנויס כן נפס)ו מיל עמד סהנועיין כיון מ"מ המעייןמכח
 כהס המעיין כח עדיין 6פי' 3(ומ)ין עוד מטהריןו6ינס
 הר6"ט טפירם וכמו טנח)ס ג) מנוטנה 5"עוו3ריו

 נועיין דין כמעיין מזחי)ת  גו3עין  טפריין רכיון (")ומהרי"ק
 3(ומ)ין מעיין יעהר )6 )עו)ס הג16ן דיטיטת 6י3ר5)ה0.
 ו)עו)ס ה6דס ירידח נוכמ מג3יהיס המיס ו,עו)סכיון
 נ6ותו המעיין מן הקי)ומ ומ(ר נוס3י3יו המי0 6חוומק
 6ינו דהכ6 )ומר ו6ין 3(ומ)ין מטהר 6ינו ומנוי)6רגע
 מו(ר וכתס כו)1 המעיין מעמיד ו6ינו ס3י3יו רקמו(ר
 ומענויו )ן )ימ6 דמ6ן המעיין עיקר ומעמיי המעיין6)
 ון6 המתגנר כנועיין הי, המעיין די)מ6 המעייןעיקר
 מינור הוי לעו)ס מי3ור טהוי כיון 61"כ מעמידוכ"

 )6 עדיין עי"ז המעיין מן הקי)ימ סח(ר 6ף)מעיין
 )ענ"ד. 3רור ו(ה עומי המעייןגעמה

 3תענית ס6מרו מה )פי כן 06 סעו)סךמקשים
 יורד ומסס מיס וממי6ין 3יס יורדיסמהע3יס

  יעהרו  גסיים מי ו6"כ טגת)ס כג) הוי )סולס 6"כהגסס
 סגת)ס. כגן3(ומ)ין
 )הג6ון 16 הרמ") 3חווסי )י )כמדומה )יסנדראיתי

 ינוטפין הנ") הרנו3"ס פי' )פי 5ריק(ר"מ



םהלכות ח"ב התשובותמדורמשנה

 נמי גסמיס 6"כ טפס עפה נוטפין סנממיו מהסוי
 6מגס (ומ)ין 1)6 גועסין )יס הף טפה עפה סיורדיןכיון
 ~מ)ין דין )יה סוי )כן ס6ה מ' 13 סיס סו6 סגח)םנ)

1)עג"י
 ססג,י)ות ר") ד(ו0)ין פ6מוו דכ"מ )ומר גר6ס

 סמעיין מחמח זומן (1ח) סהו6 מקוס וכ) סמעיין מכמ63ס
 ,כן סס הנועיין כמו הוי סה61 מקוס גכ) 61"כומגמו
 ו6יע המעיין כ0 ספסק היגי 6):גס מעיין דין צויס
 כגר סהמעיין ר6ינו סהרי ע)יו גוטפין וין 6ז מכומו(1מ)
 גוטפין וין ע)יו יס %כן מעיין כ6ן 61ין כמו ו0)ןפסק
 סע) מעיין פי' גוטפין סגתכ הרמ3"ס )סון יורהוכן
 ו)כ6ורה ונו' ההר גסיפו) טפס טפה גופצין ומימיוהכר
 הרמנ"ס כ(ה כעי ומ6י ג6ן נ"מ מ6י הסרסיפו)

 הי6 יהגטיפה הנ") דיוק )ומר ללונו ע"כ%סמיטנו
 כנר המעיין דכמ כמעיין מכמ 1)6 כהר מסיפו)רק
 36) סגת3 )עי) סהג6חי מהרי"ק )סון מורס וכןפסק

 מייס עדיין 6ן6 63ס3ורן מי6 ניימ6 )6 ד6כתיהיכי
 מ"מ המעיין מן סכפסקו 6ע"פ המיס גכיעת מכמ111מ)ין
 3ד"מ )עיין וכו' ע5מס מלד עדיין ע)יהס מעייןסס

 דכעיקר להדי6 נר6ה הרי מ"מ הג")( 6מהרי"קסהקסר.
 וין עדיין מגפסקו 6ף וכ(ה הנ:עיין מכמ סיג6ח)וי
 מן מת כמו הוי מכומו כ6ו דל6 סיני 6מגם )ססזומ)ין
 גמי כגסנ:יס וממי)6 גוטפין דין רק מעיין דין יו 61יןסמעיין
 ועיין %ס נוטפין דין וסמיס כמעיין מכמ 163 ד)6גיון
 כי"6 כרמ"6 פסק נ' ס"ק ו3ס"ע פוס)יס יס ר"6 ס"טור
 כמיס 3סער לס3"6 ועיין סק") ס"ך ועיין ססוכס"ך
1ד1"ק.

 )6מר 6מנס המעיין מן גפסקין 3היוחן (ה כ)רהנה
 המעיין מכח סו3 וי3ו6ו )המעיין סו3מיתח3רו

 כיון כ3חח)ה מגמין דין צהו והוי סונ נימ6 )66מ6י
 לדוק ר' סהעיד מליגו ו63מח )ו ה)ך מ)ף ככרספסו)ן

 מעיין )זין סמ(רו עציהס ה(ומ)ין יר3ו ס6ס הנועפיןע)
 (01)ין פסו) ד)עגין גתכ הגפס 3עצ 3ספרוהר6כ"ד

 רק כסר מח,ה ע) ממלה 6כ) גוטפין רכו דוק6כע"
 מיס )"ה דחו פסו) מע"מ 6ף מייס מיס ד3עינןכזנ
 6יסוריס מס6ר דמ"ם עציו הקסו ההמפרסיסמייס
 והט"( ח3ור מטעס 6ל6 ס3חורה רו3 כס6ר ע!סק6תיגן ניטוי )וטעס )16 ד63)ות ונר6ה ע"ס כיתר לו3ד3עינן
 סה61 מעיין דמקו6ות גפ"ה תנן דגהדי6 עודהקסה
 6גוטפין ק6י חה סה" כמו הו6 הרי והמסיכו כגד)מסוך
 ע"ס. הר"ן 3סס 3"י כמ"ס המעיין נופרוגה

 3יטו) 67ין סו6 נרוכ 3יע31 דמטעס )ומר 6"6דע"ס
 מ6ה מ"ה פ"ט חרומות גמסגה ועיין3ממו3ר

 (רעו ס6ין 3דכר 36) וכו' מו)ין ס) ו6חת תרומר. סן)גגה
 תרומס ס) ו6חת חו)ין מן מ6ה 6פי)1כ)ה

 כו"
 6סורין

 מן והו6 ומ6ה כ6' עו)ה הקרקע ס6ין )פי הרע"3ופי'
 ו3גיטין ער)ס ס) גטיעה פ"6 מ"י עלצה ועייןסחוספת6

 וסיגו וי") י)קט )6 (ה הרי כן"ה סס וכרס"י ע"3נ"ד

 ו6ינס ס6כ 36ף 6סי' כ16כיס 03 ס0טי)ו ומקו0טעמ6
 געסלח 1)6 תיחי מהיכי ו)כ6ורה זויעה מטעסגססית
 הו)כין ונגס"ח הס ס6ו3ין דרונ6 רוג6 דס"סגיון
 הס פסו)ין מיס ס0רו3 6מר דנ(רטו ג"מ ומ6י כרוג6מר
 3טו, ו6ין מ3ור מטעס כי6 ד(ריעס מסוס הטעסוע"ג

 ודו"ק. והר6"ס רס"י גסס )עי) סה63חי וגמו3ממו3ר
 זה 6ין ככ"ס מטהר 6ינו דמקוה יה6 ~מרדנלע"ך

 סגי גר3יעית צכ)יס דכ6מת סנ:יס געלספסו)
 כליס 3ו להט3ל ומקוה ר3יעיח  וגעלו קווס)היינו
 ס"6 מקו6ות ה)' ו3ר6"ס )"מ ד' נויניס ג' גפ'ועיין
 6סמכת6 3מ"ס והמקוה ככ"ס מטהר מעיין 6ן סדרסוסמה

 )ט3י)ת כ)י הנפס ג3ע) הר36"ן ו(") הו6כע)מ6
 ג6מד כו,ן )הטנען סיוכ)1 גוי סהן 3מה דיהכ)יס
 הה)כה מן ונגורוח ממטין 13 )וטני)ין 3)3ך גרכיעיח61פי'
 )כ) עי)ה טני)ה ס6ין ו6מיו מכמיס 6ותה סכט)ו6)6

 הינרי ה3י6ו וכו' 3נ(יר 6ית6 והכי מנו"ס 3פמוחד3ר
 כסיעור מסרון דרק גמל6 כנ")( מק61וח כה)'ממויות
 3כ"ס מטהר ומעיין מ"ס ד3עיגן ה)גה הי6 דגןהו6
 והגין טסור 13 גט3) ססגוף ,נ:ן כ) רק מיעור לריך)6
 ור"י סנומה ור3ינו וכר36"ד פ"ד כה"נ: כרמ3"סס")
 ("ן והר"י והר6"ס גד3ר מסחפק והיר6יס (רוע6ור

 ו3ן"מ יו"ט 3מעדני ועיין ת"3 6)ף סי' ג6גור ועייןמו)קיס
 ג6; ד6ין )חוס יס ה,ומ)ין ע) גוטפין כסרכו והנהסס
 ו(מי)תן המעיין גח פסק כ3ר די)מ6 והיינו ג)),ומ)ין
 61"כ ס3ו הגוטפין מר3ו רק הי6 כמעיין מכח)16

 ע!תה 1)6 כמיס געלס פסו) סהו6 3נוטפין טו3ןכסטו3)
 סמימיו מעיין מס6"כ כ% ט3) כן6 והוי טני)ה)1

 וד6י התס סמעיין 3מקוס ס6וכין ע)יו וכר3ומועעיס
 מנ~עיין פסו) כ6ן ו6ין 3כ"ס 3ו סטו3)ין מטיין מי )ן6ית
 נפס) 6ינו סו3 סיעור )ן ד6חץ וכיון המיס געלסגופיה
 הנ:עיין ונ:י מ"ס 3ה סיס צ6מר מקוה כמו3ס6וגין
 ס6גו מיס קורטוכ 31כ) וגתער3ו הס6ונין כמיסנחמכרו
 ג6מת קורטו3 ד3כ) המעיין מי דהס 6מרינן ע)יודנין
 3כ"ס ומטהר כעי:ן צ6 מעיין 3מי וסיעור מעיין ):ייס
 גכ"ס. דמטהר מעיין דין )ו יסו)כ!
 החס ה,ומ)ין ען גוטפין רנו וסמה גמסכיס כסהסנ:רמ

 וכמו וגנ") הנוטיין גח פסק די)מ6 )חום יסג3ר

 הו6 המעיין כמ ספסק כיון דהעעססכת3תי
 ע"כ 6ז הרו3 הס סס(וח)ין דעד נותגח והס3ר36נוטפין הפס"

 6מ:ס הנוחגנר, כמעיין והו6 המעיין מכמ 63הג3יעה
 הגוטפין מכח 63 סנ3יעה עיקר 6( הרו3 הסכסהגוטפין

 מיוס3ת וממי)6 ודו"ק וה ע, מעיד והמוס ממחגכריןוהס
 ו)ענין כמקום דיגו (ומ)ין דלענין ומ"ס (") הר"ןקוסית
 יו65 ו6יגו מ6י קטן דהמעיין דכיון כמעיין וינוג"ס
 ו6פי)ו )1 מעיין דין 3מקומו סה61 ג"( )כן מגוחוהמולה
 )מעיין וגתמ3רו סג(רטו כיון 3כ"ס מטסר ס6ו3ין ע)יורכו
 ג6ה סזחי)ה ד6ין כיון כמקוס דיגו זומלין )עגין6מנס



הלכות ח"ב התשובותמףורמשנה1
 דעת )פי ו3סרע וכנ") מ6ד קטן דסמעיין כמעייןמכמ

 כיורדיס ס0מי0 סכתכ ג"ו 3ס"ק סם"ך ככי6ו0ר6כ"ד
 וכן 0ר6סוגיס מן יוחר ל)6ת קרוכיס 63מרונסל3ור
 סכ"ג 61"ג סג"י סס3י6ו הר36"ד עג"ן וכו'סגיגו
 ל6ו ס6מרוגיס מיס דלמ6 חייסיגן מועטין סמימיו3מעיין
 ו)כן כל) מעיין מי ג6ן 61ין ))6ח קרו3יס סהסגיון
 3נועיין ע)יו סר3ו ג"( 6מנס כמקוה דיגו (וח)ין)עגין
 סרוכ6 3ין סרמ3"ס ממלק וספיר 3כ"ס לעכר כמעייןדיגו
 ו6ינן נמסכיס כס 16 ס)ועסרין הנועיין 3ע,ס הו066

 מקומות ו6ותן כנ") 3מסנס ספיי לסיטתו וסר6כ"דמטהרין
 יין מחמלס 3ו זוח)ין היו 1)6 סגוטפין לי3וי מחמתס(וח)ין
 ר6טונה יו,6ין 63מרוגס יורוין סהמיס דכיון )הסמקוס
 ווו"ק. כ)) נתערנו )6 והכ"נ6פסר
 כו6 ס(ריעס דטעס סכח3חי )וכ כפי )ומר יםעוך

 גח3ו לזס ו0עעס 3נומו3ר 3יטו) ו6ין מכורמעטס
 ממלה ע) כמח)ה ק3וט וכל ה61 וק3וע נומוסס6חרוניס

 מנוקוס כסגיטל 6מנס ק3יטתו נמקוס טהו6 ג(מן כ"זוהנכ
 כ"ז המעיין 1)כן 3יטו) 3ו טייך סו3 ונחער3ק3יעתו
 עדיין ס6ו3ין רו3 נפלו וטס המעיין געלס נמקומוסהו6
 נוסרי"ק כקומית ס6ו3ין 3ר31 3ט) 1)6 כו6 קנועהנועיין
 ט3סעח כיון סנתערגו 3(ומלין 36) דנוי כמע"מ ק3ועדכ)

 3רו3 ונתער13 ק3יעחס ממקוס כמיס געקרו ג3רכזמילה
 ר31 דיני כן כמו מיס 3רוכ נת3ט)ו גוטפין 16ס316ין
 נוטהריס ו6ין ("ן סרמ3"ס דייק ו)כן נוהרי"קוכקוסיח
 וכנ"ן 3רו3 3ט) ד3גמסכין 3גקוין 6)6 סנמסכיןגמי0
 גיומי מפ)י ספי' מה סרמ3"ס פיי )יסכ גלע"רונה6
 ו(ה זומ)ין יה6 ס)6 סמיס להקוות כדי ("ל ופ"חטרי
 )ומר 6פסר מגח3תי ))ס 1לפי ס3"י כ3י6ו מחווטפ"
 טכ3ר ו6פסר סמעיין מן רמוק ססי' דכיון כווגתודזסו
 6ינו וסו3 גועפין 3רו3 מנח3ט) 16 0מטיין כחכלה
 ודו"ק הנויס )סקוות מפ,י טסס 1)כן גזומליןמטהר
 ר"3. סי' יו"ר 3ח"סועיין

 ומעיין דכיון מסרי"ק קוסית ליס3 נ)ע"ד ג'באופן
 5ריך דל8 וכיון סיעור לרין )6 6"כ ככ"ם)וטהר

 מ"ג פ"ג 3ערלה ועיין 3רו3 גיטו) כיס סייך ל6סימור
 )6)ור 1)6 סרמ3"0 וכחג ססן ככ) מקוסיןו3נווקדטין

 פייס 3סוס סיעור סכתו3 נסס )חן ם)6 לפי חעלה3,ו
 3ר"ם ועיין יקיר ר' נסס ס"מ דף ע"( חוס' ועייןע"כ
 דמעיין וכיון מס"ג פ"ד סמ)ך ונסטר יוס דע3ול3פ"3
 3רונ6 3ם) ל6 ממי)6 טיעור 3עינן 1)6 3ג"סמטסר
 6וחן ועת 6י הנ") מסרי"ק קוסחש טפירומיומ3ח
 וק").0פוסקיס
 סרכו ס(וח)ין על לדוק ר' דכטןר 60 ס63חי כ3רההבה

 רמם סקס0 ז"ל ו0ר"ן כסרין סהן היועפיןע)
 נסמיס מי 6מת דטפס ס"ד ד6עו לדוק ר'6סמעען
 יסיססול

 ל6סמעינן 6חי דר"5 וכת3 ע"ם וכו' סגדוי
 טגוטפין 5ירוף ע"י וק 5עכ% כמיעור 3~מלין 6ין61פ"

 סדנר )סם3יר ונריס ע"ם סרו3 כסס(ומ)ין מסגיג"כ
 נועפין וי"ט (וח)ין ס6ס כ"6 רק לנו 6ין ד6סייכך

 מס)ימין 0נועפין ורק הסיעור מן מסר )כ16רסו6"ג
 סיס כיון מ"מ 3זומ)ין מעסרין 6ינן וסנוטפיןלסיעול
 6מרינן 1)6 הרו3 6חר גגרר סנויטוט (וח)ין רו3כ6ן

 הן)1 סנויס דג6מח כיון והטעס כ6ן ים טיעורוחסרון
 גופו כן )ע3, ד3עינן סי6 דס)כס רק 3כ"םנוטהרין
 כ6ן סיס כיון 61"כ נויס 3כ"ס 6פמר 6י ו,ס 6חחנכת
 מכח ורק 3כ"ם דנוטהרין 3זומלין לטסר כטריס מיסרוג

 )ט3ול ליס 6"6 6מח 3כת גופו כל )ע3ו) דלריךהכלכס
 6מרינן ס)כס ו)עגין הגוטפין מיטוט )ירוף ע"יכ"6
 כסריס רו3 כ6ן סים כיון )ט%3 ונוותר ככולורו63
 (וח)ין סוין ד3עלס 6ף הזומלין ע) נוטפין ר3ו 6י6מיס
 ה6דס ס6ין מס מסרון כ6ן ים סרי מ"מ 3כ"סמטכרין
 ר3ו ע"י גם)ס סמסרון 6וחו ע"כ ו6"כ 3ג"ם )ט13ליכ1ל

 טעם6ו מקוה סוי וממיל6 רונ6 כוי וסגוטפיןכנוטפין
 נמיס כסן )ע13ל סיכול הסיטור ונם)ס פסו)ין )ויס3רוכ

 נכון (ה כי סיטנ יעיין 3כן )ט3ו) 6סור %כןפסו)יס
 וכה6 3כחג. יוחר הטגין להטעיס )י 6פסר 6ירק

 גין דמילק מס סרנו3"ס 3ד3רי פסוטס 3ורך יומר6פטר
 ודו"ק וכג") הטיטור חסר לנועיין מון 6מגס מקוס דין)ים והוי מנור הוי גופיס ד3מעיין למעיין למון גופיסמעיין
 ככר מפרסיס םק,ת דר6יתי כיון 3(ס קלרתי כיסיטנ
 ודו"ק. סנוה ו63ור סלוי ר"מ 3מיווטי ועיין אה כעיןסירסו

 מסרי"ק קומית )ייס3 סכח3 ו"מ סי' יו"ד 3ח"סוראיתי
 קוסי' זס ד6ין נוד6וריית6 פסו)ין וגוטפין("ל

 3ספק6 6פיי הממירו ססחגמיס מליגו פעמיס דכמסכ"כ
 סס6ריך. מס ע"סדרכנן

 הסימל
 הרמ3"ס יסגס מהרי"ק קוסי' 3ימו3 )ענ"ו סגר6הדמה

 ספק 1(") כתכ ה"3 סטומ6ס 6נות נוכיפי"ד
 טגפ)ו ס16נין מיס )וגין ס)סכ כילו למקוס ס316יןמיס

 ספק נפלו ו6פ" נפ)ו )6 ספק נפלו ספק פסלוכו)מקוכ
 סמקוס והרי טסור ספיקו נסס 6ין 16 סיעור גהסיס

 טסרוח ולעס1ח (ס 3מקוס לטכו) לו מורין 61יןנכסרוחו
 וכח3 ע"כ טסורוח טסרותיו ועסס ט3ל 061)כחמ)ה
 3תוספת6 וכו' מורין ו6ין ומ"ס וכו' מיס ספקנכ"מ

 וסו3ר מק61ות גגי יוסי ר' כן 6מר פ"כדמק61וח
 ס6יןר3יגו

 מו"
 וסנו"ל )זס. סדין סכ61 סו3ר וגס ע)יו

 ר3יגו סכח3 ודע וכתכ 0ר3ס כ6ריך ה"1 מ0"מ3פ"י
 ד6מריגן מססי6 כ1,י16 (ס טדין נ"ל ו0יי וכוי פי"דריס
 סו6 טכור נרה"ר טומ6ס דספק ע"3 ל"1 דע"(גפ"3
 וכור0 יוע(ר נ! יוסי ר' ס63 עד כן מורין ו6ין0)כס
 6סן יאי וף אמש 6חי דכי 0חס ו6מרען5היתר



הלכות ח"ב ההשובוהמרורמשנה
 ר3יגו פסק וכן טני)ו (י)ו דגהר6 3סקעח6 מי6 ה6)הו

 טסור 3ר"ס טומ6כ טספק ו6ע"פ ו(") מה6"ס3פט"1
 06 ספסי 3כך 6ין ט3)ה 06 6ומריס )ם6ו)כס63
 סרי טהרוח ועסכ ט3) )6 61ס מס31מ ,ה כריטנ)
 ע"כ. טסור ר"ה סספק טהורות6)1

 מורין 61ין נקט ג6 רס"ר דנ3י ו0גר6ס סס עייוכתב
 הו6 06 )ס6ו) 63 ד6ס פסיט6 דהחסמסוס

 דה6 יוע(ר גן יו0י דר' כעדותו דקיי") )ו מוריןטהור
 3כך 6ין ט3)ח 06 )ו ס5ומריס 6)6 33מירת6 )כחגי

 )טרוף 6תי ד)מ6 )ו יורו נ6 ס05 ךמי)ח6 וטעמ6הפ0ד
 ס6ומרין 6)6 כיחר )ו מורין ומס"ה 3הס סגגעטסרוח

 )ס6ו) סכ6 ככ6 36) הפסד 3כך 6ין יטנו) ס6ס)ו
 מסוס כ(ה 3מקוס )ט13) )ו מורין ס6ין כחכ הטהרהע)
 חססו ג6 )טתיד ועי סע3ר מה ע) מורכ6 גפיקד,6
 סיט13) עד גטהלות יגע טן6 פסיע6 )ו מורין ט6יןוכיון
 כו6 טמ6 דה6 מורכ6 נפק6 )6 3טהרוח יגע 6106ף
 )כ)ן 0ד3ר 63 דככר היכ6 3ין )מ)ק דיט ועוד3וד6י
 ספק )טהר ככחוכ ג(ירח הי6 כך )ו מורין דהחסספק
 פסיט6 ספק )כ,) הד3ר כ6 )6 וטויין היכ6 6כ)וה
 ט"כ. פסוט כו6 (ה ומי)וק ספק )כן) סיכגס )ו מוריןס6ין
 סס סכח3 הכי מסמע )6 וטהרוח פ"ה מהר"סאמנם
 ס"ט )יה )יח דר"ע הכ6 מסמע 1(") מטמ6 ר.ע3ו"0
 ך3עסס וי"ן וכוי יוסי ר' וכן ע0ור 0פיקוכרכ"ר
 טהור ספיקו הר3יס ו3רסות ור"י ר"ט מוויטהרות
 גטמ6יס 06 חקגם )הס ד6ין כיון ספיק6 3הד66פי'
 סמ6 וה(6ה ט3י)ה )ה,ריכו ונוחנוירי דפ)יני הו66)6
 דמטסרי )ר3גן ד6פי' סגיטנו6 הדכר יח3רר מהר 6וכיו0
 יוע(ר כן יוסי ג3י ))"(( מעמיךין 6ין 3פ' 6מריה6

 ו6ין ה)כה יומגן ר' ו6מר )הס החיר נרה"רדס"ט
 מי6 60 )הס 6מל דר"י )קמיה 6חי וכי כןמורין
 חקגח6 )יה ד6יח ג3ר6 )ג3י וסייגו ט3י)ו (י)ו3גהר6
 נודע י6ס 61יפסר כן מורין טהרוח עסה 36)3ט3י)ה

 טוסה ה" 6ס סטהרות סעסה קודס 03פק ס0ו6)ו
 נר6ס והרי ע"ס. וכו' ור"י )ר"ע טמ6ות כן 6ה"כהטכרוח
 %3 05 3רכ"ר עומ%ס 3ססק ר%פי' ס"ל  רסר"ט)הוי6
 3יסר מיס סרי לו %ומריס %ל6 כן לו מורין %יןלכיול
 רנוטסרי ו3נן ו%פי'  סס ~רי6 סכה3 וכמו ע3ולזיל
 %ספק גס ק5י מורין ו%ין רסלכס דש"ל ויריס ט3ילוזילי 3יכרי מי% כרי להן %מר ע%י דר' לקמיס %תי וכיוכו'

 תקיס ליס ד%ית גנר% לגני וסיעו מרכת3 ועוו3רס"ר

3ט3י~
 לסרי% גמי מטמע כן מורין  טסרות פפס 36ל

 כת3 וכן כן מורין %ין 3רס"ר ס"ט %ף ור%י31ג3ר%
 יריס כלכך ו1"ל ור"ע 3ר"ס לכרי% 1"ל סר%"םסס

 ספיק% 3תר יפי'  ר3רכ"ר ור"י ר"מ מווי טסרותר3פסס
  טסהמ 4כ רייס 3ג3רי 3%לטסור

 3ט3י~
 מממירי

לכ)ריכו
 פ3י~

 מיטמ% י:נרר זמן 6סר סמם וכ%1כ

 ע"ס וכו' עומוין 5ין 3פ' 6מרען  ומטסרין ר3גןו%פיי
 13כ. סרגיס סלי 1"ל 5מ"לה"ע

  יורו ל% טיס דמילת% טעמי 1"ל סמ"ל וכת3ויוא
  06 3כ0 טיגע  טירוח  לננסרף 5תי  וילמ6)1

 י))ו6 והר6"ס הר"ס כדעח מסס6 6יכ6 גמי )ויווו
 וי6כן 3טכור ע)מו יח(יק והו6 סנטננ6 יחנרר (מן)6מר
 טהור סהו6 יס3ור והו6 דגריס ס6ר יטנו6 16חרומה
 לעתיר על גם )חוס יס ונומין6 )מפרע טמ6 סכ)וגמ)6

 כלל למוס %ין לעחיר רפל 1"ל יו% סכת3 כננוורלי
 ס5ין כיון יעתיר על חטסו רלי 1"ל כמ"ל סכח3 מסגס

 3ור%י סו% טמ6 סרי יגע ו%ס יגע סל% פסיטי לומורין
 רנפק "יפסר רעויין ל"ע לע:"ר מור%3 מי:יס :פיקול5

 כמקוכ י,כ יח"כ רט3ל ייכי וכגון מור%3מעיי
 הטילכ ל6מר ייחן זו וט3ילס 3ו יט3ול מלי לוטימרו
 כיון וריי 3טמ% עלנוו וסחזיק ע3ילכ טכלחו טייןוסנר
 3טירוח לגע וימ"כ מקוס  53ותו  לע3ול לו מוריןר%ין

 טיור כוי ו3ימת וסרפן 3טמ6 ג"כ  %ותסוסתזיק
 ט3ילס  קורס יפיי כן מורין סיין  3מס מור3כ מיניונפית
 למוס יט וירי מטטו ל% לעתיר דעל כת3 ס%יך61"כ
 סס ימניי רלגן וייססר ורו"ק מורנס מינימ ר:פיקכ:"ל
  קטס. ס:"ל מ"נו כי"ל לכקסות טיס רירכ ססייימילוק
 פליג  רירמ3"ס ס"ל סימ"ל לומר רייפםר %מתי1ן

 וי)6 כן )ו ))ורין  6ין ו3רי"ר וס"ל ור%"סיר"ט
 הרמ3"ס 3ד3רי מפורס סד3ר ד6ין כיון 6מגסכו~תייהו
 ולמס מפסיין )5 3נוחלוקת  ו6פוטי )כ))6 הדריגן)מ)ק
 לזכ. ככרת טומ 3לי כלייכו פליג וסרמ3"םי%מר
 יו% מסתפק ט6:י מס 6ך  1"ל המ")  ס0 כתנעור

 נ"ר לו יימרו 5ס  וטיל ו63 וה 3נוקוה טנ)06
 טומ%ס רססק רומיש סססו 3כך %ין וט3לח תזרת%ס

 ורס"ר כס"ט דרייק% נר,ס ר3עו כח3ו ומרלי3רה"ר

 ספק )טסר הי6 הכתו3 סג(ירח  6ף נוי"ת ספקרסוי
 36) הפ0ו 3כך 6ין ט3)ת 06 )ו 16מריס מ"מ(ה
 36ן )ו מורין 6ין )ספק )סכגס 63 ט06 גהי דר3גןספק
 6ומריס ו6ין 6חה טהור )1 6ומרי0 כספק געטס כ3ר06
 ספק ל%3ר כטיי  פט"ו 3ריס סר3יגו 11ה סיט3ו))1

 וטעמ6 לו  %ונורי0 מס לטיול 3י %ס כלל הזכיר ל%ר"ס
 שפק וסוי  ס3י קודס 0פק )כ)) ג6 כ3ר דכח0דמי)ח6
 וכרכתי3גירר3:ן

 ע"ם. ע"כ
 הי"6 )ה3ין ,כיתי סן6 סקייסיס ו3ייו )1)6 3יהוגם

 16מריס )ס6.) 63 6ס 6עפ"כ ט3) סכ3ר 6ףדיד6י
 וסר6"ס הר"ס ומטעס הפסד 3כך 6ין וט3)ח מ(רת 06)1

 הד3ל דיח3רל מסוס 6י הטעס ספי' ע)ס ק6תיג6כג")
 ד3עסס מטעס 6י ם6ו3ין סהיו סית3רר 6פסר ה"ג)6"(
 )יס 6יח ו3גנר6 גטמ6ו 06 תקנכ )הס 6יןטהרות
 1יח(1ל גטכי)ס חקגס )יס 6ית כ6 כ"ג 3עני)כחקנס



הלכות ח"ב התשובאמיורמשנהש
 )פי נ)ע"ד כי' כן מדר3גן רק כוי סס6ו3ין 6ףויטכו)
 כנ"נ וסר6"ס כר"ם7עח

 סר36"ד 3סס סס כככי6 מס )יס3 3י 6פסר כי'דבהא
 סכן הרמכ"ס ךכרי ען סכחכ דכרכות פ"י(")

 מיס )1 יס 06 (כ כג ו6ס טר.ור ידיס כעכרותספק
 ע"ס הספק מן ע5מן וכו)6 רמון קוס )ו 6ומריס)רמון
 ר6י' הני6 1)6 גן ס") )6 דהרמכ"ס כתכ (")והננ")
 כי' ו6דרכה ג)) ר6י' 6ין )די7י מהכ6 6מגס)דנריו
 סר"ס ומועח גה6 )יס מווה דהרמכ"ס )ומר"יפסר
 ("ן. הר6כ"י )סיטח סיעח6 )כ6ורה גר6ס טנ"פוהר6"ם
 ס"6 הטומ6ה 6נות מהן' פי"ט 3מ") מ65תישוב

 כזכריו כר3ס מס וה6ריך הג") הר"ס י3ריסס3י6
 גס נעונ"ה )ה3ינס  (כיתי ו)6 גל"ע הק' סדכריו ו)פי("),
 וךע וכו' כסרן וכן ר3ינו 1))"ס : ו(") כ6ן 6ניגס )כןסס

 הן והלפרדע וכםרן ס3י)ין סגי 7הייגו ה)גו 3גוח7מתי
 טהור 6מן ס3י)ין 3' ד6מר )ר"ע ו6פי' מככ)מסכמות
 ה,ך מכ0 כ6י(ה יווע ו6ינו מהס 63מד וה)ך טמ6ו6מד
 יספק כמגע ומווה כסכי3 ר"ע ע) דמו)ק יוסי ר' וגן7טמ6
 מהכ) מסכמות הס ה~ו )וסניוח מ"מ עמ6 כר"המגע
 )ה,ריכו ומממיריס נגגרי 6)6 ור"י ר"ע ק6מר )6יע"כ
 סהסכין הד3ר יתכרר )ממר 16 היו0 סמ6 וה(6הע3י)ה
 תקגה )ה0 ד6ין טסרות 3עסכ 36) טמ6 הי'סה)ן
 וכ"כ טסור נרה"ר וספיקס מוייס כ"ע נעמ6ו06

 הייגו ומטהרין מכמיס ו)פ"( יעכרות פ"ה 3ר'הל"ס
 דע"( 3פ"3 ד6מרינן וכ6 תקגת6 )הו 67יח ג3ר66פי'
 6)יכ6 6פי' סו6 וכו' יג6י דר' )קמיס 6חי גי )"(ע%

 יג6י ר' )הס 6ומר הי' ע)ס ןסן דנוטהריסימכמיס
 סכתכ 6)1 מה' 3פי"ד לכינו מד3רי גר6ה וכן טכי)ו(י)ו

 ונומ)וקת הפס7 3כך 6ין טנ)ת 6ס )ו 6ומרי0 )ס6ו)כסיכ6
 ו)מגמיס 6תה טמ6 )ו 6ומרי0 ו)ר"ע כו6 ומכנוי0ר"ע

 ס6חה 6ף )1 6ומריס ו6פ"ה 6חה טהור )61ומריס
 ע"ס. וכו' הפסר 3כך 6ין ט3)ת 6סטכור
 (") 6דכריו )עיי סהקסיתי )וה )ייסכ יס )כ6ורהונ:ו,א

 מור3ה מיגיה נפיק ד)6 )עתיד ע3 מססוו)6

 6מנס הג") גליור מירכה מיגיה גפיק דעכ"פו0קסיתי
 61"כ 6תה טהור )ו 16מריס י)מכמיס כ6ן טפירס)פי

 כסרה כ6מח המקוה 1(1 טהור טהו6 16ת1מוויעין

 קוסיתי מ"מ פטוט ו(ה מור3ה מיגיכ דגפיק 61"6כי"
 קנרתי. כי וןו"ק עומדח גמקומהססניה
 ממק61ות כפ"י ספי )סיטחו כ6ן 6(י) דהמ") גר6הדד,נה

 )גנר6 13ד6י 1)כן ר"י ם) כעוותו ס")7הרמ3"ס
 טהור טהו6 )ומורין

 וכו)עיי
 (ה סה3י6 מס 6מגס

 דגס דס") ומסמע (") כר"ט דנרי סהכי6 6מרהפילוס
 )ס6ו) 63 ד6ס היינו )וטהרין דמכמי0 דמה ס")הר"ס
 סהרי גן )ומר הו6 חימ6 ד3ר הו6 דעהור )רמורין
 למטהרי ר3גן 61פי)ו סכח3 (ה היפך כחכ ססהר"ס
 נרה"ר דס"ט יוע,ר 3ן יוסי ג3י 6"ע 3פ' 6מריגןה6

 6תי וכי כן מורין 61ין היגס ו"י ו6מו 3הסכתיו
 )ר"ם וס") כרי וכו' מי6 הלי )סן 6מו וו"י3קמיס
 עכרות 3עסה רק מולין ד6ין ס") דמטסרי וגנןו6פי'
 תימס 61"ג )עי) דכריסס ככ6חי כר6"ס גתכ וגןמורין
 ("נ גוד3ריהס ד3ריו סיפך סגתכ6מ"ל

 )קמיכ 6חי וכי וס6י (") 03מ") יס"3 )ימידאפשר
 יומגן 6ר' פ)יג מי6 הרי )כן 6מר ינ6ידר'

 כו6 זטסור ו6מרינן ס") יג6י ור' גן מורין 6יןוס")
 ככך 6ין טכ)ת 06 וגעין וגו' מי6 סרי )ו 6ומריןרק

 )עג"ך נו"מ ווו"ק. ע"ס )עי) מ)מונו מסמע וכ!הפסד

 נסופן כתכו סכוי הכי מסנוע )6 והר6"ס הו"סמוכוי
 מורין 6ין )עו)ס וכגכר6 מסננע מורין עהרות נעסו36)
 מורין נה6 ירק "36)" )יסג6 מסמע 7ככי )ר"י6פי'
 ודו"ק. ר"י יכרי סהגי6 )5מר (ה מ3י6 וכחס 63מיו)6
 רק סס הר"ס 7נוי ה3י6 )6 דכמ") )ומוק יסדעדך

 ס" )6 מ"מ טהור 3ר"כ ךס' מודי דג"ע6ריס6
 מורין 61ין (") רס"י פי' מהנ" ו)קמן מ(ס )סתוק)יה
 ודכרי ע"ט כוותי' פי' זי6 כר"ם י3רי גס )הכי6 )1הי'

 6יגגי כי געת יכו) ם6יגני מה )עג"ד כעת 5"עהמ"3
 כגרוני גחומ הרופ6 עסה והיוס )"ע ה3רי6ותכקו
 כו3רי 6עיין עוד וכ)"ג רפו6ה )י יס)מ מומסורופ6
 הג").המ")
 )הרמ3"ס מגיגו עכ"פ קלת מממילחי י65תי כי )ייי!נחזור

 )הקן טספקס 6ף ם6וכין דמיס יול6 מפורס("ן
 הר"ם ס"ן והגין גהס )ע13) )נחמ)ה נוורין 6יןמ"מ

 גס6 טנ) כ3ר כ6ס רק (") פוסקיס וס6רוכר6"ס
 ס") והמ") )ניס הרי )1 ן16מרי0 ג"כ גר6ה)ענ"ד
 ועחי 3ט)ה 67131י נויס ה6 6מרינן )6 טכ) ככרד6ס

 ר6יות )י ס6ין ו3פרט )הק) 6ף  יעחו גגדהק)רה
 כחכתי ו)6 גגוו ר6סו יק) מי (") דכריו היפךמוכרמות

 פ)פו). דרךרק
 דכרי סה3י6 ה"מ 3סעה"מ ור6יחי כספריסוב:ינורזי

 סדכר מל6תי סוכ 1(") וכחכ הג")המ")
 63 וככר סיכ6 נין )מ)ק ויס ' נר6ה ועוד וכו'מפורס
 הכחוכ ג(ירח כי6 וכן )ו מורין והחס ס' )כ))סוכר
 ממס )דכר ר6י' מג6תי ו6נכי וגו' 6ג, (ה ספק)טהר
 הרס3"6 כתכ ומ"מ ו(") ה"ג סגת מה' 3פכ"( ה"הסכתכ
 6סור )כתמי% נינסה ססמסוח כין סהו6 סמי(")
 ע"כ כיחו מ(קח )ו סיס )פי מעסרה )מע)ה 6פי)ו)65ת
 מסוס מוחר מעטרס )מע% דס)יגה ד6ע"ג מ613רכרי
 כרורה ר6י' 1(1 %"0 %כנס )1 6ין 6פ"ס ס"דזהוי
 גפסיטות סכ"כ ככורות מה' ע5מו )הרכ מ65חיוכן

 סרגיט "6 ע"ם, מה"ע כפ"ו ה"ה ממ"ס ס6יוה3י6
 כנ"). ע)יו טקסה מהג"כ

 63 ד6ס נהי דכריו 3סוף המ") סכת3 כמסאמבם
 0ג") )ר.רכ ר6יחי וכו' יו מורין 6ין יספק)הכגס

 ע"6 )"1 עירוכין החוס' מוגרי )יכריו ר6י'סה3י6



הלכות ח"ב התשובותמדורמשנה
 עהרות 6פעו מעמ6 ל"י דה6 י6"ח ח") גמקוס7"כ
 ר"נו 6פי' טכו) (י) )יה ד6מרינן ד)עגין כסן גגע06
 גימ6 6ור3ה 61"כ 3רס"ר ס"ט גכי מד6מר'מודס
 6מרען )6 הכ6 כי כס"ד וי") מ(קחן ע) טהרות16קי
 עסרוח 6כ) טכי)ה כעי 6י 6גנר6 ופ)יגי )ר"מ טכו)זע

 וקחגי מקו16ח כמס' 6יח6 וכן מטמ6ין ד)6 ר"ימודס
 עכ"ן, טהור 6חריס )טמ6 טמ6 )יטמ6 מס' מטמ6ור"י
 ט"ס טמ6 )יטמ6 סס' סכתכוומכ

 נפ~
 %") גו3ויהס

 )היי6 6ית6 והכי טסור 6מריס ו)עמ6 עמ6 )יטהרסס'
 ו)6 )ר"מ דס") נוינרתסס מכו6ר והרי מקו6ותכמס'
 נרור 6יגגו סוכר כי ודו"ק ס"ס ט3ו) זי) 3ס"ו6מריגן
 כסר"ם ס") רהתוס' לייסכ יכו) וסייחי )ענ"דכ"כ
 ד6מרי' ד)טיין סס סכתכו נומה )ו מורין 6ין ד3ר"הסג")
 גרה"ר. 3ס"ט כך6מריגן )וודה ר"מ 6פי' טכו) (י))יה
 סס 6תוס' טסקסס מס הג"ן עיר31ין 3מסרס"6דעיין

 היע3 ווו"ק סס הם"ס ונג)יון ר6סו3קרני
 ר6יקו )ססעס"מ ננימ ו6פי' רג ל"ע )עג"ן סו3רכי

 כר"מ פסק סרנוכ"ס רסרי 63מח המ") מיוסג61"ג
 ס(ה כ)) ה,כיר )6 6נו6י 5"ע מ"מ ס"1 נמ")כמחכר
 הפוסקיס. מח)וקח (ה )פינר6ס
 כ(ומ)ין ויוטפין ססקמכ מה מכרי"ק דכרי )יסכינב:א

 ד6ף ונל6ס וכג") ד6וריית6 6יסור סוי13ד6י
 06 דייק6 (ה 6מנס ו)קו)6 כוי דר3גן ספיק6טכ6מח

 6נ1 כ(ה ס"ד ד6ית 3מקוה ט3י)ה )6מר )ס6ו)63
 )ענ"ד 3כ6 וגס ה61 טסור )ו ו6ומריס )קו)6כו)כיס
 הפוסקיס ממ)וקח סוי הג"ן )פי ועכ"פ מי6 ה6 )51ומליס
 6' כוונתי ורכגן וחרי )קע6 וד6י סוי דרכנןוכחרי
 כס63 6מגס נדר3גן ספוסקיס ממ)וקח ו6מתסמקוס
 כט3י)ה קודסלס6ו)

 )כחחי~
 )ע3, מקוס 63י(ם

 )ו16מריס 3וד6י
 ד)כחמ~

 מורין ו6ין ס"ד 3עטוח )ו 6ין
 נסס )עע סס63חי וכמו )כחמ)ם כ(ס 3מקוס )ט3ו))1

 3(ומ)ין נוטפין רספק גימ6 06 6ף 61"כהפוסקיס
 י3גחיה דסמו6) 36וס טכיד ספיר 6פ"ס דר3נןסוי

 ימסם כיון דחסרי גיומי ונופלי דניסן 3יומימקו6ות
 ט3י)חו ט3) 6י ז3דיעגל ו6ף ה(ומ)ין עי גוטפין ר3וטמ6
 הכרמ מכ6ן 6ין 61"כ כן מורין 6ין )כחמ)ס מ"מע3י)ס
 )והרי"ק וכסכרת ד6ורייח6 פסו) סוי נוטפין ור3וי)ומר
 )טג"ד. 3רור ו(כסג"ן
 6"ר ר"י ו6מר ד"ד מגוח גמ' );ני) סכ6חי כ3רדו,נה

 מיס )))6החכית
 טנפ~

 מס סטו3ל הגדו) )יס
 יהיי ם)6 )וגין )ס)סה מיימינן טגי)ה לו ע)תכ)6

 6יפסר וד6י דה6 6"6 גרסיגן ד)6 ופי' 6חד3מקוס
 6ח(קתיכ גנר6 דמוקמינן מעוס וטעמ6 וכו' מייסינן6)6
 דמ"ם סקסס טס והכ"מ נומקו6וח פ"ו 3רמ3"סוטיין
 כיוס כל )חוכו ום6כ טסך ד6פיי מ"ס נו סיםממקוס
 כגירסח גרס ור"מ ע"ם חירוליס 3' טס וחיי כמרכו)1

 מייטינן דגרס (") רס"י גירסח )פי ועכ"פ ("לכרמ3"ס

 ס6וכין מיס )ג") מייםינן 61פ"ס יין 1)6 מיסוסחס
 יג") ס") דר"ת סערן חוס' ~ניין מדר3נן רק 3וד6י1(כ
 מקו'ז גסוס י: נולינו ד)6 מו)ק ור"י כ~"ממ"ם
 כ6י 3כי מיימינן נמי כדרכנן ד6פי' )ך סרי 6גור,ועיין
 סטעס ("3 רם"י סכחכ וכמו )סק) סו"ר 6מריגן 1)6גוונ6
 6מ(קתיס גכר6 6וקי לקמן ד6מרינן סו6 סמ6ומסוס
 ר6ף כהנו") ו)5 ג"כ ר6י' נר6כ היה )כ6ורסומכ6ן
 ככל הרי כ6מח 6מנס ו)טנו) )מ(ור מורין סטכ))6מר
 ועוו וכג") כפמוטן 6ינס כגמר6 וד3רי לעי)סירטחי
 )6מר 3סן נגע ד6ס מויו כ"ע לטכרוח דעכ"פ )יקמי6
 פליגי )ג3רי 7ווק6 הו6 מטסור סס"ך 3מקוהמטכ)
 וע"כ טמ6 סככר ד6פי' 6מרו וככי 6ח(קתי' ד6וקיומטעס
 ספירומיס כ) ון6מר מכות כגמ' 3דכרי ל"ע ועדיין דנוי7)6
 ,3חורחו גפ)16ח יר6ני ון' כוריס ע) )כנין (כיתי)6

 סס. 31ע") גרם"ס ועייןהקיוסס.
 סר"ן קומיח )יימנ סכתנ ו"3 סי' יו"ו 3מ"סדראיתי

 6)6 מטסרין כמיס 6ין טמו6) ס6מר6מה
 יומי (1)ת כמנכ דכ) ומסמע 3)3ד תטרי 3יונויפרת
 דיומי ונדריס כמכת )יים3 גדמק וסר"ן מטהרין 6יןחסרי
 דכ) ק6מר תטרי דיומי סיעור6 6)6 ד11ק6 )16חסרי
 )טכו) יכו) 3תסרי דיויס סיעור6 יודע 3גהרה3קי
 סמ"ס וכחג ססיעור מ(ה יוחר גדו) כם6ינו הסגסככ)
 (") ד3ריו ותמליח מס וכ6ריך קלח דומק ןהו6(")

 מ3ט) יס 61ין 3ם) 6יגו מכ"מ כע)מ6 דס")דטמו6)
 )מיסס 6יכ6 הם)ה כ) 61"כ מיס מ3ט) מיס ו6יןדס

 יוחר הנוטסין טר3ו )6 גממיס מי מממת הגסרסיתרכס
 גסמיס חערוכות ע"י הוי הגהר סר3וי 6)6 ה(ומ)יןמן

 וסמו6) 6כוס 36) )וקורו ע) עומר מסגסר כתטרימם6"כ
 3יונוי 6)6 )מימם וליכ6 כטי) דמ3"מ כה)כת6ס")
 ע"ם. וכו' נוטפין ורכודגיסן

 כיט1) ס6י ר6י (") סק' וכריו )סכין (כיחי )6ד2:ען3"1ץ
 )מ"ר 6"כ 3היתר 6יסור כיטו) )ס6ררמי

 נמי וכ"ם פסוייס מיס נויעוט 6פי,ו 3טי) )6מכ"מ
 3מקוה ט6ו3ין מיס מג") פמוח 6פי' ו6"כ 3טי))6

 סמעינן סכ) )וכרי 61נן המקוה 6ת פוס) נמילדיוסו
 מק61ות עיין סמקוה 6ח פוס) 6ין מג") ופמות)הו
 םם) )ויס ג") רכ 6מר סנ") ג' 31מכות כ"1 ומו)יןפ"(
 )מקוס וגפ)ו יין כמר6ס ומר6יהן יין ם) קורעוכלחוכן
 ס") ורכ )יה מיכעי )6 מג' ו6פמות וכו', פס)וסו)6

 ע"כ ע"ג וע"ז ע"כ כ"ט פסמיס עיין 3טי) )6מ3"מ
 ודייק6 וכו' מיס מ)י6ס ח3ית 6"ר ד6ר"י מסועוד
 דטח ו)פי )6 3ע)מ6 נכר6 36) וקיימ6 וק6י הגדו))יס

 )הדי6 דר6ינו כיון כע)נו6 גנהר6 6פי)ו נימום (")הג6ון
 )ו3ריו וחקמה כטל )6 ומכ"נו נויס ח3יח טססנפ)ה
 פוס)ת נויס ס) טיפה וכי ד6"כ (") הריט3"6קוסית
 פסעין הו") דם6ו3ין נ6מר ו6ס ופוסלח. פוס)ת6ס"ג קסיי מ6י )ו3"מ מסוס יסו6 גיון ולמיטתו הגדו)יס



הלכות ח"ב התשובותמהרמשנהש

  3ג"ל  סוסלין  רס5ו3ין  הכמיס נשוו  וכך 5"ם  כויפררננן

  וכר"0  רהוריי0ם סוי רס5ו3ז נימי םי  5מנס3י"כ

 ם"כ נסיל לם ב45ף יפילו מב"ה ום"ל  %פופהיס5"כ

  סמעינן "ל 3נ וינן  כמקוכ ם0  יפטול  פ6ו3ז  קורטו3םפילו
  6מ"כ 3כ סנס4? כסהס פקוכ רלסמויל 5י3יםליס.

 ו6מ6י כסר כולו כיוס  כל נו כטיל ו6פי' ט6כ56ף
 כפוסקין ל6וחן 61"ג נטיל ל6 63לף 6פי' ומנ"מכיון
  וועימיכ רס"י סיע0 וזס כן  ופסקו  3עיל  ל6 מנ"מוס"ל
 מ"ט ועיין כן לומר 6"6 וו6י וזס פטול כ4?מקוכ

  מו6וריית6.  רסייבכ ו"כ ט"ונ"3
 1"ל כה"ס  לר3רי ר6י' פכו0  כנמ' מונרי לימרחאין

 6ל6 כנוול ניס 3ט% מיס סמכיח  6ין נימ0רלפכ

 כיון קפס ל5 נמי  ומנסרי 3עיל  ולם מנ"מ מטעסע"כ
  כס6ונין  סמיס  ענרו  ה%ו  כנר וו5י יהו  3פקוס קייר%

 סגסלו כיון לטנול 6טור יס6 לשלס ניס י6"כ 6יגוש

 לונק לנ' )ריך 6מ6י 61"כ ומנ"מ ס6ונין מיסנסס

 לטכול 6טור טעמ6 כ6י נל16 60 כמסס כל ו4? 6חונמקוס

 פטלח ורנ לסמו6ל 61"כ גחכט6 ל6 סכס6ו3יןכיון

 ס6וכין כסס 0פכו סל6 61"6 כיון למקוכ כימיסכל
 ע"י. קוסיות כמר. 5י יס וסוווכג"ל
 סעמיסלי וק' %נ6ון מכרס"נ ספר נס6לס לייידבש

 כרב  למהו0ני סססינ 3חסונחו ניו"ו ססור6יחי

 מ"ט סערת וכעיקר וו"ל  ליענערמלן  סככן  רו3ר"י

 מטעס סנמו6 טוגת סכנין י3ריו לפי 6סיגו כגסז"ל

 ככר 63מת 6מגס וכו' מקוס למקירחו 6ין ג"כניטול

 סיין ככ6 סעגין  6ין  ר4צנ"ר מקו6וח למט' נמי'כתנתי
 ככ6% רונ6 לרז  סייך רכוי ססיעי םלם 3יטול  לויןכלל

 16 כסרון על מרוככ עומו 6מריגן ממי)ס ולעגקוכמו

 כסר סגן 16 מ%חס מרונס כממחכ כטוכס 16לכיפן

 לוין סעגין סיין כגי ככל ו6טו סטול טכך עלמרוכס
 רכל בירינו  גרול כלל  וסרי ולית6 פסיט6 כ36יטול

 סכ0בנו סני וכל 3יטול כלל  סייך ל5  סייטור רניכרכיכי

 וכמו ככולם רובם עניני 3כל וכן  סהיסור ניכרכדי

 ורונו חומלין נגוטסין כעגין כו6 כן כחס כו6וכעגין

 נרוכ6 חלי' פוסקיס ולכמכ ס6וכין וסטול כ6 וכןככולו

 כחס ופמות מכ"ת סטול ס6ונין ירונ ו6וריית6לעגק

 ני0ר0  ום5יכס וקיי"ל כמסכס לעגין וכן ירנגן 6ל66יגו

 ק6תיגן ניטול מטעס ו%ו ג"ל כגי נכל ורכוי3כמסככ
 מכר"ס מורי נחסו' ומ65תי ככו6 רונו מטעס 6ל6עלס

 ח"ל תסונתו נ%6ע סכתנ ק5"נ טי' מיו"ו י"לפיק

 מכמ ל16 ו(ומ5ין גוטסין ונני 6מיג6 סוי ומסחסיג16ל1ל6

 חרל"כ טי' 16"מ כט"ן סכחנ כמו 6ל6 כו6ניטול

 כמ6ן 56לס יסמיעוט ומעיין מקוכ ככסר וכךכצ("נ
 ומטחסיג6 לו65 כ0ב  ז"ל סמורי ו6ף עיי"סדלית6
 כן כנק סל6 ז") כמ"ס רנו סל כנווו נסנילכו6
 סל6 6ף כססיריס מ6יריס גכוגיס וונריכס ע"פוט'

  ז"5. כונריסס גר6כ מ"מ פכתנתי מכ נכ5כרגיש

 ח"ג י' טי' 3"6 כ% 0ו6"ס נתסונח "יתישוב
 עת נכל נגכרוח לטנול מ)3ימ רני סריהירומס

 סר3ו 6ע"י תסרי ניומי נין גיטן 3יומי נין זמןו3כ5

 6מח מ3רין, מכיסיכ וגכר6 מסוס כזומלין  עלגוטפין

 מכיסי' רימר כסמו5ל  רסיי"ל טמכיגן ו6כ6 כחנסר"ח
 ובעל  גו0רומו0 בעל וכן ר"פ כ0ב ר"0  וכרכרימי3ריך

 מסכ ו0ר' ר"ה  עליו  הולסיס  רניס ם3ל  כפ5ו0כוור
 מרוטג3ורנ מ6יר רנינו כיי וכן ז"ל ו0רמ3"ן ("ל מימת3ר

 וככי ("ל ר"ת פי' מיכריך מכיסיי נכר6 סכחכ6וסר
 כולכ יסני בכל  ננסרו0 לטנול כתיר כן ומתוןסי%ח6
 ו6טור גר6ס ולי כזומלין על גוטפין רנו סמ6 מייסיגןולם

 נסרם ויפר  3ס5 כסמו6ל ק""5 651 נגכרוחלט13ל
 ינככ רספוהל 5ריויכ מריריכ רסליג  כיון  מינריךמכיפי'

 מטכריס סמיס  6ין וימר בס5  %סמעינן ם0םלמעסי
 מכיפי' ונסרם רנכי 3לבר 0סרי 3יומי  סר0  6)6נ(ומלין
 סל  הררלי0 מסוס נזרכ עוברם 3י'  עבוינן ל5מיבריך
 רנוטפין  סעולס י5מר  בנכרו0 לטבול סרינן רייבסמיס
  נתפין  סרו3ן 3נסרו0  סעובליס והץ כיון  3זוהליןפטר.רין

 למטבל  ליכסורי וה0י  מיבריך מכיפי' רנכרי  ירעו1ל6
  מוליו ס(ומלין נסמיס סל  זרס רכיינו  נסמיס סלבהרולי0

  גיגסו.  נופפין רכולן  כזוהלין מפכר ל5  וכנסו כרסל

 יסוו6 לרכ לי' ו6מר 5סמו6ל 6סכמיגן נווג6 ס6יוכי
 רייכם ער עו3רם 0עביר  לם ו6ת נמלי6ל כרכןכלכס
 כ"ס  רף כמפלת 3פוק  וכן  יכ0ובו0 כס"ק 6))0  כסריסרוב
  עונרי 0פניו % וי0 לר"י סמוהל ליי וימרע"3

  סיסער עו
 ריפר סס0ם ככ"נ םי0ם כ"ו  רף נסמכ נמכ נפרקוכן

 כלכס סמו5ל  טסהייס סמו5ל ר3י ו0נם  פפהסמויל
 ריפר סס0ם לרין יין 3פרק וכן  ליסהעינן ם0םלפפסס
 לפפסס כלככ סמוהל מו0ר פמוהל רבי ו0נם  ינ(ורסהו5ל
 0למוום  סימר ל5  5פיי( )ל"ל 0ימר  ויס  להסמעינן505
 רסמוהל ריבוס רכיון  םילפריך רלם וי"ל  כ0ס כרימרככם
  כו0יס  רעבוינן כו6 ופסיט6 מילת6 ט"ל כותיסורכ

 כו0י' טברי  ימוריי  סנך רכל מימרם  3סךלהומרי
  סמימיו פר0 לכו רלי0 כו0יכ  סברי נמי ור3יורבנן
 ריסור נריס לי כולס  יילטריך ל5  סילכך  ור3יססריס
 עכ"ל  ר0סרי מיומי לבר כולי יסני כל 3נכרו0לט3ול
 למגוע ויס כונר לכקל 6ין כן ע5 מרוטעגנערנ,מכר"ס

 קטגיס ססגר.רוח 3זמן 6ל6 כגכרות יטכלו סל6לגסיס
  ז"5. כר6"ס נחסוכת ע"ס ע"כ נסמיס מי כ5ל רכו1ל6

 ם0ם למעסכ כלכס  וסהויל לכוי6 סכחנוחנרשה
 5ס"?  מי3ריך מכיסי' דנסרם רנכיל5סמפינן

  עו3רי 43?  עבוינןל5
  גסמיס סל הרולי0  מסוס נוהמ

  מסר.רין  רנועפין  הפולס יימר 3ס?רו0 לטבול  סרי0ר5י
 ו65 גוסשק סרונן נגכרות סטונ5ין דמד כיון3זומלין

 3מרד5ית 5מטנל 65כסורי ו6תי מיכריך מגיס6 דג0רייועי
 ניגכו. גוססק וכו5ן מחסרי 65 ו0גסו נ0מיס50



יבהלכות ח"ב התשבהזמדומשנה

 לענול דמוחר נימ6 6סי' דנ6מת סד0 עעס פוהצ4*
 סיחר סעולס %מוד 0ל6 נדרס מעעס 6סרו מיסנ6וחן
 0מרי"ק קו0יח ליי0נ י0 0פיר גמי ולס"ז 6מרלמכעס
 מייסיגן 6מ6י מדרנגן רק גועסין ד6י דסק0ס נ"גסג"ל
 6מרח נזירס מ0וס דמיי0יק גימ6 ולפ"ז לסקלדם"ד

 לע% 0כחכחי וכמו סן דעסורין 6ס0ר סעונלין 156דוד6י
 נזומלין מטכרק דגוטפין סעו5ס י6מר 0מ6 מיי0יגןמ"מ
 גועפין דכולן נ0מיס 0ל נמרדליח למענל ל6כ0וריו6חי
 דח0רי כיומי מפ5י לסו עניד ד0מו6ל 6נחם ולכןגיגסו
 ל0מו6ל נין 6יכ6 עעמ8 דס6י 5ריך סי' ל6 0מדיג66ף
 ד6ף ז"5 מסרי"ק קו0יח מיו0נח ו0פיר 65כוסנק
 6פ"ס ד6ורייח6 סוי ל6 גועפין דפסוג גימ6ד6י
 ודו"ק. נזיר5 מעעס מפ5י 5סועניד
 סלכס לר"י 5י' ד6מר מ0מו6ל 0ס 0סכי6 ממסךכ:ן

 כ0ריס רונ ד6יכ6 עד עונד6 חעכיד ל6 ו6חכר"נ
 דכ6מח לעיל 0כחכחי לדכריגו ר6י' גר6ס לכ6ורסוגו',
 גענול 6ומריס 6ין דלכחמלכ רק לעכול יכוליס סיומדיג6
 כ(ס. ודו"ק סו6 עסור ענל ד6ס 6ף כ(סנמקוס

 לכ6ורס דגר6ס ("5 סר6"0 נח0ונח י"6 סי' 0סךע"ן
 גונע מעין 0סו6 נמקוס 0ג60ל כ0מו56דססק

 ממ0ס כמו קנח ממגו רמוק נור וסי' נקיןוגחינ0
 מחמח סמקוס וגחמל6 מכוגסיס מיס ומל6וסונחיס
 ~כ0יר לי גר6ס זכ וכחנ מכוגסין מיס מ6וחןסנךקע
 גמ0ך קרקע גני על לחוכו סמיס סמ0יכו 0ל6כיון
 נס' 0מו6ל ד6מר מס6 ור6י' ס6רן נידי דרךלחוכו
 מםלעו סגסר סירו0 מתנרך מכיפי' גסר6 דנכורוחנחר6
 0רנ זנק כ0סו6 כלומר ומחגדל מחנרך סו6ומקורו
 מחינ0 ומקורו סגכר מכוע כי מחמעעין סגסרוחומוס
 ג0מיס וכ0יורדק מחמעעין סגכר ומי וסמוס ס0רננרונ
 סגסר מקור גס רעוכ וגע0כ מחלמלמ סעולסו6ויר
 ומ%י6ין ס6ויר מלמלומיח 0סע מקנ*ן מימיווחת6ח
 ככל 6% מע5מו ורכס וסולך מחגכר וסגסר נ0פעמיס
 נגסר 0י0 6עפ"י נגסרוח לענ% ומוחר סנ0מיסמימי
 0מ6 מיי0יגן 6% כחמילס 0סי' ממס מיס ידוחע0ר
 6יגן רוכ 0סן כיון חמגוטפין ס(ומלין על סגוטסיןרנו

 כמעין סזומלין מקו6וח ס"כ דחגן (מילחן דרךמעסרין
 65 לסכי נ06כורן 6ל6 מער.רין ו6ין כמקוסוסגועפין
 גניעחו ממקוס סו6 סמיס חגנורח 0רונ לפימיי0יגן
 5עינך והפסיס כ0מו6ל פסק דסכי ומ0מע ע"0.וכו'

 ע0ר נגסר 0י0 6עפ"י נגסרוח לעכו5 ומוחרמדכחנ
 5פי מיי0יק ל6 5ככי וכי נחמלס 0סי' ממם מיסידוח
 ת"ע ע"0, וכו' גניעחו מקוס כו6 סמיס חגנורח0רונ
 כ0מו56. י65 פסק סג"5 נח0ונחו0סרי
 מיס~ר נ6מרי ח0י"ד נמגח פ5פו5 נדוך כתנחיכ"ז

 % ס5כס עוד 5כ060גכ ו6י"כ מטס 6ום5נכי5

 עיכי. י6יר ווון 6מר, נ6תן 6כחונ סטסנר%ח

 י%י
 בנשהק הרה*ב חביבי ורב ידידי 4ועבי כבודב"ה

 שהדשת*ה שליט*4נ 18חשליש%ע אבדק*ק וברוט'
 דמעבאהבה

 רניגו 0ל דסיל6% ניוממ מד6 נטא6 כח"כ 6חבישני
 כי"ד כסג6 6לימלך יוסף ר' סגס"ק 6ז"קסנדול

 ס6מרו 6ס6 נחמיכחו 6%ס גס0ו %ו"6 6וגנוומר6נד"ק
 כייס נסנ%ח ונ"כ נ"0 נממלוקח ע"נ י"ז ני5סנגמ'
 ל8 6נ5 לסנ:רן 6נן נכ5י סמיס 6ח 0מ0יקין ו0ויןנ0נח
 מ"ו פ"י מקו6וח ממתגי, זס על כח"ס וחמס וכו'מסנילין
 ננוק המין מסנילין 6ין 6ומריס נ"0 ונ"כ נ"00גמ5קו
 נ"ס ניסיס רעיס 1ל6 נרעיס יפיס ל6 נממין 5וגן1ל6

 ונ"ס נ"0 דגמלקו נעליל וכגר6ס וט' מסנ%ין6ומריס
 סג"5 ככי5ס 0פר0"י מס לפי סו6 כח"ס וטתח כ,ס.נס

 וגוחגק וגסמ6ו ל0חוח יפק מיס ל1 0י0 0ס" ו0ויןכד"ס
 זוועיס וגמ165 למיס מיס 0מ0יק עד מלומיס מיסנמקוס
 יפין מיס סוי ומחוקין רעיס מיס נכלל סוי מלומיסוסרי
 כג"ל. נני5ס סס 0וין ו6מ6י כמקו6וח גמ5קוונכ6

 סעולס 6כוח כנדוליס גפחמס כנר (ו קי0י6הנה
 מס עד יודע 6חגו ו6ין ממחגי ענס קסגס06ר

 ~חגדר מקוס לי סגימו 65 כי נדנר למד0 0ונמכ6ן
 וחן ככר מ(ס 0דכרו מקומוח 6י(ס כ6ן 56יין רקכו

 גכד סרנ ככודו מ0וס רק (ס ונס לקמ ויוסיף5מכס
 תל"פ 0יף כמסר"ס 5גמין ג6 יממול סקדו0רכיגו
 6ו"מ ומ"ם קל"ו סי' מ"נ יענן ו60ילח 0מיסונלמס
 סג"ל. סדנריס סחירח כק0ו 0כלס 0ס עיין קג"נ.סי'

 מיומיס פיר0"י %כן חיק י"ל שיףוהמדד"ם
 ט5ל"מ 6מגס כיפיס רעיס מקרי ל6דכמלומיס

 סר"0 לפי' וכין רעיס מ~מיס ימ0כו ל6 דלמס עליוסק0כ
 0מ6 ומיי0יגן יחערכו ל6 0מ6 דמחייר6 דכ"0 דסעמ06ס
 כפירו0ו 0ס וסר6"0 סרמכ"ס לפי' וכין ממ0 י0יקסל6

 מ"0 6"כ כמיגו 6ל6 מוע% ססרכ 60ין סכרידכ"0
 מיגו גמ0ניס 6יגס 0מריס 0כ0ס מריס ומ"0מלומיס
 גמ0כיס 6יגס מלומיס כך סרמנ"ס כמ"0 סיפיסעס
 מיירי סכי דנ6מח ("ל ס%"מ חי' %כן כיפיס. עסמיגו
 מטתוח ס6ס מ' 6ס כי מקוס 60ין רק כיפיסיפיס
 ק0כ ד6כחי 6ל6 נ0יעורו סמקוס ימסר מכס י60נו6ס
 מסמקוס י60נ ו0ונ למקוס ססמ6יס 6ל1 חמלכי0פוך

 לפי וחירן נסכ0ר, סמקוס וי60ר 0ס 0גחן סמדסכפי
 ז"ל וסר6כ"ד ס"( מקו6וח מס' פ"ד כרמנ"סדעח

 ס6ס וגסל ס6ס דגחן מכווגח ס6ס מ' נס 0י0דנמקוס
 0"ך ועיין מ%ק גדס 0~י וסר6"0 רונו עד רק כ0רל6

 וסר6נ"ד סרמנ"ס דעח לפי 0פיר ו6חי ס"גנם"ק
 כממ יר6ס סרו6ס וסגכ ע"0 ז"ל ל0יסחס ר6י'וסני6
 מחירח 5יי0נ סדנריס ני0ונ ז"5 סג6ק דמק סדומקמן

 רסא 0יעמ 6נ5 סמ0גס כאזירת י0ונ חיגמ וס~דסדנריס



הלכא ח"נ חזשנא8הומשנה86
 סתירח 5שע עיוק רמא ו5דשת כ4ס חירן 65עויק

סונריס.
 כדסנ68 פכחנ מם ז"5 סגונשי לדפת 5"ע %3ת*

 ח*ף סמיס 6ח סמעיקין הצין ח"5נמיווסיו
 6דס 656 נמכזוב פסרב 5סס 6ק וממקיס ד6וכ5יסע"נ
 נ:פקס סףי סבוס 5בס עולב נמיס סכ6 5גדוכ5יס
 מםמע מסיקיס מוק6מר 1יעב 5ף דבוי6 דמלה6ועעפ6
 נמי ממם מחמרניס סעמ6יס סמיס סיסיו 5ריךס6יגו
 למם ס56"כ נדק וק 5" סני נעלמם נבסקב 656סמקוס
 קיס דמיס מנעס 6יכ6 6י כסקב למיענד4ע

 לגיורי 0צאשרני כי יפיס ס6יגס מיס ו6סמיגישו לפק"
 ההצ61 יבו סני נע5מ8 כבפקב וו6י 6656פסידגסו
 נפ" מי6ן דכימנ"6 5סדי6 ובגר6ס וגו' זריעםממוס
 ד6"כ יפיס מיס כבס סים כמנ(וב דמיירי ז"לר.טנ"י

לשק"
 נ10עב נס ד6ין זשי כ%"מ נסמ65ח ומי6ן מיגייסו

 נמקוב יפיס מיס 4 סים דכיון מטתוח ס6ס מ'וק
 ד6ס סגונ"י דמסם וס6 נ55 בסר4 5יב "מם מבסיש5
 עגפיו 6ע וני ננן דמב 5בוסנ"6 ס"5 סכצעסיהסו
 סיס כיק י"5 בגונ"י "דעת סעקוב סכמר 6מרמחרין
 עכ"ח ודומק. ימסר ד5מ6 ומייס 5ס3ו5 ס5ריך טמ56ן

 טב נאג בנוכ"י כדעח ס65 משרס דכרסכ"6גר6כ
 כג"נ 6"ג יקפב גמיעדידיס

 ס%"מ 5ס3רח נ"כ סבקסס יו"ס סעמח נשוןטצ84תי
 נדון 5יכנס וניקם וגו' כ55"מ וכחנ ח"5ז"5

 5ברמנאס ו6י' לבני6 וניכף מיו%ס ססמקוסרמוקכ
 סדעוח כ5 165 דוו6י י"5 וכפסיסוה כזב גומס דעתיו6ין
 4 יערנ 65 6יסחגיס ססא מי יפיס סבס ו6ףסוחז
 סבס 6ף נו שנ5ין 6דס סנגי מקוב מי 5סתחם 516נס5
 סמקוס 5מי סיגע נמס קפיד 65 6במקב ומ"מ יפיסמיס
 5כס5 16 ששתחהן גומס ננ"6 דעת 6ין נחס מקוב מי6נ5
 ס% מייסיגן 651 גמ6סיס 6ינס כע5מ6 כססקב6נ5
 ונסני5 6מד מין סו6 סעכ"פ %רמנ"ס וכ"ס יפביסקס

 נגמ' הע כ55 ר6י' ו6ין מיגיס סגי מקרי 665יסחגיסוחו

 ד5"5 6יירי מתג" 6"כ ססקב 5"5 מיס 5י' ד6ית6י
 מאמ 5נ"ס יפיס סבס ד6ף כמ"ס וסייגו יפיסמיס
 ע*כ. מקוב כמי 5גס5 רו5ס 6יגו 6יסחגיסוחומחמת

 6ינו מקוב דמי ז"ל 5ס%ש 5יי פבקסס נמסההגוז
 אפיי ס6ס ממ' יאר סוס 6י 6פיי 5ס6וניכו5

 םברי 5פע"ד מילי קפי6 65 להכיציסוחו מסוס יפיססיו
 כצוכ"י כלעח כס6 5סדי6 סכחכ ז"5 סרסכ"6 5ן6יח
 וכסצ מיגיס פקע סוב יפיס מיס מנעס 4 סיס ד5ו5יז"5

 יפיס ומיס מקוב 6יכ6 6יסכחנ
 לשק"

 ו6י מיגישו
 ק 5בקסא סי"5 ז"5 ר.רסנ"6 ע5 גס 5בקטוחנהונו
 יעגב כוסנא6 סיעגס מב ועכ"פ סוסנ"6 5ועחנס

 6ין גאס מצךב ומי ז"5 סכחנ מב נס נ"כ.סגונ"י
 נעלמ6 כבסקך 536 כבס 5כס5  16 לסתוחו  נוהב כנ"6ועח
 5עעס ברכס דמוקיס 5פע"ד ז"ל דנהו גמ6סיס6יגס
 סל6 דמפייר6 נועיס יפיס 6וסריס נ"ם ד5כן ססבר"ס

 6י סכץ %"כ הפפ קהה % סמ6 שחקש
 סמ6 למופ ש ים 6שתאס טמכ נגש6 ופת 6קנ6פת
 6מת בן פכץב. נ1 שחס ב% פטה 88פ שהף%

 סכחנ סנוחו נמו5מת ק5ה כרניס ז"5 וכג6קוגל6כ
 ב" ה6י הצהתו עףם יפב יסיקס פ65 מייסיגןו%

 % נ6מת 5מס היצ6 65 6טצס כרשס 5יצתשוסהצו
 6יסתנש סב% 10 י6י 6יסתגש מעעס ו6ימיימיק
 ונפרפ נסנצ4ם ט סגתערכו מקום מי 5מעס נמיימופ
 5דשת וכ"ס מייס ז"5 בו6 ונ6מפ נג*6 כמס נוסענ4

 כרשס 5דשת ססנר6 מ5שת כרנס מגמ הבכרמנאס
 ז"5 בגוכ"י 5דעח כרההם ר6י' ברס3"6 מדכריעכאפ
 נמקךב לב ס1קי דנ6מת נל6ב כדסנ"6 דמועת6יכר6
 אועחו עלס 6חי זריפב ומפפס יפיס ס6יגס מיס6ס
 כג"נ כנ4סי6 נףסהלה
 נע4ע בומנשס מונה עולס %וע 6סגי חמס 6גיעוף

 בנהס 5פבר פס5ריט ומס ח"5 סכי סס סמסגבנפי'
 ר6ויין 6יק מ1עס ונה מחוקיס בס ססמ6יס פבמיס5פי

 כפ" זשי ברמנ"ס דעת מע5 נרור 5ן בוי עאגפחיב
 זשיכיסנש6

 פפ" נטצ ד65 הב ברעשנ פ" הע 5שתש ר6וק"יק בוי פקום ומי מפוקיס בה כעמ6יס דסמיס
 פכחנ דמס י"5 יו*ע כסממת ו%סת זשל נ6תיסמ

 8פפס סהי לסחש ר6ויין 6יגן מקוב ומיכרמנשס
 ו6ור3ב ז"5 ס"שתו ספיר 6חי סף וממי665יסתגיסוח6

  דכרי 06צס 0וכרמ ס6יע 6ף 5ונריו ר6י'. ךהח עווסף
 6סכי6 סרש ר6ייסו וכפרע 5ע"נ ז"5 סגוכ"י סגדו5רכיגו
 ס6ב מ' דוק6 דב" דמיירי ז"5 ברמנ"ס 5סיסחמזב

 נע05צ זע ברענ"ס סה ת"ס גסשס ומטעסמכותיס
 כצנס נו סים נמקוס דמיהץ ז"5 דטהו בשוןכחנ
 5פעאד. חע"נ 5שתיב ר6והס ס6יגס וק ממ"ס יארמיס

 סבו6 יענ"ן בס6י5ה ונרי סבנא דוו ניו עיגיליזננבמ
 ע5יו פבקסב ממ וע"ס סמג נימי דמיירי ז"5כחנ

 כמותס פב5כם ונ"ב 56ינ6 בס רם"י דונרי 5שקול6
 חס6 סכימ ד65 מסוס 4מר ד6ש5 ניני דוגו5הירתו

 נ"ס פ5יני דב6 רפץס מיס 6ף סמסיקין 6ופן סיס5של
 עשפ. 3מכיונ"ב
 כרע"נ וסגס % נקונדמ 5ופו נס"ו ס%פע"והצון

 מיס 4 סים 10 הצ' במיס 6ח סמסיקין ו:%יןפיי
 כצמ6ס מנץ5 פ6יגו. 6כן כ5י טומן ממ65 לסחחםיפיס
 סגסקין עד עכוריס 16 מ5ומיס מיס מיס כמקוסוגוחגין
 6הס גמי שכהיס מיס דכ6 הצר6ס פ*כ 5מיסמיס
 דנצץ6א מ"6 פ"ז בגרוק טיס כמו וסוי סס 5סחיסר6ויין
 דעק%א א"נ ע*6 כ"נ חגמיס ע"נ י"ע סונבועיין
 6מגס ווואק. כש6 סי' ועור  למקו6חם פ"מ ורמנ"סמש
 מיס ספקת 5עגק נמיט מק וסוי מ5טרפין מקוב5ענק
 טיש מהה סמפיקק וגצק ס6מרו נמחנ" נ10 ישי61"כ
 נכ55 בוי 65 5% 5מתיב ר6ויש ולהנס פ6ףעטהס
 כסיפנזע עכ"פ 5שתחם סן ר6ויין סעגהויס דנס יפיסוש1ס
 נקק יעיס 8קוי % ש "ק סמיס וי455בעיפ



עהלכא ה"ב התשבחזמרומשצה
 ר6ויין ס6יק פפני ספקףב ממי לעצל יכא 6יגואעפשכ
 גהמ0 הב רסץם פסס מפגי ל6 6נל רנע נ6ותועכסיו
 ר6יק 6עס פקום ומי נכתנס הבומנ"0 כוסנ"6מכוהו
 8 עויע וסא לועח 6טנס כ66 מיס כטן טגחו5שתש
 פחשן גללס סוע"נ פברי קס0 עויין עס פמהמעסנ
 סוי לכ6ורב מלוהיס ומיס עכוריס עס מפמיס מיסימד
 כפוסקיס. וכדעת רעיסמיס
 נע מ4ק ויס ו)ט6 נס"ו מום תו 6ומר %י לקאשך

 ססמיס סייגו ר.רעיס ומיס מלומיס למיס רעיסמיס
 נע5ס סא ובמסלק ורעיס מייס סס ונסנסס3ע5מס
 סמיס נע5ס במסרק 6ין משמע מיס 6נל ו3גאןבמיס
 מממת וק וסוניס מתוקיס מיס סס נסנעס ע5מןובמיס
 זמן כל כסס מלמ טגש סס גרנס מלמ כסססגחערכ
 כ6יזס סנו סמלמ 6ח גסריד למסל 6ס 6מגס כוססמלמ
 יס6רו 6ד דיסטעליוכק( כלע"ז סקול6יס )כ0ן סבו66אן
 ומתוקין סוניס סמיס ויביו ומיס מלמ גסרדין נופיןסגי
 פבס סמיס כ%ס סמסרק 6ין מפמיס נמיס נ6מח61"כ
 א כם"נ וממיל6 נשין סגי סס סיס סמסוק 6ל6עוניס
 סגחערנ עטויס מיס כמן .ממס סוי הב ועיס מיסמקרי
 גל6ס ולכן עטחס געפיס ועי"ז ספר משע נמיס3בס
 מ*מיס מיס נמקום וססבור סקדוס נלסוגו 0וע"נדכ~לס

 סוי מפמיס דמיס גימע וכסדדי ימד וכללס ענוחס16
 מיס מקרי ל6 עכוריס דמיס דכמו עכוריס מיס דיןלסו

 כ6ן 6ין דוד6י עיס כו סיס 6מקוכ דסוס מידיסרעיס
 סמיס מן כסיע ל0סריד לגו ס6ססר כית טסן כמיסמסרק
 ל6 6נל מלומיס כמיס ?כ"ג ומיס טפר יסודוח חריו0וי
 מייס נע3עס ס0ס 0ביס מיס וכגון מסרסן רעיס מיסכן
 ום' לשתוח לעדס מיס סיס ול6 שחס וי%ו לד3רוצר
 ססור0ו עו וסכעס ניסודט מייס ססיו ופיי סס מריסכי

 פהס 3סנעס במיס פ0יו סרי סמיס וימתקו פןסקכאכ
 צ.חמק
 3דנרי נוול ויהן *יסנ לפע"ו נר6ב סכח3חי פסה8י

 פ*מיס מיס 03צףב וטפכס חהל ז*ל יסרצ*כלשש
 ל)ד ופמו3ריס צועיס 66 וכ6% 4דס מיס פמפ"קעו

 "עד רסיי סכח3 נפם רו6ס 6מ למק חעופי ע"כספקום
 לכ6חהם כמיותרין נר6יס חי3ות ו' וסגי לסהס" מיספגצמיק
 פמפיקן עו פ*מש מיס 3מקוס תותכס *מר סי*לדככי
 ויהע6 ספקום 4מ וממונויס צויס 66הפשו
 ושקן השן ש ס* שי 0א למש יס ה6יופפעה
 ועק לפעשו ח0 נמקו0 0א א3מסשס

 נו~
 בא

 3לפהו יייק כצ(דום דרפ"י ד0המס ספיר 6מיולמ"ם
 60 מקסס דל6 למיס מיס סמסיק עד וסס0ורסקדוס
 מסיק עופם ד0מלמ 6פסר 61"ג מיירי פלמ נסףלועש
 מיס ו0וי טטצס נצק0 לסו שק6 וא נהשסנספיס
 ס0סק0 תמ65 4מס מיס פמפיק דייק וע"ן נהעיסשיס
 טצייס נשיס חף וס6 פשא וא 4יס ספיםסש
 66 ופמו3חס %0ס שניס 0א 0ף וגעמא נסשססם
 פלומיס ו0ה ששם מהשק א6 0ששב ש ייס68

 נו0ה שס ואש מש. שש משץ ש 8ה88
 מיסק6לן 6נדק"ק נערגער מוכו"מ סרס"נ גססי יי6ח
 מ4ק כעין סבהכ פקף16ת פן נכאפ יגהין *טטור
 פכפכ 6מם 0י"3 פ"פ באפ ככעע פוני ותכפפלי

 יציס ויסאע כהמלין פפטרין מיפיס כלטצ8נשס
 ס6יך 61"מ ונכ"מ, מע6ת מי נסס ולקוסולמ5ורעיס
 נפ"מ תגן 60 מעי תלת לכגך כ6סכורן ימיס ס6רמכסיר
 ססוליס מפמיס 16 מריס פ0ס דסיעו ס0צכיס דמיסופרס
 בנדול ליס כיגייכו מדמסלינ מיירי מתוקיס דכמיס יומיו6ין
 ו6פסר מיירי. כגדול דיס דומי6 דכמלומיס6גמ6
 סעוכרין ס6רן סמממת סייגו דססולי מלומיסדמיס
 סס נרייתן סמתחלת כיכ6 6נל מפמיס געסועגה?
 סכ6ריך מב ע"ס וכוי כסריס סיס מי כנוןמיומיס
 מריס סבס מיס כין למלק סר"מ רכיגו דדעתהצר6ס
 מלומיס סגעסיס מלומיס סבס למיס כרייתן מהמלתכעכעס
 מ*מיס ס6עס דמיס פס סעונחס ס6רןפממת
 כרורב ר6יס וזו מריס מיס מקרי ל6 נרייתןמתהלה
 כדרך סדכרתי ל6-ל סכמ ו6תן סכתכתי כמוכטיבי"ת
 כן. יעולס יגמגי ד'6מה
 0רמנ"ס נלסק דיהן סוד לייסכ לפעג"ד גר6ס גמי11נדש8

 ס"ד זס גכ6ר הצד ח"ל סכחנ מ0"מ נס"יז"ל
 ל6 סעמ6יס סמיס ט0רח סכעת כ"ס ס06בופמכסירין
 ס0רחס בנס ממיס מיס 0יו %ס ממיגו נמקו0 6ל6יעסה
 סגס 0ביס סמיס סיו ו6ס ממיס מימיו ס0יונמקחב
 0מיס נעמוח סטתס כי מריס מימיו ססיו נמקו0ע0רחס
 כמו *עיס "ב וגר6ס 6מד נדכר סמקו0 מי עס יסונס0ח?
 ע"ג.פכ6רגו
 ומרמ8אס נועיס ויפיס נשק ממין 6סצז פם נפפכםההגוז

 כרעיס וגמם כפסומו פ" ופק כממק 3פעאצזע
 מריס דח,ח ביעיס מיס ס" למם ולכ6ורס מריס מיססיי
 תר6כ כסחס רעיס 16 מפמיס גמי פי'ול6
 דממיו דומי6 דדוק6 לפרס ז"ל סרמכ"ס דדעח לסע"דמז0
 כ"ס כו דגמלקו כו6 סמיס כנוף דסוי וכהזוק ומרו5וגן
 יב~ר6ו מיגס ל16 61ל1 כמיגס 6ל6 יעסרו דל6וכ"0
 סמיס כע5ס סמסרון כ6ן ס6ין כיון מלומיסמס6"כ
 ייקר6י מיגס 6יגס זס מכוס ל16 סמלמ מכמ וקורעחס
 ודו"ק. סמקוס מי עס 6מד מין דכויכיון

 כ"ג ככורות מנמ' לדכרי ר6י' ל0ני6 לסע"דונר*שז
 5יר סגוקמ גסי6ס ר"י מסוס ר"ל 6מרע"6

 6י ממ"ג סעמ6( )מ6י וססור נמיס מסיקו ס6רןמעס
 ו6י לכו ער.רי ססק0 לסו דעכיד כיון גיגסו רוכ6מי6
 כר ל6 5יר כמי6( ססק0 גנע ק6 )1ל6 גיג0ו 5יררוכ6
 דמי6 משוע6 כגך מסוס 6יכ6 מ6י כו6 עומ6סקכולי
 6ל6 סגו ל6 ירמיס ר' 6מי כרוכ6 לסו כסליסגך

 וגישר מיגו 6ח מין מ5י ל6, לקדירס 6כל סחו 6ח3סן גסכ"
 וטסור ע"ס מנע מממת גטמ6 סמ6 כמיס מסיקווסרס"י
 כ5יר יכסל רוכ6 מי6 ו6י 13 מעורכיס מיס דוד6יממ"נ
 סכילב ל0ו ס5ק6 ומי6 סמיס פממח עומ6ס ופקכל3רוכ



הלכורצ ה"ב התשבהזסדרמעינהש

% נק% ס%י שח:נסיי  ש כמק% מ פשנהס 
 ימסקכ ד6וכ5 ו6ע"ג סכ5י 0נחוך סמיס עס וני0קקסיו
 נמו  וכוי הפקם %ו ס5ק6 כ~8 נמקוס טסרכ5יק5

 דחגן מטומ6ס מטכרם דזריעם ונוט5ן ומהרסזורק
 טכורין ו0חלן 0נטמ6ו חלומם 0חי5י מ"1( פ"ס)חרומוח
 ע"ג כך מ65תי נרסוס רניענחסו'

 וגיס נ5יר מעורניס סמיס והיו והיכי לן הריתמעתה
 מפס"כ מ5ומיס מיס ומוי ומגמ וניס זיעח0כומ

 מ5מ 0ס 0י0 6ף יטכוריס סמיס עס מ0יקק והמיסממריגן
 כג"5 הפוסקיס ועח 5פי 5כ6ורה הרעיס מיס והוי כומעורכ

 מע"כ 5יר כחכ ס"ה מוכ5ין טוממח מהי פט"זורירמנ"ס
 המיס הרי מיס ה5יר רוכ כי' 0מס וטהור נמיסמ0יקו
 מקכ5ח מי:ה וגיס 50 מ5מ רוכו הי' ומס כמקה:מטהרין
 ומ"0 ז"5 0ס ונכ"מ וכו' נמיעוטן נט5י 0נו והמיסטוממה

 כתינח נטפר וניס 0ג מ5מ רוכו הי' ומס רניגונספרי
 גכוגה נירטמ והימ וניס 50 מ5ימה רוכו הי' ו6ס גמ5מיו

 מ5מ הו6 5יר והמי גרמה עכ"פ הנירטמוח 5כ5 וכגהע"כ
 דם"5 גרמס ומפ"ה הג"5 הרמכ"ו ה0נוח ועיין מיסעס

 5מיס מסיק'; ומיס מ0וס טחס כמקוכ ה0קה 5י'ומועי5ה
 גמימר ומיכמ 5יכמ נמורס 0רמיה ומף נו, הןוגזרעין

 יו6י רמי' ומוח מ"מ 5ה מז5מ וכ"ה מ5יכמורינמ'
 5פע"ו.מיכמ

 פי' מטור הקוירה מח 5חקן מכ5  ו"ה 0סובעאש"י
 0כקוירה מיס מו5מין ה5יר 0כחוךסהמיס

 והק0ו מוחו ומטממין ס5יר ע5 ורנין ימוומ5טלפין

 וכו' 0המיס פ"ה 11"5 גיעור נו"ה 0ס סחום'שע

 גיעור זהו מ5מ הומ טוממה קכו5י נר 5מו ו5יר וקו65

 מממח מ0קין טוממח סמיס נק ס5יר נט5 הכידמקמי
 קודס חמ5ס 0הן 5כמו גיערו 0המיס ועכ0יו 5יררונ

 מקו0י הס החום' ונרי %פע"ו ע"כ כ5יר0נחערנו
 וטהור וז"5 וטסר נו"ה פי' ז"5 ר0"י 0ריליכנט:
 ינט5 רונמ מימ ומי נו מעורניס מיס ווומיממ"ג
 %ו טנקי ומימ סמיס מממח טוממס ומקכ5 כרונס5יר
 גחכט5 %0יר וכיון ט"5 0ר0"י הרי וט' נה0קהטניגה
 טוממס 5קכו5י ומפי' וכר 5כ5 מיס גע0ה ממי5מנרוכ
 מיס מו5מין 0כ5יר 0המיס וכיון 05יטחו ר0"יומ"כ

 מימ הומ ימ"כ ה5יר ע5 ורנין ימו ומ5טרפין0כקורה
 ומ"כ סמיס מממח טוממה ומקכ5 כרוכ ה5יר וכטי5רוכמ

 ק0ימ ו6י נוגיכור טעממ המי 5פר0 מוכרמ 05יטחול0"י
 5הק0וח 5כמורה 5הס הי' ר0"י 50 פירו0ו מכו5מ5הו

 מי נזס %מריך וי0 טהור נו"ה 0ס ר0"י מוכריכן
 מטעס 16 היחר 5היוח 0גחספן מטעס כומ נרוכניטו5
 סמרגחי מחר ונמקוס 5סטוח רניס וממרי הכחוכנזרח
 גיעור. חינח ככימור ע"נ ע"ז ר0"י ועיין נם"ו.נש:

 סחום' כפי' דמפר0 גר6ה 1"5 סרמכ"ס מדכרי44בשנכ(
 מיס ס5יר רונ סי' 0מס ננאסס 0כחכו1"5.

 דניס 50 מימ רונו סי' ומס נמקוה מעמרין סמיססרי
 0כחנ כרי נמיעוגק נט5ו סט וסמיס טומ6ס מקכ65ינו

 %מ נמקום מטהרק המיס הרי מיס ס5יר רונ סיס60ס
 רונו סיס ו6ס כ' ונסיפ6 נכוס נט5 ה5יר 0כןשטכחנ
 5יכ8 ניר ונני וע"כ נמישטן נט4 0נו ח:מיסהע'
 רונ וגמי6ו מוסייס עוו %ן 5יס נעי ו5מ כ5לנים%
 נמקוס טהור 5מ %י 0הי' 0המיעוט טמ6יסכמיס
 ססמיעוכ נ05יגו ווייק טמ6יס המיס 0רק ג"גוכחכ
 ז") מפר0"י להתימ כן וכחכ גרמה טהור 5מ נ5יר0הי'

 5מ כ5יר 0הי' המיעוט 0רק כחנ %כן יטממ ה5יר0נס
 מפור0 והגרמה 3ע5מו ס5יר ו5מ המיס והייגוטהור
 הנויס נין נ"כ ממ5קין 0כס וכחום' הרמכ"סמועח
 מ"מ ימו מעורכיס 0הס 0מף ה5יר 0הומ 0כו כמ5מוכק

 מיגה ומעחכ נמקוס ה0קה 5עגין נויגמ ממו5קיןסס
 הוי 51": הה0קה מועי5ה 5ר0"י מפי' עכ"פ גמי5ויון

 ווו"ק.כממו5קק
 ומ"ל כו"ה ע"מ ו' וף נמכוח ז"5 כריטכ"מיזקנה

 5יס 0גפ5 מיס מ5ימה מכיח רכ ממריהווה
 ז"! הרמכ"ו 0פיר0 מה 5פי מו0 וכר כחכ וגו'סנו51
 הגוו5 דהיס הכ6 ו0מגי ז"5 הור0ן מ0ה ר'נ0ס
 מחערכיס המחיקיס המיס ומין וכנוין מ5ומיסמימיו
 כמיטור והוי נמקומן עומויס הס 5ונין 050ה ומוחןעמכס
 ממרו ו5מ מחכט5 0מיגו 0ס גיכר והומ כהיחר0נפ5

 ווקמ נמקוה מ5מ כמקוה גכ0ריס הטממין מו0ה0מוכין
 ומיגן מיו ומחערכיס מ5ומיס מיגס 0מימיהס נגהרוחמו

 גמ מיס כמוחן כ5וס מנופו 0גכגם כ0ח"5 ס5כך כ55גיכריס
 וכמ5ו טכ5 5מ וכמגו 0הומ ככ5 ומפי5ו טכי5ה 15ע5חה
 גמי 5ונין מג' כפמוח ומפילו המיס כחוך גופו כ5 נכגס5מ
 50מ 5ונין 050ה ג0מרין הטחס 0מן גקט וקו0ט6מ5מ

 מ5ומין 0המיס מפגי כי 5"5 ז"5 5פר0"י ומףגחערכו
 0ס 0גכגם 5ונין 050ה 5מטור מ00ו מחערניסומיגס
 נורקין היו זו קו0ימ ומוומק טני5ה 5ממר ורונורמ0ו

 1'ין מין מחוקיס כמיס ומף 5הו וטכירמ ייןנחרווייכו

 0ממרו כמו המ5מ כיס מ5מ ממח מיגו וזהמחערכ
 ע"כ. יוכימוסמו0

 0ממרו ונכורוח מסמ 5"ע הויטנ"מ ונויןלכאדרה
 ס0קה 5הו מועי5 מלומיס כמיס ומפי'5הוימ

 יפה גחערכ 5מ 0ממ מיי:יגן ו5מ זריעה מטעסנמקוס
 ז"5 ר0"י נועח נס כן 5פר0 0ר5ס מס 5פי וכפרטיפס
 ו51ומים להמיס מפגי כי 5"5 ז"5 5פר0"י ומף 0כחכוכמו
 מפוןס כתכ ז") ר0"י 0הרי וכוי מ00ו מחערכיןומיגס
 זריכם מטעס ה0קה 5הו מועי5 מ5ומיס ומיס סג"5נכי5ה
 51"ע. דמחערכין וע"כנמקוה
 מ4מיס מיס כין 5מ5ק ריהטמ 5פוס נממ0נחידעלה

 סנוו5 מיס 0סס מ5ומיס 5מיס סגדו5 מיססמינס

 מי מ0מ"כ מיס 0מר עס מחערניס 6יגס סנוו5  יסרפי
 0כחנ 1"5 סריטנ"מ 05ון מורס וסכין מחסונק סחסמ5מ
 ממס 6יע וזם וטייס וט' וכנדיס שומיס מימיו סגדו5דיס
 דיס נמי ממ5ק 1"5 0סומ סוי 60מרגו כמו סמ5מ ניס656
 % 1"ל  0:ו6 ו6ף  כנרוסו מ0וס ס% מ0ונסכמ5מ



ימלכות ח"ב חתשומתמררמשנה
 סגדול יס למי מלומיס מיס נין נס 4הלק מפ4רםשנ

 נם6ל דגס גר6ס מ"מ ליין סמלמ יס נין רקסמ4מיס
 רק ייעכ מכמ ססקה נסו דמ:ני ס"5 מ4מיסעיס
 וג"ל כג"ל. ליס חקמי ד6)"כ סכי ס"ל ל6 כגוולניס
 נין למ)ק נס"ו לעי) מכח3חי מס כפי לא: טעסלומר
 טוניס ?מס מנעלס 4ויס נעלמוחן רעיס מהסמיס
 ממקורס הס נעלס הסס המיס סמלמ סיס כריוס"נ

 נספר ר6יחי וכן מלומיס עיס ם6ר כן "6 וועיסמלומיס
 מלטרפין 61ל1 מכח3 סמיס נמער ו"ל לסר6נ"ד סגפםנעל
 והנמיט וכו' וסגליו והכפר וה3רו סם)נ מקוסלסעור
מלמ.
 ם6מרו וכמו למקו? ר6וי נעלמו מלמ מסרי חמיננימאל

 וכו' ?מקו? "ח מע)ין ום מ"6 פ"ז ומקו6וחנמחני'
 1ם"ע טור ועיין הנרוק וסטיט והמלמ ח?נ)יווסכפור

 ?םלנ 36) 3מים 6)6 פוס)ח ם6ינה 6ין סק"ל ר"6סי'
 פוס)ח ם6י3? 6ין וכו' ו?טיט והמ)מ והכפורוס3רד
 6י:נו סיף וסן.ף י") יכו' 6פי' 6ל6 עוו 1ל6 וכו'נסס
 3?פופקיס מח)וקח 6יכ6 63מח ו3מלמ 6י3ר6 וק"ל.מיגו

 סממיט ו") וסממ3ר לכחמלס מקוס מיניס עכדיק6י
 סמיס 3מער ו") י:ר36"ד הנפם 3על נספר וכןמלמ
 ו?כפור ו?נרד סמננ מקו? למעור מלטרפין 61ל1מכחנ
 6ויימ פמ"נ ועיין מלמ והממיט וכו' הנרוק וטיטוסגליד
 מקו6וח לט?רס מינור ונס' ק"נ סי' נממנלוח ק"ססי'
 לק"ק ונחמונחי ר"6 סי' יו"ו ו3דח"ם ניכגל

 3ס"ו. נ": ס6רכחיי6ס6נ6ס3ערנ

 3פירום חפ"י נע) ע) קלח לי קמס מכ6ןדבאמת
 סנך וכ) סחס מכח3 סנ"ל מקו6וחהממנס

 3ו )ט3ול מוחר מסס סמקוס כ) עמס 6פי'מנממנה

 תכל וסחעלס נחוכס ומ)מ הני כל סחס וכ))לכתמלס

 ו6פי' גכחמ)ה ממלמ יעמ? ד)6 וס") פוסקיססני
 ונ"ע. סחירו )סםליס רק 6וסריס יםנויע3ו

 כמפורפס סר:"נ ליויוי יסומע מסו 3ספרךראיתי
 חופט וק"ק 36"ו :ליט"6 נרינוו6)דמוהר"י

 ?י6 ו?מקס כח3 3סוניין רם"י וו"ל מכחנ מ"טנסי'
 כ"י סמיס חימיק לכ6ורס סני לסי"ז וריעהמטעס
 טסיס נדו)י נכ' 6מ:ס 63רן דמרמו וריעה כמוגגיעה
 נתוך כולס נטנלו סמיס מיסיס ד3עיגן מנרר י'סי'

 ו3פ"נ מקי6וח ם)הי ?רמ3"ס מדנרי וסני6כמקוס
 סמקוו: מכי היינו טמ6יס מיס םל וסטקסמסע"6
 נע)מ6 נניע? 6)6 ו6יל נקנ ע"י סמק? 36ל ע"נ5פין
 ססיג ק)"ג פ"ק טסר? מקוס נס' 661"1 מהגיג6
 ממי מכחכ דמ? הימ3"ס מ)מון ר6י' ם6ין וגחנעליו

 6"6 ו63מח ע"ם דוק6 נ"ו כו6 ע"נ לפיןסמקוס
 כן כח3 סרמכ"ס דסרי דמיטח6 3ניל6 11 ר6יסלומוח
 ססק? ו::ין מ:"כ ס3ח מכ' 3פכ"נ עיין מקומוחנכמס
 נפי' נך3ריו מכו6ר וניוחר ע"ג לפין סלוסמיסיס
 עליו סמיס מיע)ו ממיקין דענין מכי נסוגייןסמסגס

 טנילת סיינו המיס דכםקח כרמנ"ס דדעת לסדי6ומסמע
 ע"ם.המיס

 כומנ"ט דוו6י ז"ל הג6ק 36יו מר דעח גר6יסדלפע"ך
 כי6 ייע? מטעס כמיס והכקת לרם"ימווה

 כמיס פי ע) נמקיה 6מר כמיס מילופו עו דק6מרוס6
 4וף סמיס לריכיכ דכ"כ כונחו יטכרו ו6ז נכלי6מר
 ע) םלס מהכלי כיון ססרי ההמקס יהיס ס6יךד6ל"כ
 סמיס עליסס מיליף ל6 06 ימיקס 6יך 6"כ נווחיוכל

 גר6ס וכן םלס ם6ינו מכ)י כ6ן מיירי ל6 ו"לח?רמנ"ס
 ככחנ ל6מו מ"ו דמקו6וח 3פ"י מכח3 ממה ו"לדעחו
 הכיגס כי כח3 ממי:ו 3מקוס 6)6 יטהרו ם)6 נ"םועח

 6מד כד3ר סמקוס מי עס ימו3 מהו6 סמיסנטסרח
 ז"ל ?רמכ"ס :כח3 סרי ע"כ ס63רנו כמו 3מיס "?ויר6ס
 וד6י ולד? 6מד כדכר סמקוה מי עס כימונ סכונהדעיקר
 נעמיס - הס ;מי ו3נניט? ע)יי לפין כס 06 נ"מ6ין
 מטעס 1)6 נ"כ :ריכ: מטעס מהו6 וע"כ 6מדכו3ר
 6חד כו3ר ל?ייח 3עי 6מ6י ט3ילס מטעס ו6יט3ילס
 ?רמנ"ס וועח 3יוי נר6: 6)6 ווי יט3לס סמקוס מיעס

 נזרעו סכקס וע'יי וריע? מטעס נמי סמיסנהמקח
 מע)חס כמו ול6 חה ?מקיס מי כס 6מו ונרונעמיס
 3וה. כ6כ כמ ויס? טכרה לניוו)יליי
 ?מיס מילופו עו מקומות נכם? ו") סומנ"ס דכחנךמא

 06 ו6סכ"ג נ~רעו וד6י דעי"ו מכחנחי כמוע"כ
 טינ? נגיעס ד?וי דמוד? 6פ:ר כן ויניעס סכ)יינק3

 ונעי ?רמ3"ס כהכ וג:ן סו"6 3עיג6 ולו הס.וטסוריס
 עי"ז יט?ר סכלי מנס ם3רטנו סיינו הכלי פני עללף
 ועיין הנ") 3מקו6וח סש בגר6? וגמו סכי 3ל16 6"6ווו
 ז"). ו?ר6"ם יהר"1 ו"ג ?ר"מ 3פי' מ"מ מס מקו6וחעוו
 רם"י 3ו3רי לסוי6 מפורם וכן עיני וי סעיושונ

 וכו' וטסור 3ו"ה סנ") ע"6 כ"3 וף3כורוח
 עו נמקיס ככלי מנוחן 3סמקס ט3י)ס )סו סלק6ומי6

 ם3חוך סמיס עס ונומקין פיו ע) סמקוס מימעונריס
 מי6 3מקי? ט?ר? ל?ו ליח וממקס ד6וכל ו6ע"נסכ)י
 ווייע? ונוטלן ומו~ו סורען כמי דסוי סמקס לסוסלק6
 חרומכ כחילי מ"1( פ"ט )חיומוח דחגן מטומ6כמטסרס
 ע"כ. כך מל6חי נרמון ר3ינו 3חמוי טסורין ומח)ןמנטמ6ו
 ?רמ3"ס כדעח י?די6 כחכ י דןם. יר6? הרו6סומעחס
 ?כקיכ מי סעו3ריס עו 3תקו? ס:4 מגוחן סי6ךסמקכ
 סכני פני ענ לף ד3עי הרמ3'יס סגח3 מס וכיינו פיועל
 וריע? מטעס רק דכו6 רכ"י גחנ וע"ו הו6 6מווהכג
 ימ.6 מכחג ר:"י מדכי. מנו:גו עוד ט3יגה, מטעסוג6
 יע"ז ט3י)ס לכמקס וקור6 וכו' 3?סק? ט3י)ס לסוסלק6
 גס וד6י ו6"כ וריע? מכמ כו6 ט3יל? וס6ימפורם
 וכדעח וריכרי מכק כי6 דו? רם"י כדעח כן סרמ3"סדעח
רם"י.
 ד)6 רם"י דעח וגס ,דייון )כ5:ר? ים וס לפיאב1נם

 ונעי לסדי6 כחנ ם?רי ו?ו כ) 3נ:יקה לי'סני
 וריעה מכמ ססו6 ו6פי' פיו עג סמקוס מיעונריס



ה1כה ה"ב חזשבהז8רוטשנה

 ק טצ 8 %שש 8טש 96 ש יש ע"סאשהי
 פםשהי הש %8 נלי טשט ס% וק ס6מת 45ק
 והמי סיצגו 6מר נ6הע ל:מעץ יגצל 06 הצד6ישל
 פטם6 נחר ודע ור"ם כא ק ט1ן: 4ני המו סןכמוק
 פכתנתי גנצ ממ8 4% צ"שם, מפשם יסו6 טקכו6
 פצר5צו ט"ען כנלי פמ 5 * סומנ"ס נטה %ק5שי5
 4ם סני כנלי 4הר נצ י8 כיט %ל שסר ככליפנם

 נדנוי עונ6 נ(:שם שנ6חהם מכ לייסנ לפע"ו יםנגנ"צם
 סנצ1כ כמ פיענרו וחעמ נמי וססרים ישתו ו6יום8י
 טזנ 6ל6 כנ"ל נני$כ נן נחנ ל6 6מ6י 6"ג סגלי פימל
 גכצ וכי גל כסר4 ומפמע ל)1ס מיס סמסיק עוסתס
 סוחהס סקוו%ס וגויו ייו %ע ספוסקיס ג)סכניגו
 לנטרוח.מנעס

 לפטל נס ונטן סינ6 כו6 וכפמס גימ6 6יאמנם
 ס86ו ניו"פ מייף נני5ס סכרי ספיר 6חיסכלי

 פי' צש* ונגמ' נמפנס סס ס6מרו וכש נ4ס"טל
 6"תן גחכנין ס6ין מפרס ננ0ן' מענילין ל6 6נל נדאכסס
 לבמ4ח נוי נו לבסיקן פנילס ס%יך פמ6 עןנגלי
 ונני% ניק 61": עאג. כמס ספקח 6ננ לכליפנילס
 וממיל6 ככיט מס סנלי נס לפנע ס6טר נ6ופןמייוי
 ו6יע גיק פיו מל עונליס סמיס וק6 %יוח נמי%
 סס פי' % "ק נגנימס %ו סגי וכמס סגלי למגקג"מ

 ננכורוח מס6"כ סכיי פי מל סמיס סימנרו סי6ססכסקכ

 סגלי )פנול כסנעי גמי ו6פסר ססקכ נג4ססומיירי
 עס סכ)י לפני5 6ז ורכס ?י' גך )וער6ס כמיסמס

 ומיו:נ סגלי פני מל סמיס סימנרו ונמי סי' "כןסמיס(
 סג"ל לנכיוח מני% פירוסו סקדוס רס"י סיגסלמכ
 ניו"ע מיירי דני5ס כיק מפרס נו סדגו סמגין לפיוככל
 נעיע: כ:ק? טגי 6"כ סמיס מס סכ)י לענולס6מר
 גימ6 ל6 06 6פי' 6מגס גגיפס"ו. זרימס ננלכ"ו

 כנכל ססו1ם סי6 כ6ן וססק? נרור גר6ס מ"מככי
 ומעעס גיק כדמנ"ס גדעח נין רס"י לדמח ניןמקוס
 סיווטות זרישח מכל למלקכ עעס לגו 6ין סי6זרימר.
 וחע6 ל16 סניי פגי מל 5ף דכחנו וס6 מקוכ נדיגילגו

 סרסנא6 כחנ וכן ז"ל כבוסס מרונח נעל כנ6וןוכדמח
 ממ4קח לעסומ לגו ו6ין למינ דנריו סנ6חי לסדי6ז"ל

 יספחש ס4ס וכמוסב וסרסנ"6 לסרמנ"ס רס"י ניןמוסכ
 מילס. מד מליגוסלוס

 נקו:יח סגחנ וי"ו טי' יו"ו נמ"ט י6חי זקלאחר
 וסמקוס וי"ל סג"ל וכ6מרוגיס סיףמכו"ס

 מומו וסו6 ח5רות מירוני מעורנ ו6יגו נכרמליחסיס
 לס6ונ יוכל ל6 גססג*ס ו6י נרכ"י יפיס מיסנכליס
 ו%מזירס גר.סיקס יטי נידו 6נדו 6י 6ך סכרמליחמן
 מ":. גס"נ סרי דגכרמליח56ל1

 חהם רק טידי לא ותו אצפונה קסתי אתומעתה

 רחמים פתוד במהרה ד' לישוזת הפצפה דבריושלום
 וישרש% התודה קרו והרמת נפלי בר בבהשתגדולים

8ח ש * 8תטת  ש ה  % ש  ש   
ש%* ש  

 %שי. " ה89 ששץ ט 8שש8שח

 ז%ש
 ברח9לץ רפח ביד יתפצים "שדאל תצ* *שדר 1נ-ה
נ*.

 ידיד חשר"שש השידא יקירא רבא בברש השהבבוד
 טצה-ר הרב אץ כש ובו' המפורסט הרה"נידידיד'

 חץ שנ"ד שים ש*טשש *8אי*8ש 8שקט4
ק 4% ם  צ ש ה א* "ימש   
ש% ו  טהמש 8תדש""ד 

 פסכ6חי הסרס 6גפיס פסית נגחינח לי סכהרנצן"וץ
 ו% כנ' 6מר ניי %יס וגהתנין נצצץכסצף

 טפע לי ו5שיתי נומיו וכומנק פסופ טי' עדההנ%"ו
 נפי%% 66ריך ו% נונהס ומהין ספוקיס ניןפנ6י
 לנחשכ נידוע נט"ד נפת מ16 פרוו 6גי נינעת

 לכם8פנס ו6יאכ 0צבפ ומי יסע ולוע 06ריסנפנימם
 סמלי. הם נס"ו זם פרק סוי6פבכ
 כ6הרתיס נו גחלקו כיחכין ס6יך 6נוס נפסוץ2וץ

 מי ח"5 גחנ סע"י ק:"מ סי' מ6יר סנ"תז"ל
 6גם וסס למ"ו יר6? מיסו וכו' סמחש סגי פסיס
 וומס ו6ץ ו:חנחיו 6ני?ס סי' סקווס וסס לידיסנ6
 ג"מ סיי ססולמ ס' סיס"ס סכ' מן מגמס לסס 6ל6לשם
 מגסס נק קי4ר גמי ?61 ד6פ:י מסוס לכחנוסיס
 גש? ו:ן י5מק מן קי:ור 6ל6 ס6יגו %קק וומכ%ק
 דנ"ס נט"ס סמנו6ר ל6נסלוס גמי קהור %יותדיטל
 וומם 6יגו ל6נרלק 6ף ולסכי נסמיכ ומסקיגן 6'6וח
 לכתונ ויס סכחנ כ' 6יח סג"ל נטדר דמסמעולפי
 גמי :כי כקוד: מסס שיקוו ס%יג מן מחקרימגמס
 סיס"ס למסעעיח 6נג 6נס דמתקרי 6נרסס לכחהיס
 דטשי יגר6? ע"ם. וכו' סרס סס נני ג'סי'

 6נס דסס
 6מגס 6נ"ס כוחנין ורק יו"ו ומסר ו6שו נל6כוחנק
 נספר ור6יחי ח"ל מליו ססינ לשכ ט"ק 6' 6חשנפ"נ
 6נס גקר6 סקי' נ6' 4וי -נ6 מעסכ סכחנ מ6ירניח
 סדומכ 6נס סמגוג? וגתנ 6גרכס סי' סקהסוסס
 כגיוק 6ין ולפעקו וכו' ניס"ס סגחנ מן מגמסלסס
 נימי ס% ס%ה סתס ט"ל מן מגמס נני וסחסוומס
 מדנריו :גר6ס מ? 6ך ו:וי וימגימ למגסס נסש

 דיס לפמ"ד גי6כ 6ג6 גפה"ד 6ין 61"1 נל6 6נסלכחונ
 נעונד6 סג"ל נט": נם"ג כי6 וכן נו6"ו 6כוסלכחונ
 6נ6 כמטגס סכחנ ריעומ6 עוד :ט ססיחס וגחנסג"ל
 רק 6וחו קר6ו % מעוגס ונ6מח סמניסח 6נינסס

 6נוס.נכיגוי
 6ין כ)ל נחנו סל6 ד6ע": ס:ינ ז"ל מכר"סךזץ42צן

 נשס געוי 4 וכתנ ספינס כזכ משםלושמול



שהלכה ח"ב התשבהזמדושנה
 6ש ש םסא שגו צ טמ שן% 4 ס" ש6%6

 גחסוגס תאכ נא"1 6נום 6ש6 וסס יף תסו65מי
 וסחסוכוח סלהרמי 6"שן נמואת כגדפסת מסר"ם כג6תם5
 סל סכחג נוף מס" ומכ"ףגי סכחג מגוף גדססיסג"ל

 ז"5 כשפעל מורירשר סגמון םל עסור זסג ג5וליסחסוגכ
 גו6"ו. לכחוג סדעהס מגו6רו6אכ

 וסמיג כנ"ל סע"ג ועח סגש ע"ו ס"ק מייסךבדברי
 6כום 16 6ג6 ססס וכחיגח ויג6 געירךע5יו

 מדגריו דמממע סירן סמכוגם 0שת4 נמס ססאממשם
 דעחיס דס" סי$ק6 651 כירן כחג 06 כמרדגדיפ3ד
 גסס"ג פר6ס מסוס וק למוד סירן כוחג 5כחמלסד6פי'
 ו6קכ 4מטג6 65 6גל ק"6 גס %חוג כחג טק5נחוג

 וכוי גדיעגד דכמר גוד6י 6ג6 6גום ע5 כחג 06גוד6י
 םל6 6סי5ו כסר גמי 6גום 6ג6 ע5 כחג 06 גמיוכן
 חע' זס גמס 6%ריך סעולס ורך וק 0צצ5ס גוגקר6

 ע"ם סע"ג ועח מייסג ס"ז ס"ק סס סס ג6סייע"נ6מנס
 וי"ג י"6 ס"ק סס ג6"ם שו ועיק גצ בס6ריטמם
 ("5 כ6מר1ניס סגמאי אף שיגג1 מדגייסס"1 תהשתשן

 גמ5קו ל6 6טם 16 6ג6 ססס 5כהוגג6ס
 דכוחגק לעיקר חססו תו%ו 6גום ססס %חתס6יך
 דכחהגק דם"5 מ6יר כנהה לגד כג' 6מר גו6"ו6גום
 מרוכי סמ6מר גמס סגי6 וגסח"ם 161 מסר36ם
 גמגם6 גרגם ס6יגו כית 61"1 מסר מ6יר כסגיחלססוק
 סי' מייס מיס וגחסו' וגקי וגקג סמ6רכח גם5מןוכ"כ
 גסס ח"5 כחג וסקו"ג ססח"ם. סגי6ו כ' 6וחס"ג
 6גום גסס גם"ג ועיין סג' 6מר 61"1 לכחוג 506יגם
 גדו5יס רגגיס סגי מחימה ו6יחי 6מגס גומק6וגסס
 סק"מ יוד 6וח גם"ג גם"ג ועי' 61"1 גל6 5יגםסמחמז
 וגסו"ח 6' סי' 6ו"מ גג"מ 5דגר צר וכמו ימםגמס
 ת" 61"1 ג65 מ4גנין 5יגם ר' סס ג(כר ס' סי'ג"מ
 ליגם סמו מחס 6רי' סגי סג6ון ססכמה ר6יחיוק
 מצ(כ סוס (מני וגחלה6 סס גו"ג וגססגמח 61"1נ65
 ע"כ. סג' 6מי 61"1 נ65 5יגם סס5סוו

 ל6גום ומליגם 45גם מ6גום $ייגו יסממגריסךהנרש*ה
 ו6ע"ס גיגסו כסדדי דיג6 ד5עגין דם"5וכגר6ס

 נ(ס דכחמו גר6ס 61"1 מסר וליגם גו6"ו 6גוםכחגו
 סיכי נדיעגד 6מגס מ6יר כגיח ד65 ס6מרוגיסרוג
 עדיין ד6עי' וגר6כ כמר סגם 61"1 מ0ר 6גם גסדכחג
 כיון %חמ5ם ס6בס 5יד 5יחגו מוחר 65םס גחגו65

 מ6מו וסו"ח סג"מ תועח 61"1 ג65 נכחגסכנר
 וגסח"ם. גם"מ כחג וכןמודכי

 גיוד 6גים כוחגין 6ין ד5ד"ס גרור נר6כךופעוזה
 מסר לכחגו 6נ6 נמלקו 65 5סמעקיסו6ס"

 כן סם"5 מי מ65חי ל6 סג' 6מר יוד %חוג 6ג5ו"16
 וסד"מ ?ע"ג יכדעח גו6"ו דכחה3ין גר6סו5כחמלס
 כיוגחי יסס %ע"ד וממיל6 וטץד ום"מ וקו"גו6ס"ם
 מסמ6י. ית6מבו מע5יח6 מי4 כני כי וכ5 6גוםגסס

 ר6שא 4?יחה ו$ריך רמק6 ג5ס כחאכ כצהועדך
 כצים 6מרג6לף

 וג6*
 גממ וסנס סקוף. 6מר

 % כח"כ וגיי 654 געי סרים 6מר 6* דגססכחג
 וכ"כ וכסשם תץ": הם8א וואמ וסם"ג מנ"ם עמויק

 כהנן 6מו עס ט5ס סס ו6כ4 סגעם גמ5הגספר
 סרים 6מר ג6* ל6מק6 טחגק יי כוים הההנספן ר5ססי 5הומ כפס"רן וק כצים יהר י4 תסיוסת5
 ופפילי סהינ ר' יהז  הייס  נרנריכ"כ

 5ז שפ"ו
 חס כרים 6מר לכחהגס ד6ק כו6סתס ג6* ס%6 סוסלוו

 5כחוכ מכחג ג6מרו:ס 6נתס גם"ד וגרור פמום5פע"ד
 דסום דסם"ג וכו6 כצ. ממ4קת 6%יס מ65חי6'

 ג6וח ע"ם גסתו געיק רמקע כחג חרקע מנתוף5ג6
 געיק רהקע %חוג דדעחו 5כ6ורכ ומסמע גפהכרר'

 גם"נ 6מגס מס כ4ס עליו כפיר ל6 וגם"גלגכצף
 ם4מ$י6 דר' וגסגסוח ח"י כחג רייכל ד"כ סק"גסס
 ונהיכ רפסי  ממכונב התנ וכוהגז רסק5 מסבזרמל

 רמ5 גסחקע 651 רמל קור6ין מק$ח סעויקרמיתו
 וגריס ו6%ורס נ56ף רמק6 דכהג וסגר6כ ע"כ.לגמרי
 כתג וגממגר כלגים ס% צ"ע גינסו סחר6יס5פ
 געיק.רמקע

 סס 6י ונ"מ למ5ק גועהי ע% י6סוגסובהשק8ה
 רהק"6 6וחס קור6ין ו6( מרמ5 סג6רהק6

 ו6ין מעריסס לע$מו סס ססו6 רמקע סס וגיןג6ל"ף
 וסעעס געיין רסקע כוחגין .6( רמ5 עס סייכוח15

 מגסמוח סמגם6 5סון 6מר יוחר סו%ין 5ע"זדגסמזח
סקדוסיס.
 ככחוג ם65 ע$מו דמחוס סיכ6 סקדוסיס גסמוחי4*8"
 ג6* סמחהס גד5י6 כנוןגחורכ

 %חט דים סם"ז כחג
 ילעז 5מום ים סמחס ממס סגם ו6ס גסער סכחוגכמו

 מוחס ס6סס גע5 כי כשפח ס6סס גע5 צו ל6מי6מלו
 6סי' ססול סגס ד6ס גזס %ממיר וג"5 נ6לףע$מו

 סו"ל נ56"ף גטתס ע5מו מוחס ססו6 כיתגדיטגד
 סי' ?רמי6 כחנ 6"ע וגם"ע ע"ם ע"כ ממוסיגס
 סגוחגין גמוינס גג"6 5סון 6מר דסו%ין גסוסוקכ"ם
 ום5גום סממוח, גמ16$ 6יך גזם %קפיד ו6ק סגםגו
 גוסגוח מדיגוח סמק5ח גחיגוח דס"ס 15 דגר6סכחג

 וכיו6$ ורייךגיין רעכליין כגת 5יק סחיגס גסוף%וסיף
 מ"6. ס"ק סס $גי גמלח ועיין סרגסג156

 יסווס ססמו גמי י"6 ס"ק י1ד 16ח ס"6ךבם"ג
 סים מ6מר סיוד 6מר ג6* י6ודס גגםוכחגו

 יסודס גסס וס3"ם דססונ 4 גר6ס גמגם6 סיגויק5ח
 כם"ז עסק 3ס"6 גגם וכחג ג6לף ע$מו מוחס 06כחנ
 ע5יו מולקיס מ6מרוגיס סוסקיס וכמס סמס סיגוידסוי
 מס סו%ין ו6ין גס"6 כוחגין 5כחמ5ס 6עעווססקו
 סס מ$יגו וי6 גמגם6 סיכר ד6ין כיון מחימחו6חו
 וכחג סיוד 6מי ג6לף 6"י מחס 06 מיסו ג6נףיסוד6
 גמגע6. סיגוי ים דכ6 סמס סי:וי דסוי י"5 6*ג65
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 %ץ וננצעס 5סנהע כנש וסנות נחנ יושמ"שמ
 וכפים ספומקים רונ דעת 5חפוס 16 ים נמנע6מיגף
 סכ% וגיץ כעאז דנף 5חפוס 11 ים נמנע6מיגוי
 ממנט6ין ממס נפיטי טמו 6ח ממדק כ% נניקנ%מו
 מרליג"מ חמו' ועיץ סו6 פי5ת6 ס6י גי מיגוי 6חריס6וחו
 פ"ד סי' 5"5 ומו"ח פ*ו סורם וסעסוי"ק 5"ד סי'מ"6
 מרמ5 כנ6ס ושק6 נפס מ~ק וים גימ6 6ירמעיטק קג"ד. סה תייג6 גונ"יוטו"ח

  5וין נפנטי  וגמ 5"י 6"כ כ%ס ה(ר,ע5מס
 כמו ק5ת י.מנכמ נהצרים? ורמקע 5מ5ק ק5תעגא

 מימ5 לסנ6 נין מעריסכ רמקע סמס ממגק ח?רמקע כסג"
 5כ6ורכ. %פע"ד סיי כן %5מו מסו6ונין

 רמקע סיכתכו מ?6הרוגיס 6מד נמוט ר6יתי 65אמנם
 גיסץ וכסיג גיסין כסיכ מסממגר 5כדכעיין

 5גסוף כ56ף רמק6 כתכו כו5ס וסד"מ וג"ם וקו"גו6ס"ם
 5גסוף ג56ף רמקמ כחג גפ:יס כ6"ע כג"ם דנס ר6יתימוכ
 לכסוף כעיין רטקע :ס נממכר ניסין כסיכ דמם"כ51"5
 ?רנסח כזס מג6תי ם65 ותמ?:י כ56ף 51"5 ט"סכו6

 כסיר כסוף כטגתגהי י6:י עתס. לעתספוסקיס
 ר6:קע ניסין גטיג מנ:65תי מ6חי סמגוייס)ספרגומרגסיס(

 סנ6ון דכרי סמכתי כי 6מריו דקדקתי ו65 כן כתגתיכעיין
 דככי גמקומו מס יכת"ס מ6מרתי וכמו מתקיס כר6יסס
 דל6 מ6מר כזכ 6םמס ע5י ו6ק ניסין כסיכ מפורםכתוג
 ונוד6י 6מיתית ?גירסמ 6ס כדקתי 65 למעס? גוגע?וי

 ט"ס ?ו6 נני'ן ?פס"כ כסיפי כמ)ף ד5"5 גר6כדלדיג6
 ם:ערני גמעייס ו6פייון גכ"ד. גרור )פע"ד וזססס
 כס"ד. מרגגית6 ו6מכמג6 מס5עיץ

 שנית סגת"ה ואבקש וועקרה כבוד ברוב אסחםומעתה
 מקופיא רק כחבתי לא כ. בזח פלפולי מיעוט על לילסלוח
 חזת עוד ואי"ה הטרדות רוב מחמת בעינ"ה הפנאילחוסר
 שמים לרחטי המצץה כ'ד בדבר.ו להשתעשעיסועד
 בב"ד נפלי בר בביאת וצהרים ובוקר ערב ויום יוםבכל

 ומוקירו המכבדו איהבו עח ידידו וחסדיו. רחפיוברוב
 הרם.כערכו

 הי"ד א"ז הקדוש לצאמו*ר בן הקטןפ8112

 חסיטן
 יצ"ו. ברוקלין תשי"ח בשלח לס' ג' יוםבעזה"י
 כש"ת וכו המפורסם הגאץ הרב ידידי לכבודשוכט"ס

 טסח ליאדי דחברה הרב שליט"א קליין מנ,שחטוה'

 ברוקלין.האר"י

 שהדפים שמות צידות דברט אשר בעניז מכתבוקבלתי
 ואני - בדיוק כתב שהכל ואמר בה"ג על ספרובסוף
 ריווא בוא"ו ילא ביוד אביש לכתוב צריך שאבישאסרתי
 לכתוב צריך ראשקא - ריווע ולא לסוף בא' לכתובצריך
 רשקע. ולא לסוףבא'

8 אש יויא לוכעת  %8 % נ%" עתת 

 5נפונ סכחנ נו 6 %יק סנס ניי. סעחונמי
 ע' סי' ק6גער 5סגר"ס מ6שפ נח' - ניוו%ח

 סכ6ס5י ופ65 - ניוד 6כיס נזכר פעפיס כפסר5נכפ"ם
 ננ5 וסעתיק ץ חסונס כפהיק י"ז ס"ק 6' כ6התס0
 מט 6כ5י סג6ק ני ג1מכ ני 06 - נו6"ו 6נועפפס
- נ%"ו 5גחונ 5ריך יח מו5ס 16 נמ65פוס 6נוסקר6  
 מ6"ס נמס"כ 5סעחיק 5ריך כיוד כ' דמ6"ס ניץ6נ5
 וע"6 ע' סי' נמ6"ס וכן 6נוס קור6יס ס6גו פמרויונ5
 קרי6תו 5פי וגוד6י - כיוד 6גיס ג' פעמיססרכס

 מיריק. דסו6 גיוד 6כיס 5כתוכ 5ריך כמיריקוקרי6תגו
 6ניס לגתונ כ' ע"ג סי' מ"נ ג' מסדור6 סו"מבתי

 מת' ק5ת וסעתיק פעמיס סרכס כן וג'ניוד
 י"ג. סי' ס" כתסורת דו"זזו

 6גסיס גקר6יס וכן - 6מרות נת' כן ימ65רבראי
 כמוס - מפפד"מ 6כיס ר' סג6ק כיוד6כיס

 מ6וגג6לן ס"ג כסס"ג - ניוד 6ניס נתמ5תוסמסו5ס
 כותכ ס?מ"ס 6כמד 651 - כיוד 6גיס נדעיס נ'כני6
 6כוס ממ6ססד6רף ירמי' ר' סג' מתן 6גיס ר' סג'ע5

-ט6*ו  קר6 וכו6 סמכע6 5פי דסכ5 גר6ס וזס 
 ס5גו כ6גסיס כגס 5י י6רע ו6ס גמו5ס 6וכמ65פוס
 נצ5י5 ו6פסר - מ5יס6 6גסיס 6כ5 כיוד 6כיס6כתוכ
 6כוס. 6כתוכ ו6"ו כמו סממתגין כ6וגנ6רןכע5יון
 כעיין ול6 כמ' גכתוג ס5ריך כ"ת נס ג' כגרוכרסק6
5סוף.

 יזבה והוקרה כבוד ברגשי בדשת"ה חותםוהנני
 הדעת. בהרחבת ספרולהפיץ

 לעבאוויטחש פג"ל קקפידירו

 םסיטן
 ידידי ופרישא חסידא יקירא רבא גברא האיכבוד
 המפורסם הרה"ג כבוד אוסר כלו וכו' נפשיוידיד
 כעת מקאפה% הרב פג"ל לעבאוףפה% מוהר*יכש*ת
 התאחדות ומנהל נ"י ברוקלין פנחס גבעת דביהמ*דרב

 שליט"א.הרבנים

 ו וברכחשלוס

 6כוס סס קרי6" כעגין וסגכגד סיקר מכתנוקבלתי
 סר6סוגות סגירת 5תקן ססגיות גלומותוג6תי

 כעגין ססעיר ס5כות מסגס כמיכורי סמות ע5 סערתוכעגין
 לכתוג סעגס וכח"ס כר6:ון, גמכתגי דוגר וגוכתיכתס
 סכ6יס 65גסיס 65 6ס כיוד 6כיס סס ס5גו65גסיס
 יכ6 06 וסייס מ6וגנ6לן ?ע5יון מגליל ו6פסרמליס6
 מעסס. יעסס כך מעסס5ידו

 ימין ממגס גסס ל6 6עמווס מסמותי יע) 6ייראוטר
 כמסגס וכל סכ' 6הר גו6"ו כותכין 6גוס דססוסמ56
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 ושמ% אש. גס"ד ס6כחונ כש סמתמיסק מן 6ל66יגו
 %פי מיוומי נחש' 6( כן. %61 כח"כ נל6יוח6וק
 נזכר סששש כעמר לטטס"מ ע' סי' קלינער לסנר"00ס
 כעתיק י"ז סי' 6' ג6וח 0ס 0כ6סלי וסל6 ניור,6נים
 סנ' כי נר6כ כי 6ס גו6"ו, 6נום פעס נכל וסטחיק זוח0ו'
 לכחוג לריך 61ז מולס 16 כמלוסיס 6נום קר6 0ס6סלי
 לויך גמיריק וקרי6חינו קרי6חו לסי וכור6י יכו'כו6"ו
 ניור. 6גיםלכחוג

 גיוד, 6גי0 לכחוג כ' ע"ג סי' נ' מכי' 0ו"מבתשו'
 זו מח0וי קנח וסעחיק פעמיס כרנכ כןוכ'

 ע"קר סס 6ל1 כי וכנר6ס י"נ. סי' מ"6 0י'נח0ורח
 כח"ס.ר6יוח
 לי לקמחי כחגו עח גירי סי' ל6 מ6"ם 0כספרדלפי

 ר6י' מכ6ן ר6ין 6ני ו6ומר נו ועיינחינסם6לס
 כנרם"ק רעח רגס נס"ר 6כרר ו6ררגכ ניור 6ניםלכחוג
 0ס 0כחכ נר6כ ריסע6 0לפוס 6ף נו6"ו 6נו0לכחונ
 ו6פרם סרין 6ח מכרימ זס 6ין מ"מ גיור פעמיסכמם
 כפוסקיס 60מרו מס 6מר כלל 6ומר ומחמלס0ימחי.
 ומריוק למע0כ סלכס 0כחנ כפוסקיס נק ל6חר מלינור6ס
 נר6ס ריסע6 לפוס 0כחכ ממס 16 6חר 0ל פסקו0ל

 נס6י כ6מר פוסק ס6י נהח ל6 סחס 6מנס רינוסיסוך
 0רן כספוסק קיי"ל כן ל)1 יל6 ל0ונו מ0טחיוח רקרינ6
 וס6 60מרו וכעין יוחר גו רייק רור6י למע0ס סלכסגו

 כ"ם וסנ"מ 6יחמר מכלל6 6ל6 6חמר נפי' ל16רפלוני
 קנ"ע סי' 16"מ יוסף כיחכ רכריו סג6ו ונח"ס כןסו6
 כג6וניס נפסקי גסרי6 ר06כמנ6 מ6י 6ך וז"לכחג

 %יחר 6מר ג6ון גססקי גכרי6 06כמנ6 1ל6ל6יסור
 גאם לכאשור קמס סגר רסכי גסוכמס מיני' רייקינן6ל6
 0נוייי 0וי,ח וטיין טכ"ל. נכרי6 סמפור0יסרנריס
 מ"כ. קי"נ סי'6ס"ע

 סוחריס ססנא(יו סיכי 6מר נסוסק מלינו מזודנדולה
 ררוכח6 מקומו עיקר 0סו6 מקוס גהר6זלינן

 פ"ז סוף סכ"מ 0כחנ כמו עפי רייק רכחסעריס6
 נר6ס מ"מ וז"ל ע"נ סי' 16"מ ומסנ"י סע"זמסס"ח
 מנלמין 61ל1 גסי כר6"0 כמסקגח רנריו 0כאשסיוחר
 6ל6 %ן כחכ 0ל6 וכית וכוי "ם רין מקוס טיקר0סו6

 0כחג מס על וסמך רגריו לנרר מ00 ל6 ק"0לריני
 סי' ננימין מם6ח כח0וי וכ"כ מקומו עיקר סכו6נעיו"ר
 גמקומו 0ג6 כו6 כ"ז נסימן 60מר מס וגס וז"לי"נ
 ל6 סכי ומ0וס זס מרין סענק מקור 0ס 6מרורג6
 0ס זס רין מקוס רכו6 ל"ס ונסמוך 0ס לככריער%
 סיכי גסוסקיס מקומוח וכסרכס לנסוף רעחוכחנ

 0סו6 כמקומוח כחר 6זלינן זס 6ח זס סוחריסררנריסס
 ג"י ועיין ע"0 וכוי ככאסררין מלינו כננמ וגס כריןמקור
 ממלוס. ס"6 ומל"מ נמו"מ סל"מ 5"זסי'

 עלס לפרם כ6ן נמיח ל6 רסח6"ם כרור נר6סוושנה
 רן 6ל6 6וחו כוחנין ס6יך 6כו0 כ0סכחיכח

 נר6ט למונו ומ0עמיוח 6וחו כוחכין 6י כ0סגעיקר

 6מש לכחוג ח'ל דטכי לחיק יכולין סי' גיווסכחג
 סדט % 6י ומעתכ יי לשוג %ו5 נ! נחגל6

 6פמר סמס כחיגח געיוך 0וגו גנוו 6מהסשסקיס
 6שןיס פוסקיס * ו6יח מ6מר 6גל ק מיגיידוייקיגן
 6מציק ע"כ גו6"ו 6גו0 לנחוג %ומרש מססרגיס
 סלכס כן רייק ל8 וסא סכתינכ ג%ס רגו רססמ6מר
 %% נ6 6י ווו6י ו8מרינן 0מעינן למוקוקיןכמוחס
 ככצסס וגוחג ככחיגט מרקרק סיי ז"ל סו6 נסמע0ס
 מק ולעעע מס0ינן ל6 גממיקת ו6סו0י וכ"םגו6"ו
 גנקל ונריסס ליי0ג וים ומממר ר6פפר מם כלעויף
 רסו6 מס0ו"מ לקו0יחו נמי ש% אם וי0וכ עכושןטכי
 ססס. כחיגח ג%ס לוייק גמיה ל6נ"כ

 וסמופיס 6ל6 ו6י)ו פמו י0 נ6ן י%ע"ואיברש
 וסנ6ת ו6.י גמשס יור וכחג ועעססו6

 ססגי8 סע"נ וסרי גויו. כחג סקרוסס ירו גכחגג6מח
 וז"ל כחג סר06ון גמכחגי רגריו סג6חי מר.ר"סג0ס
 מסל"ס סג6ת 0ל כח0וגס וכ"כ גויו, 6גו0 6יח6וסס

 נריכע סנ"ל חטת0וכוח כ6ימי 6יחן ג0ו"חכגדססח
 נפלי סח0וגס 0ל סכחג גוף 0ס" ומכירני סכחגמגוף
 רסנ6ון סלי ע"כ 0עסעל מוסר"ר סג6ון 0ל טסורזסג
 ופל6 גו כחג 0כן כג6ק 0ל יר כחג 0מכיר כחנז"ל
 דגרי פ רסי' מ0וס וע"ג סו6 דע"ס לומר יכול סי'כן

 סו6 מולק ל0וי' 0ל6 וכרי זס סיפוך סכחג ננרוסג"מ
 טעס רססוסר לומר ר6וי יוחר רור6י סהש רע"ס6ומר

 0ל6 מכ~ס 6מר וממיג6 0מולק 16 0עעסמכמורס
 מסר0"ק ממירו0י רכמס ירוע כי ונסרעככלכח6
 סוסריס. ע"ינכחגו
 "" לי 6ג" "י' ט6 ינרי יי ס% כוישנם

 זם לריוק כ6ן נמח רג6 סח0וכס מגוףגרורכ
 סעיג 0ס 0סגי6 נ6וניס כמכ וסלי 0ס רכחגוסו6
 6ף 6גי0 על גנר 6ג6 0ס נכחנו לסנ0יר חמ%ניעין
 רכסר כנ"ר מכ"0 לרירסו 61"כ כלל 6כי0 נקר6רל6
 רסחס גגירון רק כיינו עליסס מולק רסו6 נסיולכך
 6ג6 נ0ס נס נקר6 6גל 6ג6 ג0ס כלל נקר6רל6

 סו6 0כרי וחרע עדיף נפלוגת6 ולמעע רכ0ר מורסור6י
 גספר ור6יחי גר"ס רנס0י' מסכר5 חמלס 0ס כוןכענמו
 6גי0 00מו מי 0מענו רל6 כ6ן ומכ"0 וכו' מ"ירגיח
 גמריגוח 0נקר6ין 6וחן וכל 6כי0פס סקרו0 0מו0יסי'
 כמו רסוי ופ0יע6 6נרסס %0ס סקורננ 0ס 6כי60פ

 מיסו לכחגו 61"5 ס0ס קילור 0סו6 וכיו65 6נריל6נלי
 ע"כ ספסיר ל6 כחכו6ט

 סופוס מסוון כ6ן וי0 5"ל וע"נ יו6ס סח5סדהנה

 ניעין סעיכ ל0ון כ6ן סעחיק ז"ל סנ6ון0סרי
 נלמת ל0ונו לסעחיק 6 רסי' וע"כ כ6וח 6וחז"ל

 %עתיק פ וסי' נויו, 6נו0 0ס כחנ וסע"נ 0כחנ.ככחיגס
 ונס 6ניס גיור סעחיק ולמס 0ס 0כחג כש נויו,נ"כ

 וסו6 יור מסר כחגס סע"נ ו6כריל 6כי0לוסכ0מוח
 16 5"ל וע"כ וסר' סכי 6מר יור מל6 סעתיקסז"ל



הלכות ח"ב ששנהשמדומשנהש
 היפמ 16 מינהס פספתיק נפפם מצצ הקוא
 א כשיפיכהס צק נהק למוב 6מכא קושונכ"י
 נהחו ל6 וכ6ן טרור כר6ם צאפ שכ" 6ז יס"והזך
 גס  עלע ל?*ק נ5 % חצכ"ש םפם כסינס  ויוקלשנין
 בסס כתינת נעינך דגס נרמיזב לרפח לכסס"מ לו סי'נזב
 נפתיקב ע4ו 5שכור 1ל6 לונר טפס %חח עליושלק
 0אמ נ6הרחי 4 צשש נמי6 ע4י דמשאוימנה

 סכ. סציבמכיס
 לכתונ גאכ כנ6ת וועת נמשו ו6יא 4 6נשהשעתה

 נמגחני 6שרב מלתי ננר ובנס הש5טיו
 %יגס ומ6נוס ל6נו0 מליגס ד5יינו בסוסקיס דעהכו6סת
 מסו ליכס כתט ו6פאכ כיכבו סדוי כי דתוזוייסווס')
 כתניק מל6 34פ כתניק סוב 6י וי6י 6נל מל6אט0
 נס"ד. נרור חב דק ק צדין 6ט0 פכוחנין ככצ6והו

 כ"0 ככ' 6חל נויו, 4נוס דטתנק גימ6 6יךמעתה
 ממיפשק בג6ת וגאב ט6ץ 6ט0 קדטיצק

 ליט0 ו0ס ח"ל כתנ נמ6קפ קסשמ ס" נת0' נע5מודל
 עשכ נויו, סוי' עתס סטחניס דין ק ני נהגיכתט
 לכשנ נע5ש ציפק סאת  ופם לבו" * סויומפ0ס
 וכ"פ טע לכתונ  ו*?ך ל6נוס סאכ א"נ טיו,להי0
 דועת נריב ו6י' נסשבש עלתס ו6אכ 0כתנתי וכמצסו6
 ת0ונס דנב6 5"ל ועשג כויו 6נו0 לכהונ ג"כסג6ון
 וכמצ סכתינס 4צין 6ז גמית דל6 16 נעד פט"כע"ם

 עם ממתי נמד6 0מעחתיב לב וס5קם נס"דסכתנתי
 נס"ד. נרור חב בפוטקיס%0
 0חמב כת"ם מתמץבת 0ס 6סלי דסת עתס מיו0נתךכשדז

 ויו, וכתנ ממ6"0 בוו סג6ון ת0ף 0בגי6עליו
 0כן ור6כ )רכו כל דקדק 0ס כ6כלי דוד6י יוד 1ל6ל6נו0
 0סי' 6מר דפוס 4 0בי' ו6ססר לנתונ ז"ל סג6תדעת
 0כהנתי סטעמיס מכמ 6ז ב6מיתית בגירס6 0סכתונ
 ר6ית גס ומעתס מן5קיס. כר6וי 0ס 6סלי דנריחצכ"ס
 ון ל6 גמי דכחס לדיק ר6י' 6יגס ש לסי מב0ו"מכת"ב
 תשרת נת0ף ונ6מת סג"ל סעעמיס כל 16 ויג6נעיכך
 נויו, 6נו0 ס0ו"מ ת0ף סעתיק סג"ל י"ג סי' מ"06"י
 לע5ס גמתי דג6 מ0וס ג"כ וע"כ ניוד 6מתוסעס

 מ0וס סגיסו ל6 ובמגיס ס0חשר דנרי בס 16סכתינס
 מבפוסקיס ר6י' לסני6 ק0ס נ6מת ולכן לוע6 ג"מ סוידל6

 מב0ס ר6י' גר6ס גס דיוק, נלי נסתס 0מותסבני6ו
 6מת וסנרס נויו 6ל6 ניוד כתנו 0ל6 פייוו0 16ניגו0
למס.
 רגיחיגו דגרי נין ומ0וטע חוסס מתנוגן גי0ניךדןנדן

 כרנס ו6מר ידנרו נו סת0ונות ניססקדו0יס
 1"ל מסר0"ק סג6ון דגרי סוד על לעמוד 0יגעתייגיעות
 6"6 ל6ימור גוגע וסדנר 0למב תויב 40 קת כל06ר
 עונכ 5סרגס 6סר ועונש גדוליס ערמו וכמב יביןומ6ן
 וכי ו6מרהי כזב ממור נ5יסור מ"ו לסכסל 0ל6מפתגי
 עיגי ס6יר ד' צממלת מע0ס גע0ס מל5יס 60גופטוס
 וכי6 נס"ד כדגרי ז"ל סג6ק נת0ו' מפור0ו6%תי

 פסיה דיני פלסס י 6* נכף ודע לנהר עלכמשם
 כצא יצמם לברכ 0ס פכתכ קעשנ כד' וגפיס6נפיס

 יוסף סץכ6ל 0כצ שלין ממויגת 0נ6 נ6יפנוהפהא
 56ל ובי' 6נו0 6וחו ת(ר6ו סין 6ת במ3ו כצזםלור6סי
 וככל 6מת פפיר 06ב וג60 0ס וטששר מיעיע אקכ5נ6
 ימ עסף מונ6ל בר06ת גסכצ נקר6 לם"ם 0עלבסגשס
 עפבס סוין סגב תסונס חטף 36וס קר6ובו כשצלסנסי

 נדכר 0ס וב6ריך 6ט0 ומתנךי יוסף פי5ללכתונ
 ונטיס 6נו0 פס סעמיס יקנ כהכיר בחשגבוכמוהו
 עש0. ניוד 6% נויו 6ט0נתנ

 ניוי 1ל6 נויו 6גו0 לכתונ 6פ *?כין מע"נלכשעתה
 וכ6ן י מש דק 5 כ4 דסג6ת גימ6ד6י

 כר16י לנתונ חען ובנק וק ל6 נמ6קפ ו*צ6 וקל6
 על פליג השתס ספוסקיס כל כתנו דכן מסתנרוסכי

 ססוסקיס על סליג דל6 למגץס ל" זסמעיק ה6יסשסקיס
 דסתס ג6מר ו6י עליסס, ממ4קב 0וס רמו 0ל6ונפרם
 וסגיבס גימ6 6י א*' ססיר 6תי וו6י סדשםעעוח
 פספוסקש שית 6%גו לש ספיק6 מוין עכ"פ0ק%ין
 טד6ק וענהק ססשק 0נקיק וד6י טיו לנתונפטקו
 גימ8 6י ו6סי', סוי ל6 סיק 6ס" וכ6ן 6ומר 6גיעוו
 0לסס לך נ6* 0כהנ כגש קיי"ל דייק דנתרווייבווד6י

 סמ6"0.ו0נקיגן
 פוסק 0ר6יגו מקוס דנכל בפוסקיס דעת ידועיהצה

 ס0ני וסכגן שדס כתנ ו6מד דנליו 0כיתריס6מד
 מזר דוד6י נ6מרוגס 0כהנ כדנריו קיי"ל 6מריונתנ
 דנרע סשוך נ6מרוגס כאהס ולכן בר06וגיס מינריונו

 6מת ספוסקיס נין ומסחריס מנו6ריס ובדנריססר06וגיס
 נ6מרוגס כתנ ת0ונס 6יז גר6ס ומעתס סנס ו6מתבגס

 כתנ 0למס )ך 0נ6לף ת0ונכ 6ותס ובנס קיי")וגותיב
 לי 0יפ מב כסי מ6"0 כססר דסגס ור6ייתונ6מרונס

 י0יס כמגין 0לו נ0ער 0ס 0כתנ כמו תר"כ נ0נתי65
 ס" מ"ג נ0ו"מ דסגס סרנס מ6ומרת נ6ל"0 עות0ונס
 שדק"ק סרנ 6ותס 600ל גוסס ס6לס ב6 מני6 0סע"ג

 מכרס"ק )כג6ון 0ג60כ: גוסס ס60)כ 6ותס וסי6ווי0גי)6
 מכר0"ק וכבג6ון דמח6 סרנ נתנ דלבסו"מ רקז"ל
 גתכווע 6מד למע0ס 0גיסס 6נל ד0ס סמו")כתנ
 דבו6 מ60גחס לכדי6 וגנר6ס 0ס סכחנוכמו

 ונפו"מ כת"ב עליס רמו 06ר סת0ונס וסי6 6מד,מעסס
 ל"ז תרכ"ג נ0גת ובגס ח"ל כתנ סת0ונס נ6מ5ע0ס

 ד6ותס ומ0מע וט' מי6מס6לי עכתנ סגיעגינעומר
 נוד6י 6נג 6מריס 16 חרכ"ד נ0גת עכ"פ כתנסת0ונכ

 גנחנס ג"נ 16 0גנתנס סמסר0"ק 60לת 61"כ קודסל6
 0כנר 6מר 0גיס ד' גנתנס ע"נ 61"כ מתרכ"ד קודסל6

 בה0ונס ד6ותס ע"כ 61"כ ל6ור 6%1 מ6"0 סספרג0לס
 נ6מרוגס גכתנס רנוח ד0גיס ונוד6י 6מרוגסגכתנכ
 מ"ט ניוד %תונ נמ6"0 ווייק גימ6 6י 6פי'ומעתס

 6פי' כנ6מרהס גקעיק סכי נויו, נתנ ינ6מרוגבכית
 גשכ דסתס נר6ס לסע"ד 6מגס וייק ג"כ דסתס גימ66י



טהלכא ח"ב חתשבהזפררמשצה

 %ש 6הרים ממוסקש פ5 5מ4ק מ54ם כהתו ס"%

 מכ%ו ע5 סכ5 םפיר 6חי ומסחס נס"1 טרי המפכתנתי

 נמי 5ס 54%ס כ% תקממ 65 מס מ6כ4 כךמיתוונס
 וני5ס זס ונ6 סס כ"ל4 5%ס 1מ1 ממו"מ כת"כר6"ת
 נהו 6נום 5כתונ 6מ1 נכהס ש5יס ממוסקיס 5% זמפ5

 רכק. כין ום5מ6 כיו651.1

 סנים כתנ 461 6גי 6ומו ק נס"1 * מע5תסדמאעזר
 גנר 6פ" 6מר נם 5נתונ %1ין 6פמלניו1

 כ1יעכ1 61פ" ו6פסר עינק 5מסם 5מום 61ין סיכינתן

 ססס גסתגס סיו1 י1י מ5 ססרי פם% סנפ כיו1 כתכ06
 כגירי 6כים, 6ותו וחער6ו 6מר פס 1סו6 5טיצתוים
 סיו1 תמת וסנ5 ס46ף תמת נקמן 6נ*ם 16 ס6*תמח

 נ% 16 יו1 651 ויו סי6 סלמון סרנסת 6נום וססכיון

 נתש' זס כמין ועיק 6מר פס צ וקו6ו ויפש נ%יו

 יכתוג 06 סרומ6 נסס קמ"ם סי' סס ס5מס 5ן6*
 כמס סתס )ו6נכ מ"ם טהצות 5י1י יכו6ו כיו1מרימ6

 כמגש סס סכתכ 6ף כרים 6מר ניו1 פוימ6סעמיס
 סי6 פ"ם 1סתס ומ"כ כויו גכתג )6 06 וסס4 כויוגכתוכ
 5כחמ%ס מ"מ קגת 5מ5ק סים ו6ף 5סג%( ר6" זסונס

 ס5גו 6גסיס נין 5מ5ק ו6ין ניו1 6נים ינתונ 61יןה6י

 מספוסקיס סוס 4ו ו6ין מצעמות ס6ר 16 4ט656גסי
 וכמו %חון ו6י' כת"כ 5סני6 וממס ניו1 %תונסס"5

 ס6מת מ5 5י יו1ס ס1נריס גמיר6ס וט61י נם"1סכתנתי

 וכרי מ5י 6כריז ו6ז גנוי 6מרות ר6יות 4 סים 0665
 סממתי. כך נרס ני1י סס טעוחם6מרתי
 ריכס סס מג נס ססמיר ר6יתי סיקר נמכתנודמנה

 651 5כסוף כ56ף %תונ 3ריך - ריוו8 -ח"5

 מ"ג -ריוהג

 וכמכתכו סמיר ריווע סס מ5 נס כנו1ו ס6זה*בשון
 סי' ם65 מסוס 65 זס מ5 4 ססנתי 65סר6סק

 סס 156 1ססמות מ6מר מסנתי 6נ5 ססינ 1יני1י
 מתס 5טשת 016 שס י% 651 ס"6ממו6גסהקמסמות
 5כתוכ י5ך ניטין מס1ר 6סר צ סו6 1מי ננם כןו%תונ

 נ6מעריק6 סו6ניים נשג"ס 65 )6ס מסתסכממות

 ומ6מר מק%( 6סר ו6פלס מעוכ מי מימם ממי665מר

 ריכס %תנו 6י ריכס סס נכתינת נ%1ס מנוכס61יח6
 כ6* 16כס6

 ס" 6ס"מ 6פריס כית וכסושח כסוסו
 כ"מ סי' 6ס"מ ןנח"ם כס"ס כאזס 5כתוכ כתכ5"כ

 651 כ"כ ג"מ צ 6ין 6מרתי %כן עיי"ם כזסס6ריך

 ונפרם כמת י 15יג6 גונע ס6יע מס כזס 6ס6ריךרגיתי

 ת"כ סכט1 מר6יתי מ6מר 6מגס כי1וע כשכ סלו1ם6גי

 כזם סנ%1 סמו6ס 6ר6ס 6סינס כזס מסמס 4כתנ

 ספג6י. מימתכסי
 גמ* רינכ נמסה-גדן

 5מי5 5גתנתי ננע ספוקיס
 ס6פכ 06 נתנ מ' נסי' וס5"ם 6פויסוסנא

 ריככ 16 רנקס סיי 6ס מעריסכ סמס י1ומ 06רינס
 כתנ סס ום"נ עשכ פס5 רי611 כתנ ו6ס ריכס 5כחוכים

 %ן ז"5 ח:מקס סמו"1 וססכימו נ1יענ1 6פי5ו1פסו5
 סגכתנ הנס וסס ז% 6מוהיס ום6ר כמת"םטכי6ו

 מקור 6מר 5מסם 6% ד5 %אשס  ויע3ו 6פ" פפ5ועא
 6נ5 6מת נויו ריו6 מם ים וכוו6למי וכהכ כתמנעשם

 1סיכי שוד סס נ6ס5י 6מגס פסוג 15"ס והןננ'
 וזס מתימתס 6חר סו5כין נסטרות ריוו8 5מרי1מתמס

 נסמדת סמתימס 6מר 1סו5נק מקומות נכמכ 1ס%כש

 מתוס 6י 611י סמתוס 6מר כפסו5כין השתס ידועיןם6ין

 מתימתס כתר 1סו5כק מ6מר 6מריו סוינק גמינעיין
 וכתניק %6ען 4עיס כמתימס 6מר סו5כין 6ין 6י6נ5
 6% כן סמ5ים 65 פס כ6ס5י נס "0צס הנ6 16הנס

 ו1ו"ק. 5ס1י6 כןכתנ
 כתנ ס6ין א% נספ% כת"ס ע5 תמכגידמעתה

 5כתוכ 5רין ריוא סננווכ מפי כס%סומתס

 ססו5 וין ככ' ריוו6 סכותג וס65 כמיי! 1)6 כ56ףריוו6

 סווין וסל6 56ף 16 מיי! כס 6ית 6י ג"מ ומ6י5כ"ע
 מיין 65 כ%ן 1כ6מת וגר6ס סמיין 651 פס4סוככר
 5מעמס 65 יסכ5 כית צ נ5 תקמס 65 מ5י ונם5מ6סיטינ

 15יג6 ג"מ ו6ין 5י 6מרם כן סס6פס וכיון 5ס5כס6%

 5ממקו כתסוכתו 1גחית כת"ס 6נ5 כן כתנתי ריסט6ונסוס

 סכותכ כ5 וס)6 גמיין וג6 נ56ף כותכין ריוחח וכתג11יג6

 6סי5ו וסמו"ד סנ"6 1%מת 6ותו סום5ין ווין ככ'ריוו6
 קסיס ס6מרוגיס וכריו 5סמ"1 מ"כ 6ותו פום5ין 6מ1כויו
 ריוו8 סכותנ 5ייג6 ונו61י כזס 5כו5מס סר6סוגיסכק

 כן מותמס ו6ס ססו5 סנט גסוף נ56ף 6סי)ו וויןנכ'
 מייגתי 6% ריסמ6 5סוס גר6ס כך ניפ6 תרי ונמי6סמו
 ססג6י. מוסר מממת גרכי כ5נזס

 5מיק סזכיוו מ5 גמטיס א"ייין 5מ5ין שגי 6ת1ומעתה
 רסק6  כסס ו3פרפ  סצלס סל ברומו  ספומויסבו3ריס

  נירתי כ"כ י3ום כסס  ונס ככל סקוסי כס"ר6סר
 מסכמוי לי כספי לי ורלי ולוי כס"ר  כפוסקיסועת

 פזכ יס3כ יח?3ו פת ככל  סרסס"ס כא?  וסייימרבכיס5

  ש5ס. ופר  מממכור3כ
 עדב יום בכל שמים לרחטי המצפה הטרוד יברים

 שנ%ם, פי להנחם ומבקש בכ8לים, לקה וצהרים,ובוקר

 בעבודונהעמוס
 ידידו וזןקרה הבבוד בכלד,מכבדו
 הי"ד מהרא"ז הקדוש בן הקסן38אשה

 יטיבשן
 לפשק תשישה וך דת ש8ן לסדר ף ליום שעדב*ה

 ישן*א. נ"יברוקליו
 גברש האי דליבשי בשומקי דיתיב לקרוב שלוםשלום

 בחוך ולתהלה לשבח המפורסם הנאון וידידי ד' ידידרבא

 וסו' בנש-ק שלף 8ימ בה", כבר לי' דהו יושב שצבישם



הלברת ח"ב התשהבהע8רומשנהש
 ש*ששש ה8זזש*שרש888 שיש 818-ף חר8שג8
 ניי בנרוקלל נשת שישששששניקץ

 אחי קסחי 6ח שיס, ו6םנם 63סנסאשןרושכ"ב
 מיי3 וסו56 3ס6 מר י ונוק 3פס3יי

 מסוס 6ססר 8( נמקלחו מיינ, סא סעס מ6הם63תסק

 סמשסיו, מם 4 505ס ומיינ 5סמ60י5 כתץק 5י'ו6סכץי
  דכחורס של% לרידן נאפ %י ~הרעש  רמבפסו ו6ס0ונ(

 טפסד כה %ק 6ף פססכיד מס 505ס 6מ0ו56מייכו
  נסמם 5600 נמי סו6 כח"כ דעת 5סי וסג"מ6מסו56

 וכסמחס סנסמם ע5 ניסומ 15 י0 וסמ60י5 כ5יס16
 4 מס5ס ס6יג0ורעגס סכ5י ג0נר 16 ס0ו55656
 ד6ססיד מ0וס סרמ0ק כעשם גימ6 ו6י חמחיס6מרח
 סנסומ 0סרי כ5וס 5" 6ססיד 65 ככ6 5סמ60ע ממון5יי
 כ4ס ספסידו דל6 6ף 05לס מיינ סנ'  לטפס 6נ5 5015ס
ע"כ.
 גריך ודכווחי 5ידידי 65 וכח"כ 5וס כד6י 60יגי4טש

 5ס0ינו גק0גי וכח"ס 5יוי ג6 0כנר מ6חרמ"מ
 650 6ף סר6סתיס דכרי ו6מצן נס"ר  סימחי6פרס
 ד6מת נס"ד ג5ע"ד מ"מ ריסס6 5סוס רק כן6מרחי
 נס"ד. נסיכזוקכ
 סו6 ד5כ6ורם 5כח"ס 6מרחי מעסס נעח ריסט6רלפומ

 ממנירו סרס ס0וכר 5"ס דף 3נ"מ 50מםמ0גס
 כדרגו 0מחס ס0וכר י0נע כדרכס ומחס 65חרוסס6י%
 סמיוכ עו0ם ס% כיגד יוסי 6"ר ג0וכר י0גסוס0ו6נ
 ע"ג. לכע5יס סרם חמ(ור 656 מנירו 50נסרחו
 גר6ס ל0וכר י50ס 0ססו56 יוסי דר' 5ח"ק עכ"פחתנזץ

 ~עסוו מיי0י 651 5עיקר ס3' טעס דס"5נרור
 16 כדרכס כ0מחס כ5וס סססיד 65 דס0וכר וד6יסר~וי
 מיינ ר%יכו וכיון  לפפכיר 15 505ס מיינ ו6יגוגסכרכ
 ספסירו ל% ב% לו  יסלס %פ%י בסו%ל %"כ  לפסכירכ4ס
 סכ"ן ספסר פפפב רהיינ בו% ובפיקר ניפי ו%יכלוס
 יי  לן כ"פ ו%ין  בטפס א? ריי י"ו  לסלס לו סי'ל%

 6וחו מיינס כ:סורכ: בו% רפויל  כיון %ל% ל% %וספסירו
 ספסידו 65 ו6סי' 505ס ממויינ 0יכיס 6יך יסיי63וגסין
 נרור. חס ככססו נעגסכלוס
 כר' נסי סיי"ל %בן ברי  י3ל וו"י לונגן כ"(אמנם

 %פר יבורס  יר' 3גפ' למריי ס%פרו וכפויוסי
 מס' ס"6 וסרמ3"ס ("5 סרי"ף וכ"כ כר"י סלכססמץיל
 וסוסיף 6מר 05ומר 0מסר 0ומר ח"5 כחג ס"ו0כירוח
 ממגרו סרס ס0וכר כיגד 5נע5יס ססג6ס ומחסנ0מירחו
 וס0ו56 סו6י5 ססו56 ניד כדרכס ומחס 65מרוס60י5ס
 ססומר  וב 60ין 5גע5יס ססרס רפי  ימ(ירו 3כ5מיינ
 וכן נזס כיו65 כ5 וכן מ3רו 50 גסרחו סמורסעו0כ
 5כ6ורס זס ולסי 0"( סי' מו"מ וסטו0"ע סר6"0סומנן
 דס5כח6. 56ינ6 6יגס ממכמיסר6יחי
 0וכר מכדי 65ניי 6נק נר 6ידי ר3 6"5 3גמ'רד;נדן

  0נועחך ורל %בס  רל  5סוכר מ0גיר וגימ6וכה
 0ס ונחוס' וכו' %"ל 0ו56 נסדי דיג6 מ0חעיג6ו6גי

 כחט ד3הסס נסו5 לד6סוכיס 5כע5יס שרם חמזורד-ם
  3יו סתהם נסעח פס כ" %ש כטםכי 06הר%ס
 רני להברי יורב יוסי סר'ס5ל

 5ם סלי ור%י רכי4ס
 ע"כ. כ4ס 5ע0וח  גריך נושוכר %ז רגעאשלץ גריד%נפחוב
 נעיקר מודס גמי יוסי דר' ("5 סחוס' מד3ריכער6כ
 סיכא: ג6 סנסכהם 0סרי נסססד חלוי סדנרו6ין
 ככ6 ו6דרנס כלוס סססידו 651 ס0וכר, 5050ו,

 כ5 6מרח נסמס 15 5סעמיד ממוייניססנע5יס
 6מ6 ורג  (יר6 רני וסרי ד0ק5י וגמו ס0כירוחימי
 ככמם  פסלפיס  סב3פליס  פגופיס  רימדילן נס4  6סיורכ
 כלל ב3י% ל%  רברי"ף כהןס וכבר נו?לכבוכרהיס בוי ריהיו%ב לר%נן לכיורב בסוס' רפע  רנס %פסיץך בל"ל. נריוק סנרסי%לפפר ופפילי ץר% כר' סיי"ל בכי נ~זוס' ולרפס  לסוכרפרוס
  מ50מיס  סכ3פליס רפפפיס %פוריי רבלי  וטריי ססלי%ב%
 כחגו וגמק"י וסר"ן וסר0ג"6 וסר6"0 סרמג"ס וכןוכו'
 וטרי 0קלי דרנגן 56ינ6 6מור6י דסגי סכי קיי"5דל6
 ל0וכר מ0לס 0ס0ו6ל דמ6חר מ0וס וסטעס קיי"5 כר"יו6גן
 סטעס כחנ ונ0"מ נמ6"י כ"כ ננך סרחי סנע65ומר
 5נמרי 5יס מ0ניגן דנע5יס 0ומר ד0ו56 יוסי 5רניד5"5
 דרגגן  56ינ6  (יר6 ודר' ד0וכר חמחיו גכגסו0ו56
 ע"0. וכו' סנרח מי 6ניי ודמ6ס6יחמר
 סונר 0כי' מי וי0 כחנ כ"ו 0כירוח מסי נם"6רךן"ךן
 5י0גע 5ריך כ0וכר 60ין סמ0כיר נפגי מתס 60ס5ומר
 0ו56 656 ו6יגו 0וכר 50 סו6 ס0ו56 0מ50ס0מס
 לנע5יס ח50ומין נווגי ונכ5 5נמרי כו6 דנע5יסכסומר
 6סנרח ומו5קין גר6כ ססוסקיס 60ר גס ע"כ. ע"ערוכן

 6מגס 0ס ונ6מרוגיס 0"( סי' מו"מ נ0"ע ועיין  ("5סחוס'
 ססוסקיס גמ5קו 65 סכרחי דגעיקר משם 5דידן ק0סא

 ו6י כ5וס ספסיד 0ל6 5זס מיי0יגן ד65 מודיסוט5סו
 0סיר 6מריגן סיי ס0וכר יטול 650 0כחנו ססעמיס165
 נרור. ווס כ5וס ספסיד דל6 מטעס ס0וכרדיטו5
 רר"1 יפרי% ססליי רב% ו%פ"ג כסנ  סס  ("ל סר6"0גם

  רפפפיס 3סבי%  ורננן %לי%3 %סי ור3 ור3יו%ור"%
 סיכ6 כגון לר"י נ"כ ג"מ סרוח כפכ פסלפיןפסכפליס
 עס דיגך ויסי' ח60י5גכ חר5ס 6ס 05וכר 6ומלדמ0כיר
 ססק וכן מרסוחך י65כ 65 כ156 עמך דיגי ויסי'ס0ו56
 ספוסקיס דמודי גר6ס ונכ6 ס' סי' סג"5 מו"מנס0ו"ע
 כרי וד6י גמי וסכי די ס"ק ונס"ך  (י ס"ק סמ"עועיין
 יוסי 5רי 6פ" 15 י50ס ו6מ6י כ5וס סססיד 65ססוכר
 גספסד ח5וי אם 6ין נ6וגסע מיי3 0ססו56 דכהם6"1

 פפלפין %י ב"פ  ויין  בכסו3  ג(ירח סו6 656 כ5לדנע5יס
 יהר.  פמקוס  בספסרלו

 ר%"כ  לבפליס ספסו  פפפס  וב ד6ין 5סע"ד גר6סעךך
 ב3בםם ספסב %הר  ל3פליס לו ים נפ"ה  ויןסלס

 יכרל  ר%ין הונ נפל ככל נמהי5? 5י גפירפון %ו%% סבוי 3כל  ל3פליס הו3 פכע?ו% פלפו לפפור יכולויי
  לפסור יכול סרי ונסו%ל סנפולם %וין  נסוס פלפולפטור



הלכא ה"ב חתשבהןןינה
 ש 65מר 16 מ65כס מהמת מתם 16 6וגם נפפחפ%5
 פמח סעעס אי י50ס 65 ממו ג0נע5יו 16מ56תס
 ו5מכ ספכייו כעף סוף ס6 נ156 פעור 6מ6י0ספסיו

 י50ס.65
 מכת3 ר5"מ סי' דעיס תמדס נמפר 5כר6נ"דהששכ4*רןי

 כעע3ס מק5ת מויס 4צק שמריןנ6רכמם
 4 וסודס 560ס 16 ופקדק מונ 05מעון 0עועגונו6ונן
 סוי טעגות דני ז") כתנ נ6מד וכפל לממס נ6מד0מעון
 יט5 6יגו סכמ5וס זס 50 כמיוט זכ 50 מיונו60ין
 כ0ומרין מ60"כ נממי5ס 16 נפרעון 656 ממגס5ספער
 6ומר זכ ס0ו6) נפ' 60מיו ממם 5דנריו ר6י'וכ3י6
 מתס 0כ0טרס כ0צר י0נע 0טוכ 6ומו הכ%160
 0סודס ומס 4 סודס 65 0עעגו מם ו6מ6י 3גמ'ו6ק0יגן

 וס0כיוכ ס%160 0חיסן 6ת תונע סא וס65 עעגו 1565
 0מתס נ6ותו וכופר %56 0סו6 מסן ד6י סו6ומודס
 50 פעורו 60ין דיגיסן נמק5ת סס דמ5וקק מ0וסוע"כ

 דס0ומרין נרור )ן סרי עג"פ ע"0. "ם 50 כפעורוזכ
 מעעס ג"כ זס ד6ין וע"כ סמ)וכ כמיונ מיונן6ין

 לכיום 15 סי' עכ"פ 0ספסידו מעעס סו6 ד6יספסידו
 ס5י5ס סייתי 6גנ ונדרך וק"נ מזהן דין 16 מ%ס דין16
 ק6מיגעם5קי מדכו"י סמונסק סנ6ק סרנ ידידי%6

 וסני6 וק3'סס זו ס3ר6 15 וסר5יתי דתו"ד ר"מפ)יע"6

 5דנרי. ר6יות5י
 "סע"ד 0וק ותחוישו 6מיג6 ססצ %י צ כ5אמנם

 ד:0ו6ל גימ6 6י ד6פי' 6%י' דומס סגידון6ק
 סנעומ ממנרת גמקינ5 6פ"כ גמספסידו 6% מיינ6יגו

 0סנטומ דמס עדיק מקרי כפסידו עי"ז 6פ"ס)6יג0ורמגן(

 וזס 0ספסידו מ6מריתו ס0ו56 "6 65 עדיין 15מ50מין
 % 0תמות 0עס 0כ5 6מד עס 0מתגס כמי 656 סוי65

 זכ ע5 6 0י0)ס 16 נמתגכ תמתיס 6מרת % יתןנסמס
 נסמס 15 0יתן מי 0י0 נ0ני) וכי 0גס נכ5 זסו3יסג'

 זכ ענור ל 500ס מיונ מממת 16 נמתגס תמתיס6מרת
 "מ50 כ0ו56 פטור יס6 6סמכת6 סוי ד)6 סמועי)נקגין
 יס6 )6 דנר 0וס 15 חיק 16 מנרו 0) פרתו י0מוט 6מד6ס
 5דקס 15 ויתגו עוניס 6ג0יס 0ינו6ו מ0וס % 505סמיינ
 מ50מין 6ק 4 0מ50מין סמגלכ 0ר.רי עיקר וסו6ועוד
 כמי וסוי זס ע5 5סס 0י5ס סכו6 3סמעות 6ג6נמגס
 ע5 5ססו6כ 15 ומס 6מרת נסמס ע5מו נמעות 5015קמ
 6ג6 נמגס מכ6יגטירגם כ)וס מקנ5 6יגו כו6 וכריוכ

 ס0ו6) סיי 6ס 5סע"ד.5% נרור וצ קוגכ סו6נממוגו

 מיינ 6ין 0פיר 6ז 5600 נסמתו ע3ור כ6יג0ייעגםמ0)ס
 פ0וס. וסו6 5פ5ס15

 ונת0ולת 0ו"מ נ0ו"ה ד6ית6 5ס6 5דמותו י0וקצת

 ע5 6מפק6ר56יע 500ס נר6ונן 0ע"כ סי'0"י
 סטשקל56יע מקנ) 0ר6ונן 0מעון נית וג0רף 0מטהנית
 ד%6 ו:טעס עמו ססגצ(ר56ש מכר 65 0דס מכר 6ס16

 וס5ס כ5מו כפגי מסמר סו6 וססעקר56יע סס עגיגיסשי
 מדנריס ל6יתי כנר כי וכצרהי סזס סהסמר ענורממ5ס

 נ0שףס גפח ימשש הש5 6עי יאנהץ %6 אכמק
 סטפל נסת6ת ינפרס נשה"כ סערוהש יונ כפ54%מוסר
 נו 5ס%ימ 5י ו' יהן ונע וגן % שש גוש מיכ06ו

ו"ץקכי
 5מ65ן דומס סרכ 6ס נ3פיפש מ65כיס ס5מן ש

 כזכ. נם"ד כרור פכתנתי מס 5*עקד 536חשף.

 ר6יתי סכ5 מוק סי' צנר סוסום 5נית י0יסלכשבאו
 מ6ת ת0ונס ג"פ ס' מ"ד 5"ג 0'נר.פרדם

 מירו50יס 50יס"6 פר6גק פסה 5ני ה סמונכקסג6ק
 ננחשו ס06 3מכהרת פפ0ע נ6מד 5פגיו 0נ6נעונד6
 0נ0כוגתו י35ית 5נ"שו ממת נס פמפסס וס6פ ניתוונפרף
 ס6מריות נמנרת מונסמ ס" ס0גן ונחש כפכן ניתוגמרף
 סנערכ 6ת פסמנעיר פגק ס0כן 5דק ונ16 06)יהקי
 קנ5ת ט65 6פסדתיך מ6י עהק וסגתנע ניתו נסד 15י0)ס

 כטין דמ65 וכתנ ותקי5ין ענק סנחש דכהמסמנלכ
 תמי5ס ומנרר רמ"ס סי' מסד"פ 3ממיס סרי נת0ויזכ
 מו"מ דס0"ך ד6ף וכתנ סצ ממן 06 גזקי גונק6י
 וכ"כ דגק ד6ין כתנ מסר0'5 נ0ס ני ס"ק 6יסי'

 ונ6ם"ז 6ו"ז 03ס סכהם פי נסג"6 ט65 נג"זכל6נ"ן
 כ%ס סמכריע ונם' וסמרדכי כלמ"כ נסס פ"דנ"ק
 5דון י0 נס6 6פם וכוי סזכ כזכק ונור 06 דדגי!כתנו
 3ומר נעס"3 דמ5י וי") מס0ריפס סיזק 5נעס"נ60ין
 ע5י רמימ6 0מי6 מן מונעמ 0ניתי 5ך מכ ס506נע5

 0לו יע% %ליל  ירו קט"ז ונ"ק וומי6 כן סכי'וגמחננ
 כמיינ יכוגיס 6גו ד6ין 5ס)כס ומסיק וכו' ממומ5ליו
 ע"ג. מיצו ממק 5סו5י6 ס506נע5

 )ירו50מי מגמ' נזכ פי5פ5 50יע"6 פו6גקלדזברצוש
 וגמ' רמ"6 סימן סוף מו"מ ורמ"6 ס"ג( פ"כגיעין

 מסיק ו5נסוף גזוגס 0דס מכחס כ6י ע"נ ס"ו דףנ"מ
 מו3טמ 0סי' מנרו 0) ניתו 00ורף 5זכ עגק זס ו6קוז"5

 מנירו ממון נחיק כ5 6כמ-ס דסתורס ס6מריותנמגרת
 זס ס6מריות ממנרת 0מקנ) ומס סגהק דמי 505סע)יו
 נפגי מסמר 656 כ55 כזיקתו 65 סי6 0סרי סגזק דמי65

 י50מו סס 0גס ג5 וכך גך מ50ס 0סו6 דנ0ני5ע5מו
 זמן סו6 סנית ו0ריפת 0ג0רף ניתו 00וס כסכוס4

 י0רף 0ניתו נזמן 505ס %מן 6ת 00ע3דו ס0ענודפרעון
 זמן כ) מ50ס 0סו6 מעותיו 0כר סניטומ דמי 0מקנ)ומס
 0סרוימ נסריוומ ע5מו 6ת פוטר סמזיק ו6ק גוט5סו6

 כמו65 ו0ממתי עכ"5 ענורס מ0)ס 0סי' כסףמת0למי
 50יט"6 סג6ון נדנרי 5י דמסייע תג6 0מ65תי רנ550
 סג"5 ממ0גס )דנריסס ר6י' סני6ו 0)6 5"עוק5ת

 .0סנ6תי
 כעת פלט1לי מץעוס של לי למויל בבקשהואסיים

 רבא לגברא וכישית בהשי דו במבתבי הארכתיולא
 פסבים הפנאי איו כי בששת אבל בזה מכיר תצירכהתי'
 השפבה כששכה ושיקה חפרקים בין אלא כתבתי לא זחוגם
 אש דשאשובה והקהילה הישיבה שץל וב8רט מושחידחןקומז
 כשהבת באריבות ל8ייל בבחובים בת-ת את שוד אבשושי"ח



הבכהז ח"ב התשבהז8יומששה

 י% שצא ששם ייו בי ייה. שה חהד8שי
ש  בשרם. ושקקץ שמי שש

 בבל שמים לרה8י המצ8ה חאישים ששל הצשירשי

 ששי. דידן בש8שץח 82ל* בר בבישה וצהרים ונקר שדביום
 הקדוש לשששץר בו הקטו8שששח

 "ו*ר אש8שלממר

- -
 ששא

 כדוך נסי0 סן ל8ס0 05 ס0וסיט תותנת נק גס56תיב"ה
 סס לם%ר גמץר נמהק סס סבץסיגיןכמיגיס

 כי ו6ערכ נמי6ס ססן ר6תס סמ65כס סגגמרו6מר
 ל0סיר0 ר%ס ע"ג טסיגיס מס6ר גער6ס קהת מסוגס0סן

 ו6עו סטגעיות סיגיכ 5מב6ס דומכ סמר6ס גסןו5סמליפס
 כמו מ16מר כזנק 6לי1 ותג6 כן סיעסס סרופס05

 ס65 סגועות ד' ענרו ניגתייס מדסיס ג' 16 סנועותד'
 עני05 זמן 05 ג6 ועכסיו עדיין, סרוס6 56סלכס

 סן 5סו5י6 סגדעבשס כיון כן 5טגול מותרת 6יונס6לתס
 ססו6 כמו ססן דעכ"פ כיון די5מ6 16 מ5י5ס סויז0

 מקפדת סו6 סעדיין לרגות וגס סיטנ ממוגר סו6עכסיו
 יסי0 חכ 6חר סן ל0 סיעסס זמן עד סס סיסיסע5יו
 דג6מר 16 לטנו5 מותרת 61"כ מודס שד ספמות5כ5

 נידות מו5ין סתוס' וכדעת דמי. כגעול 5יסו5 ססומדדכ5
 כק5ון. 1%ק סעומו כל נגמ' ס6מבו וכמוסכ5יס
 סכתט גר6ס סמסרסיס דנרי מפסטות לכ16רסרהנה

 6%ורס ומסמע לעו5ס 5כסיר דרגס ס6ין כלנסחס

 קה"ג סי' יו"ד ונמ"ס לגם5ס מסירהו יס6 סל6דגעי
 פ6רס6ל מולי 05 סיס 65ס0 סעוסין טנעת געגקכתנ

 5נ6וו0 ונתנ ק% 5פעס תסירכ 06 סמכאזכגתו6ומרת
 ו6יגו מיעוטו דסוי מסוס ל0קל ר16י 0יס מ5י5סמטעס
 מקו6ות מס' סוף סר"ס וכתג מד6 טעמיס מסגימקפיד
 לססירו דסכגס מסוס מקפיד 6יגו כוס נרזל סלדמן
 גטהס סס ססוסס עדיף וסכ6 %סירו סכגס סוסס"ג
 שלס ל0סיו0 מ%ס איגס וגותי' ו0ייגו נסכי 05וגימ6
 מרדכי כמ"ס ע"6 סוף ע"ס גיגמות רס"י לסוןועיק
 שד כר"ס ממ"ס 6מר מטעס ותו )ק56טגס( סערותגני
 כטחריס סגגית גמ5י5ס סכקילו מ5יגו סנרייתותדגכ5
 גק סממ5קיס 6ל6 לשלס סס מקפידן ס6יןוסטעס
 מרחדת דגסו6ס סטעס ני6ר סס ס"מ ונסוף לגס61ססגויס
 דע5ס מכ6 סס ומתון נע5ס על תתנגס ס65גיותר
 ממקו6ות ס"נ סרמנ"ס פסק וכן ע"ס. ססיגיססנין
ס5"ג.
 י0סיוס מ5פ0 ד6יגס %ון כתנ דסמ"ס ג"נרגראה

 זנק 65חר 6ף 05סירכ מ5סס ד6י ומסמע5עו5ס
 0רי 6גל סו6 5ש5ס 1651 כיון 5כתיר ר6יס 6יןתו

 כ% מזכיר 65 ז"ל ו0ר"ס ז"ל 0ר"ס עטס 0ני6סמ"ס
 5% 05סיר0, סיוכל מ%סס וד6י וסמן לכעלסדנסץ

 דמס*ס כמכ דל 0א חמה חקמ0 זע סוש ועת6צ

 8פפר 61'ג ל0נא1ו דסכנס עסוס סקפדס גאי ל6מן
 סגשס ליכ6 ו0כי לססייו 6מביק סכג6 וליכ6ד0יכ6
 נס ליכ. מומי ס% חיל ליכ מומי ס% 1ל 61"גל0סירו

 8טנס סגששריס נ"ח נמגלת דכרופ מסוס כנ' עשםלסי
 ם16 כוי  מקפוה וגסאס 5גש06 סגויס נין טמלק60

 דגסו06 כיה נדיק  סייך ו0ו הזיי 3ע% עלההגו0
 6ורנס סנ6 פ0וי סכי 616 0סמ ד0טעס 6ינ%סי6
 ם16 כרי  כצ65הו זלע עד כפי0 כשן סהם6ר  מקפרהסי6

 סויטב*8 נפס נמל"ע וו6החי סעים. נלי גע% עלסהגנם
  0סהריס וניה  רסיווסזסיק

 ונעיי
 5נהשם  ר6ף ם"ם"ם

 מס כמינ כערו ימן  ומ0"ת נע5מ6 מווגגן סי6מיס
 נב"ז ומקפיו מיעוש לפי כן 06 חטף מ6גר6יכסרו

 גכ0"נ לכח2וך 8פסר גגק5 6*כ דרגגן תרי סףסנשהריס
 ע"נע דידי0 געגין ז"ל סמ"ס המ"ס סר"ס6סגרת
 ופ*ק י"מ ומגמוח סס קיווסק סתוס' דעח6מגס

 יכל מבגף ד6וריית6 סוס גמי ר(מחריס דגיתדעירוגק
 דרכגן. תר" כ6ן ליכ6 6"כ ולדידסו ע"סגסר

 גמ*ם דר6יתי 6מר מטעס לומב נדעתי ע5סולכאורןק
 י5ערוהי0ן סכעכית כלות ע*ד סנס6ל ק5"כ ט"יו"ד
 גסיס כדוך מ5ו0 געי5ת 6מר לקק וסתודין6רוטת
 ד60ז ימו וכק5ת 1ז5ת סעומד דכר סף 6"גסכסרות
 כמשמו רק כס"ג 06ויגן ד65 ז"5 וכתנ נסןטונפת
 תוס' כמ"ם געי0ס 6מר דגר 0ססק ג5י מיד%עסות
 טסעווה לקת ס65 גסי גסיגי דסכ6 היון ע"נ ע"וננ"ק
 סמתן 6ל סתגו6 ומקפדת ממס מ5הם גסץלת 6מרעד

 נסעת י0תגלמ עח2יות ססערוח 6ין 6רהותגסערות
 סניי0 נין מפסקח ו0נעי% מ5וס געי5ת 6חר עדטני05
 י0כ"נ י"5 ז0 ו5פי ע"פ. לק5ת שמד שין ל%6יפמ
 עומו איגו %05י6ו ס65 מקפדת סי6 עויין טסת6סרי
 05 סיעסס עד נסיס %יהה דגר5וגס ניון ולס%י56ק5ון

 רניגו דנרי נעיקר סקפקתי לעג"ד גס6 גס 6נ5 6מר,סן
 ועוד ו0מרדכי ר.ר6גי"כ מדגרי ר6יס וסג6תיסמ"ס
 ני0 סייך 65 60דס מגוף רנותיס ד0ייגו דנדנרר6סוגיס
 לקחן 0עומוות 6רהוח כמערהה ו6סי' 5עולסמ5י5ס
 סכתנ כמו גקיות מסוס 656 ס6יסור ד6ק %פרגייסוכן

 ו0ס כית 5ע5מס ס5פרגיס מטעס 1ל6 וספוסקיסססור
 סי' יו"ד ועיק ס5פורן גסגד5ד5 65 06 גכך גדילתסדרך
 סס. וגנ"מק"5

  ריינ0 מ"0 דף סגת גגמ' 6מבו ססרי 5עג"דעהיקסס
 מסוס ל0 מג1 דלמ6 מסוס אמכ ס5 כסןיו65ס
 ד0ו6 כית סכ"ג 61"ג 05 וס5ס6 סיגיס מס6רדמסוגס
 גימוס סנסיכ סגייס ס6ר כמר6ס 6יגס סמב6סוטועגת
 גר06 כס"ג 61"כ 05 וס5פס ל0 מנ1 כסת65 דילמ6גמי

 נ% ומי ל6 נ6מח 6מגס מ5י5ס %יסוי מקפדתו0וי
 מכרה 0מדי0 6ז וריי 0כ5  ו0וי מו6 עעמימחף
 נמאל 0% מם" ק כש ש נשן גוע 651כ"כ
 שעפ0 נק יוי ככ6 עסוי מוי גא חהש,



יםהלכה ח"ב התשובחמרומשנה
 געי מסרי מסים גיוס 5%%י6ס עולס ס6יש גחוזקגפיס
 לש0ם 4כ6 פוג6 ש6י ומנהא %ע5י6ס נצממס6ס

 6ם 6מוי גמו"ת נ"כ מ65תי זס ו%0ק לס סלסכ5דילמ6
 ע"ס. מי'יו*ד
 סכתג 1"ל כר6"ם מדגרי ר6ים לעג"ד גר6כ סיסעוך

 %ל6 חו55ת לסיות םל6 ר6וי פסודקת עגעתנגי
 סר6ג"ד כמ"ם 3ימס גמעת 5בסירו עליס מקפדתמסי6
 ססי6 אק כל לכסירס מקידת 6ינס גוד6י מן ופעתס1"5
 דפרידת מסוס ו65% סו6 וכ"ם מטגעת נרע 631סס

 נס גוד6י גס 5טגול מתיק סוס לימס געתלססירס
 וכן ממם %ב3ס סס מוגחת סיתס 63 סלימס 63%גטגעת
 מדגרי לע5מו סס ר6יס ססגי6 6ם 6מרי גש"תר6יתי
 סי' ח"6 מסרם"ס ועיין 3זס לדידן וכ"ם סג"לסר6"ם
 מק%יגן ל6 מסיס סמן ליטול דגידס דסיכ6 דעכ"פע"ח
 גר6ס סי' מטנעת סכ"ל טעס דלסי 6ף גס לטט5לס

 1"נ ג6חרוגיס ועיין ודו"ק כס"נ 6סי' לסקללכ6ורס

 דוד6י סכתג ע"ו סי' 6"ם עסר"ס גתם' עיגידוןבם
 6ל6 ממם לע%ס תסירס ל6 סלעולס געיל6

 דגר עליו סג6 מסגי לססירס דרכס 06 ורק מרוגס~מן
 ג6גו 06 גכס"נ 6גל עליו 5ג6 רניל וסו6ספקסיד
 גסו"ת כתג ועוד סזנק גסמסך יססיד סל6 דגר 6יןלחום

 לסו5י6ו יכולס 6יגס ד6ס רכ"ט סי' יו"ד 6ס6דמוכר"י
 קרוג זנק גכל מו5י6תו 06 6סי' חו55ת 6יגס 6ומןגל6

 כ6ג גל6 גע5מס לסו5י6ו יטלס 06 6נל ס6ומןע"י
 5יון גגין גסו"ת וכ"כ סתו5י6ו עד לטג% לס 6סורתער
 כיון גדידן דסכ"ג ססוט 3סע"ד גר6ס ו3ס"ז ע"ם כ"1סי'
 דגדעתס 6ף ח5י5ס סוי ל6 כס"נ 3סו5י6ס גידסס6ין

 6"ם סעסר"ס דגסנרת דג6מת 6ף זנק 65חרלםגותס
 6ין 5עג"ד 6כתי סזמן גסמסך יססיד םל6 דגר ד6יןסכתג
 חס ממע6 סמפסיד מס דמי דל6 5דחותו ו6פסר כ"כר6יס
 ועוד כמוגן סקסדס מטעס סמו5י6ס לעם טגעית סן6סי'

 מ"מ מרוגס זנק 6סי' סוי ד63 6סמר עכ"ס גדידןמסרי
 תסוגס דרכי ועיין לדידן גמי ססיר 6תי וד6י סעסוי"6עעס
 ס"ז. סי' טס"י ום' ע"ס ס"ק ק5"חסי'

 סעסו ג6מס כתג קי"ג סי' ח"נ יוסר 6מיידבשו"ת
 1ל6ח"כ סנועות סגי למסך 0היעם סרוס6יסלס
 סי' ח"ג מרדכי לגוסי וגסו"ת ח5י5ס דסוי מססיסירוס
 טוג סו6 06 לר6ות ימיס ונ' דלכ' גפסיטות כתכג"ד

 כתג כ"ד סי' ק5"ח סי' ס%6 יד וגסנסות ח5ישסוי
 וד6י 6מגס 6סג"ל וסלינ ח3י3ס כוי 65 לם3פסדסהימס
 לש סוי 1ל6 מ63ס סן לס ים דכרי מסתיעם כעגדדידן
 לסטגיל דנפחרת מודיס סמחמירין 6ס" וגכ6 סתיפםדי1

 גם"ד. גרורכגלע"ד
 מרן סמוגסק סנ6ק מדגר 6חד "וום יייתישבתי

 ס"ד סי' מסריס דוכג גסו"ח סליט"6מטסוגין
 וססכיעם וגתגודד סעו%דל נטן כ6ג לס סים ג6ססמגם6ל
 6חר זנק 06כ 5חגות סצד סרו5ס 6ל6 5סו3י6וגדעסס

 דעועו מסוס ח5י5ס סוי 6י 6ח*כ ואו5י6וסטגיא
 מם*כ ע"פ ~טתיר וסעלס חו3ין סתום' ~סגרתלסתי6ס
 גש 65 ססהריס דגית לעיל( )סג6תי קידומיןכריטג"6
 דרגק תרי דסוי דידן וגגידון מדרגגן רק מיס לגי6תר6וי
 1"ל סח"ס גסס לעיל סג6תי וכגר ע"ם לסתיר לסמוךים
 דעי ל6 דידן ועוגד6 גזס דח%קין דגר6ס סתום' מדגריונס
 יותר וסו6 טגעית גסן מיירי סתס דסרי חד6 לס6לגמרי
 כמס טגעית דגסן כידוע תותנת מסן לסתי6 םל6מסחגר
 ססן דסתס דמי ל6 ושד לסו5י6 םל6 מתייסניססעמיס

 לטיגות6 חדמ וסוי נטונ קגועס ססן וסכ6מתגועעת
 וק"נ לנריעות6 וחד6מסתס
 פכ"כ סים"ם סכתג ממס ק5ת ר6יס לסגי6 לי יםעוך

 ס6ין 6ים םל דטגעת קם"6 סי' סמנ"6וסגי6ו
 מסירו דסל6 1"ל סח"ם וסקמס חו5ן ס6יגו 6גןגו

 11 ססמוכ מסוס וע"כ ל%ג וגטילת תסילין סגחתגסעת
 ותסילין ל6לג מקוס לסגות מסוס 6ל6 קסיד6 מסוס6יגו
 מקוס לסגות סו6 סתסיוס מס כרי סכ"נ 6ס5ר 61"גוכו'
 מסוס סי6 סתסיוס עם מסרי דעי ל6 6ג5 6חרתל5ן

 סר6"ם מתסו' לי' תקסס ל6 כמ"ם ודגרי עליסדמקפדת
 ססנןפדס דסתס לליסס סמסירס 6מס מטגעת לעילססג6תי
 לתפילין 6ים גטגעת כן "6 תטגף םל6 סטגעת עלסו6
וק"נ
 ע5 תפ%ין %גיח ד6סור למדתי סג"ל סח"ם דמדגריוףע

 וגר6ס ידו על וטגעת 6תרונ ליטול וכןסטנעת
 סי' רמ"6 ועיין ק5"ג גם' ע"ם סדין מ5ד דסו6דם"ל
 סס סד"ט געקרי ועיין חומר6 רק דסוי ס"1תרג"6
 עסג"מ גר6ס וכן ס6"ר גסס י' סי' קמ"ח כל5וגח"6
 נגורת6 גסלכת6 מסוכס פ"נ תס6"י ועיין מויג6דסוס

 ודו"ק. וגרכס חייס וגם' קם"6 סי'וגסריסס
 חברי' דסןהצעיר

 הקטו.מנושה

 יבםימן
 וכו' ובה וו"ח בנש*ק המפואר הרה"ג ידידי כבודב"ה
 מנשרליץ שדמו"ר השלבערושפשם ר"י מו8"רכש*ת

שליט"ג
 כת"כ 6ת גסיותי סגס יגס נ6סנסאתישכת"ה

 ו6מניגן מ6י אי %ופם שסי6 סקמסגסרטונס
 ר6סון 6וכל ס6וכל סתרומס 6ת סוםלין 6ל1 י"וגסגת
 ר6סו וסג6 טמ6ין מסקין וססותס סגי 6וכלוס6וכל
 גכגסין 6גו ס6יך 6"כ כ"ת ותעם ס6וגין גמיסורוגו

 ע5 מרו מסרי גלע"1 ס6וחצר מקלחת תחת 16ג6מגטי
 ס6ווער 16 6מנטי גטילת 6חר 61"כ סיטמ6ו ס6וגיסמיס
 למקוכ. לעגם ערטלעולס

 דס6י פסטוח גדרך לכ"ת ססגתי י6סוגסובהשק8ה
 5חו5ין 65 6גל לחרופס 656 גתנ~ס 65תנ~ס

 סתרועם 6ת סוםלין 6ל1 סנמ' דגרי ססטותוכדמסעמ



הלכות ת"ב התשלבהעפררמשנה%
 נמ51ק ג0ץ 5נו~(ר 1 ז1

 נס"ד ו6גחונ ג6 6סיוס "מבתי יג"םי סנ"תיופכפיי

 הספריס. 5מוסר סס יכו5חי ם)6 מה 5זםר6יותי
 5ימנ יכע סיחי נ)ע"ז וו6גע 6מנעי יסג1ע5 מ60והנה

 סכ6 נד"ס מס רם"י מפ" מה 5פי תקמ0ד)6

 וטהור עני5ס ם5 ניוס כו ופרם"י מ16כין נמיס ורוכור6מו

 6פי)1 מ16נין מיס 15נין מ5מת רוכו וע) ר6מו ע)סגפ)1

 דנ)6 רם"י וועח והגר6ה ע"כ עני)ה מ) ניוסם)6

 סי' )ויון הכ"ג 61"כ 5יכגס יכ51 נ6מנטי העני5היוס

 ניוס מ)6 עכ"פ היחר 5מ65"פמו
 העני~

 נמק)מת 6מגס

 ם16נין מיס ורונו ר6מו ע) גפ)1 ו6ס כן )ומר 6פמר6י

 קנין מט' חקמה )1)6 געמ6. הטני)ה ניוס מ)66פי15

 ודו*ק(. מ(") חקגח סיחסמכן

 )עג"ד הר6מוגיס ממ)וקח ס61 ממח ש יינואיינרא

 מם56 חמג"0 סי' הנדו) נ16"( מפורמת קוסיחווככר

 ימעיס ורכי ממ561 רכי 3ן 56יעזר )יניגו (") 6ו"(ר"י

 מטנ)ס 6סה עג )מעמס ה)כה ס"נ (") מ)י רכיגונן

 ם)6 ונס טכי)חה כיוס )מרמן חכגיס מ)6 )ה(הרמ5ריכה

 עני5חס ניוס מ"ונין מיס )ונין נ' ע5מה ע5חספון

 1ה6 וכו' החרומס 6ח פוס)ין 6)1 ומנח פ"קכו6מר

 מ16נין נמיס ורונו ר6מו סנ6 ע) נדו ד)6 )מימר)יכ6

 ההי6 דה6 ג(רו )6 )נע)ס גדס 6נ) )חרומס דוק66)6

 )קמן ד6מר )כע)ס כגדס גמי מייך כחרומה וג(רועעמ6

 6סי 6ר' 6ניי כר כיכי רכ 6מר רנגן כה61 נ(רומ"ע
 מ' נהס מים המכוגסין מערוח נמי עונ)יס היונחמי5ה

 החמי)1 מ16נין מיס )וגין נ' ע5יהן גותגין וסיוס06

 רכ6 6מר 6)6 וכו' עומ6ה ע5יהס וגדו קנעועם6יס

 כ 6 מעכייו 6)י 6ג6 מעהיי1 6)י )6 16מריסמהיו

 מ)ג(ור מגימס היוס וה6יך נגדה מיין גמי טעמ6כ6י

 וכו'. ע5מה סגורה (1כגדה

 מפירמחי דכ61י5 כגמיס 5כ5 ממכחח א 6"כדא"ת
 חרמון 65 6מס מוס 6"כ גוה )עגין גס (1מג(ירה

 וכו' ר6מו ע) מגפ)1 הטהור ע) נ(רו וה6 גוחס נימיכ"6

 מ6)ה )16 ה6 מ"ם )ונין נ' ע)יה גפ)1 הרי רומ5חומס61

 ומותרח מרן כטמ6 מחה6 6)6 נזרו ד)6 ה61 מננהכי

 נע)מ6 עמ6ה 6)1 כעכור גדס 16חס עמו מ65)נע)ה

 יים?0חוא
 6א ס6י :51, נ% ג6 י6 נ י6ע סקימי0

 6פי' נסן מגנעו סמו)ין וטהורין )6 נמו)ק 6נ)נחרומה
 )נע)ה גדה 61ס"ג)קדמיס

 דנע~
 נזו 1)6 הו6 מו)ין

 ממורס סנשם וכמו נ)מוד נחרומס 06 כי נ(רס ס6נה

 פרק כד6מדיגן עני)ה )עגין גמי ה"כ ממו5יןחרו0מם

 ע"" י"ע דף דורמין6ין
 1)6 ענ) דחגי6 61מכמ דק גפק

 נחרומה מ6סור וכ"ם נמפסר 61סור נמו)ין מוחרסומזק

 )"" דף ססומפ נפ' 6מביגןומם"0
 סג6גסס גוס ע"6

 נחוומה )6כ1) ו6סווס )ניחה עהווס 6מו ונוענ)ה

 ר"י דקסנר פי' טסורה )6 גמי )ניחכ 6ף 6מו1ו"י
 ע) עומ6ה מנ(רו מה ה)כך וכו' כוגס נעי גמימו)ין

 6נ) )חרומס דוק6 מ16נין נמיס ורונו ר6מוסנ6

 6ח פוס)ין 61)1 (ניס נם)סי חגן יממו"כ )6)מו)ין

 ע"כ.5למון

 ע. )מעמה ס)כה מהוריח מה )1 המינ יסעיכדרבינו

 ניוס )מרמן חכגס מ)6 ~(הי מ5ריכה מטנ)ס6מה

 רכגן נ(רו )חרומה וווק6 כ)) ג") 6יגו 1כ1,עני)חס

 חגן סרי דה6 נ(רו )" כמו)ין 6נ5 החרומה מע5חוממוס

 6נ5 פוס5ין חרומה ווק6 החרומה 6ח פו0)ין61)1

 המו)ין 16חן ומ(רו נמו)ין גגעו ו6ס מטמ6ין 6יגןמ51ין

 וימ(רו סמו)ין געמ16 6מריגן 651 סן טהורין נקומיסוגנעו

 חנר קור6 ממעחי כחנ חם"נ סי' מנועוחרהמרדכ'

 6מר גכגסו 06 הטוכ)וח ימר6) נגוח ע)ומ)י(ין

 ע)חה ד)6 מכ"ט רכיגו גמי כחכ וכן כמרמןהעכי)ה

 ר6מו סכ6 ע) מג(רו דכריס מי"מ ור6יחס עכי)ס)ה

 גר6ה וכעגיוחי וכו' עכי)ס )6מר מ16כיס כמיסורוכו

 )כחמ)ה ד6פי' כעיגי הוכר 1קר31 הטני)ה גפס% 1)6)י

 6)6 )יח6 נ(ירס והס61 )6)חר טכי)ה 3חר )רמוןיכו)ה

 וגעריו כנר מענ) ס6וס מפוס)יס המיס ע) טומ6ה7נ(רו

  רכי עני)ס )1 7ע5חה מ6וס מכ6ן מממע (") ום"י פי'וכן
  6וס מטמ% מסקס סיין %ע"פ  פומיס מקבל  ירס פלגורו

 6ף פוס)ין 61)1 כוחגן סחוומה )פסו) )עגין מי)יוסגי

 וכו' סו% חולין ובגולגו גורו  ל%  )מולין 6כ) וכו'החרומה

 ססריופ ולי לסתיר ממסר"ס סמפתי וכן סרב  לסוןפ"כ

 רמרי רפליג  מין ליכ% זיעס מל  מלבו  רבמרתליותבריס
 ע"ם. ע"כ נ(רו לי לתרולזכ ויפי' לכתחלסיפי'

 הו" זה ווכר כע(ה"י מכחכחי כמו )הוי6 )ןדדןףי
 ממ)וקח

 הוי )6 והעני)ה נ6וס וכ"ם נגול 6פי'כפוסקיס
 טמ6י כ)גו 61גן ע(ר6 )טכי)ח דכט)וה ס)סו) מכמ6)6
 6גן.מחיס
 יי"י יימ"6אמנם

 העני% 1)6מר כחנ נסופו י"6 סי,

 סחממס כוי 5מרמן )יכגס מוחרוח כסריס מקוסנמי

 נסס )מרדכי 16סריס יס 6מ"כ 1)רמון )מ(ור 6נ)ע5מה

 כרכס נסיורי סג") סימן והכרכ"י גסנו. וכן סכט(ו'

 כחסוכוחיו הר6סון יסעיס ורכיגו הרמ"6 6דנרי כחכסס

 1)רמון העכי)ס כחר )מרמן )יכגס החיר קג"כ סי'כ"י

 ה6דמה פרי סהרכ ו(כורגי בוכ ובו%ריך  גזרו  )6דכגדה

 61ין ~תיו סקדמוגיס הדור נו51י 0רנגיס תש' הני6,"5

 מרנ11ח6 קמ6 נור6 מד נוו) סמ5יגו עחה והן ניויהס'

 ניותר ועחגו חגומ סוי דרנ (") סזקן יסעיה רניגוקמ6י



הלכא ח"ב התשובאמררמשנה
 ז"ל ס6ו"ז רנרי ר6ו רל6 וכרמם סלת"ם ח2גי"ועש
 לי' סי' 1ל6 סזקן יסעיכ רניגו ועת סס סני"סכו6
 יסעים. רניגו יר כתנ 6חר5זזור

 הלוס נס מגרס זו קוסי' הקסם נ"כ סג"ל סנתךדשנ'וי
 וסג"י המררכי ד3רי טס3י6 מכלסר"6 נסו"תר6יתי

 סרנוחי ו6ע"פ סייס סס ום6ו"ז ס6ו"ז נרנרי מרניסוול6
 כתנתי חסר למעסה סלכס נעיגי גר6ה לי ססינוכך
 לפסק 16"ז ר"י ררעת וגר6ה ע"כ גנ"ה מטם נרי5חק
 סרמ"6 לפסק ר6יס הס ענילם 6חר לרחון ר6כצרהלכס
 מחמירין ר6יתי ל6 הכי 6פי' 6מגס סנע רני' ולדעתז"ל
 כלל לסחמיר ליכ6 63גסיס דנם)מ6 למה 5"ע ונ6מתנים
 לסקל הולכין ררנגן ו3ומפיק6 ספיק6 6ל6 לחמוי רל6וכלל
 רהוי נגסיס 6)6 כנר נטלוה 6גסיס ענילת רהחונפרע
 מרין רור6י מסוס ו6פסר סחמירו ל6 למס גרס"ומור
 רק מר"ת לר"ה ע5מה גטהרס כ3ר סע3)ה כיקתוררי
 ממיל6 כנר סוי 61"כ חז"ל תקגת נסניל רחייסיגןמסוס
 יסר6ל ל3ית לסס והגח 3י2 גס לקול6 ו6איגן גמיסר"ר
 לעג"ר גר6ס 6מגס סס ג3י6יס 3גי הס גני6יס 6יגן06

 סיטת ל65ח כרי ר6סון ניוס עכ"פ ~חמיר יסרלכתחלס
 וכג"ל. נזסרס"י

 סמכ3רו 6וה3ו ירירו וסוקרס כנור נרונ 6סייסךמעתה
 קרן ולהרמח רירן 3מסררי גפלי 3ר ל3י6חסמ5פס

 העסרה וחחר3ס ה6רן מן העומ6ה רוח ויע3ורסחורס
 6מן. יט3ילגו ריגור מגהר היי6יס 3מיסוסקרוסה

 צוהבו דמיטב מילי ובכל התורה בברכתהמברט
 שלישזר הקדוש לאצמו"ר בן הקטן ב(נ,שה עולםאהבת
 הי"ר.זשב

 ינסימן
 היתה ליהודים לסדר מוצש.ק תשי"ז ב' שדר "רב"ה
 נ"י. ברוקלין פהשורה

 תורה של באהלה יושב צת8שר, בך ששרישרשל
 יר לו רבים, בצרכי עוסק וו"ח הגבורה, מפיהנתונה
 כש"ת הרה.ג וידירי ד' ידיד ה"ה קבים, תשעהבתורה
 ור"מ ושב.ד רב שליט"צ זלטנוביץ שרי' השרשלמוה"ר
 העתיקה. יבנחכפר

 גירי גחחי קסחי 6ח עו)ס אסנח נ6סנהאחדשת"ה
 גפס חי היקר ספרו 6ח ק3לחי 6סרלהודיעו

 ען פרי זס מחמדיס וכלו ממתקיס כלו הו6 כןוכסמו
 3תרי 3ין ונע3רי מקייס וג6ס דורס ג6ה 63ילןסרר
 ומל ע3ר 06 ט6לס מ"ה סי' לך לך נפ' ר6יתיר3ריו
 ל6, 16 נרית רס ~עיף 5ריך 06 נזמגו טל6נס3ת

 הג6ון נסס כמסולס חוע מסו"ח סס הני6ומעכת"כ
 3ריח רס לסעיף רנעיגן רס6 ס"ו ז"ל י5חק 6ליס,רר'

 3פלוגח6 חלוי נלילס 16 ח' נחוך מל 16 מהולנגולר

 ע3יד 6י תעניר ל6 רחמג6 ר6מר מכ כל ור63ל6ניי

 סכאנ מכצי ול6 %רנ6 סכ"ג דממני רל6ניי מכגיל6
 רנין ס6מרהיס נרולי כל ססכימו לריג6 ומיסווסייס
 גימול ונין ח' תוךכימול

 נלי~
 ל0טיף ו5ריך מיל0 6יגס

 ס"ם זס %פי לסגות אין ~ורות יס וכן נריתדס
 6י 6ומריס 6גו נ"כ כזמגו טל6 נסנח ומל ענר06
 עכ"נ כג"ל 3ריח רס ו~עיף למזור ו5ריך מכגי ל6עניר

 סל0י סמררכי רסגס זס 6ל זס קינ ל6דלענ"ך
 נחרס עליו סק3ל 16 ססגס3ע פסקסנועוח

 ומגר סס3וערי וע3ר ר3ר סוס ימכור טל6 16 יתןטל6
 כ"מ סי' נחו"מ ור"מ וסנ"י כלוס 3מעסיו ר6ין גתן16

 רמי נס6י וסר6"ס נ6ון ס6י רנ סכתנ ממסססינוסו
 י165 6חרוגיס ועור והס"ך וססמ"ע ססטר עלסמוסיף
 ור63 6ניי גחלקו רל6 גכון 3חפק המררכי רניגוליסע
 6ל6 מהצי 6י ע3יר 6י תע3יר ל6 רחמג6 ר6מרנס6
 רפ' 60 וכנון ע5מו מ5ר 6יסור נו סיס 3ר3ררוק6
 ע"ס וכו' לזנין ל6 רנגן ר6מר ססח6 סגפלוס6סה
 מ5ר 6% היוס מ5ר סה6יסור 3ס3ת 3מוכר 36לוכרומס
 וסני6ו נ6ריכות ע"ס רמסגי מורי כ"ע ונכה"נסמכר
 ושתס סגס. ו6חת הגה 6חח ז"ל ס6חרוגיסר3ריסס
 ע5מוח על ה6יסור 3ס3ת סמל 3זמגס טל6 נמילההכ"ג
 על 1ל6היוס

 סמי~
 פלונת6 ס6י ניי סיין ל6 וממיל6

 רמי 1ל6 רמסגי. מורי עלמ6 כולי והכ6 ור63ר36יי
 הייגו ע5מו מ5ר ס6יסור רהתס ח' קורס 16 3לילסלמל

 עריין חי רקורס למול עת 63ותו ר6וי 6יגורהתיגוק
 ס6נ"6 ועיין נעלמ6 נסר כמחחך והוי חיונ6 3רל16
 ר3יוס מסוס סו6 מסיל 3ר ל16 3לילה המל גסכזה

 ורנ6 ר6ניי פלוגת6 3ס6 חלוי ספיר ולכן כתי3הסמיגי
 הי6 ר6ו"2 סמילס נס3ת ח' ל6חר 3מילהמס6"כ

 מהגי. ל6 ע3יר 6י 6מריק ל6 כה"נ נריס רק6הו6 ויומ"
 ח"6 ס"ע סי' 3חס' המסרי"ט רעת )פי לומר יסערך

 עניר 6י 6מריגן רל6 הג"ל המררכי 3ר3רי:כת3
 המעסס יחקן מהגי )6 גימ6 ו6י 3מקוס 6)6 מכגי)6

 ל1 יחס3 651 לסעוסס ה6יסור עור יס6 1)6סעסס
 ו6פילו געסה כ3ר סה6יסור 3מקוס מס6"כ כלוס)מעסס
 ה6יסור נזס גתקן 1ל6 קייס המעסה מהגי רל6 ג6מר6י

 סס מייס3 ו3ס6 מהגי ע3יר ר6י מורי כ"ע גמיכה"נ
 6י 6מריגן 6% כסרה רסחיטתו 3ס3ח ססוחטלעגין
 עניר 6י ערך כרועיס 3מל6 ועיין . ע"ס מהגי )6ע3יר
 סכ"כ ומעחס 3ס"ר. 3זס ה"רכתי 6חר ו3מקוס מהגי,ל6

 6י גימ6 6י 6ף 3זמגה סל6 מילס נו המ) ס3תלעגין
 ס3ת חלול טל ה6יסור 3זס גחקן ל6 מ"מ מהגי ל6ע3יר

 ר6י מורי כ"ע כה"נ וממיל6 3סנת ח3ורה עסהסהרי
 כסרס. מילס והוי מהגיע3יר
 קע"ר סי' 3תס' רע"6 הנ6ון לר3יגו ור6יתי,שב:ו(י

 מעיר יוסף ר' לסרנ ז1 מרוככ על עמרסכ3ר
 כסרה דסחיעתו 3ס3ת רסחט ומהסי6 וז"ל וכת3נרוג
 כגחירכ והוי מהגי רל6 6מריגן1ל6

 סחס ס6גי נעלמ"



הלכות ח"ב התשובותמדורמעחנהש
 כ5י5ס וכין 3ייס כק נחאגח יחמגם 0יה וא '(י"א~1

 א יחי * מו א ומ: נ0מש: ת4 כשיש"ק
 6נו 6יסוו עוו נ" 4ת ומ67י ~שיע מתס 7סוימסל

 ילם 7 נמטס ת4י' נאחירס נ0נת נמ) 6נ5 סמימן
 ניצא סף דלם 7 656 פפוינמשיס מק5ק5 7ק""5)מ6י
 נ0נת נזמט 650 3מ5 נזס י"65"כ 0נת כ67ית6ננר6

 וסוי נ3ר6 גתקן 651 נרית 7ס 5סטיף ולריך מכגי657
 מסנרות נקגת וכמדומס 0נת מ)6כת גע0ס ו65מק5ק)

 6ין ו5י 6מרוגיס ג7יקיס 0) נסערן ק7מוגו כנרכ46

 ע"ג. ס7נריס 6מר 5מפ0פג6י

 0רליתי נמה )7נרי סתירה ז") סג6ון מ7נייחכאורה
 6מגס 03נת, מ0ומט ז"5 מסרי"פ מ7נרי5פ0וט

 5עיקר 5עג"7 מ"מ וז"5 7מסגי הג6ון 0ס מסיק~סוף
 7ס 5סטיף 61"ג 7מריגי 303ת 3זמגו 650 37מ75יג6

 ג7ון 06 6ף סמי)ה 7גס 303ת 05ומט 0פיר 77מינרית

 מק5ק5 סוי 65 מ"מ 3רית 7ס 5סטיף ולריך מסגי657

 תיקון ממוסר 6יגו 7עי"ז סמלוס מן קלת 7גע0הכיון
 3רית 7ס הטפת רק מסר 7עתס מקו7ס 0ריי' 5מסכ"כ

 וס"5 ז"5 סג6ון 13 7מזר 5ס7י6 הרי ע"כ מתקןמקרי

 מ7נרי 5פ0וט גכוגס וסנרתי 303ת )0ומט 7מי637מת
 631מת ז"נ סג6ון )7עת כוגתי 30"ס מעי ו0י0ומסרי"ט

 6י סו"6 קגת מתקן 7סוי מ0וס 65 67י 7גר6ה קגת5"ע
 0גו75 תגוק סי' 06 ומעתס הגרע"6 )7עת מסגי 65עני7

 סטיפו רק כ55 סתקיגו 637 303ת נרית 7ס וסטיפומסו5
 ו5הטיף )מזור 7גריך סכ"ג ז") )0יטתו 6"כ 3רית7ס
 הני6 65 6מ6י ג"ע 6מגס כ30ת 65מר ממגו נרית7ס
 מכמ 7ה6יסור 7היכי וס6מרוגיס והסמ"ע ה0"ן7עת

 נעי 65 5עו)ס ו3כה"ג מסגי 65 ע3י7 6י 6מריגן 65סזמן
 נרית. 7ס5הטיף
 הנ6 מלוס סוי 657 ה6 5י0נ ז"5 הג6ון סני6עדך

 ע5 6ף מתו ע5 הקורע ק"ס 7ף 30ת מגמר'נענירה

 סי' יו"ו וה3"י קריעה, י7י יל6 ה30ת 6ת 0מ55פי
 יול6 ד6יגו גזו5ס ממגה מ"0 7פריך ירו50מי ה3י06"מ

 ע3ירס נופס כ6ן ומ0גי נענירס סנ6ה מלוה 7הוימ0וס

 מרס"י מלס סוגי6 6ומריס 6גו כך ע3ירס עו0ה סו6סכ6
 7רך דסו6 ס3"י ופי' 3פסמ מו3תו י7י יול6 6יגו)רס"ר

 וע"כ יל6 6717י 5רס"ר מרה"י 3סולי6 671י וה6סוכמס

 3מ) 3זס 7גס 75ין זכיגו 61"כ ע3ירה גופה 67יןסטעס

 נ": )ית ע3ירה גופס 67ין 7כיון 3זמגו 303650ת
 5ומר יכו5 הי' טעמ6 וה6י ע"כ. נענירה מגוסמ0וס

 ה0"ך נ0ס )עי) 0כת3תי כמו מהגי )6 ע3י7 6י5עגין
 ועיין ה6יסור 651 גורס 7הזננן ענירה גופס 67ין מ0וסז")

 סי' רע"6 ו3ת0' מ0ל5"ג מ0וס הנ") נ30תר0נ"6

 הירו50מי נ7נרי 0הק0ה מה סוכר. 5מס' ו3מי7ו0יוקכ"ט
 )זס. תי' נעזה"י כת3תיו3מי7ו0י

 כ"ט 5קייי0יו נמיי0יי 5מהיי"ט מזיתי נשי0דדזן
 67ותו מי5ס( )גני קי6 )מ"5 0ס סתוס' 7כתנו6ה6

 כמ"7 67תי' ותיר)ו 0סז"ג מ"ע דהוס ת"5 6ותס1)6

 גגיקם ונין ניוס נק גוהגת 3,מגם 650 7מי5ס סעו)3פי

 נ0וי"ס גוסגת ד6ינם סו6 0הז"ג מ"ע 6כתי מלהיןוי0

 סמרי"ם וכתנ סו6 ז"נ 165 7ומס 7נזמגה 7כיוןות"י
 5ם גורס זמן גמי 7נזמגס סו6 פירוקי 165 ופירוקייסוז")
 קו0י6 מיסו נ0נת )ית6 4ע)ס פ7יון ותו נ5י)ס 631ניוס

 60ין מגות וכמס סקן ו0י5ומ מעקם 67טו 5ית6מעיקר6
 656 כן ס7נר 6ין מקרי גרמ6 זמן נ0נת 5ע0ותיכו5ן

 ז"ג 165 נ0וי"ט 6ף )ע"ס גוסגת ע0ייתן 0מגותכ)

 0נת 7ומין 60ין נס גגעו 6יסור מממת 7ע0ייתןמקרי

 65 מי נ6יסור נין עט"ס ע"י נסיתר נין גע0ו06

 עכ"נ ניוסמתקיימה
 נ0נת מ) 06 7כמ5ס ז"5 סמסרי"ט 7עת מי)) נרור )ןךשאי

 מ) 6פי4 כ0רה מי5כ סוי 6פ"ס נזמגס 650מי)ה

 ועכ"ח 0הן"ג מ"ע סוי ו)כן המגוה גתקיימרינ6יסור

 7ס סטפת 0וס נעי 651 סמגוס ימקייס 5"פ0יט6

 סרגי0 650 רע"6 הג6ון )רניגו 1ג"ע ס0נת 65מרנרית

 מפן 6נגי נס' 0ר6יתי מס גמי 5י ק0ס ומכ6ןנזס
 7גר6כ גע"ג ו7נריו ע"0 מק0ין סי0 קו0ית 5י0נ0כתנ

 ע"0 7נריו, היפך 0כתנ מסרי"ט 7נרי נגוף עיין7)6

 נזה. ס6רכתי ווייגפע75 6נרהס הרס"נ 05"נונת0ונתי

 3731רי סיקריס נ7נריו )ה0תע0ע כתנתי כ6ן ע7דו,נה
 מ0גה 5עג"7 63מת 6מגס ז") ס6מרוגיסר3ותיגו

 תיגוקות 0גי 15 0סי' מי ק)"ז 0נת 3גמ' סי6מפור0ת

 6ת ומ5 ו0כמ 303ת 5מו) ו6מ7 ס30ת 6מר 5מו)6מ7

 5מו5 ו6מ7 3ע"0 5מו5 6מ7 מיי3 303ת ה30ת 6מר50

 מט6ת ממיינ ר"6 303ת ע"0 50 6ת ומ) ו0כמ303ת

 ה30ת 6מר 50 6ת ומ5 ו0כמ ז"5 ופר0"י פוטר יהו0עור'

 וענ7 הו6 מלוה ע0ס 651 מלוו: 3ד3ר 7טעה מיי3033ת

 6מ7 מו7ס יהו0ע ר3י 6פי' ו3ה6 5לורך 0)6 מ3ורה5יי

 7ומה 6יגה 3זמגה 650 7מי5ס וכו' 5מו5 ו6מ7 303ת5מו5

 30ת 50 63ותו טרו7 0הי' מלוה נ7נר וטעה ו6ע"ג30ת

 ר6וי 0הרי מלוה ע0ה 3זה ו6ף 3זה טעה כךומתון
 וכו'. 30ת 7ומכ 60יגו 656 5מו)הו6

 מלוה נ37ר 7טעה 07"5 ז") 3פר0"י מפור0 5ןדך:רי

 6מר 50 6ת 0מ5 3מס הייגו מלוה וע0המקרי

 5ר"י נין מלוס ע0ס 6717י פ5יגי 65 ו3ה6 303תה30ת
 0ע0ס 6ף מיי3 הכי 6פי5ו 6י 656 גמ5קו 651 )ר"6ו3ין

 ד)ד"ה 3רור גר6ס מ"מ ז"5 פ5וגתתס 3גמר' ועיי"0מלוס

 מי5ס וו:וס סמלוה ע0ה 303ת 30ת 6מר 50 6תכ0מ5
 650 ז"5 הגרע"6 6ר3יגו וגע"ק 3רור 5עג"7 וזסכ0רס

 0כת3 מה עו7 ג5"ע 7מכ6ן 6י3ר6 מכ6ן. ר6י'ה3י6

 נמ5 7י") 303ת 37מ5 ז"5 7נריו ס63תי )עי)הגרע"6

 והרי ופטור 3מ3ורס מק5ק5 והוי מהני 657 3זמנו650
 303ת ה30ת 6מר 0) 6ת ומ) 03כמ 5ה7י6 כת3ר0"י

 5י' וענ7 סו6 מלוו: ע0ה 1)6 מלוה נ7נר 7טטהמיי3
 ועיי"0 מו7ה יסו0ע ר3י 6פי' ו3ה6 5גורך 650מנורה
 מקיק5 3י' 6מריגן 65 37כס"ג 7גר6ס ססוגי6 3כ5עו7

 סגרע"6 50 ההו"6 סי' מס ג"ע 61"כ ופטור הו6נמ3ורס



שהלכות ה"ב התשבהזמררמשנה

 5י וים 51"ע ס"מ סננא מ0' פ"נ ומנ"ס ועיקז"5
 גם"ו. דגריס 6ריכוחפס
 כעין 305י6 סס נפח"ם רם"ו סי' ניו"ד י6יחישוב

 מ0לי"ע גדגרי נ"כ סרנים ס65 רק סכחנחימס
 05עיף געי 65 דוד6י 5דיג6 ס5קיק גס6 עכ"פ ע"םז"5
 55ער ומ5י05 גסגח 3זמנם ס65 מי5ס גמ5 גריחדס

 5סדי6 כן ר6יחי סוג גם"ד גרור כג5ע"ד מיסר56חיגוק
 5חקגו סי' עונ ואעג"ו ע"ס יעג"ן גסידור מי5כגס5'

 דסגח פ"6 חוי"ע ועיין 6מריו ס63יס סיקריסנספריו
 5ר6וים סרנס ג0גחי דין כק נר ודו"ק. סעגי פסעמ"6
 זך וגסכ5 נוו5ס גיסרוח ושפרח נכחנ 56נעוחיופעמ0
 וי5מו 55מוד סחסר. ר5ון ויסי חי5ד כוחי' ודחי5דוגקי
 סמנלכו עח יוידו עגנ5"6 רגס ו0רומס גרי6וחמתוך
 סיקריס. 3ספריו ו5ס55מ0 טוג3כ5

 בב*ש נפלי בר בביאת התורה קרו להרפתהפצפה

 הי'ד יאב אליעזר הקדוש לצצםהר בו הקטןטגשה

 ידםימן
 צ* דים פה ביץ ונגע פל ואח*כ שטבל גרששלונ

 ולהטבילו להזור פקוה שם ששין במקום החש ואם נסךעששו

 שבקדושונ דבר ולכל לעשרה להצטדף מציצי

 נו 0וי 6י סני4 6מר סמ5 נו 6י 0ס56ס נדנותשובה.
 כחג ז"5 סרמג"ן ז"5, סר6סוגיס ממ5וקח ז0ד3ר

 מעו3דח ור6יחו ר6ויס ט3י5ס סוי וטגי5חו גמור גרדסוי
 ס6מרו כמו סניל0 5רין 6ין נגס סס3~, מעו3רחכוכגיס
 ר6יס ודמס ע5יו מו5ק ז"5 וסר6"ס ע"מ דף סער5נפ'
 ו0רי מי5ס גן 6יגו 6מו גמעי דכססו6 0חס דס6גי(ו

 סדעוח 3' וסוג6ו ע"ס גס3י5ס 05 דסני6 כגקגססו6
 ט53 וז"5 6' סי' סס 3רמ"6 רם"מ סי' יו"ד3ס"ע
 סרמ3"ס 3סס )ג"י ט3י5ס סוי דגדיע3ד מועי5 סמ5קורס
 כרמ3"ס גסס סכח3 ומס 6"3 מ50' פי"ד כמ"מוכ"כ
 ו33"י גד"מ 5סדי6 כו6 וכן סרמ3"ן 51"5 ט"ם דסו6גר6ס
 סממ ג6ור מ65חי 6מגס גזס, מ3ורר 65 סרמ3"סודעח
 דנס 5פרס 6מד חיי 5פי סכח3 ס5"מ פ"מ מ5כיסס5'
 כוי ד65 וי"6 ע"ס( ("5 כרמ3"ן כדעח סרמ3"סדעח
 נני6ור ועיין ("5 סר6"ס נסס סמו5ן פרק ג"יט3י5ס
 טנ5. ד"ס סססגר"6
 כוהזי' דפסק ומסמע כ5ורחס סרמ3"ן דגרי סגי6והם"ז

 5קייס יס ס5כך וי"6 כח3 ג' גם"ק וסס"ך5גמרי
 מזס מסמע ע"כ, סעט"( כח3ו כן סמ5 6מרי5ט3ו5
 רק טגי05 סוי דגדיע3ד מוד0 ז"5 סו6 נסד5דיג6

 כח3 וס3רכ"י וק"5 סמ5 6מר ו5ט3ו5 5קייס יסס5כחמ5ס

 ו0גר6ס ע"ס. ס6מרוגיס וכ"כ 6מ"כ סיט3ו5 גר6ס5כן
 כ4ו דגדיעגד ז"5 ס6מרוגיס 0פוסקיס מד3רימגו6ר
 5כחמ5ס 5מוס סיס רק כרמנ"ן קיי"5 דיג6 ו5עיקרמתיס
 גגידן סכ"ג ומעחס ז"5 סר6"ס 5סיטח 6פי'ו5קייס

 נסבסך % וכ"ן וו%י ימלל כוי וש  ו4אך טקוק
  רפסוס 4ב"ר י"ל לירוף  נפנין  ונספ"י

 כ%ומהי
 ר5רקי

 ר%סי %ופרי רסוי רכיכי רפורי  %פפר ולפ3ול4וור
 סנקדומ0 סדנריס  5קייס יכלו ל% רפי"ו סולילירי

 ור*6 נרטח ננמר' סמ5יגו וכש ורניס עס0 ~וחס0ו6 ו5סחש5י
 5פי 6מנס 55רפו, ויס 6פסר נ5ינוו 4חפ55 עגדוסמרר
 651 מסוס 5סנו5 עוו רס6י 6מ"כ 6י 5ססתפק יסז0
 כמוכ6 מכמיס ונף ח054 ויסיו נוי סי' עכסיו עד5ימר

 ווק מ6מר וס654 מוכ6 סוי ל6 וכס"נ אפסרוס4א,
 כעין סמייגו גמו כמיקר וגר6ס נס וטונ5 5נקוססו5ן
 ונ55"6 סס ונרסנ"6 י"מ ני5ס ועיין נסנח טני5ס 5עגיןז0
 ע"ם.סס

 וסרסג"6 ס0ר6"כ ננרכ"י סכחנ מ0 ק5ח ד55"ע)ךךע
 נ"כ סני6 סא וחמיכ  ז"5 סרמג"ן ע5מו5קין

 נר"ם  תויוין יגאכ פ"3 מ"ז דף סמו5ן פ' סחום'ונוי
 6ין וכד6מר טגי05 קודס ס0מעס מסמע ח"5פט3ילין

 ו6חך"י וכו' גסער5 ו6מר וחימס ויסגו5 מימו5 עדנר
 כדעה 5סדי6 סרי ע"כ 5מי5ס  מזי 65 ד6כחי 0חסדס6גי
 סגי6ו ס65 5"ע פוכצ(יס 6ס6ר סנס %י3ר%  ז"5סר6"ס
 ו"ל  כור%"ם כתילוס לכריי  ספמלסין  ז"5 סחום'ועח
  גנו רגיס  ז"5 ו0ר6"0  חמרסג"6 ססוס' רכויוכיון

  לפסוס(. לכיורכ  לן וךי' נוהזיסו ז"לסרמ3"ן

 פם3ה? מיו"ו  ריניס נעכךי 1ר6יחי מ65חי מז1וגדולה
 וססם ומ4 סמל בר סכס3  סלפס  כרסמבפל

 מ5 ועויף ומנש ייגו  סתס לסתיר ים ט3ל וליימיס
 מ~וח מ5ו0 סוס ע5יו קג5 ס65 חוס3 מגר טנ6515

 סר"ן דעח ודמס וממורוח ק5וח ע5יו ק53 ואםיסר56
 ו6קכ ע"ס ט3י4 65מר 656 ע5יו מק53 ס6יגודם"5

 ומנש, 5ייגו מימוס 3יח כ6ן ד6ין וד6י נ"כ דט53נדידן
 5קדוסיו ו5מוס סגקדוסס 5דגר 565טרופי 6ן ססוסייס
 גס6 נס 6מגס ע"כ דגר 5סוס כיסר56 ס6יגופסיט6
 נ"ג. 565טרופי דמ5י דמודס 6פסר ג"כ סטג5 מ6מר3דידן

 סס6ריך חע"ס ס' מ"נ ("5 5סידנ"ז יי6יחישבתי
 ימיס וס00 ומ05 טג5 651 סמ5 ננר סמעח6נס6

 505סרף ו5עגין גסחייס שחר דמגיו גמי ו0ע5ס טני5ס653
 דגר 5סוס כיסר56 ס6יגו גרור סד3ר ס3קדוסכ ד3ר5כ5

 עיי"ס. מ5 65 כ46 טג5 651 מ5 5עי5דקיי"5
 0למג"ן 5סיסח ר6י' 5עג"ד "גר6כ סיי 5כ6יסוהנה

 מ"ג פ"3  ו3יס ומסנכ פ"י ס"ו  מחך מגפ'ז"5

 נ~יי  סריס  כוכניס פונר וו"ל  סספריס נירבאזלפי
 ונסוף ו"ל כר"ם וכסנ  3וי3ם טמ6 סו6 מירונסנייר
 כסבסנייר  %מוהס  ונריס 3מם פלמ סנינזיר

  מס~
 3%ל

 סהיהפ% פר קרי סל מפל"פ ימר סיתכ פססניכ יפ"פמל
 סגחרס6 65מר ר6יס וגמ65ח נדו5 מ"י 5ן  6ין כפי4םמן
 5פרם נ"5 כן סקרי ס3יוס סר6סוגס מן רמוקכ סמי5סמן

 וסוף 3סוני6 וסמדקדק ספירסחי כש 5כ6ורסמחגיחין
 וסג0 ע"כ ספירסחי כמו 656 פפ6 5ר' מפרס6 65גזיר



הלכות מ"ב התשבאםררמשנהש
 מטפ6 סנחנייו נו וסתגן ס4איט סניס6 הל3נמה
 כמפרם 6נצס ע"ג. כתכ נדול מולי לך 6ת 6"ל גוגבנהו
 סג"ל צמיס גמס' וכר6"ם וכו' וחט 5"ל גד"סמם

 ודו"ק. ע"ם ז"ל ככר"ם דנרסי מסמע סס נדרובחוס'
 6גל מכול כמנחנייר גר"6 סכחגו סג5ון מסטמיוחרוץנה

 וקורס סמל קורס סגחנייר ד6פסר מסמע וט'מל
 סיינו וכוי מל 6גל ס6מר רמם וע"ג ניירוח סייך מםסמל
 רס6י לרמוק וים נירוח למס שרס וטנל טנילכ ל6מרסמל
 ג(יר סר6"ם גלסון ועיין טגילה גסעח מיירי מל"גל

ודו"ק.
 סחנ6יס ממלוקח ססי6 לפע"ד נר6ה סי' פלפולרבררך

 כולי מל 1)6 נטנל 6ל6 ע"נ מ"ו גינמוחדסנס
 רני טנל 1ל6 נמל פליני כי רמהני פליני ל6עלפ6
 הוי טגילה נמי נ6נוח ור"י מ6נוח יליף סנר6ליסתר
 גקיוח ורלמ6 וכו' סעס 6ל לך מרכחינ 6ילימ6 ליםמג6

 סעס על וי(רוק הרס 6ח מסה וע(מ מסכ6 6ל6געלמ6

 יחרו פ' ונמכילח6 ע"כ. טנילה 3ל6 ס(6ס ד6יןונמירי
 טנילה סיטענו ומנין סמלוחס וכנסו יסור6 גר' ר"ידרים
 ננריס כנוס טעונין ס6ין גמקוס 6ס ומם דןכריני
 רין 6ינו ננדיס כגוס טעון ססו6 כ6ן טגיל0טעוניס
 טעון ס6ינו נחור0 גנריס כנוס 6ין טניל0 טעוןפיכ6
 ורילמ6 קוסי6 כ6 כלל הקסה ל6 נמכילח6 והגהטגי4?
 געלמ6.גקיוח

 ור"י ר"6 רפלונחח פירסו ("ל 1הר,טנ"6רךעשנ!ב,,ן
 קורס ס(ס למ"ר ו6יכ6 נמכילח6 רחנ6יפלונח6

 ס"ל סר"י ופיי הי' מ"ה סל6מר למ"ד ו6יכ6 סייעית

 וטיין מ"ח דל6מר ס"ל ור"6 סי' מ"ח קודס וחרקדסך
 הנ"נ יגמוח לגרטרוך
 מוקרס ר6ין ג"ל ע"כ סי' מ"ח סקורס למ"ררוץנדץ

 ג"ל ע"כ הי' מ"ח דל6מר ולמ"ד נחורהומ6ומר
 ומ6ומר מוקרס 6ין דלמ"ר וי"ל גחורה ומ6ומר מוקדסרים

 ומ6ומר מוקדס 6ין וטנילה מילה רלענין סכ"גגחורס
 נגי ומ6ומר מוקרס ים ו)מ"ד חלי' גכ6דכ6

 מי~
וטגי~

 מיל0 קורס נעי וסעיר ומ6ומר מוקרס ים גמי
 נעלמ6. לפאול6 רק (ה וכל וק") טגיל0ו6מ"כ
 גסל' ("ל נס"נ לרגינו ור6יחי מ65חי רנ (מןלששר

מי~
 ול6 סטנל 16 טנל 1ל6 סמל נר ו("ל מכחנ

 קטן ו6פיי גסן יין ועוסה רנריו לכל כגוי כו6 כוימל
 ה3כ"נ מדגרי למרנו והנכ ע"כ גסן יין עוסכ ונוי יומונן
 קורס טגל גין ממלק מדל6 ("ל ר.רמג"ן כרעח רס"לז"ל
 סרי מל 1ל6 סטגל 16 טגל 1ל6 כאץס וכחג קודס מל16
 ("ל לדנריו מ~ר4 ר6י' לענ"ד חה נייניכו למלקד6ין

 סכל ("ל דגריו כגי6ו םל6 ("ל הפוסקיס עלו$"ע
 סג"ל סלמה כרס וגעל 6רדכ"( 5"ע ומג6ן קגלם דגרידגריו
 סגס"נ רגינו סר.רי ייגו מנע טנל ול6 סמל גנרפמתיר
 ו6ף גסך יין עוסס סגיסס עמה ס)6 רעו מפורםכתג
 זס גמלה(ס די 6ין לנצ"ד ומל0 סלמם ככוסעכתנ
 וגי"צ. נזס דנריו לדמה( ז"ל 0נ6ק ונעוגנד

 ר~ק ונחיטק מום ונו 4מר נועתי עלכ ולכ6ורסררע
 סמיל0 קורס טנלוסו 6י לר"0 סמוגה מנןפמוח

 מסני דסערל 60 סטעס ספוסקיס מדכחגו ומיליממגי
 61"כ למיל0 מ(י ל6 ר6כחי סחס דם6ני מילה קורסטגיגר.

 6ס למי)ה מ(י ל6 ר6כחי סמוגס קורס גקכקסכ"נ
 ור6יחי סגחי ("ל לדגריכס 6פי' ממגי קודסטנלוהו
 מ(י ר6סון מיוס גנוי סכרי גירי סס טעוח 0ללוררנריס
 יגמק 6נרהס ל(וע וק וסל6ס הםמיני ומיוסלמילו?
 סוי סנולר מיד החס 61"כ לעכו"ס 1ל6 נ6מרהויעקנ
 ל5יטחייהו. קורס לט13ל ו6ין למילהר6וי

 מורם6 לסנ6ון סלמס נממוח ר6יחי קסס מ(יחאמנם
 סגמק"י ו("ל 3גע"נ ("ל סרמ3"ן ר3ריסהנימ

 ויטנול סימול ער נר 6ינו רקיי"ל 60 נני סמולןפרק
 ל1 ע)חה המילה קורס ט3ל ר6ס ("ל הרמג"ן רעחהני6

 סערלה דליהוי סהקסה ("ל מ66מו"ר וסמעחיט3ילה
 סמוגן ר3ר וכלמגיגס

 גט3י~
 סס כר6מרינן ננר מ~ן

 ע"נ דף מולין מחוס' הר6ס מגיגה סוי ר(הור6יה

 ועחיר 6רוכוח סהן סכליס ירוח כל דחנן כ6 עלסהקסו
 מ5יגה ל0וי ד6ידך והקם1 מדה מקוס עד מטניללקגגן
 כ6וחן מוליוח כעין העסויין הכליס 3ירוח ר6מרווחירגו

 ~רי6 מנו6ר ע"ם 3ט3עוח סעסויין גר(ל םלסלםל6וח
 6חל לקגג1 עחיד ה6 נ"כ וסכ6 מגיגס הוי (6חדלול6

 יוחר ור6י' 4? על חירון ממנו סמעחי 1ל6הטגילה
 הפורם וגפורן 33סר קג"מ סי' 3יו"ר ה3"י מר3רימפורסח
 ועי' רטההיכ וה"נ לק5ון רעחיר כיק מגיגהרמסוג
 סכח3 רס"מ יו"רנם"ע

 רמי~
 ונט"( טנעכ קודס

 ו6י יפרום פרים ד6י קורס דמלין הרמנ"ן נססהני6
 ככרמג"ן פוסק הם"ע ר6ף מדגריו נר6ה מסני קורסט3ל

 עכ"ל. וגע"נ 6הילכח6 הילכח6וחקסה
 סלכח6 קמי6 ("ל רגריו ננמר סהני6 מהתמנדץ

 5הט"( ר6ף כלוס להנין (כיחי ל6 לפע"ד6כלכח6

 כוחמיס, לפסוק ס"ל ל6 רהג"י י"ל מ"מ כהרמנ"ןס"ל
 לפע"ר ה6 נס 6מנס כן ~ט"( חקמכ דעכ"פ דטונחווי"ל
 סנ6ק 36יו גסס כר6סוגס קוסיחו 6מנס כלל מוכרמ6ינו
 כי6. עגומה קוסי6 לכ6ורכ("ל

 ("ל הנ6ון סכני6 וממקוס קסה וא לימיונלע"ר
 ("ל ר3ריו .היפך ר6יי מסס ("ל 6ניו קוסיחלמ(ק

 ליטול כנסיס נהנו קג"מ 3סי' ו("ל הטור לסון לך61גיע
 מוגגח מיעוטה ספירסה גיפורן ט3ילחס, גסעחגפרניסס
 מוגגין המדולרליס וגסר 36ר מוגגח 6ינס רוגהפירסה
 סמדולדליס ו3סר 6גר למה טעס לחח גריך ס3"י וכח3וכו'.
 ספירסה סמדולרלח גיפורן למה ר6גי"ה לרעח וכןמוגגין
 דכיון מסוס 6י ימוגו טעס ש? דמ6י מוגןמיעוטה
 60 דמייז גנוף סנדגק כר3ר הוי מכנוף מסוגיסד6ינס

 סהו6 סעור על נרגק הו6 גנוף סגדגק דד3ר דמי6ל6
 6נל סימת הו6 דין "פיכך מיס סס לג6 ור6וימנולה
 ו6יגגו מעולס מנולה סי' ל6 ש? וגסר 6גר מגור מקוסככ6

 למימר 6יכ6 גה6 ומיסו ימתו למה מיס סס לג6ר6וי



נבהלכות ח"ב דחשונותמיורשנה
 36ר סגדלדלו מעח מ"מ מעולס מגולה היי םל6ס6ע"פ
 6ל6 הגוף מן מסוגיס 6יגס הגוף מן יוגקיס ו6יגסוגסר
 מגורס מקוס גחגלה כ6ל1 ובוי כקטועיס מסוגיסהס

 כסהי6 ועכסיו עומדיס ליקטע דה6 מיס סס )ג6וגר6ה
 מיגורס מקוס על מופיס (ה וגסר 6גר גמ65 לטגולג6ה

 מדחגן כן ללמוד וים וכו' גמיס מלג6 6וחוומוגעיס
 וכו'. הכליס ידוח כל דמקוו6וחגסי'

 1("ל מו55ין במדולדליס וגסר 6גר הקסה םסךמב"ח
 וכן החיגוקוח גפרק ("ל הר6"ם כחגבחוספח6

 דמה להר6"ם 51"ל מקו6וח מהלי פ"ג הרמג"ספסק
 מיעוטה פירסה וגין רוג6 פירסה גין ג6גר ממלקס6ינו
 הפירוסיס כל והגה ע"ם וכו' טעמ6 הייגו ג5יפורןכמו

 רוג6 פירסה גין )מלק 6ל6 6(ל6 ל6 סס וטרי6ובסקלי6
 כמה 6רוך 6פילו כלל פירם םל6 5יפורן 6גללמק)חה
 דיג6. לעיקר מ5ימ? הוי ל6לד'/ם

 גסס הר6ני"ה פסק ו("ל כחג וסגועוח פ"6והמררכי
 דידוח מסגב ההי6 סהגי6 6מר סכחגהג6וגיס

 הג6וגיס גסס כחג גס ח") וכחג )ק5ון העומדיסבכ)יס
 6יגה ע5מה ה)יפוק 6ג) מו5ן ה5יפוק סחמח ג5קדוק6
 ועוגר ופורמח )מחוך ועומדח גדולה היחב 6ס ו6פי'מו55ח
 הוי דה)פורן מסוס וטעמ6 מו5)ח 6יגה הגסרמכגגד
 החוס' גסס הגי6 סס מסה והדרכי ע"כ ה6דסמנוף

 6יגו טגילחה קודס 5פרגיה גטלה 1ל6 סכמה ו6סוהנם"ד
 להממיר טונ ומ"מ טיט גחוכן יה6 םל6 רקמו5ן

 טיט גחוכן יה6 םל6 ד6"6 מסוס סגיה פעסוחטגול
 גדולה 5יפורן 6גל ("ל הג"י לקמן עוד הגי6 וכןעכ"ל
 דל6 כיון מו55ח 6יגה )ק55ה סעחידה 6ע"פ מד6ייוחר
 דג6הת מפרסיס הגי מכל והגר6ה עכ"ל. כללפירסה
 דהוי מ6מר טגילה לעגין מתן 6יגו ע5מו ממהת5יפורן
 כנוף גמסג ה6דס מנוף דהוי דגר וכל ה6דסמגוף
 מטעס הממירו רק כלל מו5ן ו6יגו לק5ן דסופו 6ףה6דס
 רעומד 6ף עכו"ס םל ערלה גגי הכ"ג ומעחהגקיוח
 וכ6ן ה6דס מגוף דהוי כיון מ"מ הטגילה ל6מרלק5ון
 כג5יפורן טיט מסוס למימם ליכ6 וגס כלל פירםליכ6
 פסוט. לעג"ד וזה מ5עה הוי ל6 לד"ה כ6ןממיל6
 סהגי6 הג"ל הנם"ד דגרי סס הגי6 ("ל סהג"מ 6מחהן

 היי םל6 לה גרי 6פי' ולפעג"ד עליו וכחגהד"מ
 6יכ6 סהרי סגי' פעס סחטגול להממיר ים כלל טיטסס

 טעמ6 ומה6י מו5ן הו6 ליק5ן עומד ב5יפורן ד6סלמ"ד
 6ס ה5פרגיס חמח לגקר גמם"מ הטוגלוח הגסיס נהנול6
 דמוססין מסוס סינוי ע"י 6וחס סחחחוך 6ל6 גויה לה6ין

 לסערחה דמי 1ל6 מו5ן לק5ון העומד דכל טעסל6וחו
 דכולן 5פרגיס מם6"כ לק55ן ררכן 6ין גסיס דרוגריר6ם
 ורו"ק 6וחס חקת ל6 6ס מ%5ב והוי 6וחסקו55יס
 גני לכ6ורה 61"כעכ"ל

 ער~
 כיון למום לן הי' גמי

 מ5י~ ~בוי 6וחס קו55יס יסר6ליס( )בייגודכולס
 וכרעח

 כ"6 סי' 1"ל כט"ז כקסה כגר 6מגס 1"ל.בבמ"ם
 סר"ס ונס 1"ל כדגריו םל6 וכעלכ בג"מ 6דגריסס

 ל6י' בני6 כ"ב גסק' סבם"ך ו6ף טחהיב פסקמ~נלין
 דל6 דביכ6 ג"כ בעלה לדיג6 מ"מ בר6ג"ד מדגרילבג"מ
 ס"ל דל6 גר6כ פוסקיס ום6ר והג"י להממיר 6ין6פסר

 מודב הר6ג"ד גס דיג6 דלעיקר דגר6ה 6יגר6כהר6ג"ד
 סגיח פעס סחטגול להממיר דים כחג רק המחיריסכדעח
 רק הוי דל6 ומסמע להממיר דים ליסג6 מסמעוהכי
 11 כמומר6 גהגה ל6 6י 6גל גה לגהג סר6וימומר6
 ולטגול. למ(ור געי ל6 דיג6מעיקר
 6מר סכ6ן כסוחרין גר6ין הג"מ וגוי לפויהךבאמת

 5יפורן 6גל הג"ל המרדכי וגרי הגי6 5יפורן ו"הולקק מ5י~ והוי 6וחס קו55ין דכ~ן ג5פרגיסמם6"כ
 כל מו55ח 6יגה לק55ה סעחיד 6ע"פ מד6י יותרגדולה
 הר6סוגיס דגריו היפך ו(ה עכ"ל כלל פירסה םל6כמה

 וו?חס כהמרדכי דהלכה דיג6 מעיקר מיירי דהכיועכ5"ל
 גרור. לעג"ד וזה כג"ל 5"ל ע"כ 61"כ ~ממיר דים6מר
 ק5"ה סי' מ"ס גחסוי סר6יחי מה לייסג גלע"דךב:זה

 6רוכוח וסערוחיהן סטוגלוח כלוח ע"דמיו"ד
 ר"י מוה"ר הג6ק ומסם מ5וה געילח 6מר לקוןועחידן
 סחיי מה ע"ם להחנלמ ססופן כיון סימו5ו פ"ם6גד"ק
 מגוף הוי הר6"ם דסער כיק מידי קסה ל6 הג"לולפי
 גרור. לעג"ד וזה לק5ן סופו דהוי 6ף מו5ן 6יגוה6דס
 גסו6וח גסיס 56ל החימץ: חגדיל (") הג6ון סיטחולפי
 יהיי ד6ס סערוחיהן גחער ג)מו ס)6 עד טוג)וחה6יך
 מ6מר לק5ת דעומדוח כיון גימום ג"כ ק5רוח סערוחלהס

 דגסערוח וד6י 6ל6 הגיגוגיוח סערוחיהן מק55וחסהגסו6וח
 ה6דס. מגוף והוי מ6מר לא? מייסיגןל6

 ממלוקח הו6 הג6ון קוסיח דג6מח ור6יחישבתי
 המקדים ט"ו וסגהדרין ל"ט גיטין גגמר'החג6יס

 וקיי"ל גסערו מועלין 6ומר רסג"ג גו מועלין 6ין עגדו6ח
 מעילה מהל' פ"ה והרמג"ס פליגי לג(ו( העומדדגסערו
 וגגמר' דמי. כנ(ח 6מרינן דל6 ע"ם כח"ק פסק י'הלכה
 דף רסגועוח חג6י כהגי חג6י הגי ל6וקמי סגריגןסס
 דמיין כג5ורוח סגר מ6יר ר' לג5ור העומדיס געגגיסמ"ג
 כג5ורוח ל16 סגרי ורגגן עלט?ן וגסגעין מטלטלין להןוהוי
 וסגר" הקרקשח על גסגעין ו6ין כקרקע להו והוידמיין
 כנ(וז לגזוז בעומד סערו ד6מר כרסג"ג ר"מל6וקמי

 גגי סחס בו6 ר"מ דרסג"ג ח"ק חימ6 6פי' ודמיגןדמי
 ופיי כמסו מכמס להו דסגקח ככמ? לג5טך העומדוחעגגיס
 מוסיפין 6יגן סוג 5רכן כל סגחגסלו סכיון ("להרמ"ה
 לכו מסוג בכי ומסוס למלומיחן וסו6גח מחרח ברומ6ל6
 כ~ך סהרי סגמ מסגמ סערו גגי הכ6 כג5ורוחר"מ
 ע"כ. הו6 ליגזז עומר ל16 הסער 5ורך ולנציןונדול
 דלכן סכחג יקר דגר 1"ל הרמ"ב מוגרי למדחיךדץנה

 רלנעין רמי כגזוז לגזוז בעומד כל 6מריק )6 סערגגי
 ר6ין סנרהו וגרמכ הו6 לגזז עומר ל16 בסער)ורך
 וסעעןי לנזץ רו5יס ~גו ממכמס לגזוז תעומר נמה 4ג"מ
 חססער תען 5מדתו מממח פזז עומו רנר ה6י6י

 פנךי לגזה סימד 6יגו סוג לגזוז שמר 6יגול5רכס



הלכות ח"ב התשבאמררמשנהא
 כחס ס0רי כ4ת מסער 0נ6ק קוסית מיוסנת מםוטעה0 דממוכי 5דמוס ז"5 5סחוסי מנ"5 ו6"כ סס חוייו וין'. ," 'י י 'יש

 חס 0ו6. 5ינזז שמו 65ו 0סער שרך ד5עגין וד6ינכו

 כלור.5עג"ד
 מזקי' נעי סס 6' ג"6 נזיל דננמ' ס55"ע מסבנרם

  רמי כגזח 5גזז 0שמו 5יפורן 5ג5מ 0שמדסערו
 ססהי רילנ1661

 מרר3ס ליס ונפסופ  מהונרין מיסו

 פפמיננ"ה
 נזז ק6מר מכי ל6 נח ל6 סי רבזז  מסוס

  סס נ1פרם ופיע פ"כ. לי' נזבפי בוז ל6  גלנליס וססרי

 0וי מי 6'  פירוסיס 3' פירסו  סס  הוסי' כעי ד"כוו~תוס'
 כמה מפמ6 151 רמי  כנוח 16 ופמ6 למס  היכוריןכם6ר

 ויס כו ממוכר כעודו מטמ6 ד5מ6 16 5מת כממוכר6ף
 0רמכ"ס רכיגו נס 60ינעי6. 6יפסט6 651 וכו'מטרסיס

 וכמ"ס כת"ק וניטין דסג0דרין סוני6 60 ספסק5"ע

 י"נ סלכ' מס פומיה מסל' נפ"נ פנאן  דגזיר ונכ56עי5

  ריפסקיס ילכיייס 0יינפיי 6יפסט6 ר% מספסרטמ6
 המקומות ככ5 סס סס"ס כנ5יון רע"6 וסנ6ק נש.סותריס

 דכגי דכווגתו גמי וגר6ס 5סגי 6מד ממקוס 5עיין5יין
 כ5וס. 5ן כי6ר 65 6מגס סותרות 5כ6ורכסוניות

 רסספר  פפס  ז"5 סרמ"0 מרכיגו 5עי5 ססנ6תי מר.ולפי

 ים לנזו טומר ליו רללרכו  כיון סו6 לנזז עומר סויל6
  וללורך  נהייס  סכירס  מ6הר וניפין כסלסררין  רסססלומר

 וכהן  לגוון  רוליס ס6נו רס 0וי לנוו פומר ליו3עצער

 מסי סער לבירול  למס גךי' רנכול  סס  נץר סר6"םספי'
 ססטר ללורך ל6 36ל  6רס לכני ומיינו  לגזו עומדכי'

 0כי 6מגס דמי כנזח  6מריק ול6 כס"ק קיי"לוממיל6
 מוסיפין  6ינן  4ורכן נ"כ  רסספרוס נמס  רמיירינגזיר

 ירקכו 0התז פל יפמרו 6י ויררבס  ינורלין ומולכזימסניהן

 לנלר  כפומרין  פנניס כפין 0וי י"כ יססיימו ינוזןויי

וממילי
 למ6 רמי ל6

 רסנמררי
 6יפספי ל6  ולכן

 ייינפי6
 כג5ע"ו מקומות כתרי וסנרייתות סרמנ"ס פסק ספירויסי

 יקר0. גקוד0 ו0י6 ק5רתי כיודו"ק
 סמנו6ר מה 5פי 5"ע סק5ת מה 5"סנ גי6סובהא

 ח"5 סכתכ י"6 סי' 6ס"ע מייס דכריכסו"ת

 6דס 6פי' י"5 גרקכ כ65"ס ד6ס סכ' ככ"מ ר6יתי6ך

 מכו6ר דכגכ י"5 דמי וכק5ור 5ק5ור כעומד כויכרתו

 5ק5ור עומו 5מ"ד ד6פי' ככ5ורות ד"ס מ"נ סכועותתו'

 כת5וס סוי וככר 51ומר כסכת 5ק5ור סרי 65 דמיכק5ור

 כנק כע5ס כדכר 5עגין רק כעומד כ5 6מריגן ד65,"6

 וסוי 5זרוק עומד 16 כמט5ט5ין דיגו וסוי גק5רכ56ו
  מפסכ סוי  ומזריקס סק5ירס גוף 6כ5 ככוסר סעת5י0

 ככר כ6לו מוי לכפולפ  ססורס רהיינו נסי ו6"כממם

 נסו"ס ר6יהי ופפ"ו קרסו.  לסון פ"כ כי"ם נפלפסיי

 סמייסנ ל"ו סי' ס4פ"6 מפסינין סס' %נ6ון  מסריסווננ

 דכגפסמ סר.ע5ו דס5פיג0ו ד"כ די"6 סוכס 0סוס'יכרי

 כ0 5סכך ומותר ת4ס מסוכ כק5יפ0 ומשרסמ6י5ן

 דמסוכ 56מ6 טומ6ס דמקכ5 מו5ין שס"ס ר6י0ו0גי6ו
 כמכו6ל כממוכר מסוכ סכה  לפנין  סל6 ע"ז ו0קסוכת5וס

 יג1),11י וימוע  ז"נ גסתוס' מג"ג 61"כ סס מו5יןנס"ס

  רלפנין  ניהי ספיר ו%נ"ל  מהונר. הסונ  סנפסהוסכך
 6נ5 כק5יו0 נוף 5עגין רק ממוכר מסוכ ל6 נ"כסנס

 מסוכ סכך 5עגין נס ומס"0 כת5וס מסונ 0דנרנוף

 עכ5"ק. ח"ככת4ס
 לסלון רפומר נכני  רב6מה גר6כ 5כ6ורס ז0רלב4י

 6כל ממם כסלום וכוי לנמרי רמי רקלוןכוונסס

 רכרי קסמ ל6 מ"מ  נס ססכ6סי ו"ל מרמ"כ פירוםלפי
 וכמו פלממ מלר  ליסלן פומרס 6ינס פרל0 0ייכימה

 סוום.  ממקור יקר רכר ווס וסנן0ספרוה
 סי' 6רי' קו5 נסו"ת סר6יתי מס 5ייסנ ג5עג"ורבזח

  ז"5 סמ"ס כנדו5 כנ6ון נסס קותי' ס0ני6קי"ט

 חיה  מסוס נ%"ס ס"ל לרפס רוהס רמי% סר6רל"ל
 5ק4ן כעומד וכ5 סמי% מכה לסלון סץמרה0לרפס
 ועיין 5מו5 מותר וממי65 5רעת %ן ו5יכ6 דמיכק15ן
  מרמ"ס  רפס ו5פי כוכר, 6רי' סקו5 סס6ריך מ0סס

  מסוס כמילמ  מכה לסלוך ספומר רממ מירי  קסמל6
 ל6  פרייןזס

 לסלון גךטומר רכל פפמ6 0יי  6מריי
 כס"ד. כרור חכ פלמו מלר לסלוך פומר סיס6ר3פינן

  0ניה יניו ומר  ז"ל כמ"ס 0ג6ק קוסית דכעיקררףע
 6רוכ0 נמ'  מ0ס יפלמי סיפפי' 6נכ לסצ"רי"ל

 רכי 6מר וז"ל פ"6 סי"ה  חכהיס פ"כ פ"6יכמוס
 ניכוסינו מלינו סכן  ס061 מקכ5 ע51 כג6כ רכי מסוסיומגן
 ע4 וסעס ד'( )י0וסע סנימר  פרליס  כסמס סזי0ססכלו
 מסוס מס5ו 65 כעסר0 0ר6סון 5מדס כעסור כירדןמן

  פרליס כס0ן ליו %ו פכור 6ימס  0ץימ ד6ורמ6מו5ס6
 ויפסו  0'(  )סס רכהינ ס"ר % כלל פסה פניר ל6ווילמ6
 ר.ג6 פסה ורילמ6  ווטר6 מי למ מהייף  ספסהיה

 וטנלו מלו נסוי6 סני6 6סי רכ לי' ימר סי'כטומימ
 סנטמ6 יסר6ל פרל  סס ופהם"י פ"כ כפסרס  פסהיסןופסו
 5ריך 6ינו וכסימול מפימ6סו ליפבר סז6מ מקכלכמס
 ל6 טרלס הזיס  ימרען ו%  נסרסיס ו6וכל ו%ץסלהזור
 ופונל סזי0 מק3ל רפרל לסרי6  לן סרי פ"כ סו6כסמס
 הלילכ. כךויול6

  0וי0 ווד6י ו5ומר 5ומות 6פסר סי' 5כ16יסלחנה
 סמ5סון ו6ף סמ5ו  6מר פר פנלו ל6 ינלקכלו

 ויס 5כדי6 כן כתכ 65 מ"מ טוכ5 ד6פי' מסמערס"י
 סס רס"י סכס3 והתמ  כן  ז"5 סקדוסיס כדכריו5דמוק
 וסכיפי לסליסי מזיס ק3ל ויהר יהר כל יו  מזי0גד"0
 פנ4 ול6  סס מי' 0ו6כ רהן ל"ל 3מרנר כפורוסלו
 סליהר  ז"ל 0ר6כ"ד כדעת ד65 דס"5 )51"5 פ"פ סמלופר

 פי"6 רמנ"ם פיין לטנול מהייכ מיו וסניפי סליסי50ס
 16  סס סכרם"י סני כפי' יפרם פ"כ  יסר36"רממפ"6

  פססות לכיור0 נריס וכן  פ"ם( וכו' פליכע בזופכסיו
 טוכ5 ד"0 יסר56 ער5 6כ5 ע"6 5"נ פסהיסכנמר'
 טכי05 ד5ריך גמי ומסמע וכו' 5ערכ פסחו 6תו6וכ5
 פי"6 6דומ0 פרס 50' נרמנ"ס גר6ס וכן מי6%מר
 כמח סגסמ6 ער5 כי5ד סז06 מקנ5 0ער5 וכן ח"05"נ



מהלבה ח"ב התשובהמירמשנה

 גסימול מת מעומ6ח עכור כא וסניעי ס5יסי עליוהש
 כאעכור נלסוגו סדקדק כרי לערנ כקוטיס 161ג5עונל
 לייסנ ספיר 6פסר כי' וממי65 יטנול סימולסל6מו
 ז"ג כג6וגיסקוסיח
 כרמנ"ס סכלי ר6" 6יגו לכ6ורכ כעיון אמישמנם

 ח"ל כחנ ז' כ5' ק"ס מם' פ"ו נמנורוז"5
 כזכיר 651 סמ5 6מר עליו סומטין נע"פ סמ5 ער5יסר56
 דכרי ד6"כ 6מח כן מקתס דטנל ע"כ ומסמע כ55טנילס

 כרמנ"ס לדעח ססקסכ 553"מ ר6יחי וככר סוחריסכרמכ"ס
 מע5מס סוחריס דדנריו ז"5 כרגיס "6 6רוככ מגמריז"5

 כזכיר 651 מ5 כחכ פסמ דנכל' מ6מר גר6ס וד6י6מגס
 פ"6 נס5' מדכריו דייקיגן 651 קיי"5 ככי ע"כטכילכ
 מונרי גר6כ וכן דוק6 ד165 ס"5 סס סכחנוכסדר
 נסוס מ5יגו ד65 פסמיס כחוס' ססקסו ז"5ריריכ"6
 ג6מר ו6ס מדרכגן ספיי סמ5 ניסר56 טנעסמקוס

 מידי קסכ 65 4 עלחכ 65 ערלחו עס סטנלססטנילס
 ממויינ דוד6י כריכ"6קוסיח

 65 עכ"פ סרירי לטכ"
 ע"6 קי"ג זנמיס ועיין כולדו מיוס מטמ6חו משלסגטסר
 ונמסגס דפרס וכחוספח6 נירוסליס סיו מ5ירוח כ"6וסגכ
 גסיס מכי6ין ד"ס סג"5 זכמיס וכחוס' מ"כ דפרספ"ג

 יוסכין וסחיגוקוח וד"כ ומכי6ין ד"כ סס סוכסוכחוס'
 6י ז"ל כחוס' קוסיח ליסנ סדמק נחוי"ט ועייןודו"ק.
 דנעיגימ6

 טכי~
 מכמ מכן 65מר דוק6

 סר~
 15 כי'

 דמכמ 6פסר וכ6מח מסרסס"מ נסס נח"מ ועיין כןלומר
 65מר דטכילס א? דין ז"5 סרמכ"ס ססמש סריכ"6קוס"
 ת"ע. ככ6ןמילס

 מקנל נמח סגטמ6 ער5 ח"5 כחכ כג"5 זכמיסךך,ט'"
 ועיף נקדסיס ליגע מת מטומ6ח וטסורסז6ס

 ער5 כססו6 גוגע כערל מיירי וד6י כחס וסגסמככ6
 ד65כו5 רק נקדסיס לינע ומוחר ממת דגטריר כחנו6פ"כ
 ועיין ע"ס ע"ד ינמוח כד6יח6 ער5 ססו6 כיק6סור
 חוס' ועיין קרכגוחיסן מסלמין וטמ6 סר5 ס"נפסמיס
 דמיירי לדמוק יס )וק5ח וכן. ד"ם ע"כ ס"נמגמוח
 סופו ט6יןנסרל

 5מ~
 ועיין מילס מממח 6מיו טמחו

 מיינ 6י מילס מממת 6מיו סמתו נסרל סגסחפקנגונ"י

5מ"
 דנעק. לים פסוס ז"5 וכמ*ס כסיגדע
 מס5' פי"6 נכ"מ דנריסס כונ6ו מס6ג"ן האר"סךךעש,,רש

 ומזין סס כרמכ"ס סכחנ מס על כ"נ 6דומםפוכ
 קודס נין ניוסעליו

 טכי~
 סכ"מ כחנ טנעכ 6מו נק

 דכי כן 4מר 6"6 נחסונכ זכ ע5 סמסק כרי כחנח"5
 5קנ5 כדי כז6ס קודס 6מח ר"ח סמפרס כמו יסטנעוח
 ד6ין וגמירי ע"נ מ"ו דף כמ"ן נפ' כד6מריגן?ז6ס
 כ(6ס קודס טנעס 653 כלומר טכילס 653סז6ס

 כנריח גכגסו 65 6כוחיכס כמם דכריחוח נפ"כשד6מריגן
 ו6מ"כ טנילס דקחגי דמיס וכת6ח וטכילכ כמי5כ656

 ע5מו כו6 6נ5 פרר. דמס' כחר6 3פ' וחגן דמיסכר65ח
 קודס דטכילס מסמע סגי מכ5 ניוס ומ,ם 543כטונל
 ד6ין נמירי ק6מר כז6וח ונגלכס6כ

 טני~
 כת6כ נל6

 המע ע"ס. וכף תסית מי נמאת  נין  ומיס נכאחנין
 ע"ס. כ"ג ומגיגכ כ' מגילכחוס'
 כת6כ קודס טנילס דנעי ז54 לסיטחס מינעי 65ךד21ה

 דגרתכ ג6וגיס ככגי ד65 מוכרמח ר6י' גר6כוד6י

דער~
 ורמנ"ס לרס"י 6פי' 656 לטנילס מ5י5כ כוי 65

 מ5י~ כוי 65 דערלס נרור גר6ס פוסקיסוס6ר
 לעגק

 נרול. חס נס"ד ססנ6חי וכמוטנילס
 וטי סז6כ מקנל ער5 כחכו כג"5 ינמוח דסחוס'ךךע

 כאכ יקנל 65 למס 5ריך ר6י' מס לו"יחימם
 דס6 טמ6 כי 5ער5 ע"6 ע' 5עי5 דמרכר. לר"ע6פילו
 מט6ח מי 5"ג דף מט6ח נפ' כד6מר כאס מקכלטמ6

 ע"ג טכורכ וכי6 ע5יכ מזין גדס ססרי מטכריןסגטמ6ו
 כמקסן דסכרח כקדוסיס דנריכס 5"6 6פסר כי'ולעג"ד
 סגחגייר גר נמסגכ 5"כ כפסמיס דקיי"5 מס לפיכי'

 וכ"כ לערנ פסמו 6ח ו6וכל טוכל 6ומריס כ"סנע"פ
 מן ספורס6ומריס

 כער~
 רס"י ופי' סקנר מן כפורס

 כוכ ד65 6י סכ"ג 61"כ וסכיעי סליסי סז6ס ו5ריךז"5
 דניסר56 כו"6 נער5 מוחר דכז6ס כיסר56 לימוד5ך
 ת'~נ. דוק6 סמ5 65מר וסכיעי סליסי סז6ס כעיגמי
 ד65 לססמיעגו כ6 דכ6מח לומר יס סמ"ס קוסיחולפי

 לפי ככז6ס ממגי 651 דמי כנזוז לגזז סעומד כ65מריק
 דכעי מס6ג"ן ור"ס ר"חסיטח

 טכי~
 וד65 קודס

כסמ"ס.
 ס"ל כפוסקיס דרוכ מ6מר דוד"י גלע"ד ס5כסךלע2ין

 נעזס"י ויסכחי 5עי5 וכמ"ס ז"5 ככרמכ"ן5דיג6
 ככ"נ דרניגו 5רנוח וגס ז"5 מכרמכ"ן כטוכ סמ"סקוסיח
 דכיין מסס סוס 6ין דוד6י גלעג"ד ס"5 דכוהשיסגר6ס
 ג4נג"ד 5ירוף לעגין וגס ויסממו עגויס ויסחו כסרכוכ
 למעסכ. "6 5כלכס כחנחי וכ"ז נדיעכד 4רפודמוחר
 לפ*ק. תשי"ש ישרק מש ברוקליןפה

 הקטןשבו81

 סוסימן

 י. מר ובון וכה "משב "מי ידייי מימ"
 המזרזג מו בשמש ני"והשקשבפ

 6סר סקוס"ת נדכר לכסינך נ6חי כגסשהדשה"ס
 נגליון רע"6 כג6ק קוסיח ליסכ 6וחיס56ח

 לגו ממר6 נגמר' סס ס6מרו 6מר. ע"כ ס"ו ע"זסס"ס
 6מר 6כיי סעס נגוחן 6מר ורכ6 נמססו 6מר 6כייח65

 מין 5י' וכוס ח65 ממר6 וטעמ6 מ65 רימי'נמססו
 דרימי טעס כגוחן 6מר רנ6 נמססו נמיגו מין וכ5נמיגו
 מין וכ5 מנס6"מ ליי ה?וס ממר6 ממר6 וסעמ6ח65

 ח"5 סס סקסכ כס"ס וכגליון טעס. כגוחןכס6"מ
 דממר6 ח65 כמו לכוי מ"מ ח65 דגקר6 ככך דמכ 5יקסס
 מנ"מ כוי 65 טעמ6 נחר ד6ז5 65כיי דסיכר6ומ65
 חם ח65 טעמיס דזכ סוין טעמן 6ין סוף סוף כ6וכ"ג



הלכות ח"נ חתשוביומיורמשנהא

 מקרי רל6 גסי רכ6 על קאל גס 51"ע ממר6טעמיס
 לע0וח כצפו רמל6 רימ6 וקלם כיון פסוט ס6 מ'מחל6

 ע"ג. נעיסס 60ור גני סוץ גמ*ם מנאמ וסוי לנמרימל6

 סקרו0 סג6ון רקו0יוח רירוע ס6ל גרולרנוךו,2דן
 6מר 06 כי ריפרקוגי' גגר וכר גבר ליחי"ל

 06ר ,"ל סג6ון רנרי על לס0ינ 6גי ומה 6*מיגי

 מקוס מכל 0ל1 מולין 0ימח 6פעו %נין זכיחיל6
 0ו6לי לכל לה0י3 מעולס ררגי חה ריקס 06ינגול6
 חורס לומר ל3מור וכפרט כם"ר מנעח ירי 06רכפי

 53ממ ר6יחי והגס סמלי וזס וכמון. ככיחכי0יכס

 ר36יי כח3 ור06וגס ,"ל הג6ק קו0יח לי0כ מי65רור
 כמו מ0ו3 גמי רימ6 6"כ מילח6 רימ6 רם"ללטעמיס

 וו3ריו ע"0 וכו' 6מר מין סוי 0וין הס רכרימ6 וכיקטעס
 0ויס 6יגס ו3טעמס כיון סוף וסוף הרכס ומוקיססס

 51"ע. כמ60"מ סויוכ0גחפדכו

 3קו0יחו ליי30 גר6ה סי' ר6סוגס קו0י6ולענ"ר
 רכר"ן והו6 ר63 על ו"ל סג6ון 0סק:א:ס0גי'

 למס וערלס 3פ"כ מרחגן ו"ל הרמכ"ן קו0יח כח03ס
 וכו' 3מיגו מין לכממיר וסמרמע וסמחנל סמממן כל6מרו
 וי0 מטיס 0ל עיסה לחון 0גפל מטיס 0ל 60ורכילר
 ו6ע"ג סו6 מנ"מ ועיסה 60ור 6למ6 וט' לממן כרינו
 לר63 כין וק0י6 טעמ6 מר 1ל6 0מ6 מר לי' סוסרל6

 וסוי %מחין ור6וי' הו6יל עיכא? ר60גי וחירן ל6כייכין
 עכ"ל. מה0ח6 מנ"מ לי' סוי מם"ס60ור

 3סמחגס יכ6 0ממיל6 ררכר ,"ל סרמ3"ן מינריחהנראעע

 6ף מנ"מ מה0ח6 לי' מ30יגן מע0ס מוסכלי
 ממיל6 לס0חגוח רסופו כיק 3טעמו מ0וגס עוייןמסמח6

 לפי ומעחס כן. לכע0וח סופו 0הרי מכ0ח6 מנ"ממקלי
 כיון רפ0וט ס0גיס נקוסי6 0כחנ ו"ל רע"5 סג6קרעת
 ממיל6 61"כ לגמרי מל6 לע0וח סופו רמל6 רימ6רקלט
 כמו רלסוי 6ניי על ק0ה ל6 6"כ מעכ0יו מנ"מסוי
 סוי 1ל6 טעמ6 3חר ר6ןל ר0יכרי ומל6 רממר6מל6
 ור6י ר0יכר6 ומל6 רממר6 3מל6 רסחס 6יגו ואממ3"מ
 סכי מ60"כ מע5מו רממר6 מל6 ר0יכר6 ממל6 יע0סל6

 ממר6 לעסוח רסופו וכיון מנויל6 ממר6 לעמוחסופו
 וגמ65 כם"ר גכון לעג"ר חה מכ"מ לי' מ0כיגןמעכ0יו
 כי סיטי3 ורוק ל36יי קו0יחו מיו0כ רכ6 עלכקוסיחו
 יקר. רכרסו6

 53"ר וסגס רכ6 מר3רי קו0יחו לי0נ נם"ו גנ6וב!עתה
 ממגחוח גרול 3רמיקוח לעג"ר כס6 גס גכגםסג"ל

 לג3לם 6פ0ר ו6ס כממועה כטילס גכלם כויןוכינס
 לעג"ר מ"מ 0ס מו0כל רכר 0סו6 ו6ף סמיטססחעמס
 כרעחי עלס לכ6ורס וסמ? 0ס. למעיין ס6מח נק רמוקכע6
 ועיסכ 60מדו רמס ס6ור עס לעיםס רמי רל46מר
 4צ"ו נש טהחס ס6וו וסוי לסמחין ור6ו" סו6ילס6גי
 סעס גחיגח נלי 5מס כעיםס עס כן %מהץור6וי

 זמן ס6ור נ4 5פי' סעיסס כפחעמוו וק נהסם6צ
 מסכיגן מעגמיו ו4ע מע5מס ס6ור וחיע0ס סעיסס חממןרכ
 סיין מכ4ל ל6 6י מל5 14 כממל6 סכ6 מ60"כ כןגי'
 וססיפן חל6 %יוח מעלמו יחספן 63 לע"ס ממל6רימ

 מע5מו 1ל6 נו 0גכגם סמל6 רימ מממח הו6 למל5מממר6

 6פי' רסחס מכ"מ רסוי כ60ור לעיסם רמי ל616"כ
 ל6 מ% % 6י סיין כן 1ל6 עיסה גע0ס ס60ורנל6

 כעיסם גמי ויחס ר6פ0ר ק3ח רמוק סרכר 6מגסיחספן
 כו. 60ור כ3ר כ0י0מיירי
 6מד 6ניי ח"ל 0כחנ ,"ל לסויטנא יי6י"ישבתי

 1ל6 פירו0 מל6 ממר6 וטעמי' מל6 רימ6כמ0סו

 ממר6 ממר6 וטעמ6 מל6 רימי' סגר ורכ6 לטעמ6מיי0יגן
 לעיל לסו 0מעיגן 6יפכ6 וס6 61"ח 6,ליגן טעמ6ר3חר
 1ל6 טכמ6 3חר 6זיל ל6 ור63 טעמ6 3חר 16ילר36יי

 לרכרי ירוע 00מס כר3ריס מיירי רלעיל רסגהוק0י6
 16 כטעמס מלוקיס סיו לוס זם 0גפלו קודס ו6פילוסכל

 ל6וי ה6ין 0מו 3עיקר מפלגי ק6 הכ6 ו6וליכ0מס
 רכר לכל סו6 מל6 מל6 ררימי' רכיק ס3ר ר6כיילקלוחו
 גרק סו6 והרי וקרו0 כעהגין לכרכח כין לחרומס3ין
 רייגיגן כמל6 גמי סכ6 רכן וכיק ג"כ טעמו ג0חגסכ6ל1
 ר6י' )וזם ר3ר לכל מ0ו3י טעמ6 וכמר מיג6 מר רס6לי'

 סג6ון קו0יח כיי0וכ 4צל 0כחכחי למס כעזס"יכרורס

 ורכ6 ג"כ( סטעס כ3ר 0גחספך כמו רהוי רכווגחול36יי
 ר3ר לכל סו6 ממר6 ממר6 וטעמיה מל6 ררימיססכר

 מל6 3הרי ליה והוס 0מ"ה ממר6 גמי הכ6 רכןוכיון

 סר6כ"ר פיר0 וכן מ"ל 03מ6 ו3ין 3טעמ6 3ין מיגין0גי
ע"ג.

 סרגי0ו כ3ר ו"ל וסר36"ר יהריטנ"6 %י"חהגראה
 קו0יחו חקמם 0ל6 וחיר5ו ז"ל סנ6קכקו0יח

 ז"ל סריטכ"6 3וכרי ,"ל סג6ק הרגי0 0ל6 ג"ע,"ל
 6מר כ6ופן למלק עור לעג"ר 6פסר סי' הג"ל מלוקיו3עיקל
 ס6י 3לי ממיל6 לסמחין 5ריך עכ"פ 3עיכא? רכ60ורק5ח

 רלגו ר6ין עכ0יו 0סו6 כמו ל6כלו ר6"6 כיקטעמ6
 נ%מן ייעמו מנוע6 סימחיו ר3סמחגחו וכיט כךל6כלו
 כממר6 מ60"כ מכ"מ גמ30ין ככר ומעכ0יו 6מריגןמנ"מ
 להמחין נעי "6 0סו6 כמו מיך למחוחו רר6וי מלהננו
 ססו6 כמו יין סוי ולכל-רנר "ר.נר% לקרו0 וו6וי רנרל0וס
 ככצפו מלס יעמס משל6 ימהין 60ס 6מדיגן ל6נכס"ג
 למחוחו ור6וי גמור יין סו6 עגמיו ססו6 רכנצכיון
 רמם"ס 6מדיגן ל6 ולכן 0סו6 כמו י0חסו רלמ6 0הו6כמו
 לסמהין 3עי ל6 רכ6ן כיק ימחין מ6ס מ0וס מ3"מסוי

 נחר %6יגן ל6 ימהץ "מס מכו6 כמו לסחיס סו6ור6וי
 נם"ו. גכה 4צ"ר ש וגססופו
 סס סבני6 עולס נמם' וע"6 נחום' יי6יחישבתי

 וסוגש וישל ח"ל סס תחנ ז"ל קו5יחוג"כ
 למעם לירד סוף משמ ס6 כג"ע 8מר רכ6 וט'רע"ז
 וכסוף כן כחנ וככיט והגר6ב למל6 כסעס סייןו4?פך
 מרניהי כמו םל6 הם למל6 נפסם סיין ו4:פך למעהלירד



נרהלכות ח"ב ששבהזמירמשנה

 נ6מת 6נעס טג0יו 0סו6 כש ל6וי דס6 מ0וסלמא
 0ירד 5קודס ק6י דרכ6 זס סו6 קו0י6 דמ6י 5"עלעג"ד
 מם5"כ יס12ם סנתייל5 כפינאם  צשיור  כלל  ומי ל6 חכסיק
 סו6 ר6וי עכ"ס וגס מלס לנו למעס לירד ~ין עדיקככ5
 ס"ק ע"ז דנ6גודס ודע נזס. קלרחי כי ודו"ק 0סו6גש
 וגר6ס עעס כגוחן סכל דכרי חל6 נגו ממו6 גרסס"6
 עעס. כגוחן ד"כ ממר6 לנו חל6 51"ל סו6יע"ס
 לנד וז"ל 0כחנ ס"ס סר"ן נח0' מ65חי זמן'ואחר

 לכרר ור6יחי חקון דלריך כדכריך מ65חי שםר6ס
 דרכ6 וס6י כמכמי 0לפגיגו לגדת עגין 60יגו 6ע"פלך

 6זליגן 0מ6 3מר ליס דסגיר6 אם דממיר 6דעמיכדסליק
 מילמ6 דכ6 כעיקר6 ל16 ור63 ד6כיי מוגמ כמקומוכ3ודו
 ורכ6 6זליגן 0מ6 כמר גמי ליס 6ימ 6כיי דס6פליגי
 ס6י כ0לסי 0מסור0 כמו 6עיגן עעמ6 כמר ליס6ימ

 מפורס סרי וכו' 6כיי מל6 לגו ממר6 דס0יכ0מעממ6
 ל0וגך ע"כ ל6 16 0מי' כמר 6זליק 6י ממלקומן60ין
 0מ6 3מר ס"ל רכ6 דוד6י יפס כוגמ ל6 מככודךומון
 עיקר סימס ואמ 6זליגן עעמ6 נמר ס"ל ו6ניי6זליגן

 דמיע6 וממיר6 דממר6 ומל6 ד0יכר6 נמל6ממלוקמס
 כגומן 6מר 36יי 3גמ' כסדי6 וכד6ימ6 ד0עריוכממיר6
 6זליגן 0מ6 כמר 3מ0סו 6מר ר63 6זליגן עעמ5 3מרסעס
 0כמ3מ סגירס6 וכו' לגו ממר6 כסמוך ד6מריגןוכ6י

 6יגס 6זליגן עעמ6 3מר וכדרכ6 6זליגן 0מ6 כמרכד6גיי
 חל6 רימ6 כמ0סו 6מר 36יי ס"ג 6ל6 סגסח6ומככל

 ר63 כמ0סו ומכ"מ מכ"מ לי' המוס מל6 ממר6ועעמי
 ליס וסוכ ממר6 ממר6 ועעמ6 חל6 רימ6 כג"ע6מר

 נג"ט. ומנ60"ממנ60"מ

 רימי' סגר ד6כיי מידי ק0י6 ל6 כגירס6 ז6מןלפי
 וסו"ל רימיס כמר גריר עעמיס ממר6 ועעמיסחל6

 6זליגן 0מ6 ד3מר מ0וס 1ל16 מל6 ועעמיס רימיסכ6לו
 עעמו ג0חגס כ6לו סו6 סרי רימיכ 0ג0מגס כית זס6ל6
 לדעמ 0כוגמי ומ"ל לעיל 0כמ3מי כמו ממ0 נעש:"י)וזס
 כלומר ממר6 ועעמי חל6 רימי סכר ור63 ז"ל(סג6ון
 גמל6 ליס קרי וממר6 0מיס ממר6 ממר6 דעעמיסכית

 רימיס כמר סגר 6כיי קיימי כדוכמייסו 6כמי ורכ6ד6כיי
 6איגן. עעמיס 3מר סגר ורכ66זליגן
 6מר 6ניי מתפר0 כן 0כמנמ סגיוס6 איואשילו

 0מ6 כמר חל6 ממר6 ועעמ6 מל6 רימי'נמ0סו
 רימו 60ף כיון 6זליגן 0מיס כמר סכ6 כלומר6זליק
 ד0ערי וכממר6 דמיס6 כממר6 מ60"כ 0מו 6מרגמ0ך
 וכיון ועעמן ככומן דמ%קין ד0כר6 ומל6 דממר6ומל6
 רימיס סנר נג"ע 6מר ורנ6 0נק 6מר נסן כ"כק0כן
 ססעעס כלומר 6זליגן טטמיס כמר ממר6 ועטמ6חל6
 עעמיס 6מר גמ0ך 0מו 6ף 0כן וכיון סרימ 1ל6עיקר
 ל6פוקי או 6'ליגן עעמ6 נמי שמי וגי רימו 6מר1ל6
 כמר לומר 6ל6 סו6 מד וטטמ6 0מ6 כמר 6זליגןדל6

 6מר גמ0ך 0מו סילכך רימ6 נמר 1ל6 6זליגןעעמ6

 ול63 6כיי 0ל סנוחהיסן 60ין גמ85 רימו 6מר 1ל6עעמו
 ד0ערי וממל6 דמיסי דממר6 לססו6 גלל מתמלפוחכס6
 וע"כ סמ6 כמר ורנ6 טעמ6 כמר 6זיל 6כיי לע"ס6ל6
 וד6כיי 6דרכ6 דל63 ק0י6 0כמכמ למס ד6ל"כ כן 5"ל6מס
 לסדי6 גר6ס וסגס ע"0. ע"כ דיכור כדי כמוך6ד6כיי

 וי0נו וע"6 כנ6ון נקו0ימ סרגי0ו ז*ל וכר"ןדסריעכ"6
 סג6ון כזס סרגי0 0ל6 לעג"ד ולע"ג ודעס סעסנעונ
 0דכרי ליי קהמ וס6רכמי לי'. 6גוס ל6 רז כל 06רז"ל
 כל סעתקמי לכן ססוגי6 ככל לעיגיס קיל1רין סססר"ן
 מ165 1ל6 סימיו סדור ג6וגי לפגי סדכריס וסלעתידכריו.
 סלטמ מ0גס 0ו"ח 3ספרי ועיין י"ל סג6ת לדכריפמרון
 עיגי. י6יר וד' ז' סי'מ"6

 לל0וד ויזכה ד' יתי טרובה בברכה צסייםופעתה
 המכבדו ידידו נפשו כשות הדעת והרתבת צאת טתוךתורה

 הקמושנושח

 מזסימן
 תשי"ז. ט1צש"קב"ה
 וניח ס6סס וניח ניסכ"ג ח"ר ע"נ י"6 יומ6בנמ'

 כיחך דחימ6 מסו פ0יע6 נמזוש: מיינחס0וחפין
 6מר גמי סכי ו6ימ6 קמ"ל כחירלס 1ל6 כיחך כיחס1ל6
 וסגי מיי כעי כצי כגיכס וימי ימיכס ירכו למעןקר6
 ע"כ. מיי, כטיל6

 ע"6 ל"ד קידו0ין מיי נעי סגי כחנ 0ס כ0"סןבגליח
 לעגין 36ל ג0יס למעע 0ל6 מספיק דזסוק"ל

 דכיח כיח מלד לפעור כ6גו דס6 כן ל"0 ס0וחפיסניח
 כ0יומיס גיגסו מיו3י כר גכרי 36ל מ(וזס מיוג כו 6יןכש:
 כל לדור ויכול דפעור 60"ס כיח ומ"0 מיומד כיח6
 כעי סגי כיס ול"6 מ(וזס 3ל6 60ולס כ3יח מייוימי
 ככיח מ(הס מלוח דגכרי 6קרקסח6 0ייך דמ"ממיי
 מיוכ דליכ6 פעור 0וחפין 3יח דילמ6 סכ"ג 61"כ0לו
 ע"כ. ולע"ג ל1 סמיומד 3כיח6ל6

 ספ"ק סמידכי מדניי 5"ע י"ל סג6ת ינליולענ"ר
 60ל 36יגדור וסר' וז"ל 0כמכ כוככיסדעכודמ

 13 0וחפין כוככיס ועוכד 0י0ר6ל כימ מייס סר'לממיו

 6ל6 ק6מר דל6 סגז דר06ימ מססי6 3מ(וזס מיי063
 ד0ומפומ מכ% עו"ג 0ל 0ומפומ למעועי לי למסכימך
 יר3ו למען דכמיכ כית דילמ6 16 כמ(ו(ס מייכדעו"כ
 דכר דל6 0מעיגן ממיל6 0ומפומ מיגייסו דמרכיגןימיכס
 סמורט 0סקיידס י0ר6ליס 00גיסס כ0ומפומ 6ל6סכמוכ
 דעו"כ 0ומפומ למעועי מלי ל6 ומנימך ימיכסכריכוי
 ססי6 0גיס דפרסס מכימך לומל ו6ין לן מג6 ימיןד6"כ
 פרק גדמ0מע סמורס נק דפעור ו0וכר 0ו6ללמעוסי
 ועו"כ סי0ר6ל דכית לי גר6ט ס0יכ מייס וכר'סמכלמ
 עמס גשימי 1ל6 וכ6ריך סמ(וזס מן פעור כו0וחפין
 ע"כ. ג(סלס6ליך



הלכה ח"ב התשבהזמיומשנה
י 36יגווו ונש השישזה ש  סאק  ונית 

 יר3ו מ5סגק 3נמהס ומי3 גממק ש6לש
 סחורס פסקפידס יפו56יס םםגיסס נמוחסות וווק6ימיכס

 ומ3חץ ז"5 סנרע'6 סכח3 כמו ד65 וזס ימיסס3ריטי

 51"ע. וםוגר ם561 5מעם דרסיק םגי ומ3יח ימיןדרסיק
 סלתרמ כ5 ד"0 ע"3 כ"ז סוכב כר6"ם חוכףועיין
 דכחי' ו5י5יח ר3יס 5סון 5כס דכחיכ מ6חרונ ו0קט0וגו'

 סנז דר6םיח מססו6 טכח3 מס וכגס ע"ם. וכו'3נד"סס
 דרם6 60 גמי 6יכ6 סנז ו6םיח 3פוק דכמהסכוגחו
 סחס ו3ין 0כ6 3ין ק6מר "6 5י 5מם 3יחך 6561ד0כ6
 מדנגך כאעס כדק6מר כוכ3יס דעו3די םוחסוח5מעוטי
 ועיין דעו"כ םוחפוח 5מעוטי ד6חיין ת6גך ו3קרךוםורך
 ט"ו סי' מ(חס ס5כוח קטגוח 3ס5כוח מגמוחר6"ם
 5מעוטי 6י5טריך מד6 כחי3י 3יחך דחרי ו6ע"נםכח3
 ום561.םוכר

 דכרי םכ3י6 סג"5 מ(חה ס5כוח ממוווח נונוי1רשיתי
 5מעוטי מני 65 מכיחך ומ"ם וז"5 כג"5סמרדכי

 6ח6 651 ט"ם סו6 דעו"כ דחיכח ג"5 דעו"כםוחסוח
 דחרי ו6ע"נ לסי6"ם( ר3יגו דכחכ ס6 כי 5מימר656
 6הנמ' חקסכ ם65 5פרם סמרדכי 6ח6 ס"ג כחי3י3יחך
 5רכויי 165 6כחי די5מ6 ימיכס ירכו 5מען דכחיכ6ע"נ
 םוחסוח 5מעוטי וכיחך 6םס 5רכויי 656 6ח6סוחפיס
 3מם ז"5 רע"6 נקוםיח סרגים ז"5 דסו6 וסגר6כע"כ
 6ע"נ 6סנמ' חקטס ד65 5פרם 6ח6 דסמרוכיםכח3
 ודו"ק. ע"ם וחירנו ימיכס ירכו 5מעןדכחי3

 סמרדכי 3ד3רי גפ5 דט"ם סג"5 נד"מ םכחנ דמהןרע
 גפ5ס סט"ם רק כי6 גכוגס סספר דנירסת5סע"ד

 5חקן ר5ס נירסתו ו5פי 5פגיו 3מלדכי סד"מ3נירכאה
 םוחפיס למעוטי מ5י ל6 ומכיחך םס דנרים סמרדכידכרי
 ימיד כ5םון ימיו ופירוםו 5יס( מכעי )ימיו ד6"כדעו"כ
 שחפוח 5מעם ומכיחך פירוםו זו נירכאהו 5פי61"כ
 63מח 6מגס 6יםר56 ק6י וד6י ימיו יר3ו ד5מעןיםר56
 וכמו 5יס מג6 ימין ד6"כ 5"5 וכן סי6 מועעח זוגירס6
 וטגחו 3ימין ימיו 15 וגחמ5פכ 5פגגו הנירם6מסי6
 חגיג6 ו3יחך 3נמ' םדרםו וכמו 5ימין דרסיגןד3יחך
 ממ(חס פטורכ עכו"ס םוחפוח וממי65 וםי56 םוכר5מעוטי
ודו"ק.

 ח"5 6ש"ם םכח3 סג"5 יומ6 3רם"ם י6יחישוב
 מדכחינ דקר6 מנוס6 מחרכו דהמס גר6ס"י
 ע"ם 3' ק5"ס 3מו5ין וכד6יח6 ר3יס 5םון 3גיכסימיכס
 סג"5 3מרדכי מפורם וכדכריו ז"5 כג6ת כית ויססע"כ
 כחכו עח סמר צר ם65 גמי גר6ה 6מגס סג"5וד"מ

 מסורם םכן ס3י6 "6 גר6ס ו5י 53םון מדכח3מד3ריסס
 עיגי. י6יר ודי טסנ6חימססוסקש

 תפש
 1צו18נ נא ברוקלין 8ה לפשק שי"ב א% שר"חנ-ה

 להשש תבששזה וברכותיה שנה תהל וקשאיה שנהתכלה

 ימלל מי שבדצ ובקי חריף תקי וך שכלו רבה גבראהאי
 ושומש ם81רד"י כש"ת הרה"ג ההלל את עליו נומריןשין

 הבירדנ 88ג דק"ק הכולל רב פלפניםשליטיא

 5כח"ס 3י סגחקנרס 6סנס 65וחוח 3ידי גחחי קסחיאת
 נדו5ס עיר 3ט6ר6גט6 עמדי עח 65סיס מזיג6מ6ז
 סמדר עכור גחעוררחי סס סויג6 כד ודכירג5656'
 3מ(וזס מיי3 6י ויני6חו ס3יח 5כגיכאס סמסמסכקטן
 רפ"ו סי' כיו"ד כד6יח6 ד"6 ע5 ד"6 3ו ס6יןכיון
 ססגימי 16 סמי5ון פחמ 63יש 3מ(וזס מיי3ו6ס
 35יחי כ3ו6י חיכף חהגס סו3יס. כ6מד סגיסס דיימ166
 סגר6ס מס מכח"כ 6ח ו5סודיע זס נדין 5עיין ר5חימיד

 וסמ65כס סככוגי 6סר סר3וח טרדוח 6מגס 3עשי"ח5י

 מי5ח6 6סתייע 651 מ3יחי י65חי מיוס 5נמור היחסעיי
 סי"ו ס35ור 3טרדוח 5מ6ד עד טרוד 6גי סעכסיוו6ף

 63 חס וכ6יס ממסמסיס וסגור6יס סקדוסיסוכימיס
 סנורס 6ח מק5ק5ח 6סנס 6מגס וטי וזס3ס56חו
 3ם"ד. חורס 3ד3רי עמו 5כסחעסע 6מרחי"כן

 ע"3 נ' דף 3סוכס נרסי' ונו56י. 5ורי 3עצ כמ5י1ו1ן

 ע5 6מוח ד' 3ו ס6ין 3יח ר3גן דחגו 5ס חג6מ6ן
 ר3י 5יגמ וט' סמעקס ומן סמ(וזס מן פטור 6מוחד'
 ק6מרי 65 כ6ן עד רכגן חימ6 6פי5ו רכק "6סי6
 לב3י 536 סי6 6רעי דדירח סוכס 5עגי! 656 סחסר3גן
 3יס 6יח ד6י מודי ר3גן 6סי4 סי6 קכע דדירח3יח
 ססקו וכן ע"ס וכו' 6יגסי 3יס דיירי ד"6 ע5ד"6
 סוכ 53י ססוסקיס וכ5 וסטור וכר6"ס וסרמ3"ססרי"ף

 "ק.מ
 סני גמי 6י דוק6 מוו3עוח דע"י 5ייר 6ישמנם

 ד"6 ע5 יעמוד יר3עגו ס6ס כ"כ גדו5כססניח
 פוסקיס וס6ר וכרמ3"ס כרי"ף 5ממ4קח כ6גו3זס

 3ו ס6ין 3יח ח"ר 3סוכס נרסי' ח"5 סס נרםסהרי"ף

 ע5יו וכחנ סמעקס ומן סמ(הם מן פסור ד"6 ע5ד"6
 3יח 656 כחו3 6ין סספריס ס3כ5 6ע"פ ז"5סר6"ס
 ד65 ומכאמ3ר6 ד"6 ע5 ד"6 גרם כרי"ף ד"6 3וס6ין
 ס6ס כומ3"ס סכח3 כמו וד65 6מר 3עגין 5דירסמזי
 ע5 ד"6 5ר3ע 3ו ויס סו6יל ומ3ו ע5 יחר 6רכוסיס
 3ססו6 דמסי3 סגי 5כ5 כעיגן 6כעח דדי 3נמוזס מיי3ד"6

 3ס"ו סס כומ3"ס וד3רי ע"כ. דסוכס 3ס"ק3רייח6
 ע"ס סרי6"ז 3סס סס"ג פסק וכן ע"ם ס"נמרי"מ

 כנ"י סס וכחכ פ5ונחחס כני6 רפ"ו סי'ו3טויו"ד
 כר6"ס רק פ5יג 65 דס6 כסרמכ"ס גקסיגן ס5כסו5עגין
 מוכרמ 6יגו כר6"ם מכמו ס5מד ער"6 דד"6ו5יסג6
 וכן סו6 דע"ד 3כ5 ד"6 ע5 ד"6 5ר3ע 3ו סיסדכ5
 3ם"ק טס סס"ן 6מנס י"ג מע" ככאי סימן 3סו"עססק



כההלכות ח"ב התשובחמירמשנה

 ע"כ עיקר וסהע סל6"ם כדעת ל"י דעח סנס כ'כ"נ

 ע"כ. כרכס כ65 5קכעםים
 דכרי 5פלם כדעחי ע5ס סלמכ"ס נדכלי עיוגיומךי

 וסנס ("5 סמפרסיס ספירסו כמו ד65סרמכ"ס
 דע"ד דוק6 דכעיגן וסל6"ם סלי"ף 5דעח מודססו6
 כסוס ד"6 ע5 ד"6 5רכע כדי כו ים ו6ס דכחכוס6
 ~מר 5ריך ו6ין (ויוח ממם כע5 16 ענו5 ססו66ע"פ
 5רכע כדי כו וים סו6י5 למכו ע5 יחר 6רכו סייס6ס
 ש 6ין ססכיח כוגחו 6ין כמ(וזס. מייכ ד"6 ע5ד"6
 656 סממיסיח, ס(ויח עס 16 סעינו5 עס 656דע"ד

 5רכע כדי כו סים כ"כ נדו5 סעינו5 ס6ס פירוסוסכי
 מייכח 6ז סממיסיח זויח כ65 16 סעינו5 כ65 ד"6 ע5ד"6

 כידוע יוחל נדו5 5סיוח ~יך ססעינו5 וגמ65כמ(וזס
 ססעינו55מכמיס

 נד~
 כרמכו מים כ5 ו6מרו מומסין ככ'

 ע"6 מ' סוכס ועיין יוחל ומעט ס5סס כסיקפו יםטפמ
 כוד6י 5ססמיעגו כ6 מם זס 5פי 6מגס ידיס,וכמסכח
 65סמעיגן 6חי נדו5 דדכל גל6ס קמ"5, ומ6ימייכח
 ומן סמ(וא? מן דפטור דכליס כמם סס כ55 כנמל6דסגס

 עלי ננחי גמ5ט ו6יגו כגנעיס מטמ6 ו6יגוסמעקס
 וכו'. סמ5ממם ממעלכי ע5יו מחלין ו6יןמומם

 מיטמ6ין סנחיס כ5 מ"6 פי"6 גנעיסךבב!מ'
 ניח ענו5 ניח וט' כוכניס שנד מם5 מתנגנעיס
 כגגעיס מעמ6 6יגו וכו' כספיגס סכגוי כיחטרונין
 וכחכ מטמ6 עמודיס 6רכעח ע5 6פי5ו מרוכע סי'ו6ס
 6 סים טרינין (ויוח כו ס6ין ענו5 כיח סרע"כסס
 15 סים כיח וס"ס טרי רומי נ5סון ס5ם (ויוחס5ם

 גנעיס דנכי נגנעיס מטמ6 6יגו ממם 16 (ויוחסחי
 סגיס קירוח ומיעוט פעמיס כי קילוח קילוחכחיכ
 די דגזיל הפ"ק ורם"י סס חוי"ט ועיין ע"כ. ד'סרי
 נכי כמו דחג6י פ5ונח6 ממם דנע5 פירם ומסל"סס'.
 רככ. וסקומן י"מ ד' דזכמיס וכפ"כ סחכ5ח כפ'5י5יח

 מטמ6 סניח 6ין כחנ ס"ו ע"5 מס' נפי"דךדעשב!ב"ם
 16 ד"6 ע5 ד"6 כו סיס6 עדנגנעיס

 כ6כגיס כ6רן כגוי וסו6 כוח5יס 6לכעכ 6 ויס6יוחל
 סכיס 16 ד"6 ע5 מד"6 פמוח כו סיי 06 6כ5וכוי

ענ"
 וכו' ממסס כע5 16 כוח5יס סלמם כע5 ססיס 16
 דזס וגר6ס סס סר"ם פסק וכן כגנעיס מטמ66יגו
 כ55יגסו דסחג6 כיון ג6מר ם65 5ססמיעגו סרמכ"סכ6

 כ"6 מיטמ6 6ין כחיס וכגנעי כחיס גנעי עס5סדדי
 65 (ויוח ס' 16 נ' כע5 16 ענ" וכיח (ויוח ד'כע5

 5סיוח ס5ריך כן סדין מ(חס 5עגין דכ"ס וסו"6מטמ6
 ענ" ססו6 6ע"פ קמ"5 מרוכעדוק6

 כמ(חכ מייכ
 5סיוח ס5ריך וסר6"ם סרי"ף 5דעח מודס כוד6י6כ5
 וכג"נ סעינו5 כ5י ד"6 ע5 ד"56רכע
 מ(ס 5סו5י6 6מריגי וכו5סו משקס נני פירם ד165ך84

 ו5דידי ד"6 ע5 ד"6 נו ס6ין ניח סחס כחנוק
 65 מם6 וכג"5 כן כעעס ם65 סס נס 5פרם 5ריךסי'

 סרדכ"( %די6 כחנ וכן 6ש סמיך כ6ן מפי' כיקקסי6

 סדכריס 5כ5 כ55 זס ח"5 סי"3 ויוכ5 סמיטס מס'פי"כ
 6ין 06 נסס וכיו65 ומעקס מ(הכ כנק ככיחסח~יס

 ע"ם. מסוכ 6יגו ד"6 ע5 ד"6נו

 ססו6 ו6ע"פ סכחכ מם סרמכ"ס 5סון גימ6ךבדש*
 יחר 6רט ס6ס 561"5 (ויוח ממם כע5 16ענו5

 מס ו5פי מ(ס יוחר זם פסוט 5מס ו5כ6ורס רמכוע5

 כג"5 5ססחפק ים ענו5 ככיח דכם5מ6 גימ6סכחכחי

 ד' כע5 סו6 סרי רמכו על יחר ס6רכו כיח6מגס

 דכרי 6מגס ודו"ק. וכג"5 יוחר פסוט סוי ו5כן(ויוח
 6סר סר6סוגיס ספוסקיס דעח גנד ומכוט5יסכט5יס

 ו6פי' סלמכ"ס כדכלי כן סכיגו ם65 סוחיס 6גומימיסס

 וסס 5קו65 ס6גי וכ"ם 5קו65 וסס 5מומר6פירוסי
 סו6 סרמכ"ס ע5 סל6"ם ספ5ונחח 5ומר ו6ין5מומר6

 ם5 וככיח מרוכע דוק6 5"5 דמזו(ס ס"5מכר6"ם

 סוי 61( וכג"5 ענוג ס6פי5ו ס"5 וסרמכ"ס כחיסננעי
 סוכ5חו סדעח ס6ין דכר סוי דא? 5ממ5קוחסמקוס

 נק פטור יס6 עד"6 ד"6 כו סים 6ף ענו5 ניחס%ר6"ם

 ופסוט.סמ(וש
 6ו"מ כט"( ומ65חי עיגי ד' ס6יר נספריסךבחפש'

 וו?6ריך סרמכ"ס כדכרי כן ספי' חר5"דסי'
 ססני6 וק נדו5 כ6ריכוח ("5 סר6סוגיס ע55סקסוח
 כווגחי נע5מי סנ"ס 5י וחיחי 5פירוסו 6מרוחר6יוח
 סט"( קדמגי סככר כיון כ55 5כחוכ 5י סי' ם65 ו6ףכן

 65 6מרוח ר6יוח כעזסי"ח ססכ6חי 5פי 6מגסז"5

 5ממקן.ר5יחי
 5דעח 16 סל6"ם 5דעח נין סלמנ"ס 5דעח ניןךהנדן

 ס6ין כיח סו5כיס 6מד 5מקוס ססגיסססט"(
 כגידון כן כי וסגס סמ(ו(ס נק פטול ד"6 ע5 ד"6כו
 65מל 6מגס סמ(ו(ס מן פטול דע"ד כו ס6ין כיוןדידן

 ס6ין מיומד ככיח לק סייך סג"5 דדין 6יגו זססעיון
 סס ע5יו דגין 6גו 6סל סכיח 6כ5 דע"ד 6פי'6

 ממויכ 6מד פחמ כוד6י וסחס סכיח 5כגיסחד5חוח
 כמזו(ס דמייכ 5ר"כ ספחומ פחמ מכ5 נרע ד65כמ(ו(ס

 טוכיס. כ6מד סגיסס 16 מסס 6י(ס 5דון 5ריכיןורק
 ד6יח6 ק6חיג6 ומסכ6 נמ(חס ממויניס דסגיסםךנלענ"ך

 יכודס רכ 6מר רמכס 6מר ע"כ 5"נכמגמוח

 6מר סורזוקי כי מ6י מזו(וח כפחי מייכ סור(יקיכי

 וכחיס 5מ5ר ספחומ סער כיח דרכ מסמיס סכ6 פפ6רכ
 מזו(וח כ' סעל כיח כד"ס סס רם"י וכחכ 5כ"םפחומין

 סמ5ר סמן כפחמ ו6מח 5כחיס סער כיח סמן כפחמ6מח
 כיון 6מריגן 651 וכו' נפחמ 6מד סס וכסמ"ק סער5כיח
 מזוזס כעי 651 5נכו סער כיח 5כטו5 15 פחומיסדנחיס
 כ"ם סייגו כמ(וזם מייכ סער כיח 6מרי' וכו' מו5יןפחמ
 ע"ג 6 פחומין כחיסס6ין

 דף דסוכס ופ"ק דל.כ6 6סדדי כלייחוח סקסו ססךדו~עום'
 י"6 וכיומ6 כמ(וזס מייכ סעל דכיח מסמעמ'



הלכא ח"ב ששנהזמדרמשנהש
 מורגגן וסכ6 עו5וריחש6 וסמס ותיר% וישימםמע
 מ' וף סוגב וגר"ן %ית נססומ וסג6 שי'וסרי"ף
 רם"י ונרי גר6ין מק החכ סתוס' כועת וסעיבכ6ריך
 נונוי לי מנר6ס ע0 נס"ו ס6גתונ ע0 5קמןועיק
 וימ3ר לגית מפחומ נ*ם וס"ו נסי' כתנ וסעלרם"י.
 5פתומ וגעקוס לגית ססתומ נעקוס 6מו מד(ות נג'מיינ
 וכתנ ע"ם. וט' מר"ב ט מגכגסק עסס%ןס מתלמיר
 גו6ס מר"ס מגכגסיס מעמוס מת רגינו 1ע"םסנא
 מייג ססו6 פנימית מימחס מון מע(ות גג' מיינרס"ק
 מס וסג"מ ע"כ לר-0 סתומ ג' סתמ 4 ים 06נס
 5פתומ גמקוס 6ל6 מייכ 6יגו 6ל6 ד6ל"כ וט' נ"םכתנ
 גמנר מסתומ געקוס 6נל לר"ב מפתומ וגעקוסלנית
 רכל סמיט6 ס6 ל6ממעיגן 6ת6 מ6י 6"כ קמססעור
 ע"ם. וכו' נמ(חב מייננ"ם
 וגכית מער מנית סקען כנית גרע ל6 עכ"סחחגדז

 לכיות ם5ריך לפע"ר מקוס גמוס מ5יגו ל6מער
 געם? מל6 ממוס ו6יפמר גית ממוס מייכ ד6ל"כרע"ד
 פירם וככין סכי מממע ל6 נפמעות 6מגס ורו"קלדירכ
 סרכס עליות פתמי לפגי מעומין קכק גית מער ניתרם"י
 רם"י גמס סכ"מ ככי6 סגירס6 (ו מס דרך עולקוכוח
 פירם"י ג"ם סגי' םלי וכגמ' ס"ו מ(וזב מסל'נס"ו
 6ותו עומין וככל סמ5ר מער לפגי מעומין קעןגית

 5ע"ג סכ"מ וגירכאש ע"ג, י"6 ניומ6 פי' כןקסגררי6
 מער כית םל פירום מ5י וסי6 פירומיס מגי מסמעירנ
 6לרי"ר מרפסת מס רם"י ו("ל מרפכאז םל סירוםומ3י
 ערגס וג"י מס דרך וכוגן עליות סתמי לסגי 6רוךוסו6
51"ע.
 ג5ר משמין קטן גית ג"ם רם"י סי' נמגמותרךןנדז

 ולכ6ורס ססתמ מומר מס ויומג מ5רותמערי
 ררם"י וגר6ס ממגמות ניומ6 גפירומו רם"י מגסלמכ
 פירם ולכן כג"ל סכרייתות 0תירת מיימכ סעסורגלמוגו
 סמ3ר מער לפגי מעומין 6מד מער כית מיגי מגירים
 למומר 6ותו מעומין ה:ג' קפגדרי6 6ותו עומקוככל
 סמ(ו(כ מן סעור קסגררי6 6ותו מעומין ו6ותוספחמ

 כיומ6 מס מכתכו כמו כלל לדירס מיומד ם6יגולסי
 ם6ין 6ל1 י165 לדירס מיומד נית מם גית ת"ללסדי6
 ספתמ למומר 6ותו מעומין מיירי ונמגמות נדירסמיומדין
 ק5ת לרירם מיומד 61"כ ססתמ למומר מיומד עכ"סוכוי
 ולכן סגרייתות כאשירת מיומכ וכזס גמ(ו(ס מיינ"כן
 סגותן ע"נ ס"כ עירוכין ועיק נסירומו. ("ל רם"ימיש:
 ועייו דימיד מכ"ם מון וכו' 5כסדרס נג"םעירוגו
 ר"ב וגתוס' ע"נ ע"ס רף מס עוד ועיין מסרם"י
 ומס לרירכ סעמוי ג"ם רים גמי רסירמו יומגןורני
 לדירכ. עמוי ם6יגו וגית עירוכ סוי עירוג עומיס06
 6יכ6 מער גית מיגי ותרי לסרם גוכל ס6יך לתמובו6ין
 גגמ' מס מפי' וכמו 6כסדרס מיגי תרי שיגודס"ג
 ודו"ק ננ"ם סא פכורס ו6מת מיינת ו6מת ע"םלסרי6

 סתוס' תיות מגתנ בנ"ל נשצ בוץ גונף ואהס
 ונרי גר6ין מכן התנ מורנק כ6ן עו6וריית6כ6ן

 נסוכס רם"י כתנ מכן גטגיס סוץ מונף %יתישוב
 רקיי"ל ססגימית מער כנית ותיסוי ע"3 מ'ו'
 ברי ע"ג ררגגן גמ(וזס רמייכ רגס נבקומןנמגמות
 רעריין 6רי6 ל6 ס6 ממוס 6י 6מגס עדרנגן רסוימס"ל
 רפערו וס6 מדרגגן רתרווייסו ס"ל דרם"י 3ומר6יסמר
 מררגגן רק מייג 6יגו וגמגמות מדרגגן 6פילוניומ6
 עמוי ם6יגו כיק גיומ6 דסתס מכתגתי כמווסטעס
 סעכ"ס כיון וגמגמות מררכגן 6סילו פעור כגל רירסל5ס
 מייגוסו "כן ק5ת דירס למס וגעסס ספתמ למומרגעמס
 דגרי גר6ין וכן מכתכ סר"ן גס כיון םלזכ ו6יפמררגגן
 סריעכ"6 6מגס ורו"ק. גר6ין נלמון רק מכתגרם"י
 מכתכ סתוס' כרעת ס"ל מרם"י גכירור כתכ סג"לגיומ6
 רפעור קתגי מר6וריית6 רסכ6 ("ל רם"י תירן יכולגר"ס
 מ65תי םל6 ו6ף ע"ם וכו' מררגגן רמייג קתגיוסתס
 ("ל. סריטנ"6 עליגו ג6מן לכרי6 לעג"ד רם"י גסי'כן

 ולסרי"ף מ(ו(ות ננ' ממוינ מער מנית כיון כרה: לגוסיו65
 וסר6"ם ולסתוס' מר6וריית6 לכית כמפתומוסרמכ"ס

 מגעמכ כיק גמי רירן כגידן 6"כ מררכגן עכ"פור"ן
 רם"י לדעת רק מ(ו(ות ככ' ממויג גור6ילקפגררי6

 וכל ממ(חב פטור עדיק ל%ורס כי' ספירמתי מסולסי
 לנ"ם. גרמיוגיס 6יזס

 ו("ל רי6"( למון מכני6 מ(וש כלכות נמכ"גרמצאעזי
 כמישר וים וק5ר 6רוך סיכ ם6ס געיגיגר6ס

 נית סיס ם6ס כעיגי גר6ס וכן מייכ ר"6 עלר"6
 סיכר מסיס גין ר"6 נו ם6ק קכק לגית סתומגרול
 סכית ל5ד 5יר סיכר מס"ם גק סגדול סכית ל5ר3יר
 וסרי גממכ כו6 גרול םל מסתמו גמ(ו": מייכסקען
 כמ(ו(ס מייכ מסו6 לגיגס 16 לרס"ר ספתומ ככיתסו6

 סר6יות נקוגע' כמנו6י מגמת 5יר סיכר סי'ו6פי'
 ם6ין 6ף גרול לנית פתמ ל1 מים מכיון מפורם סריע"כ
 כמ(ו(ס. מייג ד"6 על ר"6ל1

 סכית ממ5ד ססתמ 5רק לדמות ים 6כתיאבל
 וים מגלן סר6מק . וססתמ גמ(וזם מיינסגדול

 ווו"ק, ומיינ לרס"ר בסתומ מסתמ גרע דל6לומר
 מסורם גלעג"ד דיג6 לעיקו 6נל דמילת6 לרוומ6 זכוכל

 גתיס סיו 06 ו("ל ס"( מם"מ ס"ו סרמנ"סנרגרי
 כמ(חב מייכין 46 לעקומות פתומק נמ(ו(ססמייגין
 מגו6ות מערי ו6מר מ3רות מערי 6מד לפיכך)כ"ב(
 מסרי גמ(וזס מייכיס סכל ועיירות מדיגות מעריו6מד
 גתיס עמרס 6סילו לתוכן סתומק נמ(וזב סמייגיןסכתיס
 נמ(הס מייכ ור~פגימי סו6ע ל(ס פתומ וש: לש: סתומזב
 למ3ר סגיגס מן ססתומ מער 6מרו זב ומפגי מייגיןגולן
 מס. נכ"מ ועיין ע*ם ע"כ גמ(חבמייג



טהלכות ת"ב התשובאמדרמשנה

 כסס סכח3 ל"6 ס" 0"מ ייגיס נעיקיי "יחישונ
 לעג"ד דידן נגידון ממם ס6ל0 ע"ו סי' יוסף6ומן

 נדוליס למדריס גכגס ומסס ד"6 13 ס6ין קטן מדרח"5
 ו6יחי ל6 מעולס יוסף 6ומן וספר ע"כ נמזוא:מיינ
 סכח3חי. כמו גר06 מ"מ סס לעיק נידיו6ק

 עולם. עד השמת בדרך ינחנווז"
 הרם כערכו ומוקירו המכבדו שוהבו ידידורברי

 הקטןמנושח

 יחסימן
 לפ"ק תשי"ב טהרות לסדר טוב כי בו שנבפל יוםנ*ה

 יצו"ש. נ*יברוקלין
 צמודים, יחדיו וגדולה תורה ליהודים, הגדולהכהן

 המפורסם הרה"ג וכו' מפשרים שמו ישישים, מגזעחוטר
 שליט"ש ישללעש שלישזר שפרים מוה*ר הרב כש"תוכו'
 בפילשדעלפי%. הכוללרב

 ד3ייס כמז 56יג יסליס מייס 3יכס מ3י6 ייואחרי
 0ס6ל0 3ד3ר כ6ן סגו ור63 ד36יי סויוח6מדיס

 ומממח גוילי0 סגחיסגו חור0 3ספר גס6לחי6סר
 ו6ין סגס ו6מח 0גס 6מח גקרעו יוסגןרו3
 וגס6לחי מלילס 3מקלח קרוע ל0יוח 0חור0 כנודז0
 63ופן 0ספר 3כל סגוילין 63ורך למחוך דמי ספיר6י
 ש: יסי'פל6

 מע~
 ו0וי יפ0 גר6ס וי60 מוריד ח0

 6סור דילמ6 16 ו6גוסו 6-לי ז0 מסוס וגס ~וס0ידור
 לרסוס ו6מרחי מורידין, ו6ין 3קודס מעלין מסוסלמחכו
מס

 סע~
 סיודע ו6ף לדיג6 מילח6 603 3ע(סי"ה נידי

 לימיס לעיר כי 3חורס ידיעחי ומיעוט ערכי מך6גי
 ספריס מפי 3ס"ד 3ידי סעלס מס מגעחי ל66גכי

 ככסף י3מר ו30ומר מפס 61ל0 מפס 6ל0וסופריס
סג3מר.

 נגמ' וגוסי' גמור סיחו סזס ג"ס ל1%התשונה.
 6מו ל6 נחווס סגווו חגי6 ע"נ י"וגוויס

 סכחו3 ו3מ0 03 קיימין ד3ריו 03 סכחונ נמ0כלוס
 קיימין ד3ריו 03 סכחו3 3מ0 קחגי קיימין ד3ריו03
 60 ל"ק ר"ג 6מר למימר לריך 03 סכחו3 ו3מ030

 על ממח6 3ידי0 ל0 דגקיט 60 66רע6 6ורייח6דממח6
 60זכרוח ע5 דעח6 3ידיס ל0 גקיט 6גוילי דעח66רע6
 דסגודר ריס6 60 3ד"0 3חוס' ופירסו עיי"ס. וכו'ס3ס

 0כי ו6פילו 3ידי0 ליס דגקיע כלוס 6מר ל36חור0
 כחורס ססו6 3גוילין דק6מר 3חור0 דמס כלוס 6מרל6
 66זכרוח דדעחיס קיימין ד3ריו 03 סכחו3 3מ360ל
 6ורייח6 3דממח6 סיפ6 36ל 3סס גס3ע סו6 וסריס3ס,
 03 סכחו3 3מס 6מר 6י5ו ולפיכך עסקיגן 6רע6על

 דדעחי0 6מריגן 66רע6 דלתמח6 כיון כלוס, 6מר ל36ל3ד

 סגוילין ד0ייגו 0חור0 03 סכחו3 נמ0 ק6מר לסרי"גוי5י
 סס. 0ר6"ס נפי' ועי' עיי"ס,וכו'

 כחנ נ"ז סל' גוויס שעיח פאדהרמב"ם
 % כ% עלי 6* פירוח ס6מר גנקנחור0 נט~

 עס סיי 6"כ 6ל6 למכס, ס6ל0 לריך ו6יגו כלוס,6מו
 סס פירס ס' 0ל' ס3וסוח מ0לכוח י"נ ונפי60רן.
 לע"ס ח"מ נין ממלקהן גדריס 3מסכח' 0חס0רד3"ז
 נמס 6מר דל6 דכיון יודע דח"מ מסוס 0ו6וססעס
 6ש 60ון עס 36ל מסחנכע ק6 נגוילין 03סכחונ

 נמ0 מסחנע ק6 כי 6פילו לז~וג6 ו6חי ז0 נכלנקי
 ל6וין ו0סמ"נ ג"ע. סר6סוגיס כחנו וכן נ0.סכחונ
 גסנע 6ס נחור0 סגסנע 3גדריס ומסקיגן כחנרמ"6
 03 גסנע ו6ס 60זכרוח על דעחו 03 סכחו3נמ0

 סנועס. כ6ן ו6ין סגוילין על דעחוסחס
 נסס 6ין ס0גויליס מכ"ן מסמע סי' לכ6ורסיהנה

 0וי ל6 מסח3ע ק6 ס3גויליס כיון ולכןקדוס0
 3קי, ס6יגו כיון מכמיס 0ממירו סנע"0 רק וכג"ל,גדר

 מוחר נוד6י 6"כ קדוסיס סגויליס ס6ין כיוןו0סח6
 ס6מח לפי 6מגס קדוסס סוס 3סס ס6ין מ6מרלק55ן
 ספר סגוילי 0דעח על יעלס ל6 3וד6י כי ר6י' ז60ין
 ח6 קט"ז סנח סי6 ערוכס וגמ' קדוסיס 6יגסחורס
 וממס סמוגיס ללקע 13 יס 6ס סגממק חורס ספרסמע

 ל16 ו6ס מלילין ס6רון 3גסוע ויסי פרסח כגון6וחיוח
 מקוס דידיס גוי5ין מסוס ליס חיפוק ו6מ6י מלילין6ין

 דקדוס 0ז6 כח3 6ג3 קדוס דכי לי קמ3עי6 ל6סכח3
 לי קמי3עי6 כי קדוסחיס ל0 6זל6 כח63זל

 סנחמילח לדף דף סנין לפרסס פרסס סניןוסלמטס סלמע~
 13 ססכחנ זמן סכל ל0די6 סרי כספר, ס3סוף0ספר

 דסלמעל0 גר6ס סמסכ6 6י3ר6 קדוסיס. 0גוילין 0כלד3רי
 פירס וכן עלמו 0כחנ ממקוס קדוסיס יוחרוסלמטס
 דוד6י לי מינעי6 ל6 סגממק 0כח3 מקוס לסדי6רס"י
 קדוט מ5ק גליון לסס ל16 מעיקר6 קדוס דכי גרעמיגרע
 מקדוסחי0 פקע כח3 ליס ד6זיל וכיון דכח3 6דעח66ל6
 ו0סח6 קדוס מלק לסס דמחמילס ומטס סלמעלסרק

 כ"ז וסגס ע"כ. 0ו6 מלק גמי סספר כח3כסגממוק
 0כח3 נעוד 36ל סגחנ כסגממק סס 3סנחס6י3עי6
 ס3זד6י כיון 0כ6 61"כ 0ס קדוסיס ס0גוילין 3וד6יעליו
 ו3מס 3כ דגמ' פסטיס וכדמסמע כחו3ס 3ס"חמיירי
 דמ0 דומי6 סנכ 3וד6י ומסמע קיימין ד3ריו 03סכחו3
 סן. קדוסיס 0גוילין 3וד6י ו6ז 3ס,סכחו3
 נמוחל ויסחמס יגוד ד"0 ע"6 ו'* דף עיכיןךתתום'

 1ל6 סקור0 סימחוך ידי על מסמע ח"5כח3ו
 קידס מי60 ד3מקומו ססס סכגגד מחיכ0 מ6וח0יסג0
 מקוס וגררו חפילין 16 ס"ח כסכוח3ין ליזסר ויס0סס
 3מקוס ס6ף מסס וכנסמע 3מקומו. לכחו3 ס6ין0סס
 לכחו3 ס6פילו 6ל6 שד ול6 0יריע0 קידס גמיסגקלף
 כמ?6 קסי6 ד65 ו60 6סור. גמי 6מר ד3ר3מקומו
 מ0 לפי גר6ס כלוס 6מר 65 6מ6י 3חור0ס0גודר
 הגודל סגמק"י 5סק וא? ו0ריט3"6. 0גמק"יספירסו



הלכות ח"ב התשבהזטףומשנה
 זס ככו ו6מר כפסהע )וו למק 0*וש יםגפעכ
 בנסנ 1 נץ5 ניוו  ונר  ואו כ4ס 86ר אכהולס
 0סירום סוי פאק קווסב נבם סים פי טל 6ף  בנויליןול6
  סעילין. נצירר ונר בוי  וא משס וק קוו0ס טפים
 מן כרגס ומח כטוו פיוו0 פגי6 גוגויו שסהש1

 גירו0למי 0פירש כמו ממ0 נוו אוס ז*לסמפר0יס
 כך כירו0למי %' ז"נ כו6נ"ד וגס גחוס' פיר0וווע

 כרי גחורס 6סור (ס כרי 0גכ גכחוג מוחרגחורכ
 כקרגגוח 6סור ס"ז 0כס ככחוג חורט כקדו0ח מוחרזס

 קדו0 מסו6 6מ"פ דס"ח מספע מ"ג נססכחציס
 ד6גוילין וכ"ג מפ)6 6יסור גיס 0ייך 1ל6 טנידר דגר6יט

 ל0יעס 0יסס 0גין ומס סו6, כ4ס דל16 סכ66מריגן
 סריעכ"6 מיי"0 וכו' מ)מו סכחג כמו קדו0 סכללדגרי
 מ0וס כלוס 6מר ל6 דגס עממ6 דסייגו וסנר6סזאג
 וגמס קדו0יס טס 0סגוילין 6ף סגידר דנר סוידל6

 דגריו ולכן סר~כגוח סייגו כצידור דגר סוי גססכחוג
 גדריס גמס' גמי' וסרמג"ן כרי"ף גדגרי מיישסקיימין

 0נח. מנמ' 0סקסיגו מס ומיו0גג6ריכוח,
 גמי כחיגס גל6 סגליוגוח דגס מוד לי 0גו6סאיברא

 דר6יחי מילח6 סזמגס ומעמס טסקדו0יס
 ג6"ד וגט גד"ט ע"6 ע' דף סוכס 4גו ושטלגטס"מ
 0חלס 16 ש-.ג ד)יפן גרייח6 ס6 כחג ז"לוכוי"ף
 שגד 0ל6 פי מל ו6ף כ0רוח עסורס גסמס שרמליסס
 מד פסו4ח ססורט גטמט עור 6ף 6ומר רסג"גל0נק

 16 כמ6ן סלכח6 פסק 6% חפ%ין גסל' ל0נק0יוצכדו

 0פהקו וכיון מיי"0 וכו' סקו)ין ועמס כוסג"ג 16כרנגן
 נמגמוח גמי וסחס גסמו6ל ל0מס עויס דגעיגןכג6וגיס
 0ממיגן ל0מס מיגוד דגמי כו0ג"ג ל0מו6ל6וקימג6
 6וקימג6 מ"מ דף סדין גגמר וגפ' כרסכ"ג דסלכח6מיגס
 ורגגן דר0כ"ג גפלוגח6 למת גגד גס6ורג ול)6ל6גיי
 כרגגן 6כיי כמילוף מפר' )רפח ממכמי וי0 ע"ס.וט'
 סגי למוו גסזמגס 6ל6 ל0הס מגוד כעי ל6ד6מר
 לחפ%ק גין גמינן ל0מס סשגס מיס6 מילח6דסזכצס

 סזמגס ומל ל0הס מגוד דגמי כר0ג"נ יג6 עעיחגק
 מגוד מכ"פ 6גל מ%ח6 ל16 דטזכצס סמכיגן ל6גרידח6
 סממ4קוח 0כל ג"ל עוד וכל סי6 מילח6 גוד6יל0מס
 וח0מי0י מ4ס ח0מי0י למגין 6ל6 ג6מרו ל6סל4
 והומוח ססיסיס מין ו)עיח למת גנד ס6ורג כגקקדוסט
 דכ"מ ס"ח ו0ל חפ%ין 0ל מ)הס גכחיגס 6ג5חפילין
 גסו דפליג מ6ן וליכ6 טקדומס נוף 0סו6 ל0מסגעיגן
 גוף 0סו6 ל0מט גמיק דכ"ע ס"ח 0ל פויליןוט"כ

 ודוכסוסעוח חפ%ין 0ל וקלף ס"ח 50 לגוי5ק וט"םסקדו0ט
 סרי מיי"0. וכו' ככחיגס כחיגס דלטדי דכ5 מזהסש5

 דסזמגט פליגי ל6 כ"ע סקדוסס 0כטף סנרמסו6
 וממחס %לכס. פוסקיס כמס כני6ו הע סי6נרלח6
 סזכצמ מעסם קדו0יס סנליונוח ודסץמי' כגעט"מלדשת
 כלנ כחיגס גל66פ"

 ל6 יש יס") 5יי מוא גמלממות סימג"ןאטצם
 דרגס 0פיר0 ומס 0ס ח"ל טקדומס עףסוי

 דסחס מ0וס קדו0ס גנוף סי6 מילת6 ל16 סזמנסל"ל
 עגלס ל6פוקי גמריק ממ0מ0ין מ0מ0י געממי'6יחמכ
 0ל דגוילין כ4ס 6מר ל6 קדופס נופי' דסי6ערופס
 6%6 כחכ 5י' 61זל דקדי0ין סו6 כחג 6גג גמיכחיגס
 וטלכך סקד0 כחגי כל גסוק כד6יח6 קדו0חייסולכ
 מיי"0 וכו' קדו0ס מיקר גופ6 וסו6 למ"ע דמיל6
 מ6ימחי 0רח כלי ו' סלכס נ' פרק יומ6 ירו0למיומיין
 6י סלכס ג' פרק מגי% ירו0למי ועיין קדוסיסטס

 סגוילין סרמג"ן 0לדמח כרי 0ס וגק"6 קדמס6ימתי
 מ%ת6 ל16 סזמגס סקיי"ל וכיון סקדומס גוף סויל6
 קדו0ין סוי ל6 סגוילין כרמג"ן לדמח 6"ג גמ0מסיןסי6
 0פ"ס ס' גיסכ"נ סל' סגדול 16"ז ומיין סזכצס.מכמ
 דסזמגס סדין גגמר דפ' כרג6 קיי"ל 6גן מיסו0כחכ
 6'. ס4 סמיר גגי פ' ירו0)מי ועיין סו6 מעח6ל16

 סמ6ור וגמל סמלממוח גדגרי לי ק0ס 0לכ6ורסא'ברא
 כו"מ כקדומס 0ננוף ססכיש 00ניסס0נר6ס

 גליון 6י 6ל6 פליני 1ל6 סי6 מילח6 0סזמגסמודי
 כמס' ד6מריגן מס6 לי וקמס ל16 16 מקרי קדומסגוף

 סי6 מילח6 סזכצס ד6מר %מ6ן מ"ג ל"ד דףמגמוח
 ל16 מי)ח6 דסזמגס ומ0מע מע"קר6 עלייסוד6חגי

 ד6יח6 מ0ממ ד6מר ולמ6ן 6מרו מסרי סי6 סכלדגרי
 לי0ג 6פ0ר סרמג"ן %דגרי כווחי', דל6 ד6מרמ6ן
 ומוד ח"ל ס0גי גחירו)ו טג"ל גמלמשח סכחג מטלפי
 6חי6 1ל6 ממ"ע למיגמר ליכ6 0ס כחיג דל6 סיכ6דכל
 גוף ד6יגק גר)ושח גין דכחיג גגוילין גין סלכךלי'

 כיו65 וכן חורכ לספר דיו לעו0ס וס"ם כדפ"קדומס
 דגמי וסיכ6 סי6 מ%ח6 ל16 סזמגס לרכ6 גכ%ןגסן
 ד6פי' סכ"נ י"ל 61"כ מ"כ, כדפי' סי6 למ)וסל0נק
 0פיר 6חי וממ6% מ)וס. 6ל6 סוי ל6 קדומסגוף
 גגוף 6פי' סי6 ד"ס דל16 סזמגס %מ"ד ד6מרס6

 ליי0ג גמי נ"ל וגס6 דסוט. סו6 מ)וס 6ל6סנ(דו0ס
 ח"ל מ"ג נ"ד גיעין טר0כש6 גמידוסי 0ר6יחימס

 ל0הס מיכוד גמינן דל6 למזחט דכן כחג ג*רחמרמג"ן
 ומוד סלכס מסוס כ0רשע. 6ל6 ממי נכ מ)יגו0ל6

 6ין 0ג4 וחפ%ין 0גלס ס"ח רנס סקומן גפ'6מריגן
 ממורס מקדונאם מורידין 60ין לפי מזהס מסןש0ין
 6עס מזהס 6למ6 ש0ין מוהדין ט6 קלטאדוםס
 דגין כחג ז"5 וטומג"ן כחפ%ק ל0מס מיגוד)ריכס
 כוסג"נ 0פסק גר6ס לסמן, מיטד )ריכין חפלין גקמפריס
 כג"ל מסוכס גשחריס דגריו ריספ6 לפוס האס מיי"0.מ"כ
 לסהס מיגוד )ריכין ו6י וקדו0ט נוף סוי ל6 0זם0כחג
 דדוק6 נימ6 לטג"ל 6מגס קדו0 נוף סוי ל66מ6י
 ל6 קדו0ט לכצין וי6י 6גל ל0מט עיגוד געילמ)וכ

 גסאד. יייי 141 קדום 61עו דקדו0ט גוףכעי



סזהלכא ח"ב התשובותמירמשנה
 ג"ס סס סכתנ ור6יתי ניעין ע5 סימנ"1 5י1י פשונ

 וסני6 לסמן עינוו 5ריכין ל6 ותסילין לסו"ע"6
 סמזוזס וכן סס וכת3 ור"י ור"ה ר"מ נסס כןסס

 6ל6 מומר6 3ס מ5יגו סל6 ועתי לסי סי6כתסעין
 רנס סקומן 3ס' ו6מריגן ועוו סלכת6 מסוסנסרעוע
 סעעס ו6ססר כת3 ונסוף ס"מ ותסילין מזחסעוסין
 סיעמוו 5ריכין לסתלמו סשסין וספריס מסוסלכולהו
 סיזסר כוי לסמן לעונון עליסן סזסירו ולסיכך ר3יסימיס

 ססרמנ"ן לסוי6 סרי ע"כ. ומזחות 3תסילין מם6"כנעינוון
 לסוי6 6ית6 וכן לסמה, ע3וו 5ריכיס 6ין סתסיליןכת3

 ג"ל גמי ע5מו תסילין מעגין וז"ל סג"ג סוכסגמלממוס
 ססר5ועות לסמן ע3וו 5ריך 6ין גמי סגסמ6ות כלסלו3רי
 61"כ ע"ם. וכוי סוס ויגן ע5מכ סכתינס וקלףוסעל6י
 6"6 ר6ם וס5 יו םל תסילין וס"ס מיוי קסס ל6עליי

 3מגמות סס 6מרו ססיר ממיל6 61"כ מע"עלמגמר
 מע"ע גמריגן 1ל6 כיון סי6 מילת6 סזמגכ ו6מר~מ6ן
 הי6 מילת6 ל16 סזמגס וממיל6 כקווסס גוףזסוי
 6יך קסס סמ6ור לסגעל 36ל ו6מר למ6ן 6מרווססיר
 וכיון סי6 מילת6 סזמגס לכ"ע סקווסה סננגוףפמר
 3גמר6 כו6ית6 מסיגי למסס סלכס ס3תסיליןסהסין
 ופמר למ6ן 6מרו ולמה לועתו סקווסס גוף סוי61"כ
 ולכ6ורס לעיין ים ויג6 ונעיקר סי6. מילת6סזמגס
 סרמ3"ן ועת סני6 וסרס3"6 מזיג6 ק6 מכמסתעוות
 ותסילין כת3 3מווסיו וסרמ3"ן לסמס ע3וו 5ריכיןותסלין
 לסמס. ע3וו 5ריכיןל6

 שר 6י ועות סתי סני6 ל"נ סי' נעו6ו"מלוןבה
 ם6"5 כתנ סרמנ"ס לסמס ענוו נעיכ3תיס

 5וק כסן ר3 וכ"כ לסמס ע3וו ס5ריך כת3 ז"ל61"6
 סתרומס 3ססר וכ"כ כסמ"ג כת3 סכן סס ס3"יוכת3
 ו3ריית6 ססע6 ונס עליו סליני ור3יס כיון סלכסולעגין

 6ססר 1)6 סיכ6 ומיסו גקעיגן סכי מסעעכוהקייסו
 תסילין ממ5ות מלסת3על סרמ3"ס על לסמוך מוט3וכוי
 ג"6 ס"ק ו3מ"6 סג"ל סי' 16"מ ערוך 3םלמןזעיין

 ר.סקל ו3ממ5ית ו', ס"ק ס"י ו3מ"6 סס ססקלו3ממ5ית
 סקווסס ננוף סגס מסמע כמקומות 6ותס ומכלסס.
 ל16. 16 סי6 מילת6 סזמגה 6י ממלוקתכוי

 וז"ל סכת3 סתרומס ל3על ור6יתי 3ססריסובניבותי
 ונרי מקיימין וים זלק6וו( וסוס ק"5)סי'

 ענוו נעי 1ל6 כת"ק סנר ורנ6 ו6ע"נ סלמסרניגו
 גמר ל6 ולסכי ע"ז ממסמסי מסמסין נמר 1ל6לממה
 לקלף 36ל וכוי סקווסכ גוף וסוי כתס כו6ית6מע"ע
 לסמכ ע3וו ו3עי מווס הקווסס גוף סוי 3וסכות3ין
 ס3תיס 3עור וס6 לר3י גר6ס ו6יגו 3סגזקיןכו6ית6
 םל סי"ן כו6מריגן קווסכ גוף וכווס סי"ן כתי3גמי

 ל"כ מגמות נתוס' )ועיין מסיגי למסה סלככתסילין
 כו6מריגן קווסס גוף 3כך וגמס3 תסילין( 6ל1 נסיע"נ
 נמכ ונס' נסיך סמותר מן ג3י מוליקין 3מס3ס'

 סגי ו6פי' סכספ ננ"ח לכסותס לענק ית6ס6סס
 סמסרם סרי ע"ם. וטי לסמס ענוו 3לפ ס"קמכמיר
 מילס6. סזמגס סכל ונרי ל16 סקווסס נגוף סגסלסוי6
 סוסקיס לסגי ר6י' ק5ת לכ6ורכ גר6ס כייובוכאן

 עליו סכות3ין לקלף ס3תיס עור ניןוממלקי
 וטי ססי' למסן ניס כתי3 לסוי6 תסילין 3גמ'מו6מרו
 מוגמיס סרסיות םל ססכת3יס וסוס עור לעורן6ל6
 כתינ תורס ל16 וס6 גסק6 תסיי מלמען ל6 וס6י3ו
 לעור עליו סכות3ין קלף נין למלק וים וסגר6ס3י'

 61"כ תורס ניי כתינ 1ל6 כיון סתסילין ממגוסעוסין
 וי"נ נסס למלק ים ו3ריס ס6ר לעגין גמי וסכי6ססר
 מ"6 6ו3רי 5"ע ז6ת כל 6ת 6לקיס סוייעגוחארטש'

 ה3"מ סכת3 6לממ סכת3 ג"6 סי' 16"חסג"ל
 וז"ל וכת3 סרמנ"ס על לסמוך סכת3 כ3"י6ו3רי
 3רכס 3ל6 יגימס 6מר קלף 6ין ס6ס ס3"מ עליווכת3
 ס"ל רם"י וגס עליו לסמוך סרמ3"ס סו6 וכו6י1ל"ג

 ל16 סזמגס מ"מ( )סגהורין ו6מר לר63 וס"לכוותיס
 סתוס' וסקמו לסמה ענוו 61"5 כת"ק ס"ל סי6מילת6
 לסמס ענוו נעי וס"ת ע"נ( )ל1 נניעין 6מריגןוס6
 סכותנין לקלף ס3תיס עור 3ין למלק סוומקוכתנו
 ע"ם. וכו' סרמ3"ס וכן לוומק ס"ל ל6 רם"י 36לעליו

 סו6 ו3ס6 למ"מ סלכס תסילין םל ססי~ן כיוןולכ6ורס
 ס6גו ו3סרע ניגיסס למלק וומק 3וו6י סקווססנוף
 וכן 3סכי, למלק ר5ו ל6 כתרומס ו3על סתוס'רו6ין

 קלף ונס וסעל6י ססר5ועות 3מלממות כת3סרמ3"ן
 לעיל, ונריו ס63תי מ5וס וכולן סוס ויגן ע5מכהכתי3ס
 מגמות רם"י ועיין מולקין. ורמ3"ס סרם"י גימ66מ6י
 לנוקס יכול 6וס נויקס %ס ים תסילין ע"3מ"3
 ס5ריכיס סיווע סמוממס מן 6ל6 גקמין 6ין ו6עס"כוכוי
 וסתירו וס6 ע"ם. ו"ס סס נתוס' ועיין לסמסלע3וו
 תסילין םל כעור ס6ר ווק6 סזס 6ססר לסמס ענוו3ל6
 לסמה ע3וו ו3עי גמי ככי פין תסילין םל הסי"ן36ל
 ומס סג"ל סמ"6 "ו3רי ססקסו היס נמסרסי ועייןנ"כ

 מה6 סתוס' עליו ססקסו 6מס רם"י 3ו3ריסתיר5ו
 סג"ל.וגיעין
 סמתרן תסע"ז לרו3"ז ומ65תי עיגי י' ס6יישוב

 סת% 3עור 6ל6 תג6י סליגי ל6 וע"כ רם"יונרי
 לכ"ע סתסילין עליו סגכתנין נ~ור 36ל סתסיליןעל

 קיי"ל ס6 61"ת וכו' עליו סגכת3ין 3עורסלונתייכו תגי מול6 ונריית6 ליסג6 מסמע וסכי לסמה3עיגן
 ס6יגס כיון קסי6 ל6 ה6 כלמ"מ תסילין םלוסי"ן
 3רורס ר6יי וזס ע"ם לסמכ ע3וו 3עי ל6 כתי3כורך
 על סתלס עור 3ין למלק ס"ל רם"י ונס המנ"6.לו3רי
 עליו. סכות3ין עור ל3יןסתסילין
 תסילין םל סי"1 לעסות מותר 6י סם6לסובעיקר

 ו6סור ר6יי לסני6 גלע"ו סיי ס3ית עלולו3קס
 ר3 ותגי ס6 6ל6 ע"3 כ"מ ס3ת 3גמ' ו6מרומס6



הלכות ת"ב התשובהמירמשנה%

 ססורס נסמס שר 6ג6 ממיס למאכת ס1עוו א'וסף
 כסו כחי3 ככדי6 חפילין לחפילין סלכת6 למ6יכ~ר
 לסורן 656 כפיך סמוחר מן כפיך ר' חולת תסי'למאק
 3סערן לכרכן 656 סלמ"מ תפילין ם5 מי"ן 6כייוס6מר
 ם5?ן רפוס עור לעוון רם"י ופי' כו' כגירןולתופון
 חסי' מגמכע ל6 רס6י 3ו מוגמיס פרמיות ם5מככתכיס
 ם5 מי"ן ו3ר"ס כי'. כתוכס תורס 65ו רס6גפק6
 למי"ן ורומס קמסין ג' מ3מון וקמם עור מיס6תפילין
 י' כמין כפופס ר5ועכ וים רי כמין גקמרחוסר5ועס

 ע"ם.וט'

 סי' 6כחי כמרס סר3ק ע"י רמי"ן גימ6 6יחהגה
 לעורן ר"י רחגי כסמס עור 3גמ' 5מגוחיכול

 61"כ 6מ"כ לרכק 6פמר וסמי"ן מי"ן נ65 תפיליןם5

 סמי"ן ררק לממ"ס מסלכס ירעיגן ל6 מי"ן נ65סעור
 ע5מס 3פגי לעמוחס 6פמר וססי"ן סי6 ס5"מ חפיליןםל

 גמי רסמי"ן 6"1 מגלן עריין סעור ם6ר 61"כולר3קס
 ע5מס 3פגי לעמוחס ול6 ע5מכ סעור נק לסיותנריכס
 ספי' סקרום רם"י מלמון לרייק גר6ס גמי וסכיולרכקס
 קמסין ג' מ3מון גקמם סעור מיס6 תפילין ם5מי"ן
 סמי"ן עמיית לסממיעגו 63 מס ולכ6ורס לסי"ןורומכ
 סמי"ן סו6 חפילין ם5 מי"ן לומר 15 וסי' :61ס6יך
 מיס6 רייק 3כיון ררם"י גר6ס 656 סעור ע5סנמון
 לעמוחס יכול רסמי"ן גסעס ר65 סייגו מ3מון גקמםסעור

 סגקמם סעור ע"י כ6 ררוק6 כח3 ולכן סרכקע"י
 3רור. לעג"ר וש: קמסיס ג'מכמון

 סי' ר6כחי סג"5 נגמ' מסקמס מס נגלס"םורא'ת'
 מס ו3רם"ם ם"י חפלס ם5 לעור למגותיכול

 3ין לסספוח וסיו כמגמות מררמו ממס קומיתותי'
 ק6י יסיז 6"כ מחיס יסיו עיגיך 3ין מסס כ"זעיגיך
 לסררי ר6תקים 6מריגן ולכן ר6ם ום5 יר ם65תפילין
 לסרדי סויות ר6יתקום וסיתס ס' 3קירומיןוכרררמיגן

 סי' ד6כתי נ"כ סקסס 65 6מ6י ולכ6ורס ע"םוכו'
 למגותיכול

 לתפ~
 למי"ן 651 לסעור רק6י רק ר6ם םל

 לרכק ר6סור י"6 סי' 3חמו3ס ס"5 סג6ון רסרי וי"לוכג"5
 וק"ל. 6זי5 ולמיסתי'סי"ן

 רע"6 נתמונת מר6יחי 5י וקמס מס מעסי 6כמוךלא

 ח"ל ממגמות כג"5 קומי6 ג"כ ססני6 נ'סי'
 מילח6 סזמגס לכ"ע סקרומס כגוף ס6 כגוס ליוקמי6
 רכרי ל16 63מח ו6מגס ולמ"ר לסון סייך ו6יךסי6
 וכג"5. ז"5 לסג6ת 5י' קמי' מ6י 61"כ וכמ"ם סו6סכ5
 כ"ע רל16 ופירם ט סמזר סס ג' כתמוכס ר6יתי0וכ
 ע"0 ס"מ סימן כסעכ"ג ר65 וסע5ס תירן וכזכסו6
 וכרי ונפרם פוסקיס סגי מכל ר6י' כני6 םל6~"ע
 ס"6 ועיין וכג"ג לסדי6 כן סכחכ סמרומםנעל

 כדג ע5 מונ6 5י קמם ומש ו6פעו. נר-מ ע"נג"ו נצי~
 5ן פס5 פסוק על תם6 כי נפ' מכתנ ז"5כמ~יס

 כמו ח"6 סי6 מילת6 סזמגס לכ"ע סקרומסונגוף

 ו5ע"ג.סכח3תי
 עכור מכחכ סכ"י רכרי 5ים3 גלעג"ר סכחנתיךבמה

 וסקסו ומזחס חפיגין 13 5כחו3 מסגי ס"תל5ס
 סי6 מלח6 לכ"ע סקרומס 3גוף סזמגס סריסמפר5יס

 חפיגין כו לכחוכ מותר ס6יך ס"ת למס רסזמגסוכיון
 קלס לקרומס ממורכ מקרומס סוררס סוי ס6ומזחות
 5רעח מיכעי ל6 קמס ר65 ג"5 סג"5 ולפי מורירין,ו6ין

 3ור6י סקרוסס גוף סוי 65 מסקלף מסוכרסרמ3"ן
 סקרומס גוף סוי מסקלף ספוסנ(יס לרעת ו6פי'מותר
 סקרומס כגוף 6פי' מילח6 165 סזמגס מסו3ריס6פמר
 סרמ3"ן סכתכ וכמו למ5וס סייגו ל5מס ע3ור רכעיקוס6
 מ"3 מגמות ועיין כעזס"י. גכון כי זס 3כ5 ורו"קמס

 כסנסות.ע"6
 גגמר פ' סוף גמוק"י ממר3רי עריין ם5"ע ממסאלא

 עור כר"ס סס סכח3 סכי מממע 65 6כחיסרין
 536 רממממין סזמגס סייגו סכ6 ר6מריגן מ6י כ5וז"5

 כק5י5ס עור ע3ור כגון מסגי6 ע5מו סרכר דגוףסזמגס
 6סור לממס ע3ריגן 6י ע5מו סקלף וע3ור חפיליןם5

 סו3ר מסו6 סרי גרירח6 כזמגס כסך מול 3סולסמתמם
 לסיסחו 61"כ מילח6 סזמגכ וגס סקרוסכ גוף סוימסקלף
 גמוק"י לרעת ס6כ"ג ו6פסר 51"ע. למגוח מוחר6יך
 ומזוזות. תפילין ולכחוכ למגוח6סור
 3' 3חמו3ס רע"6 ספירם מס כפי לומר 6פמרךערך

 ח"5 ותירן וכו' ולמ"ר ממגמות מסקמס מכסג"5
 כגוף גס מילת6 165 כעלמ6 רקיי"ל 5רירן רמ"מה"5

 לסורירו 65סור כ"כ ממור 65 ס6 רמילח6סקרומס
 רעכ"פ ס3"י לרעת כן י"5 גמי סכי 61"כ קלסלקרומס

 לרייק ו6פסר ומזוזות. תפילין כו וכותכין כ"כ ממור65
 רל6 קיי"5 ע3ור רלעגין סס ספסק סגמק"י 3ר3ריכן
 לממס ענור 5ריכין ומזחות תפילין 1ל"0 ספריסמג6
 5סמתמם 6סור 5סמס ע3ריגן 6י ע5מו סקלף וע3ורוכתכ
 כלמוגו מ" תיכח מרקדק סרי סזמגס כסך מו35סן

 3ו לסמחמם 6סור מו5 סרוק6 לסורות וסייגוסטסור
 ויסי' ע"ג מותר כמוסו ם6יגו וק קורם מסו6 מס6נל
 יעייין ז"ג 6יגר עקיכ6 רניגו סג6ת לחירון ר6י'מכ6ן
5"ע.
 ו6פין סי6 מילת6 רכהמגס ג6מר 6ס 6פי5ו סג"פחהגה

 רכגוף 16 וכגנס"ת סחוס' וכרעת סקרומככגוף
 סקרומכ גוף סוי ל6 מסגועין לק סי6 כץ5ת6סקרומס
 רמקוס 0נח סגמ' פססות גמי ומממע כומנ"ןוכרעת
 לט: 6%6 כת3 ליס 6ז5 רקרום סו6 כתכ 6גכסכתכ

 5כחו3 מותר 5ס"ת 0מעוכר מר0 ק5ף ו6פיפקרוסתיס
 6כן מ"נ סי' 6ו"מ 3ם"ז כמוכ6 מו5 רכרי 6פי'ע5יו
 רק ע5יו כתנ 16 כלוס ע5יו כתנ 65 כמערייןרוק6
 6נ5 מו5 וגעמכ קוומחת: 5יס 6זל6 גהנ ליס%6
 וק ו6פי' קוום סג~ת כל נוו6י ע5יו מסכתנכזמן



נחהלכות ח"ב התשבהזשיומשנה

 כמנוש כנליק כקדי0 גנר כנלית מל לכחונכחמיל
 מונרי ר6יס גני6 שד ולקק כג"ג סי' ו' נסשקנמ"6
 למ"6.כסמ"ג
 0מכ 0כת3 תגיג6 מכרור6 נגו"3 מזיתינקוד0ודץן

 קרו0תיכ ליס 6זל6 הכתנ לי' 6זל6 ננמ'60מרו
 נ0נת ס6נמי6 0ס סכיתס כמו כ5לכ לעגין רוק6סייגו
 סוררס למגין ס"ת מקדו0ת גפק ל6 נוד6י 6נלכג"ל

 נשיגין ר6ין 60 ונס ק)כ לקדו0ס ממורכמקדו0כ
 וס0"מ סרמ3"ס 0פסקו ו6ף 6יפ0ימ6 דל6 6ינמי6כוי
 ג3ר וכר6"0 כרי"ף מ0מעות סו6 וכן מ5ילין60ין
 פסקו 6יפ0ימ6 דל6 מ0וס לכיות 0יכול כר"ןכת3

 מדיף תמ0ס 61ל 0נ מ"מ מדר3גן 0סו6 ו6ףלמומר6
 0לס וס"ת מליו מדיין 0סכת3 רירן נגידון 61"כמ"0
 מלמו. כספר מל כמו כנליוגות מל כקדו0ס נוד6יכו6
 ס"ת כרו6ס 6ר"ס מ"6 כ"ו קען מומדומיין
 ו6מר סנויל מל 6מד קרימות נ' לקרומ מיינ0גקרמ

 מ0כ 3ר"כ ע"3 ג"6 מגמות תוס' ומיין ככת3.מ)
 מרך 3מרוך ומיין וכו'. גלות6 דרי0 ד3מי6 תרמ63"ד
 וס3מות כלומות נד"כ מ"6 ל"נ מנילס 3תוס' ומיין3מת

 מיגי דתרי גמי כתס ליי0נ 6פ0ר סי' כגו3"יונדנרי
 ודו"ק כן מ0ממ ל6 סג"ל נמנלס 6נל כסקוו0ות
 סקרו0ס. כל לכ ר6זל6 מ0ממ כתוס' ומדנריסמי3

 0נגיוגי כת3 כ"6 תפילין מסלכות פ"כודעשנוב"ם
 לפי ומזחות תפילין מליסס כותנין 6קס"ח

 ל6מר 6ף 0כנוילין כרי וכו' מקדוסם מורידין60ין
 מר6סר מליו ס"ת קדו0ת וכל ס"ח דין לכס י00גמתכו
 לס3י6 ו6ין מקרו0ס. סורוס מכמ תו"מ מליססלכחונ
 מן לקללס מותר 0מכ"פ 6ל1 כרמ3"ס מר3ריר6יכ
 כו6 דכות3ין ומ0מע וגה ס"ת נליוגי מרכת3כפפר
 גליוגות ד6ל"כ מותר למתכס 36ל מליהס כות3יןד6ין
 נוד6י מליסס לכתונ 60סור 6ל1 כנוילין 0כרימג"ל
 למחק 60ין 0כוהחו 6ל6 ד6"ל גמתכו 0כ3רמיירי
 4קמין 6ין לומר ל1 כיכ מזחכ לעסותן כדימס"ח
 טתנק 6ין מדכתנ 36ל שוזכ מליו לכתונ מס"חנליוגין
 כגנ"י פירס וכן מיירי, דנגמחכין מ0מע מזוזםמליו
 מתמילס מתכס ס6ין לן וחקסכ ח"ל כג"ל קמ"ג3סי'

 0גמתך נמקוס 60פ0ר ז"6 למחוך מותר דמכ"פותפ0ומ
 כנליוגות רק נ60רו ע6 ככתנ 0נלכ 16 6וגסע"י
 6סוי. נוד6י לקת36ל
 לכנ"ואין

 למתוך דמותר כג"ל 0נת מגמ' ר6יכ
 לי קמינמי כי מדכת3ו לכחמלכ 6פי'סנליוגות

0ל
 מע~

 ו0די דנית כסי6 מ0וס ליס ותיפוק מד וכו'
 ט ד6ק ו6ע"ג ליכ ותיפוק פירו0ו וסכי ר0"יופיי
 שיא ננרייח6 למיתגי 4כ כוכ 6ותיות פ"ס ללקמכדי
 פ0ומ ל6ו 6ל6 וממכ ממלכ 0ל ריומ ככו6מ0וס
 כנ4וגיס סגמחכו ו0די דנית ומ0גי מ5י*ן ד6יןמיגכ
 ר6יס ו6יגו מ"ג ככחנ מקוס 6ל6 כו ג0חייר1ל6

 לס"י ומונרי מסיצ  נריסנר 0גמחכו רק למחוןפששו
 0נמתט ולסק 0גמחכו נלסוגו ווקוק סכתנ שוי6מ0מע
 מ"ג. דוק6 נדימ3דמ0ממ
 מ"ד ג' פרק יריס ממסגת נרורכ ר6יכ גר6סךעוך

 ו0נסוף 0נתמלכ ו0למטן 0מלממלן 0נספרנליק
 מד העמ6 6יגו 0נסוף 6ומר ר"י כיריס 6תמממ6ין
 י60ר 6סל כו6 גליק 0ס כר"מ ופיר0 ממור 04ימ0כ
 ונחמלת כדפין ונין ותמתס סכתי3ס מל כתינה3ל6
  זמן כל 3סוף י60ר 06ר כי 6ומר ר"י ו3סופוסספר
 יוהו והכ*ל בספר פליו סינולל עמור לו יססבסל5

 מס סימתוך 60פ0ר לפי מול סו6 מלמו כספרקווסה
 כר"י. כלכר. ו6ין כתינס נל06ג60ר
 רנכ נכקומן ר6מריגן ו0לממן 0לממלן 0סךבעש"ש

 0ל0 מלממלכ מפמ מלהעכ 0יעור ל'דף
 דמולק ר"י וסגס מ"0 0ס סר6"0 פיר0 וכן56נשת
 דכנליון 6רנק רמולק 3כ6 וגס סספר 05נסוףדייק6
 ולפי ממוד ל1 0יעסכ קודס דייק6 מול סו6נסופו
 6נג כמותו פסקו ל6 נס6 ונס למתכו, 6פ0ר0מדיין
 שדכ ור"י למתוך 6סור לר"כ ו0לממכ 0לממלכמה
 וסיל"ל כזכ. נס ר"י פליג ל6 6מ6י ד6ל"כ לר3גן3זכ
 6ומר ר"י ומדק6מר כידיס 6ת מממ6ין 6ין 6ומרר"י

 לר3גן. מורס ד6כ~ו מ0ממ וגו'0נסוף
 נתוספת6 תגי6 0כת3 סכי מ0ממ 0ס כר"0 מינריגם

 כפר0ת 6ותיות פ"כ ממגו ללקמ יכול 06 0נלסספר
 כגליוגיס ט' סידיס 6ת מממ6 ס6רון 3גסועויכי
 סיר6 נן ספר סידיס 6ת מממ6ין 6יגס 3דוקיסהמפרי
 כידיס 6ת מממ6ין תורס ספרי 6ננ הגליוגיס פיר0וכו'

 מ"0 וכו' כספר נק כ0גמתט וככ6 מתגיתיןכדקתגי
 כססר מן כ0ימתוך וככ6 כת3 ע6 כ0גמתכוומדכתנ
 0ס, חוי"מ ומיין לכתמילכ, למתוך ד6סור גמימ0ממ

 כספר נקדו0ת ככו6 כגליון גכלל כנר ד6ז 0כתנונת"י
 נכאצ"ג ור6יתי מ"כ כו6 מול מדיין לכן מקודס6נל
  פירו0  נהיומו  0ל6 0ס כתנ נס"נ כתנ ח"ל ג'ל6וין
 דידי' נליון כלו קרו0 ל6 לכתונ ר6וי 60יןנמקוס
 סכליס ידות מל כתונ סי' )ו( ומרכין )ד( 0נתכוחגי6
 מקומו  יההך  פירום וינגז יגוד זס כרי כמסכ כריוע5
 ירימת פל  סס כה3  ס6ס לוהד 5הב "מ מכללויגח
 קדו0כ כיריעכ 0כל נעעוח וחפי4 פפילק 16 תורכספר
 ועיין טים חטף נעיק דכווכם 0ס לכחכ 0גתכויןונל3ד
 מכדס"נ נ0ס מ0"כ 0סננ"מ
 רק ו6פילו כיריעם מל 6מד 0ס רק 0כתנ 6ף לךרךעשי

 נססר כ"0 כירימכ כל גתקד0סנסוגג
 יס 0כגוילק נווד6י נמתטק נקדו0כ גכתנחחהס
 סכשסקיס ו6ף למחכס, ו6סור חורכ ספר וק5מס
 וזם מפוס 6פסר כסמ"ג 0ל ךימ ככשו65

  בקום  בוי  ו% וקי"5 כפשת סקוס כסצכוי
 סבסוים ם"% 5ש נורננמ'

  נמחנוי
  שויס נווויי



הלכות ת"ב התשובותמררמשנהא
 ו6פסר סיריעס כל )חקוסס 6סו סס עא ק ו%י44

 מר3רי ר6י' %5מו ס)"5 3סינק כמנ"6 כני6 ל6סלגך
 סקלף ע5 לכח3 סחמיל 06 מיסו סכח3 3מסססמ"נ

 וסמג"6 3עעוח 6פי4 מיירי סססט"נ וכו' ס)ייר ע165
 מיירי 65 מהסמ"נ 6פמר ועור 3מחטק 656 מיייי%
 3כל מיירי וסמנ"6 ס3ס"נ מ5מק וכרמסמע 3סס656
 ורו"ק. סמנ"6 לר3רי ר6יס ו6ין ליסגי' וכרמסמעכח3
 יו"ר כגו"( 3ר3רי 4 סחמיס מס 6פום )מי1אנב
 3מלןס סס כחנ ר6ס מסמע סכח3 3' ס"ק רע"וסי'
 וכחנו סס ססס מקוס ס6ין נמקוס רסיי)ו נטשח6מר
 מסס נרע רל6 נגחס ו5ריך קורם סו6 קרוסס5מס

 וחמוס י"נ 3סעיף סכחנחי גמו סכליס ירוח ע5סגכח3
 לסויי גן ספירם ט"ל וסמ"נ הש"נ י3וי ס3י6ס%
 6סר ספריס ומפי סופריס מפי סעליחי ס)"ל כל51"ע.
 ר6ורייח6. לפלפול6 סמו יח3רך סמסמ))י
 סוינ"ם סעולס 36וח גמלקו כנר ייג6 לעיקיברם

 טיו"ר מסס סררכי וסני6ס פ6רוו6ומסר"ס
 ו5ריך ס%3 חורס ספר לעגין סס ו3רמ"6 ר"7סי'
 סספר נ5יוגי לק5ת 06 כי מטלגיוח מ65 "6חיקון
 כי סמוחר ולנזו( מטליחיס מסס ולעסוח ע5מוחורס
 ק5רס ו6מח 6רוכה 6מח חסי' נליון ק5ח רקלק55ן
 לק75 רו5יס חורס סספר לססוחם כן ועל יחכן1ל6
 ולב)ו( מט5גיוח מהן מק5ח ולטמוח 3סווס סנליוןכל

 (מן 3סוס ולמ615 6ופן 3סוס 6פסר 06 וסעלססם6ר
 עחיריס 6"כ ס6 חורה הספר לחקן 6מר קלף סזמגיסמן

 כסר חורס ספר לנוף חסמים להיוח למזור הלל1סנליוגוח
 מעעס ונס עחס סגנזז סמוחר מפגי מו6 למחכןו6סור
 חורס ספר כנוף געסיס 6יגס ססמטליחיס הרי3"םסכחנ

 כן ס6ין מס 6חר כנוף 6וחו עוסס ו6יגו הר3קע"י
 36ל 6סור כן על הספר נוף 3נליון ממו3רכסים6ר

 ססספר גמ65 6מר חיקון סוס סימ165 י5פה ל066
 - נליו)וחיו עסחורכ

 סגנזז סהמלק וגהי לסנג( שמדיס
 סיחס ל6 מעיקרו סקווסחו כיון מ"מ מקרוסחוסורר
 יוחר נרול חסמים לך ו6ין חורה ספר חסמים מסוס6ל6
 לכך ינגז םל6 3קרוסחו חורס ספר להם6יר סנורסמזס
 353ור לקרי6ס חורס הספר לעלוח %נליון ל1טו3

 עיי"ם, 6ל1 פ6ווו6 המהר"ס ר3רי סמח"ס ס3יןכך
 63ופן נס ורירי3"ם רע"ע, חסונרי רערי יורסו3מ"ס
 63ופן לחקגו 6פסר 6י ס63ס פירם ור"מ 6וסר"מ
 63ופן לחקן 63פסר 36ל רסרי מורס הרי3"ם נס6מר
 כל 6"כ רפלינ מ6ן וליח ר6סור מוריס סגיסס6מר
 רו5ס ורק כסר חורס סהספר רירן 3גירון הו6סכן
 סיסי' כרי 16 3יוחר סגחיס)ו מסוס סנליוגוחלקו7
 לסו )ימ6 ל6 3ווד6י נות6 3כס6י 3יוחר יפה)ר6ס

 סו6 כסר חולס ססספר כיק )נג(ין לסיוח5סנ5יו)וח
 על מ"ק סוס 31לי עליכן חורס )ספר קרוסחוכל
 לקון ס6פילו סעלס ה)"5 מח"ס 3חסו3ח ו6רר3ס4מ

 6וסר )מי 6מר חולס ספר 3סן ו5חקן זט חורסמספר

 5%יוטת %ו )ימ6 % )י יש6 %ח"צתס
 למחגן רירן 3גירון סו6 סכן כל כן ו6ס )נ"ק%יוח
 6סור 3ור6י כלל קרוסה עור 3כס 6ין ס6(ולבוגזן
 מורירין. ו6ין 3קורם מעליןמסוס
 וסימגס סישר לסס יס הנליוגוח ססרי לי 6י3עי י6בנרם

 נרוליס יוחר סנליוגוח 06 הרין ס6יך3נ"ר
 כיון הסיעור ער 5ק55ס מוחר 06 נווג6 3כס6י זסמסיעור
 כית רילמ6 16 עליו לסיוח ממוי3 6יגו המיוחרסזה
 רין כל 5י' סיו סנלית עס גחקרס פגיס כ5סעל
 מסמע 3ור6י סג"ל סכאצ"נ מר3רי וסגס סנליוגוח.ס6ר
 6מר סס רק כח3 ל6 ס6ס רכיק 3"מ מילוקס6ין
 ו6פילו זה מסיעור יוחר לך 6ין 61"כ הגליק כלגחקרס
 ו6ס הג"ל סמנ"6 כח3 וכן הנליון כל גחקרסהכי
 6סור סג"ל 36רהס וסמנן הסמ"ג סלרעח 3ור6יכן

 6וסר הרמ3"ס סנס לרייק עור לי סגר6כ 6ל6למחכן
 6סר סו6 נליק סכח3 כיון סג"ל וממסגס כזסנגירון
 6סר ולסון וכו' חמחיס הכחי3ס על כחי3ס 3ל6יס6ר
 כחי3ס 3ל6 סיס6ר מס כל מסמע כחי3ס 3ל6יס6ר
 651 לפרס 15 הי' כן 65 ר6ס עליו נליון חורחסכל

 עליו. נליון חורח כחי3ס 3ל6 סיס6ר רכל 6ע"כלסחוס
 כרי יסווס כר3י רל6 ספסק כיון ר6י' לי גר6הועוו
 6פסר ו6י עליו נליון חורח סיס6ר מס כל יס6ר6פילו
 פ5ינ ל6 סר"י מורה ר"י 6פילו רסכ6 ו6ומרלמחכן
 סיי)ו עמור ל1 יעסס םל6 זמן כ5 6ל6 קמ66חג6
 כנר סספר עליו סנולל 65מר 36ל סספר עליוסינולל
 61"כ וע"ס לר"י 6פילו למחכו 6סור וסו3 קרוסגעסה
 פליני. ל6 3ס6 קרוס סספר כל סכ3ר כיון רירן3)ירון
 1ל6 סחס ומלמטן מלמעלן 3נמר6 ס6מרו ממהנס

 הפוסקיס מן 6מר סוס 6סכמן רל6 וכיון ססו6 כמספירסו
 ס6ר סנס לומר לגו טו3 כן 06 6סמ"נ סחולק3פירוס
 לועח סכר6חי ו3פרט ויון, 3גיוק ל1 מוריסספוסקיס
 וסלמטה 3סלמעלס הייגו הנליוגוח ו3סעור 3ס"ולעיל
 וכג"ל. 6ר3גן מלק ל6 משלסר"6
 סשר 3סס להוי6 כן ססני6 ה% נניח "יחישונ

 6פילו מכסיעור רמ3יס הס סנליוגוח ס6סו6ף
 מנמר6 ר6י' מה3י6 עיי"ס חורה ספר 3קרוסח סססכי
 6רכו ל6 חורה ספר עוסין 6ין ח"ר 3חר6 ר633פ"ק
 סו)6 ר3 וכו' 6רכו על יחר הקיפו 1ל6 הקיפו עליחר
 רס"י פירס מר, 6ל6 6חרמי 1ל6 חורה ספרי ע'כח3
 למחך מוחר היס ו6ס עיי"ס, כסקיפו 6רכו 6חרמיל6

 סר3ר גקל סי' 6מ"כ ולנוגזס מסס העורפוחהיריעוח
 חמיהגי רק הרמס לרעחו סכיווגחי 31"ה עיי"ס.מ6ר
 ס)"5 ססמ"נ מר3רי לר3ריו ר6יי סני6 ס% מהעל

 לסדי6. כןסמסורס
 סו6 טל6 מר3ר קרוס ל6מר ר6יחי קסה מ(וחאמנם

 3)יות סכח3 ק' 3חש3ס 3)ימין מס6וחס3על
 ממס וכח3 מכסיעור יוחר סיו ססנליונוח 3מקוסויון
 3ר3רי מסרניס ו6ף כסיעור ער לקון סמוחרלסיפך



בשהלכא ח"ב התשבהזמדרמשנה

 ומץ  סס סשי  וגס סו5  ושיויס 6מו נג"5מא"ג
 ככי6 ומסן ידיס ממסגנ נל"ם ודנרי כצ"לסרפנ"ס
 נקדו5יס ונריו 5סנין מעומ וג0מוממחי 5דנליו.רפו'

 0מונרי 6מח נן גי ~ניגס זגימי 650 גרמווושצומי
 0ס 0כמנ מס כי כדנריו 5כ6ורכ נר6ננר"ם

 מ5תגשכ ג5יון 0יעור 5'( )דף רננ נסנעתן ו6מרחןהש26ע1 50מע*
 5סממיעגו נ6 מס ו5כ6ורנ 56נשמ, 50ם מ5מע5נעפמ

 מינןי 65 8(ם 0יומר לומר לק כוו6י נו6 כמסממיעור
 מונרי ר6י' 5סני6 כן גס 15 נינ מזנ ו6ס ג5יון0ונ

 6ומ נ05ון כזם ממם 0ס סירם סו6 0גס 0סנר6"ם
 דנריס נרמנ"ס מדנרי ר6י' 0נני6 מס 6נ5ג6ומ.
 46 סלמ3"ס מדנלי ד6דר3נ 5עג"ד, 6יגר6 מלפסין156
 עד וכו' ז"5 נרמנ"ס ופירם : 0ס 0ז"5 5סיפךר6י'

 סיי עכ"נ כמיננ נל6 0גם6ר מס 0יממוך 60סמר5פי
 ונו6 נג5יק כ5 קדום 65 מורכ 3ספר 60פי5ו 5נדי56ך

 יע0ס 650 זמן כ5 30סופו כג5יון כ5 5ממוך ויכו5מ"
 נרי 0ס. עיין נגימץ )2מ60ומ עכ"ל עליו ויג5נ5עשד
 ויג5גל עמוד יע0גו 650 זמן כ5 0רק פיר0 ע)מוסנו6
 6סור מיכן 65מר 536 ר"י וכדעמ לממכו מומר 6זע5יו
 0סרי ע5יו ק0ס וניומר 5סיסך ממ0 ר6י' כן ו6ס5ממך

 6ף 6סור כן ו6ס כר"י ד65 0ס פסק נע)מונרמנ"ס
 עית ו5ריך 0ס קמ6 וכמג6 עמוד סס6ו 650 אקכ5
גד"

 ומ5מען מ5מע5ן סג5יוגומ נק 5מ5ק גדו5 ודומק לי0נו
 5מנין כגר6ס 30סופן סג5יון ונין מכ0יעור יומרכ0סס
ודו"ק.
 נרורנ 6יגנ ר6יימו 5ע)"ד נר"ס מדנרי 0גסאיברא

 כמס לפר0 רק 63 65 ססר"0 5ומר60ס0ר
 מכ0יעור יומר סי' 6ס נוד6י 536 ומ5מען מ5מע5ןססיעור
 0מסמ"ג כיק דומק זס ו6ין לק5ק 6סור כן גסכיס
 נרמ3"ס מדנרי וגס 5סדי6 כן כמנו 6נרססוסמגן
 5סר"ס ג0וי' 5מס כן ו6ס 3פ0יעומ סכי מ0מעסג"5
 5מ6ן מינעי6 651 נרורנ ר6" נ5י נפוסק'ס שמוא
 גוף נוי וק5ף סי6 מי5מ6 סקדו0ס 3גוף סזמגסד6מר

 ו6סור סזמגמו מ0עת נקד0 גפמט כו4 ונוד6יסקדומס
 סקדו0ס גוף נוי 65 0ק5ף ד6מר 5מ6ן 6פי5ו 5656ק155
 נגוי5יס 0כ5 3וד6י גמי סי6 מי5מ6 165 סזמגסוגס

 נרורומ 3ר6יומ 0סוכממי וכמו סכמינס נ0עמגמקד0ו
נע"ס.
 : 5סו)ו וזס כ"כ מפרק ר6י' עוד 0ס פסני6 מסנם

 מורס ספר 50 סג5יוגומ 5סו 6י3עי סמסד6מריגן
 כמנ ד6ע6 5י קמינעי 65 סכמ3 מקוס ומ0גיוכו'
 0נין מעס ו50 מע5נ 50 5י קמצעי כי קווסתי'6זל6
 ו3סוף נספר 30ממי5מ 5דף דף ונין 5פר0ספר0כ
 ספר 50 נג5יוגומ 5י קמי3עי כי ק6מר ומד65כספר
 מיגכ 0מע וכו' מער. ו50 מע5ס 50 וק6מר כאסמ6מורס
 נ)ריך ו5מענ מע5ס 50 3ג5יון 656 5י' מינעיד65
 5ס"מ 0)ריך 0יעור על סעודף סג5יון 6נ5 מורס5ססר
 עיי"0. ע"כ 6ומן מ)י5ין ד6ין 5י'פ0יע

 לומוק קסם כש הק מממש 61נ צ גסוךגה
 נססשיו למרן לי גר6נ ודיוקו כג"5 ספוסקיסונה

 טג6ת 60מר כנמ כזחס נג5יונהמ 5י' קמינעי 65ד5כן
 6י ממס ג5'וגש מיגין ונעי נמצ4ה 0קדס כיתכג"5
 5" קנעי מס סנין 650 מחיו51ו וו6נ 65 16מ5י5ץ
 ור6ם 0גממק מורנ מספר ר6י' 4 5סני6 0ר5סכיון
 כו6 מס 5פרס 5ריך ניי "כן ג5יוגיס סו6 קו06"כ
 0ל וכיינו ג5יוגיסשר6

 נםע~
 6נל וכה תגשכ ופל

 גווו6י מ0יעור יומר גדו5 0סו6 מס דיג6 5עגיןנ6מח
 ניו סחס ג5יוגיס נ3י6 650 ומס ג5יוגיס דין נויגמי
 0גס גר6נ נמ0ו' 0ס נסופו ונגנ ע"ג. 0כמנמיכמו
 עפר ג0יקמ ו6מר גמור, 5נימר סמ5יע 65 נע5מוסו6
 סוסקיס ו605ר סזר.ר נ0ס ט55 ונימ 0ססמ"ג כיוןרג5יו

 דידנו פ0יעמ6 30קיגן 65 5י' מספק6 ו5י' נרורס6יסור
 נסמ"ג 0ד3רי ונפרע מורס ספר נקדו0מ ספיקמוגגד
 6מו וגס קנ5נ. דנרי דנריו 0כ5 ננ"ג 6ד3רי3גויין
 נגימין סמ60ומ נדנרי גרג6 0וימי ממכמ"ם 6מר50עג"ד
 5ממוך 60סור גממיגן ונס6 ס5קיגן ננ6 כן ע5וכג"5
 נכדי זמן ונכ5 0ישר ונ6הכ 6ופן נ0וס נ~יוגוממן

 פ6דוו6 מנר"ס סימר וכפי נדמק נ0עמ 65 6ס5גוגץ

 5מעסנ 651 5ס5כנ 65 כמנמי כ"ז נג"5. מ0סודרכי
 נקדו0נ נמורמו גפ65ומ יר6גי וסי"מ 3ע5מ6 5פ5פו65רק

 ר5ון. יכי כן 6מן ס5כנ 6550מימס
 6)כי לימיס 5עיר כי גנו0 65 5מגן נמפלמהשם'ים

 נזכומ רק נו6 0כמ3מי מס וגס 3י 6יןומכמנ

 6גי מורכ 5מדו גי5י 30גי נעמ כי ג"ע סקדו0יס36ומי
 ימ"ס כ6רוריס סר0עיס סגי 50 ס3רז5 כור מממסיימי
 מ5למוד 6ומגו נע5ו כ3ר 0גין מ5ימר כנר סויג6וכד
 סמ5ממס. 65מר עדמורס

 הצעיר מנאיבבגצ,שב ישראי קרו ולהרמת וינחשה לישוצה המצפהכ"ד
פנושח

 הקטי

 6מד גרגיר כ6ן 56יג מ5ק סגייר 5סו5י6 650  כוינ"ב
 ע"6 מ"מ מגמומ 5"ק 3ד3רי 5י קמס 0כעממס

 0נמירו 5מס 5דמומ ו6ין וכו' מימנ נ0נמ מע6 ד"סמוס'
 וכמנ ע"6( ד"ד )30מ מיונ 5ידי 0י63 קודס5רדומס
  נפמ רריימ גכי  וסמם ומי 65 ווו6י קיסיס נ65ןע"ז
 כד6מרי)ן מ65כנ ו6יגס סי6 0מכמס 656 6יסור56יכ6
 מ5יגו ד65 5י ממיס 536 סמירו מ"ס כ"ע ד'3ר"ס
 עיי"0 6יס0יע6 651 30מ 3מס' סי6 3עי6 רק0סמירו
 6מח 60מגס ממינמו ע5 ממס ו6גי ע"כ. ע"3ד"ג
 נדף 6מגס 6יפ0יע6 ד65 3עי6 סי6 0ס ג'0נדף
 6יכיר ליוי 0ינ6 קודס לרדומנ גממירו נמ)ור גאזד'

 ובסמ"ק נ"נ מס"0 פ"ע סרמנ"ס סו2)ן וכןכצ;י5נ.
 ו)ע"ג. מפוסקיס וכל רג"ד סי' וסעור ס"ם65וין



הלכא ח"ב התשבאמך1משנהש
 נסו8 טכימ 6ף 6"טכ 88טר סחאף וטה 4ששח81יל1

  ווני ספקה מאט 6הצצע6ד%
 ו,ץל6 כי6

 המרי"ו מפור כרפס לי' ססניר6 מכימד % %06אסנ
 3ייסהר 6פי* למופר6 רייביר6רסעץ

 ררני
 כנייו

 תג"נ סינק פסמ נסגטת זי"ע כונ נס"עדנויכס
 1ג"ע. סס 6מרתעףוערם

חבשל

 ימםימן
נשהץ.

 וליל, יוטם תורה של באהלה יושב החיל, נבור שטוד'

 הטפורסם הרה*ג החסידים, מבוע חוטר ביהודים המדיללהבוע
 חרב בש"ת מפאדים, שמו ובה ט"ה הפעש אישטיג

 הכולל רב שליטשא יאשלחפ אשיעזר אפריםטוה-ר
ב8ילאד8%הא.

  גתכנוחי עוגס ו6כנח נ6סנס וגרכס ס4ס תתאחרי
 06 כי גככדתי 6ף נעיגיו גתיקרחי כי6%וח

 נקסגתו סעגומות טרדותיו נס כרפכ ומזנו כמומו6שח
 מ6מרות נגועס גי גכתונ נכסו גססו סס ת"ג נדו%עיר

 מ%סי3 למנופ לי וכי'  רכרי עג ו%סינ וסנרותנסגטת

 ויספרכו  ימזסכו כ' מולססו 3פס י3פרפ כס"כ  לכסרימולי
 רס  נמילין  יכ3יר ול6  ערכי  פך יני יורפ כי  ו6ףגלמ
 רנרי למען נכסי3כ לנגרי רנרי  6סיס סכלי  סולרכפי

 כמלי. וה: 3לרק.  כימרו לענ"ר  6סרכריסוניס
 וכס3 קרוסכ  פלס יילן  וגווילין  סרמ3"ן סיס3שפה

 געסס ככתנ נס סג6 כן  06 36ל ח"ל:ככרר"נ
 תורח כרמנ"ן גסיטת קווסכ עגס 6יגו עגמו ודיומויו

 וס6יך קדוסס עגס עגיס סימוג ממס נס 6יןס6ותיות
 כיוסיוס  סנעסו  ו6מר כרמך ועג קדוסס %ס סכתכגעסס
 ככ6 קרוסס  נשס נספ0 כריו  נס כקא( 16 בשציל8ל

  פלימן כיוסיוס 3פור קרוםכ  פלס  כנוילין נפסונמי
 ונךיי ום"י לסונופ"כ

 נפל16ם. קוסי6
 לי לריכ כי'  ככרר"ג וכרי גוג6 סעיון 6מראטנם
 סכוי  כקלף על ככס3 נטו סגינ ג6 גמי  %:רמנ"ן4מר

 כספס הע פניב % ו"ל וכו6 ככס3  3נהזוס כקרוסכגוף
 וכפו כסנ 4:  ס6זל ג6מר 16 ססיטות נין  16כיפנכ
 סרוססיכ 6זלי כס3 לכ 6זל  סס  כסתיי פספוססמספפ
 כקרוםכ  גוף סוי נמי כס3 נל6  נס  סכגוילין נימרו6י

 ופכ קוום נפלמו  קלף כי  נכך ממ נס3 % יולכי
  וקווסין כי6 כסכ ינכ נפי נסי3כ סל  רנויליןסנס3
 נפגי ס6פיגו גיס ססניר6 מנעס"מ 15פוקי  ור"לוכף
 וסו6  גסוי6 סס סכתנ וכמו קדוסס נ9 סוי גמי%ק

 וכו' דמי ככתינס כתינס דלסדי דכג וט' לגויליןסדין

 כוי גמי סכתינס קודס ס6פי4 4כ סכיר6 טכו6סרי
 3עור  36ל  ז"ל סרמנ"ן סלינ ימ ועג סקדוססנוף

 וסקדוסס קדוסכ נוף דכוי מודכ כקי( פלסגוכסינכ

 ס6וח, 5ורח סדיו כק* דסייגו נימד מח6שתןמעצח
 גע"ע דמי ג6 וכגכן מכתנ סרמנ"ן גמת מיוסנונזם
 נווכססי6

 עילי
 נקיגור 4מר 4 סי' וגכ6ורס קדוסס

 וגר6ס מיוחרת גר6ח עיקר וחינח קווסכ נופ6סו6
 גסוס גליך ו6ין קווסכ נעגמס סע"ע 4מרסרגוגו
 עוד גריכין סנויגק 6נג קווסס עיקו סי6 וגכןמסייע
 עע סכל  ניון מקרו6מ  מלס כמו הם וכוי  לסרסססכתנ
 ורו"ק. קרום כוי ל6 סכס3 פליוסיין
 פנפר6  סרמ3"ן  לסיסס ר6יכ כעין גי ג"כ כייךקצת

 ר6מר 6לכסנררי רף וכייכו פ"3 פ"זפסמיס
 וכתנ מגליס כסף יסר6ג סן  ו6גו  לנוטפסן מאהוסלבעמ
  לפיניכס  וים3רס  רכסי3 סגמות כתנ וכו'גומוח
 רם"י  עיין פורמוס 6חסיוס  נסנריס לימוססנ6

 פיקר נמלי וכ'  ו6ם3רס נס3 ו3לל"מ  ססומסדס"6
 פל ל6 י3ל כסורכ סכיי כלומוס כס3 פל כי'כקפיוכ

 ל6 לפפ% פרמו סכיוסיוס וכיפ  ס36ניס נספיוסגוף
 ומ  ויולי  כ36ן 3נסמיוס רס  כיוסיוס ס3ירכסלפכ
 כלומוס על וכס3ס  ונומר  לך פסל לפסכ כס3"כרמז
 ס3רס  6סר  כריסוניס סלומוס פל כיו יסר  כר3ריסיס
  כו3ריס וגו' כיו יסר  כו3ריס יס  ס6מר 3ממווייק
  כסנייס  כ*מוס על ונסכוו פלמפלכ מזרו מפםככס
 סרי עיי"ס, כגג ס4מות רומגיוח גסנרס ג6 כןו6ס

 סי' סרומגיות וכג כ6כן נסמיוח רק 6ותו קור6סכ6כן
 6זג6 כתנ גס 6זג ס6מרו גמס ממס דומס הככ6ותיות

  גכ6ורס גר6ס וכן קדוס, 6חו נעגמו וסו6 קווסחיס%
 ססרפו 3םפמ  סרריון  3ן מניכי ר3י נ3י ע"י י"מ3פ"ו
 כה: רכי  תגמיויו גו 6מרו חורס נספר מכורך6וסו
 פורמות ו6וחיות גסרפין נויגין גסן 6מר רו6ס6תס
 וחירגו 6ותו ס46 גמכ סס כתוס' וכקסו עיי"סוכוי
 פורמות ס6ותיות קוג סומעין ססיו נסכיג 6"גוכו'
 ססיו סירס נמ"6 ומכרס"6 כו6, מכ יויעין סיווג6
 נוף גמי סוי כנויגין ו6ס ממס פורמות ס6ותיוחרו6ין

 כ6ויר. גפרומ כן נס גכס סיס גסרפו 6מ6יכקדוסר.
 מוגמיס גומות וסנרי גומוח סיו גמס כן 06 )כקסוחךאין

  זכ כי וכרכוח וסנת י"ו כ"נ 5"ט כמגמוחנ6רון
 סס. חגמודו ססכמ זקן וכמו קווסס תסמיסי מסוסרק
 פורמוס יוסיוס  מרימה גומר גכ6ורס גי גר6סועוד
  נוילין 3ל6  ויף פמסי רנר נמי כוי רככס3  לריכ3יויר
 6וסיוס סול  סומפין סכיו כל"ל כסוגמ'  וכרנריוריו

  סס  רייסס פ% ונר  3פסמיס וס"י ססיי וכמוכפורמוס
 ס6ותיות וע"כ עיי"ס מר.רס"6 ופי' גססחכג פוגכסעין
 כסמסוס 3ז ננרי סככס3  סימרו וכמו ממם  ונרסוין

 ם3לו  כנוף  מומריוס פפני וק  כלכרייס מן ימרומוי

 ויו  ולריכין 4:סינו  נגוף  כן  גס %ל3יסו 6לולריכין
ונייר

 וכפי
 רס  63ויר לכסונ ממפירז ים  ס3סנס ר6י'

  סוס 3לי 3עלפו מכס3  גס  לריוס  6פסר יו נ0נררך
  ו6ס כנ"ל ולומוס  סרריון  3ן מנינ6 ררני וכפפסכל3ום
 כקרוסכ  נוף כוי רוסי  כיוסיוס  וגכרמנ"ן גומר 6ססרכן



להלכות ח"ב התשובחשףושנה
 6ף סקוומס גוף סוי וא נמי סני 6ין 1סק4ידי1
 מ*ו נגתן כ6ן ע"6 מ"ו מגי% ועיין סכחיגס.ל6מר
 מועד גגמר6 עיין כ6ן. ד"ס מס וגרם"י םלסן נגופןכ6ן
 חורס ספר סרו6ס סוג6 ר' 6מר מל3ו ר' 6מר כ"וקכה

 ו6מד סגויל על 6מד קריעוח מחי לקרוע מייגמגקרע
 ו6ח סמגלס 6ח סמלך מרוף 6מרי מג6מר סכחגעל

 וגר"מ ס"מ 36ל מכל' פ"מ סרמג"ס פסק וכןסד3ריס
 סס. קדומיס גוילין דצס וגר6סמס

 מסמקדים סס גפל6יס סקדם מדיגי יי6יס 6גיוננכלל
 סקס רק סגר6ס מעמס מוס עומס ם6יגו6ף

 דסקדם ממוס סמעס וגר6ס סקדם, געמס ו6עפ"כ3מפחיו
 ססו6 ע"3 ג"ד גגיסין 6מרו וכן מממי, ם6יגו דגר ג"גסו6
 מכח3חי חורס ספר ל1 6מר 6מי דר3י לקמיכד6ח6
 חורס ספר ל1 6מר לממן כחגחיס ל6 םל1 6זכרוחלפלוגי
 6חס ו6ק מכרך לספסיד 6חס ג6מן ל1 6מר וכוי מי3יד
 6זכרוח ם6ין חורס ספר מכל וכו' ס"ח לספסידג6מן
 עלייסו וליענור כלוס מוס 6יגו לממן כחונוחם%

 3מס חורס ספר גסלכוח וסר6"ם וכוי, ולקדמיכקולמוס
 מסו6 פיגול כמו ממס3כ סגי 6י גסחפק 3רוךר3יגו

 מממ3ס 6פילו 16 דייק6 די3ור 5ריך 6י הפוסקיסממלוקח
 גר6ס פגיס כל על ימרף מין מכח3ס ס"ח וכןסני

 לומר רמוק ל6 לכן גממי ם6יגו ד3ר כו6מהקדומס
 סייגו סקדומס נוף סוי מככח3 ליס ס3יר6מסרמ3"ן
 עיקר. גר6כ והר6מון מ3וסרומגי
 מרמכ3ס"ג ככדר"ג מסני6 ממה קמס ל6 כן ג6מרואם

 ד3ס6 סג") מגילס כורסי6 ס6י ז"ל 3ממיס כרי3על
 הי' כך כקדומס נוף דסוי מודכ ז"ל סרמ3"ןנס

 לפגי סדנריס כר5יחי מונ ז"ל. סרמ3"ן דנרי ליימנגלע"ד
 נפ' לי וססכיס םלימ"6 כעגקין מוסרי"6 סמו3סקסרס"ג
 מעי. ומימו סר6מק כפי' ז"ל סרמ3"ןד3רי
 חורס 6מגס ו6פר, עפר ו6גכי לד3ר סו6לחי נ6ודשנה
 סע3רס גדרך רק גחמו3חי ככד"ג עיין ל6 כי ומפגיסי6
 3רי6וח סז6ח 3עח 6מר סיקר גמכח3ו ע5מו סחגצלכ6מר
 ל6 מכגס 6מח ע5מוחיו כל יממור ד' געדרס ממגוסגוף
 געיגיו גממדחי לכן 3ק5רס דגריו ג6ו וכי גמ3רסחסיי
 ו6ס3ס מגולס גחוכמח 6וחי וסוכימ גסתרס, דרכי6מר

 גגימין סמם6וח על למלוק עוז סרכגחי 6מר עלמסוחרח
 6מר כח"ס לי וי6מין ד3ריו געמו מה כן, יעמסע6
 וסר3ס מכח3חי מס מכח3חי עד עגרו וימיסמעוח
 6מגס סקודם 6) לגמח יר6חי כי ל6מורי גסגחיפעמיס
 63חי ע"כ גדי3ורי' ל6מזוקי 6יגם ע3יד כח3יל6מר
 ולפי 53דק. ג6מרו דגרי לעג"ד כי סדק כללסמזיק
 6עחיק ע"כ מחמו3חו סעחק ל1 ם6ין לי רמזמכ"ג
 : ח"לד3ריו
 גגימין סמם6ח דגרי 6ח סכגוד גיר6ח סגס דמכ841ש1ש

 כי יקירי עסס עוג ל6 ידיס 3מחי ק'סי'
 קדום דל6 ונרורוח מזקוח ור6יוחיו סמ"3 עססגדק

 5שת כסמעהש חורס ל0פו 50ריך מס וק סגליקגל
 וכו, כג*ק גוי* סמ0יימת מ"ד מידיס גפ"גסממגס
 נדיוק סגליוניס עעי סגמשוש קע"ז מנח גמר6וכסממוח

 מם6נן סר"ם וכסירו0 עמטס למעלס למימר 6סהייע1ל6
 דיהץ כ"ח מדמס ומס גע"ח מגדולי ססי' דידיסכממגס
 ל6מר סו6 מומכ) ד3ר 6מנס מגח מגמר6 מ"גמל

 6כל גליוגיס קור6 כו6 מס לפרם ר5ס ס6י3עי06געל
 גוילין וד6י 6ל6 סגוילין כל לפרומ 5ריך סי' ל6 כן06
 6לינ6 ידיס נמס' סר"מ מפי' סמ"נ ור6ייחדוק6
 )וסמ"כ יסודס כר' הלכס ם6ין סי על 6ף יסודסדר'
 ססלכס 6גקודח לכ6יר רק סי6 סימג( ג6ר ז6חידע
 קמ6 לחג6 גס וממיל6 סגליון גקדומח גויל דיןמים
 ל6 סגיס כל על 36ל ממם סעמוד עמייח מצריךם6יגו
 סמ3ו6ר סעמוד לנלול סגויל כפי 06 כי 3סוסוקדום
 סלכס חורס ספר מסל' פ"מ וגר"מ גחר6 ג63גמס'
 סכלכרי דמינמש גגימין לסמם6וח ליס דפמימ6 ולפיג'
 מספך לס"ח ס5ריכין 3גוילין רק כגליון קדום דל6סי6

 כל דוק6 ל16 ססמ"ג דגס לפרמו ססמ"ג םלגזכוחו
 ומידומו חורם ספר כדין סיריעס כל 6ל6 ק6מרס'ריעס

 לכחוכ סעומדח סיריעכ כל מקדם דס0ס סו6 ססמ"ג0)
 סמ"ג 3ים מסופק כן פי על ו6ף וכדין כדחעליס
 ל6 סדין 3עיקר 36ל ססמ"נ םל 3דעחו יפס כיון06

 עכ"ל. כלל סמ"3גסחפק
 מסחפק סיס געיקר מנס לי מגר6ס מכחנחי נמס1הנה

 06 ו6פילו : 1ז"ל מס מכחנ ממס סו6סמ"3
 על 6ף מקוס ומכ) עד וכוי כפמומן סן מד3רי לומרחמ5י
 סכי 6סילו ממורס קדומס 3סן ים כסמ"ג םלד3ריפי

 כלל קדומס 3ו ד6ין גר6ס ספריס ם6ר םלסגליון
 מגינו ד)6 וט' 63רן ולזרוק סספר מן 6וחן למחוךומוחר
 מכחגחי כמו ומזוזוח חפילין חורס 3ספר רקגליון
 ם6ר ם) סנליק ככי 6פילו מכח3 סרי עכ"ל,למעלס
 6ין חורס ספר 0ל 36ל קדומס גו ד6ין גר6סספריס
 ל1 )מס כן ל6 ד6ס כסמ"ג לד3רי למום מים גמיסכי

 עליו המי3 מכ3ר 6מר גסופו ססמ"נ דגרי כלללס3י6
 מקודס מס3י6 ספריס 6ם6ר רק ק6י מהו6 לומרו6ין
 וסמ3עיר סמכגס נגי גמ"ם ססמ"ג מכח3 וכמוח"ל:
 מים פי על 6ף וסקמיעוח סחפילין סס ס3רכוח :1ז"ל
 וכו' מקוס ומכל ק6י זכ על דיטק6 וכו' 6וחיוחגסן
 ם6ר מל סגליון סכי 6פילו לכחו3 ל1 סי' ל6ד6"ס
 וד6י 6ל6 ק6י סמח6 ספריס ד6ם6ר דכיוןספריס
 6סילו כחג צ ועל חורס 6ספר ק6י מקוס ומכלמסלמון
 6גל ססמ"ג )ד3רי למום ים חורס מ3ספר ם6ף סייגוככי
 גלפע"ד. כן כל) קדומס גו 6ין ספריסגם6ר
 וכחכ וכו' דר"י 6לי63 ר6יס מני6 מסמ"3 מכחנחיןמה

 עמייח מלריך ם6יגו קמ6 לחג6 גס וממיל6כסדר"נ
 06 כי גסופו קדום ל6 פגיס כל על 36ל ממםסעמוד
 גן דקדקחי ו6גי ידמס כן )6 )גכי לעג"ד סגוילכסי
 וגל* עמוד מעמס ל6מר לר"י ם6פי)ו סרמ3"ס3למון



הלכות ח"ב התשנהזשדרמשנהש

 מנמישו יחו אפיפ סספר נקווסת גכ% סספרע)יו
 סכחנ ק שכימ ישק וטת גלילס %י 6פים11מן
 סכתינס % חיח נא ק6ו 6טי סא %יון :ח,

 6טו וכלמק ונסוף, לספל ונחמלח סדפין ונקחאש

ים~
 דין ל1 וים גליון גקר6 סכל סים6ר מס כ) מסמע

 כ6 ססרי לכאהוס 1ל6 לפרם פ סיס כ! ל6 ד6סג)יון

 כל6 סים6ר מה כל וז6י 6ל6 גליון גנך6 ": מהלפרם
 ים6ר 6סר כי יהודס ל' פליג וע"ז גליון גקל6כתיכס
 כיון מול סו6 עזיין עמוז ם יעמה םל6 זנק כלככעף
 גכלל עמוז ל1 סעסס ל6מר 6כל למתכו 6פסרסעדיין
 יותר 6פי)ו והייגו כסופו סגם6ר מה כל הספרכקדופת
 סרמכ"ס. כפי' כרור רא:מכסיעור.
 יסודס דר' לומר גריך כרמך דעל לכ6ורה גר6הךעךך

 ק6מר 6מ6י כן ל6 ד6ס פליג מכסיעור6יותר
 מה סימתוך ס6פסר עמוז ל1 סיעסס עז קדוםס6יגו
 למתוך 6סור ה6 פליג מכסיעור כפמות ו6יפגם6ר
 ליה וסכיר6 פליג דר"י לומר ו6ין סגריכין,הגליוגות
 סספר מתמלת גס פליג ל6 6מ6י כן ד6ס )מתוךדמותר

ולמע~
 מכסיעור 6יותר רק פליג זסו6 וז6י 6ל6 ולמטה

 כסופו רק קזום זסוי מוזס ולמטס 6למעלה סכיו6פילו
 עדיין גכלל םל6 כיון למתכו 6פ0ר עויין גללו םל6עו

 כל סעל כיון 6סור כוה גס ולרכגן תורה הספרכקדוסת
 6נל סספר גוף וסוי עגמה תורה כספר דכוקפגיס
 כלל. פליגי ל6 כפיעור סהו6כל

 יו"ט התוספות מדכרי לכ6ורה לי גר6ס סי' י6יהךכעין
 ליה למה ססקסה וםלמנע סלמעלן כז"הסס

 סרגה כרם"ם ועיין עיי"ם סגי לכל ו6ויל לפרםלתג6
 פסקו )מס סג"ל לסכת הר"ן קוסית כקוסיתולייסכ

 מפגי 6ותס מגילין 6ין ססנליוגיס וסרמכ"סכרי"ף
 מור ולנסוף 6יפסיט6 דל6 נעי6 סכי6 כיוןסזליקה

 דגרע לפרם טוכ6 לן 5ריכ6 ה6 המ"כ ולסיטת עיי"םכו

 מיגס סמע כן פירסו ומדל6 מטמ6 6יגו מכסיעורדיותר
 סכספר גליון כתכ סס וכליקוטיס למלק להו גר6הדל6

 כ"כ כפי מוכמ וסדי גייו ד6י 6יירי לספרכמחוכר

 נוף סהו6 כיון נממוכר 6י קסי6 ו6י קדוסמיהד6ולה
 דמטמ6 פסיט6 כספר כגוגע כו והגוגע הספר עס6מד

 עס 6מד גוף סהו6 כיון גמי )יס דפסיט6 סריוכו',

 גר6ס סזכר ומפסטות ע5מו כספר כגוגע הויסספר

 סוי וטעמו סו6 6מד נוף ססכל מכסיעור יותרד6פילו
 6מד. גוף זהכלמסוס
 נמס' גפסי ס6הנה 6ת ומ65תי נספריס ניגותישוב

 מגימין : וז") מפורם זס דין ס"ד כ' פרקסופריס
 וכגכי6יס ריומ 56כעות סתי ריומ כתורס לדף דףכין

 ריומ כתורה מלמטס מגימין 6מד גודל ריומוכמומסין
 ז"ל הגר"6 )וכגוסמת כטפמ מלקיס סגי ו)מע)סטפמ

 מלמטן 56כעות סלם וכמומסין וכגכי6יס כטפמ(סלסה
 וכלכד מוסיף לסוסיף ר5ס 6ס וכ6ן כ6ן מלמעלןוסתיס

 כלי עיי"ם, וכו' סכתכ )ק מלוכין סרומויה יה6סי5

 %יק, קווםת וק ל1 ים מכמישר יותר סגס יו65מפורם
 חין סיעו מוסיף לסוסיף רגס 6ס ס6י ולפרם לזמוקו6ק
 גמי סכי 6ין סוסיף 6ס 6כל סספר על להוסיף6יסור
 פמוסיף מסעע לסוכוף סלמון 6יגו א: קזוסס נוד6ין

 תסוכס. עליס ס6ין ר6יס לעג"ז חה זה כן וכ":6זלעיל
 סג"נ סגמר6 זנרי סססמיעו פוסקיס סגי 6כלוגע"ג

 לי ס6ין ולפי נספריס עוז מפמתי הג"לךבתמיהתי
 כם6לס לקמתי סנגרכיס הספריס כלעזיין

 וח6חי סנמיס םל מקונק נ6הה ונקסתי יעקנ סנותסו"ח
 ס6לס כר6ותי עיגי וכ6יר יו"ז מלק פ"ו תסונהנמ"נ
 סג6ת לגיסי מויג6 גםלמ 6סר וז"): לפגיו גם6להזו

 תורס ספר ע"ד גרי"ו 6ופגהייס מהר"דסמפולסס

 "מחס למעלה גליוגות ל1 וים 5כי קלף על כתוכסהי'
 6ותס להגכיס 6פסר 6י כוכדו סמרוכ עד מכסיעוריותר

 ל6. 16 הסיעור על סשדף למתוך מותר6י
 גריכס זו ם6לה 6ין לכ6ורס וכו' דם6לה 6ףתשובה

 כוו ס6לס מכו6ר הרי כקגרס ו6סוכלפגיס
 סעודף דנליין להדי6 ספסק ק' ס6לה מ"ננתסונת

 6ותו מגילין ם6ין די ל6 תורה לספר סגריך הסיעורעל

 ר6יה )וזס קזוסס סוס נו ס6ין 6ל6 סזליקהמפגי
 כלל מסתפק )6 סהמ"כ הר6סוגה כתסוכהלכהדר"ג
 עומק 6ל ירדתי כ6סר 6ך לי( גר6ה סהי' כמוודל6

 ור6יותיו כגימין המ60ת םל סדין מקור ור6יתיהעיון

 לפע"ד כרוריס ו6יגס כלל מוכרמין דכריו 60יןר6יתי
 עד וכו' העוזף הנליון 6כ) : וו"ל 6פתמ דסייסוכמה

 דסרמכ"ס מד6 11 ר6יס על 6קר6 תמס תמהו6גי

 כמכמיס סלכת6 רק כר"י הלכת6 ולית ר"י לדעת כןפי'
 וכקדו0תי' קוד0 ולקוד0 טהור לטסור סממוכר וכ) עדוכו'
 וסכי : וז"ל 0ס 0סכי6 ר06וגה ר6יה גס עומזתהי6

 ק6מר ומדל6 עד וכו' התס ד6מריגן כ"כ כפימ0מע

 וכו' וםלמטה סלמעלה וק6מר תורה ספר םלגנליוגיס
 ננליון 6ל6 ליס קמניעי6 ול6 מיגסכמע

 הסיעור על סעוזף סנליון 6כל לס"ת ס)ריךחלמטה סלמע~
 וכ6מת עד וכו' מגי)ין ד6ין ליה פסוט תורה לספרה5ריך

 מזק6מר דמדייק דה6 כלל מוכרמת ר6יה 6ין וסמכל

 וסלמטס סלמעלס סגליוגות דידיס וכפ"ג כ"כ כפיהס"ס
 זגקע זה6 כ% מזויק 6יגו הגליוגות מתמ6 קתגי1ל6

 לס"ת עדיין ממוכרין סהס לומר סייגו ומלמטהמלמעלס
 וכן מסס וגמתכו כו ממוכריס כס6יגן כן ס6יןמה
 6ל6 מ"ז דידיס כפ"ג להזי6 טוכ יוס סתוס'כתכ
 1ל6פוקי ולמטה מלמעלה סס סעזיין ק6מר זהכיג")

 6ין מזכרי נס כסכת התס כדמסמע ממוכריןכס6יגן
 סיעור כמס 6ורמ6 6נכ גקט דמילת6 פסיט6 רקר6יה
 כתכ ולכסוף ר6יות כמה עוד ססכי6 עיי"ס וכו'הנ)יון
 ג)ית מקרי יריעס ל6ותו כממוכר כ) כמקומו גכתכוסס
 מסוס ו6י ו6גוזה וה"ג הסמ"נ כדעת נגיוהוטעון
 לנטל 6ין וה סמסוס נכן מס לסגניה יכול ס6יגוכנוו
 לסלסה 16 לסגיס גמ ל6מז קסס מס6 תורה ספרקזוסת



5אהלכחז ה"ב התשבאמךושנה

 עיי"0 עכ"ל תורם ספר כקדומת זס נםניל למקלחלילם
 6גי 0כתכתי כמו כתכ 0כסירום סרי נוולם.כ6ריכות
 נתירת דמק ממכת כגי0ץן כמ60ת סר6יחח רקסקען
 חמנומן סרמם לועתו כיוהתי סכ"כ 0כמ וגתתי6מר
 לופתו ניוהתי נל0ץ סנ"כ כ6מת יווע ולככליות
סרמם.
 ל6 6מ6י שמות נמקומם סו06וגס תמיכתיאבל

 סוסריס וממס' סכ"ל סופריס ממס' ר6יסכני6ו
 נכתינת דלססמ"נ ססמ"נ לסיסת ק0ס לכ6ורססג"ל
 ממכתנ מרוכין מסרומות 6ף סיריעם כל קדו0 6מד0ס

 מיוכס ככתנ סכ6 ס5ריך ססיפוך מעורם סוסריסוכמס'
 לכ6ורם יריעם ק ו6ס קוום 6יגו מ(כ ויותרממרומות
 למלק ו6פמו קוום לסיות לם סיי ל6 6מד 0סככתיכת
 ו5קג לפיג כנש"ם כתכ ל60ר ססנין
 0ל"ד סי' 16"מ כ0"ע 60מרו ממס ר6יס לסכי6השין

 6ין וכוי וםלמסס 0למעלם סנליוגות כ'סעי'
 סגמתכו סנליוגיס קכ"ד נסימן סמ"6 וכתנ 6ותסמ5ילין
 ממר"ס וכתכ סוסי"כ כמ"ט סססר 0גממק 16 סססרמן

 כוי 6פי6 ספר נליון לק5ן םל6 כמרס סתקגוכת0וכס
 סססריס 0ל סנליוגיס על ס6ריך ק' סי' וכמ"כ עליולכתוכ

 כיון וסטעס ומ0ליכין 6ותן מותכין סססריס0כקו0ריס
 קג"ד עסי' מתמלם עליסס סתגו כ6ילו סוי כןדגסנו
 סממתך כתכ ס"ו כמ"ס וכ6נווס מ5ילין 6ין 61"כס"מ

 כממ5ית עליו וכתכ 6סור וכיסגיס מותר כמו0יסכספריס
 מתגס כי"ו לכ 6יכ6 כמו0יס 6ס0ר וכו' כמו0יסס0קל
 סנליוגיס ולמתוך לק0רן 5ריך סגיס כל על דכ6עליסן

 למתכן 6מת סעס גמתכו 0ככר י0גיס 6נל כוסיןולכ0וות
 עתכ כמגכנ 6ך מתגס כי"ו לכ ו6ין 6ס0ר כ(ס0גית
 סעס כל עליסס מתגכ כי"ד ולכ 51"ל כי0גיס למתוךנס

 כרורס כמ0גס ועיין ספר 5ורך 0סו6 מכ למתוך0י5טרך
 לויג6 6נרסס סמנן 0ל ועתו מס 0מסתסק כ5יוןוכ0ער
 ומסכיס מ0מע ונ6"ר ל6 16 %מ"נ מסכיס 6סכי0גיס
 גר6כ מקוס מכל עיי"ם ני0גיס נס סמ"נעס
 ס6יגן ססריס כסתס מיירי דכ6ן ר6יס מכ6ןו6ין

 0כקו0ריס ל0וגו 0מ0מע וכמו תורס כספרקווסיס
 ססריס כ60ר וייק6 וא? 6ותן מותכיןספריס
 כוו6י רא? סנליוגות למתוך 6סילו מיירי כו6 דכריועוד
 ססריס 606ר ק6י 0א? כרמך על 6ל6 כס"ת למתוך6סור
 כגלעג"ד למתוך 60סור ימלקו ל6 סס נס כס"ת6נל
כרור.
 מנילכ סתוס' מינרי י6יס ע1י לי מ65תי יקלאחר

 מ0וס ככס 6ין וסכימות סלומות ע"6ל"נ
 מסר0ין וי0 כן מס יועתי ל6 סלומות וסר0"יקוו0ס
 וכתוס' כנליון ע0ויין 60יגן 0לגו לספריס כע0וייןסן
 דף נק וםל וםלמטס סלמעלס ס"ת נליוגי כערוךסי'
 דמטמ6ין ככוי6 תגן קט"( 0כת כ"כ כסי וס6 וק0י6לוף
 ממוכריס 0סן (מן כל ר"ל דכתס לומר וי0 כידיס6ת

 6מ6י לכ6ורס וס0ת6 וכו', מיירי וככ6 תורסכספר

 חמה לק ספוון כפ" סנ~וגות סוי וסלומות מסגיל6
 וכדעת מעמ6י 1ל6 קדומיס סוי ל6 עכן מכ0יעוריחחר
 דכ6מת כן פר0ו ל6 דלכן וגר6ס קד0י ל6 דכס"נסמ"כ
 סידים מטמ6י גמי כן ו6ס קו0ו גמי נווג6 דככ6יס"ל
 ודו"ק. כג"ל ז"ל כקו0יתס %ו ק0י6ולכן

 הצי הראה ובבוד רבה אהבה בשחתות אסריםובכן
 עבגצחנ לבצח ויחזקהו וישמרוצ ימיו יאריך שהשישהתפלתי

 קרו להרמת המצפה ד' יעבדי עבד הצשיר ציפצאי
 השראלההורה

 הישד ח"ז הקדוש לאשפרהר בן הקטוטששצח

 כםיטן
 לפ"ק תשי"ח משפסים לסדר יתרו פ' מוצש"קב"ה

 נ"י.ברוקלק
 וידיד ידידי שבקדחצה דבר לכל לקרוב שלוםשלום

 אומר כלו תלפיות תל ומגדול מעח המפורסם הרה"גנששי

 לאקאכהש מאבדיק וואלקין אשטהאל מוה"ר ברך זרעכבוד

 אהרי בית דביהמ"ד רבוכעת
 נ"י. ברוקלין

 וברכונשלום

 כנור סל  כיסריס ספריו 05 קנלסי  יםו  לכוויטבנאתי
 03ור0  םזכ:י רככ ותודס ("ל סנ6ון מרן 36יומר

 מ0גס ספרי תשרתו ל1 06ינ נקוונ ו6י"כ נפ"בויפמ

 י65 זס 06ר סנכ"נ על מ0ג"ס וסו"ת סולת קממסלכות
 סמווכר. כסי כס"ול6ור
 כג6מייס י"ל סנ6ת 6ניו מר נונרי 0עייגתי ל6ותןרק

 נמ"6 לי ס0כ  ריסט6 0לסוס מס כ6ן 56יננקוו0ס
 ס6יגו כ6וס ו6ף מוס דכר למו0 י65 ס"נ סי'6כ"ע
 בנייו0 מ"מ כליס  לבוליר  זכס 1ל6 ס"ו מ5ות לקייסיכול
  מו3ריבס  ו:ר6ב  ח"ל מלוב גוף  כוכ במלוב  לסייסס3פל
 כו6 כמלוב פיסר רס  סמלוכ  גוף יי:ב  סבני6כוכ3י:ו

 מ5וס סכ0ר  6ס כי 5ילב 3וכ וב3י6ס  נ:יס  לו0יבי'
 סו6 ס"ו 0ל סמטכ ונוף כן לומר 6"6 לסע"ו6כל
 ל6וס סתורס 0תמייכ 6ס0ר ד6יך סכי6כ 1ל6 כגיסליות
 גמסר ל6 ולדות 0ל ומסתמ לקיימכ כידו ס6ין כ(סדכר
 ו:סנב  זכר וווק6 לכוליד סו6 6וס 0ל כר0ותו 1ל16לכל
 6וס 0ל ניוו וסמות כמייס ריטו  סיימ6 נ:י0יביו
 כ0תולות 0יס0ס כ"6 ל6וס מייככ ל6 0סתורכ 6"1סו6

  כזי0 וס0תולות ויכעלגכ 06כ סיס6 סייגו כגיסלסוליד
 כמלוס  סייס ל6  בנ:יס מ0ו  ריס וסיי"ל ומב כמלוב.נוף
 קייס ל6 עתכ עו 0ע0ס כנעילות ונכל סכוחס6ין
 ממגו סמ5וכ מיונ סקע ו% סכווגס 6ל6 נסס מ5וכסוס
 סמ5וס. נוף סו6 0סכי6ס וו6י 6נל כגיס ל1 סיכיועד

 )כרס"ק כתירו5ס סתוס' 0כתכו מס כ(ס גמיוגימ6
 עוכר קו0 יכי' 1ל6 וסל"ת כעידג6 סוי 1ל6דמנינס(
 טוש וככר כי6ס כנמר סו6 וסעסס סער6סמ0עת

 סער6ס נין סמי~ק וממו כתוס' סגרת עלסמפר0יס



הלכא ח"נ התשבאמיומשנהש
 עו סעשס קייס % נמי 3י6ס ס3נמר כיק 3יפב4מר
 % %ה סנמו %6 ס6ינס ססומס ווהה ש"מיו4ו
 לדמוח יט5ס סמ5וס עף ססו6 ני6ס נמו ש6"גומו
ע"ג.

 ר6יחו עה~ר טל4 סחוס' דמדכרי סס מחסונחוווענראה
 עליסס ז"ל סמפרסיס ומנעסיח סמדמס4סגרחו

 לייסנס 6מווב מילחי כנר סחוס' סנוה  לענ"ו6מגס
 דסחוסי 6זלי. ו5מיטחייהו כס"ד ז"ל ס6חרוניסמקוסיח
 מירוק כי6ח 6ל6 מייכ 6ינו ד"ב ע"כ נ"ב דףיכמוח
 לסחעכר ר6ויס 6ק עטלב סכנכאש זו סער6ס דלמ"דכחט

 לבחענר ר6ויכ סיחס ס6ס ניד כמורק 6ל6כסטל6ב
 כדרכס םל6 6ל6 סער6ס למשוטי קר6 מוקמי סוסל6

 חלוק מס ב6חרוגיס קוסיח מיוסכ ספיר ומעחסע"כ.
 מ6חר דככער6ס ו"ני דסני כי6ב לגמר סעל6סכין

 כגל סעמכ קייס ל6 ממיל6 ע"י ממנו מחעכרחד5ינכ
 עוכר קדם יהי' דל6 דסל"ת כעידנ6 סוס ל6וממיל6
 ססעיר מסעס דעוכר 6יסור כי6ח ככל סער6סמסעח
 חב לסחעכר סר6וי מירוק כי6ח דכעי סכ6מם6"כ

 סו6 דסעסס סחוס' כחכו ולכן כי6ה נמר עד סויל6
 קייס 65 נמי כי6כ דכנמר לי' דקסי וס6 כי6ס.כנמר
 ד6"כ ד6דרכס מידי קסס ל6 לענ"ד סיוליד עדסעמה
 עדיין נמי מסחוליד ד6פיי לסקסוח ל1 היי מזונדו%
 כן ל1 יסי' ו6פי' וכח כן ל1 סיביי עד העסה קייסל6
 חס6 דיגמ6 16 כחייו ימוחו דילמ6 קייס ל6 עדייןוכח

 סמ5וה. קייס 1ל66ילוניח
 %וליו סר6וי ני6ה סנע5 מיו ווו6י י"ל לענ"ושמנם

 מקרי ככר ספיר מ6ז הולד לסחרקס מחחילוע"י
 ולסלן מכ6ן פעולס סוס עוד יעסה ל6 ד6ס סמ5ובקייס

 קייס כזס מקרי וממיל6 בולד וחלד סמ5וסחחקייס
 כניס סיסיס זנק עד נמסכח כמ5וס דמסך וכ6מחכעמס
 םל ולד חלד סע"י כזו כעילה כסכעל מיד 6כל)כניס
 בדכר לכרר רק הס כניס וסכני המ5וס קייסקיימ6
 כרירס ככלל נכנס זס ו6ין סמ5וס קייס דככרלמפרע
 םל כזרע מחעכרוח ורוכ 6רוכ6 סמכיגן ד6נןכמוכן
 לסוליד סר6ויס נני6ה כ"ז 6מנס מפילוח ומיעוטקיימ6
 דל6 סעסס ידמה כ6יך לכוליד ר6ויס ם6יגס כי6ס6כל
 לסחעכר ר6ויכ ד6יגס דלסיטחיסו כסערס ולכן קדםיסי'
 6י ו6ס"נ כעידנ6 סוי דן6 בעסס דוחה כיכ 6מרינן65
 6פיי קדם יסי' דל6 ל16 על עכר ז6ח מכי6ס ילדס65

 6רוכ6 סמכיגן דכס6 6ל6 כלל עסס דליכ6 כי6סכנמר
 סחוס' ככוונח כס"ד נכון לענ"ד וא: מחעכרוח גמיסדרוכ
 ז"ל. דכריהסוכיסוכ

 דסרי"ף ססני6 מס ז"5 ל6יחו נמי לד"וח יםומעתה
 סי6 דסכי6ס סוכריס נ"כ וכר6"םוסרמכ"ס

 ממשך סככנו פ"כ יכמוח כירוםלמי מדכחכו כמ5וסנוף
 %ירו' ססמיטו וסר6"ם וכרמכ"ס וסרי"ף פ"ו מ5וחקייס
 מסוס ססמיטוסו דמם"ס פ"ח כככורוח 56נזי הרי"טוכחכ

 נעכלם כ63ס משב וסוי נפהי י6% 6ינו ונ6פתוס3ף
 בננים סס  רסי~ס  ניממ אי כש( 6' מ5וס מנ"מ)ועיין
 גק סיין מסנשע ממי מגוס סכפר כ'%  יינבוכ3י5ס
 %  ומכנשפ 54נ סינה ססעב"מ סכחנ מס יוועב6
 פ"ם ונו'  פנירס  נמי שפם מ3וס  ?כעה  06 5ליבוס
 מ5וס סוי ספיר ישכ  מלוב בוי  רבנייב נימי יי%מנס
 עכ"נ נענירססנ6ב
 סכ6ס מ5וס דסוי 5יסכ ים מפיל סכחנחי מברהשי

 וכמו סני6ס עס מיד כמשמלפ דסמ3וס כיקכעכילב

 דירוםלמי כב6 6מריס חירו5יס עוד דים מלנדסכחנחי
 ים  ז"ל סנ6ק דלדפת  6יכר6  6לגזי. סרי"ע פי'לכד

 נמפמס  06  פריך פהן ינמוס  רכירוסלמי וסוינפ3ירס גובי מלוב סוי לי  בירוסלמי רלופס ייפכילכיסוס
 ממל כר כ6 רכי ירמי' רכי ו6מר סיפלט עדחרופה
 מפרסיס ק5ח ופי' סיפליט. עד (רע סככח רככסס
 רופה  ונריב ומוליד חייכ נמי כהער6ס כסיפ5יטד6פי'

 בהוס' כסינהז 151 מוליר נמי  רכספריס לכיורכסירוטלמי
 ליסוי ל6 כי6ב גמר  סורס בספריב כסיפליט וי"כ1"ל

 מ4ב ככסר רק בוי ל% בכל  לר3רי וסער6המהנ"ע

 6י סירוסלמי דלדעח לומו 6"6 זס וונר ור6יחיס3סי
 מסכשע סוי דסער6ס בכ"נ 6"כ מוליד דסער6סנימ6
 6ב"ט מסלי פ"ב רמכ"ס ועיין וכנ"5. סמ5וס מחחלחדמ6ז
 רמכ"ס שד ועיין כהער6ס 6ף טמ6ס דכסזריע יו"דסלכס
 יכמוח וחוס' ט"ו. סל' סס ופ"נ יו"ד סל' מס6"כפ"6
 6ס6 דקידוסין ס"ק ור"ן ריטכ"6 ועיין ע"6 כ'דף

 מסש6 פט"ו וכמל"מ קונה כי6ב חחילח 6י לןדמיכעי6

ה"ד.
 כחכ נ"ו כסינק ד6כרסס 5לוח6 נסו"ח ו6יחישוב

 סי6 סכעי5ס רק ס6יסור מחלק 6ינו נופיסדבולד
  סירוםלמי סל טפמי רזסו י"ל  זס ולפי כעכירססי6
  ממור 6פי4 כן ל1 סיס דמי מחני' נכי דיכמוחפ"כ
 ונר לכל גווי 3נו  נון ר' כפי ונר לכל גווי ו3נופוטר
 נפם חי כס' ונריו סוניו פכ"ל. סני ולי לפו"ריפי'
 סליט"6. ז5מוגוכין מסר6"י כרס"נ לידידי ע"כ ק"דדף
 בירוסלמי דכרי ססכי6ו וריטכ"6 ורסכ"6 רמכ"ןועיין

 דעח ולפי כעי6. כלסון 1ל6 דכ5 לכל סו6 דכנוכפסטוח
 סוי דל6 סריט"6 קוסיח מיוסכ ספיר ד6כרססס5לוח6
 הכעי%. רק סו6 דס6יסור כעכירה ככ6?מ5וכ

 ע"י םל6 סנולד ככן פ"ו מ5וח די65 הפוסקיס1הרעת
 יינב כנייב י"כ  סלו ס"ז ע"י 6ל6 כלןכי6ס

 מלוס ככסר י%  סיוהר לכל נווי ולי כלל. סמלובמפיקר

 סיז כלל 3ייכ נלי ממנו וסוליו  ססהפ3ר  יפסרסכרי
 סוסיה  הקסב רלי  נריס לפ"1 וי"כ לגמרי כסר סולרגס

  לקייס סי' ויכול כיון  כפ3ירס סכיס מלוס וסויסריטנ"%
 וכפרפ נ55 כי6ס כ5י סיינו עכירס כל6 נופס סזו?מ5וס
 65כאשפוקי ו5יכ6 כידוע זריקס ע"י לעכר ססח6 סכקי6ין5פי
 5מלוק ר6י' נר6ה רא: כן. 5בחעכר 6פסר 06 עכסיוכלל



יבהלכא ח"ב התשובאמדושנה
 סכרחו. נו 4מק סספל נוף לי והין דהנרכסד5לוחה
 סקדו0ס להר5גו לע4ח סגיחי וח5י 0נס לי זסומנה

 מור~ר5"פ סמונסק סגהק עס ונדנרי הנגיסולג0ק
 מע5מו זו ס3רה לחד0 ג"כ ר5ס 3ירו50יס 0ליט"הפרהגק

 נכיהח סמ5ום מקייס הפ"כ 5סוליד יכול 60יגודמי
 מקומוח מכמס 3ם"ד הז עמו פלפלחי והגיכס0חדלוח

 נכיהס מ5וס 0וס ליכה דודהי לונרי וכודס וחום'ס0"ם
 35ע% 5וחס 5ה דסחורס ע"י כ0מוליד 5ה הסגופס
 ולה פ"ו מ0וס כגים %וליד סנורה לגו 5וס ה5הה0ס
 כעכד מודיס סכ5 6"כ פ"ו יכמחה ועיק נרהסלחוסו
 לי0ה. כד"ס ע"ה מ"ה גיטין וכחום' חיים 015הין

 וגחענרס סיכי גסחפק הס"ע סח"מ 0סייאיברא
 ח"מ וכיין פ"ו, ס6כ קייס היכהמכטי

 פי"ז וסטס"מ ומל"מ כנ"5 ה' סימן הס"עוכ"0
 ק5"כ סי' חליחהי מכדורה ח"ג ומ0יכ ו03והלמהי"כ
 ט"0 כס"נ )סיוח הפי' כ0ר מכסן סס"ז ד6סכחכו

 סי' הסע"ז וככרכ"י ק5"ס סי' יו"ד וטו"ז 3"חועיין
 דכר 5כ5 כ3גו דסוי כחכ רם"נ סי' ח"נ כח0כ"ן נסה'
 מקיגון ור"0 ס"ו זוטרי והפי ע"ו חנינס טו"הועיין
 כ0הילוח הכ5 ע'. הוח לימודיס מל0ון כ' 0טר כריחוחכם'

 5ה ככגו דכוי ד6ף ום"5 חולק 5"ז סי' ח"כיע3"ן
 ס"ק ס"ה ספוסקיס הו5ר וטיין פו"ר סמ5וסי65
 כי6ס כוי לה סתס וסרי מכהמרוגיס כמכ וטידמ"נ,
 ככן דקייס 5סו סכירה סהחרוגיס כמכ כן פי ע5 ו6ףכ55
 0סרי נופס מ5וכ היגס דסכי6ס וע"כ פ"ו מ5וחזס

 זריעס ע"י ד6פ0ר סא: נזמן וכפרט כס"ג לקייסהפ0ר
 וסעיקר 5זס כ55 כיהס 5ריך הין ה"כ כידועמלהכוחיח

 ומס 0הע0ר. כהופן ולר3וח ולפרוח כגיס לסולידסוה
 50 סמ5ח: דגוף לומר דהי"ה ז"5 5סנהון 5י'0כוק0ס

 0חחייכ הפ0ר דהיך סניהכ ולה סכגיס לידח סי6פ"ו
 ולדוח 50 דמסחח 5קיימו נידו 0הין כזס דנר להדססחורס
 דכריו 5ולה %וליד. כוה הדס .הל נר0וחו ו5הו 5כ5 גמסר5ה

 טנע דכך למפחח 5ריך דהק ק0ס 5ה לדידי ז"לסקדו0יס
 יוליד 5ילד סרהויס ה0ס 0ינעול דמי נעולמוסק3"ס
 ממזר והפי' סרונ החר דסולכין כוה כידו וכס"נ רונע"פ
 כקכ"ס ט"ז כגמ' 0המרו כמו חלד 0לה סרהוי מןדסי'
 כן כוה זס ונס גוסנ כמגכגו דעולס מ0וס 5וררי 515ר

 דנידו קריגה וכס"ג מחייכו ח:טנע כוה כן סעולסדמגסג
סוה.

 מח5ס ו6פי' 0ע"נ סימן סרינ"0 כחנ מ(1וברולה
 כן כי וכסכרח ודהי סוה גקינוח ומח5סזכריס

 חכינ כן מסר"ס ועיק סמין לקיוס עולס 50 מלכויסד
 ס"ק וחזרו: רוכ 0ער 331"ה ז"5 לדנריו פי' ה'0ור0
 נמדור סלכוח מ0גכ וכסערי דנריו לפר0 נ"כ סהריךח'

 ולעג"ד נט"ד. כדנריו סרנס ס6רכחי ח' סין ח"6כח0ונוח
 ולולנ החרוג ליקח ומחורס לגו 50וחס 5מס ממ0 דומסזס

 ועליו סן כהרן 0ע5יה נידו ו: סהק י6מר וכי3ג11גוח

 3ידימ 0הימ 3ד3ר סחחןס הוחגו חיינס וסהין"חרוג
 יכ" 0לעולס 3ע%כמ סקכ"כ ט3ע דכך ס0וטוסחי'
 לעסוח ועליגו 6חרוג שוע כו הרע הס 3הרןהחרונ
 ההצו חיי3רי וכהיך י"5 גמי ס3יהס כעיקר ונסולקייס.
 א אס ה0ס לזס 5ריך וכלה סוה 3ידיגו דהטוכחווס
 וגן כען ה"ו ~ווס היגס 0סיה ונפרט סה0סחר5ס
 לי60 רו5ס 0סהי0 ממס ויוחר 0סוענע סטנעמחיינ
 הוחגו וחייכרי כחורס סמכס ע"ז ליג0ה רו5ססה0ס
 כן. סכ"גע"ז
 עמס 0סס ס"ד י3מוח סגמר' ד3רי 0פיר 5י החירבנזה

 לסנגוח זכר. 5ה 0מה יו5יה ילדס ולה 0גיסע0ר
 כיון היסי ומ0גי זכיכ דלה היסו דילמה וסק0וסימגכ
 די: קהמר מהי ולכ6ורס מעיג0ה 5ה הפ"ו מפקדהדלה
 ד65 סוה ולדוח 50 דמפחח מ0וס דילמ6 עוג0סוה
 0פיר החי 0כחנתי מס ולפי כעוג0 חולין ו6מהי 15גמסר
 כק3"ס טנע 0כך 0חלד סוה סעולס מטנעדודהי
 יכול והיגו לסוליד מטכעו עקר 0כוה 5ה הסכעלומו
 ילד דלה ומדחזיגן כוה וכידו לסוליד מטכעו ככיוה"כ
 ה%ו 0מכפכיס כ0מיס מן 15 סוה עוג0 ודהי6מרינן
 ניס 0ייך 5ה מ5ווס 0לה דמי ": 0ייך 5ה ולנכססטכע
 ופ"מ וע"ז ע"ו סי' כחוכוח כלכוח מ0גס ונספריעוג0

 נרורס רהי' סנמ' דמדכרי היכר6 כם"ד. כא:סהרכחי
 הס"ו דמסקד היסו 0המרו זס מכ דה5"כ מ5וס סוידכנגיס
 יוחר 15 עוג0 כהן ליח ה"כ ככיהחו דקייס גימה ו6ימעג0
 נרורס. רהי' וזלעג"ד כנגיס וסמ5וס ה"ומלה0כ

 מסדור" ייסידכ ייייע יהיחישוב
 "ס"ע קמ6

 מוחר הי כקטגוחו פ5"ד 0גט0ס מי כ0הלס ו'סי'
 סנהק כדעח לחד0 ר5ס מכר6די וסרכ ה0חו טסלדור
 ~הו כהן והין לסוליד רהוי 0היגו מי דהף מ(ו ונדו)סז"5
 וז"ל סגונ"י עליו וכחנ נו 0ייך י5רס )0נח מ"מפ"ו
 נס 0ייך י5רס דל0כח מכרהדי סרכ 0ח0נ נמסוסגס

 סרכ ו0כינ גייס וכי טעוח א: לכוליד רהוי 60יגוכמי
 טעס 3סה מ"מ נוכרי' רכ 0סר3 והף מי)חה %ההמר
 0ייך דלה סיכה 0הף כחום' כדכרי 0רהס זו טעוח 15ונרמכ
 0היגו נמקוס הפילו 0ייך י5ררי ל0נח מ"מ דפ"וע0ס
 נד"ס ע"ה מ"ה דף כגיטין כדכריסס עיין פ"ו ע0סמקייס
 מוחר סי' 0הס כג"5 סרנ רהס ומא: וכו' 0פחסלי0ה
 פ"ו מקייס 0היגו הף 0נח מקייס סי' 0פחס ליקח4

 עולס 50 י0ונו ומרכס מוליד עכ"פ ד0ס 0נגס זכוהמגס
 מ"מ 6חריו גקר6 סיחום 0הין פ"ו מקייס 0היגווהף
 על יע% היך הנל מחרכס סעו)ס 0י0ונ 0כחמקייס
 ילרס ל0נח נו 0ייך 0יסיי כ55 מ%יד 0היגו 0מיסדעח
 3גו60 דהפילו לכיסוך מסור0 וסדכר כדעח ע) יחקכל 5הזס

 למזור ~וכ 6עס"כ והמגס וכו' 0נח ליכה עקרס הוא(גס
 לידי חמיד וינה ה0ס 53ה יעמוד סלה כדי סיחר6חר

 ע"כ. ענירססרכור
 ר6וי ד6יגו דסיכי ז"5 כגו3"י דעה מילל נרור 5ןךששי

 סכל חשלם נני6ס גס מ5ח: סוס 3ס ליח5סוליד



הלכות ח"ב התשבחמדומשנה%
 עויק עכ"פ משום 6יכ6 נחשם ונני6כ גימ6 4%נסו~הם
 טעל סו6 עכ"י וכרי ג"כ נפג*ו ני6כ סל משכ טים
 כו6 נמור סימר 61"כ סו6 ניוו וכי שליו ס6יט שופם
 סוי וסג%ס סנגיס סס כמשכ דעירך 6"1 עמםלדור
 מחעגוח סממ)ס טג%ס %10 ו% סיכי מטם סכפווק

 משכ. עקך סו6 ני6י
 גס6 ס"ג יגמוח טמלממחם ו6יס כעק לוב"1 גר6כע1ך

 למיפספ 5יכ6 סכי 6פי6 ח"5 ג6"ד כמשנ6 דרגנם6
 לפיכצן6 )מהם 65 דסמו56 656 ממ)6 6דרכ פליגדסמו56
 נגיס כפם 6 סים 6עאפ 6מר ככי ומשס מת)6דרנ
 כמן יורס ט6י)ו 16 ענצר סי' ס6פי'  יסוסע 6"משכ שטי 6סם  נל6 לעמוו ש 6מי ג)יס %נק %%ש
 גפ"ו כל5 מייג %י)ו 6ע"פ 6מם גל6 לעמוו ש6סור
 יורכ ס6י)ו 16 עקו ממו6 דמי מוכחג וכנס ע*םונו'
 ר6ויס ד6י)ס דכעי מ,ם מסמע נפ"ו כלל מייכ 6יטכמן

 6י)ס דסני6ס ע"כ וסממ6 מפ"ו פטורין נ6מתלסו%
 ס6י)ו מי 6"כ ס%וס נוף דסוי )ימ6 ד6י ס%וסנוף
 מסמדל כרי מ"מ מ%יד ס6עו 6ע"פ וכדופם כמןיווכ
 6ל6 מפ"ו פמור ו6מ6י מנוס ח2ני6ס סוי גופכג%וס

 %וס. סגי6ס ד6קוד6י
 ספוסקיס ססמימו למס ז"5 ס6מרו)יס קיסימובע'קר

 דגמסתר דירום5מי ס6 וכר6"ס וסרמג"סכרי"ף

 עמס לומר סייך 65 דכ6ן פמר )לע"ד ס" פ"ו מקייס)מי
 ע"6 מ' גמ)מומ ד6מר לקים מדר"ם מעסס 65דומס
 עסס מ6% ס6מס מקוס כ5 ק5"ג וסגמ ע"ג כ'ויגמוים
 165 ו6ס מוטנ ס)יסס לקייס יכ% 6מס 06 חעמם6%
 ס"ו 5י5ימ מס' פ"ג וסרמכ"ס מעמם ל6 וידמס עמסיג6
 וכו' פסמן ס5 גכסומ 5מר מוטי לעסומ סו6 ומםכמג
 וכו' ני5ימ לעגין מומר סמסטמ מומר סיס6 סו6גדין
 ס6ם סלכן לעסומ ס6פסר מפ)י כן שסין 6ין מםומפ)י
 יכ% 06 מעסס 651 עסס מו65 ס6מס מקוס וכ5ממי)ס
 וידמס עסס יג6 ל16 ו6ס מוטכ סרי ס)ימס לקייס6מס
 עיק ע"כ סמיסן 6מ לקייס 6פסר וכ6ן מעסס 665ח
 סלכומ קט)ומ גסלכומ וסר6"ם סס6ריך מם ססכ"מ
 סי' 6ו"מ וג"י גטור ועיין גדגריס ס6ריך י"ז סי'5י5ימ
 עסס ד6יכ6 )מי סכי לומר ים 61"כ סס וג6מרו)יסען
 מעסס טל6 סעמס דמי ל6 ס)יסס לקייס ו6פסר מעסס6%

 ממלכמ6 ספוסקיס ססמיטוסו %כן סמ5וס קייס 65וממי65
 גאם.ודו"ק
 מי דף כמונומ סמוס' סכמגו מס כפי שמר ים נש%י

 6 ר6וי' ס6י)ס 6סס דממעט עסס )ימי ד"סע"6
 סלכך כ55 לססס 6ימ6 מי לי' געי)6 65 6מרס 6י1כאש
 דפריך ס"ד ומ"מ וכמגו מססס 65 ודחי עסס מסיגל6

 65 %ידחי עסס לימי 5י' געי)6 ד6מרס סיכיססמ6
 ד65 עסס מסיכ ל6 5י' געי)6 6מרם ד6פ" ומסיקחעסס

 מי% כגון ד"כ סס וגמוס' ע"ס. שועמ למ%סומי
 ס)יריס לקייס 6פסר ג%5ימ כ65יס וס6 61"ח כמגונארמ
 דגטלימ ר"י ו6ומר 5מר סל חומין 5מר גטלהםסיפמס

 4שו שי 6ק הם יכי שיס אש 6י"6 פפמןפל
 גפל ד6פפר מפוס ססחן פל מליח ללכופ 6סורמיס6
 סכ"מ עליסס ורמז ע"ס חטף 6פפר מטונ זם ד6ק5שר
 ככי וממ6% לדיין דמי 65 וכ"ז עאס %5יח מס5'נפ*ג
 קייס % וממיל6 חעסם ל6 ודמי עסס 6חי "מהק%
 לכסמיעגו רש 65 נ6יכצר סג6 דדכו י6מר 16 גכם"נפץ
 ו)בד מקומוח ככמס ושד ניגטדת ק מני)ו פעמיסוכפם
 מילין. ל56קיס
 דגר מסיג חםונח נ0ס )ממסוכס ג6חשס סס כתגע1ך

 פ)יס מספ יוחר 6סהו עם פסס ס65 למילסחיר
 כסכו6 דוק6 סיי)ו גממנס סס1זכר ס)יס דעמר וגטלוכחג
 מגכף סו6 06 6ג5 6מרח לי% 6% פרס ל6 מגקם6ינו
 ו6ק מזס גדול שרך %ין וד6י ג)יס גמ סיפ6ע5ס

 6ין ס6"כ סמסייס 656 ס)יס עסר 6 חועל)ס סמ6לומוחו
 6גל %מירו לגקם סגעל י63 חוליד ס65 ומיד סוףלדגר
 כ% 5ריך 6ק דכזס מלדמ עמדס ג6ס סייך 65 זסכ5

 סגי' עע)ס גס ~שמור )"5 סי' וכזס ס)יס דעסרלנגול
 65 סמעולס ק)"ד גס' סג"י נפס ססגי6 כמ"רס5

 6מר ג6סב ולסו5י6 לכוף )צ4(ין סג"ד ר6י)ו 6%סמע)ו
 סי' )סי"6 סרמ"6 וכ"כ ג)יס 5ס 6ק 06 6ף ס)יסעסר
 6י)ו כססגעל דסיי)ו סס"ס דק ע5 דק6י )מי י"לג'(
 מכקס סגעל 06 6ג5 וכו' 6מרמ 5יס6 651 לנרס ל6רונס
 6)1 סממוייכיס וד6י גט 5קנ5 ר%ס 6י)ס וס6ססלנרסס
 ע"ס. וט' 6מרמ 6סס 15 %מיר לטתרמו5גו6
 לע)"ד מ"מ מומו 6מר ס6ר*י 6מ מסיגין ס6ין 6ףךדן2ה

 געי 6י 6פי' וד6י דלע)"ד 5"ע סקדוסיסדגריו
 גוף וס)ס ססר גמוך 15 סומעין 6ין 6פ"כ לגרסססגעל
 ס)ר6ס כפי מ"מ כטעמו לעיין 5י 6ין דגר מסיגסו"ח
 מרס 5)1 יס דעמס וכיון גס )גע מס)ס דמדין כןכמכ
 5סגע5 6פי' גע"כ לנרס ד6סור וד6י גע"כ לגרס ס65דר"ג
 ססר סיעור חכמיס ומד)מ)ו כ"ם 65סס 6יס גין )"מד6ין
 דס6 ססר 65מר דוק6 סי6 ומחלקומס )מ)ו לס)יססס)יס
 דסגעל סיכי כימס גע"כ לנרס ס65 ז"5 ר"ג מק)מעינ(ר
 יגמומ מרדכי גסגסמ מפורס סדגר וכן גע"כ לגרסר5ס
 ס65 סמקן ו6ילך גרסוס רכי)ו וממק)ח וז"5 קי"כסי'
 כע"כ לנרס יס 06 עיון 5ריך כרמס גע5 6ססלנרס
 ע"כ. ג56פסי. ועען לנרס פסק וס6סר"י ס)יס עסרגססס
 לנרס רו5ס סגעל 6י 6פי' דמסחסק לסדי6 5ןסרי
 ססר גמוך 6מ)ס דר"ג חרס 5ן ד6ימ מ6מר עסר65חר
 סי' מי)י' עדיפ6 ד56"כ מגרס מ5י ד65 5יןפסיט6
 מתס' כסמוך סס עוד מסמע וכן פסוט. ואם 65יכעי5י'

 ס)יס ס' ימד סעמדו ו6סס ג6יס מ6ס"ג גרסוסרכי)ו
 לפרקיס 06 כי דס ס6סס ר6מכ 6% ג)יס 5סן סיו651

 6י)ך 5מס 5י 6)סיס גכורמ ס)ס עמס מריכוס6יס
 סיהשי סכורס 6)י וגס סדגר 6ממ 6מרס וס6ססממעכרמ
 גרסוס רגי)ו ססיכ גרס סמ%ך ו6פסר ממעכרמלסיומ
 יו5י6 מלד ל6 ו6ס ס)יס ססר עד יססכ סזס ס6יסמ"ס
 כמו לגרסס רו5ס ס6יס וד6י סכ6 וסגס ע"כ. כמוכסוימן



ינהלכות ח"ב התשבותמףומשנה
 כסינ ו6ס"כ מתענרת 6יגן 5מם עגום מרינ ום6יםסכחנ

 5כעיד גדול לפ ומי סגיס עסר עד 5גלם * ס6ין רגמ"ס*
 סממריס ססו6 סמעפם נע5 סמו6 גרסוס רניגו 65 06נזס
 נגיס * ס6ין 6ף 5גרם ס65 ססינ ז"ל וסו6 לברםס65
 קודס פרפם * 6סור 6פ"ס ננגיס רוש 6גי עועןונו6
עמר.
 רו6ס ס6סם 6ין ד6סי' סז6ח כאזם' מדכרי גר6סעךך

 יט5 6יגו 6ס"כ נגיס נח ס6יגס סימן ומו6דס
 6י5וגית מכאמגי סדס ד6ין נע"כ סגיס עסר קודספרסס
 סגיס מ"ס נת סיתס ס60סס 6ף גכץ סכי נוד6י61'ג
 ממסיס עד י"דוח גסיס וכמם עוי ח5ד ד65 מ%ןמאמ
 דכנר כיק 5מתירס 6"6 5פע"ד זכ מעעס גס61"כ
 סגיס עסר עמם יססם סל6 עו וממם 6רנעיס נתסי6
 וסר6"ם ז6ת. כמןסונס נרור 5סע"ד ש כי נשודו"ק
 ס6ס מתרליס ים נסס כתנ ינמתו ע5 סנ6 נפ'ז"5
 ס"ז פו5עת כגק לי5ד ר6וי' %יגס נרי6 עוסעסנעל
 עועגת סמי6 65 06 נכתונס ס65 ת65 עסר נתוך6פי'
 דנריו סונ6ו ע5יו מו5ק ז"5 ומסרמ"ם כמן יווסס6יגו
 דנריכס סנ6תי ע"ו סי' ס5טת מסגס ונספרינכגס"ג
 ע"מ.ז"ל

 כס"ג ד6פי5ו סונריס דיס ז"5 סר6"ס מדנרי1נראשה
 ת65 65 6פ"ס 5י5ד ר6וש ס6יגס נריסעועו

 סיס 5דעת ו6פי' 5גרסם רונס פמנעל 6ף עסרנתוך
 ס6יגס וד6י נסעגת עסר נתוך 5גרסם דיכו5כמסרניס
 ס"ז פ"סת כנק עעגס דוק6 נעי מ"מ 5י5דר6וי'
 וסועגת מכמסחו דסי6 סיכי ו6ס"ס סו6 דממגסדגר6ס
 6ותס כופיו ו6יו ג6מגת סו6 וממגו כמן יורם 6יגוסכו6
 סר6"ס מדנרי נרורס ר6יס גמי לן עלתס 61"כ גסלקנ5
 נגיס נעעגת לברסס רונס ססנע5 נמקוס ד6ףס55ו
 וד6י כסעוען 65 06 עסר נבו לברסס יכו5 6יגו6ס"ס
 5עג"ד ח0 ס"ז דס"סת וד6י סען 65 וסכי סו6כמצגס
 גכק.ג"כ

 כתסו' וכן ח"5 כתכ י"נ סי' פדוו6ס מסו"ס1בתשר
 ר"פ נסי' 6נרסס נן סמעון רני ססו6סלסנ"6

 כתנ עדס "6 סגיס עסל 6סחו עס סססס נמיסג5%
 סן 6מרת ליס6 סן מלוס נמקוס חכ8 65 סר"ג סו6גס

 %6 ינמתו ע5 סנ6 נפ' יוסף נגמוקי וכן נע"כלברסס
 יולי6 גתענרם "6 סגיס י' ססתס ו6ס ח"ל כתנ ":דין
 סממריס ו6עפ"י 5עי5 כד6סויגן 6מרת יס6 16 כתוכסויתן
 6דס י% ס65 מכמיס כמם ניסינח ז"5 סמסקר'

 6מגס וט' ז"5 וכיגו תיכע 65 כ6 נכי 6סתו ע65סס
 ש ע5 מ"ק מגימוק נע5 סכו6 ענמו ססממנרגר6כ
 5יס6 ס65 ר"ג מרס סקנ* 651ותס ח"5 נחמי~ססכחנ
 סממנר דעח יכו5 6יגו גכו כסה6 6סתו ע5 6מרת6פ0
 סמ"ק גר6ס 6"כ סג"5 סריסכ"6 דעת מני6 ו6מ"כס"כ
ש דגמש סכחט גכו מריע"כ  נע"כ פיס פק 

 יעייז דגמאי. גר6ס גמי " %מר ו%" " נתי6פ"
 סק'י. קג"ו נד' מ6יר ניוהנכף

 נגמר' ל"ג סי' נתס' ממרס"ל דעת 5סי 6ומר 6גיעךך

 5מסגס י 6גי דסמ6ס סתום' נקוסית גדריסדס5סי
 ד6יסור6 מתיכ6 6גססי' סוי' ס6 ממימג6 65 6מ6י6מרוגס
 %יגו ד65 כר"6 וחי' וכו' ס6ומר פר' נקידוסיוכד6מריק

 ע5יס מחסר סו6 דווד6י 5כמן 5יגס6 6סורכ סים6זוגס
 6יגס לדכרים גס ס%ן ע5יו מהכרת 6יגס סי66נ5

 ד6יסו סיכי כ5 מתירין יס נס' ד6מר וקסס נו6סורס
 למוס דיס כיון 5י וגר6ס וגצ' מוזסרח 6יסימחכר
 דנרי' ~צקור מכמיס ניד כמ יס נ6מר עיגיס גתגססמ6
 5מסגס ד6ף דגרמס ומיסו כז6ת גדו5ס נסכרס וכ5מכ5

 סנע5 ו6מר 5ן 6גי סמ6ם 6סס 6ומרח 606מרהס
 חמזור ו6סי* מד"6 5גפסי' סוי' ד6ח:ו 15 ד6סורססמ6כץגס

 סגרס על 5י' דמסמתיגן וי"6 ס" נ6וגם ות6מר ס6ססנס
 גרסוס רניגו חכ4ת מרס ע5 ועונר ע5יו 6סתוסתי6סר
 סתום'.עכ"5.
 תנ4ת ס6י% מ6מו ו0פת6 ז"5 ממוס"5 ע5שס1כץזב

 נע"כ פיסגס וא 6סס ע5 6סס 5יס6 ש6י"נ
 6גי מ6מין ס6מר סיכי נע5 5גכי נ"כ גיחוס 565מכ
 דסכ6 שומיס רקיס כגון עוות 5פם%י 16 6מד5עד

 ומעחס ע"כ נ6מלה גתן סעיגיו ג"כ וגימ6 מסקריסס6יגס
 מ6מר כ6מרח גתן עיגיו די5מ6 גימוס גמי נדידןסכ"ג

 5ד"ס 55דת ר6וי' סיתס עדיין ו6ז עסר נתוךדסזגימס
 כע"כ. לברסס גתיר "6 נ6מרת גתן עיגיו דוד6יגימ6
 סס6סס 5פי סכתנ ז"5 סר"ן 5סי ו6ף סס כתכעוד

 656 מנע% עלממ 5ספקיע נידס כמ ו6יו 5נע5מסוענדת

 כך *מר כו5ת6 5ס דכסש6 מסוס ר6סוגס מסגסד5פי
 מז56ס סוס 65 6מרכ קוסס6 65 ד6י סמגוסומ"ס
 סמ6 5מימס ד6יכ6 רנגן מזי ומכי כך כ5 5ומרנגפסם
 ע"כ ר"י דקג1מ 6דיג6 ו6ה(מום מזרו נ6מר גתגסעיגיי:
 ססו6 מ6מר מר"ג 5פי נע5 נני 5מימר 6יכ6 גמי סכימ"מ

 6ין נע"כ עגיין נסוס 5נרמם יט5 "6 5סמסוענד
 גימוס 65 "מם ע"ס ע"כ ממגס עלמו 5ססקיע נידוכמ

 כס"נ.נדידן
  מרס * ו~יה  ועכמיו גכו כתנ מם"6 פכ"ו1בהגם"יי

 ונססרי זגתס 6סתו 5ומר ממימן 65 סנע5ור"ג
 ע"ס. נדכריו ס6רכתי וק"מ ק"ז סי' כתוכותמסג"ס

 כ"ז 6מגם וז"ל כתנ כמסדו"ק 6' סי' 6ס"עוסגוכ"י
 יעקנ ססכ דכרי 5דמוח 6ין כ6מת 6נ5 סנ"ס5סיעת
 6פי' וכ"ז 6מרת 5יס6 5סתיר *6ין פסעס ד65דסיכ6
 דססחכ דיג6 כ6י סייך נמו"5 דנס ססוסקיס5דעת
 ד65 ס"5 סוסקיס דסרנס ידוע כנר 6מגס סגיסעסר
 מו"5 יסינח ד6ין נמו"ל סגיס י' דססתס דיג6 ס6יסייך
 מ"ד דף נינמהה ס6מרו ומם גורס מו"5 דעון סמגיןמן

 6מרו %ם כ5 ע5 סמגין מן מו"5 יסינת ס6ין55מדך
 וכו' חצקנ ססנ סס6רין וכנע פעס0 5עסהה קסם61"כ
 כ6ן 6ין פעןיין מר דס56 נכענד6 6נל 5דין ז0וכל
 וכפרע לכחשס ס6יו ופסיפ6 סגס6ס מססמ סגיסעסר

 מעסם לעסוח 6ק %כן בש 5טף מפעגו ל6סמשצ5ס



הלכות ח"ב התשובתזמיומשנהא
 נר6כ 06 36ל 6מרת לים6 מעסכ לעמות 1ל6 גע"כ פרם65

 ם6ר ממ)ס למנוע יכול עכ"פ זקגס לימי קרונסמסי6
 ועהס.כסות
 6ף עמר קווס לסתיר ר6ין ("ל סנוג"י רעת לסרי6דקחי

 ר6ויי 6ינס 61"כ ג"כ זקנס לימי קרוגכמסי6
 ל6 6נל ל(ונס םל6 6ל6 כתיר ל6 ו6פ"כ עורלילר
 6ריכות ו6מר ק"נ סי' גמ"ח עור כתנ וכן גע"כלטפס
 מניס מעמר יותר כגר מכי' ווק6 6ל6 כתיר ל6ר.רגס
 נגיתו כיי םל6 ם6פמר כמגועות ר6פי' עורווקרק
 עמס מרר כיתריס מרמיס ממנס ע"י יתמל16 עמרגתוך
 למנוטצת ער נשם מירקרקו מכפוסקיס מי ר6יתי םל6)6ף
 כני6 כ"כ ס"ק נ"ר סי' 6ס"ע ונפת"ם כעת(לענ"ר
 סי' נפת"ם מס עור ועיין נ"ר סי' כככן ומנ ורגרירגריו
 6פילו גע"כ לגרם ר6ין כרנכ מס6ריך כ"ט ס"קס)"ל
 קסכ רור6י לן עלתכ לענ"ד ומעתכ ע"ם. עמר65מר
 ל6 לגרם רגכ מסנעל מנמקוס (ו כמ)6ס עללסמוך
 לפע"ו מר.ג6תי כפוסקיס מכל וסרי גע"כ לגרם םל6ג(רו
 כקרומס. נתורתו עיני י6יר ור' 51"ע (כ סיפוךמוכמ
 לענק נ"ט נסי' מס ומ)6תי מתם' 3' מלק ק3לתישוב

 לקכל לסס מ(כרת לסיות לכקכל מפיר 6י סרנגת
 מלילס ו6מרמרוית

 ומלי~
 לרעתו ע5מי נ"כ כוונתי וכנר

 כרנניס מרכ(י ו6פי' מקכלות כמכ מר6יתי נשםסרמס
 עון מ(כרת 6ל6 (ס ו6ין נעונ"ס 6מס מתכרת לכסמים
 נמקומות גפרט (6ת תם' לפרסס רנכ מ5וס ולעג"רר"ל

 ר6ו עיני וכ6מר רניס 5רכי ום6ר ימיגות כמוכמרריס
 גר נני6ת גמכרכ 5יון גמינת עלינו ירמס רי ,ר1ל6
)פלי.

 הטרוד רברי רבה בתודה הפתיחה משיו בזההעני
 וצהרים ובקר ערב יום בכל שמים לרחמי המצפהפאד

 אוהבו הרם בערכו מוקירו המנבדוחדחצכת*ה
 הקטןמנושח

 הי"ר זאב אליעזר הקדושבלאאמו"ר

 כאסימן
נ*ה

 ולחהלה לשם המפורסם נפשי ידיר גאוו האי רבכטד
 בריהש הגרייי כש"ת ירא"ם ע"ה פ"ה היקריםבספריו
 שוהיצר". במדינת ציריך אבדק"קשליס"א

 כ"ג רצון לעשות בזה הנני לנצח בירידותאחדרשכ"ג
 בס"ר במצודתי שעלתה מה טספות הערות לוולשלוח
 ההבהמד. היקר בספרו העברהבדדך
 על סיוסגות נ"י 5נסי לערער כת"ס י65 קמ"רצםסי'

 יומסין מסס כ6ן סיס סכללי מוליס גגתיסמסגר
 לממכוני יריגין ג"י 5כל ממס )וגע זס סוגר ולפימ5י~ם
 גמרינתינו וסרי 6 וכדומכ לסח ממסס 6ותס לסמלנפסגו
 ימר מעסס ו6נסי 6רכץ"ליס ומסיריס גדיקיס ככסןכסס

 )גער ומתמלס 33ת"מ. 3)יסס יולרות נסותיססכלס
 נמרר יולרות כן ססיולרות 6( מעכת"ס. סמסססמססות
 סלידס 1ל6מר ילויסן יולוות סנסיס כל סססמרומ

 גטוח6 6י)ס סס כיותס כ"( וכנולריס למררס ס6סמוליכיס
 יר תמת מיומריס גמרריס סס וק 6מותיכס עסמר6

 סילויס )ותניס ניוס פעמיס ו6חו גיכיממסמסות
 קט)ס מטס ל1 יס מסילויס 6מו כל לכגיקל06
 סכיון ככר"ג ומסס גריוק סנולר סס סמטס ועלנפ"ע
 רכמס כיון נ( סיתמלף. 6פסר סילר מטת על וקסססס
 עכ"פ 16 סנ"ל נמרר גנ"6 יולרות נסיס סכמכפעמיס
 רי סי' 6כ"ע גס"ע כמנו6ר לרין נ6נו נ(6מ"(תיכף
 מי' נ6מנת ממ(ר לוי כסן גנ"6 סילרו נסיס ל"סס"ק
 מס כי יר6ס סס סמעיין 6מנס וכו' ממהר חכ כרין (כלומר

 ור6י כננ"ר ונעכו"ס גיסר6לית רק כי6 כמיכסנ6מנת
 מסוס מכני 6י ערכ6ות לסיתר 5ריכיס רק נ6מנת6ינכ
 ע"ס. וכוי רגרני ג6סלי תלוי (ס ורנר נפסיסו מרעירל6

 לכ"( מססו וא ננו"י סמכו 6מס נעשי"ת לנווראבא
 קירוסין נבמר' גרסי' וגו6לי 5ורי נע(ר כמליו(ס

 6ל1 ל6לתר נ6מנין ג' ר"כ 6מר ע"6 ע"ר ע"נע"ג
 לומר מי' נ6מנת ת"ר וכו' מנרותיכ ופוטרת ומי' 6סופיכן
 קר6 םל6 גר"6 ממ(ר ואם נתין ו(כ לוי ו(כ ככןשם
 נ6מנת 6ינכ ערעור עלי' קר6 6נל ערעור ססכלי'
 ר"י 6מר וכי מר ערעור לך 6ימ6 לעולס ו6נ"עוכו'
 רכסרות מ(קס ר6ית6 כיכ6 כנ"מ מסניס פמות ערעור6ין
 כפוסקיס פסקו וכן מסימן. נמי מר מ(קס רליכ6כיכ6
 ("ל. פוסקיס וס6ר וסרמנ"ססרי"ף

 גנ"6 סילרו נסיס ר' סי' ג6ס"ע וסממנר סטורדמרזב
 כנן (ס ל1מי סמי' נ6מנק וממ(ר כל"ו6סת

 6נו ו6ין כומ(קו סל6 מפני ממ(ר 16 6י 16 כו6ככן
 נס6י כפוסקיס ונמלקו נ"ס. ועי' וכו' ימוססיורעין
 רעת ל6לתר רוק6 16 מכימנכ לעולס 6י רמי'נ6מנות
 סיטתו ולפי (מן ל6מר 1ל6 נ6מנת ל6לתר ררקכפריסכ
 וסילריס כיון כלוס יועיל ל6 נמי יסר6לית כ6ן סמי' סיי6פי'
 סמוליס ננית סיותס כ"( 6מותיסס שס מר6 ג5ווח66ינס
 ר6ין נ6מניס 6ינס וסס סמכינן 6סמניותיסו סונ6"כ
 מסמע לע~ס נ6מנת רסך כתנ כט"( 36ל לעכו"סערות
 גר"ס ספי' רס"י מפי' כן וסגי6 ערעור ס6יןכ"(

 ל6מ"( נמי נ6מניס נ6מניס ס6ר 6נל (מן ל6מר 1ל6ל6לתר
 רגמו"מ מכ ("ל ספריסכ קוסית סט"( סס מיסג וגס6עכ"ל
 וכתג מלק ל6 ונ6כ"ע "6מ"( ל6לתר גין כטורממלק
 5ריך מכן 6י(ס ליוע ת6ומיס גין סגמגס רלעניןסט"(
 ל6לתר וק עכן גקל 5טעות ר6פסר כיון יתירכגקי6ות
 גמעט נור6י נסיס מ3' ולרות נתערוגות מס6"כנ6מנת
 מכ"5 וגתס' ע~ס. עד 5מי' ס6מינו ע"כ סיכר יסכגמנכ
 סגטר פ6מנות סיומסין נ6מנות גין רס6)י ממלק ל"6סי'

 רייש ל6 סניס פי לענין וק נ"מ רליכ6 כיוןדגגכור
 6ל6 סימ)וס ל6 ולכך נניו וסגיסס כיון ס6י כ"יסמיס



5ךהלכא ח"ב דעזעלבהעפדצרפבה

 רייקה וד6י סעריוח רונ ולעגין 6וחס חצכס ומקל5ס6וא6 גיגוי לשגין טוכ6 סוגיס רנפק ופי נכ0ן 6נל ממסל6לתר
 6י זס ו5פי ע"כ. ל6מ"( 6פיפ ג6מגח לכך טונ6סמי'
 גוחגיס סלירס ס65מו 6ף ספיר 6תי יסר56יחסיי

 ~עלס. ג6מגח סמ" מ"מ 6מד נמררסי5ריס
 6ין 6ז יסר56יח סמי' סי' פ ונוגו סג0 עוההגוץ

 ור6י עכו"ס וסמ" כית נויון 6נ5 נוכרמסס
 סן כ5ג ערוח נחורח 6יט רעגו"ס גיון ג6מגח6יגס
 רק לעווח כסר מס"ח ועט"ס 5רפת מכמי וועת6מח
 ינמוח כו6מר סו6 ונר פיסס 6סר משס פס~0וורנק
 מס"ה רמ( מקוס נסוס מ$יגו רל6 ("ל וועחס קכ"6וף

 רסיכי ("3 ס"ל ומס"ס פסו5יס וס6ר כקרוניס 6וחס3פסול
 ומס"כ ס0ווחייסו מקנ5יגן מסקרי ר65 5מימרר6יכ6
 כסריס נערכ6וחיכס סעו5יס רסערוח י' כניעין6מריק
 נניעין סס $רפח מכמי ורעח עכו"ס סמוחמיסן6ע"פ
 מכימגי ל* 6מ6י ו6סרן מסס 61"ח 1("ל נמררכי ע"ניי
 מס"ח פסולין 6יגן רע"כ וי"5 גפסייסו מרעי 65 ור6י60
 גפסייכו מרעי ר65 נסו יועי וסגי ג(5גיס ססן מעעס656

 6ומר סי' ("5 יקר רניגו ומורי סמכמס מס'מסימגי
 כו6יח6 לסעיו כסריס סקרגיס ס6יגן סמומזקיסרע"כ
 ו6סק מסס 6נ5 וכו' סש5יס ססערוח כ3 וגיעיןפ"ק
 ע"כ 5סכסיר ג"5 6ין ע5יסן כחנ וסמררכי פסו5יןמס"ח
 נסגס ועיק סחוס' נפי' סס סיף מסר"ס ועייןע"ס
 %קסוח סרנס וכנר סכי קיי"5 ל6 6גן מ"מ נר6"ס.סס

 סרסנ"6 וכן נרורוח נר6יוח ע"מ סי' נחסנ"ןע5יסס
 סס. ר6ורייח6 רפסו5ין ס"5 קי"מנחסו'

 סס סכחנו ע"6 ע"ו ננ"ק מגמ' ו6י' 630חי נעגייואני
 ונגי מורין נגי עריס וע"פ נמסגס ס6מרו6מס

 למשעי נריח נגי ענריס למשטי מורין נגי ו6מרונריח
 ימס ל1 ר6ין מסוס ענר 6סמעיק ר6י תריכ6עט"ס
 6סמעיגן ו6י 5ויכ6 % 6ימ6 ימס לי' ו6יח גכרי6נל
 6ימ6 נמ$וח וסייך ענו 6נ5 נמ$וח סייך רל6גכרי
 סכ6 ר$ריך כ6 סמסגיוח נפי' סרמנ"ס ופי' $ריכ656

 ס65 כרי כו5ס סחורס מנכ5 יוחר עווח סגי5מעועי
 מס ו5מיעוע מ6וריסס 3רונ 05ק5 סרעח ע5יעלס
 מ0ר6"י סכרימ וכן כסריס. ערוח ע3יסס סיסייסיזרמן
 וכנר גזקין מס' פ"מ סרמנ"ס מרנרי סג"נ סי'נח"כ
 כן מפורס ססרי כן 5סכרימ ליי 5מ0 ניס"ס עליוחמס
 רסר"6 כחנ סס ו0ו6"ס ע"ס נפס"מ סרמנ"סנרנרי
 5גיזק סיסח5ס כרי 6רס 5כ5 לס6מין ר6וי )צ(יןלעגין
 6פי' ו6סמעיגן ר"י נסס גחנ ס"ס סי' ונעור גזקוומי
 נעווח 656 וגין 6ין יסר36 נס5 סגנמ עכו"ס סלנסור
 סכ6ריך מס מ"6 סי' פ"6 נ"ק יס"ס ועייןכסריס
 עוחת ע"פ וגין סנריגיסס 6ף רכייגו ופי' 3סקסוח0ונס
 ועיין עקס. נכסריס 6ל6 רגין 6ין לפגיגו כסנ6יןיכו"ס
 פסו5 מו6ורייח6 ועכו"ס נצמ' גר6ס עכ"פ ססראן

 ים" סה6 5ק תיק נליח נגי ו6יגס נית%שו
לווגחס.

 גפרס ונחמ5ס 5סיחיו6 עעמיס גמס 5חחהמגלע"ך
 פסום זס האס וט' מי' ג6מגח סגמ'ונרי

 וגחטרנו 6מו נניח גסיס ג' כסי5וו מיירי סכיוע"כ
 6מח סיחכ וסמי' ס6מסוח 6וחן סר6ו קורס ימרסו5רוח
 3סנשך 6ג1 $ריכין ממי65 ס~רוח סגחטרנו וכיתלגולס

 קורס ס6מסוח 6וחן סר6ו מיירי ר6י 3סכירס6סיכגוחס
 לכל מיי סי' 06 וכן נגיסס ע5 ג6מגיס ור6יסערוח
 על מעירס 6מח וכ5 סו5רוח גחערנו 631 ו6מח6מח
 נרנר מסס סוס 6ין גמי זס סו6 כי ססו3ירססולר
 4זמס ר6ונן 6סח ס0ולרס סמי' כי פמר חיחירמסיכי
 סונלחו סרעח 6ין ז0 רכר 6יפכ6 16 סמעון ו5רלע$מ0
 ממגס ססולירס וסולר 6מ(ק0 מונ~ויגן ונור6י כן5ומר
 ג6מר 06 ו6סי' נלי וכן נסמעון וכן סו6 סנירססו6
 סמעה 6סח סל רסמי' 5ן לימ6 מ6ן %מ5יפוסרו$ס
 נעלמ6 מלח6 ג5וי 6ל6 (ס ו6ין פי ס3 16 ל0חסכיס
 6מח וכל ילריס וג' מיוח וג' יו5רוח חלח6 לן ר6יחכיון
 ססולר 6מ(קחו 6מו כל מוקמיגן מסן 6מח סולירסמסס
 סי' מ"6 חסנ"ן ועיין ססולירס מ6סכ סו6סנירס
 ע"ט לג5ויי רעניר6 5מילח6 מי5ח6 גילוי נין מילוקפ"ג
 נ6סה סממלק מס גיעין ריס פ"י ועיין סס6ריךמס

 מעפס מעוסס סיכי נין מלוק ריס ופי' % מוספרסרג6מגח
 רינור רק מעסס עוסס ל6יגס וכרומס נריקס כגקניריס
 מסימגס 6יגס ו6וינור גימ6 6י ר6פילו ופי'נעלמ6
 לרכריו ר6יוח וכני6 מסימג6 מעסס ג"כ סיסמקוס
 מיז רק סס סיי ס65 מיירי ונגמ' (ס. חלהז רמ$יגומס"ס
 רק ימו סגמחס ס0רי סילריס גחערנו 05 וגס6מח

 ו6פ"ס סמכירס נ6מר0 65מחס 5סכירן נ6חססעכסיו
 לס6מין ס65 סיי כרין רסורח 6ף רג6מגח מ("ל6מרו
 נל16 6"6 0רונ וע"פ רק סגוס נח ר6יגס כיוןלכ
 וייק6 ווו6י 6וייקגוחס וסמכיגן ("ל סר"ן סכחנ וכמוסכי
 כולן. סגחערנו 6ףספיר

 6סח 6מח ננח סילוו גסיס סממנר 5סון רייק6דדץב'
 נס"ק 5סרי6 סע"( כחנ וכן וממזר יסר56 5ויככן

 רמסכע ו5רוחיכס סגחערנו כעור סכחנ וסייגו ד("לכ'
 חערונוח סוס כ6ן 6ין ר36"כ 6ותס מכיר סוסס6ין
 5סמ" ג6מגוח חכמיס וגחגו סערוח נין סכמסכ656
 רייק6 וסע"( סעור סכחנ סרי וכו' עו5ס ערוסייגו

 ע"כ ס6ס 6וחס סר6חס קורס וז0 ~רוחהסססגחערנו
 6וחס מכיר סוס ס6ין רוק6 5סרי6 סכחנ וכריע"ס
 ר"ל 6וחס מכיר רס6י 61"5 חערונוח. כ6ן 6יןר56"כ
 רס6י 6"1 ג6מגח 6יגס סמי' גס ערוח גגר רור6יעדוח
 וסעעס מכיר סוס לסת מורס השכי ססו6 מי מיירימכיר
 וכת חערונוח ג6ן ס6ין כיון מלח6 גפי ק סויחס

 ננה סי5וו גסיס סמחכר לסון לרייק יס ונססכחנחי.



הלנרת ח"ב ששנהזמךומשנה%
 6מח כגח ממם מסשכ 6מח שח 4מו היקש
 ובכן. זב 6חר כש651

 מיגעי6 8 דיג6 6%י כל5 דמי ל6 דידו גייתךנשערמה
 חערוגות חמם %ן דל"ת זב 6מר זב וילדוכיכי

 כך וג6מח "תערג וגמס י65 כגר זב גכנס דגמזסכלל
 חדר ים ס4: גאק חו5יס גחי דגכ5 וקנלחי0מעחי
 ג' מגי6ין 6ין ומעולס לידס חדר לגמיםמיוחד
 סלידב 6חר וק גשי6וח זב ו6ין ד' וכים יחד נ'16
 16 6מן עד וממחיגוח יו0גוח כמכן סלידס קודס16

 יב6 6פ0ר 6ז סלידכ 6מר לפום מוג6וחכססן
 6י"כ גדגר )ונהב 6חד גחדר 05חיסגמ5י6וח
 ד6הה 6"נ 6פ" 656 כל5 ח0ם 6ין כס"נ 61"כל41ק(
 וד6י דס6 כיק דמי ל6 לעג"ד ככי 6סי' ב6 כינ%י6וח
 0ס י0גס ונס רופ6 סיעו לענמכ חי' % ים 06כדכל

 60 ס"ד מקנל רוס6 וכ5 מטםלוח 6חיוחכמכ

 כלידס ג0עח 6ז מחערגין 6יגס ה:"דוח כ06סמן
 1ל6חר לר6וחו ל6מו סו5ד מר6ין כ5ידס 6חר וחיכףכ5וס

 56נעוח כטגעח נכ"ח גכמכ עו0ין 6וחו0ר6חכ

 ח"ין ונס 6חח עגל6 על סו5ד ורנ5י ס6ס ידימן
 0כחג וכמו סילד 0ס עס טנעת סי5ד ליד6

 סמי5דח וחקח יד ויחן ג5דחס ויכי 5דנר ורמז נזסבדר"נ
 ג"ג ירום5מי ועיין ר06גס י65 זכ ל6מר 0גי ידו ע5וחק0ר
 מ0ס סו5ד מו5י6ין 6ין כ"ז כ6ס ר6חס 650 ועד כ"6ס"נ

 מיוחד. נחדר כו5דוח 60ר נין סו5ד גוחגיסו6ח"כ
 כלל תיהום נית  שן ולית  לוין 5ט"ו זכיגוךשעתה

 עדיין 6מגס לידחן ג0עח חערוגוח מ0וסלחסוס
 60ר גחוך כו5ד 0מו5י6יס 65חר חוגחגו ידי י65גול6

 כ5 6וחס כמ0רחוח סן ג0יס ג' 16 6' וכחסולדוח
 זס עס זב כולדוח 0יערנו 6יס0ר גוו6י וסס0גער.
 ג0גע 6י 6מגס עי מעיד ומ6ן ג4ם זס 0ל 6חויחגו
 0קודס כחנחי 0כגר כיון לעג"ד מידי ק0ס 65זס

 6וחו מגי6ין 6ח"כ ונס 65מו 6וחו מב6ין כ"דסו65ח
 וד6י וסן ו5דוחיסן מכירוח סן 6"כ לסגיק יוסגכ5

 סם"נ כחג וכן בממימגי, כחי' גנד ו6פי' עליסןג6מגוח
 "דוחיכן מכירוח ו6יגן 0י5דו ג0יס 0חי ח"ללסדי6
 מכימגכ בחי' מכירוח כם6יגן דוק6 ומ0מע ג6מגחכחי'
 כ0כו6 ס6נ וכן כ' ס"ק כג"5 6"ע סם"ז כחגוכן

 לכחוס' ס"ל ממזר 16 גכור נגי זס גגו ע5 לומרג6מן
 מילס סל' סנכ"נ כחג וכן מ"ז ויגמוח ע"דקידו0ין
 דסחורס כיון מכחיסחו כם06חו 6סי' דג6מן עריוחוכל'
 6למגס ס' ז"ל סריטנ"6 כחג וכן לסכיר ר0וח 15גחגס
 סרמג"ס דעח לכ6ורכ גר6ס וכן סגמוק"י סגי6ולכ"נ
 ד6מס ס0וע זכ ועכ"ס כ"ע סי' ד' סי' 6"עעיין

 חי'. גנד 6פי'ג6מגח
  5עג"ו. וגהס כ"6 סי' ח"נ כמכויע גשוורשיתי

 0גולד 6חד לחכס גם56כ 0כחג סרגס.חמוסיס
 ולמדו ונד* וסרגסו מי% לגריח 6גיו וככגיסו גן6

 כמרוח גחזקח 0גכ 6רגעיס גן 0גע0ס עד וכו'חורס

 ושחהו גט 6עו פפ6ני 6טויס נשי סקן 6מושמשכ
 דל6 4מקסות ב6ליך ז"5 ובוי6'ז 0מסעק 6טדסמכס
 6ל6 סגגיס גין חיגוק 5סר0 6ין סלכן ח"5מבימן
 ככמ חמגגיס רגן ג"ת 0ל חיטקוח ככן קיח נדולחיטק
 מבו6 מפגי ממגרו קהק 0גר6ס )ער לך וים קעגיסכן

 נד" וסו6 וג6גליו כטסונת
 6מריגן וגכב"נ גסגיס ממגו

 מסס קטן ססו6 עליו מוחזקק ססייגו ו6עפ"ימסינק
 ולבכחי0 גכור לעסוחו ג6מן מבו6 יבודס ר6מר

 גן וו"י 0מו6ל רגיגו סמפר0יס כל סירסו כךכמהזקס
 %כחי0 ג6נק 0סו6 ז"ל סססרדי 0למכ ווניגומינ0
 סקטן 0ישסב גרור דגר על 6גל מוחזקין 0סייגובמצץ:
 כך. מפ" מבס 6חד 6ין ממתר ממגו המנדולגכור

 6חד ד6ין 0כחג ז"ל סמכריע רגיגו על חממהשני
 סקיק סגכול 0יעסב מפ" סמפרסיסמן

 ח"ל %די6 כן כחגו ובחוס' בנס"נ ססרי ממצממט וסנד"
 ג6מן 6יגו ממזר זס גגי ב6ומר עריוח ס' סוףבנס"נ

 ד6מר סיכי סג"מ ג6מן ד6מר כר"י סלכס קיי"5 גמידכי
 דזוסר ע5 דק6מר דכיק סו6 גטר סגגיס גין חיגוקעל

 גטר על רחמג6 דבימגי' מנו גכור ס6י ו6מרמנדול
 סוי דממי65 65חריס יכירגו יכיר ו6מניק יכירדכחיג
 כחג ח"ד כ"נ גחי' ירוחס ורגיגו ע"0. וכו' מגמרנדו5
 ג6מן ונס חלוגס וגן נרו0ס גן גגי זס לומר ס6גג6מן
 6ס 6מו 0נמעי עגור על ו6פעו מסתר זס גגי*מר
 ד6יגו נדו*ת סלכוח גע5 וכחג וכו' 6ומריס0גיבס
 גסכיר6 דוק6 656 ממזר 0סו6 לומר גגו ע5ג6מן
 עיקר ור06ק מסתר ו0סו6 גכור 0סו6 60ומרדגכור
 געגין מסר0 ז"5 0סו6 וגר6ס *מר. ג6מן עגיןדגכל
 סו6 ר~גטר 0זס גפירו0 6ומר ססו6 רגיגו דגרי6חר
 דעח כן גר6ס ו6ין מסתר וסכו6 0כחג וכמומסתר
 ז"ל רגיגו ל0ת כן מ0מע ל6 ונס רגיגו גפ"סחוס'
 סנד" כוי דממיל6 לק 0גר6ס עריוחגס'

 ו6יגו ממזר
 לכדי6 ממזר 0סו6 לומר סגכור על 6ס" זכ לפיג6מן
 0וג י"ד. סי' מס6דשוו6ס מכר"ס ח0ו' ועיין51"ע.

 סי' חס"ד ועיין ע5יו ז"5 ס6חרוגיס סקמו דכגרר6יחי
 סר0ג"6 חמו' ועיין כ"ט ס' נ' סי' וגס6"ערס"ז

 ע"6 וח"ס קכ"ח סי' ורע"6 מ"נ סי' וחו"י חר"יסי

 ודו"ק. י"נסי'

 סחכירגס ל6מ1חיסס גנמ' נס 6מייגו י65 יס6 ליייונתזור
 1ל6 6חח גנח 0ילדו מיירי דבחס מ0וס סייגו6וחס

 ע"כ ו5כן 0כחגחי וכמו סחערוגוח קודס ס~דוחככירו
 חיכף 0מר6ין כיק גדידן מ60"כ 6ח" לסמוך5ריך
 6ף מיחו0 גיח כ6ן 6ין ממיל6 סולד ל6ס סלידס6חר

 סילדיס. 60ר גין 6וחו מגיחין650ח"ג
 לסלסחן 6חד רופ6 וק סוי דל6 סי% ד6סי' %ע"דעךך

 חיחי דמסיכי לכחחלס לח%י חיי0יגן ל66פ"ב
 גמע0ס מיירי וגנמ' לזס 4: 0ל 6ת 0יח5יף כןלומר

 וגנמ' כ"דוח 0יחליף לזס חיי0יק ל6 לכחחלס 6גלססי'



5חהלבית ח"ב התשברןמרומשנה

 סילרו ניגמות ס6מרו כבמ 6פל נניה מס" ג6אןמיה
 6נל סגתסדנו 6מר 6אן נ6הס 16 וכוומסגפשרס
נור6י

 לכתמ~
 ר6מוחיסן רגימ6 ועור 6ס, מיימיק ל6

 ~פפי. יגימוס65
 ס"ט סי' ניו"ו וסגס סג"5 5סיתו6 סניף פע"ועדך

 ננית סמממם דעכו"ס קיי"ל נסר מלימתפני
 06 סוימו 06 יווע ו6ין לקורכ כגמר וגחןימר6ל
 וסו6 רנריו על סומכין יסר5ל מגסנ סעכו"סיורע
 ופי' ססמ"נ רעת וסו6 ונכגס יו65 יסר6ל סססיסי'

 יכורס וניר סעכו"ס רמירחת מסוס סעעססמפרסיס
 ווק6 "16 א"ו 6ו"כ מ5סק סני6 מ"6 ס"קנפיס"6
 סעכו"ס 06 עט"ס ס6ר ס"כ 6ל6 ססמס 16ענו
 גו"נ ועיין סקלקל מס ליסר6ל לפרוע 5ריך סיסי'מפמר
 כיק סכ6 61"כ י"ז סי' ונתגייג6 ל"6 סי'6כ"ע
 מירתת ור6י סתיס 16 גסיס נ' ס6ר ובס סססס6סה
 מסן, 6חת 16 כולס יר6ו סמ6 חלוף לטסותסעכו"ס
 סרי"ף סכתנ וכמו מררנגן רק רחי' רסימגותסוכיון
 מררכי ועיין מסימן הסכו"ס בס נס6 6פסר 4"כז"ל
 ויס מ"ז סי' ח"6 וררנ"ז ע"ע סי' ותס"ר ני5סרים

 גפסי' ל6סתמועי %י ילריס נ' ר6יכ6 כיון זסלרמות
 ל5רפו. 6פסר לסגיף מ"מ סעעס~ומר
 6ינר6 לילך ס6סור ול6ו 6גי 6ומר לוין סזכיגודכיח

 רכל כיון לירתן נסעת לניס"ח לילך חיונריס
 חלוקיס יסגס ו6ח"כ לירתן נסעת סן סכגס נחצ(תסגסיס
 ו6פיי סכל לסס סתירו לירתן ונסעת יוס ול' לז' נ'נין
 מזומגיס רננס"ח וירוע סכל רוחס גפס פישחושפק
 לירי תנ6 חלילס 06 וסרופ6יס סרפו6ס כלי מיגיכל

 ויס נלע"ז( )ק6מפליק56יע נלירס תסנוכת סוס 16סכגס
 רס עירויי ובס נלע"ז( )6קס6זסין חומ5ס זך 6וירלסס

 ונ6מת ננית ם6"6 מס נלע"ז( ער6גספיוזסען)נל6ע
 נסגיס לירתן נסעת מתו גסיס כמס רעו עליויניר

 וכיון לסער ס6ין ער ממס סגתמעע ועכסיוקרמוגיות
 נסניל נניתס לילר 6סס סוס לסכן 6סור לפע"רסכן
 יסיו לעסות סנירס מס כל יעסו ל6 06 ו6פסראם

 06 נגפססמתחייכיס
 חלי~

 ר"ל 6וגס סוס לה י6רע
 ממעסיס יורע ו6גי הוי ספק עכ"פ ור6י זס ס6יןו6ף
 סמ"נ סי' יו"ר 6נג"ז נסס סני6 סכת"ס ו6ףכ156
 6ין סכ6 מ"מ מפק"ג עריף סעכו"ס נין עמוערחסס
 ליקח לסס 6פסר 06 נרס כגלע"ר. וכמ"ם חסםסוס
 יעסו מס 6מגס עונ מס סתורס סומר ימר6לרופ6
 נגי גני6יס 6יגס 06 יסר6ל לנית לסס וסגחסעגייס
 ססבי6ות. מן י5ילגו וססי"ח כסגני6יס

 כבסימן
 ק5ת לס6ריך 6מרתי ערנין עלי כסוו"ב סונויישי

 סכתנ סר"ן רנרי נעיקר וזס לק5ר ס6מרוכמקוס

 תחום מס6פהס כ"מ ו6מריגן רנק וסיטגיס ו6ע"נח"ל
 5ס6מין סר6וי נענין כשסונר סייגו סגיס כ6ן סריע"4
 סמי' 6ין סכ6 6נל פלויי ועניו6 נמילם6 ע"6נו

 ומסמע וט' סכי נל6ו 6"6 סרונ מעל מסגי 6ל6ג6מגת
 וכן מס"ה מסימגס 6סס 6פי' מסימן סע"6רנרנר
 מסימן ע"6 לגפי רעניר6 נמילת6 ררוק6 רס"למסמע
 נרנר מולק סוס נלי נפסיעות סר"ן ונרי סני6וכת"ס
 ז"נ סר6סאיס מחלוקח סו6 ז0 רנרונ6מת
 6פ" נגמר' ס6מרו 6ה6 ג"ע רי פ"ר עירוניןדיודם'

 תחוס כ6ן ער לומר נ6מגיס ספחס 6פי'ענר
 וכתנו ~סקל 6ל6 לסחמיר נרנר מכמיס 6מרו סל6מנת

 ו6ע"נ מסימגי ל6 ר6וריית6 סוי ר6י מסמעכאהוס'
 ענעל נסחיעס 5גסיס סמ6מיגיס יוס נכלרמססיס
 תחומין 6נל קורס נירס רסוס מסוס סייגו חלסולתרוס
 כתנ י"ח וף נת"ס ז"ל וסרסנ"6 נידס, הוי ל6כלל
 רעירונין סך לו וסוקסס מהימגי, גסיס ו6וריית6וכל
 6מרו סל6 ג6מגיס ספחס 6פי' ענר 6פי' תגן וס6וז"ל

 ר6וריית6 סוי 6י 6למ6 ררנגן סן ססתחומין וכו'מכמיס
 תחומין סמרירת עסמ6 סייגו רסתס סי6 65 מסימגיל6

 סוי ו6ילו וסנלעס וסיפוע נקירור לרקרק נקי6ין5ריכס
 ועטן מררו סן 6ף ררילמ6 מסימגי ל6 ר6וריית6תחומין

 נר6וריית6 6סי' נעלמ6 ה6 נקי ס6יגו מי מורר סר6ו16
 רסהי6 ז"ל סרמנ"ן נסס כתנ ז"ל וסר6"ס ע"כמסימגי
 מרנס 6חר ער רקתגי סמיך ו6רים6 6יירינסכחסס
 נסכחסס רע"6 ו6ע"ג למרנס סומעיס ממעעוע"6
 מרנין 6פי' פי' וכו' ספחס ו6פי' ענר 6פי' קתגיוסלס

 חכמיס 6מרו ל6 סממעע כסר ע"6 נסכחסתנתחומין
 ע"ס. וכו' לסק5 6ל6 5סחמירכרנר

 לס וסעיר ע"6 63 כתנ גירוסין מס' פי"ניףטימב"ם
 לסבלחה עסוי ססרנר פיו על תגס6 נעלססמת

 מסוס רוש יג6מן ז"ל מרנריו מסמע ולכ6ורהעכ"ל
 מס נרור ל6 עריין ולכ6ווכ לבלויי ועניו6 מילת6וסוי
 נתסנ"ן ור6יתי ר6וריית6 16 מררנגן סוי זס 6יס"ל
 סרמנ"ס סגתן וכיון ח"ל רנריו כתוך פ"ב תסו'ח"6
 לבלויי רעניר6 מילת6 מסוס ע"6 סג6מגות נסיקרטעס
 נאם קסיית6 למקסי לחזור 5ריך 6יגו 6יגסי מסקריל6
 כתכ וסרמ"ך ע"כ. מר6וריית6 רסוי רס"ל פי'ע"כ
 ג6מן ס6יגו כתנ מה"ע רנפ"ס סותריס סרמנ"סררנרי
 סמיסנ. מה הג"ל תסנ"ן ועיין סופריס מרנרי6ל6

 נערות מירות 6רנע 1ז"ל כתנ רכתונות פ"נוסס"ג
 סגפס 6ת להרוב ו6פי' ככ"מ ג6מגיס עריס נ'כי5ר
 סוחזק םל6 ונרנר נלנר נ6יסורין 6ל6 ג6מן 6יגועיי6
 נרנר 6נל לסיתר נין ל6יסור נין ג6נק סו6 6יסורנו

 66"כ מחזקתן לסו5י6 ג6מן 6יגו 6יסור נוסהוחזק
 נסמותיו ולסחוע פירותיו לעסר כבון נירו תלויסהיתר
 נין לסיתר נין ג6מגק וסנר 6סס ג6נק סע"6וכ"מ
 6ותו ומלין נסנת גולר פל1גי לומר ער ג6מןל6יסור



הלכהז ח"ב התשבהזשיומשנה0ז'
 רי6"ז. מרגרי עשכ 6יי גפ%6ר סמנו6ר כמו פעעל

 ס6מרו מכ ם6לת ח"ל כתג ג"ד כד' כל"ןוגתסוכת
 *מר טגתס 06 ג6יסורין %מן 6מר שד ז"לרגהתיע
 זס דגר פסוגס ג6"ר. גמו תורכ ג6יסורי נ6קמע*6
 ג6מן ע"6 ג( )וף ניעין גרים 6מרו מהוי כו6פשע

 גרים גמי וכן כי6 תורכ 6יסות ו6יסור 6ע*נ63יסורק
 ג6מן דע"6 6מרען גיגמות פ"מ( )רף רככ כ6סכפרק

 6יסורי סכולן 6ע"ס תעגמות עגל כקרם נגי63יסורק
 עכ"ל. כןפהןכ
 כוי לע"ס 6סס דעדות כתוס' ועח ל כויוערזון

 וכרי6"ז והר6"כ וכרסג"6 כרמ3"ן ורעתררגגן

 לן גרורס ל6 לכ6ורה כרמג"ס ורעת ר6וריית6דכוי
 וז"5 סכח3 כי"ז מ6"3 פמ"י 6פריס גממנכור6יתי
 כלן כספקות םל ו6יסור כו6יל ער וט' כרמג"סכת3

 רוק6 גר6ס נ"3 ע"כ גס3וי' כקלו לפי' סוסריסמזגרי

 נ6מגיס וספמס ע3ר 6ין 6יסור גם6ר 36ל סגויכנ3י
 כת3 ס"6 סוטכ וג"ס רנ6מנין כת3 כרסג"66גל

 ס6מינכ והתורה כו6ע ג6מניס וספמכ ע3ר 6סי'רגינו
 ע"ם וכו' לר3ר רבליס ר6יכ6 כחס רם6ני וגר6כע"6

 כרעח סרמ3"ס גר3רי פיי דל6 ז"ל מרגריוומסמע
 ז"5 כחוס' כרעח ס"ל יסרמ3"ס וס"ל ז"לסתסג"ן

 כג"ל. כתם3"ן ר3רי מיני' געלמכוגממכת"כ
 כג"ל המ"6 ר3רי ססגי6 6' סי' 6מת נר3רי1ף84'רזי

 לרגר ור6יה כלל ר3ריו גר6ין ו6ין עליווכחג

 מקומוח גסני וז"ל כח3 כ"3 ערוח נה' כלמנ"ס0)צי
 סמריס מי חסתס םל6 גסוטס ע"6 תורככ6מינס
 6סה גערות מר3ריכס וכן תערף םל6 ערופסוגעגלכ
 מון מועיליס כן כמו ופסול 6סה מועיל סע"6וכ"מ
 כסר נער 6ל6 סנועס ממיינין ס6ין סגועס םלמע"6
 ס3ועס מרין סמון מל6 3רור סרמ3"ס ספחי כריוגו'
 נפל6יס ז"ל ור3ריו נ6)עיס וע3ר 6סס מכימן סע"6כ"מ
 36על לכקסוח מוכרמין 6ין לעג"ר ור3ריו ע"כ.ממגי
 ז"ל מ"6 לגעל ר6י' ים עור מכ6ן ר6ררגס ז"למ"6
 ז"ל סרמ"ך סכתג וכמו מרר3נן רק כוכ 6ססרערות
 56ה רערוח רס"ל גר6ס 6ל1 כרמ3"ס רמרגרילכרי6

 מקומוח נסני סכי יפרם ז"ל וכו6 מררנגן רקכוי
 מרר3גן כוי 6סס וערות תורם מרין חה תורר.כ6מיגכ
 גמי כייגו מועיליס גמי וססול 6סה מועיל סע"6וכ"מ
 6סס וערוח ססייס כייגו ק6י רסייס ו6מהמררגגן
 3ס"ב סכ"מ מר3רי סס גר6ס וכן 6ל1 וכן ררגנןכוי
 מסי6ין לסיוח ססומ(קו תגן קכ"3 יגמוח מנמ'ס5יין
 ורו"ק מר6ורייח6 נ6מגיס ססס ליין 1ל6 וכו' ע"6ע"ס
 ס" ל6 61"כ כג"ל 3חס3"ן כרמ"ך רעת כו6ו4סו
 וגר6כ ולע"ב ז"ל 6ממ"6 מרורות למסוך ז"ל לכנ6וןל1

 ז"ל. כתס3"ן רגרי 6יסחמיעתי' מורסי' 6בגרנ"ג
 סס לרני סכתנ קנ"מ סי' סוינ"ם נונוי י6יתישוב

 כמו סו6 ססרין 3רור לי גר6ס וז"ל ס*יעוג

 סכ% 6עא ש"ח 6מכ נשוה %ק ע% %ק%שא
 רייקה ר6יסי ומסוס מיינק 6א לכנ*ח כעמהונו
 3נמ' סמכו6ר %ש גמהפס עליכ מכממילו מומרומתוך
 ורו"ק.ועיי"ם
 ח"ל סכת3 י"ט סי' מ"נ סמגריעגספרדר%יתי

 גר דרג6 לקמי ר6ת6 ככו6 יא גס'נרסיק
 יסכ וכו' גכור סהו6 כזס 6גי מומצן 6מר מגןרג
 מכמי סירסו וכך עמו 6מר עור מס" זטק"ל ר'פ"

 גגטר ג6מן רע"6 תליח6ה גמכ' סכח3חי ומכמגיע6
 נ3י ע"ג ל"ט גיגמות ד6מריגן ממ6י ר6י'וכג6חי
 רנלויי מסוס וקרוג 6סכ ע"י ו6פי' ו6סחמורעיגסוי3ס

 6מריגן ג6יסור6 ררוק6 ר6י' 6יגס כו6 געלמ6מילח6
 ז"ל ר"מ סכחג ומה סכרי חרי געיגן גממונ6 36לככי
 לקמן חנן רס6 ג"ל 6יגו 3גכור כסר ער מפי ערוקי"ל
 ומוקמיגן ג6מן 6ינו 6מי זה כ6ומר ע"6 קל"רגפירקין

 רלעגין ס"מ יורעיס 6גו 6ין 6מיס רק6מרי נבמ'לכ
 געלי מח ם6מרס וכ6סכ וכו' עריס סני געינןממונ6
 על פמלכ נכנסין כ6מיס 6ין נעלכ מת ס6מר ע"166

 נ6מן ע"6 ו6ין געינן עריס סגי נכור גבני כ"נפיכס
 6מר יומסין י' גפ' 6מרינן וככי לגרו 36יו כ"6ע5יו
 כל פי' וט' מי' סן 61ל1 כגכור על נ6מניס ב'ר"ג
 וכתיג לעולס 36יו למולו 36יו 3יר מסרתו םל6זמן
 6גל עליו ג6מנין סלסה 6ל1 ורוק6 וכו' יכירנויכיר

 63מח וכו6 ע"כ. סהרי תרי ר6יכ6 ער ל6 6מרינ6מירי
 כו6 סמכריע ד3על כירוע לעיל סה63תי הם"נרעת

 3מה גטעכ םל6 כרי ז"ל ר3ריו וכ63תי ז"לכרי6"ז
 נ6מגין וענר 6סס ג6מן סע"6 וכ"מ ז"ל הם"בסכח3
 לכרי6 מס' כמכריע רגס' ממונוח לענין ר6פי'ונימ6
 מסימני. ל6 ממונוחרלעגין
 נסוף סכחנ ז"ל כומנ"ס יעח כן א נס%6טנם

 מכמיס ססתירו נעינך יקסס 6ל מה"בפי"ב
 16 ספמה 16 ע3ר 16 6סה גערות כממורהכערוה
 סחורס כקפירה םל6 וכו' חומו לפי המסימעכו"ס
 3ר3ר 6ל6 כערוח מספטי וס6ר עריס סני סערתעל
 כעריס מפי 6ל6 3וריו על לעמור יכול 6תסס6ין

 הלוס זס 16 זס 6ח הרב סזס סהעירו כבוןו3ערוחן
 מסי םל6 3וריו על לעמור ס6יפסר ר3ר 36ל זס6ח
 כבת 6מת כר3ר 6ין 6ס לססמט יכול סער ו6יןכער
 סר3ר עליו חורס סקפירה ל6 פלוני סמת ססעיר4מ

 מדגרי וגר6כ וכו' 3סקר כער גו סיעיר הו6רמוק
 רכוי סיכי ג6מגיס לעולס זס רמטעס ז"להרמ3"ס
 רעחו ז"ל חס3"ן ועיין ממק לענין ו6סילו על"במילח6
 הר36י"ס כח3 וכן ונמלה כחו3ה לענין סרמנ"ס כרעתגזכ

 רע3יר6 3מלח6 מסקרי רל6 מסוס טעס סבמי"יכ3י6ו
 רר3נן 6סס רערות כח3 סס הלמ"מ )וסנה ע"סלבלויי
 סממ"6 לרעת ר6י' נמי סי' מכ6ן ולכ6ורס הרמ3"סלרעח
 ורו"ק(. גזס כרניס ל6 ר"6 וסממ3רז"ל



הלכת ח"ב התששה(פךומשנה
 ו4סם כד4יט ךטם  תס טגפנ מ, מעושיתי

 6ט0 סכתונ ד0טוט מסוס ענ6 נכלג6מנה
 לעו דף ססיקדסין פסולי פי סכחנ סס0 ור6"מו65ים
 ממליו גסל זם סמוס סנכור על למעיד כגצרסד2שם
 סד"6 וכחנ 0ע"ו ס"נ נכורוח נס' סומנ"ס ססקתן
 מסונ סזס ז"5 ל0ר6"ט ס"ל דכצי 8מי דלפ, 3(ףזא5
 עעמ6 דליש ו6ע"נ ג6מגח 0יחס ס6ט0 חורסכםל
 ס6נ" ש אק ועיק עאנדניד0

 נסר6"ט נס"ד
 זם. סיסך דכחנ שרסד"ס נססז"ל

 רק 6סס דג6מגוח סחוס' סיטח נידגו עלחסובועתה
 סממק6 סי' לסי סרמנ"ס דעח סי6 וכןמדרנגן

 סרסנ"6 ודעח כמס הצד נחסנ"ן ו0טו56 מסגסוסלמס
 דג6מגח סחסנ"ן לדעח וסרמנ"ס וסרי6"זוסרמנ"ן
 0רי6"ז ודטח 65 16 מדע5"ג נין וממלקיןמד6ורייח6

 סס עוד וכג"5. ממון לטגין 651 מסי0גס ג6יסוריןדרק
 ס"ג סוף סגמי"י סגי6ס ניגמוח ז"5 0רי"ף דעח5ן

 165 דס6סס מסוס 6ס0 לעדוח 6ס0 דג6מגחדס6
 מילח6 656 6מגגוג6 651 מכאמיד6 ד6יסור66מילח6
 גיסו וס6 פלן גגר6 גימו דסדין מגלי דק6 סו6נעלמ6
 ז"5 לדגריו נ6מח ומסש ע"ס וכו' פלגיח66יחח6
 66יסור6 טדוחס סוי 6ילו לסעיד כ55 ג6מגחד6יגס
 ודו"ק.ע"ס

 כיק ססקסס ז"5 סנ"ס קוסיח סקטכ וד6יךלמ!"ז
 ג6מגח מי' דמס"0 5י למס 6"כ ג6מגחד6סס

 ג6מגח גמי 6פסר סוי 6פי' 60 6מר גטגין ד6"6מסוס
 דס"5 5"5 6ע"כ מזקס כ6ן ד6ין כיון ג6מגחדמדיג6
 ג6מגח 6יגס ו6סכ ג6מגח 6יגס כס"ג ד6סי' ז"5לסר"ן

 דטניד6 נמילח6 רק מזקס דליכ6 סיכ6 6פי'מד6ורייח6
 ז"5 כד"6 סכחנ מכ קסס ומכ6ן הנ"ס, וכחירוןלנלויי
 גיטין ז"5 סרמג"ן ע5 סחש ז"5 סר"ן ומדגרי ח"5סס
 נטדוח מוחר סו6 דס6יך דנריו גחנררו ס65 וכחנס"ד
 מסגיס סמוח סגטרוס דגר ו6ין סגערוס דגר סו"5ע"6
 דע"6 סדעחו ג"כ למוגו 6יסור6 6חמזיק ל6ו6פי'
 ~קסוח סו"5 ד56"ס 6ס0 6פיי חורם ס5 נ6יסוריןג6נק
 6ל6 ג6מגח 6סס 6ין 650 כ6יסורין מסוכ ז0ו6פ"
 סכי מסמע 65 לכ6ורס ומכ6ן ע"ס וכוי דרנגןנ6יסור
 סר"ן ומ"ס נד"ס סס סנ"ט סכחנ מס קסס גסוי"5
 60 ג6מגח 6יגס סי6 5מס קסס וכו' ג6)ק 6יגוע"6
 ג6נק סיחר ומזקח 6יסור מצ4ז 15 ס6ין דנרקיי"5
 ס6גי 6סס דס"ל ו6יפסר קג"ז סי' ניו"ד כמ"סע"6
 נמילח6 6א מזקס 15 ד6ק נדנר 6סי' ג6מגחו6יגס
 ז"5 קוסיחו לסגין זכיחי 65 ולעג"ד 0ג"5 61"ידע5"ג
 6ס0 ד6ין נס6 סחוס' כדעח ס"5 ס0ר"ן 6יפסרס0רי
 דעניד6 כיון דג6מגח מווכ דע5"ג נמילח6 רקג6מגח
 וי"נ מסקרי 65 ממי65לנלויי
 ד6יגס דס"ל נמידוסיו 0ר"ן נדגרי מפורס מ65חישוב

 סמדיר ס' מכחונוח ור6יחו נ6יסוריןג6מגח

 4ש יע 8א יוע וא 6י שטר שיגו 8פטאוש
 פא ינמה מו6שהק 8סינן נמי שנו על0שסצן
 ג6נע ט"6 6ל68 ענו מפי טסי6ק למיוח סומצץמתגי'

 שממס הצנד 6ס0 6יסור6 ו6חמזק ו6ע"ג יכו'מג*
 ע"ס. קכ"ז כ55 גנמר נכסף דגריוסונ6ו
 דשטנוח סל"ן דכחכ דס6 ז"ל 0פ"י סכחנ מסנם

 8סימג6 דוו6י ק6מר מד"ת או מדת6 0165מ"
 ע"6 לס6מק ט65 ניומסין מעלס עסו ד6ס"ס6ל6
 ע'6 מס6ר יוחר למי' ל60מין ל0 סי' 65 61"כוכו'
 נענין 6"6 רונ דע"פ מסוס % מעלס עסו ל6וסכ6
 נ6מגח 0סונ" סס יסרגס דס6יך 5"גנ לעג"ד דנריו6מר
 נ6ס0 ו0ייגו סגי ע6 וזס ר6סון י65 ז0 ~מרפי0
 יומסין סיו ל6 וכחס שמל0 נכור ו0ו6 ח6ומיססילדס
 יסול למי וק וסימגוח6 גיגסו מיומסין וחרוייסוכ%
 נ6מגח סוס סחס 61"כ סנטרס מספס ולמי סגיספי

 דג6כצח 5חג6 לססמיעגו * למס 61"כ וד6ימד6ורייח6
 סיכי מקוס דנכל דקיי"5 כיון 60 נכור ז0 לומרסמ"
 לי0ימגי סכ"ג 61"כ מסינק ע"6 6יסור6 6יחמזק651
 ג6מנח ד0מי' ל6סמעיגן 6חי רנוח6 וממי נססיעוח05
 ק6מר מד6ורייח6 0ר"ן סכחנ מסימגס 65 דסכי6"1

 וכש יומסין ולעגין נכור לעגין גיגסו סעמ6 מדדחרוייסו
 סס גופי' סר"ן מדנרי גס נססשוח ספוסקיססכחגו
 מסמע 65 דכסרוח מזר~ם דליח סיכ6 6גל נד"ססכחג
 דסיטנו0 אע"נ זו 6סס נעווח 656 סומזק ס65 וז"5סכי
 סגיס כי 0רי ע"6 חורס סס6מיגס כ"מ ו6מריגןרנגן
 דעל"נ גמילח6 ע"6 ל60מין סר6וי נעגין ססדגרסייגו
 6"6 0רונ סעל מפגי 6ל6 ג6מגח סמי' 6ק סכ66נ5
 ליכ6 דסכ6 לסדי6 סר"ן סכחנ 0רי וכו' סכינ165
 חור0 סס6מיגס כ"מ דס6י חורס דס6מיגס דיג6ס6י
 דמ0"ח כס"י 61"ג חורס ס6מיגס 65 דסכ6 סכ6 סייך65

 6"כ ניומסין עסו דמעל0 מסוס רק וסכ6 כמיסנומימג6
 וד6י ד0כ"ג ממי)ק דע"6 מיגמוח 0ר"ן מקססמ6י

 ניומסין עסו מעלס דסכ6 רק ע"6 מכמ סמי'מסימג6
 ל0זכיר ל1 סי' עכ"פ נחירגו 0ר"ן כוגח סי' חס61"ג
 דנרי לע"ד לכן מסר ועיקר מי0. ורמיזס רמזסוס
 5"ע.ספ"י
 6ס"ע מס6גז סנס"ק למרן .מייס דנרי נחסו'ךעיין

 כדעח ג"כ סכחג נ6מח וכן גד"ס נ6"דס"י
 מסוס רק ג6מגח 6יגס מי' נני דסחס 61"5 וז"5ר.פ"י
 ד6"6 ליח6 "ם לכ6ורס סס 0ר"ן מדנרי וכגר6כחקגס
 ססא נסדי' וכ"כ כלל רנגן חקגו 65 ג6מגח 6יגסוד"ח
 נני סכחנ גוס6 ז"ל סר"ן מדנרי מוכמ וכן ססז"5
 נ6מת דמס"ח ס"מ מלח6 גי%י רק סוי ד65 ג6מגחמי'

 ל60מיגס ט65 סל"ל סיומסין מעלח מסוס רקג6מגח,
 60מינו ומס סיומסין מעלח 6מוו דסס כחנמס"0
 ס"ם נדנרי ססלסל מס ע"ס וכו' חקגס מסוסלמי'

 ז"ל סקדוסיס דנריו נ6ימס לקנ5 ועליגו לטעס0נ6חי



הלכות ח"ב חתשבתזמףדמשגהש
 סכתנ מכ לעג"ד $"ע עוו כנשל $"ע לוין 06ע8ע

 יצןו ל6 כ6מגח 6יגס וו"ת 6מרת ו6י 00כגסשק
 סימנק לגצגין מ$יע 0סרי למכ למנין זכיתי ל6 כללרננן
 סכו6 ספונצ(יס לדעת פסיס 6ם6מק מנמיס0תקע
 $1"ככדרגק
 ח"ל ע"6 פ' קידו0ין 0ור גנכור ר6"מי גחניל4שושש

 סי' סמו6ל נית נס' וכוי ססצ(חם עלמלקין
 ססשס יליף ל6 למס קפס 1ל%ווס ח"ל כתגישפ
 ידעג6 ל6 עכ"ל מצ(ס גתר ד16ליגןמזס מוליןליס
 ננירור דידעיגן נמידי סייגו דסחס דמצ(ס קו0י6מ6י
 6מזר.ם ד6וקמיגן ומסיות לבסתגות ו6פמר כךססו6
 36ל נרורס ר6" נסנ6ת 06 כי גסתגס דל66מריגן
 6ותו ממזיקיס ו6גו נרור 60יגו דנר סייגו דסכ6מזרים
 קסי6 6מוית6 מילח6 דלכ6ורס 6ל6 6ומדג6 מכמכך

 דלמ6 6ניו ממגס דסכ6 למצ(ס ר6י' סגי6דנירו0למי
 נחר ד6זליגן 6ניו ממכס יליף מולין וגריס 6ניול6ו
 לק"מ ונ6מס סו6 6ניו ל6ו דלמ6 6מריגן ול6רונ6
 ד6ע"נ רונ6 נתר ד16ליק מוכמ מ"מ מצ(ס לטעסד6פי'
 6ניו דילמ6 מ"מ נגו עס כ6נ עמו גוסנ דס6נדר6יגו
 ד6זליגן ס"מ 6ל6 6סחו זיגתס דל6 ומג"ל עעסמפי'
 ל6 למוד טעמ6 ו3ס6י וכו' נעי4ת ורונ רונ6גתר

 סגולד מסעס ננווי' לסכדי לסו 6ית סימג6 ד6עוסני
 66מו סמך ו6ניו 366יו סמכיגן 6ל6 נ6מר סומלףפל6

 לס מומצ4ז כ"6 נסימן יודעת 6יגס סי6 0נסו6פסר
 ילדיס דרונ סו6 רונ מטעס ס"ע 61"ל כתמלף0ל6
 דף ינמוח נחוס' סו6 וכס"נ נ6מריס מחמלפין6יגס
 רונ6 מסעס זו ומזקס סו6 ק ס6מח י"ל ע"6מ"ז
 כלל סכימ ל6 סמיעוט דסכ6 רונ מס6ר דעדיף6ל6
 רו63 וע"פ סמזקס על תוומס 0וופין 6ין דשמרתדע

 ע"כ. וק"ל סו6 נמורס מזקס ל16 דסחס דרונ6דק6מר

 ילדיס ורו3 6רונ6 דסמכיגן כתנ גמי ז"ל דסו6 לןךקשי
 מכמ מזקס סוי חסמזקס נ6מריס מתמלפין6יגס

 סמיעוט דסכ6 רו3 מס6ר דעדיף 5ל6 סכתנ ומסרו63
 סכימ ל6 ממס דכלל כווגתו 6ין וד6י כלל 0כימל6

 דסוי כיון מ"מ סיתמלף רמוקות לפעמיס ימ65דוד6י
 וכמו רמוקוח לפעמיס סימ65 6ף דמיעוט6מיעוט6
 מיעוט6 דסוי כיון מסיני ל6 מ"מ וסמעגו מ65גו0ר6יגו
 ודו"ק.דמיעוט6
 חסונת ססני6 ו"מ סי' 6ס"ענסוסו"סךרא'תי

 נתסונחי( כן מ65חי )ל6 חתע"ו סי'סרסנ"6
 6יו ססמגיס תפרגיו סערו סמגיו נמרו 06 וכ"0ח"ל
 נסנח למ" סומכין 6גו ועליסס קיימ6 נן ססו6מוריס
 ע"פ 3דור ססי' מכמיס מזמן 56לגו מע0ס עסותגר
 ס06כ פי 6ח גס6ל ל6 למס לומר ו6ין ע"כ סימגיסנמר

 כסיתי6 מרנסח 0סי6 6ומריס ס6גו 6ע"פ דוד6יסיולדת
 נמיות מרנסח 6יגס מ"מ לפרוזדור מת סולד 0לבר6ס
 ג6מגת 6יגס מרנסת נשם 6פי' לומר תמ65 ו6ססולד

 %יגס נ"ג סד6"ס סנרת וס61 סויגשכ כהנ שוגוופ
 נעלס מוח 6מוי 0עלד 4לד מדסיו 4 סכ4 4מר%מגת
 ג6מנח 6יגס ד6סם ס"ל דברסד"ס ז"ל מוכריוומגר6ס
 סיטחו לפי 1"ל סר6"ם דעת גר6ס וגן ע"י נסנחלמול
 6ס"גנ 1"ל מסרמ"ס 6מגס לגלויי עניד6 די6כיק
 סיולדת ע"פ נסנת דמלק וס"ל עליו מולק ע"6סי'

 לדיג6. נש 0פלפלו מס נ6מרוגיס ועיין סי6דג6מגח
 מ65תי ונעגיחםי 0גיסס רנלי כפוח תמת עפרמאב'

 ס"6 מכירין 6יק 06 פ' נר"כ מפורסירו0למי
 סניע 06 ור6ו 165 סממוגס לסן 6מר תגיק ח)קח"ל
 ט6ין סכ6 סו6 סגיי6 ג6)ק וע"6 וט' ס0מיטסזמן
 לסעמיד יכול ס6ת נרס וסמפר0 עליו לעשד יכול6ת
 יר6ס מועטח נ0עס 0ר.רי סו6 דענל"נ מילת6 פי'עליו
 נסנח פלוגי 6י0 גולד ע"6 6מר וכו' 5מטס ס6ורגס
 פיו על 6וחו מטלטלין מו$"ס מסיכס פיו על 6וחומלין
 סמלוס סגסיס ע"פ פי' דמליית6 ע"פ מעלטל 6מיר'
 דגמת6 6יגיריתכ על מטלטל מתגייס רני סיולדות6ח
 סוסיח6 על סוי סמס6 ד6מרי גסיס ע"פ מל 6ימיר'
 6ל6 סנידו ל6 ו6פי' ססר נר6ס וסו6 מקוס ססכו6
 יו65 מפור0 סדנר סרי ע"כ עליסס סומכיןסגסיס

  פ"ו חסוי וסחס3"ן גסיס ע"פ ומלין דסומכיןמירוסלמי
 ד3ירוסלמי רק כסלככ סללו סירוסלמי ד3רי סני6מ"6
 נרס ז"ג וסו6 כסיס ע"פ מל 6ימי ר' סנירס6דידן
 ומסרס"מ סמסרסד"ס דנרי ועכ"פ ע"0 ר"6 3מקוסר"מ
 עיגי. י6יר וד'5ע"נ

 סרנס וס6ריך זו מווכ6 על נ"כ סעמו נו"6ךרשיתי
 )סנ6חי ז"ל סרי5"ז דעח וס3י6 ססיסותנכל

 לומר ג6)ק דע"6 מפורס 6"י דנתלמוד ד3ריו(לעיל

 ומפסחי וז"ל וכח3 ע"פ 6וחו ומלין נס3ח גולדפלוגי
 וז"ל סממוגס לסס 6מר פי יומ6 3מס' 6וחוומ65חי
 3ס3ת פלוגי גולד ע"6 6מר סס ו6מרו וכו' סרו6ססס

 גסין ע"פ 6וחו מטלטלין מו5"ס מסיכס ע"פ 6וחומלין
 סרנס סס ומפלפל סוסית6 על סוהם סמס6 ד6מריןגסין
 סירוסלמי דנרי ר6כ דל6 ב"כ וגר6ס 6ל1 סירוסלמינד3רי
 ז"ל וסו6 6סס ע"פ דמלין יו65 דמפורס סג"לר"ס
 יומ6 כירוסלמי ע"פ ד6יס דומי6 סוס 6סס 6ימפלפל
 אם לכל 5ריך סי' ל6 סירוסלמי ד3רי ר6ס עוסג"ל

 כלוס ר6י' 6ין לכ6ורס סג"ל יומ6 מסירוסלמיו6דר3ס
 ע"6 ע"פ מלין מדכח3 לסיפוך ר6י' לומר 6פסרו6פילו
 רק גסין נני ומדכת3 גסין ע"פ מטלטל 6מי רננס3ת
 ד6סור ס"ג דלמול לכ6ורס לדייק 6פסר סי'טלטול
 ד6"כ לעלטל דייק6 וסו"6 דרנגן 6יסור רק סוידעלטול
 מלין גמי דלמיל עדיין מגלן 61"כ סלי חורס6יסור
 מירוסלמי 6מגס מלין ד"כ נחוס' סס ועיין גסיסע"פ
 3עזס"י. 3רורס ר6י' סג"לר"ס
 ו6פיי לע"ס ג5)ק דע"6 דס"ל ספוסקיס לדעתךוןנה

 מד6וריית6 מסימגס מי' סכ"ג מסימגכ גמי6סס



ליהלכא ה"ב התשבאמר1משנה
 מדרכגן רק דסוי דס") ז") סר"ן כדטת וד)מ5טג"ד
 תורס סממיגס מימלי דמיתמזק סיכי דמפי' סומוכ"ם
 פוסקיס כמם ))דטת סכקר כן מת וממט מדכתיכט"מ
 רם"י מפי' תמו מסי)ק( ט"מ מיסורמ מיתמזקמפי'
 מס' כירום)מי מפורם וכן יו"ד ומו)ין ט"נ נ'גיטין
 מ% מתמכסן מדס מין כן מומר מתס מין ממסכ)מיס
 כאץס וגן ט"כ פ"מ ר3ס סמסס פ' רם"י פי' וכןמ3רו

 גממנת מדמורייתמ מי' דסכי פ"ד סי' ז")סתמכ"ן
 ככי מ)מ גממן מין דט"מ 5ומר סמומ) מר5נ ממחח"5

 סממיגס מקומות 3מני מכתכ מסרמכ"ס כן וסו5יממקומות
 מזס סו3ר ממתס ו)ד3ריך סמיכ ז") וסומ ט"מתורס
 וסמיכמ וטוד זס קמס ט)יו )סוסיף ממין גדו)כ))

 ט5 נממנין ום)סס 5וי וזס כסן זס )ומר מי'נממנת
 ממנס מדמורייתמ מי' דגממגת דס"5 ומממט וכו'ס3כור
 ד)מ ממוס נמי מי' ונממגת כת3 מס נתמו3סכסוף
 נמיס ט"י 3וגרת סימגי 3דיקת וכן סכי 3)מומסמר
 ד)מ גרמס מיפמר ד5מ ממוס טטס ו)כמורס מ"סנדכ
 5") וט"כ סותרין דנריו )כמוררי ומ"כ דרנק רקסוי

 ד)מ ממוס 5מי' תורס סמתיגס )מס כתכ טעממדס6י
 )ר6י: סי' ומכמן דמורייתמ סוי כממת ממגסמסמר
 סריכ"ם כתמו3ות וטיין ודו"ק. ז") סס"י )מיטת)כמורס
 גמיס כטדות ז") סרמ3"ן טס ממו)ק מס קמ"3תמו'
 3טדות ז"ל סרי"ף דטת ומכן דמורייתמ דכויוס")

 ט) מתמס דורמן ר3י קומית מיימ3 ו3זס ס3תסימגי

 נסימני נממנות נסמי טטממ 5מית)מ )ו )מס ז")סרי"ף
 כסרמג"ן פי' ו)מ דרכס ממזקס דסמכיגן ממוס )נמיססנת
 מדט)"ג. דסויממוס

 מסקמס 3מ"מ מרמיתי מס )ימכ נ)ט"ד מגנןבדרך
 6יגס ט"מ מפי' ט)יכ טרער דמס מסממס

 מממר וסקמס ימס )ו ומין כמר 3מזקת ס3ן וסריגממנת
 טיר יסי' )מ ו)מס ק3וט )י' סוי מיכ ממזר כ3יתמדר

 טכו"ס ססק דסוי ג"ג סי' )טי) )דססק ימרמ)מרו3ס
 ו)טג"ד יומסין( )טנין ממ,ר ססק ג"כ יסי' יומסין)טנין
 מסור 3ד"ס ט"מ י"כ גזיר סתוס' מסקמו מס )פי)ימ3
 דמורייתמ מיסורמ ו)יסוי ומ"ת וז") מכטו)ס סגמיס3כ)
 כממ5ס ק3וט ממריגן ד)מ וי") כמט"מ ק3וט 5י'דסוי
 וססיתר נט5מו גיכר כמסמיסור מ)מ דמי ממ5סט)
 ממריגן 5מ )ט5מו גיכר סמיסור כממין מ53 )ט5מוגיכר
 וממי)מ 5ט5מו גיכר סמיסור מין דסרי י") וס"גקכוט
 וטוד ימוס לו דמין רק כמר וס3ן רוכמ כתר6ז5יגן
 ספוסקיס. 3מתר מ)ו כדיגיסטיין
 5מ וגס ספגמי )עת ו3פרט מדמי יותר כמרכתידהנה

 ו3קימתו מריסתו גוד5 ט) סמכתי כי כרמויסדרתי
 ומני 5ריך ו)דכותי 5דידי ו)מ כטונ"ס סטרדות )רו3וגס
 5מס"ד דר"ט מם) ט"מ מ"נ כ"ק 5ייד כמותורק

 מ"מ זוטרי מקי5 זוטרי ממכמ רכר3י מקע רנרניממכמ
 מסומכין ססוסקיס כ) דרך כן כי )כאיסין, )5רפןמיסמל

 עעי ט"נע ס" תפנ"ן וטיק ד6פמר, מם ככ5סכרותס
 רגחהע 5*ר כק נת~וד וק 6*י זו 5מדס נ6תי65

 דכריסס. 6ת נ5מ6 וששתהע דנריסס נ6ימס 5קנ5וע5י
 בביאת ש1פר ק1ל לשטוע המצפה עח ידיז-ודברי

 בב*א. נפליבר
 הישד רא"ז הקדוש לאאמו"ר בן הקסןט2עצה

 כגםימן
 תורח ליוצדים הגדול הסמן בתיה כבר ליהדזיו
 בבל המפורסם החסידים, מטבחרי צפודים, יאדיוונדולה
 ת8ארת ר"ם 8"צקששיין בהשח מוה"ר כהדר"נ וכו'העולם
 נ"ו.יררשלים

 ונם~י וכו'. נזם סנני טעס נ6סנתאחדשהרר"נ
 סריטכ"6 כדכרי דקסס מס כמן מ5יגסמכתנ

 פמותס מף דגיוית סוכר ססרמכ"ס כת3 ס' דף3יכמות
 סניסמנ'

 פסו~
 ט"ו ונדף זונס מסוס מס"ח )כסן

 פ"ד ומתיר כממזלת דכמ מוט סמסל דסרמכ"סכתכ
 וק סו6 )כסן דגיורח דסוכר מסוס סו6 3גיורהכסן

 דכריו ונמ5מ תולכ מיסול וממתרת מדנריססמיסור
 6כצץ כסי כססר ססקסס רמיתי וכן )כמורססותריס
 וגמידוסי כ5"ט. ד3ריו וסנימ ס"ט טזרימ) מסרן5ר'

 סקדוסיס. דכריו )ייסכ כס"ד 3א:סמרכתי
 המצפה עילם אהבת אוהבו מרחוק הסהשתחוהדברי

 כנפש מרובים שמיםלרחמי
 הי"ד רא"ז הקדוש לאאמו"ר בן הקסומ12שה

 כרםימן
 תשט"ז. באב עשר חטשה ב' יוםב"ה
 שליט"א קליין מ2עשח מוה-ר הבען הרב ידידימע"כ

 היטים. כל וברכהשלום
 לכתר"ונ הר14י ובכבוד באה"ראחדשה"ט

 כתכ ס' סנדף ינמות סריטנ"מ ט) כתר"ס קיסיתבדבר
 נ' מכת פמותס מף דגיורת סוכרססרמכ"ס

 דסרמכ"ס כת3 ט"ו ונדף זונס מסוס מרי"ת )כסןפסו)ס
 כגיורת כסן ס"ד ומתיר כממזרת דכמ ס5וטסמסר
 מדכריסס מיסור לק סומ )כסן דגיורת דסו3ר מסוססו6

 תמוס ויוחל סימ גדונרי קוסי6 נדמי תורס מיסורוענחרת
 מיסור נמי סגיורת יכמתו ט) ס3מ 3פ' דכת3 )סמסמייין
 סרמכ"ס כתכ סכן גס זס כתכ סמ וסס 5כסן סומתונ'ס
 )ומר ומין גוסיס מסרמכ"ס מטטמה: )ו סקסס 5מומ"מ

 מפרס ד5מ מטטס ממ"כ ט"ז פ' כר' כסמ"מסכוונתו
 מ5וק סיס סו3ר דמס 3כ) סוס מיסורו ומין 3קרמ5מוי'
 כפ' דכתכ ממס קוסימ )ו מין ממזרת ממיסור זסמטטס
 סס מיתמ מדמורייתמ מיסור ססומ דרק י3מתו ט)ס3מ
 כקר6 מפורס )6 וגס ככ) סוס סמיגו )16 כומ ודמימ53
 5סריטנ"6 5ס גמירי ס)כתמ מו דימזקמ) 3קרמ מומ5מ



הלכות ח"ב התשטתפיומשנה%
 נק סעקמ מ4ק שצ 6יע ובהענע שש %6סס

 פי' ו%א השהרח %א 6ק תורם 6יטי 0ו6הנשפ
 תשס הב מוכוי0ס וק בו6 לנמן וניווח סונרפסומנשס
 לסקסות ו0י"5 בומנ"ס נדעת ס' נוף כונתנ ר65ו0א
 עלכצ. בומנ"סמועת

 פ"ו סמותר סמס בומנ"ס נועת בויענ"6 סיעתוהנמ
 מרכריסס 6יסור רק דסו6 מסוס סו6 גגיורתכ0ן

 6חה בומנ"ס מתיר 60 יקמ0 6סור יסי' כמ5לםד6"כ
 ום6 5כסן ו6סי4 ו6סופית סתוקית ססן בספישתכק

 דח55ב ל16 מסוס נס 6סורס לכסן דממזרח לפע"דפסוע
 יכצסע דל"ר כרכי 6ר"ם יוסף רכי 6מר מ"ד כדףד60
 מ56מגס מק"ו סוי מיס6 סנוס מחיי"כ סוי 65 דממזרנבי
 מתמל5ת עלמס סי6 סק 565מגס מם למיסרך דליכ6לגשנ
 656 חללם ד6ין וסכל5 זוג0 עם6ס סנעלם גיוןדס"ג

 נרף סתוס' כתנו ע"ז רף נקידוסין ס6מר נבו%מ6יגשורי
 פס" 5עגין רק דכצ6ע"ו

 61"ג סו5ד לעגין "6 ס6סס
 וגמ65 כיותר עוד סק"ו 6יכ6 גמי ממזר ססו6 5רכקנס

 דספק וסקו65 ח5לם כ6יסור נס ממזרת 6סורסס5כסן
 דסו6 ח% כספק 651 ממזר רק סו6 מד6וריית6מותר
 מתיר 6יך 61"כ 5חומר6 סססיקן ר6וריית6 6יסור6ככ5

 סי6 60 ו6סיסות רסתיקות כספיקות כסן ס"דברמכ"ס
 נס 65סור ים 15 6סורס ח055 ר6ס ח%ס ספקנס

 מותרת ח055 ספק נס ס5סרמנ"ס ו6ף ח055,כססק
 תורס 6יסור6 ססק רכ5 סוכר רס6 מד16ריית6לכ0ן
 דמ"ם נפ"ר סיקעו 5ומר סיין 6ין מ0"ח 5קו65סו6
 ממזר כססק דרק רכגן 6סרו ססספק תור0 6יסורימכ5
 ספק ככ5 ס6סרו סעעס מ6ותו מדרכגן 6יסורוס6ין
 ונרחזיגן ניוחסין עסו רמע05 חרם מעעס 6656יסור
 קר6 סג6מר סנממזר מסוס סם" 6סוסי 6מרומ"ע סם" סתוקי מעעס מ"ע ע"נ דף קירוסין נגמיס0ר~2ס
 כתירולי 6ינצרו כ6יקכע ו6ף וד6י, כרין מותר סו056תיר
 כספק 6סור סיי 65 וס"ז ס"6 כס"6 וס"סמר.רי"ע
 וכסכי5 כס"ס סס כר6ית6 6יסור ושפק ככ5 ס6סור%ד
 ס6ין ספסו5יס ע5 5"נ ככ6ן רק ס610 סחרס שם6יסור
 60יסור מלד ס6סורס ח%5 נספק 6כ5 5יוחסין מע05כז0

 5ס"ר 6סורס סוד6ית 06 תורס 6יסור ספק ככ5ס6סרו
 לריך 61"כ מררכגן רק ססו6 6ף 0ספק נס למתיר6ין
 6ף וד6ית ח055 נס כסן 5ס"ר מתיר סמרמכ"ס5ומר

 סריענ"6. כעעס ד65 מד6וריית6 5כבןס6טרס
 ור6י 6ף מתיר דור6י סרמנ"ס נעעס 6מיג6רלכן

 מר6וריית6 6סור0 רנ"ג ניורת סמתיר כמומ055
 ממ?רת ר6יסור סרמכ"ס רכצכר מסוס מגחרח ס6וסרומ0
 סנמ' מלסון דמסחכר כ0יסר56 סיס סקדוסס %ר6יע

 ד65 יסר56 קדוסת 4 יס מסתר דנס י"נ דףדמריות
 סחותס קדוסתו סממזר מסוס 5ממזר קורס יסר56 על6מר
 ס6מר וגכן 5יסר56 "וי 45י קודס כסן ע5 ס6מרככן
 06 וכקס כקרוס0 סנר5 מסוס 5גר גתין קדוסת ע5נס

 מסעע 656 ש עשס 4מו 0י"5 נוולם סקווסבשס
 שפם שפר ומולקך להשריל היצ כוכ  סורוסםרסלר
 זם ס%ד ו0טונם מיומס  6יע הם  היוהם ששםלסר
 ו6ף סיסר56 לסקריס עעס בו6 נמי כק50 6סורדבו6
 סקרוסמ קר6 ס5יכ6 סכיון ד6ססר 5יכ6 נרולםסר6יס
 ח0 מיומם וזכ פם6 סוכימ מסתו מס5 נרולםיסר56
 מנאהנר יותר 6כ5 מקורס יותר סבו6 ס"מ מיוחס6יגו
 סמהורב כע5מ6 6יסור סו6 6ך סוין בס ס5קרוסס5סרס
 רס5"ר רג0י ספיר ברמכ"ס סוכר ולכן 5יסר6ל ממזר6סרב
 ס6יג0 כיון נממזרת 65סרו יס מ"מ ק6י נקרוסתיסל6ו
 קרוסת מסוס סו6 5כסן ס6סורות 6כ5 קרוססכסכי5
 סיתר. ק6י כקדוסתיס 165 סע5"ר כיון ו5כןסכ0וגס
 מסוס רסו6 סנמ' סונרת 5יסר56 גתיגס 6יסורשבל

 6יסוריס 0קר6 סגקע מ0 גיח6 ד5כן יסר56קרוסת
 6ססר סיי כי 5כגך כתו וע5 5כגו כתך ע5מסורעיס
 מסרכס רסעולם כיון כ"כ קרוסס 05 6ין ד6סס4מר
 6כצרס סכת רנס 65סמעיגן סולרך כגתין מותרתמלות
 ככ5 חתגות דרך 6יסור דסו6 סוכר ססי' כמןח5סו6ף

 מ60י סיסר56 קדוסת מסוס רסו6 ס13ר סי' גמיעכו"ס
 5ע"ז כן מו5יד כ165 מסוס דסו6 רכ6 ודחיעעמ6
 6ומות סז' מד6וריית6 ד6סור ומסיק כנירותןס5יכ6
 כקדוסתו ס165 סס"ד מותר ו5כן קרוסם מלרכנירותן
 6יסור סו6 סק50 פסו5י ס6ר נס ו6ו5י ממזרת 6כ5ק6י

 ספ"ד. 6ת נס 6וסל קדוסס מלר ס65כע5מ6
 מע05 מלד סו6 ממזר ספק ל6סור סנזרו מסההגה

 מלר סו6 סס כקידוסין כמסורס כיוחסיןעסו
 עסו ממזרת 6יסור דע5 מסמע ס5כן ריסר56סקרוסס
 סיי סייך ז0 סכסכי5 קדוס0 מרין 6יסור נסמדרכגן
 עעמיס כיקס סכתח05 מס קלת וגיח6 ממזר ספק65סול
 6חותו יס6 סמ6 מלד ו6סופי סתוקי ס6סרו כמב6חריס
 ניוחסין עסו מע5ס 656 6מר זס עעס סגרחס 6חרורק

 כיומסין מע05 5עסות 0חמירו דרכק ז0 עעס 60"כ6ורס
 דעדיות פ"מ כמתגי' ונס מקומות ככמ0 ז0מסורס
 5כס סומעין סכסגיס ס6ר"נ י"ר דף ככתוכותס0וכ6
 וריכ"כ י0וסע רי סנס סס ומסמע 5קרכ 65 6כ55רחק
 5יי ד56יס מסוס רק כיוחסין מע5ם 5עסות סיסמודיס
 ס6סור יסוסע רי עעס ולזעירי ס"ם 5הם וקי5 ספיק6חר

 65 עעמ6 מ6י 61"כ ניוחסין מע5ס מעעס סו6כממזרת
 מלו ורק 6חל עעס 5ומר ודחק מתח05 זס עעס 5ומררלס

 דוק סכור ו0י' מסוס 5ומר ודוחק זס עעס 6מרב0כרח
 עגק ס0ו6 6ף ניסר56 "6 מע% ~צסות סייךנכבגיס
יוחסין.
 6יגו דמממרת ס6יסור דעלס דכיון מעעס 610שבל

 סלכן כע5מ6 6יסור 656 דיסר56 סקרוס0כסכי5
 בו6 ו6ס 6יסורק מש6ר דמ"ס מע% 5עסות סייך סיי65
 ממ%וה כ6יכיר עסו סמדרנק 5ומר גלערך עסו מע5סמלד
 גר06 סים ה0 כספק נס 65שר סייך ס6ז קרוסס6יסור
 4מר סתרמ 6מר עעם ג6% כס65 ורק דומקמחחלם



5חהלכות ח"ב התשובותמיומשנה

 6ף נפ"ו נספקוח נצו סל6 ססעס וסגס שמעעס
 דין סעסו גסגיל סי6 דסנזיר0 מסוס סו6 גוד6יס6סור
 ד6ף ל6סור 6ין ק6י גקדוסחו דל16 פ"ד סלכןקדוסם
 כסן פ"ד סעוחו כמו קדוסס מ5ד ל6סוו 6יןנוד6י
 6יסור ססו6 מטעס סו6 גממ~רח 6יסורו וכלכניורח
 6יסור מס6ר דס6גי מכהק 6סרו 65 זם סגסכילגעלמ6
 כדלעיל.חורס
 קדוסס מדין דל16 תמל0 רג6 ד6מר למ6י נגחעסוהנה

 גכריס כסיומן רק סו6 דמד6וריימ6 6ל6סו6
 כגמיגיס נזור ורגגן לע"ז פלמ ו6זיל כן מעיד דלמ6מסוס
 למס טעס 5ריך וממזר כפ"ד כפסעין נזרו 1ל6 גנירומןנס

 גיס סל"נ פ"ד מ"ס קדוסם מסוס ס6יגו סכיקסכ6רחי
 דפ"ד מסוס ר6סון טעס טעמיס גי סכמג כפרס"יועיין
 נזירס סימס סל6 סגי טעס רכגן ל"נ סכימי ל6וממ~ר
 6ין דוד 6מר רממגיס סיו סל6 לפי 6ל6 6יסור מסוסזו

 ספס~ין 6מ 6סל ל6 לכך כסן לסמערכ יסר6לר6ויין
 רממגיס סיו סל6 מסוס וד6י 60 ממוס 0"עכ6ורס
 ממלס לומר סו5רך ולמם ע"ט דף גגמ' כמפורס דוד6מלן
 ד6ף רס"י סוכר ר6סון סגטעס לומר ו6ין 6מר,טעס
 נפס~ין נס ל6סור %ו סי' רממגיס ס6יגס גסנילסמו6
 סגי וגטעס סכימי דל6 מסוס ל16 6י גכסריס רממגיסססן
 כיון כססולין לנזור מוססין סיס ל6 גסכימי ס6ףסונר
 סל6 כיון 6א לכמוג 6 סיס ד6"כ 6יסור מטעסס6יגו
 ר6סון לטעס סנס מ6מר 6יסור מסוס זו נזירססימס
 לומר 5ריך "כן 6יסור מסוס 0נזירס סימס סל6מודס
 6יסור מסוס סימס דסנזירס רס"י סוכר ר6סתסכטעס
 ס6יסור יסיס רממגיס ס6יגס סזס מסמכר דל6מסוס
 ר6וי סל6 ד6ף גזס סייך יסיס 6יסור נדרד6ישם
 6סרו סל6 וכמו ל6סור עכ"פ סייך 6ק כסולסתממן
 ס6ין מ"ע דף כפסמיס ס6מרו 6ף ע"ס נממליס6
 ס6מרו מטעס %מממן ר6וי ס6ין מסוס ע"0 גמליס6
 ל6וסרן נדר ס6ין מסוס וסו6 ס6סור מ5יגו ל6 6גלסס
 נסניל ל6וסק כסן לסמממן ר6וי ס6ין סטעס מועילו6ין
 ד6יכ6 גסי גמי גגמיגיס נס 61"כ מדיג6 נדר גל6 לנדזס
 ונדר טעס ליכ6 60 6כל גסן ל0חממן ר6וי ס6יןטעס

 מדיג6.ל6וסרס
 6ף דסמסיכוס מדיג6 ד6סרו ר6סון גטעס סונרלסן

 לסס ד6ין סמ6מר מימק לעגין לגכריס נירומן6מר
 ננירומן %ממסנ ר6וייס 6יגס ניסר6ל סיס סימגיסססלסם
 גלסון עלייסו ס6יסור 6מר ולכן נריס, כס6ר יסר6למכלל

 ס6וסרן סקר6 ס0ו6 סמם יסר6ל מגגי ל6וסנכעוגיס
 מסוס כקסל לכ6 ר6ויין 6יגס כלומר כדפרס"יגקסל
 6ף יסר6ל מגגי גמסכו ל6 סעדיין ס6יסור נדרסזסו

 סג"כ ולממזר לפ"ד נס ל6וסרן לן סיי 61"כסגמניירו
 מעמ0 6ל6 כד"ס גרס"י כן ומפורס כגכרית6סורין
 ומד6וריימ6 סכמורס 6יסורין כל על דמוזריר ממזרסכמג
 ממו0 סלכ6ורס גגמיגס מדרכגן ד6סור ס"ג כגכרימ6סור
 גמיגס 60 גגכרימ 6סור סמד6וריימ6 מם לכ6ן סייךמס

 כו6 36ל גכר"ע 5יכצר לכסריס 5ף ש אין גיורמס"
 סו6 כשהס סעל ו5יסור ו6ס") רס"י ססונרמעעס
 ד6"כ סקסס ולכן גכרימ 6יסור מדרנגן עלייסו סעסומ5ד
 וסתוך גגמיגס מדרגגן י6סר גגכרית ס6סור מסמרנס
 רסא סונר 0סגי ונעעס לננייסו סכימ6 דל6 סמ5ד*ער
 ס6ין 6ף רגגן 6סרו רממגיס ס6יגס 5מו (0 מ5דסנס
 מסוס 6יגו ע"ס גכח 6סרו סל6 ו6ף 6יסור נדרג(0
 סנת 6ל6 מדיג6 נדר כסליכ6 ל6סור יכעין 6יןסרגגן
 נננעוגיס 6גל ל6וסרן ר5ו ל6 יסר6ל נמ עכ"פ ססי6ע"ס
 ומסחגר 6ומן ו6סרו לסן מסו ל6 יסר6ל מגגיס6יגס

 דס6יכצר סונר ססיס סגי לטעס 6ף רס"י סונרסלסמקסן
 ל"נ דכפסולין ל0מר5ן ורק גכריס ססמסיגוס מסוססו6
 6יסור. מסוס סנזירס סימס סל6 סגי כטעססונר
 כטעס ל6 רס"י כפי' מפרס סל6 גימ6 לסרמכ"סהןנדן

 סיו ל6 לדיג6 נדר דכל6 דסוכר כ' כטעס 1ל66'
 סל6 כדמזיגן רממגיס ד6יגס סטעס ס6יכ6 6ף6וסרין
 לסממתן ר6וי ס6ין טעס 6יכ6 סנ"כ 6ף ע"0 גגמ6סרו
 ל1 מכאהגר ל6 6גל דרס"י ר6סון לטעס כדכ6רמיככן

 למלק סעס 6ין ד6ס גסו נזרו ל6 סכימי ל6סמטעס
 ולכן סנזירס נכלל סן סכימי סל6 6ל1 נס ממע6סרי
 נירומן 6מר 6ף סיממסנו ס6יסור נדר סיס דל6מפרס
 סנריס ככל ססס סדיגיס לכל יסחור 60 סז0כגכריס
 לסס 6ין גיסר6ל סיס סימגיס סלסס לסס ס6ין דמ5ד6ל6

 6ולי קדוסמיי0ו דנריעי גסס לסמממן סר6ויסקדוסס
 6גל כיסר6ל לסמממן לושגין סני מ"מ יסר6ל מסלפמומס
 קדוסמי0ו נריע6 ניסר6ל סיס סימגיס לסס ס6יןגמיגיס
 ל6 נפסעין ולכן נסס %מממן ליסר6ל 6סור סלכןטוג6
 ל6כיר 6ין קדוסס מסוס ססן ד6יסורין אוסרןסייך

לפוסלין.
 גקדוסמו דל16 מסוס לומר 5ריך לפ"ד 6סרו סל6 מםוא"כ

 6 נס ל6סור סייך 60 ק6י גקדוסמו ד6סק6י
 מס6ר למלש טעס 6ין 60 גגמיגס ג6סל ל6 מ"ט61"כ
 למ6י 6ף ק6י גקדוסמו דל16 סכעי6 וגפסט6יסר6ל
 דרג6 אם לפי סנמ' פיי וכוי מממלס רכ6 סוכרדסיס
 ל0ממתן סל6 געלמ6 נזירס ססי6 סוכר סיססדמס
 מ5ד ל6 ניסר6ל סיס 6ל1 סימגיס נסס ס6יןנגמיגיס
 דל6 מסוס 6ולידי דל16 כפ5"ד 6סרו ל6 ולכןקדוסס
 סגגיס 6מ סיסירו 6עידי מסוס דס6יסור מגנירומןנרע

 6ת סיסורו מסוס גנירומן 6ף נזרו. ורגגן ס'מ6מרי
 נס מורס 6סרס סכנירותן ו6ף סיסציס סנ' כ6ל1סגגיס
 6גל ג6יסור6 כמור0 מלקס סל6 מסוס סו6לס"ד
 ונס ססעס כס6יכ6 6ל6 אסור סל6 מלקו ג6יסרייסורגגן
 סיממסגו סו6 ס6יסור דנדר כסדמס רכ6 סונר סים6ולי

 דמלקו מסוס 6ולידי גגגי ורק גיסר6ל מימון. לעגיןכגכריס
 סנמ' וסקס0 דרס"י ר6סון לטעס כדפרסמיכ6יסורייסו

 דסייך ל6סור לן סיס 6ולידי דגר ממזר מעמס6ל6
 דרגק סי6 סגמיגס ד6ף גו ומזר סמומר לר.חממןסטעס
 קדועס מסוס ס6יסור נדר סיס גמי רג6 סגורכדסיס



הלכות ת"ב התשובהתחרוחשנה%
 סרוסכ  ייבצרי 4 61נאוו רלמ נפסולין ל"נ ולנןבונ4וי
 נקדוסמו דא1 ח1ס סא סמומר ס"ו תס "יאץ
 3כסריס רנגן נזור גי 6ל6 5סק ס6מר מם וגימ6ק6י,
 ו6ף מסוס סר6יס רנ6 סדמס מכמם מזרס דסו6נמחוס
 מסוס סו6 גמי מדר3נן דגמיגה ר63 סונר מסיס5פי

 לומר 6ין דרנגן מ6יסור רק סי6 ס0ר6יס ו6ףקדוסה
 נקדוסמו פ"ד יממסנ סל6 רנגן סקלו דרנק 65יסוריןדלק'
 דנר מסח3ר דל6 5כסן כניורמ ד6וריימ6 65יסור651
 כ5 60 איסויייהו קילו מ"ע שי נקדוסמו ו6סזכ

 דנס לומר נריך 6ל6 מקון ד6וריימ6 כעין רנגןדמקק
 לפ"ד מומרומ כסוגס 6יסורי וכ5 נניורמ כגקנד"וריימ6

 מדין ס6סרו נגמיגה ולכן ק6י נקדוסמו דל16 מסוסכסן
 לס"ד. מומרמקדוסה
 כדסיה דרנגן סגמיגה סרמנ"ס דפסק למ6י ס6ף1נמצ84

 נקדוסמו דל16 סנעי6 ססיר גפסעה רנ6סונר
 סדמוק סמ"מ כפי' לדמוק 61"5 נניורמ ומומרק6י
 3נמ'. נרורה כו6 דסיעמועו63

 הטעמיס לפי סמלי6 מסח3ר לכסן ניורמ נפסולההגה
 6יסור מ5ד הו6 זוגס מדין הי6 6סורהד6ס

 מ5ד ססו6 3קר6 נפירוס ג6מר זוגס 6יסור דה6קדוסה
 ד6סמכוס מהלכה 6ל6 זוגכ מדין 6יגס ו6ס כסוגהקדוסמ
 6יסור טל6 יסר6ל נימ מזרע 3מולומ 06 כי 6קר6ימזק6ל
 ימירומ מ5ומ נהן סרי3מס לכסגיס מורס ס6סרהנעלמ6
 מ6"3 נפי"מ והר36"ד הרמ3"ס ממלוקמ 3זםו6סכמן
 סונר וסר6נ"ד זוגה מדין סהו6 סו3ר ססרמ3"סס"נ
 יסר6ל 3ימ מזרע דכמי3 מסוס 6ל6 זוגס מסוסס6יגה
 יעק3 רי ד6מר ס' מדף סהו6 המ"מ כמנ סרמנ"סומקור
 לכסוגס 6סורס נ' מ3מ פמומה 6ף דניורמ דלמ"ד 6ידינר
 סוסס ד6ין מטעס ל3ונרמ דל"ד מסוס מ65 כסגיס6מ6ף

 ומסומררמ ניורמ 6ל6 זוגה ד6ין ומממגי' מממיו זוגסלכיומ
 סעיקר ומסמ3ר לקטגס גדולה 3ין סלינ 1ל6 סממ6וגקע
 3פמומס ד6יירי 6ידי 3ר יעק3 דר' מה6 הו6הר6י'
 ימירס 3גמניירה ל6וקמי עכ"פ 6פסר ממגי' 36ל נ'מ3מ
 סייך ס6ין לגכרי דג3עלה מסוס ססו6 וכדפרס"י נ'מנמ
 ג'. מנמ 3ימירס 6ל6"ם

 יעקנ ר' על פלינ דהירוסלמי הרמ3"ס מפרס 6פסר1לכן
 6ף נ' מנמ פמומכ ניורמ ד6יסור וסו3ר 6ידינר

 ד3מולומ מקר6 וק הו6 גנעח סל6 עדיס כסיס:דו5ה
 דלר' זס לעגין נס ממיל6 מלוק ויס יסר6ל ניממחרע
 קדוסס מ5ד הו6 זוגכ מ6יסור ססו6 6ידי נריעק3

 6יסור סו6 יסר56 נימ דזרע מקר6 סהו6ולהירוסלמי
 דין מלוי לכירוסלמי ולכן לכהגיס מורב ס6סרהנעלמ6
 ר' 6וסר דנמרווייסו כהן לס"ד גיורמ נדין לפ"דמסתלמ
 6ל6 6יירי ל6 נזכ זה ל63 מומרין כ6סורין וכ5יוסי
 6וסר וכן סנוף פסול סהו6 נפ"ד 1ל6 מססמסנססול
 רי3"ל נסס סימון 3רי מלקיס ר' כסן לפ"דנניורמ
 קדוסה, מדין ס65 נעלמ6 6יסוריס 0ס ומרווייסומעעס

 נכהן 6ף סו6 נניורמ מומר דס"ד דממג" סונר ירמיסור'
 5סוכימ יס 5כן קדוסס מדין סל6 נעלמ6 6יסורמסו6
 ועעמו נעלמ6 6יסור ססו6 6ף נמסתומ 6ף פ"דדמומר
 סונר קדוסה מ5ד סהו6 ג6מר סל6 מם ד6ף 4מרנריך
 ממגי' סמחיר מס6 קדוסס מ5ו נסכרמ ססו6 ירמיסר'
 מסלכ0 6ל6 דקדוסס מרך6י ס6יגו 6ף נניורמ כסןפ"ד

 סל6 קסל פסולי נס וממיל6 6קר6 ימזק6לד6סמכי'
 סל16 ס"ד סלכן קדוסכ מדין הו6 גמי קדוס0 3סוג6מר

 6ידי נר יעקנ לר' 36ל נממתרמ נס מומר ק6ינקדוסמו
 זוגס מדין סי6 נ' מנמ פמומס 6ף סניורמ דידןמננמ'
 ר6י' 6ין דזוגס 3קר6 ג6מר סכן קדוסה 6יסורמסו6
 ניורמ ולכן קדוסה נסו ג6מר סל6 כממתרמ קסל65יסור
 ס6יגכ וממזרמ כהן 5ס"ד מומרמ קדוסה מסוסססי6
 1ל"ק לפ"ד 6ף 6סורה 3עלמ6 6יסור 6ל6 קדוסכמסוס
 מסירוס5מי. הרמנ"סעל

 וממיר וניורמ נר נמ ס6וסר סלר36"י מסמנרההגה
 מדין הו6 ניורמ ס6יסור לומר 6ין מיסר6ל63מו

 סו6 וד6י 6ל6 ה3מ על לסיומ זוגס דין סייך ד6יןזומם
 וסרמ3"ס זוגה מדין 1ל6 יסר6ל 3ימ דמזרע מקר6 מדסדין
 לכסן 6סורס וניורמ נר סנמ ססק הי"ז מ6י"3פי"ט
 3קידוסין דר"ה מסמיה ר"ג כן כדפסק מ65 ל6 גיסחו6ס
 מ6יסור 6יגה ד6ס ס63רמי למה יקסה 61"כ ע"מדף
 אם מדין ל6סרה הי"ל כסן לפ"ד נס ל6סור יסזוגה

 סמדס זס מדין נס ל6סור יס ע5מה ננירומ דנסדר36"י
 ד6סורה לומר סי"ל מ"מ מ65 ל6 גיסמ 06 זה סמדיןו6ף

 סמומר כמ3 60 והרמ3"ס מ65 6ל גיסח 06 רקלכממלה
 ניורמ.ליס6
 יוסי כרי סלכס לכממלה 6ף סמדיג6 גימ6 06ווקנה

 מ5ד רק 6ל6 וניורמ נר 3מ ליס6 לככןסמומר
 דהו6 מסוס כלוס 5"ק כר6נ"י 3ע5מס סלסול כהגיססגהגו
 סייך 6ין ולכן זוגה מדין סהי6 ע5מה מגיורמ לסרמקהרק

 מסמע ל6 36ל הסלסול למגהנ 6ף כסן לפ"דל6סור
 סלסול סגסנו מסוס ססו6 דלמ"ד כן סו3רסהרמ3"ס
 והי"ל נסמ"ק מסמרנ רק ססו6 3נמ' 6מרמע5מס

 6יסור סכו6 דסו3ר מסמע 6ל6 זכ להזכירלהרמנ"ס
 ס6יסור 6ף המור3ן 6מר נעלמ6 סלסול רק ל6ממס
 כסכנר לסו5י6 1ל6 לכממלה ליס6 סל6 רק הו6זס
 וסו3ר ר33"מ על פלינ דר"ס מסמי' סר"ג דמפרסגס6
 כמומו ופסק ה3ימ נזמן 6ף מעולס ממס 6יסורססו6
 ומד6 זוגכ מסוס מד6 3ניורמ 6יסוריס 3י סיססגמ65
 1ל6 לכממלה רק הו6 3עלמ6 וה6יסור 3עלמ66יסור
 6ל6 זוגה מסוס סליכ6 וניורמ נר 33מ ולכן כסגס6להו5י6

 היה זה מ5ד ו6ולי לכממלה רק 6סורה 3עלמ6מה6יסור
 זוגה מטעס 6יגס נ' מנמ סמומה ניורמ דנס ר"זסונר
 נניורמ ס6יכ6 סמודה 6ף המדס מדין 6ל6 מגס6 ל6ולכן
 6ר"ה מרא הני6 סל6 ומה נ' ננמ כנק זוגס דיןנס
 סהו6 6ידי נר יעקנ ר' ל1 והסינ ליס סמיע ל66ולי
 ומ65. זוגסמדין



לםהלכא ח"ב התשבהזטדרמשנה

 מותות משע סומנ4ס ע5 ע4ס 1ח6 עסא כיטעכ"פ
 סונר וימא(56 סנלך6 51"5 5כתמ5ס 6ףא"ד

 מוק פמפוכ סס5כס מד6 דיניס תרהי ם6יכ6סרמנ4ס
 ממרעו מי יסו58 נית מזוע כפיום סוי וע"((ונס

 קודס "1 "ה"ק56 נימי מדרנגן ם6סרו מס ומד6נימר56
 וגיורת גר נת גס 65סור כדי מדם מדין 6יסורגס

 כ5 גס 65סור וס5רכו מדין 65סור מייך סיס ם65~רמקכ
 וגיורת גר נת גס מז0 סת6סל כדי סמדם מדין גסגיורת
 ממם מימר56 5ד מד מיס6 ממם 0הרע ספירום סויוע"(
 65 ממם מגיורת ~מרמקכ סו6 ס6יסור מעיקרוכיון
 מדין ם65 נע5מ6 6ים"ך נא:ו6 6ף כסן 5פ"ד א:"סלו
 דגיורח סונר מסרמנ"ס סריטנ"6 טהת %6י חוקדומ0
 סו6 קדומס מ5ד ם65 נע5מ6 6יסור גס ם6סורסמס
 6יסורס מכוונת 5פ"ד 6טרו 65 ו5כן ~רמקס מדנריססרק
 0קמס 65 ו5כן כדני6רתי וגיורת גר נת נמני5 רקסיס
 סו6 (וגס דמ5ד כ5וס סחרו ד65 6סדדי 0רמ3"סדנרי

 ד165 נפ"ד ם5יכ6 קדומס מדין 6יסור סו6 536ד6וריית6
 מדנר":ס רק סו6 נע5מ6 ס6יסור ומ5ד ק6ינקדומתו

 נפ"ד. 6סוו651
 כווגתו מד6וריית6 דסו6 כתנ ס' מנדף מכתנךב!וץ

 6: גמירי ס5כת6 רק מסו6 נר6ס ד6 מסממסיק
 6ין 61"כ קדומ0 סוזכר ם65 6מד דין 656 5יכ616"כ
 סירום5מי. כדסונר ממזרת5מ5ק
 5סו5י6 6ף פס%ס וגיורת גר דנת מסונר 5ר6נ"יהקגה

 יסנור נע5מ6 6יסור מדין מד6וריית6 סו66"כ
 סרמנ"ס 6נ5 5פ"ד גס ם6סורס 05למנ"ס מני6רתי5מ0
 סוג6 6"ר ר"נ כדסנור יוסי כרי מד6וריית6 פסק60
 ס(ס. סממור נענין מנ5ע"ד מסז0ו

 מאד טוקירו ידידווהנני
 פייבוששייןמשיח

 כהסימן
 קט"א. נשי ברוקלין תשי4ח תמוז רב"ה
 בין גבר ההרים, על המדלנ לע ישלח המצריבגבין
 כת8ר, צדיק דבדי נקיה בסלת קש8ר, שפיר משאהגברים,
 רז בל וכף ש*ה פ*ה חלקמ טוב טה אשרט עוזע,בטן
 פייבשישיין בווחר"ם כקש"ת המה ועניו חסיד ליוג אגיפלא

 השר4 נוא ירהשלים הפשרת ד84שליט'א
 וכי6ות כר6וי ע%ס "כגת ונ0 נ6כג0אחדשהדרייג

 ניסינ 6סר תור0 דנרי נסני5 נ6תיעתס
 קוסי6 ס6י 5ייסנ תסט"( 6נ נהמס ע"ו ניוס כסדר"ג5י

 כתנ ס' דף סנינמות ז"5 סריטנ"6 5רנינופ0ק5תי
 פס%ס גי מנת פמחש0 6ף 5כסן דגיורת סונרססרמנ"ס

 סריענ"6 כתנ ע"ו ונדף (ונס מסוס סתולס מן5כסן
 דבינר מסוס כניולח כבן פ5"ד סרמנ4ס דכמשיר דס6גאיס

 8יסור וממזרת מדנריסס 6יסור רק סי8 5כ0ןדניורת
 נינ0ו. כאמר8י 66 דנריו נמ65 61"כ סו6תורס
 5סעיר נדעתי סיס סרמא: תסונתו כסקנ5תי תכףההגוץ

 סנעימיס נדנריו ו~סתעסע ק5רות סערות6חו
 5פי 06גס ריסע6 אוס ~נין זגיתי ם65 כה: 5מ6דע5י
 סדרך וט5ע% כקדוסס מ%6ינו סנ6תי ורק 6ךפ6(

 5כתונ נידי סי' 65 נכנס וז0 יו65 (ס סקדוסיסוסימיס
 כימיס 6מר ומיד 5כסדר"ג סידועות סערדות רונומממת
 וסדפסח נס"ג רנינו ע5 ומידוסי סדרי סתמ5תיסקדוסיס
 סגדעתי עכסיו 6ך סענין כ5 ממגו סגסכמ עדספרי
 3תרי נין וע3רתי ממידוסי סני מ5ק נס"ד 5סדפיס6י"0
 כר6וי דקדקתי 65 6סר מע5מי סרנס וגת3יסתי ס5יססויית
 סערות 6י~ס עכ"פ עכסיו 5סעיר ו6מרתי קדסונדנרי
 6ימורי. ע5 סס5ימס כסדר"ג ו6תקענות
 סרמנ"ס נדעת סריענ"6 סיעת ד5פי כתנ כתר"כהץנה

 רק דסוס מסוס סו6 3גיורת מותר כסןדפ5"ד
 מתיר 60 ויקסס 6סור יס6 נמ55ס 61"כ מדנריסס6יסור

 ו6פי5ו ו6סופות סתוקות ססן סספיקות מן 6מתסרמ3"ס
 מסוס גס 6סור0 5כסן דממ(רת 5כ"ג ופסיע56כסן,
 סרמנ"ס מתיר 6יך 61"כ 5כ"ג ד56נהס מק"ו דמ16555
 ספק גס סו6 60 ו6סיפות דסתוקות 3ספיקות כסןפ"ד
 635 05די6 סתור0 סכתירכ ממ(ר 5ספק דמי 6%ח55ס
 מחיר ס6יך %סיעתו ("5 5סריטנ"6 ותקסס וכו'.נקס5

 3סני.סרמ3"ס
 5כסן דנממ(רת 5כ"ג 5י' דפסיט6 מס 0ק5וססללענ"ך

 סו6 זס דנר דמ55ס 165 מסוס גמי6סורס
 ומתמ5ס ו6מרוניס ר6סוניס ספוסקיס ממ5וקת5כ6ור0
 נמי 6יכ6 ממ(ר ספק ד3כ5 כייג סיעת 5פי גמקורעוד
 נכאסס 6מרו 6מ6י 6"כ 5כסן סתורס סתירס ד65 ח55ספק
 תורס דנר סכ"6 מ6"3 פע"ו ורמ3"ס ע"ג קידוסיןנגמר'
 נכ5 מותר דכה:"ת ומסמע 3קס5 5נ6 מותר ממזרסכפק
 ~:סמיענו 5ן סי' ד56"כ נמי כסגיס ו6פי' יסר56קס5
 מפסטות וגס 5כסגיס 6% מס"ת מותר יסר56 נקס5דדוק6
 דכסר מסמע כסר סתוקי תורס דנר ר63 6מר סגמר'5סון
 ח55ס ספק דוד6י סכסרות יסר56 ננות ס6ר ככ55גמלי
 כסר דסתוקי ר63 סנתן מסעעס גס כאחס כסרס מקרי65

 מסעע וכוי %6ס פסו5יס ומיעוט 0556 כסריס דרונמסוס
 דוד6י 5כסן ו6פי' מד6וריית6 ק6מר. פמרידכסרס

 דמע5ס מסוס ורק רונ6 נתר 6(5יגן 5כסן 6פי'מד6וריית6
 %סרמנ"ס 5יסר56. ונין 5כסן נין 6סורס ניומסיןססו
 דספק כיט י"5 5קו65 מס"ת ד6וריית6 ספק6 כ5דס"5
 מסוס ת6מל מס סכתונ מג(רת תורס דנר מותרממזרת
 5דעת 6נ5 5קו65 מ0"ח ס6יסורין כ5 60 ח55סספק

 6יסור 6"כ 5מומר6 מס"ח ס"ד וס"5 סמו5קיסספוסקיס
 נר6ס סי' זס כ5 כנ"5. ותקסי עומד נמקומו ח55ס165

 ~ני6 נ5ענ"ד 0ענין 5עיקר 6מנס רי0ט6 5פוס5כ6ולס
ר6י,.



הלכות ח"ב התשבחמדומשנה
 ח55ס סי6 6חו ח"ר ע*6 ע"ז קיושן ננמ'2רסינן

 6י5ימ6 פכצ5ק מ6י ספכצ5ין נש סגו5דסכל
 ח55ס 6חו ק6מר סכי יסודס רנ 6מר ווע' 6פסולק
 פסו5 מן מם5דס כ5 כ55 סטמר מעת 5ס ס" ם65מוזכרת
 מפסע 656 סוס 65 מגו5דס דמ55ס ומממע וט'כסוגכ
 סוני6 כריתוח מייני ד6פי' מממע ס5סון ומפמשחכסוגס
 כסן כחנ ס"כ מ6"נ פי"ע ומרמ3"ס מ%ס, סוסד65
 ממייני 6מח ע5 16 מגדס מון סעריות מן סערוס ע5סנ6
 מ(ר ם3י6רגו כמו זוגס "ותס עמס נכ5 סמוין65וין
 ח55ס געמית 6מר נין סו6 נין מגיים ני6ה ע5יסונ6
 5ינס (קוקס ע5 ם63 כסן 5פיכך מ%יס ממגסוצעו

 מ6יסורי ם6יגס 5פי כמר סו5ד ר6מוגס מני6סוגתענרס
 וגחענרס מגיים ני6ס ע5יס 631 מזר זוגס וגעמיחכסוגס
 כמוגה מ6יסורי מסי6 5פי ח55 ו%דה מ%5 הי6ועדס
 מכו5ד סעריות ע5 ם63 ד6ף ז"5 רניגו מדעח וסגר6סע"כ
 ע"ג ר6מוגכ מני6ה ח55 סוה 65 סו5ד 6פ"סממשר
 סכמר 55מוד רניגו ורנכ יומסין י' פ' כתנ מסךון"ון

 5ינס מזקוקס מי ע5 656 מ65 651 זסמדין
 סו5ד כהוגס 6531וי ממזר סו5ד כריתוח נמיינים6י5ו
 גמי גר6ה וסגס פסו5. הו5ד סממזרח ע5 63 ו6סח55

 מדכחנ נממזרת ח55ה 6יסור ד5יכ6 ז"5 דכריומסמעות
 ח55 סו5ד כהוגס 653וי ממזר סו5ד כריתוח נמיינים6י5ו
 נמייני ם6י5ו סי"5 ד56"כ ח55 סוס 65 דממזרומממע
 ומדכחנ ח55 סו5ד כהוגס 6531וי ומ55 ממזר סו5דכריחות
 סוי 65 דמ55 מממע ממזר סו5ד כריתוח דנמייניכזיזס
 ע5 נ6 ו6ס מכתנ מה וכן ח55 סו5ד כהוגס נ65ויוק

 ופסו5 ח55 סו5ד רירי כחנ 651 פסע סו5ד בויסממזרת
 סוי. 65 דמ% 5מידק גמי6יכ6

 זוגכ 6יסור דנס 5פיכך נד"ס מס המ"5 דעתרננאמת
 קס5 מססעי מסי6 כיון סמסתרת ע5 מ655

 5גכון 15 גר6ס מ"מ זם 5דין ני5ו מ65 ם65 ם6ףוכתנ
 ח65ם געמס ד65 וד6י זוגס געמס ד65 כיוןומעתה
 סמ5"מ. דעח ע5 ססקסכ מס נת"מ ועיין וי"ל גמינתס
 6ין סעריוח מן 6' ע5 ם63 כהן כתנ 1' סי' 6"עוספור
 סו5ד דס65 1"5 ס3"מ ותמס זוגס עם6ה 6נ5 ח55סעד
 ח55 הו5ד 6ין רניגו 6מר ד65 ותי' סו6 ממזר סעריותמן
 631 3ת סיתס ו6ס ח55 סו5ד 6ין ק6מר סכי 656 כמר656
 ממזרת ע5 ד63 ממוס 6מת מחיס ע5יס 5וקס כסןע5ים
 6קס ו6יגו ח55 סעד ד6ין ח55ס ע5 דנ6 ממוסו6מת
 ח55 סו5ד 16 כי וט' זוגס עם6ס 656 מ55ותממוס
 גמי דג"מ סוסיף ומפרימכ ווע' מתיס ע5יס ~קכתכן
 55קות ח55ס געמית 65 ימר56 נח ע5 ונ6 זכר סו6ד6ס
 געמית מ% סו6 06 6נ5 ח55ס ממוס ע5יס מנ56כסן
 ע5 מנ6 ממזר 65סוקי וכוי ח55ס ע5יס ם63 ימר56סנת
 ח55ס. געם"ץ 65 5כסוגס טפס5ס 6ע"פ ימל56נת

 5מון ג5יגוי ברמנ"ס דעת בגי6 י"ד ס"ק מסובש"ע
 ד6ין וספרימס סנשמ דעת סני6ו ונ"םוכמ"מ

 סמ"מ פמטעיפו מס ק5ת 5"ע ו6ננ מלקות 5ענין רקג"מ
 שטם 6י! צר סו5ד ד6ס ספריסם ם5 סנ' פעסונ"ם
 ס6ריך וג"ד ג"נ נס"ק פס 1"5 וסנר"6 ח55ס ימר56נת

 נ6ס"ע ו' נסימן ונן 1"5 סרמנ"ס 6דנרי 05קטותסרנס
 דנרי סעיון 6מר 6נ5 וז"ל כתנ נסוש 6ני כ"ננס"ק

 דברי גכוגיס מ5ל סעד ד6ין סי"ד זי נסי'סרמנ"ס
 מ6יסורי 6ל6 מ5לס ד6ין נסדי6 דקידומי! נפ"ד6מריגן
 מממע כסוגס מפסו5י מגו5דס מ55ס 6מכ מס וכן.נסוגס
 דוד6י תקון נריכין מדנריו 656 ל6 כריתות ממייניהפיפ
 ממתיס 5נד . מ"5 נכ5 ג"5 וכן ממ"ג לכסוכס פנומסנתו
 וט' נמ"כ כמו מ56מגס בק"ו ומ6ותו ונרומם ינמססג"5
 ח55 ם6יגו מזכר וג"מ פנוס וז"ם ח55מ ם6יגם656
 מס ום"ע ברמנשס 11"ם נגוחיו וק 5כסוגס כמרסוממחו
 י5פי' ע6 ח55 51"ק פנוס סו5ד ננמר' ח"ם ח55 ס%ד6ין
 וכון ח55 ד6ין מיעעס דסתורס ח55 מיכ6 נ"גמק"ו

 5כסן סי6 מס ממו5מת נח ע"נ ס"פ גדס נמ' ועייןע"ם.
 ו6ק תוענס סי6 וט' 5כ"נ 56מגס ומס ק"ו 6מריגןמי
 סי6 ד"כ ע"6 ע' דף מס מ"ס ועיק תועניןנגיס

תוענס.
 וסייגו דממ"כ סרמ3"ס דדעת נרור גר6סןמעתה

 נסחוקס סכ"ג 61"כ ח55 סעד סוי 65ממשר
 ר6הסי וסגס לכסוגס פנוס דסוס לק ח55ס 6יסור 3ה5ית

 16 סגי ט5ד כצ"5 ברמנ"ס דנרי נפי' ממ5וקת5עג"ד
 5דעת 6פי' ח55 סוס 6י סגייס מני6ס נכצ"ד יותרנדיוק

 די5מ6 16 מ% סוס 65 ר6סוגס מני6ס ודוק6ברמ3"ס
 דמיעסם ח55 כו5ד סוס 65 5ש5ס ממ"כ סרמנ"ס5דעת
 ממ5ושש סו6 זס דנר ו5עג"ד סנמר' דנרי ונפסעותסתורס
 דנריו 5עע ססנ6תי כפי סנ"מ דדעת 1"5 וסנר"6ס3"מ

 סכחנ ומ55 ממזר סוי סגייס מני6ס דעכ"פסקדוסיס
 עם6ס 656 מ55ות מסוס 5וקה ו6ין ח55 סעד ד6יןמס
 סרי מתיס ע5יו 5וקס וכסן ח55 סו5ד 6ז כי וכו'זוגה
 מסוס סתיס ע5יו 5וקכ סגייס ני6ה ד65מר מי55נרור
 וכן 31"ם סמ"מ 1"5 ס6מרוגיס סני6ו וכן ומ%ממזל
 סרמנשס פירוס יסים עדנולס ספריסכ מדעתגר6ה
 סו6 נין סגייס ני6ס ע5ים ונ6 מתר סכתנ סג"5נפי"ע
 פירוסו מ55יס ממגה וזרעו ח55ס געסית 6מר ככןנין
 ח55ס ועס6ה מצחר ממגו סס"ד סכסן סייגו סו6נין

 כחנ ם65 ו6ף ומ55 ממזר סו6 61"כ מ%יס ממגסודש
 ומ% ממזל כתנ 651 מ%יס ממגס ודעו 656ברמ3"ס

 ממשר סו5ד כריתות ממייני דוד6י 5ססמיעגו 5ריך 6065
 דנס 5ססמיענו נ6 רק וכ6ן נמקונפ זס ססמיעגווכנר
 הוי.מ%

 ים5 כהנ ג"ו ס"ק 1' סי' נ6ס"ע י"5 סנו"6אמנם
 ח55 סו5ד כסן 16 סו6 ע5ים ונ6 מזו ו6סם5מר

 נ6מוח כגון סו6 16 ע5יו ערוס ~יגס כסן ר"115"5
 5"כ נינמות כמ"ם עסתר ס%ד 6ין דקי"5 ינמס וכן6סתו
 דכ6י "פלם 65וקמי דייק ,"5 דסנר"6 וסגר6הע"6.



הלכות ח"ב הוזשובהמררמשנה
 ודמק ומכתרוח כריחוח נמייני 6פי6 גוגחו 6ק 166%

 סו5ד ס6ין 6סחו נ6מוח טנחו סו6 16 דס6י65וקעי
 כריחוח מייני נכל כפסועו לפלס ליס גימ6 ומו65ממתר
 סוי ד6י5ו דם"5 ססעע ממתל ססוליד ערוס ע5 סנ6הכגק
 דממ"כ סגייס מכי6ס 6פי' מלל סוס ל6 לגעלס מעזרכילד
 ני6ס נין ממ5ק 651 ו' נסי' סכחנ וכנמ ח5ל 5י'ליח

 פנוס 656 ממ"כ מ% סוי ל6 ד5עולס לסגיסר6סוגס
 ונ6 מ(ר 0רמכ"ס דנרי יחפרסו ולדעחו סחורסדעיעטיס
 חללס געסיח 6מר כסן נין סו6 נין סגייס ני6סעליס
 1ל6 דסוי סו6 מלליס דרק כפסעוח 6חי מ%יס מסנ0וצעו
 סרמנ"ס נדעח 5סיעחו 5יכ6 כסדדי דתרווייסוממ(ריס
 ס6יגו נערוס כוגחו סו6 כין עליס וכ6 מתר סכחנומס
 עלי' וכ6 מ(ר נאתס דכחכ סרמכ"ס ס5סון ו6ף ממתרעוסכ
 סחס סרמכ"ס סכחנ ממ0 מ"מ ערוח 6כ5 6פי'מסמע
 סקדוסיס כדכריו מסמע ממ(ריס כחנ 1ל6 מלליסדזרעו
 סלוי ר"מ נמידוסי לכ6ורס גמי גר6ס וכן מלליסדדוק6
 כפי"מ. וסגס כד"0 מכ6"כנפי"(
 דממ"כ 0רמכ"ס כדכרי ("5 סנר"6 נסיעח גימ6ואי

 סיעח כפסיעוח ספיר 6חי חלל0 סוי ל6לסולס
 מ%ס ספק מסוס מיים 1ל6 5פ5"ד סחוקי דסחירסרמכ"ס
 כיון 61"כ כל5 ח55 6יסור 5יכ6 כמנמר לסיעחודס6

 ספיר 61"כ 05 מייסיגן 65 נספיק6 מלל0 סוי ל6דנוד6י
 מסוס רק סו6 דניורח דעעס ("ל סריעכ"6 כדעח שמריס

 מס"ח דסוי מסוס 6סורס ומללס מדנריסס 6יסורדסו6
 וסחורס ממ(רח ספק וק סוס דל6 מסוס מוחרחוסחוקיח
 דמכי6ס סכ"מ כדעח גימ6 6י 6פילו 6מגססחירס.
 5דטח חקסס ל6 לעג"ד מ"מ ומלל ממ(ר סויסגייס

 חקסס ע5מ6 לכולי לכ6ורס ססרי ט' מסחוקיסריענ"6
 סקסס דסריענ"6 5פ5"ד סחוקי סרמכ"ס סחיר6מ6י

 נקס5 ל63 כסר דסחוקי קר6 לי למס ע"ג דףנקידוסין
 ד6(5י ספק בנייסו 6יגסו 6(5י ספק סו6 ס"ם60

 וכ"כ 5קו65 ס"ם וכל כסריס רוכ ו6יכ6 לנכיסן6יגסו
 פלפלו וס6מרוגיס ("5 נרוך רניגו מסס סמ"ן נפ'סמרדכי
נזס.

 סי6 נמורס יסר56יח זס לפי מד"ח דסחוקיךהנהאה
 סחוקי חורס דנר רכ6 ס6מר ממסונס

 דמס"ח מסמע ניומסין עמו מעל0 656 ומסיק וכו'כמר
 דס6יך ("5 לסרמנ"ס רנס חימס ומעחס כסר סחוקיכ6מח
 חורכ דכר סו6 נמורם יסר56יח 60 לפ5"ד סחוקיחסחיר
 גחירס וס6יך נקס5 6סווס יומסין עעלח מסוסרק

 יסר56יח ומי6 מס"ח ניסר56יח 6סור סכו6לפ5"ד
 ור6יחי סוי. דם"ם סריעכ"6 לדעח ועכ"י סוינמורס

 סרמכ"ס סכחנ 606 כ"נ סי מ6"נ פי"טנסעס"מ
 ס"ם מכמ 0רמנ"ס וסחיר חל5 ספק נס סגחערנמססמס
 ד6ס ק6י מילח6 ד6כול0 ("ל סג"י וכחנ 5כו5י6םל6
 וסקסס כצ"ל וסערדכי סריענ"6 דעת וסגי6 ח65 ל6גם6ח
 זס 635 6סורק %61פי דסחוקי כחנ ("5 סרמנ"סססרי

 דם"ל ניסו56 סחוקי ומג"ס יקיימו 8 כם16 "סנש
 65 גסלאז ו6ס ז"ל מרן כחנ 6יך 61"כ ח65 גם6חד6ס
 דסתוקי לרניגו דם"ל פמר דגר6ס חי' ו0סעם"מח65.
 מד6 דכול6 מסוס וסמרדכי 0ויענ"6 כדעח ס"ם סוי65

 גדולי וגעד גדוליס 16ריס נסס סני6 וכן סו6ספיק6
 ("ל 0ריענ"6 לדנרי לסקסוח ("65מרוניס

 נסחוקי סרמנ"ס סתיר למס קסס 65 ססעס"מ דעח~פי
 ממ(רח ספק וסוי 6מד ספק 656 סוי דל6כיון
 ד65 ("5 לסיעחו נס דלכ16רס 6ינר6 סחירסה~תורס

 סחיר 6מ6י סרמכ"ס כדכרי 5"ע 6מד ספק 656סוי
 סו6 ס0רי ממ(רח ספק גמי טסו6 וסחוקי ממתרחגספק
 פ גחיר ה"יך 61"כ וד6י נמנמרח 6סור ופ5"ד ס"ל("5

 סי6 סרי מנמרח סי6 ס6ס 15 6סורס ממ"ג 60סכא~ק
 כח סי6 ו6ס כממ(רח 6סור דפ5"ד דפכצן מכמ 615סורס
 ס6יך 61"כ ינ6 65 מסוס 15 ס6סורס כ"ס כמרסיסר56
 6ופן וככל מחרווייכו 6מד וד6י ססו6 ממ(ר נספקסחיר

 דק0ג מסוס 5"5 וע"ג 15. 6סורס לעו5ס כססגכאתפק
 מס6"נ נפע"ו ססעס"מ סכחכ וכמו קס5 6יקרי 65ספק
 דמס ("5 כממרי"ע כדעח ו(ס סרמכ"ס דעח סו6 חסס"ע

 דסוי כ6מד ויסר56יח מנמרח ו6פילו ספק מחורח"6 וד6י מחורח סחירס לנמרי ממ(ר ספק סחור0ססחירס
 כ(ס נס 6מגס כחורס סחירחס 6סדדי דסחרןחרחי

 ס60ריך ו' סי' מ0"ק כגוכ"י ור6יחי סכחי מולקיןמ65חי
 6יסור יס דכ6מח גר6ס סס ולדטחו קוסי6 כס6יכרכס

 51"ע. 15 5יגס6ל0סחוקיח
 קסל סוי 65 דסחוקי סמסרי"ע כדעח ג6מר 6יההנה

 6מ6י יקס0 ל6 ספיר 6"כ קס5 סוי 65 קכלדספק
 לעגין 6מגס קס5 סוי ד65 מסוס סחוקי סרמכ"ססחיר
 לגו יס וד6י סריעכ"6 לסיעח סי6 ד0קוסי6 חלל0ספק
 סו6 דם"ם וכיון סריעכ"6 כסיעח כו6 דם"סלומר
 06 מתי6ין ד6ין כחכ סרמכ"ס ו6פי5ו 5ק"66(ליגן
 לומר ים ספיר 61"כ ~חיר6 ס"ס דסוס סיכיגס6כ

 ס"ס מסוס חללס מסוס כס מייס 65 לסיעחודסריעכ"6
 עכ"פ ממ(ר דנס דס"5 לכפוסקיס 6פי5ו וש כסד6יח
 ד0רי 6ומר 6גי מ(ו ונדולס מללס כוי סגיסמכי6ס
 16 ממתרח 0י6 06 ספק וסו6 דין מן נר ס"ם כ6ןיס

 ר6סוגס מכי6ס די5מ6 ממזרח ח6מר ו6פיייסר56יח
 ר6סוג0 מכי6ס ח5לס סוי ל6 לכרמכ:ס ד5ד"0גחענרס
 סרמנ"ס מחיר 60יך ("5 לסריעכ"6 5יי חקסס ל6וממי65
 מס"ח. דסוי מסוס כממ(רח ו6וסרכסחוקי
 יט 5"דוח סכ"פ דמסמע לכ"נ ד56מגכ ק"והקאי

 נחרי י"5 ע"ו דף סחוס' סכחכו כמול6וסרן
 דם"5 ק"ו כס6י קיי"5 65 ד5מסקג6 דג6מר 616גפי
 דעח גר6כ וכן ס"0 וכמ"ס לנמרי סו6 פריכ6דק"ו
 6ל6 סוס ד65 גר6ס סיס"ס דעח ונס סר6סוגיסק5ח

 דנר מס6 ד' סי' 6ס"ע נ"ס ועיין נעלמ66סמכח6
 1 נס"ם דמכו6ר וילדס יסר56 כח ע5 סכ6 סגי ומ5ריעעק
 ק"יד דסו6 6ף לכסומם כסרס דסי6 סונר דר"יסערל



הלכות מ"ב התשובותמדרמשגמא
 ו3סי' וגממר 16 גזה סמריך רס"ז סי' וגמנ"מע6לעגס
 5עע סהגמחי ז"5 סגר"6 וכועח גמ"כ סקר6עיעע
 הגמ גכהן עמזר גס' כחג ס' ס"ק רס"ו מ)וסוגענ"מ

 מף עומוח 3מקומה ח55ה ספק וג6מח ערוה ספקע5
 למחוקי ווננה זס מין ממגס מסחר הספק סחירהססחורה
 וק"5. כ3סחוקי ס"ס ו5יכמ ע5יה ס63 כהן וומי סויוסכי

 5מ5מגה מה נו"ס ע"ג ס"ע גוה גחוס' יימיחישבתי
 מיהו וז"5 וכוי מחמ%ח ע)מה סי6 סכןלכ"ג

 חחמ55 מ"מ קרמ מנמי 5מילף מניגן ו5מ וגהיקסה
 3ר' וי5יף מ"ו וף כמו5ן גס' וכן גוסי' ק"ומכמי
 ומ5מגה ק"ו מהמי פגוס 3גה כריחוח ומייגייהוסע
 מק"ו מחמ%ח ע)מה סימ 5יממ הכמ כי וסריך5כ"ג
 ממיסור מ5מ ח55 ומין כיון וי"5 מחרומה מףוחמסר
 ממיסור ע)מה כמסה 5פסו5 גע5ממ 5מי5ף 5יכמכהוגה
 ממיסור מגמ חל5ה ומין למימר ח55ה כחס מייחרכהוגה
 ומף וגחמ55ה כסרה סהיחה כמסה פסו5 והייגוכהוגה
 מיסור כוי ו5מ מע"ג פוס5ין ומומ3י עמוגי וגרע"ג

 גמי5ף. 5יכמ מק"ו מ53 ליה ורסיגן מקרמ החסכהוגה
 ומק"ו 5פרם וגרמה וז"5 כחנ נחוספוחיו ססדהרא"ש

 ממיסורי מ65 מ%ה ומין סחחמ55 5מי5ף מני5מ
 ממוחו ע5 ה3מ יסרמ5 יומסין י' 3פ' כוממריגןכהוגה
 מע"ג כהוגה ממיסור מ65 ח55ה ומין מסוס 5ה מסויזוגה

 3פ' כוממריגן כהוגה מיסור ג65 סמחמ55חומסכמן
 וממ(ר מ% גחין כוחי ומוומי ומומ3י עמוגי גרמ5מגה
 התס ספס5וה היסרמ5יח וע5 ה5ויה ע5 הכהגח ע5ס3מו
 מ5מ ממ55וח 5מי5ף סייך 65 מק"ו מ53 5ה ורםמקרמ
 י5פיגן 651 5ומר ח55ה 5ן מייחר ו5הכי כהוגהממיסור
 פסו5 ווקמ הייגו פגוס ו3גה מק"ו וי5פיגן מע"געק"ו
 כסרה סהיחה מ55וח 5סון והייגו המסה פסו5 מנ5היע

 ר6י' גר6ה 5כמורה ומכ6ן ע"כ. י5פיגן 65וגחמ55ה
 3ממרוגיס 51"ע ק"ו גהמי ז"5 הגר"6 5פי'גרורה
 גאמ. הרגיסוס5מ

 סכח3 ג"( ס"ק קכ"מ סי' מו"מ נסמ"ג י"יחישבתי
 כריחוח מיי3י מו הממזרח ע5 ם63 כסן יוועוהוי
 מפסו5י סהו6 ומף מ% הו5ו מין רמסוגה מ3י6הוגחעגרה

 כהן י"ו סעי' ז' סי' ועמה"ע כסיו גום6 מפסר ו5פ"זקה5
 ו6ין כ"1 6וח וג"ם המ"מ כחג כו' סעריוח ע5סג6
 הומ וכהן כפיו ו5ים6 רמסון 5פחומ ג"מ ו5כ6ורהנ"מ

 זר ו5מו י"5 ומ"מ כסר ומין וג3"מ ממל5 וגרעו3מ"מ
 06 ממ(ר כהן 5עגין ספק סים סכ' ס"ע סס ע"ז ועי'סומ
 ע' פרסנ גם6 רגה גמורם ועיין 5מחיס לעמממוחר
 ים כהן סעמיס הוגרוח עסרח כ5 ע5 עו3ר גומף י"3ס"
 6ו"מ סיחיס מגמח ועיין ע5יה 3מ גומף ויסר56 מסה4
 ס' כהניס ומחורח זו רמי' סנ3י6 מי סי' קכ"מס"
 6ין קום י6כ5 5מ ז6 ווכל מקר6 סס דורייס"ד
 וכ5 ח"ל יסר56 6סילו לוי 6סילו ענין ממזר מל56י
 זר גגלל דממזר לסח"כ לי0 דפסיט6 סרי יש"ם(ר

 סה6ריך. מה וע"ם מכהן ג%ד 6פי4 וו6י וסייגוסו6
 קדוסין. גהסלמס עיין גזה מנאהפק ז"לור~רסג"מ
 י"ו כחו3וח גגע' מפורם וכן גוגר גחיס3חי2ש121

 3ה סמין כ5 עיכאמ מ5מגח מיזוהי מר ממרע"ג
 ע3וי מסוס ו5מ גחיגוח מסוס ו5מ ממזריח מסוסלמ

 גמי ח55 ומורייחמ הגך מ"ם כסר מל3 הממ5כיס
 ממו 3ה סמין כ5 סמעחי ר"מ ממר וחוומורייחמ

 מ5עזר 3ן ר"ם וחו ח"ק כייגו 5כהוגה מסימין מ5ומכ5
 מומר מגסי6 3ן ר"ם הי' וכן ממיר ר' מסוסמומר
 ח55 ספק 3ה סגעמע כ5 עיכאם 56מגח מי(והיכו3ריו
 ס3יגיסן מ55ין מכירין ו6ין סגיגיהן עמ(רין יסר6למכירין
 ומ55 )וומ ממ(ר יומנן מ"ר כסר ח55 ריסמ ממרחוהמ
 ע"ם. וכו' 3יגייהו מיכמסוחק

 חרי ומ% וממ(ר מסמע סס הסוגימ 5סוןדמרהיטות
 והר"ן רסייי ספיי מה 5פי ו3פרע גיגהומי5י

 וכסקורין הומ ג3ר6 3מו סוחק ומ55 )וומ ממ(ר וקמיז"5
 ומין מסמע סוחק ח55 מוחו וכסקורין 5וומ ממ(ר6וחו
 5ח"ק מ5עזר 3ן ר"ם 5י' מוקממר עוו ממזר. 3כל5מל5
 וקרי 5מ 3סחיקה ר"מ ונוכסיר 5ך סמיע מיור"מ
 וסחיק והמי וסחיק ממ(ר 5י' וקרי מ5מ וסחיק ממ(ר5יה
 וסוחק ח55 ו)וומ ממ(ר מ53 5יה מיח ק65 מנוזרס3ר
 סחיק כסר ממ(ר סחיק מומר יוסי ר' מומ וחגיפסו5
 פסו5 ממ~ר סחק כסר ח55 סחק מיוך וחגימ פסו5ח55
 3ן ור"ם המ ור"מ מ5י3מ ח"ק המ קסימ 5מוכוי
 ממזר וסחיק וס"5 5ר"מ והגה ור"מ מלי3ממלעזר
 הוי גמי ח55 וממ(ר גיממ מי פסו5 ח55 וסחיקכסר
 מומר ממי5מ ממזר סכומ ע5יו מו)ימ כסהומ 5עו5סמ"כ
 ע5 גמי סחק הממ(ר ע5 וסחק וכיון מ% סהו6ע5יו

 6ף 3ממזר מ"כ 5ר"מ 3ומ פסו5 סחיק ומ%המ%וח
 כמ55וח ע5 )וומ ג6 6ממי הממזרוח ע5 סוחקסהומ
 מסוס וע"כ ר"מ 5י' מכסיר סמיך וסחיק וכיוןס3ו

 הוי 65 5ממ(ר כססחק ומ"כ גמי מ% הוי 5מוממ(ר
 5ממר 3מיווסי כח3חי סריע3"מ וגרי סחירח121ע'כיש 3כ55.ח55

 סגוו5 רגיגו ו3רי לייסג ויגישח רגעיון
 סגכמה וג"כ נס"ו יוי גכחג ססס מ0 כפי כ6ןו6עחיק
 מעי וסיסו סרננה כ"ק סכחג כמו 5כוע זכיחיו3ריס
 גכמס סניחי סק)ח 6ף ויסר ממח גורך ורכחיסג"כ

מקומוח.
 סומג"ס גועח ז"5 %ויעג"6 וס"5 סס 5סוניוזדן

 מדמורייח6 6מו 6יסורי חרי 6יכ6 לכסוגסוגגיורח
 סכחג וכמו מומורייחמ סהו6 זוגה 6יסור מור3גן61'

 וזה לכסן ו6סורס זוגס זו ר.רי ח"5 ס"ג ממ"3גסי"מ
 ספוסקיס ום6ר הריטג"6 גו סכחג וכמו מד6ורייח6וו6י

 מטטס מדרנגן 6מד 6יסור עוד ג( נזה(. מסחסק)וגג"ם
 ר6ג"י סס גמעגס ע"ז דף גקידוסק עוממרויומסין
 גר 6מד לכהונס פסו% גחו גיורח סגם6 גר וכו'6וער
 מחג6 עד דורוח יי עו 6פי4 עסומרריס עגויסו6מד



מאהלכות ח"ב התשובותמיורמשנה

 3חו ניורח סגם6 נר 6ף 6ומר יוסי רי מיסר6ל6ק

 כח3 כי"3 מ6"3 פי"ט ח?רמ3"ס ע"כ לככוגסכסרכ

 6פילו 3ח וסולירו מ6ל1 6ל1 סגם16 ומסומרריסנריס
 כרי יסר6ל (רע 3כן גחער3 1ל6 סו6יל רורוח כמסל6מר
 וכח3 וכו' ח65 ל6 גם6ח ו6ס לככן 6סורכ כ3ח6וחכ

 63 כוג6 לי 6מר גמנק ר3 6מר ע"מ רף ו3נמ'ס"ס

 כר"י ממגו 6וחכ מ~י6ין 6ין גם6 כר36"י 6 מוריןלימלך
ע"כ.
 גר6כ לככן 6סורכ כ3ח ניורח סגם6 רנר ריג6 ס6יהמניץ

 ונ(רו ככוגכ קרוסח ומטעס כו6 רמרר3גןור6י

 6יכ6 רר3גן כ6יסור חכ ("ל %ייט3"6 וס"ל לכחמלהכן

 (וגכ מסוס חורה םל מכ6יסור ל3ר ר6סוגס 3ניורחגמי

 מנר כו6 רכ"ם וקרוסכ יומסין מסוס 6יסור שר 3כים
 סכח3 כריט3"6 לסון מרויק יכיכ 31(כ ניורחסגם6

 פסולס 6י ויוס סגיס נ' מ3ח פמוחכ רניורח 1("ל ס'3רף
 חי3ח כ6 )יכ6 כג"ל פמ"י ונרמ3"ס (וגכ מסוסממ"ח
 (וגכ פסול מכ"ח רפסול לרייק רכוגחו וי"ל כ)למכ"ח

 מרר3גן וכו6 6מר פסול עור ים 36ל % נמיר6רככי
 כלוי מייס ר3יגו מרוסי ועיין וכג"ל. וקרוסכ יומסיןמ5ר
 סס. פט"וכ6"3
 וגחיגכ לככן רניורח כרמ3"ס ררעח ע"ו נרף סכחנדמה

 רוק6 פ5"ר לככן כוגחו מר3ריכס 6סורוחליסר6ל

 ס6מרו וכמו ק6י נקרוסחו ל16 פ5"ר רככן רקיי"לרכיון

 כרמ3"ס וכמ"ם ססח רר3 33עי6 ע"ו רף כערל פ'3נמ'
 3ניורח (וגכ 6יסור ליכ6 פ5"ר ככן לנ3י 6"כ3פט"(
 6יסור ככן רלכל כוגחו 6ין 36ל ק6י נקרוסחיכרל16
 3רף סכח3 6מ6י מלק 1ל6 מר3ריכס 6ל6 כוי ל6ניורח
 רליח רכיון פ5"ר 6ככן רוק6 כ6ן כוגחו 6ל6 כג"לס'
 36) ק6י 3קרוסחיכ רל16 מסוס עליו (וגכ 6יסורליי

 3כ) ר6יכ6 כסגי 6יסור ררנגן 6יסור עליו 6יכ6עריין

 ולכ6י 3ס"ר לעיל וכמ"ם וקרוסכ יומסין מכמ לככןניורח
 עריין. כיחר מ5יגו ל66יסור6

 כוי ל6 6יסור רכ6י ליכ6 ר6ורייח6 6יסורובשלמא
 6יסור וכ6י (וגכ מסוס 6ל6 ע5מכ מממח6יסור

 3(וגל, 6סור רליכוי ק6י 3קרוסחיכ רל16 3פ5"ר סייךל6

 6ל6 כוי רל6 כיון נ3יכ כחירו 6יסור6 רכ6י 6מרולכן
 6סורכ וכו' לכהן רניורח סכח3 מכ 61"כ רר3גן6יסור

 (וג? מסוס 6יסור 3י' רליח פ5"ר לככן כוגחומרנריכס

 פלינ ל6 36ל נ"כ מרנריכס 6יסור כ6י לג3יוכחירו
 מר6ורייח6 6סורכ רניורח כרמ3"ס רעח 3רי6 ר3ככן3כ6
 וסנן. (וגכ 6יסור ליכ6 רפ5"ר רק (יגכמטעס
 ח") ע"1 3יף סס סכח3 י"ל סליט3"6 לם1ן מי1ייקוכן

 6עפ"י וגחיגכ 3ניורח מוחר גר.ן 6פי' פ5"וכלכך
 6סחרו כסגפ5עו נרור וליסר6ל נרור לככן ממ"ת 6יסורסכן

 סכס כ"כ סכן וכיון מקרוסחס סע6ו לפי ניגייכו%ו
 י165 וכגי קכל 6יקרי ל6 רמלהריס כיון 3ממהרחמוחריס

 6יסור וכ6 כ6 ממףרח לי מכ גחיגו? לי רמםמקרוסחס

 רסרי רלמ6ן נפיי 3ירוםלמי 6מר וכן 3רור 3יסר6לחורס
 סרמ3"ס כרנרי וםל6 3ממזרח גמי מוחר 3גחיגספ5"ר
 גי נמשרח ו6סור וגחיגכ נניורח מוחר סכו6 סכחנ("ל
 מר3ריסס 6סורס ליסר6) וגחיגכ לככן רניורח סו3רסו6

 מר3ריסס. 6יסור 6ל6 ל1 כוחרו 1)6 חורס 6יסורוממתרח
 רע"כ 3ע)י) יר6ס כיטנ כריט3"6 ניניי כמעייןדדענה

 5סולכ וכו' לכסן רניורח סונר כו6 כי סכח3כ6י
 נסמוך סכרי ככן 6סחס 1)6 פ5"ר 6ככן ק6ימרנריסס

 וכן 3רור ויסר6ל 3רור ככן כח3 3רי6 3כסן כסכח3סס
 וגר6ס 3רור 3יסר6ל כו6 חורכ 6יסור וכ6י סססגכ

 יסר6ל 16 נרור כסן לכחו3 כטריור 3לסוגו כיוןר3ריוק
 כו6 כי 6נ6 כח3 ל6 כ6ן 36ל 3רי6 3ככן כסמיירי3רור
 1ל6 מר3ריכס 6סורכ ליסר6) וגחיגס לככן רניורחסו3ר
 )יסר6ל וגחיגכ 3רור לככן רניורח סו3ר כו6 כיכח3
 כ6ן סיגכ לממ ולכ6ורכ מר3רה?ס 6)6 סוי )36רור
 כח3 וכ6ן 3רור ויסר6נ 3רור ככן כח3 רלעילמלעי)

 כרמך על 6ל6 3רור מלח כח3 1ל6 ויסר6ל ככןסחס
 נס 3רור רנככן נרור 3כסן מיירי ל6 63מחרכ6ן
 כרמ3"ם ררעח רק ר6ורייח6 רכוי מורכ ("לכו6
 ר3ככן 3רורכ ר6י' ועור רר3גן רק כוי )6 פ5"רר3ככן
 6יסור 6ל6 )ו כוחרו 1)6 6מ"כ מרכח3 מייריפ5"ר

 מר3ריכס 6יסור 6ל6 גו כוחרו ל6 ס6י וכגכמר3ריכס

 ר6י פ5"ר נכר.ן רמיירי ע"כ 61"כ מיגיכ רסליק 6כסןק6י
 סייכוח מ6י 6"כ ג6מר ככן ר6כל כריט3"6 רכוגחגימ6
 6יסור סוחרו ולמי מר3ריכס 6יסור 656 )ו כוחרו 1ל6לכ6ן

 ל6 ור6י 3רור רלכ?ן כוחרו למי כחנ ל6 וימכמר3ריכס
 רמ"ם סונר כו6 כי 3רור גר6כ 6ע"כ כלוסכוחרו

 ל6 פ5"ר נככן כווגחו לככן רניורח סו3ררכרמ3"ס

 6יסור 6ל6 כוי רל6 וכיק וכג"ל מר3ריכס 6ל6כוי
 נס"ר. גכון לפע"ר ו(כ ל1 כוחרומר3ריכס
 3מסקג6 סוניין כרמוכמ )יח6 ר(ס מסיק כריטנ"6אמנם

 למימר וכר3עי' חורכ 6יסור גמי רוכח6ו3כל
 על כ63 3פי לככן כו6 חורס 6יסור גמי וניורחלקנק
 סחירו חורכ 6יסור ר63מח ("ל להריט3"6 וס"לי3מחו
 (וגכ מסוס עלוי' 6סורכ כיחכ מחמלכ כרי סוף רסוףל1

 רמחמ% מורכ כרמ3"ס 6פילו ור6י ו3כ6 מוחרחועגסיו
 וז? פ5"ר סגעסכ קורס (וגכ 6יסור ע)יו 6סורככיחכ
 י3מחו על כ63 3פרק כרכח3 וסייס ("ל ?ריט3"6סכח3
 וכ3י6ו 3עימו כרמנ"ס סכח3 כמו כייגו כרכח3וכוגחו

 כרמ3"ס וסייגו כרכח3 לומר כריט3"6 ורייק ("לכריט3"6
 כן כח3 רכריט3"6 3מסמעוח וסי' כרכחי3ג6 כח13ל6

 וניורח כן כחנ 3שט רכרמ3"ס )כוכימ ר5כסכריט3"6

 לומר יכול 6יך 61"כ (וגכ מטעס ר6ורייח6 6יסורכוי
 מרר3גן. 6ל6 כוי רל6 מסוס סו6 רכטעסכ6ן

 כריט3"6 פליני נמ6י ר6"כ נועחי עלכרלכאדרה
 רין רלעיקר מורי רחרווייכו כית ("לוסרמ3"ס

 3פ5"ר 6מ6י 63מח 6"כ מר6ורייח6 6יסור סוי נככןניורח



הלכה ח"ב חתשבהזטדךמשנהש
 5מען "ימי ונגק 6ימי 655 סף וא 5צמגשס,
 סליענא6 טעס ומם סחירס ימחיס )ו6ס סוף סוףפא
 סי4 ברמנ"ס ררגמז סהן המפ*בס4  כם"ו וג5שע"וכזס

  ג6ן וליג4 כלל  לכסן 5י כסההו ל4 יוכב 4יבצרו43להז
 נו מסרון כע6 נגיורח דמהמר וכ6 מורם ס"םרטוס

 כו4 ס3ו  סהמרון ו4"כ בו4 נסרוסתו 1ל11  5"רופצמס
  סיבוי  סוס נסצוב ל4 3כ 34ל יובב ייסור  פליו  דייןרגההם
  סמורס נעזיהב  ול4 סכיסס כנצ פליכ יבכהמיינמהר
 6יגו קדו0 ס6יגו כיק סממי65 רק 0נס זהסס6יכיר
 כי'  כססי רפר  כיון  ז"5 סריעכ"6 דעח 6נ5 נס6סור
 רבסורב ס"ל 3ב פוסר ופנסיו צבב  פסוס 403מור
 כ165 15 0סמירס וכיון זוגכ 50 בליו לו כסירכ43פס
 6יסור ס6י 15 0סמירס כמו 6"כ מס"מ 0סו6 זוגס50

 מורס 6יסורי 60ר גמי 15 סחירס 6י0הם נעגעימורם
 כפ5ונחמס גכון 5עג"ד (ס מס"מ 6סורס 0סי6 ממזרחגגת
 ו"ל  כרפ3"ס כושס בריפ3"4 ררפס  לרז ציגו ומעמסז"5

  זוגכ. מ0וס פריורייסי יסורב לכסן גיוהם ייןר3עיקר

 0סי"5 סדר"ג 0ממס מס 5י ימיי0נ 0כמנמיךבמה
 5סי ע5מו סרמנ"ס מדעמ 5סקסומ  ז"55כריענ"6

 סכס3  3פב  ז"5 כריענ"6 כיק מכ נ6ממ 0כמנמימס
 י3פסו פל ככי נסרס כרכס3 בו4 סורס  ייסור נפיוביורס
 65 סכי 6פי'  6מגס סיי ופלי' סרפכ"ס סכסנ כפווביינו
 65 רכיי  6זי5 05יעמיס דסרמנ"ס סומריס דדכריוכמנ
 מס גמי 5י ימיי0כ ונס6 סו6, דממי65 סו6סמירו
 פ4"כ רכפפ"ן ו"ל  כרפכ"ס  ר3רי  ז"5 כ6מרוגיס0סקסו
 מ"ב"ס יסירס ב~ברי ורייס נפפאהס סיסהר כס3  סל"רלפבין
 מ6י ד56"כ כהם"מ 6סורס כוי 65 דגיורח דס"5ומ0מע
 ד6סורכ 5ממזרמ עעס דגמן כיון וע"כ 5ממזרמ גמןפעס
 מכ"מ סוי 65 דגיורמ דס"5 כרור מס"ח ד6סורסמ0וס
 וגמ65 זוגס מ0וס מס"מ סוי גמי דגיורמ כמכונסי"מ
  ניי0ונ  ז"5 ס6מרוגיס כ5 ס6ריכו וכנר סומריס  ז"5דכריו
 דוד6י מידי ק0ס 65 כס"ד 0כמכמי מס 5פי 6נ5סדנריס
 מ0וס נרור 5כסן מד6וריימ6 6סורס דגיורמ סרמנ"סדעמ
 6יסור 656 סוי 65 ק6י נקדו0מיכ ד165 5פ5"ד 6נ5זוגס

 נממזרמ כן 6% 15 ג6סרס 65 זוגס ד6יסורמדכריסס
 י0ר56 דנקדו0מ 5פ5"ד 6פי' וד6י מד6וריימ606סורס
 גס פוסקיס ו60ר ס"ס כ0ס 5עי5 0כמכמי וכמוק6י

 5סדי6. כן כמנסגוכ"י
 סרמנ"ס 5דעמ דוד6י 5עג"ד גר6ס 0כמנמי מס~פי

 ע5יו 60ין ומפעס נס דמומר י"5 גמידכמ55כ
 סי' חכ"ע סמ"מ וכדעמ כקדו0מיס ד165 כסןקדו0מ
 נורך סדר"ג וכמ"0 כנ"0 ע5יו 0מ%ק כמו 6%ס'

 י"5 נממ,רמ ד6סור מס 6מגס מומר דכמ55ספ0וע
 ע5יו ג60רס מ"מ כסן קדו0מ ע5יו 60ין ד6ףנפ0יעומ
 וכמו ועוג0יו י0ר56 מ5ומ נכ5 וממוינ י0ר56קדו0מ
 כרככ ס6ריך ו' סי' 6כ"ע וגונ"י ס"כ 5סדי6סכמנו
 וממי65 כו י0 י0ר56 דקדו0מ נס0יטהם ג"כ ומססגדנר

 י0ר56 5כ5 6כירס דממאוח כיון נממזרמ 6סורכק5"ד
 ורק י0ר56 כ5 נכ55 וסוי י0ר6נ קדוסח ע5יו ג60רוסו6
 556י כמונ סיי  וכ כ5 וסכס קדו0. סוי 65 כסוגס~צין
 נכמס 0טגמי ו0מממי  ז"5 כריענ"6 דנרי ני0וננס"ד
 סרנס. מורס דעח 5דעחודנריס
 ססוסקיס דעמ 0גר6ס נגמיגס כעמ ממס 60גי צאמנם

 דרנכן 656 סוי ד65 נע5מו סלמנ"ס דעחוגס
 גזרו דיגו וכימ ודוד סמקד0 נצק ע5יסס גזרויסו0ע
 וסכ"ג ככ"כ מס6"נ נסי"נ סכמכ וכמו 5ע%סע5יסס
  פס3פכ  סבסגייר מיוז"5

 פפפי
  סמורס לע  יסורין יינן

 גכעוגיס 656 מסן גמגיירו 650 ידוע וסדנר כקס55נ6
 סמקד0 5ענודמ 0גמגס 5פי גמיגיס סגקר6יס וססוכו'
  כזגק ו6פי6 5עו5ס כקס5 יכגסו 650 ע5יסס וגזר דודנ6
 גמיגס 0סמיר כב"ל נספ"ן פספפ  וכן וכו'  פסרםסיין
 מס' כפי"מ 6מגס  ז"5 סריעכ"6 דעמ וכן ממזרמ 5651פ5"ד
 וובב  יו סרי וכוי סגיורמ וכן כמנ ס"ג כי6ס6יסורי
 ממזר 16 גמין 16 עכו"ס 6מרו מכ6ן 5כסןו6סורס

 16 ו0גי ר06ון ו6דומי מ5רי 16 ומו6כי עמוגי גר16
 ע0ו סיסודימ ע5 0נ6ו ח55 16 0סכס וכרומ דכ6פ5וע
 5כסוגכ. ופסו5ס זוגס6ומס
 דס"5 דגר6ס כגי נין גמין מ0נ 6מ6י 5י ק0סהאני

 וגפס5ס זוגכ עס6ס יטר56 נמ ע5 ס63דגמין
 6מר נקס5 ל43  פוסריס  כבסיביס  ז"5 5דעמו כ56ככוגס
 5ומר ו6ין ע5יכס גזר דדוד רק מד6וריימ6סגיירומ
 ו6י מקודס נעכו"ס כממי5 0סרי 0גמגייר קודסדכוגמו
 5עג"ד וגס כו6 עכו"ס ככ55 גמי גמין 0גמגיירקודס
 0כרי 5ככוגס 5סו פסו5 מדרנגן רק דגמין 5ומר סדנרק0ס
 סיי ו6ס 5כסוגס מד6וריימ6 0פס5ו כגי רק 0ס מ0נ65

 מדרנגן 0פוס5יס כמכ עוד י0 מדרנגן גס 5מ0וכר5וגו
 סכ"ג 61"כ פוס5יס מד6וריימ6 כו5סו דמ0ינ דסגיוע"כ
 מדרכגן. 6ל6 6סור 6יגו דגחין ס"5 0סרי ת"עגמין

 יקפיד שאל מכהדר"ג ואבקש אצפונה קסתי אתומעתה
 לי איי כי כך כל שאחרתי ובם בדברים הטריחו עלעלי
 דברי ולילה יומם אהגה ובה הזאת התורה רקשיור
 שנים פי להתנחם ופצפה בכפלים לקה עולם אהבתשיהבו

 הצעיר כנפש השפים. מן פרוביםברחפים
 קליץסנושח

 כוםימן
 לפ"ק תשט"ו מקרבך פחלה והסירותי לסדרמוצש"ק

 יצו"א. נ'י ברוקליןפה
 ניכר פכתבו ופכותלי פברכינא קא חזינא דלאלכשח

 ושביידחר ושלסח פו"ה הב' הרב ה"ה הוא אוריץ כרכי
 עבבצ"שבהיץ

 5משרכמ 0כמנ מד"ח 56נעומיו פע0ס י6ימיאחרשכ"ת
 05וס 560וגי 065ר )מכקסמי ו6גיס6יגוד



מבהלכות ח"ב התשובאמררמשנה

 תורם מרוסי וכתוגס נ0ממדומיס כמט ע5י עיוגיעיק
 כעיגי סוטכו ר6סונה כססקפס כי 6ניד וט6מת ג"י5מע5תו

 תורס ועדיין תלגו 65 כי די "סדי ו6מרתי 5מ6רעד
 5ר6ות גסתוממחי סמכתכ כם5טי כקר6י כרס כיגיגומוזלת
 65דס ר6ויס ס6יגס דכריס סכתכ ככודו ע5 5י "רסוטיטכ
 סימתי. ו6פרם יומ6 רמד 5ככ"ל ו6פי'כמותו
 6נג"מ כקוסית 6מדות סערות כ6ן 6כחונ תמ5הבהנה

 מ"ה פי"כ כ6דר"ג ד6ית6 כט6 ד' 6' ס"טסי'
 655ח 6סור וכט"נ עיקר כ5 5ירום5יס גכגס ממזרס6ין

 ומס מטפסהמ"ק פ"ה ס"ז כרמכ"ס כמכו6רמירום5יס
 מקומוח נכמס גחר5ה (1 קוסי' וכנר כיון יפה נ(ססכתנ

 וסוטס י"ד סגסדרין מנמ' נ(ט הערוחי נ"כ נעגייו6גי
 מ5ך (ס וסופטיך סגסדרין (1 (קגיך וי165 ס6מרומ"ס
 655ח ממויכ סי' נדו5 כסן ד5ר6כ"י סרי וכו'וכה"נ

 הי' חס טכטו מי גודע ד65 היכ6 5מייממירום5יס
 מ"ה וסוטס ע"6 כ"נ יומ6 ועיין 5ירום5יס מוןדוק6

 סי6 ערופס עג5ס 6תויי כח 165 דירום5יסונ6דר"ג
 כטי'נ 6מת כיסיכס וכס"נ 5ממתר 6פסר טיי סדכר61"כ
 כפ"ט כר"י 656 כס6 כר6כ"י פסק 65 ססרמכ"סו6ף
 מ"מ ע5יו סתמס מה ונכ"מ סס כהנס"מ ועיין ר51ממה'
 5יכ6 דכס"נ 5ר6כ"י מודה הדכר דכעיקר פסוט5עג"ד
 יכו5יס הי' ד56"כ מירום5יס כס"נ י5י6ח מסוס6יסור
 6"1 מירום5יס 655ת מוחר כס"נ וכי 5ר6כ"י5הסיכ
 וי"5. 5סס קסה סי' 65ד(ס
 כ5 ע"כ ע"ו קידוסין ננמ' ד6מרי' 5עג"ד גר6העןף

 5מימר6 וכוי סרכיס מסוטרי 6כוחיו סטומזקומי
 דיגי 5דון כסרין טכ5 ורמיגהו מפסו5יס מוקמיגןד65

 כ5 כה וסויגן גפסות דיגי 5דון כסריס הכ5 ו6יןממוגוח
 6כיי 6מר ממזר 65תויי יסודט רכ ו6ננר מ6י65חויי

 דייגיסס כ5 ע5 מקפידין היו כירום5יס ופרם"יכירום5יס
 דכי כקידוסי זיר6 כר סמעון רכי דכי תגי וכן5יימסן
 5יכגס 6סור דממזר גימ6 6י וסגס ע"כ כירום5יס5וי

 ממגיס היו 65 דכירום5יס 6סמעיגן מ6י 6"כ5ירום5יס
 ו5עולס 5ירום5יס 6סור טי' 5יכגס 6פי5ו וכ65 לדיןממזר
 סדכר גר6ה 6"1 דיין 5טיוח יכו5 ו6יך ק6י וסו65נעמוד
 דממזר וס"5 כ6דר"ג ס5כס ס"5 65 די5ן דכם"ספסוט
 5ירום5יס. 5יכגסמותר

 65 5מס כטעס כס"ד מדם דנר 6גי 6ימיבבועתה
 ד6ין ט6 5מדו דר"ג כ6כוח דסגס כ6דר"גקיי"5

 רו5ס ססי' ממ(ר מ6וחו עיקר כ5 5ירום5יס גכגסממ(ר
 וסיגין יוסכין סהיו סח5מידיס 6ותן עס תורס55מוד

 עומד 65סדוד סטניע עד עמסן הו5ך ממ(ל והי'כירוםליס
 יוסכ סייחי ככר ממ(ר סייתי 65 6י5ו 5י 6וי ו6ומרסס

 ממ(ר ס6גי ו5פי עכסיו עד ס5מדחי סח5מידיס כיןוסוגה

 גכגס נומ(ר ס6ין 5פי הת5מידיס כין וסוגה יוסכ6יגי
 כ6סדוד ממזר ויסכ ט'( מכרי' סג6מר עיקר כ55ירום5יס

 ע"כ. פ5סתיס נ6וןוהכרתי

 5עתיד עטפיס ונתיגי מעצי ת"ל ע"3 קיווסיןובנם'
 5" 6מב עטורין 6ין 6ומב ר"מ יוסי רי דכרי5כ6

 עהוריס מיס 56יכס וזרקתי ג6מב כנר וט65 יוסיר'
 ומכל טומ16חיכס מכ5 6ומר כמטו6 ר"מ 6"5וטהרחס
 6ומב כמהו6 ר"י 5י' 6מב טממצות מן ו65ני5"יכס
 5ר"מ כם5מ6 טממזרות נק 6ף 6ומר סוי 6תכס5טטר
 ממ(ר ויסכ מ6י 5ר"י 656 כ6סדוד ממ(ר ויסכ דכחיכטייגו

 5רומנין יסר56 כית יתכין יוסף ר' כדמחרנסכ6סדוד
 6מב יסודס ר' 6מר 5גכר6ין כה דמי דהווכ6רעהון
 ע"כ. כר"י ה5כססמו56

 ויסנו מר~ס סמנחריס יכד5ו כ6סדוד ממזר ייסנבפרש"י
 מ0(ר ס) תרנומו וכוי דמין דהוו ע5מסכפגי

 וגטרד 1%6 מנכו5 מגוכר ססיי העס ויסכ ק6מרוטכי
 מ5קס ויסוסע יסר56 6רן מנכו5 טו6 נס כ6סדודכממזר
 וכו' (קגת 6תכ כדכחיכ נימיו גככסה ם65 6ע"פ5סס
ע"ס.

 דר"מ דקר6 נפירוס6 ח15יי 1י"י י"מ יממ15קחוהנראה
 טיימ ממ(ר דויסכ 5יי מסמע כפסטי' דקר6ס"5

 דה6י ס"5 ר"י 6כ5 5ירוס5יס גכגס ס6יגו פסוטממזר
 5דידי' 61"ג כממזר טכי מיירי 651 יסר6ל 6כגי ק6יקר6
 מנמר ויסכ ם5 דסקר6 5ירוסליס 5יכגס 5ממ(ר 6יסור 5ן5ית
 כ6דר"ג סדרסו מט ומטחט 6ממ(ר 651 ק6י יסר656כגי
 ממזר ויסכ דכתיכ מסוס כירוס5יס 5יכגס 6סורדממ(ר
 ס6י 5י' 5ית ד5ר"י כן דרסו דר"מ 56יכ6 וד6יכ6סדוד
 הו6 ר"מ 6דר"ג ט6י וע"ג יסר56 6כגי דק6ידרס6
 כנמר' 5טדי6 ספנצ;ו כמו כר"י קיי"5 ד6גן כיוןומעתה
 ס5כט 6ין ממי65 כר"י ה5כס סמו56 6מר יהודס רי6מר
 61"ג דוק6 דר"מ 56יכ6 דרס6 ה6י דדרס וכ6דר"גכר"מ
 ותמטחי כס"ד 061מן כרור חס 5ירוס5יס 5יכגס מוחרממזר
 דכהדי6 הרניסו 651 ס55ו נדכריס ספ5פ5ו 6חרוגיס6הגי
 סי' 6ו"מ פמ"נ ועיין כ6דר"ג ס65 דידן כנמר'פסקיגן
 6ו"מ כפיס גסי6ח ט5' פחיס ונמגחת ג"( ס"קקכ"מ
 ודו"ק. מ' ס"ק קכ"מס'

 מ"ס נ(נמיס טתוס' קוסיח 5יסנ ג5ע"ד סכחנחיבבמה
 פריך נווג6 ס6י כי 1("5 5מסימ6 ס5כת6 ד"סעי,6

 סגהדרין מיחוח ד'כריס
 ג""

 יומסין עסרט דכריס וחימס
 5יטהל ממזרין דעתידין יוסי כר' ט5כס 6"ר יסודס6"ר
 כתנו וכן סחי%ו מס ע"ס 5מסימ6 ה5כח6 פריך651

 ג5ע"ד סכתכחי מס ו5פי ע"ס ע"כ ג"6 סגסדריןסחוס'
 ס5כת6 נקידוסין נס מקסס ד65 דס6 החוס' קוסיח5יסכ

 6י וסייגו כקה כזמן 6פייו סרכה ג"מ וד6י דט56מסיח6
 ממ(ר דויסנ כר"מ ה5כה ד6י כירוס5יס 5יסכ מוחרממ(ר
 ד6כגי כר"י ס"5 ו6י כירוס5יס 5יסכ 6סור 6"ככפסוטו
 ליסכ 5ממ(ר ומותר כ6דר"ג גמי קיי"5 65 6"כ ק6יימר"5

 ס5כח6 הקסו 65 ספיר ס(ה כ(מן נס דג"מ וכיוןכירוסליס
 כו. 5סחנדר 5י הגימו ומקוס נס"ד גכת 5:41מסיח6
 כן כר"ס ה5כס ד"ס ע"נ מ"ה דף מגחוח החוס'וך;נה

 ו5ייגו וכו' 5מסיח6 הלכח6 תינוה נ"כ סקסוגגס



ה5 ח"ב התשובאטדרמשנהא
 םל6 5יץ פיק מוסר"י יסג5ון יימסין שים פ*איייסת
 גמיטס כן כחג כנר וג6מח פירומיס מס גקירומיןנמ65

 (ו קומי' נחוס' חיר5ו ג"ם גפ' ורק י"ט ס"קמרוג5ח
 רגרו ל6 יומסין טמרס וגפ' ע"ג ג"6 רף תיחוחוגפ"ר
 ע"ם. כלוס םלגו גחוס'ממגו
 ממס יו65 ו6יגו מגגלס נמוגג מסרג גכס"נ י"לעוך

 ועיין מה"ר פ"( ורמג"ס ע"ג י"מ סגכרריןלעולס
 וה6 ר"0 וגחוס' 6וחו רגין 1ל6 רן ל6 מלך מסעור
 גירוםליס סיו ל6 וסס 6יירי ימר6ל רגמלכי מלךחגן

 סרג גמס י"ג סוריוח הר6"ם גחוס' ועיין סיטיגווו"ק
 לעורר. רק ג6חי "6 מ6וגר6 ממסר'

 וכחנ ס' סי' רים ג6ס"ע 6מ"מ לסקמוח מכחג מסצנרמ
 הפסולוח גגמיס מוחר גע"מ רכסן המ"מ ררעחכ"ה
 וכו' כסן קרומח מוס עליו ו6ץ למחיס "טמ6לכסוגה

 לחלוח גגפמו וסרסיג ל(6ח לגו מח ל6 כ6יך ירעג6ל6
 גמעגיס ימר6ל גיח כל 6מר ימר6ל םל נרגן סריקיגוקי
 כסן %חיר מהו6 מי יסי' הרעח על יעלה וס6יךעליו
 מקר6 6פיי רס"ר ולמ6י מקרימחו ו%ו5י6ו ג6ל1גע"מ
 ופי' גג"6 הככגיס 6ל 6מר הו6 מל6 נת(ר6 מכרי קר6ל6
 מכחנ 61"ח ע"ם מספרי וסו6 גמממע גע"מ 6ףרם"י
 גמגיל וכי 6ומר 6גי 6ף מפן ר6גגי 6לינ6 עליו להקמוחכן

 עי"( מוגמ גמקומו כגורו ("ל מה6מרוגיס 6מרמטעכ
 ועמס כחג5ל רמעלחו 6מח סן ("ל, 6מ"מ כגורומקמס
 מגי 56ל1 מ5ויין ום6ין סמ"מ 6ח ירע ל6 כ6ל1ע5מו

 סו6 כן כרגריו ו6ס ("ל והג"ם המ"מ הללופירומיס
 רטעוח ר.ר6מון מן ה6מרון וקמס נרולס יוחרחמיכחי
 ומורכ רנ הו6 מעלחו הגר6ס לפי 6מגס מוזרחלעהס
 זה 6פמר וכי ימר6ל גס ילכו 6מר הררך 6חסור6ה
 סיפסוק געולס מווה למוס הזם ג(מן סעולסגמ5י6וח
 סגי סיטח לירע גלי וכו' וקרוסין ניטין 6ס"עגריגי

 6מר ו6ס עליסס גמען ימר6ל גיח כל 6מר סג"לסעמוריס
 גוג"י עיין סג"ל הפי' עס 6ה"ע לקגוח גיכלחו ם6יןי6מר
 ("ל ס6מרוגיס ספרי כל מימכור 6מר לחלמיר מכחגמס

 כמ"מ רגרי כגורו ר6ס רלולי ג"י ספר ל%מוויקגס
 גר"ה טעוח טעס כ6ן 6נג"מ מגעל רו6ס סי'גפגיס
 סי6 ופלוגחחס כרגריו סמ"מ רעח על עלס ל6ומעולס
 ריריי וטעס מס סממגר מיירי רגה6 רכס פ5ועלעגין
 וכגר עליו מולק וסג"ם גקסל לג6 ר6סור כיתסו6

 6גר0ס סרס"ג לם"ג גחסוגחי גגמס"י גאםס6רכחי
 גכסן רגריס גכהם סס וה6רכחי סליט"6,ויעפעלר
 כי סי מ6ח כגגמריס סכסגיס ככל סו6 קרוס כריןגע"מ
 כ"ר מגילס ומררכי ל' סי' קכ"מ סי' 16"מ וטןין גמרגסס

 כסן ס6גג"מ סס סכחג מס גס מס"6 פי"(וגרמג"ס
 גסס כג"ל תררכי עיין כפיס לגסי6ח סגפם 6חססרנ
 גסמפורסס ררייק6 הירוסלמי מן ס0גי6 מס הסשרי6גי
 16"מ עיין חמיהחו וגעיקר סמגסג גספר ועייןלסרוג
 הומ"6 סכחג מס ס"נ קל"ט וסי' י"ג סי' קל"0סיי

 געלמס וכ"( וכוי וסלגוס תע"מ גסס ומג"6 מ0רי"לגסס
 וק"נ ז"לממגו

 ("ל מרם"ם ממגו וגעלמס ל6מר כחג סגיוחובלמצת
 מ"מ גפ"6 כחג רסרס"ס וסו6 תפורמהירוסלתי

 ס6וכליס מהס מקורסח סמומם נק לפגיס ס6תרורכליס
 מקורס עור סר"ם כחג סס וגחוי"ט וט' קליס קרסיססס

 סחורס 6ח סומט לגשין כגון סכ6 חגן רל6 רגריסלכמה
 גפ' ר6מר לריו"מ למומה מון ולממם סמומם מןלפגיס
 ועור מ"ג סרג פס וכרפי' פ6גי גיח למומח מתסחורס
 ע"כ. (קן. סמר6ס ולשנין וכוי ממן על סומט לעגיןג"מ
 סזס ולשנ"ר וכו' כגת מקורס ועור סס ר.רס"סוכחנ
 6חיגן זס רתכמ מה"מ לפגיס ג6כליס רקק"ל גס6גכלל
 ממן על סומט ולעגין ומס"כ סלמס קרס רל6עלס
 6פיי רמייג פסוט יומגן רלר' חמיס כו' ר6מר יומגןלרי
 ע"כ. לירוסליס מוןסיי

 גסמט חמיר פסמיס גירוסלמי רתפורס עליו חמכךבבךךך
 מגגי 1ל6מר לסומט סיה6 ער 6מר רסג"לס"ר

 6ע"פ מג"מ מג"מ ס6יגו 6ע"פ לסומט 6מר ר"ימגורה
 רסג"ל גירוסליס עמו סגחון 6ע"פ רי"6 סומטס6יגו
 רר"י לסרי6 הרי וכו' גגמל0 גחון סיה6 ער6מר
 6ליג6 וסר"ם ("ל כרס"ס ורל6 גירוסליס עמו רגעיס"ל

 מעלחו. רגרי 6ל0 רגריו כחגרירוסלמי
 סרס"ס גגר ר6י' גר6ה סיי ריהט6 סלפוס 6ףווץנה

 וגרוריס גכוגיס סרס"ס רגרי גקוסט6 גרס("ל
 מפורס מ"ג פסחיס רילן רגס"ס חמוהיס ("ל סר"סורגרי
 מייג 6יגו לעולס 6רסג"ל ע"6 סס ד6יח6 ז"ל הר"ססיפוך
 מנורס מגגי ל6מר 16 ל(ורק 16 לסומט סממן סיס6ער
 וכוי גע(רס עמו ס6ין 6ע"פ רי"6 גסשרה עמו סיס6וער
 געיק ירוסגיס ועכ"פ רוק6 געזרס עמו ר6ין לומרו6ין
 ירוסליס לי מה גסמוך על געי רל6 כיון טעמ6 נחרחיל
 לקרסיס רמי 1ל6 גרסוחו סהו6 ער מקוס ס6ר לימה

 סהו6 מקוס כל ממן מס6"כ מקוס מס6ר ירוסליסרס6גי
 געל לע"ס ע"נ %וי6 סס 6יח6 וסכ6 הו6ג6יסורו
 הו"6 ממן לגשין 6יפליגו ר6י ו5ריכי קמיפליגיגסמוך
 מסוס גסמוך על געיגן רל6 ר"י רק6תר הו6גסהו6
 מקרם לעגין 6גל 5יחיי ד6יחיי כיכי וכל סו6ר6יסורי
 מק"ל לעגין 6סמעיגן ו6י וכו' גפגיס 6ל6 קריס ל6למס
 מורס ממן לעגין 6גל וכו' לקיס גן ר"ס ק6מר גסךסו"6
 6יחיי ר6יחיי סיכי וכל סו6 ר6יסור6 וכו' לר"יליי
 ספסמ 6ח ססומט רר"פ כווחי' חגי' סס עור ע"כ5ריכי
 מגגי ם6יגו ורוק6 וכו' סעולס גסוף ל6מר סי'וכו'

 ס0ו6 מקוס גכל עוגר חגורה ומגגי עוגר 5יגומגורה
 ו0ו6 כיון סנר ור"י 1("ל סכחג סג"ל פסמיס ר"חעיין
 ועל סו6 גירו כ6ל1 רמוק גמקוס 6פי' גרסוח656
 סרי רמוק. גמקוס 6פי' גמי סכחנ סכיקריג6
 סטולס גסוף ו6פיי ל0 מתס 16 ירוסליס ג"ת ו6יןלכוי'

 6יח6. ר6יח6 סיכיר6כער6



סנהלכא ח"ב התשובותמיורשנה
 ספסמ 6ת ססומט כתנ ס"כ מסק"פ פ"6הרמב"ם

 6קס נרמותו ממן כזית 15 וסי'נזמגו
 סדייק סרי וכו' זגמי דס ממן על תזנמ 65סג6'
 ססו6 מקוס כ5 וגרסותו גרסותו ממן 15 ססיי5כתוג
 כתג 1ל6 סנמ' מלסון סרמג'ס סגס ונכיוןמסמע
 5סון 5סגא דרכו דסרמג"ס וידוע 3עזרס עמוס6ין
 דכ5 5דייק נרסותו וכתנ סיגס וכ6ן 5סגות 651?נמ'
 סקסכ כ3ר ו63מת ו3רור וז"פ סו6 3רסותו סכו6מקוס
 6ף 3ד"כ כג"5 פסמיס סס"ס גנ5יון רע"6 כנ6קנס
 דסכ6 וכווגתו ו5ע"נ דכ5יס מ"מ פ"6 ר"ס עיי"סוז"5
 5יי דפסיט6 כמו סו6 וזס סר"ס כדגרי ד65 5סדי'כתו3

 כ6יך תמכ ו6גי גטעמס. גרורין כס ודגריו ז"55סרס"ס
 כן מקסס סי' 65 ר6ס 151 3מקומכ גנמ' ר6ס65

 3ורכ6 וד6י ד6 ע"כ כג"5 קסכ סס"ס 6נ5יון נסו5סיטתו
 כג"5.סי6
 ז"5 סר"ס 5דגרי מירוס5מי ר6י' 5ס3י6 סכת3רבמדץ

 מון 5ד3ריו 6מר דירוס5מי 56י63 דסר"סו5ומר
 כד3ריו ד6י מד6 קמזיג6 65 ר6י' קמזיג6 נגר6מכגודו
 גידיגו נדו5 דכ55 כירוס5מי ופנצן דילן סס"ס סגקס"מך
 דסירוס5מי ג6מר 6ס 6פיי סירוס5מי גנד די5ן כס"סדס5כס
 336גי פ5ינ דסירוס5מי 5ומר 6"6 דק נק 3ר 6מ:ספ5ינ

 וק6מר וכג"5 כו6 טעמ6 3תר דזי5 6מר דוק6וירוס5יס
 ו5מס סו6 ד3רסותו כיון מקוס ס6ר וסייסירוס5יס
 דכרי ושד סגר6 סוס ג5י 36ג5י פ5ינ דסירוס5מיגימ6
 כדעתיי ודין כדעתי' דין 5דגריכס טעס גתגו נופייכתס

 סתרי' מק53יו 6מר יומגן ר' נ5יות ם5 י"ט סגיד6פ5ינון
 וכוי ססק ע5 סתרי' מק53ין 6ין 6מר ורסג"5 ססקע5

 סו6 טיקר 5כ מו5ס 16 ירוס5יס מג"מ ספק סתר6תו5עגיז
 סס 5סמסקג6 ו6פיי סמיטס גסעת 5ר6ות יוכ5ום65
 מ"ד נד"ס סס גפג"מ ועייו דווק6 ירוס5יס 6יןנ"כ

 ירוס5יס תיגת 5דייק ר5יגו ו6ס סו6 גירוס5יסגעאוס
 3ירוס5יס עמו סגתון 6ע"פ 5ומר דכווגתו 5סיפוךסו"6
 מוקפת סעדיין 6ף דירוס5יס וכווגתו מייג גסתרסו6יגו
 מס"ד 651פוקי דוהן6 עזרס וגעי ר"5 פ5ינ 6פ"סמומס
 גמ5ון כגנדו גתון סיי ס6ס מודיס ככ5 ס6מרוכתס

 גס"ס 651 פגיני דגע5 סס מסכ 3פגי ועיין3ירוס5יס
 גסגיל כתגו וירוס5יס 5מסקג6 ממ"ס די5ן כס"סוסו6
 ס5עג"ד מס 5דייק דווק6 ר5ס 6י אם פ5ינ גס6 דנסר"5
 ר6י' סירוסלמי מדגרי 6ין וממי65 וכג"5 כ55 5ריך65

 די5ן וכס"ס ז"5 סרס"ס כדעת 5סיפך ר6י'6דרגכ
 5ע"נ סר"סודגרי

 ז"5 מגישו  6יסתמיטתיי ולכיורמ  ~"פ ומסאיברא
 כצ"5 סר"ס כדעת כתג ז"5 סר6"ם דנסכו6

 סמס וכג6תס דכתיג ומע"ס קק"ל וז"5 סג"5גממגס
 טוג6 מי5י 6יכ6 ועוד גסעריך 65כו5 תוכ5 65ונו'
 מת "ממס סתודס 6ת סומט 5עגין סכ6 מסו3ם65

 6כילת גכ5ל דסייגו ו6פמר ס5מס קדם ד565מומס

 ליכילמ 0היוי  3פהוס 5ל5 סרם  ריילו ק5יסקוסיס
 סממן ע5 ספסמ 6ת )ע5( סומט 5יכ5  )ר"ל(ועור
 מקוס דגעיגן זקן סמר6ת ו5עגיו סתודס ונפ' ת"גנפ'
  כר3רי  כ30  ז"5 סר6"ס דגס סרי ע"ס ע"כ 5וייממגס
 כזס סכרניס מי עדיין ר6יתי ם65 ול"פ י"ל0ר"ם
 ר6יס יס ס155 סר6"ס דמד3רי 6יגר6 כג"5 קססדנ"כ
 גכ55 דכ6 ו5עג"ד סס  ז"5 סרס"ס סכתג 5מסגרורס
 מדגפסי' 5מדס כן וכתג 5עי5 דגריו ס63תי וכו'גקק"5
 נדו5כ ור6י' וכג"5 5סדיי  ז"5 כר6"ס כתג כןו63מה
 פי' ר6ס דל6 ו6פסר 3אם סרגיס סל6 י5"ע5דגריו
 לירירי  כן כה03י וכ3ר  כליס פסכ0  על  ז"5סר6"ס
 נפסי 0י"ו רפילירעלפיי ר35"ר יילענו 5. 0.5רס"נ
  ס5"ז.  יינ"י ועיז ול"פ,פר0
 5סעיר כנר נדעתי סעלס ממ  יוכרנו  וכור ד3רירמרי

 כיכי דמ"מ ס?קסס ע"ז סי' סנ"66קוסית
 ס"ס ד6כתי ותמס ע5יו 5וקין 5ד"ס 3עזרס עמודסממן
 סטדיס ס6מרו 61"5 חמ5ו 6ת זס 3יט5 ד5מ6סוי
 הס  ס0  ועיין 3ל3 3יפל סגי ר50  וכוי ירו  וו650

  0יור  30יי0 פ"י  3סו"0  כן  יקס0 וכ3ר 013ס0יריך
 03"ס ר"0  סס 03וס'  ועיין 0ל"ל  פסהיס ו"להרם
 דכגס 5ומר וג5ע"ד סס ו3ר"ה 003רי0  ר"0ורם"י
 כרמ3"ס סכתג 6מכ כת3 ס"ס מסק"פ פ"6ס5מ"מ
 ס~הע ויהר  0סוהפ יהר 13פלו 0פסה 05  0סוהפז"5
  סגסדרין 03' 1"ל ר3ינו פסס ו50 ו5"0 ו"ל ו0סס0וכו'
 סוי דסך מסמע ת"ג ונס' כתר6ס סמס 65דס"ס
 6מר 3ס"ס דפ5ונת6 סגר דסוי דמעיקר6 וי"5 וכו'ס"ס
 דידעיגן מיירי 3כ6 פ5יני ד65 ס6מת 5פי 536סכי

 עוסכ 6גי 6עפ"כ 3פי' ס6ומר דכייגו ידעדסמותרס
 טעמ6 5ר"י 5"5 כמסקג6 5פי גנמ' 5י' תקססד56ת"ס
 דכמותרס 6יירי 6"1 ס"ס מסוס טעמ6 5ימ66מריג6
 651  ז"5 ר3יגו מיירי גמי ו3סכי כדכתיגג6 3וד6יידע
 65 דס"ס גכצסדרין סכת3 מכ ע5 דסמך 5ס6ריךמס
 ע"ם. ע"כ סתר6ססמס

 6עפ"כ 5ומר 5ריכין כתר6ות דכ5 קיי"5 ככירב:אמת
  מקסיס היי  ו0 ו5פי פוסקיס וס6ר רמג"סעיין

  כיון 5"5 ו0 לענ"ר 3ל3ו 3יטל  רילפי  ז"5 פוסקיססגי
  00רי0ס עליו וקכל 13  00רו  0וריס וריי סהיפ0רקורס
 יה"כ ייפר  0ייך 5"כ סהפ וו ויהנן0 יעפ"כויפר
  ו6ז 6ממן סמט ל00רי0ו רי3ור כרי  ס03וך  כיוןס3יפל
  יהפ  וו  6מזקס ממי65 ס5ו וס" ממן 15 סי'נוד6י
  1"ל ס5מ"מ סכת3 וכפו 3ל3ו  ס3יפל לופר יכולויז
 לפע"ד  ז"5 נ6וגי 0רי 0ני  סוסי0 לפע"ר פיום3וםפיר
 ס6מרוגיס עייו תמסו כ3ר ס5מ"מ דגרי וגעיכ(ר ע"כ.3טו3
 53יקוטיס מייס סס ססר 3סס דוד יד 3ס' ועייןז"5
 יעקג, קכ5ת גמפר ו:ייו 3דגריו גפ5ס דטעות י"3דף

 ס63תי גטו35ין מ3"5 ר' סרס"נ 5ידידיוגתסוגתי
 ע"ס.דגריסס



הלכות ח"ב ששבותמרומשנהש
 4א 4מו ג5יע"ו 1"5 עצל"0 ניש ויייובעיקך

 נששס  %ו 6צה סל%  תוי י"5  מוני סנירנה
 ל0מוט סבו5ן בי6 מסור0ת ומ0גב מ5י% מ0גבנדנר
 ינט4 מפן 4 0י0 וכשכיר ננו 6ת ו5נע5 ססמו6ח

 נ6ער וב6יך ח"פ סו6 5ירו50יס מון 6פי' ה6יוסחס
 נכוניס ורנריסס כ5ג חק0ב ר65 ובנ"5 כ"ז( ממןרגע5מם
 ו6י בו6י5 ד"ס מ"ב ססמיס ר0"י 0יטת ירוערבנס
 מ0וס כ3"י סצנר י0ר56 ר6ין גגירנאם רמי6ן מית50נעי

 6מרינן ס6יך בקש 0ס ונתוס' מיח50 נעי 6ידסו6י5
 וחי' מיח50 נעי ו6י בו6י5 נימ6 נכוב 50 רו6ב6תב
 5יי0נ כתנ ונ0"6 ע"ס 605ו5 ר6"י נזנר 5יר633
 מממח 50ו 0יב6 סנר6 6ין ונכ"מ 6ף ר0"יש0"ץ
 קנ5ח ר6ף ממן נני כ6ן מ"מ 5ר0וחו רמייחי זוסנר6
 בנורס רנר רנכ"מ ר6ף יכי6 ר65 מקר6 שנר6מריות
 בו6י5 נמי בקר0 6"כ 60ני כ6ן רמי כממון 5165ממון
 כתנ י"6 מ5' ונמנ"מ ע5יו ושנר כרבנ5"מ בויוכוי

 ננוס ממון סוי 5ירו50יס רנמון 5מ0"5 פע"0 50דכממן
 ע"0. עונר סו6 סריוט רממון ונירו50יס 6"ע6"ג

 60מרו מס 0פיר 6חי ז"5 ר0"י 05יטת נעינ6 6יךהנה
 רנ"מ וכו' בימנו מקור0 סמומב נק5סניס

 4 0סי' וכנון בו6 כן ור6י ממן ע5 0ומט 5עניןנמי
 מון סי' ו6י5ו מע"0 50 ממן ממס 65מר 0516ומט
 נירו50יס עמו בי' ו6י 61"ע ננוס ממון סוי 6ן5ירו50יס
 ל6 מ0וס ע5יו ועוכר בריוט ממון בוי מ"ם5פניס
 65 16 מ"ב 5פניס סוי 6י נ"מ ו0סיר ממן ע5ת0מט
 ג0יטת ממן ע5 0ומט 5ענק ז"5 בר"0 0כתנחב

 1"5.ר0"י

 כחפ במסר0יס ובנס 5ו"ב נפקות6 ינאע"ואיברא

 ר6וי 0יב6 נעינן ו5נס נשנב ומנו6ו ש%י
 5ענין 5כס 5"ב 6כי5ב ביחר נו 60ינ וכ"ר נ"כ65כי5ב
 ר5"ס סונצ(יס סרכס רעת 3ט53 ו~ע ומגס6תרונ
 סוכס תוס' ועיי' 6כי5ס ביתר כו 60ין מממה5כס
 60יס0ר כחנ וממנ"מ 51"ז 5"1 סי' 60נ"6 ת0ו'ועיי'
 סיחר נו ר6ין כיון 5כס בוי ד65 שנר 6ינו טנ5 50רנממן
 מיקרי ומ"מ 3בנ6ב 6סור ממן דנ65"ב 61"65כי5ב
 נר0ותו 6ינס רנריס רנ' בו6 מירו0 דממן 1"56כס
 מממח כ"1 6ך נר0ותו בס כ46 בכתונ וע60ן 6רס50

 6מר מטעס 06 536 נזם"כ סו6 5מורי' ממן6יסור
 0י0 6ף ובנס ע"0 וז"ס 6"ע ור6י 5כס בוי65

 סיכי מ"מ נן נע5ש ז"5 בו6 0נתנ ונש נט%א5
 ע"י 0יותר סכ6 כי סיתר כ5י ור6י סנ6ב 6יסורידסוי
 0וס ו6ין 5גע5ס 60סור רק 13 גיתר 0טכ5 מם מע0רביר0ת

 ר6סור כיון 40 סוי ר65 עוכר ד6ינו שדיס כ"עסיתר
 קורס מממן סנ6ב רסמורר 1"5 כתנ שו ונדו5בנסנ6ב
 ר6"ע גר6ב נ"כ ומית50 סו6י5 נ6מר 65 06פסמ
 6ינצר 6י גדריס ור"ן וכ36"מ סוכס ר30"6 )ועיקע"ס

 כט(בא 6מר נמקוס נזב ס6רכתי תנל 40 סויסנ6ס

 רסוי ביכי פכ"פ  י"י( נילו יעקנ ה מועיליויוי
 נל  פסוס  עליו  עוכר 6ינו לר"ם פרנפסי' ור%י בנ%ב%יבארי
 ססהע ל1  הסום טונר ר%עו ברז הו% ו%"כירים
 רז.וכוין
 כסכ סורב להפי ו"ב בי"ל ס"נ  פסהיס רס"יהחצוו

 ניכי% ליינצי  והים סרוסס  סרסו נפבהסבסרסו
 יפוז  נטהיו  ויס בנוף סווסס קוסו ל% 3%לונמניס
 %יוס  לנופן פקרססן  ב1כה ו0מיטח 5מו5יןויג6יס
  ו6ס  ונלינם  כפוריס  ונההוסר ונפנפ  יום 3טנולניסלין
 סהידס' (ממי ב6 06 ועתב וגו' י0רפונטמ6
 ניכי% יסורין בוי ב1כה סהיפס  כסעס 5מומסמון

  כיון %"ע  פליבס בפסה סהפ %י  1%1 וננ"לונבניס

 3סעס פ"ב  לפניס כוי %י  יהנם  לך כי'  סרינירלי
 וכבייב %3כילס וניסר בגוף סרוסס  נסקיסו ב31ססהיפס
 ופעסס וכו' ססהפו ל%  הסוס פו3ר  עליבסומסוהפ

 בסוהפ  לענין רנ"פ יהויו לרסו  המר"ס סרי"סוכרי
 3"פ להופס הון ס"נ וכפ' כפ"ב  ריפר  לר"י  הפןעל
  וכגב"ס כנ"ל פנהוס ועיין כ"פ  פסהיס רס"י כפירס)ו1ב
 כ"מ ועיין י"ו סנסורק י"ל  סס נפ% ופ"ס סלייןפב
 חורס 5ממי ע5 0מט 06 בונס נ"מ ק"פ( מס'פ"6

  וזס וכנ"5 סהיפסן  כסעס 6"ב מ"ב 5פניס בוי6י
 סי'  הסנ"ב 0ו"ת 3ספרי )ועיין כעזס"י. 3רור5פע"ר
 פובר"1 ספוכבס  למניון  סכסנסי כזב מ"%6'

  סליפ"%(. נריסס יכרק"סס%ליווייפסיק

 הון %ו ל1פנב הון בסורב %ס  ססהפ כנון י6מראך
  כלהס %ס  סבולייו %ו  נוסר ב1נפנ1ם 1%לפסוההמ

 ע"נ ע"מ מנמות ועיין בסר3ן פסייס ליחר להופנוהון

 סמקומות ונכ5 פסובמ"ק מם' פי"נ ונרמנ"ס סיטנסס

 46 רנכ5 ותמ65נו רוק נסקות6 סוי ובמומססגי
 סיטנ ורו"ק וכנ"5 ממן 5ענק נמי נ"מ כרוכסועכ"פ
 נ6וני סני 0תממו פם ספוב רלכיוהם %יכריוססכה.
 מוכרמיס סר"0 רנרי ברי סנ"5  מפסמיס 1"ל  %בר"סז"5
 נ"מ  6ין  ההן  לפנין  וססס כס3ו ובם  סכסכסיוכמו
 דס5ינ מ6ן 5יח ונב6 סו6 כן כונריסס וו6יוזב

 ק0ב ו5כן מפן כסתס מיירי ובס כנ"5 ג"מ6מנס

  ו6ס ססם ו% כנ"ל  היירי  1"ל בו06וניס 6מנס5בו
  נ50וס ינ6 מכונו ע5 ובכ5 וכו' כמ65כיססר06וניס
 פני יקפיר  560 מכ"ח ו6נק0 ונרכס נס4סו6סייס
 ל% כי כרליו ס% ר3ר  סולהסי פלנהמ  כ%םהלילם

 מ5י5ב בכנור  5פמיחת וכ"0 דכר 05וס מ5י5בנסכוהסי
 ר65 ד5ו65 נמטיי' 6פריון ו6ררנב מק5תי' 651 מני'א

 ככ5 מככרו ו6ני מרננית6 מ0כמנ6 סוי 65 מספ56י
 ורכנ 55מ 65וריית6 מי5ך 5י' ו6מינ6 4 סר6ויסכנוך
וכו'.

 שמים רהמי המבקש טכירו ששרע אף ידידוכשד



8ךהלכה ח"ב התשבהז8דרמשנה

%  קץ *דמת תמשה שום ר4 תשר ששחש
 השייר שצי ישדיה רהמי מתי טאי בר נמשתשצה

ש נאס שנשה  שקשש ש מאש תף 5וצ 
 סרש ישש 1, 4צלש נס ק סקש פו4ס

 ק וסנל ק כתנ ""ל 56ש6 הצלש שנצ"ח
 נ0מסכחי עלס כן כי 4 פסף פ05ם ס8פשנמס

 גתנ דסישע כית ני פשוחי 6מנס רלשצגסנפסקפס
 פיש 4ק אן יה5 סוש אגן יוגצן 4"פו"
 פכתכ 0ף6ס וסר6"ס ככלכח6, ס65 ססס ונויספחת
 כק כר מ*מ כזכ גומוק 6י 6ס" 6מנס ז"5כסרקע
 כחנ כד6ש פסרי לס6מר כחגו ל6 כמ"ס דנרידין
 חצ"1 ק6י חשקדוסתס כמומס מן 5פגיס נד"כ דנהו0ס

 נפרק סממן ע5 סססמ 6ח שמע גמי ד6יכ6ק6מר
 וס0ת6 מס"מ 5סגיס ססו6 כית ומיינ  ובו'  וסמםחמיו
 כמסקגח כסשך ע5 דנעיק מיינ נעזרם  וייק56ר"5
 מיינ 6יגו כניח כמו 6סיי א"נ ס)"5 ססמיססנמ'
 5פגיס וכ"ס דוק6 עזרכ דנעיגן חסמע א מסוסל"5
 דסר6"ס 4מר 6ססר 6יך 61"כ 6ר"5 מיינ ד6יגומס"מ
 ק6פר מ6י דר"5 ד56י63 5מי5חי' 6מרכ דר"565ינ6
 6תו 5ר"5 ס65 חסמע 65 לעגין מקודס מס"מ5סגיס
 )ומסירוס5מי נסהרס עמו סים6 עד סכיח נסר 6סי'מיינ
 דסגי6"ס ז"6 6"1 ודו"ק מידי קפס 65 שדין סכ5סכחט
 סרשם וכדעת וכס5כח6 דויי 56ינ6 דנויו כחנוו6י
 נס"ד כד6סוגס נחסונחי סכחנחי כמו ועעמייסוז"5

 שמיח נמקומס קוסיחי נס וממי65 לסע"ד לע"נודמ"ס
 נרור. 5סע"ד זס כי ודו"ק סכחנחי כמווע"כ

 חתם רק מידי יש ותו שצשבה קסתי שתומעתה
 יום בכל שמים רהמי המבקש ידידו ב"ד וכטיסהשלום
 ה8סה להקריב במהרה שנזכה ועדן, שדן ובכלפשמים
 נ8לי. בר בביאתותמידץ

 חקטןפששוח
 הישד רש"ו הקדוש לצשמףרט

 כחםימן
 8"ש הן'ב ה8שרסם הרה"1 הביבי יב ידיהבטו

 שליט*שנ לי8שציץ שורי' חיים מוה"ר כש"תוכה
 דנ5יס נח נומר ס56חך נדנר כזס ס)גי4טקף,טכןן"וץ

 תשח וס5כס יסר6ל מכעלססנחנרפס
 נערכ6וחיסס סעט"ס נירסס ו6מ"ג נערג6וחיסס5עט"ס
 שחר 6י וגסתסקח 5סמדום רתס יסו56 נעלסועחס

 כית 6סורס די5מ6 16 נרוסתו 0מדר כדין4טמזירם
 65מר. טשמחדכגחייס
 נרכצ' דסכי 4 מוחרת דמדיג6 ססוע סדנרולייףי

 0פס מיצין ס6ין סוין סכ5 עשכ יהתכמועס
 גנששרכ סחחנרס 6מר על 651 סתח6רס קודס ע5ל6

 זכ גצ1ם מהכם סיס 65 סמדרמ ו6מאכ וגעמ6ח65מד
 ע5ט נ6סוח ד6יגס ננירפס ינעש1ס ופהפש וטיככ55

 כחיכ דכי כףדוסין ע"י מפ6ח 6'כ 56פ 44משארס
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 כזםימן
 ב*י ברוקלל 8ה תשטץ לקרישהב

 לימי וישמהוצ שדירים במים ווצולל למי וספיריםט8ך
 הג' הרב ידידי כבוד של שסורים מתיר שהוש מיה8ורים
 שליט"ש. שביירער שצלמח מוה*דוכה

 נזכ ס)גי נדנר ח4" ס6יגס נ6כנםשחרשה"ם
 ס65 וג6 סכחניס כ' ע5 מ6כנסנחסונס

 ערוד ס6גי 5י י6מין כי חסונחי 6ימור ע5לס6סימגי
 נסחמי4 לי5ס מלוח ענר כנר כעח ונס 5מ6ודען

 רומ6 רמוח סי6מו ממע5חו דמססיג6 ו24654סינו
 65 כי כ5וס מסינו סייחי 65 ננר6 5ס6י 5י'גקע6
 וגמכחגי ע5יסס 24סינ סלריכיס דנריס כמכחנור6יחי
 ססני6 ומס ני6ור די כסי"ח נעזר סכ5 נ6רחיסר6סון
 סרמג"ס ע5 נסנסוח 1"5 ר6"ע סנ6ת קוסיחמע5חו
 6מד ויסוג סו6 מד6 קוסי' נלע"נ וס)ימ ס"6סק"פ
 מס קע"ו סי' ר6"ע נחסו' סליין מס נס 5סגיסס.עולס
 5מעיין כער6ס כע"5 ירוס5מי 6ודוח כ"ן למכר"יסכחג
 סרלס ננוס 1"5 נדכריו סחס 6יח6 סדומק מןכמס
 גס מ 5דייק יווס5יס סייוסלמי כחנ דלכו דיוש5דיק
 שנר מ6יגו סיס נמדיגח ממן 4 ססי' שולמעע
 ירוס5יס מחינח כן דייק מסיכי 5סנין זכיחי 65ונשג"כ
 ד6יח6 סיכי 6יכצר6 לסדי' 6מרו די, כס"סועכ"ס
 סי' 6ר"פ סס ס6מרו וגמו סע~ס נסוף 6סי'6יח6
 פס סכ6 5י מס נוסוחו ססו6 כיון סע~ס נסוף65מד
 ומי ודו"ק כר6סוגס כחסונחי ססנ6חי וכש סחס4

 נ5ש סנ6ון ועכ"פ זס. ע5 יודס ס6מח עלסמודס
 סיסי'. עעס "ש כיי דוש 165 דירוס5יס ססכחכ
 רכוחיגו נדנרי סכי 24עמיס דרכו ס6ין כח"וום"ש

 סגס ס"י נסו"ח 5עיין ולום ז"לסר6סתיס
 מ6י ידעג6 65 6מגס ר6יחיו 65 יוסף ס5מחסו"ח
 654 נ5סון נחשנחי עכחנחי מסוס ו6י כ"כ 5י'דמיק6
 דמיק6 5יסג6 דסוי דמספע וכו' ז"5 נ6וגי כעידכרי
 סכי סגיגו 65 נ6תי פסגי מפגי וק )ש כחגחי 665גי
 6מגס כן כחנחי כטדס ומסוס ז"5 כו6סוגיסנדגוי
 דנריסס לסעמיד כ55 דומק 6ין וד6י ומר"ס כר6"סנדנרי
 5סיעחו 6סי' 6מגס נש נרוריס ודנריסס סכחנחיכמו

 ז"5 סר6סוגיס דנרי ליסכ עונ יותר 5דומק 4דגר6ס
 מפוהמת נמר6 מסס דכע5כום מ65מר נדו5 כדומק6פי4
 סכחכ כחוכוח ריס נמאס ועיין כס"ס מקומוחנכפס
 ח"ס. סס 86תייס סדמוקיס נצשהרתיסרוכ



הלכות ח"ב התשובהז8רומשנהא
  לסונ סליכ יסר כריסי 3פלמ יגל % כ"ס)ונרס
 6מר 63יס וסחזס כרכמי3 ונסו6ין קיוסק 6מואממס
 ועיי"כ י"6 ינמומ 6מרו ווע ס6מרון ס6יםוסג6ס
 ונס"ע סס ור6"ס ורמנשס ונרי"ף סוי ר"ב ותום'וס"י
 גמ6רסב 16 גמקרסס ררוק6 ססוסקיס כ5 ופסקוס6ס"ע
 זגמס 6נ5 סר6סון 5כע5ה למ~ר ר6סורס סו%6מר
 והמררכי סגר"6 גירכאש הנ"5 ינמומ ועיי' 3)חורמומרמ
 רזיגמה סיכי רס5יג מ16 3ימ נס6 עכ"ס גמי זג6יו6סי6
 כוס ליכ6 מררכגן ו6פיפ 5מזור סמומרמ סגירסהל6מר
 65מי גמ6רסכ עכ"פ 16 65חר נסגס6מ רק6יסור6
 כמכמיס 656 הג"5 נינמומ כיפר נן כר"י קיי"3רל6
סס.

 קירוסין נר 165 רעכו"ס 5פגיס לייד 6יו ה6חקנה
 יסר56 ריגי ככ5 סיעסס 6ממ כקירוסי ו6פי5וסו6

 כעי5מ 656 ני6מו הוי 65 61"כ סו6 קירוסין כרל16
 סוס כ6ן 5ימ וממי65 סגמגרסה 65מר כצמס והויזגומ
 ס5 הגירוסין 651 סקירוסין 651 3המזירס סמומרמססה

 נר ר165 כיון 3רירן מוריר 6% מע5ב 63ערכ6ומיסס

 עס צמה 06 ר6פי' 5ר"ח ס"5 נחו וגרו5ס סו6.סכי
 יסר56 5נע5ס ג6סרמ 6יגס נרלוגה כע% מממעט"ס
 ו5ררוס ר"ה ע"כ ג' רף כמונומ כמום' רכריוסני6ו
 5זרעיי 6סקריה רהחורה מסוס וסטעס סרי ר6וגםלבו

 5כמ המיר כך וממוך זרממס סוסיס וזרממרכמינ
 65ומו 5קיימס והמיר עו"כ ע5יה ונ6 סהמירהיסר56
 ו6מר 5כע5 6מר ניה סייך ר65 כסגמגייר עלמועו"כ
 651 נה6 הסיגוהו הפוסקיס וכ5 הריכ"ס 6מגסל3וע5
 סי' מהרי"ק ומסוי יכמומ הקלר 6ו"ז ועיין כוותיי:ס"5
 ורו"ק. כ"6 סי' 6ה"ע ומ"םק"ם

 וכס"מ ומורה סורר כן פ' מ6ירי נמיווסילראיתי
 הריכ"ס קוסימ 5יסכ סהכי6 הג"5כמוכומ

 כי6ה כסוס 6סור ו5כן כהן לכעלה מיירי רהמסמר"מ
 הכי6 ז"5 והריטכ"6 מומר ו5כן כיסר56 מיירי ר"מ6נ5
 כיון 6ממ ר"מ ס5 ריגו כי מפ6ריס ימי56 ר'נסס

 ס6סורה כיו: 51"5 סיה גוי נע5ה ע5 סג6סרסרנססס
 כקטן סגמגייר רגר ע5ה: מימסר6 65 גמי הסמ56נוע5
 ע"ס. ז"5 ר"י 6ומר סי' וכן רמיסגו5ר
 6י ר6פי5ו מזו גרו3ה 6מיג6 הוה רמסחסיג6רלרלא

 נערכ6ומיסס וגמגרסה נערכ6ומיהס 3יסר56גס6מ
 ערכ6ומ קירוסי 5כ6ורה רהרי 15 למזור מומרמנמי
 ז"5 והררנ"ז הרינ"ס סכמנו וכמו גיגהו קירוסיןל6ו
 גס קירוסין 6יגס רקירוסיהן וכיון 6מרוגיס כמהועור

 והוי זגומ ני6מ 656 סוי ל6 6"כ כ5וס 6יגסגירוסיהן
 סררג6 6מגס סר6סון 5כע5ס רמומרמ סצמ0 גרוסא:כמו

 עכ"פ טרכ6ומ רקירוסי רם"5 מה6מרוגיס כמה ססריני
 וכן כעי ור6י גט ו6פי' ס"5 וכמב מססק גטגריכב
 וכן ס5יט"6 העגקין מהרי"6 .המוכבק הרס"ג יריריכמנ
 רעכ"פ פייגסטיין מהר"ס סמונהק הג6ק ירירי עסרנרמי

 וטריי סקלי' 6ממ פעס לי סי' )ונ6מח גט 3ריכה5מומר6
 ר6סון נע% עס נערכ6ומ גס6ס 6סר נ6סב ג6וגי סגיעס

 ו6מרמי יסר56 גט נ5י 5סגי וגס6ב נערכ6ותוגירסס
 גימ6 ר6י הר6סון מן גס 656 כעי 65 ממ"נר5עג"ר
 6"כ ז"5 ה6מיוגיס מטעס גיסו6יז הוי הר6סתרגסו6י
 יסר56 נגט גמגרסה ס65 כיון נס מפסי 65 סגייסגסו6יס
 רגיסו6י גימ6 ו6י גיסו6ין סוי 65 סגייס גיסו6יסונור6י
 כסגס6מ 6"6 הוי ל6 וממיל6 קירוסין סוי ל6ערכ6ומ
 656 הוי 65 גמי 5סגי גסו6יה גס 6"כ 6נל5ר6סת

 ר6פסר 6מרמי סונ גט נעי 65 מסגי ממ"ג 61"כנערכ6ומ

 הר6סת ר5מ6 מספקיגן ר6גן מספק גט כעי ומר6סקרמסגי
 רי5מ6 16 6"6 וסוי כסריס עריס 5פגי קירוסין 5ססנע5ה
 סימזיקו מעולס עריס סס סיו ול6 גויס נין ררהר6סון
 6גסיס כין ררו לסגי כסגס6ס ו6מ"כ 5ר6סת 65"66ומה
 61"כ 6"6 5היומ כסריס עריס ע"י וגממזקה ר'יר6י
 51"ע. ממרוייהו מספק גט3ריככ

 מססק 656 גט לריכה 65 יריעמי מיעוט 5פי ס5פע"רחעף
 הרמ"6 סהני6 ממה גרע 651 הוי הגט רימ עכ"פ6נ5

 מה ט"ם סס )כרמ"6 5"ה כ55 ז"5 הר6"ס מס'נסס
 נע5מ6 קו5 מכמ רק גמגרסה ל6 ר6פי' ה'( כ55סגמנ
 סמו56 נימ ועיין הו6 כ"ס הכ"ג 6"כ 5מזור6סורה
 מה ה' ס"ק ס"ו 5עי5 ועיין ההכלזה יסמע ר65מטעס
 מייכו 6י ררוק6 והכה"י מהרס"5 נסס הנ6ה"ססיני6
 ור6י כה"ג לפע"ר ע"כ הגט רימ מקרי 6ז גטסכ"ר
 ה6מרוגיס גרו5י גגר ר6סו יק5 רמי 5מזור 615סורה
 ס%6 כ5י וגס6ה רמזר היכי 6נ5 מספק גט רכעיספסקו
 כיון 5גרסה ממוינ 6י מסופק 6גי 5כ6ורה נכה"גמ6מגו
 והרעח פוסקיס כמה 5רעמ גט נעי 65 מריג6רכ6ממ
 51"ע. ר6וריימ6 ספק6 הוי ר5רניס כיון 5מומר6גוטה

 כרי מרסיס ג' 5הממין נעי 6י 5פגיס נעי חאמנם
 5הממין כעי 6י נזוגה רה6 כסר זרע כין5הכמין

 והר6"ס סרז"ב רעמ ז"5 הר6סוגיס כו גמ5קו מרסיסג'
 מזגה 6סה ר6פי' י"ג סי' 6ה"ע והרמ"6 הסור פסקוגן

 ס"ק סס כ"ס ועיין כר"י ופסקו מרסיס ג' 5הממיןלריכה
 נס"ע פסק וכן הנ"י הני6ס ורעימי' הרי"ף 6נ5טי

 מפגי %ממין לרילה 6יגה רזוגה ו' סי' י"ג סיי6ה"ע
 61"כ וכו' ממעכר ס65 כרי מסמיס נסעמ ממהפכמסזוגה

 וזוגה הפוסנ(יס 5רעמ ע5ה כ6גו זוגה רמרין כיון גמיסכי
 כמרי גקטיגן 6גו ר56"כ הכ"ג 5הממין לריכה6יגה
 זוגה רהוי 6מריגן 5מזור סמומרמ 5סתין רסחריחומרי
 5פע"ר 6מגס זוגה הוי ר65 6מריגן חרסיס ג'ולעגין

 טעמ6 כמר רזי5 מרסיס ג' 5הממין לריכה 5ר"הרהכי

 ממהפכמ מזגה ר6סה מסוס כזוגה גזרו 65 טעמ6רמ6י
 רק זה 6נ5 וממכייס ממענר ס65 מסמיס נסעמעלמה

 עמו גס6ה ססו6 הכ6 6נ5 5ה הו6 כוסה רסעיכורסיכי
 5סס ו6ררכה כגיס ממגה 5הו5יר כ5וס כוסה 651כערכ6ומ

 6סס נכלל זכ 6ין ור6י 56ל0 נוסה ו6ין 15 גס6מש:



הלכהז ח"ב התשבותמדומשנה
 דנליכס כרור לע)"ד ולכן חחענר םל6 מחספכחמצס
 מנצו. פרימחס מסעח מדמיס ג'5כמחין
 לפוס לסגיגס קסיס דנליס מר6יחי מס מעטי 6כמד%א

 חמונס גדולס 6ר"י ע"נ פ"ו יומ6 נגמן'ריסט6
 סן ל6מר ג'( )ירמי' מג6מר מנחורס ל"ח 6חמדומס
 6ל"? סיסינ 6מר %ים וסיחס וסלכס 6מחו 6ח 6יםיםלמ
 רניס רעיס זגיח ו6ח סכו6 ס6רן חמגף מגוף טל6שד
 ולכ6ורס מס( סנ"מ גירמת )ועיין ד' ג6ס 6ליוסונ
 לזגוח )ימו6ין ר6י' ומס ר"י ממגי6 ס"מ ר6יסמס
 ננימו6ין ע"כ ה?ייגו 6מר ל6ים וסימכ וסלכס מחמילמסרי
 ממסייס מס 6נל ס6רן חמנף מגוף ונם6ס מזר 06 וד6יו6ז
 כדרך זגיח רק ד6ח ומממע וגו' רניס רעיס זגיח%ח
 רולס 06 ככל לדנרי לנע5ס מוחלח מאחס וגרומסזגוח
 ל"ח מדומס חמונס דגדולכ מג"ל 61"כ ולנם6כלמזור

 כזכ. סגני6 מממעיגן רנוח6 ומ6ימנחורס
 קומיח סמני6 חמריס נכפוח וו6יחי נשויסובינותי

 סי6 כך וסל6 דחמונס 6ילמ6 דמ6יסשלס
 ק5"ג דף גנמר כסף וכס' ל"ח ודמי עמס ד6חיסמדס
 דס6 רכו נמס ג' סי' ירמי' סילקוט מפירוםסני6ו
 סיכ6 סייגו 5"ח ודמי עמס ד6חי נעלמ6ד6מריגן
 כעמס לקייס וכדי סעמס מקייס ל"ח 6ח מדומסנ6וחו
 ומנח םל סעמס מקייס מי סכ6 6נל ס5"ח 6חדומין
 כעלס 6ל למזור סל"ח עליסס מחדמס מר6ו ונסיימר6ל
 דל6 ל16 על ולענור עמכ למזור לנעלס סחיר מי6נל
 מקייס ם6יגו מ6מר לקמחס למונ סר6מון נעלכימונ
 וסכעל ע"ם עי דף עולס 6סנח נס' חי' וכן עמסמוס
 כע5י5ו מוחס ס6וגס גערוח 6ל1 מגמר' סקמסכ"ח

 ס6יסור על ס6מס חעכור דס6יך כי ודף ע"נ נ'ומינמוח
 מ5וח דכל מדם דכר סעלס ולכן העמכ מחקייס מכליל16
 כמכורח לעמוחס עליו ומוטלח 6' 6ים על דרמי'עמס
 ליכ6 מסס 6מד דלגכי 6ע"ג מנחורס ל"ח דומס6מר
 ע"ם. ל"ח ודמי עמס ד6חי סמדס סי6 דכךעמס

 דף כחוכוח סחו"ס מדנרי 5"ע דנריוולענ"ך
 ס"ר ה?קמס וז"ל 6מרס 6י ד"ס נחו"י ע"6מ'

 ד6ין ע"נ ס' דף דיכמוח כפ"ק 6י5טריך 6מ6י עזר6ר'
 6מר נעי ד6י עמס ליכ6 ס6 מכח דומכ דכיכודעמס
 1ל"ג וכו' וי"ל כלל עמס 6יח6 מי לכיכוד נעיג6ל6

 ל6 6מרכ כעי 6י דכ6 עמס ליכ6 דידס דגכיידסכ6
 דידיס עמס ממוס נל16 לעכור לס 6ין סלכך ליסנעיג6
 כד6מרינן ל6ים 6סכ סכחוכ וסמוס כמוחו מוא?רחיסי6
 סחוס' דעח לסדי6 כרי ע"כ ע"נ פ"ד יכמוח מוחרוחנים

 סכ"ח עליסס מסקמס כנפ ודל6 סג"ל סרכגיסכמיטח
 ועיין ספוסקיס ממלוקח כי6 ד6 דנ6מח ר6יחי סונז"ל.
 פ"ג ונמ"ל ני ס"ק 6נרכס נ6םל רמ"נ סימןפמ"ג
 וגר6ס לדרך 5דס 6כעל ממ"ק מס ג' כלכס ענדיסמס"ל
 ע"ם. פליגי דכס6ג"כ

 לסמזיר לכעל מ5וס כוס 6י וד6י דגר6כ לי קססאמנם
 דחרווייסו ל"ח ודמי ססס ד6חי ספיר 6חי סוי6וחס

 חסש ו4 חיס ם6מדס 6סב סמ6)ם ו%"ז %נמקיימי
 עייו %וס גירסס %ס ימיו כל לםלמס יוכל ל6ל6מס

 16 ססמדרס קודס מחס ו6ס א? על 6חסו וכופין%מדרס
 ועיין ולוקכ ימזור ננל 6יגו ונרסס כסן סו066

 וס6 קיימו 1ל6 קיימו נפלוגח6 וחלוי קג"מ מלוסנמיגוך
 עכיד 6י חסנד ל6 רממג6 ד6מר לוס כל נכלל סוידל6
 גירוסין ד6יחקוס ס' דף חמורס חוס' עיין מסגיל6

 ונס6ס סגרס כ6וגס וססח6 סס וי דף ונחוס'למיחס
 לכמזירס מוחר יס6 גח6למגס 16 ססגי כעלס וגירססל6מר
 נגמ' כסג6 רי וכקוסיח לסלמס יוכל ל6 מלוח מקייסדסרי
 וליכ6 נעע6 ל6 6מרס נעיח 6י וכח" סג"לכחונוח
 מגמ' לי סקסכ מס 6נל נגמ' ס6מרו המו כ%עסס
 06 ו6מר כניגיח סכר עליסס סכפס מלמד פ"זסנח
 מודעס מכ6ן וכו' ל16 ו6ס מוענ סחורס 6חחקנלו
 לכך ג6)סו דיסר6ל ז"ל סנופרסיס ופיי ל6ורייח6רנס
 וס6יך ימיו כל לסלמכ יוכל דל6 ד6גוסס סדין לן סוי61"כ
 ל1 כר6ויי ל6םס חכיי 1ל1 דרסו רן"ל 6מגס דיסלמגו
 מ5וס דח על דעונרח ר6ויס סוי ל6 מלילס מט6וו6ס

 מזרו ו6ס לגרסס מוחר מלילס מט6ו 06 61"כלגרמס
 לסמזירס. %וס ל1 כר6ויס 6סס וסויכחסוכס
 ה?ל6 דחסונס 6ולמ6 דמ6י סעולס קוסיח מזרהומעתה

 וכקוסיח ל"ח ודמי עסס ד6חי סמדס כי6כך
 ל6 נעי % 6מרס ד6י סגמ' וחירון סג'ל כחוכוחסגמ'
 ד6גמגו כעי ל6 6מרס מ5י ל6 סכי דוד6י סכיסייך

 סקנ"ס לגני 61"כ וסכח םל מ"ע דסוי כחסוכסממוייכיס
 עפכ 6יכ6 דידן ולגכי ל6סכ חסיי 1ל1 םל עסם6יכ6
 עסס דליחי וקסכ סגמ' חי' כ6ן סייך ל6 61"כ וסנחםל

 רנוח6 ומ6י דלידמי סמדס סי6 כך 61"כ ל"ח"ידמי
 נקוסיח כחי' לומר 6ין וגס סג"ל. ניומ6 יומגן ר'6סמעיגן
 ל16 על ולעכור 6וחס לכמזיר לנעל סחיר דמיסג6וגיס
 דסכי עסס סוס מקייס ס6ינו מ6מר וכו' נעלס יסונדל6

 קסכ ספיר 61"כ ל6םס חסי' ד4 עסס דמקייס6סכ"ג
 וסל6 ל"ח סדומס דחסוכס 6ולמ6 דמ6י כעולסקוסיח
 לפע"ד. מוסכלח קוסי6 ו(ו מקוס נכל סמדס סי6כך

 מ"מ ל"ח דומס עסס ס6מרו 6ף דסגס ליסנהמגלע"ך
 חרי דומס 6ינס 6מח ועסס ל6וי חרי דסויסיכי

 דמרונס דכמס ל6וי גי וכ"ס כזס ננופרסיס ועייןל6וי
 כסן 6לקיכס ז"ל דרסו וכגס סעסכ.גגדס כמ נמלסכל6וי
 וכסן חרומכ נמדרס ועיין טכל סיכן למסס קנר כיסו6
 6סחו סגירס וכסן ומללס נזוגס ו6סור נגרוסס6סור

 ו6ס ~?מזירס 6סור ממגו וגחגרסס ל6מר וגס6חסג6גסכ
 6יסור ל6וי 6חלח6 עכר סגייס נלקומין סר6סון עליסנ6

 מללס סגעסיח לפעמיס וגס לקמחס ולסונ זתסגרוסס
 עוסב וכסן סוי וזוגס כיון מללס )עסיח וד6י חמחיוועכ"פ
 ס6מר וזכ יסר6ל נסוג6י 6יח כולסו ונשג"כ מ%כמזוגס
 ל6מר סג6מר סנחורס ל"ח 6ח סדומס חסונס גדולססגני6
 וסיחס מ6חו וסלככ גרוסס זו וסרי 6סחו 6ח 6יס יסלמסן
 ז)יח ו6ח לקמחכ יסונ 1ל6 סגי ל16 זס סרי 6מרל6יס



הלכות ח"ב התשובהזמהרמשנה%
 ו6ס"כ כו6 כסן ה4"כ כעונ"כ %נס ונעמית וגיסושס
 וע"ג די ג6ס 56ישג

 0נדו~
 שמית מיו0כ ו0סיר ח0וכס

 כו~ו דסכי 5מזור מותרת חונס קוסייתי ונססעו5ם
 יסאר סכנ 6ת דומס ו6פאם סו6 כסן וקנ"ם כסו6ית
 גן5ס. עד 50סהם כת0וכס למוכ0מכס

 טוב בכל ר~שברכו חץלם אהבת אץהבו ידידוכ*ד

 נפש בשות דמיטבומילי
 מנשוחהקטו

 כםםימן
 6יסור סר6כ"ד ד5ועת כתכ סקא כ"ו סי' 6ס"עהח"ם

 סנויס ימוד 6סי4 דס6 מדרכנן מיס6 סנויסכי6ת
 מדכרי 6סור כס סססחכ5ות ו6סי4 דוד 50 ככ"דנזרו
 ע5 6תכונן ומס 5עיני כרתי כרית 6ומר סכתוכ סליקכ5ס
 וכוי כ"ע סי' וכת"ס תר"כ סי' ריכ"ם ועייןכתו5ס
 כת0' ור6יתי ע"ג. סנויס עס 4נות 6יסור 6יןומסאה
 6וכרי 0כתכ 6' סי' 6ס"ע ר6ס6ס6רט סכסן מייסרכינו
 5דינ6 זו ר6י' דמ6י כן י6מר קדו0 סס ותממני סנ"5מ"מ

 ימוד ד6יסור דכ6 סרמכ"ס עס כיס פ5ינדסר6כ"ד
 60ינס דסיינו טליס לכ6 60סור סנוים סיינופגהכ
 65 ונס 5כוו 56יומיומדת

 טכ~
 דקד0ס 165 כס ד6יכ6

 15 כמיומדת 6כ5 סימוד נס 6סור כוו כסנויסודנדס
 כס מלינו 65 15 0עוכ5ת רק קידו0ין כ65 6ף 6י0ות05ס
 ע"0. וכוי ימוד מכ"0 כי6כ 6יסור0וס

 כוי ד65 וכנר6ס תמיסתו ט5 תמסני סמי יתו0 סקטןהאנ'
 תמיכהו כתכו עת טיניו 5מר6ס סריכ"0 דכרי5יס

 ע5יו תמס ופן מעלמו כן מיד0 דסמ"מ סנר וסו6ע5יו
 וע5יסס תכ"כ כסי' סריכ"0 דוכרי סס סמ"מ דדכריוכ6מס
 נדס 60ינס ססנויס ו6ף 0ס סריכ"0 וז"5 סמ"מרנמ

 כסנויס ימוו 60ין 60ע"ס נדס מ06תו כא? כי6מלורס
 סוף 651 וכו' ע5יו נזר ווד 50 נ"ד מ"מ מס"ח6סור
 66"כ 6סור ספנויס כסני 5ססחכ5 6סי5ו 656 כימודדכר
 ע5 6תכונן ומס 5עיני כרתי כרית 6יוכ 6מר וכןוט'

 6ף 6סולכ ססנויס כי6ת ו0סרי 0ס עוד וט'כתופ
 סמו5קיס ו5דכרי ז"5 סרמכ"ס 5דכרי נדתס כימי650
 מ"מ מ5קות 651 165 65 ססנויס כי6ת 60ין ו6ומריסע5יו
 6סור סנויס 50 ימוד נס 0סרי דרכנן 6יסור6 כני6תסי0

 ע"ג. כי6תס כ"ם דוד 50 כ"דמנזרת
 0ס0ינ ז"5 וסו6נ"ד וז"5 כתכ ~"כ סיידדטש'בנ"ש

 6מר 65 ספ0( כ6יסור סומכ"ס )ע5ע5יו
 מ"מ 6כ5 165 6יסור 651 מ5קות 65 כס 60ין656

 5כרכס זכרונו 0סו6 ו6ע"ס סו6 דוד 50 דינו כיתכ6יסור
 ס5ג0יס 15 סיס ודוד כססוק סכתוכס ספפ0 ססי6כתג
 פסיס סימוד ע5 0נזלו קודס 50קמס גכתוכיסמגו4
 זס 6מר סיס 6כ50וס 0מע0ס ו6ע"ס ותמר 6מנקסעסס
 יוס עד פרורות ותסיינס כ6 65 וע5יסס גחוכ ופססרככ

 6ע"פ ע5יסן כ6 ססת6 דעד מ0מע מיות 56מנחעמותן
 ספי5ג0יס ע5 נזרו 650 4מר 6ס0ר סימוד ע5 נזרו0ככר

 6סולכ 6כי0נ 0סיממ 6מרו עזם סנזירס קודססמיומדות
 כ6 סתס כד6מרינן 4 0סחירוס 65 6ס 56יו5סחיימד
 סתירו 651 5ימד 15 סתירו 0סרי נירו0ין קמין כסהםור6ס
 יותר 5סתיר נר6ס ו6ין תמידי ימוד ססו6 6ע"פ 5נר40

 כץומד 65י0 מתימדת 0סי6 כ5 תמידי מימוד תמידיתכי6ס
 קידופין כ65 סס 0כפ5ג0יס נ6מר 0ס 6ף ו5כך 6כי0נכמץ
 כסנויס ימוד ע5 מכרי דוד 50 כ"ד כנאוח נ6סלוכנכ
 וכו'. זו סי6 סנויס וסרינזרו
 ודכרי סמ"מ כוטת ז"5 סריכ"0 מפי ית6 משר0 5ןדדטש'

 6מר כמקוס וע0יריס 6מד כמקוס ענייסתורס
 נדופ ור6יס דסריכ"ם 56יכ6 דכריו כתכ דסמ"מוכוד6י
 ודנרי ז"5 סרמנ"ס ע5 0ס5ינ דסר6כ"ד 5דינ6 זוסו6

 וכספרי עיני. י6יר ודי לע"נ 5סע"ד %'5 סכסןסנר"מ
 סרכס ס6רכתי כתוכות 5מם' נ' סי' ס5כות מ0נס0ו"ת
 0ס. ועייןכזס

 לסימן
 מתלמידיו ד' כהן רבא נברא האי וקזה םחותנינבוד

 חבחן רוב יוסף מוה"ר הרה"ג ובה תריסיז בעל אהרלשל
 נ"ק ברוקלין הבושם ערוגת ישיבת מנהלליעבחרמאן

 כעס דכוותיס רכ6 פנר6 וכ"ות כו6ויאחהשכת"ה
 כסעודת מד6 כלוחם6 עמו 6תוכי0כי

 5סגי כי נזכרתי נ"י לכי סמתן סכי סיקר 6מי 650ירוסין
 ס65יס ונריס 560 60ע 6ו"מ ע5 סמ"נ 5י כ50מוזמן

 כמעט 06ר קנ"ז סי' נ:פ"מ נדכרי ומכוסיסנע5מיס
 כיס ד6ית יתירס מענותנות6 וכת"ר כ55 סננס 5סס6ין
 06יכ 65 5ידי 0כ6 כיון מ"מ כי ד5ית מס ממני560
 כי מיד ססיכי 65 ע5 סם5ימס כת"ס ו6ת 5ס0יכמכ5י

 עד ר.ענין מכ5 ו0כמתי 5ם6ר 6ין עד רכות סערוותכעונ"כ
 5ידי 0כ6 כיק מס ע5י יעכור 6מרתי עתס 6מנסעכסיו
 6קיימנס.65

 מדו0 כד"כ נ' ס"ק קנ"ז סי' 16"מ ססמ"נ ז"5דהבה
 כי6ס וד"ס וק0טר ככסף ד"כ כ' קידו0יןער0"י

 כתוכות ער0"י וכי6ס 0טר כסף כמ0נס וט' דכ"םטעמ6
 6"כ נ"ג מס"6 ס"6 סר"מ סי' רכותיו סיי 0וי' ד"סנ'

 ספר0 6דרכס ש 550 ור0"י ד"ח וכי6ס 0טר ד"סכסף
 סתקדסי וכי6ס כ0כי4 65מריס מקוד0ת סלי ו0טר כסףכין
 כי סמ6ורסכ ונערס מסורס 6ין נ"כ ו0טר 5יומוכן

 כי ומיסל דכ"0 טטמ6 י"6 ו5קמן 0ס ע5מ"מסרוטות
 ע"כ. מ6וד וסכן כי6סס0ירות
 וממ0 פחרון כ5י כמידס כ6מס סס ססמ"נדןשבטש%

 דיכור דכר 5י0כ כעזס"י ונ5ענ"ד ס5י6סכמדר0
 וכסטר ככסף ד"כ כ' קידו0ין ער0"י סמ5י וזם 6ופניוע5

 0נס ככית דר0"י כוהתו וכו' דג"0 טעמ6 כי6סוד"ם



שוהלכות ח"ב התשבותמדומשנה
 כתנ וק נסוייסו ני6ס נס גתנ א8 וכפמר נכסףכו"כ
 ומם ני6ס פסרט אמ"ג ונשר כסף תף כגי קיס4צש
 ו6מו פל1ם ש סם  ו6יס6 6ס6 טגתו ני8סטגפנ
 דנ"ט עעמ6 פקר6י עז וטלמו (1 נני6ס 4כמקוטי
 נפ"  סרם ו"כ סוס וזס וגר6ס י"6 דף ננפר'מפרם
 ד5ג51 ד"כ עס מד6 6111  רירן רננ0ך' 1"ל להפם"צוסש
 0בו6 ינ*מן נני6ס 6ד"כ וכווגתו 4מר ו6ין נ6"והם6
 סשמ6 וני6כ נו"כ סייס 0כוי נקגית סינמס ו"כ65מר
 הוס.  ו"כ סי' ס* נרם"י  רגירספו נווו 8ע"גונ"ט
 נ6 יפיי 1"ל ים"י  שן םכסנ ינ"ם עפשוכונת

  י5יף רכי~ו סכסנ כיה  גו6ס נחה4הםפיפכו
 וקימס מרי6 י5יף פרוגום ו0וס סרוגה נ50מ6 6"גמקר6י
 יססר ו6"כ יליף קהי פמסם וינר וסום  יינר 656קיפס
 "כן נתורס מסורס נמ65 "6 מכסוס סעס? ו0ץ*מר
 6מר יוסף ר' 0ס ד6מר כגמ' מפרט דנ"0 נה2מ6קממר

 ס6כצר כסף ג5 6סי רנ 6מר יסוד6 כדרנ דנ"טסהצמיכו
 סיר0 6ס וסרט"י פוינס כסף דנריסס ו50 5ורי גסףנתהרכ
 0כנ5ורי סמותס מעכע סוי כאסס ו6ס 5ורי 50 סויפק5יס
 סי5כך וט' נקונע' סי' כסף כ5 נד"כ סתום' ע5יווכתנו
 כהענע ונ5ורי נמו0ת 50 0סי6 5סי 6מרת מנית 65פרומס
 גמרי' קימכ וקימס גתינ כסף ונקידו0ין 5יכ6 נמטתפ5
  ויפר יסי ור' ליפי  פריך נופי נו"כ  סס  רננפר'ומף
  נסורכ נימך  סיווסין  רכסף נרור סעעס פיסר פ"פכנ"ם
  פרין ינ"ם סיי יסי רר' רימך 6פם הן כרר ל6ום"מ
 כ"סו וממי65 מקר6 5ס עיף ונוו6י סור 65 נעיקר6כצס
 מקר6י.י5פינן
  רפסוי' 5וייק חונו וני6ס 0ער כסף ונמ0נס ק6מרי2שר

 ייפר 15 1"ל  רם"י  הלסן ולפכ ויפרו כיהרסלמסן
 0כתנ סייט ונסעד  נכסף כסנ ררם"י כיינו גרולריוק
 ני6ס וגכי ונכסף ונ0ער 5מכר ונ0ער גני כמינורא"1
 ש סיפך 6ית6 ונמ0נס כמינור 61"1 נ65 נאסכתנ

 גכי סמיכור 611"1 וני6ס 0ער גסף כתונדגמ0נס
 ג' כתונות ר0"י עיין ק6מר 5י0נ נ6 וע"( כתינוני6ס
 1("5 כתכ סנ"5 וכו"ס וסיינו רגותיו פיי 0וייו"כ

  ררננן רסרוסי נכספי  רסרים מסרטיס רנותי כ05מעתי
 פמרס קיהס סימם כי5  וג"ם הר6  כן *מד  וייןנוכו
 פפורם סכסונ כפו פג"ם כלפר וכל נ'  סיווסיןפפרון
  ידס פל  סוסלין  כייך  נינכו  ררנון 6י ו0צר רנר לכלכע6

 מ0נינן ק6 כי סוף וסוף 0גגתן ע5 יסהרס מ"יןומני6ין
 6תס 5ריך כרמך ע5 אות נעי5ת 5נעעתו רננן0ויוס
 מכ6ן "6 פטינהן נעקרין 0סקידו0ין 0פיר0תי ככצ5פר0
 נעי5ת נני6ס מקו0י 5% רכנן 0ויס 5ומר הצשר0ולסנ6
 נכי6ס סמתקד0ת 6"6 5כחיר ונ6 סי6 גמור עשתאוח
 ופיז פ"כ  נסלפוו  אס מ5יט 651 סזס סעעס מן גענ65

  0ס.נפר"ם
 קדו0י סוי נכסס6 דקוי0 ("5 רנותיו מסיי1ון2ר4שק

 נכספ6  רקרים תינמ ו6מרו ממס וסכרתסורכק

 כיון כלל 4ה0ם"? 5ז נסספ5 ונעוים שפפ מפול6ככ"ל
 חהם 6פרו הוס סם  מדרננן  סעירוסז עיקר ממיל1השו
 רכסנ ג"כ מכש פש  נרפנ"ס  לעיין סיפשנ  ו*כ6מןו
 ס"נסם

 וש"
 מ0לסס ונ6מו סס תורס 50 מ"ע 66

 נני6כ 16 נ0צ 16 נגסף גכ4ית כ06ס 66וכריס
 וכומנ"ס וטוגתו מו"ס ונכסף מס"ח ונ0טבנני6ס
 נ"כ תינת מרש "ש וס"י 50 רנותיו שיי מפוסנשג
 6ותיות נ' אכ6ווס ג"ג וט' כרמנאס פיש ועיק0גתנ
 6ותיות ננ' טהתו דזכ נר6ס 656 כס מיותריןס65
 נרור ש 6ין 6מנס סכי ס"5 ג"כ דכרמנ"ס 4מרנ"ג
 ונ6מת סרמכ"ס נכונת פיר0ו וס"ם ככ"מ פ1הריכ"כ
 לם' נפתימס יו"ו כסמ"ג  ועיין ר6ורייס6 ומד  ו"םס6י

 ועכ"פ ע"0 6תנ"0 ותמס סכ"מ נ0ס ססכי6 מסעריפות
 ורנותיו ו6ס0ר נמי ד"ם 5יס דקרי נרמנ"ס 5עיק5וס
 ע"ג גסרמנ"ס 5יס קרי  ו"ם נמי ר0"י50

 5סי ונמ65 ו"ח וני6ס 0ער מו"ס כסף 6"גהאמר
 ד"ס סוי דכסף ר0"י 50 ורטתיו 5סרמנ"סזס

 ו0ער כסף נין סערט 6ורנס זס 550 ור0"י 6פרוע"(
 5י ומוכן סתקד0י וני6ס ונ0נעו 65מריס מקוו0תסלי

 ניני0ס 5מ5ק ד6ין (ו מסנר6 5סו5י6 נ6 ור0"יוכונתו
 6ורנס ניניסס 5מ5ק רתס 6תס ו6ס ו6וריית6וכ"סו
 ו0ער כי6ס "6 מני6ס ו0ער כסף 5ססרי0 מסתנריותר
 וכסף 6מר נוכר מוסר0יס ממי65 דכרי וסעעסמכסף
 0ש0ס 50ימ ע"י סיינו 6מריס עקי 5קו0 6ס0רו0ער
 ני6ס מ60"כ נ0כי5ו 65מריס ומקוו0ת 06ס 515קו0
 כיון 6"כ 6מר ע"י 61"6 5י וניכן כחקד0י 5סיותדנריך
 5מ4ק נ6נו 6ס 5ני6ס ו0ער כסף נין ספרט כנרדי0

 כנר סנפרדיס כין 5מ5ק מכאסנר יותר מ4ק שדניניסס
 כפר0 6דרנס 60מר נמס כונתו וזס סדנקיס כיןמ5ססריד

 מסור0 6ינו ג"כ ו0ער ק6מר וסדר וסנן. ו0ער כסףנין
 דנריו סונ6ו נסס"מ עעס נתן דכרמנ"ס נזסכוגתו
 מי"ג מ6מת 16 כג"0 סגור0ין סדכריס 60ין כ6ןנס"ס
 נרמנ"ן ועיין סופריס דכרי 656 תורס ונר נקר6יסמוות
 6ף נמי כסף 61"כ ונריו ע5 5ס0ינ 0ס6ריך מס0ס

 נכתונות ר0"י 0כתנ וכמו קימס וקימס מג("00נ5מד
 5יס קרי ד"ם 5ר4רמנ"ס מ"מ מס"ת סוי ו5סכיסנ"5
 6"כ ו"ם 5יס קרי זס מעעס ד6י ו6ורכס ק6מרוע"(
 מפור0 6ינו נמי ו0ער 5קרותו 4ס סוי ו"ם נמי0ער
 ח:נן.נקר6

 5מ"מ ע"י סרועות נ' סמ6ורסס ונערס ק6מרידטשר
 61"ת סק0ס 0ס סמ"מ וסגס נז: טנתו0ס

 6מר 5מס 61"כ וסיתכ דוי65ס מסק0 נ5מד נמי0ער
 סרמנ"ן סני6ס כת0וכס (ס ע5 נ560 ככר מס"ת0סו6
 ונסרק מס"ת וד6י סוי ד0ער ותית סשות כמנין("5

 מנעי5ת ני6ס דלמד יומנן לר'  6מרו פ"נ פ'  רף נקניתס06ס
 תרתי כחס וס"6 מ0וס מונע5ס 5ס 5מי4 מ5י 65נע5
 מ0כמת סיכי סמ6ורכא: נערס תימם וגי וני6ס גסףנעיק



הלכות ה"ב התשבחזמדרמשנהש

 מגערם * מהה סמו ע"כ ה6י 6"נ טש 6יי%
 ז"5 חסתחו סו6 זו חורס דגר גקר8 5כן 61"כסממורסס

 וז0 ק6מר וע"ז 1%יייח6 סוי וספו %5וו0 גו6בא*נ
 וסוכחח מבסף יחר מפורם 65 סעו וה6י קס650

 די5פתן ז"5 כוכחחו דעיקר 6חר ג6ופן 5יסג ים0רמג"ס
 סיכי סמ6ורכאם גער0 ד56"ג סמ6ורסס מגערססער

 מסכחח דוד6י קמ0 65 ז0 סס כגמ' וכריסיח %מסכחח
 עשג ד"ד סחוס' 8דגרי גר6ס וועוגחו פרומוח גג'05

 יעקנ סר' סס סכקסכ פירכ8 דדיג6 מעיקר6גד*0
 י5יף מ5י ד65 גסי יקח כי 5י 5מם 6כחימ6ור5ייגים

 מ6ס סענרי' 65מ0 ססקיסס מכיקים6 %יף מ"ממק"ו
 ס"ז ד' 5קמן כד6יח6 65חרח סכחוג כקיסס 15 יקמ6מרח
 גכסף סגקגיח ע"ג י"ד ד' 5קמן ג"5 כענרי' ו6מ0ע"6

 ככסף גקגיח 6סכ 6ף גכסף גקגיח 6מם ומסמה:פדס
 סו"6 5מוד מבכיקם ד6י וי"5 סכיקם ע5 מסיגיןד6ין
 ג6מס כדגעיגן פרוטוח ג' סיס6 עד גפרוסס סניד65

 ע"כ. 5קגק כדמוכחסעגרי'

 סענרי' מ6מס י5פיגן ד65 60 חיר%ס עיקו יכ5ךנראה
 5קדם פרוסוח ג' ד5ריך 0ו"6 ד6ז מסוססו6

 55מוד 5ריך 5כן 05 סמעיגן גסרומס ו6גן 6מ0 כמו6סכ
 דרסס 5ריכין ד65 6ס"ג פרומוח גג' 6מגס 6חרממקוס
 סמ6ורס0 גערס 61"כ 05 סמעיגן סעגרי' מ6מה ד6ז6חרח

 וגגמ' פרוטוח גכ' וסייגו סמר נ65 5כ מסכחחגמי
 5חרן יכו5 כי' 05 מסכחח סיכי כמ6ורנא: גער0סכקסו
 כסף כמו גחורכ מסורם 6יגו סוכ סמר 61"כ פרוסוחננ'
 רם"י כחכ וכן 5י5י6ס 0ויי דמקים 5סמר דגמרי'רק
 סמ6ורנא: מגערכ גמריגן 65 דססר ע"כ ס' דף 5כדי6ז"5
 ר"5 דנעי 6מכ כן סכחנ 5י5י6כ סוי' דמקים מסוסלק
 )י5י6וח סויוח מר.ו 5סמס ם65 סכחגו 6ירוסיןסטר

 דכעי גחר וכו' סוי' 6ף 5סמ0 נעגק י5י6ס מסמקסיגן
 וכיחס וי65כ קר6 ד6מר מקסיגן %5י6כ כוי' פססי'כדר

 ס0סטר עיקר ססרי וסיח0 וי65כ פסמס 0דרתרם"י
 דמס ס"5 דרם"י 5סדי6 כרי ע"כ 5מדגו מכ6ןקוגס
 סססר וממי65 סמ6ורכא: מנערס גמריגן 65 קוגססינססר
 כמ5 ועיין 056 רס"י גדגרי 5יין ם65 וחמי' מפולס 6יגונהץ
 ו6פסר ספג"י קוסיח כג"5 רס"י נדכרי סחירן מםחוו0
 חייס 65 רג 5מס ספירסו ומצ04 גפ"י כיון לאםדגס
 חוס' גדגרי ספירסו מס גמכרס"6 ועיין פירכ56ס6י
 6)1 גכ5 ודו"ק גזס ספ"י סכחג ומכ יוסף וגר6ססג"5

 כדכריגו. וח6%סמקומוח
 ג"כ כוגחו גר6ס דג"ס סעמ8 י"6 %קמן ק6מרךךזךך

 5רניגו ע"ק ח"5 סס ססק' סס ס5ח"מ6קוסיח
 סו6 וכן 6סי ר' )5"5 6סי ר' 6הר י"6 דף נגמ' מ"סז"5

 דגריסס וס5 5ורי כסף גחור0 60מור כסף כ5גגמ'(
 יקח כי גי' דכחיג 6סס קדוסי וסרי סס וכקקו מדיגסכסף
 וחגו עפרון מסדס קימס קימ0 וגהו תע% ו6סס6ים

 5דגרי וססח6 וכו' 6יחמר סכי 6יחמר 6י 656 וכו'ג"ם

 מ6י סכי חרק קמייח6 מתימר8 סדר )מס י"5רניגו
 דוקמ גחורכ ס6מור כסף סו6 6סי( )ר' 6סי ר'דק6מר
 ז*5 ד5דעחו מדיגס כסף סוי ו0ך מד"ס סוי כסף סך6נ5

 5ומר סגמ' מדנריכ6 6"1 מיקרי מד"ס 6סס קידוסיכסף
 חרק 6תוכ 6% ס6הוו מ0 מב5 ו)סו5י6 6חמר 6י6ימ
 סכחג וז0 סו6 ד6ורייח6 קידוסין כסף גוד6י סו6דד*ם
 ד6סו וקסס י' גדף מסורס דג"ס סעמ6 ספעס שד0פמ*ג
 דכגר ונפרמ כזכ ג"מ ומ6י 05סהועגו ג6 דג"ססעמ6
 כפ5ס ח:כי דגריו גחח5ח דג"ס סעמ6 רס"י דגריכחג
 05פמ*ג סג"5 קוסיחו חירן סס מ50מ"מ ו6ף כג*55דיוק
 6מר וכדר כו6 דדוחק וס"י פי' 5פי חירו5ו 5יס גיח656

 גסגי וגגי6ס כחוג דגמתגי' כוגחו כי6ס ססירוח כ'וחסר
 קור6ין ו6גו מסרח מ5סון 0סירחס ג' כוי כסגי וג'גיחין
 וסיסוד ססורס מן סוי דסר8סוגס ססימוס ג'6וחס
 גי6ס כסירוח ג' וחיסר סכחג רה: ססירוח ג' סויח:סגיס
 6וח וכ5 6ופגו על דגור דגר מיוסג ספיר ועכסיווק"5
 לפע"ד. סימג מדוייקחו6וח
 פיסע5 ו' כו0"ג 4 סו6ס נחני 65"ישוב

 ספיהם 3חהנ"ס ביליז  י3וס"ןכער5ק6וימס
 5מדחי 6חד סדגר רק סכחכחי כמו ו5עג"ד 6חרנ6ופן
 ססירוח. ג' סחיסרמדגריו

 גיו"ד 5עג"ד %עיר סגר6ס מ0 נ6ן 56יג 6גנךבהרר
 ידי ע) וסח קונעת יס י"מ ס' קפ"מסי'

 גס"ך וכחג וכו' מסס דרך מחעמסח 06 וכן וכו'מקריס
 גפיס"מ כרמכ"ס ומדכרי ממס דרך מחעמסח ג"גס"ק
 6סמורגי"ר סחוס' וכ"כ מ5מע5ס סייגו דמחעטסחגר6כ
 מחוסמו 6ור חח5 עמיסוחיו נערוך כמ"ס מ5מע%וכייגו
 סגיסס דיג6 ד5עגין וגר6כ ע"כ 6סמורגו"ר וכ5ע"זוגפיו
 פיי וחו' סור מסנ דרך סגר"6 נני6ור ועיין ע"כ6מח

 חגיג6 ר' ו6מר ע"ג כ"ד גרכוח מגמ' 5"ע ו5ע"דמ5מע5ס

 מיחיני וכוי ווק וגחעמס וסיסק סגיסק רכי 6ח ר6יחי6גי
 וכו' 6מוגס מקמגי ז0 סרי נחפ5חו ק"וסמסמיע
 ססו6 גיכר 6ומריס ויס 15 רע סימן נחפ5חוסמחעסס
 6מחעסס מחעמס קסי' 6מחעסס מחעסס 6)6 וכו'מכוער

 60 זיר6 ר' ד6הר מ5מסס כ6ן מ5מע05 כ6ן קסי6 65גמי

 ח5מוד6י כו5י .כי 5י וחקי65 סנתוג6 רג כי 5י 6כ5ע6מי5ח6
 גחח 15 סעוסיס כסס 15 יפס סימן גחפ5חו0מחעסס

 רס"י ועיין מ5מע5ס רוח גחח 15 עוסין כך מ5ממסרוח
 וכמו גקר6ו נמסוס חרוויי0ו דג6מח 5כדי6 וגר6ססס

 דגר8כ ז"5 סס"ך 6רגיגו 5"ע 61"כ 05די6 סססחירן
 דחרווייסו 6יגו ז0 וג6מח וסטור 6ג"י ססגס כמודסו6
 גין ד6פסר כיק קס0 65 פוסקיס ו6ס6ר וי"5מסמע
 דסכ6 ופי' מיקרי עיסוס וסגיכס מ5מטכ ניןמ5מע05

 גי0 דמיירי מכאסכר יוחר 5סו גר6ס ד0כי מ5מע5סמיירי
 כי' 6% ג"מ 6ין 5דיג6 ומ"מ 5"ע 5פע"ד 5סקסוח6מגס
 5ג"י כן סקס0 סס"ך רגיגו דר6יחי כיון 6מגס 5הופרך5י
 כג"5. וסקסחי 5מדחי וממגו ג"מ ד6ין6ף



בפהלכהז ת"ב חתשבהזמיוצה
 כי צש 4% פיתה אקי גפי נלי שי שאיכא

 סשעמ %י נונש לההס 84ז ש* 4 ס"%
 פטהו פעו פפשי כי טשי ת6ש ת שקכחצ
 ונהו. ע5 %ח"ם םפנחי65

 תלץה ששעה וזח שהבח שלם שהבת שהעצבשד
 לבבצקש המצשה חצשיד מ2שובדבר

 הושד ששב של*שזר חשץ* לששששתרבן השסיב1בש1ח

 לשסימן
 סי5ח6 נס גיפ8 4ק %1 סאע ו0ש 50 רטחיוובף

 0ר6"תי מם נשע 5עג*ד וכריס 6נינהצתמ5ס
 שס 65 דמצמ5ס ו0אי 50 לנשט 5י0נ 0כתנ סג"5נמתג"ס
 ס6יך חל(:שם ד56אכ ורכנן כסף קיוסי 4מר ועתסש

 ומקו0 כ5 נשכ וס*5 656 סמ6יסם כעהםסוק5ין
 ו6מר מ0וס סס כחוס' כוגחנו מקוס ורכק6ועתס
 סתחכ 6ין 6כחי זו ו6מירט 656 כופ*י קיוסיןבפעח
 רסומך ומיכמ  סופו% זם ו6ין ועתס ע5 דמקוסנסורס
 ופכוי םשייו  כס וק מפיס רסיוו נפיוי  רמפספל

 רמפס פל פופם כו5 הורי המ' מקום  וסמס %יופשכ
  נמהרס וכ"1  ומפכלתס  לימיוס פשי וקהמ פ" 4ס5מדו

 א"כ ונע% נחחןס מפחר0 כרי ננשס מקו0  6מגסנכספי
 5נעי5חו רנגן 0וי' חירז 5זס ועתס ע5 ומקו0 סוכמס6ק

 פוגיו  ירנם  ז"5 ר0"י 50 רנוחיו וכחנו שחשנעי%
 קיווסיו מ"מ ופפיו וככי חפס  וסו6 נכיהם1מקוים
 כוגחס וע"כ יודעין 0חיגוקה נדנר 0יסעו ומ5עסקידו0ין
 6יך נחחהם מסור0 ני6ס 6י ו5כ6ורס מגניד דרנכיק
 0כחנ מס ידוע וכנר נתניד לסיוח חורס דין גנד רנישאם
 ממפור0 גנד 5פפהש מ5י 65 65יסור6 סרמקכ ד6פי'סס"(
 נחורכ כחונ ד65 4מר עאכ וכו' 5עגו0 ומכ"0נחורכ
 ונע5ס 06ס 6י0 יקמ כי ד6פ0ר ני6ס קידו0ינפירו0
 עשכ ס' דף 0ס נ0"ס תס"ד נכסף חמי5ם 6וחס0יקגס
 61"כ ד0ס ס0"ס כדמחרן ר6י' 6ין נע5 מנעי5חוכן
 6ע"נ כ"ג סכרמ 6ין נקר6 מפור0 ד6יגו רנ מגגידמסיר

 סמקד0 עג0 5גישח מממח מ"מ נמור קגין סו06נ6מח
 ני6ס נקידו0י נס 61"ג מפור0 כחינ ד65 כיוןנני6ס
 דמסגי ככסף ני6ס קידו0י סוי חו ח("5 5דר0ח5ריך

 ע"0. וכויכדמו"י
 קו0יוח וסוסיף 5יי0נ די65 ("5 סנ6ון ע5 חמםהשנ'

 גערס סוק5ין 6יך ד5דעחס 5סק0וחדסחמי5
 י65 עוד 6דרנס 5רכו כ5 יי0נ 650 די 651סמ6ורכ4ם

 0יסחו ו5סי נקר6 מפור0יס 6יגס ני6ס קידו0י דגס5ומר
 גקר6ו ד"ס ני6ס קידו0י נס ד5כרמכ"ס יק0כ("5

 נני6ס דמקו0 0כחנ מס נס 5סו קרי ד"תוסרמנ"ס
 דרנ כיון 5עג"ד מקוס ו6דעתימו כדמו"י 5ומר יכ"גמי
 סכי אד0 ד65 דעחס 61"כ נני6ס דמקוס 6מ6ןנתניד

 ועתים גילס נשם הש84ס ושס גגו קד0 6ל%*ו
 כיק ופכמ מ6ומת6 ישו וסוי קיוס 6ועתיכוד165
 ד85 ננעפם חשפם גילם 5מדש כרי  זשל חקחס סתץוע0ם
 ונייס כחנ 6ז %שכ כמוצפם תו" 6ועתימו 5יםגימ6
 קידפ. ו16פתיכודפחש
 סמקוס כ5 וק דרנק כסף קידוסי ס"ל ד65 0חירןרמון
 כאץ 6אכ סקר6 מסופיס פסס כנפ ומייגו מקוס6דשר

 קידופי 5" קרי 6ננמי 6"כ (ם לפי 6נ5 ד6ויייח6קידוסי
 0ם  זשי כמרמנשס דס"5  4מר  ז"5 כוגחו ו6סדרנק
 6שכ ד6וריחת6 דסוי 6ף 5" נךי סחשריס דונריסיגו
 0כתנ ממס נו מצ  %ס  זשי 6כרמנ"ס א5יני דרכקדמוי סשי 656  זשי כסרמנשס ס"5 ד65 ל0ץ5 0כחנ דנריומוחר
 י0 עוד תע"נ וכג*5 דרכק גסי ני6ס ת(סם 6שכ4ה5
 דנש 5י0נ נדשי ע% ח"י 50 רשיו דיןבעיקש ודו"ק. ע"0 5ס6ריך תיושי 65 וק קו0יוח כמס5י

 כסף קידו0י ד6י ("5 ו0"י ע5ימס 0סקססממס
 קרכן ומני6ין ידן ש סמ6ורסס גערס סוק5ין גממיךדרכק
 סמ6ורסס גערס דסוק5ין דמד6ולייוש6 ד6ס"ג ד6פ0ר5סשרס
 5סד" נני %מה תפ נ0ער נגחקו0ססיתו
 50 ולנשיו נספד 5ס מ0כמח סיכי סמ6ורמםגסרכ
 כצק5ין ונכן כ0סר 656 5ם מ0כמח ד65 סונריןו0"י

 6פ0ר כסף נקידוסי 06צס מע6ח 0ננחן ע5ומני6ין
 וכו'. נצק5ין ד6ין ר0"י 50 5רנחשיו ס"5ד6ס"ג

 ממ5כש פ"נ סרמג"ס דכחנ ממס 5דנף 16ןימצ84תי
 סוסיף ו6ס וט' ג0יס 15 ינס 65ס"נ

 50ריך מג"5 ק"5 נכ"מ תחנ וט' 5וקס ונע5ס6מח
 סש5 ו6דרנס 0וכס מיקרי 5נד כסקדסם די5מ06ינע5גס
 מכיק 6"כ וכו' קידו0ין ונ65 כחונס נ65 סי5נ0יסלרניגו
 נ0וס 6יחי' 6י 51"ע 06ס סיקרי נע5 650 6ע"פדקד0ס
 5יי0נ ו6פ0ר ח"5 ס%וח נופי נספר וכחנ ע"ג.דוכח6
 5כן מס"ח 6יגו כסף דקידו0י 0סונר 05יסחי' ("5דרכיגו
 מקידו0י 6נ5 5וקס 0כחנ 5פי מס"ת דסוי ונע5סכחנ
 כסף דקידו0י מ0וס 60סור 6ע"פ 5וקם 6יגו 5כדכסף
 פ"ד ומרמנ"ס סדין מן עוג0ין ו6ין מידוח מי"נג5מד
 6יגס חורכ 50 עדוח נפס"י סמקד0 כחנ כ"ומס"6
 סס"י ספק סמס נעדיס 16 ד"ס 50 עדווש נפס~ימקוד0ח
 ר5ס 65 ו6ס נכ0ריס ומקד0 מחר 5כגוס ר5ס 6סחורם
 0נפס"י ודע ס"ס וכחנ מססק. ממגג נס 5ריכס5ככוס
 מדנרי סן 156 6י ("5 סמפר0יס נין ממ5וקח י0עדוח
 0כ5 סונריס סנ6וגיס מן 0ק5ח מד"ס כן 156 ו6יחורס
 מד"ס כס ס6ס כקרוני סמדר0 מן ג5מדין 0כן6וחן
 וי0 כחנ 0ס ונמ5"מ וכו'. עדוח מ"כ נסי"נ רניגווכ"כ
 קידו0י נני מס"6 נפ"6 5עי5 כסנ  ("5 סו6 0כרי5חמוכ
 6יח נשר ד"ת מ"מ רניגו 5י' קרי דד"ס ד6ע"גכסף
 נס חפסו 651 כסף נקידו0י גסרנ ע5יס 6מר נ6 ו6ס5סו

 קרוני 6י רניגו 5דעח ג"5 מ6י 6"כ וכוי 6מרקידו0י
 ד60ר ו6ו5י וכו' סן 5גמרי פס"י וס65 ד"ס גקר6יס6ס

 נמור ד"ס דיו מדוח מי"נ כ5מד דדנר סכריסנ6וגיס



הלכות ח"ב התשבתזפדרמשנהא
 מם'ת ספס"יס סס ש 5" גירי ויק6 ו~אש %ו6ימ
 ע"ג וט' עוומ מי"נ יפסויס16

 ס5עו דדנר וס"5 נ6וניס מקלמ * ים ונ6מחיהנראה
 מגמנ וגכן סוי נכיר סופריס ונרי מדומטן"נ

 גסף קיוסי ע5 סוק5ק ד6ין ופ6י מל~י נעורכעירק רנרי נמי קירומין ר5ענין ור6י ו5ריוסו וסמ5"מסג"ס
 ממקלמ סוי נמי רם"י ם5 ררנחהיו ומעהכ ע4סן ~קיןאק

 ורו"ק. 5י' קרי גסצר רד"ס 6ש נמיעמייסו ועכ"פכנ6וגיס
 ושמ"ו מוכרמיס 6ינן גש נ% ינרי יטף 6שח

 סרמנש כמנ ו5כן 5סוכימ מרלס ומם מופרכיסג"נ
 מנ"5 יוענ6 65 כסף 6קירום ~קס 6ינו ר56"כונע5ס
 ו5מיטמיי ככסף רקרמס מיירי וכרמנ"ס ז"5 רמנ"5כ6
 כמקרמם 5סרמנ"ס קמימו סקמס סכ"מ רי5מ66זי5
 5ר"ס ר6וריימ6 6"6 סוי מנע5ס קורס 6פי' ו6זנמטר
 וגס ז"5 מירולו מייך 65 ונזס ז"ל קסוימו 6מיומפיר

 סג"ס סגרמ סיפך מממע 5כ6ורס מס"6 פ"גמסרמנ"ס
 וכן מווס קירומי 156 כרי כני6ס סמקרם מסמכמנ

 סכסף רין וכן מר"ס סכסף 6נ5 מס"מ כמטרמחקרממ
 ו6מרו 6מס 6ים יקמ כי מנ6מר מר"ס ופירומו מורסמדין
 סמרס כסף נממי מג6מ' ככסף יסי' 156 5קומיסמכמיס
 ממם ר"ח סוי רכסף מכמכ 5סרי6 סרי עכ"5 ממניקח
 כ"כ קומי' זו 6ין 6מנס נג"ס מכמכ ממם סיפוךהס

 ז"5 סרמנ"ס נרנרי 6מרת גירס' מס 6 סימסרסכ"מ
 ממנס. סכסף גירסמ 15 ס" ס5כומ כגופי' רגסו6פמר
 וע"5. קמם ור6י סר6מק6נ5

 מי 5ימור ר' 5ימורי כספר ר6ימי נספריסרבחפשי
 ונור6ומ וז"5 ע5יו וכמכ סנ"5 ג"ס רכרימסכי6

 רק"ק מגז"ם כסף קירומי ור6י מסלי ז"5 סרנ ע5גפ65מי
 5רנר יט5 ספס 6יך ונגז"ם ווכמי נכ5 %נמרינן
 מגז"ם י5פינן עונמין ככמכ וס65 סרין מן עונמיןד6ין
 נפ' רם"י וז"5 ירנון ממו5 6ספרס כגמ' רוכמינכמם
 רם"י עיין ממנו וסינמין וט' וגז"ם סיקם כ5 ע"כ רףנסו"מ
 5ספר כסמגומיו ז"5 סרמכ"ן וז"5 וסמע5ס סמומטר"פ

 וכן ושנמין מזסירין ר.סיקם ע5 6נ5 סכ' כעיקרסמלומ
 5רנריו ושר ע"ם נעריומ רורומ 5ג' ם5מרו כמוגגז"ם
 כרין כמנק נירון ם6ינו ונע5ס 6מר ונ6 נכסף מקרםמי
 כפ"6 5רנינו ועיין סי6 נורכי ור6י ור6 6"6 ע5נ6

 רקיי"5 ר6ע"ג מט"ו ס' סררכ"ז וז"5 מס ונ5מ"ממם"6
 ע"ם. וט' מגז"ם מ"מ ק"ו מרין עונמיןר6ין
 ה?רמכ"ן מפרם"י ז"5 סרנ 5י' מר.קמס מסיהגה

 מקמס מ6י כממכמ"ס ירענ6 65 ז"5וסררנ"ז
 גכר6 וכי 6"כ סכי ס"5 רסרמכ"ס פי' ז"5 סג"סוס65
 ר6ין וס"5 ע5יסו רפ5יג 6פמר וכרמנ"ס קלמימ6גכר6
 ז"5 5סרמנ"ס ר6ינו רכנר וכפרט ג"ם מרין 6פי'כענמין
 רנ5מר ריג6 כס6י פוסקיס ום6ר ז"5 ום"י עסמו5ק
 מגמף ממקמס ומס פ5יג כס6 ונס 6פסר 61"כמררם6
 לכו 6וקיס ס5טמ סנופי 5רעת רסרמנ"ס קסס 65ג"כ

 וחא מדנף פפקמס ונ6ס ס"5 65 "" רעמ"סכמ"ד
 נלי1מין ימ" מיניי יימי %ו" 6 סיי %ישוז"5
 ומכמ %וי6 כמנ ומס 4נ וגיין מנמונ" סישנא"
 וכנ*ל 0(ס קמי' 65 5וידי 6מנס כסף 6קיוומי ~קיןג"ם

 מסקממי וככן מטר מקיוומי ג"כ ע5יו מטקמס ר6ימישוב
 5רעחו מכונמי וכ"ס ע5יו קמם 5פע"ד וד6י הס5עע

 6מנס ז"5 סכ"מ קומימ ממירן מס ועיי"ם כזססלמס
 מי5ח6 רס"5 ננור6ומ ע5יו מסקמם מם קומימונעיקל
 ~קין ר6ין מדרם6 5י' 6מי6 וק נ6וריימ6 כמיכ6ר65
 5כ6ורכ ז"5 ס5כומ גופי סרנ רנרי 5סלריק נ5ענ"רע5יו
 וס"ס סמ"5 רנרי 5עע מסנ6מי ממס סיעמ6 5י'6ימ
 דקרוני 5סרי6 כתנ סרמכ"ס ועכ"פ ז"5 סמ"5 פ"עפ"
 רסג"ס ~מר ים וממי65 מררכנן רק פסו5ין 6ינסס6ס
 מו"מ כמו"ע וסנס 6זג נמיטמיסו כרמכ"ס רגסס"5
 ס6ס נק נין ס6נ מן נק ספסו5ין כמנ נ' סי' 5"גסי'
 6ע"ג מררננן רק פסו5 ר6ינו וי"6 ז"5 כרמ"6 ע5יווכמנ
 וי"6 כורר( א? פרק )מררכי מ"כ סי' כ6ס"עסגמכ6ר כני קירומין ערי 5ענין ונ"מ מד6וריימ6 פסעיןום6ר
 פי"ג )מי" מדרכנן 656 פס"יס 6ינס נמי ס6סרקרוני
 ע"גמס"6(

 מסכי6 ז"5 רמ"6 6רנרי 5סמיג סרכס ס6ריך מסוהמש"ך
 סרמנ"ס רעמו ר5פי וכמנ כפמוטן סלמנ"סרכרי

 סליכ"מ וכ"כ מם"6 פי"ג סכ"מ כמ"ם 5י' קרי ר"סרק
 סרמנ"ס ם5 טעמו מזס סרמנ"6 ממוי מס וסכי6 י"רסי'
 פ"ג כס"6 סרמנ"ס ס"5 וכן סרמכ"ן נמס ככי6 וכןז"5
 מעלמי זו ר6י' 5עי5 סכ6מי )ו6ני כני6ס סמקרםח"5
 נכהס 6ינס זו רנוסמ6 כמכ מס וככ"מ וכמכ 5י(מסרי
 מי" נספרי נרפכאם וסי6 נכונס ז1 נוסמ6 ו%ע"ווט'

 ס5"ו( סנמ מנרפס מיימ' ונס' מאי כמנמ מגרפסוסגרו5ומ
 נע"6 גופי' ור"מ סכ"י וכ"כ וכו' פומקיס נם6רוכן
 רקלוכי סרמכ"ס רמ"ם רסנ"ן ממוי כמס מ"כס"ס
 ר' נרנרי נכ~יס ס6ינס 5עגין 656 6ינו מר"סס6ס
 רנפ"ר ז"5 ס"ס ע5 וסקמס וכו' סמלומ מנין 5עניןממ65י
 מם"6 כפ"6 כמג עלמו מסו6 ממם סיפך כמנמס"6
 מסנ6מי סמ"5 קומימ נ6מם )וסי6 סו6 ר6וריחח6דד"ס
 ורו"ק(. קינ6ו 6מר נסגנון נני6י ומרי 51"ע5עי5

 כסף וקיוומי סרמנ"ס מועמ מימ6 6פי' כמנרבםופו
 נמיכ מפורם ם6ין כיון ממם סופריס מונריסס

 סוכימו ספוסקיס וכ5 סרמנ"ן סרי מ"מ מרומ מי"ג נ5מררק
 מסנ6מי ס"ס כמ"ם רס"5 ו6פמר וכוי מר6וריימ6וסוי
 65מל סיטנ וסנ6ר ם5ייו, מם סס כרע"6 וכה' וכו'5עי5
 6ינס ר6יומיו מכ5 סוכממי ו6ני כמנ סם"ך רנרימסני6
 מס סגר"6 נני6ור ועיין נכוניס רמ"6 ורכריכ~ס

 ססיג פ"י גמם' מגס וסני6 מס וספ"ח סממפטוננמינומ
 עיי"ם מ"נ ס" 6ס"ע מגיינ6 נגונ"י ועי' ז"65רמ"6
 ורו"ק. סמקומומנכ5



מחהלכה ח"ב חתשבהזמרומשנה
 ס% זס חתצ מכ"ז 4ךיהבש

 ז"5 הא0ו)יס ש6י
 ספוסקש נדו5י * וים )ו6ס נק עוחת פס%י5עהן

 ו6ין נחולם פפולם ד65 כית ממם דר3גן וכוי ד6ס")דסשל
 6נהשי ז"5 ס5"ד פ5י6ח % 6זוכ ומבצ65 ע5יושנטין
 16% גוחי' דם"5 עולם עמודי 5ים ד6יח זשלס5כוח
 נרס ז"ל דן *כידי מבג6ת ממם )ע5מס וכ"ז כו6תהו6י
 נדנרי 5פוס פרנו תס סו6 כג"ל 6שסקיס חמס 60)יתס

 ד65 )מי 5יס סניר6 5י' כךי ד"ס כגשף דקידו0יסרמנ"ס
 %פי' םכחנ נש ף5 סם"ך %5יכ סנק ק ש"סואי
 רש  בס סנו ח:נו הצ' ואל  סרמנ"ס  וונרי חימ66י

  כולס רקזר תהםכ נצ'ל וסצ"י נצאל ומל"מ 1"לסהצש4
 *קין ד6ין ס"5 נמז"5 דסרעמ 5פרס ד6פ0ר ו6מרוסודו

 וס% 5סיסוך כחנ נפירו0 סרמנ"ס ולטג"ד כסף6קדו0י
 סן חווכ 50 מ"ע 46 ו5קומין ס"נ תס"6 נפא6סכתנ
 16 נסער 16 נכסף מךיח מ6פס 156 דנריס מ50ססונ6מד
 6ירוסין 16 קידומין כקר6ין סן 46 ו*עמין וט'נני6ס
 כצקר6ח סי6 46 דנריס מ"נ נ6מד 0)קגית ו6פסנכשמ

 ו)ע0יח ס6מס 0)ק)יח וכית )ס"נ( מ6ורנאז 16מקול0ח
 סי6 סרי נע5ס 5ניח )כ)סכ 651 )נע5ס 650 6ע"פמ)עוסח
 וט' נ"ד מיחח מיינ מנע% מון ע5יס וסנ6 6י60סח
 עו)0ין כסף 6קידו0י דנס ום"5 כחנ דסרמנ"ס 5סדי6סרי

 ע5יס וסכ6 וגוי כאספס 0)ק)יח וכיון גמהי ק6יד*כו5סו
 מ"נ נ6מד פגק)יח ו6סמ 5סדי6 0כחנ וכמו מנ"דמיינ
 0)קגיח ו06ס כחנ 651 דנריס נ"נ 5כחונ ודייקדגריס
 ס"5 6י0וח ד5ע)ין 6ע"כ ונני6ס נ0ער 16 דנריסנ"נ

 ו6כו%ו 5די)6 וני6ס 5סער כסף נין )"מ ד6ין5סרמנ"ס
 ר6י' 5ע)יד וזכ וכ)"5 )"מ קרי6ס ד5ע)ין וקעו)0ין
 ד6ורייח6 סוי כסף דקידו0י ס"5 דסרמ3"ס נעזס"ינרורס
 5קמן עיין עדוח מס5' לסרמנ"ס דקסס )ומס 5די)6ממ0

 נש. סרני0ו 650 5ע)"ד פוסקיס 6סגי %"ע6יאכ(.
 )ר6ס מי"3 כ5יס תס' סי"ז נפכ"מ סרמ3"ס מדנרינם

 עס מד"ם 0יעורו 6מר יעעך 6% 0ס 0כחנכן
 מסי)י 5ממס ס5גס סמיעוריס 0כ5 נידי)ו 6סרס0ור0
 יכ%5 מד"ם יקר6 סתורס נ05ון יחנ6ר 650 ש 0כ55פי
 וסס5טח ספירו0יס כמו כצפריס דעת סדנר0יסיי

 סחר~וח ככצ מופריס חקת 16 מסי)י מ0ס מןסמקונ*ח
 דסרמנ"ס מדנרי)ו סש5ס ע"0 ע"כ זמ כ5 ו0מורוסנזרוח
 דת6 5ע)ין ד6ורייח6 סוי כסף דקידו0י ס"5נ6כהז
 כמתי 5פעוע ודנרימס כ)"נ ודעימ" ס5נוח כסג%י'6511
$")ג
 דנרי ז"5 סם"ך פסק0ס מס 5י0נ נם"ו 6נ6ךעתה

 כמהתו 0סק0ס סמ"5 קו0יח ונס 6סדדיס"כ
 כחנ פ"ע ונני ד6ורייח6 סוי דד"ם נפא6 פכחנסייגו

 ננ' 5יי0נ ו)5ע"ד ת)"5 ממט דרנ)ן דסוי ס"5וסרמג"ס
 דנ6מת ז"ל וסנר"6 ססמ"ע כדנרי *מר י0 6(6הציס.
 ועיין ס6ס נכךוני נעלמ6 6ממכח6 רק סוי 65 קר6ס6י

 ענין 6י)ו 06 נ5יכצד פכחנ תס 6י0הת מס' נפ"דנ5מ"מ

 נדנרי סתירן תס עדוח תס' פי"ג נסרינ"ז המיןע"ס
 6פה נסנכוח פכחנ תס 5פי 3( 5". תקסכ ד65סרמנ"ס
 5פי %אע ח"5 ס)"5 נמושמ ז"5 עעס נהן 5ס%תנהך
 דאח גסף 0דין נרמנ"ס סנ" נע$ש סס"ך הפ"תס
 כקר6יס יסי' נ"כ ס6ס קרוני הפכצ5י כצ:ר6וי כאכ6"כ
 פכחנ תס עאס כ6ן )יס פי"נ סרמנ"ס ו4שע דשפפם%
 מ"ע פ"ז פ"ז 6ס*ח פס שד 06 ממהפמח סס סצדפ"נ
 5פוט זס כי 5כיפך כירס עדהת תס' סכחנחק כמו51"5
 מצום נס 6נ ממטפמח סקוונש 656 מד"ת פום5ין6ין
 6נ5 6מ"כ מסייס וק וט' ס0מושס מפי חמ5כפכחנ
 5כף6 )ר6ס מונריסס פס%ק ט5ן וט' סקרוניס60רי
 פם 0נע5 חווכ פסו5י נכ55 6י)ס ס6ס 0)ךוניססונר
 0קידהא כחנ 6י0וח ונס5' מדנריסס כחנ %ך מדרנ)ןכ"6
 י"ז פי כ5יס נפס"מ נע$מו סרמנ"ס 5' ועיין מד"םכסף
 ס"נ מ6ס*ח פ"ז ונחוי"ע 5עי5( דנריו )ס63חימי"3
 ע"0.וגוי

 מורנק וק פס%יס ס6ס )ךוני דנ6מת ז"5 ט)חוךבךשה
 ססחירס קסס ד65 וס6 ח:רמ"6 ז"5 ס"סצדעת

 דרנק דסוי כצרס מדכריסס ולשה מדנליסס כ' דככ6חילן
 דשח מ0פע סופריס מונרי ולסון מו"ס כחנ וסחסממ0
 גית קפס סוף דסוף ז"5 5סנ6ת 5יי קסס ד65 וס6וכ)"5

 61"כ ס6ס וקרוני קידו0ין כסף ק6חי מדר60דחרווייסו
 ד6ורייח6 דסוי ס"ל קידו0ין 3כסף נעלמו סרמנ"ס5מס
 כחיני ל6 דחרווייסו כיון דרנק דסוי ס"5 ס6סוקרוני
 וסנר"6 ססמ"ע נ0ס 6שי5 0כחנחי כמו 5"5 ע"כנחורס
 נע5מ6 6סמכח6 וק סוס 65 קר6 דס6י ז"5וסרדנ"ז
 נ6ר נם' ר6יחי זמן 65מר נ0*ס ינ6 הטט ע5וסכל
 ני6ור מונח ידי ע6 65 דססמ"ע 0כחנ ל"נ סי'יעקג
 6סמכח6 רק סוי ד65 זס 5סרמנ"ס 5יס גת6 קסי6דעדיין
 כחט 65 וסרמנ"ס מדרנ)ן סו6 5אצח נס ש 5פיונס
 סמ6ור נע5 דעת 5פי סרמנ"ס דנרי 5נ6ר וכחנכג"5
 כרא ס5כם 06 5סדי6 נגמ' 6יפמיע6 ד65 כיוןת"5

 06 5יור0ו ר6וי ד6י)ו כיון נניכצ דמכ0ירדמח)יחין

 5מומר6 )קעיק 5כחמ%ס נניסו דפוםל דנרייית6כל"י
 מו0סין 5סממיר 0ר6וי מקוס ונכ5 06ס נעדוחונדיענד
 עיי"ם סםיט סמלממוח ונע5 עכ"5 דמת)יחין ר"י5דנרי
 מ0ס ל4צצ סרמנ"ס דכרי 5יי0נ סרנס 0כ6ריךמס

 סני6 סד"מ דנס ז"5 סם"ך קכחנ ותס גפסךוחרוס
 נד"מ ק 6%חי 65 5ע)"ד מ"נ נם"ס סר0נ"7דנרי
 מ"מ סגי6ו סם"ע ע5 נסנסוחיו נרמ"6 6נ5 0ס ננ"ירק

4 0כחנחי ש %י5ע)"ו  א %מא ט01נ ס6 נס 
 נס. 4מין 5י 6ין סו0נ"7 וח0ונ' נב *וחי כיוווק

 סם"ך סנ)ח 5פי וסרמא6 דסמ"5 מכ"ז *ווהיוצש
 ס"5 ודעימיתצ ס5כוח וסנופו נדנליוז"5

 ע5יסס עת0ין 6ין ו6פי' 5נמרי סיי)ו דרנ)ן כסףדקידו0י
 ככי דם"5 *מר 6ס0ר 6י 5כ6ורס רירמנ"ס דנדנריו6ף
 כן דם"5 *מר יס רסיי 50 4נוחת מ"מ 0כחנחיתמו



הלכא ח"ב חתשנחזמחימשצהש
9 איש 4א %ו* % יי"%   
 צכר 8עע ושת מק פקש %5ה כא ק4פף
 סקי4 דמז*5 פשמס כפס ור6ינו דס6 ם0 הצצטצזוכצ
 ווננן 6ישת" ומקום וג5 ממוס סא כרמק כפשתנגט
 קין5 ו% )אף 06ה וסס 6צו סס כש וכף0קוע
 ע"ם מורנק( וק סס טמס נימי ונל לופו ושילכסני
 651 ז*5 רם"י 50 רכחתט מימת ושכי ק 4שב8פסר
 נ4ש"ו. ק יויק סנ*5 נסמת*ס 4מוק5רז
 כטשז ומת 5פי ז*5 סוצ כממן 0ס סקסכעוך

 נחיכ ממוום פשח ניק מגגץ וונ6מויק ו6י
 ופס ז*5 5סיסתו לכקמות של כ" יט ונוו4עש
 ונעי5ס ומ*5 רס*י ש כרכוחיו ס"5 ד65 לדיקיע)כ
 אע סיוסקיס ת5 ז"5 לרמנ"ס דס*5 וכמו נכך6ספורם
 מפפים 6תו וכי4ח6 46נ6 %מת ונ מגניוס6ז
 מו6 ספפי פתף קפם % וזכ 4ת"ו 06נםנחיכ
 מס44 פס נ6מרהיס המע כא ו"כ ל16 כעאזדדנלי
 סכו6 פס ד6פי* מכקמכ קמקכ ח0ו' מו"י המץנונהו
 נארכ מ0וס מככיס 60סוו %יע מכ*ח משוכ קיחלדעת
 פמפמיו י5מד 0ממ 6סרוכ פמז"ל חמיך 4טהוכא
 מנח מפמכ למ"ד ע"6 ל"ד וננתונות כרנש פ'חוס'
 כי6 קווס כי כחחהכ וכחנכ 6ט"ם קיי"ל ווצ"ש"דונק
 מניס נ' ען כל 6מב וקר6 מזו ונחלכ קוום פשפיכאין
 נרס דח)י ח)6 6יח נ"מ ר"ם וננמר6 ונו' לכסיכיכ
 עשג. סףי פק חוי"ט ועיי'רנעי
 %פסר כיק מודכ כם"ז 6פי' דככ6)לע)"דעוך

 ונ50מ6 ני6כ 16 נ0טר 6מריס,נקידו0ין
 סינ לע0וח ור51יס 6חר נ6ומן 5קייס 6פמר דל6כיכי
 פס עו0ין 6ין נקר6 מסורם דכדנר כיון 6מרעןלדנר
 מ5קען ו6)ן )6כ כיותר 6חר נ6ופן 6פ0ר סוי ככי60"כ
 דרגיס נ' 0ים כיון מז"5 לחק)ח 0מע דל6 6מ6י5"

 סרעות6 מ0וס סוניס כיותר מכס ננ' נמווומגכוס
 טעס פס נרמנ"ס ועיין 6ותו מ)נדין לכס 0מע ד%וכיק
 זו. ל)ניד6 טעמיס נ' כני6 ונרי"ףכננידכ

 לננמינשן
 ג 6ע כומו"י ו6מירח ז"5 כנ6ק 0ס מכחנומה

 כאץיך דעדעתייכו נמורס וכוכמכ דמוכמ6ומד)6
 6ין 6כחי קידו0ין נ0עח 65מבו )וכנין % ד6מירכ656
 רק מפורם ד6ין גמידי רעחס ע5 דמקדם נמןרכ סוכחכזו
 נס ממיל6 מקדם דעחס 5פי וע-כ דמכ)י כ%י6וכס
 דעחס ע5 דסומך דמוכח כ6ומד)6 כוי כרנצ"י 60מרמכ
 ע"ם. וכו' קידו0ין כוי 65 דעחס 165ד6י

 מועיל דמוכמ ד6ומד)6 ליכ פ0ש6 ז"ל דכרכוךזנר"שוץ
 5רידי 5יי דס0ים6 ופס 5כפקיגק נסנקי1ו0ין

 כח)6י 4יוח 5"5 נקידו0ין ח)6י דכ5 חר6 5יכמפפק6
 פ"ו ז"ל כרמנ"ס 0מ0נן דנריס ונ"ד ונאוננ'ג
 מ~הח ים י"ד נפ' 0ס 0כחנ מכ 5פי ו6סי4 כ"כפס"6

 8וס 4ז %ץ %שה 6שהש%תש
 4ש~

 86 ת%י
 השרפצ"ס 5טצל 4ץך 8ין משה כויי 6נל נ4ןש"ק
 % כ" 85 תאר נ"ג ותמי ש4סס לס0וך פ8קנתנ
 ניטה פס6הל 0ס מס נמ"ם המץ נקעומע 651נניעץ
 קפ*ו ונא" לאמ ס" נ6סשע המק ז*5סהשף
 וכטתינחש רעא5 ומי' פם גרם"6 ס*8 רשז ס"שו*ם
 המק נפם5טלץ חג8י 5פנק 5כי פמרת כסס פ)ןכ5ש

 סא5 ככל וסה נניפץ מ'מ כזס פס44 0כנ6מרתיס
 פסכי8 זן5 כשט דשת 4מ אפ" הףי נשג כת%יונסףק
 0ופע יותו טרלשהש וכנ6תיס סר0נ*ס ו5דשת0ס
 6פ" מממ ו% ה6י נקישע מ'מ נחוגד נתטתן כתיקוי נששכ פ% פת4% ושכמ 6תצ% 16 דשתני4

 6חצד% פגמ 6"6 4סתיר כפול חג6י נ5י ופתמ6ומד)6
 וטמק וקיווצן ננימץ ו8פ" וסנ"נ וועת 6מתק
 רטהן8 נמ14 תוטהי ופויה מופו טגמ כו6 כפולחש6י

 וכתכ ופרית מופר8 טגמ ימא פ" ומרפנאסנטהחו
 תצ8ש וסתוגד נהז4טף 6ש6 וסכן כזש ר"ם דשתפכן
 וקחע ד6פי' כאמ ס' נסצר כיכ"נ ופת 6טצס0"קין
 וני4י 6חצדנ6 וכוכ כיכי ע*מ כר*פ נפול ח)6ידנעיק
 שעק דייק המכי וקיוסין נגיעץ %י4 נעיק ל6דשת

 נמשכאמ וגמין כסיר ש יוקפס 0ל6 כוופנ ונשכר6*ם
 נפי' פ6מע סי נפ' כר8"0 דכרי ססכי6 כ"כ פי'מכ*8
 נפנ"י וגמין היא)4 פס עיין כגכ"נ מדפתיכיפוך
 וג0נשדע 056נכ פכהשכ וכעשתו נרוסכ 0טשמננכן
 6מד ור5כ עגתכ ונם6רכ 4 וכלך כגיפככוכר

 ו6ס0ר סשח קיוהף כוי ונכינ 5פלפלמה4ףדיו
 כחנ ו6פ"ס ממל 65 י1ע 46 ווו6י כקיוו0ין מלוד65

 ננרוסכ חשסין קידו0ין דוד6י ק 4מב דמ5י4 ז"5כ)ונ"י
 6סכ כמקוס נדין 5"ט סי' 6כ"ע ועיין ע"סד6ורי"ש6

 וגפפת סחס דקדפכ כ% כ"0 61"כ 0ס ונ*ם ומ"מסחס
 דכוי 5מימר מ)"ל 5נס5 סנר6 0וס כיתכ ל6קידומין
 זכ. כמניל קידו0ין ולכסל דמוכמ6ומד)6

 פנה נממיקת ש דדין כס"מ ור6"שי נספהסוב:ינורזי
 כי6 סונ ונ6הכ קייומין ניסו5 ד0ייךכסעס

 פיהצ ז*5 כר%6)יס נדו5י ום6ר וכריסנ"6 דכר"6)ופ5
 וסרעי ח)6י וכוי משוס כוי טשמ6 דסהקר כנ"לנכחונוח
 פקע 6עו כ6נ ו5כ % ו6ס 6נ6 0יר5כ ע"מנוע5ך
 ריס סמעו תה סו"י נדח קי1ו0ין נספת 5"5וכנ")
 6מנס ממונו %פקיר מכמיס נידי כמ ים נדעחס%לוח
 כח)6י כוי דל6 ע5יכס כקסו ז"5 כר06ו)יס נדולי60ר
 כחנ 5"נ ניעץ ז*5 רם"י וכגכ 1 מועיל וכ6יך ונ"רנ"נ
 מנכו סכ)כינו נדמו"י מלין קידו0ין לכיוח וכו' כ5נדקכ
 סףי 0נימר56 קידו0ין כל 0יש(יגה 6מבו כס וכרייסר6ל
 דכו6 מ0פע כרי קדסס כן מ)ח מעל פקטצ כלכך כשנס
 6פקעעכו פיי נכושפ6 דקדי0 חעח נדקכ 6מ)ס ח)6ימכמ

 מתנס לעפרע מעוח %וי אמרו דדכרשן נגס5קיוו0ין
 קיד0. ק ע"מ כמקי01 סכרי סקשוממע6



מםחלסמן ח"ב התשבותפךרמשנה

 דםהף טעמי תרי סני6 דלס"י דנר6כ נקע 5כ6יםך1שנה
 הכ5י כמץ חמוי מסום מ0עם פוס"יומקץו0

 ם3י6 וסו3 כו"ל וכר"מ כדיטנ"5 כרעע וכחינסירוסז
 5י' "מכ 5מפרע מהש סוי וכפעחש מ0וס 6מרטעס
 5עגין מג"מ מתגס מסץח סוי 65 ו6פי' ס0גי זסטעס

 כג"5 כתונוח נ0"מ ועיין תג6י. דסחם כיוןקידו0ין
 5"ע ו5כ6ורה נ"ד ספקר מסוס פר0"יונכתונוח

 מסר"מ נת0ונת מינר 6מד קדו0 ור6יתי 0יגוייס.סגי
 ערף ז"5 רס"י נדנרי גפ65 דנר 0כתנ ג' טימןמיגן
 סתג6י %ד ד6י חשמ 65מדיס וכיו 6מד 56 6מד טעמיסני

 סקידו0ין 5ספקיע מכגי סי' 65 כדמו"י 60מי מכ5מוד
 תג6יס דיגי ו60ר ונ"ר תנ"ג דיגי נכ5 גע0ס 650כיון
 0%61 ז"5 הר06וגיס גדו5י נשם כרגי0ו 0נ6מתכמו

 נמידו0יו ז6ת נירר וכפ"י פסר0יס ו60ר ז"5הרמנ"ן
 מ0וס הייגו תג6יס דיגי כ5 דנעיגן דס6 ה6ומרנפ'
 סמע0ס גוף ינט5 0התג6י נ6פ0רי סי' 65 כמ3ר6ד%ד
 זס די5פיק 6ך מע0ה ומנט5 דנור 6תי 65דקיי"5
 נכ5 דומכ סתג6י להיוח לריך 61"ג ונ"רמתדנ"ג
 נע5מ6 דינור כ"6 מע0ה ד5יכ6 נכה6"ג 6נ65ופגיס
 6ך ונ"ר דנ"ג דומי6 5ריך 651 דינור ומנט5 דינור6תי
 סמעות דגתיגת מ0וס תג6יס דיגי כ5 5ריך קידו0יודנכ5
 ד6מרי' ס6ומר ר"פ נ0"ס כמנו6ר מע0ס סוי כ6פכליד
 שם וענור דמי כמע0כ ס06ה 5יד מעות דגתיגת0ס
 %פקיר המכמיס ניד כמ די0 סזס ססעס גס ר0"י5ירף
 סמע0כ גתנט5 61"ג גז5 16 מהגס %עשח ו0ויוכעמוגו
 דנר ו~כ דינור ומנט5 דינור ד6תי כמונן כתג6יומסגי
 סטעס ג"ג דסכ6 5גו י65 עכ"פ ע"ט קדוט ממקוריכך
 נ"ג כתג6י ונעיגן נקידו0ין תג6י כעין דסוכ מסוססו6
 6ומדג6, מכמ סטעס דכתנ ז"ל 6מתג"ס 5"ע 61"כונ"ר
ע"0.

 רנגן 0וי' ד6מרי' נס6 סגק טעס 5ומי ג%"וךמעתה
 וכ65 כן ע0ו כ6יך הי6 דר.קו0י6 נ"זלנעילתו

 כמסר0יס 0סק0ו וכמו סי6 ד6וריית6 כצ4יגיני6ס
 מכ"6 פ"ד כרמנ"ס דנרי 5עי5 סנ6תי כנר דסגסוג5ע"ד
 50 עדות נפם"י כמקד0 וז"5 0ס וכתנ פם"ע נדיןס"ו
 נעדיס 16 ד"ם 50 עדות נפם%י משד0ת 6יגכתורכ
 ומקו0 מוד 5כגום רנכ 06 תווכ פם%י ספק0כס

 ע"ג מספק ממגו גט 5ריכה 5כגום ר5ס 65 ו6סנכ0ריס
 גירו0יו מכי נפ"י ממ"0 דמ"0 5תמוכ י0 ככ"מךכץזב

 0היתס 16 פם" נגט 06תו 6ת 0גלס מי גןח"5
 61"5 5נע5ס מותרת זו סרי 6ממזירס ורנה מגי0תספק
 עכ"5 גמורין גרו0ין 0תתגר0 עד וט' סג0ו6ין5מד0
 קידו0ין דנספק מ0וס 0הטעס קע"נ נ0ולס מסרי"קוכתנ
 קידו0ין נ5י 5כוגסכ לס6י 6ין "כך פגוי' נמצ(ת סי6עדיין
 0מספק 6"6 0סי6 נמזקח סי6 עדיין גירו0ין נספק6נל
 וסגר6כ ע"0 מו5ק וה"כ וכו' ממזקחה %%י6ס6ין

 עדיס 0י0 דנמקוס מסרי"ק פי' כפי ז"5 רירמכ"סמונרי
 נמצ(ת ס06ה ומוקמיגן נזפק קידו0י סוי מדרנגןפם"ין

 כנאי כני6ו נתשטתיו ז"5 סריאף כתנ שו וגדו%פגוי'
 מו0טין 6ין דרנגן עדות נפסו5י 0כמקד0 מ"נ סי'6סאע
 ע"0. 65יוף כני6ו סר6א0 כן יכוד6 ור' כ555קידו0ין
 עדות 5ליגק ני6ס וקיח0י כית גמי ~מי 6פסרך1ןי'

 6פ" 5קידו0יו מו0סין 6ין עויס נ65דהמקד0
 נני6ס דמקד0 6מ6ן כצגיד דרנ וכית מודיס והי6סו6
 וכעדיס נני6ס וסמקד0 נני6ס 5קד0 מורנגן ד6סורג6%
 או0 650 ליוו מכז"5 0כרי דרנק עדוח פס%י סס0ס

 5סמקד0 עדיס וגע0ו מז"ל 6תקגת ענרו גסנני6כ
 61"ג דרנק עדוח נפסו5י סמקד0 נכ55 הוי 61"כנני6כ
 כ55 כקידו0ין מ5ו 65 דוד6י ז"5 מרי"ף 5דעת מכעי'65
 עכ"פ סרי כממרי"ק לפי' סרמנ"ס דעת 5פי 6פי'656
 כיק אות נעעת 5נע%תו ו0ויי ע5יכ, פגוי' מצ(תעדיין
 נצגיד דרנ מטעס 6נעילתו 4מעיד כ0ריס עדיס כ6ןד6ין
 05ס ד65 סהדי ו6גן צות נעעת 5נעי5תו 0וי'ממי65
 מכמיס ד6מרו עיקר דכ5 5ומר 6פ0ר ועוד נע5קידו0ין
 גנר6 ד6ת(י מסעס סו6 נ"ז נעילתו עו0ס 6דס 6יןמזקס

 כ0רות נמזקת י0ר56 דכ5 כ0רות נמזקת וסו66מזקתיס
 6"כ גפ0 נ60ט מז"5 6תקגת דענר כיק כ6ן מ60"כסן
 66עננ"ז 5"6 0ונ ומע6% ממגו כ0רות מזקת 5כ6ז5כ
 מה 0פיר 6תי ונזכ נ"ז 5כעי5תו 0וי' 6מריגןו0פיר
 זגוח נעי5ת נני6ה דמקד0 5כ5 רנגן ד0ויי ר0"י0סני6
 כיק 6"0 0כתנתי מכ 5פי 6מגס שם 6פי' תמכור0"י
 5עג"ד 0פי' ו6תי וכג"5 מדרנגן פם%ין סעדיסד5ע%ס
נסשם"י.

 לנכם'83ן
 סוי 6י 6סורס 0כי6 נני6ס נסמקד0 גסחפקתיךוןנה

 התורה 60עלכ ד6ף גימ6 6י וכספקקידו0ין
 6מגס סיתר נני6ת 656 6מרס 65 מ"מ ככי6הקידו0ין
 5כס"ד ומ~ש וגרו0ה 5כס"ג 56מגס וכגת 6יסורנני6ת
 65. דרנגן 6יסור כי6תו6פי5ו

 ז"5 כר06וגיס נממ5וקת ת5וי חה גר6כ כי'ךלכאורה
 גדס דמופת דם"5 ד4מרמנ"ס גדס מופת5עגין

 6יכער ני6ת כ"0 61"ג 5ני6ה מזי' ד65 וסטעס קוגס6יגו
 דם"5 ודעימי' וכר"ן סר6"0 %דעת קוגכ 65 וד6ינע5מה
 גרע ד65 קוגס גמי 6יסור ני6ת ס*כ קוגכ גדסדמופת
 קידו0יס %"כ 5ני6ס ר6וי' 60יגס ד6ף גדכממופת
 דככ6 ~מי )ו6פ0ר ז"5 כרמנ"ס כדעת גימ6 ו6יקידו0ין
 נמופס סתס 0סרי קגי 65 סרמנ"ס ע5 4ממ"קיס6פי'
 6יגס 0סס ומופכ 0טר 16 כסף סייגו 6מר קגין 6יכ6עכ"פ
 וי"5( ודו"ק 6יסור כו4ם דר34י6ס הכ6 מ60"כנ6יסור
 כיון ר0"י 50 רנותיו פ0וט נדרך 5י0נ 6פ0ר סי'6"כ
 סוס נני6ה סמקד0 61"כ נני6ס דמקד0 6מ6ן מגגידדרנ
 וכני6כ מקודסח 6יגס וממי65 דרנ מכ6 6יסורני6ת
 רס"י. 0ל לנוחיו 5פי צות נעי5ת רנגן0ויוכ



הלכא ח"ב התשנחמיומשנה
 נעשם  והפילה נפש נני  ועווטן פק פוןושיתי

 גחר וקגי" ני6ם 5מיוק ו6יכ6 ח"לקעם
  ו5יכ6 6י 5י 5מס נימס מופב ו6עח 6י ס"דיוו0ק
  6רוסחו  על  וג6 קייע וב6 סי6 6יסוו סני6ח כייפהשם
 6חין גפ"ר דס6 0חקנס נדין 6יגו 4קס חמיסגגיח
 מ6סר נם~ר קגק קוגס מ6סר 5מ"ר ד6פי5ו6מריגן
 מסורס וסגר6ס וכו' קגי 65 ר6יסור6 מ6מר קגידסיתר6
 5ג"ס עיני וחגמ קוגס. 6יט 6יכיר דגי6פ סר"ןמדעמ
 דס"5 !"5 סרמג"ס מ5 כקסס ג' ס"ק ס' סי'6ס"ס
 מסו גדס פיסכ ס0"ס מגטי מס 6"כ יחוד סייגומופס
 ממס לסתייחר חכצר דס6 הסגי ד65 פ0ימ6 חופכ מסגי6י
 0סקסס כמס 6יסור 50 גימוו 6ומס דקוגס ס"דו6יך
 ורו"ק. כמוגומ ריס וגר"ן 0ס סנר6"ע ומיין העיסר"ן
 ג"0 6רגרי כמג ס"ע חמגיס גחופמ ס0סס"משמנם

 קסס מ6י ידממי 65 כרו6ס ו6גכי ח"5סג"5
 0סרי ממגי גפ165 כר"ן דגרי ו6ררגס !"5 רגיגו ל0יסמ5י'

 0סימס כגון 6יסור גי6ת מ5יס ג6 06 6ף נופסגיגמס
 רף דגריס 6פ פי גפסחיס כדמוכח ד*6ס קיי"5'גרס
 06תו ו6חומ ד"ס יגמומ גרי0 סתוס' וכמ"0 מ"3מ"ג

 ור6י גר6ס גח"5 תופסין רקירו0ין רק"5 65ויןוגחייגי
 מקור0מ 6פ"ה 6יסור גי6מ 5י' רסוי 3גי6ס גקר0ס6פיי

 ופרתיס דג30ימ ססי6 נגי ס6ומל 3פ' סר"ן מוגריכדמוכח
 5פסע גגי6ס קד0תיס 6מר גמי ר6י 3מנו רגיסמגי0סקס'
 וסגר6ס סר"ן. 6רגרי ~כהומ 0ר~רנס מם ומיי"0לס

 קוגס. 6יסור גי6ת 6י סי6 ספוסקיס מח5וקח ס6דג6מת
 יע5ת גמ0' מדנר 6חר קרו0 מ65תי גספריסרב:ומבשש'
 קוגס 6יסור גי6מ 6י גכאעפק 0נ"כ ,' ת0ו'חן

 ר6מר מי5מ6 כ5 וקיי"5 מ6י 5פי מ5ס 6ח6 ק6ומסכ6
 יומי5 65 6"כ מ3גי 65 מ3יד 6י תמגיד 65רחמג6
 ר6יי 5סגי6 רלס. וגמח5ה וגרכ 65וין 5חיי3י גי6סקירו0י
 0פור 15 גתח5ף ר"5 6מר מ"3 מ"ג מפסחיס קגי6ד65
 גרס 06מו 6מר ור"י חייג ו6כ5ו 55י 50 ג0פור גומר50
 רגי6מ ז"5 ה0מכ"מ ד3רי סני6 ו35סוף וכו' חיי33מ5
 מ"0. 6יסור קידו0י כמו קוגס גמי6יסור
 קגי 65 6יסור דגי6מ רס"5 סר"ן אמ 5ן 6יתעכ"פ

 חמיו ג3ית 6רוסתו מ5 דג6 רר3ק 6יסורו6פיי
 גפי' כתוגוח ס5כומ מ0גכ גספרי )ומי' סו6 דרגגןור6י
 ס0מר ס6ריך וכן ד6וריימ6( דסוי 0יסס נ' רף סעתקמה
 ר6יי וסגי6 דרגק 6פי' ר6וי' %יגס חופס 5מגין 0ססמ5ך
 0פיר 6תי וממי65 מ"0 ס"ו מם"6 גפי' ס"סמדנרי
 סג"5.תירתגו

 יומ6 ו3נמ' סירו50מי 03ס חופס נכגור 0סרב:שעה"ם
 פ מתקיגין 6חרח 06ס מ0מע מ"גי"נ

 ומ0גי 03גת קגין כקוגס גמ65 651 ופריך 3יוס"כ()5כס"נ
 סגי6 דכמו3ות רפ"ק וסמכרי"ס גמקר0 סמירו 0גוממ0וס
 סר6 מנ6 ר' ד6מר ס6 וכמג כג"5 נ"כ כתגגותירו50מי
 רסכוגסין גקמ דסירו50מי מסרי"ס וכווגמ וכו'6מרס

 *ין עוש ש 0א יוס מגעה 5עוס לז6ה5י1
 נסגת נ%מ 6יגס ג65אס וגתו5ס 56שב הקפנםגת
 סנכ ,"5 שיו וכמג ונה. נ0גפ לגש5 ד6סורמ0וס
 ר6וי' ס6יגס חופס דכ5 דכצגר סרמגשס דעת קדנצוכגר

 ק 6מרען 06 6ק נימזי ועחס מופס בוי 5%ני6ס
 נצמרת 6"כ גסנת פש5 6סהט דגש5ס גיקונקשק
 שהרס ו6יגס מע5ס 6יגס ,ו ומופכ 5חופס 6ותס~עיס
 כיק רנר ל0וס 6וחס קונס 6יט כי רגר מומ5תו6יגס
 6ומס 5געו5 6כצר דס6 5גי6ס סר6ויי חופס סויד65
 6ג5 5געו5 ד6נצר נגתולס וג"ז חנף סנת 6יסור%ד

 דסוי 6כצר ור6י סמופכ 6אג ג0גת 5גש5 רמחהרג56מגס
 מ"כ. נמורקגין

 דמס זס 56 זם ר~ינ 651 סס תמדסיס 6פ דגריסרלענ"ך
 0גת 6יסור מחמח 5גשס ר6וי' %יגוחשס

 מי5י תרי וסגי ס6סס מלר 5גי6ס ר"ויי 60יגו5חופם
 גשס גמ 6יגס וס06ס גוס מופמ כעי 6י דג50מ6גיגסו
 מם6"ג עי6ס ר6וי' 6יגס מיכ(רי ספיר 6! ר6וי'ו6יגס
 סו6 0גמ ד6יסוו רק 5גי6ס סי6 ו6וי' ס06סס%
 6ין גס6 ונס ס6יסור נרס דק6 סו6 ויומ6 כ6ןד6יכ6
 דמותר ספמח פתימת מ5 656 סגי6ס מגס מ5ס6יסור
 לגגע5 ו6יסור ג0גת פמח 5פמומ 6סור רק נ30מ35מו5
 0סרני0 רי ג0עיף 0ס ר6יתי 0וג פתח מ0וס סו036גמ
 דמס 5ד מכ5 ר6ויי 0מסיי גותגיס וססכ5 סדין וכת3גזס
 ס!מן מפ6מ 16 סמקוס מפ6ת מ5י' 635 יכול 6יגו 506י
 ~סגין !כימי 65 ו5מג"ד מ"0 6חרמ מגימס מפ6ת16

 וגין סרין מלר גין סו6 ו0וגס 0וגס דוד6י סקדו0יסרגריו
 16 קידו0ין גת סוי גמלס ס06ס 6י ג"מ רור6י ס0כ5מלד
 06 6ג5 קגין 3ס 6ין קידו0ין גת 6יגס ד06ס וכיון65

 6יסור 0מלד 6ף מ5יס 635 ור6וי' קירו0ין גמ הויס06ס
 מ5יס וח5 קגין וגמ ר6ויי סוי מ"מ קגין גמ 6יגס0גמ
 ד6סור ר6ף חפליס ג0גת רסקוגס רומי6 והויסקגין
 ממ0ס לריכס גרס סרין ומלד קגין, קגיגו מ"מ5קגות
 ומיין ק6תי רממי65 זמן מ60"כ 5סכ0ירס וס3י5סספירס
 כ6ן 05יסתו רמכרי"מ 6יגר6 5מי5, 0ס63מי ח"מ0"ך
 קגין 5מגין מלמו מלר ס6יסור גין סח5וק ס"5 ז"5רהו6
 ,"5 סנ6ון קו0ית מירי ק0ס 651 03מו 5מי5 0ס63מי0גת
 ס6יך 50יח מ"י קירו0ין תקטס ו5רממו ז"5 המסרי"סע5
 מלר מ5יס 635 יכו5 651 מקוס גרחוק רסוי כיון יקר0מלי

 יע0ס מקוס גקירו3 כ0כו6 דרוק6 י6מר ו6ס3מקוס
 06ס וכן כן 0מעגו ד65 רתקסי כ"ט 3רחה( ע506יח
 חלי' מחמת מ5יס 5ג6 יכע 60יגו קירו0ין ג0מתחו5גית
 כתג כן 0הרי 6חרמ מגיסם מפ6מ קירו0ין סוי ר65סכ"ג
 16 סמקוס מפ6ת מ5י' 635 יכו5 6יגו 06 5י רמם5סרי6
 5מג"ר. גמ"נ הנ6ון ר3רי עכן 6חרמ מניסם מפ6מ 16ס,מן

 60יגס חופס סוי ד6כתי 65מור גועתי מ5סולכשורה
 ג0גת כתו3ס 5כמוג ד6ין מפ6מר6וי'

 4י 5מס א"כ כתוגס ג5י 06תו מס לססותו6סור



הלכות ח"ב התשבאמררמשנה
 רסירוםלמי 51"ל נמנח נ4ין קוגס ממוס סטעסלסירוםלמי

 ~יגס מופס מקרי ל6 עריץ כחוגס % ם6ין רמסס"ל
 מכחנ נס"י ס"0 6סיסת לי חקמ0 כן גימ6 ו6יר6וי'
 סמופ0 קורס סכחוכס לכחוכ ר5ריך סרמ3"ס מכחנ מ0על
 םל6 כעיגן לכי6ס ר6וי' מוסס רלכחמלס סכור מסו6מפגי
 מסרון ר6סי' רס"ל ומממע ע"ג מדכריסס 6סי' ר3רימסר

 לכ6ורס סירוםלמי ומרכרי לכי6ס ר6וי' 6יגס סויסכחו3ס
 סכי. מממעל6
 סס סכגס מקומי ס"ה רכרי עיקר רלכ6ורס 6מחךץן

 ו' סלכס מס כחכ מהרי ק5ח כסוחריסוגר6ים
 ס"! כ"מ כירך 1ל6 למוסס וכגס 6ירס הרמ3"ס6מ"ם
 סכרגוח ם6ין סמוט זה ז"ל ס"0 עליו וכח3 נגירסגמו6ס
 רכלס ר6ף ו0גר6ס ע"ג סי6 ר6וי' ומוססמעככוח

 רק סוי רל6 כיון מ"מ כגר0 ל3עלס 6סורס 3רכס3)6
 כחג וכן ר6וי' מוסס סוי מעכ3וח 6יגן ו3רכוחרר3גן

 ע"ם סג"ל ס"0 כסי' סרי"ף על 3מירומין ז"לסמסרי"ט
 6ף ר6וי' מוסס רסוי כאתס 3רכס לעגץ 6מ6י61"כ
 מוסס סוי רל6 כחנס רל6 סיכי כחוכס ו)עגיו גירךרל6
 ררנגן. 6ל6 נ"כ סוי רל6 6ףר6וי'

 סרמכ"ס מיירי ו' 3רין מברי לכ6ורס נרעחיןעלה
 געמס מככר וסייגו וכגס 6ירס מכחכ3ריע3ר

 ככחוכס מם6"כ מוסס סוי וכס6 סמעמס ל6מר וסויסרכר
 6מגס ר6וי' מוסס ל0יוח 5ריך ור6י 61ז )כחמלסמיירי
 ומופ0 כרכס כל6 כגסס לסרי6 כחנ ה"ס רסרי ניסררג6
 רל6 6ף ר6וי' מופס רהוי כ6מח רס"ל סרי הי6ר6וי'
 ס"ס כר3רי מסי' סג"ל כסי' 3מעס"מ ר6יחי מוכ3ירך
 ח"ל י"ם ס' 6ימוח %' רמייכי מיי' כחמו' מ"םלסי
 מופ0 כל6 סייגו ו6סורס נרכס 3ל6 וכלס מסחנרועור
 גימו6ין 3מעח 3רככ מעוסין לסי 3רכס 3ל6 רגקט6ל6
 סי6 כ~וח 6ירומץ כי6ח רכל כמופס סר3ר ועיקרוכו'
 סי6 רירי למוס0 ממגכגס0 6כל למוסס כגסס םל6כ"ז

 מ5יגו ל6 מקוס ו3מוס 3רכס 3)6 ו6פי' ר3ר לכלכ6מחו
 מ3חי ס"ס ר3רי ומיומ3יס ע"ם ע"כ מעכ3וח3רכוח
 קווס כחו3ס ל0 מכח3 כנון לימ3 ים גמי רסירוםלמיור6יחי
 לכחונחב. מטלטליס % ויימו 016מכח

 רכר לכל כ6מחו סוס נרכס כל6 ו6סי' סמעס"מרמ"ש
 סע)מח מעכ3וח כרכוח מקוס 3מוס מ5יגו1ל6
 כח3 מ"3 סי' 3ע"6 מסרי סכ6 חזיג6 ק6ססוסקיס

 גימו6ין לעמוח 6ין 3ויעכו ו6סי' וס") סוסקיס ז"לס3"י
 לטמוח 6ין עמרה מס ם6ין ו3מריגה )3רך טמרס מסכם6ין
 ז"ל וסר6"ם רי ס"ק ס"3 סי' 6"ט כ"ם ועייןגמו6ין
 ם6לס מן יטלח ונספר ג"ו סי' מס"ק וגו3"י כחו3וחרים
 ונים"ם חקמ"0 סימן קירומין מילסי מררכי ונבנ0וחוי

 כלכוח ממגס ו3ססרי ע"ם י"ר וסימן סט"ו פ"קכחונוח
 רס"ל סוסקיס מ65גו עכ"פ ז' כסינק כס"ר ס6רכחיכחוכוח
 ט"ם. מעכ3וחרס3רכוח

 יבקם"ת מסרגב מ' נא' מן יעלח נחם' פיחישונ
 0פוק גפמילפ 0למכ"ס מוכרי סמגנכ"מ6וכלי

 וגעמיפ קכ6ס נס ממעיל0 גיש6ין למס 6ווסתו עלננ6
 5ורך מסו6 מופס ו6ס 5י' וגפק6 סר"ן וכחנגמו6ס
 שגס 6יגס דמופס ו6א כ"ם ל6 ע5מס כי6ס קג6סכי6ס
 כחוכס ר6ין 0למכ"ס רעת 6"ג גחוכס יב ככחכרק

 ועוד ממופס עריפס ס3י6ס חס6 ל6 61"כל6רוס0
 ו6וי' ם6יכם מופס סוי ל6 כחונס רכ65 ר6יוח מססגי6
 כר"מ סלכס כר6מריגן נעלמ6 נזירס רק סוי רל6וסטעס
 ורו"ק. ע"ם 6יסור כי6ח מקרי ל6 ולכןכנזירוחיו
 גלע"ר ולכ6ורס מממי5חי. ק5ח י65חי כי לויוןרנתזרר

 ניטין מגמ' קוגס 6יסור רכי6ח ר6י'לס3י6
 סוטר כ"ם ולרעח וכ"0 כ"ם רסליני ע"ט רף סזורקס'
 רכ"ם מס ו6מריגן מולקין וכ"ס ימן 3נט 6מחו 6ח6רס
 וכ"0 לכגס קורס ניטס י6מרו רממ6 נזירס סן סנריל6

 ר5תלי מפרם כירומלמי כחכו מס וכפוס' נזיר0. סךסגרי
 6ל6 6מחו 6ח 6רס ינרם ל6 לסו 6יח רכ"ם)טעמייסו

 כעיגיו סי6 מ(וסמת סלכך רכר ערוח כס מ665"כ
 וי6מר חכמילו סקרימחו 6סי' סכרי וכ"0 עליס 63ו6יגו
 נסוגרקי עמו "גס נמנרם לקמן סליני וגן עליס 63כי

 גימ6 6י וסמח6 ע"ם מגכעל0 ר6וס כל6 ל0 ומוקילמ6ן
 כ3"ז שמס ו6מריגן לקירומין מיימיגן ל6 6יסוררכי6ח
 ל"5 6"ג ע"ר ג0 6% 66"כ ינרם ל6 רס"ל לכ"ם6"כ

 מוממין 6מ6י סנט ל6מר ונס רמ(ו0מח כטעסלסירוםלמי
 ם6סול0 כיון כעלה זגוח למס עלים כ6 ור6י 6סילו60
 ככ"ז עומס 6רס 6ין כס"נ ר6סילו 6"1 סוטה וסויעליו
 ורו"ק. קירומין סוי 6סורסו3י6ס
 גסי' וסרמכ"6 סררכ"ז ממלוקח ל"נ סי' 36"מרע"ן

 סגמו6ץ נק 3נרומב ם6מ!ו מי ס' ו3ם"נקס"6
 וס"0 כי06 מ6יסורי ס"6 ורמ3"ס מנירומין ס"וומל"מ
 סמחמרמיס. כחונח נעגי! חמונס "נק ועיין ורו"ק.מס

 מס6ריך כ"ר נחמונה מיגן מסר"מ )הנ6ון יי6יחישבתי
 מס כעין לימ3 ר5ס ומחמלס ריג6 3ס6יסר3ס

 סס"י מטעס 1ל6 עיי"ם ק5ח 6מר כסנגון רקמכחכחי
 ררכחי 6מח כררך כי מ6ור וגסגיחי 6מר מטעס רקערוח
 ל0ני16 6מגע ל6 ולכן למ6ור ער יקר רכר כחכול3כעף
 סס רם"י םל רנוחיו רעח גימ6 ר6י וז"ל גמרןנקי5ור
 כר"ס קירומי! כחוס' מסוכ6ו נ6ון המר"ן סרי"ףכרעח
 סכועל וכל 3י6ס 3נמר סס 3י6ס רקירומי רס") ס3וע)כ)

 לקגוח מועחו לסוי6 סי' 6ס ו6ף 3י6ס 6נמרועחו
 מס ע"פ וכו6 גיח6 3י6ס 3גמר רק קגס )36הער6ס
 ל1 63ומר ר"מ ומורה 36יי 6מר י"3 3כריחוחר6מריגן
 מ6י סטור כענחי ל6 6ומר וסו6 מרוסה ספמסגעלח
 למכ~ס ר"מ ומורס ר"ל 6מר כניר' )3נמר6 3י6חי )"גל"כ
 ג6מן 3עלחי ל6 6ומר וסו6 ם"מ 3עלח מגיס ל1 6מרום6ס
 סמוט והרכר ע"ג( כי6חי נמרחי ל6 לסון 6מר נעיו6י
 לחרן יוע5 סי' רסכ"ג עריוח כם6ר כן 6מר רל6מ6י



הלכות ה"ב התשבהתטרומשנהשנ
 קחעמ

' 
 656 כמסהשרמ כמכמע 5ר6ומ ד6ש5 3נשמ

 דף נהגומ כמגו6ר ס0ג6סיס כדון דכוקיסמסיר6ו
 ר6ו 65 דסעויס כיון 5מרן ינו5 עריומ נם6ר 6ף 61"נז'

 סדכר ו6ו5ס כ55 סערס 65 וכ6ממ כנח6סיס כדרך656
 עע5י6 מש(ם דסוי ע"כ זו עוהה ע5 המינק כיקששע
 ססו6 כי6כ מ6יסורי כס"כ סלמכשס וכשכ סערססוד6י
 מצשם.מסעס

 נ"ס יפן י% ד11ומעתה
 5י~

 דוד6י (ו מצ4
 ד65 דיכורו 5מרן יכו5 6יך ד56"ג כ"ממוגמר

 61"כ גמר דכוד6י מזקכ ד6יכ6 כיון כם"מ כי6מינמרתי
 כי6ס עידי 5ס מסכממ סיכי קוגם כי6כ סוף 06קמכ
 ד5ק"מ גר6ס 6ך וכוי כי6כ כגמר חזקס ד5יכ6כיון
 6מ"כ וכע5 ע"מ קדסס גכי כם"ם ככ"מ דקיי"55ס"מ

 56ש5 ו6ס"ס מחדם קידוסין ד5ריככ ססוסקיס דעמ5פי
 ססגדי5ס קטגס גכי סכ6 וס"ס ככהמס סמקדמס4עויס
 5סס כע5 וכוד6י ד66עככ"ז מצ(כ ע5 דסומכיןוככ"מ
 סערכ דכוד6י ח(קכ 6יכ6 דעכ"פ כיון סכי וס"כקידוסין
 עדיס ר6ו כ6פ וסוי חצ(ם מפיר סייך סער6ס ד5עגיןכס

 לג"כ ד6י סג"כ ע5 6ף כוד6י סיו דסס י"5 61( כסמסערס
 06 כי6ס גמב דוק6 דכעי' וספוסקיס דםשם כםשד5דעח
 גגמרו ד65 ככ"( כוי כס סכערס 6מר %מו 6מפי'

 יס6 ם65 כי6מו גמר סכוד6י כדכר נ%:די ו6גןכקידוסין
 מכמ ככי6ס גוף ר6ו כ156 כימוד סר6ו כעדיס 61"ככ"ז

 ד6יסור6 מעמ6 דסוי סשמ ום6גי ככשז עוסס ד6"6סמ(לן:
 כי6כ דקידוסי ד6ף וכעו5ס כמוכן, גמר סכוד6י מצ(סו5יכ6
 כסגי 6כ5 כקידוסין 6יסור6 ד5יכ6 ככס"ג כייגולמ0גי
 6סי' 656 6"מ דסוי ומ"פ מש5 5מ"כ 6יכער6ד6יכ6
 ס" 6ס"ע מ"כ ולמ:רי"ט סמס"ד 5פמ"ם דרכגן"יסורי

 6ומריס 6ין דרכגן כ6יסור ד6פי' 6מרוגיס ום6ר6'
 6מר דרכגן 6מי5י 5עכור דמ5יף מ6ן 61שכ ככשז עוסכמ6ש6
 קידוסין מססי ד65 יש5 ססיר ככי6כ 5קום 65 רכטנזר
 מ(קס ד5יכ6 כיון עדיס כ65 כמקדם דכוי מד6וריימ6"ף
 כדעמ רם"י ם5 רכומיו דדעמ גימ6 06 וכייגו כי6ס5גמב
 זו משמ ממס 5סוגו צ ס6ין 6ף כקעור עכ"5 זש5סלשן
גוגמו.
 כססקפס מ6וד ומדוד סכ5י דכר סו6 ססדכר 6ממההגון

 דכריו 654 5עג"ד סעיון 65מר 6מגסר6סוגם
 5מ6י ז"5 דכריו ד5סי מד6 כן 5ומר 6"6סקדוסיס
 65מר כי6ס 6גמב דעמו ככי6ס כמקדס 5יסדסכיר6
 מנוף סוי ד5עו5ס ככי6כ מקדם כמני6ומ 6ין רכתקגמ
 כדף דם"5 ז"5 5סרי"ף 5כ סמעיגן ו6גן ככי6ססמקדס

 65 ו5סיטמו ככי6ס סגקגימ מ5מד וכע5כ 5סדי6 ססס'
 וסמקדם ס"ד מס"6 ס"ג סרמכ"ס וכ"כ 5כמכו 5ריךסי'

 כי6מו וכ:יגמור כי6ס גמר ע5 דעמו )מסממ6(ככי6כ
 ככי6ס מקדסין 6ין 6כ5 כמכ כ"6 וכפ' מקודסממסי'

 כדי מרדומ מכמ 6ומו מכין ככי6ס קידם ו6ס5כממי5ס
 סקידוסיו ו6ע"פ 04 כדכר סרו5יס יסר56 יסי'ס65

 נגמר יההי ויפ"  %וי6 כצץ עשס חטף גנמליןקיווסק
 ז"5 סלישף 5דעמ קיוסין קיוסיו 6פ"כ קוגסכי6ס

  וועת קידוסין 5"כ כסשנ זש5 סנ6ון "דעתוסרמכ"ס
 6ס6 טעמיס כ' גתכ דכרישף 5יסכ 6פסר סי' 5כ6ורססרישף
 6מ6ן 656 רנ 0גניו ד65 6מרי נסרו6י ונדמנגיד
 ופפילי  כמירוכי יפי' ח?"ר סידוכי נלירמקוס

 ייפסר
 נס% זס 5סי  6מגס סרי"ף פסק יסי  וספיר כנכררפילסרם
 כסידוכי "דס ד6יפסר רסשי ם5 ונומיו  5ועח ו6ימו5יי
 ו6יכ" עכירס 5יכ6ו6ז

 ו6מ6י וכגש5 כעי5מו דנמב מ(רשם
 סידך כס65 5דמוק ו6פסר צומ כסן5מ 5כעילתוסוי'
 ודו"ק.6מרו

 סכמכמי מס 5פי קסס 5דידי גס דס6 ור6ימי~טו:רן'
 61"כ סס ססו5יס סעדיס ד5ע"ס פ"עמטעס

 קסס 65 ד5דידי 6יכר6 5דידי גס ככי6ס 5קדס 6"56עו5ס

 סוי' סכמנ 5עי5 דכריו ככ6מי כן כמכ רס"י כ6ממדכרי
 כל לופר ורייס  זנוס כעי5מ ככי6ס מקדס 5כ5רכנן
 5קדס 6"6 ("5 רנומיו סיפס לפי ונימה  ננייספקום
 וי"ל  קירוסין  חיון ננשז סחקנס 65מר וסמקדסככי6ס
 וסשל הם"י סל  רכוסיו פליגי רנסי י"ל סגיילרפס

 זס 06גס מסכמ 65 ד5ש5ס מסן וגדו% ורשןכרישף
 נד"דומק

 ודו"ק ור"ן כבישף דם"5 נמנ פסרי כן 65מב
 וליני הרופמ מטפהס  ושל  סנ6ק קוסימובנעיכצש451פ.

 הא4ן
 דכריו 6515 סיטמו סוגימ ומכ6 נייסיגהר

 6י~ דוד6י ג5ע"ד סי'סקדוסיס
 נ"מס 6גמר חצ(ס

 סנר6 ג5עג"ד סי' 5כ6ווכ ו6דרנס ני6ס "מחי5מנמו
 גדו5ם יומר ומ(רשם דגמר מכ24כר יומר כי6ס ד6גמב5מיפוך
 נר5ק וסוסס נ6וגם ממי5מכ וקייש5 מס 5סי0ה0ננר6כ
 ע"כ ג"6 כמוכומ 56כסכ ינרס ד6מביגן 5נע5סמומרמ
 כ6וגם 5כעו5 סמססממי5 מס6"כ ס"6 כרמכ"סוכ"כ
 6ומכ כופס וטכעו כ6דס סי5ר מ~כ ס65 כידכ6ין

 יומר כי6מו סגמב סי6 נדו5ס מ"קכ וד6י 61"ג5ר5ומ
 ("5 סג6ון קוסימ קסכ 65 כקידוסין 61"כמסכערס

 סעידכ כמורכ ד5דעמיסו וטוד חצ(כ מכמ מקודסמדכוד6י
 ד6דס דמזקס כיק ד6"כ 5י' דקסס וכ6 קידוסין כוידזכ
 מזקס ד6יכ6 כיון דיכורו 5מרן יכו5 ס6יך כי6מוגומר

 רס"י סכסכ וכפו  סהזסי גגד מיגו ד6יכ6 ס"ט גמרדוד6י
 5סקר 15 דמס 6מריגן רסיע6 נפסי' סוי' ו% וכפגוי"ל
 6כ5מי 65 5ומר 5סקר דגומ 6מר 65 דממגי' מיגו6כ5

 מודס ד"ס כרס"י ע"ם סיימי מזיד ו4מב רסעמ5סיעמומ
 מס ככי6ס סמקדס סכ6 6מגס כעי ד6י ד"כ וכמום'וכס"מ
 ד6ימ 5ומר 6ין וס6 וגמר כע5 דוד6י סמ(קס גנד פ יסמיגו
 6יגו וד6י 04 כל5 כערס ד65 6מר כעי ד6י מיגו5יי
 5י'. מסימגיגן ס"מ גכי ו5כן כע5מו סג6ק סכמכוכמו
 5דמוק 5י 6ססר סי' עוד כמ(קס גגד מגו 5י' 67ימכיי?
 ד65 סיכי וג"מ מ5קומ 5עגין וסכי מיירי קרכן 5עגיןדכמס

 ד65 כע04"י מדס דכר 5ומר וג5עג"ד ודומק כפרסכעי

 עריומ. 5ס6ר ס"מדמי



נשהלכות ח"ב התשבהשמירמשנה
 גמר סש ופם ני6ס תמלת סי6 פם נמקיהשתחלה

 6יגעי6 ע"6 י' וף קיווסין ננמ' וסנסני6ס
 6מר וט' קונס ני6ס סוף 16 קונס גי6ס מחילמלכו

 ע"כ כי6ס גמב ע5 דעמו סכוע5 כ5 ררג6 מסמיס6מימר
 ר"5 6י גי6ס סוף טנמו מם פירס 65 ז"5 רס"יוסנס
 וכיון כו4 ס6גר סכנכאש רק סי6 16 כשלע סו65מסעמ

 ממר"מ סג6ק ורעת גי6ס סוף מקרי ס6גר כ5סככניס
 5ס מרמומי זרע סו65מ סעמ פיי כי6ס וסוף נר6סמינן
 סי6 כי6ס ממי5מ פירס סס סזקן ר"י גמוס' 6מנס5ס"מ
 גי6ס גמר סי6 גי6ס סוף 6כר גסיקמ וסו6כער6ס
 מס6"כ פ"6 סרמג"ס וכ"כ ע"כ ס6כר כ5 סכנכאשוסי6
 מלסון מערס סנקר6 סו6 כ5כר סעטרס ר6ס סמכגיסס"י
 ועיין כזס סס6ריך נוכ"י כמס' )ועיין סערס מקורס6ת

 וגכל גומר סנקר6 סו6 ס6כר כ5 וסמכניסגעס"ע(
 ס65 ו6ע"פ סגומר ו6חר סמערס 6חר כ6סורומככי6ומ
 פירוסו געריומ כי6ס וגמר וסנר6ס וכו' זרע סככמסו5י6
 656 65 16 זרע סו5י6 כין חלוק ו6ין ס6כר כ5סכנסמ
 כספמכ וסנס כי6ס גמב נקר6 ס6כר כ5 ססכניסמיר

 כ5ן סעריומ כ5 ע"ג ר"י כרימומ רט"י כמכמרופס
 יכממו ע5 סכ6 פ' יגמות כמס' כגומר מערכ כסעסו
 רסככמ גי6ס גמר ע5 656 מייכ 6ינו וכספחס ע"כנ"ס
 כיכמומ סס עוד נר6ס וכן לסזריע סר6ויס כס כמיכזרע
 656 מייכ 6ינו ס"ז ססמ רג מחיג גגמ' ס6מרו6מס
 ק6י כס"ח ס"ז ז"5 רס"י וכ' וכו' כמירוק גי6מע5

 חסיכ 65 רכס"ח ז"5 5רס"י רס"5 ומסמע סמזריעמירוק
 רגינו ועמ נר6ס וכן ס"ז מבצו י65 ס65 ער כי6סגמב
 גספחס גומר ח"5 סס סכמנ מג"5 נכריתומגרעוס
 סטעס סכמג סרי גי6כ גגמר זרע סכגת ר6יכ6מימייג
 כירוסלמי ר6ימי סוכ כי6ס, כגמר ס"ז ר6יכ6מסוס
 6מר ר"י וז"5 כן 5כרי6 סס סכמכו סכע"י ר"פיכמומ
 יומנן ר' גסס מיי6 גר ג6 ר' סעטרס סתכנסער

 06 קיימין 6נן מם ני6ס גמב סי6 זו סעטרר.נכנסס
 גספמס 06 כגומר סמערס 6מ נכן עסכ עריומ כ5נס6ר
 גסס ממל גר ג6 רכי ירמי' ר' ו6מר סיפלוט ערמרופס
 5ריך רכס"ח 5סרי6 סרי וכוי סיפ5יט עד זרע סככתרכ

 סיפלוט. ערדוק6

 6ינו גד"ס סג"5 נ"ס יכמות גתוס' רר6יתי 6ממוע
 כס"ח ומיחייג נר6ס ח"5 שם סיפוך סכתגומייג

 5סזריע סר6ויס גי6ס סמס6 656 זרע סו65מ 6653פי'
 ס"ז גכ רכתיג 6ע"ג זרע סו65ת כעינן ד65 כ6"6כמו
 גספ"ג כררכס וס65 סער6ס 656 כס"ח 5מעוטי 6תי651

 נר6ס סי' וכן 6אם פ5יגי דסמוס' ונר6ס ע"סרכריתות
 כרכרי מוכרמ 651 מם6"ג פ"ג סרמג"ס מרכרי5כ6ורס
 סנ"5 ינבות יענך ניסרם ועיין סס 5סמעייןר.רמג"ס
 מנוס סנ"5 6תוס' ססקסס כט"ו פ"ג ס6"נונסעס"מ

 מפורס ונירום5מי כיק משמ ע"ס ומש6 וופן יו65פ'

 5כ6ורס נר6כ וכן סיפליט ער חייכ 6ינו דגס"חיו5"

 וו6י רט"י ספי' וכבץ ססץרוק גי6מ דידן דס"ספטע6
 פ5ינ רי* רס"ס ו4מב מדסס פ4גמ6 נססס ס65עוג

 נסכנמח נצךי גי6ס גמר נמי דגס"מ וס"ל6ירוס5מי
 ור"ג מבס"י נר6ס וכן שווק נ4 6פי4 כו64נר

 נשת סצךי ג"כ רכס"מ 5סירוס5מי מודס וי5ןוסס"ס
 6יכ6 נשס גמב מיני דתרי 15 י65 י6"כסמיווכ4

 ונספמס כו4 6נר סכנכאש מקוי ני6ס גמר סעריומנכ5
 קוסית מיוסכמ ספיר 5זם סזכינו וכיון סיפ5ינה ערמרופס
 גי6ס 6גמב מ(קס 5ן 6ית ר6י מס"מ מיגן מסר"מסג6ק
 גמרמי 65 ו5ומר דיגורו 5מר7 ויכול 6מרינן ס6יך6"כ
 גי6ס גמר מרופס ספמס דגגי קסס 65 כנ"5 ולפיכי6מי
 651 כי6מו גמר ד65 5טעון יכו5 ור6י ונ כסיפ5יטסוי
 עריות וכס6ר נר6ס ו6ררגס מזקס 5נ1 6ין רע"זפ5ט

 סיוני6 מזקכ זו ר6ין מסמע זרע סו65ת 653 6פיימימייכ
 6ימ ע"ז 6גר סכגסח רסוי רעריומ כי6כ גמר 6כ5זרע
 6מע(תיס מוקמיק גקירוסין ו5כן 6סער6כ כמו מזקס5ן

 ו5ריך כס"ח מס6"כ ס6כר כ5 סכניס כיינו גמררור6י
 5ענ"ו חכ רגורי' 5תרן ומ5י מ(קס 5נ1 6ין וכזםס"ז
 סנ"5. ממר"ס קוסיח כיסוג ונכוןכרור
 ותמילת ספיי ר"ח פי' לפי' 6חר נ6ופן ליסנ נלע"ועךך

 עטרר. סכנסמ גי6כ וסוף 6כר נסיקמ סייגוגי6ס
 5סדי6 6מרינן דכיגמומ כמוס' ססקסו מם נמי מיוסכוכס6
 ועיין קוגס דג"כ מסקינן וגקידוסין קונס כי6סממי5ת
 סיטת ולפי עליו. סכקסס מם י' רף קידוסיןכריטכ"6

 ולומר מיגן סמסר"מ קוסימ לייסכ גמי 6פסר סי'ר"מ
 מ"מ עטרס סכגסמ כוי רג"כ עריומ כס6ר רס"5ד6פי'
 כו5ו ס6כר סכנסמ 5ריכס ג"ג רעכ"פ יורס ור6יכס"ח
 סכנכאש סוי גי6ס גמר כס"ח רגס לומר 6פסרוכסמ6
 רגעינן כס"מ רפליג מ6ן לימ רכס6 כמוס' וכרעמכ6כר
 עטרס כסכנסח רגס ס"5 רר"מ )ו6פסר 5זריעכסר6וי
 סס וגרס"י סנ"ל יכמות כמוס' ועיין סו6 לכי6סר6ו"ם
 כן נ6מב ו6ס כזכ( ספלפלו מם וכסעכ"מ יעקכויסרס
 ד65 ו5ומר כס"ח דיגורו למרן דיכו5 מם נמי ספיר6מי
 כי ודו"ק עטרס 6סכנסמ רק חע(ס 6ין רע"ז כי6מוגמר
 לכי6ס כי6כ כין 5סכחין דמם"מ ~קסומ ו6יןק5רמי
 מ6"ג פ"ג ז"5 כרמכ"ס סכמכ וכמו סן מופרסיןרככר
 סכתורס כי6ומ מכ5 מסוגס זו ספחס גי6ת וט"ו י"דס'
 נמי 6יפסר מופרסין כגר רממיל6 וכ*ן כס"ס סו6וסכי

 גס,ם"י. נכון וזס לסשמ עריומ וס6ר ג"ג גין5הכמין

 לדסימן
 חמף בנששק גשש נהנ וו"ח חביבי ודב יוידיננוד

 שרשי הסזרא נע כשבהן ויזרא נשי זילבשרנחשן בהיחד'
 הפליטדנששרית

 ספיועו נמם ס56חו נונו נצ סננישחדשכ"ת
 36רכס עגר 6ליעזר ס6מר מםלמפורסיס



הלכות ח"ב התשוביזםדומשנה1%

 וגמררו פו4יל  נן  יונסן ופ"  ונף חצתי  06  פו 6צ%5
 וימר נימ וירניס רספיל כ4ן5 רנס סנסילמ למגולל14י'
  0מפרמיס וכסנו מלל וימר  פסנמי הממלל פר 5וכלל5
 קיי"5 מה %י י)ק 6ת "א5 ל1צ 0י' ד3ת561זע

 6מור סהו6 0ם5ימ ומח 6סה 5י וקדם 65 5ם5ומו60ומר
 ס5ימחהו עוסה דם5ימ דמצץ: מסוס ס3עו5ס הגמיסככ5
 הגסיס ככ5 י)מק 6סור יכ6 ממי65 56יעזל ימות61"כ

 עו הד3ריס סידכר עד 65כו5 ר)ה 65 ו~קסכעו5ס
 קייס.סכחו56
 המות סס 15 גתן ד5כן זה טעס 5פי הקסהדסבוךך

 ספי' מה 5פי קסה 6כחי י)מק 6ת 5ק5ק5כדי
 6חגו הגערה תס3 ו6מה 6מיכ וי6מר הפסוק ע5לם"י
 5עכנ רו)כ הי' הי' היכן ו3תו56 ופרם"י עסור 16ימיס
 6ני0 סה5ך נקטגה נקידוסין ו0גכ והמיתו מ65ןכ6

 כיון 61"ג כמדה"י 36יה קדסה סמ6 דמייסיק5מד0"י
 6כיה ק53 סמ6 גמי גימום 3חו56 הייגו מחס6כיה
 65 6פי5ו 61"כ ע"כ. 5סיי5יה 61"6 מ6מרקיווסין
 המררם לפי ו3פרפ לימר 3סויל  קירמס סמ6 6כתי6כ5

 כן ניס.  כלוס  ליליפיר לי' 5סני מיי מה בוםרמיוסו
  קוסיחו.מנינוסי
 כ5ך 16 מת ד36יה היכן גיגהו דכהודי יס"5 גי6הךמנה

 דחרי 5הודי קרכ ד65 63מת 536 היס5מדיגח
 כמ5ק כס"ו סכתכחי מה כ6ן 15 ו6פתיק גיגהו,מי5י

 מח ד156 ז"5 כמפרסיס סהקסו קוסי6 0606דרסות
 רסנס  פפוס  י 6סה 5יס6 5י)מק תריה 15 היתה 5665יע(ר
 נרי עמס י"ר פ"3 י"5  ונדר פ"י ס"ר ססקנל פ'ננמ'
 6סה 5י וקדס 65 5ס5ומו ה6ומר  יומגן ר'  ימריוסף
 ס5ימ מ(קה ס3עו)ס הגסיס 3כ5 6סור הס5ימ ומתסחס
 מיגייהו הי פירס ס65 וכיון המפרסיס ופי' ס5ימוחועוסה
 6וחי וגס3 הור ו6י 15 קיוס 6חו ידע 651 5יהקויס
  ימוסס 15 3סמ 15 5ה: סי5  1  וי5מ6 6חמח6כ6יס
 לו  יסורוס כולן וין סליתו לו פסרפ היסי  5וסיסל

 וסמ6 נסיס 5יס6 י6סרו וכ"ע 61"ח סססו  ססו3סוס'
  ג6מנוח  רסנסיס ולה"ס  פליפ פ"י פלסקרסס סי515ס
 06 יוועוח ס6יק קטגות נוו5ות חיגמ גחקוסתי 565ומר

 וי"5 36יה )וח וכ3ר מ6"5 קידוסין ענורן קנ65ניהס
 ע"כ. רו63 3חר ו6(5יגן 5יס6 סרי הו6 6פי5ודמו6ורייח6

 ר63 6מר וכו' 5ר"י ר"5 6יחי3י סס ע"6 י"נ דףדונגב!'

 6% 3ת 3ח 651 3ח 65 5ה ס6ק 63סה ר"יומודה
 5ה סהיחה ו6ע"פ 6מות ו% 06 06 651 06 651 3ןכח
 סעח6 וההי6 מ"ט סרי6 מכ6ן 65מר וגחגרסה6מיח
 וקיימה 3מי5ח6 ס5ימ מסוי כי 5גנרי נסינ6 הוהוק6"5
 פ"כ. סלימ  מסף % קמיה  סיימי  651 נמי5ח6קמיה
 ס3עו5ס הנסיס נכל יסור  וימרו ס5 ר3ימסה:נריה

 סהו6 גסיס יס וד6י 656 הו6 כמסמעו הגסיס ככ1655
 כ5 כ5סון 6מר גסיס 3רו3 ס6סור כיון רק 3הסמותר
 5יקמ י)מק יכו5 סהיס  וו6י ומעתה ס3עו5ס.0גסיס

 מ0ינק קוס0 ס65 ו6מר 6נ % סיס וקטגה הג"5מהגסיס

 %פי6 0ם5ימ סמת 65מל ונו5ד0 6נש סמת קפש%פי'
 יכ% 0י' חשכאס כצעוסת 0עוכל ו0פקדס הלמנ"ס5ועת
 מסוס 0מפלסיס תירה 61"ג מוס י"נ %מל05מתין

ק5ק"
 וכג"5. 5"ע י)מק

 5ועח סהרי מיוסכ ספיר גמי מע5תו סהקסה מהנם
 6מגס 0חוס' וכמ"ס רו63 כתר 6(5יק וו6יר"ח

 מ"כ 3קידוסין החוס' סה3י6ו מיוגי מגמס ר3יגודעת

  5ועח0 וגתקומ0 למוקה 65רן 6כי0 סה5ך קטגה ככתע"כ
 סהו6 3מקוס 6מל 65יס 6ניה יקוסה וסמ6 5קיימהו6סר
 למ"מ 5סיטח 6פי' 05צ"ך 06 מייסיגן 65 6%0מגס

 3מויגת ה36 מת 06 5ד3ריך י"ת )ו ס5מ סהריהג"5
 36יה קידסה סמ6 5עו5ס 6דס 5כ5 ת6סל הי6היס

 מגמס ר3יגו והסי3 5מי יודעיס 6גו ו6ין 0יסכמדיגת
 65 קידס סמ6 6מריגן יקוס דסמ6 מייסיגן, 65 ווד6י("5

 ני כ"מ ניטין 0נט כ5 פ' 6מר מת6 ה6י וכי6מליגן
 0יטנ ע"ס מייסיגן ימות 5סמ6 מייסיגן 65 מח5סמ6
 וממי65 6מייגן % קידס סמ6 סמח כיון ננחו56 הכ"ג6"כ
 וכג"5. מידי קסה65

 מעסה כה6י י' סוטה 3מהרס"6 סר6יתי מה %"עךמכאן
 וסייסי 5לי  יסומס  בר"ס סס רס"י וכת3וחמר

  לפר  ניסויין  ויין וימיי  5מי וססייני י3י 3מיססספני

 ס3ר6 ו5הך וכו' כלסו  מיונ( פליו  ל5סיר כלוסויונן

 סגותיו כ5ו 5יעקנ ססיס סמסגת היתה סס ם5 3תו165
 וכח3 ועסר, מ6ה מ3ן יוחר הי' כנר ויעקנ ססס)

 הכרימו מי ידענ6 65 ו("5 פגוי ו"ה 3מ"6 ("5המהרס"6
 יוע 65 סהרי 5כך גחכוין 65 יהודה וו6י וה6 כן5פרס
 קידוסין 6כיך ק53 וסמ6 ד6"5 5פרס 6יכ6 536 כ5חוסהי6
 ס6מרת כמו פגוי0 6ת ו6ין 3קטגותך ידיעתך 53ימ6מר
 כמ"ס 6מי 3כטן 3היוחי 36י מח סכ3ר 6גי יחומה61"5

 גימ6 והסח6 ע5י קידוסק 36י ק53 65 ו3וד6יכ36יי
 ע"כ. היחה סס ם5 ו3תו ספיר 5קייסויס

 סמה  ו3קטנה ס"5 ("5 והו6 ומסמע א"נ '"5וךבריו
 מימר  קירומין 35יס סבל ולמ5 תייסינן נמייניס

 3היותה 36יה מת  מכ3ר רי"ל  המליי  ולכן יויפסככלי
 6פי' ווד6י 6יגו 4: 6מגס קדסה 65 וו6י ד6( 6מהכ3טן
 5עי5 סכת3תי וכמו 36יה סמת היכי מייסיגן 65כקטגה
 קסה שד 5(ה מוסס יהווה היה 65  וו6י החוס'3סס

 6פי' ד63מח וס"5 ("5 הרמ3"ס 5דעת ("55מהרס"6
 סמנטן 5טעגתה יעגה מה ה"ה )ועח מקווסחמ3טן
 6מר ונמקוס 5התקוס ר6וי' מנטן 6פי' 0רי 6ניהמת

 6"1 כן. ס"5 63מח 6י הרמ3"ס 3סיטת 3ס"דה6רכתי

 וה6 סס. ם5 3תו היחה 65 חג6 ו5ה6י ("5 רס"יכפי'

 5כך נתכוין 65 יהודה דוד6י ("5 5מהרס"6 5יהדקסה

 מווה רס"י וגס 6תו ס)וק הי6 סכ5חו ידע 65סהרי

 ער דגסי6י כן מס3ה 3ע)מה דתמר מפרס רס"י רק5זה



הלכות ח"ב התשובאמירמשנה
 ו6ין כן 4 ח6מר ממיכ ינירכ ם6ס כ5וס 6יגןו6וגן
 נדנר.6יסור
 נגידק מגם56 פ"ו סי' מ"3 5כחמנ"ן יי6יחישבתי

 4מ כעכו"ס 35ין מגם3יח קטגכ ם56ח 1("5ויון
 רו5כ וכי6 עחכ ניגיכס וכי6 6וחכ ופויחס מגיס5"1

 כי קטגכ נעווכ 6ניכ קומכ ממ6 )מום ים 6ס5כגם6
 3קטגכ 3ש ממ5וקח וכממ3ריס ("5 כמפרמיס ניןר6יח
 וכוי כחירוס סחוס' חמונח וט' סיס 5מדיגח 6ניכמכ5ן
 עוסכ ם5ימ דמ(קח ממוס טעמ6 ח5י' ד3גמ'ו6ע"ג
 וכיון דקגסוכו 5קגס6 טעס כו6 ם(כ קמי6 65ם)ימוחו
 6מס 5קום 5ומר 15 כי' )6 וכו' עומכ ם)ימדמ(קח
 6מר טעס מגחן 656 כן סונר כרמנ"ן ונס וכו'סהס
 מדיג6 656 קגס6 ממוס ד165 כגמיס נכ5 6סור כו56מכ

 ממוס מוחרוח ומח 6נ 5כס מים נע)מ6 קטגוחו6פ"כ
 ם5ימ מ(קח ו6ין כן פגיוח ונמ(קוח 6מ(קחייכוד6וקמיגכו
 ו6י5ו נחו 6ח מק5ק5 ם6ין גמי 6נ ומ(קח ממ(קחןמולי6חן

 חחק5קג ם65 כוי 5כ מוויע כיס 6וויע קיוומין ע)יכקנ5
 מי6ון 3ס)' כעיעור נע5 ת"כ סלמנ"6 ססגמת גר6כוכן

 מכו5ן קגס6 ממוס 16 6יסור ממוס מיכיכ ניןומ"מ
 וט' סיס 5מויגח 6ניס מכ)ך קטגכ )6סור ם6יןג)מוו
 סר6"ם כסכמח גר6כ וכן קידם 5ממ6 מיימיגן ד65כיון
 ט36 06 5סממיר מוכך ("5 וכרמ3"ן וקידומין נפ"נ(")
 61"כ נו"ס מסי6 גר6כ ם6לחך ומ5מק וכו' מיסו6
 5דנרי 6פי5ו סי6 מוחרח יקדם 5ממ6 5מימם ו5יכ6כיון

 מח ד36יכ סיכי ככ5 5ונרי גר6כ עכ"פ ע"ם.כמממירין
 כממת ננחו56 סכ"ג 61"כ קידמס 5ממ6 כ5וס מיימיגן65
 ס6ריכומ ו5מוחר פמוט וזכ 65מר קידמכ ממ6 מיימיגן65
 ועיין ננן. מנינחו 5סר6וח וק סו6 מס6רכחי מםונס

 קטגכ. קידומי נדיגי 5"( סי'6כ"ע
 כערכו ומוקירו המכבדו שוהבו ידידודברי

 הקטומנושח

 ישראכ קדחשתקונמרם

 להסימן

 ירא צני ה' את וחיו עשו זאת לסדר מוצש"קביה"י
 יצו"א. נ"י ברוקלין פהתשם"ו

 בעלי הרהמאה"ג ד' מלחמות לוחמי ידידי אהוביכבוד
 גומרים אין ימלל מי שבחם האשכולות אישי חו"בתריסין
 פשלרמאן פנחם מו"ה הרה"ג כש"ת ה"ה להללעליהם
 לו בדומה ומשנהו דארצה"ב הרבנים דציגוד העדהנשיא

 שלים"ש ליפ12יטץ א. חיים מו"ה החרוץהרה"ג

 )סעחיק 3קסחכס ד3ר על וכי6וח כר6וי 6מדסכח"כוןנה
 כקרוסכ, חורחגו רח כמכרסיס גגר עגיגיס6י(כ

 65 06ר מכס מוסכ כחו3כ 3חקון כמספמכ מיי3עגין
 גוו), ו3ר כו6 (ס כי יועחי יויוי 6כו3י יועחיכחו3כ
 ר6וי כו6 (כ ד3ר כמוגי, קטן יחוס 3י מ165 מכ6מגס
 3ויגי 6מגס ופוסקיס, 3ס"ס מ65יס כס כי עו)ס5גוו5י
 6גי נס דעחי 6מוכ 6מרחי, ו5כן כ5ו מן פוחמיןגפסוח
 6ופגו ע5 ד3ר ד3ר כסמ5כ כו3ר ס36רר עו 6סי6513

 5רנוח ונס 5מ6וד טרוד 6גי כי מסכיס כפג6י ס6יןו6ף

 לי כוטכ ונ"כ 5כס כידוע ככרי6וח כקו 6יגגי 5"עכי
 חממי5גכ. 56 5ידך סנ6כ מ5וכ ו6מרחימעט
 יסר56 כגסת נכרס י165 נ5יע5 6גסי ר6יחי מגסכאמר

 ידס ועדיין וטסור קדוס וג6כ5 נגעורח 6םוכ5יחו
 ו5סכן 6סוריס 5כחיר כקדסיס, קודס 6ח 5נ5עפסוטכ

 יסגכ ונס סמוסכ 3פרלס 3ג"י 6מיגו 6ח מ)י)כסכגוח
 6מו 5כ5 וגדמס סקווסכ, חורחגו 5נט5 נ5נסכיפוגס
 סחורכ עפ"י גנ5 ו5כיוח "סכ)ו" )פי חכ"ק )כטוחמכס

 ר("5 6מרו כנר 6מגס )חקן, סרו5יס ט)פיכסופו0טיס

 ד654 ק5קולס, כי6 (ו וחקגחס מיינ לחקן ע"מסמקלקל
 וכל קגפ5 וממיל6 5רוי' סנקי' 6מיג6 גחקן סר5וגס6מרו

 ע"מ סכו6 כיון 6מגס ס6סור ו6ע"פ פטוריןכמקגקגיס
 כפי קסחי 6ח ררכחי 5כן נרינורס, ועכ"פ נכוגחסלחקן
 561כ חורכ ם5 נמ5ממחכ כגגרס ))חוס מגעח ירי6סר
 5כ0מידס כקרו0כ חורחגו נ0ס ו6גמגו וכו' 61)כנרכנ

 מרורוח 00פך 6מר רס"( נח' כרינ"0 כ' וכנרו5סמרימס,
 סכי6 63רן 06ר ס0רידיס ע5 536 1("ל: כפרו5יסע5
 יסודוח מנ5 ע5יכס כו0ח 6רן מ5וקי מרדיס כ' ונרע5

 65רן 06פוך רנרחי 06יח ע5יכס וכשמריס כמכוגוחעו)ס
 )רנ5ס ר0ף וי65 גנר ממח קג6כ לנ0ו )6 6יךמררחי
 י65 וכצמיריכס יכ5וכו 5פידוח מפיכס דנר י)ךו)פגיכס

 סוריוו כפריליס 56כ 06ר כעריגוח נג"י גקמח )גקוסע0ן
 ונעקרגיס נ0וטיס רניס נח 03ער ו5כוכימ )יסר ר06ן65רן
 651 ע5יכס 6י0 יממו5 65 דרנגן מוי6 0רף גמ0ו)מ0
 3מי5 קר6 נכרו(6 י0ר56 0נטי מכ5 5רעכ ו)כנדי)סימגן
 5מלח נרק כד0מחי' 0יפורי מ6כ 63רנע כרו( גניגיקו5
 ומיעי וידמעו עיגי מ0כו 56כ ע5 נ5מוד מגף עדחו5חח
 0י0 0מעחי כי 6ף וכו', מ0מוע געוחי מר6וחגנכ5חי



הלכות השרשל קרהשתשנשרםמשנהא1
 ע3ירס עו3רי וירי מרעיס 3יר ממזיקיס לרעס טחריסוים

 ומס 3מעל סיחס עס עסירי וססגגיס כמריס וירמסייעיס
 עכ"ל וכו' ממע) 6ל1-ס יורום וכי 16 יקוס כייסמס
עי"ם.
 לקמי כמטר יערוף כחי3 ר63 רמי ע"6 ז' חעניחרבנם'

 מכס חלמיר 6ס וחירן 6מרחי, כטל חולוכתי3
 כמטר ערפכו ופרם"י ערפסו ל16 ו6ס כטל סו6סגון
 ו3כ)ל לסרגו מרס כגנר מרה זה מס ולכ6ורסהרנסו

 ס6יגו דח"מ כיק גר6ס וסטעס כ"כ, ממור עגסומם
 מיי3י ס) 63יסוריס סר3יס 6ח מכסיל גמנ6 סו6סנון
 םל 3מר3ס 3סמ"ה ינ6חי ולכן מדה, כגנר מדה ח:וכמיחה
 מנוגיוח 31לימודי לסוגס 3נמוח מחס))יס סס ו6סחורכ

 6ח מסיחיס ונש ס%ס כרסיוח ו3סגרוח 3הסס3קי6יס
 ו") סר6"ם סכח3 מה קור6 6גי ע)יסס 3ג"י6מיגו

 ר6וי ס6ין סכח3ח ר6סוגס הנעס ו"ל ג"ס כלל3חסו3חו
 סיסי' הל4 ר3ריס סגי 13 סים מי 6)6 וה דיןסיפסק
 ה6מיחיח ער3 3)סון 3קי סיסי' וכסגי' גכוגה ס3ר36על
 כ) לי וים 6לקיס מגגי ל6-) חכ)ס ססנר6 הנעחעל

 מכמי ככ) ע"כ ר3י' מסס חורח ס) 6מיחיח3ס3ר6
 סגמנ6יס ספרר )3ר6"ם ססס 3ימיס 6סרסקוגסר3טי3יס

 סלכס מינוגית ממכמס ידעחי םל6 ו6ע"פ ססס(3ימיס
 לכרימ וסמופח ס6וח 63 כי מיגה רסו3ן רממג36רוך
 ס3ר6 3סס ר6יחי ל6 וגס וחורחו ססס מיר6חה6רס
 לסס ו)עסוח לענמס 3מה )3גוח רוניס והס ממם 3הסים
 3הס מלהחעסק יסר6ל מכמי כל 1ל6סור ננדו)יססס

 1ל6 לדון רסוח גחגס ל3ד רלסס יקר6ו( טמ6 טמ6)כי
 6מרו ע"3 ס"ג 3רכוח ס6מרו מה עליכס ו6קר6ל6מר
 ועיין וכוי ל16 ו6ס מוטנ סומעיס 6ס ס3גולהל6מיגו
 וכ3ר קמ"6, סי' ו3מו"מ ג' סעי' ס)"ר סי' וי"ררמ"6
 ונעיר גגרס כסו6ל ו6גי הי"ו כומן גרולי קרקרס עלהכו
 3עוה"י ת"ס דעח רעחי מלמווח גמ63חי ל6 מ"מלימיס

 ו6ס לר36ייס כ3וד מולקין 6ין כסס מ)ול סיםר3מקוס
 ר6יוח עליסס 6ני6 6גי הזמן מסיגוי 3ר6יוח 63יססס
 ו6מרוגיס ר6סוגיס ופוסקיס מם"ס סומן מן למעלהססס
 6מכס כן 6מרו וכ3ר כליס והס כלס והומן וירוםלמי33לי
 ו6ס גגרע ל6 ח"ם םל ומקוני כמוחו 6לף י36וומכג
 כי 3דקרוק םל6 סיסי' מקומן נ6יוסו 3ר6יוחיגנמוגי
 כי 3רור, סרין כי יכמסוגי ל6 סרין 3עיקר מ"מ6פסר,
 הי6 רי וענח ענחס וחופר סיסמוכו מה על לסס6ין

 חעמור. לעולסחקוס
 ירועיס 6גסיס ע6ו הגה וגו~י. נורי 3סתל סמלירוךן

 סס3י6ו ל6מר פרי' ווה 3כתו3ה חקגס לחקןלרעתס
 3ר כירור מר תם סוסיפו גמז"ל ססמיק עד ככתו3כסרר
 ור6 לד6 דין למם3ק ר6 3רח ספרתכ ומרח דגן מחןכירור
 כסלכוח ר6ורייח6 נ6ורמ6 מייסק יומי כל למגסנלדין
 לק3ל6 ו6סכימו גפסיהק נרעוח ונ3ו נ( יהוו6ץ.גו3רין
 רר3גן מררם6 ור3ית דר3גן רכגיסח6 3"ר שסיסוןע)

 ימיר6ס רמי סיך מליס מן ר6חי מ6ן 16 דקיימ6ד6רעח6

 דין ו)6וקר6 ולמרמס ו6ורייח6 63ורמ6 למחל יחהוןל6)פ6
 על וקכילו ג( גסי6יהון. מיגד יומי כל לדין וד6לד6

 לכי יחיה לומג6 למנרי' ל6רם6ס מגסק מר כלגפסיסון
 נריל ניגיסון חגר6 יחרמ6 6ן עיל6 מן ד6ידכרריג6
 יומי כל ד6ורייח6 נריגי מגסון דידעי מר כל למימידיכול
 מר כל על פינויין למרמ6 ר6ירכר ל3"ר ו6רםו ר(מיוסי.
 יננו )6 6ן 16 נריג6 קדמוהו )מיול ינ13 )6 6ןמגסק
 6וחה מלקחי וט' כ6סמכח6 דל6 רדיגי' )פסק6לנייח6
 וכגגד גויקין 6נוח 6רנעס כגגד וסו6 מ)קו ססס סי'3רי

 וכו'. מנ"ר6רנע
 : סן 61)1 עומר הקיוס ד3ריס ס)סס ע)רדןנה

 יסר6ל לכ) חקגס לחקן 3דורגו יפס 3"ד כמ 6י6(
 לוס. חג6יס631יוה

 רח'":. ע"פ יקר6ו 3"ר 3כל) הס 6ס3(
 3ה סגכח3ו סחג6יס כייגו כג") סכחו3ס 6ינ(
 עפדהח"כ.מועי)יס
 נחולס כחונה לה כחנ ל6 ע"6 ג"6 כחונוחגרטינן

 חג6י סכו6 מפגי מגס 61)מגס מ6חיסגונס
 כל לה כח3 1ל6 ווו מ6חיס תמח מגס סרה כח33"ר
 3"ר חג6י סכו6 מיי3 לכחו3חיך 6מר6ין לי ד6יחגכסיס

 יכול 1)6 % 6מר6ין הגכסיס כל לסיוח מיי3 ופרם"יוכו'
 ו3רף כחו3חיך 3סטר לך הכחו3ס סדס 6ל6 לך 6ין)ומר
 ופריך מוסיף מגס מ6ה 6פי' להוסיף רנה 6ס ססג"ר

 ס6ין מי 6ח )3יים ס)6 ר3גן ע3וו קינוח6 מ"ופסיט6
 קמ").ל1

 פסוקס ה)כס גפסקה ומגה מ6חיס םל כחו3ס נעיקרחץנה

 כ3ר כחו3ס 3חוס' 6מגס כלל, מולק סוסנלי
 רמני סמעיגן דמה6 כח3 רסר"ן ו"ל סר6סוגיסגמ)קו
 ר6ס וכך כך 3ח"יכי מוהר ליכי ויהי3ג6 סי~מ6)מכח3
 מוסיף וסרר כחו3ה עיקר 3מפרם 6ל6 סרי ר)66יח6
 6יכ6 כיסופ6 ומ6י ר)יחסר 6רעחין חיסק היכי וכךכך

 6ל6 יהי3 מני ל6 מי מרילי' למיח3 3עי 6ילו וכי3ככי

 6כיסופ6 למימם 6יכ6 ו3ס6 עסקיגן סחמ6 3מכח3ור6י
 3כה"נ ו6פי' 6מר מוסר 1ל11 6מו מוהר כוח3יס סלווכיון

 י"3 רף דכחו3וח 3פ"ק המררכי 6מגס רסרי.מסקיגן
 ווק6 מסמע רככי וחימ6 כחכ כסגיס םל 3"ר 3ר"הע"6

 לסוסיף רנכ 06 תגן ולקמן וכהגיס כמיומסוחמספמוח
 רסחס י"ל 6רס נכל מסמע מגה מ6ס 6פילויוסיף
 היו סכ6 36ל חוס' ו6מ"כ ומ6תיס מגס חמלסכסכוחנ
 63ר וםגיהס ר"ח כפי' ליכי רמד מ6הם רי 3ימרכות3יס
 כח3 וכן כח3 וכר"מ 3נ"י, הר"ן רעח ס"ו סי'3טור
 סי' סרי3"ם כתנ וכן הרמנ"ן נסס ר6ימוח פ"יכמ"מ
 המררכי, ורעח סר"ן כפי' פיי גמי והריטנ"6ס"ס
 סחוס' ס6ין סנ6וגיס נסס ו"ל סר6"ה כחנ מזוונרולה
 ו:יכי רכי נעלמ6 63מירה ווכס סי6 הרי 6)6 קגיןנריך
 גיסו6ץ כמגש ס"ס קידוסץ 3םעח גירל לרכ ר6חת6וקיי"ל
 כימ גסו6ץ ל6חר ר6פי' 6מרו ו3ירוסלמי טשמ6,מססי6
 ס65 כמס 5יתן סו6 סרונה לפי ח:טעס 63מירהקוגס



ננהלכות השרשל ט~חשתסנמרםמשנה

 ם65 כדי 5סוסיף ל"5 כ6מו סי6 ויט5ם ומכ14יק נסתמיר
 מעיקמ ומסגי 5כוף מ"6 כי ניוס יכו5ת מין סלמחמזור
 יגרמגס סנעגמו עו 6 ותעי סחעיק סי' 5י' ומסנק5י'

 ננ"י ממגס מע"ע נפ' כירום05ץ ונרי הנימור.ר"ן
 מורנס וי5ן נגמ' סמי ט5י מסכמן ד65 נזם ס5"עכחג
 וכו'. סכרמ סמי 5י' וליחמסמע
 על לסוסיף דיכו5 מ%ק סוס ג5י נמי נרור גרמסמץטץ

 גכחו3ה סמנסגס ומספמוח סרו5ס כמהסכתו3ס
 וגס כחוגס גכלל וסוי גכאץמן 5סס כוחגין כך גדו5סיותל
 ע5מס 5הגסיג יכולס מספמס כל ד5מו פסוע גרמססמ

 י"ג כחו3וח גם"מ כחכ והכי סמיומסוחכמספמוח
 ג"ו 5מ תגי וגגרייחמ וכו' כהגיס מלמגח ממוגמחגי'
 3יסרמ5 סמיומסוח מספמוח מלמ ממרו 3ל3ד כהגיסםל
 יסוגחן סר' עוסין עוסין סהכסגיס כורך לטמוח רגו6ס
 היו פי' מכמיס 3ידס מימו ולמ כח3 ז"ל והריט3"מז"ל
 מפי' לה כח3 להוי' כח3 ס5מ מעפ"י הסחס מןגו3ין
 כדמיחמ מוסיף מנה להוסיף ר5ה מס ס3יסרמלסויוט
 והטעס כדממרן וומי מלמ מע"ע ר"פ רמסונהגמסגס
 מ3גוחיהס הכונס כל מסחממ 3ע5מן זו סררה סגהגודכיון
 םל נ"ו וווקמ ועחן להן ומסכיס כונס כן ע"מטחס
 המיומסוח מספמוח מו( )נ"ל מנל כהוגה 15 דמיכמכסגיס
 ממרח למספמה מ3ל כגמ' וכדמיחמ מסו3וח סהןגיסרמל
 סעיר כגי ומיסו ממריס על סהסכימו כסכמחן מהנילמ

 והסכמחן ממרח עיר ל3גי מפילו 3ינוחיהן הסכמהסעסו
 3ני וכ5 כוגס ססכמחן דעח על סחס הכוגסמפורסמח,

 כירוםלמי הומ וכן זה, לעגין מסי3י מיומסח כמספמהעיר
 וחלמיוי ז"ל הרם3"מ כח3 וכן כפוע5יס מח הסוכרפי

 סנוכגין ו3ר וכל סמעיגן ומהמ סס כחכ עוו ז"5,הרם3"מ
 סנוהגין ס3יניהן הסטר סנמ3ו מו החגה ולמ כולן העיר3ני
 3חקנח מ5וקין ג' לנו ים והנה העיר. 3ני כל כמנהגכו

 לכהגיס ממוח וי יסרמל 3ח 3חולח 5כ5 ממחיססכחו3ה,
 סגרמה מה כפי ולגרוע להוסיף ויכולין מיוהסוחולמספמוח

 סהסכימי העיר ו3ני כחו3ה העיקר יפמחו ס5מ ו3ל3ולהס
 מדעח סחס הכונס מלו ו3כל מיומסיח מספמוח מינסמפי'

 כונס.מנכגס
 יסרמל 3ח לכל כחו3ה להוסיף החקינו מילורעתה

 סיסכימו ונמופן קיימח חקנחס וכוי לכמורהנרמה

 לעיין ס5ריך מה ממגס לפניס )ריך מיגו וזכ כולמ5י3ור*
 כולן העיר, 3גי 3ה סהגהיגו ד3ר וכל מככמ וגרמססומ,

 מיזה להמריך מגי )ריך ע"כ העיר 3גי מ:הג 3וסגוהגין
 סהגהיגו מנהג מקרי מופן ו3מיזה ומיך הנהיגו ספירמגהג
 3קיווסין מפי' חקגוח לחקן העיר מגסי מ)ו וכמס 3ג"כגס

 מהמנהג סיגה ו3מס המגהג 5פי רק ימולו ולמגופייהו
 הקיווסין. מלו5מ

 סעסו קהל כח3 ר"ו מלף סי' נחסונוחיו הרסנ"ממץטץ
 סלמ מ0ה סיקום מי סכל הפרי5יס מממחחקנה

 סרממין הוין סורח קיווסין קיווסיו יכמ ס5מ י'גמעמו
 העיר מנסי 3כך סיסכימו ו353ד כן לעסוח העירגגי

 לעי נש וסעעס 5מ עתסס קסכיס %מ ח"מ סס יםו6ס
 כמקום וג~6 זם 50 עמוגו לספקיר יכוליסמם5ינור
 נת5מוד מקומוח גכתם סממרו וכמו ס15 סמיגונממון

 6מר סנחיס מזקת ו3ס' מיגי' 5קיווסין ר3גןמפקעיגכו
 גממכ ממר מסי רג קיווסין קידוסיו וקידם חליסמסהמר
 ומפקעינמ כסוגן ס5מ עמס סומ קידוסין קיווסיו מיןודמי
 יכו5יס עירס גגי םל גג"ד וס)ינור וט' מגי' לקיווסיוונגן

 ונועקר עירס לגגי חקגס 3וגר רמו מס ממון5ספקיע
 וגגיטין ס"ט גיגמוח ממריגן וכן חורס מוגר ספקר3"ו
 מת ימרס סימיס 5ם5סח י3מ 5מ מסר כ5 סגמ' ע"ג5"1
 5עסות )ריך ח"מ ים מס ומיהו וכו', וכו' רכוסוכל

 דמחגי טגמי סגי ו3"ג קמ6 3פ' החס וכוממרי'מועחו
 5מסכי' לקרעיגהו וי5י' ד5מו גיוממ דעגו וכל הודיכהוי
 5קמי' מחי 5מסכי' וקרעי' דמ3רי' 3יוממ עגו מומזל
 מסור למ קי)חן על ולהסיע יימר ר' מיחיגי מיי3יגהודר3מ

 ס"מ 5י' 6סור דלמ ע3יד ססיר מר"פ מידי %מ5"
 כ5 5מו מסו3 מוס מיכמ מ3ל מסוכ מדס וליכמהיכמ
 רגותי לסגי כוגר ודגחי נעירנו היי ומעסס ומחניכמיני'
 עוו ומ"מ לד3רי הווה גממן גר מסה ר' הרגומורי
 עכ"ל. כו3ר להחייס3)ריך

 5סחגוח העיר 3ני כיד כמ וים הרסנ"מ מונריל1קנראה
 גגו געסו מס כלל ימולו סלמ מקיווסיןמפי'

 ס5מ עסס והומ מטעס לכמורה ומילי' ור5ונס,חקנחס
 לקיווסיו ומפקעינהו כהוגן סלמ עמו עסו לפיכךכהוגן

 וע0ס סיכי הכי גיממ מקוס ו3כל ג"כ גרמה כי'ולכמורה
 5סיפך סרס3"מ כח3 6מרח 3חסו3' ממנס כהוגן,סלמ
 טענח מין ג3י סממרו ומע"פ סס סכח3 קפייה מלףוהומ
 וקידם וגח5יוס 5גועוח ומסוס פרו5וח מסוס 3גיטין6וגס
 כ"ם פ' 3י3מוח מכורסי' ומוח3יי ו3ההומ מ"מ מ"ה3פ'
 לקידוסין ר3נן ומפקעינהו מקום ור3נן מועחמ המקוםכ5

 יעסס סלמ מכמיס סממרו מה 5כל הכלל זה מיןמיני'
 מ5ו ו3ריס 3כלל לך מין מלמ עסוי מינו עסה סמסכן
 סכ5 גממר מנו מף סמל"כ 3פירום 3הן סהחירו מהמ5מ
 מממרו מפגי לקיווסיו נימום למ 3קיווסיו כהוגן סלמסעסה
 כורסימ מגי דמוחגי' דנרם ט3דמ 3כהומ פ3יים3י3מוח
 וקוסה מיגי' ומטפה ממריגמ מיגםומחמ

 וכע~
 ורנ

 גיט6 מ)רכוס ולמ חמן הוי ור"ס חלמיוי ור"מנרו:ה
 סלמ עסס והומ מפני טעמ6 ר"מ החס פי' וקממ3חרמ
 ג3ימס קוים 3כספמ וקוים חינמ ר"מ ומ"ל וכו'כהוגן
 מפקעיגסו כהוגן סלמ סעסה 3מי מף הנה סל33"ז,מ6"ל
 65 5םלומו סמומר ססגיגו מה ומ"כ מיגי' לקיווסיןר3גן
 סמיגס גממר הכ"ג לע)מו וקיום והלך פ5וניח מסה ליוקום

 רממוח מגסג נו וגהג כהוגן סלמ סעסה כיון לסנימקווסח
 ממרו, וממרו היכמ מלמ כן מומרין מגו 3כ"מ סלממלמ
 כחג הגפ ולעגין ממריגן, למ מגפסי' ממרו ולמהיכ6
 דמקדם כ5 3קיווסין לומר ס3רמ מ"נ מפיי ולו"הסס

 מדעח6 ומגרם כ5 ממריגן ולמ פסוט יוחר נ"5 3גטמו"מ
 וגגועוח סרו5וח מסוס ג3י 3כחו3וח מוממרינן מגרםור3גן



הלכות "שרשל ששחשתטששרםבששנהש!
 ומסוס נס סוי ל6 דמד6וריחש6 מידי 6יכ6 מיו6קסיגן
 6ין ופרקיגן לעלמ6 6"6 סריק 5גועוח ומסוספרתוח
 ו6י מיגי' לקיווסין רנגן ו6פנ~עיגסו מקוס 6י*ר דמקוםכל

 כל 6ין לי' לימ6 מנרס 6ור"נ ומנרס כל ו6מריגן6יח6
 נחסונס עוד סלסנ"6 כחנ וכן ע"ס 6דר"מדמנרס
 וסחירו סוף לסס ס6ק נמיס מכמיס סחירו ל6 נעטגסלמם
 ע"ס. עד מפי עד ו6פי' 6מדנעד

 סרסנ"6 חסו3ח נסס מני6 ס"ד ס1רס כמסיי"קשמנם
 מ65חי ועוד ח"ל סס סכח3 סג"ל דנריוסיסך

 חקגס יס ס6לח 6סר על סרסנ"6 נסס נחסונסנסדי'
 נעסרס 6ל6 6סס לקדס סל6 וקגס נמרס ס(6חלעיר
 גחנס6 ו6מ"ג סמשון פם נחו סידך ור6ונן 5ינורוסלימ

 סל* כדי נט סמעון סיחן ר6ונן ולמ5ו וכו'ססידוכיס
 סעדיס ו6סי' יוכפ ל6 מקודסח ססי6 עליס קוליו5י6

 מפגי 1ל6 הג(כר מסס מפגי 6ל6 סנט געסב סל6מעידיס
 סכסן ל6לע(ו סג"ל נחו ר6ונן סידך 6מ"כ קידוסיןקול
 ש נט חסונס וכו' סנט סגחן כיון ליס6גס 6לע(ר יכול06
 כסונן ל1 גחקדסס דל6 לן לימ6 דמ6ן מד6 לכבוגהססול
 נעסרה 6ל6 6סס לקדס סל6 וגקגס נעיר חקגב סיס6ע"ס
 עכ"ל ידע ל6 16 וקידס ענר דסמ6 מ"מ פמוח 1ל6וס"5

 6ל6 6סס לקדס סל6 ומרס חקגס סעסו 6ף לסדי' לךהרי
 ענר סמ6 למוס דיס סרסנ"6 ססינ 6ס"ס וכו'נעסרה
 קידוסין יסיי ל6 וקידס ענר ד6סי' גימ6 ו6מ6יוקידס
 6ל6 לקדס סל6 סנ(רו הקבל וחקגח מרס על סענרכית
 סלסס ומרס נחקגחס כמ ד6ין נסדי' ס"מ וד6י 6ל6ני'

 מוממס ימיד סי' 6פי' ימיד נחקגח וכ"ס קידוסיןלססקיע
ע"ס.

 סוס לחקן יכולין דל6 ~די6 גר6ס מסיי"קרב!דננרי
 6פי' דמקדס כל מכמ סקידוסין לספקיעחקגס

 6י מ"מ וס"5 3עסרס סיקדסו דוק6 חקגס לסס סי'6י
 6מריגן 1ל6 קידוסין קידוסיו 6פ"ס כחקגס כי' 1ל6קידס
 גר6יס לכ6ורס כרסנ"6 דדנרי 6מח הן 6דר"מ דמקדסכל

 יכולין דספיר מסמע לעיל ססנ6חי נחסו' דסריככעחרי!
 וסכ6 ספקר סנ"ד מכמ לספקיע 6פי' חקגס לחקןקסל
 ולקמן קידוסין קידוסיו מ"מ סחיקגו ד6ף לספךכחנ
 גייסנ.6י"ס

 דר"נ מרס ד6פי' ס6ומר ר"פ סמרוכי כחנ מ(1וגדולה
 ו6י! 1("ל סקידוסין מסקיע 6יגו גמימ6יס"נ

 מ6ס"נ ר"נ מרס חקגח על ססלימ סענר כיון ~מרסייך
 קידוסין רננן וססקיעו מקדס דרנגן 6דעח6 דמקדסכל
 ד6ורייח6 ענירוח וכמס וסגיוח ל6וין מייני דס6מיגי'
 6חקגח סענר מי ד6פי' לסדי6 סרי קידוסין חססיורנגן
 ס(מן מכמי כל ונססכס ועו( חוקף ככל סחיקגס סנ6וןמרס
 סרינ"ס נרס עליו סענר למי קידוסין מנטל ל66ס"ב
 סל6 וחקגס נדר לעסוח ססחרימו נקהל כחנ ס5"טסי'
 נידיעח 06 כי 6סס סוס לקדס 6דס סוס ניד רסוחיס6
 (מן ונ6וחו מעחה יענור ונ6ס עסרס ונסגי סקכלג6מגי
 וכחנ וכו' נו סיקדס כסף סוס 16 סכסף סקסלמסקירין

 נדין סרנס סס וס6ריך סקידוסי! לנסל סעיל נגידיכ1לין
 לש דסוס קיווסין 6יק קידוסי! סגי ומעחס ומסיקזס

 ד6יגס מקדס ס6יס נס' ו6סעץ6 ונממס נג(לכקידסס
 נזל לבוי דנכס"נ ל6יגסי יבו מסמע דל6 ו6ע"נמקוומח
 ע"ג נמור נ(ל סוי דמויג6 ניק וכו' מרודסח 6יגס6פאו:
 ס6ין כחנ נחסונס ז"ל ססרסנ"6 ו6ע"ס סס כחנעוד
 נמס 06 כי מיגי' לקידוסי! רנגן 6פקעיגסו ~מרלגו

 כסונן סל6 סעסס מי נכל ל6 6נל מ("ל נדנרי מסורסס~יגו
 סי' וכו' סלוגיח 6סס לי וקדס 65 לסלומו נ6ומרס6"ג
 כסונן סל6 עמו עסו לסיכך כסונן סל6 עסס סו6 לומרלגו

 סמקדס כחנ (ס ומטעס מיגי' לקידוסין רנגןו6פקעיגסו
 סרנ על ומלק נט ס5ריכס דרנגן לעדוח פסולין עדיסנסגי
 סרמנ"ן נס נע 5ריכר. ס6יגס נחסונה סכחנ ("ל6לפסי
 פס"י קידוסין וסמפקיעיס לסוגו (ס ס6לה נחסונחכחנ
 6י! זס נגידון מ"מ ע"כ עליסו טעיגיכו מיגן נרעדוח
 כסונן סל6 עסס מטעס הקידוסין לספקיע נ6ין6גו

 נסי' ססקסל מפגי 6ל6 מיגי' קידוסין רנגןו6פקעיגכו
 וסו"ל מסס (כוחו ו6נדו המעוח וספקירו 6וחוקגסו
 עי"ס. וכו' ננ(למקדס
 ססקעח מיני דחרי מדס דנר למדגו ז"ל מדנריורדןנה

 למסרע סקידוסין מו5י6ק ס6גו מב מד6 כויקידוסין
 סמועיל ונדנר מועיל סיוחר נ6ופן געסו דהקידוסיןוסייגו
 נ"6 כנס6ר סקידוסין מ6 קידוסק נסעח ו6פי' נולקדס
 נוף נע5ס ס6יגו 6ף כסונן סל6 דנר סעסה כיוןרק

 מו5י6יס 6גו סעי"( דנר לגו סגעד רק וקגיגססקידוסין
 ומסוס 6ונס6 לי' דגולד דכחונוח ניט6 ס6י כמוקידוסיו
 קידוסק דנסעח 6ף מיגי' לקידוסיו 6סקיעיגהופרי5וח6
 וכנון סקידוסין ננוף מסרון סוס ו6ין ככונן סי' סכלוד6י
 6ני ד6וחני' דגרס עונד6 נססי6 נ"ס פ' דינמוחנס6
 6חו מ"מ הקידוסין נסעח מלין ססקידוסין ו6ףכורסי'
 6מר דין עוד 6דר"מ, כד"מ מסוס מיגי' ו6פקעיגסומכמיס
 65 סקידוסין מלוח סנסעח כדי סממון דספקירוהיכ6
 ננזל מקדס כמו וסוי ממת כ6ן ד6ין מסוס לקדסיוכלו
 ד6סקעיגסו מסוס כטעס 5ריך ל6 וסכ6 מקודסחד6יגס
 קידוסין כ6ן סיו ל6 סמעולס כיון מיגי' לקידוסיןרנגן
 לריפקיע נ"ד ניד כמ ד6ין דג6מר ד6ף ("ל לסרינ"סוס"ל

 מ"מ ר("ל ס6מרו מכ 6ל6 לגו ו6ין כנר סמלוקידוסין
 לדעח 6סי' דמי וספיר 6פס' סקידוסין ימולו סל6לחקן

 ממרסד"ס נסס קל"מ ס' 6' מלק ממרי"ט ועייןברסנ"6.
 6'. סימן ל"ס כלל סר6"סוחסונח
 לעיל ססקסחי סרסנ"6 סתיוח ליסנ גלעג"ו סי'רבזה

 סל6 סקיווסין קווס כססחגה סרסנ"6 מייריוסחס
 סרסנ"6 מיירי לקמן 6מגס כזס לחקן 6ססר עכן כללימולו
 6ל6 לגו 6ין וד6י ונס6 מלו סכנר קידוסין להפקיע("ל
 מדנרי 6מגס לכ6ורס גר6ה סי' כן מ("ל ס6מרומס

 נני כ"ו 6לף נחסו' סס מדסני6 הכי מסמע ל6סרסנ"6
 וסני6 נ"ד ספקר מטעס סמוחר וכחנ חקגס סעסוקסל
 6פקעיגסו נחלמוד מקומוח נכמס ד6מריגן ממכ לדנריור6י'
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 עהו איכן נסוגן ם65 עמס וסו6 מיגי' 5קיוומקרנגן
 ק"י סנ"5 ו3י3מוח מ"ט כנחיס 3תצךו כסוגן ם65עמו
 "6 ונריס מגי ~ני כ55 ז"ל וכרם3"6הרי

 ממ"
 נין

 מיני' לקיווטין רננן ו6סקעיגסו כסונן מל6 ועמוס6
 סקיוומין ימו4 ם65 3"1 ספקר ממוס סקס5 וחיקנו5כ6

ווו"ק.
 כן סו6 ז"5 סרם3"6 סחיוח 5ימנ 5פענ"ו מנר6סדמה

 וסחקגה סיכ6 "ממל סחקנס 53מון נ"מוים
 65 536 וכוומס ום"5 עמרכ כפגי רק 5קום ם65סוי
 סמעוח ויס6 קיוומין קיוומיו יסיי 65 יקום ם6סכחנו
 מעמס 6ף כקיוומין מ4 קיום 06 6ז גני' נא 16כפקר
 6פי' כיחס וסחקנס 5ן ימר מ6ן מ"מ כחקנהסיסך
 סס רסרי המרס ויענור סחקגס נגו ויקום סיכ6כויענו

 מס פירמו 65 6עפ"כ יקום ו6ס יקום ם65 רק החנו65
 לריכין וכקיוומין סססכמס נגו קירם 06 כקיוומיויס6
 וחקנו סיכ6 6מנס כ5ג ימו4 ם65 רוליס 06 גמורחג6י
 עמרס כפגי רק יקרם ם65 מחיקנו סיינו כחנ6יס5מון
 מפיר 6ז קיוומין קיוומיו יס6 65 יקום ו6ס וכויום"5
 כחנ6י וסחנו כיון כ55 הקיוומין מ5ו 65 וכס"ג6מרינן
 וממי65 כסוגן ם65 טמס כור6י ו6ז סקיוומין ימו5ום65

 נחינחו כמעח כ55 סקירומין מ5ו 651 ממונו כ"וספקירו
 6י 5ימגי חרי סני נין סו6 וג"מ 3נ(5 סעקום וסוימיוי
 כניס ו6ס 65. 16 קיוומין הוי 651 יקום נ6ס גסהחנו
 ו"ו 56ף וכחמי סרמכ"6 רכרי מיומכיס מפיר כזה6נמנו
 מיקרם מי מכ5 ספריליס מממח חקנס מעמו קכ5 וז"5כחכ
 מורח וכו' קיוומין קיוומיו יס6 ם65 י' כמעמו ם665מס
 מיקום מי מכ5 5ומר כ5מונו מרייק הרי וכו' מרם6יןסוין
 וכמו כויעכו 6פי' והיינו קיוומין קיוומיו יס6מי6

 5חקן 6פמר וכס"ג כחכ 5כן נרור חנ6י וסוי וכיוןמכחכחי
 חנ6ס ע5 מעכר כסוגן ם65 עמס חנ6ס ע5 יעכורו6ס

 מסכי6 כחמוכס 6מנס מעיקר6 הקיוומין מ5ו 65וממי65
 6מר ע5 סרמכ"6 כמס מ65חי וטוו וז"5 כחכסמהרי"ק
 6מס 5קום ם65 וקנס נמרס הז6ח 5עיר חקנה יםם56ח
 וסחקגכ הרי וכו' נחו מיוך ור6ונן ום"5 כעמרה656
 יענור מנ6ס יה6 מם פי' 651 יקום ם65 סחס רקסיחה
 נזם ויקום יטנור 06 יה6 מכ פירמו ם65 וכיוןויקום
 כלם3"6 5מק מורה ו5אם כסוגן גחקומכ ו5מ6 מיימיגןוו6י
 651 5ן 5ימ6 ומ6ן 5כסונה פסול זס גט חמונכ פכחנז"ל

 5קום ם65 ונקנס נעיר חקנס מים 6ע"פ כהוגן 15נחקומס
 וקיום ע3ר ממ6 מ"מ פמוח 651 ום"5 נעהרם 6656מס
 5י דמס כפמוטו פי' 5סס 6ין כ%5 וונריס יוע 1665
 ר6ינו סרי וקיום ענר ופמ6 5ימג6 זס ומם א 16טעה
 חסו 6"1 זם 53מון טתחו ומס 3נמיו וקידםמענר
 סחנו 651 יקומו ם65 רק היחה 65 והחקנה כיוןמנחו
 16 וקיום 6חקנס ע3ר וממ6 5מימר 6יכ6 6"כ יקומו063
 יס6 מה פי' 65 וקיום יוע 651 והיכ6 מסחקנס יוע65
 ומפיר נשס"י נרור 5עג"ו חה קיומין סוי ו5כןנה

  ומוקסכ סרינ"ט ע5 וק"5 6י3ש כלם3"6, דמוימיוס3יס

 ר3ע יפיפינכצ 3כ"מ 1מר 5יי הדם3"5 מתסונסלי'

לסירוסי
 ורס3"5, פייוך לי' ליסחיעי ליס3ו ורמס פיוי'

 יכוליס דספיר ז"5 כונריו יסוי' וכחנ כ"ו 56ףמחמו'
 ולע"נ ספקר מכמ סקיוומין ימו5ו ם65 5חקןסקס5
 סג"5. סרם3"6 וכרי סני6ם65

 5עי5 מכחנחי מס6 וגס 6ומר 6ני ימעחהשינרש
 סני6 וסמרוכי 3ט5י 65 הקיוומין ור"גו6מרס

 651 ענירחש עוכרי וכמס ומניוח 65וין מייני וס6ר6י'
 וסרי ז"5 5הרם3"6 קמס הי' מכ6ן ו5כ6ורה קיוומיןכט5י
 6פמר 6יך 61"כ קיוומין מ3ט5 65 ור"ג מרס ו6סי5ור6ינו
 מיוי קמס 65 מכחנחי מס 5פי ממגס מחנט5 סקס55חקגח
 יכ6 ם65 קיום ו6י סחגו מור"ג ונחקנח 5ן נימ6ומ6ן
 גמיס פחי יקופו ם65 סחס סי' סמרס וס65קיוומין
 63מח ו5כן נט5יס מיסיו החגו 65 יקומו 606מנס
 ווו"ק. קירומיןקירומיו
 מכח3 ק"מ סי' 6ה"ע כמ"ס מר6יחי מה 5י קמהדבודשש

 מן סו5ק מי5ין וים וז"5 מטרי6סטייסג6ון
 6מומ6 5י' וממס פ"ו סי ומסרי"ק כמ"םכמפחוחיו
 651 סחקגה מרס נענר וווק6 כיינו ק6פס56יומסר"ס
 מפקיר קפם6לי מהר"ס הי' 6י5ו 6כ5 65וין ממייכיעויף
 6יח מהרי ע5יו כועס סמסרי"ק סי' 65 סקירומיןמעוח
 5פעג"ד ר"ו 6* נחמו' ז"5 כרמנ"6 ע5יו 5מעון עמוו5י'
 5סגי 5סו וס"5 ומממע וכוי, ספק כ5י כזס ס6מחכיון
 5כפקיר סכריזו סחקגס נמעח 6י סו6 וסטיקר ז"5ג6וני
 53י סתס כ" ק6סס56י מסר"ס וחקנת 65 16המעוח
 כחנו וע"ז הספקר ע5 סכריזו ם65 סיינו כמעוחהפקר
 ע5יו כועס ס" ו65 6פמר סהפקר ע5 מכריזין סי'ו6ו5י

 סרמנ"6 ע5יו 5סמען גוו5 טמוו 15 וים כיון ז"5מסרי"ק
 מס מכחנ ז"5 סרינ"ם מונרי 5"ע 5ענ"ו 6מנסז"5,
 5טעס קיוומין הפקטוח ככ5 לריכין היינו ם6פיי וטוונסופו
 ג"ג 5ומר 5נו ים ס"ג מקום ורננן 6וטח6 ומקוםכ5
 כמו מקום סו6 וחקגחס סקס5 6וטח ומקוםכ5

 מקום מנעיר סמנסנ וטח ע5 סחס מהמקוםממלינו
 סויוט 5מון וורם הי' ס% סמקנ5 פ' נמליע6כו6מרינן
 כ6ין 5מופכ כניסחן ונמעח מקומין 56כסנורי' 6נמיוחני'
 6מר מננזרי נניהס 5עמוח מכמיס כקמו 6וחן ומוטפין6מרין
 מכחונ מ65 6מוחיכס כחונוח 5י סני6ו כזקן ס5%סס
 נגיר.ס עמו "6 65גחו 5י סוי 5מופס 5כמחכנסונסן

 ך6"כ 15 סני6ו %6 ם5 כחוכוחיהן 65 וכוו6ימננזרין
 כמויגכ 3גוח כחונוח 656 וק6מר סריט 5מון וורםמ6י
 ם%6 6ע"ס סכמירן כך כסן מכחוכ וכמר6ס 15סכי6ו
 סמן ע5 עקוס נ6וחו סתס מסמקום 5פי סחסקומוס
 מקוופח חה6 ם)6 קיום זס ע"ח 5קרם מנוסגיןהמנהג

 ניויט ע5כ "פי"ז סלם3"6, פי' וכן 5מופכ מחכגס עד15
 סכחנ )1מס עכ"נ ע"ס, זו חקגכ לחקן סקס5פיכ"ין
 מתקירין סזמן ומ6וחו ומעכמיו החמוכס כחמי5חכריכ"ם
 6מנס ם6ח, 5יחר 16 החקגס כוי וסכי 6פמרהמעוח,
 וי"5(. סיענ ודו"ק ומי ספיר זס 53י 6פי' ויג6מעיקר
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 טמן וע5 מסוס בסעם מפרם ז"5 ובוינש %וייונרשמץ

 6יגס סמגסג גגו סקיום וכל מקוס סמגהג6וחו
 סמעחם כשקירו 6י ג"מ 6ין 5כ6ווב זב ו5סססמקוומח

 קירוסין סוי ר65 6מריגן ממגר.נ גגר רקירס גיון רק 1665
 גמ65 סמנסנ וסכי לקרס ט65 וכו' גמרס חינ14 6106"ג
 בקירוטין מ5ו ל6 ממוגו ג"ר ספקירו 65 6סי'ימיסחו
 גמי רבחס סזקן רס55 וכמסמס כמגסגס ס65 סקירסכיק
 סמך רע5 6מר 6ס"ב גסי' סממק ססקירו ר65ור6י
 רגס גר6ס סיי בקרוסיס רגריכס %ל6 וג6מח קיוםסמגבג
 חקגס סעסו קכ5 עור ס56ח סס סכחג הכי ס"5ר.רסג"6
 ס65 י' מעמר נ65 6סס סקייס מי סכ5 ססרוליסמממח
 5חקן בקב5 גיר כמ יס 06 סוריעגי קירוסין קירוסיויס6
 ורמיזס גרמ( 6פי' כס56ב ג5סק כ5וס סזכיר ס65 כריגן

 רגר6ס ז"5 סרסג"6 ססיג וע"ז סחקגס רק מעוחמבסקר
 6גסי גכך סיסכימו וג5כר כן 5חקן כ"ס סרס6ין גרור15

 סיפקירו חקנס מסוס כחנו 1ל6 וט' ח"מ יס ו6ססעיר
 6מ"כ סכחנ ממס כן %ו רגפק6 ו6ססר ממוגו6ח

 ממוגו להסקיר יכו5יס סבנינור %י לש: וססעססדסנ"6
 בחגו 65 רסס גר6ס 6מגס סחקגב מוגמל? רלועומטמע
 %רסנ"6 15 סי' ר6 כגון ר56"כ סממון 5הפקירנסי'
 ס"5 65 רהרסנ"6 גגימ ו6פי' יטעו ס65 5סס5כחונ

 לריך ר65 כרור גר6ה 5עג"ר סריכ"ס מרכרי מ"מככי
 מסוס סעס עיקר רסרי הפקר סמעוח סיס6 גפי'5סחגוח
 61"כ ז"5 הריכ"ס 5רעח מקרס סמגסג 5רעח מקרסרכ5

 סג"5 6מסר"ס ז"5 סמהרי"ק כעס 5מס 5"ע סי'עריין

 סכחגחי מס )ועיין ע5יו. 5כאהוך הרינ"ס עריין 15 יסססרי
 גסוגריס(.5עי5

 ר6שי5ו סו"6 בקווסיס ינריסס ר%15 ~ע"י 5כןששר
 כועס סמסרי"ק סי' כפי' ממוגס כ5 ספקרהי'

 ררסכ"6 כ6ירך ז"5 5מברי"ק רס"5 גר6ה וסטעסע5יו
 6מרו ר65 וס"5 וקירס עכר סמע רמייסיגן סססהכי6
 וסיכ6 6מרו ס6מרו וכמקוס רמקרס כ5 מקוס ככ5מכמיס
 ר.לסכ"6 כרכרי סריכ"ס ספי' וכמו 6מרו 65 6מרור65
 ספקעח גכ5 ססלריכו ג6מר 6י ו6פי' רכריו כסוףסכחג
 גר6ס רכן רס"5 וגר6ס 6רר"מ רמקרס רכ5 5עטסקירוסין
 יסיסח בלסג"6 סיסח וזוסי גר6ה ומזס סרמג"6טיסח

 סממק הסקיר 6י 6פי5ו מבגי ול6 ז"לסמהרי"ק
 סמברי"ק 5יב סגיר6 וסכי סג"5 6חסונהוס5יג
 בוסנ"6 סברי ועור 5חקן ניריגו כמ 6ין רעכסיוז"5

 וכמו 5מעסס 5גס מ65ס ל6 לגסוף געלמסורירינ"ס
 גחכ וכן נונר %חייסנ לריך ועויין הדסג"6ססייס
 5כן 6סר 5בממיר, מוכך סיי ס5מעטס ז"5בוינ"ס
 65 גמי סג"5 מסר"ס סתמון מסקיר סיי 6י ר6סייג5ע"ד
 4מר מוכרמ 6יגו וממי65 ז"5 8מרי"ק 4 מוובסי'

 סמעוח רספקיר סי% ז"5 5רסנ"6 מורה מסרי"קר5ריג6

 כחכ וכן סכחכחי וכמו כ55 סקירוסין מ5ו ר65 ספקרוהוי
 גסוסו. ז"5 סמ"ססס

 כח3 ע"3 מ' וף נ"נ במווכי יהנס י6יי, 5ימשבהש
 סטצסוח פר"ח קעחן ע5 למסיע סעיר גגירס6ין

 עיר כמנר סי' עיר וסוגי סעיר סוני כ5 מועחסקילוח
 געירס סוי סעיל רטוגי סשס סר'ס ופי' כמגי'וכ5
 סרור סגרו5י כמו מקוס גכ5 סרור גרו5י כמו סבוכררו5מב

 סוגי כך וחקגח6 מ5ח6 רמגרר ככ"מ ספקר סויספקרס
 ר"ח גסס מל6חי מררכי ו6גי ססקר ססקרס סי'העיר
 5בסיע ע5 רס6ין ס6י קיגחן ע5 5בסיע סעיר גגירם6ין
 סחגו 65 06 6נ5 גיגיסס סחגו רככר סיכ6 סי'ק6י

 5זה עירס מגגי 6מר 5סכרימ סעיר גגגי כמ 6יןמתמ5ס
 ר56ימי 6סי ור' רר"6 כ"ר כגון ססקר ג"ר ספקרורק6מר
 ר6מריי וס6 בסולמ נס' כר6יח6 ממוג6 ל6פקועיסוי
 גרו5 6ין סכרורס זמן סככ5 סייגו וכו' סכסגיס 56ונ6ח
 5ססקיע גיריגו 6ין כמוחו גרו5 כרורס יס 06 6נ5כמוחו
 ממררכי סל סגי כסי' ס"ל רמסרי"ק גסג"ב ועיי"סממון
 רעח מייחי וסמררכי ז"5 סמ"ס כחכ וסכי ר"חנסס
 ססעריס וגע5 עיר מכר לריך קגס 5עגין ררוק6 יו56ר'
 ר5"6 סי' מו"מ ועיין עיר מגר לריכין רגר ר5כ5ס"ל

 מו"מ וגמ"ס סס וכס"ך 6לשקיר ר"מ גסס ססוגסמ"ע
 קס"ז.סי'

 סכחנ גופיס סמברי"ק מדגרי 5רייק עור גר6סרלענ"ך
 6סיי כמ ר6ין ססני6 65מר חסונס נ6וחססס

 סל5ו רורוח וכ"ס כ"ס כחכ קירוסין %סקיע ר"גכחקגח
 ז"5 סג6ון גחקגח 6פי' כמ ר6ין וססיט6 ססעור

 ב55ו רורוח וכ"ס כאסמ6 ומדכחכ ע"כ קירוסין5ספקיע
 ו6פי' ק6מר 6וסן רכסוס מסמע קירוסין 5ספקיע כמ6ין
 סרולה 5מי מ"מ המחעקס יחעקס 06 ו6ף ספקלע"י

 וכמו ז"5 מהרי"ק ס5 פסוטו זס ור6י ס6מח ע55סורוח
 ר6גי רק ע"ס 6מרוח ר6יוח מכמ ג"כ ז"5 סמ"ססכחג
 ורו"ק. וכג"5 5עג"ר מוכרמ סכי סחסוגה רמגוףהוספחי
 סכחכ מב קכ"ר מכ"5 וחס' ס"6 מכ"5 נחס' סיטנועיין
 כמ ר6ין רגסי גחג כ"ג סי' רקירוסין ס"ג וביס"סמזה.
 ר65 ספקר ג"ר ספקר מכמ קירוסין 5ספקיעכיריגו
 מקו5ק5ין נ"ר כמה ויס כמ ו6ין רירן נ"ר ומסיני56ימ6
 ע5יו ס6סור מס כ5 6נ5 כרין ס65 סערוס 5סחירסיכו6ו
 ע"ס. וכו' מקורסח ס6יגס פסיט6גהג6ה
 נס סיס עיר ס56ח שו ק5"ג ס' 5סחסנ"ן מאחישוב

 ופירסו סגיסו6ין נסעח 656 6וס יקדס ס65חקגכ
 עגר ו6ס קרוסין קרוסיו יהיו ס65 קרס ס6סכחקגחס
 גחקגח כמ יס 06 ממו בגיסו6ין כסעח ס65 וקום6רס
 גחסוכמ מ65ח' סכן וכחגח סקירוסין 5ספקיעכלינור
 מקרס. סו6 ררכגן 6רעח6 סמקרס רכ5 ז"5סג6וגיס

 ו6חן ס6ס6 מה סכ5 5ך 6ומר ונר כ5 חמ5חתשובה
 גס156 סכגר 5סי 5ב5כס 656 6יגו זהכרכר

 וגס נש: מעסס סעסו מליגו 651 פעמיס הרכס ש:כעגין
 וססיג זס כמו עגין ע5 גס56 ז"5 ססרמכ"ן ג"כסמעגו
 6סקעח6 סמליגו גור6י וכו'. מקרס 6רר"ר סמקרס רכ5ג"כ
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 5מ% למס ססיי דקדוסין 6פרועוו6 מ)י)יס נס)ירקיווסין
 ס6סס דפ' בכי6 וכיי)ו מי)י' ו6פקמי)סו ס)ימס ל6ורגק
 בם)י וסמ)ין 6כורסיי6 ד6"שכיס כיגטצע ע"6 ק"ירגב

 סרכס ימיס ס)תקדסס 6מ"פ סגירוסין כסעת6פקמת6
 סגירוסין סימו4 כדי סגירוסין סכסמת ממ)ו כ)יס לסו)ולדו

 דכתונות דפ"ק ססי6 וכייגו מי)י' לקדוסי' רנ)ן6פקמי)סו
 ססולמ דפ' ססי6 )מי תן ופרוטת. ל)ועות דתק)ת מ"6נ'
 סיכ%יס כת5מוד סו6 הפירם סמ)ין חכ וכוי מ"6ל"ג
 5פ)יס. לריך שם ו6ין טעמ6 פמ6י קדופין לספקימג"ד
 6פי' מתפסם סא סכמ זם 06 נש למיק סים מם6כ5

 ס6ס ס(ב 5)ו י65 61"כ מד חם" 65 06 סקס5כתק)ת
 יסי' )סו6יו גמעת ם65 ססמקדם כפירום פירסוסס

 כ55 קדוסין קידוסיו ס6ין כרור )ר6ס כטליןקידוסין
 סתק)ס ו6ס וכוי 6מריס קדוסין לריכס לכ)כאם ג6ו6ס
 יס6 ם65 ס6מרו 656 מ(ס דגר פירסו ם65 סתומםסי6
 מסעוכר וד6י )סו6ין געעת 656 5קדם 6דס סוס גידרמות
 שקמי' 6י 5י מספש 6נ5 למו)סין סו6 ר6וי גדרןע5

 כמ ים 06 מסופק ס6)י 1ל6 ל6 06 מי)י5קידוסין
 5י מטפק6 656 כמס יפס דוד6י גזס מכמיסכיד
 סדנר ו6ק 65 06 5ספקשס סלנור דעת סי'06
 מ"ם. וכו' כאצק מידיי6%

 סריג"ם כדמת דס"5 5כ6ורס סתסנ"ן מונריךהנר4*ה
 6מגס סליגור כמ מ"י זו כנון 5תקןד6פסר

 ר6י' ו6דרכס כ55 ר6י' 6ין מכ6ן גס ספיר דייקתכד
 סגסי6 ככמ סימיד מ5 סליכור דכמ סכתכ זם מד6לסיפך
 ים 5)סי6 רק יסר56 ד5כ5 5סדי' ונר6ס יסר56 כ5מ5
 כ55 יסר56 5כ55 מומדת גזירתס 6ין 61"כ 65מר 6%כמ
 מס סכ5 דגר כ5 גתמ5ת גפירום כאש)ס ססרי ועודוכ55
 5פי 5מעסס 6% 5ס5כס 656 6י)ו זס כדכר ונתןסנם6

 א ז"5 סו6 וגס טס מעמב סעמו מלי)ו 65סמע%ס
 מסוג מ6ן 61"כ כן 4 )ר6ס ס5ס5כס 06 5מסות%ס
 רלו 65 ז"5 סר6סו)יס סכ5 6מר ממסס 5ממות ספוןומ6ן
 5ס5כס סמותר דס"5 ז"5 5דמתו וכ"ז ממסס.5מסות
 וכמ"ם כוותי' ס"5 65 ממר6סעיס וכעם כעם6הגס
נט(ב"י.
 יפם דידן ג"ד כמ 6י סיטות תרי 5ן ד6ית 5)וךה'1צא

 כרג כ"ד דוק6 נמען 16 גמ5יס ממק5ספקיר
 ר)"ג סי' מכר6"י גפסקי כתס"ד ור6השי 6סי ורג6מי
 סמי6)ו וטיל"ך וגמ5ר"ן ק4)יי"6 6קבי5ות סססכתג
 זמ5יקמ6ן מוס"ר סס סתינ14 וגזרות תק)ות מ5יסס5קכ5

 6סר ממן 6מת 5דגריסס עמס ו)ת)ו מ6ן ריומוס"ר
 מדעות כם6ר סתנ4הש כתנ 3לפה ספהשח ת%ין ס6ס)תקן
 כי)"ג מוסר"ז 5סס יפרם וכו' גמ5ערן זס גכ55דסיינו
 46 סמויטת פ6ר %)י %שי)ש 6צשש תס6 צונוקנס
 סיסת5נץ איוך סדוגים וסכ)ת רימוק משוי  מו6 טממימנ'
 גכ5 ודגר מגבינ למס 6סר במכר וייטם  הומ"רמנ"ו
  5מוסרקז כנר בודיע 6יך כתג סמג' ממר"ו נסלרכיסס

 3רמיזם 6% ככי6ור תמ5ס 5ידמ ומפ4 סרלו)וומכר"ס
 וכוק עגין וכ6יזם 5תקן ירלו מכ ככ45ת 651גפרטות
 ס5מ ס)"ל ומסרי"ו יתרלס 65 6מר ונמי)ן י6%יססמם
 ומכמיו סתקנחש כתוך ומתס בוועד כיוס סעם כט6ת
 ממתס והם 5מתוס סלמו ד65 ס)"5 וייטם מוס"רטונק
 וחצע דממר"ז ו6יוס ונחוס יר6ת סמממת כתכ ס6ננכמ
 מ"ו ו6ס וכ55 כ55 מ5ו 65 דסתק)ות סג"5 נפסקי תתנ%ן
 %שיקס מקאס 16 ט5ס ומסכימיסס וממר"ס מוסר"זיכ6
 מ5 ככס גסכי5 ומרמות ש)סין מ5יכס ולסט% מליכסמוד

 נידכס ו6ומן כמ ים מכס 6מד מ5 נס מקלת מ5 16ט5כס
 6ת ויתקייס וימ% מ65 גפס 6דרכס ולומר כ)גדס5ממוד
 5ימיד נס יסיי  ומ כמ גס וכט5 סרוס ס5סס ו6תס5כס
 וכו'.מכס

 ובקטעות סגדו4ת סתק)ות מ5 סס כתנ י)"גךנתשובה
 דהר 6פומי מקרוכ מתס וגסדרו )קכמו6סר

 גזרתס %"ו *מוי' ויותר מ6ן מוס"ר דס56וףו6פומי
 סתק)ות 6ותן סכ5 וכתט %קיימן 5קג5ן ועו)סיןנ,ירות
 גכ%כס 6)סי רוכ גס רלוגס, וכ5תי מדמתן ם65 )מסווטי
 גסן 5יכ)ס רלו 65 וכוי 6ופן כוורמם ס6רן וסקיפו15:6
 גכתג ר6יתי וכן כסון 5י' )ימ6 ד65 ולוומיס מע,רכל

 6לן 56י5י  דרוג  זימ)ין תלי סכתכ 4ירי' 6סקלכר"ל
 י5"ו ויכום מסד"י גס כתקנתס,  ליכלנצ כ55 5סו )ימ656
 )מנגס פ65 61"כ מ5קנ5ס, מי6גו 6רלו 6גסי סכ5כתכ
 ם65 נמ"כ מליסס ולתקן 5סתגות סדמת מ5 ימלס6יך

 ר"ת גסס כ"כ סמרדכי כתכ 6סר ידמת וס65מדמתס,
 ו6ף ק6י כ%ן מדמת 6ית)י 6ככר קילתס מ5ד5כסימ

 ומסוס ממן כתיכ( )סמן 6תס דגדו5 5ומר )פסך06
 נמרדכי סתס פסיק ס6 מ"מ 5ך, 5מ%ת יתמייכוסכי

 גדו5 ק6מר ול6 וכו', כמותו כדורו ס6ין כגדו5דדוק6
 גכ5 ם6ין כמינן 656 כמותו כגכו5ו 16 כעירוס6ין
 ר"פ מ5 כססי6 סתס פ5יג דר6כיי ו)סי כמותו,סדור
 )סי6 גי כנון וכו' סמיעוט 5כוף 15 ים דסרוכומסיק
 3גנו5 16 כמירו כגדו5 6כ5 סדור 5קדוסי ממו)סדסוס
 %תקן 5סת)ות כומו ד56יס וסכר דפ5יג מ6ן 6סכמן65
 ק)י קט5י 65 )מי סכ)גדס דס)י יכ"ס כלג מדעתם65

 5גי 6ומר לכן נגדו5יס. סס ' 5סס 6%1 6ינקנ6גמ6
 וכו' 5גזרות דמתכס ספנו 5כ5תי ותוסי' מלס5ססי6כס

 ימיד 16 רגיס קטן 16 גדו5 :מן סכ)גדכס 6ותן כ5מ5
 ויטוה עמס ימיד 6פ%ו 16 מקלתס 16 כו5ם יקומוכן

 ודכרי מחיריס ס6וסריס דכרי עמ65 מדר"65דרכס
 הפינאס מיי"ם. וט, ס"פ ו)מש 6וסריססהתירים

 קס6ש מ5 ס4י סר"ס סגזר סגזירס כמגין כתכ רמ"6תסי
 נ4י 06 ס6ף 5פי כ55 5ס 5מוס 6ין ומכמיססלרפת

 כצ4ם ומךפ5ג גמכעם מופ5ג ס4י מכל"ס כיומפורסס
 ססצמד גדו5ס סנסנסורין מנד% ססא )סי6 6י))ומ"מ
 65כצר יסר56 מ5 גזירהש וגהר מיע"ס תמת ממ)ו כ)ימ5

 656 מדעתו גחר סי' 65 סנסי6 וגס סנצתריןדגריס
 ג6ן ס6מר כנצ רוכס 16 כו5ס ססגסדריןהמסגהת
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 נ6וחס 6מר 651 יולכ 56 ת5מיד נדו מעכנ6חןכ
 נדנריס סרנס סס סס6ריך מכ עיי"ם חטף, ג(רהעם

 חמ65גו. מסס 5עגיגגוכסייכין
 דס"5 מד6 דנריס, כמכ כצ"5 ההר"י מדנריךל3!דנך

 ולהפקיר לתקן מסונ סזס כזבק נ"ד ד6יןגעי
 כרנ 16 ור"6 כב"6 וכו6 כמותו ס6ין כדור נדולרק

 ס6יגן נ"ד 6פי5ו 16 ימיד 6נ5 וכדומס נ6וןסריר6
 עדעח כקס5 ר3ק נ5י חקגה לחקן נידס כמ 6ין ססכבק
 נט5ס מרתס ו6יגו כמומכ ימיד רק 6פי5ו ודעימי'ר"ח

 גוטיס 6מריסס מחר5יס סרונ כיק ר6כי' ו5דעחכחקגכ,
 ימיד ו6סי5ו סכתנ ממה ר"ח כדעח גר6כ סתס"דודעח
 וכוי. 6דרכס ו5ומדיס רניס ומכ"ם ומכרי( עומדמכס
 ורק תקגס 5תקן דרו5יס דסיכ6 ז"5 מדכריו למדגועוד
 רינ כ5 יסי' פיו מע5 וסייגו נס 5סס יפרם ס5ססנ"ד
 כחקגס מכט5 נ"כ סכו6 6מר נ"ד יסת5קו ועי"ז גנעוכ5
 6מר כ"ד 5ס5ק נחשוחיסס סכ6יס כיון כי' כ65וסי'
 6מח עוד וייכום. מוס"ר 5ס5ק סר5ס מוסר"ז כמווסו6

 ע5מס 5כ3טער 6גסיס י3טרכו חקגחס ע"י ד6סלמדחי
 טסגס סוס גמי 5ססתכן נס ו6פסר סחקגכ 5מקוסולנ6
 סחקגס קיכ5 כנר ד6פי6 5מדחי 6מת עוד כחקגס.5נט5
 יכו5 סיכי' מס יסי' נ6וגס סכי' סטען רק ע5יסוחחס
 גוכר עוד 6י"כ ונסמון ב54כ קנ5תו ו6ין נכ4אור
כזס.
 גם56חי : וז"5 קכ"נ חם' נרוג6 מהר"י נתסונחךעיין

 כעיר נגי וזי ר"ח מ"ם ים נפ"ננמרדגי
 דוק6 כחנ ו6מ"כ כסקר, וכפקרן סדור כדו5י כמוכוו

 65 16 6סדדי פ3יני 06 6סי ורנ 6מי דרכ דיג6ני
 סטעס מפרם דמור"ס כיון וד6י דס6 פ5יני ד65וכסכחי
 נדו5י כמו סיכררו 5מס נעיר סוו כעיר דטונידר"ת
 וס6 כאמכיגן ד6כ6 656 ספקו והפקרן מקוס נכ5כעיר
 רו5יס מע5מס 656 5כך סונררו 65 כי ור"5 6מ"כדכתנ
 %פקועי 5בס 6ין כ5כן ניגיכס כחגו ע6 כימיד 6ת5טף
 דור כ6וחו כמוחו ס6ין כדור נדו5 6"כ 656ממוג6
 דוק6 165 6מי דרנ דיג6 כי ד6מרו דמה דס"5ומסבנע
 כזמגו. סדור נדו5 ודור דור נכ6563

 5חקן יסכ נ"ד כמ 6י 5ססחפק כידי ע5ס ינרילבודי
 גר6כ כי' ריסט6 5סוס וסגכ סמ5וכ גנדתקגס

 כקס5 יכו5ין דמפיר ס6מרו ממס ר6י' 5כני56עג"ד
 כיו מסעכו"ס נסני5 מדסיס 5סגי דניס יקגו ס565תקן

 דכריחוח פ"6 ס%י מנמר6 ור6יחס כסער,מיקריס
 רסנ"נ 6מר זהנ נדגרי נירום5יס קיגין סעמדופעמה
 5נ"ד גכגס נדיגרק סיכו עד ס5י5ס 56ין 65 כיבכמעון
 ממם וד6וח 5ידוח ממם עייס מים כ6טסו5יעד
 נזנמיס ו6וכלת 6מד קרנן עליכס מני6כ וד6ותדנחש
 נרנעחיס, כיוס נו קגים ועעוו מונכ פ5יס סם6רו6ק

 5עמוח עת חורכ דין ע5 טכקע פי ע5 6ףאים"י
 %" מ5כני6 ימד5ו י16% % ס65למ65 סו66ו'

 דיכו5ין סרי עכ"ג סכוף נטומהת קדסיס וי6כ5ו6מד
 גמי סכ6 ד6ווייח6 נדנר פהקיל סיכ6 6פילו~שקן
 ס"מ כפסמיס ס6מךר כמו כו6 ד6ורייח6 סנחכנוד
 סס. ונט"ז רמ"נ סי' כטור ועיין קו"מ. כחכי כ5ונפ'

 דסרי דידן, 5גידק כ5ל י6יי מכ6ן 6ק פמחאמש
 חקגח ונסני5 ידוע 5זמן חקגס 5חקן מייריככ6

 5קגוח יוכ6 65 לעו5ס סדניס יחיקרו סכ6ססעגייס
 ספיר 6מריס נדכריס סנח עוגנ 5קייס 6פסר ונסדכיס
 כיכמוח וקיי"5 כו6 חעסס ו6ל דנסנ ועוד 5חקןדמי
 5עקור, 6פי5ו נ"ד מחגו חעמס 561 דכסכ ס6מספ'

 סר6סון 5"5 ועיין 65, ועמס קוס דכוס כיכ66מגס
 כ"מ.סי'

 56יסו רניגו מונר 6מד קדום ור6יחי כספריסךבנינותי
 מרס 06 ססגי' ספגס : ח"5 י"ד חסוישלמי

 ספגס וכו' מ5וס דכר ע5 גוסנ סקס5 מרס 16דל3"כ
 מ5וס 5כט5 נ"ד ניד 16 קכ5 ניד כמ ים 06סם5יסיח
 ו5דורוח מיד גוסנ סיסי' דרכגן 16 ד6ורייח6ממ5וח

 סנ' הפ' וע5 : ח"5 וט' 65 וחו נ5כד ססס 5סור6ח16
 06 סמו5ן פ' סמרדכי 5ס ומייחי ז"5 ר6ני' כחנכנר
 5י5ד ר6וי' ד6יגס מסוס 165 06 5ינס מותרתזכ4ס
 ספיר6 רכגי 5פגי סקס5 כוועד כדכר סכ6 כסומסייס
 סי6 כי 5ינס כסף זקוקין די סחחן וכפ6וכומניג65
 5הס ססי' ו6ע"פ 5יכס ר5ו וסס 3מ5ון חוכעתסיחס
 כמקוס סי' 65 ר"כ חקגח 6ומריס סיו ויכמיןגסיס

 המרדכי 5ס ומייחי סרמכ"ס כחנ וכן וכו', מ5וסדסוי
 וכו', מ5וכ נמקוס כזר 65 דר"נ ומכרי"5 סמדירנפי

 וכחכ וכו', סכי ס"5 ד65 גר6כ 61"ז מסר6"םו6ע"פ
 ע5 מ3 06 כקס5 ססכמח ע5 5ם516 5ריך 6יןמעחה
 סמ5וס 5כט5 ססכימו 65 דככאשמ6 65 16 מ3וסניטו5
 6סי ורנ דר"6 דיג6 כני דסוי מ6וס"נ דר"נ ממרסמכ"ם
 ממוג6 5כני דדוק6 כדפי' ממוג6 65פקועי כוכרי'561יס
 46סור6 ככי 6נ5 מקוס ככ5 ספקר כ"ד ספקר6מריגן
 5חקן "ס5 כמ ד5יח מסמע סגי מכ5 וסייס וכוי65

 עיי"ם. וכו', מ5וכ דהוינמקוס
 כמ 6מריגן ד6י כן, סו6 כג"ל מכ5 סע51ס חויחזאת

 דוק6 נעיגן 16 ממק 5ספקיר ס"מ כזמן יפסנ"ד
 נ6ם5י וח5וי סגוי נממ~קח זה דנר ורא8 כר"6כ"ד
 עכ"פ 6מריגן ד65 ס"5 ו6מרוגיס 5עי5 סכנ6חי וכמורנרני
 וכססכס 5י, קיס טען דמ5י נממק נדו5 וכ55 כו6ססיק6
 כדעח כעס דחשמ 6י כמבוכי פירוסי נגן ח5ף הקה5כ5
 ועכ"פ כר6כי' כרונ6 סני 18 סיחגנד 6מד נס ו6יןר"ח
 קידוסין %פקיע וספנך חקגס מהגי ו6י נעיגן 5ד"הרונ6

 5מעסכ 851 5ס5ככ וסרסנ"6 סרינ"ם דעח גר6סוכדובמב
 נס ספוסקיס פי' כפי 6מרח נחסונס וכרסכ"6דמהגי

 וכן מוכמ מזרמי 56" ור' וסיס"ס וכחס"דוסמסרי"ק
 הה מהגי ד65 8מרוגיס ו%ר ז"5 כמח"ס דעחג%ס
 כסיטחו המעומדיס 5סרינ"ם ו6פילו נחר6י נ6וגיסימח
 ס65 געסיח ססתל4כ דוחשה כייגו 5ספקיע 6פי5ודמגאי
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 וסמר לכמורע סקידוסין לסו5י6 6מגס כלל סקידוסיןימופ
 ד6"6 דפליג מ6ן ליח כס6 ספקר סי' סמעוחלמפרע
 כסוגן ס65 עסס דסו6 מסוס מז"5 ס6מרו נמקוסרק

 וסרסכ"6 סריכ"ס וחקגח 6מרו 65 6מרו סל6 ונמקוס6מרו

 גחיגחן כסעח סקידוסין ימולו ס65 כססחגו רקמיירי
 קוסיח וכו' ו6פקעיגסו ד"כ 5"ג גיטין חוס' )ועייןודו"ק.
 ומס ס"ס סוי וס6 6"6 5שלס ממייכיק סיכ6 סמו56ר'

 פ"מ ו' סמעח6 סמעחח6 וכסכ די דף סנח וחוס'סחיון
 5ולכ פ' ומח"ס מגוכס ס5' מ6"מ 6פריס סערונחס'
 וקכ5ס 6מרח(. כחסונכ כע01"י וס6רכחי ע"כ 5"ססגזול
 חקגס סחקגו וקס5 כו, למזור ויכול קכלס סוס 65כ6וגס
 מלס. 6יגס גמי מ5וס5כט5
 6מח ו6נ6ר חקגוחיסס, עס יס6 מס ור6ס נ6ועוזה

 לידע 6גמגו 5ריכין ומחמי5ס מסכון, 5מ6565מר
 כדי סלסון ח5קחי ולעיל סג"5 נכוספס טתחס סי'מס
 למסכק כר מר ו5כו כחכו 6' סעיף סנס לסכין, ק5סיס6
 סמ5וח קכלח עגין סוי דזס גר6ס ולכ6ורס וכו', 5ד6דין

 ומקגלין יסר56 כגפי חחח כגיסחן כסעח גריס כמוועס6וס
 יר5ס 06 כמכירו יממס 65 מר.ס 6מד סכ5 עו5עליסס
 ידעג6 65 6מגס ח"כ, דין ע"פ יסוד6ין כנוכריןלסחגסג
 מוסכעין וסרי סמסדר 6וחו למסכק ס6י סכק 65למס

 חסור, מ65 מו"ע גמי 6דרכגן 61"ח סיגי, מסר סןועומדין

 ר"ן ועיין גפסי' לזרוזי 6יגס סרי גדריס 6גמ' כווגחוו6י
 יסכוק 6מד סכ5 סו6 לסוגו דסרי גר6ס 65 ג"כסס

 סקכ5ס ענמו ע5 "6 כמנירו יממס ס65 הקכלחו5מכרי'
 ו6פסר כ5) סמר 15 6ין זכ דדכר וע"כ סמ5וח,סיסמור
 כחיס ככמס כעוג"כ סר6יגו מס סו6 לכסדמ5פוגי
 16 5"0ע מ6מין 6יגו וסכעל סדח סומרח סי6סס6סס
 כחכ ככר ססרי סמר 15 6ין ג"כ טתחס ל": ו6י%יפך,
 מס מסגי סס56ווסו 6מס קס"כ 56ף כחסוכחוסרסכ"6

 מססו "6 ומסומד מומר קידוסי 5סתי6 מכמיס ר6ו65
 כדח 6ומר סמקדס סכ5 ס6מרח ומס : ז"5 וססיכלעיגק
 סקידוסין ויסר56, מסס דח מכל5 י65 ראם ויסר56מסס
 ומזר סגחגייר גר ו6פי1 סיו ויסר56 מסכ גדחכע5מן
 כמקדס מסגימין ס6ין קידוסין קידוסיו קידס 06לסורו
 656 165 06 כקס5 5נ6 ר6וי ו6ס רסע ו6ס חס06
 וכלכד מקדסין 6דס סכגי כדרך סגעסו 16 סקידוסיןכגוף
 יכולס סס6סס כ5 ו6כהפ וכו' פרום מ6יכערי יס6ס65
 פן עמו חחיחד( ד5"5 )ג"5 חחיחס וס65 מ)צולכרומ
 מפגי ככורמ מפגיו 5כרוח סי6 מחוייכח פרת כןח"יד
 5סיוח כדכר הקרוכ כחחוגו 6סורס יסר56 וכחסגחס
 לכיסך וכ"ס עיי"ס. עכ"ס וכו' יסיר פן ד6מר כמ6ןזס

 6יגס וס65 י6כל מס וכי גחס, עס דר 6דס 6יןסכוד6י
 ועיין לברסס. ומשס וכדומס וכהםרס כסרוח ע5מסימגח
 6ין זכ דדכר גלע"ד ע"כ תו', סנ5 סמ6כילחוכחוכוח

 ל6 06 עוגוח לחסנק %ס סו6 ור6סון כ55 סחר15
 וסמרדכי יווע. ס6יגי מס כתס 6קס נזס סיססי6מרו

 כעוכרח 6רוכאם פ' * סהכעי חק6 ו6ע"ג כ' סמדירפ'

 סמ5וס פסיט6 מ"מ 165 06 לקיימס יכול 06 מסס דחע5
 ס65 פסיט6 ודכר דח ע5 סעוכרח כיון ו5סו5י6לברסס
 מ5חם יעסס ס65 ידו ע5 לעכנ חקגחו מ6וס"ג ר"גחיקן

 רססע גקר6 דח ע5 עוכרח כססי6 מגרסס כס6יגוו6דרכס
 פרוע ור6סס יו65ס 6סחו 6ח סרו6ס סמגרס פ'כד6יח6
 ומגימס רומ5ין 6דס סכגי כמקוס ורומ5ח כסוקוטוחם
 פמ"6 ועיין עי"ס, וכו' כוס דח ע5 כשכר מנרססו6יגו
 י"6. סי'מ"כ
 דסמעג6 5ו5י 5ו5י ומ6י פ5ויין נכגי כוגחס מס 5"5 ד'סע'ף
 וסו6 טפמייס 6גלס 6גי טפמ כגלוי כוגחס *ס וגר6ססכי,
 יר5ו ס65 16 סלסס דין פסק עליכס 5,קג5 יר5ו 65ד6ס
 65 ו6ס כפ5ויין ר6סס ע5 ק~וח יגימו כ~מגחן 556נ6
 כקדוסין סכחגס חג6י ע5 כעוכר ידוגוכו 6ז כסכוסיסלס
 כטעגחס כקידוסין 5כט5 ייוכלו סלכס כרכי 56לסמוע
 כטליס ודכריסס כלוס, 6יגו זכ, ע5 כוגחס ו6סז6ח,

 . כ סכרי וכ55 כ55 קיימין 651 סרירין 65ומכוטליס

 לכפקיט כזכ כזנק סכעולס כ"ד לסוס כמ ס6יןכחכחי
 גמורין קידוסין סיו קידוסין דכסעח כיק למפרעקידוסין
 פסולי ורוכס גמורין קידוסין כוי ס%ס קידוסין 6י)וכ"ז
 גכב 651 ויסר56 מסכ כדח סמקדס ו6פילו כס(עדוח
 61"כ סרכייס, 6דעח כמקדס כ"ס קידוסין ספקיעו 65כן
 גר6ס 6מגס רלוי'. ס6יגכ כווגחס זו 06 כלוס עסו65
 כחורס סרסי 6ח לעקור סכר5וגס סו6 לכס דכלפוגידמס
 ס6ס 5מס5 וגסרס גט ליחן 16 לגרסס סכעל 6ח"כוף
 לגרסכ 5כע5 יססקו סלסס וסנ"ד ניגיכס קטטסחכי'
 שוייס עליו ירימו 6ז פסקס יקייס 651 יחר5ס 65וסו6
 יוחר עוד 16 לסכוע דדיגרי חרקגי 5ס סיסלסס%ס
 ויס6 יברסס 65 06 פרוטס סוס לסורעס כידו ס6יןעד

 6סחו לברס 15 סי6מרו סלסס דיג6 ול5ייח לגרססמוכרמ
 כעסייחס ממס 6ין 3זס בס 6מגס 6וחס, ויכוסו לסיסוך16

 ח' סי' מ"ג כ5ל כחסו' ז"ל סר6"ס יסגס ייייגיונב"שש וססול. מעוסס בט כוי כזס דגטעפדח"כ
 6ין מורדח עגין : ח"ל כ' ע"ז סי' דנריו כסורכ6ו

 לרכוחיגו ר*יחי גט גחיגח כככרמוח כי לימיך נריך6דס
 מיגי ככ5 ס6חרון קנס עד מחרחקין ו5רסח 6סכגזחכמי

 גר6כ כי 6סס מרידח כעסק לגרס כ6יס כפייחסרחקוח
 עליסס לסמוך ור6וי עיקריס ור6יוחיו ז"5 ריח דכרילסס
 מספק לר.רמיק 6דס לויך מוכרעיס סדנריס סיו 06ו6ף
 ועוד עוד וכחכ וכו', ניסר56 ממדיס ומלסונוח6"6

 כרי"ף דעח )כייגו זו חקגס חיקגו ססג6וגיס 6ומר6גי
 5ורך לפי לסס גר6ס ססי' ססו6 סדור לסי חקגוסע"ס(
 לסיפך סעגין גר6כ וס6ידג6 יסר56 נגוח נסנעכסעס
 %פקיע ס6סכ חוכל 06 סן סמ5גיוח כשס כדור יסר56נגוח
 סגחח ל6 5י' נעיג6 ל6 כס6מרכ נעלס מחמח עלמס6ח
 נ6חר עתיסן ויתנו נשס חחח יוסנח 6ניגו ל6נור.סנח

 וכסח6 וט', סכפיהם %וחק סוכ ע"כ ככעליכן,וימרדו
 מדיגס וסכ6וחס סדור סנ6וחו סוסיס ק"ו ס5 נ"נק"ו
 נכל מסשים וסש נו 6יח וססחנגוח סקלוח מןכנוס
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 כל פסקו ז"ל והל6"ס הר"ח וכועח ייעסו ל6 6סריוס

 סכח3ח מה כחנ וס"ג ר"ט נס' והמכרי"ק ז"לס6מרוגיס
 כך פסוט ו3ר וזס הו6 סכן פסיט6 ולגרס לכוףד6ין

 והרמ3"ן הרז"ב כח3 וכן ה6מרוגיס הפוסקיס כלססכימו
 וטלס 63ה"ע ועיין מקומוח, 3ככמם והרו3"זוהרס3"6

 באם. 3זמן לכוף ו6ין הס סלמיסימו
 פוסקיס וק5ח כפיה הגקר6 הו6 מה ור6ס נ6רעועוץ

 ל6 ונונריס סו6 נסוטיס ווק6 וכפיהס"ל
 מסגח על סכח3 המויר 3פ' ז"ל הרי"ף ועח ואם ענויוסר
 3מחגי' וחגן ור3גן הגי 3ין וכולהו : 1ז"ל 6וחן סכופין61ל1
 לי' כייפיגן 3כולהו וכו' ו6ורייח6 הגי 3ין להו5י6סכופין
 ("ל סר6"ס כח3 וכן ע3ו יוסר ג6 ו3ו3ריס3סוטיס
 קג"ד סי' והטור ס"ז סי' והרי3"ס מה"ג פ"3והרמ3"ס
 עליו סמ6יימיס 3ו3ריס ו6פילו מולקיס פומקיסוס6ר
 ו6ף עוו גר6כ ולעג"ו וכו', 3סמח6 וכ"ס כפיההוה
 כווגחס 6ין גמי 3סוטין וכופין ווכימי' הרי"ףלועח
 לכופו וממויי3יס ר") רק כ)ל כפייכ הוי ל6 ו3ו3ריסלומר
 הוי ונריס וכפייח מווי גט לעגין 6מגס נסוטיס6פילו
 גטף ס6ס הייגו כפייה הוי וו6י ממון כפייח 6מגסכפייה,
 וו6י כפייה הה: זה ממון לסלס לגרס י%ה ל6 ס606וחו
 ו6מר ההו6 ט"6 לי וף הגט כל פי ניטין מגמ'ור6יב
 6(ל גיט6 ליהוי יומין חלחין עו לה פייסג6 ל6 6ילהו

 חרק63 לה יס3 מי יוסף ר3 6מר 6חפייסה 1ל6פייסה
 חרק63 מיוי יוסף ר3 6מר 6"1 6יפייסה 1ל6וויגרי
 ומסייס 6יפייסב, 1ל6 פייסב ה6 לה למיח3 נעידדיגרי
 6ק ו6מר כמ6ן ה6 נגיטין 6וגס יס ו6מר כמ6ןה6י
 כחנ מזו וגוולה סס, וחוס' רס"י ועיין נגיטין,6וגס

 3מרס עליו סקינ) 63מו ורג"ג רג"נ סי' נפ0קיומהר6"י
 מהר6"י וכחנ 6וגס וטען %ה ל6 ו6מ"כ ל3רעסל16לילך
 וג6מגיס כסריס ס6גסיס כה"ג 6וגס 6חיילו 6י וו6יגר6ב
 ל16 ל3רעסל16 3ע5מו ל63 מגיג6 לר' סכגכ סיסיעיוו
 מ6ה נעו מיורי יסכור 61"ח פטור וכו' סריגכ סכגחווק6
 פ' כו6יח6 6וגס מסנ גמי ה6י ל3טמ ויש3 וילךמגה
 כמ"ו ה6י לה למיח3 3עי ודיגרי חרק63 6טו הגעכל
 כמרס מן פטור סיה6 ו6פילו הרי ע"ס, 3גיטין 6וגסיס

 6יגו 06 מעוח ליחן לכופו כ"ס 6"כ ופטור 6וגסמקרי
 גו"ה כפיה לך ו6ין מעוסה גט והוה וו6י גט ליחןרו5ה
מזו.
 ר"י נסס וסנושח פ"ג נמרוכי מאחי זו 96 י%1א

 מו36 3ער3וח 36וחיגו סק3לו והנריחדהסנועה
 עליהס סכפה סיגי והר כר.כי6 עלה רנה מוועהה"ל

 יגיעס פן יר6יס סוי גמי מו36 ד3ערנוח מסוסכגיגיח
 ומכ6ן המרדכי סס וכחנ ל6רן, יכגיסס ול6 עוונמדנר
 6מסורוס נימי ק63ה והור ל16 6י והרי ק"ו ר"מ וןבי'

 6ע"ג דע"מ 6סנועת6 מיעגסו ל6 בגס סממחמממת
 דל6 היכ6 כי דעחו ועל במקוס דעת על להוד6מר
 היו ד6גוסיס כיק 6פ"ב כלל 6סטעחייבו הפרהליבוי

 ר~גו ו3עסייח ו6ע"ג 6וגס לי' קרי וט' הוינורע"פ
 3סר וכ"ס כ"ס לו3ר יטל הפב ס6ין מה סכר קגוליס
 ו3עסייח לועחו ומס3יעו ומיסרו מ3ירו 6ח סמ6גסווס
 עוו ייכרגו 1ל6 ספטור רק כלל סכר קנול כ6ן 6ין%וגו
 מכר6"י כח3 יכן כלג ממסוח 63וחו חרס 6י ס3וסהס6ין
 עד עליו ומ6ייס מגזס סי' סמהר"ז ויי3וס ר' סל36גו
 63וגס, ק3לכ ומסו3 כלוס ק3לס 63וחה ו6ק וכח3סמחס
 והו6 3ו"ו ו6יוס יר6ח וכ"ס הג") מסר"מ ר6י'והני6
 סר6יחי 6להם הר3ה לי קסה מכ6ן כי ווע ע"ס.6וגס
 ל"ב חסו3ב טוו6ה 36ן 36רהס להג6ון המסולסנמוט
 ד3ריס ומגזמיס המ6יימיס ו3יסר6ל 3פסיטוח סססכח3

 ו3יסר6ל כיון כס"ג כפי' מקרי 1ל6 גט גוחןומיר6חס
 וזה כפי' הוי וכה"נ ל5ייר ס6"6 סכח3 עו לויג56ייחי
 והמרוכי והר"מ הר"י מפי יו65 מפורס סהרי ר3החמיכ

 ומ6ייס סמגזס מה ו6פיי הפוסקיס ס6ר וכלוכחה"ו
 ו5ע"ג. המרס מן לפטור 6פילו נמור 6וגסהוי

 וכולהו 1ז"ל: ע"6( )ע"ז המויר פ' נמווכי י6יחישוב
 ע3ו יוסר ל6 3ו3ריס ו6ילו 3סוטיס להוכייפיגן

 כחונה ויחן יו5י6 6)6 כופין קחגי 1ל6 הגי 3כלמיכו
 נסמח6 1ל6 לעיל כופי' 3עלמ6 3ד3ריס 6ל6 כייפיגןל6

 ו3מער63 ומ"ק 3פסמיס כדמוכמ מגגיו6 ממיר6וסמח6

 הכהן הר"ס 36ל וכו', 6סמח6 ממגי 1ל6 6גגיו6ממגי
 סל6 גזירב עליגו סגקגל לעסוח וגוכל ר"ח 3סס6ומר
 וכן ל6 )גדוח 536 גט 5יחן סיק3ל עד עמו "יחןליס6
 להו5י6 סכופין מ6וחן הי' סל6 63מו מעסה ר"חעסה
 6מר גט לעסוח ו5וה נט 6וחו ופסל נט סגחן עדוגווהו
 6י ור"מ ורס"י ר"י פלוגחח סהני6 מה לעיל וטייןע"כ
 הסער מ' 6וח 3עיטור ועיין להו5י6, ס6מרו 3כ"מכייפיגן
 ע"ס. כחו3ה 3לי 3יו65וח הר3ה סה6ריךהר6סון

 חקגה יס סכח3 6מו )סו6ל כחנ כ"ט ס'ומדעשי"ק
 ו6מ"כ ור"ח מעסה המרוכי ה3י6 כ6סרלכופו

 מכ3ודך ומון עליו וכח3 מר5וגו וגרסכ גוויו 6ח ל1בחיר
 הכווגה והיפך כן הלסון ו6ין המרוכי גירסח לך6כחו3
 עו וכוי כופין קחגי דל6 הגי 3כל כמרדכי 1ז"להי6
 ו6ין לר"ח ס"ל 6דר3ה לך סרי וכו' הגט 6וחוופסל
 ע5מו ר"ח חסו3ח מ65חן ועוו גווי, סוס ע"ילכופו
 נגזירוח 6ל6 3סוטיס גכפיהו ל6 ה6ומר י6מר 106ז"ל,

 לי' מזוקיגן ל16 מדר3גן 5ור63 ו6מר ז6ח 65 ז6חומרמוח
 ולסנקיי סיכי כי לכונסי' ליגקטי' ה6י ופריך מסמחיגן6ל6

 מעסה הי' וע"י וכו' 3מער63 6מריגן וחו הו6לגלימה
 במגרס על וגזרו מקפסי סמו6ל ל' נח סקיוס 6מועל
 עד ו3ונריס 3ממון והסמיווהו סהחירו ל1 ועסיחילגרס
 פ6רי"ס, 5קגי סהסי3 נחסונה ע5מו ר"ח עכ"לסגירס
 ור6ב המדדכי, סהני6 הי6 הי6 עו3ד6 הך דעחיולפי
 גדוי כפיית ע"י ול6 נו3ריס 5שמוו סה5רין ר6בנס
 ועת ק~ח לייסנ 6ססר ס" הג"ל ולפי ע*וג וס~סגלל
 ק~רתי. גי ודו"ק במשויסהמום



נזהלכות "שראל קדחשתטנשרםמשנה

 חרווייסו ד6מרי יוסף ור רנס פ"6 מ' נ"ג ננמ'דהנה
 ופי' ויג6, גייח 1ל6 6ממן 6ל6 מווע6 כח3יגןל6
 6גיסת ל6 ליס לימ6 דיג6 נייח ו6י 3דין סר3ןרם3"ס

 סיי לכ6ורב ולפי"ז 3דיג6, ח3פח ל6 6מ6י לך ק6גיםד6י
 דיג6 דגייח 3מ6ן דוד6י ז"ל סג6ון ד3רי ליסכמקוס
 לח3עו יכול וברי 6ופן 3סוס לכ6ורב 6וגם 3יס סייךל6

 מו6 טפמ6 מחרי 6יגו זס ס6מת )פי 6מגסלוין

 פלי 6פילו חרווייסו ו6מרי פליגי סס ור63 6נייסבוי
 לכחו3 ר6וי דיג6 דגייחיגן ופליך פלי רם3"ס ופי'ופליך,

 וסלכה ע"כ מיו מזונק 3"1 ו6ין חמגין מוופ6טליגו

 כח3יגן גמי ויג6 וגייח ופליך פלי ו6פילו ור63כ6ניי
 ז"ל וסר"ן ז"ל, והרמ3"ס והר6"ם סרי"ף פסנןוכן
 סומע ו6יגו סר3ן סהו6 לויג6 גייח 1ל6 : ח"ל ססכח3
 ויג6 )ייח ו6י ז"ל יוגחן ר3יגו סר3 יפרם כןל3"1
 נוין לחנוע יטל ס6חה כין 6וגם 6חס 6ין ליהלימרו
 וגייחיגן ועליך עלי ו6פילו ו6מרי ור63 כ6נייוקיי"ל
 כוח3ין סלכך מיו מזומן 3"ד ס6ין וזיכגין כוח3יןדיג6
 3"ד ד6יכ6 3דוכח6 דהוי ד6פ"ג וגר6ה ר6י', ליסיסי'

 מ6וגסו( לסוגי6 יכולין 3"1 ס6ין )כיון ר3גן פלונ ל6מזומן
 גייח ל6 נעי 6י גייח 3פי ד6י דכיון כח3ו ס6מרוגיס36ל

 פ"כ ג"מ הגיזקין 3פ' ד6מרי' לב6 דמי 1ל6 סו66וגס6

 ד6מולס 6זיל ל6 דו6ר 3י ו6יכ6 דכיון 333ל 6גוריח6ין
 מסר 6י סלכך 3ע"כ ליס כייף נ~י דו6ר 3י דסחס6מיל
 ויג6 ד65יח 6מ6ן 6פיל1 כחניגן 63וגסו ויועימוועה

 ז"ג בפוסקיס כל כח3וסכי
 ססיי סוחפין נד' כ"נ סי' בומ"6 נחסו' י6יחיוכן

 ו3סו3ו הסוחפין גכסי עס יריו פל גוסע מסס6מד
 לבס ו6מר סוחפין גכסי כל וחפם 6מרח רומ ל3סומורכו
 ססוחפין סמיי3יס סמו3וח מכל ויפטרוסו עמוסימלקו
 1ל6 לסס 6סר נכל יחפום כזה יפסו )6 ו6ססג"ל
 סורם מהרי"ק ו3רי סס וה3י6 ו3ר, סוס להסימזיר
 ססי' מ6מר 6וגם מקרי 1ל6 לומר 6ין גס וכח3קי"מ
 ור"י רנס ע"6 מ' וף כגמר' כד6מריגן 3דין לחו3פייכ1ל
 )ייח דל6 למ6ן 6ל6 מוופה כח3יגן ל6 חרווייהוו6מרי
 6פילו ו6מרו ו3ריסס ור63 6ניי סר6ו כנר וה6ויג6

 וסלכס ויוופ דיג6 נייחי סווי דסס 6פ"נ ופליךפלי

 וסר6"ם הרי"ף פסק וכן יוסף ור3 ר3ס גגו ור63כ6ניי
 מווטה.3עגין

 3ו3רי 6מר פי' סכח3 הג"ל 3"3 סמ6ור לנעלרראית'
 חרווייסו ו6מרי יוסף ור3 ר3ס וז"ל, סגז'הנמ'

 פל מוועה לי כח3ו לעויס ו6מר ם63 מי פירוםוכ'

 פליו ולכחו3 6וחו למסוד להס 6ין נכך ס6גסגיפלוגי
 )ייח דל6 6למ6 ג3ר6 ססו6 13 סידטו עו פיועל

 מוופכ ל1 וכוח3ין פליו ג6מן זס סרי ה61 61"כדיג6,
 פי ועליך, פלי 6פילו חרווייהו ו6מרי ור63 36יי פיו.על
 דל6 מווע6 כל ד6מרי גסרדעי כד3רי סו6 36ייו3רי
 מודע6 ל16 ופלגי6 63וגס6 3יה יועיגן 6גן 3יהכח3

 6נ" סס סוין ס6גם 63וגם יודפיס מסעויס וכיוןבי6
 סיודפיס 6פ"ע כוחכין 6ין ל16 ו6ס 6וס כל לם6רור63
 מ3פל והגר6ה פ"כ. דיג6 גייח 1ל6 נ3ר6 ססו136

 ופליך פלי 6פילו ור63 36יי ס6מרי ומס ז"לסמ6ור

 טחנין ס6ע כיק טהחו רק לדיג6 וגייח מסוס ל6פ"
 סיכ6 סכ"ג וממיל6 לעויס ידופ 66וגם רקשופ6
 דכ6ן כיון 3כלל ור63 36יי 6פילו 6"כ יוופדה6וגם
 6מנס לעויס. ידופ ס6וגם ססרי לויג6 ד)ייח ~מר6"6

 כוחנין 6ין לויג6 ו)ייח יוופ 6וגם כ6ן 6ין ונ6מחסיכי

 סנ6ון לונרי מקוס לכ6ורה הי' זה ולפי מודט6,פליי
 סגנוריס. נםלטי סס ועייןסג"ל,
 ר6י' 6דר3ה כלל ר6י' כ6ן 6ק ספיון אמיאמנם

 מעק סס 3מלממוח סרמ3"ן סהרי מד6לסיפך,
 נזניגי ונין טל6 קסיס לד3ריס גורך ו6ין וכח3פליו
 כח3יגן 1ל6 יוסף ור3 ר3ס 6מרי ומחגח6 כניט36ין

 וז3יגי 63וגס וידעיי ג3 פל ו6ף וגייח 6מ6ןמוופ6
 ויג6 ל3י זיל )דיג6 וגייח כית )יה ו6מריגןמסוס

 6וגס6 מססו6 גפס4 ל56ולי דיכול כמ6ן ליסוסוי

 סחס ד6מריק ט36 כי ב61 6וגסין דל16לעולס
 1ל6 דו6ר ני ד6יכ6 כיון 333ל 6גוריח 6יןגקיטיגן

 כיון חרווייסו ד6מרי ור63 36יי ג3י 6מיל 6מולי6זיל
 ממגו להסמט יכול סבי' 6ע"פ זה םל 3רסוחוססו6

 ל3י גייח ל6 הלה סרגס כיון וין ל3יח סי63פד
 וכן מווט6, כח3יגן כרמס על נידו מסור ים וסרידיג6
 וטיין כרמ"6, 3סס סכח3חי וכמו ס6מרוגיס וטחגר6ה
 חסו' ועיין סס, ו3גחי3וח ונסמ"ע ס"6 ר"ס סי'מו"מ
 נז3יגי וייק6 פלונחייכו וין מן ו3ר קפ"6 סי' מ"נמ3י"ט
 מודפחו גמי לדיג6 דגייח מ6ן 6פילו לו"ס כניטין6מגס
 ומחגה וניט6 6י ומ6י מווע6 סס ס6מרו וכמומוופ6

 מיגייסו סקיל ומי 1ל16 דכיון הו6 נעלמ6 מילח6נלוי
 ולממסל מחגה 16 ניט6 למיהנ ליה למב ו6גיס ל616י

 וסמחגס סנט לחח 3דפחו סיגמור גרין סלכןמוופ6
 ופיי"ס פגש 6פי' לעגמו 6וחן מנטלח סהי6 כלומוופ6
 וד6י גיטין לפגין מיירי דהג6ת כיון סכ6 61"ככפוסקיס
 לס. ליסי3 גמר 1ל6 כיון סגט ל3טל מסגי כ"סמווע6

 נסגהוח גס ונריו 163 קס"ו ס' 3מסוי"קרראיתי

 3סס ספוסקיס כח3ו מזו ונוולה . : וז"למרוכי
 6ין 1ל3סוף כדמו"י 6סס 6וס קיוס ס6ס ז"לר"ח
 פכו"ס 3וין ול6 יסר6ל 3וין ל6 לכופו 6ין מסגהס6סה

 6מר ו3ר 16 מס נסניל עט"ס 3דיגי גמ3ס 606ך
 חנרס ל6 06 לסחירך לך געזור ל" ל1 ל1מריכולין
 ו3ר 6 שסין ס6ין כיון כפי' זו ו6ין כסר, 3נטפלוגיח
 ממהר"ס ל1 וסקסס ע"כ, ל1 מלעזור למגוע 06 כירע
 וכחנ וכפי' 6וגס הוי גמי סטונס מגיפח ו6פילוכג"ל
 כנר ד6"י וכיון חיון נ' ונ6ופן 6ופגיס ננ'לייסנ
 יומי' ל3ז 6סר וטפכס ג6מר ועליהס מורסה לססגחגס
 ומי ופסיט6 6וגס מס31 מכגיסס בי' ל6 ו6סוכו'
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 והסו3 40 05 יס4 ס% יהמ0ו מסלי  ו3ר שססס0ו6
 וכו' מ' וף דמ"0 ופרויס6 מעסה ה6י כדמוכמ6וגס
 לחח 6וחו וכוסין וסיכ6 הג"ל מגל למיוין ומ5יגועקס
 15גס הף עליו ומגזמץ סמ6יימיס נדגריס 6סף 16ממה

 מעוסס סוי גט גחגו ו6ס מע גדולס כסי' לך ו6יןה6י
 הציעח רק הוי ל6 וסחס כיון וו"ח נעונו6 וסחסרק

 ס3פלוייסן גרור סדגר סכן וכיון עסוי מקרי ל6 כה"נכעזר
 וכג"ל מעוסס נט וסוי וח"ה ע"פ נ"כ נט ליחן יוכ4ל6

 33יר6. פלויי גפלווממיל6

 קל"ד סי' 6כ"ע סרס3"6 נסס סהנ" 33"יוראיתי
 ל6ס 3על ר6וגן ס6לח הרס3"6 3חסוגחוז"ל

 6סחו ל06 6ח ר6ו3ן סינרס נססגמס סיו ל06וקרוני
 ו6מ"כ קגוע לזמן וסינרס דיגר 6לף גקגס לזס זהוג6וחו
 סקגס מלו גו מחרץ וסלפ 3וגר ומי6ן ר6ו3ןגחמרט
 זו יר6ה ומממח קגל 1ל6 עמו לכחפסר לנז3ר ססלךעד
 06 מודעה למסור 3קי הי' סל6 6ל6 (ס ר6ו3ןגירס

 מעוסס זס סנט ג"ל חסונס מעוסכ, כנט א? נטגדון
 מוועכ מסר סל6 6ע"פ 63וגסו סיודעין כלופסול
 דמילח6 מסוס זחי וסקל היכ6 6ל6 מוועס מסירחס6ין
 מוועס מסר סל6 כל ומקגי נמר וזחי 6וגס66נ3
 ויועיגן כל מוועה 61"5 סו6 כלוס ל16 ויהי3 חליוס36ל

 ו6ס זחי ליכ6 דס6 נירוסין 6יגס ונירס וחליוסג6וגסי'
 עלמו על סקי3ל וכיון א? סו6 חגין כחליוס לומרגפסך
 כמק3ל סוי זס ממון הרוימ הגט ו3גחיגח ויגרין 6לףקגס
 סגילל 6ל6 ממון כמחגס ש ס6ין הי6 ל6 ועלמ6ממון

 כדמוכמ וכסוח ס6ר וספקעח טוג6 ונריע ממקמהססו
 ע"י מיגייסו ומפטר 6ל1 ו3ריס והפקעח גסוי6גגמ'
 וסגט 0"ג כי לסדי6 והרי ע"כ, ממון מסי3 ל6סגט
 סס הרסנקן נסס סנקי סהני6 מה קסס 1ל6ססול
 לנרס 6וגסו 6יגו ננופו ס6וגסו ס6ע"פ 6וגס יסוז"ל
 לסג5ל כוי מע5מו וסו6 6מר ו3ר לעסוח 6וגסו6ל6

 6וחו כפו סל6 כיון כסי' 6יגו חה מגרס 6וגסמ6וחו
 6מר גחוגח 6למגס פי מירוסלמי ור6י' %ולי6ממס
 סס כחג וכן ע"ס וכו' לפסול 6ל6 מעסין 6יןסמו6ל
 כחתס. סריעחלעגין

 ס6גסוהו 63מו סס כחנ כ"נ חסונה נגימיןךתמשאת
 לסו3ר קלח גר6ס מקוס מכל : לסוגווש

 כדי 6ל6 6וחו מ3סו ל6 סס ססרי סו6 6וגס דל16ס6וגס
 סכפיס ועיקר גט 16 מזוגוח ליחן סגחקסר מהסע(ייס
 6ין גט ליחן סוכרמ כך דמחוך ו6ע"פ המזוגוח עלסיי
 נסניל 6ל6 סגט 3ס3יל כס6וסו סל6 מ6מר כלוסגכך

 סקגל 0קסל ומ5ד כסוח ס*ר הדין מ5ד סמיי3סמזוגוח
 סרסג'ן ד3רי סס והגי6 ז"ל 6יחיק ר' מהקר לסגיעליו
 4מר 6פסר הי' גמי ויון נני 61'כ ווו"ק וע"ססג"ל
 גר6ס 6מגס סנט, גוחן ממיל6 והו6 6ממון לי'דכסיגן
 מם מסוס ל6ו סכ6 סכפי' ועיקר כיה כלל דמידלמ

 הה ליס קגסיגן גט גוחן ס6יגו כיון וק מה"חסגחמייג

 פ4ייס עיקו וסכ6 סא, וכ"ם גירוסץ ד6יגן וגיוסמליוס
 סס וסייס פסוכק הה לגרס דתס ל5ייח ר%סל6
 וגריס ג6וחן גדין כסכקךהו דוק6 מסחנר6ומיסו
 גירוסין מס5כוח ג' סרק למ5ך מסגס ועיין וט'6מריס
 ורמ"6 קל"ו, סי' ססתו 6נן סו"ע המין ודו"ק.ס"ג
 סגי6 סס ספ"ח 6מגס הלגוס, נסס סס ונ"סס"ו

 סרמ"6 ססנין ומה וכחג ל"מ סי' יעקנ מסכגוחחסונוח
 יס וגויענו פסק כך ומחוך מולקין וסרסג"ןוסרסנ"6
 ס6ין ונמ0רמ"ס 6ליסו מכחג גס' מנו6ר 6מגסלסקל
 ומכיריס יודעיס 6גמגו 06 חלוי דסעיקר כלל ממלוקחכ6ן
 כחיר 1ל6 מעוסס נט ה"ז סקגס מ5ו 6ל6 מנרסס6ין

 וסייס מ6יר גיח 3ס' וכ"כ ע"ס ויוי' 3גיוון רקסרס3"ן
 ועוד 3ויעגד 6ף סרס3"6 ועח גנד 4?קל יס 5106"ע
 עליו 6מריס ססמו מנלי עליו נסקינל רק רמ"6 ועחונס
 סמחמרט 6ף ג"כ סיחיר מ3ו6ר 6יגו 3זס ו6ףסקגס
 נט סוי לכ"ע עליו הקגס סמו ס6מריס כל 36ל6מ"כ,
 וסגרי מולקין בר6סוגיס מגדולי רגיס ו0רימשסה
 לסיטח עוו ולעג"ד 6וגס, הוי וגפסי' 6וגס גסד3מחגס
 גגידק עכ"פ ל0 מסכמח סיכי גמעוח כפייססרמ"6
 דהוי מווה הרמ"6 ונס כלל סלונח6 60 סייך ל6דיון
 וק"נ וכג"ל לי' קגסיגן הנט דעגור כיון מעוסהגט

 גמי וכג"ל סנט גחיגח 3לי 6פילו סדין נעיקוברם,
 ק6חיג6 ומסכ6 וכן גסיס זו לחקגס 6ין4צג'ו

 6וס ו6ין קיי"ל ו6גן דס%'ל סוי הפלויין וסריעל0
 6מח סן ו' סעיף ר"ט סי' הו"מ  עיין  רסל3"למקגה
 סג"ל 3כחוגוח גופה 6כחו3ס החוס' כן סקסודכ3ר
 ל1 ו6ין מגס לק' לסע3ו יכול כ6יך ז"ל 6ליסולר3יגו

 ד0סוכר 6% דדמי וחי' דסלנ"ל מקגה 6וס ו6ין סוויץכדי
 סכח3 כיק מפרסיס ויס וכו', 6וס מחגס 5"ד ספועליס6ח
 גכסיס ל1 סיס סווה כ6ילו סוי גכסי וסיענוחיסחס
 363"מ, ועיין פוסקיס וס6ר ונמרוכי נחוס' ע"סוכוי,
 ועוד למעיין כמו3ן טעמי הגי סייכי ל6 סכ66מגס
 הרמג"ס סיטח ויווע ק35ה ל1 ס6ין ו3ר גמי סוידהכ6
 למייג 6"6 ק5וג ס6יגו ד3ו3ר כט"ז מכירה מס'פי"6
 מו"מ וסס"ך ז"ל עליו חפסו הפוטקיס ורו3 6מח סןעלמו
 לטעון יכול 6יגו לי קיס. ד6פילו ס"ל סקי"נ ס'סי'

 מפגי נו3ה 6יגו לכ"ע ממסע3די )36ל מורין מ3גילנ3וח
 ונחומיס סק"ו סס נקטה"מ ועיין ע"ס( סעולסחיקון
 וספיר ס"ל 6מרוגיס כמה 6מגס 6פריס ונניח ססונס"ח
 נת:' פי"6 ו3מל"מ ג6וגיס נדגרי ועיין לי קיס טעיןמ5י

 6פסר פוכצ(יס ס6ר דנס גר6ס סכ6 מקמ ודו"ק,מכירה
 לריעוח6 חרחי סוי דסכ6 וסטעס ז"5 לסרמג"ס ליידמווי
 ספוסקיס ופליגי ד6ף 6ג6 ו6מיג6 ק5ו3 6יגו וגסוסלג"ל
 דהוי סיכ6 מ"מ למייג מ5י דספיר ק5גה 4 ס6יןגד3ר
 להרמ3קס ל" נעדיס כ6מד ודסלג'ל קל3ס ל1 ס6יןד3ר

 כקג ס" מוקמ ועיין ע5מו למייג 6"6 וד6ידכה"ג

 כעל ה6י יייו 06 סכל ולכן כ"ל וכ6מם 4יעוח6 חרהיכוץ
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 במביו"ס דגרי דידועיז גפמיבון ע5 ת4יפ וכתנמסנן
 %י ססיל %מו על דמקגל דסיכ6 בפוסקיס ום6רז"ל
 זב גס 6מגס לסצלס, ג6 סל6 גוכר 6סילו ע5מולמיינ
 ק5גס ל1 ס6ין וגר סוי וגס כיון ועכ"ס סו6 ו"בל16
 חסיסון על וקני6 וס6י ועוו ממייכ ל6 וו6י ס6יכולי

 ועיין ודו"ק. לג"ו 616רסו רק 6ס5ויין ק6י ל6לכ6ורה
 מסי פכ"ס רמג"ס עיין ועוו קל"ו, סי' מבר6"ףתם'
 ק5ג סי' םל6 מי י"ג וגוין קגלן וערכ מ' סי'מו"ל
 ותסוי קמ"ב סי' מ"פ מסריג"ל ועיין וכו' סערגסוגר
 קגין סל' בעיטור געל ועיק ודו"ק, רג"ב סי' רגלמס

 וסכי וט' מעיקר6 לי' סוי דל6 מידי לי' דמרייסווק6
 ממסי6. מת6 ג6וגיסורו
 עיקר וכל6 כלל כתוכס ל6םה לה למב לסיטתס 5"עךלי

 וסטור בריג"ם סכתג וכמו ורגגן דסוי ס"לככתוכס
 גגעל עוו ועיין מד6וריית6 לכי ומזי סכתכיגן ו6ףוכ"י,

 םל6 כוי ל6םה כתוכס סתיקגו וסטעס ק' 6ותסעיטור
 ר' 6מר ס"כ כתוכות ועיין לסו5י6ס, כעיגיו קלסתס6
 1ל6למגס מ6תיס לכתולס כותכין סיו גר6סוגכיסווכ
 רו5ות סיו םל6 גסיס גום6ין סיו 1ל6 מזקיגין והיומגכ

 כלוס לגכות גמ65 ל6 יגרם 16 כסגמות 6מרו לכןלסגם6
 סיס6 התקיגו וכו' ירוסס סל מעות %גיעוססיורסין
 6ומר עליס כועס כססו6 ועויין נג"6 6ותהמגימה
 ותיקן סטמ כן סמעון סכ6 עו וכו' כתוכתיך 56ללכי
 סס רי"ו ותוס' רם"י ועיין לכתוכס, 6מר6ין גכסיוכל

 גספרי )ועיין תקגות ותרי 6למגס גכי וכתוכוחוכס"ק
 %סיטתס סוי סס( ומ"ם י'ו סימן כתונות כלטתמסגס
 סתקגות 6ל1 וכל כתוכהן לתקן כ"כ מז"ל סטרימולמס
 סתיקגו מ5יגו וככסגיס לסו5י6ס געיגיו קלס תס6 םל6כדי
 גט לתקן סטרות כסחס גמי ה5ריכו ומם"ה מקוסרגט
 יסי' 6סר ו6סכ 6ים סכל תקגס לחקן לסס הי'כזס
 כדעחס ס5ויין עליסס יטילו וסס 6ליהס יכו6ו קטטהלסס

 תה6 1ל6 לכו5י6 61ל1 6ל1 יוכלו ל6 וממיל6וכר5וגס
 61"כ גםלום, יכ6 מכוגו על וו:כל לכו5י6כ כעיגיוקלס
 יכ6 סמ6 מססו דמז"ל 61"ת תיקגו, למב כתוגסעיקר
 יורה ס6מת 8מגס ססיר, 6תי הק6גסערוו6טיווע םלכ"ו
 ס5ויין כרמיית כ6ל1 תקגות לתקן ר5ו ל6 דרז"לדרכו
 לססיג סים יווע ו6גי גסם, לכל הסוה תקגס עסורק
 סעגרה כורך רק כתגתי ל6 6גי וגס ה%ו ונריסעל

 כסש?'י. הסלכס על יתדותי סתמכתי כיוןגעלמ6
 מכקמו קנ"ג תסו' ז"ל סריג"ם סכתכ מב ר6יתירכבר

 דגר מכז"ל תקגו 6יך ורגגן וכתוגס כיוןל1
 קלס תס6 םל6 כוי 6מרו וסס 6סס לכתוגת כזכמועט
 קטטס כ5יס" סניסר6ל עגי 6סי' וסא לסו5י6הנעיגיו
 מועט גוגו ~ת"ס געיגיו קלס תכ6 6סתו וכיןגיגו
 סעסיריס מיורקה כ6גטי סיערתס 6תס תסוגתוכש
 ומטמוגי וסמורס כסף 516רות טוכ כל מל6יס כתיס לססביו

 דגרי טל6ות ופשבומ פגיגיס ובוג מבנליוחמסחריס

 ותכסיטיס מפ5יס ל1 יסי' 6ס 6ף 6לס % 6 6ין אמושג
 עני וסו6 פרגסוןו גס לסרוימ גקייס ו6ומגות שג61לפי
 מספיקיס ס6יגס סז6ת ס6רן גתוסגי סם6ר 6נליקר6
 שר סטימ על 16 יסגיס ס6רן ועל גמסורס ומיס 5רגלמס
 טל6י גגי על טל6י ומלגוסיכס גלילס מכסיס יוסוגכסות
 מגו%י וגס וכו' סיו כך מז"ל וכימי ימסיס כולכיסורוגס
 פממי ססי' ר"י על ס6מרו כמו 6ומגות כעלי סיומכמיס
 מן לסכי6 6מו גזוז מסתכר כיי דוו מזרע ססיי טללועל
 6גע6י כרגי יהווס ר' םל וכוורו וכו' ע5יס מגיפתסיער
 ו6גסי כתורס ועוסקין 6מו גטלית מחכסיס מממססיו

 מ6ו עו עגייס היו ככר ניסר6ל סתקגות סמתקגיסכגס"ג
 כסרוטה מתקוסת 6סס ס6יך ע5מך על ותמסוכו'
 מ6וו עו מועט וגר וסו6 סרשות ק5"ג גדיגרסים
 גתגס םל6 לסי פרוטס לתגיעת גזקקין וין גיתוגס

 ל6סס כתוכס תיקגו ז"ל ומכמיגו ססחס מןלממוי
 וכו' געגי וסיערו ל1 ס6ין מי לכיים םל6 נסוסלכען
 סיגו6ו רק כלל לתקן לכס סי' ל6 סמתקגיס ולסכרתע"ם
 מוכ6 הס 6ל1 סוכריס וו6י עליסס ס5ויין וירמו ווילג"ו
 סיעסו ע5מס על לקכל סגס יסור פתי מי וגכללוטלול6
 גכסיו ויסקיר סיתן סו6 וערי מסר וכי סיר5ו מהעמו
 רומ6 רמות 6ל6 זס 6ין סר%יס מב עמו סיעסולהס
 ססוס נא?וי ו6גן רומ ורעות סכל רק גסם6 רעות1ל6
 יסכינמ ל6 כע5מס ס"מסכגיס" ו6סיי לזס יסכיס ל66וס
 כגורל. ינ6 עליסס 6ס זהעל

 ג"ו כסס כס סרק נתקגתס יה6 מכ וגמזס גנ6רעתה
 ויגס גזר 6ת לוון מורסיס וכס 6מר 1ל6יקר6ו

 )וכ"ז ות"ס ע"ס ממם כתקגתס 6ין לעג"ו גה6גס
 כסמוך( 6י"ה גוכר וע"ז ככלל יקר6ו כ"ו גסס סס6י

 על סכתכ כססקיו תס"ד ועת לעיל סג6תי ככרוסגס
 ספק 6יזס יהיי וכ6ס תקגות לתקן סר5ס גיג"גמסר"ז
 מסגי כטילס ותקגתס הסיג ותס"ו כיג"ג מברייז לסןיסרם

 וסגע מגסיג לסס סכו6 מכ"ו כגזכר מברי"וסיסחלקו
 6גל וכל מכל הג"ל מסרי"ו לסלק ר15 ל6 וסתסע5מך
 כסוס יםלטו סגיסס החקגס גסיי יסתסקו םל6גמקוס
 כטלס לסלקו ר5ס 6מד ונעגין כית רק כמקומן 6מוכל

 לתקן סרו5יס ככ6 ק"ו םל כ"כ ק"ו והסת6סתקגס
 לר6ותס 6ל6 גסן לססתמם 6סיי רסות 6מר לג"וס6ין
 מי סקווסס כתורתגו מקוס לה 6ין כזו תקגס וו6יכלכו
 מי מימך מזה כן למזכ י6מר מזכ כן 1ל6 מש? ל6ס6יגו
 מבתס סעמיס 6לף גרע וסכ6 ועוו מקלס 6סר ו6סרךמערס
 סמויגב לכל וסכ6 מקומות לג' רק לתקן %ו ל6וסתס
 כולו כעולס לכלו6ססר

 מלי~
 קכל עכ"ס וכתס ועוד

 גססכס סתקגות עליו:ס וקנלו ססכימו טיו מבר"זםל
 מפ ל6 מקומות גם6ר ו6פ"כ עלייהו מל ועכ"פ סקסלכל
 ורוג מגין רוכ ס5ריך כתקגות כוין מק5תי' 1ל6 מיגי'ל6
 סכי 61"כ סתקגות גוין סרכס לעיל סס6רכתי וכמוכגין
 ר5ויות תקגות לתקן ר5ו 6ס 6ף 6מו קסל כ6ןו6ין

 כשם מסכים ביי ל6 6מד 6סיי 06 יכולין סיו ל6ו6סוגוח
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 ו6וונכ בסנמתס 651 נף5 א חין סעמיס 6*ש"ם
 שסיס 06ר סגנ5ב ע5 ככרוכ" ו5וומיס שמויס ט5סימז

 5וקן %ו נע5מס וסס גנוס י165 נשג במםני5יסאס"

 ימו56י נ6וגי וכ5 בקב5 מרונ ענ"פ ססגכומ שסנ5י
 נזנריסס ז6ין נמם 5רין זין 5ימ נמו"5 נק נ6לןנין
 מורמגו גנז מקגס וסוי ומנוט5 כט5 ובכ5 וכ55 כ55ממם

סקזומס.
 ים גמי מר.ל6"י ם5 סגי טעס ס6סי' 6ומר 6גיעךך

 נמקומומ נמו"ק 6מס ים6 6מר ס6סכ6ן
 סרמק 5סס 65 נ6לן גזוז ירמיק ו6מ"כמוסנומיהס

 ניגיסס קטטס ימ165 וסס 5יס מענר 16 קמתכמטמוי
 נ"ר סס ו6ין 5עסומ מס כזמ יסר56 5נ"ז 5י5ןורו5ס
 מם 6מגו סס ס5מיס 6גסיס וכו5ס ק6גסערו61טיוועם5

 5פי ריגע5 16 מג6כ 5פי ו6סמו קיזוסין סקינ5 א:יעמה
 קגין ס5יו סקינ5 5נ"ז רק 5י5ך רתס ס6יגו 6ומרמג6ו
 5רין 5ס חמין וסו6 ומרי ס5ס ומ6כ5 נקו5גו סומעו6יגו
 ו5י5ך (ס 5כ"ז 5י5ך ממוייכמ ס6יגס כיון מסיכסו6ין

 מקוס יסי' כק6גסערוו6טיוהק כ"ז רק מכירין ס6ין5מקוס
 מג6יס כ5 כ6ן ס6ין וכיון וכרומס וסכגס ורמונןרמוק

 סק6ג' פסעי ס5סס וע5 ממם ככ6 נס ז6ין ע"כס6מרגו

 מקגומ 5מקן רסומ 5גו ו6ין מס"ק רין 5פי נע(ס"יססנמי
 סס ו6ס וכרומס מר6 5ינור6 16 ור"6 רר"6 נ"ז רקנ156
 כיון סמקגס מ5ס 65 ס5יסס ז6פיי 6גי ו6ומר וכו'כמומס
 רמי 651 6מר 6זס 5י מס סס 5י מס נ% מ%ז65
 סכרי מ5ס ע5יכס עכ"פ רסמס מהכ6מי כיגנ"656גסי
 מ% 65 מקומומ כם6ר רק נמקומס וכרין כזמגעמס
 ססוט. ג5ע"ר כן נמקומס כ% מ5ס 65 הכ6 ס6"כמס
 מקוזס כד: מגסנ סגסינו כנר 6י ר6פיי 6ומר 6גידעוך

 5יזן 6מי 6י סיר5ו מר. כפי ריגס ככמיוגממייכו
 כרמ געסס ם65 כיון כ55 נמגכנס מסנמיגן ו65 5י'פטריגן
 ני' מסגמיגן ז65 כוריס כו סגכנו מגכנ כמו סויוכרין
 נמקוס )סייגו ס5כס מכט5 מגכנ ככ"מ ר6מריגןו6ף

 6ין כס5כס רפוי ס6ין כמקוס 6נ5 נירך רפוי'סכ5כס
 ום"ך ("5 מסרי"ק ועיין ("5( כר6"ם כמגכנ 6מר5י5ך
 מ"מ פוריס ס' רמ"6 ועיין נא: סכ6ריך 5"מ סי'מו"מ
 5זיזן רגר6ס ר6ף סזור נרו5 ע"י סכוגסנ מגכנרוק6
 5י' סכקיגן סגסינו רכס רנכר6 כיון כו6 ס5כסרגנז
 65 זסמ"ק ע"פ מסוכ ככ"ר גססס ר65 סכ66מגס

 רין. מגכנ6 ע"י ממוג6מפקעיגן
 ח"5 י' ס" נ"ס כ55 כמם' 5סרי6 ("5 סר6"ם כמנךכן

 סמגסנ ט"ס 6נ5 כמנ נמגסניס סרנס סב6ריך6מר
 6יסור נעגין זנם5מ6 5ש (ס ם5 ממוגו ימגו 6ין יזעמי65

 כנון סימר ככ גסנו מריגומ סכם6ר 6ע"פ 6חזנרכר
 מ65כר. עסיימ וכן וכו' 6ומו 6וכ5ין סכ6"י ר6ימר6מרכ6
 מקגמ מגסג סיין מם ממון 6נ5 נכן וכית6 וכט"כנע"פ
 ו6ף וכוי נס מסורם 6יגו כר6סוגיס חכמיס מעסוגיסו6ין
 בסו0ריס סכמכו מס 5קייס סרן זיין סרור 63ומו סי'06
 ע5יו 5סמון סר6וי מגסנ 4: 6ין סמגסנ פסט כךוע"י

 נ"ו כמכ~מ פ65 עמון 5סתי6 9ז6"6 מעק סת6מ5עגין
 עתון סוין 0סו5י6 וכריו עפרם סויין סי' ו6סוו6י"
 5סתי6 נעיגי' % 1651 נן 5וין פ סי6ס 6אסמקגס
 6מר ס6מר 6מז מריין סמעמי וכן נ"ז נססכך 656ממון
 מגסנ ש ס6ין ו6מרמי סי6סון נזיין וזן סר6סהסזיין

 6מר זור נן גסט 6סי' ס5נן ע"י ממק %ו5י6סר6וי
 כי 5כט5ו תריך סמגסנ סעומ ססט סר6סוגיס ע"סזור

 סטיפ סר6סוגס סמקגס מכמי כי ועוז ז"ת ע55ענור
 ממגס 5גרוע 651 5בוסיף 651 סמקגס ע5 5ענור ם65מרס
 סמקגכ 5סגומ גמ5ט 06 6מר":ס מעומזיס סזורומכמי
 ממ% %מיר קינון 5עמומ 5ריכין סיו נמוס' 16ננרעה
 וכ5 סיר5ו מם ימרסו ו6מ"כ סר6סוגיס סכטי5ו סמרס6מ
 עכ"5 סמקגס 5כט5 כמגסנ ניז כמ 6ין זס עמו ם65(מן

 מקגמ זכ5 עוז ס5מרמי רק סכמנמי כמו 5סרי6סרי
 ז6 כנון כ(מגיגו וממי65 ע5ס ק6מיגן נ"ז ספקר מכמממק
 וכג"נ5"ע
 ו5נו סכמנו נמם 5עי5 מסעירומי נמב 6זנר רנעעךך

 נ"ז גפסיסון ע5 5קנ65 ו6סכימו גססיסהנרעומ
 5מקן 6"6 ר.מקגס זמגמ כיה כוגמס סי' וזכ וגר6סוכו'
 וס6מס ססנע5 זיגס נמי 6מ 5טמ6 נערמס רכרו ו5כןכ5וס
 מי 6סי' זס6 סו6 נידס וז6י וז6 ש נ"ז ע5יססיקנ5ו
 5עניוס ססו5 ססו6 מי ו6סי' ססו5 16 נךונ שיומקינ5
 ונסמ"ע כ"נ ס" מו"מ עיין זמי ספיר עזיס כסגיםקינ5
 סיטנ ורו"ק ונגמינות סס בפ65ב ומיזוסי ססונם"ן
 נר מסו5ס ר' זעמ 6יכ6 5עי5 ססנ6מי ס5נ"5 נזנרוכן

 וסרמ"6 קע"ו סי' מ"מ נ"י 5י' ומיימי סכעיטורק5וגימוס
 ססמגו זנסומסיס ר"ט סי' ונסנ"ס סס נ' נסי':ני6ו
 6סי' ומקגי נמרי 6סווי תיימי בנ6ס ונבבי6 קגו)יגיכס
 סקוזס 6ממ נ6סס קסאמ מ' מ"6 סנו"י ועיין)ום5נ"5
 5כס יזון ריכ רכר ניגיסס יסי' ס6ס 5נגיס טומסמומס
 ועכמיו פ5וגי 6ומו 5יז מ"כ אם ע5 וגמגו מקרוני' 6מזפ5וגי
 5זון יכ% ו6ק ע"ס ססו6 וטוען 5מ(ור מסס 6מזרתס
 5מ(ור יכו5 'ז6יגו ססינו ובסנו"י סרנס טעגומ ועוזר"מ
 (ו 06 6מגס סכ"ג, ו5סי"( ע"ס ססו6 ויזע סקכ%כיון

 זם5נ"5 מסוס ז6י כש, נס נ5וס כועיפ 65 כוגמסס"
 ססרי סגוי נפ5ונמ6 (ס זין קגין סוי ום5כ"5זנסומפין
 מקגס 6"6 'נסומפיס זנס ס'5 רעימי' ורניססנ"6
 ו6סי' קע"ו סימן נמו"מ יוסף בנימ ססק וכןזם5נ"5
 זס"5 סרמכ"ן זעמ מיימי סרמ"6 סרי מסו5ס רניגו5רעמ
 סכ"ג 61"כ סירוימ כמס נו 5מ(ור יכו5 5סיטמור6פי'
 מ5ב 6יגגס נסכועס ו6סיי סועיפ וממי נו 5מ(וריכו5
 מזס. סרנרמי מס 5עי5ועיין
 סס ונגמינומ סק"נ ס"6 סי' מו"מ נק5וס"מ עיקעךף

 ונמומיס כ"נ ס"ק סנר"6 ונני6ור י"ו ס"קונסמ"ק
 מכריע מ5מיז ס6ין 6ף ר"ס ונם"ך קי"נ סי' ומו"מסס

 ז6קגי סמסגי זמס מרם נזנר 5רון סי65 ססוכק5וס"מ
 נסגי ר5מ מגש5 ם65 ומסוס מררכגן סו6 כירומסו6
 65 גוסיי 5וב ד6פי' נדם5נ"5 ע5מו דממיינ וביח5וין
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 ם65 וכרי 65 ס5כ"5 רכר רטוי כיון וגתמייכמסתעניר
 ס6יגו נונל סיתמיינ יתקט 65 נכוי 6"כ ולתתגעו5
 ט6ומר סכ5 י"נ ס"ק ר"ז סי' מו"מ ועיין ח"3ממויינ
 ור"מ סס ונם"ן 6סמכתות מיגי נ' סס ונרמ"6 יהיי06
 וכמו כמסצת קגין רטוי ר6ססר 6ומר 6גי ועור ז'ס"ק
 וכו' כטרי מוסכג6 רעניר ניג6י טגטו י"ר ניעיןס6מרו
 ר"ט ד6מר מו6 6עכו מ6י גי' 6מר רר"ג 5קמי'6ת6
 ועוו קגט ס5סתן נמעמו 5ס4גי תגטו ניוך 5י מגט6"ר
 יטיכג6 ר65 ק6מר מי ט6י 6עו רנ6 6"5 מיגך קגיט6
 קגין וכ5 טו6 כעעות קגין 6"כ 6"5 ק6מר נכ6י5יכ6
 וכו' ססרי ר6יכ6 ססי' מט סס כרי"ף ועיין מוזרכעעות
 סטרי 6גן וטכ6 מורט מי סס ז"5 טר6כ"רוכטסנות
 וי"5 ורו"ק טילכח6 רטכי רם"5 מסוס טוירנעסצת
 ועיין סס וכתומיס 6' ס"ק כם"ך מ' סי' מו"מועיין
 טכותנ טירום5מי נק סטכי6 מט טממ6ט ט' 6ותעיעור
 נרוך מקור ועיין ניג6י רטגי ריג6 וה6י 5מנירו מוכסער
 סי6מרו מט נכ5 ע5מס ומייט קגין סקכ5ו נסגיטס מ"נסי'

 סמיינוטו מט 5יתן רו5ס 6יגו סגחכע ועחסטססרגיס
 וכו' ק5ונ ס6יגו כוכר טקגין נסעת ע5מו סמייככ6מרו
 כסמייכו 6"כ הו6 כמט סכיגיטס טסכסוך סיורעיססמ6מר
 סח3יעס סך ער טסרסגיס סי6מרו כמט 6רעת6 טוישמס
 מו"מ מסרסר"ס ועיין כססקיו ז"5 טמסרם"ך מילקוכן
 עעגחו ק5ונ 6יגו טוס כ6מת ר6ילו ומסמע ת"ןסי'
 6יירי ק5נט 15 ים ר~ט רק הססרגיס גנר 6סי' עעגסטוי
 ככס"נ מסגי 65 סקיכ5 6ףוסרי
 נריע רטכ6 קגין 6יגו לכ"ע רטכ6 6ומר 6גי יין נקרבע4

 ממייכין קגין כסעת עכ"פ טגי נכ5 רסרי הגי)וכל
 מפורם ס6יגו מס 6יכ6 רמסרון רק ממון מיוכ סוסע5מס
 רם5נ"5 16 ק5כט נו ס6ין מסרון וסי' ע5מו ממיינכמה
 ס6ין 6מר מסרון טוי ממון כסכוס ע5מו ממייכ סו6נ"כ
 טו6 ממת מיונ סוס כ6ן 6ין סרי הכ6 6מגס הממון15
 והס קעעס 6חו תס6 ס6ס קגין ומקנל ע5מו ממיינרק

 61"כ סקגין עכסיו מקנל סו6 וע"( ממון 6וחוימיינו
 ס6ין כיון 61"כ עליסס רק כ55 הממון ע5 סקגין6ין
 65 ועליסס כ% קגין כ6ן 6ין כ55 הממון ע5 קגיןכ6ן
 ר6ף 6גי 6ומר כ"ר ק53ח מסוס ו6י ורו"ק. סקגיןמ5

 סייגו מהגי עליהס סק153 סגיסס6מרו
 3ריגי רוהע"

 3ממון ולמייכ סממת 5ממו5 ס3ירו כיון והעעסממוגות
 ר6ין כיון סגיטס סיסכימו רק 5יק סי5ט מי עליו5קכל יכ" ולכן גכסיו מפקיר כעי ו6י 3מחגה 5חגו יכולססרי
 15 סירון מי עליו 5קנ5 סרו5ט מי מם6"כ 6יסור רנרכ6ן
 רו5ס 6גי ר5אם לומר יכו5 6יגו ור6י וסיתר 6יסורריגי

 וסגע נקנלתס ח5וי 65 רסתס לכס יהי' 6מתרתורה
 קירוסין ערי עליו סיסיו קרוכיו עליו סמקנ5 מיע5מך
 רטכי לו ג6מגיס עליו סקיכ5 כיון גימ6 וכן לו כרומט16

 טכי 6מריגן 65 רכ6יסורין 6"1 עליו ס6סורין סו6נזה"כ
 סס ונסמ"ע נזה טג"5 כמו"מ ועיין ססוסקיס כתכווכן

 נ"ר גססיסון ע5 5קכ65 ו6סכימו סכתכו ומטונ6מרוניס

 65לפ6 ימיו6ט וסו טין מילי' ק ו6תי מ6ן 16וט'
 סוק ע5יבס אנל ית4 65 1ר6י זס תגת וט'יתטק
 ו6סי' 6מר 651 בהורט ררך לטון ויפרם י5מו נ"ו6ותו

 6ין 6מר מנ"ר 5למור ר65 עליטס יקנ5ו 06כסטעט
 כתקגט וכ"ם טמ5וט 5כע5 גסכע רסוט קנלטקנלתס
 5עי5. סכתכתי וכמו כ55 מ5ה ו6יגט המ5חם 5נט5רטוה
 תקפ"6 ת' הררכ"ז מחסוכח ג6מגט ערות 5ימאב'א

 מק5ת סגסכעו ססכועס קגין ע5 ם56תסכחנ
 מכס סוס עליטס יקנ5ו ם65 מסורסיס רניס רעח ע5טקס5
 5ררום י5"ו כגך יעמור ו6ס כ"ח זולח מסרם 651 רורם65

 כי זו נחסונס העלחי הגה וטו6 וכו' 5כס וילכוסי165
 6ותס ו6ס סיעור 5ה 6ין וח"ח מ5וס רנר גקר6(ס

 וכטתרט נסכועס סייכי לרעחס סנועס ססיחימסמסורסיס
 וכו' מ5וס רנר ססו6 כיון להחיר יכולין כי מוסכסהרכר
 סגסכעו לסי מלס 65 זו סנועס לרעחי כי סעליחינס
 סמכס יעמור ס6ס סגפנעו עכסיו גס ח"ת מ5וח5נע5
 גסנעו 5נתיסס וילכו י165 06 גפסך ומס %ס י165לררום
 ילכו ו6ס מ5וט ניע% ססו6 כרור וטרכר ר"ח לסמועסא

 651 נרניס ת"מ לנזות גסנעו ר"ח לסמוע 6מרלנס"כ
 לרנות תיר6 56' ר' 6ח 6מרה ס?תורה סנועחסמלה
 טמום נחג6י לרקרק סים מה 536 סס עור וכתנת"מ
 סמתגין סעכו"ס ממכמי 656 6וחו סמעגו 65 6סרהזה
 סגסכע רמי כרכריגו מללו נרור הרי ע"ם וכו' כזסחג6י
 5נע5 גסנע סוי מ6מר רק 6מר ממכס ר"ח לסמועם65

 ילמרו סמה סרק לסתגוח עכו"ס חג6י רק הוי וזססמ5וה
 ד6וריית6 נ6רמ6 למיהך ילמרו 651 חורחס יסר56 נגי6ח
 ו5למור 5מור תורס 5ימור כי י6מרו סס ו6ס יסר56מכ5
 גזרקט רמיגוח 5סו 6מיג6 למור החורכ נררך 5מיז65וחס
 נררכיו וסלכח ולרירן מלילס הן רסויוח רסתי ום"5נסס
 מתמייכ זה הרי 5נעלס 5נו ומסגה נררך והמסלךכחינ
 61"כ כחיכ נררך ונלכחך וכו' 6וחס ולמרחסנגפסו
 וכ5ל. כ55 מלס ו6יגט המ5וט גגר קכלט הוי וזוור6י
 כרי מ"מ סכח3חי כמו 3רור גלע"ר ס5ריג6 6ףדדץנד;

 כם3י5 וכי פוערגי 6תס 3כך סמחעקם י6מרס65
 עוות עוו לי 6כי6 ע"כ מעמה גע3יו מרמסס6תט
 ח"5 (רוע 63ור ר6ית6 עומר סר3ר רגליס ס5ם וע5ג6מגס
 כ6ס 06 6סי' לחורחו 6רס 3גי ו5ריכין ח"מ הו066

 ל6 טז6ת העיר 5מום5 מם גוחגין ס6יק 6מרחממם5ס
 מ6ור ר"נ ססכיס 65 כס"ג מזקס ור6י ע5יסס מעכ3מ5י

 ת"מ ים 06 ו6סי' לח"מ יסו3 סוס 65סורסגולס
 יורע 6יגו ו6ס מכמס חר3ס סופריס קג6ח כי 3עיר6מר

 מ65כתו לעסות מ5וין סעיר כגי תמיר לומר 656לססחכר
 5מהר6"י ור6יחי עכ"5 ממם פערחו סתורס עמיר סו6ו6ס

 ע5 עליו סקינ5 כרוג6 מוסרר"י 6ורות סכתכסקכ"ו-קכ"מ
 5כרו סהו6 63מרו כו לעזולי 1353 סגקע 6גסי5מוה"ר
 כהור6ח ו3מ5י5ס כגיעין ר3גות מיגי 3כ5 3הסחמסוימ5וך
 וכו' י5"ו 3רוג6 מהר"י 5רמות 135 ע5 והעלהוכ?"ג
 טיי סמטר"6 ו6ע"ס מזס יוחר מזקה סוס מטס 65מרס6ין



הלכות "שרשל ששושתשנשרםמשנר,שנ
 שס ל6 מזה יג"ו מר~ר"י סל ויותו קהסנוטגענמפולק

 כו6יח6 נוסנ יסוכ מרס 6ין סא: ומנק כיון וכוי מצףוונמ

 וכו' זרוע ס6ור כתכ מצ ונדוגו: וכחכ נוולכמודכי

 06 ככאהס סכתכ ברי עליו וסייס סנ"ל ס6"ז דכריה:כי6

 ק3ל1 סעיר כני 06 כין מלק 1ל6 כעיר 6מר ח"מים

 עליסס ק63 ל6 06 כק וקגק לר6ם בר6סק ח"מעליהס
 סתורה עסיר סו6 ו6ס מעכנ מגי ל6 ענין נכל6ל6

 לח"מ כמו מצ4ם ססני לח"מ סים 6למ6 וכו'פטרחו

 דריס רכניס סני ססיו מקומוח כככמ: ר6ינו וכןסר6סון
 כווינ6 מ,? יוחר מזרן: לש סיסי' סמענו 1ל6 6מתכעיר

 כוורמיז"6 ז"ל קלוזנער ומח?ר"י ז"נ בל1י מר.ר"ססי'
 למותי ו6ני וגו' נמליפ"6 . ומוס"ר 6ינר"6 יוסיעמח?"ר
 %וסינ מולין מוסר"י סתיר ולי רינקל מוסר"ז םלכיסיכ'
 ימיס כמכ ז"ל מוהר"ז ססי' 6ע"פ כנירענכרנ לכדיסיכס
 נ"ל סכחכחי טעמי מסני וכו' לסס סכ6חי קווסוסניס

 ויכ1ל דכר ככל למסר"6 כמו כרונ6 למהר"י מזקהסים

 לעלמו יסיכה לקכוע הן כרמ' נסי6וחו לנסונ כרונ6מוסר"י

 6ירוסין כרכח ולכרך סור6וח ולמורס ומלי15ת ניטין ליתןהן
 לכ1 יפנס 6סר 61ים כיוו יממס ל6 6וס וסוסונסו6ין

 מעמו 6ורום 6נכי כירססי6 סן כלנעס סן 6לי סמועלכלתי

 תר6ו כ6מר סנ"ל לקבלס כתכ ספרינן ווו ר' ומוס"רוכו'

 כמו ככ"ו נסי16תו לגסונ סי' כר' מוסר"י ס6לוף 06סוין

 סי' ווייל מוסר"י נ6ונינו לכון כמ"ם סי' ה6ל1ףמסר"6
 ונס מימזי מגינו ל6 ורכנן לזיל1ח6 וכו' ר6יוחוככי6

 זילוח6 נ"כ וה"ל ווייל6 מוהר"י 6ווניט לככוומסחי
 נזסרין סיו ולכן סי' כרונ6 למסר"י סמכי' דס6ככך
 לסכננדנו יסייע 1ל6 יממס םל6 סי' כר' למוסר"י ככודלנהונ

 לר"י 6פי' ע"כ מומל סמר~ר"י 6עפ"י 66ל1סמכווני'
 כס6י כדמוכמ יכול ד6ינו מודס כיס 6לזולי סכידם"ל
 וכו'. טוכ6 כרכ ו6תפקרטכמ6

 סרכס ה6ריך מכר6"י כפסקי 6יסרלין יסר6לךנשיה"ר
 יחפור ל6 פ' מחום' לוכריו ר6י' וסכי6כזס

 56ל1 וירחו סיקכע כמכירו לממות ": ח"מ כיו כמד6ין

 כסכר למיזכי כעי ומו מו וכל עיר מכר חורחולקמת

 תורס וכחר סיעור ל1 ס6ין סכר סה61 יסר6לפרנסי
 סרולס מי לכל ומופקר מונמ סרי סו6 דיח?וסכרס
 סחטיל ספרם מממת כוכר פ"פ דים מסוס ו6י כולגות
 כר' וסכר נסיס ח?סכעח ומלילה מניטין המנהימסלכים

 6נו זס פרם קינולי על טלוקי כמס וכס"נ ינס61ין6יר1סין

 כ"ה 6ותו נמזיק וס6יך לרוכן סוהר וכטורמכוסיס
 ע"ם וכו' כסס 6מר יסינ לכלתי ומחי' פרננא?לסחסיכו
 מורס ססו6 מי 06 עגמך סנע ועתס וקכ"מ קכ"וכתסו,
 רסות ל1 6ין וכדין כות סקסל כל ע"י נחקכלסור6ה

 ולסור עיר מכר תורת לקמת כמכירו 1לממות 6מר ת"מלמנוע

 ס6ין וכ"ם כ"ם תורס וין עניני מיני וכל וקידוסיןניטין
 ל6 מהס נמקוס חקנה לתקן כעולס 6וס לםוסרסות
 םל6 לעגמס סררב נטלו סמעגמס רק ומ"ג לדייןננמרו
 סתורס נדולי רכניס 6מריס כת"מ ולעזל לחקןיוכש

 ניחן ל6 ש ונר ולקום פלם יוכ6 ל6 ססס 6ק%וני
 לש: סכי6ס סכסס וע"ס סנעולס 6שן נשס6%מו
 פרנם (ב מם יוושס ו6ינן וי דרך ר6ו 1ל6 יושס%
 וכרור. פסוט וזסוויניו

 כרכח לענין סכתכ ~עס"ט( קם"ז סורם נמסרי"קךך4*'רן'
 סמתן ס6כי דמעת לענ"ד מכרעח סדעחחתניס

 יכול סכעיר סרכ ס6ק ב6ככאי' סיכלך מפגיסוסכ%
 נוטל סכעיר ססרכ מנסנ ד6ס נר6ס וו6י 6כללממות

 6ככגי' לרכ כמיני' כל ל16 ווו6י וסכלס מכמחן דכר6יה:
 ונר6ס כקכישת סס סיוסכ סרכ ד6ותו למיותי'למפסק

 ססכ6תי כמו להיפך לסוי' סכחכ ז"ל 6תס"ו פ)ינוכס6
 כמ"ם סס ס5יין ונו"מ קס"נ סי' מו"מ כמ"ם ועייןלעיל

 6מר ומר פליני ל6 נס6 דנס סו"6 ומסחפינ6 ולול6ז"ל

 הו6 ה6מר סרכ 6י למלק סים וסיינו וכו' מילח6מו6

 כ6ורמ כמרן לנור כ6 ו6ס כ6רן לנור כ6 16 6ככא6ירק

 וקווסין ניטין לענין 6פי' סנחקות כל ם ים 6ז 6רע6כל
 6ז 6ורמ ועוכר 6ככא6י רק סו6 ו6ס סתס"דכדעח

 כיון וסטעס סעיר לרכ לבפסיו כמיני' כל 1ל616מרינן
 כל ל1 ים 6"כ לסמזיקו סעיר כל על מיוכ לנורדכ6

 המזקוח כל 6 6ין 6ז 6ורמ עוכר ורך רק ו6ססמצזות

 6פסר סי' 61"כ בעיר לרכ לבפסיד 6םור ולכןהנ"ל
 כסנ6 מיירי והתס"ד נ6כסג6י מיירי דמכרי"קלומר
 ל6 ז"ל סמפרסיס 6מנס נלע"ו סי' כך פליני 1ל6לנור
 ז"ל כמ"ם ושין 6חס"ד פלינ ומכרי"ק ום"ל כןסכינו
 סמיככ כוין ז"ל המ"ם סס סכתכ וכמה ועחיוכטלה
 וריכ"ם קס"ז סורם מר~רי"ק ע"ן נמ:ר6"י מדכרידידן
 ווו"ק. סלנו ססמיכות לנו "6 מסיכןרע"6
 ל16 קנלתס ק43? מחורת 6י עליסו ק6תינ6 ממ"נךעתה

 וכמו סי6 מחוקנח %ו תקנס מטעס ו6יהי6

 זב כל וסנס כא: דכר לתקן יכולין כ"ד ד6יןסכתכתי
 ססחמכמו ו6פי' לעיקר לי נר6ס 6מנס ומילת6לרוומ6
 דמיטכ ליסני וכל וכו'... %סיסון כרעות וגכי וקכילולכחוכ
 ס6מרו ומס ממם כקכלחס 6ין כקנין סקיכלו 6ף לטנ"ומ"מ

 ו6י כ6ן 6ין וקנלה כ6ן 6ין %ם רעות נפסיהוןכרעוח
 כעית 6י נמר6, 6ימ6 כעיח ו6י סנר6 6ימ6נעית
 וסס 6סס לקדם כסכ6 לעסוח ל1 סי' ומס סכר66ימ6
 על קנין ק3לח כלחי קווסיו יסורו סל6 כהקפה עליוכ6ין
 יקכל ל6 06 יס6 ומס 6ני 6ם6ל 61"כ סנ"ל סוכריסכל
 קנין לקכל ט61 מוכרמ 61"כ קיווסין ל1 יסדרו ל6עליו
 דרז"ל ככחוכס 6"כ 61"ת נפם רעות כ6ן 6ין וכוו6יסנ"ל

 סנעסס כתוכס עיקר וכםלמ6 ס6לח כועת ל6 הכי נימ6נמי
 מעותיו לספקיר כידס היס סס כנה"נ 6נסי ע"פונחקן
 סיכתוכ עו עמס לוור ו6סרוסו עליו לקכל ירלס ל066
 6סתו עס לוור רולס הל6 יעסס מה סו6 %ל כחוכסלב

 לתליוסו כלל וומה זס ו6ין 16נם לטעון 5מ"כ יכ1לונוו6י
 כמונן. זניני וזניני'וזנין
 יסרס סנר6 קי"נ 6ס"ע י"ל נמ"ם עחןחאנב

 דמי בלמ"6 סמכי6 סעיטור סכלתלייסכ



י;לכות השראל ששחשתשנשרםושנה
 6גוס מתר דכל זניגי חניגי' 6מריגן ל6 5יקמסכופין
 מסקגח סי6 וכן מ"ז ננ"נ כר6יח6 6גסוסו חחיסו6
 כ"ם מיחה 6וגס רמחמח 6מריק 6"כ מ"נ ע"זהם"ס
 ד6פי' 6פסר 6"כ כר5ון קגיגו דכל לוקמ מם6אגרמקגי
 לפרם 6פסר סי' וכס6 רם"י ע"ם מהגי ל6 מיחה6וגס

 פלוגחח וקירם רחליוס ק' כ6וח סכחכ לסיטחורסעיטור
 סלכס פסקו ל6 וכרי"ג 6ח6י ורי וכח' 6סי ור'6מימר
 וכחכ וכו' הו6 דכחר6 כר"6 סלכה ומסיזכר6כמ6ן
 חליום 6נל וקדים ל6יחח6 דחליוס 6ל6 פליגי ל6וע"כ
 וכו' לעיל כד6יח6 קירוסי הוי ל6 לכ"ע וקדיםלנכרי
 6פסר סי' הג"ל תפי כזכ סגחלקו ור6כ"ר כרמכ"סועיין
 דריוי 6מריגן ל6 יע"ס דכקגין 6זיל רלסיטחי'לומר
 וק"ל. כ6וגס חל ת6 6חי קגין מחורח ו6סהקגין
 טעמ סס סכי מודערי נדיגי מי סי' נעיטור ר6יחישוב

 6גכ זוזי רקני) ר6נ3 למטר 6גסוסו ודוק6 ח"ל6חר
 זחי ריהיכ היכ6 סמו6ל מורה כר6מריגן ומקגי נמר6וגס
 חליוה דוק6 ור"6 6מימר פליני כי גמי 6סה גכיסלכך
 6גסוסו 6כל קכ)יגסו ו6יחח6 זוזי דיסיכ ככולסווקרים
 לדכריו טעס כ' ז") ססו6 הרי סו6 כלוס ל16 ו3קגוחס)קדם
 סטעס סיפך ומקגה נמר ולכן רכר סוס רמק3למסוס
 הח"ס רעח וליסג לדחוק ו6פסר 51"ע ז"ל הח"ססכחכ
 סכחכ ג"ו חם' חו"י ועיין לטורר. רק כ6חי 1)6כזה

 סיכ6 והר6כ"ד כרמכ"ס מחלוקח מיגי'ר6יסחמיטחי'
 וססנחו ~רוגו מיעוט על עלמו והחגלל וקירםרחליוהו
 כן סעיטור דעח סגס 3סכי6 לו סי' ולכ6ורהוסטרדוח
 ודו"ק. סר6כ"דכרעח
 םל6 סטען נ6חד לרסנ"6 ו6יחי שו ינוולה ליייןנחזור

 לםלס רו5ס 6יגו "כן ככחוכס סכחוכ מםסנין
 ר' סרכ פי 6ח גם6ל זו ם6לס כי ז"ל וכחככחוכחה
 סומעין ר6ין 6ומר ז"ל והו6 ל1 רסומעין והסיכ ז"למ6יר
 1ל6 לע"ה חיונ הגחח ל6 כן 6ומר 6חס 6ין ו6סל1
 חמיס דכרי 6ל6 6לו ו6ין כן יטעגו דכולן סגסיסעל

 ,קן ניסינרי יוסנ ,קן סוררי סככר 6טסה מה 6נלוסייס
 חרכ"ט. נחסו' ע"כ סינה 6יםעס

 ככל גסנו כנר כחנ ס"מ מה"6 פט"זיהרמב"מ
 סיכחנו סמען וססמעגו סידעגוסמקומוח

 נסטך כך כחנ ס)6 הרי כחנ ט' ונסל' וכו'נכחונס
 זו כחקגס יודע סי' 06 סמס גם6 6ל6סכחונס

 סדכר לגו סגסחפק 16 ל6ו ו6ס נוכס ג6וגיסםל
 לרק סג6וגיס כחקגח כח ס6ין סרכס כדכרמחייסכין

 ססס כחוכה חג6י כדין גחפרסה םל6 6ע"פכס
 סיולמיס נק ממון כה סגו5י6 עד הגרולכ הסגסרריןחקגח
 סי' ל6 ז"ל הרמכ"ס לרעח סנ6וגיס חקגח ס6פי'כרי
 ודו"ק. סיולמיס מן ממון לסולי6ככמ
 סיטל סר"מ דעח חז"ל חקגח על 06 עלמךרמגע

 כן לטשן סיכ1 חקגחס על סכן כל כןלטטה
 סכחנחי וכמו ס6יגס מס חקגס חקגחס סוי 606פי'
 6יוס סוי דכריס תיוס ס0ךדגי נסס סנ6חיגס

 םל6 סימום סכ6 כ"ם ל6ר1 יני6ס ס)6 סמסו ~עוחוגס
 ככר סהרי גמו6 6ימ6 כעיח ו6י 6סחו. עס לדור ל1יתגו

 6חריסס סעמרו והדור סכחכ סר6"ם כסס 3עילסכ6חי
 טעוח םל מגסג וד6י העריס וחחמו ססופריס וכחכווכו'
 סכחכו מם לקייס סרן ריין סרור כ6וחו סיי 06 ו6ףהיי

 מר6וי כתסג זם 6ין סמגסג פסט כך וע"יהסופריס
 6)6 ממק לה%י6 ר6"6 ממון סו65ח לעגין עליולסמוך
 על קגין וקיכ) כסטר סכחכ ר6ף סרי וכו' נ"רנחקגח
 טופסי ר6מריגן מעוח מתי6ק 63 6פ"ס ככר גהוג וסכיזם

 קגין וקינל וחחס רכחכ הו6 וטופסי כך הו6רסטרי
 כחוכיס כך סיטחס לפי סכחוכוח סכל כיון סכ"ג61"כ
 סרכר סעיקר כיק כלוס כקגיגו ו6ין סו6 סכי רסטריטופסי
 וסו6 ודו"ק. לעיל וכמם"כ חס"ק דין ע"פ ס63געסס
 חורס קירוסי סס רכן וס"ל קגין קינל רסטרי6טופסי
 סקר נו סגכחכ סטר רסוי עוד ו6פסר עכ"ז קגין קיכלולכן

 סקריס ררונר חכס ס6לח ג"ס סי' ר6"י חסו' ועייןמחוכו
 ס6מר עד 6וחו סכפו מומר כגט כוחנין 6יך יכוןל6
 ו5וח עומר וסל6 6גיסג6 כרל6 כוחכין ו6גו 6גירו5ה

 סקר להזכיר םל6 וחס מוחלט סקר והוי ו6גיסג66גיסג6
 כי 6ף מריג6 כן כחכיגן ניטי רככל כיון לייסכ ססודחק
 סייך ל6 ס)ו וסטעס סס6ריך מם וע"ם סטפקנ6ל1
 סי"ק ור"י י"נ ס"ק קי"נ סי' סמ"ע ועיין לעג"רסכ6
 51"ע. חו"ממ"נ
 ס) נ"ד סחס סי' 6י הג"ל כל כחנחי ססח6 עררמנה

 קודמח יר6חס טסורס כיר6ס רי )ומריכסריס
 סכחנחי מטעס כג") )חקן יכ"יס סיי ל6 ומ"מ)חכמחס
 6מת והגה חסוכיס כ"ד ככלל סס 06 לדון גכ6ועכסיו
 ורי לעיגיס יר6ס סס6רס כיון מכ"ס קמה זהררכר
 כ"ס לגו ים טל6 להלכס סגונט כמם וכםלמ6 )לככיר6ס
 סו6 רכ ני קרי וזיל ו6חרוגיס ר6סוגיס ופוסקיסס"ס
 לפס"6מגס

 ו6פיי עריס ר6חו עד פסליגן ל6 נכר6
 6מר וככר מגניד וזיגור חט6 וטוכיי פסליגן ל6 6חרכעד
 וטי 6גסיס לכס הכו ע"ה רכיגו מסה יסר6) םלרכן

 ססס לסכטיכס וידועיס מספרי ופרם"י לסכטיכסוידועיס
 יודע 6יגי כטליחו מעוטף לפגי כ6 ס6ס לכסגיכריס
 6חס 6נל הו6 הגון ו6ס סו6 סנט ומ6הרי סו6מי

 וירועיס ג6מר ולכך 6וחו נירלחס ס6חס כומכירין
 הפסט ררך ועל סס וכחכ סס רמכ"ן ועייןלסכטיכס

 כין לכתוחס וגכרח ידועה סמעלחס כלומר וידועיסוכו'
 חיל 6גסי לסיוח 5ריכין ססופטיס כי וכו'הסופטיס
 יחרו 6מר כ6סר נ5ע וסוג6י 6מח 6גסי 6לקיסויר6י
 ר6וי 6ומריס סכל סיו כי מחחלס לסופטיס ידועיס61ל1
 לומר יטל סי' ע"ה רכיגו מטס ו6ס ט"ג טופס 5כיוחזס
 תנר גענה, מם מלילס מלילס, לרה6וחו יטל סדייןכי

 כלל מוכגיס 6יגן דכפסוטס הג"ל כספרי כסהס"יפיהסחי
 עד קסס דכר סו6 דסעגין גר6ס כפסטוח מ"מוכלל
 6ריך סהדיין דיגיס 6יאמ כ6ן 56יג 6מרחי ולכןלמ6וד
 ל16 ו6ס מסס סס החג6יס 6ח ממל6ין טס ו6סלסיוח



הלכות השרשל קרחשתשנשרםטשנה18
 הך6. טמ6 פמ6 4 ח6מו ת6 מק כ%י שמדיססס
 גכ) שיסי' נריך כ' סל נ"ד י"6 ס' ז' סף מו"םעיין

 סמשן סג6ח יר06 עגוס מכמם רגריס ו' ממס6מד
 ונסי' וט' טונ סס נע4 למס כגריוח 06גח ס6מח6סנח
 נמכמח מגס ו6יגו סגת ס6יגו דיין סמעשד כלמ'

 מממויס כו4 סמו6 6ע"פ דיין לסיוח ר6וי ו6יגוסחורס
 ו6סור סג"ם גל"ח שגר ז0 0רי 6מרוח סוגוח גווים

 דיין כל למכס פעס כל סיס6ל סמך על דיין ע"סלעמור
 עור "6 לפגיו לעשר 6סור וזמג כסף כסגילסמחמגס

 סי' מו"מ ומ"ס נ"מ ועיין נו ולזלזל )כקל סמ5ום6ל6
 מס דעחס ק4ח לכל יווע וסגס מפרסיס וגס6רק"ס

 ו6ף וגזירוחימס וגפירוסיסס מז"ל נרגרי ומז6ליןסמקילק
 ט)0 מר6ם סו6 גרול מי ס%ס ממסעמיג6ר סריגריסקיג)ו
 : ח") סגסדרין מס' גפ"ר סרמ3"ססכחג

 ס6יגו מפגי 16 יודע ס6יגו מסגי ירון ר6וי ס6יגובוי
 ס3"ר ססעו 16 רסוח ל1 וגחן גלוח ר6ס וע3רסגון
 ר6וי סיס6 ער כלוס 4 נצעלח 0לסוח 6ין רסוח ל1וגחגו

 ונפי ע"כ עליו מלס קרוסס 6ין למזגמ גע"מססמקרס
 ריגין 3עלי 6וחו קג)ו ול6 מוממס ס6יגו מי כח3ססי
 גכלל ו6יגו זרוע געלי גכלל ז0 0רי רסוח סגסל6ע"פ
 וכל סעס ל6 נין ספם נין דין ריגו 6ין לפינךסדיגין
 נחסו' כי וסרינ"ס ודן מחר ר05 06 דיגין מנעלי6מד
 ס6יגו דיין ס5י3ור על ססמעמיר מז") 6מרו וכנררע"6
 יורע ס6יגו דיין מעמיר 06 וכן 6סרס גסע כ6י4סנק
 3ספרי דדרסיגן 3ל"ח עוגר אם כרי סחווס גמכמחוגקי
 סמ6 דייגין )כוסינ סממוגס ש גמספע פגיס חכירו1ל6

 יורע קרו3 גגור וכו' ריין 6וסי3גו ג6ס פלוגי 6יסח6מר
 6ח מזכס גמ65 ריין 6וסי3גו ממון סלוס פלוגי לסוןגכל
 מפגי 6)6 רסע ס0ו6 מפגי ל6 סזכ6י 6ח וממיי3סמייג
 זסנ %61י כסף 6לסי 6מרו וגסגסדרין וכו' יודעס6יגו
 אמ3 3ס3יל 61לסי כסף נסניל %6י 6סי ונ 6מו ונו'א

 ממעמירו לפרוע סק3"ס עחיר סחס ו6מריק רס"יועיין
 רסעיס ססס 6)1 וכ"ס ע"כ. קדסו גסיכ) וד'סג6מר
 סמסגיוח גפי' ז"ל סרמג"ס כח3 וכגר ר("ל גדגריוטפריס
 וכ"ס יסר6) גכלל 6יגו מסערייס ג6מד מ6שן ס6יגוסש

 ס6מרח גחסו3חי גזס ס6רכחי ו6גי מסס גכמססכופר
 לסס ס6ין 61ל1 6מרו ע"6 5' מלק פ' ו3כאסררין 6מד)רג
 ופרס"י מס"ח סמחיס חמיח 6ין ס6ומר ס63 )עו)סמלק

 ו6פי' מס"ח לח"ס מגיין )קנק רררסיגן גמררסיססכופר
 ג6ורייח6 רמיז6 ד)6 6)6 סמחיס סימיו ומ6מין מורסיס6
 "6מוגחו לגו מס מס"ח חס"מ ועוקר סו6יל סו6כופר
 סו6 נמור כופר ס)כך סו6 סכן יודע סו6 מסיכןוכי
 6פי' ו3נמ' סמי5וגיס ספריס סקור6 6ף 6ומר ר"עע"ס
 גמי ו6פיקורס קור6ין ססס במי5וגיס ספרי וכ"ס סיר6גן
 לכל סומעין ס6ין יוחר ח"מ מנזס לך 6ין דס6 גסו6יח
 גמכ ושסין סולכין וסס לעד ויסמרס סי"ו סזמןג6וגי
 ספורס כל עליסס 6גי וקור6 ס5יגור מן ופורסיסלשנמן

 יוגס * 8סרי 1ל6 סדרנ5 לן סרו ל5  מילסרננן * 6ממ שי וימדו נסו יש יסי' נוימין  וני 160במ
 דסיח6 וגס נר6סיח יש נססח מ6שגיס 6יגסומסס
 רכמס לס6פיקורסיס ומ6מיגיס עלמ6 סום סגק6לפי

 כז0 ומכופר דעח6 מס6י רמ"ל עלמ6 סוס סגיסמליוגיס

 זכר גקידוס 6ומדיס 6ג1 ולז0 לר"ס געיקר כופרסוי
 גמעסס רכופר כע"ז ס3ח ממיר6 ו)זס 3ר6סיחלמעסס
 מסונסח נועם כזם גחפסו וכמס כמס וגעוג"םגר6סיח

 עס  וכרתי זמן 6יזס )פגי כי ו6רן סמיס עלי 6גי ומעירזו
 ליסינס נלכחו סמחמ)ס מסל"ח נדרך לי וסיפר מססיחו
 3מ5י6וח ס6מין ל6 יוחר 16 ס"ז 16 ס"ו כנרוסוס
 ספיגהס ספרי פקר6 6מר רק מלי5ם וג"ס ג"םסנור6
 מ)6יס ססס )רגוח ונס סקרמוגיס 3מרס ס6סוריססר"י
 ומסס ר', 3סס לקר6 סמל 6ז ו6פיקורסוח ומיגוחכפירס
 סמיומר 6מר עכסיו וזס סומעוח סכך )6זגיס 6וילמרו,

 ס6רם6ן. גסר רעל ממסי6 3מח6ס3ר36ייס

 סו"6 מר3וחי וכ"ס ממנר6י ימסהפיג6 4אדבאמת
 מסחפק 6גי ע"י סגעסו סקירוסין 3עיקרר6פי'

 3סיג יורעין 6יגס מסן ררו3ן וסטעס ור6י קירוסין סס06
 וכ"ס געסיס עדוח 3פסולי קירוסיסן ורו3 וקידוסיןניסין
 רענדי ו6יגסו רונין סס כ6סר גיסין נדיגי %ס לסנצעסל6

 סי"ו גמסר יסר6) לגדולי זס ודגר דעגרי סו6לנרשסו
 6רוכ0 חסוי חס5"ו סי' רר3"ז ועיין סכמוחס )ע"ס1)6

 סכס כיון ועכ"פ וחלמרגו חקמגו ומסס קר6יס3דיגי
 מ6גוחיגו סק3לגו סקג)ס ררך ס5יגור מררכיפורסיס
 שסין ככולס ורו3ס גיסר6) פיר5וח ופור5יס ז")סקרוסיס
 גחפלחו מוסיף חס ממי5חו גוס) זס ו6יס 6יסכתון
 ס3סס ססוס ס5ר קרי6חו מקלר וזס חפי)חו נורעוזס

 6גוח ודרכי גזיקין 36וח 63ר3עס ו)סזיק )ילךסררכס
 ל6 ד3ריסס ומגוסלין 3ס)ין סס "כן וס3יקין ס3יחין)סס
 זס כי יוחר גר.ס לס6ריך ר5יחי 1ל6 קיימין 1)6סרירין
 מד6י יוחר ס6רכחי וכ3ר ג6מר יסר6ל סלגדולידגר
 מסס 6מד דלמ6 גגירור ד3ר כל לגרר ר5יחי כי זםוכל
 גי סריקי 3וקי ויחלס י3יגגו )6 ידיעחו ו)מוסריר6גו
 ו6ס גגיס על 36וח ל3 וססי3 ססמיס מן ר' יר6ועחס
 ע) ימולו 3רכוח 6ז סימף סזמן נ6וגי ר3רי עליססיק3לו

 יכול נמור לריק 6ין עומר חסו3ס ס3על ו3מקוסר6סס
 כלס וגיסגוס סמח ל3ור ירדו יעמדו 3מרדס וג6סלעמוד
 למרפס וסי' גדריס מז") ס6מרו כמו כ)יס 6יגסוסס

 ס5לגו. גפסגו 6ח ו6גמגו עולסולרר6ק
 עמי בת שבר על ונדכה נשבר בלב הבותבבשד
 שלי בר בבהשת התורה קרו להרמת הטצפה ד' לעבדיעבד
 הצעירשני

 הקטןסש,שח

 הטלה משרידי הישד זשב שליעזר הקדחש לשונףרבן
 תוב*ש. טשעבישמטדינה

 וט' ס5ינווק



שהלכות ח"ב התשובותמירמשנה

 לוסימן
 נ"י. ברוקלין תשי"ח עקב ג'ב"ה
 ראש עליעלו תמים, יהיו יחדיו וההבלוםהדרים
 בע"פ דחיטי מרי גאת האי רב כבוד אל וכט"סתמימים
 המפורסם בתיה כבר ליה דויו אי"א ע"ה וידי"נ ד'ידיד
 םוחרא"ל כקש"ת וכו' תורה חדרי בכל בקי ולתהלהלשם

 הקדושה. דישיבתיע ר"מ שליט"אחילנער

 6מרחי שלס נ6סנח וכ"וח כו6ויאחרשכהדר"ג
 מס ד3רי ו)מ(ק סכח3 ע))כע~ח

 3ס מ65 66"כ יגרס דל6 ס6מרו ד)3"ס 3ס"דס6מרחי
 מדעחס 36) כרמכ 3ע) כסמנרס דוק6 כייגו ד3רערוח
 ספר"מ סכח3ו וכמו ד3ר, ערוח 3)י 6פי)ו מנרס )3"סגס

 כ6מרוגיס כל וכמעע וסמכ"ס וספ"י יעק3וסיסועוח
 מי 6ח לסעוף נ)יו 3סמת י65 וכ"נ 6מריכס0גמסכיס
 דין לס3רחי 3רורס ר6י' לעג"ד סגר6ס ערכין מגמ'3י6ורי
 ג"נ ו6ח ל6 06 ד3רי כיעמדו )ר6וח 3ד3ר )דתו6מרחי
 ערי3ח 3סס ימ65 06 16 לרמק 16 )קרנסנכורס
 ונו6לי. 5ורי 3ע(ר סמ)י חסד3ר

 וכיחס גכסיו סמקדיס ע"6 כ"נ דף ערכק נמס'גרסינן
 ידור כסיגרסגס 6ומר ר"6 6סס כחו3חע)יו

 6רס3"ג 3דנר כיו65 5ריך 6יגו 6ומר י0וסע ר3י0ג6ס
 ידירגס מגרסס 3ע)ס וכיס 3כחו3חכ )6סס כער63ף

 6ח וימ(ור (ס ס) גכסיו ע) קגוגי6 יעסס סמ6סג6ס
 ו3נמ' ימ(ירגכ ס)6 ידיר כג6כ, ידור ופרס"י ע"כ6סחו
 על קגוגי6 שסס 6דס סגר 6)יע(ר ר3י קמיפלני3מ6י
 על קגוגי6 עוסס 6דס 6ין ס3ר י0וסע ור3יככקדס
 ופרס"י קמפלגי דכקדס 3ס6)0 סכ6 6)6 וכויר(סקדס
 ל1 6ומר ו6פי)ו )מכס ססקדס ע) גס6)ין 6ין ס3רר"6
 6ין 6פ"ס סו6 עעוח וסקדס גדרחי כן )דעח ל6למגס
 3סקדסו 6סחו 6ח כמנרס (כ כ)גך גדר מחירמכס

 זו קגוגי6 עוסס עכך סיחירגו מכס מו5י6 ו6יגומחמרע
 )ידור 5ריך 6יגו וככ6 ~קדס על גס6)ין ס3ר יכוסעור3י
 גדריס על מחסיל כוכ ע3יד סוי קגוגי6 מסוס ד6יסג6ס
 סמקדיס )3גימוח6( ו0חגי6 ו3נמ' )גרסס. 3עי כוס1)6
 מגרסכ כססו6 6ומר ר"6 6סס כחונח ע)יו וכיחכגכסיו
 דנרי כן סן 3ר"ס ו6ר"6 5ריך 6יגו 6ומר ר"י 0ג6כידור
 0קדס עעוח סקדס 6ומריס ס3"ס 3"0 דנרי סן סן3"ס
 רס"י ועיין ע"כ סקדס 6יגו עעוח 0קדס 6ומריסו3"ס
 סס.וחוס'

 דגמ' ליסג6 ריסעח )פוס דסג0 3ס"ד נמידוסיךכר~בו~י
 ו3"ס ד3"ס 3פלוגח6 פליגי ור"י דר"6גר6כ

 סו6 סמוחי 3פי' סחוסי כמ"ס סו6 סמ6י דמת)מידיור"6
 גר6ט סי0 סד3ריס מפסעוח וסגס כ3"0 ור"י כ3"סס"ל
 מ65 66"כ יגרס דל6 כ3"ס ס"ל גירוסק לעגין גסדר"6
 )6 דמש)ס ר"6 ס6מר מס )פי ו3פרע ד3ר ערוח3ס
 דדעח סמפורסיס ספי' ר6יחי וכן מר3ו סמע סל6 מס6מר
 לי קסס ומעחס מדס 63ור וכ"כ 3גירוסין כ3"סר"6

 סל5 סג6ס ידור כסינרסגס 6מ6י לר"6 ע5ומסקוסי6
 ל6 כנ"ס דס"ל ("ל )דעחו וכל6 לקגוגי6 דמייסימ(ירגכ
 ערוח 3ס מ65 וכי ד3ר ערוח 03 מ65 66"כ לנרסמ5י
 סועחו ממזיר ליס דכוס )כמ(יר0 6סור ונירסכד3ר
 ס6י כ% כ6ן סייך 6ין 61"כ גיעין סלכי חוס'ועיין
 וע"ג וימ(ירג0 כחו3חס )נ3וח קגוגי6 יעסכ די)מ6מסס6
 ערוח 03 מ65 66"כ ינרס ד)6 3"ס ד6מרו דכ56")
 3לי 6פי)ו מגרס לדעחס 36ל נע"כ 3מנרס רק כו6ד3ר
 יעסו דילמ6 מייסיגן ו)כן לכמזירכ מ5י וממיל6 ד3רערוח
 וחג3ס 3ר5וגס 3ערמ0 6סחו 6ח ויגרס ככקדס עלקגוגי6
 לס16ל מ5י ל6 6מר דנ6ופן כית ימזירגכ ו6מ"ככחו3ח0

 ר6יט לעג"ד חו כוחיסו דס"ל ולר"6 ל3"ס ס0קדסעל
 דנר ערוח 3)י 6פיי מנרס לדעחכ ד)3"ס 3ס"ד.3רורס
 3מידוסי. כח3חיע"כ
 ע"6 ג' דף סועכ סחוס' מד3רי (ו ר6יס ע) 0קססךכ"ג

 רסוח כוס 6י )6סחו 3כמקג6 יסמע6) ר3יד"כ
 דרני מירוסלמי קסי6 36ל 63"ד סס וכח3ו מו3כ16

 יכוסע דר' 6חי6 עעמ6 ומפרס רסוח כחס 6מריכוסע
 לפוס ח3סי6 סקדימכ 6פי' 6ומריס כלל ד3יחכ3"ס
 יגרס לנרס ר5כ יקג6 לקג6 ר5כ רסוח 6מר כו6כן
 מ65 6פי' כחס ו6מר מ3"כ עפי 0חס מיקל ר"עוכ6
 וסחס מו3ס 6מר סכי ו6פי' מנרסס כימגס ג6ס6מרח

 דר"6 ו6מר מונ0 ו6מר דר"י עליס ר"6 פליגנירוסלמי
 03 מ65 66"כ 6סחו 6ח 6דס ינרס ל6 6ומריס ד3"סכ3"ס
 סל6 יכול 6יגו לגרסכ כעוריס ד3ריס 3ס מ65 ד3רערוח
 כעוריס ד3ריס 3ס סמ65 יכול 6יגו לקיימ0 ערוט 03מ65
 6ל6 לי 6ין 3"ס מסוס חגי6 וס6 מו3ס 6מר 0ו6 כןלפוס

 פרוע דר6ס0 מסוס סיג6ח מגין ערוכ מסוססיו65ח
 3ט מ65 כי ח"ל מגין מלתוח חרועוחיס מפורמיסו5דדיס
 סל6 וכ6ן נעדיס כ6ן קיימח מג6 ר3י 6מר ד3רערוח
 ע"כ.נעדיס

 ס6מרו מכית מד6 נחיחי. )י סקסס סח1ס'ךבבדברי
 קיגוי דחלוי וכוי מירוס)מי קסי6 6נ)כחוס'

 ערוח 3ס מ65 66"כ יגרס דל6 כ3"ס ר"6 דדעח3גירוסין
 כ3"ס דר"6 כסירוס)מי ס"ל ל6 די)ן דכס"ס מסמעדנר
 דר"6 ככ"ג וממיל6 3גירוסין קיגוי נז0 (כ ח)ויד6יגו
 ולכן דנר ערוח 3לי 6פי' דמנרס וס"ל כ3"ס ס"ל)6

 סגיח( קסי6, דסירוסלמי ד6)י63 * דרק סחוס'כקסו
 ר6סס מסוס דיו65ח חגי6 וכ6 נירוס)מי ססמד6מרו
 כעוריס ד3ריס וכו' מלו5וח ו(רועוחיס מפורמין תדדיספרוע
 ליס3 6יכ6 עדיק סרי מ"מ כ3"ס דר"6 גימ6 6פי)ו6"כ
 כסמגרסם דמיירי לקגוגי6 מייסיגן דלכן ערכין דגמ'60

 06 לסמזירס מוחר וכס"ג סג"ל מכועריס ד3ריס3עעגח
 מ6י 61"כ (וגס מסוס עליו ג6סר0 דל6 3חסו3סמו(רח
 נכס"ג דמיירי 6פסר מדעחס מיירי דערכין דמחגי'ר6יס
ע"כ.

 מו6תר ר6סוגט ליט וסקס0 ו60 לותר גו6סךלענ"ד
 ויי וססיס מסמע כ3"ס ור"6 ירוסלמי3ס"ס
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 נרורס ר6י0 מכ6ן 6ני6 ו6ורנה מוכרמ 6יגופליג

 ערוח נס 6% 66"ג יגרם דל6 מ"ל ככ"ם דר"6לדנריגו
 לעג"ד ננלי נם"ם מ5יגו 1ל6 נירוםלמי מפוום דסכידנר
 צ על ופלינ מקוסנמוס

 וכ~
 ו6פמר והיכי כיויגו נדול

 סנ6חי מככר וכ"ם מפמיגן ל6 כפלוגח6 לסרכוחםל6
 מחלמיוי ור"6 כיק כן פירמו ספוסקיס דנס נם"ד6צ5
 כס6 6ירוםלמי פלינ נכלי דהם"ם מגר6ס ו6ף הו6ממ6י
 מ"מ לסמעיין מס מגר6ה וכמו כנירומין קיגוי חלוי1ל6

 נרור גר6ס ולכן ופליגי מ3יגו ל6 יגרם 1ל6 ויג6כעיקר
 מ"ל כנ"ם דר"6 סירוםלמי עס מח6יס דסננלינס6
 גמטיס ו6פריון ונר ערות נ0 מ63 6"כ 6ל6 יגרםדל6
 מגמח ועיין כם"ד נז0 טכ6 מרנגית6 לי וממכמלכ"נ
 וסחום'. סירוםלמי כוכרי הרכסקג6וח
 6פמר וסרי נ6וגו כנוד מסקמס מגיס קים"שבל

 וד6י לסמ(ירס ממוחר מכועריס כוכריסממגום

 דכרי עיקר לכ6ורס דסגס לומר ולעג"ו סי6 נדולהקומי*
 מוחריס דדנריסס וכגר6ס כי6ור 5ריכין החססירום)מי

 דל6 קר6 6י5טריך ו6מ6י 6מרו גיטין כם)סי מהריז"ל
 ליס ו0וי ליה חיפוק לקמחה למוכ הר6מון כט)סיוכל

 ניטין סחום' והני6 ל6וין נמגי עליו לענור וממגימוטחו
 מ3י לנ"ם ו6פי' גימ6 ו6י 0ונה מחמיהיס והונריסמס

 6"כ וכו' פרוע ור6מס יו63ח כגון מכועויס נונויסמגרם
 מכועריס וכריס ממוס וגירמס סיכ6 קר6 כעי וו6י60
 הר6מון כעלה יוכל דל6 קר6 6י5טריך 6מ6י מקמ0מס

 6ין לסו3י6 6פי)ו וה6 כחמוכה כממזרה לסמזירהממוחר
 סקמ0 מככר הפגיס כמר6ס ור6יחי מנחי 6וחו,כופין
 והחג6 וכ"ם 6ליכ6 חג6י וחרי וחי' הירום)מי ו)וכריכן

 וחג6 מכועריס כדכריס לנרמס יכול ו6יגו מ")דמחגי'
 ומעחס מכועריס כדנריס 6פיי )גרמה דמ5י מ")וכרייח6

 כדכריס דיו63ס ה6 מ"ל דל6 לומוק יכולג6 כעיג66י
 ירוםלמי מוכרי וגס סי6 דמוקס מיגויי6 6נלמכועריס
 חי' ב6 0ו6 סכל וכרי 1ל16 לקמ! גוכר טוו6ייס

 ז"ל. הפגיסומר6ה
 יו63ח נ"ם ממוס וחגי 606 מס יניווםלמיונלע"ר

 כעדיס קיימחיס מג6 רכי 6מר וכו' פרועור6מס
 כונריס ו6פילו דקחגי 60 קיימתיה מס ממס ספגיופי'
 עויס מים וכיון ע"כ. זס על עויס מים לגרמס יכולכ6ל1
 וכס"ג פמוט לעג"ו מטעויס דנריס על שכרח מ0י6 זסעל
 כופין ם6ין ו6ף לגרמ0 מ5וס ד6ז כיון 5קגוגי6 מיימיקא

 6יכ6 מ5וס מ"מ רו3ס 6יגו 6ס כרמו כעל לגרמס6וחו
 כחונוח ונר6"ם קט"ו מי' 6ס"ז נם"ע ועיין סיגי6גסעליו
 מקרי רמע מגי06 6יגו ם6ס מכחנ מס וכמרדגי ע"6דף
 ממ5וס נמקוס לקגוגי6 מיימיגן ל6 וד6י 3נרמס ממ3וסוכיון
 דח על לענור חר5ס ד6מחו 5ן ליכמ? דמ6ן ועוד ערמסעליו

 גמ(קיגן ל6 ו6מ6י וכו' פרוע נר6מס ל65ח עדיסנפגי
 ע"נ ס' דף מכוח ננמ' ם6מרו וכעין ~מרוח נמזקח6וחה
 לם"י ועיין סומזקו מי ימר56 כל סומצץ: סי6ע"נ
 ע"6 קט"ז נ"מ וחום' ע"נ מ"ו מנועות תום' ועייןמס

 ו6מזוקי כס6 60ריך י"ג מ"ק ק5"נ מי' מו"מ סם"ךנס
 מ"ג וף נאמ נר6"ם ג"ע ממזקיגן ל6 נרמיעי6יגסי
 סקיז. ל"מ מי' 6ס"ע ומ"מ ע"נ ל"1 וף כחוכוחוגמ'
 חממע 1ל6 ל0 מוקמיגן כמרוח נמזקח והכ"ג י"ל61"כ
 לטסוח נמניל עויס נפגי יהוויח וח ע) לטנורל1

קגוגי6.
 מסרי חקמה ל6 הכי 3ל16 לכ6ורה סגי ימפשיברא

 כחונחס הפמיוס וח ע) העוכריס 6ל1ככל
 קגוגי6 ויעמו גימ6 6י 6פילו 61"כ כחוכס כליויו65ח
 כחוכס כלי כה"נ ויו63ח כיון נ4? כלוס סועילו ל6מ"מ
 ד6ין כחוכחס לגכוח ל0 יחן ל6 ססקום ל1 חמכיס6פילו
 יו63וח ד6לו ס6מרון 4? חירון על וסג5 כל3 כחוכסל0
 מק)ויזעגכורג מרן 6ומו"ר כ"ק לי סעיר ככחונסםל6

 לסו 6יכעי ע"6 כ"ס וף מוטה כנמ' מהריםליט"6
 להפמיוס ל6 16 החר6ס 3ריכס וח על עוכרח6י

 לספמידס סחר6ס ונעי פסקו דספוסקיס וכגר6סכחוכחס
 סג"ל קט"ו מי' 6ה"ע נם"ע נ"כ מפסקו וכמוכחוכחס
 6וחס סחרם 1ל6 דח על כמעוכרח מיירי דמחגי' 6פמר61"ג

 6ף סי6 כנמל קמס וקומי' כחונחס וגוכה כחוכחסלספמיו
 סחר6ס נעי 1ל6 דם"ל פוסקי' כמס לן 6יח וכוי ~מרמים
 סגסו' נמס כג"ל 6ס"ע מ"מ ועיין כחוכחס מחפמידכוי

 וכ"נ וכגה"ג 0כ"ם וכ"ד סמ"נ וכ"ג ט"ז נם"ק6לפמי
 לפי ק3ח לימכ ים 61"כ מס. ו"מ וטיין מוטס רם"יועח

 מרן קדמו דנרי ל1ל6 סעיון ל6מר 6נל עכ"פמיטחייסו
 לכ"ד כמנ6 ווו6י לים3 ים ז0 גס לעג"ד מ)יט"66ומו"ר
 1ל6 כחוכחס מחפמיד כוי ~חרוחס ל1 מ3וין 30"דלגרמס
 מיירי דערכין דמחגי' גוקיס 6י 6דרכס 61"כ ~קוםחפמיד
 חפמיד םל6 6וחס סחרו 1ל6 וח על ועונרחנכס"ג
 ממגס סג6ס דידור לומר לר"6 ליס למסכחונחה
 גרומחו ל0מזיר מ5וס מים מס עולמיח להמזירסםל6
 סו"ל ממגס טונס ע3ס ו0ל6 מרמעחס( חמוכ 6ס)סייגו
 יחר0 כמיגרמגה 6ומר ר"6 )מימר הו"ל וסכי)ומר
 יל6ומוה 0ג6ס )0ויו ליס ולמס כחוכח0 מחפמיוכס
 דככס"ג ככס"ג מיירי ל6 דסממגס 6"1 לסמ(ירסעליו
 וכג"5. לכ"ע ערמס סוי ד%וה כיק לקגוגי6 מיימיגןל6
 ומו"ת רע"כ מי' וחס"ד קי"ד מי' רע"6 חם'ועיין

 י"ג. מי' פוואהמוסר"ס
 מ"ס דף גיטין נגמ' ו6מרו מה6 כ"ג מסקמסומה

 ל6 רע מס ממוס 6מחו 6ח המו3י6 מסכממגס
 נדר כל 6ומר יסודס רכי ימ(יר )6 גדר ממוסימ(יר
 ימדר רניס נו ידסצ וםל6 ימדר ל6 רכיס נומידסצ
 ום6יגו ימזיר 65 מכס מקירח ם5ריך גדר כל 6ומרר"מ
 מפני 6ל6 ז0 6סרו ל6 6ר"6 ימזיר מכס מקירת5ריך
 לסמזיר מכס מקירח ם3ריך זס 6סוו ל6 ופרם"יזס
 דר"6 גימ6 ו6י וכו' 5ריך ם6יגו זס ממגי6ל6
 דנר ערוח נס ש6 66"ג מגרם מ5י ד65 כנ"םס"ל
 ערוח סוס ל6 כס"ג 60 גדר ממוס מו3י06 ס6יך6"כ
 ננומוו יסה טשו ~נת ציתי 65 ש שמי6 סנס עשג.דכר
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ש ו' 1ל6 6ש ו' נו6 שנ6ככע %  נכחוטח גס ניוו 
 וט' 6לעד ר' נ6 ר~מ נ6 ל"ק ונ6 6מר ע"נ ע"ווף
 רכי 6מר וכו' גדר מסוס 6סחו נש5י6 וחגן ני6ע6י

 ונרסי וכו' 5ריך ס6יגו מסגי 6ל6 5ריך 6סלו ל66לס~ל
 נג"ל ממסגנ כ4ס קסי6 ל6 ומעחנ 46הר רכיגמי

 עאימין ו6ין מילח6 6מר רכנ גכר6 6כל לר"6מר"6
 6ליס~ל רכי וגרסי' נג"ל גיטין 3מסגיוח ומ65חי6וחו
 נ6 מסוס 6י 6כל כ"ג טוגח נינ ז0 ע5 כוו6יכיו"ו
 6לעזר ר' נו6 נ6מיחיח ננירס6 דגר6נ חכקס %עדיין
 וכחרוויינו כס"ס מקומוח ככ' דגרסי' וכמו 6ליעזל651

6,ליגן.
 מגמ' נעיר סליט"6 וויים מוסו"ס כרס"ג ירידיןךןבח

 6ח נמדיר כחג6י לימ6 ע"6 ג"ג דףכחוכוח
 כחוכחנ לנ וגוחן סודנ 6ומר 6ליעזר לכי וגס3יח6סחו
 וסרס"י סורכ ו6יגו כחוכחנ לכ גוחן 6ומר ינוסערכי

 ססופו ו6ע"פ פורס ל1 מליסגוח 6סחו 6חנמדיר
 רכי דסו6 מפורס נכ6 וסגכ ע"ג גדר מממחלגרסס
 סכי ו6פילו ינוסע ררכי סלוגחיס כר רסו66ליעזר
 רכר ערוח 3ס מ65 ל6 ו6פילו מגרס גרר דמסוסס"ל
 מירי קסס ל6 מכ6ן דנס 6מרחי ריסט6 ולסוס51"ע

 מסיק סס ננמ' וכרי לדנוי ר6יי 6פסר עורו6דרנס
 יסוסע רכי כס6מר סומכוס 6ח ס6לחי עגן רכ6מר
 גסכיח ול3סוף כססרירס פורנ ו6יגו כחוכחס לנגוחן
 וגר6ין סמעחי ל6 לי ו6מר סדירנ ול3סוף גסכיח16

 כמ6י סכ6 ל6 וכו' גס3יח ולכסוף ססרירנרכריס
 6ליסהר ר3י סו6 ל0 וקייס 6יסי סגררנ כנוןעסקיגן
 כי6 ס3ר יכוסע ור3י סיגיס נין %6ע גוחן נו6סכר
 קסס ל6 סגוי6 לס6י וסגס ע"כ סיגיס 3ין 356עגחגס
 מרו5ס סי6 61"כ סי6 דכסגררר. מיירי רסכ6מידי
 גנרסס יכול ור6י וכס"ג מרעחס ל0 ונונ נטלקנל
 ככרי"ג גס מרמוקי 6רר3ס 61"כ ר3ר ערוח כלי6פילו
 מנרס מ5י ל6 6מר ר63ופן 6פסר 3ס גררסססי6
 3זס סמקסס ס3רח סיח0 מ6י ר6"כ 6יגו אס כ6מח6כ)
 ומסמע 6יסו ר6דרס לעולס 6ל6 רמסיק סס כמסקג6נס
 סס, ויס"ס סרס3"6 מידוסי ועיין סגוי6 3ס6י 3ורהזר
 ספי' כמו רל6 ולפרס כנמ' כרכרי לרמוק סיסו6ף
 גרר מממח לנרס ססופו ו6ע"פ פודנ ספי' ז"לרס"י

 מ"מ גרר מממח לגרסס 6"6 רלר"6 6פסרר63מח
 מנרס. גמי גרר מממח רור6י 6מח זס6ין

 סיטחו לפי סליט"6 מק 6ומו"ר לי' סעיר מזווגרולה
 כרף נופייסו לכ"ס מפורסח ממסנר. לנקסוחסי"ל

 6ומריס 3"ס סמטס מחסמיס 6סחו 6ח סמריר ע"כמ"6
 6ומריס 3"ס ופרס"י 6מר ס3ח 6ומריס 3"ס ס3חוחסחי
 יו5י6 יוחר ו6ס חמחין ס3חוח כי סרירס 06 ס3חוחסחי
 מו5י6יס רל3"ס מפורסח מסגס כרי ע"כ כחוכסויחן
 3רור. וזס רגר ערוח 3ס מ65 ל6 6פי' גרר ע"יכגט
 כל6 כגרר ל3"ס מו5י6ין למס כעי טעמ6 כ6מח6כל

 ששש 6פחו 6ח נמויו ווו6י 4מר י~פע"ו ונו.עווח
 ר6כערכ מטוס לגוסנ ממויינ חמוי ו0פעס לנ"ס6פי4
 לנ"ס 6פי' 4וסס ו%ונ יפ על מעונרת גלע 1ל6עליו
 עג"ם רכאןס מר.חס סו6 וכ"ס נג"5 נירוסלמיכועח
 עליו 6סורנ 6יגס רמדיג6 6וחו כוסין 6ין כעי ל66י
 ס6סורנ עליו כערונ לנ ונונ עליו 6סורנ נכ66כל
 ומ54כ ונרוסנ לכנ"ג 6למגס כעו ונונ כנג6נ4

 ני6 רכ6יסור6 כיון לגרס רממוייג ג"ס דמורילכנ"ד
 ס6כערנ ר6סנ גיטין סלסי קרכן כסיורי נפ6חי וכןעליו
 6"כ ע"ס ערונ כמו רנוי לכ"ס 6סילו לגרסס עוחרל1
 ר"6 ווו6י ככ"ס 6חי ל6 רר"6 סוגיוח מבגי קסי6ל6

 6סילו רמו5י6 מודי כ"ס 6פילו כגור 6כל 6חיככ"ס
 נרסיגן 6י 6פילו גמי 4מר יס ומעחנ דגר ערוחגלי

 6סי)ו רכגרר לרירן חקסנ ל6 גמי 6ליסהר ר'כניטין
 66"כ ינרס ר)6 3"ס ר6מרו רס6 ל1מר גלע"רערךש מוריס.כ"ס

 רו5ס כסנו6 6ל6 6מרו ל6 רגר ערוח כסנפ6
 נחורס עליו 6סלס 6ז כרמס 3על 6סחו 6חלגרס
 ר6גן ניכי 6כל ר3ר ערוח כס מ65 06 כי לנרססל6
 וכנון רכר ערוח כלי לטוכחס לגרס ליסכייפיגן
 קג"ד סי' 6כ"ע וכס"ע ע"ז רף כחוכוח דמחגיינגי

 רכוסין 6ל1 3כל רכופין 3כס"ג לג"נ כ"ס מוריסור6י
 ומעחס כע"כ 6סחו 6ח נמגרס ככלל זנ ו6יןלנו5י6
 כייפיגן ס6גן סייגו יו5י6 6סחו 6ח דסמריר כיוןכגרריס
 סו6 גמי גרר מממח נמנרס 61"כ לטו3חס לנו5י6לינ
 לכו5י6 ליס כייפיגן 6גן ססרי לרעחס סמגרסככלל

 סו6 גרר ע"י נט כל 61"כ אס על מסכמח וני6לטוכחס
 סו6 לרעחס רור6י סי6 רגררס סיכי מיכעי6 1ל6לרעחס
 עליו ס6סורס עכסיו מ"מ רסרירס סיכי 6פילו6ל6
 לרעחס גט ככל) וסי6 לטו3חס )סו5י6נ )יס כייפיגן6גן
 מזס למרין גמ65גו 61"כ גפל6ס גקורס לפע"רחו

 יו5י6 6סחו 6ח רסמריר דמורס לכ"ס מרמזיגןר6רר3ס
 ר3ר ערוח ר3עי רס6 גמי רס"ל ע"כ כחו3סויחן
 6פילו לנרס מ5י )רעחס 36) ע"כ כסמנרסס רוק6סיינו
 כייפיגן 6סחו 6ח סמריר ולכן ד3ר ערוח כנ מ65 ל6כי
 לסעמיס )י ו6ין ככך. רו5כ רסי6 כיון לסו5י6ליס
 ז1 ו3ס3ר6 כס"ר. גכון )עג"ר סו6 36ל 3קולמוסיוחר
 כס"ר. קושוח כמס לייס3יס

 דילפינן ל3"ס סעיר טור סליט"6 6דמו"י מרןוכ"ק
 ומסמע ד3ר ערוח 3ס דמ65 מקר6 סנטעיג;ר

 רכר ערוח 3ס מ65 כי 6ל6 6מר נט ליכ6דמס"ח
 דמסגי )3"ס לסו מג6 6"כ סו6 סכי סנט עיקרועכ"פ
 ססכימו כססגיסס וסייגו ר3ר ערוח כ6ן 3ס6ין 3כללנט

 ד3ר כערוח 6ל6 פוטר רנט 6מרס ל6 סחורסרדילמ6
 גר6נ ולעג"ר רמסגי. 3ר5ון לגט רמז מ5יגווסיכן
 סר5כ 63מר מלו3לין מסר"מ קוסיח ירועדסנס
 63ככחו לי3ס חיפול סל6 למיחחו סמוך 6סחו 6חלנרס



הלכות ח"ב חתשבהזמירמשנה8צ
 נם וכי טסגי מ6סנם וגם 0צ*ל םס וסקמכ6ות0
 ונכדי6 6י% סג6ס קנח פכ"ם סו6 8קר6וגשהק
 לג: דג0ריק ז"ל סמסר-מ חת"רן ומכ6ס חור60מום
 נ06נס מש מס ליני6ס סיס 0קים וסיחסמוי65כ
 וע"ז מ6סנס פרם %י סגירומין דסו6 יני6ססכא
 ס6מרוניס סנשו תן לממ05 סיקם ד6ין כ0יקםמועיל
 נמקוס כג"ל מכרמ"ל גנץסיח כ6רכחי נס"ד 6ניוגס
 נם דניעיל כזם נצדי גמי דג"ם גלעשד ומטחס6מר.

 מועע וע"ז וכיחס מוש6ס גמי ל0 וג0ויס06ככ
 פהםמ  ושי 6נ"כ נש ט4גי 1ל6 %ו גס0כינה
  המכי נע"כ כממגהממ 5ל4  פליגי ול4  ולועתממ04צמ
 וסיחס וע6כ סל זם נסיקס מעקין 6וחס גסוי דלמסעדיף
 וממיל6 כז0 פ4נח6 נפירוס %יגו סל6 מכ6נ"ס
 כגלע"ד. לדעחס פרס דמ5י לנ"ס גסמניגו

 גיסי! ס%י סירוסלמי מדגרי סו6 לי דקסכ מסבםשם
 יוכל דל6 6י5סריך ד6מ6י סג"ל כחוס'סני6ס

 סוסחו ליס דכוי ליס חיפוק לקמחס לסוג סר6סוןגעלכ
 ד%י גימ6 ד6י וקסס ל6וי גסגי עליו לענורומסגי
 כעי כ6 קר6 ליס למכ מקסכ מ6י 6כחי מדעחכפרס
 ו6מרס לכמזירס ורונ0 מיעחס דנירסס סיכי קר6ליס
 לדכריגו, נאתירס לכ6ורכ וזכ לקחחכ חסוג ל6מורס
 דיכ 6מרחי לכ6ורס וסגכ רסג"6 ועיי! ז"לסמסרסיס כי כמעט סכקסו מ65חי 0ממירוסלמי זו קוסי6וכצס
 דסס"ס וסירוסלמי ככלי סס"ס ג6מח פליגי דכס46מר
 כסגי לענור לכ מוקיס 1ל6 ונירס כעכר ככ מוקיסדילן
 דכחיר6 כ6ופגיס 5נרס 6פסר דג6מח דס"לל6וין
 מוקי ג6 ולכן לגרס כמ5י6וח לכ"ס 6פי' ע"ג61"כ
 מנרס דל6 ס"ל לירוסלמי 6נל ל6וין נסגי עליולעגור
 ל6וקיס דמיק ולכן דכר ערוח כס מ65 66"כלעולס
 לכירוסלמי חקסכ 6"כ 6נל ל6וע גסגי עליולעגור
 מגדר וכן לגרס דכמ5י6וח לעע ססנ6חי מסגיוחמכגי
 נופס כירוסלמי דכרי נס סכחוח, לכי יו5י6דלג"ס
 מוחר דלכ"ס דס"ל לעיל ססכ6חי וכמו לכ6ורכסוחריס
 מוחר גחסוכס מזרו 6י 61ל1 מכועריס כדנריסלנרס

 סלוס נס נווג6 נככ6י קר6 מוקי ל6 ו6מ6י%מזירס

 %קסוח ססרגכ קי"ט סי' 6ס"ז סלמכ גמכמחר6יחי

 מדעחס. נסנרסס מוקי ל6 6מ5ף סג") ירוס)מי6דגרי

 ד6פי4 סירוסלמי דכרי ליסג נדעחי עלכ לכ6ורסוהנה
 גר6ס מ"מ לגרס מ5י דמדעחכ דס"ללכ"ס

 כס מ65 66"כ כמסלמ וסגוי גכון 6יגו ר6סוגכדג6סחו
 מכפוסקיס כמכ לג"ס ד6פילו סו6 וכ"ס דגרערוח
 ערוח נכ 6% 66"ג ינרס ל6 ר6סוגכ ד6סחוס"ל
 קי"ס ס" 6ס"ז גס"ע סילכח6 ס6יפסק6 וכמודכר
 66"כ גע"כ ינרס ל6 לעעס דס"ל לנ"ס כ"ס 6"כס"ג
 דל6 לכ"ס מודס ר6סוגכ כ6סחו וד6י דכר ערוח ככמ65
 וכצכ דנר ערוח נס מ65 66"כ מדעחכ 6פי'יוני6
 מיירי וע' וגעלכ 6סס 6יס יקמ דכי סקר6פסעוח

ה %צ %ששנ6שו  עהח ששס גופמ כסגוםס 
 הישנמ 4מתו פרם 4ע 4חר  ונ4שןונו

 פ0אר 4אכ רנר מרחש נמ וכסש4 ה%מהממ נ4מתומיירי רססהי וניי
 4מר כהשמן נע% ענל ר% נ4ז? ל"ל מיהוסלמינצ(ממ
  ומ45 6סורס  ו0ף לש תשתן וגו' 4שועמ פונסלממ
 לשוי 3סיי עליו  לצ3הר חיםני ונר סוותנמ

 מישע נע% וקהת 4%4 מתיס סנתנמ ב"כלויק י ת(%
 %3יות וים מורמ  מירוסלמי  גס נ4הת רי% לפוע34ל

 נפג"י ר6יחי 3% מועתמ סניהם וכמו  גרומסולסמדר
 לדעתו טוגחי כי וסממחי כג"ל נקוסיח ש ככמןסת"
כרמכ.
 0נשס דלדעח מדס דנר סכע% יעקנ נימהעחררשיתי

 זוממיו סעויס וגעפו גירס 6ס לננפרע גסלגם
 ש כגר עליו סנ(סכ סלמכ גמכנהש גס רג 5"עודגריו
 5"ע תאח 5"ע לכ6ולס סג"ל גיסין כרסג"6מוגרי
 ססקמס סג"ל גיעין סס כגי6ור סיף מכר"ס גמידוסישד

 סס סלמכ גמסק ועיק סירוסלמי לדכמן לכבןמגרוסס
 ור~נץ5ריס לק5ר עה 6נל דגריס 6ריכוח נש ליויס

 סועס קג6וח גנצמח ר6יחי סוג וגו' יגרכך6ומריס
 חרומוח סירוסלמי דגרי לסרס ססגי6 סג"ל ג'דף
 ר' דחגיגן 6ליסתר רגי ר"6 "6 סס דק6מר ס"6ס"מ

 דסירוסלמי מגאר סס וכפ"מ ע"ס כו' מיד 6וסר6ליעזר
 6יגגו כחרוממ מיד ד6וסר דגיסין גמחגי' דר"6סוגר
 ינרס ל6 דלר"6 כיון וחמכ 6ליסתל רגי רק 6לעזרר'

 סכי גל16 וצחס וכיון תוי 6% 66"כ 6סחו 6ח6דס
 מסוס גירוסין קודס ו6פי4 נחרומכ ל6טל 6סורססי6
 סייע וכו' ינרס דל6 דכ6 גימ6 ג6מח 6מגסזוגס
 ספר"מ וכמ"ס לגרסכ יכ" ספיר מדעחכ 6נלגע"כ
 כועח ליס דססיט6 גמי סרי ע"כ קי"ס סי'6ס"ז
 חמיסחו גגוף ג6מח 6נל גסירוסלמי מוכרמ וסכןספל"0
 נל16 דלר"6 סכחנ מכ סקדוסיס דגריו לסכין זכיחיל6

 מסוס גירוסין קודס ו6פי4 גחרומס ל6כול 6סורסככי
 ו6סיפ מכועריס, גדכריס כסמנרסכ 6פסר דמריזוגס
 6חי 6כחי 6נל לנרס 6סור גמי דמדעחס גימ66י
 ו%גס כסמנרס0 מיד כחרוממ ד6וסר ר"6 דגריספיר
 ממעין ו6סייס למועד. מזון עוד 61י"0 51"ע,זוגס

 סטרימי על לי ויס5ה שלס ו6סנח נ6סנסספחימס
 סי6. חורכ כי 46 כדגריסלכ"ג

 ובקר ערב יום בכל שמים, לרחמי המצפהכ"ר
 שמו, נפלי בר בביושת ההורה קרן ולהרמתוצהרים,

 הצעיר משתי טובה והתימה כתיבהבברבת
 הקטומנשוח

 לזסימן

 יושב הושב הרה"ג חביבי ורב ידידי שויביכבוד
 ישקב שומהשל מוהשר כש"ת וכה תורה שלבישיבה



סנהלכות ח"ב התשובהזמיורמשנה

 בפשרהם הקהלות דששודת דב שליטץשרופוש8יין
 מצהם. ששייתבעמח*ס

 מסס וסחעגגחי סעףיס סשהו ק~חיאתרשסת"ה
 גסס סר6יחי דגריס גמיעוס רגשנג

 סיקריס נדגריו סעיעחי 65וח ולק ססג6י ססכסכפי
 סדלסו חו6ר יפח גטנין ח65 גס' סר6יחי כממ כ6ן56יג
 סרע י3ר גגגד 656 חורס דגרס 65 65סס 5ך לקחחרז"5
 5פרס 5כח"ס 15 וסקסס וט' מחירס סקג"ס 6יןס6ס

 מס 5פי וכחנ סחסק, סרי5ח לחורס סחירס 6סרכססומו
 651 סיס 65 ומורס סורר נן ע"6 נסגסדרקס6מרו
 עחיד "6 ס" 65 י"5 חו6ר יפת געגין גס כן 5סיוחעחיד
 6יגו 6ופן גסוס גי סכר הקכ5 דרוס מסוס רק5סיוח
 ס5מס עדס כ156 5נ6 גיו65 6סר סדעח ע5מסקכ5
 סכי 5ימ6 5מרייסו 5ים גיח6 "6 כ156. 6גסיסימ165
 חו6ר יפח 6סח מסגין מקומוח גכמס מפורס סס"ססכרי
 וחמר חו6ר יפח גגי וכו5ס 5דוד 4 ססיו י5דיס מ6וחוח'

 5ע3מס. רגיס ועודחוכיח
 ותודה דמיטב ומילי טוב בכל המבדכו עחידידו

 היקדים ספריו עבודדבה
 הקטומנ,פה

 לחםימן

בני
 חו*ב ה"ח טשנ שייש הםפושר הרה"נ ידמץ

 רובינו8טיין יעקב שוטושל הרב טוה"ר כש*תטובש
 בפטרהם. הקהלות דשנודת דבשליט*ש

 מעטי 5ר6וח וסמחחי סגיח מגחנו קנ5חישהףשת"ה
 סוג. רק וגסננע ד' יחן כן56געוחיו

 למרייסו לי' וגימ6 דגוח גח"כ כחג 6סר 5סערחיוכגונע
 די5ר 5יח6 מסוס זס ס6ין סי' דכווגחו וכחכ סכי5ומר
 דימס דסס גספרו סכחג ממס 3עג"ד סס סוגיס 6לסדגריס
 וד46 וס6 לסיוח עחיד ול6 סי' סל6 ומורס סורר 5גן6וחו
 סמ"ו סכחנ ונמס מקומוח מכמס סרינ6חי וכמוסיחס
 ס5דק וד6י מסיח6 מ5כ6 כדוד די3ר 5יח6 3זס ססי'4מר
 סחורס סכגר כית גס6ס דוד 6נ5 כן, 5ומר וח5י5ס6חו

 5מס מעס 6עיקר דלסו רגוחיגו סדלסו וסמעס 5כ5סחירס
 65. ס6ס 5פעמיס 6גסיס גיגיכס יסיס ס6ס סחורססחירס

 וסי' ס6מר מי 5סגי וידוע וג5וי נ6יסור יס6ויחירס
 כגר סחורס ססחירס 651חר ג6לו 6גסיס סיסיוסע"ס
 ג3ו5וח. מסוס ידועיס, סנסחריס ודגרי לדוד גסמוחר

 וסגס סגסדרין גגמן וג6מס סעכו"ס, גין ד6חשסקדוסיס
 יסח סגוס6 כ5 סמוכיס דרסח ל6 מדוע 5גנדו סערכיחוסי
 יגסר. סמוכ וד' נסיחר ססי' ו6ף וכו'חו6ר

 בברכת טוב רק לשםצע המצפה שה ידידו בזהוהנני
התודה

 הקטובשש8ח

 לםםימן

 שתים מטשלת ממשל העוז שץ שוא ששדא
 ופריוצש חסקהש גברש סהור עחט בשן הרבנים דבהה*ש
 ימלל מי שבון "שרשל נר פ"ה הגולה מאוד וצדיקעבו
 הזתן מוה"ר כקש*ת ה"ה וכ' להלל עליו נומריםשין

 שונג(טץן במדינה בצדשפעסט דקזק רשב"ד מלפניםשצטייף
 )וצלה"ה4 בטנ*ש עד היץ נ*י ירשים שדת דקהל דבבעת

 נ6חי וכי6וח כר6וי 1עש ינס נ6סנסאחרשכת"ה

5סחג~
 5סיוח 5י סי' כי כחינחי ע5

 סש חורס 6מגס סמלן 6ל 5נ6 6גי ומי סכליס 56גמנ6
 קוסש סקסס סדר"ג עס דגרי סגעח ו5סי 5ריך 6גי"לגצוד
 6חוס 6מרחי ולגן לייסכ לי גר6ס געזכ"י ו6גיע5ומס

 גוסח חכסגי סן 5נסח 6גכי יר6 כי ו6ס 6גי, גסדעחי
 ע"6 ס"6 קידוסין ו6מרו חורס סל דרכס סי6 כך6מגס
 כע5מ6 חכספו 561 סדין גע5מ6 עמרס גי חיכספוכמסג

 סקיפוגי כי פי5פ"י קו5ר 56 סס5יחס עמו ו6חוד6חי
 5גור 5רכי ע5יריס סמ5 6מרו וכגר 5ד מכ5 רכוחמרדוח
 ני ינחר ו6דוגי רנוחיו לסגי סדן כח4ציד רק ו6גיוכו'
 ס6מח על 5סעמידגי ג6 ח"ו סניחי ו6ס סנחירס מספמלו

 ידעחי כי גדגרי סטךיחו וע3 5סוגי נמנוס ע5 3יויסגח
 דגר. סו6ליו לכ5 לססיג סקדוססדרכו
 ס6מרו 6מס סקסס כדס"ג וגו56י 5ורי גשר סח5ידזוץ

 חעוק גס סמ165 עיר מקומוח וגכמסגכחוכוח
 יסר56 יסר56 רונ 06 כגעגי כגעגיס רוג 06מוס5ך
 ד6ין ספוסקיס 5דעח וסקסס יסר56 מח5ס ע5מח5ס
 ג6מרס 5יסר56 ר5ס"מ ד6חרי סרוג 6חר געכו"ססו5כיס
 ממחגי' %ס וחקסס כגעגי כגעגיס רוכ 06 6מרו6יך
 מכסירין כמס' סי6 זס דין מקור וסגס סססור. עכ"5סדין
 יסר56 יסר56 רוג 06 מוס5ך חיגוק כס מ65 ס"זפ"ג
 סמס5יכין רוכ 6חר סולכין 6ומר ר"י וכו' כגעגיר"כ

 עליו ממי5ין מוסלך חיגוק גס מ65 6יח6וגחוססח6
 16 6חח גכריח סס סיחס 06 6ומר ור"י מומרוחסחי
 ע"ג %סליך מסודס סי6 6חחספמס
 סיסר56 עיר )מ"כ( מסגיוח כמס סס עוד 5כ6ורסךדזנה

 גסכח מרח5ח מרחן גס וס" כס דריסוגכריס
 רונ 06 יוק גס מ65 )מ"ו( וכו' יסר56 יסר56 רוכ06

 כגעגיס רונ 06 מ5י6ס נס מ65 )מ"מ( וכף עכו"סעכו"ס
 רוג 6חרי ס"כין פח גס מ65 וכו: 5סכריז 5ריך6יגו

 סח 6וג5ין רוג 6חר סו5כין עיסס פח סיחס ו6סחגחומין
 וכוי סמכמיס רוג 6חר ס"כין נסר נס מ65 )מ"ע(עיסס

 כג"ג קסס סמסגיוח מכ5ו5כ6ורס
 גר יומוד6 ידיס גמס' 6מרו דסגס לסקסוח יסעדך

 5ס ומייחי כקס5 5נ6 המחירו לר"י סג6עמוגי
 גרומ5 לג6 6תם מוחר ר"י 15 6מר ע"6 כ"סגגרכוח
 ונסוסס כו4 ססצ5ס כ5 6ח ונלנל כאמרינ ע5ססככר
 4 ס6מר גחוספח6 דחגי6 נקוגמ' סס וסי' ע"6 מ'דן
 סומס וכן וכו' סגמריג ע5ס סכנר סעיח מגימיןר"ע



הלבהן ח"ב חתשבהזירמשנהש
 סגמריג 631 מעעס גקס5 לג6 סחירס ס6יך ו5כ6ורסמ"ו
 6מר סולכין 6ין גגא סרי מר"ס דמרים תל ונו'וג5%
 נקסנ 5נ6 ו6סי סו6 ממיעוע6 די5מ6 גימום 6"כסרוג

 ס"ס קלשין גתוס8ח6 6ית6 הע ע"6 ע"1וב'במות
 מת5מידי מנר 5י סף )~רי גר מגימין6ר"י

 6מי6 י6שגס שר"ה יגם6חי ר6מה מ5רי 6גי 6מולאע
 וגחום' גקסג 635 ר6וי גגו מיכ6 כדי מגים שויח%גי
 וס% גקס5 6% סדהר סי' 65 ולמס 61-ת סנ~עסס
 סש5ס כ5 וג5ג5 סגמריג ע% מכגר גמקומן מ5רייס6ק
 סכחוג 5סס דגחן 5נצךעם סט דמ5ריס חירן וגכ"גוט'
 6קנן סגס 6רגעיס מקן כע( )ימזק56 כדכחיגק5גס
 עמו, דנגי אע"ג סמס גסו5י 6מר סעמיס נק מ5ריס6ח
 05ס גחן 65 עמון גגי סגוח 6ח 6מי3 ו6מ"ככחיג
 וסכחו3 ל"י 6"5 ידיס גהם' 5ר"ג ר"י ס6מר כמוק35ס
 וסכי מט 65 ועדיין ויסוד6 ימר56 מכוח 6חומגחי
 6דעחיה 6סיק 65 ור"ע 5ר"י ר"ג דסודס גחוססח66יח6
 עמון 3%י ד5 ע"ג י"3 מגי5ס ועיק ק5נס %ססגחן
 וורדייסו על ויחג6 כממר6 וגחיעץ ע5 והןגוומו36
 גי3מהה כתום' ד65 ותירן מו36 רק גרים 3חום'ור"ח
 ע"ם.סג"5

 6מר סולכין 6ין דל3"ג מ6מי 1% קמי6 מ6יולכשוורזה
 מענק לסס ססקמס מ0 גמי 5"ע וכןסרו3,

 ע6 ם65 סמישע יסגס מעג"ע כיון וט' דיחגוומו6ג
 זי5 6מריגן ד65 כין נךוייס ומו6ג עמון עדייןממיל6
 דכגמרי3 סרמג"ן מכח3 מם 5פי וכסרע וכג"5 רוג6גחר
 סירמו סחוססוח ג6מת 6מגס מ~~חן, רק סג05ל6
 מעורכ סי' ממו6ג גס וממ6 ם6מרו גמס חירת6 5מדכן

 ססס וק סג"5 מגי% סחום' דעח 5כ6ורס גר6ס וכן3סס
 ומו6ג געמת גדוגיס גמקומס דסגם6ריס מעעססירמו
 ועיין 5זס 5ריגין סיו 65 ו5סג"5 דמי כמע"מ קגועדכ5

 סי"ג מ60"ג גסי"3 ו0רמג"ס סג"נ יגמוח 5גר3ערוך
 סגמריג מג5ס 65מר 3קס5 5ג6 מוחריס מ5ריס סגסססק
 ססמן כן ססק 5מס סעעס גחג וסרמג"6 כגס"גוד65

 ודו"ק. ע"ם לסיפך גרם ממס6חוספח6
 ד"ס גחום' ע"3 5"1 גקידומין ד6יח6 5סעיר יםעךך

 דער5ס 5סוכימ ים מסג6חי סירום5מי ונק וכו'כ5
 6ין גסרק מסמע וכן ו"מ עו"ג כם5 גוסגיסוכ65יס
 גגיגוח מס מפגי כאהס דק6מר ע"ג 5"ס דף ע"זמעמידין
 ער5ס סל גמרף 6וחס סמעמידין מפגי 6סורוחעו"ג
 )גר-ם 6מריגן דס6 וקמס וכו' עט"ס ם5 גער5סומיירי
 ו6מד סמ3ריך ו6מד סגועע 6מד ער5ס 5עגין ע"ג(ו"ע

 מן גכגיס 6גו 6יך 61"כ ער5ס ממוס גסס יםסמרכיג
 ו6ע"ע סגס גכ5 6וחס מגריכין כוכגיס סשגדיכנרמיס
 6מר 5י5ך 5גו סוס גולס ממגריגין וד6י יודעין 6גום6ין
 65 דרוגס 5גו ידוע סוס ד6י5ו ומממע ע"ם וכו'סווג
 6וכ5יס 6גו ס6יך מידי 651 לים שא: סי' 65סגריכו
 6סור גמי מגריכין סמישע רק 6י 6סי5ו ו5כ6הףבמגרמיס
 סים 6ף וכג"ל וכו' ס~כין ד6ין מטעס סמיעוע 6ההומטוס

 ב"פ מ(יע רפילת6  סוספמ יל6  ו6בע "יסגלדמק
 וק"ל בבי ממפפ לי בלמעפפסוה
 יסל56 רוג עכו"ס עט"ס ווג  6מח בשי יה יל6חש

 כממ5ס קגוע וכ5 סס קיצסןס סעיר נגי ס6יסו56
 סוי כא:עיר ד6ף י"5 סרוג 6מר ס"גין ו6ין דמי משסע5

 ועמ6 סו6 סעיר חיגוק וס6י 4 גיפ6 ע6ן עאמקנוע
 6ח"5 ו6סיפ וסמליכוסו סס ע3רס 6מלח מעיו טיססיעת
 כ5 ממגס מסומו ממ5ר סו6 דלמ6 ז6ח מעירדסו6

 ומסס 6מרח 5עיר %ס וס5ט ממקומס ונעקרוסדייריס
 ר6יחי מוג קגוע מגמ דג6 נרור 6יגו וממיל6 סחיגוקנפ5
 כמס דילמ6 3ד"כ ע"6 ע"ו כחו3וח סחום' סירמומכן

 סו6יל קגוע מסי3 65 3עיר מום5ך חיגוק נגי וכןסכחגו
 ר6יחי מוג מכחכחי כמו כווגחס וגר6ס גגית גמ65165
 וסר36"ד מס"ם פ"ג נרמכ"ס ועיין ססוסקיס ממ~קחמא:
 ודו"ק. ס"ד יומ6 חמריס 3כסהה ועיין מסוס"ס
 כח3 סכ"ד מם6"ג סי"ג סומ3"ס ססוי והי6 ס6אבל

 ועיר3ס ס6ומוח כ5 ג535 6מור מ5ך סגמריככסע5ס
 מ5ריס ם63רן סמ5רייס ו6לו ממרימס 6וחס וסג5ס גזסזס

 וסו6י5 וכו' ס6דומיס וכן סס 6מריס 6גסיסעחס
 מוחרין מסן 6וס"ע 3כל ס6סוריס 6ומוח ד'תחעוט
 נק מפירם מזקחו לסחגייר מסן ספורם מכ5 סכ5מוחר
 6דומי 3ין מקוס גכ5 סזס כזמן גר כסההגייר 5סיכךכרוג
 כין מו6גי כין עמוגי גין גמ5רי( מו5ק )גס"ג מ5ריגין
 ע"כ. מיד גקס5 635 מוחרין 6זו6"ג ס6ומוח ס6ר גקכוסי

 36רסס גס ג5עוס סמי5ס כחג ס"ז מלכיס מסליךבנפ"י
 ססס קעורס ס3גי מכמיס 6מרו וכו' 35דחרעו

 3מילס מייכין וי5מק יסמע56 6מר מג6 6גרסס ם5זרעו
 יחמייכו קעורס נ3גי יסמע6ל נגי סיוס וגחעו3ווסאי5
 כו5ס מייכיס מסכ6 סרי גסרגין ו6ין גסמיגי גמי5ססכל
 ולעי5 רו63 3חר ד6ז5יגן 6מר 651 סמיעוע ממוסגמי5ס
 סותריס. דכריו וגמ65 רו63 3חר ד6ז5יגןססק

 156 סרמכ"ס גדגרי מס6ריך מ"ע סי' גם6ג"6ךךא'ת'
 כוהחו ע5יס גסרגין ו6ין סרמכ"ס ומם"כוכח3

 וגחערגו סו6י5 מכחג ק6י ד3ריו 6סיוס 6י יודע6יגי
 ד6"6 ממוס ע5יס גסרגין ד6ין סי6 גגג"ק ג"יסיוס
 ד6רים6 6פסר 16 וכו' סו6 מגג"י דילמ6 מספק~מרוג
 6ין דמ"מ גמי5ס מייגין ם3ג"ק מגחג ק6י גמידמי5ח6
 ז"ל גכווגחו עיקר ג"5 וא: גס ממייכ 6ע"ס ע5יסגסרגין
 סגי6 ם65 51"ע ע"ם וכו' א: ס6מר 3ס5ככ סס5מעיין
 ": כסירום פי' מסכ"מ מס וסמל"מ סכ"מ ממפקחססי6
 סרמג"ס ד3רי סקסס מס וגסוסו סר6סון כסיי וסמ"לוכוי
 כסי5כח6. ד65 ססס זס מכמ דגריו ודחב 6סדדיסג"5

 גדקדק וחמלס מידי קמס דל6 סרמכ"ס ד3רי 5יימגוג5עג"ד
 כג"י סיוס וגחערכו סרמכ"ס מכח3 מס 6מר דיוקעוד

 כחכ למס קמס "כ6ורס גמי5ס סכ5 יחמייגוגגג"ק
 ם6ר עס גג"ק סגחערכו כחג "6 3כג"ק גג"יסגחערגו
 כלו סע"ס כ5 6ח וכ5כ5 כגמריג ג6 ס6מרו כמו6ומוח
 עדיין ד5כ6ורס מגרחס עס מחותח מד6 דקומי6וגר6ס



מרהלכא ח"ב התשבחזמיומשנה

 מ6הפת ם6ר עס לסתעונ נכ"ק כ"ק סיו כ6יך 5סרהותים
 או מ6 65 כיץ5ס 6ומוח ום6ר סיו גמוליס נג"קס6
 0ממינ וכש מס מסומגיס ס6 לסתסבכ למס 6פ0ו%ין
 קיסר 5ימ כם6מב ל"ע סנסדרק לקיסר תגמוס רי5ימ
 דממי5ן 6גן למיי 6"5 מד 5עמ6 ט* 5יסוי ת6לר"ת
 סכאג 61"כ טחמן העו ממליתו 6חק טחהיכו מיסוי מ5יגן65

 6נ5 0כתערגו. גסו 0ייך 651 וגכריס סיו מ"ין כג"קסרי
 6גל כמץחס גימולין 60יגן סעולס 6ומות לם6ר 0ייך (מכל
 נ0גת מ5יס 5סס וק כידוע כמץ5יס ג"כ 0סס י0מע56גגי
 רק סדין %ד ממוייניס 60יגן ו6ף 6ניסס כי0מע56י"ג
 מ5ין ג'כ ממס וכיון מי0מע56 כן ממזיקו סס 6נ5מילת נ%" 0ג5עוס 65מר 65גרמס 0געדו וסגגיס קעורסלכגי
 0כתערגו גגיימו 0ייך ו0סיר מ"ין תרוויימו 5סו הוי61"כ
 וגתערגו ומו6י5 0דייק ("5 סרמכ"ס דכרי מחקו מםומעתכ
 מ0משמת נמי% סכ5 יתמיינ גככ"ק י0מע56 גגיכיוס
 חם וכג"5 5סתערנ %ס 6"6 60מריס י0מע56 נגידוק6
 נס"ד. גכוןלעג"ד

 מסי"ג סר06וגס ש0יתיגו גמי ליי0ג ים 0פירךב!ערצון
 כ5 6ת וג5ג5 סנמריג 0עלס כתג 650ממ6"כ

 מסני כסס גתערגו 65 וכג"ק גג"י ג6מת 0כרי כלוסעולס
 מבוג6 דפרים כ5 גסו 6מביגן ל6 0פיר ולכך גמוליס0מיו
 זמ מ0וס 6מביק 65 6כתי גגג"י דגתערגו ומ0וספרים,
 ד5מ6 רוג6 סוי דגג"י דכצ5ן סרים מרוכ6 דפריםדכ5
 ו*מ כו%ו מספק ממייגין ו5כן רוג6 סוי קעורמכגי
 גג"י סיוס וגתערגו 0כתג סרמכ"ס 05ק גמימורס
 5ומר לעג"ד וטגתו ננכ"י נג"ק 0גתערנו כתנ ול6גכ"ק
 גגא נסס וגתערנו נכ"י גגד רונ6 סום נג"קדנ6מת

 סכין וג6מת נמרוג גתערג דסמיעום סעכע סו6דכן
 גגיס 0סם סיו 0מרי סרוג סוי קעורכ 0כגימסחנר
 6ל6 סי' 65 וי0מע56 6מריסס נג"ק גפתו ומסס65כרהס
 וק"6.5מר

 ס' 0"6 ועיי' ח"5 0כתג נ' מלוס נמג"מךכשצאת'
 הר"מ ע5 ע5ומם ש0א סקממ ולכסוף וכו'מ"ע

 סג6%יס ססגריס ס6ידג6 0סער יסודו עיקר וזסוט'
 ננג"י גג"ק דגתערגו כיון 5ומר נקו0ייתו כווגתו 6יןוסגס
 ידע דמג6 פעורק ימיו ע"כ כרונ סס י0מע56ונגי
 רוכ6 וכגיסס מ6גרסס 0גו5ד סרוג סס 6דרכה סרוג0כס
 יו0גת 6יגס ול0ון 6וממ ד0וס סי6 קו0יתו 6ך גג"ינגד

 גתערנו כולס וגג"ק גג"י 6אכ וכו' גתערכו רקגמקוממ
 ס6ומץת 60ר גגד סמישע וכס ס6ומות 60ר עםימד
 ז"5 דסו6 וסגר6ס ע"ם. ע"כ רוג6 נתר גלך 65ולמם
 גכ5 גמהש 65 6מגס סרוג סס דגג"ק גסגרתי 6זי5גמי
 מקו0ית ז"ל סרמג"ס דגרי 5י0ג נעזמ"י 0כתכתיממ

 שחר 6י 0ס ס"ע נסי' ("5 כם6ג"6 560תךב~ע'כשש סג"ל.סם6ג"6
 מסורם סדנר מ65תי פריעם 5סס יעמותלי0ר6ל

 "ע5 %60 ח"5 עע"ד סי' ("ל מרמג"ס גת0וגתגס"ד
 גין מ*ק ים ו6ס 65 16 5עכושס פויעם לעפותי0ר6ל

 כצרי"ם6 נסי' עימפ ס6ו א% נש 04מע6ליספחףס
 שרפכס 65פוקי נר 5מס סנוי 6ת מ5 י0ר56 כיצע"(
 ודלמ לסצצ"ס סרהצמ לסצניה ליסהפל  סיהר חמוכמ המ'1ל6
 %שע ימו56 יט5 גנס5 א( כעו% מתן סעט"ס 6ס*מר
 6ש 6ן מטכ 0כב 6 גותגק מטכ 0ע5ס עכושסוס6
 6מבס ומתורמ נידו מטס מכר מימו כ6 מטום 5סו6כבמ
 60מרם וממ וט' ויתגייר ינ6 %תגייר סרו% וכ5 כנרככס

 60מר 0ממ וט' גר 5מס סגוי 6ת מ5 י0ר56סנריית6
 6יפ וכו' מץר6גס לפפוכה 656 מי5ס למעוכה 165 נר5מס
 רטכו 656 גמגוס רטכו 6ין כי 0יגרי6 כדי 5מתוךיכו5
 וכל וכו' ל60ר עט"ס נין מ*ק ו6ין וט' 5סרס6סו6
 כדת למו6 6פ יכוליס %וה 5מס ו5ספוע 5מו5סנ6
 0שתר %די6 מרי ע"ג מ0ס וכתנ וכו' לססותממ
 מם6ג"6 נש סרגים 650 ותמיס מי5ס 5מס עט"ס5ש5
 51"ע 0ס ונכ"מ ס"י מלכיס ממי סיי רמנ"ס ועיין("5
 נכ"נכ 0ס. למעיקק5ת
 ומו6 6מר ג6וסן סג"5 סרמג"ס דגרי סחירת י"5עבך

 ונג"י גגג"ק "כן רוג6 גתר 6ז5יגן 65 גג"גדג6מת
 לגני גמי מיים ד65 וס6 5עולס נמי5ס כרמנ"סממיינ
 5דיגי 0וג גוגע דזס סו6 סעעס גרות לעכין ס6ומות60ר
 גגגא סחס וכם5מ6 רוג6 גתר %6יק וגי0ר56י0ר56
 רונ6 נתר נסו 6(5יגן 65 5סס 6ל6 טגע ד6יגוונג"ק
 ימיי וככאח רוג6 נתר 6ז5יגן 6ז 5י0ר56 0ג"מ נגר6נ5

 מכ:ס ספורם 0כ5 0ס 0כ"כ גאכ סרמנ"ס 5מקמווייק
 ג(כק סגר כ0יתגייר לסיכך סרוג מן 0סירם מצךוולמחגייר
 5סתגייר ממן ספורם 0כ5 5ומר 5ים 5ממ "כ6ורמ וט'כזמ

 מ6י מזקתו ממן, מפורם 0כ5 סחס *מר סי"5 וכו'מזקתו
 דייק ד5כן וי"5 6מר 5דגר 16 5סתגייר פרם 6יג"מ
 מן ג6 חצ(תו 6מריגן מם"ס דדוק6 5סתגייר הסורם0כ5
 מרוג6 6מביגן 65 גסחס 6נ5 5דידן 0ג"מ כיקסרוג
 כצונ"י 0ת" ר6יתי וכן רונ6 נתר 6(ליכן 65 ד5דיוסופרום
 ע"ם. א: כעין מ"נ סי'מ"ת
 *מב ו6ין וז"ל ע5מו 6דגרי סק0ס 0ס הגונ"יךדענה

 גמס' דסרי רוכ6 כתר 6ז5יגן גמי ג"ג גכידס6
 וכוי 6גיו 6ת 6ים יע(ג ע"כ דר0יגן ע"6 דג"מכצסדרין
 נתר %6יגן 65 ו6י 6גינ 065ת ו5ר"ע 6מו 65מותלר"6
 ותירן סו6 6כיו 165 דרילמ6 מ0כמת 65 ג"ג נגירוג6
 דמיי0יגן רק ככ"ג גס רוכ6 גתר 6ז5יגן 5מומר6דוד6י

 65סור 6נ5 וכו' גמי5ס 0יתמייג ע5יו 5מממיר5מישם6
 רוג6 נתר ד6עיק 65ניו ממצ(יגן 6ניו ונשת 6ניוכ6מח
 ע"ם. רוג, ע"פ 0גרירג מי0ר56 עריף ד65 ע5יו%ממיר

 ע"נ י"6 מ"ין סתוס' דעת לסי נדעתי עלסךלכ4*ורה
 ד6(ליכן מ0וס ודלמ6 5מידק מ5י ושד0כתגו

 6ססר סכ"ג 61"כ 5דיקח כמזקת ס6ס דסעמד מצץ:גתר
 ת*י ג5ע"ד ש 6מגס (גחס 650 גמזקת 6מו דסעמו*מב

 ושד ע"ג 5"( גיגמות רם"י דסגס ספוסקיסגממ*קת
 ס6ג כק 6מומ לעכו"ס ד6ק דכ6 פי' מקושתגכממ
 סו6 6מל ומ6ים (וגס כוכגיס שגדת דוצ(מ6ממוס



הלכות ח"ב התשובותטיורמשנהשצ
 חזקפב על 6כצ וסמפד 4מר 6פ0ר 6יו5שיסיצ
 6חר ומ6ים טי6 זוגב כתנש ושנומ סהממאותב
 6פקריט וטמורט טמעס וק כן סירמו ל6 בחוס' 6מנסטומ

 דממס סוסיס רדמה נמרס חשריס נמר וכמינ5ועים
 6ק ו6מר ט6 ונ6 6פו ע"6 5"ב ינשמ 3נמ' 6מרותן
 ירוע רל6 נזימט ו0פוסיס ממוס מימ6 ל6 למנוץ6נ
 ומממע וט' מיימיק ל6 ירוע 6סי4 6ל6 חיימיגן ירוע36ל
 טכי ו6פילו ירוע ומקרי זמם מטוסי ם6יגס 6ומומרם6ר
 טמוס' ועח לסי 4מר ים מפיר ומעמס 6נסומ 64ין

 5ויקמ ועכ"ס וי"ל אמט רל6 מזרףט על 6מווטעמד
 לט. 6ין כמרומ וחזקמ טויל6

 6חוט לעכו"ס ר6ין רס6 מפיי ז"ל ים"י %ינףאינרא
 מ(גס כוכ3יס עו3רמ רכאשמ6 ממוס כ36מן

 3מר 6זליגן 6י 6פי' ז"ל טגו3"י קומימ מקמס6"כ
 6מריגן 6גן ט6 טרו3 לן 6טגי מ6י מ"מ גמי 3עו"כרו63
 6חר ומ6ים טי6 חוגט ממוס 6חוט 4 6ין טכירממוס
 3טילומ ורו3 וגימ6 רו63 3מר 6זליגן רל6 וע"כטו6
 ל6ממ ר"ע ק6מר ס6יך 61"כ 3ימר6ל כמו ט3על6מר
 סו6 36יו ל16 רילמ6 מ"מ רו63 3מר %6יגן 6סיי36יו
 3כורומ 3רם"י ועי' 51"ע 36טומ 4 6ין 6חוט 4 ר6יןרכש
 מ5רי חרע ממום מפי' מעונרמ גמניירס ו"ט ע"6 מאווף

 מעו3רמ גמניירס ר"ב סס מוס' ועיין 6סנ(לי'רממנ6
 לנ3י ספי' חייס לסו רלימ ר"ב ע"3 מ"ז 3רס"י ססשצד
 רמי. סגולר כקטן מכחו 63 ש ו6ין יחוס פוס ליי לימיסר6ל

 סג"ל סגו3"י לרעמ ססקסס בג"ל מ5וס נמג"חורא'ון'
 ורנריו עליו וכמ3 רונ6 3מר 6זליגן ל6רנ3"ג

 סרמ3"ס כמ3 למט 6"כ נ"ר 6זליגן ל6 6ס מ6רממוטיס
 סגחריכ ס3ל3ל ל6חר ט6 מספק חיי3יס ונג"קרננ"י
 כל נמילס ימחיינו סעולס נכל וגמעלנו בע%ס כל6מ

 טס"6 וקוסימ למיעוט6 לחוס 5ריכיס טעולס סנכלטעולס
 סגונ"י רלרעמ סכמ3ו 6חרוגיס ר6ימי )ונ6ממנמקסס
 למ%( וחייניס מספיק6 י165 ל6 ס6ומומ כל 6סכ"גכג"ל

 כל יטיו 6"כ טעו)ס 3כל גמער3ו ט6ומומ כלדב6ידנ6
 פטוריס. כ%ס 16 חיי3יסס6ומומ
 רסרמ3"ס מירי קסס ל6 נס"ר לעיל סכמנמי מסדלפ'

 ס6ומומ נס6ר רנ6ממ טע%ס כל כמ3 ל6נכיון
 לכריממ ס6ומומ מס6ר גיכריס ססס כיק גמערנול6

 טע%ס כל ו3לנל סגחרי3 נ6 ר6מר וס6 וכג"לערלמס
 ל6 גימ%יס ו6יגס לכמער3 יכוליס סטיו 6ומס טייגוכ%ו
 ז"ל לגו3"י קסט 1ל6 וכג"ל ערלמס לכריממ סגכריס סללוכן

 נזט לססמסק לסס ר6ין כולס ס6ומומ כל ימחיי3ור6"כ
 גחימ ל6 סס ססגונ"י ו6ף גימוליס ס6יגס כיוןננג"ק
 חזרט 61"כ נש טעומ ל)ויק י6וגב ל6 מ"מ סכמנמינמט
 טסנריס סרמ3"ס לרעמ ר6פסר למקומס סס"6נעימ

 ו6יכ6 נימוליס סבן כיון נמילס מהוייניס ניגיגוטנמ65יס
 כג"ל. נטואיחחסוקי
 קוסימ נוף 6ן ח"ל 6ם"6 טג"ל ט~ג"מ בקססעוף

 לפסס"ק טונר מומס ו6ין סניגומי ל6טס6נ"6

 3ח1 6נכ סירס טו"ל סמהנייריס נסעט כמסונסלמ6
 לטס וג%ר נמרימס קנועיס וטלס עכו"ס וססרנמער3ו
 ב6ומומ רכל מ0חנר6 6יסכ6 6"כ קניעמס 3מקוסספק
 כיון ו6פסר וט' קנוע ובוט עספק 3מי5ס חיי3יסיטיו
 טק3יעומ 3מלס טנרירס 3סעת לעיירומ וגפרסו גיירורכולס
 סכמנמי מס לעיל ועיין ע"כ 51"ע מס"ס ס"מ רמ3"סעי'
 פ"6 ו3מוי"ט נעיר מוסלן מיגוק מא לעגין טמוס'נסס

 ק3וע טוי רל6 כמג"ח קוסימ גמי מיוס3 ו3זטרכמו3ומ
 טרמ3"ס 3ר3רי ספירסנ6 למס %רירי ז"ל לסיטמס זט36ל
 3ס6ר לימ6 מעיקר6 רקוסי6 זס לכל 5ריכ6 ל36ס"ר

ס6ומומ.
 ז"ל ממוגק6טס 6ומו"ר לטנט"ק סלס נ6ומ ו6ימישדב

 טרמ3"ס 3ו3רי טר3ט 0ט6רין ט' כאמ' רס"ננסי'
 ר3רי לייס3 טר3ט ורחק ז") כעו3"י רעמ וט3י6ז")

 כמ3 6% 33נ"ק 3ג"י ונמער3 טו6יל סכמ3טרמ3"ס
 לסרמ3"ס לי' רקיס וכמ3 טעולס 3כל וגמער3וסו6יל
 33ג"י רק גמער3ו ל6 סטס ויריעמו חכממו 3נורלז"ל

 6ל6 46 ד6ין 5"ע לעג"ר בקרוסיס ור3ריו סמטוסוחזקו
 לסרמ3"ס לי' סי' ועכ"ס ז"ל מטרמ3"ס ג3י6ומר3רי
 ליי מק0ב רל6 לי' קיס רטכי ורמיזט 3רמזלבזכיר
 3ס"ר סכמ3מי מס ולפי וכו'. 31ל3ל סגחרי3 דעלסמס6
 3%ק 33רור טר3ט סט6ריך מט סס ועיין ספיר6מי

 3קרס. ררכו לפיטר3ריס
 רס"י נרכרי כעמ לי סקסט מט כ6ן 56ינ יניידנשדי

 36ל וכו' מימ6 ל6 3ר"ט סס סכמ3 טג"5י3מומ
 רל6 33ט"6 ח3וסיס ו6מו 36יו טיו כנון רירועסיכ6
 למימר רליכ6 3קרוסס נולר ו6י חייסיגן ל6חרג3עלס
 סו6 36וט ור6י רס6 36 ס6ר גמי ליס ליסוי סגולר:קמן
 6מרו לטרי6 סטרי טקרוסיס ר3ריו לס3ין זכימי 1ל6ע"כ.
 ט6סוריס 33ימ ח3וסיס ו6מו 36יו סיו 6פילו י"6מולין
 רט6 רס"י כמ3 וס6יך לעריומ 6פטרופוס 6ין ככי"פילו
 י3מומ רטמררכי ר6ימי סו3 6מגס 51"ע טו6 36וסור6י
 עס סזגס מי י3וס מכ' פ"נ סמיימוגי 3סס ס3י6 3'פרק
 ססו6 6עפ"י טו6 ממגו טע3ור זט ו6מרט וגמענרט06ב
 ~מט כן עמו סזגמט וכסס ינוס לעגין ספק ס"זשוט
 מיירי רטכ6 יממגי' ג"ל מהיי3ממ 1ל6 וחול5מ 6חרעס
 לכ"נ 6למגס 3פי מסמע וכן 33ט"6 ח3וסיס סגיטססכיו
 כ3ר רירעיגן למ6חר וי"ל סס. רע"6 3טנסומ כ3י6ועכ"ל
 ור6י סוי 33ט"6 וח3וס 6מריגן ססיר רו63 3מרר6זליגן
 6פטרופוס 6ין 6פ"ס 6מרו 3עלמ6 רחוי6 3ררךורק

 ע"ס. ממגו ללמור םל6 כרילעריומ
 פירוסיס 3' ר.רמ3"ס 3ו3רי פירסגו טגס לעגיגגוונחזחש

 3עכו"ס 6יליגן 6י כלוס י6ש 116 בר6סת%פירוס
 מ"מ 33"ג נס 3"ר ס6זליגן 6ף ר6פסר ל6 316"ר
 טוי ר3ג"ק ר6ססר מספק 3מילט 3ג"י סרמ3ישמחיי3
 ולכן ו6פסר לעיל סכמנמי כמו סמיעוט ונג"יטרונ
 3גי 6י ליט ומספק6 עליס גסרנין ו6ין כרמנ'סכמנ

 חיינין מילט לעגין טלכך 3ג"ק 16 רו63 טוייסמע6ל



מההלכא ח"ב חתשבחעטיומשנה

 דנג"ק * נרול סה ו6י פשרין סרינס ו5עגקמספיק6

 נ"כ. ע5י0 גסרנין וסו0 רונ6 נתר 6(*גן סוי 0רונסוי
 ג6מר0 )יסר56 וק רניס ד6מרי די5פות6 סנ'מ!ירהש

 6ז5יק יסר56 )גני סגונע ונרנר 5עכו"ס651
 ימר56 5דיגי סגונע כיק רק עכו"ם כמ0ו6 6פי%נ"ר
 מ0ס ספורם מכ5 מכתנ סרמנ"ס מר3רי מכר6סוכמו

 65 מעריין 6ף סרי 0רונ מן מפירם מ,קתו5כתניי
 ומס רונ דיו 5י0 סוי ימר56 5דהי מגונע כיון רקסתנייר

 לעג"ו  יסר56  וין  %ס ים  רנמניירו וכיק כגנש ססמפ"
 5סתנייר נ6יס 6פי5ו רק גתניי מכנר ווק6 165טגתו
 נז0 5רידסו סגונע מם 6מגס 5סרי6 סרמנ"ס סכת3וכמו
 וכג"ג רו63 נתר 6ז5יגן65

 מם6ר מסקסתי 0קומיות כ5 מיוסגות כן כיךדץנה
 ועיסם תגמומין ומפת וירק מרמן עירסמסגיות

 וממי65 5ימר56 65כ5ס מותר 6י ג"מ מ(כרגו 156 רכ5כיון
 מ0תוס' ססקמתי מם נס ומותרין רו3 3תר 6ז5יגןמפיר
 קמס ל6 גמי סכרס וכ5י מפר05 סירומלמי נמסקידוסין
 ו5פי רו3 נתר 6ז5יגן ו3ימר56 65כו5 5דירן רג"מרכיון
 עכו"ס ע"נ ט"ו מי3מח2 קמס ר65 מס גמי מיומנסג"5
 סמנטיס מעטרת ממ6 5קירוסיו מוסמין כזס גזמןסקירם
 ו5כ*רס רקנוע נרוכת6 פרים מרונ6 רפרים כל וס6סו6
 65 נגכרי 60 מר"פ רפרים כ5 3פמיטות מקמכמ6י
 5קרומי ג"מ מסרנר כיון קמס 65 סג"5 ו5פי נ"ר6ז5יגן
 ריגיגן. ימר56 3ריגיימר56
 מכ ע5יו 5רק 63גו 06 נעיר סגמ65 תיגוק נניךדץנה

 ר3יס ר6מרי ימר56 יסר56 רונ 06 ו6מריגןסו6
 ר6וריית6 רספיק6 יסר56 גמי ממ)ס ע5 ממ)ס כתי53סטות
 סו5כין 6ין ס6 קמס עכו"ס עכו"ס רונ רק ופמוט5מומר6
 6ין וממי65 נ"ר כו5כין ר6ין ת6מר רמס 6יגו זס סרו63מר
 רין 5יכ גותגין ע"כ 61"כ עכו"ס כוי 1)6 עכו"ס רו3כ6ן

 עכו"ס סרו3 וכ6ן רונ6 נתר כו)כין 31ימר56ימר56
 5יס סוס וממ"ג עכו"ס סוו וממי65 ימר56יסוסמיעוט

 6מרו ססרי גר6ס ועור ורו"ק. עכו"ס כמרו3 עכו"סרין
 עכו"ס ר31 פ"ר ויומ6 ע"3 ט"ו כתו13ת ננמר6סס

 יסר6ל רו3 ג3י5ות 5ס6כילו 6ר"פ סעכת6 5מ6יעכו"ס
 סרי וכו' 36ידס 15 5סמזיר 6ר"פ סי5כת6 5מ6יימר56
 סיתס סג"מ רק עכו"ס דין 15 סים %מרי רלח5יטו 65ם3נמ'
 5ס6גילו מותר דידן סרין נית 6י סייגו 5דידן מגונענמס
 מסר3ר וכיון 5דירן דידיס תור6 דגנמ 6"ג וכרומסג3י5ות
 6פמר 5ע)מו כמסו6 6נ5 נ"ר 6ז5יגן ממי65 לדירןגונע
 ליס ממ5קיגן ד65 6פמר 16 עכו"ס רין 15 6יןדכ"ג
 6י ס6מרוגיס 03 סגמ5קו 0ם056 כלצ דסוי ו6פסרמונ,

 וס"ג טריפס ומ)יס כמרס מ)יס 6מת ננסמם6מריק
 ו6ין ע)מו %ני כ"ג 5י' ממ(קיגן נעכו"ס רידן )גני6י
 5ס6ריך. מקוסכ6ן

 6מס 6נרס נדרך סמתק53 רנר פמר 5י גר6כ1ב:וץ84
 ר3יס 6מרי 6"כ סרונ ססס כיון 6וס"ע סטעגתם6מרו
 גימו5יס ריסר6ליס סמפרמיס גזס ר3רו וכנר מ5י5%סטות

 גימ6 גמי 05כ"5 6מגס 05חערנ 5סס 6יפסר ו6יסס
 ו5מ ג6מו0 5ימר56 רוק6 %טות רניס 6מרי 5סןר6מריק
 3"ב קס0 רל%  וב%  כ4ס.  פפבסס 6ין וממי565עכו"ס
 %ע %0  י3ירב לו 5ממדר  יסריל יסר%ל רו3מפ"ןסו
 סאמ ו0תוס' סר"ם פי' כנר סרונ  6מר נממת0ולכין

 תה"ט המין % גתגס ומרעת נסיתר סממק לירוכמנ6
 נ'. ס' מ"ג מ0ר"ק מו"מ ועיין מ"ז. פ"3מגמירין
 י"פ סי' מיו"ו נמ"ס  וסלב יייסנ יי יייב %מיבאושן

 סיעו 33ע רו3 נסר %*י ו% ומב פ"נמשו

 רו%3 3סר  יזלי3ן  נריי3יס י3ל נרו3 3יטול 5צנעוייקי

 רפשש6 סג"ל נגונ"י מ0ר"ם כסנ6ון 1ר65 33"ניפי5י
 ו6דרנס רונ נתר ננ"ג 6ז5יגין 65 נרייגיס ר6פי5%יס
 6ותו ממיינין 6ין יותר 63' ד3יסל56 מימר56 מעדיפיכתנ
 וס6 יח2ר נ6' ממיינין נגכרי 6נ5 ט61 נז0"כ 33'וע"כ
 כמי; 6נ5 6מר 656 כ6ן כם6ין סייגו 6מר 3רייןדגסרנ
 6זליק מ(כס ו6מד ממיינין נ' 16 ממיינ 61' מ(כיןנ'
 כ5 ננ"ג נ"כ וסייך ו6פסר סופר נמתן ע"ז וכתננ"ר
  3ע~י% נ"כ ג5מר דפרים נדייגיס כמו פרים מרונ6דפרים

 כ%י 5ן פסיט6 6מ6י 6"כ ש? 5פי קפס 6מגסד6ר"5
 לונ6 נתר 6עיגן 63 וסי,2ר 6יסור 3יטול ר5עגיןס6י
 ועיין %פרירו ומג"ל רונ מיגי כל ילפיגן ש? מקר6ו0ל6
 מס. מתירןמס

 י6ש ס3י16 % 5מס תמיס מס סני6 סמת"כהץנה
 מכת3 תקמ"ז ת' מ"נ 0רונ"ז מונרי5ונויסס

 נמע0 רסוס ימר56 יקמגו 65 גכרי 556 ר3ר גתער3ם6ס
 סס"5 סרי ע"ם 5כתמ5ס מנט5ו כ6י% סעכו"ס מןס5קמו
 מסר"י נמס מס ס3י6 ז"5 וכ61 3יט51 5עגין 3"רר6"ס
 סרדנ"ז טעס פמר ר6יפסר ז"5 סמ"ס 3סס מכת63ס6ר
 סיתר וטריפס גני5ס רננוי נסיתר כיתר מטעס נט5ר65
 5פי 6מגס גתנט5 651 5גכרי מותר וממי65 סו6נמור
 סנ6ק כקמס וכן גתנט5 65 6מ6י מ6"5 מ6מכ"מ קמסזס
 ע"כ 3טי5 ס"ג 63מס"מ 6ס"ג ר6יפמר וכתנ מסז"5

 סחס 6מרו 6מ6י ר6"כ כ6ן ים סרומק נק כמר.וגר6כ
 כתנ סס סרר3"ז מסרי ק;0 ועור נ"ר 6זליגן ל6רנ3"ג
 6סור ו6פ"ס מגת3טל ומממע נס' מגת3טל ר3ר5סרי6
 רלנני 3סיתר סיתר מטעס ם6מרו 6מרי גמי קפ0ומש?
 כס3  ברר3"ו וב% 3יפול לריך ול% נמור  ביסר גו"טגכרי

 פלב. יסי  3יטול  סמפפס ומסמש סנס3טללבריי
 5סיפוך ר6יס 5כ6ורס ו6ורנכ ר6יס מם6 ד6יןדנלע"ך

 מן 5קמת מותר 06 ו5עגין מס סרר3"זוז"5
 6כצר פ0ו6 ירוע סר3ר 3ס' מגת3ט5 ד3רסעכו"ס
 5כתמ5ס מנט5ו כ6ילו כעכו"ס מן ם5קמו 3מעסרכוס
  וסמתפ 6ע"נ סתורם מן עיקר ל1 סים נד3ר כתינג6וס6
 נריענד 15 כתירו ר65 5כתמ5ס מנט5יגן 65 מוונגןסוי
 5כתמ5ס סעכו"ס מן 5קמת 36) ממוגו ספסר מפגי6)6
 ע"ם. ע"כ 5ס6ריך ר6וי 6ין סו6 נרור ורגר ו6סור610

 סגתנט5 6ף סעכו"ס מן ללקחו רר3"ז י6סור יס16נר84ה
 ש םישר %ו "ית דשי סו6 ססיס ם65מיעור



הל ה"ב התשבהזמףומשנה
 ורק סו6 ם6סור ידוע וגר מגתגט5 6ף מכתגוכמו

 גסס גתנע5 65 וד6י חס כן כתג ורגגן סהס ס'6מישר
 6ף "כן ג55 ורגגן 5סס ו6ין 5סס 6ין ס'וסישר

 גרוג מגט5 מה מגו סד6וריית6 סייגו גט5ממד6וריית6
 גתגע5 65 ס' מס5ריכו מס הדרגגן 6מגס עכו"סלנגי
 5כתמ5כ 6יכיר מכט5 כעי ו6ז יסר56 5יד מג6 עדגירו

  ווש ודייק גס' מגתגע5 וגר ס5סון ספיר 6תיוכסת6
  גוגר כתינג6 ום6 מוכתג ר6ים גר6ס יעיי גג"גגס'
 65 מורגגן סוי וססת6 6ע"ג סתורס נק עיקר 0%ים

  מ0נוש  ררננן סוי  וסמת6  ומרכסנ וטי לכתמלסמכע5יגן
  גמתייר ו%  עריין  עכו"ס גני נסנעל כנר סורבוייסור

 סימר  ולכן  נעכי"ס 4מסנטל 4 60"6  ורננן ה6יסוורק
  5עג"ו גו6ס מ"מ 5דמוק סיס 6ף  בסוהם לע עח(ר 04י0
 ד6וריית6 סס6יסור כיון טוגתו סיתה ורגגן 66יסורררק
 ר6יס 5כ6ורס גר6ס סיי מכ6ן ו6ררכה ורו"ק גס5כגר

 וי"ל. סג"5. ספוסקיס מדעת5סיפוך
 ד6ין 5סו פסיט6 תערוגות 5עגין 6מ6י לומרוהבלפעייר

 ותומיס כ6וריס דסגס ברוכ 6מרסתכין
 ד6יכ6 דסיכ6 לג מכרי"ן קוסית הגי6 ח"כקוגטרס
 קש %מר המומצ( יטל ממוגות גויגי ספוסקיסממ%קח
 ע5יס ומקסס סרוג 6מר גממון ס"כין ד6ין מסוסליס
 גמימן סרוג 6מר גכס סס"גין מדייגיס פוסקיסדמ"ס
 דייגיס רוג מסגי 6יך סמגימ כפי סתוס' סקסווכגר
 ותיחו וכו' סרוג 6מר גממק ה"כין 6ין ס6גממון

 עיי"פ.  50ינו כמו מ0וכ  יירבווסמיעוע
 מכתג ז"ל מגריסק 5הגר"מ סמיומסיס יגייסוראיתי

 סוכר גגי6ור והגר6ס ח"ל כג"5 סקוסי6לייסכ
 ססרוג סיכ6 6' גווג6 תרי 6יכ6 רוג6 גדיןוסגה
 כגח כ5ל ספיק6 סייך ול6 גמידי וומגי סספקמגרר

 גגמ 5מ ותערוגות ככו5ו רוג6 וקיי"5 סימגיסגסחיטת
 5ן ופסיט6 כ55 כ6ן ספיק6 ד6ין ו6ע"ג כרוכ6דגעיל
 זס סרי כתערוגות וכן גחתךי 65 עריין סימגיסדמיעוט
 ו5כ6ורס רוג6 כתר 6עיגן ומ"מ 6יסור כ6ן דיס 5ןוו6י
 כזב. רוג רין מליגן רכיכןתמוס

 י5פיגן רוג6 גתר ד6ז5חן סדין כ5 דכגס נזס11קנראה
 י5פיגן רוכ6 ט65 וסס כדייגיס רמליגומ6ר"5

 דכעס 5סטות 6חרתמס 6מריגן סגיסס 561 גפרדיסדיגיס
 ממוטח גריגי כסגסררין מגין דין יס ס65גסגהדרין

 6ז5יגן 6יך תקסס 5כ6ורס ו5פי"ז כ"ג גפסות וגויגינ'
 סדין 06 ו6פעו סמגין מסר ה6 גכאסורין רוג6גתר
 6יגס סס ס65 %קון ד6מרו סמישע ס65 מ"מככרוג
 דכיון פסיס6 6"1 ססגסדרין מגין מסר 61"כ כ55מוריס
 רסחורס עאכ סכגסדרין סגין דגעיגן סכתוכ גזירתד6יכ6
 דממך גמ65 סוין 6ת גוערין סס וכו5ס גמד6חרפוס
 רונו וין 6גו 5מדין כ"ד ומסוגי גסגסדרין רוגדממגי
 כסרוג. געסס דסמיעוטככו%
  נסנבורין  וין  עוו יסאמנם

 ובח~
 סיכוחו סגעיגן

 ומ6מר  סוקט5ס
  רמלוקי

 סוע  6ין בחי נאען בלי  בס

 מכריע וסרוכ ג"ר ד6ז5יגן ועאכ סדין 6ח נומריסוס6יך
 ככו% ורוגו הדין סייך גמי דע"ז לומר ו6ין סספק6ת

 65 דטפי יותר "6 סייכי סכ"נ ורק סנסדריןו5עגין
 165 כוין ע5ס 5עגין 6ג5 ככו% רוגו סייך ממי65געען
 יט5ין 6מריס גס וס65 מעת6 ת5י6 דווק6גדיוסו
 כגוף סייך 65 כדין וכירור סוין 6תלסכריע

 5גרר כ"ר ו6זליגן ע"כ דכ"ג נזס"כ כו ו6יןססנסדרין
 סהג"ר וכיק כתג ו5כסוף גדגר סס הם6ריך סספק6ת
 ס6יגו כמי סמיעוט גס6ר וממי65 ככו% רוגו דין %יס
 סכן וכיון ס6יגו כמי דסמיעוט סתוס' טחת חוכ5ג
 יס וממי65 הרוכ 6מר גממון סו5כין 6ין סוג 5ומר6ין
 וכמו כ55 ורוג6 טעמ6 ג65 6ף 5פסוק כ"ו גיוגמ

 6מגס ססגסורין וסס כיק גס"מ כפ"ג סרמג"ססכתג
  בפוסקיס נמפלוסס 6נל נ"ו 0י0  נמקוס  ווק6 סייןזס
 וממי65 ספק סכמ רק ככ"ו ורוגו כ55 זס דין סייך0ל6

 קירתי. כי ודוק ע"כ 5י קיס 5עעוןיכ"
 מכח ורוכ ככ"ו רוג6 רוג6 מיגי סגי ויס גו6העכ"פ

 6יסור וו6י כ6ן סיס 6ף ו6מריגן ככ"ו ורוכוספק
 מ"מ מיעוע וד6י %ן סיס ד6ף מסגסדריןי5פיגן
 ו56"כ סרוכ נק וגעסס גתספך וסמיעוט סרונ גתר6ז5יגן
 זס וין 6מגס 5כך ס5ריכיס סכגהדרין מגין %ו6ין
 כעגין 61"6 סכאסדרין סגין דכעיגן גיסר56 דווק6סייך
 6מגס 5רוכ6 יתהפך ססמיעוט גזס"ג סוי ע"כ6חר

 6הו ויין ע"י ו6פי5ו כרייגיס מגין כעיגן ו65געכו"ס
 )6 וגכייסו 6"1 5רוכ מתספך פסמיעוט מג5ן 6"כגסרג
 גס6ר וכמיעוט סרוכ מן %יות גתספך המישט6מריגן
 וע"י יותר 6מו ויין סיס מפגי וסורגין וס6גמיעוטו
 6מר ריין ע"פ סורגין דעכו"ס 6ותו סורנין סדיין6ותו
 סכמיעוט כיון גמי ככו5ו רוכו 5דידסו 6מריגן 6165"כ
 5ימור סוכ 5גו 6ין תערונ,ת גגי ו5כן גתקפו5ע"ס
 5ויוסו ו5כן היתר 5סיות כ6יסור סגתספךסג6מר
 )ימוו 5סס ס6ין כיון כרוגו כטע 65 6יסורתערוגות

 כיון רייגיס כרוכ 6ותו סורגין דייגיס 5עגין 6נ5ע"ז
 סרוכ. ע"י וגסרג מגין לריךס6ין
 6ו"ח הט"ז ה3י6ו ז"5 סגכוס סיסת %מר ג5פע"דובנדטש

 סס"5 פסו5 גסגך ע5יו וסקסה תר5"נסי'
 סמתכט5 6יסור ג5 כרין כסר ססגך 556 סגטנ5ה5גוס
 כן 6מרען 65 כ6 וק"5 היתר ס6יסור סגעססגסיחר
 גיכר כסכך סרי כ6ן 6כ5 גיכר ססיתר גס6ין656
 6"ג 6גמרי' והכי הו6 ה5"מ זה סגס ו6פסרוכת3
 מכעהררין רס6 גרוכ כט5 ס6יסור 3מכיר 6פי'מה"ח
 כמחיינ ומי כמזכה מי יועיגן וסס גרוכ דגט5יגפיגן
 5ריך וג6יסורין רו63 3תר זי5 תורס 6מרסו6פ"ה
 6וקמוס מלוס סג וכסוככ מורגגן הייגו ס6יסור5סס5יס

 6יגו אם רכר כס"ג סס סט"ז וכתכ ע"ס6ד6וריית6
 ס6יכצר גמכיר 6פי5ו רמה"ח ו5ומר 5סגתגר6וי
 סתוס. כתכו דגסרי6 כן 5ומר ח"ו 6ותו 5סס5יס6"5
 דמב"ח רקיי"5 וס6 6סור ספקו ד"כ 5"כ ג"םגפי



שהלמות ח"ב התשבהזמררמשנה
 כאחיסור ניכר ו6יגו סמתערכ סיג6 סייגו כע5 כתרימד
 גנע 651 פגע 65 ז0 מסגסדרין ר6י0 ומ"ם עכ"5וכו'
 656 רוכ6 כתר (ע 6מריק תערוכת מעעס 165דסס

 ס0מישע סס סייך "6 סמימוע דעת כע5סדסתור0
 נספך סס6יסור כתערוכת 6ומר סעתס כמו לרונגספך
 ע"ם. וכו'5סיתר
 כעוכ סלכום דכרי 5יסכ ים כם"ד סני6רתי שרלשי

 ססכץעוע לריך כנצסדרין גמי סתס דוד6יעעס
 וכקוטית סמגין ימסר ד56"כ סרוכ )ק 5סיותירא2פך
 ר6י0 סג"5 מגמ' ("5 ס5נוס ר6ית 61"כ ("לסגר"מ
 סגר"מ 5סיסת 5כ6ורס חקסס ש 5פי 6כל סו6מצ(ס
 ת"ע. ("5 כג6ת סגרת סיסך סגר6ס וסס"זנמזום'
 %ש סגתנ סס"ו מ0מ"6 פי"ד מ0גמי" 5"ערקשכרצ

 5ץס6ותו עכו"ס רו5ס וכיס 6מד גכפס ע55רני
 סרן כו סיס סדכריס סגר6ס 5רפו6כ *מד מ6נלו%כעו
 כססיס כרפו6ס ססרן סרופ6 ניסל ו6ס וט'סכמף
 יסר6ל ניס5 ס65 כיון 5כתמ05 עכו"ס סניע5 6ע"פמותר
 "ג6ור0 סכי6ו תתק"ע )תע"6( כתסו' וסרדכ"(ע"ס
 דכיע" סכתנתי ממס סיפוך מסמעמזס

 מץ2גי כרוכ
 וי"נכעכו"ס
 דכס5מ6 כסץר סגמ65 מתיגוק לייסכ %ע"דהשערצה

 סו6 מ0 סתיעק 5ענין 0ס056 סויסתס
 5ט כרור ד6יגו וד6י 6יסור כ6ן ו6ין עט"ס 16יסר56
 וטד6י סספק נירור רק וסוי יסר56 16 עכו"סססו6
 רוכ כתר ד6(5יגן דייגיס נרונ וכמו רונ6 נתר6(5ען
 מראפ דפריס ג5 ו6מריגן ("ל וסמת"ם סמ"ם סכתככמו
 ודו"ק. רוכ6 כתר 6(5יגן 65 תערוכותולעגין

 מ' כ% נמיקנס ססקמ0 מ0 5יסנ גמי %ע"דרבדא
 יולס סגוי י"( דף כקידוסין ד6מרי' מם6פ"ד

 וסג6ט כנ"ג סרוכ 6מר דסו5כין ומוכמ מס"ת 6ניו6ת
 מו0' סגדו5 0רכ 6מיו כסס 5י כתכ סכוסס ערוגתכע5
 דככ"ג מכו6ר ע' דכם' סמ"ם סחירת %"5 ספסיעקכ
 סו5כין ד6ין כפסיסות כתכ י"ע וכסי' כ"ר6(ליגן
 כם"ד סכתכתי מס ו5פי ("נ סת" מס וע"ס כ"רככ"ג
 ולגע רוכ6 כתר 6(5י 5דידסו 6גסו דוד6י מידי קסס65
 כי0 5ית כרוכ כיסו5 5עגין 6כ5 מד6וריית6 יורסגוי

ככ"ג.
 כיט 6ניו 6ת יורס 6מ6י סדין נעע(ר סס סקססערך

 6יך כגו קרוי ו6יגו ל(רעיס 6פקרי0דרממג6
 ססקסס מ0 ג"מ סנסדרין ר"ן ועיין ע"ס 6ותויורס
 וימת גתיכ ו60 %ו 6סורס 6מ6י 6כ ו6סת 6כיו6מחם
 6פ מדכתיכ סתור0 רנתס דכפי' א" דמתססוסיס
 סיורס תור0 רכתס דנפי' לומר יס סכ"ג 61"כ6כיו
 כדדרס קוגסו יורכי עס "6 קוגסו עס מומסכ 6כיו6ת
 יכמחם כגמ' ד6מרו מ60 סס 5יס ססקס0 מם 6נלרכ6
 6נסא %ו ד6ית ומסמע כ65ק נן כל6דן ס"כדף
 עט"ס ססס ()ק כ5 סוד6י ("ל קוטיתו 0ניגותיל6
 כ0ס סייך 65 6( גתגיירו 6ס וק 6נסות %סס

 נ~וני 5עגץ וג"מ ("5 ס6מטגיס כתנו תן כ%*נסות
 65מר ג(רו ס6ס 5ס6ר רק מכמיס עלי0ס גזרו סל66נ

 מ6"כ פי"ד ו5מ"מ כ"מ ועיק 0ר"ן כתנ תןסגתגיירם
 סוסיס דו(רמת עכו"ס 5ס6ר מלרי כין 5מ5ק ו6יןסי"ג.
 כתנ ונסדי6 כמונן 6ט5סו 651 ג6מר0 %5הסרק

 6ין רכגן ד6מר 60 רנ6 6מר מ6"נ פי"דסרמנשס
 וק"5. כגמן גמי גרם סי' דסכי ו6פסר 5עכו"ס6כ

 ד6מרו 6מ0 נעז0"י סגט עעס 5תת לפגנ"ד נר6סרבןק84
 קר8 6מר דר"מ מ"ס ע"6 קאכ מ%יןכגמ'

 6נל ניסר56 ממ5ו)ןז 6"ר 6רא ומ65גך מנקרךחנמח
 6מס"מ תג"0 כע0ורין ססמ6ין ע5 כיז0ר ד"0ננ"נ
 מוש2ר 6ין ויסר56 כע0ורין ססמ6ין ע5 ע5יו מח0רנ"נ
 כס"ך ועיין 0רמכ"ס פסק וכן כלנד סע0ורק ע6565
 וכתכו ספוסנ(יס על סתמ0 מ0 ג' ס"ק ס"כ סי'יו"ד
 דסמיעם עסורס דגכי ככ"ג 165 656 כד"0סתום'
 חט" מידי 6יכ6 מי מכמ 5כא מגסיר0 5ימר56מגסירס
 וניפרכסח מכסירתס סמיסס 6ין סמ6ס כסמ0 גכי6פגס
 דסכי ר.טעס כתכו 6עו"כ כד"0 5"ג ונדף 5נ"נ6סיס
 6שר סוף דסוף כיון מידי 6יכ6 מי %קסות סייך65

 נדפתי ע05 5כ6ור0 ו0גס עקס וט' סמ6 מסוס5נג"י
 6סור0 מסרכסח ננ"נ נ8מת 5מם סעעס 6מר5מקור
 וסוי שד תמיס 65 ונוד6י סגסמס0 כיון סוף סוף60

 דף כיכמות דסגס וגלפע"ד כדיקו65 כניגמ ו0ויכנמזס
 סגיס רוכ 16 סגיס ט סמס ע' דף וגניעין ע"כק"כ
 מי ויתט יכתכו 156 0רי 65סתי נס כתכו ו6מרורמז
 רכ 6מו וט' גו% יס6 נההזס 656 5מיח ושסו0ו6

 6י0ו סמ6 גמי 6י כ5כ5תו 0רומ סמ6 מייסיגןסוסעי6
 ופירגס דסיס6 כנית6 וסמסיס ניגיסו מ6י כץתתוקירכ
 קג"8 מ"ין ועיין וכו' פירכם 651 ככר6 דסמסץ60"נ
 6וכ5ין עומ6ת מעמ6ס 6יגס דס6 מייכ ו0רוכעסע"כ

 לגל מי0 מיס דכי מסוס עעמ6 6כיי ד"0 ססוכתוס'
 נסופו קפ"ע מ5וס כמג"מ ועיין מיינ רוכע0 ו%ךדכרי0
 כעז0"י. 5דכריגו ר6י0חו

 6מ6י סו6 מי סגיס רונ 16 סגיס ט סמס 6יווזנה
 6מס*פ סוי 60 מסכסר 65כו5 מותר5יסר56

 כתר ד6(5יגן וד6י 6ל6 יכרי6 עדיין דילמ6וגימוס
 6מכ"מ סוי 65 5מות סכיפו כיט ו5כן מתיס ורוכסרוכ6
 6"ג 5מיטוס6 ומייסיגן כ"ר *(5יגן ד65 ננ"נפמגס
 סימופ עד 65כו5 6סור "כן יכרי6 עדיין סמ6מייסינן
 דיני כי 6ס5כס עעס 5יתן מ5יל0 כ6תי 651 ודו"קוד6י
 ע"כ. ד6וריית6. כפעפוסי ורק ס5"מסמיסס

 מזמבו לקחתי אהשר על הפעם עוד לי יסלחומעתה
 בער ווצי ולדבהתי לדברי צריכש דלא ידענא ביהיקר
 השיתה כתלמיד ווצי בי שין חתכמה לימים וצעיר שרעהמא

 דבריו. אתבצמא
 ומצשא רבליהם בעשר המתאבק ד' לעבדי עבדכשד
 בשלי. בר בביאת הושחיה קרן ולתר8תלבבשצ

 הקשן בוצשוח הצעיראבי
 הושי' רשא וקדוש לשששחרט



הלכא ח"ב החשובותמרורמשנהשן
 מסימן

 ד' כוע פ"ה תריסין בעל המ8ורסם הגדול הרבאל
 שליט"א 1אלעש א,א מוהשר הרה"ג ובר ספז1ריםשמו

 הבירזנ דפילילשיאראגשד
 סר6ימי מס ע5 גיוי גממי קסתי 6מאהרשכ"נ

 מ"ו גסמ6ור כגופס פסקמגמ"ס
 ומכתס ערגי מך 6גי סיורע ו6ף יס4מיס סומרי סגיחגין
 ס65 סקרוסיס 6נומי נ(כומ ימרומי ממגמי רק כי6ין
 גרגרי ו5מסמססע 5פ5פ5 רק ג6מי 651 מ5י5ס6גוס
 וז"5. מורס סל גדרגסכמ"ס
 ימ4ס 5קמרא1בן

 מיערי
 ימכרע 65 סכ6ס וסגטימו

 סמעון 6מ כפגעו כריוק סעס עד לוימ(ירסו
 ס6ס כמג6י 5קוגס 5סר6סו סיס4ס 6מ פ גמןססרסור

 6מ 5ספקיר סמעון ע5 6( סעס מ5י ער יקגסו65
 סעס ער 56יו סיג6 ר6ונן סס ע5 4י נירסיס5וס
 סמשן 5יעקג 5ממ(ירו סיס4ס 6מ ממגי 5יקמגערך
 רגוקס כמעטסס מעוטף סים5וס 6מ ומסר גןעהם

 6מ פממ 65 ו5וי גוי. 5יר ססומריס כין גגסוגוקסורכ
 ס4 סיס4מיס סמגימיס גמקוס ג6רוגו וסגימססתעעפס

 ג' גיוס וגן סיוס גמסך מ5ומ 5פגי נעס"ק סיי(ס
 סיי וגס סעמיס 106 4י עס וסמעק ר6וכןסתר6ו
 ערג 5פגומ גי גיוס 4י ס5 סיס5ומיס כמקוס סו5מגי%6
 סיכגוס 6מ סימזיר ומכעוסו וסמעון ר6וכן 56יועסו

 סכמ(יר 15 גמרומס גי 4י ססיכ כממי5ס 456סגפקר
 65 סגור6י 4 גסססיכו מסס 65מר ספקרון 6מגגר
 רוש ס5וי מסרס וסכיעו מ(רס יס5וס סוס ממגוק43
 6סר מוסג ססו6 4י ססינ 6( 5ע5מו סיס5וס 6מ5סגג
 כרכר סכ6ממ סי6 וטעגמו ע5יו כ6ו נערמסגממי5ס
 ר6וכן נסכי 5פקרון מעטפס ססרסור מסמעת קג5גי
 טוג 6כן כ5י ריקגימ מעטפס 4 סגמן מוסדו סו5366

 פמס מסחמ6 גוס 6חס סס גמ65 סי' ו6סגמוגס
 וממן מס6 6מרי וגמ"ס ג5וס. סוס ס6יגו סי'כע5מ6
 ספוסקיס כין ס4ס סססס 65מר 5ס5גס סע5סגרכר
 וגסכע סו6 גממייכמי 6ס 6"י רין 5ג"ע רסג6("5
 עג"5. וגפטרסיסמ
 רנס וסקיוס מ5מוו 5ריך 5פענ"ו סזם ססוגרןלש'

 6ין סנשונ"ס מס וספוסקיס כס"ס מקומומנגמס
 ו5גן סמומין וממגי גכירין סמ5מור סכי5י ו5כדר"גגי

 יגרי5 ומסוס ססגמי קו5ר גפי סעגין 6מ ק5מ6רמיג
 כע5"ו. סמ5י ו(סמורס

 6פקיר גס נר מר ס"( סכוגס פ' גג"ק11'ררשלבש'
 6סן 6וגס ו6ירעו 5רור סק מר מכריםגנים

 ת65 סום מעקסין 6מר סוס ו6סן ת65 סוס סיגין6מר
 651 מנעסר 5רור סק סס"מ ופי' וגוט5 גסכע שסרי
 16 סגגגג 6וגס ו6ירעו נמוגו סי' מם סגפקרירע
 וג"ם ג6גוכ גססיעמו ע5יו סוק סאם וגגק ממגו)6כר
 ס6וגס נעגין עריס ססיו נסע)ומה-.ס תמו5קק סיו65

ש 4 פסווס16  סס. גמ"כ ועיי תמו5קין סנצ 6א 
 ס0ק וכן ג5ורמו סירוס5מי סני6 סגו)ס פ' סוףומוי"ף
 רגירוס5מי ק5מ גסיגוי רק ס"( סו"פ מסי פ"םסרמג"ס
 ססגיסן מסמע וט'. מנ6 כוס סיגין 6מר 6ס1גרס
 אמנ מ5י 6ומר סתעקיר גרס ,"5 וסו6 ור6ישענין
 יורע 6יגו 6ומר וססומר גו סיו גסן וגיו65ומרג5יומ
 ספקרק גע5 יסכע מכמיס ו6מרו גו סיו ומו5 סיניססמ6
 5ספקיר 6מור 16 כו 6תור ססיי רכר סיטעון וסו6ויטו5
 סיגין סמ6 שען ססנפקו גריס ("5 ססו6 סרי1556
 6מר 6י ג"מ 6ין ריג6 ס5עגין גסמפרסיס ועיין גוסיו
 ס6פי4 סגמנ ממם 5סרמג"ס גר6ס וגן סוי סיגיןסמ6
 6ומר וסמפקיר סיגין ת65 ססי' 5י גרור ו6מרסורס

 סטעע גמו וגפטר סיסח גסגע ססומר סי'מרג5יומ
 ע"ס. וט', כזם גיו65 ג5 וגן גססוריס 4 וסווסמטיס
 סספריס גגירסח גירוס5מי גרס ('5 סו6 וגס 6פסרו5גן
 רכומ6 יומר ססו6 5סת מסס 5ריג6 ג"מ ס6ין גיוןרק
 גירוהכ כגמ' מ5סוגומ 5סגומ ("5 ררגו ס6ין6ף

 מרי 5ייסג 5כ6ורס 5י גר6ס סי' גירסחש מרי11נ1ץ2'
 סרי"ף ע5 סר6ג"ר גססגחש ססגי6 מססיטומ

 מי5מ6 ס6 ('5 סר6ג'ר גמג ח'5 ע5יר.ס ומכהם("5
 רקסי6 מ6ן ר6יג6 ג6וג65 עוג5י מ6ס רממוסגמ6ן
 גמגס 5סוי גסגועס 6סי' 505ומי רכ6 מייגיס מ"מ5יס

ס5ומיך
 וס~

 מ6ן ו6יג6 פטור 0כא יורע ס6יגו 6ומו
 סגועס 653 5מיסקי5 6ררכס גיס6 65ירך 5יםרקסי6
 רסקי5 ירעג6 65 וממסין ירעג6 גממסין 5יס רסוסמסוס
 סוס ר6יג6 וסיגין גסק מורי ק6 רס6 סגועם 653ס6יך
 גפק סי5ך 5ים גר6מר קוסי6 5ס6י מתרן וק6פרוסס
 ע"ס. וגו' 4תרי יסטר ר6"ג ג55 מירון 65 הם6יוסיגין

 מסיסוך מו5קין סי6ך כמןמיס סרגר ג6ממ1לםחשדרדן
 רפ4גממס 5ומר 6ססר סי' סג"5 ו5סי5סיפוך

 סיגין סמ6 רגרס רמ6ן גגרס6ומ גרס6ומ כמי5ופיסי6
 גמגס ממס חם גסגועס 6ס" מייכיס מ"ט 5יס קסיססהם

 דגריס ומ6ן פטור ססו6 יורע ס6יגו 6ומר וס65ס5ומיך
 סר6כ"ד גרעמ וס"5 גמק5מ מורס סו6 סרי סוכסיגין

 וגיון כסעורין וסורס כמיטין טעגו סוי 65 ראםורעינויס
 וסעיר 5יסכע יגו5 651 כמק5מ מורס מגמ סכועסרממייג
 סכוגעם ממייכ רסום גיון סכו0צם 653 5יסק5 ר6"כ 5יסקסי'
 5יסגגג יגו5ו6יגו

 מקגמ יססו 5מס 5י ממים סריוף 6רגרי גמגןב:1*א"ש
 ס65 מקגס ע% גגג(5 נס5מ6 גגפקרגג(5

 רסיען 6י מעי4 5הס נמפקיר 536 וט' סגעןיסגע
 גר6ס ויומר סי6 וסגי מססגע סוס סיגין גרי)פקר
 וסורס מיעין נעו0ק רסוס מירי . סנועם 653 פעורסים6
 653 סמפקיר יסגע 6מ6י סמ6 רטעין ו6י גסעורין15

 ו6ין סכועם תמוייג גפקר רס"5 יטו5סנוגשם
 יג~

 5יסנע
 יועג6 65 וממסין יועג6 ממסין ו6א5 מנס סטע)וגכו
 ונע כסק ש העדס טכסין ת65 סק עע)ו גמיוס6



מוהלכהז ח"ב התשלבאשדומשנה
 ע"ם וט' סום סיגק וסמש יענ6 % 5פוסמעכטת

 סחיוו.0ם

ח-

 פיסו סמפהשיס נכל נס"ם הוק בטגס סוף ס"ג
 סעסו 6לפ0 וג כחנ ונגפקד כחנ 5י סי' חו"מוהששח4 ע"ם. סמ6 עשגח ממופר געהק סירוםלמידנרי
 6"5 וכחנ וישל סמשקיד סיסנע גגזל תנןחט
 יוס גכל ס0השסיס מ6וד סו6 ר~שס ודנר ז"לכר6"ם
 סמפקיויס וגסקיס גכיסיס מים 3מס מדקדק סגפקדס6ין
 נפקוון גנע חקגח סעסו כחנו סכג6וגיס וסמעחי%56
 מסכיס ס6יגו מו3ריו ויר6ס ע"ג מונריסס לזוזו6ק
 עוען 06 36ל סמ6 עוען כססגפקד 6ל6 סג6וגיסלוגרי
 גמי מיירי וט' 6לפסי מרנ סמגי6 וירוסלמי ל6נלי6
 ע"כ. סיגין מל6 סי' סמ6 סגפקו סטען גות6גכס6י
 מוויס וסייעחו סרמנ"ס גס ויון סנגוון כחנוכת"ה

 פסיעס סוס סיחס ל6 וכ6ן וסייעחולסרסנ"6
 ססו6 למי טונס סעסס ומי סו6 יווע וונר סגפקומ5ו
 למיוע לגפקו סוס 1ל6 גרסוחו וחחוס 5רור חפןלסגיח
 ר"ס 3סמ"ע כמנו6ר נכיס 16 נסקין 56לו בפקיוע6י
 ו6ור3ס גס"ג( ועיין וריר36"ו סר6"ס מדגרי )סו6ר5"ח

 6ח לסגפקו לבר6וח מוטל סחיוג סעליו פסעססלסור
 סלו סיסלוס ס6ין כיון לסחגייס 6 ו6ין ומוחוסיס%ס
 סקיגל מכ ללוי סספקיו ל3רר סי' וע)יו 6חריס סל6ל6

 3גפקו גגע חקגח דעסו סטעס עיקר סכל וכיוןמר6ו3ן
 גזסר 6חו כל סיס6 מסוס ססו6 פ"ח גר6"סמגו6ל
 מ5ו פסיעס סוס סי' סל6 3כ6ן 61"כ ספקדון3סמירח
 6"י וין נזכ ווגיגן מווכ סרמנ"ס סגס גלפע"דסגפקו
 ע"כ. וגפטר יווע ס6יגו סיסח וגסנע גחחיינחי06

 ח"6 סרו3"ז נחסונוח לסוי6 6יח6 כן כונויוההגה
 נר6ונן דעחי 6וויעך ממגי ס6לח וז"ל רס"וח'
 וגגג3 נו ופסע חחוס קטן 5רור סמעון 56לסספקיד
 יודע 6יגי 6ומר וסמעון סי' מלגליוח מל6 6ומרל6וגן
 להסי6 לומוחס סרו5ס מי סיס סי' 5רור כי 3ו סי'מב

 ע"ס. וכו'דירוסלמי
 ססי' ג6מר 6פיי יסחס של %ד דמי6 אתשובה

 מחוי3 וסוי ס"פ מיס6 סוין סיגקמל6
 נסנועס 6יון נוטל ליסנע יכ% ס6ינו ומחון מס"חס3ועה
 ס"פ ס6יגו מל6 סי' 36גיס 16 עפר סמ6 הכ66נל
 ו6ין ס3ועס גחחיי3 6% כלוס עימו חיי3 ם)6וגמ65
 6וועיס 1ל6 6גפסיס ד6פסו ו6יסי וגוטל גסגעסכגגדו
 ו6יכ6 כיון סלכך מעלי6 גטירס דלגטריכ נגוויס 6יחמר.

 סל6 גמ65 ס"פ סי' ל6 סגחוכו מס עס סס5רורלמימר
 גרסוחו ס6יגו ויס3ע יודע 6יגו כס6מר 3כלוס עימוחיי3
 ס3חוכו מס עס סכיס ססחם יווע ס6יגו גס3ועחווכולל
 וחיון וכוי. מיג6"ס סלוי לכר3 כזס וח%ק ויפערס"פ
 יודע 6יגי 6ומר וסל6 3יוך לי מגס כס6מרו ז"לסו6
 נסוס נוו6י 6 מווס נס6יגו דוק6 6ל6 6מרו ל6ספטור
 מווב סכו6 כיון 36ל ונסטר יווע ס6יגו גס3ע %פיכךדגר
 וכן וגוטל סלס גסנע 6ל6 וכו' כו6 מכ יווע ו6יגו 6סחייג

 ש וומם 6תו וין נגיוק בכ6 6ף ז"ל סומג"ס ונויסס
 עאש, המקר גסוד6חו פרועם דליכ6 ד6ססל כיתנכלוס
 כרפס להשתו וכיק כח"ם גיות ממס לכ6ורם שכרי
 נס6 תפטר סיסח וגסנע כח"ב סכחנ נמס 6מגסז"ל
 ס6יגו סגועס ג"כ ליסגע ס5ריך כחנ ז"ל סו6 ססרי5"ע

 ז"ל סרוג"ז סכחנ כמו סעיקל זם ו6ורנסנרסוחו
 יווע ס6יגו נסנועחו וט% גרסוחו ס6יגו ויסנעלבוי6
 לסנע ו5ריך )וס6 ס"פ סנחוכו מ0 עס סכיסססוס
 על מנ"מ סוס סכי ל16 ו6י ס"פ נו 6ין נכיססגס

סכיס(.
 דמילח6 כלל6 גסופו סס סרוג"ז סכחג כיון לומרהש'ן

 דחיוג לך גחחייגחי 06 יווע 6יגו כ6ומרסוי
 6גי 6ומר סיי 06 ססרי חוע חיוג סוי ל6 מס"פפחוח
 6פילו פטור סיי ס"פ סי' סג6 עפר מ)6 5רור ססיייווע

 ו6מר ססח6 ממון כ6ן ו6ין סוו6ס כ6ן ו6יןמסנועס
 ס6יגו גסנע מל6 כי' 36גיס 16 עסר סמ6 יודע6יגו
 מס3ועס 3סופו כלוס כזכיר סל6 גמי סרי ע"כ וגפטריווע
 לרוג לסגוחו סונ סי' א חס 6יגו זס 3רסוחוס6יגו
 ל6 ונוד6י חסונחו נחחילח סכחנ 6מס וסמןפסיטחו
 ס6יגו נסגוער. לחייגו ל1 סי' סכ"ג 61"כ מזסחזר

 סנחוט מס עס סכיס ססוס יווע ס6יגו 13 ולכלול3רסוחו
פרוט0.
 נידך לי מגס כחנ פ"ט ע"ס סי' נח"מ דסיי ל1מיתשין

 6יגי 6ומר וסל6 3יוך סספקדחי 16ססלויחיך
 ס6יגו סיסח יס3ע 3יוי ספקוח 16 כ)וחגי 06יווע
 3רסוחו ס6יגו לס3ע ס5ריך כלל כח3 6% ופטוריווע
 ס6יגו ס6ומר הכל כופר ססו6 מיירי וסחס מיוי קססל6
 ס6יגו מלס3ע פטור %כן סלו6ס 16 מפקדון כלוסיווע

 מודס סו6 ר.לי סכ6 36ל 13 מווס ל6 וכ36רסוחו
 5ריך נו סמווס וכיון ס"פ כי' סל6 ס6ומר רק3פקוון
 6יח6 וסכי 13 גחן עיגו סמ6 כי 3רסוחו ס6יגולס3ע
 6331'"0. ע"ס ס"3 ר5"ו3ס'

 דרגגן 16 סי6 ד6ורייח6 6י זו סנועס מסופקגיוהנה
 333"ק סי6 ד6ורייח6 גרסוחו ס6יגו ס3ועסוסרי

 נ"מ חוס' )ועיין 6וחו מסניעק סנועוח סלס ע"נק"ז
 מן ע5מו פוטר דגס6 מסוס וסטעס סנועכ( ו"ס ע"6וי

 מן ע5מו פוטר 6יגו סנועס נס6י סכ6 6מגססחס)ומין
 מס על נסגועכ ו6ין נכלוס סווס ל6 סנריסחסלומין
 גס' מ5יגו זס וכעין מורנגן רק וסוי. ו6פסרלפטרו
 מור3גן רק וסוי נרסוחו ס6יגו סנועס סגסנע ס"נר5"ס
 רק סוס גמי וסכי גר6ס 6"כ נו גחן עיגיו סמ6ומטעס
 %"ע.מור3גן
 כחג דסרו3"ז לומר 3דעחי עולס סי' לכ6ורסוד;נה

 חיי6 ד6"ר 6ס6 סג"ל ג3"ק רס"י לסיטחכן
 ס6ין סס ופירס"י כ6ן כחנ פרסיוח עירונ יוסףנר
 סס גרס דרס"י גסלו6ס 6ל6 מם"ח פטול ככלטפר
 מצ(ם יסנע סטעגס גמק5ח 0יוס חור0 6מרס מסמפגי
 מ%ם וגני וט' חונו נעל נפגי פניס מעח 6וס6ין



הלכות ח"ב התשבהמרומשנהאע
 כ6ן ו6ק נפקות 6מנס מעח 6וס 6ק טונל 4שפם
 ופלימס, ונשמ ונ"י פ"ז ס' מושס נסור ועיק מעחשנל
 לררג6 6מגס מר6וליית6 סכועל רממויכ וד6יופירוסו

 הרוכ"ז ונס כרם"י ר65 פגשקו לפוסקיס כ5 רכ~ריכי

 5רכרי ור6י וסכ6 5הרי6 סס סגל6ל וכמו ס"5לכי
 רק כפקרק סמורל ומעעס ס3ועל רממויכ ס"5לכ5
 רי5מ6 כרסותו ס6יגו גס3ע 51כן 3ו לי' מל יורעס6יגו
 נ' י"נ ס' פ"( סי' מו"מ כטול וטדין כו גתןעיגיו

 סטגק כמומריס וסגועת וכו' מל"ח מיי3יןס3ועות
 מסמע כרכר ו36ר וכו' 456 סכפקירו לר3רס6כר
 65 לנמ' מוכרי 6מגס כו סמורס כיון רק כ"ם5כ6ורל
 5"גנ עתל ו5עת 5כ6ורכ לכימסמע
 סס6ריך וקי"נ קי"6 ס' מיגו נכ4י נתומיס)1עיין

 ורי3"6 ר"ת ס3רת ע"פ לג"5 רם"י 3ר3רילר3ל
 ס6ין כ35 536 כעק רוק6 הו6 מעח 6ין ר6יככ"ק
 ורו"ק(. וכופר מעח 3סקרו מכירמ3ירו
 נ3י ספ"6 ס' כרי3"ם מד3ר 6חר קרום ר6יתיעךך

 וה6ריך כסף ומנולת פינ"5 5רמ5 סמסכגס65ל
 רמממע ו5רור מסק כגנרו סה3י6ו וסר6יה וכתכ לרכססס
 ר6מר כמ6ן ל"5 מ65 כוס סינין סמ6 רטען רמסוסמיגס

 מ"ז לגסכעין כ5 פרק וכררכ6 ירעג6 65 וג' ירעג6נ'
 6יגו ומם5ס גיס3ע יכו5 ס6יגו ס3ועה כממוי3 5יהוסוה
 5פמות 15 סהפקיר רסורס ומכיק הו6 פקרון רסתסר6יס
 למסכון ע5 כמ5ול 536 3ם"פ כור6ס כ6ן ים הריסינין
 5רין ר6י' 6יגו ו5רור רסק עו3ר6 ההי6 רין גק ונרוט'
 גנ(5 תקגת רמסוס ("5 הרמ3"ן 16תו ספיי מס 5פי"0

 כ6ם רטגק פ4נת6 נ3י התס 6ית6 והכי 3ס גנעוכ6סו
 כ5 עריס ים 536 עריס סס 3ם6ין סוסעי6 ר3י6מר
 ם5 נרים ע5 רתניגן ילור6 רר3י הר6 ע5 מוריעמ6
 סק מר מ3רי' נ3י 6פקיר גם 3ר כלר6 וכו'מיטיס
 וגוט5 גסכע רכ ו6מר 6סו 6וגם פי' 6וגם 6רעונרור
 3(ל ו6פי5ו כ6סו גנ(5 תקגת עסו ר6מר כר"ירם"5

 6מרת סכך סינין "65 מטכסין הי' 65 ו6מר 33ריכופר

 5רור מסי' 6ע"פ 3ו לכרתי 6גי 16 פקרון 3סעת5י
 סריו6 המעסס 6ין זה פי' ו5פי וגוט5 גס3ע לכי6פי5ו
 3ם' ר"מ ועיין וכו' 3כ6ן כ55 עסק 15 ו6ין גירוןמעגין

 לכי6ו. כמו"מ5'
 לסכימו סגילס לג"5 והוונ"( הג"5 וסוינ"ם גגוהיעא

 כיל לוס ר65 סגפקר סטוען ר3מקוס 6מרפל
 רק וגוט5 גס3ע 6יגו ס"פ כיל לול 65 סמ6 16ס"פ

 ומתוך 5יס3ע ממויכ 6( 3פרוטל עכ"פ סמורלכמקוס
 ס(ו 3(ס הרנים ם65 3קי6ותו נור5 ע5 ותמכגיס6י5"מ

 לג"5. מטעס 65 06 5ר3ריו 3רורהר6יס
 סוס נ5י 6מח יק ססיי1 6ף העית י65מיאיברא

 5פע"ר רירן 5גירת כ55 רמי 65 מ"מפקפוח
 5יס3ע יכ51 ס6יגו מחוך סרין הוס ור6י רירןו3גירון
 עור 5רקרק 5י ים ומחמ% סימתי ו6פרם גמימם5ס

 ל6וכן 56יו גנסו עלכ 5פגות כ' כיוס ו("5נטעגותיו

 כתמ5ה 456 כגפקר לים4ס 6ת סימדר ותנפצנווםמעק
 65מר לפקרון 6ת ככר סלמ(יר 4 כמדומה כי 4יכמיכ
 יה4ס סוס ממגו קכ4 65 ס3וד6י 4 כהסמיכופמס
 5ע5מו ליל4ס 6ת 5עככ רו5ל ס4י ממרס וסכיעולהרו
 56יו נ6ו נערמס כתמ% 6סר מוסנ מסו6 4י כמינ6ז

 וט' הסרסור מסמעון קנ5 כי לרנר ס6מח לי6וטעגתו
 טוכ 36ן 53י ריקגית מעטפס 4 סגתן מוסרו לו66נ5

 נע5מ8 פמס מסתמ6 נום סוס סס ג~6 סי' ו6סכתוכל

 כ4ס. סול ס6יגוליי
 6ת סימןר תנשלו מסס הר6סוגל נטעגתודדץנה

 6ת כ3ר סלמזיר 15 כמרוהה0 כי וה5ינכיה4ס
 סורל כנר 5כ6ורכ את כטעגתו מסס 65מרלפקרון
 5ם6" נ6ו הס ססרי ליל5וס סקכ55רכריהס

 6ת ממגו
 וע"כ ססיכ סכ3ר 4 סכמרומם המינס וע"(ליל5וס
 ר56"כ המ(רתיה כ3ר 536 5י סהי' 6מת ור"5כווגתו
 ססו6 16 יס5וס נו לי' 65 כי %ס 4מר 4 ל"מיד

 כמו כווגתו ע"כ סהמ(יר ומרלסי3 פמס הי' םמ6מוסרס

 6ורי 6וריע ככר סכן וכיון ולמ(יר 4 סלייסכתכתי
 16 מ(רל נטעגת מיפטר סנור ליי מהו6 רק גו5הו

 סר6ה 6מר 6מגס סכמ(יר סמס3 6מת כ.' ר"60פסר
 יס5וס סוס ממגו ק153 651 המ(יר 65 רור6יסססי3סו
 מ(ר 6( סרעה 6)יו כ5תה כי ר6ס 5נו(5ס סר51סומסרוהו

 ס(ה 5ר3ריו 5סמוע )גו 6ין ור6י מעו5ס ר3ריס סי' 65וטען

 רכר פילס ו6סר לו6 וסקר לר6סוגל טעגתוסיפוך
 ממגו. 33קסס ומיר תכף כן טסק 65 5מה ר56"כסו6
 6מר סהרי כ5רו סונרו סו6סוגס זטעגתו 5ימידאין

 הכ6 (י5 וממי65 3כ15ס ע5מו מיי3 651סהמ(יר

 טעגת רסרי כ5וס 6יגו זה 5יס קמרמי לכ6 ו(י5 5יהקמרמי
 כמרומה 6מר סו6 סר~לי ספק וטעגתו סו6 ור6ילתו3ע

 6יגי 6ומר וסגת3ע מגל ממגו 5תו3ע רמי "6טהמ(רתי
 6יגי 6ומר פקרון 16 ל64ל 6עיקר רלתס רפטוריורע
 סרי סכי 536 וגפטר ליסח 6ותו מס3יעין ו5כןיורע
 ספק והמ(רה ור6י הפקרון וסו6 3ה5ו6ה מוולה61
 פסוט ו(ס כסרר"נ סס סה3י6 וכמו מיי3 5כו6פסיט
 ס6מר 3מס ססורס כיון לכ"ג 6"כ מקומות 3כמםוכרול

 סמ6 ס6מר כית 3ו גתמיי3 6יר סהמ(רתיו 5יכמרומל
 ו3פרט 5ם5ס ומיי3 רמי ממגו ק53תי כ6ומרסמ(רתיו
 63רוגו הגימו 55וי 15 סגתגו ס3סטה ע5יו מוכימיןסמעסיו
 יה5וס נו סים ,6מין 65151 ס15 היה5ומיס סמגימ3מקוס
 6ין 6מריס רר3ריס סיס5ומיס 3מקוס 5כגימו 5יכ5מס

 5נעו רו5ה ועכסיו יהגוס 5רעת סק53ו 6"1 ססגותגיס
 כ5וס. ם5 3טע:סו5הפטר
 4106עש

 גס3"
 מ6מר סכוגתו סייגו טעגותיו 5ייסכ לרמק

 כנר כי ססינ סו6 6מגס יס5וס ממגו ם46סהס
 יל5וס כ55 ס(גיר 651 מלס 65מר לפקרון %סכמ(יר
 ת3עוהו כת3 לתו3ע סנ3י כת")0 מ5מון כןו6וייק
 5כתו3 רייק לגתכע ונ3י 456 כגפקר ליל5וס 6תסימדר
 ו6פסר מיל5וס כ5וס ל(כיר ו65 לפקרון כ:מי3ככר



מההלכא ח"ב חתשבחזמיומשנה
 ע5 ~מס סורס 65 נחמי5כ גס מסגחנע סי'מטהחו
 ע5 סי' כוהחו כסקרון 8נתס ספקרון ע5 רקסיס4ס
 טונ 6כן נ5י סריכ4יח סמעטפס עגסיו 6ומר 5סו6מס
 ממם סר6מוגיס ונריו כמפרם רק וסו6 ססמס עס16

 עונ 6נן נ5י סמעטסס ע5 סי' כותחו סמזיר מכנרם6מר
 וסיי מממע 65 %5ורס כח"כ מנונרי ו6ף כנרס8מר
 מסינ סיי 65 ם6ס כח"כ מם מכחנ מ6מר 5כךטהחו
 יע"ג 5ט5ס מיינ מסו6 סמום סדין ככר6מוגס רק5וי
 סוס וטוען ומוזר וטוסע סס טעגוח רנ' 5כח"כס"5

 ר6מוגס טעגחו 6י 5עיין ים ועוד כו מזרונ6מרוגס
 כנ"ו ם65 כן 4 8מל וכר6סוגס וכגר6ס ננ"ו סוסגמי
 טוסע סר6מוגס טעגחו סוס )6 וממי)6 15 סמזירמככר
 וטוען.ומחר
 מיינ ו4י וממעון רמונן עס וסוין 5סע"ו וק תןבר

 סנר6 כע5 מסו6 מיג6"ם כן סר"י וסרי 5סס5ם5ס
 מוויו יווע ם6יגו ם6ומר 656 כפקרון סגפקד כממורכזו

 ומסקיר ומם5ס 5יסנע יכ% ם6יגו מנועס ממוינ 5י'סוס
 כ55 סוויס יוע 65 06 6ף 6מרס מנועס נ65גוט5
 5רור רמק עונר6 ססי6 )יס קמי6 סיס 6ס66מגס
 ם"ך ועיין מנועס נ65 6ף מיטו5 4מר 5גו סייר6"כ
 רסוס לסו קמי6 רמ6י מקמיס ר6יחי )ו6גנ ע"נסי'

 סו6 רכ נירום5מי ס)6 ם6י5"מ ומחוך מכועסממוייכ
 מחוך 6מריגן ד65 ס") ט65 ורכ ויטו5 ימכערממל
 חסו' ם5סי ועיין ע"כ מ"ז נמנועוח כמכו6רמ6י)"מ
 סכוגס סוף סר6"ם 6מגס 56"ר( 5סג6וןסרינ"ם
 וכמעט סר6מון נפי' ז"5 סרי"ף על כסמגוחיווסר6נ"ר

 רמ)ח6 5ירע 5גפקר ר6ין פטור ר5כן פירמו ספוסקיסג5
 ותיכוח סקין מכריס גכי 6יגם רמפקיר סי6דסכימ6
 מים מס כ) 5ירע מרקרק סגפקר ו6ין מפ5יסמ65יס
 ממייכ 65 ס5כך סו6 יוס נכ5 ומעמיס ונחיכוחכמקין
 ר5"מ נמו"מ וכמנו6ר 5ימכע יכו5 ר6ין כמססגפקר
 ונ"י וכ"מ 5' ססי' מו"מ טור ועיין מקומוחוככמס
 כגון 5גפקד )ירע )ו ססיי כמקוס 6מגס ססופריסס
 וסו6 ונ5רורס כמקיס )סו ר6יח מס סכע)יס )וס6מרו
 מס נס מים קנ5ס וסכי 6ועח6 טו6י וקכ5סכר

 ע5 וסמך נו מים מס כוק 651 6ף סנע)יסם6ומריס
 מס ם6ין מם ממגו יכקמו דסס סי") ר6)"כונריסס
 כ6ן 6ין וממי65 וקכ5 וסנר ע5יסס סמך ור6י6)6
 ודומכ סוריעו נפירום רסרי 5ירע 4 סי' )6טעגח
 ם"6 וס' סכ"ז ר5"6 סי' מו"מ ועיין סחקנ)חי5סריגי
 יומגן 6"ר ר"ס ט"6 ג"מ ננ"מ וחוס' והס"טוכם"ך
ורו"ק.
 סריכ"ם מרנרי 5רנרי ר6י' 5סכי6 5סש"רונראה

 כחנ מסרינ"ם 5עי5 רנריסס ס63חיוסררנ"ז
 מק מר מנריס גכיס 6פקיר גם נר מר כסד6 וז"5מס
 עמו ר6מר כר"י רג("5 וגוט5 גמנע רכ ו6מרוכוי
 סיו 65 ו6ומר ככרי כוסר כזס ו6סי)ו כ6סו גגז)חקגת
 נו סכרחי 6גי 16 5י" 6מרח "מכך סיגין 6)6מטכסין

 סרמג"ן ע" וזכ וגוט5 גמגע סכי 6פי4 לוו מס"8ע"ש
 סיגין סזס 5י 6מרח מכך מטהק מנמס 5סוי6 כרימס
 סיצח ססיצחו 6מר וע"ז נע5סמ סר6ס כסמ וומי6סוס
 כמכ6 5סיעוך סכ"ג 6"כ סיגין 656 כ6ן ם6ין סי8כלי
 מם סוריעו 4 מגחגו מכמעם כיון מחם5ומין ע5סמ5יעער
 5יוע. 15 סי' 65 טעגח 15 6קמכו6

 ממ8 סכ6 6נ5 מכחנ מס מסיינ"ז מנ%יוביותר
 וג6% ם"פ ס6יגו מ65 סי' 6נגיס 16עפר

 מכגגרו ו6ין מכוער. גחמיינ 6% נכ4ס ע5מו מיינם65
 מס 6ודעיס ד)6 6גפמיס ד6פסיר "ו6יסו וגוט)גסכע
 ומסמע ע"ם וכו' מע)י6" גטירס ד5יגטריס כגוויס6יח
 6י ממונ כיון כ4ס 6גסמיס 6ססיר )6 6ורעיסר6י5ו
 ם65 ו6סמר יוע 651 5יוע 15 סי' ד)6 5טעק 615פמר
 ר6פסיר 6יסו 61"ג קנ5ס וסכי 6דעחי' ססרי ם"ס נוסי'

 וסגר )סר6וחו נקסו ד)6 סמומר כייגו6גפסיס
 מו"מ מסרמו"ס כחמונח ועיין ג6מגחו, ע5 וסמךחקכ5
 ל"ו. 46 ס' סרמכ"6 וחסוכח מ"מס'
 מע5י6 גטירכ ר5יגטריס וכו' 6וועיס 1)6 מכחנןמה

 סמגי כסירום סר6נ"ר מכחכ למס רכיוקגר6ס
 מגיסס ידי 655ח יכו5 6גי ושר ח"5 סקומי'( 5עי5)עיין
 ממירח ממרו 6% סיגין ממירח ממרו זס כיו6ומר
 כקרקע 656 ממירס 5סס 6ין כססיס כר6מריגןמטכסין
 מסיי נדעחי ע% ג6 ו6ומר מכ)וס ט5מו פוטרוסיס
 ממירס 5ממרו 15 מסי' מיינו ורנ טכסין מ65 מק)ך

 6ירעו וס6 סו6 וסכי חוע סוס וכ6מוו מספקמע%ס
 ממירס ממרו סר4רי סוס 6וגס 5דנריו כלומר ק6מר6וגס

 ועיין כפמוטו 6וגס סיי ז"ל )וסו6 ע"כ 15סר6ויס
 כ6וגס(. מפי' כתמ וכט"ז ונם"ג ונר"ןנרינ"ם
 ססרי סכחכחי 5מס ר6יס גר6ס סר6נ"ר מיכריגם

 עגס למ ס6ומר מכגוס ע5מו סוטר ססייכתכ
 רנ מייכו סכי ו6פי' מטכסין מ65 סק )ך ססי'כרעחי
 ססוריעו נמקוס כ"ס מספק מעולס סמירס לסמרו לורסי'

 6מגס מייכ כדכעי סמרו ל6 6ו5י נור6י כו יסדמטכסין
 ורו"ק. סו8 נ"מ מורס עכ"ע רסרי )רמוק יסס6

 וכררנ"ז ר4ריכ"ס מדנרי 5גו סי6% עכ"ס )יייןנחוור
 5יס ר6יח מס ססוריעו רנמקוס נרורגר6ס

 פרוסס סוס סי' 65 ר5מ6 5טעון יכו5 6ין סוכנ5רור
 כיון רירן נגירון סכ"ג 6"כ ו5רור עפר 656 נו סי'651

 5ר6ונן סיס4ס סיטמין סוריעו סיסלוס 15 סכני6סכסעס
 6יסו וקכל וסנר זס ע5 וס6מיגו יס)וס ססו6 6זויוע

 06 ו5ר4ר4ח )סחמו 5וס ד)6 נמם 6גפסיסר6פסיר
 4 רסי' כסדר"ג רכחכ וס6 יס)וס סכו8 כדכריו6מח
 ווו6י 5מם יועג6 )6 45י 5סר6וחו 5פחמו5סמעון
 ו5וי נס ר6יח מס ס6מר כיון נרנר ממוינ 6יגוסמעון
 ססע 65 סמעק נור6י ע"כ 5סחמו 5יס 5מסס6מיגו
 סס6מין וסססיר סו6 %וי כ5וס סססיו 651 כ6ןכ5וס
 6ין סי' סמס ו5מ6 סטוען ס6מרוגס טעגחו %כן4



הלכות ח"ב התשבאמררמשנהש
 ומינ סאמ וק ליס וסוס 6כ פפשיק ו65 כ~סאשמו
 עליו ומנפלין ס0ומריס 0גועת כדין 61וריית6מנועס
 מתוך דין ליס כשס ליסגע יט5 6יע ו6ס סטשתס5ם
 סו6 דסו6 5ך סמזרחיו 6ס יודע 6יגו 16 ילאםס6יע
 ת~י סנועס נל6 גועל 16 ליסגע 5ריך כפפקידאי

 מו"מ סעור סגי6ס וסל6ג"ד ח:ר6"ם סרמג"סגפ~גתת
 ר5"מ גסי' ועיין ככר6ג"ד ס"ל כפוסקש ורוג 5/סי'

 י"ג ס"ק ע"נ גס' ועיין 6סדדי סממנר דגרימסקסו
 דגר סו6 זס כי כזס שד לכ6ריך ר5יתי "6 0סכם"ך
 גשסי"ח.גרור.

 טרוו כי לס6ריך כעת מת6יס ספג6י 6ין כיראםיים
 גמ"ח לעיין עסקי מכל וסגיתי למ6וד עו6גי

 דנריס 6ריכת עוד לי וי0 ססורס פקלקלת ו6סגס60
 סדן כתלמיד ו6גי געזכ"י יד כתני על כתוגיסכ"ס
 לסלכס ל6 א: כתנתי 1)6 נסצג"ס לסור6ס סניע1ל6
 0כתונ מקרמ 3י ויקויס נדנריס געורר רק )מע0ס1)6
 גסופס. וו:נ6ת

 גת0' לדנרי נרורס ו6י' מל6תי סונס יקלאחר
 סגתן גר' 0ס 0ס6ריך 6' סי' מנרוג6מסר"י

 0ס6ריך "6מר נו ססע ו0מעון זסנ. 0ל כגיגות 0תיל0'
 גנותס ד6ית )0מעון 6") ור6ונן כיון 6מגס כתגסס
 ק6מר וקו0ט6 סי6 ומוכמ 6ומדגס זכ3 0) כניגות0תי
 ו)מ6 גמימ0 ד6יכ6 כ6י כו)י 6יג0 מ0קר ך)6ר6ונן
 6ר6ונן סמון וסנועק סקוג6 ו06תכמ מיו סמעון )כגדינ(
 ר6ונן ומכימן סו6 פו0ע וו6י כניגת6 נכ ו6ית3ס6

 16 6מיד ר6ונן 6י וכ"0 6מיד ד)6 6ע"גג0נועתו
 )0מעון ס?וי סוי 6י ו6פי' וגוטל דגסנע דמסימןננר6
 וגוטג. ג0נט ר6ונן מ"מ כט)וק6 מתון סכניגותוגגגנו
 כמס כפסק יודע טרס ולדרוס גמקור מוט) עגיסס6מגס
 סרי ע"כ )6מיתו כוין סי65 כדי ככנייות 0ויןסיו
 )י' 6"6 0ונ ד6ודיעו דסיכי נעא:י"ח כדנריגו5סדי6
 ס". לרור 16 עפר 0מ6לטשן
 תס6 ר6ונן 0מיינ זו 0נועכ 6מגס סס כתנעךך

 נפי ס06ר"י ססק כ06ר מויג6 חפןנגקיטת
 סמיימ' פסק וכן ?וייגיס סנועת ונפ' וגוט)ין סגסנעיןכ)

 6ותס ר6ס 0ל6 כיק וכ"ת וכו' ומזיק מונ) נס'נס"ז
 0סרי עופרת 0) 0מ6 16 כ)וס נ6רגז סוו )6ת6מר
 עויס סיס כיון ומיימוגי וכ"ג סכוגס פ' כתנר36י"ס
 כמס י0נע גפסיעכ 6ו גיויס 16 ידו ע) ממוגו60נו
 ו6ין ~ד"ס 6מר שסגתגע מיירי כתס עכ"ל ויטולספסידו
 כוין 3ע) כודעת נג"ו 6ג) עדיס לרין )כן עסק5י

 סס" 6מר סכיס גע) נסדי6 נמיימוגי וכן דמי עדיסכמ6ס
 ג0נע כי' עפר מ)6 0מ6 6מר וסגתנע זסוניסמג6
 063רי כד6ית6 סינין מ)6 0ק גני גירו0)מי וכןונשל
 0וס )כ"ע דידן שגד6 ושד וכ' לר"מ ו6פילו וכ'ומרוכי

 זס3 0) כגיגות גו סס" ל0' ר' סגיד דכגר דכיוןט
 וע"כ כידיס כמ(יק 0מסון ומ0ונ ר6ס כ6ל1 לי'מ0וג
 ס)גו כתגמוד עג סירוסלמי קסס סי' ד6)"כ סכי5")

 ל6 6מוד ל6 6גג ד6מוו דוועח מסען סכוגסדגס'
 0יעסגו מסו סינין מל6 0ק נני יומק ר' געיוגירוסגמי
 דג6מן ומסיק ע0יר 60יגו לתונע ל1 ר6וייס 60יגסונריס
 סקסס וכן 6מיד דל6 6עאג זסג 6מת 5יכח-6 תנע6י

 סירו0למי 6ק וע"כ כ~ס תירן "6 ג6טרא ס"גמסרי"מ
 ס6לפסי סגי6ו ל6 ד6"כ 0לגו סתלמוד ע) מו)קסזס
 ל1 סניד דכנר געי דר"י 5"ל ע"ג 6ל6 סלכס לססק~ה"ג
 גס0יעס נ36ד ו6מ"כ ר6ס ל6 וסנפקד גגוף' 6יה6 וכךכך
 )יום ופ0יט6 6מוו 1)6 פי' )ו ר6וייס 60ין כיון מסימן5י

 וסירו0למי 0לגו תלמוו 0סיר יתיי0נ ומסח6ומסימן
 סוין ספוסקיס וכל ר"מ לסי 6ף דידן שנד6ותחיי0נ
 דומכ4 סוס גליגדכר

 פורים שמחת לו המאחל ומוקירו שהבו ידידוכ"ד
 החורה קרן להרמת המצפה ד' לעבדי עבד הצשיראני

 נפלי בר ביאת עד רנליהם בעפר ומתאבקולומדיה
 אמן. בימנו במהרהויגאלנו.

 הקטןמנושה
 שששעעישמטלי

 נ"י. ברוקלין הארא מפח לישודי דחברה ראב"דכעת
 לטלפה אותי קרא דין תשובתי את הרה"נ)וכשקבל
 אלה(. לדברי והסכים תודה לי ונתןמפילדלפיא

 מאםימן

 כבר ליה דזיו בישיבה יושב זקן הנדול הנשראל
 שמו יעקב גאון פ"ה ע"ה תריסין בעל דחיטי מריבתיה

 ובף הרבנים רב ועניו חסיד תבל קצוי בכלמפארים
 זצלה"ה. )שליט"א( שטייף טוהר"י כקשהדר"נה"ה

 ב"מ יידידית 63סגס י0)יס ניכס מייס מני6 ייואחרי
 כייג 0סקסס ממירת6 קו0י6 3ס6 63תיעתס

 רג )יכ רמי ע"3 ליט 3פסמיס ד6מריגן 3ס6 כ"ק 6ת3וגרי
 ל3קר יגין ג6 )"ו( )סמות כתי3 )ר63( )ס"6 )ר3ספר6
 י)ין ?ליג? כ) ס6 ילין ד)6 סו6 )3קר סססח מגז3מ

 מול עו)ת ול6 נסנתו 0נת עו)ת כ"6( )נמדגרוסכתיג
 ר' גיסי)יס רמיג? כנר 6") ניו"ט מו) עולת ול6ג0גת
 )?יות 0מל ני"ד לכ6 )יס ו0גי י3וכו לר' מיי6 3ר636
 דמל3י מ0וס 6"ל 3יו"ט קריגין 0גת דמלגי עסקיגןנ0גת
 63ר3ער. קר6 וס6י )י? וגימ6 גיקוס 6גן קריגין0גת
 )קר6 30קיס 6"ג דכתי3 כו6 גסנת לסיות 0מ)ע0ר
 לקר6 ס3קיס ז") ופר0"י 6גפ0יס ומוקיס דמוקדסו6
 מוקמי גופייסו קר6י ע"כ, 6סדדי קר6י מדקסווכו'

 סכי.6גפסייסו
 יומ6 סחוס' 0כתני מכ )פי )0)יט"*( נ6וגו כי1הקשה

 וג6 ד6מר דס6 וכר"י סרי3"6 )פי' מ"ודף
 ולמסרי וססי6 6ור נכן מס)ס נ)6 סייגו ג0נת מולע"ת
 ע"0 וכו' 6ור 3סן נמ0)? ד6ת6 סו6 ופדריס6גריס

 גסגת לסיות סמ) ני"ד )6וקמיס רג6 דמק מ6י זסולסי



שהלכא ח"ב חתשבהזשירששנה
 נמט5ב ומתה נמ% ~י1מ פמ5 ני"ך למיומ קמ885
 ס5י5ם כ5 כ6 י4ן ד65 כו6 נתך עו ו~ע 16רשטן
 %651ין

 5רי
 ס"כ. 3ם3ה לביום  סהל ני'ו ואוקתי 5דמוק

 כערומ 6חו עוד 6כתונ ומממ5ב נטב"י 5יטנהלפע"ה
 גוגעומ מ6יגן 6ף וי6דיר מורם יגדי5מטוס

 מכ6ן דג5מוד ססקסו 5%"מ גפג"י דר6ימי 5עגיגגוממם
 סמ5 ני"ד קר6 דמוקמ6 כיק כוסנמ 6מ דומכדפכאם
 דכגכ גר6כ ו5פע"ד סמי' מכ נ55"מ ועיין כסנמנמיומ

 מגי מ5נ ילין 65 ככי 6ימ6 כ"6 דגריס 46 נפ'נירוס5תי
 6יגו סמ6 וכני6 ענר 6י4 מינג6 רני 6תר וכף נחקרפד
 כק"ע ופיי ע"כ עונר כסר וכני6 ענר שי4 מ6מרכסר
 6ין כ6 ווקסי6 6יירי נסנמ 5כיומ סמ5 ני"ד6ת05
 נסנמ מגיג: כקרינ ד156 כיון י"5 מגיגכ עתומני6ין
 קר6 קכ"5 פ"ס דמגי5מין 3מוספמ6 כדמגי6 כסרבקרנן
 ר"כ ירוס5מי ועיין ע"כ י5ין 65 מסוס כ6יתורין ע5דעוגר
 קרנגומ סמע כמנ סגגומ נס' פ"נ ומומנ"ס ודו"ק.כ"6
 ה?נסר מע6מ מיינ גסגגס כסנמ 6מ דומין ס6יןימיד
 דמס וזרק ענר ו6ס סוס 6מ ירקין ו6ין גכצ6סמחסר
 ויקעיר מונס 5סס 5נעליס ע5ו נמזי נין נסוגג ניןלפמן

 ו6ף נ6ממ וסגר6ס ע"כ. י6כ5 חי.3סר 5ער63ימורין

ד5כממ~
 סנךנן וסמע ענר 06 מ"ת נסנמ לפמוע 6ין

 6ין 5גתמ5ס ד5עו5ס גתי ככי 5ותר יס מטתס 61"ככסר
 631 כסר ספסמ וסמע ענר 06 וק כפסמ 6מסומעין

 קמ"5 ספסמ גסמע סכנר דכיון י5ין 651 5ומרככמונ
 סספסמ עדיין מג"5 6נ5 י5ין 65 מסוס כ6ימורין ע5דעונר
 נסנמ.גסמע
 גירכאם ))פי 5ר63 סכי קיי"5 6גן ססרי 5"ע 5כ16וםאבל

 65 רממג6 ד6תר מי5מ6 כ5 ס"5 ר63 ומליס"6(
 כר' ס"5 מ5י 65 ר63 ע"כ 61"כ מסגי 65 עניד 6ימעניד
 6פסר טנר 56ו ד5דידיס ענר ד156 סג"5 נירוסלמימיגג6
 קוסי6 וסדר6 מכגי 65 ענד ד6י כיון גמי כסרד6יגו

 :"ז פ"כ פממיס 3מוספמ6 6נומ נמסדי ור6ימי5דוכמ6.
 ס65 דמן ודק 5סמן נסנמ ססמען ימיד ועו5מ ימיומע6מ
 גס 36ומ נמסדי וכמנ ע"כ כנע5יס סכור5ו מיינלפמן
 ממיכ וידן וגוסמ6 וכו' 3ג"6 ז"5 סרמ3"ס כטמיק זונג6
 מיינ לפמן ס65 ו)ע ווס ג3י  בטטס הלוי  ו6יך  מו6כי6

 65 כי ו6יוכס מייג 6יגו סור5ו 65 כ6 כנע5יססכור5ו
 5סמכ ס65 פסו5ם מע6מ וגס מכ"ס ומיינ טפי גרעכור5ו
 5ייסג 6פסר סכמגמי מם ו5פי ע"כ דקמגי כור5וומ6י

 רממג6 ד6תר מם כ5 גכ4 סו6 מי5מ6 כ6י כ6ד5כ6ורכ
 גמק5ק5 מסגי 651 וכיון מסגי 65 עניד 6י מטניד65

 סוי ד65 יגמ65 פעורין סמק5ק5ין וכ5 גסמיעמוסקרגן
 מוייק כפיר ו5כן כנע5יס. סוחו 65 6י כ4סמייג

 כוי 61"כ סנטלים ססור5ו כיון סו6 דסמיונ3מוספמ6
 6סמיעמו מייג ו5כן גסמיעס מק"5 כוי 651 כסרכקרגן
 5פע"ו. כחוספמ6 גוסממ מיוסגמוספיר
 ומע6מ סכמנ נשאבל

 פסו~
  לוין  וו6י 5סמס ס65

 מן מון זגמיס ריס מפורסמ מסגס וכי6כדגריו

 קוום כמגף ונק נפ4ס נפתה ונין וסמע6פשממ
 פס ונמיהע צרטשכ המע שסול 1'  וף ש טתהישק
 ס65 בחוספח6 פטהמ גימ6 6י שפי4 סס רע'6ונמוס'
 סדרסו כמו כקרנן גפש 65 ו6ז מו5ין לסס כתגולמנק
 קדסיס ממ55ין קדסיס יסר56 נגי קדסי 6מ ימ55ו 651נגמ'
 מונכ 5פס 5נע5יס ע5ו 65 מ"מ קוטיס ממ55ין מו5יןו6ין
 הן 5סמן דמן הלק 5גרוס 5ריך וע"כ 35ע5יס סור5ו6%
 סס. גיכוריס נמגממגרס

 מסר"י ססקסכ מכ 5ייכ3 גמי ג5פע"ו סכמנמי1צנבשון
 6מכ כי"ד סגנומ מם' נפ"כ ככ"מ בני6וקווקוס

 כסגמ 6מ דומין 65ין ימיד קונגומ סמע מומ3"ססכמנ
 ובקסכ נכצ6כ תחסר וסנסר מע6מ מייג גסגגכנסנמ
 כיון זו הו6 סג6ס לת? יודע 6יגי ז"5 קורקוסמסר"י
 יספך זנמיך ודס וכמינ ג(לק כדס ס6ין מפגי ג6כ5ס6יגו
 דנ6 סרמ3"ס דעמ גר6כ %פע"ד וכו' מ6כ5 וסנסרוסדר
 מיינ יס6 נסגגכ ססומע 5מס מקסס ד65 3י?5ייס3
 עגיד 6י מעניד 65 רממג6 ד6תר מי5מ6 דכ5 גימ6מע6מ
 וכ5 סנמ 5גני ומק5ק5 ר6ויס ס6יגס סמיעס וכוי מסגי65

 ז"5 כרמנ"ס כמנ כן מקסס ס65 וכדי פעוריןכמק5ק5ין
 דכוי ע"כ נסג6ס מומר דסנסר וכיון נסג6ס מומרוסנסר
 ו6ין גמי ססייס וש ססמיפס ע5 מיינ ו5כן ר6ויססמיעס
 נסוגג נין 5סמן דמן חוק סענר כיון 536 סדס 6מזורקין
 ויני6 י6כ5 ור.גסר וכו' מונס 5סס 5נעליס ע5ו גמזידונין

 מע6מ מני6 ד5כן רק כו6 וטתמו סגגמו ע5 מע6מססומע
 כו"6 י56"כ סי6 ר6ויס וסמיעס ר6וי כוי דסנסרכיון

 65 עניד 6י מעניד 65 רממג6 ד6מר מס כ5 3כ55דכוי
מסגי.
 ול6 כצסר וטהי 16 בנסר 361ר קיי"ל  וש "מוא1

 46 ככ"ג ו5סע"ד סדס 5זרוק 6סור כזימוסמייר
 נכי5 )תי כוי ד6ז כדס 5(לוק 6סור גכג6כ כנסרג6סר
 6פר כגסר כוי 46 61"כ מגעמ6 וגרע כנסרג36ד
 כו"5 ממי65 61"כ כדס 5(ווק עוד יכו5 כוי 65נסג6כ
 כמנ %כן גסנמ מק5ק5 וסוי ר6ויכ ס6יגססמיעכ
 מו כוי ממי65 ו5כן נכג6כ מומר וסגסר ז"5כרמנ"ס
 ספיר ו5כן ג6כל כנסר בדס וזרק טנר ד6י ר6ויכסמיעס
 קורקוס כר"י קוסימ ומיוסגמ סגגמו ע5 מע6ממני6
 מ"ת 5זרוק ד6סור גימ6 6י ד6פי' 5ותר ו6יןנס"ו.
 כמי מן 6גר מכ5) די65 עכ"פ ממקן כוי סמיעס5טגין

 מו5ין סמיעמ 5עגין מסרי"ע נסס כן נס"ד" 5קמןוסג6מי
 קפמ ממקן דכוי מכגי 65 עניד 6י 6תריגן ד65גסנמ
 דגכממ עעמ6 כ6י סייך 65 ככ6 מ"מ 6גמס"מ5טנין
 ד6סור גימ6 6י 61"כ פסו5כ 6פי' 35"ג 6סורכקדסיס
 ומוי מס"מ 6נר 5עגין מסקן כוי 65 5ג"ג גסגכג6כ
 כג"5. ר6ויס ס6יגס סמיעכ5גמרי
 סכממי5 ז"ל כרמ3"ס 5סק כפ5 5דייק נמי 5י גר6כןצבזדן

 חםכסר מע6מ מייג נסגגכ וט' קרגגומסמע
 מע6מ כסומע ויגי6 י6כ5 ומנסר עו וט' נגצ6כמוחר
 5יסג6 נריס פעמיס ני 5כמוג ככפ% 5הם %"ע סננמופ5



הלכות ח"ב ששבהזמרומשנה1
 מפ6ת סששט י3י6 גשנ שש %ש *שש פ8"3ש3
 למממיענו כ6 ומם י3י6 3וי6י מם6ת דמ"3 פסהמילוכית
 65 פסס דנית % ס3עליס דששיי6 *מו אץ3זם
 ו%י נדולם ספוב לסע"ד הו יחמיינו ונמם ס6יךפמטו
 סר.3סר דמ6מר לדכר טעס גחיגח חוסי ישל סכחנחימם
 מט6ח יני6 ססומט לנן ל6כילם סר6וי וסייגוי6כל
 וק"ל. וסטור ר6ויכ ס6יגס סמיטם מויד6ל"כ
 נסנח כססומע ממגי 6מ6י נ6מת קסם ל1%וםשבל

 פסלזסס ר6יחי וכן מסגי ל6 עכיד ד6יגימ6
 עגס לכ6ורכ וסגס 6מרוגיס ונס6ר סג"ל לכירוסלמי3סי"ק
 כן סבקסם ס"ע כסי' בממרי"ע דעח לסי 5ומרנדכמ,י
 וחי' משי ל6 עניד 6י גימ6 מולין 6סי4 נסנח3סומם
 6ז מכעי דל6 ג6מר 6י ס6יסור כזם דיחקן סיכידדוק6
 גימ6 6סי4 סמיטס גני 6נל ממגי ל6 עניד 6י6מריגן
 ומיינ לנ"ג מס"מ 6נר מידי %ו5י6 חיקן מ"מ ממגידל6
 סמעסס געסס ל6 4מר 6ססר ו6י ק5ח חיקוןמסוס
 לכ6ורס 6נל ע"ס מכגי עכיד 6י מודס רכ6 גסונכס"ג
 6מריגן )6 כקדסיס ד6פסר לעיל סכחכחי מם כסי5"ע
 מסוס"ס נסגכוח ועיין לנ"ג 6סורין דקדסיס כיקכן
 מסגי. ל6 עניד 6י דגימ6 ססקסם חוק ענר ד6יני5ס
 וססמ"ע סס"ך סכחכ מס לסי לפע"ד גר6ס 6נל51"ע
 על ס6:סור ו6ין כזגק כח4י דדכר כ"מ סי'נמו"מ
 6מריגן כס"ג לעסוחו סל6 דגורס סו6 סזמן 6ל6סמסן
 ס"י ונלמ"מ מגזילס ס"6 ס"כ ועיין ממגי עכיד6י
 י"ל עוד מכגי עכיד 6י סכל לדכרי וכס"ג נכורוחמס'
 דנקדסיס מסגי נקדסיס דלכן סכחכו כ6מרוגיס דעחלסי
 ר' רע"6 ועיין )עככ סכחוכ ע)יו סיגס מקוס נכ)נעיגן
 מסגי עכיד ו6י מווס רנ6 גס וד6י סכן וכיקזכמיס
 ססגיס מר6כ ועיין כס"ו ססג"י קוסיח מיוסכחוססיר

 כאם. סס6ריך מסלירוסלמי
 סכחכ י"ד סי' גון 6וח סרועיס נמל6 יי6יחישבתי

 וכ) 5"ל כיו"ט קרכיס וגדכוח גדריס 6ילעגין
 וס6ריך ל"מ עכיד 6י חעכיד ל6 רממג6 ד6מרמיגח6
 וגסגחי סכחכחי כמ? שח ג"כ סרגיס ולכסוף סרכססס
 מיגג6 רכ דכרי כעיקר וכגס סרמס. לדעחו כוגחיכי

 ע"6 ע"מ יכמוח דכגמ' 5"ע לסע"ד הג"לכירוסלמי
 קר6 כחיכ ל6 ד6י ומסגי וגסיכ עכר ד6י דילמ66מרו
 כחכ ל6 ק6חי עכירס ידי דעל מידי וכו' ד6י וסרס"יוכו'
 קסס ומעחס ק"ב וססמיס ג"כ מגמות ועיין וכו'קר6
 ל6 מי וסכי6 עכר ד46 6חי דקר6 מיגג6 ר' 6מרס6יך
 ק6מר 6מ6י 61"כ קחגי )6 ד6י וס6 קר6 ק6י וע"זכסר
 61"ח סקסו מ5רי כד"ס סס סחוס' וסגכ קר6 ק6ידע"ז
 מעמיו )ע"ז( לעיל דסירוס יומגן לר' ד6י קר6 כחיכוס6
 דקר6 דיחיר6 וי"ל יסר6ל כח על ככ6 עמוגי גרלכח
 מפסטיס גמי וסכי )6 דקר6 ססטיס 6נל לד6י פפיר6חי
 51"ע. כן דלפדקר6

 וד6י וס6 גר6ס סכחנ כג"5 יעקנ ניסיסורשיתי
 דוססיכ קר6 כמו כו6י גכחכו מקר6וחכמס

 חסהן ני תן 5עפם כניפכ(יס 165י פ6ר 16 בנדים6ח
 הופיק סגאס 61' 5בונס ס6מח נפיס פהי65ש

 וכדומם נגסו6ים ססגו6ס דכ"נ עעע דכ"מנקעוסק
 ד6ס גכחנ פפיר נחורס מפורס דסד6י סיכי וקכר3ס.
 ככשזמ6 קר6 לכחוכ 6נל כן סדין 6ז כן ויעפכיענור
 דל6 כיון סחמ6 קר6 כחנ ל6 וכו' טא דגכחוככנץ

 ומ"מ וכוי רס"י נמ"ס ולקס ד6י ע"י רק לםמפכמח
 5מו ומסגי גרוסחו וממדר מ~הר כ6ן כס"ס דפויןכיון
 כדמסגיק נסו לסגויי ד6"6 ד6מק ש"6י מכעך סריך1ל6
 ע"ס. ע"כ קר6 דכחני' ל6יסור6 ד6י ככו סוי ובגסו5"5

 סס"ס ממלוקח בי6 דד6 4מר נדעחי עלס ריס%ולסוס
 ד6י ל6וקמי ר5ס ל6 דילן דהס"ס סירוסלמי עסדילן
 מוקמי ולכן קחגי דל6 ד6י ככלל סוי כס"נ דס"לעכר
 סירוסלמי 6מגס כסכח לסיות סמל כי"ד דמיירי נווג6ככס6י
 )6וקמי כעי 1ל6 קר6 כחכס סחורס ככ"ג ד6פי'ס"ל
 וכיון עכר ד6ילו פירס ולכן כסכח לסיוח סמלני"ד

 קסס ספיר ממי)6 דיין ס"ס עס סליגדכירוסלמי
 וסמט דטכר ומיירי לומר ו6ין סג"ל ספג"יקוסיח

 גכשזר זס ולפי כן ס"ל )6 ו6גן פליגדסירוסלמי
 ונוי )סי סא דחיר%י ספג"י כדכרי חירו)יגמי

 6ח ונונרי וי)ן. ס"ס לסי סקסס וכסג"יסיווסלמי
 מדנרי לי סעיר סליט"6 מקלוחעגנורג מק 6דמו"וכ"ק

 6יס סי)6 רני 6מר ירוסלמי נד"ב גיטין סלכימרסכ"6
 סר6סק כעלס יכול ל6 דר"ס על מקסי קרייס חמרח6כסר
 ל6וסרס 06 קיימיגן מסיכן לקמחס )פוכ סלמס6סר
 נל6 עליו דיחן קיימין 6גן 66"כ ל1 6סורכ סי6 ככרעליו
 כס מ65 דל6 סיכי כגמר' ד6סיקג6 מ6י ולסוסתעסם
 ונ6 גר6ס עכו ועכד מ6י וגרסס דכר 1ל6 טרוכל6

 חכ6 וגרסס עכר ד6ס 6)6 ועסס נל16 )6וקמי5ריכס
 מסחעי )6 וכס6י מהוור ל6 ומיכו ל1 )מזור6סורס
 סירוסגמי וגס ודעחו ז") כרסכ"6 מוכרי וסגר6סקר6
 וכרי גר6סוגס יס6 61"כ קר6 קחגו ל6 וכ6יס")

 קר6 כחכיגן וכ6י סג") מפסמיס סוחריססירוסגמי
 וי"ל. סג"ג. גיטין פג"6ועיין
 ד6מרו מס6 ג6ס סרסרח לומר לסע"ד גר6סרבנהש

 גחעלמס ז1 סלכס ח"ר ע"6 ס"ו ססמיסכגמ'
 כסכח לסיוח עסר 6רכעס מל 6מח פעס נחיר6מנגי
 כלוס 6מרו ל16 06 סכח דומס פסמ 06 ידעו 1ל6סכמו
 6מרו ל16 06 ססנח 6ח דומס פסמ 06 סיודע %סיס
 סגי ססימס סמו סננלי וס* מננל סע% יס 6מד 6דסלמס
 6ח דומס ססמ 06 ויווע ו6כטליון סמעיס סדורגדולי
 זס מכ סמסרסיס כקסו ככר וסגס וכו' ל16 06ססכח
 ומ6י סמו סננלי וס% מננל סעלס יס 6מד 6דס%מר
 ג"מ ומ6י 6מר ממקוס 16 מננל סו6 06 מיגסגסק6
 5סו חקסי ולכ6ורר. לפע"ו גר6ם 6נל ככגי סמו06
 סיו ס6 ססנח 6ח דומס ססמ 6י ידגמ ל6 6מ6ילכ"3
 וכקוסהם ילין מל6 ססכת 6ת דומם ופסמ ללט1ויטלין
 זס כל 6נל ססכח 6ת דופכ דססמ מכ6ן דילמ1דספנשי



עהלכא ח"ב התשובאמףומשנה
 וומיק 5קל6 5א ו0נקיגן ננ5י כם"ח 5וש %%6"6
 לרעה יכל כסכה  לביה  סיל ני"ו ומילי 4א0יסאוקי

 סירוס5מי להשם ו%שכ חעו% ר' וכרשם וםחם נפשרמ"קוי ררילמי ססכמ %מ רוהב רפנאז גלל יוש% %שיווס%וי
 ומעתס כסנח 6ח וומס ופטמ י5ק 65 נע 5למוי6*8
 3ענר סקר6 וררעו ירו50מיס ססיו נתיר6 נגי ע6מחזכ

 מכמ יוטו 6% ו0כמו ס%כ ממן גתט5מס ו5כןוסמט
 6מרו 165 6ס ס30ת 6ת וומס פסמ 6ס הג"5סקר6
 0ט5ס י0 6מר 6רס 5סס 6מרו וגו' 0יורע 6רס י0כ5וס
 ו6כתי מ3נ5 ע5ס דוק6 ו6מרו 0מו סננ5י וס55מנ53
 י5ין ר65 נדרו0 ירו50מי כם"ס ס"5 65 61"כ ננ5יסו6
 סקר6 5יס מוקיס ט"כ 61"כ קתגי 65 ד6י ס"גדסו6
 סו6 3ור6י ו5כן ננ5י וכ0"ס 3ענת 5סיות 0מ5ני"ד
 וק"5. ס0נח 8ח רומס ססמ 6סיודע
 גיטין 503סי ו3"ה 3"0 וגמ5קו ס6 זכ 5פי כערגירח"א

 טרות נס מ65 6"כ 656 ינר0 65 3"0ר5רטת
 ו3תוספות ת03י5ו הקדימס 6פי5ו 6ומריס ונ"סרנר

 גרו0תו ממזיו ט5 קר6 5ן 5מס 35"0 ירו50מימני6ין
 וכ) 65וין 03גי ט5יו 5ט3ור ותיי סוטס רסוי 5יסתיפוק

 פג"י וטיין סג"5 ירו50מי ר3רי ט5 0ס סק0וסמפור0יס
 ומ?6י רילן 0"ס 5פי קתגי 65 ר6י דס"5 ר3"סו6פ0ר
 ס"5 '0 נ 536 5כו תק0ס ו65 כנ"0 ס"5 65טטמ6
 :רות 3צ6 וניר0 ט3ר 63י 5ה מוקמי ו5כן קתגיר6י
 סגמ' ריוק וזה נרו0תו רממזיר קר6 6י5טריך ו5סכירנר

 קתגי ג6 ר6י ורר0 533י 0סו6 0מו ס533י וה355ססמיס
 ורסמ"מ. וק"5 6זי0%5יטתו
 גימ6 6י 536 ס5יג רסירו50מי גימ6 6י זס כ5רהנה

 סירו50מי רטת רגס 5ומר י0 הג"5 יטקנכהי0ר0
 65יסור6 ר6י מ0וס טטמ6 הייגו וסחס קתגי ל6ו6י

 ווו"ק. קר6.כתכיגן
 0?ני6 סג"5 פסמיס מו0 נ6ור מונר 6מו קוו0ורא'ת'

 ס"5 סיריכ5מי ר?6 סג"5 ס0י"ק קו0יתג"כ
 5ויויס 6"כ טג.'נו 6י מור5"ת כ5 3תמורה ו6מרכר63
 סירוסלמי מ0גי וס6יך פס% כקרנן וסקרינ טנר06
 מטגי מ6י 5רקרה 5ריך וס6 5יי30 וכת3 וכו'רטנר

 5מס 6"כ 5יג: 5ירי י63 650 0מרסו דקר6ופירו0ו
 3מס' סתוס' 0כת3ו כמו 5פר0 ומססכרמ 3קר טרג6מר
 ד56"כ מ3ט"י סקרי3ו וס"ס 5טי5 ומ3ו6ר ר"הנרכות
 5סקטיר 6"6 ד53י5ס ס3וקר טו ס5י5ס כ5 5יגת 5יוית63
 3ר06ו פוס)ת )יגכ גמ"ו גימ6 זס רק וכוי מו5 טולתד6ין
 5יגס 0ס 5מ"ר 536 פ"ז רף ז3מיס נמס' מז3מ50

 פסקי דמ6י סכי 5סרו0י 5יכ6 מז3מ 50 נר06ומוט5ת
 מ"מ נ5י5ס 5סקטיר 15 ר6"6 6ף דה6 גותר 5ירי0ינ6
 ויוכ0ר מזנמ 50 3ר06ו ס5י5ס כ5 5סט~ת יכו5 סו6סרי
 מוט5ת )יגס דס"5 מ"ד 65ותו 5יי0נ סירו50מי ג56זס
 וסקריכ ו3טנר נ0נת 5סיות 0מ5 ני"ר 5ס מפר60יסו
 גסס5 65 ד6מר 5רנ6 סג"5 ק"ט נט5 קו0ית ומיו30תמניגס
 ר5יגס דס"5 05יטתו דרנ6 ז"6 3תר6 תי' גכ4ןרסמנינס

 עשהע קפ8 גסיגויי6 י"5 6"כ מזנמ 50 נו06וסושת
 נתרמ נ0יגוי6 לתרן נ6 סירו50מי וק י)ין 65 )ירי ינ06ג6
 סירו50מי סולרך ומעתס וווע5ת 5יגס ר6מר 5מ6ןנס
 מוע5ת 5יגס 5מ"ר קסס סיס קמ6 תיי דט5 תירו5יו05גי
 65 ע3יר 6י ד6מר 5ר63 קסס סו6 3תר6 ו5תי'וכו'
 נירו0למי גממר וכו6 כמ"0 ימריו 0גיסס רלרקו רקמסגי
ט"כ.
 לכ5 5ריכ6 65 5פט"ד 536 רג5יו כפות תמת 6גיךעפך
 0גי ותי' מ"ר 5מר תק0ס ר06ון דסתיי ו5ומרזס
 5מ"ר סגימ6 סר06ון תי' 6מר וס5"5 ס0גי 5מ"ותק0ה
 ו3ררך 3', תי' ל0גות 5יי סיס וט"ז וכו' 5מ"ר 656וכו'

 5סי 536 5תרווייסו יספיקו תיר%יס ד3' גר6סס0טות
 תק0ס 651 קמ6 5תי' 6פי' גימ6 3ס"ר 0כת3תימס
 ור3ס דר63 3פ5וגת6 נ"כ רפ5יגי גימ6 6י ו6סי'5טי5 0כת3תי וכמו מסגי 5ר63 6פי5ו רסכ6 6ט5"מ5ר63
 מס נס וממי65 5טגיגגו מוכרמ 4? 6ין מ"מ ס:"5דז3מיס
 5פי מוכרמ 6יגו סתוס' 5סון ו3י6ור 3י0ו3 0ס0כת3
 ועיין 3סופו 0ס סןר 0כת3 מס גס סיסוד 0גיט5 כיון4?

 תיממ 35ן סר30"6 קו0ית 0מיי30 5ירו50מי הנ"35מפר0
 י"ל כע"5 ו5ר3ריגו כג"5 והקרי3 3ט3ר גמי דמוקידי"5

 ממי65 6ע5"מ דס"5 רר63 56י63 ק6י סר30י,6דקו0ית
 סתוס' תיי וט"ז דפסול וסקרי3 3ט3ר רמיירי 5פר50יכ6
 0מרסו 5קר6 מפר0 תימ6 ר3ן י"5 653"ה ד5ר063פיר
 ע"כ. נוז3מ 50 3ר06ו פוס5ח ד5יגס ס"5 רר63כיון
 וכמו מוכרמ 6יגו "? גס 3עזס"י 30י6רתי מסךלסוי

 מסג* ע3יד ד6י מורס ר63 גס דסכ06כת3תי
 ,וגע 60יגו 6ף סוני6 ס6י ק5ת 33י6ור 3זהכג5פט"ד
 ספתימס. מטין גמזור ומטתס סג"5 5קו0יתגו3ימוד

 :י וף 0נת כתוס' וסגס 5ומר נוטתי ט5סךלסאורה
 603ר 5רי3"6 5יס מספק6 5מ0רי נד"םט"6

 תז3ח 50 כ5ממו גט0ו 6ס 6ור 3סן כ0מ50הקר3גות
 ס6י מסגי נתמיד דוק6 ררי5מ6 65 16 303ת5מ0ריגסו
 רינ"6 ו5סנרת עייכ 0נת דומס תמיר ר0ס מ0וסטטמ6
 קר3גות נכ5 נס ס6ור נסן רכ0מ%0 65מת גקנ6%י

 6י 536 0פיר 6תי סוה מז3מ 50 5ממו רגט0ס6מריגן
 5ממו 5ט0ותן 3סן מוטי5 ר65 6ס"ג קרנגות ד603רגימ6
 65וקמי מ5י 65 6"כ 6ור נסן כ0מ50ס 6ף נוז3מ50

 0מ5 3י"ד 651וקמי 5רמוק 5ריך וע"כ ס6ור 3ונמ50ס
 סוס נטיג6 % ו6דרנס וכו'. 5קר6 ו0נקיי' נ30ת5סיות
 דרינ"6 6סתפקת6 5ס0וט ר6יס מסכ6 ר63מת6מיג6
 5ממו גט0ס 6ור נסן רנמ50ס 6מריגן 65 קרנגותדנ60ר
 נוז3מ.50

 גססי 60הגס 6ת ור6יתי מ65תי סת5מוד ניס1שבחפששי
 0ס 0סני6 סג"5 פסמיס מסר0"סנסגסות

 נ0ו"ח וסגס וז"5 יוסף זכרון 0ו"ח נעס סרר"נקו0יח
 ד"ס ע"6 כ' 0נת סתוס' 5פמ"0 סקסס יוסףזכרון
 מכסן"י ס6ור נסן נמס5ס מו5 50 וסדריס 6גריס5מסרי
 מ%0 653 דוק6 סייגו 3יו"ע מ% טו5ת 651 ד6מייגןוס6



הלכא ח"ב חתשבח8יצמשנהשן
 סנ6 ש"ם 8שי % 6מ6י 6"כ ששא %ן8ק
 מגש" ס6י נסן טש% ננס"נ מייף י%  ו%חך6
 ע"כ. 5גקר ילין 65 ו6פ"כ יו9ט נ5יל 6:ר~מקדצי

 0סו6 רק 1"5 יוסף זכרק 5גש ני4 3ר כזסוסמדר"נ
 6כל יומ6 עתום' כן כקסס וכ"נ 0נת עתום' קכק0ס
 סג"ל גסנסות 0ס ר6יתי והגס סי6. מד6כקו0י%
 סומס 5ועתו כוגתי ג"כ דגריס וגכמס ק5ת0ס6ריך
 מס ונס 6רוכב סע5ס 65 5פע"ו סקו0י6 גפ5ס6נל

 מספיק 65 כריג"6 סנרת 5פי עתום' 5עי05כתנתי
 0נת מתום' כן סק0מ נ6מת 1"5 סנ6ק מוי%לונס

 0"ס ונס מכר0"ס 0כתכ ועמ זס גתירו5י ליס גימ16ל6
 רם"ס %וי6  רכר6ב 5פע"ו 5"ע ו0מט געגר מיירירי5ן
 ו0מט. רענר סעפ6 ב6 ס"ל %רילן
 ברמנ"ס רב)ב כס"ר מרם רכר  לומר %סע"ו 5נןאשר

 3סדם  ספסולו כל כס3 בהמ  פנחמ"פ מב'3פ"נ
 65 ירוו 6ס כך  ילדו 05  עלו  ס6ס  וכסס כהד31לוכע(רם
  3בס מם%  ויס  לב"פ(  פסוליס סס 0כלי 0גיסיע4
 וע-ין כקערתן וי50יס סכיב יע4  סיררו 6ע"פב6ור
  מסל? גסישר מפתפק 0ס וסמ"5 0ס וג5מ"מנכ"מ

  3בו כספסנמ  כמק~סו 6פי4 16  נרוכו 6י ביורנבן
  פ0וע 5פע"ו וכגס וב  נוין סרנס 0פ5פ5 ע"0 סניב6ור
 6ע"פ ס6ור נסן מ50ס ו6ס 1"5 ר.רמכ"ס 0כתגומכ
 "6 40 גותר זנק 65מר 6פיט טוגתו 0גייס יע04ירוו
 כיון ביור  נבן ספם% לימר ילין  רל6 וין כ55 גיס0ייך

 פסולין  סכס 6ע"פ  כפסולין  וכמו  מינמ סל למפורנעסב
 6ע"פ ו%ן ס6ור  גסן םמם%  לימי כפטע ס%ןנהמכשול
 י5ין 65 50 6יסור  סצר ט ד6ין גמי ס"כ יע4פיווו
 נס ח 5ית רניס ימיס גן יעמוו ו6פילומעתס
 ע5יו  6צגור סל6 כרי לממצ  וכמסם מג0ירווסמזנמ
 5יס ופ0יע6 5' מ5וס נמג"מ ק נס עשסי וכן88תב
 6פי*  רברין י5ין ג65 6מ"כ 6"ע ס6ור כססונפם5מ
 יע4 ירוו 6ס 6פי4 ס6ור נסן מ%0  6סנפנןליס

  ננל ע5טס יעטי ו% כ% פסוליס 60יגס כ"60שכ

 פהני%
 יוסף סזגרק קו0ית  מיו0גת ספהה 5יממ %ס גקנלמשי

 טיי פר נב6 ו*מד  ב6ור  נבן נמס% רביוי י%ו% קהי למוקמי מלי % רנהזכ6  לפע"ר עשסננצג
 נבן 3פם% פיירי ר6י ילז ב54: נל ב6 י5ן ר%בו6
 6יגו רניס ימיס ו6פי4 ילז )פי בנוקר פד 6פי4בשחר
 ומסם2צת וכיק נטנך כותר )עטב ד6יגו וכ"0 נכןנש%
 וננחקר ס5י% כ5 ורק  ילין למ  נוקר  רער סו6סקר6
 נסן ונמ50ס ס6ור נבן נפם6:  מיירי ר% גו"כגפסל
 ג?ן ונמ50ם כ4ס נכן ו6ין  ילין געי סנוקך עוס6ור
 וכ)"ל  נוזכמ סל  למפו ר)עסב  מסוס כפסל ל6  לסצלסס6ור

  נסנס %יות 0מ5 ני"ו 6כפ0י וכעקי רמיק ע"כו6"כ
 י"ד  כריסוס 3נפ'  עיין ועוו נס"ר  ככון לפע"רהב

  גר06וגס כ"3  ל' וף ר"כ ונתום' ג"נ 6" מ"תוטנ"י
 מ0ינ 65 6מ6י וכקסו יוס נכל סמוו0 עיות פקג5יןביו

 %8עשא יכן 6"הר ט"י כץ ישמ"ש 8ס1 9א%נש
 0ס ונפוק"י 5מחיר %ן 5ק"~ט כ6ן חם" סררייסעתיר
 -0פאר מ5וס ממין 5סר"6 יר6יס נטפר מ65תיוכן

  לצולס. סצנר 6יגו מזגמ 50 נר06ו 50גוו6יסיויס

  וסגס 6מר  3יופן *מד )לפע"ר בי' רימט6  לפוסההצה
 ירכ ניפר6 רנ ליב רבי  כ6מר סג"ל  טגיהיסננמה

 ספריס מי6גו 6מ6י  6%וומ ובסב  לר3י( בגירסי)ונס"6
 6פ0ר וסיס לרג6 651 לרכ ונורסיס 5רג6 ננירם506גו

 6שליבו פ"1  רף זגמיס כנמ' וסגס גם"ד 4מרלפע"ו
 ס"5 רכב 0תגמ 50 גר06ו מוע5ת ליגס 6י ורגסר63
 מוע5ת 5יגס ס"5 ורכ6 נהנמ סל  3ר6סו מצעלס ייכוליכב
  מוע5ת 6י)ו  ר*כב ום"5 5רכס וסגס מזכמ 50גר06ו
 ע5 גפס5 65 ס6ור נו מ%0 ג5י 6פי' מהגמ 50נר06ו
 מוע5ת 6יגס 5יגס וס6 ע5יו שנר ו6יגו 5ש5סס0תנמ
 סזכרון קו0ית כ55 קסס 65 5רגס 61"כ מזגמ 50נר6סו
 6סי4 ע5יו עונר ו6יגו ס6ור נסן כמ%0 וכ"0יוסף
 י5ין 651 קר6 65וקמי 6"6 61"כ רניס ימיס 0סיעמוו
  מוע5ת  רלינב ום"5 5רג6 6ג5 לרכס נכם"נ סנקרעו

 קד%  65וקמי דמיק 6מ6י 5כ6ורס 6"כ מזכמ 50גר06ו
 5יס רמי ננמ' נרסיגן "כן יוסף סזכרק וכקו0יתני"ר
  ו5יגס ום"5 6פ0ר ורג יכ6 נרסיגן 1ל6 5רכ ספר6רג
  65וקמי 6"6 ו6"כ  וכרנב נהנמ סל  נהיסו הצעלס6יככ
  כן כי"ר  6גפ0י' 1ל6ונ~ני 5ומוק 5ריך "כן כב"ננך6
 געיג6 65 כ6מה 6ג5 11 נירם6 5פי 5פר0 גר6ססיס
  ספיר 6סי כבי ר63  ונרסיכן סנירם6 לפי ו6פי' זס5%

  3ריסו )פסל  ר6יכו  מווב רנ6  נס ביור  נבןר3מם%
 וכג"ג גכיכ יעו גקר עי 6פי4 סצגר ו6יגו נה3מסל

 ב3יסי פייכסטיין פכר"ם  במוכבק  בנ6ון  ליריריוגת0וכתי
 ייכי  ב6ור  כבן ר3פסלב נס"ר  נרורהם ר6יוסנעוב"י
 נרסיכן 6י 6פי'  םפיר 6סי ו6"כ  לסצלס סצר  עלימססיכר
 וכג"גרכ6

  סר6"זי פם  עלומב קוסי6 ליים3 ג5פע"ו 0נתנתידבשה
 מרם  63ור וו  קומי6 בני6 וק סבקמב בנ"ל3פכ"מ

 רל6 בו6  רבל6ו סש0י6 מנק ו6יכי  ה"ל 3וך בדע3סס

 כר5פם ע5 גגמ65 ס0מר געמוו וגפם5 נרלכצן לפסבילין
 וגפש ג165 ושנר 5מזנמ סת י5ק ו% סקר6 פירו60"כ
 ונ6עת במזנמ  על  ס6ימורין  מס!% סלילס כ5 6ג5נגחהר
 כמס 6מר ומקעון סמהנמ ע5 עע5ן רק כ% מקעיק6עו
 רמקעיון 1ב יפסהן מכ* 6"כ  כפסלז  ול6 נ65ו 61"עימיס
 בוי6  ולרמה( לסקטיון יט5  כ6ין ליב וסקמי ב*%ש

 מון על בו6 בליו רלפ6 ע"ם נס3ס ע"פ נמלופייף
  לכו 6ס וננחקר למזנמ %ע*סן ויכול ילן בלי% וכללנה3מ

 ו0ג"?ס  םסירלו ממ וע"ם  נ%ו ונמכר כפסל למזנממון
 רר63 46נ6 רכ6ן 6מר  לר3רגתטהו

 סיימיי
  ס"ל ור43

 כ5יגס וגפם4 מזגמ 50 גר06ו מוע5ת רליכב כצ"ל3ונמיס

 רגפ  5נייסת בטינמ סקסב  ולרירבו מזגמ 50 גר6סו6ף
 כג"ג תק0מ לרג ססר6 רג 5יס ורמי סנירם6 5פי6ג5



עשהלכה ח"ב התשבהזמרומשנה
 סמוזכע וטתח 5ד"ם ססיר 6חי ששנתי צ איצפע"ר
 מםמע נקר עו מני מפ עץ א 6מדם מתצכ פמ?סי6
 נמעים כקר6 מיס אי נ5ינם פכלם נקר עו שסו6ס
 6פי% שנמ 50 נר6סוומ5יגו

 ננרי
 ד6תו 6ע"כ גפס5 6יט

 י5ק כיו כ5י5ם כ5 כ6 מדוייק ונס ומ5יט נמע5םמיימ
 דחשמ ס5י5ס כ5 6ממי טתכמ 50 נר6ש ומ5יגו נמע5םו6י

 עו עין 65 ומוק6מר נכך נגנםל 65 ד5עו5ס כן עין5טצ5ס
 50 כר6ש כ0סע5סו מיירי 65 ע"כ גפס5 מכ6ן "6מרנקר
 קסס ס6 ונססתכמ

 5שנמ מת מייוי עין 651 ושמי 5מ"
 6ד5 מקך6 דכ5 נס"ד ספיר 6חי סכחנחי מס ~פי"ר6 מחכיס מויפח6 סכיג6 ועתו ~פי 4חנמ מת 5גונ6ס ומייוי מ(ר סנקר חצד כשמנמ ע5 מיירי עץ ס5י5ס כ65נ5

 ס6מלוגיס קוסיח נסוגע נמנשמ סס סני6 עת מד6.נסיעס
 דמסדר 5נוקר סעוך דנסוישע מ"ו יופ6 סחוס' דעת5פי

 נ"כ 5טנזעיר רס6י כ65"ס פוי"ע דגדמס דיומ6מסרכס
 5ומוה סכח ניחן סכי וכ165 כית ע"ס דמול ופדריס6כריס
 65 %6 סחוס' ועח ואי ס"ז מסחו"מ פ"6 מש5ועיין
 כחנס ע"כ סננך קווס נ5י5ס מצחר ונ6מת י5ין מ65קסמ

 6ף 5מקעירן וכ6י סנקו תעוס סננך עו עק ואסחווס
 מממת 6נ5 נס"ו 5ייסנ %פע*ו נספ ונס ע"כנסוי"ע
 ק5רחנ ס6ריכוהרוכ

 יותר הצרבתי בהא ובם למילין קנצי שהןומעתה
 שת דחתקת ושהבה שעשה מה שבל לי מסכיםמשהפנשי
 רק שפי' בדברי לעיץ הרם מכבתץ השבקשהבשד
 דבדי בס"ד ליהצב כדי בהם יש לפע"ד כימקופיש
 שמים לדחמי המצשה עולם אהבת איהבו עוזידידו
 הדראב. ממול הגהצתתוה וצהוים ובקר ערב יוםבכל

 חקסן מבאצחהצציר
 הי*ד. זשב שליעזר הקדוש לשעצ"רע

 נשבסקשן
 יצו*ש נ"י ברזקלין התשי"8 הבסים ליפי ש'ב"ה
 שצאצ צצשן יתן הצש בעלמים והמ8נח דפים כל עלרם
 קצה בכל המפודסם יעש בשן השף רב לבבודומבודך
 חכם לשיתן משכיל ככה שלו העם ששד 8ששים שמותבו

 בקי הוש השוה חדרי בבל הצבקי פ*ה ע-החרשים
 שלים"ש תשף עובדיה 8ותר-ר ה8שיתו בימהרשב ה*הוכה
 צ8ר. יביע ושישת עובד" הול ס8רי מחברבשל

 סטשצ6 עונ6 6נ5 פכרכיג6 ק6 קהאי6 651לבאשן
 06ר נני 65 צע ש נמס8 ש ומיאייק6

 סא כן וכפסן מאכ 6חצר יכיע סואח ספרו 5ירכפתי
 כ6ן 561יין קוס י65 ס6רן ככ5 ונו' 6ומר יכיס ליוסיוס
 לתו כטו נדט? 4משד רשעפ 4צס נעי 0ש5םפס
 פם 6הרת כווכס 5כ"נ כען יאאשר 4מכין זכ"םי 650פס
 5ססצ"פ כשג פמ 6כקפ כוכריס חצפק שתפת ככיכהשי0ל6

 6סו שי 4"ק 16 44צ כנסיס ת~חו %6 נו0?ו4מק
 מגנמר. ככסףינמר
 נשצם סור נמי נפ65% ס6רז ף ס" 6מ*עבצד

 גש6ק נרש 5נוך 6וס נכי ע0רכ סס60ק
 המתס"ו סנ"י ממ%קח סס וכני6 נויענו מטכנ6י

 אא6 פט6ין ננרכח נגש6 ע0רס נס 60ין עירקם"ז 6* ס" סרסכ"6 כסס סכ"י ועח ס"3 כד'כ6סאע
 6עמ מחגיס וכרכח וססינ 6מר מפקוס סס6מגי6
 חעה כסס כ' קאם סי' ממד6"י ונכחני מעמרסנפמוה
 ע5 חע5ס וכי נויענו מעכנוה סנרטח ס6יןמיימצגי
 מסוס 6סס חגס6 סל6 ע0רס נמויגס 6ין ס6סועתך
 עעגס % ו6ין ע5יו כחכ חמכ"י כעסרס מחגיסוכרכח
 עיט ר6חס הקר כ5 וכסור"נ סס חגס6 650ו6ס"ג
 5יס6 650 וסע5ס כו 5סחנור מגךס מגימ 651סכוו5מ
 כסס ככ"י וכועת כויענו 6פ" מעסרס נפמחס6סם

 ז"נכדסכ"6
 סנס ו5פי כ6ן סגו ומר עגוהגוהו 6מרחי סקעןהשני

 נס"נ ע5 סלטח מסגס נססרי נס"ד מזס טוגחי6גי
 זי נסי' סס סכחנחי מס 5סעתיק 6מרחי כחונוהמס'
 0סני6 סע"ו פ"ק כחוכוח סלמס 50 כיס ר6יהי סוכח"ל
 דיפס 6ירוסין נרכח נירך 650 נמי יוגס רנתודעח
 ומכוך סמוזר 6גי5תו 6מר כירך 650 סשון 5נרכח6והס
 עק ת5 סנמעיס סשת גחעכ5 ס%5 ')ק כ5 סשת6מר
 כטכיס וכן גסו6ין כפעח לנרך יט5ין סמופס גנמוס650

 כרכח ז"5 יוגס רכיגו סדימס 6מס וסגס וסוינ"סכד6"ס
 כ55 5נרך ס6ין סמסחס ימי סנעת הצרו נרט"6 נמופם גסו6ין סעסו סיכ6 סמעגו סמ(ק פרכח6ירוסין
 סכחנחי כמו מעכטח 6ין ונרטח סשת עיכ" כמצוסוי
 5ינ6 שי% י"נ נסימן כחנחי סכי ומשס י"דנסימן
 רניט נתסו' 5סדי6 מסמע וכן גסו6ין 5עסוח יכ"עסרמ
 סיס"ש עכ"5 קי%ן וממר"י נרסנ"6 וכןסמסת

 ו6ק ס"5 ע5מ6 ט5י ד5דעתו ז"5 סיס"ס מינייווץנרש8ה
 ו6ק 6ס מצום רסוסנ"6 מעכטחסנרטח

 וס"5 סנ"י ועח סיפוך הס נויענו מעכנוחסנרטח
 מוסרי"ק ועת הע מעכנוח וסנרטח כדסנ"6נונרי
 מת פ' 560ס 6סעמק גמי 5"ע כיס"ס ומדנריומכר"ס
 סהטד % ד6ין ומסמע מנרך מיונס 6נק ד6"י%סכחנ
 "6 סמ0תס ימי סנעת 5כרטח סיטצר גחן סיס"ספסרי
 חקמ"ם סי' קידוסין סלסי מרדכי סנסוה ועיין ע"כיחסר
 סי' 6"ע דשמ ועיץ מעכנוה נרטח מ2יט 65 מקוסונסוס
 סג"נסאכ

 ז"5 סכא 6דוגט מרן רנלי עפר גמיקח אמרובאמת
 דכריו 65% נסיעתיס ד6ז% 6מרוגיסופ6ר

 60ל עס ז"5 כדסנ"6 ועת 4ןשחץ יס 5פע"וסקווסיס
 5ועתו נס נגסו6ין מסגגות סנרכות 6ין ונו"צנושסקיס
 עפוכ נס 60ק עיר כם56ס פת נשויק וגא6ז"5
 כר6 6סר נוגח מנרנק 6ס וט' גפאק %רטחנג*6
 פ56 6מ8י 5מנין פריך עוכ 165 06 פכנשלםנפמחס



הלכ ח"ב חתשבותמררמשנה18
 כיון נש 5" כ*ק6 וטשי נר6 6מר גוכח ש וקסמו56
 ד6ינו נ"כ 5ס0ו56 5י' דפ0ים6 נר6ס מחניסדנרכח
 6סר 50 כנרכחו יועי5 מ6י 61"כ נעסרס 656מגבך
 כיון מעמרס נפמוח 5נרך דמוחר נימ6 6י 6פי'כר6
 60ך מממח 5נ60ס יוכ5 "6 ע5ון 6סורס כ5חןדעאכ
 5יי דפ0יע6 נר6ס 6"1 נ560חו סהמ5 תם אאנוש
 "ק מעכנוח סנרכוח 6ין %רך ד6"6 דכיון5כמו56
 דסוי כיון עסרה דוק6 דנעי 5י' דפ0ים6 נרכוחנ60ר
 מוחרח ו06חו מעכנוח סנרכוח 6ין נ%י6וח 60יןנמקוס
 ד6פ0ר כיון 5כרך נר6 06ר נרכח דעכ"פ 560 ו5כן מ"מ6

 וע"ז מחקגן 5חקוני ד6פ0ר תם דכ5 מעסרס נפמוח35רגב
 מעמוס פמוח 6ין מחניס דנרכח ז"5 כימנ"6 6במינ
 6ין "כן סי6 מחניס נרכח נכ55 נר6 06רונלגח
 כ% נונע ש 6ין 536 מעמלס נפמוח ג"ג 6וחסמכרכין
 דסר0נ"6 ד6פ0ר ע5יו 6סורכ חס6 0עי"ז 06חושעין
 מעכנ. 6ינו ד6"6 כיון בידסג"כ
 5נרכוח ננ"6 עמרס נס 60ק עיר 560 65 ו5תםיזרע

 650 ז"5 סר0נ"6 גס 0ס 6סכ 5י60 תמונ0ו6ק
 סנ0ו6ין מן כ55 סזכיר "6 סכרכס ע5 656 5י'סמינ
 וב~חרח נ0ו6ין דסוי כצ0ו6ין נעחקל 5" קמס ד65נר6ס
 וכנר6ס ע5יו 6סורס ד06חו 5ומר 5כרסנ"6 סיא5ד56"כ
 כמונן נזס קיח וה5 5מעסם ס5כס סם56ס סוידסחס
 דעח נמי סיי וזס חרמ"ו, ס" סר0נ"6 ח0ו' שדועיין

 פוסקיס 606ר מו5ק ד6ינו ז"5 סרטנ"6 נפי'סתמר6"י
 נפי' כן 5דייק 0כחנ וי סי' מן יע5ח נ0ו"ח ר6יחיוכן

 מודי דכשע מד0ס 0יסס ניהנו ע5חס ש "פיכרסנ"6
 ספי 5ן עדיף סכי ווד6י מעכנוח סנרכוח 6יןדנדיענד
 60נ"ן סחוס' 05ויי "6 ז"5 סר06וניס נפמ5וקח5מעע
 כג"5 כחונוח ני0"ס עיינחי 0ונ ז"ג 6כיסכ"6מ"ק
 תסר6"י נ0ס וממ5קוחו סנ"י דנרי 0סגי6 י"גסי'

 מעלמו סדנר כמכליע 656 זם ד6ין ע5יו 0כחנ6יסר5ק
 650 סכרע לריך סדנר 60ין 6ומר ו6ני ע5יו תחנעכ"5
 6נ5 5נרך יט5 6ינו ונפמוח נעסרס 6א 60ינו6מבו
 דעת 5סדי6 וסרי ע"ג. מעכנוח פסנרכוח 6מבו65

 בידס ג"כ דסר0נ"6 סתסר6"י נדעח ז"5 תמר0"5רנינו
 נש שסקיס 606ר מו5ק ו6ינו מעכנוח 6ינןדסכרגוח
 6מרוניס ו60ר מן וסיע5ח וח5מידיסק רננן ע5ו0שס
 דגטת 5ן ד6יח כיון ומעתכ כצ"5 סי0"ס כדנרי ר.רגי0ו65

 סנרכוח ד6ין מפור0 וסגסמ"יי ומסר6"י מ60נ"ןסראם
 0כחנחי מה כפי כדכריו סכרע 6ין הר0נ"6 ודעחמעכנוח
 5דעחס 0וס דעחו וממרם"5 תסר6"י דעת ו5סי3ס"ד
 כרס"5 דעח ס6מרוניס ר6ו ד6י6 שמב סדנר וקרונז"5
 06ס 5יס6 650 נזה 5ממוך 5"ע 5דנריו מודיססיו

 6תס ס"ו תס"6 נפ"י ס"כ סכחנ תס ועיק%ע"ו
 נ"מ נירך 651 5מועס וכינס 6ירס ז"5 סלפנ"ס0כתנ
 60ין פסוס זמ ז"5 ס"ס ע5יו וכחנ גבווס נסו6סכ"ז

 דס"5 ונר6ס ע"כ. סי6 ר6ו" ומועס תעכגוחסנרכהת
 ע"כ. מעכנוח סכלגות 60ק פשע ז"5 סרמנ"ס דעתדנס

 )סי' נקו"6 סמקגס דנרי סחסונס נ%6ע שצ"רטה
 0יכט5 מרן כותח 60ין 0נר6ס 0כ' ס"ד(ס"נ

 נחורח 0י60גס חקגח6 ד6י% 656 וכו' מפו"רעלמו
 )סדיוכ 0נווחרח דס") הר6כ"ד 5דטת מינטי ד65פ5נ0
 פ5ב0 כחורח ונ60ס קד0ס 6ס מ"מ 5כרמכ"ס נס656

 653 כ5ס 60מרו וסיינו מופס ונ65 נרככ 653מוחרח
 דפ0יט6 וכגר6ס וכו' נרככ 653 06ה 6מרס 651נרכס
 ס61 נמור היחר כזה נזמן פ5נ0 הר6נ"ד ד5דעח5י'

 0כחנ 50"ס סי' סרינ"0 מדנרי שע"נ סקדו0יסודנרי
 0רס מיי כפ' סמומ0 נפי' כחנ ז"5 רס"י כצסח"5
 סרמנ"ס גס וכו' כחונס נ65 פ5ב0יס נכחוכסנ0יס
 וכו' 6י0וח 5מס 650 ני6ס כ5 םסרי דעחו קז"5

 מ5קוח כס 60ין 656 6מר 65 ע5יו 0ססינ ז"5ומר6נ"ד
 סו6 דוד ס5 די:ו כיח נ6יסור מ"מ 6נ5 165 6יסור"6
 נממן כר מ0ס 0רכיגו וידעח כחנ 0)"מ סי' ונח0ו'וכוי
 גר6ס וככר ס16סרין דכרי נר6ין ויוחר סמיומדחסחיר

 6ין 65יס סמיומדח 0כחנ ס6וסרין כק 0סו6סר6נ"ד
 גר6ס וכוי פי5נ0 וסי6 165 6יסור "6 מ5קוח 65נס

 עסס 6יסור ס6 ד5יכ6 סו6 165 ו6יסור מ5קוחמדנריו
 וסרי ע"0. ע"כ 6יכ6 מיס6 מדרנגן 6יסור6 616יכ6
 סנ"0 נס 6סורס סזם נזמן דפ5ג0 סר6כ"ד דעח5סדי6
 5ידידי כח0ו' נזם נס נס"ד ס6רכחי וכנר סני6ו6"ע
 50יס"6 פר6נק פסמ לכי מוס'ר סמוכסק סג6וןסרנ

 נ'. סי' מ0ג"ס 0ו"ח נססרי נדפסיס וסגסנירו50יס
 מעיקל סנ"י 0יסח 5יי0נ 6מרחי י06ונסןבהזטק8ה

 ג6ון ה6י ר3 0כחכ מס 5פי וסו6סדין
 דכריו סוכ6ו כ"ד 6כ ילמק נרכי וסר6"0נ0"מ

 ד6סור 0סוכר סו5ח קממ כספרי דכריו סכ6חינ6נודרהס
 651 כחולס נערס יהי' כי מדדר0ינן מד6ורייח56נו

 5ימ6 6י נ610ה מ6י ו6מרינן נ0ו6ס 651 מ6ורכאםנעו5ס
 נ0ו6ס 6)6 כעולס ו65 נחו5ס הייגו ממ0נ610ס
 מימסרס 6כחי ד6רוסי: 0"מ גנע% 651 5מופס0גכנסס
 קני6 65 0"מ 5מופס מסילה דנעיק וכיון 5מופסמסירס
 ו6סורס 5גכי' 6מר כ6רוסח 5י' סוי ס5כך 5נמרי5ס
 )ו5פי סקדו0יס כדכריכס ע"0 6י0 06ח כדין5יי

 מלס ס6וכ5 סרמכ"ס 0כחנ מס 5פר0 תיחידכריסס
 עתיקיס וסדנריס נפ0ו 0ח)6 עד 6וחו מכיןער4פ
 ממיו ככיח 6רוסחו עג 5נ6 ים דדימס כיוןו6מרחי
 5פסק מקוס סי' זס ו5פי 6"6( ע5 כנ6 5י'וכוס
 650 דעד דכיק )נוכרמיס דכריו סיו ו6דרנס סכ"ירנינו
 וד6י מד6ורייח6 %"6 6 6סורס מחניס כרכחנירך
 5י60נס.6סור
 6גן 0הרי 5ס6מר ניחגו 65 ס5)ו דנריהס נ6מתשבל

 כ6"6 מד6ורייח6 6סורס סוי ד6רוסה קיי"655
 6ף שירוף 05וס זו דעס סני6ו 65 6פי5ו ספוסקיסוכ5

 תס 5פי קלח 5ייסנס כס"ד 6מרחי דנריסס0כעיקר
 5ס ד6סר ע"נ נ' דף קידו0ין סחוס' נדנרי0מנו6ר
 5סיוח כשמב 5י תבעד0ח 6ח וסרי וכחנו כסקד60כ"ע



עבמלכא ח"ב התשובותמיורפשנה
 לסמיס מקווסין כע ברי כמו כסנילי 6פלס מקוומח4

 סחוס' כטוגח ויאל וגו'.  ומילח* ופסט6 לסמיסלסיוח
 ה6יך 6"כ סקדם לסון סהו6 למ"ר %ו קססרלכ6ולה
 ונס לכל נהג6ס 6סורם סקרם ססי6 כיון ל1מוחרח

 רהו6 פירסו ולכן למ65ין הקרם ~יגו רס6יך נכפל1
 סו6 הקידוסין גוסמ רנ6מת לותר גר6ס 6נלנסנילי
 נכלל סמחן וגס כהקדם געסס עלמ6 6כולימתקרסח

 הנרכות פיי חה ל1 6וחס תמירוח סנרכוח ס6מ"כוק
 סגסו6וח לגו וסחיר כקרם מטעס ס6רוסוח 6ח לגוו6סר
 הג"ל ס6יסור עג הסיחר הן מחגיס סנרכוח הייגולגו
 כ"ז מר6ורייח6 עליו ר6סולס ס"ל נירך סל6 עדולכן
 6נל ז"ל סג6וגיס נפי' סגום6 מומר לפוס נרעחיעלה
 סס"ל ספוסקיס "סי לפירוסגו תח6יס זם 6יןנ6תח
 כמונן. מררנגן 6ל6 הוי ל6 6רוסהו6יסור

 פיס ל0ןל מוחר 6י נגוגע דן י"ם סיי בבחיו"ךכ(
 זי ונס"ס נסכר נפריעה נמילה)ערניס(

 ונרי למזק סכחנ 5וקם תעיל 6נעל %כ~וחסלנס
 6רנרי נגויס סהס רס"ו סי' יו"ר הס"ך מקוסיחהלנוס
 קודם נריח 6וח ססמחיס נזה מט6 סיוסףהזוה"ק
 כקרקע 6רון 6גי מהדר"ג סלימס כקסח ו6מרנמ5ריס
 6ה6י סקסס סס ו' כס"ק ז"ל הג6ון דנרי ק5חלייסנ
 מוכרין ס6ין מ5ויעח טליח 6ל6 יה6 דל6 סכחנטעס

 וסקסס יסר6ל עס נדון יחלום סמ6 דמייסיגןלעכו"ס
 יחלוס סמ6 מסוס 6יסור יס נ6מח ס6סכסדר"ג
 מטעס כסכר 6ף ל6סור יס מורג6 לסס גס וכו'נדרך
 פן מ"מ לרפו*ס סעוסס גיכר מילה דנסעח דגהיש

 לירי יסר6ל ינו6ו וסן"ז נררך יחלוה סימיסנרנוח
 לגו סי' דל6 לטשן יס זו טעגה %לנוס ונססגגה
 טעמו נמולסח 5רקה מעיל הנ6ון וגס כסכר,להחיר
 עכדהרר"נ. נמילס מס6"כ מנולה סהו6 ל5יניחדל"ד

 דדנריו נזס 5דקס סמעיל דעח גר6ה סי'ךלשע"ך
 קסה דכ6מח נ6מרוגיס מחייסניסהר6סוגיס

 סהי6 ~ויי5ח טליח כמו פעס נגל גר6ס ל6 מילהדסרי
 6נל ליסר6ל יח4ום סמ6 מייסיגן 6מ6י 61"כמנמון
 עס להח4חש טתחו 6ין ד6ס גמי לן קסה זסלגפמח
 נדכר ממויינ ס6יגו נמה גפסי' מהיל 6מ6ייסר6ל
 ו6סור יסר6ל עס להח4הע טוגחו סמ6 מוססין 6גו"כן
 לסס מל כססו6 6נל מהול ססו6 יר6ה סמ6למולו
 כיון גפסיס מהיל 6מ6י גכון טעס לגו יס 6זמורג6
 סמ6 למוס לגו 6ין 61"כ לסחרס6וח ורו5ה מולסססו6
 ל5עיח דמי 1ל6 סו6 רמוק מסם ממס דה6ייח4ה
 למסס מייסיגן ל6 למילחו טעס לן סיס וכיון מנולוחססן
 נכה"ג ולכן להלנוס. גמי עעס זה שעס גזםרמוק
 כיון קודס נריח 6וח מוחס מסוס גמי מייסיגןל6

 )רנסחס גמי נסחס 1ל6 ~וה לסס 6וחו עוססר6יגו
 ד"ה ע"נ נ' דף זנמיס חוס' ועיק לסמר. הויגמי
 טו"ז ועיין 61ל ר"ה ע"6 מ"נ מגמוח וחוס'כאזס

 לסס כ5שסס 36ל ג'( ס"ק רס"ר סיי יו"דוגקה"כ

 למס דל6 עליו 0וגימיס וסע0ו טתחו ולרפו6סמורגס
 ומוי כ6ן 6ין ומי% טתס סיפוך כמו והוי מלמילס
 6יכער נו ס6ין לרפו6ה נעלמ6 ננסר ממחך כמווק

 ססני6 וכמו הרכר נכווגח חלוי רסרנר כן ועכ5"לנסכר.
 נסחס כסמל רק זה 6נל נ' נס"ק סס ג6וגוככור
 סמעיל כחנ ולכן לזס מייסיק ל6  מורג6 לסס כסמל6נל
  מוושס הוי ולי רפי  פפיר  נסכר  מורג6 רלסס5רקס
  ז"ל. סנ6ון רנרי ניסונ כגלסע"ר קורס נריח6וח

 ס6"ג 6יגרי מופסמין ונויו 6ינסו6יכ6 סיכ* %חיו מ"ס גס 1ז"ל  ה0סונה נימלפ בו"ש
 נזה יס סכרו 4 כסגוחן 6ף סרי נסכר למול 6סרלמה
 כ"ו נע"ז וכר6מריגן 6וחו מל0~ל ימגע 06 6ינסמסוס

 יינה  פסוס נסכר  הבשו"ס 05 תילר0 יסרמל נ0פ"י
 הרר"ג בש"ל  ~"פפ"ם

 ימדו סהרי  נהי ו"ל  הגיון ונוי נויהיפע"ר
 פונרס 5ולירי לפיפר  יוסף ר, סנרנגפ'

  ללויפר יכלס 35יי 5"ל 5ינס  פפוס סרי  נם03כוכ3יס
 תינפרי רל5 רירהו פלייהו  פהללינן סנ0י רפינפר5רירן
 וקכ  נהפמ ורופי נסכר ניוכיסי  וכן  פהללינן ל5ס3סי
  ויכ"ין יניי לי' ויפי  רסרי לפימר יוסף רוסנר
 66יגר6 נרי ק6י 16 ל6יגסוני נעי סי6 פגוי' 6ילמימר
 למיתר סנר סוי יוסף רר' ממלקוחס וסגר6ה ע"סוכו'

 ל6 06 נסכר 6ינס 6יכ6 דלעולס לעולס סרידנסכר
 5ריכה ולמימר ל6יסחמוטי מ5י נמגס דדוק6 להחעסס
 ו6פיי ל6יסחמוטי מ5י ל6 נסכר 6נל מזוגוחי לסכר6גי
  כנהול  נסנ0  רירן  לנסי  רפילרן  מזי 6יגסו דס6נסנח
 לתיפר  יכו5מ ריפ"ה 5ניי לי' ויפר  סס  פרם"יוכן
 ליכ6 6מחל6 לם ד6יח וכיק וכו' סנח6 רפינפריויון
 לענור סל6 דסטעגה מאם והגר6ס נסכר. 6פי'6ינס
 ס6סרה טען ו6י לעכו"ס טונס 6מחל6 הוי המנוחעל
 ליושן סרו5ין 6ף 6ינה להס 6ין כן לעסוח החורסלגו
 ו6יגס סכח ממללין 6ין דיסר6ל יודעיס מ"מסכר

 וווק6 ממון נסניל וכ"ס נסנילס חורחס עלעונריס
 6י ועכ"פ ירפ6סו 06 ליסר6ל 6יסור רליכ6לרפ6וחס
 נסכר מוחר לרפ6וחס לגו ס*סור להס לומר לן6פסר
 מ5יגן להס לעסוח לגו י6מרו 06 נרכיהס ס6ר6נל
 טונה. 6מחל6 וסוי לגו 6וסרח סחורהלמימר

 6פי' למו4 עכו"ס סנ6 גמי 6ומן נמוהלךמעתה
 4 לומר ויטל טונס 6מחל6 5יכ6נסכר

 6כצר ג5עוויחק דל6 6חק מוהלק המילס על דג5טוורידן
  דכיט סנח6 דמיגטרי ר6ק דומי6 וסוי 6חכס למ"לן

 יינה רייכי  פויכן 5י י3ל 5י3ה ליכי 5רהזלירייכ5
 וכמסמעחס הרמ"6 כמ"ס לי' ומסליגן  6ה"ג5פ"ה
 לרפו6ס דסחמ מורג6 לסס 6נל מילה לסס זכ וכלהגמ'
 לרפ6וחן דסרי למסלו ר6סור 6מחל6 לי' ליח חו61"כ
 5המעיל 6פיי נסכר מוחר מורג6 לסס ולכן כסכרמוחר
 *ינס מסוס ל6 06 נסכר 6סיי 6סור מילס ולסס5רקה
  1"ל הנ6ק דעח לייסנ גלפע"ד כן 6מחל6 ליכ6ד6ז



הלכא ה"ב התשמתמיומשנהש
 וכר קו6ל ש פלו 8 תק ה*ו סי עשז השץשק
 וסיכ6 ונ"ל וט' 6ינס מסוס סוי נפכר יוטף ה6מו
 נהגס ד6פ" שודס שיש כנק 44סחמוטי 5סדליח
 ד6פסל סיכ6 ניכאמ דל6ידך גמי ומסלנע סרי 6ינסכהםוס

 ועיין 6ינס. דליש כיק 6סור גסכר 6פי'ל6השתמוטי
 מוחל יסר6ל לופ6 06 קאנ סי' מ"6 סרסנ"6תסונת
 כיון ססיכ סחחעכר כדי רפו6ס עכו"ס לגוילטסוח
 6ינו ו6ס של סמרפ6 רופ6 כ"ס 6יכס מסוס סרידמי5דת
 %6 סגחעסק 5רמג"ן ר6יחי וכן 6יגס סו"למבפ6ס

 קנ"ד סי' יו"ד וסכנס"ג נסכר זו נמל6כס עכו"סגוי
 גידוע דמיירי גרוליס ססדגריס סגי6 סטורגסגסוח
 טחחעגר כדי זו מל6כס לטסא גקי סו6 ססרופ6לכל

 כדידן גמי סכי 61"כ ע"ס. ל6סחמוטי מ5י סריד6ל"כ
 6יגן דסס כיון למו* לן ד6סור ל6סחמוטי דמ5יכיון
 ד6יכ6 דר6יגו ג6 06 כסחס מן 6יככ ליכ6 מהעיגר

 סכר. כלי 6סי' סלי ו6ז6יגס
 סמעיל גגד ז"ל 5ירלם6סן מוסלישל נסס סס סגי6עהר

 ססיו גריס ג6וחס ל"6 נסנח מוכמ וסכן5דקס
 ו6ס וטנילס גמעס סלל וגיירס סתורכ סיפוךמחניס
 על סלל סומך סיי ל6 עכו"ס למול 6יסור סוססי'

 לסגוח עלשס סיספיע עד למ~ס מטסס לעסוחמכמחו
 כיוסף דס6 עוד סוסיף וכהדר"ג עס"כ עמדחס6ח
 6כחי ו6דרכס 6ירי6 ל6 דסכח מס6 ו)פע"דוכו'
 כד6מריגן חורס לעכו"ס ללמד 6סור ססרי לסקסוח6יכ6
 וה6יך מיחס מייכ חורס סלומד דעו"כ מיחוח ד'גפ'
 סיחגיירו מכמחו טל ססמך וע"כ חורכ עמהסלמד

 כמסרס"6 לדעת וכמ"ס ינמוח סחום' סכחגו וכמולגסוף
 סקכפ ל6מר עד גיירס ל6 ססלל סכחג נמ"6ז"ל

 דמוחר כלוס ר6יי מסס 6ין י6"כ ע"ס סחורסעליסס

למ"
 גסו"ח סקסס וכגר חורס למדס ס6יך 5"ע ו6דרגס

רע"6.
 דגרי פסטוח לסי 6סי' כמוגי פעוט ועת ילפישינרש

 6וחס וטנל סמל נס סחום' סיי וכפיסגמ'
 ל5ס גר 6וחו ססרי עכו"ס לסחס ר6י' 6יןקודס
 רק כקךוסס חורחגו דעח על מ5וס )סס ולמו)5גייר
 6נל וסחורס סמשוהם געיקר גפסדוח דעוח ל1ססיו
 סחורס סשוחס מס מ5חם לסס סי' וטכל סמלמס

 גוי 6פיי מנוס לסס ולמול לסתגייר דר5ס וכיוןלמ"
 למ"מוחר

 דמי 1ל6 גתסוי ז"ל סרמג"ס סכחג וכמו
 סמריל"5 6סר שוס לסס סל6 למול סרתס לגויזס
 דספיר כיוסף גככךוח גדכר כו 6סר סמדרס גס כודנר
 5מ" לסס שוסעגיד

 וליתוס 6זהם"ק גזס דפליג וגר6ס
 טס דיוסף לכמדוס דם"ל לסרס יכולג6 כמוגיקען
 לעכו"ס 6פי' מוחר וכס"ג מ5וס לסס סימיולסס
 חסו' ריס כסדר"ג גס סני6ו ז"ל סרמכ"סכסו"ח
 פרעס 56ל סנ6ו ממס קהת לדייק יס )וסכיסרמחס
 6סר כל לסס 6מר וכו' %ו 6ומר סו6 כךו6ומריס
 מס וסרקינס סחגו6ס על גזר סרי חטסו לכסיהמר

 כ6ו 5מס ~א6ההם וסאק סנ15 השת שי יגיו06
 שמר סי"ל %ו" 6ומר סו6 "סכך גשג6% פהשס56ל

לפרעס
 למ~

 כל סססינ פרעס חסונח וכך 6חמגו שס
 ככו5ם ש וק 5סס 6מר 8 שא חעסו 5כס י6מר6סר
 יוסף מסל קפכ וגזיותו י6מו 6פר כל כחסונס זסומס

 6מר דיוסף סקדוס לס"י גלסק מבוכם סשו6פסל
 טסס ספרעס ולפי 6גקיח מ5וס )סס סימו6לסס
 נ16קיס 6:6מין פקדס סיוסף לפגיו סס נ6ו %6ע5מו
 6סר כל פרעס לסס ו6מר נו ו)ס6מין לסמו ונמולוחורחו
 למול סכס ל6ע4 סשו יסקג גגכי נס וכוי( לכסי6מר
 דעת 6נל וי"נ מטס לסס כן ס6מרו 5"ל זכר כללסס

 קודס נריח 6וח ססמחיס נמס מט6 דיוסף דם"לסזוס"ק
 מע6 ולק למןל לסס טס מלוס לסס דל6 ס"לגמ5רייס
 וסמירס דסזוס"ק מדס דכר 6ומל 6גי ומעחסנזס
 ד6כעל ס"ל וחלווייסו גסכווגס 6ל6 דיג6 ל%ס סליגיל6
 מסוס מצרגש 16 מ5וס לסס סל6 סעכו"ס 6חלמע
 ס"ל דסמדרס יוסף ונטוגח נפיי 6ל6 פליגי "66ינס
 עפס דטוכ ס"ל עכן למ" 5יוס מ5וס לסס וד6ידיוסף
 ולק 5יוס שוס לסס ל6 דיוסף ס"ל סזוכ"ק כן1ל6
 ספוסקיס 5ססוהם טפי ספיר וסכי נזס דמט6ס"ל
 כסמיוס דכ%ס גמי שמו 6ין 61"כ גממלוקח"מעט
 מד6 6מר ומר מד6 6מר ומר פליג ל6 וסמירסנש
 פליגי.1ל6
 סדין כע5ס דלכ6ורס מדס דגר כם"ד 6ומר 6גיערך

 ססמחיס שדיק מיוסף סזוס"ק ר6יח %נין5ריך
 סמ5רייס מל ל6 ס5דיק יוסף ססרי נמשייס נריח6וח
 וד6י זס 6ת ש 16 ע5מס 6ח סימופ. לכס סשוסרק
 ס6מר כקדוס רכיגו וכמו נסס גגע ל6 סשדיקיוסף

 מ6י 61"כ וט' 6יסהכלית ל6 נדידי גירוסלמיל6געוגיגום
 עוסכ נ%מו ססו6 פכו"ס סמל גמי זו סי6ר6י'

 סל6 כחס ומס מק"ו סי6 דר6יתו ועכ5"לסמטסס
 מי כ"ס נים מט6 מלו נפקודחו 6ל6 מעססעסס
 דדעת מדס מלוק שמר יס 61"כ נידיס ממסססעוסכ
 למ% %ס שוס וק מטסס עסס ל6 דיוסף כיוןסמדרס
 סכס( נ6גסי י"ל )וכן עסס טונ ולסס כלל מט6ל6
 6סור ממסס עסס דל6 כס"ג ד6סי' סזוס"ק דעח6נל
 ממס עכו"ס למול 6נל גאם גס יוסף ומט6 כןלעסוח
 וגס לסזוס"ק סמדרס גי! כ5ל פלוגח6 ליכ6גידיס
 מן ונר 6יסור6. ד6יכש לסזוס"ק נזס מודססמדרס

 6יגו וגעוס"ג גכשכ"ז דסמייחנו דרס6 דס6 ג6מרדן
 טוגס עסס סלסס ד6ף דשפסר יוסף מט6 עלממפס
 גמסנ ג%מו סו6 6נל ערלחס גסר גסמולסגדו~ם
 ססו6 6ף ועכ"פ מכרך סחכס כסכיל מט6 וכעק למט6ל1

 כ6מד לסגויי עדיף וטפי גות סיי לסס למש ל1גמסנ
 סזוס"ק נין ממלוקח לסוף "6 סיגויי סגי ככל16

 ולסס סרי דלמנוס כן לייסנ יס נגמ' וגסוסמצוס,
 וג' 6יככ מטוס ל6 06 ל4מור וכאמס סרי גסכבמורג6
 נם"ו. כגלפע"ו גדגרמי4קין



עגהלכא ח"ב התשובותמךורמשנה

 5"6 דף ם3ח סגמ' ונרי נפי' 5עי5 סכחנחי1במה
 כ0ור"ג נספר מ65חי נמפסי ז"5 מסרם"6נסס

 דנרי וגס מ0רם"6 דנרי סס ססני6 י"ז סי'סיקר
 5רנרי נרור0 ר6י' 0ני6 ו5נסוף ז"5 רע"6הג6ון

 סס וכגר6ס רכ"ט( )עמור כאסדרין מסמ6ירימ0רם"6
 קורס נקסיר 5ועזיח מונרח לגריס לחח ע5יוססמך

 יפס. מגסג ס0ו6 וכחנ נסס 55מורסיחגיירו
 נחימס הם"6 ססגימ 0רמנ"ס רנרי סחירחובעיקר

 5ירירי נחסונס כחנחי מ"ט סי' ס15נסו"ח
 5"ט( סי' )5עי5 (055"0 סטייף מוסר"י סמונסקסרס"ג
 סכחנ מס 6מר דיוק גרקרק ומחמ5ה מירי קסהר65

 נמילה 0כ5 יחמיינו ננג"ק נג"י 0יוס וגחערנוסרמנ"ס
 רוק6 ננג"ק נג"י סגחערנו כחנ 5מה קססו5כ6ורס

 נ6 סהרי 6ומוח ס6ר עס נג"ק סגחערנו כחנ651
 מר6 דקוסי6 וגר6ה כ5ו העו5ס כ5 6ח ונ5נ5סגמרינ
 גחערנו ס6יך 5"ע עריין ר5כ6ורס נמנרחסמחור5ח
 סגסדרין נגמ' ס6מרו מס לפי ס6ומוח ס6ר עסנג"ק
 5עמ6 כו5ן גיסוי ח6 חגמוס לר' קיסר 5י' 6מר5"ט
 6חון ט"קיכו מיהוי מ5יגן 65 רמהילן 6גן 5מיי 6"5מד

 מו5ין נג"ק סרי הכ"ג 61"כ וכו' כווחן וסוומס5יחו
 ס6יגן 6ומוח 5ם6ר זס כל 6נ5 גחערנו נסו סייך 651סיו

 סהס גימ"ין כן גס ססס יסמע56 נגי 6נ5 כמוחסגימולין
 0רין מ5ר ממויינין ס6יגן ו6ף 6ניסס כיסמע56עוסין
 מילס נמ5וח 6נרכס סנ5טוח: 65מר םגו5רו סנגיסררק

 מ5ין חרווייהו 5סו סוו 61"כ נס סמזיקו מ"מממויינין
 דנרי מחקו מ0 ומעחס םגחערנו גנייסו סייךוספיר
 סיוס וגחערנו וסו6יל סרייק ז"5 סרמנ"ס הגרולרניגו
 נג"י רוק6 מסמעוח נמי% סכל יחמיינ ננג"קנג"י

 5סחער3. %ס 6"6ס6מריס
 סגמרינ ונ6 סרמ3"ס כחנ ם65 מס מיוסנ גמיךבזה

 סיו יכולק למ רלסו כ5ו סעו5ס כ5 6חונ5נל
 מרונ6 דפרים כל נסו 6מריגן 65 ספיר ומעחסלסחערנ
 פרים מרונ6 מקרי ל6 עריין ננג"י רגחערנו רס6פרים

 ססס סיו םסס סטנע עפ"י רונ סיו נג"קו6ררנה
 65 יםמע56 כן "6 6מריהס נג"ק גפ5ו ומססנגיס
 סגונ"י נדנרי נס"ד סס ה6רכחי עור 6מד 6ל6כי'

 לכ6ן. מקוס 6יגס 6נלוסמג"מ
 6ים 651 חולעח ו6גכי 5דנר סו6לחי ג6 חקנדן)ג(

 סרמס נחסונחו 05עיר סר5יחי מ0 כ6ן561יין
 סהני6 5עט"ס חורה 5למד ר6סור נס6 י"( סי'יו"ד
 ר"ח מוסרין ד6ין דס6 נמגיגס ("5 0מ0רם"6רעח

 נעגיי ו6גי ע"כ סמ5וח וסורוח טעס רוק6 הייגולגוי
 קט"ו 3"נ 0רמנ"ס מדנרי ר6י' הנ6חי 6מרחנחסונחי

 5רוקין סהיו גריג6 חננ6 נטנח נכ"ד רחגי6 6ה6ע"נ
 נן ר"י %ן גטפל סנן נח עס סנח חירם6ומריס
 רני לי' 6מר וכו' לכס א: מגק סוטיס לסס 6מרזכ6י
 טלמ0 חור0 חס6 1ל6 םוטה לי' 6מר פוטרגי 6חסנכך
 6יגי םס היסנ"ס וכחנ ע"כ ם5כס 3ט% כסימכסלגו

 5גלוח חפן כי' 65 מעיקר6 ומיכו נקם 5ומוחך5ריך
 ע"ג חורס טעמי 5סס 5גלוח ר6סור רנר םל טעמו15
 ל6 ע5מס 6חורס 6נ5 0קפיר חורה טעמי עג ררקהרי

 ג", ח' מזרמי 56יסו רכיגו נסו"ח מ65חי וכןסקפיד
 גער גרולס נ6ריכוח ע"ם סרסנ"ס מרנרי כןםרייק
 5סוריעס 6סור 6יגו גמי חורכ טעמי ד6פי' ססכחנ
 5רמוחס ר6"6 היכי 536 נקם 5רמוחס ר6פסר סיכי656
 טעמו רי3"ז %ס סג5ס מ5יגו ם0רי 5סוריעסמוחר
 נכך רני 5י' ו6מר נדנר ס5רוקי כסהרגים רנרםל
 לעכו"ס. 5רוקי נין ק5ח וי"5 ע"ם פוטרגי.6חס
 םהי"ל ו6גטוגיגוס נרני ע"נ י' רף נע"( 5עיין יםעךך

 ופרם"י רני 5ניח מניחי' עיי65 דסוה נקרח606י
 חורה עמו 5מר ה6יך ולכ6ורה חורה ))מוד ררני5ניחי'
 פ"6 מגי5כ ירוםלמי ועיין מיחס מיינ ס5מר עכו"ס60
 6י סגמ5קו מ5ק פ' סגסררין וירום5מי ה"נ ופ"גכי"6
 ~טוגיגוס ד6חגייר ר6מרין מ5ין 6יח וז"5 6גטוגיגוס6יגייר
 6וחו ר6ו 6גטוגיגוס 6חגייר ר65 ר6מרין מליןו6יח
 6פיפ סכן מיגס סמע 6ח מס ניו"כ פמוח נמגע5יו65
 לי מיכ5חי 5רני 6מר "גטוגיגוס נכך יו65ין סמיסיר6
 ל6 פס66 מן 6"5 6ין 6"5 ד6חי 5ע5מ6 5ויחןמן

 וכ6ימר לך גענד מ0 6"5 מיכ5חי 6ח 5ויחן ו)ק6ייכלתגי
 6זל ק רסמע כיון נו י6כל 65 ער5 כ5 כחינפסמ6
 ל6 נרירי 6"ל גזירחי ממ6 רני 6"ל 5גני' 6ח6 גרמי'וגייר

 םמו גקר6 עמה מסחכ65 6ג6 ונדירך יומ6 מן6סחכ5יח
 ע"כ. ימיו כ5 נמי5חו הניט ם65 סקרוםרניגו

 ויוע חור0 עמו למד ר5כן ספיר 6חי ר6חגיירךלב2"ך
 סמ0רם"6 לועח ר6י' ג"כ ח0יס )ועכ"פסיחגייר

 סמ6ירי( וכועח חורס 5למדו מוחר סיחגייר ומסוס("ל
 רכי עמו למו ס6יך קסס 6חגייר רל6 5מ"ו6נ5
 5"ע חור0 5למדו 6סור סיחגייר דקורס 5מ"ד גסחורה

 סכחנ מה לפי לייסנ ר5יחי ריסט6 ולפוס סרין.ממעסה
 ונכ6 ס6גי המ5כוח 6ימח דמפגי ל"מ רף נ"קסים"ם
 ס' דף מגי% סמ5ך דחלמי מעסס ה6 מיוסנגמי

 36ל ע5יסס סמלכוח ר6ימח יון נ5סון החורהספירסו
 סעולס ס6ומוח ממסידי סי' 6גטוגיגוס םר.רי ניסררג6
 רכי 6 6מר 15 ו6דרנס סמ5כוח 6ימח כ6ן סיחה651

 לסי' וד6י ע"( מיחס וסיחמייכ חור0 ללמדו 6ד6סור
 כמונן. עמו 5מד 3"ג מ5והמ דרק לדמוק קמה גסמגימו,
 ד0מפרסיס םכח3 כג"ל מגיגה 6מח נספח1ךאיתי

 ז0 דין ספוסקיס מהסמיטו מ0 ע5עמוו
 סי' ס3ע 63ר נסו"ח ע"ם 5עכו"ס חורס 55מדר6סור
 לכחוכ מכמיס ססחירו סמלך רחלמי רממעסס ו6פ"5י"ד

 יוגיחהחורה
 נכ~

 חור0 ו3רי לסס למסור הוחר (ס
 ללמד ד6סור סלכח6 דה6י ס"5 דנ6מח ומסמעע"כ
 סקווסיס וונריו סכי קיי"ל 651 50כח6 6יגס 5עט"סחור0
 0מלכוס  ריימס ס6גי דהחס סג"5 הים"ם מונרי5"ע

 סכ"ג סמלכוח 6ימח ו6יכ6 והיכי ר6י' ו6ורנהע5יסס
 סורס.  ונרי %ס מוסריןו6ין



הלכות ח"ב התשבהמררמשנהש
 ירושיס 0רמנ"ס מחסו' חיונח6 5י' 6וחינ 0ש0והוץ

 טי ראי כמשמר 06 ס6ל0 ח"5 סס"ד סי'ח~"ד
 כ5 מיי3 ו6ס כ5ככ סי6 מיחס מיי3 נחורססעוסק
 מטחת מסנע מון דנר 5מד פ5חי ~מגע יסר56נר

 0יק 3ל6 כ)ככ כי6 חסונס. ל6. 16 מכסוסמסחעף
 חורס טח5מוד ימגע עליריס חקיפ0 יסר56 יד ח0יסו6ס
 סיחנייר קודס ד6פיפ כמסרם"6 ד65 )זס סיחניירעד

 מיי3 דס6 נחורס עסק 06 גסרנ 6יגו 536 ונאע(מוחר
 מ)וח ז' ע5 ס6מר כמו גכרנ 6מר 651 ק6מרמיחס
 5פי ופירוסס 5גו)ריס סמ)וח 55מד ומוחר גכרנ3"ג
 ידעחס כ3ר כי 5יסמע56 נחכ דנר מוחר 6יגו 536סדין
 סער5יס 536 וכו' כסמיס מן ז1 סחורס י6מיגוססס
 ססי6 כמו 3ם5ימוחס סי6 כי סחורס נגוסמ מודיס0ס

 נס וירמזו מופסדיס 3פירוסס פגיס ינ5ו רקנידיגו
 כפירום ע5 6ים יעמידס ו6ס 5סס סידועיססרמזיס
 מכסו5 3ימ 6ין ימזרו 65 גס ו6ס ימזרו 6ו5יסגכק
 ע"ג מסס חורחגו כיסך 3חורחס ימ65 ל6 כי5יסר56

 ס5ככ דר"י מימר6 דכ6י ז"5 סרמ3"ס דטח 5סדי6יקףי
 גר6ס נס ז"5 6מח כספח וד65 כי6פסוקכ

 מז' מון חורס ד3ר סוס 55מדס ד6ין סרמ3"סדעח
 וסודוח כמ)ווח טעמי נין ככממ5קיס וד65 ס5ססמ)ווח
 וככ"נ כמסרי"6 כ3ן ודל6 סג"ל כהיגוקיס וכ)כמ)ווח
 נרמוס ר3יגו נפי' ר6יחי 536 מיוח. וסמסרי"ןנ"כ

 ל)מוד רו)כ 06 ועו"כ 3חיגוקוח ספי' כ"3מ6וס"נ
 ע3יד מ)י ד65 ט5יו 5עכ3 יכו5 מקר6 16 רפו6כספר
 עס 55מוד סרו)כ כקדום נ5סוגו דדייק וסגר6העכ"5

 סחס כח3 65 5מכ ו5כ6ורכ מקר6 עכו"סחיגוקוח
 55מדס מוחר דמקר6 דס"5 מ4מ 5דייק 6פסר וכי'חורס
 ו5כן כממרי"6 ס5 3גו וכדעח 6סור ס3ט"פ חורכורק
 קי"6 כחו3וח ועיין וי"5 מקר6 16 כסכור 53סוגודייק
 וכו' יסר56 6ח סק3"ס כס3יע ס3ועוח ס5סרע"6
 סוד יג5ו סג6 סס ו3רס"י 5טכו"ס כסוד יגלוסיל6
 כמסרס"6 וכדעח סחורכ סודוח דדוק6 מסמע חורססטמי
 51"ע.ז"5

 להעיר בידי עלה ששר חפזת יוצאי הם אלהכל
 הערות כמה עוד בס"ד לי יש והנה כהדר"ג בדבריקצת
 יקום אשר ברוך והנפלא היקר בספרו מקומותבכמה
 ועוד תפסת לא מרובה תפסת אבל הזאת התורה דבריאת
 קלה הריוס בברכת הפתיחה מעין ואסיים למועדחזון

 עין לשום מכהדר"ג ואבקש להתלמד הרוצה תלמירדברי
 למלווך דומה הרב אם ד' דבר ולהשיבני דברי עליעיונו
 אהבה מאוהבו אלה כל מפיהו יבקשו תורה צבאותד'

 מכירו. וואיע אף ומוקירו מכבדועדלם
 שבתלמידים הצעירנאם

 הקטןםצששה
 דארה"ב. הרבנים דשיגוד ה~ה ועדיףר

 מנסימן
 אלקים שצבע לסדר סבת כ"ש ג' ליום שרב"ה
 יצו"ש. נ"י ברוקלין לפ"קתשי"ז

 ראהן על יעלו תמים יהיו יחדיו והשלוםהורים
 סו"ה ג"א הו"ב יקירש רבא גברא האי כבודתמימים

 ביין זלמן זשלפה מוה"ר הרה"ג כש"ת ה"ה ידידיוכף
 התב כן וכשמו בהלכה המצויינים שערים ב"משליס"ש

 סמעחי קופ 6ח וכ"וח כו6וי נ6סנסאחדשכת"ה
 רעמ קע ו6סמע יוסנ ~כי עמינחוך

 קוסי6 ור63 ד36יי כויוח קנק 3ד3ר ומחנ3ר כ~ךנדול
 כחר 6רוכס, מנמ' - גגימכ 3חר גנימ6 קוסי36חר
 מייס, חורח 3ע5 סנ6ון כ"ס וגור6, נדו5 חורס,60

 ונמ', מסגס נדו5וח מקר6וח מייס, מקורי ממגוסגע5מו
 כקסס כו3ריס, ו3תוך וס3ר6, כ5ככ 6מרוגיספוסקיס

 י65 כי מדס 3יח כ3גס 6'( כגנרריס, מקומוחמו'
 יקמ כי ו6יס רמס, 3יד ימזור מגכו 65 506מ5ממס,
 וכי נוסה ו53י כ5ימס 53י 35יחו ימזור 6סס,מדסכ
 16 סגימומ, 5רימ יע5ס 3סמריח קר3גו 3מזנמ, ד3ריחקן
 ו6יס )מיד, 656 מדס 4ה 6ין כי חמיד, יקרי3מער3
 6ין גפ5ס 06 געסה, סכ5 יו"ט וקודס יעסס, סוכסכי

 ומוחר קוף, מעסכ 656 5ממזיר 156 6ין סו3,ניו"ס
 מחמ5ח כסג3גחס 656 גמ5קו 651 כ3ר6סוגס, 5ד"ס35גוחכ

 מ5י 65 כג"5 וסנ6ון כדניס, כ3ודו 156 ו3כ)63מרוגס,
 3יח סמוכר 65מור, ד3ריס 3חורחו נכחו3 כרגיס,651

 יסן 15 וכר6ס מדס, 3יח 15 מוכר כי )6מור,וסחגס
 ורס,כעגי

 וח~
 מלך 3ויקס וסמו56, ר3 נס5ונחח 6וחו

 מקמ 5עגין כחס, נמדס סגמ5קו ימס יסר6ג ע5מדס
 כנ6ק סגימס )מס 5"גה 056 ו3כ5 מחס, ככיוממכר
 סקסיוח וכסיר ממגי, 3קס 5ססי3 וחסו3ס מי6ן,ו3כן

 3ט)מו כי )ריך, ודכווחי )דידי 651 חדפגו, וכרוחמסנ6ון
 יע5ס סעוד ויס"ר גע5ס, )61וד 3מו"3 3רוך,מקורו
 ד' כיד 6סי3 כמ6מריס, 6חי סכ3ר ומ6מר מע~,מע5ס
 כטועיס ונק עמגו, 6)קיגו ד' וסי' ד3ריס, נומר מ6"5ע5י

 5טעוח נ6ון ס6י ר3 ד636 5זרע6 5י' ומסלס3די5גו,
 נדנר 6כס5 651 מסכי5י, 3עזר כד3ריס וגייס3 3,156כ5
 סנו5ס. 5י וסיחס כ6ומר 3זכוח מ5י5ס,כ5כס
 עירונין 3מס' גח3 סח"מ ונו56י )ורי נשר סמ5ירןון

 6מר מד וסמו56 ר3 מדס מ5ך ויקס 1ז"5 ג"נדף
 למ3ירו וס6ומר וממכר למקמ דג"מ י"5 וכוי ממסמדס
 51יירו וכיידו ססיידו 656 יסן וסו6 מוכר 6גי מדסניח
 מוזר סמקמ ממס מדס 5מ"ד מדס כו6 כ156 סגר6סעד

 קייס סמקמ נזירוחיו סגחמדסו ו5מ"ד 3עיגן ממסדמדס
 ממס מדס ד165 6ע"נ מדס סו6 כ156 דגר6סדכיון
 ע"כ. 5י' קריגן מדסכו6

 3פ' דסגס 6'( סן 1561 קוסיוח וי 5יי סקססוכת"ה
 3יח 3גס 6סר ס6יס ומי קר6 6מרסופסיס

 ו6יס נמ)ממס ימוח פן 35יחו ויסו3 ילך מגכו 651מדס



הלכא ח"ב התשבאמרצמשנה
 6ף 6ומר ר"י 6מרו ע"6 מ"נ סוטס וגמ0גס ימגכגו6מר
 וגג6ו כאהרו ופרם"י מוצ סי' 65 עכחו על גימסטגס
 מדפ 1ל6 סו6י5 סו6 מדם דל6 מחר 6יגו ר06וגסגע5ס
 ויורם מםשקמ ונרע מד0 6יגו 56ש ו6פי' עליולסוסיף
 ל6 סעוגו על דסוס מ6מר רק וגג6ו 0כאתר 60סייסרי
 65 ססרמג"ס 6ף וסגס וכיידו 5יידו וכ"ס מד0סוי
 ס"5 מ"מ למם( ומג"מ מ"ל )ועיין מס6 כר"יססק
 כ"ע וכיידו ונ5יידו נזם פשנמ6 6יכ6 דעכ"סלכ"מ
 דזס מוזו דשגו לר"י מכמיס 0מודיס כייגומודיס
 וגג6ו כססחרו רק ע5יו פליני 1ל6 מד0 סוי ל6וד6י
 רק מקרי 65 מד0 דגימ מפור0מ מ0גס לן 6ימ61"כ
 5יידו 0כמנמי )ומה ל6 וכיידו 5יידו ועכ"ס ממ0מד0
 סירו0למי(. נ0ס לקמן לד"סוכיידו
 י65 ל6 מד0ס 06ס 6י0 יקמ כי מ65 כי בנפ'גי(

 נרוסתו 6מ סממזיר גפי' 6מרו וגגמ'נ5ג6
 וססמ"נ ס"ז מלכיס גסי סרמג"ס פסק וכן מוזר סי'ל6

 סימס 0כגר מ6מר מקרי מד0 דל16 נ"כ סרי סו6וד"ס
 וכיידו. 5יידו כ"ם 61"כ 0נר0ס 6ף06מו
 מסוכס יו65ין 6ין ע"נ כ"ז סוכס גנמ' דאמר"ג'(

 מועד 0ל גמוש סוכס עו0ין ו6יןלסוכס
 גמולו סתס וש0ין לסוכס מסוכס יו65ין 6ומריסומכמיס

 מועד 0ל נמולו וגוגה 0מוזר גפלס 60ס ו0וין מועד0ל
 0געמ לך מע0ה ססוכומ מג קר6 6מר דר"6מ"ט
 ס0יט6 ו0וין וט' ל0געס סר6יי סוכה ע0הימיס
 וסר0"י קמ"ל ל0נעס ו6יגכ סי6 6מרימ6 ס6ימס"ד
 וי0ג הו6יל וכו' מה"ד סי6 0נעה סוכה וס6פ0יט6
 גי' קריג6 0געה סוכס סו6 0%ליס וזה גיו"טנה

 מ%ן דגר6ס לכ"מ וס"ל ע"כ. הי6 לר06וגס0מ0לומיס
 ד6סי' ג"כ %די6 5ן סרי 61"כ מקרי מד0ה סוכסדל16
 ר6י' כ"כ 6ין ר0"י ומדגרי מד0ס הוי ל6 וגג6המזר
 מהו גד"ה 0ס 0כמגו 5דגריו ר6י' המוס' מדנרי6מגס
 קעגיד דגדידס כיון קמ"ל נסן 0כמוג ספריס יםדמימ6
 וגר6ס ע"כ ע5יס ג6ומן 6ומס 0גוגס לסי מ0מע סי66יסי

 נצ(רי מד0ס סוכס ל16 ע5יס ג6ומן 0נג6ה כיוןכווגמס
 ל6 דכס"ג להדי6 לן הרי הי6 ממ0 סוכה 6ומה6ל6
 וכיידו. 5יידו וכ"0 לד"ס מד0מקרי
 דף גמגמומ ד6מרו 6ס6י כמג מ"6 מ15ס רבנמנ"חדי(

 סערגיס גין מד0 מזנמ גנגס ד6סנ'
 סערגיס גין 0ל ממיד מקרינין ד6ין עדיין גממגך6%
 6י סו6 מם 6"י דמד0 זה ו0יעור ז"ל סמג"סוכמג
 סגפסל ג16פן סמזגמ גגמקלקל 6פ0ר 16 לגמרימד0
 דגכל כגם 16 קרן 16 ריגוע 16 סיסוד 0גמקלקלכגון
 16 גסג"מ מם' ס"נ גר"מ כמגו6ר סמזגמ פסולסגהו
 6ס0ר מיקגו 61מ"כ 0גפסל גחל גו גגע 16 0גסנס%ן
 0ל ממיד שלמ ממלס עליו מקריגין ו6ין מד0דהוי
 זס סיעור 61"י לבמרי גמדם דוק6 6ס0ר 16נה"ע
 געי דל6 תתורכמ )צמ' גרורם ר6י' סוסיף וכמ"סע"כ
 ג"ג 61"ג סי6( ע6י כגגף גשר )651 כס"גמגוך

 ממוך סנגמי כן ע"ג מו0 מריי 65 וכס"נר6יי
 6רנעם ועג סדגריס גס"ד ליי0ג גג6 ומעתסדגריו
 6ממ. 56 6ממ06יגגו

 סעגין לכ5 סטנעיס כ%יס ג' 16מי מתמלסתשובה
 סגקר6יס וגריס גין נוולס ג"מ וי0 6'(סזס

 ממם מד0 0סו6 לוגר ממ0 מו0יס 60יגס 6ףמום
 גטעמי ג"מ די0 גי( צ על ר6יומ 6גי6 לקמןו6י"ס
 י0מגס סטעס ולפי מד0 %קר6 16 %יומ דנעיסדגריס
 געזה"י. גרור וזס ס0ס וקרי6מהעגין

 לכמ"ע גמ"ם 1ס61 סנ16י 6ל 636 זהוכשנדע
 מגוגו על 3ימ דה3וגס מ"נ סוטסממ0גס

 וכיידו ד53יידו ומ0מע מוזר ולמכמיס מוזר 6יגולר"י
 מרי סגי דמי דל6 יר6ס סר61ה מד0 מקרי ל6לד"ס
 כמג מקכ"ו נמ5וס וסמיגוך גיגסו טעמי ומרימילי
 6ג0י 5ריכין מלממה נ0עמ כי ידוע ז1 מ5חה0ורם

 והעגין וכו' יומר ג0מע 0ס6דס ומפגי מזוקהמלממה
 ממגו 6כ5 651 כרס 0גטע מי סמלממס מן ממזיריסלסיומ
 וסיר6 5קמה 651 6מי 6ר0 16 נו 0כן 1ל6 גימ נגה16

 6ל1 כל כי וכמר ר6וי סדגר אה נס 0גידומעגירומ
 גמפ0מ ממ0גמס כי גמלממה מ% מ6וד מלו0יסנג"6
 0ריו6 רדג"ז ועיין גכמוג סמכריס סדגריס עלסרגס
 והגס הדכריס. ל6ל1 0(כו נמס ל0מומ זכו 0ל6מוכימ
 מ0וס הטעס 6ין דסכ6 גקל 5גגון ודעמ גרורסדגר
 סגימ גגוף דגין ד6ין כיון י0ן 16 ממ0 מד00סו6
 0עמ 6י 56ש מד0 סו6 6ס ה6דס גנוף רק סכרס16
 6יגו הדגר 0ע5ס 6ף נידו מד0 0הו6 ולסי ל6 16גו
 0סו6 %מר גימו על מוזר 6פ"ס גו0ן י0ן 6ל6מד0
 כלגגו 6מיו לנג ימס 6% עליו וממ0גמו ודעמו 56ל1מד0
 נרור.וזה

 והוסיף נדולס סמירה לן עלמה כמ"ה 0יטמ ילפיאיברא
 6מד 3מ0גס 0ס 6מרו 0הרי ממיהמו עלממיה

 3ממגה לו 0גמן ו6מד היור0 ו6מד הלוקמ ו6מדסכוגס
 6מ המ6רס ו6מו ס3מולה 6מ סמ6ר0 6מד וכןוכו'

 נמלממס 6מיו 0ממ 0מע ו6פי' ינס 0ומרמ 6פי'ה6למגס
 היי ל6 6פי' וד6י יור0 16 לוקמ והגה וכו' 15 ונ6מוזר
 לניחו עליו ומוזר מקרי מד0 6פ"ה גמי ממגס וכןמד0
 ו06ס עלי' מוזר גמי מנירו נרו0מ 16 6למגה הל1קמוכן

 מוזר 6יגו 0המזירה ע5מו דנגרו0מ 6ף 56ל1 סי6מד0ס
 לסדי6 נגמ' 6מרו והכין סי6 מד0ה ל16 גמי 61למגהעליה
 מד0ס 06ס 6ל6 לי 6ין מד0ס 06ה מ"ר ע"6 מ"דדף

 6מס מ"ל מס 6"כ מ"מ 06ה מ"ל מגין וגרו0ס6למגה
 ע"כ. מד0ה 60ין גרו0מו ממזיר י65 ל1 0מד0ה מימד0ה
 מקרי. מדמה ל16 ד6למגה %די6סרי

 0מכרו 33ימ 0גסמפק הל"מ 0ס נמ"ל עיגיוועבט
 גגי דה"ה גר6ה וז"ל עליו מוזר 6י ולקמוומזר

 6ס0ר ומיהו מוזר ד6יגו ולקמו ומזר מכרו ד6סגימ
 גרו0מו ממזיר למעוטי מד0ה גה דכמו3 06ס ד60גילומר
 ומזל מכר ד6פי' 6פ0ר מיטוט6 דליכ6 גימ נגי6גל



הלכא ח"ב חתשבהזמירמשנהשנ
 מכוט ע5 ניח כ3וגס 6ף 6ומר ר"י דחגן וה6 מהרו~קה
 כר"י ס5כס ד6ין סמפגס נפ' ר3יגו וכחנ מחר כי'65

 ע"כ וקג6ו למכרו ונגמו ומזר ס3יח גפל 3ין למלק6פסר
 לסדימ 5ן סרי עכ"פ 5ע"ג( ז"ל פד3ריו נס"ד לקען)המין
 5ע~ס מ5ל1 סמדסיס רק יסגיס מו מדסיס ונין ג"מד6ין
 ומעחס מקרי מדסיס לעולס ": דלעגין מעלממהמהריס
 יטן ניח הכוגו ע5 ונגמו דנסהר נדו5ה פכףה *ת6ה
 עליו מוזר 3ממח יסן 3יח סלקמ והיכי מוזר ו6יגומקרי
 נ6סס וכן סמי6 נסמי וניור6 נמרעמ יני3מ יהי'ומ"כ
 ע5מו ונרוסח מקרי מדסה סלקמ? מממר ונרוסה6למגה
 הגי דמי דלמ מע"כ ממם מדסה ד3עי מדסס מר~ילמ

 העע(ר מלממה דלעגין 3ס"ד 5עיל סכחנחי וכמו6הדדי
 ממר דמס וממכר מקמ לעגין כן ולמ מ5פ מדםססומ
 דמל"כ טוגחו סיי ממם מדם ודמי מדם ניח למכור15
 החנרין דרך למ ": מ5ל1 הו6 מדם מי מסמיעגוממי
 וז"פ מ5לך מדם סהומ יסן 3יח לך ממכור לומרסו6
 ז"ל. הח"ה לדין לפע"ד כלוס רמי' מכמן מין1משג
 מודיס כ"ע וכיידו ד53יידו פסיעוח 3דרך לעילךל8"2ט

 גרמה כן למכמיס מפי' מוזר ומיגו מדם הוידלמ
 ו3גמו ומ(ר 3סחרו מלמ פליני מדלמ נמחגיחין5כמורה

 רמיחי סונ פליני ל6 וכיידו דנ5יידו מסמע מכוגועל
 מומר יכודס ר3 חגי וז"5 ס"ז פ"מ נירוםלמי מפורםסכן
 3סיד סדו מוזר מיגו למו ומס מוזר ד3ר 3ה מדםמס
 מוזר קען ועסמו נדול סי' מחר הי' למ מלוגוח 3סופחמ
 וק5ח ודו"ק. ע"ם ס3ימו והמ"ל וכו' סגיס ועסמווממד
 וערי סקלי ונירום5מי סכחנ סג"ל נפ"ז מ"ל מנעל5"ע
 וכוי נדול סי' מם וכן מלוגוח 3ו ספחמ מו 3סיד סדומס
 על פליני דרנגן מלסוגו ק5ח ומסמע דר"י מ5י3מוכ"ז
 דסך )ומר רק דכווגחו וי"ל סכח3חי כמו מיגו חה(ה

 דלמכמיס כר3גן ולמ דוקמ וד6י וזה סומ ר"י גמיסיפמ
 51"ע. מוזר גמי מכוגו על 3ג6ו דמפי' סומ 5ריךלמ
 כקדוסיס ד3ריו נס"ד לעיל סנמחי סמ"ל סכחנ מסגם

 מס למעועי מסה נ3י כמו מעועמ ליכמ 3יחדנ3י
 וממר הקדוסיס ד3ריו לולמ מוזר ד6יגו ולקמו ומזרמכרו
 סמישע סהרי כן כח3 למס ידעגמ למ רנליו עפרגסיקח
 ל1 סמדסס מי מדסה ח"ל דלמ: מסוס הומ 3מסהסדרסו
 33יח גמי מיחמ נופי' מיעוע סמי והמ גרוסחו ממזירעמ
 מדס ניח נגס מסר המיס ומי סופעיס 3פ' קרמ ממדססרי
 לקמ נגה מסר מלמ לי מין נגה מסר ח"ר דרסוונגמ'
 מין נגה מסר סמיס מי ח"ל מגין נמחגס ל1 וגיחןוירס
 ו3יח ה3קר ו3יח הח3ן 3יח לרנוח מגין ניח מלמ5י

 סמגי יכול מ"מ נגה מסר ח"ל סמו5רוח וניחסע5יס
 3יח ח"ל ומרפסח מכסדרה סער 3יח ס3וגס מףמר3ס
 3נמ' ע"כ לדירה הרמוי כל 6ף 5דירס הרמוי 3יחמס
ע"ס.

 ח"ל מס 6"כ נמסס סנמ' כקוסיח נ"כ י"לדכ2עוזה
 וקגמו ומזר מכרו י5מ ל1 סמדס מי מדסניח

 ננמ' כן כחנו דלמ וה6 סימ ממח דרסמ ממסוסימ

 5"ע חמ"כ ש: ע5 ולמד זה ונ6 סימ ממח דדרסמכיון

 דס"5 61"5 6ה מיעוסמ 5יכמ ניח דנני המ"ל כחנ6מ6י
 דמ"כ מע5מו 5י' דרסיגן למ הפורס דלמ כיקלסמ"ל
 נמג"מ 5"ע וק5ח ח"ל מס מדס הנמ' כקוסיח 5ןחקסס
 ועיי"ס ח"5 וכחנ סג"ל סמ"ל ספק ססנימ חקכ"ומ5וס
 ממגס ע"כ נ5"ע הגימ ומ"מ נ": סירוסלמיסמני6
 ו5קמו ומזר דמכרו סיכמ דיגמ מסמי מיירי למסס ז"י סמ"ל סה3ימ סהירוסלמי לפע"ד לס3ין קסהדנריו

 נה6 סכח3 וכמו דיגמ מעיקר רק ר.3ימ 5מוהירוסלמי
 מוסיף מגי עוד ת"ע. כר"י סלכס מין הרענ"סספסכן
 מד3וי 3רורס רמי' להנימ הי"ל יוחר כח"ס סיעחדלפי

 וכהו מקרי מדס למו וכיידו דסיידו יו5מ דמפירסירוסלמי
 לח5וחו ז"5 ח"מ נעל להנמון 5י' למה ומ"כ סססכח3ו
 ודו"ק.3פלונחמ
 3רורס רמי' לי ומ5מחי עיגי וי סמיר מחנ1גןובישבי

 ע"כ ג"ע 3רכוח 3נמ' דנרסי' 5ד3ריכסשה"י
 סגו למ סוגמ מר' וכו' מדסיס כ5יס וקגה מדס 3יחנגס
 35רך מ"5 3סן כיו5מ ל1 יס מ3ל נסן כיו5מ ל1 סמיןמלמ
 מכלל ל3רך 5ריך 3סן כיו5מ ל1 יס מפי' ממר יומגןור'
 ממר ומ"ד לנרך 5ריך מין הכל ד3רי וקגס ומזר קגסדכי
 וקגה ומזר קגס מנ5 וקגס ומזר קגה סל6 מגמ 5"סר"ס
 5ריך וקגה וחזר קגה מפי' 6מר ור"י לנרך 5ריךמין
 ספוסקיס ופסקו 5"ל ד"ס וקגה ל1 יס דכי מכללל3רך
 רס3"מ. ועיין וכר"י 3חרמכליסגמ

 סוף ל6 מ3מ 3ר3י מיימ ר' ממר נרסךבנירוזצלמי
 וסן סמקיס הן מפיי מלמ מדסיסד3ר

 סרסכ"מ וכח3 ז"5 והרס3"מ הרמ"ס וה3י6כ ל1מדסיס
 וקגס ומזר מכרן למעועי דגקע דמדסיס ז"ל סרמ3"דנסס
 נרוסחו ממזיר למעועי מדסס 3מסה סממרו כמומוחן
 עליס מ3רך זו ו3רכה סמלממס מעורכי עליה מוזרסמיגו
 ו3ס"ע 3"י ועיין רכ"נ סי' מו"מ העור וכ"כ קגיסמסעח
 מ3רך קגס מו מדס 3יח כגס כח3 נ' ס' הג"ל סי'מו"מ
 ליסגיס דס"ה מדסיס דוקמ 1ל16 סהמייגו פעס כלעל
 ממרו 1ל6 מעולס סלו מלו היו סלמ ל1 מדסיס הסמס

 וקגמן. ומזר מכרן למפוקי מלממדסיס
 כח3 חי"3 סי' מ"נ סרד3"זךבתשך'

 סמ~
 נקוגס

 דעחי חםו3ס .וכו' ל35יסס סמיגס מדסיסכליס
 ל3יסה כלי ל"ס מסי3וחו עפגי 13 סממ ססומ כלי כל3זה
 13 וסממ מסו3 ססומ כל ספריס מו חסמיסו כלימו

 מדסיס יסיי סלמ ומפיי 3הס כיו5מ ל1 יס מפי' עליומ3רך
 דחגן כמדסיס מ5)ו סהס כיון סמקיס מפיי מלמממס
 כליס מדםיס כליס והקוגה מדס 3יח ס3וגה הרומס3פ'

 סהומ כלי מף חסמיס ל5ורך סהומ 3יח מה ד3יחדומימ
 עגיו מוזר סכרי 3ו סממ סמדס ניח ומס חסמיסל5ורך
 וכוי נו סממ סהומ דנר כ5יס מף סמלממהמעורכי
 וכחט וט' מיימ מרי 3ירוסלמי נרסיגן ססמקיסךלענין

 סמסו3יס סמקיס ודוקמ ז"ל יסודס רניגונסס
 המסוניס וכ5יס ננדיס דדוק6 ז"ל ר"י ח"5 מדסיסכעין



שההלכה ח"ב התשובהזמדומשנה
 העי. חפפים כ5י 6פי' מםמע ת5יס עייסוטישמי
 3מי ח5ף 3ניח פ3?מיתו דנרכח ז"5 מד3ריססידשנר84ה

 ת3רגין דסמהרין 0מ5ממם פפורכיסמהר
 ושיש שר ועייו שח %"ע 3"י ועיין מוליןוסמנרכין
 יו"ע מעוגי ועיין 1"ל  סודנ"1  ונוי ו6כ 6%ושםו
 5פירומי 3רורם ו6י' נעש"י 5י ע5חס ומעתסודו"ק
 ו~קמו ומשר ניחו מגר 6פי' דוד6י 0ג"5 כעעם3גמ'
 ה?רמ3"6 0ר6נ"ד םסרי סמ5מגו0 תעורגי ע5יו מהר6יגו
 כחט 6מד סכ ט5ס ז"ל ום6מרתיס וממכרו0עור
 6פיי "קמס ומזר םמכרס סיכי 5תעועי מדםדדרםיגן
 ס6יע כא52ממ0 מעורכי ור6יחס םרימייגו 5עגין3ניח
 לי וס0די ו5ע"ג ז"5 ומג"מ כסמ"5 ד65 וז0 ע5שמהר

 0גימו ו0מג"מ ובמ"ל כן טתחי נע5מי םנ"ס3מרומיס
 עיגי.  י6יר  וו' בפוסקיס מכ5 מוסכס וסו6 53"עסדנר
 סמםגיוח 3פי' רע"6 סג6ון 6רניגו 5חמוס יםו3יוחר
 ומזר מגרו 5מעועי גמי 3ניח דמדם י"5 דלכ6ורסםכחנ
 מד3רי סםר סרגים 65 וג"כ 3מל"ת 5עיין ו5ייןוקג6ו

 51*גג ז"5 וסר36"דמרםנ"6
 דמדם מםוס 0עעס 6ין ד0כ6 דיג6 5עיקר י6י'1מכ84ן

 סו6 1556 מדם 6י נס6דס ח%י 656 65 16סו6
 מרניגו 0ר6םוגוח קוםיוח ני ומיוםנוח וק"ל. 1665

 ז"5.סג6ון
 כ3"ה 0ג"5 נמג"מ סגס כ"ז סוכס מגמ' כח"סלמ"ש

 ז"5 5דנריו ר6י' ג"כ 0ג"5 סוכס גמר'םס
 5דעח סחס ד0רי זס 6ל זס קרנ 65 ג"כ 5פע"ד6מגס
 כ5 5עמוד סר6וי' סוכס דכעיגן סי6 0כחונ גזירחר"6
 יםנו כנר ו6פיי מדמ0 סוכס םח0יי כותחו ו6יןםכעס
 םערנ וק 3ז0 ג"מ םוס 5גו 6ץ בכוטח קודסכס

 וסגר6ס ימיס סז' כ5 5עמוד ר6וי' םחס6 5ריכססוטח
 נמקוס םגפ5ס 65מר נג6ס 6י 5ר"6 6ף דוד6י5פע"ד
 ת5ממ0 ד5עגין 6ף 5ר"6 6פ" סי6 כמרב 6פ"כםיעור כדי עדיין נס םים וק ם0יי ממ0 קעגס 16 ק5ח6מר
 וכפיי גנגחס סר6םוגיס ע5יס דמ6וחן מ6מר תקרימדםס
 וםוין כחכו דנסוכס ס5מון מורס וסכי םס ז"05חוסי
 6מרו ונסוט0 נמוםמ"ע 6וחס ונוגס םמוזר גפ5סם6ס
 סחרו 0חס חשרם"י מכוגו על ניח ב)וגס 6ף 6ומרר"י
 0ר6םוגכ מדס דנעי כחנ ל6 ו0כ6 כחר6םוגס 3מדסונג6ו
 וק כחנ ל6 וסכ6 מטגו ע5 ונג6ו םס 6מרו נגמ'ונס
 םי0יי רק 6ש כל נעי לה דסכ6 דמטוס וע"ג ונג6וומזר
 םכיון םפי' ז"ל רם"י פיי 5פי וכ"ם כר6םוגיסמע5יס
 לר6םוגס םחם5ומין ניס קריג6 םנע0 סוכח סו6ם5סם5יס
 עגין ז0 ו6ין מדם ניח 5עגין עגין א? ד6ין וע"גסי6
5כ6ן.
 מוםמ"ע עד נסוככ םיםנ 6מד נ6 06 ע5מךידזגע

 נמו0מ"ע מ3ע"כ קג6ס ו6מ"כ ם6ו5סנסוכס
 וד6י 6ס"כ קכין דנר ולכל קגין 5עגין 656 מדססד0וי
 0י6 דמדסס מ6מר ממיוס נס ע6 ד65 6מריגןד65

 0סוכס כ"1  סוכם  וט6י מומ0 מקרי ל6 סוכסו5פנין

 כל לעסשו 0יפס ור6ויי סוכות כךדס 3ס ש63סר
 סהשכ ד6ף ומששר 5מקמ ומי "6 5ר*6 6פייםנעם
 סגההייפ לפגין מדם דמקרי כץ16 ו6מ"כ ומגיס ימיס33יח
 לת וממ6% נעזסא 3רור הס סמלממ0 סשמרכיו5מזור
 מקמ 5עגץ סייך 65 יש ז"ל 6סנ6ץ מכעכס גמיקס0
 וכג"נ 15 6מר ודיןוממכר
 ומור סגחק5ק5 נמזנמ ז"5 סמג"מ מקירח מ"שד'(

 מעיקר סגס 65 16 מדס מקרי 6יוגחקן
 סג6ט ע5 5כח"ס 5יי קסי' 65 וד6י ז"5 0מג"ממקירח
 ס"ל 65 ז"5 וסו6 קרמימ 6ננר6 ג3ר6 ד6סי ז"5נח"מ

 6יפסיע6 653 ס6נעי' סגימ ססמג"מ תפרעכ0מג"מ
 ז"ל 5סיעחו 5יי סכימ6 כמו 3א? יסנור סח"מ61"כ
 כווגחו ו6ולי ככודו מקוס 6יב ידעכ6 6% מדסתקרי
 3יח סנוגס מולין ס6יגן 1561 0ג"5 נסועס ס6מרו6מס
 נעוני 16 נגונס 16 6נגיס ם5 סור0 וכו' סוסיף 06ז"5 ופרס"י מוזר 6הד דימוס נו 0וסיף 06 חג6 וכו'סער
 יפרם וכה"כ ע"כ מדס ניי וקריג6 מכוגו עצ 0וי 65חו

 6מרח וסכגיס סגחק5ק5ס 6מח 6נן סגע5 דמ6מרטהחו
 ומדס דימוס כוסיף כעין דסוי סכי דיג6 גמיחמחיס
 דמ6מר סעמ6 0ייגו דסכ6 6רי6 65 60 עמוס ו6יתקרי
 כ3ש מכוגו על סוי ל6 חו ננגין 6מח דימוסדסוסיף
 ז"ל רם"י סכחנ וכ3ש מקרי מדס וכוד6י תקודסס0יי
 6תנס מדס ניי וקריג6 מכוגו ע5 סוי 65 חו וז"55סדי6
 6מרח וסכגיס %ן ס0ו5י6 רק כלוס סוסיף 665י

 6% תקרי הכוגו דע5 6פסר מכוגו ע5 דסוי כיתחמחי0
 סר6פוגיס נגין ע5 כ%ס סוסיף ד65 מ6מר מדססוי
 0כי 165 60 סוסיף כעי דדוק6 גיס6 ל6ידך ג"כ61"5
 סו5ש 6י דס"ב דוק6 165 סוסיף ד6"5 מדס תקרי65
 סוסיף ונכל5 מקרי מדס גמי חמחים 6מרח וסכגיס6מח
 סכה3 כיון נגנסו 16 נעניו סוסיף רק דקחגי ו60סו6
 מכופ ע5 סוי ול6 לוסיף ד6ס כחנ 6סור מכוגוע5

 דמי 65 סד3ר 3עיקר גס וק"נ נכס"ג ס"כ 6נ5מוחר
 קוסיוח סד' כן מיוס3וח 5פע"ד ומעחס וק"55עי5 סג6נחי וכמו והתכר 5תקמ קרנן 5עגין מזנממידוס
 ז"5. ח"מ נעלכת?נ6ון
 שמרו תתם לפסוע יס לכ6ורם 0מנ"ס מקירסרבעיכש8

 מגפגס סהנמ 6לעזר רי 6מר ע"3 ס'מ3מיס
 וכו' שוח ו6כ5וס סכ6מר מגמס סייי נגיגו 6וכלין6ין

 6ת)ש רכין סליק כי סס וכע"נ וכו' מגץ ק5יסקדסיס
 קדסיס 6ניי ד6מר ב6 פירס"י ירמיס דרני קמים5סמעח6
 יוסי דיי מדרס6 05 ומחחי סמזנמ נפנימח גפסליןק5ין
 6מרו חסיכ6 נ6רע6 דיתנמו 6מעע עפס6י נ3ל6י6מר

 סילוק נסעח דמגי6 60 5סו סמיע 65 דממסכ6סמעח6
 6ת מסחלמין ו%ורעיס וז3יס גפ%ין קדסיסתסעוח
 ל16 מ6י ג6כ5ץ קדסיס תקומוח כשגי 6ידך וחגא5ממעס

 ז"ל ופרס"י וכ' קציס נקומיס 60 קוסיס נקדסי60
 סי%ק פפוי וקס"ו קדסיס קדסי 3סר גפסליסקדסיס



מלברת ח"ב התשובותמררמשנהטע
 מנורע ס6ין מסחלמין ומנורעין חנק מדקחנו סו6כמזנמ
 כד6מ' ה6רון נום6י נויס )ממנה וכ 1ל6 ססנטיס נדנליגכנס
 6למ6 סו6 מועד 6הל סגסע 6ע"פ ע"6 ס"6 דףלקנק
 6והל דכ6 סו6 ניו65 דנפס6 מסוס ל16 דק6מרנפםלק
 עס סוס סמזכמ דפגימח והגר6ה ע"כ )יכ מסוכמועד
 כו6 ומכר6 גהדי8 כגמ' סס ס6מרו וכמו כמזנמס~ק

 ס6"6 נ6ופן פנפנס דוק6 ל6ו סמזכמ פנימחדוד6י
 ו6מר נפנס סוי סלמה 6נן סגטל סיכי כ"ה 6ל6לכמזירו
 ל6 מסעוח כסגוק המוכמ וד6י והנכ ס5ס סויססמוירס
 והו6 סנחפרק 6ף ומסע מסע כ) 6מר לסחמדםהנריך
 כיון 61"כ )מנכו סונ נריך הי' ל6 וננ6ו ומורונפנס

 גמי וגחקן דגפנס סיכי דס"ס גר6ה לסדדידססויגסו
 קדסיס ד"ס סס סם"ס נליון ועיין ממדם למנכודל6

 כ5 סנפנס מזכמ רכ 6מר ע"6 ג"ט וכמיס ועייןגפס)ין
 גפנס םל6 עד 6א וטי פסוליס סס סנסמטיסהקדסיס
 סס 6מח ופפח פמ"6 ועיין סמזכמ גפנס ו6מ"כסמזנמ
ודו"ק.
 החורכ נכל קיי"ל דס6 לי קסי6 כ6 לי קסיי 6יאמנם

 ולסון למוד מכמיס ולסון למוד חורה לסוןכולס
 ממס ז"ל הנח"מ ר6י' מייחי ס6יך 5"ע 61"כ )מודננ"6
 כד6ורייחיס6מרו

 דלמ6 וממכר למקמ כן דהכנ"מ מדס
 ממס מדס כסהו6 6ל6 החנריס לסון וה 6ין וממכרכמקמ
 נמו"מ והעור כס6 נס פליני וסמו6ל דרכ ומנ"ללד"ס
 פירס 1ל6 ניחו לכגי סיחגס מפניס ססולמ כחכ רמ"וסי'
 וט' ככלל סכגוח לנני יחגו ו6מר סלמ וכ' ימלקוס6יך
 ככגוח 6ין לכגי גכסי ס6מר סכ"מ 6כל ככרי6נד"6
 6ע"פ ככ5ל סכגוח 6ין 6מד כן 6ל6 15 ס6ין 6פילונכלל
 ס6מר 6ע"פ ככלל ככן כן 6ין וכן רכיס נלסוןס6מר
 נר6 לי' ליח 6י ומיסו ו"ל הרמ"ס וכחכ רכיסנלסון
 וכחכ סס נ"י ועיין ק6מר כר6 6כר וד6י כר6 כר6ל6

 כעלמי ד6מרינן 6ע"נ ס"נ פ"כ כלל ו"5 הר6"סכחסונח
 )מתוספח6 מגדריס ר6י' מייחי ככגיס כס הרי נגיסנני
 מס נ"י ועיין ככניס כ"כ 6ין 6דס כני דכלסוןפ"כ(
 קכ"ט. סי' כ"6 יעקכ סנוח חסו' ועיק מגמק"יסהגי6
 נד"כ כחנ י"6 ס' נר6סיח נפ' מדמי 6ליהוררבינר

 עסכ כפי' דס6 פי' ס6ין מפני פי' וכו'דס6
 עליו טען ז"ל וסרמכ"ן וכו' דס6 כפיי עסכ פי'1ל6
 יחרכס ל6 דס6 לסון ס6"כ גכוגיס דנריו ס6יןו6מד
 ע5מו וכרנ מהו דס6יס מיגס סני הרכיכ 6מדוורז"ל
 חורכ דלסק טעגה ס6יגה סנ"5 6ל6 וכו' דס6יסהזכיר
 סליק כי סנז ר6סיח כפ' כד6יח6 למוד מכמיס ולסוןלמוד
 רמלין 5נרי' לי' מחגי דסוי לר"י 6סכמי' הוג6 נר6יסי
 מ6חיס רמ)יס כדכחיכ לי' 6מר רמליח 6חניי' )"6מר
 ר"ה ונס~י למוד מכמיס ולסון למוד חורס לסון6"ל
 וחרועה סנריס ונ' חקיעה נקסרין 6נוסו ר'6חקין
 דקר6 דחרועה דקר6 חרועס סחרועה ז6ח ו6קוחקיעה

 לל6 16 כי6 נגימ6 6י ז"5 לרנוחיגו להו מסיק6ספוקי
 גמי וחנן )נדכ הי5לה ע5 מורה החרועה ה6חכי6

 יננ6 כפירוס הללו כיננוח 6ין יננוח סלס חרועםסיעור
 יננוח כסלס יננ6 סיעור פי' יכי' ס6"ג חרוסהדחרנוס
ע"ג

 נסטר למנרו סגחמיינ נמי י"6 סי' 5"5 נחסו'ךרא'ת'
 נ6 ו6מ"כ פלוני ממקוס טוכיס ננדיס ל1ליחן

 כחנ דל6 כיון וטוגק סהו6 ממקוס כינוגיס כנדיס ל1ליחן
 טוניס סס כרי סחס טוניס 656 מוכמריס ל1 סיחןנסטר
 6% נינוגיס הס 61ל1 טוניס לסיוח ס5ריכיס טועןחס

 טוניס ננדיס כיתס כסטר סכחכ כיון גר6ה חסונהטוניס
 גקר6יס הס דנס כיגוגיס ל1 ליחן יכול מונמריס כחכ1ל6

 6"ל ע"כ ס"ט דף סכיח 6ח המוכר מפ' 5וס ור6י'טוכים
 סיור6 הו6 טנ6 דיקל6 6י מוינן פלני6 מדוקלי'לכר
 6י ופרסכ"ס הגך כ"ס הו6 ניס6 דיקל6 6יסייר6
 פירוח סטועגיס הכינוגיס מן כלומד הו6 טכ6דיקל6
 דקר6 טכ6 דיקל6 סרי עכ"ל וכוי סיירי' למודי'ק5ח

 מנמרי וכו' כיגונירממג6
 וכוי גפחמיס ספריס נ' ר"ס

 מסמע 65 טוכיס דכחכ 6ף הרי כיגוגיס גקר6יסו5דיקיס
 ממס טוניס 16 יחיר6 ליסג6 כסכחכ 6מגס ממסטוכיס
 ס"6 סי' מו"מ ועיין סטוניס נק ל1 ליחן ממויכ6ז

 מהפוסקיס כמה ודעח יחיר6 5יסג6 וכעגק ססטרוחנלסון
 להו5י6 1ל6 )6מזוקי דוק6 יחיר6 ליסנ6 דדריס מ6ןד6פי'
 דרסיגן דל6 ו"5 סרסכ"6 6מר ל6 סס כ"יועיין
 6כל כלכד נממונ6 6ל6 מדנפסין יחיר6ליסנ6
 גיסנ6 נדרוס 6נו ד6ף מודס וד8י 6מריסכדכריס
 כממוגוח דדוק6 מוסיף ו6גי כחכ וככה"גיחיר6
 ממון לסעמיד 6כל ו") סרסכ"6 כן 6מרולהו5י6
 ס' סי' 6דרכ"י הר"י נממוגוח 6ף וי6י י6ינמזקחו

 יחיר6 5יסג6 כחכ פ"מ סי' נס"כ ז"5 לכ נןומהור"י
 מלק ורסד"ס רכ"נ סי' ח"ה ועיין נ6יסור6 6ף6מריגן
 נס"ד ז"ל ומהריכ"ל ס"נ סי' מ"כ והר6ג"מ פ"מ סי'יו"ד
 שמ. ככ) ודו"ק י"דסי'
 חויה לסת ד6מריגן 6ה6 הקסס דס"ן סי' מל6כיךבניך

 פסמיס נריס חלמוד6 פריך נמ?י ד6"כלחוד
 מסגי ל6 למה הו6 6ורח6 6ור ד6מרי 6מור6י~גהו
 מה ונניי"ס למוד חורכ %סק למוד מכמיס לסתלהו
 קידוסיו וחוס' רסנ"נ ד"ס י"6 די סגהדרין ונחוס'סחיון
 ולסון למוד חורה דלסק דכסס כוסיפו מממרח ד"הל"1

 מי~מסד"ס ועייו למוד נני6יס לסת כך למודמכמיס
 סורס ומר.רי"ק יוגחן ור" דר"י פ5ונח6 מ"מ סי'6כ"ע
 למלק סכחנו גוטל ד"ה 6' כ"כ יומ6 יסגיס וחוס'יו"ד

 לדמכמיס דקר6 מ5מ ונין דמכמיס %5נפה דקר6 %גפחניו
 דפכ~היס ונפ"ק י"נ מ' דננירונין נחר6 פי חוי"טועיין
 ורי ר"י נני ע"6 ע' קידוסין וננמ' דכ65יס. ופ"כמ"כ
 6"5 ענידג6 דק6 הו6 דנונדיריח6 פורח6 6"לגמנק

 רכגן ד6מור ממינה 16 נ6ורייח6 דכחיכ מעקה סגי6מי
 רכגן ד6מור ספס5 סני ומץ 6"ל 6קרפיט6 מד יחינ6")
 6"5 6חרונג6 מר ליכ% 6"5 6יגסי ד6מרי 6י5טכ166

 רומ6 כרמוח חילח6 6חרוגנ6 כ6ומר כל סמו56 6מרככי



עוהלכות ח"ב התשובותמרורמשנה
 6יגסי. ד6מרו 6מרוג6 16 ר3גן כדקריוכ 6מרונ16

 ו3זכ וז"5 סכמנ כ"ז מסו' כרי3"ם 5ר3יגו כרו6כי84נכי
 סרגי5ין כדרך 3ג"6 5סון 6מר סכו5כיןגר6כ

 עגיגי סנכל ז"5 כמפרסיס סכמ3ו כנן נזס נכיו65לדנר
 כדמממע דגדריס דומי6 3ג"6 5סון 6מר נכן כו5כיןסמרומ
 סים 5עגין 5גדריס סמרומ דמדמכ יין קוגס פ'3סוף
 3סי גמי וכן 3גדריס כן ס3מסמעומו 5סון 3סערומ5כמונ
 מקומומ ו3כמכ וכו' 5נגי גכסי ד6מר נ3ר6 סכו6 סמממי

 6יגסי מיקרי ומיונין וסקג6ומ 3סמרומ כן כו36מ5מוד
 מממ5ף נג"6 ס5סון 3מכ ו6ף 6יגסי קרי סיגי וגימזיכך

 מורכ 5סון 6מר 651 נג"6 5סון 6מר כו5כין מורכמלסון
 651 5סק5 6פיי 3ג"6 5סון 6מר כולכין ס3גדריסכמו
 פ' כד6ימ6 5סממיר סכו6 ו6ע"פ מורכ 5סון6מר
 5עו5ס גמי וסמרומ וכו' 553י מומר כמנוס5 מןכגודר

 5סט כם6ין סלפעמיס 656 נג"6 5מת 6מר 3סןכו5כיס
 וכן וכו' מורכ 5סון 6מר כו5כין ככו6 3ד3ר 3רור3ג"6
 כ5 מכמיס ס53סון 6ף נמ 5עגין ס"ד סי' סס עודכמ3

 נמר 6ז5יגן כן 6יגו נג"6 3לסת מ"מ נמ 6קריסמרומ
 מוכרימי"ע כמנ ד"כ פרכ מכ' פ"כ מ"ל ועיין 3ג"מ5סון
 ודו"ק. כ"נ סי'מו"מ

 6מר 6י מינעי6 65 ז"5 כמ"מ לועמ מקסכוב!עתה
 3ימ 3סמר 15 כמ3 6פי' 656 מדם 3ימ נע"פ15

 מקמ 5י3מ5 וכיידו 5יידו 6י 6פ"כ לך מוכר 6גימדם
 5כ3י6 ומג5ן 5מוד מורכ ו5סון 5מוד 3ג"6 ד5סוןמ6מר
 סכמ3 מכ 5פי 5יים3 גר6כ וק5מ מורכ מד3ריר6י'

 5מוד מורס 5סון ד6"5 ו6ף וז"5 פ"6 סי' מ"3כם13"י
 מי5וק סים 3פי' נפיגו ד65 ככ6 מ"מ 5מוד 3ג"מו5סון
 קכ"כ נסד"מ מ65מי וכן ע"ם 3ג"6 כ5סון ד"מ6מריגן
 נדו5 5רנ מיס מכרמ ספר נסס כן סס3י6 4מערכמ

 כן ו5כ6ורכ יכודכ מגממ ספר 3סס כן סכמ3מם56וגיקי
 סרי3"ם כוגמ נ"כ דזוכי ו6ולי מל6כי סיד דעמ נ"כגר6כ
 3רור ד65 מסוס כייגו וכו' 3פ' ד6מריגן וכ6 3מ"םז"5
 6י 536 מורכ לסון 3מר 6ז5יגן ומ"כ 6יגסי קרי כיכי5ן

 5מדין ו6ין 3ג"6 5מון 6מר כו5כין 5ן 3רור ד6יגסי5יסג6
 דמ5יגו ד3מקוס נ"כ כוגמו חו וי"5 ע"כ מורכמם5

 כו5כין מורכ מל5ת ממוגכ כי6 3ג"6 ד5סון3פירום
 כ5סוגומ 5ממ6יס עונ 6ז 5ן 3רור ד65 כיכי 6נל6מריכ
 כרי3"ם ר3יגו ד3רי 6מ כג"ל כמפורסיס כני6ו ס5165"ע
 ז"5. 5ד3ריכס ר6י' ס"םז")

 דם"5 סג"5 כמ"מ ד3רי קגמ 5יים3 6פסר כי' זסדלגאי
 מס לן נרור 65 3ג"6 לסת 3פי כג6מרדמדם

 5יידו כנון מדם כעין 6פ" 16 ממם מדם כוגמו 6יסו6
 6כ655 מזריק מכמיס 5סון 5ן כרור ד65 ומ6מרוכיידו
 מ4י ד"ם כג6ון כמ3 ו5כן מורכ 5סון 6מרדכולכין
 נזירומיו סגממרסו 16 דוק6 מדם 6י וסמו56 דרננפ~גמ6
 נימ 6קר6 כמנרין דרך 6ין סוף דסוף ודומקוכג"5
 מדם. 3יח וכיידוס5יידו

 שכתבתי מה וגם ה8נאי לעת להאריך יכולתי לאמנה
 בנ"א עת לילה ובארשון הפרקים בין רק כתבתילא

 ד' והתלמידים הישיבה עול ובפרם משבבותם עלשובבים
 זו במדינה הישיבות מצב לכמע"ה כיז-וע יה"עליהם
 ואוהבו ידידו הכבוד בכל ואטיים למועד חזון עודואי'ה
 עולם.חהבת

 הקסל מנשוח הצעיראני
 הי*ד אץ הקדוש לאאש"רט

 ע"נ מ"ו נ"נ 6מום' כעמ 5י וקסכ מכ כ6ן 56יננ"ב
 כו6 מיסר56 נרכ56 כן ד56יכו סכמ3ו 6ליכוד"כ

 נרכ56 3ן 56יסו ינ6 נ' דף ע"ז כס"ם נירסמ ממקוו5כן
 מכרס"6 ועיין כנירם6 3ס"ם סס ממקו וכן ע5יכסויעיד
 דנר כ"ו פ"כ סומכ נירוס5כני 6מגס סס סכקססמכ
 ע"ם וכו' 6מר מד גמרי6 3ן ור"6 ר"ע ממ5וקמזס

 עיגי. י6יר ודי 5פע"דו5ע"נ

 מרסימן
ב.ה

 אי"א וי"ח יפפ"ת ג"א המפורסם הרה"ג קידיכבוד
 שיים"א. ברוין זלבע שולמח מוהר"ד כש*ת וכףם"נ

 הדפוס לבית לסדרם התשובות בתרי בין בעבריאחדשת"ה
 ראשון ראשון מעביר בעלמא העברה בדרך עברתיבס.ד
 "שבתי לא עדיק אשר שלים"א בתר"ה תשובתומצאתי
 לרשום אסרתי ירחם ד' הזמן ונגעי טרדות מחמתעלי'
 לענינע רק שנוגע מה בס.ד בזה מדברי קצת אפסכאן
 לפלפול(ב למועד חזון עודואי"ה

 קיי"ל ונע5מ6 ו6ע"נ וכמנ כא"ס סו"ח יכנ"ב!"ש
 כ3גיס 3"3 6ין 3ג"6 53סון מ"מ כ3גיס 3גיס3גי
 ו3מוספמ6 13 לעיין 15 6ין סר6"ס דסו"מ כ3ודווכמ3
 ע"כ. כ5וס מזמ מ65מי 651 מפסמי פ"נדגדריס
 גמ' וכס ס"ג פ"3 נכ55 כס ז"5 כר6"ס סו"מהנה

 גכסי 5סו ד6מר ככו6 ע"3 קמ"נ 3"3מפורסמ
 3ר6 35ר 6יגסי קרי 3ר6 ו3ר 3ר6 5יי כוכ35ג6י
 6סי ר3 3ר מר וכו' קרי 6מר מ3י63 רנ 65 316ר6
 דמנר"6 כוהזי' מגי6 נר6 3ר6 35ר 6יגסי קרי 665מר
 וכר6"ם ע"כ. נגיס ננגי מומר מ3גיס כג6ככמודר
 נגי מסונכ וכו' מימכ ממממ 5וכ ר6ו3ן כמ3סס
 6יגסנגיס

 נכ~
 ד6מר סכו6 סממ מי 3פי כד"ימ6 נגיס

 3ר6 5נר 6יגם קרי נר6 ו3ר 3ר6 5י' סוס 35גיגכסי
 כגירכאמ כגמ' )6ב3 וכו' קרי 6מר מסד6 רנ 65 316ר6
 רנ 3ר דמר כוהזיס מגי6 מסד6( ר3 651 מ3י63ר'
 ש ו6ף 3גיס 33גי מומר כ3גיס מן סג6ס כמודר6סי
 ר6י' מיימי כנגיס סן כרי נגיס נגי נע)מ6 ו6מריגןננ

 ע"כ. נגיס נכל5 נגיס נגי 6ין נג"6 דכלסוןמגדריס
 דכמנ דכ6י גר6ין ז"5 כר6"ס יניגו דנייוס!ששחות

 דממנ6 לפרס ד63 כייגו מגדריס ר6"מיההי



הלבהן ח"ב התשבהזפרומשנהש
 לפבע מי ל" תעפם  וא %י ונ נו "ו י"ששי
 ק6מו וע"ז ככגיס טן סוי נגיס נגי  6מרעןריני
 כדי  כים  וכני טכא נג"6 5שע י  גשם  ריע נס~ץסוי6י
 ולויק 6וס נגי טלמק סעינך טכ6 6נל כנגיסטן
 לסק 6מר ליל ועליגו דנריו נכלל טוי נמי נאנ 6יג"מ
 מיהעי 6גכסי 50וט נ0עס רעתו טיי פם כזס 6רסנגי
 וט0צור ננ"6 למון 6מר סולכין רכגרריס כיוןר6י'
 6וס נני כלמק 61"כ כגיס נכגי מוחר מנגיססנ6ס
 סו6 עגדריס ר6יחו ועינך נגיס נכ% טוי ל6 נגיסנגי
 וק"נ נ5ו6חו נחריי רנחל נג"6 למק גקר6ח 6חולייע
 ט5דק רגרריס נחוסיח6 כן מ65 דל6 כ"חום"ש

 רגרריס נחוכ(פת6 כן גמ65 דל6 כזט6חו
 דגדריס ס"נ נמוספמ6 ננ"י 0מ5ויין טו6 וט"ס0לפנינו
 0דכריס 0ר6ימי עד 6מריו נמ0כמי מממלט 6ניונס
 נגמ' 6ל6 5יונו כסי כן גמ65 1ל6 סס טעומ 0סטל6
 ל6 סיק מוטו"י טנ6ון ונס 0ר.נ6מי כמו טנ"לנ"כ
 נמ65 דל6 כיק כדרגו למוספמ6 סנ"ל נ"נ כ~ס5יין

 5"ע. טמ5יין ודנרי כמוספמ6כ6ממ
 ק5מ ליי0נ  ים  סס  טמליין  ווכרי 6גי י16מישיברש

 ס"נ %ומר סוסוס כטעומ רק וינ6נעיקר
 טלי דנרריס ס"ט לסרמכשס דמ65מי וטו6 ס"ננמשס
 סנורר ~ו' ננריס 6סור מי0ר6ל סגודר 1ז"ל 0כמככ"נ
 סנודר נכהניס עוחר מםלויס נלויס מומר טכהניסמן

 טגודר 0ס סרדנ"ז וכחנ וכו' נניו ככני מוחרמנגיו
 ו6ין י0ר6ל נכלל 0טנריס וסטעס כחוספח6מי0ר6ל
 כחוספח6 0ס זט נס וכו' מנניו סגוור נריס ככללי0ר6ל
 נגי ל0ק 6מר ככניס הן סרי נ"נ ר6מרינןו6ע"נ
 טיו ז"ל וטרדנ"ז דטרמכ"ס לן טרי ע"כ 6זלינן6דס
 מי0ר6ל סנודר נני ס"ס ס"כ כחוספח6 נ6מחנורסין
 ום6ר לטכ"מ נר6ט וכן וכו' מנגיו דסמודר ט6נס

 ז"ל סרמכ"ס דכרי למקור סחס סכחנו 0ס6מרוניס
 נרסי נמי רטוי מ0מע וכוי נחוספח6 סלכט נ6וחס0ס

 נמסרי נס ז"ל וסררנ"ז טרמכ"ס גנירסחכחוססח6
 ע*ם נחוספח6 כן נריס סי' דכרעכ"ס 0ס כחנדוד
 לי'. נרסי 0ס ס6מרוגיס רנס כחנ ל6 למם 5"עוק5ח

 0ינוי מ0וס כח"כ 0רש כמו למלק נמי קססוממיל6
 וד6י דט6מת 6ף כס0וען נר6ין דהרנריס וכו'סז)ק
 כמאם לסע"ד. נזט דסלינ מ6ן %יח מ0חגס ננ"6דל0ון
 ו0ס 5ני וסרי ו"כ רס"י ע"כ ג"ע וף מולין ועייןר"ח
 6חרי'. כי ומר 6חרי' כי מר ע"6 ס"ודף

 דס6 נ"י ממו6ל סמ' ר.כ' ידידו מ6ח הצהךמ"ש
 נדנר למלק כ"ת וי6 ממורם טלכס למדין6ק

 למוק 6ין רנט עעדוש דדוק6 טחוי"ע דנרי לסימדם
 דייק6 וטכי סלגם למוין מפיר 0נם"ס מ6נדוח6נל
 הסג(כ ננ6ר ל6יחי כן כי 6מח דסחוי"ע לי0ג6לי'

 ע*מ טמסונס נסוף ח"ל כן 0כחנ קי"ע סי'6ס"ע
 ס6י דניעק טם"ס מוקנע -ספ"מ דסוכמח כ"גי"ל

 ג6פר 6% סכי דסלכמ6 0"מ חנעא ס6י העמעמס

 ויוענע  ונר 6% נמווש כנמממ 6א  ממפנוב לפוקו6ק
 כסן הם עשם ע"כ  נכוניס טפ"מ רכרי 5"כ  וילןנם"ם
 לפע"ד 6נל עליו לסמוך נו% 6י* 6 וים כ"מסכתכ
 6נדומ כל לפע"ר ור6י סטרי 5ע"ג ז"ל טנ6וןרנרי
 6נרמ6 ט6 %רונמ6 נם"ס 0ג6מרו 6נרומ ו6סי'ג6מרו
 כמם ~מט ע0ריס מנן סמהה עוג0ין ר6ין ס"עדמנמ
 6נוס. מן למוין ר6יןפוסקיס

 טמוס' 0כמט מט על כמנ ט"ו מנילטחקרשב"ש
 וסכשמו 6נדמי 6נדמי כ6מר 6מרטשמתר

 6 למדר מומרח ומטי' מררכי נירמט ל6 למםסמוסי
 למלכומ ויודע מילמ6 ומסורסמ6 עדיס 5ריך 0נטומיר5ו
 נרסס ל6 למם ק0ט ר6כמי נמידו0יו טר0כ"6והק0ה
 6ינה טמוס' קו0יימ 0כ6ממ סרסכ"6 ומסייס ירוככמכ
 6ין 6פ"ט נם"ס מסור0מ 6נדט וסוי ו6ףלהדי6 * סרי ע"כ 6נוט נונרי ממיי0נין 60ין 6ל6ממופמ
 לייסנ 0ס כמנ כשם"6 כד' ע"ח ונגונ"י מ6נדסלננדק
 נעליל נמי נר6ט 0ס ומרכריו ע"ם הר0נ"6קו0יימ
 ממם 0ס נר6ט וכן למדין 6ין 6נרומ דכרי רמכלדס"ל
 מלק נפ' מז"ל מ6מר על סי"ק טנר"י קו0ימ0סכי6
 וכוי כ6נדומ 0כימ רל6 ל6כיי דימי רכ דהוכימ קידף
 0"י ו5דיק 5ריק לכל לסנמיל הקכ"ס רעמיד נה6ע"ם

 0נומ נמ0ו' להדי6 כמכ וק נס 0ס וס6ריךעולמימ
 ע"ג י"כ דף נרכומ ד6פרו 6ט6 קע*ם כא' מ"ניפקכ
 לימומ מ5ריס י5י6מ מ~כירין וכי למכמיס זומ6 נן6"ל

 1ל6 ד' נ6ס כ6יס ימיס טנט נ6מר ככר וסל6המ0ימ
 מ5ריס מ6רן י0ר56 נמ טע5ט 6סר די מי עודי6מר
 י0ר6ל כימ זרע 6מ סכי6 ו06ר סעלט 06ר 6סכי

 למידן ד6ין ועוד ססכו"י כמכ וע"ז וכו' 5סונטמ6לן
 0ל"כ. סי' סר0כ"6 מ0ו' ועיין 6נרה מרכריהלכס

 כתכ מ"כ י"ו גמינ ומוט 6וס נס' ייימסורבינו
 נ6נדס 0שיגו עפם עליגו 6דס יקסט ממ6ח"ל
 עכגו 6' יניד 0ל6 ניגיגו נמריס 6מרו יוסף 0לנפכירחו
 מרס ו6ק כ6ן 6ק ר6ונן יסהס למס ו6פרליגע4
 טסנועט טו6 טמרס ר"ע 6מו וט' ניי 6ל6מתקייס
 רו6ס ינ6 ו0פפ 60נדס רכרי 66 כמיס סו6חמסנחשם
 נזמן 5ומר מרס סמתירין 161עד לסיצס שכ:6נךב
 לומומ שו ויטלק נמוסמס ע5מן טממרימק 6ותסבזט
 יוסף 6מ 0מ165 כיון סאר פע5מו ם0סרס 0למסרס
 וזט סיו 6מר נדנר נורו וושלס כומרס כן דעתסעל

 סיצמוין לעשק ספירסו 6ל6 6יגו כמרס 6מ כאזירו60טצז
 וטי מוממכ ימיד 4בגיעע 5ע פנ60ש 16 מפעסס
 על"ע עור ועיין פטגדס י5מדו די4שמ ומ0ס כצישףם
 מ"ו. סע" רכ"מ סי' יו"ד ושש"ע סשיעוח מכמע"ו

 מעווס ד6סיש מ5עו פעמיס כמם ינ6מתשיברש
 כל דשכ עש פ"מ סולין מוס' ועייןלמוק

 טום ד66 ופספע חטף טמורס מן ר6י' ו6יןסכמנו
 טלפ"ע מוגגי 6מורם ע4הי ~נר )רגי' נעריק כוםר6י'



יילכא ה"ב חתשבאמרומשנה
 וכיגו מסם  ו6מוו 6ס6 פסקמס ע"6 ק"כפסמיס
 ניוס נו וי5ך רנס נמורם מו6מוו וסקמכ נםנממת
 עאם חמף גוחנ סיס ס6יך ונםנמ מיס ספה ישנכמנ

 רניגו מםם גמכס כאהורס כ5 כמכ כסקדמתוהמרמכאס
 וםכם םכם 5כ5 ספר וגמן ידו ככמכ מימומקודס
 כ6ומו מפסקו כעץ ווצי 5עו כ6רק גמגו0ו 6מדוספר
 לסס דסי' נם"ס מקוס כמוס מפורם ד6יגו 6ףסמדרם
 ע5 ממסמי ומכ6ן מסס ם5 ססח5קומו נמטמ ס"חי"נ
 5יסר56 5כס סיי ם65 מכמכ 6מר כמקוס גוכ"ירכיגו
 סגימ וסוי רניגו מגצם 5סס מסניס 6ממ מורס ספרוק
 ממדרם. נס ד5מדין גר6ס ועכ"פ ס"ח. י"נ%ס

 םכמכ 6' ס' כםיו"כ רע"ו ס" 6ו"מ ננרכ"יהא"שיוןי
 מפי ס5כס 5מדין ד6ין ד6מריגן וסנסח"5

 דסכי מדרם6 כי ד6יממר עפי 56ימ6 די1ן נאחסמדרם
 ס5ורך כ5 ים דין מכורר 6יגו וכירום5מי עוכד6סוס

 רכ מעמס מני6 דסמדרם דסיגי ז"5 מדנריווממפע
 16 די5ן כם"ס מפורם ם6יגו כדכר ועכ"פ מנצו5מדין

 סנרכ"י ו5דנרי ס5ורך כ5 מנורר ם6יגו 16 %יפוךכככ5י
 5וניט סיסר נספר ר"ח מתםו' נרורס ר6י'6%מי
 ומפורמיס כם"ס ססתומיס מז"5 דדכרי םס מסכי6מםו5ס
 6נדס ומפרי ום6ר ופדר"6 כסמדרם 5פסוק יםכמדרם
 מ6נדס. 5מדין כ6ין סרועיס כעין דכריו סוכ6וונ6וגיס
 ד6ס נ"כ כמכ נמ סעיף סנמ' ככ55י 65"מוככגס"נ

 ועיין כסמדרס פוסקיס סכידיגו כ55יס סומר סמדרס6ין
 5י5ימ דעוסק מ6נדס ד5מדו ע"6 ע"ד דף כ"גמוס'
5ממיס.
 גסחפקו ממוספמ6 כ5ימוד ד6ף מ5יגו מזו נד"סרנצאמת

 פ"6 סי' מו"מ ס"ך ועיין 5מדין 6ינס
 נס"ס סוכ6ס ם65 דמווםפח6 דיומ6 פ"מ ור6"ססקג"6
 ס"נ כ"כ רסכ"ס ועיי ס"ח מסוכסמ ס6יכעי56פסוט
 פ"מ 4יון ר6סון וכסנסומ ו' סי' דמו5ין פ"כור6"ס
 נדו% 6ריכומ זס כדכר ויס 156 ככ5 ודו"קדכ5יס
 סדנר 5פי מ5וי וסכ5 מנורר כ655 5י' 5ימ זס דנרוגר6ס
 ממגס 55ניד יס 06 סמורכ עיגי ר6יומ ~פיוס6נדס
 סורו מכן ז"5 ס6מרוגיס 5רכומיגו כ6ממ סר6יגוכפי
 סעניניס. כ46 5מממסשנס

 להרמת המצפה מוקירו ומכבדו צהבו עוז מידוכ*ד
 ביאת עד טובות בשורות מכבודו ולשמוע התורהקרן
 אלא כתבתי לא הא וגם אקצר הפנאי ולאפס נפליבר

 דברי אהבת ולהרשת הבשר את דוחקת שאהבהמתוך
 ואליו. אצליכ"ת

 ההורהבברבת
 הקטןמששוח

 מהסימן
 תשי*ח, נשא ה'בע"ה
 שלום שליט.א קליע מנעוה מוה"ר הבטו הרבמע"ב
 ! בצחוברכה

 נסשנ ש ספה כ1או 44%י מק צאחרשח"ם
 פע4 ש נוכמו ג6 הקנ5 כחוטמ,ס'

 נ6ופן לק 6סר מרנ5יוח כניגס 6ומ ככ5 סוקדקסעוג
 ס6נמש סורי סקדניגיס רנומיגו דנרי 5כ5 4פמ ע5יעזס
 6גי סכס"נ מ5קי ימר ע5 נפע5ו %מסיך ימ' ד' חכסוז"נ
 ערכי. 5פי סממ6ס כז0מ5יע

 ק5מ. 6עיר נספרו סעייגמיללארת
 דס6 סרסנ"6 ע5 ססקסם ססעס"מ סגי6 נמ, בנע'6'(

 % קוסי6 קייס, מג6ו סכממק דכדכרקיי"5

 ממי5ם כר סו6 סכממק דדכר כיון כזס דסנדר שנגמנ5מי
 ססמג6ס, ע"י 5ע5)צ הכייס יו 4 מכממ מסענד 6"66כ5
 וז"פ. 5עכד קגין ס6ין סעכדומ דין מעכרדזס
 דיס %5ק פימוי כין 5מ5ק כמ"ר ע6 קמ"ז נצע'כ'(

 651 6וגס, סו6 פימוי 6כ5 5קטגס%ק
 מגיגן ד6יך ע"ג 5"נ כיכמומ סנמ' יפרגס 6יךידעמי
 "6 כר5ון סמ5יפו 06 וסרי כקטגומ סרי דסמ5יפוכממגי'
 6סורס. כקטגס נס פימויכדרך

 כרו"ע ומכבדו דושה"טמצאי
 גיפשערסרדעי

 מוסימן
 נ*י. ברוקלק תשי'ח שלח לסדרא'

 נבוד למעלת קץ עד שלם ולרוב המשרהלמרבה
 מוה"ר כש'ת וכף פפארים שמו חוב"ט הגאון הרבידידי

 טעלז. בישיבת ר"מ שליט"א גיפפערמרדכי

 "מוסכי ד' 5יר6י עוגס ו6סנמ ונס נ6כנסאחרשה"ם
 כרכמ כרכמו עס סיקר מכמכו קכ5מיסמו

 עו5ס, ועד מעמס כרוך ומכרכך כי סיקוייס וי"למכס
 כככ%מ כספרי עיין כ"נ 6סר 5ר6ומ סמממי מ6ודומס

 מ"מ כו סי5מדו וכפרט עמ5י מכ5 מ5קי זס כימקומומ
 כסגי 5סעיר מדמו כדי כו ומ65 סמורס נדו5יכמומו
 קמ"ז. וכע' ע' כעמודמקומומ
 עמו 5טיע 5י מסכיס ספג6י 6ין כעמ נ6ממרהנה

 סכגמי ככר כי סככוד מפגי 6ממ רנ5 עג רק 6סיכ"6 כמומו למ"מ ר6וי' ססי' כמו וק5רומנ6ריטמ
 וממי65 סכ6 כסכוע סקדוסס 65ר5גו 6י"ס 5יסע ע5מי6מ

 מ%סינ ע5מי 6מגע 65 מ"מ סדרך טרדמ ע4מוט5מ
 כ6ריכומ עמו 5טיי5 5מועד מזון %וד ו6י"ס ק5ורנדרך
כס"ד.
 סכמכמי כמס סטיר נ'( נס"ק 6ממי5 ססייסונצמה

 סרמכ"ס סיטמ 5ייסכ ס5כומ כמסגס קמ"זכעמוד
 סו6 6וגס קטגס מפמוי ז"5 וס"ס סר6כ"דמקוסימ
 ר5ק 05 סיס 6ף סקטגס 5ר5ון פימוי כין 5ח5קוכמכמי
 ידעמי ון6 ח"5 כעיר וכ"נ 6וגס סוי קטגס פימוי6כ5
 כממגי' מגיגן ד6יך ע"כ 5"נ כיכמומ סנמר6 יפרגס6יך

 כדלך "6 כר5ון כמ5יפו 06 וסרי כקטגומ, סרידסמ5יפו
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 65 כגר6ס כפי י5פע"ר 0"ג 6סווכ נקמגס נספיתוי
 נפגיס סס סנ6תי 6ני ססרי 56סנדנוי 0ןךפי8 וקעיין
 ס"כ מסמ"כ כפ"נ ס"ס קוסיחכ6מת ססימ (1שסי6
 כמנתי וע"ז סס מ"נ נדף גספרי 4שק % ויסמו5סס

 וסמ 5י' קסס וכח"ס וסגרמס כס"ו. סריןמי5וקי
 סחס חגי ו3מחגיחין כיון כרלק כמ5יפו ומפי'מפסר
 כקטגוח. סריכמ5יפו
 מיירי וומי יסכי קסי 5מ סמ מסוס מי %ע"יאמנם

 מ53 סקטגוח גסוחיסס מת סמ5יפורס3ע5יס
 מוייק וסכי (ס סיי ס5סן כרלון ר0קטגוח 5ן גממרמ6ן
 סס3ע5יס מסמע סמ5יפו ולסון סמ5יפו וגמרמ5יסגמ
 מפסר וכצסיס ק6י מכע5יס כמה5יפו ומ"כ כ0(ידסמ5יפו
 וססכימו כע5יסס ר)ון סעסו רק )(ס רו)יס כיו 5מרמעלמן
 עסו סלמ ו6ף דעח 5סס ריס נגרו5וח ו5כן5מטסיסס

 גמסרו מוחן סכמ5יפו 3ע5יסס מכמ מ5מ מעלמןכן
 3ט5יכס ליווי מממח ק סעסו כיון קטגוח מ553כע5יסס

 סססכימו מף פיחוי 3כ5ל רסוי פ3יהן מוגס סויכ3ר
 6ין ווומי ומוגס פיתוי ככ55 סוי מ"מ 35ט5יסן5(ס
 מרעח כן עסו ס5מ זמן כ5 וק הו6 ספיחוי כמס עוג"מ
 סוס מיו ממר מרס פעו5ח ע"י מ5מ סטוכ ו3ר)וגסע)מן
 גסס מין ור)ון ומוגס ס5סס פיתוי סוי ס(כ סיחוי3כ55
 5(כ גוו5 ממוס חגועכ סוס כ5י 5וטחן כן כסעוסיןרק
 מוחן ססמ5יפו סכמ מ53 נכמס ט5יה סנימסוכגק

 3רור. 5פע"ו ו(כ 3רלון מקרי 5מס3ע5יס
 כ3ר 3ס סגחקסחי קוסימ גמי 5י יחייסנ סכחנחיךבמה

 3מס ("5 סממרוגיס כן סקסו סכ3ר מ)מחיוממ"כ
 סימ 6וגס קטגס פיחוי קסי6 65 ס6 ננמר6ס6מרו
 קטגס 3ימח קסימ 5מ סמ קממר 5מ מממיוחמכחי
 מכ ו5פי מפיחוי כ55 כמן מיירי 5מ וס5מ סומ6וגס

 כומ מוגס קטגכ 3ימח כ5 5מו ווומי ספיר מחיסכת3תי
 סומ מוגס קטגס פיחוי מכ5 כרלוגס ססימ כימסוכנון
 פיחוי. סוי עכ"סוסכי

 )ו3ר)וגי 3ס"ו 5רפוס מוכגיס כס מסר סחסונ1חובחלק
 ס)5מס 3י ו' יחן כקווסס 3מר)גו 5מורלסיימס

 סס3ימ גוו5כ חמיס (מח 3ס3רחי וייס3חי 3ו3ר(סמרכחי
 וממרי' ג"ס וסגסורין מכמ קט"3 סי' מ"3 מס"ע3מ"ס
 מיכמ חק5ס ומ(יוס כיון 35סמס 5ר)וגה כג3ע5חקטגה
 סס והקסס ס3סמה ט5 ו5מ ע5ס רמס הומורממגמ
 ע"3 וס"מ ט"3 ג"ג 3י3מוח הומ מרוך סייס ס5מכסומ5

 חק5מ ממי מומ 3חרחי וסקסס כומ מוגס קטגספיחוי
 וקי5 מוגס מכ"ס חקלס ו5יכמ ממרו 3סוננ ססחממיכמ
 מוגס 5י' חיפוק וקממר רממגמ מס ממי וחומסוגנ
 ע)מו וומק (ו 3קוסי' ק5סי' ("5 וסמ"ס פטריסרממגמ
 וטח יס ר5קטגכ סס כחכ ג"כ ו3ממח סס 5מעיין5יסכס
 מחי סכחנחי מכ 5פי מ53 עייס מפיס ממן מ53וכת3
 מעלמס כן דעסחס ררמיגו סיכי רורמי כס"ר סכ5ספיר
 ע5כ דמס הומ ורממגמ וגמסוס רטת % ריסממריגן
 מוגס סוי מ( פיתוי מממת כן רעסחס סיכמ מכ55מיחס

 סס"ס. מסחיוח ("5 וסרנ סת5מץ קוסיח נס"וומיוסניס
 ס"כ. וסכימס רסוטס וכ' פ"6 כירוס5מי 5עיין יסועריין
 ממפט6 ווקעגנ4ס סוג"ו יויוי 5י כחנ זקלאחר

 כתכ וסככר 3שם ני4 כן ומגי כ6רגעגטיגמ,כעח
 כסק"כ סס ועייגתי קע"מ ס' סע(ר מכן יעקכ כיסועחכן

 וסר6כ"ר רכיגו ממ5וקת 5כמר ג3מ ועחס 3ו"הסכח3
 0ס גס וכזס ו("5 כח3 סרכריס ו3חוך סס,וסמריך
 5"נ וף ממין ד' ופרק סוגימ מכך רכיגו 5ו3ריססקסו
 כמ5יש 5מופס כגימחן וכסעח גסיס סהי סקוסוסגיס

 מסחנר6 ס"ג סומ5פו תגי עסקיגן כרסיעי מטיגסוחיהן
 6ותן בנמזירין 5י5ד ר6ויות ס6ין קטגות סיו 6םדקתגי
 כו6 מוגס קטגס פיתוי ומסגי סרי מי כ0(יר ומימיר
 6ת פיחו ססס הייגו גסותיסן רסמ5יפו מסוססייגו

 וסממתי ססמריך מס ע"ס ט"כ מוגס מסו3 ו(סהקטגוח
 ז"נ סנמון 5רעת כיווגתי סכ"ה ס55כמו)י6
 כסיתר 5ייסכ מסרר וכהסג6 סכמ גר6ס דכצץ 6"5עוך

 מכמן רמי' סס3ימ יסייס ועיין סמפסר מסכ5
 סמלפס וכ"כ מהרי"ק כמ"ס 35ט5ה מסורס מוחרומומרח
 יכו5 סי' מכתי רמ5"כ וכווגחס וגפסי' מועחי'מיחן

 רהיכי הרי מוחר ו3מומר ו3מ(יו כנוו5יס גס5סעמיו
 5כעמיו מסור סיי סיכו5 מ0 כ5 3היחר 5סעמיוריכו5
 5מוקמי כמפסר הי' ומ5ו מף 3קטגוח סכ"ג ומ"כ3סיחר
 ס5ריס סי' סהר)ון וכגון מ(ירין סיו כקטגוח כס וגסמחגי'
 וכיון כסיחר 5מוקמי מסור החגמ מ"מ ל3ע5יססומסורין
 כס"נ 5כ מוקיס מוגס סכומ סיחוי ע"י 5סטמיוןומ)מ
 גכון (ס וגס 3ט5יסן ט5 גמסרו סמ 5יי חקסה ס5מוכוי
3ס"ר.
 כ3מתי ט3ויס כה5י סטס"ת ר3רי ע5 כ"נ סטירעךך

 כ"נ קיווסק ("5 סרסנ"מ ע5 סהקסס עי3עמוו
 קוסי6 כת"ס וכח3 קייס חגמו ס3ממון 3ו3ר קיי"5והמ
 כר סומ ס3ממון דדכר כיון 3(ס רסגרר מו3גח 53חי(ו

 ע"י 5על0ו וצייס יד 4 תסמ ססענד 6"מ 6נ5ממי%
 וש? 5ע3ר קגין סמין סעכווח וין מט3ר ו(ססהחגמס
 ע"כ.פסוט
 רירמ3"ס סכרי 5סקסוח 15 כיי נוו5ס כ"נ סנרחןלפ'

 ע5 5מסר. מחגס גחן קח3 סי"ג (כי' מס'פ"נ
 רסות 5ר3ו ס6ין ע"מ 5ט3ו 3ס רסוח 35ע5ס סמיןמגח
 16 5מסס מחגס ס9תן מ53 ס3ט5 וקגה כמוון קגכ3ו

 ו5כך 5כך סתסי' מחגה סל 3גופה בגותן וכחגס5ט3ו
 וסרמ3"ס כת3 סס וכ"ס ס3ע5. קגס ו5מ סמוון קגס5מ
 תמס וסמ"5 פסק כרכ ומור3כ כחכ וסכ"מ כסמומ5פסק
 ר3יגו מ"ס ווומי חמוכין מרן וו3רי 1("5 כ"ימו3רי
 סתרלי מה חטסי 5ה ס6מר מו הכוהה סחר)ו מ0תעסו
 מס כ5 3סס סתעסס ע"מ מו' כח3 ט3ו ג3יס0רי
 ע"כ 61"כ מסמסס 5ע3ו עויפוח ו5יכמ וססיטמסתר)ס
 וסרריסה ע"כ. פסוט ו(כ כ"ס סכתכ וכמו כסמומ5פסק
 כס"ק סס כן פכצן וסס"ך כן גמי כח3 רס"( סי'יו"ד
 כקלות עליו חמס כ3ר ממגס ספריסס ע5 מלק וכט"ז5"ט
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 רע"6 ועיין כג"5 סרמכ"ס מרכרי רמ"ט סי' מו"מסמומן
 סג"5.יו"ד

 סגומן רכ6ממ גמי ז"5 סרמכ"ס דדעח עכ"סרדץנראה
 יס6 מ65 כ6וסן 15 5יחן 6פמר 5עכדמחגס

 5יי וחקמס מחגס ם5 נגופס מסחג0 וכגון רמוח5רכו
 5עכר קנין ם6ין ענדומ רין מענר זס וסרי מעכמ"ס ק'גמי

 מגח ע5 5ע3ד מחגס רכגוחן ז"ל סרמ3"ס כח3וס6יך
 קג0 65 ם5ך 6דון רמומ נ65 מחרג0 מ0 כל 3ססמחטמכ
 5עכר קגין כמגי6וח יסי' ו6יך כזס כיו65 כ5 וכןס6דון
 סג"5 יו"ר וכג0"ג מ"ו סי' 6' מ5ק רוכ"ז ועיין ר3ו653
 מסר"ס מו"ח עיין סט"ז ר3רי ו3עיקר ע5יו, מכח3מ0

 6ומ פ"6 כ55 סר6"ם ונמו"ח חמג"ג סי'מרוטעגנורג
 ועור מגו0 ד3ר ע5 נמחגכ ע"ס סיי מכו"י ומו"ח6'
 קע"ז. סיי כרוג6 מכר"י מו"חעיין

 כ6דון קגס 65 חג6י ע"י ר63מח רמגיגו מ6מרעכ"פ
 5י"מ 0מט0"מ קומיח גמי מפיר 6חי61"כ

 מכמכ מכ ע5 ממג0 רסוס ממוס מסירמו ז"5מכרםנ"6
 דכ6מח ו6סמר קייס חג6ו ם3ממון 3ר3ר רעכ"פכמורכ
 כחי' 5כו גימ6 ו65 6מריס טעמיס סירמו טעמ6מכ6י
 םכחכ 0רם3"6 מסכי6 ז"5 כר36"ר מדכרי גס:י"מ.
 וסחאי קגמ מטמע וכו' עכר קגי רמעיקל6 סכריורכגן
 5ענר. קגין 5ו ים זכ ע"י 6י 6פי'מועי5

 מיטמ 5פי כס מוכרמין מטס"מ ונוי מסייאיברא
 מממעכ 5פי וז"ג מס מכחנ ז"05רם3"6

 מחגס סרי 5עכד 16 5י מקורמח 6ח סרי 65מסם6מרו
 ו5כחקייס 5מול סו6 ר6וי מ0רי 0מעמס מל 5ך גחוגסזו
 כסומ ם6ר )6מ0 ח60 ום65 13 רמוח 5רנו י60ם65
 651 כמחגס מחג6י מנט5ין 6יגן ו56ו 3ט5ס טלועוג0
 ועוגס כסוח ם6ר 653 6ימוח ם6ין חורס דד3רי 656כ5וס
 5מ65ין מ5 65 סמעמס ממ5 וכיון ר3ו 653 לט3ד ידו6ין
 5מיטח 3רור ז"5 כרם3"6 מד3רי וסגר6ס ע"ם.וכוי
 ג3ע5ך ם6ין ע"מ 5ע3ר מחגס דסגוחן ס6 מדימכ0י"מ
 ום"5 ועוגכ כסוח ם6ר ע5י 5ך ם6ין ע"מ 5כמקדםרמוח

 5ך ם6ין ע"מ דכמקדם טעמ6 דכייגו גיגכודככרדי
 ו6י )ענד מחגס דכגוחן טעמ6 וכייגו ועוגכ כסוחט5י
 ונכדי6 5ס6 5יח6 5כ6 5יח6 ו6י 5ס6 6יח6 5כ66יח6
 5ך ם6ק מגח ע5 65מס דס6ומר ג"ו דף ככמוכוח6מרו
 וכמגו6ר קייס חג6ו ם3ממון ד3ד3ר ועוגכ כסוח ם6רע5י

 6ח 35ט5 וסמחגס מס וכ6מרוגיס ס"ס 5"מ סי'כ6ס"ע
 מכחכ כמו קייס חג6ו מכממון נר3ר ס"5 גמיסמגוס
 קומיח וד6י מכן וכיון ע"ס סיי מ"6 יעק3 3ם3וח5סרי6

 ם3ממון כד3ר קיי"5 מכרי כי6 עגומכ קומי6כמטכ"מ
 כג"5. קייסחג6ו
 ז"5 ססעס"מ קוסיח 5ייסנ כעח סג5פע"ו מכאמנם

 סי"מ ססכי6 ז"5 5סריטכ"פ סר6ימי ממככו6
 וי"מ רק כחנ סכרסנ"6 ק5ח 5סון ונסיגויסנרס3"6
 כט5 סמג6ו נמורס סכחונ מס ע5 ססמגס מסגיסטעס
 כטעמפ דס6 דטעמ6 וי"6 כחנ ז"5 סריטנ"6 6מגסוכוי

 כע5 חגפו כחורס סכמוכ מ)מ ע5 ומחגכ ור"מופיוך
 פפסר ס6י כיון נדנריס מס5יג ססו6 מפגי קייסוסמעסס
 סחככ חג6ו 5סחקייס 6ססר 6י גמי סכ6 מג6ו5קייס
 סוי סכן וכיק רכו כ65 5עכר קגין ס6ין רכו 651סו6

 וסנר6ס ע"כ קייס וכמעסכ 3ט5 וסמג6י כדנריסכמט5יג
 וכוי רר"מ ר6ירך כטטטפ 5סיאמ סוסיף זא5רסריעכ"6
 ז"5 כסטס"מ קוסימ מכ~צס 651 נזס 5ייסכ 5סע"ווכוהמי
 כ6ירך רסטעם 5כדי6 כחנו ו5כן קייס חג6וונממון
 ססיר ו6חי כממון 6פי' קייס כחג6י 5כע5ס ו5ר"מרר"מ
 ורו"ק סכממון וכר וסוי חו חקסס ד65 ז"5 ססעם"מקוסימ
 נא:. קגרחיכי

 בסידור כתבתי לא הא וגם למילין קנצי אתןומעתה
 שכתבתי כמו הדרך טרדות מחמת לוה הצריך בעיון ולאיפה

 כ"1 הערות ליישב יש הדבד דבעיקר נלפע"ד מ"מלמעלה
 היקר מזטנו לקחו על רבה בתודה הפתיחה מעיןואפהם
 ולהשתעשע פכ18 לשמשע עוד טצפה השני בדבריצלעיק
 עוד הטוב נ8שו את יש אם וכ8ש אף*ה תורה בדברי עטאמצ

 נא יבין מי שגיאות כי בי שמצא שגיאות שהעדות
 כל. על תודה לו ואתןלהודיעני
 התורה בברכת המברכו ומוקירו המכבדו אוהבוידידו
 נ8לי בר ביאת עד נח מי על לישב שנוכה וי"רובכס"ס

 בב"א. עמים יקהתולו
 הקטןפנשה

 מזסימן
 הנרות את בהעלתר פרשת בשבת רביעי יוםהיום

 תובב"א. עה"ק ירושלים בחוקות תשי"חשנת
 לירא מירושלים תמים יהיו יחדיו והשלוםהחיים

 ידידי וכו' המאוה"ג הדב יפ"ת רענן וית ראש עלושלם
 שליס"א הוא שם וגדול קסן הקסן םנשה רבי כש"תעוו

 ונהנתי הלכות משנה דאיכא מכלל גדולות הלכות עלמח"ס
 סליחה לו לבקש נזכרתי זה מתוך לו חן חן ותשואתמאד
 מר כש"כ הטרדות מפני ופשוס וכו' על השבתי שלאעל

 ובה דמתא במילי והן ע"א ע"ה ב"מ בה9מעתא וסרודדגריס
 אה9יב אחרת ובפעם לי ויסלח אידחי דאידחיומכיון
 בל"נ.תיכף

 סמסוכ 3ססרו טייגחי כי 651וח 5גכודו 5ו 5גייןתץנני
 כי כחכ ס' פוח סוף מ' עמוך 6י( ריסע56סוס
 סוי דגסיס מסורס נס"מ ור6יחי סנחי וכויסגסחפקחי

 5ג' 5כחוכ ססכמחי סגיוגיס מן 6מח זו ע"ג. ס"מ3כ55
 6חר ע5 סס כס"ח סו6 סדר כחונ כנר סזס ססנכיוחו
 ס6סס 365רכס זכור ספר כסס וכ' י"ד ס"ק ס"נסי'
 ס"ק נג565 מוסר"ר וכ"כ וכוי מדסוח סגיס מסוכסל6

 כנודו( סמזכיר ססטמ"ק סו6 )וסו6 ז' דףרכחוכוח
 ע"ס מדסוח פגיס מסיכי 65 וקטגיס עכדיס כ"כו5פי"ז
 ר.רמכ"ס 5טסק נסח6ס כס"ח נג5יון סס גייגחי וע"זע"כ5



הלכו ח"ב חתשבהזםירמשגהשצ
  נו~יס נעמוכ 656 נשם ממעק %ץ 1' נסשףהאשע
 וק"5.ונג"מ
 0~5יו לכפם סוס נכורחח וגמין כתכ קמ*מ נוף שםר(

 גע"ס זם וכתג ד"ז כלל סס לית6גממ"כ
 מודם לי"נ גסם טמ6כ סגכמם רק גגמר6 עיוןגלי

 כממור. על סטוגכ ממתול ממור סס מכיגי6וכנרלע:
 לעולס טעות גידי, סו6 טעות כתכ ס"מ געמוד עךךג'(

 רנותימ ספירסו מם 5סי טעות ס6ינו 6"5 כימחר
 דכי6 סיכי 6ימ6 6"ג מ4ג נגכסי סמיירי וכרע"3כר"ם
 ל6 06 כותנין 6ין 6( סירות 6וכל כגעל ו6ץ סכלקגתכ
 פ"י סס כתוי"ט 6ך גכון על כר6"ם נסס כנודוכדכתג
 ע*ם מ~נ גגכסי דמייי סרע"נ סכתנ זם ע5 סקסםמ"י
 וק5וחי. ס"י 51"ל ס"ד נמסג"כוע"ס
 סכקסס מם נ"ל סו"ן 1נונרי י"כ ע',8 ם"ו בם4ףו'(

 ממם וסקסכ וכו' מ"6 סי'כמכ"5
 דעחו לסי 6ף מתייסג ל6 גולד כוי דמיתכ נגדריסס6מרו

 סכימ דל6 ומסוס טלד סוי מ"מ דמד ממיתס רקדסוי
 6מרוגיס. סרנס גזכ סמדגריסונזכרוגי

 ~סמיעגו ר63 ג6 דש: וגר6כ 3י נעמוד סס ב2ש"ככ'(
 6י ז3"ז תלי' מ6י דעכ"פ מונן 6יגווכו'

 דגריו. יג6ר סלכס 6ין 6יס5כס
 5של נ"ג וכו' ס"ו ג"מ סי' פ"ח ועיין כתנ כ"ז עב2ודה(

 סמ5יין כג"ל סספריס כל מו63 וסס ג"ססי'
 סמסחפק כמו דרנגן 6יסור6 רק כו6 06 וגר6סכנודו
 א: על גזרו ל6 נווד6י טמ"6 מכ' גסט"ז כמל"מגא:

 6עיק ו6י"כ לע"ע קטגות כיכות 0ס 6ל0 כמונן,3זכ"ז
 ונפירוסו. סר6סוגיס ג6ון נדנרי61למוד

 שפש81יין פנחפ ויפללכ"ר
 תוב"א פעה"קראב"ר

 שרוצים הנדה וטומאת חילול על בצער שרוייםאם
 ויחללוה פרוצים בה ובאו בירושלים לבנות בריוניהני
 יתרשל לא הגבוהים מקומות אצל שיוכל מה כבודויעשה
 פ"ע. יטול השמים מן הרבה ושכר וכלל כללבזה

 מחםימן
 תשי"ח לפ"ק אותה וירשם נעלה עלה לסרר ר'יום
 נ"י.ברוקלין
 שנים מפשלת והמוול העוז אתו הגרול רגשראל
 ש9שרו של פחלמידיו חשפיד בשן האי חרבנים רבחוי"ש

 ד' ידיר מש4ץים שמו יושב אנכי עם בתוךהמפורסם

 ראב"ר שליט"א עפוש8יין פנחפ מוה"ר כש"תוירירי
 תובב"4ג ירושלים בעה"ק החרריתלעדה

 ו6סנת רנכ 63כנכ סלוס מייס נהכ מנא יידאחרי
 מעט לקמו על תודתי 6ת 36י6 לכסדר"גסולס

 דגרי ע4 מקוסי6 וק 6סי' עיחו עין לסוס סיקרמ,מגו
 לטוגת 5גור ג5רכי סוגוח מטרוות וטרדות ספרקיסגין

 ממונות כפרחח נ6ור ~6י מ65 סדגריס וגתוךסכלל
 ס6י סופר פמ יוס נ56נע כתוניס סס ומזםסשכ
 6ל נמנ6 ~יות לי וס" תורס זו גכור6 גסל דרע6ופי'
 6כגס סועיל 655 ס0ת: 6סר נדנרי לכפריע 1ל6ככליס

 וק נדנרי לעיץ פג6י ל1 כי' ל6 סכסדר"ג סר6יתילפי
 ממילס ומרנס ר6סון ר6סון מעניר נעלמ6 סענרכנדרך
 געיניו סנמסדתי מם מעלי 5מסיר 6מרתי ונדיקכושימם
 וגוד6י יכו5תי כל גסס לדייק גלי מלילכ דגריססכתגתי
 נריוגי סגי מע" על נעוג"כ ג5סר סרוי כגודו סכי'ל1ל6
 לכ"ק 15 סכקסכ מדגרי נכמכ טעס מו5י6 כי'סכתג
 6גו סגס ו6ף וכו' גורס סכ5ער ז"ל לגו 6מרווכנר
 וט' נ5ערס ומסתתסיס ומרגיסיס געוג"כ 53ערסרוייס
 שס 6גסיס עם יסינוח וכמם כמם לי סי' נ"ס 6גיונס
 נלתי ממסנתס ~ת" יוכ)ו סל6 ולכועיל )עסותניוס
 דומם 6יגו 6מגס ד' עמגו כי וג5לימ נגו ד' יתןטכור0
 ליסע 6י"כ גדעתי 631מת נעוג"כ סמילול, 6לסקרוניס
 סהצס לסיפל ד' יסייעני 61"י כקדוסכ ל6ר5גונקרוג
 גכל כגס וי63 ומכ6ן ומכ6ן מסס כמי כסי זסגעגין
כ6ופן.
 כסעמ"ק נדנרי לייסנ כתנ 6( נס"ק עגיגנו~עצם

 דעגדיס וכס"ע סרמ3"ס לפסק ל36רכסוסזכור
 6ל6 ג"מ מ3רכין ד6ין כת3ו ולכן פ"מ מסי3י )6וקטגיס
 מסיגי כגתיגתן מ6יריס ד3ריס כס וגג"מ גדוליסגעסרכ
וס"י.
 מו)יד גכמכ סוס גכורות ועיין קמ"מ נדף ב2"ש3(

 וכת3 ד"ז כלל סס לית6 3ממ"כ כ"גסעיר
 לי"נ גסכ טמ6ס ס3כמכ רק גגמ' עיון ג4 גע"פזכ
 סממור על ככווגכ ממתו5 ממור סס מסוגי6 וכגר6כמדס
ע"כ.

 ותורכ מגגי6 עדיף מכס כו6 ג3י6 ל6 כי 6ףחאךב2ך
 סו6 סכין סד3ר געיקר 36ל סי6 סססגעל

 גכורות סס סגגמ' סלסון וכפסטות גס"ד כמ"סלפע"ד
 וסוס מודס עסר לסגיס טמ6כ גסכ 3כמס ע"6 מ'דף
 נס"ד כתנתי ולכן סו6 טמ6ס גסכ 3כמכ 3כ)לגנר
 דכיון סי' וכווגתי מוליד סו6 לכמכ סוס גגכורותועיין
 גכורחח ועיין כת3תי ל6 ולכן טמ6ס, 3כמכ גכללדכוי
 דכוי רק לסדי6 סוס מפורס ד6יגו )י"3 מוגידסוס
 סרירי ק6י 6סוס דגס לד3רי ור6יכ גכא:. 3ס0ת:גכ)ל

 כיכי כגמ' סס דמסיג וסוסות ו3כמות מיותגכולסו
 גסמו גפרטות 6ותו סרמ מיומד 6מד מין על 4מו?ריהו

 גתרגגולת וכגון ססס 6ת פרט )6 651 ככ5ל ע) ד))מדוכיכי
 כלג וכן יוס לכ"6 טסוריס סופות כתג 1ל6 סמכ 6תפרט
 וכ5 כתג ו6מ"כ גיגיכס מ~קיס דיס כיון ומזירמתול
 וק0 גכמס וכן ימד וכללס מדסיס ססם סר5יסמיני

 וכגסיס עדס פרע וג6 ימד גמי כ)לס מדסיס לכ'טסורכ
 כל עכורס גמכ גכמס וכן דקכ גנסמכ דגכ)ליסוי6י
 פרט ו6מ"כ ע5מו נסגי סס כל פרט סנ6 6ף 3כללגסמכ
 וכעזופיף וכע(וף וכסול וסנרדלס וסגמר וסדוג וס6רימז6ג



עפהלכא ח"ב התשבהזפדימשנה
 וננסמ0 גימ6 6י 61"כ 3ממוחן תרטן וט' סגיספי
 נסמוחס לפורטס ל0חג6 סי"ל סכ"ג מעוקיס ים גמינסם
 כל ימו וכללן וסיכי גר6ס וע"כ נ0ו גטע0 סל6כוי
 כממם נגלל סוס 61"ג ניגי0ו גפנעח6 רליכ6 כית 3כ%ממק
 נטחח ההין סכחנחי טתחי סיח0 חו כי6 טמ6םנס0
 מו~ו. %מ0סוס
 ממחול ממור סס מסוני6 וכגר6ס ח"ל כ"נ סכחנךמה

 0קווסיס ונריו ל1ל6 לסע"ו ע"כ ממור עלכטהס
 ול6 סוס וכנת טמ6ס נס0 נסמ0 ס6ר ל0ו5י6 א: נ6ל6
 רכרים6 לסיס6 רים6 חקמס ר6ל"כ מורם לי"נסוס
 נ0מם כל ומממפ מודם לי"נ טמ06 נס0 נלמ0 כאזסכחנ
 ר6"ג ועור לרים6 לנלוי סיס6 ר6חי לומר ו6יןנס0
 וגוע מוליו סו6 לכמ0 סוס סחג6 ססמיעגו ל66מ6י
 ס6פת רעכ"ס ועור ועופוח מיוח נם6ר ססוויעגו גמוש
 נס 0טנגג למכמי גיווע לי"נ מוליו וססוססו6
 ססנסמ0 גסס וכו' לסכי 6ל6 ו"0 סס רם"ימונרי
 ממחע ממור גי0ו ימ6י ז' 6מח על סמיי מןגחקלל0
 טמ06 נסס מנסמ0 כנת לנסמ0 מן כי6 גחקלל כךוט'
 סי"ל ולכ6ורס מום י"נ נס0 טמ6ס ונסמ0 לסנע6מו
 ממחול ממור גיסו ומ6י סמי' מן גחקל% ססנסמ0כמס
 ליי ולמ0 וכוי לסנע 6מר סממור מן סו6 גחקלקלכך

 נסמ0 כנת סנסמ0 מן סו6 גחקלל כך ולכחונלס6ריך
 ססוט גפע"ו מ"מ ק6י ו6כך6 לייסנ סים ו6ף וכוינס0
 ק6י. נס0 כסמ0ו6כל

 וט' ג6מרו למ0 656 ח"ל כחכ סס נרסוסךברב'נך
 יוס לג"נ ומחול ממחול ממור גת:וומ6י

 מוגחנ 5"פ וו6י ו0כ6 וטי מוס 5י"נ טמ6ם נס0וכםמ0
 מחחול ממור גיסוומ6י

 רמח"
 וממור סי"ל יוס לג"נ

 6סר מוס לי"נ טמ6ס נס0 ונסמ0 כחנ ולמ0 מוסלי"נ
 יועיגן סוס ל6 נ"כ נע5מו נממור ו6ורנס לומרלסע"ו
 עמ6ס נס0 נסמס נג% וסו0 מסוס 6ל6 מוסולי"כ
 פקוס נגל טמ6ס נלם נממס ז"ל ור"נ רס"י ריתץ~כן
 מסוס 6ל6 יופיק ל6 נע05ן ומטיר ווק6 ממור פירסו1ל6
 ו60 גכון לסע"ו חס טמ6ס נס0 נסמ0 נכ%וסוס
 651 טמחול ממור גיסו ומ6י לומר סחג6 ווייקוכחנ
 רח"ין 60 כעין ו0וי מסוס 6ססר טמ6ס כסמ0 ס6רכחנ

 ונגוליס ונחוספת6 טס ס6מרו גמו נפקולקלסקלקל0
 סס. נכורוח סחוס' ו0ני6סג"ז

 ר6יח 6רש6 ס"כ נר6סיח ונס נמווס י"יחישבתי
 לחפפ0 יולוח ט0וו0 נס0 נספס חגי וט'מימיך

 וגחונ וט' מוסיס גי"נ יולוח טמ6ס נס0 נסמ0מוסיס
 ס0גסמ0 וגסס לסוס מייה ומג5 סנסמ0 מכל 6חס%ור
 וכו' פנפ0 מגסמ0 6רור גמפ כך סנפס סמים מן6רורם
 רמשנור ס6י ג~ס סס 0זכי םל6 של6 סס רסשועיין

 ינמוח ירוסלמי ועיין וחי' נס0 נסמ0 סתס כחנ6ל6 ממח~
 גמי ו0חס ו6ף 0"נ פש6 גום וירוסלמי כי"6פ"ד
 ונמד6 טבימפ8 ט"מ 6פי גר מיי8 וף מפרש"0ה
 גסס גסמ0 וכלגר6ם

 נכ~

 פוס ועינוו סחסמיסן כל סס 6מרו ס0רי גלפע"ועדך
 ההטרן חסמיסחן ס6ין וכל מש0 צ ומנולקיולוין

 פףכ קכ"ז מולין ועיין מזם צ ומנולק י~וין 6יןסוס
 6סר עגס סא ועג0 ו6יס 5נעת נגי 0561 ויסלמונפקר6
 ל5נעה ממטיריס 6ח נרשסו נמונר לימים 6ח6%
 וגן6 סלד וילוס סוס על ממור 0וניע ז"ל אמח6ניו.
 עס"ח 1"ג ה:רמנ"ן לעולס סס"ין ו0ני6 ממזרסי'
 ס6יפ וזס ססרדיס סס כחלמור רנותיגו מק5ח כרעחכחנ
 סגל6יס מיגי נס6ר כן ו6ין נמיגו םל6 מין יוליוו גי6%
 נמיגיסס לגיר כי למכפ0 נוורו 6 סגמסנ וגר06חסף
 00ו6 נמעסס גווע ו0גס ויולירו נטנע קרוניסס0ס
 לי"3 מוליו רסוס ע"כ ומעחס ע"כ נו יח6רסו כןועל
 חסמיסן ס6ין וכל מ60 חקסס ר6ל"ג ממור כמומוס

 סן וסוין וע"כ משם זס ומנולין יולרין 6ין סוסועינוק
 כפשטן לסע"ו ונטווח 60 סכ"ג ו6קכ ל%סיסמממוליס

 נס"ו. סגחגחי וגמו סו6 טמ6ס נס0 נ0מס נכ% סוסונס
 ס"מ נעמור סנ"ח קוסיח לייסג סכחנחי מס נ(בם"ק

 טעות ו6מרחי ני ומזרחי סרחנול לעגיןרג"מ
 וכסרר"נ ניטין 1"ל וסר6"ס סירוסלמי מכמ כיריסי6
 ו0רע"נ סר"ס לסי לייסנ ו%ס מחרח לעולס טעוחכחנ
 לעגין ג"מ ר6ס"ג 0ר6סוגיס רכריסס

 סרחנ"
 חמ"מ

 קהן וגד טעיחי סל6 0ר6סוגיס ונרי לחקן סר%לג"ק
 וס"י. וכו'ו0יי

 נונרי לייסנ ע"6 ט"ו נוף סגחנחי מ0 ו(בנם"ק
 מחייסנח ל6 מגוריס וסקוסי6 גנווו וק ל6 וסגסוז"ל סעי וכ"נ מ"6 סי' סמכ"5 קוסיח 1"לסר"ן

 1ל6 מסוס ג"ו סוי מ"מ ומו ממיחס רק ו0וי לס"ו6ף
 י% % כ6ן מג"ק פפמיס 6* 0סלימס נקמח 1ל6מרסכימ.
 05וי8 כחנחי 6גי ססרי מסוגי ונמגס ספית מונחיוי

 מנמר6 חקסס 651 60 6ל6 יחייסנ ל6 סר"ןולועח
 סקפ0 וק לגחונ ווקוקחי גוריס מנמ' 1ל6גחונוח
 כונרי ססירסחי מס לסי 6מגס וגו' וילן מנמ'סמגע
 שמג6ן" 6ין ווק6 תחנחי וט' קיס" מכא 6ין ז"5כד"1
 60 יסנחי 65 6נל נס סעסקחי וילן מנט' סייגוקוסי6
 1ל6 וס6 0רסנ"6 נסס סס 0ג6חי וגן כ%וגוריס
 מייסנ וסס נסע0"מ לעית 5ייגחי וגוהס מנמ'חקס0
 6ח %וק וו6י ונם6 וגוויס מ60 נס ממכאקוסיח
 6ה ונס וגוריס 60 יחייסנ 65 עויק 0ר"ן ונונהג"נ
 ז0. סשוך כחנחיל6

 6מרוגיס סרנס 3": סמדנריס ונשרוגי כח"ס1ב2"ש
 סי' נש"ר ככ"י מכו6רח זו קוסי6 נ6מחסג0

 מ5וי0 ומיחס מדגן וס6 מילח6 לי ולאשי0 ח"לרג"מ
 מסינ ו0יכי מיגס טסי וסכימ מילח6 לך ו6ין יוסנכל
 וסגימ6 וגסי וי"ל טונ6 סכימ 1ל6 מעח6 חלמוו6ל0
 6סכמן ו60 טונ6 סגימ ל6 נמייו סוג6ו למוחמ"מ
 6ש ע05ו מייס ו6ויני ל"מ( מזס~ס ו6ומר טחה סמלךווך
 י6ע"ג 6יסכ6 גמו צ םל נמייו זס סימוח סכימגקג
 פמסגי טעיגי סני נמלי גמס 60 זקן וז0 נמורסצ



הלכא ח"ב התשובאמרומשנה
 חסגיגן 5מ כס דסקו5ין וכיון ג"3( )סגסוריןוכונגי
 גסעס"מ סקסה וככר ע"כ סכיחמ (ה כחיי דמיוךמיחכ
 כג"י. גוגרי רירגים דלמממג"5
 ע"נ ל' ניעין כימ מיורסח גמ' לכ6ורכ יהריאיברא

 סכיחמ למ עסירוח סכיחמ מיחה ע"מ ס"סווף
 ומיחס גממח ומסמע סכיחמ למ נירוח סכיחמ מית0וכן
 ג"מ וים 5"ל וע"כ ג~ו וממרו סמ וקסס סכיחמכוי
 וכן מל0עסיר סכיח יוחר מיח0 עסירוח דלעגין מלונין
 ממריגן נכס"ג גוור מי סמוס נועח וחלוי גוריסלעגין מגי העכו"ס מסיחנייר סכיח יוחר מיחס גמי גירוחלעגין
 חוסכ גורו נסעח מ"מ סכיחמ מיחה ומפי' גולווסוי
 וסכיחמ וכמו ימוח הומ וילממ ימוח וסומ לן גיממוממן
 מקרי מיחכ גור לעגין ולכן 5נכי' סכיחמ הכ"גלגגי'
 מ5מחי וכן כס"נ מפילו לגוור מים ם5 דדעחו כיוןגולו
 דמף זכ כעין חילק ס"נ סי' ח"כ מכרמג"חכחסוי
 דלגגוס ונריס יסגס מ"מ סכיחמ מקרי 5מ כע5סדמיחה
 ופסטמ ליי וסקסס כרסכ"מ וכ"כ סכיחמ מיחסמקרי

 ומ"ס מוקממר מסמע לגמרי סכיחמ ופי' גרמסומילחמ
 רגק חקגו 5מ סכיחמ דלמ דגמ5תמ חקגתמ רכגןעגוד
 ("ן מהרמג"ח לונרי גמי סרמ( נסטס"מ רמיחי סונע"ם
 סג"). יו"ו רע"מ נסגהות עליהס רמ(וכן

 דעח לפי חום ונר ססעלס סג"ל נסעס"מ ימיחיחהנה
 מסוס ונמסס ע"נ פ"ג וף הכוחנ פ'החום'

 ולכן סכיח מיחה כ6סס מקרי נ)יוה מסוכגח פעמיסורוכ
 דמסס דמיחס כיון רעכ סממ0 וכוי קוגס דממרכיכי
 וסגס הכימו. כיו"ד מסרם"מ ו?גליון נוגד חסוכ 5מסכיח
 כגיס גח ססימ כגון 5ילו הרמויי כמסס ווקמ וומיהמ
 מלילו פסקס כסככר מנן ומסוכגח טעממ מיכמומ(
 סכיח מיח0 מטחה נ0 ממריגן 5מ עוו נגיס נחומיגה
 הסע0"מ כחכ וכן קוגס לענין נה סויס ומס0ומים
 גמיחס חייסיגן וגמ ויו?"כ מהמ חקסה ולמ ססלע5מו
 כסכגח דמיגס כיון סכיח למ יוממ ולחו מסוס וע"כלרכגן
 סממכ קוגס דסמומר חמ5מ סיכי יהיי ולפי"( ע"םליו0
 סוי וממילמ סכיח מיחס כס ממריגן ילוס ו?ימרעה
 מיגכ מו (קי:ס ו?ימ רטה סממ? קוגס והמומרגולו
 מילחמ וזו גולד וסוי למיחכ חייסיגן למ 5לדחרמוי'
 סחס וכחנ ("ל מסעס"מ 5'יע וק5ח לפט"ו,וחמי?
 ומסמע כולו חסוכ 5מ רעס סממס וכו' קונס סמומרמנל

 סססקס 5(קגכ ילדס כין הלק ולמ נולד חסוכ 5מדלעולס
 51"ע. 5(ס. רמוי' ומינהמ~וח
 רכמ כמ ד(כ וגרמ0 כחנחי עיינ ט"1 דף ס(ם"ק

 חלי' ממי ועכ"ס מוגן מיגו סעיר וכ"נ וכוילססמיעגו
 וכריו. ינמר 0לכה מין מו הגכה מי נ(?(ס

 לומר סנרמ גרמה סי' דלכמורה נם"ד ניסכוונתי
 למיחס חייסיגן מי חלוי מחלקוחס וטיקרוממחר

 דפסיטמ י"5 למיחס וחייסיגן ום"5 עחכמיס 5ממו
 מני0 כיח סנח מסוס כולווח ל0 גוחגין גחגרסהסמס
 יכיי 5מ 0נ0מכ חמוח ומס למיחה וחייסיגןממחר

 ולמ לחגגי' מ3ל סולדוח גוחגין ולכן מניס ניח ס3ח05
 מססר ומ"כ מניס ניח סנח לכ מיח ומ"כ למיחסמיים
 כומ ל0 וגוחגין מה ועיקר 0ולדוח ל0 יחן ולמדם"ל
 דל6 05 ים ככר לחגגי' ו0כ6 מגיס גיח סנחמסוס
 חיימ כר ?וגמ רכ ופסק כיון ימעתס למיחסחייסיגן
 סו"מ למיחה חייסיגן ולמ כחגגי' ס5כה סמומלממר
 3ש? חגגי' דמווס רכמ קמ"5 כגחגרסס גס פגיגדחגגי'
 למיחס. חייסיגן ולמ כחג:י' סמומל ופסקמף
 וסמ ו("ל כקסס הרסנ"מ ו0גס לונר טעסךי"ל

 5י חמיס למיח? חיים למ לחגגי' כם5ממדממריגן
 ומיך כ5ה הקרן וגמ5מ סחמוח נסמס עסוי' מיגסוכי

 למ קממר והכי וי"5 למיחס חייסיגן ולמ לומרמפסר
 נחיי' ג"כ נע5ס סימוח ועוו ל0 קווס סחמוחחיים
 סכמחי וכו' 5ן מיכפח 5מ נעלס נחיי הימ מח?ומילו
 למיח0 חיים חג:י0 גס דכממח וסגרמס כסמוך ססדכריו
 נע5ה וסימוח 5כ קווס סחמוח מי5י לחרי חיים ולמרק
 מפי' 5ס וחייסיגן סחמוח מפסר לע5מס נסמס מיחחמנ5

 סמס חגגיס ומווס טעממ דסייגו י"ל ומעת0 נ"כ5מגגיכ
 מגיס ניח סנח מסוס גוטלחן לולדוח ומיחיגתנרסס
 מיחה רק 5יכמ וסכי למיחס מייסיגן ו5מ ממרינןולמ
 חגגיכ נס וככס"ג דגחגרסה כיון סנסמכ סייגודחד
 וממר מע"ג רכמ ממר ספיר מחי 431ה דחייסיגןמודכ
 למיח? מייסי:ן ולמ כחגגיס סלכ0 סמומל ממר סוגמרכ
 מסוס חייסיגן ולמ כומ דסחס מודס נגחגרסהמ"מ
 חייס ט5מ? כהמס למיחח מכ5 חיים למ מילחמדחרי
51"ע.

 ר"ע וממר נ0מ המפרסיס וסגס ממרתי יייםדבנררר
 למ ססח6 טו וכי חכמיס ונרי גווליסכמס

 נמיס ליוו מטסס נמ ס5מ טו ונרי0ס גוולים כמהיוע
 וסיעכד מסר סקכ"כ סהרי כויגחו יפי' סוף 5סססמין
 למ-) כירום5מי סממרו וכמו יסרמל חכמי כידהטגע
 %ס סמין סמיס ("ל חכמיגו יססיקו ל1 וכגס עלינומר
 ויכיי 5סס סטכע יסעכד דסקכ"ס גמ5מ חגסמ מסחוסוף
 ע"פ למוח מוכרח סוף 5סס סמין כמיס סגסל מיכל
 חג"ק "דן 5(? וסימן ליגסמ מוחרח ומסחי ח"5פסק
 ממרו ס?רי חכמיס דכרי גדוליס כמס סממר ו(סגפ"ם"
 מ0ס דיסמרו ע"כ ומ"כ חגסמ למ סוף לסס סמיןמיס
 למעט כ"פ ויהי' חגסמ ולמ החכמיס פסק לפינחייס
 כמכ ממר ולכן מ?ס מחו 0י' וסומ כחייס 5ססמרמהס
 יכול 5מ 0טכע דרך סע"פ מף חכמיס וכריגדוליס
 כ5כס סמומ5 5ממר מע"ס רכמ סממר ו(ס ויייללחיוח.
 ד5מ חמוח 5מ וומי כחגגיס ו0לכה כיון ומ"ככחגגי'
 מיכמ מי ומס"ס להו גמסר דהטגע למיח0מייסיגן
 ע5 מסינין ומין מני0, ניח סנח מסוס גוטלחן"די
 .סדרום

 בתודה הפתיחה מעין ואסיים למילין קנצי אתןומעתה
 שבתב ובפרט דברי עלי הבדולח עיבו שימת עלרבה
 ז"ל הרששונים בשון בדברי וילסוד יוךץ עוד ששרשהבשג



הלכות ח"ב התשבותמדרמשגה
 ללמוד עמלי מכל חלקי הה לכך כדאי שאיני ואףובפידושי
 חילים ולהרבות ביה הבורא יחנני אשד הימים נלו4מד
 המיטת אשד בעונ"ה הללו ובצתות בזמנים ובפדסלתודה
 חרחן ה8קדות מיני לכל שקודים ז1 במדינה ובפרטטתרבתה

 דשופר" קדתא שופרא האי על גדזל בצעד שדתיםואנו
 שבידי מה כל אעשה ובודאי ירחם השם רשע בידשנמסדה
 ח" בזה הדד"ג שבקשני כמו כלל התרשלות בליבס-ד
 בשם האנחט בפוסים השלה בדכב אלה בעזדתינו יהי'הסוב
 עבוד יום יום נפשם שמופדים הגיבודים לעזדת נלךד'

 ותעבוד עמים יקהת ולו שלה יבא כי עד ציון אמנוקדושת
 במלכות עולם לתקן נפלי בד בביאת הארץ מן זדוןממשלת

 בב"א.ש-י
 מה כהדד"ג מאת הערות עוד לקבל אשמחומחוד
 מעתה עולם אהבת אוהבו כ"ד יבין מי שגיאות כיששגיתי

 הנני אומד הוא מה וביציאתו ומוקידו המכבדו עולםועד
 שלום. בדיתי את לונותן

 הק8ןםנש81
 הי"ד. רא"ז הקדוש לאאמו*רבן

 מםסימן
 תובב"א ידושלים פעה"ק התש"ח אלול ח' יוםב"ה

 ירחם. ה' סהדתה ועל קדושתהעל
 דאש על והמשכה בדביה ובדכה שלום ציוןמהדדי

 הקפן ר"ם כש"ת ובה הנעלה הרה*ג המופלג ידידיכבוד
 אושד עכאש"ל כאן שנו גדולות הלכות משגה מח"סשיחי'
ועושד.

 נ6 וכזמגו נמועדו קנלחי ספרו 6חאחדשה"ם
 6ך כולל, נ6יסור ל1 גכסינ חיכףומפ5חי

 לי וסודיע נריג5וויינ דוד ר' ס6כרך גכיחי כ6כסזדמגוח
 טד טטי מגעחי וע"כ לכ6ן כנווו יכו6 כימיססנקרכ
 ומרונ נ6 ל6 ולכסוף 6ידמי 60ידמי ומכיון עחוינ6

 ערנ טכסיו וכפרט טגיגיס נכמס יוס ככל לכ0ינטרדוח
 6ח כיוס לידי ונ6ח וגזכרחי כנעל"ט ככניעיחסגח
 כתינס ונס ס"ג כטד חווס ל1 לכחוכ ו6מרחיסספר
 טנ6. ו6מירסוממימכ

 סנווד6י 6' נ6וח מכחנו גוף על נק5וס 6זציינתי
 לכ' שררתי 0עיקר 5ייגחי ניוו סעחקסיסגס

 גמ65 מכ0טמ"ק וספסיטות 0לו 0סספק לסזכירסכי"ל
 סירוסלמי ככי6 כ( כ6ומ סס. כפ"ת כור כתונכנר
 50ייגחי גזכרחי נונריו נעיוגי נ. ג. גד0, וירו30מייכמות
 כ' פ' ננ"ר לעיין 0מ5יין 0ס ננכורות עיגיס סיפסעל

 פ"6 וגדס פ"ד ינמומ מירוסלמי ל5יין 0כמוסמווע
 כנק ככ"ט ג"כ 0תפס 0ס סק"ע כפירו0 כעמודייקמי
 ו0ו"ל נכלל סוס גס סמוכמ גכוגיס ווכריוממורת6
 ינמומ לירו0למי 0מ5יעיס ותו"ד, נ"ל 0ס כסוגסנמתגת

 ת"ק ד"0 6' כ"6 נטרחח נמוס' נטיקר וו6סוגוס
 וק5רמי.נסו"ד
 לעיין וק 5ייגמי למיתס מייסיגן 6י לעגין ינריובסוה

 מקגש6 סי' 16"מ נט"ז 6ז( ויומ6)מעגייג6
 ססמייגו 4צגין מקר6ק6 יוסף מוכ"ר נסס י"זס"ק

 0ס וממס"ס נמג"6 מקס"מ נס' 5עיין מ5יקונממכ"ס
 60 מרונס ד4גק מסוני6 4מין י0 61"ג סמ"5 6מומזגיר
 סמסכיר מס וע5 עמיק. מל6 עתיק וסעגין לכ"עמייסיגן
 0ס ס6מרו מס לדטמי סי"ל 5ייגמי דרוס דרך נסוףככודו
 מם טפ"י וכו' נווליס כמס קכ"6 ניכמומ ור"נר"ע
 נ0נת סמ6מר על ז5וקלס"כ מווילג6 סנ6ון רניגו60מר
 מקיר0 0וס כגי מכמיס לוכרי 0מ6ננין דסייגו י"נדף

 ולכן יווטיס וכונריס ע"ס גזרו מכ מכ מסוסוטעמיס
 גתיגת וניי כאשס 60מרו ד"מ כ"נ כן לפר0 יס סכ6נס
 0כן מעסס 5יויגו כ6ת סכ6 ססרי 6סורכ ס6סמוטעס
 נלי מכמיס ונרי נווליס מ"מ למימס סרוכן ו6ףסו6
 ומיעוט סגי5ולו סרו6ין סו6 ונ6ממ וגימוק טעססוס
 כסחירמ ו6כמ"ל נככורומ סמוס' סכמכו כמו סו6סמ5וי
 וק5רתי. וכר6"ס כמוס'וכרי
 כ. ג. סו65ומ נעגין רי"ד לסמוס' 50יין מס עלנ(

 וני6וריס סערומ עס 06ר נכ"ג כעמסר6ימי
 מ65 סל6 סכס"ג על ססעיר ז"ל טרויכ מסר"0לכנ6ון
 ו6ף סו65כ סנעל 0יעול כפו0קיס סר6סוגיס נקל6י
 לכו5י6 מכ"ס לספסידס ג6מן 06 גמלקו סמוס'5עגין
 ז"נ רי"ד סמוס' ליס דמסייט ומגי6 51"ט,מיגכ
 ירו0ליס פס נ. ג. גוסנין 6ין 6גו ט"6 ג' בנדףג(

 סממן 56ל לממוס סרנכ גוסגין כקוו0עיר
 סממן. נסניל מיומומ סורכ ככמוכומ כל גופסווכן
 לירו0למי ע"6 ק' נדף סמ5יין נמס ונריו לבארו(

 0ס גש6 סל6 6ומדג6 נויגי פ"זמרומומ
 מסחמ6 ו6מריגן מרג"מ סי' ומ6ור"מ לזס רמיזס רמז0וס
 60גי דכמ5וכ 6ומוגומ ל60ר ר6יס 6ין וכו' ל1גמגו

 ס' סי' מ"כ לרוכ"ז 50יין מס סו6, ומוכמו6ומדג6
 ונוד6י ס' סי' 0ס נכלל גמ65 ל6 כר06ק ופוסכמ"נ
 6כע"ז מלק 6למגן י5מק ננ6ר ועיין נונריו ט"סיס

 נכלליס סמפורסס ממו סוי כס' ועיין 6ומדג6 נויגיסרנס
 כפ6ת סגימ ידיו סוסיף ועוד 0פ"ז נס' 6ומוג66ומ
 וסס ק"ז 6ומ 6ומדג6 ונערך 6' 6ות כלליסכסוס
 וסרנס לירוסלמיחח מקוס "כר6חח 4יק מוסיףנסו"ו
 וק"ל.6מרוגיס

 0ל6 כ6מרוגיס על סססינ נמס ט"6 ם"1 בדהכ(
 גז0ר ל6 ג"כ. רי"ו, ככמוס'כרני0ו

 651 ס6מרוגיס נימיס גדפסו 46 רי"ד 0מוס'כלסוגו
 שם עלס ממוס מרנר"6 ל16 וגס כלל כימיכס 6ורר6ו
 0ס סלמ"מ 6מ ככודו כני6 ל6 ומדוע רי"ו מוס'0כו6
 50 זו כמקירכ סרכס 0ס6ריך י' וין נפ"ו 0סומל"מ
 ז"נ סמ3"מ 6ומו סני6 0ל6 ופל6 ומסר6ג"מסכגכ"ג



הלכהז ח"ב התשובותמדומ2שנהמת
 סמ0ך 6ין נ. ג. וכו' ומזם ד"כ קע"ח 6וח שםו(

 סני6 65 וכז סנ6"0 עס סכ"י 0ל5ס5סון
 ם6רכתי ו6גי ס"ז כדף 0ס 6יחן מ5פס סנ6ק סנ'דכרי
 וגדפסם %"5 דטטרי6ט 5סרס"נ כח0ונס 0גיס כרנסש?

 65ורו 5ספי5ו זכיחי 65 0עדיין כגו% מגחסנחינורי
 נעיר נכח"י נ6ריכוח וח0ונחי כג"ל 0לי ספרת%0

 וכחני וסוגו ורכו0ו ספריו 6ו5ר כ5 0נ0רפו ר"5סעחיקס
 6561 ירחס. ס' חקפ"5 ו65 ר"5 ג5יונות 56פיססרכס

 0ימי' כנודו ענור 5טמ"ט ו6חפ55 0מי6 מןכרממנוח
 עוקרי סזם סי0ר56י סגשח מן ויו5י6גו י0ר56ונכ55
 ספו0עי נ6רן כע5וכס חורחו ע5 ס' ויחוס נ"מסחורכ
 וי0ועס נ6ו5ם 0גח ננ"6 5וקנו מ0ימ ויט6שר56
ס5עיר.

 ותעצר ויפלל פיבתס ויעפידויקם
 החרדית עה"ק פה רשב"ד  עפשושייןפבחפ

 נטימן
 התשי"ט. ד' ליום שרבשה

 שתים ממשלת והמשל העוז שהו הגדול הנשרשל
 שהרן של מתלמידיו וחסיד גשוו פ"ה ראיבנים רבתוי"ש

 וידידי ד' יריר יושב שגכי עם בתוך ולתהלה לשםהמפורסם
 החרדית עדה רשב"ד שליט"ש עפהששיין פבחפ מוה"רכג"ת
 תובב"ש. ירושליםבעה"ק

 ס6ימור ע5 ס5ימס 6נק0 מכחני נפחימחע"ס ו6סנח רנס נ6סנס ו%0ס מייס נרכס מנו6 יירשחרי
 וכ"0 סטרדוח רוכ מממח וססינוח סגס עד ס0נחיס65
 גדריס מס' ע5 ספרי כסו65ח נס"ד עוסק 60גיעכ0יו
 סקמ5 טרדוח ועוד ח"כ 0ו"ח 5רנוח ונס נס"נ ע5ונזיר
 5ס60ר ר5יחי ד65 כיון 536 סדנר ממגי ונ0חכמווצד
 סגונע רק ממ0 ק5ריס נדכריס רק כעח 6נו6נע"פ
 5כסדר"נ כר6וי דנריס 6סדר עוד לתכס 06 ו6י"ם5גציגינו
 סקדו0יס. נדנריוו06חססע
 סערוח כמס שד כחנ כח0י"מ 5%6 ממי סיקרובב!כוזננו

 כחכ ונחוכס 5מ6ד עד נעיני סחקרוחמ0ונוח
 5ירו50מי ע"6 קי נדף %0יין נכמ: דנריו 5נ6ר ח"5 ד(ס"ק

 רמ( 0וס 0ס גמ65 650 6ומדנ6 נדיגי פ"נחרומוח
 פ"3 סג"5 5ירו50מי נס"ד נזם טוגחי ע"ג 5זסורמיש
 חרומם זו ר.רי ו6מר מכור 6ח כחורס חניק חמן ח"5לשכ
 ס0פיכס מן 50וס ס0נר מן 50וס נ0שס 0חע5ם מגחע5
 6"ר סטומ6ם מן 6ף 6מר ר"0 כטומ6ס נק ל66נל
 6מר מחגיח6 לי6 יוס טטלי נטומ6ח מניג6 נןיוסי
 יסוום וכו' סניחוח נין מ5ויין יוס טכו5י 0כן 6י65רכי
 חורס דנרי ע5 5ענור זם 50 דעחו ע5חס 65 6ומרנרכי

 מפנ"מ ופיי ע"נ נדו% לחרופם מע0ר חרומחלסקדיס
 חימ6 ד65 דמסיק סו6 עעמ6 6ומר. נרני יסודםמס
 סחרומח 4:פרי0 נדעחו סיס סמ6 מיי0יגן 665מ6י

 ד65 מינו ג6ן 0ייך ל6 6"כ נדולס 5חרופם מקודסמעסר
 לגני נס כחקייס ל6 נדולם חרומם 5גני כחנ6ינחקייס
 ו%וך סס כעדמיס חרו"מ עכסיו דם6 ופששרוחחרוכצח
  ועחו ע5 ע5חס 65  0טו6י מפני מייסינן 65 ולס6ק6מר
 וחרומח מעסר למקדיס ממרי לחורם דעח על 5עכור זםסל

 "מן כדחגן סו6 חססס 653 עונר נלו5ס להרומםמססר
 דס6 וסנר6ם ע"כ. ח6מר 65 ודמעך מ65חך 0ג6מרנפ"נ
 6ומדין 6נו וד6י דכס"נ 6ומדנ6 כשי 6ומר גרכידיסודם
 סיחס ו5זם ד"ח ל 5ענור דעחו ע5חס ד65 %0םדעחו
 נס"ד.טתחי
 מגס ס' סי' מ"נ נרונ"ז מ65 סל6 כ"נ כחנ 0סעוך

 560ם 0ס 6יח6 ס' סי' 50י סרונ"זנ0ו"ח
 0ימחיגו מונוח סנע5י עס וסחנס מונוח ע5יו סי0גר6ונן

 0ירוימ ממס וכן כך 5סס יחן םזמן ו6מר פ5וני זנק עד15
 0מ6 מו00ין וכע"פ סיס 5מדינח 55כח רו5ס סזמןונחוך
 רנינו וז"5 סדנר טונ סדין מ0ורח %נים 5קונסוסדייגיס נעיני נר6ס ס6ס ז"5 ר"ח דעח 0ס וסכי6 מזרס יכו656

 נ"ד ורו6יס עדיין זמנו סניע 650 מונ 0טר ז"5ירומס
 0מ6 סמ%ם ומחייר6 55כח רתס 16 ממוגו מג0%ס5וס
 סדנריס ו%6 וכו' סממק 5עככ נ"ד יכו5יס מונחויפסיד
 לחונע ספסד נדנר י0 06 סדייגיס סיני נר6וחח%ייס
 וסייס דנריו ע"כ עו0קו מיד ע0וק 5ס5י5 סעגין 5פיוסכ5

 סדייגיס נר6וח חשי 0סכ5 סכ5כ 56 חוזר וסכ5סרדכ"ז
 מסר 50י סרדנ"ז ונ0ו"ח ע"כ. 5סמיס 5כו 0יס6ונ5כד
 0כדפוס ו6פ0ר כו6 דפוס מ6יזם ידעחי 65 "כןס0ער
 י"6 ס"ק ככגס"ג ט"ו סי' נמו"מ ועיין כח"6 יהי'6מר

 0ס. סרדנ"ז דנרי נ"כ0כנל
 ס5מ"מ 6ח פ"ו נדף סנ6חי 65 מדוע כ"נ כחנננטק"ה(

 כמקירח סרכס 0ס6ריך יו"ד דין נפ"וומ5"מ
 נע5מי 5י 5ייגחי כן כי 5י חיחי וממר6ג"מ.ככגס"נ
 עס 5סו5י6ו 6י"ס נדעחי 06ר סספר ע5 50ינסנסוח
 סוספוח.עוד

 וט' ומ,ם ד"ם קע"מ 6וח 0ס ומ"0 חל כחנסק"ת
 0נע סנ6ר עם נ"י 50 %פק ממ0ך 6יןנ"נ

 ו6ני ס"ז נדף 0ס 6יחן %פם מנ' דכרי סני6 65וככודו
 ע"ג נח0ונס 0ניס מרנס זםם6רכחי
 ציחי "6 נידי ע5חס "6 5י0נס סרנס טרמחי זויהשגה

 וסנ6ר ומכ"י פ0וט ד5עג"ו נס טונחו5סנין
 כ"נ דס"5 0גר6ס . גמו 6511 ניגסו ממח6 נמד06נע

 ום6 רג"6 סי' יו"ד מנ"י ח"5 5סוגוח נז %ןו6עתיק
 לסמיוח 65סם קווס ס6י0 י"נ דף סוריוח נסוףדחגן
 ו5מולי6ם לכסוחס 65י0 קודמח ום06ס 6נידסו5ס0ינ
 עונעיס מס 06 %לי5ס סייגו ד%מיוח ל"5 ס0ני,מניח
 דינס 656 סו6 5ר.מיוח נכ% 165 65כי5ס 6נ5 וכיו65נגהר
 סו6 טכמצ6 דמד ל6כי5ם ום"כ כסוח וחג6 סכסוחכדין

 ע"כ.גד6מרינן
 לסמיוח ל6סם קודס ם6י0 י"נ דף סוריוח 0נע מכ6רוז"ל

 יהוס ח"ל כ06ם מ5י6ח 3פ' 6מרינן דס6חימם



שהלכה ח"ב התשבהמררמשנה
 ו6מ*כ כיחופס 6מ מפרכסיס לממ*עס סנ6ויחהב
 ס6פס %ק 5מ(ור ורט מס6ים סשני סימוס 6ממפלגסיס
 כסוח גק מצן גין סתע דפרכמס ומממע 5שיותס
 656 6כי5ס פירוסו 6ין 5:מעת ח:6י 4מר %חךוט'
 קודמה וס%ס קמגי וסממנס ככסוח כדין 6כי5ס ם5וינם
 וס6 כד6מריגן סו6 טעע6 דמד 65כי5כ וס"ס5גשח
 06 ממ5ס 5%י% סייע לסמיוח %5שם קודס ס6יםדקמגי
 6מ מפקמין סגיסס ע5 נ5 גפל 06 16 גגסו עוגעיססס
 ג(יר סחוס' פירסו ממם וכס"ג ס6ים מע5 ממי%כנ5
 עי~ע. כ"נפ'

 ולסמיוח סג"י כ5מק ממם כחג סגע דס63רודשטטשה
 מ%י חף %סמיוח %כילס 6כי5ס פירוש6ין

 ככי ס"5 וחרווייסו סכסוח כדין 6כילס ם5 וריגסגיגסו
 סו6 עעמ6 דמד 65כ%ס ס"ס 5כסומ קודמה ד%סוכית
 רג"6 סי' יו"ד 5כם"ך ר6"הי %ן ("5 סג"י 5סת ממםוזס
 מסגס נספרי 56יו ורכתחי גס"ד כדנרי 5סדי6 י"6ס"ק
 5ם516 סג6ו סם"ך וז"5 קע"מ גסי' לכמוגוחכ5כוח
 65מס קודס ס6ים סוריומ גסוף דמגן וס6 וט'מזון

 כ6ן עו וט' לס%5ס סיינו ד5סמיומ 5"5 וט'5סמיומ
 סם"ך 5סון כ"כ דף סגע ג6ר גססר כמג וכך סג"ילסק
 וזס סג"י כ5סון כמג דסג6'ם ("5 כם"ך סכמג וסרי("נ
 ונס ימד גמסכיס וג6'ם דסג"י גסהס"י מכמגמיכמו
 656 סו6 כדגריסס כ"נ ע5יו ס5יין 6ימן סמ%סס5מת
 וסם"ך סג"י דגרי נס סמ%"6 סגי6 ם65 ק5מס5"ע
 גס"ד. סס מגו6ריס סר6סוגיס דגרי 5סעג"דעכ"פ

 ס6ימור ע5 ס5ימס גגקסח ספחימס מעין 6סייסובשעתה
 6סר 5כ"נ מ6ד מודס ו6גי פ%%י מהעעוע5

 זס כי ד' מגגי 56ר גספרי שמין סיקר מזמגו מעטלקמ
 ועד מעמס דחחנצ5 מי5ח6 ו6ימ6 וי*ר עמלי מכ5מ5קי
ש5ס.

 עולם חצד מעתה עולם אהבת שחען נפשו ידידדברי
 בביאת סובות בשודות ויבשרע שליהו זה פנחס שיבאעד
 לכן שמר הוש מה וביציאהו עמים יקהת ולו נפייבר
 ונפש. נששו כאצת שיום בריתי שת לו עתו הנני לוששד

 הקטוטצשוח
 הי"ד. רש"ז הקדוש לששמר"רבו

 נאנמיבשן
 נ"י. ברוקלין תשי"ח לשוסד י"ד עש"קב"ה
 בבוד ה,בורו4 מפי השופר לשמוע יזכה הספירו4בימי

 זקן וסנדל מעוז הגדול הבשת הרב וידידי, עליווידיד
 טעלהשקין מהשר"נ כש"ת וכף תורה של בשדיהיושב

שליסהש
 סורוחיו 6ח קג5חי עו5ס 61כגח נ6ס"יאחרשה"ם

 מן וחסו6וח מסס גסגחי ומ6ודסגעימחה
 מך 6ני סיודע ו6ף 5י סכחג סחמזקוח דגרי ע5 5מרמן

 וד6י טתחו מ"מ גשג"ס גחורס ידיעחי ומיכמעפדגי
 4 ~קמ כח"ס 6סר לר6וח סממחי מ6וד ומסר5וי'.
 נצךפי6 6פי' 5סןין כ:ערדוח רוכ כ6מנע פג6ימעע
 סמ*ס 5סנ6ון מכקסחי מס 5חרן גירו וע5ס גס"דכוםפרי
 י"ד. חסוגס נס5סי("5

 מידוסי 5מדס דעחי על עמרי מיוס כי 5יכחג גחןואמת
 ו5מדס לסקיעח ר5יחי 65 מעו5ס גס"דחורס

 וכנע ("5 סר6סוגיס רגוחיגו דגרי 5ייסג 06 כיקוסיוח
 6% 5ייסג ס% מנמחי סכ5 גס"ו גמפרי סמעייןסיר6ס
 דגרי 5פרס סחמ5חי 6סר נשרי סי' זס וטגעילסחור
 סמ5וח 5ספר גסקדמחו רמג"ן ועיין (י"ע כס"נרגיגו
 6מנס מגעת, כסס יד סידי סיכן עד געקגוחיו ס5כחיוג"ס
 כחיג ממפע חמם 65 מ"מ דודיס דגרי ע5י ס6סוגיס6ף

 נצךסי 46 סמ"ס דגרי ולפע"ד מנ5 5י 6כוגסוס6מת
 סס.סגגס
 6מר גנצ(וס ועסיויס 6מד גמקוס עגייס מורס דגריודץ2ה

 גמסוגמי סס עיין 65 ססג6י מסרון ממממוכהרר"נ
 גדגרי גס"ד סס6רכמי מס סס לעיין נ6 ו' סינקס6מרמ
 סקדוסיס דגריו 5ייסג סגדמקמי סרומק מן וכמססמ"ס
 סייע"6 מיג(גערנ מסרי"( כנ6ק ונס גירי ע5מסון6
 מדיי" שד וסוסיף עמי ססכיס דנרי כל 6מ רו6ו6מרי

 עוס. סי גסימן דכריו סכ6מי ("5 סמ"ס רכיגו ט55סקסומ
 מרופס מ65 כסדר"נ כי סמממי י6סוגסובהשקשה

 65מר 6מנס כדין קוסימי 5ייסג5ממימי
 כמ": סגס סיממי ו6פרס עומומ גמקומכ קוסיימיסעיק
 דג6מת כמג הגפ65יס דגריו .גקי5ור סכיגומי 6סר5פי
 וסי6 וכס"ך סד"מ 6רכרי סוככיס סמ"ס רכריקוטכ
 סו6 סמ"ס רכרי יסוד כ5 דסרי 5דכריו ר6י'כגומגמ
 ו6ין גמזקמן סדגריס 5כן מומין 6ין דרוכ6 דרוכ6כיון
 6ין ררוג6 דרוג6 כיון סו6 כ6ן וכן יממה סמ56חוס
 כסיגו6 סד"מ דטמ 5פי ו6דרכס המרומס ט5סו56ין
 65 ג6כ5ס ככר סעיכצ: כי 5כ"ד ויודע גדרו ע55יס56
 מכית ל6כו5 רס6י וס6וכ5 נרוגס כמצ(כ 5כמירויר5ו

 6ירע 06 כן 6מגס 15 מסייעין וסמ(קס דרוכ6סרוכ6
 מי 6ג5 5מפרע עג5 סגס6ר סי' סמיר וסמכססגס56
 ריגיגומי כן 6כ5 כסימר סו6 כי עכירס כידו 6יןס6כ5
 ג6וגו. ככוד דגרימחוך

 6ף ע5יו גס56 06 דכ6ממ סוכר דכ"מ 5פי"(רדץמשאה
 מ"מ 5מפרע טגל וגעסס 5ס516 6יןסלכממ5כ

 6פי' וזס 6כ5 דגהיחר כיון ס6כ5 מס ע5 עכירכ כידו6ין
 מסייעין ומזקס דרוכ6 רוג6 מכמ ("5 וסס"ך כד"מ5דעח
 5ע6י ד6"כ רגריו 5סגק ציחי 651 ס6כי5ס גסעח15

 ממגו 65וכ5 6יסור 6ין 06 5מפרע טכ5 דגעסס6מרו
 כגר 06 6ג5 1("5 סד"מ כחג גסדי6 רסרי ועודכגר
 6כ5 כגר "ד6"כ ע5י' 5ם%6 6פסר 6י ג:עיססנ6כ5
 6כ5 דכגר מסורס דכחג סרי עכ"5ז ג"5 עכ55מסרע
 ו6ע"נ סכחג סס"ך דגרי מסורסין ויוחר טגנ5מפרע
 ס6סורכ מ6: 5מפרע 6כ5 ע)י' יס6ל כס65 גמידססח6



הלכות ח"ב התשבותמדורמשנהשן
 6ג5 מרי גרוג גט5כ סוסקיס ו5כרנכ כית מ"מ5דיס
 הם"ך רגיגו מי5ל גרור * כרי ע"כ. 5כ"פ 6סור.טג5

 דסייגו סק5 ג6יסור גחר ו5כן ם6כ5 6מ? 6יסור6ו6יכ6
 האצ53 החמור ג6יסור רלס 651 גרו3 מגט5הכח5ה
 ו3רי נס מג"מ 6"כ כ6וכ5 ע5 6יסור6 51"5 גימ6ו6י

 ונ"כ עג5 6ג5 כרי ם56 ד6י סכחג מפורסיס כסכמו"י
 ועו3ר ו6ומרין עוגיס כ6חו כו5ס פכ"פ ע"כגמימכ
 6ינו6 ים6נ % ום5כן 5פפרע ג6כי5כ ם56 06סגירכ
 5כמח5ס 6סי5ו 5פפרע ים56 65 6מ6י הור"ג מיטמו5פי
 651 5מפרע ע3ירה פ3ר 65 מם56 65חר ו6סי5וכיון
 גכך. ומה וים56 ים56 6ור3כ 6"כ 6יסור66כ5
 גמי סח"ם ו5ועמ כ"נ מוגרי 5כ6ורה מגר6ה מהנם

 מכרי 5י 6ומר כן 65 5גי המרומכ ע5 5ם6%6ין
 המרומכ על וגמחרט וכו' גטח 6גי ו6ומר וז"ל כמ3הח"ם
 וגכ6ורכ וכו' 5ט53ו הכרי והור כמרומה ע5ומיממ5
 גר6כ וגכ6 5ם516 15 ומומר מממע ומיממ5 ומ"םנר6ה
 וי"נ ום"ך. 6ו"מוחו5ק

 מוגרי ר6יס 5ס3י6 גמחמגחי פ% מחגוגןןביןטב'
 גמי ס"כ גדריס כר"ן כני6ו ז"לכלמג"6

 6ומן 5יטול 6חריס יט5יס %מו ע5 סירומ כג6חם6סר
 וכקסכ גדרו על 5ם516 מיכול 6ע"פ לעכג יכול ו6יגוגע"כ

 גיחום 65 5מם גע"ג כככגיס יט6 6יך 61"חכוטג"6
 וכמפויין ד6ף וכגר6כ וכו' מדידיכ ומחכצי מיחמילדלמ6
 מסממי5 65חר מ"מ גכיחר 6ג%כו גדרו על ם6ל84

 גמכ למסרע 6יסור6 ככגי ועגדי מוידיכ דקמחכגי06וינן
 ויעסו ויממל ילך דילמ6 חיימיק 65 ו6ס"כ גע"גדנעלוכו
 5ענ"ד וזם 65ח"כ 6יסור יכ" וג6מח 6ף לפירע6יסור6
 פגד כם56כ ד65חר וכם"ך כד"מ 5וגרי גרורכר6יכ
 6כ. חיימינן דל6 רק למפרע6יסור6
 6יסור6 ד5פנין 6ור3ס 5ומר ג)סע"ו כעת סגום6ולמממר

 ועגר והם"ך כו"מ 5ועח מווה ז"5כח"ם
 ול6 5מפרפ ט53 6וכ5 וכוי כמרומכ ע5 ם56 6י6יסור6
 וחיימינן 5ים56 15 ד6ין 6מרו וכס גה6 656 ע5ייהוס5ינ
 מילי ומרי 5זה חיים 65 ז"5 וומח"ם 5מפרע טג5ו6כיל
 5מפרע, 66יסור6 ע3ר פ5ייכו ם56 6י ו63ממ 6ףניגסו

 הכרי וכדר ח"5 ז"ל כח"ס מכחג ממם כןודקדקחי
 6כ6 מג6מח סרי טג5יס ם6כ)ו גמה )חום 6ין5ט3)ו
 5מי5מ6 5חום לריכין סיו ו65 מדסייס וגס 5יכ קריטג5יס
 וווק6 וסגר6ה 5מסרפ טג5 ויעמה מים56 כייגו פייחומ6
 מם56 65חר ג6ממ 6ג5 חוח6 5מי5מ6 5חום 5י' הי'ל6

 כו6 וג6יסור טג5 המייגו עכמיו חומ6 מילח6 כ6ן6יכ6
 3חו6 6ג6 3ס6 וכם"ך 6רמ"6 ס5יג ד65 י"5ומעמכ
 6סור ום"ך ו5רמ"6 5ם516 מוחר ד5דשתו דס5יגכו6
 5כמח5כ.לם%6

 הח"ס ם6מר ומכ נמי י"5 לככי ו6חיח וסמח6איברא
 לימם5 דמוחר טתמו 6ין החרומם ע5ומיחמ5

 5כרמ"6 נמי דמווכ ו6סמר 5מסרע ט53 מיהייגכס"נ
 דמיחמ5 דכחג וה6 לכחח5כ לם516 6ין דכס"גום"ך
 גם6לם י6יח6 כית חרומם דין 6עיקר טתחו כחרומםעל

  ריענחו 6ף י%כ 06 עכ"פ עלכ מם6ל 6אוממי65
 56יג6 6סילו וגרייהו 6%וקמי 5וחוק 6סמר 61"כ6יסור

 סווחק מן כמה יועמי המנכ ווו"ק ז"5 וסם"ךוכרמ"6
 סו6 ם5ספ"ו 6ף ומילמ6 5ח3ו3י רק כמ3מי 651 כ6ןים

 5ג 15 מים ומי 6יכ6 סורמ6 ה55ה מ"מ מ6ו.דחהן
 הממיס. מן כפוג מכרו ו3וו6י קרו3 גיומר יפרםרחג

 5יי מק5ה ד56"ג הח"ם גונוי כן 5"5 יפ"כאיברא
 ס"ט 31"ק ע"3 5"1 פירו3ין נגמ' ו6מרוה6

 גכמם ועוד מ"6 י"ד וחו5ין כ"נ וסוככ ס"זודמ6י
 5וגין מגי 6ומר ככומיס מנין יין ה5וקח נם"םמקומומ
 ר6מון מפמר פמרס מרומה הן הרי 5כפרים עמיום6גי
 יכודכ ר3י ר"מ ו3רי מיו ומומה ומיח5 מגי מפמרממעה
 6מרו טעמ6 כוקמגי כמס 6וסרין ממעון ור3י יוסיור3י
 תמ65 הגוו י3קע ממ6 מווכ 6מה 6י כ6יר 5רגי15

 וכו'. 5מסרע טג5יסמותכ
 מ"כ ז"5 הר6מוגיס כ6ריכו כנר ססוני6 נעיקיזקנה

 ור"מ עכ"פ כם"ו 5סי %מוו נר6כ עכ"פ5ויון
 דחיימי ור"י ור"ם ר"י וכן כגוו יגקע ממ6 כ% חיים65

 הי' הגוו 3קיעח מטפס )6 ו6ס גר6ה סגוו5גקיעמ
 6מריגן 6י ועכ"ס הטג5יס 651כו5 כיין 5מחומ 15מוחר
 דפ5יג ר"מ ונס 6ר"מ סליני כוי 651 גרירכדכוי
 5יכ6 וד6י 536 כגוד גקיפח ממוס חיים ד65 ממוסרק

 5דידכו וכגון 5ר"מ גכימר ד6כ5 דכיגי 6צ5סוס5ונח6
 גגקע 06 מ"מ הגוד גקיפמ מסוס 165 6י ויג6מפיקר
 6ף 5דיוכו וכ"ס 5מסרע טג5יס 6כל לר"מ ג6מחכגוד

 6ס"כ 6כ5 וגכימר 65כו5 מומר הי' 6כי5כדגסעמ
 ס65 מדגיס 6גי והגה גרור. חה 5מסרע טנ5יסגעסה
 מגרייח6 5דייק 65 6ג5 כגקודכ 5עגס רק זסכג6חי

 6מיג6 מההוכ ר6יי יס 5דידן 6ג5 כגריימ6 דין מהזו
 טג5יס 6כ5 5ט53 חוזר 6י 536 65כו5 סמומר 6ףועכ"ס
 וסנכמ"יי וכס"ך סו"מ וכועמ לדידן הכ"ג 61"כ5מסרפ
 5חוס 15 כיי 651 ום"5 רק 5זכ מודה סח"ם וגסופ"כ
 ד65 מודין דר"מ ס%נמי' גרי 6סי' וו6י וגכה"נלזס

 6וגל טנל והי' יס56 06 סנ6מח 6ף יס% סמ6חייסיגן
 ודו"ק. 5מפרעטג5יס
 33רכח סו)מ קמח 3פי' 3י גדף נ6וגו כ3וד סעירעוף

 מרן ו3רי 5כ3י6 5י סהי' סעריומ על ולוגום5
 וגיקומ מגסון עריומ 5סון ססי' ג"ה סי' 6ו"ח ז"להח"ם
 6ממ וכן ו5פע"ד ' ג6סמו. ווגק ם5 עסה מלומדכו6
 "מגס כעריומ ע5 גחיגח גס65 סי' כו6 עלמו מלודכפיי
 ע5 וק6י ופי' כן פירסו 65 ז"5 סר6סוגיס כ5כגר6ה
 סרמ3"ס גסס סס געלמו סח"ם סכעיר וכמו ממסעריומ

 וטוס"ע ז"5 וסר6"ס 6גוורכס, ועיין ועוד וסר"ןוסר6ג"ד
 ורגיגו סקווס גגסון יוחר גקי6ין היו הס וד6י61"כ
 יע"ג כן סי' 65 5י' ק5י5ה ו5יסג6 ז"5 הרמ3"סכגדול
 דגישת ע5 651 ממס עריוח ע5 דק6י מנעג5יס כיודכך
 65םה.6יס

 כ6י סכרי הח"ם כופח 5סרס %"% י5ספ"ואיברא
 6ילוסין גרכח כי6 כפריומ ע5 6קג"וגרככ



8בהלכה ח"ב התשבהטדרמשנה

 3ל6 כל0 ססרי ודכק עדיין ליג6 61"כ גיסו6ק נרכח6%
 3גמ' ם6מרו מ0 לפי ונפרע כגרס לנעלס 6סווסנרכס
 ועיין חם" נ~וס קענד דל6 )6רס מינעי ל6 י"ממו"ק
 תוגו ק6מר ס6יך 61"כ ("ל סרמנ"ס נן 6נרסס ר'סו"ח
 גימו6ין 3רכח ל6י נרכח6 60 וס)6 ורנק ס) מ"ערסו6
 ("3. סמ"ס לרעח 6פילו ורנק 6מלוח ק6י 6%סי6
 ג' 3חמונס סלכוח מסגס נספרי נס"ר סנ6חירמבר

 סליע"6 פר6גק מוסר5"פ סמונכק )כג6וןסס
 לקום 6קנ"ו ל3רך חקגו ל6 ר)מ0 וסחמנ"ן סר"ןנמס
 כמינע% 6)6 סמלוס עריין גגמרס םל6 מסוס ופי'ס6סס
 מנרכין 6ין מלוס גמר עסייחס ס6ין מ5וס ככ וכן6מ"כ
 וונק מלוח על רק6י גימ6 6י ככ"ג 61"כ ע"םע)יכ
 ו6ררנס ס~וס גגמרכ )6 עויק כ6 ע)יס מנרכיןס6יך
 נרכס נג6 כ3ס מסוס נס לירנק ג6סר סנרכסע"י

 נעלמו (") סמ"ס ונ6מח וכג"). כגרכ )נעל60סורס
 ור6יחי מנחי ח"ל מכחנ ע"ע נ4? קלח ססרגיםגר6ס
 סג"נ קומיחי שח ומיומנ וסייסוכוי
 דלועחו סמ"ס סג 6מי:6 ססו0 )ועח )סעיר לי יםעדך
 פ"ו רמלוח נ6מחו סורנק כו6 סמ5וס ועיקר גר6ססי'
 מ0רי"6 ומו"ח 6סרן זקן נסו"ת ר6יחי וכנר כו6 נירו)"ו

 6מגס מניוו מ0 סגי6ס סי6 וס~ו0 למום ורלועעיגגער
 וו6)קין סמו6) ס"ג לסרנ נחסונחי נס"ו 60רכחילפע"ו
 נגונ"י וגס ("ל סג6ון 6ניו מר 6רנרי גסקסוחס3יע"6
 פ"ו מלוח סרי ונ6מח כמ5וס סני6ס ר6ין פמועגר6ס
 ונסו מלי)ס מ0הר ע"י 6פי' 16 נפי)גם 16 נפגוי'קייס
 0י6 פ"ו סמ3וכ רעיקר ור6י 6ל6 ורנק מלוח כיכ6ור6י

 ל6 6( חלר ל6 חלילס ו6ס ע"י מחלר וסנגיסכנעילס
 נגמ' ס6מרו ממכ ר6י' לי גר6ס וכרגע כמלוס.קייס
 דל6 6י0י לי' שגמין 6פ"ו ומיפקד 6יסו ס"סינמוח
 רסמלו0 גימ6 ו6י ע"ם וט' עוגסיס )6 6פ"ומיפקו6
 רל6ו ספ"ו כן ל6 סמ"ס כדעח סורנק 16 סני6סכי6
 סעונם 4? מ0 61"כ כודנק סו6 נירו ככ"ג 6"כנירו
 רכווגחו גפע"ר גר6ס נ6מח סעריוח ע) ניכח111ע'כאש מלוס. (ו 6ין נגיס )ו ר6ין רכיון 6"1 סני6ס מקייס?6

 6וחן )גו ם6סור סמספמוח עריוח עלנעיקרו
 ויממע סכחונ סחמר וכמו 6מוחו גום6 6מ יכ6על6
 מל6כי גסס 6מר וכן )מעסמוחיו נוככ סעס 6חמעס
 ווויק. קג"( סי' 6מוי פ' ספר6 ועיין חעםו עגיחוז6ח

 כי ה8תיחה מעין ושס"ם למילין קנצי שתוומעתה
 גם * שטע וההתחזשת הבהידים מדבריו הרבההתענגתי
 שיזו עוד גשונו כבוד ימצש שם ששמח ומשיד יהי'ברוד
 הו לו חשתן טזה להודיעני בספרי סעויות אוהערות
 טויסר כעת עוד אשריך ולש יביו מי ושגישות זה עלותודה
 בזטנים ססכים סשחפנשי יותר כתבתי זה וגםהפנאי
 וווצלח ד' יתן בס"ד הספר בהפצת טרוד אני כיהשלו
 והוקרונ הכבוד בכל הטכבדו עולםאהבת נששי שהב ידידו דברי השורוג מקלקלת שהבהשמנם

 הושד ש*ז הקדחש לששמו*ר בן הקטןמנשה

 נבטימן
 תשייח לפטטומם ז"ך קד,שים ודויתם לסדד ש41קרה
 טתנ*ח הרה"ג הניבי ודב ידידי כבוד יצו4שנ , נ"יברוקלין
 נשיש שליט'א פירק שוטמשל ר' וכף יפם"תבעפ"פ
 בשטעריק~נ הרבניםאיבד

 סיגך מכחנך קנלחי שלס ו6סגח 63ס"ואחדשכתייר
 3רנר לססינך ומסחי וגמח סמהסמחוך

 סר6"ס סיעח על 3י6ור 3ספרי סמפסח כחנח6סר
 6ט 6ין ז0 ומפגי ~וס 6יגס סקיווסין וס"לוסר36"ו
 סור6ס נרכח 6ל6 6יגס 6רוסין ונוגח עליסמנוכין
 ו6גו מלוס ס6יגו ר3ר על סייך כוד6ס דגנ0וגחקסיח
 עייכ. וקירוסין מופס ע"ימנרכין
 לקמת 6סר לר6וח גסגחי מ6וו כי ידירי 6סו3י לןףע

 סכח"כ 6ף מקומוח נ6י(ס נספרי לעיין פג6ילך
 5מגס עמלי מגל מלקי הכ ר3יס נ3רכי למ6ודערוד
 ונמ"ס ו' סינק סלכוח 3מסגס לעיין חממול סרנר3עיקר
 5נ. ר' למרן סכחנחי מ0 ג' סי' סחסון ונמרורסס

 נסיעת ספ)פלחי מס 3ירוסליס, ר3 סליע"6 פר6גקפסח
 מחמיס סנ6חי ס"ו ו3מסג"ס 3ס"ד. וסר6נ"דסר6"ס
 1ל6 ס0גוס 3רכח סוס ר3"6 דרעחו )סר6נ"ררעיס
 נר6יוח כג") נחסו' סעלחי וכן 43? כסר6"סס"ל

 פ"ו ~וח לקייס ריכול יס") גימ6 06 6ף3רורוח
 ועיין ס"ר פ"ע 3רכוח מירוסלמי ר6י' וסנ6חינפפס
 סס. סר"ן סני6ו פנצזיס סרמנ"ןמירוסי
 נרנרי ספי' מס לפי ("ל סרמנ"ן מדנרי סוכמחיערף

 ("ל ר0ר6"ס סכר6 60 גמי ס"ל דל6סירוס)מי
 סוס ל6 6ירוסין נרכח ממיל6 קירוסק נל6 רפ)גסדכיון
 ומוחרח קידוסין נל6 יפלגס ס"ל כרמנ"ן ססרימלוס
 וסני6ו רפ"ו סי' נחסו' ~די6 כמ"ס ס4? נ(נק~ריוע
 סוס 6ירוסין י3רכח ס"ל ו6פ"ס נן ס"ק כ"ו סי'סנ"ס
 סר6נ"ד מרנרי גס ע"ר סי' מ"נ חסנ"ן ועייןמלוס

 סמלוס נרכח סוס רנ"6 רס"ל ו3י' מיגי' מוכמ3ססגוח
 נס"ד. גרולס 6ריטחעיי"ס
 לסר6"ס לומר יכולין 6גו ר6ילו חירן כח"סדדץנדץ

 6סכ מקרס 6רס 06 6נל מוחרח ספלנסס6ע"פ
 וסגר6ס ע"ג. ת"ע סור6ס סיין (ם ועל ~וס מקייססו6
 קעס וסי' מספיק 4? חי' 6ין דנ6מח נל"פ סייסרנכיון
 6"כ מלוס מקייס מקרס ד6ס עעמ6 רסייגו גימ6ר6י
 ססכרימ מ0 ססרי למקומ0 ("ל סר6"פ קוסיחסרר6

 קוסיח מכמ סו6 סמלוס 3רכח זס ד6ין ל6מורלסר6"ס
 6סס לקרס 6קנ"ו מנרכין 6גו 6ין דלמס ("לכר6סוגיס

 על לנרך נרכס נסוס מליגו 1ל6 סמ3רכק מלוח נכלכמו
 וסר"מ סמומס נפי' עקידס נעל ועיין לגו ס6סורמ0

 כח3 נ6מת סגדול ונ6ו"( סג"ל חסנ"ן ועייןכני6ו
 6עס לקוס 6קנ"ו מנרך דסמקרס כ"כ סי' ק"סנס'
 דקידוסין מ6מר סר6"ס כחנ (ו קוסי6 ומממתעיי"ס
 6מגס 6סס לקדס מנוגין 6ין ממיל6 מל"0 סוסל6

נ



חלכות ח"ב התשובהשפיומשנה

 6"כ מנו0 סו0 דכממקדם ממוס דהוד6ס סטעס גימ66י
 6ס0. אדם לגרך ד6"כ לדוכמ6 קומי6סדר6

 מס מכמג ש גתי' מי6ן ג5ש 0ר6"ם מהריאיברא
 גרכס 6יג0 % גרכס כי וג"ל ח"ל ז'נכמוגומ

 " ורגי' שךי' למס 6סס כגום6 "ו6ף וכו' סמלוסלעסות
- הע' קידומין גל6 מפ"ו לקייס ם6פמרכיק  סרי 
 מס0 דסו0 ס"ו למס 6סס גגום6 ד6ף חדי6סכמכ
 סגרכס אין סמלו0 לעמומ זו גרכ0 6ין 6ס"כוד6י
 סייך סוד6ס מם השמי' וגעיקר מקידם. המלוסעל
 סי' 6ס"ע ועיין ז"ל ר%ר6מוגיס גס גממגטו כגרגס
 מן ו0נדילגו לכרך 0רמכ"ס דעמ וכ6ממ מס גג"יל"ד

 ונ6נודממס, נה ס6ריך הר"ן ובס כליו. נגום6 ועייןהעריומ
 ג"ד סי' 16"מ וסמ"ס ל"ד. סי' 6ה"ע והפרימס,וג"י,
 עריחש דס6 מדם סי' ופי' ז"ל הנ6וגיס על ממהוג"כ
 סמעורס ולויהש 6ים מער מלמון ומיגור דגוק למוןסו6
 לגסוף 6מגס ג6ממו הדכוק על וליוגו הכ"ג 61"כ ם6גלו"
 טעלומקין להר"ג גממו' כו ה6רכמי כגר ו6גי גו דמזרגר6ס
 גס"ד. לעיקר הר6סוגיס דעמ ור%ר6מיסליט"6
 סוד6ס סי6 מס * ססכיר כעלמו ז"ל הר6"ם הריאבל

 מן 05נדילגו להקג"0 מגמ זו דגרכסח"ל
 מן 6ממ 6% לגו סמומרמ 6מה לקדם ולוגוהעכו"ס
 ו6יסור וקידומין כמוסה גמו6ומ הימר כו וה(כירוסעריומ
 גמקגה קידומין על מהכרכה לומר 6דס יטעה םל66רוסומ
 סממרמ סי6 מוסה גרכמ דדוק6 מופכ ס(כירו לכךלהמירה
 לגו סתיר ~מר לקידוסין מופ0 סקדימו גמי ולהכיסכלה
 ע"כ. 0קידומין כרכמ ם6מר מופכ ע"י כגמו6ומ6ת
 מופס ע"י מגרכין ו6גו כ"מ דכקסה מה גמי מיומכוכזה

 ז"ל סר6"ם 6מגס הוד6ה. זס ד6ין וסטאסוקידומין
 רק סו6 מו"ק מ~כירין ם6גו דה6י ומירן כ(הסרבים
 לקידומין קודס מהו6 כמופה גמו6ומ הימר לס(כירעגין

 ז"ל. וכמ"םלדעמו
 סי' 6ה"ע גטור ("ל דהכ"י כמ"ה מכעיר מהךע"ך

 6סורס קידומין נל6 מפלנם ס"ל ס0ר6"ם מכ6רכ"ו
 ד6ף להד"ח כמג 0ג"ל כמוכומ כר6"ם והרי (וגסכ6יסור
 וכו, קידוסין נל6 מפ"ו לקייס סססר כיון וכו' 6ססגגוס6

 דסכ"י סכחג )וככהם קידוסין גל6 מומרמ דפלבס דס"להרי
 כמג דר.נ"מ הג"מ 51"ל כקולמוס ג(רקה טעומ כןכמג
 סס מפורס הדגר כן ההער0 כעיקר 6מגס כן(סס

 עיי"ס 6ל1 סר6"ס דגרי ססגי6ו סק"ג וכג"סגסריסה
 כס"ק 30"ס דכרי דמס ז"ל גמנ6ל ססקרכן ו6ףגמקומו

 גמסו' גססרי וכמ"ס לפע"ד כלל מוכרמיס דגריו 6יןה'
כג"ל.
 תיוגמ6 רל"ג סי' 6ס"ע כרסד"ס גדכרי מ65מיךס:ערש

 כל6"ס סגס ולדעמי וז"ל וסק"ג ז"ל הג"מלדכרי
 סלכות גריס סכמג מומרמ( )דסלגס הס"ל הטור געלוגגו

 קידוסין ע"י 6ל6 6"6 גמסכת ה6סס 6ק וז"לקידוסין
 זגא לסס קידוסין נל6 6וס עלוס ג6 06 6נלחו'
 אות לסס עליס ג6 ל6 ו6סי' עד תס" א מסוסלוקס

 וט' כ6סתו גמסגת 6יג0 לגיג0 גיגו 6ח%מ פס6א
 ל6 עד וט' סמסרממ סטי' גמסו' 0ו6"ס 6"6וכ"כ
 לסס סגס ססו6 גיוו לעמויש יטליס ממפמתו פנגימגעי'
 סד3ר מגיישו ל0צלי06 5התו כופז ג"ו 6ל6 ספסוסתסי'
 סמיומדת סי6 ססלנס מסמע מכ6ן לטנונ נהש0 ססי6ידוע
 גס סלגסו סמס" לסס סבס דכמג קידוסין גל66פילו
 60 וט' נוסס מסוס 6ל6 6יגו דכופין דסעמ6מסמע
 לי' לעם 6יכ6 ד6יסורמ ס"ל ו6י ליכ6 6יסי6 סכיאו

 גמיומדת 6יסור6 ד6יכ6 מסוס לי, תיסוק דכוססטעמ6
 עוו כל ליכ6 6יכוור6 6סי' דסגוי' וד6י 6ל6 קידוסיןגל6

 ע"כ.סימדס
 ז"ל ס6מרוגיס לסי' נרורס ר6י' ז"ל מוגריוךהבראה

 סג"מ ספי' כמו ודל6 ו0ר6"ס סעורגדגרי
 גספרי למ"ס גרור0 ר6י' גסה0"י תהי' נס גו.והק"ג

 מסעס הק"ג מקוסימ סג"ס דגרי למזק הג"לגמסוגמי
 וממ0 עיי"ס סמססמס על 1ל6 הדגר מוטל סכ"דדעל
 וכו' כוסין דג"ד דטעמ6 מסמע מדדייק סע0רסד"ססכמג
 5ע"ג סק"ג ודגרי גס"ד. לדכריר6"

 ס6מלוגיס כל מכמגו וכעו גסיסו עלס 6מח דגרעכ"פ
 על סמוטליס ססרדומ רוג דממסמש וכגר6סז"ל

 וגק"ג גג"ס סדגריס גסגיס לעיין סג6י ל1 ס" ל6כגודו
 ססרדוח. מרונ גמכמגו ססמג% וכעו גמקומוסס

 מוישר ססלגס סדגר גרור %פע"ד ח"ל כמ"סחם"ש
 תגי' מ~י לסע"ד וכג' סר6כ"ד סיטמ כמולהר6"ס

 סר6"ס דסיטת כגודו 6מ הלדק דוד6י כ(ס מגי6גדל6
 נזכ 0רמג"ן כדעת וס"ל להדיוס 6סי' מומרמדפלנס
 דעמ דבס ל" ספסיט6 נעם 6מגס ז"ל הסוסקיסוכמ"ס
 גמסוגמי ז0 גס כמכמי כגר ולסע"ד 5"ע כן ז"להר6ג"ד
 0זכ גזמן 6סורה סלגס סר6ג"ד דלדעמ גספריהג"ל
 ל6 גס חין 0רמגקס על גהסגומיו סכמגומה

 עסס 6יסור סגיס כל על 6גל ל16 6יסור 6%מלקומ
 סכמג וכמו 6יכ6 דוד סל מג"ד דרכגן 6יסור סכ"ס16

 סלשמ. וסי' ס5"ה סי' 0ריג"ס נמסו'ל0די6
 גסלבס סכמג סג"ל מר%רסד"ס גמסוגמ מזיתי גקודסןושן

 ח"ל ל6יסור6 והרמג"ס רם"י דעמ סהגי66מר
 רנו מ"מ ל16 דליכ6 6ע"ג 6יסור6 6יכ6 דכפגוייגר6ה
 ח"ל מ0"6 פ"6 המ"מ כמ"ס ליכ6 6יסור6 ד6סי'הדעומ
 עעמנת 6ל6 קדסס 6ין 6"6 גססנומ כמג ז"לוסר"6
 6מד ל6יס עלעם סמימדמ 6גל 6דס לכל סמופקוחוסי6
 סכמוגס 0פלגס ו0י6 ל16 6יסור 6% מלקומ ל6 גס6ין
 לית דסלגס 0ר6ג"ד דדעמ להרסד"ס דס"ל ומסמעוכו'
 0רגי;ן דל6 %"ע ז"ל 0ר6"ס כדעת וס"ל כלל 6יסור3ס

 0ר%"ד גדגרי ז"ל דגריו סיפוך דכמג ז"ל ר%ריג"סגדגרי
 גימ8 6י ו6ף ליכ6 דל16 וק 6יכ6 6יסור6דעכ"פ
 דמוא ו~מר ל0גי6ו סי"ל עכ"פ ז"ל ר%ויג"ס עלדמולק
 %אג 0רינ"ו  ונה גס"עלע
 לפרפ 6גג גורך כעת ס%פע"ד ע0 מעטי 6כמד%א

 ו0פהס0 ו0ו*מ 30"י מחעי0ח ססור ו3רי3ס"ד



הלכא ח"ב התשובאמיורמשנה
 גמ 6ס 36ל ח"5 כ"ו סי' גרים סכתג ז"ל 6מרוגיסום6ר
 תסיי 5מ מסוס לוקס זגות 3ל6 קידוסין לסס 6דסעליס
 ז"5 סג"י עליו וכתג גתורס סממורס זוגס וסי6קדס0
 דף ע"י סגמ גס"פ דממר כר"6 ד0ייגו מסמעלכמורס
 עסמס מיסות לסס סלמ ספגוי' על 0גמ פגוי ע"גג"ט
 ונד"מ סתי' מם ועיי"ם טותי' קיי"5 למ וס6 ותימ0זוג0

 עיי"ם. סרגס 3דגריס גדמקו ודריס0ופריס0
 3ממגע סג"5 מ0רסד"ס 3תסו' דרמיתי סגלפע"דךמה

 3ימת סוי דל6 ד3ג"ד סממרתי ומה 1ז"לסתסו'
 יס כי ח0 סמופי סכל 3קי5ור ס6וי סטעס נק סומזגות
 לעגין גממרת סהימ 0ממיתית 0זוגס המ' זוגס מיגי3י

 יסרמל 3ת מ65 מיג0 סזו וגו' זוג0 מס0 כ0וגתפסול
 מותס מו גכ5 ססוס מיסור ל1 מסור0 סהימ למדססג3עלס
 ספגוי' יסרמל 3ת הסגי המין ממגס יסרמל 3תסמיגה
 ססימ סמעפ"י לכ5 ע5מ0 סהפקיר0 קדס0 היתהמפי'

 זוגס גקרמת ממגס גפסלח ולמ זוגה געסית למ3מלקוח
 0כזוגס 0כתו3 סממר וכמו 5כל ע~מס סספקיר0 לפי3סלומ
 מסס סר"ל 3רמ הכגפקת מוגקלוס ותרגוס וגוייעסס
 כמילו זוכ0 3ה לזכות סרוג0 מי סכל פגיס 3וסת ל0סמין
 עיי"ס. עכ"ל מדס לכל 3מון 0גמ~מ הפקר0ימ

 סכזוג0 וכמ"ס זוגה גקרמת סגוי' דגס נממתךהנראה
 סכת3 0ומ דז0 3רור גלפע"ד ומעחה וגו'יעסה

 ססגי המין על וכווגתו 3חור0 הממורס זוגס וסימ0טור
 סיטת סקטה גמס ת0י' ו3זס 0פגוי' על סגממרסס3זוג0
 והד'ימ ה3"י סדמקו ודמוקיס קוסיות הגי מכל 0טורר3יגו

 3ס"ד. יקר ד3ר גלפע"ד וזה עיי"ס מחמר ועוד,ו0דריס0
 ספיי קידוסין למסי 3פתימס יוסף 3ע~מות מגמתיסו3
 ע"ס להזגותס 3חך מת תמלל מג 0מקרמ מן סטורדעת

 0ד3ריס. ניסו3 טו3יס כממד סגי0סולפע"ד
 למ, מו גט גריכס פלגס מס ל3רר ד~ריך כח"ה כת3עךך

 3למ מו 3קידוסין פילגסיס מי תלוי ז0 דיןהג0
 סרמ3"ס דעת גרמ0 וכן סרה מיי 3פי רס"י דהג0קידוסין
 פ"ס כחו3ות ירוסלמי ועיין קידוסין ד3עי מלכיס ג0יז"ל
 יס מסס רמיימ פלגס 0ימ ומיזו מסס סימ מיזו 3י0לי
 וממד זס ממד רי"מ כחו3ה ל0 מין ופלגס כתו3הל0
 כחו3ה ותגמי כתו3ס לה יס מסס כתו03 לה יסז0
 דקידוסין ומסמע כתו03 תגמי ל0 ומין כחו3ס ל0 יספלגס
 יחע3 ומרמה דמיס מיס ממרי ו3מד"ר לד"ה ל0יס
 התיר וז0 וספ"ד ג"ע 0חיר סזה וממיחופל דומג 0סד'
 מ3יך פילגסי מל 3מ דכחי3 ג"ע החיר זה וספ"דג"ע

 פי מזרמי ועיין החיר ג"ע מס דמל"כ קידוסין ד0ויומסמע
 מלכיס מכלי פ"ד למ"מ ועיין סס סהמריך מ0 סרהמיי
 קידוסין ד3עי דממר ולממן הננזרמי ד3רי סס סמייס3הייד
 גט 3עי 5מ קידוסין 3למ דממר ולממן גט ד3עי0כ"ג
 וסיחס. ויגמס ועוד קידוסין 3למ גט מ~יגוד0יכן

 והו6 גט ד3עי 0ימ מפורסת גמר' דלכמור0איברא
 5ס5מס מותרת מ3יסנ ע"6 כ"3 3סג0דריןדנרסיגן

 ור6ס 3ומ 636 גר סנק ר3 ממר וכוי למדוגי'ומסור0

 ו65 ליימד 6 סתירו סמלך דוד ססרי גירוסין קסיןכמס
 0ספסיס ג"כ סיו גסיס סי"מ נמותן וסגס פרס פהתירו
 סרמג"ס דדעת סלמ"מ סכתג וכמו פוסקיס כמ0לדעח
 סרגס ססמריך מ0 קג"6 סי' מס"ע מ"ס ועייןכן

 ס"ק כ"ו סי' 3מס"ע ז"5 3סגר"מ רמיתי וכן כן3רמיות
 יקס0 זס לפי גממת מ3ל ע"ס. גט מד3עיקידוסין געי דסיפסיס רס"י לסיטת רמי' זו מגמר' ססנימו'

 מידי קסס דלמ וגרמה גט, 3עי דלמ דס"למפוסקיס
 תלי' ממפקת נס6 0כ"ג ומעתה ספוסקיס ממלוקתסימ קידוסין געי 6י מי5ת6 ד60 ממורס מילתי כגרדהרי
 י"מ ממותן סיפסיס סגי קידוסין דגעי הפוסקיסדלדעת
 גלמ דפילגסיס דס"5 ספוסקיס ולהגך גט ו3עי 0ויגסיס

 וס6 סוס י"מ ממגין ל16 גמי דדוד פילגסיס סגךקידוסין
 גפילגסיס מותר דסי' כיון פילגס לסס למ3יסג דוד גסמדלמ
 סילגס לסיות ל1 מתרגס 0י' דלמ 0מפרסיס פי'כ3ר
 ר"ן ועיין 0גירוסין כמ קס0 מסוס יכול סי' למולגרס
 ע5 סגזרו ג"ד גזרס ממר כגר דהו0 מסוס י"ל מוסס,

 סרי3"ס סכת3 וכמו ססילגסיס גמסרו כגר ממז ולכןספגויי
 ודו"ק. לגסמ0 גידו 0יי למ ולכןז"ל

 ססיי 3ממד י"ט סיי מפ6דוומה 0ר"מ נחסוי עיגיךוזבם
 סמשן וגרסה לסמעון גסמס וממ"כ פלגסל1

 יכול סמיגו פ"ו עמ0 לקייס לסמזירה רמו3ן יכול מס3עלס
 מסוס מימוס 3ית כמן דמין וכח3 מסחו עסלסוליד
 דליכמ זס 3גידון מ3ל וזייל סגסמה לממר גרוסתוממזיר
 קידוסין מסס מו קידוסין קול 0יי דמילו למ דקידוסיןקלמ
 פפסו ס0יתה מסוס ו3ודמי גט 3למ למיס גסמחהמיך

 ל0די6 וגרמ0 וכו' עליו למוסרה סייך מין3רמסוגס
 גסמת 0מיך מדכת3 גט 3עי למ דפלגס דס"ל ז"למד3ריו
 גע נעי למ דפפס ליי דפסיטמ מסמע 3חמיי 3לסון גט3למ
 כמסר עליו גמסרת מיגה כ4? מעסה ע5 מ3ל סס כח3עוד
 ורמוק וגירוסין קידוסין מעסס ע5 רק ותתגרס 5ממרתגסמ
 ע"ס. גתלמוד מגיגו סלמ גזר0 מו תקג0 מיז0 מל3גו35דות
 סס סגרמה וכמו קידוסין 3למ פלגס 3פסיטות0חיר 6ממי 5"ע לכמור0 ז"ל מפמדוחהה מ0רייס דרמית ממתהן

 כוס כוס תמותות 3סר ימכל מוט3 סכת3 סתסו303סוף
 דפלגס 0סכיס דיגמ דלעיקר ומסמע וכוי 3סר ימכלומל

 סיטות כלל סגימ ולמ גט ו3למ קידוסין 3לממותרת
 מין 5דידן ממגס ע5יו כן ס0קסו רמיתי וכגרס6וסריס

 3זה.ג"מ
 )תמ"ג( תתפ"ד סיי מ"ג ל~רד3"ז מזיחי 3קודסךגם

 ממס כפלגס הימ ומס וזיי5 סתסו3ס 3ממגעסכת3
 ל0מתין דגריכס פסיטמ כתו3ס 3למ קידוסין פלגסלמ"ד
 וג65 קידוסין 3למ פלגס ולמ"ד "הגט" ממר מדסיסג'

 דסוס ודמי מסורס 0א: נזנק דפלגס דפוסק לתמןכחונ0
 מותרת 0זס 3זנק דפלגס דפוסק לממן מ3ל זגוח גימחליי
 5סמתע וגריכ0 מת0פכת 6יג0 מותרת 3י06 ס3מכיון
 16 )ציתו ססוגימס ממר "מו מיתתו ממר מדסיסג'

 ע"כ. ו0גימ0" סס5ך6מר
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 ונעי נקיווסין ספם ולמ"ו מוגחנ נחו נמיוהנראה

 גע ו3עי לי' וססיעמ סגע ממר מוסיסג'
 סס5ך מו מניחו ססו5ימס ממר מוחרח 53"ק וס5נם51מ"ו
 ח5י'. 3סמ וסמ וע"כ גט 3עי ו5מ 5י' ופסיטמוכגימ0

 וכן 1("5 סחסונס נממ5ע כחנ ס5"ס נסי,ןףע8יבייש
 לפי )ומר ו6ין וכו' נגנסס וס5גםעעמכ

 סכחכח כמו מיומוח מהיחכ מסגי לסס מסורסמהיחכ
 מיסור סמין 5מו ו)מ הןחס כ(ס 6ין ומ"מ כחוס'כסס
 ומ"כ קיווסין 3)מ כימוו מפגי כ5ל מסור סיכי'כסגויי
 ומ"ח קיווסק נ)6 גע ~עו 1)6 "גט" ממגו5ריגכ
 סימו ו3"ג וומימ כסוק רמס0 נססרעה מוחיחס0ימ
 גוסג מחס סרי מיחוח ו' נס' כומיחמ 5ענווסעמס
 כחורס גממר ס5מ כיון זם מיסור ועוו ספקר מגסנככ

 וכו' סיחכ כקיווסין מ5מ ע5יו נ(ר מי סמוסריסיוויעגו
 רמי' ה3ימ ס5מ סמ"ס מר3יגו חמסחי ו3ממחע"ם.
 י"מ ממוחן סיו סיפסיס מי 5עי) ס3מחי כחסו'לוכריו
 עכ"פ קיווסין. מו3עי סריכ"ם מו3רי רמי' )כ3ימ 15וסיו
 ויגמ וסמי 0פוסקיס כ5 מועח 3רור וגרמ0 ס5קיגןכסמ
 קיווסין 3עי מי ממרח 3ממ5וקח ח5וי נט 3עי פ5נםמי
 פסוט.חס

 ים כמו3ן מ53 מ"מ וין 05 ומין ומף כח"סןמ"ש
 3מסחו וו3ק ם5 מיסור וים גמ 3ן מסח וין5ס

 וועח 0ו* ר3 כי מכר 15 מ5מחי ע"כ ק5רחי כיוו"5
 3פ5נם מסור סמוס ס5"מ סי' 0ריכ"ם 3חסויכסומ5
 סמסורס גמ מ3גי זס וכר וסירסגו קיווסין כ5מ מףמ3רו
 ומפסר וכח3 ע5יו מ5ק סס ("5 סרי3"ם 3רס 3ימוו,ל0ס
 ים 3ע5 ו3עי5ח מסורס מ3רו פ5נם מין ע5מס גמו35גי
 פ5נסוח 5סס 3עו5ס ו5מ מיסוח )סס 3עו5ס כ5ומר5סן
 וססימ ממרו 5מ מ3רו 3פ5נם ממרו מ3רו 3מסח ו5מוכן
 מיסוח 5מס סע3ו ע)י0 כס3מ 5ע3וו ספמ0 סימווכ"ג
 יסרמ5 נס מ3רו 3פלגם מסור ס3"ג גממר מס ומףוכו'
 0ימוו מוין "ו5מ קיווסין 653 מף מ3רו 3פ5נםמסור
 מיסור מפגי מסורס 5מיומו ומף כקוס0 מסור מפגי56מ

 מסוס מ3רו נס5נם מיסוו ומין וס"5 5כוימןנראה
 סמוחרח פגויי נימח מ5מ כ55 מסחו (1 ומיןוונק

 סוס 65 מ53 5כ5 מופקרח ומיג0 מסוס (וגכ ומיג150
 עמה 5וור הרמסון ע5 גמסרכ מ( 5ממר ג3ע05 ומסמסחו
 כמו ססגי ע5 ומסורה (וגס פגוי' סכימ מופקרחמטעס
 5סוימ גרמס וכן 5ממו רק סמחימוח 5מ מס סרמסתע5

 וס5נם 3מעסס סכח3 5עי5 ס30מחי ס5"מ 3סי'כחסו3חו
 סימוו מסגי כ55 מסור סיכיי 3פגוי' מיסור סמיןח"5
 כחורס גממר ם65 כיון (ס מיסור ועוו וכוי קיווסיןכ5מ

 3רור נרמס עכ"פ וכוי ע5יו נ(ר מי סמוסריסיוויעגו
 33"ג כמו ווכק ם5 מיסור סוס כמן ו5יח 5י'ופסיטמ
וק"5.
 גפסי כמוח ופרט פרט נכ5 05מויך עוו יכו5חי 5מדףגה
 טרוו ומגי מחקוס סו5קס ו(מן סומ עם"קכי

 סלי כחיס מ3ע)י וממו מנט)יס 5י ים כסמ וגס)ממוו
 וכטרווח כס"ו 3גו 56) מוכ5 5סיוח סככוגי מ3יחי י5ממך

 עחס. ס5פו5י מישע ע5 5י חס5מ ו5כן רמם 5מע5סר3וח
 3כ5 עיין סכח3ח נירור 5ך ס5ריכיס פ5נם ויגיןבעיקר

 יוסף 3ע5מוח עיין ושו 3ס"ו ס5ייגחיכמקומוח
 וחכ"כ וי סי' כריכ"ם וכחסוי כרמכ"ן וכחסויכג")
 י"מ סי' 5"כ כ)ל סרמ"ם וחסוי ס"מ סי' סר"ןוחסו'

 סי' . מ"ו רו3"( וסו"ח כ"כ פ"כ כחו3וחוירום5מי
 מהגר"יי יעק3 וגמוח ט"ו סי' מ"3 יע3"ן וסו"ח ר5"ומ5ף

 וי 5ימווי ו3ספר פ5נסיס ערך מע"5 מ"נמ)נמ("י
 סס סר"ן ונמיווסי כ"נ סגסווין עוו ועיין ק"()יעוו

 כמקומוח. 3כ5 ווו"ק סם"סוכמסרסי
 לישב ונזכה ד' יתן רבת באהבה הפתיחה סעיןואסיים

 די לצרותיע יאסר די לעולסו שאמר ומי מעחות סיעל
 בביאת חדשה שירה לפניו ונודה לרוחה מצרהויוציאע

 וישראל. התורה קרן ובהרמת נפליבר
 והוקרה ובכבוד התורהבברכת

סנ2שח
 ועוד סשנ"ה ושו"ת סולת קמח הלכות נהשנהבעסח"ס הקטי

 לאור. להוציאם ד' יזכעבכתובים

 נגסימן
 נ-י. ברוקלין לפ"ק תשי"ח פסח דחו"ה א'ב-ה
 שסענא טובא אבל מברכינא קא חזינא קא דלאלמאן

 בלום אוצר ומנדל מעוז הנדול הגאון הרב ידידיה"ה
 נטיאוויטש ציע בן חיים מוה"ר כש"ת וכו' וכו'המפורסם
שליט"א.

 וכווחי0 ר3מ 5ננרמ וכימוח כומויאחדשהדר"ג
 גפ5 ורעמ ונ5י' סיקר מכח3וק53חי

 5י סי' ו3ממח ספרי ע5 סערוח ק5ח עס חורס (1גסורמ
 סמנ קווס פגמי מעט 5ע5מו 5קמ כ3ווו מסר ר53עוגנ
 ס5כוח מסג0 3ספרי 5עיין )ר3גיס ו3פרט סטרווח3(מן
 סכח3 מף 5מר מן ומן ו3רי על 5ססינ מוחו כויומ5מ

 מי סנימוח ו3ריס 3ער3ו3 ונס קטן 3ו3ר ססניחיע5י
 5כ3יגס סקטניס ע5 5כ(סיר 0נוו5יס ע5 מ5וס ו3וומיי3ין
 3ו3רי כעיון 5ממר ס5פע"ו 5פי ממגס 3ס י5כו סורךמח

 טעיחי ו5מ סס גכוגיס כרמסוגיס ו3רי כי מ5מחיכח"ה
 מסר כפי ססנוחיו ע5 5ססינ 6מרחי נס"ו סניחיו5מ
 כסמיס. מןיורוגי
 מפגי נמפ(ון כוחנ כי' סכסוו"נ 15מ כי מגיראומר

 סי' (ס ע5 סעיו ס3ע5מו וכמו כמס(וןמנ
 פסט פסוט 3ו3ר טעיחי ו5מ ניוסר גממרו סונרימו5מ
 מרניס ו5מ מ5י 5מ וכמס נס סעסקחי וססונימסנמ'
 סור כפי ומחמי5 0רמסוגיס, ו3רי 5מ(ק ממרחיו5כן

 רמסון. רמסון ע5 ומסי3 כסור"נ ס30ימסמכח3
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 גמוריו וגס כומ ונפלמ עונ ספר 1נממח 1ז"5 כצעבמ'(

 וגעד וכך כך כל 5כסכמוח ל1 5מכמנל
 ידידך 1ז") סייס מכחחי5 ונמ? וכוי ים5ס מיכסכמוח
 כ5 ו5כו5מח וממח כמר וכפסח ככ55חה מוחךכמכרך
 כסכמוח נעו )ם5ס לנו )מ0 כי 0סכמוח כ5מ ה"גספרי
 זב גלמ מסורסמיס מהס המסכימיס 6ח לסרססכוי
ע"כ.

 ספרי כ5 ולבו5מח סכחנ כ155 דניי1 ממממע1חוהנראה
 י65 כ5ו בכ)) ע5 ו5חלוק כסכמוח נ65ב"ג

 עונ כססו ומס 5מוחו מך ונו כומ כסגמוח וקנלחום")
 ירחקוכו רמוי מינו בומ ומס יויס גמחי יקנלוהוממי)6
 ר6וי ווומי ום"5 עמוי כן למ נעניי 6ני 6מנסנזרוע
 לכו5ימו מגועחינו וספר ספר כל על כסכמוח לקנ5ונכון
 כסכמחס ולקנל כוור גוו5י עס 5כחיען 5ריך מיכי' מייכי'
 מימוח ממחני ע3כ 5פרנס ממר ממני וטוניס גדו5יסוכנר

 ע5 כסכמוח קנ5ו מנמחרוניס מחרון עוכרממוניס
 ם5מ כמחנריס געד גדר לגדור כדי כן ועמוספריכס
 כחוגיס כס כלמ נימרמ5 מלפניס וזמח לכור6ככגיעו
 ומורגכ כזווניס כמיס )כעניר הימיס ונרי ספריעל
 קנ5ו מלמ הממנריס מוחס ע5 הרעימו ימרמ5 מגוו5יכמכ

 ש נענין ז"5 כח"ם מכחנ מכ כמן ומעחיקכסכמוח
 5פניס וזמח וז"ל. ווין כו5מח נכ"ג רנינו ע5נכסכמחו
 חומיס ספריס מופיסי 5רכוח וגס חכר חוכרי כ5נימרמל

 וח יודעי כל לפני עטס פרי נקורי לכקרינ ימניסגס
 וכמעיין וכרמנמ רמוח מכס 5יטו5 ודורסיו כוור חכמיווין

 כגוו5 נמלך פעמיס כמכ כי כחונ ימ5מ 5ויקיס מלנספרן
 על יפול ומל הסכמכ מהס ונטל נערכו ממנונקטניס

 ממיגי עול עומי נפני דלח לסגור רק זה מיכי' 6וס5נ
 נממר 5ריככ ממינ? ממנה זכ הומ כי הומ כן למגנו)
 מכל רעכו גכול ממיג מרור ד' מררו ככר גנו5כממיג
 המופים מו המחנר עס לכסכיס הומ כן כסכמהכסמו
 ולהפין נמרונכ לופום יוו מח החפן כל יריס למ5מען

 עורכמ ולממרי יונכ 5מיסר ומ5ומיס מריס מימעינוחיו
 כח5מיויס וימחו מו5טח מוס יו ממין נמקוס יוו5סמוט
 נונר כקומוניס גורו גוו5 גור ע"כ הסנ מומר ומיןוכוי
 מידפים מי מכל למעוריס ונריכס נחנו ו5מ רננן פ5וג651
 חכמיס לפני דכריו י5יע מיהי' ספר מיזכ יהי'ססי
 נחכמי מפי' נכוג הונר וכן רממיס מכס העטיסיודעי

 מיוס ממרו ונממח ככה ע5 מקסיויס וכמ5כיוחכמומוח
 ממפחח ופמטכ ממרכ נמח)חכ נכנ"5 וז)זול ס5סו5מנהגו
 ע"ם. ע"כ וכו' נמר יגיעוח כרנכ ולהג כרככספריס

 גס כ"כ מ5וי מינו כזה מססר 5פי מ)ו דנויסוץער(קתי
 כנעט ר"מ הגמון מח דכר ז"5 כח"םרמיחי

 מעי"ז 15 ממר ז") וכח"ם כסכמוח 5יחן ר5כ ם5ממודוח
 ז5מן מיסר ר' סהגמון וסמעחי ק5קו5יס, כמכי165

 עליו מנחן קודס ומפר ספר כל ע5 עונר הי' ז"למע55ער
 נלי ספר מוס לכו5ימ מין לפע"ו וומי ומעחכהסכתכ
 ק"ו ם5 ננו נן ק"ו כס וזמנינו כזמן מגווליכסכמוח

 מסורסמיס מכס כמסגימיס 5סרסס כוי זכ ו6יןמזמניכס
 עויכס כס סיחנו כוי מ5מ בור"ג מחמנ כמו זהנלי

 מגוולי 5כמכ ממ5ינו ומה מי5ט5מ 5מוחו המחנרמרמוי
 מהס יווע ם5כ) 5פי כו6 כסכמוח קנ5ו ם)מכוור
 מחריס ספרי ע) כמסכימיס היו והס הוורגמוני

 סחמגו ענוחנוחס רוג מחמח מו רמי' 5ריך מיןוהמסורסס
 פסוט. וזס )אש ר6ויסממינס
 לכו5" מ5י מייסי 6יאיברא

 ש גועחי ססי' מס 5פועל
 מססר ביי ממס כ3ר ז? נענין כחח5חי וגסכנר

 5בוסיס 3ר5ונו ו5עלס ונן יוממ מן מחנר מכ55כנכיג
 5מ קוום מספרי ססר 5כופים מו חורכ חיווםימיזכ
 מג' לככ"ס כסכמוח ל1 סיכו עד גגיחו רג סוס מוחויקגלו
 רגניס מספר מדינב 3כל 5אש ויוגמרו בחורסגדולי
 מג' עכ"פ הסכמ? יקג5 ספר וכל וידועיס ממוניסג6וניס
 כעין סחבי' גו"כ )חוע5ח יבי' וזכ כרנניסממוחס
 מגר5ונו מי סכל סכנכיגו וכמו ספריס כו65ח עלגנזורב
 כימינב רממי כחורכ מגוו5י כרמנמ יקנ5 יכונכ ר3נמס

 ספריס מנור ע5 ברמנמ 5קכ5 י5ערכו כן כמווכדומכ
 ו5מ 5פועל יו5מח מחמכחי 5רמוח עוד ממזכהוכ)ומי
 ומין הספריס 3מוק גוו5כ כפקרוח רומיס מנו סנעינ"ככמו
 לפע"ו. נזכ ווי נכסכמוח כופום הו5מח ע5 5חום5נו
 מיסור6 וסונר לר"י מפי' לועחי 65מור כחנ כת"הג'(

 כחמן מס ווקמ מ"מ 6יחי' ומיחי'כיכי
 כחווב מח כמוחט גגי ס"ג מס רם"י מנמר וכןנירום5יס
 ניח 5חומח חון 6ומר ר"י קום 5מ לחומה חוןולחמה
 עגיו וגמר' ונכי וכו' סנירומליס מ5ון מקוס היינופ"גי

 6יחי' דמיחי' ביכי וכ5 סומ ומיסורמ ממוס5ריכוח6
 קמפליגי נסמוך נע5 5מסקנמ מנל ממינמ לככוכ רקזכו
 נירומליס 6נל נעזרה נסמוך על נעינן )מ דלר"יונכי
 ע"כ. לר"י מפי5ו נעינןמיהו
 56מ כוכ למ סס נגמו' וכ5ויכוחמ מכחנ נמההנה

 ססק ונהחרמח כם"ו לפי וכונחו ממינמ5ככוכ
 כמסקנמ לפי מכל כ5ריכוחמ הגמר' עניד וע"זקמפליגי
 דמיחמ כיכי מיסור6 ממרינן למ קמיפ5יגי כסמוךדכע5
 נממרכ מס ה5ריכוחמ מכרי דכריו להנין זכיחי )ממיחיכ
 ממרי 1ז"ל מס כמסקנמ וכימ כסמוך דע5 מפ)וגחמדוקמ
 לענין מיפ5יגי דמי ו5ריכי מסליגי קמ נסמוך נע5לעו5ס
 על נעינן ולמ ר"י וקממר כומ נהכימ ממינמ הוכממן

 מנל מיחי' ומיחי' כיכי וכ) כומ ומיסור' ממוסגסמוך
 מודכ מיממ נפניס מלמ קוים למ 5חס מקוםלענין

 מקום 5ענין מממעינן ומי וכו' נסמוך ע5 ונעינן5רםנ")
 ו6י נסמוך ע) ונעינן רם"5 קממר נהך כ"מ)מס
 מווכ חמן לענין מנ5 קוים )מ 5מ מי קוים גנמימיחי
 כיכי וכ5 כומ ומיסורמ נסמוך ע) נעינן ולמ 5ר"ילי'

 דכ5ריכוחמ לכדימ 5ן וכרי ע"כ. 5ריכי מיחיכדמיחמ
 מסיק וע"ז כמסקנמ ולפי נסמוך ע5 מפ5וגחח דוקמקמי

 לר"י נ"מ דמין וע"כ 5ר"י מיחי' דמיחמ היכידמיסורי
 מחר. כמקוס מו כירום5יסמי



הלכ ח"ב התשבאמתרמשנהש
 מח ססומט גני ס"ג סס רם"י ומנמר ממה ו6יחונמ

 סייגו פמגי ניח 5מומח מון לר"י ופירםסחווה
 וומי זו סימ ר6י' מ6י יועגמ 5מ סנירום5יס מ)וןמקוס

 5ה מו)ס 16 סמומה מן 5פגיס סיחס מי ג"מנקוסיס
 רמי' ממי מנ5 ק5יס נקוסיס סקווסה עוסהוהמומה

 )ממ נספר רמיחי וכנר 5זה המומה ג"מ סמין 5ממןש:
 ונרי 5יים3 סס סר)ה מגמוח נמס' רע"מ מיווסי ע5ווו

 סס ז"5 וונריו סג"5 פסמיס ר"מ מסי' זה כעיןהגמון
 סס. 5מעיין 5סיפמ מריסמ 5פע"וממוסיס

 רק סנימ ה"ס פ"מ ז"5 והרמנ"ס וגהי כמנ עךךג'(
 גסמע סיי הפסמ מנ5 וכוי 5וקכ נרסומומתן

 נעזרה היו הסמיטה ונסעח היי והוין מסמע כמומנג'
 וכן נעזרה סיו וומי הזורק מו והסומט נירום5יסמו
 סהיי נמקוס גקרמ ונרסוחו נירום5יס היו המנורהנגי
 מוממ ע5 והרמ"ם כר"ם וכווגמ ירום5יס נעיגן לר"יוגס

 ע"כ.ירום5יס
 3רסומו הרמ3"ס סכחנ דמה ק לומי מיןךלפע"ך

 מ5מ נירום5יס והייגו סהיי 3מקוסכווגמו
 3כ5 הייגו 3רסומו ממן 15 סהיי מי סכח3 3מהכווגחו
 כן וקוקחי וכ3ר 5ה מולס ו3ין 3ירום5יס 3ין מריוממקוס

 3קריח ונס 33רוגקס סגייוער 5הר3 ממרח3מסו3מי
 מקוס כ5 ע5 וכווגמו מפורם גרמה המ3י"ט 5הר3ססר
 יכו5 כח3 ה"מ מו"מ 3ה' ו3פ"ו 3פגיס. ע"םסהומ
 סי' מס מ53 33יחו ממן היה מ"כ מלמ ש3ר יהמ5מ

 ח"5 עו3ר יהמ 5מ ממרח 3עיר מו 3סוכ מ3יחורמוק
 3עיר דמפי' לכדימ הרי ע"ם וכו' רסוחך 3כ5 נ3ו5ך3כ5
 5הור"נ 5י' ופסיטמ מה וגס וקייל. רסוחך 3כ5 קריממרח
 ו3סעמ הי' והוין כחוח 3ג' גסמט הי' והפסמממס

 מוכרמ 5מ 5פע"ד 3ירום5יס ועכ"פ 3שרה היוססמיטה
 הפסמ ממ וזורקין וסומטין 3יויגו הומ ערוך ומלמווכל5
 סמיטה. 3סעח 3ירום5יס סמיגו מי עלמפי5ו

 סג5 מח והמפקמ המוגן ע"מ 5"מ פסמיסךבנמשנך;
 סמסוריס מנימ להו)ימו ססנטימוהו מיוכן

 טגו למ מר"י הוגמ נר רנה וממר ע5יהן סומטיןוכו'
 ויפרמ5 המסוריס ניח מנ5 ועכו"ס המסוריס ניחמ5מ

 וכמינ 5יה מפיק ומנטמיגהו כיון עלמו נפגיסומטין
 מיירי והחס כזנ, יונלי ו5מ עו5ה יעסו למ יסרמלסמריח
 לס ומוקי כמו פמגי ניח למומח מון המסוריןננימ
 ע)מו נסגי 6פילו ע5יו סומטין ומס"ה מסומ רנסמס

 עכו"ס. ע"י מנום כססומ מפי5ו ע5יו סומטיןונמנורה
 יומגן ר3י 3סס 3ון נר יוסי ר' 5כ מוקיובירוי2למי

 מין עכו"ס מ3סוסו 36ל יסרמ5כסמ3סוהו
 וי5ן מס"ס מיפכמ והומ ממריס עס מפילו עליוסומטין
 מי כמנ כ"ט מהק"פ פ"ה והרמנ"ס החוס'.וסנימו
 5ער3 5)ממ וסנטימוהו ירוס5יס 5מומח מון מנוססהי'
 ממוריס ונריס נמה ימכ5 5ערנ וכסיו)ימ ע5יוסומטין
 עכו"ס ניו מנוס הי' מס מנ5 יסרמ5 ניו מכוסכסהי'
 כסיטמ כן ופסק וגר6ס וכו' סיו)ימ עו ע5יו סומטיןמק

 ומ5"מ 5מ"מ עיי' כ5יו גוסמי ע5יו חמהו וכ3רהירוס5מי
 כירוס5נוי. ופסק ויון ח5מוומ סנק למהסס

 סמק מף סססמ דסומטין 3רור גרמה ע:"פךדץנה
 מת מלמ 3ירוס5יס מיגס ומפי5ו 3עזרהה3עליס

 33ימ והי' היכי מ5מ גמ5קו ולמ פמגי 3יח5מומח
 3ן סהומ מי מ3) 5ער3 5כגס יכו5 יהמ מיכמסוריס
 5יכגם סרמוי מ5מ 3ירוס5יס סמיגו מף עליו סומטיןמורין
 ע5יו וסימעין וכיון רמוקה נורן הוה %מ הערנ עו5סס
 עו3רין ג"כ ממן )ו הי' מי וומי 5מומס מון סכיימף
 היי ס5מ מף זנמי וס מתן ע5 חסמע 5מ מסוסע5יו

 5פע"ו. וגרור פסוט וזה3ירוס5יס
 ממד ר"י גסמס ממיו 3ירוסלמי ועיין כמ3 עוףו'(

 3עיגן ו5ר"י מ3ו6ר 3ירוס5יס עמו גחוןמפיי
 עכ"פ ו5ר"י סימ גכוגס רמי' 5כמוררי זו רמי' וכויירוס5יס
 3הנסומ רמימי וכנר םיהי' טעס ממיזה יהיי ירוסליס3עי

 ועיי ירוסלמי עי' סכמ3 ר"י 3ד'": הג"5 פסמיסמהרס"ס
 חמ"י מיגו רע"מ סו"מ מ"י מ"ה סס וכח3 רע"מסו"ח
 ו5זה וכו' הס"ס 3נליון ג"כ סגרסס הקו' הימוכגרמה
 ועכ"פ מ3ומר 3ירוס5מי כי ירוסלמי עי' הגהמ"מכמ3
 כן ס"5 וי5ן הס"ס גס ומסחממ נירוס5יס סממן)ריך
 5כמר"ה. 5כמורס נרורס רמי' חו ע"כומ"ס

 ז"5 נרו6ה וסגס ממוכיס הס סס סמניה דדנייאיברא
 )מו וירוס5יס להוימ מוכמ וילן ו3ס"סמומ

 ו3ירוסלמי גיממ מפי' ומ"כ 5עיל סהוכמחי וכמוווקמ
 5פע"ו וין מן 3ר כיווע כ533י הלכה ירוס5יס3עי

 ווקמ ירוס5יס ו3עי הכרמ סוס מין כרוס5מימו3רי
 והמ ווקמ 5מו וירוס5יס מווה הירוסלמי גסו5ועחי
 ווקמ ו3טי מור"5 5הו)ימ 3ירוס5יס מפי' 5ר"יוממר
 הכ"ג מין מ53 3ירוס5יס עמו גחון מפיי לר"י ממר3עזרה
 די5ן מס"ס פ5יג ו5מ מיי3 גמי למומה מון עמו גמוןמי
3זה.

 כומ טעממ נמר דזי5 כו( )סי' כזס כמנמי 6מרמךבוץשף
 מקוס סוס מו ירוס5יס 5י מס הומ ונרסומ1כיון

 וין לונריהס טעס גחגו גופי' נירוסלמי סהריועוו
 וכוי נ)י1ח ס) י"ט 3סגי ומפ5יגון כוטחי' וויןכועחי'
 להמסקגמ וגס 5ס מו)ה מו ירוסליס מ"ג ה"סו5עגין
 גרמה עכ"פ היטינ סס למעיין דוקמ 5מו ירוסליססס
 הו6. ו)קמ ל6ו נירוסליס סכחנו ומהנרור

 סליין מה )וסו6 קע"ו סי' רע"6 נמסו' עיגיווץבם
 5ייס3 ר)ס מ5עמנערנ ססר3 ע5יו( מהרס"סס"נ

 ו5ר*י וכחנ סג"5 ירוס5מי מו3רי הר"ס על ז"5קוסיחו
 3פיי מוס פי' וכח3 ק)ח סס וסמריך ירוס5יס3עי

 סמין מעפ"י סירוס5מי גקט 5מ ומה"ט וסייססירוס5מי
 גקט 5ש 3מוס"י סממן מפי5ו 3מסמע והי' נשרסעמו

 5עיל וס"כ ירוס5יס העיר סס ומפס 15 3סמוךוהממן
 5עיל ירוס5יס 3ין מלוק ומין גוע ממי5מ וזהוממרמ
 וירוס5יס ירוס5מי 3ד3רי ספי' ז"5 וע"מ סנמון ועח3סוימ * וסרי ע"ס 3מוה"י סממן מס רק 5מעט ומחיממרמ



8ההלכות ח"ב ש(שובותמייימשנה

 ודנריו למסרס"ס סנס נעל סכתנ כ% 1דל6 וק6או
 ירוםליס. 3עי ולר"י ר6י' סירוםלמי מד3רי 6ין עכ"פ5ע"נ
 סמסקג6 סס ולר"י ר6י' הירוםלמי ולסיטת סס כתנ עךרה(

 ספלונת6 מ3י6 סס דהירוםלמי ספק 3התר6תופליני
 מווס לר"ל ו6פילו מסמע וכו' נליות םל טוניס ימיסמסגי
 נעזרס כמו עמו סוין 3ירום)יס נלוי נמקוס הי'06
 ע"כ. כמ3ו6ר מומס יוי על נס ירוםליס 3עיור"י
 להמסקג6 הירוםלמי וסיטת לכהור"נ ליס ופסיט16ס2ה

 וס"ל וילן ס"ס על ופליני פליני ספקונהתר6ת
 יפי' יומר ר"י ירי ססס  סהוי מס כפיהירוסלמי לסי ויעסיס  לע"ג לרירי  פליני  נספוך  רנפללמסקג6
 נעזרב עמו סיה6 עו 6מר רס3"ל נירוםליס עמוותון
 6מר ר"י ס"נ י"ט 3' ד6יפלינון כדעתי' ווין כדעתי'דין

 סתר6ס מקנלין 6ין 6מר רס3"ל ספק על התר6המק3לין
 3ירוםליס נמלון כגנוו גתון היי ס6ס מוויס סכל ספקעל
 הו6 3ירוםליס 3שרה ו6מר מ6ן וו6י ספק ו6מרמ6ן
 למ6ן 6פיי כלומר וו6י ספק מ"ד מסס ספגי ופייע"כ
 6ת רו6ה סהרי הו6 וו6י הכ6 ה"ס מסוסופוטר
 3ירוםליס, נעזרה מ"ו 3ל16: הו6 עו3ר לכ"ע 61"כהממן
 מעעמ6 הכ6 פליני ול6 הו6 דל6 הס"ס לה ודמיכלומר

 6פי' 3שרה עמו גתון סיה6 עד למ"ד 6ל6 ספקדהתר6ת
 הממן הו6 3ירוםליס מ"מ המ~ן ורך 6ותו ורו6ההיכ6
 כתינ הממן על וס"ל מסוס וטעמי' נשרה עמוו6ין
 נעזרס מ"ו נו"ה סס סק"ע פיי וכן נסמוך עלונעי'
 לס6 לה רמי  פס  רהם"ס להוי6 לן הרי עכ"פע"ם.

 נסמוך נעל 6ל6 פליני ספק ו3התר6ת להמסקג6פלונת6
 וילן סם"ס עס לססוהזו ד6פסר וכיון להמסקג6פליני
 סתמוסין הלמ"מ ונרי על כת"ה סתמה ומה ענויגן.סכי
 ווו יו נספר סמ65תי עו עליו תמהתי נעגיי 6גינס

 דטעות י"3 דף 3ליקוטיס מיי סס ספר 3סס סססה3י6
 3ו3רי גומק יעק3 קהלת 3ספר ונס למ"מ 3ד3ריגפלה
 ע"ם. סג"להלמ"מ
 מערנ סעתה מה ססנית ר6ס כן כת"ס סכתנוס2ה

 יר6ס דל6 הל16 עס ז3מי דס ממן על תסמטל6
 6גי מר3ס וכו' 3י"ו הפסמ 6מו נירוםלמי סס ג6הנט
 ומתי6 ימ65 ו3ל יר6ה נ3ל סהו6 מועד 0ל 3מולו6ותן
 וכוי ימ65 ו3ל יר6ה 33ל ס6יגן עסר מ6ר3עה6גי
 סעות מסם 6מר מ6יר דר' מ6יר ר' ד6מר כייו6תין
 ע"כ. מו3ריהסולמעלה
 כרי קיי"5 6גן וכי זו הסגה על כהור"נ על1(ס2הני

 סעות דמסם כר"י קיי"ל 6גן ו6דר3המ6יר
 61"כ הפוסקיס רו3 וכמ"ם מה"ת נהג6ס 6סורילמעלה
 מג6 ורי מור"י סייעת6 לי 5יתי מור"מ לי6דמקסה
 ספוסקיס רונ דלכ6ורה 6מת הן ע"ם כר"י 6פילומוקיס
 5עגין מ"מ סשת מו' 6יסור6 לעגין כר"י דפום);ו6ף
 הר36"ד וכמ"ס הער3 עד עונר דל6 דס"ל גר6ס יר6הנל

 סס6ריך תה ס6נ"6 ועיין פוסקיס וס6ר וסכ"מוסס"מ
 ה'. ס' מיגן מהר"ס תפונת עיין ועוד3זס.

 יר6ס ננל ונס מקומות נכמכ יס"י ייעתאיברא
 3ס6נ"6 ד3ריו וס3י6 ולעעלס סשת מו'שנר

 והלמ3"ס מיי3 3י"ס סג"ל פסמיס 531ל"מ סס ע"מסי'
 ל3דוק וכסטמר וז"ל כת3 ומ' ז' הלכס מו"מ מס'פ"נ
 ססרי לנטל יטל 6יגו ועעלס ססית סעס מתמלת 3וק06
 3טל ל6 06 לפיכך 3סג6ה ג6סר סכ3ר 3רסותו6יגו
 ועתו ססי' ממן מ65 ולמעלס סשת ומסס ססקודס
 זס הרי 3יערו 1ל6 סניעור נסעת וסכמו נלנו וסי'עליו
 3יסל 1ל6 3יער ל6 סהרי ימ65 ו3ל יר6ה 3ל עלעו3ר
 נרסותו ס6יגו לפי כלוס ל1 מועיל עתס ס3יטולו6ין
 זס סו3ר 6ולי 6נרהס 6מר כת3 סס וסר36"דוכו'.

 ימ65 ונל יר6ס 3ל על ש3ר ולמעלה סשת מסססממ3ר
 ססינ סס וסה"מ עכ"ל. כתי3 ימיס וס3עת כןו6יגו
 נפ"6. כ"מ ועיין ז"ל הר6נ"ועל
 כ' סי' 16"מ קמ6 גו3"י להנ6ון מזיתי נקודסוזקן

 סרמ3"ס ודעת והעלס סרמ3"ס 3ו3רי הר3הסה6ריך
 ד3ריס עיי"ס יר6ה 3ג על גמי שנר ולמעלה סעותדמסס
 וגר6ס סס עוז מנול ועיין רס"י. כועת וס"לגפל6יס
 מד3רי ז"ל והרמ3"ס רס"י 5ועת ר6י' לה3י6לפע"ד
 וכוי ומיעט הכתו3 סרי3ה 6מר סכת3ו הלל1ירוסלמי
 ולעעלה סעות מסס 6מר מ6יר ור' מ6יר דר' כייו6תיי6
 גיגסו ס3גס מקוסי סתר15 ד3רי לכ6ורס והגהמונריהס
 ור3גן וסוי דס"ל מ6יר כר' להעמידו להתר15 לי'דלמה
 ספוסקיס והלי כסילכת6 םל6 ר"ס והוה ולמעלס סעותמו'
 כר"י ו6תי לסגי וכר"י ו6וריית6 הוי סעות ומויס"ל
 יר6ס 33ל סהו6 3מוס"מ 6ותן 6גי מר3ה הכי ולימ6נמי
 יר6ס ננל ס6יגן עסר מ6ר3עה 6גי ומו5י6 ימ3165ל
 ד6וריית6 6סור דהוי 6ף ולמעלה סעות מוי סהרי ימ65ו3ל
 הפוסקיס ס6ר לועת ש3ר 6יגו ימ65 ו3ל יר6ה 3למ"מ
 ור"מ 6לינ6 דוק6 ו6תי ותר5ן ועתיה סלק6 6מ6י61"כ
 ספכחם מנ ז3מ סכתינ סתירן מג6 ר' ונס דר"י 6לינ16ל6
 3כאהס לומר ל1 הי' לזה לי' למה ור"י 6לי63 6פילוותי'
 מסס מס6"כ ימ65 31ל יר6ה 33ל הו6 מועד םל3מולו
 הירוסלמי וועת גר6ה וו6י 6ל6 עו3ר ד6יגו ולמעלססעות
 עו3ר ולמעלה סעות ומו' גימ6 ו6י תלי6 3ה6וס6

 ונל יר6ס נל מסוס 6יכ6 הכ"ג הממן עלמד6וריית6
 לועת סללו הירוסלמי מונרי נרורה ר6יי גר6ה 6"כימ65
 6יסור על דעו3ר וס"ל דלמ6ן ז"5 וסרמ3"סרס"י

 יר6כ נל מסוס עונר הכ"ג ולמעלה סעות מו'מו6וריית6
 דועת יווע וכ3ר 3ס"ד. גפל6ה גקווה לפע"ד וזו ימ65ונל.

 עמעח. סעות מוי 3י' דעו3רירוסלמי
 מונרי כ% הסנס סוס עלי 6ין מעתה נעיג6 6יומנה

 וכהדר"נ לו3רי ר6י' עויין 6דר3ה הג"להירוסלמי
 6מיג6 דין מן 3ר 6מגס דה63 מ65תי ו6גי מספ6דלי
 ספוסקיס ס6ר לדעת 6פי6 כלל ד3ריס ער3ונ כ6ן ד6ין6ג6
 וד6י ה6 מ"מ ימ65 ונל יר6ס 3נל עו3ר דע"פ ס"5דל6
 06 656 זכמי דס ממן על תסמט 65 על שנרד6יגו
 נפכאש ימ65 ונ5 יר6ס נ3ל עליו סעונר כאם ממןסו6



הלכות חייב התשובותמירמשנה170
 3פסמ ימ65 ונ5 יר6ס גג5 ע5יועונר 60יגו ממן536
 ממן 61"כ ממן ע5 ח0מט ד65מל16 ע)יו עו3ר6יגו

 נו ד6ין מכ"ג 3פסמ ע5יו עוגר 60יגו גמנ6סם6סור
 0ס 0כחגחי 3מס טוגחי מיחס ווו חסמט דל1656
 מנ"מ ועיין פ0וט וזס יר6כ ד65 1655 ח0מט ד65מ)16
 י"6.מ5וכ
 ממ0גוח 60ר ע5 גס 5ס0י3 3ס"ד עוד 5י יםחהגה

 געח 66ריך 65 כפנ6י מוסר מממח6מנס
 סל6 ככגוד מממת רק כח3חי 65 0כח3חי ס6 וגסיוחר
 פרק שד 06נכ מעט 5כם6פנס ו6י"ם גע"מ606ר
 סר06וגיס ד3רי 6ח 5כ5י5 ע5י כטוגס די כיד ו06י3זס
 5י 0סי' כפחימס מעין ו6סייס ססלימס ככדר"גו6ח
 מנומוח מי ע5 5י30 ו6וכס ד' יחן כסדר"ג מכערוח ר3עונג
 עמיס. יקהח 151ע3"ם

 עולם ועד מעתה ועזה רבה אהבה אוהבו ידידומנאי
 ושמח. וכשד יו,ט שמחת לו ומאחל שמים לדחמיהמצפה

 הקטןמנושה
 הי"ד מוהרא"ז הקדוש לאאמו"רבן

 נרסימן
 לפ"ק. תשי"ח הספידה לימי האב"ה
 רבה גברש האי הגבורוג מפי יתברך הספירה,בימי
 ולא לאריות ראש בלום, אוצר המפורסם הרה"גויקירשג
 ח~ים מוה"ר הרב חביבי ורב ידידי כש"ת וכו'לשועלים,

 שליט"א. נאפאלאוויפש ציתא

 נ5ומוח כ6ן נ6חי וכי6וח כר6וי נ6ינכאחרשהיים
 3מכח3י ה3טמחי 5קייס ד3ריס נמעט0ניוח

 מימ 0)6 50יט"6 כסדר"ג ד3רי סוף ע) 0%ינסר06ון
 0עדיין ו6ף ספנ6י )מוסר נפ0י כ6וח 5קייס 16גידי

 3עוונ"ס וכו' יוס 5ך 6ין ו6דרגס עדו )6מטרדוח
 5כ60פנס ח6מר 561 כענין 5כממי7 כעח 6ין 3)3יו6מרחי
06נכ.
 וזס הר06ון. סמכח3 סדר ע) ר06ון, ר06ון ע5ח*שיב

 וגו6)י. 5ורי געזרסמ5י
 כנ6ס 6יסור מדמה 0כח"ר מס ועוד ח"ה כ3וד ז"ל6'(

 33"י עו3ריס 6ינס 6יסורין 603ר וכן ט3ל50
 50 כע6ס ד6יסור 3וס 0גס קד0יס 50 6"ס כןגמו

 ועיי' 50ו ומקרי כנ6ס 6יסורי 605ר דמי 65קד0יס
 ו0לו כסף 0וכ מקרי דנוחר י"ג כריחוח י0ניסגחוס'
 0מד0ו ו3נחי3וח 3ק5וס"מ עיין וכ"כ כד3ר ע5 3ע5יסודין
 ע"ג וכו' ה3עלוח 0ו5) 6ינו כקד0 50 ד6"ס מדעחסכן
 6ג3 וכסדר"ג 3ס"ד טעיחי 651 0ניחי 65 6ומרו6ני

 0ימחי. ו6פרס דק 065יטפי'
 3כ65י 3ער5ס סמקד0 ע"3 נ"ו קידו0ין 3גמר6נרם'נן

 ג5יפורי ערופה ו3עגלס כנסק5 נ0ורסכרס
 סגסמסו ומ~ין גמלג וג0י ממור ופטר עויר וג0ערמ5ורע

 ופר0"י מקוד0ח גדמימן וקיד0 מכרן מקודסח 6ינמנעזרמ
 כדי5יף נינסו מנ6מ 6יסורי דכו5כו וכו' 3ערלסממקד0
 ערופס ו3ענ5ה עד וטרי 0קי5 0ס וננמר6 3גמר56מ
 ופר0"י כקד0יס 3מ כחי3 כפרס ינ6י רי ד3י 6מרימנ5ן

 וכ"ג 3כן מוע5ין 0כרי 3סנ6כ 6סורין וקד0יסכקד0יס
 ור0"י סנמר6 מד3רי פ0וט וסנר6מ כפרכ ד"ס 0סכחוס'
 מקד0 50 65"כ מו5ין 0) 6"ס 3ין ממ5קין ד6ין סנ"5וחוס'
 0הו6 מפני ערופמ ענ5ס 50 6"ס גמרינן 3נמר06סרי

 5כס 6מד דין 0ס דכו5סו וע"כ %ס 6מד ודיןכקד0יס
 סד3קיס. 3ין 5מ5ק ו6ין קד0יסעס

 ו6מ6י ו6ייח הק0ו נער)ס סמקו0 נו"כ 0סוהרעום'
 וי"5 וטמ6 ונוחר פינו5 מחניחין 3סך מ0י653
 ד65 6ף דקמ0י3 ערופכ )ועג5ס קמיירי 65ד3קד0יס

 5כדי6 וסנר6מ וק"5( ק0ס 65 קד0יס מטעס 656כוי
 5קד0יס דמו5ין כנ6כ 6יסורי 3ין מ5קו ד65 סחוס'מד3רי
 ונוחר פינו) מ0י3 65 6מ6י קו0יחס מידי ק0כ 65ד56"כ
 ד65 גרור נר6מ 656 5סני 6יסורי סני דמי ד65וטמ6
 כח3 סמקד0 3ד"ה 0ס סריט3"6 וסנכ 3סו.ממ5קינן
 כנ0רפיס מן ככרס וכ65י ער5ס 6כחי הרי וכ"חוו"5
 ממון 50 ד3ר וסוי מוחר 6פק סנ0רפין דכ5 וקיי"5הס
 חירן נר"ו ומורי 0ו"פ 63פרן ד6ין דמיירי מחר5יןוי0

 ממון דין 5סו 5יח דכ0ח6 כיון 0ו"פ 63פק י0ד6פי'
 נינמו דידיס 165 35ערינהו 5סו 0ריף דכי מקוד0ח6ינס
 וקיד0 מכק 3ד"ס 0ס כח3 עוד 63פרן. וכס סקודסוכ5

 03ס מני ר, סחס דגרסי' סטעס סירו50מי 03ס3דמיכן
 0וין 6ינס סנ6ס 60יסורי פיי דמיהן 60ין 5פי ועיר6ר'

 מס גע 3כס 5וקמ 15 0יחן ומעוח דמיס 5סס ו6יןכ5וס
 ע"0. וכו' מחנה 16גידו

 3ע5יס 5"5 ד6"כ דס"5 156 כריט3"6 מד3רי נרורונראה
 הפקר 6ינו 6פרן 6כחי ד56"כ 50ו סוי 1)6כ))

 0כח3חי וכמו 5קד0יס מו5ין 3ין מח5ק )6 כן ונס פ0וטווס
 דמכמ 3ח0ו3חי 3ס"ד ס3רחי 6י5טמיד ומעחה3ס"ד
 ע5יו עו3ר 6ינו ו0ו3 כ3ע5יס מר0וח סממן י665"ס

 5פני כד3ריס וכ0סר65חי ס5ו הוי 65 סנ6סד6יסורי
 5דגרי הסכיס 0)יט"6 ק6ט5ער מוכר"6 סמו3כקכנ6ון
 33"י. עו3ר 6ינו נוחר 50ד63"ס
 3'( ס"ק ח"ו )סי' מק5וס"מ ג6ונו כ3וד 0ס3י6רמה

 ד3רי 3ע)יס 5סס י0 סנ6כ ד6יסורי מע5מודמיד0
 3ס"ד 3הס כ6רכחי וכ3ר 3ס"ד 5נו כס ידועיססק5וס"מ
 ס3ו0ס, ערונח 3י0י3ח נ"י ג56ד יעק3 ר, 5ידידי3ח0ו3חי
 דמו5ין 6"ס 3ין 0ממ5ק 03מו כח3 0כח"ר מכ6מנס
 מ65 דסיכן עליו נפ65חי נור6וח דקד0יס כנ6ס65יסורי

 דלמלוק 5כ5 מפור0יס סק5וס"מ ד3רי ו6דר3ס 3ק15ס"מ.וכ
 5כס וי0 מקרי 50ו סנ6כ 6יסורי דכ5 י65 כ5ו סכ55ע5

 מ0וס 3דמ ונר6ס 0ס וו"ל 5מעין קד0יס 3ין נ"מ ו6ין3ע)יס
 דו"מ 0נגמ 0ור פרק ר0"י וכ"כ וכוי כפקר מכני 65ד63"כ
 6ינו מגרו דינו מ0נגמר מנסק5 0ור ד6מרו 3ס6 מ"סדף

 ד165 מוקד0 6יגו ופר0"י מוקד0 6ינו כקדי0ומגור



שהלכהע ח"ב התשוטתמירמשנה
 6יגו 65פקורי ס"ס 61"ג 65קרו0י ק6י רשר"נר0וחיס
 6נ5 ק6י נרפוחו ר165 6ע"נ סג6ס ר6יסורי 6צ6נר0וחו
 י0 רזכיס ת"6 ס" סרינ"0 וכמ"ם 5יי 6יח מיסונע5יס

 פלנ נפ' נמידו0יו סר0נ"6 וכ"כ וכ' סג6ס נ6יסורי13
 ע"0. וכו' ער5ס 50 נ6מרוגסגזו5

 6יסורי רנכ5 סק5וס"מ רעח מי55 נרור רןיךמעתה
 מ0ור 0סני6 וכמו נעציס צי' ר6יח ס"צסג6ס

 צ6 61"כ כוצסו וכן גיגסו דסקר0 רצ16 וער5ססגסק5
 נין 5מ5ק ונגחינוח נקטס"מ זס מי~ק מ65 סיכןירעג6
 0עמור0 מם קר0יס 0צ 65"ס מוצין 0צ סג6ס6יסורי
 6חמסה. 00ניחי 6ומר וע"ז5ספוך
 561יג נס"ר סרנס פצפ5חי ק5וכ"מ ו6יח ניקיאמנם

 נח0ונחי ע5יו 0כק0חי למם 6מח ר6"כ6ן
 ר6יגו ר0"י 05יטח 6ף כ6ן כחנ סק5וס"מ 0סריסגזכרח
 גיגסו מיצי חרי ונר0וחו ו0צו סו6 0צו מ"מ כו6נר0וחו
 ו' רף פסמיס ר0"י 6מגס סיטנ ורו"ק ע"0 צר0"יגס
 5נחר צי' מ0כמח ריצמ6 נגמי 60מרו 6במם כחנע"נ

 ר165 ופר0"י מנטצ מ5י "1 קיימ6 נר0וחי' "616יסור6
 ר6"6 ר0"י רעת ~רי6 סרי ע"כ. 0צו 6יגו כו6נר0וחיי
 נר0ומ" דצ16 מרפיר0 נר0ומו 65יגו 0צו 6יגו נין5מצק
 0צו. ד6יגוקיימי

 דיצן נ0"ס רסגס צסרי6 3נמר6 כן גרס יי0"יאיברא
 וע60ן 6רס 0צ נר0ומו 6יגן רנריס 0גיסגירס6

 ר' ד6מר נד"ס 0ס ר0"י 6מגס נר0ומו סן כ6צ1ככמונ
 כ6צ1 סכמונ וע60ן 50ו 6יגן דנריס 0גי וז"צ גרס56יעזר
 סימס דזו צסדי6 וגר6ס ע"כ עציסן 5סממיינ נר0ומוכן

 נר0ומו 6יגן נמקוס 0צו 6יגן גורס דסיי נגמר6גירסמו
 נרסומו 0סו6 5מס 0צו 0סו6 מס נין צמצק ר6ין ע"כ61"כ
 כן ר0"י דעמ ועכ"פ כוי 65 50ו גס נר0ומו 60יגווכ5
 0כמנ כק5וס"מ ממצק ר65 מגג6צ נרניגו ר6ימי וכןסו6
 6ין כי כצוס מועיצ 6יגו סעמ 6ומו וניטוצ וז"צ0ס
 מר0ומו יו65 6יסורו כזמן וסממן 50ו רנר 6צ6 מנטצ6רס
 תסוס 6צטזר ר' כר6מר וכוי 6צ6 ממ5ו קרויו6יגו
 סכחונ וע60ן 6דס 0צ נר0וחו 6יגן דנריס 0גי י0מט6צרי

 נין ממצק 60יגו גמי סרי ע"0 וכו' נר0וחו סןכ6צ1
 וסממן 0צו רנר 656 מנטצ 6רס 6ין מרכחנ צר0וחו0צו
 0כו6 דנר 656 מנטצ 60ין כחנ 1צ6 מלסוחו יו65וכוי

 5כק0וח ר6יוח 0ס כ63חי עוד ק5ח וי"צ וכו'נר0וחו
 ג"מ 6ין כי סח0ונס כצ צכעחיק גצ6חי 6מגס6ק5וס"מ
5רידן.
 ג"ו ס' כ"מ סי' 6ס"ע מיצו6יס נ6נגי עיגיךוןבפן

 סרנס 0ס מכ6ריך כע6ס נ6יסורי סמקר50עגין
 עציו ומצק לעי5 סבנ6חי ומריטנ"6 רנרי 0ס וסכי6נרנר
 דמ05ון 6צ6 כחכ וצנסוף סג"5 נק5וס"מ צעיין~יין

 נעציס רצ"5 מ0מע כ6פרן זכס סקודס כל 0כחנסריסכ"6
 5"5 כצ6ס ד6יסורי חר*נ סי' סר0כ"6 מדנרי מ0מע וכןכצ5

 5י' מספק6 דיג6 ס6 רנ6מת וכגר6ס ע"כ ע"0נע5יס

 כר06וגיס ממשקמ זס דדכר נרור גר6ס ועכ"פ אסוקס6ין
 דא0". עדעת" כו 0מיד0 651 מקלי 0פ 6"ס 6יסי6
 נע5 6רכיט כלנס סתעסמי עס מעפי 6כמוולא

 מרנרי ~6ווס מכמ0מ עוחם כ6ן 0סני6 ז"צקלוס"מ
 ז"צסר0נ"6

 ול"
 0ס דנקטס"מ סרנריס נסחירמ סרני0

 ז"5 כי0נ"6 וכ"כ וכתנ נע5יס צ" 6ית ר6"ס וז"5כמנ
 5ו5ג פרקנמידו0יו

 סגז"
 5כס דמ0וכ ערצס 50 נ6מרוג

 ע"ג נסג6ס ר6סור 6ע"נ נע5יס צי' ר6ימומ0וס
 ר6יסורי מרי"כ סי' נמ0ו' סר0נ"6 מרנרי סני6ונ6נג"מ
 רסכי סרני0 1צ6 סריטנ"6 כרעמ וס"5 נע5יס צ"צסג6ס
 650 ולע"ג נמירו0ו 0כמנ מבמם גיגסו סחר6ירנריס
 כ~ס סעיר 1צ6 מרווייסו וסני6 ז"צ סנ6וןסרגי0
 5ס5כס. מרוויימו סני6 וס6יךעציסס
 0רירי מירי מקסס צ6 5רידן סי0נ"6 יניי נעקיאמנם

 צסריט3"6 0ייכיס סס נסוכס סר0נ"6 ררנריירוע
 6מגס צסרס3"6 דנריס כאמירמ כ6ן צימ 61"כז"צ

 רגס 6ינר6 לע"נ. מכר0נ"6 מרווייומו 0סני6צסק5וה"מ
 סומרין סריטנ"6 רנרי יסו זס צפי ר6"כ מק0ס5דירן
 וכמו כ5צ נעציס צ1 6ין ר6"ס כמנ כג"ל נקירו0ין0סרי

 צסוכס ונמירו0יו סקלוס"מ צסרי6 וכמ"0 צעיצ0ס63מי
 ומקרי נעציס 5" 6ימ ערצס 0צ ד6מרוג צסרי6 כמנסג"צ
 ו5ע"ג. סג6ס 6יסורי רסוי 6ףצכס
 סריטנ"6 דנ6ממ מד0 ונר צומר 5פע"ו גו6ס 5כןאשר

 וכמ"0 מקרי ו50ו נעציס %' 6ימ ר6"ה ס"צז"5
 נ0מו סקלוס"מ 0כמנ כמו ורצ6 צסדי6 סג"צנסוכס
 כן כמנ רנו כ0ס נעציס צי' דצימ נקירו0ין רכמנוס6
 נעציס 5י' ד6ימ ס"5 6צ6 סכי ציס סניר6 צ6וציס

 6קוסימו כמוס' מי' קורס דסני6 גר6ס סריטנ"6ונ6ממ
 51"5 0ו"ס נ6פרן 60ין דמיירי מותר 6פרן כג0רפיןוכצ
 1צ6 רנו מ" סני6 ו6מ"כ ז"צ סריטנ"6 ס"5 גמידסכי
 סומריס דנריו יסיו ר56"כ סכי 5"צ וע"כ סכיס"צ

 סריטנ"6 נדעמ מר0ס 0יטס צן עצמס ומעמסודו"ק.
 ס6נגי 0סני6 כמו ודצ6 נעציס צי' 6י 6"ה דס"5ז"צ

 ורו"ק. נ0מומיצו6יס
 סני6ו סג"5 נסוכס ז"צ כר6נ"ד יעמ ע1ד דמ65מיאלא

 5יס צימ ר6"ס נס0יטומ גמי דכמנ ז"צסריטנ"6
 מו5ק וסריטנ"6 ערצס 0צ 6מרוג צכס מקרי 1צ6נע5יס
 דעת נ"ג בגי6 צ6 5מס 6נג"מ 6נעצ 51"ע 0סע5יו

 5כ5 גמימ ד65 וגר6ס נעציס צ"5 ד6"ם רס"צסר6נ"ד
 דנריס 6ריכומ ס~ד צי י0 וכעס 51"ע נס"ד 0כמנמימם

 65 כי צכר6ומ רק סנ6מי 1צ6 מקנו כ6ן ו6יןנס"ד
 סס. פ0וט כדכר מציצס0גימי
 מ0מפ ד65 ה165 מדמם סו6 ו6ס וז"5 כמ"ר ךב!"שנ'(

 נממן טצ6 וכו' יר6ס דנ5 צ65ו זנמי דס ממןעצ
 גמ65 גנוס 0ל רו6כ 60מס ננ"י עונרין 6ין סקד500

 כקוס 50 ממן 6 כ" 6ס ענר 65 מ0מט דצ6 דל6ו5דידך
 כ0שס מכבץ דעת ג"כ וכ"כ לרעתי כ"ס סדנר 6מתוט'.

 ד0לך מ0וס מ0מפ ד65 165 ש עונר 6ינו סקוסדכ6יכצר



הלכות ח"ב התשובותמירמשנהמנ
 60ומר ומי נ3וט 0ל רו6ט 6תט 536 רו6ט 6תט6י

 מענמן 0ס נסמוך כ"נ ונ6מת סועט 6ל6 6יגו5טיגעך
 ת0מם רל6 ל16 על שגר 6יגו טקרם 0ל רגממן קכנש
 געליי רמכין קליס גקר0יס ר6סי' נס"ר טוססתי 6גי6עגס
 6גל רו6ט 6תס 6י רםלך מררטת לי' מרגיגן 1ל6טו6
 3עליס רגממוו מ0וס גטס וםל 6מריס 0ל רו6ט6תס
 ג6סרו קליס רקר0יס טיכי 6ס"ס נ3וט 0ל טוי 1ל6טו6

 וכרומט למומס מון י165 16 גתותרו 16 0גססלוגטג6ט
 שגר 6יגו גטג6ס וג6סרו 0גססלו 0טו6 6וסןג6תט
 3ס"ר. 0כתגתי וכמו סג6ט 6יסורי מסעסעליסס

 טל6 גותר 0ל ממן ונ6מת וו"ל כת"ט רטק0סדדט*
 רו6ס ר6תס מ0וס ננ"י עונרין ו6ק טו6סקרם

 קו0י6 6יגס ירר ל6 עלס ו6ס גגוט קר0י ר6קרי גגוט0ל
 טס נ3וס וקר0י טו6 גגוט רממון ק"ק מגותר מיירירטתס
 רגיגן 3קק"ל 6גן 6מגס סכסגיס לי' רק(כי טו6ומ0מיס
 סמכרם"6 0יסת ירועט וסגט ליי30, ים סכי ו3ל16וק"ל

 קרו0ת פקעס גותר 0גע0ט רמ0עם רס"ל ג"וקירו0ין
 6יגו ירר ל6 עלט ר6ס סעמ6 וס6 גותר וכן מיגי'סקרם
 ר6ס (ס 3נרר ס6לכתי וכגר 6מר נרר וסו6 לכ6ןעגין
 פייג0סיין סממר"מ טמו3טק סנ6וו לירירי ירר ל6עלט

 גס"ר כטונן כר06וגיס ר3רי עלו לפע"ר ומעחס0לים"6.
 כטרר"נ.מקו0ית

 נר3רי ע5ומס 3תמיט כת"כ י65 טיקר גמכתגו דדץנדץנ'(
 תגי 6ית לך יר6ט ל6 פ"ג ססחיסירוםלמי

 גר 3ון 6ר' וטי לנ3וס רו6ס 36ל רו6ס 6תט 6יןלך
 63מריותן מייג 0סו6 גקר0יס תפתר זעיר6 ר' קומימיי'
 6סי4 ימ65 מל6 מר3יגן 3ממן טל6 כת"ס ותמסכר"ם
 למלק י65 וכת"ט וי רף פסמיס 33לי כמ3ו6רלרגגן
 קר0יס 0ל ממן ל6מריות מולין 0ל ממן 6מריותגיו
 ל6 מ"מ נעווג"ס נרנר לעיין מסכיס ספג6י 60יןו6ף
 ר06וגט. 3כ0קפס גס"ר גמ5ורתי 0עלס מס לכתוג6מגע

 6יגו ונקו0יס מים יני ל1מי ניעתי עלסולכשוורעה
 6פילו 6מריות עליו 03ק3ל 6פילו לר3גןעונר

 30עת ת"ר ע'3 רי רף 3נמר6 מר6מר וטו6 33לילם"ס
 0ג6מר לפי וכו' ת"ל מט ג3תיכס ימ65 ל6 60ורימיס
 רו6ט 6תס 36ל רו6ט 6תט 6י 0לך 60ור לך יר6טל6
 מן סקרוגות ויק3ל יסמין יכול נ3וס וםל 6מריס0ל

 וטי כי03תו 0ל6 נגכרי 6ל6 לי 6יו ימ65 ל6 ת"לסגכרי
 ל6 ת"ל סגכריס נק פקרוגות ויקגל יסמין יכ" מר6מר
 6תס 36ל רו6ט 6תס 6י 0לך רים6 6מרת ט6ימ65
 עליט רק3ל ט6 ק0י6 ל6 נגוט וםל 6מריס 0לרו6ס
 ססתי6 גכל וסגס ע"כ. 6מריות עלי' ק3ל רל6 ט66מריות
 לעגין וסכ6 נ3וט וםל 6מריס 0ל גקים לטחיר6כ0מ3י6
 6מר 1ל6 לנמרי רקר0יס ריג6 ט6 ס0מים סתג66מריוח
 מייג 6מריות עליו וקנל סגכריס מן סקרוגות כ0קנלרק

 6מריוח עליו ג0ק3ל מייג נגוס 3םל רנס 6מר ל6ו6מ6י
 טו6. רגרוטל6

 מיינ יט6 יכול כתנ כ"6 מו"מ מט' פ"ודוץרמב"ם
 טקר0 0ל 16 עכו"ס 0ל ממן מר0ותול3ער

 0ל 16 סקר0 0ל ממן כתנ ונס"נ וגוי יר6ט ל6ת"ל
 (ט סרי ננית עמו טי' 6סילו י0ר6ל 56ל 0טי'עכו"ס
 ממ5ו 0טסקיר עכו"ס ו3ס"נ וכוי 0לו 60יגו מפגימותר
 16 36ר 60ס 6מריות י0ר6ל עליו ק3ל 6ס י0ר6ל56ל
 וק3ל סו6יל ל3ערו מייג (ס סרי רמיו ל1 0י0לסגנג3
 עליו כסקגל 3סקר0 וסגס וכו' כ0לו גע0ס 6מריותעליו
 למס. 5"ע ונ"כ ג(ס ריגו סמם כלל 3י6ר 1ל6 כלוס ס(כירל6

 טקרם 0ל ר3ממן ר6פ0ר 4מר נרעתי עלס לכןאשך
 לרנגן שנר 6יגו 6חריות עליו קנל 6פילונ6מת

 עכו"ס 0ל ממ5ו על 6מריות 3ק3ל ר03למ6 6פסר ל(סוטסעס
 ("ל טרמג"ס 0כת3 כמו ט6מריות גק3לת כ0לוגע0ט
 טו6 לעולס 0טרי 0לו רגע0ס לומר 6"6 גטקר360ל
 0ל מולין 0ל ממ5ו רמי 1ל6 0סו6 מקוס גכלסקר0
 לסעמות טממן מע5ס עטנ 0וס סממן על ר6יןעכו"ס
 6מריות עליו 0ק3ל מ6מר 6מריגן 0פיר סנעליס 6ס כי0לו
 ל0ס ט3עליס 0טרי מס3עליס עיכו3 גמי כ6ן לית61"כ
 0לו מקרי 0פיר ממיל6 0לטס סעכונ וסלקו 4 גתגו6מריות
 גע5ס טו6 רסעכוג גטקר0 60"ג מט ס"ג רמ3"סועיין
 טקר0 רטו6 ע5מיותו ע5מי מ5ר ל1 ר6וי 60יגוסממן
 6ף טקר0 0ל 3ממן ולכן 0לו ר6יגו טגעליס מ5ר1ל6
 וי0 נזט ורו"ק כ40 גע0ס 6יגו 6מריות עליו0ק3ל
 6יו ולכן יכ"תי ל6 ספג6י ולעת נ(ס נפוסקיסלעיין
 גימ6 6י 6מגס ל6ס0ר. רק (ו סגר6 עריין מגרימ6גי

 3ירו0למי גון רגי רגרי 0סיר 6תי 6"כ ל6מת זטוגק3ל
 ר6י' תס6 33לי ט0"ס מר3רי ו6ררגס כר"0 לטרמוקמי

 גטן 0קגל רקר0יס ט6 0ט0מיסו גון רריל6וקימת6
 טיכ6 כל סקר0 ע"6 קל"ם מולין ועייו ורו"ק.6חריות
 6ית6. ררחמג6 ני(6 נניר6ית6
 יסמין יכול גר"ט סג"ל פסחיס 53ל"מ ור6יתיזשב:רזי

 על י30 0כגר סר3ר 63מ5ע פקרוגותויק3ל
 6מריות עליו 3ק3ל ל6סור נ3וס 03ל 0ייך 6י (ומרוכס
 1ל6 סעמיס כמס מכמ טר06וגיס מר3ריו 3ו מ(רול3סוף
 טג"ל סגר6 לפע"ר מ"מ טירו0למי מד3רי כלוססרני0
 גר6ט ירו0למי 0מרגרי ו3פרם י0רס. סנר6 כי06כת3תי
 ג6חריות. 6סילו ש3ר 6יגו נ3וס רג0ל גת ר' לרעתלסרי6
 36ל י"ל ו0מ6 גלין ר"כ ע"6 כ"ם פסחיס תוס'ועיין
 6יסור 36ל ממן 6יסור יס6 0ל6 ג3וס מ0ל גסגט6תס
 ג6גגי עור עיין סירו0למי נרנרי קו0יתו ונעיקר י0סקר0
 0ס לפרסכ ט6ריכו 0כ3ר 0"ל וסינק 0כ"ם סי' 6ו"מג(ר

 0ס6ריכו מס ע"0 גזר 36גי 3על וסנ6ון ("ל מלו3ליןטנ6ון
 סיס3. סס 0מסורסיס ר3ריסס 6עתיק 1ל6גר3ר
 4 וכ0מכרוטו נעליס לן 6ית טריום 0ל ר3ממן 6"לעדף

 4 לטקגות ויכוליס למסור טגעליס ריסנ6חריות
 4 0ימכרוטו נעליס ליכ6 כקוס 0ל ממן נ3ימ60"ג
 4נגין ממ0 כגעליס 6יגו מ"מ טג(גר רסוט 6ףויקגוטו



פזהלכות ח"ב התשובותמיורמשנה
 5מפקיע נירו ו6ין 0ומ8 ננמ עויין סמקום 0סויזם

 ודו"ק4 טומ8 נ65סקרם
 5סרי6 0כתנ ע"6 ס"ק ס"ו סי' נתומיס יי6יתישבתי

 6מויות ע5יו דקנ5 דינ6 סך 5יכ6דנקרטיס
 נרורס ר6י' סירום5מי ומרנרי רנ 550 כסו65 ו0ממתיע"ם
 5פע"ד.5זס

 60רס"פ ר"מ וד5נער סגר6"5 סג6ת עםובנרברי
 ג"כ 0כחג כג"5 פסמיס נרם"ם 5יסר6ס

 6מריות ע5יו נקינ5 6ף 6"ע 5וצ5ום גכוס רנ550סדי6
 ק5"ט מו5ק עי' 6ית6 ררממנ6 גז6 ני' ד6ית6 סיכ6דכ5
 נוסות גטס 50 מ~ו ע5 6מריות ע5יו כקכ5וכוס
 מנית סקד0 סגוננ עץ( )מנ"ק סמתין 4 וסני6גנוס
 כנ"5 מותר נ6מת רסקד0 ור6י 656 וסייס פסורנע5יס
 וז"5 ס"כ כ"ס פ' נירו50מי ר6יתי 0ונ נש"ם.נכק
 0מיינ נקד0יס תפתר וט' 5ך יר6ס 65 תני תנ66ית

 כמו נשם"י נמי 0פי' ו0ממתי ע"0 וט' כר"0נ6מריות
 ונמ5"מ ונ5מ"מ גננס מם' פ"נ רמנ"ס ועיין0כתנתי
 ונשק ג"מ 6ז ומויס  ג6מריוס  ר6פ"  5סוי6 נמיומ0מע
 גמ6 י"6 רף  גכורוס  6לגף רי"פ  פיין ושו ס"נרף

 ודו"ק. כזס סס6ריך פם ממור פסררסגוננ
 פשהפנאי יותר הארכתי וכבר למילי קנצי אתןומעתה

 ישים שכבתץ מקוה והנני השורה מקלקלת השהבהמסכים
 עוד מכת"ה לקבל ואשמח אלה דברינו עלי עיונועיץ

 להרמת המצפה דברי מאוד מאוד לי החשובותהערותיו
 הרם כערכו המכבדו במהרה נפלי בר בבה*ת התורהקרן
 עולם. ועד מעתה עולם, אהבת איהבוידידו

 הקטןמנושה

 נהםימן
 מאוד הארץ טובה לסדר תשי"ח שלח פ'מוצש"ק

 יצו*א. נ"י ברוקליןמשצד
 דירושלים קרתא מיקירי חביבי ורב ידידי אהוביכבוד

 משארים שמו מפחשר ת"ח הנגיד הרבני עלי' מבניחד
 קרויז יצחק מוה"ר מחותני ה*ה וכו' כבוד אומרכלו
 עבגצ"א.ני"ו

 סיוס קנ5תי סיקל מכתנו טא פסנתאחרשה"ם
 כי 5סססותו נ5י 5ססינו ומטתי0"ק

 יודע מי 6ז 55ין 6נימנו ו6ס 5מ6ור סרור 6נינשנ"ס
 דנריס נמעס פכ"פ 4מסינ 6טיתי "כן 5ססינו 6פנסמתי

 0נרכני סתורס נלכת נרכתו י54 תודם 4 6תןומחמ5ס
 מ6ור ומם נמ5ס, ער נרוך ומכרכיך ני 0יקוייסויס"ל
 נ6יזס 5עיין פג6י מעס 4 5קמ מע"כ 6סר 5ר6ות0ממתי
 רנינו נתים יסקיס תא 64ח עמ4 צי מאיזס כי כדמ0וכס קוסיתי 0ס 5יי0נ 0מ65 עו נסנעץ0עךטץת
 ממגס. 6נכי נס 6נכם ו6ו5יככס"ג

 5ס0יט 0נק0כי מם קוטיתי ע5 סמ0ונס סצתווברבר
 ד5מם וסקסתי י0ר56 נר סתמי5 ס"כ0סגס"ג

 וסתמי5 נ60ת נתו5ס וכן ננ~ית ס06ס סמ0נס מ05וןסינס
 ר"מ 0יטת 5פי די"5 כמ"ע וכתנ מ6פס מ5רסתנ6י
 0נ6 דעו"כ רם"מ( סי' יו"ר סטור סני6ו ר"ם)16

 נתינות ספר נ0ס וסני6 תקגס 15 6ין ניכע5 וסי'5סתגייר
 6ינו מ"מ טני5ס ע"י גמור גר רנעסס ר6ע"גמייס
 מ4 06גס 06 י0ר56 ננת 6סור ומ0ו"כ כ0רי0ר56

 6"כ וט' גזס ענירס 0י0 ורק גר סו6 0סריסקידו0ין
 כפטס 6מר סו5ך סו5ד 161 וט' ענירס וי0 קידו0יןי0

 רי0 סיכ6 6ירוסין גרכת 6"כ ו5עניננו גגמד6כמונ6
 סנס"ג ו5כן וכו' נרך נתע גכ55 סוי ענירס וי0קירו0ין

 סונר גס סו6 כי וכו' י0ר56 גר דוק6 5ס0מיענונ6
 וט' ר"מכ0יטת
 יקנ5 ונור6י סרנר 5י0נ 0טרמ 6ף ומניני יקירי'ךיך'

 מ4ס 5עסות מ0ג 60מרו וכמו טרמתו ע5סכר
 כמע"כ רנרי 5סעמיר טרמתי 6ני ונס וכף עסס 651ונ6נם
 תורס 0סי6 נע"ג תורת נפרט ע5י 6סוגיס סמס06ר
 מו5ק ריגס"ג רגינו רסרי 15 ע5תס 65 כ6ן מ"מ05מס
 נס4 5סרי6 וכמ"0 כוותיס ס"5 651 1"5 ר"מ06יטת
 וז"5.מי5ס
 נ6רמיותי' דממי5 6ע"ג וגר וכו' עגד 16 גר דממי5ומאן

 65 רמיטפמ ועד נרית רס ממנו 5סטיף5ריך
 65 נר"ם ע"6 ק5"כ 0נת וסתום' וט' 5י'מטגי5ינן
 סססס 5ס5ריך י0 ריותר מ0מע ס0ת6 כתגונמ5קו
 כ0סו6 מ4תגייר פמו5 כמסו56ט5ד

 5נו5ד רס6 מס"
 כת"ק רקיי"5 וכיון וכו' פ5וגת6 6יכ6 וגגר מוריכ"ע
 נרית רס ממנו 5סטיף 5ריך 60ין מסו5 כ0סו6ננו5ר
 656 כן פסקו 65 וס"ג מסו5 כ0סו6 0נתגייר גרכ"0
 פסקו כרין וד6י וגקטן 5ריך וגר 6"5 דקטןפסקו

 וט' דינמות 6ססי6 0סמכו 5ר"י נר6ס וננרכ0מועתנו
 וסר"ן סר6"ס וכ"כ ע"כ מם"ג 6יפכ6 פסק ור"מוסיימי
 רנינו 5ססק טעס גנתינת 0ס6ריכו מס ע"0 סגי6סוסג"י
 ז"ננס"ג
 סר4רי סר"מ 0יסת 5פי כמ"ע תירון 4 516רעוזון

 5ריך דנוי ום"5 סר"מ 0יטת סיסוך ס"5רגינו
 נת0וי ז"5 חמר0נ"6 גמור י0ר56 ונע0ס גרית רס5סטיף
 ז"5 סנ6וניס 6נ5 0ס וו"5 כגס"ג פסק 0כ"טסי'

 ר6יות 5סס וי0 נרית רס ממנו 5סטיף 50ריף רוגןססכימו
 כתנ "דנריסס תכריע וקנ5תס 0יסכימו מס ע5גרו4ת
 סזו סטפס 60ין 5פי 5נרך 50ריך ז"5 סרמג"ןמורי
 6נו סור6י מן דסכ6 ממו5 0נו5ד מי כסססתמססק
 נכנסין ונס 6"6 50 ננריתו 5סכגיסן ד"ג מסןמטיפין
 דס 5סטיף 6קנ"ו ע5יסן ומנרכין ס0כינס כנפיתמת
 נ0ס ססני6 ופם עיקכ. נענריס וכן סגריס נקנרית
 651 נממי5תי ~וי 6ינו זס ספר מייס נתינותססר
 מכ ריסע6 5פוס 6ף טתתו פם נפגש 5עיקיטיתי
 סנכ"ג רכיגו סתמ5ת וננמקר 5"ם גר6ין דנריו כמ"עססני6ו
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 ו65 פ"ו 50 שונ דט6ים מע0ס סכתכחי כמו גרמכלס0"ד
 וק"נ 6' ס"ק ה5כוח נמסגה ע"םנ6סה

 המברכו עוז ידידי דבה בתודה הפתיחה מעיןושסיים

 ומוקירו. המבבדו התורהבברכת

 נוטינשן
 וגו' ישרשל יברד בד לסדר ש'ב"ה

 יצו"ש.התשי"מ
 מהיר סופר עט נו"נ שי"ש הרח"גכבוד

 כפי יקבל כבוד שוטר כלו בצ"צ עוסקו!שח
 שליט"ש. ,שפושעפשנפקי "שרשל מוה"רכש"ת

 5נקו פג6י נ5קמו 50 ונס נחוונ טמישחדשה"ט
 ונמה כניר. 65 1מן זס 65ור סי65ססרי

 סי' ס5כוח מסגס נססרי סכחנחי מנ 50 כח"טסהעיר
 ד0ח 50 65"י 505וח ד6ף נרמנ"ן מדעח 5הוכימ0ר"נ
 5יסנ מ5וס ים נ1ה נ1מן דנס כיון מ5ונ ההםלמ1ור
 ככ"ג 61"כ פמט מ5ום סס סיוסכ רנ0 נכ5 ומקייסנ6"י
 ס5 סמגונ דמקייס כיון 5מ1ור מגח 50 6סי' מגוהים
 1"5. סרמנ"ן סיטח 5סי סס סנוחו נמסךיסונ

 1"5 דנרמנ"ן כיון קוסי6 11 ד6ין גש ס0ירךכת"ה
 דנשונ ד' גוססח מ"0 המ5וח נספר מסורםכחנ

 נ0יג6 6י ונגט 0"כ. 5כנום מגח 50 ניסונט רקני6
 סס סיימחי נ50מי 6גי סכלי דכרי 5חרן נו"56דמוחו
 5סיס6 ירו 651 דכרי רים הני6 וכנודו 0יי"םדי"5

 נקוסט6 6נ5 מוכרמח. ר6י' 11 ד6ין כשמי סססכחכחי
 נרמכ"ן ד5ד0ח דכיון 06מודנ מסמרחי 50 6גידמילח6

 5דור יסר56 כר דכ5 6קרקסח6 עמס מ5וח 6יכ16"5
 6דטמם 50 סנו6 ס0נ כ5 6"כ ס1ה כ1מן 6סי'כ6רן
 סנו6 6וסן שיזה יני' נג"5 נמ5וט מקייס סו6קודם
 נרי רנ0 כ6וחו 6דמחה 50 מח0כנ סטו6מ6מר
 5ססחק0 נד0חו ינמור 6ס סהרי חד0 11. מ5וה מקייסנו6
 6סי' 5מרן סגכגס כר6סון מבנ0 סמ5ונ קייס וד6יסס
 מ6מר סו6 ו0"כ 1"5 הרמכ"ן 5ד0ח כח"ה סכרחלסי
 5ס0ט רק קייס 651 מייו ימי מסך כדנר ממוינסהו6
 6ס נו6 כן קייס 65 גמי ספה ד6וחה גימ6 וכי6מח

 יניי 5ססחק0 כדמתו 6ין 6סי' ק5ה 5ס0ה סכ6מי
 קייס סם סגסחננ ס1מן 6וחו 0כ"פ סיננ סני6ל8הה
 כך 5סס וכ6 סס 5דור נד0חו סנמר מי וכןטמ5ונ.
 סשונ סקייס וד6י מסס וי65 נו מצ ה1מן נמסךו6מ"כ
 סיוד0 ו6ף ס6ון 6ח 0זנ ס6מ"כ 6ף סס סני'נס0ר.
 נין וימ5ק 4ט 56 זט קרנחי ד65 נזט י6מר סכח"כ6גי
 5כחמי% סנ8 מי ונין 5כחמי5ה 5הסחק0 סנד0חומי

 נו6. מד6 כקיוס נ50ס 5ס0"ד 6נ5 5מ1ורונד0חו
 חסי5ין מ5וח וכגון נמ5וט סממוינ מי גמי ר6י'וכ0ון

 נמ5וס מקייס סמגימס ס0ט ונכ5 ניוס כ5סשוחס
 65 תי 0וסיס ס6גו כמו ק% 5ספה רק הגימס 65 כי6ס
 נמ15נ מקייס סס סנו6 ק5נ נסעה והכ"ג נ1ה המגוהקייס

 נחמידוח. 5דור סס ני6 סהמגוה6ף
 ג5טויגו נרי סכחכ 1"5 טרמג"ן מ5סון ר6י' סהני6ךנשה

 ישנס דדוק6 5כח"ס ומשמע סדורוח ככ5נכינוס
 כ55 כינוס 5יג6 דכ6ן 5י' קסכ טיי ו5כן 5כנוס0"מ
 סמסורס נדנר סטעיחי דמסדגי כח"ה 50 חמטגי5ס0ס
 דנשוס מי55 נרול 1"5 סרמנ"ן נ6מת 6נ5 כחנינ0ח
 סטו8 ט6רן כינוס מטח וסו6 כעיסיו חרי 6יכ116
 עעט ממשהם וחרווייסו ס6רן יסונ מ5וח ושד 0חנכ5
 סו6 ו5רסח ויסנחס וירסחנ מקר6 כן ד5מד וגר6ססס

 ח"ל כמספעו ממס יסינס כו6 ו5סנח ה6רןכינוס
 מס5יניס סנמכמיס המ4ס כי 6גי ו6ומר 1"5נרמנ"ן
 ע"כ ק' דף כחונוח ס6מרו 0ד 6"י דירח וני6נס
 סג5עויגו נו6 0סה ממ5וח הו6 טכ5 וכו' ממגנ טיו65כ5

 גמי 505מה דניסינה וטרי 0"כ נה 5סנח נ6רן5רסח
 16 כינוס מ5וח סמקייס מי ונ6מח 0סה. ממ5וחכוס

 נסרס ונדרך כינוס סוס גמי 6מח ס0ה רק 6סי5ו5סכח
 כינוס. סמיס ימיד כינוס6פי4
 ח"5 0"6 5"1 דף ננ1ו5 5ו5נ פי מ"סךעי'ן

 מכ~
 ו6י5ך

 יסמע56 רכי ג5ס0"ד כמגי טס0וט ח5מידודנרי
 יסר56 ורונ נ6"י 656 דנגך ו6ספח מקר6 6מב 65גמי
 6"י ייסונ מסוס מ5וט נאנ נקרק0 סט0נודססרויין
 ו6ססח החורס 5וחה 1נ ו50 נקדוסיס סירוחינו5נוגי6
 וכ156 מ5וס מסוס ס5י5ה סס0ריס נובן ונוכםדנגך
 ט"ג נחורה 0ונצן ס6גי מפגי חסילין 6גימ 65ח6מר
 ו6ססר נחורס 0מק מפגי דנגי 66סיף 65 י6מב65

 נכ5 הש5ס ייסונ נהס סיס 6ומגויוח ס6ר6סי5ו
 טקדוס סנדו5 רכיגו מוכרי 5הדי6 וגר6נ 0"ס. וכו'מ5וס נכ~

 יסוכ מסוס כו ויס כ6"י ס0וסה מה דכ5 1"5המ"ס
 סטו6 מי 6ס 61"כ הו6 11 מ5וט נכ55 סכ5ה0ו5ס
 ס65 ימ5ט 65 5מ1ור וד0חו ק5ר 15מן רק 6סי5ו0ו5נ
 וסן "יגנ וסחיט נ6כי5ס סן ה0ו5ס ניסונ ק5חיסיי0

 6יס 6יס מזומן מ00 סס מגימ סו6 ועכ"סנסחורס
 נכל5 ססו6 ס6ון ניסונ עסיי0 הו6 ונש טסנחואי

 נ0נודח ו6סי5ו מ65כה סוס סס יעסה 6ס ועכשסהמ5וה
 ו0"כ יסוכ סל המ5וס נזט יקייס כ6ומגיוח 16ה6דמה
 ומסיי0 15מן רק ס0~ס מי דכ5 םיק סוס 6ין5ס0"ד
 הו6 הוי ט6רןניסונ

 נכ~
 נ6וחה סשוה ומקייס נמ5ונ

 1"5. וטמ"ס טרמנ"ן סיעח כסיסעה
 נן חמוד6 נרני מטסט מספף 1"5 נרמנ"ן סס הני6עךך

 6מי נן מגגי6 ורני מרס נן מחי6 ורנינחיר8
 5סלעי6 וטניפו מו"5 יו65ין סטיו גחן ורני יהוס0רני
 הקר0ו דהעוחינן וענו נמגיטס 6ח חקסו 6"י 6חחכרו
 וסמבת ננ ויסנח וירסחה נזט סמקר6 וקר6וננדיסס
 סמ5וח כ5 כגנד סקו5ס יסו8ל 6רן יסינח ו6מךו5עסוח
 סי' ס65 ס50 דנ"5 כחנ סס 6מחר וטמני5חעשג

 הקסןסנשה

 נ"יברוקלין

 לימודיםלשון
 וכה לוהרשעי
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 טכיס כיו מרג כגיח 0כי' %י צ מקר6 5קייסגיוס
 יכו)ים כיו עחס גס וה65 נגריסס 0ריעו ממכוהר6י'
 6מר גוכגח 6יגס זו מ15כ 0כוו6י ג6מר 5כן5קיימכ
 ע"ג כימיגו כמכרס 0יכגכ ככיחמורכן
 כרורכ ז"5 סרמג"ן ר6יח )פע"ו הקוו0יס ונריוןלרלא

 )קיימכ יגו)יס סיו עחס גס סכ)6 כמג"6וטעגח
 )מכ 5י' קסכ וכי' ר6י' ז"5 כרמג"ן מני6 מזס6ורנה
 יו65ין גסכיו רק ג6"י 0סיו זמן כ5 כן גוכין סיו65
 ומזכ גס וי0גח 6ויר0חכ וגכו גגריסס קרעומו")
 גכו 65 ג6"י 0סיו זמ! כ) ווו6י ז"5 סרמכ"ןסכרימ
 0סגיש עכ0יו 6ג5 כמ5ה: מקיימין היו 60כחי זכע)
 מ5וח עור יקיימו )6 0מעחס ככו )מו"5 )65ח ספרע)
 יכ)ו 651 מוכרמח סיחס י5י6חס וגור6י ה6רןי0וג

 6"י י0יגח 00קו)כ כיון גוכין כיו ו5כן ג6"י)כ60ר
 המ5וח.ככ)

 והוקרה ובכבוד רבה בתודה הפתיחה מעיןואסיים
 ברנה לציון וב(י בפהרה ביהפ"ק בנין לראות שנזכהיה"ר

 כנפש. רצשם על עולםושפחת
 חקטןבונושח

 נזסימן
 יצו"א. נ"י ברוקלין לפ"ק תשי"ח לעימיי"ט

 טובים ווייבג ובריאות רפואה ישלח חיים,פחיי
 המלח פצור ופרישא חסירא גברא לטהור ושלוםצרוכים
 גאל הרבנים, רב פעלים, ורב התורה שר ישראל נרפ"ה

 ר% 8רהררין, בלשכת יושב שבסנהדרין, פופלאהג(יניבג
 יחודח יקותיאל פרן אדפו"ר כ"ק וכו' ישראלשל

 שליטיא. פקליזענבורגחלברושטם
 6כו6 מ)כ6 קמי כעגר6 וה0חמוי' קיוה ווגאהר'

 560ס ס0ו56 כח5מיר פגימכ מרריו סמ5ך56
 רגריס 5פע"ר 0ר6יחי מה ח)נהרו 556 וגרו% 5רגוקטגכ
 מר0 כרגר )ירת רי65 סק"3 ח"ו סי' גק5וכ"מפ55"ע

 גר0וחו כוי ר65 6ף גע5יס 5הס י0 כג6כר6יסורי

 0)ו מ"מ גר0וחו 60יגו 6ף רגר וי"5 גיגכו נה5ירחרי

 סוככ 5מס' כמירו0יו סר0ג"6 ג0ס 0ס וכגי6מקרי
 ומ0וס 5כס רמקרי ער5ס 0) כ6חרוג כגזו5 )ו5ככפ'
 מי)ו6יס וג6גגי ע"0 ככג6כ ר6סור 6ע"ג גע5יס 5י'ר6יח
 ג6יסורי כמקו0 )עגין כ6ריכוח 65מר כ"ח סי'6כ"ע
 ו6יסורי וס"5 נקיוו0ין ז"5 ר.ליטנ"6 ועח כני6כג6כ
 כחכגו וכגר וכחג ע5יו ומ5ק נ55 גע5יס 5"5כג6ה

 5סן י0 כג6כ ו6יסור ג' ס"ק ח"כ סימןגקטכ"מ
 זככ כקורס כ5 0כחג סריטנ"6 רמ05ון 656 וכו'גע5יס
 מרגרי מ0מע וכן כ55 כע5יס 5י' ר5יח מ0מעג6פרן

 ע"ס גע5יס 5יכ )יח כג6כ ו6יסורי חר"כ סי'סר0ג"6
ע"כ.
 זכיחי )6 רג)יו גפוח חמח 6גי עפר כמי יחו0חאנ'

 מרכרי 05יטחו ר6י' 0ר~ני6 כקרופיס רגריו~:3ין

 סוחריס )כ6ורכ כרסג"6 ודגרי סוגי0 1)6 ז"5כו0ג"6
 גע)יס )" 6יח ד6"כ גמיוו0יו מר0נ"6 כגי6וגק%"מ
 61"ג נע5יס 5"5 ר6"כ נח0וי מסר0נ"6 כני6ונ6נג"מ
 ז"5 כנ6ון כרגי0 )6 וה6ין גיגכו סחר6י ונריסכגי
 )" כיי ועכ"פ כק5וסיימ 5עיין 150כ ונפרט כחנועח

 כר0ג"6 מרגרי גס כרגריס. סחירח כ6ן 0י0 גרמז)רמח
 גמי 0גחג ומם6 ר"כ ע"6 ס"ם גרריס כר"ןכגי6ו
 6וחן )יטו) 6מריס יכו)ין ע5מו ע) פירוח כג6ח60סל
 ר56"ג 0)ו 6יגן ר6"כ רס"5 )הרי6 גמי מכמעגע"כ
 0)ו. 0הס כ"ז גע"ג 6וחן )יטו) 6מריס יכו)יז6מ6י
 רמירו0י ירוע 0כרי כהרי קסס )6 ר)רירן 6מתרע

 %ר0ג"6 1)6 ז"5 %ריטכ"6 0ייכיס )סוגככר0ג"6
 וגריס סחירח )יכ6 )ויון ווו6י נהוי ק0י' )6וממי%
 6יגר6 5"ש )סר0ג"6 חרווייכו 0כגי6 )כק5וכ"מ6ג)

 רמירו0יס ר6מח 6)יג6 רכרי 5ע"ג )רירן גסר)כ6ולכ
 כריטג"6 ררעח ס0וט 6"ג ז"5 )כריטכ"6 0ייגין6)1
 )כרי6 וכמ"0 גע5יס )י' 6יח כג6כ ר6יסורי)פ"ז

 כצ6כ 6יסורי רסוי 6ף )כס מ0וכ ער5ס 0)ר6חרוג
 ר6יסורי 5סרי6 כחג מקר0 ס6י0 ס"פ 5קירו0יזוגמירו0יו
 כרי וכ"ח כמקר0 גר"כ וז") כע)יס )הו 5יחכצ6ס
 רכ5 וקיי") כג0רפיס מן ככרס וכ65י ער6%כחי

 מחר5ין ויס ממון ס5 רגר וכוי מוחר 6פרןכג0רפיס
 סו"פ. ג6פרן ר6יןרמיירי
 רססח6 כיון סו"פ ג6פרן יס י6פ" חיין גי"יומורי

 סריף וכי מקווסח 6יגה ממון רין גסו5יח
 ג6סרן זככ כקורס וכג גיגכו רירי' 165 5נעריגכו%ו
 גע5יס 5") ר6"כ הריטג"6 רעח מי55 גרור כריע"כ
 הקרוסיס רכריו 61"כ גסמו מי)ו6יס כ6ג"מ סס סגי6וכן

 כע)יס. 5י' 6יח ר6"כ נסוכה סכחכ ממכסוחריס
 רגיגו רעח 5סוי' ס65 כרי ז"5 הק5וס"מ רגריולולא

 ררעח מרס רגר כו"6 ככאסירככריטג"6
 5סרי6 סכחג וכמו גע5יס )ו 6ין ר6"כ ג6מחסריטכ"6
 גקירוסין רכחג וכ6 ער5ה ס) 6חרוג 5טוין סג"5גסוכה
 גן 6מרס רכו כסס גיגסו רירי' 165 ר6"ס רכוגסס
 סס סכגי6 כר6סון כחירון ס"5 6)6 ככי ס"5 65ו)י'
 כן 5"5 וע"כ סו"פ כ6פרן ו6ין רמיירי מחר5ין יסגסס
 מרסכ סיטס 5ן ע5חס ומעחה סוחרין רכריו יסיור56"כ
 ר65 וזס גע)יס 5י' 6יח ר6"כ רס") כריטכ"6גרעח
 ר6"כ רס"5 גסמו פסוטס גורך סק5וכ"מ סכחגכמו
 גזס. סק5וס"מ הרגיס ס65 )סע"ר ו5ע"ג כע)יס)"5
 ז"5 כר6ג"ר רעח ז"5 ס6כ"מ הכי6 ס)6 ק5ח 5"עעור
 גסוככ גע5יס 5"5 ר6"ס מרכריו יו65 מפורסרג"כ'
 ע)יו. מו5ק וסריטכ"6כג"5

 ססגי6 5סנין זכיחי 65 גמי סק15ס"מ ינייובעיקר
 גרסוחו ו6יגו 6ף מקרי ס5ו ר6"ס ר6ייסס

 וכמס"כ סס רס"י )רעח 6פי' 5כרסוחו ס5ו גיןוממ5ק
 רס"י ז"ל רגליו עסר גסיקח 65מר 5פע"ו 6מגס5סוי6
 וי5מ6 גגמר6 ס6מרו 6מכ כחג ע"כ ו' וףפסמיס



הלכות ח"ב חתשובאשדוימשנה28
 %י וא קיימי ישח" ואו 6יסוו6 5נחו 5י'מסכמת
 סוי ע"כ 40 6יט סו6, גרסוחי' 1651 ח"5 ס1ם"ימגע5
 ל6 ז"לולם"י

 ממ"
 6יגו ו6ורגס 5גרמותו ם4 גין

 40. ו6יט מסרםגלסוחו
 נם"ס וסגס לסוי6 גגתו6 כן גוס ז"ל יי0"יאיברא

 מוס 0ל גר0וחו 6יגן וגריס סגי גרסוילן
 גו"ס 0ס רם"י 6מגס גר0וחו סן כמלו סכחונועטמן
 ועם6ן סלו 6יגן ונריס 0גי וז"ל גרס מליס~ר ר'ד6מר
 וגר6ס ע"כ עליו?ן לסחמייג גר0וחו סן כמ4סכחונ
 0לו מיגן גורס וסי' נגתרמ גירכאהו סיחס דזולסוי6
 ר0"י לועח מוכרמ ע"כ 61"כ גלסוחו 6יגוגמקוס
 0מיגו מרי וכל לנר0וחו 40 גין למלק 0למולגירכאהו
 5"3 ד6"כ וס"5 ע"כ 61"כ ג"כ 50ו מיגוגר0וחו
 0לו. סוי מו63געליס
 סעח 6וחו וניטו3 וז"5 0ס מגגמל גרניגו י6יחי1ס1

 0לו ונר מל6 מנטל מוס 6ין כי כלוס מועילמיגו
 6ג6 ממ5ו קרוי ומיגו מר0וחו יו65 מיסורו נ(מןוסממן
 נר0וחו למיגו סלו מיגו גין ממלק ומיגו גמי הריוכוי
 ליי 6יח מ"מ 0לו ומיגו ו6ף ולמלק לומוח ו6ין51"ע
 0לו מיגו 6י 0ייך נע3יס וממי 6"ל וומי חהגעליס
 ס~ו סק5וס"מ גונרי 6מרוח קו0יוח סנ6חישד

 עכ"פ גמט6למוויטן להרנ נח0ונחי ג"כ נהסח?6רכחי
 0למן על ~טלוחס ממרחי ולכן הקוו0יס נונריו גנוךמגי
 לממיחי. חרופה ימ5מ 6ולי 0ליט"6רניגו
 ויורויס עוליס 6לקיס מלמכי ורמיחי ממח 0מלה ע1ךג'

 נחעגיח סחעגס 0למ מי 6ס חקס"ו סי'נמו"מ
 יע5ס ולמ גר6ה סנ"י וועח לחורה לעלוח יכול 6ס5נור
 לחורכ ויעלס כחנ סנ"מ 6מגס ז"ל מהרי"קג0ס
 חפילח לעגין מל6 ק6מר למ ע"כ גחן רנינו ומפי'וכחנ
 קרימח לעגין 6נל המחעגין נ0ניל סלימ 0כומ מ6מרעגגו

 על מולק 0ס ז"ל וסע"ז ויעלה. מווה ר"ג 6פילוסחורכ
 כ"0 החורס וקרי6ח לסיפוך גפ0יטוח וחסס ("לסנ"מ
 סממרוגיס וכל לגטלס נרכס כ6ן ומיכמ עגגו מחפילחסומ
 סי' 6ו"מ ז"ל וסמ"ס ז"ל סט"ז 6רניגו חפסוכולס
 לחורס יעלה למ מחעגה 60יגו ומי זה ווין כחנקג"ז
 גוחגח מסנר6 ומורנס מקוס ג0וס מפור0 גמ65א

 וסט"ז כנ"מ וכמ"ס וכו' לעלוח 6וס כל 0יכולסועח
 נמגמ"פ הני6 וכן וכו' מיפכ6 נחר 6זיל כגוווגממילח
 מין 0גו"מ )ח0וי מייס 0גוח ח0וי ג0ס סג"למו"מ
 ז"ל. כמ"ס נפ0יטוח טעמו( נו לעייןלי

 ו6גי ז"ל סט"ז מרניגו תרירוח 0פכו גמגס1לפע"ך
 נ6רמוח ז"ל כונריו מפור0 רנ ל%1מחי

 ט"ו סי' חעגיח גסל' מלוגיל סככן 6כרן לרגיגומייס
 לסגי לענור מחעגק ג' 5ריכין 5גור "חעגיח ומז"לח"ל

 סגנעה ר6ס עלו ומור 6סק ומסס סג6תרסחיגס
 סר' פסק וכן ז"5 0"י רני פסק וכן 0רויין הייוגחעגיח

 חפלח 6?חפלל מחעגין גג' 5הס וי 5גור סגחעגיחגחן
 י"ו( )סל' חעגיח גסרסח ו~קרוח ס"ח "הו5י6חעגיח

 רגי וכ"ג סמחעגין יסיו גחורס וכקור6ין מסמזןוגר6ס
 ע"ג סחעגס ל6 מס עגט 4מר 6פ0ר 60ייסוו6י
 יסיו סמחעגין וווק6 מקוס נ0וס מפורס ומ5יגו1דעשי

 גחן רגיגו מונרי כן ומוכחנ נחורססקורמין
 יסיו וסמחעגין ז"ל גחן רניגו ועח וזויי ס"לע"כ
 עגגו נין ממלק 1ל6 לסוי6 גר6ס וגס גחורסקורמין
 51"ע ז"ל סט"( לועח גרורס ר6י' חו נחורהלקור6
 גחן רניגו גועח לסיסוך סכחנ ("ל סנ"מ לרגיגולפע"ו
 5"ע לסע"ו ז"ל סמ"ס לרניגו וגס ז"ל סמ"מ 0כחנממס
 לחורכ יע4 0ל6 מקוס נ0וס מפור0 גמ5מ 0650כחנ
 נזה. סרגי0ו למ וסממרוגיס מחעגס, 60יגומי

 גכסן 0כחנ מ"ו סי' 0מומל ממוגח נספי1ראיתי
 מחעגס 0מיגו נמי פ0וט וכמגסג מחעגס0מיגו

 ט' נ0' מהרי"ק ונרי גממרו ולמ מוחו קור6יןונ0מריח
 סמסרי"ק 0סרי 5"ע ג"כ ולפע"ו וימל נקרימח נמגמס6ל6
 סחעגיח מ0וס ל16 ומי ופ0יט6 ומע"ג וז"ל כחנ0ס
 כופיי וס' גנ' 6פיי כנווו על לממול רסמי סכהן הייל6
 וגרמס ע"כ מנה"כ יו5מ 0סכהן כמגסג פ0ט ומיהורי'ח
 רמי' מוהני6 וס' נ' נקרימח נ0מריח מייריוע"כ
 ומ"כ מיירי נ0חריח ור"ח ז"ל חס רניגו מוגרילונריו
 סמסרי"ק וועח גר6ס ו6פ"ס מיירי נ0מריחהכ"ג
 51"ע.ל65ח
 מייס 0גוח וח0ו' וסמגמ"פ סמ"ס 6רניגו ליי ק0כעןך

 מחעגין וליכמ 6ף נחורס קורין ונח"5 לסוופ0יטמ
 סמרמוח 0הרי לסלכס( 6ל6 כן סמליט ל6 )המ"סכלל
 געי תחעגין ג' ועכ"פ גחן רניגו נ0ס לסוימ כחנמייס

 0כחנ וכמו נחורס קור6 6יגו ל6 ו6י סחורהלקרימח
 סכי נל16 6גל ומ0מע וכו' מחעגין נג' להס וי0גח"5
 מסר"מ כועח ולמלק ק5ח לומוק 0י0 ומף לי' סגיל6
 מלקו למ וסס כגר6ס מי'מ נ0"ח ונריו סונמו מניננן
 לפע"ו. 5"ע סר06וגיס ועכ"פכן

 לי י0 לכמורס הג"ל מייס 6ומוח יניגו1בדברי
 גחן לרניגו 0הק0ס סטור קו0יח גמיליי0נ

 כחג וו?טור מחעגס 0מיגו מי יה6 ל6 0ס0"ן0כחנ
 הכסן 6סרן רניגו מונרי ממגס למה יוענ6 ל6עליו
 נמור0 60מרו ה6 מ0וס הו6 גחן רניגו וועחגר6ס

 ומסרן ממ0ה לי' וגמריגן מחפללין ג' געי 5גורדלחעגיח
 כיון נעיגן דטוחייסו סרויין סיו גחעגיח מסס וכיוןומור

 ולחעגיח ו6ז"ל מויס ס6רמוח 0כחג וזה גתויקומיגייכו
 וכוי. 0ג6מר כחינה לפגי לענור מחעגין ג' 5ריכין5נור

 מ0תע וכו' 5גור 0נחעגיח גחן רנגו פסק וכןומוכחג
 תרכיגו לסע"ו סטור קו0יח ומיו0נח טעמו סו6דא?
 וגילמוגו 1("5 0כחי ס"ג ס"ח נסמגסיג ר6יחי וכןגחן.
 מ0לסס סומחין 6ין 6מרו מכ6ן ניויו חמכו ומורו6כק
 נחעגיח 5ריך וכן וט' נחע"5 סחינס לפגי סעוגריסנג"6
 לסחעגוח סחיגס לסגי לענור הם"5 עס 0לסס5כיוח
 כרסוח גיוחר יר5ו ו6ס וחמגוגיס סלימוח עמווי6מרו
 דגעי גמי סכחג סרי ע"ג. גרכס עליסס וחג6גיוס



פשהלכות ח"ב חתשובאמיומשנה
 סרסומ 3יהתר ירגו ו6ס מכמנ ותם 5מפ% ממעגיסם5מס
 הו6 3יוס רמומ רתם כוונמו 6?3ין (כימי )36ירס
 %"0נ יט)יס 06 %מענומ סו6 מיו3וה)6
 מככהס ר3רי 5כ3ין ור5 קען ו6נכי )ר3ר הו56מי נ6חמגה

 656 ע5יהס, 5סמינ מ5י% 63מי 651ומרומיסס,
 מ5נהריהס, נינמ ע5 וסמגו מקגרו נמקו' ונויסס, 6מ%ום
 יעמ ע5 עמימי )6 הממיג וקענו' סננומג, בוו5ומגר

 ר3ינו, כוונמ סור ע5 )כעמירני 36קמס 6מרמיקיומיס,
 רסמומה סכמ3ו רכ5יס פ"6 וסר6"ם הר"ם ר3רי3ימו3

 הפסמ 6מ המומע 5ענין ים ושו וכמנו וט' הימנומקווממ
 רע"6 סנ6ון ע)יו וסקמו וכו' יומנן 5ר3י הממןע5

 מומה 3עי 65 3סמוך ע) 3עי ר)6 5ר"י ר6רר3הוהרם"ם
 סר"ם רכוהמ מרן כ"ק ו6מר 6ימ6 ר6ימ6 היכידממן

 רסממן כונמס 6ין ממן ע) המומע )ענק הו6וסר6"ם
 נעי רסנע5יס כוונמס 6)6 המומה נמוך )היומנעי
 ס3ע)יס 16 ס(ורק 16 סמומע היינו המומה 3מוך)סיומ
 6ימיי ו6ימי' וסיכי סס גס מוויס 3ור6י סממן ע)36)
 וכו' ממן ע5 מומע 5ענין ים ועור ה6 כמ3ו )6והס
 536 )הו נ"מ רהמומה וה3ע5יס המומע 5ענין656
 גופ6. סממן65

 העו)ס 3סוף )6מר 6פי' נר"ה יס"י מינייון(מתייע
 עמו יסנו 06 נכה מ3ורה מ3ני ס6ינו 1("5סכמ3

 וסנר6ה ע"כ המרו 06 ע5יו ה(ה הסומע יע3ור3סתרה
 מסמע וכו' 3ע(רה עמו )ומר מררייק רס"ימר3רי

 היכי והממן הממן ע5 1)6 ה6וס ע5 סי6וההקפוה
 רק סי6 וההקפרה הש5ס נסוף 6פי)ו 6ימי'ו6ימי'
 3ירוס5יס. רוק6 5היומ ר3עי סג3ר6ע5

 הר"ס מונרי זס 5פיי מקה י6י' מ65מירלמאורה
 נו"ה ס"ג נוף 5פסמיס נמוספומיוע5מו

 מימיי3 ר65 ר' "ומר ח"5 מ3ורה מ3ני 65מו סיה6עו
 6מר מסמע ר65 מר6 וזורק סומע 656 ממן 3ירו סיסמי

 נו ס6ין 65ו וס6 יומנן )ר' מימיי3 סיכי ועוררממנ6
 65מר )ו ויס 5סומע 15 6ין 5קמן מר3עי ועור הו6מעסה
 המיו3 ס6ין הו6 פסוע רר3ר מסמע מהו מ3ורסמ3ני
 ר6י' 5ימ6 ס5פנינו )ו3מוס' ע"כ 3סומע 6)6מ)וי

 (ו(.6מרונס
 מסמע )6 ע) מיי3 ר6ינו ("5 הר"ס ררעמ פסוערותנראה

 רהסומע ור6י 60 והנה וה(ורק הסומע656
 61"כ ססמיעס 3מקוס 5מהוי 3עי 3ע(רה 3פניסוה(ורק
 והזורק ססומע רק מיי3 ר6ינו רס") )סיעמייהר"ס
 פניס ר3עי ממן ע5 ססומע )ענין יס ועור ספיר6מי
 נכונה ר6י' 5פע"ר חו 6נ3ר6 רק6י ס5יע"6 ר3ינווכפי'
 5ריך. ורכוומי 5רירי ם)66ף

 רעכ"פ נר6ה סהרי כמוני 5פעוע 5'יע סעדיין מסאמנם
 מ5קומ מיי3 ר6ינו 6ף ממן 5הס סיסס3ע5יס

 6ימנייהו ה3ע5יס גס מ6יסור6 מ"מ וס(ורק ססומע656
 מרכמ3ו גס וגו' ממיי3 ר65 ר"י 6ומר )יסנ6 מסמעוסכי

 כו6 מעס0 ט חין 165 ה6 )ר"י יממיי3 6יךועול
 ס6ין 65ו רסוי מסוס מממיינ ר65 הו6 מיונימסמע
 ר0רי חקס0 6כמי סכן וגית 6יכ6, 6יסור6 536 מעסס3ו

 סמיעת 3סעמ רוק6 3ירוסליס רליסוי 3עי 65 ור6יס3ע)יס
 והמפקם ס6ונן ע"6 5"6 פסמיס 3מסנה ססנינו כמוספסמ
 ס6סוריס מ3יח )סו5י6ו סהנעימוסו מי וכן סג65מ
 סוג6 ר3 3ר ר3ה 05 מוקי וננמר6 ע)יהן סומעיןוט'
 יסר6) ם5 ה6סוריס ו33ימ סעכו"ס ם5 ס6סוריס33ימ
 33ית מיירי וסמס ע5מו 3פני כססו6 6פי' ע)יוסומעין
 מסר6 רנ % רמוקי כמו פ6גי 3ימ )מוממ מוןס6סוריס
סמס.
 סס רפסק נר6ה מר.ק"פ פ"ה רסרמנ"ס 6ממותן

 ר3י 3סס 05 מוקי 3ון 3ר יוסי רר3יכירוס)מי
 6ין עכו"ס מ3סוהו 536 יסר56 כסמ3סוסו המסיומנן
 וסמ5"ע ה5מ"מ ע)יו ממסו וכ3ר 6מריס עס 6פי4סומעין
 נ"ת 6ין )רירן מ"מ כירוס)מי ופסק רירן מ)מור6 סנק5מה
 ס6ינו מי )ירוס5מי ו3ין 33)י )ס"ס נין רור6י3(ס
 6)6 3ירוס5יס ס6ינו 6ף ע)יו סומעין ס6סוריס33ימ
 ש 5ענין נ"מ ו6ין ע5יו סומעין רמוקה 3ררך ס6ינוכ"(

 כ55.המומה
 6יסור6 6פע1 5יכ6 ו5נע)יס ננימ 6י 6פי)ואיברא

 סני כעעס 16 כמי3 מסמע ר65 ומעעסכ)5
 סהרי 5"ע כמוני 5ימוס עריין מ"מ סס (") סר"ססה3י6
 3עזרס ססומע 3סתרס כססס מיירי רממיי3י וס(ורקהסומע
 ממן ע5 סומע )ענין ז") הר"ס כמ3 5מ6י 61"כוזורק
 ו)ענין מקורסמ סמותס ר5רירהו וה(ורק ססומעוסיינו
 המומה וס)6 5רירהו עריין 3מומה נ"מ מ6י חורקסומע
 רהמס סעיקר הי6 וסעזרה 3הו מוריר 651 מע)ה65
 ג6וני סני קוסימ 5"ע עריין 61"כ ו(ורקק רסומעיןסו6

 המותס מן 5פניס סכמ3 מה ז") והר6"ס 6ר"ס5פע"ר
 תסתר0 5פניס 6)6 כן )ומר )ו הי' "6 וכו'מקורסמ
 מסתש המומס מן 5פניס ותרכמ3ו הימנומקורסמ

 עוסה 6ינו והמומה וזווק ו5סומע מהמומהוהנפקומ6
 6פיי 3עי ר)6 35שיס וכ"ס 5פע"ר נפקומ6סוס

ירוס5יס.
 ס6ינו העו5ס 3סוף 65מר 6פיי סכמ3 רס"י מינרינם

 ססומע יע3ור 3טתרה עמו יסנו 06 נמי מ3ורהמ3ני
 3שרס עמו יסנו 06 רכמ3 נמי נר6ס וכו' ע5יוה(ס
 רס"5 נכה 51") מומה 16 ירוס5יס כמ3 651 שרסוכמ3

 65רהמומס
 מע~

 3עזרס 16 656 (ס 5ענין מוריר "6
 מון ו6פיי )ר"י 16 עזרה ר3עי כר"5 6פי'ו6מי'

5ירוס5יס.
 5י' נימ6 "6 נשרס עמו יסנו 06 וס"י ונקעומה

 מקוס 3כ5 3עו5ס 6מר יסנו 06 3סיזס)פרס
 רכר"י רהי5כמ6 56י63 עפי ספיר 6מי הוי וסכיסהו6
 3שרס פיי 3כיון ררס"י נ5פע"ר ע(רה 3עי ר)6קיי")
 נז0 וכוונמו 3ו סמרו 06 סמסייס 3מס (סומייס3



הלכות ח"ב התשובותמדו,שנה
 4מ0רו0 0יוכ*  כוי כפאהמ עמד רנפי פ"  ו5קנרחס
 דסכע5יס 5יע נעי עק מ*עת ו5מיינו  סמומט06
 ודמי מכ5 ספק סתר6ת יס" ד56"כ וד6י ממן 5סו6ית
 נסשוס סנע %ק מפי' עונו מ5קות נ5מ ס65ו ש5עכור
 ס6ויך קעאו סי' רע"6 ונתסוי 51"ע. נש גאם%ין
 כעי גמי דר,ע קנת סתס דמסמע פסמיס נירוס5מיכלגס
 סתס ופי' נעי ד65 גרמיות וכ6ליך דוקמירום5יס
 "עי5 משס כתנתי נעגיי מגי וגס מום פיניוום5מי
 נס"ד. פגיס ש ג"ז( כ"וס"

 ובתפלת כפיים בפרישת למילין קנצי א"שומשתה
 ואבקש בביאתי יציאתי שתהא והלואי חקנה בן נהוניארבי
 בעוונ"ה כי בדברי הטריחו על לי לטחול רביע כ"קמאת
 ואקוד אפנה מי ואל להשכיל וכ"ש להבין בי איןתורה

 בע8ר הטתאבק תלמידו הקודש טן בצאתי לאפיחששתחווה
 לקבל וטקוה "שראל בלל בתוך קרובה לישועה והטצפהרגליו
 ראשי. על עטרה ואענדנה שליט"א טרן כ"ק מאתתשובה

 הי"ד. לאח רחל בן מוושחתצעיר

 נחסימן
 יצו"א. נ"י. ברוקלין תשי"ח הספירה ליטינ"ד

 הדסים גן הטפורסם הגאון הרב ידידי לכבודשוכט"ס
 קליין סנשוה סוה"ר כבש"ת וכו' רענן זית יפפ"ת אגוזיםגל

 הלכות. טשנה טחיסשליט"א

 מסר נדכר 5ססינך ומסתי קנ5תי מכתנךאחךשה"ם
 וסמכרס"ס סרע"מ 50 5ככערס 5ךממרתי

 גפ"מ כמומס דקדוסת דכ5יס גס"מ וסרמ"ס סר"סע5
 סזמן וגמסך כש? 5מומס דמס סממן ע5 סומט 5עגיןגמי
 כקנרס כא? וסגגי סממרתי סדגריס ממך סמז5וגרמס
 געססי"ת. דגרי5גמר

 סעו5ס גסוף 5ממד מפי' ס"נ נססמיס סמסבנרש"י
 מססר מו5ס 51"ג געזרכ עמו יסגו מססי'

 5מ מסוס ע5יי דקיימי סגך י5ין 5מ תסמט 5מדסס"ס
 גכ5 סן י)ין 5מ גכ55 סחגורכ גגי כ5 ופרס"יי5ין

 מוע5ת 5יגס מין כתרגומו י5ין ו5מ עכ"ת וגרס"יתותירו
 מן וכמו יזכיר פסוטו כפי גרמג"ן מך כמזגמכרמס
 סמ5ג ומן יסרוסו כמס גוקר עד ממגו סגותר כיסגסר
 עיי"ס כמ5ג ע5 תרנס ומוגק5וס וכוי מותו יקריגס5מ
 תרגי סגיוכ"ע וכירוס5מי יוכ"ע סתרגוס ס5יגיוכזס
 עיי"ס. תכסון די ניסרמ מן יגוס 5מ וכירוס5מי פסממגכסת

 דגרמס סמיגוך ע5 סעיר מס"ע דכמג"מ סמרהבךאה
 מעסכ גו סמין 5מו דסו"5 עוגר ע5יו סכמגימדס"5

 מ5מ סממן כע5 ממייג 6י תסמט סמ5מ ססמיסוגתוס'
 מעסס כו ס6ין 5מו דכו"5 כתכו ועוד וסזורקססומט
 מסוס וסומ עיי"ס זמת 5סו דמגמ יס דמיסורוגרמס
 וז"פ סגע5יס 5כ5 וסייך תותירו דכ5 ניסרמ כס65וסגכ55
 כפסמיס ומור"מ נ55"מ דתמסו סמ גמי מיוסכוגי?

 סמוקדס סכי6 ד5מ ותשו תסמט 5מ שכמ ונ6 6מוס'
 ס"ג דכדף גוסיס סנ5"מ מ~ס מספסיס כס' תזכמ65
 5מ ככל5 סיסגס סמכורס גגי כ5 מסוס תסמט 5מגקיט
 ד5מ סכמ דע"כ פסוט ו5דעתי עיי"ס סכסר מןי5ין
 וסזורק ססומט דרק כית כסוגס ממטת דסומגממד

 יסומ5 5כ55 וגוגע סמנורס נגי כ5 ע5 סייך מיגווסמקטיר
 סימ דסגרמ סמיטס זמן ד"כ כתוס' ועיי"ס י5יףספיר
 וסכן.עיי"ס
 מף דמייג גיממ דלמ 5סס"ס 5יס ססיטמ זסעכ"ם

 סו"מ מ5מ כ5ל סייך ו5מ וממנו סומ סטולסכסוף
 גקט ו5א? כעו5ס גסוף וממנו כסתרס דכומדכיכמ
 דלמ כעזרס סקמי דסומט דומימ דכוס דעכ"ס כןרס"י
 כדון עכ"פ רק יכי' ממנך כתיג ס5מ ומף כתיכתסמט
 5מ מסוס ע)י' דקיימי כגך סס"ס ומתרל ומיגסמיגס
 קודס מכ5ו רק תותירו ס)מ מזכירו סכתורס כייגוי5ין

 כססומ רק סימכ5 5ו 5ממור סתורכ תוכ5 ומימתסיותיר
 וסרמ"ס סר"ס דגרי וכרורין מסמומס 5פגיסעכ"פ

 סי' רע"מ מתסוי ססגמת סירוס5מי דגריומכומרין
 תוך ססגע5יס כייגו גירוס5יס עמו גגתון דרקקע"ו
 ימכ5 רק סגסר מן י5ין ג5מ מזסירתו וסתורסכמומכ
 גס"ד. 5פע"ד ממוד גכון וסומ תסמט גג5 עוגרמז
 ססנימ ת"ו גסימן כקנוס"מ גדגר כערתך רע"ךכ(

 כע5יס 5יי מית דמ"ס ממידוסיומסרסג"מ
 יפס גע5יס ד5"5 סרסג"מ מתמו' סגימ מי5ומיסוגמגגי
 כתג כ' ס"ק תרמ"ט סי' גמו"מ כפמ"ג וגממתכערת

 ססעירות מס וכן עיי"ס גמסר"ס ממ"ס מזר כתסוידכרסג"מ
 כמס מכריטג'ימ סומ סגממת מס 5סוכס מסר"סדכזכיר

 רכ"ג סמו5 גיד ועיין כרסג"מ גסס זכ סזכירומממרוגיס
 וסומ ט"ס דכימ וכתג סקנוכ"מ זס ססגימ ו'ס"ק

 5כס מקרי ד5מ ס"5 דכרסג"6 5סוכס גמידוסיוסריטג"מ
עיי"ס.

 5ממס ממרמק סכגימו גמפזי ממרתי דמי5תמןבעיכעשא
 ד"ס 5"ס סוככ גמקורו רס"י דגרי סזכירוו5מ

 סומ דמסס"ג סו"פ סמיגו ממון דין גס סמין5פי
 5סיטתו סרס"י גרור וזכ עיי"ס סומ ס5כס 5מוכ5כך

 מות כפקר דין סופר גמתן גזס עורר וכגר סכזכרתגפסמיס
 כו5ס זס ו5עומת עיי"ס ס5ו סמיגו גרסותו מיגו ט5 ספי'מ'

 מיגו סמקרי דס"5 גמס"ר סמוגמ סרמג"ד סיטתכגימו
 געס"מ ע5 פ5יג כרי"ף ע5 סרמג"ד סגססנת ופ5מסלו
 סגסרפיס נון דסן 5כס געי ד5מ מסוס דפסו5 דער5סדכתג
 לפע"ד. ונע"נ סיעורי מכתתוכתותי
 גיגסו סתרמי ס5כמורס ססזכרת סריטג"מ 5דכריהערלכו

 ססמ5יע סמו5 סכיד וסס5מ 5קידוסיןמסוכס
 דקידוסין מכך סזכיר 5מ ס5ו מקרי דמסס"ג5כריטכ"מ
 כיון סו"פ כמפרו יס ד6פי' קדסו 5סון כגיגתסג5סע"ד
 5סו סריף "דכי מקודסת מיגס ממון דין גכו 5יתדכסתמ

 עכ5ס"ק גמפרן זכס סקודס וכ5 גיגסו גידו 5מו5כעריגסו"
 יכ6 5מ ימכ5 65 ע"נ כ"6 נפסמיס פיי סרס"יוסייגו



צהלכא ח"ב התשבותמירמשנה
 עיי"0, מ6כ5 ונר נדמיס ס5וקמ תוי המני6 סיחרנו

 והחורס 6כי5ה לידי ונ6 דגסנה 5עסרן 5עכנן 6סור61"כ
 וגסי 65כי5ס מ5י6וח 15 ינ6 65 סער5כ סט"י6מרס
 מידי י65 כנרכססרפן

 ער~
 סריף כי 6נ5 סרי ו6פק

 כחינ י6כ5 ד65 ממגו יכגס ם65 5נערן 5ריך 5נעריגסו5סו
 ח6מר ו6ס 65פרן 5הגוח סיוכ5 נ"? נידי' סוס 65ו5הכ6
 6כי5ס 5יוי סמני6 נונר מ(ס גסגס כנר סרי ססדידיי
ה?גן.
 על  הליהו  ו6סו ס' ס"ק נם"ך רכ"ז סי' ניו"וודןנה

  נךיס"ס הולס נט"כ  ליטלן  יהריס יכולין לסר"ןטלהו
 טיי"ם מ5וס דנר 5סוויי 16 55דקה 5יחגו יכ"סכרי

 מ3"ק הני6 5"מ 5כ55 נסטרוח נסופו 5חורהונ5יוגיס
 גטיג6 6ג6 ד6"5 5יי מטין ק6 מה 6"ס ע"נ5"6

 זכי' ס5' 6פריס נממגס ועיין עיי"ם מ5וס ס6י)מיענד
 ע5מו ע) דווק6 גימ6 סר"ן ע) סנמנס וי סי'מספקר
 גיחגו 5יכגוח 165 דמ5והק וכיו"נ 55וקכ 5יחגס דעחו6נ5
 מנירו מ)ו)נ סג6כ נמוור סרסנ"6 ע5 הטיר וכןעיי"ם
 1651 מ5וכ רק סג6ס כ6ן ד6ין כיון נמע"5 5יידיסינ
 5"ג ונגוריס עיי"ם מ6"ס גהגה כ6ן 6ין ניחגו5יסגוח
 פרומס ומסוס 5י' מסור )ממזיר 6סורין 6ניוה נע5נגכסי
 מ"ד וף סנועוח וחוס' ור"ן נרם"י עיי"ם סכימ 65ור"י
 ע5 ס6סור נסוכוח ג5ו5נ 61"כ עיי"ם ור"י ו"סע"נ
 5מ5וחו 5דידיי 5יי 5ריך דסרי 5נ(5ו ו6סור פסימ6ע5מו

 5כס סוס 5ג(5ו ס6סור וכיון גיחגו 5יכגוח 165דמ5ווה
 5ג(ו5 ו6סור 5כס 5מקרי ממסינכו סמ5וה וט5ס נווי65
 ד65 גטר5ס נמקדם מם6"כ מ5וחו מסוס מהים"םכג"5
 ומ"ם חפסו. 65 וקידוסין ס15 6יגו ספיר מ5וה נגי'סכימ
 65מריס ו6ין ס15 סהו6 וכ5 כחג סנסוכס הרימג"6ונרי
 סה? ס15 עכ"פ 0הרי והייגו נו קרי' 5כס ו(כוחרסוח
 נטר5ה גמקום 6נ5 גו יו65 וספיר ו~כ"ג המ5וה5עגין
 וין נהו "5יח 5געריגהו 5סו סריף כו גני' מ5וסו5יכ6
 ומסכ"ם מ"מ נמג"מ ועיין (כס. סקווס וכ) וכג"5ממון
 כ56ו הכחונ ועם6ן יי פסמיס ורם"י לומר גלפט"ודעיף טיי"ם. יו65 6יגו גככ"ג ו6פסר יו"מ סח65 ע"מ ל1נ6מר

 5טנור ע"נ כ"מ וננ"ק ט)יסן 5כחמיינ נרסוחוהן
 5מ"ט גמי 65 ו5מה יעקנ ניסועוח וחמס ונ"י ננ"יע5יו

 סי' 5הסג"6 ו6פסר טיי"ם. פוסקיס 5כמה וקויסוחסניחו
 סססמ ד65מר 5ר"ם נרסוחו 6יגו ממן ד5מס כטירט"(
 נר6וחי וחמהחי כפסמ 6מר ט5 סוס 5ממון נורס הריסרי
 6יגו וחסניחו ונ"י נ"י מחמח 5הססוחו 6פסר 6יוה65
  ו6ס ולהייסנהי עליו  פוכר  ו6ין הקום ם5 5ממןדומה
 6פסר יהי' *כחי ה65 נימו5 ומכגי ס15 דהוסח6מר

 סניטו5 ומהגי ס15 וסוה 5נט5ו ומוחר וגימ56ססהוחו
 מהמק"מ סקוסי6 ססני6 סמה נק"6 סמ65חיוסממחי
 טזי"ם. 6נ5י מוכ"ר סג6ון נסס כןוחירו
 6י נימ" מהגי 65 יווע ו5ממן נו 5סכ5 6כחיאולם

 נלסוחו, סה? ד65 ידוע ממן ע5 וגימ6 5ומר6פסר
 ניט" מהגי 65 ידוע ד5ממן ד"? כחנ ספג"י6ך

 לק

 ו6אכ נימול מסגי יר6ה ונ5 1655 6נ5 דחסניחו5ע5ה
 651 סש דהוס סס6ג"6 דנרי גטגיס נימו5 דמהגי5ה165
 חסניחו כנר דכחינ דכיק ("6 6נ5 5ט60ן 5ריכ6סוכ
 6יגו סונ סמ"ע מכמ ספסמ 6מר טד 5הססוחואסור
 נ5סוט הקדוס רס"י דנרי 61"ם 5ממון נורס סוה ד65סש

 שמר ליכ6 6נל עס6ן ימ65 ונ5 יר6ה נ5 5טגיןדדוק6
 מכגי סי' חסניחו כחינ סי' 65 ד6י דעם6ן חסניחו5עגין
 5ממק גורס וסוס 5כססוחו 6פסר והוס יווע 5ממןנימו5
 ודו"ק. וכג") ס5ו סי'וססיר
 נמג"מ סמקר מכ 5פי מו63 נפסמוח 6פסר אג"5אך

 ממן 15 סיכ6 מיינ 16 מוסנח סיס6 דחסגיחו מ"ט6י
 כג"5 61"כ טיי"ס ממגו וממף 6מר ננ6 וגפ"מויסנוח
 ס5ריך כיון נרסוחו סוס וספיר ס5ו ממ0יגחו דסמ5וו?נ5ו5נ
 5סימח 6נ) ממגו 5ג(ו5 ו6סור דחסגיחו כעסכ5קייס
 ס" נגונ"ת ז"5 )ג"י( נ6סק6ווימן וו6)ף מוכ"וסנ6ון

 דוק6 רס"י גקמ ו5(ס ספיר 6חי נפסמ גוסג 6יגוסחסניחו
 גרסוחו הן כ156 ככחונ עס6ן רק נפסמ דהייגו נ"י5עגין
 גוסג סחסניחו יו נמוזק ט5יו מ5ק כגונ"י 6ו5סוסנן
 כג"5 נרסוחו 6יקרי ד5לה? 5"ע 5כ6ורס 61"כ עיי"ס ('כ5

 סיסיי וסעסס דס"5 גופי' מרס"י סוכימ כמג"מ6ו5ס
 והנן. ס5ו 6יגו מקרי 5סימחו 5רס"י ספיר ו5(כמוסנח
 ס6יגו ממון דין כו ס6ין רס"י 5סון נדיוק כג5פע"דאבל

 יכו5 כ65 נ6סה"ג סנ6מח סייגו פרומהסוס
 המ5וה הג6ח 5סער גוכ5 ם65 רק וכג"5 מ~וס5עסוח
 נו סיס נע5מ6 כהג6כ רק והוס פרומה ם5 ממוןנסוס
 סגס 5ועח ומ(ס פרומס ס) ממון 5וין נסוויון 6יגו6נל
 5גזו5 ו6סור ס5ו ססו6 מס"ס כסמוח סו6 ס5וססו6
 עיי"ס וסג"מ סמ"מ סי' כנריס מסו"פ פמוח 6פי'ממנירו
 דג(5 ומ6ן סר6ג"ד מסס נמכ"ר גמי דותן6ו5(ס
 6ו5י וכן 5ג(5ו דמוחר דג6מר 1ל6 עיי"ס נ()ן סוס )56הו
 והייגו נ6סרן זכה סקודס וכ5 הרימג"6 ג5סון6פסר
 מרס"י עורר סכ"ה מ' נמג"מ 6ו5ס נססנה סייךס6יגו
 5כ5 ס"פ ממי6 ד65 כ5 ד"ס ס6"ה סוכס נני כ"(סוכס
 ספיר 51(ה עיי"ס 5כס הוה 65 מס"פ דפמוח סס"5מד

 ווו"ק. ס)ו 6סה"ג סוס 565רס"י
 65י5מרופי מזי ממעס ומ"ס ג6מר 6ס 5כעיר יסדעיך

 ד6סור וכיון סמס נמג"מ וגחקסכ ה6 5סנןיס
 מניגו וס6יך 5כס סוס 65 5מס כ"ס ממגו פ(ו5מס"ח
 פרוטס סוין ס6ין ניגיגו סמ5ויין געלשוח ורנ5גויוגו
 סנעשח מ5 נ(ס 5נ(ו5 ס6סור ססיכ6 ס5וק סנ6מחעיי"ס
 מ5קו סמ5 5ומר סייך מה יסר56 כ5 םל נסוכה 6נ5ס5ו
 ע5 נע5יס סס 5ומר גוכ5 651 5נ(5ו ס6סור פרמיוחוע5

 נע5מיוחה ערנס סהך ססגס נערגס מס6"כ סמו"פפמוח
 ו6סור סו"פ סו6 ערנוח 5מיגה נכ5מרף 6נ5 מסו"פפמוח
 65 וט5מיוחו נ6סה"ג 61"כ וסנן ס5ו כוכ ממגו5ג(ו5
 ד6ס 65י5טרופי מ(י 5ומר סייך "6 ממון סיוויסייך

 6ין ו6"כ 5סרוטס זה 5סט5וח 6פסר 6י כמכ כ5ח5מרף

%



הלבית ח"ב התשובותמדורמ2טנהשה
 5כס לוס 65 ו5לכי נע 6יסי גני'0יז

 ודו"קי
 06 6נ5

 ולכן. 5כס ומקרי 5נ(15 6סור 6"כ 6מריס מעעמיסמ"0
 מ0ו"פ דפמוח ד5ר0"י מקר מתן גני י"6 מ' נמג"מדדץנה

 עיי"0 מ0ו"פ פמוח מתן ע5 שנר 65 40 לול65
 06 6ף ו5פמ"0 עיי"0 כל"כ 50 מחנו6ל ממז יצק דןומש

 0ייך 65 כ6כאם"ג 6נ5 5ג(ו5 ד6סור 40 לוסכפמ0ו"פ
 6נ5 חמכן. 50ו סול 651 %ס סקודס וכ5 65י5סרופימ(י

 54כ דגכי ס"5 דסו6 סריסכ"6 5יי0כ 6פ0ר5פמ"0
 מ60"כ 40 מקרי כו (טח 65מריס 6ין דעכ"פ כיון0פיר
 מ0ו"פ פמוח מקרי ו6כאם"ג פרוסס ד5ריך 06ס5מקד0
 סממכר 0כין סמי5וק כאם 6פ0ר ו5פמ"0 וסכן. מקוד0ח651

 סג6ס סשדר רק 0ס(כיר י"ד ס' יו"ד רכ"6כסימן
 למודר גס 0כחכ ס"כ חרמ"ס סי' נ6ו"מ 5סרמ"6ממנירו
 ד5מממכר (ס ע5 0מסןר כפמ"ג עיין ע5מו 50 מ5ו5כוסג6ל
 דסוס 5(כוח יכו5 65 6מריס כ50 דרק י65 ע5מוכ50

 דעכ"פ י65 ע5מו כ50 6נ5 5קגוחו 0ייך ד65כפמ0ו"פ
 כע5יס 5יי 5יח מ0ו"פ דפמוח כמג"מ ו5מרמ"6 סוסדידיי
 ודו"ק. דיד" מוס651

 סס"( ע5 50וומ קג"( 0נסי' למ"ס נדנרי מערחךךע"ך
 מ00 6יכ6 5חורס ועו5ס מחעגס 60יגו 0מי0סונר

 60יגו דמי מקוס כ0וס מפורס גמ65 ד65 5כס5סכרכל
 כ6ורמוח ומ65ח מפ0ח ו6חס 5חורס יע5ס 65מחעגס
 חיכח 50פגיך ככהם 0גמסר כגר6ל 6ך 05וגו וסעחקחמייס
 50פגי נדפוס סמו6 מם "פי ס"ו סימן 0כסוף כ6ןעד
 5לחפ55 מחעגין כג' 5סס די סכח"5 גחן סר' פסקוכן

 ע"כ. חעגיח כפר0ח ו5קרוח ס"ח ו5סו5י6 חלגיחחפ5ח
 מהעגיו יליו נחורל ומקור6ין 0למ(ן וגר6ל י"ווסעיף
 עכ5ל"ק. סחעגס 65 06 עגגו 5ומר 60"6 יסוד6י רכיוכ"כ
 סממם גר6ל 0(ס י"ו ככהמף מדכריס מפ0סוחוכגכ
 5ומר 60"6 יסוד6י רכי וכ"כ ר6וי 0כן סמחעגיןיכיו
 לממכר כדכרי כו6 וכפ0סוח 6פ0ר 6י כגדר 0(סעגגו

 ונסעיף יחפ55 65 מחעגס 60יגו 0"5 סמ5יס ס'0ככועיף
 וסייגו וכו' כחורס 5קרוח עומד 60ין 60ומר מי י0וי

 5כחמ5ל 0ע5 ולגס כפ5וגח6 חל כרירח6 כ5כח6דכ6
 5עגין גחן רכיגו ע5 0מו5ק כעלמו ססור 0כן סו6פ0יס6
 ול"ל מ6מר סו6 0סוכ כוחכ 5כחמ5ס 5עגין מ"מחפ5מ

 0מעגו 65 5סןטכ 6נ5 5חורל 5ע5וח 5עגין מייס5ל6ורמוח
 0גמ65 0יוכ5 0לגס 5חולס יע5ל 65 מחעגכ 60יגודמי

 60מח ולגס 5עיטנ 65 6נ5 5כחמ5ל וש למחעגלסיע5ל
 מ0גח ח0ונל ו6וחל חק"י נ0גח רק גדפס0ס6ו"מ
 כפיו 6מה חורח 6נ5 ח"ר כ0גח גסח5ק חממ"סחקע"6
 ודו"ק. לקדו0 05וגו ע5ורוס"ק
 קרי6ל 5עכיו מודס 0ר"ג סכחכ מנ"מ ע5 0חמכחובוה

 ליפון לו6 0ל65 עגגו 5חפ5ח 656 ק6מרד65
 חיכח מסרון ע"י גגרס (כ גחן רכיגו כדעח ס6ו"מת"0
 0כסע" כחן 5רכיגו מחיימס 6יגו ש י"ו 0סעיף כ6ןעו
 ו5קראל 5חפ5ל מהעגין כג' די 0כח"5 גחן מרכיגוס"ו
 65 מחשנם 60יגו מי 5חפ5ם גחן ו5וניגו 6ס"ג6נ5

 6נ5 מהעגל 60יגו מי גס 0"קר6 ית5 ו5נ~י6ליחפ55
 יסיו וסקור6ין 0למזן 0סמגכה וגר6ל סונרל6ו"מ

 ס3"מ 5סיסח גס סר.16"מ 6פ0ר 5פמ"0 6נ5מממחעגין
 5מסור כמו למחעגל יוחר סוכ עכ"פ 5רי3"מ 0גס0פ0יס6
 פ0וס חל 5חורל 5ע5וח גחן 5רכיגו 5לנ"מ כןכחפ5ל
סונ6.
 5ומר 6פ0ר 60י כ6ו"מ סכי6 ד5מס 5ססןר 6פ0רודץנה

 ס(כירו 651 ילוד6י רכ נ0ס כחעגל 65 06עגגו
 5מוניגו ס6ו"מ 50סיסח ו5סוכימ גחן מר' פסקכדכרי
 מלמחעגק וסקור6ין למ(ן 0שיו נעי 651 סני 3ג' 0מיק5גחן
 ו6("5 0ס(כיר לטהל 656 נפ5וגח6 6פ0יגן 651 ("66ך
 5סנור כדי מחעגין נ' 5ריכין ו5מם מחעגין נ' 5ריכן5ח"5
 0רויין כיו וכחעגיח ומור 6סרן ומ0ס 0ג6מר לחיכל5פגי
 סנ"ח כחנ וק לחינס 5פגי 5ענור כמחעגין 50ריכיןומוכמ
 יחפ55 0למחעגל יוחר סוכ 50כך נ"כ לסור 00יסח5סדי6
 כנ' 0סני גחן מל' פסק וכן עיי"0. ומור 6סרן דמ0סדומי6
 0יסיו כדימחעגין

 ~חפ~
 נפהשח ו~קרוח חעגיח חפ5ח

 כסעיף ל6ו"מ לוכימ ותש ע"כ ש5יס ג' 50ריךלחעגיח
 גפקמ ג"כ משם 0סרי מסמהעגין יסיו ולקור6ין 0למ(ןי"ו
 דוק6. מחעגין ג' 50ריך גחן 5רכיגו5יי
 65 ו5חפ5ס מחעגין ג' נעיגן 5קס"ח דרק 6פ0ר 6"כאך

 5קם"ת לו6 ג' ד5ריך דל6 סמחעגל דוק6 ~יוחנריך
 מ 5ריך ד5חפ5ל דר60 מסך גי 50ריך מוכרמ יוחר0(ל
 06 עגגו 4מר 60"6 ילוד6י רכיגו וכ"כ סוסיףו5זם
 ס6 וממ"ס סכ"מ ו05יסח כס"ד. נרור חס לחעגל65

 רכיגו כ0יסח 5לסור ס"5 5חפ5ס כד6יח6 חם6כד6יח6
 גטן כחולס ו5קרוח כ0מחעגל רק 60"6 יכוד6י כרכיגחן
 ודו"ק. מעכנ 6ק 6נ5וסונ
 5לממוי"ק 0מוקי 0לא5 6מוגח מספר 0כחנחומה

 ג"כ נשר0 5דעחו כג"5 נח0ונס סמ"סנמגמל
 לננמרי"ק 0סזכיר 0לערח ומכ עיי"0 כמגמלכמלרי"ק

 ע5 5ממו5 סכסן וס6י לי' 65 כחעגיח מ0וס 165ד6י
 לדכר כ0מריח לייגו ע"כ 61"כ וט' וכ' ככ' 6פייכנודו
 רק 5מגמס 0מריח חפ5ח כין 5מ5ק 6ין לכסן 50עגיןפ0וס
 נגיסין וכמ"0 רניס ד6חי 0נח נין 5מ5ק 6פסו 6ו5יסיל
 ל(כיר 5ש ויו"ס נ0נחוח 656 6מק 65 מחג6 רכג"ס

 5ממו5 ר60ין סי' 65 לחעגיח מ0וס 165 ד6יסמסרי"ק
 0כימי ד5דידן 6נ5 ד"כ 0מם לחוס' ומ"0 וס' ככ'6פי'
 0גדו5 65 06 5ממו5 6סור ולוס ד0כימי כחעגיחוכ"0
 ח"פ. ס5יכור וככוד כמגסגכמ
 לפוסקיס סזכירו 65 5מם 5סעיר די0 6דני רגע ע1דאך

 כחוכ 0גמ65 לכי6 ולכ"מ מהעגין כג' 0דיס6ו"מ
 ל6ו"מ 5פגיגו ומרי לכי קיי"5 651 כן ל6גודמ טפרמ0ס
 מכ5 ככר לרי כ6גודל וכ5ירוף כן 0ס"5 גחן ורכיגוורכו

 חל" קכועס נח"5 דמיירי ג6מר ו6ס ל0יסס 5(ור06וגיס
סייעת6

 גדו~
 6נ5 ודו"ק. ס"ז חקס"ו מס5מן 5ערוך

 סקור6ין 0יליו ס6ו"מ דל5ריך 0ס6 5מימר 6יכ6ססח6
 למם יליו עכ"פ מתעגיו 5יכור כ50יכ6 לייגומתעגיו



שהלכות ח"ב התשובחעמירמשנה
 6מריו ס5יכור יגרור מחעגס דימיד גימ6 ו65סמתעגין
 ס5כת6 ד6יפסק מס 5סי 6כ5 תעגית כסרמת 5תורם5עפת

 וקונעין נתורס קור6ין מתעגין כמעמום דרקכסרמ3"6
 וכפמ"ג כ"ד סיגק 3עכוכ"ג ועיין תעגית לתפ5תנרכס
 65 כם"ח סמוכ6 %רמ3"מ (' 16 וי עכ"פ 5ומותוכד'
 סג"מ וכמ"ם וס3ן לתורס יע% 65 מחעגס מ6יגומ5יגו
 עיי"ם. סכ5 ע5 סמיוכ ממ3י6ין סטורכסגרת
 5פגי ם6יגו דסרמ3"מ טעמ6 כ(ס 5ומב 6פמר סי'הארל'

 מככו 6מרוגיס ום6ר ר"5 כסי' מיקוסמסר"מ
 ו6י ג(כר עמרס 3סטור וממג"פ (' 6ו ו' (ס דמסכזס
 5פמ"ם 6ולס ט5ס סתעגו 653 גס גימ6 ממיי3ססיוס
 ו6"כ סח3ס 5פגי סעוכרין סג' כדי ם5ריכין דכג'63ו"מ
 %ו סוס ו53ירוף 3תורס סקור6יס גגד ג' עוד ם5ריךי"5
 סו6 מסמ(ן מגסגיגו ו5פי 3תורכ 5קרות וג' מתפ%ין ג'ו'

 מערי 3ספר )ועיין (י 6ו וי וזס (י ים 6"כ סעו5יסמ35ד
 3עיגן סקור6 6ס 5ססחפק עמן מ63ר מס3י6רממיס
 5תפ% ס5ריכיס כו5ס ים מ6ס עיי"ם.( מיתעגסג"כ

 מיו63 3ע5י 5ומות 3די עכ"פ (ס 5עגין מקריו5קס"ת
 5מ65ות ו6"6 סמתעגין 6ותן כמ6ין 536 כרכס5ק3וע
 ודו"ק. 3רכס 5ק3וע 6פמר 65 וסקור6יןסמ(גיס
 מדי ט"ו מכסעי' כ6ו"מ ד3רי 5פרם עוד 6פמר כייבובזדץ

 מסקור6ין וסגס 5קס"ת ו3ין 5תפ5ס 3ין מתעגין3ג'
 פרמת קור6ין מחעגין ג' מים כיון מכמתעגין יסיו65

 יסיו וסקור6ין סכמ(ן וגר6ס ס6ו"מ כע5 כת3 וע"(חעגית
 ס6ו"מ מ3ע5 גפרם ו6ס מתעגיס ממס יו5רך ו6"כסמחעגין
 עיין קכועס ת"5 כמסי6 גמי ו6ולי 5ומות ד' ע5ק6י

 כס5כת6 ו6תי6 5סרמ3"מ ר6י' ותסיי עיי"ם ו3"מ3דרימס
 ודו"ק. רכגן כין ום5מ6וכסרמ3"6

 ס6ריכות כ5 סטו"( (קגי 3דכרי 6עורר יגע עייאך
 גמי 5סעיר ים 6ך סטור דכרי כ5 מסעתקמסקדיס

 כתורכ קור6ין 6ין ס65 מתעגין עמרס כמ6ין מייריד*י
 6ין סם"ן רק עמרס ים ו6ס וסמ"ג מעטכ"גוכג"5
 33רככ תעגית תפ5ת 5קרות 5ריך נ5ינור 6"כ ס65מתעגס
 מחעגס כמ6יגו יתפ55 סא גתן רכיגו כתכ מפיר 6"כוסרי
 סטתס 6ך 5כט5ס כרכר. 5ערן גפ"מ וג"כ 3רכס סךמכמ
 יכו5 6יגו ג"כ 6מר ו5יכ6 6פמר נ6י גתן ם5רניגוכית

 וי6מר מיתס% טפי עויף ס65 ולמם מתעגס ס6יגו5כתפ%
 סעיכו3 רלנרכרי מכמ סיי 6ס 5גמרי מ35טל 3ם"תעכ"פ
 5סתפ55 6א6 ג"כ סכרכס כ65 6ף גתן ד5ר3יגוומוכרמ
 דים ~שס"ת ק"ו 61"כ מתעגס כס6יגו תעגיחתפ5ת
 וכ3ן. כסכרמ 35ט5ס כרכסממם
 גס סנ(ס סכתנ כטו"( נועת 15מי וייך טיי 6"כאך

 656 תעגיתי י6מר ם65 מסוס סרק מודססטור
 6ומב 6יגו 5סטור גס ד%טו'( ר.ל"ג ע5 מו5קחעגית
 א"כ תס5ס נמומע רק 5רוס6 גו56 נין תעגיתתס5ת
 מםוס כייגו קודס סו6 כמחשס 6מר דנים סטור שוס%כ6
 כ5 סעו"( כ6חן ולגך וכנן סכ"מ כפירום 651כנלככ
 דכליו שצפקין וכמם סשל דכלי כ5 כ6ריכוח נמקדסכן

 6מיוח ונ65 תפ5ס כמומע ם6ף ממדגן וכיוןסקדומיס
 5יכור 6מר כ55 גגרר ד65 לסתס% יוכ5 65 ג"כתעגיתי
 כתפ5ת לגמבי 5כט5 ומוט3 עכורן ם"5 מסו6 6ףסמתעגין
 וק"ו תעגית 5ססי6 כ% מייטת 15 6י1 מסו6תעגית

 נקלי6ת 5סו ו5ס5טרף 5חורס 5ע5ות יוכ5 ם65מע5יות6
 עיי"ם. כס מייך ד65 כמס (ס ע5 ו5כרך תעגיתפרמת
 סמכ ונמ"ס נטו"( מסני6 כמסרי"ק ד3רי דייקיגןדכך

 דס65 מיוחר ד(ס תעגיות נ6ותן מחעגס סכסןכם6ין
 מתעגס סכסן כמ6ין 5ומר וסו"5 קיימי תעגיותכססו
 6ותו מחעגס ככסן מ63מת 5ומר 5סדי6 גר6ס וכויי65
 ימידיס כתעגיות סקס"ת ע5 גתמ3טו כפוסקיס רקיוס

 מגסגו 3ו"ס 6ותן ע5 6ל6 ס"3 ממס כמוייעכמ3ו6ר
 גי ס"ק ונטו"( עיי"ם ס6ר5ות כ5 מקנעו 5פי%תעגות
 5סתעגות ע5יו מק53 3מי עכ"פ דוק6 (ס ו6"כעיי"ם
 6נ5 ימר56 כ5 סקנ5ו סקנועס סתעגית נכ% וסוינס"נ
 נ6ותו יוס 6י(ס מחעגס ורק 3ס"3 ע5יו קיכל ם65מי
 סיי 651 תמונס תעגית כמו רק (ס ס' 16 נ' כמועת
 מיוכ55 לסטו"( 6ף מודס סיס מפיר מימ וימ5 5קרות5ריך
 ם6ומרק סמגסג ו6פ"ס קנועס 5תעגית נס"נ סמתעגיןעס
 ותעגיתו תעגיות כ6ותן מתעמס ם6יגו כיון מ3יסכ"ג מי1565

 ממשלס סמסרי"ק סעיד וע"( 3ס"3. תעגית 65 6מרתתעגית
 ר6י' ר6יגו 65 מ3כס"ג סגס נדנר מיפקפק כסן ר6ס65

 מ3ס"כ יוס 63י(ס 3ומר מעכ"פ כסגיס ומכימיממכימי
 דכרי ומיומ3ין 656 65 יפקפק ו65 יו65 ו6פ"ס5סתעגות
 עיי"ם 6' סימן מסרע"6 וסג6ון סמ"ס מקומיתסטו"(
ודו"ק.
 סמחעגין תקס"כ 3סי' דפסקיגן מם 5פי עודבאפשר

 5סם5יס ם65 ע5יו נקנ5 ממכ ועיין מעותתעגית
 תקג"ט סי' 3ממכם"ק ועיין עגגו מתפ55 3ימידדעכ"פ
 מס6ריך ני סי' ס5כס נני6ור ועיין תקס"נ סי'ונפמ"ג
 נסעי' וכן עיי"ם מ5ות עד וגסגו מ3יס"כ מי65 דעד3זס
 עגגו דמחפ%ין י"6 מ6תמו5 ק53ו ם65 מ6ף ממסס'
 עכ"פ 3(ס ס6ריכות כ5 מעות 5חטגית נס"י ממסועיין
 עס ק5ת ויוכ55 מ5ות עד 5סחעגות ע5יו 5ק53 יוכ5סכסן
 ול6 6קרמ 5פקפק 15 6פמר וסי' מתעגס מעכ"פס5ינור
 כ5יכור כ3וד מסגי סככגיס כ3וד 5דמוח סמגסג ו6פ"ס656
 מחעגכ כם65 536 תעגיות 63ותן מתעגס ס6יגוכיון
 כ6ותו 5קס"ח 15 דמם 35ט5ס 3רכס לסטו:( סו"5ו6כ5
 טדד 6פסר ו6ו5י ודו"ק כ5ינור טם מ5ק 15 ס6יןיוס
 6י טי 6ות 5תורכ ס5יוגיס ם5 נסספקות 5ת5ותק5ת
 לממוע רק סמ5וס 16 קר6ו סקס5 כ5 כ156 סוסקס"ת
 ו5ייסכ סר6סוגיס 3ד3רי 5סתכוגן רק נ6תי 651עיי"ם
 מסיגי. סמסוריס ד3ריסס 53מ6 ו5מחוח סקדומיסדכריסס

 משלח מעלה לעלייתך ומחכה הד'ש ידידוב"ד
 בבגצ'זב במ"א ובגדולהבתורה

 חאלבשרןששאש יחודח יקהעיאלה"ק



הלכות ח"ב חתשובותטיומעשנהשה
 נמםימן

 תשי"ח למסמונות לב הבשצרות בו שבהלו יוםב"ה

 יצואש נייברהשליז
 ולרשת הנבורוג מפי לנאולה נזבה הספירזעבימי

 המשרה ולמרבה להושיעע, מלחמה איש כנבור מלכנו,8ני

 ולאבות תמרים כצת עץ, פרי להדר קץ, אין שלוםולרוב

 שרך החורה שר הגשינים סצן הרבנים רב השה שץ'ש~ף

 יקותיאל פרן אדכע"ר כ"ק וכו' ישראל של רבןהעברוג
 שליטשא. פקלויזשנבורגחאלבער,ששאם

 נונריס 6נו6 5ונו כת5מיו וס0תמוי' קיוה יונאחרי
 ת0ו' פ5 0ממתי רונ ו%ניפ 5טניומעטיס,

 וכמיס רנ ומפו מפגיגיס )י סי6 ויריה 50יט"6 רניגוכ"ק
 0גיתי וכנר 5י סס קו0ו ונרי כן פיפס 6גפ0קליס
 16 גסק0ות וכגס פפמיס כמס כסס וקריתיו050תי

 5סר6ות כוי 6מגס ופתי פ) פ5תה 65 מ5י5הלס0יכ
 קטגות ספרות נ6יוו כ6ן 6נו6 נסונריס ינפתי0נ6מת
 סרכט כו ק)רתי 06ר סר06ון נמכתני טוגתי נ"כו5נ6ר
 5מפ% פ5י רכו 06ר כשוג"ס והו6נות הטרוותמממת
 ומט ~מון, מ0פכ רק וו6נ 50 תורתו 6מרו וככרר06

 6גי 0כ6מת 6ף נ5י' 65 5פומ6 ו5כ6 גוכר ומסג6מר
 יכפר. סטונ וו' נ6סנט סכ5 6ת פ5ימקג5
 רכיגו ע5 נתמיטתי טוגתי %י0 6כ6 מתמ%דדץנה

 סתורט קרי6ת 5עגין מווכ ור"ג 0כתכ ו"5הנ"מ
 ותמטתי 5תפ5ס 656 ק6מר 651 סתפגרי 650 מיופו5ט
 גתן רכיגו כופת ס6ו"מ ממ"0 טיפוך הו6 0ס65פליו

 פ5 פ5ינ טו6 ו5כן הטור נטפס כתנ וטנ"מ מטטוגתי

 תפגית וין 0מתעגין ע0רס ו6יכ6 ומ6מר גתןרכיגו
 טמיוכ מני6יס וטס וימ5 וקוי6ת פגגו 5עגין 15 י0)ינור
 )ריך כוכריו 0מ0קר מפגי 656 עגגו 5תפ5ת ט)כורעל
 וט"ס רכיגו סכרת ו5פי וכתכ וכו' וה תפגית כיוסלומר

 ס)כור וקרי6ת מחפגט 6יגו 6פי5ו כתורכ 5קרותויכו5

 ר"ג ו6פי' 0מתפגין טעסרס פ"י טכ5 ע5 מוט5מוכס

 ע"כ. כ*םמווט
 סכרתו פל סונניס טנ"מ ונרי קוטנ וכ5רהנרחמץ

 עסרס ו6יכ6 מ0וס וטטפס טטורכוכרי

 טקרי6ט 16 טתפ5ט מוכת פיקר ומ5 נניה"מ עכ"פמתעגין

 וס טפס מפר0 גמי וטכי ומיגט טמתעגין טעסרטע"י

 פכ"פ 0ס וי0 גתן רניגו ועת ונס ום"5 גתן לרניגועפיט
 ע5 כט6 פ5ינ 651 ום"ל ו"5 כו0נ"6 וכועת מתעגיןין

 מתעגין נ' 5עי5 0הכ6תי ממט גר6ס )וכן וסעורסר0כ"6
 כ6ן י0 ככו מתעגין י' כ6ן וי0 וכיון 6נווט( כ0סלק
 טכ"מ פי' 5פי גתן רכיגו 5ועת 6פי5ו וקרי6ט תפילסמיוכ

 6פי' טתורט וכקרי6ת כלוק 0יטתו 5פי ס"ל ולכןט
 מכמ כליכור 5קרות מוכ כין ים  רכנר מ6מר מווטר"ג

 מ"מ מתפגט 6יגו 0הו6 6ף טמתעגין 6ג0י6סעסרט

 פגגו כקרי6ת כמו 0קר6 מ0וס וליכ6 כיון לתווטשלס

 כקרי6ט ממויכ טקט5 1ככר ליכ6 5כטלס כרגטומ0וס

 רכיגו וופת מייס נ6ורמת 0מפול0 מה 5פי נ6מח6כ5
 ו"5 טכ"מ סנרת טיפוך ו"5 וסטי 6טל0נ"6 פ~נגתן

 5י' סני וכנ' כ55 עסרס כטץ 65 גתן ורכיגו טטורכעעס
 5קרי6ת ט"ה 6"כ כטץגן ומור ו6סק ווומי6 מ0וסוטפמו
 מילי כ5 ונמר מ6מר מחפגין וכפי פ"כ גמיטתורט
 651 מ6מר ופכ"פ ומור ו6טרן ומ0ס ווומי6ותפגית

 קרי6ת נין )מ5ק לן 6ין ממי65 ו"5 טנ"מ טעס 5י'סניר6
 ונפי 0ג6מר ומס טס כ6מו ו0גיטס לתפ5טטתורס
 0כתכ ס6"מ 05ון מוייק וטכי לקרה"ת גמי נפילתפ5ס

 מתפגין כנ' 5כס וי נכור 0כתפגית גתן סרי פסק וכןח"5
 תפגית נפר0ת ו5קרות ס"ת ו%ו)י6 תפגית תפ5ת5טתפ55
 ג6מר כתפ5ס 0ג6מר ומס כ6מו כו5ס 0כ55ס טריע"כ

כקרס"ח.
 0כתכ י"ו כם"ק ה6"מ 05ון מווייק גמי יסי'דבדשש

 סמתפגין יסיו כתורה וסקור6ין 0סמוןוגר6ה
 טתפגס 65 6ס פגגו 5ומר 6פ0ר 60י יטוו6י רכיוכ"כ

 רכי וכ"כ ככ6 סמתין ו5מס 50יט"6 רכיגווטק0ס
 וסקור6ין 0סמון ויג6 ט6י 0כתכ 65מר פו 60"6יהוו6י
 מ0מיפע נוו5 ווכר גר6ט 6מגס המתעגין יסיוכתורה
 5ט1 ומג6 טרכה תמטתי 5כ6ורס וטגס ו"5 טנ6קכזס

 יתפ5ל 65 גמי וכויפכו כתפ5כ 6פי5ו גתן רכיגווופת
 ר6יתי ונ6מת טטור וכופת מיירי 5כתמ5ט ורקו6פ0ר
 65 וסטור 0ם"5 מי 0ס 0טכי6 קכ"ו סי'ננרכ"י

 סטור ונס 5סיפוך מיירי 0ס 6מגס ו"). גתן 6רכיגופ)ינ

 פ)יו 0פך 0ס וטכרכ"י יתפ55. 65 כויפכו ונסמווה
 כ5וס גר6ט 65 ס6"מ 0סני6 עא רכיגו ומ05וןסו%5

 0כתעגית גתן טר' פסק וכן 05וגו דים מייריוכויפכו

 מתפגין כנ' 5סס וילכור
 5התפ~

 ו5ס~י6 תפגית תפ5ת
 ע"כ. תעגית נפ' ו5קרותס"ת
 טמתעגט יטיי 0ט0"5 מ0מע 65 פויין וה מ05וןהמגה

 ט05ון ו5פר0 ~מר 6פ0ר וסי' נויפנוו6פי'

 מתפגין כנ' לטסוי
 5סתפ~

 0ע"י טייגו תפגית תפ5ת
 6פ0ר יטי' מתעגיןנ'

 5טתפ~
 5סטור וכמו נפמות 651

 ו6פ0ר 0מי' וכר מ6ן ס0"5 5עגין 6כל מתפ~יןכי'

 קרי6ת 5עגין וכן מתעגה 60יגו מי 5טיות מ)י61טכ"ג
 ופו0ין טלכור פ5 טמיוכ מכי6יס נ' וכגי וגימ6טתורט
 וממי65 ו"5 לסר0כ"6 כפ0רט. וכמו לכור לתעגית6ותו
 סתורס 5קרי6ת וה"ס מתעגט 60יגו מי 6פי5ו מתפ5ל6ז

 5פגין כתכ כתפ5ס 0כתכ וכ05ון ו"ל סר"ן כ5לן1כטווי
 וגר6ט וכתכ ט6ו"מ כ6 ו~ה כהן מ5ק 651 סתורסקרי6ת

 וטתפ% וסקרי6ס גתן רכיגו מוכרי גר6ט ופכ"פ סייגווכו'

 ו0גיסס ום"5 פ"כ ומעתס ימו מוכ55ס 5טן 6מווין

 5כתמ5ס רק גתן ורניגו ~מר ו6ק מתעגין 5טיותנעי

 עגגו 5ומר 60"6 יטוו6י רכי וכ"כ טכי6 5כןמיירי

 פלי' פ5ינ 65 גתן ורכיגו ע"כ 61"ג טתעגט 665ס
 ורכיגו וכיק 6"6 כויעכו 6פי5ו פגגו ו5ומר גמיום"ל

 6פי6 וכתרווייטו ע"ג 5תפ5ט קרט"ת כין מ5ק 65גתן
 ו"ל יטוו6י רכי 1עת ט6י טכי6 ו5כן מסמפכ1הע1



31הלכא ח"ב התשמתמרומשנה

 כ"ק דנרי ג6מת ג"כ מטין ולזם 5סן 6חד דדין סו6פשנהו סלמי ונר וסוג גדיעגד מיירי וענאע כוק עהך 5פ7ק
 ממיר זם עעי ס6"ח גסי' 6עסר 6"כ 6ך גד"כ ס5יט"6מק
 0פי' ממם גחן רגיגו גדעת סיעוך ממרם דס3"תגרמס
 רגיגו )ויסון סר6סון. גמגתגי טהתי סיחס חו ס6"חט
 ס6יגו סא ר"ג כחג כך סו6 וסטור ס6גודרסס מס3י6גחן

 יט5 6יגו מחעגס ס6יגו סכית 5סחעפ יט5 6יגומתעגס
 וד6י זו נירם6 ו5עי ז"5 ג6ת עמלס לג כחג וק ענגופמר
 6"ם(. ס6"ח גדעח גירסחגו 5עי 6גי 6יהס גדיעגדמסממ
 ז"5 5סט"ז מכ6ן ר6י' 15 דים כתגתי גמי סנ"5ךלס!י

 וגחגס 5חורס יע5ס 65 מחסגס ס6יגו סמיססוגר
 סכחג מם וגערט ע5יו וס6מרוגיס סח"ס סול5םסעט
 65 מתעגס ס6יגו דמי מקוס גסוס גמ65 ד65 ז"לסח"ס
 ז"5. ורגוחיו ס6"מ דעח 5ן 6יח ססרי 5חיסיעלס
 סכחג ס"ס חקס"ו סי' סל3וסיס 5געל חזיחי גקודםךךץן

 ס6ין כיון גחעניח גם"5 יחעלל 65 סחעגס ס65מי
 חעגיתגו 5וס גיוס פמר עגגו גחע5ח ע5מו 5כלוליכע
 6ל6 5חורס קורין 6ין וכן )ס"ו( מתעגס 6יט סו6פסוי

 6% מחעגס ו6יגו כסן גגס"כ סס ים ו6ס סמתעגסמי
 גמקומו סמתעגס פי 16 יסר6ל ויעמוד מגס"כסכבן
 מי קורין 6ין גדיעגד ד6עיפ נמי דס"ל 5כ6ורסוגסממ
 מסמע 6נ6 ולסק סמחסגס מי 6ל6 מדכתג מתעגסשיגו
 ז"ל. כסג"י דס"5 ומסממגדיעגד
 ועוגד6 גכאשפקחי כת3 כ"ד סי' רע"6 סג6וןךברששך'

 גסכגת דוי ערס ע5 מוטל ססי' גמיסוס
 גחדרו מתע5ליס וסיו גיס"כ 65כע 15 5וס וסרוע6מוח
 5עפת ו5יויתיו נזס גסתפרוזי "6 5חורס 6וחוחקר6ו
 כמו סיוס קדוסח מחמת 3יס"כ סקרי6ס געסיט6כי

 5עפח יט5 מתענס ס6יגו מי גס 61"כ וסגח יו"טגם6ר
 גסחעקחי ונזס גמגחס גס 6וחו לקרות ח5יס סיוו6ך
 דנם6ר 656 תעגית מסוס סוי גמגחס סחורס קרי6ח06

 61"כ עויוח גע' שר6יס וגיוס"כ ויח5 קור6יסתעגיח
 מממת זו קרי6ס דגס 16 לע5וח יכ" 6יגו מחעגס6יגו

 גס ויכ" גסגח כמו גמגחס גס לקרוח סיוסקדוסח
 ע"כ. 5דיג6 51"ע 5עלות מתעגס6יגו

 סח"ס דעח סשון ז"5 5סנ6ון 5י' יעסיט6והנרשה
 דגחעניח סג"י כדעת וס"5 ז"5 וסג"חז"5

 חיוג דים סיכי 6מנס 5עפח 6"י מחענס ס6יגומי
 סס5גור ו6ף עו5ס מחעגס ס6יגו מי 6ף סיוס ע5קרי6ס
מחעגין.
 6ין סכחג ט"ו ס' חר"3 סי' 6עריס גמטס1ראיתי

 לסחעגוח סגדעתו מי וק 5ס"ח 5ע5וחקורין
 גחורס קורין סיו זס סג65 נו"כ גיוס ח5 ו6ס"סם5יס
 6ף 5עפח יכע ויח5 קורין סעחס 6ע"פ ססגועגערסח
 656 כסן ים 06 ט"ז סי' וכף וים5יס מתענס ס65מי
 סמתעגס יסר56 ויוקר6 מגס"כ סכסן 6% מתסגסס6ין
 דכיון ימיס 5םש גו"ם גין ח5ק ז"5 דסו6 וסגר6סע"כ

 ם8יגו מי 6ף קור6יס גנזרי6ס ממויגיס ממי65דגו*ס

 כש8 חדם ש חפק ולכ6ורכ ויח5 פנער6ק 6ףמתענס
 נת3 סמסוי"ק סרי אדר3ס ימיס 5ם6ר נו*כ גין5ח5ק
 )ו8ס סושצנס נם6יגו י65 סכסן וס' גג' ד6עיפ5סדי6
 ש ס3*י 6מנס קפכ 5פ סש56 ס6מהח כדעתג6מר
 רע*6 ומדםת גס"ו( 5קנק ס6כחוג כש גמסרי"ק כןעי'

 מתעגס ס6הו דמי דס"5 6ף 5זם דשדס גמי י*ל5כ6ורס
 דומד8 דסוס דמודס 6עסר גגו"ם מ"מ ש5ס6יגו

 ויחנ דקורין 6ף דממויג סו6 דיומ8דיוס"כ
 קום" סקסס סס ז"5 סח"ס וסגס 5עע"וחהגרשעה

 מם מבלי"ק גדגרי ס3"י סגגח 5עיע5ומם
 וס6יך גחווס 6קו6 656 656 ל6 סכבן סיטעון סכחגזס

 שיגו כיון גויחל 5עפח יט5 6יגו וס65 גחורסקר6
 מסלי"ק דדעח ד6עסר 6מרחי רשט6 "עוסמתעגס,
 5ערג ורק ססגוע ע' גמהליח קור6יס גס"גדגתעגיח
 העד, ממרי"5 גסס וסד"מ געור סי"6 וכדעת ויח5קורין
 כחג וכג"י כן 5"5 סנ"י דעת 5עי דס% 6יגו זס6מגס
 5דעת וסגס ויחל. קורין סעסמ ס6חר דגגו"ס5סדי6
 סכסן מ5י דלכן כח"ס קוסית געסיטות 5ייסג יםסמט"6
 סחורס נךי6ח 6יכ6 ממי65 דגגו"ם כיון 656 65טוען
 מתעגס ס6יט מי 6ף 5ע5וח מ5י וסעיר סי6 סיוסדחוגת
 6יגו 6ז חאץעגיח מכח רק סו6 דסחיוג למגחסיק
 סמנסנ מכמ ד6ע"ם סממרי"ק ק6מר וע"ז 5עלוחרם6י
 סנצסג כח וגדו5 סכסן י65 מתעגס ס6יגו כסן 5עפחס65
 6חרוגיס 5ם6ר וגס זס חלוק 5סמט"6 5י' 6%ומכ6ן
 ויח5. סקורין 6ף סחריח גגו"ם 6עי5ו כןסחלקו
 סייס "גכעף דחוק לעע"ד חי' סס חי' ז"5 סח"סוהנה

 לי' דמפרם פמר %ריך כן ע" 85 מסר3"י656
 6נך6 656 656 65 שעה וסכסן סחריח ם5גקרי6ס

 סכסן 6ין ולע"ס כדיג6 גחורס 6גי ו6קר6 ססגועס'
 ו5כ6ורס מתעגס. 6יגו סה? 06 גחנציח לע5וחרם6י
 מחסגיס כו5ס סס סל6 ססגוע ע' 6קר6 י6מר ס6יך5"ע

 61"כ 4קרוח מגין ל1 6ין וג4עדס ויח5 5קרוחו5ריכיס
 מסיר 6חי סמט"6 כדעת 6י 6מגס טעגס עעגחו6ין

 סחשס דדעח גר6ס )ומכ6ן 6חס כמו גויח5 6קר6דיטעון
 מתענס שיגו מי 5עלוח ס6וסרין ד5דעת 6מט"56ח5וק
 5מע"ד(. גרור חמ עולס 6יגו גשיכ6עעו
 5דעח וסח*ס הם3"י סמם64 דעת גיהו ע5םוךץנדץ

 וג5סע"ד דוק6 גסמויח מיירי לממר.רי"קסג"י
 ו6ע*ג סס טכחג סמר.רי"ק מדגרי 5סיטחס ר6י'~גי6
 ועמי סכסן סי' 65 סחעגית מסוס 165 ד6ידעסי%
 ננמ8 ו6י וכו' ר"ח כדעיי גגו"כ 6עיפ כגודו ע55מחו5
 כחעניח ננעוס 165 ד6י סכתג זם מס מיירידגנצחס

 מפגי 165 6י יסרי כגודו ע5 5ממע רם6י סכסן סי'65
 חהג 5יכ6 דגמגמס קרי6ס סוס כ6ן סי' 65כחעגיח
 סמתעגיס מסוס וק קראס ועיקרקרי6ס

 ס% סיז ו6י
 רם6י סכסן ס" 65 סחעגיח שש או ו6י 5ומיגש5
 ומו6 ט חיוג סים 3תר 6א סהן 65 חצמי5ס5ממו5
 דמי כמסה"ק פעת פסנךי 6%תי מע וגדו5סמוח5



הלכה ח"ב התשעפת5דומשנה%ע
 שול 6פמי 6"ג כ% לחיס ש5ט 6תו מחעגס%יכו
 ש5ט 6יגו פתעגס ו6יפ ניק ס6 6%ח עכשפסכק
 יסו56 ויקר6ו ננס"כ וי0נ סו6 ע5ט נו 165 כגבן6"ג
 סמסרי"ק דדעת גימ6 6י 6כצס לע4ח מיו63 נרמסו6

 6שג סיוס מונח סי6 סר~י6כ ונתמריח מייוידנםמריח
 6י 5ממו5 רם6י ו6יגו מיונ6 נר גמי סוי סכבןמפיר
 סי6 דסממי5ס כיק י65 6פ"כ 6עגס טחעגיח מ0וס165
 פתעגס 6יגו 6פילו 5ע4ח יכ" דמדיג6 מגסנ מכמרק

 נם"ד. סכ5 0פיר ד6חיוכג"5
 מקר6וטו מי 0כחנ י"ז נסעיף נמע"6 י6'חישוב

 650 יודע וטו6 0יחעגס 0סכוריס 5חורס5ע5וח
 ס"ח נלןי6ח 5% וכו' יע5ס וס' נכי מ5 06יחעגס
 כחנ כ"מ ונסעיף כ"מ נסעיף כמ"ם יע5ס 65נמגמס
 מחעגס 0סו6 0"5 0יסיי יוחר לדקדק ים סמגמסנחפ5ח
 יע5ס 65 סחעגס 650 מי לחורס 5ע5וח קורין 06וכן
 0נקרי6ח 6ע"ס כחנ 5מעס ונ56ף וסי ננ' כו6 606ף
 סמ"6 כחנ כנר יעלס וס' 0ננ' כחכחי 0מריחס"ח
 יוס 60יגו 6ף נכו"כ קורין דנ65"ס מ0וססעעס
 5סדי6 וסרי וכו' נמגמס 65 536 נ0מריח 0ייך חססחעגיח
 6פי' למגמס 0מריח נק ע5י' 5עגין דממ5ק סמע"6דעח
 דים 5כטן גמי ס"כ 61"כנכו"ס

 5מ"
 5מגמט 0מריח נין

 651 סמנ"6 מדעח כן סוכרמ סנ6ון וכגר6ס 5פעג"דגכו"ס
 סמכלי"ק נדעח נס מוכרמ מ4קו עכ"פ 536 ז"5ממטרי"ק
וכמ"ם.
 5דעח וסמ"ם וטמע"6 דסנ"י נרור גר6ס מעהכוהנה

 נ0מריח מיירי דסהמרי"ק מפר0י כ5סוסנ"י
 דסהטלי"ק מוכרמ 0פר0חי כמו סמי יחום 6גי ונסדוק6

 נמכחני 0כחנחי נהם טתחי סיחס חו נ0מריחמיירי
 כפ0טוח 5מסרי"ק דמוקי 0מו56 6מוגח דסנעלסר06ון
 ורמחס רמז 6פי' כ55 סכי6 "6 כמגמס 656 מייריד65

 קו0יח 0נס וכפרע מיירי נ0מריח סנ"י 5דעחדסמסרי"ק
 דכ"י סוכרמ 0מכמס סמסרי"ק נפי' סנ"י 5דעתסמ"ס
 נפ0עוח 6"כ עעס נעוכ נעזס"י יי0כחי מיירינמגמס

 נמכמכ דדוק6 מוכרמ 6יגו ועכ"פ 6יירי נ0מריחסמסרי"ק

 5"ע. 0מו56 ס6מוגח דכרי לפע"ד "כן6יירי

 מרפח 6ים 651 ח%עח ו6גכי לדכר סו56חי כ6ודץבוז
 50יע"6 מרן כ"ק כדנרי לסחיקר 6מרחיסגכר6

 5ס5כס ו65 ומפס הפכ 50קעחי נכה: סדנריס261רמיכ
 יגדי5 נ0ניל 656 5פוק "6 6:ק0וח ו65 5מע0ס651
 יסיו 650 ז"5 סריעכ"6 דנרי ליי0נ נמ"ם וי6דירחורס
 ונקידו0ין 150 הקרי 6חרונ 5עגין דנסוכס סוחריסדנריו
 וסממגס סים"ם דעח לפי וחי' 40 סוי "6 מקוד0ח6יכס
 16 %דקם ליחגו יכול ססלי סוי דידי' ד6"כ6פריס

 %י ומ0"ס כחגו ליכעוח 165 דמ4וה מ5ום דכרל0וי'
 דטרי ממגו לבז4 ו6סור ני' קרי לכס ערלס 650חרונ
 ו0פיר גחגו ליטגוח 165 דמ5וח למ5וחו לדידי' 5י'5ריך
 עויף "נד ננ" %וט דליכ6 נשרלס נמקד0 36ל כואמש

 שס סיוס צ5 צף5 8ק וק נפ 5ק %שהטו"4ץ
עש"ש

 כיפמ ו6י 5"ע עויק ויסע6 %ס נוטובהתבוננתי
 6אג %וקס ליתגו ויטל מעשם סי0"0כועת

 רו5כ ד6כי ליפמ זכס סקודס נ5 ער5ס 50 נ6פרןחמ6י
 6חי מקוועח 6יגס קידו0ין דלעגין וד6י ל5דקםליחגו
 5"5 עכ"פ 536 ל5דקס ליחגו דרו5ס 6ומר ד6פי5וספיר
 יוגל ד65 רניפ לקכע ססני6 וכמו 6סס 5קד0 0"פדין

 סענוס. סג6חלפער
 סריפס דנ0עת ג6מו 06 "ף סוס וו6י 50ושמנם

 גיכסו מי5י תרי משען ודין ד0לו ממון דין5"5
 כ5 6מ6י מוחר ד6פלן כיק עכ"פ 6פר כ0גע0ס6"כ

 דנכל 50ו סגע5וח ופסקס 5ספקר י65 ומתי זכססקודס
 דנר ל0ו" סוס 0לו ס0רעס 50 ס6מרק רנע עדרנע
 (גס סקודס כ5 6מ6י 61"כ ז"5 סי0"ס וכדעחמ5וס
 נ6חרונ כמו נערלס סמקד0 נני מ5וס 0כימ ד665ף

 55דקס ליחגו יכו5 עדיין סרי מ"מ כע5מו 0ייךדסמ5וט
 6פריס. וסממגס סי0"0וכדעח

 נדיוק 0כותחו ו6מר 50יע"6 רכיכו כ"ק 6חו12ה12רי
 ד0ריף דכיון ופי' 5נטויגסו לסו 0ריף כדס05ת

 סעיר 6( סע"ס מן לנעריגסו כווגחו 0רפכ ונ0עת5סו
 י6ו0. כמו וסוי מיגי' סגע4ח6עס

 סוס גמי דקידו0ין דם"ל י.סוסקיס דעח יפיאיברש
 ד6חרונ דומי6 סוס גמי סמקוע 6"גמ"ע

 ח"5 כו4 מסר"י סרנ כחנ הם"6 פ"כ מ50"מונסנסו'
 דנהנה6 ד6פ0ר לעע סרסמ"מ 50ידד מס ע5 5ך ק0י6ו6י

 1651 קעכיד מ5וס דס6 וכו' 5יטגוח 60סור 5פיד6"מ
 דקידו0י וג"ד כ"ד סי' טר"ן ח0ו' ועיין גיחגו5יסגוח
 6פ"ו 4ה 65 ד6יסו 6ע"נ נסן י0 מפס 5ד06ס

  ופפ ו%י ע"0. ונא סי' 0ס סנ"י מון ונויוסנ"

 כ%וכ  לסצין רלילנ רוהיי ההם  סוס  סירוסין כולוהטר"י
 נני'. מ5וכוייכ5
 נקידו0ין סר"ן 0כחנ הם 5פי נדעחי ע5ס 5כ6ורסוהנה

 5י וססק דמ"5 נערלס כנמר' ד6מרו 6ס56"מ
 עס רס"י ועיין 6סדדי 5סו מספקי וספיק6 6כו5ו6גי
 5י' 5ססוקי דמוחר מ0מע 0ס סר"ן ומדנרי 5י וססקד"ס
 וכ6ן וכו' לפ"ע ע5 עונריס ס6יסוריס דנכ5 מדכחכנידיס
 54נ  גס5'  ז"ל סמנ"6 סני16 קידו0ין נ0"נ וכ"כמוחר
 לס6כי5ו דמוחר כיק נו יו65ין נמו"5 ערש2 50 ד6חרונמכ'

 סכי6ס. מרמ"ו וככצ"מלמכירו
 נ6סס גסתפקחי ח"5 כ' מ6י0וח פ"ס סמ5"מוהנה

 מי וט' 6"כ 5ס ד0רי 0יכ"ם מ"ס0סיחס
 מעוס סו6 מגעד0ח 6יגס נ6"כ דסהקוע עעמ68מריגן
 העלס 6יגס ססוי כ4ס 5ס מועיל 6יגו 5ס 0גחןדמס
 מקודעח סו" להאוח "םלס 06 ולפ"ז כ5וס המסליסגוח
 וכו' כלוס 0וס 6יכו דלהקד0 מ0וס ד6"מ עעמ66"ד
 5כ פוסןל ד6יגו מ0וס סר06ק כעעס גימ6 6יוסנס
 סקוופח 6יגס %6י נמ"ל נערלס סמקוע 6"כנ4ס



נבהלכות ת"נ התשובחזמרומשנה
 כר"ן וכדעח נידיס לחנירו 5ס6כי4 מוחר נערל600
 561 יקדמס כידיס לס6כיל0 דמוחר תיון וסמנק6ו0ם"ב
 סוי 65 ו6מ6י נס 5יסגוח ומוחרח טר5ס ססו6 ל0י6מב

קידוסי!.
 קע"ט סי' 6ו"ח לח"ס 6%חי נספריסרננד~זבונבתי

 סג"5 ם"ב כמס סמב"6 דכרימסני6
 סחס ומ"ם וז"5 ע5יו וכחכ קריגן לכס טר05 ם5דכ6חרוב
 ד6"כ 5חכרו וגוחגו ם15 מספק ססי' 65 6סדדידמססקי
 חכרו ם5 6ח מססק סי' 656 טרלס מוד6י גכצססי'

 זס ולסי וס6כי5ו ע5מו ם5 6ח 15 מספק חכרו וכןו60כי5ו
 5יחן מ5י 65 לחכרו ד6ס"ג מערל0 קמס ד65 ליימ3ים

 כזכ גסגס דעכ"פ 6מס כי' מקדם %י 65 סכ"ג61"כ
 6סור. וש גחיגחוע"י

 כמכ מר6יחי מס ליימכ ג5סע"ד ז"5 סח"סרבדבעשי
 0ג"5 סר"ן 6דכרי מכחכ פ"כ ם"6ממעחח6

 דוד6ין כיון דס6 06דדי דמספקי כ60 5י קמי6 6מגסוז"5
 ידע 6יו:ו לח3רי0 חד יסי3 כי 6"כ 3סג606סור
 6סור כ0ג6ס ד6סור ומידי כי' 65חסגויי 6סורמער05
 6סר חגס מחגח ו6סילו לחכרו מ1חר 6פ1% לחכירוליחגו
 ו6כר ד"כ כ"כ דף מעס כ5 פ' כחוס' וכמ3ו6רלמיחנ"

 כסג6ס ס6סור דכר ליחן ד6סור מכח3ו ע"ם סחימן
 61"כ ע"ם טונס 15 מחזי)ן ממק53ו מסגי 3חגס6פילו
 סגוחן 6נ5 4 סו6 מוחר כו ידע ד65 דחכר"גסי

 ע"כ 51"ע נת מחסגי סיכי ערל0 ססי6 כוד6ימיודע
 מ65 ומוכ דגפם" מדעחי' סמג"מ סקמס ר6יחיוכן
 קומיחס מפיר 6חי ז"5 סח"ס דעח לסי 6מגס 3ם"םכן
 לחכרו מכרו ם5 6ח גוחן 6חד דכ5 מיירי דסכ6ז"5
 טו3ס. מחזיק כוו6י!
 מס מסקמ0 0סגת קומיחו גמי ססיר 6חי כן גימ6הש'

 דססיק6 מערלס לסוכיח ד6ין מחי' ז"5 6סר"ןסם"ם
 עליו סקמכ וסם"ם סלכס ג6הר0 דכך 5חומר6מס"ח
 ים עדיין 536 3ס"ד גיח6 05ג"5 6מגס זו קומי'מכמ

 כס6י 05 ו6מר מם5ס 05 סגחן כבון לדידילסקמוח
 ד6יח וכבון מקודסח ח0ת ממממ0 מ0ו6 דקמחסגיסג6ס
 מ6כילס דדיד0 3זס 6יסור 5יכ6 "דידס סו"ס03ג06
 גסגס 60 5" ספי! 6מ6י גמי דידי' 6סילו 6"כ6)שס

 וסמג"מ. סם"ם וכקוסיח סג6סמ6יסורי
 דססוקי 60 כחכ דכ6ן 5"ע נע5מו סח"ס דדנייאיברא

 ם5 6ח מספק 6חד מכ5 סייגו 6סדדימספקי
 כחכ רס"ו סי' כיו"ד 6מרח כחסו' 6מגס לחכרומכרו
 6סדדי מססק6 וססוקי 6יכ% ו6גי ספיק דס6י וג"5וז"5

 לפגי ממוס כי' גבע כידיי0ו לסו דיריני ממר"ןדמסמע
 6יך סגוחן בכי שר5ס וד6י 0וס 6י וקסס ע"כעור
 לכ6ורם ת"ע 5י' ולספוקי לח3רו לחח0 0ג6ח0 015וחר
 דמר."ח 6יסור6 ד6יק3ע כספיק6 דמיירי גר6סע"כ

 בס 6סור מדרנגן ומ"מ מס"ח 05ק5 ו0כ6לכחמיר
 לססוקי רכגן סחירו מס"ח סמוחר 0ספק רא:כערל0
 מנרו %6 וי0י' 0ספק מבן סכ6 מנרו עין ם65למנרו

 וגסי מסלכב נטרל0 סטחר 6' ס' סעחן ופניס"ס
 עשכ. למנרו ~טפק לסגוחן סחירו מ"מ ונגןו6טלו
 למכלו לםפק יכול ד6מד כ6ו"ח מחירוט חזר דסכ6וגר06
 ממכירו כמס גסג0 דעכ"פ דס"5 וע"כ ע5מו ם65ח
 5פע"ד. דכריס כ' כצי ליימ3 51"ע6וג5
 כחש סמקדם ד"ס ג"כ קידומי! נחוס' עיגיררזבם

 מסמקדם ברע מי 61"ח וכח3ו מקודמח6יגס
 6ף דמקודמח ס"ב דף 5ם5טון ע5ז ם6דכר מגחע5
 ד65 וי"5 סג6ס 05 סעוס0 656 כ4ס 05 גחן ם65ע"ס
 גחן כ46 וסוי מדיכורו מכר 5יט" וכול דסחסדמי
 ממק דס6 מם4 6יגס סג6ס סטו3ח סכ6 6נ5 סרוטס05
 05 מעמ0 מ0ג06 ממת 5יקח יכ" ו6יגו 0ו6בכוס
 כית מ"מ 5כסן 5מכרס סיכ" סו"פ כי' ד6יח6ע"ב
 ס6דכר 5ע"מ דמי 651 מקודמח 6יג0 בנו0 ממתמ0ו6
 דף ח"ין כחוס' ב"כ לעיין וים ע"כ. ח"י 5ם5טוןעליך
 מיד. מוחר ד"כ ע"3ד'

 ד6יח 6ף סג06 טוכח ד63מח סח1ס' מדנייוהנראה
 וכ5 כע5 מם5 דוק6 ל0יוח כעי מו"פ3ס

 ס0ו6 כ6ס 16 זס ע5 סרוט0 5יט" יכול דס3עלסיכ6
 דמקודמח סו6 דוק6 6ז זס כסכיל סרוטס 15 גוחגחסיח0
 מ5ד סג6ס דסטוכח סיכי 6נ5 סרוט0 05 גחן כ156ד0וי
 דטרל0 כיון סכ"ג 61"כ מקודמח 6יגס 6ס3ס"גע5מו
 נהחוח ל0 גחן ד6י גימ6 6סעו לנעליס נסג6ס6סורכ
 כחכ וכן כ5וס 05 גחן ד65 מקודמח 6יגס מ"מלי0גוח
 סחוס' ממדכרי ודע וז"5 סמקדם 3ד"ס מס3רם"ם
 כה:"6 כפ"ס סמ5"מ סגסחסק כה: לסמוט גר6סמלסגגו
 סחוס' "ד3רי וכו' מסוכגח 6סס כ6ס0"ג כקידוסס"6
 ם0גי6 רס"י סיטח 6נ5 ע"כ. כחר" ד6עיגןמוכח
 3סו"פ גסגיח 6י כ0 חלוי דסעיקר מסמע סססמ"5
 5"ע. 6כחיולדיד"
 וז"5 סכחכ כרם"י ד65 מפ1רם סייטנ"6 יעחאמנם

 ם65 נ6יסורין מוחר ס6נ"ס דחול0ד6ע"ב
 זס לחול0 למוכרס 05 סו6 6סור מ"מ סג6חןכדרך
 וכית לי~כרס ד6סור וד6י 6א וט' ממגס דמיסויטול
 סר6ות מולס סי6 ו6פי4 כ55 ממוג6 חסו3 65סכן

 656 05 י0יכ ממוג6 ד165 מקווסח 6ע0 3סליסגוח
 סיס סג6ס כ6וחס 5י מקודסח 6ח סרי 05 6ומר6"כ
 ס"פ סג6ס נ6וחס ויס נו סחחה6י דכך 5ך סגחחי5ך

 סס. כריטכ"6 דנרי ססני6 נמ5"מ ור6יחי סנחיעכ"5,
 ופלינ כחד6 דחוס' כוחתי' סכר דסריט3"6 גר6ס6מנס
 לס ד6יח ד6ף ז"5 סחוס' דדעח וסו6 כחד6עליי0ו
 6יכס דכא:ג6ס כית מקווסח 6יגס מ"מ סו"פסג6ס
 6פי4 כ6כא:"ג 6ף 61"כ סו6 בכוס ממת דס6מסלו
 6פ"כ סגחרס6ס לס סגחן כמס. סו"פ סג6ס לס סיחס6י
 ו6יגו כ6ח 6סס"ג ע"י סג6ס דסו"ס מקודסח6יגס
 ד6ף גר6ס כריט3"6 דעח 6נ5 ע"ז סכר 5יט%יכול

 6פאכ סכר ליט" יכ" ו6יגו מ6כא:"ג ל0 %חדסכצ6ס
 וחס6 לס 6מר מ5י לכ6ור0 גמי נשרלס 61"כמקווסח



הלכהז ה"ב התשבהז8רממעבהש
 שו יש %ש ד% % 0שן ם% בססש8הצוסם
 יכ 6סור דנ6סת ז*ל סריט3*6 וועם ול*ל 5סלעק
 כדטת דס"ל ש*ל סרקן ו%עם 1"ל סר*ן כדעת 1ל6עו5ס
 ע"1. 0כר 5יעול 0יכול ג6הה דו~ה 5"ל דססנ6כסתוס'
 סי' יו"ד לנוננ ג%י לעיין ים סמל*מ 3שקיותוכעיקך
 5ש. ופמום ספקחו 0ס 0סני6 ס'6קא"3
 )ס' ג"6 סי' סושן וח0וגוח נם56ח מזיחי גקווםודזו
 ססהשת 6י סוסקיס ום6ר כומנ"ס ממ~קם מסני6ד(

 וסגי6 דר3גן 16 ד6ורייח6 כוי 6י 5משכהימד6ורייח6
 סמק0כ מכ וכן ע"נ מקידו0ין סרמנ*ס ע5 לסקסוח0ס
 06ס רחמג6 מדחיינ וכן )י*6( דף דחו5ין מם"קע4ו

 ח"5 עד וכ' 6יסור6 6יחחזק ד65 סיכ6 6ס"ח4י
 6מר נחס דנרסיק מ0מע נכי 5"ם דף דקידו0יןונע4ק
 5מ0נ ס5נס 65ק נחתנ טר5נ יוחגן ר' 6מר 8סיר'

 טו5ט מסק חגן וס6 6סי 5ר' דר6 י 5י' 6מרמסיגי
 חד6 כמעס 06חומס מוחר וגסורי6 6סור י0ר56נ6רן
 6כצר וד6י מוחר מסיק6 ס5כס ג6מרנ כך 6ימר 5י'6מר
 ס5כח" 6י5טריכ6 מסיק6 5סחיר56מ6

 נכי 165 כ6
 וד6י 656 6סור סכי מסיק6 6ף 6סור 0וד6יכיק

 סא 5חומר6 ד6ורייח6 ספיק6 ד6מריגן דנ6מ0מע
 ע0רם גס' סחס וד6מריגן מו6ורייח6 סכיד6מריגן
 ד65 סו6 וד6י ממזר 6מרם וכתורנ ע"נ( )דףיומסין
 ד6מריגן כו6 ג5חוד גממזר ינ6 ספק ממזר כ6יג6
 6יסורין ג60ר 6ג5 נחס וכד6מריגן דקר6י ומדר60סכי
 ע"ס. ע"כ כחורכ מן 5סחמיר נמסקןסו5כין

 י0 דטר5ס דכהם6 גח0וגוחיו ז"5 כר"ן דדעחרהנר%ה
 61"כ 6סור ד6ורייח6 סמסיקוח כ55סוכיח

 ח"5 גקידו0ין נחידו0יו 0כחג נמס 5ע"נ נקדו0יסדגריו
 6סור נחורס מן כמסיקוח דכל מזס 0כוכיחו מיוי0
 נח0וגוחיו כן וכחג כן סוכיח נע5מו ז"5 סו6 נ65וכ'

 156 61"כ 5חומר6 מד%רייח6 דמסיק6 סוכחסדמזכ
 כרני0ו 65 וס6חרוגיס 5סע"ד, תע"נ גיגסו סחר6ידנריס
 כר"ן גח0ו' ועיין כחנ 50י0י פרק סג"5 וג0"0נזם
 %חיר ד6ין ססמ גיוס ג0ר 65כו5 650 0גדר גמי נ'סי'
 65 ו6גי ע"ס וכ' נגדר יוס ויניע 0יחו5 עדנגדר

 נ560ס 6ג5 גס6 ממהסק ג"6 נסי' 6מגס 0סמ65חינ

 סיופיגיי6ן עיר חוך כג6נ נ0גח ינ6 650 0ג0גענמי
 גבהם כ55 נרני0 651 0ח5, קודס גדרו ע5 51605ורו5ס

 לפע"ד. 51"ע גס"ד0כחנחי
 גח5ק ג6ג"מ מ65חי כעח ק5ס"ח כגעל דגרילבע'קר

 נר0ג"6 חידו0י ג0ס 0סגי6 י"ד סי'נח0וי
 דמחסגי ו6ע"נ ח"ל מ55ס"ג רנ6 ד6מר גס6 5"6סוכס
 ח0וג 65 וטזנ"ג געוס"ז 0כר 0מקנ5 סמ5וננע0וח
 60יגו כ5 6גל 6יסור 0ל ננוסו כ0גסגנ 656 ג6"נגנגס
 6יגו 6חר מגוקוס וסו6 סג6ס 15 0נורס 656 מנוסוגנגנ
 נמעיין כק סג6נ סגודו 60מרו וכדוך נ6יסור כקנג6נ
 ו6ע"פ נמיס מנוף גריגנ ס6יגו ננ0מיס גיננוח נוטוגל

 ומכ0ירחו 5עכרכ מסומ6ם 5עלוח 11 סנילכ 06נורמה

 0ל מנול כתס רג6 ד6מר כ6 ווק 3נ ל"ל דגריסלכ13ם
 ל5כ*ג דמ%ם כפוכ מ5תחכ מ4ס ו6ס חמ4ן ל6ע*ז

 סנ6ס מסינכ ל6 מלתס נכ6י נצנ6 דכמרוומ6ו6ע"ג
 עכ"נג6ינצר
 ד6מר גכ6 ע"נ ק"נ דף נג"ל גינכוח כו0נ"6ש4בשנמ

 ד6מ6י 1"5 כרמג"ן 3סס קו0י6 ס3י6 ג6מהר63
 5סוק 0גיחרח גמם גיסמח ס6מס כ6 כסרנח5י5חנ
 דנרי דיסיכ 1"ל ננ6ת כרני0 651 נ5"ע נדגריסונגיח

 גמכחני 0כחגחי מס 5סי 6מגס זס 5פי סוחריסנר0ג"6
 )מם דכריסג"6 גר6נ סכ6 וג6מה גיח6 ש נסנר06ק
 5עיל 0נג6חי 05יסחי' סר0ג"6( נסס ס6ג"מ0סגי6
 5ך 0י0 סג6ס גנ6י מקוד0ח 6ח סרי 5כ 16מרד6ס
 ד% דמפרס כ6 ככפ וסייגו נו 0חחרס6י דגר 5ך0גחחי
 כ0פרס 651 6יסור 50 ננועו כ0גסגס 656 גכגסח0וג
 כ"ס וג0ו"ח כ"ח סי' ג6ג"מ וי"5 ס0וט. חס ננ6ס15
 קע"ז. סי'יו"ד
 סגשו 0כ5ס 50יט"6 מרן כ"ק 0חמם חמכוח6רהש

 מקף דער% דסש5 נחס"ר סמוג6 סר6נ"ד0יטח
 על ס5ינ סרי"ף ע5 כר6נ"ד 0נכסנח וס65 640יגו

 לכס נינ קריג6 ד65 מ0וס דססו5 דטר5נ דכחגגענ"מ
 חמינ ע"כ תע"נ 0עורינ מכחח וכחיחי נג0רסין כקדסן
 סעיק 6חר נגו60 ו5חומר דיעוקיגינ גנר וגר גנר 5יחזו

 1"5 סר6נ"ד ננדו5 רגיגו דגרי ק5ח 5יי0ג גקרקע6דק
 5נעכ"מ סר6ג"ד 0כק0ס ג%מס זו קו0י6 ג6מחדנגס
 גנמר' סג"5 גטגר6 ז"5 5סר6ג"ד כריסג"6 סק0ס1"5

 וכו' 6נין גר' חיי6 רני מ"ט ססו5 ער5כ ו50גד"ס
 651 ג6כי5נ נסור 0כו6 כס0וטן דגריס סר6ג"דסיר0
 וכו' ממון דין גו 60ין 5פי 6מר וחד 5כס נינקריג6
 ער% ד50 ססו65 ד6"כ חד6 5יח6 סירו60 נ6ימינח
 חג6 1561 ר06ק ניוס 656 סוי 65 טמ6כ חרומס501
 ד50 דומי6 0גי ניוס 51"0 ר06ק י"ט 5"0 וחג6ססיק
 טמ6ס דגחרומס וסגכת וכו' סגדחח עיר ו50ער5כ
 חזו ד65 מ0וס 0געס כ5 דפס51יס ס5יני 65 כ"עוער5ס

 נ"ק 656 0עורייסו מיכחח וכחיח6 5סרפס וקיימי5מידי
וכו'.

 0סק0כ ע5מס קו0י6 ד6וחס וס65 ספ65 כדנררמעתה
 ער5ס 50 ד6חרונ 0כחנ 1"5 5געם"מנר6נ"ד

 0גענ כ5 דסכצ5 ע5יו ובק0נ ר06ון גיוס 656 ססו655
 נק0נ %מנ קו0י6 ו6וחנ נן נג0רסיס כק ערלבדס6

 נרני0 65 וכ6יך נג"5 גסוני6 ז"5 5סר6נ"דסריטנ"6
 י0חלס ידיו ומווי5 כן 15 חק0ס גע5מו דנו6 1"5סו6ג"ד

 ז"5 דנר6ג"ד סעגין 5חומר 5ומר ג5סע"ד 5כן 06ר15.

 0כחנ וכמז 0גטכ כ5 ססו5 ער5נ 50 ד6חרונ ס"5גמי
 1"ל נר6ג"ד דגקיס וס6 ז"5 5גענ"מ גס0נוח5סדי6
 ורג 6גין גר חיי6 דרג נס5ונח6 נפיי כס0וטןדגריס

 וחד 5נס גינ 3ךיג6 651 ג6גי5כ 6סור ססו66סי
 6מח %ס גהם קריג6 651 ממק דין גו 60ין לסי6מר
 דגעם"מ טעמי' נ"כ נו6 וזכ סעמ6 נ6י דס"לנא



צדהלכא ח"ב התשבחמיומשנה
 פשממ חם6י וס"5 וממ6 6י שס 3מ י% %6ז%
 נ60ר נס מאם %6 שנו ו6ק 5יח %6 חהו65
 מיכתת חת"שי כג0ופיס מן וסוי מעעס 6נוריומי

 פ" נעעך שעס"מ ז"5 כי6נ"ד ס5ינ 1ל06יעורי
 ר06ת ניו"ם 656 0ע 65 ד6הר 6ס6 656ססמעתת6

 סרמ3"ד פ5ינ וע"ז ערלם 50 6תרונ 0גי ניו"ט למתירו%ס
 כג0רפיס. מן דסוב מסוס מ5ת6 ס6י ממוור6 ד65וכתנ
 וו6י ר06ת דניוס ס5ינ 65 ד0מעתת6 סי' 6עיקל536
 כג0ופיס. מן 0סו6 מטעס איל ומכ6ן עעמ6 מס6י6כיר
 ימוס " ונש וע6 5עקי ס"5 וסו6נ"ו ב'פן

 ונרש בר6נ"ו וגקיט המן 6מו מטעס6סוו
 וד6י 6נ5 ספנהחשת6 ס0טהש 5סרס רק טהתוכפ0וען
 סג6ב נס 4 60ין כ4הר 6כי5ס סיתר נס 60יןכוהתו
 ונ6 סיעורי מיכתת וכחותי 5סריפמ פעומות5ע%ס
 נפירוש טהתו 0כך נמידו0יו צ ע5 וני5ס נספנותזט
 סר6נ"ד סירו0 סח6יס 61"כ ז"5 סר0נ"6 ססי'וכמו
 סר6נ"ד ע5 סר0נ"6 0תמס ממ ומיו0נ סרסנ"56סי'

 )מי דסו6 וע"כ 5נעס"מ כן כא(סס ז"5 סו6ד6דרנכ
 $א5 ב3' 6ופן %סי סס". נעיכך כסרסנ"6ס"5
 והר וסייס בר6נ"ד ס" סר0נ"6 0ס 0ס3י6דמס
 ו6יע 5כס 3יס כץיג6 65 ממון דין נס דלית כיוןסנר
 6יגס 6מרוגות תינות סגי סר06ק ניוס נויו65

 6י)ו דלסיטתו כש סייס ז"5 סר0נ"6 656 ז"5מסר36"ד
 5דנרי כרורס ור6י' נו. סנרתו 5סי ר06ק ניוסיו65

 נכהש)" 0ס סר36"ד דנרי סר0נ"6 0ר.גי6 ממ6)5סע"ד
 נו יו65 ו6יגו נדנריו סייס 651 נוסייסו דנריססגי
 מד6 נדנר ת0ו3ות נן 0ס 0כתנ ר6י' עוד ר06ון.ניוס
 ותגי ססיק תג6 461 ס6' ניוס 656 מסס5ו 65ד6"כ
 ד6"כ מדיוק6 6ל6 כתנ 650 וסרי 6' נעס 5"0וכף
 נדנרי כן כתונ סי' ד65 וע"כ 6' יוס 656 מסטלי65

 650 ז"5 סר36"ד 0יטת ק$ת 5יי0נ י0 ו5ס"זסר6נ"ד
 51'קע. סגופ6 5מוהר וכ"ז כ"כ סותריס דנריויסיו

 יוד ס' רמ"ו מ' 0נמג"מ ממ כ6ן 6ו0וס 6ננוובדרך
 כתותי 0ייך נ"כ נסגקנרין 6י כמכאשסקגר6ס

 כת13 כאד5 ד'ס סג"5 י3מות סתוס' 6מגס 0יעורימכתת
 0יעורי דמכתת ק6הר מ6י י0ר56 50 נעו"כ 6י61"ת
 6ין נגמס דטעוגס כית וי"5 וכף נגמב עעוגסוס6
 5מס0 יכ%תי 65 ספג6י ו5מוסל מאם נדו5 0יעוריכתהשי
 ל6(. 16 6מר נמקוס מ,ם סעיר6י

 מד0 נונר מקר וניגו כ"ק %עיו י0 יעיוובד"ה
 גש6 ל6עטוחי מזי מטעס ומ"0 ג6מרד6ס

 מ"מ ממנלו לנזו5 6סור סמ0ו"ס ו6סי5ו וקיי"65ף
 536 65י$טרופי מזי נ" ד0ייך מעות נכאחס דוק6סו6

 5והו סיז 6% ממת 0יוי נ" 0ייך 65 דע$מיותו63סב"ג
 6ססר 6י כמס כ5 ת$טרף 06 דסרי 65י$סרופימזי

 נ% 6יכיר נ3יי 0ייך 6ין 61"כ 5פרוטס "ס5סע4ת
 וכשק סדס ונר סס* ו%י ודוק 5כס סוי %165ס
 נוע וק ק כמלש 6% סשכ נורן וק ק כתנ 65תחו

 וינ8 ס6י נ6מת ו6%כ )6 6סצכ 6מוחי )6הו06
 נ6סמא 0יז 6י ז"5 כפוסקיס נ" 4ן סכי6מס

 נזל6יסור
 נפמ"נ 50יט"6 וניגו מירם כשן ש6גו 5כ6ורמרהנה

 6כ6ר עוד ח"5 מכתנ סק"נ נ0"ד ס"נ סי'יו"ד
 חס"פ נשוסקיס נמנו6ר חמס"מ מס"ם 6סור דמ"ס5ך

 דמו דעעמ6 6הויק 6י 6%ות וי0 6' נ6וחסט"ז
 זכ סיז 65 ונ6מ"כ יוממ סוף כמגו6ר עיקר65ישערופי
 ומו3 דסטור כזית מסן נכא6 ו6ין נמיין מ5קוו5כ"ע
 הצץ מוס"ר ברנ 3סס יוסף סורת סספר נסוףש6תי
 כת3 ומ5נ 5נסר נפפימס נס כצ 0)עורר ז"5מ5נונ
 נני0ול 5י ומינעי6 נ6כי5ס 6סור ומ"0 ח"5ססמ"נ
 כפ" ו6י וכ' ע"ד דניוממ מ"ב מ"0 6סור 6יו3סג6ס
 וכג6ס וני%0 מיינ ויס6 כ6"פ מית וי6כ5סיסעס
 ע5 65 6כי5ס ש ג6הרס כ6"פ וס5כת6 זס 0ייך65

 דר6וי כס0ופו 65י$טרופי מזי ססיי 6"ד וסג6ס3י0ו5
 ברי וכו' 50ס 0יעור ויסי' 6מר זית מ$י עס5ס$טרף
 וע0מע % כעין מקירכ על עמד 63מת ז"5דמפרמ"נ
 מס"ח. 6סור מ"ס 6הרי)ן 65 65י$טרוסי ד5יכ6דסיכי

 כשס %ע3 6סור כתנ סא ממ"נ נס"6רהרמב'ש
 דן נפ' מסור0 ס"כ ע5יו וכת3 תולכדין

 0יעור כמ$י נממק משרועס סמות 0נגנ ודיןמיתות
 ד6פי4 י"5 5כ6ורס סרמנ"ס מונרי המגס ע"כנ6יסורין
 מס 5פי 6מגס סוי כ"ס דעכ"פ לנגונ 6סור גמי6"ב
 63יסוריו 0יעור כמ$י סוי סמ0"פ דדק ז"5 ס"ס 5ן0סי'
 סיעו תווס דין נכ"0 ד6כור דכתנ דס6 גמי י"65"כ
 6סב") 3נוגנ מ60"כ 65י$טרופי דמזי סיתר ננוגנדוק6
 5מיפ0ט 5יכ6 6"כ ע5יו. עונר 6יגו 65עטרוסי מזיד65
 )מי נז%ס מס' 3ס"6 וסרמנ"ס 5סיתר. 651 65יסור65
 03ס כת3 0ס וסמ"מ תורכ דין כ"0 5נזול ו6סורכתנ
 6ג0יס ק$ח 3י' דקסדי מ6י כ0יעור דדהן6 מסר0יסק$ת

 סנסדרין 3נמ' דסק0ו ממ6 5סק0ות ס6ריך 0סוס5מ"מ
 דעת 5יי30 ר.ר3ס ודמק 0רי ד5י0ר56 מידי 6יכ6דמי

 דס"5 גר6יס 5"נ מו5ין סתוס' ודעת ז"5.סרמנ"ס
 5ע"ז 3מידו0יו וכמ"ס נז5 6יסור 5יכ6 מ0"פד6סמות

 0ס. %ס רמז ע"נ ע"6דף
 קכ"1 סי' נ6"ע ברי"ס 5מידו0י מזיתי נקוד0ךוןן

 נ6"כ דנ6מת ח-.ר"ן סרסנ"6 3דעס 0כתנ.ס"ק
 6וס כ5 יט5 זמ 50 0כו6 6ף נו 5זכות 6דס כ5יכו5
 ו6סי4 סטול מסל 65 הס )כגס זמ דמאו ע"כ5יט5ו
 כצסורין נ0"ס דס6 העד וכו' סדוס מות ע5כופין
 זא5 ושר0א ד6יכ6 סא 6סור מ0ו"ס דסמות 6הרג"ז

 נ% סף דבסנת 3מהדי וכו' וס0י3 תנז% 65דכתינ
 קרחן ד65 סמ0ו"פ דסו6 דכיק עיה0 וכו' 65ו6ידך
 6יסור8 ניי ד6הש וס6 עיישס תנז% 653 עונר ו6יעוססינ
 כנשמ"ע כמוס סתורכ, מן 6כיר 0יעור דמ$י עטעססייגו
 דמו 3פנמשואפ דוק8 %הי עיףס נו ס"ק 0)"טסימן

 סכ8כ נ6יפדי 6נל סיעור מ4 כס6ר סף65עטרופי



הלכות ח"ב התשבהזמרממשנהש
% נ" ה 8 % 65י$שי מד81 א  נג, נע מסוס נו אק %חמ5כ כומו % 5קמוושו אי י%י 
 ע5יי %גהי 6וס נני וון ס6ין מתו י"והויף

 ז"5 כג6ת תאכ ע"ג עיי"ם סס גמ"מכשגו6ר
 ס5ים"6 רניגו 5מיטח נרווכ ר6י' נר6כ טכאש נונרמס כ%י

 65יאיאי. מד 651 כ55 מ"ם תמוס 6יסור6 5יכ6ונ6שכ
 נס"ג  סי3יר וכמו ל"פ 1"ל  סגיון  ו3ף 5ש"ו6שס

 ער% 6כ% יכודכ רכ 6מר ע"6 5"ו נ"נ נגמר6חהגה
 סגיעיח ער% 6כ5ס סכי גמי חגי6 מצ(ס6יגס

 ער5: 6כ5ס סמו56 רגיגו ושירם וכו' מזקכ 6יגסוכ65יס
 6יכסח ד65 מצץ: 6יגכ ער5ס סגח סוי כסגיס מן6מד
 ס5סחן 06 וכ"ם מימס 65 ו5כך ער5ס גסגח ססוס5גע5
 ספקר סגיעיח נ6יסור 6כי5חן וכ65יס ער5כ מצ(כסגי
 מגג56 רניגו ונסירום מזקס כוכ 651 מימכ 65 5כן5כ5
 ו65 מצץ: זו כרי וכ65יס סניעיח ער% 6כ5סגריס
 גדו5וח כ5כוח גירסח סי6 כר"מ וגירכאן ע"גגכיר6
 סגפ5ו ס6סכ פ' רם"י דעח וכן וסג6וגיס ג6ון ס6יורג
 סס סגמק"י מסי' וכמ"ם ככ"י סרי"ף דעח גר6סוכן

 וסחוס' ככרסכ"ס גריס 5פגיגו ססו6 מס 5סי6מגס
 מסרסיס וסס ר"מ כגירנאץ עיקר גר6כ ס5ר"יכחגו
 ג6כ%כ. סמוחר מכ סזמורוחד6כ5

 וז"5 כחנ סי"נ וגטען טוטן מ:' סי"נ סרמנ"סגטשם
 גענירס גגסגכ 6ע"פ וכ65יס סניעיח ער6%כ%

 6מרו 651 סו6 סינום 6"6 ונססגוח ע"ג מצ(ס שסרי
 6מריג6 פיר6 וייכ6 סו6י5 6כי5ס סמס ע$יס ס6כי5ח656
 מו"מ וכטור סרמכ"ס. דעח 5ייסג טרמ סס וס"כטכ"5.
 וסגיעיח ער5ס ס6כגס כגון ג6יסור 6כ5ס כחכ קמ"6סי'
 6נ5 ג6יסור ססס ספירוח ס6כ5 ודוק6 מצ(ס סוי65
 סג6 6ע"פ חזקס :וי סיחי סכס מזמורוחיכס גסגס06
 156 כסגיס 6מרח סג6ס כ6ן 6ין ססרי מסירוחיסנסגס

 כר6סוגכ. כסכר6 כחכ ז"5 כר6"ם 61"6 וכו'וסרמג"ס

 נ6יסור 6כיס ס6מרו מס חמכחי ר6סוגכךבדושקשה
 גיח דסכיעיח וסכיעיח ער5כ ס6כ5ככגון

 ומוחריס ססקר סוי סכיעיח סירוח סכרי 6יסורגכ
 געגילכ סגסגס 6ע"ס הו' 6כ5ס סכחג סרמכ"ס וכן5כ5

 6יגו גסגיעיח סרילי נימד כ%יגסו ו6מ6י מזקס זככרי
 סדכריס סיוור 5סע"ד קסכ ועוד וכג"5 כעגירסנסגס
 חלזוייסו דסגי וסכיעיח כ65יס ער5כ 6כ5ס 5ומר 15מכי'

 סס כסמ"ע וסגס סכיעיח. מם6"כ סג6ס 6יסוריכוי
 ג6יסור דכוי סכיעיח סזרע כגק סניעיח 6כ5סכחנ

 וכ": גסכיעיח זמורוח ד6כ5 סניעיח 6כ% סי'ור.)חיגוח
 ד6מר מכחוכוח 5י' חקסס ד65 כרמכ"ס סיטח ססמייסכ

 סידור גחייסג 65 עדיין 6מגס זמורוח. ד6כ5ס יכווסלני
 וכ65יס וגער5ס כתמורוח ד6כ5 מיירי דגסכיטיחכוגריס
 וסכיעיח וכ65יס ער5ס 5סדר סי"5 6"כ ססירותמיירי
 ומרם דזרע מיירי ע"כ דסגיעיח סממ"ע 5דעח וגסוכג"5
 נסדק. סי"5 סכי 6וסן נכ5 מייוי ונג6יסוער%

 6כ% מסרם דכרמג"ס מדם דגר 5ומר 5טע"דוהנראה
 וגס ססמיטכ סגח וכיחכ יו5ס כיו ס%ו מטירוחכייגו כמחי סיו סס5סחן כ5ומר וכ65יס וסניעיחעו%

 6מד סי' סגס דגכ5 כרסכ"ס ספי' כמו וד65 כ65יססיו
 וסגח ער5כ סיו סירוחיו 6סר מסדס ס6כ5 656מסס

 מיוסג ומעחס כ65יס, ססירחם כיו וגס סיחסססמיטס
 ס6סתזס נשירוח אקור יני 6ח גחחי כנר וכגככסור
 ככ5 כהווכ כסקרס 6י 65%יס עריס כבתנכנ6כ
 ס6מוס ומכ ד6פמר סססק ומקוס מכיכמחשירחם
 סירוח ווש כייגו כפקר דכוס סגיעיח סירוחחההם

 65כי5ס ר6וייס ס6יגן סירוח 6נ5 65כי5ככר6וייס
 ירום5תי המין 6זמורוח דסוס מידי ססקירחס 65כחורכ
 גדו5 כ% כ"6 א"ז וכגוסר כסגין ס"ו ס"דסגיעיח
 כירן ס03 וסי0ס  ררסו ונכוי6 כ"6 וע"מ סס ג'וס4
 ר3פסו0 ב"י 3כ0ו3ו0 פ"ו ירוסלמי וסיין ליכלסלכס
  כוי וברי 3ס3יעי0  סהורס ייסור ליכי פרוססמסה?
 הלס בל'  ר3כורו0 ס"ו  מכויט"6 ועיין סרוסב מסוסכסהו0
 ליכילכ  ריוייס  ס%ינן ערלכ פירו0 וי"כ ר'יו0
  0פסירס רלמס יען וסוס מירי 3סכיעי0 בפקר סויל%

 יייסור עונר נ%מ0 כסניעי0  סיוכליס וי"כס0ורב
 סיו ערלס ופירו0  סימרו 3מס לעיז  )וים ג"כגול

  וס3עליס  מבס( ייכלו סלי ערלכ סל כרמו0 ?סירמסירין
  וסרמ3"ס סוי,  רסלסס  תליכלס ולמהו0 למנועיכוליס
 רנסכיעי0 לומר ר%"% לי'  קסס רסי'  כן  לפרםסוכרה
 כפקר בוכ סניעי0 ופירו0 קסכ וי"כ מיירי3סשס
 וזרע ומרם דעכר כסמ"ע כדעח 5פרם 5י' גימ6 סי'651

 נחי' 5י' גימ6 65 וגס מריסס כ65 מיירי נסחסד6כ%
 וסכיעיח כפירוח ס6כ5 מיירי וכ65יס ער5כ ד6"כסגחינוח
  דרך  ויין כסררי  יכיל0ס כוי ולי  בזמורו0 ס6כ5מיירי
 כעמידכ ו5כן סויס כם6יגס כימד 5כ55יגסו סחג6ם5

 כ6מד ט5ס סכיו וכ65יס וסכיעיח ער5ס ד6כ5ככרמג"ס
 חכ כוי געגירכ גמי סכיעיח דכס"ג געגירס כו5סו6כ5
  מזקס. זו סרי געכירכ סגסגס 6ט"טס6מר

 ערלס רפירו0 גימי יי ריפילו  נונר גחייסנחישונ
 למהו0 כיוו  עויין יפ"ס מ"מ ב0וה?  ספקירסנמי

 ל?וייססרי
 65כו5 מוחר ממכירו סג6ס כמודר  6מרו

 ססקרקע 6ע"ס ג:דכו 5יכגס ו6סור גסמיטסמסירוחיו
 ססקירס 6% סי6כ5 6מר סס יססס סמ6 נזירכספקר
 וסוי כ0וכס סספירו0  1מן כ5 656 חורכ6וחס

 כגוטוח מן ד6וכ5 מ"ם וגגמ"ם מ"נ רף סמורר  3ין.ן ס' 3גסף
 6מר 6יכי ססקיר6 גמי 6רס6 6יגון כשקירפדטיר6
 56יקיס גן סמעת ר' סגנו5ק ע5 6י5גוח נעומויסעו65
 גמי 6רע6 סר"ן וסי' נעמידס יסכס סמ6 ג"ןכ6מר
 ע5 געומדיס וכו'. שירוח 55קיטח כ5ומר 6פקריכרממג6
 5ירו כמחר כסוס סג6מ$ע 6י5גוח ד55קום 6סאכגכו5ין
 6טור כגג%ין ע5 סעומדיס 6יפחם %נךם 6ג55תוכם
 כי5כך סירחמיס 55קום 656 65רשפ 6שקרס 65ורמפנ6



צחהלכא ח"ב התשובחפרומשנה
 המץ יו. % 6אס ללקט חא ס% שי%חנק

 סס. הא הרהא כי"ג  נהץם טב' פץרמג"ס
 גסג6ס  6סוריס  וכפירוח כית ער5ס 50 גסוסוה2ה

 ויכו5 ג"כ ג0דסו ליכגם 6שריס כ"ע וו6ילכל
 סוס וספירות 6ף ג0וסו יכגסו 650 65מויס4שמוח
 בפקירס % ובחווב 65כי5ס  ר6ויין  י6ינס גית מ"מספנך
 וכעי וכיון 65כי5ס ספירוח 5יטול 0יה4 %6סקוקע
 כ55 גו ליכגם ס0וס סתורס ספקירס ל6 ר6וייס6יגס
 51"נ לממוחויכו5
 6מ6י 5"י מצשס דסוי ום"ל ):שוכצ(יס לדעתודן2וז

 פפם"פ  רז 5" סוס ו6סב"נ גיק ס6 מ(קססוס
 נית ג55 לממות לנעליס ל"ל ו6שנ גזל וק ג"""ח
 65 י6מנ וסל6 לממוח יגו5 ומס גזל 6יסור כ6ןד5ית
 כ6 לטעה לממוח לגשיס 51"5 וכיק ג4ס ממךגזלתי
 6ין ד6סכ"ג 5ממות גידי סי' ד65 מ0וס ממיתי651
 0פ" כפוסקיס "ועת ממיתי, ל6 ו5כן גזל מ0וסגסס
 סיתר דסוי 6ופן ג6קס 16 זמורוח ס6כ5 עכ"פומייוי
 6כ% ח"5 סג"5 גג"כ סגמק"י כן גתג וגגר ספיר6תי
 וכתיג 6טוריס שיגס ש% צציה מנעי גשש%
 וכן מותריס סעשיס 6ג5 פריו 6ת וש%ס ט'ויקר6

 סגח5 פ' כו6מויגן ספיוי 656 מופקר 6יגונ0גיעית
 פ' 6מויגן עולס ו%גי  פוסרין סניפיס  רסלי ק"6רף

 פונר6  יבוום ר' עגו פן וף גכסיס % סגפ5וס06ס

 ערלס 6כ5ס ו6מר 5סעמץ' יסוו6 רג  זמורותנהנילי
 מ0וס מצשם וסוי 6מניגן וגער5ס ו6ע"ג מצןם זוסרי
 6סור סכ5 סי' שי4 ומ0מע זמורוח גמגי5י סיתרסיס
 60ין שגי וער5ס מסוס מצן 15 ע5תס 65 סגרסגכ65י
 דער5ס סממזיק מסוס עסי וגר 0וס גפסדיסכנע5יס
 ג6 ס6יסור סכרס כל6י 6ג5 5כ"ע סוס דממי665יכצר
 יכ"יס סיו וסגע5יס כ65יס גו סזרע סממזיקמממת
 סקפיוו ומדל6 4מקפיד 5סס סי' סי%ך נסיתר%כ5ס
 וג0"ע ע"ג ז"5 סרמג"ן ועת וגן מזקס 5י'סוס

וג6מרוגיס.
 מ0וס 165 ד6י ז"5 סגמק"י 0כתג %יי6ההגר84ה

 ד6ין מ0וס מזקס סוי 65 גער5סזמורות
 6יכצר דער5ס סממזיק, ע"י וגר סוס גע5יסנפסדיס
 רפי' ורפימ"  כרפנ"ס  לרפס 61"כ לכ"פ סוירפמיל6
 סער5ס 0ברי סגמק"י  גקו0"ח סקסם פלפמ כמרלםו6נל
 5גע5יס %ס סי' 1ל6 ג4ס סוס ו6יגס סי66סס"ג
 לסס ם" נסרלס  רנס מרמצשס ורפפ ל"ל  6פ"כ5סרהיו
 סו"ם. 60יגו 6ף סוס דס4 גז5 ג6ומב"ג גס ד0ייך5ממות
 סגמק"י "דעת  בפוסקיס פה*שש כוי צ  וונו יל%ץ
 מותר6סכ"ג

 5גז"
  %זוג 6סור ברמג"ס ולדעת

  גס  4וול  ומוסו כחג 65 גי סגק"י הויאיברא
 ד65 ונו' ער5ס 6כ5ס ח"5 סגתג גמימוסג"ס

 חמ" מיהכ 65 "גך ער5ס ג0גח ס0וס 5גע5 4'6ינפה
 לכך לכל ספקר סגיעיח ג6יסור 6כי5חן 1ג65יסערלס
 "ש  ז"ל סרשנ"ס מינחג וסנס הצשם סף ול6 מימסל6

 משמע מימס 65 ו5גך סערלס גטגת כטוס 5גע5 5י'6עפת
 ל" 6עסח "6 לק 5ממוח יט5 סוס געי 6יוג6מת
 סף ל6 וג65יס וער5ס גרור גר6ס לכ5 ספקרוסגיעית ג6יפי 6כי%ן ה%יס ער% ומי5ק  פרכסנ נסנצ
 ונין ג6ישר 6כעתן גין יס מ4ק וגוו6י 5כ5ספקר
 ח"ל כסנו  גרסינן ככי נרשמ  סם וסתום' 5כ5סטקו
 נם6כ%  ומסם הצשם 6יום סכ6  נרם  רלשולס *פר%ז

 בף 65 %כך 6סוויס 0סן פירות כ60כ% וסכ6ופורוס
 מסוס כתגו 651 ווען  כ6וכליס  כיוך 6כל ס65מצך

 והמיפפ  סניפיס ופירות וומי6 וסוי ספקו סויד6טסא
  6ף *ו4 6סור ם"  פוהיס סיו  ו6ס נר6מ נמילסהס
 6ססא.וסוי
 ס"ק קמ"6 סי' גתומיס ומ65תי עיגי ו' סעיושוב

 גתג סומוקיס כ5 ו6מר סרמ3"ס גדגרי 0דמקז'
 6ינשור  ר6כילס  ז"5 5סרמג"ס דם"5 5ומר 6פ0ר ו5כןח"5
 סו"5 ומס טעס  5ויך וס כגפ' כפסמפוס הציןבוי

 6סיוי ססממ כיון ג6כי5תו 5י' ג"מ ומכ 5ממות5מערער
 0גיעית וכן סג0רפיס מן וכ65יס דער5ס כיון 51"5סג6ס
 6פרן סג0רפין כ5 וקיי"5 סג0רפין מן דסוי סרמגדסכתנ
 סו"ל 6"כ מוחר וכ65יס ער5ס '50 גמ5יס ע"ג וג40םמותר
 0סיר 61"כ מנמ5תן 5יסגות גער5ס סג6ס די50ממות
 נכסי ע5 סו65ות סמו5י6 גגע5 גכתוגות מזס סגמר'וייק
 קרוי  פלים 6כילס ר6ף  רמפסיר קמע6 6כ5 ו6ס06תו
 ג0גי5 סי' 5ממות סמערער סג6ת כ5  כ6ן רס66כילס
  דם"ל  ז"5 מדגריו וסגר6ס ע"ג ע5יס ת0מי0סג6ת
 וסזו 5ממות גידו וסי' מכצו 5גזו5 6סור סג6סו6יסורי
 0כתגתי. כמו גסזס"י חס סרמ3"ס דעתסי6
 סכסנ ו"ל  כסומים  נונרי 5י וקסם פם משפי 6כמוולא

  סגסרפיס  פן  רכוי  ז"5 כרמג"ס כת3 ס3יעיתוכן
  סג0רפיס ש רכוי  נכך רמם נאן  כוווסו למנז  וכיסי65

  מטעמפ 0פיר ו6סכ"ג וק 40 וסוי וכ65יס ער4םוג50מ6
 ו6סור ממוגו ויסיו 6סב"ג מידי  י165  כנסרפים  פןוסוי
 ו6ין סן בפקר 0גיעית פיות ברי גסגיעית 5656גז5ס
 650 5ממותגידו

 65כ"
 5סקפיו 15 ומס 0גיעית פירות

 ומיירי גם"ד 6גי 0פ" מס 5פי 6מגס מותר ד6פק6ף
 טפיר 6סי ספקר נפסו ל6  ר6ו ג0ניעית ער4םנפירות
 וסאס ר.רמג"ס דעת 0ס3י6 6מר 0ס ר6יתי עוד51"ע
 5מיוק מג* דמ"מ 5רכו כ5 מיו0ג 6יגו דעדיין כתנע5יו
 ד5מ6 6כי% קרוי ע5יס ד6כי5ת סוי ער5ס ד6כ5מס
 גמוריס פירוח 6כי5ס ספי' גער5ס רק 6כי% קרוי%
 6כילס רור6י  פפם שו מוסיף ו6גי וכ' סרמג"ס וכ"גוכו'
 נ6יסור ס6וכל נרו6כו וממטדפר 6כילם ספי' ל66יסור
 ופסמפ  גולן כ6כילס סכסנ לריהן )נר6ס  גולן כ6כילוכו6
 ג6כילה מ60"כ 5ממוח מ0גימ ו6יגו וי"5( כוי  רגזלןרס"ל
 ס6ין סו6 גן כוגריך 06 גממ"ג 5מערער 6מריגןכ65יס
 ג5ל ג6יסור  6וכ5  6ינו 6"כ סלך רק  לפהויססקוקע
 3סל' סרמג"ס כמ"0 ג6סר 65 ס4 כ60יגו כ65יסוס6
 5פע"ד וס16 וכו' מכרו גפן סיכך מ' וק פ"ככל6יס



הלכצצ ח"ב התשבההטרומשנה%
% י"5 סגאש %  דיו" 165 זב דסעס כחט עח ז"5 ס0ר גר 651טעס שי שסיו י"י סעש צ " 
 נד"כ 5עי5 דנריו סנ6חי נכמק"י סו8 משורם תגרסו6
 סשסקיס. 5דעחוסכב
 נקוגערס סרם"ז נם"ע מדנר 6מד קךום ר6ההיעךך

 ניער 0ל6 נמי סמ"י ע"ד ח5"ס סי' ס"ע6מרת
 ממויניס סיורסיס 6ין 6יסורו אק 0סגיע אמר ומהמשו
 מוא ז"5 וכו6 מריח 65 5נריי ד6יסולי מ0וס5נעוו
 ילו0ח ד6י ע"נ 5"ז קידו0ין מנמ' ו6י' וכני6ע5יו
 מדין נע"ז סו6 זכס 6ניו נמיחח 0מיד 5סי בגוי6מיו 0ניי ע"ז מ4יי מעוח 5יגצ5 4 6כצר ד6ורייח6סגר
 נס"י ס5כם 5ססק ורע"נ ור"ם סרמנ"ס וסני6וירו0ב
 6"ג גהןר ססקר 6יגן 6סב"ג דכ5 כיון וחו ע"םדדמ6י
 ממק 5ד מוס נו 4 60ין 0סעקירו 5ענד כ55 דמי65
  פוהר ופכרו ענר  ס6ס פתו  לר נו 4 ים מתן 6נ5וט'

 נשסמ 5מתן דמיס מ5יגו 650 ומס סחורס מן  מוהוו5יסגוה
 רס"ק סחוס' כמקם 5מוכרן 6סור ד5כחמ5ב מ0וססייגו
 5מוכר 6כצר דמדרנגן מ0וס 0ס רם"י "0יטחדמו5ין
 5"6 דף נססמיס וכסרם"י מסרי' הודי 165 6"כע5מו
 סכ5 עד גמור ססקר 6יגו פגיס כ5 ע5 6נ5 ע"נסוף

 ינ6 נעניוב 5יטו5ברו5ס
 וים~

 נע5יס 50 כרמו נע5
 חיסוק מסריי מידי ד165 5מימר 5רם"י 5י' 5מםד56"כ
 נס"ד 5עי5 ג"כ דייקחי כזס )ודיוק וכו' סו6 דספקר5יי

 נס"ד( 5דנרי ר6י' סג6ון מדנרי כי ו0ממחינגמק"י
 ומיי65 סי6 ממי65 דירומב כמתן יור0יס 0נגיוו6ס0ר
 צוח 4 60ין 6ף ע5יו גקר6 6ניו 00ס מב כ5ע5

 נמחגם "יחן ו5מכרו 5ססקירו יכ" 6יגו 6נ5גגוסו
 6מר "ו6ין 150 0סו6 6ף ננוסו זטח 0וס 4 60יןכיון
 נר' נסדי6 וכדמ0מע 0גחנ6ר" כמו נע"כ מידו 5סו5י6יט5
 ש6חי וכן וט' מב0ור דמי6ם מ0וס דדוק6 דכריחוחס"ו
 וו6י 6יסור6 זמן דמש כיק ע"נ ס"ו דף מרונסנסרק
 ום"ך מסנ"י מדוקדק וכן סכחונ עם16 61"ב וטימיי6ם
 %א 15 60ין 656 40 סממן גוף דנממן קמ"ו ס'ר'

 ממגו.5יסגוח
 ייוו ר6כאמ'ו ר6ף רס"ל בפי 1"ל בגית  רעסךהגראון

 ריינו יפסר  פסו"פ פמוס ויפי4 פפתסוב
 ו"ל פרם'י סב3יי יסרי'  פירי 1651 ס05ק פספפובכי
 נעאכ פפפ לבולי6 יכול 6יר  ויין עליו  3עליס  סס פ"פוי'ל
 וד6י ג"ג נסג6ס מוחר 0ונ סוי ריו 63פרו כ"ם61"ג
 מו5י6ין )ו6י זכס נו סקודס כ5 06ץיגן 65 156ד5מיטח
 מו5י6ין 6ין ד5ד"כ גר6ס נע"ג גם5קמו כדייגין6וחו
 ו6סמר 6סמ0ו"ס דסוס מידי נע"כ 55קמו ד6סור6ף
 51"ע(. 5עמוח נייו מס" מ5וב 0כר ממגו 5נקםדיכו5
 9שפ סי'  63ו'י  ז"5 סמ"ס 105ן מזיחי נקודםרךע

 ביסור כי וה%יסי פנסי כס3 ברנב  פביריךלייר
 נסוגב  פס ובוב  לכס פקרי ל% רינאב"ב בלמני6סר
 ופסמפ פי' ריפוי ו6מר  פסוס  במפנב 3פי' ברפנ"ספי'

 סק"כ חרמ"ם סי' מג"6 וכ"כ 5ן 6יכסח 65 5כסמסעס

 קריק 5גס נבג6ס 60שר 6עס"י 40 מבא כיוןהק5
 נו מקדעין ד6ין דגסי עמו סדין "כ6חהם ענ"5ני'
 מרשח גסיק 65 מקמ 6דס 5סוס 4מןוחו יט5איגו
 נ0ור וכו' סרגח מורי ע"נ 5"6 ננ"ק )28ן המץנע5יו
 ממייס נסג6ס 6סור סגסק5 ו0ור וגצ' 5סריגסכשצמד
 ו5סע"ד ע5יו נשיו ד0ס סרי ע"6 ס' סגסדרין חוס'עיין
 5נע5יס 0ייכיס סכרס וכ65י ער5ם ד6סר גמיס0ום
  ע"ז ומס' וקידו0ין נשסמיס נזב כאתוס' דעמדווגסי
 א" 6עום נמוי מקודמח 6יגס נער% סמקדםמקם
 גע)א ד65 סאצח 4:ס ים בנע5יס מ"מ 0חירשומם

 6יסורי כ5 5כ"ע וג"5 עו וכו' 5כס ומגךימבטחשייסו
 65 וק ר.ר06וגיס נע5יס 50 מרךי ממתן 5נרסג6ס
 6נ5 מריי 65 שרי וגס 5כס ו5קמחס קגק נסו0יין
 ע"ם. וכו' מ)ךי וקרננוניחו
 סמים6 וגס סוי 40 ד6סב"ג 5י' דססים6 גר6סונמי

 ונ6מח נע5יס ממק וכוי 5נע5יס ד6פרו5י'
 רגו דעח עכ"ם כשכירו 650 6ור מ6ורי 6סגיחמסגי
 %ב 13  ב9ורס רכל נ%6ן  רס"ל  ז"5 סריטכ"506

 50בס ו6סרן 6סכ"ג כ5 ד5כ"ע 0כחנ ו"ל בי"סונפרפ
  וכב כסן בקודס כ5 ד6סרן דס"5 0יטוח 5ן 6יחוכרי
 6יסוריס 60ר 50 6טב"ג נין סמ"ס 0ממ5ק סמ5וקגס

 וכוי 6דס 50 נרסומו 6יגו 5סדי6 6מריגן דנמתן5ממן
 ונטרם נכן 0מ5קו גר6ס 65 0סנ6חי מבסוסנ(יס5כ6ורס
 5עורר. רק נ6חי 651 ימד דכ55ן גר6ס 6מרוןסקוגטרס

 ס6וכ5 וז"5 ס"6 דחרומוח ט"ו נירום5מי יר6יחישבצזי
 סורם 6גי 6מר ומומם קק מם5ס 0וגנחרומם

 מיי6 נר נון רני 6מר  זיח מגמ5י סורם איגימטיח
 יכל רסנ"ל ריפר כהפנ"ל יייי נר ני רנייסנור ויי נמדו דס וילי  נסוגג  זיח משי כ6ת5כעסב
  אהיס תליי סבי 6כל ובכי פפור ימר  נבפלס זיסתלי
 ומודס סג6ס נ6יסורי רסנ"5 מודס ססור ססו6 כלומסר
 ע"כ. 5ס50יס נעחיד רסנ"5 ומודס ניוכ"כרסנ"5

 656 מידיעחו 0נ סיס 65 6ס סי6 נעי6 ססג"מךשי'
 65  כזיח 0כו6 יודע סייחי 156 ו6מרמכזיח

 6כ5 וסו6  זיח מכמ5י סורס 6יגו 6נ5 6וכ5סיההי
 כ6וכ5 געסב 65 16 4נזיח 0וגג מקרי 6י מסוכזיח
 651 סו6י5 מ"מ כזיח 6כ5 0טגסיו ד6ע"ס וטימ"ז
 וי"1  נסוגג  מ"ז יכל כ46  לעסב ממ"ז סורססיס
 וופקי כ4מר  יסנור  ו6יןנפדר

 פפור ימר  נבעלס י'ז יכל רימד כהינ"ל יסב"ךויס 3י וה פב6 פיבב
  נסע5ס  ווק6מר מם"ח 6סור 0הפר מ5י  ו6יןכ4תר
 ס0יעור 0שכ5 50ריך בוי  כך  בסוגג  פוין מפלי6מו

 וססח6 6מו נסע5ס ג0ישר כ6ן ו6ין 6מונסע5ס
  פסוס  נסוגנ י"ו כיוכל סממב ני רני  ו9יפר5מ6י
 )ךו% פירישתו סנ ל6 סברי פלפרף 6ילו בסלירמ'ו
 ח65י סבי יכל כיילו בכ6  בוי ר"ל לגצברס6'כ
 מג0יעור סמוח כ6וכ5 כ4מר סבה? כ5 ומטרזההיס



צוהלכות ח"ב התשבחפררמשנה

 סתורם כש נששס"ג לסנק5 כווכ ממומנ העינשננ
 ע"ג סא 6סוו סיעי נשיחס"

 רסכ"ל 6פי4 נ6סמיו  ונ6פס סיחם5מי מדנףרהצושושה
 יומגן רני וכ"ט פמ"פ 6סמי רמ"פמוומ

 6מת סן מס"ח. ד6סור דכיתר 0יעור כמ5י 6ס"דם"5
 יומ8 די* דכס"ס ככ5י 6ס"ס ס5ינ סירוס5מיד5כ6ורס

 ספפרסיס כמאם דכרו וככר נ0כ סיפך מפורסע"ד
 ס5יני ד65 מייסכ סמיס 5מס כם' יעכ"ן סנ6ון6כ5
 6יכ6 כזיח 6כ5 מכוחכת כסמות כע6 רסכ"5 דמודסום6

 5ייסנ כם"ד כזס ס6רגתי וככר ירוס5מי כ5יתוסני6ו
 מ5יוכ6וויסס 5"5 כע5 סקרוס סנ6ע ססנ" פומסקוסי6
 נ6סכ"ג מ"מ דס5יני גימ8 6י ו6ף ע"ס. 5"1 טי'6ו"מ
 וי5ן וס0"ם וגימ6 סיטו פגין נ(ס וס5יני פיגוא
 ודו"ק. כ55 סיעור6 5"5 ו6ססץס"5

 נרורס ר6יס נם"ד גר6כ סירוס5מי מונרי (ס 5סיאבל
 6סור גמי ד6סכ"ג דם"5 ז"5 ס6מרוגיס5דעת

 6סי6 דסכ6 656 עוד 651 סיעור מגמ5י נרע ד565נזו5
 סלכס ס6לכתי סילוס5מי דכלי וכעיקר נס. מודסלסנ"5
 כמתיכת6 ל"מ ליכקין למ"ד סנ6ון סלנ 5ידידיכם"ד
 כנ"מ ס5' יו"ד ניגס 6מלי מססל ססכי6 ס5יע"6.תו"ו
 סס5יס סלם 6כי5ת ונכדי נסוגג מ"ס ס6כ5 מימקירס
 מדנלי ותמסתי מ5קות מיינ 06 וכסתל6ס כמזיד5כסיעול
 מ5קחש. מיינ ד6יט סס מסולס ס5כ6ולססירוס5מי

 סי' 6נ"מ וכתסו' קג"ד ססי' רע"6 נתסו' 5"עןקצת
 ע"6 מ"ד ססמיס 551"מ ס"6 סי' וכס6נ"6י"ד

 65י5טרוסי ד5יג6 סיג6 ונ6יסור 5סו ססיט6דכו5סו
 6סור מ"ס 6מריגן 65 וכדומס ססמ מו65י ממןכנון
 סירוס5מי. דכרי עס 5ייסנס 51"עמס"ח
 כ6ן מדסתי 65 וכ6מת מו6י עחל ס6לכתי כנלרדץנוץ

 סל6סוגיס לנותיגו מדכלי ~קעתי ולק כ5וסכמעע
 ס5יס"6 לניגו ג"ק נמקילח ~למינ 5קוסי נתל5קועי
 נתודס ססתימס מפין ו6סייס וי6דיל תולס ינדי5מסוס

 סנדו4ת ססלדות ני! סג6י מעס 5וקמ 6סל לכסונסממס
 נסשגן נוגיך 656 נגיך תקרי 56 סעו5ס כגין לניס5לכי
 סו6 מס וכי5י6תו 5ל6ותו זכיגו וכסתיס וכדלססמ5ס
 לטתי ני יטסו א5 גני6תי י5י6תי סתס6 ומ64י וט'6ומר
 כדנריס 6ותו נססלימי ע5י יקפיד 561 מנלי ניויסממו
 ונר ע5 ס55 ת5מידי 50 דרכן גן כי נל ונמעעסלנס
 לכותיגו ונסוס נגי ס56ת נדו5ס 560ס 6ומליסקיק

 ויתן יסל56 נגי 5כ5 5קרכ סדלכס נעמס"קמה5מידי
 ס6מר ומי כפסלס וילממגו 5לומס מ5לס יו5ימגוד'

 מגומחש מי ע5 5יסכ ולתכס די %5ותי י6מר די4ט5מו
 נננ5"6. עו5ס עד 6סו מרון ממגיוסנ

 ונהשווחיא צדיקים רבלי בעפר דומחאבק ד' לשבדישבד
 רבו. פפני כתלמידויוצש

 טששוח הצשירשני
 הקשי

 "י*ד לאח רהל בן

 םסימן
 רשחש של הצלו תמים יהיו יחדיו השלוםשדש
 הרה*א ורשושי ש8שי אויבי כבוד אל יהולו וכט*ספמיפים
 מוה*ר יפפשת וכף ברבים שקמרים לופד אי*א,רן4ש

 הי"ו. קל"ץ ציעבן

 מגי5ס סתום' נונרי קוסיתן נונר נה סגגי4פקד,ש"ון
 תג6י ע5 סנננ5 כגסיות נתי נו"מ ע"ככ"מ

 תג6י ממגי סכככ5 65ותן דדווה כגעם' וסי' עמויקכ!
 6נ5 קדוסתן תסקע כימיגו כמסרס נו6נ כו6 5עתססלי
 4ט5ס קווסתן ססלי תג6י מסני 65 יסל56 סכ6רן65ותן
 תגי6 סס ע"6 כ"ס דף כנמ' ססלי 5ן וקססקיימת
 מדלסות וכתי כגסיות כתי עתידין 6ומל סקסלל"6
 וככלמ5 כסריס כתכול כי סג6מר כ6"י סיליעוסככ5
 נ6ו ס65 וכרמ5 תכול מס ק"ו דשריס וס65 יכ6כיס
 וכ"מ כת"כ כ6"י גקכסזס תולס 55מוד סעס 5סי656

 ע"כ. 6עכ"ו תולס נסן ומרכ~יןסקולין

 מיירי דסתום' כם"ד 6( 5ך 6מרתי ריסס6ולפמם
 וממי65 כ6"י יקכעו 65 סונ סגמרכו דכיוןנמורכגן

 מפי מרקס ס6מת וכ"מ כ"ס דדף מס6 5סו רהס65
 5קנע ס6נ6ר כמן סתום' כדכרי ז"5 סמנ"6 סי'דכן

 כר סוית6 קוסי6 דכס6 5ך 6ומר תמ5ס וכצסנם"ד.
 קג"6 ס" כמנ"6 כן סקסו וככר סע"ס 65כותני65
 ס6מרתי כמו תיר5ו ז"5 וסס ס5טת נוסי וסנע5 י"וס"ק
 ועיין כן טאתי נע5מי סנ"כ נמרומיס 4 וססדי5ן

 ע"ס כ5שע סדנר סגימ נסופו סמנ"6 6כ5 סס.נר6"ס
 כס"כ דין 5סס יסיס 65 6כ5 כ6"י סיקכעו תי'וכ6"ר
 5שע דכריסס 6מגס 5ימודיס 5סע כספר וכ"סע"ס

 רכותייסו מכ נס"ג דין לסס יסיס 65 ד6ס5סע"ד
 ע5יס נ(רו סעמיס ד6רן מסוס ו6ססר נ6"יסיקנעו
סומ6ס,

 ונדו~
 ד6ס ססלךשס דוד יו נם' ר6יתי שו

 6י נס5מ8 קדוסתן דסקע מג5ן כ6"י סיקכעוג6מר
 ד6ין כיע קדוסתן סקע כע"כ 5כן כמ"5 סיס6רוגימ8
 ועיין קווסתן דסקע לצ"5 כ6"י דיקכעו 6"ג 6מגס6יס

 סס. 6נדות נמידוסיממדם"6

 מג"6 שסיח ססני6 סג"ל מני5ס גתג56 נלהנןהאאיושי
 יסיכ "6 נ6"י יקנע דקרקע 5סרן וכתכז"5

 מייס נגתיכ כתנ וכן יס6לו וסגת5יס נס"כ קדוסת4
 דמקם סמג"6 50 6תילחו ומק0ס סס ס"ענסנסות
 עמניס נו עפ כו6מו נו56 ני6ת קווס ינגס סממגימוס
 מן 5נ6 וה 5כטתו 5נ ויתגו גסם ענמת כאגי יח4ס65
 651 וגכק תנול מסר כן וי5יף כיע כגוון ~יאסדין

 ע5ס ס6ז נ6וגי 6סגי תמס ו6גי ע*ס נמ"6גמכו0"6
 6נתיס "6 6קרקע דכועתו גשסיחש נתי ~פרס דעתסע5

 מסמע סניח כגסיות דכתי מנאשנר6 6שכ6ד6דרנס
 חצג"פ סקרקע נ65 סניח רק ומסמע מורסות נתי%ן
 כג"ש נ5י ספפר מםמע 65 וו6י 6נ5 כסחר6פ"



הלכא ח"ב התשבםטררמשנה1%
 ד3גית מסמע גתי ומוכתג כגסיות טפר סי"5ר6"כ
 נ6"י.יבהע
 נו6ל גי6ת קורס יגגו סמ6 עכ"פ רגימוס סכק0ורשה

 סתירתיס 0שרי 6כ5 לייסגס 6נו ו5ריכין לי6קוסי6
 ע5 ס6י פירוס גגצער ומתמלה %ן וגמזס גס"ר ננע654
 6' טוגות סתי 4מר י0 ולכ6ורס עסויין סןתנ6י

 קרוסמ נסו לימ משלס סגגגל כנסיות רכתי 4מררכוונתס
 מס וכ5 טסויין כך מג6י על סן רמתמלס געורגס"ג
 מו5 וממר קודס יסיס סיוס הייגו כסן ממגיןסרו5יס
 גמי גג5 0ל דכס"ג 4מר דיס ג( קורס סוגולממרתו
 דממגין רק עו5מימ כה"כ קדוסמ גמקדס סהקריסוהוכיון
 0ל6 ער 6כל 5מפרע קווסמו יפקע מלילה ימרכס6ס
 עומדיס. הן וכקדוסמן גכדי קדוסמן מפקע 65מרכו
 רמממ5ה כיון כ5וס קסה 65 6"כ סר6סון כפי' גימ6ו6י
 סיכגו ככך מ6י 6"כ מעו5ס גמקדס 1)6 געסה מג6יעל

 וסרי 5סעמו יקדסוסו כסיכגוסו מסיח כי6מ קודס6ומו
 גימ6 6י 6נל כמג6י, לפי 5יומו 656 מקורס 6ינוממיל6
 6"ג גכוי קווסמן מפקע 65 מרכו 650 דטר סג'כפי'
 סמ6 גימוס דעכ"פ ג6וגי הגי כקוסימ לומר יסהכ"ג
יכגו.

 6פריס כממנה מרכר 6מד קרוס ור6ימי גספריס121'נרון'
 נופ6 ה6 וז"5 6יכר6 גו"ה י"כ ס' 5רקסס5'

 כמג6י "ומס סמקריס כסדי6 ז3 כספירס 6י רכה 5ן5ריכ6
 מועיל 6י 5מו5ין סי65 5סס סי)טרך ו)זמן קווססיה6
 סעס קרוסס ע5ייהו סמ5ס כיון 6מריגן רמיהמג6י
 כפ"ו כד6מריגן ככוי פקעס הקדוסס 6ין מו6ממ

 )זמן כקריס ו6פיי ככדי יי6ה קווסה ד6יןוגוריס
 ומיס 5קדוסמ הנוף קדוסמ כין סס ממ5ק ורכ6ו6ע"נ
 סרמכ"ס ועמ גר6כ וכן ככדי יו65מ דמיסוקדוסת
 ד6פי' וכמכ מ"ס גה5כה ע"1 פלינ 1"5 סר6ג"ומ"מ

 ע5יס פליג רר"פ מסוס 6י )מומר6 6ז5יגן ומיסגקווסמ
 רס"י רעמ גר6ס וא? כמיוכמ6 רכ6 רקס מסוס 6יררג6
 וגר6ס המוס' וכרי וסכי6 וכו' מערכין ככל כפ'ז"5

 ע~ס קווסמ קווסמן ס6ין סכגכ5 ג"כ ו6פי5ומדגריסס
 רמזי כזמן 65 6כ5 מורכגן 65מר 6)6 מועי5 המג6י6ין

 והר6"ס המוס' ר5דעמ ממלוקת סס סגי6 ועור5קרו0ה
 קווס יכי' ספעמיס קרוסס גתסמיסי תנ6י מסני65

 ססגי6 נ6ון 63י רג רעמ גוטה 151ה מו5ין יהי'ופעמיס
 גמסו' ז"5 והרסכ"6 סמרדכי ססכי6 ר6כי' ו)רעמסר"ן
 כס 5הסממס ססמגה רכל מסוס מהגי המג6י ר"ססי'
 ו5סיטת לנמרי קווסה עליס מ5ה 65 5פעמיסמו5ין

 ר6ס ה6 מירי קסכ 65 והמררכי וסרסג"6סר6כי'
 5סיטמ קיי"5 6גן הרי 6מגס מסימ סיג6 קווס 6ומויגגו

 יסיס סלפעמיס תג6י מהגי ד65 ס"ל והתוס'המוס'
 מונ ולפעמיסקורס

 עסגיס גו ע5ו מכמיס 6מרו פעס מכ גר6הרמעתה
 מכ6י לן י65 ומס גפס עגמת מפגי יתלסו65

 וסגס גפ0 עגמת 4 יכיס ו6מ8י גפ0 עגמתסיסיס
 ספס6 כוי עמניס ט מנימין נפס עגמת פירסרס"י
 ססיו ו6ת גגיט ימי 6מ ו0יזכרו לרו6יסן גפסעגמח
 אדעותו, סימזרו רממיס יכק0ו 0ס לסח6סףרגי5ין

 ססיס. כמו %יתט בכנסת ניח 6מ סינגווטשמו'
 %מר וס"י נונרי * משוס ל6 קוו0ס 4שגין6מגס
 מזר ר6סוגס לקרו0כ רנס טשתו 6י ונגגססמזל

 06 5נ6 ולעתיד ל0עתס קוסס ס4 ר6סוגסוקוו0ה
 כנס"כ סמרג מיר ג6מת רילט8 16 ויגנוסוימזור

 ע0וי תג6י רע5 כיון לגמבי קרועתס לכ פרמככעווג"3
 ועתס הקדוסס לה גט% כסימרג סמיד סו6וסתג6י
 מעתס זו וגס ע5יו נ6ס מו0כ קוו0ס וגגוסוכסמ(יו
 תפרמ סנייס זו קדו30 גס לכג6 ימרג 6ס מג6י עלמסיה
 סנר6 נוד6י % מ(רס ר6סוגס רקדו0ה גימ6 ד6יוסג"מ
 וכקוסית ג"נ גו6ל ני6ת נךוס ינג% וי5מ6 לימוסגוולס
 ובו6סוגס סי6 מרסס דקדו0כ נימ6 6י 6נ5 ג6וגיסגי
 קרוסס 4 ומס6 ינגוסו ו6ס לנגיט גימו0 מ6י 6%ז5ס
 רסס.מ

 5יס סוס רכיג6 ע"ג כ"ו רף סס דכבמ' לפע"ררנר14ון
 6"ל 5זרעיס מסו 6"ל גגיסת6 רכי תי65ס6י

 וזרעס סעיר 6גסי גמעמר סעיר טוכי מסכעהזכגה
 6"כ סכככ5 65ותן תג6י רמכני גףון סק0ו סג"5וסמוס'

 ומיר5ו סגמרכ 65מר כן לעסות רכיג6 6י5טריך6מ6י
 מסוס גפס ועגממ גיומר ר6ס קלומ הוי וזריעהמסוס
 ע"ג נ' כ"כ מוס' ומיין ע"כ גמורכגו 6פי' 6סורהכי
 וכ6ממ מכו)הו ומסמע וגמרוכי סס וכר6"ס עיי5יהר"ס

 עסויין סן תג6י סע5 כיון לנמרי קווסמן פקעהכמורנק
 גפס ועגממ גיומר ר6ס ק5ומ 0הו6 רגר ר6פ"הרק

 וד6י 5נגוחו סיסונ הנ"כ טע ד5עגין וד6י 6כ65סור
 מממת גמורגגו רפקעה כיון עליס 6מי מדסהקווסה
 כמוגן. לגמרי סקרוסס רתפקע סי, והמג6י עסוי מג6יסע5
 יגגו סמ6 דגימוס ג6וגי 3גי קוסית מיוסגמ ספירועמה
 מסיס סס ס6 6יכ6 מסס רמ6י מסיח סיכ6 קורס6ותו
 כלנ לא? למוס 5ן ו6ין מוססקווסה
 ונ6ו"מ סס נמסגס ע"6 כ"מ מגי% ננמ' ו6מוורהא

 סמרגו 65מר 6פי5ו ונה"נ י' ס"ק קג"6סי'
 ס6ין 6"י 50 גגס"ג מיזרי סחס גקווסחן ססעויין
 ס6ינס מגגל גר מו"5 50 נ"כ 16 מג6י 5הסמועי5
 כן מג6י ע5 165 ומסתמ6 גג5 50 כגסיוה ככמיעסוייס
 י"נ גס"ק לסרי6 המג"6 0ס סממלק וכמועסויין
 כן מ5ק 0ל6 ל"ג סי' מ"נ תסוי ועיק ונממ5"הע"ס

 כגסיות גתי 6נל ק5רמי כי ווו"ק עליו ממבוו?מנ"6
 מיי0ינן 65 ממי65 עסויין סן מג6י ט5 דמסממ6 כגל50

 ס6יגן כנסיות גתי כט6ר 656 0נכגל כגסיות גגתיסיגגו
 וק"נ תג6י ע5עסויין
 0ר6יתי מס 56ה 5רנלי טתיום מי6מי העיט 65מיאבל

 6ת"ץ סכתג נ"ס סי' מ4כלק מבר*סנת0וי
 4חי סקה5 וו4 נשש"ס טנשוף 4קה6 %סינככא



שהלכא ח"ב חתשובהזפיו~שמ
 6י 4 ומ4 הש5כא ככוההס טשוט 6%ו%או
 5יכ סוס דיששפ 16 נסכע משס 6ת 5פכישחהס

 56יסס וכחכ ש5גממ כסבר ם6יע כלכין 50 נסכ"גדק
 ניככע פכךס אף כא פשש ונר 4 עשס ח5הח"ג
 סעיר נגי פ' ו6חש6 מס6 ור6יים קדו0כ ט יםכמננ
 קרוי כווס נ"ש כ5 מי65 אום"י וט' 4כ סוירניכ6
 נסכ*ג ו6פי' נסדי6 0שמ 6"כ עו5ס מ5 וסימס כמוח5

 %5רש 6סור וסו6 נקדומחו כנהךס ג%ר עויקממרג
 0ס וטעעתין סונ5 ו5פי 3עיר סוני ש' זנגס6'5
 50 ננ"ם 6נ5 6ירי כפריס 50 ננס"כ דרכיג6מסמע
 מכמנ תמו מבכי 65 סכיר כהשט זכגס 6י 6פי'כרגיס
 דכץזגי ס6 פי' 5"ם סתס רנ6 ד6ער ס6י ע5 נפי'כו6"ם
 נמסינמו נ"כ ו6ף מקוו0מן דמיס מורידק ד6יןנמתגימין
 גמעעו סעיר טוני ז' מברו טי6 656 ס4קמ גידשמד
 סעיר 6ג0י נמעמד סעיר ז"ט מכרו 6נ5 סעיר6גסי
 ננ"ם סר6"ם וכמנ דמי מסיר מכר6 נו 5מ0תי6פי4

 מידי ממגי 65 כרכיס 50 ננסקכ 6נ5 6מרי0נכפריס
 6"ר סמס ד6ימ6 וס6 4ער גר6ס מ"מ 6נ5עכ"5.
 כפריס 50 נ"ס 656 מגו 65 6ר"י גממגי נרממא5
 מגי 65 5יכ 6תי דמע5מ6 כיון כרגיס 50 נ"63נ5
 0ים6ר מקגס 0וס עדיק סים נעגק סיתו וט' 5י'שנגי
 מפ5ס מקוס 0ס 5סיוח נקדומחו סכגסח נימ6ומו
 כיק 6ומו 5מכור "צ5ק 65 כוהר שני ד 6פי614כך

 ם6ין סעו5ס נכיף 6מד ים ו0מ6 הטף 6מיומע5מ6
 דידן נגידק 6נ5 םס סר6'ם כמ"ם % נמכיוסמסכיס
 מקומו ע5 נ"ס 0יגגס מקגס עוד 0ס 60ין 5כ05ייוע
 5גגומ עכו"ס סי0מדלו 5מום ים פגוי ים6ר ו6ססר06ק
 כמכירס 5סו גימ6 3עו5ס 5כ5 מכאשמ6 נ%י דנרעליו
 ממר"ס נ0ס קג"6 סי' 6ו"מ נעט"ז ועיין וכו'%

 0מו6נ ומ0פעי056קר
 דסרי 0כמנמי ממס סיסוך גר6ס ט55ו מסר"מומדברי

 6פילו סכגסח כימ 50 סקרקע דנס 5סדי6כמכ
 להסרמ"5 דנרי נ6מת 6נ5 עומדמ נקדו0מס גמינמורנגו
 כיפי כמט כחוס' 0כלי 5"נכ45

 דכמורנגן וס"5 דנריו
 סמוס' נדנרי סמר רירנים 65 63יך 61"כ קדו0כ סוי65
 5דכריו ר6י' סממרמ"5 מסגי6 נופי' סר6"ם נסז"5
 06י דר' ס6 כי ח"5 0ס מכמנ כן כמנ 65 נ"נכבמ'
 ועי%יס סחליס ממסי"1 דכהש6 נכגי0מ6 מיוס6מז6

 ע"מ ננ5 50 נ"כ פום"י וסני6 ונגו 5כמס5פוריס
 6סורין ני0ונן 6נ5 מומרין מורנגן 65חל ע0וייןסס
 כגי0מ6 דני מי5מ6 5יס סוי רניג6 סמס דק6מרוס6
 50 נסכ"ג ס6 ו6מ6י שט"ם זננס 6"5 5מזרעיסונעי
 כ"כ ר6ם ק4מ נו 5עמחש 6ק ד6פ"כ וי"5 סוסננ5
 גוסנק 6ק עמויין סן דע"ת ד6ע"נ כד6ער גמוכו5זרוע
 ממם פי' ז"5 דסר6"ם 5סדי6 סרי ע"כ ר6ם קלומנסן
 וס"5 ננ5 50 דג"כ דרגיג6 מימר6 נס6 כמוס'כפי'

 0וס נסן 60ק עמהע דכןמרק ו5י0ג6 מומריןדכמורנגן
 6יכ6 דעכ"פ ומסמע דרניג6 ס6 מקסס 650 וכדיקדו0ס

 %ז  ניותר הןם י4פ  ו6טפ"כ %ו נהשני קוומס*מ
 נפס סנמת מסוס 656 קדופכ  מסוס וס %י %נללעמות
 כ6ין ז"5 5מכרמ"5 מקסס ומעתס נכ5ל נזיק מ0וס16

 ז"5 סר06תיס סרי דרגיג6 מימו6 מס6י ר6יסמיימי
 דמקוס 5סיפוך ור6יכ קדוסס מטשט זס ד6קפירסו
 כלנ קדוסס נו 6ק מרגנס"כ

 כסותרין סר6"0 דנרי גו6יס 5כ6ווס ש %פיאיברא
 קדומס ניס 5ימ גמורנגו דנסקכ פי'דננ"כ

 וכטצ קדוסס ניס 6ימ נמורגגיס ד6פי' פי'ונמנ%ס
 6ימ6 דמלווייסו 5פע"ד 5גו 06ר 3ג"נ סמסרמ"05סכי6
 קדוסס נסכ"ג קדוסח מד6 6יכ6 קדו0כ מיגי דמריוסו6
 זס 6ין 6נ5 קלי0מ6 קדוסס ומד6 למ6ד עדנגוס

 כנוף קדו0מ ו6יגו קלי0מ6 קדו0ס 656 כסכ*גכקדו0מ
 קדוסס קגמ כו ע0ו ר06 ק5ומ נו יגסנו 650 מטעס656

 קדוסח 0סי6 גמורגגו מיד 5ס פקע גסכ"גוקדו0מ
 ג60רת גיחשר ר06 ק4מ כו יגכנו 650 קדו0ס 6נ5סנוף
 סק5י0מפ סקדו0ס 6פי5ו אז זס"כ ע"י 0ימכרגו עדלעו5ס
 ר6יכ סר6"0 מיימי 6מ6י 6"כ מקסס 6נ5 %פקע

 כיק 6סי דרג כגי0מ6 5גי כגי0מ6 דגי כהשי65מרכיג6
 קדו0מו גגוי כגי0מ6 דכי סן ממו5קומ קדו0ומדסגי
 זס מ" כנר נסכ"ג, מילי כן 65 ונגוס סנוףקדו0מ
 סהס נג6י 50 מ0מי0 0סו6 זליעס ד5עגין גמג56סקרגן
 גמי מ3גי נסכ"ג 5מילי זט"ס 0מסגי וכמו נ6יסורין0וין

 ז"5 סר6ג"ד כס6 דמי5מ6 ולקו0ט6 וק"5 כגוי5נכ"כ
 ממוור זס 6ין 6גרסס 6מר וז"5 מפ5ס מ3' כפי"6פלינ
 ס3יו 6ער ו6ס ט55ו דגריס 6רכעס ע5 %מגומ0יכול
 6מריק 65 מרנ ~ש5 וסו6 5זורעס עליס 5סמגומיכולין
 ז"נ סר"ן וכני6ו נורסקי 5סיומ 5מפלס מסי' כנימ5מ55

 נמורנגן ננ5 50 גכסכ"ג דוד6י נס"1 5ן עלמסןמעתה
 עסויין ע"מ 0סן כיון גככ"ג מקדו0מי165

 נמיוכ 6ומן ינגו 0מ6 וק"ג כג"מ קו0ימ מיו0כמוססיר
 5עגין 651 נסכ"ג קדוסח 5סגין מדמ6 קדו0ס 15 מס6ד6ז

 0יטמ גמי 5ומר י0 ונש ר06 ק5ומ מ0וססמקוס
 סייגו קדו0 סקרקע דנס 0כמג דמ6י סנ"5מסרמ"ל
 6מסרמ"5 5"ע וקגמ ר06 ק5ומ מ0וס 0גייסנקדו0ס
 מ5ק 651 ננ5 50 כגסיומ מכמי 5פסקו ר6יס0סכי6
 ד6ערו דס6 ננ5 50 וכ"כ מגכל מון מו"5 50 כמ"כגין
 50 נ"כ לעגין 656 6מרו 650 גר6ס גכגו מג6יע5
 ככנע5 דס"5 וגר6ס כמו"5 מקומומ כ60ר 651כג5

 605ר נכ5 גין ממ5ק ד65 לעע 0ככ6מי כגימיןמ60מ
 נימ. סרני0 65 ומנ"6 כמו"5מקומומ
 5מזור דעמס 6ס סקס5 כדעמ מ5וי דסכ5 י"5ערף

 דעמס 0עדיק 0גר6ס ונמקוס 65 16ולנגומו
 נמורנגו 6פי' 6ז וינגווסו 0ימזרו ו6פסר ולנגומו5מזור
 650 0דעמס נעקוס 6נ5 גרכס כ5 5ס0ממ0 6סורגמי

 ומ5וק לנגומו ימזרו די5מ6 מיי0יגן 65 5ש5ס5נגומו
 סג"5 כהסרמ"5 דעמ גר6כ וכן נ"כ סמנ"6 כמגשס
 מקגכ עוד 0ס 60ין 5כ5 סידוע נג"ד 6נ5 0כמכנמס



הלכה ח"ב התשובוזמרומשנהאם
 גש"ג מץ או וטי כו6סון מקוש ש גיכסיננס
 עודלנגוסו עתייס. 60ץ 0יוע שאן מיתי כנ05ל

 ננ"6. לקגו נמשימ נקשתקךוס
 לפוםבידי שלו ששר תשיה שתבה דבדישיה
 הללמד ללמיד ושנזבה שיתקבל דבר ששיפר ויהץרריושש
 הקדושה התורה בעפקי השמת ולהשיב ולששותולשפור
 סצת תורח להרביץ המחצבר בפשיץ להיות ותזכהיבנצ*ש
 שששיד.נשש

 הקטןם2שח

 ס"שסי'
 פה בריתי שת ושהכור לסדר טוב כי בו שנבשלעם
 ניי.ברוקלין
 השי כנצד של וברכה שלום חהם וגבצות הרים"שצ
 פפשרים שסו הפפורסם הרה"ג דמתש מדברנש דשמשריוצש
 שליטזש בריהש יעקב מרדבי מתךד כש"ת וסו' פשחבץש

 יצוזג זשהייצשריע בפדינה ציריךרשבץד
 ד635י מעימק6 מ3רכיג6 ק6 מ(יג6 ק6 ד65למשן

 ל6 כגיר (מן (כ כי כ5וס ל63 0סגי6גיומכ
 ש"ת משכח"כ ספר 5קגוח ח"ל גידי ע5חס 06רעגר
 וגעגוי סע5ו זכ גיי דכו65 גרך עמ5ו מכ5 מ5קו חכמ"י
 (כימי "6 ממוכיס 5סע"ד דגליס ר6ימי סמ0ו' גמרינין

 סמ5סמי 5כן נידי סו6 מ0נס 6ו5י גלגי ו6מרמילר.3יגס
 כמוגכ גרורכ כ5סס 5מ615 6ממ 56 6ממ סעגומילסדר
 06ר מריס 15 0כקרס גמי 5פסוק סמורכ דיןע"פ
 וגו56י. טרי גשר סמ5י הס עסורסל6

 ג6וסן גמומ כרוס6יס 4 0ע0ו 6מד נ6י0 קס"מןנרן'
 רק 6גרו דרך 6דס כ5 כדרך מיס 5מ0מין 604"6

 ס0מן מכיס כמיס יו65יס 0ס ודרך גגעגו סממ 4ע0ו
 ס0גי ו~ד לגסן ממוגרמ 6מד מ5ד 6רוכסנספוסרמ
 וסס כרג5יס מי גוטפין 05ס 6סר (גוכימ 5כליממוגוח
 גמסי5ין מומר 6י כל5 0ירגי0 מנלי גממיוומ כךנועסין
 4 וגר6ס 5מגמו מרופס מ65 וכמר"כ וגמס5םוגק"0
 ר6ימי מ65מי וכן ומ"6 כרמ"6 מת0ו' וססחייעלסק5
 "סי 5סמיר נס0יעומ ס"( 5סועיל מ5מד גמ0וי כמסש

 מ6וד מ5וי סכדגר סעמיס כמכ ע"( נ60למיסכגר
 כגמומ 6מר 0טעומ ו6הכ גמומ סעו0יס גצהיסנעו"ם
 גר6ס סיי ולסע"ד סג"5 ס6וסן ע"פ מיס מ0מיגיסכס

 דידי. עעמ1 6ימ6 6מרמי ע"גל6יכצר
 מסווס סוגו 5כ6יוכ י("5 כח"כ גו6י1ח 6דיןומתחלה

 גמנ"6 שג6 ("מ סי' ומל נח'5סוא
  חמיו 0מעסטף מעל 4 סי0 ומי 5כ5כס ע"מ סימןסוף
 6גרו סכיכ נגד לו 5ע0וס ~חיר י0 65וגסומ"ר

 יססיק מ"ר סעפת וג0עח נקייס יסיו ע5יוגיסוככגדיס
 כרמא6 נמ' מסורס סדנר וכנר ע"0 וט' ימס55ו6מ"כ
 65 ו6י נכך כו6 סרגיל מי ו6מגס הק5 סג"לששמ

 % מצמר נוו6י 4צלס סחסלס מן יפסורימס4
 ד6וריחז6 5מיוג ודמי ורגגן 6יכער 6מי ד65 נקי נינ65 5מתפ~

 דכסעמ 0ס ססיס ו6ף דרגק 'מוס סכי6 4שפלכ16
 גגידון 536 ד6ס0ר דידי' מגידת סייט יפסיק מ"רסעפמ
 כממר דרגגן 6יסור רק 6יגו וג"כ 6ססר ד65דיק

 ע"כ.לכחס5ל
 לגם2וד 4 ד6"6 דכיכי נמדי (אל דרמ"6 5כמ"כוט"ל

 כיק נמחר סכי 6סי4 5סממע עכ"ס שםע5
 סכרי סרמ"6 גסנרמ כן גר6כ 65 ו5סע"ד 6מר געגין60"6
 סיכי ודוק6 ש סיסוך כמג סח0וגכ 50סיסרמ"6
 650 גסחזר 5סייס יתל 650 0יודע 6ף גסימרסכממע
 יסער 650 כדי 6ס"כ סחס5ס מסך כל 5סח6סקיוכל
 ימיוכ5

 מתפ~
 0וסחין כמיס 60ין ג0עכ 5סחמע סחירו

 5סחמי5 6סור דוד6י גר6כ סוחחיס 0סמיס ג0עכ536
 ו0ונ גכיחר 0יחמיל 6ף וגס ימיו כ5 יחפ5ל 6650ף

 15 סחירו ל6 גמי יעססף סחס5סג6מנע
 5מחפ~

 נסעח
 סרמ"6 ח"ל מ5סעיף 0יססוק עד 0ימחין וקסעפעוף

 6גוס 06 ע5מו ע5 5עמוד 15 60"6 0יודע ו6ע"ס0ס
 נסעכ 5(1 סו5רך 650 "ודוק6 לכחמ5ס ומוחר 0ריסו6

 ל1 6"6 חפי5חו גמר 0קודס 0יודע וק 6מחס055כחמי5
 חועגכ" וחסי5חו 6סור וד6י 5כן ג~ן 06 6נל~ח6סק
 6כ6 גככי ממ5ק מד65 65 16 6גוס נין מלוקו6ין

 חועגכ חפ5חו סוי 5גקגיו כגי5רך ד6מרו ס6דמק0יגן
 5דיק 0פחי כרי ע"0 וט' חפ4ם חס5חו 6מרו6מ"כ
 50ריך כיון 65 16 6גוס 06 גין מ5וק ד6ין מ55וגרור
 גסעכ כ0מספעף כ"0 61"כ 5כחמע 6סור 0מחמעג0עכ
 לעו5ס. יחס55 650 6ף 5סחמע 6סור גוד6י0מחמי5
 גמ"ג 0כחג ממכ 5דגריו ר6י' כח"כ 0סגי6 מםנם

 6יסכ6 אע"ד ממי5וח 56ף גק0ח 65מר פיסי'
 וטי גח0ו' רמ"6 כחג 05וגו חכ 0ס 0כחגמסחגר6
 0מחמי5 ג0עכ 5עסעף סו5רך 650ודוק6

 5נחס~
 ו6ע"פ

 0כחג סרי וכו' 5עססף עערך חס5חו 0גחון0יודע
 ודוק6 י05ון כו5רך 650 ודוק6 ("5 רמ"6 כ05וןג"כ
 געו5ח וכ"כ סכי 1653 סגי ע6 סכי דדוק6 מ0מעדיעגד
 כ0יודע דוק6 כייגו כקי5ו מ"ר ולעגין סי נסי' ח"5חמיד

 וד6י 5מ"ר 5ריך מתמ5כ 06 536 לכך עערך50גסוף
 ע"ג 6גוס 65 16 6גוס גין מ5וק ו6ין חועגסחפ5חו
 געיסס כסעח ד5סחמי5 6מד סס ססוסקיס כ5 *סרי
 חועגס. חס5חו5ד"ס
 6י0 דסו6 כיק נג"ד סנר6 י0 וגץד גסק"כובו"ש

 05סוך נקר3ו מ55 ו5נו דוי ער0 על ו0וכגמרדי
 650 נגס0ו 5גמןוד יוכ5 651 גס0ו על ס0י"ח 5סגי0ימ

 יס6 650 גכדי סספוסרח יסחוס ג6סור ח,ס5סחס55
 נכ6 וגס ע"כ 5סחס55 0יוכ5 גכדי (מק 65מממק5מ
 דס"ג דגר6ס מעככד"ג דגרי 5סנין (כיחי 65נעגייחי
 655 ו5פע"ד ממגי וד6י ס0סארח 0כאזימת מע5חולרוס
 לסחפ55 ס6סור ס0וע 5פע"ד כסיסחוס אס" סי6סהה5
 לכדי6 כחנו לעע סכנ6חי סוסקיס וס6ר סרמא6סכרי



צחהלכא ח"ב חתשובהזמרומשנה
 5גך סופ7 06 6נ5 ממסמע נפעס סו7% מ%הק6
 15 תועי5 פם 6"כ וסכ6 תחצגס ותס5תו 6סורון6י

 סושנכ חמש5תו 5כך 5ריך עת מנכ5 כיון כמפופרהסחיכמץ

 ויעימי' זא5 סרי"ף 4חעס כשג דכתאס 5יימנ%ש5י
 דמי 65 5סע"ד מ"מ 5כתמלס כצתר ע5כצ 5עסצדדכ5יכו5
 כי6 סרום6יס דעת ם5סי מכתנ פם גס וק"נ דידן4ידק
 5מ55 6ש" מתירין דכסגאג ר6יות וסכי6 אמההסכגת
 דכר וכי סדר"ג ממי י165 46 דנריס 06 %י תפםמנת
 ג6מרס 4 גס כסס מימוח 65 כסס דומי ר6י' 5ועךזם

 5נצתר 6ך 5שע"ד 46 ודכריס דומין ס"ג ססקו6סי'
 ם65 מם כזכ 6מרה כוהס להקו 5כסדר"נ ססיתס 65 06סן

 5סע"ד 6מגס יודיעגי. 06 6ס6 תודס 6סיר 61"כידעתי
 תועכס מתס5תו יכין ימר 6ים סו6 ם6ס סגגס כ6ן6ין

 פם 4ו יממע 65 ו6ס קוגו ר5ון גנד דנר יעמסוס6יך
 כאס כ55 ממ"6 5דכריו ר6י' מסני6 מכ נס 4געמס
 ם6יפ נמעם 5סתס55 מיתמי5 עכ"ש ויאמר מכי0אס

 מנמעת רק סתסלס כ%6ע ממעסעף 6ע"םמעסעף
 עגין נכ5 יט5 65 זם נס ד6ס ומממע יפסיקסעפס
 סכרי ו6דכ3ס כעניותי כך מממהצות ר6הםי 65מותר
 דכ6מ5ע כתכ ונס כמיתמי5 5הסר 5ריך מעכ"סכתכ

 ועכ"ם כדיק 6"6 וד6י חכ מי5רך נמעם יססיקסתס5ס
 ע5יו דמו5ק מ5יגו "6 סרמ"6 תמוכת סס סמ"6דכרי
 תועכס תס5תו סוי 6פמר 65 ד6ס 5סדי6 מפורםוסתס
 וכג"5. כ6וגםו6סי'
 כ"כ כרגות סר6"ם מדכרי 65יסור ר6י' 4סע"דערף

 ע5 מותתין ומיס כתס% עומד סי' ת"רע"כ
 ז"5 סר6"ם וכתכ ומול סמיס מיכ5ו עד ממתיןנרכיו
 וגו' כנדיו ע5 נס5ו ד6פי' ז"5 מ5ס נר יוסף סר'ססק
 דמד6וריית6 סיתר 5סטסימ כדי עאמ כסס ים ד6סי'וגר6ס
 ורנק 5קמן כד6מריגן נ5כד סעסיד כגנד 656 6סור6יגו
 ו6וקמיס נזרו 65 נתס5ס עומד סו6 מככר וכיון דנזורכו6

 מככר וכיון נ5סוגו דייק ז"5 דסר6"ם וגר6ס6ד6וריית6,
 ד6יגו ד6ף לספמיענו ונ6 נזרו 65 כתס% עומדסו6
 כך 15 כם6ירע דוק6 סכי 6סי' מדרנק 6656סור

 6סור וד6י 5סתמע 6נ5 חפ5תו 5נמור מותרכתסלתו
 עמד מככר מממע עומד סי' דנמ' 5ימג6 דייקוככי

 יותר ממממיר גר6ס 5כ6ורס סר6"ם מדכריו6דרנס
 כמיודע 5סתמע 6סור ם4ב5ס מם"5 נ"כ ז"5מרמ"6
 ודו"ק. כ"ג מוכרמ ו6יגו %מור יוכ5םל6

 6סור 5ד"ס מותתין סכמיס נמעס דעכ"פאיברא
 ועיין סמיס מיכ5ו עד 5ספסיק ו5ריך5סתס55

 וכסן סמיס מיכלו עד ממתין ננמ' ם6פרו וכמו מסר"י
 ססכ6 כיק 5ניר6 סית6 גפ5 ומעתס 5עי5מכתנתי
 5סתס55 ס6סור מודיס כ"ע ונס6 מותתין סמיס5עו5ס
 656 סקי4 65 ודעימי' סרמ"6 ד6ף סעסעוףכמעת
 כמעת מם6"ג זעס מיעכור עד ימתין מירניםמנסעס
 יססוק 65 ד5עו5ס כיון כג"ד 61"כ 6סור 5ד"ססקעומ
 מכסדר"נ ו6ף מנוסו סקילומ נמעת 5סתס4 יק5 מיסקילומ

 % נם4סמו וק סייפ %ססיק פמיי הצמ"6נפנ

 מן פו"ליוסצי
 4פ"  רה%י םיכהזן פפההם פנבפ' כיי

 ינהזי רלי ל" סגי ל4נריפנר
 לספ"ר.

  רפספפיויההא
  נשי6ה יש יפי' יננ"ו  סוש

 5% % מטו6י וק סקאעוף נ5מת ם565ססמע
 טצוי כשע 6שאס סתשלס 65מל עו ק% פ%%ת6פק
 כרמ"6 ממסיר דסע"קר גר6ס 5זס וססנר6 לסתס4ו6סור
 עו %סצ לסממיו יוכ5 65 מטו6י 6ף 5סתמי5ז"5
 מינ6 6ף נסהםר סכתמי5 מכיק ממוס כ% כתסלס6מר
 מקוס מכ5 סטסעוף מירנים סחפלס נ6ש%ע כך6מר
 וימעל סמיס מיכ4 עד מ5סתס4 יפסיק מירניםסןו

 די5מ6 מייסיק ול6 סו6 סרנסס דכר כיקויתס55
 כסוסקיס וערי6 סמק65 וכ5 נוסי' סקי4מ כסעתיתסל5
 ד5מו סכ6 מם6"ג נרכיו ע5 מסס סמיר ממוס לקכי6
 מידע סמיס קי4מ ירנים 65 5עו5ס 6"ג סו6 סרנ5סנר

 61"ג 5דאס לסתס55 6סור וד6י סקעומ דכמעת5סססיק
 כההבביס רנר נננרי רוק4 כיינו  רכהזיר  ז"5 5רמ"66סי'
 ומצזיליסו4

  רכפיס  כיון נו"ר פם4"כ  %פסין יוכל
  ריסור  מיריס כ"פ כלל סרבססו נלי  לסצלסמקלסיס
 כנלפפ"ר ע(למ ספלסו  רנסוך רנרור כיי לסספלללעולס
נרור.
 סנם4ל ספ"ו  ססו' ס"4 %רדנ"ו  סדסי  נסורםורצ

 דס מסס חנ סעמוריס מ"י  %ס סים  ירס4נוי
 וכ6"ד וכתכ וט' סרומס יימס מסס ית6 דסו6נכ
 651 וכו' מותתין ומיס כתס5ם עומד סי' 6מרית6ההג6

 ממקוס סמיס מיכ5ו עד ממתין דמסרם 5מ6ןמינעי6
 מ5סיוה סמיס מיכלו עד דמסרם למ6ן 6פי' 656מגס5ו
 כו4  ינוס  וס מ"י דנע5 סכתכתי ו6ע"פ וכי'מותתין
 סרומכ סל רנר  לופר ניוו סרסוס ספפס ל4ופטור

 ער  עווסס  נו סים רנר נכל יסור  כו4 סרי"4לי
 ס"ו  סרנריס סרי פרונס אע יפכור ויפי' כרוססיכ4
 סרי יתמי5" ם65 כ"ם סוסק מכו5ס 63מת סתמי065

 15 ד6סור ס"ס 656 סעור דוק6 ד165 5סדי6מכתנ
 מסתמי5 מסיכי 5דכריו וססחייע תוענם ותפ5תו5סתפ55
 ס"ו ננ"ר רס"כ  ו"ל מדכריו גסחייע סג") 61"כסוסק
 ם65 כ"ם פוסק סתמי5  06 ב"כ  נרירן נלוי ויסיסו4
 תקמס ם65 ליימנ מכתנ מס ע"ו סי' מנ"6 ועייןיתמיל
 וסי' פ"מ ס" 4"ר ופיין  ו"ל  6רמ"6 סרדכ"זמדכרי
  לס"ם  ססלופין 4יכ4 %י 4צין 4ה"ס סכסנ פמפ'

 קלרסי. כי רוען  לרנריו ר6י' סנ"ל ררנ"1ופרנרי
 ס4סי' ללפוו אם וכסנסי ו"ל סררנ"ו  סס כסנעור

  סרומ ולנפל סכתם לפי סנקנ פי  לכאזוס 4פסרסי'
 יסור  וב סרי ושסער 5גקכיו 5ריך סגפם סכ5כיון

 ד6ין גסי סרכצם כדי ע5מו ע5 5עמוד יכו5 ו6סי'%ספלל
  1"ל ודכריו ע"כ יתס5ל 65 %תמ5ס מ"מ תועכסתסלתו
 %  סססוסרס רכאזיפס לעיל סכסנסי להם  נרוהמר6י'
 סולם לנפל סקנכ רו4כ ייני  סלכך  וסייס  כ*סמסני
 ם5 י0ורין סכן לומר יסמכו 1ל6  ספונס פ"י 4ליזס



הלכא ח"ב חתשבחזמררמשנהש
 סגקוהשכ דגר פכל 6הש סמנפלק כען  ר*ם64סנם
 ע"פ.חם"
 4מו פל לפצוד יכול  ר6פי* ז"ל סרוג"ז סגמגהשדז

 לרנשז סהמסי כנר  חפ4 4 4מם4 פרסםפר
 יונם וי  ס"ג הר" מול( ושל הכדי"ף לסיל3פ"ם"י
 כ4הרונים רסשז נהןכ  וכן י"ל סר4"ם וכאס כנ"לנחמס
 ורו")ן1של

 סגמיס סל מעומץס נ4שם פרר מ4יכסי1צבחדושמי
 ו0)ס 4י סעוגס ס' יד כפי מפסקיוגכננם

 סכמגמי מס גג5 לכערימו ר5ימי 65 6)עס גכמוגיס6חי
 "6 מסחי יוס גכל לס5כס ס)וגע דגר רק 6ממגסעס

 6וסגו מכירו ס6י)י 6ף ידידו נ,ם ו0))י0חתסתסמי
 וקוגי, 5יו5רי ו6ו)י, גומי גכ5 סמגקס מו5ס6כנמ
 עד ו64דיר0 מורס 4גדי5 וחכס וס)ומיו, ימיוסי6ריך
 סלימס ומגקס מודומ ג6לף מקדיס ו6גי )פלי גרגי6מ
 גדו5 סגד"יס געיגי סו6 קטן סדגר 6ף כי סערימוע5
 וג65מי נריך, 6)י "למוד סי6 ומורס כמו)י לפמועסו6

 651 6נוס וס65 דגרי לקג5מ ר") גמס5מ כפי6סרוס

 גי.יגוסי
 שטים לרזשי המצפה חבריא טו דלש זעיראכ"ד

 בצהרים. טלבד פעטים יוםבכל
 טחשעטיע מגולי )קלהו( הקטןמנשוח

 סייבסיי
 עושה בהד"ת חו"ב המשוה"ג הרב לנבודשוכט"ס

 דחברה רב שליט"א קליין סנשה ר' הרב הרסים גןשרה

 יצ"ו. בברוקלין ה4שרי" נוסח"לישודי
 מכמגו 5יוי ג6 כמניס נ6ממחמ גחפסיאחרשכת"ה

 יעקנ נמלקמ סכמגמי מכ ע5נססנחו
 ססופרמ למוך נממידומ מנעפין סמימיו גמי קס"מס"
 לקרומ 5סימר וכמנמי )מומ 6מר סרוס6יס %סעסו
 מסו' מדנרי ע5י, וססיג - סוניס געעמיס ומפלכק"ס
 ססממי) סיכי דדוק6 סמסוי גסוף סכ' 5"מ סי'רמ"6
 ססו6 גסעס 6ג5 לסמ6פק יוכ5 ס65 סיווע 6ףגסימר
 ידוק6 וז"ג גסס סרמ"6 לסון ומני6 6סור,סוממ
 סקודס סיודע רק 5סמספ ססממע גסעס 5זו סתרךס65
 וד6י לכך )נרך 06 6ג5 ל0מ6פק 15 6י"6 מפ5מוגמב
 מד65 65 16 6)וס נין מעוק ו6ין מועגס, ומס5מו6סור
 לגקניו כצ5רך ד6מרו 60 דמקסין 606 גסכיממלק
 עכ"5 מפ8 מס5מו 6מר ו6מ"ג מועגס מס5מוסוי

 נועסין דמימיו ג)י"ד ממע6 6"כ - גסססרמ"6
 % ו6סור מועגס מס5מו סוי סססק ג5י ספםגכל

 קראס. ו5קרהשלכחס5ל
 ע5 0פנין 5סגק 6"ע סעמיק 65 גממגמ"סובאמת

 ס6נן מ"י סמממח ג6יס רמ"6 דס56מ -גוחו
- 65ו)כע רגליס נה ממיד מ)עועטפעף  סס וסמעיין 

 מאט נששם 28י סנ4 מק  ד8"עי 8הקחצ
 6ף סרנצ"6 ומתיר טשף, ס*ם צציס יפ וגסמד"ו
 פנסו, לסגנתיו יוגל ול6 יעפטף כחפלס ס48עסיודע
 צק 5ענור % דמועג 0ר6"ס כמג ספחכ ד5עגין6סץנ
 דקיל נה"ר ל)עין 6גל כפמס, לגצין דוק6 זכחפלס,
 כדם"4 ע"ז ומסיש - 5גממי05, 6ף מצחר ממפמ0יהשר

 רק 4:תפ4 ססחמיל נספם לד סו5ון סאור49
 06 6נל לסמ6פק % 6י"6 מפ5מו גמב סקודססיודע
 סמגו6ר וכדין - מוענכ השפלנש 6גצר וד6י לכך)נוך
 מדגמיג 16 וט' לקר6מ ככק מסוס 6' כ"ג גרנומגגמ'
 6כצר מסלס  זנק יטגור ז0 סמס)י ו6ף ום' רג5יךסמור
 מפ4 צע עי"ז כסיעגור 6ף ד6סור ספמס 4ציןגסץ

 - פ' נץ' כפמ"ג  ונ44ן -  סס*מז *  ריםניי
 65 4וך ס6ים  3סמם  ו4ספ4 4תמז רקץל  כיוןוכ"1
- )5רך ססו6 גסמםיממיל  ג6יס דמיירי ג)י"ד 6ג5 
 מעפעפיס וסס )ועפין, סמי"ר גסעס כל5 מבגיסס6י)ו
 ג4מו סס סרמ"6 סגמג כמו די)ו וד6י סססר4 סוסג5י
 )ק יפער ימס55 65 ו6י גכך סו6 סרגי5 מי 6מ)סח"ל

 נקי גוף ג65 4מפ5ל % מץחר טד6י 5שלססמפ5ס
 5מפל0 16 מד6וריימ6 5מיוג ודמי דרג)ן 6יסור 6מיד45
 סו5רך ד6מביק 605 ול"ד וכו' דוניס מ4סססי6
 גדיקכ 15 מועע ס6ין גכ6ן 6ג5 סמחס55 גסמם)קגיו ולסמי ג4מו 5גדוק % יס ד0חס יחפ5ל 6ל5)קגיו
 ו6ין גסס רמ"6 עג"5 רג)ן גי' גזרו 651 6)וסגוד6י
 סו4רך ס65 "ודוק6 סרת"6 סמסייס 5תס סהירכיו
 דנ)ידון וכ6מור, כ)"5 וכו'" 5סמפ4 ססמחי) גסע?14

 וד6י סמי"ר )ועסין ס6ין גסגנס ל0ממיל דיכו5כרמ"6
 ס)6מב ום' רג5ך סמור 16 וגו' 4קר6ח ד0כק סדיןיס

 ספסנ( ג5י גממידומ מעסין דמי"ר ג)י"ד 6גלגגמ',
 6יסור 6מי ד65 סגזכר, סרמ"6 כלסק סדין 0רגסס,וג5י
 דרגיס, מנו0 מפ05 16 מד6וריימ6 5מיוג ודמידרג)ן
 דגג6ן כיון ימס55 56 5)קגיו סונרך ד6מרי)ן ל5160"ד
 וגס נקר6מ דככק סדין סייך 651 גדיק0, ל1 מועע6ין

 וגיק סוממין רג5יו דמי סמסס יס רק וגף, רג5ך,דסמור
 ססצ)וד )גד דדוק6 סר6"ס, וכסגרמ דרג)ן, רקדזס
 סס, גרמ"6 כמגו6ר סדין ממע6 . 6"ג מס"ח,6סור
 16 מד6וריימ6 5מיוג ודומס דרנ)ן 6יסור 6חיד65
 פ, ס" גסמ"ג ל0די' וגמגו6ר - ו8מור -מפלס

 דמועג 6מבי)ן 1מם"ג מגה"ר, עסי דממיר ספמס,5עגין
 ומסייס 5מפלס, מס5ומין דיס גיון מפ5ס עקסיענור
 ספמס ג5י % ס6י"6 מ"י % גיס 6גל ח"גספרמ"ג
 דגר וענץי דרגק 6מי דל6 קר"ס ו4הומ 5ממס5לנעמר
 סרמ"6, גדעמ כמ"כ ולדפת - ג)י"ד ו0ג") -מורכ
 6חי ו6יך דרגנן וק קוממק גתיס שנ"ס סאיקס0
 סמץר 16 סכון ומסוס - לד6וריימ6 ודמידרג)ו

 ודואק - לסמור 16 לסגין 5עשמ % דתס סייך, ל6ג"כ רגי
 לי דתסייע רגס גגר6 ס):ני6 לכת"כ, ל"ומימי,
 ס0נחן ותס ג( -  טהשי. ופסע  זי, גסי' ל0ועי5סמ5מד



צםהלכה ח"ב התשבותמרומשנה
 גמ"י טמדגר סע"ו חסוי מ"6 סרדג"ז דגריכח"כ

 ע5 לט"ם סג' ע' - מי סףע מ" גמג"6 סמוג6סטמוריס
 כאש גין למ5ק טנצ"6 גוהח וז"ג טכי ע"מ, סוסי'מג"6
 משס מקגס 6 6ין כעגעת גסי סו6 ד6סדרדג"ז
 ע"ס. דרגגן סרמ"6 מסוי ודין מו6וריימ6,דסמס
 סי' סמוס'( לסון נס לכן סר6"ם מ)סון ר6יימו נבשנ(

 6סי6 וגר6ס תוי סוחמין ומיט גמס)סעומו
 גנד רק 6סורין  6ין רפט"ש  כיון  4מטפימ  כויטופמ
 כח"כ וגגס - גזרו 65 נחפלס סימו סכגר וכו'סעמוד
 עומו סכגר מסוס דהז6 טר6יעם, דדייק נדו5 יסודע"(

 גרי6 ג6דס סחס ס6 - כל) סנגחי ל6 -גחסלחו
 מסוס ודוק6 יחפל) )6 לגקגיו גג5רך דדיגועסקיגן
 נחפלס )מ(ור רגגן 6טרימוסו 65 גחס)חו עמדסכגר
 מר וד"ס דמויס נגר6 ד"כ 6' כ"נ פרס"י ע"ס-
 ע"ס. -סנר
 כחג ס', ג6וח סג"5 גחסוגחי סכחגחי מט עלד(

 מפי י165 6)1 דנריס 06 6גי חמס וז"גכח"ס
 סימוח 1)6 גסס דומי ר6י', 5ריך זם דגר וכיסדר"ג
 ודגריס דומין, סכג"פ ספק ו6פי5ו ג6מרס, פ נסגסס
 )כח"ס ססיחס )6 06 - סן )מוחר 6ך )סע"ד6פ
 מודס 6סיר 61"כ ידעתי, ס)6 גזם 6חרח טהס6תט
 כמ"ס. עכ"ל - יודיעגי06
 גדנרי )עיין סג6י מעט ל%מו פקמ סי'כמ"כ84כ!

 - ולססיג 5כמונ סג6י כרגס מרוימ סייסס,
 ד6סור גימ6 06 6ף - מ5לו גרור סס ספמיט65

 דקרוג כיון מ"מ עסי"ד, סססופרמ 5כסיר ו6י"55סמפ))
 )סמוס סגיכלמו מס ויעסס גגפסו, יעמוד ד65פד6י

 5ס6 ודמ" סכ"ג, יסי' "( לסמסלג גכדיכספוסרמ
 5ריך דעפי"ד 6ף ממון עסקי ע) נג6 סכ"מדסוסי'
 גפסו ע) מעמיד 6דס ד6ין כיון מ"מ סממק,5סגימ
 ע"ס. - ממ))ין 5כן ויסרג, ממוגומ5ס5יל

 מברכו לב וקרוב מקום מרחוק ירידו בזהוהנני
 במכתבו. הנרמזות הערותיו ששרי גם מממ לקבלחששמח - לב בשמחת תוה"ק ללמוד שיזכה הבצרהבברבת

 בר"-ש יעקבפררבי
 תשט"ז. מונים לם"ט י"גציריך

 ס"גסימן
 תשט"ז בעומר ב"ר תהיו קרושים לסדר עשעקב"ה

 נ"י. ברוקלין,פה
 שבת יתן ו~ש נעלמיס המפנח רמים בל שלרם
 המפורסם הגשון הרב כבוד של שרוכים תדים ומבורךשלום
 וכו' הרים ועוסר סיני ולתהלה לשם מפצריםשמו
 תחכמוני בשבת יושב שליטשש בר"-ש מוחרם"יכש"ת
 יצ-ש. שוהיצשריע במצץ2ה ושגפיה בציריך הרבטת כסשעל

 מסממחי 6ודיע כחינחי סחימחשחרשכהדר"ג
 מ"ח 56געוחיו מעסט גק3)חססממחי

 ג6מרו ס65 דכרי ע)י סססינ ומס גסס. סתעננמיומ6וד
 ס6ססר גנצקדס לססיג סכגוד גסגיל ג6מי עמסלסץק

 6גי ו6ומר געסר ג6מרו סלסע"ד מס דגרי 6מו5ם5דיק
 דגרי ע)י עיוגו עין וסס גטירדוח סרוד כח"ס סי'פלי
 5סר גדגר סעיחי ס)6 מת6 ס" גסמ נצץסי6יחשר
 סג6חי ססרי כחגו סידי מס ר6יחי 65 וס6יך גידיסיי
 דרגגן 6יסור 6חי ד)6 סכחג טרמ"6 דגרי גחשגחיסס
 דגרי סיוס סג6חי מיד וע"( ד6ורייח6 ל6ינצרודמי

 סר6סת מן גחייגסס ל6 6סיפ סדיו ועדייןכרמ"6
 גיגסו סחר6י מי)י דסני טרנסמי סל6 6ססר 6יןא"כ
 גידי דוד6י ס6מח 6מגס סויג6 מרניס 1)6 מ)י 65וכמס
 קוסימ קסס )6 ד)פע"ד סכמגמי מס כמגמי ו6ס"כסוס

 לידידי מסוגס גזס כמגמי כגר סדין וגעיקרטדר"נ
 ס)יט"6 סעגקין מוסרי"6 וסמפורסס סמוגסקסרס"ג
 וז"5 וסמנ"6 סרמ"6 גמסוי סי' געיקר )דגריוטסכיס
 סגסיי מנצו סוממיס רג)יס סמי מי גדין כ"נ ופ)ס5סס
 וערגיס טוניס דנריס 6מגס וסמנ"6 רמ"6 גדגריע"מ

 וכוי גכומיס דגריס מסמיע סו6 , ססמן סל וגדיןגפלפו5ו
 רנ5יס מי גכפ זס 6י 6מריס מטעמיס ק5מ ססקפקרק
 וגעזס"י דוק6 ס6מט פי' דרך כסיו65ין געיגן דמ"רמקרי
 ופעמס גדס לדס דמי ד)6 מס ג6ריכומ גזס 15ססגמי
 געזס"י סר6סוגיס מדגרי כסדר"נ מפגומ 5ססיר6גי6
 סמ5י.וזס

 יקסס כרמ"6 גועת כמ"ס ו)ועח חל כמ"סהקשה
 6מי ו6יך מדרנגן רק סוממין נמיס סוכ"סט65

 מיגעי )6 סדין דגעיקר וסגר6ס ד6וריימ6, ודמידרגגן
 ס6י דס"5 סיטמו ~פי ז") טרמ"6 פי' 5סי רק5"

 רגיגו 5ן 6ימ ססרי סו6 כ"ע ל16 וד6י 6מגססגר6
 סי6 דרגגן גמי ססמס סטרי סכי ס"ל ד)6 (")סרדג"ז
 ("ל סרדג"ז וכמנ סוממין ומיס וסמפ)5 5גקגיו סג5רךוכן
 ופטור סו6 6גוס ": מו)י דגע) סכמנמי ד6עס"יוז"ל
 סרי 6)6 סגקדוסס דגר פמר גידו סטרסומ מסעס65
 סרומ סיכ)כ עד קדוסס גו סיס דגר גכל 6סורסו6
 סממי5 06 ק"ו סדגריס ססרי מרוגס (מן יענורו6סי'
 ("5 סר6"ס ו("ל יממי) ס)6 כ"ס סוסק מטלסג6ממ

 סיגמור עד מ)ספימ גע5מו 5ענצד יכי ס6יגו פ סנרימי
 ימס5) 1)6 ומפ6: ק"ס (מן סיעגור מוסג ומפ)סק"ס
 6גוס מפ)ס (מן עגר ו6ס גקי ~וף נלי סימס))וא
 סמיס מגמס סממסל5 סמרימ סמפ5ל 1)6 כסכמ ודיגוכו6
 סג6מר מסוס ימפפ 6) 5גקגיו ~ין סי' ומגי6ווע'
 מלך כ6סר רגלך סמור וכמינ יסר6) 56קיך לקר6מסכן
 סס6 גר מגיג6 ר' ו6ימימ6 6סי ר' ו6מר 56קיס5גימ
 סמפל5 ו6ס 6לקיס לסגי עומד סעתס גסעם גקניךסמור
 סיי 06 ס6פי' פמוד זס תחגחי וכו' מועגסמס)מו
 5ריך סעס סכ5 כיון סטם לסי סנקג פי לסחוס6פסר
 5עשד יט5 ו6סי' 5סחפ55 6סור ס"ז ומ5סערלגקגיו
 5כחמ)ס מ"מ חועגס חס)חו ד6ין גסי סרסכ כדי ע5נףעל
 כח"כ קוסיח קסס לפוהם טרדג"ז ולדעת וכו' יחס)לל6



הלכות ח"נ התשבותטחרמשנהש
 וכן וונק נ6יסי וק כייה 65 סר6שם סוף ג5לסוף
 מתי 6יך 61"כ מוונגן רק סס סמנימ הו6יוח 46ג5

 ססרי מיירי כדיעכד ו1מי והרונ"( ומורייתמ ומנט5דרכגן
 ממוס ומפי' רמי' נמי )ומכמן תקגכ 5סס סמיןכחנ
 נס"ו נ"מ סמכתונ תכ 5קמן ועיין רמי' מייחינרי6

 מחי 5מ סמי ס"5 5מ וסרונ"( מע"ג גח"כ(נקומיח
 מגוס מ(י 5מ וננרמ כיון וס"5 ומורייחמ ומנט5ירנגן
 מסמע ו5מיטתו 5עמוח 4 סי' ומה מכנמס נחקגחסו6

 5מ נויענו ומסי5ו סכי ס"5 ("5 סלמ"ם וגסדמסרם
 מית ועכ"ם ("5 ונריו רמ"מ סמפרם כמו וו5מיחס55

 כעין מ5יגו ונממח ע5יו 5ח5וח בלונ"( רניגו גוו5 מי5ן*
 נתגור פת סכוניק נמי ע"מ ו' וף סנת נחום' זוסנרמ
 5יוי סינמ קווס 5רדותו 4 כחירו מי 5מסיכסססוך
 סימ נעי6 ממי ומ"ת נחוס' סס וכקמו סקי5ס6יסור
 גמסור מס 5גו יסמע ס5מ ססיטמ 5רדותס כתירו מסזו
 כיון סקילכ ממיינ 5מ כתירו 65 ומס רינא6 וחי'6

 כפסמיס וכן 4 מוסרין סמגו מכ ע"י מ5רווחםמנימ
 העמיוו ומחמ5 ס(מכ ער5 סס ע"מ 5"נ וף כמסכנם"ם
 ורכגן הומי5 כרח ממיינ 65 מ5ממ כרת נמקוסדנריכס
 סומ מגוס סכ"ג ומ"כ פסמ 5מיעכו 5י' דמסריסומ

 קסס כי' ומורככ ומורייתמ סינט5 מף ונריכסנכעמוח
 דרנגן מתי דמיך ("נ ורמ"מ פסיטוחמ ממי5כמורס
 וממלק תפי5ין 5עגין ס' סי' פמ"נ ועיין ו6ורייח6ומנט5

 5מ ודמי הרדכ"( וכרי 5פי 61"כ וי"5. 6ינור ימיונין
 כת"ס סכקסס מכ ממגס טעממ כמי ס"5 ו5מקמס

 הימ. ע5ומכ קוסי' 5כמורכ וומי כרמ"ממונרי
 כולמ ("5 סרמ"מ ותסונת ס"5 כת"ה יסגסובלפע"ד

 ממו ונר וסיפמ וריסמ הימ מי5תממומ
 סרמ"מ קתגי מי5י ותרי עמוי כן 5מ מגכי ממגסמונר
 סימתי ומפרם ריסמ סיפמ ו5מו סיפמ ריסמ ו5מוז"5

 ומפרסס הפמס כעגין ("ל סרמ"ם ונרי כני6דהרמ"6

 (ה רמי ולמ ויגמ מסתגס פירוסי וככגי פירוסינתרי

 כחסוי ("ל הרמ"ם סכתכ דמכ 5סרם י5מ ומתמ5ס זסכרמי
 סמיגו גו סכרי מי פ' סי' סטור וכתכו 6' סי' דיכ55
 ומוכתכ תפ5ס (מן סיענור מוטכ כפמכ נ5מ 5סחמפקיכו5
 מוייק סיתפלל מסור כתכ ולמ מוטנ לסון סרמ"םרניגו
 סיענור סמוטנ רק קממר 5מ וכרמ"ם ("5 סרמ"מרניגו
 מפגי יתפל5 5מ לכחמלס והייגו נוכר מיסור סיםו5מ
 ככך סרניל מי וממי)מ סתיס 5סחפ55 5ונר חקגסמים
 הרמ"ם ממר 5מ לעו5ס סתפ5כ מן יפטור יחפ55 65ומי
 ומי ו5מ ומורייחמ ומנטל ורנגן מיסור 6חי ד65ז"5
 ננויקכ חקגה 5י' 6ית דסחס חהפ55 מ5 5גקכיו5גנרך
 מתי ולמ י"5 מגוס ססומ כיון ויון נגיוק ס"כומ"כ
 ממר כעגין ומ"מ כיון ומורייחמ ומכט5 ורנגן6יסור
 ("5. כרמ"ם נוכרי סרמסון פי' וש סוחתיןד5גמ5ס
 1("5 כסגי פיי ("5 כרמ"ם נונרי ("5 כרמ"6 סייעךך

 דמוטכ ספמה 5עגין כרמ"ם דכתכ דמע"ג י"5ועד
 וכוי ספמס 5עגין ווקמ כייגו וכוי תפ5כ (מן 5ענור15

 לפי רר"ל 1"ל  כוולסו נוור ונומכ יב קי5 8"ר5%
 ("5 כרמ"ם סכסב רמס לופר לן יס ולסולמ ב"מבפי'

 ומפי5ו מיכמ גמי מיסורמ ומפי4 כייגו 5עכור 15דנץטכ
 נמקוס מף תפ5כ (מן ויעכ?ר 5סתפ55 מסור גמינויעכו

 יתפ6 5מ גקי נוף 15 ומין כיון מ"מ תקגס 4סמין
 מוטנ 5כתמ5כ ווק כמ' נסי' מתמ5ס סויוק סיסוןחכ

 ו5יחמ סיתס6 מוטנ תקגכ 15 ממין נמקוס מנ5סיענור
  ייסור רק וכוי ו%ף סוי ימי  %יסורי  ך%3מה סזה5סי'
 סומ, מ(י 5מ ננרמ סו"ם 8"8 כסמכ  מיסורור3בן
 5עי5 ססכמתי וכמו ("5 סרמ"ם נדכרי סרוכ"( כסי'וכומ

 נונרי כסגי כ(כ כפי' ו5פי ממו נקגכ עו5יסוחרווייכו
 מיסור מחי ו5מ מטעממ ("5 סרמ"6 נו סדר ("5בו6"ם
 גמי הסמכ מיסור סהרי ומורייחמ 5מיונ וומיורנגן
 5פי לעו5ס וק"ם תפ5ס וומס ומס"כ הומ ורנגןרק
 סמין כמקוס מפי' ומ"כ ("5 סרמ"ם נונרי כסגיפיי
 ("5 5סרמ"מ מפיי יתס55 ומ5 יענור גמי חם5ומין4

 מס"ס ממגס ("5, הרדכ"( וכתסוי מ(י  ל% דגנרמכיון
 ממור ספמס סוין כיון כ"כ 5סקפיו מין רנ5יס מי5עגין
 ממוח ו' מרמיק לכתעטם כקם סהרי מ"ר מויןיותר

 סמ"6 סיווע ומע"פ 5הרמיק סכ5ריכו מ5יגו 5מ מ"רונני
 5כתמ5ס ומוחר סרי סו6 מגוס מס ע5מו ע5 לכעמיו15

 5מ"ר ספמס נין ("5 סרמ"מ וממלק מום מלוקוסמי

 מחי ד5מ סגרמ סוכ כמן מין הסגי ו5פי' לפי 5ריךהי'
 מפיי למסור 5גו הי' ומילמ 5דמורייתמ ומכט5ורכגן
 מ5וק 5סמ5ימ 5ריך סי' ו5כן ככספמה מגוס הוממס

 הסגי 5טעס ס"5 ומי כן ועכ5"5 5כמפימ מ"ר כיןמום
 יכמ ומפי' וקיל טעממ )י' 5מכ מ"כ ורנגן מתי ולמגמי
 סימ דרנגן כע5מה הפמס דהרי יחפ55 גמי כ(הממור
ודוייק.
 כסעה 15 כו5רך ס5מ וווקמ סייס סנ' כפי' יהךלפי

סהתמי5
 לכתפ~

 חפ5תו נמר סקווס סיווע רק
 ותפ5תו מסור וומי לכך ג5רך מס מנל ~תמפק 15מ"מ

 ממלק מולמ 5מ מו מגוס נין מלוק מין ונ(החוענה

 כוי 5גקכיו כג5רך וממרו המ ומקסיגן מסמנהכי
 ("5 וטוגתו חפלכ תפ5תו ממר ומח"כ תוענהחפלתו

 יסי  רלי מסוס כטעס סוכ לגו מין (ס ס5פירוםוכיון
 רס חלוי ככיסר ועיקר לי%ורייחי ומבטל ררבבןייסור
  לנממוך %"% כספנ( רסנ"ו נמ"ל  ולכן סיל רפ"רי%ילוק
 יבל  5כסמיל בסעס לוו  יולרך סלי  כמקוס רוסירק
 מספמה קי5 מיגו מ( סכתמי5 כסעס 16 כ5ריךמס

 ססגי פיי 5פי 5מ מו מגוס נין מלוק ומין תוענכוחפ5תו
 6פי' מסור (ס פי' 5פי כדידן ככ"ג ומ"כ וכג"5ווקמ

 ומף כעזה"י הרמ"מ כדכרי כרור (ס כי ודו"קנדיעכד

 ו5מ ("5 כרמ"מ כדכרי ממרוגיס מי(ס כן הכיגו 5מכי
 5סתנור. 5י הגימו מקוס ("5 ונריו 5עומקגמחו
  סמג"י  רכרי 5פרם גומכ מעתסוהנה

 ס"ל וס%יך ו"ל
 6י כרמסון כפי' מי קיי"5 מגן  כמיךוממיל%

  כמג"י  וז"5 ססגיכפי'
 כרמ"% כהב בי בם"ק  סס



קהלכות ח"ב התשעבותטדומשנה

 0ן חמיד סמטפעף מ"י 4 סיט 0צ 5שמ סי'גחסוי

 5החיר ים לעו5ס לסחפל5 יוכל 65 61"כ ל6וגסורנליס
 יסיו סעליוגיס ו0כגריס 6נרו ס3ינ ננר 54מסוח
 רגליס מי סטפח ונמעח ויחפל5 לנסכ"ג ויכגסגקייס
 נסעס לטפטף סו5רך סל6 שודוק6 יחס5ל ו6מ"כיססוק
 עסבך חפ5חו סגחוך סיודמ ו6מ"י 5סחפ5ל"סמחמ%
 ועמ"ם פ, ומכסי' כטעמו מס6ריך מ"ט וכו'4ציעף
 מכ"נ סו6"ם נטס א"ו סשמ עשוסי'

 כרמ"6 כדכרי כ' כסי' םפסק ז"ל שמנ"6 מוגףחהנראה
 6יכער 6חי דל6 טממ6 נלל סזניר ל6 ססויז"ל

 סו5וך ם65 ודוק6 מדסני6 ונס ד6ורייח6 ומגטליונגן
 נם8ם 5זס סו5וך 06 06צס 5סחפלל סמחמיל גסמם5ש

 דס6י ססגי כשיי דס"5 מסמע 5סחפל5 4 6סורטמתמע
 ונ0צ סג' פי' 5סי רק סיז 65 ל6 16 דסו5וךטעפ6
 ו6מריגן כיון ג"מ 6ין סר6סון דלסי' 5מעמנחגחי

 דסמנ"6 ל~ע"ג וכג"5 ד6ורייח6 ומגם5 דרגגן 6חי65
 שי' חסס למם 5שע "נ6ורס 5מיקר ססגי סי'חסם
 סר6סת סי' דילמ6 לריחפלל םל6 ולסממיר למינךססגי
 לינ6 ו6יסור6 סימגור מוטג ורק כר6"ם גדגרימיקר

 דסס ר"5 ס' כס' וע" סמנ"6 מסייס ד5זסוג5סמ"ד
 לממוד יכ" ס6יגו ל1 סגרי למי כסר6"ם סלכס6יססק6

 ומסס וחפלס ק"ם זמן סימגור דמוטג מ5ססימ מ5מומל
 ססי' 6חס 0צ"ל מדיין ו6את ז") סרמ"6 ר6ייחסי6
 5יין ומ"ז ססגי 16 סר6מת סר6"ם גדגרי סמיקרסו6

 לסלכס כרדכ"ז רכרי ססגי6 סיי ס"ס ע"ו סי'ומיימ"ם
 ססרוכ"ז דכיון וטוגחו טמוריס מולי 4 סים מיגדין
 סגרמ"6 ססגי כסי' סר6"ם גרכרי גפמיטוח מסרסז"ל
 דנס6 ז"ל סנרמ"6 0ג' כסי' גקטיגן סכי וד6י61"כ

 ומל סגי נסי' 0ידי דחרווייסו וכיון מודיחרווייסו
 ומיקר סג' כסי' גקטיגן סכי מולק 0רדג"ז סר6מוןס"
 5"מ מדיין זס לסי 6מגס סמ כסי' סמג"6 ססקו5כן
 דלרעה כית 61"כ ז"ל כסרד3"ז סמנ"6 דססקדכיון

 סגרור רק נסיחר סחמיל 6סי' 6סור לסצלססרדג"ז
 61"כ סחפלס ל6מר מד %מו מ5 לעכ3 יוכל םל6ל1

 סי' ר6סי' ז"5 ר.ררג"ז סכחג וכמו סכי גימ6סכ"ג
 לגק3יו 5ריך סעה מכל כיון 6סור גמי סגקנ 5סחוסיכול

 ד6ין לגקגיו מג5וך סו6 דכ"ם סכי הכ"ג 6"כומ5טמר
 ז"ל. סרמ"6 סכחנ וכמו מזס גדול ג5רךלך
 סכחג ר"מ סי' ז"ל לסר36"ו דמיס נחמיס מ65חיוכן

 כול0, 6ח פמר0 כוי ססס 06 גו"כ 1("לסס
 מכאתגר6 ססס כד65 סמיקל כרגרי ססק ס0נ6ון1ל"6
 ו6יגו לגקגיו ו5ריך סמחסלל קיי"ל דס6 כמממירכדנרי
 גחוך סהסחין ו(ה חומנה חפלחו סרס0 מד לעמוריטל
 6סי' סו6 רמוי6 וכגגר6 לעמוד יכ" ל6 סריחפלחו
 סהסחין דמי ל0די6 סכחג הרי סססחין קודס ס0חסללמכ
 לי' סוי מ5מו מל לע0צר יכול םל6 כיון חסלחוחוך
 כסכיל וסוי סרסס מד לממוד יכול ס6יגו לגקגיו ג5רךדין
 %קמא לכ6ורס 6סמר ד0י' 6יגר6 דמויי, נגר6זס

 נ4 ססחמיל דסיכי ז"5 סרמ"6 סנרח 6מיקרמנ6ן
 מ5ני מל 5נתצוד יכול ם6יגו ל1 גרור 6פילו סחיר5ורך
 לטנפד יטל ס6יגו כיק נכס"נ 6וסר ז"ל סר6נ"רמסרי
 וכגגר6 סו6 לממוד יכול ל6 סרי נחפלס מימחיןדמ6מר
 ז"ל סר36"ר למיטח קורס ססחפלל מס 6סי' סו6רמוי'
 גזס סר6נ"ד כדמח קיי"5 65 6כן יסרי 6יגו זסכרס

 כחכ 6מ6י ו5פ"( וק"5. ז"ל סנ6ת כדעת חפ5סוחפלחו
 מיין סמנש 5יין ומ"ז לכחמיס 6סי' ממוחרסרמ"6
 סוי דמ"ר סייגו י"6 נס"ק ס"ז( )5"ל כס"ו ססמוד
 6פ" מססמס קי5 דסוי ור"ל מוחחין כססס כס"נדרגגן
 כססו6 "כן סרמ"6 וכמי4ק דרגגן גמידסוי

 65 ו6י מוחר לכאת6פק יוכל םל6 15 סכרור 6ףכסיחר מתמיי
 נ%סמ"ד. מגין גכל 6סור גסיחר לסחמי5 יכ"ם6יגו
 טסקטכ מ5ומס חמיס 5ייסג %סמ"ד םנחגחיובמה

 וסגימס ז"ל סר6סוגיס דגרי סתירח ז"לס6"ר
 דניטכ סל6"ם דעה ססגי6 6מר ס' כסי' 1("לכחימס
 ו5רמ'6 לסטור דם"5 מ,ם מממע וחפלס ק"םסימגור
 זמן ימגור למס ד6ל"כ חם4מין ל1 ים לק"םדגס
 ק"ם לקרוח ל1 מאר יס6 רניל ם6יגו מי 6פ"ק"ם
 דעוח סחי כחנ ג"מ סס"י 5מי5 ום"מ דסג"י 5"מ61"כ
 סטור גדנרי כחג וכן סכרימ 1ל6 חםלומין % ים ק"ם6י

 ס"3 ק"מ סי' לקנק וססק ססחס הלגום ע5 חקסיוגיוחר
 סוחריס סגכ6ן רגריו יס6 6"כ חםלומין 05 6יןדק"ם
 ק"ם מרין סטור גלמון סזכיר ל6 רמ"6 גחסויוג6מח
 ססמיטו גטתה ו6ולי סחפלס זמן סיעגור מוטנ6ל6
 ד6ין וס"ל ק"ם זמן ימגור ל6 דג6מח מפירמחימטמס
 דין מקור ר' נלל גוסי' סר6"ם נחמוי וק חם5ומין5כ
 "כ6ורכ 51"גג חפלס זנק מימגור מוטנ 6ל6 כחג ל6זס
 וסנ"י סטור 0ג"ל ססוסקיס כל מל מ5ומ0 קומי6זו

 חחוייסו. סססקו 6מרוגיס ס6ר וגסוסלגום

 3לסון סזכיר ל6 רמ"6 דגחסו' ז"ל 60"ר סכחנממה
 6ל6 כחג ל6 סר6"ס גחמף ונן ק"ם0טור

 0ר6"ם גחמוי סכרי ז"ל דנריו ל0נין זכיחי ל6חפלס
 עגר ו6ס וכו' חפלס זמן סימגור מוטנ 1("ל מסכחנ
 ערניח סחסלל "6 כסוכמ ודיגו סו6 6גוס חפ%זמן
 כסמח גקי גגוף מ5מו לסעמיד מיוכל ל1 יר6ס ו6סוכוי
 0ו6 ר6גוס ויגרך חפילין יגימ וק"ם 6סגס ניןק"ם
 רמויח סו6 סלומי' ד6מר דרנ ממוגד6 סו6ומריף
 ד6ס חפ% עס ק"ם ז"ל סר6"ם מכלל לסרי6 כרימ"כ
 חסילין יגימ נק"ם גקי גגוף מ5מו לסממיר סיוכל ל1יר6ס
 סיענור מוטנ ק"ם ד6סי' ומסמע חפילין יגימ ל6 ל6ו6י
 61"כ סגזכרח גחסוגס ממם זו למון ז"ל סרמ"6 סני6וכן
 ק"ם, סזכירו ל6 וסרמ"6 דסר6"ם ז"5 ס6"ר כחגס6יך
 651 ק6י 6חסילין דוק6 זם וליימנ לדמוק רים 6מח0ן

 ומחסילין סכי מסממ ל6 סלסון פסטוח 6מגס6ק"ם
 גפמ"נ ומיין ד6ורייח6 ומגטל ררנגן 6חי דל6 יקססגוסי'

 51"מ. גחסילין ג"הדגסחפק



מלכות ח"ב התשובותמחרמשנהמש
 ו6ז טמגי נפי' טרמ"6 נונרי מפ" עם לפיש~בוש

 לסחפלל למזור תנ~ר. פ וים משס טעעס6ק
 6סור גמי חקגט פ ו6ין טיכי 6פי'ונ6מת

 6פ"ס 6 ד6ק וטיכי לו ים חקנט פ דים טינירק לסחפ~
 6חי 6י מייסינן ע6 נחקנחו ממנימיגן ע6 יתפלל65

 6י רק וטמלוק בלדנ"ז וכדעח ד6ורייח6 ומנטלדרנגן
 נסעם לזט גגרך יט6 םל6 עכ"י נטיחר לטחמיל6"ל

 סימחין ז"ל טפר"מ כדעח עכ"פ ונטפמט נמ"רממחמיל
 מקומס על י3ו6ו טעוסקיס כל ממיל6 טרומ מיעכורעד

 סקסט ז"ל דטו6 כיון ז"ל ט6"ר חפגוח מטס וסרונמפס
 ומ3טל דר3גן 6חי דל6 ומטעס סר6סק פי' לפי)טס

 חסלומין לט ד6ין מק"ם לי' קסס מעיר ולכןד6ורייח6
 ד6"6 טיכי לחםלומין מייסיגן ל6 מפי' מס 4ימם6"כ
 ו63מת לפע"ד, 3רור וזס סג"ל הפוסנ(יס ס"ל דטכיוע"כ

 ס6יגו ל1 סנרי 0ה פ' סי' מס מכח3 ז"ל נלנום מוכמטכי
 וחפלט ק"ם סינמור עד מלטפימ עגמו על לעמודיגול
 ק"ם זגק ענר ו6ס וחפ4 ק"ם זמן מיענורמוטנ
 סמריח החפלל 1ל6 כסכמ 3חפלכ ודינו טו6 6נוסוחפלט

ממחפ~
 נח63ר כ3ר זמנכ סע3ר ק"ם ודין סחיס מנמט

 ד3ק"ם ז"ל סל3ום מהרנים טרי וט' נ"מ סי'למעלה
 טי6מ~קט

 מתפ~
 3סחיטס כחנ ו6פ"ס חםלומין לה ו6ין

 1ל6 סיענורדעוט3
 יחפ~

 חלוי זט ד6ין דס"ל וע"כ
 ססקסט ז"ל 6"ר 36על ג"ע וקגח וכג"ל כללנחםלומין
 סר3ינו מכך וטחעלס ד3ריו לסחור ק"מ מסי' ז"ל5לנום
 6מר פיי ספ" וע"ם כחנו ו6פ"ב נזט טרניםטל3ום

 וי"נ טר6"םנדנרי
 וכח3 פי וע3סי' סמנ"6 דנרי 3סי' סרד סל3וסיוכ!"ש

 מוט3 לסק מדכח3 לדינו ר6י' ט3י6 דמסספיי
 סו6 טל"ם סכח3 טעמ6 ס6י דלפע"ד לדטת טר6חיכנר

 כ~קר6י מג"6 וד3רי ז"ל טרמ"6 םל ט6י פירוםלפי
 םל6 ו6ף 3סשם"י ס3י6רחי וכמו הסני טעס כפיניגסו
 סכח3חי. כמו לפע"ד מ"מ וסממה"ם סל"ם כןט3ינו
 מי 6מרון 16 ר6סון פוסק 3סוס מגיגו םל6ונפרט
 יפסיק דעכ"פ כח3ו וכ"ע הטפטוף 3סעח לטחפללסטחיר
 ל1 סים מי כח3 וכ6"ר טרמ"6 כח3 וכן סטפטוףנסעח

 חמיד ומטפטף עגמו לעכ3 יכול ס6ין 3"מ 36ןמולי
 ו6מ"כ יפסיק מיס כטפח וגסעח ונחפלה נק"םמוחר
 ספוסקיס כל כחנו וכן רמ"6 מחסו' וסו6 וקור6מוזר
 ~טפסיק ל1 ד6"6 סיכי לכחו3 מינייהו מד 6סחמיטול6
 ועוד ז") מהרד3"ז מגינו ולכיפוך חמיד ססוחחיןכגון

 נקטיגן. הכי לפע"דוד6י
 וסל3ום והמנ"6 הרמ"6 ד3רי לייסנ סזכינו כיקו0!ערצה

 דרד3"ז 6לי63 כולהו ז"ל וסר6"ם ו3"יוסטור
 דמ"ס ח"ל כהדר"נ סטטח לייסנ נס 6נו6 מעחכז"ל
 נני"ד 36ל חוענכ וחפלחו 6סור וד6י נגרך 6ס6נל
 הפסק 3לי מטפטפיס וסס כלל מרניס ס6ינו 63יןמיירי
 6יסור 6חי דל6 3עגמו סרמ"6 סס סכחנ כמו דינווד6י
 לכח"כ לי' ופסיט6 6ף ד6ורייח6 מיונ ודמידינק

 קיי"ל ל6 ד6גן כיון סכחנחי וכמו 6יגו זט לפע"דכך
 0תירט זו ו6ין טדר"נ מ"ס נס ט3' כחי' רקטכי
 סטחמיל נסעה לזו סוגרן םל6 ודוק6 סרמ"6 ססייסלמס

 3סעם לטחמיל דיכול טרמ"6 דננידון וכ6מורלסחפלל
 3גי"ד 36ל וט' וטכין טוין יס וו6י טמ"ר נוטפין'ס6ין
 טדין טרנסס ו3לי ספסק נלי 3חמידוח נוטפיןדמ"ר
 זט נס ע"ד ולפי ד~רייח6 ומ3טל דרנגן 6חידל6
 סו6 נגרך 3כלל דסו"ס לדידן 6פיי ד6סור דוד6י6ינו
 סרמ"6 כח3 וסכין מיס חמיד סוחח ססרי מזסונרע
 נין מלוק ו6ין וסייס וט' ט~רך לםל6 ודוק6נהדי6
 נעגין לו ם6"6 כדידן מיירי ע"כ ו6נוס ל6 616גוס
 6"6 ו6נוס מלוק ד6ין ד6סור לסדי6 כח3 ו6פ"ס6מר
 דיכול מיירי הרמ"6 ד3נידון כ"נ ולפירוס 3ע"6לפרס
 ד6ינו סיכי 6מנס נוטפין סמיס ס6ין 3סעהלסחמיל
 ו6ין סלסון יפרגס ס6יך 6"כ מ"מ מוחר לסחמיליכול
 סיס6 6נוס סייך טיכי 61"כ ל6 16 6נוס 3יןמלוק
 ו6פ"ט כדידן מיירי ד6נוס 5"ל 6ע"כ פירוסו לפי6סור
 לפע"ד. 3רור וזס נעאמ"י וכמ"ס6סור
 ספמה )ענין פ, סי' כפמ"נ מד3רי ר6י' כח"טוכ!"ש

 מעי ל1 3יס 36ל ספמ"ג ומסייס טפידממור
 דל6 ק"ס ולקרוח לסחפלל מוחר ספמס 3לי ל1ם6"6

 3רורס 1)6 סס 3פמ"ג עייגחי חורט ד3ר ועקר דר3גן6חי
 6דרנס כהדר"נ ד3רי ל1ל6 6מינ6 ו6נ6 סמעחח6 ט6יכ"כ
 ל1 3יס 36ל סס וז"ל טנ") מד3ריו לד3רי ר6י'טו"6

 הרמ"6 חסו3ח 3סס 61"ר עפר"מ הפמס 3לי ם6"6מולי
 ועקר דר3נן 6חי ד)6 ק"ס ולקרוח לסחפלל מוחרג"מ
 וסרומ ספמס סיכלס עד דממחין כח3 וספר"מ וע"סד"ח
 מולי יס ו6ס נקי נוף גריכין חפילין חסנה וכו'וע"ס
 דומי6 מ"ע לעו)ס ועקר דרגגן 6חי דל6 י"לספמס
 3ין למלק ו6פסר ד' 3מ"6 חקפ"ס כ3סימן סירדכלי
 ע"כ. לגי3ורימיד
 ס3י6 דמחמלס הנגה קוסי הס ספמ"ג דנריוך;נדן

 ומ3טל דר3נן 6חי ד)5ז דס"ל וספר"מ כ6"רדעח
 נג"ע וסנימ לי' מספק6 חפילין לענין ול3סוףד6ורייח6

 6חי וט6יך ד6חי וי"ל ומ3ט) דר3גן 6חי דל6די"ל
 3ריר6 ל6 דינ6 דכ6י 6ע"כ לד6ורייח6 לי' ומנטלדר3ק
 לסח6פק 6") 06 סכח3 סר6"ס מחסו' ו63מחליי
 דמנטל מסמע ינימ ל6 ל6 ו6י ינימ לק"ס 6ס3סנין
 מולק 3לי ספמ"נ 3ד3רי מפורס מ65גו )6 עכ"פליי

 ספמט סיכלס עד סימחין ספר"מ דעח מ3י66דרנס
 סחיר ל6 ססרי סכח3חי כמו לסדי6 מסמע וד6יומזס
 להמחין גריך דעכ"פ לד3רינו ר6י' 61"כ סימחין זס3לי
 לטחפל5 6סור ממס ספמס ו3סעח וסרומ סהפחט 6מרעד
 טפרמ"ג לט מייחי 6סכי דסרי סכי 3ל16 6"66פיי
 6"ר כפמס 3ל6 ם6"6 מ~י ל1 סיס מי סט3י65מר
 נסעת יחפלל סל6 עכ"פ 6פ"כ מגריך והפ"ממחיר

 לדעת הר6יחי כ3ר 6"ר מדנרי סהני6 מס נססספמכ
 ?כי ס"ל ל6 ספוסקיס וסנדולי סס ג"ע ה6"רדדעת



קאהלכות ח"ב חתשובותטררמשנה

 לדגריט נרורס ר6" סס ס6"ר מונוי וק מן נר6מגס
 ומסמע חפלס גדין 5"ע גס 1("ל סס כחג ססרימ"מ
 לגטלס גכך כסרגיל דדוק6 סג"ל רמ"6 חסוימונרי
 6( ימיס 0לסס 16 נסגיס ממגו סיפסהן כסיודע6גל

 לטולס דוק6 דל16 ו6פסר וכוי (מגס סיענורמומנ
 גדגס ע"י לססליס לחפלס ד6פסר כיון גמי 6יוכוי

 ע"כ. ג"ע געיגן לעולס דוק6 לכן דגר סוס גסכמממום

 מ"מ סרמ"6 גפי' ס6"ר כד3רי גמי גימ6 6ידדץנה
 לגעלס מחפלס די3סל סיכי דוק6 ("ל דעחוסרי

 סיפסיק כסיודע 6מגס דרגגן 6חי 1ל6 לכחפ% יכול6(
 סכ"ג 61"כ ימפלל 1ל6 (מגס סיענור מוטנ 6(ממגו
 16 סגיס ל6מר סיפסיק 3רור סיודע כיק דידןגגידת
 %חפלל 6סור וד6י סג"ל סגחומ כדרך סגועומסלסס
 דרגגן 6מי דל6 מסוס סר6סון כפי' גימ6 6י 6פי'לד"ה
ומגסל

 ד6ורייחי
 לעולס דל16 לסחפלל 6סור סכ6 מ"מ

 יומר 1ל6 ק6מר דוק6 ימיס נ' 16 ד3י לומר ו6יןסו6
 דג' ווד6י פסום ו(ה הו6 לעולס ל16 סו"ס ג"מדמ6י
 לי' וחיחי סו6 לעולס ל16 ד' 6פי' 16 ס3ועוח נ'16

 סל6 ו6ף מרנגיח6 ומסכמג6 מספ6 לי' דדלילכסדר"נ
 מידי וד6י מ"מ 3עיגן לע1לס דדוק6 ה6"רכמלים
 הר6יחי כי ו3פרם לסקל 3רכומ וספק י65גו ל6ספיק6
 גר6ס ונס ככי ס"ל ל6 ("ל ה6מרוגיס רו3 דדעחלדנמע
 ו("ג. סכמגחי וכמו כמסחפק גר6ס גע5מודהפ"מ

 כח"ס ונגס סי' הר6"ס מלסון ו6יימו ח"ל נס"ו1נ2"ש
 סכ3ר דדוק6 סר6"ם דייק וכוי נדול יסודע"(

 גרי6 63דס המס כ6 כלל כגיגומי ל6 3מפלמועומד
 6ני1 6מח עכ"ל ימפלל ל6 לגקגיו דגי5רך דדיגועסקיגן
 הס סנס וסרד3"( 6רמ"6 06 כי מלוגוחיו עלי ל6כי

 ("ל סרמ"6 סכחג וכמו סג"ל מגמ' לד3ריסס ר6י'ה3י16
 מ6י כסדר"נ ולסיסמ וכוי לכך ג5רך 06 36ל לסדי6סס
 ("ל 6רדג"( קסס וכן מיירי ג3רי6 סחס (ו הי6ר6י'
 סכ"ג 61"כ הן 6ממיומ סר6יומ הדין ד6עיקר6ע"כ
לדידי.

 מדי יותר הארכתי שכבד למילין קנצי אתןומעתה
 ואני בכתב האהבה נקשרה ומאז השודה מקלקלתואהבה
 אהבת אוהבו ידידו בו אדבר פה אל פה לקיומהמצפה
 נפלי. בד בביאת התודה קדן להדמת המצפהעולם

 הקטןמנשח

 ם"רםימן
 לפ4ק תשס"ז בו, תקד תפיד ואש לסדד טצש"קב4ה

 נא. בדוקליןפה
 המ8ודסם בתי' כבד לי' דזיו עחנו נאון הרבניםדב
 אליו פונים שהכל תל ע"ה ולתהלה לשם תבל קצויבכל

 ה"ה ההלל את עליו טמרין אין וכר הרים ועוקדסיני

 מוה~ר הרהשג ידידי טיון ידיד ועניו חסידכקש-ת
 ווליטש4 חע2קין א.י.

 5י יס קסגס 6ממ ס6לס כל6וי ונרכס סלוס חחאחרי
 65 06 6לך 6גס ו6מרחי %6י סי6וגדולס

 לכ5 לססיג סטוג מזנו 6ח וידעג6 סליט"6 כסדר"נ6ל
 סכל5 לטוגח סר3ומ טרדוחיו ידעחי כי ו6ף 6ליוספוגיס
 לי ולססיג עיוגו עין לסוס כגסדר"נ 6ח 6גקסמ"מ
 63יס גס6לחי 6סר כלממ (ס סי' כך סהי' ומעססדגר
 * ס6"6 ג6ופן ל"ע ססחן כלי על גתומ * פעסו6מד

 ודרן ג3סגו פחמ 15 עסו רק 6דס כל כדרךלכסמין
 6מד מ5ד 6רוכס נספופרח ססמן מכיס הגוס י165סס

 וסמיס (כוכימ לכלי ממו3רמ כסגי ומ5ד ל3טןממו3רח
 סו6 מס וסס%6 כלל סירניס מ3לי 3חמידוח כןגוספין
 ל6 6( געגיי ו6גי סגקדוסס ד3ר לעגין סימיסנ6ומן
 וסרדג"( סרמ"6 3מסוגח מפורסח ור6ייחי לסמירור5ימי
 הרס"נ חסו3ח כגיר ל6 (מן (ס ר6ימי 6מגסומנ"6
 סכחנ זס געגין קס"מ סי' מ5יריך סליס"6 גרייס י.נכ

 להועע מלמד גחסוי ר6יחי ~6מי נס גככ"נלסחיר
 ולכן 3ידי הו6 מסממ 6ולי ו6מרחי להחיר3פסיטוח
 יעסו. וכן ילמדו וממגו לספוס סגידו למי לפגומ6מרמי
 נסחסי"ח סססנחי מס נק5רס מסו3ה פס 56רףדהנה

 ומ6וד ר6יוחיו ועל לפע"ד דנריו על סג"ללסרנ
 ולססיגגי גדגרי לעיין פג6י י~6 כהדר"נ 606סממ
 תודס 6סיר 6ס6 מהג"ל העחקס טוד לי ס6ין ולפידגר

 כרמס. חסו3מו עס לי יסיגס 06לככדר"נ
 הקנה בן נחוניא ד' בתפלת כפי את אפדושובצאתי

 ד' לעבדי עבד כ"ד דברי. ויתקבלו אכלם ולא אבוששלא

 התודה קרו להדמת ומצפה דבדיהם את בצמאהשותה
 דידי. במהדה נפלי בדבביאת

 )קליין( הקטן ט2שה הצעידאני
 ישיבת דוחני ומנהל דחלנ"ה דב כעת טוטעטיעמגולי

 הפליטהשארית

 ם"הםימן
 התשם"ז. צו לה'שד
 28ושה מהר4ר ידא"מ הנעלה הבטן הדב ידידיכ'
 ולכהנ"ע. לכ"ג סוב כל ובדכת שלו' שליט*אקליק

 מגסף וססתן ססחן גסלפומיח סגעסס סגחומבנענין
 5לומיח למוך הסלפומימ מדופגי ספופרמדרך

 06 למת ס%ומיח סמריקין געח רק 6ו6ה ספוחמיןסחומס
 גדין כ"ג ופלפל ו%תפ% תפילין ולהגימ ל3רך ל1מומר
 סרמ"6 נדגרי ע"מ סגסימן ממגו סוחחין רנליס סמימי

ומנ"6.
 50 וגדין נפלפולו, וערניס סוגיס דגריס 6מגסוץנה

 זס כ5 6גל גכומיס ד3ריס מסמיע סו6סס"ע
 דיגיס גי יס רגליס מי 3דק כי דידן לגדון עגין6יגו



הלכות ח"ב התשובותמיומשנהש8
 יו65יס, מקוס מ4הס מ4ק 6ין ונש סומק, מ0וס6(
 מקוס, נ6וחו לסחפ55 6כצר כהמס גודף ר0 רימו6ס
 05נין מ4ק יס ורק 5צ צגי א וממיש כסויו4י4
 סו6 ס0מוד סכגגד מיס מסחין סל דין כ( ד"6.סומקס
 עכ"פ, ו6סור דרכגן סו6 ס0מוד כגגד וס65 חורסמדין
 מסי ית6יס כססמיס סמחגס, כדרך רק סו6 שם דין6נ5

 6מר ממנצס יו65יס כמסמיס 6נ5 חמיד כדרכסס6מס
 4קגיס, סג5רך כזס 0ייך ו6ין ססחגס דין 5זס6ין
 סמיומדיס סס6כריס סטככע דרך 0"פ סו6 ג"כ זססדין
 זס ו6ין מרגי0 ס6דס 6ין וכ6ן ס4רך מרגי0יסלהם
 6ין גרגס, רומ ו6ק סחוס ככ5י ו6ס רג5יס מיככ55
 מגוסס. סו6 סכ5י כ6ס וכ"ס 6יסורכ6ן

 נטר ש ס6ין רופן י6% מוין מכגמ' 5צדונמע
 כיק 6מריס, דיגיס וסרכס נ0כח גמו5ו6יגו

 דרך סיו65 סדס גדוח, 5גצין וכן ס5ידס דרך זו60ין
 כססו6 ורק ס6סס, 6ח מטמ6 ו6יגו טמ6 6יגודוסן
 6וחו דרך ו6פי5ו טמ6 מקומו מקור סוכריס יםכמקור
 דיגיס. כזס י0 נ0פוסרח י6% 6סמקוס
 0מ6כ%יס מי 05גין ו0וד חם6מיסשל סמג"מ כחנוךמב~ך

 6ף סדס גידי דרך 16 סכטן גקכ דרך6וחו
 כ6ן ו6ין יו"כ 05גין פטור 6פ"ס סכ0 סו6ס0י"כ
 סמנטפיס רג5יס סמי 05גין גר6ס וכן וסג6ס כסמ"זדין
 ס5ו6ס לדמוח כמ כסס 60ין כג"6 ויס כ5י5חוך
 מוריס ו6גו ספופרח דרך ג"כ ס5ו6ס ומ%י6יסמסגוף
 סן. רג5יס מי 1651 סי6 5ו6ס 165 כס"ג סכ5וכ6יס

 בזה ודי מקורים מציץ שיני הפנשי חסרווומשום
 ושמח. בשר בחג ומברט מוקירו ידידו שכמותולחבם

 חקוקין ז"ל שליוךר ב-ר שליהויוטף

 ט"וסימן

 יצו"4נ נשי ברוקלין פה תשט"ז טהרות לסדר ה'ב"ה
 שתים ממשלת והנהצל חעח ההע הגדול הנשרשל
 וצדיק טצן סופו חצד העולם מסוף הולך שמותוי"ש
 טוחרי"ש כקששת חרה"ג יז=די ה-ה וצף רעניוחסיד

 שליט"שחענקין

 נזם סגגי 0ו5ס ו6סנח רנס נ6סנס4עקד,שכושיך"נ
 מע5י 5ססיר כסדר"ג 56 סגיוחנ5ומוח

 יקפיד 561 רג5יס. מי כדין סרמס כחסוכחוח5וגוחיו
 6גי ו5למוד סי6 חורס כי 5דיק ס6י כסטרימי0לי
 סמסרון וכוד6י ססגחי מי0וט מגיר 60גי ו6ף5ריך
 מ"מ סקדוסיס דכריו 5סכין זכיחי ס65 מכ ממגירק
 מע5י לכסיר 5י סגר6כ מכ סכחכ 0ל מלסס4ח 6סגעל6

 6ידיעוחי וסוצך סקדוסיס כדכריו ק%ר וכסדר"גסח5וגוח
 יגך% מסוס מז0ר כעש רק ו6שפל כי 6ין 0כסצג"כמס

 סקדוסיס דכריו 5סכין רק מ5י5ס נ6חי 5מלה( 651חורס
 כדרך יגמגי ודי כיוסר ג6מרו 5פע"ד 6סר דכריו5ייסכ
 סמ5י. וזסכ6מת

 5ר6ות ססממחי מ0ממחי 6ודיע כחינחיובפתיחת
 ח0וי דכרי כפי' 5דיג6 גסדראג כסגיס6סר

 651פוקי נעש"י סכתנחי כמו כ0חן ל0גין ומנ"6סרמ"6
 5י י0 ומ0חס ר~ו06וגס נח0ונחי ססג6חי סרנגיספיי
 65מור כחכ קדסו דכרי ונסיוס 0ליו לסשן גד"6י*
 רג5יס מי כדין כי דיק 5גידון רומס 6יגו כ"ז 6נ5וז"5
 מיס מ0חין 50 דין כ( סרמון מסוס 6( דיגיס ניי0
 סו6 כ0מוד כגגד וס65 חורס מדין סו6 0מודכגגד

 ס0חגס כררך רק סו6 כ"ז 6נ5 0כ"פ ו6סורמדרכגן
 כססמיס 6נ5 חמיד כדרכס ס6מס מפי יו65יסכססמיס
 0ייך ו6ין ס0חגס דין לשם 6ין 6מר ממקוסי6%יס
 סטנ0 נדרך וק סו6 ג"כ זס סדין 5גקניו ספרךכזס

 6ין וכ6ן סערך מרגי0יס 5אם סמיומדיססס6נריס
 וכו'. רג5יס מי ככ55 זס ו6ין מרגיסס6דס

 סג5רך דין כזס סייך ד6ין כסדר"ג סכחכ נמסןקבה
 6מגס סו6 דסכין סקדו0יס 5דכריו 6ודס5גקכיו

 מיס 6סוחחין דסוס מידי 5סחפ55 ד6סור ג5פ0"ד6פ"ס
 651 4קכיו סג5רך סייך 65 גמי דסחס חמיד כרכיו50

 מורס וסכין ס4רך 6ס סמיומדיס ס6כריסמרגי0יס
 ממט מטפטף סיי כמו5י "ם סמכמ ז"5 סרמ"5606ח
 וכמו 5זס סנורך מרגיס סי' "6 65וגסו רג5יס מיחמיד

 סמיס מגטפין סיו ס5ורך מממח ד165 ס05וןסמסמ0
 מממחרק

 סמו~
 0סני6 ממס גס ממגו מטפטף סי'

 כ5 דד5מ6 5דקדק יס מיסו ח"5 0ס נח0ונס נסמוך0ס
 ככס"ג 6נ5 5סחפ55 כחמי5 סככר כדי0כד מייריזס

 לכחמלס 5סחפ5ל 6סור דלמ6 רג5יס מי דמטפטףדיוד0
 סחס ד6מריגן 6ס6 דסוס מידי לנס"כ לסגגס 6פי'16

 ד65 5"0 ו6מריגן חו0כס חפ5חו ומחפלל 5גקכיוסג5רך
 לסססוח 4 6פ0ר 6ס 6נ5 עמו 50 לסססוחיוכל
 כמו יחפל5 65 5כחמ5ס ומיכו חפ5ס חפ5חו עמו50

 עמו 5ס0מיד יוכ5 דל6 דיוד0 וכ"0 כר6"0סכחכ
 די כ55 סר6"0 כח0וי מסמ0 וכן לכחמלס יחפ55ד6ל
 ככ55 סוי 65 דסכ6 סרי וכוי כ6"מ פ' סי' סטורוכחכ
 נריכס כ55 גכר6 ס6י מרגי0 651 מ5י 651 5גקכיוסתרך
 65 סוף דסוף 5גקכיו 5ג5רך 5דמוחו ר%ס ורק5גקכיו
 ס5נע5ס כיק סו6 כך וסכ"ג 50מו 0ל 5ס0מידיוכ5

 ז"5 סרמ"6 סחיר 65 ו6פ"ס ספסק נ5י סמיססוחחין
 0סמיס כיק סכ"ג 6"כ כסיחר סיחמי5 60פסר סיכירק

 נדין סוס מ"מ 5גכהיו סתרך נכ4 סוס י65 חמידסוחחין
 6סור סקי4מ כ00ח דעכ*ס כרכיו 50 0וחחיןדסמיס
 5סחמיל ל1 61"6 ספכצן כ5י חמיד ד0וחחין וכיון5סתס4
 5גקכיו מסתרך וגר0 חהצכס דחפ5חו גר6ס 6"כנסיחר
 60"6 סכ6 מם6"כ פוסקיס כמס לד0ח 6% דעכ*סהסתפלל

 ק6י. חחמיל ככ5 לסצ5ס כסיחר לכחמ15%



הבהלכות ח"ב חתשובהזמדרמשנה

 עכמילין נמס' סי6 משורמה שמנם י5כ6יס%יברא
 וכו' לפק מן סיו65יס 5פיס חו5דחם מ"כפץ

 5דעחו ום65 5דעחו קעגיס נין גדו5יס נין לג*סכמ
 ממקין כ6דס מן סי6%יס עש6 מס4 נפא סומנ*םתי'
 מדעמו ם65 סי165 נע 6דס ם5 5דעמו סי165 ניןסס
 ם65 ד6ף גל6ס ועכ"ח סגש5 מגמירין חויש0 ועייןע*כ
 וכ5 מקרי רג5יס מי ני$אחו כ55 סרגים 5651לעחו
 5סס. רג5יס כמדין

 דרך יו65יס כמיס ס6ין דכית 5מדם י%רכ:ושרר"נ
 רג5יס מי דין 5י' סוי 65 דוק8 ס6מספי

 ומו5י6יס מסגוף ס6%ס 5דמוח כמ נו ס6ין נמיוכן
 615ס סוי 65 ג"כ וכס"ג כםסוסרמ דרך ג"כס5ו6ס
 דוק6 דנעיגן כם"ס מקומומ מכמס 5דנריווסנאזייע
 חסונחי כמני נעח כי נמלומיס 5י ססדי 5עו5סכדרכו

 דוד6י 5ני ע5 גמקכ4 651 156 דנריס נידי סיוסל6סוגס
 וממממ ו$5ו6ס רג5יס 5מי כגי נין גדו% ג"מים

 מעמס 6מגס נוס 5ס6ריך 16 ר$ימי 65 סדנרססיטומ

 סכמנ ע5 6ע5ם 5מ5ק 15 גר6ס 65 סכסדר"גסר6יחי
 יר6ס ו6ס סג"5 ר6יומ 5דמומ נממסנמי 16 ססי'מס

 סס נט5יס 165 ו6ס יקנ5ס נסס ממם 6יוססדרשג
 סרמס. דעמו גגדומנוט5יס

 ס6ין דוסן ית6 מדין מסגמ' 5וס דוגמ6 כמ"כ ז"ל6י(
 6מריס דיגיס וסלגס נסכמ גמו5 ו6ין נכורזס

 סיו45 סדס גדומ 5עגין וכן ס5ידס דרך וס ס6יןכיון
 ורק ס6סס 6מ מטמ6 ו6יגו טמ6 6יגו דוסןדרך

 6ומו דרך ו6סי5ו טמ6 מקומו מקור י"ס נמקורכססו6
 ו5סע"ד עכ"5 דיגיס 3זס ים נמסוסרמ יו65 06מקוס
 דוסן סיו65 נמס דמי ד65 גר6ס סקדוסיס דנריו6%5
 5יוס מטמ6 ו6יגו ס6סס 6מ מטמ6 ו6יגו טמ66יגו
 מ' דף גדכ נגמי סס ס6מרו וכמו סקר6 מטעססו6
 כי 6סס קר6 6מר דרנגן מ"ט סטים נר מגי "ר'ע"6
 ורשם מהרעמ ססי6 כמקוס סמ5ד עד צר וי5דסחזריע
 65 ו6ס" דוסן יו65 5רנומ ח5ד מ6סר ו%יףפ5יג
 קר6 165 6י גמי ד5רנגן כמנו סס וסמוס' דסר6תל

 סרי ר"ם כדדרים דוסן יו65 5רנומ ממ5ד ילסיגןסוי

 מטמ6ס 5ידס דכ5 סו"6 מזליע דכי דרם8 165 ד6י*
 5מעט קר6 5ן סים כיון וק דס נ65 ו6סי'וכר"ם
 ס5וגמ6 זו חס6 ו5דכח"כ מעמ8כ 6יגו 5כן דופןיו65
 ו5ו6ס רג5יס נמי %י6חס דרך דהשמ נעיגן 6י ולכקדלשם
 מטמ6 ס6יגו דופן יו65 דס גס וכמ"ם דמי 65ו5פע"ד
 ד6דס גידין דס מם6ר כו6 גרע דכי ססוט נ":סטעם
 ד5ד"כ מ"6 דף סס יומק ר' וכד6מל מטמ6ס6תו
 סג6מר טסורס סי6 דוסן דרך 656 דס י65 0665
 וכו' ערומס 6מ וג5ס דוס 6סס 6ח יסכנ 6מרו6ים

 ערומס דרך מדום ס6% עד טמ6ס 6סס %יןמ5טי

 ךהשד. נסי' לכימלוסנשי
 מקומו מקור ססיי רם"י ס5וגממ ממכי ה5מס 65ונם

 דגוגע ממוס נמגע מטע6ס סטיפס ס"טמ4

 וסרמנשס ביסב הפלהוס רל%  וס"ל ממשס תהסנ8כער
 סכטחס  ס"5  זש5 וסר"ן ח:רמנ"ן ומוסנ מסכנ מסיכסש6
 גשכ ס56ם ומטמ6ס ס0וע6ס 6נסי8

 ונעוי
 %ל

 ורש5 י"ס נכמנו כסדי"ג כית %ש ייי6ס ייסלל
 6וחו ווך ווק6 דנעי גדס דס ונעיקר כ%. דשלד165
 וכש סחרגיס דוק6 דנעיגן סי6 סכמונ גדרמפנעס
 פ%מד וכו' פהויל ימד פ"ב ג'ז דף נגמ' ססם8מרז
 כנייו כ"כ כהנ מהו וגרולס נ3סרכ  פחרגיפ פוננסהמ
 פ%פי4 סק"י 50"3 וסי' ס0"4 ס"5 סי' יו"וכפ"1
 נכרגפס הלוי ופיקר פסורס סרניסס סל% רס  וסריהס
 3ספס פה0ר נ' נהסו'  הלו3לין  הסור"ס רפם  כי%וכן

  כוס י65  פהפכס בר3ר נירור לירפ %י לפכ ןסרגפב

וכני
 כי%  ככהונ רנורה %ו וי3פ פלוי  יהסוס פים3ס

 ח5י6 דוק6 כסרגסס דוד6י כמכ וטרי6 סק5י'ואמר
 סי6 דממגס סו6 דנרור 6ע"ג סרגיסס ד65 סיכיוכ5

 מס6"נ ס"ט מסרמנ"ס מסמע וכן סמורס גקטלורס
 16 נגדס סמורס מן מטמ6מ כ6סס 6ין ח"5סכמנ
 סנ6רגו כמו מכסרס ות6 דס ומר6כ סמרגיס עדכזגס
 נסרחדור 5סגיס דס ומ65ס וכדקס סרגיסס 65 ו6סוכו'

 ס65 5סדי6 סרי וט' נסרגסס סנ6 נמצ(מ צסרי
 סכ6 נמצ~ז סי6 דסרי מטעס 656 טע6ס סכי6כמנ

 סממגס 6ע"ג ססווס סימס נסרגסס סוי 65 ו6יכסרגסס
 נסדי6 מסמע וק נסגיס 6ומו מ6$ס ססרי נוו6י6%

 כזס. ס5ס5ו ונ6מרוגיס ע"ס מ6שכ ס"ד מיימוגימסנסומ
 דגר6ס כמנ ק"5 סי' סנ"י סני6ו רמ"ו סי'רבתה"ד

 ונדקס 5סתי6 מקורס סגסממ סכרגיססכ6סס
 טיחמ 6% דוו6י 5טמ6ס יס כ5וס מ6$ס 6651מ"כ
 סי6 ד6וריימ6 ס3ר6 דסרגסכ גימק 16 וגמקגמ כמרד5דס
 ד65 ומסמע 6מריגי כמידי סרגסס 5מימ5י ד5יכ6סיכי

 ונס6י5מ סרדנ"ז 6מגס כגסרס סחרגיס דוק6נעי
 סק"6 קס"מ ס" סס"ך דעמ גר6ס וכן ע5יו מ5קויענ"ן
 דדס כיון ומעחס קסשג סי' כו"ס ועיין קס"גוסי'
 6שכ ננסרס סמרגיס דוק6 דנעיגן סי6 נזר."כגדס

 קר8 נסס ג6מר ס65 תו6ס רג5יס 5מי ר6י' מכה6ין

 6ססר סי' ו6דרנס וטנעמ ס6מרי סי דרך דוק6דנעי
 מקומחם דנס6ר מסמע גדס נדס קר6 מדס5ריך5ומר
 ויש5 5ש5 כגדס קר6 ד56"כ מקוס 6ומו דוק6 נעי65
 נדין סס6ריך מס ס' סי' יו"ד כסוגס נגדי מסו'ועיין
 ומס סרגסס סוי סקנר סחשמ .נ65 דנס סרגסמ6י

 156. נדיגיס סססכ6ריך
  סליט"6 מססינין סג6ק מיו כ"ק פגי %4וכשזכיתי

 5דנרי ל6י' סני6 כדנריס 5סגיות%עחי
 סחממ ממי4מ סס דנעי י"נ  כל' סשז ססמיסמץלוס5מי
 5קיס נן ר"ס נסס 6ימו רנ ול5ס כחקוסו 06לכיכ5
 כסמ וניח סס סימס מוורס כן 6מוכ ממגימ56פסוט
 6דס סס סיס נידוע געו5 מ165 כנודו כ" ר%: כנודם5

 ומוכ" עדס סקרנן וחי' 6דס סס ס6ין נילועפחומ
 וכי יוסס 6"ר גמקדסו 65 דממי5וים סשמ נס"כסס



הלכות ח"ב התשבאמחרמשנהשש
4ש ש  6ואי קקי א" קיח 6% 6יצ י* 
 מע" תוק נס ים טומ6כ 64כ תי %ממע 5ת6ש6
 עי' וססג"מ כ%. גקחח ט6כ יס" ס% נתקוסס651
 גחקוסו 06 ו6פי4 סנוף נקיחם ממוס %6 6ינסוס%

 עאכ. סצחרס"
 6%5ס שמ6ס נין פמ5ק וניוום05מ מפורםודצ1טשר*

 אסוס ס6יך כקפ ויז כצקיהם יץקרו6%ס
 כו6 %51כ כיק %6 סטף ק יחכ 6אן ונ06כ%

 4ציפ. כ6ן 6ק עץוח4יפ
 צ ס6ק וחן 0ווח ו6י' נסוו"נ פסני6 מהנ'(

 6עכ לפפ"ו נאכ  כררכו ת6 ם65 כיקנטו
 ס6מח ונמו וממ% ח5" ומס נפפר  רכססה%י'

 6מו נמפי כ%ו ר6ם גרך 4% עאכ מ"זנגטווח
  וכתס ופטי סכא נרמס גנע ו% ו6סו פמיי6קווס
  ום"5 ס6ף ר"ם 5ונו צ6" חווס סקפיוכ ומסנפסר
  מווס ס5עיס ממם 4שבז ו6פ"כ ליוכ כוי  וופןריוש

 סר6סק 6ומר רשם סס וכמ"ם כר6מק 651 עמוינחמסני
 ד6מר 5סעמי' ר*ם וכננמ ס5עיס 5ממם וכסגי4מ5ס
 נכוו כ1סנו שעיס 5ממם וכסגי ווען ית6 %כותח%
 סני כבו 6מר  לונר נטו וערמא ככור סף 6סרלרנר
 6ע"נ ו6שן %6 %כן נטו כוי %מ0וס נצימץ
 ו4כריס 54ווח נטר סף רכ6 נד% 6מו %נוחצו
 כרי פ"כ רממנ6 סל6  ומס  ונפפו נצ מי 64פ"ם
  ופסר ס5ו וק מ"מ ככור כומ 6מר פלר רנכור 6פ"רלראם
 נוור ו"כ סס ונחום' ר6מון מסו6  מטוס  כלו ול6ומס
 %מס נטו ואן יוח יס6 נועי' טעמ6  ומס6יסקהו
  נסוף  כו6סגמן ומס  פטר נח  רכסיכ 61טץנסלעיס
 ר' 6פריו וסנ6  יופן  י4% רס9 ישס  וף מניפרק

 ננמן ומפוס סיסת6ט עו יועו סגיכס  6ומרסדפע

  ויפ"נ % 16 נכיי  כוי 6י  לרש נטי 5"ומספש
 מ4קכ ר"ס וסנרח י"5 רמס פטר נתונ נמיוסמס
 כגור וסוי טפי לף פסוס 6מריו  חמב* 61ע"נמרשס
 ימס מפטי 5י' ומפעט 4' נוע ואן י651 ט"מטער"ט
  ומס  ופפר מישטי 165 ו6י מפורס ח כרי עכ"יט"ג
 ס% 6ף ס5עיס נממס עמיינ וופן ית6 הנומא
 עורשס מ"מ צשם ו% צנק סייע  ו%ן %ף  גווטת6
 פמפפ  יהס  ופפר מווי רכק 6פי' ונכ6 %נגןנסמע
  5ויק. ר6" ג6ן 6ין 5חע"ו ו6שככדיסע
 5סשגס גיש5 ס6יפ מעס ו6י' נסוו"נ שצ" ימהס

 סס ננמן מכה 5ונועו סיין 6יגו5פע"ו
 כס6י5חחם )נירכאם 6סי רכ 6מר נום ע"6 ק5"כסנח
 ם56ס( סטמק ועיין 6סי ל3 6מר רכס 6מר ור6אעולישף
 טמ6ס 16ן ס6ין וג5 5סשגס גיש5 4וס טמ6כ ס6מוג5
 ו%וכ ח"ויע גי 6מכ סג6מו 5סשגס גימ% 6ין5יוס
 6"5 עו5חו נסר יש5 כממיגי וניוס ונו' וטמ6סצו

 4וס טמ6כ 6מו ס6ין יוכימו ר6סוגיס וורוח6כיי
 6ימ ס5גס וגחמומכ חיס גחגס 6"5 5סשגסוגימ%
 כוג6 רכ עו4ח סחי 4 סיס ומי וופן ית6 6יחמרוכ6

 ום"6 כסנח 6ח ע4ו עמ55ין סק6 רנ נר מי6י3
 6ח ע5ע 5מ% 4צק %6 פ4ני ל6 ע"כ עמ55ין6ין

 וגצסאי ח5י6 נס6 כ6 עם5יק וו6י 5סמהס 6נ5כפנח
 06ן 6ז  ו%ן  וית6 %ע"נ מכ4ון ה6י לספהכ6נ5

 נ0מלס ח4י סנח ומ54 ח5י6 נס6 כ6 5יכטמ6ס
 לם' ניסךל ס4ז תי מנס  רוסמ 5מ' סכי0יל  ומי%'

 מעס וי%ען כס0ממ וניוס כתונ רכי סנס רולומ6יבי
 תמ?'ף כחג6י ופסיק חטף גהצכ 5מ' נגי0צ5 נסנח6פ"
 ועו0צקי  ז"ל כר6שס וכתכ ככריצ  ול6 כברהס6 סבי6ז"5
 45ששפ למ0ינמ  ריי0יל ממ6 ור' רנגן וסנרי כחג6ילס
 6סי סף כלכמ חמז מממפ לירכ  פפ%כ 06ןם6ן
 ס0יפי  כוי ר6י נרי"ש6  כך %ו ס0ץפ ל6 6מדר6יוכצי
 6מר סוכ מר 6ל6 %מן מסי 0ץפח% 6פוי כויל6

 וכיק תג6 גסך ס5גכ 6מר סוס ומר ח% גכןס%כ
 פ5ימ כוי 65 4ש ס0מע סוי ו6י 6פסר סמעמ651
 גו3יס ס5כס וו"0 ע5י ונגן ופ5יני כיון 6שה כוי656
 עמ55ין ו6ין 5מ' גימו5 ס%ן נונר גסחפק ס5כותונע5
 כט6ור. ונעל  ז"5 כרמנ"0 ועח וכן כסנח 6חע5יו
 סר' 6נ5 כחנ כר6"ס יעת מכני6 65מי כו"ןברם

 ו6קי0צ6 וכין  מסום 6סי כוצ ססע  ז"5יוגס
 ו6מר מ6ן 5סו סף ר3 נר ומיי6 סוג6 וונ נפ5ונח6לכ
 ו6מר ומ6ן רכיס 6סי ורנ 5סמהס גימ% 6ין וועןית6
 גחג6י נגמן 5ס ו6הךמג6 ו6ע"נ ימיו 5ס0צגסגיטן5
 כימירלעצ  רסכסר 6מור6י וונ6 גימיו6ס ו"6 4'קס
 כנ6וגיס מן וסרכס וראי גחכ וכס"נ רוכ6  ססך טפיפרוף
 5סטצגס גימו5 6יגו 5יוס טמ6ס 6מו שין וג5פג(קו
  קווס ת5וס המנרכ פפמס 5הךו 16 וופן יו65גנק

 6יק ליוס טפ6ס 6מו ס6ין כסן וכיול6 6לי נכלספ3לכ
 לאן שיסן ממ45ן ס6ין 5"5 ו6ין 65מו 656 5מ'גימולין
 כ"כ 20מן מסק5כ ם6לס כסעעק ור6יחי ע"גססכח
 6י  כ% ועה' ססק65 וג5 מסמע דמכ6 עק6קג"ז
 ונעס עס חדיע כי 6מכ סייפ כחי3י חרי וכגי6מויק

  וסומ0צס %ו סמיט6  סס  ונכ"ב  %ררי מייטכסמיגי
 5ספהס גימ% 6יגו סיצי ה 6מו צר וגמאמקוע
 הףט י0צ5 כס0וגי וניוס הה חציע גי 6מכו6מ"ק
 מקו0צ.  כ6ן חשו  רנויו ע5 5כמינ 5פע"ו ויס סחילןמס

 ספוסקיס 5סו מסעקי ספוקי ועכ"פ צ עכ5 4וסיו65
 י  כומפ ג6מו %ס כילנת6 נכ6  וופן ניו%ז"5
 סמ%מ 06ד ר6י חל" נכ6 רכ6 ו"ל  וכנ6היסיוככ
  שס פכ6ן 6ז מפיל6 סנס  ורוממ לשבמככ  כיפוללירמ
 % גמי קיי"5 ו6ק מס לפי ו6פי' ר% נן  רכר6ר6י'
 הוק. %ע"ורש
 ס" סמג"0 סגחנ עמס ר6" נח"כ סכני6 ומהד(

 ספ6גי5ש מי 5עגין ועוו וכ6מיסהרסי"נ
 ס% ססץיכ 6ף  כוס ניוי  וון 16 סנטן גקנ ולן6וחו
 נמצשו  וז ג6ן ו6ק יוכ"כ 4צין פטוו 6פ"כסנע
 ק % לנני מכסאס ממי4פ 46 נקםפ 6מרהצ6מ
 16 מ65כאא נ6גילכ מיינ  6עו וניומ"כ וס%יומכ



הלכא ח"ב התשבחמירמשנה
 א "י יהו כ%ח  ונפיש ששס בא סנק קנעש
 גס מ"מ טמשיים מי4י ד6יכ6 ו6ף 6כילב מוייל6

 פ4גתת ק"נ מ%ין כם"ס וגמכו6ר כעיגן גרוגובג6ת
 נעיק פפייס בג6ח ומ"ס נעיגן ס"ג מ"ם ור"לר"י

 פי"ד כרמג"ס כמנו6ר נעיק גרופ ובג6תוב%ת6
 יווט מ"פ ככרגן פפיים כצ6ת לע"ד ו6פ"מסמ"6
 %ס גכי קע", דפסמיס כס6 גרון סג6ת גמידכעיגן
 דל6 כית מוכתו ידי י65 ל6 ונלשם נסינ כרכס06
 עגי כגמ' ם6מרו כ0צ לזס סעעס ולפע"ד נגרוגוגגע
 וימנע ממגו כגרון ועצס 6מת ככח סטם כלימתס
 מבגרת כו6 וכענע ומו6 מעם מעע מסיסתסיותר
 פטממכל כסגסגס וסגרון פעייס ככגי וסתיט 6כילסמרגים
 גרון סג6ת נעי %כן 6כילב טוי וממיל6 כאםיסנע
 מס במג"מ סגרת לדמות לכ6ורט גלפע"ד סי'וכ"ם
 וכצ(ימ 6כל כנת למוד גרת סג6ת דעל דגר6טמכתנ
 ססנר8 מ5ד כי ככסע"( מייכ 6יגו כ"פ 6פי' ו6כלומתר
 נמ%וי סייגו פעייס פטג6ת רק מייכת 6יגסמכיג0ם
 גרת סג6ת 6נל כעיגן גרון סג6ת דגס וגסיסכרם
 ננטמ"( מיינ ו6יגו מסניעם 6יגס וד6י פעייס כל6למוד
  5מרם ע6ומשב

 רכיי
 ליכ6  למוד כגהץ רבצ6ס

 פעור כיוס"כ 61"כ דעת6 יתיכ6 דליכ6 סכ"גסכיעט
 סתולם ממס 6ימורין כם6ר כמו ל6 למוד גרון טג6תעל

 כתונ %ן 6כל עיקר גרון ובג6ת ט6כ%ס עלמייכס
 גרת ונסג6ת מילת6 תלי6 דעתי' וניתונ6 תעוגסל6
 לטקל מטחפיג6 ומ"מ וכתכ דעתו מייתכ6 ל6למוד
 סג"ל ומגמ' ע"כ כזס מיתסצררו נפפומיס נ6%תי6%
 6סי4 דטרי 6יכר6 ,"ל דכריו טיפוך לכ6ורב מפפעסי'

 מל6כותית. כ6כילב ליכ6 פעייססג6ת
 6ליסו ק% דכסו"ת ספי כממ4קת זט דדכר ר6יתישרננ

 כתכ קפ"ד סי' מ"6 סדכיר נפתמ דכריוסונ6ו
 6כילת מוין כן %מד גרת נכצ6ת סגי גמי נרכטדלעגין
 גכאשפק וככרכ"י ,"ל עליו לטמיכ טרכס ונפס"ד6יסורין
 ם6כלס ותיכף 6מווגס נרכב סיעור סירות ם6כלנמי

 הסכי6 גרופ סג6ת על 6מרוגס כרכס ינרך 6סטקי6ס
 לסג6ת 6יסונ"ן 6כילת כין למלק ממירות פגיסמטו"ת
 סג6ת דכעיגן כרכס לעגק ל6כילס 6כילט מסוכגרוגו
 6כילב דכעיגן וסכעת ו6כלת 6קר6 ו6סמכוטומעייס
 סי' מאג סף מל6ס ככרם 6ל6 ו6יגס מכיעט לכללט63
 ג"כ כתכ ע"6 ס" כ"ם וכתמו' ככרכ"י ר"מ וסי'כ"(

 כס י65 ל6 וגס כריכי כעי ל6 למוד גרוגוד6סג6ת
 ע"ם. ועוגג יו"עסממת
 תט1סיס לפע"ד דכריס סר6יישי מם 6ני6 6גנרבדרך

 ~מרכ סקי"מ ס"6 יו"כ מ' נמד"מ ופל6בפל6
 נ6גמיס למקור מע6 ירוםליס 6ים 6ו"צל%ך גתןמגמס

 ספיר 6י כיו"כ למכוע כדי ממיכב קודס עיו"נם6וכליס
 עיוצל פי0צר כ6ן ד6ין דפסיט6 כית כן לעמותדמי
 ספת6 כ46 ממונ ספון גתעכל מל6 ז0ק וגל סלילםעד
 שחעכל מיעור כףד ס6ין כ", ל6כול ד6סור וגימ68כל

 ה~מ נהר סרנס מס וס%ןין כ5ששח נק שוסכמצן
 פ1לט לששח מא בחעט טתב חי 6נין ו%ממעתי
 דכיוקכ רק שהשכ ל6 המתחהם ניו"כ סענוי קלפש",
 רק הט סחף ככלל פסס כדכריס כתעגוג 6פ6סורין
 0%צ ל6צר 5ריך 6יפ גמי %ש כיו"כ ו6פי' ע5מוכיו"כ
 ם6יפ ומי הצ' נממס יסנ יטל יומ8 נגמ' ס6מווחש
 דל6 גי% וכי יו"כ כל פטמפס ירד 6% למתיו65
 ס%ת סיסת לפי גס וכדומס בסגדל געילת עגויקייס
 הס נתסיסן ולסתות ל6פל סתווס 4ו 5ותס טויזל
 פעלס נתסיעי וסותס ב6וכל כל כ%וב סיוס כלוד6י
 ל6טל סתורב לפ 5ותס ע"כ 61"כ וכו' סכתונעליו
 ל6 לפע"ד 6סר מל6יס כפעייס ניו"כ ולבס6רעיו"כ
 לפע"ד. סג"ל לדנריס סנר6%6תי
 דכריס כמס מ5יגו יו"כ נ6כילת סגט ליייונחזור

 וק 6כילתו דרך ו6פי' ופעיו גרוגוסג6ת
 פמור ר6ויין ס6יגן מסקיס 16 ר6וי ד6יגו מ6כלססו6
 ועיין 6וכל לכתמי)ט ד6פי' ר6כי' נסס כתנונסור

 כדרך םל6 ם6כלס רק ר6וייס ו6וכ)יס כזס6מרוגיס
 כש"פ סכתכ כמו עליסס פסור גסט 6כילס 616כילתן
 סם6ג"6 דעת 6כ%תן כדרך םל6 6כ* ו6ס תרי"כסי'

 6ו"מ ומ"ם פטים"ח פ"ם מ"ל ועיין ניו"כל6שר
 דגר כס כעירכ 16 6כילתן כדרך םל6 %ס 6כילתלעגין
 ס6יסור 6ין וד6י לפע"ד ומעתס מונתו. ידי י65 6ימר

 6כילס 16 גרון 6כילת כדרך ס)6 ס6וכל מסמיו"כ
 וליכ6 כעיגן ונועייס גרון סג6ת ניו"כ דוד6ימ)6כותית

 גסט ו6כילס למונע ס6כלן רק כדרכן 6כלן 6פי'דס6
 דרך ס6כלן 6ף ססור 6ס"ט מר דנר כסן סעירנ 16סן

 1ל6 פעלס ל6 גרון דרך וסכגסת גטגס יל6 כית6כילתן
 כ6יזם ג"מ סוס 6ין וד6י ו5ו6ט רגליס וכמי נטןמוריד
 וכג"ל לבדדי סגי דמי דל6 6ע"כ מגקניטס י6%יספגיס

כגלפע"ד.
 גקניסס דרך דוק6 דכעיגן גימ6 6י דנרגו סגט עד1דץנדץ

 דרך נעי דל6 ר6יות )טגי6 גר6ס לסע"דומעתט
 ע"ט ינמות נגמ' וטגס ססנעת פי 16 דוק6 ס6מטפי
 דכ6 ס5וע רכ6 6מוע"נ

 סכר מעסרס לפעלב סכגגדו פעסרס לממס גי,פכוכו' ככו* כרות ככלן דך ככו*
 ריכ"ל 6מר סרי ר"6 6"ל ל6כסורי 6נ6 כר מיי6ר'

 נסוף פעסרס ל0הצס גיקכ ופרם"י מעככת כ"סעסרס
 כגגדו וי6% כ6)כסת טגקכ וסולך כצ(רקע כלפיסגיד
 פירסו ד"ט מס ונתום' סגוף כלפי בעסוס מןלפעלב
 פרדכי ועיין כרס"י רירמכ"ס ודעת מפ%ס גקכדכעיגן
 סס וס", וכ"ם ס"ד ספ"ו 6"ע ם"ע וכסו"מסס

 מנ6 נעפשס פסק ק", סי' מ"ג יעקכ סכותוכתסו'
 וקפרו 6מריס ילדיס יעס מסמק סי' סנילדותו כ6מדלידו
 נקנ גפל ועיא סגיד וגפתמ גידו על פסתן םל מוסל1

 ום"ז גינת6 עו ט6רן %ד פסעערס לפעלס טגידנתוך
 ויופי ירמי ומסוכ כגיס וס%יד וגס6 בגער גתגולו6מ"כ

 6ותו המפיר %ועם נמצךש סי6 ב6סס גסו6יתטוגי



הלכות ח"ב התשבותמררמשנה8ש
 ל"8 ט" מ"נ ל3 נן מחסוי לדנריו ר6י' וכני6ונגיו
 סקאכ ם0 ונעחשם ה"נ ג"נ גא8 סי' ימריסוחומח
 ככ"ל כמפפס סגם8ל וי סי' יעקנ סנ חסוי כמססני6
 %ד כו8 האוה לכיס סמון מעטרס לממלס גקנוגם6ר
 כיעס שסם ונס כגקנ דרך יו65 מסחין וכמסו6ס6רן
 0קםל ו6סרו סגקנ דרך כמן יורס מכזרמ סרנים נסוכו'

 סק"ל סגנל ר"ע גחג56 ונקונן נדנר ס6ריךונסח"ם
 ידיס נסחי ר6יוחיו ודמס ימקנ סג 6גמל 0"לסססך
 כנ5יס דוהה 4מר 6ססר לדמחו ססול גע(ג ס6מרווכתם
 י"ג. סי' 6"ע מ"מ ומיין כניד"6

 סג"ל 6"ע יוסף ניחס דנריו כונ6ו ל"נ כללהעשא"ש
 כ6מם נפי גקנ ל1 ס" םל6 מי מ5 ח"לכחג

 ונס מישו מטיל סס ודרך גקכ ל1 ים 5כיס סמון6ל6
 כוליד סו6 06 לססוקי 6יכ6 6מח ני5ס 06 כי 615ין
 פקג ומוזר ס6מם סי מל כזרמ ועונר חל" סניד06
 6נל מזרימ ו6יגו סוחח 6ל6 כמן יורס 6יגו 6זוי65
 יורס םסו6 6ססר מפל סניד 6ין וסל6ס סגקנ מן06
 כרמס נמיקר מהרימ ס6יגו ו6ע"ע גקנ 6וחו דרךכמן
 דמנהם6 6נהל דסוס מידי לסזרימ ור6וי סמחממס6ססר
 דנין נקס5 לסחירו נזם קסיד6 6ין ומ"מ ננמ'ד6יח6
 נס' דנרסיק נקסל לנ6 ר6וי מזרימ 6יגו וניןמזרימ
 ונירוםלמי כסר סמיס נידי ס"ד סמו56 6מר ר"י 6מרסמרל
 חם" מוליו ס6יגו 6מ"פ נקסל לנ6 דכמר מוכמגמי
 נזס. ס6ריכו הפרי5כונ"מ

 עכ"ס המכס ק5ח מממ*חי י65חי כי למייייירנחזור
 סניד מגקנ נס"ד מסנ6חי ממסוסקיסגר8כ

 ~וליד ור6וי נקסל לנ6 סו6 כסר לד"ס ממטרכלמטס
 רק למעלס סגקג סיי 6סיי סר6"ם ו5דמח נכס"ננ"כ

 כעקכ סי' 06 נס דנהליד 6ססר גמי מר6סוסגכאהס
 6י מ"מ נקסל לנ6 ססול מסו6 נ6וסן ממטרסלממלס
 מוליד ס6יגו ו6ף דמעמ6 לסמ"ד גר6ס ס"ז ממגוי65
 6נריו סמדעזטן מ6מר מקרי ס"ז טומ6ס למגיןמ"מ
 כ5 %ע ס"ז כל מ"נ גדס ננמ' סמו6ל ד6מרוס6
 רממג6 6מר ס"ז מ"ט מטמ6 6יגו נס מרניםנוסו

 כנר מטמ6ס 6יגכ ר6ויס נם6יגס ומסמע לכהושנר6ויס
 מטמע ד6אכ וחימם ח"ל נר6וים ד"כ נחוס' סססקסו
 גוליס וכםלסי כמן יורס ס6יגו 6מ"ס לכתרימדר6ויס
 ניורם לס קיס 6ימי 6מר ס"כ נינמוח וכן 5"6דף
 5סזרימ ר6וי 6יגו כמן יורס 6יגו ד6י מטמעכתן
 עקירח םנחמיח וק %ריך ל6 דסכי 5יסג6 דלסיוי"ל
 *ה"עכ ד5כיף ננ מל 6ף ~דיע ו6ויס חכ6ס"ז
 כחנ הק סס מיין וגה לכהרימ ר6וים ס6יגס נמגיןסי6

 06יף קסדיק דל8 ז"ל מדנרימס ומסמע ססכו6"ם
 סה עקירחן כסגה ית6ין כ" ד6י4 כיקי64חס
 טוממס לעגיו מגןי למזרימ ר6ויס 4היימר6ויין
 6ס" 6פסר 16 נניד ל1 סיס גקנ .דרך כסיו65קוממיל6
 כמן יחהם ס6יכו 6ף סס"ז סגטקרס ל6מר גני5יוגקכ
 לםירימ ו6וי סוי עקיוס סנסעח כיק ס"ז מטממסמ"מ

 ממנמיק ל6 כדלכס כ6פם סי נדרך יואח ס6יגוו6ף
 ג"מ ו6ין נזס מוריד 1ל6 ממלס ל6 ס6מכ דגקננזס
 3מוס 6מר נעגין 16 סעוסרח מ"י ו6סי' י165ס6יך
 כהרמ ממכךס סגעקרו סנסעס מ6מר רק נעולס6וסן
 ופיסגמ מטמ6ס ו5עולס 6י5י6ס קסדיק 65 6ז ר6וייןסיו

 יורס ס6יגס ס"ז כל סמו6ל 6מר לס  6מו'י סס6מריג6
 טמויי ס6 מזרמי דל6 סו6 6זרועי םתרעמ 6יגסכמן

 למגין 6ס"כ כמן ערס 6יגו ד6סיפ ומסמעמסמ6ס
 כחנו ס"ז ד"כ מ"8 ג"ו דף ונחום' לס 6מר דיןטמויי
 כיון כמן יורס ס6יגו ו6סי' געיק לסזלימ ר6וידמין
 למזרימ. כר6וי ס"ז מין מסונ למססו6

 6ין טמויי לענין דכס"ז נרור סדנר לגו יאר13ערןון
 כהן ס"ז דמ"קל מממר י165 כ6ז כללג"מ

 וסכ"ג סו6 מס סלס סמקור סו6 וע"קר סי6עומ6ס
 וכנק ס6מס מעי סל6 גקנ דרך סי165 6ף רנליסנש
 6סיפ 16 ממגס למעלס 6סי' 16 מעסלס למטססגיקג
 סכחנו וכמו לסס רנליס מי דין מ"מ סלו סניד כלגמחך

 כדרכן למת י165 ל6 ד6ס מ"ר למגין 5מוןי5י6חן * ג"מ 6ין 6"1 כפס מעלוה ד6סי' שד 1ל6 סג"לסשסקיס
 רנליס כמי ממקורן סי165 כיון סוף סוף מ"ר סויל6

 מאר ודין ני5י6חן ג"מ 6ין נ6יס סס רנליס שוממקור
 ססוסקיס לדמח ג"מ יס סממוד כגנד למגין )רקלריס
 מדרנק 6כתס חסלס למגין ד6ורי"ם6 דוק6 0עמודדכגנד
 וק"5(. גקמ6ין

 ממייגוח מסגמ ססו6 רנליס כש נ"כ סמטמ6יןרבראי
 גש ס6מם סי גקנ דרך זנ 6מר דנר ו6יכזנ

 סס ננמ' ס6ף ממי ור6יי מ"ל דין לי' מסוס סגקנ6ין
 טמ6יס 6יגס כעס דרך נגנררין ד6ף מ"6 וג"ו מ"נג"ב

 5מפמי נ65 ס6ף לש ם6"6 מסוס רק מ5מןמממח
 דרך נגנררין רנ 6מר ס6ף ש מ6י סס ס6מרו כמורוק
 עוד וכן סרוק %5ומי נל6 ס6ף לש ם6"6 לסיססס
 כמסו6 ומסיו עסור ס6מס מעי סית6 דס למגיןסס
 מעיו סיו65 דס ד"כ סס סחוס' סכחנו כמוסוחח
 מליכס סמל 65 מ"מ סמגהין דרך ס*6 ו6מ"עטסור
 סיו65 מקורן נכ* סו6 דסעיקר 6מ"כ כפססמעיק
 וכ"ז טכור טסור ממקור וסית6 טמ6 טמ6ממקור
 5ו6כ למגין סס"ד 61"כ רנ5יס ומי כס"ז נרורלסמ"ד
 למיל סנ6חי מכסירין דמס' ממסגס גר6ס וכן ג"מדמ6י

 נסמם למגין ניו"ד לכ6ורס גר6ס וכן ודו"ק.דנריסס
 מק3 דרך ויו65 סריט ני5י6ח סקרקסח6סגחקלקלס

 גכה דס"ז דס"5 ספמרי"5 דמח לסי ונסרט ודו"ק.6מר
 נסשע המרמ"6 חסלס לענס כחנס נסיו"כ ל1 5ו6סדין

 ז"5 ס6מרוגיס נו ספקסקו ו6ף כן לסלכס סני6ס6ו"מ
 ג"מ ד6ין לדנריגו כי6 ר6י' דוד6י גר6ס לדידןמ"מ
 יס 5ו6ס דין כ5ו6ס דממקור כיק י65ס ס5ו6סס6יך
 ססקפידס לסיכן דמי 651 מסופרח דרך ס*6ס 6ףלס

 וכג"ל. י5י6חן דרך דנמיגן דוק6סחורס



קרהלמהע ח"ב התשבה(מרומשנה

 דלך לק 5מעפ0 6% 5ם5כס 6% נטההק כתנתיכ"ו
 ו5סוס 5ממ% נ6הו כ13 שי מ6ת "ניא% ו6וי ס0יי נפקוס פ60רכתי אפסר נע5ס6פ5ס6%

 0פרימו ע5 סיגנם עוד 5י וסיממ% דנרי ע5 עיוגועיק
 6מל 05ר0ר 6גכי ש כי 6פמור 5דיק סי ו6גינדנרי
 עיוט סוטן 65מר מ"מ 6ומר נ(ר כי סקדופיסדנריו
 סס 6סר דנריס סימ65 6קוס מקאי6 יותר דנריע5י

 56-יס. דנר 0%סינגי נסים"יר6וייס
 6"ע נגונ"י סר6יתי מ0 5סני6 6מגע % 6ננובדרך

 עדות ס0ניו? מר6דוה5 0רנ דנרי ס0ני6 ס'ס"
 צו וסריס ח"5 י"ד ס5' מ0"6 נס"נ ז"05רמנ"ס
 16 גתקו 16 סמתט סנן 6נ5 נכ"מ ממט סריססגקר6
 גקר6 סו6 עוסיס ס0ערנייס כמו ני5יו 16 נידיומשכו
 נדו5 גקר6 6מד ויוס סגיס י"נ נן וגסיסי' 6דססריס
 ז0 ע5 פרופנן מנר6ד ו0רנ 4מ5ס סימן מני6 זסס6ין
 ק ס0א טהתו ס6ין ופמר 0רמנ"ס נדנרי 5סרסול05
 כ5סי סי6 כוהתו 656 סימגיס יני6 6דס ססויס0גמגע
 ויוס י"נ מנן מ5נ 6כ5 6תמר ע"6 סי גינמותס6מרו
 מכ6ן 6%מר סליס סימגי נו וג"דו י"מ נן עד6מד
 וסמו56 5מפרע סליס געפ0 6מר רנ סערחה ניסני6
 דנסריס סרמ3"ס ק6מר וע"ז סעס נ6וחכ סי' קען6מר
 3ז0 וסמו6ל רנ ס5ונתת סייכ6 65 נידיס סגכאהרס6דס

 כ55י 5סי וד6י וסג0 וכתנ ע"ס ע5יו 0קסס ז"5וסגונ"י
 %ני כרנ סס5כס ספק 6ין 61"ג נ6יכערי כר3 ס5כ00ס"ס
 6% 3ז0 סנדו5 רנגו 6מר מט 5ר6חה 5ני וסמחיסמו56
 סימגי 30י6 ו6מ"כ מ5נ ד6כ5 ז0 דין ס30י6 כ55מ65תי
 6מגס וכ' סעס 5ריך וסדנר 5מפרע 6ותו ממיייס 06סריס
 06 נדלוה 5עגין כסמו56 16 כרנ ססק 06 סדנרנוף
 ועכסיו סי' קען 0סח6 עד 6מריגן 16 5מפרע נדו5סו6
 6% כסמו56 סוצן מדנריו סגר6ס 5סי נד% סגעפ0סו6
 נכ5 וי"נ וי"6 ס5"י 6יסחה מ0"5 גס"נ ס0ריכרנ

 30י6 ס65 כ' סנן סס מסמע דנליו מטמעותסמקומות
 גיד וגן וכו' כבדו5 דיגו סריס סימגי נו וג%דוסערות
 סימגי כ5 נו סיו5דו עד נקסגותו סו6 סרי סי"נסס
 נסתמ5ת סס סו6 וכן ע"ס 5"ס נן סיסי' עד 16מריס
 ס6יגס 5סוגו מסמעות כ5 וס' וד' ס"נ נ6י%וגיתטסרק
 גר06 כך ומתוך 5מפרע 651 5סנ6 06 כי נדו05גמסנת

 ש5ת6 60 אמגס כרנ 651 כסמו56 ססקדסרמנ"ס
 כסמו56 וססנן רנ דנרי סרמנ"ס סנק דמ"ס נעיטעמ6
ע"כ.

 6כן ח"5 סכתנ 5"6 סי' סג"5 ינמות ניס"סךך84'ון'
 6מריגן ד5מפרע נ6יסורי כר3 סס5כסנמ"ס

 נס"ד ספסק ז"5 0רמנ"ס ע5 מו5ק סדין נעיקר סו6נדו5
 וכן קטן 0ו6 סגס עפריס דעד מס"6 נס"3( ד5"5)ג"5
 6מריו ססמ"ק כתנ וכך מ"מ קסגס 0וס עסריס עדסכ6
 קודס 5מ6ן 6סי' סיכ%ס דמסמע מי6ון נס' ז0ודין
 נ6יסורי רנ גנד כסמו56 ססק 5מ0 נדו05 ותימ0וגו'
 סיס"ס גדנרי נ6וגי תרי סגי 0רניסו ס65 51"ע ע"סוכו'

 ודרכיו יפ'פ דכרי סס סס3י6 ז, טךי 0אקונא
 עאפ פ"ד 5פנין נאכ תסו3ס נ6חהס חמ3"6ס 4פחומק
 ז"נ כצונאי 5דכרי נדו5ס ר6" סיס"םומדנרי
 ח"5 כססן58 פסק דמומנשס ומ%ת6 נפשפ8 כ'ךהט"ב

 ס5עת סי6 וכן נסוני6 סס ומוק סלפ"יונ8פת
 % יסי' %"מ 6ייינית יוסף ר 5ם מתקיף ססססוני6
 סגי כי כ5 6"5 5ננר י65ס מריגיתס 6ניי 6"5קגס
 גידת 0סליס 6ין דתגי6 מסמ6י ית6מרו פע5יית6מי4
 סמקעגותס סמ6ורס0 כגער0 גדוגס 60יי4גית ו6יןוגו'
 כי וג5 ק6מרת ססיר יוסף רכ 6"5 ופלפ"י 5ננרי5תס
 06 גס165 רסא דנרי וסגס וט' פע5יית6 מי5יסגי
 ע5 0ודס 6"כ 6ניי ק6מר דססיר 65ניי סודס יוסףרי

 סייך ו6יך מחמ05 ד6תקיף מס גכוגס דנר פ65ע5טן
 651 מסמ6י ית6מרו מע5יית6 מ%י סגי כי כ5 צ ע55ומר
 ססי' ס6ין %סע"ד %כן 0ס"ס ננ5 סו סוני16יט
 ד6תקיף מס ע5 גצ(ס0 ו6ניי 5רנ 6תקיף יוסף וו"כך
 עתס מקטג"ןס 6ניי ותמס גימ6 5סמו56 דמסמע5רנ
 5ננר עתס מקסגיתס 6ש ז0 6מר תימט ונ5סת5ננל
 געחת 6ין ו5סמו56 סתוס' הונלי 5סמו56 גימ6סי60
 ל"" 0פיט וע"ז מקטגיתס וסייגו סגיס 5הנ סמך656
 מסמ6י ית6מרו מע5יית6 מי5י סגי כי וכ5 סו6 כןדוד6י
 עמ0 ומר1מגותס גימ6 ד5סמו56 %נ כצ"מית יפסדוד6י
 5מימר סייך 65 5רכ 6נ5 5סמו56 וכ"ז וכו' דתגי'5ננר

 ש"נ נדו5ס געסית ס5מסרע כית 5ננר עתססמקטגוח0
 גש,ס מדסי ססס 05 ג"ןן 65 5מט סגערות ככ5סגיס
 דמקסגיתס נריית6 וכן כסמו56 ור"י נקוסי6 ק6י רנ%ס"ז
 וכו' כפמו56 סרמנ"ס ססק %כן כסמו56 5ננלי5תס
ע"ס.
 מ"פ ז"ל סגונ"י 6דוגגו רנ5י כסות תמת 6גיךעפך

 נפירופו יס סדומק נק כמט יר6ס0רו08
 דס6יך ז"5 5סנ6ת 5י' ססקס0 דמס דרכו יור0וס6מת
 סגסרך 6מ0 מע5יית6 ש5י סגי כי כ5 ר"יק6מר

 ז"5 0ריסנ"6 נמידוסי 6מרית6 גוסח6 ח6תינסתסי"ח
 5ר"מ 6יי4גית ו5רנ יוסף ר' 05 מחקיף טרתס חוסס
 גידון 0סת6 דעד דס"5 5סש56 דנם5מ6 קגס 05יס6

 65מר געוות זק %ס 5תת 6ין קסג0 16 נקעןכ0סת6
 5מפרע נדו05 % דמסינ 5רכ 6נ5 עסריס 65מר 16י"מ
 וכף מדסיס ססס נגער0 5דוג0 5גו סי' נרי06כדין
 6יי4גית מסמך 6מרו סרי 6ניי 6"5 וכו' תגי'56מט

 גותגין 6ין גש 5רכ ו6סי' סי' לננר ע6סמקטגיתס
 סערחה פ0ני6ס גסרות סימגי 05 סיס 5מי 656גערות
 ים6 6"5 סכי מסמך גדרס 6"5 6יי5וגית 65 6נ5נזמגס
 דתגי' מסמ6י תדרסת מע5יית6 מ5ין 56ין נכל0ורעו6
 סכי מכאהמ6 נסדי6 סכ6 דנמתגי' ד6סכמן וכיתוכו'
 ספיר 6תי זו נירס6 %סי ע"כ. שדי 65 ותו 5רנס"5
 5פרס 5ריך ו6ין שדי נהכ 6% ז"5 0כונ"י פ0ו(פ0מט
 ק6י ד5רנ 5פרס ז"5 סגונ"י סר5ס מס נס נתמיסג5סון
 ד5כהם 5ננל י65ס מקטגיפ0 שמר סייך 65 %ייגקוסי6



הלכות ח"ב התשבחמיומשנהש
 סקךגחנ זע סויטנ"6 געוס מוסי ססס % גקן%

 פיע %5 656 )ש" )"גק 6ין גי 4נ וו%יונהו
 6יי4גיח % 6נ5 ממכ0 מפרחם מסני6ס גשחם סימגי%

 65  ו%מו56 כן 6מיס 4נ 5כגר י$חס מקמגחמס סחין%1יי

 גפחח אק 5ס 5חח  6ין כסמס6  רניווניס גיון %04י
 ננמ' סשוגס סנירס6 סי6 כי יר6כ וסרו6ס י"מ6מר
 סע5יו ז"5 סגונ"י רניגו ס5 סנגין כ5 גפ5 זו מר%אפי
 נ4:. סרניס ס65 ו$ע"נ יסודונגס
 סרמכ"ס דנרי נייסונ עעמיס נ' סס סני6 סיס"סהמגה

 5י' מדמחקיף מד6 כסמו56 פסק 5מסז"5
 5רנ ומדק6מר וט' 5ר"מ 6יי4גיח 5רכ יוסףרנ

 מסמע 5ר"מ 6יי4גיח כאסס ק6מר 651 5ר"מ6יי5וגיח
 קיי"5 ד65 וס"מ קסס דרכ ד56יכ6 מסוס סו6דסעיג(ר
 סגחע5ס ככסר כרכ ס5כס ד6ין נמו5ין סדייקיגן וכמוכרנ
 ע"ס נ' עעס דומם סגידון ד6ין כחנ וע"ז סעץלק

 כרכ דקיי"5 מכ655 5סו$י6 דומק זס וכ5 כחנו5נסוף
 וסריכ"ס ע"ס. כרכ דס5כס נ6מח פסק ו5כןנ6יסורי
 וכן כרכ 5פסוק ס5וי סרמ"ס נסס סני6 חס"מסי'

 6נ5 ח"5 י"כ סי' ר5"ס סי' כמו"מ סי5כח66יפסק6
 י"נ מנן למפרע נדו5 געסס עסריס מנן סריסנסימגי
 סממכר כחנ י"נ סי' קג"ס סי' ונ6"ע 6מד ויוססגס
 קטגס מסיכ6 י5דס 651 סערוח נן סני6כ ס65 זנקוכ5
 עסריס נח סי6 06 6נ5 6יי5וגיח סימגי % גו5ד6פי'
 יכו5ס ו6יגס כנדו5ס מסוכס 6יי5וגיח סימגי כסוגולדו
 פסק ע"ס 5מפרע סניס וסרמ"6 5מפרע כחכ 5651מ6ן

 וכרנ פ' ינמוח $יין סנר"6 וכני6ור סג"5 סי'סנמו"מ
 6מגס 5מסרע נ"כ כ6ן כחכ ס65 6ממכר 5כ6ורכ51"ע
 651 כרכ ס"5 דכו5ס דכריסס מפסטוח 5כ6ורסמסמע
 נקוסיח י"ע נס"ק סס סנ"ס סכחכ וממסכסמו56
 כס ימ65 סמ6 גימוס חמ6ן 5מס 6יי5וגיח ספקסדריסם
 5דעח וחיון 5מפרע נדו5ס סי6 וסרי 6יי5וגיחסימגי
 ספק 656 כ55 נט 6"5 6יי5וגיח וד6י וסר6"ססחוס'
 סגס י"כ 65מר ע5י' כ6 6סי' 5דכריסס גמ665יי5וגיח
 גמ65 ד6ס כ55 מסס 6ין ו5דידסו דרכגן ספק 6656יגו
 ס"6 כס גמ6$ 65 ו6ס כ55 נט 6"$ 6יי5וגיח סימגיכס
 6יי5וגיח ס"6 פ"ד סכחנ סרמנ"ס ו5דעח קטגס סי66ז

 ד6ורייח6 קידוסין מסמע נמורין קידוסק זו סריסגחקדסס
 6יי5וגהם סי6 06 סג"5 קוסי6 ע5יו 5כקסוח מקוססי'

 מ6מר 6יי5וגיח ססי6 ימ65 סמ6 מייסיגן 65 5מס5מפרע
 דדעח נ"כ 5י' דפסיט6 גר6ס ע"כ ד6ורייח6 ספק6דסוס

 כסמו56 פטק דסרמנ"ס ס"5 ד6י כרנ 5פסוק0רמנ"ס
 ספריסס קוסיח מידי קסס 65 ז"5 ה:גונ"י סיס"סוכדעח

 סגוכ"י דעח ו5פי 5מפרע ס"5 ד65 כיון ז"45:למנ"ס
 פסק ספריסס קוסיח דמכמ 5ומר 6פסר סי'וסיס"ס
 ז"5 6כ"ס ססקסס מס ע"ז ועיין כסמו56סרמנ"ס

 ע"ם. נינמוח 6רוכס סוני'ד6סחמיעחי'
 סריני6 סג"5 ס"6 נסעכ"מ וו6יחי נשרסובינאי

 מכ ומיסו ע5יו וכחנ סג"5 סיס"סדנלי

 ממה וק 65 סממי5ס 6מר שסמ*ג ונינו מונמשמצט
 651 סרמ"כ ס' ססני6 ממם כרנ דפוסק מנו6רנטור
 סני6ס ס65 דכ5 כחנ קג"כ סי' מי6ת נס' 461 שיומ5ק
 5ס גו5דו ו"ס" סגס כ' טו 5שא יכו5ג: מפרחםנ'

  ופיין  סוסרי0 רנריו נמל6  רנריו ו%י 6יי4גיחסי20י
 סכחנחי 5מס טהחו וגר6כ נא: מ"ם  סגז' סי'נ"ס

 ספמ סיכי 6ל5 כרכ מרמ3"ס ררפס  רפסו דגר6סנס(ס"י
  ד6יי5וגיח סכס3 ו"ל ר3יכו פל ססינ ספ"ו ר3סי' ספהרפל
 כרנגן פסק סו6 ססרי גסיר6 651 ח"5 קגס 605ין

 סחס6 עד כקטגס דיגס ו6יי4ג"ץ נ~ס % יסדקטגס
 חימס וסי6 ע"כ כנונרח דיגס ו6י5ך מסס סגס ג'נח

 נכאסס סרמ"ס דעח ר5"כ סי' נמו"מ סכחנ 5מסססוחר
 ע"כ.$1"ע
 ככר רכצס ו"ל כמפמ"פ סוסיס  ניימונ ג5פע"והעשר

 כי"ל נהו"מ ספור לרכיכו ו"ל  כימרוני0ססמו
 מפורסח נמר6 סר.רי סרמ"ס נסס דיג6 ס6יסס3י5
 ככאסס 5ומר 15 סי' 6"ג נדו5 געסס ד5מפרע ס"5 דרכסי6

 ידע 65 כ156 ר.ומ"0 נסס 5סני6 4 סיס ו65 כרנדס5כס
 5ססחפק דיס ר6כ  ז"5 סעור דוד6י ג5פע"ד ו5כןמסנכמ
 סרמ"כ כסס סני6 ו5כן כסמו6ל 16 כרכ ס5כס 6יכזס
 דפכצ(ו ססגיס ססיטכ סכי6 651 נדו5 געסס 5מפרעדס"5

 כו5ס 5ייסכ ד6פסר כ"כ סכרמ 5ש מ65 ד65כסמו56
 65 כסמו56 נפוסקיס יו65 משרס מ65 ד65 וכיוןגרנ

 קוסיח וכעיקר  ז"5. נדכריסס כן 5דייק דיס 6ףסכי6ס
 ונ"י  סל"מ סורם פוסרי"ק  פיין  ז"5 6סרמכ"ססטור
 וכ 3כל סרנים  סל6  ז"5 6גונ"י $1"ע ספ"ו סי'6"פ
 מסומו.  כין  ויין כ~ס  לכע?ריךוים

 שבוום לא למען בתפלה ביצישתי כפי שפרחןומיתה
 חכמים דגלי בעפד המתשבק ושוהבו ידידו אכלםולש

 קרן ולהרמת הימים כל סוף עד שנות~ם לשריכתומתפלל
 דידן. במהרה נפלי בד בביאת ולומדיההתודה

 הקסן פנושחהצעיד

 ם"צםימן
 נ*י בדוקלין פה לפ"ק תשט"ו הדחמים להדשכ"ב
יצו"ש.

 ושרוכים פובים לורים לשלתר ויחתום יכתוב ח%םמירי
 חכם הגשתים בשן הרבנים דב עוזם גשון אדונםכבוד
 ארץ קצוי בכל "שראל של דבן בתי' כבר לי' דזיוהרשים
 יוב מוה"ר כקש"ת וכר יתום דוד דודו שין מפשריםשמו

 ידחשלים עיה"ק בתוככי שליט"א הידענפעליבערהש
תו"א.
 ו6ני ר3  3ם4ס  מויל ח%5ו 5סי" ננן גמולא

 כסוהם %ל לנסס נו6י  סוד0 ל6פיו  ויסססומ6קור
 ס6רי קוס ססוע5 כח5מיו  מעסיס  3רנריספייי:
 סס56חי סע"ס סויח קען נדנר מר6 קמי וכעכד6סנדורו



שןהלכות ח"ב התשוטתמירמשנה

 ת"ו עיס"ק ילז50יס כתוככי 6דוגגו פגי 5קנ5כמגיתי
 5י 5נ 6דהגו *ת %י ה5כם פן *אאמר
 ד6 ו6רככחמי 56יו, ו5מלחס סכתכ ע5 סדכריסלסע%ח
 כפת, יכסגי סן 0%ת, ויל6תי כעלטת ממיעת נקמן6%

 כ06ר וסדור, ס6ר כרוכ 5סדר, דכריס מ6זכס 6גכיומי
 ימיו 650 6תס55 מ5ין, 6קדמות ו5גו ימס, 61 ג8ס,6

 דכרי 6סדר 6כום, 65 5מטק וכתס5ת ח"ין, כפיחתדכרי
 5מו5י6גי, "6 5סכגיכאי תרכגי, ההחמגותו 6ככום,1ל6
 כדכר כ"6 כרורס, ס5כס כ5י כמ(ום, 6ותי י50חא5

 ועו סע%ס מן 0מו ויתכרך 5עו5ס, יקיס 06ר56קיס
כע"ס.
 מעו0יס מ6ג0יס כ6ותן ג560תי ג5160 כע%ונ"6 מח5יהדן

 60"6 כ6וסן ס0תן ע5 5"ע גיתוח סוופ6יס5סס
 0יחזור עד 6כרס דרך ס6רן כ5 כדרך מיס למ0תין5כס

 טכע 5פי סכ5 0כועות נ' 16 כ' כמו סו6 וזםויתרפ6
 גקכ כמין גיתוח 5סס ש0יס ס(ם כממן וכמ0ךס6דס
 כספופרת ס0תן מכים סונ5יס מי ית6יס 0ס וורךככטגס
 מחוכרח ס0גי ו%ד 5כטן ממוכרת ס6חד מ5ד6רוכס

 כן גועסין וסס סמ"ר גתפין 0ס 06ר זכוכית5ג5י
 וס560ס כ55 0ירני0 וכ5י כ55 כססק %ס כ5יכתמידוח

 סימיס. כ6ותן 0כקדו0ם דכר וכ5 כתס5ס שתר6י
 שמד סי' ת"ר ע"כ כ"כ כרכות כנע' נרסיגןחקנון

 0יכ5ו עד פוסק כרכיו ע5 0ותתין ומיסכתס5ס
 סמגוג6 ורכ חסד6 רכ חחר 5סיכן ועתפ5ל וחוזרסמיס
 כס6 5ימ6 0פסק 5מקוס 6מר וחד 5ר06 חחר 6מרחד

 חחר כולם 6ת לבמור כדי םמס 06 סנר מרקמיס5ני
 06 ס6י 06י רכ 6מר 0ססק 5מקוס סנר ומרלר06

 ע5מ6 דכ"י 656 לים מיכעי 0סכ 65 006סם
 וסחס לר06 חוזו כולם 6ת לננצר כדי פסכ06
 סו6 דחויס נכר6 טכר דמר קמיסלני 0ססכד65
 ס61 נכו6 סכר ומר חסלם חפ5תו ו6ק ר%יאין
 כפסתחע סו6 דחויס נכר6 ופר0"י תסלם, וחס5תוסא

 ס%ן מ5סחס55 סו6 דחוי 5גנ~יו 5לין וס"6צתס55
 נכר6 סכר ומר 5ר06 וחחר תס5ס 6יגס פמתס%מם
 תס5תו 0יסייס עו למעתין יט5 60יע 6ע"פמ61
 וססק ע"ג 0תיתס קודס 0ריתס55 מם סי6 ר6וי'חס5ס
 כמ"ד י"ט ע0ין וסמ"נ מם"ח ס"ד ה:למכ"ס נ6ת ס6ירכ

 לבמור כדי 0סס ו6ס סייס ז"5 וסרי"ף 0פסק5מקוס
 דלש5ס ום"5 חו5קיס 5רפת ורכגי לר06, חחר כו5ס6ת
 0ססק. 5מקוסחוזר

 6 0וי(תין ומיס כתס5ס שמד ס" ת"ל סי6"סוכץ(ב
 גס5ו ד6סי1 ז"5 ששם גל יוסף סר' ססקוכו'

 כד6מר מר~רס ג53עיס טיף טיף דעכיד כיון כנדיוע5
 ו6ין כקרקע 16 ככנד 0גכ5עו רנ5יס מי כ"ס דף"מן
 י0 ד6סי' וגר6ס נותרין למפפיח מגת ע5 טופחנמן
 6יגו דמד6וריית6 שחר %טפיח מגת ע5 טוסחכסס
 סו6 ורכגן 5קנק כד6מריק כ5כד סעמוד כגנד 6656סור
 ו6וקמיס נצר 65 כחפ5ס שמו סו6 0ככי וכיתדנצר

 נכר8 וע"ס וכף מ"ם חחר סו6 5סיכן6ד6וריית6
 נמנו6ות 5מם5ך דמי 651 לר06 ימצר ~כך סו6דחוי6

 פפסק 4פקוס 0חהר ע"כ כ"ד לקנק ד6מרכעטומצת
 ססמקוס 656 סו6 דחוי 165 נכר6 דסתס 0ר.ס ד65סיג6
 0ותתין ססמיס כ0עס ד6סי' סו6 מ(י נכר6 ומ"םערס
 656 רנ5יס כמי חורם 6סרס ד65 5סתס% ר6ויסו6
 סומד סי' ד65 סיכי ד6חמיר סו6 ורכגן סעמודכגנד
 מעתין. כד"ס 0ס סתום' כתכו ": וכעין ע"ככתפ%

 ע5 0ותתין 0סמיס כמי מפור0 מדכריססודזנףאון
 דוק6 6ס"ס מדרכגן רק דסוס 6ףכרגיו

 כתוך מיס ו0תת 0תיתס כ5י כתפ5ס סתחי5 0ככרסיכ6
 6כ5 0פסק 5מקוס וחחר 0יססיק עד ממתין 6זסתפ5ס
 0ככר וכית 0כתכו וכש %"ע 5כתחי5 6סור%תחלס
 5סתחינ 6סור 5כתח5ס 6כ5 נזרו 65 כתפ5ס סומדסו6

 6דס 6כגי 0ג560 0ט"ו ת0ו' ח"6 ז"5 5סרדכ"זהיצ'ת'
 חמיד דס מסס 0זכ סטחוריס ח~י 5סס0י0

 סחו5י כע5י תשכס וטן סרוחס 5יחס ממס י6% דסו6נכ
 ומכל סתס5ס ומן סק"0 מן אטורין כוי 6גוסין":

 סרוחס 0ס5יחס זמן כל 0כקדוסס דכר ומכ5סכרכות
 60ין וכתג6י עיקר 6 0י0 רע ריח 0סו6 כיון מסן0ותת
 ותג6 וכו' כ560ס כ6 כ06ר סריח ": 5כט5 תקגס15

 ממחק כרכיו ע5 0ותתין ומיס כתפ% שמד ס"6חרית6
 מעתין דמפר0 5מ6ן מיכסץ "6 וחוזר סמיס 0יכ5ועד
 עד דמפר0 5מ6ן 656 0גפלו ממקוס סמיס 0יכפעו

 5מיס ח00ו 5מס 61"ת 0ותתק מ%יות המיס0יכ5ו
 6סורין 6יק סתורס 0מן ותיר5ו ו0ככנדיו כרכיו0ע5
 656 תורס 6סרס 65 כד6מריגן 00ותתין כ0עס656
 די נפרכגן 656 סוי 65 ד60רס וכית כלכד סעמודכגנד

 0כתכתי ו6עפ"י כקרקע 0גס5ו ממקוס 6מות ד'כ0יתרחק
 פסרסחם תטעס 65 וסטור סו6 6גום (ס חו5י0כעל
 ככ5 6סור סו6 סרי 6ל6 קדו0ס 50 דכר 5ומרכידו
 זמן יענור ו6סי' סויח 0יכלם עו קדו0ם כו 0ימדכר

 מכו5ס פחת סתחי5 06 ק"ו סדכריס 0סרימרוכס
 56 פקניו 5ריך סי' ותגי6 וכו' יתחי5 650 כ"0סוסק
 כ6מר רנ5ך 0מור וכתוכ וט' סכת 0ג6' מ0וסיתפ55
 0נור פס6 כר חגיג6 רכ ו6יתימ6 6סי רכ ו6מר וכו'ח5ך
 תס5תו סתס55 ו6ס 56קיס 5פגי שמד 60תס כ0עסגקגיך
תוענם.

 ססקכ סי 5כא(וס 6ס0ר סי' 60פי' 55מוד זסוכץ(בוצ'
 5ריך פעם סכל כית סריח ~כט5 יעס5פי

 5ע0וו יכו5 ו6פ" 5סתס55 6סור סרי ומ5טער5גקניו
 %חחילס מ"מ תועכס תס5תו ד6ין גסי פרסמ כדי ע5מוע5
 זס ח~י 5כע5י תקגס ויס 6יגי ס%ן וט' יתפ%א
 הצ'. ח0וכס ע"י656
 ויון גיות ממ0 %%רס 0ס סלדכ"ז דכריהמגה

  0ותתין  רנליס מי  ערין  לינריו ר6" מייתי0סלי
 6ופן וככ5 יתס55 ד56 6ומר נזר סכי ו6סי6 כרכיוע5

 וסייגו ס0מיס כק עליו 0ירחנו עד לסהס655כצר



ה4יבהן ח"ב התשבהתמךוףמשנה210
 ק 84ר 5מווב סי' סכץ נויון שע ש5סאי4
 נמפיחת מותמק מבנרס ות6מר סג"5 סעעשסמכ5
 סוזנ"ז 50 ק"ו 6"ג מחימס %י פחמע 6פ" 4אש
 ם65 ק"ו פוסק מסן נ6מח סממי5 ם6ס מסנמכףו
 מ65 וק כויוי 65 ז"5 דסו6 מ50ו גדו5 ודיקיממע
 6פ" ונדידן נ6מ5ע 0עערך ת6מר כבימר 6ף"תמי5
 נסימר. 6"6שחמי5
 סיו נס" גמ5קו ז"5 כר6מוגיס 5רנומיגו י6ימיההגה

 מגמו כעדס 0מימס וכ0עמ נרכיו ע5 0וחחיןמיס
 דרנק דסוי ז"5 סר6"ם ודעח דרנגן 16 ד6וריימ6 סוי6י

 0חתמק 0סמיס כמעמ ד6פי' סו6 מ(י ננר6 ומ"סמדכמכ
 656 רג5יס כמי מורר. 6סרס ד65 5סמפ55 ר6ויסו6
 עומו ס" ד65 סיכי ד6ממיר כו6 ורנגן סעמודכגגד
 0ס כחנ עוד דרנגן דכוי 5כדי6 וסגר6ס ע"כנמפ5ס
 סי' 6ו"מ וסמג"6 סעמוד כגגד סוי 65 ומוממ5סדי6
 כגגד ו("5 ("5 סר6"ם דעמ 6מר גממך סקי"6ע"ו

 ומרי סעמוד כגגד ממונ 65 דמוממ בר6"ם כמנבעמוד
 וכן וס"5 ("5 ס6מרוגיס גממכו ו6מריו ע"כמד6וריימ6

 דס"5 גר6ס מו5ק 0וס סני6ו ומד65 סממנר דעמסי6
 דרנגן. סוי דמוממ סו6דכ"ע
 ממקסכ ד6וריימ6 סוי גמי דסוממ יוגס יניגו יעמאמנם

 נלגיו סע5 5מיס מססו 65 5מס 61"מ ו("5סס
 6סוריס 6יגן סמולב 0מן ("5 רנו נסס וחירןוסננגדיו

 656 מולב 6טרס 65 כד6מריגן ססוממין כ0עס656
 די מורנק 656 סוי 65 דס6ר וכיון נ5כד כעמודכגגד

 שדי6 5ן סרי כקרקע סגס4 ממקוס 6מומ דיכסימרמק
 ו6סור סעמוד כגגד סוי גמי דסוממין מפרס ("5דסו6

 ככן וד65 סגפ4 65מר רק סוי 65 ומדרנגןד6וריימ6
 רקי פי' דמפס גר6ס ("5 וסרדכ"( ("5 סר6"ססכמנ
 פ" 651 יוגס רכיגו פי' סכי6 כמסוי סס 0סרי5עיקר
 6ס6מרוגיס 51"ע ("5. סר6"ס סי' כ55 (כר 651סר6"0
 0סרי ("5 בר6"ס פי' רק ר"י דעמ כ% סני6ו 650ז"5

 ו5דיד" 5מותר6 ("5 סו6 סכרי ועוד טהתי' ק6יסרונ"ז
 ד6וריימ6. ספיק6סוי

 במחכר דעמ דגס 5דייק סו"6 דמסחפיג6 %ישאינרא
 6פ" רג5יס מי 6נ5 כס"( סס סכמנכר"י

 מי ככנד 5כ(רומ מולב 6סלב ד65 מסוס מומרנ6ספס
 מיתסר 65 סנס5 ו6מר קי4מ 50 עמוד כגגד 656רג5יס
 6גי 5מק ימור ו5כ6יס גצו 65 ונספיקן מדרנגן656
 דרנק 656 מיתסר ל6 0גפ5 ו6מר סכמנ נמס ג6ןרו6ב
 656 6כא,ם ד65 0כחנ דמ6מר פיי 5בס 6ין 156דנריס
 תיתסר ל6 0גפ4 ד65מר ידעיגן ממי65 עכידכגגו
 6ש סף 65 סא4 ד65מר קמ"5 ומ6י מדרנגן656
 65 ד6פי4 שו גוו5ב לס0מיעט 5י' ובי' ועוווונגן
 בה ל6 6סקב מנופו דסוי 6ף סוממק ססס וקגפ4
 מטתישט סי' גדוש רנומ6 וד6י ונזם מדונגן וק6יסוק
 6תי כר"י 0ותמין נפ" בממנר דדעמ גימ6 6י6מגס
 ו1וק6 4מר 0גפ4 65מר ("5 סממנר דייק ד5כןסעיר

 ק י5שמן מק 6נ5 פונגן תוי סא סא4שמי
 וי"5 סותמין נק תק5מין נין ד6וריימ6 סוי ש5ססגוף
 סמירס 6סרס 65 רג5יס מי סכחנ ("5 נ5גוס ל6ימיוכן
 65מר 6נ5 ס6דס נק כסיג6 ק4ם 50 .סעמוד כגגד656
 6סרס 65 גנ5עיס "6 מנוסב 6יגס 6פיי ב6ון ע05גפ4
 6(גך ע5 5ך חסי' וימד כמוכ 6סדדי קר6י דרמיקסחיס
 מוחר 65רן פגפ5ו מיד 6נ5 6סור בנ(י4מ נסעמ כיוכו'
 ע"ס וכו' חקון 5ריכין סן ס6ף נסו ג"ןו רנגןמ"מ

 כסיו65 סייגו מיכומ נ' ("5 סממכר 56סק עודוסוסיף
 סג סעמוד דוד6י כ55 פיי 4 6ין וד6י הס ס6דסמן

 כסיו65 נס6י מסמיעגו ומ6י סו6 ס6דס מן יו65קי5ומ
 5ומר דכווגמו ספיר 6מי ס"5 ר"י כדעמ ו6י כ6דסמן
 כ"( ועכ"פ ס6דס מן כסיו65 656 סמורס 6סרסד65
 כ6י(ס יסי' סמורס מן 6סור לעו5ס ס6דס מןסיו65
 דוק6 ד6דרנס ו5ומר 5דמוק ג"כ ו6פסר סיסי'6ופן
 5י גר6ס סר6סון מ"מ כסוממין 651 6סור סקי5ומכגגד
 ס"כ 656 נכמ ק5ומ דוק6 165 סכמכ וקי5ומעיקר.
 כ"( מיקרי סעמוד וכגגד סו6 קי5ומ ככ55 גמיסוממ
 ר"י וכפי' נגדיו ע5 16 6ר5ס סיפו5 עד כ6דס מןסיו65
 נסס סככי6 מס סקכ"( סג"5 סי' כמ"כ ור6ימיורדכ"(.
 6י סוממ נדין מפקפק דכסגכומ מ65ג( ר"מסג6ון
 ועוד ("5 ורדנ"( ורכו ר"י דעמ ו5פע"ד ד6יריימ6סוי
 נזס סרגיס ם65 51"ע וכג"5 סכי דס"5 מ6מרוגיסכמכ
 ידעג6 65 סג"ל סגר"מ סגסומ ודכרי (") מ"כסכע5
 כס. מקוס מ6יז: ונר6יומיו נכס 5עיין קדסס מקוס6י'

 ססני6 קס"מ סי' יעקנ מ5קמ נע5 ע) ממס 6גי1ב1סאן
 דנמ"נ ו6ף ו("5 ע5יו וכמכ סג"5 סמ"כדכרי

 כזס 5מסוס כזס סמפקפק 65ג(ער ר"מ סג6ון כססמכי6
 ומג"6 דר6"ס פסיטומיי סנקיגן 65 כסוממ מורס65יסור
 סכחנמי מס )כ5 גמימ 65 ונממכ"מ ע"כ דרנגן רקדסוי

 ר6ימי 0ונ ("5 סגר"מ 5דכרי ר6י' מכ6ן עכ"פנע(ס"י
 0ס סכמכ ר"י כדעמ גר6ס 5כ6ורס רס"י דעמדגס
 5סמחין יכו5 ס6ין 6ע"ס כו6 מ(י6 ננר6 סכר ומרכד"ס
 קודס 0במפ55 מס סי6 ר6ויי מפ5ס מפ5מו סיסייסעד

 ססמפ55 מס סי6 ר6וי' מפש ומדסייס ע"כסמימכ
 מסהע וסוי מפ5ב מס5מו כאהס כמכ 651 סמימסקודס
 סר6"ס וכדעת סחימס נסעמ 6פי' מ(י6 ננר6ד5עו5ס
 דדוק6 סמימס שדס 0במפ55 מס כ05וגו דייק ד5כך6"1
 ר6ויי 6יגס וד6י 0מימס נ0עמ 6נ5 ר6וי' מפ5ס כויזס
 ד6פי' וי"5 וק"5. ר"י וכדעמ מד6וריימ6 ד6סורכי6

 0מימס. נ0עמ י65 65מדרנגן
 גמי דסוממ דס"5 ספוסקיס 5דעמ מינעי 165מעתה

 5דסמש 6פי' 656 ד6סור וד6י ד6וריימ6סוי
 מדרנגן רק סוי 65 דסוממ דס"5 ודעימי' ("5סר6"0
 מס 6יכ6 ק"ו סוף דסוף 5כמס55 6סור ד6ס"ב וד6ימ"מ

 ברי דין מן ונר 5בממיל ס6ין ק"ו סוסקכ0סממי5
 5דנוי הס יפסיק נרכיו ע5 סוממין מיס סי' נגמ'6מרו
 0יפסיק עד לסמס55 ו6סור יפסיק 0מימס דכסעמסכ5



שהלכא ח"ב התשבאמדרמשנה
 61"6 סדחתין דלעולס כיון גדיק 61"כ נגמ' ם6מרווכמו
 ל0תמיל. וג"ם %תפ4 6סור לנעלס לספסיק4

 סמנ"6 סנ"ו 5"מ סי' גת' ז"ל לסומ"6 יי6יתיאברא
 תמץד ממעפעף מולי ל1 מים דמי ע"מ סי'סוף

 6גרו סגיג גנד לטסות לסתיר ים ל6ונסו רנליסמי
 יפסיק מ"ר סטפת וגמעת נקייס יסיו עליוניסומגנדיס
 מרניל כיק לדגר עעס סרמ"6 ונתן וכו' יתפ4ו6מ"ג
 גוד6י לעולס סתפלס מן יפעור יתפלל ל6 ו6י גכךסו6
 דרגק 6יסור 6תי דל6 נקי נוף נל6 ל0תפ4 4מותר
 דרניס מ5וס מסי6 לתפל0 16 ד6וריית6 ק"ם למיוגודמי
 ל6 ו6י נקי גנוף ל1 ד6"6 כיק גדידן נמי קמסולפ"ז
 דרגנן 6יסור 6תי סי6ך 61"כ סתפלס מן יפעוריתפלל
 6רד3"ז נס קמס זו וקומי6 ד6וריית6, ל6יסורודמי
 6תי ס6יך לעולס מגקדומס דגר גכל 6סרס למסז"ל

 לכ6ורס סרדג"ז ודנרי ד6וריית6 ומגעל דרנגן6יסור
 מיס דמותת כר"י דם"ל 16ל דלמיעתו ליים3 6פמרסי'
 סוי וממיל6 לעיל מכתנתי וכמו ד6וריית6 סוינמי

 ם3תי 60 מפני ונדמס 60 6תי 1ל6 וד6וריית6ד6וריית6
 ר6י' מס כני6 ז"ל סרדג"ז מ0רי 6ינו חסור6יתי
 מגרי מי ז"ל סר6"ם ח"ל סר6"ם מדנרי ז"ללדגריו

 ק"ם מינמור עד מלססימ גע5מו לעמוד יכול ם6ינול1
 נל6 יתפ4 61ל ותפל0 ק"ם זמן מיענור מוע3ותפלס
 כמכמ ודינו סו6 6נום תפלם זמן עגר ו6ס נקינוף
 4 יר6ס ו6ס מתיס מנמס ממתפלל ממרית סתפללול6
 6סגס גין תפילין ינימ ק"ם גמעת נע5מו לעמודמיכול
 ל0פסיק יכול סו6 ד6נום דכיון עליסס וינרךלק"ם
 לדגריו ר6" כגי6 ז"ל מכלדג"ז סרי ע"ם ע"כ~כנימ
 ס"ל ו6פ"ס דרגנן נדגר נ"ג דמיירי ז"ל סר6"םמדנרי
 למס. 51"ע לעולס ד6וריית6 ודמי דרגנןד6תי
 6יסור 6תי דל6 ז"ל סרמ"6 קומית דנעיקר 6מחון

 קמס דל6 סו"6 סקדומיס דגריו ל1ל6 וכו'דרגנן
 מסדגיק גמי כנק זס כעק עעמיס כמם ~ינוסכרי
 מיג6 קודס לרדותו ל1 כתרו 6י לממיכס סמוך נתנורפת
 גתוכ וכקסו ע"6 די דף סגת גנמ' וסנ(י% 6יסורלידי
 פסיע6 לרדוחס סתרו 06 זו סי6 געי6 מ6י 61"חסס
 סתירו ל6 ד6ס ריג"6 ותי' ל1 נ6סור 06 לנו יסמעםל6
 ~נו מס ע"י מלרדוח סמנימ כיון סקילס ממייג ל46

 ערל 5"ג דף ס6סס פ' גסוף נפסמיס וכן ל61ומרין
 סכ"נ 61"ג כרת גמקוס דגריסס סעמידו ו6חמלוסז6ס
 6פסר ז0 דמי וספיר דנריסס גסעמדת סו6 ו6נוםי"ל
 דל6 נר6ס ז"ל סרמ"6 6מנס ז"ל סרדג"ז דעה לפילומר
 לי' ס" לכ6ורס סרמ"6 לדעת 61"כ גס6י ל"נימ6
 סרס"נ כן לי כתג וגגר סנ"ל מעעס לכתפ4תר4ס
 על לססיג געזסס"י 6רוכות ל1 ומסגתי מ5יריךגרייס
דגריו.

 ומחמ% לייסג גלפ"עד סעיק ל6מר גדגריס121דין112ננ'
 לפוס סנר6יס ז"ל סרמ"6 גדגרינדייק

 םל6 ודוק6 ח"ל סייס סתסוגס דגסל0י כסותריסריסע6

 סנךדס סיודע וק לסהפ4 ססתמיל כסשם 16סו5רן
 וו6י לגן נ5ון 06 6גל ל0ת6פק 4 6"6 תפלתונמר

 מול6 ל6 16 6נום גין מלוק ו6ין תוענס ותפלתוס6סזר
 לנקגיו סנ5רך ד6מרו 60 דמקסיק 606 גסכיממלק
 דל6 נדול כלל לעיל 4 דכלל מ6מר 5"ע 46 ודגריווט'
 לכך 5רין סי' 6פי' 6"כ ד6וריית6 ומגעל דרגנן6תי
 דלכתמל0 נ0י תועגס תפלתו 6מ6י נמי ססתמילגסעס
 ועכ"פ ד6וריית6 ומנעל דרננן 6תי ס6יך מ"מ יתמילל6
 לן ססס ולמס מותר יס6 ככי 3ל16 6פסר דל6סיכי

 ססתמיל גסעס לכך 5ריך סי' 06 תוענס תפלתודלעולס
 וד6י דגריו מסוף ועכ"פ 6נום. כססו6 יעסס מכ61"כ
 לכתפ4 לו 6סור 6פ"ס 6נום ססו6 ד6ף לדנרינוי6י'
 6"6 וד6י וגדידן גסיתר %תמיל ל1 6"6 06לעולס
 כדנריס )יתר ספסק סוס גלי לסולס מקלמין דסמיסכיון

 סליע"6 גרייס לסנרמ"י 5"ע:( )דף לעיל עיין לכ6ןססייכין
 דסנס ונלפע"ד גד"ס עיי"ס סדנריס לסכפיל למותרכי

 סרמ"6(. גתסוי ס"לכת"ס
 וסרמ"6 וג"י סעור ד3רי לייסג סזכינו כיק1מעתה

 ס"ל כרדג"ז סכוסו סר6יס גפי' וסמנ"6וכל3וס
 6תי א 6מרינן 1ל6 %תפ4 6סור לסולס ד6פיילענין
 כיק דידן גנידק לן י65 מעתס לד6וריית6 ודמידרננן
 נסיתר6 לסתמיל ו6פיי ע5מו על לעמוד לי' 6פסלד16
 ססמיס מן עליו סירממו עד ל0תפלל 6סור לכ"עוד6י
 ססתיר מי 6מרק 16 ר6סון פוסק נסוס מ5ינו םל6ונפרע
 6יסתמיס 1ל6 ומתפלל מחר ו6מ"כ סיפסיק עדימתין דעכ"י כתגו וכולסו סטפעוף נסעה 6פי' ל0תפלללסדי6
 סרדג"ז מ5ינו ולסיפוך ד6"6 סיכי לכתו3 מינייסומד
 נקעינן. סכי לפע"ד וד6י ועודז"ל

 נמי סר6"ס גדגרי סר6סון %יי ד6פי' יי6יתישבתי
 עכמ62 נימ6 ו6פי' גדידז 6מתפלל ד6סור6פסר

 סס סכתג ממס וסו6 לד6וריית6 ודמי דרגגן 6תידל6
 תסו' מדנרי דמסמע תפלס נדין 5"ע נס וז"לס6"ר
 כסיודע 6גל לעולס נכך כסרניל דדוק6 סנ"ל'רמ"6
 סיעגור ניענ 6ז ימיס גסלסם 16 גסניס ממנוסיופכצן
 כיק נמי 6י וכוי לעולס דוק6 דל16 ו6פסר וכו'זמנס
 דגר סוס גס כסממדס נדגס ע"י ל0סליס לתפ%ד6פסר
 דעת גרור ונר6ס ע"כ. 51"ע נעינן לע"ס דוק6לכן

 נוף 3לי 6פ" ל0תפלל 4 סתירו 6ז לסתפל5 יכולי6 כסלעולס דדוק6 לסיטחו 6פיי ז"ל סרמ"6 גפי'ס6"ר
 כסיודע 6גל לד6וריית6 ומגעל דרגנן 6תי דל6 מסוסנקי

 61ל זמנו סיענור מועג מ6ומר לזמן 6פי' ממנוסיפסיק
 ל6הר ממנו סיפסיק סיודע כיק נמי גדידן ומעחסיתפלל
 6סור ממיל6 כנ"ל סגיתומ כדרך סנועות וסלסכסניס
 דרגנן 6תי דל6 סר6סון עעס לפי 6פי' לד"כ לסתפלללו
 כגלפע"ד. סו6 לעולס דל16 כיוןוכו'

 סענקין מוכר"י סמפורסס סמסיד כרס"נ ידידיןדן2ה
 ז"ל סרמ"6 גדגרי לפירוסי סססכש ל6מרסליס"6

 סמי מי גדין כ"נ וסלפל גתסוי וז"ל מדם גדגר לדוןי65



הלכה ח"ב תתשבחמירמשנהנש
 ומנק6 כרמ"6 נדכרי ע"מ 0נסי' ממנו שחתיןרנ4ס

 כ(מן 50 ונדין כספפ הצרכיס עוכיס דכריס 6מגסכגס
 פידון טכין 6יס כ"ז 6נ5 גטמיס דנריס מממיעסו6
 מ0חין 50 דין וכו' דיגיס כ' ים רנ5יס מי כדין כידידן
 דרכגן סו6 כעכצד כגנד ום65 חורכ מדין סו6 טמוד0כגבד
 כמסמיס ס0חגס כדרך רק סו6 זס דין 6נ5 עכ"פו6מור
 יופיס כמסמיס 6נ5 חמיד כדרכס ס6מם מסייו65יס
 כג5רן כזם 0ייך ו6ין ס0חגס דין 06 6ין 6מרממקוס
 וט'.פקניו
 ו6יס נכור זמ 60ין דוסן יה6 מוין פסגמ' 6כר1נמש

גימ"
 זכ 60ין כיון 6מריס דיגיס ח2לכס נמגח

 6יגו דופן דרך מיה6 כדס גדוח 5עגין ונן ס5ידסדרך
 ים נ0שסרח יו65 06 מקוס 6וחו דרך ו6סעועמ6
 5עגין ועוד וס6מיסתר סמג"מ כחכו וככר דיגיסכזכ
 סדס נידי דרך 16 סגען גקג דרך 6וחו 0מ6כי5יןמי
 ו6ין יו"כ 5עגין סעוו 6סי"ס 0נע מו6 0עי"נ6ף
 רנ5יס סמי 5עגין גר6ס וכן וסג6ס נסמ"ז דיןכ6ן

 5דמוח כמ כסס 60ין כג"6 וים כ5י 5חוךסמגטסין
 ו6גו 0סוסרח דרך נ"ג ס5ול*0 ומו5י6יס כה2גוףס5ו6ס
 רנ5יס מי ו65ו סי6 5ו6מ 65ו כס"נ 0כ5 ונ6יסמוריס
 5מכם כזכ ודי מקורוח מ5יין 6יגי סג6י מסרק וממוססן

 וכו'.0כמוחו

 כסתסם"י פ ס0כחי וככר 5"ע 5פע"ד כקדו0יםךיבנרי1
 50עע"ד מם וסרע סרע כ5 ע5 נדופכ6ליטח

 50יעק6 סנ6ק 0זכר דכריס כ6וחן דוד6י דמי ד65גר6ס
 סכחוכ כגזירה ככסנ,ם 0ינע דוקה ככהק גדס דסכנון
 ס" יו"ד מע"ז סגי6ו וס"ס גדכ גגמ' 60מרוכמו
 סרניעס 651 דס ר6חס 60סיפ סק"6 וק"5 נצ(ק6קה"כ
 מוסר4ם דעת סי6 הע מי5ח6 ח5י' דככרנ0סעמורם
 ו0יעכ"ן ח2רדכ"ז רמ"ו סי' חס"ד ועיין נ' נח0ו'מפנ5ין
 וסי' סקא6 קפ"מ סי' כם"ן דעת גי6ס העמואיס
 כז0. ס6ריך ס' ס" יו"ד כמוגס נגדי ונח0ו'קי"נ

 רממג6 ח5י' רמס דכססר י6" כ6ן 6ין דוסן מי651נם
 דמי 65 וד6י יו"ג מ6כי5ח ר6י' 0סני6ומ0
 ז"5 כ6מרוגיס גמ5כן וכנר נעיגן נרק כש6חדכ6כיים
 ומתר ומקי6ו ומתר 0יעור מ5י רק ד6כ5 סיכ66סי'
 50ס 0יסצר 6כ5 06 גן פסמ"ז 6כיפ סוי 6יו6כפ
 נמסהיס גסגס ד% כיון נרוכי נעי 6י סקי6ווחיכף
 ופמ"נ סדניר ופחמ 56י0ו ש5 ממפקח סו6 זסודנר

 65 ש עכ"פ ע"6. סי' כ"ס וכח0ו' ר"מ ס"וכרכ"י
 5דמוח יט5 60ינו נמי 0כחנ מס נס פע"ד. 5דיוןדמי

 5פע"ד פ6ס דין פ 6ין נספוסוח וגוס5ן רנ4וולססן
 כפוסקיס מן ככטם * 6יח ו6דרכס 5ע"נ כקדו0יסדנריו
 5ו6ס ככ55 ו0וי למחס55 6שר כפעיו 5ולט ייפ"דס"5
 סר6יוח דגדמו וכיון נרור נ5פע"ד אמ ג5 0יכקסטצ

 רנ5יס מי דין וכ5 פ ססהן דין דוד6י 5דיון סדקממיל6
 כם"ד. לסן5 0כחכחי כטן מרמ"6 כחפו' משתס וחפיע5יו

 פשימ י*חי א 6מכס ונחס פיטח שו 4 י0רגה
 סנעיס 60יגס נונריס 0*סק6  מון  לוקס6י
 סגור6יס כקדו0יס ימיס עת כעת סרוד 6גי ונס*ציגגו

 ש5 ונסרס ע4 מוס4ס *טר ולכי ופיסממממסיס
 כעחימס משן ו6סייס 6ק5ר ו5כן וסח*צידיססי0ינס
 סזכס נחס5חו 5כהכירגי 50יס"6 מק כ"ק מ6חו6נקם
 וכס"ס. ו0פס מייס לסגח 5י 06ר וכ5 כעדי נסו5סהס55
 שמים לרהמי המצפה ד' יעבדי שבד תלמידוכאד
 במהוזע הרמה~תשובתו

 לאה רהל בן הקטומנשוה

 ם"חמיב!ן
 לפ"ק. תשי"ו שבט הףי ירושליםב"ה
 מנ,שה מחשר"ר וכף הצ"ב הגדול הטטן הרבכבצד

 שליט"(נקליק
 כת"ד וימחול הבדוהש, יקבל פה רצוף(8תדשהיס

 כי בחד"ת לעיין בקשתו למלאצת יכול אינני אשדעל
 אונסא כמדס"ל וכות לכף אותי וידין העיון עליקשה

 דשביד.כטשע
 6מרו וככר מכמיס דכרי נד"יס כמכ סממנרשמר

 ומדכריו *מוד 5ריכיס 0פס מו*ן 0ימהס6סיפ
 סמסכיס 5פע"ד 50יס"6 ספון מרן דעח 5מוגוכקדו0יס
 סקדו0 נפגו 0סייס זס וע5 סיתרט6 עד %חס55ד6סור

 פדני0 גר6ס וכווגחו דעניד, נמ6ן 6וגס6וכמום"5
 דכדידן כיק ומצר65 דמי דעניד כמ6ן ד6וגם נזכסיסחו
 ו6ק סו6 6וגםגמי

 יצו"8נ נ"י ברוקלל התשי"ט תשרי רדנ"ה
 בלו גיא י88"ת ירו"ש הרהשח אצף ששביכטד
 טשטהש ויזרח יאיר טרו קליין 88י מוה"ד וכף8המדים

 ה5זרזנמו
 נדנר *2פחעסע נש כגגי 6מיס חכגחאחדשה'ש

 כא' כחסו' כס6נש6 נדכרי 6סעווחמס
 ידי די65 דמיו0נ חקיעוה ככר דחקע דסיפק"מ
 כו0 א סגרטח סדר ע5 וסחקיגפח סהוומ מןמונחו
 גטגועיס פוון כגסי05 6מר נפפ וק מורנק656
 656 שיגס כיק כוניס לסוח פו5י6ס 6סור0נספ
 ח2ני6ו מס"ח מוכחו ידי יא סכנר מ6מרמוונק
 5סי 0ס ממנן כ56ף וכחנ סק"ג חקישט ס"כסע"ח
 נטקר חיכף נטוגכ ניו"ט לנוך סנו0נין 5ויוןש

 מם ס6חרונ ימו4ן 6שו ימי' 6"כ סמקונ4סכמ"ס
 כסס וסכי6 וכ(קיוה ס55 נענהצ פין פיככאכ56נ



הלכא ח"ב התשבהזמרךמשצה
 ש ם8ק דנשם'ז זע מ8ססר6ו%ע סרמק0גס"ק
 כם6גא6 דטתח נל6יות 0ס וכ8הך נדא לסק5 קלס"ר
 נגוגיס ק0ס ש ואי עש3 גשי פשאר 6ש שש

 חיון 5ים ו%8 רס"ר חמף ונרקלק שוק 0צ8גד%ש
 נ6חרוג ורג5יגו יתו %יגו ס6יך ממסטר8ו%ע0נ6ק
 כדפת כאי0ש 65ותס ננצכ0 כנר 6%0ט 6מרלכלל

 ס6יך ד6"ג 5סק0וח ש~ סים שו וגדולססמקונ5ש.
 0געגהמס 6מר מנס"מ לנחיט ספ5ניס מני6ש6גמנו
 דסף נעי 65 לכשגועיס ו6סיפ כ55 %וס חו סוי ל6ד6ז
 כאזס5ס. ל6מרכנר
 ססג"8 דנרי ד5פע"ד לך 6מוחי ו6שגס נכסקפסלדצה

 נמפגס 6מרו ססרי לסנעס שיחי 6%חמוסיס
 50 כו06ק יו"פ 6ומר יוסי רני ע"נ מ'6 וףפגס
 לר"כ ספ5נ 6ח וסו5י6 ו0כמ נ0נח לסיות 0מ5מג

 0סים %ום נרהות ופר0"י נרהוח 0סו5י6ו מסגיסטור
 650 656 סגו 65 6ניי 6מר 0ס וכגמ' נמטסטרוד
 6מר ניס גפק מד6גנסיס ה6 מיינ נו י65 6נ5 נות6
 סנאע ססכו 650 חימ6 6סיפ 6מר רנ6 כסהסט6ניי
 650 656 דסטור 0נו 65 שום"י נכ5י. ססו5י6וכנק
 נ%וס סרוד דה0ח6 0סו5י6ו קודס גפי5ס מונח ידיי65
 65 חו 0ס%ימו קודס נו 6% 6נ5 %וס נדנרועעס
 5עמותס נמ5וס מססח6 פרוד 651 ס% מ5וס נדנרטעם
 סכי כמ0סכו 6ניי 6מר נים נסק מד6גנסיס ס6ס"ג
 סגנימו 66"כ סו5י6ו 65 ס6 נו י65 65 ס"ד 5יסק0י6

 סטור וקחגי 5קימס מונח ידי ניס נסקומד%6סיס
 וס6גד 5מפס סע5יק ססך כ0סגניסו כ0ססכו 6ניי6מר
 גוי5חן. ווך 656 נסן י6%ין 6ין 5קמן ו6מריק5מע5ס

 ניס גסיק מו6ננסיס ושצ5ס גו6ס סם"סומפשפמן
 ונחוס' כ0ספכו 656 6מר 6וסן מ6%165

 ס6יך סרנס דמקו 5עסייחן עונר ד"ס פ"6 5"פדף
 וכחנו סגפגופיס מ0וס וכחנו 5פ0ייחן עונר נפ5נמנרך
 כדמוכח מנרך ניס דגפק ד5נחר כ6מח ומיסושד
 ממן ניפור נפ5 דס5יגי ע"נ( זי )דף דפסמיסס"ק
 מ0מע גמי 5סנ8 סנר ומר פפי מ0מע 05פנר סנרדמר
 6ומר נו 655ח גט5ו דקחני 5ע5מו %5נ מסעו0סשריך
 60גי ומ0גי 5נער דמנרך 5מ6ן וק0י6 %5נ גפ%חפ5
 655ח סכי 6י וסריך ניס גפק ד6ננסיגסו דנעידנ6סחס
 5י0נ סיס6 5מיחגי דקנעי מ0וס ומ0גי 5יס מינעי6%
 הג"5 סוכס ר6"0 ופיין ע"0. נו 655ח רי60 חג6נס

 0כחנו. 0הם ונר"ן 0ס. 5גרונערוך
 ס0ג"6 0יפח 5סי ודפימי' סחוס' 5דפת חקססומעתה

 6סור גמי נ0נח מ5 850 6סי' יו"טנכ5
 כיק 5נסכ"ג %5ניגו נצ5יכין 6גו ס6יך חקסם5הו5י6

 כדעת גוסג 60ינו 5מי 6סיפ 6שכ ניס גסיקדמד6גנכ"
 ניס גסיק מד6גנסיס פכאפ נסוכס 0מנרךסמקונ5יס

 די0 גדופח נגשריס ונסרס לעולס למ%שו 6כצרוסוכ
 ששספר6ו%ע סג6ק חירת ו5יכ6 ד6וויחם6 רס"ר0ס
 0מ5 מג 50 כו06ון יו"פ יוש רני 6מר %6י%ן

 6היי8 6מי יו"פ 0סחס 6פיפ ס6 תו' נםנחפש
 סתס 6% סכס  רוקט כו6 ספטור דמ0וס פמרווומק
יו"פ.
 0מל מג 0ל כל06ון יו"פ מי"נ ס"ג 0ס מו6מחנם

 5ניח פ5ניסן 6ח מ%יכק סעס כ5 כסנח5סיוח
 כסנח 65 6סיפ יו"ט נכל 5חנע 5סס סיס וכו'סכגסת
 כיק ד5ממר דכיק פעיו"ט סכגסח 5ניח %5ניסןלם%יך

 ומ"ם 5נסכא, 5ס%יכו 6סור ויסיס ניס גסיקמד6גנסיס
 מיו"ט.0נח
 יטשו 0מ6 0ג(רו ע"כ מ"נ נדף דרנס גזירס ס6גב!

 נרם"ר ד"6 ויפנירגו 55מוד נקי 556 וי5ךנידו
 %מס ניו"פ גמי לנזור 5סס סיס גופיס גזיר6ס6י
 5סו5י6ו 6סור 0ונ ניס גסיק מד6גנסיס ד5גצ5סכיון

 656 מרידס יגניסס 65 ד5פ%ס לחקן 5סס סיס)ומכ"פ
 ד5נ"0 ז"5 סמסר0יס 0הק0ו וכני גדו5חן( כדרך650
 נ0נח 6חקיפוח רנק גזרו 5מה 6"ג מחוך 5סוד5יח
 6סורס סכפנרס ניו"פ גס ס6 יפנירגו 0מ6מ0וס
 לנמרי מטה 5נפ5 לג(ור 5מכמיס כמ ד6ין מ0וסו6י
 65סור סגר6 60ין כיון פ(ור 5סס סיס 65 נ0נח גסמשמ
 חקס"מ סי' 6ו"מ ססר"מ כחנ וכן מניו"ס. יוחרנ0נח
 0יר כ5י חיקון מ0וס החקיפס פל גזרו ד65דה"פ
 לנט5 61"6 ניו"פ גס 0ייכ6 ז6ח דגזירם מ0וסדסו6
 6"6 ג"כ ניו"פ 651 5נד נ0נח ו0יגזרו 5גמרימ5וס
 0ייך סגזירס דפפס כיון כמוכ6 דרנגן מי5י מימזיד6"ג
 וסדנריס 5נ"0 הענרס 5פגין וה"ג פ"0 נ0נח כמוניו"פ
 כמו ניו"ט 0ייכ6 דסגזירס כיון נס6 גס 6"גסתיקיס
 נ0נח, גס 5גזור 5סס היס 65 הסג"6 למיפחנ0נח
 למיפחיה 6נן דספורי 5י0נ י0 ש0י6 דה6י6ינר6
 6יסור וס6י 165 6יסור דס6י 05נח יו"פ ניןדמח5ק
 פרוך ועיין די דף ומג%ס כ"פ ר"כ פ"6 פייןכרח
 6נ5 ניו"פ 6% ג(רו נ0נח ככ"ג 5ומר י0 61"כ5גר

 ק0ס.הר06ון
 דף נגמ' ד6מריגן מס6 ק5ח 5דייק 5פפ"ד גר6סעךך

 מגסגן סיס כך 6ומר 5דוק נרני 56יפ(ר ר' פ"נמ"6
 סו5ך נידו %51נו מניחו יו65 6דס ירו50יס 6ג0י50

 וכו' נידו %%נו ומחפ55 ק"0 קור6 נידו %5נו5נסכ"ג
 דף וסחוס' נ%וח (רחין סיו כמס 5הודיעך קמ"5מ6י
 מ"מ נהצכנין 6ין הדנריס 156 0כ5 6פ"פ כחנו5"פ
 5ע0יחהן כשנר מ0ונ המונמר מן מ5וס נדנר ושסו6י5
 6יג0י נסגי מ0חנמ ק6 6י0חנומי דסחג6 והגר6סוכוי

 ו5דפת נידמ?ס 6חרוגיסן היוס כ5 גו60יס 0סיודירו50יס
 סמ5וה 0קייס 65מר 0סרי סו6 גרפון 6דרנסס0ג"6
 דסכ6 5דמוק 0י0 ו6ף 5רה"ר. ס%5נ 5סו5י66סור
 ס6%ס 6יסור נס 5יח ונירו50יס החג6 ק6מרירו50יס
 61"ג עירונין נגמ' כמנ%ר ד5חוח 5ה דהיהמ0וס
 6מרח פיר 651 ירו0ליס מדק6מר ד6דרכס יטעהסטהק
 6נצר, עריס %ר 6נ5 מוחר ירו50יס דוק כצוחגחסי6
 סטשם א? ד6ין יודס ס6מת פל 5סודוח 0ר%ס מי6נ5



הלכו ה"ב חתשבחפררמשבה8
 יפץ סיו סמו ש פצמ שתפ 6פ וה4 185ההשיס

 *אףו ו*ק וק*3 מששוה נם6ר ק עופץ כי ום5צ6יק
 65 5ך כיווע כעח צה 60מ ופי ל1 כטנשופץ
  ס6מרוניס  מטרומיס  סשרע(הם נזכ סכחט מם 5עייןהצ5חי
זק3
 נים גפק ד"כ ע"6 מ"3 מרנם פר נצוך יו6יחיורע

 סענלס ע5 3ין סת6ס ע5 דנין פסוע דכ6פסכששם
 מיונ נדרך וסגמכ פקלס נעפם וק ממיינ 365לם*ר
 נ0וננ תאש סו5י6 60ח"כ 6ף נ6וגס 16 נשיד עקר6נ5
 טרוד סיס 61ז כעקילם עניד *שמ6ו סמנניסונמם כהי  נהם גסיק מד6ננכיס ננמ' סריך מם 61"כסעור
 65 ססת6ס ע5 נס "כן נפסור סעקירס ומיחס3פוס
 דמי מסן כעקילח נוסו עקירח 6י 0ס ודמקממיינ
  ו"ל רם"י 0יטח נ5"ע סע5ס"נסוף

 כחנו גימ6 נד"כ כחוס' דסרי מידי זש אשפע"ך
 כסמנניס 656 6יגס 0נח מיונ לעגיןדעקיומ

 56נ שוח 6נ5 ממיינ 65 מיגיס ונ5יר טסמיסנ'
 עיין ע6 ממקומן המנניסן ומ0גט5ן נ"ט ד6"5ס0וט
 מיונ מ0וס עקירס 5ידי כ0נ6 61"כ סוסקיס ו3ם6ר0"נ
 דמ5וס טרדס טרוד סוי 65 0ונ עעמיס נ' 0סו06נח
 נ"ע. 5ידי 0נ6 קודס סננסחו מ0עח נים גסקדכנר
 סנרע"6 סקפס דכן ר6יהי 5גר סערוך קו0יחו3עיקר
 חמיסח ע5 0חמם רם"ם נמידו0י ומ65חי  נמירוסיו1"ל

 נסשמי"ח 5גר סערוך נחי' 0כחנחי כמו וח"  ו"לסנרע"6
 אפחגהמממחי
 בנגעי הטרוד עת בכל הדרשש 81זיך דברישיח
 ותרופם מעלה מעלה לרשצתך הפצ8ה ירחם הד' הזפן81גשי
 פחוך ד' שת לעבוד שתזכה כדי פרובה בהצלחהקרבך
 נפלי. בר בישת שד הדעת והרהבתנחת

 שחיך פש נצות אחיםבשהבת
 הקסןמנוצח

 ע'0יפן
 השמים בכוכבי זרעך את שרבה והרבה לסדרב"ה

 נ"י. ברוקליןפה
 ג*א בעפ*פ המצה"ג נפשי ויריר ידירי איצביכבוד

 4ב נ פוה*ר הסין הרב בש*ת ובר ונקי זך שבלו1צ"ב
 ודעת. תורה מתיבתש הו1צי פשגיח שייפ*נגערצלין

 מגחנו קנלחי שלס "סנח תכ נ6ם3ס4מזר1צכ"ת
 נעח 5סכרח מוחר 6י 5כח"כ 0ג560סוס6~תו

 מכריז 0ר.לניי מקומוח נסרנס 0גמנו כמו סדסיןסחס5ס
 סמ0"ן סחס5כ כנוד מקוס 6י' ודף דף נכ5ומודיע
 ידעו 65 סכי 0נ165 מסמחספיס כמס י0גס כי6ומר
 0יט5ין 6ף סחס5וח סדר כ55 ונס כ0"ן עס5סחס55
 סדר מ"מ נ05ס"ק5קרו6

 סחס~
 65 ו6ס למוו 65

 5ורך ואם גימ6 6י 5סחס55 יוכ6 65 ססור 5ססי6מרו

  וש האי  פש 3ס"ו נש מגי 65 16 צףסשפ
 מ3ף. עמי ימכימו  06 לייסצרווסם
 5סססיק ד6כצר נרור סדנר וטלעי פף נעד סמ5יתה

 ~טפסיק %כיר סג(וס ונכ5 חפ5כ 16 ק"פ63מגע
 6ושמ 3ס"ע כשמ סימחי אפרס סופיס ססהתנ0נע
 ס" וע' ע"0 5סססיק %סור מקוס כל מט6ר ג"6סי'
 ננרכשי ור6יחי קי"ד. וסי' ק"מ ונסי' ק"ד ונסי'סץ

 0%ש מנינ נן ומסר"ס מו*ע מוסר"י נ0ססגן3י6
 ו6ס נחס5חו 0מטרידו 6ף כסומק 5חגוק נסיו5דנר
 ומערידו 0ומק וגצדגו סחגוק 0י0חוק 6וען ע0סכנר
 ועיין נ0"ח וכחנ ע"פ ידנר 651 ממגו ע5מוירמיק
 5דנר נק"0 5רמח 5עגין ס"נ ס" ועיין נ' ס"ק5קנק
 60גי וכ6ן 5סגים ר06וגס סר0ס נין מ5וק די0מ5וס

 וסו"5 כר6ף חע5חו 5כות יכ" 6יגו 0מטרידו0מחמח
 ד6ס" 0כחנו המרי 5רמח, ומוחר ע5כהם סחס~ם5ורך

 5חגהן 5דנר 6סור גמי ע5מס סחס5ס 5ורך דסוינמקוס
 סעומד גכנד נ6דס סס ס3י6 וכן 5רמה רק כחירו651

 קדי0. נ6מיוח ע*ו עמחין וסס"ןנחסלכ
 רני ע"נ כ"ו נרכוח מנמ' ו6י' ~סע"וולכששורה

 כ(רי ק6 וסוס רר"י נמוי'  סיול כוס36וס
 5סיכן 6"5 6סהוק סמעוגסוח נמנו6וח מט6 כיק"0
 לר06 מחר כו5ס 6ח לגמור כדי סמיח 06 6"65סדר
 ק"ד נס" נמנ"6 ור6יחי ור"ן 0ס רי"ף ועייןע"כ
 ו6ס0ר דיגו יס6 מם נק"0 נשיד 0מ 06 5"ענצן"ו
 דרני נעונד6 כדמ0מע 5ר06 5מזור 5ריך ד6ין5ומר
 560 דסחס וי"5 למטוגפוח נמט6חם 6צ5 דסוס36ום
 ר6יח 3ממש"0 ע5יו וכחנ ס6י כו5י ממיר6 651ד"ח
 סמ כ6 כולס לגמור כדי 0ריכ 65 6סי' דח"5מנ"6
 נשיד 0מ 6סי5ו דנק"ס 6ע"כ 6מזור 5סיכן 1560דס6
 לר6ס. 5משר6"5

  דרני  ז"5 וסממ5ס"0 5סמנ"6 5סו דססיט6הץנר4פץ
 סוי ש 0וד6י 6ף מקרי נפצד 0מ6גוס

 5עסוח מם כדח 5ס6ו5 סי' 3ריך פסרי 6 ק"ס3ורך
 מקרי נשיד 0מ ו6ס"כ מעיקר6 5סחמי5 16 5נמור06
 סו6 כ"0 6"כ כוי ק"0 ו3ורך ק"0 נדין 65600ף
 נחס5ס 0מ דסף נמור 6יסור דסוי סדסק איי6סכ6
 דק ומני5ס וספ וחקיעוח רע"ם כמנ  ו"ל סרי"ףחשגס
 כדי 00סס 6ף 0פסק 5מקוס דמוזר 5עגין 5כס6מד
 לגמור כדי ססס 06 נ5מוד נחע5ס 536 כו5ס 6ח5נמור
  ז"5 ור"מ נ6ון ס6י רנ דעח וק 5ר06 מחר כו5ס6ח

 חס5ס נין סערס 0וס ג"5 ד65 ע5יו ס0ינונעס"מ
 כולס 6ח לגמור כדי 00ריכ 6ע"ס נכו5ן 656 5156כ5
 סמך  ו"ל וסרי"ף נר"ס וכד6סיקג6 0עסגן 5מקוסמוזר
 ד5רומ6 ר6" 0וס ר"6 נדנרי 6ין ולדעחו  יסי ררב6ם6

 ע5יו ס0ינ ונמ5ממוח ע"0 וכו' מוקיס ק6דמי5ח6
 ומר"ן סר6נ"ד נכ0נוח וכ"כ  ז"5 סרי"ף 0יטחומסנ
 חס5ס 51"0 ק"0 ד5"0  6ומריס  1"ל 5רסח 0רנגיכחכ

  ועיין ו"ל נמם"מ  כדעמ ספסק למקוס מחרומני5ס



מלכא ח"ב התשובאמדומשנה
 )רעח מיכעי6 ל6 ומעחכ ורו"ק משם העיטורכע)

 6פיי 6)6 ככ"ם 6חי ממגס ממורם רחפ)ה ז")סרי"ף
 )סומ 6סור וככ)כו גיגסו סדרי כי עכ"פ)רכעם"מ
 וק"ם חפ)כ )רכעם"מ סכחכחי וכמס וכג") )5ורך6פיי
 כמו ממורס חסלה רור6י רכר )כל ל16 גיגכו הרריכי

 ורו"ק. "ם )עגין רק כפוסקיססכחכו

 לכ6ורס חק5"כ סי' 16"מ סרמ"6 רמרכרי 6מחי~ן
 ל6 יסומ ל6 כס"נ סס סכחכ רכרי סיפוךמסמע

 מעומר סל לחקיעוח סמיוסכ כין ה5יכור 1ל6סחוקע
 מררכי סססק 6ין וכחפי)וח סחקיעוח כעגין מיסוכג"ס

 )טור( ולכרך לח(ור 6"5 כט)יס דכריס סח ו6סומסרי"ל
 סחקיעוח כעגין )6 06 )חקיעוח כרכס כין יסימו סל5616")
 סג6וגיס וכל ס6לפסי 1("ל כחכ חח5"מ סי'וכרוקמ
 סחקיעוח סוף ער סכרכה מחמלח לססימ ר6סורפסקו
 לססימ סרי סחקיעוח סכעגין כחכ ר6כי' 6מגסרמיוסכ
 )מימר מ5י )כחמ)ס וכ"ס כרוך טו) כרוך לטו)ררמי
 כרכר רלסימ לסרי6 הרי 61"כ יו6ל רכיגו וכ"ככס"ג
 5ורך ססו6 מס ס"ס 61"כ סרי סחקיטוח 5ורךססו6
 וכט"( סס סרר לכוסי ועיין סעסק סוי 1ל6 סריהחסלס
 סס.ומנ"6

 הטעס רכחס )רהחס כל) דמי ל6 סעיון אמרברם
 כו)ס סינמרגס ער לכפסיק ו6סור 6מ5וססכירך

 סוי סמ5וס 5ורך ססו6 ומה כ6מ5ע להפסיק 6סורולכן
 כרכחו סוי )6 וממי)6 כטלכ סימה כוי 1ל6 סמ5וסככל)
 עסייח קורס 5ליך )כחמ)ס גמי סחס ו6ס"ג)כט)ס
 כרכר 6פי' לרכר י5טרך ס)6 כרי ככל לחקןסמ5וס
 ססקסס מה סי ס"ק סס מנ"6 ועיין סמ5וס 5ורךסהו6
 סרכ כס"ע סכחכ מ65חי וכן סס ונ6"ר קס"(מסי'
 מעומד סחקישח 6ע"ס ס"( חק5"כ כסי' ז"למ)י6רי
 ע) סכירכו ככרכס סגפטרין )פי סוסליס מרכרי מ5וססן

 יס )כן 6מח ככרכס גסטרין סהן וכיון מיוסכחקיעוח
 )ססימ מוחר 6כ) וכוי כסימס כיגיסס )ספסיק ס)6)יזסר
 מ5וס כ6מח ססן כיון וסחקיעוח סחפ)ס מעגיגיכיגיהס
 סמ 6פי' מיוסכ )חקיעוח כרכה כין סמ 06 6כ)6מח
 כין סכפסיק כיון ו)כרך )מ(ור 5ריך החפלוחמעגיגי
 מעגיגי סמ 06 6כ) ע)יו מכרך ססו6 לרכרהכרכה
 )סומ 6סור )כחמ)ס 6כל ו)כרך, )מזור 6"5סחקיעוח

 6"6 66"כ החקיעוח מעגיגי 6פי' לחקיעם הנרכהנין
 ססוסר לי חגו ס6ומר כנון יסימ ל6 06 המ5וסלקייס
 6מריג6 טעמ6 כרכר סכחכ וסרי ע"ס ע"כ כווכיו65
 רלכחמ% כחכ ו6פ"ס 6מח מ5וס סכס מפגיוכייגו
 )קייס כר6"6 רק החקיעוח )5ורך 6פיי להפסיק6סור
 )עסוח ממויכ לכחמ)ס וכור6י כריעכר מוחר סכיכ)16
 לספסיק סוכ י5טרך סל6 כרי המ5וס קורס ס5ריך מהכ)
 רמ"6 ועיין כחפלס סכ"ג ומזה סמ5וס כ5ורך6סי'
 ס)כוס כסס וכ6"ר סק"ר סס ומג"6 ס"נ ס"וסי'
 ע"נ. סי' מרוטעגכורנ ומהר"סוס")

 לעגין סכחכ ר6סת כיח כסוף ס6רוך סניח חויחת"1
 ה2רי"ף כס"נ רעח לסמיסם סמיטם כיןסמ

 ו)כרך )מזור 5ריך 6ין רכו ולדעח ולכרך )מ(ורס5ריך
 רסום מיוי סמיט ל6 כעי ו6י סמיט כעי ר6יומעעם
 6ין טעודם כ6מ5ע סמ ר6ס וכרכהסיס סעורס6קכיעח
 ע"ס. )כס"נ מסס וסרמכ"ס וכתעמוזר

 מ"מ למסימ מוחר סחס)ס ו5ורך גימ6 6פי'אינרא
 כרסיס סמכרח ררילכ לרידן ר6י' מסס6ין

 וממיל6 כרור( )כג") סרסיס סכר(ח כ)י )סחסגל יורעור6י
 )מססיק יכול ס6יך 61"כ סחפלס 5ורך חו סוי ל6)רירי'
 סחסגם ס5ורך 6ף 15 כחפלס 5ורך ס6ין מסכחסלחו
 6סורין רכריס סמעון י6כל מ)כ סר6וכן כסכי) וכי)6מר
 סחס)ס 5ורך כוי )6 לסס גס דסכ6 גר6ס כ6מח6כל
 ומי סוי"ט קורס סחס)וח סרר )5יין )סס 6ססרססרי
 ריס 5"1 סי' ט"( ועיין פוסע, סוי כן עוססס6יגו
 חמלס סירסוס ססירור חוך סמחם)ל למי נ"כליזסר
 1)6 סחס)ס 6וחה כחוך לסחם)) ס5ריך המקומוחכ)

 1)6 עי"( יפסיק כי סמחס)) כסעס 6מריהסימפס
 ר6ס סס סרמ"6 כחנ מזו ונרו% 6"ר ועיין יסהיכוין
 כחס)ס 6מריו ימזיר ל6 סחפ)ס קורס סירור נירו סייל6

 מוחר 6ז מוכן ססו6 6מר כמקוס סי' 66"כליט6
 וגר6ס ע"ן מחוכו %חס)) כרי סחפלה כחוך 6פייליט)ו
 6מריו למזור 6נער נחוכו )סחסלל . 6סי' מוכן סי' )6ר6י
 ועיי"ס ג' סי' סלמם לך כ6)ף )סרי6 כחכ וכןו)ט6
 מסגי )סממיר ומרכס ("ל 6מ"6 לחמוס סכ6ריךמס
 ע"ע מסגי כן )עסוח ומ)י)ס ססס ומלול ספחיסס)זח
 מחסלם ~רך )ך 6ין ור6י וסכ6 ע"ס רירן כגירון ק"ו6"כ
 ססרי מזםנרו)

 רו~
 למזור 6סור 6ס"ם נו לכחס))

 לכססיק 6 6סור רור6י מסס סו6 ק"ו 61"גוליט6
 ו)סחס)נ )מזור ר5ריך ככס"נ כחכ וסכ"מכחפלחו,

 כשנן נערניח וינ6 יע)ס מזכיו ססמזן לש  וןרלא
 סכימ6 רסכמס סחסלס מקורס לעסוחו 6"6וסחס

 סל6 6וסרין 6יכ6 גמי סחס ר6סי' ושר ~יין61"6
 ומכן. חסי~ח כס6ר וכסרטלסכרח
 )עכיר למכר )י' רגימ6 מסוס )ו וגחיו סטען מי~ש

 סוס 6ין )סע"ר ה6 מסוס ו6י וכו' זוט66יסור6
 יעכור סע"י ררוק6 ז") סר6סוגיס כחכו רככר מר6סיחר
 וכי' וכרומס עיסר ס)6 היכי כנון סנולס וכו6סע"ס
 ירו מחמח מתי6 ר6יגו )מכר מ(קכ מסוס )עסר)ו

 %גנ"י ס6ל1 וככר )6 לי' נרס )6 ר6יסו סיכי6מגס
 לסת6מר 06 סקק נ(מן עריף 6יזה נ' ח' מ"6(")

 6ף ל63 נ"ג כמקגיס סיוכ)ו כרי )כסכ"גנקרי6ס
 כזמגו )ססכיס עריף 16 ק"ס זמן 6מר ערסמססיס

 חמגכ"י כימיר ויחסל)ו )קלו6 )גמרי סזקגיס סירמו6ף
 מכרך. סי(כס כסכיל מט6 ל6רס ל1 6ומריס וכי עליוחמה
 ועיין למכר לי' גימ6 רלעולס ססוסקיס לסיטח6סי6
 סכ6. וכ"ס כופין, ר"ם ע"נ מ"6 וניטין סנחחוסי
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 6י! ג"ו ווהשמ גתג 5"3 וף עירוגין בויסגא6חהנה

 ט5כצ לו6 6ג5 מנרך סקכם כוי מט6 64ומרין
 כאחוס' 536 מגירו ם0כל כרי 5מסו6 4 מו0ר ר%ל6י
 6מריגן סמע ג65 6ג5 מגירו רססע ליכי ררוק6 ס"5סגת
 ע3"מ וגלנלות ם"ו וסי' רג"ר סי' מגא6 ועיין מט46

 4 6עריק ררגק ג6יכצר רוק6 6י כתכ רתרועותסוס"נ
 63רס 6ומריס 6ין 6ג5 גו6וריית6 מגרו מי(כל כרימם6
 6יסור ע5 יעכור 65 ממגירו כרי תוול ג6יסורמט8
 לגוגא 6ג5 כרת 6יסור 5י מס 165 6יסור 5י רמםכרת
 קכ"ז סי' ברמגא6 מתמוי בוכימ 5"ז סי' 6"עהם"ת
 חום6 רגל 6יסור6 4מר מייך ר6וריית6 ג6יסורינס
 מ5יגו ר63 וליכי סס בגוג"י כתג שו כלנמ5'מ1ר65
 6מריגן 65 מגרו 5זכות כרי סימם6 לת5מור גמכמינפירום
 גמבר"ק 5סיסתו מת6יס חל ע"ם ררגגן ג6יסור 6פי4מט6

 ם6מרס 5מי סס ר6ויס רגריס ונ6מיו גס"רסמג6תי
 מי ימ65 יוס ככ5 6"כ 6רס 5כ5 זב גגימ 6ירור6י
 מיגיל זום6 6יסור6 ויעמל וי5ך רכל 6יכצר6מעוכר
 כמם6 ימיו כ5 ל5ריק וגמ65 גרכל מכירו יעגור ס65כרי
 ומררכ"ז מס ומנ"6 ם"ו סי' נ"י ועיין ברמע5%ע
 4 ר6מריגן ליכי ר6סי4 כתג מ"נ תקע"ו סי'גתמו'
 ועמל וומי6 מגרו זוכל סימט6 רגעת רוק6 געיגןמט6
 ומעתל ווו"ק ע"ם געיוג6 ווק6 וגעיגן תעמל 65וומל
 46. כ5 5יכ6 לג6ור6י
 וכוי 5יל וגימ6 וין כ% סייך 65 לכ6 לוק קךבך

 תפעת ע"י 6551ת למם6 ג5י 5זגות גירו רסע"לכיון
 גכ5 6ף נקי ם6יגו 5עי %ו5י6 גתקגס ם5זםלם"ן
 לג"3 וכם"ז סמגת קורס 5ע5מו עיי! עכ"פ 16במגל
 5"ז. ס" לריכ"ם תמוי ועיין ממי65וי(כס

 וש ח"5 כ"ו סי' תס% ריגי למגלינ גספרךבוצאתי
 וכרגו קרים למזן ס6מר 6מרי כי פסוםרגר

 וגוי רגיס ג5רכי 6ף 5ספר ו6ין 6ור גיתר לתמעכ46
 וג6ין 6ור יו5ר גרכת לם"ן מסתמי5 631מר כ"ז()סי'
 ער נרכו ם"5 5מס י6מל 65 גסמרית 5גילכאגג"6
 5ב6ו5ל תיכף רכעיגן 5חס5ם נ6ו5מ גין "6 לתס5ל6מר
 עיר נ6י! גרגו 65מר 6ס 6ג5 וגו' 5לססיק ו6י!תס5מ
 ימזור ממע פרסו 65 ולס 6ור גיגר למ(ן פתמו65

 למכמ סרור רל"5 סמע ע5 ויסרסו גרכו 5לסוי6מר
 5מס י6מר 65 סמע 6ת נך16 6ס 6ג5 לתס5%סגי
 6סי4 5ג:ם"5 ר6סרו ברי ע"כ לנ6וגיס גתסו' כ%גרט
 6מירת כ"ם לפסק ולוי ע6מרו 6גסיס גסגע גרט4מר

 ר6כצר קרס"0 3ל5י ז"5 נ6ון ר"ע גס' וסןי!לרסיס.
 כ(ב. ל6לכתי 6מרת וגתש' לפסק. רכצל מ" ג5סוןלחרנס
 ו6מ"כ גגיתו סיתס55 5ברג רמי ססיר 6י ם156עךף

 ס6ז כית גלטהב מסן ס5נו מם וי0מם %ימכאיג6
 בפסכשם. 6יסור שר ע4ו6ין

 וכי לג"5 מטעס מו6 ו6סור ססים6 ל6 נסלפע"ך
 בגל יכצר סתי וטף מם6 65רס 64ו0ריס

 גימירות 5לתס55 לקרוסיס גור6יס גימיס 16נם"ק

 5מגיר כרי ג5יגור תפ% ג5י ימי' ימיו וכ5 ויו"כר"ס
 ונס רססןס גמכמורי יפו5 גסופו יל6 ועם לרסין5בס
 ע%ב כעי! רלול עשס נזב טגתס 5ימוק ר5יתייכחנון ילים. 65 י נס5י

 6נם5יס עגוו ססמרר ורא6 5מ6 ורומםררגיס
 זם וכעי! ג5גור 5לתס55 ררגיס מ5ול רלוי ממוס5עמרל
 נמ5ת מככין סמו56 ר6מר גל6 כירל גס' בר"ןכתג
 רניס גו י(יש ם65 גמגי5 ברגיס כרסות מתטתם5

 מ63כס מעו56 יתיר מל6יך לס תימם רגרי לר"ןוכתג
 מבר"ג מגר6ס 656 גפמות סכגת גמקוס ם65ר6וריית6

 מרגריו ומכו6ר עכ"5 * ממוג כס"ג ררגיס רגזק6סוגר
 %י נמו"ת ור6יתי סכ"ג כמו לוי ררניס רגצ(6רס"5
 רגרי 5פי סכתנ כ"נ סי' 6ו"0 מסינעם 5לנל"קמייס
 רממוס קור6 לי' פ' ובר6"ם י"ג רף גי5ב מס'לתוס'
 ונס 5ורך לוי ריקס רכך ום5מן מ65 ם5מגך יס6ס65

 מלהם נרע ר65 ספרק ג6מ5ע וקרומב 5קריםרסוסק
 ועיין לכגור מפגי ו5למיכ ליר6ל מסגי 5ם516ספוסק
 לפסר ממוס ממותר מם ס"ו רמ"ר סי' 6ו"מם"ע
 ככ"ג 61"כ רממוג6 מפסיר6 נרע 65 ססיר6 וסאממון
 מם לג"5 מייס שי ועיין ררגיס רמ5ול פסיר6ממוס
 סוי גימר רכיס סשסיס מ5וס גכ5 רל"ל 5ועוסרש
 בר"ן וגרי ו5פי תמ"ו סי' גמנ"6 וכמ"ם ררגיסמ%ל
 רמ5ול רססיר6 ו~מגרתו סא כמו לוי ררגיסרמק6
 רגיס כמגי3 רנצתר 4מר ים 6"כ רנופ6 מגזק נרע65
 לקרומיס. רכריוע"ם
 מכתגתי וכמו נויון כן 4מר 6"6 ועי5ח6 "ימם6אבל

 מייס וע5י 5ב6 ומי סא עמם 5נו נסעון5עע
 סגת ולמ6ירי י"נ וף ג"נ תוס' ועיין כעונןלג"5
 געירוגין ת6מר וסמ6 וכו' גמגי5 מם6 6"6 כתג ו'וף

 תיר5ו סנ5 ע"ם מסי6כ5 לעוקף נק ם65 ~צמרלתירו
 ע"ם ימם6 ס6ס מפגי 656 מס ג6מר ס65 5רסתמכעי
 לתירו 65 נורס ם6יגו כזו 6נ5 15 נורס מכרגמ65
 ע"ם מט6 46 למגר ס6ף מוסיפיס לרורותומכמי
 4גי5 ומכמי געגירם מ5ק 4 וים מכם" גותן לו6ג6%
 4 גומ גיריס ממוט6 גע"ם יורע סלמכר סכ5תיר%
 ממורל מענירל גי55 זס 5ליות ק5 6יסור לו56עסות
 לרגקל ם6ין 6סיל כגת ע146 5ע"ל לנ6 6יסור6ג5
 מ0ר5יס וים ק5 6יסור 6פ" ע5יו עוגר 6יט ממור6יסור
 ג6יסור ע"ל לתמע כמ65 רוק6 געירוגין ממתירוסזו
 גסני4 5עמות 15 מתיריס 6ין ג%סור סל0מי5 זם6ג5
 סופריס 6יסור כ5 לתירו מילו %4עו 6ג5 ק5 6יסור6ף
 ע"0 רף מגמחח נמ' ועיי! תורם 6יסור 5יוי יג6ס65
 וגתוס' וגו' ככסיס סמט יומק ררגי קעיי שיג6 ר'תגי'
 כתג לרסג"6 וגתסו' מי 65כ4 כרי ידוק 61"0סס
 וסןין 4. נרס ממו6 עסוס טעע6 לייגו רלתסנ"כ
 י"0. רף גי5בפג"י
 וכי יומק ר' גל חבי עאג נ"ם רף רגקרוסי!ךואע

 חטף ס0כב גסגי5 ומע6 עכיר 65רס 64ופויס



קםהלכות ח"ב חתשבותמיורמשנה

 מנמוח פ"ק דמלס חוספחמ סס סס"ם כמסורחוכחנ
 ע"ג ל"נ נעירונין כי 1ג"ע ע"6 ד' סנח ע"6מ"מ
 ליענד 1ל6 זוט6 6יסור6 דליעגד למגר לי' גימ66מר
 וסגר6ס סס. נרס"ם גיין וכן ע"כ רגס 6יסור6ע"ס

 ד6ומריס כס"נ דמג6גו יומגן 6ר' לסקסוח ז"לכווגחס
 דמי ל6 לעג"ד סקדוסיס דגרימס 61ל6 וט' למגרל1

 ועי"ז קל 6יסור יעסס ססמכס מיירי געירוגיןדסחס
 זס ער3יס יסר6ל דכל וכיון רגס מ6יסור6 סע"סי~ל
 יסיס ממיל6 ע3ורו זוט6 6יסור6 דליע3ד ליס גימ6לזם
 6פי6 6מיו יסר6ל 6סנח מממח 16 סערטח מןפטור
 סע6 כיון ענורו קל נ6יסור לסנול 4ס גימ6ע"ס
 סש6 נמי סמיירי נקידוסין סג6 36ל מם3לחו טו3דנר
 רתס ססו6 רק טסו6 כל 6יסור סוס כ6ן 61יןקרנן
 לקרנן סנסמס סחקן מזס מטס 6 ויסיס סנסמםלחקן
 לסוס סקרנן יחקן ל6 06 6יסור סוס כ6ן דליכ6וכיון
 סגסמם סיחקן ל1 סיסיס ס4 זכוח מסוס יסר6)גר
 לסון מורס וסכי סחזכה כדי ומט6 עמוד 6מריגןל6
 )ו ג6מר נדמים ולמיינ לימלך סג6 הכ 1ז") ססרס"י
 סקרנחס לחקן סחזכס נסני) מזיד למל% ומט6עמוד
 סחזכס גסגיל לכחונ נלסוגו דדיינן סרי ע"כ ז1 נסמםס)
 וזס ליס גימ6 6מריגן ל6 וד6י ונכס"נ סקרכחס)חקן
 לסג"ג גמ(ור גרור.לעג"ד

 ויחפל) לניחו מגין תן3ן ס6פי' 6ומר 6ני מזווגהולה
 ל63 ד6סור ג"ל גמי לגסכ"ג 1613מקודס

 מפגי כ)ע"ז( )סגערעמ6גיע מספט נסס לעסוחלכככ"ג
 סחפלס נ6מגע דונר ס%ס טמר3 סי6מרו סעיןמר6יח
 כגר ססו6 יחסלכו 3מסכס ססס יניגו 1ל6 ידעו ל6וכס

 סחפלס 63מגע לד3ר יעסו וכן עמדו וממגוסחפלל
 סתסל) סכנר סחס)ה קודס טיכריז ל6 06 כעסכככן

 כנו סגכגסין 3סניל לנזור דים 6פסר כי ו6ולי ה6יוכולי
 סוס ס6ין לי גרלעם ע"כ 6סר וק"ל. סחורסנקרי6ח
 ופעמיס למ6וד גמון סו6 סזס סד3ר 06 6מנס 3"םחקגס
 גומערם לחקן לפע"ד 6פסר סרג )פרגסח גונעסו6
 סדף גיק לשם ויר6ה לחיגוק 16 לסמם ויחגסו3לע"ז
 כח3חי 1ל6 ו6ולי ס6י וכולי נדול מדומק רק זסונס
 כטלס ל16 ו6ס סדור נדולי לזה יסכימו 06 רק "םנס

 כמם ים לדעחי 3(ס נס כי גנדס גחם3ם וכל6דעחי
 ל6יסור.טעמיס

 בד בביאת שסים לרחמי המצפה עוז ידידודברי
נפלי.

 הקסןמנשח

 ע"אםימן
 המפודסם אי"א ט"א ג"א הביו הרב ידידיכטד
 שליט-א. ליפשיטץרח"א

 ספיר 6י עוד סס6ל נמס וכ"וח כו6ויאחדשתייה
 נלסק לחרנס ו6ח"כ נ%"ק לסחפללדמי

 ספרקש 3ין טוכ יוחר 16 ססוק, נכל כן ועוסין6גנלי
 סרוכ מ6מר ומטעגס טוניס כ6מד חרווישו דלמ166
 סחס4ח פיי ינעו ל6 געוג"ס כמדס מסדור ומגיןגגין
 ימסט ועי"ז סיניגו סחפלוח לסס לחרנס רוגיסולכן
 סנסמיס. ל6ניסס לנס6ח

 גד3ר 6יסור ד6ין לכ6ורה גר6ס כיי רימע6 לפוסהמנה
 פרסח לסק נכל ג6מרין 66 ל"נ סועם גנע'דנרסי'

 46 סחום' ונ' וכו' וחפ% ק"ס מעסר ווידויסוטם
 )"נ( )דף וננמ' ומסרס"6 רס"י ועיין נלסוגסג6מרין
 וחמס מילע דגעי סיכי וכ) סי6 רממי חסלםפריך
 6דס יס6ל 6ל לגעלס ימודס ר' ומ6מר לסק נכלחפלס
 גרכיו ססו6ל כל יומגן ר' ד6מר 6רמיח נלסוןגרכיו
 מל6כי ס6ין לפי 6 גזקקין ססרח מל6כי 6ין 6רמינלסק
  כימיו ס6 קסי6 ל6 ומסגי - 6ימי גלסת מכיריןססרח
 סטלח מל6כי סיסייטדמו גריך ימיד ופרס"י גגגורם6
 6יגו ימ6ם ל6 כגיר 6-ל כן דכחיג לסן גריכי ל6גינור
 סקסו פ"ק סנח וגחום' ע"כ רניס סל נחפלחןמו6ם
 סמפורסש גמלקו וסגה סחירגו מס וע"ס הנמ'סחירח
 סחום' דעח מקקין ססרח מל6כי ד6ין פירוס6 נס6יז"ל
 לסס מטגס 6רמי סלסון 6ל6 הלסוגוח נכל סמניגיסז"ל

 סס6ריך מס כקדוס סל"ס ועיין לסוגוח ס6ר 1ל6נעיגשס
 ח"ל כחכ קפ"ד סי' דעיס גחמיס סר6ג"ד 6מגסכזס
 לסק נסוס מכירין ססרח מל6כי ס6ין לפרס גוכלגטד

 וסכי סמל6כיס לסת סזס סקדס לסון 06 כיגע~ס
 6פי' ר"ל 6רמי כלסון גרכיו 6דס יס6ל 6ל רנ 6מרפי'
 כל ולכך סקדס ללסון קרונ ססו6 ו6פי' 6רמינלסון
 כקדס גלסון סוחקגס ו~יכור )ימיד כסוס קנועםחפ%
 גריך ס6ין חפלס 36ל כסיחפל) גסמע סימיד סיס6כדי

 חקגום פורקן ויקוס קדיס כנון גגנור 06 כיל6מרה
 כסן וכיוג6 חרעים וגנוי ומסי ממי וכן 6רכץגלסק
 הגסש 6ין סזס ספי' ולפי כגגור 06 כי ל6מרן דרך6ין

 ס6ין גינור 3ל6 לע"ז נלסון מחפל4ח כססןגסמעוח
 06 כי נעולס לסון סוס סקנ"ס לפגי מני6יסהמל6כיס
 יט4ח סורכ ססכיגס ססס נגינור 36ל מניגיס סהסלס"ק
 כ6ן קסי' ל6 ככיעם כדמסגי )סון נכל לסחפללסגסיס
 ססמל6כיס הםלכוס מכלגו דעח וכן נימיד וכ6ןנגיגור
 ק"ד וסי' ק"6 ס" 16"מ ונס"ע לסון. סוס כגיגיס6ינס
 נימיד 36ל כיטר וה"מ סירגס לסון גכל לסחפלליכול
 כני6 כסק"ד סס וסמנ"6 כקדס כלסון 6ל6 יחפללל6
 סמנין נלסק למחסלל דנץטכ סיקמ וכסס ס"מכסס
 61"ר. ע"ת המין כקדס לסק מנין 6יגו06

 מניגיס דמל6כיס וסר6"ס סחום' )דעת מינעי ל6ודן2ה
 6פי' 6ל6 לסחפלל נעחר וד6י מ6רמי לכד )סוןנכ)

 6סור וימיד לסון כסוס מניגיס ד6יגס סר6נ"דלדעח
 דמי ספיר נגנור מ"מ מלס"ק כר לסוגוח נס6רלהחפל5
 להחיר לכ6ורס גר6ס סי' סו6 דנגנור כיק סכ"ג6"כ
 רק ג6מרה גלס"ק סחפלה עיקר כ6ן ססריונפרט

 לכ6ורס. גר6ס סיי כןסמחרנמין



הלכו ח"ב התשובהזמיורמ12נה8פ
 61ל6 )מיסוך ר6י' גשס ו6י' פכ6ןאתאיברא

 סוטס סגמ' נונרי מום סי' ממיאומסחסינ6

סגשי
 גוונחס 6ין נ5טר ג6ן נימיד ג6ן שמרו ומם

 סיינו 353ור כמן סממרו סמה כאזס, סהנינו גמולפע"ד
 מחפללין לעולס ס3$ור דודמי לסון 3כל מחפלליןמה35ור
 6ימיד כותחס 353ור כמן סממרו ומה הקודס3לסון

 יט5 ס5טר עססנמזס55
 5סחס~

 ו3ידו סיר$ה 5מון 3כל
 לרממיס חס5חו חעלה ממילמ ס$נור עס םמהס55 כיוןסו6
 כיון קודס 3לסון מחפלל ס6ינו מף כ5 6דון לסניולר5ון
 יחידי מחפלל כסהומ 36ל למלמכיס מז $ריךדלמ

 3לסה"ק לעולס נמי כולס 35ור וכן סקודס 3לסוןדוקמ מחפ~
 ומ$מחי לסון, נכל מוחר ה$נור עס המחפלל סימידרק
 3חמלח סס סכח3 הנ"5 כרמ3"ד מד3רי זה לפיי מוןלי

 סמ5ינו מה ז"ל יקר 3ר יהודה ר' הר3 כח3החסו3ס
 לפרס נכון מינו וטי ממה"ס םמין ר3 ד6מרננמ1חגו
 3פסמ וכדממרינן וכוי כלל מוחו מכירין סמיןכמסמעו
 סקרונ מפני ל33ל י:רמל מח הק3"ה הגלה מה מפניסני

 סמין ממרו זה סמטטס י"5 ולכך הקודס ללסוןלסונס
 המחפ~יס יניחו סלמ כדי מרמי לסון מכירקמה"ס
 ע"ה ירנו וגס 3ו 5החפל5 יחירו מס סקדם5מון

 3לסונס להחפלל סיכלו מממר ללמוד יסגמוהו סלמ3יסרמ5
 סהחפלל 3מדס 3ו מ:ניחין ממס"ס םמין 5ומרורו$ה
 3סוטה ומפרס המקוס לפני חפ5חו לה3ימ מרמי3לסון
 מדס יכ1ל 53י3ור מ3ל סס :כינה סמין סי' 3ימידדוקמ

 5ריכין סמין לפי מרמי 3לסון מפיי לסון 3כ5להחפלל
 וכוי כק3"ה לפני חפלחס 6ח המלמכיס סינימוס5נור
ע"ס.

 3לסון להחפלל החירו למ דלכן לד3ר טעס מדנחןותנה
 כקודס לסון המחפללין יניחו סלמ כדי ליחידמרמי

 יחירוהומס
 להחפ~

 לעולס ל5י3ור יחירו מס ועחה 3כ"ל

~חס~
 ומדר3ה הומ טעמ6 דמד 5סכי ניחום נמי מרמי נ5י

 ע"ה מסוס ה3י טעס גס ה135ר כל כסיחסללו הומכ"ס
 סיחפלל דמ"מ כיק דס"ק וי"5 כמונן נ$יטר םייךסכ'נ
 מ"מ לסון 3כל ה5י3ור יחפללו מסי' מ"כ נ5ינורלעולס
 למ והלסק 3ימיד כסיחפלל לה"ק לידע 5ריך יהי'עדיין
 3סוטה ומפרם סכח3 ממה 5י נר6ס עוד סכי.מ:מע
 3כל להחפלל מדס יכו5 $3י3ור מ3ל וכו' נימידדוקמ
 3מס רומה מגי לסון וקוסי וכוי 6רט נפין 6סי'פת
 דרס6יס ס35ור 6כל כוונחו ו6י 5סחס55 6וס יכ"םכח3
 יכוליס ס$י3ור מ3ל לומר ל1 היי לסון 3כללהחסלל

~חפ~
 דמסמע להחסלל מדס יגול כחנ ולמה נכ"ל

 רק 3לה"ק מחסללין לעולס ד53ינור מע"כ 5י3ור ולממדס
 עוד נרמה וכן לסון נכל מחסלל עמהס המחפללסיהיו
 מין ה(ם הפי' ולפי ועיס נחמיס סס םכחנממס
 סורה הסכינה ססס $3י3ור מ53 וכו' נסמעוחסגםיס
 סנםיסיט5וח

 לסחס~
 כמן 3כיטס כדמסני לסון 3כ5

 מחסללק נמי דס35ור ניממ ומי וכוי 53י3ור כמן3ימיד

 סגי ה3$ור כל והלמ דנסיס ר3וחייהו מ6י לסון3כל
 וי"נ 3לה"ק מחפ~ין לעולס דה35ור מ"ומתפללין
 3ס' נ6"ר ע$ומה תמיס ליס3 ~עע"ד ססי'ךבמה

 נר6ה נ$ינור ומ"מ מי"ט כחנ וז"ל סק"טהנ"ל
 סמיס נריך גס סרקן יקוס שמר רני5ין וכן קפיד6דליכמ
 לומר דמפסר יו"ד דף נל"מ ונ"נ ע"כ וירימלדמ61
 סייס המ חמיה וסימ ע"כ ר"י קממר ל6 $3י3ורסכ:הומ
 ע$ומה פלימה 3ממח וסימ ע"3 ל"ג דף 3סוטסמפורס
 מה לפי ממנס 3מקומו טרוך ס"ס מכס נטלמההמין

 ד3ממח ז"ל הגמוניס ד3רי מיוס3יס ספירספירסחי
 דד3רי לסון 3כ5 מחפל)ין כ$י3ור דכל הכרמ מין3גמ'
 ס5י3ור עס סמחפלל מיתיד רק קמי דלמ לסרס מפסרר"י
 3דרך כח3ו ולכן ספי' וכמו הרו5ה 53סון 5החפללסיכול
 3רור לפע"ד וזה מילחמ המ להו 3רירמ דלממפםר

 ז"ל.3כוונחס
 ד$3י3ור דס"ל הג") הפוסקיס מד3רי עכ"פ נרמהברם

 ג"כ לכמורה נרמה וכן להחפל5 ל5י3ור גסמוחר
 ק3ועה חפ)ה כל ולכך סכח3 3סמוך סס הרמ3"דמד3רי
 חפלה מ3ל וכו' 3לה"ק סוחקנה ול5י3ור 5ימידהסוה
 חקגוה פורקן יקוס כגון $3י3ור מס כי למומרה דרךסמק
 דרך מין 3הן וכי51מ וכו' ומסי מחי וכן מרמי53סון
 למומרן דרך סמין דד3ר טכ"פ הרי $3י3ור מס כילמומרן
 וזה ל5י3ור גס מרמי למותרה דמוחר ס"ל $3י3ור מסכי
 הנ"ל. כס3רחילמ

 סס הרמ3"ד לפיי 1זה מדס מל1ק טוד מ1מיךבועתה
 דמף לסה"ק. מ3יניס מינס דהמלמכיסלמ"ד

 3גמ' סממרו וכמו )סון 3כ5 גהחפלל מוחריןס?5י13ר
 דנר רק ל$י3ור החירו למ מפ"ה 53י3ור כמן 3ימידכמן
 סהימיד חפל1ח ממנס 53י3ור מס כי למומרס דרךסמין
 מל3ד לסון 3כל להחפלל ל$י3ור מף 6סור מחפללג"כ
 לסון 3כל להחפלל מוחר עמהן המחפלל סהימיד רקלה"ק
 הסוה חפלה דכל ז"ל הרמ3"ד סכחנ כמו 5זהוהטעס
 נסמע הימיד סיהיי כדי 3לסה"ק חקנוה ול3$ורלימיד

כסמחפלל.
 דכ5 כח3 סהרי הנ"ל הרמ3"ד מד3רי מוכמ זהךחלךק

 3לסה"ק חקנוה 1ל35ור לימיד הק3ועכחפלה
 וטונחו וכו' נ5ינור מס כי למומרר. דרך :מין חפלהמנל

 ס35ור גס ו$ינור 5ימיד הסוה דחפלה דר"5 נרור5פע"ו
 גממריס סמינס סחספח סמר רק 3לס"ק 5סחס5ל$ריך
 נעזה"י נרור נלפע"ד כן נמרמי מחפלל ס$ינורנימיד
 סי' 53י3ור כמן 3ימיד כמן הגמ' פי' יהיי "שולסי
 לסס"ק דוקמ $ריכין ג"כ 3ימיד הנממרוח החפלוחמוחן
 לסון 3כל מוחרין מחפלל ה5ינור דרק סחפלותומוחן
 דהמלמכיס למ"ד הרמ3"ד כח3 זה ופיי היט3. ודו"קוכנ"ל
 לססייק. מ3יניסמינס
 סמי"ט סס3ימ למה רמי' כמן מין סונ זה לפיאמנם

 מיקוס ורמייחס קפידמ ליכמ ד53י3ורוהל"מ



הלכות ח"נ התשובותמרורמשנה
 אומרס ורן ס6ין תס4ח סוי ו6ותן סמיס ו3יזעויקן
 גמי ולכן ו6סמר תסלוח לם6ר ר6י' ו6ין ג$יגור 06כי

 לסו גרור ול6 מותר וג$יגור 6ס5ר גורן ז"לכחגו
 ווו"ק ל6"ר לי' ופמיט6 כמו 11ל6 לעיל מכחכחיוכמו
 וייק סכי ק"6 סי' נ6ו"ח סמחגר למק וגס ר6יחימונ
 36ל ג$יכור וס"מ מיר$ה למון גכל לסחפלל יכולמכתג
 לכחוג ל1 סי' ולכ6ורב נלס"ק 6ל6 יתפלל ל6גיחיו
 יכול ומוכתג ק6י ך$6יגור6 רגיס גל5ון לסתפלליכוליס
 6מגס למון גכל יחסלל מסיחיו גמי מממע יחיוגל5ון
 עס יתפ% ל6 6מ6י ו6ל"כ גלס"ק מתסללס$יגור
 רגוחי' ומ6י 6חרת גלמון מהס%ין נ"כ מסס כיוןס$יגור
 מכין. ם6יגו 6חרח גלמון מחס%ק מס5יכורוי"ל

 מקלוישג- מרן 6ומו"ר כ"ק לפגי סוגויסוכשהרצת'
 ומל6כיס למ"ו לי סעיר םליט"6גורנ

 סי' ג6ו"ח ס6"ל ועת לסי 6רמי גלמון מכירין6יגס
 וסמל6כיס וס"ל י"ג וף מגח 6תוס' ופליג סק"חק"6
 ע"ס סמלך מםלמס ר6יס ומגי6 מחמנות יוועיס6יגס
 עקג י"ז גירמי' וכן ס6וס לגג 6ח יועח לגוך6תס
 זס ולפי וגו' לנ חוקר ו' 6גי יועגו מי וגו'סלג
 גלנו וסמחפ% סג"ל ק"6 גסי' סמנ"6 חקירח5"ע
 ל16 ר.רסור ק"ם גכי וקיי"ל 6ע"ג י6$ מי סרסורע"י
 ם6גי ומיכוגור

 תס~
 ולועח ע"ם מנלג ענווס מסו6

 ל6 וסרסור סמל6כיס יוועיס 6יגס ומחמגס כיוןס6"ר
 חפלס עיקר וה6 י6$ ל6 וו6י 6"כ מחמגס 6ל6סוי
 נ6רמי מניגיס 6יגס וסמל6כיס ממוס ג%"ק $ריךגיחיו
 גפל6ס סערס וסו6 וו6י י65 ל6 גסרסור סס"נ61"נ
ום"י.
 גחיוומיו סרמניי6 וסגס חקמס עוו ש לסי סעגיול'

 למון וכעי מקוס וכל חום וגר כחכ נרכוחלמסי
 כין לחלק מייך ל6 וגסרסור סרסור מסגי ל6קוום
 ל6 מ"מ קוום גלמון ממסרסר 6ף 61"כ לחולקוום
 מייך ל6 סרבור ונעגין קוום לסק וגעי כיוןי6$

 יוועיס ומל6כיס וס"ל החוס' לועח 6פי' 61"כק לח"
 גיחיו קוום גלמון נעי וחפלס כיון מ"מ 6וסמחמטת

 סרכור ע"י סמחפלל וו6י 61"כ גברסור מייך ל6וזכ
 כוכור סרסור למ"ו 6פי' תקמס חס וסגן. י656$
ומי.

 נ$ינור מחפ% כמיחיו סו6 סמנ"6 יחקייתועכצ"ל
 ומיגעי6 למס"ק ווק6 געי ל6 ו6ז סרבורע"י

 מתפ%יס ם$גור נמער. גתסלס מברסר מסו6 מס 6יליס
 סמנ"6 מלמק כן לוייק לעג"ו וגר6ס כחסלס. 4גחסג
 נלגו סחפ% 06 $"ע ח"ל ג' גס"ק מס מכחג("5
 6יזו לגככס ככל ולעגוו מוכתיג ונמרי' תסלס ם6גיוכו'

 וסקג"ס סלנ גטוגת חלוי עיקר 6"כ תסלס זו מגלגעגווס
 סקוום גלמתו סמנ"6 מויוק ברי וכו' מחמגותיווע

 חקסס םל6 ליימג ע"כ 61"כ ממסגוח יוועוסק3"כ
 ומיירי וע"כ יווע ובקנ"ס וח" מסמל6כיס מסקמחימס

 מאכיס ע"י 1ל6 מרהלס ג5מו מכקג"ס ג$גורגחפלס

 כן 1ל6 ס6וס, לג מחמטח נ4יוח ג"ס ו4ום4מיס
 ועלס לחסלתו. מסמ%5יס סיוע וגעי גיחיוסמחס%
 גסרסור. י6$ ל6 לכ"ע גיחיו וסמתסלל זכלסי
 סי' מכתג רגחס סתגי6 טעס לן 6יח6 ו6כתי 6מחהע

 גכל מכיגיס ל$גור סמסוריס ומל6כיס ג$נורכ6ן
 $גור נס ז"ל ולועתו סג"ל גסי' ס6"ר וסכי6ולסון

 ססליחס טעם סו6 דזב )ו6סמר מל6כיס ע"י עולסתסלתס
 מל6כי וכו' רחמיגו סכגיסו רחמיס מל6כי 6ומריסם6גו
 םל6 פקפקו ז"ל וסח"ם מפר6"ג וסמסר6"ל וכו'חסלס
 י"ל 61"כ ל6מרו וגעי 6סמר זם טעם ולסי65מרו
 גזס ס6רכחי 6חר וגמקוס וסכן סגמ' גסי' חלויוזס

 סג' טעס לעיקר מחפסו גר6ס ס6חרוגיס 36לכס"ו(
 ו6חי ימר6ל עמו חפלח מומע גע$מו סקכ"בוג$גור
 כס"ו. מכחגחי מסמפיר

 כיון מ5יט"6 6ומו"ר מכ"ק מסנ6חי סג"לוקישיא
 ימועוח גע5 סגוול סג6ון לועח גקומיחוגזס

 מס ע"ם כג"ל ג"כ מסקמה סג"ל ג6ו"ח ז"ליעקג
 מכחג לעג"ו חימס ונרי מס מר6יחי 6ל6 גסמס6ריך
 כם6ר מגירין סמרח מ65כי ו6ין סוגר וטעס ו6ףוז"5

 מחמגח ו6ף י"כ וף מגח סחוס' כחכו סרילסוגוח
 חב ע"כ 6י"ס לקמן מיכו6ר וכמו יוועין 6יןסלכ
 וסמנ6כיס וס"ל זס סיפוך כתגו החוס' מסריחימס
 קסס סי' 65 סחוס' ונרי ולסי 6וס מחמנוחיוועיס
 ס6"ר. ועח לפי גכוגס סקומי6 6נל ז"לקומיחו
 מחפ%וח הגמיס 6י נ' נס"ק סג"5 סימע"י מס כחנעךך

 סיס פ' גרכוח סר6"ם וגרי מס וסני6 למקנכל
 ל6ומרס יכול סיחיו 6ף מחפ%ין סס$נור וחס%קור6
 וכיון ממכיגוח גלמק מחפ5לוח סגמיס וכהן"ט 6חרגלמון
 וגוסח למון נכל ג6מרס וחפלס פמיט6ומס"ח

 ו"ח על וגריסס סעמיוו נגמיס לך"ס חקגוסחכמיס חפ~
 ויחיו סטטס לפי ז"ל סר6נ"ו מונרי 5"ע זה וגסע"ם
 מגיגיס סמל6כיס ו6ין ממוס לסון נכ5 מחס%ו6יגו
 סוס מ6י 61"ג לחפלחס מומעין 6ין 6"כ 6רמיגלמון

 מומעיס סמל6כיס 6ין 6כחי מ"מ ו"ח ע5מסטמיווס
 $1"ננ חסלתסומגיגיס
 ע"כ 6ל6 ח"ל כחג סג"5 גחקירתו מס סמנ"6והנה

 סקול כי גמסחיו מיחתוך וגעי' כסרסור י16$ל6
 וס6 גפוסקיס מממע וכן וכו' כיווע למעלסמשרר
 י65 גלגו ג"ס גירך 06 6מריגן פ"ג ט"ו וףנגמ'
 ממו$י6 ומיירי מ"ם פי ר.ר6"ם וכחכ כרכוח לם6רוס"ב
 6"כ קפ"ח סי' פסק וכן כו"ו ל16 וסרסורגמסתיו
 ע"ם. וכו' מילי גכל כייל וכל65ס"ל

 כווגתו מ6י גמפחיו מיחתוך ס6י לחקור לגיךנרות'
 לכ6ורס הלמון ומפמטוח זס. הו6 מיעור ומסגס

 עעס מגתן וכמו ל6זגיו ויממיע גמסחיו מיחחוךמממע
 מיחתוך וטוגתו וע"כ כיווע למעלס מעורר סקולכי

 מממיע ו6יגו גספחיו סחותך ולס"ז קול ויממיעגמפחיו
 מ5מון מגי6 סנ"י 36ל מקלי מגלג וגויס 6כתיאזגיו



הלכות ח"ב התשבהזמררמשנהש
 65ורגי' 6טחמע 65ת6 60י 6י ויק0ל 0קוום0זו0ו
 05סמיע ד6פיי מסמע 5עי65 5י0 ר5יית מ6ן 5ית גםדכר
 6י 0פוסקיס גו גמ5קו ז0 רנר ונ6מת 6סור65ציו
 65. 16 0ר0ור מקרי 6י אזגיו 0סמיע 651 נספתיונמותך

 65צו 0סמיע 651 במפתיו רמו5י6 ס"5 ז"5וקא64"ש
 מ"מ כ' רף כרכות וז"5 מקרי סנ5נדכריס

 טאת 5י0 קרי 60וק 0סמעת ונ65 נספתיו סיו5י56ריך
 0מזון כרכת 6רס יכרך 65 5עע דתגי6 60 וכן50נ
 0סמעת נ65 כספתיו נמו5י6 0ייגו י65 נירך ו6סנ5נו
 ננ0מ"ז כתנ קפ"0 סי' 6ו"מ ונסו"ע ע"ם ע"כ6וק
 ונ5נד י65 65זגיו 0סמיע 65 ו6ס 65זגו סיסמיע5ריך
 ל624י "כ6ור0 ז"5 0ר6"ם דעת וסו6 נספתיוסיו5י6
 6וזן 0טמעת ונ65 65זגו 0סמיע ר65 כיון י65נריעכר
 50כ. טוגת 0ר6"ם 5י0קרי

 כ60 ת5וי "ם ררנר שמר נממסנתי ע5ס יי0ס6ולשום
 65 16 רכריס כוי סנ5נ דכריס 6יממ5וקת

 ד6מריגן ר6ף כתכ ג' רף קירוסין ז"5 רללסנ"6ו0ג0
 כוג0 ר5ריך כקרסיס מ"מ רכריס סוי 65 סכ5כרנריס
 0כוג0 מסגי ספיר %מעסס ספעו% עוסכ רסכוג0וכיון
 וכנון 05מעס0 פש05 עוסס סכוג0 נקדסיס ו560פסו5

 קוסי6 6מרת כתטוכ0 ר.63תי וכנר ע"ס פינו5נממסכת
 סכ5כ רכריס סוי 60 כממסנ0 פינו5 רמריגי05פוסקיס
 תור0 סרי כע5ו0נ6ון

 ו0ק"
 רעת 5פי תיר5ו 6רי'

 כתסונ0 כס"ר כזס 60רכתי 6גי ונס 0ג"05רסכ"6
 ר0כוג0 0יכי דכ5 ז"5 0רסנ"6 מרכרי ו0גר606מת.
 0וי סנגכ רכריס 6מריגן כס"נ טג0 ונעי פעו%עוסכ
 כתפ05 י"5 6"כ ת5י6 נ60 רס6 גימ6 ו6ידנריס

 דנריסגמי
 סנ~

 ז"5. 0רסנ"6 ועת 5פי ונריס 0וי
 סנ5נ ונריס קורין ו6ין סיר6יס נסס 0וסנ"6 תי'ערך

 נמ0 5נו 5ממסכת ומוסרן רכריו סותס כססו6566
 סותמין ו6יגס 5סוגס מפרסין סיכיו נג"6 ס5סררכן
 וכתנ ע5יו מו5ק ז"5 ורירסכ"6 זס ססתמן כמודנרי0ס

 רכריס ס6יגן סייגו רכריס 6יגן סכ5נ דנריס 6מרודכי
 6יק סכ5נו ס0רכריס כ5 6נ5 נפיו ס6מר מ50נס5
 ל0יות 0י0 נ5נו ס6ומר כגזיר מקיימין 656 מעסיומנס5ין
 מנט5ין 5נו דכרי ס6ין כתרומם ממסנ 16 שנר ס0י'כזם
 ע"ס. רנריס 0וו רנרסוס

 דמו5י6 נ60 6ו5 5סיסתו ז"5 ר0ר6"ס 5ומרידזנלע"ך
 50נ, טחת ד0ו0 65זגיו 0סמיע 651נספתיו

 יעקנ נן 56יעזר רני כ"ג דף גדריס ננמ' דגרסיקו0ו6,
 י6מר 656 סי6כ5 מנירו 6ת %דיר 0רו05 6ף6ומר
 ד6מר וגית ונגמ' וכוי כס5 5ידור עתיד ס6גי גור כ5ש
 651 5י0 סמע 65 גס5 י60 5ידור עתיר ס6גי גדרגל

 5י0 קסי6 מ6י ז"5 0ר6"ס וכתכ ע"כ נ0די'6תי
 56יסזר 0ר"ר ופי' מנירו יסמע ס65 נ5מס סניס5לימ6
 סגדר כית ניטול ניסופ 6ין נמס6י ניט5 ד6סכצמן
 דנריס 0וו תג6ו דעת ע5 סגדר נ5נו סמסכ 6ע"פנסתס
 נפר0סי6 ניט5 6נ5 דנריס 0וו 1ל6 מוגימיס 651סנלנ

 סמכ6תי 0ו6 שאפמו 0ר"6 )ודכרי ע"ג 0גדרנטל
 גמונן סנ5נ ינריס שצק יר6יס מס' 0דסנ"6 מונרי5עע

 גוריס 0ראן 6נ5 ודוק( ת5י6 נזס ח0 נ6התומסמע
 גדי נהחי מדיר ד6מר 5סגויי מ5י ד0וי גתנ0ג"5
 וכו'. 0מודר יסמעס65

 ד5רעת כ60 פ5יני וסר"ן ממין וסר"6 ו0ר6"סןבףאה
 ו5רעת נ5מס מנס5 מ5י 65 וסר"06ר6"ס

 0ני6 65 רי"6 סי' יו"ר וכסור נ5מס 6פיי מנס05ו"ן
 גחנ 6, נסעיף 0ג"5 סי' וכס"ע ,"5 0ר6"ס דעת656
 ,"5 ו0נ"מ 6ומריס כיס כתכ 0ר6"ס וועת כר"ןכועת
 3תר6 סנוע פ' מתוס' ז"5 0ר"ן 5רעת ר6י0סכי6
 נ5מס כספתיו רמנס5 5ג0רנין גוררין כר"ס קי"נרף
 כיס"סוי

 0ס"ך 6נ5 ותפ5ס ק"ס נוין גקעיגן ו0כי נמור
 ע"ס. 0ר6"ס כועת וכע% סנ"מ ע5 מ5ק נ' ס"ק ססז"5

 ירהפ סמ6 0ומיס 00ויס נין 5סכגס דמסחפיג6חוח
 ו0ו6 נס"ו 6גי נס מלקי 6סצ0 מ"מגפ5תי

 65סתו 6וס י6מר 65 ע"נ ע"ז וף גוריס ננמ'ונרסיגן
 ו6כ5י ע5י 05 6ומר 656 נמו5 סי6מר כורךנסנת
 נסס ריר6"ס ופיי נ5נו. סיכט5 תריך יומגן רכיו6מר
 רני 6מר "כך 0י6 0פר0 %5 ו6כ5י דס5י מכןן0ר"6
 שך מופר נ% סי6מר כפמר נ5נו סיכס5 גריךיומגן
 יתי6 65 נספתיו6נ5

 0י0 דפ' ססו6 גי רס נק"
 ו6ס כ5כו 0מזת כרכת יכרך 65 ס"ו נרכותקור6
 ו0גר6ס ע"כ. 65זגו ססמיע 651 סכירך רכייגו י65כירך

 כסמיע 651 כסכירך נרכות נמ' ססי6 מפרס ממיןר0ר"6
 5פי 6נ5 י65 נירך 6ס ו6פ"כ סכ5כ רכריס וסוי65זגו
 0הי6 נין 5מ5ק ז"5 כנ"מ 5סיסת ר6י0 מכ6ן 6יןזכ

 65. 16 65זגיו ומסמיענספתיו
 "כ6י0 גנון 6גי ז"5 ממין 0ו"6 ונוי ונעיקואלא

 נ5גו סינט5 תריך כתנ ע"ז רכרף סותריסרכריו
 מופר נ5נו סי6מר 656 רס נקו5 יוני6 65 נספתיו6נ5
 סינט5 ו~ין כתכ דנריו ונריס 5סיפ6 ריס6 51"ע5ך.
 כספתיו 6נ5 6מר ותיכף סני כ5כ רכסו5 מסמענ5נו
 יו5י656

 כק~
 ד65 סו6 רס נקו5 דרוק6 מסמע רס

 ו6מ"כ נעי ספיר רס קו5 נ65 כספתיו מתי6 60יו5י6
 גמי ומסמע 5ך מופר כ5כו סי6מר 656 כסיפ6כתכ
 מניעת6 קסי6 61"כ ספתיו 0ו65ת נל6 נ5נ ננטו5דסגי
 יו5י6 65 נספתיו מדכתנ 5דייק יס ועד וסיפ6.מריס6

 מסמיע ו6פי5ו נספתיו יתי6 נ5חס 60 מסמע רסנק"
 נלנו 0מדן נרגת ינרך ר65 רכריו סוף ותקסכ65זגיו
 0סמיע 60 מסמע 65ציו 0סמיע 651 סנירך דכייגווכו'
 5כתמלס ו6פיש רס כקול 0ו0 נלמס 0וס 6פעוש~חיו
 ס0רי קס0 שד 6סמיע0. וסמיע0 6קו5 קו5 וקסי6מותר
 ניט5 ר6ס נופי0 0ר"6 נסס 0כי6 כ"נ כרף ז"5סר6"ס
 6יגונמחי

 ל6ציו 0סמיע ד6פיש 5כ6ווס ומסמע ניט"
 ונעי כסמו מפרסיס ק5ת סכתנו וכמו ניס" 0וי65
 וכג"5. ננרכוח פירוסו ותקס0 רוק6 רסק"



יאהלכהז ח"ב התשבחזמירמשנה
 מס מונותי ימסתפינ6 *א %ע"ו גו6ס 4קאשר

 דכ6מח וסו6 ממעחת6 נס6 סממיס מןססר6יגו
 דחע6 סייגו סכלנ דכריס סוס כ5מם ד6פירס ד6מריגןס6

 לסדי6 מכתנ וכמו 65ציו מממיע ו6יגו 3ססתיוכממתי6
 וסיכי מנ5נ דנריס קור6 5זס ורק כסמ"ז 5עגין ע"זכדף

 רס ק" גרי6 ככר זס ל6זגיו ומממיע נמסתיוממוני6
 מיעור ד6ין דסו6 כ5 גממע וקו* 65זגיו סססמיעמ6מר
 65צו ככו6ו קו* מגממע מיד 656 יניע סיכן עד5קו5
 כדף ז"5 סר"6 מדכרי מגר6ס וכמו מקרי רס ק"ככר
 רס ק" 65זגו דסממיע נם"ד סכתנתי כמו 6"1רס ק" סו6 נכמס מיג%ר גתן % 6מ6י ד6ל"כ וס~ד כנ"לע"ז
 ז"נ סר"6 לדעת 6פי*סו6
 כיט5 ד6ס ממק סר"6 כמס ז"5 סר6"ם דכתכיוש4

 כווגתו גמי ככןהס מגדר כיק כיט" 6יןכמם6י
 נמם6י גנך6 חס 65ציו סממיע ם65 סייגו כמם6ידכט5
 סייגו סרססי6 ע5 ה%וגתו נסרססי6 ניט5 606כ5

 מקרי פרססא 65זגו ממממש מכיק רק 65צומסממיע
 גר6ס וכן לממעו. 6מר 6דס יט5 דמוכ כיון אם5עגין

 כיט5 וז"5 מס מכתכ נוסים ז"5 כר6"ם מ5מון לדייק5י
 מגודר כ5כו מממכ 6ע"פ וכוי כים" כיטו* 6יןכמם6י
 כוו "6 מוגימיס "6 מכ% דכריס סוו תג6ו דעתע5

 ו6י כ5כו מממכ 6ע"ם לכתוכ מדייק וסרי ע"כדכריס
 5דעתו ניט" סוס 65 גמי 65צו כמסממיע ד6פי*)יכמש
 מסנ 6כתי 65צו מסממיע 6ע"פ *מר 5יס סיםיוחר
 5יס מסים סי6 נדולכ רכוח6 וו6י חו מקריכ5נו

 5"5 וע"כ נ5נו מממנ רק מכתנ ממם יותר65ממעיק
 כספתיו סוני6 16 כ5נו מממכ דדוק6 גמי סר6"םדכווגת
 65ש מטמיע 06 6כ5 מר~י נ5נו מממנ 65זגו סממיע"6
 סדכריס וסנן סי6. חשרססי6 מנךי רס קו5 כנר 6זנ"ג
 מדם. דכר כם"ד זסגי

 סר6"ם קומית סדר6 ד6"כ ז"5 סם"ך פסקמסרבווץ
 ומכירו 65ציו כ5מם כמספעיע ד5חצ6 5דוגת6ז"5

 סכ"מ דעת 5פי גר6ס ז"5 כצ(דומיס דכריו *65 ממע65
 יממיע מסו6 דגיק 65ציו 5סממיע יכו5 65 דוד6יס"5
 קומית ותיסדר מכס5 מסו6 מס יממע מכירו נסל6זגיו
 ר6יתי מוכ נסדהם כס 6תי "6 5ים ממע ד65סגמ'
 מכתכ יסודס 5מס נית מם' גן מנצי6 כסוגסככבדי
 ע"ם יממע 65 ומכירו 5נד 65או מיממיע 5נ)לסד6"6
 מינט5 טתתו כ5מם מיכט5 מסקמס סר6"ם קומיתוע"כ
 יממ~ע 65 6כ5 נפפתיו יוני6 6פי5ו 16 נ5נונ5מם
 . דיהמ5 קס"ד ו6פשכ65ציו

 סגיט"
 ממני% כמו

 תירן וע"ז סג"5 ע"ז כדף דמועי5 65םס כע5נספרת
 3ם6ר מועי5 6יגו דכסאנ סר6"ס כמס ז"5סר6"ם
 ה~ש מוגימין ם6יגן מכלכ דכריס דסוי מטוסגדריס
 ו6יק מכ5כ דכריס דסוי 6מריגן 651 מס כ6מסדמועי5
 דטאתו ע5יו מוכימס ו6כ5י ס5י דס5מק טשוס לשלסיגימין
 סכתכ וגסן סמוגימין סכ5כ דכריס וסוי "כס5לססר
 %4דיע 656 ספרכ סוי 65 ו6כ5י דסע5י ת"5 5סדי6סס

 נעי כתס ונס מכתנתי כ% 5סו" סוי ע"כ פנופחל
 סמוכימין דכריס סום ו6כלי סם5י מסתס וק מוכימיןמיכיו
 תיז כ55 שכימ דליכ6 סכ6 מם6"כ ס5נ כיותש
 דכריס מיסיי כדי כ5כו מכט5 5סודיע כסרכסי6דכר

 מיטת מיומכת וממי65 כם"ד כרור 5פע"ד חסמוכימין
 65זגיו סממיע 1ל6 כמפתיו דסולי6 דסיכי ז"5ס3"מ
 65זגיו סממיע 06 6כ5 סר6"ס וכדעת מכ5כ דכריסכוו
 15ם. מודס סר6"ם ונס מקלי רסכש5
 ת"5 ירומס מרכינו 5דכריו ר6יס סם"ך מס3י6רבוה

 כ5כו כמם6י מכט5 מ"נ גי"ד כרי"ו מממעוכן
 גדרו וסוי כיט" סוס 65 6מריו 5ידור סעתיד גדרגל
 כק" כיס5 66"גגדר

 ע5 כר6"ס כ"כ כסרססי6 רס
 מי6כ5 מכירו 6ת מידור סרולס 6ף 6ומר דר"6סכי6
 וככנדי ז"נ סם"ך עכ"5 כעינן רס כק" דוק6 56מ6עכ"5
 סר6מונם קומיתו מיימכ 6ף זו כר6" * סודסככוגס
 כסות גמיקת 6מר ולפע"ד ככאצוך. 5עי5 מסכ6תיכמו
 מם 5סי סקדומיס דכריו 6515 ז"5 סם"ך 6דוגגורנ5י

 ע5 לסמינ מוכרמת ר6יתו 6ין כזס דנס נר6סמכתכתי
 ז"5 סר6"ס דכרי סס מס סרי"ו דכרי מסרי ז"5סנ"מ
 דדעת כם"ד כיררגו דככר וכיון סר6"ם מסכי6ס מסממם

 דעת סזוסי סכ"ד 6"ג דוק6 165 רס ק"סל6"ס
 ירומס.רכיגו

 סס סרי"ו מלמון עוד 5דייק לפע"ד גי6סרבועתה
 נמם6י מנט5 ת"5 מס מכתנ סנ"מ למיטתר6י'

 מ5ת דס6 סג6 מזיג6 ק6 למק יתול "כ6ורסנ5נו
 ג5 כמם6י מכטנ *מר * סיס וסכי סין מיותרתכ5ט
 ו6ס כ55 כלכו תיכת גזכר 65 כר6"ם ונס וט'גדר

 מריי 65זגיו כמססמיע ד6פיי סם"ך כמם"ככותתו
 דיוק 5סע"ד חס כ5כו כמם6י 5כתוכ דייק 5מםכמם6י
 5כתונ דיילן נכיון ירומס רניגו 6דרנס "פמ"םשוס
 סממיע 651 נ5נו ססו6 נמם6י כממנט5 וטתתונ5נו
 סממיע 06 6כ5 נ5נו םסו6 כיק נמם6י מריי 6ז65ציו
 כממו ז"5 סר6"ם מכתכ וכמו מקרי רס ק" 6זנ6זגו
 5% כ5כו סוס 65זגו מממיע כם6ינו דדוק6 ע"זכדף
 סנ"מ כדעת ניט" וסוי מקרי רס ק" 65זגו סממיע06
.5",

 ססוסקיס כממ5וקת ת5וי "ם דכ6מת 5ומר יםרקצת
 6מס כגדרי כ5כ כיט" מסני 6י ע"ז דףמס

 וכספרי מס ריטכ"6 ועיין דוק6 כשפתיו מי6מר לריך6י
 כם"ד. כזס ס6רכתי 5"6( )סי' לגדריס ס5כותממגס

 5כרגות סג"5 מגדריס 5מיטתו ז"5 סר6"ם 6תיןבשעיוה
 טוגת 65ציו סממיע 651 כמסתיו דמוני6דם"5

 קלת כן סכיגו ם65 6ף גכק 5פס"ד הס מקריס5נ
 מדמס 6מר סג"5 כסוגס ככנדי ור6יתי ז"נמס6מרוגיס

 כסס כמ"ם סם"ך עס סדין 6כ5 כתכ ז"5 סם"ךקומית
 דמוקיס 5פע"ד מי5וקיס מממ5ק מס ע"ם וכ' ירומסרכיגו
 נס כם"ד מכתכתי עס "סי ממד ממוס טעס מסוגתן
 וכמ"ם. ז"5 סם"ך ר6ית 5דמות ים ירומס רכיגומדכרי



הלכות ח"ב התשבאמירמשנה8ש
 ברנס סס6ריך מס ר"ו ס" מ"6 כרונ"ז תסו'ועיין
 וכתנ ממק בר"6 ונרי וכני6 נמנת נלנו וינעלנס6
 וומק ססו6 ("ל כר6'ם כתנ ולכן סו6 ווומקעליו

 וכן סר6סון כס" ססמיע (ו לנריית6 סר6"םוגססגיע
 ונריית6 ופסיע6 מסוס נו ומזר מסמע נססקיסעמכ
 סר.רי הקווסיס ונריו לכנין זכיתי 1ל6 עליססלינ6
 נגוריס מקומות ננ' מעין בר"6 ונרי כגי6 ז*לכר6"ם
 6ל1 ונכל ונססק6 נסירוסו ע"ז ונוף נפסקי כ"גנרף

 גתג6ל קרנן ועיין ומוקיס. וונריו כתנ ל6סמקומות
 סיענ. ווו"ק 6נל ו"ס נ' ס"ק ע"( וףכוריס
 גוריס סלי על ס6ע יו ספו נם6לס לי אמתישונ

 סכ6ריך 6' ס"ק רי"5 נסי' עיגי ו'וס6יר
 ה6 ונ6מת נמכו"נ וכתנ וכם"ך סנ"מ נונריסס

 כמו נספחיו סתי5 6מירתו מסינ6 ל6(גיוומסמיע
נק"ם

 ותפ~
 ור.רמנ"ן ר"ת ממלוקת סו6 ש ונר

 סנלנ ונריס נני מקום ס6ים פרק נרי"ףור.ר"ן
 גסנע סי' ור"ע כלס ומסכת מכ6 ר"תפסקמכ
 וסרמנ"ן כוי ו6וגס סתס ום6גי וכתנ נלנו ומנעלנספתיו
 ממם נלנו ל16 נלנו מנעל ססי' נור"ע 6מריגן וכיפי'

 סו5 מתי6 6נל ל6(גו מסמיע כי' םל6 6ל6ק6מר
 כלומר נלנו נסמ"ז 6וס ינרך ל6 וכו6מריגןנספתיו
 ועיין ע"ם נספתיו סמו65 6עפ"י ל6(גיו יסמיעםל6

 ולר"ח וסרמנ"ן סר"ת נזה וגמלקו ומנו6ר ססנריענ"6
 מקרי ל6 רס נקול סי' םל6 כל נססתיו סכו5י66ף

 כל 6נל כ6ן כם"ך וכמ"ם סנלנ ונריס וכוימוכמי
 מיווסי ועיין ומוכמי סנלנ ונריס סוי ל6(גוסכסמיע
 סר6"ס וסו6 סיר6יס נסס כן ססני6 קיווסיןרסנ"6
 לסר6"ם ו6ף כנ"מ כתנ ספיר 61"כ סר6"םמסני6
 על ומולק נלמם מועיל 1ל6 סר6"ס נסס כני6סכו6

 כסהסמיע 6נל ל6(גיו ססמיע כםל6 ווק6 כ"( 6נלסרמנ"ן
 סני6 סונ ע"ם וכ' ומהגי מווכ כר6"ס נסל6(גיו
 ויווע סכתנתי כמו וכתנ ע"( מוף כר"6 ונריסס

 ונרוך כרמכ לועתו טהתי נע5מי סנ"ב יוועתעלומות
 לויון. גמ(ור ומעתכ עוריס.פוקמ

 סמתמומיס כת על סכתנ ה"ו פ"ו סי' נמ"סוראיתי
 לסתפ% נו וכיו65 1("ל נלסוגס לסתפ%סר5ו

 ו6ף 6ופן נסוס 6"6 ": לסה"ק ס6יגו נלסוןנ5ינור
 ס6וס תפלס ונכללן לסון נכל ג6מרין 6ל1 כונרס6מח
 לסתמיו 6נל נ6קר6י הייגו מ"מ ימיו ו6פי' י"מ נויי6

 6"כ תמיו כעמיס נלסון ~תפ% לרניס סל"5ולכעמיו
 ונרור 5מ כקוום נלסון סתפלס מתקגיס 6גככ"נ סיוא

 רמנ"ס עי' 6סוווית מונר מ5יס סיו כנרונימיסס
 כסויס נלסון לתקן לכס סי' עונ ויותר ס"ו מה"תפ"6
 תורת נספר וירי6 כתונ ונח~ר6 6( כמורנל לסקסכיי
 ס"מ תרנוס זכ ומנילס נפ"נ ו6מ("ל סכל וסוס6לקיס
 מחורנמין ~עמיו ו5ריכין לסס"ק מניגיס סעס סי'םל6

 נתרנוס סתפלס תקגו ל6 מ"ע 61"כ סתורה לססלתרנס
 ססתסלס %מר 6"6 כי סתקגו מה ויועו תקלו סס6ע"כ

 סל סענווס מסרון תמל6 סת(ונק 6ופן ונכל למוןנכל
 נתינות יטליס מכיו מכ הכגס"נ תקגו וע"כ וט'נסמ"ק
 ו6ספר נמס כמסרון למל6חש ר5ויות וטוגותיוושת
 % טוגס לכעתיק 61"6 ו6ות תנס כל על גמגווכמכ
 %6 ונריס 6ומריס 6גו 06 6נל 6ופן נסוס 6מרנלסון
 לכוין יוועין 6גו ס6ין 6סילו כגס"נ 6גסי םלנלסוגס
 נלסון כסמתסלליס מם6"כ כסונן תפלתגו לגו עלתכמ"מ
 6ומריס סס מס ססויועות יניגו םל6 מסוס ו6ילע"(
 ונר ות' י"נ תסו' 6פריס סער עיי כקווםנלסון
 ילמוו 6מו סכל לתקן יותר גומ 6"כ סכ"6 סי'סמו6ל
 נלע"( לסתפ% סיתקגו ממה נלה"ק ולהתפ% כתפלספי'
 5"ע ("ל סמ"ס סיעת ולכ6ורס סכ6ריך מה ע"םוכו'
 ל6"ר לי' ופסיע6 וכמו וכמי"ע כלמ"מ סכתנווכמו
 גר6ס וכן נ5ינור ל6ומרס תיקגו נקניעות וכתס("ל
 לסי 6מגס ל6 16 קנישת נין מילק 1ל6 הר6נ"וועת
 לכתפלל 6סור לעולס ל5נור ווו6י ספיר 6תי סכתנתימס
 06 נק ג"מ ורק ל6, 16 נקניעות נין עמיסנלסון
 6( סמי' כנריך נ5ינור 06 כי ג6מוכ םל6 תסלססי6
 מעעמי'. 1ל16 6ף סמ"ס לוין נרורס ר6י' חו ומי,שסיר
 סי' 16"מ סו"ע עוו ועיין לסע"ו, 5"ע ז"ל כמ"סועעס
 סק"נ.ק"6
 וינרתי כסת6 עויהנה

 נתפ~
 לכ6ורס 6מגס לסון נכל

 נלם"ק מתס%יס סס ססרי לעינות6 מו6 6יכ6סכ6
 ו6סור לן גימ6 מי וכה"נ נלע"( מתרנמין ס6מ"כרק
 והכי לסון נכל מתפ%ין ו5ינור לה6 כלל ומי ל6וכ6
 נס6 נס 6מגס סקר6ו ל6מר מתרגמין ססיו נתורכמ5יגו

 ("ל כמ"ס סכתנ מעעס ו6סור כ% ומי 1ל6גלפע"ו
 6ונרי ק"6 סי' 6פריס ניו כתנ וכן תסונסנ6וחכ
 6ע"פ נלס"ק סיו65 פסיע6 מ"מ 1("ל סק"כהמג"6
 ס"ק ס"נ ונסי' סק"6 נמנ"6 כמנו6ר מניןס6יגו
 סינום מונרי סי(סר ום"ע נרמנ"ס מנו6ר וסס6'

 ולכן וכוי סקוום נלסון כמו נו ויוקוק לסקסנ6ותו
 המקנל נריו על לסכ"ק פתרון על סיווע מי ס6יןנ(מגגו
 יפרום םל6 נגזיפכ נו נוערין לע"( נלסון סי65לע5מו
 %מר ומעולס מ6( יסר6ל תפו5ות נכל סגסנו 5נורמורכי
 ע"ם וכו' מנין ס6יגו 6ף סיו65 נלס"ק כתפלסגוסמ
 נספרי ועיין 1("ל ק"ם לעגין ס"נ נסי' סמ"נ כתנוכן

 נלסק לקרותס םל6 ליאמר ים כוין מ5ו ונימיגו6מרוגיס
 ס6ין תינות וכמה כהן: ים כי וכוי נלס"ק כ"66מר
 ותינת וסגגתס תינת כנון כיענ לכעתיקס יוועיס6גו

 ומעתכ ע"ם ק"6 נסי' עוו כתנ וכן וכוומהלעעסת
 6"כ סמלות נתרנוס נקי6יס 6גו ס6ין כיון גמילויון

 יס6 נוו6י 6( 6מח יכיי ל6 וסתרנוס ר.הרנוסכסיקר6
 ל6יסור ולמעמס לכלכס גלפע"ו ע"כ כועות לכלספסק
 תסלות לכזכיר 6פי' ה:רי מנרי עמי יסכימו 06נמור
 נר"מ םל6 וינ6 יעלכ ו6סי' כפסק סוי 6מרמענין
 להפסיק ס6סור נמקוס פיועיס לומר ו6פי'וכוומכ
 ס"מ סי' עו6"מ ועיין אומרס םל6 פוסקיס כמכועת



יבהלכות ה"ב התשובאמיורמשנה
 י"ג סי' 6סריס סטר וחי ל"ו סי' 16"מ מוכרסו"סוחי
 מעגין ס6יגו וונר וו6י מ"מ ככי קיי"ל ל6 ו6גן61ף

 ממי יחנרך וסמוגע ססוט וזכ סססק כוי כ%כחסלכ
 ני6ח עו לרנליס ול6 לר6ם סיכיי כפליס כפל ל3רךסניוו
 נירוסליס. סמקום וינגכ גסלינר

 קרן להרמת ומצפה להתלפד הרחנה תלפידכ*ר
 הטוב. ידידי בשלום 81ודסה%5רה

 ששעפיש מג%י הקטןמנושה

 עייבםימן
 תשי"נ שבט, הדשבשזהא,
 ושיתמר, בשלעזר והפור בקל דורש קאמר, שפירמשה

 הרשים חבם ע"ה הדוד פשר יעקב בשון הרבנים רבה*ה
 ארץ קצוי בבל מפורסם נפשי ויזיר ידידי וכהוכו'

 תפשרת ר"ם שליט"ש פיינשופיין כמשה פוה"רכשהדרשג
 נשי.ירוולים
 נחסינס נ לכיי י6יחי יסליס ניכס מייס מני6 ייואחשי

 )סאסטיק כגקר6 נסמיס נכונע 6%חלעגין
 ססונר ולפי ל6יסור6 כחנ וככור"נ נסנח נלע"ז(ק6ווער
 גר6כ לפע"ו ונס כוור נוולי מכמכ לסחיר6 י)6כנר

 נס"ו ויוי טעמ6 5%יע נ6חי ולכן נמור לכיחרלכ6ורכ
 ולו6י נחורכ יויעחי ומיעוט ערכי מן 6גי סיוועו6ף

 ולסחווכמ ונריו על %סינ שו 1ל6 כק' ונריו לכניןס6זככ
 כמוחו 6רי גנו ונפרט ני 6ין סנשוג"ס מכנסלככ

 גי 6סונ ס6מח 6מגס נ6ימכ כונריס לקנל סיוועלי
 ו' יו כסי כקווסיס נונריו )ססחעסע 6מרחימכל

 ו6ס רנוחיו נפגי סון כחלמיו רק ו6גי עליכטונכ

 כ6מח על ויעמיוגי לי סיממול מכח"כ 6נקס מ"וסניחי
 סמלי וה נסופס וסנ ו6ח סכחונ מקר6 ניויקויס
 ונו6לי. 5ורינסמר

 נסקין יו65ין סרועין כ"ז ס"ו סנח נחוספח6נרםינן
 6וס כל 6)6 6מרו נ)נו כרועיס 1ל6סלסן

 נליל סע6 נר"ט מעסס 6ר"י נכוס מכמיס סונרו636
 נו וי65 יויו נסחי ו6מזו סוין ל1 וגחגו לנ"ססנח

 נ0קרטי6 ונממילס ניליסכ נסנות י6%ין כנסמיסמפגי
 כנסמיס מפגי ונקטנול6 נ6סקריטין( סנר"6)נכנכוח

 סנסמיס מפגי נממ35ח וג6 נקיסכ 1ל6 נחינס ל66נל
ע"כ.

 ונגוריס )סנ.( סנח ננמר6 כונ6ס כזויעזןם8תא
 וכר6"ס וכרמנ"ס כרי"ף ססקו וכן)גכ:(

 יו65ין 6ין כחנ ס"6 סי' 16"מ ה:טור כסו0קיס וכלז"ל
 וממילכ ויריעס נסק יו65ין 6נל וממ%ח וקיסכנחינס
 16 סנסמיס מסגי נין מילק 1ל6 נסיס ננויססירס

 ננמר6 6יח6 וכוי יו65ין 6ין ומס"כ סס כנ"י וכחנ63
 6נל כנסמיס מפגי וגו' ענכ נסק יו65ין ~גכ:(גוליס
 ו6ין נסקיס נסנח י6%ין כר6"ס וכחנ וכו' נו%נכ65
 נל6 וכ"כ כנסמיס עפגי נסן 6%ח ורך כי מס6נכן

 סו6 מלנוס ורן 1ל16 נקיפכ ל6 6נל סרי גמינסמיס
 סרי וא כווקמ מונרי כומסמע 1ל6 וזכ מס66ל6
 מילק ל6 ו)כן ע"ק סנסמיס מפגי 6ל6 נסקל65ח
 מסגי 6%ח סמוחר כיון ל6 16 סנסמיס מסגי ניןכטור

 סמכרי"ל וכ"כ כנסמיס מפגי סל6 נס מוחרכנסמיס
 ססוט. וזכ מלנוס לעסירוח נס מסונ מד ולעגיוחכיון

 מלנוס ו)'ך ססו6 סונר כממנר שו סוסיףאמנם
 מוחר טיגוף 55ולי מסוס 6)6 לונסו 6יגו6פילו

 נכים כזנ י65 1ל6 כטור ממס"כ וסו6 נסנח נו)65ח
 כו ל65ח 6סור נכ יפגף סל6 מ(ינחו לס5ילוסשסס
 קוסרחו 06 6נל מלנוס כעין עסוי סיגר יכ6 ל066

 וכחנ נו 6%ח מוחר ח)טטר 6% כוס % יכ6נ סל6כוי

 חק )ס"ו( 6סכ נמכ נס' וט' גוכ 6סכ וכן ססכנ"י
 נ6וחו לגוחכ וסירס"י לגותכ סכחקיגס נמון 6סכויו)6כ
 1ל6 סחו' וכחנו ננוי' יטגף 1ל6 כוס נו סינלעמקוס
 כו6מריגן כו6 ומס6 כו6 טיגוף 56ולי ד6"כגכיר6
 ויחינס נסרר. על יפול 1ל6 ג"ל לכן )י6:( קמ6נפ'
 כחנ לכך סס וסמרוכי כר"ן וכ"כ מ5טרס וגמ65עלי'

 מרוכי נכנכוח ועיין ע"נ י"ט פרק וסנכוחכסמ"נ
 ווו"ק. סס 6סכ נמכסרק

 י5ערו סל6 סלונסו ונר כו6 סכי ססירוסוןמשמע
 כורך סל6 לונסו 6פילו מוחר נסמיס6וחו

 סלונסו ונר 6כן י5טער סל6 לונסו סכו6 כיקמלנוס
 ל16 ו6י מלנוס ורך ווק6 5ריך טיגוף 6י5ולי מסוסרק

 מפגי ננו ללנוס מוחר ולכן רמ"6 כחנ זכ וטל6סור
 גנו ליחן ל6ס0 6סור 6נל ר6סו טל כונט 16סנסמיס

 לונס ו6ס מלנוס ורך זס ו6ין סנסמיס מפגי 5טיפכטל
 כונע וכן מוחר 6וחו י5טרו סל6 כנסמיס מפגיננו
 מסוס ווק6 וסייגו 5עיפס טל ננו סגוחגח 6סס6נל
 סנסמיס מפגי כ5עיף יטוגף סל6 סנסמיס מסגי5עיפכ
 ורך ווק6 נעיגן מטיגוף סל56ולי כיון 5סור נווו6ידו:

 סייגו ננו ליחן לומר סטסור נלסוגו סוייק 41:מלנוס
 כנסמיס מפגי 5עיסכ על ונס לניסס כורך סל6גחיגכ
 6סור. וזכ ויפוגף כ5עיף יחנסס סל6כייגו
 מכ מכרי"ל נסס כ"נ נסטיף כמ"6 סס פירסןכן

 על פסחן ננו מחיכח נסנח לס6ח גסיססרני)ין
 לעסירוח נס סמטר מטיגוף )כ5יל נסמיס כסיורויןכ5טיף
 וכו' מזי ולעגיוח כיון סרניס )רסוח לסס לכו5י6מוחר
 נגל סרי סנסמיס 6וחכ י5ערו סל6 טתחו ו6סעיי"ס
 סנרור סרי וכו' מטיגוף זכ ע"י גי6% ו6פילועגין
 נסשס 6וחו עערו סל6 כוי לונס וכסכו6 כונריגומלל
 גדי לק ו6ס מלנוס כורך )6 16 מלנוס ורך ניןמוחר
 מלנוס כורך וסל6 מוחר מלנוס ורך ננויו יטגסוס%
 ננו מחיכח וכו6 )עיפס על סגוחגחכ ננו ולכן6סור
 מחעטפח ו6יגס מכרי"ל נסס סמ"6 סכני6 וכמופסוט
 6יגכ וכי6 ננ"י מסמע וכן ע)י' מוגמ וק כללנכ

 מ3טס ולך ס6תו כיק טיגוף 6)%י מסוס 6ל6גוחגח
 מחיכח 6סילו 6מגס ונרור פסופ וזכ 6סורנוו6י



הלכ ח"ב התשובחזמיומשנהאש
 מרי. מונ מלנום כררך נו מתעטסת 06 סי6 פמוטנגו
 ורו"ק 6סור עיטוף מוס נלי כך מוגמ מיס6 ליתןרק

סיטנ.
 6מרת גירס6 מס ומ65תי מסריל נונרי עיגידתבש

 סג"ל 6מסר"י ח"ל סמג"6 מסכי6 מכק5ת
 על פמתן כגר מתיכת כמכת לם6ת כגמיס מרגיליןמכ

 גס סמטר מטיגוף ס5עיף לס5ע גממיס כמיורויןס5עיף
 רק כן מגותגין לסרי6 סכתנ וסרי וכו' מותרלעטירות
 51"ע. רמותר כתנ ו6סס"כ סמטר מטיגוף ס5עיף!ס5יל

 נו ים טעמיס ג' גלסע"ר סג"ל ססגססובשעתה
 סגממיס מפגי 6ותו מ5יל מכרי 6(לכתיר6

 מיורריס 16 רמוקס ררך נמס5ך וכגון 6ותו י5ערוםל6
 ירטיכו סגממיס םל1 סכוכע יככא: ל6 ו6י מרוכיסגממיס
 וכפרט סרכס 6ותו וי5ערו ר6מו על ויכו6וככוכע
 על ויתפמט נגקל מכס י65 מס5כע כממוריסככוכעיס
 6פמר רגס סגממיס כימות וכ"ם סגיו וע5 5ו6רומלקת
 גפל מס5כע כ(ו עוכר6 סוס וכרירי כירוע ר6מומענן
 מסולך כמי ניותר מכימ וזס וס5ו6ר ססניס עללי

 סעולס ררוכ ג6מר 06 ו6ף כגמס, תמת ק5תמרמק
 וכג"ל כגממיס 5ער ממוס 6ותו םלונמיס מיעוטעכ"פ סוי מ"מ טיגוף 56ולי מטעס 6ל6 6ותו לוכמיס6ין

 כיון 6רס לכל מסתירו וממילכ ממק גרע ל6וממיל6
 מטעס ריו65ין ר6יכ6 כיון גמי ח:כי נסס יג6יןררועיס
 מותר לעגיות מר6וי רכר וכמו עלמ6 לכולי מותר5ער
 ז"נ מסרי"ל מככי6 לעמירות6ף

 ס6 מסי' סג"ל נגוריס ז"ל סגמק"י כתנ מז1ונדולה
 מכמיס מונרו ענס נמק ל%ת חכמיסוכתירו

 וכיון כסס ל65ת סרועיס מררך כסוכ ז"ל סי'נסח:
 5"ע )וק5ת ע"ם תכמיט כוי לכ"ע תכמיט כוסרלמר
 מלכום מכמ וכוי כמק סתיר ל6 ז"ל רסו6 רגר6כמכ6ן
 ת"ע(. תכמיט מכמ6ל6
 רק כווגתו 6י 6פיפ ל65ת רמרי לפע"ר נהאיקכ(

 ררך נו ריו5ל כיון טיגוף 56וליממוס
 כירוע נו יו65ין סעיר נגי כל וכמעט ק5תמלנום
 סגותגס כגר למתיכת רמי 1ל6 כפירום (ס למסוגעמכ
 כלל זס למס געסכ 1ל6 מלכום מוס ם6ין ס5עיףעל

 רמותר גמס מעיל סגקר6 למלנום רומכ רירןונירון
 םלונמו כית טינוף 56ולי ממוס רק םלוכמו 6ף נול65ת
 6ל6 ם6יגו 6ף מותר מלנום ררך מכו6 וכל מלנוםררך
 ג( וכג"ל. לסע"ר סו6 כן וסכ"ג טיגוף 56וליממוס
 גימ6 6י 6סילו יר כל6מר כו65ס סוי רסכ6 לסע"רנר6כ
 וממיל6 סי6 כיר סו65ס עיקר סר.רי מלכוס סוירל6
 ררכגן 6ל6 כוי םל6 וכיון ררכגן 6ל6 6יסורו כויל6
 גמורס רכ"ר לגו ם6ין ס6פמר ועור ני', מממרינןל6

 כ6מרת נתמוכתי ועיין זס על למלוק מים ו6ףלסע"ר
 נו ל65ת רמרי לסע"ד נר6ס נמי גם0יס נל%6סעו
 ז"ל סר6"ם וכרעת סגממיס מסני נכן ל65ת רררגןכיון

ורו"ק.

 וט' סמיימ' כתנ ח"ל כתנ 6מס נש נס,והש"נ
 סלנריס נ6ותן נמנת ל65ת סמותרומכ6ן

 מים סמגי סטנע על ממגימו 6ע"פ ק6פיליסגקר6יס
 רעל סגממיס מפני כליס נסגי ל65ת ממותר ככ6 כיפ

 ממותרות סמפלמיס כתנו וכן 6ותן גום6ייסמ5גפת
 כסכולכק סגממיס מפ)י ר6מיסן על סק לם6תכ)מיס
 על זם ללנסן ממותר מלנומיס לנ' ורמי לניסכ"גמנית
 כק6סילי נלנימת מתטתן סיס ל6 06 מיכו ס5נס מפניזם
 רכל 6סור רור6י גר6ס נעלמ6 מטיגוף ל56ולי6ל6
 פגס 16 פסמיס מתטין 06 6נל 6סור מטיגוף56ולי
 סרי וכו' כפס נכך 6ין מטינוף נס ני5" כן סע"י6ע"ס
 על ממנימו 6ף ק6סילי ללנום סמותר כפירוםמכתכ
 ללנמן ממותר מלנומיס לכ' ורמי ל1 מים כמגיככונע
 מתטק סי' ל6 06 סממיר ז"ל סכו6 רק זכ עלא:
 6פלי רכל סונר ז"ל סו6 כי טיגוף 5156י ממוס%6

 לסונו מס ממממע וגמו מלכוס ררך 6פילו 6סורמטיגוף
 מתכוין סי' ל6 06 מרכתנ וגס 6סור מטיגוף 56ולירכל

 ררך ססי6 נלנימת לסון מכתונ כצץ סק6סעינלנימת
 6סיפ לניסס רררך רפגשקיק לרירן 6נל 6סר ו6ס"כלניטכ
 ומצרל6 טחשים קייאל ל6 נס6 61"נ מרי מטיגוף56ולי
 סושב גאחצ כבוד אמש עגין. נכלמרי
 וככס וכו' כנר וט' סטנע על סמכסס נרכר נקי5ורדז"ל

 ר6ים 6ק וכו' עכס נמק יו65ק רנרריסמנריית6
 מכוהתו 6ף מותר ור6י דזם מלנום כררך מתעעף האחרסתס
 נ6סס י"ג מעי' נם"ע מסורם זם דמפק מטיגוף ל%ולירק
 מכתנ י"ר כסעי' וכן מותר מלכום כעין עמוי ו6ס וכו'גרס

 כגממיס מפגי 5עיסס על כגר ליתן ל6מס ר6סורכרמ"6
 מכסס 06 6נל למור סמדף על רק דזס סט"ז ע"זכתנ
 כמג"6 כתנ וכן ומרי מלכום ררך סוס סגוף 6תגס
 פ ממתעטף כל נ"פ מחיכת ם6סיפ סמסרי"לנמס
 מק5ת על נעיטוף 6ף ג"כ וכוהתו מרי מלנוםכררך
 61"כ מלנום ררך 6י)ו למור ס5עיף על 6נל מריכגוף
 מס6 וכן וכו' ויריסמ: למק רמי ל6 וכ' כ6גמיסס"כ
 סמ"נ ססי' ר6מו עג כונע ל5כום ממותר סרמ"6רכתכ
 יעקף םל6 כרי כונעו על גרול טנע מלמעלםספגם
 מכ6נמיס כ%6ות נ6פ מנ~ג מממע סכתנ מסג"יוסו6
 סגממיס מסני מ5נסח ע"ג לנר םל גדול כונעימימו
 מר6מו יותו מכסס סגרול ססכוכע נ6ופן גמימיירי

 יותר ממכס? כיון מלכום ררך ג"כ מזסו כקנעמככוכע
 ררך מסו6 רכ'- מחמי5ס מכתנ ככ"י מלמון מוכרמוכן

 ד65 מרי טעיף 56ולי מסוס 656 לונם 6יגו6סילו
 נסנמאר ר6סר חמח וגוי נפקין ריו65ק וסכו6וכו'
 מפטס כררך םל6 סיעו ר6סון על מכסס ליס6פסיס
 סססע 6ססר וססי"ז סרי מלנוס ררך 06 6נלרוק6
 מפירס סרי עיי"ס וכו' גרול כונע ס6גסיס גסוסככצסג
 ומס מלנו: ררך ססו6 מסוס רק כו6 כ6גסיסרסיתר
 סמתעעף מס ונמג"6 נט"ז מסורס ס6 מ5נוס ורךזס
 זם וע"פ למור ש5עיף יותר סכו6 כגוף תן ק5תנו
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 הגדול נכונע מכסה כסהו6 דוק6 ס6גסיס סיחרסו6
 כונע סכחנ הרמ"6 לסק תדוען ולכן סקפן מןיוחר
 סים 6יירי דס6 ": למון להנין 6ין סלג6ורה ר6סועל
 6ל6 כונע על טנע )מגקפ )ש והיה ר6סו על כונע4

 תר6סו ק5ח מכסה ססכונע 6)6 מוחר ס6יגו מסוסוד6י
 6דר3ס 61"כ סחמחון סקטן סכונע כיסה םל6נמקוס
 גין כ6ן רימק למם ידעג6 ל6 ידיו כסוח גסינ(חמארטש ע"כ. ס6סור מכ6ןר6יה

 סמגרייח6 סכח3 3מה 6ה זה קרנ 1ל6סדניקיס
 מל3ום כדרך נו גמחעפף סוי דסחס ר6ה? 6יןלגדריס
 מכסה 6יגו ס6סיי הקדוסיס דנריו לסנין (כיחי"6 סגוף 6ח גס מכסס 6ס רק מלנום דרך הוי ותהוכו'
 דסגי דומי6 מלנום דרך ג"כ סוי נוד6י מגופוג4ס

 הסגי מן יוחר מכסה 6מד סיס6 מ5ריכיגן דל6מ4קיס
 מילק ל6 הרמ"6 סגס גרשה וכן נ3"י ~די6גמפורם

 3ד"מ ועיין כלל מלנום דרך הוי דל6 מגורוח 3סחירק
 לעיל דנריו סנ6חי דינר נסירום סם"ג ססרי ושדודו"ק

 כליס הגי גמו ל1 סים ססגי סכונע על מוגמסהק6פילי
 מוחרוח והגסיס 6וחס גום6ין סמ5גפח דעל סגסמיסמסגי
 ל3ס"כ גססולכוח סגסמיס מפגי ר6סיסס על סקלחח
 כדמסמע גופן על 1ל6 ר6סיכן על דוק6 סכחנכרי
 סכח3 כמו מלנוסיס ל3' 6וחו דימה הכי ו6פי'לסוגו
 נ' 6פי' 6סור לסיפחו פיגוף 56ולי מסוס רקלהדי6

 ו6ין וכג"ל 4 ים מלנום דין 3וד6י 36ל זע"זמל3וסיס
 כח3 סהרי ג"כ גופו כסמכסס מיירי סהם"ג ולומרלדמוק

 דוק6 מסמע ל1 סים ססגי סכונע על מוגמסה6ק6פעי
 סס כחנ ועוד מלנום דרך סוי הכי ו6פי'הכונעו
 נו יהיה םל6 63ופן הק6פעי סיהיי ס5ריך ווע3סופו
 סהו6 דוק6 סמיירי הרי ספיר מהודק וסיסיס 6הלמסוס
 נין מילק 1ל6 מל3וסיס לנ' 6וחו דיכמ: ו6סקה ר6סועל

 ר6סו על סגס ועכ5"ל וגוסו ר6סו על 16 ר6סו עלעהו6
 מל3ום דסוי יוכימ 3ע5מו וכונע מ)נום דרך גקר6נע5מו
 סרי סייג6 ע"3 ק"3 ועירו3ין ע"3 קל"מ ס3חועיין

 וממיל6 כן. כח3 נע5מו וכ"ג סס וחוס' רם"יוסלוגחח
 כדרך וכוי מהרי"ל נסס המג"6 גחנ וכן סכחנ מהגס

 הגוף תק5ח על 3עיפוף 6ף ג"כ וכווגחו סרימל3ום
 רמז גסופו סס סמג"6 סהרי כן גר6ס ל6 לפע"דסרי
 ו6ף לסיפוך לסדי6 מסמע וסס הג"ל הם"גלד3רי

 כ"ג כדעח סמ"6 דכוהח ג"כ מסמע לכ6ורהסנפמ"ג
 עליו הקעה כנר ס5יון נסער מ"נ סנעל 6מגססליפ"6
 סגי דעיפוף סחס ג(כר ס3ח וחוספוח נמ"6 סגהח"ל

 ר6סה 6ף עיפוף 36ל 6סור 3עלמ6 הגמה דרקומסמע
 סיהיס המ"6 דכווגח מסמע נסמ"ג 6ך סרי ג"גנלנד
 33"י גס ליס מג6 ידעחי ע6 מגוסס ק5ח ג"כמעופף
 להדי6 מסמע הג"ל מם"ג ולפע"ד ע"כ. גן מסמעל6

 מרופגנורג מסר"ס נסס נחסנ"ן גחנ וק )סגקה~שוך.

 ל65ח יכולוח 6ס סגסיס על סם6לחס ועל מ"מס"
 3מה נפרק דחגן סן מוחרוח נסנח . ר6סן סעלנסודרין

 וגל סרוסוח תדיוח רשלוח יו65וח ערניוח סקה6סס
 ר6סי סגי סיסיו ו3לנד נסוס מכמיס סדכרו 6ל66דס

 וגו' סרומ ים6גו םל6 ומסודקיס ימד קסוריסססידור

 ספ"ז נדנרי מדם דנר לותר לי סה: דמיסיזפיג6ולךלא
 ספ"ז גס נלנד ר6סה 6ף עיפוף דדרךוסו6

 על דלדעחו ה6מרוגיס ססניגו כמו ודל6 דסרימודה
 מחעטפח כססי6 ו6סיי כלל מלנום דרך סוי ל6ר6סה
 סחס נגד ר6סה על סגחגה נמקוס 6ל6 6תר ל6וספ"ז
 נ6 וע"ז מלנום דרך סוי ל6 וד6י ד6ז כלל עיפפה1ל6
 גוסה מק5ח עכ"פ גס מכסכ 06 ס6פס"כ למדםהפ"ז
 מ"מ מלנום לסס 6וחס 34סיס ס6יגן 6ף 33לגין כמוסרי
 כ6ן וס"ג נו ל65ח מוחר ממיל6 ג"כ גופו סמכסהכיון
 סמככא? כיון מ"מ מלנום כדרך םל6 ר6סה על סגחגה6ף
 מלנום לסס ל3סחס םל6 6ף 3ה ל65ח מוחרח גופסגס

 על סל3סחו נמקוס 36ל לסממיר 1ל6 לסקל י65וספ"ז
 דרך הוי נוד6י למוד ר6סס על 6סי' עיפוף 3דרךר6סס
 הפ"ז דנרי וגמ65 ספ"ז נדנרי לפע"ד נרור וזם וסרימלנום
 6תר ותר מילח6 6מר ומר לדיג6 מכווגיסוסמג"6
 ונזה סג"ל מם"ג עליו קסס ל6 וגס פליגי 1ל6מילח6
 דרך סוה הגוף גס מככזו: 06 36ל סכח3 סלסוןמדויקח
 לסנין 6ין סלכ6ורס 33לגין כמו דסרי וגר6סמל3ום
 ולתה דסרי וד6י מל3ום דרך ס6ס וסרי וגר6סלסון
 רק סזוסי דכיון גימ6 להג"ל 36ל וגר6ה 3לסוןכח3

 6ף מלנום לסס םל6 ר6סס על סגחגס פסופ נגדמחיכח
 מל3ום לסס ל3סה ס)6 כיון סויי6 גופס גססמכסה
 דסוי 33לגין כמו דסרי גר6ס 6עפ"כ 6מרו וע"זליסחר
 נרור זה כי ודו"ק ע"ם 3"י וכ"כ לזס דומסממם
 מקוס הפ"ז 3ד3רי ס6מרוגיס כך ה3יגו םל6 ו6ףלפע"ו
 רק 6פילו עיפוף דרך ססו6 כל ממיל6 וכוי ליהגימו
 כג"ל ומוחר מל3ום דרך וסוי מוויס כ"ע ר6סהעל
 3ו מחעפפח 1ל6 עליה מוגמ סיה6 ר6סה על ליחןרק

 ממם המג"6 כדעח וזה סגוף גס סמכסכ ל6 606סור
 למק5ח ר6סו 3ין למלק מקוס לן פם ל6 סו3וממיל6
 לסון מסמע וכן ל6 16 עיפוף ורך סהו6 כל 6ל6גופו

 פסחן 3גד מחיכוח 3מגח לם6ח הגסיס סרגילין מהמהרי"ל
 ה5עיף על דוק6 סכח3 הרי גסמיס כסיורדין ה5עיףעל
 כדנריו ו6ס סגוף מן ק5ח לסחעפף ג"כ ס5ריך כחנ1ל6
 לפעוח ס6פסר 3מקוס לכאקוס 1ל6 לפלש ל1 סיס5ריך
 מל3ום דרך סוי סו3 ר6סס רק 3ו סמחעפפח כיון6"1

 גדול הכו3ע 6ין 6פי' גמי כ6גסיס סיחר ותמיל6וסרי
 כגלפע"ד. מל3ום דרך ססו6 כיון מוחר סר6סוןמן
 לל3ום סמוחר סרמ"6 דכחנ מס6 וכן כ"ג כחנעךך

 גונע למעלה סלו3ם מ"3 ספי' ר6סו עלכו3ע

 סהכונע 63ופן רק מיירי יפגף םל6 כדי כונעו עלגד"
 מלנום דרך ג"כ סזסו הקפן מסכו3ע מר6סו יוחרמככזו:
 סיסוד סגקמ סכיון 6יגו זה לפע"ד יוחר סמככא?גיון
 ר"ל להדי6 סס גחנ סת"3 ססרי ושד הנגיןגפ)
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 מוחר 6עפ"ג יסגפו ס65 כרי ננריו ע5 מ5מעלבס6גסו
 רק 35נריו מ5מע5ס ננר 355וס סמוסיף 6פי6וטי
 ססגי כוגע וכן ~נסו סיס 65 ז0 531חי סנסמיסמפגי
 יטגף ס65 כרי כוגעו ע5 נרול כו3ע מלמע5סס36ס
 ס"6 סי' 3סוף )ג"י מל3וס ררך סהו6 כית סרי6עפ"כ
 עס 6מו וק 5סס סיס כימו סכגסס ברי ס"6(וכ"ג
 כוגע ~מר רייק ושר סגסמיס מפגי סלו3סן נגויסס6ר
 3רור חה סרי ו6עפ"כ ר6סו ע5 1ל6 כונעו עלנרול
 כוגעו על סלו3סו סכיון נוול לסון לוייק )ו6ין5פע"ר
 סחמחון(. מן גרול יוחר סו6ע"כ
 651 ר6סו ע5 כוגע סכח3 הרמ"6 מלסון סוייק מבנם

 ל6 ה6 מסוס 6י לפע"ר כו3עו על כו3עכח3
 על כלל כו3ע 15 ס6ין מיירי סהרמ"6 ס6פסר6רי6
 נסמיס מסוס רק מל3וס מסוס כלל לו3סו ו6יגור6סו
 מל3וס. ררך רכוי כיון סרי סכי ו6פי' מטגוף1ל56ולי
 סרו5ה ו6ף ר6סיהן ע5 סק גמי כח3 סס"נ סכריועור
 ורו"ק. ע"ס לסרי6 סס סכח3 וכמו 5עיפיהן עללומר

 סגי ללגוס ומוחר 5"1 3סעי' ברמ"6 יכח3 601רנש"2ם
 ססס 163"ז ועיין 6מר עגין הו6 זע"זכו3עיס

 ררך סכן 3כו3עיס רוק6 סס מפורס הרמ"6 מקורסו6
 וממולק למימוס 16 לגוי 16 וסייגו ללו3סס 3ג"6כ5

 5ורך 6531 כן ורכו כ"ע ו3כו3עיס וכוי מגורוחמסחי
 ליחן מוחר וכן ומסיק כן 3ג"6 ררך סיכ ל6ורוי

 3ג"6 גסנו סכן סכו3ע ע5יו ו5סוס ריל6ס ע565מוגן
 סר6ס על ס56מ6גין מסימיס סקור 3ס3יל פי' 3מולנס
 וכן וכח3 למימוס ג"כ 16 לגוי ס?ו6 סכו3עועליו
 זע"ז כו3עיס רסגי היחר עס 6מר טעס סכו6מסוס
 כו3עיס סגי לל3וס גוסגין היו נ"כ מסחמ6 סרמ"6ו3ימי
 מוחר לממוס הו6 ס6ס ומסחנר למימוס 16 לגויזע"ז
 וזוכי ועחו 3טלה סייך רל6 כן 3ג"6 ורך ס6ין6ף
 כקמר6 3עלמ6 לגוי הוי 6ס ורק לסחממס 35יססעיקר
 סררכן ככו3עין רק עכ"פ ועחו 3טלה סייך סמייג6עלוי
 כו3ע 36ל 5"1 3סעי' סמחיר סרמ"6 6יירי כןלל3וס
 6ל6 לגוי ו6יגו יוחר מממס ס6יגו סכו3ע סעלהרק
 ל60 סייך ל6 ויון ועו3ו6 כה6 טיגוף ל56ולי רקהוי

 לסחיר. 6ין 61"כורמ"6
 פי' ול6 3קורס ורכו ססנק כק"נ ע5 חמה 6גי 603ךגם

 כו3ע כייגו כו3ע ע5 סכו3ע לעיל ספיי כמוג"כ
 3סוי6 סממ5ס"ס פי' הכי ו3כ6ן קטן כוגע עלנרו5
 גסגי ל65ח ומוחר כח3 ו63"ז וז"5 כו"מ מו3ריוהו6

 כו3ע ע"ג גוול כו3ע לסוס 3מול ורכו סכןכו3עיס
 וג5פע"ו הממ5כ"ס כח3 וע"ז עכ"ל סמגהג וכךקסן
 קר6 וג"ז סלפ5 סקור6ין מה 16 מי5ל על כו3עור"ל
 כווגח וכן 3מול דרכו רכן החיר ולכן קטן כו3עס6"ז
 ממס כו3עין 3' 36ל סג"ל 6"ז מן סמקורורילמ"6
 פ' וכן ע"כ 3מול כך 5ילך ררך ר6ק 6כצר ור6יזע"(
 נרולס ר6י' היי ולפי ז"ל ססולמן ערוך 3עלהנ6ון
 סזס 6מר למה ירעג6 1ל6 סג"ל סקרוסיס לר3ריומכ6ן

 05ג"5 עגין ש ס6ין נש 6מח 5פע"ו 06צס 6מרעגין
 נמוק ק ורט ס6ין ממ~ס"ק לועח מייוי כ6ןסר~וי
 6נ5 כורכו 656 סחיר 65 לכן גמול כן ררכו ס6יןוכיון
 סנסמיס מפגי 3מו5 כן 655ח סורך מיירי סג"5גגיוון
 ורו"ק.וכג"5

 כח3 סנו"מ כיון ו6ור3ס ~מר כ"נ סועהמאפשר
 נ0נסוח ו3ס"ע קטן טנע ע"נ נוו5ט3ע

 ע"נ נרול רוק6 סיס6 סחגס 1ל6 כו3עיס סגי סחסכחנ
 נרול ע"נ קטן רוק6 נעיגן ר65 סונר ססו6 מסמעקטן
 כח3 סה6"ז 5פי סייגו גרול ע"נ קטן סס רכחנוס6
 סגי ד6פילו מורס לריג6 6נל 5סוגו סס ס3י6 והו6כן

 ס0גיגו כמו וד65 ממ3רו נרו5 6מר ו6יןכוגעיס
 ו6ף מלוקיס 6סגי וסוס מיוי ו0טעס נזסס6מרוגיס

 ולהכי סג6ס סוס נסס ו6ין כ% כך %וכסס ורךס6ין
 "וגרי סמכיגן 6גן ו6עפ"כ 5סו5י6ן 6סר המ5והש3ספו

 סגי לקסר 5ריך סכיגח6 נ3י קמ"ז ס3חסחוספוח
 מ6וו וק ססו6 6ע"פ סהחירו ברי סס עייןר6סיכ
 ועיין מל3וס ררך 6וחס סגוס6 כיון מל3וס סג6ח 13ו6ין
 מנורוח כסחי רוק6 וע"כ ריר"ן 3סס סס וגר"מ33"י

 זע"ז מגורהש גסחי למגור לעולס ררך ס6ין לפיסממירו
 כיון מ"מ זע"ז 5ל3וס ררך ר6ין 6ף מלוקיס 3סגי536
 3ין מלק 65 זע"ז לגוסיס כמה לל3וס עכ"פרדרך
 ס6ין 6ף טעמ6 מס6י א"כ למלוקיס מל3וסיסס6ר
 ג"ס סר3 כח3ב (ו וס3ר6 מילקו ל6 מ"מ כך 5ילךררך

 סעי' ס"6 סי' כר3 3ס"ע ק5ח מסמע וכן 5"ט3חסו3ס
 מ3ירו ל5ורך ו6פילו סכחנ 3מה סיטנ סס לסמעייןמ"6
 ורו"ק.ע"ס

 נס זס לפי ר6"כ ועוו כן איס ל1 סיה כ"גאמנם
 סומ"6 סנימי 6ל6 פירס ל6 וכ"נ סויס6יוג6

 כן פירסו ר65 גר6ס כ6מרוגיס וגס כן גוסגיןסיו
51"ע.
 סהס סמוחר )נלוסיס( לעררליס רמי 651 כ"נ סכח3רבוה

 6ל6 סמגעליס על לסנן רק ל6 וסגס ממממיןג"כ
 המגעליס סגרט3ין ממה י5טער סל6 סגוף על להגןגס

 3מוך כמו מוחר וזב ו5יגון רטי3וח 3גופו ומרגיס3מיס
 36ג נ"כ ממממין ססס סו3ר 6מח לגרחסססחקיגס
 בחמוס ו6רר3ס החמוס גסגי5 6וחס גוע5יס ס6יןירוע
 ע5 5סנן רו3 ע"פ גועליס רק כירוע 6גסיס לכמ0מזיק

 5מקוס סולך כסהו6 ירס3ו סל6 16 יטגפו סל6סמגעניס
 לעיל ס3י6רחי וכמו 3המכסה ג"כ כר3ר וסו6רמוק
 ססעיר וכמו 3עררליס ל65ח סחירו סכ3ר וכיוןורו"ק
 3ין למלק לגו 6ין סו3 ר3ר עמ6 מ6י מזי ופיק3ע5מו
 רק סבומ 3ר3ר ו3פרט 6יסור6 ולהמ5י6 ולרמוקהר3קיס
 ו3גי עריף רהיחיר6 וכומ6 גו 655ח גהנו וכ3רמרר3גן
 רמ"6. 3יר יו65יסיסר6ל
 לסחיר ר6יס סכ3י6 יקוחי56 חורח גספר ר6יחישרבנ

 ר65 רכ"ס סכח3 ס3ח רס"ס מר3ריהק6לסין
 רק 6יגו רסחס מ"ט מגורוח ע"3 ק"כ כ"כ 3פ'מגי



קיהלכות ח"ב התשבאמירמשנה
 דמכוין סיכ6 6נל סולקס מעגי לס5יל נעלמ6סשמס
 סרי"ף דגס לומר ים ולפי"ז עיי"ם מוחר ~גיססג6מת

 ~גיסס גמגוין דוק6 סמוחר דס"ל והממגרוסרמג"ס
 סי' מסד"ח סי חסורח גחסוי ועיין מיירי ל6וגמעריס

 כלל מעריס ו5יגו ללגיסס מתכוין גוד6י גמי וסכי5"ד
ודו"ק.
 מהרסד"ס חסו' ספר נם%6 לי לקמחי זה פ כחנילאחר

 גריגוו6לד רל"י סמפורסס סלב"ג ידידימ6ח
 מקומהת כ6חס ומפסחי סליט"6. הכוסס ערוגח6כדק"ק

 16"מ די גחסו' סס ומ65חי עיגי ד' וס6יר סכמיסס5
 זס ססספר ולפי גמור לסיחר וכחג כדידן ממםם6לס
 סגוגע סמ: סקדוסיס דגריו 6עחיק 6מרחי כ"כ מ5וי6יגו

לעגיגגו.
 מסני סמ5גפח על סלוכסיס לגד םל סכוגע ם6לס.דז"ל

 כסגח 6פילו כו פקפקו ל6 ה6ר5וח ונרוגסגסמיס
 סלמ זס כל ועל וכו' גיו"ט ומקיליס כסכח גזסריןוים
 קוסע6דיגס חוסג גר"ו 6גי" כמוס"ר סםלס סמכסלידי'

 גס דעחי ס6מוס ר5ס סיחר םל כקיומו הרגסוס6ריך
 ום6ין 6מח דין סדין כי דעחי כן כי וט' 6ומר ו6גי6גי

 מטעס סלגד ל6סור ג6גו ס6ס וסטעס סכחכ כמולפקפק
 דסוי סגסמיס ג0עח 6ל6 6וחו לוגסיס ס6ין מסוידסוי
 6מר ס6כ5ר כמו ל6סור גזס טעס 6ין טיגוף56ולי
 כמו סרגיס רסוח לגו 60ין 6מח סקדמוח סחיס5יעי
 סו65ה לדעח ים סגיח ז"ל וסרמכ"ס סחוס'סכחכ
 גיד סו65ס דרך גמו5י6 6ל6 המיוג 6ין לרס"רמרס"י
 ססח6 61"כ פטור המו5י6ין דרך סו5י6 םל6 כל6נל
 ים לכרמליח מר"ס 6ל6 6יגס סלגו סו65ס סכללדידן
 ססרי 6יסור 5ד גלכד כ6ן ס6ין מל6 כפכ לכורוחלגו
 י~6ין כסל' סרי"ף סגי6ס גרייח6 ססי6 סרמג"סקחג
 ול6 כחוכס ל6 6נל הגסמיס מפגי עד וכו' עכסג0ק

 ז"ל סרמג"ס מדגרי לדקדק וים הגסמיס מפגיגקופס
 ד6חי געיגי סגר6ס 6ל6 לי למה סגסמיס מפניחרחי

 ככחיר6 וכ5יסור6 כסחיר6 כחרחי מדום6ל6סמעיגן
 6ל6 גו ל65ח דרכו 6ין ": סמלגום ד6ע"ג לגולומר
 טיגוף ל56ולי 6ל6 ס6יגו כית מסוי הוי כגסמיסמפגי
 וכ6יסור6 ק5ח מלכום דסוי כיון מוחר ד6פ"סקמ"ל

 מפגי םל6 כדי 6ומר ססייחי גחיגה ל6 6נל6סמעיגן
 ס6ין ד6ורייח6 6יסור6 כ6ן דליח כיון מוחרסגסמיס
 ססס כית 6סור ס6פ"ס קמ"ל מוחר וסוי סו65סדרך
 לםל1ל 60ין למדגו מ"מ כלל לכי0ה דרך ס6יגסדגריס
 %יסס דרך ס6יגס דגריס סכס כסן וכיו65 חיכה6ל6
 וסכסח סכר גדול 6מר מדום סוסיף עוד ועיקר.כלל
 ר6סו על מוגמיס לכו5י6ס מוחר ודקיס רכיס סיו06

 0ק מגעי6 דל6 קחגי זו 6ף זו 1ל6 מלגום דרךגסגח
 כר 6פי' 5ל6 נסן סיו65ין קיח מלגום דרך ססןוממעס
 ססתי6ן כל 6פ"ס כלל לכום דרך ס6יגן סגר6סוככאז
 יחייסג ס6מרחי מס ועס גסס ל65ח מוחר לגום דרךכי6
 ה"ה סירק )ק סנודר כפר' סכחכ ז"ל הר6"ם לסוןלי

 למס דגריו דלפי ום6 ז"ל לו דמגין 0רי גמי גסמיסנל6
 6"1 וכו' יו65יס לחגי סגסמיס מפגי לומר סחג6ס6ריך
 גקע לרכהת6 סג0מיס מפגי דקחגי מ6י כי סגין0סו6
 וסלסודיענו מוי 6פ"ס מטת ש עייף ל56ולי ד6פי'*מר
 סעמיענו סכגר ומפגי פי' דיוק6 לדייק 1ל6 סכי חגיזס

 גדין למזור ס5ריך ל6 הר6סוגס גמלוקה מווססרמג"ס
 ל6סור מ6ין לדין זכיגו 61"כ גסמיס לסזכיר וכסחכר

 וגסיס סכחג סמרדכי סכחכ ולסון עיגוף 56ולימטעס
 ר06ס על מכסה לס6ח לגסיס מוחר 06 גס6לחיח"ל
 5עיפיסן על סגסמיס ירדו םל6 לנסכג"ס סג0מיסגימוח
 גר6ס ע"כ ע"ג הוי טיגוף ד56ולי ד6סור ליוגר6ס
 6ל6 ד6יגן דכיון למימס ד6יכ6 לסן 6סר לגסיסדדוק6
 נמגיעח ומיד חיכף דסמ6 למימס 6יש טיגוףל56ולי
 כיד 6וחו ויוליכו ר6סס מעל מכסה יסורוסגסמיס
 גכך דרכס ס6ין כ6נסיס 6נל סיפוח 5עיפיסןלהר6וח
 6גסיס גין מילוק סיס לומר חימה ו6ין למימסליכ6
 ל6נסיס ג0יס כין 6ף סו65ס נדין נמ65 סזסלגסיס
 וכפי וכו' סוי פסוט דנר זס כי נזה 6%ריך 5ריךו6ין
 ג0יס דגקט 6יכ6 6מ6י טעס לחח 5ריך סמהרי"קדנרי
 על סמרדכי דפליג לומר 5ריך דלדידי ועוד גימ6ולדידי
 כדפי' לסיפוך סונריס ססגיהס כרמג"ס על וגסהר6"ס
 לעגיגי. ססייך מה רק לכ6ריך ר5יחי ל6 כי ע"סוכו'

 מפגי סלכסו סכוכע סג6ת מפי יו65 מפורסעס"פ
 פקפוק סוס גלי גמור סיחר סו6סגסמיס

 דגדריס לכרייח6 הג"ל הכוגע דימה ססו6 גר6ס וגסכלל
 געא:"י. כדכריגו חס עכה כסק דיו65יןסג"ל
 ז"ל מסרסד"ס קו0יח לייסג גר6ה הכוחכ העגידל'

 גר6ס מוחר גסמיס נל6 סגס לסר6"ס ל1מגין
 גלכד סרועיס 1ל6 כגמר6 סס ס5מרו ממה כןסלמד
 וסטעס כסווס מכמיס סדכרו 6ל6 6דס כל 6ל66מרו
 סלגכיכס 6ף 6דס לכל מוחר סוג מלכוס דרך ססו6כיון
 גמי הגסמיס מפגי םל6 כלכסו ס"ס 6"כ מלכו0 הויל6

 ועוד הגסמיס כסעח מלגוס דרך סוי 0עכ"פ כיוןמוחר
 יה6 וסוג הגסס יפסק סדרך סכ6מנע גימוסד6ל"כ
 כיק וד6י 6ל6 סס להגימו מוכרמ ויה6 כו לילך6סור
 ודו"ק. הוחרססוחר
 םל6 גר6ה ל6גסיס גסיס נק סס סמעק מהברם

 עיטוף דרך סוי 6י 6ל6 ס6מרוגיס כןמלקו
 גע":י"ח כזס 0כחגחי מה לעיל ועיין ל6 16ולכיסה
 חסיר סגסס 0יפסק ומיד חיכף סמס סכחנ מהוגס

 5עיפס להר6וח כדי גיד 6וחו וחוליך ר6סס מעלסמגסס
 דגגדי סטעס וכחכ 5א: מייסיגן דל6 סענדכ"ג חירןכגר
 לסר6וחס גסס 0חחפ6ר כ"כ מסוכי 6יגן סרוכ ע"פסמול
 מגסס להסיר כסחר5ס 61"כ סיקריס 0כח ככגדירק

 חמגע וממיל6 סכח ססיוס חזכור ע"כ מלגוסמ:לסר6וח
 מדגרי ר6יה ו6יחתי גידס גר"ס ד"6 לסעגיקםל6

 סיעכ והכ6ר לר"י וגר6ה ג6"ד 6סס כמה דפ'סחוס'
 כ"ג. סעי' ס"6 סי' נ6ו"מ הגי6וסווסממ5סס"ק



הלכות ח"ב התשובחטרומשנה8ש

 0נ"ל פ0רמדאס וכדשת 6כיר ספסיס נ6מר 06הש8ילו
 כיק נד"0 טק6 מ"ע עווונק חוס'וגמק

 וממוי ס%י נ6מו למגצ טול ו% ה:ו 8סיםורשח
 0פוטקיס מדנרי גן נר06 סל6 )ו6ף גפ0וחדאסחשמפע
  נואכ מס"6 ס" 6סס כפ0 כפ' מדוכי נ0נ0אונס

 וכ60 ודו"ק( ע"ם סכי מס4ע ל6 לכ6ור0וכירוסלמי
 לימן ל6ס0 6סור 6כל סכמכ 0רע"6 לסק מדוייקיזמ60
 6סור 6כל סחס פמר פ סיס דלכ6ורס 5עיס0 עלכגד
 נכר6 כלנוסי דמיירי 6לעיל דשי כוכעו על כנדלימן
 1ל6ים 6כצר ל6ס0 דדוק6 נימ6 ו%נ"ל 6סס כמכולמ0
 נמלק ל6 06 רמ"6 כדכרי מוכרמ לכ16רס ואםמומר
 סכל לדנרי 6יסור סוס 6ין נוד6י ל6יס מ"מכנ"ל
 6ממ. כדרך ס0נמני ל0סי"ח סכמ ו6מן לפע"ד נרורוז0

 דבריהם את בצמא השותה ד' לעבדי עבדכ"ד
 בדבר אכשל שלא רצת טוי אומר היא טהוביצישאזו
 יקפיד שלא ומבקש במהרה הרמה לתשובתו הטצמההיכה
 בדברי. צדיק השר בהטריתיילי

 הצעירשני
 הי"ד משש"ז בה"ק הקטוסצשוה

 ענםימן
 תשי"נ אדר, ה' תצחג שר יוםבע*ה
 טנשצח ר' מו-ה הטןו הרב טאד הנכבד ידידימצ-כ
 הימיבנ כל וברבה שלף שליט"אשייצ

 הראה וכבוד באהבהאהדשה"ס
 לכתר*ו~

 סלכס נדכר עלי סחולק נמס כמר"0 סממנ% מכהגה
 לנרר ס5ריך סמורס דרך כן כי למומרסו6

 לק"6 כין כן ס6ינו ססונר מי מלסמוק ומ"וס6ממ
 דף נצסדרין כנ"י עיק רכ על מענס ל6 וע5ד למומר6.כק
 רכ על לענומ ד6סור למימר6 ל16 סמערסיס נססל"ו

 סר6וי קר6 6מר סכי 6ל6 לסמוק ל1 6סורד6דרכס
 סידכרו כפמר רכ על לענומ עערגו סל6 נעניןלעסוח
 ל6 סמ6 למוס סיס 6ל6 ככודו משגי 1ל6 ממלססס
 מסמע וכן עיי"ס סרכ על 6מ"כ למפק סמלמידיר05
 סנדול ימייכנו סמ6 סכמכ ל"כ דף כממני' רס"ימחיי
 למיק רס6ין סוד6י מסמע דנריו על למפק ירפ1ל6
 ל6 סמ6 סמוססין 6ך סנמ"י כדסוכר ממוייכיןונס
 כממרס"6 עיין ס6סור ססנרו לאו דף ולחוס'ירפ.

 6ל6 ס6יסור נ6מר סל6 6מד כלסון סנרי 60ומ0ר"ס
 ו0רמנ"ס ס6לס. דרך יכולין סר6סון לסי' ו6ף נססחםכדיני
 עליו למלחק לנס6ריס 6כצר לסון כחנ סמסנס סנפי'6ף
 כלסון כחכ ל6 ס"ו מכצסדרק כפי"6 נסלכוחיומ"מ

 סנמ"י. כפי' נחנורו ססוכר מסמעס6סור

 כ6מד ול6  למנין  נעפיוס 6ל6 ה  וין 6ק ציבר
 חסוכס דרך  6ף שו ליפורו רקך סרזסנרול

 פעמיס ככה: וכד6סגמן למנין כ5רוף סיי "6למעס0
 ו6ף וסור6חו דינו ססק על לרכס 0משמדיסססקפו
 16 ס6ל0 דרך ססו6 מסוס סחוס' מעעס 0ו6ס6פסר
 6ל6 מכ6ן ר6י' לסכי6 לחוס' 0י"ל כד"נ ס6ינומסוט
 ס6ין מסחנר ונס למנין. נ5ערסו דל6 מטעס ססו6פסוע
 ו6ף עליו למפק סל6 אם דין לגכי ומועלג נדול דיןנ(ם"ז
 סקסן מן ל0חמיל דעוכ כחכ י"ע סי' כמו"עסרע"6
 סאם ו6ף לסממיר עכ"פ יס דלגחמל0 מסוס0ו6
 מכצנוח נדיני ד6יירי מסוס סו6 לכחמיל0 רקס0ו6

 דלכחמיל0 דין רק ססו6 כיק מקוס מכל נכא2"עגד6יח6
 נדול דין סליכ6 סא: נזמן נס ל0ממיר דיססונר

 לנדול כחר"0 6וחי ימסוכ 06 6ף לוקועוסל6.
 ס5ורך ו6ין דעחו פמר ממויינ וממיל6 למלוקרס6י
 ל6יסור. כדכחכי ס6מח 0ס6ל0 כע5ס עכ"ס 6כללסחנ%
 חרי כ6ן דיס כחר"0 סכחכ סמס 6ומר 6ניורשהלה

 נ6סור 06 6ף יד כל6מר סו065 סכו6דרכנן
 י"כ דף סכח כגע' מפורס סנס רס"ר. פו ס6קועוד
 מייכ מעינוף כנדיו ל56ולי ככיכצ סיו65 דס(כסמסיק
 ורק כן סי6 סו65ס דרך מעינוף 56ולי דכסכילמט6ח
 ור' יסודס ר' כממלוקח וחלוי ס56ל"נ מל6כססנמסכ
 נסמיס מעינוף נ56ולי סנס נימ6 06 6ף ולכןסמעון.
 נדולס סגר6 יס ונס לר"י מייכ 60 לנוסס 6"5נמסנ
 ל1 ס6ין מפני 6ינו סככ6ן לגוסס דס6"5 כיוןלומר
 ל0זינס 5ריך ס6ינו מסני 6ל6 00ו65ס לגוף ממם5ורך
 אם סייך 6ין 6פסר כדסרס"י כשם סכיס כ6 ידססכל

 סחוס' לטעס ורק כ0ן 5ורך ויס לעולס ס5כיכיןכנסמיס
 56ל"נ לסמסיכ יס נמי נסמיס מעינוף ל56ולי נס 5"דדף
 עיי"ס ככיחו ליסכ יכול כנדיו יטנף סל6 כסכילססרי
 כס"6 סרמכ"ס סיטח 60 מלפ%6"נ ססו6 לחוס' 6ף6ך

 60 וגס מייכ לגוס0 ס6"5 ר6סוניס ועוד ס"(מסכח
 סלדידיכ ונמ65 רס"ר לנו יס ר6סוניס ועודלכרמכ"ס

 חט6ח. ומיוכ ד6ורייח6 כ6יסור סנידוןסוי
 0מקעין וחוס' כרס"י נסנו כנו י"סי ולענקאיברא

 סייך 6ין 56"ל לדין 6כל רס"ר לנוס6ק
 16 ד6ורייח6 06 ניכר ו6ין 6סור לכו"ע דס6 56לנומנסנ
 סמ6 ספק עוד יס ונס דדינ6 ספיועמ סו6 61"גדרכנן
 לנו 6ין לדידן 6ף 61"כ לרס"י כדלעיל לגועס 5ריכסנמסוכ
 יס וננרוקלין י6רק ננו6 60 ונס דרננן. מד 6ל6כו
 ססולכין לדידן נס ד6ורייח6 ר0"ר ססס מקומוח6ולי
 ד6ורייח6 ס6ין 6פסר י6רק כנו6 ו6ס רכו6 ססיססס
 6פסר ככרוקלין מ"מ סנסריס לכד סממי5ס סיקף%ד
 ספק דרכנן סעק מד רק ויס6ר רכ"ר ססס מקומוחיס

 סר6וי דרכנן 6יסוריס סס וככלל 56ל"נ מעעסד6ורייח6
 סלדידסו ודעימי' סרמכ"ס סיטח מ5ד כססלסממיר
 6ין ל6כצר נוטס סדין מ5ד 06 ולגן ד6ורייח6סו6
 דרנק. חרי ססס 50ירוף מ5דלסקל



הלכות ת"ב התשובאמדרמשנה

 מל3ום ורך נמחעטף כגכ סוק לעיקו גפרעתה
 עגין וא?ו מחתר טיגוף )56ולי רק סכותחו6ף
 מוחר כנוף מ5ער לס5יל כו6 ו6ס רגרריס.כנרייח6
 ס"6 סי' נטום"ע כמסורם מלנום כררך םל6 לנסו6סילו
 36ל סגופסכ נחסונחי וכוכחנחי י"ר י"נסעיף
 נכל ססיחר כוי מלנום ורך ו)מכו6 נוול מ~קים
 כמסורם נסמיס נזמן סג6 כנון 5ורך סוס ל1 ס6ין 6ףזמן

 מטיגוף ל56ולי רכ6 מוכרמ וכו6 נפירוסו גרריסנר6"ם
 ססו6 מ5ר מוחר ומ"מ ככיחר לעגין 5ורך כל6 כו6גמי
 נסק ר6סור סמסמע כנ"י ססני6 וסרוקמ מלנום.ררך

 כסק ויסיר יחניים סמ6 רק כו6 6ולי גסמיסכםליכ6
 6ף מלנום נררך י6סור ל6 כם"נ ונס נירו.ויני6גו
 וגס ום"ע כטור על ימלוק סל6 מטיגוף ל56וליסכווגחו

 סטוגחו 6ף נסמיס נזמן מתיר סמממיר כרוקמ 6ףכ6
 סיי 1ל6 6כולסו סיפלינ 6פסר ו6יך מטיגוף ל56ולירק

 כו6 06 סמוחר מלנום נררך םל6 36ל כלל.מזכירס
 כו65כ סכוחרכ ל6 כו6 סכסיחר כנוף מ5ערלכ5יל
 נזכ סגי%5 כנוף ס5ער מפגי 6ל6 סגוף 5ערגם3יל
 לגרחס כמוך נמורס נלניסכ םל6 6ף למלנום זכעוסכ
 6יגכ 06 36ל כ5ער מן 3מ5יל רק מלנום כו6לכן

 מלנום ר6יגו 6סור מטיגוף ל56ולי רק ולונסחמ5טערח
 כמוך ולכן מ5ער ז1 נלניסכ געלח כי6 סלפעמיס6ף

 ססרנכ 6ף מטיגוף נגריכ ל56ולי קסרחו כי6 06לגרחכ
 ככיחר וחלוי 6סורכ ח5טער םל6 כרי קסרחופעמיס
 ררועיס וממילכ לסק כלל רמי 6% לונסחו טתסל6חו
 6גסיס ס6ר רנילין ס6ין לק ממם לניסכ ררךסכי6
 ל%ך רנילין 6ין 06 ו6ף נסמיס נסעח ס,6 נזכלילך
 ל6סור סייך 6ין ל3יסכ ררך כי6 סעכ"ס כיון 3זסכלל

 ל5ורך םל6 6ף 16 מטיגוף ל56ולי 5כי6 כווגחו3ם3יל
כלל.

 כ:יחר סחולכ ס3ם"נ כק6פילי לניסח סזוכירפשוט
 רק 6ל6 ממם ל3יסס ז1 כיחכ םל6נככווגכ

 מכורק סיכי' ס5ריך מסוס רגקט ל3יסכ וסס ככונעעל
 6יגכ 6ך לניסכ עגין ס"?ו ליפול יוכל םל6 כריספיר
 סלגו סמכסכ ככו לנר ככונע טל 6ל6 כנוף טלגניסכ
 סמוחר ו5גכ מ5ער לכג5ל לו3סו פעמיס סכרנכ 6ףם3זכ
 מטעס מטיגוף רק ל56ולי סלונסו נכפעס 6סורמ"מ

 סגי5ול סמפגי רק מלנום ררך 6יגו רנע5ס רכיוןסני6רחי
 א לכן מלנום נסס זכ נס געסכ כנוף מ5טרנזכ
 ולכן כ5ער. מן לכ%ל כי6 סכטתס רוש 6ל6סוחר
 ססיר סמנין קסס סו6 סלגו סטנע סנס סל)ונמכסכ

 מטיגוף ל56ולי רק וכו6 כלוס מ5טער ו6יגו כגוףעל
 הקרמן ו6ף ר6סור. נזכ כמכסיס ררו63 רונ6כיווע
 ס*ו כקהכ סככונע ומזק נרול ננסס רמוקוחלסעמיס
 מכ5ער לס5יל ~מכסכ ו5ריך סנוף מ5ער י5יל 65נ"כ
 נרונ6 מ"מ לכ5טער םל6 *רחכ כ)עך מלנום ימסנס6ז

 מ5ער מ%5 נע5מו סככונע כן ס6יגו פעמיסררו63
 מכ"ם עור מכם"נ סי6 נרולכ ור6יכ 6סור.כנוף

 מסוס סנוף מ5טר כ5יל ספעמיס סנרונ מסמעוכק6פילי
 נס זכ נם3יל סחיר ל6 ומ"מ רכיס סיוסכונעיסס
 סרונ רירן מכסכ כ"ם מטיגוף ל56ולי רק סלנסונכפעס
 6תו נם3יל יוחר םל6 מטיגוף ל%56י רק סו6ספעמיס
 ~ער. 56ו)י םל רמוקוחפעמיס
 סגמם3ס רל3יסכ סגרפסכ נחסונכ סכחנחירסמדן

 יוחר מכנוף ק5ח 13 סמחעטף כי6 מלנוםררך
 6ף 6ל6 ווק6 סנוף כותחי סיחכ ל6 למורמכ5עיף
 ס6יגו סרמ"6 על נסמוך וכרכחנחי יוחר מכר6םמק5ח
 נמקוס מר6סו ק5ח מכסכ כנוול כססטנע 6ל6מחיר
 סיכנא? סו6 רכעת[ר כחמחון כקטן ככונע כסכםל6
 ספמ"נ וסנרח מכר6ם. נין מכנוף נין מכר6סוןיוחר

 רונ עור סמ5ריך ג"ו כלל ומ"6 כגוף מק5חסמ5ריך
 וים ל1 מגין ס5יון נסער כקסכ וספיר חמוככגוף

 כנוף כו6 סכר6ם ספסוט כפמ"נ על גס זכלסקסוח
 סנוף נס מכסכ סכחנ כט"ז וטוגח מלנום ססלעגין
 כמרויק מכ5עיף יוחר סיסיי 6ך לסר6ם נסכווגחו
 למוחר. כס נזכ כחר"כ רנרי כל וממיל6 ונריו.נחמלח
 נין מלוק סים כט"ז נרנרי כחר"כ סמירם מכוכן
 *חיגכ רסרי מורס 3ל3ר נר6סכ סנזכ עיטוףררך

 כו6 סרי עכ"פ נופכ נס רמככא: כט"ז ס)ניקלנעלמ6
 36ל ממם. נוף כי6 כט"ז סכווגח גפרם 06 רקגכון

 כנוף מק5ח לגס לנר ר6ם נין למלק כטעס. ס6יןכ6מח
 סיוחר לנר כר6ם 6ף כי6 נוף נלסון כט"זוטוגח
 נעיטוף סיכי' נעיגן ס3חרווייכו ומסחנרמכ5עיף.
 נסק"כ כמנ"6 סכחנ מל3ום כעין טסוי נסיגורוכרמזיגן
 וקוסרחו נלנר מ6מריכ 36ל ומ6מריכ מלפגיכרכו6

 כו6יח6 6סור 3ל3ר לפגיס וכ"כ 6סור לפגיסנר5ועוח
 רליכ6 מסוס סו6 36ל כנוף מק5ח סמכסכ 6ףנמ"נ
 מפורם כן רכ6 זכ על יסלונ סכט"ז פסחנר 1ל6עיטוף.
 וק כחרומכ ס' נסס 6סס נמכ ר"פ מררכינכנ.כוח
 מוחר נעיטוף 36ל ככ"נ מסנח פי"ט נכנמיי'כני6
 כנוף 3כלל סו6 זכ סנס מכר6ם מק5ח רק סכו66ף
 לנוף. ר6ם נין כלל מלוקו6ין
 סו6 זע"ז טנעיס 3סגי סמחיר סכרמ"6 סכחנחיךמה

 מכסכ סכעליון ס6יירי פירסחי 1ל6 6מרעגין
 סי' ל6 יוחר מכנא: כיי ר6ס ממוס כו6 מכחמחוןיוחר
 רל"ק מנורוח סחי ר6סור רין 56ל זכ למיגקטסייך
 רכן מכנוף כלוס מככא: ל6 כ6 ס3מנליוח מססכלוס
 כ5ורך מפגי כך כו6 סלכס מל3ום וסס כ3גריסעל

 3כו3עיס 36ל 5ורך סוס 6ין כסגיכ ס3מגורכלמנור
 וכיי ממם 3נר כו6 מכר6ם יוחר מככא: כנרול06
 )קט כ3ר כ6 ונס לל31סן. ככל ררך 63ין 6ףמוחר
 עגין סכו6 לכחו3 כוכרמחי לכן י"ר 3סעי' כרמ"6זכ
 כקסס וע"ז יוחר מככא: םל6 63ופן 6ף סמוחר6מר
 מנורות לסחי יחתר לרמוח ל6ו"ז רמסח3ר מנורוחמסחי
 מכנוף נרול מלק על ממם ל3יסס ססי6 ממם 3נריסמלסגי
 כו6ית6 ולגוי למ)עס זט"ז 3נריס כרככ סל31סיס לכלויווע



הלכות ה"ב התשבחתמדרמשנהש

 יצ*ז טגסץס 03גי 0נס וחירן ג"ס דף 30חגחוס'
 ללוג0ס גג"6 כל דוך סי' גכוגעיס 0נס מ0וסמוחר
 לחמוס זכ ס" ומסחמ6 סרמ"6 נזנק וכן ס6ו"זנזמן
 לס6וסריס סמייג6 ע4י לקמר6 דל"ד מ1חי 114"ף
 0ס. כדג6רחי דעחס ונטלכ לגוי כן לכמו ימידיס0רק

 סמחמס 0ד3ר פ0וט סו6 מנ6ל06ן 0כחגחיחהחלוק
 ל6סור ח4ק 0ייך 6ין ממם ל3י0ס 0יסייוחר

 6מרח טוגס 03גיל ו4גם סממוס ל1 0מזיקמממח
 3גד גקין ללגו0 0מוחר כמו 6ופן גכל ס~חר ננערדגנד
 6ף מוחריס ו3נדיס סו6 3גד דעכ"פ מורף 0לעליק

 סק0ס סכוגע על גמכסס 0ייך 6ין וזס ל0.1מ(יקיס
 סיי ל6 מכסם סיס 06 ו6ף כלוס עו0ס 60יגו0לגו
 לסגע ס5ורך מפגי 6ל6 מל3ו0 לסח0יגו ו6ין יוחרמחמס
 מס5ער לסג5ל ממ0 כ0לו03ו 6ל6 מועיל 6יגו 0זסמ5ער
 מטיגוף ל56ולי רק 0לוג0ין פעמיס דרו63 כרוג16ל6

 כחר"כ. 0כני6 לס0"ג זס וכדנווכרחכדג6רחי
 מפגי ל56ולי רק ד6פ0ר ר0"0 ג0ס כחר"ס 0סגי6רבוה

 לסעריס דסו6 מ0וס חנורוח 0חי 6סורסדליקס
 0ייך 0ל6 6ף 0רי יסי' 6פ0ר ללגו0 כ0מכוין6גל

 גג' סס חגורוח ג0חי נס ד6ס כלל מסחנר ל6לעגיגגו
 ו6ין 6סלו ונמנורוח סחירו 0נננדיס מ"0 זע"זגגדיס
 לזם 5ורך 6ין סנ6ל06ן ולסחיר ר0"י דגרי לדמוחנזס

 0מוחר גמכ טעס עוד לי י0 גנ6ל06ן ונסכדלעיל.
 לס6ריך. 5ורך ו6ין דכונע נסמכ0י: א: 0ייך60ין
 גכוגע 0מחיר מכו0ד"ס ח0ונח כחר"כ 0סני6ובשה

 ל56ולי סנ0מיס מפגי סמ5גפח על 0לונ0יס לגד0ל
 גזמגו וסמ5גפוח סכונעיס כיו 6יך לגו ידוע ל6טיגוף
 מכסם לגד 0ל 0סכונע ג6ופן לפע"ד ל6וקמי 5ריךולכן

 רק סכותס 0סיחס 6ף מחיר זכ 0רק יוחרמסר06
 6ף 60ז ניוחר 0מחמס ג6ופן 0סי' 16 מטיגוףל56ולי
 דסרמ"6 כוגעיס וכ0גי גנד על כגנד מוחר יוחר מגססגל6
 מטיגוף ל56ולי רק ל003 0סו6 6ף ולכן ל"1גמעי'
 י: 6ף 6סור ולג0יס ממ0 מל3ו0 0סו6 כיוןמוחר

 כ0יופסקו ר06ס מטל כמכ0י: 0יסורו לחו0 די0מכטעס
 לנ0יס ד6סור ס6 מפר0 דמכר0ד"ס ממוססנ0מיס
 63ופן 6ף סו6 כנ0מיס מפגי 5עיפיסן על גנדליחן

 לסוגו מסמע וכן כסט"ז דל6 מסנוף נס יחהר0מכ0כ
 ל%ח לג0יס מוחר 06 נ60לחי סמרדכי נ0ס0כחג
 ירדו 0ל6 לגיככ"ג סנ0מיס גימוח ר06ס עלמכסכ
 מכסס גקט סגס כחר"כ כדסעחיק 5עיפ"ק עלסנ0מיס

 מסגוף מלק נס 0מככא: סמכסיס כרוג 0סו6 ר06סעל
 5עיפיסן. על ירדו 0ל6 ג0גיל סו6 0לכן ס5ווך6ך
 לגד ס5עיף רק דמכסס ס6יירי ומפר0 סט"ז פלינוגא:
 06 מוחר גנ0יס ונס מ6ג0יס גסיס לחלק ר6" 6ין61"כ
 יסירו 0מ6 מנשעס ד6ס מוכרמ הכ מסנוף. נסמכסמ

 נק 4א% טתחו 06 6ף אסי * ס" סנ0מיסכסתפסקו
 לפע"ד גר6כ עכ"פ דממרסישס. 46ג6 %ע"נפער

 ס6מח וזסו 60שר. מודס ממר0ד"ס נס 40ו0גמכסס
  כוכסנתי. ל4סור םיםלויא

  יהשהח והשלר  הפוב בבל ופברבו  פוקירווהנבי
 שניניו. ובבל ובירשהבתודה

 פיינושפייןטששח

 ערםימן
 תשי"נ שדדבוה
 פשלים רב שיש התורה שר םורה דעה כםוהוםי
 חפדת העתים 8שר הטןנים מןו הרבנים רבמקבצ(%
 ובפעשים בתורה לשבח הפפורסם הגרול המשורהיפים
 פ*ח נ"י לרבים תורה םרביץ תשבים הכל לתורתוטובים
 ההלל שת עליו פמרין שין פפשרים הבל הקדוששמו
 לנצוג ישליטקש פיינששפיין בוחר"בו כקש*תה"ה

 ו3פרפ רר3ס  נסלמ5 0ו6ל זעיר פיוח ען גסגולש
 וסיכ 6מח פעס נ6וגו כנוד לי ס0ינ כ3ר5סר

 לפי כי מפגי 6מגס סכליס 6ל גמג6 לסיוח סר6וימן
 לכ0יג 6מרחי ע"כ וכו' כמחעחע געיגיו סייחיסמדומכ
 כגודו סי' 41 ח4גוחיו מעלי ~סו סמסופקוחטעגוח
 רעת  סתיס יו ספס  ר3רינו  עלי עיגיוגוחן

 לנ3י
  ומכס

 פפגי  6ך כלרס  סנימריס ר3רינו פלי לפמור נסלכמדסו
 5תו 3ר3רי  עלנזו סחג5ל כ06ר סטרדוח גסגך ג6מזכי
 5לנו סעלומות  פררות  5פפוני סנ3וני כי מפני 5ניונס
 וסמכ0לכ  ~6ריך מסיס  3מסוס  קלרסי מפס וילסמפס
 ר06ק על לססיג סמ0פט לעומק וגג6 ידי חמחסז6ח
 ס5לחי. גפ0י 6ח ו6גי עיגיס לכסוח לי וחסיר06ון
 חרי כ6ן די0 0כחגחי גמכ סד"נ עלי 0חפם מה6(

 מפורם סגכ יד כל6חל סו65כ 0סו6דרגגן
 גנדיו ל56ולי גכיסו 0יו65 דסז3 0מסיק י"ג 0גחגנמ'

 כו"יכ  ררך 3פינוף 6לולי  ר3ס3יל  מט6ח מייגמטיגוף
 לסקסות  ס5פסר יועתי אס כת3י ר3עת לי תיתי  כןכי5
 ועיין ע"6 ס"ג 0גח 6רוכס נמ' ממגי נעלפס ול5כן

 6גי 6מגס ד טעיף 50"6 16"מ וג0"ע 0סגמודכי
 ל65ח דוך ד6ס דממא ו6מרחי 6חר ממקוס עליסג6חי
 מלגום דרך 0סו6 כיון גו ל65ח מוחר 0וג ממיל6גו

 ני ריז וב סל  לכינן דמי 1ל6 כך גו ל65ח דרךסכרי
 כולכין וגמלגו0יס ללג0ו דרכו  6ין  ויס כלל מל3וםוקך
 מכרסד*ס גדגרי יתדוחי חמגחי ו6גי סלגיסס דוך6חר
 ח"ל סר06וגס גח0וגחי דגריו סג6חי לסדי6 כןמנחג
 גיק מוחר ד6פ*ס קמ"ל טיגוף ל%56י 6ל6 60יגוכיון
 6ל6 ל0ל% %ין למדגו מקמ יוכוי ק5ח מלגו0דסוי
 ע"ם ועיקר כל5 לגי0ס דרך 60ין גסן וכיו65חינס
 סס כחג ועוד חיגכ דין ל1 0י0 לומו 6ע גת6יהס
 ג"נ מחק למכ ידגצ6 651 יד כל6מר כו65סדסוי

 לסקשח ס"הס כוהחו ו6ס כג"ל סקסס 1ל6למסרסד"ס



השהלכות ת"ב התשובהזשרומשנה

 6ריכח כ6ן לי וים כרנל לססחיר 4 סיס ל6 עגיונס
 )6 6מגס זנ םל לכיס זס רומס ם6יגו מםרנליס

 נמירי. נר"כ סג"ל מנח נרם"י ועיין לס6לזר5יחי
 ס6י ל"ז 6מר ע"6 י"6 וף מנמ' ו6י' לסני6ונלפע"ד

 סכופס רחגן קממינ ל6 טיגוף 56ולי ו6מרסו6
 ל16 סלכך ממינ ל6 ופירם"י וכו' סכוח) עלקערה
 6ע"נ כל נר"ס סחוס' פירמו וגן 4 סי6 סו65סררן

 ממוס 6ל6 6ורמיס סוי רל6 כיון נכך 6ורמיהרסוי
 רס6 חרע 6ורמיס כי סו65ס ממניגן )6 טיגוף56ו)י
 יחן נכי 6יגו סכוחל ילקס םל6 נמניל קערסהכופס
 ע"י סכוחל נרמוק סמיס מגופליס ליס רגימ66ע"נ
 טיגוף 56ולי ממוס 6)6 ליס גימ6 רל6 כיוןהקערה
 ממינ ל6 גמי סכי סכמר לנני גימוח6 ממניגןל6

 מכל %רי6 הרי מס עיין וכו' 6ורמיס כיסו65ס
 נכך סו65ס ררך ממינ ל6 טגוף %6לי ממוסססו6
 ממקין מסגי ליס גימ6 ל6 רהחס פריך רננמר6רק
 ונכה"נ זינה ניס לקנו)י כיס נס6י )יס גימ6 הכ6כ))

 )חוכה ר)ף מירר ערונס כמו טיגוף )56ולי מיסממקנ)
 כיס נני ולכן יוחן נכי 5יגן וסג5פין סגחזיןמיס
 סי6 6ורמיס כי סת6ס הזינס לקנל ממחטקסזנ
 סו65ס סוי ל6 סמיס לקנל מחטק 6יגו 606נל
 מסי סי"ט וסרמנ"ס ט"6 מס' פי"כ נרמנ"סועיין
 ו6ס וכו' נמנח נממטו סמייט י65 ל6 כחנ סכ"6מכח
 סו5י6 ם)6 מפגי 6ומגחו ררך מי65 6ע"פ פטורי65
 מפורמח נמ' סי6 ונ6מח ורו"ק. ע"ם סמו5י6יןכררך
 מם6 סמו5י6 מיי6 רני ממוט רנ 6מר 5"נ רףלקמן
 כן עומין הו% 6גמי מכן מט6ח מיינ ר6מו עלנםנח
 ע) מם6 סמו5י6 6יחמר הכי 6יחמר 6י 6)6וכו'
 רעחן נט)ס כן עומין הו5) 6גמי ו6ח") פטורר6מו
 הי"ר מס"ם פי"נ סרמנ"ס פסק וכן 6רס נגי כ)55ל
 למם6 מיינ מסו6 כנר מם6 נין מילק ז") מסרמנ"סרק
 על רמם6 6מח רין סרין ועכ"פ ע"ם פטור מסו6קל

 עליס ם6ין ר6י' וזו ופטור יר כל6מר ס6%ס הויר6מו
 נר"כ ע"6 ל"נ עירונין חוס' עיין ועור לפע"רחמונה
 ררך נכלי לס מני6ה ע"נ קכ"מ מנח ונגמ'וס6

 ממוס לק מתכוין ל6 מנור6י רירן נגרק 61"כמערס.
 כל6מל סו65ס וסוי סנממיס לקטלי 1ל6 עינוף56ולי
 סס נרורין 6' נח' רנריגו וממיל6 מררנגן רק ו6יגויר

נטעמס.
 וחלוי מלס56ל"נ סגמסונ ורק כח"כ סכחנ בנןדןנ(

 סנס ג6מר 06 6ף ולכן ור"ס ר"ינממלוקח
 כיק לומר נרולה טנר6 יס ונס לר"י מיינ ס6וכו'

 לנוף ממס 5ורך ל1 ס6ין מפגי 6יגו סנכ6ןרה56ל"נ
 סכיס נ6 יס סעל לסדנס ם6"5 השי 6אססו65ס
 ס5ריכין כנססרס א? סייך 6ין 6פסר כופירס"יהזה
 6חר תף החוס' לטעס ווק נכס 5ורן ויסלעולס
 ונסלמ6 חם" כ~צור 5י ססרע ל6 % טנר6 ייו כפוחגמקת
 כוון וש5י6ו 5סתי6 מחכוין כסמתי6ו סזנ כיסנני

 גחל 06 השמיינ םל6 4מל סיחר סוס ז6יןסמו5י6ין
 כיק ממיינ ל6 לר"ס 6עס"כ 6מגס ומל6כחו כווגחונחר
 ל6 מל6כס 6וחס עיקר כל סעכ"פ מ)ס56ל"נרהוי
 61"כ מע%ס % כעסס ל6 6י ליס גימ6 וסיס5ריכ6
 מל6כס )סס ממס נכיון ומ)6כס מעסה סעמס6ע"נ
 )סו65ס מחכוין ס6ין סכ6 6נ) מלס56)"נ רסויפטור
 רנסמיס רכיק ג6מר ל6 ור6י טיגוף ל56ו)י רקכ)ל

 ו6ין ם5ל"נ מל6כס א? ע"י געסס ממיל6 )עלמ6ג5רכין
 סגימ6 סמס למיונו עגין מס כי חימה רנרי 6)466

 נזכ ליס גימ6 ל6 וליס ממיינין 6גו לעל68 וכילעלמ6
 6"כ סמוח זס סטונ ו6ח סררסו 6מה ג6מר וכיכ%
 ל6 נור6י והו6 מלס5"ל וסוי נמיחס לעלמ6 ליסנימ6
 יכנסו 61ל ו6מרו ר6סו על סיפ)ו ננסמיס ליסגימ6
 כטנרחו ג6מר 06 6פי4 ועור ררכיס עונרי חסי)ח)פגיך
 סגופליס ננסמיס )יכ גימ6 נ"כ נע5מו ססו6וכנק
 ליס גימ6 סיס סהרי מ)ס56ל"נ סוי עריין מ"מעליו
 חיקוסו םל6 ער וטונ מזק סיס ר6סו סע) סהכונעיוחר

 ח?וי ע"נ לסמכסכ 5ריך היכ 1)6 סנסמיסוירטנוכו
 זנ םל וכיס ע"נ 5"ס )קנרו סמח 6ח ממו5י6כ"ס
 מחכוין ל6 סכ6 6נל )סו5י6ו מחכוין פגיס ע"כרהחס
 למלק סתס )סנרחו 6סי' זס וכל פסוט וזה כ)ג6%%ס
 וז"פ. לנסמיס סייגו )רירן זנ םל כיסנין

 טנלח לסחור %יס נלי רנריגו יסיו ס)6 כריבטשב(
 סג"ל סנח ומנמר6 נרורס ר6יס )י 6ני6סרר"נ

 ע"6 י"נ רס"י ופי' וכו' סכוחל ע) קערססכופס
 ל6 ונר5תו כ)ל מסקין נסגך ליס גימ6 ל6 ס6 רמימי
 מסינוח6 6ק ליס מסינ6 קערס רכפייח גמי וגסיירוו

 ס6יגו עליסס )נלוח 6)6 6יגו זו וכפיח6 נעיגןרמסקין
 קפריגן רסו65ה 6מסינוח6 סנח לעגין סכ6 6נ) נסןמפן
 6ח 5%יל ליס מנעי6 רק6 מסינ6 רכיס הו65סוסך
 כיון כלל סנר6 ס6י 6מויגן רל6 לסרי6 סריננריו
 הכלי סנכפיח סכית 5)"נ סוי לע%ס 5ריכיןונסמיס
 ננסמיס רירן לעגין ס"ג נהס מפן ס6ין מנלהכזס
 וסוי ננסמיס מפן ס6ין מנלס נא? ר6סו סמככאםכית

 כחנ וכן וז"נ רלף סירר ר"ס נרס"י עור ועיין56)"נ
 מרנגיח6 מרל6 וסר"נ מס56)"נ סוי דזס הס)מןנערוך
 ומס מס56ל"נ רסוי לסיחר6 ל5רף 6מר ררנגן עורריס

 רס"י כרנרי פירסו ל6 והרמנ"ס וסרסנ"6ססחוסי
 מס"ס פ"6 וככ"מ לעגיגגו סייך מין א?נמ)ס56)"נ

 סמל6כס לנוף מחכוין סו6 מס56ל"נ 6נל כחנה"ז
 נסס סמסיר 6נרסס סר' מיסור לחכליחס ס6יגס6ל6
 ע"ס. ע"כ ז")6ניו
 ר6מר ר"י מחגי' נר"ה ע"6 ק"ו רף רס"ירעיין

 ת%(לקל ר6ע"פ וכו' עלים מיינמלס56ל"נ
 ולרא 6מריס 56ל סו6 מחקן ע5מס מל6כס 56לסו6
 ונרייח6 וכו' 6מרש חקק מסוס סי6 מל6כסכס"נ
 לגולתו ע5יס מנסןר ו6פי' מקלקל ס6ין ומנעירמונל י 6ין סלכך עליס פטור מ)ס%6"נ ו6מר סי6ר"ס



הלכות ת"ב התשובותמדומשנהש

 6מריס %6 מחקן ססו6 ומכ ע5יס %6 סו6מקלקל
 6פי' סרי וכו' סי6 מלם56ל"נ רס6 מסיג ל56ר"ם
 סו6 ומחקן מחוק)ת סוי ע5מיותס מ5ר רהמל6ככסיכי
 א"כ לרם"י לי' קר6ו 56ל"נ ו6פ"ב ממם 6מריס%ל
 רעלמ6 כיון 6מריגן דל6 גרורכ ר6י' עור נסמיס.כ"ם
 גמי לרירי' געי 6י ו6פי' 5ל"נ סוי לגסמיס5ריכ6
 סמ3רך כסס סרעס על מגרך ע"6 ס' גרטתמנמ'
 רע63 6ע"נ ג6רע6 3רק6 רסקל כגק רמי סיכי וכו'על
 מיסו ססח6 וס3מ6 סירעין 6רע6 רמסקי לרירססו6
 כנסס 3ור6י ססתס 6ף סרי סס רם"י ועיין כי6רעה
 כסח6 3חר ל1 רע סו6 רנע ר63וחו כיון מ"מ ל1עוג
 סו6 רע 3נסמיס והכ"ג כו6 רע מיכו וססח66(ליגן
 מקרי. 56ל"נ ו3ור6י56ל1

 סל6 כר"י פסק ססרמנ"ס הוו"נ סכחנ נמהשמנם
 כווחי' דל6 רפסקו גר6ס וס6מרוגיס 0ר6סו)יסרו3
 ("ל כרי"ף סגס לייס3 רמק סכרמ3"ן כת3וסרס3"6
 ו6ף ע"ס ס"( מס"ס 3פ"6 ס"ה כחכ וכן כר"ספסק
 מ"מ 6סור לכ"ע רכ6 56לגו מגכג 3(ס סייךס6ין
 רכוי מטעס מרר3גן רק כוי ס"? כח3)ו סכ3רכיון

 6כל גסמוך ור6י רר3גן 3מירי ממיל6 יר כל6מרכו65כ
 1ל6 עליס פעור רמלס56ל"נ כר"ס ספסקו פוסקיססגי
 ררגגן. תרי הוי סו3 וממיל6 מרר3גן רק6סור

 יס ם56ל"ג 3מל6כס רנס גי6ס ילפע"ישינמשש
 גמגמת רמ65חי והו6 כר"ס כגסגו רכ3רלומר

 לרעח למקור סע6 פ"3 ס"6 ס3יח מסמרח 3ספרכהן
 ו6יגס עליס פעור גמס56ל"ג כר"ס ספוסקיסס6מרוגיס
 סיכ3כ לגוי לומר מוחר 06 ס3וח מסוס 6ל66סורה
 ס3וח לסחיר כסרמ3"ס רגסיגג6 מ6י לפי 3ס3חסרליקכ
 6סור 6יגו הכ3וי ססרי ממון ספסר 5ורך 3מקוסרס3ות
 סמעעס 6מרו ו3ירוסלמי ס3ות מעעס 6ל6 ר"סלדעת
 כקורס כת3י מפגי הרליקה לכ3וח ר"ס לדעת מותרא:
 עומר ס3וח ו6ין ס3וח מסוס 6ל6 6סור ס6יגוכיון

 לסו סגיר6 ספוסקיס נרולי וסגס סקורס. כתגיגפגי
 וכר"ן וכרס3"6 וכרמ3"ן והר36"ר סחוס' וססכר"ס,
 סל"ר 3סי' ה3"י וכ"כ ס6מרוגיס ורו3 וסעורוכר6"ס
 כיון %פ"( 6מריס. וסוסקיס 6סר"י וכגסות המררכיגסס

 כפסר מסוס רס3ות ס3ות סמחיר כרמ3"סרקיי"ל
 גס3ת הרליקס סיכגס לנוי לומר סמוחר גר6כממון
 ור3"י ר"ס לרעת רס3ות ס3וח מ(כ כיון ממון ספסדמסוס
 מר3וחי יס ו("ל סמרדכי גסס עור כח3 סל"רכסימן
 מסוס לכ3ות 6סור ד3סגת סכ6 רמסמע רכ6ס6מרו
 6מל6כס רממייג יכורס רר' 6לי63 סייגו ממון6יגור
 לכגות סרי סילכך רפעור כר"ס קיי"ל ו6גןם56ל"נ
 רלר"ס מורכאם כמפיס רסוי ממת 6י3ור מסוס גסגת6פי'
 5ער6 מורם6 רמפיס סי6 מילת6 16% 5טר6 משססלי

 כדגר סרגס ס6ריך סג"ל ו3נהאכ עכ"נ סו6רנופ*
 סו6 לעכו"ס 4מר רנעתר סכי קיישל ל6 ד6נן 60וסגב
 ככ% ס6רס סמתוך לפי ("ל סר"ן סכתג 6מרמעעס

 לעיקר 36ל ממוגועל
 ריג~

 גס6ר גס הכי קיי"ל סגס
 ססקי)ו מ5יגו מלס56ל"נ רסוס סיכי סגוח 4ציןמקומות

 כגר גמי כיס וסייך כר"ס קיי"ל ר63מת )ר6ס וע"ככו
 גלפע"ר. כןסגבנו
 רס"ר ססס נגרוקלין מקומוח סיס %פסר 5כתג ננננוןנ(

 סנס כמרומיס לי סכרי ר6וריית6 6סורוסוי
 תלין ו6תי סקרוסיס כר3ריו גזס לחפוס סיס ירעתיגא:

 ססיס גמקוס ק5רחי ו6גי טוגתי פירסחי םל6הסננ0
 נס ג0נו סכ3ר גר6ס רלכ6ורס סיתה וכוהתיל60ריך
 ד6ל"ג ס6מרוגיס נהס רגרו וכגר רכ"ר לגו ס6יןכ6ן
 ל6 פוסנ(יס לרוג וס6 כתכסיעין ל65ח מימו נ66מ6י
 6ין רעכסיו מעעס 6ל6 גס3ת 3חכסיעין ל65תכחירו
 סיכ רס"ר %ו יס סעכסיו ג6מר 06 61"כ רס"רלגו

 לסו מרסחקי 6"1 גסכ"ת ועיין וט' פס פ%ס ו6יןל6סור
 ספיק6 עכ"פ ע"ז ר6יות שר לי ויס להו )ימ6 ס"מר3)ן
 וממיל* סמקיג 6מר סולכין וגרר3גן לסיעתו 6פי4סוי
 61"כ גרורות גר6יות מעלי חלוגותיו כל סססרתיכיון
 ש6 ססוסיף כיון 6ל6 מ%קות כר6יות ר3ריגוגר6יס
 כל6"י סו65ס ררגגן נ' עכסיו רכוי קממ6סוספתי
 וכרמליח.מס56ל"נ

 וגו' סרין לעיקר )כ6 ועתה כהרר"נ סכתכ ד5נננוןר(
 ר6וסר סמסמע סכ"י סכגי6 וסרוקמער

 ויסור יחגייס סמ6 רק סו6 6ולי נסמיס כםליכ6גסק
 מלכוס כררך י6סור ל6 סס"נ ונס גירו ויני6גוססק
 וסס"ע סעור על ימלוק םל6 מעיגוף ל56ולי סכווגתו6ף
 6ף נסמיס ג(נק מתיר סמממיר כרוקמ 6ף 60ונס

 6טל0ו ספלינ 6פסר ו6יך מעיגוף ל%56י רקסכווגחו
 6יס ירעתי ל6 געגיי %י וכו' נלל מזכירס סיס1ל6
 מחיר ("ל מהו6 סרר"נ ס0גי6ו סרוקמ םל כנורומקוס
 %כרר"נ עיגוף 56ולי מסוס רק סטהתו 6ף כסל3סו6ף
 ממס ו6ס סתומין ממגי ו3עווג"ס גכירין ררוקמס3ילי
 טוגתו סנסמיס מפגי 6ררגס סנסמיס מפגי 6ל6סכתנ
 עיגוף 56ולי מסוס ל6 6גל סנסמיס י5ערוכו םל6כייגו
 סרוקמ מר3רי לסרי6 מסמע וכן סכל לר3רי מוחרוא:

 16 סוכלין גסגי יו65ין ח"ל ק' ס' גס"ס סססכת3

 ל6מר 5ריך 6יגו 06 6כל %ן 5ריך 06 עורותגסגי
 רליקס נני 06 כי ללנוס סיטל מכ כל סריגן דל66טר
 6כצר רליקב כמקוס םל6 35ל ק"כ רף כתגי כלג"פ
 סן ו6סורין ק6מרת המייגי חרי 6סה כמכ גפ'וכן
 כלכר רועיס ל6 עכס גסק יו65ין ג"ס רף סגוררכפ'
 כר"מ מעסס ר"י 6מר גחוספת6 6רס כל 6ל66מרו
 כסתי ו6מזו 6מר סרין 4 וגתגו ל3"כ ס3ת כל%ס6%
 וגמיל6 וגיריעס נסגוס י6%ין סנסמיס מפגי וי%יריו
 סנסמיס מפגי וכקעגלי6 וגסקוויע6 וגממיל6( ר5"ל)ג"ל
 ע"ם. ע"כ ונממ5לת גקיפס ל66גל
 06 רוק6 וכו' סלנלין כסגי יו65ין סס סנתגדקשי

 6תלי רסוס מיי 6חול ל% ו6ס %ס5ריך
 גין ספוסקש סמלקו מס מלק ל6 ז"ל ה:ו6סמיי)י



קתהלכות ח"ב התשובאמהרמשנה

 5ריך ל6 06 6סור סג5 656 מ5טטיס 5נ' סשעיתלי
 סנ"י טהגי6 מס )ועיק 4או ע"כ סיעו 4 וליך4
 5"ע סרוקמ כטס סד"מ מסני6 ומס סלקע סנ4נסס
 ססכי6 גמי וכממילס כסק 61"כ ונדרימם( ננ"מועיין
 6נל מרי ד6ז גוסו לה5י5 נם5ריך לק )מי מיירי6מ"כ
 דוש6 וסוי 4 5ריך 6י)ו סוי דזם עיגוף 565ו5י65

 סהכי6 6מר דוק6 סכי6 ולכן ד6סור מלנוסיסוסגי
 לסס כ5ורך 06 כי מלכוסיס כסגי ל65ת ס6סורסדין
 כ6כן 6סס יו65ה סס כח3 ועוד דס6 דומי6 ה6וסוס
 עליה עכ מלכום 34סת יורד מטר ו6ס וט'תקומס
 יו65ין חגי6 )"מ הירק נק כעודר כפ' ו)דריסכסכי6
 גש סרי וכוי סגסמיס מפ)י וממילס וניריעס ענסנמק
 עליה דוק6 והייגו עליס מלנוט לונסת 4מוסויינן
 דל6 6סור כוד6י מטיגוף ל56ולי 36ל גופס עלםהגן
 מפגי מסרם סר4רוקמ לסדי6 וסרי מלכוסיס מכ'גרע

 יטגפו םל6 1ל6 סגסמיס %ערוהו םל6 סיעוסגסמיס
 6סור דוד6י )ר6ה 6ה") טעוף 56ולי מסוס 6נלכגדיו
 גס ומשל6 וכג"ל סכח3חי וכמו מל3וסיס מכ'דמ"ם
 סו6 6ו5י וכו' ס3"י סה3י6 וסרוקמ הדר"ג סכת3מס
 6יגו זס לפע"ד 3ידו ויכי6גו ססק ויסיר ית3יים סמ6רק
 ד6סור מלכוסיס ד3י סטעס להדי6 כת3 סרוקמטסרי
 כלל חלוי זס ו6ין סדליקה מסגי כמ5יל 6ל6 סתירודל6
 סמחוך גר6ס וסדר"ג ס3ומה מפ)י יסיר סמ36טעס
 סס3י6 ממכ הכי6ו רק 3פ)יס כר4רוקמ עיין ל6טרדתו
 סכח3תי כמו לפע"ד 6נל ספירם מה פירם ולכןהכ"י

 6סור. טיגוף דל56ולי לי' ססגיר6 סרוקמ לן 6יחומשל6
 כן ס"ל סרמ3"ס סגס לומר קרו3 סגלפע"דא'ברא

 6סל סמ5ות כספר ססרי עלה ק6חיג6ומסכ6
 כדרך סל3סו 6ף ס3"י ה3י6ו זעג"ז מלוקין 3סגיל65ת
 ססס כיון והטטס כ6 ליס מג6 טליו תמס וס3"ימל3ום
 ל1 ס6ין ס3מקוס הרי הג6ס סוס 3סס ו6יןדקיס

 3ו ל65ח 6סור מ"מ מל3וס דרך סל3סו 6ף סג6הסוס

 מל3וסיס ו3סגי 3ו ל65ח מוחר ה)6ס ל1 סים כמקוסרק
 כםלנסו 36ל 3הס ל65ח מוחר ולכן הג6ס ל1 יםמסתמ6

 6סור טיגוף ל56יל דוק6 ומחכוין טיגוף 56ולי מסוסרק
 מוחר מטיגוף עי"ז סגי5ול 6ף לס)6תו גס כסמחכויןרק

 ל56ילי מחכוין היס 06 סמילוק להם"ג ל1 6%ומכ6ן
 6סור טיגוף 56ולי מסוס רק מחכוין ד6ס ל6 16טיגוף
 ס6סור מלוקיס דסגי דומי6 וסוי ה)6ה סוס ל1ד6ין
 גרע דל6 מוחר לסג6תו גס מתכוין "ס 6מגס 3ססל65ח

 לי יחייס3 ו3ה6 להן 5ריך 06 סמוחר מל3וסיסמם)י
 ע3ה 3סק יו65ין ה"ז מס"ם 3פי"ט סכת3 סרמ3"סלסק

 כקיפה 1ל6 3חי3ס ל6 36ל הגסמיס מפגי וכממילסוכו'
 חרתי נמהרסד"ס והקסה סגסמיס מפגי נממ5לח1ל6
 סתירן. מס וע"ם ל1 למס הגסמיסמסגי

 להסמיעגו 63 הרמ3"ס גדול סד3ר גר6הךלפע"ך
 ססרוקמ ס63)ו כ3ר דריגס 1ל6יסור6לסיחר6

 מסוס 1ל6 דגופ6 5ער6 מפגי כייגו הגסמיס מפגיפירם

 סגסעיס מפגי כן מפרם סרמכ"ס סגס וגר6ס טי)וף56ולי
 סיעו סגסמיס מפגי וכו' ית6ין להיתר6 4מרודיוק
 ל65ת מוחר עעוף 56ולי מסוס סגס ולומר לטעוחםל6
 רק 6נל יו65ין 4מר דייק ולכן מלכום דרך מהויכיק

 ל6 6נל 1ל6יסור6 6סור טיגוף ו~ולי הגסעיסמש)י
 ססותרו כית 4מו געעס םל6 סגסעיס מפכי וכו'כתיכס
 מלכוט ס6יגו 6פילו ססוחרו גימ6 דגופ6 5ער6מסוס
 סגסמיס מפגי כחיכס ל6 36ל הסמיע)ו ל4מ חיכס כמוכלל
 דל6 6פר 6פ"ס דגופ6 5ער6 מסוס סהו6 6ףוהייגו
 הרמכ"ס וכתכ ק5ח מלכום עג"פ ססו6 דכר 6ל6סחירו
 סגסמיס מפגי רק געסו ל6 דסס כיון 46 כגדיס ג3יכן
 והרמ3"ס 6מר סיחר להס 6ין ולכן 6מרח סג6ה 3ססו6ין
 מפגי 1ל6 סגסמיס מסגי דגדריס ה3רייח6 יפרםז"ל
 ססקמכ וכמו ז"ל הר6"ם ספירם כמו ודל6 6מרדכר

 לסון לי יחייס3 סכח3חי מס ועס סכח3סמסרסד"ס
 4 דמ)ין סרי גמי גסמיס נל6 וכו' סכתכ ז"לסר6"ם
 מפ)י לומר סח)6 ס6ריך למס ד3ריו דלפי ה6ז"ל

 דכריגו ולפי לעיל דכריו ס63חי וכו' יו65ין לחגיסגסמיס
 מהרסד"ס קוסיח ליס קסה כיס דלסרמ3"ס ד6ס")6פסר
 ופירם סגממיס מפגי דדוק6 פירם ז1 קוסי6 ומכמסג"ל

 סגסעיס מפגי דםל6 כסר6"ם ודל6 כפסוטסה3ריית6
 ז"ל סר6"ם ספירם כמו לפרם ליה גימ6 סיס 1ל66סור
 סיע3 סס לסמעיין כן לפרם 6פסר סה"ת ד3ריונס
 הרם"ם ד3רי סס )סס הני6ו מיימוגי ססגסותוגס

 ודו"ק. כ"6 3ס"ק 3דריסס ועייןסס63חי(
 כדכרי כן וסה"ח סרמנ"ס נדנרי גפוט ל6 6פילואמנם

 סס"ג וגס כן לפרסו 6גו מוכרמין עכ"פהרוקמ
 לומר 3לסוגו סס כח3 ססרי 3ד3ריהס כן פירסע"כ
 ע"ג ק6פילי סגקר6יס ל3דיס נ6וחן כס3ת ל65חמוחר
 כליס כסגי ל65ת סמותר הכ6 כי ל1 סיס ססגיכו3ט
 סדייק הרי 6ותס גוס6יס כמ5גפח דעל הגסמיסמפגי
 וממילס לסק הק6פילי ודימס סכ6 כי לומר3לסוגו
 סוי כליס ססגי וכיון וממילס לסק דימה סלסדי6ר~רי

 סו6 מה ד6ל"כ מל3וס הו: גס הק6פילי 3וד6ימלנוס
 מל3וס הוי כליס סס)י ג6מר 06 סכ6 כי סכח3הדמיק

 ודעי עוד סס סכחכ 3מס וכן מל3וס הוי ל6וסק6פילי
 הק6פילי 6ין ו6ס ה5גס מסגי זט"ז סמוחר מלכוסיסלכי

 ומד6 מל3וס מד6 דככ6 מל3וסיס ל3' דמי מימלנוס
 מל3וס הוי דהק6פילי 3רור גר"ה 6ל6 מל3וס כויל6

 המ5גפח דעל דמדק6מר קלוס דיוק לדייק גר6ה)ועוד
 1ל6 ר6סו על רק הוי ל6 זה דגס מסמע 6וחסגוס6ין

 לדמוח(. ויס דמ5גפח דומי6 מוחר ו6פ"ה גופועל
 מסגי ללכסס סמותר מל3וסיס ל3' ודמי מדכח143רם

 ללכוס מוחר ה5)ה מסגי דוק6 סכח3 סריה5גס

 ס5גה מסגי ד6ל"כ 6סור ככי 3ל6ו 36ל מל3וסיססגי
 מפגי ל6 וחו לל3סן מותר ולומר לק5ר ל1 כיה לי"מה
 היס ל6 06 מיהו עוד סס מדכח3 וגס לי למהה5גס
 כעלמ6 מטיגוף ל56ולי 6ל6 הק6פילי כלגיסחמחכוין



הלכות ח"ב התשבותפיומשנהאש
 06 6גל 6סור עעיגוף שולי וכל 6סור ווו6יגר6ה
 מעיטף גס גי5ל כן סע"י 6ע"פ ל5גה 16 פסמיסגחטין
 פסמיס מחטין 06 לרייק סכסל הוי כלוס נכן6ין
 ע"כ 5גס גגי וכמו ר5גס רומי6 גסמיס סייגו ל5גס"ו
 גסמיס גגי כן לעיל ססג6חי וכמו גופו על סימסב%יך
 6גל סגוף מ5ער לס5יל והייגו מוחר רס6 רומי6רק

 5ריך ס6ין כיון מלגום רוך סהוי 6ף 6סור עיגוףל6טלי
 ז"5 וסו6 לעיל ססג6חי סרוקמ סיעח ממם חו לגופול1

 לעיל סכחגחי וכמו סרמג"ס גרגרי כן ספירםגר6ס
 עליהס סמולק וסר6"ם העור מזכיר ר65 וה6וגסה"ח
 כן. גם"ג כ"פמ5יגו

 וממילס לסק כלל 1ל"ר סכחכ כסרר"ג עלךושבוהני
 לסק סרומה להרי6 כחג הם"ג סהריררועיס

 כליס גסגי ל65ח סמוחר הכ6 כי סכחג גמהוממילה
 סק סייגו כליס והגי הגסמיסמפגי

 וממי~
 סם"ג ססרי

 גסק יו65ין חגי6 ז"ל סרי"ף סכחג 6מה ססק6י
 וימס המהרסו"ס וגס לסווי סוימס לסוהש הליוט'
 סרס רעחו לי סיגלס ל6רוגי ו6סחמוס 6קור ו6גית"ע
 לגיסח סזוסי וססוע ס0 סכחג מה גס וממי65כים

 לסע"ר ו6ררכס כ"כ ססוע 6יגגו 5סע"ר וכו'הק6סי5י
 וכג"ל. להיסוךר6יה
 ס0משעעף סוי מלגום ררך סגמסגס רלגיסס כ"ג סכחגךנשון

 סיחה ל6 למור מה5עיף יוחר מהגוף ק5חגו
 וכרכחג יוחר מסר6ם מק5ח 6ף 6ל6 רוק6 הגוףכווגחו
 הגרול כסהכוכע 6ל6 מוחר ס6ין הרמ"6 ע5נסמוך
 הקען סטגע כיסה םל6 גמקוס מר6סו יוחר ק5חמכסה
 גין הר6סון מן יוחר סיכסה הי6 רהעיקרסחחחון
 זכיחי "6 גרמו שוגוחי זו סגר6 מהר6ם כיןמהגוף
 היכן וכי מלגוסיס 5ג' רומס אם עכ"ס רסרילסגיגה
 יוחר גרול לסיוח סעליון סמלגום ס5ריך מלגוסיס ג'מניגו
 לרעח וכםלמ6 סחמחק מן יוחר ויככאם החמחוןמן

 ס6ין גמקוס וכגון 4מר מקוס סיס עריין הג"לסרוקמ
 לסיעח 6מגס 6סור סיס סכי רכל16 6מרח סג6ה סוסל1

 גור6י מ"מ מוחר מלגוסיס ר3' קיי"ל ס6גן וכמוסרר"נ
 החמחון מן יוחר גרול סעליון סמלגוס סש6 5ריך6ין
 כיק כוגעיס לכ' מלנוסיס סגי גין למלק לן מג616"כ

 1ל6 גע5מו סרר"ג סכחג שמו מלגום הוי גמיסהטגע
 סגקל מם כזב רין ~סמיעגו ר~פו0קיס מן מרייסחמיע
 סמלקו ה6מרוגיס ום6ר הממ5ה"ם וגס לטעוח6פסר
 גרול כונע רוק6 רהייגו ופירסו כוגע גגי ע5 כוגעגכי
 גמול ל65ח ררך ר6ין מסוס רק הייגו קכש כוגע גניעל

 מכסה 6מר סיס6 כלוס ה(כירו ל6 6גל 6מרגעגין
 וכיק הכי מסמע ל6 סבממרי"ל מרגרי וגס ממגירויוחר
 ס)ר6 6ין וגס כן סמלקו מהפוסקיס מר 6סילורליכ6
 ל6 וו6י גוה6 ס6י כי מלגוסיס מג' כונעיס ג'ימלק
 מיגס והגפק6 עגין גכל מוחר וגור6י ר6ש סוהר6יגו
 כיק ריון נגירת א"כ ל6 16 נמול כך יו65ין 6ירק

 געזה"י. כרור כגיפע"ו מוחר כוו6י כיווע כמע כןסיו65יו

 סשרו ססמ"ג וס)רח ח"ל כר.ור"ג סס כחגעךך
 סגוף רוג שו ס%ריך ג"ו כלל והמ"6 סטףמק5ח

 ולפע"ר ע"כ 4 מנין ס5יק גסער סקסס וספירחמוס
 ח"ל סי"ע מס"ס סי"פ פברמג"ס גוגע פנערסדנביהס
 יו65 6גל מייג כחיפו על ועוגמח עקתלח געליחביי6
 % קסירס גימ6 ס6ין 6ע"פ כחיפו סעל גסוררסו6

 ל65ח 6סור ורוגו ר6סו מוסס ס6יגו סירור וכלג56גש
 ס6וליירק יומגן 6ר' )קש( סס סורר וכל סה"מ וכחגגו

 ר6סו כבן סיחכסה וגלגר גגי לכגי גסיס כלורימגי6ין
 למגשס ר6סיס סגי לקסר 5ריך 6רוך סכיגוח6ורוגו

 כ"כ רמניס סיהיו וגלגר וט' סגלגיס וסי'מכחפיס
 6רוך 5מב6 כלי סי6 סכגיח6 ורוכו ר6סו גסססיחככאם

 כסיו65ין סכחסיס מן ומעע הר6ס גה סמחעטפיןו5ר
 גחיג ירומס גרגיגו ע65חי וכן ע"ס. ע"ג סמרמןעגיח
 גסגח מעועף גסן ל65ח מוחר סריגין וז"ל מ"סי"נ
 וגלנר כאם כיו65 וכל 6מר לרגר 6וחו ס5ריך6ס"

 סכחג הרי נסגח ססוע כך ורוגו ר6סו גוסיחכסה
 ורוגו. ר6סוגמי

 וסמ"6 הפמ"ג סהגי6ו מיעוח סני סן ם6ל1ךנר"פש
 על מעע רק סהו6 סכגיח6 סגי6סהסמ"ג

 מן מעע לכסוח 5ריך עכ"ס 6נל מוחר ו6פ"הסכחפיס
 סרמג"ס וכסכצן מסגוף רוג רוק6 הממיר וסמ"6הגוף

 ויס 6סור ל16 ו6ס ר6סיס סגי לקסר 5ריךוהסכגיח6
 הרמג"ס ומרגרי לסע"ר. גרור אם כי ורו"קלה6ריך
 גחסוגחי סכחגחי למה גרורס ר6יה לי גר6הה6לה

 סו6 ורוגו ר6סו סמ5ריך סמה הע"ז גרכריהר6סוגה
 על תע"ג ורו"ק ע"ס סחס ר6סו על גחגו כסהו6רק

 סהכ"מ ו6ף 6ל1 סרמג"ס רכרי מהס סגעלמהה6מרוגיס
 ורוגו ר6סו כהן סיכסה וכלגר הרמג"ס כרכרי סירססס
 וכל ורוגו ר6סו גה לכסוח כרי רמגה סיה6הייגו
 ורוכו ר6סו גס כיכאם םל6 6ע"ס כ"כ רמגהססי6
 6ל6 טהמיס סירסו רל6 גר6ס והמ"6 הסמ"ג סריגמי

 רנרי וכססעוח עיקר להס גר6ה היס ה"סכסירוס
 נ6מח 6גל סרר"ג סכחג מה וממיל6 מסמעסרמג"ס
 הע"ז וטוגח סגוף מק5ח לגס לכר ר6ס כין למלקס6ין
 ומנאשגר במם5עיף סיוחר לגר הר6ס 6ף הו6 גוףגלסון

 עסוי גסיגר וכומזיגן געיעוף סיה6 געיגןסגחרווי"מו
 וסנר6 עעס סיס כיון כן גלסע"ר 6ין וט' מ%וסכעין
 והי6 הגוף ופק5ח לר6ס לגר ר6ס נין למלקגרולה
 וק"ל. וכנ"ל 6רוכהגמב'

 למא עפס %ק נסשה"י סגיררחי כיון לעגיגגוךנחזךר
 מגופו יוחר מככאם 6מר 06 1גוסיסגגי

 לייסג ירעתי ל6 סוג ממיל6 כוגעיס גג' וה"המהסגי
 מחיר סהרמ"6 סכחנחי ומס וז"ל כחר"ס סכחגמס
 ס6מבו סירסחי ול6 6מר סגין סו6 ש"ז כוגעיסנסגי
 פכסס היס ו6ס מסוס סו6 מסחמחק יוחר מכסססעליון
 ו6סור וין 56ל זב למגקע סיין סיס ל6 מסחמחקיוחר
 ל6 ה6 רגמגורוח עסוס כ4ס קסי6 ל6 ב6 מגורוחגי



קיההלכא ה"נ התשונהשמיומשנה

 םלסס מ5נום ומס סבגויס ע5 ח:ס מסגוף כ4סמכסכ
 מוס 6ין כמגיס ס3מגורס ו5מגור סיוון מפגי וקסו6
 סא הסר6ם יוחר טכסס כגרו5 06 נכונעיס 6נל$ורך
 6פמר 55נסש סכל ורך נ6ין 6ף מוחר וסיס ממםנגר

 גני ע5 כונע 55נום מוחר כאשס כחנ וסרמ"6ר6ס"ג
 ררך ו6ין סג6כ מוס נו ם6ין כית 6סמר ועורכונע
 מר6 סגיס כ5 על מיס6 $ריך חשכ"פ 8סור כךללכסש

 ררך מיס6 עכ"ט 16 נכך ררכו סיס6 16לגשינות6
 כג6ס מוס נו ם6ין 6ף נכך ררכו ומסכג6חו
 ו6ררנס ק5רחי כי ורו"ק 5רירן 6סי5ו וזכ מוחרמ"מ
 רמגי רין רימס מסרמ"6 כיון 5רנר ר6יס מכ6ן 5יגר6כ
 יוחר מכסכ 06 5מ5ק ם6ין מממע מגורוח לסחיכונעיס
 ו6ס 65 16 655ח ררך סוי 6י רק 65 16מסר6מת
 65. 16 515ריכין

 מסחיר ממט ו5ומר 5רמוק 6גו 5ייכק 6יןוממילש
 5רורו רק סי6 כונעיס ננ' צ65חסרמ"6

 5פע"ר מסו6 ם5גו ככונעיס סיו 65 מצכסומסכונעיס
 מרום כממיעגו 65 ס6מרוגיס כ5 וגס 5ומר מקמכרנר
 נסעי' רין סני6 כנר ססרי סרר"ג מסקמס ומס"ם
 כחנחי מככר וכמו כ55 מזס מיירי 65 מס צסע"רי"ר

 מר5ס מכ גס 5סע"ר נרור ואש סר6מוגסנחמונחי
 סר6מוגס כחמונחי ססנ6חי כלמר"ס רנרי 5יימנ:רר"ג
 ממוחר מכרמר"ס חמונח כחר"ס סכני6 ומס ח"5וכחנ
 565ו5י סגממיס מפגי סמ5גפח ע5 ם4נמיס 5כר ם5כונע
 נזמגס וסמ5גסח סכונעיס סיו 6יך %ו ירוע 65טיגוף
 מכסס 5נר ם5 מככונע נ6וסן 5סע"ר 65וקמי 5ריך%כך

 רק כווגחו מסיחס 6ף מחיר נזס מרק יוחרמסר6ם
 5מכרמר"ס 15 5מס ר6"כ גר6ס צ6 %ע"ר וכו'ל56ו5י
 ר6מו מכסס מסו6 כיון 6מריס סיהיריס 6מר5מסם
 צ6סור סכרכ מוס 6ין וע"ז גמור מ5נום כוי ס6ג"כ
 ועכ"ס סרמ"6 נרנרי כוכעיס נמגי סרר"ג מכחכוכמו
 ז"5 וכו6 גמור סיחר מכו6 ש טעס 5כני6 15סיס
 מס וכמעיין כ5וס משס כשכיר 651 סיחריס 6מרמישם
 5יס סניר6 65 ז"5 מטו6 יר6ס טיטכ מסרמר"סנרנרי
 כ6יך יורעיס 6גו ם6ין 4מר סנר6 6ין וגס כןלמ5ק
 כ5 עצ 5ססק 5גו ים ר6"כ ם5כס 5נר ם5 ככונעיססיו

 סזמגיס וגמחגו כם5גו סיו 65 מ5סס רי5מ6 מלכוסמלכומיס
 רנזמגס רומי6 מצנום סוי כך 6וחו ם5וכמיס כ5 ור6י656
 נס"ר. ונרור 6מח וזס ם5סס מ5נומיס 5וכמיסכיו
 כו6 מג656מין מכחכחי וסמ4ק סרר"ג מכחנןבוה

 6ין ממם 5נום מזסו יוחר ממממס מרנרסמוט
 נמניל ו5ונם טממוס 15 ממזיק ממס 65סור מ5וקמייך
 ונגריס וכו' 6וסן נכל מוחר נמור נגר 6מרחכותכ
 כותחי 6מגס סי6 כן ור6י 5רירן 4 מזיקין 6סי5ומוחר
 רנם5מ6 מ5נום געמם ש סע"י 5טעס 5חח 4: ם6יןסיחס
 6ע"ס 5נמו כמכו6 רק ע5מו נסגי מ5נום כמסו086

 סעי"ז 5ומר 6מגס מוחר 6מרח טתס לססם5נמו
 4מר 6פמר 6י 15 מזיגן מסממוס נמקוס מלכוםכעמס

 וסו6 4 מזיק סממוס סרי ו6ורנס סממוס כ5ני5מלכם1
 גני ג"ג וזכו ססשע5יס ירטנו ם65 656 4נמס6יגו

 יכיחר 5ריכג6 6% 5פע"ר 6מגס ר6מו ע5כמכסס
 לסיחר6 טעס עור 4 מים כחנ וסרר"ג וכג"לסג6ל6מין
 5י יחן ומי כחנו ל6 כקי5ור 6סנח ומממחנג6צ6מין
 מם5מ ו6הש 6וח כ5 כי 65ווגי יווע 5יסוי כיו6וכ5יסו

 נ5מ6 מוחס ו6גי 556י ומפגיגיס מזסנ סי6 יקרס5י
 6ין סעמיס חמונחו קר6חי כי 5י וי6מין רכריו6ח

 גר6ס 5ריג6 מגונע מס 6מגס מכעחי 65 ופרייןמספר
 נחמונחי מכחנחי וכמו פקפוק מוס נצי גמור סיחרלסע"ר

 מכחנ וכמו מעצי חצוגוחיו כ5 מססירוחי כיוןכר6מוגס
 ויכ6 כרין סגיס מם6 6ין כי חמונחו כחמצחסרר"ג
 נגא וי165 מממי 5ימרו מעציח6 מיצי כגי כי וכצרעו6
 ססכימו גרוציס כמס מכנר וכפרט נ6יסור 651נסיחר
צכחיר".
 וסכי6 רנו ע5 5מ4ק מוחר ר6י נס6 סרל"גרבו"ש

 זס ו5נר רנ ע5 5עגוח י5טרכו ם65 נעגין 5עמוחמר6וי קר" 6מר רככי 5"1 רף טגהררין סגמק"יסי'
 וין סגוו5 נ6מר 651 למגין נעמיוס 656 6תו זסוין
 נ5ירוף 651 5מעמם חמונס ררך 6ף 16 5יכפרוורך
 5רנס סחלמיריס מטקמו סעמיס כמס וכר6מכמן5מנין
ע"ג
 ח5"ס סי' ררנ"ז חמו' 6%חי סח5מיריס קטן סעגישני

 ם6מרו כהם ע5 רעחי 6וריעך ממגי מ56ח וז"למכחנ
 ר6יוח 4 ים 06 וכי רכו ע5 5מ5וק רם6י ח5מירם6ין

 ממש ז"5 סו6מוגיס מ$יגו וס65 ימצוק 65 5מסנרורוח
 רניגו מטרי מו5קיס כר6מוגיס כי 6מח חמונס רנס.על

 גמ65 וכן מקומוח ככמס רכו וע5 6כיו ע5 מ5קסקרום
 נכמס גממגי נר רנס ע5 מו5ק כי' רנ6נ6מור6יס
 סר6"ם וכן ז"5 סרמנ"ן ע5 ז"5 סרמנ"6 וכןמקומוח
 ע5יו 5מ4ק ויכו5 ורור רור נכל וכן סרמ"כ עלז"5
 ע5מו קונע יכיס 65 6נ5 ומחן מ% ררך נר6יוחנמייו
 ז"5 סרמנ"ס כחנ וכן ימינס לקנוע 16 נרניסלורום
 4 מקונע רנו ע5 מו5ק שו 6י וז"5 ח"ח מכ'ס"ס
 קייס ורנו רכו נרמוח ם65 ומ5מר ורורם ויופנמורם
 עס רכו כגגר ימגס ם65 5מגין עמרו ם6ס 561'5ע"ג

 סמואיס כררך רנו ע5 ימ4ק מל6 זט ונכ55 ע5יוסמו5קיס
 נעיכיו ימרו 06 נפגיו ר6יוחיו 6ומר 656 רנו 6חלכ$מ
 זס ונכ55 ג'5 כך י6מר 651 ימחוק ל6ו ו6סמוטנ
 %יסוך וכן 6וסר ו6גי מחיר רני 65מריס י6מר65
 ר6יוחיו 5ע5מו 5כחונ 6נ5 156 נרנריס כיו65 כ5וכן
 מוחר. רכו כגגר מסס6סי4
 נמייו רנו כגגר 65מריס סור6ס 16 ססק 5נחונשבל

 ו5ססוק מוחו 6מר ע5יו 5מ5וק מוחר וכן6סור
 מסס 6עפ"י מעסס עליסס ו5עמוח ר6יוחיו כסיו5סורוח
 כאשס סנרחו נרניס ו5ררום מררם ו5קנוע רנוכגגר
 מזס כך 6ומר ו6כי כך 6ומר כים רני י6מר 665נל
 לכחונ 6נל נרכיס רנו 6ח מנזס רנו ע5 ממו5קמ5נר



הלכות ח"ב התשבהזטףרמשנהש
 כל טמו וכן טומר צ ונו רט וטה פשהסשס %* %ימע %ט ימ %שיו וט ונהנש

 יכמר 6מריסס סג6 כי כ% כדת כזס ו6יןגאו66וגיס
 סמיס לסס וכריו יסיו סכל ופל תאצכ כיסר כווך6

ע"כ
 בשטוו בכתבי עלי יקפיד שלא משדוני ואבקשמקוה
 עט עסי תוין אנכי לשון נבד כי הלשון בגמטם5קושת

 ה5ליצה מזרימת 5מני שחצן המלכות ושר5ת 5הידיפר
 וביש בה5נעה ה8עם עוד אבקש ע-כ דבע מלכי5שן
 דבריט ה5צא בפחשן במכתבי ייץ שיפהל חכבודיראת
 בנים.לפע*ד

 הצעיד אני נשבר בלב וצותב ד' לעבדי עבדב"ד
 חברטבמן

 הישד ראא בהשק הקטלמצזשח

 ק י לס

 458ן שש5שש4%שש

 למוכרת לח זח תחא תחי/ רעכל ת5צרך 5אחל 8עשים לאחהזי בברנח שןא5ש
 2זל ארסלענדער צבי ר' חצניד חר25י בעלח עם חרבה לי עזרח אזצרנצח



כןפ שני חלק הלכות כהטנה לשו"ת הענינקם יצקמפהה
 ח*ו11ח דיק 5ח4 נתו5 שתמ"ט*י טמה הת*ר חשץ, ד5ץי18א

 )דעמ8ף קיטור עהי ל5הךה קרה ש שלגה8שדת
 ל5טל כשד אר נה8שרו שלא קרא 1 שלגבלע"ז(.
 בששבין. ל5כ1ל מים בכלל הוה ויעה אווהבו.
 המן מאים אס1ר או י*ש 8דעה. 8קוה עושיןאין
 ישוב מלונ שכולה 8קוה עושין אי ב8סינודאי

 )וכשהרצתי פירות. מי הה דמלח הרמב4םסתידת
 קאסלשר ששרז ד' חמובהק הבשון ל8ני אלודברים

 להלכה4 לדברי הסכיםשליט"(4
5-  ע"5 ח' דף 

 8" שנים. ליפים א5וו הרי ס"ג נדה 4צ'ביאור
 שטה פעפים. וב' באד קבעח זדפטא דיומאוסת

 ביצה הצלשח בדברי ת15ה וסת. קבעה חףדב8עם
 ר4 סי' )וויץ בדעיכג יפים5ים

 ע"א ו' דף -נ
 דדבוע ראי' מרובע. להיות בעי לא המקוהבוד

 מרובע. פרושואין
 ע"א ז' דף -ד

 הוי אי ביחליו מט8יו דשמואל דחפהבסוגיא
 בס8ק קושיא ח2 על מהרישק וקושית פה"ת5פול
 במתוקין. מתערבין אי 5לוהים פים להקל. שת1ביומים
 ל5ייבר. וריעה 5טעם השקה בשרסור. בסל ויתראי

 ישוב כמז2 ועד במהלין סטהר מומץטעם
 כגל בזחתלין יטהרו גשפים דסי העולםקושית
 בכ*ש. 8טהר אינו ד8קוה הוץצ סעםשנתלש.

 8היי"4 קושית בישוב ששניםג'
 ע"5 8' דף -ה

 בסשק ה5לי5 קושיא הג'ל. למהרי"ק ישובעוד
 15שרי"ק לקושית וף ישוב טהור. בר"הטומאה
 דנוט8ין הסוגיא בכל גדדל ואריכות גזירה5טעם

בותזוין.
1-  ע"א י"5 דף 

 ושוין לפקת1ת 8ביצה הפשניות סתידתישוב
 בדבדי תמוה לטהרו. אנן בכלי 5יםשמשקין
 סטבעם רעים מים ביז חדש חלוק וש"י.היל"ח
 היא דהשקה הרמב"ם שי5ת ישוב דעים.לנעשים

 זריעונ כמו נגיעהע"י
 ע"5 י"ד דף -ז

 בגט. ש5ות כ8ה חמד אנוש שם כתיבתבידוד
 ע"5 8"1 דף -ה

 עשז. לעבאתיטש סגיל הגר*י שכתבמה
 ע"5 8"ו דף -פ

 בבתיבת ות8וה ההששתים לדברי ישוב הניללהרה*ג
 אולינן דבריו סותר שיח1סק היצמ ויי"ל דיבזנשם

 דוכתט2בתר
1

-  
 ע"א י"ז דף

 14 8מת דחשסיד משום הטע5 ב(פנפיז שיריבהשתי
 אי חגיטוה 15חמיה הגמצאיל קבל אם וצ(4גזהיכ
 אף מבמן לוצירו הצמיק 5פזשלו8יו. השהשלנ8טד
 )אינשורענס(, הגי15ח מהברת הויוך דפי מקבלשיציוק

 לוולם. ה5היקטוייב
-4א  י5 י*ה דף 

 לו1ציחה ובדעתה תותבת שן לה שו1שיבתצאשה
 בטב"~2 אוצוחי

 ע"א י"8 דף -י5
 לאחר ישאתער( 5קואש* או באמבטי ליבנסמותר

 הטבילונ אאר היום כל לוששיד וצ ובצשהה5קוד4
 ע*א נ' דף -יג

 צריך אין ח' לאאר בוממ שלא בשבת ו5לעבר
 ברית דם ממפלהטיף

 ע"א 1"א דף -יר
 וננע וחלה ש5ל נר בוץ. ונגע מל ואת*כ שטבלגר
 ת8חשת ישוב שם. ביב8ות הסוגיא בטיד בנתים.ביץ
 העומד בכל 8י' לקצוץ. עומד הוי דערלההה"ש

 בח4 הדמב"ם סתידת וישוב דמי כגזחלגזת

 ע"א 5"ג דף -5י
 המרא ע"ז רע"א הקדוש הבשת לקושית תשובבי(יד
 חהר"ן. הריטבשא 5דברי ~בדיו הצ"ע חלאלגף

-8ז  ע"א 5"ד דף 
 השותפין בבית יומא רע"א הקדוש הבשן לקושיתיו1ב

 עא. אביגדוד מרביפ במזההחהב
 ע"5 1"ד דף -ט

 ד*א בו חרן וי?יאוע הבית לכניפת המשמשחדד
 דוקא צדיך אי פתונ ובאיוה ב5זהע2 ההב אועד"א
 בסתידת 8ל18ל 8זחה. להיוב מרובעת ד*א עלד*א

 שעד. בית בעניןהבריתות
 ע"א 5"ו דף -יה

 8שום לחתכן מותר אי תקרעו גתליה שנת"צמס"ת
 ושבת בתורונ הטוד דנדדים הפוגי' פי' א-לי.וח

 5ילחשנ אמנה בענין קדושונ בהם יש דגויליןקטיז
 לכ*ע הקדחצה דגוף דס*ל ובעהש5 להרמב*ןקושיא
 מצוה לשם לשמן בין להרמב"ן חלוק פילחשנהזפנה
 בלא יניחם לשמה נעבדו שלא תפילין קדחצה.ולוום
 ולדבקה ת8ולין של שי"ן לומשות ב1תר אץברכונ
 היריעונ בל נתקדשה ביריעה שם בתב הבית.על

 יותר שהם גליומת לקצוץ שפתיר חמ4ב,ת15ה
6כשיעוד.

 ע"5 5"8 דף -יפ
 קדושה עצם הוי לא דגתילין הרמבץ שיסתישוב

 נעשה דאיך  השלעס א. (נ הרה*ג ידידימקושית
 פ"ב לבעל בתפהשתי לדברי ישוב קדושה.הכתב

 שלמעלן פףלין נקרא מה בידוד הניל. הרה"גמוושפת
 הגליומת. להח1ך אפוד הלכה ולעניןדצלמטן.

1-  עעא לשא דף 
 להוליד יכול שאיפ אף פ"ו דמקמם אהרן בזקןצ"ע
 5צות מתחיל ארמתי חגיגה ההוס' דבדי ישוב.בנים.
 קיים 158ר שבבן ירושל8י בי(1ר עדל*ת. דנימא8"1
 פ"ו קיים אר השוסקיכנ השפיט1ה ולמה פץ,מצות
 במי להניל צ"ע מלאצית. זריעה ע"י שמלדבבן

 ז8ן כל לגרצח טחר ילדה רלש אשתו עםששהה
 שמא בבעל גם א5וינן חדד"ג לאחר רוצה.שיצא
 )סעקרעטאשופ פזכרת תהי לא אשה באהרת. נתןעיניו

לקהל.
-5א  ע"5 ל"נ דף 

 ש5ילידות "1ראל לבנות תערובות משום לחושחץ
 וג* לאלתר, נאמנים ג' סוגיא בי1מד דילים.בבתי
 5ה*הנ 58ול אי עבושם עדות א8ל. בבית שילדונשים



 שני חלק הלכהע משנה לשרשץ חענינים תיטמ8תח
 ל1ה* נחא 1 נני. א 8%ר שם ממאחימתי

 בבת*ח. לילד חיוב ממזד.לפ
55-  ע"א ל"ח רף 

 כאו הרי לעוא חצרה שהאמינה כ,מ סוניתביאוד
 מהשחע חצה אי מהימן שע*א בדבר אשה עדזתשנים.
 מטעם 8אב זובן הזקת ידושונ לענין עי"ז בשמנתואי

 בשבת. אשה עדות 1,9 מליןרובא.
 ע"א ל"ו רף -כנ

  םוציגו כצ' פוצתה בגיודת הריטבשא בדבריסתירה
לסשעא.

-3ר  ע"א ל"ז רף 
 דבר בזונ פ"נשטימ מוהר"מ הגצבהק הבשותשובת
 יש טמזד דחללונ לשצ נמי חיכא לכוע דממץדתהדש
 דברים כמה בישד וומד נחין. ולא ישראל קדושתלו

נפלאום.
 ע"א ל"ט רף -כח

 דחללות, ל9 נמי אוכא דבממזדת בהא להנ.להערה

 בשיטת והגר*א הב.ח דפוסקים במחלוקתותלוי
 הרמבים ההיד למה לקושי' ישוב בזונהרמב"ם
 קדושתו ממזד כהן אי הפוסקים חקידת לפ.ד.שחוקי
 הרמב*ם בדעת צ"ע הנ*ל. הריטב"א בדברי פי'עליו.

 דאירייחשנ איסוד הוהדנחין
 ע"5 מ"א רף -כו

 טצס ממזד דאין מאדד*נ המפדשים קושיתישוב
 להתיר שרצה חפץ אבני בעל על השנהבירושלים

 והרא*ש הר"ש דברי ישוב תורונ איסודי בע"מלכהן
 הוצסצנ בקדושת והרש"ש הגרעקא מתסיהת דכליםפ"א
 ליכא חמן על תשהט דלא דס*ל ידושלמי דבריפי'
 נ"ד, נ"נ סי' עוד ועיץ בידהילים. כשההמץאלא
 ונץלנא

 ע"א ם"ר רף -כז
 בזה. שלמה מלאגא בדברי ותמוה דג*ל  בעניןעוד

 ע"א סיד רף -כח
 פשצ וזאגרשה בערכאותיהם לעכוים שנששתגרחצה
 להמתין צריבה אי הראשון. ישראל לבעלה מותרתאי
 תשיבה נדולה יומשנ גמ' פי' להבחנה. הדשיםנ'

 שבתודונ ל*תשדחתה
 ע"5 ם"ח רף -כפ

 מדרבע מיהא פפיה דביאת אה*ע ח"מ דבריישוב
 ה5אן. ר"ח מתמיהתאסוד,

 ע"5 ס-ח רף -ל
 בלי 3הידה שהם אשה בקדושי אצ*ח פמ"גבישר

פהרון
 ע"א כהז דף -לא

 לרבותיו ו"צוב מקדש. דרבנן אדעתא דמקדש כלפי'
 צ*ע 43 ס"ל דשיויהזא בקדדשי יש8י' רש"ישל

 עליהם. עונשין או מדות מי*נ הלמד דברבחת"ם.
 ישוב דדבק. ש דשידיץוא ה1שם מן עדותפסולי
 הפפודש דדבד הט*ז בדברי בזונ הרמב"םסתירת
 לאמרה לחספים א"א להיתרבתורה

-ל5  ע"5 מ"ה רף 
 בי5ול שעם שמדנ1נ מועיל אובקידושיו

 בעילת בעילתו שו" פי' דבע. דאפקעיטעבםקום הקידושיי
חצת.

 ע"ח 5ףש רף -לנ
 חץ ברכות קטץשין. הוה אר אשירה בביאהועשקדש

ת  . בזה מ*ב סימן לקמן )ויץ בקיזישי4ש
 הא חרחשת משפאה בביאה בהמקדץ9 קושיתישוב
 ביאת במר הוא מה פי' ביאי4 אנפר עדיםליכא

 חיומ1ע לשפהה דשגויה בהשת נמד ביןחתלוק
 ע"א נ"א רף -לד

 בהלד כמ1 קדשה שמא ודישינן לא אביה שמהשטנה
 לי וקדש צא ישיתי ד11מר הא פ" הים.למדינת
 שבעדלם. הנשים בכל אסוד השליח ומתאשה

 ע"א נ"5 רף -לח
 בעניו בס"ד בתל בירור ישראל קדושתקתטרס
 דתה"ק. ע*פ תקומה לה שאין חדשה כחצבההמתקנים
 ב*ד והפקר הקהל. תקפת בינין  ענינים כמהבירוד
 חרם קידושין. הפקעת בקידושין. תנאי הזהבזמן
 שתקפ ב"ד בנט. כפיה מצחש דבר לבטל תק4ה11

 לעכב מצי או אחד דב יקר(י. בשד בשם הםשרק
 שלבל"ע בדבר קנין ברבטת. ינהג שלאלתבירו
 יקראו בשד בשם ק"נסערתשסיבן או קצבי4 %ואין

 ד*ת.עץפ
 ע"א 8"א רף -לו

 עדות בלי אפ" מברש לדעתה לב"ש דאפי'ראיות
 לקנוניאג ח-ישינן לא לגרוצה שמשוה אשחדבר.
 מייפ היכין לב4ש. מגו,צה אח1חן את המדידפי'

 שלהי בידחצלמי תבצה ברצמ. לנט מאשת דמזלב*ש
 ונר. הרחשון בעלה יתל בלאניטין

 ע"א 5"נ רף -לז
 תאר. יפת בענץהערה

 עשא 5"נ רף -לח
 בפאריש. מוהרשי-ר להרה"נ הנ*ל, בעניןעיד

 ע"א 5"2 רף -לפ
 דוב בתר אלינן לא דבעכו"ם הפוסקים שיטתבי(ןר
 דברי ישוב וצאל. שטייף מהר"י חמובהק הבשץמקושי'
 מותר או ובנ"4 בנ"י במולת התמוהיםהרמב*ם
 משב(. סי' לקמן )וקרץ לעכו*ם פריעה לעשותלישראל
 מפפק ודוב ככצלו דובו רוב, בדיני הדשהשיסה

 מבריסה4מןצר"ח
 ע"5 5"ו רף -ם

 ולוי לוי ביד להפקהיו יהלום לשמעון טערשיבן
 מידיב מי פחם, מלחה ש דיקפת הי' שהמעטפהטען

לשלם.
-5ש8  ע"א 5"ח רף 

 בלא זצ"ג שטייף והגר"י יוסף זכרק ישיתישוב
 ב5ה9לה יומא שבת מהצפ' ה8סה חג זבחש לבקדילין
 תוספתא פי' השבת. את דחתה בפפח פלפול אצד.בזע

 ידחצלמי בבלי מאלוק' בשבו4 ששחשצ קרבפתפסהים
 חז,צ דבר מרגי. לא עבצד ב1ר בדאק קרא כתבאי

 ילק; לא פשום איסור בו אין אצד בהןדבמשלה
585

-  
 עיא ע"א דף
 עשרה שם שאץ מים א 9מר, יביע בשרתהערות
 ברכת לברךבניח

 נישואוי
 כן בדיעבד מע5ב איפ

 סצתר אי ג( ל*ג( ס" לעיל )חיץ 18שוסקיםטהשה
 ל*ט4 סי' לעיל )חריז בשכר. )ערבים( טיםל15ל

 לעכר"מנ הירה ללמךר יאסור בתאג(
 ע"5 5שג רף -מנ

 חעא הדש בית בוציכר ערובץ בת*א קושיות ד*היב
 לענץ לחרש למכר חו,1 בין הלוק וומויהה אלאישן



קכ שני חלק הלכות משנה לשהיז הענינש לעקמפתח

. א שו תכןהא ש   בנה ברטת 
 אף חטץקז שצתקלקל כ0בא קעש משא הדש.בית
 ~שה להיד תודה לשק דקיי*ל חא אצוך.בעי

 מוסט2 מידושלמי ב*ב בתהה צע*ג לחחההכ8ים
15ר

-  ע"א עקי דף 
 גידסא כבנים. הם חיי בנים בני דקי"לבהא
 ממדו-צ הלכה לפדין אי פ*ב. נדדים בתוספתאיש2ה

1תוספחשנ
 ע"א ע"ץ דף -5חת

 השעח*ם בקושית כתובות הלבות משנה בפפריהערות
 שכן ובחלוק קים. תנ91 שבממון בדבר הרשביאעל

 בקטמ2 לרצון שתהבין
 עש עא דף -מו

 מסנהדרין הש"ם סתידת לישב הנשל. לחלוקישוב
 השעהאם לקושית ישוב א"ע. בח*ם הבש9ליבמות

מהרשב*4נ
-5ח  ע"א ע"ח דף 

 הגפן על והשגה כחצבות פפרי על הערותכמה

 עפשפיין הגר"פ מאת מוליד, לכבאז סוםבטרזת
שליסשנ

15ה
-  ע"8 ע"ח דף 

 לדברי ישוב ד'4 )ס"ק חנשל הגמ' בפי' לדבריקטב
 מקדי באשה בנדר. טלד ענין בי(יד החכ"צ.בקושית
 דברי ביאור ה'4 )ס"ק באיש. ולא שכיחמיתה

 טךי. דף כהובותבספרי
815-  ע"א פ' דף 

 משנ*ה ספרי, על הנשל מהרהשג חשובות השדותעוד
כועבות.

 ע"8 פ' דף -נ
 אומדטג בדיני פ"ב תרומות ירושלמי דבדיבטטד
 הבאי בפי' שכתבתי ומה קע-ח. באות לדבריביאצר

 להנ"ל. לוטשיות, ל1שה קודםדוטרש
 ע"א פ"א דף -נא

 התרומה על בהשואל חקא משנשה בשרהת לדבריישוב

א-

 וצ*ע ז*ל. הח"ם לדבדי ישוב למפרע. סבל אבל
 העדיוו2 על וצוט ברכתבפי'

 ע"א 5"8 דף -נב
 אורוסין בדכת אי חשראב"ד הר(ז"ש בשיטתהערות
 בלא מות' דפלגש הרא*ש דעת המצח2 ברכתהוה

 הפוד דברי ישוב דאפור. הראב-ד ודעתקידושי4
 צריבה או פילגש בידוד התמוהים. כ"ו סי'א-ע

גכנ

 א-

 לבאנ אסורה תברו פלנש
-5נ  ע"8 פשנ דף 

 הדש 8י על הסכמות ח% שצריך ביהרא
 דאפי' 5סהים הגמ' בפי' הערה ב( הדוד.מג1ני
 ירושלמי פי' ג( בירושלים. אמץ שיהא בעילר*י
 א-ט אמץ על תשחט לא פליגי. דבה*ם בזחשפחים

 בב*י. עליו עובר ש1יט בחמץעובר
 ע"8 פ"ח דף -8ר

 צ*ע דחההץ. לאסה*נ דקדשים באסהשנ לאלקאיו
 באפה"נ בהמקדש כ"ח ס' מאב*ם ת"ו סי'בקצוה*ח
 לא על עובר א-ט קקשל אשי' הקדש שלבאמץ
 של באמץ חתמוהיבה 5סדרם ירושלמי פי'ת6"ט.

 עובר. אוט אהייות שייו קאנל א5ילוהקדש

 עש פא דף -נח
 תקנש * "צאו מ1י אי' להתב"ר שבא בעכו"ם הראשתיםמחלושן

 ע"8 פ"ץ דף -ט
 דברי ישוב מצח2 הוה לחזוד אשי' לא"ילעלות

 אסהר. המגילת מקושיתדמב"ן
 ע"א פ"ח דף -נז

 התסוהים קצוה"ח ובדברי בעלים לו יש איבאסה"נ
 התענדע וילא מי לתחרה לעלות יכול אם בתע"צבזונ
 הב"ת בדבדי תמוה לקדות. מותר מתעניםבכנאז
 ישוב בתורז2 קודין מתענים דבג' חדשהשיטה
 וד"ש 5סחים הגמ' בפי' הטור. מקושית נתןלדביט

 דכלים. פ*אורא*ש
 ע"א פ"8 דף -נח

 שליט"א מקלויזענבודג מרן אדמו"ר כ"קתשובת
 לי' אית אי באסה"נ הנ"ל. ודא"ש ד"שבדבדי
 מצוונ דבר לשוי' בידו דאכתי חדש ופי'בעלים.
 1 מושבת שיהא דתשביתו מ"ע אי נפלאההעדה
 דאסה"נ הדו1ה חקידה וישבות. חמץ לו שיהאוויב
 והח"ם הב"ח לדברי ישוב משו"פ. כפחותו~ה

 נשלאום ודברים הס"ז. דברי ישוב דג"ל.מתמיהתי
 בתע"צ. וקדיאהבת5לה

 ע"8 צ"א דף -נפ
 המהדי"ק דעת הב"ח. על בקושיתי סונתיביאוד
 הלוק לתודזנ עולה איט מתענה ש4ויט דמיוב*י
 פלפול עוד למנוינ הקריאה זמן שועא שחריתבין

 הגווהרת ב(חה*נ אשה המקד,1 שלו. מקרי איבאסח*נ
 הששש לקושית ישוב בו. יוצא אי עדלה של אתרוגלה.
 לאצ מצות פי' אהדדי. להו דמספקי בערלהמד"ז
 מקרי בערלה הראב"ד סתידת ישוב ניתנו.ליהטת
 לאיצטדופי. חזי באסה-נ שייך או בחקידהלכם.
 התורה הפקידם לא אסה*נ דפידות חדשהחקידה

 באכלה התמוהים הרמב-ם דבדי ישובבשביעית.
 לגזול אסוד אסה"נ חזקונ דצי ושביעית כלאוםעדלה

 תיומות. מידושלמיראי'
 ע"א 1"י דף -פ

 קושית ישוב עשוי4 וע תנאי על בבל של כנסיותבתי
 לובלין מהר*מ פי' חגאי. על קדושה פי' ומגטנקץ

 ליקבא. אנשי בהבשנאידות
818-  ע"8 צ"ז דף 

 הרנשה בלי מימיו ושותתיו השתן כיס עלמנותח
 והעדה קדושונ דבד וכל ותפלה בתפילין מותראי

 יעקב. חלקתבספר
-פ1  ע"8 צ"ח דף 

 בראי' דבריו בישוב ברי-צ דמ*י הרה-ג בזהמשש
הנ*ל

 ע"א צ"8 דף -פנ
 הרמשא תוי' דברי פי' הראשוניבג לדברי ישובלהנ"ל
 סתידת ישוב דבריו. לעומק האחרתים נאתושלא

 א*ד. מתמיהתהפוסקים
 ע"א ק"א דף -פד

 חנ*ל. בענין הענקין שהרי"א המוב"קלאמ9ז



 שני חלק הלכהע משנה לשו"ת הענינים הוכןמ8החמש

 ע"א ק"א דף -פח
 השתן דמי הרש אלוק הענקין רייא הבשעתשובה
 4י האמה פי דרך כשיתמ1ז אף מקיי לאוצואה
 היוצא 8דם ר4ןות והביא הרושה וע"י הסבעתפי
 ביו"נ מלאכיות ומ4נילה דת5. ומיוצא דשן.דרך

-מ1  ע"ב ק"א דף 
 חלוק מ"ר. הוי הרגשה בלי דאפי' ממכשידיןראי'
 ה5ובהק הגאת ראית למ"ר. הני וכל דו* יוצ(!בין

 שחר אי חשא באקידת ח5יה פידושלפי.מסשעבין
 האמה דפי מגמ' ראי' חשס2 קודם עיו"כלאבול
 האמונ בפי נקב לו שיש במי פלפול דוק4נלן
 למפרע. סרים נעשה אמר דב בפי' בםבף*חגוה
 הנ"ל. יבמות בסוגי' פלפול ועוד לקושיח~.וישוב

 ע"א ק"ד דף -שש
 מסשובין ה5ובהקלהבשז

 בעני
 מים שותת דב"ל.

 דרבע. שדאתיהזא
 ע"ב ק"ו דף -פח

 שלים"8נ מטשובין הגשוזתשר
88-  עשב ק"1 דף 

 לדוליך אסיר יהי' בבקר בסוכה חלולב עלהמברכין
 בדבדי צ"ע השאג,נ שיטת לפי לביהכ"נהלולב

 מ"ב. סוכה לנר ערוך קושית ישובששע"ג
 ע"ב ק"ז רף -ע

 וואינם בשביל בתפלה הדפיז להכריז מותדאי
 מקום באיזה וכר לחבם לי' נהתא נימא אייודעים
 וכי קידושין גם' פי' שיזבינ בשביל חטאאו8רים
 לחת5לל להרב 8ותר אי חסא. לאדם לואו8ריז

 בבהכ"נ הדפין להכריז השת"כבביחן

 ע"א ק"פ רף -עא

א-

 שתר
 להתפ~

 5סוק כל בחנגלי ולתרגם בלה-ק
 לשת, בכל נאמרין אלו בגמ' הזה1 פי' קשיטל.ש

 תפילת לשון בכל להתפלל אטוריז צבוד דאפי'מברד
 בלבו המתשלל מג"א חקידת בשור ~תפלל. ג"כשיהיד
 בשפתיו שהששוך בפי' חקירה יצ4נ אם הרדידקף*

 חשר"ן והראשש ממיץ הר"א מאלוקת ובהמשז.בתפלה
 חשזי בש"ך וצ"ע חשרא"ם הרשח שיטת ישובבנדרים.

 לברבוחנ מנדרים לשיטחןהרא*ש

 ע"א קי"ב רף -עב

א-

 149וער )פלאסטיק גש8ים בכובע לצ84ז מותר
 בשבת.בלע"ז(

 להתיד. מוש,ור"ם מתשו' ברודה ראי"

 ע"ב ק*שד דף -עג
 בזונ פחנשטיץ מוהר"מ השבהק הגאתתשובת
 הלכינ בדבר רבו על לחלוק רשאי תלמיד איבדין
 סמה ועוד דרבנן. תרי דוךי שכתבחי במההערה
 כית מלשצל"ג המ דגשמים חדש דבר בזונהערות

 מהרשדאם. בדברי אחר פי' לעלמשנדצדיכים

 ק8"ל רף -עד
 פטור משאצל"ג ק"יל אי הראהיונים לדבריישוב
 להוצאת מלבושים לב' אשיעי ב' בין חלוקעליה.
 הסף דוב לעטוף דבעי ה5וסקים סברת ישובשבחנ
 פכרהת. מהו,ןד"ם מדברי רחיתי האחרונים.מישית
 הלכה. בדבד רבו על להלוק מותר תלמידאי



 ררחשלמי בבלי רהש"ם מרר על התשיבא מחלק משמהשמ,מ
 ומוש"ע רמב"םתומ8תא

 הפ5ר דף משמאל הפ5ר, פימן באמצע הנמרא, דףסימין

%%י

ברכות
מד-יב:
לה-טו.
 עא -ב.
 סזסא-כב:
סב-כג.
 עסז-כד:
לז-כונ

יד-מזי
 א -נג.

סג-נטי

שבת
 סז סג -ד.
עב-יא.
 עאסם-יב.
יב-יד.
ה-כד.
יח-כח:
מב-לא.
 יא-מה.
עב-סב.
עב-סד.
 ד -סה
 יח -פז
סד-פט.
-קה  יג 
לה-קח.
-קטז  

 לא. כט. כז.כו. יח
קיגיעב-קב.
לבי כ -קלג.
קבי סו -קלה. כ: יג -קלז.

עירובין
ויג-ים קח; ע -לב.
י:ה-לו.
פא:נא-לוי
עםמג-נג.
לונ כב -נט.
כהי 'ז-עוע לונ כב-פד.

כוא יז-פהי

ססהים
-ד: שי נד   פח.ש. נז נג -ו,
קז. סט -זי

-כט: 'א. ה 
פ א -לם
מבי כו -מג.

9י

 -נןש
 -נט.לה
 ע.סח

כב
-ח. פט. פד.מ3

סטי
- כו.

נוש
- יט.מט:
כטי

 פט.פדי
 ב' קו.דנמ.

 "'עז.סט.
א.קנ

טו:
-  

-כ: השנהראש  -לטמפ לט -טי -לם 
נה.נעכד. טז -ש: -ב*ים

מטי לג -ים נסנ ם -ג פו, - ם ~הבל גי -2 -סבח,לאי-ד
סו.כה. יח -

 -ע8,סוכה -
כונו, טז ב -ז, -עו.נד: טז -פ
 -פ.כב יד -כא. -עס.נינ א1 -ים. -עח.כונוי טז ב -וה
 -פו.פא: נא -כנ
 -פז.עה.עד. מג -כז.
-ל4נ -פח.צפ נט 
-פט.פם, נח -לה
-צב.קז. ע -מאי
-צה.קג ע -מב.

:ן'ביצה

תענית
ננב: לה -ז.

 -:נמג"לה
 -טז.ל.יט-טו. -טו.ספלט-יבי
 -לד.צויס-כוי

םי
מו.מד. שכח
 צ3נ לה%
טנ סנלז. לגכד
 סינסנלט
ל44ה
מש4לא

קש

י
י,
ק.
ק.
קונצח.

צחי  מו. קז.קה.
סנ
כא.
ונ

עדי

 קו. צט.כט.
קינ

 קי(ננ
יט.
כז.יאי
ענעב.

קיניחי
קינ
ז.
מל

םעוי
נת

%י9
 ם -ש
כד-מם.
מא-נטי
יד-סב.
 נח נגכו-סנ
מא-סו.
לה-סח.
לג-עב
 יםב-פז.
 נזנג-צא.
סז-צב.
מא-קה.
 סו -קטז.

%%

ס
ס

 קטןמתי
ש
 *ט*ח

חגיגה
יא

יבמות
נ8
%
נ8
לט
 כחכ
מה
כב
כד
יד
 לגכ
 כדכג
מה
לט
כ
כ
 סונא
יד
 לט כדכג

 מאיד
כד
סו
כ
כב
כב
לה
כד
לט
נט
לה
 סטכא
 לטכב

כתובות

י
ם.
צו.

פנ
 ל.כח.

יט,

מינ
קנ

סונמדי
מה.לב.

עז,
לת
 כ3כשגלזי

 נחנל4ג
 לט.לח.לז.

עז,
סו.
לב,
לב.
קבפב.

כבי  כש. לס.לז.
סנ

 סם.כשנ
לת.
קד.
לב.
לו.
לה,
נ3

סד,לסי
צפ
נונ

 נ עט.לנ
 סו.לונ



 ררחשלמי בבלי דהש"ם סדר על תויר נריים מחלק מפב%ת8קה
 השהש"ע רמב"םתוס8תא

יי%ייויי
סו.יס-שש8
בלג-עס.נם
צטימח-פונם
ככא יס-צ.סב.

א 1"ייט" -מן

%,ל-יד,
סה לס -י3כו.

םיג-כט קיא.קס.
כד. כח -לד.עס.
סםלס-לויצ.
ציפנס-לזיז.
צבינס.-להצסי צם נס -לס.קיב.
טש לד -מהי יקי(נ
קיעא-ב קנלנ נה,

קחיע-

ש ע - 92
לם נח -עדי

מב.כו-עויסש
 כנ לס.לז. כהכד-ע3סנ
כח.לה. כה כד -עח.מד.
לויכב-8.סא!
סםלז-פא.קס.

 ששמא בעי.
-%יעד  

לד.נא
ענ6ב-לח.מב.
י3כב-סנ.סב

פוש2ג-6תנ
פז.נד-סב.

ב : -ב:ימ
8ז. נד -עהגס:

 מציעאבבש6נב
"ג י -טויכב
-לונקש יזי י  טש לד -סד.מש

%יפ
 בתראבבא

לה -ח.
 יס -יד.
-כ(נ  א 
 נס -לו.
לה-מ.
לה-מד.
 לה -כה.
לה-מה.
מג-ססי
 נס -קא
-קסו!  מב 
 סו -קכז.
 מד -קמנ

סנהדרין
 פ -יי.
 יד -טו.
 פ -יא,
 נב -כב.
 לס -לס.
 יח -מה.
 כו -טם
 סג -נב.
 מה -נה
 נס -נז.
לז-עשנ
לא-עב.
נס-פ.
-צ(2

לה
מד-ש

מכות
ה-ג.
 הד-ד.
לו-וא
ז,

לג-

שבועות
יד-מנ
מ-כה.

עען

מב-יי
יס-יה.
לט-כו.
מב-כו.
 לט -לוש
ה-לזי

טו-סוי
 1 ה -עם

י
,*
ש
ש
נב.
פ.
נז.
עד,
פ.
קנ

כבידי
בז.
,ש4*
מ.
מב.
י.נש
צוג

ש
יב.
לזג
טנ
סו.

נ
ס.
כה.יאי
,ש4י
לנ
פנ
מד.
מונ
מו.

ב.
.1
יד.
כת!
4

לנ
לדי
לס.לוי
מ(ם
8ונ

48

%%

 לו-

 לג- *-

 לי-
 מח-

-
 מה

-
 לו

 נט-

 נו-
נדרים

יח-
עא-

מה-
נח-

ד-

נס-

עב-
עא-
 סוכ-

בזיר
לד-

לד-

 ד-

יד-
יד-

סוטה
 לו-

 לס-

 בח-
 לו-

 עא-
 עא-
 מג-
 מג-

 כו-

 לט-

גיטין
 כב-
 כא-

 לה-

 לד-

 מח לה-

 לה-

 יא-
 לה-
יד-
ע-
לו-

י
כשאנדי
ונ
נז.צדי
ס.
ס.
נד.
עו4
צי2
עם
קב!
עו.

מב.

כב.
מב!
פנ
פד.

 כז.כו.
מב!

עזוצסי
צד.
סנ
צושכהי
סי
עוי

שנ
י(נז.

סשש
ם

בב.

סמ.

ענ
סד.כטי
עב.
סם
 י.ט.

כנ
 יני(נ



 הרהשלמי בבלי תש"ם מהר על חתשבמע מחלק מקש1תמראח
 השחש"ע רמב-םתו8שעא

דףסי9דףדף

סדילם-מו.
קביסו-מז.לזי ז.ד-נה.

ערכין*

תמורה
פג סז -ג

כייתיתב
נהי יה -ח. יב.ב.

עי מא -יר.מב.
נדהעזנ
בי א -י1.וי יאיה-בהיה. קנסו-מ.ה
קב.פו-מא.ע.
קב. סו -נז.כ2
וש א -פגיכב!

לטיכה-סט.
 סיפריםמס'עד.
 ה*דפ"בש

 דר*נאבות כט.כ8.
פי*במנ
כוי יךן,8למילבי-
ברכותמב.
 - הידפ"ם קח.כם.

פב.
סטי
מגי

כלאים
נטי

.*
שבועות

 הץפיפש
- צדי 

צדי - ג הפ:זצנסד.
צדי - חפ

תרומותטנ
 - ה"בפ"ביטי

 יפ.
צוא - ה-אפ"ועוי
סבי - ה"אפ"חקנ סו.
פסחיםפו.
שי - ה"בפ"בעט.
כדי

 - ה"א דבריםאלו
סם.

 מ4מבי - ה"דפ"ה
פרי - נשחםתמיד

קב. - הי-בפ"זעחי

 ה,1נהריששח.קבי
 ה-א מכירין איןפ'לו.

לוי -

ימא
 הץפ*ג

- מגיה 
- ה"אפ*ג - וי*א י ה"בפ"א  

יבמות
 -יבמחן - ופ*בפ"א
 - הי*אפ*ד - דשף.הבע*י

כתובות
- ה*בפ"ה -פ"א - ה"אפ"ז   ה"א ניזוצתאלסנה 

- נדרים 

סוטה

- וב'פ"א  
גיטין - ה"זפ"ח
 סטי סב!סש4 - גיטיןשלהי

קידושין
פש

 קמאבבא
 ה"זהםנס

-  פחיסוי 
 מציעאבבא

ננ - חשועלים את חשוברריש

 בתראבבא
- ה*אפ"ג  

סנהדרין
 - חלקפ'

נד1;
 - ה"גפ"א

 תרומותמשניות
 - מ"הפ"ם
 - מ"זפ"ם

ערלה
 - מ"יפ"א
 - מ"גפ"ג -פ"ב

דמאי
-פ"ז  
 -פ"י

י
 -פזנ

 -יג -ינ -ינ

-כב. -יח. -ז. -מה.
-סי
-סבי
 -ץחי
-עטי  -קיח. -קיג. -פז.

-ג. -כג. -ל.
-לגי
-לדי -מ.
-מהי -מח.  -נב.
-עחי -צם.

-כב. -יא. -י. -לא. -כו. -נם.
-קנ  -קיב.
קלה, -קכז, -קכאי

- 

-ח. -ים. -כנ

91

עדיות
כד

הוריות
כד
ם
סם

זבחים
מא
סז
 1א
ם
מג
ב
א
א
מא
יר
יר

כאנהרוצ
מג
ר
יח
סז
יח
כ
כו
 עיח
מא
כו
ים

הרלין
ש
 נםלם

ה
יא
מר
סו
לם
לם
מה

טי
בכורות

מה
סו
ד
כב

פי
4
םי

 גולש6י
2נ
 פ.עפ.

שנמטי
צדי
נזי

כוי

סא.
עז,
עדי

.ן
8י

ם.

ם.
 יר.יגי

ם.
כנ
טי

פאי
צהי

קכב



 ררחשלמי בבלי דהש"ם סדך על חתעיבהע מחלק מקומותמראח
 השחש"ע רמב-םהים8הא

מים
 מ4חפ"ח

-  מאחפ"א 
-  - מי*בפייז 

ח11לו1ן
 מ*זפ'נ

-  מ"ופייב - מ"נפ"ז - מ"זפ"נ 
-  

נגעים
 פ"אפי"א

- 
פרה

 מ"בפ"ג
כתערות -פ"ח -

 ומ"א מ"דפ"ג - מ"בפ"ג
 - מ"אפ4ה -

מקואות
 משא8*ז - 5ריפ"ה - פ"גפ"ה - מ'יפ"ב - וו מ"בפ"ב - פ"זפ"א

-  - פ"ופשי 
מכשירין -8*י
 י ט ח ז 1 מ'פ"ב
- ר*א מייפ"ה - מ"בפ"ב - מ"אפ"ב  מ-חפ"ו 

 מ4זפ"ו -
-  

זבים
 פ"נפ*ב

מ-ם -פ-ה -
 - מ"דפ"נ

תוספתא
 - פ"%ה

שבת
 - ה"פץ

פסחים
 - ההפאח

נ
 קבה

נ

סש
יט!

 סנ כטיט2

קס.

ס4
קיב

סם.

%%

 מנש
פט.
כא.

4
.1
מח.
וי

ס2

כנ
ינ

 ד.2ע
נ!
 יי.
ז.
יב! יז.
יב.ם.

 יבאב. יח.
יגע
כמ4

סזשסג.
ג.

 שנ ד.גם

סיש
ידהשין

8"ה
-  יסנ 

נדרים
עהי -פ"ב  הקהפ"ב

- עדי  בכורות
עט.

פרה
-8רה כנ 

טהרות
בי 4 - ה"גפ"ג

מקואות
סי -פ"ב ז. -פ"ה

מכשירין
-פ"ח די  כאי - יתרומבילתא -ס8רא דנ 
 פד פ'ספרא

מ! -

 ם * ב מר
תפלה

 ה*דפ"א
- קק4 

קה! -פיד
צ1. -פי"א

תפ"לין
 ה"אפ4ה

מ2 -

מזוזה
 - ה"בפ"ו

כד,
 הץ8"ו

- כש 
 תורהספר

 הטיזפץ
סו. -

ציצית
לם - היופ"נ

ברכות
ע4 -פ"ב
- ה"הפ"ט  עדיכט. 
ק -פ"י
יד. -פב"ג

 ומצהחמץ
ש2 - ח' ה"פ*נ
שי - וו ב' ה"אפ"ד

אישות
- ג' ה"בפקא מו4 
פקא

-  מו.מש 
 י*ד י"ב וי*א ה*יפ"ב

- 
קד.

 ה*דפ"ג
-  וףפ"ד 
- - ה*בפ"ו   

- ט' השחפסרו -פי"ד -פי"נ - היופ"י פו*ז 
גירושין -פכ"א -

-פ*ב טי  לונ -פי"ב
 ביאהאיסורי

-פ"א ני -פ"ב שי ם נלש   הטשופ"ג
-  נא.לש 

קג. -פ"ט
סד. 40 כש. - וב"ג ב"ב הי"בפי"ב
סו. - הי*נפי*ד
לט. - הב"אסו
סא.לז. - הי"חטשז
 ש לחי יכשג - ה"ניאח
 ה*הי"ט

- לסי  מא. - הי"בי"ט
לו4 - הי*זי"ט
כנ - אכ*ני"ט

 אסורותמאכלות
 -,י,י

שבועות
- ה*חפי"ב  

נדרים
 הכץפ*ח

- אנ*נפ"ם - הי"נשץ -  
כלחרם

- האח5"ח  
 הבחירהבית

פ"ב
 המוקדשיןפסרלי -

 השזש*ה
- 5י*ב 

מעלה -
 פטהקרבן - היפ*ה
- ח*הפ"א  פד. מד.8נ 
- ה*טפ-ה  פט.פדי 
 ה4זפ14

- כב 

סימן

5יש קדי מט.5ץ. סזים
עא!

מזי
ס.מחי
מבי
ני

ש

מי

סי
צה
9י

צש

עד.

שעי
מ4

ננ

ש



 כלתמפהח
8

א " * ***%  4 ושו 

 הלכותמשנה
 חלקים עשרהארבע

4
4. 
5

 כללימפתח,י
 הלכות משנה שו"ת חלקי עשרהבארבע

 שו"ע חלקי ארבעה סדרלפי
 בית אלף סדר לפי עניניםומפתח

 ע"י לאוריוצא
 גדולות הלכות משנהמכון

 לפ"ק תש"סשנת



ש 4אשחויש םמ21  44 %61 

ש
 8אא15ע חשאמע1גח 11יו0[0ספספזטזנ51ח1

 5306 *16שטפאג
 ,ם?ש00[8 זא112%

8

זס%שג
 1481 2ח5גאפאש8[א

 !0שן8מס

 פ08ס !0 8י*א65ץ א501מחז08"5
 1578 4ת0153?511
 ,ם?ש00[8 ,וא11219

 הלכות משנהמכון
 3301 81שעל טוסתוא1בם5שטפשעג

 ,טוסמפ1ח8 )[21215%4
498-8642)888( 

 1811םשם%05םפ81181םא8*%4 .פ01ם

 בארשי:להשיג

 הלכות משנהמכון
 93/4 אונגווארקרית

 ירושליםרמות,
586-9097)02( 

 הספריםמרכז
 2 הרצלרחוב

 ברקבני
 )03(4וו9-4ו6



 כללימפתח
 כ~י במפתח הנמצאיםענינים

 חלקי עשרה מארבע הא"ב סדרלפי
 הלכות כהטנהשו"ת

 חורשאב
 מלאכהאב

אבות
 בירהא
 בילותא

אבל
 החי מןאבר

 אבינואברהם
אגרה
אגורל
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ארם
 הראשוןארם
ארר
 זרוקאהל
אירון

 וכלא
אומרנא
אומן
אונאה
אונן
אונס
 ב"ראוצר
אורז
 בנו ואתאותו
אזמם
אח

אחות
 הגרולהאחותו
אחים

אחשכי'
 אפשראי

איבה
אין
 איסור על חל איסוראין
 לכתחילה איסור מבטליןאין

איסור
 הנאהאיסור
 והיתראיסור
 תורהאיסור
איסודין
 הנאהאיסורי
איתתדק
 איסוראאיתחדק

אכילה
 גסהאכילה
אכסררה

אל
 תטושאל

אלומיניום
אלמנה
 אמהאלפים
אם

אמבולנס
אמונה
אמירה
 לעכו"םאמירה
אמן

אנוסים
אסופי
אסור
 קודם סרטעום לארםאסור
 לבהמתושיתן
אסותא

אפקעינהו
אפר

 מאיסוראאפרושי
 וחמשהארבעה
 מיניםארבעה
 כוסותארבע

 סאהארבעים
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 רפואותארון

ארוסה
אריס
 ישראלאר,
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 קטלמתאשה
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 דיןכית
 הכסאכית
 המררשבית
 המקרשבית
 הספרבית
 הקברותבית
 חוליםבית
 כנסתבית
 מרחץכית
בכור
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נר
גרל
נוסס
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נורל
נז
נזל
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 מחךרין לו סדשדבר
 תורהדבר
 חכמיםדברי
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דינים
דירה
 כוסותד'

דלתות
 מיניםד'
דם

דמאי
דעת
רפוס
דרבנן
דרך
 אכילהדרך
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הבטחה
הבל

הבערה
הנבהה
הנומל
הנעלה
 מצוההדור
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 ונתחזקחזק
חטאת
 מצוהחיבוב
 הקדשחיבח
 מצוהחיוב

 תורהחידושי
חיגרם
חייב
 לאיןחחבי
חיישינן
חיתול
חכם

חכמים
חלב
חלכ
 נכריתחלב
 עכו"םחלב
חלה
 השםחלול
חלוס
חלזון
חליצה
 תפיליןחליצת
חלל

חמירא
חמסן
חמץ
חנוטין
חנוך
חנוכה
חנופה

חצוצרות
חציצה
 ערעורחצי
 תיבהחצי
חצר

חדרגמ"ה
חרש
חש"ו
חשב
חשמל
חחוכה
חתן
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טבח
טבילה
 כליםטבילת
 עזראטבילת
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טבל
טבע
טבעת
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טפח
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יאוש
יבום
יבלת
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יובל
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יוצא
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 יבואיעלה
 תואריפת
 הרעיצר
 אלבשהיצרה
ירושה
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כופר
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מסוכנת
מסור
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מעוברת
מעות
 קונותמעות
מעקה
מעריב
 ידיםמעשה
 כספיםמעשר
 שנימעשר
מפטיר
 קרבהמפני
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מפרכסת
מפתח
מצה
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 ב"נ מצותז'
מצורע
מצטער
מציאה
מציצה

מקוה
 )שאוער(מקלחת
מקלקל
מקרא
מקרר
 לילדמקשה
מראות
 עיןמראית
מרור

מרפסת
 ומתןמשא

 צרקה( )לגבותמשולח
 זרעמשחית
 בקוביאמשחק
 שינחםמשחת
משי
 גבולמשיג
משכון
 מנותמשלוח
משנה

משפחה
משקפחם
 לאביוניםמתנות
מת
מתה
מתנה
 כהונהמתנות
 תורהמתן

מתעסק

נאמנות
נבואה
נביאים
נבילה
נגיעה
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נקרא

נשיאים
 כפיםנקראת
נקרם
נשיקה
נשמה
 הטבעיםנשתנו
נתינים

 מעכבות ברכותסרר
 קרושיןסרור
סוחט
סוטה
סוכה
סוכות
 )צוקער(סוכר
סומא
סוס
סופר
 ושורפיןסוקלין
סחורה



י כללימ*תח
סחיטה
סיגריות
סיום
 ברכהסימן
 יצ"מסיפור
סירכא
סכין
סכנה
 נפשותסכנת

סליחות
סמוך
סמיכה
סנרק
סעודה
 לחומרא ראורשתאספיקא
 העומרספירת
ספק
 ספיקאספק
 ברכהספק
 טומאהספק
 נפשותספק
 באיסורספר
 יוחסיןספר

ספרים
 תורהספר
 רבואס'

 ופלנראסרנרא
סריס

עבירה
עבר
 כנעניעבר
 עבריעבר

 זרהעבודה
עבירה
עגונה

*ג/יייי

 ערופהעגלה
ער
 אחרער
 באיסורין נאמן אחרער
 בריקהער

ערות
 אשהערות
 שאאי"לערות
ערים
 זוממיםערים
 קידושיןערי

עדשות
 כוכביםעובר
 רחולעוברא

 לעשהתןעובר
עוברין
 הבאעולם
 וכו' מרובהעומר
עונה
עתשין
 מהמצוה פטור במצוהעוסק
עופות
 לעצמו רין ארםעושה
עזרה
 נסרםעזרת
עט

עיבור
 הריןעיוות
עיר
 הנרחתעיר
 מקלטעיר

 ושיתופי חצירותעירובי
מבואות
 תבשיליןעירוב
עיתון
עכו"ם
על
עלה

עלעקטרי
 ומואבעמון
עמלק
עני
עננו

 שפתיועקימת
ערבה
 יו"כערב
 פסחערב
 שבתערב
עריות

ערכאות
ערלה
עשה
עשר

פאמפערס
 הראשפאת
 ונותרפגול
פריון
 הבןפריון
פועל
פורים
 ישראלפחמע
 נפשפיקוח
פירות
 ורגלים ידיםפישוט

 תקרהפי
פלגינן
פלגש
 חרשותפנים
 ףהפנ

 רישאפסיק
פסח
 ריןפסק
 רכאפצוע
 נפשפקוח
 ארומהפרה

פרוזבול
פרוטה
פרי
 ורכי'פרי'

פריעה
 חובפריעת
פרעון
 הנשיאיםפרשת
 זכורפרשת
פשרה
 שחריתפת
פתף
פתח
 פתוחפתח
 מבףפתחי
 הקברפחוחת
פתילה

צריק
צרקה
צואה
צובע
 מרבנןצורבא
 ארםצורת
 הפתחצורת
ציבור
ציצית
צלי

צלעים
צמר

צניעות
צער
 חחם בעליצער

צפרנים
צרורות

קאנצערנרם
קבוע
קבורה
קבלה

 שבתקבלת
קבר
 החורשקרוש
 השםקרוש
 לבנהקרוש
קרושה
 א"יקרושת
קרושין
 הגוףקרושת
קרירה
קדיש
קדשים
 חרדיתקהילה
קול
קופה
קטורת
קטלמת
קטן

קטנים
קטפרס
קירוש
קינף
 וחומרקל

קלוטה
קללה
קלף
קנאי
 כו פוגעיםקנאים
קנין
קנס
קנקן
קערה
קפה
קרבן
 פסחקרבן
 תודהקרכן
קרוב
 המגילהקריאת
 התורהקריאת
 שמעקריאת
קריבה
קריעה
קרקע

קרקפתא
 לשכחהקשה
 תפילין שלקשר

ראף
ראש
 השנהראש
 חודשראש



רב
רביעית
רכית
רבנוח
רדיר
רדיו
 תשמיש מחמתרואה
רוב
רודף
 הקודשרוח
רופא
רוצח
רחוב
רחם
ריאה
ריחי'
ריפף
 )עלעוועיטר(רכבת
רכיבה
רעבתן
רפואה
רקודים
 היחירר,4ות
 הרכיםר,4ות
רז4"י
רז4ע

שאובין
שאלה
 גשמיםשאלת

שאקאלאדע
שביה
שבועה
שבועות
שבח

שביעה
שביעית
שבע
 ברכותשבע
 העיר טוכישבעה
 המיניםשבעת
שבת
שר

שרוכין
 מצוהשהף

שהחינו

שהכל
שואל
שוגג
 פרוטהשוה
שויה
שוחט
שוטה
 ןשולח
שומן
 כעונהשומע
שומר

 כלליממתח
 ציבורשליח
 קבלהשליח

שליחות
שליל
 מרות עשרהשלש
 אילנותשלשה
שם
 מאכלשם
 יעכירנושמא
 עשרהשמונה
 ארם בנישמות

 לבע"חתופס
תורה

 )בענרעיר(תחבושת
תחומין
 המתיםתחחת
 ברצון וסופו באונסתחילתו
תחנון
תיומת
תינוק
תליוהו
 תורהתלמור
תלמיר
 חכםתלמיר
 חכמיםתלמירי
תמורה
חנאי
 גזחנור
תנ"ך
תענית
 אסתרתענית

תערובת
 העשף מן ולאתעשה

 ארמהתפוחי
 התפיל
תפילין
 שמו"עתפלת
 ופיוטיםתפלות
 מנחהתפלת
 מעריבתפלת
 עירוכיןתקון

תקיעות
 שופרתקיעת
תקליט
תקנה
תקנות
תרומה
תרופות
 הודותרנגול
תשביתו
תשובה
תשלומין
תשמיש
 קרושהתשמיקף
 קביןתשעה

 הקרוארם שמות סיטער( )כהכי ירליםשומר
שומרים
שומרת
שופר

שוקולאר
 המזיקשור

שושכינין
שותף
שוחפין
 חוץשחוטי
שחוק
שחיטה
שחרית
שטר

שידוכין
קךיר
 מצוהקךורי
קךכור
 הקןקךלוח
קךנים
שיעור
קךעיייז
 הראששיער
 מבואותקךתופי
ש"ז

שכחה
שכינה
שכירות
שכר
 לימודשכר
 שבחשכר
 כר"אשלא
שלג
שלום
שליח

שמחה
 השואבה ביתשמחת
 תורהשמחת
שמיטה
שמן
 רחנוכהשמן
 שאולשמן
 שריפהשמן
 תרגום ואחר מקראשניך
 שעשאוהושנים
שעבוד
 רר"נשעבודא
שעון
שער

 הנודשפופרת
שפחה
 רמיםשפיכת
 ורמקךםשקצים
שקר

שרטוט
 קרקךםשריפת

 מבואותשתופי
שתוקי
שחיה

תאנים
תאריך
תבלין
תבנית
תדיר
תה
 דיבור כדיתוך

תולעים
תוספת



ח כללימפתח

 הלכות משנה שו"ת חלקי עשרהלארבע
 שו'ע חלקי ר' םדרלפי

 חייםאורח
 הבוקר השכמתהלכות

 אם"
 עכירה, ברבר מתעסק ברין נרבה. בא חטאת ישבאי

 בו יש או ומותר, פטור בשבת רמתעסק הפנ"יוברברי
 שוגג, בכלל הף רמתעסק הגרע"א ושיטת ראורהתא.איסור

 הראשונים חסידים ובגמ' נררים, בתוספתא גירסאותחילופי
 נרבה. באה חטאת אי א' סי' א"ח המג"א לקושיתתשוב

 א( סי' ר)חלק

 המקרש. מקום לן נודע ואי בזה"ז קרבן הקרבתבענין
 קעו( סי' ז)חלק

 השכינה וגלות כיהמ"ק חורבן על יום בכללהתפלל
 א( סי א חלק)מהר"ת

 בםי'
 או הוא רינא אי בש"ע המבואר המלבושים לבישתבסרר
 מילי לענין בזה"ז ת"ח רין יש אי מוסר. מררךרק

רצניעותא.
 ב( סי' ו)חלק

 נפלאים רברים הראש. בכיסף קטנים חהכיםמאימתי
 לת"ת. שמכניסו בשעה הקטן עם לנהוג כיצר תטריממחזור
 רר"נ. אימיה על מהרש"א לקתםיתישוב

 ב( סי' ז)חלק
 המכנסים ואח"כ קודם הכתונת ללבושהנוהגין

 ה( סי' א חלק)מהר"ת
 ינעול כיצר סרוך בלינעלהם

 ג( סי ג חלק)מהר"ת

 גם"
 הכסא בכית לספר מותרים איקטנים

 ו( סי א חלק)מהר"ת
 הכסא בכית צניעות צריכים איקטנים

 ז( סי א חלק)מהר"ת

 רם"
 ובדין חיובה זמן שהגיע קודם המצוה על לברך יכולאי

 יברך מחו השחר עמוד קודם לררך היוצא לעקךיתן.עובר
אטליתו.

 ג( סי' ו)חלק

 הקטנים להזהיר יש ירים. בנטרלת הקטנים חהכיםמאימתי
 יזים. נטילת בלי במאכלים יגעושלא

 א( סי ז)חלק
 מהו כסאות ובתי בלע"ז[ ]שאווער מקלחת בו קךשחרר
 לנט"י. לחוץ מים להוורא יכול ואי לתפלה. ידים שם*טול
 צרכיו עשה נט"י. בעי אי צרכיו עשה ולא לכיה"כהנכנס
 מרחץ. מקרי אי שימוש בכית אמבטרא בבשרו, נגעולא

 מכיה"כ שמווראים מים שבקרושה. לרבר שלנו כסאותבחו

 ב( סי' ה )חלק רעה. רוח עליהם שורהאי
 רעה רוח עליהם שורה אי המטה תחת רקיםכלים

 ח( סי' א חלק)מהר"ת

 נאסרה אי ידיו שנטל קודם שחרית במאכלהנוגע
 ט( סי' א חלק)מהר"ת

 באתרון הכסא תחת שהניחמאכל
 י( סי' א חלק)מהר"ת

 ר"ר שורה אי במאכל הנוגעקטן
 יא( סי' א חלק)מהר"ת

 נטילה בלי במאכל נגע אי קטן אונכרי
 יג( סי' א חלק)מהר"ת

 הם"
 מגור הארמו"ר בשו"א, או בחולם הקודש שםבקחאת
 שצריכה אחרונים נחלקו האלף בנקודת בשו"א, אמרזצ"ל
 בחטף.לנקוד

 יז( סי' י)חלק
 בהשם יכתן כוונהאיזה

 יר( סי' א חלק)מהר"ת

 ציציתהלכות
 חם"

 ברכות. לענין רובא בתר אזלינן לא לברורי ראפשרהינא
 ה-ו( סי' א)חלק

 עפ"י יוהרא, משום בו יש אי מבחוץ בציצית ההולךברין
 ספר כיאור הבגדים, תחת ציצית להיות צריךהאריז"ל
 מתחת ילבשנו ציצית מצות עיקר כי יונה לרכינוהיראה
 רברי הבגדים, תחת קטן טלית ללבוש הברכ"י רברילמדיו,
 חהקךנן בגדיהם על קטן טלית הלובקךם ברונאמהר"י
 ע"א מ"ב רף מנחות עפ"י יונה רכינו ברברי כיאורליוהרא,

 שלא יזהר ומה"ט חמורה, מעכירה הצילתו ציציתרמצות
 יבוא שלא מחטא קךצילהו הדווג בקועת הט"קלהוריר
 היה קרמונות מרורות שמנהג לרינא תבנא ח"ו ערודליזץ

 בגדיו. תחת ט"קללבוש
 א( סי' י)חלק

זי
 יום בכל הציצית להפרידמצוד

 טו( סי' א חלק)מהר"ת
 יקח איזו קטן טלית לו תש שלו שאינו בטליתהמתפלל
לק"ש

 כר( סי' א חלק)מהר"ת
 עיטוף צריך אי קטן טליתהלובש

 א( סי' ג חלק)מהר"ת

 ב( סי' ג חלק)מהר"ת שלובש סעם בכל ציציתלברוק



 כללימ*תח*
 ימ"

 ככיסה בשעת שנקשרוצטרת
 טז( סי' א חלק)מהד"ת

 המקנה מציצית לפטרו כנף לקשור ורוצה כנפות ד' שלכגד
 הציצית מן פטור בשאלה ולוקחו לאחרטליתו

 ר( ס" ג חלק)מהר"ת

 טפט"
 למצוה. וצלו טלית ליקח מותר אי מחבירו הנאההמודר
 במצות מצללה"נ אמרינן אי בזה. הפמ"ג סחררתישוב
 עליו. מברך אי ממגו נהנה שאין טלית עליו. חיוביותשאינן
 ב( סי' ח )חלק מוהר. אי מצוה בהדי הגוףהנאת
 יז( סי' א חלק ימהד"ת בתוך אחד נקב שנקרע קטןטלית
 חלקים וב' גדיל יה" הימרת ששליקךת להקפיד ישאם
ענף

 ה( סי' ג חלק)מהר"ת
 ציצית בו יכרל אי אורליי"ו שקוריןגדיל

 ו( סי' ג חלק)מהד"ת
 בטלית המשקמייםלנקות

 רל( סי' ר חלק)מהד"ת

 ינט"
 לשם שלו ותפיוין טלית נוטל אי מחכירו הנאההמודר
 בציצית. חיב אי בלבישה הנאה בו שאין טליתמצוה.
 הא בציצית כלאים להחיר קרא לן למה העולםבקושית
 גברא. חובת שאינן במצות מללה"נ אמרינן אימללה"נ.
 כלאים. הוה אי בציציתהקושר

 א( ס" ו)חלק

 בקהרת יעשה. כיצר בשבת ציציוחרו לו שנפסקומי
 במוש"ק. ךתירם בשבת ציצית יקשור לא למההאחרונים

 ר( סי' ו)חלק
 לו שאין קטן בטלית בש"ק סרוצאים אהני זכותלימוד
 הוה אי צטרת דאוהיתא. הזמן בזה ציצית חיוב איסרעור.
 בציצית, מעכבת אי עכרפה שבת. בליל ועכ"פ בשבת,משא
 חדש רבר בציצית. חייבות אי סרעור להן שאין כנפותר

 הזמן. במלבהר תלף ציציתדחיוב
 ד( ס" ו)חלק

 במקום לטלטלו מוהר אי בשבת ציציוחרו שנפסקוטלית
 אי הציצית. מן פטור הפקר ושל שאול טלית עירוב.סרש
 לשני. ולא לאחר מוקצהיש

 ר( ס" ז)חלק
 בשבת ציציתלקשור

 יח( ס" א חלק)מהר"ת

 ידמיי
 כותב ואי דרבנן. במצות מחךב אי לחינוך שהגיעקטן

 במצות, אחר קטן מחרא ואי לעצמו. ציצית ומכילתפילין
 כינתחם. הגדילואם

 רכט( ס" ג)חלק
 בממוניה מצוה דליעבד לאינש ליהניחא

 יט( ס" א חלק)מהד"ת
 הציצית לתקן לאשה יתן לאלכתחילה

 כב( ס" א חלק)מהד"ת

 מזטיי
 בו יוצאין אי מהברכים למטה עד מגיע שאינו קטןטלית
 שהקטן טלית רתניא הא בשבת. בו יוצאין ואי חובתו.ידי

 ומחלוקת שנים. כמה בן זה קטן ורובו, ראשו בומתכסה
 בציצית. להתחחב לטלית עיקר תנאי איזה בזה.הראשונים

 בו יוצא וגרול קטן של ורובו ראשו לכסות בו שאיןכסות

 בציצית. חחבאי
 ג( סי' ח)חלק

 יזם"
 ור"ת רש"י מחלוקת שהז"ג. מ"ע על לברך מותרת איאשה

 במחלוקת תלה שהז"ג, מ"ע על לברך רשאית אשהאי
 בפ"ג הרמב-ם סרטת מבאר רשות, סומכות נסרם איתנאים
 אין ברכה בלא אותן לעשות רצו אם שכתב ציציתסהל'
 אין ג"כ מצוה אבל ממחין אין דרוקא משמע כירןממחין
 שרצה נח רבן הץ מלכים מהל' כי מרמב"ם ראיהכאן,

 וכ"ש ועושה, מצווה שאינו כמי שכר מקבל מצוהלעשות
נסרם.

 ג( סי' י)חלק
 חיוב לשם שלא ציצית מצות בקיוםנסרם

 כא( סי' א חלק)מהר"ת

 כמשט"
 לעשות נכון אי קטן. בטלית לישן שצריך ז"ל האר"יבססק
 שלבשו קודם ט"ק מילתא. הזמנה בדין לסרנה. מיוחדט"ק
 בגוף בהזמנה ומלחמות בעה"מ במחלוקת קדושה. בואין

 רוקא בעי הזמנה הקרושה. גוף נקרא ומהוהקרושה
 ברבור. סגי ולאבמעשה

 ר( סי' ה)חלק
 בו שלבש ט"ק לסרנה ט"ק לעשות נכון אי בהנ"לעוד
 תמיה המלך. מדוד להאדיז"ל רא" בלילה יסירנו לאכיום

 המצות. מכל שפטור כוסכור דינו דישן רהלל"שלהגאון
 הוא. כמה נשמיןשחרן

 ו( סי' ו)חלק
 בספר הויחם יזרוק לא שנפסקוציזץת

 כ( סי' א חלק)מהר"ת
 בו ליכנס מהו בלבר לתפלה המיוחד כגר שאר אוסלית
 הכסאלבית

 כג( סי' א חלק)מהר"ת

 ככט4'
 ברכת בדין שהחחנו מברך אי מצוה בר שנעשהמי

 חדשה. מצוה עלשהחיינו
 ו( סי' ו)חלק

 מחלוקת פרי, או טלית על שהחיינו מברכיןאימתי
 רעביר בזה הלכה אח"כ, או הברכה קודם אי בזההפוסקים

 שמברך המילה מברכת רארה עביד, כמר ודעביד עבידכמר
 פרי שלוקחים ר"ה מליל ודאיה הפרלה, אחרלהכניסו
 הקידוש. אחר חרש מלבוש אוחדשה

 ה( ס" י)חלק



 כללימפתח
 תפיליןהלכות

 כהםי'
 להירושלמי ישוב חובתו, יף יצא אם ומניחם תפיליןהגוזל
 הגדע"א. מקושית מצה להוציא בשבת הקורערמרמה
 מהב"ע. הוה אי יאוש לאחרהלוקח

 ב( סי' ר)חלק
 פסולים ונמצאו וברקם בכשרות מוחזקים תפילין שהניחמי
 עובר אינו העשה רעל פמ"א בתשר מ"ש תשובה. צויךאי

 לומר יכול אי חקירה לעחן. יש לבטלה ברכה משוםאלא
 מחרש מכבר. שבירך ברכות על מל"ו כבוד שםברוך
 12עשה ביחיר נוב"י בקהרת שוגג. ולא אונס מקוירהכא
 ב"ר. הוראתע"פ

 א( ס" ה)חלק
 רם. בקול יברך אי הרמ"א כפסק תפילין מצות עלהמברבין
 לאמירת טעם המקום. את גוזל בלחש ברכההאומר

 לא משום בלחש למברכין טעם תפילין. אמצותבשכמל"ו
 תמיה רם. בקול יברך לא בחוה"מ תפילין המניחתחגוררו.
 בשכמל"ו. אחר אמן דעונהלהגרש"ק

 הש"צ חזרת התחיל וש"צ בר"ח חרשה לשירה שהגיעמי
 מותר אי כתר. קרושת יאמר הש"ץ עם יתפלל אירמוסף
 אחת שחוית וקרושת מוסף קרועת בתפילין. כתרלומר
 לו ונזרמן בתפילין מלובש לחוה"מ. ר"ח בין חילוקהיא.

 יעשה. כיצר כתרקרושת
 ח( ס" ז)חלק

 ביותר לקחמה ע"מ מצוה משהינן אי הפוסקיםבמחלוקת
 רץמב"ג מחלוקת ביאורהירור.

 ור-
 קווים העיבור בשנת

 על מעביףן שאין על חחשינן ולא שני באררהמגילה
 ביון שנה רכל קרא לי למה הט"א לקוו~ית ישובהמצות.
 המצות. על מעביויןראין

 ו( ס" ח)חלק
 הרצועה נפסקה ראש השל וכשלקח יר של תפילין עלבירך
 להניח ראש של על ומברך חוזר אי אחוים תפיליןולוה
 ר' כמה הלובש מירו. ונפל פרי על בירך תפלין. מצותועל

 לא. או בכך ררכו בין לחלק יש אי הפסק, בליכנפות
 יוצא אינו לכ"ע אחר טלית שואל ואח"כ הטלית עלהמברך
 אי ובירך אחרת בפרשה בס"ת לו הראו ראשונה.בברכה
 הקשר. נפסק ההירוק ובשעת יר של על בירך ומברך.חוזר

 ח( סי' ח)חלק
 רשאי אי לבטלה, ברכה משום בו יש ברכה ספק עלאי

 מ"ע על יברכו שלא בנשים מוחה הח"צ ס"ס, עללברך
 רברי להקל, ברכות ספק אמוינן לא מנהג במקוםשהז"ג,
 לעשות צויך ישראל ברכת כל רעל ועוד והמאיףהמכתם
 נשים. וה"ה בה, נתחחב שלא ברכה אפי'אמן

 ר( ס" י)חלק
 מרניאל רן או משמעון שם כגון תיבה בחציהמפסיק
 מחלוקת לשבת מרמה הפסק, הף אי הפסק רהףבמקום
 בשיעור אחרונים מחלוקת משמעון,' שם גבי וחכמיםר"י

 בית שו"ת דבוי הפסק, הף לא חץבות תלתא דעדהפסק
 ראיה הפסק, הף חץבות שחץ רק אפ" י"ט ס" או"ח12עוים

 תיבה אלא הף דלא אף הפסק הף אמן רענתתמתוספתא
 אמן דענחת חרש יסוד ע"פ הרמב"ם רברי מבאראחת,
 סרחה ראיסור כ"ה ס" שו"ע רבוי היא, הברכה מןחלק
 ורין רתוכ"ר, בטעם הראשונים מחלוקת ביאור עבירה,היא
 כמה שמנגנים ישראל מנהג תוכ"ר, בוין תולההפסק
 הפסק. הף ולא תגועות התפילות ובתוךתפילות

 ו( ס" י)חלק

 כזם"
 השמאלית ירו שכד על בלע"ז[ ]קעסט גבס לו שישמי

 מותר אי הראשונים במחלוקת מסלפל בתפילין. יעשהביצר
 הנחת חוצץ, רבר על ראש של או יר של תפיליןלהניח
 להמג"א. וצ"ע אחר, בענין רא"א היכא הכובע עלתפילין
 רמיה. שהונחה כמי קלוטה בתפילין אמוינןאי

 ג( סי' ר)חלק
 השמאלית ירו על מסה לו שיש רמי שכתב לפמ"גתמיה
 ימינו. על תפיליןיניח

 ה-ו( סי' ר)חלק
 כוי בביהמ"ר בלע"ז[ ]שפיגעל מראה להניח מותראם
 מראה. נגר להתפלל אסור במקומן. ראש של תפיליןלכין
 שכתב זצלה"ה מצאנז מרן ארמו"ר הגה"ק ברבריצ"ע

 ברוחב. בין באורך בין תפילין שני להניח בראש ישרמקום
 בראש יש אצבעות כמה ברוחב. תפילין גודל שיעורכמה
 ב' על אצבעות מב' יותר גרחים תפילין להניחם.מקום

 מותר התפילין לכין יכול שאינו מי פסחים. ממ"נאצבעות
 למנהג ישוב לש"ש, שכוונתו ובלבר במראהלהסתכל
 גרולים. יותר תפילין שעהרםהעולם

 ח( סי' ה)חלק
 קודם המקום לנגב צויך אי תפילין הנחת מקוםהרוחץ
 פ"י הרמב"ם ברבוי חדש פי' חציצה. משוםהנחתם
 חציצה. לענין לתפילין כהונה כגוי בין לחלק ואיןמכה"מ

 ישוב בתפילין רמיא שהונחה כמי קלוטה אמוינןאי
להמל"מ.

 ט( סי' ה)חלק
 כרי הברכה לאחר יר של תפילין על הבית להניח מותראי

 לאחוים ולא לאות לך מנחות מגמ' מביא יתקלקלו.שלא
 לכסות. דצויך בבגרו ממכסה בבית מכסה מ"שלאות.

 יא( סי' ה)חלק
 הג' יכרוך אצבע איזה על לו כואב האמה שאצבעמי

כריכות.
 ל( סי' ה)חלק

 למנין מצטרפות אי תפילין של (נרצועות כויכות חצאיב'
שבעה.

 ז( ס" ו)חלק
 בלע"ז[ ]ששטל נכוית אפאה תפילין להניח מותראי

 ח( סי' ו)חלק
 ואח"כ ארם כל של ימין יד על תפילין שהניח יראיטר
 ידיו, בשחץ שולט הנקרא מיהו הימנית. בירו ל4חובלמר
 אי שו"מ. לבעל ותמיה בשמלא, אתחלתא בויותא כגמ'פ"
 מספק. ידיו בשחץ תפילין להניחיש

 ט( סי' ו)חלק
 ידיו. בשחץ שולט הנקרא מיהו בהנ"לעוד

ן
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 י( סי' 1)חלק

 יכולין אי תפילין לולב. ונטילת תפילין לגכי חוצצין אימים
 רק. כובע עללהניח

 י, סף ח)חלק
 משנ"ו, שו-ת של העיו האחן, תחו! הפיאות להשיםכענין

 כזיון נחשב שזה האוזן תחת הפיאות כויכת עלחלק
למצוה.

 ב( סי' י)חלק
 על הרצועה תתקמט וולא תפילין של ביו"ר ליזהר ישאי

 שהורה השלחן קצווז דברי על הערה מכשעורה,פחות
 סוף ששם מפני מאוד רקה הרצועה תש"י שלקוהיו"ר
 שלא בקשו ליזהר שצהך מוכיח הוין, נגר שהואהרצועה
 מסיק מערעורי, רתקמט יתקפל שלא מראי יותרלהרקו

 להיו"ר גם כשעירה רוחב רצועה ליקח ישרכתחילה
 ו( סי' י)חיק

 ידי בהס יוצא אי רזצות כלי ו;כירו של תפילין קשרהמשנה
 א"כ יום ככל לקשור צויך רתפילין אבנ"ז רבתחוכתו,
 ימישב הקש-. ישנוה רזצאי אינו מתכירו תפיליבשואל
 דליכא גדיל או קצי ירשרן -ק הקשר משנין שאינןהמנהג
 ע-ש.קפירא

 יא( ס" י)חלק
 יאי! תכילין הנחה בלקיט קצח שגרולים הטכעיהשער
 בדין השלהן הערון הכרעת הצידים, מן קוערות שםמסבכ
 הציצה, הר אי בלוריות כוין חציצה, הף אי גרולותקוערות
 הירא ולכן הראש, שער מגולחי היו דישראל איכהמררש
 לעצמו. יחוש ה' רכראת

 יט( סי' י)חלק
 תפילה בקועת יר של תפילין על הכיתלהניח

 כה( סי' א חלק)מהר"ת
 אצכעו על רצועה של הכויכותלשנות

 כו( סי' א חלק)מהר"ת

 כני של בחכו'ה לקכלו יש אי הראש שערות שמגוילמי
תורה

 כז( מי' א הלק)מהר"ת
 מרוכים שערות על תפיליןלהניח

 כח( סף א הלק)מהד"ה
 היום תפילין הנחחןלא

 לא( סי' א חלק)מהר"ת
 תשמישו ועכשיו השמאלית מירו חלק שנקטע יראיטר
 תפילין מהו.להנחתכימין,

 ז( סי' ג חלק)מהר"ת

 כםם"
 ליתוס תפילין הנחת התחלתזמן

 קעא( סף ג חלק)מהר"ת

 לסי'
 אם ערכית, לאחר ער ותפילין טלית על כירך ולאהדר
 מרן לכק"ו ישוכ יום. הוא עדהן אם ברבה בלאיניחם
 ולקושית הא"ר לקרשרת ישוכ ת"ר. ס" א"ח והט"זהכי"ש
 רכנן. פטרוהו ערכית רכקוהתפלל חר"שאות

 יג( סי ח)חלק

 תורה רבוי עליו שנכתב נחר לורוקאסור
 לכ( סי' א חלק)מהר"ת

 לאט4'
 תפילין יניח י- באיזה ימין צי על הלב לו שיש מיברבר

 לג( סי' א חלק)מהר"ת

 לנם"
 מבחרן הכית על ולרכקה תפילין של שי"ן לעשות מותראי

 לדוד. קרן שו"תוע-ן
 יח( סי' כ)חלק

 תפילין. של כחים כו לתקן שת אי טמאה מכהמהרבק
 כל יכן כפיל המותר מן רבע- מסיני למשה הלכהכיאור
 בעי הפרשיות על הנכרך קלף התפילין. מעצם שהוארכר
 המותר. מן כעי אי תפילין של צבע כפיך. הפותרמו

 בתמי' פיל. עצם הטיף כתוך בנוחגין הנוכ"י ברבויפלפול

 מסרחת בחלזון שצכעו כהא הח"ס קושית אכ"י.הנוכ-י
 כעי ואי כלכים, כצואה עורות עיבור טמא. כשמןיצועות

 איסיר טהורה. או טמאה מחיה בא אי מור כפיך. המותרמן
 שנתהפך איסור היתר. להיות חוור אי מבייתושנשתנה
 כלכ, מאכילתונפל

 ו( סי' ו)חלק
 מן ראיה כפיך. המותר מן מקוי אי מביץ-חי ש)שתנהרכר
 הנוב-. מקרסית הכ"מ סברת כיאור וכ"מ. להרמב"םהמור
 או"ז על תמיה ושערות. לעור פרש שנעשה רכר ביןחילוק

 ותקנו. וחזר כלכ מאכילת שנפסל מאכל אחשכיה.כוין
 מה במחלוקת כעלמא. פרשא הוה אי כקיבה המכונסחלכ

 מכלל יצא פרש שהוא כל לכ"ע כעלמא. פרשאהפירוש
 עור לפרש. רומה אינו לשתות חמור רגלי רמי היתרמאכל.
 כש"ע הזכיר לא למה מותר. חמור של בפניו הכאהשליא

 כחווכה. אחר נר רהרלקתדין
 ח'( סי' ז)חלק

 וכתכ והכ"י הקרוש והאר"י אשרנז כין סת"ם כתבכשינר
 ותמיה ומזוזות לתפילין ס"ת כין לחלק בחירושוועלש.

 שינו האיך תמיה לחול. קודש כלשון להשתמשלזה.שאין
 והתורה. הלוחות נתנו כתב וכאיזה לאשווית עבויתכתכ

 ממדינה משונות האוהיות רצורת הרא"ש כתשובהוהעיקר
 זה. בשינף פסול ואיןלמדינה

 ט( סי' ז)חלק
 זכוכית עץ הפירוד וניכר הקודש בשם נגיעה שישסת"ם
 גףל מוקף נקרא ואי לעינים. ניכר בעי או כשי אימגדלת
 השערה. כחודבפרוד

 ט( סי' ז)חלק
 תשובה. צויך אי פסולים שהיו לו נודע ואח"כ תפיליןהניח
 ר"ת. של והניח לר"ת ררש-י תפילין בין לו;כחין ירעלא

 ישראל פהצע וכו,. עשאה ולא ונאנס מצוה לעשותחישכ
 תפילין. מנח רלא קרקפתאבגופו

 קצר( סי' י)חלק

 תכנים מרעים עם תפילין של ויכוע למרוד צויךאי
 לר( סי' א חלק)מהר"ת

 חיכור מקוי אי רכק או מסמוים ע"יחיכור
 לה( סי' א חלק)מהד"ת
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 מילימעטער קול מודר ע-י בתפילין הויבועלמדוד
 לז( סי' א חלק)מהד"ת

 לחשוב חול לימודי ללמוד לו מותר אי סת"םסופר
מחשבות

 רכא( סי' ב חלק)מהד"ת
 והודאה מצוה כוללת התורהברכת

 שכח( ס" ב חלק)מהד"ת

 לדמי'
 דר"ת. תפילין שיניח נכון איבחור

 יב( סי' 1)חלק

 מצות בהם יצא אי לעצמו ציצית ועושה תפילין הכותבקטן לים"
 שכתב ייג כין רכ"ט. סי' ח"ג הלכות משנה ועיןחינוך.
 חינוך מצות אי שערות. ב' הביא אי אותו בדקו ולאתפלין
 ולא שני לי"ג שהמע קטן הקטן. על או האב עלהחיוב
 לסויס. קטן בין חילוק חיובים. לו יש אי שערות שתיהביא

 יב( סי' ה)חלק

 לחמי'
 הקבורה. לאחר אפילו בתפילין אסור ראשון ביוםאבל

 קמד( סי' ד)חלק
 מברך לברך רצה שאם מברכה הפטור ברכות לרש"יישוב
 הירושלמי. נגדשהוא

 ק( ס" ג)חלק
 קורא מתי גופיה כהן ברכות מס' ריש מהרש"אבקהרת
 הצל"ת בדבוץ וסהירה לאכלם מ"ע הוה אי קק"לק"ש.

 מצוה. שכר לו יש אי בשכר מצוה העושהבזה.
 ויח( סי')ת"ד

 לו( סי א חלק )מהד"ת תפילין להניח אסורמצורע

 לםמי'
 מבאר לבדקם. צויך אי גדול אדם של תפיליןהקונה

 המיטת כרות בחזקת אדם כל מחזקינן אי בדיןבאויכות
 לבעל צ"ע כשרות. בחזקת אדם כל לאו דבזה"זהרמב"ם
 הטור ודבוץ הד"מ סתירת ףשוב קי"ט. סי' יו"דהלבהרם
 לכשרות. מוחזק בעינן היכא הש"ךמקהרת

 ר( סי' ד)חלק

 הנחתן. קודם לבדקן חחב אי גדול מאדם תפליןהלוקח
 פרושיות. בלי תפילין לו שמצאו יונתן דרביבמעשה

 ו( סי' ה)חלק

 מותר אי כשוים ונמצאו ובדקם שמות בגנזי תפיליןהמוצא
להניחם.

 יא( סי' 1)חלק

 םמ"
 מסואבות בידים קודש בספוץהנוגע

 יב( סי' א חלק)מהד"ת

 מדםי'
 רוקא. ביום בו להתענות ה~ב אי ח"ו תפליו לו שנפלומי

 ילמד להתענות יכול שאינו דמי חרדוש זה. לתעניתטעם
 מצוה לקחם שינול מי התענית. במקום גפ"ת דפיםאיזה

 מהן איזה מיד הטובחר מן שאינו זמן באיחור הטובחרמן

 בה פוסל בה טחרב שאין מצוה הכת"ס. על ותיהעויף
 שנפתחו קודם בחוץ דשוחטין בהא בה. ממחףב פסוליותר

 ההיכל.דלתות
 טו( סי' ה)חלק

 כרכות ושאר השחר כרכתהלכות
 מומי'

 לח( ס" א חלק )מהד"ת אשה עשני שלא ברכתבנוסחת

 כאסי'
 מהני. אי מוגבל לזמן לפטור התורה בברכתהמתנה

 שלא שהתנה בשוחט והתב"ש ופר"ח המג"אבמחלוקת
 יכולין אי לפניו. המונחים העופות כל על בברכתולצאת
 התורה. קויאת של ברכה לפטור בברכה"תלכףן

 ג( סי' ז)חלק
 מברך שלפניו ביום ףשן בלילה הניעור הגרע"אברבוץ
 עד רק יועיל שלא ברה"ת על תנאי מועיל אי לכ"ע.ברה"ת
עמה"ש.

 יד( סי' 1)חלק
 בנו ובהערת ברה"ת, מברכות נסר איך ז"ל הגר"חכקהרת
 ויומא. ספיקא משום לברך חז"ל תקנו היכן זצ"להגוץ"ז
 ברה"ת מברכין למה מרסאות. וחלופי ברה"ת לשוןביאור

 חיו. לכל אחת בפעם תסגי יוםבכל
 יג( סי, 1)חלק

 דעת דרבנן, או דאורהתא מצוה הף אי התורהברכת

 והשאג"א מה"ת היא דבכה"ת ס"ל המצוות בספרהרמב"ן

 לשיטתו ראיות כמה הרמב"ן דבוץ ומיישב עליותולק
 מא( סי' י)תלק

 ס"ל הרמב"ן מה"ת, תיוב הף אי בציבור התורהברכת

 ומבאר דאורהתא, היא בציבור בקויאה בציבורדברכה"ת
קדטתו.

 מב( סי' י)תלק

 מנשים ראיה ברכה"ת, בעי שבח לשם פסוקים אמירתאי
 ראיות. ועור ברכה"תשמברכות

 מג( סי' י)תלק

 תפילה בזמן תחבות אינשים
 עה( סי' א חלק)מהד"ת

 מיצה"ר ניצל אי בד"תמהרהר
 קכה( סי' ב חלק)מהד"ת

 מחמי'
 התפילה בשעת להתנועע ישאי

 לט( סי' א תלק)מהד"ת

 ושמאל ימין התפילה בשעתלהתנועע
 מ( סי' א חלק)מהד"ת

 נאט"
 אי יודעים שאינם בשביל בתפלה הדפין להכויז מותראי

 חטא אומוים מקום באיזה וכר לחכם לי ניחאנימא

 חטא. לאדם לו אומוים וכי קידושין גמ' פי' שיזכה.בשביל

 הדסין להכויז ואח"כ בביתו להתפלל להרב מותראי
בבהכ"נ.
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 ע( סי' ב)חלק

 בקיאין. לאינן התפלה דסי הכרזותבענין
 פא( סי' ג)חלק

 דזמרה בפסוקי המזמוריםסידור
 מר( סי' א חלק)מהד"ת

 בראשונים ליתא חנוכת קרר מזמוראמירת
 מה( סי' א חלק)מהר"ת

 היכלות מספר תקנו אנשכה"ג שאמר ברוךברכת
 מו( סי' א חלק)מהד"ת

 כבוד יהיתפלת
 מז( סי' א חלק)מהד"ת

 ואמן אמן לעולם ה' ברוךברכת
 מח( סי' א חלק)מהד"ת

 נבמי'
 יאמר לא אור יוצר ברכת לאחר ונזכר ישתבח לומרשנח

 הפסק. דהףישוובח
 ט( סי' י)חלק

 עמי'
 ובע-ק. ש"ץ להיות מותר אי מצוה, בר שנעשה בשבתקטן

 יד( סי' ז)חלק
 לדברי דאי' צדיק, בן שאינו לש"ץ קודם אי צדיק בןש"ץ
 ופגם ביחוס תולה אינו דש"ץ הרא"ש מתשר אב"נתשר

 וראי' הנ"ל הרא"ש בתשר הב"ח דבוי כיאודמשפחה.

 ביאור ונענה. ר"ע נענה ולא ר"א דירד בהא שבו"טלדברי
 עבירה. בעל בקרוביו יהי' שלא ש"ץ לגכי הרמב"םבדבוי
 אירע ואח"כ בתו ששירך במי הרא"ש פסק בטעםמו"מ

 בו. לחזור המשודך שיכול המשודכת אחותשהמירה
 יב( סי' י)חלק

 במס' הסוגיא כיאור לעשרה, מצטרפין וארון דתשעהבהא
 הקב"ה למה ע"ב ר ברכות גמ' כיאור ע"ב. מ"זברכות
 הטעם. חדשות פנים נקרא שבתכועס.

 כ( סי' י)חלק
 ובקי בתורה גרול רב לקבל חרדית קהילה לכלחיוב

 תשובה בהל' הרמב"ם פסק לש"ץ, קודם והיאבהוראה
 תרא וזקן גדול חכם מישראל קהל בכל להעמידצויך
 חכם עליהם ממנים שאין מישראל וקהל עדה וכו,שמים

 ה'. עדת תהי' לא בלאוכעוברים
 קסג( ס" י)חלק

 קורם מי לתפילה חיובים שניכערש
 מא( סי' א חלק)מהד"ת

 ה' יראי בחברתלהתחבר

 מב( סי' א חלק)מהד"ת
 כהונה מתנות לקבל מצוה ישאי

 מג( סי' א חלק)מהד"ת
 לגדול מסרכין דאיןבדין

 קמג( סי' א חלק)מהד"ת

 נדם*'
 ערצא ממנגן דבקות ניגוני מתקליטום לשמועאיסור
 שיצא קודם התקליט עשה כין לחלק יש אם רעה,לתרבות
 אח"כ. לנעשהלת"ר

 קח( סי' ו)חלק
 צדקה ליתן נכון ותפלה. ק"ש באמצע צדקה ליתן מותראי

 מושל ואתה שאומרים בשעה האריז"ל וע"פ התפלהקורם
 בדיבור דאפי' התפלה באמצע ליתן איסור אין מ"מבכל.
 ושאר בטור כמובא להתפרנס שבא למי להפסיקמותר

הפוסקים.
 יד( סי' י)חלק

 נשמעת תפלתו אי שמתפללעכו"ם
 ח( סי' ג חלק)מהד"ת

 נהסי'
 הס"ת הוציאו וכבר השמ"ע אחר ח"ק לומר ששנחש"ץ
 יעשה.כיצד

 עח( ס-' ה)חלק
 לדברי שם להאזין ומרחץ לביהכ"נ ראדיא להכניסאיסור
 אלפ"ע. עובר המרצה איתורה.

 ח( סי' ג)חלק
 שלש לומר מותרים אי ברבים תהלים אמרו יעקבבנוח
 עשרה. שצריך דבר וכל מדותעשרה

 עח( סי' ד)חלק
 מהר"ם פסק הדחק, בהסעת למנין חומש עם קטן לצרףבדין
 הדחק. שעת נקדא ומהו בזה,ב"ב

 ח( סי' ד)חלק
 חזרת להתחיל יכול אי מצומצם מנין להם קרשביהכ"נ
 מצטרף אי ישן בשמ"ע. עומדים עדיין כשקצתםהש"ץ
 אי המקרחין אנשים בזה. המחבר סתירת תשובלמנין

 באמצע שעומד מי לצרף טוב יותד אם למנין.מצטרפין
 בשמ"ע. שמשיח ממיהתפלה

 ט( סי' ד)חלק
 להתפלל שיודע עליו מוכיחים שמעשיו מלומדחרש

 אי חרשים בלשון מרבר חרש למנין. לצדפו מהוולקרות
 במצות.מחתב

 טו( סי' 1)חלק
 כיצר שמו"ע אחר שלם קדיש ואמר במוצש"ק שטעהש"צ
 קדוש. ואתה אחריעשה

 טז( סי' 1)חלק
 מנין בלא שהתפללו שמ"ע אחר שלם קדיש לומר יכולאי
 ק"ש. קדוש ואתה אחר לומר רשאי אי השמ"ע. לאחרעד

 יז( סי' ו)חלק
 מצוה בר שהוא לקטן להאמין העולם סומכים מהעל

 סומכין אי לברר, ראפשר היכא דשב"ק. ולכל למניןולצרפו
 דרבהא.אחזקה

 יח( סי' ו)חלק
 מחלל בציבור, תפלה מיקרי ח"ו שבת מחללי שלמנין
 שבת מחלל כלל, לצדפו אין מומר שהוא בפרהסיאשבת
 ציון הבנין דבוי באחרונים, צדדו שנשבה כתינוקשהוא

 דבוי שנשבו, כתינוקות נחשכים בזמנינו שבתשמחללי
 אבל וברכו קדיש ידי לצאת בשה"ד כן לעשות ישהאג"מ
 יחשב. לא בציבור תפלהמעלת

 טו( סי' י)חלק
 ובא אשרי אחוי ש"ץ עם יתום קדיש לומר והתחילטעה
 מכוון בתפלה קדישים חז"ל חרקנו האויז"ל כתבלציון,



מפתח

 אצילות בויאה יומרה עש" עולם כנגר שהם התפלהבפרקי
 שע"י תרגום כלשק נתקן ולכן העולטות ע"י להעלותכדי

 נתקן רהקדיש טכיון למעלה, עחים ואינם הקליפותנכנעים
 הציבור כל להוציא לכךן צריך קדיש האומר הציבורלצורך
 קטן, של קדיש אמירת חיוב על סומכין אין ולכןיד"ח
 שהוא אחר ואס לכו"ע אוטרו הש"ץ תתקבל עםקדיש
 אם תתקבל קדיש הש"ץ עם ואמר טעה ש"ץ ואינוחיוב
 ואם בעלמא ראמירן ער לומר לו יש איהש"ר אמרכבר
 באמצע טעה כדין להפסיק לו יש איהש"ר לפנינוכר

 בתפלה. שאומוים הקדיקרם על הראב"ר טעםשמו"ע,
 טו( ס" י)חלק

 לעשרה טצטרף אי נקרם בעורתהטתפלל
 סר( סה א חלק)מהד"ת

 נוס"
 מברך רש"ר באמן לכךןצרך

 נ( סי' א חלק)מהר"ת

 בכח אנא אחר בשכמל"ואמירת
 ט( סי' ג חלק)מהד"ת

 כטרבר לשוטע כעונה שומע ביןהרלוק
 י( סה ג חלק)מהר"ת

 נחס"
 ברכות רש"י לשוןמאור

 נא( סה א חלק)טהר"ת

 ק"שהלכות
 - נמס"

 אי שחוית של ק"ש קורא וחכירו ערבית ק"ש קרא שלאמי
 ערבית. של ק"ש חובת ידי השוטע להחמאיכול

 ט( סה 1)חלק

 םס"
 חיבת הוסיף רם בקול וכשחור אלקיכם ה' שמיםשק
 הפרקים. ככין דינו איאטת,

 י( סי' י)חלק
 בשחוית רבה אהבהאטירת

 סא( ס" א חלק)טהר"ת

 סאס"
 אי אטת אלקיכם ה' שסהם ש"ץ ושטע ק"ש באטצעהעומד
 הוה ואי כעתה שומע בדין הגאתים ובטחלוקת בו,יצא

 בוה. הב"י וסחורת בתפלה,הפסק
 יא( סי' ד)חלק

 איוה חיבות רמ"ח להשליס וצויך ביחידות ק"שהקורא
 תמיה אטת. אלקיכס ה' חחר או נאמן טלך א-ל לוטרעדיף
 באמירת הראשתים במחלוקת מנח"א. ושו"ת עה"שעל

 אט"נ לוטר יש דיהיד התפלה באטצע דבק"ש טהדשאט"נ
 אסיה אלקיכם ה' יחוור ק"שובשאר

 יז( סה ה)חלק

 מהמ"
 בדין נקי. שארנו בטקום מעשרות טצות לק~ס טותראי

 בכיאור ט"ש ?"ע טרהץ. דין לו יש או וטקוה נערםטכילת

ינללי
 נקי. שאיננו במקום מצוה לקיים איסור מצינו דלאהלכה

 יח( סה ה)חלק
 חייב אי עלינו אומוים ציבור ושומע ספרד נוסחהמתפלל
 לרור תהלה הציבור עם אוטר דיחיד טעם עטהם,לומר
 לך. אנחנו בטודים עטהם וכורע ועלינו ישראלושטע

 כב( סה י)חלק

 סםס"
 לקרות. ס"ת מוצאין אנסךם כמהבשכיל

 יו( סי' ג)חלק
 בלחש, שמ"ע תפלה בשעת עשרה שם היה שלאכיהכ"נ
 הש"ץ. חורת יתפללו אי השוק מן ארם קראו השט"עואחר
 לקבץ יכולין אי כיחידות אחר כל שהתפללועשרה

 הש"ץ. חורתולהתפלל
 ו( ס" ר)חלק

 בני עם לטנין טצטרף אי גליות של שני ביו"ט א"יבן
 רומה ואינו חו"ל בני למנין להצטרף יכול א"י בןחו"ל,
 עוטר והוא כתר שאוטוים ציבור המחבר רפסקלהא

 שאני דהפסק קדושה עמהם אומר שאינו שחויתבתפלת
 ובאו מנחה שמתפללין בעשרה הברכ"י רבוץ מהני,חמרוף
 הללו ולהצטרף להתפלל ורוצים מוסף התפללו שלאקצת

 מי כלל, מתפללים שאינם טהיכא גרע רלארמצטרפין
 מצטרף המנחה מפלג ע"ש והתפלל שבת עליושקיבל
 מנחה. עדהן התפללו שלא לאנסךםלמנין

 כג( סי' י)חלק
 לעצטו ינהוג כיצר הילדים עם שטתפלל תורהמלמר

 תטו( ס" ב חלק)מהר"ת

 עסי'
 עוסק בכלל הוה לא צדקה רגבאי הנחיבות ברבוץתמיה
בטצוה.

 רער( סי' ה)חלק

 מצוה. הוה ההליכה אי מצוה לרברההולך
 ערה( סי' ה)חלק

 עדס"
 למ"ד ערוה. הוה אי השם לפני עוטדת באשה מגולהטפח

 לדין ערוה כין חילוק ערוה. גופה כל הא תפלין טנחתאשה
 פויצות. בטלבוור לביהכ"נ ליכנס לנסךם איסורערוה.

 כ( סי' 1)חלק

 עהס"
 אי ערוה איסור בנסךם. בעלמא לראיה הסו~לות ביןילוק
 בוה. אפמ"ג תטיה קרוש. מחמך ח,יה מוין נטי בהיש

 עיניו. עוצם או לסומא או בלילה הערוה נגר ק"שלקרות
 יא( סי' י)חלק

 משום אסור ערוה באשה רקול שעוים בבית למרןישוב
 חילוק רואות. שעיניו בטה אלא שולט יצה"ר איןהרהור.
 הרהור. טטעם שהוא לקול איסור עצם שהוא ערוהכין

 טת"י. ורארה לראיה הסתכלות כיןהרלוק
 יג( סה י)חלק

 ביאור לנסךם. אנסךם כין בביהכ"נ הטחיצה גובהבוין
 למעלה נסךם למה ישוב השואבה. בית בשטחת סוכהגטרא

 איסור וה. את וה יראו שלא טחיצה טעס לטטה.ואנקרם
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 כית כימי למה טעם כאיש. כמו כאשה קךיךהסתכלות
 כמקרש. מחיצה עשו לאראשון

 יכ( סי' ז)חלק
 כספר. שם לעחן מותר אי רככת או ככאסהנוסע

 כא( סי' 1)חלק
 רכרי והסתכלות, צניעות משום נשים כעזרת למחיצהטעם

 רכרי כיאור יסתכלו, שלא המחיצה של הטעםהרמכ"ם
 טפחים י"א של מחיצה סגי אי ע"כ, נ"א רף סוכההגמ'
 כיחירות שיתפלל ומוטכ כזה ככיהכ"נ יתפלל שלאומסיק
ככיתו.

 יח( סי' י)חלק
 אף ערוה כאשה קול לכנות, ספר ככוד ניגוניםלזמר

 עם לזמר למורות נכון לא חינוך, לכלל הגיעו שלאכקטנות
 ילרים. בגןהילרים

 כר( סי' י)חלק
 פורטת שאשה זמירות מכלילשמוע

 נכ( סי' א חלק)מהר"ת
 כשכת זמירות לגכי מהו ערוה כאשהקול

 נג( סי' א חלק)מהר"ת
 יחר וכנות ככנים קודש שכת זמירותלזמר

 נר( ס" א חלק)מהר"ת
 לגמרי כלו וולא רגלים כמילהתפלל

 נה( סי' א חלק)מהר"ת
 ק"ש לקרות מותר אי טעלעוךזיא על ערוההרואה

 נו( סי' א חלק)מהר"ת
 פריצות כעניני לתקןכקו"ק

 נז( סי' א חלק)מהר"ת
 ערוה כאשה קולכענין

 נח( סי' א חלק)מהר"ת
 הרגל לכיסף מהני אי שקפותגרבהם

 שיא( ס" כ חלק)מהר"ת
 עום4

 יצא אי התפילה לאחר ככית צואהמצא
 נט( סי' א חלק)מהר"ת

 כצואה רינו כגרו על לחש-ז
 ס( סי' א חלק)מהר"ת

 פטשם"
 לודנוק כלע"ז[ ]דיפערס החיתולים להחליף מותראם

 מזוזה. או ספרים נגר צ' או כמ"רהמטונפת
 כר( סי' 1)חלק

 סג( סי' א חלק פ3טהר"ת אכילת ככדי קטן אכילתסרעור

 פדפי'
 כאגרת. יחתום האיך וכרומה שלום ישראלשם

 ט( סי' ג)חלק

 מוםי'
 כתפלה. רפין והכרזת ר"ח כמערכ ךכא יעלהלהכריז

 פו( ס" ג)חלק

 עזראטבילת

 פחם4
 ואינו גכרא וכח נודנה רוקא כעי עזרא לטכילת קכיןתשעה
 שלא אחרונים כקצת ודלא כלע"ז[, ]שאווער כמקלחתיוצא
 הראשונים. רכריראו

 כג( סי' 1)חלק
 לפסול טעמים ח' עכ"פ. ראשון כוח הוה אי מיםמקלחת
 לט"ק.מקלחת

 ח( סי' ג)חלק

 אי ט"ק עזרא. לטכילת מטהרים אם )שאווער( מקלחתמי
 מצטרפין. כלים מכמה גכרא. וכח כליכעי

 א( סי' ג)חלק
 רכרי ראו רלא היכא ככתראי הלכה אמרינן לאהמשך,

 הראשונים. על לחלוק האחרונים יכולין מתיהראשונים.
 גכרא. כח כעיט"ק

 כ( סי' ג)חלק
 מי לתקנתם. והטעם חז"ל, תקנת הוא כט"ק גכראכח

 ונוטל חכית מטה לט"ק. שפסול זוחלין הוה אימקלחת
 גברא. כח הוה אי כרזא הפותח כ"ג. הוה איידיו

 ח( סי' ג)חלק
 וכ"נ והמאירי הראכ"ר חז"ל מתקנת גכרא כח כעיט"ק
 והס"ח. הרשכ"ארעת

 ו( סי' ג)חלק
 כלע"ז[ ]שאווער ממקלחת מהני אי עזרא לטכילתט"ק
 לגרול ותמיה שם ופרש"י ט"ז גיטין רגמ' סוגיאכיאר
 יוצא ואינו וכ"ג כלי רוקא כעי רט"ק כרורה ראי'אחר.

 יריו כשטוכל נט"י שהתיר טה"מ לכעל תמיהכמקלחת.
 ]כלע"ז[.כסינק

 יט( סי' ה)חלק
 כלים. ג' ער ומצטרף וכ"ג כלי כעי רט"ק כאריכותכירור
 ]קראן מכרזא הידים את ליטול אסור כט"ק פוסליןזוחלין
 זוחלין. כמים ידים טכילת ראשון. מכח אפילוכלע"ז[

 כ'( סי' ה)חלק

 ח"א מהשגת הראשונים לרכרינו רשוכ ט"ק כריןעוד

 כטעם וכלי. כ"ג כעי אי כנט"י הראשוניםכמחלוקת
 עליו נחלקו ולא רכ"ע אליכא הוא וכ"ג כלי רכעיהראכ"ר
 ארץ4כ"א כדיעכר לסמוך יש איכזה.

 לנט-
 וכ"ג. כלי כלי

 כטכילה גופו חצי לכע"ק. טכילה תיקן רעזרא גיטיןפרש"י
 ופוסל זוחלין מים הו"ל מקלחת מהני. אי כנתינהוחציו
לט"ק.

 כא( סי' ה)חלק
 כ"ג, כעי רט"ק האשכול בדכרי פי' ט"ק כריןעוד

 לח"א. והשגה סגי כטכילהוכשאוכין
 ככ( סי' ה)חלק

 ירושלמי מכיא לטכילה. עזרא תקנת ככלל היו נשיםאי
 כרכות משנה נשי, מפני זאת טכילה לעקור כקשוכרכות
 למה חרש וטעם זו כטכילה נשרם נהגו לא למה טעםפ"ו.
 כש"ע. המכואר יום ככל כתפלה נשים נהגולא

 כג( סי' ה)חלק
 הרשכ"א מחלוקת עזרא, כטכילת פוסלת איחציצה

 גירסת ר"ה מ"ז יכמות הרץ4כ"א רכרי כיאורוהאשכול,
 עזרא. תקנת קודם כע"ק לטכילת טכלו איהספרים,
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 קמד( סי' י)חלק
 דבר כין חילוק כשוים. ושאוכין לט"ק פסוליןזוחלין
 מקרא. לנלמד מהיקשהנלמד

 ז( סי' ג)חלק
 דאוו-יתא אי במקוה זוחלין פסול לט"ק. פסולין איזוחלין

 הא פי' מדרבנן. או מה"ת הוא אם למקוה מ"ס דרבנן.או
 אי חציצה לגירות. מהני ואי לקויו, טבל לא דמישמעתתא
 בט"ק.פוסלת

 יד( סי' ז)חלק
 עזרא. תקנת נגד שנראה יום בכל במקוה לטובליםישוב

 רכא( סי' ג)חלק
 התפלה. קודם במקוה יום בכל לטבול מגמ'ראיה
 התפלה. קודם יום בכל שחוית טכילתבמצות

 לא( סי' ד)חלק
 כנסיות בבתי נקרם אסיפות לעשותאסור

 סב( סי' א חלק)מהד"ת

 תפלההלכות
 פםסי'

 בלה"ק. להתפלל שתקנו וב"ד עזראבתקנת
 פג( סי' ג)חלק

 שחוית של תפלה זמן כמהעד
 יא( סי' ג חלק)מהד"ת

 צסי'
 קרובה אחת כנסיות בתי ב' לו קרש במי המג"אבדבף
 מהרש"ג. הגאון על תמיה ילך. מהם באיזו רחוקהואחת
 לגברא. ולא נאמרה לאשה הלכתא דהאמחדןם

 כד( סי' ב)חלק
 באמצע ושומע כיהמ"ד דירחו יד על קרש סת"םסופר
 גמ' כיאור לענות, צויך אי וברכו קדושה ס"תכחךבת
 ואינהו בדידן אנן אמר וגרס אפיה מהדר ששת דבברכות
 אם במצוה עוסק מקוי ומזוזות תפילין הכותבבדידהו.
 לבנ"י. להמציאם כדיכותב

 קפה( סי' י)חלק
 ש"ר התפילין לכוון בלע"ז[ ]שפיגעל בראילדאות

 כט( סי' א חלק)מהד"ת
 התפילין לכרן בכיהכ"נ בלע"ז[ ]שפיגעל מדאהלהניח

 ל( סי' א חלק)מהד"ת
 כנישתא לכי מד אתי לא מ"ט שמעתתאכיאור

 סה( ס" א חלק)מהד"ת
 בציבור תפילהחיוב

 סו( סה א חלק)מהד"ת
 כציבור להתפלל מצוה ישאי

 סז( סי' א חלק)מהד"ת
 יתנהגו כיצד וספרדים אשכנדם בה שישעיר

 סח( סה א חלק)מהד"ת
 צאסי'

 ע"א, י' דף שבת התוס' דבוץ כיאוד יחף, להתפלל מותראי
 דיש מבאר חסידות, ממידת רק יחף להתפלל קראסודמבאד
 כל שמגולה וב' מגולות פרסוחךו שבל א' יחף מינישני

שוקיו.
 כו( סי' י)חלק

 צבסי'
 לתפילה נט"י צויך אי למעויב מנחה כיןהלומד

 סט( סי' א חלק)מהד"ת
 שלא אף הציבור עם התחיל אם בציבור תפילה יוצאיםאי
 הציבור עםגמר

 יב( סי' ג חלק)מהד"ת
 צנסי'

 לעולם ציבור אבל כיחיד רק לשון בכל נאמרת איתפלה
 הקודש. בלשוןרק

 רמד( סי' ח)חלק
 צדסי'

 בשמ"ע. לישב מותר אי העמידה לו שקשהש"ץ
 ט( ס" ז)חלק

 כין מערבי מכותל זזה השכינה אין לעולם אחא דא"רבהא
 לעולם. חרב שאינו הקב"ה לו שנשבע חרב לא וכיןחרב

 במקדש דפסק להרמב"ם ישוב מערכי( הכותל)כלומר
 ראי' לע"ל וקדשה לשעתה קדשה ראשונה קדושהררושלים
 נשאר החורבן לאחר דאפילו כ"ח מברכות הרמב"םלקרטת

בקדשתו.
 כה( סי' ה)חלק

 בזה"ז ירושליםקדושת
 ד( סי' א חלק)מהד"ת

 צחסי'
 מותר אי הרגשה בלי מימיו ושותתין השתן כיס עלמנותח
 חלקת בספר והערה קדושה. דבר וכל ותפלהבתפילין
יעקב.

 סא( סי' ב)חלק
 הנ"ל. בראי' דבויו בישוב בו-יש רמ"י הרה"ג בזהמ"ש

 סב( סי' ב)חלק
 שלא הרמ"א תשו' דבוץ פי' הראשונים. לדבוץ ישובלהנ"ל
 הפוסקים סתירת ישוב דבויו. לעומק האחרוניםנחתו

 א"ד.מתמיהת
 סג( סי' ב)חלק

 הנ"ל. בענין הענקין מוהוי"א המובהקלהגאון
 סד( סי')ח"ב

 וצואה השתן דמי חדש חילוק הענקין וי"א הגאוןתשובת
 וע"י הטבעת פי או האמה פי דדך כשיוצאים אך מקוילא

 דופן. ומיוצא דופן. דרך היוצא מדם דאיות והכיאהרגשה
 כיו"כ. מלאכותיתומאכילה

 סה( סי' ב)חלק
 כין חילוק מ"ד. הף הרגשה בלי דאפי' ממכקרויןראי'
 מטקועבין המובהק הגאון ראית למ"ר. הני וכל דופןיוצא

 קודם עיו"כ לאכול מותד אי ח"א בחקירת תמיהמידושלמי.
 שיש במי פלפול דוקא. לאו האומה דפי מגמ' רא"חשכה.

 סויס נעשה אמד רב בפ" בנוב"י תמוה האמה. בפי נקבלו
 הנ"ל. יבמות בסוגי' פלפול ועוד לקהמתו. רשובלמפרע.

 סו( סי' ב)חלק
 מים שותת הנ"ל. בענין מטשעכין המובהקלהגאון
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 דרבנן. אודאוו-יתא

 )שליט"א( מטשעבין הגאוןתשר

 נתנו ליהנות לאובמצוות

 קוס~'
 מצוה מקחם אי המתפלל דרבנן. לד"ה התפלה ונוסחסדר

דאוףיתא.
 י( סי' ג)חלק

 כאנקרם בתפלה חיבות נשיםאי
 עד( סי' א חלק)מהד"ת

 אתרון להולכי הדרךתפלת
 עז( סי' א חלק)מהד"ת

 כפיהם נושאין ואין התיבה לפני יורדין איןאומנין
 עח( סי' א חלק)מהד"ת

 קזס~'
 צאת קודם תשלומין להתפלל מהו ברכה ותן אמר ולאטעה

הכוכבים
 יד( סי' ג חלק)מהד"ת

 קחס~'
 שלא התפילות כל על תשלומין צתך אי תשובהבעל

 תשלומים. להם שיש מצות בשאר וגםהתפלל,
 טז( סי' ז)חלק

 אונס. הוה אי פשיעתו ע"י הבאאונס
 לו( סי' ג)חלק

 עצלות. מחמת ושכחה אונס, מקרי אישכחה
 פז( סי' ג)חלק

 יש דרבנן למ"ד ואפי דאווייתא או דרבנן הוה איתפלה
 מה"ת. דבריםכמה

 טו-יח( סי' א)חלק

 מהר"ל פי בתשובה. שיחזרו המיני על להתפלל ישאי

 מומר להחזיר הקדוש האר"י תפלת ולמלשינים.בברכת

 שיחזרו הדור רשעי על להתפלל בתשובה.ומשומד

בתשובה.
 כז( סי' ו)חלק

 קםסי'
 וציבור לרצון יהיו קודם ונזכר תבא יעלה לומרשנח

 יחזוד או וקדושה לרצון יהיו יאמר אי קדושהאומרים

 המתפלל יחיד בין חילוק כעונה. שומע בדיןלעבודה.

 בציבור.למתפלל
 כו( סי' ו)חלק

 הפורש כל פי' ד"מ. נגד כברוריה הלכה אי הנ"ל בעניןעוד

 מחת. המינותמן
 רח( סי' ו)חלק

 בתשובה. שיחזרו הפושעים על התפלל רבינו שמשהבמה

 דלא הקרא מקושית ירקב רשעים שם בגמ' שאמרו מהפי'

 דבכל הא פי' משומד. ישראל ואפילו מישראל שמוימחה

 דאפיקתיה מיבום חוץ פשוטו מידי יוצא מקרא איןהתורה
 הדב שאפילו א"ח בנמוק"י מהרצ"ה הרה"ק דעתגז"ש.

 טעם לך שיורה עד אחריו לנהוג אסור ה' למלאךדומה

 מאליהו. שקבלו לך יאמר ואפילו התורהע"פ
 ל( סי' ו)חלק

 בציבוד בתפלה ינהג כיצד בתפלה להאריך שמדרכומי

 קדושה יאמר ומתי השמ"ע יתחיל מתי להתפלל.הממהרים

 סז( סי' ב)חלק

 סח( סי' ב)חלק

 ע( סי' א חלק)מהד"ת

 קס~'
 גברא. כח מקף אי בכלי ידיושנשוך

 ג( סי' ג)חלק

 להבין שקשה בלשון הפחטנים כתבולמה
 עא( סי' א חלק)מהד"ת

 קטנה אחות פייטביאור
 עב( סי' א חלק)מהד"ת

 קאס"'
 מלאכים בין וחילוק אדם בני מחשבות יודעים אימלאכים
 בכל מתפלות אי נשים מלאכים. לסתם לדבורהמסורים

לשון.
 סז( סי' ב)חלק

 או פסוק כל באנגלית ולתרגם בלה"ק להתפלל מותראי

 דאפי' מברר לשון, בכל נאמרין אלו בגמ' חדש פי'קפיטל.

 ג"כ שיחיד תפילות לשון בכל להתפלל אסוריןצבור

 אם הרהור ע"י בלבו המתפלל מג"א חקירת ביאורמתפלל.

 ובהמ"ז. בתפלה בשפתיו שיחתוך בפי' חקירהיצא.

 שיטת ישוב בנדרים. והר"ן והרא"ש ממיץ הר"אמחלוקת
 מנדרים לשיטתו הרא"ש ואתי בש"ך וצ"ע והרא"מהר"ח

לברכות.
 עא( סי' ב)חלק

 פסק ובק"ש לשון, בכל דתפלה הרמב"ם השמיט למהישוב

 בטוב בקיאים אנו אין הזה בזמן לשון. בכלדנאמרת

 בהם. להתפלללשונות
 פג( סי' ג)חלק

 לע"ז בלשון אמןעניית
 עג( סי' א חלק)מהד"ת

 קגסי'
 הפאות שער יכסו שלא תפילה בשעת ליזהר בזוה"קמש"נ

 אזניו.את
 יד( סי' ח)חלק

 קדס~'
 אידיש בלשון תחנונים דברי תפילה באמצע שאומרבמי

 חילוק הפסק. הוה אי בו וכיוצא באשעפעד התליגערכגון

 בציבור. לתפלה ביחיד תפלה ביןהגרש"ק
 כו( סי' ה)חלק

 הפסק. הוה נמי מלאכה אי בדיבור להססיק שאסורבמקום

 בדברי מדיבור. קל דמלאכה הפסק הפסק. הוה איהליכה
 זמן לאחר רבו מפי שמועה לומר יכול שאינו דכלרש"י

 לימוד. שכר לואין
 כ( סי' ח)חלק

 ינהג כיצד בתפלה שמדברים בביהמ"ד שכנים לו שישמי
 פו( סי' א חלק)מהד"ת

 תפלה זו שבלב עבודה מש"כביאור



יח כלליממתח

 עדיף בציבור תפלה אי וא"ר המג"א במחלוקתוברכו.
 המצות. על מעכיוין אין יש"ר.מאמן

 כז( סי' ה)חלק

 קידסי'
 הפוסקים בעצת חוזר. יום ל' בתוך הרוח משיב אמרספק
 יום. ל' נגד פעמים צ'לומר

 לא( סי' ו)חלק
 קמץ או הג' תחת בסגול הגשם מוויד לומרכיצד

 עט( סי' א חלק)מהד"ת
 להיפוך או בא"י חו"ל לבן ומטר טלותן

 פ( סי' א חלק)מהד"ת
 טו"מ ותן בשכיל מלהתפלל עצמו למנוע יש איאבל

 פא( סי' א חלק)מהד"ת
 ומטר טל ותן הזכיר שלא להמתפלל שהעידעד

 פב( סי' א חלק)מהד"ת

 קמוסי'
 בעצמו הוא כאילו ממש כעונה הף אי כעונה, שומעבדין
 והביא ולכאן, לכאן ראיות תש פוטדו, שהשני אוכירך

 כו ואין לעצמו כירך כאילו דמהני ברכות הל'מהרמב"ם
 ס" חו"מ הש"ך דבוי מבשלוחו, יותר בו מצוה משוםנמי

 לשלם חחב אי אמן וענה מחכירו מצוה בחטףשפ"ב
 היא אמן דענחת מ"ז ברכות רש"י דבוי זהוכים,ארבעים
 מהברכה.חלק

 מ( סי' י)חלק

 קיוסי'
 ע"מ מרחשון ז' אחר הכיתה וחזר בא"י הלומד חו"לבן

 גשמים שאלת ומטר. טל ותן באמירת ינהג כיצד מידלחזור
 תקופת אחר יום ס' עד שואלין אין ובבל מרחשון בדבא"י
 לפי מקום בכל תולה הגשם דשאלת הרא"ש שיטתתשוי.
 בזה. ז"ל הרמב"ם בדבוי וסתירההצורך

 כח( סי' ה)חלק
 מים. יצאו הך הסלע על מזכיוין למה הגשםבתפילת
 וכו'. סניגוד ואין חטאם שהוא מים עינות סתםוחזקיהו
 ותמר יהודה סוד דינו. מה בהלכה וטעה לש"שהעושה
 וכזבי.וזמוי

 רכד( סי' ח)חלק
 הזכיר ולא והתפלל וחזד תבוא יעלה הזכיד ולא בר"חטעה
 טעה אם ע"ב כ"ו דף ברכות הסוגיא ביאור ומטר, טלותן
 יעקב יגל צכי ארץ השדה סרח דבוי כלל, התפלל כלאהף

 דומה אינו תפילה דתשלומי חדש יסרד בזה,ומהרש"ג
 המאורע. מעין הזכיד ולאלשכח

 כט( סי' י)חלק

 קיחם"
 מברכין כיצד אגודם בו שיששאקאלאד

 טו( סי' ג חלק)מהד"ת

 עדיף חסיד או עדיף צדיקאי
 פג( סי' א חלק)מהד"ת

 קיםסי'
 צרה כעת ישראל לעמו העונה וסחם בת"צ שטעהיחיד

 פח( סי' א חלק)מהד"ת

 קכםי'
 ובתוס' צדיקים, של נשמותיהן ומקויב עומד דמיכאלבהא

 אי כיאור צדיקים. של נשמותיהן ת"א כבשים י"אמנחות
 לעולם מערכי נר מתים. או חחם צדיקים שלנשמותיהן
 לומר יש אי במחלוקת עה"ת. אמת שפת עחןדולקת
 קרבנות. להקויב בעי אי ת"ח ברצק. תקבלבאהבה

 א( סי' ח)חלק

 קכאס"
 דרבנן מחים ואמר הודאה בברכת לחש בתפלתטעה

 פד( סי' א חלק)מהד"ת

 קכגסי'
 שאין בש"ע במבואר נזהוים אינם שהעולם זכותלימוד
 הש"ץ סרתחיל עכ"פ או קדושה עד שמ"ע לאחרלחזור

השמ"ע.
 לא( ס" ה)חלק

 שאין בש"ע במבואר נזהוים אינם שהעולם זכותלימוד
 הש"ץ סרתחיל עכ"פ או קדושה עד שמ"ע לאחרלחזור

השמ"ע.
 לא( סי' ה)חלק

 לחזור ימתין כמה בערכית פסיעות שלשהפוסע
 פה( סי' א חלק)מהד"ת

 חיוכיות הם אי השמ"ע לאחרהכויעות
 צא( ס" א חלק)מהד"ת

 קכדסי'
 להכיאם. מותר אי בביהמ"ד המפויעיםתינוקות

 יז( ס" ז)חלק
 מדבוי ראיה בעצמו, כמברך הף אי כעונה שומעבדין

 מ'(. סי' לעיל )עיין ממש כמברך דהףאבודרהם
 מד( סי' י)חלק

 הנהנין ברכת אחד שמו ובדוך הוא ברוךענחת
 טז( סי' ג חלק)מהד"ת

 עם התפללו שלא חמשה תש תבא יעלה לומרשכח
 למניןמצטרף

 עו( סי' א חלק)מהר"ת

 קכוסי'
 רפאנו ברכת ודלג בתפלה שטעהש"צ

 פז( ס" א חלק)מהד"ת

 קכוסי'
 דדבנן מודים ואמר במחיםטעה

 פט( סי' א חלק)מהד"ת
 לומד מהו ש"צ שמ"ע באמצע מהמתפללים מקצתיצאו
 כהניםברכת

 צ( סי' א חלק)מהד"ת

 כפים נשיאתהלכות
 קכחסי'

 תענית. גמ' מינ" שנעלמה קכ"ח או"ח לט"זצ"ע



מ*תחים
 כא( סי' ג)חלק

 חדש ופי' בעבודה, עולה שאינו כהן כל בגמ'בביאור
 ירד. לא עלה דאםברדב"ז

 יב( סי' ג)חלק
 אין גדולות בסעודות שכתב ברכות, חמודות בדבריצ"ע

 כהן. כעךש מברךישראל
 כח( סי' ג)חלק

 לדוכן. ע"ה כהן ע"י מים לצוק מותר אי לףת"ח
 לב( סי' ה)חלק

 מקומות מנהג ירד. אם העבודה אחר לדוכן שעלהכהן

 וערבית. במנחה רצה אמרושלא
 יב( סי' ג)חלק

 אי סומא כהן כפיו. את נושא אי בתשובה וחזר שהמירכהן
 לתורה.עולה

 כב( סי' ג)חלק

 בג' עובר אי עולה אינו ואי אחד, לכהן קורא האיךש"צ

 במה. איסורו לדוכן העולה זרעסךן,
 קצז( סי' ג)חלק

 מודים עד רגליו עקר ולא ברצה לדוכן מנעליו שהתירכהן

 עד עלה שלא אף מהני רגליו עקר ואי לדוכן. יעלהאי

 שלא כהן למה ישוב עקירה מקרי אי ידיו לרחוץ עקררצה.
 אם רגליו עקר שלא וכהן לחףן, לצאת חייב רגליועקר

 לדוכן. עלה לואמרו
 יב( סי' ד)חלק

 דברי ביאור לדוכן. עולה אי מלאכותית הזרעה ע"ינולד
 על עשה מצות חברי. דברי על עברתי לא מעולםר"י

 לפרסם מצוה שנףה. במחלוקת מכהנים להתברךישראל
 בישראל. מיוחסות במשפחות יתערבו שלא כאלוילדים

 יח( סי')ח"ז

 ועבדים נסךם הכהנים. מן להתברך לישראל מצוה ישאי
 הפרישה בקוערת שבשדות. עם מדין בבתיהםמתברכין

 דמותרת. נבילה ביצת ומ"ש נבלה דין די"ל מתה חלבמ"ש
 טו( סי' ח)חלק

 בכל בנש"כ נוהגין שאין במקום לדוכן עלה לו שאמרוכהן

 עשה. בג' עובר אייום
 טז( סי' ח)חלק

 יש אי צורנו לנצח תתברך בתפילה שמזמריםמקומות
לבטלו

 מט( סי' א חלק)מהד"ת

 לנט"י יעשה מה התפילה באמצע לדוכן העולהכהן
 צב( סי' א חלק)מהד"ת

 להפסיק מהו התפלה באמצע כהנים ברכתשומע
 צג( סי' א חלק)מהד"ת

 יחף לילך ישראל לבןאסור
 צד( סי' א חלק)מהד"ת

 עביד שפיר אי קולו את מנמיך כהנים ברכת המקראש"צ
 צה( סי' א חלק)מהד"ת

 כפים לנסךאות מעכב מנעליםהסרת
 צו( סי' א חלק)מהד"ת

 כפים לנסךאת מעכבין נמי באב תשעה שלובסךםנעלים
 צז( סי א חלק)מהד"ת

כללי
 ומסתם חוזר כפים נסךאת לאחר ש"צנהן

 צח( סי' א חלק)מהד"ת

 ראשון לו קוראין אי בתשובה שחזר מומרכהן
 קד( ס" א חלק)מהד"ת

 תרגום לו אין כהניםברכת
 רכז( סי' א חלק)מהד"ת

 יז( סי' ג חלק הסשקד"ת לגבי רצה קודם ידיו שנוטלכהן

 קכםםי'
 יקח בו, להתעטף כשר טלית לו ואין לדוכן שעולהנהן

 חלקו. יפקיר ציבור של טלית הוא ואם טליתוףפקיר
 קנח( סי' י)חלק

 קלםי'
 עונותיו כל על לו מוחלין אם מצוהבר

 יח( סי' ג חלק)מהד"ת

 קלאםי'
 שקה"ח. אחר תחנון לומר ואם במנחה. תחנון לומר ישאי

 כח( סי' ח)חלק

 מהו אשכנז, מתפללין והציבור ספרד בנוסחהמתפלל

 התחנון. קודם ףדףסךאמר
 כט( סי' ח)חלק

 צריך אי לומר שאין לו נודע ואח"כ תחנון לומרהתחיל
 להמסךך אולהפסיק

 יט( סי' ג חלק)מהד"ת
 מוהל תחנון אומרין אי המצוה עבור ממון שלוקחמוהל
 מתחנון פוטר אי מל ולא פורע אלאשאינו

 כ( סי' ג חלק)מהד"ת

 פורע שרק מוהל אצל תחנון אומריםאם
 כא( סי' ג חלק)מהד"ת

 בביהכ"נ תחנון עם ינהג כיצד ספרד נוסחהמתפלל
 אשכנזשמתפללים

 צט( סי' א חלק)מהד"ת

 ק( סי' א חלק עקמקד"ת תחנון לומר שלא ביהמ"דמנהג

 ישראל לארץ באו ביום תחנון יאמראי
 קא( סי' א חלק)מהד"ת

 התורה קריאתהלכות
 קלנםי'

 כיצד כהנים ףשנם לבימה ועלה ראשון לישראלקראו
 לף. שם אין אם וגם מבו"ה, שף"ט לחלק יש אםיעשו.

 יג( סי' ג)חלק

 לישראל מוחל כהן אי הזה. בזמן ע"ה לכהן קודם ת"חאי
 ממנו.פחות

 יד( סי' ג)חלק

 כמהרי"ק. מביהכ"נ לצאת צריך אי שמוחלכהן
 טו( סי')ח"ג

 השבת. ליום עךר מזמור לאחר יתוםקדיש
 כז( סי' ג)חלק

 וכן ורגלים, ידים בפישוט כורעים אין למה לשבחבעלינו
 משתחףן לא למה ףוצא דמשתחוה הכנסת מביתלהיוצא



מ*תח
 המנהג. ומ",םבממש

 לג( סי' י)חלק

 קלגסי
 בר"ח מעריב להתפללאבל

 קב( סי' א חלק)מהד"ת

 קלהס"
 כהן. במקום ישראל לקרא רשאי אי בביתו מניןהעושה

 רכה( סי' ד)חלק

 נגד שהוא מביהכ"נ הכהנים להחרא לתקן הקהל יכוליןאיך
 למהרי"ק. תשוב ראשון קורא שכהן חז"לתקנת

 יג( סי' ג)חלק
 הזה בזמן אפי' לכהן קודם דת"ח הרמב"ם בדבריביאור
 למהרש"ם. וצ"ע סותרים, נראיםודבריו

 יד( סי')ח"ג
 עליו שתפסו לתורה עולה אינו מתענה שאינו לט"זישוב
 מתענה שאינו דכהן במהרי"ק הב"י פי' ישוב האחרונים.כל
 יעלה.לא

 נח( סי' ג)חלק
 מס"ת הפר,מה כל לקרות שיכול קורא בעל להם שאיןישוב

 בעיקר מחומש. יקרא והשאר פסוקים כ"א לקרות מותראי
 הוא איזה תו"כ. תו"ט בשבת הקרואים ומנין הקריאהתקנת
 על לקרא תיקן מי תיקן. מי הקרואים מנין משה.תקנת

 ולא דוקא הסדרה כל לקרא ע"כ בעי דלכ"ע ראי'הסדרה.
 תוס' בדברי חדש פי' מערבא. כבני קח"ל ולאפחות.

 צריך אי במנחה פסוק דילג סופרים. ממס' וראי' כ"גמגילה
 לבר קרה"ת לבטל יש אי בציבור. בחומש קריאהלחזור.
 שבת. חילול פ"י לביה"מ באים שכלםמצוה

 לד( סי' ה)חלק
 טכס לעשות בשביל לטלטלה מותר אי חדשהס"ת

 קה( סי' א חלק)מהד"ת

 חדשה ס"ת פני לקבל מביהכ"נ ס"ת להוציא מותראי
 קו( סי' א חלק)מהד"ת

 תשלומין לו יש אי בשחרית בבו"ה בתורה קראולא
במנחה

 קז( סי' א חלק)מהד"ת

 לף כאן ונמצא לף במקום שעלהכהן
 קח( סי' א חלק)מהד"ת

 מביהכ"נ לצאת הכהן רצה לא אם מהרי"קבדברי
 קט( סי' א חלק)מהד"ת

 קלוט"
 קודם מהם איזה הלכה בעל ואחד מפולפל אחד ת"חשני

 קי( סי' א חלק)מהד"ת
 קיא( ס" א חלק שבועמהד"ת שומרי מנין כשאיןקריה"ת

 קלחט"
 בם, דמיהם בסיום טוב. בדבר לסהם צריך בתורההקורא

 סיום ביאור אלף. ועשרים ארבעה במגפה המתים תהיווגם
 רשעים מפלת על שירה לומר מותר תאבד. רשעיםתאות
 רנה. ר,מעים דבאבוד עכו"םוכ"ש

 כ( סי' ז)חלק

 טוב, בדבר ולסחם להתחיל קוצריך בקרה"ת הרמ"אבפסק

ככללי

 היכא חילוק רעה. רעתם ולא טובה מקרי לא עכו"םטיבת
 קורא. שהחזן או לעצמודקורא

 לב( סי' ו)חלק
 סיים מיקרי אי בם דמיהם קדושים בפרשת בתורההמסחם
 וסחם טוב בדבר שיפתח דאמרו מה מחדש טוב,בדבר
 באמצע סים או הפרשה באמצע פתח אם החנו טובבדבר

 בשולי קפידא, ליכא נגמרת שהפרשה כל אבלהפרשה
 תשחית. בל איכא הפקר דבר על אי הערההתשובה

 מה( סי' י)חלק

 קלפס"
 השבח. ברכת או הקריאה ברכת הוה אי התורהברכת

 כא( סי' ז)חלק
 הציבור. עם חזק אומר אי התורה לסיוםהעולם

 כב( סי' ז)חלק

 ישוב ברכו. בירך לתורה העולה כל אי המשנהבזמן
 שתיקה לקללות. מפסיקין דאין בהא וח"ס הט"זלתמיהת
 הפסק. הוה איוהילוך

 יח( סי' ג)חלק
 לעלות יכול אי נשמע לא וקולו לעג בשפתיו שמדבראלם

 לכאן(. ותצרף ט"ו סי' לעיל )עחןלתורה
 לג( סי' ו)חלק

 יבוא שלא מצוה לבר ראשון ביום בתורה לקרות מותראם
 ובמחלוקת בבו"ה הקריאה תקנת בעיקר שבת. חילוללירי

 להוסיף יש אי קל"ה. סי' המג"א ותמיהת תרושלמי,בבלי
 התורה קריאת שבטלו צבור לצורך, בחול הקרואים מניןעל

 בשני. במנחה ולא בשבת בשלישי לקרות יכוליןבשני
 יג( סי' ד)חלק

 ולברך ס"ת להוציא איסור יש אי לקרות תקנו שלאביום
 לברך תקנו למה טעם בזה. הספרדי בגוו"ר תמיהעליו.
 צריכה. שאינה ברכה לגרום איסור בתורה.הקורא

 יד( סי' ד)חלק
 חוזר אי לתורה לעלות קראוהו ומיד בה"ת שבירךמי

 הב"ח. מקושית להב"י תשובומברך
 טז( סי' ד)חלק

 שלא ביום בתורה לקרות דאסור ח"ד בספרי למ"שישוב
 לחוד ס"ת כותבים היו הראשונים בזמן לקרות.תקנו

 שמו"ת לעבור דמי שפיר אי לחוד. בהם ללמודוחומשים

 מס"ת. הנשיאים פ' לקרות שנוהגים מה אדם. לכלבס"ת

 ריום מחדש בציבור. תורה שמחת בליל שקוראים מהוגם
 בכלל. לילה גם קרה"ת בושתקנו

 לג( סי' ה)חלק
 שלאחריה ברכה ובירך שלפניה בברכה וטעה לתורההעולה

 להיפוך.או
 יז( סי' ח)חלק

 עד ניסן מר"ח בס"ת הנשיאים לקרות צדיקים כמהבמנהג
 קריאה יום. בכל בצבור בס"ת לקרות מותר אי בניסןי"ג

 קריאה. מקרי אי ברכהבלי
 רלט( סי' ח)חלק

 רשע אביו בשם לתורהקריאה
 קיב( סי' א חלק)מהד"ת

 בחומש להסתכל מותר אי בתורה קריאהבעל



 כללימפתחכא
 קיג( סי' א חלק)מהד"ת

 שבה אותיות רבוא ח~שים ס"ת בדיקתבענין
 קטו( סי א חלק)מהד"ת

 התורה לכבוד נתקנה לתורה לעולה התורהברכת
 קטז( סי' א חלק)מהד"ת

 קםסי'
 העולה וגם כולם לומר שנהגו הספר לסיום חזק חזקבענין
 מקומות. בכמהבעצמו

 יח( סח ח)חלק

 קמאסי'
 התורה. וקויאת וגלילה להגבה וקרובים אחיםבאיסור

 כ( סי' ג)חלק

 הדברות עשרת בקויאת לעמוד לציבור נכוןאי
 קיח( סי' א חלק)מהר"ת

 קמכסי'
 לראות מותר אי בע"פ הטעמים יודע שאינו קוראבעל

 מן גבו על מסהע ואחד הקורא בס"ת. ולקרותבחומש
 ע"פ בטעמים. לקרות שיודע מי שם שאין ישובהחומש.

 להבע"ק. בלחש קורא באחד למחות ישהזוהר
 יט( סי' ז)חלק

 מנהג אותו. מחזיוין מתי ובבו"ה במנחה בקויאהטעה
 מס' ביאור מ"ט. קרה"ת אחר רחום והוא לומרקדמונים

 קרא ואם חוזר פסוקים עשרה באמצע דמדלגסופוים
 שכתב להמג"א צ"ע חוזר. אינו טעה ואח"כ פסוקיםעשרה
 דוקא. לאו פסוקיםעשרה

 כג( סי' ז)חלק
 כך ולקרות הס"ת על מנוקד פלאסל(יקלהניח

 רמב( סה א חלק)מהר"ת

 קמנסי'
 או אחרת להחרא צויך אי אחת תיבה חסר בה שנמצאס"תן

 אחרת. ס"ת להוציא אין חסירות באיזה עליה, לברךיכולין
 עליה. ולברך פסול בס"ת בדיעבד לקרות יכולין אי!

 כ( סי ד)חלק

 הסופר על ולא מחשב על ס"ת בכשרותלסמוך
 קיד( סי' א חלק)מהד"ת

 קמוסי'
 השמיעה. או התורה קויאת החיובאי

 יט( סי')ח"ג

 קמזסי'
 עושין אין משום בו יש אי ת"ת לצאת ומתכדן ק"שהקורא
 חבילות. חבילותמצות

 שט( סי' 1)חלק
 התורה בהגבהת ותיקין מנהג הואכיצד

 קג( סי' א חלק)מהד"תן

 השני' מניחין צד איזה על ס"ת ב'כשמוציאין

 כב( סי ג חלק)מהד"ת ,יי

 קודש הארון לפתיחת קטנים לכבר מותראי"
 קיט( סי א חלק)מהד"ת

 קכ( סי' א חלק)מהר"ת
 העליון בשליש ס"ת לקשירתטעם

 קכא( סי' א חלק)מהד"ת

 ומנהגיהם וגלילות הגבהותבענין
 קכד( סי' א חלק)מהד"ת

 רו( סי' ב חלק )מהד"ת שמירה בלי ס"ת להניח מותראי

 הכנסת ביתהלכות
 מנסי'

 המדרש בבית הספסלים סידור לשנותשלא
 קכב( סי' א חלק)מהד"ת

 ביהכ"נ באמצע בימהעהיין
 קכג( סי' א חלק)מהר"ת

 לנשים אנשים בין מחיצה שם שאיןביהמ"ר
 קכה( סי' א חלק)מהד"ת

 קנאסי'
 מותר ואי הש"ן. בחזרת לדבר מותר אי התפלל שנברמי

 לאחר עד מדבר היה לא דהמהוי"ל ביאור תורה.בלימוד
 הקדוש.הא-ל

 נב( סח ד)חלק

 ק"ן קהיית ישוב עשדן. הן תנאי על בבל של כנסיותבתי
 אודות לובלין מהר"מ פי' תנאי, על קדושה פי'ומג"א.
 ליקבא. אנשיבהכ"נ

 ס( סי' ב)חלק
 בביהמ"ד בטלים דבויםאיסור

 כג( סי' ג חלק)מהד"ת
 עכו"ם ע"י ביהמ"דניקד

 קכט( סי' ד חלק)מהד"ת

 קעסי'
 ושאין כרכים. של ביהכ"נ למכור מותר אי ממשלתילעו"ד
 נביא יבא אפילו ההלכה לשנות בעולם ארם שום בידכח

 או המקום מאנשי שנבנה ביהכ"נ בין חילוק לשנות.דאמר
 ותמיה מנין, עוד שם שאין כרכים של ביהכ"נ העולם.מכל

 שי"ק.למהר"ם
 רא( סי' ד)חלק

 יחיד. של אפילו לביה"מ למכרו מותר כרכים שלביהכ"נ
 בממונו. אחוים ממון להציל חיב אדםאין

 כב( סח ד)חלק

 חדשה. שבנו אחר כרבים של ביהכ"נ למכור מותראי
 אסור ממנה. רחוק או הראשון במקום בנאו ביןוחילוק
 בנדון כרך. נקרא מה קודש. לדבר אפילו ביהכ"נלמכור
 יחיד של ביהכ"נ דין להם אין זו במדינה דביהכ"נחדום
 זט"ה.ודין

 כג( סי' ד)חלק

 הקודש ארון כלפי פניהם שיושבים לרבניםטעם
 קכו( סי' א חלק)מהד"ת

 קנדסי'
 לזרקו מותר אי תורה חידושי בו שהניח נירשקית

 תורה. דבוי עליהם שנדפסו קונטויסיםבאשפה.
 הס"ת לגלול קטןלכבד



כב כללימפתח

 כר( סי' ז)חלק
 קכז( סי' א חלק)מהר"ת

 צורבא סעודת זמן מתי הוא. מה מררבנן צורבאבתואר
 הוא אי צ"מ ב"מ. גמרא על השבו"י לקהשרת ישובמדרבנן.
 בזכותו. להפך לענין הזה בזמן ת"ח דין יש אי ת"ח.בכלל

 כח( סי' ז)חלק

 קנוס~'
 עוה"ז בצרכיהשתרלות

 כר( סי' ג חלק)מהד"ת
 הכנסת בכית בטילה שיחהאיסור

 קכח( סי' א חלק)מהר"ת
 בטחק חוסר משום בזה יש אי לחים בטחוןהעושה

 קכט( סי' א חלק)מהד"ת
 למצוות מקדימיןזריזין

 קלב( סי' א חלק)מהד"ת
 בטוח שאינו למקום סכנה ממקוםהבורח

 תסח( סי' ב חלק)מהר"ת

 קנזס~'
 הביא המ"ב ליום, מיום מאכל לבשל שלא קפידא ישאי

 דברי בזה, נזהרין העולם אין למה מישב זוה"ק,בשם
 הראשון, כיום אכילתן עיקר קלים דקדשים עה"תהרמב"ן
 שצריך אכילה כאן ליכא ראשון יום ראחר הטעםומבאר
 וכיון בחרדל צלי אוכלין שהמלכים כדרך אכילהבקרשים
 אכילת ליכא שוב פוגמת לילה ולינת צורתו עוברשכבר
 נאה בהמה רואה אי וב"ה ב"ש מחלוקת מבארמלכים,
 יום. יום ה' ברוך ובה"א שבת לכבודאומר

 לר( סי' י)חלק

 נט"יהלכות
 קנמס~'

 בעי. דלא כרשב"א קיי"ל ואי גברא כח בעי אי ידיםנטילת
 הכלי. בתוך ידים לטבול שמכשיר הכה"ג רבנורעת

 ג( סי' ג)חלק
 הר"א מחלוקת לנט"י רכיעית שיעור בטעםלהנ"ל,

 הלכותיהם. לכל לנט"י שין אי קכין תשעהוהראב"ד.
 ר( סי' ג)חלק

 קםס~'
 לנטילה נפסלים אי כעמיקאלים בם שנתערבומים

 קלג( סי' א חלק)מהר"ת

 קסאס~'
 בגר לנט"י. חציצה הוה אי אצבעו על תחבושת לו שישמי

 לבשי1 רבגד חציצה כין חילוק חוצץ. אי מגע"גפחות
 אינו דבסתמא לנטץ חציצה כין חילוק בכלי. כידולחציצה
 חוצץ. נמי בסתמא אפילו ולטכילה במפקיד, רקחוצץ

 יט( סי' ח)חלק
 קסנס~'

 פלוג לא משום חיקףנן אי זףזין. כהנים אמרינןמתי

 בחולין. לכהנים מפה התרו אי לישראל. גם שנוגעבמקום
 קצח( סי' ג)חלק

 ישוב פלוג. לא משום חתשינן אי ירוש' בבלימחלוקת
 השג"א. מקושית בזה חוליןליש"ש

 קצט( סי' ג)חלק

 קסדס~'
 אי מחרש נט"י שצריך במקום סעורה באמצע שנגעמי

 כגון נט"י צריכים שאינן מאכלים שאר לאכול לומותר
 לז( סי' ה )חלק פירות. ולאכול מיםלשתות

 קסוס~'
 מגין מלח דברית השלחן על מלח שמניחין התוס'טעם

 על מלח להביא מאר מרקרק הי' מנחם רבינומקטרוג,
 על מורה מלח כי מחר טעם השטן, יקטרג שלאשלחן
 דומה שלחן להאכילה, נטילה כין להפסיק מותר איאחוה,
 אבלו רכאילו הא ביאור מלח, תקריב קרבנך כל ועללמזבח

 טעם הדין, ומדת הרחמים מרת בו יש מלח מתים,מזבחי
 לאחר בתורה לעסוק מותר אי במלח, והקרבה המיםלניסוך
 תורה, במקום מלח ישראל שיקריבו הים לפחס א"לנטילה,

 בשבת. במלח המוציא טובלין שאיןטעם
 מח( סי' י)חלק

 קסזס~'
 ראורייתא הוא אם לבהמתו שיתן קודם לאכול דאסורבדן
 שיתן קורם ומצוה צרכיו שאר לעשות אסור אי דרבנן.או

 אי בשף"ט. דינא האי שייך אי לאכול. דוקא אולבהמתו
 וכלבים מת אבא חז"ל ופי' אחרים, משל לאכולמותר
רעכים.

 כד( סי' ד)חלק
 ולברך לחזור שחתב בשיחה והפסיק בברכה חבירוהמוציא

 אי אמן ענית עכ"פ. יצא או ומברך חוזר נמי חכירואי
 הברכה.מעכב

 לר( סי' 1)חלק
 אכילתו קודם להאכילם חחב אי בביתו חיים רגיםהמגרל

 בלב או חתול המגדל בדגים. צעב"ח שץך איכבהמתו.
 מיני להחזיק מותר אי להם. שיאכיל קודם לאכולאסור
 בכיתו. הנ"לדגים

 רטז( סי' 1)חלק

 מבאר ברכה, לענין שתיה או אכילה חשיב אי פריהמוצץ
 החפץ שיתפוס שצריך בדין ע"א, מ"ג דף דברכותסוגיא
 בימינו. ברכהבשעת

 לח( סי' י)חלק
 לבהמתו מאכל שיתן קודם שתיה או אכילהאיסור

 קלט( סי' א חלק)מהד"ת
 הפסק הוה אי עצמו ברכת אחר אמןהעונה

 קמ( סי' א חלק)מהד"ת

 קסחס~'
 בעי אי שכיעה כדי בכסנין הבא פת ואחריהן אוכליןהאוכל
 ידים.נטילת

 לח( סי' י)חלק
 בלע"ז[ ]שניצעל פציצות על מברכין ברכהאיזה

 פי"שוגעפילט"ע

 בכיהכ"נ לנר מנרלהדליק
 קנהס~'



מ*תחכנ
 קמא( ס" א חלק)מהר"ת

 בדיעבד יצא אי פירות על מזונותבירך
 קסו( סף א חלק)מהד"ת

 וברכת בסעודה הפהגים דכריםהלכות
המוון
 קעםי'

 ז"ל שחשו דבוים רסךעורו, עכבר שאכל מסה האוכלי'

 בהם. מקילים והעולם סכנהמשום
 סא( ס" ג)חלק

 עשה בעה"ב לך שאומר מהבביאור
 קמב( ס" א חלק)מהד"ת

 נטילה צויך אי אחת בידו רק שפשף ולא מיםהשתין
לשתיהן

 קמד( סי א חלק)מהר"ת

 אוכל בחדר לישן מותראי
 קמה( סי' א חלק)מהד"ת

 לאכילה בפיו פוי לקלוףאין
 קמו( ס" א חלק)מהד"ת

 קעבםי'
 אוכל האוכל בברכה. חחב אי שפופרת ע"י מיםהשותה
 לברך. חחב ונהנה אכילתו כררךשלא

 לו( סי ו)חלק

 קעוםי'
 עיו"כ. אכילת מצות על מברכין אין למהטעם

 קעו( סי ג)חלק

 קעחםי'
 יש אם ומברך. חוזר אי וחזר מחרר דצא פירות עלבירר

 בתשובה. שיחזרו מינים עללהתפלל

 ההולך ומברך. חוזר אי לחדרד וחזר הפירות לנקותיצא
 הפירות. על לברך לחזור א"צ הסעודה באמצע אחרלמקום

 ל( סי' ג)חלק

 נסתפק לברך, צויך אי לחדר מחדר דצא הפוי עלבירך
 או כית חד נקרא זה אי דיווים הרבה שם שיש גדולבבית
 מחשבה מועיל אחר גג תחת שהוא רכל ומסקנא לביתבית

 לו( סי' י)חלק

 קעםםי'
 ברכה ולברך לחזור שצויך בסעודה הרעת היסח נקראמתי

 ולחזור בהמ"ז אחר לאכלו מאכל להניח איןראשונה.
 צויכה. שאינה ברכה משום עליוולברך

 לה( סי' ו)חלק

 ק*םי'
 הפת מן קצוות לאכול שלאבסנהג

 קמח( סי' א חלק)מהד"ת
 המזון ברכת בשעת השלחן מעל הסכיןלהסיר

 קמט( ס" א חלק)מהר"ת

 ק*בםי'

כללי
 קידוש של מכוס דוקא לשתות צויך איהטועם

 קנח( ס" א חלק)מהד"ת

 ק*גםי'
 לקדיש הפסק לענין כתפלה או כק"ש דינוברהמ"ז
 ברהמ"ז. ידי יצא אי ברכה באמצע שחוקדושה.

 לז( סי' ו)חלק
 בישיבה לומר צויך אי רבות נפשותבורא

 קנ( סי' א חלק)מהד"ת

 ק*דםי'
 שבעו. כל אדם יאכל רלאבהא

 קנח( סי' ז)חלק

 משום אחת, בבת והבדלה קירוש של כוס לשחות מותראי
 מצוה.חיבוב

 לג( ס" ח)חלק

 דוקא מפת שכיעה בעי אי בהמ"זלברך
 קנא( ס" א חלק)מהד"ת

 ברהמ"ז לברך החיוב חלמחן
 קנד( סי' א חלק)מהד"ת

 הגפן על ברכת ולברך לשהות יכול זמןכמה
 קנה( סי' א חלק)מהד"ת

 ק*זםי'
 בהמ"ז מטבע בדיעבד. יצא אי הפת על שלש מעיןמרר
 מברכין היו לארץ נכנסו שלא עד מה"ת. הוה אי ברכותוג'

 הכל. את הזן אחתברכה
 כז( ס" ז)חלק

 המזון. בברכת חחב אי מצוה אכילתהאוכל
 רכ( ס" ג)חלק

 ק*חםי'
 וביאור ברחמים, ירושלים בוני בברכת המג"א דבוימאור
 התמיה. ביצה ממסכתראיתו

 י( סי' ד)חלק
 שבת סעודת ידי יצא אי בברהמ"ז רצה לומרשכח

 קנב( ס" א חלק)מהר"ת
 ברהמ"ז ידי יצא אי בשבת רצה לומרשכח

 קנג( סי' א חלק)מהד"ת

 קצםי'
 גופיה ברכה של סכוס לשתות ציראי

 קנו-קנז( סי א חלק)מהד"ת

 קצום"
 אמן אחויו עונין אי ומברך עכו"ם חלבשותה

 קעג( סי' א חלק)מהד"ת

 מותר אי סעודות, לשלש השקיעה לאחר יויו שנטלמי
 איסור מאכל אכל בין חילק לבהמ"ז. עשרה למניןלצרפו
 איסור. בזמןלאכל

 כח( סי' ג)חלק

 כהלכתו נפדה שלא מע"ש שאכל מי עללזמן
 קנט( סי' א חלק)מהר"ת

 אם בפסח )געבראקט( שרר' מצה מלאכולהנזהוים
 קס( סף א חלק )מהד"ת האוכלים עם לדמתסצטרפים



 האםי'
 דשכיחות גרולות בסעודות כהנים במקום מברךישראל
רבים.

 כח( ס" ג)חלק

 כרכות ושאר הפירות כרכתהלכות
 רבםי'

 הפרי על מברך בלע"ז[ ]ארענרז תפוז כגון בפיו פריהמוצץ
 ברכה ועמק הגרע"א מחלוקת ממנה היוצא המשקה עלאו

 קנה בהמוצץ והטור הרמב"ם במחלוקת רתלף נראהבזה.
 שהכל. ולהרמב"ם העץ פרי מברך להטורסוקר

 לח( ס" ה)חלק
 בפה"ע ברכתו וקאקא, וטעה, קאווע, וסוכר,טשאקאלארי,

 שהכל. או פה"אאו
 לח( סי' 1)חלק

 מעורבים וסוכר שאקאלאר שאקאלאדע. על מברכיןכי?ר
 עיקר. מהןאיזה

 כב( ס" ח)חלק
 בפה"א, שיברך נראה מברך, ברכה איזה פלעקס קארןעל
 עיקר החלב הף החלב לשתות רק כוונתו עיקרואם

 שהכל. ומברך טפלופלעקס
 ס( ס" י)חלק

 ארענרזשאס תפודם מיץ על מברכין ברכהאיזה
 קסא( ס" א תלק)מהר"ת

 מברכין ברכה איזה קלף תירסעל
 קסב( סי' א חלק)מהר"ת

 מברך ברכה ארזה פיריהמרצץ
 קעא( סי' א חלק)מהר"ת

 רברכות, סרלי יקהם חסידא ליהף רבעי רמאן האביאור
 איזה דיעבר, אלא אינה ברכות בשאר שהכל רברכתטעם
 וזנגביל פלפלין על מברכיןברכה

 כה( ס" ג חלק)מהר"ת
 ברכות מיני כמה וביאור חסידא לסרהף רבעי מאןביאור

 כו( ס" ג חלק)מהר"ת
 לעצמו יאמר השני וחצי ברכה בחצי להחרא יכה.םאי

 כז( סי' ג חלק)מהר"ת

 רנם"
 ראי במ"מ. או שהכל או בפה"א ברכתו אי ארמהתפוחי

 לשיטת סחורה סה"א ברכתו מקרקע שבא כלמתוספתא
 מש"ס. ורחרה ארמה. תפוור הן ופטריות רכמהיןהפוסקים

 לט( ס" 1)חלק
 בברכת להסתפק אין במ"מ. ברכתו ודוחן אורז בהנ"ל.עוד

 לא עדהן הארוך בעל ר"נ בזמן ארמה. תפוחי עלבמ"מ
 ע"י שבא רבר רכל חדש יסוד בעולם. ידושץן תפ"אהיו

 זולתו שבא וכל הארץ מן גידולו נקרא זויעה אונטועה
 שהכל.ברכתו

 מ( סי' 1)חלק
 להתפלל מותי אי החוטם ב?ואתנוגע

 קסג( ס" א חלק)מהר"ת

 רדםי'
 עליהם מברך אי שבמעיו האכילה לשרות מיםהשותה

 קסר( סי' א חלק)מהר"ת
 מבושלים )קאסטאנע"ס( ערמונים על מברכיןכיצר

 קסה( סי' א חלק)מהר"ת

 רום"
 אי ברהמ"ז ברכו אם מסופקים בשנים הגרע"אבחקירת
 רוב. ע"פ הם התור"ז חיובי כל חבירו. מתראאחר

 ה( ס" ח)חלק
 ברכה להיות שלא למפרע מהני אי שכמל"ו ברוךברין

 לאחר גם מהני מיר אמרה לא ראפי' כתב הא"אלבטלה,
 והקהל השם אמר שהכה"ג המקרש מבית ראיה הביאזמן,
 בשכמל"ו. אחריוענו

 לט( סי' י)חלק
 ברכה בשעת ברוטב המהול מאכלאחיזת

 קלא( סי' א חלק)מהר"ת

 רחם"
 ואכל שלש, מעין לברך כשיעור הוה אי ונסתפקאנל

 ולא בברכה הספק לכלול יכול אי אחר, מסרן ודאיכשיעור
 הפסק.הוה

 כט( סי' ר)חלק
 שלש. מעין בברכת ובטהרה בקרושה אומרים למהטעם

 הב"י במחלוקת זו. בברכה ונוסחאות גירסאותחילופי
 עשר כלים משנה כיאור בזה. הרמב"ם רעת בזה,והב"ח
 אלא הף לא הגאונים רלפי האחרונים ובקושית הן,קרושות
 .תשע

 כט( סי' ז)חלק
 עיה"ק ירושלים ובנה שאומרים למה חכ"א לקהחיתישוב
 בירושלים. ופרדסין גנות נוטעין אין הא מפריהונאכל
 פירות מוציאין היו בבהמ"ק שנטע זהב של ראילנותמחרש
 לאכול הבה"ג רבינו לגירסת ישוב בברכה, מתפלליןוע"ז

 לשיטת ישוב וסמ"ג. כטור ודלא מטובה ולשבועמפריה
 במהדש"א וצ"ע קרושה להם יש הארץ רפירותהב"ח
יומא.

 לט( סי' ה)חלק
 כשמברך גפנים כשיעור ואכל הן מכשיעור פחות ששתהמי

 ג'. במעין היין לכלול יכול אי ג'מעין
 לו( לה, סי' ה)חלק

 ארץ ופירות תבואה על ג' מעין בברכת חותסרןכיצר
ישראל.

 מא( סי' 1)חלק
 כרסו מילף בין מה כרסו. שימלא ער ארם יאכללא

 גסה.לאכילה
 כא( סי' ח)חלק

 ע"פ מטוה. ונשבע מפרי' ונאכל ג' מעין ברכתבנוסחת
 ומזון שהמאכל ישראל ארץ כתורת תורה איןהשפ"א
 בארץ. התלףות במצותמתוקן

 כג( סי' ח)חלק
 אלא מבקש אתה כלום למשה הקב"ה ראמר האביאור
 את המשמשים כעברים תהיו ראל מהא וקשה שכרלקבל



 כללימ*תחכה
 למצות חיוביות מצות בין חילוק פרס. לקבל ע"מהרב

 חיוביות.שאין
 כד( סי' ח)חלק

 רבינו ופף שלש. מעין בברכת ובטהרה בקדושהלשון
 ע"ז. הרמב"ן של רבו יקיר בןיהודה

 כה( סי' ח)חלק

 עליהן. מברבין ביצד ]בלע"ז[ ורהזקריספיסאורז
 כו( ס" ח)חלק

 מברך ברכה איזה מינים כמה שלמדק
 קסז( סי' א חלק)מהד"ת

 מברך כיצד פירות משאר כדת ועוד מינים מז' כדתאכל
 קסח( סי' א חלק)מהד"ת

 ג' מעין בברכת ובסהרה בקדושהבנוסח

 קסט( סי א חלק)מהד"ת

 שלש מעין בברכת ותורה ברית מזבירין איןלמה
 כט( סי' ג חלק)מהד"ת

 ריםי'
 ביצד פירות משאר דת וחצי המינין משבעת דת חציאכל
מברך

 קע( סי' א חלק)מהד"ת

 ריגםי'
 כעונה שומעבךן

 קלד( סי' א חלק)מהד"ת

 בברכת לצאת רוצה אינו והוא חבירו את להוציאהמברך

עצמו
 קלה( סי' א חלק)מהד"ת

 בברכתו לצאת מיאן וחבירו חבירו את להוציאבירך
 קלו( סי' א חלק)מהד"ת

 בהרהור לברך יש אי ברכותספק
 קלז( סי' א חלק)מהד"ת

 בברכה לצאת דמי כדבור הרהורברין
 קלח( סי' א חלק)מהד"ת

 כעונה בשומעכוונה
 קעב( סי' א חלק)מהד"ת

 רמוםי'
 מותר אי אזכרות עם תפלות בו שנקלטוטעיפ-רעקארדער

 ש"ש. שמוציאלהשמיעו
 קנח( סי' ה)חלק

 קדושה דברי בו שנקלט מטעיפ-רעקארדער למחוק מותראי

 קדושה. בו יש כתב איזה אזכרות.עם
 קנט( סי' ה)חלק

 כלומר כתיקונו השם להוציא מותר אי הגדול אתהלומד

 השם. לפרז4 מותר אי לעצמו תורה הלומד הקטן.עם
 כז( סי' ד)חלק

 ככתיבתו השם להגות מהו אחרים עםהלומד
 קעד( סי' א חלק)מהד"ת

 ריחםיי
 ברכת מברך אי וניצל ]האלד-אפ[ שודרין עליו שנפלומי

 ד' במחלוקת רי"ח. בסימן בבא"ה לח"א תמיההגומל.

 הוא. דוקא אי להודותצריבים

 הוא הגומל ברכת התמוהים. המלך יד בדברי בהנ"ל,עוד

 גרועים זמנינו שודרי נס. לו קרה שלא ואפילו ספק,על

 הריב"ש. דזמן לילהמשודרי
 לא( סי' ז)חלק

 שהחחנו מברך אי לאור ספרהמוציא
 ל( סי' ג חלק)מהד"ת

 נסים לו שנעשה מקוםהרואה
 לא( סי' ג חלק)מהד"ת

 ריםם"
 רחמנא בריך לומר דמי שפיר אי ברכה ספק לו ~רשמי

 ראי' לבטלה. ברכה משום בו יש או הדפק"דכדעת

 הט"ז. מסתירת הפמ"ג לקושית רשוב מרדב"זלדרפ"ק
 ל( סי' ח)חלק

 הודאה סעודת לעשות שישראיה
 קעה( סי' א חלק)מהד"ת

 האדם על שעברו מהצרות השלוה בימי להזכירמצוה
 קעו( סי' א חלק)מהד"ת

 לגמרי נתרפא לא שעדין לחולה הגומלברכת
 קעז( סי' א חלק)מהד"ת

 רכנםי'
 ישן והוא חדש בית בהמוכר ערובין בת"ח קו' דישוב
 שהחיינו. לענין לחדש למכר חדש בין חילוק שסחדו.אלא
 סוכה חדש. בית בנה ברכות מגמ' והגרע"א במל"מתמוה

 דקיי"ל הא חינוך. בעי אי ונתקן שנתקלקל מזבחישנה.

 ב"ב בתוס' צע"ג לחוד. חכמים ולשון לחוד תורהלשון

 סוטה.מירושלמי
 מג( סי' ב)חלק

 מברכין מתי שהחיינו ברכתבענין
 קעח( סי' א חלק)מהד"ת

 שהחיינו מברך אי שחיבר ספרהגומר
 קעט( סי' א חלק)מהד"ת

 החופה תחת שהחחנו מברבין אם והכלה החתןאבי
 קפ( סי' א חלק)מהד"ת

 שהחיינו מברך אי נקבה לונולדה
 קפא( סי' א חלק)מהד"ת

 רכדםי'
 בלע"ז[ ]גאווערנא"ר מחוז מושל על לברך חחבאי

 קפב( סי' א חלק)מהד"ת

 רכהםי'
 זקנו ואבי בלע"ז[ ]אדאפטירט ילד להמגדל שפטרנוברוך

 ליתום. מברךאי
 כו( סי' ג)חלק

 השניה על מברך אי חדש פרי על שהחחנו בירך ולאשכח

 חדש. בגד הלובשוכן
 מב( סי' 1)חלק

 דבר על שהחחנו בירך לא מצאנז אדמו"ר שהגה"קטעם

מאכל.
 מג( סי' 1)חלק

 ברכה. צריך אי רפואה לבלוע סודה מיהשותה

,י4!י



כו כללימ*תח

 ולאביו לו מותר 4ר הספירה כימי מצוה בר שנעשהמי
 דיליה. ירט הוה אי מצוה בר שנעשה יוםלהסתפר

 מה( סי' 1)חלק
 ר' ח"א. מקושית שפטרני ברוך בברכת הלבוש לטעםישוב

 לקושית ישוב ובטלום. נכיאים ובאו משה גזררברים
 פף האב. בעון הבן עונשין אין דעכשיו ומהרש"קמהרש"א

 בעון נענש הבן ראין לפמ-ג ישוב אבות. עון רפוקרבקרא
האם.

 מו( סי' 1)חלק
 החכ"ש ופי' בנים על אבות עון פוקר רכתיב האכיאור
 בעון הבנים נענשים נמי האב מת אי האב. מתשכבר

אבותיהם.
 כז( סי' ח)חלק

 לו שיש כל ובעכו"ם הלמ-מ ישראל בקטן גרלותשיעור
 תלף עונשין רלעולם חרש רבר עונשין, בר הוא הרירעת
 קטן אפילו עונשין טבעי ברעת שתלף רבעכו"ם אלאברעת
 תורה ברעת רתלף כישראל אבל שור אקרי יומו בןרשור
 התורה חכמת כשקנה הוא שלהם ערעור הקב-ה להםשנתן
 עונשין בר נעשה אינו שנתגהר גר י-ג, ובת י"ג בןשהוא
 בר נעשה אימתי עבר יצחק קודה בחקירת שנין, עשריםער

 העבר במצות חיוב י-ג, בשנת או כאשה י-ב בשנתמצוה
 שיקהם העבר על עליו הארון חיוב או עצמי חיובהם

 הזקן. בגילוח חהב אי עבר לארון, והשכרמצות
 רמז( סי' י)חלק

 ומלכות בשם יאמר אי שפטרני ברוךברכת
 קפג( סי' א חלק)מהר-ת

 שפטרני ברוך לברך יכול מתיער
 קפר( סי' א חלק)מהר-ת

 בתו על שפטרני ברוך לברך צריךאי
 קפה( סי' א חלק)מהר-ת

 או בת או בן לו כשנולר שהחהנו או והמטיב הטובברכת
 חכירוכשרואה

 לב( סי' ג חלק)מהר-ת

 רכוםיי
 בעכו"ס להסתכלאסור

 קפו( סי' א חלק)מהר"ת

 רכזםיי
 חוזר אי בעבים נתקררו שמים ומצא למקום ממקוםההולך
 הרעת. כהיסח רהף ומברך רחוזר מברךומברך,

 מו( סי' י)חלק

 רלאםי'
 לש-ש כוונותיו נלשיהיו

 רלא( סי' ג חלק)מהר-ת
 רלבםי'

 לאכול מותר אי המנחה זמן הגיע וכבר מוסףנשגומחם
 קודם, מנחה להתפלל יש רלכתחילה מבאר מנחה,קודם

 לחזור מיר מכרידן רבר-ה כיון העולם מנהגומהשב
 הכנס לכית קורא שהשמש כמקום הנ-ל תהליםלאמירת
 לאכול.ורשאי

 סב( סי' י)חלק
ף )שבת הגמ'כיאור  המהניה למיסר טריחותא ע-א( 

 קפז( סי' א חלק)מהר"ת

 וערבית מנחה תפלתהלכות
 רלנם"

 קח"ל צה"כ. ער מנחה רתפלת הש-ע כפסק להנוהגיםישוב
 רראו היכא ביאור ב'. רף פסחים הוא, יממא צה-כער

 ביר כח אין כוותההו רלא והכריעו להפוסקים ש-עבעלי
 ורמ"א מהרי-ק שו-ת רברי כיאור עליהם. לחלוקאחרונים

 רבר שום מהם לשנות אין השו-ע רברי כ-ה. סימןח-א
 משה.וכתורת

 לב( סי' ז)חלק
 מחיצה. הפסק בלי אחר בחרר מנינים ב' להתפלל מותראי
 או מוסף, והשני שחרית מתפלת אחר מנין בין לחלק ישאי

 רמפיסים המג-ב ראית לרחות מעריב, והשני מנחהאחר
 יתפלל לא מנחה התפלל שלא מי העזרה. להרגישבעזרה
 מעריב. מתפללים שהציבורבמקום

 מח( סי' 1)חלק
 עבר. כמר ורעבר עבר כמר רעבר רקה"לבהא

 מט( סי')ח"ו

 ערבית של ברכו אומר ש-צ ושמע מנחה התפלל שלאמי
 ברכו. עמהן לענות יכולאי

 נא( סי' 1)חלק

 רלדםי'
 לענות יכול אי מנחה של קרושה ושמע מעריב שהתפללמי

 קרושה.עמהם
 נא( סי' 1)חלק

 המנחה קודם רוקא לאומרה יש התמירפ'
 קפח( סי' א חלק)מהר-ת

 לאחר יאמר לא מנחה קורם התמיר פ' לומר הספיקלא
המנחה

 קפט( סי' א חלק)מהר"ת

 רלהם"
 לטעום שאסר רברכות מ-א פ-א בפיה-מ להגרע-אצ"ע
 התפילה.קודם

 לו( סי' ר)חלק

 רלוםי'
 לעולם ה' ברוך באמירת ינהג כיצר הלומר*בא-י חו"לבן

 לפני לירד חו"ל לבן שאסר ב-מ ס' על תמיהבערכית.
 בא-י. ערכית להתפללהתיבה

 כט( סי' ה)חלק

 רלמםי'
 בעמירה. לברך בעי אי המפילברכת

 לג( סי' ז)חלק
 המפיל ברכת אחר לררום יוכל כשלא תורהללמוד

 לר( סי' ג חלק)מהר"ת

 רמם"
 כיום מותר אי בלילה מצוה מלקהםאנוס



מפתחכז
 קצ( סד א חלק)מהר"ת

 קצא( סף א חלק)מהר"ת

 קצב( סי' א חלק)מהד"ת

 קצג( סי' א חלק)מהר"ת

 שבתהלכות
 רמבםי'

 להם. ב"נ ררין למ"ד שבת שמרו האיךהאבות
 טז( סי' ג)חלק

 בשבת בה' מכבסים יו"ט. בשבת ויין בשר אכילתטעם
 מחיב אי יו"ט מג"א. דברי סתירת ישוב עזרא.מתקנת
בעונג.

 לא( סי' ג)חלק

 שבת בויני למילתא מילתא מדמיןאין
 קצד( סי' א חלק)מהר"ת

 רמנםי'
 להתנות מועיל לעכו"ם מרחץ במשכיר הט"ז סתירתביאור
 צית. לא רעכו-ם ת"נ מסי' העכו"םעם

 לד( סי' ג)חלק
 בכלי מלכה שעושה עכו"ם לשבת. לעכו"ם מרחץהמשכיר
 להפליג לנהרות ימים בין חילוק דמים. וקצץישראל
 רואה אינו שאמרו מקום בע"ש. להתענות מותר איבספינה.

 בקדרה פשתן של אונין בדבר. איסור איכא אי ברכהסימן
בשבת.

 לב( סי' ג)חלק
 דרבנן או ראווייתא הוה אי בשבת וממכר מקחאיסור
 כ"ז. ביצה רש"י בסרטתוכיאור

 רפב( סי' 1)חלק

 רמדםי'
 בהנאה. אסורה שבת רמלאכת שכתב להלבושישוב

 נב( סף 1)חלק

 מודעות. שם להדפיס מותר אי בשבת הנדפסיםעתונים
 קמג( סי' י)חלק

 רמוםי'
 קרטות ישוב דמים. לו וקצץ ישראל בכלי העושהעכו"ם

 כלים. בשביתת ורא"ש ובעה"מ וראב"ןב"ח
 לג( סי' ג)חלק

 בין הרשב-ם חילוק וחול. לשבת לעכו"ם מרחץהמשכיר
 צ-ע. לקקראתיובתא

 לד( סי' ג)חלק

 בהמה להשכיר מתיר דהרז"ה שכתב י"ט שבת בק"נצ"ע
ברו"ה.

 לג( סי' ג)חלק

 בבית אוטומטית מאקרן( )וואש כביסה מכונת שהכניסמי
 כירושלמי הפוסקים בקר' בשבת. ינהג כיצר לשכרעכו"ם
 להפקיר בדין בזה. וחילוקים בשבת. כלים שביתתדיש
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 חילוקים וכמה שבת שכר איסור לשבת. בהמתו אוכלים
 שבת. שכרבדין

 לב( סי ר)חלק

 שבת מחללי של חרושת בבית בבחירותלהשתתף
 קצה( סי' א חלק)מהד"ת

 רמחםי'
 רמב"ן דברי ישוב מצוה. הוה לחזור אפילו לא"ילעלות
 אסתר. המגילתמקושית

 נו( סי' ב)חלק

 מותר השבת קודם ימים שלשה רלפני הרז"ה קרטתביאור

 להעוים מותר אי שבת. לחלל ערצטרך שברור אףליכנס
 מצוה. מחיוב עצמוולהוציא

 לה( סי' ג)חלק
 רוב שאין בדבר חכמים גזרו רלא הרז"ה טעםהמשך,
 שבת במחלל הויב"ש דבוץ תשוב בו. לעמוד יכוליןהצבור
 מזיר. הוהבאונס

 לז( סי' ג)חלק

 אוו ]אפיסערס הצבא למבחן ברצונו עצמו להעמידברין

 בספינה. מפליגין ראין סוגית בירור רעזערוו[,נעיוועל
 מקוץ אי אחרת למדינה לברוח תכולים שבת לחללאנוסים

אונס.
 לה( סי' ג)חלק

 טעם אחרת. למוינה לברוח יכול שבת לחללאנוס
 ישראל טשאפלין ראכה השבת. קודם ימים ג'רמפליגים
 עם קררותו ועושה ומתודה עכו"ם טשאפלין מקוםממלא
 מותר אם לפ"ע. או אבזוייהו בכלל הוה איהעכו"ם
 שממילא במקום סתם חיל או לטשאפלין עצמולהעמיד
יקראוהו.

 לז( סי' ג)חלק

 לחלל חז"ל התירו למה בשיירה תוצא בספינההמפליג
 סכנה בשעתשבת

 יז( סי' ר)חלק
 המדינה. לצבא לילך ישראל לבני התירו טעםמאיזה

 יח( סי' ר)חלק

 קודם ימים שלשה ניתוח לעשות שלא להקפיד ישאי
 בזמנה שלא מילה למול ראין התשב"ץ דבוץ ביאורהשבת.
 לעשותו. מותר אי בלערו לחיות שאפשר ניתוח ה"ו.ביום
 עליו לחלל מותר אי פקרעתו ע"י עצמו על שהביאאונס

השבת.
 נד( סי' ח)חלק

 בזה"ז ישראל ארץ ישובבמצות
 קצו( סי' א חלק)מהר"ת

 רממםי'
 מלקבוע למנוע מצוה דבע"ש ר"נ סי' השו"ע דבוץמאור
 ולמעלה. שעות מט'סעודה

 מז( סי' י)חלק

 שבת ערב סעודה קביעות גררמהו
 לה( סי' ג חלק)מהד"ת

 רנכםי'
 הגז מתחיל קור ונכנס אותו שכשפותחין אוטומאטי גזתנור

 ספוים שם קרש אךנהחרר

 בשבת כרוויםליקח

 צ' ליוםהמשמש
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כח כללימפתח

 יטשאלענד לשבת חמים בו להניח מותר אי יותרלבעור
 לדמותו יש אי בשבת. מלאכה גרם איסורבלע"ז[,

 גזרו לא בשבת דכחו מהר"ן מדבוי סמוכיןלפוידזעדער.

 מדרבנן. עכ"פ לאסור יש ולדינא פ"ר דהףאף
 מ( סי' ה)חלק

 שיצלצל בע"ש רעקארדע"ר קליטה להעמיד מותראי
 עושה דהכלי בזה דליכא כלים שביתת משום דןבשבת,
 תע"ב. והמחמיר איסור בזה ליכא וא"כ מעצמהמלאכה

 נא( ס" י)חלק

 רעםי'
 יכול ואינו הרתוקים למקומות שנשלח תורה שומרחיל
 שידליק אוטומאטו שעון עא אלא בעש"ק מאכלולסדר
 מאנשי מעשה בשבת. כולו המאכל ךתבשל השבתביום

 במחלוקת בשבת. קאפפע כישול בעניןפראנקפורט
 במוצאי ונתבשל בשבת האש על תבשיל בהמניחהאחרונים

 הכישול. על חהב אישבת
 לד( סי' ד)חלק

 שהוא זמן כל המאכל להעביר מותר אי בשבת שכבההגז
 החזו"א מרן בדבוי והטמנה. שהיה בדין אחר. תנור עלחם
 הטעם קטומים, בגחלים רש"י בדבוי כגו"ק. הף לאדפח
 אי שנקטמו לאחר רש"י על המאיוי ובקוורת יוסיף,שלא
 גזירה נשתנה שלא תמידי באש שהך אי הבל. מוסיףמיקוי
 יחתה.דשמא

 לד( סי' ז)חלק

 מבאר בשבת, שיעשה למחשב עבודה להניח מותראי
 איסור. בזהדליכא

 מט( סי' י)חלק

 התערבות שיצטרך ואפשר מע"ש מלאכה קועושהמחשב
 משום בזה דיש כן לעשות לישראל שאסור בעבודתוישראל

 עור.לפני
 נ( סי' י)חלק

 ישראל, יטלפון שמא חיישינן אי לשבת תקליטהמכךן
 לזה. לחוש דאיןמבאר

 נב( סי' י)חלק
 עמא מאי חזי פוק בשבת, לפותחן מותר אי חלבשקיות
 תע"ב. שינף עא אפשר ואם היתר, דנוהגיןדבר

 נט( ס" י)חלק
 להכינו מותר אי ]עונה[ בלע"ז מעסעדזשעס שמקבלתקליט
 השבת. אחר להם ךשיב להשואלים בשבת שיקליטבע"ש

 קמה( סי' י)חלק
 לטלטל מותר אי והוציא במקרר שנתנהחלה

 קצז( סה א חלק)מהד"ת
 להחזיר מותר אי בשוגג בשבת האש מן הקדרההוויד

 קצח( ס" א חלק)מהד"ת

 רנזםי'
 דן טשאלענט, להוציא בשבת לפתחו מותר אי גזתנור
 נז( סי' י )חלק מוקצה. ומטעם גרםמטעם

 רנחםי'
 בשבת חמים במים לילדים בקבוקלהחם

 קצט( סי' א חלק)מהד"ת

 רםםי'
 הכסא לבית הצפרנחם לזרוק מותראי

 ר( סי' א חלק)מהד"ת

 רםאםי'
 דרבנן. או דאוךיתא שבתתוספת

 נ( ס' ג)חלק
 גם לזכור. שמור המחבר הקדים למה דודי לכהבתפלת
 טעם לזכור. שמור הקדים שבת מוסף בתפלתהרמב"ם
 בם. ובמנחה בו ובשחוית בערבית בה ךנותולאמירת

 לה( סי' ד)חלק
 קודם בהם איזה לשמור זכור שהקדים דודי לכהבפזמון
לדידן.

 מג( סי' ה)חלק

 בתוס' שאינו מי ךוה"כ. שבת בתוספות חייבות אינשים
 הלילה. קודם קבלה ליה מהני לאשבת

 נד( סי' 1)חלק

 רםגםי'
 להוסיף מהו יו"ט, של ב' בליל נרות להדליק ששכחהאשה
 לענין יותר או נרות ב' בין לחלק יש אי ימיה. כלנר

 של הטעם ביאור ביום. ביו"ט נרות להדליק אסורהוספה.
 זו.הוספה

 לה( סי' ז)חלק
 באיזה בשבת בביתם ךשנים ההווים אצל שאוכליםאברכים
 עלעקטוי. בנר בהדלקה יוצאים אי נרות ידליקומקום

 זית. שמן בנר להדליק מצוהלכתחילה
 מא( סי' ה)חלק

 חייבים אי אביהם בבית מיוחד חדר להם שישבחווים
 שבת. נרות הדלקת להזקון טעם לשבת, נרותבהדלקת

 נה( סי' 1)תלק
 קודם הגפרור לכבות מותרת אי שבת נרות שהדליקהאשה

 הבה"ג הגדול רבינו בדבוי מלאכות. שאר ולעשותהברכה
 שבת. קבלת הףדהדלקה

 לא( סי' ח)חלק
 להוסיף. צויכה אי שני ביו"ט נרות להדליק ששכחהאשה
 דצויכה.מבאר

 נג( סה י)חלק

 מנהג נר, להדליק מותר אי מעויב קודם המבדילבירך

 תורה. ואמרו הנר כבו לילה שכבר שלאחר הדורצדיקי
 סא( סי' י)חלק

 נר ידי יוצא אי גדול היום בעוד מע"ש שדולקתעששית
שבת

 רא( סי' א חלק)מהד"ת

 ומיד אחד במקום הרבה נרות המדליקין מלוניםבבתי
נתכים

 רב( סי' א חלק)מהד"ת

 שבת נרות בהדלקת הם מה ישיבהבחווי
 לו( סי' ג חלק)מהד"ת

 רםוםי'
 יוציאו. כיצד בשבת מכונית תחת כובעו שנפלמי

 קע( סה ח)חלק



 כללימפתחכם
 רסזסי'

 פלג אחר יחדיו ומעויב מנחה להתפלל מותר איבעש"ק
 הדה"ח לדבוץ ישוב דסתוץ. תרתי משום אסור אוהמנחה
 מירושלמי וראיה המ"ב מקושית לחול שבת ביןלחלק
 לתפלה. שבת הוה לשבת לילה דהוה מגו שבתדקבלת

 נו( סי' 1)חלק
 יצא אי צה"כ קודם שבת סעודתהאוכל

 רג( סי' א חלק)מהד"ת
 נגאלים מיד שבתות שתי ישראל שמרואלמלא

 לז( סי' ג חלק)מהד"ת

 רסחס"
 בשמירה, דישנו משום ד"ת, היום בקידוש חחבותנשים
 אי הראשונים מחלוקת למימר. ליכא דאיפכא שםובתוס'
 שמחףב עבד שבת. תוספת על בא או לאו הףשמור
 בא היום קידוש עצמי. חיוב או האדון מפאת הואבמצות

 האב על חינוך מצות שבת. תוספת על או שבת עיקרעל
 שביתת מאמתך. שהקשה רענן דת דבוץ ישוב הקטן. עלאו

 אחר. ע"ד או אכיו ע"ד העושה קטן ביו"ט. קריך איבהמה

 קטן. בנו על תורה צותה למה מהרמ"ש לקושיתישוב
 לו( סי' ז)חלק

 צויך אי השני, וביום ואמר סוכות דחוה"מ דג' במוסףטעה
 ולהתפלל.לחזוד

 עב( סי' ז)חלק
 מעניני שאינו מה בחוה"מ דבאמר המ"ב לדבוץישוב
 ומתפלל. חוזר אינודיומא

 עג( סי' ז)חלק
 עדץן סחם ולא ומטר טל ותן ואמר שבת בתפלתטעה

 בזה. אחרונים מחלוקת השנים,ברכת
 נה( סי' י)חלק

 דודי בלכה ש"ק בלילרקידה
 רה( סי' א חלק)מהד"ת

 לכרוע צויך אי שבע מעיןבברכת
 רו( סי' א חלק)מהד"ת

 אמן לענות אין וארץ שמים קונהאחד
 רז( סי' א חלק)מהד"ת

 רעאסי'
 בחול כין לבהמתו שיתן קודם אדם יאכל דלא בהאעוד

 ג' מזון מצילין דס"ל הפוסקים על ותמיה בשיו"ט,כין

 בשבת. לבהמהסעודות
 כה( ס" ד)חלק

 בחול כין לבהמתו שיתן קודם אדם יאכל דלא בהאעוד
 ג' מזון מצילין דס"ל הפוסקים על ותמיה בשיו"ט,כין

 בשבת. לבהמהסעודות
 כה( סי' ד)חלק

 בשבת. גם קריך אי לבהמתו, שיתן קודם לאכול דאסודהא
 אי הבהמה על הרוכב צעב"ח, משום הף אי בהמתושכיתת
 כבחול. בשבת אסוד צעב"ח משוםיש

 מ( ס" ז)חלק
 לבהמה, קודם אדם סכנה שבמקום הק' הא"ח דבוץכיאור
 של קיתון לו שיש במי תמיה בדבוץ כעלמא. בצעדמהו

 או לשניהם שיתן צמאים ושניהם לאחד לשהותמים
 שניהם.שימותו

 מא( סי' ז)חלק
 ולאכול לקדש מוטב אי בש"ת הקפות לעשותהמאחוים

 יקדש. ואח"כ ערכית קודם להתפלל או ערכיתקודם
 ל( סי' ד)חלק

 קודם לשתות מותרת אי למים, וצחה נרות שהדליקהאשה
 למים. וצחא סחה נשיא יודן ר ירושלמי כיאורקידוש.
 שבת. לליל התפלה קודם בבוקר מים שתית כיןחילוק
 ידי יוצא אי הנרות על המברכת הבדלה. קודם מיםלשתות
 דאווייתא.קידוש

 לז( סי' ז)חלק
 שהחיינו. לברך מהו ראשונה, בפעם נרות המדלקתאשה

 לח( סי' ז)חלק
 אבות. מנהג לשנות ושלא הלכה, עוקר דמנהגבהא

 נז( סי' 1)חלק
 קידוש לברכה. נט"י בין הפסק הף לא דקידוש המג"אע"ד
 דרבנן. או דאווייתא הוה אי בבית הכוסעל

 נח( סי' 1)חלק

 אי בשבת כגון בהיתר לבהמתו להאכיל יכול שאינומי
 עבדים לו שיש מי לבהמתו. שיתן קודם לאכול לומותר

 שיאכיל קודם לאכול לו מותר אי לבהמתושמאכילין
לבהמתו.

 כו( סי' ד)חלק
 הח"ס מרן בדבוץ צ"ע דרבנן. או דאווייתא החן עלקידוש

 בקושית להדג"מ. המכויע מס' וראי' הדג"מ דבוץשדחה
 בקידוש. יצ"מ להזכיר דצויךהמנ"ח

 לב( סי' ח)חלק
 ולמעלה המנחה מפלג קידושלעשות

 רד( סי' א חלק)מהד"ת
 קידוש ידי יוצאים אי אחר בחדר שאוכלותנשים

 רח( סי' א חלק)מהד"ת

 מאדים במזל שבת ליל לקדששלא
 רט( סי' א חלק)מהד"ת

 בשבת אחת לסעודה דק דגים לו שאיןמי
 וץ( סי' א חלק)מהד"ת

 דגים אחר משקהשתחת
 ויא-ויג( סי' א חלק)מהד"ת

 היום מקידוש פטורות דנשים דס"ל למאןטעם
 ויד( סי' א חלק)מהד"ת

 לכסות צויך אי לפניו פת לו ףש קידוש ידייוצא
 רטו( סי' א חלק)מהד"ת

 משנה הלחם לכסות כולם צויכים אי קידוש ידיהמחרא
שלהם

 רטז( סי' א חלק)מהד"ת
 קידוש של כוס על בפה"ג מברכות שנשיםבמנהג

 ויז( סי' א חלק)מהד"ת

 ערנסי'
 צ"ז, דף ב"ב גמ' כוסות, וארבע לקידוש מגיתו חןבדין

 זה מה ביאור הי"ז, שבת מהל' פ"ט הרמב"ם דבוץמבאר
 על מפלפל מגיהו, ףין ודרוש חן כין מחלק ממתו,ין
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 חן בכלל אינו דזשאוס שגרעפ שמחדש אחד גאוןדברי
 ליקח לכתחילה דמותר להלכה ומסיק טעמים, מכמהודוחה

 ל"ה דף ברכות מגמ' ראיה כוסות, לארבע מגיתו תירושחן
 סז( סי' י)חלק דמשכר. חן בכלל הר דחזרושע"א

 עליו לקדש מהו ענכיםמיץ
 לח( סי' ג חלק)מהד"ת

 החן על לברך מותר אינזיר
 לט( ס" ג חלק)מהד"ת

 רעגם"
 אי שמיעה. ע"י מלצאת לעצמו לקד,4 יותר מצוה ישאי

 הש"ך בקה4ית ישוב מבשלוחו. יותר בו מצוה בזהשייך
 לענות אין וברך מצוה דהחוטף המברך מן העונהדגדול
 ישוב מהשליח. או מאב החוטף כין חילוק אמן.אחריו
 זהוכים. נ' דהו"ל כ"ה פ' התוס'לקה4ית

 נט( סי' 1)חלק

 שכירך ולאחר אחרים, בברכחו והו(רא התפילין עלכירך
 המברך ולברך. לחזור צריך השומע אי בכרלה סךחהסח
 בן יד. של שמניח למי להחניא יכול אי שתיים ראש שלעל
 לילה. של המגילה בקריאת כרך בן מחרא איעיר

 ד( סי ח)חלק

 ערהם"
 גזירת בזה דליכא מבאר חשמלי, הנר לאור ללמוד מותראי

 י"ב. דף שבת מגמ' ראיה יטה,שמא
 נו( סי' י)חלק

 בשבת. שיצלצל בע"ש להעריכו מותר המעוררשעק
 נח( ס" י)חלק

 רעום"
 עושה מלאכה איזה למלאכה לישראל מושכרתשפחה
 ישראל בה שיהנה בשכיל עושה שנכרי מלאכה כלבשבת.
 להדליק מהו בשבת. חז"ל גזירות לדמות אין אסורה.בשבת

 לעכו"ם אמירה עכו"ם. ע"י בשבת ]בלע"ז[עיר-קאנדישאן
 דאורהתא. במלאכה מצוהבמקום

 לד( סי' ח)חלק

 רעזם"
 כרי בשבת עלעקטרי אוטאמאטו בשעק הכפתור אתלהזיז

 למקום ממקום כפחור דהמסלק מבאר לאחר. אולהקרים
 מקום על וכשמניח ראשון מעשה לה אזדא הכפתורבסילוק
 כהנחת הוה אי הכפחור הנחת שני. מעשה כולו הואאחר
 הכפחור דהנחת מחדש גרמא. רק הוה או ופתיללהשמן
 וכח מלאכה העושה איסד"ר. רק וליכא הדלקה עושהאינו
 מהרש"א ובדברי לנשכו נחש המקרב בה. נתערבאחר
 הפעול. או הפועל מקרב כיןלחלק

 לה( ס" ח)חלק

 רעחםי'
 ע"י לכבות ומהו דאורהתא, הר אי החשמל אורמבר
הגדמא

 ריט( ס" א חלק)מהד"ת
 בשבת במעליתלעלות

 רכ( ס" א חלק)מהד"ת

 רע*םי'
 בשבת, שכבו לאחר הנרות עם הטס להוריד לסמוך ישאם
 הטס. על היתך דבך קץקךמ1עא

 לז( ס" ד)חלק

 ר*ם"
 שלא הברכות, עם א' כיום בהפטרה לקראת מותראי

 טו( סי' ד )חלק ראשון. ליום חגיגותלעשות

 ר*אם"
 תרגום. ואחד מקרא בשנים חחבות אינשים

 ס( סי' 1)חלק

 בשבת בחרתנו אתה תפלת תקנו לאאמאי
 רכא( סי' א חלק)מהד"ת

 ר*בםי'
 שמיה בריך יאמרמחז

 רכב( סי' א חלק)מהד"ת
 בקרה"ת הש"צ שעונהאמן

 רכג( סי' א חלק)מהד"ת

 כמה ועד נישואין לשמחת בשבת בעליותלהוסיף
 רכה( סי' א חלק)מהד"ת

 ר*רם"
 יעשו. כיצד מפטיר, רוצים ושניהם בכיהכנ"ס מצות ברב'

 לט( סי' ג)חלק
 שכל הקדוש האר"י דברי רשוב בנכיא שמפכרריןטעם
 יחד שנים בש"ת לברך הנוהגים ישוב ההפטורה. יקראאחד

לתורה.
 לט( סי' ג)חלק

 השבוע באמצע יא"צ לו שיש למי למפכרר עליהטעם
 רכד( סי' א חלק)מהד"ת

 ההפטורה בברכת לעמוד ישאי
 רכו( סי' א חלק)מהד"ת

 ר*וםף'
 נשים אי מוספין. לתפילת ש"צ נעשה אי עשרים מבןפחות
 קוקייא לעבודה. כשר מאימתי כהן מוספין. מתפלתפטורות
 והא פרים ונשלמה משום בזה"ז נוהג דקדשים ב"מברש"י
 שוקל. אינו כ' מבן דפחות טעם בעבודה. אסורישראל

 סא( סי' 1)חלק

 אי שחרית התפלל לא והוא מוסף מתפללין ציבורמצא
 על תמיה כיחיד. שחרית או בציבור מוסף להתפללעריף

 קודם. מוסף להתפלל שפסקו וח"אהגרי"א
 טז( סי' ה)חלק

 ר*חם"
 עצמו תענית בשכיל עולה אינו צבור תעניתמתשה

 תסז( סי' א חלק)מהד"ת

 רצאם"
 ללחם לשנים אותו יחתוך אם שלם אחד לחם דק לואין

משנה
 רכח( סי' א חלק)מהד"ת

 כיו"ט ולא בשבת בסעודה ביצים שאוכליםטעם
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 רכט( ס" א חלק)מהד"ת

 רצנמי'
 אי שבת מקבל ואי שבת ותוספות השמשות ביןבדין

 דנוהגין שכתב המ"ב על תמיה אח"כ, מנחהמתפלל
 הערב. עד מנחהלהתפלל

 נד( ס" י)חלק

 רעבדמי'
 בשודהם הבדיל ולא לתשלומין אחת שודם מוצ"שהתפלל

 רל-רלא( סי א חלק )מהד"ת בראשונה טעהאו

 רצומי'
 ביאור לעצמן. מבדילות ואי בהבדלה, ח5בות אינקרם

 לעצמה, להבדיל יכולה אינה אשה )ראשק( א"חדברי

 דנקרם במג"א ביאור בתפלה. מבדילות אי נקרם לזה.וטעם

 במוצ"ש שחל באב ט' מוצ"ש. מעריב מתפללותאינם
 תעשה. וכיצד להבדיל מהו מסוכנת,ואשה

 לט( ס" ז)חלק
 אין דנקרם למ"ד צ"ע הבדלה, קודם לאכול מותרת איאשה

 ומחצה"ש. אמג"א ותמיה לעצמן.מכדילות
 סב( סי 1)חלק

 לפף לאכול מותר אי אחרים בדעת תלף שקיומהמצוה

קיומה.
 סג( סי' 1)חלק

 לענות יכולות אי יקנה"ז בקידוש הבדלה השומעותנקרם
 ברכה וז~יא בעלה של קידוש לאחר שהח5נו בדין וכןאמן,

 ההדלקה. עלשהח5נו
 לו( ס" ח)חלק

 לטעום שלא נהגו שהנקרם במנהג ז"ל מלצד הגדא"זטעם
 הבדלה.מכוס

 דכג( ס" ח)חלק

 ביקרבה או בעמידה להבדיל ישאי
 רלב( סי א חלק)מהד"ת

 הטלפון על הבדלה לצאת יכולה איאשה
 רלג( ס" א חלק)מהד"ת

 חצרמיי
 תועלת. ללא הם אדם של דצפדנים הגר"א לרבינוישוב

 טעם העולם. בריאת סוד א' שער לר"ת הישד ספרוע5ן
 האש. מאורי בורא הצפרמם עללהסת3לות

 רכא( ס" ז)חלק

 רצפמיי
 י"ח. ולצאת לכףן מהו התפלה באמצע הבדלההשומע

 קדוש ידי אדם יוצא אי הפסק. הוה אי כעונה שומעבדין
 בעצמו. להבדיל להדר דמצה טעםבהרהור.

 סד( סי 1)חלק

 חילוק טהורה, כשאינה הבדלה נר להחדק מותרת איאשה
 הכדלה. נר ובין בהם להריח שאסור שעליה בשמיםבין

 קל( ס" י)חלק
 בקידוש מכדיל אי ר"ה קודם להבדיל 5ן לו היהלא

 רלד( ס" א חלק)מהד"ת

 כיצד ג' ביום ר"ה וחל רצופים ימים שמ שמתשהמי

ייל
 רלה( ס" א חלק)מהד"ת

 טאשמי'
 בלע"ז[ קאווער ]פלאסטיק גשכרם בכובע לצאת מותדאי

 פינשט=ן. מוהר"מ המובהק הגאק בתשר הערהבשבת.
 עב( ס" ב)חלק

 אי בדין בזה. פינשנךין מוהר"מ המובהק הגאקתשובת
 במה הערה הלכה. בדבר רבו על לחלוק רשאיתלטרד
 חדש דבר בזה. הערות כמה ועוד דרבנן. תרי דהףשכתבוד
 אחר פירוש לעלמא. דצריכים כיק מלשצל"ג הףדגשמים

 מהר17ד"ם.בדברי
 עג( ס" ב)חלק

 עליה. פטוד משאצל"ג קיי"ל אץ הראשתים לדבריישוב
 ישוב שבת. להוצאת מלבהיים לב' המ5ף כ' ביןחילוק
 האחרונים. מקהיית הגוף רוב לעטוף דבעי הפוסקיםסכרת

 על לחלוק מותר תלמיד אי מוכרחת. מהר17ד"ם מדברידא"
 הלכה. בדבררבו

 עד( סי' ב)חלק

 בשבת. 51לק בכובע לצאת מותדאי
 עב( סי' 1)חלק

 בשבת. בו לצאת מותד אץ ]בענדעיד[תחבושת
 מד( סי ב)חלק

 בשבת. הצעיף על האף במטפחת לצאת מותדאי
 סו( סי' 1)חלק

 לקשור בלי חאלאטל[ ]טרש בחלוק בשבת לצאת מותדאי
 אי במתמו אזורו דבק ולא בשבת ברה"ר ההולךהאבנט.

 כמשא.הף
 לח( ס" ד)חלק

 לדברי ישוב אכילתן, כדדך שלא מקרי אי חי בשדהאוכל
 לאכול הורגל וד. נאכלים הרגלים דשעירי ביאורהדו"מ.
 כל אצל דעתו בטלה אמרינן ומוד כד"א. מקרי ודבשד
אדם.

 מד( ס" ז)חלק

 דלא ביאור בשבת. כדורים אתו להחמא מותד אי לבחולה
 ועשבים קמיעות מומחה. שאץנה בקסיע האישיצא

 רפואות דהף משום או משא שאץנם משום בהםקרוצאץם

 הגוף. צורך וחו"להם
 לח( סי' ח)חלק

 כשבת. לצאת מהו עיד[ ]הירינג האוזןמכונת
 לט( סי' ח)חלק

 שבת לחלל מותר אי ד"ל לדעת עצמו לאבדהרוצה
להצץלו.

 11( ס" ח)חלק

 מחלוקת הוצאה. משום חיב אי ביוה"כ במנעליםהיוצא
 בל דאיסוד פרשיי בשבת בתפיוין היוצא והגרש"ג.המנ"ח
 פף על קישוט הו"ל תפ"ין 3משא. ליה משףתוסיף

האדם.
 רז( סי ח)חלק

 מכלל יצא ורק מלבוש. ולא תכקרט הף לא תפיליןבהנ"ל
 מותד אי מצוה. לשם בחול ללכשו שדרך כיקמשאף
 אי אשה להם. צריך כשאין זה על זה מלוכשץ בצמלצאת
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 זוג. זוג תפילין להכניסיכולה

 רח( ס" ח)חלק
 חהב אי צרודות למנעלו ונפלו כש"ק בחוץ שהולךמי

 אסור, אי בשבת ערעור חצי הצרורות, ולהחמאלעמוד
 בצרורות. שרצא על אחר שהענישו הקרוש מהאר"ימעשה

 סג( ס" י)חלק
 מן מאפס[ ]עיר לאזמם מכסה עם בשבת לצאת מותראי

 בשבת.הקור
 רלר( ס" י)חלק

 חיב אי ונטעם וחזר בשבת עשביםהתולש
 רלו( ס" א חלק)מהר"ת

 בשבת גבינה עם לבןלערב
 רלז( ס" א חלק)מהר"ת

 יצלצל שלא לסגרו לשעות המקשקש אלאר"םשעת
 רמ( סי' א חלק)מהר"ת

 אסור אי כשבת דעהסחיטת
 רמא( סי' א חלק)מהר"ת

 רמג( ס" א חלק בשבקמהר"ת המכה על תחבושתלהניח
 מחובר דפער עליו שיש טלית עם בשבתלצאת

 רמר( סי' א חלק)מהר"ת
 בשבת זהב או כסף המחופה במפתחלצאת

 רמה( ס" א חלק)מהר"ת
 מע"ש מהכובס פתק מהבגר להווירשכח

 רמו( סי' א חלק)מהר"ת
 בשבת בו יוצאת אשה אי דעה לקבל הנעשהבגר

 רמז( ס" א חלק)מהר"ת
 מלשאצל"ג הוה אי בשבת שלו בכיס היוצאזב

 רמט( ס" א חלק )מהר"ת.
 בשבת זקנו בשער בלע"ז[ ]פין מחטלהכניס

 רנב( ס" א חלק)מהר"ת
 מודד מין בכל בשבת חום למרודמותר

 תט( סי' א חלק)מהר"ת
 אשה של במטויה לאישלצאת

 סו( ס" ב חלק)מהר"ת
 שעטנז של כובע או גשםמעיל

 סז( ס" ב חלק)מהר"ת
 חגורה גבי על בחגורה לצאת הנשים שנוהמןמה

 מ( סי' ג חלק)מהר"ת
 בשבת לרה"ר בהם לצאת מהו ]ערדלהם[קאלאשין

 מא( סי' ג חלק)מהר"ת
 בשבת ערל"ר ארע"ם עם לצאתאשה

 מב( ס" ג חלק)מהר"ת
 כשבת ציצית האבות לבשואי

 מג( סי' ג חלק)מהר"ת
 שבםי'

 בחוכו לשפוך מותר אי מים צחצוחי בו שנשאר ףקנוס
 בשבת.רותחין

 סז( ס" 1)חלק
 להשתמש מותר אי בשבת המתהבקרם ]דיפערס[דותחים
 סלרם. או אש ידי על או בחמה המיבש בין חילוקבהם.

 סה( ס" 1)חלק

 עכו"ם ףגבהנו שבת כבר ששם למקוםלטלפן
 רלח( ס" א חלק)מהר"ת

 בשבת לנקיות לקנח מים קזצויךמי
 רנ( ס" א חלק)מהר"ת

 מלשאצל"ג הף לא שהונחה כמי רקלוטהחילוק
 מר( ס" ג חלק)מהר"ת

 שגם"
 או אזניו, על יפול שלא בשביל הכובע בחדך נהרהמניח
 במנעליו, בלע"ז[ ]פעדערוייס אבק או מוך, או קש,מניח
 בשבת. בהם לצאת מותראי

 לט( סי' ר)חלק
 ]האנטוןוך הכפפות תחת בתכשיטין לצאת מותרת אםאשה

 בשבת.בלע"ז[
 מ( סי' ר)חלק

 מדק שהשמש לאשה בשבת שחורות במשקפים לצאתמהו
 לאוזן מאוזן ידית להם שיש משקפים בין חילוקלעיניה.
 לו.לאין

 נז( סי' ז)חלק
 שער לקלוע אסור בשבת. מותר אי ופיאות שערותסלסול
 אי מגבן בנין. הוה אי לשעה בנין בשבת. להחרר אואשה
 בשבת. מראור=תא בונההוה

 סח( סי' 1)חלק
 בשבת הפיאותלסלסל

 מה( ס" ג חלק)מהר"ת
 עירוב רליכא במקום לענרדס עם בשבתלצאת

 רמח( סי' א חלק)מהר"ת
 בשבת השינהם שעל הברדלים עם לצאת מותראי

 רנא( סי' א חלק)מהר"ת
 דשםי'

 בשבת חשמלי אוטאמאטשעת
 רלס( סי' א חלק)מהר"ת

 שהםי'
 בשבת להחמאו יותר או הבית לשמירת כלב לו שישמי

 בירו. קשורהורצועה
 מא( סי' ר)חלק

 שום"
 יצא ושמעת לשמעון לכבר לתורה עליה קנהראובן

 בענין לשלם, חהב אי ארם לשום ראובן כבר ולאמביהמ"ר
 בשבת. עליותמכירת

 רש( ס" ה)חלק*
 שמוכוין קויה ברחובות אוטומאטית מכונההמעמיר
 איסור בשבת. הבעלים יתנהגו כיצר בלע"ז[ ]קענדיסוכויות
 ראור=תא. הוה אי בשבת וממכרמקח

 לג( ס" ר)חלק
 ]רעי- ליום מיום רבית שנותנים בבאנק מעות לו שיוםמי

 שבת, שכר משום בזה יש אי בלע"ז[ דעפאדטטו-דעי
 הולך היום ואצלם לעכו"ם קייכים רהבאנקים רכיתמחדש
 לבעלי היתר בהבלעה. שבת שכר והו"ל הלילהאחר

 בלבר. לשבת רק חרוים להשכירמלונים
 מה( ס" ה)חלק



 כללימ*תחלנ
 שיכתוב או מיד, בשכדו ורוצה חפשי שלו שהנהגאמבולנס

 לאדם לו אומוים מתי עויף. מהן איזה החוב, על פתקלו

 ישראל כל על מוטל שבת דיחד חברך. שיזכה כדיחטא

 אשוחת, שאינו בכתב בשבת הרושם החולה. אצלהעומדים

 סקילה.חחב
 נח( סי' ז)חלק

 קנין. עושה אי מחילה בשבת. חוב למחול איסור ישאם
 או לעני מוחל בין חילוק בו. לחזור יכול אי לחבירוהמוחל

 ובכור ואסתלוקי ד"ה ע"א עירובין ויטב"א ועייןלעשיר.

 דק. ולא מחיצה במקום מחילה צין שםלזהב
 סט( סי' 1)חלק

 מקוץ שבת שכר שבת. שכר משום בזה יש אי ויביתמקבל

 קל.איסור
 מ( סי' ח)חלק

 הב9 בסחךרת דחול. עובדין בכלל אלא הד לא שבתשכר

 במקום שבת שכר החזנים. שמקבלין שבת שכרלענין

מצוה.
 מא( סי' ח)חלק

 על לחלוק אפשר ואי נגדו להקל יש אי ר"ת שיטתבענין

 מחבוים. שהיו בעשה"ק תלמידי מגדולי כמההמקובל.

 עירובין תיקון ע"י המטלטלים אחב"י על לעז להוציאאסור
 אי העלעקטוץ חוטי הדין. את ליתן עחךד לעזוהמחמא
 רה"ר. הד אי סקווער טהמס צה"פ. לשם מוקףמקף

 קסח( סי' ח)חלק

 תקפ"ה, לסימן ש"ו מסימן הטור וסתירת שבת שכרבדין

 שנוטלים החזנים על ישוב ק"כ, דף שבת רש"י דבוץביאור

 שבת.שכר
 סד( סי' י)חלק

 דשוב בבוקר שבת טבילת עבור שכר שמקבליןמקוואות

לזה.
 סה( סי' י)חלק

 ברכה סימן רואה דאינו שבת בשכר אמרו למהטעם

 שאינו ומי השמים מן ברכה הוא ברכה סימן הרואהלעולם,

 ידו. ועוצם אכח דסמך ברכה סימןדואה
 סו( סי' י)חלק

 לשבת מע"ש חמים מים עם נוזלים ברז להניחאסור
 רנג( סי' א חלק)מהד"ת

 בשלש תורה דבוץ להקליט מהו מוצש"ק בזמןהמקדים

 שמאחר ממיסעודות
 רנד( סי' א חלק)מהד"ת

 בשבת נו"נ הדושמים צדקהגבאי
 רנה( סי' א חלק)מהד"ת

 שבת שכרבדין
 רס( סי' א חלק)מהד"ת

 שזם"
 לעשות חרדים חינוך ובתי ישיבות בכמה שנוהגיןמה

 נקבה במלבחר תינוק ומלכישין בלע"ז[, ]פלעימשחקים

 בקטנים. אפי' כן לעשות אסור להיסוך,ובן
 מג( סי' ז)חלק

 שם שמנננים דחהם, המכונים לקאנצערטים לילךאיסור

 והנשים לבד והאנשים תורה, ושיוף חסיחם ומזמוףניגוני

 גם הרבים. מחטיאי בכלל הם והמסדוים השחקניםלבד.

 לזה. היתר איןבחוה"מ
 מב( סי' ז)חלק

 שבות. לעכו"ם אמירהבענין
 מו( סי' ב)חלק

 מלאכה לעשות בפירוש לעכו"ם דהאומר ח"אבחידוש

 ינוקא דההיא סוגיא ביאור מדאווייתא. אסורבשבת

 שבות והוץ"ף הבה"ג רבינו במחלוקת חמימיה.דאישתפיך

 חילוק המכויע. דבוץ ביאור בכ"מ. התירו אי מצוהבמקום

 להבה"ג ראיה מעשה. בו לאין מעשה בו שיש שבותבין

 מדאווייתא. אסור אי עכו"ם בכתב כתב להמכויע.וצ"ע

 ע"י דרבנן שבות עירובין. תוס' דאישתמיטתיה בק"נתמיה
 דחולה חידוש עכו"ם. ע"י גמורה ממלאכה חמורישראל

 צרכיו. לו לעשות לעכו"ם, אמירה אסרו לא מעולםשאב"ס
 נט( סי' ז)חלק

 המקרר לתקן לנכוץ לומר מותר אי גדול שהחוםבקיץ

 בלע"ז[.]עיר-קאנדישאן
 מב( סי' ה)חלק

 בע"ש לנכוץ לומר אסור שבת במרדכי יוסף הר"רבפסקי

 כמסחע. דהוה בשבת זו מלאכהתעשה
 קעט( סח ג)חלק

 המכתבים. מתיבת להחמאם מותר אי בשבת שבאומכתבים
 ע( סי' 1)חלק

 ]אפפער במכתב המעות שולחים ע"י בשבת הנעשיתהגרלה

 מותר אי להגרלה המכתבים פותחים ובשבתבלע"ז[

 בשבת. לקנות ע"מ בע"ש קנין העושה בה.להשתתף
 עא( סי' 1)חלק

 דחול. עובדין נקרא מההכלל
 רכא( סי' ח)חלק

 ד"ט שבתות בליל שבכתב תורהללמוד
 רנו( סי' א חלק)מהד"ת

 בלילה תושב"כ ללמוד מותר יאיר כיום לילה דבזה"זטעם
 רנז( סי' א חלק)מהד"ת

 סחורה עמו שעושה למי עלי'לקנות
 דסא( סי' א חלק)מהד"ת

 לחו"ל בשבת שלום דוישתלשלוח
 רסב( סי' א חלק)מהד"ת

 השבת לאחר לתקן כדי בשבת בקארעקטאןהקורא
 רסג( סי' א חלק)מהד"ת

 שחם"
 להניחם מותר אי בשבת בסעודה שנתלכלכו מאכלכלי

 בלע"ז[. וואשער ]דיש כביסהבמכונת
 מג( סי' ד)חלק

 ]וואשינג כביסה במכונת מלוכלכים בגדים להניח מותראי

 בשבת. בלע"ז[מאשין
 מד( סי' ד)חלק

 ואי בשבת. הבית בפני עכו"ם ע"י השלג לנקות מותדאי
 על גזרו לא דרבים היזקא במקום יאדק. בניו רה"ד דיןיש

 נמי דאווייתא דבאיסורא בה"ג לרבינו בישוב בשבת.שבות
 דרבים, הדקא מיקוץ כמה עד דרבים. הדקא משוםהחךרו

 דאמירה הדאב"ד שיטת מביא והתשב"ץ. הויב"שמחלוקת



5ד כ55ימ*תח

 לעשותו שאפשר ברברלעכו"ם
 ע-

 מומר. ישראל
 מה( ס" ר)תלק

 במספוים שנפתת ]שלאס[ מסגרת לפתות מותראי
 בלע"ז[.]נאמבערס

 מח( ס" ה)חלק
 הירושלמי ברבוץ מה"ת. שבת במלאכת ערעור תצי ישאי
 אמוינן אי עבירה. רעבר איהו הכא עבירה גופה הואתמן
 לענין וכן לשבת ערעור הו לטומאה 2רעור רהוהמיגו
מצוה.

 עג( ס" ו)חלק
 מוקצה משום אסווים אי קול המשמיעים ילדיםצעצחמ
 עוד עין הרבה בוכה כשהתינוק ב12עהר"ת שכתבתי]ובמה
 מתיר[. היה בצעצוע גם אי וצ"ע ס"ב ס"תה"ר

 ער( ס" ו)תלק
 אכילתן. כררך שלא מצוה יזץ יוצאין אי המל"מבתקירת
 תי. כשהוא אותו אוכלם היו הבבלים רמנתות סוגיאביאור
 כר"א. הוא אי תי בשרהאוכל

 עה( ס" ו)חלק
 שדחה ז"ל התזו"א וברבוץ בגופו, מוקצה טלטולאיסור

 ירושלמי ברבוץ ורש"י. מרמב"ן למ"ב ראיהלהמ"ב,
 כלא"י. מקוץ לא ידיורבאצילי

 מה( ס" ז)תלק
 ויח. מחיד משום בשבת בושם לסוך מותרות נשיםאי

 והט"ז. החכ"צובמתלוקת
 מו( סי' ז)תלק

 תפילין של מכיס ע"ש התגורה להוציאשכת
 רסר( סי' א תלק)מהר"ת

 . כרור לשתוק איסור ישאי
 תעב( סי' ב תלק)מהר"ת

 שים1'
 בשבת. המוקצה מן ליהנותמותר

 מח( סי' ה תלק קיר, סי' ג)חלק
 לטלטלו. לישראל שיאסר מוקצה עליו תל אי גף שלחפץ

 דיכול כיון מוקצה משום אסור אמאי ישראל שלשעטנז
 יש אי ירושלמי עם בבלי מתלוקת המכס. להעבירללבשו
 ראיה בזה, והרז"ה הראב"ר ומתלוקת בעכו"ם.מוקצה
 מוקצה יש אי ש"ו. סי וש"ע עירובין מגמ'לבעה"מ
 ספ"ג. סוכה מירושלמי ראיה לזה ולא לזהבישראל
 עשן וכלי הטוטין ביו"ט לעשון האוסר שעה"מבתקירת
 עשה ובמצות בנשים לולב לקיתת לענין מתרש לו.מוקצין
 לקים. יכולות נשים אי בקיום איסור צר בהם שיששהז"ג

 מז( ס" ב)תלק
 כל ההיתר עליו שיהיה צויך אי והמותר האסור לרברבסיס
 איגרא. משולם רבינו להגאת וצ"עהיום

 מט( ס" ה)תלק

 טהאם1'
 למה לקוכרו, מת במחרא והמנת"א האב"נ לקוקרתישוכ
 נגר דלית יכתבי לקכרי צירך זיש בית משאצל"גהו"ל

 היא קבורה מצוה בשכת. קבורה מצות איכא אילפרקונ".
 מצוה. הכשר אלא שאינו ההוצאה, ולא לקברהכנסה

 כבר רקוורתם פלא מצוה. ליכא לקברו עכו"םהמחרא
 בראשונים.מפורשת

 סג( ס" ז)תלק
 המטה נעשה אי בהסבת במת והרא"ש בעה"מבמתלוקת

 המנית בזה התמיה למג"א רשוב האסוד. לרברבסיס
 לקוורת ישוב האסור. לרבר בסיס נעשה אי בשבתמוקצה

 מ"ג. שבת בגה"שהגרעק"א
 מז( ס" ר)תלק

 בשבת לפתוח מותר אי צרקה קופת עליה שקבעורלת
 רסה( ס" א חלק)מהר"ת

 מוקצה רכר יזוז ידו קועל ממקום היתר רברליקת
 רסו( ס" א חלק)מהר"ת

 כשבת לפתתו להרליק כפתור לו שישמקרר
 רסז( ס" א חלק)מהר"ת

 שיגם1'
 טס של בביסף המכוסה סודה של בקבוק לפתוח מותראי

 רוקא או שוץ ענין בכל אי תבית שובר לקרעו.קוצויך
 הפעולה לעצם מתכדן ואינו רמקלקל חידושבמוסתקי.

 לחוש בזה יש אי בסתירה. מקלקל בענין מותר.לכ"ע
 פי מסתירת המרדבי מרבוץ ראיה בפטיש. מכהמשום
 שם. ישע הבדי ומפי'התנוד

 מז( סי' ז)תלק
 מלשאצל"ג הוה אי לקכרו מתהמחרא

 רסת( סי' א חלק)מהר"ת
 בשבת סודא מילעשות

 רסט( ס" א תלק)מהר"ת
 בהסכת בהם להשתמש מותר אי שנשברושבוים

 ער( ס" א חלק)מהר"ת
 שידם1'

 בשכת מעורר  שעתנות
 ערב( סי' א חלק)מהר"ת

 כשבת בלע"ז[ ]פען המאווררלסבב
 רעג( סי' א תלק)מהר"ת

 שמום1'
 בלי הכנסת בבית ואנשים לנ2רם ררשה או תורה2רעווץ
מחיצה

 שת( סי' ב חלק)מהר"ת

 שמום1'
 וכן שמצעוים. זבובים על כשבת סם לזלף מותראי

 גרמא. ע"י נשמה נטילת איסור לע~בוים. סםלהעמיר
 מת( סי' ז)חלק

 רער( ס" א תלק )מהר"ת בשבת כוונה בלי זבובההורג
 שיזם1'

 מותר במנעלו רצועה נקשרה כשבת. מתיר קשראיזה
להתירו.

 לת( ס" ג)חלק
 משום ביה קףיך עי ברזל של בתוט נילאן שקיתהקושר
 ג' גוורם. בשאר ומתיר קושר שףך אי ומתיר.קושר

 אכל פטוד חטאת חיוכ ומתיר. כקושר לאיסוויםחרלוקים



 נללימפתחלה
 למה הפמ"ג לקוורת רשוב הלכה בכיאור צ"ע מותראסור

 ישוב במוצ"ש. להחץר ףחשוב בשבת ציצית יעשהלא
 הגרעק"א.לקוורת

 נ( ס" ה)חלק

 נעל כין חילוק יש ואי בשבת, בנעל שרוך להכניס מותראי

 במשנה השרוך. על או הנעל על תקון יש אי לחדש.ישן

 חדשה אקוה סוטה גמרא מאזניו. אחת שנפסקה סנדלכלים

 לו. היא שחדשהמי
 מט( סי' ז)חלק

 בשבת. פעמפערס הנקרא בדהפערס להשתמש מותראי
 והמפרק תופר. תולדת הוה נחרות דהמדבק הרמב"םבדבוץ

 קחמא. של תפירה כין לחלק יש אם קורע. תולדתנ~רות
 ס( סי' ח)חלק

 בשבת אחר גומי להניח מהו הברזילים של הגומינפסק
 ערה( ס" א חלק)מהד"ת

 קושר משום ח~ב חבליםהפותל
 מו( סי' ג חלק)מהד"ת

 בטחון בסיכת בגדלחבר
 מז( סי' ג חלק)מהד"ת

 טויחם"
 דרבנן. או דאוריתא הף ואי בשבת בטלפון צלצולאיסור

 מב( סי' ד חלק מו, סי' ג)חלק

 במוצאי בשולו ונגמר שבת סוף האש על קדרההמניח
 ונשרשה בשבת הזורע כישול, משום עליו חחב אישבת

 סרטת שבת. אחילול נתחייב מתי השבת לאחרהתבואה

 לאופה. זורע כין וחילוק מיד לוקה כלאים דהזורעראב"ן
 במוצ"ש ופורע בשבת המל ה"ו. פ"א שבת כירושלמיפה

 סימן השוחט בשבת. מוהלין שני שבת. בגמ' ופי'חיב
 מקושית להנתיבות ישוב במוצ"ש. אחד וסימן בשבתאחד
 הזמן והרחיק אחר ובא אוטומאטי שעור המעמידהח"י.
 אבשול. מחחב מי לפעולסרתחיל

 סא( סי' ה)חלק

 אי בשבת. גם הנדפסים כעתונים סרסור להיות מותראי
 ואי בהם. ולקרות בש"ק גם שנדפסים עתונים להזמיןמותר
 עכו"ם. או ישראל המדפיס כין חילוקיש

 מז( סי' ד)חלק

 לעשות בשבת במקרר משקין שאר או מים לתת מותראי

 יש ואי בשבת. גרמא בדין בלע"ז[. ]אייז-קיובס קרחמהם
 הוה אי לשעה בנין הירושלמי בדבוץ ובכלים, באוכלין,בנין

 בעה"ת סרטת דאוריתא. איסור הוה אי מגבן בעניןבנין.

 נולד בדין בשבת. קרושה רגל או דגים רוטב להניחדאסור

 וכפור ברד שלג בעה"ת. על בפי' הפמ"א על תמיהבשבת.

 סר"ח מסי' א"ח רמ"א סתירת ישוב להם. אוכל או מיםדין

 ע"ש הנ"ל בנידון משוים דובב על והשגה ש"כלסי'

 הענינים. בכלבאויכות
 מח( סי' ד)חלק

 מהתחנה. הזמן לפני סרצא במוצש"ק מיד באוטובוסלנסוע

 הוא. מה שבת מעשה שלאיסור
 נ( סי' ז)חלק

 והקדים שעות בשחי מסרלא להעשות שעחןדה שבתמלאכת
 כל שנתבשל בתשביל המגיס ח~ב. אי אחת בקועהועשאה

 האור. מן שנעקר לאחר מגיס מדאוריתא. חחב איצרכו

 גחלים ע"ג בשר ישראל הניח י"ז, שבועות הויטב"אמש"כ

 בזמה"ז. להקויב מותראי
 נא( סי' ז)חלק

 נוזלים והמים בע"ש חמים מים של ברז לפותו מותראי
 עובוים דמים הטמנה, משום כאן דיש חידוש השבת.בכל

 סילתות.דרך
 נד( סי ז)חלק

 בחקירת מלאכה. מאותה ליהנות מותר אי בשבתמתעסק
 פטור רק או לגמוץ פטור אי מתעסק ועוד והגרע"אהפנא

 מאיסור. ולאמעונסרן
 עו( סי' 1)חלק

 או שוגג, מקוץ אי ההרגל מתוך בשבת חשמלהדליק

 למזיד. קרוב שוגג אומתעסק,
 עז( סי' 1)חלק

 חדר. באותו לישון מותר אי במזיד בשבת החשמלכיבה
 עח( סי' 1)חלק

 הם השמש ונגד )בויללען( לראי' שמשתמסרםמשקפים

 משום בזה יש אי משחנים ואח"כ )טונקעל( כהיםנהחם

 השמש נגד זכוכית להעמיד מהו בשבת. צכיעהחשש

 בשבת. אשלהוציא
 מד( סי' ח)חלק

 בו יש אם בשבת הכית לחמם להסקה הרעדיאטארלפתוח

 אי ברעדיאטאר המים חימום במים. שהך בישול מהאיסור.
 ראשון. כלי חסרכי אי שבראדיאטאר מים מלשאצל"ג.הוה

 בשבת. כחוכח
 מה( ס" ח)חלק

 כשנים הו"ל בשבת מלאכה לו לעשות שליחהעושה
 יכול ש"צ אי ואילך דסוכות ראשון מיו"טשעשאוהו,
 כולם. עבור אחד אתרוג בלקיחת רכיםלהחרא

 עא( ס" י)חלק

 ראשון כלי הו"ל אי גדול פרורכף
 כח( סי' ג חלק)מהד"ת

 או שוגג מקוי אי החשמל ופסק מאוורר צדו עלקרב

מתעסק
 מח( סי' ג חלק)מהד"ת

 בשבת המעורר שעוןלכוון
 מט( סי' ג חלק)מהד"ת

 שבת קבלו שכבר ממקום ראדיאלשמוע
 נ( סי' ג חלק)מהד"ת

 גמר ולא ע"ש שכישלה כיצה רותחת הקדירה עללהניח

כישולה
 רעו( סי' א חלק)מהד"ת

 כישול מקף אי בשבת בחמההמבשל
 רעז( סי' א חלק)מהד"ת

 לסידור מש"ע הגרש"ז לדבוץישוב
 רעח( ס" א חלק)מהד"ת

 בשבת מים להוציא מותר אי שחץה למי חשמלימקרר
 רעט( סי' א חלק)מהד"ת

 סרב"ס חולה לו נזדמן ואח"כ במזיד בשבתבישל
 רפ( ס" א חלק)מהד"ת



 כללימפתח
 בשבת מאווררלטלטל

 רפב( סי' א חלק)מהד"ת

 שיםס"
 שאינו את ליקח מותר אי אוכל מיני ב' לפניו שישמי

 לאחר. וליתנו לואהוב
 עט( סי' ו)חלק

 בורר איסור שיך אי העליות. כרגרסי שבירר כיהמ"דגבאי
 הירושלמי דבזץ כיאור דוקא. במאכלים או דבזיםבשאר
 מותר. אמאי לאלתר ואוכל בורר ברור. יש נמי אדםדבבוי
 בדבר ורק המעורכים בדבזים אלא הוה לא בוררמלאכת
 לברר. בנ"א שלשדרכן

 מט( סי' ח)חלק

 שכס"
 אי בשבת. במקוה המים תחת זקנו שער לסרוק מותראי

 מנטא. יזים לנגב אין קוערות לסחיטתחוששין
 נא( ס" ה)חלק

 בשבת. בערשטעל[ ]צהן במברשת שינחם לנקות מותראי
 נב( סי' ה)חלק

 מיץ. בשכיל )אראנושעס( תפודם לסחוטמהו
 נ( סי' ח)חלק

 מאכל. גכי על פירות לסחוטמהו
 נא( סי' ח)חלק

 לשתותו. מהו בשבת, מאליו שיצאמיץ
 נב( ס" ח)חלק

 בשבת ]גרעיפ-פרוט[ אשכליותאכילת
 רפא( סי' א חלק)מהד"ת

 ,ובע משום בו יש אי הבדיקהעד
 רפג( סף א חלק)מהד"ת

 במברשת ילזים בקבוקלנקות
 רפד( סי' א חלק)מהד"ת

 בשבת לעשותו מותר אי קאפפעאינסטענט
 נא( סי' ג חלק)מהד"ת

 שכאסי
 בשבת. מאשין[ ]פלייש דק דק בשר בה שחותכין ידמנונת
 החותך בלע"ז[ אחזען ]רהב במורג הגכינה אתלגרוד
 מדידה. משום כיה קךיך אי קטנותחחךכות

 נג( סי' ה)חלק
 בשבת עוגה על בלע"ז[ ]איסיעמזיח

 רפה( ס" א חלק)מהד"ת
 בשבת המקוה אחרניגוב

 נב( סף ג חלק)מהד"ת

 שכבס"
 בשבת מחתך של הגדרמהו

 רעא( סי' א חלק)מהד"ת
 בהם להשתמש מותר אי חשמל ע"י לכית שבאיםמים

בשבת
 רפו( ס" א חלק)מהד"ת

 נקחם לו כערש בשבת לסעודה מסעודה כלים להדיחמהו
 רפז( סף א חלק)מהד"ת

 שכנס"'
 חי. הכסף להוריד מותר אי בשבת בו שהשתמשו חםמודד
 בשבת. מותר אי הזמןמיוית

 מט( סי' ד)חלק
 הש"ץ תפלת והקליט עיו"ט טעיפ-רעקארדער שהכיןמי

 לעשות בחול הגרמה הטעיפ. אל לשמוע מותר אימיו"ט,
 נאסר אי שבת מעשה אסור. אי ךו"ט בשבתמלאכה
 שמות לשמוע פיו. בהכל הנעשה מלאכה יש אילעולם.
 הטעיפ. עלהקדושים

 נח( סי' ז)חלק
 בשבת. המקוה להכשיר בכשזים שאוכים להשיק מותראי
 או כיטול משום הוא מים השקת טעם במים. מתקןבזין
 צוננים המשיק בשבת. מקוה למדוד מותר זזיעה.משום
 מבשל. משום בו יש אילחמים

 נד( סי' ה)חלק
 מהם. לאכול אחזים לו כשיש בשבת כלים להדיחמהו

 מא( מ, סף ג)חלק

 הרבה ולשטוף כלים הרבה להדיח בשבת התירו טעמאמאי
 פ( סי' ו אושעלק מכלי ולשתות לאכול שיכול הגםכוסות

 שכוס"'
 ךו"ט בשבת לאנשים טכילהבךן

 רפח( סי' א חלק)מהד"ת
 בשבת במגבת להמסתפג סחיטהבזין

 רפט( ס" א חלק)מהד"ת
 כמו טכילות הרבה טובלין ךש בש"ק לטבול שנהגובענין
בחול

 רצ( סי' א חלק)מהד"ת

 חם אךר שמווניא ממכונה בשבת ידיו לנגב מותראי
 רצא( סי' א חלק)מהד"ת

 יטבול טבילות כמה השבת, כיום עזראטכילת
 נג( ס" ג חלק)מהד"ת

 שכזס"
 בשבת מהמנעלים האבק ליקח מותרהאם

 רצב( ס" א חלק)מהד"ת

 שכחס"
 והזים בשבת בכיתו הפסק בלי הטעלעפאן צלצלראובן

 צזיך והי' שיב"ס חולה המצלצל שהיה ונמצאהשפופרת
 בו יש אי הטעלעפאן על דיבור תשובה. צזיך איאליו
 לשומזץ בשבת לצלצל חדשה המצאה דאורהתא.איסור

 שיב"ס. חולה בשכילהתורה
 מב( סי' ד)חלק

 לחלל מותר אי בכיתו הרופא אם וספק סכנה בו שישחולה
 דבעינן המג"א מדבזץ ראיה מספק. לרופא ללכתשבת
 דאין בזין לדבזיו. דחךה ולבסוף ידועה רפואהשתהא
 או הרפואה על הספק כין חילוק רוב. בתר בפק"נהוללין
 אצל הוא הותרה או דחךה שבת באיסור במציאות.הספק
 דוחין. מהם איזה שבת לחלל או לנבלה שמוכרח מיחולה.
 חדש פירוש ע"ב. שבת מתוס' עליו שתמהו למהזץ"קישוב
 גדולי הורג היה אבךה בן באלישע חגיגה הירושלמיבדבזץ
 העושה מלשאצל"ג. הוה אי לחולה מלאכה העח~הישראל.



 כללימפתחלז
 אצל"ג. מקוץ לא שנים ע" לעשותה רבול באונסמלאכה

 על דאפילו ראיה קועשאוהו. שנים קייך אי דרבנןבמלאכה
 מחללין אין צ"ע. מג"א ודבוץ השבת מחללין דפואהספק
 סגוליות. רפואה עלשבת

 נ( סי' ד)חלק

 לבויאים בלע"ז[ פילס ]וייטאמין כדווים ליקח מותראי
 ליקח לו מותר אי לישן יכול שאינו מי ב', אותבשבת.
 ערנה.כדור

 נא( ס" ד)חלק

 ניטראגליצעוין. עמו להחרא מותר אי ד"ל, הלבחולה
 עכו"ם. ע"י גמורה ממלאכה חמור ישראל ע" דרבנןשבות

 לעכו"ם. מאמירה קיל יד וכלאחד בערנר הנעשהשבות

 נהר שאין מקום מצוה. ובמקום במשאצל"ג, דשבותשבות

 יעשה. כיצד לנקיותמצר
 נו( סי' ז)חלק

 בלע"ז[ טראנספיושזאן ]בלאד דם ערר שצויךחולה
 החולה אם סכנה. בו לאין שיב"ס חולה כין חילוקבשבת.
 מנ"ל שבת. עליו לחלל מותר אי שבת מחלל הואבעצמו

 כין מחלק שיב"ס. אף אחוים בשביל שבת לחללדמותר
 הבא מסנהדוין ראיה ולודאבון להכעיס שבתמחלל

 אותו מצילין בנהר הטובע להרמב"ם. ומפיהמ"שבמחתרת.

 שבת לחלל מותר אי בשבת. ואפילו דוצה, אינואפילו
 סגולית. דפואהבשביל

 נה( סי' ה)חלק

 להיות לתחנה לחזור מהו לביה"ח חולה הביאאמבולנס
 שבת. במלאכת הואיל אמוינן אי אחוים. לחוליםמוכן
 בסוגיא פלפול כלל. שכיח אינו שיב"ס חולה בתוס'פירוש
 שבת. דוחה פק"נדספק

 מב( ס" ג)חלק

 מלשאצל"ג. הוא אי מלאכה לעשות לישראל אנסעבו"ם
 מג( ס" ג)חלק

 ליה אזל אי שיב"ס חולה ומצא באיסור שחזראמבולנס
 צויך פק"נ מצא ואח"כ בשבת המבשל למפרע.האיסוד

להתבשיל.
 מד( ס" ג)חלק

 פירוש לביה"ח. החולה שהכיא לאחר המכונה לכבותמהו
 להדמב"ם. רשוב למקומן חוזוין להציל היוצאין כלכגמרא

 בשבת. עכו"ם לרפאות מהו יהחץדופא
 מה( סי ג)חלק

 הרופא. שהזמין לאחר הטעלעפאן היוית להחדרמהו
 מו( סי' ג)חלק

 אחוים. חולים שיקראו היוית להחדד מהוהרופא
 מז( סי' ג)חלק

 דהשיך גמרא ביאר מהו. בשבת חמים מים של ברזלפתוח
 בעולם. אינו עדהן שהארס לפי גרמא דין דהו"ל נחשבו

 וכין חים הבעל בדעת תלר שההיזק חחם בעלי ביןחילוק
 במחלוקת בטבע. לבא מחרב דההיזק דומם ושארמים

 כיצה של שפופרת אדם יקוב דלא בהא ודא"שהתוס'
 שמן.רמלאנה

 נח( ס" ח)חלק

 ובקושית שבת, דוחה אמאי כעכו"ם כשרה בולהלמ"ד

 קטן, עא או שנים ע"י למול אפשר הא לכו"עהאחרונים

 משום ישראל את למול אסור דעכו"ם מהוץ"א בדבוץתמיה
 ישראל וגם מצוה לשם עצמו למול מותר עכו"םחובל,
 זו היום כל הורגנו עליך כי שדר,~ו הא כיאור למולו,מותר
 ה"ז הזויז ישראל עכו"ם ע"י לקהם שיש אף ובפק"נמילה,

 בשעתה. מצוה חכיבה משום טעם עודמשובח,
 קעא( סי' י)חלק

 בא אולי חחב בחבורה דמקלקל ממילה למילף לר"שמנ"ל

 הרשב"א בחי' מקלקל, הר דלא מכה לו שישבאופן

 שהוא בתרומה לאכול ומתקנו המילה שכגוף מצוהדודקון

 אלא תיקון מקוץ דלא ורמב"ן בתוס' תיקון, אינו אחרענין

 גוף ערלה החותך המלאכה, ובגוף בעצם הואכשהודקון
 נטילח איסור תיקון, מזה שיוצא אלא קלקול הואהמלאבה
 אי נשמתו, קצת ונוטל שמחלישו משום אינו באברנשמה
 בעור. וגוזז תולש מלאכתסךיך

 קעז( ס" י)חלק

 מים של בשפופרת הרחםלנקות
 רצג( סי' א חלק)מהד"ת

 להצילו שבת מחללין אי עבירה לעבוראנסוהו
 נד( סי' ג חלק)מהד"ת

 דחרה או הותרה מילה לגכישבת
 נה( סי' ג חלק)מהד"ת

 השבת את דוחה אמאי למול כשר דעכו"םלמ"ד
 נו( סי' ג חלק)מהד"ת

 שנםםי'
 וכיצד יחוד, משום לחוש יש אם לכיה"ח אשה לוקחנהג

 נגמר יעבור. ואל יהרג אי להתחחד אנסוהו בש"ק.יעשה

 בשבת. הגל עליו מפקחין אי למיתהוינו
 מח( סי' ג)חלק

 חולה שהוא בעצמו שמרגיש לחכירו פתאום שאמרבויא

 מאכל שהויחה עוברה השבת את עליו מחללין אימסוכן

 באדם הוין מה אני. צויכה אמרה לא אפילו אותהמאכילין
 המתחזק באדם לרופאים להאמין יש אי מאכל.שהויח
 סכנה כשאין העובר סכנת בשביל שבת מחללין איככירא,
 ואחוים שבת לחלל מותר שבעצמו תמצא היכילאם.

 עד הדמים מן מסולקים בשבילו. שבת לחללאסווים
 מעוברת. בחזקת הוה לא חדשיםשלשה

 נג( סי' ח)חלק

 רובא. בתר אזלינן לא אמאי השבת את שדוחה נפשותספק
 נה( סי' ח)חלק

 עליו מפקחין אי מפולת עליו ונפלה בשבת במחתרתהבא
 הגל אח עליו מפקחין אי למות וינו שנגמר מי הגל.את

 קטילא. גברא וין לו יש מתי עד במחתרת הבאבשבת.
 נז( סי' ח)חלק

 של פק"נ בשכיל שבת מחללין אם אדם. מקוץ עובראי
 להפיל מותר אי בסק"נ. שהיא אמו בשכיל רק אועובר,
 אמו. ירך בעובר הרמב"ם סתירת האם. לרפואתעובד
 נשמה. נטילת משום חהב בשבת עוברהמפיל

 של( סי' ט)חלק

 בשכיל רק או העובר סכנה בשכיל שבת לחלל מותראי
 דין דליכא תרדף ברודף הרמ"ה דבוץ כיאור האם.סכנת



 הנרדף. ומצילין הרודף הורגין אמאיפק"נ
 שלב( סח ט)חלק

 רבינו שיטת בשבת, הרודף להרוג מותר אי המל"מבחקירת
 בחול בית בהו מפלגינן לא בנפשן שמצילין אותן דכליונה
 בשבת.ובין

 שצא( סי' ט)חלק
 להרבות או במלאכות להרבות עדיף אי שיב"סחולה

בטירחא
 רצד( סי' א חלק)מהד"ת

 אפשר בעצמו יעשהו ואם בשבת זקנו לגלח עכו"םאנסוהו
 עדיף איזה סםע"י

 רצה( סי' א חלק)מהד"ת
 בשבת להרגו מותר אי הערוה אחרהרודף

 רצו( סי' א חלק)מהד"ת
 ממון עסקי על בא אפילו שבת מחלליןבהא

 רצז( סי' א חלק)מהד"ת
 שלסי'

 ע"י זכות ומגלגלין אטפוך דאטפת על התנא לשוןביאור
זכאי.

 שלג( סי' ט)חלק
 להחוירם מהו בשבת שנפלו שינחםברוילי

 רחצ( סי' א חלק)מהד"ת
 שלאסי'

 שלא שא"א חמין לו מחמין שכתב יומא להראב"דצ"ע
 דס"ל נזר באבני צ"ע פסחים. מגמ' העולם בסוף קטןיהיה
 הטור סתירת ישוב פק"נ. אצל הותרה שבת הרמב"םדעת
 גליון קרשרת ישוב בפק"נ. - הותרה או דחךה שבתאי

 שכיח. מקרי אי בחשיב"סמהרש"א
 מב( סי' ג)חלק

 מחייב מאי משום בשבתחובל
 נז( סי' ג חלק)מהד"ת

 שלבסי'
 בשבת לבהמות תרופות לתת מותראי

 רצט( סי' א חלק)מהד"ת
 שלדסי'

 משכנות על ותמיה לכבות שבא בקטן רש"י דבריביאור
 בצע"ג. דבריו והניח החומש על מפירש"י זכר שלאיעקב
 עכו"ם. שביתת על ולא עבדו אשביתת מוזהרישראל

 מט( סי' ג)חלק
 אי בלע"ז[ פאפיר ]קאפי פחם תחהוו ושם נחר עלהכותב
 קריבה מעשה מחוסר נקרא מתי הקאפי. כתיבת עלחחב

 שהוא הדף על הכותב מחחב אי בכתיבה גרמאבעלמא.
 זה. עם זה ונוהגים באמצע שני דף ועל בשפתועבה

 נז( סי' ה)חלק
 אחד משים אי מאד דק שהוא שלנו נחר הנ"ל. בעניןעוד
 בעה"מ במחלוקת זה. עם זה נוהגים מקרי השניעל

 לרחחם מים הנותן הקדושה. גוף נקרא מהומלחמות
בשבת.

 נח( סי' ה)חלק
 איסור בוער. אינו שהתנור בקועה הרעדיאטאר לפתוחמהו

 מע"ש מכונה להפעיל האחרונים במחלוקת בשבת.הגרמא
 פשמח.מו( זכיוצ~וזלק בישול כגון מלאכה ךגמורשיתחיל
 מהו ב,טבת, חשמל ע"י להבית מובאים והמים בעליההדר

 במים.להשתמש
 מז( סי' ח)חלק

 עוד יש אי מבפנים הנורה שהוציאו ]פרידזעדער[מקרר
 וךערס[. ]עלעקטריק ברזל חוטי משום הפתח לפתוחחשש
 פלאג ע"י בכותל השקוע הטלפון להוציא מותראי

]בלע"ז[.
 מח( ס" ח)חלק

 נקיה פת מציל אי הדראה פת והציל דליקהנפלה
 ש( סח א חלק)מהד"ת

 שנתקלקלו ספרים גליונילחתוך
 שא( סי' א חלק)מהד"ת

 שבת שכרבענין
 שב-שג( סי' א חלק)מהד"ת

 דעפאויט באנק על שבתשכר
 נח( סי' ג חלק)מהד"ת

 שלוסי'
 או פלאנזער ע"י בשבת לפתחו מותר אי הביה"כ נסתםאם

 ממעכן קשקשים בו שעלו דצינור בדין ]בלע"ז[.סניעק
 בחלון טפיח המבטל דרבנן. או דאורףתא הוא איברגליו
 במיני נסתם בין לחלק יש אי בונה. משום חיב איבשבת
 באוכלין. בנין יש ואי לשעה בנין דברים. בשאר אומאכל

 פא-פב( סי' 1)חלק
 מים מהורדת שנסתם ביה"כ פתיחת בין לחלק בהנ"לעוד

 בשבת, כבש ע"ג מלח בוזקין עירובין הגמ' בסוגיתבסינק.
 לקרקע המחוברין כלים שיבטלנו. דצריך תרל"ג סי'ובש"ע
 בנין. גזירת משום בהןיש

 פג( סי' 1)חלק
 בשבת שנסתמו הכסא בית אוכיור

 שלו( סי' א חלק)מהד"ת
 שלזסי'

 בו לטאטאות מותר אי בלע"ז[ ]פארפעט לשטיחמטאטא
 בשבת. וכבוד סריקהבשבת.

 נו( סי' ה)חלק

 שלחסי'
 נגינותיו לסדר בשטימגאבעל לחזנים להשתמשאיסור
 בעל על ותמיה הזה בזמן שיר לכלי ה:תר יש איבשבת.
 חבירו לקרא מותר אי של"ח. סי' ועה"ש להואילמלמד

 בשבת. פהבצפצוף
 נב( סי' ד)חלק

 להסב מותר אי בלע"ז[ קלאק ]אלארם מעוררשעון
 בשבת פעולה העושה לו. הצריכה לשעה בשבתהמחוגים
 א"ח מג"א )עחן חחב אי שעה לאחר מלאכה נעשיתשע"י

 בסופו. קפו סי' לקמן ועחן ס"ח( רס"הס"
 נג( סי' 1)חלק

 בש"ק. שיצלצל מע"ש שעון להעריך מותראי
 קפו( סי' 1)חלק

 אי בראדיא אשה קול הטעלעפאן. על הבדלה ידי יוצאיןאי



 כללימ*תחלם
 עייי" טש,ם ב,יש

 ל0 וד' ח)חלק
 לצאת מתו אי היד ועחמת ע9 המתמלא יטאמאטישעק

 נט( ס4 ח )חלק בשבת.בו

 רש( סי' א חלק בעחששד"ת הצלצול להפסיק מעוררשעון

 השבת באמצע סרצלצל השעוןלתקן
 שה( סי' א חלק)מהד"ת

 שמם"
 בו לקרא קרוכל הקרעים לקרב מותר אי שנקרעספר

 על הכותב בציפורי. ואחת בטברי' אחת אות הכותבבשבת.

 מהרי"ק במחלוקת יחד. הרבה קטניםקלפים
 ומהרא-

 לכרומה ותלף חית של לגגו ליה דחטרי רהקניםבסופרי

דה"ה.
 פט( ס" 1)חלק

 בשבת. לפותחם מותר אי צדם על אותיות שנכתבוספרים

 הט"ז שמלכוזמן
 החו-

 והש"ך.

 נט( סי' ה)חלקן

 בכיה"כ. קינוח לצורך בשבת נחר לקררצ מותראי
 פד( 40 1)חלק

 מצל כקרוצאים צבעם המשנים במשקפחם בשבתלצאת
לשמש

 שז( ס4 א חלק)מהד"ת

 בשבת אלומיניום נחרלחתוך
 שח( סי' א חלק)מהד"ת

 קרמוש לכית נחרלקרוע
 שט( 40 א חלק)מהד"ת

 אחד בגוף בשבת קורע איסור ישאי
 קר( ס" א חלק)מהד"ת

 האות על קועוה שנמצאס"ת
 נט( ס4 ג חלק)מהד"ת

 שמאם"
 שלא עצמו על להחמיר מותר אי עירוב קרשבמקום

להחרא
 קרא( ס" א חלק)מהד"ת

 שמבם"
 שבת הרשב"א לדברי ףשוב שאצל"ג מלאכה בדיןכירור

 שעושה מלאכה גומא. לחופר בקרקע החופר מ"שק"ו

 ףשוב ותוס' רש9 במחלוקת צל"ג הף אי מצוהלצורך

 הקרבת חיב. אי בנה ולא תפר ולא ונמלך לבנותע"מ ,, וסותר לתפור ע"מ הקורע התוס'. מקהרת רש"ילקרטתי

 לנר מנר במדליקין לח"ס תמיה תקון. מקריקרבנות

בחנוכה.
 ס( סי' ה)חלק

 שמנםל
 לכיהכ"נ. להכיאן לקטנים ספרים לנותנין למחות ישאם

 עליך. ששכיתתו אמרו קטן ובאיזהינ
 מט( 40 ג)חלק..

 שמ"ג. סימן למג"א וצ"ע בנים בחינוך מצתה איאשה
 רלא( ס" ג)חלק

 חנוך חיוב חל מי על לסוכה מ"ח מברכות ברש9סחירה ,,.

 ותמיה מדאוהיתא מחרא אי מדרבנן חחב לדבויו.ישוב
 בזה.לציו"ל

 יג( סי' ה)חלק
 החינוך. זמן מתחיל שנים כמה בן ותוס' רש9במחלוקת

 וכין מצות קיום כין ומחלק למצוה. מצוה ביןמחלק
 דתרי חידוש במל"ת. חנוך שייך אי מאיסורא.לאפרוקף

 של זמנו ואין האב על ואחד הקטן על אחד הן חנוךמיני

 זה. של כזמנוזה
 יד( סי' ה)חלק

 בלי קיום רק או מצות, קיום חיוב גדרי עליו יש איקטן
 הא כיאור מעונקרן. שפטור רק דעת לו יש ואיחיוב.

 אמאי רואים ואחרים ששחט קטן הוא. אונס קטנהדפיתד
 לו יש אי קטן עשרים. מבן פחות שמים עונקר יש אימהני.

 אמן. אמירת בשכיל לעוה"בשכר
 סא( ס" ח)חלק

 אי תק"ש שמע שכבר לאכיו ואמר לחינוך שהגיעקטן
 שלו. מחיוב האבמפטר

 רג( סי' ח)חלק

 מבאר מדרבנן, במצוות חיכים דקטנים הרמב"םבסחירת

 מוטל אכיו על דרק או חינוך חיוב קטן על איכאאי

החיוב.
 לז( 40 י)חלק

 קטן מאכילין אין לחלב, בשר אכילת בין הקטן ישההכמה
 דרבנן. איסור ואפילו בידיםאיסור

 צו( ס4 י)חלק

 אצלם שתהי' להחמאה רוצים והוריה דחי ספר כיתמורה

 יש אי ואם, אב כיבוד מדין לשמוע חיבת איבכיזנעס
 עם ללמד חיוב יש ואי תורה ללמוד נקרם עלחיוב

 האם, על חיוב יש אם לבנות חינוך חיוב בדיןתלמידות,

 של יזיה במעשה זוכה אי אב בערבות, ישנן נקרם איבדין
בוגרת.

 רכד( ס4 י)חלק

 דרבנן במצות לקטןחינוך
 קרב( סי' א חלק)מהד"ת

 הגדול בבנו חינוך מצות שיךאי
 קרג( סי' א חלק)מהד"ת

 הקברות בכית ליכנס מהו מעוברת כהןאשת
 קרד( סי' א חלק)מהד"ת

 ס( סי' ג חלק)מהד"ת לקטן חינוךבעניני

 עירוביןהלמות
 שרםםי

 כללי לעזוב אסור חומה. אני אום קונטרס על השגות~שב
 מכרעת. הקבלה רופפת שהלכה מקום כל שבידינו.ההלכה

 כב"א. ההלכה נתקבלה העולםבכל
 קסה( ס4 ח)חלק

 מחי ושכח במדבר המהלך דאוהיתא מ"ע הוא שבתקידוש
 השבת יוםהוא

 שטז( 40 א חלק)מהד"ת

 שמהם"



מ כללימ*תח

 שאסור מקום בזה"ז. גדולות בעירות רה"ר דן ישאי
 מהלכין שאין אף רה"ר מקרי אי המלך צו מפני בולהלך
 הרשב"א בדברי ברה"ר. מפולש חין רבוא ס' בדיןבו.

 רה"ר. היא לעולם נדולה ופלנרא שסרנראכעבודה"ק,
 עירובין לתקן שמצוה דל והח"ס והתשב"ץ הרא"שכדברי
 זה הרי והזריז מושבוחוהם, מקומות בכל ישראל קהללכל

 מינות שמא חחערנן ע?רובין לתקן נוקסו שלבו ומימשובח,
 רבים של שבת בדרלול מקךל ביירובין והמחפרר בו,נזרקה

 והוה צוארו, על תלף העם וקולר וקטמם, גדחיםמישראל
 הקדוערם. בדבריהם ע"ש הרבים, את מחףאבכלל

 ס( ס" ז)חלק

 העולם. בכל בזה"ז רה"ר לן דאין ז"ל החזו"א מרןדברי
 סב( סא, ס" ז)חלק

 בו. תמוצא יארק בנוא רה"ר דין ישאי
 פח ס" 1)חלק

 ומעתה ד"ה ע"א מ"ג עךרובין רמב"ן )חמין בהנ"לעוד
 יצא אל בזה קודא אני ואין ח"ל בספינה במהלךשכתב
 הלוך שהרי ברגליו פרסאות י קוהלך כיק ממקומואיש

 יושב הוא עצמך על ותמה כלל הילוך קרזי אךנוהספינה
 ודחבה עשרה גבוה הוא רהאי קוהספיוה שלו היחרדברשות
 מהלך משום לו חחשש ואתה החדק בפ' וכדאךתאארבעה
 מסגיא דקא הוא וספינה ביח פרנח אוהו פרסאותשלש
 מבואר הנה עכ"ל. כלל מהלך אדם ולא היא מהלכתוחצר
 בקעי ואנן כלל הלוך מקרי ולא הוא מהלכת רהאירכה"ג

 ח"ב(. כעינן רביםבו
 פז( סי' 1)חלק

 הרשב"ם פ" רה"ר, הוה אי בו לעבור שאסוד הדרךבאמצע
 וכרמלית לרהאי מרהאי המתרא בא"ת. על והשגה נ"וב"ב

 מפולש. דוקא כעינן אך רה"ר פטודבאמצע
 פח( ס" 1)חלק

 רבוא עשים בעינן חר הרבים רשות דין הזה כזמן ישאי
 רבוא ס' דכעןנן הפוסקים כדעת ההלכה נפסקה כברדוקא.

 ע( ס" ח)חלק

 והא להמ"ב. ותמיהה יום, בכל עוברין ס"ר בע?נןאי
 כן. גם הוא לחומרא יום בכלדבקץנן

 עא( ס" ח)חלק
 אינם שבבית ואותם דוקא מקשוב להיות צריבין רבראשערם

 דעיר רה"ר בין שמחלק מה גם באג"מ. וצ"עמצטרפין
 צ"ע. דדרכיםלרה"ר

 עב( ס" ח)חלק
 שבת פירשאי ביאור בו. כוקעין ויכתבו התוס' לשוןביאור
 חצוצרות צרעךן שהיו סעם הוא. רה"ד לף' ומחנהצ"ו

 לערב. מצוה בו בוקעין ס"ד שאין מקום בכללמשה.
 עג( ס" ח)חלק

 בתיקק היתר להם יש אם ס"ר בהם שיי גדולותעהרות
 לס"ר, מצטדף און כלע"ז[ נקאר במנומת היושבע?רובין.

 ועוד. והב*א מלכו ישדעות והמהרש"ם הדמב"ןכ"כ
 שיי במקומות אפילו רה"ד בזה"ז לן שאין יסודותשמונה
 יוס. בכל בוקעיןס"ר

 עה( ס" ח)חלק
 גדולות ע?רות דכל דל שטיף והגרק החזואא מרןדעת

 עומד מחיצות ישנם מקום דבכל רה"ר הף לאבזה"ז
 הפרוץ. עלמרובה

 עו( סי' ח)חלק
 בידי נעשו ואם מחיצה חסרבא אי במים שהוקפועהרות
 מברוקלין העוברים הגשרים בדין לכו"ע. מחיצה הףאדם

 עט( סי' ח)חלק
 של רחובות אם אלא הף לא דרה"ר הראשונים רובסרטת
 הרמב"ן זה. כנגד זה ומכוונים ראסרהן משני מפולשותעיר

 וצ"ע ואחרונים והמג"א וטוש"ע ורשאי והסמ"גוהרשב"א
 מפולסרן. היו מדבר דדגלי מנלן בזה. זצ"ללהגרמ"פ

 פ( סי ח)חלק
 עירוב מועיל היה לא דירושלים זצ"ל הגרמ"פחידוש
 מהתה"ד. צ"ע דלתות. עםאפילו

 פב( סי' ח)חלק
 ותוס' והמאירי סוטה רש"י מדברי ותמיהה הנ"ל,בענין
 וספר ורא"ש והרי"ף ורשאי וסמ"ג והרשב"א ופסחיםב"מ

 היתה דירושלים ס"ל דכולהו השלמה וספרהמאורות
מעורבת.

 פג( סי' ח)חלק
 לדעת בירושלים עירבו לא למה והגרמ"פ התף"טבקהרת
 כבר בירושלים עירבו לא למה הגרמ"פ בקושיתהרמב"ם.

 תפאאי. ועהן ב"מ התוס'ח"
 פד( סי' ח)חלק

 באורך רה"י גודל בסרעור הרמב"ן בשם הדיטב"אבסרטת
 שם סרש בעהרות אפילו לערב ומלפנים מאז המנהגורוחב.
 בפאדיס הנה בפנים שכתבנו העירות על ונוסףס"ר

 עירוב. היה בהאג וגם עירוב ישואנטווערפען
 פה( סי' ח)חלק

 נעילת ליה מהני לא דבפלטיא הרשב"א לסרטתישוב
 לעיר, מחוץ רוקא הוא דפלטיא הסמ"ג סרטת לפידלתות.
 המקומות כל העיר בתוך אבל דלתות נעילת מהני לאולזה

 המדינה דלתות בין חילוק לפלטיא. דלתות מהני אינתרות.
 פלטיא אי העיר. בתוך פלטיא ליכא בזה"ז העיר.לדלתות
 במדבר.היה

 פו( סי ח)חלק
 דלתות ולא המדינה דלתי שכתב הרשב"א לשקביאור
 להתיר מחמל אי המדינה לכל מחיצה שיז9 במקוםהעךר.
 מועד מאהל ראי' עכ"פ. לפלטיאות מהני ואי מדינה,כל

 רה"ר שאינו ומקום לעיר. מדינה בין לחלוקהקדמון
 אי לעיר. מחוץ היו מלפנים השווקים רה"ר. אינומפולש
 דדגלי דומיא בעינן העיר רחובות במדבר. פלטיאהיה

מדבר.
 פז( ס" ח)חלק

 עירובין מגמרא הב"א מקודערת הרשב"א לסרטתישוב
 לפלטיא. מחיצות מהני דלרשב"א ברורה רארהכ"ב.

 צ"ע. החכ"צ דברי אפרים. דבינו על חולקהרשב"א
 ראסרהן. משני מפולסרן להיות צריכין מבואותלהרשב"א

 פח( סי' ח)חלק
 פשוט דבר זצ"ל קניבסקי הגיאי מרן הגה"קתשובת
 מכשול להסיר עךרובין יתקנו מקום בכלשהרבנים
 כדאי אין אחי תורה ולבני שרטות, לכמה עכ"פמהמק-עם



 כללימ*תחמא
 פשוט. שההיחרלומר

 צ( ס" ח)חלק

 הקדהמם. בדבריו ומפלפל הנ"ל להגה"קתשובה
 צ-צא( ס" ח)חלק

 לתקן הסכים בעצמו זצ"ל הגרמ"פ ואשר התנצלוחמכתב
 תמוה. זה בענין מאגוה"ר מכתב פארק, בבאראעירוב

 רה"ר. ול"ל מחיצוח מוקף הוהברוקלין
 צב( ס" ח)חלק

 מעירובין חוץ תקנה, ובשום מצוה בשום הקדמה.במקום
 עיריביז היקת וגר. בני חכם אם קול בח יצאה לאונט"י,
 על לערער אדם שום ביד כח אין שבת. לשמירח סיגהוא
 אשר ואשכנז צרפת חכמי עולם גדחף ע"פ שנחיחסמנהג
 שהיו מקום עירובין היו יוראפ ערי בכל בניהם. מבניאנו
 רווח רבוהיו עם תורה בדברי המפלפל בהקדמה. בנ"י.שם

 היה שלא על מדעתו דשף עד הצטער יוחנן רשמעתתא.
 או חברוחא או מאמר ביאור בדבריו. רפלפל סךקשה מילו

מיתוחא.
 צג( ס" ח)חלק

 קונטרס על והשגוח בברוקלין עירובין היקון בעניןחשובה
 מיה"ר הגדול הגאת ממרן הלכוח משנה חומה אניאום
 צד( סי' ח )חלק ענפים. ה" בה זצ"ל פינשטיןמשה
 ולא דוקא בדגל בוקעין ריבוא שסךם דבעינן להא טעםג(

ע-
 אין בספינה היושבים ובנ"א ספינה, או קארס או עגלוח
 מבואר כן בקארס ולא בעגלות ולא ריבוא לשסךםמצטרפין
 מסלוצק יוסף ור וח"ס והגריעב"ץ ובכנ"י ומג"אברא"ס
 אפרים והביח מלכו בישועוח מקוטנא הגר"יודעח

 כמה ועוד בנעימים חבלים ושו"ח יהחצע ובחווהגמהרש"ם
 בקארס או בספינה או ברכבת היושבים בנ"א גםפוסקים.

 וגם קס"ב סי' ח"א המהרש"ם ודל מחיצתא. מבטליןאין

 ט"ז רחבים הדרכים סךהיו דבעינן כף בתשובה הארכחיאני

 העלה גם עוברים. ס"ר וגם לשער משער ומפולשאמה
 במדכבוח העוברים ולא בעינן ברגל עוברים דדוקאהב"א
 הארכהי בקונט' ובפנים ע"ש מדבר דדגלי דומיאועגלות
 בזה.קצת

 צח( סי' ח)חלק
 מוקפין היו במדבר שרףין ישראל שהיו בזמן לבארה(

 מחוץ ה" דהרה"ר הרמב"ם דעת רה"ר. ה" והיאךמחיצוח
 רב ערב וגם אנסךם, מיליאנים כמה היו במדברלמחנה.
 רה"ר שם וה" למחנה מחוץ כבוד לענני מחוץ והיוהרבה

 ק( סי' ח)חלק

 מרין מחיצות בעינן לא שבת דמחיצות תוס' דברי ביאורו(
 מרין מתרא מלעבור רבים שמונע כל אלא ממשמחיצוח
 או המלכוח חק מכח רק כלל מחיצה ליכא דאפילורה"ר
 הרמב"ן כ"כ רה"ד. מדין מחמא איסור או מניעהשאר
 ד' סוכה והתוס' בעבוה"ק והרשב"א והמאירי ז' דףשבח

 שלו. וכדע"ח הגרש"מ ובש"ת שו"מ ובשו"חוהאב"נ
 לדעת מלעבור הרבים את מעכבת שאינה גמורהמחיצה
 מהני לא פוסקים כמה ועוד מפראג המהר"ל וכק"זהדמב"ן
 שבת.לענין
 בלי רהא נעשה לא למה הגדמ"פ לקוורת ישובךא(

 במניעת סמ רה"ד מדין להתרא הדגל. במניעח רקמחיצוח

 מחיצוח. בעי רה"י וזעשותוהרגל
 או מחיצות צריך מכדמלית ובין מרה"ר בין רה"י לעשוחז(

 מבואר כן רבים דגל מונע שאינו אף צוה"פ או וקורהלחי
 רב לה ומוקי כף לשבת רהא החמה בימות בבקעהבגכו
 ליה בדלית אמר ועולא רהא והוה מחיצוח ליהכדאית
 מחלוקח )ועהן רה"ד. הר דלא רהא ליה וקרימהיצוח

 ואין מדאוהיתא(. מחיצה בדין הר אי צוה"פהראשומם
 וסטאפ-סהן אדום אור ע"י הוא מלעבור המניעה אםנפ"מ
 רק כלל אור כלי אפילו מונע שאיכא כל מניעה שאראו
 רה"ר. רין ממנו בטלה שוב ביום לרגע אפילו ממעהערש

 רין לו אין העוברים נחמעטו המלכוח חוק ע"פ אםדא(
 מניעה מקרי שהיא אופן באיזה בא שהמניעה דכלרה"ר
 שלא חוק או אדום אור או סטאפ-סהן בין חרלוקו~רן

 משה החמד כ"כ הקארס מפני או בסתם ברחובלעבור
 ועוד. והאב"נ והגמהרש"ם והשו"מ והב"אוהא"א

 הרבים לטובח עעעשה שכל שחידש הגרמ"פ כדבריח(
 מקרי זה אין יזוקו שלא באופן לילך קרלכו איךלסדרם
 במקום דלחות יעשו אם - רה"ר. מחערבוח גהרע ואינומונע
 לטובח שנעשו משראנקען ראי' לעבור. שלא אדוםאור

 עהן רה"ר. מדין מתרא רבים שמונע כית אפ"ההרבים

 אברהם, ברית ושו"ת מאירות, פמם חסו"ת יהודה,זכרון

 כל עכ"פ ועוד. יעקב, חלקת ושו"ח יעקב, חדותושו"ח
 רה"ר. הר לא הממשלה מכח לעבור שאסורמקום

 קא( סי' ח)חלק

 מיליאנים שלשה בה שאין דבעיר הגרמ"פ מרן חידושיא(
 דאוריתא רה"ר הר לא נפשות מיו,אנים לשלשה קרובאו

 בה ה" אי ווארשא בוקעים. ריבוא שערם בה ליתומקרי

 חלק רק עירבו לא ביוראפ גדולות דבעירוח חידש עודס"ר.

 עהרוח ועוד לווארשא שהחדקו רבוהינו מדברי רא"קטן.

 לחלק עירבו בין הילקו ולא ריבוא שקים שם סךשגדולוח
 בשמים הרי ובעל והגרש"מ והחזו"א הגרח"עקטן.

 שמואל ר והגאון מלביאל והדברי מווארשאוהגרש"ד
 ועוד. ועוד שטיף והגר"י יהחצע ותו והב"א ךצהרבהירוש

 ראי. צריך איןוהמפורסם
 קג( סי' ח)חלק

 שאין דכל המפרוסים שכתבו המפולסךן דשערים בריןיב(
 מרן בזה ומסתפק רה"ר הר לא זה כעד זה מכותהמפולש
 בפנים הבאנו הנה ראשונים, בג' רק כן מצא שלאהגרמ"פ
 ממיץ והר"א והגמ"ר והראבי"ה והמאיף הסמ"ג דעחבס"ד
 והאהל )לוניל( והא"י והרוקח והרשב"א ירוחם,ורבינו
 והרא"ש והירושלמי, יהריטב"א רי"ד יפסקי )הקדמת(מועד
 והתוס' והאשכול והבא הבהים,וס'

 והנמק-
 והמג"א

 מן דרובא רובא ועוד ועוד הגרש"ז ובש"עוהא"ר
 זה כנגד זה מפולסךן דבעינן ס"ל כולהו זצ"להאחרתים
 נמצא הדמב"ם. דעת ג"כ שזה כחב והמאירי רשא,וכדעת
 בזה"ז רה"ד ליכא ואחרונים הדאשומם מן דרובאדלרובא

 מרן על וצ"ע מפולסךן. רחובוח של"ל גדולותבעירות
 סךכתבו הראשונים דבותינו מכל דאה שלא שכתבהגדמ"פ

 הראשונים שכתבו מקום דכל עוד ודע מהן. ג' רקמפולסךן
 שתהא הוא הכוונה לפתח מפתח או לשעד  מקוערמפולש

 ומבואד מוכרח זה ודבד דל רשא וכדעת זה כנד זהמכות



מב כללימפתח

 ע~ן ומוסכם והב"י והטור והרא"ש ותוס' הויב"שמדבוץ
 עשהו ולכן בזה שטעה מי שראיתי כמו ודלאבפנים

 טעות. הוא וזה וטור ורא"ש ותוס' רש"י כיןמחלוקת
 מצאנו לא אפילו הראשונים רבוחךנו רבוץ לקבל עלינויג(

 לעצמו צין לא אשר על עצמו על קבל הרמב"םמקור,
 כי הדינים החרא מהם אשר היד ספר על מקומותהמראה

 עצמו על כך ואם דינים הרבה מוצא מקום איה זכרלא
 ע"ש. אנן כ"ש הספרשחבר

 קד( סי' ח)חלק
 שמחלק רה"ר ד"ה ר רף עירובין רשא בדבוץ כיאוריד(
 ותלף מפולש לערן חומה בה אין או חומה מוקפתבעיר

 הגרמ"פ מרן חידוש )או( חךבת גרסינן אי גירסאותבחילופי
 ומכוון מפולש בשךנן לא חומה מוקפת שאיןדבעיר

 והמדבר חומה. מוקפת כעיר רק פוסל אינודעקמימות
 ברזל של ממחיצה מעולה שמם חומת מוקפתהיתה

 מפולש בעי לא מוקפות אינם שכולם שלנו בעירותוממילא
 רק בגשמיות דמחיצה עננים במחיצות צ"ע הרמה.לדעתו
 שהיו ישראל של ולא עכו"ם של ורק העובוים. רגלמונעת
 כיון רה"ר הף נמי מחיצות מוקף דאינו מנ"ל לצאת.יכולים
 אינו או חומה מוקף נקראים אי שלנו עוים ילפינן.דממדבר
 נכון כיאור מפולש. לויות שצויך לענין חומהמוקף

 והפסקי והמאיוץ האשכול רבוץ ע"פ אופנים בד'בפרש"י
 מוקף כין זה כנגד זה ומכוון מפולש בעינן דלעולםוץ"ד
 וכ"כ עירוכין הויטב"א להדיא וכ"כ מוקף, אינו וביןחומה

 הרא"ש דעת ג"כ נראה וזה ושצ"א שע"ט סי'הראכי"ה
 לעולם אלא מחלק דאינו נראה וץ"ד בפסקי וגםברש"י.
 מפולש אלא מעוקם יהי' שלא בעי דר"ה מפולשבעי

 שאינן וכין המוקפות בעירות כין זה. כנגד זה מכווןכיושר
 מוקפות באמת שהם שלנו בעירות וכ"ש חומהמוקפות
בבתים.

 קה( ס" ח)חלק
 כשאין הף לא דרה"ר שמ"ה סי' העה"ש סרטת כיאוריז(

 מועד, אהל מרבוץ לסרטתו ורא" אחד רה"ר רקבעיר
 ועוד. וץ"ד פסקי וגם הבחךם, וספר התוס'ומדבוץ

 קז( סי' ח)חלק
 כרצונו בו לילך רשאי אדם כל סרהא רה"ר בדיןיח(

 דלא היכא כל יהושע ולכן עת. בכל לרכים מסורווויהא
 רצו שאם מקום כל לרכים. מסרה לא תשמישחךהניחא
 מס להטיל או רצתו לפי הדרך לשנות השלטון אוהשר

 תעסרת יחרד של בעיר המאיוץ רה"ר. הף לא בזה,וכיוצא
 עבור לשלם דצויך היכא כל כתב והא"א רכים.של

 אחד רה"ד מיני שני יש ולרשב"א רה"ר. מקוץ לאההעבדה
 בו דרך שעובוים רה"ר ואחד לסחורה שםשמתקבצים
 לרכים. מסווים לויות צויכיםושניהם

 קח( ס" ח)חלק
 הו"ל עקום רמבף כיאור הידש שעוים בכית כק"ז מרןיט(
 רק צויך ואין דאורהתא רה"ר מידי ומחרא מחיצות ג'דין

 זצ"ל הגדמ"פ מרן כיאוד ולפי וקורה. לחי אוצה"פ
 עדיף גאם כעין דמבף הויטב"א סרטת לפי כןדאמרה
 ולפענ"ר שלנו. בעירות להחךר דיש כ"ש מפולשמאינו
 ז"ל. והחזו"א הב"א סרטת בעין הוא הכי"ש מרןסרטת

 קט( סי' ח)חלק
 שכר או מס תשלום בלי בהם לעבור מניחין שאין ררכיםכ(
 הררך לתקן הכסף צויכין אם נפ"מ ואין רה"ר. הףלא

 רשות לו אין א"כ מעבר כל על לשלם שצויך רכלעצמו,
 לא מכונית לו שאין מי גם לרכים. מסור רה"ר מקוץולא
 הכל יד זה דאין שמ"ה סי' מא"א וראי' לעולם. לעבוריוכל
 המאיוץ. מרבוץ וכ"נ בו.שףן
 לכל. הפקר להיות צויך דרה"ר הב"א שכתב מה ביאורכא(
 הב"ר. על חל הדרכיםתקון

 קי( ס" ח)חלק
 הכית, בזמן כירושלים עירבו לרש"י אי הדבוים כיאורכב(

 סתירה רמ"פ. מרן הגאון כמ"ש לשונות ב' בזה איכאואי
 בדין והכי"ש בזה. הנב"י שתמה מה ליומא. סוטהמרש"י
 דמעיו"כ יומא גמ' דבוץ כיאור כיו"כ. והוצאהעירוב

הכיאום.
 דלרש"י הסמ"ג דבוץ וכיאור הנ"ל, רש"י בדבוץ עודכג(
 על היתה שלמה של עירוכין ותקון בירושלים, מערכיןהיו

 אות בסמוך ועהן עירות. כל על כמו נמי גופיירושלים
כו-כז.
 ואפילו ירושלים בכל היה ע"ה המלך שלמה חךקוןכר(

 כל סרתקנו כלומר ורחובות ובחצירות המפולסרןבמבואות
 ומדרש גאון האי מרכינו ורא" לערב. סרוכלו ערהמקומות

 ועוד וקורות ולחחם צה"פ לתקן היתה דהתקנה טובשכל
 אשר את והכינו השער כיום רוהי' אקרא וסמכוהוחךקונים
יכיאו.
 בזה בה"ג לשון וביאור ממש. רה"ר לערב שהך איכה(
 לו שמהני מיוחד רה"ר מין סרש ועה"ש, בסמ"ג,הובא
עירוב.
 והמאיוץ )משאנן( והרשב"א ותוס' רש"י דעתכו(

 ולדעת והסמ"ג דוד ורכינו האורות וספר והוץ"ףוהראכי"ה
 היו דכירושלים ס"ל כולהו כן הרמב"ם רעת גםהמאיוץ
 ולא הראשונים, גדח. ועוד יוהנתן, רכינו דעת וכןמערכין,
 לשאר ירושלים כין שמחלק אחרון או ראשון לשוםראינו
 עירבו שכן רבוותא הני כל לן דאית וכיון גדולות.עירות

 הטעם נהנו לא עירבו דלא דס"ל הני ואפילוכירושלים
 טעמא האי ל"ל דלכ"ע נראה הנכנסין משום גדרהמשום
 לה חששו שלא מה חדשה גדרה להמציא לנו איןיכן

 ואדרבה ז"ל האחרונים הצדיקים ולא הראשוניםרבותינו
 המקומות מכל בהם באין היו אפילו גדולות בעירותעירבו

 קיא( סי' ח)חלק
 לא ירחמלים ורמב"ם דלרש"י החך"ט בדבו7 כיאורבז(

 עירבו דכן מבואד סוטה דברש"י באמת הנה מעודבת.היתה
 הראכי"ה בשמו כתבו וכן ר דף ברש"י וכ"ככידחמלים
 כתב להדמב"ם גם לעיל. שהבאחך הדאשונים ושארוהסמ"ג
 היכן בתובה. מטלטלין והיו בה מערכין רהיו דס"להמאיוץ
 יהיו שלא פסקיו לי,~ב ואפשר בפוסק סחךרהדמצינו
 שחולק מלומר עדיף בדוחק אפילו למקום ממקוםסותוים

 עידבו לא דלרש"י מהחך"ט טעם דבויו. סותראו
 וכין לשבטים נתחלקה שלא ידושלים כין חילוקכירושלים.

 ע"י אחוים יטעו שמא חחסרנן אי בעלים, להם שרשעירות
 המפורש שדבר שמענו לא מעולם כי ובאמתהעירוב.



מפתחמנ

 שלא נגזור ואנן עירובין ולעשות לקחם שמצוהבש"ע
 המצוה. ולבטל בש"ע המבוארת מצוהלעשות
 הררך החור רהגמ"ש מהתוא ראי' שהבאנו מה ביאורכח(

 ע"י אנסים, מיליאנים כמה וזזי' לפעטערבורגמווארשא
צה"פ.

 קיב( סי ח)חלק
 הסמ"ג דעת ע"פ )לרשב"א העבוה"ק דברי ביאורכט(

 מ"ט כלל בנ"א ועהן לעיר. מחוץ רוקא הוארפלטיא

 כרשב"א קח"ל רלא כתב והמאירי הרשב"אברברי
 ועוד. יעב"ן ובשאילת הב"א וכ"כבעבוה"ק

 קיג( סי' ח)חלק
 מקורה בהיקף מוקף פארק רבארא הא ברבר ביאורלב(

 כרמלית ועוד. הרשב"א כמ"ש כרמלית והו"ל תחתיווצה"פ

 משני רה"ר שחו בין חילוק לרה"ר רה"ר בין מססיקאי
 רליכא היכא ובין מפסיק, שאינו באמצע וכרמליתצרדים
 לצרפן צריך והכרמלית השני בצר ולא אחר בצררה"ר

 ורמב"ם שבת ומגמ' ב"כ מרשב"ם ראי" רה"ר.ולעשות

 ועור פ"ח סי' ח"ו הלכות משנה ועהן שבת מהל'סי"ר
שם.

 קטז( סי' ח)חלק

 ר הגאון מרן בהסכמת נעשה פארק בבארא העירובלג(
 גרולי כמה עם ההתהעצות ואחר זצ"ל פהנשטיןמשה

 לעשות שאפשר מהם רובם ובהסכמת והפוסקיםהרבנים
 מכתב יצא שאח"כ ומה הרעות, לכל פארק בבאראעירוב
 שרירים הראשונים רכרים ולפענ"ד למה. צ"ע מכמה,חזרה

1קחמים.
 קיז( סי' ח)חלק

 להביא אין אחר כפוסק הלכה שנפסקה רכל ההלכהבכללי
 ראר מביאין שאין כמו כמותן הלכה שאין מאותםראי'

 שהונהג ומנהג הלכה על לחלוק אין ב"ה נגרמב"ש
 מי על ולהסרג רעתו לחוות חיוב רורות. אלפיכישראל
 מסופקים פוסקים רקצת היכא כן. ההלכה שאיןשחושב
 אי הספק. מפני הפסרטותא שבקינן לא להו פסרטאואחרים
 היושבים ראשון. רברי ראה שלא חכם יום. בכל ס"רבעינן
 אי ז"ל. החזו"א מרן בקרטת לס"ר מצטרסים איבקארס
 היו אי מרבר רגלי לשער. משער מכוון ברה"רבעינן

 גרולה. אריכות ועודמפולסין
 קכז( ס" ח)חלק

 שבת. לענין רה"ר רעזרה די"מ הרא"ש רבריביאור
 קל( סי ח)חלק

 שמותר יטעה שלא ע"ה בשביל לערב שלא לגזור ישאי
 איסור ישכחו שהצעירים חושסרם אין בשבת.לטלטל
 מן ושכירות צוה"פ מהיתר מבינים שאינם המון-עםהוצאה.
 בשביל מכיסם המוקצה יסירו שלא חושסרן איהשר

העירוב.
 קלב( ס" ח)חלק

 במחלוקת הילוך. שמיה אי ברה"ר הרחק ע"י הילוךבדין

 יותר חששות בזה"ז יש איש קח"ל. היכי והב"אהמשכנ"י
 ממלפנים. עירוביןמלתקן

 קלג( סי' ח)חלק
 י"ג פארק. בבארקא עירוב לתקן היתר יסודיתמצית

~לי
סעיפים.

 קמר( ס" ח)חלק
 הף ברוקלין 4ר כערן פארק. בבארא לערב הסכיםהגרמ"פ

 לערב. החורו מובהקים פוסקים רבמם רוב ראורהתארה"ר
 והמשבר עירוב לשבר אסור מחרצות. מוקף הואברוקלין
 הדין. את ליתן ועחוד הרבים את מכערל הוא הריעירוב

 קמה( סר ח)חלק
 עירוב לתקן הסכים זצ"ל מסאטמאר שהגה"ק ערותהעראת

בוףליאמסבורג.
 קנז( סר ח)חלק

 העירות. בכל בארה"ב לערב האוסרים טעמי עלתמיהה
 קסב( ס" ח)חלק

 רה"ר ליכא לכ"ע יארק ונוא בברוקלין השגות. לישבעוד

 נעשית חומה שמוקפים כיץראורהתא
 ביז-

 אנסים ארם.
 לס"ר. מצטרפים שאץ פשוט בבדרהםהיושבים

 קסו( סר ח)חלק

 רש"י רברי ביאור לאסוד. או להחור ה" 4ר עירובחוקון
 אנן ואי במחיצות. המיקל כדבוי הלכה 4ר רבר. י"חגבי

 להחמיר מוחר אם שןרוכין בענין הגו"א פסק בחרנמשכין
 אבוחונו. שהחורו במקום עצמועל

 קסז( סי' ח)חלק
 וטעם מערבין, היו לא רבירושלים זצ"ל להגרמ"פצ"ע
 מערבין. שהיו ועוד ותוס' רש"י בראשונים רמבוארחרש,
 א-ג חומה אני אום ועהן בזה. התר"ט רבויביאור

 בזה.באריכות
 קעט( סי' ח)חלק

 נסים תערובת ביטול מקום, בכל עירובין לתקן מצוה ישאי
ואנסים.

 רכ( סי' י)חלק

 המחבר לדעת גם מהני אי עירוביןתיקץ
 שטו( סי' א חלק)מהר"ת

 רה"ר הף לא טעם מה מקורהרה"ר
 סיז( סי' א חלק)מהר"ת

 ח' וזרק ד' לזרוקנתכףן
 סיח( ס" א חלק)מהר"ת

 המלך שלמה קודם עירובין תקנו לאלמה
 סיט( סי' א חלק)מהר"ת

 דירה משום או קנין משוםעירוב
 סא( סי' ג חלק)מהר"ת

 רוקא יום כל בו בוקעין רבוא ס' צריך אי רה"רבגדר
 סב( סי' ג חלק)מהר"ת

 שמוסי'
 הדלת לפתוח יטלטלו כיצד מוצנע מקום לו שרשמפתח
 נכרים או שבת מחללי שם שרש כית מערבין כיצרבשבת.

 קפ( סר ח)חלק
 מחרצות מבטל אםשלג

 שכ( ס" א חלק)מהר"ת

 שממס"
 השמשות. ובין בכרמלית. מר"א פחות להוליךבאיסור

 פה( סי' 1)חלק



מז כללימפתח

 העירוב מחוצות מבטל או ה9?ד בחוך החףםמת
 סג( ס" ג חלק)מהד"ת

 שםמ4'
 והחכ"צ הדב"ש ב9רטת דירה. מבטלין או בחצדזרעים
 דהמחוצות היכא הרו"מ ח5 דירה מבטלק אין לכ"עדבעיר
 ופחיקתן דלחות נעץלת לבטל. זרעץם בכח אין לזרעיםקדמו
 המחוצות.עחשה

 סג( סי' ה)חלק
 להוצאה ח"א חומה אני אום קתטרס בראש אחדים.רברים
שש5.

 סב( ס" ח)חלק

 שמבמ4'
 בשבת. מחוצה מ9ים מחמל או ורגדר

 קיג( ס" ג)חלק
 נעשים הם )קארס( במכומות המלאות גדרלות עץררחובות
 קףטת דירה. לשם מחרצה בעיצן היכן מאלשהן.מחוצות
 מהעיר. לצאת זה רק אחר דרך כשאין רק דרה"רערה"ש

 פא( ס" ח)חלק
 ג"ט האוץ מן גבוהות אונם בסחם קארס המכומותטק

 גמור רהא הף הקארס ותחת לגביהו לבוד אמרעןומה"ט
 שהו"ל ער הרחוב על קארס הרבה נוסעים ואםמה"ת.
 ואם הקארס מן מחיצה הו"ל הפרוץ על מידבהעומד
 הו"ל א"כ לדהום ומצפק למערב ממזרח נוסעןםהקארס
 ע"י העומדים הקארס וכ"ש הקארס מן מחוצותמוקף

 הרחוב. מצדהסיד-וואקס
 בסהד-וואקס או ברה"ר העומז-ן דהקארס בהנ"ל עודטק

 לא ס"ר פעמים כמה "נשרם ירבו אפילו מחוצותתע9רם
 בשבת אסרלו הנע9רת שמחיצד מרדקח ורא5 רה"ר.הף
 אינה ואסרלו מחוצה הוה למקום ממקוט והולכת ב2"אועא
 וכ"ש א'. אות לעיל 9ץי7 הר"א וכ"כ הרה"ר שטחבכל

 כשבת הנע9רת מחוצות הסיד-תאק. על העומדותבקארס
 חזרו ונעשו חזרו לאוסודן. חזוץ נתבטלו בהם.מטלטלין
 ואינם בביתם כיושבים בקארס דרושביס ב2"אלהחררן.
 דיבושו. לששרםמצטרפין

 קו( ס5 ח)חלק
 השני ומצר עמחים שני על תמוכה אחד שמצדאכסדרה
 ר' לחוכה. מבית להתרא מותד או הבית לכותלמחוברת

 אי מקורה אכסדרה מה"ת. רה"י עוקרן או ברה"רדיומזיו
 תקרה. פיאמדינן

 קס( ס" ח)חלק
 לצוה"פ חבל עליו וקהשד בקנה מסמרהתוחב

 שכב( ס5 א חלק)מהד"ת

 שמנם"
 טפחים ג' והגביה הקורה ע"ג מחילת דפרסבסומא

 והושב"א. הרא"שובמחלוקת
 נג( ס" ד)חלק

 למנוע שהוא שבת דמחוצות ע"ב ד' דף סוכה החוס'דעת
 הף לא רמלכותא מדינא שם דרך לעבמן- קואסור וכלרגל
 דלחות. בלי אשילורה"ר

 שאין גדולות רבעירות ז"ל החזו"א מרן לשיטת ביאורר(
 ריבוא בשערם אפילו רה"ר ליכא מפולשותמבואוחיהן
 בס' וכ"כ החדשות, הב"ח בשו"ת הב"א וכ"כ בו,בוקעין
 וכ"כ זצ"ל שטהף יונתן ר הגאק למרן שטהף מהראשו"ת
 הרבה ועוד ז"ל שערים הבית מרן דעת וכ"נ יהחצע תובס'

 שע"ט ס" הראבי"ה ומדברי הרמב"ן מרברי ורא5פוסקים.
 בעירותינו רה"ר ליכא זו שיטה רלפי וכתב זו סבראשכתב
 ופמ"ג מגילה חוס' מפסקי גם ירוחם. רבינו וכ"ככלל,
 מקובלת שיטה הוא כנראה אשר החזו"א לרברי רא5ועוד,

 נימא האיך זצ"ל הגרמ"פ לתמיהת ישוב עלינו.ואהובה
 דעת היפוך רה"ר קטנות ועחרות רה"י הף גרולותדעירות

 ארם. בניכל
 צט( ס" ח)חלק

 ורובא במים רוחות מג' מוקפת היא העיר ברוקליןט(
 על יש רביעית מרוח וגם אדם כידי במחיצות בנתהדרובא
 ע"ד להכחיש א"א ומציאות אדם בידי בנתה מחיצההרוב
 קל"ח ס5 א"ח באג"מ גם החי. את להכחיש יכול החיאיך

 הגרמ"ר העידו וכן מחיצות לו יש רברוקלין ליהפשיטא
 שכל ועוד הנוב"י רעת זצ"ל. והגרצה"א זצ"לףיסמאנרעל
 לא ולדידן מחיצה. הוה ביר"ש רמחיצה ס"להפוסקים
 קצת ודעת אדם. בידי בנתות רהמחיצות זה על לסמוךצריך

 לפסוק אין מחיצה הף דלא הוא עכ"פ רמררב2ןפוסקים
 כאחותו. ברור שיהא ער לרבים וכ"ש מספק והיתרבאיסור
 אףשען ופלטיא. סרטיא מדין רה"ר הף אי ביטשבריטען
 עכ"פ אחר מצד מסהמת אלא מפולשת הף לאעוועניו
 מחיצות.למקום

 רוקא בעי אי מחיצות ג' לה ףש ס"ר בה שיש עירי(
 ש"ע עחן רביעית, מצר חיקונים ושאר בצה"פ די אורלחות
 ושאר והחוס' והב"ח והב"י הטור דעת שס"ג ס5א"ח

 והאחרונים ר"מ דבעי הרמב"ם ודעת בג"מ רסגיהראשונים
 הגרח"ע גם וכ"כ וצה"פ מחיצות בג' דסגי הסכימוז'ל
 אפילו מחיצות ג' שיש במקום בצה"פ רסגי החז"אומרן
 זצ"ל. האחרונים כתבו וכן ריבוא. ששים בה שישבעיר

 קב( ס5 ח)חלק
 ודעטראיט, גארדענס, וקיו בסי-געיט, העירוב ברברלא(

 בחירוש התירו. לא ובכמה עירובין עשו מקומותשבכמה
 מבואר אינו ובש"ע חרש רבר שהוא שכתב הגרמ"פמרן
 לאמר כתב מכתבים שבכמה הגאון מרן ברברי סחירהכן.

 הש"ע רברי על וסומכין עירובין העו,סים מוחהשאינו
 בשם מאגוה"ר מכתב יצא ובאחרונה המתיריןוהפוסקים
 כרברי הלכה קח"ל השתא. ער מכחביו מכל היפךהגאון
 בעירוב. וכ"ש במחיצות אפילו בעירובהמיקל

 קטו( סי' ח)חלק
 שיש מקום ראוריתא. רה"ר אין יארק בנוא למהביאור
 ברה"ר לעבור שאסור וזמנים לעבור שמותר קבועיםזמנים

 ברה"ר. עוברים מקרי אי במכוניות עוברים רה"ר. הוהאי
 רה"י עהטה מחיצות ב' דמדאוריתא החוס' רבריביאור
 בנ"א שיהיו א( ת2אים. ב' בעי רה"ר לחכמים.אפילו
 צריך וגם לכל. תשמישחיה ניחא 9רהא ב( בו.בוקעין
 מפולש.להיות



 כללימפתחמה
 קכה( סח חןחלק

 כולה לערב מותר אי בבודם צדדים משלשה שסוקפתרחוב
 צה"פ.עא

 קסא( ס" חןחלק
 או מחיצה להיות ןרכבת[ עלעוועיטאר על לסמוך ישאם

 צה"פ שלפנינו. הדור מגדולי סרצא הפסק כפיצה"פ.
 ירושלמי, ור"ח. רשא סרטת וכיאור הצד. מןשעשאה
 על קועומדת צה"פ ודמב"ם. וף"ף גאון האי רברשרטת
 הצד. מן הוא באמצע אפילו סגי צדדים משני ממשגבה
 הוא. מה עקוםצה"פ

 קסג( ס" חןחלק
 קחרם. כעין עליו שיש ברזל מחוט צה"פהעושה

 קעא( סי' חןחלק
 סתירת שמאי. פתחי משום לחוש יש אי הצד מן קנהחיבר
 סרגיע צויך אין צוה"פ  קועל חבל שמאי. פתחי בפ"רשא
 שתי חיבור לצוה"פ. מהני אי כותל ע"ג חפיפותלקנים.
 לצה"פ. מהני איקנים

 קעב( ס" חןחלק
 מדבוץ שדץק מפולש דין בכיאוד משכא בעל עלתמיה

 הירושלמי מדבוי דץק והויטב"א כרשא דלאהירוקולמי
 כרשא.דס"ל

 רצ( סי' יןחלק
 הפתח לצורת כשוים אי הרכבת תחתהעמורים

 שכג( סר א חלקןמהד"ת
 העיד שנתישבה קודם שהיו בוד אונהד

 שכד( סי' א חלקןמהד"ת

 שםהם"
 ואם בקרושים לאכול אסוד מחיצות רוב בנפול התוס'במ"ש
 משוים ודובב ב"א בחידוש לטלטל. אסור מקצתםנפלו

 אוכלין החודבן. עד הפרצות גדרו פרצות שנפרצודלאחר
 דין אי שנפרצה לאחד ידושלים חומה. שאין אע"פקק"ל
 הצל"ח מקוורת למהרש"א ישוב לה. יש כדמלית אורה"ד

 מאתמול. סכיןדהקדישו
 סב( סי' הןחלק

 כיאור מחלוקת. לידי שמכיא מצוה לקחם אפשרהיאך
 כנמר. עז דהףמשנה

 קנג( סי' חןחלק
 תשמישודה. ניחא להיות צויך רה"דכיאור

 קנד( סי' חןחלק

 שםום"
 ולקנות לחזור צויך אי במקומו אחר ונכנס אחד עכו"םיצא
 מבעה"ב.רשות

 נו( סי' דןחלק

 עירוכין תקון לתקנת טעם עידוכין. לתקן מצוה ישאי
 קודם עידוכין תקנו לא למה המע"ה. שלמהשתקן

 ושתופי חצירות  עירוכי בין חילוק יש אישהמע"ה.
מבואות.

 סד( ס" חןחלק
 להחךר או הוצאה ולאסוד להחמיד שלמה תקנת היתהמה

 שלא הכוזוץ כתב עידוכין לתיקון טעם עידוב. עאהוצאה



מו כללימפתח

 לתקן כדי מבואות פתחי או צה"פ לתקן מצוה ישאי
 מבואות פתחי לתקן שמצוה גאת האי רכינו דבוץעירוכין.
 לתקן שמה"ת שוח"ט ובמדרש במכילתא עירוכין.להניח
 ובתוספתא בה"ג רבינו בשבת. טלטול להחור וצה"פלחיים
 כל לגבב צויכים הח"ס מרן וקורה. לחי לעשות כופיןב"מ

 איז עס זצ"ל קניבסקי הגוץ"י רבוץ להקל. שאפשרהקולות
 אודען וף יאהרען טיזענטער שין מאר פשוט רבר אדאך

 אסור כך האיסור להחור שאסור כשם עירוכין.מאכען
 אין פ"ו לכיטול גורם העירוב ומניעת ההיתר.לאסור
 בלי יטלטלו הזאת מעיר הרוים להם ילכו שמאחוששין
עירוב.

 קמו( סי' ח)חלק
 אי בעירוב לסלטל שלא עליו שחתמו קורא הקולברבר
 קורא הקול דוף מגלה להתירו. שאין הנאסר רברמקוץ
 על הדפיסו שהוי העולם להשלות רק נכתב ולאמתוכו.
 חתמו שלא ועוד הענקין הגוץ"א הגה"ק את קוראהקול
 האיסור. עלמעולם

 קמז( סי' ח)חלק
 קח"ל עליו שחולק ובמקום המ"ב לגכי אחרון הי'החזו"א

 זה. כדבר לפקפק ואין כבתראההלכה
 קנה( סי' ח)חלק

 מטלטלים שקצתם עירוב, לענין תתגודדו לא שיךאי
 לא.וקצתם

 קנח( סי' ח)חלק

 בפני לכיהמ"ד חצרות עירוכי לערב צויך אי קיץבמעוני
עצמו.

 קעג( סי' ח)חלק

 שדינו מומר ישראל עם הדר חצירות. שתי בין עירובלתקן
 כגף. עליו אוסר שאינו או לערב צויך אם גמורכגף

 קער( ס" ח)חלק

 שםזםי'
 שאינם תורה שומוץ ישראלים ישנם העיר משר רשותקנו

 רשות קנחת רשותם. לאסור ורוצים לעירובמסכימים
 שאינו מי כירושלמי מסכים אינו רהבעל היכאמאשתו
 מי ביד כח אין בע"כ. ומערבין לביתו נכנסין לערברוצה
 מכקרל בכלל הוא הוץ והאוסר לרכים עירוב לאסורשהוא
 קנא( ס" ח )חלקהרכים.

 שעםי'
 לערב. צויכה אי בשבת בתה אצל שאוכלתאלמנה

 קעה( סי' ח)חלק
 לערב צויכים אין אחד ממטבח שאוכלים ישיבהבחווץ

 שכה( סי' א חלק)מהד"ת

 ש*בםי'
 רשות לקנות מוטב אי חצרות עירובי לעשותהרוצה

 לקנות צויך או בלע"ז[ ]סופער הבית משומר אומבעה"ב
 מטעם הוא בזה דמהני ולקיטו שכירו דוקא. הדויםמכל
 שליחות. מטעם אובעלים

 נר( ס" ר)חלק
 הזה בזמן מחדש. שכירות צויך אי ולקיטו שכירונסתלק

 היכא שכירות בלי להקל יש אי העכו"ם כין הדירותשרוב
 מהר"ם על והשגה ברכית, שהתירו כמו לשכור, יכולראינו
שיק.

 נה( סי' ר)חלק
 מבעה"ב רושות לשכור והעיקר רשות קנית בדיןעוד

 של ולא הבעה"ב של ולקיטו כשכירו אלא אינווהסופער
 נשאר כח ואיזה שכירות קונה כמה ער שם.הדיווים
 באחרת לשנותו ורוצה לחכירו חפץ המשכירלבעה"ב.
 בו.כיוצא

 נט( סי' ר)חלק
 הראשונים במחלוקת גרול וכירור רשות שכירת בדיןעוד
 בעלים מטעם או שליחו מטעם הוא ולקיטו ושכירוז"ל,
 למ"ר בזה. לרשב"א ישוב תמיה בעה"ב, מוחה אםונפ"מ
 להגרש"ז ישוב לנכוץ. שליחות אין הא שליחותמשום
 שאמרו מה פי' רוקא. ככיתו להיות צויך ולקיטורשכירו
 המררגות בחרר העיר. מארון רשות קונה בדין לסלקו.בירו

 בעה"ב. של הוא לעולם בלע"ז[]האלל
 ס( סי' ר)חלק

 מהמשכיר. לשבת רשות שכירותבדין
 סט( סי' ר)חלק

 שכר. תשלום בלי ולקיטושכירו
 סב( סי' ר)חלק

 בו. הרוים מכל רשות לקנות צויך אי בשבת במלוןהרר
 צו( סי' 1)חלק

 המעות מקבל מי המלך מגזבר רשותהשוכר
 שכו( סי' א חלק)מהר"ת

 תקנו וב"ר ושלמה ררבנן מ"ע הוה עירוכיןתיקון
 שכז( סי' א חלק)מהד"ת

 ש*הםי'
 עירוב. יעשה היאך ר"ל מומוים עם בכיתהדר

 נח( סי' ר)חלק

 ומחלוקת ח"ו. בפרהסיא שבת מחלל הנקרא הואמי
 בישראל. נשיא מפני מתבחש איהאחרונים

 צ( סי' 1)חלק

 ש8וםי'
 שלא במי אמונה וחסרון עירובין לעשות שלמהבתקנת
 חז"ל בתיקוןמאמין

 שכח( סי' א חלק)מהד"ת

 שצםי'
 יו"ט בשבת תחומיןאיסור

 סד( סי' ג חלק)מהר"ת

 שצאםי'
 רוצים ואינם מסכימים אינם שיש במקום עירוב נתיראיך

 בתשו' ישראל. בשביל מהני אי העיר משר שכירותבעירוב.

 אדם לשום א"צ העיר משר ששוכרין מקום רכלשבו"י
 נפ"מ ואין קרמוניות משנים עלמא נהוג וכן רשות.לבטל

 תורה שומוץ זה. לענין בעירוב מודה אינו או מודהבין
 רשות. מבטליםבאמת

 קכט( סי' ח)חלק
 לידי יבואו ירועים שטחים על רק יהיה לא שהעירובטענה

 קמא( ס" ח)חלק



 כלליפפתחפו
 שלא מתוקן שלא קצת לשיר תקנו רבכיק ראיהטעות.
 חדשות. גדרות לגזור ואין עירוב. תורתתשתכח

 סח( סי ח)חלק
 מומר מישראל רשותשכירת

 שכט( ס" א חלק)מהר"ת

 שצבםי'
 מקום בכל עירוכין לעשות שצריך זצ"ל הגרמ"פ מקדעת

 הראשונים. החמירו שלא במקום להחמיר איןשאפשר.
 סט( סי' ח)חלק

 אפרים ורכינו בעה"מ הרטת כעבוה"ק הרשב"אברברי
 לתקן שאין חרש וברבר רלתות מהני לא ופלטוארסרטוא
 אין לקלקולא. ואחו מס"ר ידעי לא ראינקר ררובאעירוכין
 אין ישראל לגרח. המסור רבר התלמוד. אחר גדרותגוזרין
 לקלקול.לחוש

 ער( סי ח)חלק
 מבני מכשול להסיר בכדי הוא עירוכין לעשות חיובלה(
 ולא שבת, עונג ובשכיל בשוגג להוציא יבואו שלאתורה
 בשכיל זכות יש שגם אלא המדדין, שבת המחלליבשכיל
 רה-ר תורת תשתכח שלא שחששו ברבר שנשבו.חונוקות
 בחום לעיר חוץ להשאיר חז"ל לנו תקנו הוצאהואיסור
 ואין כולה לערב שלא ותקנו לערב תקנו והם  עירבושלא
 כבר שהם כיק תשתכח שלא בשכיל אחרת תקנה לתקןלנו
 שצ"ב סי ובש"ע בעבוה"ק רשב"א עחן זו תקנהתקנו
 נ"ט. עירוכין מפורשת גמ' והואוברי"ו

 קכ( סי ח)חלק
 והיפך טעות הוא בשבת הוצאה שמותר הע"ה ערטעוטענת
 עירוכין. תורת לשכח שלא מערכין שאמרו חז"לרעת

 קעח( סי ח)חלק

 שצנםי'
 חצירות עירוכי להם קונה מחו שבת לקבלהמקדימין

 של( סי א חלק)מהר"ת
 מוקרם שבת שקבלו לאותן מחניל אי השמשות כיןעירבו

 שלא( סי א חלק)מהר"ת
 העירוב קונה מתי מוקרם שבת קבלוקצתם

 שלב( סי א חלק)מהר"ת

 שצדםי'
 דיורי שאר מוח~-ם אי בכיתו מונח והעירוב בעיראינו
 של בכיהכ"נ המונח עירוב בדירוחוהם. לטלטלהחצר

 עירוב. הף אי קאנסערוואטוווען אורעפארמער
 נז( סי ר)חלק

 שנית בה יעשו אחת מצוה בה שנעשה כיון שאמרובמה
 שלג( סי א חלק)מהר"ת

 שצהםי'
 חסרון מפני בהם נכשלים תורה שבני והלכות דבריםכמה
 שבת הלכות בכל בקי ש~רנו מי וכל הרבה ועודידיעה
 לערב צריך ולכן עירוב, ליכא אם בהוצאות הרבהנכומל
 בהלכות בקיאין ~רנן שעדין קובה ובני תורה בניבשביל
 כשוגג שבת מחללי בכלל ח"ו יהיו שלא בע"פ,שבת

 ועהן מערכין. ואין לערב ראפשר היכא למדד קרובואפשר
 פ"ז. סי עירוכין הל'חזו"א



מח כללימ*תח

 קנ( ס" ח)חלק
 להם אין עירוכין בהל' בקי4ון ש4ונם הצעיריםרבנים

 ודוב וטוכים. גרח.ם זקמם דעת ע"פ אם כי בזהלהתערב
 וגרהי רבניעל

 ולתקן בפרץ ולעמוד גרר לגרוד ההורה
 להזניח ולא צבור בצרכי בכלל ולררוקו הלכה ע"פעירובין
 הדעת. קלי איזה עלהצבור

 קנב( ס" ח)חלק
 מכשולות וכמה בוךליאמסבורג, עירוב לתקן עידודמכתב

וקלקח.ם.
 קנו( ס" ח)חלק

 עירות. שוד מצרף 4ךגשר
 קעו( ס" ח)חלק

 גרולות. עירות ושאר דעטרךט בעיר עירובין ודקקבמצות
 ריבוא ס' ערהיו בעינן רה"ר יארק. בנוא רה"ר רין ישאם

 לכל או כולו ומפולש אמה ט"ז רוחב יום בכלבוקעין
 זה כנגר זה חומה( מוקף הוא )אם צרוין משניהפחות
 אצל מצךין ווהכל משום היתה רה"ר לךה מחנהרוקא.
 בשוק מצךין בעינן בוקעין ריבוא שסרם יום. בכלמשה
 )רק רגלי ברחוב לעבור אסור רמוינא בזה"ז בבתים.%א

 מפולשות רחובות ליכא וגם לעצמה( רהאי שהיאבמכונית
 העובר, לכל מס לשלם צריך וגם לשער, משער זה כנגרזה
 רה"ר. וין ל"ל לכ"ע כה"ג לכ"ע, הפקר הףולא

 קעז( ס" ח)חלק
 ישראל ובנות במ יהו שלא כרי תקנו עירוכיןמצות

 בשבתמצטערין
 שלר( ס" א חלק)מהר"ת

 שצומיי
 רחוב רבכל ד"ע מקלךזנבורג מרן הגה"ק ארמו"רדעת
 רה"ר זה 4ון האור בקינף לעמוד וחיב ארום אורשיש
 כמחיצה.רהו"ל

 עח( ס" ח)חלק
 שצחמיי

 ב' להם יש אמנם הפסק בלי לזו זו סמוכות עהרותשחו
 ולהצטרף רה"ר, לגבי מצטרפים אי נפרדותשלטונות
 נוהג אלא מקום או בזמן תלף אינו מ"ע רבוא.לשסרם
 בשכיל עירוכין למצות טעם שכתבו מה תמוהעולמית.
 כרי שהוא חז"ל טעם לן סמ ולא לבהמות מאכללהספיק
 אלו וטעמים שבת, עונג ובשביל מרכים מכשוללהסיר
 בשכל ישפוט דעת בר רכל הח"ס מרן רברי לעולם.נוהגים
 השבת יום בכל לשמור ישראל לקהל אופן בשוםשא"א
 גוזר הפשוט השכל א"כ גרול או קטן רבר להחמאמבלי
 המודר בעירוב והמבואות החצרים לתקן ומחךבשראף
 הרכים את מכסרל נקרא עירוב בעממ המחמירטלטול.
 להחמיר. ולא שומעיןולהקל

 קנט( ס" ח)חלק
 שלה( ס" א חלק )מהר"ת עיר של בעןבורה עירובוהנותן

 פסחהלכות
 תנמי'

 בשבחו לספר מוחר 4ר להספיד. שאסוד ביום הספרבאיסור

 להבנים. מוסר רברי לומר או מתשל
 רט( סי' ו)חלק

 תדמי
 כיו"ט אופנהם רכיבת4וסור

 תז( ס" א חלק)מהר"ת

 תומ"
 אמה. אלפים לו יש אי חולים לכית ערב"ס חולההמהייך

 גם ואם ובניו. לאשתו ולא אלפים נחיו לזר רוקאאם
 אמה. אלפים הודרו עצמולחולה

 קסר( סי' ח)חלק

 תיםמ"
 ינהג כיצר הכוכבים צאת קודם ר"ח ליל ערכיתהמתפלל
 ר"ח והוא למוצ"ש שבת סעודת שמשך ומי ךבא.כיעלה
 ינהג.כיצר

 סר( ס" ה)חלק
 ומצש"ק שבת בערב ךבא יעלה באמירת ינהגכיצר

 מג"א. לסודרת ךשובבהוספהו,
 נ( סי' ג)חלק

 תכבמי'
 לתשלומין שחרית יתפלל אם בר"ח, ךבא יעלה לומרשכח
 מוסף. אחר או מוסףקודם

 קפא( סי' ח)חלק
 בסוכות הלל על זמן מברכין איןלמה

 שלז( סי' א חלק)מהר"ת
 חוזר אי מוסף והתפלל בר"ח ךבא יעלה לומרשכח

ומתפלל
 שלח( סי' א חלק)מהר"ת

 מחים סוף ונזכר ךבא יעלה לומרשכח
 שלט( ס" א חלק)מהר"ת

 תכומי'
 לעלות מותר ואי עליה שעומר למי הלבנה לקרש מותראי

שמה.
 רנט( סי' ו)חלק

 לבנה. בקידוש מהואבל
 רד( סי' ז)חלק

 חיובית מצוה הוה אי לבנהקירוש
 שמא( סי' א חלק)מהר"ת

 הגג תחת הלבנה מקדשין שאיןסעם
 שמב( סי' א חלק)מהר"ת

 הלבנה בקירוש ימתין 4ך לחודש בי"ב מצוה ברנעשה
 שמג( סי' א חלק)מהר"ת

 הלבנה מולר מונין מקוםמ4וזה
 שרמ( סי' א חלק)מהר"ת

 מאורות טובים לזמר מהו ט"ב קודם לבנההמקדש
 תמג( ס" א חלק)מהר"ת

 הזה בזמן לירוקולים לרגל לעלות מצוה יש4ך
 תפב( ס" ב חלק)מהר"ת

 תכחמי'
 לבני א"י בני בין בחוקווד פ' ער הקריאה שמחלקיםטעם



 כללימפתחמם
 כשחל מסעי מטות עד ובמעוברת פשוסה בשנהחו"ל

 בשבת. פסח שלאחרון
 צא( סי' 1)חלק

 תכםם"
 לתעניתו תענית צריך אי בחוה"מ חלום תעניתהתענה

 שלו( סי' א חלק)מהד"ת

 הלילא דקרי חדנהו לבבל איקלערב
 שמ( סי' א חלק)מהד"ת

 תלם"
 שאוכל למי למוכרן מותר אי מאשין מצות אוכל שאינומי

 שמה( סי' א חלק)מהד"ת

 תלאם"
 שאהז"ג. ובלאףן יראה, דבל בל"ת חחבות נשיםאי

 שכה( סי' 1)חלק

 תלנם"
 ערב בחצירו המונחת האשפה בכלי חמץ להניח מותראי

פסח.
 סג( סי' ד)חלק

 חמץ, השבתת במצות חחבות נשים אי האב"נבחקירת

 הפסח קודם חמצו המבער שם, שחידש הנפלא הדברביאר

 אכתי מקרי בריקה חיוב עליו שאין הגם ההיתרבזמן

 ק"פ דלשחיטת חידש האב"נ לו, שאין הגם קחםהחמץ

 במחלוקת לב"ב, ואפי' חמץ בריקת זמן ערעבורבעינן

 שחל רי"ד סוגיא בביאור והמלחמות והראב"דבעה"מ

 אכילת נאסרה מאימתי השבת, מלסני הכל מבעריןבשבת

 פסח. ערבמצה
 סח( סי' י)חלק

 תלום"
 קודם בכיתו חמץ בבריקת יעשה כיצד לפסח מכיתוההולך

שיצא.
 סז( סי' ד)חלק

 תלזםי'
 בריקה צריכים אי רירות לו ונתפנו בתיםמשכיר

 שמו( סי' א חלק)מהד"ת

 תםם"
 בארגדם להחדקו מותר אי לעכו"ם חמצוהמונר

 קבל לא טפחים. עשרה מחיצה בעי אי בלע"ז[]קלאזעטס

 מחיצה. בעי אי אחריותעליו
 קפט( סי' ח)חלק

 תמבםי'
 כזית סרעור ליכא לשרוף העומד דכל מינץ מהר"םבקושית

 לישרף. העומד חמץ על מחחבהאיך
 כט( סד 1)חלק

 ודאי. חמץ הף איח"ש
 א( סד ב)חלק

 אב הף עצמה דהגבהה התמוהים רגמה"ג לדבריישוב

 הנחה. לצורך הגבהה בעינן אי גמורה.מלאכה
 קסט( סד ח)חלק

 בחמץ למכור צריכים אי השנה כל בהם שהשתמשספרים
 שמז( סי' א חלק)מהד"ת

 כלב מאכילת שנפסל בחמץסיכה
 שמח( סי' א חלק)מהד"ת

 תמנם"
 לעכו"ם חמצו עם מצףצת טליתלמכור

 שמט( סי' א חלק)מהד"ת

 תמדם"
 פסחים בירושלמי זצ"ל טשעבין אבד"ק הדור גאוןקושית

 בריקה צריכים היו שבירושלים מדרשות ובתי כנסיותבתי
 ב( סי' א)חלק

 בשבת, מפקיר משום איסור בו יש אי בשבת חמץביטול

 הפקר כשאר אינו חמץ הפקר ע"ש. לבטל יותר נכוןאו

 ע"ש. לבטל ואין בשבת לכתחילהומותר
 סו( סי' ז)חלק

 אלא שמחה דאין פסח קרבן בשחיטת חן תקנו לאלמה

 אליהו. של ולכוס כוסות לד' טעםבהן.
 סז( סי' ז)חלק

 של בראשון עשירה מצה לאכול שאסר מנוח לרבינוישוב

 אלא מקרי לא עשירה דמצה הנ"ל ר"מ שיטתפסח.

 פת. מרין מצה בה לצאתכשראףה
 קד( סי' 1)חלק

 לעכו"ם ליתנו מהו פת ונשאר בשבת להיות שחלע"פ
 שנ( סי' א חלק)מהד"ת

 בשבת להיות שחל בע"פ חצירותעירובי
 שנא( סי' א חלק)מהד"ת

 שני' סעודה לחלק יש אי שבת להיות שחלכיו"ט
 שנב( סי' א חלק)מהד"ת

 תמהם"
 מצות קחם אי הכל שרף ואח"כ מצה ברוב שנתבטלחמץ

ביעור.
 סז( סי' ה)חלק

 סרטת כיאור דעת. גילף או הפקר מטעם הוה איתשכיתו

 והב"ח הקצוה"ח ובסרטת נדר. מרין הוא דהפקרהרמב"ם

 אי ישראל ברשות הפקר של חמץ להפקר. שאלה מהניאי
 קודם חמצו אדם דמפקיר ירושלמי בסרטת לבערו.חחב

 ג' בפני שלא הפקר הפסח. אחר בו וזוכה וחוזרהפסח

 ב' דיש רין חידוש שבת. איסור להפקיע בהמתוומפקיר

 בסוגיא רשות. סילוק של ואחד קנין עושה אחד הפקרמיני

 כיטול בענינים אריכות ועוד מ'. גיטין עבדודמפקיר
והפקר.

 צח( ס" 1)חלק

 יפה ב"ד כח מוד יחיד. להפקר ב"ד הפקר כיןחילוק
 להפקיר. רק או לאחרים להקנותו ב"ד כח יש אילהפקיר.
 ענינים כמה ועוד לדאורייתא. דרבנן הפקר כיןחילוק

 הפקר.בעניני
 צט( סי' 1)חלק

 חמץ לבער. חחב אי קען[ ]גארבידש האשפה בכליחמץ
 לבער. חחב אי ישראל ברשות הפקרשל

 קפז( סי' ח)חלק



נ כללימפתח

 שנג( סי' א חלק)מהר"ת יעמומי'
 אין הא ע"י רמוציאו למ"ר שני כיו"ט חמץהמוצא
 רמילה להרמב"ם תשביתו. מצות קחם ולא לעכו"םשליחות
 ע"י מצוה מקחם שאינו שבת רחינן אפ"ה בגרכשרה

 חמץ פטוחן. רהיו שנים ימולו לא אמאי רגר.שליחות
 מצותו. נעשה מקרי אי שנשרףלאחר

 קפב( ס" ח)חלק
 שיאמר בפסח חמץ במוומא המג"א על אחרוניםבקהרת
 דיש חמץ ברין לעכו"ם, שליחות אין הלא להוציאולעכו"ם
 בלילה, קדערם שורפין ראין רנותר רומיא כיוםלשרפו
 אי הכלי את עליו כופה כיו"ט חמץ מוציא בריןמפלפל
 כשכיטלו. אפילו או כיטלו בשלארווקא

 לא( סי' י)חלק
 סה( סי' ג חלק)מהר"ת לוקה אי בפסח חמץקנה

 תמחמי
 מקחם לו יש אם או חמץ לו שיהא חחב אי רתשכיתומ"ע
 פטור. לו איןואם

 נח( ס" א)חלק
 הפסח. לאחר קנסוהו אי חמצו לו והמוכרמומר

 נר( סי' ג)חלק
 שליחות ברין בפסח. עכו"ם של בחמצו לסחור מותראי

לעכו"ם.
 חרושת בבית נאמן עכו"ם חמץ. במכירת אחר מצרהערמה
 בפסח. במסחריו ועוסק חמצו, מכרישראל

 נה( ס" ג)חלק
 בבע. עובר אינו הקרש של בחמץ אחריותהמקבל

 נר( סי' א)חלק
 שנים כמה של ושכר ח"ש משקאווב ליתן סמכואמאי

 הפסח. עליו שעבר חמץ הר האבשמחות,
 נר( סי' ג)חלק

 כבר ואצלו אחרת במרינה חמצו למכור שליח עשהראובן
 יכול אי הגיע לא עדין השליח ובמקום איסורו זמןהגיע
 בריקה. בשעת שביטל מה על לסמוך יש אי אעפ"כ.למכור
 שמועיל. באופן איסור זמן אחר חמצו שמכרשליח

 צז( סי' ו)חלק
 מאוחר, או קורם איסורו שזמן במרינה חמץ לו שישמי

 או גברא איסור הוה אי חמץ לעכו"ם. במכירה יעשהכיצר
 בין מחלק רסרל"מ. הוה אי וחמץ חרש איסורחפצא.
 צג-צר( סי' ו )חלק החפץ. בגוף או בזמן קשוראיסור
 הפסח ולאחר פסח קורם בהנאה אסרו או חמצוהקריש
 אמרינן אי וב"י. יראה בבל למפרע עבר אי עליושאל
 יכול אינו גזבר ליר בא הקרש בחלה. כמו בהקרשהואיל
 וצ"ע להקרש. שאלה אק רלר"א בורו"ט עליו.לשאול
 קודם למכרו ושכח לעני קמח הקדיש מפאנו.מרמ"ע
 הגר"ח מרן ברברי הקדום. מנררי קיל צרקה נרריהפסח.
 מרברי וצ"ע רמים לקרושת הגוף קרושת כין רמחלקהלר

 מנה שוה הקדש אמרו רלא תוס' רברי כיאורהרמ"ע.
 בבעלים. אלא שו"פ עלשחיללו

 קפג( סי' ח)חלק
 החמץ לו שמכרו העכו"ם מצאו לא פסחמוצאי

 בבעלים אלא נוהג אינו תשכיתומצות
 שנר( ס" א חלק)מהר"ת

 פסח בחוה"מ חמץ על הזמנות עושה ]בראקע"ר[סוכן
 שפו( סי' א חלק)מהר"ת

 רתשכיתו למ"ע מילה כיןחילוק
 סו( סי' ג חלק)מהר"ת

 ער לירו השטרות באו ולא בע"ב של חמצן למכורנתמנה
 הפסח ימיבתוך

 סז( סי' ג חלק)מהר"ת
 תמטמי'

 אלא ראווקיתא, בזה"ז ספירה רמצות החינוך דעתמאור
 בזה"ז עומר רליכא בעומר או לעומר וכך כך אומריןראין
 חדום. רברוהוא

 ריר( סי' ח)חלק
 תנמ"

 מנתו לעכו"ם למכור מותר אי האסוחם בכית שהואמי
 בפסח. לושיגיע

 סה( ס" ר)חלק
 חמוצים במים שרחצם חשש בהם יש אי רחוציםכיצים
לפסח.

 סו( סי' ר)חלק
 לעבוד להעכו"ם עצמו השכיר ואח"כ לעכו"ם חמצומכר

 אמאי חמץ במכירת הערמה המכירה. בטלה איבחמצו
מועיל.

 נה( ס" ג)חלק

 תנאמ"
 לפסח. תותבות שינחםהנשר

 נו( סי' ג)חלק
 לחלב ומבשר לפסח ציין[ ]פאלשע תותבות סרנחםהכשר
 הכשר. בעיאי

 סח( סי' ר)חלק
 לפסח. יעשה כיצר השני כל בהם שאוכל תותבותשינחם

 ישוב גוש. ברבר שני בכלי והרש"ל הרמ"אבמחלוקת
 תשמישתו רוב סכין שאמרו במה חרש ופי' המחברסוררת
 הסרנחם. להכשיר היתר ראשון.בכלי

 צג( סי' ר)חלק
 מחדום טבילה צריך אי עכו"ם שציפוהכלי

 שנה( סי' א חלק)מהר"ת
 בפסח שינחם ברדלי עם ינהוגכיצר

 שנו( סי' א חלק)מהר"ת
 שנז( סי' א חלק חשמיאהר"ת תנור על כלים להגעילמהו

 תנדמ"
 בורקים והאיך חמץ, מפרורי ספרים למברק צחכיםאי

 בצק פרורי כין חילוק ממילא. בטלי אי פירוריןאותם.
 יפה גלוסקא ימצא שמא חחשינן הגמרא פי' פירורין.לשאר
 ממילא רבטלי הכית רפרורי חידוש מכדת. פחותשהיא
 לברוק רחחב להחזו"א ישוב רוקא. הבריקה לאחרהחנו
 אי בחמץ ספרים מכירת זו. לבריקה טעמים חמשהספרים
מהני.
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 סד( סי' ז)חלק

 המחרא בירך ולא מצוה שאכל דמי הגרש"ק בפסקתמיה

 שאנסוהו מי גזולה. מצה דהוה מצה חובת ידי יצאלא

 לברך. צחך אילאכול
 ק( סי' 1)חלק

 מבחינם עדיפא בשכרמצוה
 שסא( סי' א חלק)מהד"ת

 תנהם1'
 ששמים מה וצ"ע הדחק בשעת הבדז מן שלנו מיםשאיבת
 במיםכלארין

 שסב( ס" א חלק)מהד"ת

 דוקא זכוכית כלי צחכין אי שלנומים
 שסג( ס1 א חלק)מהד"ת

 קודם שנשאבו מים עם השחר עלות קודם מצותלאפות
שקעה"ח

 שסד( סי' א חלק)מהד"ת

 רננזם1'
 מותר אי בלע"ז[ ]פריזער במקרר שהניחה מצהעיסת

 בחוה"מ. מצה ממנולאפות
 סד( סי' ד)חלק

 וביאור מצה. מחיוב עצמו לפטור כדי להעחם מותראי
 וכר גגות דרך פירותיהן מכניסים האחרונים דורותבגמ'

 הבכור על מערימין תמורה ובגמ' המעשר. מןלפוטדן

 מכהן.להפקיעו
 רכח( סי' ח)חלק

 נאסר אי הפסח עליו ועבר לענחם חמןנדר
 שסה( סי' א חלק)מהד"ת

 יעשה כיצד לחלה ומצרף מצותהאופה
 שסו( סי' א חלק)מהד"ת

 תנםם1'
 נחושת של באגן מצותלישת

 שסז( סי' א חלק)מהד"ת

 לישה קודם קמח להוסיף מותר בקמח הרבה מיםשפכו
 שסח( סי' א חלק)מהד"ת

 תםבםי
 זרעונים לאכול הרופאים לה וצוו סכנה בה קרשחולה
 לחולה. ברותחין חליטה להתיר יום אי תעשה. כיצדבפסח

 קפו( סי' ח)חלק

 שיב"ס לחולה בפסח פירות מי עם קמחללוש
 שצא( סי' א חלק)מהד"ת

 תםזם1'
 מחשש לקנותם לחוש יום אי צימוקים ובפרט יבקרםפירות

 לפסח. ובפרט השנה לכל איסורתערובות
 קח( סי' ה)חלק

 תעם"
 לעשות והנוהמם בשבת, להיות ע"פ כשחל בכוחםתענית

 יעשו. מתיסיום
 סח( סי' ז)חלק

 ע"פ להתענות צריכה אי בכורהאשה

 שסט( סי' א חלק)מהד"ת

 ע"פ להתענות חחב אי דופן יוצאבכור
 שע( סי' א חלק)מהד"ת

 תעאם1'
 לאכול מותחם אי ניסן מר"ח מצה לאכול שלאהנוהגים
 בפסח. בה יוצאין שאיןמצה

 קב( סי' 1)חלק

 ידי זו בתערובות יוצא אי ברוב ובטל במצה שנתערבחמן
 בהיתר במל"מ צ"ע ירושלמי, מדבף ותמיה מצה.חובת

 העושה מצטרף. אינו עונקרן לענין דלכ"ע לאיסורמצטרף

 בקהרת הנ"ל. וכמל"מ גרירא שייך והאורז החטרן מןעיסה

 אכילה. בקרעורי ככולא רובא אמחנן לא למההאחרונים
 את הרשות יבטל דתים ב' דאוכל אלף המג' לקהרתישוב

המצוה.
 סה( סי' ה)חלק

 בדברי למחצה. עד תורה קרעוף נתקטנו אי הצל"חבשיטת
 לדבריו. וצ"ע הי'. בדורו ארוך דנוב"י מאהבההתשובה
 בקומצו. ביצים ב' שיחזיק כהן דליכא מהמציאותוצ"ע

 וכל יום בכל שנהג השיעור נשתכח היאך גדולהתמיהה
 הבשר. ולא העצם מן השיעור דמדידת חידשישראל.

 קצד( סי' ח)חלק

 נפרשו ושוב פסול עם שנתערבו כשרים אתרוגיםב'
מהתערובות.

 רה( סי' ח)חלק

 והף מר דבר בו עירב הו"ל דמרור הישוע"י לקושיתישוב

 דכל כיון והאמנם המצוה, מקחם והיאך אכילתן כדרךשלא
 אכילתן. דרך נעשה פסח בליל מדור אוכליםהעולם

 רצב( סי' י)חלק

 נפשו שתצא עד אותו מכין פסח ערב מצההאוכל
 שעא( סי' א חלק)מהד"ת

 שיעור להם יש אי דרבנן מרדותמכת
 שעב( סי' א חלק)מהד"ת

 משנה לחם לו ואין ניסן מר"ח מצה לאכול שלאהנוהגים

אחר
 שעג( סי' א חלק)מהד"ת

 ארוסתו על כבא ע"פ מצה האוכל הירושלמיביאור
 שעד( סי' א חלק)מהד"ת

 תעבם1'
 בפסח ברשות שלא עכו"ם במשכון השתמשמהף"ל

 שעה( סי' א חלק)מהד"ת

 אדום הוה אי תידושחן
 שעו( סי' א חלק)מהד"ת

 צה"כ קודם ע"פ לקדששלא
 שעז( סי' א חלק)מהד"ת

 הסיבה צחכין מהן איזה כוסותר
 שפא( סי' א חלק)מהד"ת

 סח( ס" ג חלק יצ"למהד"ת סיפור על מברכין שאיןטעם

 והגדת בכלל הוה בנותאי
 סט( סי' ג חלק)מהד"ת

 כד"א שלא מצהאוכל
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 ע( סי' ג חלק)מהד"ת

 תענםי'
 מצה. כולו הזה הלילה בפי הלב"מ לקושיתישוב

 סו( סי' ה)חלק
 למה שואל הבן אין למה פסח. בליל הסרר על קחרותבד'

 למה החוו"ד בקחרת לשאול. נעשה שהוא שני כוסמוזגין
 תינוק הבן להרמב"ם חרש רבר כוסות. ד' על שואלאינו
 או הקורא, אומר נשתנה ומה כוסות. ד' מוזגין למהשואל
 אחר.ת"ח

 ויב( סי' ח)חלק
 השחר. עלות עד או חצות ער הוא מצוים יציאת סיפורזמן
 של ק"ש זמן הגיע רבותינו ואמרו תלמידיהם ראחןטעם

שחוית.
 ויג( סף ח)חלק

 ינהגו כיצד ברכות שבע ערש פסח*ל
 שפב( סף א חלק)מהר"ת

 תעהם"
 בו שנטעם קורם למרור חסא שלוקחים העולם מנהגלישב

 מצה בישל קחמי. במלתחהו שלקות הגמרא פי'מוירות.
 מצה רבלע טעם למצוה. ברכה כין חילוק טעמא,רבטל
 ומחלוקת רשב"ם דבוי ביאור יצא. לא מרור בלעיצא

 מר. טעם בעי איהראשונים
 סח( סי' ז)חלק

 דאין החזו"א בדבוי בפסח. למרור סאלאט לקחת מותראי
 מרור טעם דבעינן מה מר. שנעשה קודם בסאלאטיוצאין
 ירושלמי לפי מרור. ששמו מה רק מר שיהיה הכוונהאין

 ולא קשה וסופו רך תחלתו דמרור ופי' הוא מתוקרחזרת
 - ומתוק.מר

 צב( סי' 1)חלק
 כוסות ארבע תיקון על שואל הבן שאיןטעם

 קועט( סי' א חלק)מהד"ת
 מרור אכילת אחר נפשותבורא

 שפג( סי' א חלק)מהר"ת
 אכילתן כררך שלא באכילה עשה מצות מקחםאי

 שפד( סף א חלק)מהד"ת
 וככיצה בכדת תורה שיעווי במשקולת לשקולשאין

 שפה( סי' א חלק)מהד"ת
 חובה מצות אופין אימחן בשבח שחלע"פ

 שפז( סי' א חלק)מהד"ת
 בעצמו מצוה מצוח לאפותמצוה

 שפח( סי' א חלק)מהד"ת
 גלגול בקועח שנתקפלהמצה

 שפט( סי' א חלק)מהד"ת
 קטניות בכלל הר אידלחמן

 שצב( סי' א חלק)מהר"ת
 במשקולות לשקול אין מצוהשיעווי

 עא( ס" ג חלק)מהר"ת

 תעום"
 שנחתך לאחר הבצק על להוסיףשלא

 שצ( ס" א חלק)מהד"ת

 תעזם"
 האפיקומן גונכים שהתינוקותבמנהג

 ווצג( סי' א חלק)מהד"ת
 במצוה שיעור חציבדין

 שצד( סי' א חלק)מהד"ת

 תפם"
 רק או עצמו ובין בינו כשהוא ביחיר סייך אי תחגוררולא

בפרהסיא.
 רפו( סי' י)חלק

 תפאם"
 בה יוצא אי שו"פ בה שאין ומצוה לכם בעי איסונה

 תקי( סי' א חלק)מהד"ת

 תפזם"
 גרול כוס ליקח נכון יותר אי חן הרבה לשתות יכולאינו

 כוס מליקח כוס רוב ולשתות כוסות לד' ביצים ג'כשיעור
 רנתקטנו בדין גרולה ואויכות כולו, ולשתותקטן

השיעווים.
 סט( סי' ר)חלק

 רש"י דבוי וביאור ראווייתא, הוה אי פסח ליל הללאמירת
 ההלל את שגומוים הרבה רבוים עליו קועוניםשפ"

 אי הרמב"ם. מהשגת הבה"ג לרבינו ישוב הגדה.ואומוים
 מחלקין היו לא הבית בזמן פסח, ליל הלל עלמברכין
 הסעודה. באמצעההלל

 סט( סי' ז)חלק
 דאוריתא הר הלל אמירת אי הפוסקים מחלוקתבדבר

 שצה( סי' א חלק)מהד"ת

 תפםם"
 הז"ג. שלא מ"ע הו"ל העומר רספירת הרמב"ןבדבף

 רפג( ס" ה)חלק
 צויכים אם בהש"מ השקיעה לעמן ר"ת כשיטתהמחמיוים
 העומר. בספירת גםלהחמיר

 קג( סי' 1)חלק

 שעה והעיר בשבת להיות שחל ע"פ שינה שחטפתומי
 החמץ לאכול לו מותר אי חמץ אכילת זמן סוף קודםאחת
 וברכה"ת. התפלהקודם

 קצ( סי' ח)חלק
 ביה"ש העומר ספירת לספור דמותר שכתב הטור עלצ"ע

 מברכים. אין מצוה ספק על והאבברכה
 קצב( סי' ח)חלק

 ספה"ע לספור צויך אי מאוחר במנעין מעויבהמחפלל
 דאווייתא תדיר ושאינו דרבנן תדיר בזמנה. מעויבקודם
 ערבית של ק"ש קודם. איזה ומקודש תדיר קודם.איזה
 איזהו וספה"ע בבהמ"ז השאג"א במש"כ לספה"ע.קודם
 לא. או לפנינו מצות שב' בין חילוקקודם.

 קצג( סף ח)חלק
 הספירה. בימי ינהוג האיך התאויך קו לעבר שנסעמי

 קכא( סי' י)חלק
 ספירה ספר לא שאחמול ונזכר יום מבעוד שבת שקיבלמי

 ~וצו( סף א חלק)מהד"ח
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 בספירה מהו הספירה באמצע שהגדילקטן

 שצז( ס" א חלק)מהד"ת

 ספירה באמצע מצוה בר קתעקוהקטן
 שצח( סי' א חלק)מהד"ת

 הז"ג שלא מ"ע הוה אי העומרספירת
 שצט( סי' א חלק)מהד"ת

 העומר ספירת על שהחהנוברכת
 ת( ס" א חלק)מהד"ת

 העומר ספירת על שהחהנו מברכין דאין סוכה הר"ןטעם
 תא( סי' א חלק)מהד-ת

 תצאם"
 לאכול מותר אי לילה והניע הפסח בסוף סעודתוהאוכל

 ערכית תפלת לפני עכ"פ הסעודה בתוךחמץ
 עב( ס" ג חלק)מהד"ת

 תצבם"
 טו( סי' ג הצבן"לק מן פורש מקף אי בה"ב מתענהאינו

 טוכ יוםהלכות
 תצנם"

 בו יש אי יושב ואחד בקרה"ת עומדים שנלםמהנ"נ

 תחגודדו. לאמשום
 קכ( סי' ו)חלק

 ע"ש להסתפר מותר אי א' כיום שחל ההגבלהראשון

הקורם.
 עג-עד( סי' ד)חלק

 הספירה. זמן שהוא בחוהמ"פ זמר כלי לשמוע מותראי
 קפח( סי' ח)חלק

 לעשות שלא והנערם האנערם נוהגין שלא מהתמיהה

 בעיקר כיאור עצרת. ועד מפסח ואילך משקעה"חמלאכה

 בזה. הפוסקים ובמחלוקת המנהגמקורן
 רטו( סי' ח)חלק

 שליט-א. אדמו"ר כ"קתשובת1
 רטז( סי' ח)חלק

 ספירה משום ויקודין לעשות אסור פסחבחוה"מ
 תב( סי' א חלק)מהר"ת

 פסח בחוה"מ זמר לכלי לשמוע מותראי
 חג( סי' א חלק)מהד"ת

 שני בפסח להתענות מותראי
 תד( סי' א חלק)מהד"ת,ן

 תצדם";
 ערב והאוכל וחלב. בשר אכילת כין בשבועות להקל ישאי

 זה. גם להקל יש אי ערב לעתשבועות
 ע( סי' ז)חלקן

 אפילו כיו"ט בלע"ז[ ]בהסיקעל אופנהם על לרכובאסור

לתפלה.;,1
 עא( סיי ז)חלקן,

 טבוח יום נקרא אי שבועותאס"ח
 תה( ס" א חלק)מהד"ת

 אומר שבועות בחוה"מ שכתב הרמב"ם לשוןבקישף

 תצהם"
 כיו"ט א1רן[ ]רהב מגרר על אדמה תפוחילגרר

 תיג( סי' א חלק)מהד"ת

 מלאכה לעשות מותר אי כיו"ט יומיאפוקי
 עג( סי' ג חלק)מהר"ת

 תצום"
 שנים ג' ארה"ב לסניף מפועליו שלח ישראלי ארץמשרד
 שני. ליו"ס דינםמה

 פג-פד( סי' ד)חלק

 משנה ללחם פשוטה מצה לצרף מהו שמורה מצהאוכל
 שנח( סי' א חלק)מהד"ת

 של אחרון פשוטים לאכול מהו ז' כל שמורה מצהאוכל

פסח
 שנט( סח א חלק)מהד"ת

 שלא מי אצל לאכול מותר אי מאערן מצות מלאכולהנזהר

נזהר
 שס( סח א חלק)מהד"ת

 של שני כיום לעצמן מנין לעשות להם אין בחו"ל א-יבני

יו"ט
 תח( סי' א חלק)מהד"ת

 של שני יו"ט לענין הם מה בא"י לומדים חו"לבחוף

גלתות
 תט( סי' א חלק)מהר"ת

 חמץ לקנות יכול אי בחו"ל פסח של אחרון א"יבן
מעכו"ם

 תי( סי' א חלק)מהד"ת

 ראשון יו"ט מוצאי יבויל אי בחו"ל אר"יבן
 ער( סי' ג חלק)מהד"ת

 גלתות של יו"ט לענין בחו"ל לחזורדעתו
 עה( סי' ג חלק)מהד"ת

 תצזם"
 אחד ומצא שניםרמן

 תיא( סי' א חלק)מהר"ת
 כיו"ט מילה לבוית נרותלהדליק

 תיב( סי' א חלק)מהד"ת

 תקבם"
 גורם קוים מים כשמוסיפים ודרכו לטעה חשמליקומקום

 כיו"ט להשתמש מהו תרתיח קרחזור עד הנרלכבות

 באיזה והראב"ד הרמב"ם במחלוקת מים. בולהוסיף

 בכלל הו"ל לכישול אש כיו"ט, התירו נפש אוכלמכערוי

 חשמל חוטץ לעולם. בא לא מקוי חשמל ממש. נפשאוכל

 הוה לקומקום קוים מים שופך אש. בכלל הף איבקומקום

 לא מיד נגמרת המלאכה שאין דכל מהר"ל חירושהגרמא,

 אי בשבת כחו רמיא". "מכידקא ראיה הגרמא. אלאהוא
 אסור לכ"ע גרמא דבהעברה גאונים קצת חידושגזרו.

 חמים מים הנחתן ההנו מים ע"ג מים לדבויהם.ודחיה
 לפתחן. מותר אי כיו"ט,מבתלער

 סח( סי' ה)חלק
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 תקדם1'
 מכונה עם מבושלים אדמה תפוחילמער

 תיד( סי' א חלק)מהד"ת
 תקום1'

 ומעשרות תרומות מגכיהיןאין
 תטו( סי' א חלק)מהד"ת

 צז( סי' ד)חלק
 קיד( סי' ג)חלק

 מלאכת המאכל. ישרף שלא כיו"ט הגז להוריד מותראי
 לכ"ע דכיו"ט הפנ"י תמיהת הותרה. או דחרהיו"ט

 אפשר מקרי אי אחר אש לעשות צריך אם אסור.משאצל"ג
 אוכל לצורך שעיקרה מלאכה דמין בש"מ אחר. אשעל
 או"נ. לצורך שלא לעשותן מותרנפש

 עה( סי' ז)חלק
 בהדלקת יעשה כיצד להיפוך או השבת אחר כיו"טיא"צ
 של ובנר כיו"ט. שבעה של נר ביו"ט. בטלה נר נשמה.נר

 הפוסקים. מחלוקת עכו"מ ע"ייא"צ
 סט( סי' ה)חלק

 מה במוצש"ק. שחל כי"ט להבדלה נרות ב' לדבק נכוןאי
 מדובקין. להיות הנרות צריכין אם אבוקה.נקרא

 ריז( סי' ח)חלק
 ]געפלאכטען[ קלוע נר להדליק לאשתו אמר סג"למהר"א
 במוצש"ק. יו"ט כשחל להבדלהשיהיה

 רח( סי' ח)חלק
 והוא בלא"ה לבשל שא"א לא אם כיו"ט הגז להקטץןאין
 כישול.צורך

 קנד( סי' י)חלק
 כתב עליהם שיש סגרות כיו"טהמעשן

 תטז( סי' א חלק)מהד"ת
 ביו"ט סיג' למעשן להדליק מותר אי מעשן שאינומי

 תיז( סי' א חלק)מהד"ת
 נרות מדליקין אין כנסיות בתי הרבה שעכשיוטעם

בשרו"ט
 תיח( סי' א חלק)מהד"ת

 כיו"ט הגזלהקטץן
 תיט( סי' א חלק)מהד"ת

 ביו"ט מהשעוה הנרות לנקותמותר
 תכ( סי' א חלק)מהד"ת

 ביו"ט להגריל או להקטין חשמליתנור
 תכא( סי' א חלק)מהד"ת

 תק1זם1'
 ובתקנותיהם דרבנן במצות תוסיף בל ישאי

 תקכד( סי' א חלק)מהד"ת

 תק1חם1'
 להקל שנהגו ומה כיו"ט, הכית מפתחות להתניא מותראי
 אסור יו"ט לצורך שאינן מפתחות כיו"ט. הוצאותבכל

להוציאן.
 עו( סי' ז)חלק

 חכמים כח ואי התורה. על להוסיף לחכמים כח ישאי
 נביאים. מכחעריף

 עז( סי' ז)חלק
 הוראות המורי ועל הציבור על אימה להטץלהרוצים
 לחוות יראים רבנים הרבה ועי"ז פלסתר. וכתכיבאיומים
 בא חרב מבזיונות. שיראים האמיתית תורה רעתדעתם
 שיצאו חשש זברי'. ר של ענוותנותו הרין. עיוות עללעולם
 שלא כיו"ט הוצאה איסור ]בלע"ז[. קערידזש עםהנשים
 לגמרי.לצורך

 סז( סי' ח)חלק
 גניבה חשש שאין במקום ביו"טהוצאה

 תכב( סי' א חלק)מהד"ת
 ביו"ט לצורך שלא הוצאהאיסור

 תכג( סי' א חלק)מהד"ת
 שני יו"ט לצורך איזמללהביא

 עו( סי' ג חלק)מהד"ת

 תקכזם1'
 לבשל שליח להיות יכול אי תבשילין עירוב הניח שלאמי
 עירוב. שהניחלמי

 ע( סי' ד)חלק
 קמחו. גם נאסר אי תבשילין עירוב הניח שלאמי

 עא( סי' ד)חלק
 אכולהו מברך תבשילין ועירוב וע"ת חצירות עירוביהמניח
 חבילות. חבילות מצות משום חתשינן ולא אחתברבה

 קה( סי' ו)חלק
 לעשות צריך אי ליו"ט, חותנו או אביו לבית הבאזוג

 ביאור לא. או בכיתם ישנים אי חילוק תבשילין.עירוב
 אי עירב שלא מי ואחד. אחד כל על חיוב דע"תבא"ז
 לאחרים לבשל מותר ואי שבת, נר להדליק לומותר

שערבו.
 עד( סי' ז)חלק

 מין מכל ומצטרפין מכזית פחות לא ע"תשיעור
 תכד( סי' א חלק)מהד"ת

 הקמח להם הקנה ולא אחרים לו ובשלו ע"ת לעשותשכח
 תכה( סי' א חלק)מהד"ת

 תבשילין עירוב אפילו אבינו אברהםקתם
 תכו( סי' א חלק)מהד"ת

 * תקכםם1'

 שמחה בחיוב בחוה"מ. יום בכל חן לשתות חיוב ישאם
 בזה"ז, קרבן דאין דאף הרמב"ם דברי ביאורבחוה"מ.
 רצה דאם הרע"ב דברי ביאור בחן. או בבשר שמחהאיכא
 כיו"ט.מתענה

 עח( סי' ז)חלק
 בשמחה. חייבת ראשון יו"ט דליל לפוסקיםישוב

 רט( סף ג)חלק
 בשר בחנוכה לאכול חהבאי

 עז( סי' ג תלק)מהד"ת

 תקלם1'

 תקזם1'
 במוקצה. הסקהאיסור

 המוקצה. מן ליהנותמותר
 תקירם1'
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 ינחילנו הרחמן לומר יש אי בחוה"מ. תחומין איסור ישאי

 בחוה"מ. משנה לחם על לבצוע צויך אי טוב. שכולוליום

 ס"ת יצא. ושבוע יום שהאמר אופן בכל העומרספירת

 לפוסלו. אין וועליש כתבשנכתב
 קצז( ס" ח)חלק

 תכז( ס" א חלק)מהד"ת

 תלו( ס" א חלק)מהד"ת

 תכח( ס" א חלק)מהד"ת

 בחוה"מ במלאכה אסורות אינקרם
 תכט( ס" א חלק)מהד"ת

 לחו"ל מאא בחוה"מ לכרולים לצאת מותראי
 תלא( סי' א חלק)מהד"ת

 תקלדםי'
 לישף"ע. רשוב לנקרם אסורה חוה"מ מלאכתאי

 קצה( ס" ח)חלק

 לגדחים בגדים גם מוסיף אי במכתה קטנים בגדיהמכבס
 תל( ס" א חלק)מהד"ת

 בחוה"מ קרר בכלילזמר
 תלב( סי' א חלק)מהד"ת

 בחוה"מ לו לאין בו וכיוצא גרכיםלכבס
 תלג( ס" א חלק)מהד"ת

 בחוה"מ בגדיםלקפל
 תלד( ס" א חלק)מהד"ת

 תקלוםי'
 בחוה"מ בלע"ז[ ]טהער גלגללהחליף

 תלה( ס" א חלק)מהד"ת

 בחוה"מ פס"רבדין
 תלז( סי' א חלק)מהד"ת

 תקמאם"
 בחוה"מ כחךבה מכונת על שלומיםאגרת

 תלח( סי' א חלק)מהד"ת

 תקמהם"
 המועד. בחול תורה חדוער לכתובמהו

 פה( עט, עו, עב, ס" ג)חלק

 איגרת בחוה"מ לכתוב מותר אי ביקרבה הלומדתלמיד
 ביו"ט. ימע שלא אע"פלהחיו

 קצו( ס" ח)חלק

 תעניות ושאר ט"ב המצרים, כיןהלכות
 תקמום"

 ברקחים מוחוים אי בתמח י"ז לאחר ברכות שבעהעחצה
 כל ואי הסוכה מן פטווים ושושבינין חתןומחולות.
 אי הרגל קודם הנושא פ~ווין. השושבינין רק אוהקרואים

 הרגל. דוחין המשתה ימיד
 קט( ס" ו)חלק

 תקממםי'
 תענית. מיני ג' ריש פסחים בעה"מורטת

 לב( ס" ג)חלק

 תקנםי'
 בט"ב להתענות חיבת אימעוברת

 תלט( סי' א חלק)מהד"ת
 ע"ש שחל באבתקועה

 תמ( סי' א חלק)מהד"ת

 תקנאםי'
 מר"ח וסויגה אויגה לעשות לבתולות מותר אי קיןמחנה

 המצות כל לבתולות מלמדין שאין למה תמיה ט"ב. עדאב
 לבתולות. אומנות ללמד מצוה יש אי בהם.הקךיכות

 עט( ס" ז)חלק

 ואילך. אב מר"ח משבת בשר קרווי לאכול מותראי
 ויט( ס" ח)חלק

 לאכול מותוין אי יום מבעוד שהתפללו חזון שבתערב
בשר

 תמא( סי' א חלק)מהד"ת

 באב תוועה ערב בוואכנאכט בשרלאכול
 תמב( סי' א חלק)מהד"ת

 חזון בשבת הבדלה חן לשתותמהו
 תמד( סי' א חלק)מהד"ת

 התענית להקל כדי באב בתשעה רעקארדסלשמוע
 תמו( סי' א חלק)מהד"ת

 באב בתשעה הגומל ברכתלברך
 תמז( ס" א חלק)מהד"ת

 מנחה או שחוית בת"ב ברכה"ג לברךמחך
 תמח( סי' א חלק)מהד"ת

 בטבת עשרה בליל חתונהלעשות
 שמא( ס" ב חלק)מהד"ת

 תקנבם"
 אדם בני לשני מותוין אי אחת בקדירה תבורלין שנימשל

 תנב( סי' א חלק)מהד"ת
 עט"ב לאכלו מותר אי קדירות בשחך שנתבשל אחדתבערל

 חנג( סי' א חלק)מהד"ת

 תקעםי'
 המנחה מפלג בשבת להבדיל בשבת שחלט"ב

 תנד( ס" א חלק)מהד"ת

 תקנדםי'
 יבדיל מחך א' ביום שחל בט"ב שאוכלחלה

 תנה( ס" א חלק)מהד"ת

 בט"ב בתפילה הקרבנות פ'לקרות
 תנו( סי א חלק)מהד"ת

 קצת עיניו על מעביר ידים נכרלת לאחר וט"בביו"כ
 תנז( סי' א חלק)מהד"ת

 תקנום"
 נחם יאמר אי ברהמ"ז לברך וצויך בט"ב שאכלמי

 תנח( ס" א חלק)מהד"ת

 פת לאכול בעי איבחוה"מ

 בחוה"מ סוס עללרכוב

 תקלאם"
 בחוה"מ תחומין נאסרולא



נו כללימ8תח

 תקנחמ"
 שבצנעה בדבוים אסור 4ר הנדחה ט"במתאי

 תנט( ס" א הלק)מהד-ת

 תק~שמי'
 הבוית על לאנזל מהו נדל" בצום סרלהבזית

 תס( ס" א הלק)מהד"ת
 סעודה עשי וההווים בת8וז כ"ז סרלה בבוית מוהללהיות

 תסא( ס" א חלק)מהד"ת

 תקםמ"
 ישראל שיזב בזמן הוא כיהמ-ק במן שמצית החנוךנדבף
 אד5תן.על

 ער( ס" ה)חלק
 שחורה מרה לו שרש ל5י בזה"ז תקליטרם לשמוש מותר4ר

 סימן לעיל חמין קנ-ה פימן ח"ב מהרש"נ שו"ת)חמין
ק-ה(.

 קו( ס" 1)חלק
 שאסרו. זמרה 5שום היקרנן 4ר כצגון תודההלומד

 קז( ס" 1)חלק
 4ר לחורבן. זכר אמה על אמה להשארד צריך ביתהבונה
 לצבוע כמה סמכו מה על וחדד. חדר בכל להמחצריך
 לימוד לקלוף. ליה מטרדרנן לא כית קתה שחוד.בצכע
 ימח ה' דכר תדרא פ בהלכה מקילין הזה שבזמן מהזכות
 אמה. עלאמה

 עא( ס" ה)חלק

 ואמה לחו"ל מאא ספוים להחרא ראץ הירושל5יבדביי
 לר"ת ראיה קנין, צריך 4ר ירחשה רטהר4רן, האודנאסומכין
 מותר 4ר ירשוהו. שלא זמן כל ממתו כחו ססק לאדמת

 באא. עירות לשאר 5ירושליםלהתרא
 קצג( ס" ה)חלק

 סראטראות בבחר לזמר מוחר 4ר זמר כלי שאומנתו5י
 תסב( ס" א חלק)מהד-ת

 אמה על אמה להשיח צריך וירתוהמסחד
 תסג( ס" א חלק)מהד"ת

 השנה בכל ז5ר מרר כל לשכנוע סמכו מהעל
 תסד( ס" א חלק)מהד"ת

 לחודבן זכר אמה על אמהלהניח
 תסה( ס" א חלק)מהד"ת

 תקסאמי'
 1מנהנ לקרוע, חיב 4ר י1ם ל ידחש*ם ראה שלא5י

 ולשק נוהמן לשק בץ בפוסקים חרלוק כן, אינוהעולם
זהיתן.

 קי( ס" 1)חלק
 נבול מציב ברכת לברך יכול כמה עד בישוב באאהדר

אלמנה.
 עה( ס" י)חלק

 שהחינו מברך לא אמ4ר "4ראל לאדץהכמרע
 תע( ס" א חלק)מהד-ת

 תקםנמ"
 הקכרות בבית שלן בחסיד ע"ב חא דף טצח גמ'מאי

 ר' גזרו נמי בישראל אי חקירה ר"ה, בליל לישן מותראי

 מת. לטמאאמות
 ל( סי' י)חלק

 תקמהמ"
 שלו לחש בתפילת בשחרית עננו יאמר איש"צ

 תעא( ס" א חלק)מהד"ת

 תקמומ"
 דמי ובא המהרי"ק דעת הב"ח, על בקושיור כוונורמאור
 שהוא שחרית בין חילוק לתורה. עולה אינו מתענהש4רנו
 בערלה מר"ן הש"ש לקהרת ישוב למנחה. הקריאהזמן

 ניתנו. ליהנות לאו מצות פף אהדדי. להורמספקי
 נט( ס" ב)חלק

 מתענים כמה ונהמביל לתורה, עולה אי התענה שלאסר
 לקרות.מותר

 נז-נח( סי' ב)חלק
 לאכול הוצרך בת"צ. ךחל קוראים מתעמן כמהבשביל
 לתורה. יעלה אםבת"צ

 נח( סי' נ)חלק
 מתענין לכמה בת"צ, לתורה לעלות יכול אי מתענה4רנו
 ךחל.קווין

 לתורה. לעלות מהו מתענהאינו

 מתענין. ג' עם ךחל קותןבת"צ

 תקמחמי'
 למיתה. חחארנןאי

 יעשה כיצד שמתענה, נזכר ששתה וקודם הכוס, עלברך
 לחובה. נדבה תענית בין חילוק לבטלה, מברכהלהנצל
 של מאכל בין חילוק להשלים. ודעתו שרעור חציהאוכל
 דע"ת. על ופלא איסור, למאכל איסור בזמןיתר

 פ( סי' ז)חלק
 תעניחים ב' להתענות יכול שאינוחתן

 תסט( סי' א חלק)מהד"ת

 תקעומי'
 בעת בחצוצרות לתקוע נוהגין אין למה המג"אבתמיהת

 החינוך דעת וחצוצרות. שופר בין פנ"מ יש ואם ח"וצרה
 מטעם אי המקדש. בזמן אלא נוהג ~ינו חצוצרותרמצות
 נונ במלחמת רק יתקעו לא דחצוצרות אח. חששו.סכנה
 עוד תקעו לא משה פכררת לאחר מספרי. ורא"ומגונ

 טע5ים. עוד ע"שבחצוצרות.

 השנה ראשה*רוצ
 תק8אמי'

 שם היה לא אם אבות לקברי לילך שלא העולםבחשש
 וכ"ש אנוס שהוא ל5י המתרשל בין חילוק שנים.עשר

 אחרת.במרינה
 רח( ס" 1)חלק

 עג( סי' ג)חלק

 עז( סי' ג)חלק

 פ( סי' ג)חלק

 מט( סי' ב)חלק



 כללימ*תח
 בו. ירצא אינו ראדיא או הטעלעפאן ע"י שופר קולהשומע
 יש אי ש"צ יצאו. לא כולן אחד לההרא שלא שכיוןש"צ
 כותה צויכות לכ"ע מחבירו מצוה השומע שליחות. דיןלו
 השומע. את להחניא אדם של קולו מקוי כמהעד

 עב( ס" ה)חלק
 לומר שראף הקב"ה שהעיד ר"ה הויטב-א דבויביאור
 מלכיות דירוב ופלא חובה. קבעו שלא אלא בר"המלכיות
 דכל הקדוש הארא דבוי ביאור דרבנן. אלא הף לאז"ש

 יתכן לא זה ות" למ"מ. נאמרו תקיעות שלהסדוים
 לסךטתה.לויטב"א

 רט( ס" ח)חלק
 בףדף יעשה האיך אשכנדם של בביהמ"ד ספרדהמתפלל

 אי אומרם, יחיד שאין השמ"ע לאחר מדות עשרהושלש
 הב' לקרות בקשה. או תפלה קויאה דרך מדות י"גיאמר

 מקובלים. דעת כפי מצפ"ן מצפ"ן אתב"ש בחילוףשמות
 וי( ס" ח)חלק

 בבכוח"ט יברך ר"ה קודם לחבירו מכתבהשולח
 תעב( ס" א חלק)מהד"ת

 הסוכה בנין מתחילין מתי למצות מקדימיןזחדן
 עח( ס" ג חלק)מהד"ת

 תק*נסי'
 וראיה צדיק. לקרותם וראףם כשרות בחזקת הם ישראלנל

 לאלתר שנחתם לצדיק לחבירו סךחדקו נכון וכןממג"א,
לחהם.

 צז( סי ז)חלק
 שטבעו ממטבע משנה הף אי כמוך ומי זכרנו אמרלא

חכמים.
 לב( ס" י)חלק

 תק*נסי'
 ר"ה של בקידוש מצוים יציאת מזכיויןלמה

 תעג( סי' א חלק)מהד"ת
 להם וטעם ר"ה ליל שאוכליםסימנים

 תעד( סי' א חלק)מהד"ת
 ר"ה ליל תפוח לאכולמנהג

 תעה( סי א חלק)מהד"ת
 ר"ה בליל סימניםאכילת

 עט( ס" ג חלק)מהד"ת

 טבא לסימנא שתא בוישלאכול
 פ( ס" ג חלק)מהד"ת

 תק*דסי'
 שנעשה נס על ישראל לכלל הלל לומר לתקן יכחיןאם

 ה"ז יום בכל הלל האומר פי' צדקינו. מסךח ביאתקודם

 הלל יקרא אי בפווים מגילה לו שאין מי ומגדף.מחרף
 הא"ר קוורת ישוב להגרש"ל ציון סךבת לשו"תוקוסךא

 איקלע רב לעולם. הלל יאמר לא וא"כ יום בכל נדוןדאדם
 אלשקר מהר"ם סךטת בר"ח. הלילא קוי דקא חדנהולבבל
 שלא נס. על לדודות יו"ט להם לקבוע העיר בנידיכחיין
 דמעבדות בק"ו חרש פ" הלכה. נגד אפילו מנהגלשנות
 דדבנן דבמצות למנ"ח צ"ע כ"ש לא לחחם ממותלחדות

 עג( סי' ה)חלק

 לו ש"צ דין תוקע בעל לציבור, בר"ה לתקוע מותר איאבל
 אפשר אם מקרא לענין וכן אחר יש אם יתקע לא אבלולכן

 זצ"ל. קנחבסקי הגוי"י מרן בחידושבאחר,
 ע( סי' י)חלק

 בר"ה למוהל מציצהליתן
 תעו( סי' א חלק)מהד"ת

 תעז( ס" א חלק )מהד"ת למוהל דוקא שהך אימציצה

 יום בכל הללהקורא
 תעח( סי' א חלק)מהד"ת

 תק*הם"
 והקשו שופר לו לתקוע מותר דקיי"ל מחבירו הנאההמודר
 מצוה לקיים שכר הנוטל דר"י. מפרוטה מתהני דהאהחוס'
 על שכר לקבל דמותר משמע בירושלמי מיהו המצוה.אבד
 דר"י. בפרוטה התוס' קושית ישוב המצוה.קיום

 רכד( סי' ד)חלק

 ת"ח ואחד בתקיעות בקי אחד חוקע בעלישני
 תעט( סי' א חלק)מהד"ת

 יתקע צד באיזה תוקע בעל ידאיטר
 תפ( סי' א חלק)מהד"ת

 באמצע ולא ובסוף בהתחלה שופר תקיעתשמע
 תפא( סי' א חלק)מהד"ת

 יד לאיטר שופרתקיעת
 פא( סי' ג חלק)מהד"ת

 תק*וסי'
 ישוב טפחים. ג' סךעורו ר"ה של רשופר רגמ"הבדבוי
 בטפח סךעורו שופר דאמרו הא ביאור גיאות. הר"ילקוורת
 ומכאן. מכאן סךראה צויךוהא

 קיא( סי' ו)חלק
 של טליתו הלוקח דמעילה. לקול דגזל קול ביןחילוק
 מברך. אי מצוה לעשות מדעתו שלא שופר אוחבירו

 ר( ס' ח)חלק

 בזמן בירושלים תוקעין היו אם בשבת להיות שחלר"ה
 בזה. רש"י סחךרת ובישובהבית.

 רכ( סי' ח)חלק

 נתנו, ליהנות לאו מצות שהך אי מצוה בהרי הגוףהנאת

 בתשובה. להגרע"אוצ"ע
 צג( סי' י)חלק

 תק*זסי'
 באמצע שמע ולא וסוף תחילה תקיעה ערעודשמע

 פב( סי' ג חלק)מהד"ת

 תק*חסי'
 שמא מצה לאכול שלא בשבת שחל בפסח גזדו לאלמה

 יעבירנו. שמא גזרו לא באכילה ברה"ר. אמות ד'יעבירנו
 קא( סי' ו)חלק

 באלו יוצא אי מלכיות צויך ואחד זכרונות שתקעש"צ
 מלכיות. לשםתקיעות

 רא( סי' ח)חלק

 פעמים כמה בר"ה שופד לתקוע דיסקין מהוי"ל מנהגבדבר
 ב"ת. קייךלא עליו עדהן אם יצא אם וספק תקע יצא. לא שמאמספק
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 תקיעות דכולהו והרא"ש האי רב דעת חיוב.חזקת
 לולב לוקח אי עיצא. אחר שופר לתקוע נינהו.מדאורהתא

 תוסיף. בל משום שם אי ותוגע וחוזר תוקע בו סרצאלאחר
 התפלה. לאחרהתוקע

 רו( סי' ח)חלק

 להיתר בתורה המפורש דבר לאסור חכמים כיד כח ישאי
 תפב( סף א חלק)מהד"ת

 יעכירנו שמא גזרו לא בשבת דבמילהטעם
 תפג( סי' א חלק)מהד"ת

 ר~ק*פטי'
 לאכול עדיף איזה מוסף קודם בד"ה לאכול שצוירמי

 דמיושב תקיעות לאחר או דמיושב שופר תקיעתקודם
 אי הפוסקים מחלוקת שמ"ע. קודם ךאכל דאורהתאשיוצא
 למ"ד עיקר. דמעומד תקיעות או עיקר דמיושבתקיעות
 ב"ת ליכא במיושב. דאורהתא יצא אי עיקרדמעומד
 תקיעות.בהוספות

 עד( סי' ה)חלק
 חדא. בציר אפילו או משמע כולוכל

 כג( סי' ג)חלק

 ובדבוי חובתו ידי בו סרצא לאחר לולב לטלטל מותראי
 כך ירושלמי דבוי ביאור כירושלים. הוצאה איסורהשאג"א

 אסור בארץ הניחו וכר ירושלים אנשי של מנהגןהי'
 לאחר לטלטלו מותר מילה של סכין אי במחלוקתלטלטלו.
 ז"ל. הגר"א ברבוי צ"ע בשבת.המילה

 רמב( סי' ח)חלק
 תפלה. קודם בסוכה מינים הד' ליטול הקדוש האר"יבמנהג
 דוד. החסדי בדבויותמיהה

 רמג( סף ח)חלק
 לתקוע ובהיתר בו. סרצא לאחר לולב טלטול בהיתרעוד

 רמה( סי' ח )חלק בו. סרצא לאחרבשופר
 שיך אי מהודר. יותר אתרוג לו נזדמן ואח"כ לולבנטל
 אי והטור הרמב"ם במחלוקת המצוה. שקחם לאחרהדור
 כין חילוק בחול. אפילו מעככין שאינן ציצין עלחוזוין
 ]שהוא לבנו או לעצמו חובל כין חילוק לשבת.חול

 לאו שגגת הו"ל מחךב שאינו במקום החובלאחוים[.
 הוי בצפרנים פורעין שאין מוהלין סקילה. שגגתובשבת

 בחבירו. חובל על ועובוים ח"ו שבת מחללי בכללהם
 שקשור הידור דאורהתא. שבת חילול ליכא כידהפורע
 מחוץ שהוא והידור ההידור אדל המצוה קחם המצוהבגוף
 ההידור. לקחם מצוהלמצוה

 רמו( סף ח)חלק
 שהז"ג מ"ע על מברכות אינשים

 תפר( סי' א חלק)מהד"ת
 דת5ילין מהקישא ממעשהז"ג פטורות דנסרםבדרשה

 תפה( סף א חלק)מהד"ת
 לולב נטילת על לברך יכולות אינשים

 תפו( סי' א חלק)מהד"ת

 בכלי אלא כיד האתרוג להתרא נהגו לאאמאי
 תפז( ס" א חלק)מהד"ת

 שהז"ג ס"ע על סברכות נשים אי להרא"שישוב
 פג( ס" ג חלק)מהד"ת

 תקצטי'
 שדאף הקב"ה העיר דרבנן דכל הךטב"א בדבףעוד

 תצוה התורה כי העיקר חובה, קבעו שלא אלא כןלעשות
 מה על להם יש הדבוים וכל ותרמוז ותודיעותפרש

שיסמוכו.
 דנא( סי' י)חלק

 ר~קצששטי'
 ותמיה ר"ה, ליל הקדוש המלר אמר ולא שטעהמי

 על להוסיף דאין ר"ה יו"ט תוספות דין דאיןאמהוי"ל
 ךשוב ע"ז גמ' כיאור פאסוועליר, אבלי ר של בפסקהדין,

 גמווים צדיקים בבה"ק, שלן חסיד מהאי מעשהלמהוי"ל,
 י"ת להם ניתן וכינונים וכו' גמווים ורשעים לחחםנכתבים
 תרועה זכרון אמוינן לא טעמא מאי בר"ה, דניןומאי

 בלילה דן דהאומות י"ל בחול, אפף ובערכיתבקידוש
 כיום. דןרשראל

 סט( סי' י)חלק
 מוסף מתפללין והציבור רשחוית שמ"ע שמתפללכיחיד

 תפח( סי' א חלק)מהד"ת

 ר~קצבטי'
 וכו'. התוקע לא ישיח לא תקצ"ב הט"זבקושית

 נז( סי' ג)חלק

 הף אי ותקע ועבר בשופר יתקע שלא הרופא שצוהומי

 בעבירה. הבאהמצוה
 עז( סי' ד)חלק

 ר~קצנט4'
 דאורהתא הוה אי כיו"ט כוס עללקדש

 שעח( סי' א חלק)מהר"ת
 בתק"ש המג"א דבויכיאור

 תפט( סי' א חלק)מהד"ת

 ר~קצהטי'
 מ"ע, לקחם אחרת לעיר ולילר ביתו לעזוב אדם חחבאם

 ילך, מקום לאיזה בתפילות ולא בתקיעות בקי שאינומי
 אי מנין, להם להשכיר כופין אי למנין עשרה בה שאיןעיר
 ישוב חיובה, שבא קודם מ"ע מלקחם עצמו להפקיעמותר

 כיאור המל"מ, מקוורת הרמב"ם על חולק דאינולרמב"ן
 מק"פ, פ"ה הרמב"ם ודבוי ק"ה זבחים ותוס' רש"ידבוי

 מצוה. בע"חפויעת
 ער( סי' י)חלק

 רצףטי'
 ד"ה של ב' ליל שהחחנו מברך איסומא

 תצ( ס" א חלק)מהד"ת

 ר~ר84טי'
 כיו"כ ולא בר"ה העקדה פ' לקויאתטעם

 תצא( סי' א חלק)מהד"ת

 כיפור יוםהלכות
 תרדס"

 עיו"כ לאכילת מצה אכילת מצות כיןחילוק
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 שרו"כ קטנים להאכילמצוה

 תרהמי'
 עיו"כ כפרות לעשות אצלנו שנהגובמנהג

 תצר( סי א חלק)מהר"ת
 כפרות בשעת העוף על סמיכה תקנו לאלמה

 תפ( סי ב חלק)מהר"ת
 לכפרות בתרנגולסמיכה

 פר( ס" ג חלק)מהר"ת

 לכפרות למעוברת אחרתרנגול
 פה( סי ג חלק)מהר"ת

 תרומ"
 חכירו את איש לפיס נהגו יו"כ מוצאי לסרה"יכיאור

 תצה( ס" א חלק)מהר"ת
 יקדים איזה שניהם לקבל ורוצה בשבת שחליו"כ

 תצז( סי' א חלק)מהר"ת

 תרחמ"
 לחסרכה סמוך עיו"כ לאכולאיסור

 תצח( סי' א חלק)מהר"ת

 תרימ"
 ליא"צ. חשמלי נר להרליק נכוןאי

 ע( סי' ה)חלק

 תרהאמי'
 רכיצה להגרש"ק תמיה משקה. או אוכל הוה אי חיהמצה
 רהף חלבון כין לחלק חרש רבר אכילתן. ררך הף לאחיה

 ג' רף רביצה בסוגיא כיאור אוכל. הף והחלמוןמשקה

 וברבוי מ"ב פ"ג טבו"י במשנה בכדת. שמן אכילתסרעור
 סרעורו כיו"כ כיצה רהגומע או"ש על תמיה שם.הר"ש
כאוכל.

 קיג( סי' ו)חלק

 תריבמ"
 מותר אי היום. כל סרשביעהו יו"כ ערב כרור ליקחמותר

 מצות. מידי עצמו ולהפקיעלהעוים
 פב( סי ז)חלק

 המזון. לעכל זמן ואין שחשכה קודם עיו"כ לאכול מותראי
 סו( ס" ב)חלק

 לאכול לו מותר אי סכנה מכלל רצא שאכל סרב"סחולה
 כין דרלוק כולו. התיר מקצתו התיר משום יום, באותועור
 שאכל סרב"ס חולה בולמוס. שאחזו למי סרב"סחולה
 במנחה. לתורה עולה איביו"כ

 קיב( סי ו)חלק
 ביו"כ. בלע"ז[ ]פילס כרווים ליקח מותר אי שאיב"סחלה
 ובדבוי ררבויהם באיה"נ רמתרפאין הר"ן רבויכיאור
 בשאג"א ותמיה זמנו, קודם שחרכו חמץ )כ"ש(הרא"ש

 ולאכלם איסווים לשרוף רמותר מרמ"א שרןשהעלים
 לרבוי "~וב לכתחלה. מותר עפרו שנשרף שרץלרפואה.
 וחזר נטלפ"ג לפגם, נ"ט אי במשהו שהן איסוויןהרא"ש
 אכילת באיסה"נ. בח"ש ר"ל מודה ירושלמי כיאורוהשכיח.

 כיום שלכר"א אכילה ראשון. כיום מצותו שרקרקרבן
כיפור.

 עה( סי' ה)חלק

 תרינמי'
 כיו"כ וטכילה לאנסרם מקוה לעשות ולכוף ט"קברן

 ר"ל.לבע"ק
 צח( סי' ה)חלק

 אב"נ בעל על ותמיה בשבת כמו כיו"ט רפואות ליקחאסור

 רפואות. להתיר "ם אי שני ביו"ט בזה,שמסתפק
 עו( סי' ה)חלק

 אקרא אסמכוהו ללא אקרא שאסמכוהו ררבנן כין ז"לחלקו
 ררבנן וגדרות ררבנן מצות "סנם וכן סתם, ודקנואלא

 יש חשובה אסמכתא "ם באסמכתא וגם מררבנןומנהגים
 בכל הלכה לענין דרלוק ףש בקרא, רמז לה שאיןאסמכתא

הני.
 רנב( סי' י)חלק

 תריזמ"
 לאכול עוד מותר אי הסכנה ועברה שאכלחולה

 תקג( סי' א חלק)מהר"ת

 תריחמי'
 אחת בבת צרכו כל לאכול מותר אי כיוה"כ סרב"סחולה

 מכשיעור. פחות יאכלאו
 עה( סי' ר)חלק

 עיו"כ. אכילת על המצות ברכת מברכין ראיןטעם
 עו( סי' ר)חלק

 ברכים. נרוי בכל רורוטיןאין
 קפח( סי ג)חלק

 רבוים אפילו אותו מאכילין בולמוס שאחזו רמיבסומא
 לרבוי ישוב טמא, על חל יו"כ ראין נובא בתמיהתטמאים.
 יאירו שלא זמן כל בולמוס, שאחזו מי בזה. הכי"שמרן
 חרש כין חילוק בכותבת. ף"כ באכילתו איסור ליכאעיניו

 חע"א איסור אין בין חילוק עונסרן. לענין קטן וכיןושוטה,

 אאיסור חל ואי מוסיף, איסור הוה אי יו"כ ועומר.למושבע
 זבוח. שאינו מאיסור נמשך נבלה איסורנכילה.

 פג( סי' ז)חלק

 לו אין אם קודם מהם איזה מינים וארבעה שרו"כסעורת
לשניהם.

 רד( סי ח)חלק

 בעל לקרותו ראף שהוא מי בזמה"ז, תשובה בעליברבר
 כיזף משום בזה "ם תשובה לבעל תפילין המניחתשובה,
תפילין.

 עו( סי' י)חלק

 פחות אותו מאכילין כיו"כ לאכול וצויך סרב"סחולה
מכסרעור

 תק( סי' א חלק)מהר"ת

 ברחיצה שיעור חצי ישאי
 תקא( סי' א חלק)מהר"ת

 לאכול יבא שמא כיו"כ גזוינןאי
 תקר( סי' א חלק)מהר"ת

 משקה או אוכל הוה אי חיהביצה

 כללימ*תח
 תצב( ס" א חלק)מהר"ת

 תצג( סי א חלק)מהר"ת



 כללימפתח
 תקה( ס" א תלק)מהר"ת

 כיו"כ לצום שלא זמנינו רופאי על לסמוך ישאי
 תקת( סי' א תלק)מהר"ת

 שיעור חציאיסור
 פו( ס" ג תלק)מהר"ת

 שעברה לאתר לאכול יכול אי כיוה"כ האוכל קרב"סתולה
הסכנה

 פז( סי' ג תלק)מהר"ת
 ועניתם מקחם אי ביו"כ לאכול מתאוהאינו

 פת( סי' ג תלק)מהר"ת
 מכשיעור פתות אוכל ביו"כתולה

 פט( סי ג חלק)מהר"ת
 ערעור לתצי אחשכי'בדין

 צ( סי ג תלק)מהר"ת
 מכערעור פתות אותו מאכילין קרב"סתולה

 צא( סי' ג תלק)מהר"ת
 היום מודקק הף אי כיו"כ מנתה בקויאת הגרע"אבספיקת

 היום קרושתאו
 צב( סי ג תלק)מהר"ת

 תרכבס"
 כיו"כ להשטון רשות לו יש שטןאי

 תקט( סי' א חלק)מהר"ת

 תרכדס"
 לחקרכה. סמוך עיו"כאמלת

 פז( סי' י)תלק
 בתקרעי האוכל רכל כיאור עיו"כ, באכילת החבות אינקרם
 ועקרוי. תקרעי החענה כאילו הכתוב עליומעלה

 פת( ס" י)תלק

 סוכההלכות
 תרכהס"

 הראשונים מחלוקת רבר בה לחרש צויך אי ישנהסונה
 הוה בסתרקי ראפילו הבה"ג רכינו לקרטת וכיאורבזה.

 כלל ישנה אסוכה קאי רלא בה"ג לרכינו ישוב עודחידוש.
 ברפנות חירוש מהני אי בעקךיתה. שהחחנו ברכת עלרק

בלבר.
 רלו( סי ת)תלק

 ותמיהה חיוכית. מצוה הוה ואי מצוה הוה אי סוכהעקךית
 מצוה. הוה לא סוכה דעשית שכתב יו"ד הח"ס מרןעל
 ליתן ואין סוכה בעקךית עצמן מטפלין הרור וגרה,ת"ח

 סוכה. לעשותלעכו"ם
 רלז( סי' ח)חלק

 תרכפס"
 שבעה. כל ראףה בעי סוכה כמ"ר קח"לאי

 רכא( ס" ר)חלק
 בלע"ז[ ]נאר באגם הגרלים בקדםלסכך

 תקיא( ס" א חלק)מהר"ת
 ראוזייתא מצוה עי יצא אי שבות עלעבר

 צג( ס" ג חלק)מהר"ת

 תרלס"
 המבואר פרץ רכינו נגר מסדינים סוכה לעשות שנוהגיןמה

 לעשות. נכק ראיןבש"ע
 עז( סי' ה)תלק

 ומנת"א, האב"נ מתלוקת מצוה, הוה אי סוכהעקךית
 סוכה, עשית על מברכין אי תרושלמי בבליבמתלוקת
 הראשונים, שאר קרטת על תולק ראינו הא"ז רבויכיאור
 למצוה, בהכנה מקדימין זרידן שייך אי ובדין במנת"אצ"ע

 כשרה המצוה אי תילוק אין מצוה, הף סוכה עקךיתואי
 מצוה, מקחם אותה העושה ולעולם לא או עכו"םע"י

 עושה איני סוכה ראומר בהא מ"ו. סוכה תוס' לשוןכיאור
 לאב"נ. תשוב נפשו. שתצא ער אותומכין

 עב( סי' י)חלק
 פלאסטיק או מסדינים הסוכה רופני לעשותאין

 תקיב( סי א תלק)מהר"ת

 תרלהס"
 תקטז( סי א חלק )מהר"ת סוכה לעשות מותרת איאשה

 תרלזס"
 בה יש אי רמלכותא מדינא שאסור במקום מכוניתהמעמיר
 הרכים. גזלמשום

 רכו( סי' ר)תלק
 יצא אם סוכה ועשה צבווי מגן עציםלקת

 צר( ס" ג חלק)מהר"ת

 תרלחס"
 בה יורר שהגשם בשעה בסוכה לישב מותראי

 תקטו( סי' א חלק)מהר"ת

 תרלפס"
 במתלוקת לכיתו, יוצא אי הנר, לו וכבתה בסוכההיושב
 קזצויך מי בעיוני, הא במגרס הא ור"ת ותוס'רש"י

 חחב או לכיתו יוצא אי לסוכה הכניסם ולאלספוים,
 לסוכה. הספויםלהכניס

 עג( סי' י)חלק
 קב( סי' ג חלק )מהר"ת סגור כשהגג בסוכה לישבכירך

 תרםסי'
 נקרא ואימתי הסוכה מן רפטוך מצטער בדיןקונטרס
 מקוי אי זקן סוכה. אתר לתזור תחב כמה וערמצטער.
 לחזור צויך כמה ער בחצירו מקום לו שאין מקוםמצטער,

 אם מסוכה שפטור המצטער תכירו. בסוכת ליכנס תחבאי
 סובה. מצות על לפזר צויך כמה אי-יצא, אעפ"כקחם
 פטור הגנכים כין הרר סוכה. לו אין אם למרחקיםלצאת
 גמ' כיאור שמצטער. אע"פ סוכה להכין חיוב הסוכהמן

 לא הרור גרולי וכל הונא ררב והא ופררסים גגותדשומוי
 בסוכה. חנור להכניס חיוב אין בסוכה.ישבו

 קטו( סי' 1)חלק
 מס היו הן שאף סוכה במצות נקרם החבו רלאטעם

 תקיר( סי' א חלק)מהר"ת

 תרמאס"
 אין כיו"ט נרות הרלקת בשעת שהחחנו המברכותנקרם
 מנהגםלשנות



 כללימ*תחמא
 תקיז( ס" א חלק)מהד"ת

 לולבהלכות
 תרמהםי'

 מהודר יותר אתרוג לו הכיאו ואח"כ אתרוגנטל
 תקיח( ס" א חלק)מהד"ת

 מהודר כ"כ אינו אפילו עליו ולברך אא אתרוג להקדיםיש
 תקיט( סי' א חלק)מהד"ת

 בקיאים היו לא תוס' דבעלי שכתבו והח"ס להכפ"תצ"ע
 פסלו שלא שכתב מה גם התוס'. דבוץ ופי' לולכים.כגידול
 ואח"כ מחובוים בעודם תיומת להם שהיה לולכיםהגאונים
נתקלקלו.

 נט( סי' ג)חלק
 נענועים. לצורך לולב להחרא שאסר בשג"אצ-ע

 פד( סי ג)חלק
 ולד"ה. הגאונים לשיטת התיומת ופי' הלולבצורת

 נט( סי' ג)חלק

 תרמזםי'
 ובהרסים בלולב כבוש פוסלאם

 צה( ס" ג חלק)מהד"ת

 תרמםםי'
 בעל שיטת אחד. מין לו שחסר וראה הלולב עלמרך

 ג' נטל עליהם. יברך מינים ג' אלא לו שאין מיהשלמה

 יצא. מי הג' נשרפו הד מין שנטל וקודםמינים
 סר( סי' ג)חלק

 צרכיכם. לכל בעלי אי באתרוג הנצרךלכם
 סד( סי' ג)חלק

 מין רהוה בו יוצאין אין מורכב ספק או מורכבאתרוג
חדש.

 קיז( סי 1)חלק
 שופר י"ח. בו שיוצא כיון הגזול שופר על מברכין איןמ"ט
 מהב"ע. משום פסול איהגזול

 קצט( סי' ח)חלק
 לאכילה. המחרא כין בסוכה לישב לברך יכולה איאשה

 וכן הקירוש. לאחר בעלה ברכת אחר אמן לענות יכולהואי
 לענות יכולה אי נרות הרלקת בשעת שהחחנו ברכהאם
 המג"א במחלוקת בעלה. של בקידוש שהחחנו אחראמן

 אי שהחחנו ברכת פסד"ז. באמצע אמן לענות שורוהבכור
 מברכין אין למה המצוה. לקיום הברכה כין הפסקהוה

 והזכיר טעה הפסק. הוה אי אמן הברכה. קודםשהחחנו
 אחר אמן ענחת הפסק. הוה אי בתפלה ימים שארמאורע
 בשם ש"ג המברך. בזה ףוצא מהברכה חלק הואהברכה

 ברכות. ורש"יהירושלמי
 רכב( ס" ח)חלק

 עליהם שאל יו"ט ואחר בהנאה. עליו שאסר מינים ד'נטל
 משה המשאת במחלוקת חובתו. ידי למפרע יצאאי

 לו מחלו ואח"כ כיה ונפק אתרוג כגזלוהמהרשד"ם
 קיומה. בשעת ראף שתהא צויך מצוה למפרע.הבעלים
 לי נהנים כהנים קונם פ"ה נדוים והר"ן הרשב"אבמחלוקת

 רמא( סי' ח)חלק

 תרנאםי'
 הלל ואמר הלל אומוים הציבור וראה לכיהכ"נ שנננסמי
 ףשוב לולב. נטילת על לברך רוצה ואח"כ הנענחרםעם

 הכי"ש.לדכוץ
 עט( סי' ה)חלק

 בלולב חציצה הוה אי הקיישעלע עם לולבנטילת
 תקכ( סי א חלק)מהד"ת

 ערבות שרך על להוסיף מותראי
 תקכא( סי' א חלק)מהד"ת

 הטחנבםי'
 להוליך אסור יהיה בבוקר בסוכה הלולב עלהמברכין
 שאג"א. בדבוץ צ"ע השאג"א. שיטת לפי לכיהכ"נהלולב

 מ"ב. סוכה לנר ערוך קהרתישוב
 סט( סי' ב)חלק

 בשכיל לכיהמ"ד לולב להוציא שלא להשאג"א לחושאם
 פ"ו סי' לעיל ועין בנ"י. דאוריתא רה"ר יש אםנענועים.

 טעם הזה. בזמן רה"ר ראין ירושלמי שיטת כיאור פ"ח.פ"ז
 אנשים. לפני האתרוג על לברך נשים הניחושלא

 קטז( סי' 1)חלק

 תרעםי'
 עובר בדין זה. אחר בזה שנוטלן שבלולב מיניםר'

 ואתרוג. בלולבלעעייתן
 סר( סי' ג)חלק

 לקרקע מחובוים בעודן מינים בד' יצאאי
 תקכב( סי' א חלק)מהר"ת

 הטחנום"
 אתרוג לקח ר"ג מצוה, חיבוב משום לפזר שיעורכמה

 דסוכה פ"ב ר"ן מ"ע, על לבזבז חחב כמה זוז,באלף
 לו שאין מי ממונו, שליש אפילו חחב אינו עוברתדלמצוה
 לו מותר נשיא בשותפות, אתרוג לקנות חחב איממון
 וראב"ע ר"ע גם לקחו לא למה מחומש, יותרלבזבז

 לקנות שלא לתקן יש גדולים, עשיחם שהיו מר"גאתרוגים
 לקחו התנאים בזמן קועוים, מפקיע משוםאתרוגים
 על מחמיר להיות אסור יחיד, כל ולא לציבוראתרוגים
 בזה. תימן במנהג אחוים,ממון

 עז( סי' י)חלק

 תרנחםי'
 השאול באתרוג יוצאין דאין במ"ש ישעי' לרכינוישוב
 מן פטוחן להיות מחנין שומוים ר' יצא. עמ"לומתנה
 שלו. מקף אי מצוא לשם רק חפץ השואל בתורה.הכתוב
 החפץ. כגוף קנין לו אין ושוכרשואל

 קיד( סי' 1)חלק
 מתקחם שהתנאי רבוים בד' התנה ולא במחנה לולבנטל

 להגמ"ח. ףשובבהם,
 סה( סי' ג)חלק

 ףשוב לכם מקוי ערלה ואי בו. יוצא אי ערלה שלאתרוג
 נט( סי' ב )חלק הראב"ד.סרורת

 אכילת מקחמין אי אכיהם שלחן על הסמוכין גדח,םבנים
 בלולב. כמו מצתכם במצה ררואינן אי לכם. דבעינןמצה



םב כללימ*תח

 בה. יוצא אי גזולהמצה
 קצא( ס" ח)חלק

 לעני עשיר כין לחלק יש אי מצוהבהירור
 תקכג( סי' א חלק)מהר"ת

 שאל פווים ולאחר מ"מ לו רשלחו חכירו על נכסיוהנודר
 נררועל

 תקנח( סי' א חלק)מהר"ת

 תרשסי'
 יש בזה"ז, ממנה בעלים שם ונשתקע נגזלת אינהקרקע
 לכם רכעינן היכא הם שדות גוזלי רעכו"ם צויך אילחשוב

 לומר החקרנן לא מספיקא מרוב שלו שהוא מהנילא
שנגזל.

 שב( ס" י)חלק

 תרסנסי'
 רבה. ובהושענא בחוה"מ התורה קויאתסרר

 סו( ס" ג)חלק

 תרסחסי'
 ומתפלל חוזר אין הסוכות חג ואמר בשמע"צטעה

 תקכה( ס" א חלק)מהר"ת

 תרסמסי'
 להקפות מהיכל יחראו ס"ת כמה תורהבשמחת

 תקכו( ס" א חלק)מהר"ת
 תורה שמחת ליל התורה קויאת עלברכה

 תקכז( ס" א חלק)מהר"ת
 קדיש לומר צויך אי הקויאה אחר תורה שמחתליל

 תקכח( ס" א חלק)מהר"ת
. מההרגו יותר המחטיאוגרול

 תקכט( ס" א חלק )מהר"ת

 חעכההלכות
 עתרסי'

 טמא. לשמן בטלו לא למה חנוכהבנס
 קנ( ס" ג)חלק

 במלאכה מותרת אי בחוץ וויא כיחו עא חנוכה בנרהיוצא
 הדלקהבשעת

 תקל( ס" א חלק)מהר"ת
 ומצאו וחזר אחר שמן ולקח חנוכה לנר שמן לונאבר

לראשון
 תקלא( סי' א חלק)מהר"ת

 הדלקה ידי יצאה אי במשרד ובתו חנוכה נרהמרליק
 תקלב( ס" א חלק)מהר"ת

 חנוכה בנס הב"ח קהרתלחשב
 צו( ס" ג חלק)מהר"ת

 רולקין חנוכה שנרות בשעה בגויםלכבס
 צז( סי' ג חלק)מהר"ת

 תרעאסי'
 מזרח כין והנרות בדרום המנורה לסרר נכון כנסיותבבתי
 בחנוכה.למערב

 פא( ס" ר)חלק

 שהך אי נרות, ב' רק לו ואין רחנוכה ג' בליל שעומרמי
 כעיקר אחת רק ידליק לא או שנים, ךדליק הידורבזה

 שהוא וכין המצוה בגוף שהוא הידור כין חילוקמצוה.
 ראפשר רכמה מ"ה רמנחות הא כיאור למצוה.מחוץ
 מהרוינן.להרווץ

 פר( ס" ז)חלק
 מן למהרוין אפילו הכית לכל מרליק ראב הרמב"םברבוץ

 מחלוקת מילה. למצוה רחנוכה הירור כין הילוקהמהרוין.
 מצוה, להירור חינוך שייך אי בזה. ש"ך והגר"אהגף"ז
 ציצין על חוזחן שאין להרמב"ם המג"א. לקהרתךשוב
 לאו רקטן משום או בחכירו, חובל משום אי מעככיןשאין
 חובל. משום הפויעה עור לחתוך אסור הוא. הידורבר

 עכירה. יעבור שלא סכנה בספק עצמולהכניס
 פה( סי' ז)חלק

 ומברך חוזר אי שהחחנו ועשה כיו"ט שקידש כיהכ"נחזן
 שהח~נו.בכיתו

 פ( סי' ה)חלק
 וכיתו. איש אנר אלא קימו לא וב"ה רב"ש התוס'ברבוץ
 הנכנסין לימים רחישינן מנ"ל זצ"ל הגף"י מרןבקהרת
 היכן החג. פוץ נגר רב"ש טעמא מ"ש כיאורוהיוצאים.

 רבכל ניסא פרסומי המצוה. לחפץ מחוץ מצוה הירורמצינו
 ב' על שמן לו קדש מי הידור. של נר על ברכה ךום.יום

 בתוס' ותמיהה במג"א. וצ"ע כלום. לו אין ולחכירונרות
 דוב. ר"ה ע"ב י"חנרה

 רכו( ס" ח)חלק
 שישן בבית נר מרליקין בביתו ךשן הוויו בכיתהאוכל

 תקמ( סי' א חלק)מהר"ת

 הירור בלי מצות תוץ או בהידור אחת מצוה לקים עויףאי
 צח( סי' ג חלק)מהר"ת

 תערכסי'
 צויך רבזה"ז ירושלים מחכמי קצת לחדש שרצוכמה

 חצות. ער קדרליק לחנוכה שמןלהרבות
 עט( ס" ר)חלק

 שעה חצי חנוכה נר אצל לישב מצוה ישאם
 תקלו( סי' א חלק)מהר"ת

 תרענסי'
 נ"ח. בו יוצא אי איסור שלשמן

 קה( סי' ר)חלק
 יצא אי בו לזכות נתכךן ולא הפקר של בשמן נ"חהמדליק
 שמן קדעור להוסיף בעי אי לבעה"ב פרוטה הנותןח"ח.

 ממון חיוב בו יש נ"ח בכ"ט. במעין רטובל טעםבשכילו.
 חכירו שאין רבר הנוטל בנ"ח. לכם בעי אי הגוף.וחיוב
 ניתנו ליהנות אי ררבנן מצות לכם. מיקוץ לא עליומקפיר

 קיח( סי' 1)חלק
 חנוכה נרות להרליק לו מניחין ואין אסווים בכיתיושב

 תקלג( ס" א חלק)מהר"ת
 ללעמא( 4בסל להרלקחזיהזוחלהף חדשות פחולות ליקחיש
 תרעוסיי

 שהגיע קודם בא"י נ"ח עליו מרלקת ואשחו בחו"ל אאבן
 בחו"ל. החיוב זמןלו
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 קים( י' 1)חלק

 סעם חנוכה. נר ידליק כיצר בחנוכה במכונית שנוסעמי
 פק ס" ז )חלק בספינה. מרליקיןשאין
 שהנרות זמן כל יכרך אי ההדלקה בתחלת לכרךשכח

 נזכר ולולב. שחרטה וכין לנ"ח תפילין כין הילוקרולקין.
 בלא הרליק ראם זדדהש מהו. הנרות כל שהיליקקודם
 הש"ך ברבוץ בברכה. רדליק רחזור הנרות יכבהברכה
 ומברך. חוזר 4רנו כירך ולא שחם שאםיו"ר

 פם( ס" ז)חלק
 ניסא פרסומי לקיים לדלוק צויך זמןכמה

 תקלר( ס" א חלק)מהר"ת
 נרות תיליק שלא לה וצוו ישראל לארץ ההווים שהלכובת

בכית
 תקלה( סי' א חלק)מהר"ת

 נאמרה חול בדבר גם אי לימין יהיו פתה שאתה פינותכל
 תקלז( ס" א חלק)מהר"ת

 הדעוםי'
 לחזור חץב חנוכה, נרות והיליק חכירו לכיתההולך
 בכיתו, עליו מדליקין שאין אכסנאי בדין בכיתו.ולהדליק

 חזר ואם מיוחר, חרר לו שרש ומי אכיו, אצל האוכלובן
 הפרוטה. לו להחדק חחב איוהיליק

 פז( סי' ז)חלק
 בחנוכה. בצרקה שמרכיןטעם

 פח( ס" ז)חלק
 לרבוץ ףשוב חנוכה לנר שויפה בשמן מרליקין ר4רןבהא

 אי חנוכה שמן למנורה. כשר אי שאול שמן הכי"ש.מרן
 ממון. דין לו רטרהיה לכם,בעי

 רכם( י' ח)חלק
 חנוכה נרות ה-זיקו היכן בישיבה האוכליםבחווים

 תקלח( י' א חלק)מהר"ת
 בארה"ב והוא בכיתו חנוכה נר עליו שמרליקין אאבן

 תקלם( ס" א חלק)מהר"ת

 תדעחם"
 מוכר מהם איזה על חנוכה נר ולא שבת נר לא לו שאיןמי

כסותך.
 רל( ס" ח)חלק

 תרעםם"
 למה ברכתו. ידי יצא אי זמנה בוא קודם המצוה עלהמברך

 יעכירצו. שמא משום חנוכה בנר גזרולא
 רכז( סי ח)חלק

 תרמבםי'
 שלש. מעין בברכת חנוכה של מזכיויןאם

 פ( סי ר)חלק

 לרבוץ ףשוב שלש מעין בברכה וטווים חנוכה מזכיויןאי

 ח"ר. בספוץ ח"אמהשגת
 פא( ס" ה)חלק

 תר*נם"
 בחנוכה בהלל נערםחווב

 תקמב( י' א חלק)מהר"ת

 בחנוכה בהלל חהבת 4ראשה
 צט( סי' ג חלק)מהר-ת

 פרשיות ד'הלכות
 תד*הםי'

 העולם סחרם הפסקה. שהוא לפקודי קח-ן הפטורהאיזה
 נוסח או ספרד נוסח המתפלליםשאנן

 האר-
 קח-ן

 אנן אשכנז בני ראנן טעות ווה כספרדים.ההפטודות
 ההפטורה אומוים ולעולם אשכנז, מנהמ אחרתמשכים
 אשכנז. לבמשמסומן

 צא( י' ז)חלק
 זכור. בפרשת המצוה ברכת מבוצץן 4רןלמה

 פא( ס" ז)חלק

 פוריםהלכות
 תר*ום"

 במ"ב וכיאור הנס יחדק ארר איזה בארר נס לונעשה
 תקמג( סי' א חלק)מהר"ת

 תד*ום"
 סעודת עיקר מנות. משלוח קודם לאכול מותר 4רפווים
 אלא הף לא הערב וסעודת שחוית. בפת יהצאפווים
 קודם ולאכלה פוףם סעודת להקדים מצוה שטחה.תוספת
 קודם מנות משלוח מנות. ערלוח ערעוד כמה מנות.משלוח

 לאכיומם. מתנותאו
 צב( סי' ז)חלק

 זכור ט' המצוות ברכת מברכין אץאמ4ר
 תקמר( סי' א חלק)מהר"ת

 כהסבת עריך 4ר עמלק מחהתמצות
 תקמה( י' א חלק)מהר"ת

 עמלק זכירת על מבוצץן 4רן טעםמה
 תקמו( ס" א חלק)מהר"ת

 קודם יום שלערם ודורשין שואלין 4ר ופוויםבחנוכה
 תקמז( סי א חלק)מהר"ת

 ממלה לקויאת המזרח וה4רר השחר עלותזמן
 ק( סי' ג חלק)מהר"ת

 טעות מפני לגזוד חהערנן אץ זוידםכהנים
 קא( סי' ג חלק)מהר"ת

 תר*םם"
 טלפון או ראדיא על מצוה שאר או הממלה קריאתהשומע

 ייא.4ר
 פה( סי' ר)חלק

 בן הקטן בנו את ערמח מוסב או בכיתו חונוק לו ערשבמי
 קויאת לשמוע לביהכ"נ אשתו ותבא אילו שנהי"א

 ישמע. הקטן שבנו שמוטב אוהמנילה
 פב( סי' ר)חלק

 ו4רנו חנוכה נר מיליק דקטן שפסק המחבר רבוץבסחורת
 משום שהוא בדבר 9"7 4ר העוך הממלה. אתקודא
 ליכא המצוה להרר שהוא רחונוך לחדש נראההידור,
 כין הרלוק חהב, נמי קטן המצוה לקים הידוד אבלבקסנים



מר כללימפתח

 סימן לעיל )ועחן המצוה מן לחוץ המצוה בגוףהידור
 צ( ס" ז מעקחולק מתוך ניכרח מחשבה לו יש קטןפ"ה(.
 אסתר במרלח ה' שם נזכד לאלמה

 חקמח( ס" א חלק)מהד"ת
 הממלה לקרות כשוים דהכל הר"ןבסחרדח

 חקמט( ס" א חלק)מהד"ת
 נקרם עשרה עם מגילה לקויאח מנץלעשות

 חקנ( ס" א חלק)מהד"ח
 המגילה קורא מתי לחזור ודעתו לכרך שהלך עירבן

 קג( ס" ג חלק)מהד"ח

 תרשששםי'
 ובכל עצמו בפני בעמוד כתובים המן בני שעשרתמגילה
 שכותבין טעם שורוח. ב' לכתוב ויוח יש ושודהשורה
 עצמו. בפני ובעמוד המן בני בעשרת גדולוחאוהרדת

 רלא( ס" ח)חלק
 שחמה החכ"ש בדבוץ וצ"ע אסתר. בחעניח שמתעניןטעם
 ז"ל. הרמב"ןעל

 רלג( ס" ח)חלק
 תרונבםי'

 על ועמד נתהקר השליח שהביאו ועד פרוטה חציהשולח
פרוטה

 חקנא( סי' א חלק)מהד"ח
 לאביונים מתנות ידי יצא אי לחבירו חובהמוחל

 תקנב( ס" א חלק)מהד"ח
 תרצנםי'

 א"ר במחלוקח בוקר. ארוחח עם פווים בסעודחיוצאין
 ושמחה משחה בפווים. פח ודוב יש אי ומג"אוט"ז

 דרבנן. הוא סעודה וויבף בחעניח, ישב שלא הואבפווים
 בשר. תאכל לא בפווים טבילה ליל לה שאירעאשה

 צג( ס" ז)חלק
 מ"מ יוץ יצא אי חבירו ואכלו דרבנן איסורשולח

 חקנג( סי' א חלק)מהד"ח

 תרצדם"
 אזלינן חומה למוקפח חומה מוקפת מאינה מנוחהשיח
 המקבל. או הנוחןבתר

 פז( סי' ד)חלק

 תרצהםי'
 בערלוח יעשה מה נקרם רק שם שאין במקום הנמצאאיש
מנות.

 פח( סי' ד)חלק
 הנוחן הטעלעפאן, על מנות ערלוח לקחם יכחיןאם

 קרב"ס. לחולה הנאה מאיסווץ מנותמשלוח
 פט( ס" ד)חלק

 המצוה. קיום אי כלוט שנשתכר למי מנותהשולח
 צ( ס" ד)חלק

 ששולח. בח"ח מנוח משלוח מצוח מקחםאי
 צא( ס" ד)חלק

 ד דף לכתוב ולא לקרות נאמרה 8גילה תוס' בדבוץפ"
ע"א.

 צב( סי' ד)חלק
 כמה. עד רבו מודא לרבו. מנוח לשלוח חחב איתלמיד
 האחדונים על ופלא רעהו, נקרא דתלמיד מגמ' ברורהראיה

 דוקא. שליח ע"י בעי אי מנוח קרלוח בזה.שנסחפקו
 צד( סי' ז)חלק

 עד יקנהו שלא להתנוח יכול פווים קודם מנוחהשולח
 בו. יוצאלפווים

 צה( סי' ז)חלק
 בשר. לאכול אסור בפווים טבילה ליל לה שאירעאשה
 ושמחה משחה בזה"ז. נאים בגוים לנקרם שמחהעיקר

 דוקא. בשר בעי איבאנקרם
 צו( ס" ז)חלק

 האוכל אורח שליח, ע"י דוקא בעי אי מנוח משלוחמצוח
 יצא. קטן עא השולח מ"מ. מקחם מי הסעודה בעלאצל

 קכא( ס" 1)חלק
 מתנוח קחם אי בפה-ם לעני נטשעק[ המחאההנותן

 לו היה שלא או ובטלו קרק נחן דהשתא. בחזקהלאביונים.
 בבאנק.מעוח

 קכב( סי' 1)חלק
 היכא ח"ח. יצא אי בפווים והגיע פווים קודם מנוחשלח
 בחקירח יצא. לכ"ע פווים קודם בו יזכה שלא בפי'דהתנה
 אחד. בדבר לאביונים ומתנוח מנוח משלוח יצא איהט"א

 קכג( סי' 1)חלק
 דוקא. שליח בעי אי מנוח משלוח בעניןעוד

 קכד( סי' 1)חלק
 מהני מה לכ"ג השביעו ב"ד דזקני הגרע"אבקהרח
 אונסין. שבועח הף רלדעתוהשבועה

 קכה( ס" 1)חלק
 מצוח קיום קודם פווים סעודת לאכול דאסור ח"אבחידוש
 מנוח.משלוח

 קכו( סי' 1)חלק
 לעכו"ם. פווים מנוח הנוחן מנוח. שחי הף אי ונףהעוגה
 בפווים. במסוה הפחחים על החוזויםטעם

 ס( סי' ג)חלק
 שבח. כסעודח בלילה פווים סעודת חקנו לאלמה

 פב( סח ה)חלק
 משקאות. בשאר ולא בין עיקרו בפוויא לבסומי אדםחחב

 פג( סי' ה)חלק
 מנחה. אחר פווים סעודח  שעוקרןטעם

 קמח( ס" ג)חלק
 לאכול מוחרח אי בפווים שלה טבילה ליל שהגיעאשה
 פווים סעודח פווים. לשמחת שבח עונג בין חילוקבשד.
 יתענה. שלא בשביל או ושמחה עונג משוםתקנו

 רלד( סי' ח)חלק
 בפווים לבסומי אדם חחב מקחמין ולא מקילין שהרבהמה

 חקנד( ס" א חלק)מהד"ח
 לבסומי בחיוב הפוסקיםבמחלוקח

 חקנה( סי' א חלק)מהד"ח
 לד"ז ושחטיה רבה דקםבהא

 תקנו( ס" א חלק)מהד"ח
 מצותו ידי יצא אי קרב"ס לחולה איסה"נ מנותהשולח
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 תקנז( סי' א חלק)מהד"ת

 מ"מ על מברכין שאיןטעם
 תקנט( סי' א חלק)מהד"ת

 יצא לא בלילה שאכלה פוויםסעודת
 תקס( סי' א חלק)מהד"ת

 בשו"פ יוצא אי מנות משלוחמצות
 תקסא( סי' א חלק)מהד"ת

 בסתר ליתן צויך אי בפוחם לאכיוניםמתנות
 תקסב( סי' א חלק)מהד"ת

 תרצוםי'
 לנקבה זכר בגדי ולובשים משחקיםהעושים

 תקסג( סי' א חלק)מהד"ת

 דעה יורהחלק
 שחיטההלכות

 אםי
 דבר לברך, ואח"כ מקודם לברר בשחיטה חישינן לאאמאי

 לדבוינו ראי' ברכות. בירושלמי מחלוקת הוא גופאזה
 ברך שלא מצוה כל דכיוץ'. טעם ס"ל לא הירו' הנ"ל.מירו'
 לרש"י הפרדס בדבוץ צ"ע כן. לאחר יברך עשהתהמקודם
 מאו"ז חדש טעם ותק"ש. לשחיטה מילה כין דמחלקבמה

 רש"ש שיטת ע"ל. בעי לא בפועל המצוה עושה שאינודמי

 נראה הפוישה רש"י. לסתירת ישוב רש"י. כשיטתגאון

 מתמיהת להטור ישוב גאון. ורש"ש או"ז דעת ראהדלא

 המילה. לאחר אלא לברך דאין מהאהב"י
 ח( סי' א)חלק

 ח', בתשו' )שליט"א( שפלטר ר"מ הגאון מידידיהערות

 או מיד נברר אי כין טויפות לחשש שחיטה ביןומחלק

 אחרת וכוונה הפרדס, דבוץ בסתירת אחר ישוב זמן.לאחר

 לטעם ישוב הוא. בידו ותק"ש דשחיטה בטעם גאוןברש"ש
הפוישה.

 י( סי' א)חלק

 ףותר צ"ע, לטויפה שחיטה בן חילוק הנ"ל. רמ"שלהגאון

 ובועל הוא מומחה דהשוחט לבועל שוחט בן לחלקהי'
 דבחשש מירר הנ"ל לחלוק תיובתא יכול. לאדילמא

 צ"ע וגם מיד. נתברר דלא משום הטעם נתנו לאטויפות

 הפוישה דבוץ שהך. לתקן כידו מאי שנתנבל לאחרשחיטה
צ"ע.

 יא( ס" א)חלק
 שחיטה. ברכת קודם טויפות שאר אחר בודקין איןלמה

 הן. מומחין שחיטה אצל מצמין רובובענין
 ו( סי' א)חלק

 בקתרת הנחירה. על מצווה ב"נ ואי לב"נמפרכסת

 בן איסור. חזקת נגד אשחיטה נאמן שוחט אמאיהראשונים
 בעכו"ם אמוינן אי שחיטה. בלי לב"נ מותר איפקיעה

 היתר יש מקוץ בב"נ אבמה"ח איסור. על חלאיסור
 ואכלו אבמה"ח בתלש הרמב"ם לדבוץ ההטובלאיסורו,

 כשחוטה מפרכסת לעכו"ם מותרת אי נחירה שחךם.חהב

 מאוסטראווצע. הגאון לקושית ישובלישראל.

 צ"ד( סי' ד)חלק

 דאיתחזק במאי מהימן אמאי שוחט א"ז לקתרתישוב
 מי חולין. ויש שבמרדכי ברוך רכינו לדבוץ ישובאיסורא.
 נאמין במה השחיטה כית ראה ולא לאכול בשר לושנתנו
 כשהוחזק דע"א הרא"ם אשיטת פנ"י לקושית ישובלו.

 רבו או כולו כל איסורא. דאיתחזק היכא נאמןבכשרות

 סמל"ח אמוינן ואי במעשה התלף רוב הוה שחיטהמשמע.

 בזה. באחכות בעהע"ט שיטת מאד. קלוש רובהוה
 צ"ה( סי' ד)חלק

 כיארמיקע רק העליון כובע בלי לשחוט לשוחט נכוןאי
 העליון. כובע בלי לברך מותר ואי]בלע"ז[,

 פט( סי' ה)חלק

 דרוב שחן' חולין תוס' ובדבוץ הרוב, נגד נאמן איע"א

 עכ"פ נאמן דע"א חדוש מליגע. ליזהר יוכל לאפעמים

 ע"א ע"א ע"י אלא הרוב איתחזק דלא היכא ספק.לשף'

 ולא עביד לא אי עביד אי אגברא דדנין היכא מחדשנאמן.

 קושי' הרוב, נגד מעיד מקוץ היכא נאמן, ע"אאחפצא

 גדולי מחלוקת ארוכה, בסכין בשוחט שלמה, כיתלשו"ת
 דאיתא רובא כין הנוב"י וחילוק ע"א בנאמנותהאחרונים
 ליבעי ששחטו דחש"ו הפמ"ג קושית ףשוב קמןלליתא
 נגד וע"א חזקה דאיכא היכא חקירה להכשיר, עויםתוץ

 מהני. איהרוב
 רסח( סי' ה)חלק

 הם. מומחין שחיטה אצל מצףן רוב אמוינן איבחשוד

 לרמאש"מ. טעמיםכמה
 קח( סי' ז)חלק

 בפתיחה הפמ"ג בכדת, אכילה סתם ג"כ אי רשותבאכילת
 דבוץ בכדת, אכילה סתם אמוינן לא רשות דבאכילתכתב

 ביו"ט. כזת חצי לבשל אסור אי שנ"ט, סי' או"חהאבנ"ז
 עח( סי' י)חלק

 דבוץ כשירה, שחיטתו אי השחיטה על מצווה שאינוקטן

 מוזהר ישראל ממילא מצוה שב"נ דבאיסווין ועודהאו"ש

 בזה.ומפלפל
 פא( סי' י)חלק

 בליעה לענין כמתה וינה אימפרכסת
 א( סי' ב חלק)מהד"ת

 רגמה"ג שפי נתעלף ולא לשוןכיאור
 ב( סי' ב חלק)מהד"ת

 דין ומה לנישואין מהו רעפארמי מראביי גירותתעודת
 הרב דעת נגד אלו קידתמין שסידרהשו"ב

 קה( סי' ג חלק)מהד"ת

 בםי'
 שוחט פסולה. שחיטתו אי כמ"ב לפסוק רוצה שאינושוחט

 דבוץ באירו הדור. לצדיקי בזה"ז ברוה"ק מאמיןשאינו

 המרובין. מפי שקבל מהללאל בןעקכיא
 קט( סי' ז)חלק

 נםי
 האיסור. לסלק מועיל אי כוונה בהיפךהשוחט

 פה( ס" ה)חלק

 בשחיטה כוונההיפוך
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 ג( ס" ב חלק)מהר"ת

 יגסי'
 לעוף שחיטה אין למ"ר התורה. מן לעוף שחיטה ישאי

 לתמיהת ישוב עכו"ם נחירת מועיל אי נחירה אלאמה"ת
 כנכרי. זביחה בתורת יהיו לא רכהניםמהרצ"ח

 פז( סי' ה)חלק
 ס"ל כר"א ר"נ דדילמא אבוהו לרבי הגרע"א קוורתישוב

 תורה אמרה והאךך בהנאה ואסורה עומרת לאבריםרבהמה
 מותי אי פקועה בן שורך. ינוח ולמען החי השורומכרו
 בקוורת מאליה. שמתה בנבלה אסור רב"נ קרטותלב"נ

 לקרטת מהני, לא עביר אי נימא בשבת בשוחטמהרשר"ם
 ואמאי כלום חךקון לא לב"נ אסורה רמפרכסתהרמב"ם
 מקרי אי ב"פ מיתה. חייב אי קדערם האוכל עכו"םמהני.
 הנאת או מגוף הנאה בין חילוק הרשב"א. וברברישור

 המבואר טוב אבן ע"י וחיו וחזרו שנשחנו עופותמשתרער.
 משום בהם יש ואי משחיטה, פטורים אי ב"בבגמ'

 בשחיטה. היתר לו יש מקף אבמה"חאבמה"ח.
 קכח( ס" 1)חלק

 שור. מקרי פקועה בן אי קרשרא ובישוב ב"ק גמ'בפי'
 קל( סי' 1)חלק

 איסור הכ"נ אמו במעי חל לא חלב ראיסור הרשב"ארעת
 בין חילוק בשחיטה. היתר לו ויש ועומר תלףאבמה"ח
 קאתין בהדדי ואבמה"ח רטרפה לר"י לאבמה"ח.טרפה
 ברבר ולב"נ. ולא לישראל גברא איסור הף אבמה"חצ"ע.

 בו. אסור שאינו ברבר שייך לא רלפנ"ע שמואלהאמונת
 קלא( ס" 1)חלק

 משום לחשוש שלא פקועות בני בהמות לעשות ישאי
טריפות

 ר( ס" ב חלק)מהר"ת

 מוסי'
 רלא פטור טריפה ונמצאת בשבת רהשוחט הפמ"גברבר

 מחשבתו.נתקימה
 רמ( ס" ח)חלק

 רברי ימים, ח' בן שהוא עגל על להעיר מהימן אי אחרער
 או נפל משום אי לקרבן מח"ז בוין חקירהרעק"א,
מגזה"כ.

 פ( ס" י)חלק

 מזסי'
 ואת אותו משום חיב אינו רבשליל האשכול ספרברברי
בנו.

 קפג( סי' ר)חלק

 ימסי'
 מהני אי טרפה שחיטת שחיטה, בברכת לעשייתןעובר
 רבר כשוחט וא"ז רשא מחלוקת לבטלה. ברכה תהאשלא

 תמיה רשא. ברברי וסחךרה יברך מחך ריעותא בוראיתיליד
 פגום. ימצא שמא הסכין קרבודק קודם יכסה רלאלרוישה
 אבמה"ח. משום אמפרכסת חייב אי טריפה ונמצאתהשוחט
 טריפה שחיטת האיסור, מסלק רק או מתית טריפהשחיטת

 ענינים. ב' בו יש וזבחת לב"נ, מתיראי
 פה( ס" ה)חלק

 כזס"
ישוב

 לרכו-
 בני נתחייבו לא דעוף ראאמה"ח קוערים בית

 לא למה בבשר ב"נ התרו דלא רכיון תוס' ובקרשרתנח,
 ראסרו הא ב"נ במצות חשוב לא מ"ט אבמה"ח. להםנאסר
 נח. ער מארם כשרלאכול

 צ( ס" ה)חלק
 מסלקת רק או מתית שחיטה אי האחרוניםבחקירת
 אינו איסור או אבמה"ח איסור רמתית רא" מביאהאיסור.
 על הנשה גיר איסור חל איך התוס' בקוורתזבוח.

 רשא כדברי וסודרה מתרת, אי טרפה שחיטתאבמה"ח.

 על נצטתו אי ב"נ כמתה. או כח" וינו מפרכסתבזה.
 מותית. רמפרכסת מנ"ל האחרונים ובקוורתהנחירה,
 שאינו עשה על נכילה איסוד חל איך הריצב"אלקרטת
 גברא. או חסצא איסוד הוה אי א"ז איסורזבוח.

 פר( ס" ה)חלק
 ביאור באכילה. מותרת אי ישראל ששחטה עכו"םבהמת
 באבילה. אסורה ישראל ששחטה ראע"פ בש"ך הובאיש"ש
 אי עכו"ם בבהמת מפרכסת מפורשת. ממשנה לרבריותמיה

 במחלוקת עכו"ם. בבהמת כתנה בלא שחיטהמותרת.
 נכילה הוה אי עכו"ם שחיטת להרמב"םהפוסקים

 פוסל כוונה היפוך אבמה"ח. מידי מחמא אומראוושתא
 היש"ש. לרברי ישוב רמותרת. מנ"ל מפרכסתכשחיטה.

 צח( ס" ז)חלק

 כחס"
 חיוב חל ומחך מ"ע. מלקים עצמו להפקיע מותראי

 כרת חייב אי הצהרים אחר ע"פ עצמו קרטמא מיהמצוה.
 עצמו לחייב דיש החרדים מש"כ פסח. מצות שבטלעל

 לפטור תחבדלות שמחפש מי בין מחלק קיומיות.במצות
 כהלכתה. לקהם יוכל שלא שחושש מפני אוממצות,

 יא( ס" ח)חלק
 הרם בכיסף אשה לככד נכוןאי

 ה( ס" ב חלק)מהר"ת

 לאסי'
 קו( סי' ג חלק לברר)מהר"ת ראפשר בהיכא לנובאמתר

 טריפותהלכות
 לגסי'

 הושט. בבויקת לל"ט ל"ג מס" להרמ"איש1ב
 פח( סי' ג)חלק

 לוסי'
 בהמות רוב ליכא הזה רבמזמן שכתב הבנ"י עלתמיה

 טריפות. אשאר וסומכין חלב שוודן איך ודא"ככשרות,
 קה( ס" ז)חלק

 למסי'
 בירך ולא שכח הריאה, אכדיקת מברכין אין למהטעם

 אנענחרם. רמברך ללולב רמי ולא לעש"יתן עוברבשחיטה
 פו( ס" ה)חלק

 ומ"ש לינקב, סופן משום שאסורין בטריפות הפ"תבקרשרת
 או ראודייתא הסירנות טריפות למות. שסופהממסוכנת
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 קנב( ס" ט)חלק

 מסי'
 או קוץ לו ישב בדין בט"ז הבה"ג הגדול רבעו דבדימאור

 הגוף. חלל לצד וצדו בלבמחט
 קנג( סי' ט)חלק

 מהמי
 כקררה האם אי הולד את והווראו דופן יוצא ערלדהבהמה

 כשר האם דניקב הראשונים דבוי ולאכלה,לשחטה
 הדחק. בשעת רק מקילולמעשה

 פד( סר י)חלק

 מוסי'
 בדיקה. בלי עופות של מעים מי להשליך סומכין מהעל

 טריפות שאר אחר לבדוק ענין יש אי ויעותא. נקראאימחי
 לגמרי לעולם יתברר לא דהאיסור היכא עכ"פ.להמחמיר

 נמצא שאין כל דאפשר. מה כל לברר בדיקה צריךאי

 צט( סי' ז )חלק מצף. מקרי לא מעשרה אחדטריפה

 מעים הבני לבדוק צריכיןמחן
 ו( סי' ב חלק)מהד"ת

 עסי'
 מליחה. לאחר לגוף סמוך שבור הגף שנמצאעוף

 צ( סי ג)חלק

 םסי'
 ז( סי' ב חלק )מהד"ת ימיה כל הטייפה מן ורנקהנשרה

 ודם הנשה גיד אממה"ח,הלכות
 סאסי'

 בהנאה. מותר לב"נאבמה"ח
 קכט( סי' ו)חלק

 דאיסור  שערים הבית חידוש בטמא, נוהג אבמה"ח איבדין
 כבהמה. רק נוהג אינו זבוחשאינו

 עט( ס" י)חלק

 בזמה"ז והקיבה ולחים דזרוע עשהבמצות
 קח( סי' ג חלק)מהד"ת

 סבס"
 לב"נ. ואבמה"ח מה"ח בשר הרמב"ם שכתב במהקושיא

 בהם. דוחי בקרא קךיכים ואי באיסור, מתרפאין איב"נ
 צו( סי' ג)חלק

 קודם דוקא לב"נ נאסרה אי בגה"ג ותוס' רש"ימחלוקת

מ"ת.
 יכירוהו. שמא בפניהם גה"נ להחמא יוסף חש לאהאיך
 אבמה"ח חל אוך השחיטה. בית להם וטרע רשאביאוד

 אטריפה. חל אי אבמה"ח הפמ"ג בחיקרהבטמאה.
 צט( ס" ג)חלק

 לפ"ע עובר אי ישראל אבמה"ח, לעכו"ם המושיטהמשך

 בשר שכתב הרמב"ם כישוב חררוורם ג' עכו"ם. שלבערעור
 לב"נ.ואבמה"ח

 צז( ס" ו)חלק

 כוס יחרט דלא בסומא כ"ז סי' הפלחן לדבדי ישובהמשך,

 לנזיר.חן
 צח( סי' ו)חלק

 בעכו"ם. קךיך אי איסור על חל איסורהמשך
 צט( ס" ו)חלק

 אי תשובה עשה עבירה והבעל עור לפני על שעברמי
 לו. גםנתכפר

 נג( סי' ז)חלק

 לו ועלתה דעתו לפי הוגנת שאינה עצה לחבירו קרעץמי
 שאל ואח"כ חן לנזיר המושיט וכן בלפ"ע. עבר איטובה
 לנזיר חן כוס דוקא בגמ' נקיט למה טעם נדרו.על

 ל"ב. לקדחרן דמ"ק הש"ס סחךרת ישוב לב"נ,ואבמה"ח
 קלג( סי ו)חלק

 ממונו כל לאבד חחב אי לפ"ע. עובר אי במ"עהמכקרל

 האיך מאש מוצל לקוווית ישוב לפנ"ע. על לעבורשלא
 לשקר שנשבע קרודע במקצת במודה שבועה תורהחחבה

 קלד( סי' ו)חלק

 פעמים שני עובר אי אחת בבת עבירות בב' חבירוהמכקרל

 כב( ס" ו )חלק עור.לפני

 או התורה כל של פק"נ מדין הוא אם הנרדף שציליןמה

 או ה"ט פ"א רוצח הל' הלי הגר"ח כמ"ש מיוחד דיןשהוא

 בב"נ. רודף דין קהיך אי החזו"א.כדעת
 שצב( סי ט)חלק

 סדס"
 לי"ד, י"ב צלע שבין הבשר ניקב בדין הח"ס בדברימאור

 שלא המדינה שמנהג מברר י"ב, בצלע מקיל אינוהח"ס

 י"ב. צלע עד רקיקחו
 פה( סי' י)חלק

 איסור נתקן אי נזירותו על שאל ואח"כ לנזיר חןהחרט

 מילתא ואסחהע הוגנת שאינה עצה נתן למפרע, עורלפני
 כבודו. על שמחל באב מחשבתו, בתר אזלינן אילטובה

 קלט( סי' י)חלק

 שנתערב טדיפה ספק או טריפה מבהמהחלב
 קט( סי' ג חלק)מהד"ת

 סהס"
 בזו"נ. נוהג הנשה דמד התמוהים הפליחןבדבף

 סז( סי' ג)חלק

 הניקור. סדר בגה"נ. הבה"ג רבנו דבריפי'
 סח( סי' ג)חלק

 בזה. הפלחן דברי ישוב ונקיבות, בזכרים נוהג אי הנשהגיד
 פו( סי' י)חלק

 סוס"
 זכר. בלי נולדים דרובא שרובא במדינתינו ביצים דםאיסור
 דרוב טהור יהי מכירו ואינו עוף ממצא הדיב"שקחרת
 הרוב. אחר הלך וממצא הן טהורותעופות

 צו( סר ד)חלק

 באיזה מיוחדים שיעורים להם יש ועכו"ם ערשראלבאיסור
 עברי בתרי שלא עכו"ם עור, אלפני ישראל עוברשיעור
 הוה ואי בשר מקרי אי חלב לפ"ע. לענין בח"ש אודנהרא

 במינו.מין

דרבנן



מח כללימ*תח

 צז( סי' ג)חלק

 מפני אסור אי פיר17 שלא וגיכר גופו על שהוא ארםרם
 הורןמראית

 קי( סף ג חלק)מהר"ת

 מליחההלכות
 מחמי

 עופותמיטת
 ע-

 הבשר מריחין כיצר חמים. או קים מים
 מהני אם כיוחר קרים במים הריח גרול. קוהקורבזמן

 בפושרים. שניתלהריחם
 קא( סף ז)חלק

 כשרות בהל' ענינים כמה אנגעליס בלאס הממשלהלמשרד
 ח( סף ב חלק)מהר"ת

 הרשב"א במחלוקת חימ-ם. חמרים ע"י עופותמיטת מ*מ"
 הרם. להחמא המלח בפעולתוהרא"ה

 קב( סי' ז)חלק

 אותו. מולחין וכיצר טחון. לבשר מליחה מועילאי
 הרם. כל מחמא המלח אי והרא"ה הרשב"אבמחלוקת

 יכול שלא מרובה הפסר מקרי אי בצלי ראפשרהיכא
לבשל.

 רכז( סי' 1)חלק
 הכלים רין מה בטעות ונתבשל ימים ג' לאחר שנמלחבשר

 ט( סי' ב חלק)מהר"ת
 בשערם בטל אי חלכי סוכאריןאבקת

 קיא( סי' ג חלק)מהר"ת
 שבת כבוד משום שהוחרבמאכל

 קיב( סי' ג חלק)מהר"ת-

 עגמ"
 בלע"ז[ ]ברתלער חשמלית מצלי' על בשר לצלות מותראי

 בו. לצלות מותר אי שלהבת ממש. אש גחלי על בעיואי
 הפסח מלחו אי התנור. באתר נצלה רהפסח פסחיםבגמרא
 יש אי שם. הכ"מ ובתי כמבושל מליח אי צל-תו.קודם
 הברתלער של רינו ומה למטה, או למעלה האש כיןלחלק
 הצליה.לאחר

 קלב( סי' 1)חלק
 הף אי פיעל( )אלומיניום כסף בנחר מכורך שנצלהכבר

כמבושל.
 ק( ס" ר)חלק

 המחמא )מאשין( מכונה ע"י מבשר רם להחמא מוחראי
 להכסרר אופנים ג' מכיא מליחה. בלי ולבשל מבשררם
 לאכול מותר אי והראב"ר הרמב"ם מחלוקת לבשל.כשר
 בקעינן לא רהאירנא ממתיבתא שלחו מליחה. בלי תיבשר

 הרם כל מוורא מליחה אי הראשונים במחלוקתבחליטה.
 הרמב"ן רעת המלח בפעולת טעמים ג' רובו. או הבשרמן

 ודעת לחוץ מושכו רק הרשב"א ודעת הרם שורףשהמלח
 שמיבשו.התינוך

 צט( ס" ר)חלק

 עומ"

 אמרינן אי לצלאו האש על שהושם בשר על שנשפךרם
 שנבלע בעין רם האו"ה, בסתירת ףשוב פטלו, כךכבלעו
בבשר

 ע-
 פליטה רם בין חילוק שערם, בעי אי מלח

 פליטה ברם אחר, ממקום הבא בעין לרם צליחהבשעת
 פלטו. כך כבלעו אמרינןלעולם

 צ( סי' י)חלק

 עחמ"
 שסכו מפסח ראיה לצלותה. מותר אי כשמן שנמשחכבר
 אי מלוח צליתו, קודם הפסח מלחו אם חרומה, שלבשמן
 רמבושל. כרותחהוה

 צא( סף ה)חלק

 *אמ"
 נברית חלב יומו. בן אפילו קטן לתינוק עכו"ם חלבאיסור
 הובא מררש כיאור עכ"פ. פרישות משום איסור בו ישאי

 מטהר. חלב מטמא חלבבתוס'
 קנה( סי ט)חלק

 לחלב מסוכן תינוק שנים כמהער
 י( ס" ב חלק)מהר"ת

 שןנים בשמירת ליזהר צריך איקטן
 רצו( ס" ב חלק)מהר"ת

 שנתחו מבהמותחלב
 קיג( ס" ג חלק)מהר"ת

 באכילה אסור אישעוה
 קטו( קיד, ס" ג חלק)מהר"ת

 *גמי'
 במחלוקת כשר, רג הוא אי אסטורזשון הנקראברג

 שגדרל הנקרא ברג האוסרין, בטעמי סתירה ז"ל,הראשונים
 רג מהו הפוסקים ומחלוקת ודעימף, הנוב"י בושנחלקו

 בו. ולסחור אסטורחחון רג למכור מותר איאסטורזשון,
 צר( ס" י)חלק

 *דמי'
 בכלל הוה אי ואכל ידע לא והוא תולעים בו סרשמאכל
 מחחב, אי ליהנות שלא והמתכתן ועריות בחלכיםמתעסק

 נהנה. שכן ש=ך לא מכדת פחותה שלמה בריה שאכלמי

 אין היחר. כדת למאכל איסור מכדת פחות מצטרףאי
 חולעת נמצא צכי. כארץ ודלא בזה לאיסור טומאהלרמות
 בכלל הוה המים תולעת רמי. כמים מנחה קרבןבקמח
 אוכל. ולאמשקה

 צב( סי' ה)חלק

 בתאנים ומצאו מתאנים לשתות קאפה העהרם חרושתבתי
 בחום נשרפים שהחולשןן הקאפע עש=ת אוסןחולעים,
 לרברי תמוה מוחר, אפרן אי הנשרפין איסוריןעלעקטרי,

 ממש נשרף הף דלא חרוכא כין ותילוק אכרהם, והירהמ"י
 מוחיין חודש י"ב עליהם שעבר תולעים ממש, נשרףוכין

 ולאכלו. שרץ לשרוף מוחרבאכילה,
 צא( סי י)חלק

 בטל אי לגמוץ טעמו ונפגם פחם וגעשה שנשרףתולעת
 תשר כיאור בה", שםמיניה

 חו-
 בחוך שקפץ בפרעוש

 איסורין וכין מתולרה הפגומים שרצים כין תילוקמאכל,
 ער נשרף מינחהו, בו" שם רבטל שנסרחו כגוןשנפגמו



 כללימפתחפ0
 איסור, שם מימה אזל אי ממש אפר ולא פחםשנעשוה
 אינו ובין ה4רסור לאכול מתכרן בין אדם הבינת1רלוק
 התערובות. אלא ה4רסור לאכולמתכךן

 צב( סי' י)חלק
 בירקות חדל9?םכדיקת

 רלא( רל, ס" נ חלק)מהד"ת

 בחלב בו1רהלכות
 פזמ4

 דאוריתא. בב"ח הוה 4ר בשי עם שנתבשל חלב8י
 צנ( ס" ה)חלק

 בי י'1 4ר כיע"ז[ מילק נסקים השמנונית שנקלסחלב
 אלאבאראטאויות לסמוד 4רו דאורהתא. בביחמשום
 בהו לית חלב דמי לערטות ישוב חלב. ממי חלבלהפריד
 אבמה"ח.משום

 צד( ס" ה)חלק

 חז"ל, נזרו שלא במקום העין מר4רת משום לנזור לנואין

 מה"ת מ"ע דיש מחרש דרבנן, או מהית הוא מ"ע4רסור

 לכתחילה לבסל מותר הר"ש. לסחורת ךשוב דרבנןךש
 העין. מראית4רסור

 צה( ס" ה)חלק
 משום לחוש יש 4ר בשר בסעודת מארנאוין עם פחהאוכל
 היתר בדרך לעשותו נוה1ם עולם שרוב דבר ה9?ן.מראית
 9?ן. מראיח משום בואין

 צו( ס" ה)חלק
 בב"ח, בבישול העין מראית שייך דלא הנרע"אבקרשרת

 מ"ע משום חושערן ו4ר מ"ע. משום חושערןו4רמחו
 קלק ס" 1 )חלק זכות. לכף נדת לא ולמה דרבנן.ב4רסור
 להרמב"ם לח"מ קוו1ת ישוב מוסיף. 4רסור הוה 4רבב"ח
 מוסיף. 4רסור הףדבב"ח

 קיח( ס" נ)חלק
 עליו. לוקין ו4ר עצמו בפני לאו 4רכא 4ר מבב"חהנהנה
 בב"ח. כמ"ר הרמב"ם פסק למהיקווב

 קיז( ס" נ)חלק
 לרמב"ם. עצמו בפני 4רסור אינו בב"ח הנאה4רסור

 קיז( ס" נ)חלק
 חשמל בכח הארץ על הבהמות המפיליםקצבים

 וניקב נשבר חשש בזה יש 4ר לשוחטם)עלעקטויק(
 אי הכרה בלי לארץ ונפל חשמל שקבל אדםונפולה.
 מותר אי בנ"א ע"י מסוכנת השבת. את עליומחללין
 תליה. ושחיטה נסולה ובדיןלשחוט.

 קנא( ס" ס)חלק
 ביאור העין, מר4רת משום בו יש 4ר לרפואה בב"חהמבו1ל
 חלב עם סמאה דבשר המחבר לשת ביאור הש"ך,דבוי
 אין לרפואה המבשל אשה, בחלב בשר כישול מותר,טהרה
 זכות. לכף נדונוהו ולא למ"ע חושערן אמ4ר מ"ע, משוםבו

 צה( ס" י)חלק
 יחד ובשר חלב של קדירותהמעשן

 יב( ס" ב חלק)מהד"ת
 8פס4

 מאכילת שעות שש בתוך חלב לאכול שלא שנוהניםמה
 ברהמ"ז. משעת או אכילה משעת הוא אםבשר

 צז( סי' ה)חלק

 אכילת כין שעה או שעה חצי להמחון למנהנ מקור ישאי
 השואל לי אמר התשובה שנדפסה )לאחר לבשר.חלב

 יפה וא"כ שעה בחצי להקל מנ"ל לשאול רק היתהדכוונתו
שאל(.

 קלה( סי' 1)חלק
 לחלב בשר אכילת בין שעות ששלהמחון

 יא( סי ב חלק)מהד"ת

 צאם4'
 מנעולי דאורףתא כעיקר דטעם מנ"ל העולם לקרטרתישוב
 כיה שהך אי דחדוי כתלי להם דהותר מוין מלחמתנכוים.
 טע"כ. הוה לא בקדרה דבלוע מחדש בחלב.בשר

 פח( סי ה)חלק

 צהם4'
 בלע"ז[ ]טוט-פחסט שינים במשחת להשתמש מותראי

 איסור. תערובת בהערש
 קנד( סי' ט)חלק

 כיאור ליבון, או הנעלה בעי אי וחלב מבשר שבלעמחבת

 בלע כין חילוק הנעלה, בה שהך דמחבת יו"ד הח"סדבוי
 בישול. ע"י או טינון ע"י בלע בין חילוק לאיסור,היתר

 צז( סי' י)חלק

 צום4'
 כיאור בשר, של בקדירה ונתנם חלכי בסכין שנחתכובצלים
 בדבר חויף, דבר הר אי בצל ויסקין, מהוי"ל שלפסקו
 בר נ"ט די' עוזר האבן דעת נ"ט, בר נ"ס אמוינן איחויף
 דבר דבשאר מאיר הבית פסק חויף, בדבר אפי' אמוינןנ"ט
 להחמיר. דאין מודה הרמ"אחויף

 צט( סי' י)חלק

 תערובותהלכות
 צחםי'

 בו שמעורב עליו שמרננין מאיסליא הבא דת השמןבדבר
 לחפש ואין בזה, שהו1ר רמ"א תשובת מביא חדר,שמן
 שאילת )ועחן המותוים, בדבוים אחבנ"י על איסוויןלנבב
 בדבר העם להמון להחמיר דרכי ואין וז"ל מ"א תש'יעב"ץ
 שוי לכ"ע אלא חורבה מיניה נפיק ולא ברור איסורוש4רן

 קה( סי' ד)חלק
 השינחם לתקן בפה שנתנו ברדלים עם וחלב בשרלאכול

 ינ( סי' ב חלק)מהד"ת

 צפם"
 וליצה. שבת כלים דמסיקין בסו1א הרשב"א סו1רתישוב

 מקלי התם הנמ' ופי' לכתחילה. דרבנן איסור מבטליןאי
 היכא בהנאה מותר דמוקצה הרשב"א בקךטת לאיסורא.קלי

 לסו1רת ישוב הח"ס. לקהטית ךשוב טלסול. בלידהנאה
 לאחר הנאה איסווי במוקצה. הסקה ב4רסורהמג"א
 מותר אפרו לאכול שרץ השורף בהנאה. מותויםשנשרפו



ע כללימפתח
לרפואה.

 צז( ס" ר)חלק
 בררבנן ראפילו ברשיל"מ הראושנים במחלוקת להנ"לעוד
 כיצה. הגמ' ובפי' בטל לאיסווץ קלי רמקלי היכא בטיללא
 שיטת מביא לטלטלה, בלי ביו"ט מוקצה להרליק מותראי

 מקחם הלילה ער חצות אחר ע"פ חמץ וכל רהאהבעה"מ
 תשביתו.מצות

 צח( סי' ר)חלק
 שבת וברשב"א מוכנים עצים עליהם רמרבהבסומא
 לכתחילה. בהיתר היתרמבטלין

 קיר( ס" ג)חלק

 מסי'
 רעמון ז"ל חסירא עמרם ר כק"ז הגה"ק לרבוץישוב
 לא בארם רארם ח"א מקושית האומות בשאר בטלוומואב
 שם אלא אסרה לא התורה ארם. מקוץ לא עכו"םבטיל.
 אין רעכו"ם והראב"ר הבה"ג דעת העצם. ולא ומואבעמון
 בסנהרוין ברוב ביטול הם. ארם רלאו ליוים מהםנוטלין
 ומת אשה לי וקרש צא לשליחו האומר המרדכי רעתע"פ

 בעמלקים. גרות קךיך איהשליח,
 קו( ס" ז)חלק

 קבסי'
 רשיל"מ אמוינן לא טלטול רבאיסור פסחים לצל"חישוב
 טלטול בין חילוק אופנים, בר' ל"ט מכיצה בטיללא

 ומלח מים וליבטל בתוס' פי' אחר, ממקום להבאהבמקומו
 רבר ברוב, בטלין זמן מחמת האסווין איסווין עיסה.לגבי
 כמו היתר לו שיש רבר רשיל"מ, מקוץ אי לכל אסורשאינו
 המרדכי בשיטת בטל. אינו לכ"ע בעולם ארם לשוםשהוא
 ומוקצה תחומין איסור דטרל"מ. הף לא וחמץ רחרשווץ"ט
 רטרל"מ. הוהאי

 צט( ס" ה)חלק
 הקילו ררבויהם ספק רהף רבערוב מ"ה עירוביןבתוס'

 מהר"ל בקוורת בטלו. לא רבתחומין מגמ' וקשהברשיל"מ
 לרבוץ ישוב דטרל"מ שהך לא שביתה קנה רבספקמפראג

 רר' בעה"מ שיטת כייה. שלהי גמ' מיניה רנעלמההר"ן

 כעיקר. טעם בהו ל"ש מוינהמיני
 ק( סה ה)חלק

 היש"ש ברבוץ רטרל"מ. הף אי ממילא בא לאכשההיתר
 רהף נרר מ"ש בטלין. מתי שנתערבו מע"ש פירותוהש"ך.

 תרומה. ולארשיל"מ
 קג( סי' ז)חלק

 בששים בטל אי נבילה בשר לאכול שלאהנודר
 יר( ס" ב חלק)מהר"ת

 קנס"
 מומיא ובבשר המת בבשר להתרפות הרזשעלאסון.באיסור
 סכנה. במקוםשלא

 קיא( ס" ג)חלק
 רוקא או אכילה מקוץ רלא משום אי רשלכר"א פטורבטעם
 אכיל4. הנאת כאן שאיןרק

 ויא( ס" ח)חלק
 בין חילוק כך. לבלעם מותר אי בקאפסולים שנתנורפואות

 לגר. ראיה לשאינה אכילתה כררך שלאנכילה
 קנז( סי' ט)חלק

 קדסי'
 היתר. בעצי איסור עצימטול

 קיר( ס" ג)חלק

 קהס"
 אסור אי מעל"ע בו ושהה טהור רג במעי שנמצא טמארג

 והשגה ביבש ביבש כבוש שהך אי כמבושל. כבושמשום
 כמה כבוש טרעור כבוש. שהך לא רמבושל צויקאפוץ
 ברבוץ ותמיה כבוש הוה אי מעל"ע בלב הכנוס רםהוא.

 כבוש. הוה אי בקרח מונח סותוים. שדבויו בזהמהרש"ק
 קא( סי' ר)חלק

 בה שיש מכלי לערות בשמן. אמוינן אי חיבור ניצוקבוין
 אוסר אי איסור ודעת הבל רולק. חלב של לנר כשרשומן

 קצח( סי' ח)חלק
 משום אסור אי מעל"ע פלאסטיק בשקית מונח חיכבר

 כוץ למקרר לחזור מותר או ונפשרה הכבר נקרש אםכבוש,

 הף אי מבושל איסור מראוריתא, אסור אי כבושלהקויש,

 לנכבש במים שנכבש כבר בין חילוק ררבנן, אוראוריתא
 כבוים. בשאר נכבשו ספק כבוים נתערבוברם,

 פט( סי י)חלק

 קםס"
 בששים. שנתבטל רבר לאכול שלא להחמיר רמי שפיראי

 רהתורה או היתר להיות נתהפך האיסור איבמחלוקת
 התורה וויני ממצות הוא רבים ראחוץ וין להאיסור.התירה
 המציאות. שמשנהולא

 קר( סי' ז)חלק
 בעכו"ם. ברוב ביטול לשיעווין. אחשביה שיך איבעכו"ם
 להם. אחר וין אי המאכל נסרח או אכילתן כררךשלא

 צו( סי' ג)חלק

 עכו"ם מאכליהלכות
 קיבסי'

 עכו"ם פת משום בה יש אי קטניתפת
 טו( סי' ב חלק)מהר"ת

 קינסי'
 בלע"ז[. ~רזשעם ובפאוערלא בפירות עכו"םבישול

*
 קמה( סי' ז)חלק

 בתבשיל יש אי לה ומבשלת חולנית אשה משמשתנכוית
 ברמ"א מהר"ם רבוץ ביאור עכו"ם בישול משוםאיסור
 לו שיש ישראל מותר. ישראל מאש העכו"ם הרליקשאם
 יעשה. כיצר בביתו שמבשלת יהווית אינהשפחה

 קנט( סי' ט)חלק
 עכו"ם, בישול משום בו יש אי בישיבה מבשל גףטבח

 אי ינהוג, כיצר בביתו מבשלת גף' שפחה לו שישישראל
 מהני, אי האש חיתף האש, מרלקת שישראלית מהמהני
 מפיילאט המדליק וכן ישראל מאש אש המרליקעכו"ם

 שלא עכו"ם אטבח לסמוך יש אי מהו, ישראלשהרליקו
 איסור.יבשל



 כללימפתחעא
 ק( ס" י)חלק

 עכו"ם כישול משום מומר בישול אסרואי
 טז( ס" ב חלק)מהר"ת

 באכילה נאסר אי עכו"ם ע"י בלע"ז[ ]סטרם בעיוחקכישל
 יז( ס" ב חלק)מהר"ת

 עכו"ם בישול הף אי האש חיבה בפיו שנפחעכו"ם
 יח( ס" ב חלק)מהר"ת

 תבקרליה אי נכיית הכית משק מנהלת או קבועהמשרתתן
 שבכית הכלים יין ומה עכו"ם כישול משוםאסח-ם

 קטז( ס" ג חלק)מהר"ת
 רואהו ישראל ואין עכו"ם שחבלו חלב לאיסורטעם

 קיז( ס" ג חלק)מהר"ת
 קירסי'

 קודם הגעלה צריכים אי חדשות מאלומיניוםתבניות
 על שהוא כל רסיכה הטטו-ר של פסקו בהם,השתמשות

 אוסרת. אינההכלי
 מירוח, חשש בו יש אי בלע"ז[ פיל ]אלומינום ברזלניירן קו( סי' י)חלק

 כלי. ע"ג ובטל מיעוט רבר סיכהבאיסור
 קז( ס" י)חלק

 עכו"ם אצל שחור קאפהלשתות
 יט( ס" ב חלק)מהר"ת

 קמוסי'
 פיקוח ראיכא במקום מותיים אי עכו"ם של וחלבשמננת
 ע"י שעוקרם סוףט-קרים הנקרא שמננת כין חרלוקהמיינה.
 של אנסיק לסמוך יש אי מאליו. המוקפה ושמננתמכונה

 בקרטת זה, בענין הפ"ח ברברי פ" אלו. בריניםכעמיקער
 עליו. החז"א וקוזחית הח"ס ופי' במנין נאסרה רחלברש"י

 בקרטת ישובן
 רש-

 על גזרו מה מפני התוס' מקוזחית
 חמור במנין נאסרה לא רחלב הפוסקים לדעתהגכינה.
 או ונכנס יוצא דישראל טעם נרר. מטעם אסור רא"כלדידן

 מירתת. אמיינן היכא חדשה וסברה מהני, מבחוץ יושב]
 קג( סי' ר)חלקל

 רברים האוכל בהישרם. מתבטלים אי לשכחה הקקרםרברים קמיס"
 סכנתא חמירא איסור, בהם יש אי לשכחההקקרם

מאיסורא.
 קא( ס" ה)חלק

 אידם. כיום ללמוד שלא ישראלבמנהג
 קיז( סי' ז)חלק

 בטלים רברים לשכח  שכחה הגורמים רברים לאכולמוטב
 חסידים. מספר בתורה עוסק שאינו למי:

 סב( ס" ג)חלק
 לאכלו שלא ענין יש אי תורה מרין לאכלו שמותרמאכל ,,
 חומרא.מצד ן;

 קס( ס" ט)חלק
 הטו"ז ברברי איכא, מסוכנת מיני רתרי השאג"אבחידוש ,'

 חכמים ביד כוח אין להיתר בתורה המפורש דדבדהידוע
 גדרה ולא חומרא אלא אינו הריאה בריקת בדיןלאסרו,

 בזה. הפוסקים מחלוקת מכיא מררכנן,ן

 פג( סי' י)חלק
 רברים הרבה בש"ע המחבר פסק שלא מה עלתמוה

 אין ז"ל חכמינו בזמן שנהגו רפואות סכנה, משוםהאסורים
 שלא הרוצה הריטב"א רברי כיאור בזה"ז, בהםלנהוג
 בסכנה, ארוב סומכין אי בידו, הרשות דעיבא כיומאלימול

 דשו של היתר מדקים, כמו סכנות הרבה השמיטהרמב"ם
 על הרמב"ם לפסק טעם עליו, לסמוך יש אי רכיםבו

 העולם. מן לבערם כייהמדקים
 קא( ס" י)חלק

 רפואות )כלומר הומאפיחךות ברפואות להתרפאות מותראי
 מאכלים שאר או טבעים צמחים בו וכיוצא מעשכיםנעשות
 משום איסור בזה יש ואי באלכאהאל( אותםששורים
 ברפואות להתרפאות מותר ח"ו, זרות אמונות לירישמכיא
 בשבת, מהם בהרבה לצאת ומותר בקמיעות וגםסגחיות

 יש שדי, רפואה משום בחול או בשבח השד מןלהתרפאות
 שאפשר, מה כל ופסיכאלאגען מסףקףאטייסטלהתרחק
 התקופה. בקועת מים לשתותשלא

 קיב( ס" י)חלק
 כלב שמא ניחוש לא למה כלב שאכל ממה לאכול מותראי

 שאר או עכבר שאכל ממה האוכל סכנה, והוא אכלשוטה
 המאכל. נאסר לא לשכחה הקקרםרברים

 רפב( סי' י)חלק
 עליה ררמיא מצוה אינה תרומה רהפרשת גיטין רש"יכיאור
ראינש.

 רלב( סי' ס)חלק
 הנוב"י ודביי בע"ח, צער משום עובר אי בהמותלהמית
 צעב"ח. הף לא שחיטה רררך ראיותבזה,

 פב( ס" י)חלק
 הלילה עלה ועבר קלופה ביצההניח

 כ-כא( סי' ב חלק)מהר"ת
 רעה רוח משום בבקבוק שנמכיים טחון שוםלאכול

 כב( סי' ב חלק)מהר"ת

 סכנה משום טאבאק עישק לאסור ישאי
 כג( ס" ב חלק)מהר"ת

 בהרי' קפרי לא קפיד רלא ומאן בחז"ל המבואייםבקפידות
 קיח( סי' ג חלק)מהר"ת

 לסכנה אותם מחדקין רבנ"א לרברים לחוש ישאי
 קיט( סי' ג חלק)מהר"ת

 קיוסי'
 נכילות שמוכיין מקאמפאמ בלע"ז[ ]סטאקס מניותהקונה
 לו ערש מי בנו"ט. סחררה ברין שבת. מחללי והםוטייפות
 מותר אי פועל בפסח. חמץ בקאמפאני שמוכייםמניות
 קב( ס" ה )חלק נו"ט. שמוכיים בחנותלעבוד
 וטייפות. נכילות בו שמוכיין בחנות העובר פועלביין
 איסור האוכל ררכנן. או ראורףתא הוה כנו"ט סחורהאיסור
 המשתכר פועל וביין ףמות. לרשע הלעיטהו אמרינןאימחך

 שביעית. לפירות נו"ט שמרמה בחד"ט תמיהבאסה"נ.
 קג( סי' ה)חלק

 או לבהמתו להאכילו וטריפות נכילות לקנות מותראי
 לפועליו להאכילם נו"ט לקנות הראשומם מחלוקתלכלבו,
 לקח מררכנן. או ראורףתא אסוד כנו"ט מו"מעכו"ם,



עב כללימ*תח

 בררושלמי ורא" ולמכרו לחזור מותר אך והוחךרולפרצליו
 בהם. להשתכר מותר דרבנן אךסורי בא"ח.מביאו

 קד( ס" ד)חלק

 למכור לו מותר אך בלע"ז[ ]גראסעיי מכולת לו ערשמי
 אך בנו"ט סחורה באיסור הפוסקים במחלוקת לעכו"ם.נו"ט
 ומה לסחור דמותר ובנודמנו דרבנן, או דאווייתאהוה

 לסמוך ושאין אהרו זקן שו"ת על תמוה נודמנו.הנקרא
 הטור בדברי ביאור הפוסקים. כל היפוך שפסקארבי"ה
 ובשר טהור בשר מבשל שהי' המדרש וכדברי סחורהבדין
 )ועחן יינם. מה מנו"ט כלבים מאכלי של קופסאותחדר.
 קד( ס"לעיל

 קו( ס" ד)חלק

 לחכמים א"א להיתר בתורה המפורש דדבר הט"זכדברי
לאסרו.

 לא( ס" ב)חלק
 נבו"ט לאכול להם מותר צבאבחלתר

 קמח( ס" ד חלק)מהד"ח
 וטייפוח בנכילות סחורהאיסור

 כד( ס" ב חלק)מהד"ת

 לאחד מחלחו למכוד מציאות ישאי
 כה( סי' ב חלק)מהד"ת

 קיםסי'
 אי עכו"ם ע"י הנעקךם פרוט[ ]קענד סירופ מי עםפירות
 באכילה.מותוים

 קט( ס" ה)חלק
 השוחט בכשרות, מוחזק כשר מאדם אלא בשר לוקחיןאין

 מקומות מכמה הרמב"ם בסחררת לאחרים. ומוכרלעצמו
 בקנט"א. שחיטה הלכות הסוש"ז דבייבזה.

 קז( ס" ז)חלק
 כשרות. בחזקת הוה אך ישראלסתם

 קט( ס" ז)חלק

 דברים האוכל לבריאות. שמדקין סיגריאות לעשן מותראי
 שומר אמיינן מחו ביאור בגופו. פחשע הוא לגוףמדקין
  עישון על מברכין כיצד עייף. דגופא צערא אך ה'.פתאים
טאבאק.

 קסא( ס" ט)חלק
 אלא עשה ולא השגחתו תחת שנעשה שחותם המכקרררב

שליח
 כו( ס" ב חלק)מהד"ת

 חחת עתעשה להעיד אחיים השגחת תחת הנעשהמאכל
השגחתו

 כז( ס" ב חלק)מהד"ת
 הבעה"ב מן שכר המקבל המשגיחנאמנות

 קכ( ס" ג חלק)מהד"ת
 בשבת חנותו שפותחגר

 קכא( ס" ג חלק)מהד"ת

 כלים טבילתהלכות
 קכס"

 לישב גדול ובירוד טענרם ר בטב?לה. חיבים אך הפקרכ4

 ומפקירה מעכו"ם כלי דהקונה מטקךכנוב מהר"אקךטח
 ישוב מטבילה. פטור עכו"פ של שאול כלי מטכילה.פטור

 כלים טכילת על נצטוו לא למה המפרערםלקוורת
 טעם מטכילה פטור ושכירות שאלה ועוג. סיחוןבמלחמח
 משום או לעמים ישראל כין הבדל משום כליםטבילת
 מדבר דכלי הפקר בין חילוק באיסור. להשתמשדסופן
 והפקירו. בעלים לה שה"לכלי

 קי( סי' ה)חלק
 פעם בהן שמשתמקךן אלומיניום, נחר של וחבניותכוסוח
 הנקרא הוא מה הרמב"ם דברי ביאור טבילה. צייכין איא',
 נהר קערח קידוש. לענין כוס הוה אי נחר של כוסוחכלי.

 הרמב"ם דברי וביאוד טבילה, צויך אי כסף בנחרשמחופה
 למה בעצם כלי שהוא מה כין חילוק דכלים. ה"זפ"ה
 לא ומשליכה שמשחמש קרו במחשבה. כלי לעשותושצייך
 כלי.הף

 קיב( ס" ז)חלק
 בעקךחן, חדר בשומן אותם שסכים חרזצים אלומיניוםכלי

 בשעת שנשרף איסור השתמשן. קודם הכשר צריכיןאי
 הם ושלכדה"ג, לגר ראיה שאינה נכילה היתר. נעשהעקךה
 לעולם שדרכו דבר ביניהם. והחילוק נפרדים עניניםשני

 אוסר. ואינו הוא מיעוט דבר כלי סיכח בטל אילבטל
 קיב( סי' ז)חלק

 טבילה. צריכי אי שבתוח לחלל מומיים ע"י הנעקךםכלים
 לקדושח עכו"ם מטומאת דיצאו משום כלים לטכילחטעם

 מחלל באיסור. להשחמש דסופן משום טעם עודישראל,
 של ענין הוא כלים טבילח עכו"ם. טומאת בו יש אישבת
 בין חילוק טבילה. צריך אי ששב מומר ישראלגרות.
 לשתות הוא. מה שקידש מומר ישראל. לגוף ישראלקדושת
 שבח(. מחלל חנוני אצל סודהמי

 קלז( סי 1)חלק

 נטבלו שלא ממאשין הנקחים סודא מי לשחוח מותראי
 חחם מחנה בעל מהגאון מכחב ובסופוהבקבוקים.

 גדול. אחריות הוא חדש איסורדלהמציא
 קז( סי ד)חלק

 כלי כל סעודה. כלי ככל טבילה צריך אי ןבלע"ז[טוסטער
 עכו"ם הי' ואם נכרים מגעח. לבלוע שדרכןסעודה

 אפילו טבילה חחבין הגעלה צייכין היו בהםמשתמש
 הגרמ"פ חידוש טבילה. צריך אי שחיטה של סכיןחדשרם.

 טבילה צריך אין לאכול כבר שראף למאכל שמשמשחדכלי
צ"ע.

 קסב( ס" ט)חלק
 ק"ב. סי' לעיל ועחן טכילה בעי אי שחיטה שלסכין

 קסד( סי ט)חלק
 טבילה. צריכין אי לקרקע שמחובייןקיירות

 קסג( ס" ט)חלק
 אי פסח לאחר ולקחן וחוזר לעכו"ם חמץ כליהמוכר
 צריכים אי לסחורה כלים מעכו"ם הלוקח טבילהצריכין
 למכירה כלים העושה דעכו"ם הצ"פ מש"כ צ"עטבילה.
 צריכין אי ברשראל כלים שקנה מומר ישראל טכילה.א"צ

 ולוקחן. לחוזרטכילה
 קסה( ס" ט)חלק



 כללימ*תחענ
 כלע"ז[ היטער ]אינסטענט מזלג כעין חשמלימכשיר
 טבילה. צריך אי הכלי כתוך מים לחמםהנעשה

 קסק ס" ט)חלק
 טבילה, צריכין אי כהם להשתמש ורוצה סודה שלקנקנים
 מהני חמץ הפקר ככלל, הכקבוק גם אי סודה מיהקונה
 ובין להפקר כקיומו רוצה בין ח1לוק עצמו, וביןכינו

 ארם. בר להפקר מרכר הפקר ובין להפקראבירה
 קכ( ס" י)חלק

 כטבילה, חיכ 14 כה משתמש ושוכ שלו כליהמפקיר
 ה'. ס" כקו"א דיסקין מהרי"ל כרכריוצ"ע

 קה( סי' י)חלק
 מומר של מכליו מים לשתות מותראי

 כח( ס" כ חלק)מהר"ת
 טבילה א"צ מומר ישראל שעשהכלים

 כט( ס" כ חלק)מהר"ת
 כליו לטכול צריך אי תשוכה שעשה משומר אומומר

 ל( ס" כ חלק)מהר"ת
 כהכי סגי אי כמקוה הכלים כל שטוכל ישראלחנוני

 לא( ס" כ חלק)מהר"ת
 טבילה צריכין אי וטאסטערכלענרער

 לכ( סי' כ חלק)מהר"ת
 טבילה בעי אי כשותפות כלי קנו ועכו"םישראל

 לג( ס" כ חלק)מהר"ת
 קכמשכ(י'

 ונכנס למטכח שנכנס כלע"ז[ ]סוער ביוכ שלשטפון
 כלים הגעלה. צריכין אי יומן כני כשר שלכקערות

 הגעלה. צריכין אי מאוס כרכרשנשתמשו
 קסז( ס" ט)חלק

 כשר זכתץת ככלי להשתמש מקילין שהעולם מהכרכר
 לכר. בינת5ם כשטיפהוחלכ

 קסח( ס" ט)חלק
 הגעלה. מהני אי טעפלאן הנקראכלי

 צח( ס" י)חלק
 קכבםי'

 כשמחה, ה' את עכרו ועיקר ולשמחם תשוכה כעלילעורר
 וכטוכ כשמחה אלקיך ה' את עכרת לא אשר תחתוכתיכ
לככ.

 רככ( ס" ז)חלק
 אכילה כענין אכוח1הם כבית יתנהגו כיצר תשוכהכעלי
 איסור. חשש כשישושתיה

 רכג( ס" ז)חלק
 סח1רת איסוד. בו שביטל מאכל מעכו"ם לקנות מותראי

 שנתבשל רכר כקונה קכ"כ, לסימן ק"ח מסימןהרמ"א
 ספק צאן חליכת לשכור מלוכלין מהר"ם כתשר נכרי.ככלי
 רכר מעכו"ם לקנות שאסור הרדכ"ז כתשר מעכו"ם.טריפה

 שהוסיף נכרי לרבויו. ישוב רכריו וכסתירת כס'שנתכטל
 נתערכ בין חילוק להנאתו. ונתכףן ישראל תערוכתעל

 על מתכףן אם ישראל לוקח חילוק כתמירות. וביןכמקרה
 משמח להיות לישראל מוחר אי ההיתר. על אוהאיסור

 ומוכרים כשקרם איסורים שמכטלים עכו"םכקאמפאני

לישראל.
 קיג( סי' ז)חלק

 נסך ייןהלכות
 קכנס"

 לגף חמרא ע"ז רע"א הקרוש הגאק לקחרת רשוככביאוד
 והר"ן. הריטכ"א מרכרי לרכריו וצ"עחלא

 טו( סי' כ)חלק
 מצימוקים 5ן ל5ן. שמבהילים כצימוקים שנגעהנכרית

 נסך. משום בו יש אישנתבשלו
 ככ( ס" ג)חלק

 5נם סתם של כחביות אותו ששמים כלע"ז[ ]ודסקי5"ש

 ע"כ להתענות צריך 5נם סתם ושתה שגג לשתותו, מוחראי
 תשוכה, כעי אי כשוגג אס"ר על העוכרתעמח1ם,
 כטל ואי כהנאה אסור כזה"ז 5נם סתם איכמחלוקת
 שהוא לכתחלה איסור מכטלין אין כששרם, אובששה
 אותו מטעימין אין עכו"ם של כדכר כאקראי, רוקאמררכנן
 מן רכר לקנות מהני, אי כעכו"ם שנתבטל רכרלקפילא,
 כזה, הרמכ"ם לסח1רת ישוכ לכתחילה הף איהעכו"ם
 משביח הוא ואם 5"ש של כחביות הין ששופכיםטעם

 ביאור כמים, כמו כששה משקין בשאר כטל 14 5ןכץ"ש,
 יש אם ושמנם, מפתם יותר כהנאה לאסור הנם כסתםרגזרו
 שכעיר ה5ן כל על מציל ין מערכ שאינו אחרעו"כ

 קנקנים מגמ' יאי הט"ז, על הבי"ש ומ"ש הט"זוקוקרת
 שכר. כתוכו ליתן מהו עו"כ 5ןשל

 קח( סי' י)חלק
 ועשית תוסיף כל על עכרת כשנתח פ' זכחים גמ'ביאור
 יהחצע. ר אמר חעד לשק מה וצ"עמעשה,

 קט( סי' י)חלק
 כלכ מאכילת שנפסלו לאחר חים מכעלי הנעשותרפואות

 בין חילוק סכנה, כו שאין לחולה מהם להחרפאות מוחראי
 תרופה מכע"ח, והנעשות מצמח1ם הנשותחרופות
 אינו ועושהו איסוד המקלקל ומצמח1ם, מכע"חהמעודכת

 לכתחילה, איסור מכטלין אין משום אסוד לאכולראף
 איסור. למכטל איסור מקלקל ביןחילוק

 קי( ס" י)חלק
 עכו"ם כמגע נאסר אי מפוסטרין

 לר( סי' כ חלק)מהר"ת
 הכלים נאסרו לא מפוסטר 5ן עםבישל

 לה( ס" כ חלק)מהד"ת
 נסך ין עחצה שבת שהמחללמנלן

 לו( סי' כ חלק)מהר"ת
 תשוכה לקכל ורוצה 5נם סתםשתה

 לז( ס" כ חלק)מהר"ת
 רואהו ישראל ואין עכו"ם שחלכו חלכבגדרת

 קר( סי' ג חלק)מהר"ת
 למכרו מוחר אי שכתות לחלל מומר כו שנגעין

 קככ( סי' ג חלק)מהר"ת

 קכהםי
 ביום לעלות לו אין רח"ל אבל לרוכן, יעלה אי אכלנהן



ער כללימפתח
 שם שאין עכו"ם בבית בכדור לשחק לילדים לאסור ישאי לסמוך. מי על יש לעלות מנהג יש ואםהשבת,

צלמים. כז( סי' י)חלק
 קלח( סי' י)חיק קכזםי'

 מלתות שבעלי שחושקרן חחוצות על ין לשתות מותראי
 קו( שנפמ מ4*ק בהם נגע ושמא שנשארו החנותמערבין
 עצמו דהוא היכא עדו מהיפן אחד עד אי שנתחזקאיסור
 בדבוץ דנתחזק. מאיסור לאכול לא"ע מותר וז1 ממנו.אוכל

 לאחוים. מועיל עצמו דאבילתא"ז
 קו( סי ה)חלק

 איתחזק אמוינן דלא ס"ה קדוורן ורשב"א רמב"ןבדבוץ
 גדולות. מתמיות לדבויהם דשובהתירא

 קז( סי' ה)חלק
 שנים. כאן הוץ לע"א תהחה שהאמינה מקוםכל

 כב( סי' ב)חלק
 באיסורין אחד עדנאמנות

 קכג( סי ג חלק)מהד"ת

 קכםם"
 דינו. מה חן שם וה" בבית )נכוית( שפחתה שהניחהאשה

 קח( סי' ד)חלק

 עכו"םהלכות
 קלדםי

 ביטול. קויר אי טומאהבאיסור
 קג( סי' ג)חלק

 קמאםי'
 פרצוף חצי אי אדם. עם.צורת שעק בה שהנניסומהנ"נ
 אלו. בענינים ועוד שלם, פרצוף דוקא או אסורנמי

 קט( סי' ד)חלק
 שפיר ואי צורה. שם ערש בביהכ"נ להתפלל מותראי

 ועופות. חיות מיני הכתלים על המצייויםעבדין
 קי( סי' ד)חלק

 יש אי צילום. ממנו יעשו שלא לצלם למחות אדם יכולאי
 בלע"ז[ ]פיקטשור צילום לעשותאיסוד

 קיד( סי')ח"ז
 וכלה חתן הכתובה עללצחר

 שמח( סי' ב חלק)מהד"ת
 צורה דמות עליה שחרותמצבה

 קכד( סי' ג חלק)מהד"ת
 קמבםי'

 גורם וזה זה ליהף ע"ז של בלולב חויף מוהר"שבקוקרת
 מטעם הף אי זוז"ג פסיל. ואמאי היתר מיני ג' שארעם

 זוז"ג. אמוינן אי ע"ז באיסווץביטול.
 רלח( סי' ח)חלק

 הזכרון ליום כומוים עם להשתתף תורה לשומוץאסור
 קכה( סר ג חלק)מהד"ת

 קמנםי'
 בבית בבחירות בלע"ז[ ]וואוטען להצביע ליכנס מותראי

 להם. המצורף בבית אותפלתם
 קלט( סי' 1)חלק

 קמוםי'
 לישיאל מותי אי מבחק תפלתם בית על שמונחשעק
 קיא( סי' ד )חלק השעות. בולראות
 איש אותו וע"ש ע"ז ע"ש שנקראים בחו"ל ורחובותעירות
 ובכתיבתן. בקויאתן ינהגכיצר

 קסט( סי, ט)חלק

 קמחם"
 באבילה מהו חגם ביום עליה צחרו שהעכו"םפף

 לח( סי' ב חלק)מהד"ת
 קנם4'

 אומנות ללמוד בשביל תיפלתם לביתליכנס
 לט( סי' ב חלק)מהד"ת

 מינות ספוץ בו שיש בבית שבקרושה דבר לומרשלא
 מ( סי' ב חלק)מהד"ת

 קנאםי'
 ביאוד צנועים. בלתי נשים בגדי לתפור לחחט מותראי
 מאיסורא. להפרישו חייב אינו מומר דבישראל הש"רדעת
 העושה מאיסורא. אפרה1 של ענין אינו דעונשין חדשדבר

 מכין הפירוש מהו בנפשו. להצילו חחב אי עבירהמעשה
 בכלל ליתנו דנשים הרא"ש בדבוץ נפשו. שתצא עדאותו

 לפג"ע. שיך אי והיתר באיסור למתלי דאיכא היכאערבות.
 להפוישו. מצוה אי דרבנןאיסור

 קטו( סי' ז)חלק
 ביאור בזה"ז. זה דין שיך אי ומעשיו, עו"כ לשבחאסור
 עכו"ם כל תאמין. בעכו"ם חכמה יש נאה. נכוית ראהדר"נ
 של ב"ד מד"ת. מיתה חחב שלהם מצות ז' שומדשאינו
 מעצמו דין נעשה עכו"ם ב"נ. על כח להם יש איישראל
 בעכו"ם. והתראה עדים חבידו.על

 קטז( סי' ז)חלק
 שבת מחללי בשביל בעידובין להשתדל חיוב יש אילו(
 יש ואי שנשבה, תינוק נקדא מה בשוגג. או במזידח"ו

 זצ"ל הגדמ"פ מדן במכתבי וצ"ע בכלל. שוגגיןבזה"ז
 למקום. ממקום כסתראישנראין

 קכא( סח ח)חלק
 שם הקורא נכוים, מאכלי שם על למאכלים לקדותאין

 תחנם לא באיסור נכלל עכו"ם מאכלי שם עללמאכלים
 חשש בהם יש וביותד שמם, ומיקר בעיניו עכו"םשמחבב
 לאכול שאין ברכה פ' מפרש"י ראי' מזבחו, ואכלתאיסור
 המאכלים בשמות להכיר שיש נוסף טעם עכו"ם,מאכלי
 עכו"ם בשם מאכלים וכשאוכלים למכשול, יבואו שלאכדי
 מכשול. לידי לבוא מאד וקרובמצף

 קיא( סי' י)חלק
 שבכתב תודה לעכו"ם ללמוד מותראי

 קז( סי' ג חלק)מהד"ת
 עכו"ם ע"י שנהרגו הקדה1ם על להתאבל ישאי

 קכו( סי' ג חלק)מהד"ת
 עכו"ם של בשמות לקרואשלא



 כללימפתחעה
 קכז( ס" ג חלק)מהד"ת

 מחומצת כשהתבואה לגף חמץמכירת
 קכח( ס" ג חלק)מהד"ת

 קנבמ"
 במקום היתר. מאכלי עכו"ם של במסיבה לאכול מותראי

 הרמב"ם דבוי כיאור לאכול. מהו איבה משוםדחהשינן
 ה"נ. משום לחוש שאין במקום אפילו עמהם לשתותדאסרו

 אפילו שם לאכול לישראל אסור לכנו חופה העושהגף
 ע"ז עובד כאילו השלחן על העכו"ם עם האוכל כלמשלו.
ע"ש.

 קיח( סי' ז)חלק

 קנהמ"
 לרפואה. אפרו לאכול שרץהשורף

 עה( ס" ה)חלק
 ניתוח לעשות לו צוו והרופאים לבחולי

 מא( ס" ב חלק)מהד"ת
 אחר לאדם לבשתילת

 מב( ס" ב חלק)מהד"ת
 באדם ניתוח לעשות הרוב על סומכיןאי

 קכט( ס" ג חלק)מהד"ת

 קנזמ"
 שעה באותה ר"ע כי כיוינו קבלה מ"א עירוכיןבתוס'
 העובר ובמ"ש למות, נפשו למסור מותר ואימחי הי',מסוכן
 מיתר. חהב סופוים דבויעל

 רצה( סי' ה)חלק
 ]פאספארט דהף תעודת ולמשפחתו לעצמו קועשהמי

 כאילו ח"ו בזה יש אי המלחמה בשעת גתם שם עלבלע"ז[
 אותו ששואלין מי כן. לעשות מותר ואי עמו מכחישהוא
 לישנא לומר מותר שמד גדרת בשעת יהחץ הואאם

 אנפי. בתוידמישתמע
 קע( סי' ט)חלק

 בחור ורצה לשרפו ת"ח בחור הנאצים שבחרו הזעםבקועת
 איצטרובלי מראובן ראי' דמי. שפיר אי תמורתו לילךאחר
 להציל בכדי סכנה בספק עצמו להכניס מותר איבס"ח.
 שהלכו שנים בענין הוי"ם חי בעל מרן דבוי כיאורחכירו.
 ממי. חשוב מי מים של קיתק אחד ובידבדרך

 קעא( ס" ט)חלק
 חהב אם להרגו חכירו על שקר להעיד עכו"ם אנסואם

 אע"פ נפש הורג או באונס ע"ז העובד למיתה. עצמולמסור
 אי ב"ד. מיתת ולא כרת עליו חהב איננו דשאישאינו
 אינו א"א על ואנסוהו לאשתו המוקשה מע"ז. חמורשפ"ד
 לאדם לו שא"א אונס דכל באויכות וכיאר ליהרג.חהב
 רכינו דבוי כיאור אונס. מקוי כה"ג להנצל אופןבשום
 לעויות. אונס וזוין לאשתו, המוקשהיונה

 שפח( ס" ט)חלק
 שו"ע עליהם שיש מלבהרם חולים בכית לרופאללבוש

 מג( ס" ב חלק)מהד"ת

 רביתהלכות

 לשמעון שרוולם לו ופסקו בערכאות לשמעק תבעראובן
 סתם חוב כין מחלק כשיזילם, שמעק עובר אירכית

להלואה.
 קיא( ס" ה)חלק

 דאללאר לפי לו ופרע לירות 350 משמעון לוהראובן
 המלוה רכית. משום בו יש אי יותר השחור שוק עלששוה
 עליה. הוסיפו או ונפסלה, המטבע עללחכירו

 קיב( סי' ה)חלק
 רכית, משום בו יש אי בלע"ז[ ]שעירס מניותהקונה
 שבת. ממחלל והקונה עיסקא ומשלם מארדזשץ עלוהקונה

 קטז( סי ה)חלק
 מכל הוצאות עבור ליקח מותר אי יקרבה יד עלגמ"ח

 לתן הירושלמי בדבוי וצדקה. בהקדש רכית בדיןהלואה.
 מעות מקוי אי גמ"ח מעות מצוה. סעודת לצורךברכית
 רכית. מקוי וידן נידון אישהם.

 קיט( ס" ז)חלק
 אי המחאוח, להחליף )טקועק-קעשרנג( מסחר לו קרשמי
 רכית. מום בויש

 קסד( ס" ז)חלק
 ותמיה רכית. טעם להטעימן כרכית לכניו להלות מותראי
 ה"ח. ממלוה פ"ד המל"מעל

 רכג( סי' ד)חלק
 שרובם חברה או מבאנק כרכית הלואה ליקח מותראי

 אי הפוסקים במחלוקת ]בלע"ז[ אינשורענס כנידקעכו"ם.
 אפמשו"פ. מחילה מועיל ואי משו"פ. בפחות רכית ויןיש

 לישראל מהשותפות הלואה והנכוי שותפים ועכו"םישראל
 והאחרתים. מהוי"ס מחלוקת ברכיח,אחר

 קמה( ס" ו)חלק
 בלע"ז[. ]אינשורענס כיטוח אכיו לו שהניחמי

 קמו( סי' ו)חלק
 אסווין. או מותוין אי מעכו"ם או מישראל רכיתספק

 קמז( ס" ו)חלק
 מארדזקרן על בלע"ז[ ]שעירס מניות לקנות מותראי

]בלע"ז[.
 קמח( ס" ו)חלק

 עט להחדר לו מותר אי ונשברה מחכירו עט ששאלמי
 להלואה. שאלה כין חילוק יפה.יותר

 קמב( ס" ו)חלק
 קארפ', מניות. בעלי ובחברות בבאנק רכית איסור אףיךאי

 ונכסי. הגוף שעבוד בלי שיתפות שהוא ר"ת בדבוייסודו
 החוו"ד במחלוקת ברכית, ללות מותר אי לענהםהקדש

 כיאור הוא. מה סבל איסור לצדקה. זו סלע כאומרוהמל"מ
 כהונה. דמכןוימשנה

 קמג( סי' ו)חלק
 בו יש אי שלו צדקה מעות להם ליתן ורדצה מגמ"חהלוה
 הקדש. במעות רכיח רכית.חשש

 קמ( סי' ו)חלק
 לישיבה. אותם והלוה בבאפנק מעות שלודהמלמד

 כן. לעשות מותר אי לבאנק נוחגן והוא רכית לוומשלמים

 הוה אי מבאנק רבית רכית. עם העד-טשעקמקבן~

 קםמי'
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 קארפארעישאן כז-ן חדש רבר ררבנן. אודאורףתא
 לוינא. מהו]בלע"ז[

 קמא( סי ו)חלק
 מחניפין ולבע"ח, ולרבו רלאשתו לתלמידו להחניףמותר

 סכנה, לחשש לחוש ערש במקום שלום ררכי מפנילרשעןם
 בס"ח וגם זה, על פליג חיים באורחות הרא"ש רבינו4ר

 זה. על רחולקנראה
 רפד( סי' י)חלק

 רבית תשלומי בו ערש סלוה שטרלכתוב
 מר( סי ב חלק)מהר"ת

 עיסקא היתר לו כערש רבית ובו שטר לכתוב מותראי
 מה( סי ב חלק)מהר"ת

 רבית הוה אי עבירה רבר לו לעשות הלוה עםהמתנה
 מו( סי' ב חלק)מהר"ת

 מראובן מעותהלוה
 כז-

 הישן חובו לו ערשלם
 מז( ס" ב חלק)מהד"ת

 רבית גם ורושמת חשבתות שכותבת במשרדפקידה
 מח( סי ב חלק)מהר"ת

 רבית איסור על עובר אי מבאנקים מעותהלוה
 מט( סי ב חלק)מהר"ת

 קמאמי'
 אחודם 6 עם לשנה מאוחר טוועק שמקבלים יהלוםסוחף
 מיד המעות להמוכר נותן והבאנק הטשעק. על נכתברבית
 יש ואת"ל רבית, משום בזה יש 4ר מהלוקח הרביתיוקח

 דרבנן. אוראורףתא
 קיג( סי ר)חלק

 בתנאי שטערלינג( )פאנד לירות סאה סשמעון שלוהראובן
 של השער ונחייקר דאללאוים או לירות או לתבעוסרוכל

 נקראת לעולם במקומה שלא מדינה של מטבעהדאללאוים.
 ב"א. ובשו"ת מ"ו קוער וגד"ת הסה"ת בדבויפירות.

 קכ( סח ז)חלק
 תקנה לו יש אי בשוגג ויבית בו שרש שטר עלתתם

 תד( סי' ב חלק)מהד"ת

 קמחמ"
 אותם והלוה רבית וקבל בבאנק לו שהי' מעות לוהראובן

לשמעון.
 קמר( סי' ו)חלק

 מבאנק פנקס לו ונתן לשמעון מעות חייבראובן
 נ( סי' ב חלק)מהר"ת

 דאורףתא רבית הוה 4ר ]טשעק[ המחאה עא רביתהמשלם
 נא( סי' ב חלק)מהר"ת

 קמםמ"
 רצה שלא חבירו לשמעון ונתנו מבאנק מעות לוהראובן
 משלם ושמעון קרעויט לו ש4רן מפו לו ללותהבאנק
 ראובן. עבור שמשלם רבית איסור בו יש 4ר לבאנקהרבית

 קיג( סי ה)חלק
 מצינו 4ר נועם. ררכי רדרכיה הא ביאור בהנ"ל, להנ"לעוד
 מעולם. לידו בא שלא בממון חףבאדם

 קיד( סי ה)חלק
 בדףנין. לראובן ששלם הרבית מחראין 4ר להנ"לעוד

 קטו( סי' ה)חלק
 מבאנק ויבית לקבל מותראי

 נב( סי ב חלק)מהר"ת
 פונר מארקעט במאני רביתליקח

 נג( סי ב חלק)מהד"ת
 ישראלים לשותפין לחוש סרש מבאנק משכנתא רביתליקח

 נד( סח ב חלק)מהד"ת
 ללוות ממי עכו"ם באנק או ישראלי באנק לפניויש

 נה( סי ב חלק)מהד"ת
 בלע"ז קוערס מוניות שמוכויםבאנקים

 נו( סי ב חלק)מהד"ת
 מרובה הפסר רש ברבית להלות איסור סרש ירעלא

 נז( סח ב חלק)מהד"ת
 יהחים שותפים סרש במקום רביתקבלת

 קל( סח ג חלק)מהר"ת
 ישראל שותפים כסרש ופונרס במשכנתארבית

 קלא( ס" ג חלק)מהד"ת
 עיסקא היתר להם סרש ישראל מבאנקהלואה

 קלב( סי ג חלק)מהד"ת

 קעמ"
 אי רבית ע"ז ומשלמין חפצים קרעויט כרטיס עלהלוקח
 ושלם קנה אם כזה קרטוס עם ישראל בחנות לקנותמותר
 בשעת אם מחלק לקנות, מותר אי ויבית בו סרשקורם
 ג' לאחר ויבית לשלם שמסכים חותמין הכרטוסקבלת
 מותר. לאו ואם אסור אזחרסרם

 קיג( סי' י)חלק
 שהלוהו טוען ושמעון דאללאר חמשה משמעון לוהראובן
עשרה

 נח( סי' ב חלק)מהד"ת
 וכף בשליורת להחדקו ]קאנטראקט[ חוזה דמינתן

 נט( סי' ב חלק)מהד"ת
 ישראל של שהוא ונתברר עכו"ם של משכון על מעותלוה

 ס( סי' ב חלק)מהד"ת
 יסרבה שם על ונותנו מעותהמלוה

 סא( סי' ב חלק)מהד"ת
 מזומנים ומקבל וחוזר ליסרבה מעותהמלוה

 סב( סי ב חלק)מהד"ת
 קעגמי'

 מזומנים תשלום עבור המקח מסרוו הגורע סוחרנרן
 יש אי בלע"ז[ ויסקאונט קעש או שקאשא קאסע]הנקרא
 בין בחילוקים גדולה ואויכות רבית איסור משוםבזה

 המקח לחזור יכול ואי לאחויו או המקח גמר קודםשאומר
 ורדב"ז הרשר"ם רבותינו מדבוי חילוקים ועודולהתנות
 בפרהסיא שבת מחלל ומחנ"א. שעוים ובית סר"קמהר"ם

 ברבית. להלוותו מותראי
 קיב( סח ד)חלק

 חלקו וכבר כרטיסים עשוים להכניס ששכחובהגרלה
הפרסים.

 קצג( סי ג)חלק

 קעזמ"
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 הלכו ואח"כ עיסקא היתר ע"פ ויבית ששלמושותסין
 נאמן אי הרףחו. שלא בטענת הויבית להחמאבערכאות

 ואח"כ הויוח על כתא לו נתן זמן אחר טעיחך לטועןארם

 המקבל המוחזק הוה מי לעיסקא מעות המקבל טעיחר.טען
 באסאן. מהרא בקוסרת הנותןאו

 קעב( ס" ט)חלק
 מבאנק מעות להם ללות פרטים מאנסרם בקש התורהמוסר
 הבנק ונסרא עיסקא היתר וכתבו קצוצה ויבית עלוחתמו
 בטוב לו הסבירו לא וגם עיסקא השטר על לחתום רצהלא
 בלע"ז[ )קארפערישאן בע"מ בדין עיסקא. ההיתר שלטיבו
 ויבית.בענין

 קעג( ס" ט)חלק
 בו יש אי בלע"ז[ )קארפ' בע"מ לחברת ברביתהמלוה
 רשוץ אחויות המלוה עליו כקבל הוה אי רבית,משום

 הוא קארפ' של רמציאות באויכות ביאור רש"ך,אליבא
 ארם בני כמה שמשתהפים השותפות ככל רגילשותפות
 מקבלים שאין מוגבל הוא השותפות של שהאחויותאלא

 נמי באנקים אלו, נכסי שעבור רק הגוף שעבורעליהם
 מודה לדידן נמי הש"ך ברבוץ ביאור עיסקא, היתרצויבים
 לקארפ' המלוה שפיר ולכן כלל אחויות מקבל המלוהראין

 ויבית.הו"ל
 קיד( סי' י)חלק

 תלכו לארב:לשרקיוזיהם
 קעחם"

 משום עובר אי עכו"ם בשם לבנו או עצמוהקורא
 שם להסיק איסור בזה, סר"ק למהר"ם ותמיהובחוקוחוהם

 רשע.בשם
 קיד( סף ר)חלק

 עובוים אי ]בלע"ז( מאדערן במלבוו~י שלובסרן ארםבני
 ישראל בני כל על חיוב תלכו לא ובחוקותיהםמשום
 ונסרם. אנסרם במלבוורהם מצדיניםלהיותם

 קטו( סי' ר)חלק
 וכפי ת"ו, ירושלים צדיקי של המלבוורם צורתבענין

 מלעלוב ארמו"ר למעב"ק הקרוו~ים האבות נתראוהמסורה
 אבוחךנו מלבוסר הרנף שלהם, לבוש מראה ה" וזהזצ"ל
 בין הברל חלומות, על רבוחךנו סמכו רבוים כמהח"ו,

 רס"ב ס" חינוך ראורייתא, עכו"ם למלבוו~י ישראלמלבוור
 אבינו יצחק במלבוורנו, בהם נחנהג שלא וגר ללכתשלא
 ארם ישנה שלא וק"ו אביו להן שקרא בשם לבארותקרא
 ובשעת למדינה, ממדינה המלבוו~ים סרנף אבותיו,מררך

 שלובסרן מה רמסני, אערקתא אפ" למסור חחביםהשמ"ר
 רא" מלבוש, בכלל הוה אי מנעלים ושטויימעל,כובעים
 שחקרו הפוסקים על ופלא אשתו את המשרהמכתובות

 לבשו האבות לפיגם, רו8ים הראשת ארם בגדיבזה,
 שמש רבינו מקוה עבודה, עברו ובו הראשון ארםבלבוש
 לזמן, מזמן המנעלים סרנף אימרא, לו שאין לבןבבגר
 נעל, שרוך וער מחוט אם כחךב ובתורה שרוך בלימנעלים
 מובדל להיות סגי אי סרנף, הוה אי למצבע מצבעהמשנה
 מוהן לאחר מתראים מררגתן לפי צדיקים אחר,במלבוש

 רוגמתא בעוה"ז שלובש מלבוורן אותןבמלבהרהם,
 לעוה"ב. אותומלבוקרן

 קטו( סי' י)חלק
 לישראל אין )טענקסגיוףנג(, חג ביום הודו תרנגוללאכול

 ע"ז לשם נעשו לא אפילו חגם ביום העכו"ם עםלהשתתף
 אסור גם ואולי מהם נוחה חכמים רוח ואיןממש

מראורייתא.
 קטז( סי' י)חלק

 הנרחה באב ט' במוצאי נאכט בוואך בשרסעודת
 סג( סי' ב חלק)מהר"ת

 לסעודת השלחן על ולהסרמו בלילה המאכל להכיןאסור
 למחרבוית

 סר( סי' ב חלק)מהר"ת

 בבית ארום מלבוש ללבוש מותראי
 סרג( סי' ב חלק)מהר"ת

 במכנסים היוצאותנסרם
 שנג-שנר( סי' ב חלק)מהר"ת

 יסודיות הנהגות בעניןמכתב
 קלג-קלר( סי' ג חלק)מהר"ת

 קעמםי'
 לע"ז. בלשון כתובים בספוים לביה"כ ליכנס מותראי

 קיח( סי' ה)חלק
 אי לע"ז בלשון השם עליו שנכתב בלע"ז[ )סטעמפבול
 בדו מנהג בו ונוהגין אותו שזורק בית בו להשתמשמותר

 קיט( סי' ה)חלק
 בלע"ז[ ]ענוועלאפ מעטפה לפתוח מותר אי בהנ"לעוד

 לע"ז. בלשת הנכתב שם נקרע שעי"זבאופן
 קכ( סי' ה)חלק

 אפיקורוס, ע"י שנעשה לאנגלית הגמ' לשונות מתרגםמילון
 רהלומר מהא מביא בו. להשתמש מותר אירעפארם-ראבה,

 מינים ע"י הנרפסים ספוים מיתה. חייב ר"ת אפילו המיןמן
 מ"ע שביטל ששפורט מהרא מביא בהם, ללמודאימותר

 לומר שנתקן תהלים קפיטל אמירת ביטל והנוב"ילרוכן
 מין, של מר"ת ליהנות או לשמוע אסור מינים,עא

 גמווים. מינים הםהרעפארמער
 קכג( ס" ה)חלק

 שחלה מי לע"ז. בלשת השם שם עליו שנכתב בבולעוד
 שאח"כ שברור תפילין להמח אימותר ר"ל המרבקבחחף
 שנהגו מה קודש, לכתבי שרפה גורם ובדין אותן.ישרפו
 ימ"ש הגערמאנים קאנצענטוששאן במחנות תסרליןלהניח
 איסור בין מחלק אותן. ישרפו יתפשו שאם ברור שה"אף

 לבדון.מחיקה
 קכא( ס" ה)חלק

 השם עליהם שנכתב מטבעות עם בביהכ"ס ליכנס מותראי
בלע"ז.

 קיז( ס" ה)חלק
 סה( סי' ב חלק )מהר"ת הרת שומוץ לאינם בגדיםלתפור
 אשה של במטויה לארשלצאת

 סו( סף ב חלק)מהר"ת
 שעטנז של כובע או גשםמעץל

 סז( סי' ב חלק)מהר"ת
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 זוגותכענין
 סת( ס" כ תלק)מהד"ת

 ע"ז של צורה עליו שנדפסכול
 סט( ס" כ תלק)מהד"ת

 ק8םי'
 ואל משום כו יש אי מגלת והוא זקן מגדל שאביוכתור
 איסור הוה אי אכות קכלת מנהג. או אמך, תורתתטוש
 התוש. וכקוורת בנים עלעולם

 קעד( ס" ט)תלק

 ק*אםי'
 יותר שגדלו הראש דפאות מקררווא אדמו"ר הגה-קכדכף

 לתתכם. חהבמכקרעור
 קכד( ס" ה)תלק

 ה' כמצות להתביש וזרן הציצית או הפיאות להעליםאין

 העמים בין מצףנים להיות וצויכין עליהן,שנצטףנו
 מהם.ומוכדלים

 קכא( ס" ז)תלק
 בראש. התתלתן מקום וזרה הוא, כמה הפיאות אורךשיעור

 אי כפאות תער כקץן מספוים הפאות. לסררק מותראי
 כזה. הרמכ"ם דכוי וכיאוראסור.

 קככ( ס" ז)תלק
 הפאות. לאורך שיעור ישאם

 קטז( ס" ד)תלק
 שער לגלת צויכים ישראל דבגי רא" הראש. פאותכשרעור
ראשם.

 קמט( ס" 1)תלק
 גלוח בז-ן לעדות. חר.מיפסל גילות כמכונת זקנוהמעביר
 כפ" הרמ"א דכוי ביאוד תער. כעין כמספויםהזקן

 טוכ התתתון. ולא העליק כזוג מתתך בין והתילוקההתה"ד
 ככלל. הזקן לגלת שלא*זהר

 קנ( ס" 1)תלק
 הראש. הקפת על מצףם קועכדיםטעם

 קנא( ס" 1)תלק
 הראש פיאות אורךקרעור

 ע( ס" כ תלק)מהד"ת

 כתער העליונה שפה להשחית מותראי
 עא( ס" כ תלק)מהד"ת

 ק8כםי'
 תחמוד לא רצל ילבש לא על עוכר עצמוהמיפה

 עכ( ס" כ תלק)מהד"ת
 גבר ילכש לא משום בו יש אי ףח כו שישכווית

  עג( ס" כ תלק)מהד"ת

 נדההלכות
 ק*נםי'

 לתמיהת רשוכ איש, כאשת כמו כפנףה קריר נדהאיסוד
 ורשכ-א. מהראכ"דהויכ"ש

 קכת ס" ה)תלק
 וטהורות נדות מעהית פרשות בערן קדחצה שעויקונטרס

 וכתולות.נשואות
 קכה( סי' ה)תלק

 ביטול משום הנשים תששו לא אמאי דרא דרביכתומרא
 רק עליהם החמירו דתז"ל אמרו לא למה קקרא עודפ"ו,

 עצמן. עלהתמירו
 קכ( ס" י)תלק

 ק*דםי'
 אי מהו. כדקה ולא שכתה וסת, ביום כבז-קות לנהוגכיצד
 תישינן אי רגלים מי הטילה העונה. כל דתוק מוךצויכה
 ת~שינן לא מת שמא כ"ת גיטין גמרא ביאור ארגשה.שמא
 ת"קרנן. ימותשמא

 קלכ( סי' ז)תלק
 לדרך יוצא דין להם יש אם שכת ככל קיץ למעוניהיוצאים
 ענוה. מצותלקיים

 קנב( ס" 1)תלק
 לזה, השיעור כמה אשתו, את לפקוד שתייכ לדרךהיוצא
 טעם כזה. להגרעיכ"ץ תמיה ימים, תדש או יומים אויום

 כדכוים סגי אי מעונתה. לכד היא זו פקידה אי זו.לפקידה
 לפקוד. מצוה יש אי הדרך מן הכאכעלמא.

 קלא( סי' ז)תלק

 הוסת לשנות או וסת, כעיכוכ הרופאים על לסמוך ישאי
 כמתכא. וסתה שנסתלקה אשה כדווים.עא

 קכג( סי' ז)תלק
 כלע"ז[. ]פילס כדווים ע"י הוסתלשנות

 קכט( סי' ז)חלק
 עדיף דקלא ט"ע ואי כו. יש טעם מה דקלא עינאטכיעת
 ואילמת ישנה אשתו כאשתו. מותר האיך סומאמסימנא.
 דקלא אט"ע אבינו יעקכ סמך לא למה דקלא. ט"עדליכא
 יכיר לא למה אשה לקדוור דאדל צ"מ לרתל. סימנםונתן
 כהדיה. ע"ה לידכר וצויך דקלאכט"ע

 רנז( סי' ט)תלק
 הרגשת בין להכתין א"א תשמיש דכקועת התוו"דמש"כ
 דכה. להרגשתשמש

 קעה( סי' ט)חלק

 שם משפחתו החופש וכימי קיץ כמעוני דירה לו שישמי
 ערעור אשתו. את לפקוד חחכ אי שכוע ככל יוצאוהוא
 כמה. שם עככה הרעור בדרך ליוצא הוא כמהמרחק

 קעו( סף ט)תלק
 יוצא, כהוא כמו לפקדה צויך אי לדרך היוצאתאשה
 לכעלה. משתוקקת דאשה הא הת"ס מרן דכויוביאור

 קעז( סי' ט)תלק
 לא ואמאי קורכה ככל דמותר לוסתה סמוך לדרךהיוצא
 קישף משוםחישרנן

 קעח( סי' ט)תלק
 לפקוד, תחכ אי וסת לה שאין לאשה ל"א ליל לדרךהיוצא

 או כתשמיש פוקד לדרך ביוצא וסתה כשעת איכמתלוקת
 אפילו דאורהתא לוסת סמוך עונה פרישת ויצף, בדכוירק

 אי דינא, מעיקר ל"א ליום חהקרנן אי דדבגן, וסתלמ"ד
 לתדש אין בינונית, כעונה גם דאורהתא לוסתה סמוךפרשת
 הראשונים. התמירו שלא מה תומרות ישראלעל

 קיז( סי' י)תלק
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 הרמב"ן דעת להרגו, מוחר אי ר"ל ח" כרמוח ערלרהאשה

 ל~דה אותה מטמאין בכולן הזה רבזמן והראב"רוהרשב"א
 כל שאמרו רמה נראה עוד ארם, צורת בהם איןאפילו
 טמאה אמו שאין האצו ולד אינו ארם כצורת פניו לושאין
 בא רוד שבן רור גמ' ביאור אעפ"כ, להרגו אסור אבללידה
 הכלב. כפני הרורפני

 קיח( ס" י)חלק
 כפרה, צויכין אי לידה אחר בשוגג לוסתן סמוךשמשו
 רבוסת הגרש"ז בשיטת כפרה, צויך אי ררנן באיסורשוגג
 הפליגה אם יולרת לעונה, מעונה רק מחשבין איןהפלגה
 אין לה, חיקרנן ולא מקרה רהוא תלינן ללילהמיום

 בזה. בתשובהלהרבות
 קכה( ס" י)חלק

 שאבויה לענין מינקת וין להאם יש אם רופןיוצא
 וכו עולין עיבורה ימי בשלמא " נרה מגמ' רא"מתפקוין,

 קכו( ס" י)חלק
 צויכה אי ליטהר ורוצה ניתוח ע"י שלה האם שניטלאשה
 לא משום נשים כשאר ימים שבעה ובויקות טהרה,הפסק
פלוג.

 קכז( ס" י)חלק
 אורח לומר קוהך אם הוסת בזמן תחתונים שלבשהאשה
 על נמצא ה" בא שאם דילמא או נאבר ושמא באבזמנו

 כיון ונאבר ראתה שמא חוש97ין אמאי צ"עהתחתונים,
 בא רלא נימא אררבה וא"כ בשפע בא בזמנו שבארהאורח
האורח.

 קכח( ס" י)חלק
 בינונית עונה בזמן ט' לילנזרמן

 עד( סי ב חלק)מהר"ת
 קלה( סי ג חלק)מהר"ת א"ז לעונת לחוש ישאי

 קמהס"
 ז"נ. ספירת צויכה אי באשה פנים בויקות שעשהרופא
 החוו"ר רבוץ ביאור רם. בלא פה"ק יש אי בנובאיסתירה
 האחרומם כלום. מצאה ולא פתה"ק שהרגישה אשהבזה.
 הכניס אלא מבחוץ פתח שלא כל ואולי אנובאי.חלקו

 מודה. הנובאי גםלבדיקה
 קכה( סי ז)חלק

 ויומא וסת פ" שנים. לימים אמרו הוץ ס"ג נרה גמ'ביאור
 קבעה א' רבפעם שיטה פעמים. וב' בחר קבעהודגופא
 )ועין ברעים. יפים מים ביצה הצל"ח בדבוץ תמיהוסת.
 0'סימן

 ב( סי ב)חלק
 עוים בעינן אי עוים ב' רבעינן איסורא ראתחזקהיכא
 וקרובים. כנערם פסולין בעוים סגי או להעמירכשוים
 נאמנות. מוין או ערות מדין הוא באיסווין ע"אנאמנות

 שנח( ס" ט)חלק
 להמתין צויכה אי אמתלא בלי בה וחזרה אני טמאהאומרת
 לספירה ימיםחמשה

 קל0 ס" ג חלק)מהר"ת

 קמוסי
 בימי לעמוד לאשה שאסור הרב בש"ע הגרש"ז רבף~שב

 לעמוד איסור בין חילוק בעיר. כעלה אין אפילוטומאתה
 מצוה. בזמנה טבילה ובין טומאתהבימי

 קעט( סי ט)חלק

 קמזס"
 קובעין במה מכה לה ערש ואומרת תשמיש מחמתהרואה
זה.

 קכר( סי ז)חלק
 אי כזו מראה עוד וראתה לחכם מראה שהראתהאשה
 מרביתהו מילתא ראיה לחכם. פעם בכל להראותצויכה
 מרבוץ ראיה שם. מהרש"א לקהאת רשוב ומאסחררר"נ

 פעם. בכל להראוח דצויכה אחרודם, ועוד וסר"טמהרש"א
 בזה. נרה פתוד ברבוץתמיה

 קלג( ס" ז)חלק
 ונשאת אנשים משני שנחגרשה תשמיש מחמתראתה

 תשמיש בלי כן לרור מוויין אי פעמים, ב' וראתהלשליער
 ג"פ ראתה קהם. לא או פ"ו מצות קהם בין ודלוקלעולם.
 עיבורה. זמן כל לבעלה מוחרת אי תתעברה תשמישמחמת
 ברפואות עוסקת לבעלה. מוחרת אי לגמוץ וסתהפסקה
 נרתה. ב7~עת עמה להתהחר מוחר אי להשהותה.מוחר

 קכח( סי ז)חלק
 אי ראיתה בה שחולה מקום באותו מכה לה שישאשה
 ואי לטהר, יכולה שאינה נקהם וד טהרה להפסק גםתולה

 האחרונים מחלוקת לעולם, מוחרת או עכ"פ לוסתהחרששת
 תאיסר לא ראל"כ לשעה, טהרה הפסק עכ"פ בעיאי

 באותו לי יש מכה לומר אשה נאמנות לעולם,לבעלה
מקום.

 קלז( ס" ה)חלק
 לשמש נאסרה טבילתה ליל שראתה באשה החוו"רברבוץ
 עולמית. טבץלתהבליל

 קלח( ס" ה)חלק
 בתולים. ברם תלינן אי מ"ת רם וראתה גרושהנשא

 היא אם שנשאת אשה אחר. בנושא רופאים שניהכחשת
 כעולה. בחזקתסרד

 תיז( סי ט)חלק
 חשש אין לבעלה, היא מה הרופא לבדיקת שהלכהאשה

 מקו7מית לנובאי ישוב באצבעו, הרופא בבויקתפתה"ק
 רם, בלא לפתה"ק א"א ביאור אצבעו, בהכניסהבנ"א
 הנובאי סתירת מיושבת ובזה ומפלת, בל~דה רוקאאפשר
 אפשר לח רבר דבת דע-י וע"כ ע"ש, סותויןשדבויו
 רם. בלאלפתה"ק

 קכב( סי י)חלק

 קמחסי
 רק הנובאי דעת לפתה"ק, הרק שפופרת של ערעורנמה
 כזה רק שהוא כל ביאר שעוים בית ומרן קש, כמוהוא

 ממה יוחר הקבר פותח ואינו בויות הרחם לפתחשנכנס
 ה"א יו"ר משה אגרות שו"ת חיין תסרד, בטכעושהוא
וצ"ע.

 קכר( סי י)חלק

 קמםס"
 וסת. קובעה מחו בלילה ופעמים ביום פעמים שרואהאשה
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 קלו( סי' ז)חלק

 קצת שכתבו במה חודש. כ"ר בתוך וסת קובעת אימינקת
 על לסמוך יש אי הטבעים רנשחנו מקומות בקצתמפרשים

 רם רואות מניקות שאינם רנשים האחרונים ובתמיהתזה,
 זה ואין רם ראו הש"ס בזמן רגם רא4 חודש, כ"רבחדך
 הרמב"ן כרעת להחמיר ראף לדינא הטבעים, נשחנוכגרר

 חודש. כ"ר בחדך לחומרא וסתרקובעת
 קלט( ס4 ה)חלק

 צויכה אי חרשים ג' קודם מעוברת שהיא לה שנודעאשה
 רנשתנו בזה שהורה למי ותמיה בינונית, לעונהלחוש

 בין חילוק קועתן, דהן שנים דד' משנה ביאורהטבעים,
 לדינא. ונפ"מ הרמים, מן מסולקת חזקת ובין רם רואהאינו

 עבוה"ג. ברבוי וביאור לטבילה ארבעים יוםהמפלת
 קמח( ס4 ה)חלק

 הגרע"א רבוי ביאוד טבע. אשנף לסמוך יש ואי בהנ"לעוד
 היו הש"ס בזמן רגם רא4 מביא פוסקים. ושארבזה

 בזה הטבעים נשחנו ולא חרשים ג' קודם לראותפוסקות
כלל.

 קמט( סי' ה)חלק
 הרמים מן מסולקת הף מתימעוברת

 עה( סי' ב חלק)מהר"ת
 וסת לקבוע חודש כ"ר נותנין איהמפלת

 עו( סי' ב חלק)מהר"ת
 קצםי'

 דין להן יש אי חרשים ג' קודם עיבורה שהוכראשה
 הגרע"א וקושית ירמיה רר בע4 ביאור מרמים.מסולקת
 בתוה"כ ברשב"א מבואר וכן ע"א, ט' נרהוהויטב"א

 חדשים. ג' רוקא רבעיובטור
 קלז( סי' ז)חלק

 להקל. יש אי הבדיקה ער בצד רםמצאה
 קלח( 40 ז)חלק

 תולים למה בזה"ז. הברוק ער לנו ראין רענן הדתבחי'
 כתם גדרת בינינו. בנמצא אין שכמעט מאכולת ברםהרמים
 רטהרות. חומרה משוםהוא

 קלט( סי' ז)חלק
 לחוש צויכה לא אמאי הבדיקה ער על רם שראתהאשה
 כגרה על כתם מצאה בין חילוק זה. מיום הפלגהלוסת

 בדיקות ע"י הבא רוסת מחרש לה. הברוק ער עללמצאה
 במעשה. התלף וסתהו"ל

 קפ( סי' ט)חלק
 רם להחמא מקורה שנפתח הרגישה אם בש"ע מש"כביאור
 בנעךם כגון בא לדהק רם להחמא ולשון כלום, מצאהולא
 שהרגישה אשה סתם אם אבל הרמים מן מסולקותשאינן

 או ביר פתה"ק בין חילוק רם, להחמא בלא אפשרבפתה"ק
 א"א מיעשה, ע"י או מעצמו שנפתח חילוק ועודבכלי,
 חולי. מחמת פתוח הרחם אין אם באצבעו הרחםלפתוח

 קכג( ס4 י)חלק
 צבעונין כגדי מקוי אי לבן שצבעוכגר

 עז( ס4 ב חלק)מהר"ת
 מרודין מחלת לה ףש הבדיקה ער על רם שמצאהאשה

 עח( 40 ב חלק)מהר"ת

 ישראל לעם ארומיםמלבושי
 שיב( סי' ב חלק)מהר"ג

 קצאםי'
 רספק מ"ר הטלת לאחר במים כתם בנמצא הישע"יבהידוש
 בעי לא כגדים לטמא טהור. המים פני על הצפהטומאה
 טומאה גזרו אי וה"4ע"י הנוב"י במחלוקת מה"ת.הרגשה

 האשה. משום הכגרעל
 קפא( סי' ט)חלק

 קצבםי'
 פירסה ב' ליל וקודם ראשונה לילה באיתו גמר שלאחתן
 ראשונה ביאה באמצע נטמאה ביחוד. אסווין אםנרה

 שתטהר. אחר ער ביחוד אסווין אי ממנהופירש
 קמז( ס4 ה)חלק

 אי ראתה ב' ובליל ראשונה בלילה המצוה גמר שלאחתן
 אמוינן אימתי והתה"ר היש"ש ובמחלוקת הפרשהצויבין
 בכה"ג. רוגדהנח

 קפב( סי' ט)חלק
 בלע"ז[. ]קאר במכונית אחר ספסל על נדה אשתו עםלישב

 קפג( ס4 ט)חלק
 מחדש להתחיל צויכה אי מלספורהפסיקה

 קלז( סי' ג חלק)מהר"ת
 קצנםי'

 ואזהרה מהו, ופורש מצוה בעילת בועל ראמרובהא
 בזה.לחחנים

 קצט( ס4 ר)חלק
 איגרא משולם הגר ובקושית אלבשה יצרה ראמוינןבהא

 יצר אמוינן אי אלבשיה. יצרו אמוינן ולא חי באבררפורש
 ובמהוי"ט הנוב"י רבוי וביאור באשה, כמו באישאלכשיה
 ילך עליו מחגבר שיצרו הרואה ראמרו הא ביאורבזה.

 אותו. מכיוין שאיןלמקום
 שצה( ס4 ט)חלק

 מרן רבוי וביאר ראשן שער לגלח צרקניות נשיםבמנהג
 שערות לקוץ ועתירות שטוכלות כלות ע"ר בתשובההח"ס
ראשן.

 תיט( סי' ט)חלק
 הפרשה, בעי אי גמר ולא שהערה החופה לאחרחתן

 ברע"ת מהרש"ם רבוי ביאור והרמ"א, היש"שבמחלוקת
 מניעה לו ףש העראה בין חילוק הפלאה, מבעלשהסתהע
 ראי' פירש, שמעצמו אלא מניעה לו שאינ וביןמלגמור
 בזה. להקל והמווים הפוסקים רוב שיטת כתובות,מהפלאה

 קלר( ס4 י)חלק
 קצדםי'

 בעלה. על לאסור לירה חבלי מתחיליןאימתי
 קכו( סי' ר)חלק

 אין לעיבורה, חרשים ג' לאחר הרמים מן רמסולקתבאשה
 מעוברת האשה אם לרעת שיכולין בטעכנולוגיאנפ"מ
 הרמים. מן מסלקתה העיבור רכובר ימים, כמהלאחר

 קכט( סי' י)חלק
 הוסת, ליום לחוש צויכה אי חדעךם ג' בחדךמעוברת
 ישוב וסת, לגבי מהני אי ג' תוך )טעסט(בדיקה

 לנוב-
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 והגרע"א הנובא דברי כיאור הגרמ"פ, מקוורתוהגרע"א

 בזה. וכו"פ הגרשוני עבדות מחלוקתוהב"ח,
 קלז( ס" י)חלק

 קצהמ"
 גמוחם. רשעים שהם זמננו ארופאי לסמוך ישאי

 רו( סי' ה)חלק

 זמר. כלי על נדה מאשתו או אשה זמרת לשמוע מותראם
 כה( סף 1)חלק

 אי מאחד, אכלה ואשתו בקערה, מאכלים מיני כמההיו
 מותרים לכלי כלי שהורק מאכל סךורי לבעלה. כולםנאסרו
 חתיכה וזו שלימה חחךכה זה אחת מקערה ליקחלבעלה.
 רק מהם אכלה שלא מה אפילו מקרי מאכל סךורישלימה.

 אכילה. בשעת שלה בקערהשהיו
 קמ( סי' ז)חלק

 חילוק יש אי אחת, מפת לשניהם לאכול הט"ז שהתירמה

 אי אחד לשתחת שנעשה קטן כלי קטן. לפת גדול פתבין
 כית בני אכלו כלים. בשני ממנו לשתות שניהםמותחן
 השירים. נארו אי אחת מקערהכולם

 קמא( סי')ח"ז

 קמב( סי' ז במכונה.)חלק ואשתו איש אחד בספסללישב

 נדה. אשתו עם לטיול לילךאיסור
 קמג( סי' ז)חלק

 התה"ד. ובדברי אחד ספסל על לישב בעניןעוד
 קמד( ס" ז)חלק

 הרמב"ם ובמחלוקת נדה, בפנךה תקרבו לאבאיסור

 לכ"ע. אסור נדה בפנךה ונשוק חבוקוהדמב"ן,
 קכז( סי ה)חלק

 אי ובמחלוקת בא"א, כמו שיך נדה בפנךה יחודאיסור
 במקום בלע"ז[ ]קאר במכונית היוצאים דרבנן, אודאורתתא

 יחוד. משום בו יש אנסךםשאין
 קכח( סי' ה)חלק

 טעם נדות. בחזקת הם שנה י"ב מבנות יתירות הבתולותכל

 נדה. לפנךה טכילה בטלולמה
 קכט( סי' ה)חלק

 אי כוסו בתוך הבעל שנתן בלע"ז[ ]טי-בעג טעה שלכיס
 לעצמה. טעה לעשות כיס באותו להשתמש אשתומותרת

 טעה כוס לתלמידך. תן ואח"כ מים שפוך תמיד בגמ'כיאור

 ליתנו יכולה אי ממנו שתתה ולא לעצמה האשהשעשתה
לבעלה.

 קמ( סי' ה)חלק

 לקום לסיעה צחך אי לארץ שנפלה נכרית אשההרואה

 ובאיסור ב"נ. מצות ז' שמקחמים עכו"ם הזה בזמן ישואי
 באשה.נגיעה

 קמא( סי' ה)חלק

 לקום. לסייעה צריך אי לארץ שנפלה ישראלית אשההרואה

 לשמשה. לבעלה מותר אי חולניתאשה
 קמב( סי ה)חלק

 ]עלעוועיטאר למעלית נדה אשתו עם ליכנס מותראי
 על בלע"ז[ ]קאר במכונית נדה אשתו עם נסיעהבלע"ז[.
 בלע"ז[ ]פראנט-סיט ראשקספסל

 קמג( ס" ה)חלק
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 פר( סי' ב חלק)מהר"ת
 חקרכה עם ע"ש המקוהניקף

 פה( סי' ב חלק)מהר"ת
 לידה בשעת אשתו בידי להחזיק היתר ישאם

 קלח( סי ג חלק)מהר"ת

 קצומ"
 קודם אחר יום תטבול אם רק להתעבר יכולה שלאאשה

 ספירתה. ימיתשלום
 קל( סי' ז)חלק

 כחצי ז"נ לה וקרמו מארה"ב ישראל לארץ הנוסעתאשה
 שלמים. ז' שיהיו ער להמתין צויכין אי שאברהיום

 קמו( סי' ז)חלק
 אי שמיני ליל ער ברקה ולא לנרתה א' ביום שברקהאשה

 כרב קה"ל אי הראשונים במחלוקת לבעלה. בדיעברמותרת
 דיעבר. נקרא ומוד ההפסק לבר אחר יום בבדיקתרסגי
 ררבנן. או ראוריתא וז' ראשקבדיקת

 קנר( ס" 1)חלק
 וקלות גנאי של )שאינן בטלים רבוים רלרבר הגר"אמש"כ
 פסקו לא למה וטעם תקרב, רלא לאו בכלל הוהראש(

 נוסף איסור בו יש אשה עם דיבור כארר"נ. והש"ךהמחבר
 האשה. עם שיחה תרבה ואל משום בטלים רבויםעל

 קפו( סי' ט)חלק
 ולבדיקות טהרה להפסק ליקח לכתחילה עכ"פ להקפיריש
 רוקא. פשתןבגר

 קפח( סי' ט)חלק
 לילך שצויכה בזמן טהרה הפסק לעשות שצויכהאשה

 לעשות מותר אי תעשה. כיצר ררבים ת"ת שללשיעור
 והב"ח הש"ך לשון ביאור השקיעה. קודם שעה חש?בדיקה
 ממש. לביה"ש סמוך תה" הבדיקהרתחילת

 קפט( ס" ט)חלק
 מביה"ס המכסה החראה שלא מצאה טבילה ולאחרטבלה

 פו( סי' ב חלק)מהר"ת
 וטבלה המכסה מהרחם להוציאשכחה

 פז( סי' ב חלק)מהר"ת
 הבדיקה ער על רם טץפת שמצאהאשה

 פח( סי ב חלק)מהר"ת
 וראתה חזרה ששמשה וקודםטבלה

 פט( סי ב חלק)מהר"ת
 מהו שנית וראתה שני יום ער שמשה ולאטבלה

 צ( סי' ב חלק)מהר"ת
 אשה בדיקת לה מהני אי נרות באיסור החשודהאשה
אחרת

 קלט( סי' ג חלק)מהר"ת

 קצומ"
 לירה. מטמא שאינו רופן ליוצאטעם

 סק ס" ב)חלק

 קועשתה רחוק מוך עם ש"ק ביום לשוק לצאת מותראי
 בטל או הוצאה משום בו יש אם בגוף הבלוע רברלהפסק.
 הגוף.לגבי

 קצ( ס" ט)חלק

 צא( סי' ב חלק )מהר"ת הרחק בקועת שמיני ביוםטבילה
 בעלה את לצער לאשה הטבילה לאחראיסור

 צב( סי' ב חלק)מהר"ת
 חופתה יום שהוא ז' יום ער טבילה לה עלתה שלאכלה

 צג( סי' ב חלק)מהר"ת
 צר( סי' ב חלק אצבקם9קר"ת על ציצין טבילה אחרראתה

 קצחמף'
 חוצ, אי להחראה וברעתה תותבת שן לה שהושיבובאשה

בטבילה.
 יא( סי ב)חלק

 לטבילה. חציצה הוה אי מלאכותהם עפעפים שעשאהאשה
 שהוא כל חוצש?ם שאינם רבוים ג' חוצץ. אי פניה עלצבע
 סתימה לעולם. בו מקפיר ושאין ממשות, בו ושאיןלנף,
 נרה. בטבילת מחמיוין רבוים בכמה חוצץ. אי לזמןבשן

 קנה( סי' 1)חלק
 כונה. בעי אי נשיםטבילת

 רכר( סי' ז)חלק
 יש אי יחר נשים כמה למקוה נסיעה לארגן שרצתהאשה
 חנות בעלת בצניעות. טבילה היפוך פרסום משוםבזה

 תעשה. וכיצר פרסום כה"ג מקוץ אי החנות לסגורשצויכה
 בצנעה. שתהא לטבילה טעמיםג'

 קצא( ס" ט)חלק
 נטלה, שלא אחר צפורן מצאה טבילה ולאחר שטבלהאשה

 לחזור צויכה אם ששמשה לאחר והש"ך הט"זבמחלוקת
 אי בוכתבתם טעה מהט"ז, הס"ט לקושית ישובולטבול,
 ראי' בנקה"כ, עליו הש"ך שתמה ומה נקיט רסרכי'סמכינן
 רכל דירן רמנהג הזה ובזמן ועלתה טבלה ס"ו נרהמגמ'
 עוד הגוף, לכל וגקיון ורחיצת בחפיפת מפקירותהנשים
 בקוערוודה. עהנה אם שנסתפקה באשה מנוב"יראי'

 קלא( סי' י)חלק
 כרעת יותר להקל יש אם הרגל צפורן ליטול ששכחהאשה
 כ"כ. מקפידין שאין דינאלהר

 קלג( סי' י)חלק
 קורם לטבול מותרת אי לקצוץ ועומר יבלת לה שישאשה

 אינם לגמוץ מחובוים שהם זמן כל הגוף חלקישקצצה,
 הגוף, מן חיות יונקים אי צפרנים אופן, בשוםחוצש?ם
 אי הגוף שערות גוזז, משום חהב בשבת צפרניםהנוטל
 או רבי מלתחת מזיא הני נזיר ובגמ' הגוף, מןיונקין
 שנעשה ממלבוש מזיא לתלוש שלא ליזהר צויךמלעלי,
 מן רהתולש וצ"ע סק"י( של"ו סי' )ט"ז בשבת בהמהמעור
 המת מן גוזז אי והיש"ש התה"ר מחלוקת פטור,המתה
 ועהן לגזוז, העומר בשער ט"ו סנהרוין מגמ' תמיהחיב,
 ומשביח, הולך מחובר שהוא זמן רכל רמעילה פ"הרמב"ם
 בגר ח"ש קוקרת שחוצצין, טעם מה המרולרלים ובשראבר
 לקצוץ רעומר משום חש?צה ערלה ליהף מל ואח"כשטבל
 שחירש מה הזאה, מקבל ערל מפורשת גמ' רהואותמיה
 רכבר משום הוא רמי כגזוז לגזוז העומר בצפורןהרמ"א
 מכח כגזוז עושהו הטבילה קודם רוקא ליטול כןנהגו
 בס"ר. באויכות וע"ש יבלת, רמי ולא ומנהגמצוה

 קמ( ס" י)חלק
 מכה. שע"ג גלר כמו הטבילה קודם לרככו צויך אייבלת
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 קצז( סי' ט)חלק

 בעי או כשמשה דינא אי שסשה ולא בעלה אצללנתה
 רוקא.שמשה

 קלב( סי' י)חלק
 נשואות נשים שערות לקצוץ תקנו זמןבאיזה

 צה( סי' ב חלק)מהר"ת

 החזו"א על ותמיה חוצץ אי לחשמן
 צו( סי' ב חלק)מהר"ת

 ט' בליל רגים לאכול מהונשים

 צז( סי' ב חלק)מהר"ת
 זכוכית עין לה יש עם לטבול מהואשה

 צח( סי' ב חלק)מהר"ת
 ]בלע"ז[ הלענרזעס החמאה שלא טכילתה לאחרמצאה
מעיניה

 קא( צט, ס" ב חלק)מהר"ת

 לטכילה חציצה הוה אי שינחםברזלי
 ק( סי' ב חלק)מהר"ת

 כן לטבול מהו עורה ונקלף השמש תחת שישבהאשה
 קב( סי' ב חלק)מהר"ת

 נטלה קולא אחר צפורן מצאה ובבוקרסבלה
 עט( סי' ב חלק)מהר"ת

 יטבול טכילות כמה השבת, כיום עזראטכילת
 נג( סי' ג חלק)מהר"ת

 קצממ"
 טהורה בלתי לאשתו מבעל רם עירףלעשות

 קג( ס" ב חלק)מהר"ת

 ומקוה טכילההלכות
 ראמ"

 בלע"ז[. ]רעמפן קיטור ע"י למקוה קרח או שלגהפשרת
 זיעה איזה בו. לטבול כשר אי נתפשרו שלא קרח אושלג
 מזיעה. מקוה עוורן אין בשאוכין. לפסול סים בכללהוה

 רמלח הרמב"ם סתירת ישוב מלח שכולה מקוה עושיןאי
 המובהק הגאון לפני אלו רברים וכשהרצתי פירות. מיהף
 להלכה. לרברי הסכים )שליט"א(, קאטלער אהרןר

 א( סי' ב)חלק

 אי בספר טעות )המוצא מאדים. כולה מקוה עוורןאין
 ראשונה(. להמחבר להחעעצויך

 צא( סי' ג)חלק

 מקוה עושין ואי למקוה. כשר אי שנתפשר קודםשלג
 לכתחילה.משלג

 צב( סי' ג)חלק
 לאמת גשמים להוויר מים שואפים שהעכים כגמ' נאהפי'

 טבעי רבר הוא גשמים שיוירת משכילים נגר חז"לרבוי
 מהטובל. מתטמאין אינם מקוה רסי אחר קרמון חו'ח"ו.

 צג( ס" ג)חלק
 פרושו אין ררבוע רא" מרובע. להיות בעי לא הסקוהבור

מרובע.
 ג( סי' ב)חלק

 המקוה. לאחר ]שאווער[ מקלחת או באמבו(י ליכנסמותר

 הטכילה. אחר היום כל להחמיר ישובאשה
 יב( סי' ב)חלק

 עא( סי' ג )חלק הטכילה. לאחר מקלחת או שאוביםמים
 הטבילה. לאחר מקלחת או שאוכים במיםליכנס

 עח( סי' ג)חלק
 מה"ת פסול הף אי בזוחלין נוטפין רשמואל ראבוהבסוגיא
 להקל. שאוכין מים בספק קוקייא זה. על מהוי"קוקוורת
 באיסור. בטל היתר אי במתוקין. מתערבין אי מלוחיםמים

 בזוחלין מטהר מעיין טעם למחובר. זרעה מטעםהשקה
 בזוחלין יטהרו גשמים רמי העולם קוורת ישוב כמה.וער
 ג' בכ"ש. מטהר אינו רמקוה חרש טעם שנתלש.כגל

 מהוי"ק. קושית כישובאופנים
 ר( סי' ב)חלק

 טומאה בספק המל"מ קושיא הנ"ל. למהוי"ק ישובעוד
 גזירה מטעם מהוי"ק לקושית ה' ישוב טהור.בר"ה

 בזוחלין. רנוטפין הסוגיא בכל גרולואויכות
 ה( סי' ב)חלק

 מים שמשקין ושין למקואות מביצה המשניות סחורתישוב
 חרש חילוק וש"י. הצל"ח ברברי תמיה לטהרן. אבןבכלי

 הרמב"ם שיטת ישוב רעים. לנעשים מטבעם רעים מיםכין
 זרעה. כמו נגיעה ע"י היארהשקה

 ו( סי' ב)חלק

 מן בעלייתו אלא מטמאתו נטהר הטמא ראין הכ"מבחירוש
 לרבריו ישוב ררבנן, או ראור=תא הוא ואםהמקוה,
 כ"ב. ברכות האחרוניםמקושית

 קנב( סי' ה)חלק
 המעיין. מן הנורר כ"ח מר"ה לכ"מ ישוב בהנ"לעוד

 קנג( סי' ה)חלק
 מן בעלייתו אלא נטהר הטמא ראין הכ"מ ברבריעור

 עלייתו. שעת ער מ"ס בעינן אי האחרונים מחלוקתהמקוה,
 קנו( סי' ה)חלק

 ובדין בטל. קמא קמא ביה אמוינן אי בזוחלין שרבונוטפין
 רסרל"מ. מקוי איזוחלין

 קנר( סי' ה)חלק
 איתא לקוי טבילה והא לקויו טבל לא מי ראמרובהא

 לגירות. מועיל ולאבשאוכין
 קנה( סי' ה)חלק

 משום פסול משלג המקוה כל עשה ראם הב"י סתירתישוב
שאוב.

 צר( סי' ג)חלק

 לי'. ראשוני' משקים דין המים מחום הבאזיע
 צג( סי')ח"ג

 לט"ק. פסולין זוחלין אי להו שמספקא לאחרוניםצ"ע

 למקוה. ררבנן ושאוכין ראור=תא פסוליןזוחלין
 ז( סי' ג)חלק

 והעושה בכיתו מרחץ לעשות שאין החסיר ר"יבצוואת
 ברכת מרחץ. דין לו יש אי לטכילה מקוה הכית,יחרב
 מקואות במקוה, פסוקים לרקום ואיסור במקוה,טכילה
 וד"ח. הח"ס ומחלוקת במקוה חיפוף להם. מרחץ דיןשלנו

 ג' בר"ת. מראור=תא אסור אי בנ"א בו שאיןמרחץ

 בהא מקואות. לשאר הפרוה כית מקות כיןחילוקים
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 בכלל הוא אם בכית אמבטי לו שיש מי בחמיןדטכילה
 לעשות לכוף ט"ק בדין מצוה( אשומר סומכין )מתימרחץ.
 קמה( סי' ה )חלק לאנשים.מקוה
 ובניו לאשתו מרחץ הבונה רכים. של מרחץ מקוץ כמהעד
 הראשונים. כימי למקוה מרחץ בין חילוק לרכים, הףאי

 קמו( סי' ה)חלק
 להיות הוחזק שלא במקוה ר"א יו"ד הלבוש בדבוץתמיה
 מתמעטין.מימיו

 ז( ס" א)חלק
 כיטול. או טכילה מטעם או זויעה מטעם הךאהשקה

 רכב( סי' ד)חלק
 הצד מן שנים להשקה גשמים מי בורות ג' לו שישמקוה
 ארמו"ר רש"ב הגה"ק מנהג כפי המקוה, תחתואחד

 לדעת קטפרס משום לאסור יש אי זצ"ל,מליובאוךטש
 צויך מקואות עירוב זצ"ל. בד"ח מרן אדמו"רהגה"ק
 בהיותם ולא בהשקט הטבעי במקומם יתערבושהמים
 של הים ובפי' הפוסקים, בדבוץ גדולה אויכותזוחלין.
 בדין רמון, במוציא ונקב בקר, י"ב על שעמדשלמה

 כיטול או זויעה מטעם השקה המים. מתערכין אידקטפרס
 קמז( סי' ז)חלק

 הרמב"ם. לסתירת ךשוב למקוה. פירות מי הף אימלח
 א( סי' ב)חלק

 לאדים זיעה בין חילוק שאובין. מים בכלל הוה איאדים
 המים. חום מכחהבא

 צא( סי' ג)חלק
 למקוה. מהני אי אבנים רצפת גכי על שהמשיכושאוכים
 בשיעור הראשונים במחלוקת ע"ב. ס"ו ב"ב בתוס'מפלפל
 הנ"ח מתמיהת הרמ"א לסתירת ךשוב להמשכה,הצויך
 המשכה ג'. כלל לטהרה ובחיבור שנ"ז סי' א"חומ"ב
 מהני. טעםמאיזה

 קיז( ס" ד)חלק
 שינף הף אי הטבילות, רבף מחמת נשתנו שמימיומקוה
 ומדאורהתא פוסל, מראה שינף איזה רחובות ביאורמראה.

 מחמת או סימנים שרףת מחמת מראה שינף דרבנן.או
 מה עצמן מחמת מראה שינף ומקוה. במעתן פוסל איעשן,
 דבוץ הביאו שלא ועוד לטהרה חיבור בדבוץ ותמיההוא.

הבעה"נ.
 קמח( סי' ז)חלק

 אדם ובני השיעווים נתקטנו דס"ל דלהפוסקים חדשדבר
 ד' להיות צויך הנוד שפופרת שיעור בזמה"ז א"כנתקטנו

 לשיעור טפח דבעי הגרש"ז לשיטת ךשוב שלנואצבעות
 תרוךיהו שפפה"נ השרעור כלי ביטול שיעורשפפה"נ.
 רמון.כמחרא

 קיח( ס" ד)חלק
 המקוה. להשקת אצבעות ד' להצויך לחדושינוישוב

 למקוה מ"ס נתקטנו. נמי האצבעות אי השיעוויםבנתקטנו

 ךשוב לב"נ שיעווין נאמרו דלא בהא הוא. דאורףתאאי
 ישוב התמוהין. אהלות במס' והעי"ט הרמב"םלדבוץ

 ז"ל. החז"א מרן מקהשרת ולהרא"ש המים בשארלרשב"א

 רמון כמוציא תרוףיהו הנוד ושפופרת כלי לבטלשיעור
 להגר,ם"ז.וראי'

 קנא( סי' ה)חלק
 פעל מה שנתקטנו. שיעווין ושאר מ"ס ערעורבדין

 לא מדוע לשל"ח הח"ס בקהשרת בדורו. במדידתוהרמב"ם
 כבר הש"ס בזמן היום. עד הרמב"ם מזמן השיעוויןנשתנו
 הב"ח דבוץ ישוב והפירות. והזתים הגופיםנתמעטו
 שהוא קטן אזית ב"ד הורו האגודל בשיעור הח"ס.מקהשרת
כשיעור.

 קמט( סי' ז)חלק
 הלכה קרעווין וכיאור הוא, כמה כינוני אגודל שיעורבענין
 שמא ערעור לו יכתוב בזה"ז חלב דאוכל הא כיאורלמ"מ
 ערעווץ יומא רש"י ובדבוץ בשיעווין. ךרבה אחר ב"דיבא

עונשין.
 קנ( סי' ז)חלק

 כשר. אם אמקוה או טבל אם אגברא הספק נולד כיןחילוק
 קצא( סי' ג)חלק

 או אחשכיה מטעם הוא אם שיעור אחצי שחתבעכו"ם
 והחמדת החת"ס בדבוץ וצ"ע שהוא. בכל שלהםדהערעור
 אבמה"ח על חחב עכו"ם הרמב"ם דבוץ ביאורישראל.
 כיאור ח"ש. מדין הוא משו"פ פחות הגוזל החי. מןובשר
 בשלכדה"נ. נמי חתב בכ"ש דחחב היכא השאג"א.דבוץ
 דבהכי לרבנן להו קים ואמרו הלל"מ דשיעווין האביאור
 בשרו שכל מים במקוה סאה מ' לענין וכן רעתאמיתבא
 מה"ת החזו"א. מקהשרת הרא"ש לרבינו ישוב בהם.עולה

 והשלים יו"כ קודם שיעור כחצי אכל מ"ס. בעינןאי
 שהוא ח"ש בין חדש חילוק עליו. חייב אי כיו"כלכשיעור

 האיסור. מן חלק שאינו ח"ש וכין האיסור מןחלק
 רלה( סי' ח)חלק

 אי במקוה. בורות בב' אפילו סאה ונטל סאה דנתןבחשש
 קמא ובענין מקוה, במי לכתחלה איסור מבטלין איןאמוינן
 זצוק"ל מליובאוךטש אדמו"ר הגרש"ב בהמצאת בטל.קמא

 חשש בו יש אי המקוה, תחת גשמים מי בורלעשות
 נכונה המצאה זצוק"ל. בעד"ח אדמו"ר מרן לדעתקטפרס
 לכ"ע. סאה, ונטל סאה דנתן חששות מכללהנצל

 קצב( סי' ט)חלק
 הצד מן בור ועוד המקוה תחת הוא ההשקה שבורמקוה

 מקואות אופן השיטות. לכל כה"ג יוצאין אילהשקה
 בורות, ג' של מקוה ובדין בזה החזו"א הרטתמלפנים

 הנ"ל. סי'ועיין
 קצג( סי' ט)חלק

 בזה"ז. השיעווים נשתנובענין
 קצד( סי' ט)חלק

 יזובו שלא הכתלים לחזק כדי בור קטנים טסיםלהשים
המים.

 קצה( סי' ט)חלק
 בין חילוק למקוה, מים מביאים ברזל של שסילונותבדבר
 מחצלאות במסמוים. שקבעו לדלת לקרקע מחוברסילון
 הנוגע וטהרה טומאה בדיני גדול ובירור לסוכההתגוין
לדידן.

 קצו( סף ט)חלק
 סאה נתן ובדין מזה למעלה כשזה למקוה בורות ב'בדין

 במקוה שאוכים מים והראב"ד הרמב"ם מחלוקתונט"ס,



 כללימפתחפה
 רבותינו בהמצאת לעולם, פוסלים אין או ברוב פסוליםכשר

 החשש לתקן גשמים מי עם אחד בור להוסיףהאחרונים
 לרגע סגי או שעה כל להיות צריכה אי בהשקהדנט"ס,
 בור לעשות חדשה המצאה עוד גשמים, המי יסגורואח"כ
 בין להפסיק בטבלא באמצע והבדילו גשמים מי שלגדול
 במים יהי' השפופרת ונקב העליונים למים התחתוניםמים

 מרקחים המגדלות דעת בטבלא, יש נקב וגםהעליונים
 דהד"ח משום בזה נוחה אינו זצוק"ל( מצעהלים)להגה"ק
 יהושע חסד בס' וכ"כ טעמים ועוד לקטפרסחושבה
 מסרקים היאך מהר,8"ק דברי כיאור מראדמישלא,מהגאון

 גדול מקורה המי לעולם כי גשמים מי בבור המקואותכל
 קטפרס מקוה שאובים, רוב הף דכבר נמצא גשמים המימן
 שאוכים המים סרבואו בעצה השאוכים, המים מטהראינו
 אדמו"ר )להגה"ק יואל דברי בשו"ת כמבואר זריעהדרך

 היותר אופן מהני, לא הגרי"ל לדעת זצוק"ל(מסאטמאר
 ונתן סאה נטל חשש לתקן חדשה המצאה להשקה.נכון
 הסרטות. כל ידי יוצא שהואסאה

 קמו( סי' י)חלק
 מן סרוצאין זוחלין טהורה, הגל עליה שעבר מחטבדין

 לבור המים חוזרים הנטבל וכסרוצא טכילה בשעתהמקוה
 זוחלין. מקרילא

 קמז( סי' י)חלק
 דר' דדין דר"ת בחידוש קטפרס, דין ובגדר מחטבטכילת

 השני אף במים נוגעים ראשון של רגליו היו אםיהודה
 קטפרס. מטעם הואטהור

 קמח( סי' י)חלק
 משום הריב"ש דעת הפסול, וטעם קטפרס מהוביאור
 בכוונת נ"ז אות מקואות ד"ח ועחן רש"י דעת וכ"נזוחלין

 ר"ת. דברי עלהמרדכי
 קמט( סי' י)חלק

 זריעה. מדין או כיטול משום הוא אי למקוההשקה
 קנ( סי' י)חלק

 וסרעור שהיו ממה קומתם נכפפה ולא נשחנו לא אדםבני
 רצ"ה ס" הריב"ש הש"ס חכמי בזמן שהי' כמו היוםאדם

 רמו( סי י)חלק
 עזרא טכילת לאחר שאוביןפסול

 קד( סי' ב חלק)מהד"ת
 יו"כ בעבודת בכה"ג ונסתפג עלה לשוןכיאור

 קה( סי ב חלק)מהד"ת
 מים דין להם יש אי בלע"ז[ ]סטים מקיטור שנעשומים

 קו( סי' ב חלק)מהד"ת
 הכה"ג בו טבל היאך עיטם דעיןבמקוה

 קז( סי ב חלק)מהד"ת
 המים נפסלו אי זוהם למנוע חומר בו ששפכומקוה

 קט( סי' ב חלק)מהד"ת
 מקוה גכי על מקוהבדין

 קי( סי ב חלק)מהד"ת
 למקוה סילטערבענין

 קיא( סי' ב חלק)מהד"ת
 חד"א אנפסר' ד,8ד' איסור עלברכה

 קמ( סי' ג חלק)מהד"ת

 אני טהורה ואמרה וחזרה אני טמאה שאמרהאשה
 קמא( סי' ג חלק)מהד"ת

 אם הנישואין אחר ראשן שערות לקוץ ישראל נסרבמנהג
 מקום בכל מקובל מנהג הי'זה

 קמב( סי' ג חלק)מהד"ת

 המקוה לנקות ]בלע"ז[ פילטער במכסרר להשתמש מותראי
 קמג( סי' ג חלק)מהד"ת

 לוגין בג' המקוה פוסל אי סודא קולאמי
 קמד( סי' ג חלק)מהד"ת

 לוגין בג' פוסל אי מרוכז תפוזיםמיץ
 קמה( סי' ג חלק)מהד"ת

 למקוה גשמים מי המביאצינור
 קמו( סי' ג חלק)מהד"ת

 נדריםהלכות
 רנמי'

 אשבועה. חשוד הוה אי ועבר מצוה לקחםנשבע
 קכ( סי ג)חלק

 רהמי'
 קדוקר הנידר. דבר מקרי אי איש כאשת דבר עליוהאוסר
 נדר. ולא קנין הםאשה

 קנו( סי' 1)חלק

 רומי'
 ובמחלוקת לקחם, ח=ב אי מצוה לדבר בחלומוהנודר
 מטעם או נדר מטעם הוא בחלום בנדר בזה, והש"ךהט"ז
 צ"ע עליו, לשאול צרך הרשות לדבר והנודר בלב,הסכמה
 ישוב מצוה. לנדר רשות נדר בין דמחלק הח"סלרכינו
 ידברו. שוא החלומות דאמרו מהא הש"ססתירת

 קס( סי' ה)חלק

 רימי'
 לשלם ח=ב אי בחלום לצדקההנודר

 קיב( סי' ב חלק)מהד"ת
 ריבמי'

 הברכה תיקן אי ומברך והקיאה וחזר ברכה בלאהאוכל
 שפלפל מה סק"ג רי"ב סי' המג"א דברי כיאורלמפדע,
 יש ט"ס כי יראה באו"ז המעחן ובאמת האגורבדברי
באגור.

 קצז( סי י)חלק

 רינמי'
 יפטר אי בו רצועה נגיעת ונדר מלקות שנתחהבמי

 לו. האסור דבר לאדם לו מאכילין שאין לפיממלקות
 רלב( סי' י)חלק

 רמזמי'
 והרשב"א הרמב"ן מחלוקת בנדרים, אסור אי הנאהגרם

 ק"ג.יבמות
 רכט( סי' ד)חלק

 עליך אוסר הנני לחכירו אחד שאומרים היסרבהתלמידי
 ואמר חכירו מיד פירות שחטף מי נדר, הוא אי זהדבר



*ו כללימ*תח
 צויך אי ואכלם השגיח ולא לך אסווים יהיו אלופידות
 להקדישו יכחים אינם דשניהם דגזל להא דמי ולאכפרה,
 ברשותו. שאינו לפי וזה שלו שאינו לפיזה

 קנא( סי' י)חלק

 ריומ"
 למי כגון מצוה לשם להגויל רשאי אי לשחוק שלאהנשבע
 יתום. קדישיפול

 קיט( סי' ד)חלק
 רכהמי'

 בע"ד. הודאת או נדר מטעם דאיסורא חתיכא אנפשיהשיא
 קכו( ס" ג)חלק

 רכחמ"
 ואגרה. ותוספתא ממדרש הלכה למדיןאי

 מד( סי' ב)חלק
 לקחם לה וא"א וחלתה ער"ח כל להתענות שנררהאשה
 להתיר אין צרה בעת דנדר בהא להתיד. יכולין אינררה
 הנוב"י לדבוץ ישוב סכנה. נקרא ומתי גדול, לצורךאלא

 אשה צרה. בעת נדדה אפילו אשתו נרוץ מפרדהבעל
 הנשבע נדרה. לשלם רוצה הבעל ואין צרה בעתשנררה
 כין חילוק שוא. הוא אי ימים חודש כלום אטעוםשלא
 להשם. להנודר חכירו רעת עלהנודר

 קנז( סי' 1)חלק
 כמו נוטה ב"ד בעינן אי שקול, בכי"ר מותו אי נדויםהיתר
 לו שיש נדר כין חילוק הגע"א. על תמיה ממונות.בדיני
 בעשרה. נרוים מתיוין ער"ה חדטה. אלא לו לאיןפתח

 קנא( סי' ז)חלק
 רכםמי'

 ההקדש על שאל ואח"כ הקדש פירות יאכל שלאנשבע
 קיג( סי' ב חלק)מהד"ת

 רלבמ"
 אונס. הוה אי פשיעתו ע"י הבאאונס

 לו( סי' ג)חלק

 רלדמ"
 ברמיזה. אשתו נדוץ מיפר אי מרבר ואינו השומעחרש
 הרמב"ם בקרטת הרא"מ ברבוץ סתירה בלבו, סגי איהפרה
 בפה. דוקא הנדר ומסד בלב סגי הנדרדמבטל

 קסא( ס" ה)חלק
 נותנין אי אחד כיום לדבורו וחזר בנשתתק ידושלמיכיאוד
 שנשתתק. קודם הזמן עם מצטדפין או להפד שעות כ"דלו

 קסב( סי' ה)חלק
 הר"ן פי' ההקם, על לשאול יכול אי בשתיקה נדדמקים
 ע"ב.נרוים

 קפא( סי' ג)חלק

 ות"ח רבו וכבוד ואם אב כבודהלכות
 רםמי'

 לככדו. חהב נמי רשע דאכיו הדמב"ם לדבריישוב
 רסג( ס" ז)חלק

 לכיבוד. מורא כין חילוק אשה. על אב מורא מצות ישאם
 ואל בשב הוה מורא דחחה. אלא אינו בכאו"א האשהפטור
 ועשה. בקום אותעשה

 קנג( סי' ד)חלק
 חמותו. בכבוד חהב כמהעד

 קנח( סי' ז)חלק
 לשמוע חהב אינו רשע דלאביו הטוד על החזקוניבקושית
 קרא לן ולמה שבת דוחה או"א כבוד יהא יכול יבמותמגמ'
 ליה. לצחת חיב אינו רשע דאכיוכיון

 קנט( סי' 1)חלק
 אי מסכים אכיו שאין למקום תורה ללמוד לילך שדוצהמי

 לו. לשמועצויך
 קנח( סי' 1)חלק

 אי הפוסקים מחלוקת האחים, בכל זה אי אחיך ואתדרשת
 אחותו גם ולרבות הראשון אחיו דוקא הוא גדול אחכיבוד

 דמצינו הא אחים, לכבד האךז"ל ע"פ הטעםהגדולה,
 חיוב של ענין אינו שם ובפרש"י לאחתיה מנשקדעולא
 פי לנחול התורה דהקפידה מהא ראיה דרכם, הי' שכךאלא
 שלב והטעם ראשונה, נקבה ולא הבכור בן דוקאשנים
 תחילה דבת י"ל דוקא, הבכור על רק והוא עליו דוהאכיו
 שים, וכולם זע"ז שעבוד להם אין דעתה לבנים יפהסימן

 אבל בידף אומוים וזה בזרעו פוגמים אדם שלחטאים
 חזן משפחה, יחוס דוחה עצמו יחוס חטאנו, ואבותיואנחנו
 יר"ש. שהוא במי דוקא מעלה הוא ערבבקול

 יג( ס" י)חלק
 מוטער(, )שטיף חורגת אם על אבילות לקבל יכול אםאדם
 יותר בכבודו חחב לחכירו פתח הפותח כל שאמרוואף

 לומר ומותר איתמר, אבילות לענין לאו ומיהו ואמומאביו
 חורגת. אם אחרקדיש

 קנג( סי' י)חלק
 אחרת במדינה תורה לומד והוא וחולה, זקן אב לו שישמי
 מנ"ל אכיו, למקום ולילך התורה מקום לעזוב חחבאם

 בעיר תורה ללמוד שיכול מי או"א, מככידו גדולדת"ת
 מהו תורה, למקום גולה דהף דין ביאור שם, ואמושאביו
 מהבנים. ההוךם שרחרםהנחת

 קנה( סי' י)חלק
 לרור יבחור מי אצל שנהגרשו מהוךםבן

 קיד( סי' ב חלק)מהר"ת
 רמאמי'

 שיש במקום לאכיו דם להקיז או שיקה ליתן מותד איבן
 מומחה דופא שיש במקום מההכרח יותר שחתך רופאאחר.
 לדפאות. לו אסוד ממנוגדול

 תר( ס" ט)חלק
 דין בו יש אי קטן לאמה, זויקה ליתן מותדת אי קטנהבת

 לאם סכנה כשאין העובד בשכיל שבת מחללין איחובל,
 בשבת לבדיקה רם המוציא ודעימי', הבה"ג רכינוומחלוקת

 וכין דם שיצא כין החובל שבת, חילול בכלל הוהאי
 דם טיפת דק הוציא לא אפילו החובל חחב, הדםשנצדר
 כגדודות. דם שיצא דעד כרמב"ם ודלאחהב

 שח( סי' י)חלק
 חבורה לו לעשות שאפשר אכיו את לספור לו מותו איבן



 בללימפתחפז
 קטו( ס" ב חלק)מהד"ת

 קטז( ס" ב חלק למחותמהד"ת חהב אם אכיו בדוןשמע

 רמכםי'
 לפזר מחיב ומחו וחשאב"ס. מרובה בהפסד דרבנןאיסור
 ממונו.כל

 קט( סי' ג)חלק

 אי לשני, לשאול מותר אי דין בפסק חוו"ד לגדולהשואל
 שהורה חכם לססוק, שלא החכם על או השואל עלהאיסור
 בתלמיד מעשה פף חוו"ד. לשמוע אחר לחכם לשלחומותר
 מהיתר ספק כין חילוק ר"ג, ולפני ר"י לפני שבאאחד

 לפסוק. דחייבלאיסור
 קסג( סי' ה)חלק

 וליתן שיבה מפני לעמוד חהב אי תקום, שיבה מפניבמצות
 מקומו שקבע חכם בממונו. בהידור חיב אי מקומו,לו

 אי סתם בדרך או רכבת על בהידור. חהב אי כנגדולעמוד
 איסור ולגכי ה"ה בדבוי אשמאי בזקן הידור הידור. דיןיש

 כרות. חזקת ליכאדרבנן
 קס( ס" ו)חלק

 בדרכים. מכבדין דאין ודין בהנ"ל,עוד
 קסא( ס" ו)חלק

 אם חכירו עם לדבר עמד חכם אי תקום שיבה מפניבמצות
 לעמוד. חהב מתי עד לתורה לרבו קראו לישב.מותר

 קנב( ס" ז)חלק

 בזה"ז. שכותכין הגדולים התואוים דברעל
 קב( סי')ח"ד

 בו וכיוצא גאון לכל לכתוב בזה"ז הנוהגים התואויםבדבר
 פסולה. מטבע כעיןשהוא

 קפח( ס" ה)חלק

 לשה"ק בכלל היא אם ארמיתלשון
 קמז( ס" ג חלק)מהד"ת

 ואם אב בכיבוד עוד נתחיבו אי מ"תלאחר
 קמח( ס" ג חלק)מהד"ת

 ת"ח לבזותאסור
 רסה( ס" ד חלק)מהד"ת

 לאחר שילך להשואל לומר יכול לאיסור בדבר שפוסקחכם
שמתיר

 קיז( ס" ב חלק)מהר"ת
 ותשובתיו מפסקיו דבויו סותר שפוסקבמקום

 קיח( ס" ב חלק)מהד"ת
 בהן להקל כמו אסור המותוים בדבויםלהחמיר

 קיט( ס" ב חלק)מהר"ת
 רבו בפני לעמוד חיב ביום פעמיםכמה

 קכ( ס" ב חלק)מהד"ת

 לזה זה וכורעים בחכירוהנפגש
 קכא( סי' ב חלק)מהד"ת

 הטלפון על שאלות לפסוקשלא
 קכב( סי' ב חלק)מהד"ת

 מורה להיות רוצה שאינו מי אפילו הלכה לימודחיוב
הוראה

 קמז( ס" ב חלק)מהד"ת
 פלפול או בקיאות הלומדו רבו, חשובאיזהו



 כללימפתח
 אינם הראשתים שדבוי מקום כבר. שנטעו מה לעקורועלא

 כח אין הראשץ. בתר הולבין האחרון ראהו ולאמפורדמים
 תתקבלו הלכה שנפסק היכא ראשץ על לחלוקבאחרץ
 לחלוק כח לנו שאין ש"ע בעלי שפסקו מה וכ"שרבויו.
 באותו אינו בזה"ז. רב על תענה דלא דין מסברא.עליהם
 חולק ואח"כ ב"ר הורו רב. על תענה רלא וין קייך אימנין

 עמהם ה" לא או במנין עמהם ה" אם בין חילוקעליהם.
 סרטת ממתות. לדיני נפשות דיני בין חרלוקבמנין.

 באופן לעשות הרב שצויך רב על תענה דלאהפוסקים
 שלא הגרול על אזהרה והוא רב. על לענות יצטרכושלא
 תחילה.יענה

 קלו( ס" ח)חלק
 ראסר ארמו"וים הרור גרול על לחלוק מותר אי בויןעוד

יסרבה.
 קלז( ס" ח)חלק

 אחר לרב שאל להחיר. רשאי חבירו אין שאסר רחכםבהא
 אנפסר' שף' לרב רנשאל טעם אחר. לרב לשאול מותראי

 אינו להתיר רשאי חבירו אין שאסר חכם ראיסורא.חחיכא
 חכמים. משני לשאול מותר בזה"ז.נוהג

 קלח( סי' ח)חלק
 ת"ח. ביזףבענין

 קמ( סי' ח)חלק
 ביאור המידה. על להפויז בזמנינו שנוהג התואויםבעמן
 למי המכבר וכר. צב-אות ה' למלאך רומה הרב אםאמרם
 מסכתות. כמה בו9ביל אחת מסכתשלמר

 רכה( ס" ח)חלק
 ולא להוראותו סעם נתן ולא והיתר באיסור שהורהחכם
 בר הוא החכם אם הו~אתו, על לסמוך השואל הרברצה
 השואל. הרב עשה יפה לאסמכא

 קמב( סי' י)חלק
 ארם יש ביחירות, ילמוד אם תורה ללמוד חבר לו שאיןמי

 יש חברותא, מעם יותר לבר לומר כשהוא בלימודומ?ליח
 שלומדים זמנינו ובין בע"פ הכל שלמרו זמנם ביןלחלק
 כל ערודעים רקודם הגר"ח רבוי ביאור ספוים,מתוך
 הבל של פלפול אלא הפלפול איןהש"ס

 קנו( ס" י)חלק
 חיב אי קרמוהו שכבר מצא ואח"כ תורה רבויהמחדש
 אפילו שלו הוא הוי רבוי המחדש קודם, אמרו בשםלומר
 למשה הלכה נאמרה ואפילו יוסף בן עקיבא ר קודםאמרה
 שיך אי הביאו, שכבר המקום לצשן טוב אעפ"במסיני
 שאינו כל בספר, הובא שכבר בדבר אומרו בשם רבראומר
 לקהרת ישוב אחוים, גחל הו"ל אי אומרו בשם רבראומר
 דעוכר מג"א רבוי ביאור בקול, גזל ראין סר"קמהר"מ
 ענין אומרו, בשם רבר הביא שלא להרמב"ם ישובבלאו,
 שמו מזביר כשאינו נתבטל אי בקבר רובבות שפתוחיושל

 שה( סי' י)חלק
 אבוחינו שהק~לו במה רבים על להחמיר מותראי

 שפה( ס" ב חלק)מהר"ת
 ומ?ות תורו, ללמרם לקרבם שנשבו בחינוקות להתנהגביצר

 קנ( ס" ג חלק)מהר"ת
 לעם היזק מביאים ההלכה עם מתחשכץ וארן רגשבעלי

פח

 קנא( ס" ג חלק)מהר"ת

 קנב( סי' ג חלק)מהר"ת
 חול כרבוי בה יחשוב ולא התורה בקרושת להאמיןצויך

 קנג( סי' ג חלק)מהר"ת
 שלא תורה בעלי להיות צויבין תשובה בבעליהמטפלין
 הבע"תיכסרלו

 קנר( ס" ג חלק)מהר"ת
 לתלמיוים מורה להיות ראף שאינומי

 קנה( ס" ג חלק)מהר"ת
 מישראל אחת נפשהמקחם

 קנו( ס" ג חלק)מהר"ת
 מרע סור - לבע"ת הלימודהתחלת

 קנז( סי' ג חלק)מהר"ת
 מעסרות מצוות קיום - טובועשה

 קנח( סי' ג חלק)מהר"ת
 ועבוי ב' א' עמהם ללמר לבע"ת חכמהראסרת

 קנט( סי' ג חלק)מהר"ת
 ערבי ללשץ חיבורו לתרגם פנים בשום רצה לאהרמב"ם

 קס( ס" ג חלק)מהר"ת
 עמים ללשון וזמירות תפילה סידור להעחיק מותראם

 קסא( סי' ג חלק)מהר"ת
 לשונות ילמרו לא תורה שגרולי כתב שמח אור בעלהגאץ
 כסירה ליוץ שמביאעכו"ם

 קסב( ס" ג חלק)מהר"ת
 ישראל עם את ומפויר מחלק עכו"ם בלשון תודההלומר

 קסג( סי' ג חלק)מהר"ת
 קסר( ס" ג חלק )מהר"ת בזמה"ז גוים לקבל נכוןאי
 גף' ואמו ישראל מאב שנולרו גוים לקבל נכץאי

 קסה( ס" ג חלק)מהר"ת
 משם ל?את ליעצם יש אם בברה"מ תשובהבעלי

 קסו( ס" ג חלק)מהר"ת
 מבחו"ל יותר החטא מן להזהר יש לאר"יההולך

 קסז( סי' ג חלק)מהר"ת
 שהוא לפרסמו צויך אי נכוי ואביו ישראלית שאמומי

פגום
 קסח( ס" ג חלק)מהר"ת

 רטדמי'
 אחותו לפני אשה לישא מותר אי שנה כ"ב בןבחור

 זה. קודם זה ישאו שלא קפידא יש אי אחים ב'הבבירה.
 לפמ הצעירה להערא שלא קפידא יש אי יתומותאחיות

הבבירה.
 רמב( ס" ט)חלק

 לא. או עליו מתגבר יצרו אם כץ וחילוק הנ"ל. בעניןעוד
 רמג( סי' ט)חלק

 בררבים מכבדין ראיןבהא
 קכג( ס" ב חלק)מהר"ת

 תורה תלמודהלכות

ישראל

 לישראל גוים רקסרםסעם



 כללימ*תחפם

 לביהמ"ד חשוב אדם ובא טלית או באבנט שמתפללמי
 והוא טליתו או אבנטו לו ליתן דמי שפיר אי אבנטומבקש
 בשביל חטא לאדם לו אמוינן דלא או אבנט בלייתפלל
 חברך.קרזכה

 קסב( ס" ו)חלק

 יקבעו והאיך מצרנים, לתלמיוים פרסים ליתן מותראי
 להקוים מותר אי יותר. הראר הוא מי היקרבותראקר
 התלמיוים. ביןתלמיד

 קסד( סי' ו)חלק
 תורה. ללמוד לאביו קודם הוא מתי עד מזורזבן

 קכ( סי' ד)חלק
 לו. קודם בנו אי תורה. בנו את ללמד האב ח5ב כמהעד

 רמא( ס" ט)חלק
 הממע חלקם כפי ההווים משלמין שאין לימוד שכרבענין
 וחדוים ישיבות מגביות, עח4ה שהיקרבה ואומויםלהם
 בכל מלמוים להוורב גמלא בן תקנת בכלל הם אםכהיום
 או יחיוי מוסד רוב ע"פ הם כהיום התורה מוסדותמקום,

 אם שמיסדה, למי אלא להציבור שייך ואינומשפחתי
 האב חוב וחדר, ביקרבה חול לימודי עכור לשלםצויבים
 עד גמלא, בן תקנת בשביל מפטר לא תורה בנו אתללמד
 ישוב הערוה"ש בדבוי תמיה ללמדו, האב חיבכמה

 ואם לאחוים תורתו למכור יכול אם בשו"ע,להגרש"ז
 ללמוד חיוב קטן על יש אם עבורו, ללמוד יכוליםאחוים
 לדעת ע"מ ללמוד )א( מצות ב' ישנם התורה בלימודתורה,
 מצות לקים לימוד לשם לימוד )ב( ה' מצות לקיםקרוכל
 חיב התורה לימוד לדעת, וח5ב מת"ת פטור והקטןת"ת
 ללמדו. חייב אינו לימודים ושאר שלו ממעות לשלםהאב

 קנט( סי' י)חלק
 תלמידו מפי הלכההמונע

 קכד( ס" ב חלק)מהד"ת
 מיצה"ר ניצל אי בד"תמהרהר

 קכה( סי' ב חלק)מהד"ת
 תורה ללמדו אסור ממזר אונתין

 קכו( ס" ב חלק)מהד"ת
 וכר אותו מאבילין תורה מדבויהפוסק

 קסט( סי' ג חלק)מהד"ת

 רמוסי'
 על תורה ללמוד שהתחילו באו מקרוב חדקרם אשרע"ד
 אי לעכו"ם. תורה לימוד משום בזה יש אי הטעלעורד'גלי

 "4וב עמים. בלשת קודש ספרי ושאר ש"ס להדפיסמותר
 טעם לעכו"ם. תורה מוסוין דאין וין הביא שלאלהרמב"ם
 והילוק כעצמו, ללמוד לו מותר אי בתורה. אסורשעכו"ם

 אבות במהרש"א, וצ"ע שבע"פ, לתורה שבכתב תורהבין
 בטעלעויד". לימוד איסור תורה, למדו מ"תקודם

 קעב( ס" ה)חלק
 אי וזבדלת ביששכר מלימודו חלק קרטול חבירו עםהמתנה
 תורה למכור אדם יכול אם אלמפרע, כן להחנותיכול

 זכה לא והלוקח שלו אבד  תעניתו המוכר עברות. אוומצות
בו.

 עבר שאחד שותפים בשני מהרש"א בימי שה"מעשה
 לחבירו. ומכרה גדולהעבירה

 קעד( סי' ה)חלק
 יום. בכל לימודו לשלש אדם חיבבדין

 קעה( סי ה)חלק

 אדם בין נאמרה אדם כל על בחנם אני דמה הגמ"5בדבוי
 ללמדו. קשה אדם שהוא ובין ללמדושקל

 קעו( ס" ה)חלק
 מב( ס" ב)חלק לעכו"ם. תורה ללמודאסור
 מיני ב' להם רש שנתאחדו הרבות ובב' בהנ"לעוד

 יש השבירות. להשוות פחות המקבלים וטועניםשבירות
 ועל גדול, ובכבוד בויוח ת"ח לפרנס הצבור עלחיוב
 מדאי. יותר הצבור על להעמיס שלא החיובהת"ח

 רפט( סי' ה)חלק
 אפשר ואיך הקודש, ברוח נאמרו רדל דבוי כל אםהמשך,
 פשוטו. לפי מקראלפרן4

 קסז( ס" ה)חלק
 ורש"י כרמב"ן הראשונים רבוחונו דבוי גם אםהמשך,
 ברה"ק.נאמרו

 קסח( סף ה)חלק
 אחר באופן לפרש לאגדה הלכה בין חילוק יש אםהמשך,
 חז"ל. פ"ממה

 קסט( ס" ה)חלק
 שאין התלמוד במבא הנגיד שמואל רבינו בדבויביאור
 אסמכתא. בוין הויטב"א ומפוסקים, מהגדה הלכהללמוד

 קסד( סף ה)חלק
 בס"ת לעצמו ללמוד למלך מותר אי המחנ"חבחקירת
 מלך. לשםשכתב

 קפה( סי' ה)חלק

 לו הקרב ושמעון בכתב משמעון תורה דבוי ששאלראובן
 שמעון ידפיס וולא לראובן שמעון אומר ועתהכהלכה,
 דבר לחבירו האומר לו, שהקרב מה וגם לו שכתבהח"ת

 ספוים המפקיד רשות, לו נתן אא"כ תאמר בכל הואהרי
 ד"ת. לגנוב מותר ואי מהן, להעחוק מותר אי ת"חאצל

 קצד( סי ה)חלק

 את שמקרבת תשובה גדולה תשובה. לבעלי הלימודעיקוי
 תורה. ללמדו מהו הגון שאינו תלמיד לשבינה.האדם

 ויז( ס" ז)חלק

 יראה לא הקר"ת וקוורות. ספיקות להם שיש תשובותבעלי
 שהראנו אותות אלא רשע, לכל ומפופחום אותות דורבכל
 ולבנינו. לנו הם במצויםה'

 ויח( סי' ז)חלק
 קרש במקום עבירות על תבושובת בעלי להוביח ישאי

 לסורם. קרסורולחוש
 ויט( סי' ז)חלק

 הגאולה. את שמקרבת הזה בזמן הקבלה לימודכענין
 רכ( סי ז)חלק

 קודם. ילמדו הלכה ספוי באיזה ללמודהמתחילים
 קנט( סי' ז)חלק

 תורה. בחדוי חינוך בעניני המתחדשרם דרך להנהיגאסור



צ כללימפתח

 רואות עיניך ודיו בפירוש בזה. וכיוצא טעיפס ע"יללמוד
 אגרא, צערא לפום המורה. מן ללמוד רוקא בעי מוריךאת
 תורה והלומר מצליח, יותר בלימודו יותר המצטערוכל
 רעה לתרבות יצא אחר בידו. מתקהמת אינה תענוגמחוך
 בקטנותו. מינות ספרי שלמרעל

 קנר( סי' ז)חלק
 רם. בשר מחנת על לסמוךאין

 קסב( סי' ז)חלק
 קרושה. רברי עליו קרש טעיפ עם לביה"כ ליכנס מותראי

 קסה( ס" ז)חלק
 שוב ת"ח בנו ובן ות"ח ובנו שהוא כל שאמרו מהביאור
 ז"ל הח"ח ובקהמת שלה אכסניה על מחזרתהתורה
 ע"ש. בס"ח כן הקשה וכברמהאבות

 רג( סי' ט)חלק
 מעלת הקודש. בלשת לרבר לבנים ללמוד חיוב ישאם

 שאינו בארם מתקהם אינו לה"ק לשונות. שאר עללשה"ק
 בקרושה. עצמומשמר

 רד( סי' ט)חלק
 הרי כותבם ואינו השמים מן תורה לו שגילו מי ס"חברברי

 על תורה רברי המעלה לרבר. וטעם לו שגילה למי גוזלזה
 לתלמידים התורה ללמוד אסור כותבם. בכלל הוא אםהטופ

מטעיפס.
 שמ( סי' ט)חלק

 איזה ביגיעה ואחת יגיעה בלי לו שבאלו תורהחירושי
 לכתבו. קודםמהם

 שמא( סי' ט)חלק
 אחרת, מאשה או לעצמה תורה ללמוד מותרת איאשה
 ללמוד חהבת אשה בתורה, מלומרות שהיו מפורסמותנקרם
 הלכותיהם. כל ולדעת בנשים הנוהגותמצות

 קסא( ס" י)חלק
 מהרי"ל רברי עכו"ם, ללשונות הלכה ספרי לתרגםאין

 הבושם ערוגת תשר תשובות, בליקוטי וחת"סבתשר
 ח' זצ"ל, פ~נשטהן הגר"מ ותשר יעקב עין ספרבווירגם
 חושך וה" עמים ללשת התורה שהעתיקו תענית גזרוטבת
 כדי תשובה לבעלי לשה"ק ללמר יש ימים, ג'בעולם
 לקרבה כדי ללע"ז התורה את לתרגם ולא לתורהלקרבם

 עמים. בלשונותלהרוברים
 קסר( ס" י)חלק

 למעשה הלכה יום בכל ללמודחיוב
 קכז( סי' ב חלק)מהר"ת

 בשמחה אינם הזה בדור תורה שבניטעם
 קכח( ס" ב חלק)מהר"ת

 להרים ח~ב אי מצלצל הטלפת ושומע ולומריושב
 קכט( סי' ב חלק)מהר"ת

 כולה התורה כל ללמודלהשתרל
 קל( ס" ב חלק)מהר"ת

 בכלל גףם חכמת ח.מוד לקאלערזש ללכתבאיסור
 קלא( ס" ב חלק)מהר"ת

 בכלל חול לימחץ לימודאיסור
 קלב( סי' ב חלק)מהר"ת

 ביסרבה לבחורים הלימודררך

 קלג( סי' ב חלק)מהר"ת
 לבנים ענגלישללמוד

 קלר( ס" ב חלק)מהר"ת
 אנגלי בשפת הלכות לכתובאין

 קלה( סי' ב חלק)מהר"ת
 איסור בו יש אי חבירו עלהמטריח

 קלו( סי' ב חלק)מהר"ת
 אזן חנוך למשוך להמתעטשניחוש

 קלז( סי' ב חלק)מהר"ת
 וארבע עשרין שאל לקישא בר יוחנן רר מימראביארו
קהמות

 קלח( סי' ב חלק)מהר"ת
 ףר"ש תורה לימודבענין

 קמט( סי' ג חלק)מהר"ת
 תורה ביטול במקום להתענג לו מותר איהדיוט

 קע( סי' ג חלק)מהר"ת
 רמומ4'

 ת"ח בפני לעמוד צריך אי בתורההעוסק
 קעב( סי' ג חלק)מהר"ת

 רמחמ4'
 ועהן בלימודו, להצליח הרוצה לתלמיר הלימוד ררךקצת
 קע"ז. ס" ח"ה הלכות משנה בספריעוד

 קסה( ס" ו)חלק
 בס"ר, בלימודם להצליח. שמבקקרם לבחורים הלימודררך
 והרר ארם ליגרס רקאמר הש"ס סתירת מישב יחנהגו.כיצר
 במס' ללמוד חיוב מגריס. עדיף רדהק שאמרו ממהלסכור
 וכו' למקרא שנים חמש בן במשנה פי' למעשה.הנוהגים
 בזה"ז. הנוהג רבר הו"ל רקרשים רש"יקרטת

 קעז( סי' ה)חלק
 אכילת לענין סיום בכלל הף אי אחרים ספריםהמסהם
 טעם המסכת. בסיום לסעודה טעם האסורים. בימיםבשר

 להשאיר מותר אי בן. לו שנולר למי זכר שלוםלסעודת
 בשר. עם סעודה ולעשות בשר בו אוכלין שאין ליוםהסיום

 קסו( ס" ו)חלק

 צדקההלכות
 רמממ4'

 וגמ"ח צרקה מצות וגמ"ח. הלואה בצרקה קחמהבחן
 הוא. מצודחרא

 קנר( סי' ג)חלק
 ונרבות נררים בו לשלם מותר אם כספים במעשרהנוהג
שלו.

 קכב( ס" ר)חלק
 שעושים מבאזא"ר מעשר במעות חפצים לקנות מותראי

 הרבה.לטוב
 ר( סי' ר)חלק

 מעשר. ממעות ספרים לקנות מותראי
 קצו( סי' ו)חלק

 הנ"ל. בעניןעוד
 קצז( ס" ו)חלק



 כללימפתחצא
 יבואו שלא לעכב יכול אי מעשר ממעות ספויםהקונה
 בספוים. לעחן עת בכללכיתו

 קצח( סי' 1)חלק

 המעות. לעשר חייב אי כדטרס לעצמו לקנות מעותהמקבל
 קכז( סי' ז)חלק

 תלמיוים. כין ולחלקם מעשר במעות פרסים ליקח מותראי
 קסא( סי' ז)חלק

 הבורא. רצון הוא באשר ממונולפזר
 קסג( סי' ז)חלק

 רבה. למצוה דליהר יוסף דרב בהא שיעוחם בקוכץתמיהה
 המעות. בעלת שהחנתה ממה לשנות יכולאם

 רו( סי' ט)חלק

 שימתין או ענחם אחר לחזור חיוכ יש אי צדקהבמצות
 שיודע אחד כל חחב תתן דנתון במ"ע אליו, יבואושענחם
 כקועבר רק עובר אינו תקפוץ דלא ובלאו לו,. ליתן ענישיש

 ממנו. עיניו מעלים והואעליו
 קסב( סי' י)חלק

 האשה מן לקבל מיעוט דבר מקוץ כמהצדקה
 קלט( סי' ב חלק)מהד"ת

 לצדקה מהן מקבלין כמה עד כזה"זנשים
 קמ( סי' כ חלק)מהד"ת

 בסתר מתן צדקה דנותןבהא
 קמא( סי' ב חלק)מהד"ת

 מעשר להפויש חחב ויוחמאיזה
 קמכ( סי' ב חלק)מהד"ת

 מצוה לסעודת להוציאו מהו מעשרמעות
 קמנ( סי' ב חלק)מהד"ת

 במעשר חחב אי מציאההמתרא
 קמד( סי' כ חלק)מהד"ת

 צדקה לאסוף מכירו לאינו המלצה כתב ליתן מותראי
 קמה( סי' ב חלק)מהד"ת

 רנאט"
 להחיות. לאשה קודם דאישבמשנה

 מט-נ( סי' ב)חלק

 שיתרפא. שחלה ממזר על להתפלל נכוןאי
 קפא( סי' ה)חלק

 ופרנסה. לצדקה קודם קרובאיזה
 קנק סי' ז)חלק

 כמה מצוה. לו יש אי מהוננים שאינם לאנשים צדקההנותן
 להכשילם הנכיא ירמי' התפלל למה בצדקה. ישמעלות
 רה( סי' ט )חלק מהוננים. שאינםבאנשים

 צדקה. של בקופסה המונח צדקה ממעות ללוות מוהראי
 שטר דין או מעות דין לו יש אי בלע"ז[ ]טשעקהמחאה

 בעלמא.רא"
 רז( סי' ט)חלק

 דעת בר איש דהצלת הלבבות בחובת רץ4"ט לשוןביאור
 הוץ חרש או שוטה ההורג סכלים. אלפים מאלף יותרחשוב

 ת"ח להציל וע"ה ת"ח דאיכא היכא עליו. ונהרג רוצחהוא

קודם.
 שצ( סר ט)חלק

 אחוים ולחנך לצאת או בכיתו ישיבה ראש להיות עדיףאי

 קמו( סי' ב חלק)מהד"ת

 נוזל הוא א: לאחוים ונוחנה ונוטל לצדקה צויך שאינומי
ענחם

 קמט( סח ב חלק)מהד"ת

 בידקה קדימהדין
 קנ( סח ב חלק)מהד"ת

 לקרוביו ממנה ליתן מותר אי לת"ח מעותהנותן
 קנב( סי' כ חלק)מהד"ת

 רנבטי'
 להחדר קודם מהם איזה העכו"ם בין שנטמעו ואשהאיש

 קנג( סח ב חלק)מהד"ת

 רעטי'
 נדרו. קחם אי עשיר ונמצא לעני ונחנו לצדקה מעותהנודר

 רלח( סי' ד)חלק
 קרבנותיה להקויב צדקה המבקשתאשה

 קנא( סי' ב חלק)מהד"ת

 הצדקה מן ונוטל זוז מאתים לויש
 קנד( סי' ב חלק)מהד"ת

 מגופם יותר ממונם עליהם חביב דצדיקיםבהא
 קנה( סי' ב חלק)מהד"ת

 רנדטי'
 פרסומת ולוקחים זשורנאל שמוציאין הישיבההנהלת
 ב' מעכו"ם, צדקה מקבלין אין משום בו יש אימעכו"ם

 נדוים כין וחילוק מעכו"ם צדקה מקבלין אין למהטעמים
 מעות כיהכ"נ, לבנין מעכו"ם כסף לצדקה.ונדבות

 מעכו"ם. ללקחו מותר אילמלמדים
 קעח( סח ה)חלק

 רנהטי'
 צדקה לקבל ולא ביתו ובני עצמו לדחוק ננוןאי

 קנו( סי' ב חלק)מהד"ת

 רנוטי'
 לצדקה. מעות לקבץ מותרת אינשים

 קכד( סי' ד)חלק

 לצדקה. מעות לקבץ לשלחן בנות של ספר לבתי יאיאי
 קבה( סי' ד)חלק

 העיר רב תעודת בלי צדקה לקבץ שלא תקנה לעשותאין
 קעג( סי' ג חלק)מהד"ת

 רנוטי'
 שלו מעשר ממעות יהיה שיתן צדקה שכל שהחנהמי

 שלו. מעשר ממעות לחשבו יכול אי בסתם נתןואח"ב
 הפויש. ואח"כ שלו מעשר שהפריש קודם צדקההנותן

 קסח( סי' 1)חלק

 להכנסת שצויך ולומר בדבורו לשנות מותר אי צדקהגבאי
 שלקח הח"ס בנדון ת"ח. עבור בצדקה סררבו כדיכלה
 כלה. שנקרא ת"ח עבור כלה הכנסתמעות

 קסז( סי' 1)חלק

 לעחךד שיררח מה על לענחם לחלק מעשרלהפויש
 קנט( סי' ב חלק)מהד"ת

 בצדקה אסמכתא טחיךאי



צב כללימפתח

 קעד( סי' ג חלק)מהד"ת

 רנחםי'
 לעני לשנות יכול אי ידוע לעני ומחשבתו לצדקההנודר
 צדקה אי ראשונים ושאר ובעה"מ הוץ"ף במחלוקתאחר.
 גם ונתחייב להדיוט, כמסירתו לגבוה דאמירתו כהקדשדינה

 בהא הטור לסודרת ישוב כנדר. דינה או הלבבמחשבתו
 סותוין דלא שבלב דבוים לצדקה. מצדקה משניןדאין

 בצדקה. לחיב מהני אי כודבה דבוים. הוה לכ"עלהדבור
 קכג( ס" ד)חלק

 מעשר, ממעות ולשלם קיץ במחנה כנו לשלוח מותראי
 ביאור מעשר, ממעות ביערבה לימוד שכר לשלםאסור
 בניו הזן זה עת בכל צדקה העושה כתובות רשאלשק

 מותר אי עליו, הן ולילה יום שתמיד הקטנים,ובנותיו
 מעשר. במעות בנותיו לימוד שכרלשלם

 קסה( סי' י)חלק
 יכולין אחר, לביהכ"נ ליתנו יכול אי בביהכ"נ צדקההנודר
 מה כל שלהם בביהכ"נ שעולה מי שכל לתקןהגבאים
 להם. דוקא עהיךשנודב

 קסו( סי' י)חלק
 העשיר ואח"כ לעני צדקהנתן

 קנז( סי' ב חלק)מהד"ת
 במעשר חיב אי לידו המתנה שבא קודם הענינתעשר

 קנח( סח ב חלק)מהד"ת
 בו חזר ושוב לצדקה חובי תןאמר

 קס( ס" ב חלק)מהד"ת
 נדר כמה ושכח לצדקהנדר

 קסא( סי' ב חלק)מהד"ת

 רבמם"
 לעצמו להלוות ורוצה ביתו בתוך צדקה קופת לו שישמי

 מותר צרקה עירובין גמרא ביאור דמי. שפיר איממנה
 גזבר. ליד בא מקוץ אי בביתו צדקה של קופהלשנותה.

 מוסגרת קופה בין חילוק מוכר. ברשות לוקח שלכליו
 בפחות לצדקה. פרוטה להוסיף אשה חכמתלפתוחה.
 צדקה. מצות מקים אימפרוטה

 קנז( סי' ז)חלק

 מילההלכות
 רםםי'

 דאת הגם אב מדין כנו את למול חיב אי מוליד קטןלמ"ד
 קרגדיל. עד למול חיב אינועצמו

 קפד( סח ד)חלק

 רםאםי'
 אע"פ אב מדין למולו חיב אי בן והחיד מח.ד קטןלמ"ד
 מצות. בשאר מחךבשאינו

 קע( סח 1)חלק

 בדבוץ פי' בנה. את למול האם על חיוב צד שום ישאי

 לאב, דליתא דהיכא א"ז ר"ח שיטת פ"ה. יומאהר"ח
 תמוהים. ודבויו למולו האם עלהחיוב

 קפב( סח ד)חלק

 למול חיוב עליו יש אי השמיני ביום בנו את מל שלאאב
 דגם המנ"ח על תמיה אדם. כני משאר יותר בזמנושלא
 חיובים ב' בה יש מילה למולו. האב חיב שנתגדללאחר
 הב"ד. וחובת האבחובת

 קסט( סי' 1)חלק
 למחות צויך אם כהלכה שלא בוית שעושהמוהל

 קסב( סח ב חלק)מהד"ת
 מצות תוץ"ג קיים כאלו כהלכה ופורע שמלהמוהל

 קסג( סי' ב חלק)מהד"ת
 במילה חיב אי סומא הנולדתינוק

 קסד( סי' ב חלק)מהד"ת
 למול האב על חיוב איזה ימים ח'לאחר

 קעה( סי' ג חלק)מהד"ת

 רםבםי'
 זו היום כל הורגנו עליך כי שדרשו מה על הח"סבקושית
 ופי' מת, לא אלף מיני אחד שאפילו רואות ועינינומילה
 הנ"ל. חז"ל ברבוץחדש

 רלז( סי' ה)חלק
 בפק"נ דהולכין ממילה למדין אין למה קה~יא עלישוב
 אין חולה שהוא ובתינוק הורגנו, דעליך בהא עוד רוב.בתר

 עצמו לסכן מותר אי מצוה, שומר משום ולמולולסמוך
 מצוה.לקיים

 רלה( סי' ה)חלק
 במחלוקת בזמנה. שלא מילה ו' ה' ביום למול מותראי

 להתשב"ץ ותמיה בזה. בהרנא"ח תמיה בזה. והש"ךהט"ז
 יבמות.מש"ס

 קעד( סי' ז)חלק
 מביום האב על מילה דמצות דירושלמי ילפותאביאור
 הרמב"ם בבלי בש"ס המבואר נגד שהוא ימולהשמיני
 ע"א קל"א שבת מתוס' ראי' כהירושלמי, כתבווהסמ"ג
 ימי כל לקיימה שאפשר מילה מצות בין חילוק ושךן,ד"ה
 יכול לא זמנו עבר שאם השמיני וביום מצות וביןחיו
 השמיני יום אחר למול חיוב האב על יש אם עוד,לקיים
 אמאי השאג"א לקושית ךשוב ביאור אדם, כל משאריותר
 לקושית ישוב השבת, לאחר נימהל" שבת דוחהמילה
 שקיעת בתחילת נפסל דדם יתירא מביום מנלןןהחת"ס
 שבת דוחה היאך ישוב ע"ז, שעוים בבית ומ"שהחמה
 על קה~יא נאמרה, לאב השמיני דביום האב שאינולמוהל
 דבשבת להפוסקים שליח מדין אתי דמוהל חיםמחנה
 כלל. שליחותליכא

 קע( סי' י)חלק

 רםנםי'
 ואי למולו מותר אי בלע"ז[ ]געל בצהבת החולהתינוק
 ירוק ודנוק שנתרפא. לאחר מעל"ע ימים ז' להמתיןצויך
 מהו. בלע"ז[]גוין

 קעט( סי' 1)חלק
 מעת ז"י להמתין צויך ואי ירוק שהוא ילד למול מותראי

 הוא ירוק שהוא ודנוק הוא. מה ירוק מראה ביאורלעת.
 תכנ(. בסח מזה עוד )ועין סכנה. בו שישחולה

 תכא( סי' ט)חלק



 כללימפתחצנ
 הגוף כל של חוהל כין חילוק ירוק שהוא ורנוק בעניןעוד
 מלשון ראי סכנה. בו קרש הגוף כל לחולה סכנה בוואין

 ירוק וחולי הבבלי נתן רר במעשה ומגמ' והש"עהרמב"ם
 להמורן צריך לכ"ע סכנה בו ערש הגוף כל חולישהוא
 שנתרפא. לאחרדמל"ע

 תכג( ס" ט)חלק

 נולר אפילו או חי כשנולר רוקא אי שמת נפל למולבמנהג
 למול למנהג טעם האם, שמתה לאחר נולר ואטילומת

 עוד עוה"ב, לחי לאתיי טעם עוד חרפתו, להסירנפלים
 על יושב אבינו אברהם רלעת"ל הגרול או"ז שהביאטעם
 לתוכה מישראל מהול ארם מניח ואינו גיהנם שלפתחו
 ונותן הקטנים ערלת מעביר מראי יותר שחטאוואותם
 אחיו שמתו נימול שלא גרול לגיהנם, ומורירםעליהם
 הא ביאור מיתה, לאחר ערלתו להסיר יש אם מילהמחמת

 לאחר קבורה קודם בין חולוק יש ואי חפשירבמחום
 שלא מהקטנים הערלה רהסרת הגהמיא רברי ביאורקבורה,
 קעב( סי' י )חלק הרשעים. על אותויתנו

 כבר נקבר בין חילוק הנפל, למול הקבר לפתוח מותראי
 הקבורה. לאחר מיר לפתוח ובין ימיםאיזה

 קעג( סי' י)חלק

 זמן אחר למול אפשר הרמב"ם לשוןביאור
 קסה( סי' ב חלק)מהר"ת

 למולו מהו ]געל[ צהבת בו שנפלהחינוק
 קסו( סף ב חלק)מהר"ת

 צריך או המוהל עיני למראה לשפוט יש אם ירוקמראה
לאבראטארי

 קסז( ס" ב חלק)מהר"ת

 הירקות שהלך אחר מעל"ע ימים ד להמורן צריךאי
 קסח( סי ב חלק)מהר"ת

 מילה לענין אננךביאנךקא או לילר ארש חוםכל
 קסט( ס" ב חלק)מהר"ת

 בשבת הפריעה מעור הפרדהלעשות
 קע( סי' ב חלק)מהר"ת

 לקורעו מותר אי קצת ונשאר הפריעה עור גם ונחתךמל
בשבת

 קעא( סי' ב חלק)מהר"ת

 למולו מותר מור ירוקורנוק
 קעב( סי' ב חלק)מהר"ת

 ברית רם להחמא צריךהמל
 קעג( ס" ב חלק)מהר"ת

 להזר ע"י למולו תקנה יש אי מילה מחמת אחיומתו
 קער( ס" ב חלק)מהר"ת

 ברית רם יצא שלא באופן למול מותראי
 קעה( סי' ב חלק)מהר"ת

 למול מותר אי צהבת מראה לו קרשקטן
 קעו( ס" ג חלק)מהר"ת

 צהבת עם ורנוק למולאין
 קעז( ס" ג חלק)מהר"ת

 שכר ליקח למוהל מותר אי מבשלוחו יותר בו רמצוהבהא
מצוה

 קעח( ס" ג חלק)מהר"ת

 זמן לאחר למול ראפשר הרמב"ם רבריביאור
 קעט( ס" ג חלק)מהר"ת

 לקרמותו שחזר הפויעהעור
 קפ( ס" ג חלק)מהר"ת

 מילה בכל חרשה איזמל בתר להרראי
 קפא( סי' ג חלק)מהר"ת

 הנכרית מן בנו שמלישראל
 קפב( סי' ג חלק)מהר"ת

 בפה מציצהבענין
 קפ"ר( קפג, סי' ג חלק)מהר"ת

 ומצוותה מציצה ודיניבגרר
 קפה( סי' ג חלק)מהר"ת

 רםדםי'
 עור חתכו ולא פור,מן כך ואחר מוהלין היו הש"סבזמן

 פורע ואהרן מל משה ממררש. ברורה ראי כלל.הפריעה
 כרת ענוש פרע ולא רמל הירושלמי ברברי פי' וכר.ךהרשע

 ביה"ש למול מותר אי זריז מוהל למרק. כדי בוכשאין
 לא כאילו פרע ולא מל למול. מוהל לסתם עור זמןכשאין

 אותה שמיחסים בתשובה ביאור מילה. מצות וביטלמל

 ז"ל. גאון האילרב
 קעב( סי' 1)חלק

 תורה. מרין בב"א ופריעה חתוך למול אסור בהנ"ל,עוד

 ךותר שנה אלפים שלשת שזה אמך, תורת תטוש ראלמדין

 ארמו"ר מרן הגה"ק לזה והסכימו טעמים, ועוד כן,מוהלים

 מוהר"י הצדיק הגרול והגאון עיה"ק ירושלים זצ"למגור
 והרהגה"צ נ.י. מאנסי הישיבה ראקר זקן זצ"לקאמינעצקי

 והרהגה"צ זצ"ל הבושם ערוגת גאבר"ק גףנוואלרמוהרל"י
 גאונים כמה ועור זצ"ל פאפא גאבר"ק גרינוואלרמהרץ
 שליט"א.וצדיקים

 קעג( סי' 1)חלק

 מראגיצ'וב. הגה"ק בחקירת בשבת למול מותרת איאשה

 של האב מצות או שבת שרוחה הקטן מצות היא אימילה
 בפיה"מ והרמב"ם הר"ן שו"ת רברי ביאור השמיני.וביום
 רוחה פק"נ אומר ר"א יומא משנה ביאור האב. מצותרהוא
 שלא מילה א"ב לאח"ז כרת עליה שחיבין לפישבת
 מיתר חיב בשמיני נימול שלא קטן שבת. תרחה נמיבזמנה
 האב. בעוןרנתפש

 קעג( סי' ז)חלק

 אשר אבותינו מנהג לשנות רח"ו ופריעה מילה בעניןעוד
 פריעה ואח"כ רמילה ע"ה רבינו משה מפי אצלינומקובל

 ער רור מרור לנו המקובלת מצוה לשנות ראשו יקלומי
 הואיל אחר באופן גם כשר הי' אי אפילו מסינימשה

 לא שאלוניקי מנהג הרורות. בכל כן כבר בהוהנהיגו
 ובטלוהו. ברורם גם עליו חלקו ואררבה בעולםנתקבל

 קער( סי' 1)חלק

 עם הפריעה עור לחתוך לאסור טעמים ה' הנ"ל. בעניןעוד
הערלה.

 קעה( ס" 1)חלק

 רפריעה ז"ל קר"ק למהר"מ ותמיה הנ"ל, בעמןעוד
 עכ"פ התקון מהני אי פרע ולא מל בלילה מהניבדיעכר

 שנית. ברית רם הטפת יצטרך שלאלענין



צר כללימפתח

 קעו( ס")ח"ו
 שאלוניקי. מוהלי על השגה הנ"ל, בעניןעוד

 קעז( ס")ח"ו
 המילה קודם מהגיד הפריעה עור שמפוידיםמוהלים
 לענין ועכ"פ איסור בו יש אי כסף של מחט כעיןבמכקרר
שבת.

 קעח( סי' ו)חלק
 בלילה. למול מותר ואי ח'. בתוך כמל הוה אי בלילההמל

 קר( ס" ג)חלק
 וצויך נינהו מילי תוץ ומילה רפויעה בס"ר גרולבירור
 הפריעה, כך ואחר החיחוך קודם רוקא, בפ"עלקיימם
 יחדיו, הפריעה עוד עם הערלה לחחוך ולא רוקא,ובצפורן
 מוהלים שני בדין פריעה. מצות ביטל כמעט כןוהעושה
 כלאחר הף או ראוושתא ח~ב אי בשבת כיד הפורעבשבת.
 מה הפריעה עור החותך שבת. רוחה רפריעה מנ"ליר.
 אסור. במספוים פויעה חובל. משום חיב אי נצטוושלא
 בס"ר. ענינים כמה ועוד בזה ירושלמי רבוץביאור

 קע"א( ס" ו)חלק
 לכתחילה. חלוק לה עהרן אין שבת, פירש"יכיאור

 קסח( ס" ז)חלק
 עובר בעי אי אבינו, אברהם של בבויתו להכניסוברכת

לעשייתן.
 קסו( סי' ז)חלק

 משום בחול ח~ב הערלה עור עם הפריעה עורהחותך
 לשם לחבול הותר לא שבת. חרלול משום ובשבתחובל
 רב סנהררין גמרא ביאור המילה. שמעכב מה אלאמילה
 הרמב"ן בתמיהת סולא. ליה למשקל לבוץ' שביקלא

 רבוץ כיאור טעי. דילמא ברפואה ארם יעסוק רלאבנמקא

 פירש. אם ציצין על חוזר ראינוהרמב"ם
 קע( סי' ז)חלק

 מיבמות ז"א לקהרת ישוב בצפורן. רוקא בעיפריעה
 ופורומן הרמב"ם רבוץ ביאור צווים. חרבות לךרעשה

 אסור בסבין רפויעה וסרמן הגר"א רבוץ מבוארבצפורן.
 מילה פריעת ניחנה לא הגמרא רבוץ ביאור עכ"פ.מררבנן
לא"א.

 קעא( ס" ז)חלק
 פריעה, מצות שמבטלין מילה בהלכות המתחדערםנגר

 סךלה מצות סרר הערלה. עור עם הפויעה עורשחותכין
 ומבואר פורע ואהרן מל משה ע"ה, רבינו ממשהלמרנו
 בזה. הפוסקים ברבוץ ביאור ח"ו. הפויעה עור לחחוךראין
 הש"ס מחכמי אחרון או ראשון פוסק בשום מצינו לאלא
 על שסמכו )ומה המתחדערם באופן מילה הראשוניםוכל
 המקובל סךלה מצות ולשנות זה על לסמוך ח"ו רצוץקנה

 חובל משום בזה יש בי לבר ע"ה(, רבינו ממשהאצלינו
 שבת.וחילול

 קעב( ס" ז)חלק
 להטרף צויך אי שבת מחלל ישראל רופא עא שנימולמי
 האב מקוץ אי לפרוחו, שלא אביו את קונסין ואי בוית,רם

 עבר בוית, רם ממנו להטרף רצה לא אם לערלותמומר
 לערלות מומר חיוב. עליו נשאר אי בשמיני מל ולאהאב
 למול, כשר אי ערל כולה. החורה לכל מומר הוהאי

 חובל משום עובר צויך שאינו במקום בוית רםהמטוף
 עמלק. מזרע שהואוחוששני

 קעט( סי' ה)חלק
 בזמנה. שלא במילה מוהוץ"טבקרטרת

 כה( ס" ג)חלק
 ונפ"מ האב על או הקטן על הוא אם מילה מצותבחיוב
 ועוד. כרת חיובלענין

 קכא( ס" ר)חלק
 כגון יבמות רש"י וכיאר בנה. את למול מצווה איאשה
 האסווין. בכית חברטרן ואמושאביו

 רח( סי' ט)חלק
 אבותינו קבלת ומשנין פויעה מצות שמבטליןמוהלים
 אברהם ער מסיני ע"ה רכינו ממשה שקבלנו מהומנהגינו
 ישראל. ילדי מלמול להעבירן ישאבינו

 תכב( סי' ט)חלק
 למוהל ווניבר עש"ק שה" לקבל רצה ולא מוהל שביבראב
 טוען ועכשיו בזמנו הבוית הי' ולא הילר חלה ואח"כאחר

 שחשב למוהל שכיבר אב קודם, שהוא הראשוןהמוהל
 ביאור לחזור, יכול אי לביתו ושב בזמנו לביתו יבואשלא

 שלא מי זכותן, נרחה לא הקרבן נרחה אי חגיגהירושלמי
 נינהו, רראשון תשלומין כולם ראשון כיום חגיגההביא
 טענות עוד לו מה מלקבל סירב ראשון רמוהל רכיוןתמיה
 שליח ועשה קיבל ולא לתרום שליח שעשה ראובןעכערו,
 ופשוט. טענה שום לראשון לו אין ולהפויש לחווםאחר

 קסז( ס" י)חלק
 ומצוה הערלה עם הפריעה עור לחחוך אסוד מילהבמצות
 מהל' פ"ב הרמב"ם לשון ביאור רוקא, בצפורןלפרוע
 לנו מקובל בצפורן רפויעה ציון בנין משו"ת מביאמילה,
 עור החותך וכר, אבותינו מנהג המשנה וכל מסיניממשה
 מוהל המאיר אור ובשו"ת תחבול, רלא בלאו עוברהפויעה
 אותו. מעביוין כןשעושה

 קסח( סי' י)חלק
 הפויעה, עור לחתוך ואיסור רוקא בצפורן פריעה בריןעוד

 מנהג משנה במספושם למול רהמשנה הרמב"ם לשקביאור
 באופן מנהג וכ"ש המובחר מן מצוה שהוא הגםישראל
 סמיכה, אינה ר"ה אתשובת סומבין שהמחדערןהפויעה
 לא כאילו המילה את פרע ולא רמל ירושלמי ברבוץכיאוד
 הנ"ל הירושלמי ברבוץ האשכול רבינו פי' כרת, וענושמל

 חותכין ולא זה אחר זה ופורעין רמוהלין מהאשכולומבואר
 פורע אהרן מל משה המררש רבוץ ביאור הפריעה,עור

 לחתוך, אסור הפויעה רעור הסקובלים דעת משקה,ףהושע
 גוינוואלר יצחק לף רכי )להגה"ק מרקחים מגרלותבשו"ת

 עמלק מזרע הוא הפריעה עור רהחותך ברוקלין(מצעהלים
 המוהלים נגר כח מאמצי בכל לעמוד חיוב לערות,ףופסלו
 פויעה. לשון בפי' חרש ביאורהאלו,

 קסט( ס" י)חלק
 הגר"י לקהרת ישוב מצות, שוד הוה אי ופריעהסךלה
 ואינו במצוה המתחיל יושר, הלקט לשון וביאור ז"לשט~ף
 הערלה שמשך מוהל וכר, מגרולחו אוחו מוהדיןגוסדה
 רעת שנית, בוית רם להטיך א"צ הפריעה עוד גםונחתך
 הפריעה. עור לחתוך שאין רהלמ"מ ער"קמהרים



 כללימפתח
 קעד( ס" י)חלק

 הוא פויעה ולשון והסרה חיתוך שהוא מל לשוןביאור
 ולהוסיף להניחה אררבה אלא להסיר ולא גילף והואהיסוך
 שני הם ופריעה ומילה יפרע, לא ראשו וכן סוע גדלורא"
 והוא ולהוסיף לגלות ופויעה ולהסיר לחתוך 0רלההפכים
 אמת.דבר

 קעה( סי י)חלק
 על ותמוה מצוה, לשם עצמו את למול לו מותר אי נחבן

 שלום, בר קטיעה על שתמה הש"ס בגליוני ענגלהגרא
 ובתשר רמלכים ופא רמילה פ"ג הרמב"ם לשוןביאור

 למצוה אבל לרפואה עכו"ם למול אסור שע"ד, סיהרמב"ם
מותר.

 קעו( סי' י)חלק
 כולם נבנא נתערבו קטורה שבני הרמב"ם מש"כביאור
 העולם כל בלבל דסנחויב השאג"א תמיהת ב0רלה,היבים
 בספיקת מצוה, לשם עצמו למול מותר אי עכו"םכולו,

 הדבר לעכו"ם פויעה לעשות לישראל מותר איהשאג"א
 מורנא ולשם מותר מצוה שלשם הרמב"ם בתשרמפורש
אסור.

 קעח( סי' י)חלק
 קטורה בני אי השאג"א על שתמה שלמה חשק לבעלישוב
 דבני כ"ז ע"ז חננאל מרבינו רא" ימול, המול בכללהף

 ישראל. למול הן בוית בני לאו הנימח.ן אפילוקטורה
 קעט( ס" י)חלק

 מה"ת בצפרנים דפריעה הפוסקיםדעת
 קעו( סי' ב חלק)מהד"ת

 הילד בהבאת אנערם לכמה שמכבדין 0רלהבבוית
 קעז( ס" ב חלק)מהד"ת

 ימול מחץ 0ץלה מחמת אחיו שמתוערל
 קפ( סי' ב חלק)מהד"ת

 הערלה עור עם יחד הפויעה עורלחתוך
 קפא( סי' ב חלק)מהד"ת

 מהמילה חלק הוה אי מציצהבענין
 קפב( סי' ב חלק)מהד"ת

 רמהמי'
 הפויעה. ולא בעצמו החיחוך לעשות האב על מצוה ישאי

 בקרבן. וזויקה כשחיטה מצות ב' הוה אי ופריעהמילה
 קסז( סי' ז)חלק

 על ותמיה כשנחגדל, בנו את למול האב על חיוב ישאי
 והר"ח בפיה"מ הרמב"ם דבוי מהם שנעלמהחאחרונים

 בנה. את למול חחבת האם אי אב דליכא היכאז"ל.
 קעה( סי ז)חלק

 מקודם בירך לא ואם לעשייתן עובר לברך האבבדין
 עכ"פ. בדיעבד המצוה קיום לאחר יברך איעשץתה

 ח( סי א)חלק
 לעשייתן. עובר לברך בעי אי שליח עא מצוההמקחם

 ח( סי א)חלק
 בזכות תמים הולך מערחו לנו ישלח הוא הרחמןביאור
 במילה. המערח ביאת תלף האיך דמים, ל0רלותחתן

 קסט( סי ז)חלק
 בני ובמילת לעכו"ם ולסרוע למול לישראל מותראי

 ב'. אות ל"ט סי לקמן ועחן ובנ"קישמעאל
 לט( סי' ב)חלק

 בשבת. נימל שאינו דופן ליוצאטעם
 ו( סי' ב)חלק

 לתורה יכנס כן בבוית שאומוים מה על הט"זכדבוי
 טובים. ולמעערםולחופה

 קכו( סי' ד)חלק
 גדולה סנרקאות או גדול מילה מצותאי

 קעח( ס" ב חלק)מהד"ת
 ולהחדרו למולו כוי במרחק החינוק להח.ך דמי שפיראי
 הבוית אחרמיד

 קעט( סי ב חלק)מהר"ת
 להכניסו ברכת מברך מי ר"ל האב מןיתום

 קפג( ס" ב חלק)מהד"ת
 ולזרז להקדים ענין יש אי בזמנה שלאמילה

 קפר( סי ב חלק)מהד"ת
 סנדק או מוהל להיות לטרוח ישאי

 קפה( סי' ב חלק)מהד"ת
 דוקא המדרש בבית למול מצוה ישאי

 קפו( סי' ב חלק)מהד"ת
 קפו( ס" ג חלק)מהד"ת 0רלה במצות עניניםכמה

 חלב במאכלי מילה לבוית סעודתלעשות
 קפז( סי' ג חלק)מהד"ת

 לשבח הוא אם מילה בבוית אליהו של כסא שמכיניןמה
 קפח( סי ג חלק)מהד"ת

 עויף איזה בנו אצל סנדק להיות שרוצהמוהל
 קפט( סי' ג חלק)מהד"ת

 הנולרה לבת שםנחץנת
 קצ( סי ג חלק)מהד"ת

 רעפורמי ראבץ אצלמור
 קצא( סי' ג חלק)מהד"ת

 לעשייתן עובר מברך אי המילהברכת
 קצב( סי' ג חלק)מהד"ת

 מילה בבוית בשראכילת
 ערב( סי' ד חלק)מהד"ת

 רמומי'
 להטוף צויך אין ח' לאחר בזמנו שלא בשבת ומלעבר
 בוית. דםממנו

 יג( סי ב)חלק
 רמזמי'

 עבדות. לשם והטובלו לעבדות. עכו"ם קונה איעכו"ם
 מצות. תרי"ג קחם האיךאברהם

 קד( סי ג)חלק
 תעבודו בהם דלעולם בעשה עובר מחץ עבדוהמפקיר
 דבוי ביאור שחרור. שטר לו שכתב בשעה או הפקרכשעת
 גט מעוכב אבנ"מ, הגאון על ותמיה ל"ח מטוןהתוס'
 מקושית התוס' לדבוי ישוב עכדות. צד בו יששחרור
 מהויב"ל. לתמיהת ףשובהרשב"א

 קפ( סי' ו)חלק
 עכד דלעולם. בעשה עובר מחץ עכדו המפקיר בהנ"ל.עוד



צו כללימפתח
 משחרר הפקר 4רסור. וקנין ממץ קרן קנינים שחר כויש

 לו מוסר רכו אי עצמו מוכר 4רסור. של ולא ממץ שלקמנו
 או עצמי חיוכי הם 4ר כמצות העבד חיוכי  מענית.שפחה
 האדץ.מצד

 קפא( ס" ו)חלק
 חיכים 4ר היום עכוים שקנו קטורה כני המנ"חכספיקת
 קנין שהוא הרכ מצות הוא בעכד מילה דדין מחדשכמרלה,
 חייכ 4ר ע"ע לרכו, קאיכין כנעני העכד מצות וכלכספו,
 המצות.ככל

 קפכ( ס" ה)חלק
 למול, העכד רצה כלא מרלה מהל' פ"א הכ"מבדכוי
 נדרות. להם יש רצכרים דנערם הירחצלמיוכדנ~י

 קפג( ס" ה)חלק
 או י"כ  כשנת בעונערן נתחחכ מחר כאשה שדינועכד
 הלמ"מ. דערעווין מהט"מ פ"כ הרמכ"ם כדכוי י"ג.כשנת

 ויח( ס" ד)חלק
 ובגר המילה, על ולא הטכילה על מכרך עצמו שמלעכד
 המילה. על גם דמכרך חולק הכה"גרכינו

 קעז( ס" ז)חלק
 האדון על חיוכ 4רן כ"ד יקד,צו אם כספק המנ"חכחקירת
 עצמו. על הגוף חזקת לו יש 4ר עבד עכדו,לשחרר

 רעח( סי' ה)חלק
 מילת כשחיטה. ולא ק"פ כאכילת ערתחיכ תמצאהיכי
 קעט( ס" ז )חלק כלילה. מותר 4רעבד
 מלאכול מעככ 4רנו עכויו דמילת המכילתא דכויכיאור
כפסח.

 קפא( ס" ז)חלק
 ר"ל ליהרג הנידץ כעצמו. חוכל משום חיכ 4ר שמלכ"נ
 מותר 4ר להתגהר עליו שקיכל גר דחובל. לאו כו יש4ר

 וטויפות. נכלותלאכול
 קנח ס" ט)חלק

 וחתן שנתמנה ומלך שנתגהר דגר כאסאן מהרקכחידרשר
 עשוים עד אותם עונקרן אין לגדולה העולה ות"חוחולה
 לא שנה עשוים עד הגומל, כרכת מכרך 4ר קטןשנה,

 מצכ רטרנף מאחוים המהירא אדם, של דעתונתמלאה
 בדעתו. מיושכ 4רנוכאדם

 רד( ס" י)חלק
 וחכם ומלך וחתן שנתגהר כאסאן למוהר"כ חדשדכר

 עשוים עד אותם עתערן 4רן הציבור על פרנסשנתמנה
 אכינו ומיצחק המלך משאול להנ"ל צ"ע מהתמנותם,שנה
 ר"ד. ס" לעילועןין

 רכט( ס" י)חלק
 כ"ד ע"ד אותו מטבילין קטן דגרבדין

 קפז( ס" כ חלק)מהד"ת
 מרלה מצות לשם למול רש4ר 4רעכו"ם

 קפח( ס" כ חלק)מהד"ת

 גריםהלכות
 רםחמא

 רצה רצכערו כחקוחרהם ונשאה מ"  ול צננש"צראל

 דמוטכ הרמכ"ם תשוכת כיאור לקכלה, דמי שפיר 4רלנהר
 מקבל ו4רנו המהמיר עצמו, כשר יאכל ואל רוטכעראכל
 אפילו גמור גף ונשאר כלום, 4רנו ומצות תורה עצמועל

 לזות עךיך 4ר לנהרם. שלא להם ומוטכ הגיור,לאחר
 פוסקים רוכ ערטת כל כפמ עמה דר שככר היכאשפחרם
 לקכלם.ש4רן

 רמה( ס" ה)חלק
 ףטכול ערמול עד גר 4רנו לעולם מ"ז כרכות גמ'מכיא

 נאסר 4ר כהן תשע טכל ולא שמל בגר הראשומםומחלוקת
 לקויו. טכל לא מי בגמ' פ" לגחר. הוא כידו 4ר גרהחן.
 טכל ולא שמל גר ובץ קידושין כר דחשוכ קטן כיןחילוק
 כת על הכא רצכד דנכוי התוס' קרטרת ישוכ אופנים.כד'

 חד"א. אנפקר' דשף' הח"ש קוקר' ףשוכישראל
 קעח( ס" ד)חלק

 דכה. טומאת כיה קאיך אי טבל ולא שמלעכו"ם
 קעט( סי' ד)חלק

 כהן ונגע וחלה שמל גר כהן. ונגע מל ואח"כ שטכלגר
כנחרם.
 הף דערלה הח"ש תמיהת ישוכ שם. כיכמות הסוגיאכיאור
 סחררת ףשוכ דמי כגזוז לגזוז העומד ככל פח לקצוץ.עומד

 כזה.הרמכ"ם
 יד( ס" כ)חלק

 ה'. כס" עוד ועין עליו. מכרכין 4ר שנתגהר קטןגר
 ד( סי' א)חלק

 שכאו שו"ק כחרש הטור מתמיהת הכה"ג לרכינוישוכ
 הכ"י לקחרת ףשוכ הונא. כרכ דלא פסק ולמהלהחגחר
 רס"ח. ס"יו"ד

 קפ( ס" ה)חלק
 כזה. לגר עכד כין לחלק יש חוי כ"ד כפמ כעי מילה4ר

 קעח( ס" ז)חלק
 עצמי. לכין כיני דנהמירחרכסומא

 קכה( ס" ג)חלק
 יש אי נמול וה" לההמיר שכא כעכו"ם הראשוניםמחלוקת

 תקנה.לו
 נח( ס" כ)חלק

 צויך ה41רם ואיזה תה"ק וין ע"פ יהודי הוא מיכשאלת
 ע"ה אכינו אכרהם נעשה וכמה האיך ליהדות. עליולקכל
 ושכעל שככתכ כתורה מאמין שאינו מי הראשון,היהודי
 יהודי. ככלל 4רנופה

 קסא( ס" ד)חלק
 מכלל היוצא הוא מי יהודי. הוא מי הנ"ל בנידץעוד

 כשם אעפ"כ אם אחרת לאמונה משומד הלכה. ע"פישראל
 לו דיש אמרו דפעמים הדבוים סחררת ישוכ יכונה,ישראל
 ופי' זה, ככל חדש ףסוד גדר לו אין ולפעמים ישראלדץ

 הוא. ישראל שחטא אע"פמאמר
 קסכ( סי' ד)חלק

 כימי ט-ם קכלו לא למה הקדחצה. ד"ת ע"פ יהודי הואמי
 ורוצה אזרחים נישו4רם נשא מכבל. שעלו ואותםעזרא

 ישראל. עם נמנו לא שנתגהרו אע"פ רכ הערכלההמיר.
 רנ( ס" ז)חלק

 נו"ט ומאכילו הסכים לא הגף ואכיו אמו עם עצתגהרקטן



 כללימפתחט
 קטן דגר בסוגיא גדול כירור ורפלתם. לכיתומכיאו
 הבה"ג הגדול לרכינו ךשוב ב"ד ע"ד אותומטכילין

 קטן לגר איסור לספות מותר אי עליו. הטורמקוקרת
 בעצמו בא שלא דקטן כתובות תוס' עהן )ואגבכידים.

 לגתרו(. יכולין ואין אותו מטכילין ב"ד איןלההגתר
 תיח( סי' ט)חלק

 ישבותו, לא ולילה יומם בכלל הוא אם טבל ולא שמלגר

 והללו טבל ולא שמל כירושלים בגר רבותינובמחלוקת

 שמרו איך אבות השבת, את לשמור מחחכים והללואוסוים

 מתחיל היום דבב"נ חדש דבר ציון, בבנין תמיה השבתאת

 השחר דבעמוד הלמ"מ וכישראל השקיעה תחילת עדמהנץ

 שבת דעל בהא ששבת, בעכו-ם ונפ-מ יום הף צאה-כעד

 השבת את ששמר עכו"ם דרכים ממד"ר ראי' נצטוו,במרה

 למוין דאין הא מיתה, חחב המילה את עליו קיבל שלאעד
 הלכה. אמרו שלא במקום דוקא המדרשמן

 קפ( סי' י)חלק

 לא למה תמיה אחד, מדבד חוץ התורה עליו לקבל שבאגר

 ע"מ גר קיבל דהלל הא ביאור זה, וין בשו"עהכיא

 שבכתב. תורה רקסרלמדנו
 קפא( סי' י)חלק

 או שלהם מצוה הוא אם למולם האדון על שמצוהעבוים

 בהמתו לשכיתת שמצוה כמו במצות עליהם מצוהשהאדון

 הראשונים מחלוקת האדון, של הם עושה שעברוהמצוה
 כלל, במצות מחךיב עבד אי צדק שעוי הגאוניםבתשו'

 לא ישראל ולכלל נכוי מכלל יצא עבד סנהדוין גמ'כיאור

 אותו שקנה עבד וכין אדון אצל שנולד עבד כין חילוקבא,

 נכוי. כשהי'האדון
 קפב( ס" י)חלק

 שלו, הגירות היתה אכינו אברהם של מילה מצותאי

 אשה בן ךצא ספרד חכמי עם צרפת חכמיכמחלוקת

 מצוי. איש בן והואישראלית
 שז( סי' י)חלק

 אותו מקבלין אי אישות בשביל שנהגחרגד
 קפט( ס" ב חלק)מהד"ת

 יהחץ הוא מי בענין קוראבהקול
 קצ( סה ב חלק)מהד"ת

 להודיעו חתב שלו שאינו ילד ומגדלהמאמץ
 קצא( סי' ב חלק)מהד"ת

 דעפארמי גיור אחר שנולדבן
 קצג( סי' ב חלק)מהד"ת

 כהן עם שתדור זולת המצות כל לקתם עליה שקבלהמורת
 קצד( סה ב חלק)מהד"ת

 עדים דליכא היכא אשה לישא גירות עלנאמנות
 רסז( סי' ב חלק)מהד"ת

 תורה ספרהלכות
 ערםי

 אמ"ב. ותמיה לקצצם, מותר אי מכסרעור יותר ס"תגליתות
 יח( ס" ב)חלק

 זה משום לחתכן מותר אי ונקדעו גךליה שנתישנוס"ת

 דגךלין קט"ז ושבת בתורה, הנודר דנדוים הסוגי' פ"א-לי.
 להרמב"ן קוקרא מילתא. הזמנה בענין קדושה. בהםיש

 חילוק מילתא. הזמנה לכ"ע הקדושה דגוף דס"לובעה"מ
 שלא תפילין קדושה. ולשם מצוה לשם לשמן כיןלהרמב"ן

 נתקדשה כיריעה שם כתב ברכה. בלא יניחם לשמהנעבדו

 היויעה.כל
 יח( סי' ב)חלק

 מקושית קדושה עצם הף לא דגוךלין הרמב"ן שיטתישוב

 ישוב קדושה. הכתב נעשה דאיך יאלעס א. א. הרה"גיויוי

 כירור הנ"ל. הרה"ג מהשגות מ"ב לבעל בתמיהתילדבוי
 אסוד הלכה ולענין ושלמטן. שלמעלן גוךלין נקראמה

 הגליונות.לחתך
 יט( סי' ב)חלק

 מש"כ שליחות, מדין הוה אי ס"ת לכתוב סופר לושכד

 שליח, מעושה מ"ש השוק מן מצוה כחוטף הף ס"תלקח

 עונין אין זהוכים, עשרה משלם אמאי מחבירו מצוההחוטף
 אי ועשאה מצוה החוטף ומברך, מצוה החוטף אחראמן
 מצוה. אותה שכר לויש

 קפג( סי' י)חלק

 ס"ת זולת ספרים שאר למכוד מותראי
 קצה( סי' ב חלק)מהד"ת

 הזה בזמן שבע"פ תורה חידה~ילכתוב
 קצו( סי' ב חלק)מהד"ת

 הספוים באוצר להניחם מותר אי לכיהמ"ד ספויםהנותן

 קצג( ס" ג חלק )מהד"ת הכיה"מע"י

 רזגאטי'
 וא"א כסף שטדות על שנדפסו אזכרות ובתוכם קודשנתבי

 גלאז נפאדגדעסעדונגס- מגדלת זכוכית בלי הכתבלקדא

 קדושה יש ואי בדון משום להשתמש איסור יש איבלע"ז[

 לקראן. שא"א מאד קטנות בצורות שנדפסבתנ"ך
 קנז( סי ה)חלק

 אי עכו"ם כתב. קדושת להם יש אי דפוס ודבוי בהנ"לעוד
 שיתוף. עלמצווה

 קכב( סי' ה)חלק

 העולם מנהג כפי שלום מכתבי על ב"ה לכתוב מותראי

 קפג( סי' 1 )חלק מלזורקם. נזהוין שאיןאע"פ

 זה. בשם לקרותה מותר אי אל כית הנקרא הכנסתכית
 קפד( סי' 1)חלק

 חתב אי למלך שנתמנה קודם לעצמו ס"ת ב' שכתבמלך

 מלך. לשם שנתמנה לאחר אחת עודלכתוב
 קפד( סי')ח"ה

 ישראל הניח לשמה, בעי אי לסת"ם עורות עיבודבוין
 עשה ולא ישדאל הניח העכו"ם, וגמר משרה במיעורות

 רב דכת והרא"ש, הרמב"ם מחלוקת העורות, עלסיממם

 מן מצוה לשמה לעבדם לישדאל אפשר אם גאוןנטרונאי
 בדוך, כרכינו נוהגין ישדאלים עבדנים שאין מקוםהמובחר,

 העכו"ם עשה לא שמא חהקרנן בגמד דאפילו הב"חדעת

 ישדאל בשעה לעמוד צויך המעבד עכו"ם ישראל, דעתעל
 צויכים כולם פועלים לו יש ואם לשמה לעשותמצוהו
 כיאור העורות, יחליף שהנכוי חהשינן אי לשמה,לעמוד
 לנכוי לו שאין וכל פליגי דלא שאמר והברוך הש"ךדעת
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 במצא המג"א דעת ביאור להחליף, חחקרנן לאריוח
 החליף, שמא רחייקרנן הפת ליקח אסור מקולקלהחותם
 ולכן יחליף שמא חייקרנן לעולם רבסוחר משה חמררברי

 שעה בכל שם קרעמוד או ישראל סרעשה או צריךבעורות
 להיות בלי יעבדו שלא קרסגרם או העורות כל קרסמןאו
 להלכה. העולה וע"ש ישראל,שם

 קפר( סי' י)חלק
 ערנםי'

 צרקה רעושה מצוה בהם מקחם אי לביה"מ ספויםהמנרב
 אלא לו אין ציבור של בס"ת חלק לו שיש מי עת.בכל

 למוסרן אין ספרים המנרב הס"ת. בגוף ולאהשתמשות
 להם. להשאילן אלאלביהמ"ר

 קפב( ס" 1)חלק
 ישוב שליחות, שהך אי לכתוב יודע שאינו למי ס"תהכותב
 רבשליח משה הישמח ברברי תוי"ג. מצות בסמ"הלרברי
 מן ס"ת הלוקח מבשלוחו. יותר בו מצוה אמרינן לאבשכר
 לעשות רא"א הרמב"ם סרטת עכ"פ מצוה קהם איהשוק
 יו"ר. ברמ"א וצ"ע ס"ת. לכתיבתשליח

 קפט( סי')ח"ה
 ס"ת לו שניתן מי או ידיעתו בלי לחבירו ס"תהכותב
 בו. יוצאין אי שותפין של ס"ת בו. יוצא איבמתנה

 קצ( ס" ה)חלק
 ס"ת. כתיבת במצות חחבות נסרםאי

 קכז( סי' ר)חלק
 לימוד. מצות בה שיש כיון ס"ת לכתיבת כשרה איאשה
 עבותיו. של ס"ת על סומך רמלך הרמב"םבמ"ש

 קפו( סי' ה)חלק
 לקרטת תמיה שליחות. בעי אי אחר ע"י ס"תהכותב
 וכמה ספרים, שאר לכתוב המצוה עיקר רבזה"זהרא"ש
 החיוב. ספרים ובאיזה ספרים, שאר של הסרעורהוא

 קפז( סי' ה)חלק
 ]פאסט רואר בבית ולשלחו גלרה על ר"ת לכתוב מותראי

 בלע"ז[.קארט
 כח( סי' ר)חלק

 ס"ת על לע"ז להוציאאסור
 קצר( סי' ג חלק)מהר"ת

 מהו רס"ת כשרותחזקת
 קצה( סי' ג חלק)מהר"ת

 המצר מיעוט הר אי בס"תפסול
 קצו( סי' ג חלק)מהר"ת

 לבטלה ברכהחשש
 קצז( סי' ג חלק)מהר"ת

 רן3ם"
 לא אם קצת, כאלכסון נראה שוה אינו שהשרטוטמזוזה
 ולא במזוזה שרטוט, רבעינן טעם פסול, כללסררטט
 שבקרושה. רבר כל לשרטט שצריכין טעםבתפילין,

 קצג( סי' י)חלק
 רעדםי'

 כמו עגולה הקודש שם של ה"א תיבת שנכתב ס"ת רברעל
 שבתי ר' הגאק מקושית לפר"ת ישוב הימין. מצררי"ש

 בה"א. מלמעלה החגביאור
 רט( סי' ט)חלק

 לגונזה מהו וועליש בכתב שנכתבס"ת
 קצז( סי' ב חלק)מהר"ת

 ס"ת קרושת לשם אמר ולא ס"ת תיקןאחר
 קצח( ס" ב חלק)מהר"ת

 פסול המנוקרס"ת
 קצט( סי' ב חלק)מהר"ת

 מכתב יריעות וכמה ב"י מכתב יריעות כמה בה סרשס"ת
 ז"להארא

 ר( סי' ב חלק)מהר"ת

 ערהם"
 הרואר על הנשלחים תורה רברי אוברכות

 רא( סי' ב חלק)מהר"ת

 רעךם"
 המגרלת זכוכית ע"י ההפסק וניכר נגיעה בהם שישסת"ם

 בלע"ז[.]מחקראסקאפ
 קכח( ס" ר)חלק

 שם איזה למנ"ח, ותמיה כסררן, בעי אי בס"ת שמותכותב
 כסררן לדין לשם שם בין לחלק יש אי המפורש, שםנקרא

 קצא( ס" ה)חלק
 באמצע לענות מותר אי וברכו קרושה השומע סת"םסופר
 בשעה התפלה ומן הק"ש מן פטור אי סופר תפילין,כתיבת
 אמן עונין אי ובכ"ש המג"א במחלוקת לכתוב,קוצריך
 הפרק. באמצעבפסר"ז

 קפו( סי' י)חלק
 מש"כ השם, כתיבת באמצע קרושה לענות מותר איסופר
 שואל ישראל מלך אפילו ירושלמי בשם אלכסנרריהר"י

 הוא אם השם כתיבת באמצע הפסק יסרבנו, לאבשלומו
 שמא גדרה ומסעם חיצוני פסול או השם בעצםפסול
 באמצע העומר סיומא השני, החצי שנית יקרש ולאישכח

 אפילו להפסיק אסור השם ובאמצע להפסיק א"צהכתיבה
 יש השני חצי וקיד,1 חזר אם בדיעבר הפסיק ואםבשמיעה
 ולהכסרר.לסמוך

 קפז( סי' י)חלק
 ב"ה המכתב בראש לכתוב מותר אי חולמכתבי

 רב( סי' ב חלק)מהר"ת
 למחקו או רעקארדער טיפ על השםלהקליט

 רג( ס" ב חלק)מהר"ת
 להוציאה כדי רריעות לחלקים לפורקה מוהף אי תורהספר
 הגרםמבין

 רד( סי' ב חלק)מהר"ת
 להזכיר מותר אי צבא'ה'

 קצח( סי' ג חלק)מהר"ת
 רעזםי'

 תלמודו משכח לימודו לאחר פתוח ספרהמניח
 רה( ס" ב חלק)מהר"ת

 שמירה בלי ס"ת להניח מותראי
 רו( ס" ב חלק)מהר"ת

 לכסותו כגר פתוח ספר עללהניח
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 רז( סי' ב חלק)מהר"ת

 רעממ"
 ברכה עם יצהג כיצר הקויאה באמ?ע בס"ת טעותנמצא

 בזה. הקרטות כירוראחרונה,
 כח( סה י)חלק

 מוגים בלהר ספוים בכיתוהמחיק
 רח( סר ב חלק)מהר"ת

 אחר בעמוד נפסקים ג' בה שנמצאוס"ת
 רט( ס" ב חלק)מהר"ת

 ר*םי
 אי נתפרק ושוב היויעה על ונרבק טלאי ע"ג שנכתבשם
 רבוי בעל והגה"ק הגע"א במחלוקת שנית, לרבקויכול
 לחלק יש אי בהכשר תחילה נעשה של ענין יש איחחם,
 נעשה כין שמחלק הלבוש רבוי כיאור לס"ת. מזוזהכין

 אחר, רבר מחמת רק הפסול הף רלא וזויכא בגופוהפסול

 נתפרדו או שנתפרו קודם יויעות בגופו, פסול הנקראומהו
 איך מלאכ"ש בקהרת בגופו, פסול מקוי אי התפירהלאחר
 ולא תעשה הו"ל הא הס"ת שנכתב לאחר היויעותתופוים

 כיאור בס"ת, יתיר או חסר מתקנים היאך ון"ע העשף,מן
 החרשות, מהף"ל מתשף המצוה בעצם הגוף בפסוליחדש
 מה תע, תולמה הוה לא העכירו האותו על חלב טפתנפל
 ס"ת. כהרבת על מברכין איןטעם

 קפח( סה י)חלק

 ר*אסי'
 הכתב וניכר עליה וכתב הסופר וחזר יריעה שנמחקהס"ת

 הכהרבה. לאחרהתחתון
 וי( סי' ט)חלק

 מורזים או עכו"ם עא שנכתבשם
 וי( ס" ב חלק)מהר"ת

 בדון במקום שנרבק קרוששם
 ויא( סי' ב חלק)מהר"ת

 בהן לקרות מותר אי ברפוס ספוים שהרפיסמין
 ויב( ס" ב חלק)מהר"ת

 ממומר כיאור עם קרצאו ב"ק על הראב"רחידהר
 ויג( ס" ב חלק)מהר"ת

 הקרמונים הקרהרם מאחר הוא הציוניהספר
 ויד( סי' ב חלק)מהר"ת

 גניזה צויכים אי מינים שחברוםספוים
 רטו( ס" ב חלק)מהר"ת

 ר*בס"
 ע"י אלא נקראות האותיות שאין תנ"ך שלצילום

 קרושה. בו יש אימתקראסקאפ
 קכט( ס" ר)חלק

 מחדק השני ומצר ר"ל אחר מצר הארץ על שנפלהס"ת
 ומקור להתענות חיכים הם ומי להתענות. חיב איכירו

 כיריעה סמ אי יויעה להחליף קיצויך ס"ת זה.לתעמת
 יויעות. לשאר גניזה לגרום שלאאחת

 קל( סה ר)חלק
 איזה לע"ז, חדגום שני ויר קודש אחר מצר שנכתבספר
 ע"ג וכתוכים נכיאים להניח מוחד אי למעלה. מזיהצר

חומערם.
 קפב( סה ז)חלק

 עליה, עומדים שספוים ספסל על לישב רמי שפיראי
 הם הספוים אם דין ומה ספוים, לשאר ס"ת כיןחילוק
 הספסל. על לישב הספסלבחדך

 קצב( סה ה)חלק

 הסירור בשעת חומשים על ספוים להניח מותראי
 רטז( סה ב חלק)מהר"ת

 ר*נסי'
 מותר אי רמי. שפיר אי תורה רבוי בהם שמרפיסיםעתונים
 ירוחם ורכינו הרמב"ם בפסק באשפה. קארעקטעןלזרוק
 טעם קודש. בכתכי רק אשווית בכתב להשתמשראין

 ר"ת לכתוב אסור רש"י. בכתב ספויהם חכמיםשהרפיסו

 אחר. נתר על חולודבוי
 קפג( סי' ז)חלק

 נקי שאינו במקום רש"י בכתב לכתוב מותראי
 ויז( סה ב חלק)מהר"ת

 ר*ךס"
 תמה כתיבה ולא רש"י בכתב הלכה ספוי שכותכיןטעם

 ויח( סי' ב חלק)מהר"ת
 שרטוט בלי פסוקים לכתוב העולםבמנהג

 ויט( ס" ב חלק)מהר"ת
 גופין בנומעוין הרפין לציין יש אי קודש ספויהמרפיס
שלהם

 רכ( סי' ב חלק)מהר"ת
 לחשוב חול לימודי ללמוד לו מותר אי סת"םסופר

מחשבות
 רכא( ס" ב חלק)מהר"ת

 מזוזההלכות
 ר*הס"

 יש אי שלו, תפילין או מזוזות בעצמו קרכתוב מצוה ישאי
 המויא הגמ' ביאור לס"ת, ומזוזות תפילין כיןחילוק
 מהל' פ"ג וברמב"ם ומניחן רמיהם שם בשוקתפילין

 ורמב"ם סוכה יררשלמי כיאור בלשונו, קרנה הי"רגילה
 ומזוזות תפילין לעשות עשה מצות קרש ברכות מהל'פי"א
 אחרונים כמה על ותמוה ושופר ולולב וסוכהוס"ת

 רלעולם ס"ת הל' האשכול בס' ראיהר שוב בזה,שנסתפקו
 ע"ש, מבשלוחו יותר בומצוה

 קפט( סי' י)חלק

 ר*וס"
 השותפין בכית יומא רע"א הקרוש הגאון לקוסרתישוב
 טז( סי' ב )חלק ע"ז. אכיגרור מרכינו במזוזהחתב
 ער"א ר"א בו ואין ףציאתו הכית לכניסת המשמשבחרר

 ר"א על ר"א רוקא צויך אי פתח. ובאיזה במזוזה. חיבאי

 כית בענין הבריתות בסתירת פלפול מזוזה. לחיובמרובעת
קוער.

 יז( סי' ב)חלק
 מקומות כמה רעוד ט"ז רע"ז ף מפסחים רשא סהררתישוב
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 הנ"ל פסחים רחובות וכיאור דאוריתא במזחה חהברשוכר
 שלו. שאינו בית בשוכר אפילו הדר חובתדמזחה

 קלח( סה ד)חלק
 חהכים בלע"ז[ ]קלאזעטס קיר שארוני אחד חכםבפסק
 איזה רחובות וכיאור אמות ד' להם אין ואפילובמזחה
 פטווים. מהם ואיזה במזוזה חהביםפתחים

 קלט( סף ד)חלק
 במזוה. חהב אי יום משלשים יותד ארעי בדירת הדראודות
 ותמיה הכית, לשכירת מכירה בין לחלק היש"שבדבוי
 בקונם. לאסור יכול דהמשאדל ב"קביש"ש

 קלו( סי' ד)חלק
 מיד. מדאוריתא במזוזה מחךב אי בחו"ל שלו לכיתהנכנס

 קלא( ס" ד)חל
 במזוזה. מיד חהב אי מפתח דמי ונתן ביתהשוכר

 קלב( ס" ד)חלק
 שותפים בו ךש בלע"ז[ ]קאאפעראטווו משותף כיתהקונה
 דרבנן. או דאוריתא חהב ואת"ל במזוזה חהב איעכו"ם
 חהב אי עכו"ם בשותפות הראשונים במחלוקתמפלפל
במזחה.

 קלג( סף ד)חלק
 אי יום משלשים יותד בלע"ז[ ]באנגאלו קיץ במעוניהדר
 דעד טעמים ב' עליה. מברך אי חהב ואת"ל במזחה,חהב
 במזחה חהב השוכר בחו"ל. המזוזה מן פטווין יוםל'

 הוא מכר ליומא רשכירות הא ביאור דרבנן. אודאוריתא
 מישראל לשוכר הבדל כמכר. הף ומתנה שאלהוגם

 מזוזה. חיוב לעניןלעכו"ם
 קלד( ס" ד)חלק

 חהב אי מתנה או משכון אי גזל או הפקר של בביתהדר
במזוזה.

 קלה( סי' ד)חלק
 בחו"ל. ממזוזה פטור כמהעד

 קפה( סי' ו)חלק
 מחהב מי שלו, שאינה וירה שכר לו משלם שחותנומי

במזוזה.
 קפו( ס" ו)חלק

 במזחה. חהב אי לפרקים רק בו שיורדיםמרתף
 קפז( ס" ו)חלק

 לעליה. המחיכים במדויגות מזחהחיוב
 קפח( ס" ו)חלק

 גאראדזש או חפצים להחדק המשמש הבית אחוויחדר
 במזוזה. חהבים אי]בלע"ז[

 קפט( ס" ו)חלק
 קביעתה. על ומברך חחר אי לבדקה מזחההמסיר

 קפד( ס" ז)חלק
 ימים. בכמה להחדרה המזחהנטל

 קפה( ס" ז)חלק
 ומברך. חוזר אי מעצמה המזוזהנפלה

 קפו( ס" ז)חלק
 אחרת. וקבע פסולה המזחהנמצאת

 קפז( ס" ז)חלק
 ומברך. חחר אי כידו ונתערבו לבדקן מזחות הרבהנטל

 קפח( סה ז)חלק
 מזוזות עבור רק להיוצא לשלם רוצה שאינו לכיתהנכנס

פשוטרם.
 קפט( סף ז)חלק

 במזוזות המזחות להחליף מותר אי הכית מןהיוצא
פשוטום.

 קצ( סי' ז)חלק
 מותד אי יהודי, שם יכנס אם ליה ומספקא מביתהיוצא
 המזוזות.ליקח

 קצא( ס" ז)חלק
 חוזר אי הבית קנה ואח"כ שכור בבית מזוזותהקובע
 עליהן.ומברך

 קצב( ס" ז)חלק
 יצא אי מזחה שקבעקטן

 מ-
 חובתו.

 קצג( סה ז)חלק
 יחיד. בלשון מזוזה ברכת נוסח תקנולמה

 קצד( סי' ז)חלק
 וכר. שמשמרתו לפי הדר חובת מזוזה רש"י דבויכיאור
 שמירה. לשם במזוזה לכךן אסור בזה ח"א לתמיהתישוב

 קצה( סה ז)חלק
 היה ישראל אי מזוזה, לארטבון שלח רבי ירושלמיכיאור
 ז"ל. היעב"ץ מתמיהת למהוי"ך ישוב עכו"ם.או

 קצו( סי' ז)חלק
 מותר אי המזוזה, מן פטור הוין שמן במקום מזוזהקבע

להווידה.
 קצז( סי' ז)חלק

 עם שהוךדוהו הפתח בצורת העשף מן ולא תעשהבוין
 בדבר מחלוקת ד' שהוא, כמו אחר בפתח וקבעוהוהמזוזה

 דעת )ג( ודעימי הגרע"א דעת )ב( ודעמף הלבוש דעת)א(
 המג"א לדבוי ישוב מרדכי, הלבוור דעת )ד(השו"מ
 לבודקה, מזחה בהנוטל הגרש"ג מקוקרת שי"קומהר"ם
 אי מאחר תפילין ונוטל רצועה לו ונפסקה תפיליןהניח
 ומברך.חחר

 קצ( סף י)חלק

 עכו"ם שיעבוה במקום מזחה להעמיד חייבאי
 רכב( ס" ב חלק)מהד"ת

 ר*זסי'
 מזה פתח במזחה, חהבים אי משקוף לה שאין פתחמרתף
 המזוזה. יתן היכן באמצע והמזוזות ומשקוףומזה

 קיב( סף ג)חלק
 מזוזות נראין ואין לכותל מכותל ויוא כל שממלאפתח
 רפ"ז, ס" הט"ז לדבוי ישוב במזוזה חהב אי פניםמצד
 כתלים. ג' בת וחדר ממזוזה שפטור אכסדרה ביןחילוק

 קצו( ס" ה)חלק
 בהנ"ל.עוד

 קצז( ס" ה)חלק
 ר*חסי'

 השם. נגד לנקבה יש הפתח על המזחה בו שמניחיןהקנה
 ויא( סי' ט)חלק

 באמצע בין מחלק כזנב, או כקובה לכותבה מותר איס"ת



 כללימפתחקא
 רברי ביאור הספר, בסוף ובין אסור שלכו"עהספר

 בפרש"י אחר פי' עוד בסופו, החנו כזנב הרף בסוףדינאים רש-
 קצא( ס" י )חלק והולך. הקרטוןמקצר

 רמפסי'
 להניח מקום ואין מבחוץ המזוזות על שוקפת שהדלתמת

 מבחוץ הרלת אחווי המזוזה יניח אי המזוזות עלהמזוזה
 אחווי בהניחה והטור הרמב"ם ברברי פירוש הצר.על

 ישוב לדעתם הרלת אחורי נקרא ומהוא פסולה.הדלת
 מעכב אינו קךנה שאם שכתבו והטור הרמ"אלדעת

 באות זה. על זה יחלוקו שלא הפוסקים לישב גרולואריכות
 רבק. בניר מזוזה לדבק שאין הערהי"ב

 קמ( סר ר)חלק
 המזוזה. יקבע צר באיזה חררים שני בין פתח לו קרשבית
 לעשות חיוב יש אי ציר. היכר אחר הלך רבמזוזהבהא

 ב' לקבוע היעב"ץ בקךטת במזוזה. לחיב כדירלתות

 מספק.מזוזות
 ריב( סר ט)חלק

 רצששס"
 בס"ת. כמו להתענות חחב אי ח"ו מזוזה לו שנפלהמי

 קצה( סי' ה)חלק
 מזוזה או תפילין להניח מותר אי ז"ל האחרוניםבמחלוקת
 גוף צריכין רתפילין בהא עכ"ם. עא קרתבזו קרודעבמקום
 בזמן עליהם. נפשייהו מסרו אי תפילין בע"כ. כאלישענקי

 בשעת ומה"ט תפילין בדון משום חחקרנן לאהגדרה
 ליכא קאנצענטרשךשאן במחנה טו"ת. רוקא לבשוקרה"ש
 תפילין. בדוןמשום

 קצ( סי' ו)חלק

 רצבסי'
 הקן ורלוחבהן

 רכג( סי' ב חלק)מהר"ת

 הקךלוח מעכב הוא הבנים קיחתאי
 רכר( סי' ב חלק)מהר"ת

 וכלאים ערלה חדשהלכות
 רצנסי'

 איסור הוה אי חרש באיסור ירושלמי בבלי ש"סבמחלוקת
 במחלוקת שמח. אור לבעל רשוב גברא איסור אוחפצא

 לו ערש ררבר חידוש דשיל"מ, הוה אר חדשהראשונים
 איסורו זמן בתוך היתר לו כקרש אלא מקרי לאמחךדין
 כלי הלוקח הפר"ח. מקהרת ור"ח יו"ט לרבינו ישוברוקא.
 מעו"כ.צבוע

 קצח( ס" ז)חלק
 זו במדינה חרש איסורבענין

 רכה( סר ב חלק)מהר"ת

 רצדסי'
 הרא"ש תמיהת וביאור רמי כקצוץ לקצוץ העומרבכל

 לקצוץ. עומרדערלה
 יב( ס" ב)חלק

 המעשר. מן פטורה ארערלה

 קסז( סי' ג)חלק
 קס. סי' לעיל ועחן הנשרפים. מן הוה איערלה

 קסג( סי' ג)חלק
 בשרפה. מצותה אי ערלהלהנ"ל

 קס( סי' ג)חלק
 הא באריכות וביאור שו"פ, על מע"ש פדיון הנ"לבענין

 התוס' רברי וביאור שו"פ על שחיללו מנה שוהרהקרש
 הוא אם החומש תשלומי שו"פ. על פודים בעליםררוקא
 השאילתות ברברי התשלומין. לפי או המע"ש שיותלפי
 רבעי.בנטע

 רטו( סי' ט)חלק

 רצוסי'
 נ"מ. למאי המעשר מן פטורים רכלה"כ תוספתאביאור

 קסז( סי' ג)חלק

 רצזס"
 יחרו וחמור סוס על לרכוב שמותר תמצאהיכי

 רכו( סי' ב חלק)מהר"ת
 כלאים איסור בו יש אי רגיםהמרביע

 רכז( סי' ב חלק)מהר"ת
 חמור עם כלאים הוה אי פקועהבן

 רכח( סי' ב חלק)מהר"ת

 שאסי'
 מחשש לברוק צריכים בלע"ז[ ]מאטראצען מזרוניםאי

 בגדים כלאים. בו שאבר בגר ס"א נרה ש"ס ביאורכלאים.
 ושטיחים משכבי כלאים. משום לחוש יש איקקךם

 בכלאים, המצופים כסאות בלע"ז[, וראגס]קאוטשעס
 כלאים. משום לחוש יש אי סוסים, או חמוויםמרדעת
 מעו"כ. צמר כליהלוקח

 קצח( סי' ז)חלק

 רשסי'
 תו"מ והפרשת טבלאיסור

 קצט( ס" ג חלק)מהר"ת

 הכן פדיוןהלכות
 שהסי'

 בפה"ב חיוב יש אי מלאכוחךת הזרעה ע"י בן סרלרהאשה
 יתום בפרה"ב. חחב אי מעכו"ם נתעברה החיוב. מיועל
 זכין אי והש"ך הט"ז ובמחלוקת לפרותו לב"ר יש איבכור
 ליה רניחא בסברא להתגחר. הגף על מצוה יש אי בכך.לו

 עדיף שליח ע"י פרה"ב דיליה. מצוה לקחםלאיניש
 צוארו. על טס לומלתלות

 קצט( סי' ז)חלק
 על לעשותו יכול לפרות בן לו יש רחוקה בררך שהואמי

 ולא עצמו ע"י ומקויהטלפון
 ע-

 שליח.
 קמא( סי' ר)חלק

 פדיון בשעת נמצא ואביו בחו"ל שנולר חךנוק להנ"ל,עוד
 מפלפל חול. הוא שהחךנוק ובמקום בשבת שם ונפלבא"י

 ותמיה בשבת הקנין קךחול מעות בנותן הגרע"אבחקירת
 ברונא מוהרא משו"ת הזכירו שלא האחרונים עלעצומה



קנ כלליממתח

 לאיסור. ליהדפסרטא
 קמא( ס" ר)חלק

 מילה מצות ב' לפמו ףש שלסרם יום עד נימול שלאבכור
 מוד שלסרם ביום פרה שלא מי קודם, מהם איזהופויון
 בעשה.עובר

 קמב( ס" ד)חלק
 בן 5" בפוית' חיב אי יום שלסרם וחי חדסרם לה'נולד
 בזה. ושא סודרת ישוב כאבן, הוא הוץשמנה

 קסח( ס" ג)חלק
 ולא הרבה כהמם אצל לפדות והגר"א היעב"ן למנהגישוב
 של לפגמו חוששין ואימוד ראשת של לפגמוחששו
 דמי להחדר הכהן שחיב היעב"ן לסרטת ישובראשת.
 לאב.פויון

 קצג( סי' 1)חלק
 סגי או לפה"ב צורה של מטבעות רוקא כעי אילכתחילה
 כסף.בשוה

 קצא( ס" 1)חלק
 בעי לא דפה"ב כתב ל' דבס" ז"ל הח"ס מרן לסודרתישוב
 בו. אחרת רוח קל"ה ובס" צווץכסף

 קצה( סי' 1)חלק
 שהחינו ולברך לפדותו יכול אי בביתו שתוקיהמגרל
 לקטן זכין אי והט"ז הש"ך במחלוקת פויונו.בשעת

בפדה"ב.
 קצב( ס" 1)חלק

 ברור. שאינו דופן ליוצאטעם
 סו( ס" ב)חלק

 כסף של מטבעות דוקא בעי אי בנו את לפדותהרוצה
 לכתחלה אטילו כסף של כגרוטאות סמ או לכתחילהעכ"פ

 קצט( סי' ה)חלק
 חיב אי כהנת שם יש כהן שם שאין במקום שהואמי

 יפרה. יחזור כהן וכסרמצא הכהנת אצללפדות
 ר( ס" ה)חלק

 ליתן יכול אינו  סלעים דחמש התמחקים הפני"פבדבוץ
 הרבה.לכהנים

 רא( ס" ה)חלק
 במוצ"ש לפדות טפי עויף מאי בשבת להיות שחלפדה"ב

 ואי לכחחלה, בלילה פהין שאין טעם ראשתי ביוםאו
 שלסרם יום עבר בשבת, סרחול ע"ש קנין לעשוחמותר
 חביבה אמוינן מהי בעשה, יום בכל עובר אי פדה%א
 ימודן בפדה"ב שכתב הגר"א לרבינו ישוב בשעתה,מצוה
 במילה.כמו

 רב( ס" ה)חלק
 במתנות פדף. בנו אי כהן של בע"כ פויון דמיהנותן
 הקצה"ח על תמיה נודנה. שמה אי בע"כ נתינהכהונה
 דבן פויון הם. יורו1ים ולא מתנה מקבלי דכהניםמגמ'
 מכר. או מתנההו"ל

 קצד( סי' 1)חלק
 יו"ד והאחרונים הויב"ש במחלוקת שליח, עא הבןפויון
 ושלא אחר דאפילו ז"ל הגר"א דבוץ ביאור ש"ה,סי'

 ז"ל החת"ס חילוק ממעשר, עויף דלא לפדות יכולמדעהו
 לפדוהו לשליח ממת נותן ובין לפוית שליח עושהבין

 קדויים או ממעשר הגר"א שמביא הראי' צ"עבממונו,
 לכהן ש"ך לא הבן הא טפי בעית מאי בלשת בכור,לפדיון
 ע"ש ופודהו לכהן סךיך באמת דהבן ז"ל הויב"שדעת
 מנחות התוס' ביאור טפי, כעית מאי נוסחת שפירואוד
 יכחים בעלים דוקא שו"פ על שחרללו מנה שוההקדש
 דר מבו"תא והויב"ש להרמ"א ראי' אשו"פ,לפדות
 ולא עצמו ע"י בעי דפדה"ב טעם פסודם, שלהישמלאי
 שליח.ע"י

 קצה( סי' י)חלק
 ידו על סעפדו הבכווים וין מה גרושה בן שנמצאכהן

 רכט( ס" ב חלק)מהד"ת
 שבועות ח' תוך שהפרלה באשה הבןפוית

 רל( ס" ב חלק)מהד"ת
 ר"ל אביו שנהרג ליתום פדה"במנהמ

 רלא( ס" ב חלק)מהד"ת
 חוש הבן כשאבי לכהן שהחינוברכת

 רלב( ס" ב חלק)מהד"ח
 מעכו"ם הנולד הבןפויון

 רלג( ס" ב חלק)מהד"ת
 תאחר בבל יום בכל עובר בנו את לפדותהמאחר

 ר( סי' ג חלק)מהר"ת
 בפדה"ב לכהן אומר הבן שאבי מהוץ"ל לשתביאור

 רא( סי' ג חלק)מהד"ת
 שבת דוחה פדה"ב איןאמאי

 רב( ס" ג חלק)מהד"ת

 שזמ"
 קבורה טעון אי שמת בהמהבכור

 רלד( ס" ב חלק)מהר"ת
 ש'כמי'

 לחלק יש ואי והיתר. באיסור לעצמו להורות ר17אי איחכם
 היו אי חקירה ובסופו איתחזק. ללא איסורא איתחזקבין

 במדבר. סוטהמשקין
 קמג( ס" ר)חלק

 שמזמיי
 רג( ס" ג חלק שביכושהד"ת בהמתו על מהימן איעכו"ם

 ומעשרות ותרומות חלההלכות
 שכנמ"

 על לשאול נכת אי לברך ושכח ו~עשרות תרומותהמפףש
 גורם משום בזה יש או יתרום יחזור יברךההפר17ה
 כפרה, צויך אי דרבנן איסור העובד צויכה, שאינהברכה
 לא על למפרע עבר אי הפרשהו על או עיסתו עלהשואל
 לבטלה, בדכה חשש יש דשואל יושר באמיוץ ועיןתשא,

 בזה יש אי צויכה שאינה ברכה כגודם הפוסקיםבמחלוקת
 שה" ברכה גורם בין חילוק להרמב"ם, ראווייתאאיסור
 אלא לברך צויך שה" ברנה גורם ובין באחדת לצאתיכול
 שא"צ ברכה גורם בין לחלק יש עוד ונפטר, בירכהשלא
 מי בזה, הרמב"ם בסודרת ישוב לבטלה, ברכהלגורם
 ומברך אחכל לאכול עוד תאב הוא אם בירך ולאשאכל
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 ברהמ"ז. בירך ולא סעודתו גמר כבראפילו

 קצו( סי י)חלק

 עשייתה, לאחר לברך יכול אי המצוה קודם בירך שלאמי
 מברך, אימת שחיטה בירושלמי יוסי ורבי ראמחלוקת
 אי לעקהיתן עובר מברך רלא היכא ואו"ז רשאבמחלוקת
 המצות, לברכת הנהנין ברכת בין חילוק עשיה, לאחרמברך

 עליו, הגרע"א ובתמיהת סק"ג י"ט סי יו"ר הש"ךבדנוי
 כבר עשה אפילו לברך חתב המצות רברכת מריב"שמביא
 הט"ז במחלוקת ע"ש, למצוה המשך קרש זמן כלהמצוה
 ההפרשה על רשאול יחדר בעיסה שנפלה בחלהוהרמ"א
 הף לא למה תרומה ק"ל, סי' וחו"י בנקוה"כוש"ך

דשיל"מ.
 קצח( סי י)חלק

 שכדםי'
 מצוה ליכא או מצוה קצת בה יש אי למצוה שיעורחד
 הפורעניות. המעכב במצוה שיעור חצי ואיכלל

 שכ( ס" י)חלק

 שכחםי'
 פועל על להסתמך יש אי יהודי, שם שאין מאסהבבית
 לחלה עיסה בהפרשתעכו"ם

 רד( סי' ג חלק)מהר"ת

 ש45פם"
 לא על עבר ואם למפרע. טבלים אכל אי התרף עלהשואל
 מחלק יו"ר. הח"ס על ותמיה לבטלה. שבירך למפרע.תשא
 ועל התרומה על לשואל אסור אחר. או שואל האוכלאם

 כעזרה. למפרע חולין שיהאהקדערם
 ר( סה א)חלק

 על בהשואל ח"א הלכות משנה בשו"ת לרבריישוב
 וצ"ע ז"ל הח"ס לרברי ישוב למפרע. טבל אכל איהתרומה

 העריות. על וצונו ברכתבפר
 נא( סי ב)חלק

 אי העיסה לתוך ונפלה וחזרה חלה שהפרישה כהןאשת
 החלא ברברי גרולה תמי' הפרשתה, על לשאוליכולה

 יכול שכהן טעמים ר תרומתו, על לשאול יכול אינורכהן
 לכהן מאמינו החכם איסור רלענין בנוב" תמ"לשאול.
 החל" לקהדת ישוב להאמינו, צריך אין ממון לעניןאבל

 עבר אי החולין שאכל לאחר אחלה בשאלופלפול
אלמפרע.

 רנ( ס" ה)חלק
 בשכיל דעשר חז"ל בדרשת הרמב"ם בן הר"א רבריביאור

 יתעשר. שבחשו זו הבטחה על לסמוך יש אישתהעשר.
 שיעשה למי חז"ל ברברי שנמצאו והיעודים הברכותבכל
 אם יבואו. שבודאי בהם להאמין מחהיבים אם טוברבר

 אח"כ. הארם במעשה תלף או מונרחתהברכה
 רא( סה ו)חלק

 השי"ת הבטחת שאמרו ובמה כספים מעשר בעניןעוד
 שמא ראמרו מה וקשה חוזר. אינו תנאי על אמילולטובה
 ליחיד. או לרבים הבטחה בין חולוק החטא.יגרום

 רב( ס" ו)חלק
 להפויש. אחפצים גם חל אי כספים מעשרהמפויש
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 רה( ס" ג חלק)מהד-ת

 רו( ס" ג חלק)מהד"ת

 רז( ס" ג חלק)מהד"ת

 רח( ס" ג חלק)מהד"ת
 אביו מתמיכת מעשר להפוישחיוב

 רט( ס" ג חלק)מהד"ת

 שלדסי'
 להחור בדבר חשש יש אי ר"ל לחבירו שנדו שחלםמי

 ידברו שוא דחלומות בגמ' כהא פ" בעשרה,לחבירו
 בלי חבירו על שחלם נדף להחור מותר אי לזה,שסותר
 בפניו. השלאידיעחו

 רז( ס" ה)חלק
 טבל דרכנן, או החורה מן אסור בתרומה כילף שלהנאה
 האיסור נולד בזה, וחוס' רש"י ומחלוקת בו יש איסורמה

 כהן סעם מה רש"י לערטת ישוב ביטול,  לעניןבתערובות
 בין חילוק בטבל, תרומה איסור בטל לא ולמה בטבלאסור
 טבל האוכל סעם מנוקרוג שאינה כשר לחחוכת טבלאיסור
 חפצא. או גברא איסור טבל איבמיתה,

 רה( ס" ה)חלק
 בש"ג ריא"ז לשון ביאור זצ"ל. קניכסקי הגריא מרןתשובת
 על בכלל נדף סמ או שמו לפרש צריך אי המנדהבב"ד
 כשחוזר נדףו להחור צריך ואי כנדף יהא וכך כןהעושה
 קצח( ס" ט )חלק .בו.

 שבאין והקללה העונערן עליו חלו אי בכלל נדףבהנ"ל
 ג' העולם. רוב צאל לעמוד אסוד ואי ר"ל. נדףמחמת

 אימחר קיל. או בב"ד ממנודה חמור בכלל נדף אימחלוקות
 בכלל דנדי שס"ל להפוסקים צ"ע מנודה. דין לנהוגצריבין
 עולמית. היתר מועילאינו

 קצט( ס" ט)חלק
 לחצאין. נדף יש אי זצ"ל הנויא מרןתשוכת

 ר( ס" ט)חלק
 בעוה"ז ע"ת נדף הנ"ל. ריא"ז בלשון ביאוד הנ"לכענין

 הוא. מה מה"ת נדף ובשוקרובעה"ב.
 רא( ס" ט)חלק

 בתה"מ. מותר אי מנודה כנדף. הוא הרי המוז"לכענין
 רב( ס" ט)חלק

 מע"ש לפדות בארצה"ק מנהג זצ"ל קמבסקי הנוי"יתמיהת
 ממה או הקרן מדמי רכיעי חלק הוא אי חומש פרוטה.על

 הקרן. עבורשמשלם
 ריג( ס" ט)חלק

 קרוע. נחר על ד"ת והכותב חיטו בימ רבי ליה דתלההא
 ויד( ס" ט)חלק

 עול לפריקת לחוש שיש במקום אפילו תקנות לתקןיש
 עבירה.מבעלי

 רטז( ס" ט)חלק
 בלי מזה זה תלמודים לקבל שלא ווהסכימו חינוך בחושני

 מדק שזה שאומרים תלמודים יש ועכשיו מזה, זההסכמה

 שלבו במקום אלא לומד אדם אין ביאוד לתלמידים,בלימוד
 זוכה אדם שאין לפי לחו"ל מאא ללמוד יוצאיןחפץ,
 ילכו מישיבה תלסוד ילך שאם בס"ח מש"כ מכל,ללמוד

 השני הרב על איסוד יש אם ילך, שלא מוטב אחריםגם
 אחר. מוסד שעזב תלמךד יקבלשלא

 קס( ס" י)חלק
 לגייר הרעפארמער בו שמשתמערם מקוה לסגור ישאם
 ערוכלו מקוה להם שנוהנים מה עור לפני דין יש אםגףם,
 לחוש יש אי ה', חילול בזה יש ואם שםליכנס

 לטבול ילכו חרדיות ונערם מקוה להם יכנושהרעפארמער
 שלא היכא עור לפני בענין רחב ביאור שלהם,במקוה
 וצריכה העיר כל על אחרחר הוא רכני גוף מעשה,עושה
 נתפסים לאו ואם למחות חחבים למחות בידם ישואם

 יפסקו המקוה ערסגרו שעא לחוש יש אם עון,באותו
 חחב אי יו"ד הרמ"א בדברי היקרבות, לתמוךהרעפארמער

 הרעפארמער יבנו אם עבירה, בעוברי למחות ממוןלהחמא
 במה בונה אחד כל יהא שלא בכלל זה אם אחרמקוה

 מרבנים קכוע ב"ד ערקכעו השלום למען הצעהלעצמו,
 עליהם יפנה לגהר הרוצה וכל צדק גרי לקבלחרדים
 מסודר. הענין כל יה"וממילא

 ר( ס" י)חלק
 הישן על החדש מן מעשריןאין

 רלז( ס" ב חלק)מהד"ת
 אחר רשע בשם או טעראריסט לחבירוהקורא

 רנא( ס" ב חלק)מהד"ת
 נקרא מה שילכו, להתפלל מותר אי עונות שממרקיןיסורין
 אהבה שליסורין

 רי( ס" ג חלק)מהד"ת
 יסוריןקבלת

 רטו( ריא, ס" ג חלק)מהד"ת
 אהבה של יסוריןאופני

 ריב( סי' ג חלק)מהד"ת
 ביסוריםחילוקים

 ריג( ס" ג חלק)מהד"ת
 במהרה ימיו שחתם מיאשרי

 ריד( ס" ג חלק)מהד"ת

 שלהס"
 מי בזה"ז. אא ישוב במצות הכהן הר"ח ערטתמאור
 לא"י לחזור חחב הסיבה אזלה ואח"כ מא"י בהיתרערצא

 יב( ס" ח)חלק
 ההורים חחבים אי ימיו כל ערצטער במחלה שנולדעד

 מולד נורא מעשה דינו. מה שוטה חרש ההורגלרפאוחו.
 חי'. בדמותשנולד

 ריז( ס" ט)חלק

 שלוס"
 היום בהם להשתמש בש"ס שנזכרוברפואות

 רנכ( ס" ב חלק)מהד"ת
 בהנאה האסורים מחום אברי על לתלמידיו מלמדרופא

 רנג( ס" כ חלק)מהד"ת
 לרפאות לרופא וקוות שמתן דמכאןבדין

 תאחו לא ודמעך דמלאתךבלאו

 תודמה כרוחיניבדין

 בזה"ז כספים מעשרבענין

 עכו"ם עא חלההפרשת
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 הרפואה בררכיללמוד

 שטעה עכו"ם רופאדין

 שלחמ"

 רטז( ס" ג חלק)מהר"ת

 ויז( ס" ג חלק)מהר"ת

 ויח( סה ג חלק)מהר"ת

 שאין לו ולהגיד ר"ל האנהו מחלת לחולה לגלות מותראי
 ח"ו. רפואהלו

 ויח( סי ט)חלק

 חולים כקורהלכות
 שלםמ"

 בכלל הף המקרב ח"ו. יסווין מחמת מיחה לקרב מותראי
 ביד"ש. לחולה ומלכות ב"ר הרוגי כין חילוקרוצח.

 רפב( ס" ז)חלק

 לחבול אין אפ"ה ח"ו למיתה עצמו למסור לו שמותרמי
 אחר. עיי אלאבעצמו

 רפג( סי ז)חלק
 השחיטה כית לו פרע רפי' נרוים הרא"ש ברבויתמיה
 גוסס. אפילו ארם כל מיחח לקרב אסור הא מיתתו.למהר
 סי' לעיל )ועחן שמים כידי או ארם עא נהרג כיןחילוק
קר"ר(.

 שכ( סי' ו)חלק
 כיוי גוסס בויני עליו הח"ס מסחךרת הרא"ש לרבויישוב
 כהן שמים, כיוי לגוסס ארם כידי גוסס כין חילוקארם.
 לגוסס. ליכנסאסור

 קנ"א( סי' ר)חלק

 יסווין. עא אפילו שמים כיוי הגוסס חיי להאויך מותראי
 וינים ב' בזה. זצ"ל פחנשטין משה הג"ר מרן לרבויישוב
 חחב הציל ולא להציל דיכול היכא כל א( ר"ל.כגוסס

 להצילו עוד רא"א היכא ב( רעך, רם על תעמוד לאמשום
 להתפלל מצוה כיסווים והוא הרופאים כל נחךאשווכבר
 פעולות לעשות שלא וכ"ש יצטער ולא במהרה קרמותעליו

 כמו כגוסס שהך בחכירו חובל של לאו יסווין.להאויך
 גרול צער גורם כגוסס נשמה יציאת המעכב ארם.בכל

לנשמה.
 שצח( סי ט)חלק

 מעליו להקל לאחוים ואפשר למלכות הויגה שנחחיבמי
 רואהבת מוין הוא ומצוה מותר מיתחו קרקרב ע"ייסווים
 י"ח- ע"ז תרז-ת בן חנינא מר ראי' כמוך.לרעך

 הא כיאיר
 שעה. חץ על ואפילו הגוסס על אפילו הגל אתרמפקח

 ת( סי ט)חלק
 הגוסס עם לטפל הצלה לאנקרהיתר

 ויט( סי ג חלק)מהר"ת
 לגוסס לרפואה טרפוליםלעשות

 רכ( סי ג חלק)מהר"ת
 ר"ל בארם מיתה קובעיםהיאך

 רכא( ס" ג חלק)מהר"ת

 ואבלות קריעההלכות

 שםמי'
 הוי אבל, כגר לקרוע מותר אחר האיך הש"שבקהות
 לאחר, ולא לקרדע האבל על רהחךוב תשחית בל עלעובר

 במקום לצעב"ח חיקרנן דלא שכתב דע"ז פ"ק לש"גתמיה
 מצוה צורך אלא עדל"ת משום אינו ;ייעה היתרמצוה.
 לנצח. המות ובלא לכתחלה, הקריעה אופן מב"תמחמא

 רט( ס" ה)חלק

 שמ"שמי'
 ררבנן. הף ז' כל אכילות הראש בעטרפת דריבאבל

 יר( סי' א)חלק
 ין. ולשתות בשר לאכול הרופא לו שצוהאונן

 רח( ס" ז)חלק

 אכילוח. מצות לקחם רוצה ואינו שמורדאבל
 רט( ס" ז)חלק

 אבל בתפילין. חיב אי אבלות עדהן עליו חל שלאאונן
 כיאור הקבורה. לאחר אפילו בתפילין אסור ראשתכיום
 לכתפים. נמסרבוין

 קמר( סי ר)חלק

 שסהמי'
 מותר אי להברותו נחיאשו כבר שרופאים חולה אוטתפה
 בעצמו. לחבול וח"ו מרחב"ת ראף אין בעצמו,לחבול

 רא( סי' י)חלק

 בצער כשהוא קרמות חולה על להתפלל שמותרפעמים
 לרפואה. תקוה שום לו ואיןגרול

 רב( ס" י)חלק
 השויפה למקום ללוותו מותר אי לשרפו צוו שהקרוכיםמת
 אפר לקבור צויך אי איסור, או רשות או מצוה יש ואיר"ל
 אותו. ששרפו לאחרהמת

 רג( סי י)חלק

 קכורההלכות
 שסחמ"

 כפרה, לו ואין מ"מ, לקברו חחכין לקברו שלא שצוהמי

 כפרה. לו יש ראפה"כר"א
 קנ( סי' ר)חלק

 הף אי קבורה מה"ת, הף אי צויק אצל רשע קובויןאין

מה"ת.
 יז( סי' א)חלק

 חיב אי נפל ההפלה. סיבת דעת כדי נפל לנתח מותראי
 בא אימתי קטן הוין. וחרדת מוול וין בו יש ואיבקבורה.
 מטמא ישראל רמת טעם בו. נשמה נחנה אימתלעוה"ב.
 מעכו"ם.יותר

 רג( ס" ו)חלק

 שמםמי'
 מקבורת שכר נוטלין האיך והח"ס הגרע"א לקרשרתישוב
 כתובות ממשנה רבויהם על ותמיה בהנאה, שאסוויםמחךם

ותשב"ץ.
 קפא( סי ר)חלק

 בכח. ליטלו מותר אי מהמת להעכיר יוכלו שלאטבעת



קו כללימפתח

 ויט( ס" ט)חלק
 המת ראש על הקרקע על נרות לה2רםטעם

 רנד( ס" ב חלק)מהד"ת

 שנבסי
 צויך ט"ק שפיכת בלי בארה והמחוהו שהלבישוהוב"מ
 לטהרה. ט"ק טעם בט"ק, ולטהרו ולהוציאולחזור

 קכב( ס" ג)חלק

 שעסי'
 מה ביאור ישנים. וגם חד2רם קבוים חיטונרבאיסור
 מביא לעולם. נרקבין ועצמוררהן גופן אין צויקיםשאמרו
 לא מעולם מלכות הרוגי דעשרה כה"ג דר"י היכלותפרקי
 שם. נפלאים ודבוים תחתם, נהרגו אחוים רקנהדגו

 רכא( ס" ט)חלק

 שנזס"
 דהר בתורה מבואר והיכן המת, הלנת באיסור המז-נהלשר
 האיסור. חל מי ועל דאווייתא.איסור

 רכא( ס" ט חלק קמח-קמט, ס" ד)חלק

 שסבס"
 הראשק בעלה אצל להקבר מהו שמ לבעל שנשאהאלמנה

 רכב( ס" ג חלק)מהד"ת

 שסנס"
 ישראל. לארץ הברזל מסך תחת מארצות קבר לפנותבחן
 יש בות"ל בחו"ל. שמת למי בא"י לקבור מצוה ישאי

 נקברו לא או בחו"ל כבר נקברו בין חילוק יש אםמצוה
 וילוקים. כמהועוד

 קמה( ס" ד)חלק-
 או הנפטר של ידות כתבי להחרא להם שאפשר ת"חבני

 עויף. מהם איזה לא"י לקבורהלהובילו
 רצק ס" 1)חלק

 מותר אי יוראפ במוינת כמו ועזובים הנטרשרם קברותבתי
 כועסים בעיר דהשוכבים בס"ח מ"ש העצמות.לפנות

 מנהג לא"י עצמות להוליך מנהג אחרת. לעירכשמחיכן
 קבלה הרדב"ז מ"ש גדולה. מצוה בזה רש הואקדמונים
 יהושפט. בעמק אלא תחה"מ שאיןכידינו

 רכד( ס" ט)חלק
 ישראל בארץ לקברו בחו"למת

 רנז( ס" ב חלק)מהד"ת
 ישראל בארץ לקברו שצוהמי

 רנח( ס" ב חלק)מהד"ת
 המת צוואת לקהם חיוב מוטל מיעל

 רנט( ס" ב חלק)מהד"ת
 הדררם מהר יה" המררם שתחיית הרדב"ז בידקבלה

 רס( ס" ב חלק)מהד"ת

 שסדס"
 בביהכ"נ להדליקם מותר 4ר לקברות סביב שהילקונהת

 רכג( ס" ג חלק)מהד"ת
 השבוע כא~צע להיא"צ כשבת המוסף שהך4ר

 רכד( ס" ג חלק)מהד"ת

 כהנים טומאתהיכות
 שעאס"

 זרוק. אהל ויני ביאור זרק. אהל בכלל הוה אימנונה
 קכד( סי' ג)חלק

 אסור שהביה"ק טעם במכונה. בביה"ק ליכנס מהוכהן
בהנאה.

 קכג( ס" ג)חלק
 לאו הוה אי ונזר תנזור לא בו והתרו בביה"ק עומדורה
 תעשה. ואל שב הר בציצית סוין ולוקה. מעשה בו2רש

 לציצית כלאים בוין יפה ובירור ואויכות כלאיםוהלובש
 תעשה. ואל ושב מעשה נקראומה

 רכב( ס" ט)חלק
 לא ביה דמתוין בתוס' זצ"ל קניבסקי הגוי"י מרןמהגה"ק
 בו יש מקוי אי מרצונו שעושה עבירה שההה. למ"לתנזור
מעשה.

 רכג( סי' ט)חלק
 מיום או הפנררה יום לאבל גערה יום מתחילמאימרר
 האחרה.גילוח

 רכה( סי' ט)חלק
 בא רש"י כהן, אותו נזכר ולא ט' פסחים רש"יביאור
 ז"ל. רש"י כוונת הבין לא שם והמגיה ר"ת קושייתלהשב

 כא( סי' י)חלק
 בבית ונדר כהן משום חהב אחד תלם חורש דישבסוגיא

 טומאה איסור על דנדר טומאה איסור חל והאיךהטומאה,
 דעת ע"פ זו לתמיה ישוב כהונה, מחמת כבר לו2רש

 הגוי"י )להגה"ק י"א סי' נדר יעקב קהלות עהןהאב"מ
 ברכות רשא 2רטת לפי י"ל עוד זצוקללה"ה(,קנביסקי
 טומאת בהו חיכא לקרובים מלטמא נזהרו לאדכהנים
 עבד בכל, שוה שאינו לאו הו"ל כהנים טומאתקרובים,
 תמיה כבהמה, 12הוא או עצמית טומאה לו יש איכנעני

 לאחר או שמת קודם בנדרות נדר בין לחלק יש אילעול"נ,
 איסור דאין לר"ש ביוה"כ נבילה דאיסור דמחלוקתשמת,
 בילקוט לחפצא, גברא איסור בין בחילוק איסור, עלחל

 טמא. עצמו מת ואין טמא נוגע במתהנוגע
 קנב( סי' י)חלק

 שעבסי'
 כהנים טומאת החולים. בבית חולה לבקר מותר אינהן

 ס" מה"ת להגרע"א תמיה הותדה. אי הראב"ד לדעתבזה"ז
 ואפילו לבקר חולים בבית לכהן ליכנס אין בזה.י"ח

 2רב"ס. לא אםלרפואות
 רה( ס" 1)חלק

 צויקים. לקבוי לטמאות רשאי איכהן
 רו( סי' 1)חלק

 מביה"ח היוצא חולה. לבקר לביה"ח כהן כניסת בעניןעוד
 המת. מאהל כיוצא קיו ליטול צויךאי

 רז( ס" 1)חלק
 להחיד לביה"ח ליכגס מותרת אי לילד שכדעה כהןאשת
 יטמא לא בביה"ח שהותה שבמשך א"א זכר חלד שאםאף

הולד.
 וי( ס" 1)חלק



 כללימ*תחקי
 ישראלים גם שם קוביים שלפעמים נרם שלמה"ק

 עם לנסוע מוחר אי רה"ר ע"ג מאהיו,ם ו4רלנותמשומדים
 ברה"ר. האילנות תחתמכוניות

 ריא( ס" 1)חלק
 ר"פ באהל. מטמא אינו עכו"ם של ביה"ק בהנ"ל,עוד

 היכא המשומףם מפני עכו"ם בקבר נכנס לאמברצלונה
 ישוב קבוע, הר 4ר בקרקע קבר טהור. ספיקו עכו"םדרוב

 טומאה ספק קבוע. הר לא נרקב דמת כיק הרוקחלקהרת

 הוה 4ר מכונה לכתחילה. לטמא לכהן מותר 4רברה"ר
 משום מטמא 4ר אחר אילן על המאהל אילן לטומאה.רה"ר

 4ר הפרס. ובית ופועות שככות בדין קצת ואףכותשככות,

 גוד לבוד. הוה אי ענפים עיי ולבוד בטומאה. לבודקח"ל
 מסככות טומאה להעביר בטומאה. אסיק וגודאחית

 ביניהם. ארר כשיש מעביףן אין לכ"עלסככות
 ףב( ס" 1)חלק

 סגוףם כשהדלתות לטומאה רה"ר אי ביה"ק בהנ"ל,עוד
 ספק נולד כיצד והראב"ד הרמב"ם במחלוקתמבחוץ.
 אי לברורי ד4רכא הויכא טמא ברהא ס"ס מ"טטומאה.
 להחמיר. צריך אי לילך אחרינא דרכא 4רכא אימבררינן.

 היחר. לו טרש כיק לרבים שנוגע בדבר להחמיראין
 וחצי בחוץ בהמה בחצי העשל ר ורבי מהף"טבמחלוקת
 לקבל יכחין ש4רן ופועות בסככות טרפה ונמצאתבפנים

מעדבה.
 ףג( ס" 1)חלק

 מומא שבהםר במל"מ וצ"ע בהנאה אסור אי עכו"םמת

 מדרבנן.אסור
 קיא( ס" ג)חלק

 הלומףם הרחקה. ו~רעור צדיק אצל רשע קובףן דאיןבהא

 מהני 4ר מחיצה אמות. שמונה ירחיקו מיסיאנעףםאצל
 הקבר. מןלמעלה

 רכ( ס" ט)חלק

 דקי"ל לפ"מ הח"ס קהשית באררון. לנסוע מותר איכהן
 בדרך. כהנים יוצאין היאך מחצה על כמחצה קבועכל

 בהםבת מפליגין דאין טעם באהל. מטמאין אין עכו"םקבף
 ממצוות. עצמו להפקיעואיסור

 רכו( ס" ט)חלק

 שענסיי
 לענין מיתה לאחר או מחים שחסר במת לחלק יש4ר

 רקב. לו 4רן הרוג רקב. לו יש 4ר חסר מת כהנים.טומאת

 לטמא אסוףם קרוביו ]אוטאפסי[ נתוח לו שעשו כהןב"מ
 הוה הרוג 4ר מחלוקת חסרק. הוה נמי מבפנים חסרקלו.
 רכ"ב. סי' לקמן ועיןחסר.

 קכא( ס" ג)חלק

 סכנה בו ו4רן רפואה צףך כהן חולים בבית יבקר אלכהן

 ניתוח לו ועשו שמת כהן לרפואה. לביה"ח ליכנס מותר4ר

 למת. לט"ק מקור לו. לטמא אסוףן בניו בלע"ק]אוטאפסי
 קמו( ס" ר)חלק

 לבעלה אלא מתה אשה4רן
 רסא( ס" ב חלק)מהד"ת

 טשעדסיי

 אי כה"ג לרזצב"ג, טרמא האדך כה"ג ישמעאל רבפהט
 מטמ4רם. 4רנן צדיקים דקבוי ובהא לנטרא,מטמא

 קכז( סי' ג)חלק

 הגאק שהניח ארם מקף מת 4ר מהרש"ק לתמיהתישוב
 במחלוקת למאוד, עד נפלאו ז"ל ודבףו ופלא,בהפלא

 כ"ה סוכה הגמ' רשוב מטמ4ר אי יייקים בקבויהראשונים

 שם. הרשב"אולקושית
 קמז( ס" ד)חלק

 עליו מתאבלין 4ר ומת במוח פגם עםנולד
 רכה( ס" ג חלק)מהד"ת

 חל מחר עליו, מתאכלץ 4ר ומת המוח בקרום שלקהחרנוק
 חי גדרעליו

 רכת ס" ג חלק)מהר"ת

 שעהסיי
 וט"ז. הטור בדברי וביאור הקבר, צורתמהו

 רח( ס" ה)חלק

 שלא כדי הוא לנטרם אנטרם כין מחיצה חז"ל שתקנומה
 לצאת הנטרם שנהגו דמקוט רין ביאור בזה, זהיסתכלו

 לאחר שרוצאות ומקום מיתה שנרמו מטעם המטהלפני
 במרדכי אברהם ר תסרהת ביאור כבודן, מפניהמטה
הערוך.

 רטו( ס" י)חלק

 אבלות  לענין הבית גדול נקראמהו
 רכח( רכז, ס" ג חלק)מהד"ת

 טשעוסיי
 טראמר לו להמד אביו חיב 4ר אמו, עליו שמתה קטןיתום
קדיש.

 רב( ס" ז)חלק

 ואחד התטילות כל להתפלל ורוצה בשבת יא"צ לו שישמי

 מקור מוסף. להתפלל ורוצה השבוע באמצע יא"צ לויש

 וקףטרם. ומוספין למפטרר ועליה תפילה לחיובנכק
 קנג( ס" ד)חלק

 ליתומים שייך הנפטר אחרקדיש
 רסב( סי' ב חלק)מהד"ת

 הנפטר אחר משניותלימוד
 רסג( סי' ב חלק)מהד"ת

 ש8סיי
 האבל. מבית דבר ליקח שלאבמנהג

 רו( סי' ז)חלק

 טשעק לקבל לחתום לילך צףך שבעה בימיאבל
 רנו( סי' ב חלק)מהר"ת

 ש8נסיי
 קרבות. בשאר מוחר אי שבצנעה, בדבףם שאסוראבל

 רג( סי' ז)חלק

 מטתו שקרמש אבל ח"ו. אבלו בימי עליו מחגבר שיצרומי

 מיתה.חיב
 רז( סי' ז)חלק

 ששש8ס"
 יבוא. לא אם יצטער שהחתן לחתונה לילך מוחר איאבל



 כללימפתח
 רה( סי' ז)חלק

 שאין הרמ"א כתב שלפניו שבלילה יא-צ לו ערשמי
 בשאר או בר"ח היא"צ חל אם מרעים, בסעודתאוכלין
 בסעודה. להשתווף מותר אי מתענין שאיןיטרם

 רעא( ס" י)חלק
 פווים סעודת חכירו אצל לסעודאבל

 רכט( ס" ג חלק)מהר"ת

 תסי'
 בשבת אבל בכית מנין לעשות מותראי

 רנה( סי ב חלק)מהר"ת

 תבסי'
 הב"ח בערטת בשבת שחל אבלות של שביעייום

 רסר( סי' ב חלק)מהר"ת

 ועבס"
 שחחכים לקרוכים להודיע אסור מחרם עצמותהמלקט
 עליהם.לאונן

 רכז( ס" ט)חלק
 למיתה בערכאות ונרון ונחגדל העכו"ם כין שנשבהחרנוק
 בו. ינהגוכיצר

 רכח( ס" ט)חלק
 קפוינן לא קפיר דלא מאן בחז"ל המבואויםבקפידות
בהויה

 רסו( ס" ב חלק)מהד"ת

 תהסי'
 בשמן או שעוה או חשמלי בנר יא"צ נר להדליק מותראי
 רוקא.דת

 וי( סי' ז)חלק

 העזר אבןחלק

 ואישות וךכי' פרי'הלכות
 אסי'

 בנים. להוליד יכול שאינו אף פ"ו רמקחם אהק בזקןצ"ע
 רנימא פ"ו מצות מתחיל אימתי חגיגה החוס' רבויישוב

 ולמה פ"ו, מצות קהם ממזר שבבן ירושלמי ביאורעדל"ת.
 זויעה ע"י שנולר בבן פ"ו קחם אי הסוסקים.השמיטוה
 ילרה ולא אשחו עם ששהה בטר להנ"ל צ"עמלאכוחרת.

 גם אמוינן חדר"ג לאחר רוצה. קוהוא זמן כל לסרשהמותר
 מזכירה תה" לא אשה באחרת. נתן עימו שמאבבעל

 כ( ס" ב )חלק לקהל. בלע"ק]סעקרעטעוי

 כנים. החיד שלא אף בהשחדלות פ"ו מצות מקחםאי
 ויא( ס" ר)חלק

 יצא אי האחרורם ומחלוקת פ-ו, אמצות מבויכן שאיןטעם
 רלא ממלחמות רא" כנים. להחיד יכול ולאבהשתדלות

 הוא אדם של בידו דכי האחרתים לקוקוית דשוביצא
 קרוקרן. בהכת כנשו~ין מברכין אין למהלהחיד.

 ויב( ס" ד)חלק
 המצוה קחם אי להחיד זכה ולא בנים להחיד השתדלמיש

בהשתדלות.
 רטו( סי' ר)חלק

 מה כנים להח,ר חורה חחבה היאך האחרוניםבתמיהת
 שמים. כיוי אלא כירושאין

 קנו( סי' ר)חלק
 פ"ו מצות קחם אי ממנה להוליר זכה ולא אשה שנשאמי

 להוליר. שהשתרלבמה
 קנז( ס" ר)חלק

 מצוה בוין ומפלפל ר"ל. ממזר בבן פ"ו מצות קחםאי
 אני. טמאה האומרת בעכירה.הבאה

 קנח( ס" ר)חלק

 בוין הרא"ש רבוי בסתירת כיאור פ"ו מצות על כופיןאי
 ג' אות אשה. לישא כופין ובין לגרש כופין בין ף"לכפי'

 הברלה. קודם מיםלטעום
 קנט( ס" ד)חלק

 הוה אי לה מפסול מלאכותית הזרעה ע"י שנתעברהאשה
 מאיש זרע ליקח כזו בהזרעה להשתמש איסור ממזר.הולר
 הוא חמור איסור מ"מ ממזר הולר ראין נימא ואפילואחר,

 ע"י אחר מאי זרע וקבלה סועברה אשה בזה.להעוסק
 לבעלה. נאסרה איהזרעה

 קס( סי' ר)חלק
 בולר הבעל יצא אי מלאכותית הזרעה ע"י שנתעברהאשה
 פ"ו. מצותזה

 קנר( סי' ר)חלק
 אחר מאיש זרע ליקח כזו בהזרעה להשתמשאיסור

 ק"ס(. סי' בסמוך )ועחןלהתעבר.
 קנה( סי' ר)חלק

 ורבי', פוי' קחם שכבר למי הויון לעכב לאשה היתר ישאי

 או האשה, צער משום או פרנסה, משום שחוששמפני
 בנים בת אשה לישא חיוב לתורה. עתים יותר לקבועערכול
 מבול מביא במוך המשמשת אשה פ"ו קחם כבראפילו
 לישראל בנים בויבף הוא ה' ברכת באויכות מבארלעולם,

 וי( סי' ה)חלק
 יר"ש. להיות יכול אי אשה בליארם

 רלא( סי' ז)חלק
 או ראורףתא הוה אי חררגמ"ה רבנים. מאה היתרבוין

 עליה לבעלה ערעבחים עוד יש אי דת על עוברתדרכנן.
 להפקיע יש אי מבעלה שברחה אשה שמרשה.קודם

 ליתן ולא גט לקבל שרוצה אשה למפרע. מינהקידוקוין
 רבנים. מאה היתר לו נותנים אי לבעלההילוים

 רלא( ס" ז)חלק*
 שחשקה ומי שנה. כ"ר לאחר הנשואין לאחר מותראי

 לא. או עליו מחגבר יצרו כין חילוק כב"ע בחורהנפשו
 בשביל פ"ו מצות לבטל התירו אמאי מהרמ"שקוורת
 רכה( ס" ז )חלקחורה.
 קחמו. אם שכר מקבלים ואם בפ"ו. נערם נתחחבו לאלמה

 רכו( סי' ז)חלק
 חכמי בזמן מפ"ו. לבטל שגורם חרם רגמ"ה גזרלמה
 הרבה. נערם נשאו איהש"ס

 רכז( ס" ז)חלק
 לעולם. או ירוע לזמן גזרו איחררגמ"ה



 כללימ*תחנף
 רכח( סי' ז)חלק

 בפי' הח"ס רבוי וביאור אשה, נשא לא עזאי בןלמה
 עצמינו על שנגזור הוא דין ביהמ"ק שחרב מיוםהגמרא
 בשר. לאכולשלא

 רכט( סי' ז)חלק
 קאיך אי שפחה יצרה. בלשבת ח5בת ראשה התוס'בשיטת

 לשבת.בה
 רמז( ס" 1)חלק

 מנח פ"ו מצות דילפינן סנהרוין מהרש"א לקרסיתישוב
 בכתוב. שקודם מארה"ר%א

 ויר( סף 1)חלק
 פ"ו. משום הגר שחרראברהם

 קה( סי' ג)חלק
 ראפשר משום מללה"נ בפ"ו אמוינן רלא הרשב"אבטעם

באחרת.
 קנג( סי' ג)חלק

 לקרש חיוב או מצוה יש אם והרא"ש הרמב"םבמחלוקת
 המצות. ברכת הוה אי אירוסין ברכתאשה.

 רכט( סי ט)חלק
 להרמב"ם. נפרדות מצות ב' הם פ"ו ומצות קירושיןמצות
 שנה עשרה שבע מבן נתח5ב רהאיש הרמב"ם לשוןביאור

 אי הקן ושילוח תרומה הפרשת לחופה. י"ח בןובמשנה
 חיובית. מצוההוה

 רל( סי' ט)חלק
 פטורות. או רקידושין במ"ע ח5בות אינסרם

 רלא( סף ט)חלק
 אי זכיה. מטעם לקטן קירושין דיש ברזילי בר ר"יבשיטת
 מיתה. עונש ולא לאו שיח5ב כלומר לחצאין קידהרןשיך
 באשה. ממון וקנין לאיסור אישותקנין

 רלה( סי' ט)חלק
 על נאסרה אי מלאכותית בהזרעה שנתעברה כהןאשת
 כ"ר להמתין צויכה אי הזרעה ע"י שנתעברה אשהכעלה.

 יניקה. לימיחודש
 רמר( סי' ט)חלק

 הנשואין. לאחר בחור יכול מתיער
 רמו( סי' ט)חלק

 מתי עליו. מרדה שאשתו לבעל רבנים מאה היתרבדין
 לוין. לעמור רוצה ואינה משה רת על עוברת מורדתנקראת
 הלכה כתובה. בלא להחניאה מותר אי שבת המחללתאשה

 כיון לר"ת לעמוד מחייבת אי אשה אותו. ומסרהלערכאות
 רצז( ס" ט )חלק שהז"ג. מ"עשהוא
 אי ותשובה חרטה ונתמלא א"א על שבא שאמר רוחחולה
 אפשר רוח בחחף עליו, אסורה שאשתו לבעלה להגירצויך
 מעולם. זינה ולא לו רמיון הוא העניןשכל

 רנח( סי' י)חלק
 ישוים רור הנקרא לסרדוכין רם בדיקותבענין

 רסה( ס" ב חלק)מהר"ת
 קפדינן לא קפיר דלא מאן בחז"ל המכואויםבקפירות
בהדיה

 רסו( ס" ב חלק)מהר"ת
 הבעל אבירת הוה איאשה

 שלז( סי' ב חלק)מהר"ת

 א( ס" ר חלק)מהר"ת

 ב( סי' ר חלק)מהר"ת

 ג( סי' ר חלק)מהר"ת
 מצות בזה ק5ם אי שילרה ואילונית מ"ת קודם רפ"ובעשה
פ"ו

 יב( סי' ר חלק)מהר"ת
 מיניה לקירושין רבנן רהפקיעודין

 קמט( ס" ר חלק)מהר"ת

 בםי'
 ךשוב כירו מוחין משפחתו בני פסולה אשה לישאהרוצה

 ס"ב. סף א"ע רמ"אלרבוי
 קעה( סי' ר)חלק

 מהם להתרחק יש אי כשורה מתנהגים והם מרות תשעבני
 הוה אי בתורה מאמינם ואינם משומדים שירוכין.לענין
 אחיו הוה מומר מ"ט חתנות. לענין הם ומה ישראל,בכלל
 הכונה ומה פגום, הוה אי הנרה בן התורה. לכל ולאליבום
 מכניסין היו רלא הרוקח דעת להרחיקו. וראף מיוחסראינו
 אי עליהם. שורה השכינה אין הזוהר ולרעת לעזרה,אותן
 לאינו ת"ח נרה בן בין לחלק יש אי לרורות. נמשך זהפגם
 שהתורה ראית אם בבנ"י. נתערבו אי בט"מ זה. לעניןת"ח

 לברק מצוה ראךה. שאינה במשפחה שנתחתן מפניפוסקת
 ובמשפחתו.בשבטו

 ויא( סי' ז)חלק
 נמשך אי ט"מ פגם בזה. קניבסקי הוי"י הגה"קתשובה
 לרעת אלו. במרות הם חתנים שרוב אפשרלרורות.
 עון פוקר ביאור למנין. העולם רוב מצרפים האיךהרמב"ם
 שתסתלק לשכינה גורם רבט"מ ביאור בנים, עלאבות

 לעזרה. ליכנס לבט"מ הניחו שלא להרוקח צ"עמישראל,

 הוא אבותיהם מורזים להם שקוראים ט"מ בני חטאומאי
 יש רורות חמשים שער ופלא הפלא נפלא חשבוןרחטאו.

 ואמהות. אבות מיליארדין מיליארד לארםלו
 ויב( סי' ז)חלק

 לאחר ממילא ניתר אי נרף בהנ"ל. הנ"ל להגה"קעוד
 חמור מעצמו מנודה בזה. הרמב"ם לסתירת ךשובששב,

 יכלה הגלות ט"מ רבני הנביא ברבר אחוים. ע"יממנודה
 השכינה אין ביאור להם. מגיע בנט"מ רעונש ביאוראותם.
 בזה. ענינים כמה עוד לישראל, גוים וקשיםשורה

 ויג( סי' ז)חלק
 יש ואם אמו כשם ששמה אשה ישא רלא וי"חבצוואת
 היתה שלא הנוב"י ברבוי מותד. שמות שני מהםלאחת
 לחוש אין אשה נשא שלא מי אחויו. לזרעו אלאהצואה
 רע. רבר ירע לא מצוה שומר משוםלזה

 רס( סי' 1)חלק
 שמא הת"ס הו"ל הא לוקה אמאי לאךן ח5ביהמקרש
 למפרע. קךדוארן ובטלו ךבטלנו גט להישלח

 מג( סי' ח)חלק
 שאינם בנים ליה הף גיורת רהנושא מהרש"א רבויביאור

 רבנים מאההיתר

 גיטרן ויבף שלמחלה

 לזבל"א או לר"תללכת



קי כללימ*תח
מהוגמם.

 רלט( סי ט)חלק
 רלא ל"ת ולידחי רפ"ו עשה דליחו )פסחים( התוס'בקוורת
 רבוץ ביאור בפ"ו. מחףב אי עבר דשפחה. קרשיהי'

 מירושלמי הלכה למוין אי בפ"ו. ח~בות רנשיםהירהסלמי
 בפ"ו. מצווה לכ"ע רעבד שכתב להפנ"י צ"עומררשות.
 מצווה אי בפ"ו שמצווה מי ורשב"א התוס'במתלוקת
 ז"ל.בהשחתת

 רמה( סי ט)חלק
 אי הגר את ואהבתם במצות גיורת, לישא אם עצההשואל
 האבות נשאו לא מרוע להם, להנשא או לישאבכלל

 במו, ולא יעקב ולא אליעזר בת יצחק לא שגפרומהגוים

 זה, לעמן אומות לשאר כנען בנות בין חילוק ישאי
 בטעם גיורת, לישא שלא לבמהם הש"ס חכמיבצוואת
 הי' ר"ע באפ", ארמאה תבד לא רוץ עשרה עררגיורא
 לעזרא, רעשיוץ הא ביאור אבות, זכות לו שאין עלמצטער
 ת"ח, במהם שאין וטעם לישראל גוים רקשים האביאור
 רורות, ג' ער אפילו זוהמתו נפסק לא צרק גרבזוה"ק
 הגוים, משא"כ צרק וגזעם ששורן4ם ישראל ביןהחילוק
 מצליחים. לא מגוים הבאים במםרוב

 רלט( סי' י)חלק
 עוים רליכא היכא אשה לישא גירות עלנאמנות

 רסז( סי' ב חלק)מהר"ת
 ישראל בחזקת מוחזק הנקרא הואמי

 רסח-רסט( סי' ב חלק)מהר"ת
 שירוכין לעמן בבחור טובות מעלותכמה

 רעא( ס" ב חלק)מהר"ת
 גבוהה אשה ישא לא גבוהארם

 ערב( ס" ב חלק)מהר"ת
 ת"ת בת רשא לו קרש מה כל אדם ימכורלעולם

 רעג( סי' ב חלק)מהר"ת
 ארדוכין בעמף בתולה או בחור חסרונות להגיר מותראי

 רעח( ס" ב חלק)מהר"ת
 לא או קרוב הוא השואל אם חילוק ישאי

 רעט( סי ב חלק)מהר"ת
 במשפחה חולה שיש לומר חחבאם

 רפא( סי' ב חלק)מהר"ת
 עוים רליכא היכא צאצאיה לנשואי גיורת עלנאמנות

 יג( סי' ר חלק)מהר"ת

 בת ישא לעולם קירושין. הוה אי רעפארמער קידושיתורה.
 נכויות. שנשאו לחוש יש אי רומה. ישא ולארומה

 ויר( סי' ז)חלק
 וחזרה שסרתה ישראל בת מלישא להתרחק לת"ח נכוןאי

 למשפחה. פגם משום בזה יש ואיבתשר.
 רטו( סי' ז)חלק

 האב, חטא בשביל בקהל לבא ממזר ז"ל אסרולמה
 לזרעו. ולא לו לעשות זמם כאשרובגמרא

 רטז( סי ז)חלק
 סעויא ר ברבר ממזר, בף זה לומר נאממם אי אם אואב
 לסמוך יש אי הבן. להכיר רמים בויקת על רסמיכנןגאון
 הבן. להכיראנביא

 קסר( סי' ר)תלק
 ממזר הף הנרה מן הבא רולר התמוהין המרדכיבשיטת
 א"א. משום חחב נרה אשתו על רהבא הצ"פוברעת

 ויז( סי 1)חלק
 ע"י לטהר יכולין קהל רפסולי יבמות ירושלמי רבוץביאור
 בשפחה. מותר אי עמוף גר ישוע"י לבעל ותמוהשפחה
 ב"ר. בלי מעצמן שנהגחרו ומואבעמון

 רכא( סי' 1)תלק
 ממנו ולשכח שמו על לקראו מותר אי בביתו ילרהמגרל
 תבירו בן את המלמר כל חז"ל ברבוץ האמתהם.ההווים
 קטן אי רמ"א ברבוץ ביתו. בתוך יתום רהמגרל ובהאתורה
 מי שם על וגר ושתוקי אסופי המגרלו. בשם לתורהעולה
 ההווים לשכת האיסור נבנה עליהם רבוים י"ר אותם.קווין

אמתחם.
 קסז( סי' ר)חלק

 ההווים נודעו לא או ההווים שנשכחו בילד בהנ"ל.עוד
 בנו. שאינו להודיע המגרלו מחחב אישלו

 קסח( סי' ר)חלק
 כזה בילר שיורע מי לכל לפרסם גרולה מצוה בהנ"ל,עוד
 כשרואה מאיסורא לאפרושי כוץ המגרלו בן זהשאין

 ח"ו. לבזותו סתם אבל לו. להגיר רוצה אינושהמגרלו
 קסט( סי' ר)חלק

 שילרו נשים וג' לאלתר, נאממם ג' סוגיא ביאורחח.ם. בבתי שמולירות ישראל לבנות תערובות משום לחושאין
 מה"ת. פסול אי עכו"ם ערות אפל.בית

 רא( סי' ב)חלק
 על למשפחותיו בוכה העם בפסוק מבעה"ת ויב"אבפ"
 תורה. במתן בכו לא ולמה להם שנאסרו העויותעסקי

 רמר( סי' 1)חלק
 אוכל שפכה רכרות הח"מ מקושית הרמב"ם רבוץמבאר
 ףשוב לכהן. בגיורת יבמות הויטב"א סתירת ישובבק"ק.
 מהפסה"מ. פ"ז להרמב"ם הח"מקושית

 כב( ס" ג)חלק
 בקושית כנעמת. שפחה ע"י ליטהר יכולין אי עמלקזרע

 לקבל שלא למיעוטא רחחשינן הירושלמי עלהראבי"ה
 שהרג רוד מעמלק. ר"א אמר ומכילתא ומואב מעמוןגוים

 פיו. הוראת משום או היתה קועה הוראתלעמלקי
 רכ( סי' 1)חלק

 דרבנן, ואיזה ראוהיתא מהם איזה וממזרת נתינהגיורת

 יהודי שהוא להעיד צויךבמה

 מחדקות אחיותמתי

 נסי'
 אותן רמן היאך זמףנוכהף

 דסי'

 יר( ס" ר חלק)מהר"ת

 יז( ס" ר חלק)מהר-ת

 ער( ס" ב תלק)מהר"ת

 טהרתו. ואופן בקהל ממזר יבא רלאסוד
 קה( סי' ז)חלק

 שמרו לא שאבותיהם תשובה בעלי על ממזרות חשש ישאי



 כללימפתחקשפ
 יבמות. הריטב"א סחךרתרשוב

 כב( ס" ג)חלק
 הואמי

 יהח-
 נעשה ובמה דתה"ק. ע-פ

 יהח-
 הוא ובמה

 ישראל. מכלליוצא
 קסב( קס-א, ס")ח"ד

 הוא מיבשאלת
 יהח-

 מילה צריך גרות הקדחמה. ד"ת ע"פ
 עזרא בימי גרים קבלו לא למה המצות. עול וקבלתוטבילה
 ורוצה אזרדמים בנישואין נשא אחד מבבל. שבאולאותם

 ישראל. עם נמגו לא שנתמירו אע"פ רב הערבלהתגיר.
 רנ( ס" ז)חלק

 כנעניות. נטרם נשאו שהשבכרם למ"דטעם
 קח( סי' ג)חלק

 אינה עכרם דביאת ר"ת בדברי הראשונים בעדותסחךרה
 מקומות. מכמה סותרים ודבריו בעלה, עלאוסרת

 רל( ס" ז)חלק
 בני משפחה. וביחוס בסובים ידבק לעולם אשההנושא
 עד ע"ה. בת הנושא משפחה. יחוס בכלל הם אםהנדה
 כבודם. משום בהם להתחתן הפסולים על להגן ישכמה
 בת נושא יצחק שה" אליעזר עם א"א התחתן לאלמה
 גיורת. או זונה חללה או גרושה לישאת"ח.

 רלו( ס" ם)חלק
 לגרים נכון אי מעמלק. גוים לקבל מהו בהנ"לעוד

 היאך ת"ח. בנים להם יש אי גרים ישראל. עםלהתעדב
 יתדו. בת אהרן בןנשא

 רלז( ס" ם)חלק
 מזכין צייקים אנטרם. עם אחת במדרגה הם אםנטרם

 עולם. עד בניהם ולבנילבניהם
 רלח( סי' ם)חלק

 להלכה. כן קח"ל אי פנימה מלך בת כבודה דכלביין
 רנ( ס" ם)חלק

 בן כיואב האם משפחת אחר שהחךחסו בכמה שמצינומה
 רחל. בר מרי ורבצרדה.

 שד( ס" ם)חלק
 אלו הלכות תשובה. בעלי לרחק העת ומחך לקרב עתמוד
 כל ועל עצמו בפני בע"ת כל על לדת ףש נפשות ייניהם
 עמלק הדור. גדחי עם ולהחךעץ ראש בכובד ופרםפרם
 גדול אחריות זקנתו. תמנע את האבות שרחקו עלנולד

 ח"ו. ומושחחךם פסחים ישראל בכרםלהכניס
 תה( ס" ם)חלק

 ליוניבערסיטא. לחזור שרוצהבע"ת
 תו( ס" ם)חלק

 תשובה. יעשה כיצד ר"ל חמורות עבירות על שעברבע"ת
 תז( ס" ם)חלק

 מצות. ולקיים להתסלל להתחיל צריך אימתיבע"ת
 תח( סי' ם)חלק

 חמורות. עבירות על תשובה יעקוהביצד
 חך( ס" ט)חלק

 באיי. כשהוא שני ביו"ם ינהוגאיך
 חךא( ס" ם)חלק

 ספקבע"ת
 יהח-

 תורה. ללמדו מותר אי
 חךב( ס" ם)חלק

 בכיהמ"ד. ראש בגלף דוקא לעמודרוצה
 תיג( סי' ם)חלק

 מצוה יש אי כשבת סיגריות מלעשן עצמו לעכב יכולאינו
 בעשת. למעם עכ"פ לולומר

 קסא( סי' ם)חלק
 תטו( סי' ם )חלק ארצך. את איש יחמוד דלאבהבטחת
 באים שרובם בכלל בלע"ז[ )אדאסכררם המאומציםילדים

 או ממש עכו"ם בישראל יתערבו שלא גדולה סכנהמעכו"ם
 פלטן הענן רבינו משה גיד רב הערב קהל, פסחישאר
 עמהם החחתנו לא ישראל ובני ישראל עם יתערבושלא

 חךנוק מצא למירו, הוא זכוח אי קטן הקהל, מחוךונאבדו
 כמחצה אמרינן מחך קבוע כל בדין עכו"ם, שרובבמדינות

 הילדים בקהל, לבוא מוחיים אי ואסופי שתוקי מחצה,על
 גרים. או אסופי או שתוקי דין להם יש איהמאומצים

 רה( סי' י)חלק
 מאומצים, שהם המאומצים מהילדים להעליםאסור

 איסוד להם שגודם עוד בלפני עובר מקורם מהםהמעלים
 לשוק יבמה מחךד ולפעמים יחוד ואיסור ונישוקחיבוק
 מתחתנים היו לא שאחרת מה בהם טרתחתנו לישראלוגורם
 זה שאין לומר חייבים שידוכין בשעת לפג"ע בכלל ג"כוזה
 בתם. אובנם

 רו( ס" י)חלק
 האנטרם כל לאסוף ועכ"פ יוחסין ספר לסדר ה" גדולדבר

 ישראל בני עשו וכן אחד בפנקס בארה"בהמאומצים
 ממצרים. שיצאובעשה

 רט( ס" י)חלק
 אחד לאיש ונשאת והלכה בערכאות ונתגרשה שנשאתאשה
 בתה על האם נאמנות בכמה השני, הבעל מן בת להוהיתה
 במסל"ת, רק להעיד התכוונה דלא היכא ממזרו4שהיא
 בת הראשת' בעלה של לבנים גם נוגע דנאמנותההיכא

שנתחזקה
 כח-

 שדנתה לומר האם נאמנת אי כבתו שנים
 והא הים ממיינת שבעו ואווה דאיש בהא בתו, זה שאיןאו
 בקוורת ידו, על סוקלין אי בחך את קדז~חך שאמרדאב
 בספר רערעא, בר ברערעא קרבן מחייבין איך מלכיאלדברי

 באו ועכטרו כבנו החדקו שנה ארבעים שלאחרהמכויע
 המלך, לדוד לו היו ילדים מאות ד' ביאור לערער,עיים
 בעולם נטרם דדוב כיון נימא לא אמאי לפנינו הבאהבאשה
 היכא עיים, שתביא עד הרוב מן קוהיא וניחוש הןנשואות
 נישואין, על הוכחה הוה אי בערכאות נשואין רישוםדאיכא
 דדוב הא ביותר ופרוצה מופקרת שאמו היתר למצוא ישאי

 אשתו אי עכו"ם כן, בנטר גם אי בעריות פרוציםנכרים
 מנכרי שמא דמספקינן היכא נשותיהם, מפקף וירמשמרתו
 הולד. להכערד יש אינתעברה

 רטג( ס" י)חלק
 להבתולה או להבחוד לגלות צריך אי טרדוכין בעניןהשואל
 הפסול על לדחם מצוה יש אם טרהרע, משפחהפסול
 לרחם מצוה קרש כ"ש בקהל להכניסו היתר לפמוימצוא

 הפסחים בהם להכניס שלא ישראל כלל ועל המיוחסיםעל
 הפסחים כל וקבץ שאסף כן הסופר עזרא עשה וכבדח"ו

 יוחסין.בעשרה
 דמד( ס" י)חלק



קיב כללימפתח
 בירושלים נכנס ממזר ראין מארר"נ המפרשים קחרתישוב
 איסווי בע"מ לכהן להחור שרצה חפץ אבמ בעל עלהשגה
 מתמיהת רכלים פ"א והרא"ש הר"ש רבוי ישובתורה.

 רס"ל ירושלמי רבוי פף החומה. בקרושת והרש"שהגוע"א
 בירושלים. כשהחמץ אלא ליכא חמץ על תשתחטרלא
 ונ"ח. נ"ז נ"ר, נ"ג, סי עודועהן

 כו( סי' ב)חלק
 צרק גוי עם לשרך נכון איבענין

 רער( סי' ב חלק)מהר"ת
 כהוגן שלא שאלושלשה

 ערה( סי ב חלק)מהר"ת
 שירוכין בענין ששואל מה כל על לומר חהבאם

 רפ( סי' ב חלק)מהר"ת
 בקהל ליכנס לו דין מה המאומץבן

 רפב( ס" ב חלק)מהר"ת

 המ"
 כהן אחר. חכם על ותמיה עליו. קרושתו אי כע"מכהן
 קהל. מקוי אי רכאפצוע

 כא( סי' ג)חלק
 בזה. שלמה מלאכת ברבוי ותמוה הנ"ל, בעניןעוד

 כז( סי ב)חלק
 באשתו. נאסר אי חולי מחמת נתוח ע"י ביציו שנחתכומי

 ביאור לגרש. אותו כופין איפצ"ר
 פרש-

 ממזר יבא לא
 מחלוקת בממזרת. מותר פצ"ר אי הראשונים.ובמחלוקת
 פצ"רהראשונים

 ע-
 בידי סויס מ"ש התמוהים. יש"ש לרבוי ישוב לחולי.חח. בין וחילוק בקהל לבא נאסר אי חח.

 פצ"ר. איסור וטעם ארם, בידי מסויסשמים
 קסו( ס" ר)חלק-

 הרחם להחמא מותרת אי ומצטערת חולהאשה
 ע-

 ניתוח,
 מסרס פטור, הנקבה את רהמסרס הרמב"ם לרבויישוב
 משאר נקבה או אשה ארם, ממסרס חמור אי חיה אובהמה
 סם שותה בין חילוק עקוין, כוס לשתות מותרות איבע"ח
 שמסרסים לאחוים עצמה במסרסת חילוק בידים,למסרס
 משום חי בעלי כל של הולרה כלי לבטל אסוראותה,
 מקוי אי הזרע עורקי הקושר לרפואה, אשה המסרסחובל,
מסרס.

 וי( סי' י)חלק
 תורה שומוי שאינם בבית ונתגרלה ב"ר, שהטבילוהוגיורת
 יהווי. בחור עם לשדכה להשתרל ישאי

 ויר( ס" י)חלק
 אח"כ אשתו ףלרה הזוע באבוי ניתוח לועשו

 רפג( ס" ב חלק)מהר"ת
 צעב"ח משום יתוערם להרוג מותראי

 רפר( סי' ב חלק)מהר"ת
 מאחוים יותר משפחה יחוס בני שמקרביןטעם

 רפה( סי' ב חלק)מהר"ת

 ומ"
 מהרמ"ל וברבוי בעלה על נאסרה אי משד שנכעלהבאשה
 לאחרונים. וצ"ע הכהןור"ח

 ויז( סי ה)חלק

 מיתה. חיב שעבר חלל רכהן הפלאה בעלבקושית
 רלו( ס" ו)חלק

 ר"ל. לשד הנבעלתע"ר
 ויח( סי' ו)חלק

 לכהונה. שנים מג' פחותה בגיורת הויטב"א ברבויסתירה
 כג( ס" ב)חלק

 ברצון וסופו באונס שתחלתו רכל הפנ"י לקוורתישוב
 רבוי ביאור כויתות. מגמ' לו הניחו אומרתאפילו

 וסופו באונס תחילתו היתר ביאור מעל. למעולהמהוי"ק
 ער אותו כופין ביאור לבעלה. מותרת טעם מאיזהברצון
 ישראלית אלבשיה. יצר באיש אמוינן אי אני. רוצהשיאמר
 רנא( ס" ט גצשלק פוגעין קנאין אמוינן אי לכותיהנבעלת
 לא אלבשה יצרה זמוי. את להרוג לפינחס מותר הי'למה

 לביאה. מביאהאמוינן
 רנב( סי' ט)חלק

 אמוינן לא אמאי ופירש חי באבר יפרוש שלא בוהתרו
 אלבשיה.יצרו

 רנג( סי' ט)חלק
 מותר אי כ"ג ונעשה הדיוט כשהוא בתולה שנשאכה"ג
 בזה. ליה רמספקא התמוהין הח"ס מרן רבוי וביאורבה,

 רנר( סי' ט)חלק
 שלא זמן וכל חללים נעשין בניו באיסור גיורת שנשאכהן

 ער אותו ומחוימין ולרוכן לתורה לעלות אסורגירשה
 מהני, לא כהונה קרושת על שמוותר שאמר כהןשיגרשנה,

 ראשונה מביאה ונתעברה העויות מכל אחת על שבאכהן
 הף נמי ראשונה מביאה ומשוחררת ומגיורת חלל, הולראין
חלל.

 רכג( ס" י)חלק
 היא עולם קרקעבאשה

 רפו( ס" ב חלק)מהר"ת
 לכהן נאסרה אי מישראל פעמהם שנאנסהאשה

 רפז( סי' ב חלק)מהר"ת
 גף עם לזנות לאשתו שצוהבאחר

 רפח( סי ב חלק)מהר"ת
 שזנתה ראה לא רהבעלהיכא

 רפט( ס" ב חלק)מהר"ת
 לגרשה חיב בעלה שזנתה אישאשת

 רצ( ס" ב חלק)מהר"ת
 מאומצת בבתולה מותר איכהן

 יח( ס" ר חלק)מהר"ת
 בזה. פהנשטין מוהר"מ מוהר"מ המובהק הגאוןתשובת ימ"

 יש ממזר רחללה. לאו נמי איכא לכהן רממזרת חרשרבר
 רבוים כמה ביאור ועוד נתין. ולא ישראל קרושתלו

נפלאים.
 כר( ס" ב)חלק

 ותלף רחללות, לאו נמי איכא רבממזרת בהא להנ"להערה
 בזה. הרמב"ם בשיטת והגר"א הב"ח הפוסקיםבמחלוקת

 חקירת לפ"ר. שתוקי הרמב"ם החור למה לקוש"ישוב
 הדיטב"א ברבוי פי' עליו. קרושתו ממזר כהן איהפוסקים
 ראוריתא. איסור הוה נחון הרמב"ם ברעת צ"עהנ"ל.



 כללימפתחקינ
 כה( סי' ב)חלק

 חשש בהם יש אי ימ"ש הגרמנים במחנה שהיונקדם
 קוייך לא כיחד נשים הרבה שלעולם דכל ומחדששבףה,
 שבףה. דיןבהו

 רטז( סי' ה)חלק

 לפסול. לכיאה בתו מוסר האבאי
 קנ( סי ג)חלק

 אוכלין אי ועבדיו אשתו פצ"ד נמצא ואח"כ אשהנשא
בתרומה.

 כב( סף ג)חלק

 לטמא מותר ואי לגמוץ מקדושתו יצא אי כהןפצ"ד
למתים.

 כב( סי' ג)חלק

 אומרת והלכה כהן והוא תשובה בעלת עם שנשתדךבע"ת

 לו. מותרת אי בתשובה שחזרה קודם לעכו"םשנבעלה
 תכה( סי' ט)חלק

 כיאור זוטרא, באפי ותמיה לנהרדעא ראתי שבייתאבהני
 ר אחי בן חנניא דר חטאת בשביל רמתו ירושלמידבוץ

 הגמ' בדבוץ וכיאור בחו"ל, השנים את שעיבריהושע

והת"י.
 רנה( סי' י)חלק

 ומה נהגירה ושוב בערכאותיהם הנכוית על שנכבשכהן

 הבניםדין
 קצב( סי' ב חלק)מהד"ת

 חם"
 תערובות נישואיבדין

 יט( סי' ר חלק)מהד"ת

 טםי'
 בעלה ומת ונשאת וחזרה השואה בימי בעלה שנהרגאשה

 קטלנית. דין לה ישאי
 רנה( סי' ט)חלק

 יש אי אלמנה לו שמציעים ומי הזה, בזמן דקטלניתבדין
 שרעבי הר"ש בתיקון בזוה"ק, כמבואר סכנה משוםלחוש
 ראב"ש, באשת לדבר שלח הקדוש דרכינו כיאורז"ל,

 ורברו אלמנות שנשאו ז"ל והח"ס מהוץ"ל דבוץוביאור

 לאלמנת גדול אלמנת נושא כין חילוק נוכח, בלשוןאליהם

 הנושא אלמנותו, תנשא לא קדה"ש על מת פשוט,אדם
 הטעס סכנה, הוה אי חדש י-ב לאחר הנושא ע"ש,אלמנה
 הראשונה לילה בין וחילוק השני הבעל הורגשהרוח
 בהרהווץ ולהיות אשה בלא להשהות סכנה יותרלשניה,

 אלמנה. מלישאעכירה
 רלג( סי' י)חלק

 שם"
 ר"ת במחלוקת עכו"ם כבועל ונטמאה ונטמאה קוייךאי

 עליה, ערוה מאיסווץ שהוא בבועל קוייך ואיוויב"ם,

 הבועל על איסור חלות דליכא דבמקום הרמב"םובהבנת
 איסור בהו שהך אי עשה או לאףן חייכי הבעל, עלליכא
 לערוה. קדושה בה דתפסי לאףן חיכי כין וחילוקסוטה,

 רנא( סי ה)חלק

 וחילוק נאמן, אינו עדים לו ואין שזנתה אשתו שראהמי

 פתוח פתח הטוען מעליו. שעבודו להפקיע לנרר פ"פכין
 או נדר מטעם חד"א אנפשי' שף' למפרע, טעות קדהמהף

 רבנן דאפקעינהו אחרונה במשנה הר"ן בדבוץנאמנות.
 טעס ההפקעה, לאחר הקדהמן חלו והאיך מיניה,לקדרטךן
 ר' הגאון לקרטךת ישוב מחדש, נשואין ברכת בעי לאלמה

 היתה זרה אכתי דאפקעינהו לתי' קהמא טוסמניץ.משולם
 למפרע. תרומהואכלה

 רנב( סי' ה)חלק
 עכו"ם אשת תורה אסרה דלא שחדש הבי"ש מרןבדבוץ

 נשנית שלא מצוה כל בהא ביאור לדבויו. וצ"עלזנות

 לב"נ, מותרת אי נכילה לב"נ. ולא נאמרה לישראלבסיני
 לישראל. כשחיטה לעכו"ם מתרת דנחירה מהר"לובדבוץ

 רכ( סי' ה)חלק

 ב"נ. מצות ז' בכלל ג"כ הם אי נכויות נשים בהנ-ל,עוד
 רכא( סי' ה)חלק

 יגםי'
 אינה לכיאה ראףה שאינה חופה דלמ-ר השעה"מבקרטךת
 אסור ביוה"כ הא אחרת אשה לכה"ג מתקנין האיךקונה

בתשמיש.
 רמז( סי' 1)חלק

 מקוץ אי ונשאת ועברה הבחנה ימי להמתין שצויכהאשה

 ראףה. שאינהחופה
 רמח( סי' 1)חלק

 זמן ולאחר מזה זה ונתרחקו בערכאות לנכוץ שנשאתאשה
 נשאת הבחנה. ימי מתחילין מאימתי בערכאותפטרה

 תואר יפת טעם. ומאיזה ג-ח להמתין צויכה אילעכו"ם

 הבחנה.צויכה
 קעו( סי' ד)חלק

 אי מזה זה שנתפרדו שנים ג' אחר שנהגרשה מומראשת
 להקל יש ואי הגט. קבלת אחר הבחנה ימי להמתיןצויכה
 לאחר וחזר וברח אשה קדש פ"ט. סי' כנוב"י הדחקבשעת

 יום.צ-א
 קעז( סי' ד)חלק

 אי ממנו ונהגרשה בערכאותיהם לעכו"ם שנשאתגרושה
 ג' להמתין צויכה אי הראשון. ישראל לבעלהמותרת

 להבחנה.חדשים
 כח( סי' ב)חלק

 מי ברוב, כיטול בזה קוייך אי אחר בזרע איש זרעהמערב
 הקודמת לאשתו זרע אותו והטילו ומת בבאנק זרעשהניח
 אשה אי למפרע האיסור בזה נתקן אי שלו האלמנהכלומר

 בזה. ותוס' רש"י ומחלוקת אנשים משנימתעברת
 רמא( סי י)חלק

 כתובות התוס' בדבוץ זצוקלה"ה קניבסקי הגוץ"ילהגה"ק

 בו אין הוה אי להניק שלא נררה הוא, לה וקים היאנדרה
 על תמיה נאמנת, ואמאי לבעלה משועבדת הוץ גםמעשה,

 שהבעל או מעצמה מניקה כין חילוק והפנ-י,המהרש"א
 מהנקה. הנאה לה יש המינקת אשה להניק,כופה

 רמה( סי י)חלק

 חכירו מעוברת מדין לבעלה אסורה מאחר שנתעברהאשה
 רצא( סי' ב חלק)מהד-ת



קץ כללימפתח

 טוםי
 בקדוורן. פלגש אי תלף אביו פלגש אדם נושאאי

 קב( סי ג)חלק
 איסור אשתו. מיתח לאחר חמותו שנשא אחד בישבמעשה
 ואי בלאו. או בכרת הוא אם אשתו מיתת לאחרחמותו
 קנין הוה חליצה ירושלמי במחלוקת בה. תופסיןקידוורן

 פטור.או
 רנו( סי ט)חלק

 כדת נוהג ואינו יהודי שהואאמר
 טו( סי' ד חלק)מהד"ת

 מזם"
 ראבהס רעפארם של מכתבו אועדותו

 טז( סי' ד חלק)מהד"ת
 יוםי'

 לבנו לשף' נאמן אי בני. זה לומר האם נאמנתאימתי
 בבת"ח. לילד תיובממזר.

 כא( סי ב)חלק
 דמים בדיקת ע"י ובנו אב להכרת בהלכה סמך ישאי

שלהם.
 קסג( סי' ד)חלק

 מהני. אי צילום ע"י פניםהכרת
 רנג( ס")ח"ז

 מסל"ת עכו"ם אשה. לעדות במסל"ת מומרנאמנות
ונאמנותי'.

 קמו( סי' ג)חלק
 )ואגב מה"ת אביו את יורש אי נס ע"פ וחי וחזר שמתמי
 תורה מתן בשעת נשמתן יצתה דמה"ט בנימין נחלתעחן

 מ"ת(. קודם שנשאו קורבה וין מהםלהפקיע
 תא( סי' ט)חלק

 אי נס ע"פ ותיתה וחזרה שמתה אשה בהנ"ל להנ"לעוד
 נקבר שלא זמן כל דמת חדש דבר שנית. לקדשהצויך
 בעוה"ז. שכרו נטל מקויאכתי

 תב( סי' ט)חלק
 ומה אשתו מתרת אינה הבעל מיתת דבב"נ הפנ"יבמש"כ
 זה. על להקשותשיש

 תכ( סי ט)חלק
 מתבקש, החוטם בעל כ"ט דף תענית הגמרא דבויביאור
 להתבשם צויכה אין בוין ע"ב ל"ה דף יומא הגמ'דבוי
 הקטורת. בסגולת הקטורתצמויח

 ח( סי' י)חלק

 הםםי
 עשף מקוי אי בתולה חזקת להשתנות. עשף' חזקהבדין

 חזקה. מיני ובג' ואונס פתף ע"ילהשתנות

 כם"
 בנסרם. הסתכלות ואיסור שלו שאינה באשה נניעהאיסור
 מדאור=תא. להרמב"ם אסור אי חיבה לשם שלאנגיעה
 באשה הנוגע הגדולה. אחותו לנשק דאסור להרמב"םרא"
 נסר בין לחלק יש אי איסור, בו יש אי במתכווןשלא

 נגיעה. לוין לישראלעכו"ם
 קפו( סי' ד)חלק

 לסתם אנסרם ולא נסרם לרופאות לילך לנסרםאזהרה
 יש ענינים בשאר גם והולדה. עיבורן בשעת אובויקות
 האפשר. בכללמנוע

 רלב( סי' ז)חלק
 שלא כוי יד בפסרטת לאשה שלום להסרב היתר ישאי

לבהשה.
 רכג( סי' 1)חלק

 לידי באים שפעמים סאבוועי או בבאס לנסוע מותראי
 בנסרם.נגיעה

 קפו( סי' ד)חלק

 כאם"
 ורע בשמחות. ואנסרם נסרם יתערבו שלא הזהירותבענין

 שקץ מלאים שהם במלונים חתונות שעושיןהמעשה
 מאוסים. ודבויםוטומאה

 ויט( סי' 1)חלק
 דבוים בס"ד בפנים עחן פניה איסור מתחיל שנים כמהבת

 לדעת.נחוצים
 קלד( סי' ה)חלק

 הנושוים.פירות
 קלה( סי' ה)חלק

 הרוקח. מבעל ח"ו בפניה שנכשל למי המשקלתשובת
 קלו( ס" ה)חלק

 דאסור ובהא הקטנה. בתו כבת בנו בת לנשק מותראי
 שלה. צבעונים בבגוילהסתכל

 קעג( סי' ז)חלק
 אסור אי באשה נגיעה שוטה, חסיד איזהו סוטהבמשנה

 אחותו. לנשק דאין להרמב"ם ראי'דאור=תא,
 רכה( סי' ה)חלק

 יש אי באנסרם. כמו בנסרם שץיכות אי אישותאיסווי
 תורה שצותה מה ביאור באנסרם, לנסרם הסתכלותאיסור
 בלב. שתלף דבר תחמודלא

 קלב( סי' ה)חלק
 ברכות בגמ' ופי' באנסרם. להסתכל ישראל לבנות מותראי
 ותמיה שמואל, מילקוט לאיסור ראי' ביפיו להסתכלכוי

 בזה.להמתיר
 רכב( סי' ה)חלק

 איש. של זמר קול לשמוע שלא מצוה אשהאי
 רכג( סי' ה)חלק

 יש אי ראויא על אשה וקול אותה רואה כשאינו אשהקול
 איסור.בה

 רכד( סי' ה)חלק
 דבור קול בלע"ז[ ]ספיקער נואמת אשה לשמוע מותראי

 מג' למדה דר"מ דביתהו ברוויה ערוה, הוה איבאשה
 לדבר התירו לא לבנות. ללמוד דאסור משום רבוותאמאות
 בעלמא. באקראי אלא זרה אשהעם

 ויח( ס" ה)חלק
 ואשתו איש רק שנתי בנשף ויקח-ם שעוורם הכנסתבית
 איסור. בזה ישאי

 עב( סי' ד)חלק



 כללימ*תחק*ו
 בזמן נוהג אי אשה אחורי ולא ארי אחורי ז"ל דאמרובהא
הזה.

 רכו( סי' ה)חלק

 כשאר באשתו גם אשה אחורי ולא ארי דאחורי נוהגאי
 לשוק. יוצאים שרובםנסרם

 רכז( ס" ה)חלק
 דאורהתא. ראף אינו הף אי מדרבנן ראףאינו

 רכח( סי' ה)חלק
 ומעכירין שונות בחדלות מכיאין החופות שתחת הרעבמנהג
 בלע"ז[ ]מארטשען יפיין להראותך קטנות בפסיעותאותן
 שבידו ומי איסורין כמה משום ואסור פלילי עקוהוא
 לבטל. מצווהלבטל,

 רכט( סי ה)חלק
 אשה קול הרהור. משום או בעצם ערוה הוה אי באשהקול

 ערוה. הוה אי בו וכיוצא טעיפממכונה
 רלח( סי' ז)חלק

 להב"ש ףשוב לכ"ע מדאורהתא אסור אי באשההרהור
 החכ"ש.מקחיית

 רלט( סי ז)חלק
 הוה אי וטעלעפאן ומחקראפאן הראדיא על אשהקול

ערוה.
 פו( סי ד)חלק

 בטשודכת. הסתכלותאיסור
 רלג( סי' ז)חלק

 הנ"ל. בעניןעוד
 רלד( ס" ז)חלק

 להתנהג הרוצה לבחור מקדש האיש בפרק ארוכהטשנה
 בדין נשואין. לאחר עד מרישא ענינים בכל התורהע"פ

 בעניני תחבולות ושאר בחדלות, עם ולצאתהסתכלוו4
 לידי יבואו ולא שיתקחמו לסךדחנין מה"ת ועצהסרדוכין,
 ח"ו.גירוומין

 רלח( סי ז)חלק
 לקהל. ]סעקרעטערק מזכירה תה" לאאווה

 כ( סי' ב)חלק

 החופה. תחת ונסךם כשאנסךם קדוומין לסדר סמכו טהעל
 קמז( סי' ג)חלק

 החופה כשתחת קידוואן לסדר העולם סמכו מהעל
 ונסךם. אנסךםתערובות

 רו( ס" ד)חלק

 במקום במעתו שהשמחה לומר שמותר הלבושבדברי
 הס"ח. נגד אחד בחדר והאנשיםווהנסךם

 רכו( סי 1)חלק

 אשה עונה. בשעת שלא מותר אי לבעול שרפואותומי
 אין פ"ו שקחם קודם מעונתה למגוע לבעלהשהרשת
 להשתדל ךש ברכה. עליו תבא שקחם ולאחר לושוטעין
 בתשמיש. למעט כדי לפטרו אשתואצל

 רמ( סי' ז)חלק
 עונה. בשעת אינו לרפואה דמשמש הרמב"ם לדבריכיאור

 רמא( ס" ז)חלק
 היוצאים ענינים ועשרה הבריאות בגלל בתשמיש למעטיש

 אלו. בעניניםלהלכה

 רמב( ס" ז)חלק
 שאין במקום לבחורים חול לימודי ללמוד מותרת איאשה
 לשם שלא ובאנסךם בנסךם הסתכלות יחוד. משוםחשש
 של דבורה קול והסתכלות. רא" כין חילוק אסור. איזנות
 ערוה. הוה איאשה

 רכה( ס" 1)חלק
 ישרה סברא ולנשקה לחבקה דאסור שנתקדשה בקטנהטעם
 קידוורן. המאירי דעתלפי

 קעד( סי' ד)חלק
 עכו"ם. עם לזנות נכריוח להחזיקאיסור

 קכח( ס" ג)חלק

 יש אי לנכרים. נכריות בפרוצות סרסור להיות איסור ישאי
 מה"ת. בשפחהיחוד

 קפח( סי' ד)חלק
 ואי משמרתו אשתו בהו אמרינן אי גר, או כותי,עכו"ם,
 נקךיהו. מפקריעכו"ם

 קפט( סי' ד)חלק
 מכיאה נתעברה לא דלאה שכתב בבעה"נ להראב"דצ"ע

ראשונה.
 כ"ב( סי ג)חלק

 בדינא הקטנה, בתו כבת הקטנה בנו בת לנשק מותראי
 והיש"ש הריטב"א בדברי צבעונים. בבגדי להסתכלדאסור
 באכיו לרחו, דאסור נ"א פסחים וברש"י לש"ש,דהכל
וחמיו.

 קעג( סי' ד)חלק
 הסךדוכין. לפני בתולה על בחור והסתכלות פגישותאודות
 ובת נאה אשה לבנו שזימן למלך משל שלח, מדרשכיאור
 אותה. ואראה אלך הבן א"ל ועסךרהטוכים

 רסא( סי' ט)חלק
 והסתכלות פגישות באיסור וה"ה הראב"ד סרטתכיאור

 הראב"ד. סךטת לפי זווגו סךמצא מיואשרי
 רסג( סי' ט)חלק

 יארך זמן וכמה להפגש צריך פעמים כמה הרמב"םלסךטת
 עמה. סךפגש הזמן בכל בה להסתכל מותר ואיהפגישה

 רסד( סי' ט)חלק
 אכיזרההו בכלל הוא אם במשודכת החתןהסתכלות
 ואהבת על עובר אי קודם שיראנה בלי המקדשדעריות.

 דבר לראותה. בלי שרה את אברהם קידש ואיך כמוך.לרעך
 אשה רק ראי' בלי לקדש איסור ליכא אשה דבכלחדש
 לראותה. חחב נסרם משאר ומשונה מגונה דבר להסרש

 רסה( סי' ט)חלק
 ברית אבדר"נ דברי כיאור בפנרה. והרהור הסתכלותאיסור
 לעיני.כרחן

 רסו( סי' ט)חלק
 ולדבר נישואין לשם להכירה בתולה עם פגישה בעניןעוד
 הדדית. הבנה להם יש ואם לו. מתאמת היא אם לבהעל

 רסז( סי' ט)חלק

 למנהלי דברים וכמה היערבות לבחורי וקדושה צניעותגדרי
 דברי בזה. ליזהר שיש מה ענינים י"ח וההורים.היערבות
 את הלוחצים הם רעים יצרים ג' מהרהורים. להנצלהס"ח
 מהם. להנצל ועצה האשה: ע"דהאדם
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 רסח( סי ט)חלק

 מותרת אי להנשא מתכונן שאודה תשובה בעלתאשה
 זו. במחנה הרע כמנהג החופה תחת לאחיהלנשק

 רסט( סי ט)חלק
 פכ"א הרמב"ם כמ"ש הגרולה אחוחו לנשק איסור ישאי

מה"א.
 רע( סי' ט)חלק

 בזה"ז. חבר אשת אחר לילך מותראי
 רעא( סי' ט)חלק

 הסתכלות ובאיסור לירה, בחרר לעמוד לבעלבאיסור
 שנהגו טבעית לידה ובענין באשתו. מכוסיםבמקומות
 זחקות. בלי בזה"זהרופאים

 רעב( סי ט)חלק
 נישואין. בשמחת ואנקךם נקךם תערובתבאיסור

 רעג( סי ט)חלק
 מלך בת כבודה כל משום עמונית ולא עמוני לימודביאור
 היש"ש רברי וביאור היו, צנועות מואב בנות ואטופנימה
 עצמה לרחוק צריכה הררך על אפילו חשובה אשהבזה.
 פנימה. להיות שחוכל מהבכל

 רער( סי' ט)חלק
 יחוד. לענין שומרת מקף כמהבת

 רעו( ס" ט)חלק
 ראל הא ביאר אשחו. לפני עצמו להכניע הבעל צחךכמה
 טובה מתנה טובה אשה ביאור האשה. עם קךחהתרבה
 שנאה לנטור האשה שטבע טעם לבעלה. צרעת רעהואשה
 בעליהן רצון עהמין וכשרות צרקניות נקךם למחול.ולא
 ההבל: אחר הולכיןואין

 קךא( סח ט)חלק
 האשה. עם קךחה תרבה אל של הגררמה

 חח( סי י)חלק
 בין יחר ונקךם מאנקךם ריקודים נגר כחו בכל למחותיש

 רעריות, אביזריהו כגרר הכל והוא פנףם וביןנישואין
 בחמשה עובר אשה ע"י חן בשחית קךר מכלי זמרהשומע
איסוחם.

 חט( סי' י)חלק
 אי דירה קךקבלו בשביל לפנים וקירהרן חופההעושה
 חופה ולעשות אירוסין וברכת ברכות שבע לומריכול

 אירוסין, ברכת לברך אפשר מוד ער בעדים,וקידהמין
 אח"כ יכול אי נישואין ווישום עדים עם חופו"קהעושה
 היוד. משטהלומר

 רלז( סי י)חלק
 אלפנ"ע עבר קא והא בהחה, ע"ה לידבר ז"ל שאמרובהא

 רצא( סי י )חלק אשה. על בהסתכלות לע"השמכקךל
 דין בזה יש אי האשה אחוף בלע"ז[ ]קאר במכוניתהיושב
 אריראחורי

 רצט( סי' ב חלק)מהר"ת
 בררך לנקךם צניעות שיךאי

 ש( ס" ב חלק)מהר"ת
 לנשאה ורוצה לברקה בתולה עם ברחובלצאת

 שא( סי ב חלק)מהר"ת
 הרגל לכיסף מהני אי שקפותגרכים

 קךא( סי' ב חלק)מהר"ת

 כ-כב( סי' ר חלק)מהר"ת

 כג( סח ר חלק)מהר"ת
 גזוזטרא והקיפוה גרול תקון תקנובעזרה

 כר-כה( סי' ר חלק)מהר"ת
 שבת של זמירות לענין ערוה באשהקול

 כו( סי' ר חלק)מהר"ת

 כבמי
 וכיצר יחוד, משום לחוש יש אם לביה"ח אשה הלוקחנהג

 בשבת.יעשה
 מח( סי' ג)חלק

 לאשה. האיש חולה בין חילוק הוא. ראוריתא יחודאיסוד
 רשוב ימיו כל יחוד לאיסור שעבר ליש בן בפלטץצ"ע
לזה.

 מח( סי ג)חלק
 יעבור. ואל יהרג אי להתחחראנסוהו

 מח( סי ג)חלק
 אחר בחרר לרור לאיש מותר אי חררים ב' בתדירה

 כגמ' פח אחר. לכל הרלת בסגירת שני בחררולאשה
 והתוס' הרמב"ם במחלוקת מבפנים. ונקךם מבחוץאנקךם
 ז"ל. החז"אוברבף

 רכח( סי' 1)חלק
 איסורים. כבכל ביחוד קךעור חצי איסור ישאי

 רכר( סי)ח"ו

 ואוטאבוס. במעלית יחוד חשש ישאי
 רכז( סי' 1)חלק

 אי אשה שם ומצא בלע"ז[ ]עלעוועיטאר במעליתהנכנס
 יחוד. משום לצאתחחב

 קפז( ס" ר)חלק
 שאין בקעה או שדה יחוד. איסור קךיך מקומותבאיזה
 אשה אנקךם כמה עם יחוד. משום בו יש ושביןעובחן

 להורים אזהרה מחיחר, איש נקךם כמה ועםמחיחרת,
 יחוד. בשביל מבניהם מכשוללהסיר

 קל( סי' ה)חלק
 בזה. האיסור וחומר לכלה חתן וקירוב יחודאיסור

 קלג( ס" ה)חלק
 הרא"ש לרברי ףשוב הטובים. במעקךה אשה לשבחמצוה

 . חחם.בארחות
 רמג( סי' ז)חלק

 ערוה. הוה אי באשהקךנים
 רמד( סי ז)חלק

 כמה בלע"ז[ ]כייבי-סיטער ילדים בשומף יחודאיסור
 רעה( סי ט )חלק ואיסור. היתראופני
 אחרת אשה עם ליחר מותר אי בעיראשתו

 שב( סי ב חלק)מהר"ת
 יחוד לענין שומר חשובי אי בחו אואמו

 שג( סי ב חלק)מהר"ת
 בדין אלמנה ואמו לביחו שבא חבר לו רש שנים י"גבן

יחוד

 באשחוהסתכלות

 ונישוק חיבוקאיסור



 כללימפתחקיז
 דש( סי' ב חלק)מהד"ת

 לפניה אלא אמו אחרי הבן ילך שלאבתקנה
 שה( סי ב חלק)מהד"ת

 יחוד באיסור ערעור חצי דין ישאי
 שו( סי' ב חלק)מהד"ת

 כגם"
 בדין ירחמו. השמים דמן אהא לסמוך יכהיין סכנהבאיזה
 זה. על לסמוך יכול אימתי רע דבר ידע לא מצוהדשומר

 קצ( סי' ד)חלק

 רש"י במחלוקת זה על זה אנסרם שני לרכוב מותריםאי
 בתרומה. אסורים גמלים דרוכבי בטעםותוס'

 רכט( סט 1)חלק
 ידוע. לזמן להתעבר לה שסכנהאשה

 רלא( סי' ה)חלק
 מן שאמרו חכמים בדברי במוך, משמשות נסרם דג'בדין

 הקטנה עם המשמש הנס, על סומכין אין הא ירחמוהשמים

 של גדרים בכיבמה, קטלנית שייך אי הוז"ל משום עובראי
 חילוק הנס, על סומכין ואין פתאים, ושומר מצוה,שומר
 שאינו מי הריטב"א בדברי מסגולה, או מטבע הסכנהבין

 ברחם, אוטם לה שיש אשה דעיבא, ביומא למולרוצה
 מלא"ת, קיל לפ"ת דמוך ז"ל החז"א הגה"ק מרןשיטת

 הנשים פטור טעם קיל. איזה טבעת או במשחהתשמיש
 ינהגו. כיצד מינים שרובם רופאיםמפ"ו,

 רלב( ס" ה)חלק
 בשיטת במוך, לשמש מותרת אי להתעבר לה שסכנהאשה
 משו"ת מביא במוך, משמשות נסרם דשלש ור"תרש"י

 ואונן, ער כמעשה הוא ונופצת הממלא ל"ג כללהרא"ש
 מקושית להגרע"א ףשוב ר"ת, בפי' שיף מהר"םובפי'
 משה, האיגרות לפסק ףשוב י"ב, יבמות בנמק" ופי'ח"א,

 עצים כעל הוה במוך דתשמיש הריטב"א בדברי חדשפ"
 להוליד. הראף זרע להשחית מותר ומתיואבנים,

 רל( סי' ה)חלק
 אמרינן לא בטבע דבסכנה שחידש בי"ש מרן לדבריישוב
 שופך כאלו זה הרי תשעים ליום המשמש מצוה,שומר
 מקחם שאינו אחר גוף על אמרינן לא מצוה שומרדמים.
 יהונתן. דברי בס' תמיההמצוה.

 רלד( סי' ה)חלק
 דברים ועושה זקנים במושב בדעתו שפף ואינוזקן

 שלא אחד בחדר גף' זקנה עם ליתנו מותר אימכוערים
 אי בנכרים זנות איסור "ש אי ביאור נסרם, שאריטריד
 דרבנן איסור להחור מנשים, אנשים בהם להפוישצריך
 ליחיר. דאוריתא איסור מלהחור יותר חמורלרבים

 רכא( סי' י)חלק
 שלאחר בבאנק ולהניחו זרע ממנו להוומא מותר איחולה

 המהרש"ם בהיתר אשתו, להזריע בו ישתמשוסרתרפא
 בזה. והאוסרים מלאכוחות בהזרעהלהשתמש

 רמ( סי' י)חלק
 במבה~יו חיכוךאיסור

 שז( סי ב חלק)מהד"ת

 כרםי'

 אנשים ב' בלע"ז[ ]בהסיקעל אופנחם על לישב מותראי
 בזה. זהשנוגעים

 רל( סי' 1)חלק

 פרקרין. מ~נו שלא וללמרם קטנים להפויש ישאי
 רלא( סי' 1)חלק

 בבית אדום מלבוש ללבוש מותראי
 שיג( סי' ב חלק)מהד"ת

 כהם"
 לאו עונה מצות לפקדה. מצוה יש אי עונתה שמחלהקטנה
 מאד. פגום זה הרי בתשמיש המרבה הוא. הגוףחובת

 רלה( סי' ה)חלק
 פגום הוא מצוה בשעת שלא בתשמיש ולמרבה בהנ"ל,עוד
 התורה. ברשות נבל ונקראמאד

 רלו( סי' ה)חלק
 חופה. בליל שנוהגין ותמיה זר באגדאדבמנהג

 קצז( סי' ד)חלק
 או זמניות שעות נחשב אי לת"ח חצות שהוא העונהבזמן
 הזווג. קודם עצמו ושיקדששוות,

 רלב( סי' 1)חלק

 עונה. בשעת שלא לרפואה לבעול היתר ישאי
 רלג( סי' 1)חלק

 למצוהבהכנה
 רצב( סי' ב חלק)מהד"ת

 נקיות שאינן בירים בד"תלדבר
 רצג( סי' ב חלק)מהד"ת

 מאיסורלפרוש
 רצד( סי' ב חלק)מהד"ת

 עינים בשמירת ליזהר צריך איקטן
 רצו( סי' ב חלק)מהד"ת

 יעבור ואל דיהרגבעבירות
 רצז( סי' ב חלק)מהד"ת

 בלי הכנסת בבית ואנשים לנסרם דרשה או תורהשיעורי
מחיצה

 שח( סי' ב חלק)מהד"ת

 נשואים לזוגים ובתולות בחורים בין לחלק ישאי
 שט( סי' ב חלק)מהד"ת

 לנשים צנועות מלבה~יבגדרי
 שי( סי' ב חלק)מהד"ת

 ]זיפפער[ לחצניות או כפתורים ע"י הנסגריםמלבה~ים
 שיד( סי' ב חלק)מהד"ת

 במשרדים העובדותנשים
 שטו( ס" ב חלק)מהד"ת

 לנסרם ארוכיםמלבושים
 שטז( סי' ב חלק)מהר"ת

 ראשונה ליל בחתן באגדאדבמנהג
 שיז( ס" ב חלק)מהר"ת

 הנישואין בברית לבוא והדרכה עזרא, לטבילתטעם
 שיח( סי' ב חלק)מהר"ת

 הראשונה בשנה תורה לבןהנהגות
 שיט( סי' ב חלק)מהד"ת

 בית שלום מטול רש" דבריביאור



 כללימ*תח
 שכ( סי' ב חלק)מהד"ת

 הוא מה קרנה אונס רשא דבריביאוד
 שכא( סי' ב חלק)מהד"ת

 קידועויןהלכות
 כומ"

 דברי ביאור לק"נ. וצ"ע לב"ש ישוב בזה"ז. פילגשבדן
 פגם משום למחות יכולים משפחתו שבני והרש"להטור

משפחה.
 רלו( ס" ז)חלק

 אסור, מדרבנן מיהא פנךה דביאת אה"ע ח"מ דבריישוב
 הכהן. ר"חמתמיהת

 כט( סי' ה)חלק
 וקדוקרן חופה בלי טהורה אפילו פנךה על לבאאסור
 תקפו יצרו בועז דאור=תא, איסור הוא הרמב"םולדעת
 בשבועה. עליוונזדרז

 קלא( סי' ה)חלק
 לב"נ. אסורה חבירו פילגש ואי גט. צריכה איפילגש

 נב( סי' ב)חלק
 הוה אירוסין ברכת אי והראב"ד הרא"ש בקרטתהערות
 קידוארן, בלא מות' דפילגש הרא"ש דעת המצוה,ברכת
 כ"ו סי' א"ע הטור דברי ישוב דאסור. הראב"דודעת

 חברו פילגש אי גט. צריכה אי פילגש בידורהתמוהים.
 לב"נ.אסורה

 נב( סי' ב)חלק
 המצוה. ברכת הוה אי להדא"ש קדושיןבדכת

 קכט( סי' ג)חלק-

 כזמי'
 דמשנשאת דכתובות פ"ג אתךו"ט הגרע"א מרןבקושית
 מן מגורשת קנס. לה אין נבעלה שלא אע"פ לחופהונכנסה
 ותמיה מנה כתובתה נבעלה שלא עדים לה ךשהנשואין
 מירושלמי. בזה והגרע"אאמנ"ח

 רמב( סי' 1)חלק
 בהנ"ל.עוד

 רמג( סי' 1)חלק
 כן ולא בישראל משה כדת אומרים בקידה~ין דדוקאטעם
 מצות.בשאר

 רג( סי' ר)חלק
 הקדוש אוה"ח לדברי וביאור עושה. מה קידושיןקנין

 חי. פ'עה"ת
 רצב( סי' ט)חלק

 דצריך טעם עדים. בלא חוה את הראשון אדם קידשאיך
 והיא מעצמיו עצם היא אשתו הרי הא בכסף אשהלקדש
 אבדתו זה אין שמא חבירו ממון ספק הוה אי אשהאבדתו.
 רש"י לשון ביאור קנינים. ב' בה יש קידה~ין לו.ונתחלפה

 לבעלה. נקניתאשה
 רצד( סי' ט)חלק

 מרובעת בטבעת לקרש משפחות איזהמנהג
 שכב( סי' ב חלק)מהד"ת

 כחמ"
 חד באסה"נ שייך ואי לה. המותר באסה"נ אשההמקדש

 בגזל. אסורים אסה"נ שלו. מקרי ואילאצטרופי.
 נט( סי' ב)חלק

 הקדוקרן פקעי אי הלוקח בו וחזר מקח במעותהמקדש
 המוכר לטובת נתקנו אי בשביל ישרפו שמא תקנתלמפרע,

 הלוקח.או
 רמה( סי' ה)חלק

 אשה קידש דאם נפ"מ קונות מעות ד"ת ב"מברש"י
 דרכנן אדעתא דמקדש כל אמרינן מתי מדאור=תא,מקודשת
 יש"ש בדברי וצ"ע כ"ח מדף רש"י בדברי וסתירהמקדש,

 דאור=תא. מוקרשת אי דדבריהם באסה"נדהמקדש
 רלט( סי' ה)חלק

 במקום הקידה~ין ביטול טעם אומדנא. מועיל איבקידה~ין
 זנות. בעילת בעילתו שף' פי' רבנן.דאפקעינהו

 לב( סי' ב)חלק
 של לרבותיו ךשוב מקרש. דרבנן אדעתא דמקדש כלפי'

 דבר בחת"ס. צ"ע כן. ס"ל ראור=תא בקדושי דאפי'רש"י
 האם מן ערות )פסולי עליהם. עונשין אי מדות מי"גהלמד

 בזה( הרמב"ם סתירת ישוב דרבנן. אודאור=תא
 לא( סי' ב)חלק

 פתרון. בלי כחירה שהם אשה בקדה~י א"ח פמ"גביאור
 לב( סי' ב)חלק

 מההיא ומ"ש מקורשת אי באסה"נ מסוכנת אשההמקדש
 חשוב. דאדםהנאה

 רלט( סי' 1)חלק
 הרא"ש לדעת רמקודשת אשה בו לקדש טבעתהשואל
 לשואל קדוקרן טבעת בין דמחלק הט"ז בדבריוצ"ע
 בו. יצא אי בסתם מחבירו אתרוג השואלאתרוג.

 רנ( סי' 1)חלק
 ס"ל רב והא ברשותו דאינו משום א"מ במלוההמקדש
 דשלב"ל. מקנהאדם

 רמא( סי' 1)חלק

 דאפשר משום מללה"נ אמרינן לא דבפ"ו הרשב"אבדברי
באחרת.

 קנג( סי' ג)חלק
 ולא הפקר ב"ד הפקר בהו שיך אי דרבנן באיסוריהמקדש

 פסחים רש"י דברי וביאור לאבנ"מ. ותמיהה קידה~יןתפסי
 ג'. דף וכתובות ז'.דף

 רעט( סי' ט)חלק
 אשה לקרה~י מהני אי דרבנן קנין ע~יו לו שישמעות

 שכג( סי' ב חלק)מהר"ת
 בגזל או הנאה באיסוריהמקדש

 כז-כח( סי' ד חלק)מהר"ת
 גזל לענין למעות חפץ בין לחלק בירושלמימבואר

 כט-ל( סי' ד חלק)מהד"ת
 באסה"נ מסוכנת אשההמקדש

 לח( סי' ד חלק)מהר"ת
 אשה לקדושי מהני אי דרבנן קנין עליו לו שישמעות

 לט( ס" ד חלק)מהד"ת
 לבעלה נקנית האשה בר,ם"יביאור



קים

 במלוההמקרש

 הפקר מימכמה

 כםפי'
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 מ( סי' ר חלק)מהר"ת

 מא( ס" ר חלק)מהר"ת

 קנ-קנא( ס" ר חלק)מהר"ת

 הגמ' ופ" אשה, בקרחר מועיל אי להחדר מנת עלמתנה

 לי. שתחדרהו ע"מ מנההילך
 קפ( ס" ג)חלק

 5אמ"
 שזוכה קידרסרן הוה אי בשויפה שמצותן באסה"נהמקרש
 שמשלם מצוה החוטף זהובים. עשרה ששוה שויפהבמצות

 מקנס. או מדין הוא זהובים"
 רפ( ס" ט חלק רמא, רלט, ס" ח חלק נט, ס" ב)חלק

 הכלה בפני להסתכל צויכין אי קידוקרןעדי
 לא( ס" ר חלק)מהר"ת

 קירחרן הוה אי האשה מכיוין שאיןעדים
 לב( ס" ר חלק)מהר"ת

 הכלה פני שמגליןמקומות
 לג( ס" ר חלק)מהר"ת

 הכלה פני לראות צויכים קידחרן עדיאם
 לר( ס" ר חלק)מהר"ת

 קרחלפוהו חושקרן אי שהוחזקהאשה
 לה-לח ס" ר חלק)מהר"ת

 לגרולה קטנה קידחר ביןחילוק
 לז( ס" ר חלק)מהר"ת

 5בפי'
 בשטר המקדשבדין

 מב( ס" ר חלק)מהר"ת

 5נמ"
 אין ברכות קידחרן. הוה אי אסורה בביאההמקרש
 ישוב בזה.( מ"ב סימן לקמן )ועין בקירחרן,מעכבות
 עדים ליכא הא חרופה משפחה בביאה בהמקרשקוקר'
 ביאה גמר בין וחילוק ביאה גמר הוא מה פ" ביאה.אגמר
 חרופה. לשפחהרפניה

 לג( ס" ב)חלק
 בביאה המקדש לכל שרוהו רשא של רבוררו קרטתישוב
 קרחרן. הר אי איסור בביאת המקדש זנות.בעילת

 קלב( ס" ג)חלק
 וחופת קונה אינה איסור ביאת שכתב הר"ן סרררתיקהב
 חופה. אחר חופה יש ואי קונה. רחופה בסוגיא קונה.נרה
 עהשה. נשואין או אירוסיןביאה

 קלב( ס" ג)חלק
 מאי בביאה קדש בכספא קדש ררנח כתובות גמ'ביאוד
 ערות בפסחף המקדש הוץ"ף שרטת ישוב למימראיכא
 ךשוב לארן, רחףבי מקרחרן הקרחרן חלו לאררבין

 רשא. שללרבוררו
 קלג( סף ג)חלק

 5דפ"

 דעת )שליט"א( פראנק פסח צבי ר המובהקלהגאון
 אירוסין רברכת דל הרא"ש טעם כפי לומר א"אהראב"ר
 שהוי קידחרן, בלא הר רפילגש משום המצוה ברכתאינו

 בזמה"ז. פילגש האוסוים מן רהראב"ר כתבהויב"ש

 הר רב"א מירושלמי ר~ר' עשה. מצות הוה אי אשהקירון8י
 והראב"ר התשב"ץ רעת וכן לעשייתן. עובר ובעימצוה,

 ברבוץ קרסר' אשה. קידחר על אקב"ו מברכין איןבהשגות.

 המצות כברכת כתב למה הראב"ר לשון ישוב שאלההעמק
 הרמיון.בכ'

 לר( ס" ג)חלק
 לקדש לומר ושכח אירוסין ברכת שבירך קידחרןמסרר
 ברכת הוה אי קידחרן ברכת הכתובה. מיר וקראהכלה,
 אשה. לקרש מברכין אין למההמצוה.

 רמח( ס" ז)חלק
 קירחרן. בברכת הלשון אויכותפה

 רא( ס" ר)חלק
 בהנ"ל.עוד

 רב( ס" ד)חלק
 שרו ידוע ולא בפמשו"פ רהמקרש החוו"ר לחירושישוב
 לקרחרן. חושעךן ואין מקודשת אינהלכ"ע

 רלה( ס" 1)חלק
 ז"ל. להח"ס ךשוב אירוסין ברכת ס"ביאור

 עובר בעי וזוי המצוה, ברכת הוה אי אירוסיןברכת
לעשיתן

 שכה( ס" ב חלק)מהר"ת
 אח"כ יברך אי קידחרן קודם בירך לאאם

 שכו( סי ב חלק)מהר"ת
 מברכין אי בתורה אסמכתא או ציור להם שאיןמצוות
עליהם

 שכז( ס" ב חלק)מהר"ת

 וקידוש חו"כ מחרא היאך החופה תחת הבוס עלהמברך
 והודאה מצוה כוללת התורהברכת

 שכח( ס" ב חלק)מהר"ת
 ראוריתא הוה אי היןעל

 מג( ס" ר חלק)מהר"ת
 לשתות לסנרק נותנין אי ברכה שלכוס

 מר( ס" ר חלק)מהר"ת
 שקחמה לאחר מצוההידוד

 מה( ס" ר חלקץמהר"ת
 מברכין אימרר אירוסיןברכת

 מו( סי' ר חלק)מהר"ת
 ומברך חוזר אי אירוסין בבדכתטעה

 מז( ס" ר חלק)מהר"ת
 לברך יכול מרר ער אירוסין ברכת בירךלא

 מח( ס" ר חלק)מהר"ת

 5הפ"
 שבעולם נקרם בבל אסוד השליח ומת אשה לקדשהשולח
 בקרובות. רמותר הרמב"ןובקרטת

 צח( ס" ה)חלק
 מטעם יד רבו. כיד דידו משום לרבו שליח נעקוה איעבד



קכ נללימפתח

 אי אשה לנירוקרן קידרשףן בין חולוק שליחות. אוחצר
 המשחרר קרקע. מע"ג קדהרך טלי לה באומרמתקדשת

 דלעולם. בעשה עובר אינו לצרכועבדו
 רלד( סי' 1)חלק

 איסורא איכא נמי דידה נבי מ"א קידוקרן רשא דבויביאור
 רצ( ס" ט )חלק לשלוחה. קידהרן יהיבכי

 ואי נישואין. לשם שלו כלה או בתולה עם לדברבענין
 בשביל להסתכל להאב מותר אי הטלפון. על לדבריכול
בנו.

 רצא( ס" ם)חלק
 עבירה לדבר שליח הוה אי שליח עאהמקדש

 שכם( סי' ב חלק)מהד"ת
 בשוה בנכסיהון ישלטו רק בחנאים שכוחגףןבמה

 של( ס" ב חלק)מהד"ת
 ומת אשה לי וקדש צא לשלוחוהאומר

 מם( ס" ד חלק)מהד"ת

 לומי'
 בהלך כמו קדשה שמא ח=ערנן לא אביה שמתקטנה
 אשה לי וקדש צא לשלוחו דאומר הא פ" הים.למדינת
 שבעולם. הנערם בכל אסור השליחומת

 לד( סי' ב)חלק
 יבקע שמא כגמ' קמדמי מה והבי"ש הח"ס לקהרתישוב
 לזמן אפילו חזקה בתר דאהינן מנלן ימות. לשמאהנוד
 בחזקה. ערנף ראינו שלא זמן כלמרובה

 רכב( ס" 1)חלק
 ללוות חיב ואם בנו. את להערא האב על מוטל כמהעד
 להם יש אי ש~ים מי"נ יותר נדולים בנים זה. עלממון
 לרשוארן. ממון להם ליתן ההורים אלטענות

 רמ( ס" ם)חלק
 שלחן על ס15כה כין נפ"מ לעצמה היה מעשה איבונרת
 והרמב"ן. וחוס' בעהע"ם במחלוקת לא, אואביה

 רכה( ס" י)חלק
 קטנה קידהרבדין

 נ( סי' ד חלק)מהד"ת
 בחו שקידש לאב שמכחיקרםעדים

 נא( ס" ד חלק)מהד"ת
 האב לנאמנותטעם

 נב-נג( סי' ד חלק)מהד"ת
 בזמה"ז קטנהקידוקר

 נד( ס" ד חלק)מהד"ת
 סתם למקדש לנקום מקדש בין לחלק ישאם

 נה( ס" ד חלק)מהד"ת
 הערכאות והאב הבעלהרודפים

 נו( ס" ד חלק)מהד"ת
 הקסנה בחוהמקדזם

 נז( ס" ד חלק)מהד"ת
 קטנה ב~ן את שקידש ב"ד לפמ שבאאב

 נח-נם( ס" ד חלק)מהד"ת
 רורחה בכלל ערכאותהולכי

 ס( ס" ד חלק)מהד"ת

 לחמי'
 מתנה. הוה אי בו רשות לרבו שאין ע"מ לעבד מתנההנותן

 מו( סי' ב)חלק
 ושליח במשרה אלא קידוקרן יחולו שלא הקהלבתקנת
צבור.

 לה( סי' ב)חלק

 בקידהרן. תנאיבדיני
 לה( סי' ב)חלק

 מה על מתנה הף לא ידוע לזמן ערנרשנה ע"מהמקדזם
 מתנה נודנת מניעת ח"א. מהשגת רשוב בתורהשכתב

 זה, על הוצאות החרא ואם אונס, מקרי אי לושהבטיח

 אונס. בדיניועוד
 רמב( סי' ה)חלק

 סותר דוישא וויוקא צדדים כשני שהתנה כפולתנאי
 דיוקא בטל, לא ואת"ל התנאי, בטל אי דסיפאלדיוקא
 עיקר. דסיפא דיוקא או עיקרדוישא

 קצד( ס" ד)חלק
 בכל ושלאו תנאים, מיני כמה בגיטין תנאי בדיניקונטרס
 הנעלם בסוד המעשה. מבטל קוהתנאי אמרינןתנאי

 מבעה"מ טעם כ'. כיצה בעה"צ על בהשגותלהראב"ד

 כסות בשאר מתנה דעת. מגלף גרע כפול שאינודתנאי
 בחורה. שכתוב מה על מתנה הוה איועונה

 קצא( ס" ד)חלק
 למעשה. קודם ותנאי ללאו קודם הןבדין

 קצב( ס" ד)חלק

 קודם בתנאי וקדושץ, בגיטין דבירו כדי תוך חזרה מהניאי
 דשכ"מ. כגיטא שמואל אתקין ע"ה מרטין רא"המעשה.
 לחזור. דיכול פשום הראב"דלדעת

 קצג( ס" ד)חלק
 קטנה בתו שקידשאב

 סא( סי' ד חלק)מהד"ת
 עדים זכר ולא בוד את קדשודאמר

 סב( סי' ד חלק)מהד"ת
 קידוקרן הוה אי שנאה מתוך בתו שקידשאב

 סג( ס" ד חלק)מהד"ת

 דוקא ב"ד בסני לומר בעינןאי
 סד( ס" ד חלק)מהד"ת

 שליח ע"י אשההמקדזם
 סה( ס" ד חלק)מהד"ת

 מבמי
 אירוסין וברכת עדים עם וקדהרן חופה לעשותאסור

 משום איסור בו יש והמסיע דירה קבלת לשםונשואין
 מקושטא שבאת אלמנה באשה עבירה, עוברי ידימס=ע

 רק קידהרן לשם כוונה שלא נישואין תעודת להוה"
 השוחקין ובתולה בחור הקדושה, לארצינו לצאתשח1כל
 הלל הגמ' ביאור קידהרן, הוה אי ומקדש ראש קלותדרך
 בין שמחלק הפרישה בדברי צ"ע הדיום, לשון דורשה"
 ממונות עדי ובין לקחם באים שהללו ומטין קידהמןעדי

 הוה אי החורה בכל עדים לב' טעם האמת, לבררשבאים
 מעשה יבמות בירושלמי נזה"כ, או משקרי דלאמשום



 כללימ*תחקכא
 כשנת כערמה נשים מאות שלש וקירש ר"טשהעוים
 שכתוכ מה על כמתנה הוה אי נשים אלף הנושאיעבון,
 עונה. מצות לקיים יכול שאינוכתורה

 רלח( ס" י)חלק
 אומרנות כתר כנשואין הולכיןאין

 שלא( ס" כ חלק)מהר"ת
 קירוורן עוץ ליחרכיצר

 סו( ס" ר חלק)מהר"ת

 נשבםי'
 כקרוורן כמו מהני לא למה לאחוים שחכ לבע"חכתופס
 פנים. בג' ךשוכ לנוכ"י צ"ע לאחוינא. חכ נמירהוה

 קפכ( ס" ג)חלק
 אי לקטן. אישות מצינו ברדלי רא לשיטת צ"עלהנ"ל,
 לחרש נשואין שתקנו טעם קרוורן. אחר קרוקרןעחיך

מררכנן.
 קפג( סי' ג)חלק

 מטעם קטן לכנו אשה מקרש ראכיו הנ"ל ר"י שיטתישוכ
 מהני. אי לכשיגויל שיחול שליח שעשה קטןזכיה.

 קפר( ס" ג)חלק
 מהני אי זכיה יוץ על לקטןקידוורן

 שלב( ס" כ חלק)מהר"ת

 מדםי'
 לזה. הצויכים ותנאים רתה"ק ע"פ יהומ הואמי

 קסא( ס" ר)חלק

 לזה. הצויכים ותנאים יהורי הואמי
 י( ס" ז)חלק

 אשה. לקדש גר מקוץ אי טבל ולא שמלגר
 קעח( סי' ר)חלק

 אע"פ ישראל קה"ל הא ישראל מכלל עשו ויצאלמ"ר
 ה" אכינו רמאברהם הרמב"ן שיטת הוא. ישראלשחטא
 קודם אי הפוסקים כמחלוקת גמוחן. ישראלים ויןלהם
 ישראל ככלל הוא וין לאיזה משומר להם. ישראל ויןמ"ת

 רמר( ס" ה)חלק
 שליח הוה אי לאין לחחכי בתו המקרש האחרוניםבחקירת
 עכרה.לרכר

 קמט( סי' ג)חלק
 לכא ךוכל דעת לו שאין לחרש קירוורן חדל תקנולמה
 איסור.ליוץ

 רנח( ס" ט)חלק
 מילי חיי וקלא עין רטכיעת ז"ל והח"ס הרמכ"ןשיטת
 קלא או עין טכיעת אונינהו

 רנט( סי' ט)חלק
 אשה היו קידוורן והעוץ ראכיי רעפארעם עאבנשואין
 עם רק פיטוחן גט בלי לאחר האשה נשאה ושוכוקרוכ.
 כן. לאחר שנולרו הילוים להתיר יש אי ]כלע"ז[ויווארס
 עקידה בבעל החבם לקוורת ישוכ אזרחים. בנשואיפלפול
 עושה ארם אין אמוינן מתי ממומר. גט מכקשיםלמה
ככ"ז.

 רעח( ס" ט)חלק
 שנתקדשה חוחן בת וחציה שפחהחציה

 שלג( ס" כ חלק)מהר"ת
 גט וצויכים קירוורן תופסין שקרשו רכותים הכה"גברכוץ

 שלר( סי ב חלק)מהר"ת
 גךם ]הכותים[ שעשאום ער משם זזולא

 שלה( סי' כ חלק)מהר"ת
 ולקיום שכקרושה רכר וכל למנין לצרף רעת כר נקראאיזה

המצות
 תכג( סי' ב חלק)מהר"ת

 מוםי'
 עוים כלי ממזרות לעז להוצאת לחושאין

 רעז( סי' כ חלק)מהר"ת

 נםי'
 בחרם שירוך. לה שחזר בתולה לישא חשש ישאי

 כין חילוק לזה. והטעם והקנס שירוך לכטל שלאהקרמונים
 לבטל. יכולין ומתי באונס. למבטל כרצוןמכטל

 רלז( סי 1)חלק
 צויך אי שנטהרה לאחר שנית לקרש ורצה נרהכחופת
 באותו ךקרשה ךחזור ממנה שיטול או חדש קירוורןטבעת
 הראשון.טכעת

 קלו( סי י)חלק

 גאםי
 לרורות נוהג אי מואב את תצראל

 שלו( סי' ב חלק)מהר"ת

 נהםי'
 כתוכה. תוס' להם יש אי כתוכה להם שאיןנשים

 ר( סי א)חלק
 יחר לאכול צויכין והכלה רהחתן הרמ"א ברכוץכיאור
 קודם הנישואין נגמרו אי האחרונים ומחלוקת צנוע.במקום
 איש רנר ההלכה עיקר כש"ע נזכר לא )למה יחר.שאכלו
 רחנוכה(.וכיתו

 רפה( סי' ט)חלק
 אנשים ששני הרמ"א פסק ע"פ כשושכינות אבותינומנהג

 הכלה את מכניסין נשים ושתי החתןמכניסין
 רמ"א עהן המנהג לשנות ואין כלע"ז[]אונטערפירערס

 ה'. ךבן בראשית הזוה"ק רכוץ כיאורונוכ"י.
 רפז( סי' ט)חלק

 יעמרו זמן כמה יחודעוץ
 סז( סי' ר חלק)מהר"ת

 םםי'
 מעויות נפשות כויני רוכ ילפינן דלא הב"שבקושית
 תקשה ואכתי ס"ט( )סנהרוין אכיה עליה ככארמחוץ
 ע"י אלא חל לא וכתה ראשה לאו הוא. אכיה לאוורילמא
 שנאנסה לבתולה זונה. או נשואה אשה כין חילוקקירוו~ין.
 נשים רוכ ומלחמות הבעה"מ כמחלוקת ספק. הף לאראכיו
 לקושית ישוכ וחזקה. רוכ ראיכא היכא נשאות,בתולות
ת"ח.

 רמז( סי' ט)חלק

 םאםיי
 בךדף ינהג כיצר חצות קודם בבקר לחופה שנננסחתן



קכב כללימ*תח

 ער התודה ולא שכח המנחה. בתפלת להתוודותשנהגו
 שאין ימים ושאר ר"ח ומהודה. חוזר אין החופהלאחר
 מהודה. נמי תחנוןאומוים

 רפו( סף ט)חלק
 בקאנסערוואטיווען קירהרן לסרר ה' ירא לרב מותראי

 קאנסערוואטיווען. בני עם תורה ללמוד מותר איטעמפעל,
 רכו( סי' י)חלק

 סח( סי' ר חלק)מהר"ת

 סט( ס" ר חלק)מהר"ת

 ע( סי' ר חלק)מהר"ת

 חתנים. ברכת עליהם מברכין אין וקטניםעבדים
 מת( סי' ב)חלק

 לרבוץ ישוב ר'(. )ס"ק הנ"ל הגמ' בפף לרבוץישוב

 מיתה מקוץ באשה בנרר נולר ענין כיאור הכח"צ.בקושית
 רף כתובות בספוץ רבוץ כיאור ה'(. )ס"ק באיש. ולאשכיח
ט"ו.

 מח( בסי')חלק
 א"א של מטבע הגמ' פי' חתנים לברכת חרשות פניםבענין
 של ומטבע אחר. מצר ובתולה ובחור אחר מצר וזקנהזקן

 בעי או במחשבה איתא אי תמורה ושלמה. רורירושלים
 רוקא.דיבור

 רלח( סי' ו)חלק
 הח"ס. מרן על ותמיה חרשות. לפנים אשה לצרף מותראי

 רמו( סי' ז)חלק
 להגר"ז וצ"ע שמחה מטעם ברכות לז' חרשותפנים

 מירושלמי. זצ"למבויסק
 קל( סי' ג)חלק

 והמררש הירושלמי מחלוקת פ"ח מקוץ אי שבתהמשך.
 ופ"ח הירושלמי. נגר כמררש לפסוק סמכו אמאיוצ"ע
בכמה.

 קלא( סי' ג)חלק
 ברבוץ פי' חרשות. לפנים עולות נשים אין למהטעם

 רפנים מברכות פ"ב בהגמ"מ הכיאם מנרבונארבותינו
 פלא. והוא ז' כל להם הלכו ולא לחופה שבאו פי'חרשות

 ר( סי' ר)חלק
 מחלק החופה, תחת ברכות ז' לחלוק העולם סמכו מהעל
 רברכות מירושלמי ראי' רנשואין. לז"ב רהפטורה ז"בכין

 וחילוק בשנים. לאומרם לחלקם מותר לחברתההסמוכות
 ודיעבר. לכתחלהכין

 רד( סי' ר)חלק
 הנ"ל. בעניןעוד

 רה( סי' ר)חלק
 בנ"א עשרה שם שאין מקום אומר, יכיע בשו"תהערות
 נראה כן בדיעבר מעכב אינו נישואין ברכתלברך

 לג(. סי' לעיל )ועיןמהפוסקים
 מב( ס" ב)חלק

 סוס בכורות הגמ' על והשגה כתובות ספוץ על הערותכמה

 )שליט"א(. עפשטין מהגר"פ מוליר,לכמה
 מז( סי' ב)חלק

 הוה אי אירוסין ברכת כתובות. ויש בספוץ לרבוץישוב
 בב"נ. ועשרה כוס רכעינן טעם המצוה.ברכת

 קלו( סי ג)חלק
 חכמים לו תקנו שלא שוטה עם לרור מותרת איאשה

 פילגש. כעין הו"ל ואיקידושין.
 רס( סי' ט)חלק

 משבת. חוץ חרשות פנים אין אם ברכות שכע לומראסור
 בזה. טועים כישודלא

 רפח( סי' ט)חלק
 כנגרו. ולא החתן מצר החופה תחת הכלה להעמירצויך
 לגודל. הסמוך באצבע מקרשין למהטעם

 רפט( סי' ט)חלק
 חופה בלי יחר ודרו עדים בפני בצנעה אשה שקרשעברין
 מעככי, אי אירוסין ברכות כרת, חופה לעשות רוצהועכשיו

 עוד, לברך יכולין זמן איזה ער אירוסין ברכת בלי צררואם
 הארץ כל כררך בכית כנסה החופה, ער זמנם אירוסיןברכת
 לחופה. ככנסההו"ל

 רכב( סי' י)חלק
 אי אכל ולא הנאות ושאר מתזמורת חתן מסעורתהנהנה
 פנים רוקא, אכילה בעינן או משמחו ואינו נהנה בכללהוה

 להצטרף. רוקא שיאכל בעי איחרשות
 רכז( סי' י)חלק

 רבוץ כיאור לארם, זכין בכלל הוה אי לקטן אשההמשיא

 היכא רפרוזבול, בסוגיא ל"ו וגיטין ע"ב ל"ט חוליןהר"ן
 וחילוק לארם זכין אין לחובה וצר לזכות צר כאןדיש
 מהחוב. גרול רהזכותהיכא

 רל( סי' י)חלק
 אי והתפרדו וקירושין חופה בלי אשה עם שרר בליעלבן
 תורה. מתן קודם של אישות קנין בהםיש

 רלו( ס" י)חלק
 בבתיהם מזוגות מרעים סעודת לעשותאיסור

 רחצ( סי' ב חלק)מהר"ת
 קירהרן עדי להם הי' מניןאבות

 שכר( סי' ב חלק)מהר"ת
 הנם סתם על אירוסין ברכת לברך מותראי

 שלח( סי' ב חלק)מהר"ת
 ברכה של מכוס לשתות מהו שבת שומר שאינוחתן

 שלט( סף ב חלק)מהר"ת
 לעמור צויכים החופה תחתהקהל

 שמ( סי' ב חלק)מהר"ת
 בטבת עשרה בליל חתונהלעשות

 שמא( סי' ב חלק)מהר"ת
 מחיצה בלי באולם חתונה סעודתאכילת

 שמב( סי' ב חלק)מהר"ת
 לקידוורן מעכב אי עשרהמנין

 שמג( סי' ב חלק)מהר"ת
 בז"ב הארם יוצרברכת

 עא( ס" ר חלק)מהר"ת
 לנישואין מעכב איעשרה

 נרהחופת

 ומברך חוזר האם טעותקירהר

 קונה מה לעניןנישואין

 םבםי'



 כללימפתחקכנ
 עב( 50 ד חלק)מהד"ת

 לכעלה אסורה ברכה בלאכלה
 עג( סי' ד חלק)מהד"ת

 לבעלה אסורה כתובה בלאכלה
 עד( סף ד חלק)מהד"ת

 הוא מה קידושיןברכת
 עה( סי' ד חלק)מהד"ת

 החופה תחת שהחחנוברכת
 עו( סי' ד חלק)מהד"ת

 בדכות השבע בסדרטעה
 עז( סי' ד חלק)מהד"ת

 בפה"ג טעהבנידון
 עח( סי' ד חלק)מהד"ת

 החופה תחת ברכות השבע לחלק שנוהגיןבמה
 עט( 50 ד חלק)מהד"ת

 מחיצה צויך אי פרטיות מסיבות שאר או חתונהבסעודת
 פ-פא( סי' ד חלק )מהד"ת לנקךם אנקךםבין

 םגם"
 הוץ"ו דעת )שליט"א(. בויסק אבדק"ק המובהקלהגאון

 והפוישה כוס, בעי בתולים דברכת ס"ג סף באה"עוהד"מ
 ובמקור הרא"ש בדבוץ חדש פח לדבויהם. ישובהקךגם.
 במע"ש אחויו. שנמשכו ואחרונים לפרישה תמיההבדכה.

 חוץ או החומה מן לפנים נ"מ יש הנאה, ואיסווץ טבל,או
 ברשותו שאינו אע"פ אמוינן אי הנאה באיסווץלחומה,
 ברשותו. כאילו הכתובעשאו

 א( סי' א)חלק
 על והסכמה לזה בויסק דק"ק אב"ד המובהק הגאוןדבוץ

חיבווץ.
 ב( סי' א)חלק

 הרמב"ן טעם בירושלים. מינצברג מוהוץ"ז המובהקלהגאון
 הוא דאז משום מעשה בשעת ביאה בקידושי מברכיןדאין
 נשמה אלקי מברכת עליו הקשה והפחשה במטה.עמה

 עדין דהכי הרמב"ן לקךטת ישוב במטה. אשתו עםדמברך
 פ"פ, ימצא שמא משום טעם נתן הפרישה היא. אשתולאו

 נגד בראיותי )שליט"א( מהגאון קושי' צ"ע.ודבויו
 לדבוץ. ישובהפוישה.

 ד( סף א)חלק
 דעת לישב יש מינצברג. מוהוץ"ז המובהק מהגאוןתשובה
 ז"ל. רמב"ן בדבוץ פי' פ"פ. ימצא שמא דחחקךנןהפרישה
 מפורש השאלה בעיקד התמוהין. הח"ס ע"ד נוספותהערות
 קטן. לגר דמבדכין להדאב"ד הנפשבבעל

 ה( סי' א)חלק
 דבוץ לפי הפוישה דבוץ לישב מ"ש הנ"ל. להגאוןעוד

 איברא ז"ל. והרשב"א הפמ"ג מדבוץ לדבויו דאי'המג"א.
ף מארח רא5 צ"ע. גופי' המג"אדדבוץ  פ"ח ב"י תל"ז, 
 כיון לברד בעי לא למג"א אפילו הכי הדבר ולעיקרשם.

 במקוה כ' מתחלה המג"א בד' סוררה מעליא חזקהדאיכא
 חחב דמ"מ כ' כ"ד ובתוך לברר וא"צ אחזקהסמכינן
 דנמתין דהיכא חדשה סברא ח"מ. מס' לדבד ישובלבדוק.
 למה לברד. אפשד מקוץ לא לעשייתן עובד יברך לאלברר
 מברך. הבן כשאבי במילה ע"ל מברכיןאין

 ג( סי' א)חלק
 דחזקת חד,ם בדבר לידון רצא הנ"ל. הגאון תשובתעוד

 אונס. או פיתף ע"י להשתנות העשף דבר הוהבתולה
 נוספות הערות מקודם. לברווץ דבעי טעם שפיריורשב
 התמיה הגרע"א על קושיתו וע"ד ו;תמוהים. המג"אע"ד

 פתרון. ול"לקחמת
 ג( סי' א)חלק

 לעשהתן. עובר ובעי המצות ברכת בכלל הף אירוסיןברכת
 עשף' חזקה מקוץ מתי בדין ופוסקים מש"סבירור

 בתולה להשתנות. עשף' הף אי קטנה חזקהלהשתנות.
 דלא והא מיעוטא הף ומפתח ואונס אחזקתה.מוקמינן
 הויב"ש. תח כבר דתחתיו לפלגא דאונס מיעוטאסמכינן
 מיעוטא. סמוך אמוץ' לא לרוב מתנגד דהמיעוטהיכא
 לדינא העולה הנ"ל. הויב"ש בדבוץ חביב בן מהר"מפירוש
 וחזקת הגוף חזקת ורובא חזקות תרי לה איתדבתולה
 לא ואונס פיתף וע"י נשאות, בתולות נקךם ורובצדקות
 אזלינן להשתנות עשף' חזקה אפילו להשתנות. עשף'מקוץ
 לדבוץ. ממלחמות ראי' נגדה. אחרת חזקה דליכא כ"זבתרה
 קוקךת הדרנאבי. אמנם דברכות, מגמ' המג"א לד'צ"ע
 צויך איסור חזקת לו סרש דבר דאפילו להמג"אהב"א
 מקושית הב"ח לדבוץ ישוב הם. חזקה מיני ג' עליו.לברך

 הלבוקךם לבעל ישוב בתמיה. עלו הפוישה דבוץהמג"א.
 אחר פי' חזקתו. על בהעמד סגי ולא במקוה ס"ס בעילמה
 מהויב"ל כ' בששה"ע. מפמ"ג לפירושו וראף הר"ןבתשר
 ולכן בה. טובלין אין לכתחילה בס"ס שהוכשרהדמקוה
 לא למה הלבוש קוקךת בדיקה. בעי דלכתחלה הלבושכתב

 הפמ"ג דעת לדבויו. ישוב חזקתו. על טמא העמדאמוינן
 העמד אמוינן לא חזקות שור על דינינן א' דבשעהדהיכא
 שניאור בר מהר"מ לדבויו וצע"ג חזקתו. עלמקוה

 עמוקים. מים ובשו"ת ל', עירוביןבויטב"א
 ח( סי' א)חלק

 והסכמה. )שליט"א( מינצברג מהוץ"ז מהגאון תשובהעוד
 ח( סי' א)חלק

 והסכמה. )שליט"א( מינצברג מהוץ"ז מהגאון תשובהעוד
 ח( סי' א)חלק

 ברכות. שבע לעצמו לברך רשאי איחתן
 רלד( סי' ט)חלק

 בביהכ"נ. ולא דוקא הרקיע כיפת תחת אשה לקד,םטעם
 שם. לקדש מותר אי פתוח מקום בביהכ"נ פותחיןאם

 עוד ובדכה. לתפילה מיועד במקום להיות צויךקידושין
 בימי הנהוג מאיי"ן מהו בביהכ"נ. מקדקךן אין למהטעמים
מהף"ל.

 דפב( סי' ט)חלק
 המשתה. ימי בשבעת לכתוב לו מותד איחתן

 םדםי'
 להעיד יחוד עדי צחכים זמן כמהעל

 שדמ( סי' ב חלק)מהד"ת
 הלבנה במלף אשהלנשוא

 שמה( סף ב חלק)מהד"ת
 הלבנה במילף אלא נקךם נושאין דאין בהאעוד

 שמו( פי' ב חלק)מהד"ת



 כללימפתח
 מהמ"

 הכלה לפני מרקדים שבחוחם מה המנהג לבטליש
 החופה. לאחר ואפילו החופה, תחת אותהכשמביאים

 רמט( סד ז)חלק
 לילך חהב אי החתן במקום שלא חתן מסעודתהנהנה
 הף אי הסעודה עושה הכלה דאכי היכא לשמחו,לכיתו

 הסעודה עושה החתן דאכי היכא חתן, מסעודת נהנהבכלל
 שהחתן ממקום מזון המחרא הוא, מה כסף לו איןוהחתן
 לשמחם. חייב אי סועדיםוהכלה

 רכח( סי' י)חלק

 כתובותהלכות
 מומ"

 המתקנים בענין בס"ד גדול כירור ישראל קדושתקונטרס
 כמה כירור דתה"ק. ע"פ תקומה לה שאין חדשהכתובה
 תנאי הזה. בזמן ב"ד והפקר הקהל. תקנות בעניןענינים

 מצוה דבר לבטל תקנה או חרם קידהשרן. הפקעתבקידוורן.
 אחד רב יקראו. ב"ד בשם הם שרק שתקנו ב"ד בגט.כפיה

 בדבר קנין ברבנות. ינהג וולא לחכירו לעכב מציאי
 ב"ד בשם קאנסערוואטיווען אי קצבה. לו ואיןשלבל"ע
 ד"ת. ע"פיקראו

 לה( סי' ב)חלק
 אי הכותל. על ולתלותה מציירת כתובה לעשות מותראי

 בעלה. מפני כתובתה להטמין האשהצריכה
 רצה( סי' ט)חלק

 לבעלה להגיד צחכה אי מהאשה הכתובהנאבדה
 פב( סי' ד חלק)מהד"ת

 החי על ע"ה תיבת שנכתבבכתובה
 פג( סי' ד חלק)מהד"ת

 הכתובה למסירת עדים בעיאי
 פד( סי' ד חלק)מהד"ת

 עדים חתימת בעי אי שטרקידהשר
 פה( סי' ד חלק)מהד"ת

 כהוגן נכתבה שלאכתובה
 פו( סי' ד חלק)מהד"ת

 שם לו שנוסף מי כתובת לשנות צריכיםאם
 פז( סח ד חלק)מהד"ת

 דאירכסא כתובה נוסחת על שטענהאשה
 פח-פט( סח ד חלק)מהד"ת

 הכתובה כותכין איך כתובתה שאבדהאשה
 צ( סי' ד חלק)מהד"ת

 מתכירו המחראבדין
 צא( סי' ד חלק)מהד"ת

 מיגו הוה אי מחילהטענת
 צב-צג( סי' ד חלק)מהד"ת

 האם אצל הבת נמי איבגרושה
 צד( סי ד חלק)מהד"ת

 האם אצל הבת אמרינן איבגרושה
 צה( סי' ד חלק)מהד"ת

 דמלכותא דינא מכח האב לחחב ישאם

 צו-צז( סי' ד חלק)מהד"ת

 קנב( סי' ד חלק)מהד"ת

 תפג( סי' ב חלק)מהר"ת

 ]אונטערפירערס שושכין להיות שלא עלמא שנהגמה
 מן חדשה קרטה שני, זווג לו קרש מי החופה תחתבלע"ז[

 אלמנה שנשא אלמון אלא מקרי לא שני דזווגהראשונים
 זה. היפוך שכתבו ורש"ש פר"ח עלותמיה

 רמו( סי' ה)חלק
 לזה, ומקור שני בזווג שושכינן להיות שאין במנהגעוד
 קבלה הוא עמנו מבני זקנות נקרם כיד קבלה שהואומה

 לעכב יש אי טוב. מנהג שום לבטל ואסור מסיני,למשה
 דהחיוב הגר"א קרטת כיאור הלבנה, במלף קרהיוהנשואין

 לדידן. ענין זה אין ומיהו לחופה בתו להכניס האבעל
 רמז( סי' ה)חלק

 אנקרם, שני יהיו החופה תחת החתן שמכניסיןהשושכינין

 הקדמונים. מנהג הוא וכן ובנוב"י ברמ"א מבוארכן
 רמז( סי' ז)חלק

 לקהמה רוצה ואם לגמרי. טעות מקח הף אי פ"פהטוען

 מחדש. לקדש צחךאי
 ד( סי' א)חלק

 רב( סי' ח)חלק כפ"ח. ליחשב יו"ט הף ר"האי
 לקידהשרן רבנן אפקינהובענין

 שנ( סי' ב חלק)מהד"ת

 מםמי'
 מהרש"ק בדברי תמיה זצ"ל. מליובאוףטש אדמו"רלהגה"צ
 דברי ואיתמיטתי' דאווייתא אשה במזונות א"עבכח"ש
 שם. והריטב"אהרמב"ן

 יב( סי' א)חלק
 קוקר' זצ"ל מליובאוףטש אדמו"ר מהרהגה"צתשובה

 מחמלת רק הוא אשה דמזונות והריטב"א הרמב"ןבסברת
 ל'. ברכות גברוותא הלכתא מהניד',

 יג( סי' א)חלק

 עמ"
 המסדר הרב ליד הכתובה למסוראין

 שמט( סח ב חלק)מהד"ת
 יחד אשתו עם לאכול שלא נוהגים לישלהשב

 שנא( סי' ב חלק)מהד"ת

 עאמי'
 קוקרתי כיאור זצ"ל. מליובאוףטש אדמו"ר להגה"צעוד

 בגמ' מוכרח והוא ז"ל, הגאון שהכיא עצמה מגמ'לרש"ק
 בנים דמזונות בירדר ז"ל. הגאון היפך משמע מגמ'ואדרבה
 להו דילפינן גברוותא הלכתא והני מדרבנן. לד"ההקטנים
 מדרבנן. אסמכתא דרך רק הםממנהג

 יד( סי' א)חלק
 מיישב זצ"ל מליובאוףטש אדמו"ר מהרהג"צ תשובהעוד

 כתובה בכתיבתטעות

 מזמי'
 במאומצת טעותקידהשר

 מחמי'
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 ראורהתא אשה רמזונות רס"ל ראותם דא"ל הכח"שדעת

 המובא ממנהגא ילפינן ואי ראורהתא. בנים דמזונותס"ל

 ררבנן. או דאורייתא הוה אי נ"מ איןבתנ"ך
 טק ס" א)חלק

 להחכ"ש צ"ע זצ"ל. מליובאודטש ארמו"ר להרהגה"צעוד
 מזונות רס"ל פוסקים מצינו רלא ראורייתא בניםדמזונות
 דהד משמע הרמב"ם רברי שפשטות ואף ראורהתא.בנים

 הגהמ"י ברברי תמיה מ'( אות ררבנן ארעא )ועחןראורייתא
 בדברי ריוק שערות. ב' שתכיא ער אושא תקנתדהד

 ראי' עוד הגהמיא. לרברי דשוב דרכנן רהד רס"להרמב"ם
 דס"ל והטור והרשב"א הרמב"ם רעת מה"א פי"טמוכרחת
 קהםיא עוד ררבנן. קטנים בנים ומזונות ראורהתאמזונות
 כימי שתקנו ותקנות תקנו האיך חכמים תקנות מ"ז.מגיטין
 שכבר אפשר בקרא כנכיאים שמפורש רבר ונשתכחו.משנה
 הד תפלה עניני דכל במאירי מפורש חכמים. תקנתהיא

דרבנן.
 טז( סי א)חלק

 זצ"ל. מליובאודטש ארמו"ר מהרהגה"צ תשובהעוד
 ולמה ראומיתא, הד רמ"ב משמע הרמב"ם לשוןמפשטות
 או בתורה המובא בסיפור נ"מ אין היפך. לפרשנרחוק

 אף דאורהתא גדרים בתפלה י"ל מנהג. הימנו ללמודבנ"ך
 לבהמ"ק ולראות לעלות חיוב שאין כמו ררבנןשהד

 קבורה למ"ר אפילו דאורהתא. בדברים יתחחבוכשעולה
 מה-ת. רהד אפשר צריק אצל רשע קוברין אין מה"תאינה

 יז( סי' א)חלק
 י"ל דאורהתא רמ"ב פוסקים שום מצינו דלא מאחרהערה,
 ומהר"ם הב"ח ברבריו פירשו וכן בן. הרמב"ן דעתרגם

 ר"ה מהריטב"א חרש רבר אליהו. יר ובס' והאב"מלובלין

 כן לעשות שראד הקב"ה העיר אסמכתא לו סרש מהכל
 כל זה ולפי לחכמים. ומסרה חיוב התורה קבעה שלאאלא

 ומנה בה, רכולא בה והפך בתורה, מפוחאים חז"לתקנות
 תזוע.לא

 יח( סי' א)חלק
 אשתו את לזון הבעלחיוכי

 קעז( ס" ד חלק)מהר"ת

 ענםי'
 דהנאת נררים הר"ן ובדברי עלי, תשמישך הנאתהאומר

 הט"א. לקה~ית ישוב אסור מצוה בהריהגוף
 רנה( סי' ה)חלק

 עוםי'
 עונה. לה יש אי שנשאהקטנה

 ריט( סי' ה)חלק
 האשה שבו בזמן חז"ל עם הרפואה חכמיבסתירת
 שתוכל בזמן רוקא תלד אי עונה מצות חיובמתעברת,
 אין פ"ו קחם שלא רכ"ז הרמב"ם שיטת וביאורלהתעבר,

 בנסרם אפילו שהך עונה רין עונתה. למחול האשהביד
 זה. היפוך שכתב פקודיך דרך אבעל וצ"ע עדין ילרושלא
 הרופאים סרטת וכלישב חז"ל נגר הרופאים על לסמוךאין
 דר"ז. בחומרא האחרונים לקחדתישוב

 ריג( ס" ה)חלק

 ברבר ועונה כסות שאר עלי לך שאין בע"מהמקרש

 הנקרא ומהו שבממון רבר הנקרא מהו קחם, תנאושבממון
 מגופא. לחוץ רגופא צער כין חילוק רגופא.צערא

 רנא( סי' 1)חלק

 *נםי'
 התורה. ע"פ הילרים יחלקו כיצר לההגרש שעומריםזוג

 אחר במקום דאינם והיבא והראב"ד. הרמב"םבמחלוקת
 האב. אצל הבןלכ"ע

 רצו( סי ט)חלק
 הבנים מחלקין היאך לההגרש הרוציםזוג

 שנב( סי' ב חלק)מהר"ת

 *הםי'
 לצרקה הכסף שתתן בעלה לה ואמר פיצהים שקבלהאשה

 בו. לחזור יכול אישתרצה,
 רנא( סי ז)חלק

 היתה. שרה של מתנתה או נ"מהגר
 קו( סי' ג)חלק

 צםי'
 עסרתי נ"ר וטוענת מלוג מנכסי כסף מעט קבלהאשה

לבעלי.
 קנו( סי' ג)חלק

 קטוםי'
 איסור. בה יש אי בחררה שערה שמגלהאשה

 רמג( סי ה)חלק

 נמי הזה בזמן אי כתובה בלי ריוצאות רת על עוברתברין
 הכי.רינא

 רסא( ס" 1)חלק
 לפני שהתודה אשה בעלה. תחת שדנתה שהתורהאשה
 בין לחלק יש אי לבוריה. חזרה ואח"כ שדנתהמותה
 אמרה כין לחלק יש אי צריקת. לשאינה וחסירהצריקת
 שומרות שאין נשים בתשובה. שרוצה העיר לרב אולבעלה

 זו. לחוטאת תשובה לסרר בענין לגרש. מצוה אי נדהריני
 רצח( סי' ט)חלק

 בלא יוצאת אי הזה בזמן משה רת על העוברתאשה
 לבעלה מותר אי ברחוב פרוע וראקוה יוצאת וכגוןכתובתה
 בשאט משה דת על שעוברת באשתו שרואה הבעללגרשה,
 כידו לו שומעת ואינה ומזהירה בזה רוצה אינו והואנפש

 לגרשה. ומצוהלגרשה
 רנג( סי י)חלק

 פרוע לשוק שיוצאות הבתולות ישראל בנות סמכו מהעל
 לובשות ואין ראשן שמכסות הנשואות ישראל בנותראש,
רדיד.

 רנד( סי' י)חלק
 שנטמאה, לומר נאמנת אי נטמאה שלא ע"א לה שיששבף'
 מבחיסרן ערים ושני אני טמאה ראומרת הכיא כיןחרלוק
 על עצמה לאסור נאמנת ראינה היא טהורה ואומריןאותה
 דחייקרנן לך אני טמאה שאומרת אחרת אשה וכיןבעלה,
 אני טמאה האומרת בע"א ומ"ש באחר, נתנה עיניהשמא
לך.

 רנו( סי' י)חלק
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 כגק כיעור מעשה ראינו וגם גף עם שדנתה שאמרהאשה
 היתה מאכרצה, אינו והבעל ברחוב עמו ונישוקחיבוק
 ממזר שהיה לפי אחויה ומרננין ולרה אח והפילהמעוברח
 הבעל בע"כ מגרשין ראין רבדה"ד יוסף רבינו סרטתהפילה,
 לנרות רש נאמן אינו שדנחה לאשתו שמאמיןשאומר
אותו.

 רנד( סי' י)חלק
 כרחה בעל לגרש מותר אי הזה בדמן הרת עלעוברת

 שנה( סי' ב חלק)מהר"ת

 גיטיןהלכות
 קיםםי'

 בה מצא א"כ אלא לב"ש יגרש רלא ג"א שחירשבמה
 באיסור וה רלב"ש מבאר טובה, עצה אלא אינו רברערות
 ולב"ה גיטין, שלהי ובבלי סוטה מירהשלמי ורא" גמורלאו

 יגרש דלא לב"ש קה9יא בע"כ. יגרש לא ראשק בדווגנמי
 בעיניו קלה תהא שלא כתובה חז"ל תקנו למהבע"כ

 מטין. שלהי תוס' ברברי פי'להחראה.
 רח( סי' ר)חלק

 מאהבה שנותן גט רמהני מילתא הא רמנא הלבושבתמיהת
 רחמנא ראמר מה כל ראמרו בהא חרש פי' לרבריו.ףשוב
 מהני. לא עביר אי תעבידלא

 רט( סי' ר)חלק
 הסכימו אם ע"ר, בה מצא אא"כ יגרש לא רלב"ש בהאעוד

 לגרש. מותר אי לב"ש למרושיןשניהם
 רי( ס" ר)חלק

 בכסף. הף -מה ר"ה ה' קירהרןבתוס'
 רנח( ס" ה)חלק

 רבר. ערות בלי אפ" מגרש לדעתה לב"ש ראפ"ראיות
 את המדיר פ" לקנוניא. חיישינן לא לגרשה שמצוהאשה
 לגט מה"ת רמד לב"ש מצינו היכן לב"ש. מגרשהאשתו
ברצון.
 וגר. הראשון בעלה יוכל בלא גיטין שלהי בירושלמיתמיה

 לו( סי' ב)חלק
 רבר. ערות בעי דלא ב"ש מודים מדעתההמגרש

 קלר( ס" ג)חלק
 ראשון. דווג מקרי אי להיפוך או אלמנה שנשאבחור

 רפג( סי' ט)חלק

 שו"ת ועין רבנים. מאה היחר על לחתום רוזה שאינומי

 רבנים רהמאה א ס" א"ע בפ"ת הובא ה' סי' א"עח"ס
 להיות וצריכין וקידושין גיטין בטיב בקיאין להיותצריכין

 כמו ודלא ענינים כמה ועוד מורינו בסמיכתמוסמכין
 אידה וחוחמין כישרבה שהולכין זו במדינה הונהגשבעונ"ה
 כלום. מחמל ו~רנו כליצנות היא כזה שהיתרבחורים

 רצט( ס" ט)חלק
 הנו"ב לרברי ישוב שלשה, של ב"ר צריך אי גטסירור

 ר"י בתוס' גר והרי ס"ב מקידה9ין תמיה החת"ס,מתמיהת
 רסו( ס" י )חלק ב"ר. להצריך יש לכתחילההדקן,
 חתעלם אל ומבשרך משום לפרנסה חיב אי אשתוגירש

 שנו( ס" ב חלק)מהר"ת

 גירהרן לאחר אתה להתדין אסור אשתו אתהמגרש
 שנד( סי' ב חלק)מהר"ת

 מעות ומוציאים בערכאות ההולכים אשה אואיש
 שנח( סי' ב חלק)מהר"ת

 הימנה נאה מצא אפילו אשתולגרש
 שנט( ס" ב חלק)מהר"ח

 בערכאות הילוךאיסור
 ר( סי' ר חלק)מהר"ח

 התיקים כל את לסגור צריך תשובה לעשותהרוצה
בערכאות

 ה( סי' ר חלק)מהר"ת

 לערות פסול רשות בלי לעש"גההולך
 ו( סי' ר חלק)מהר"ת

 רבנים, מאה להיתר דקוק בעלה אי לערכאות שהלכהאשה
 גטיהשליש

 ד( סי ר חלק)מהר"ח

 הגט נחינת קודם ביניהם הרבריםסידור
 ח( סי' ר חלק)מהר"ת

 הגט נתינת קודם סכסוכים כל לסררחיוב
 ט( סי' ר חלק)מהר"ת

 הענינים שאר סרסררו קודם גט ליתן לב"ראסור
 י( סי' ר חלק)מהר"ת

 לקבלו שתוכל צריך גטהמשליש
 יא( סי ר חלק)מהר"ח

 הגט נתינת קודם לאשתו איש בין הכל לסררצריכין
 צח-ק( סי' ר חלק)מהר"ת

 לערכאוח לההולכין מוסר דין ישאי
 קא-קג( סי' ר חלק)מהר"ת

 דה בלאו עובר מערכאות יצא שלא דמןכל
 קר( סי' ר חלק)מהר"ת

 לערות פסול אימוסר
 קה-קז( סי' ר חלק)מהר"ת

 שהולכת באשה ק"ר בהיתר ואחרתים מהרש"םרעת
לערכאות

 קח( סי ר חלק)מהר"ת
 בדמנינו לערכאות הליכה שנפרץ הרבר טענתעל

 קט( סי' ר חלק)מהר"ת
 לפסיכאלאגים והליכה ביתשלום

 קי( סי' ר חלק)מהר"ת
 בלילה גטהנותן

 קיא( ס" ר חלק)מהר"ת
 גירדטרן אחר אשתו עם להתדיןאיסור

 קיב( סי' ר חלק)מהר"ת

 קכם"
 גט לכתיבת הטעלעפאן על שליחלעשות

 קיג( סי' ר חלק)מהר"ת

 קכאם"
 אחותה לישא מותר אי חולי ע"י טרפה נעסרת שאשתומי

 בזה, וברכ" אלפנררי אגמהר"ח גרולה תמה בח~ה,עליה

 המצוח. בכל חיבטרפה
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 קח( ס" ה)חלק

 לחרזחים ספר בבית ולמדוהו מדבר ואינו שומע שאינוחרש

 לעיל ועיין במצות חיב אם אלסים ודבור בקריצותומבין

 ל"ג. וס" ט"וס"
 רסק סי' 1)חלק

 היעב"ץ על ותסיה מצות ולקיים לגרש דעת בר הוה איישן
 שס( סי' ב חלק)מהד"ת

 האם משפחת ע"ש הראשט הולד שם לקראבמנהג
 שסא( ס" ב חלק)מהד"ת

 המת אחיו אחר לבנו שםלקרא
 שסב( ס" ב חלק)מהד"ת

 קכנםי'
 גט כותב אינועו"כ

 קיד( סי' ד חלק)מהד"ת

 קכדםי'
 העומד לכל ערעוריה מכחת כתוחך בין חילוקמאור

לשרוף.
 קנט( ס" ג)חלק

 הפקר. נחר על גטהכותב
 קלח( ס" ג)חלק

 ףשוב הטהורה, עם טמאה תרומה שורפין פסדרםבגמ'

 ואינו עיעור היכא לישרף דעומד משום השעה"מקוורת
מטמא.

 קכחםי'
 ברזל בעט כתב ואם גט לכהוב מוחר דיו ובאיזה עטבאיזה

 קולמוס. ממנו שנטלו הקנה זכה גמ' ביאור דינו.מה
 ש( ס" ט)חלק

 סת"ם. לכחךבת כשר אי בלע"ז[ ]פרינט דפוס עי עלכחיבה
 שא( ס" ט)חלק

 איזה בגט. כותבין היאך ]בלע"ז[ לעיק כעין הנאספיםמים
 שלא גט הגט. נפסל אי המים שם ערנה ים. נקראסים

 מה יונה ורבינו הרא"ש מחלוקת כלל. סים שם בונכתב

 הגדול. יםנקרא
 שכ( ס" ט)חלק

 קנםם"
 השם כתבו ולא שנשתכח מעריסה השם שנתבובגט

 והאשה האיש שם הנשתקע. שם נקרא מהו כלל.המכונה

 חילוק דרבנן. או דאווייתא פסול הף אי בגט כתבן לאאם

 חרלוק נכתב. שלא אשה לשם נכתב שלא איש שםבין

 שם דכתב להיכא בגט כלל ואשה איש שם כתבו דלאהיכא
 מהרי"ק בחידוש אחר. שם מקרי אי השם נשתקעאחר.

 שם אחר. בשם יסתפק דלא היכא השם קרנף מקרידלא

 הכהוב שם לידה. בשעת לקרא עכ"פ צריךמעריסה

 נשתקע. מקרי איבכהובה
 רסב( ס" 1)חלק

 בשני לקרות נוהמם היו לא הראשומם דביסי הח"סבמש"כ
 השם שם, הח"ס לקרשרת רשוב מקומות מכמה וצ"עשמות
 ההוס'. בכעלי מצינו כברשמאוד

 רטו( ס" ה)חלק

 תלד. אשר הבכוד וה" הפסוק בפ" שערנה הרמב"םבדברי

 שם ליתן מוחר אי ומצוות תורה שומוי היו לא שקרוביוסי

 מסקו דלא שר"י ז"ל דאמרו מה ביאור אביו.אחר

 אחיו שם על הבכור וה" יבמות בגמ' דאמרו והאבשסיהו.
 ביכום. יקהו דג"כ רשע אפילוומשמע

 רנג( ס" 1)חלק

 השם. בעל כו שנפטר ביום שנולד לולד שם לקרא מוחראי
 קנב( ס" ד)חלק

 בגט. שמות כמה ועוד אבוש שם כחךבתבירור
 ז( סי' ב)חלק

 ע"ז. לעבאודטש סג"ל הגרא שכתבמה
 ח( ס" ב)חלק

 שם בכחךבת ותסיה הראשומם לדברי ישוב הנ"ללהרה"ג
 בתר אזלינן דמיו סוחר שהפוסק היכא קח"לריבה.

דוכחךה.
 ט( סי ב)חלק

 אוהו וטבל ומל נכרי ולד שלקח סי ילד. המגדל בדיןעוד

 שלו. השם כנחךנת יברך האיך גירותלשם
 קע( סי' ד)חלק

 ישראל ואם שקר. שהוא אב שם עצמו להחדק שרוצהגר
 אביו. שם לשנותיכול

 קעא( ס" ד)חלק

 לתינוק. שמות ב' ליתן מוחראי
 רנה( סי' 1)חלק

 וגדול. צדיק אחר שם ליתן ענין ישאם
 רנו( ס" 1)חלק

 יקראו ר"ה נימול השבוע. פרשת בחר שם ליתן ענין ישאי
 מי יצחק. שמו שהי' אב לו ה" אפרלו אביע יצחק ע"שלו

 גיהנם. פני רואה אינו נכדו אצל סנדקווהוא
 רנז( ס" 1)חלק

 ררש"ש בדברי משפחה. קרובי אחר שם ליתן במנהגעוד

 ראיר. מאיר שמות משמ הוא שניאורדשם
 רנח( סי' 1)חלק

 לבת. שם נותניםמחך
 רנד( ס" 1)חלק

 יש אי לנפטר. זכות בזה יש אי הנפטר אחר השםקריאת
 משפחה. בצי אחר רק שם לקרות שלאהקפדה

 רנגב( ס" 1)חלק

 האם משפחת שם על הראשט ולד לקרא שנהומםבמקום

 שם קראו השם. קריאת שחך לסי ילדה ואח"כוהפרלה

 שייך לסי רלדה וחזרה יום שלערם קודם ר"ל ומתלולד
 השם.קריאת

 קצח( ס" ה)חלק

 בנה שם וקראה השואה בעת בעלה קתאכד מעוברתאשה

 בנו. שם לשנות יכול אי בעלה חזר ושוב בעלה שםעל

 שרצף. מקרי אי השם עלהמוסיף
 רמח( ס" ט)חלק

 וגם אמו. כשם ששמה אשה ישא שלא החסוד ר"יבצוואת

 ששמה אווה ישא ולא אחוהו בה ולא אדרו בת ישאלא

 אחר שם והוסיף נשא אס חסיו. כשם שמו או אמוכשם

 דמשני ס"ט סנהררין הגמ' בקרשרת תקוה. ישאחי



 כללימ*תח
 הוא. אביה לאו שמא ואכחו אביה שקדשהבאהלתית

 רמט( ס" ט)חלק
 חמותה. כשם ששמה אשה לישא שלא החסיד ר"יבצודאת

 שג( ס" ט)חלק
 אברהם. בן ליה קוינן אי עכו"ם ואביו ישראלית שאמומי

 שה( סי' ט)חלק
 בין בזה חילוק יש ואי חסר. או מלא כוחשךן בנימיןשם

 רכוים. לשארשטרות
 שח ס" ט)חלק

 בשם. סתם של הכחובה משנה אי ההוריםקויאת
 שז( ס" ט)חלק

 הראשורם רורות לברו, ברור שאינו שם ליתן שלא ראףאי
 על האחרתים ודורות מאוועות שם על שמות נותניםהיו
 המשפחה.שם

 שח( סי ט)חלק
 שפיר אי הנפטר בשם שקוראין השם על וגוועיןמוסיפין
עבדי.

 שט( ס" ט)חלק
 תתברר לף שאביה המגרש הרב וכתב שנהגרשהאשה

 וטעות לף או כהן כתב חדש, גט צויך אי ישראלשאביה
 ולף, כהן כמו ישראל שהוא בשטר לכתוב צויך איבגט
 תתקן יב"ש בשר רק לף או כהן כותבין היו לא הגמ'בזמן
 להחדק כדי זה חוקק על טעם כהן, לכתוב אמוראיםבימי
 רבר כל ממק, לגיטי נערם גיטי בין חילוק ביחוסן,ישראל
 דירתה מקום שניחגה כשר, בו ערנה אם בגט לכתבושא"צ
 אכי ובין המגרש אכי שם הזכיר לא בין חילוק עירה,ושם

המגורשת.
 רס( ס" י)חלק-

 שם על שקרא קודם רבו אחר שם לבנו לקרא נכקאי
 היו יחוסיהן את מכיוין קודיו הראשתים במררשאבוחוו,
 יחוסינו את מכיוין שאין אנו המאווע שם על השםמחראין
 שם על לבנו לקרוא יש אי אבוחונו, שם על השםמחראין

 רבינו זקנו שם על בנו שם לקרא לבנו צוה הרמב"ןרבו,
 קרא גר בארר"נ האם, למשפחת קודם האב משפחתיונה
 שם על בניהם שקראו בראשורם מצינו לא הלל, בניולשר

 רסא( ס" י )חלקרבוחוהם.
 ימים. לאויכת סגולה משפחה אחר לבנו שםהנותן

 רסב( סי' י)חלק
 רמבואר רקבר ערמות ער אחויו הנולר שם קווין איןגוסס

 שנקבר. קודם נפטר אחר שם לקרא שאיןבזוה"ק
 רסג( ס" י)חלק

 לאחר שמו על לקראו נכון אי הולר שנולר לאחרמת
הקבורה.

 רסר( ס" י)חלק
 ובראשונים הגמ' בזמן אחר לארם שמות שנימצינו

 אברהם בר שלמה משה הרב הקשה חדלרות פ'ובבעה"ת
 אניסמן.המכונה

 רסה( ס" י)חלק
 בגט אידק שם כותביןהיאך

 קטו( סי ר חלק)מהר"ת
 חנצ" השם כותביןהאיך

 רוחו או רותשם

 לשוי שרה שםכחובת

 קלסי'
 אחותינו את יעשוהכזתה

 מעושה גטבדיני

 המדינה מחוקי הרתפירוד

 דינא רמלכותא דינאבדין

 קטז( סי ר חלק)מהר"ת

 קמא( ס" ר חלק)מהר"ת

 קמב( סי' ר חלק)מהר"ת

 קיז( סי ר חלק)מהר"ת

 קיח( ס" ר חלק)מהר"ת

 קיט( סי' ר חלק)מהר"ת

 קכ( ס" ר חלק)מהר"ת
 התורה ררכי ע"פ להיות צויכים חהנו ימיכל

 קכא( סי ר חלק)מהר"ת

 קכב( ס" ר חלק)מהר"ת

 קכג( ס" ר חלק)מהר"ת

 קכר( סי' ר חלק)מהר"ת

 קכה( סי' ר חלק)מהר"ת

 קכו( ס" ר חלק)מהר"ת
 שלום יותר להם יש תורה ששומוי מראההסטאטיסטיקא

בית
 קכז( סי ר חלק)מהר"ת

 בכתובה תואויםכחובת
 קכח( סי' ר חלק)מהר"ת

 קלאס"
 עדים ב' רבעי טעם לשמה. הגט שכתב נאמן אמאיסופר
 שבערוה. ברבר ס"ס מהני אי שבערוה.ברבר

 רמח( סי ה)חלק
 שבערוה רבר אין ביה שיך אי גט בדין שהורה אחרחכם
 הגירוקרן בעצם פועל לגרש הולכה שליח משנים.פחות
 ראין הגרע"א לערטת ישוב נחתם. ובפני בפ"נ צ"לומה"ט
 לשחוט. שמותר אבהמה להעיד נאמןע"א

 רמט( סי' ה)חלק
 קרוקרן ראין חדש טעם לפסוק. ב"ר צויך אי גטספק

 עדים. בלאתוססין
 קמ( ס" ג)חלק

 קלדסי'
 יגרש. לא אם הדבה ממון לשלם ערחהבוהו ע"י מעושהגט

 לה( ס" ב)חלק
 במחלוקת ישראל. או עכו"ם ע"י מעושה גטבדין

 אי בעכו"ם לא. או אתס מקוי אי מעות במקבלהדאשורם
 רא"א הראשתים בערטת ומגרש. גמר אתסיה אגבשייך
 פרעה. לבית כשנלקחה לשרהמרש

 ש"ג ערכאותאיסור

 מהני לא לגרשכפי"

 מהעיגק סובלות נערםאם

 מהאשה כסףלסחוט

 האשה צר לוקחיםהשופטים



מפתחקכם
 רסג( סי' 1)חלק

 בעליהן את לכוף יש אי נשותיהם את שמעגניםאנשרם
 בדורות כשר. וכישראל פסול בעכו"ם מעושה גטלגרש.

 להכניס אין כישראל. אפילו מלעשות נמנעוהאחרונים
 שלימות עבור דור בכל חז"ל דאגת בעתונים. כאלודכדים

 לטובת והאשה האיש על חז"ל שחדבו החיוכיםהמשפחה.
 עצה אחד. נבראו האדם דלטובת הראב"ד דבוישניהם.

 גבולים להגכיל המשפחה. ולשלום מקטטות. להמנעטובה

 לאשתו. אישכין
 שי( סי' ט)חלק

 עממי משפט לכית שבאו לאחר כיטול מהני אי מעושהגט
 עונשוהטיל

 קל( סי' ד חלק)מהד"ת

 שופט לכין ישראל ע"ד שעושה עכו"ם ביןחילוק
 קלא( סי' ד חלק)מהד"ת

 הערכאות ע"ד או עושה עצמו ע"ד לעולם עכו"םשופט

 ישראל ע"דולא
 קלב( סי' ד חלק)מהד"ת

 בערכאות מעושהגט
 קלה-קלח( קלג, סי' ד חלק)מהד"ת

 הזמנה בלי לערכאות הילוךהיתר
 קלד( סי' ד חלק)מהד"ת

 קלםסי'
 ע"ח. גיטין ביה אגיד והא ופי' מצומצמות אמותבח'

 קעח( סי' ג)חלק

 קמאסי'
 בשכיל שילך דוקא צויך לבטל דשליח שיף למהר"םמאור
 לבטל. שליח נעשה אינו ממילא וההולךזה

 קמב( סי' ג)חלק

 השליח בפני שלא דכיטול ל"ב גיטין רעק"א דבויכיאור

 עדים.בעי
 קמג( ס" ג)חלק

 כולה. בלה אמוינן אי השליחות מקצת לבטלרוצה
 קמד( סר ג)חלק

 שבגופו. במצות גטה, לקבל שליח עושה אשההאיך
 קמה( סד ג)חלק

 שליחות כגדוי ביאור אשתו. לגרש שליח עושה אימגףיד
בכלל.

 קלט( ס" ד חלק)מהד"ת

 שליחות כגדוי ביאור אשתו, לגרש שליח עחמה אימגףיד
בכלל

 שסג( סי' ב חלק)מהד"ת

 ב"ד בעי או כיחיד מותר אי אשה גטלסדר
 שסד( סי' ב חלק)מהד"ת

 קמהסי'
 בחלי' לה שנהנו שמה שנשתכחאשה

 קמ( סי' ד חלק)מהד"ת

 לכהן ונשאת הנאי עלנתגרשה
 קמג( ס" ד חלק)מהד"ת

כללי
 אי ע"ז, ובטלו וגרשום אחוים גףם ובאו עו"כ שבנובנינים
 בהם. ליכנס לישראלמותר

 ויב( סי' י)חלק

 קמזסי'
 הגט. על ולא הגירושין על הם כגט שמהנההתנאים

 קצו( סי' ד)חלק

 קמחס"
 מותר אי לנף הצורות ונשארו עכו"ם שבטלוהוע"ז

 בהם. להסתכללישראל
 ויג( סי' י)חלק

 קנאס"
 או סברא או מגו משום שהודר הפה הוא שאסר דהפהטעם

 הכתוב.גדרת
 מז( סי' ג)חלק

 קנדסי'
 עדי בתור משמשים הם ולפעמים קדה8ין המסדויםרבנים
 הסידור עבור שכר שמקבלים בעדות נוגע שייך איקדושין
 גט אי האחרונים במחלוקת גט. לסדר שכר הנוטלקדושין.

 ב"ד. דבעי להדיא שכתב רגמ"ה עחן ב"דבעי
 רסד( סר 1)חלק

 הגט. על לעצמה קבלה שליח שנעשתהאשה
 שיב( סה ט)חלק

 לערכאות הלכה בערכאות. הליכה ע"י למפרע הגטכיטול

 והלכה בערמה הערכאות בטלה לגרשה. רוצה אינווהבעל
 מהרמ"ל מחלוקת לערכאות. הלכה ושוב גט וקבלהלב"ד

 הגאב"ד תשובת גט. וקבלה בעלה שהטעה באשהוהסמ"ע

 כפול תנאי בדין בעלה. את שהטעה באשהירושלים
 ע"מ אשתו גיר,8 לאר"י. למיסק אדעתא נכס" זבןואומדנא.

 כפול תנאי בעינן אי הגט. בטל אי עלה ולא לאר"ילעלות
 אומדנא. וטוען בסתם המגרש כגט. וטעות אומדנאבכ"מ.

 בפועל. בערמה להטעתו מוףען גט מעשה כיןחילוק

 המגרש מינה. ועדיף עדים כשני חשוב סהדי דאנןבמקום

 כית שכר הגט. קודם ובנים ממתות עניני כל לסדרצויך
 להרמ"א ישוב להחראו. יכול אי שונאו ונעשהלאוהבו

 - השנאה גרם מי חילוק יש אי בהנ"ל. ונמוק"יחו"מ
 בטל. הגט דכה"ג המבי"ט תשובת המשכיר. אוהשוכר

 עם נתפשרו הוא. מה מוטעה דגט יצחק בעין הגף"אתשר

 יקחו אם גט על הסכים לא קחמו. ולא מעות ליתןהבעל
 בטל. הגט לכו"ע הגט אחר לערכאות ההולךילדיו.

 קמד( ס" ד חלק)מהד"ת

 הגט קבלת לאחר בערכאותהליכה
 קמה( סי' ד חלק)מהד"ת

 שבבעל שוטה סימני מחמת קידה8ין לבטלאין
 קמו( סי' ד חלק)מהד"ת

 קנהס"
 סימנים לו שאין אף י"ג בשנת גדול נעשה אינו אדםסחסה

 הי"ד. מה"א פ"ב הרמב"ם לפסקףשוב
 סו( ס" ב)חלק

 קמוסי'



קל כללימפתח

 וחליצה יבוםהלכות
 קנום1'

 למקוטעין. יולרות לט' ביולרות הטבעים נשתנו אמוינןאי
 קסט( ס1 ג)חלק

 אמאי פ"ר הף אפילו מותר מתכףן רבהנאה הר"ןבשיטת
 ובין לגוף הבא בהנאה מחלק החמה, בימות יטבוללא

הנאה
 ע-

 וצויך מצוה בהוי הגוף רהנאת מחדהמ אחר, רבר
 ואינו מצוה במקום שלא הגות והנאת אסור הפעולהלעצם
 מצוד בהוי הגוף הנאת מותר כלל הפעולה להעצםצויך
 לחליצה. קודם יבום אי התנאים במחלוקת רתלףנראה

 רנו( ס1 ה)חלק
 ויבמות גמ' ביאור מצוה, בהוי הגוף בהנאת להנ"לעוד

 קודם, יבום מצות מצוה לשם מתכוונין שהיובראשונה
 הנ"ל. התנאים מחלוקת רהוא הראי'ומחזק

 רנז( סי' ה)חלק
 עבר לא הגר שחרר אם אברהם ב"נ. מכלל יצאו איהאבות
 תעבודו. בהםאלעולם

 קא( סי' ג)חלק
 ליבום, ונפלה בנים לו שאין בחזקת בעלה שמתאשה

 חישינן אי מפנףה, בת לבעלה שיש מכתבים הביאועכשיו
 בנים לו ביש והרא"ש הרמב"ם במחלוקת המת. עלללעז

 לפנףה זונה אשה בין חילוק מיבום. פוטר אימפנףה
 הגרז"א מתמיהת הטור לרבוי ישוב זונה. ואינהשנתעברה

 מפורשת. משנה נגר שהוא וכף לרש הנשואה כהןבבת
 רנב( ס" ז)חלק

 הבעל להם שגילה עוים ראיכא והיכא הנ"ל, בעניןעוד
 לסמוך יש אי גבוין. מתוי מתעברת אשה אי בת. לוערש

 האב. לפרצוף רומהשהתינוק
 רנג( סי' ז)חלק

 אחיו ומת ונכנס וחזר רובו יצא או ראשו שהחניאולר
 יבום. לענין מהו נולרואח"כ

 רמה( סי' 1)חלק
 הטבעים. רנשתנו ראשונה מביאה מתעברת אשה איבזה"ז
 אי וח"ס ונוב"י מהרש"א ברבוי ראשונה. ביאה נקראמה
 רבוי הביאו שלא ופלא ראשונה, מביאה נתעברהלאה

 בבעה"נ.הראב"ר
 קצח( ס" ר)חלק

 למחות השכנים יכולים אי בקול המזמרות נשיםכענין
 רצו( ס" ב חלק)מהר"ת

 קנםם1'
 מביהכ"נ ורחוקוה ליבום זקוקה אשה ונשא שעברנהן

 לחלוץ. רויה האשהועכשיו
 לרבר רגלים יש ביותר ופרוצה רעה אשה לו שישמי

 לגרשה, מצוה אי ממנה בנים לו יש בעלה תחתשדנתה
 לו שילרה ואחר זנונים אשת לך קח הנביא מהחצעראי'

 לגרשה. לך ה" אמר בניםטולשה
 רנט( סי' י)חלק

 צרתה פוטרת אשתובאחות
 קמז( ס1 ר חלק)מהר"ת

 קםנםי'
 אילונית צרת למעוטי לאו מאי יבמותבתוס'

 שסו( ס" ב חלק)מהר"ת
 קעחם1'

 על השעה"מ בקושית כתובות הלכות משנה בספויהערות
 פתף בין שכ' ובחילוק קהם. תנאו שבממון ברברהרשב"א
 בקטנה.לוצון

 מח( סי' ב)חלק
 או ראוריתא הוה אי אחויה שרננו לאשה שמקניןב"ר

ררבנן.
 רנ( סי' ה)חלק

 זונה, משום עליה לוקה כהן ובעלה שנטמאה, שהעירע"א
 על רלוקין ח"ה רבוי וסתירת מא"ב, פ"א הרמב"םביאור
 טומאה ער בא שנטמאה, באשה ררגות ר' רסוטה,לאו

 גרול. באויכות וע"ש זונה משום עליה ולוקה זונהנעשית
 רנג( סי' ה)חלק

 ובוין הוא בעלמא אסמכתא אשתו את רוקנא הכ"מברבוי
 בבלי ומחלוקת ור"ע, ר"י מחלוקת ביאור קינף.מצוות

ףרושלמי.
 רסה( ס" 1)חלק

 א"ע בח"ס הבאו ליבמות מסנהרוין הש"ס סתירתלישב
 מהרשב"א. השעה"מ לקוורתישוב

 מו( סי' ב)חלק
 ביאור לאשתו. בעל קינף בוין בעיר. כשבעלה יחודאיסור
 איסור יש אי יממא כעין בלילה הרבים, לרשות רפ"פהיתר
 עם תתיחוי אל האומר בעיר. ובעלה בקאנטוי יחוריחוד.
 קינף. מקוי זה אי בסתםאנשים

 סרג( ס" ט)חלק
 אחותה נאסרה אם אשתו מתה ואח"כ אשתו אחות עלהבא
 אי בעכו"ם עויות לשאר המתגהר גף בין חילוקעליו,
 סחךרה לבועל, אסורה כך לבעל שאסורה כשםאמוינן
 בזה. המאיוי שיטת שאל, חהם בשו"ת תמיה ר"תברבוי

 רסז( סי' י)חלק
 ליבום שזקוקה יבמה חליצה. למצות קודם אי יבוםמצות
 קידוורן. צויכהאי

 שיר( סי' ט)חלק

 משפט חושןחלק
 אם1'

 לא אמאי הרוב אחר בממון הולכין ראין רקה"ללפ"מ
 לא ואמאי שחט, נקב במקום דלמא רו"ה בתשלומיחהשינן
 ישנה למ"ר קמא משהו ממשחט בקרנף אותה רקנהאמוינן
 סוף. וער מתחלהלשחיטה

 רעג( ס1 1)חלק
 בזה"ז נפשות ויני רנין אי עכו"םשופטי

 שסח( ס1 ב חלק)מהר"ת



 כללימ*תחק~א
 בסי'

 סכח כוחם נדול או התורה ככח הוא אם בהפקר ב"דנח
 כח להם יש אי האחרונים בסחלוקת ססונות. בריניהתורה
 סיבה. בלי מסון להפקיר יכולין ב"ד איןלהקנות.

 רעב( סף ז)חלק

 דסי'
 סחץרת ישוב לדבר. וטעם לעצסו רין אדם דעושהבשין

 שלו רואה אם לעצסה. רין עושה אי אשה בזה.הסחכר
 שלא חבירו לרשות הנכנס להכותו. סותר אי אחרביד

 לעצמו. רין קרעשה מהו ב"נ בו. לחבול סותר איברשות
 מה לעצמו. רין עושה בכלל הוא אי סאיסוראלאפרווו

 ערכאות.נקרא

 לעצמו רין עושה אדםסחץ

 וים ייי,י,
 בבוקר אלא דנין איןב"ד

 1סי
 שלא יאוש וברין והוקרה וחזרה שהוזלה פרוטהברין

 שלא ריאוש לרבא דס"ל הכרי תרומת לקהרת ישובמדעת,
 באבידה אבל להחץאש שסופו ביאוש רק יאוש הףמדעת

 דאין בהא יאוש, הף דלא מודה כה"נ יחץאש לאשבסוף
 לפרוטה הוזקקו ואם משו"פ פחות לרין יושביןהדינים

 ישראל דאמרו דהא רין חידוש פסשו"פ, על נמינוסרים
 מחיל. לא וסמכר במקח אבל בגזל דוקא אפמשו"פסחיל

 רפח( סי' י)חלק

 משו"פ פחות על לרין יושבין איןהדינין
 שעא( סף ב חלק)סהד"ת

 גזל רין בו יש אי השבה, רין בו שאין משו"פפחות
 קנו( ס" ד חלק)מהד"ת

 זסי'
 יכול אי לד"ת מלבא ומעכב חבירו על חביעות לו ורשמי

 בציבור. והתפילה הקריאהלעכב
 רנו( סי' ז)חלק

 דלכל ז"ל החז"א מרן הגה"ק בקושית דנגעיםבמשנה
 קרא צריך למה כהות, שעיניו כהן ממעט הכהן עיניסראה

לזה.
 רנט( סי' ה)חלק

 אפילו הננשם, את רואה אינו ס"ט כהות עץניו שמראהכהן
 פסול סעונן יום הכהן, עיני מראה לכל בעי הננע כלהלך
 משאת שטעה וכהן לרין, כשר אי כהות ורעיניו כהןלדון,

 במראות בקי שאינו כהן מהו. טמאים ותרוףיהולבהרת

 על סומך כהן הטסא, את וטרהר הטהור את וטומאננעים

 טסא. או טהור ואומר חכםדברי
 רס( סי' ה)חלק

 הראשונים ובסחלוקת לדון כשר אי סעץניו באחתסומא
 מי לדון. כשר עץמו בשחץ דסוסא רה"נ בקרטתבזה,

 דמניש קח"ל אי לדון, קרפסל הקרעור כמה כהותשעץניו

 לסומא. ממונות לריני חליצה בין ררלוק לננעץם,ריבים
 רסא( סף ה)חלק

 יכחים אינם ב"ד. מקרי לא קאנסערוואטרווען שלב"ד
 לא שחבירו לעכב יכול אינו רב ב-ד. יקראו הם שרקלתקן
 ברבנות.יתנהג

 לה( סף ב)חלק

 שסעון של בביתו שרר מפני השליש לפסול רדצהראובן
 בחצירו ודר חבירו את הסלוה ב"מ בסשנה ספלפלבחנם.
 חנם רופא שוחד. איסור ובין רבית איסור בין וסחלקחנם,
 כשר אי רב לו. לדון יכול אם העץר דין אצל רגילשהי'

 שנסצא ב"ד תלמידו. של לאביו או לתלמידו ולדוןלעדות

 הב"ד. כל בטל פסול אחדבהם
 ריא( סף ד)חלק

 לפוסלו שסעון יכול אי לדין שושבינו לקחראובן
 שעב( סף ב חלק)סהד"ת

 חסי'
 דמלכותא רינא סכח האסורין בבית חבוש שה"ת"ח

 לאנקר מזה לההיע צריך אי רבנות לקבל רדצהועכשיו

 על למנותו להיות שצריך והרב הדין תנאיהקהילה.
 מיד. כשר ושב שחטא דיןהציבור.

 קרז( סף ט)חלק

 ראש בקלות בב"ד לישב לו אסורדין
 שעה( סף ב חלק)מהד"ת

 מסי'
 התורה נגד דברים יעשה שודאי לממשלה מועמדלבחור

 שענ( סי' ב חלק)מהד"ת

 מעשה על באחריות נכנס הוא אם בבחירותהסשתתף

הנבחר
 שעד( סי' ב חלק)מהד"ת

 עכרם שופט לשחד סותראי
 שעו( סי' ב חלק)מהד"ת

 יסי'
 גופו נשתנה אי לגדולההעולה

 קנג( ס" ד חלק)סהד"ת

 כה"נ שני מסנים איןס"ט
 קנד( סף ד חלק)מהד"ת

 מצוות אצל ריחף ישאי
 קנה( סי' ד חלק)מהד"ת

 שסי'
 ושמעון לד"ת שמעון את ותובע הים ממרינת באראובן
 יחזור ולא ישלם יתחיב שאם סעות ראובן ערשלישטוען

 לדון העץר לבן שתובע אכסנאי רינא. לציית בלילמרה"י
 ברין תחלה. לו נזקקין נכסי דילי ואי לתבוע תחילהנזקקין
 המעות. לעקל יכולין מחץעיקול

 ריב( סי' ד)חלק
 אחר רב אחר לחפש נכון אם מקומו את לעזוב שרוצהרב

 ישראל כל את לכוף אפשר אי הלך, לא עדין שזה זסןכל
 והחדל ישמע והשומע בנחת יוכיח אלא חסידים,להיות
יחדול.

 רסט( סי' י)חלק

 שטו( סי' ט)חלק

 שסט( סי' ב חלק)סהד"ת

 שע( סי' ב חלק)מהד"ת



 כללימ*תח
 יבסי'

 ואמר סרסור, ע"י בע"ח שמעק עם להתפשר שרצהראובן
 אי הסרסור, ע"י ביקש שראובן ממה יותר ליתןלהסרסור
 מזה. לשמעק לומר הסרסורצריך

 רנח( ס" ז)חלק
 הו"ל הצדרים שאלת ובלי פס"ד לאחר פשר שעשוב"ד
 וחוזר. משנה בדברטעה

 שטז( ס" ט)חלק
 שעז( ס" ב חלק )מהד"ת ספקות כמה בה סךשפשרה

 ינסי
 מהדהנים שנים חזרו ואח"כ ריני לבעלי פשר שעשוב"ד

 סילק בפשר. טעות השלישי. ידיעת בלי עוי פסקוכתבו
 ברין לפסוק יכחים ארנם השאר שוב מהדהמם, אחרעצמו
זה.

 רנז( ס" ז)חלק
 הרין יעוותו שהב"ד שחושערן טועמם רימם הכעליאם

 שעח( ס" ב חלק)מהד"ת
 ידסא

 לחזור יכול מחך מעכרם חפץהקונה
 שעט( סי' ב חלק)מהד"ת

 לרין מסרבביין
 שפ( ס" ב חלק)מהד"ת

 דן מהיכן טעם להחחב סךגיד לדהןנכק
 שפא( ס" ב חלק)מהד"ת

 פוס"
 עשה דאמרו בהא האחרונים מקוערת הש"ס לסחךרתישוב
 דאמרו וכהא לה למחול יכול והא עריף התורהדכבוד
 התורה כבוד בין חילוק ליה. בעינא לא אמרה איכתובות
לבדון.

 קסג( ס" 1)חלק
 ביאור אומדנא. בריני פ"ב תרומות ירושלמי דבריביאור
 קודם דהאיש הב"י בפי' שכתבחך ומה קע"ח. באותלדברי
 להנ"ל. להחיות,לאשה

 נ( סי' ב)חלק

 ממתות חיני או"ה בין קרימהרין
 קנז( ס" ד חלק)מהד"ת

 יחסי'
 רוב בתר אזלינן לא דבעכו"ם הפוסקים סךטתמאור
 דברי ישוב זצ"ל. שט=ף מהרץ המובהק הגאקמקוקר'
 לישראל מותר אי וכנ"ק. כנ"י בסרלת התמוהיםהרמב"ם
 חדשה סךטה מ"ב(. ס" לקמן )ועהן לעכו"ם פויעהלעשות

 מבריסק. מהנר"ח מספק ורוב ככולו רובו רוב,בייני
 לט( ס" ב)חלק

 בעתונים שנתפרסם פארק בבארא ערצא הקו"קבדבר
 וגם פסול, או איסור שום בהקו"ק נזכר לא לשתו.ובדקדוק
 להקו"ק אין ולכן מרצק ולא מאתס יצאו אלוהחחךמות

 להלכה. תוקףשם
 קלה( ס" ח)חלק

 הדברים השתלשלות וכל בחשאו ה" עירוב עשיית אךלג'ג(

 והגאומם. האדמורי"ם הרבנים והסכמת העירוב עקוהתלפני
 העירוב. לתקן שהסכימו הרכנים עלאיוסרם

 קיח( ס" ח)חלק
 או מסכיסרם תורה וכני הרבמם שדוב מה בריןלד(

 שחותם מי זה. כענין רוב נקרא הוא סר לעירוב,מתנגחם
 יודע שאינו או זו בהלכה בקי שאינו אע"פ קורא קולעל

 מחמת רק וחתם להיפוך שההלכה סךודע או להורותבכלל
 איסור על וחתמו הלכה ע"פ שלא טעסרם או פניות לוערש
 הגיע שלא מי ריב. על תענה דלא לאו על עוברים היתראו

 וחתם התורה בכל בקי אפילו זו הלכה למד ולאלהוראה
 על עבר הימנו גדול על עצמו שסמך מפמ איסור עלעצמו
 מכשיל ועל תרחק, שקר מדבר לאו ועל תענה, דלאלאו
 ובמכילתא וע"ח ע"ז מצוה חינוך עחן בהוראה. הרביםאת
 אלא פלומ כר שאהי' לי רי תאמר שלא לנטות ריבעל

 מוף מרבמם רוב שם. מנ"ח הנין שלפניך. מהאמור

 ובפרט עירות בכל רה"ר ול"ל לערב דמותר ס"להוראה
 שלפנינו. מדורות רובם רבנים פסקו וכן ונ"י. פארקבבארא

 קיט( ס" ח)חלק

 יםסי
 בהלכה. רבו על לחלוק לו מותר איתלמיד

 עג-עד( ס" ב)חלק
 קודם מהם איזה לרין הבאין ות"חנסךא

 שפב( ס" ב חלק)מהד"ת
 ת"ח שני לו דמוסריןבהא

 שפג( ס" ב חלק)מהד"ת
 כדין שלא פסק שהדהן לחבירו לומראסור

 שפד( ס" ב חלק)מהד"ת

 כסי
 אבוחךנו שהקילו במה רבים על להחסרר מותראי

 שפה( ס" ב חלק)מהד"ת

 כאסי
 הלכות להוציא הש"ס שחתמו לאחר חכם שום ביד כחאין

 בש"ס שמצאו לא אם חז"ל דרשו שלא מה התורהמפסוקי

 לדמות וגם הגדה, או מדרש או בירושלסר לכה"פאו
 בכמה מדמה, שהש"ס מה אלא לו אין אהדרי חדלדרשות
 ואין הבאי ובלשק משל דרך הכתובים דברו מצינומקומות
 נוגע שאינו הגדה בדברי לבד חדל שאמרו מה רקכידינו
 שאנו מצות כל בתורה, לדרוש נתתה הרשותלהלכה
 מסיני, ע"ה רבינו משה שקיבל מה הכל הוא היוםמקחסרם
 ותוספתות מהגדה הלכות למדין אי הסוסקיםמחלוקת

 שבש"ס.וממדרשות
 רג( ס" י)חלק

 כבס"
 בלע"ז( ]פרעדדענטין נסךאה להיות אשה לבחור מותראי

 שפטה האיך ודבורה מלך, אשה מעמרדין אין הכנסת.בבית
 נסךם אי מסךמות שאר לדק. פסולה אי אשה ישראל.את

 אשה. או ססול או קרוב עליהם קבלומותרות.
 רנד( ס" ז)חלק

 כדס"
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 בחפצא או בגברא דין הוא ברכה חיובאם

 קנח( ס" ד חלק)מהר"ח

 כהםי
 על לסמוך אין הראשונים. דראו היכא כבתראיהלכה
 הפוסקים רבוחינו נגד נניזוח באיזה שנמצאיםקטעים
 הגמרא. סוחרח כשהיא החוספחא עלואפילו

 פרח( ס" ז)חלק
 באס"ד. לקולא אזוינן ומומ באס"ד. רבים נגדיחיד

 קו( ס" ג)חלק
 וזויכא הראשונים נגד כבתראי הלכה אמוינןמומ

 לחלוק יכולים האחרונים אם הראשונים ראו לאדהאחרונים
עליהם.

 ב( ס" ג)חלק
 הראשונים, רבוץ כשראו דוקא כבחראי הלכה רקח"לבהא
 כראשתים. הלכה הראשונים רבוץ ראו שלא היכאאבל

 יט( ס" ד)חלק
 ברבוים הראשונים על לחלוק יכולים אחרונים רורוחאי

אלו.
 רץ( ס" ז)חלק

 המן על סמכו והאיך הלכה, בפסק אנביא סמכינןאי
במדבר.

 קסה( סי' ד)חלק
 או ההרגש, מפני או המלעיגים, מפני ההלכה לשנוחאין

 ההר, אח הדין יקוב אלא יותר, להשפיע יוכל שעי"זבשביל
 בישיבוח. בחווים עם למעשה הלכה ללמודרש

 רסב( סי' ט)חלק
 במדד ובין בשוגג ובין אחר ודיין עצמו ע"פ נהרגב"נ

 הוה לע"א חורה שהאמינה מקום חחם. המחנה עלוחמיהה
 נאמנוח. מדין או עדוח מדין הוא עדים שניבכלל

 שנה( סי ט)חלק
 כמדר. שוגג על נהרג ואי החראה בעי איב"נ

 שנו( סי' ט)חלק
 אחד כל או ושופטים דיינים להם להעמיד חחבים איב"נ

 נ"ז סנהדוין מהרש"א בדבוץ חבירו. ודן דין עצמומסרם
 למצוח. לכופן מצורן אנו חקיפה מ-נוראם

 שנז( סי' ט)חלק
 שני במחלוקח גם אהדדי, דסתוי חומרוח כתוי לעשוחאין

 חומרוח כחוץ הנוהג בו, לנהג ישרה דרך לו יבחרהצדדים
 והכסיל דכחיב קולוח כחוץ כנוהג איסור עושה זההוץ

 ההלכה שאין מקום בחושך, לילך ואסור הולךבחושך
 כסיל, הר ולא חומרוח כחוץ מספק לעשוח מותרברודה
 הרבים. נגד לעשוח יכול אינו לחומרא אפילו יחידובדעח

 ער( סי' י)חלק
 בזה. אחד לגדול והתנצלוח אחוים, בגבול להחערבשלא

 רפט( סי' י)חלק
 אצל שאלוח ישאלו שלא מחפלליו על לאסור יכול אירב
 אי כדין, שלא יפסוק שהשני חשש שאין במקום אחררב

 בעלמא להעדפה אפילו אחר ח"ח יחדקו וולא לומרמותר
 שט( ס" י)חלק

 רר"ש תורה לימודבענין
 קמט( ס" ג חלק)מהד"ח

 בשבילו להמח~לש המעוח נחן ולא שעווחשליש
 קנט( סי' ר חלק)מהד"ח

 הבעל חחב אי כסף ולוחה בעלה מביח במרד שיצאהאשה
לשלם

 קס( סי' ר חלק)מהד"ח
 אוחן מכחישין אחוים או דבויהן שסוחויןב"ר

 קסא( סי' ר חלק)מהד"ח
 הגט ביטל או וגירש הבעלהטעו

 קסב( סי' ד חלק)מהר"ח
 בלע"ז[ ]קאמפיוטערס מחשבים עא הלכוח לפסוקשלא

 קסז( קסג, סי' ר חלק)מהר"ח
 ופוסקים בש"ס לעחן בלי ממחשב ופוסקהסומך

 קסד-קסה( ס" ר חלק)מהר"ח
 להלכה מכוונים להיוח זוכה כ"עלאו

 קסו( ס" ד חלק)מהד"ח
 אח"כ טעוחים בהם ונמצאו המחשב בדיקח שעברוס"ח

 קסח( סי' ד חלק)מהר"ח
 אחר ב"ר לפני לדין בי"ד מזמיניןאם

 קסט( סי' ר חלק)מהד"ח

 כוםי'
 ממשלחי ובעו"ר בערכאוח. יעשה כיצד ישראל דיזעירך
 של ב"ד אי הדינים. על מצורם ב"נ ממכשולוח. ליזהריש

 של העון חומר דיינים. להם להעמיד מצורםישראל
ערכאוח.

 רנח( סי' ז)חלק
 כלומר ]בלע"ז[ דזשוראר להיוח מוחר אי ממשלחילעו"ד
 בין לחלק יש אי עכו"ם. במשפטי לפסוק מהמשחחפיןאחד
 בין לחלק יש ואם לא. או ישראל לשל שרן דדיניהםהיכא
 מצווה אי ישראל של ב"ד ישראלים. או עכו"ם דיניםבעלי
 יש אי להעכו"ם. הקריכין ישראל בדיני לדון עכו"םלכוף
 דינא משום בזה יש אי ממונוח. לדיני נפשוח דיני ביןנפ"מ

דמלכוחא.
 ויג( סי' ד)חלק

 של הכרמים מן נהנין אנו איך רוב. בחר בב"נ הולכיןאי
 מצוח בין חילוק רוב. בחר בב"נ הולכין דאין למ"דעכו"ם
 אי נכוץ אצל איסור דבר נחערב ישראל. למצוח דב"נשלו
 הר"ש דבוץ ביאור בטלה אי קרקע לקנותו. ישראלמוחר
 גוים מקבלים האיך מושלך. חינוק מצא דמכשיויןפ"ב

 מיחה. חחב ישראל אח המכשיל עכו"םבזה"ז.
 ק( סי' ז)חלק

 דינא נגד צבא משירוח להשחמט לישראל מותראי
 הח"ס. למרן ישוב יפה. כחו במה דמלכוחא דינאדמלכוחא.

 כי הקדושה תורתנו נגד שהוא צבא לשירוח היחר ישאי
 הוה אי בצבא שבח המחלל בצבא. ד"ח על לעבורצויך

 במלאכח שעשאוהו בשנים מהוץ"ק. כדעח שאצל"גמלאכה
 שירוח השבח. אח מחללין ממת עסקי על הבאיםשבח.
 מארה"ב. משונה ביוראפצבא

 שלט( ס" ט)חלק
 ואפילו בערכאות. לדת חבירו ישראל להביאבאיסור
 ע"י חבירו לכוף מישראל לאדם ואסור בע"ר. שניהסכימו
 ערנים. כמה ועוד ישראל. לדין עמו שיעמודעכו"ם
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 שנד( סף ט)חלק
 מעות ומחראים בערכאות ההולכים אשה אואיש

 שנח( סי' ב חלק)מהד"ת
 לגלותו מותר מתי יודעו והעו"ד מקצועי סוד לו סךשמי

 שפו( סי' ב חלק)מהד"ת
 עדכאות ובדיני לעו"ד שאלותכמה

 שפז( סי ב חלק)מהד"ת
 דינו מה לב"ד ילך שלא ספק ישאי

 שפח( ס" ב חלק)מהד"ת
 עליו סךפסקו לאחר הפסק את יקחם שלא דחחסךנןהיכא

 שפט( סי' ב חלק)מהד"ת
 כדין שלא ממון והוציא לערכאות לילך ב"ד לוהתידו
ישראל

 שצ( סי' ב חלק)מהד"ת
 לא או התודה שומר הוא הבע"ד כין לחלק ישאם

 שצא( סי' ב חלק)מהד"ת
 בערכאות ישראל נגד נכדי ליצג רשאי איעו"ד

 שצב( סי' ב חלק)מהד"ת
 יהחים עדים ומזמין בערכאות ממון להחרא המסייעהעו"ד
 האיסור בכללהוא

 יוצג( סי' ב חלק)מהד"ת
 התורה לשומר מותר ואי וקלה נקיה אומנות נקראמה

 עו"דלהיות
 יוצד( סי' ב חלק)מהד"ת

 בארה"ב מסירהןין
 הנא( סי' ב חלק)מהד"ת

 נתם שלערכאות
 קצו( קפו, קעו, קע-קעא, ס" ד חלק)מהד"ת

 שהכיאו מי עם לדון רצה שלא מי על סירוב החראוב"ד
להערכאות

 קעב( סף ד חלק)מהד"ת
 ישראל ב"ד נגד מנסךםהפגנות

 קעג-קעד( סף ד חלק)מהד"ת
 עצמם של פס"ד בטלו שהב"ד היכא לערכאותהולך

 קעה( סי' ד חלק)מהד"ת
 הסכים לא והשליסף לערכאות הליכה על חתמו ששמםב"ד
 ההיתדעל

 קעח( סי' ד חלק)מהד"ת
 אותו כופין אי בנים להחדק לשלם לואין

 קעט( סי' ד חלק)מהד"ת
 מהני אי דינים משני שנחתםסירוב

 קפ( סי' ד חלק)מהד"ת
 בו חזר והרב לערכאות ללכת עצמהסמכה

 קפא( ס" ד חלק)מהד"ת
 אונס הף אי גתם כיד סךמסורהמנזם

 קפב( סי' ד חלק)מהד"ת
 לב"ד לילך סךתרצה ואומר בערכאות חכירו אתלוקח

 קפג( סי' ד חלק)מהד"ת
 ב"ד פסק לקחם רוצה שאינומי

 קפד( סף ד חלק)מהד"ת
 קפה( סי' ד חלק)מהד"ת תורה לדיןהמסרב

 הו"ל הבנים על באפוטרופסות לשפוט לערכאותהולכים
 וממונות נפשותדיני

 קפז( ס" ד חלק)מהד"ת
 משמד בתו להציל שבתלחלל

 קפח( סי' ד חלק)מהד"ת
 כה"ג ב"ד רשות מהני ואי ישדאל, כדיני עכו"ם שדניןבדין

 קפט( סי' ד חלק)מהד"ת
 לדון הדיוט נכדי עצמו עלהמקבל

 קצ( סי' ד חלק)מהד"ת
 לחכירו להזיק שכוונתומוסר

 קצא( סי' ד חלק)מהד"ת
 יכולין ישראל ב"ד שאין ממון להוציא לערכאותהולך

להחרא
 קצב( סי ד חלק)מהד"ת

 עכו"ם ע"י דק שלו להציל אפשר דאיהיכא
 קצג( סף ד חלק)מהד"ת

 מי אצל בנים לענין נרושה או אלמנה ביןחילוק
 קצד( ס" ד חלק)מהד"ת

 שחין ומוכה למנוול בתו שמסראב
 קצה( סי' ד חלק)מהד"ת

 בערכאות דולר אלף עשדים השקיע שכברטענת
 קצז( ס" ד חלק)מהד"ת

 תחילה המשפט לכית שהלך למיכירור
 קצח( ס" ד חלק)מהד"ת

 כוםי'
 קיז( סי' ה קדוש)קלק בו יש אי אנגלי בלשון שנכתבשם
 כחםי'

 הי' שהמן במה הלכה לפסק שסמכו יומא הגמ'בדבדי
 למכפ"ת. תשוב בהלכה, נביא אדבדי סמכינן ואימודיע.
 הי' אי המלך ושלמה עדים, בלי ה' ע"פ דן הי' רבינומשה
 עדים בלי דן הי' דלא ס"ל הש"ס בו נחלקו עדים בלידן

 עדים. בלי דדן מבואר ובמדרשובזוה"ק
 קסה( סי' ד)חלק

 אשם חחב היאך אחת. אכילה אוכל דיש התו"יבדבדי
 על רק בא אינו אשם וקרבן מיוי. שוה דלא אנותרמעילה
 הקדש הדי שם וברש"י כ"ד שבועות מגמ' תמיההשו"פ.
 במידי בכזית מעילה יש אי אשו"פ. בא מעילותאשם

 נהנה א( אופנים: ב' בה יש דמעילה מחדשדאכילה.
 קדוה"ג מדין ב( ההקדש, שגזל תשלומין מדין והואמשו"פ
 עכ"פ. כזית סךעור בעי ולזה איסור מדין המעילהואז

 הש"ש. דבדי וכיאור כ"ח סי' ח"מ הנתיבות דבדיכיאוד
 בשכיל או שהזיק ממון תשלומין הף אי הקדשתשלומי
 איסורא קדוה"ג דהקדש הרמע"פ מדבדי חדש דברכפרה.
 על והשואל הוא שלו אכתי הממון אבל עליה דרכיעהוא

 הקצוה"ח לקתמת ישוב ממונא. ולא איסורא פקעההקדש
 וברש"י הרבה שאכל גסה אכילה כדיתות ברש"י כ"ח.סי'

 דליכא משום אשו"פ שחללו שו"מ דהקדש כ"טערכין
 מעל לא אמאי הקדש של חמץ אוכל להקדש.פסידא
 האיך תרומה לעס הרא"ש בקוסךת כ"ט. פסחיםובתוס'
 בלעיסה. נתחללה כבר שהדי בליעה על מיתהמתחחב
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 שיח( ס" ט)חלק

 תמיהת בכדת, סמ או בשו"פ כעי אי הגוף בקדושתמועל
 לקדושת הגוף קדושת בין וחדלוק זה על שויךהגר"א
דמים.

 ערב( סי' י)חלק
 או שו"פ בעי אי הנוף בקדושת המועל האחרוניםבחקירת

 לקדשר בדה"ב קדשר בין חילוק פרוטה, בלא בכדתסני
 קדושת חוומה של חמץ י"ג כויתות תוץ ביאורמזבח,
 דבוי ביאור קרש, הוי כ"ד שבועות רש"י ביאור הוא,דמים

 ביאור אחד, כדת אוכל יש הי"ח ממ"א פט"והרמב"ם
 צויך באכילה המועל משץלה, מהל' פ"א הרמב-םלשת
 הא ביאור מכדת, סחות אפילו בפרוטה או בכדתשיהנה

 מדבוי להח"ס ישוב וכד, אחת אכילה אוכל ישדהנן
 רשא דבוי ביאור דחוומות, ופ"ל רשגגות פ"חהרמב-ם

 בקדושת הקרש תשלומי הרבה, שאכל בגסה כ"גכויתות
 ראף אינו מזבח דקדשר הגזל תשלום ולא כפרה הףהנוף

 ביאר כ"ט, פסחים התוס' קוקרת ביאור גזל, הף ולאלאדם
 דברי ביאור מכדת, פחות הקטרה דאין נ"ח מנחותגמ'

 היא אם הנאה איסווי בהמה המקרש כ"ב מכותהויטב"א
 בכלל. קדה"ג עליו חל ואם והקויבה כוועבר כשרקרבן

 רעג( ס" י)חלק
 מה"מ פ"ו וברמב"ם מזבח בקדשר מועל אחר מועלביש
 רשות, בשינף והמועל שנהנה המועל שם, ובהשנותה"ה

 דהוא כל בהנאה סגי אכילה ע" שלא הוא דההנאהוהיכא
 בין שמחלק קל"ט חולין הרשב"א בדבוי בפמשו"ס,ואסילו
 ועבר הפסח לפני חמצו המקויש דמים, לקדושתקדה"ג
 בגה"ש הערה ובא, ב"י עליו עבר אי הפסוחעליו

 ע"ב. ע"ח שבתלהגרע"א
 רעד( ס" י)חלק

 להודיע חחב אי יודע וחבירו לישיבה שהדקבחור
 שצה( ס" ב חלק)מהד"ת

 ישיבה להראש יודיעו שלא רק לשלם רוצההמדק
 שצו( ס" ב חלק)מהד"ת

 עדותו זוכר ארם שנין כמהעד
 שצז( ס" ב חלק)מהד"ת

 רשלח עדותו הת"ח יכתוב כשר כתב מפי דעדותלר"ת
לב"ד

 שצח( ס" ב חלק)מהד"ת
 שינהגזל

 קצט( ס" ד חלק)מהד"ת
 חבירו שינת ומפריע בקולהלומד

 ר( ס" ד חלק)מהד"ת
 לגוף המדקים מאכליםאוכל

 רא( ס" ד חלק)מהד"ת

 לםי'
 כ"כ אחד כאיש שחשובים להעיד פסח.ם דקרוביםבטעם

 קושית מגזה"כ, פסחים דקרובים וקשה ב"בהרשב-ם
 חילוק כע"א, שבועה ליחיבי דקרובים ארשב"םהראב"
 בעלמא. לרא" קוהם לעדות הוין בצעם שפועל עדותבין
 ושאר בממומת ופסולה באיסווים להע"ד כשרה אשהמ"ט
 הם עדות בכלל נשים אי הפוסקים מחלוקתעדות.

 "41א. אוןמי
 רסב( ס" ה)חלק

 להדמם דא"א משום להעיד קרובים דפסוללהירושלמי
 ורא"ש הוי"ף וכשרטת החודש, לערות מצטרטין איןלמה

 עדות, וין לו יש אי שאאיל"ה עדות כירדשלמי.שפסקו

 החודש. קדוש בדין במנ-חצ"ע
 רסג( ס" ה)חלק

 ל~פם"
 ידם על החרש יקרשו שאם החרש בקדוש שהשץדוקטנים
 שבטלה עדות עדותן. מקבלין אי למפרע גדוליםיעשו

 שנאמנים ואלו באיסווין, אמוינן אי כולה בטלהמקצתה
 ולתרומה ליוחסין והשץד בקטנן שראו מה בגרלןלהעיד

 יש אי באיסווין לתרומה. נמי פסול אי ליוחסין שפסולכית
 נאמנות. רק או עדותוין

 רסד( ס" ה)חלק

 עשאי"ל. בעינן לא הזמה שהך שלא דבמקום הנוב"יבדבוי
 שנט( סי' ט)חלק

 לבם"
 ומכחישה קטן ובא שהעידהאשה

 שצט( ס" ב חלק)מהד"ת

 לנם"
 נאמנת ואי מה"ת הף אי נאמן שע"א בדבר אשהעדות
 ירושה.לענין

 כב( ס" ב)חלק
 שהז"ג, מ"ע דהו"ל ת"ל להעיד פסולות דנשים קראלמ"ל

 ולא משץדות דנשים באיסווין מ"ש בלילה, עדות פסולטעם
 מגזוה"כ, עד ובין לנאמנות ווהוא עד בין חילוקבממתות.

 שבערוה דבר אין והא בעלי, מת לומר אשה נאמנותטעם
 שעדותן רק או להעיד פסולות נשים אי משנים,פחות
פסול.

 רסס( ס" ה)חלק
 רסט( ס" ו )חלק ממונות. בויני להעיד פסול איטויפה
 להעיד. מה"ת ססול איעכו"ם

 כא( ס" ב)חלק
 ישב שלא כגק עשה על דהעבוד הר"ן מש"כבחודוש
 אחת. חסר ארכעים אותו מלקין וכיו"בבסוכה

 רלא( ס" י)חלק

 קרובים להיות יכחים אי שידוכיןעוי
 ת( סי' ב חלק)מהד"ת

 מעוים עויףמציאות
 תא( ס" ב חלק)מהד"ת

 לדם"
 סחורת רשוב מדרכנן או מדאוריתא האם מן עדותפסחף

 בזה.הרמב"ם
 לא( ס" ב)חלק

 הוא. קנסא זוממין דעוים מכות רשא דבויבסחורת
 רנט( ס" ז)חלק

 בן מעידי מ"ש וטף, נשים דהודמן דקי"ל הנדחתבעיר
 לו עתשין ואין לזרעו ולא לו דכחוב חלוצה ובןגרוווה
 זרעו.בשבילן



 כ55יאתח
 שג( סה ה)חלק

 ביד כח אין בו שהעידו לסר הקנס משלמין זוממיןעזים
 שררצו. לסר ליחנוב"ד

 רסח( סה ו)חלק
 עליו נהרג אי כרת שנתהףב סרההורג

 תסד( סה ב חלק)מהד"ת
 ג' של מב"ד דוקא צויך לערכאות לילך היתרהמקבל

שהזמינוהו
 רב( סה ד חלק)מהד"ת

 5הםי'
 הרמב"ם סחררת רשוב החדש, קידהצ לעדי וחקירה,דךשה
 בקה"ח. קתר"ל ועדות זומסרן, ועזים לדו"ח טעםבזה.

 נא( סה ג)חלק
 ובהוס' להדמה. יכול שאתה עדות בעינן אי דא"אהיכא
 הרמב"ם. לסחררת ב' ךשובמכווג

 נב( סה ג)חלק
 בעי לא ובקה"ח מכות בהוס' ב' בת" הרמב"םערטת

עשאי"ל.
 עשאי"ל. בעי דקה"ח כתבו דבכהובות ההוס' לסחררתישוב
 ב"ג דעדות הרמב"ם דעת דלפי הוועה"מ לקושיתישוב
 קה"ח לאחר הזמה עזץ באו אם במסין. הזמה לקייםיכול

 נג( סה ג)חלק
 ו(ר בלע"ז[ נרעיסעס הימחים במווחק לראות מותראי

 לשמחה. רק או לההרח מהנרן ביןנפ"מ
 ער( סה ו)חלק

 5חםי'
 - הלכה. שמבטלמנהג

 לה( סה ב)חלק

 מכסיי
 זירות. עליו יבנה שלא בחנאי מגרש לחכירוהמוכר

 רעא( סה ו)חלק

 מוסיי
 ממק. מחמת הינו אנוסים כהובות רשא דבויכיאור

 קנא( " סה ג)חלק

 נהםיי
 אונס. הוה אי פשרעה ע"י הבאאונס

 טו( סה ג)חלק

 םנס"
 דברי ךשוב בהפביעיוג התורה הפקירם אם אסה"נפירות

 עדלה. באכלההרמב"ם
 נט( ס" ב)חלק

 סזסיי
 שביעית אי שפימת שצה של ער"ה חובו על טשעקהנותן

משמטהו.
 רס( סה ז)חלק

 בפירות שוכין בענץ שוה, וכיעודו הנאהו ב"קבגמ'
 ךשוב שעמעיוג קדושת עליהן חלה כבוסיןשביעיוג
 שסרטה. פהלק פ"הלרמב"ם

 צה( סף ג)חלק

 פירות והפקר משמיטה ד' פרק הרמב"ם בדבריכיאור
 בו. שףן הכל יד הפקר ובמ"ש הביעור. לאחרשביעית

 קלז( סי ג)חלק
 בחו"ל, בזה"ז פרוזבל כותכין ואי כספים שמיטת שיךאי

 שאוכל למי ללף לקרות יש אי בזה. ח"ס לסחררתרערב
חדש.

 רטו( סה ד)חלק
 שכיעית. זין בהו שהך אי הקרש של וכרם הכרםכלאי
 מהם שצעלמה ומנ"ח הרש"ש מתמיהת ההוס' דבריישוב
 ואח"כ הקדיש בערלה, חיב למצוה הנוטע מפודשת.משנה
 קוהשמיט הרמב"ם על תמיה הערלה. מן פטורנטע

 להפקיר בחיוב והמכי"ט הב"י במהלוקת מפורשת.ירושלסר
 בדמים, שביעית פירות ללקוט מותר אי שכיעיתפירות
 הרמב"ם. לפ"ךשוב

 רטז( סה ד)חלק
 מופקרים הם או להפקיר צו-ך אי שכיעית בפירותעוד

 מן פטורים הפקר פירות טעם מה דמלכא.מאפקעתא
 זוכה אדם מאימהי שביעית כירושלמי חדש פ"המעשר.
 בשערת ישראל כל על פירותיו האוסר בשביעית.בפירוחרו

 פירות דשומר ר"ת כשיטת שכיעית. איסור עליהם חלאם
 ישראל שארית שו"ת )וע~ן לעולם. אסוריםשביעית
 ע"ו, סה יו"ד זצ"ל מינצבערגלהגרי"ז

 ריז( סי' ד)חלק
 נוהג אינו בישראל עבד דליכא דבזמן המנ"חבחקירת
 ז' מכל החובות נשמטו שלא אמרינן אי כספיםשמיטת

 זה. זיובלשמיטות
 ער( סי' ה)חלק

 נאמן, דאינו הח"ס שכתב תאבד לי ה" פרוזבלהטוען
 ברומי הוא שאפילו הירושלמי בפ" הפוסקיםומחלוקת
 סגי אי פרוזבל לכם, מוסרני לומר יכול כירח~ליםוהדינים
 בעינן ו(ר דוקא, ב"ד לפני בעי ואי כהיבה, בעי אובאמירה

 כיק פרוזבל תקנו למה האחרונים בקושית חשוב,ב"ד
 מכח חזקה תשמיטנו, שלא הלואה בוועת לתהנותשאפשר
 ממק. להחךא מהני איסברה

 רעא( סי' ה)חלק
 פרוזבל. לכתוב צריך אין לב"ד שטרוחרוהמוסר

 רעב( סי' ה)חלק
 לב"ד. שטרוהיו למסור סמוכין ב"ד בעיאי

 רעג( סה ה)חלק
 עד חורערן אין אילנות בג' הרע"ב אל הגרע"א קהרתע"ד
 נטיעה. נקרא מהי עד עשרה.ערהיו

 רעב( סה ו)חלק
 אכילתן. כדרך שלא לאכלן מותר אי שביעיתפירות

 שז( סה ו)חלק
 בהסביעית ונלקטו בששית שגדלו בתבלין שהחמיצוירקות
 אי טעם נותן כיעור, ולענין שביעית, לעמן ינהגוכיצד
 מה ממש. ולא טעם על ביעור דין יש אי בשביעית.אוסר
 פירות דוקא בעי אי בארצך אשר לבהמחך להיותשצףך
 פירות. משאר סמ אושביעית

 שכ( ס" ט)חלק
 חוב פויעת מצות עקרו היאך תרומה מדחיבקושית



 כללימפתחקלז
 תט( סי ב חלק)מהך"תבשביעית.

 שכב( ס" ט)חלק
 יש אי אני משמט הבע"ח ואמר שביעית עליו קועברחוב
 יראים בספר הרא"מ רברי ביאור לשלם, חיוב עודעליו

 כשהוא דתנן הא ביאור שביעית, לאחר לשלם חחבדהלוה
 להר"מ רא" במתנה, אלא נותן אני בחובי יאמר אל לונותן
 עציב רבה הוה אמאי קסךא ל"ז, גיטון מרתא ברמאבא
 ביאור אני, משמט שאמר לאחר אעפ"כ לו אמרכשלא
 התוס' גם לו, קדתננו ער הען על ליה ותלי רש"ידבוי
 יכול משמט שאמר דלאחר מיניה ועדיפא כרא"מ ס"לוי"ר
 והרע"ב משאנ"ן הר"ש רעת וגם חובו לשלם ללוהלכופו

פ-
 גם ז"ל, התף"ט על ופלא כהיראים, דשביעית

 כהיראים. נראה ראה פ' זוטרתאבפסיקתא
 ערה( סי' י)חלק

 חיוב ערש או רמלכא אפקעתא הוה אי כספיםשמיטת
 ויתומין גיכרן הגמ' ביאור משמט, אינו הכי ובלאולשמט
 או קטמם מחף יתומים ובאיזה פרוזבול, צףכיןאין

 כשר המוקדם פרוזבול הראשונים במחלוקתגדולים,
 בשביעית חוב המחדד מוקדם, נקדא מהו פסול,והמאוחד

 הימנו. נוחה חכמיםרוח
 רעו( סי' י)חלק

 פרוזבול. בכתיבת מקילין עם שהמון מה קצת לישבטעם
 רעז( ס" י)חלק

 חובו לגבות ורוצה פרוזבול כתב שלאמי
 תה( סי' ב חלק)מהד"ת

 לעלמא פרוזבול תיקן הלל הלכתא האביאור
 תו( סי' ב חלק)מהד"ת

 חובו את וגובה השבקרת בשנה פרוזבול עשה שלאמי
אעפ"כ

 תז( סי' ב חלק)מהד"ת
 הם מה השמיטה בשנת שביעית פירותספק

 תח( סי' ב חלק)מהד"ת

 חחב אי בתשובה וחזר השמיטה בשנת חובו שגבהמי

להחזיר
 רג( סי' ד חלק)מהד"ת

 פדוזבול כותב מתי באד"י וחובו בחו"להרר
 רד( סי ד חלק)מהר"ת

 הפרעון זמן לפני חובותבע
 רה( ס" ד חלק)מהד"ת

 למכור מותר אי שביעית שללולב
 דו( ס" ד חלק)מהד"ת

 שביעית לענין המים ע"פ הגדליםצמחים
 רז( סף ד חלק)מהד"ת

 בשמיטה חובו לתבוע סךבוא חששמה
 רח( סי' ד חלק)מהר"ת

 םםםי'
 שמיטה שומד שאינו מי עם בגינהשותף

 רט( ס" ר חלק)מהד"ת

 עםי'
 עדים ובלי שטד בלי שלוףן העולם מנהגלישב

 עבםי'
 מתהני והוי שופר לו לתקוע מותר מחבירו הנאההניר

 דר-.מפרוטה
 רכד( סי' ר)חלק

 חחב אי הפסףם ונאנסו אצלו שהפקידו בספףםהלומד

 הרא"ש פסק מביא בזה. ח:קצה"ח הט"ז מחלוקתבאונסין.
 בתשלומים. חייב ונאנס עמ"ל במתלנה שקבלבאתרוג
 שנהנה מה ובין עליה שכר ליטול סךכול הנאה ביןחילוק

 בדכת הף דברכה"ת מ"ש רוחנית. הנאה שהואמלימודו
 ע"י הנאה מותדת. אי המצוה עם הבאה הנאההנהנין.
 הנאה. הוה אידיבור

 רכח( ס" ר)חלק
 שלא שואל ותפילין טלית באונסין. חייב אי ספרהשואל
מדעת.

 קנג( סף ג)חלק

 ענםי'
 לעקל יכול אי שמעון סחורת על טענות לו ערשראובן
 על היא הטענה אם חילוק לדינא. צ~ת כששמעוןסחודתו
 ממתות. טענת או דוקא זוסחורה

 דסא( סי' ז)חלק
 או ראשון ביום לשלם חחב אי בחנוכה חובו לפדועהנשבע

 מלשון רא" להביא אין ח"מ, ט"ז בדף חנוכה שלבאחרון
 סךהא עד האומר דנדףם ממשנה רא" בנ"א, ללשוןתורה
 סךצא. עד אסורפסח

 רעז( סי ה)חלק

 עדםי'
 נגישת עם שהכות לו אין חוב דפריעת חידוש בהנ"לעך

 חבירו את דהמלוה רל"ב סי' ח"מ הש"ך דבוי ביאורהלוה.
 לו. ליתן רצה דמתנה לשלם חחב אינו תובעוואינו
 לשלם הבע"ב חחבים היאך שלהם הכסף שפחתהמדינה

 הדאללאר. לפי ששלמו שלהםלפועלים
 רעח( סי' י)חלק

 עחם"
 פרעורך לומר יכול אי כעדים חבירו אתהמלוה

 וי( סי' ר חלק)מהד"ת

 מאםי'
 תמיה באשתו. מותר היאך חרש סומא היש"שבקהשרת
 הרמב"ן בסךטת דקלא. עין בטביעת יעקב הרגיש לאהיאך
 מותףם בנ"א אכתי היאך א"כ קולם להשוות יכחיםדבנ"א

 הקב"ה שערנה מלמד דר"נ באבות פי' בלילה.בנשוררהן
 דקלא. טב"ע צףך לא דבבית חדש חילוק בנ"א.קולות

 עליו להעיר יכול אי בקול שהכיר במי הראשוניםמחלוקת
 דבוים. שארלענין

 קפה( ס" ד)חלק

 לסמוך יש אי השמיטה בשנת בא"י שנהגו ב"ד דאוצרבדין



קלח כללימפתח

 בשכיעית שנשמרו רפירות ר"ת בארטת לכתחילה. זהעל
 עליה. חולקין שאין במקום כתוספתא קח"ל אינאסרו.
 כיעור קודם בין וחילוק והראב"ר הרמב"ם רבויביאוך
 בין לחלק יש אי בזה הרמב"ן רברי ביאור כיעור.לאחר
 לשנות אין הגרול. לב"ר ב"ר אוצר לענין רזמנינוב"ר

 הנהוג.ממנהג
 שיט( סי' ט)חלק

 ראובן יריעת בלחר שמעון שהקליט טיפ על לסמוךאין
 גףבעת על להעיר יכול אי סומא הודאתו. ע"פ מעותלחבו
 יד. מכתיבת עדיף קלא אי והתומים הח"ס מחלוקתקול.

 שס( ס" ט)חלק
 פוםי'

 לו מעניקין אין עצמו רמוכר שפסק הרמב"ם לסתירתישוב
 אזלי הש"ס רסוגית היכא כר"נ. פסק מלוה ובהל'כת"ק,
 בשרר"נ. בש"ך וצ"ע כוחרה. הלכה רחראליבא

 רל( סי' ר)חלק
 לבע"ח לגבות עבר של והענקה אשכירות חל אישרר"נ
 הנ"ל. עבדים בהל' הקועה"מ ברבוי פלפולמהם.

 רלא( סי' ר)חלק
 לישא אותו שכופין בעבר תולה אי לעבר הענקהחיוב

 השעה"מ. מקושית מה"ע פ"ג למל"מ ישובשפחה.
 רלב( סי' ר)חלק

 בע"ע. שרר"נ שהך ואי פ"ו ס" ח"מ התומים לרבויביאור
 אינו רבע"ח למ"ר אפילו ררבנן. או ראוריתאשיעבודא

 לפרוע העבר על מצוה מ"מ שדר"נ, מכח מעברגובה
 מתחחב הי' עצמו רהלוה היכא אלא נאמר לא שדר"נתובו.
 שדר"נ. ליכא מתח~ב הי' לא בעצמו רהבע"ח היכאאבל

 רלג( סי' ר)חלק
 בעכו"ם. רר"נ שיעבודא שהךאי

 רלר( סי ר)חלק
 ב"ק ובא"ז לפרוע להלוה לו דיש היכא שדר"נ שהךאי
 הש"ך ודברי דל הראשונים מתלוקת רהוא מבוארפ"ס
 צ"ע.בח"מ

 רלה( סי ר)חלק
 פוםי'

 שנים. כאן הוי לע"א תורה שהאמינה כ"מ סוגיתביאור
 נאמנת ואי מה"ת, הוה אי מהימן קוע"א ברבר אשהערות
 ע"פ מלין רובא. מטעם מאב הבן חזקת ירושה. לעניןעי"ז
 בשבת. אשהערות

 כב( סי ב)חלק
 פםפי'

 הרוב. אחר בממון הולכין אי לרוב מסיע רחזקההיכא
 בזה, כתובות ויש ות"י ומלחמות בעה"מ מחלוקתמביא
 ישוב לבכורות, מכתובות התוס' סתירת בח"ס.ותמיה
 גזל ספק איכא הא אחה"ר הולכין ראין האחרוניםלקחשית
 רוב. בתררהולכין

 רלו( סי ר)חלק
 צםי'

 טען ולף לף, כיד להפקידו יהלום לשמעון נתןראובן
 לשלם. מח~ב סי פחם, מלאה או ויקנית ה"שהמעטפה

 מ( ס" ב)חלק
 עמלו שכר רהלוקח מ"ה( שבועות )בתוס' ר"ת שיטתביאור
 וחנן שכר שנוטלין מאויסין וקשה לעצמו היתר מורהאינו

 וחילוק החררא בה רמווי משום מ"ט כר והאויסיןהשותפין
 זה. על חילוקין וד' שכרו. לנוטל אויסבין

 שמו( סי ט)חלק
 הוה ואי בלאו עובר אי זה תחת זה שכותב בכתבמימר

 תמורתו בשבת אפילו המימר בתוספתא וביאורתמורה.

 הוה אי בכתב שבועה במחשבה. מועיל אי תמורהתמורה.

 מקוי מעשה עא לעשות שאפשר רכל ה"ה ברבוישבועה.
 מעקוה. בו קרשלאו

 צום"
 ותמה ואם אב כיבוד על כופין רב"ר שכתב החינוךברבר

 ב"ר אין בצידה שכרה שמתן רמ"ע מגמ'בהגמל"מ
 יכולין התנין ב"ר ראם הירהצלמי ברבוי עליה.מוזהוין
לכוף.

 רער( סי' ו)חלק
 בין חילוק נקנה. רבר לאיזה הלואה בשעת שלאמשכן
 הלואה. בשעת שלא או הלואה בשעת המשכן עלהמלוה
 איני המשכת על המלוה שעבוזים. ב' עליו ישהלוה

 קניא. ולמה קמן עושה אי שכירות הרבוים בסתירתמשמט.
 כמכר. הף דין לאיזהשכירות

 ויר( ס" ר)תלק
 הלואה לענין כשרות בחזקת ישראל כלאם

 ויא( סי' ר חלק)מהר"ת
 קנםי'

 קטורה. בני וכן אבינו אברהם את ישמעאל ירש לאלמה
 להגר. שחרר רא"א שבע באר אבעלתמיה

 רצר( ס" ו)חלק
 לא"י. לעלות לו מותר אימומר

 רצה( ס" 1)חלק

 קכנםי'
 שלה( ס" ט)חלק פרעת- מקרי אי להמלוה הוזיע ולא חובוהפורע

 קלוםי'
 אחר כל מותוין אי רעת בבלי טליתוחרהם שהחליפושנים
 חבירו. טלית עללברך

 רעו( סי' 1)חלק

 קמ"שם"
 חזקה הוה אי בעבירה וכלאים ושביעית ערלה פירותאכל

 הגמ"ח. רבויוביאור
 רעה( סי' ב)חלק

 קנדםי'
 מותר אי גבול הגת איסור עליו שנכתב )טיפ(תקליט
 שלא מקפידים הטיפ בעלי אם עצמו, לצורך ממנולהקליט
 כלל. למכירה ולא לעצמויקליט

 רעט( סי י)חלק

 קנוםי'
 לעונש ראף חר סיתה. ח~ב אי לדעתה תורה הלומרעכו"ם



 כללימ*תחקלם
 חיב ואדרבה ובפרנרהם שלו בד לעסוק ומותרעכ"פ.
 אותו. ומכבדין פרטרהן כללידע

 שעג( ס" ש)חלק
 עיר בכל מלמוין להעמץד ויב"נבתקנת

 חוא( ס" ב חלק)מהד"ת
 שמורות הזכיות כל עליהם שנכתבספוים

 ורנ( ס" ב חלק)מהד"ת
 שכל מספר הילוים בשבדל יץלומים לעשות יכול אימלמד
 שמורותהזכיות

 חץד( ס" ב חלק)מהד"ת

 שמורות הזכיות כל הספר על שכותכים המדפיסיםבענין
 תשז( ס" ב חלק)מהד"ת

 דמצוה מילי לכל לעכב יכחין אין העירבני
 ויב( ס" ד חלק)מהד"ת

 קמבמי'
 בא ושלם, בלע"ז[ ]מישער מדחן לפני מכונה העמידראובן

 תשלומין חצי לו יחדר במקומו סרניחנו ובקששמעת
 )קאר( מכתית המעמךד לשלם. שמעת רצה לאואח"כ

 את נזל משום בזה יש אי דמלכותא מוינא שאסורבמקום
הרכים.

 רכו( ס" ד)חלק

 חחב שאינו במקום )קאר( המנונית להעמיד קךכולמי

 שצויך מקום לחפש איצויך עמךדה זכות בעדלשלם
לשלם.

 רכז( ס" ד)חלק

 קמנמי'
 אחד מעיר אחודם לקבל יעךבה עם הסכם לו שה"משיח
 ושולחים הכסף שמאספים עיר אותה נבאי החלישוועכקךו
 נם אחודם תובע והמשולח משולח בלי להיערבהאותו
 נבאי וין לו יש ואי כשררה או פועל וינו משולחמזה.
 שענת יש מור לעולם במצותו זכה אי צדקה נבאיצדקה.
 בשכר נובה ואם מלפניו, עומוין צדקה נובה במצוה.חזקה
 הוה אי נדולים אחודם שנושל משולח כפועל. אלאאינו
 הרכים. נזלבכלל

 ולז( ס" ד)חלק

 קעהמי'
 ושמעת שמעון כית אצל חצר לקח ראובן מצרא דברבךני
 לוינא שעם דמלכותא, וינא בזה יש אי אחויו, מהפךה"
 היכא מצרא. הבר לטובת הלוקח מסלקין ואי מצרא.דבר

 דבר וינא ליכא הרבר קרקנה מי מקפיד אינודהמלכות
מצרא.

 שסב( ס" ש)חלק
 נסרם בעזרת במקומות מצרא רברוינא

 ורב( ס" ב חלק)מהד"ת

 קעומי'
 שלב"ל. בדבר עצמו לחייב קנין מהניאי

 לד( ס" ב)חלק

 וגנב שנים. עשר על שמעת עם שהשתוזףראובן
 לחלוק שמעת יכול אר בעוים, שמעת ותסשומהשותפות

 עכ"פ. החדאה צויך אי בע"כ.ממנו

 שסנ( ס" ש)חלק
 מעצמן סועמדו גבאים להוויד יכולים העיר שוכיד

 וינ( ס" ד חלק)מהד"ת

 ק*במ"
 ובתמ" שהיחות שריך לא שבגופו דבמצוה וי"דבתוס'
 עליו.קצה"ח

 וץנו( סי' 1)חלק
 שהיחות, מהני לא שבנופו דבמצות וי"ד תוס'בכיאור
 וכיאור מעקוה, בו קרש דבר על אלא שייך לאשהיחות
 שליחות. מיניבכמה

 רעש( ס" ה)חלק
 שליחות מצוה, לדבר שהיחות שהיחות, מימ בכמהכירור
 בסרלה. שליחות רשות,לדבר

 רפ( ס" ה)חלק
 שמסרלא. בדבר שיך אישליחות

 קמה( ס" נ)חלק

 ק*המ"
 אחויות קיבל שלא סרסורבשין

 ויד( ס" ד חלק)מהר"ת

 קצבמי'
 לפני יושכים וחסידים קוהתלמידים למקומות חזקה קייךאי

רבוורהם.
 קנה( ס" נ)חלק

 קצרמ"
 אי הרנל את שפששה בלע"ז[ זקארפאחמשאן בע"מחברה
 לצאת להנהרם החברה ומנהלי הסרעדדענש על חווביש

ק-

 מוין בלע"ז[ ]קארפ. בע"מ וין הוא מה עכ"פ. שמים
 בפני ור,ןות נוף שהוא שפ" האחרומם על השנהתורה,
 במוינות רמלכותא וינא קייך אי תותן. שנושאעצמו

 בלי נמורה שותפות הוא בע"מ דחברה מחדשדמוקרטרות.
 קארפ. ויני בעוד וכירור נכסי, או הנוף חצעבודאחויות
 רכית ולעמן בלע"ז[ ]שעירס מניות קנית לענקונפ"מ
 שבת. איסורולענין

 רעז( ס" 1)חלק
 מוין קתה בכלי מחיצות דאיד ע"ז רש"י בדבויתמיהה
הנבהה.

 שנ( סי' ש)חלק

 דאין ע"ש מנרן בושא וכיאור הנ"ל רשא לרבויישוב
 לאירן. עשהין כלימחיצות

 שנא( ס" ש)חלק

 אר הבקבוקים לו ומשארל סודה מי לישראל המוכרעכו"ם
 שמחזוים מקום בץ לחלק יש אם שבילה,צויכים

 הלוקח מחדוין, שאין למקום חרושת להכיתהבקבחדם
 הכי, וינא נמי סחורה בשכיל 4ר סעודה, לצורך שלאכלים
 לסחורה מקוי אר סודה מי בהם להמח בקבחדםהקתה

 ח"ש לכישול בהם שמשתמשין נדולות יורות קלפים,כעין

 שכילה. צויך אר נכוים הוו תקתים ורובלאחוים
 קר( ס" י)חלק

 קצהמ"



 כללימ*תח
 הוה שחץקה מחרלה. דין הו"ל אי דבר על מקפיד שאינומי

 לירק. פאה נתן בוהן בן דבור. דוקא בעי אוכמחרלה
 רסב( ס" ז)חלק

 דאללאר ג' של עלחובו בתשלומין ספר קבלדאובן

 הספר ח~יון מההיד"א הגה, בו מצא בו ובקראומשמעתי
 בוין מפלפל לשמעתי להחיעו חיב אי דאללאר אלףהוא

 ומצאו בויל בתוד חפץ המוכד מלבוש רא" בטעוו3מחרלה
 אונאה. דין להם אין ספוים זהב, אוכסף

 רפד( ס" ה)חלק
 להקנות גם מהמ ב"ד דהסקר ל"ו ממטין הרשב"אבסחץדת
 אי הראשורם במחלוקת להקנות. מהמ דלא דס"ל*במות
 תקנתא שרעוךם, אקובץ צ"ע קמן, עחצה ב"דהפקר
 טעמים ב' הפקר. מכח הוה אי לבנות נכסיםדמיעוט
 ב"ד.להפקר

 רפה( ס" ה)חלק
 דאם המנ"ח והקשה מדדבנן אסור בתרומה כלף שלהנאה
 בתרומה יאכילנה אכחץ בהמתו בשביל מעות הכהןלקח
 יכול לוקח אי בעליה חטרך נשרפו הטרען רשא,לדעת
 ובעה"מ. ורשא הו"ף ובמחלוקת בולחזור

 רמ( ס" ה)חלק

 קשמי
 קני לחודי' הנבנרן

 חץח( ס" ב חלק)מהד"ת

 קצחמי
 וטרען המעות לו הםלח משמעת ספוים הזמיןדאובן
 ישרפו דשמא וגדרה קונות, מעות ד"ת הדואר. עלשנעבדו
 התקנה. לאחר אפילו קונות מעות בהקדש כעליה.חטרך

 רסד( ס" ז)חלק
 או המוכר לטובת נתקנו מי נהשביל ישדף שמאתקנת

הלוקח.
 רמ( ס" ה)חלק

 דאם המנ"ח והקשה מדרבנן אסור בחדומה כלף שלהנאה
 בתרומה יאכילנה אכחץ בהמתו בשביל מעות הכהןלקח
 יכול לוקח אי כעליה חנרך נשרפו הטרען רשא,לדעת
 ובעה"מ. ורשא הוי"ף ובמחלוקת בולחזור

 רמא( ס" ה)חלק

 מקום בכל קונות אדם של אמות ראי
 רטו( סי' ד חלק)מהד"ת

 רמיי
 והחדדם ונמלך מחנות מלבושיםהלוקח

 חץט( סי' ב חלק)מהד"ת

 ראמיי
 בנותן הדין מה מקום בכל לו קונות אדם של נ*וברן

 שנכתב בקערה צדקה הנותן ר"ל, אבל בבית לצדקהקוססה
 מה ביאור אחרת, לצדקה לשנות מוחר אי מי לשםשם
 גדולה. צדקהנקרא

 רצד( ס" י)חלק
 אי גשההכ"נ לצדקה קערות ששוטחין בעיו"כ הנהוגבדבר
 כין חילוק יחד, לקערה מקערה הצדקות כל לערבמוחר
 לקערות.קערות

 ריה( סי' י,)חלק
 כידו ונשברה לקנותו חפץלקח

 רטז( ס" ד חלק)מהד"ת

 תכ( ס" ב חלק)מהד"ת

 קנו( ס" ג)חלק

 היכא אמוינן דלא פמ"אובחידוש
 בדבר לפ"ע אשוגג, לפ"ע קףיך אי עמו. אחר גםדאיכא

 ע"י רק לעבור שא"א דדבר המל"מ בח' מותר.שלהמכשיל
 בלאו אלא שהך לא אעל"מ לפ"ע. וךיך לעולםאחוים
 למודה שבועה מחיכים ובע"ד ב"ד היאך מעשה, בושיש

 שלא בנשבע הרמ"א סחירת ישוב בלפ"ע, עובר האבמקצת
למכור.

 רפ"ב( ס" ה)חלק

 רים"
 אי העולם לארר לצאת הולד עקר כשכבר לעוברהמזכה
 כולו. יצא דבעי נ"ב ב"ב רשב"ם לשת דיוקקנה.

 רעח( סי' 1)חלק

 ריבםי'
 מתקהמין לא שח"ו למי בניו למכורבמנהג

 תכא( ס" ב חלק)מהד"ת

 ריגם"
 מי ידרע צויק לנכדי מנכסיו לחלק מותו לפני צוהחסיד
 הנושא נכד. נקרא דורות כמה עד בההמת. זוכהמהם

 מאיזה לקרוכים שיתנו בצואה נכד. נקרא איממשפחה
 הקרובים. להיות צויכיןמקום

 רעט( ס" 1)חלק

 ריחםי'
 הולכין אימחץ המגרש. קרקע תחת מחסן לבנות לו מותרי

 וכוונתו. השטר לשוןאחר
 רעא( ס" 1)חלק

 רכוםי'
 המקח משתות יותר ומררח ספוים שמוכר ספוים קניןגבאי

 אונאה דין להקדש שאין אע"פ אונאה. משום בו ישאי
 ]אקקוען הכזות על שנמכוים חפצינם להונות. אסורמ"מ

 או הקדש וין אי בזה"ז הקדש אונאה. בהם יש איבלע"ז[
 לו. חוליןוין

 שסד( ס" ט)חלק
 אי הבעלים באו ולא עליהם והכריז תפילין או שופרמצא
 לאינש ליה דמחא בהא תפילין. מצות בהם לקהםיכול

 בממוניה. מצוהדליעבד
 שסה( ס" ט)חלק

 רכחם"
 ככל ושלם בויא הוא אבל לדיעט הזקוק בן לו שרשמ

 רבם"
 הקן קרלוחבעמן

 רהםי'
 בקרקע. כפיה קףיךאי

 רעקמ"
 מהני, לא עכיד דאיבוין



 כללימפתחכ~טש
 על לעבור שלא מפני להמשודכת להודיע מחיבין איארם
 אפילו לגלות מחיב אי בחבירד חסרמ סרודע סר תונו.לא
 רלא לאו רוחה רפ"ו עשה אמוינן לא אמאי שאלוהו.לא

תונו.
 רנר( ס" ה)חלק

 בחינות של שאלות על תשובות מחבירו להעתיק מוחראם
 עממי. ספרבבית

 רעה( ס" ז)חלק
 יש אי רז4ותו בלי שטר על שמעון של שמו חתםראובן
 איסור.בזה

 רצר( סה ה)חלק
 כנ"א בו לרמות סרכול רבר לחנונילמכור

 תכב( סה ב חלק)מהר"ת

 רלאסי'
 ממון להקדיש יפה ב"ר כח ואי בזה"ז ב"ר הפקרכדן

בעלים.
 לה( סי ב)חלק

 רלנסי'
 תנאי על שהמכר פתק מצורף ברמוכוי

 ויז( סי' ר חלק)מהר"ת
 לו ברומה אחרת לו ח4לח סחורהמכר

 ויח( ס" ר חלק)מהר"ת
 בקטן יאושדין

 ויט( סי' ר חלק)מהר"ת

 רלדסי'
 צויך אין בשוגג העובר ררבנן רבאיסור הנתיבותע"ר

 מה"ת. הוא אי אסמכתא בוין עליו, ותמיהכפרה.
 רפ( סי' 1)חלק

 בהנ"ל.עוד
 רפ( סה 1)חלק

 ח"מ. חכסרם רבוי על בעובר עירובין בהמרש"אצ"ע
 כפרה. צויך אין בשוגג א"ר עבר שכתבובנה"מ

 קי( סח ג)חלק
 עבדינן מתי בררבנן סרתה חחב ראוריתא איסווי ביןהברל
 תיובתא. אותבינן והררעוברא

 קי( סי' ג)חלק
 ותשובה. כפרה צויך אי בשוגג ררבנן איסור עלהעובר

 שמז( סי' ט)חלק
 צויך אין בשוגג תעשה אלא דעבר רמב"ן רבויביאור
 ראוריתא לאו בין לחלק יש ואם כלל. איסור וליכאכפרה
 ררבנן.ללאו

 שסח( ס" ט)חלק

 רלהסי'
 חרושת בבית ציצית העושה משמע. רובו או כולו איכל

 חחב שהיק כלוט שכור לאכי. הזמנה מקוילשמה

 חחב אינו שהיק שכור וצ"ע. היש"ש לדעתבתשלומין

 לכ"ע. שסרםבדיני
 פ( ס" 1)חלק

 סימנים. בלא אפילו י"ג בשנת גרול נעשה אי ארםסויס
 סו( סה ב)חלק

 על להביאו רוצים ואח"כ כלוט להשתכר שאנסוהוסר
 רבוי ביאור לשתות. יעבור ואל יהרג בכלל הוא אםהערוה

 עכו"ם שחיטת שכתב ה"י אבה"ט במהל' פ"בהרמב"ם
 מעשה הו"ל ונט"י לשחיטה עכו"ם מעשה ומטמאה.נבילה
 גברא. כח ולא כעלמאקוף

 שצר( סי' ט)חלק
 וכפהה אונסיןבויני

 רכ( סי' ר חלק)מהר"ת
 אונס הוה אי שבירו ברבר ומגזםהמאחם

 רכא( סי' ר חלק)מהר"ת
 ולבניה לה הגנה צו מבקשבהביטף

 רכב( סי' ר חלק)מהר"ת
 וקנה תלוהו או וזבין בתלוהוחילוק

 רכג( ס" ר חלק)מהר"ת
 רכר( סי' ר חלק חשזד"ת ולא מהני, לקרש שאנסוהואיש

 רכטשס"
 לולב. הל' להגמ"ח ישוב בהם, מתקחם שהתנאי רבויםד'

 סה( סי' ג)חלק
 ראינה לי שתחירהו ע"מ מנה בהץלך הוי"מ קיטרתע"ר

 והמעשה בטל ותנאי למעשה סותר תנאי והאמקודשת
 לשלם. חחב אי אצלו נאנסה אם עמ"ל מתנהקחם.

 רמ( סי' 1)חלק
 אי פמשו"פ וגזל וחזר משו"פ פחות בגזל הפנאבחקירת
 יהושע ועמק הוי"ם לקיטרת ישוב מחל. קמא קמאאמוינן
 רבינו ברבוי תימה רבר לאיצטרופי. חי פמשו"פרגוזל
 מה"ת. אסור ח"ש שייך כרת באיסווי ררק הבה"גהגרול

 שעו( סי' ט)חלק

 רמנסי'
 ראתי יהיב ולא מידי לך יהיבנא לינוקא ליה לימאלא

 בין וחילוק עני. דין לו יש אי תינוק סתם שקרא.לאגמווי'
 ליתר. מששפחות

 שמר( סי' ט)חלק

 רמוסי'
 נתברר ואח"כ פסול ס"ת תקון רמי לשלם הבנרחראובן
 אומרנא בדיננר בו. לחזור יכול אי חרשה יויעהשצויך
 אומרנות. ובשארבנרוים

 רפה( סח 1)חלק
 ומבטל דיבור אתי דלא שאלה מהני לא ערופהבעגלה
 משבא שאלה מהני רלא בהא הח"ס ברבוי תמיהמעשה.
 לגזבר מסירה מעשה ומבטל דיבור אתי רלא גזברליר

 הש"ך. רבוי והם הוא, רהבלשכתב
 רפו( סי' 1)חלק

 רמזסי'
 ישנה גירסא כבנים. הם הוי בנים כני רקח"לבהא

 פ"ב. נרויםבתוספתא
 מר( סי' ב)חלק

 רנאסי'
 הזמן מהו מטתו, לפני צרקה ליתן מותו לפני שצוהסר

 ממות. תציל צרקה הכונה ביאור בזה.והמקום



קמב כללימפתח

 רעו( סי' ז)חלק

 רעסי'
 קדיש אחויו ולומר תורה למוסדות מעוחךו ליתןבצואה

 תכד( ס" ב חלק)מהד"ת
 עיניהם ראות לפי צדקה לחלק יוכלו אםאפוטרופסין

 תכה( ס" ב חלק)מהד"ת

 רנוסי'
 שאינו המאומץ ילד מהו, שתוקי או אסופי בנכסיהמחדק
 כזה אדם אם ולכן מנחיל ואינו נול אינו באבוחךומכיר

 בלא ומת נכסים לו והיה נחגדל בלע"ז[]אדאפטירטער
 הגר כנכסי שלו הם והוץ בנכסיו זוכה הקודם כלבנים

 צוואה דרך או מרע שכיב בצוואת הנכסים נתןואפילו
 לקהרת ישוב מועיל, אינו חז"ל תקנת בכלל שאינובעלמא
 היכא כל רבנן שףוה כידושה שכ"מ דמתנתהקצה"ח
 יודע שאינו מאומץ שכ"מ, במתנת איתא בירושהדאיתא
 הפסולים כל לרשום מצוה משתוקי, גרע אמו ולא אביולא

 מישדאל. מכשול להסיר הסופד עזדא שעשה כדדךבפנקס
 רח( ס" י)חלק

 נכסיו יורש מי מחצבתו מקוד ידע ולא המאומץאיש
 שסז( סי' ב חלק)מהד"ת

 זכיה מהל' פ"ט הדמב"ם דבוץביאוד
 תכו( ס" ב חלק)מהד"ת

 ונשאר היערבה ונתבטלה ליקרבה ממעותיו ליתןצוה
ביהמ"ד

 תכז( סי' ב חלק)מהד"ת

 רנזס"
 הגוף. קנין מקוץ לא לזמן דקנין האבנ"מע"ד

 רפג( וס")חלק

 רנםס"
 מותר אי נפסל לא והבול דואר הבי ע"י מכתב שקבלמי

 נוספת. פעם בולהשתמש
 דפח( סי' 1)חלק

 חצד להכויז. חייב אי המדרש בבית בכיס מעותהמווניא
 להפקד. מציאה בין וחילוק קונה, איביהכ"נ

 רפז( סי' 1)חלק
 להכויז חייב אי פארק בבאדא ברחוב אבידהמצא

 תכח( סי' ב חלק)מהד"ת
 שהוקרה פרוטה ובדין עושה הוא מה יאוש דיןביסוד
והוזלה

 רכה( סי' ד חלק)מהד"ת

 ומעשרות תרומות להפרשת שליחות מינף צויךאי
 דכו( ס" ד חלק)מהד"ת

 רםסי'
 ע"מ פתנה ושל משכון, של גזל, של הפקר, של בביתהדר

 תמיה עכ"פ. דדבנן או מדאורהתא במזוזה חייב אילהחדר,
 בבית מזוזה דין הביאו שלא והפוסקים וש"ע הרמב"םעל
 אלו. בדימם בס"ד גדול ובידוד הפקר.של

 קלה( ס" ד)חלק
 ולאחד שו"פ בו ואין בעלים שזרקוהו מאשפה חפץהלוקח

 הזורק שלקחו, זה על שמקפידין הבעלים אמרו בהשזכה
 לכ"ע, הלוקחן בו זכה לוקחו ואחר שוףות לו שאיןדבר

 הי' והוא ערבות החיבוט לאחר מחבירו הושענאהלוקח
 זה הוץ בע"פ לשורפה כגון אחרת מצוה בה לקייםרוצה
 גזל.בכלל

 רצז( סי' י)חלק

 כל ללקחו, מותר אי ציבווץ בטעלעפאן המושבכסף
 שם שנופל מקום ומיהו הקאמפאני, של חצירו הואהקופסא
 וממילא כלל לדעתו משתמרת שאינו חצר הו"להכסף
 עכו"ם אבידת בכלל הו"ל למטה בקופסא הנופלהכסף
 להחדרו.ואסור

 ש( סי' י)חלק
 בה ינהג כיצד אליהו קרבא עד להניח שדינהאבידה

 תכט( סי' ב חלק)מהד"ת
 ונסדח במקרר והניחו בשדמצא

 רכז( סי' ד חלק)מהד"ת

 רסבס"
 בקטן. מהני אייאוש

 שח( סי' 1)חלק
 להכויז. חחב אי משו"פ פחות פחות אבדות הרבההמוצא

 שא( סי' 1)חלק
 שאינו רשות דסילוק להפקר קנין שעושה הפקר ביןמחלק
 הף מדעת הפקר האיסוד. להפקיע מהני רק קניןעושה

 בתוס' מבכורה. פטור מדבר הפקד מקנה. אחדת דעתבכלל

 מה חמץ ביטול של הפקר גמור. כהפקר אינו דיאושב"ק
 ישוב מפקיר. מצי אי שליח חמירא. כל לשון וביאורהוא.

 להם אין אמאי מה"ת אסוד דגזל למ"ד מהויט"אלקהרת
 ממון.חזקת

 קפה( סי' ח)חלק
 בכלל למוכרן יכול המוכר ואי להפקיר. יכהיין איאסה"נ
 ףרושלמי בבלי הש"ס סתידת וביאור הקצוה"ח דבוץביאור

 מתנה. או גזל. הף המעות אסה"נ המוכר בגזל.בהמקדש
 שוה"נ ביאור קנין. מדין או רשות סילוק מדיןהפקר

 והבית הקצוה"ח מחלוקת בו זכה הקודם כל עדיושהוזמו
 דבוץ וביאוד הפקד. מדין או יאוש מדין הוא איהלף

הידושלמי.
 תטז( סי' ט)חלק

 בטעות מודלהבדין
 רכח( סי' ד חלק)מהד"ת

 - רסגס"
 פחות פחות להביאה חחב אי בשוק בשבת אבדההמוצא
 לבעלים. ולהחדרהמד"א

 רפו( סי' ה)חלק

 רסדסי'
 נדרו. קחם אי עקרר ונמצא לעני ונתנו לצדקה מעותהנודר
 רב כסף נותן היה לא דבעה"ב דמוכח אומדנא דאיכאהיכא
 יכולה מתי יקרבה בדהנים. להחויא יכול אי למשולחכזעה
 ענין. דין הו"ל אי' משולח המשולח. אתלסלק

 רלח( סי ד)חלק
 לאבידתו אשתו אבידתקדימת



 כללימ*תחקמג
 רכם( ס" ד חלק)מהד"ת

 רמומי'
 אבדה, השבח מצוח קחם אי באיסור בשבת אבדההמערב
 כעבירה. הבא מ?וה ב" אמרינן אי בזמן החלףאיסור

 רפז( ס" ה)חלק
 הוא והמחדר בזה"ז אסילו לעכו"ם אבידה להחדראסור
 בשל ולא כו4לו השם לקרש מ?וה עבירה. עוברי ידימחדק
 אבידה. לו משיבין אי מצוח בד הרזריז עכו"םאחרים.
 החורה. נגד כשהוא נאמרה לא דמלכוחארינא

 עד( ס" ז)חלק
 אבידה. מחדרין ח"ה או השם קידוש מפני בהנ"ל,עוד
 אבידה. השבח לעין לזמניהם זמנינו ביןחוין

 רעא( ס" ז)חלק
 אבידה השבח רין בו יש אי ציבורי בטעלעפאן המושבכסף

 עכו"ם. אבידת להחדר איסור שם. בקופסהלהחדר
 שסט( י" ט)חלק

 אליהו לב בס' וחמיהה עכו"ם, אבדח המחדרברין
 שלקח שטח בן שמעון דר במעשה לאפיאן( ר"א)מהגה"צ
 והחדרו בצוארו חליב מרגליח ומצא מישמעאליחמור
 משום שהערב שטח בן ר"ש דברי ביאור ישמעאלי.לאותו
 אבדח בין לחלק אין עכו"ם. אבדח משום ולא השםקידוש
 עכו"ם. לטעוחעכו"ם

 שע( ס" ם)חלק
 ועין אבדה השבח לענין תוץ4ב כגר הוה אי בזה"זעכו"ם
 דלא הידור רין להם אין בזמננו דעכו"ם ל"ו סי' ידאיםספר
 רוצחים כולם ובזה"ז ז"מ שמקחמין או"ה בחסידי רקאמדו
 וכ"ש רשעים של בפניהם להסתכל ואסור עריוחומגלי
 בזה. חץ מהם זמנינו של אלה וכ"ש ע"ש מפניהםלעמוד

 שעא( ס" ם)חלק
 שאין כגון העכו"ם נגד שנראוח הלכוח להדפיס נכוןאי

 הלכות לסלף אסור בזה. וביוצא לעכו"ם אבידהלהחדר
 עוע"ז עו"כ בין לחלק יש אי הגים. יאמרו שלאבשביל
 ב"נ. ז"מ שומרים ב"נ בזה"ז יש אי עבדו. לאובין

 שפא( ס" ם)חלק
 שקנה מה ליקח שוכח קתה ולפעמים לעו"כ עובדישראל
 החכדלה לעצמו ליקח מותראי

 רלא( ס" ד חלק)מהד"ח
 אי העודף והשאיר ממהר והלוקח ללוקח עודף ליתןצריך
 העודף לעצמו ליקחיכול

 רלב( ס" ד חלק)מהד"ת
 רמומיי

 וחר שמעון, ונטלן שבחצירו באשפה חפץ זרקראובן
 בעה"ב שאין בדבר אויה המקדש ממנו. והבעוראובן
 עליו.מקפיד

 רסז( סי' ז)חלק
 רמחמיי

 מהרי"ם. ובדברי מדעתו שלא קונה אי אדם שלידו
 שכד( ס" ט)חלק

 בבית להחפלל ערלכו אחד המדוש בית מתפללי עםהמדבר
 השגח משום בו יש אי אחר המדרש בבית או שלוהמדרש

 מדבר או לדבר המדוש בבית כשהולך לחלק יש ואםגבול.
 המדרש מביח גזל משום בזה יש אי כביתו. או בחוץעסו
 ערעזוב אחד מוסד תומבי אל המדבר הזה. הרב מביתאו

 ססש. לגזל קרוב שהוא לו יחן מוסדאותו
 שסז( ס" ט)חלק

 משהלכו בלקט מותרין אדם כל למה הגרע"א לקוורתישדב
 קרכול דבר כל לו, קונה אדם של חצירו נימא נמוווותבו

 והכ"נ לו קונה חצירו אין כעה"ב ימ?אנו שלאלהיוח
 גמרא ע"פ ישוב עוד נימושות, בו שהלכו לאחדבלקט
 משום מותדין עליהן מקסיד כעה"ב שאין בזמן ףפסחים
 עליהן. מקפיד כעה"ב אין והכ"נגזל

 רפא( סי' י)חלק

 ערמ"
 וטוען הקטן וחזר נטלו ואחד האשפה לפח עט עשרקקטן
 הוא.שלי

 רסח( ס" ז)חלק
 להם יש אי אביהם ע"י ומוירם ביערבה הלומריםבחורים
 אביו. שלחן על הסמוך גדול כמו קנינים לגבי קטןרין

 רפט( ס" ו)חלק
 מותר אי במשחקים שמשחקים החלמידים הרדאהמלמד
 אחרים. לתלמידים להראותם מותר ואי מהם.ליסלם

 רפד( ס" ו)חלק
 ליתן ענחם נקראים אי ביערבה המתפרנסים יקרבוחבני
 על הסמובין גדולים בנים בין לחלק יש אם ?דקה.להם
 הרבות. לבני אביהםשלחן

 שסה( סי' ם)חלק
 רעאמי'

 בול הקורע מריניוח. בעמני השם וחרלול השם קידושגדף
 מוסר שהוא הדואר להדק שלא ידרד ע"י מכהבכששולח
 בלבבו. אמת דדובר שמעתתא הא ביאודממשלחו.

 שלו( ס" ם)חלק
 קאנאדא. במעוח ונשלם בארה"ב חפציםהקונה

 שלז( ס" ט)חלק

 ערכמ"
 צעב"ח ברין זו במרינה השחיטה שונאי נגדקונטרס
 אירגוני מסעם לכתוב שנהבקשחו הק'. ד"ח ע"פשנצטינו
 גדול חיים בעל לכל בכלל הוה אי ?עב"ח דפה.הרבנים
 דנהדגין הסדקין מן ]לגד ורמערם שקצים ואפ"וקטן
 בשבת[.אפילו

 רלט( סי' ד)חלק
 אחרים. חי בבעלי רק או באדם שהך אי חיים כעליצער

 רפה( ס" י)חלק
 בחיכה דגיםלצוד

 תל( ס" ב חלק)מהד"ת
 באדם צעב"ח דין ישאי

 תלא( י" ב חלק)מהד"ת
 אח"כ ולזודקם דגים ל?ודאסור

 תלב( סי' ב חלק)מהד"ת
 רענמי'

 נדר, מטעם הף דהפקר מנדרים פ"ב הרמב"םבדבף



קמד כללימ*תח

 בזה. התמוהים קצוה"חוברברי
 קלז( סי' ר)חלק

 בלב. ביטול סהני למה הפקר סטעם הוא ביטוללמ"ר
 סילוק. מרין שהוא להפקר קנין שעושה הפקר ביןחילוק

 רסח( ס" ז)חלק
 לא ראיסה"נ והגרש"ז האבנ"מ מקוורת לנוב"יישוב

 אביו. יורש רגר קרוורן מגמ' לבניו, להוריש סמוןמיחשב
 ב"ק בגמ' וביאור סממונו כחו פסק לא רמת גיטיןבתוס'
 הר. יורו4ים הגר בגזלהכהנים

 רצ( ס" ו)חלק
 משום הוא אי הפקר בעלים. חזקת לו יש אם הפקרספק
 בירושלמי מחלוקת הוא רשות. וסלוק קנין הוה אונרר
 רר"י ע"ר מרשותו יוצא רבר ספקיר שארם כיון רר"סדעתו
 מיני רתרי המג"א חירוש בעלים. יר מתחת יוצא הפקראין

 הם.הפקר
  שכה( ס" ט)חלק

 רו4"י ברברי וביאור לקנותו, ברעתו ואין בהפקרהמשתמש
 החמץ. את בודקין פסחיםריש

 קג( ס" י)חלק
 למ"ר בחמץ מועיל ואיך בעלים, מרשות יוצא איהפקר
 קנין, עושה אי הפקר זוכה, לרשות ראחו ער הפקרראינו
 )א( יש הפקר מיני ג' ושמאי, הלל בסחלוקת לתלותו ישאי

 ב"ר הפקר )ב( בעלים לו ה" לא שמעולם מרברהפקר
 לב"ש ברצונו, חפציו שמפקיר הפקר )ג( בעלם כחשמפקיע
 לכלחהו, מפקיר אפקורי ב"ר בשבת כלים שביתתרס"ל
 ולא לעכו"ם בהסתו משאיל או במשביר ההלכהביאור
 הא ביאור ילקירנה, השבת קודםהחדרה

 ררפב-
 איקלע

 נרר סטעם רהפקר הפוסקים לדעת וקשיא הקרוש רבינועם
 רס"ל להרא"ש צ"ע כודנחתא, שיפקיר מחרלהאיך

 תמיה חולין, מפורשת סגמ' תשחית בל ליכארבהפקר
 עחן ב"ת ליכא לכ"ע ב"ר בהפקר מהיי"א, שו"תברביי
 ב'. סי' ובח"מ ה"ו מסנהררין פכ"ררמב"ם

 רצו( סי' י)חלק
 הפקר של בחפץ תשחית בל עהיךאי

 תלג( סי' ב חלק)מהר"ת
 הפקר מטעם ביטולאי

 רלג( ס" ר חלק)מהר"ת
 נכסיו כל להפקיראסור

 רלר( סי' ר חלק)מהר"ת
 רעומי'

 ספורסם, צריק לנכרי מנכסיו ליתן סותו לפני צוהראובן
 בכלל. הוא ומי צייק נכיי נקראים כסהער

 רסו( ס" ו)חלק
 הוה אי הנאה טובת ובאסה"נ. בפסשו"פ ירח4ה רין ישאו

 בקוורת לירושה. וסתנה קועבוד בין חילוק לירש.מסון
 סקודשת. אינה אסאי הנאה בטובת רהסקדשהמחנ"א
 להחדר. חחב אי אפסשו"פ סוחל שאינו שאסרישראל

 רצב( ס" ו)חלק
 לטובת תקנה לתקן נכון אי אחום. בסקום הבת ירושתבדין
 שהבנים במקום ועכ"פ בנים. שיש בסקום שירשוהבנות
 רינא ע"פ בזה לנהוג יש אי עניות. והבנותעשייים

 יינא הזה בזמן יש אי סמונות. רין שהוא כיוןרמלכותא
 על לחתום מהבנות מבקשים שהערכאות מקוםרמלכותא.
 לחתום. ח-בות אי הבן לטובת שסוותרותהירושה

 שכו( סי' ט)חלק
 ירושה להעביר גורם מחצבתם סקור מהמאומציםהמעלים
 יינא מיין בזה ואין ממש יורו4יו את גוזל והואראורףתא
 שריניהם ברבר אפילו עכו"ם לפני לרון אסוררסלכותא,

 שזכות התורה מן ה' נחלת לעקור וח"ו ישראל,כריני
 והעושה הרורות כל סוף ער מוריערו בנכסי קשורהיורש
 גזל זה הרי נחלה להעביר צוואה כותב ואפילו ריניהםע"פ
גמור.

 רז( ס" י)חלק
 העו"ר רשאי אי התורה כהלכות שלא שנכתבהצוואה
לקחמה

 תלר( סי' ב חלק)מהר"ת
 בא"י חלק לעת"ל נוחלין אי לרשבט

 תלה( סי' ב חלק)מהר"ת
 יורו4ים האם יורו4י אם יורו4ים בלאמת

 רלה( סי' ר חלק)מהר"ת
 יורו4ים האם קרובי אי לאב קרובים שאיןסקום

 רלו( סי' ר חלק)מהר"ת
 בערכאות הנעשותצוואות

 רלז( סי' ר חלק)מהר"ת
 ישראל אביו יורש גראי

 רלח( סי' ר חלק)מהר"ת
 יורש בניו אי שפחה שנשאממזר

 רלט( סי' ר חלק)מהר"ת
 רעומי'

 באפל. שילרו נשים וג' לאלתר נאמניםג'
 כא( סי' ב)חלק

 לומר נאמן ואי בכור שהוא בנו על להעיר האבבנאמנות
 ליוחסין. מתרומה רמעלין בסוגיא ממזר. שהואעליו

 רצג( סי' ו)חלק
 רלרה אחרת ונשא אשתו את שגירש בראובן הגר"אברברי
 אי בכורה לענין לנחלה. הבכור הוא גרושה רבן לז'השניה
 אחת מאשה תאומים בין מחלק לירה. או הררה בתראזלינן
 נשיו. שני לירתובין

 רעג( סי' ז)חלק
 יורש מי ואת לחברתה אשה אםלהשתיל

 תעז( סי ב חלק)מהר"ת
 רעחמי'

 שנים פי שנוטלבבכור
 תלז( סי' ב חלק)מהר"ת

 בבאנק במעות מהו במוחזק שנוטלבכור
 תלח( ס" ב חלק)סהר"ת

 ר*במי
 סכל ומ"ש אחו, ליה אחו איסק בר רמיי שסעתתאביאור
 התוס' רבוי ביאור חולקין, בספק המוטל בססוןמקום
 כדברי ביאר חח, שבקת לא רא"כ וטעם זקן בחתיסתערצא
 ואמר אחר בא החב"ש לקוורת ישוב אחי, ליה אחןרז4"י



מפתחקמה

 אני. אחיךלו

 רפנםי'
 ממון נעשה מתיקנס

 יורזם עובראי

 רצששםי'
 לדינה נתנן ולאה שמלות לקנות ללאה מעות נתנהרחל

 שאבדה דינה לשלם, מוטל מי על ונאבדו לאאלהעכיר

 מלאה תובעת ורחל לשלם וחחבת פושעת הו"להשמלות

 חכירו עם ההולך מדינה, תובעת ולאה מעות להשנתנה

 על כאן הניחם לו ואמר מנעלים העבר לו ואומרבדרך

 שמעון לשלם, וחחב פושע הו"ל המנעלים ונאבדוהחמור
 במכס. ממנו ונלקחו אחר למקום להה.כן ספויםשקיבל

 רצט( סי' י)חלק

 אמר הבדיקה ובשעת במכס, להעכירם חפצים לוניתן

 עי"ז להיזק וגרם שלושאינם
 תמ( סי' ב חלק)מהד"ת

 אמר המוכס שאלת ועל המכס, לעבור חפצים לוניתן

 לשלם וחחב פסףעה מקוי זה אי אחויו ובדקו שלושאינו
 רמב( סי' ר חלק)מהד"ת

 השכירות דמי להחדר חיבאי
 רמג( סי' ד חלק)מהד"ת

 רצבםי'
 בלע"ז[ ]טעיפ תקליט יעשו שלא למחות אדם יכולאי

מדבויו.
 רעג( סי' ז)חלק

 בתורה העוסק עכו"ם ואמאי התורה בעסק גזל שהךאי

 מיתה.חחב
 שעב( סי' ט)חלק

 בו ללמוד מותר אי למשכון ספרקיבל
 תלט( סי' ב חלק)מהד"ת

 לעכו"ם מותר איסור ספקאי
 תמא( סי' ב חלק)מהד"ת

 המעות ונאבד במעות שהשתמששליח
 רמד( סי' ד חלק)מהד"ת

 רצהםי'
 רמה( סי' ד חלק חהשד"ת משכיעין שבועות שלשבנידון

 שוםיי
 מפלפל לשלם. חיב אי תיקונם בקזעת תפילין שפסלסופר

 ובדבוי לשלם, חיכים וקלקלו לתקן לאומנין נתןבמשנה
 ומצא ס"ת ובכותב מטכע שראה באחד והויב"להרשב"א

 מנהג. הוה אי משלמין שאין בזה מנהג דיש היכאטעות.
 רמ( ס" ד)חלק

 שזםיי
 או ממון דאפסיד משום הטעם באונסין שחיבהשואל

 נפטר אי הכיטוח מחברת המשאיל קכל אם הוא.גזה"כ

 מקכל שהניזק אף ממון לחכירו המדק מתשלומין.השואל

כללי
 המזיק מחףב )אינשורענס(, הביטוח מחברת הדקודמי

לשלם.
 י( סי' ב)חלק

 לאו או נזק לו כקרש דוקא למדק תורה שחייבהתשלומין

 הרשעה. בולגויא מדינת נזק תשלומידוקא.
 סט( סי' ג)חלק

 הנ"ל. בעניןעוד
 ע( סי' ג)חלק

 שיבםי'
 לאחר המשכיר שמכרו נשכרכית

 רמו( סי' ד חלק)מהד"ת

 להחניאו יכול אי שונאו ונעשה לאוהבו כיתשכר
 רמז( ס-' ד חלק)מהד"ת

 מהני אי תנאי בלא דעתגילף
 רמח-רמט( סי' ד חלק)מהד"ת

 שידםי'
 סומכין מה על ותמיה בחו"ל מעקה מצות חיוב שהךאי

 השוכר בזה. היראים סף' מכיא מעקה. עוקרן שאיןהעולם

 פטור עליו לעלות וא"א גג לו סףש ומי במעשקה,מחףב

מעקה.
 רמג( סי' ד)חלק

 של כית מעקה לעשות מי על הרבה דרים וכה גדולכית

 במעקה. מחיב אי עכו"םשותפות
 רמד( סי' ד)חלק

 שמוםי'
 ועתה מלאכה לעשות לו והרשה למעון בית השכירראובן

 הרשות לו נתן כין חילוק החתי. דסבור בטענה לחזוקרוצה

 נזקין לאח"כ. או השכירות מתנאי והוא השכירותבשעת
 לכל רשות לו נתן טוען שוכר חזקה. להם יש אי מידושקנו

 קטן. לדבר אלא רשות נתן שלא מכחישו והמשכירדבר
 רמב( סי' ד)חלק

 שמעון מדירת מקרר לו נתן ובעה"ב קיץ מעון שכרראובן

 הוא למה שכירות המקרר. לו סףחדר לראובן טועןושמעון

 קונה אי כית השוכר לבעה"ב. נשאר כח ואיזהקונה

 דבר בהמשכיר הראשונים מחלוקת בתוכו.המטלטלים

 בו. כיוצא אחר דבר לו ליתן ורוצהלחכירו
 רמא( סי' ד)חלק

 שלגםי'
 צבור, בצרכי מלפעול הרב את לעכב הרוצים הישובבני

 טענה להם ערש ציבור כולם, או ציבור רוב לזה דרושואם

 זמן על בדכ שבחרו צבור היום, עד מנהגם שסרנה הרבעל
 לעזוב יוכל ירצה הוא שאם הדב לטובת הוא שמם ג'של

 יחניאוהו. שהם לאאבל
 רסח( ס" י)חלק

 שלדםי'
 אי הוספה. בענין ההנהלה עם סכסוך להם סףש ור"ידמי"ם
 יותר שכד כתשלום חרזם ר"מ לקבל להנהלה כחיש

 הישנים.מהרמי"ם
 רפה( ס" ה)חלק

 רצג( ס" י)חלק

 רמ( סי' ד חלק)מהד"ת

 רמא( סי' ד חלק)מהד"ת



קמו כללימפתח

 אב"ד הרב כקרתפטר רב למנותו לסגן שהבטרחוקהל
 ואין בקודש מעלין בדין מעצמו. אב"ד הרבונסתלק
 מהו תחתיו אחר ומינו פסול בו שאירע כה"גמורידין.
לחזור.

 רצז( ס" 1)חלק
 מן לתבוע יכול אי השוכר ומת לחבירו ביתהמשכיר
 לאחרים. הזכירו שלא זמן כל שיפסיד מההיורשים

 רחצ( ס" 1)חלק
 אחרים וכופה הלכה שכותב מי תענה. לא בדיןעוד

 לבטל יכול אינו ב"ד הלכה. שאינו יודע אפילו לושישמעו
 לחוש אין אחר. ב"ד שתקנו מצוה וכ"ש חבירו ב"דדברי

 זכות לדבר המסחע וכל עירובין מתקון קרצאלקלקול
 בשכונת שיצא קורא בקול שנמצא זיוף בו. תלףהרבים

 להציל יותר אחראים אנו עירובין. איסור בעניןפלטבוש
 דמותר ס"ל הפוסקים רוב מבמזיד. בשוגג ממכשולישראל
לעדב.

 קלט( ס" ח)חלק
 לשלם חחב אי שלגים ירדו ולא לשנה שלג לנקותקיבל

 דנ( ס" ד חלק)מהד"ת

 שלחסי'
 התבואה על המהלכות פרות בדין הרמב"ם דברימאוד
 בשו"ע הרבודברי

 רנא( ס" ד חלק)מהד"ת

 שלםסי'
 תלין. דבל בלאו עוברין אין שניהם פועלים ששכרשליח
 כמותו. אדם של שלוחו קיי"ל הא הריטב"א קווטיתףשוב

 קעא( ס" ג)חלק
 שמעון עם בשותפות לאנגלית מלשה"ק ספר שתודגםראוכן

 שם הזכיד ולא שמעון בשם רק הוציאו לאורוהמוציא
 עליו.ראוכן

 שלח( ס" ט)חלק
 דירה שכר שילם לא אם תלין בל עוכדאי

 תמב( סי ב חלק)מהד"ת
 שינה גזל זהמה

 תמג( סי כ חלק)מהד"ת

 שמאסי'
 ואחת כלות לשתי חדשה שמלה להשאיל הבטוחראובן
 יעשה. כיצד הזמן,שינתה

 רעד( ס" ז)חלק

 שמחסי'
 מה"ת. אסור משו"פ פחות דהגונב הרמב"ם לדבריישוב

 רצט( סי 1)חלק
 איסור דינים ב' בה יש גניבה שיעור חצי הגונב בעניןעוד

 ספק אמאי בתומים באסאן מוהר"י לקווטית ישובוממון.
 שב( סי' 1 )חלק לאו. איסור בו יש הא לקולאממונא
 מחובל מ"ש בגניבה סרעור חצי על לוקין דאיןבהא

בחבירו.
 שג( סי' 1)חלק

 עכו"ם. בגזל בקדשה הדמ"א על הש"ךבקווטית
 דש( ס" 1)חלק

 לעכו"ם. השבה ובדין בהנ"לעוד
 שה( ס" 1)חלק

 איסור או גניבה מדין הוה אי שאסור למיקט ע"מהגונב
בעלמא.

 שו( ס" 1)חלק
 בחנם לארה"ב ישראל מארץ ציבוף מטלפת צלצלראובן
 להשיב חחב למי השבון דין בו יש ואם גזל בכלל הוהאי

 דעת. לגנוב באיסור לשוכ. כשרוצה הכסףולשלם
 שי( סף 1)חלק

 ישראל חחב אי ונתגחר העכו"ם וחזר עכו"ם שגזלישראל
 גר אמרינן דבר לאיזה שנולד. כקטן שהוא אובהשבת
 שגזל עכו"ם אמרינן. לא דבר ובאיזה שנולד כקטןשנתגיר
 בהשבון. חחב אי ונתגיר עכו"ם אוישראל

 שעד( ס" ט)חלק
 המכס להבריח מותראי

 תמה( ס" ב חלק)מהד"ת
 פראגראמען לקבל כדי ובכתב במכתביםלשקר

 תמו( סי' ב חלק)מהד"ת
 כשלך עליך חביב חברך ממתיהי

 רנג-רנד( סי' ד חלק)מהד"ת

 שמםסי'
 הגנות פרחי המזיקיםקטנים

 תמז( סי' ב חלק)מהד"ת
 שנסי'

 העושה דשליח זצ"ל קניבסקי מוהרי"י הגה"קחידוש
 והשליח. המשלח שעשאוה כשנים הו"ל בשבתמלאכה
 בשבת. מה"ת אסוד שופר דתקיעת הידושלמי דבריביאור

 וצ"ע בשבת. לו לשחוט שליח עשה והמל"מ הטורמחלוקת
 ביו"כ. וטבח גנב ע"אמב"ק

 מב( סי' ח)חלק

 שנאסי'
 מידי איכא מי והא חחב אמאי מישראל פמשו"פ שגזלננף

 מה"ג פ"ג הדמב"ם דבדי ביאוד אסוד. ולב"נ שרידלישראל

 ביד הובא וכבר עליו הלח"מ וקושית בגניבה שיעודדחצי
 גוזל בין חילוק שמ"ח סי ח"מ הגר"א לדבינו ישוברמ"ה.

 סתידת ישוב מידי. איכא דמי הא ביאור לגונב.פמשו"פ
 בעה"ב שאין בדבר קידש הרמב"ם דברי וביאודהסוגיות
 עליו.מקפיד

 שעה( סי' ט)חלק
 שנזסי'

 צריכים לבנים הירושה לחלק שכדי חוק סרשבמדינות
 הצהרה כתב לחתום מחייבת הבת אי הילדים, כללחתום

 ועשה קום בין נפ"מ יש אי הירושה, מן עצמהשמסלקת
 חחם. דברי בשו"ת בזה שכתב העולם מנהג וא"ת,לשכ

 רפ( סי' י)חלק

 שנחסי'
 פחות וחזר בגדים ממנו לעשות צמדהמקבל

 תמח( ס" ב חלק)מהד"ת
 שנםסי'



 כללימפתחכ4ז
 להחדר הי' בדעוד לטוען שיכול כפל משלם מה מפניגנב

 מכפל. פטור וגזלן הוה גזלן מדעת שלא שאול1ק5"ל
 הוה. גזלן מדעת שלא שואל כוונתכיאור

 רצג( סי ה)חלק
 עליו. לוקין אי ענין אינו באם הלמדדבר

 קטו( סי' ג)חלק

 באם או לאין בב' מוקמינן ומתי לעשה, הניתק לאובדיני
 ענין.אינו

 קטז( סי' ג)חלק

 לאו בדיני ועוד לעשה, ניתק הוה אי תעשוק לאהמשך.
 ומתי לאין בשני עליו לעבור מוקמינן מתי לעשה.הניתק
 להח"מ. ישוב ענין. אינו באםמוקמינן

 קטז( סי' ג)חלק
 רוצה אני לך לומר חנות בעל יכול אי מאש מוצלבספיקת
 לו למכור רצה שלא השני בא ואם רוצה. איני ולךלמכור
 חמסן. מקוי אי למכורוכפהו

 שעז( סי' ט)חלק
 לעדות נפסל אי מדעת שלאבשואל

 תב( סי' ב חלק)מהד"ת
 לחזור יכול מתי מעכו"ם חפץהקונה

 תג( סי' ב חלק)מהד"ת
 תקנה לו יש אי בשוגג ויכית בו שיש שטר עלחתם

 תד( סי' ב חלק)מהד"ת

 לשאלו בלי מחכירו כליהלוקח
 תמט( סי' ב חלק)מהד"ת

 שםסי'
 לא והא ח"ש משום ח5ב משו"פ פחות דהגוזל ה"הבדבף
 ח"א על השגה איניש, מחיל דפמשו"פ לאיצטרופי,חד

 גזלן, של שלו מקוי לא איניש דמחיל דאף לחדששרצה

 הפקר לשם והנוטלו הפקר אינו חפציו על מקפיד שאינומי
 סילוק דין דהוא מאכידה המתיאש כין חילוק קנאו,לא

 וי"ד בתוס' ישוב תמי' קנין, מדין דהוא הפקר וביןרשות
 פמשו"פ גזל גזל. מקוי ואפ"ה ממון חשוב לאדפמשו"פ

 להחדר. חיב אי למחול לבעלים נודעולא
 רצא( ס" ה)חלק

 בהשבה. לחיב מצטרף אי פמשו"פ פעמים כמההגוזל
 ש( סי' 1)חלק

 לקו~רת ישוב ושו"מ, לפנא וצ"ע בפמוש"פ צירוף ש5ךאי ,,
 בס"ד. ענינים כמה ועוד והוזלה. שהוקרה בפרוטההגרע"א

 רצב( סי' ה)חלק
 שסגסיי !,

 בעבדי בעלים יאוש ש5ך אי והרשב"א הראב"דבמחלוקת
 הפקר הוה אי יאוש נדר. ממשנה הראב"ד לדבויוראיה

 בקרקעות. מהני לא אמאי הפקר הוה דיאוש למ"דלפרשא.
 שעח( סף ט)חלק

 שעזסיי
 יכול אי לאחוים היזק ועושה רכים בו שהחדקו מעברדרך ~ןן

לגדרו
 תנב( סי' ב חלק)מהד"ת

 רכים בו שהחדקו מגרשהגדרת

 רנו-רנז( סי' ד חלק)מהד"ת
 מהו רכים בו שהחדקומצר

 רנח( סי' ד חלק)מהד"ת

 שעחס"
 היו ובתוכו מים כוס ושפך שלו האורח לכית שנכנסבעה"ב
 לשלם, ח5ב אי האורח של בלע"ז[ ]לענדזעס עיניםבתי

 שמור למקום שמור שאינו ממקום חכירו של חפץהנותן
 לשלם ח5ב כידים לחבירו המדק לשלם, ח5ב איונאכד
 פטור, גמור אונס דהי' והיכא אונס הי' אפילו שלםנזק

 ונשבר שם לישב שיוכל למקום ממקום חכירו חפץהמעכיר

 לשלם. ח5בהחפץ
 רחצ( סי' י)חלק

 שפבס"
 בחוטף הש"ך לקושית ישוב מבשלוחו. יותר בו מצוהבדין

 לענות יכול הא זהובים בעשרה ח5ב אמאי מצוהמחכירו
אמן.

 שיב( סי' 1)חלק
 דוקא. זהוכים עשרה משלם מצוה להחוטףטעם

 רפא( סי' ט)חלק
 למול שליח לעשות יכול אב אי והתב"ש הש"ךבמחלוקת

 ישוב חברסרן. ד"ה ע"א יבמות רז4"י דבוי כיאור בנו.את
 תמיהה למול. שליח יעשו לא למה יעקב ישרז4קושית

 חיוב האסווים בכית חברסרם והאם שהאב דכללהגיעב"ץ
 ודעימיה. הש"ך דעת היפך והוא למול הב"דעל

 שעט( סי' ט)חלק

 שפגסי'
 עליו. מיתה ח5ב מתי טויפה אדםהעושה

 רעז( סי' ז)חלק

 שפוסי'
 והלך יקבלנה, אם משרה דמי לסרסור ליתן עצמוהמח5ב
 לשלם ח5ב אי המשרה, השני וקבל לאחר המקוםוגילה

 מדק. דין עליו יש ואילסרסור
 רפ( סי' ז)חלק

 שפוס"
 בניזקיםהגורם

 רנט( ס" ד חלק)מהד"ת

 שפחס"
 בלע"ז[ ]אקאונטענט חשבון רואה להיות לישראל מותראי

 המדינה אצל פועל הוא ואם המלכות. חוקולעקוף
 ממון מוסר בכלל הוא אם ישראל ממון ומוסר]א5.אר.עס.[

 חשבון רואה בגמ'. ומוכסין מהגבאין ומ"ש לעכו"ם,חכירו
 איסור. בו יש אי הכית בעל של רכיתהכותב

 שיג( סי' 1)חלק
 אמוינן ואימתי ישראל. במלכי ש5ך אי דמלכותאדינא
 דמלכותא.דינא

 קיב( ס" ה)חלק

 למדינה. הקךיך בדבר הגדלה את והשיב דין קךיךאי
 תשובתו. מה הרכים אתוהגוזל

 שיא( סי' 1)חלק



 כללימפתח
 נותן שאינו בלע"ז[ ]לענדלארד המשכיר את שמוסרהשוכר
 המוינה משרדי שאר מסור בכלל הוה אי )סטרם[הסקה
 ערכאות. בכלל הם אי בהם וכיוצא 4/ק)([]כגון

 שכז( סח ט)חלק
 נגד להעיד משפט מכית בלע"ז[ ]סאפינא הזמנההמקבל
 כירור דמלכותא. 1ץנא משום להעיד חייב אי חכירוישראל
 מותר מחן לקבל. אנו צויכין כמה עד דמלכותאבוינא
 1ץנו לעכו"ם ישראל מוסר אסור. ומחן בערכאותיהםלהעיד

 כל וקנסות. בעונשין שיתח=ב להעיד מותר איועונשו.
 דמלכותא. 1ץנא ליכא לתורתנו מנגד דמלכותא שוינאמקום
 1ץני למדו שלא אנשים )קבוצת דזשווץ דאיכאהיכא

 דמלכותא דינא וליכא כלל, משפט בכלל זה איןהמשפטרם[
 העדות ע"י מכמר לתוא לחוש יש ח"ו אם כה"ג.כלל
 היכא כך. לירי יבא שלא וכ"ש לפדותו הצבור כל עלמוטל
 לאחד ואומר הקטרגור ובא ממלכתי ממון הבויחודשנים
 ויש היכא מסור. הו"ל השף על יעיד אם חופש לושיתן
 להעיד. יכול אי השםחילול

 שלד( סי' ט)חלק
 מותר אי ישראל אפילו או עכו"ם שרצח ישראלרוצח
 אי רצחו מי ונודע בדרך שנהרג יהחץ לממשלה.למסרו
 ולהרגו. בו לנקוםח=בים

 שפ( סי' ט)חלק
 דבוץ וכיאור לממשלה ישראל למסור דאין בהאעוד

 מן שהוא מי בו. תגע אל ףדינו כיאור ס"א. נדהמהרש"ל
 רוצח למלכות. למסרו מותר אי מעלין ולאהמוויוין
 להצילו. להשתדל מותר אי למלכותשנתפס

 שפג( סה ט)חלק

 חבירו. שיהרוג יגרום ועי"ז ממיתה עצמו להציל מותראי
 הוה אי מסכנה לצאת לו שניתן מחכירו כרטרסהחוטף
 קאוונא. בגעטא ס.ס. ע"י שנתנו כרטרסים הרגו.כאילו

 שפד( סי' ט)חלק
 בגופו וכין בממונו כין לערכאות ישראלהמוסר

 תנ( סי' ב חלק)מהד"ת
 בארה"ב מסירהוין

 תנא( סי' ב חלק)מהד"ת
 מישראל אדם אסווים בכית לסגורמסירה

 רס( סי' ד חלק)מהד"ת
 גט ליתן יכול אי האסווים בכית שנאסרבעל

 רסא-רסב( סי' ד חלק)מהד"ת
 מוסר. 1ץני בזמנינו. ערכאותאיסור

 רסג( סי' ד חלק)מהד"ת

 הגנה צו בשכיל לעדכאות לילך מותראי
 רסד( ס" ר חלק)מהד"ת

 שצדםיי
 רמשלמת לגינה ונפלה שהוחלקה בבהמה הרמב"םברבף
 שנהמת. מהרק

 שכר( ס" 1)חלק
 קונה גזלן מטרכה. כמו קנין הוה אי במקל רהכישהבדין

 הרמב"ם במחלוקת המוכר. במצות שלא אפילובמשיכה
 לה קם חכירו. קמת על חכירו בהמת במעמידוהראב"ר
 בהמת במעמיד ה"ה ברבוץ תמיה להכישה. שוה איבאפה

 כירו.ח
 שכא( סי' 1)חלק

 חכירו. לגויש והלכה בפניה ובעמד משיכה בקמןעוד
 שכב( ס" 1)חלק

 תהם"
 אסה"נ. לשאר חמץ של אסה"נ כין לחלק ישאי

 קלה( סי' ג)חלק
 בעלים. ליה אית אי באסה"נ השיטותכירור

 קלח( ס" 1)חלק
 להנ"ל.המשך

 קלט( סי' ג)חלק
 בזה. התמוהים קצוה"ח וברבוץ בעלים לו יש איבאסה"נ
 בכמה התענה. שלא מי לתורה לעלות יכול אםבתע"צ
 חדשה שיטה הב"ח ברבוץ תמוה לקרות. מותרמתעמם
 מקוורת נתן לרכינו ישוב בתורה. קווין מתעףםרבג'
הטור.

 נז( סי' ב)חלק
 ר"ש בדבוץ ד"ע מקלרזענבורג מרן אדמו"ר כ"קתשובת
 דאכתי חדש ופ" בעלים. ל" אית אי באסה"נ הנ"ל.ורא"ש
 כפחות הוה דאסה"נ חדשה חקירה מצוה. דבר לשף'כידו

 ישוב הנ"ל. מתמיהחן והח"ס הב"ח לדבוץ ישובמשו"פ.
 בתע"צ(. וקויאה בתפלה נפלאים )ודבוים הט"ז.דבוץ

 נח( סי' ב)חלק
 כלאים. מתוספתא ראיה גזל, משום מותויםאסה"נ

 קסד( סי' ג)חלק
 משום אסווים דאסה"נ מפורש ומכילתא בב"קכתוספתא

 כלאים. מירושלמי לזה וראיה הסתירה. ףשובגזל.
 קסה( סי' ג)חלק

 הנשרפים. מן הוה אי ערלהלהנ"ל,
 קסו( סי' ג)חלק

 כין חילוק בו. לחזור יכול הראשומם ימים ג' חפץ.המפקיר
 ההפקר. מן אותו וקנה לחזר מההפקר בוחזר

 שמב( סף ט)חלק

 תוםי'
 וצ"ע דחולין. לאיסה"נ דקדעךם באיסה"נ לחלקאין

 באסה"נ. בהמקרש כ"ח ס' מאב"מ ת"ו סי'בקצוה"ח
 נר( סי' ב)חלק

 מטעם מה"ת אסור ח"ש דס"ל להפוסקים בס"ד רחבכיאור
 לגזול. אסווים אי אסה"נ לאצטרופי.חד

 קנט( ג)חלק
 שו"פ על קוהעידו זוממין דעוים מקושר הגטבקהרת
 משלשלין רק="ל ששאי"ל עדות משום מתשלומיןיפטרו
 רמדק או דניזק אהדקא אי האחרונים בחקירתבממון.
 פרוטה משלם אחר כל שו"פ דליכא היכא רחמנא.קפיד
 לשלם השני ח=ב אי העוים מן אחד העני או מתשלמה.
הכל.

 רסז( סי' 1)חלק
 מקודשת. אינה דרבנן בתוץ אפילו קורדניתא בחיטרהמקדש
 ב"ר הפקר לומר שייך לא ררבנן רבאסה"נ לאבנ"מתמיהה
 והח"י הב"י על שתמה א"ח בחכ"ש תמיהההסקר.
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 פסחים. ירושלמי רבוי ראו שלאוהרמב"ן

 שנב( ס" ם)חלק

 תזמ"
 בעלים. להו אית אי הנאה באיסווי השיטותבירור

 קלח( סי' ג)חלק
 בעלים. להו אית אי באסה"נ השיטות בירורהמשך,

 קלח( סי ג)חלק
 תחמ",.

 כישראל עדים ב' ע"פ נהרג נחבן
 תסג( סי' ב חלק)מהר"ת

 הנםמי'
 היכא כלב, לגרל מותר העכו"ם בין דהדר הרמ"אבפסק
 היש"ש במחלוקת יעשה. כיצד לבנ"א ערדק לחושויש

 בא והראב"ד הרמב"ם במחלוקת לתלוהו רשוהמרדכי,
 בשלשלת יקשרנו רע דכלב הפוסקים שיטת ביום,במחתרת

 להרגו. מותר ואי ברז,של
 רצו( סי' ה)חלק

 יכנסו שלא הדלת על בכתב מזהיר שבעה"ב מה מהניאי
 בבית. סמין מיני כל מחדקין אנו היאך רע, כלבמפני

 רצז( סי' ה)חלק
 מותר. בחוץ גם אי שלשלאות בלי כלב להחדקהמהווין

 רחצ( ס" ה)חלק

 לחבול דאסור כיון התורה ע"פ ויעם להחדק מותראי
 נשים החן. מן עצמו שציער חוטא דנדר כגמ' פי'בעצמו,
 יופי. לשם בעצמן לחבולמותרות

 רצט( סי ה)חלק
 עחן להצילו, שבת שנחלל מהו בשבת הערוה אחרהרודף
 הנרדף להציל כוי י"א בנפשו הרודף דמצילין האמל"מ
 והאלשיך בפמ"ג ביאור מעבירה. הרודף להצילך"א

 מותר אי שבת חלול משום בה יש בשבת עברהדהעובר
 אי בחול ונגמרה בשבת במלאכה המתהרל בנפשו.להצילו
 כגיהנום נדון אי שבת מחלל ס'( ס" לעיל בזה )ועחןחחב

בשבת.
 ש( סי' ה)חלק

 ת'חמי'
 למעלה צרור זרק )ע"ז( סנהרוין דוד ורבינו הר"ןבמחלוקת
 כחו, הוה אי מסחעתו ורוח ובזורה והרגה, לצדויןוהלכה

 דומה ואינו חחב. ליפול סהעו ורוח אבן או סכין הניח ,;
 ע"ש דיליה מוי מקוי היכן ער דפטור. האוי בפנילכפתו ',

באויכות.
 שב( סי' ה)חלק !!ן

 אי והפילה מעוברת אשה רגלי תחת מיו צפורניהמניח
 רזורק סומא הרמב"ם השמים למה סעם בתשלומין,חחב

 שיך אי סגוליות. ברפואות הראשונים ומחלוקתצפורניו
 בסכנה.ביטול

, רסה( סי' ה)חלק
, תכמ" :~
 ניהוח שצויך ותינוק לתינוק. בשר טלטול לחחוך מותראר" ו,~

 יעשו. כיצר מילהקודם



קנ כללימפתח

 מז( סי' ג)חלק
 במקום ויפף מלשלם עצמו לפטור יכול אי בחכירוהחובל
 סי' החובל פ' היש"ש דבוי כיאור ממשלתית. רפואהסרש
 מיד. לו ונותנין אומוין דבוים ה'מ'

 שפה( סח ט)חלק
 הוה בזמן הקזהבוין

 תנד( סי' ב חלק)מהד"ת
 בדעתה שפךה שאינה פנךה עיבורלהפיל

 תנה( ס" ב חלק)מהד"ת
 עצמו ליפות בשכיל בעצמו לחבולבהיתר

 תנו( סי' ב חלק)מהד"ת
 לא"א פנךה כין לחלק יש ואי ולד, הפלתבאיסור

 תנז( סי' ב חלק)מהד"ת
 למת וחי לחי מת המהפכיםבדבר

 תנט( ס" ב חלק)מהד"ת

 יסווים במקום לסכנה עצמו להכניס מותראי
 רסו( סי' ד חלק)מהד"ת

 לעכו"ם ד"ת מוסויןאין
 רסז( סי' ד חלק)מהד"ת

 נפשו למסור עליהם מחךב שאינו מצוות עלמס"נ
 רסח( סי' ד חלק)מהד"ת

 תכטשםי'
 לו אין כיחיד אפילו חכירו פני המלבין הרמב"םמש"כ
 וה. בכלל ג"כ אי כשר שאינו אדם המלבין לעוה"ב,חלק

 שמח( סי' ט)חלק

 הבע"ד. סרתבייש במקום ברכים ב"ד פסק לפרסם מותראי
 שנג( סי' ט)חלק

 בזה. הש"ס ובסתירת חכירו של בשבחו לספר מותראי
 תג( סי' ט)חלק

 הנרדף להציל הוא אם הרודף להרוג צותה שהתורהבטעם
 מן להצילו שהוא למ"ד החטא, מן עצמו הרודף להצילאו

 שבת כחילול עכירות משאר אותו מצילין שאין מ"שהחטא
 שמצילין, הן ואלו דסנהדוין פ"ח פיה"מ כיאורוכיו"ב,
 הוויות, דסוף ובמשנה להצלה קוימה בוין יפהביאור
 דדמי ומנ"ל הנרדף מפני הרודף את הורגין למהביאור
 עסרן בסהמ"צ הרמב"ם דבוי כיאור טפי, סומק גבראדהאי
רמ"ז.

 דש( סי' י)חלק
 צערו על מוחל אדםאין

 רסט( סי' ד חלק)מהד"ת
 הוא בעלמא עפרא סרוחהנכילה

 ער( ס" ד חלק)מהד"ת
 רציחה איסור בו יש אי עובר המפילישראל

 רעד-ערה( סי' ד חלק)מהד"ת

 תכבםי'
 הנפש שמירת משום בהם ערש בדבויםלהקפיד

 רעא( סי' ד חלק)מהד"ת

 תכהםי'
 תלד שלא העכירו להפיל היתר לה יש אי שחלתהמעוברת
 עליהן נהרגין וב"נ עיבור להרוג איסור בע"מ.וולד

 שוטה חרש שמים. בויני וחחב ב"ד ממיתת פטורוכישראל
 חחב. ההורגו ממצותהפטור

 רד( סי' 1)חלק

 הרודף אמו. של אבר סכנת בשכיל הולד להפיל מותראי
 שמוכרח מי להרגו. מותר אי אבר ממנו לחתוך אדםאחר

 יבחור. מהם איזה אבויו משני אחדלחתוך
 רפד( סח ז)חלק

 עליו לגלות מותר אי הנפש, את שהרג להתודות באאחד
 אי למלכות ונתחחב בזה"ז הנפש את שהרג מילהממשלה.

 הרכים. להציל כוי היחיד למסור מותר מתי להצילו.מותר
 למסרו. שמותר אחוים מסכן הנקראמיהו

 רפה( סי' ז)חלק
 משה מיתה. חחב טעם מאיזה ישראל את שהכהעכו"ם
 במלאכים נמלך משה רה"ק, ע"פ המצוי את הרגרכינו
 ב"ד. בלי מיתה חחב אי לזה. וטעם המצוי אתכשהרג

 שח( סי' ה)חלק
 עצמו. ע"פ גלות חחב אי בשוגג ההורגבוין

 שט( סי' ה)חלק
 להכניס אין מסוכן חולה דתה"ק. ע"פ מיתה של גדרמהו
 ח"ו. מיתתו לו סרקרב בזה וכיוצא צנורותבו

 רפו( סי' י)חלק
 לרפאותו ההווים חחכים אי במח נלקה שנולדתינוק

 סרמות. החולה על להתפלל מותר מתי חיותו.ולהאויך
 כיכלתו יעשה היסווים מן להצילו שאפשר כל ביד"אמיתה
 קעכיד.ומצוה

 פזר( סי' ז)חלק
 חיוב חחב הטויפה את שהרג דעכו"ם הרמב"ם דבויכיאור
 השוחט סרעור: כחצי או כמת או כחי הף אי טויפהשל

 ולא העובוין על נהרגין ב"נ דבר. לכל הוא חי סמניםשני
ישראל.

 רפא( סי' ז)חלק
 וכיאור בלע"ו[ ]אבארשען עמו במעי עבור להרוגאיסור
 בשאילת תמיה שמתה, אמו בבטן להרוג דמותר נדהבתוס'
 דבת משום אמו במעי ממזר ולד להרוג שהתיריעב"ץ
 שונתה. מפני היאקטלה

 רלג( סי' ה)חלק

 צויך אי מת זה נפש עגמת ומחמת לחבירו עולה שעשהמי
כפרה.

 רעה( סי' ז)חלק
 עליו. נהרג אי שמים בידי מיתה או כרת שחחב אדםההורג

 רעט( סי' ז)חלק
 אין איסור ולענין רציחה בכלל שהוא עובוין להפילבאיסור
 על נהרג דב"נ כיאור יום. מ' לאחר יום מ' קודם כיןנפ"מ
 המשמש מג' ראי' העולם. לאךר ערצא עד וכישראלעובוין
 הגר"א דבוי כיאור דמים. שופך כאלו תשעיםליום

 אמו במעי עובר דהורג שמות פ' זוהר כיאורמטשעכענאוו.
 אמו. במעי בתינוק ע"ב מ"ד נדה תוס' כיאור נפש.כהורג
 נדה ורמב"ן ומסוכנת. לילד המקשה סנהדוין רשאכיאור
 חהב בשבת עובר ודלדל בהמה למעי ידו החרטמ"ד.

 מקוי אי רציחה לענין בזה. ומחלוקת נשמה נטולתמשום
 בכלל זה הוי זמנו לפני עובר להחרא קמיע הכותבנפש.



 כללימפתחקנא
 תסב( ס" ב חלק)מהד"תרוצח.

 שכח( ס" ט)חלק
 מתמיהת מהוי"ט לדבוי רשוב עובד הפלת בעניןעוד

 הרשב"א תשובת שדיפו עליו והגרמ"פ אונטערמאןהגר"י
 כי ובאמת המהוי"ט. בתשובת והכניסו הרמב"ןותשובת
 נאמן. ממקור שאב והמהף"ט ידינו תחת ישנםהתשובות
 לעסוק מותר ואי להפיל לישראל מותר אי גרם שלנפלים
 שתתעבר. גרהעם

 שכט( סי ט)חלק
 דלאו משום או רודף מדין העובר שחותכין לילדהמקשה
 הלף הגד"ח בדבוי בזה. הרמב"ן דבוי כיאור הואעובר
 ובדבוי הנרדף הצלת מדין הוא הרודף הויגתדיסוד
 מחלוקת דהוא ופלא מקום בכל פק"נ מדין דהואהחזו"א

 כדי שהוא רצ"ג לארן בסה"מ הרמב"ם ודעתהראשונים
 ה"ז משבת פכ"ד מל"מ לדבוי ישוב מחטא. לרודףלהצילו

 רודף דין שיך אי בב"נ בשבת. להרגו חכירו אחרברודף
 בזה. ענינים הרבהועוד

 שלא( סי' ט)חלק
 רק או להרגו חהבים או רשאים אחוים אם במחתרתהבא

 דבא והראב"ד הרמב"ם במחלוקת להרגו. רשאיםהבעלים
 בלילה. וכין ביום כין הואבמחתרת

 שמג( ס" ט)חלק
 או חובה הוא חברך לחה קודמין דחהך כר"ע דקה"לבהא
 שרוצה רוצח רשאי. לוזייו חכירו חה להקדים ירצהאם

 היכא תחתיו. הרגני לומר שמעון יכול אי ראובן אתלהרוג
 לשניהם שיחלקו מוטב לכ"ע לאחד אפילו לחיותדליכא
 וצ"ע. חכירו במיתת יראה ולא לתרהיהו אנסולסמוך

 שמט( סי' ט)חלק

 באה אימתי להאם. אבר סכנת בשביל הולד להפיל מותראי
 משעת או פקידה משעת באדם ישראל וקדושתהנשמה
הנירה.

 שפו( סי' ט)חלק

 אם אנשים יהרוג שעי"ז מסמים זויקה לקבל שאנסוהומי
 יעבור. ואל יהרג בכללזה

 שפז( ס" ט)חלק

 לבעל ישוב בגרמא, אפילו נהרג רודף אי הויב"שבדבוי
 הבא להרוג ישראל כל על חיוב דליכא מסכתאגליא

 הרודף. להרוג מצוה איכא חכירו אחר וברודףבמחתרת,
 שצג( סח ט)חלק

 אחויה דודף והוא בו מאסה ואח"כ רשע עם שדנתהא"א
 בנפשו. להצילה בזה גם הרודף ניתן אי תשובה עשתה%א

 באבר להציל כקרכול ולאחוים עצמו הנרדף כיןחילוק
 והרגו.אחד

 שפט( ס" ט)חלק
 בלע"ז באנ"ק לבלא"ד מדמוליתן

 תנג( ס" ב חלק)מהד"ת
 להורגו מצוה חכירו אחר דרודף טעםבכיאור

 תנח( סי' ב חלק)מהד"ת
 להורגו אדם כל על מצוה חכירו אחר דרודףטעם

 תס( ס" ב חלק)מהד"ת
 לאדם אדם אבוי השתלתבאיסור

 נפשות בדיני להורות מהו כנים לו שאין ומי וסויסזקן
בזה"ז

 תסה( סי' ב חלק)מהד"ת

 הכית למדדגות מעקה בדין חהבאי
 תסו( ס" ב חלק)מהד"ת

 בטוח שאינו למקום סכנה ממקוםהבודח
 תסח( ס" ב חלק)מהד"ת

 רודף בדין חסד להחורתתמוה
 רעו( סי' ד חלק)מהד"ת

 העובר מפני האם נפש דוחיןאי
 רעז( סי' ד חלק)מהר"ת

 הסולם את וסילק אחר ובא לבורדחפו
 רעח( סי' ד חלק)מהד"ת

 תכוס"
 מותר אי למלכות ונתפס ישראל שהרג דוצח בדיןעוד

 מלכות של בשלומה מתפלל הף דאבות במשנהלהצילו.
 באו"ה. אפילוופרש"י

 שפב( ס" ט)חלק
 להרוג ממשלתי החוק לתקן הקהל דעת לעודר ישאם

 חיוב יש אי הדינים. על מצורן ב"נ בערכאות. אדם.הרוצח
 הגם ב"נ שלהם. מצות יקהמו שב"נ לדאות ישראלעל

 דינים להם יש מ"מ עצמו וע"פ אחד ובדהן בא"עדנהרג
 גם פסולים ועוד שופט להיות ראף מי שופטיםבענין

 רוצח בוגד איזה ימצא שמא לחוש יש איבערכאותיהם,
 דיני לדון בזה"ז ב"ד כח יש אי עי"ז. קרהרג ח"וישראל
 מילתא. למגדר הדין מן שלא מיתה בעונשנפשות

 שצו( ס" ט)חלק
 במעקה. חהבת אימדפסת

 שצז( סי' ט)חלק
 להחכ"ש צ"ע להצילו. חהכין אי לדעת עצמומאבד

 פטור המציל של כבודו לפי אינו שההצלהדבמקום
 בנהר טובע חכירו את הרואה ממון. באכידת כמומלהציל
 להציל אגווי ולמיגר להצילו חהב תצילני אל צווחאפילו

 שצט( ס" ט)חלק
 מ"ש חדיו, לו כלו אם גדול כהורג יומו בן חונוקההורג

 נפלים ההורג יום, שלקרם קודם פודין שאין הבןמפדיון
 נינהו, נפלים לאו וולדות ורוב רובא בתר וניזלשפטור
 עדהן. יצא שלא וכין העולם לארר ערצא וולד כיןחילוק

 קיט( סי' י)חלק
 לעשותו ואסוד סכנה בכלל הוה כולו הרחם להוציאניתוח
 ניתוח להתיד לב"ד לשאול יש ניחוח, בלי סכנה יש אםרק

 סכנה. בוערש
 ויא( סי' י)חלק

 סם לשתות מותרת אי בתשובה וחזרה שדנתה אישאשת
 רא" היעב"ן, שו"ת על תמוה ממזר, שהוא העוברלהפיל
 הוי אמו במעי עובר ההורג ליהרג, קרצאה מאשהלאיסור
 רוצח בכלל זה הוי ממזר המוליד דמים, שפיכת בכללהוא

 הוא וגורם חי אינו ידוע אינו דממזד כיון דמיםושופך
ערמות.

 שג( ס" י)חלק



כ~ב כללימ*תח

 דעו"כ ביאור לעץבורה, יום מ, קודם האשה להסילאיסור
 איסור זה אי בדבר 4רסור יש וביזסראל העוברין עלנהרג

 ירך עובר אי הפוסקים במחלוקת רציחה, איסור אובעלמא
 הורג משום העובר על דחיב ורשא המאיף דעת הוא,אמו
 והרשב"א והרמב"ן הרמב"ם ודעת נשמה תטילתנפש

 מאבר נשמה נטרלת משום וח5ב באמו תלף חיותודהולר
 בפני חיות לו יש דעובר פ' סנהררין התוס' דעתאחר,
 נשמה מאימוד צ"א, סנהררין רשא רבוי ביאורעצמו,
 בביאור פירדשים שד קררה, משעת או פקידה משעתבאדם
 תשמיש רקודם ר"ת סרטת ביאור הוא, מה פקידהלשק
 דההורג טעם סכנה. בו ערש למי אפילו במוך לשמשאסור
 עיין שמים בדיני רדריב ארם בדיד פטוד הטריפהאת

 שנקלט דלאחר אב"נ דעת ה"ח, רוצח מהל' פ"ברמב"ם
 דהגם מטושעכנאוו הגר"א דעת רוצח, איסוד בכלל הואכבר

 חמרת בס' קוהקשה מה נפש, הודג בכלל הוה מ"מרפטור
 רברי ביאור בס"ר, עליו שהשבוד ומה רבריו עלישראל
 שם ובתוס' נשמה בו נזרקה כרד מ"ז נדה ותוס'הגמ'
 שנמצא בודנוק חדש פי' ומתה, אמו במעץ עעמצאבתינוק
 מצות קיום בשביל להרגו שאסור טויפה טעם אמו,במעץ

 לק5ם. עודשמסוגל
 סרא( ס" י)חלק

 ובמחלוקת עובר נקרא הזוע קליטת דלאחר בהאעוד
 סכנת בשביל שבת מחללין אי אב"נ, על ישראלהחמרת
 חמרת על השגה והרמב"ן, הבה"ג רבינו ובמחלוקתהעובר
 ומתה אמו ירך עובר למ"ר הנ"ל נרה תוס' בביאורישראל
 ביאור העולם, לאיר יצא שלא כל העובר וין מהאמו
 בסכנה היא המפלת אשה העובר, בהפלת שלמה הביתרברי
 לולר. ודות לו יש אי יום מ' קודם לידה, בוועת אשהכמו
 והוא קליטה משעת הולר להסיל באיסור אריכות שםועוד

 נפש. הורגבאיסור
 סרב( ס" י)חלק

 בן ושו"ת הלף הגר"ח מחלוקת רודף, דין שהך איבב"נ
 או הנרדף של פקו"נ מוין הוא אם שנהרג הרודףיהודה,
 במחהרת. לבא רודף בין חילוקגזה"כ,

 ערד( ס" י)חלק
 רודף. מזין הוה 4ר בארם האדם רם וקהפך במחהרתהבא

 שטו( ס" י)חלק
 תכוםא

 צריך אי רציערו עולה לו וועשה עא לחבירו מיתההגורם
 ארם חיב מביתו. ארם תפל מעקה עשה שלא מיכפרה.

 ולהדקו. לצערו שלא וכ"ש ארם כל בוולוםלהתפלל
 התקפת עא שמת עד ציערו שחבירו מחמת עצמוהמצער
 בנפשו. מתחיב איהלב

 שטו( ס" 1)חלק
 או זיקה עא הלידה זמן למהר מותרת אי מעוברתאשה

 וצ"ע לאשה. סכנה הוה לידה בזה. כיוצא אחרותפעולות
 המדרש כל לעצמו. סכנה להקוים אסור זצ"ל.להגרמ"פ

 והוא צרות כמה ועוד לולד מיתה סרגרום אפשר לידהזמן
 הגמ' ביאור ממלאך. תורה לימוד לולד ותסר רוצח.בכלל
 הקב"ה. של בץדו ח" שלמפתח

 קפר( ס" ט)חלק

 על הרי"ם הח" רבינו ותמיהת לרודף והרג הקנאי נהפךאי
 יש לכאורה ירוחם רבינו ומרברי הלכתא, בהאהמל"מ
 המל"מ. רבריל5שב

 שכב( ס" י)חלק

 שתיםענינים
 זה. בשם לקרותה מותר אי אל בית הנקרא העסתמת

 קפר( ס" 1)חלק
 מצוה הוה אי עליה הזה. בזמן ישראל אוץ ישובמצות
 שהוא למי קרקע מקנ5ת גרולה אי עליה מצות עצמה.בפני
 מהרי"ט. ברברי ופ" התורה. לו יש אי לעלות הנודרשם.

 מוכרחת ראיה מצוה הוה אי )ח5ר( לחזור מנת עלהעולה
 מצוה. הוה א"י לראותראפ"

 קפט( ס" ג)חלק
 הכשר נקרא מה מצוה. הכשר או מצוה הוה לא"יעליה
 לאא. לאיעלה התורה שומר אינומצוה,

 קצב( ס" ג)חלק
 המצות. ככל אא ישוב מצות דוחקולה הרמב"ן רבריביאור
 לא"י. עחים אינם עמינו משלומי הרבה למהטעם

 רא( ס" ז)חלק
 או ישראל שם במכתבים לחתום שאסרו לאחרוניםצ"ע

שלום.
 ט( סי' ג)חלק

 תאר. יפת בעניןהערה
 לח( לז, סי' ב)חלק

 ארם בני על רוקא זה אם השמים, מן פרטית השגחהבענין
 וצומח. ודומם חים בעלי על גםאו

 פרט( סי' ז)חלק
 מצוה גרמא. זמן מקרי לא בשבת לק5מן יכולין שאיןמצות
 גרמא. זמן הוה אי בחיו פעם רק לק5ם יכולשלא

 כה( סי' ג)חלק
 חשמל לקרא מותר ואי האפקורסים שבדו מלשוןלהזהר

לעלעקטרי.
 צה( ס" 1)חלק

 מגאתי חרש ספר על הסכמות לקבל שצריך בירורא(
 סרהא בעץ לרא ראפ" פסודם הגמ' בפי' הערה ב(הרוד.
 פלימ. דבה"ס בזה פסחים ירושלמי פ" ג( בירושלים.חמץ
 עליו עובר שאינו בחמץ עובר אינו חמץ על תשתטלא

בבא.
 עד-עח( ס" ג תלק נג, ס" ב)חלק

 רשוב אבילתן, כררך שלא מקרי אי חי בשרהאוכל
 צ"ע ופוסקים, בש"ס למקום ממקום זה בדברלסודרה
 הכו"פ. לדברי רשובבמנ"ח

 רכ( ס" ד)חלק
 התורה. בהל' הטכע חכמי על לסמוךאין

 צט( ס" ר)חלק
 ונשתכחו. שתקנו חכמיםתקנות

 טז( ס" א)חלק
 אלא ישראל מ"ת קודם מקראי לא דישרדל הח"סמש"כ
עם.
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 ה( ס" ה)חלק

 לחוד. חכ5רם ולשת לחוד תווה לשת דקח"לבהא
 8נ( ס" ב)חלק

 דבוי ובואוד דאווייתא הף 4ר אסמכתא לו קרשכל
 ר"ההריטב"א

 יח( ס" א)חלק
 ש8חדב טבל אכל דאם דגיי"ן פ"נ תף"ט בדבריתמיה

 מהמ"א. פ"ו ברמב"ם סחררה לחפרע.להפריש
 ד( ס" א)חלק

 לראובן. פילנש 4רסור תורה, שמרואבות
 ק0 ס" נ)חלק

 בזמן. ד"ה כ"ז ודף מזדיף ד"ה ד' גיטיןבתוס'
 קמא( ס" נ)חלק

 ממקום שסוהיים ושחרה אנךלה בו ארן דעוה"בבמימרא
 אכילה. בו רישאחר

 דסט( ס" ז)חלק
 לף. ושבט לרבות כל דרזיו מטות הספריכיאור

 כג( ס" נ)חלק
 ח' בכודדת מחהד לכמה סוס גמ'כיאור

 מח( ס" כ)חלק
 שבתורה. ל"ת שדוחה תשובה נדולה בגמ'פה

 כח( ס" ב)חלק
 8בנן. עזיפא בנתן לדידי דר"ח מימראבפ"

 רק ס" ד)חלק
 5רניה. שקול נהורא פ"נ ב"ק גמ'כיאור

 קטז( ס" ד)חלק
 ההדוש. קדוש דיזי בדו"ח להרמב"ם הלח"מ קרשרתישוב
 פ" דו"ח נהן חרלוק נזה-כ. או האפת לברר הוא דו"חטעם
 לקושית ישוכ אחהחרט. כהם שנתקשו ב' דף מכותתוס'

 קושית ישוב עעסר"ל. הוה דלא שהרנ בטרפההנרע"א
 שבת. מחללים האיך חדש עדי טעםברוך

 נא( פ" נ)חלק
 עיקר. ת" אמה שא4ר-ל כעדות מכות בתוס' חךררציםבב'

 נב( פ" נ)חלק

 בכלל רכות כה5שת וואד 4ר בעדם. נוהנ אי דו"התשלומי
נרי.

 קעב( פ" נ)חלק
 הוה כאחד בנ"א 1 סכן שכתב ממת בנזקי להרמב.םכיאור
 4ר לבהמה 15עד זה, אחר בזה י5רם ג' בע" והאמועד,
 בזה. להרמב-ם וצ"ע לאדםהוה

 קנק פ" נ)חלק
 משא. מטומאת פ"א מהדמב"ם מאש מהנל קרשרתישוב

 קיט( ס" נ)חלק
 אופן באמה 8שא פטומאת פ"א הדמב"ם לדבריכיאוד
 מה"ד.עונשין

 קיט( פ" ה)חלק
 כל 4ר פירכא ליה 4רת דשמא הדין מן עונשין דאיןלטעם

 4רת דילמא וה"ס 4רסוד ספק הו"ל מק"ו הבאיןה4רסורין
 פרכא.ליה

 ווה( פ" ה)חלק
 חיב הטדפה את ווהרנ דעכו"ם הרמב"ם דבריכיאור

 חי דין לו יש 4ר טרפה בדין נדולות סחררות טהשכ5רתה.
 דין לו יש ואימחך חי דין לו ער אימחו וגדר יסוד מת.או

 אלא נהרג לא ישראל אדם. מקרי 4ר אמו ב8שי עוברמתה.
 טרפה העושה נשמה. אנטולת נהרנ וב"נ קימא בן הרנאם

 פטור. הטרפה את וההורנ רוצח. משים 5רתה חץבלאדם
 בכל הף לא הטרפה ההודנ ה4רסוד, באךכות ח"שגדד
ח"ש.

 שו( סי' ה)חלק
 5רתה. שכם אנשר נתו"יכו מהמפמ

 קפ( ס" ד)חלק
 רבעי. וכרם בעולה נוהנ 4רשבייית

 יא( סי' נ)חלק
 תשכח. דפן בלאו א"ע לשכחה הקשרם אחכליןהאוכל

 סב( ס" נ)חלק

 נינהו. רורעי עכבף הר 5רשןפ"
 סג( סי' נ)חלק

כו,ש-
 שכיעית. של כין פשתן שח-ן ארן בב"ק

 צה( סי' נ)חלק
 דבויבואוד

 רש-
 ליה אית אדם אורחא ואנב ב' ב"ק

מזלא.
 רנח( סי' נ)חלק

 ל"ב. משום כי' לית תלתא באפי דמתאמרא 5רלתא כלפ"
 כרבא. דלא פסק למה הכ"מ מקרשרת להדמב"םישוב

 קנח( סי' ג)חלק
 פסוקה הלכה בעי אי וכר מחנורו אדם יפטר דאלבהא

 שנרה.במחלוקת
 קעד( סי' נ)חלק

 כתוכים. היו ה4רך הלוחות שקלים ירדשל5ן דב~יפ"
 קעה( סי נ)חלק

 מי חמן על השוחט ה"ס. נקרא ואיזה ספק. החראתבדין
 לא וכלאים דחמן תר"ל, שנ"א, לקושית ישוב הלוקין,הן
 ה"ס.הף

 קפה( סף נ)חלק
 סותר דהדיבור היכא הרשב"א דעת לפי לנ"ל. יקוובעדד

 לסמ"ג ישוב דברים. הף לא שבלב דבריםהמחשבה
 ע"פ לוקין אי ק"א. מקרשרת לנחיוה ומתוכין חחיןבשוחט
עצמו.

 קפו( ס" ג)חלק
4ר

 רש-
 שרש"י בש"ס מקומות ומראה הירדשל5ן ראה

 הורדשל5ן.מבוא
 קפז( ס" נ)חלק

בדבוי
 רש-

 כלל. אסותא ל"ל דרבנן חיא ד"ה כ"ז ע"ז
 ז( ס" ח)חלק

 מתגרי לוקחים היו דבמדבר יומא הנכף דבוי בואודל(
 דבר לשום צריכין היו דלא הנרמ"פ מרן מקושיתעכו"ם,
 המחנה, בתוך היו לא רב הערב המן. להם שה"במדבד
 היו החטא ולאחר האספסוף ונם המן, להם ירד לאמם
 מצוה. תש5רער לקנות ונם לתגוים צויכיםכולם

 קיד( סי' ח)חלק
 המלכות. אחר להוהר דארן המאיוי דבויבואוד

 שכא( ס" ט)חלק
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 מותר אי ישראל בארץ רק שמיוער עליהם שנרפסוספרים
 בהן שזכתה ספרים ירושלמי רברי ביאור בחו"ל.לקנותם
 ארם לזמנינו. זמנם בין חילוק לחו"ל. מחראין איןא"י
 שלו. רבראוסר

 שסו( סי' ט)חלק
 ראליהו הרדב"ז בתשובת בנ"י, על זכות ללמר ישלעולם
 ישראל, על סניגוריא למר שלא על זמנו קודם ונסתלקנענש
 שלש בהם יש אפילו הרור על להתפלל הצדיק עלחיוב

 וש"ר. ג"ע ע"ז החמורותעבירות
 קלח( סי' י)חלק

 שףן, שטיט הגת( )רבר ווארט גוט או העולםבפתגם
 להתגרר. אבותי הניחו מקום שאמרו ר"ת ביןחילוק

 קנז( סי' י)חלק
 מילתא ראימא רעוא יהא אמר אבא ר' סליק כי ביצהכגמ'

התקבל.
 רלה( סי' י)חלק

 כרחו בעל כשהוא יותר שייך דשליחות מהרש"אברברי
 מצוה ומ"מ כמותו ארם של דשלוחו הגם מרצונומכשהוא

 מבשלוחו. יותרבו
 רמח( סי' י)חלק

 יש אי ר"ת, כן לנהוג מחייב זה אי בתנ"ך המובאהנהגה
 למדין אי בנ"ך, המובא למנהג בתורה המבואר ביןלחלק
 קבלה להם ה" הש"ס חכמי תורה, מתן מקודםהלכה

 ומה סיפור ע"ר שנאמר מה ליראיו ה' ובסודאמיתית
 שנחלקו ור"ע ר"י מחלוקת ביאור בתורה, חיוב ע"רשנאמר

 יתיר או חסר רא"כ שם ובתוס' מצוה או רשות הףאי
 אסמכתא לו שיש רכל הריטב"א רברי ביאור מצות,בתרי"ג
 כן. לעשות שראף הקב"ה העירמה"ת

 רמט( סי' י)חלק
 שאין אהרן על היתה קרח רטענת חקת לפ' אגרהרברי

 למשה הקב"ה שאמר בשעה במררש סניגור, נעשהקטיגור
 אלו, יטהרו במה אמר פניו נתכרכמו הכהנים אלאמור
 מיחו שלא במה מיהו בפועל חטאו שלא הגם לףשבט

 כה"ג של אמותיהם רוצתים בפ' ע"ר חטאולישראל
 ראוריתא פרה פרשת קריאת ומזון, מים להםמספיקים
 למה. טעם וצריך התוס',לדעת

 רפג( ס" י)חלק
 תעבודו. בהם לעולם בכלל הות אי כנעניתשפחה

 שא( ס" י)חלק
 מאברהם היתה התורה נתינת רהתחלת הרמב"ם רבריביאור
 מצות תרחג וגמ' המשנה, מפ" רבריו שסותרים ומהאבינו
 הרמב"ם לשון ביאור קודם, ולא רוקא מסיני למשהנאמרו
 שם. הלח"מ שהקשה ומה ה"א מלכים מהל'פ"ט

 שו( סח י)חלק
 בהם שולט גיהנם של אור אין ת"ח שאמרו האביאור
 ששולט ס"ר אמאי ובלא"ה ישראל מפרשעי ק"ו לןלמה
 תילוק ישראל, פושעי בת"ח שמיירי מהרש"א ברבריבהן,
 לסתירת ישוב לע"ה, שולט מהנם של אור שאין ת"חבין

 חוץ ועהין יורזץן התוס''הכל קוש" ישוב רר"ל,מימרות
 פחצעים ואת משה על שאמרו סוטה גמ' ביאורמשלשה,

 חמגה מס' סוף נעוץ נשא, הרבים חטא והואוכר

לתחילתה.
 קר( סי' י)חלק

 ביאור בזה, רשץ רברי וסתירת מהיקש עדיפא איגז"ש
 היקש. מיני ר חוא,רברי

 שיג( סי' י)חלק
 הלכה. רבר מתוך אלא מחבירו ארם יפטור ראלבהא

 שכא( סי' י)חלק
 למקרחאהלכתא

 ב( סי' א חלק)מהר"ת
 יררשלים מקרושת בה ישיריחו

 ג( סי' א חלק)מהר"ת
 לשלשה להחניף רמותדבהא

 קל( סי' א חלק)מהר"ת
 אכזרי רשעים רחמי שאמרו ומה רשעים על לרחם ישאי

 קמז( סי' א חלק)מהר"ת
 לאכול אבותינו שנהגו ממאכלים לשנותשלא

 ריח( סי' א חלק)מהר"ת
 בלימוד שנותיו ישלש לעולם רש"י רבריביאור

 רנח( סי' א חלק)מהר"ת
 השלום לישראל ברכה מחדקכלי

 שכא( סח א חלק)מהר"ת
 השיעורים וכן המשנה מזמן נתקטנו לא ארםבני

 שפ( סי' א חלק)מהר"ת
 בביתו רעה תרבות גורם נכרים זמרלשמוע

 תמה( ס" א חלק)מהר"ת
 הררן יאמר אי עמהם למר ולא מסכת למסחמיהמשתתף

 תמט( סי' א חלק)מהר"ת
 עלך הררן תפלתביאור

 תנ( סי' א חלק)מהר"ת
 מוסר ספרי על סיוםלעשות

 תנא( סי' א חלק)מהר"ת
 יתענה מתי טבת י"א חתונה זמן שקבעוחתן

 תסו( סי' א חלק)מהר"ת
 וכלה חתן לתעניתטעם

 תסח( סי' א חלק)מהר"ת
 פת בכדת חחב יהא לר"ל בשבת יו"כחל

 תצו( סי' א חלק)מהר"ת
 המקרח ביאת לאחר תשובה בעלי יקבלואם

 תצט( סח א חלק)מהר"ת
 שנה בעיבור כה"ג מוורבין באין רש"יקרטת

 תקב( סח א חלק)מהר"ת
 שני בבית היו אי נסיםעשרה

 תקו( סי' א חלק)מהר"ת
 פרה לשריפת כשר אי בע"מכהן

 תקז( סי' א חלק)מהר"ת
 קרכףן ובלבר הממעיט ואחר המרבה ראחר האביאור

 תקיג( ס" א חלק)מהר"ת
 יו"כ בעבודת בכה"ג ונסתפג עלה לשתביאור

 קה( סי' ב חלק)מהר"ת
 איסור בו יש אי חבירו עלהמטריח

 קלו( ס" ב חלק)מהר"ת
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 צדקה לאסוף מכירו לאינו המלצה כתב ליתן מותראי

 קמה( סי' ב חלק)מהד"ת
 קרבנותיה להקויב צדקה המבקשתאשה

 קנא( ס" ב חלק)מהר"ת

 להודיעו חייב שלו שאינו ילר ומגרלהמאמץ
 קצא( ס" ב חלק)מהד"ת

 הקדמונים הקרושים מאחד הוא הציוניהספר
 ויר( סי' ב חלק)מהד"ת

 אפיקורס או מין מישראל אדם או לחבירוהקורא
 רנ( סי' ב חלק)מהד"ת

 במצוי להתחתן נאסרו אי מ"ת קודם והבניםהאבות
 רעו( סי' ב חלק)מהד"ת

 מברכין אי בתורה אסמכתא או ציוף להם שאיןמצוות
 םעליה

 שכז( סי' ב חלק)מהד"ת
 גףם ]הכותים[ שעשאום ער משם זזולא

 שלה( סה ב חלק)מהר"ת
 הבעל אבירת הוה איאשה

 שלז( סי' ב חלק)מהד"ת
 המלחמה מעורכיחוזוים

 שמז( ס" ב חלק)מהד"ת

 חולץ ולא מיבם לא מלךבוין
 שסה( ס" ב חלק)מהד"ת

 תחמוד לא של גררמהו
 תי( סי' ב חלק)מהר"ת

 סרנה גזל זהמה
 תמג( סי' ב חלק)מהד"ת

 מחיו גוזל הטלפון על המדברבענין
 תמד( ס" ב חלק)מהד"ת

 רעך רם על תעמוד דלא בלאוטעם
 תסא( סי' ב חלק)מהד"ת

 בזמנה תפלה לענין אמך תורת תטוש אלבענין
 תסז( סי' ב חלק)מהד"ת

 עם רוב מקףבכמה
 תסט( סי ב חלק)מהד"ת

 שלשה בן לקטן הראש שערותקציצת
 תע( סי' ב חלק)מהר"ת

 חלומו למכור שאפשר שאומוים מהבדבר
 תעא( ס" ב חלק)מהד"ת

 כרור לשחוק איסור ישאי
 תעב( ס" ב חלק)מהד"ת

 השלם אדם תולדות בספר לספרמצוה
 תעג( ס" ב חלק)מהד"ת

 חמץ עם נאכל אי שניפסח
 תעד( סי' ב חלק)מהד"ת

 דבויך מהוצאת ממוניך הוצאת בעיניךקיל
 תעה( סי' ב חלק)מהד"ת

 ובקר ערב עונוודו עללהתוודות
 תעו( סי' ב חלק)מהר"ת

 כמ"ע נטא מנה ולא חנוכה ונר מגילה הבה"ג מנהלמה
 תעז( סי' ב חלק)מהד"ת

 תוסיף בל קךיך לא חכמיםבתקנת
 תעח( ס" ב חלק)מהד"ת

 שלום לתת לבנה בקידוש שנוהגיןמה
 תעט( ס" ב חלק)מהר"ת

 אדם לבני תואריחבענין
 תפא( ס" ב חלק)מהד"ת

 הזה בזמן לירושלים לרגל לעלות מצוה ישאי
 תפב( סי' ב חלק)מהד"ת

 אבות בדרכי לאחוז האדם יחוסעיקר
 רנב( סי' ד חלק)מהד"ת

 בסרניו צפרניוהכוסס
 רעג( סי' ד חלק)מהר"ת

 כלאו חמורה כרת בה סרשעשה
 רעט( סי' ד חלק)מהר"ת

קד~טים

 משום לוקה ראינו שכתב ילין רלא בלאו הרמב"םבסתירת
 לעשה, דניתק משום כתב אחר ובמקום מעשה בוראין
 שאינו לאו מעצמן, נשארו או בפועל השאיר ביןמחלק
 המניח הרמב"ם בשיטת לעשה. כניתק נרון אי לעשהסמוך
 ניתק לאףן בב' אמוינן ואי לאףן. בב' עובר פסחאיבף
 עשה עליו לוקין ניתק אפילו לעשה שוה שאינו לאולעשה,
 נסרם אי הפמ"ג בחקירת לאו. רוחה אינו בכל שוהשאינו
 בו יש פסח בשר המותיר מלקות. בהם שאין בלאףחיבות

 בו שאין לאו אי מעשה ע"י לעבור יכול אי נותר לאףן.ב'
 בס"ד. בזה דבוים ועוד לעשה, הניתק מלאו קילמעשה

 רסז( סי' ה)חלק

 עליו. לוקין אמאי תשלומין של לאו עשה. שקדמו לאובוין
 קטז( סי' ג)חלק

 בלאףן רוקא לוקה אינו לעשה הניתק רלאו הרמב"םברבוי
 שףן.ועסרן

 רצ( סי' ה)חלק
 ח"ש באיסור חדש ישוב חפצא. או גברא איסור הףמצוות

 לאיצטרופי. חדמטעם
 קסא( סי' ג)חלק

 למלקות. מצטרף אי במדד וחש בשוגג ח"שאכל
 קסב( סי' ג)חלק

 באמצע מהני אי התראה במדד. וח"ש בשוגג בח"שלהנ"ל
הסרעור.

 קסג( סי' ג)חלק
 ףרושלמי. בבלי מחלוקת ממצוה פטור במצוה עוסקבוין

 ק( סי' ג)חלק

 קושית ףשוב הטהורה. עם טמאה תרומהבשורפין
 מטמא ולמה סרעור וליכא לישרף עומדת דטמאההשעה"מ

 קנב( סי' ג)חלק
 בפסח. מלאכול מעכב אי ח' בןמילת

 קע( סי' ג)חלק
 מתנתה. או מלוג נכסי שרה שפחתהגר

 קו( סי' ג)חלק

 לזוים. ואסורה מ"ט חלה הרע"ב לקחביתישוב
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 פט( ס" ג)חלק
 נ"מ. למאי המעשר מן פטווים דכלה"כ התוספתאכיאור
 המעשר. מן פטורה איערלה

 קסז( סי' ג)חלק
 כגמ' פי' בלאו. עובר אי לעכו"ם פסח המאכילישראל
 וקטלוהו. פסח דאכל ארמאה האיפסחים

 קצד( סי' ג)חלק
 עוסק בכלל הוה אי והאוכלה מ"ע, הוה אי תרומהאכילת
 מתי גופיהו כהנים ברכות. מהרש"א קהשית ישובבמצוה
קווין.

 קצח( סף ג)חלק
 לש"ס. והדרן לתחלתו, ברכות מס' סוף נועץלהנ"ל,

 קצח( סי' ג)חלק

 פלוג לא משום חחשינן אי זוידן. כהנים אמוינןמתי
 בחולין לכהנים מפה התירו אי לישראל. גם שנוגעבמקום

 קצח( סי' ג)חלק
 פלוג. לא משום חישינן אי ךרושלמי בבלי מחלוקתלנ"ל,
 השג"א. מקהשית בזה חולין ליש"שךשוב

 קצט( סי' ג)חלק
 תלין. בבל עובר אי האור בהן שמשלה אחר ופדויםאבוים

 ר( סף ג)חלק
 עליהן עובר ואי הכשרו. אי אור בהן שמשלה קדשיםפסולי
בב"ת.

 רא( סי' ג)חלק
 מועלת לינה למ"ד המוקדשין. בפסולי נותר איסור שיךאי

 הקרבן. נפסל אי מזבח שלבראשו
 רב( סי ג)חלק

 של ראשן על שהעלו פסולין הגמ' סתירת ישובלהנ"ל.
 במשלה חילוק השיטה. מוחלפת ובכויתות הכשרומזבח
 האישים ע"ג שנתנו קומץ מקצתה. או ברובההאור

 כופר. אי הרוחהופויחו
 רג( ס" ג)חלק

 ירדו. לא אמוינן אי בשבת קועלו אבויםלהנ"ל,
 רד( סי' ג)חלק

 פמ"א. לקהשית וצ"א ילפינן מהיכן בקדשיםקיליחות
 רה( סי' ג)חלק

 ותמיהת שמחה, יוץ בה יוצא אי כי"ד תודההמכיא
 מתי עד שלמים לשם דמה שנזרק תודה לרמב"ם.מהף"ק

 דאורהתא איסורו הפסול לכית קדשים המכיא אכילתה.זמן
 דרבנן.או

 רו( סף ג)חלק
 שקשה קרבן מקצת אכילת בממעט לכ"מ ישובלהנ"ל,
 י"ד. מתודתעליו

 רז( סי' ג)חלק
 אכילתן. זמן אימתי עד הפסח ומותר תודה שלמיהמשך,
 זה. דין הכיא שלא להרמב"םוצ"ע

 רח( סי' ג)חלק
 בשמחה חחבת ראשון יו"ט דליל לפוסקים ישובלהנ"ל,
 משמחה. ראשון יו"ט ליל להחמאמגמ'

 רט( סי' ג)חלק
 וצ"ע לה הראךה בשעה שודטה בעי אי ט"וחגיגת

 כתוס'. מפורש דכירושלמילהראב"ד
 וץ( סי' ג)חלק

 קבוע. או עובר בע"מ כגדר הוה לקרבן זמן מחוסראיסור
 יום לקדושה דלילה סוגיא הרמב"ם השמיט למהטעם

להרצאה.
 ויא( סי ג)חלק

 ג בת דפרה והראב"ד הרמב"ם למחלוקת הסברהמשך,
 גזה"כ. או מח"זמשום

 ויב( סי' ג)חלק
 מנפל. מוין יציאתו לזמן לולין קדשים כין חילוקהמשך,
 רש"י. לשיטתרשוב

 ויג( ס" ג)חלק
 למל"מ וצ"ע בעשה עובר זמן מחוסרהמקויש

 בזה. שם הרמב"ם דבוץשאישתמיטתיה
 ויד( סי' ג)חלק

 ונדמה כלאים דופן יוצא במקויש המנ"ח לחקירתצ"ע
 ברמב"ם. הדברדמפורש

 רטו( סי' ג)חלק
 שנולד יתום הרמב"ם השמיט למה הראב"ד הגתכיאור
 אמו. שנשחטהאחר

 רטז( סי' ג)חלק
 בה' להרדב"ז ךשוב מ"ע. הוה אי וקק"ל תרומהאכילת
 מצוה. הוה דלא דכתבתרומות

 ויז( סי' ג)חלק
 אכילת במצות סותוין דבויו שנראין בצל"ח וצ"עלהנ"ל,
 וקק"ל.תרומה

 ויח( סף ג)חלק
 ישוב למנ"ח. וצ"ע קק"ל אכילת במצות שיכי אינשים
 המצות. לספר מפיה"מ הרמב"םסתירת

 ויט( סי' ג)חלק
 בברכת חחב אי וקדערם תרומה כגון מצוה אכילתלהנ"ל
המזון.

 רכ( סי' ג)חלק
 מ"ע. הוה אי תרומהאכילת

 רכא( סף ג)חלק
 לפרש"י ישוב במלאכה. נפסלו חטאת מי ששתהחולדה
 בקדשים. הדעת היסח בענין הרש"ש.מקושית

 רכג( ס" ג)חלק
 ישוב הדעת. היסח בענין חולין ורש"ש פסחים לצל"חצ"ע
 הש"ס. גליון מקאשדת חגיגהלתוס'

 רכג( סי' ג)חלק
 מגמ' צ"ע מכללו הותר מקוץ אי פגול מנחות בתוס'להנ"ל,
 ע"א. קנ"במעילה

 רכד( סי' ג)חלק
 רבינו. משה השיג שלא מה השיגו והאר"ירשב"י

 רכד( סח ג)חלק
 תרומה בכלי היכרא קועבדו וטעם לתרומה. ותוךאחורהם

 לשרפי דלא היכא כי בכורות כגמ' פי' בקדשים.ולא
 וקדשים. תרומהעליהו

 רכה( ס" ג)חלק
 ךשוב מזב. מצורע חומר מטמא שכן בהוס' ס"זפסתים
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 מצורע לעוכר. יושב מצורע בק חילוק בהם. הרמ-ללפ"
 אחריו. דרךהנכנס

 רכו( סי' ג)חלק
 והסבר חנטה, בתר אזלינן לא למה בשביעית הנלקסאתרוג

 לקיסץת ישוב בכורים. ירושלמי במשנה הרע-בלם"
 דרכים. ב' כירק חשוב לא למה קדוקרןעצמא

 זכר( ס" ג)חלק
 עובר אי וכלאים טריפה ואנדרוגינוס טומסוםהמקדיש
 לבע-מ. כינחהו חילוקבלאו.

 רכח( סי' ג)חלק
 עליו ושחטו פסחים שני כין שהגריל בקטן להרמב-םישוב

 משני. פטירבראשת
 רל( ס" ג)חלק

 בו שאין לאו הף בקרשים דהמפגל פנ-י קיסץתישוב
 מעשה. איתעבד דבדבורו מתמורהמעשה

 רלב( ס" ג)חלק
 תחללו שבתותי שפי' כיחזקאל אפרש" הב-י קוורתישוב
 מקלקל. הו-ל והא בשבת בניהם שוחנוןשהיו

 שא( סי' ה)חלק
 הפסח למלוח דמותר התוס' על פסחים הצל-חבקושית
 חיב בשבת בשר דמולח הר-ן שיטת כבישול. הףוהוא
 מבשל.משום

 ריט( סי' ד)חלק
 קק-ל. אפילו תשחט בלא עליו עובר אינו הקדש שלחמן

 נד( סי' ב)חלק
 מקודש החומה מן דלפנים דכלים פ-א ורא-ש לר-שישוב
 חמץ. על שוחטלענין

 ותמיה פסחים וגמ' פי"א כלים והרא-ש הר-ש דבריביאור
 מזה.הגרע-א

 נז( סי' ב)חלק
 כירחטלים. החמן שתהא לכ-ע בעי חמן עלהשוחט

 נג( כו, סי' ב)חלק
 תשחט. דלא בלאו עובר אינו בבא עליו עובר שאינוחמן

 נג( ס" ב)חלק

 אכילת לטחנו. מותר אי הפסח, בשר לאכול יכול שאינוזקן
 אוכלים. שהמלכים כדרך למשחה בעמןקדשים

 קפ( סי' ז)חלק
 ילין בלא זצ-ל. שטהף והגר"י יוסף זכרון קו,רתישוב
 אור. בהן במשלה יומא שבת מתוס' אפסח חג זבחלבקר
 קרבנות פסחים תוספתא פ" השבת. את דוחה בפסחפלפול
 קרא כתב אי ירחטלמי בבלי מחלוקת בשבת.ששחטו
 אור בהן דבמשלה חדש דבר מהני. לא עבוד באיבדאי.
 ילין. לא משום איסור בואין

 מ-א( ס" ב)חלק
 טומאה. לקבל הכשר מקבל אי מכביצה פחותאתרוג

 חילוק מבכיצה. פחות טומאה מקבל אוכל איןמדאורהתא
 שלם שיעור רהף בו וכיוצא אגוז כגת עצמי שיעורכין
 בליל בסוכה כדת מאכילת רא" כביצה. ערעורוכין

 הר-ש במחלוקת בכדת. סוכה לחיוב דקבעהראשונה
 צ-ע בכדת. חיב בשבת תרומה של אוכלין המחראורמב"ן

 השיתוף. על מוזהר אינו רעכו-םלמ-ד
 רנ( סי' ד)חלק

 מחדש. חנוך בעי אי ונתקן שנתקלקלמזבח
 מג( סי' ב)חלק

 לתף"ט וצ-ע בשני, נעשי אי ראשת בכית שנעשונסים
 מירושלמי. דדמאיפ-א

 קיז( סי' ד)חלק
 האיש את לא מטמא אינו זרע הוציא ולא האשה עלבא
 האקוה. את%א

 קעב( סי' ד)חלק
 וא"כ בלילה ביהמ-ק בונים דאין שכתב הרמב-םבסחץרת
 בבנין חחבות דנשים כתב ואפ"ה שהז-ג מ-עהו-ל

 בתורתיך חלקינו ותן כימינו במהרה שיבנה י-רכיהמ-ק.
 אכי"ר. קדמוניות וכשנים עולם כימי כיראה נעבדךושם

 שכו( ס" ו)חלק
 דאין ליה תיפוק ח'( חגיגה )בתוס' אלחנן רכינובקו,רת
 כיו"ט.מקדשין

 רלג( סי' ט)חלק
 נכילה שם שמפקעת כשחיטה מליקה אי האחרוניםבחקירת

 לכהנים. החץרה קוהתורה אלא נכילה מליקהאו
 תכד( סי' ט)חלק

 פת לרדות שהתירו בהא ע"א ד' דף שבת הגמ' דבריכישוב
 חטאת חיוב לירי שיבואקודם

 לה( סי' י)חלק
 בעזרה. מחיצות לתקן ודרוש אשכחו קרא דאמרו האכיאור

 רטז( סי' י)חלק
 צ"ע האדם, בתר או המקום בתר אזלינן אי טומאהספק
 נפל שהטילה שפחה פסחים ובתוס' מ-ב פ-ו טהרותממס'
לבור.

 רפז( סי' י)חלק
 לפסק ישוב הוא, איסור מין איזה ערופה בעגלהאסה"נ
 ע"ע הבבלי, נגד כירושלמי שפסק רוצח המל' פ"הרמב-ם

 על הרשב-א תמיהת הכ"מ, תי' על תמוה נאסרתמתי
 נמצא הרוצח, על לגלות ערופה לעגלה טעםהרמב-ם,
 לאו מחים, נאסרה כין חילוק לחח,ן, יצאה איהרוצח
 תופס אי ע-ע זבוח, שאינו איסור עליו חל איךדנכילה
 לסתירת ישוב קדשים, רין לה יש אי ע-ע כהקדש,דמים
 הפנא. לקוורת ישוב בזה,רשא

 שטז( ס" י)חלק
 למחלוקת ישוב מעילה, רין בה יש אי ערופהעגלה

 אינו ע-ע בו שלוקח המעות והפנ"י, והמרש-אהמהרש-ל
 סתם. איסור רין ולא קדשים איסור היא ע"עקדוש,

 שיז( סי' י)חלק
 יצאו שמתו דקרשים ברין ערופה, לעגלה פריון מהניאם
 בזה, הגרי-ז שיטת עכ-פ, איסור נשאר אי מעילה,מידי

 חכמי שפכו, לא רירינו בקרא ירושלמי בבלימחלוקת
 וחכמי רצח מעשה ערעשה לההורג לו גרמו שלא ס-לאר"י
 גולגולת הראוהו אף המשנה כיאור הנרצח, על שקאיבבל
אחת.

 שיח( סי' י)חלק
 עצמה, המצוה ולא הפורעניות את מעככין מצוהשיורי



 כ45מ8תח
 אד5וצו, על הווהצו מבזמן יוחר הןא בגלות סרורתהשגחה
 הםפד1ים

 שרח-
 מצוה שצד הפודעמד41 ומעכבין קרבן

 וז"לך מכאן כצומר ברכה נשתלחה כ?אור עלמא,בה4ר
 ח"ו. מארהנשתלחה

 שיט( ס" י)חלק
 מעכב 4ר בביהמ"ק פ=ס לאאם

 רנה( ס" ד חלק)מהד"ת
 ראשת כיום קדשרם אכילת מצותעיקר

 רפ( ס" ד חלק)מהד"ת
 ררושלים המקושקדושת

תושלב"ע

 הטערכי כותלקדושת

 כ?והאכ פיסות ורו4ר

קנח

 רפא( ס" ד חלק)מהד"ת

 רפב( ס" ד חלק)מהד"ת

 רפג( ס" ד חלק)מהד"ת
 ביוה"כ לתרה"ד פיס דיש לחרטב"םיושוב

 רפד( ס" ד חלק)מהד"ת
 יום בכל עיים גז1י 41רנ"יור

 רפה( ס" ד חלק)מהד"ת
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קם הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ר הא"ב סדר ל*י כללימ*תח

א"ב
חךנ-רנהקרחצתה

אב
ט-רמא תורה ללמוד קודם מן ובןאב
ז_קעה הנרול בנו למול חיבאב
ת'ר-קיב ברו לפרנס חיבאב
ת'ר-רער שחין ומוכה למנהל בתו שמסראב
ט-רד לשה"ק בניו ללמר מחךיבאי
ו-קנח שרדצה במקום ללמוד מלילך בו לעכב יכולאם
 י-רסא לאבוחרו קודם רבו אחר לבנו שם לקרואאם

 ח-כז ברם על אבות עק רפוקר הקראביאור
ט-רנ וכר ת"ח ובנו ת"ח שהוא כל ז"לבמאמרם

 חבורה לו שרעקוה שאפשר אביו את לספור לו מותר 4רבן
ת'ב-קטו

ט-הד רם לו מקיז איבנו
י_קנה ות"ת או"א בביבוד קדימהריני
 יח יז, טז,א-יד, ברו במזתותחיובו
ט-רמ בנו להשראחעבו
 ו-קסטה-קעט, בנו למולחיובו
ט-רנ וכר ת"ח ובנו ת"ח קוהואכל

 ט-קער תטוש ואל לענין מגלח והוא זקנו מגלח 4רנוכשאביו
 ט-שעט למול ב"ר חיבין אי האסורים בביתכשהאב
 ר-קכ בנו את ללמר חיבמהו
 ז-רנב קפר, קפנ,נ-קפב, הקטן בנו לקדשמהו

ח-סא הבן על או האב על ק4ר חינוךמצוות
ו-רצנר-קסנ,. בנו עלנאמנות
ט-ריז לרפאותו הוךו בחעב יפרו כל שיצטער במחלהנולר
 לאב קודם מירז בן מחרער
 לאביו עונש נחשב 4ר להבן פישוציסו
 בזה ריניםפרטר
 לכנים 4רסור הוה 4ר אבקבלת
 למחות חתב אם אביו בדקשמע
 שבת באיסור שבת לחלל לבנושצוה
 לפסול בתושקידש

 דין ביתאב
 דורו בר על נתפס ב"ראב

 חודשאב
 אב שבח' במוצש"ק שבת משרורי לאכול שרי4ר

 מלאמהאב
הגבהה

אבות
 כב"נ דינם אם שבת שמהין
 רמר ה,קעב,נ-קא, ב"נ מכלל יצאואם

 קזה-קר, התודה אתקתמו

אבידה
 ת'ב-תכט ינהנ כיצר אליהו שרבא ער להניח עתינהאבידה
 ת'ר-שכח שעא, קוע, ט-שסט, רעא, ז-ער, עכו"םאבידת
 ת'ב-שלז הבעל אבידת הוה 4ראסוה
 להמחם שרי 4ר האובד בא ולא שסצא תפי,ין עלהכריז

 לשו"פ מצטרפות אם אבידות כמההמוצא
 בביהכנ"ס בביס מעותהמוצא
 השבה לענין בהטלפק המחצבכסף
 לשלם חיב אם תאבד במכס להעבירו חפץלקח
 להכריז חייב 4ר פארק בבארא ברחוב אבידהמצא
 תושב כגר רינו 4ר בזה"זעכו"ם
 לאבידתו אשתו אבידתקרימת

אבילות
 ת'ב-רנו סשעק לקבל לחתום לילך צריך שבעה בימןאבל
 ת'נ-שפו פווים בסעודתאבל

ת'נ-רכ שנהרנו קרוקרם עלאבלות
ת'ב-רנה בשבת אבל בבית מנין לעשות מותראי
 ת'ב-רסא לבעלה אלא מתה אקוהאין
 י-קננ מוטערן ]שטרף חורנת אם על אבןלות לקבל יכולאם
 הביתנרול

 ררבנן אוראור=תא
 המת ראש על הקרקע על נרות להשרםטעם
 הב"ח לשיטת בשבת שחל אבילות של שכיעייום

 הנפטר אחר משניות*מוד
 במוח פגם עםנולר
 ליתומים שיך הנפטר אחרקדיוו

אבל
 בר"ה לתקוע יניד
 בקריבות מותראם
 בלעדיו יצטער שהחתן לחחתה לילך מותראם

 האבל מבית רבר ליטול שלאבמנהנ
 הראש בעטרפתחיב
 אבל לו ש4ררעחתן
 מתחיל מ4רמת נערהיום
 לרוכן עולה 4ר אבלכהן
 לבנה בקידושמהו

 * עליו מחגברשרצרו

 בע"ש להסתפר מהו בשבת ל' יוםשחל

ט-שסה
ו-שא
ו-רפז
ט-שסט
י-חרצ
ת'ב-תכח
ט-שעא
ת'ר-שכו

ר-קכ
ח-כז
ט-רמ
ט-קער
ת'ב-קטז
ו-קנט
 קננ-קמג,

ת'ר-שע

ח-ריט

ט-קסט

נ-טז

ת'נ-שפנ
א-יד
ת'ב-תר
ת'ב-רסר
ת'ב-רסנ
ת'נ-קוצט
ת'ב-רסב

ח-ע
ו-רנ
ז-רח
ז-רו
א-יר
ו-קט
נ-רכה
י-כז
ז-רנ
ז-רז
ר-עג

 אונןראה

 החי מןאבר
 מנלן לב"נ מהחי נהיראיסוד
 בהנאה4רסודו
 עומרת ל4רבוים בח"בהמה

 לב"נ אבמה"ח מכדת פחותהמושרט
 מחחי בשר ונם באבמה"ח ב"נ לאסורל"ל
 לארה"רנאסר

נ-צז
 קכטו-קכח,
 קכטו-קכח,

נ-צז
 צזנ-צו,

ה-צ



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד חא"נ סרר ל*י כללימ*תחקםא

 החי מן אבר בדיןקטן

 אביעאברהם
 סרראנה בלי שרה קידשאיך
 לעבד אליעזר את קנהאיך
 הגר את שחרראיך
 מלוג נכסי היתה הגראם

 מא"א החלה אי התורהנודנת

אגדה
 האגדה מן למדיןאין

אגודל
 סרעורונמה

אדים
 למקוה מים בכלל הםאם

אדם
 בטל אם באדםאדם
 הארם של סרעורו נשתנהאי

 בע"ח צער ב" שייךאי
 אדם קרר אםמת

 אדם מיקוץ איעובר

 הראשוןאדם
 עוף בבשר נאסראם

גבהו
 באבמה"חנאסר

אדר
 מתענין חודש באיזה אסתרתענית

אהל
 הטומאה את מכיא אי אילן מענפיאהל

 באהל מטמאמצורע
 אהל בטומאתמשומד
 אהל בטומאתעכו"ם

 זרוקאהל
 מנוחה בשעת אהל שמיהאי
 פויחה בשעת אהל שמיהאי

 זרוק אהל מקוץ אי ]קאר[מכונית

אוירון
 בו לנסוע שוץ איכהן

אוכל
 שוץ אי בשבת אוכל על פירותלסחוט

י-פא

ז-רלה
ג-קד

 כה קר,ג-קא,
ג-קו
 שוי-שה,

 ה-קסדב-מד,

ז-קנ

 ג-צאב-א,

ז-קו
י-רמו

 י-רפהד-רלט,
ד-קמז

 ט-שגה-שו,

ה-צ
ת'ד-ויא
ה-צ

ח-ו

 ויגו-ויב,
ג-רכו

 ויבו-ויא,
 ויב ויא,ו-רה,

ג-קכד
ג-קכד

 קכדג-קכג,

ט-רכו

ח-נא

אומדנא
 קרושין מפקיע אם רמוכחאומדנא
 אומדנאדיני

אומן
 לשלם חהבשקלקל

 וקלה נקיה אומנות נקראמה

אונאה
 החפץ באיכות שיךאם

 קוער לו שאיןברבר
בהקדש
בספוים

אונן
 במצוות חהב אםבשבת
 סראוננו לקרוכיהם להחיע אסור עצמותהמלקט
 הן ולשתות בשר לאכול לו אומרהרופא
 תפילין גם יניח אם במצוותכשחהב
 מק"ש פטור אונןלמה
 שם שהמת במקום והאונן לכתפיםמסר
 רשאי אם לברךרצה

אונס
ג-לו קודם לעשות יכול וה" אחרון כיוםאונס

ג-לו פסרעה ע"י שנגרםאונס
ח-סט טויפות מי"ח א' מצא ואח"כ עוף בשראכל

 ד-ג לעשות רצונו וגםאנסוהו
 יעבור ואל יהרג אי להרגו חכירו על שקר להעידאנסוהו

ג-שפח
 ואל יהרג אי הערוה על להכיאו ואח"כ להשתכראנסוהו
ט-2וצדיעבור

 ד-נה-מג, משאצל"ג הר אי שבת לחללאנסוהו
 ו-רסג למכוראנסוהו
 יענפהשפז ואל יהרג אי ב"א יהרוג שעי"ז זויקה לקבלאנסוהו
 ט-שפחגדרו

 רמגו-רמב, נבעלה ולא לחופה שנכנסה בתולההמאנס
 ח-סט תשובה צויך אי פסולים שהיו לו ונודע תפוליןהניח
 ו-סרב עשאה ולא ונאנס מצוה לעשותחשב
ה-א מהאונס להמלטיכול

ב-מו אונס קטנהפתר
 המ"ע קמ"ם כאילו הר אי פטויה,רחמנא

 המצוה קהם כאילו הוהאי
 באונסשבועה
 אונס הר אישכחה

 ב"דאוצר
 לכתחילה ע"ז סומכיןאי

ב-לב
ו-רפה

ד-רמ
ת'ב-2וצד

ה-רפר
ה-רפד
ט-שסר
ט-שסד

ג-ק
ט-רכז
ז-רח
ד-קמד
ג-ק
ר-קמר
ג-ק

ח-ט
ח-סט
ה-רמב
ג-פז

ט-סרט



ק חלכות משנה שו"ת הלקי מי"ד חא"ב סדר למי כללימפתח

אורז
ו-מ עליו מברכים ברכהאיזה
ח-כוברבתו
ח-כו עליו מברכיןכיצד

 בנו ואתאותו
ר-קפג בנו נקרא אינוש*ל

אזנים
 ח-יד האזנים יכסו לא שהשערות להקפיר יש שמו"עבתפלת

אח
י-יג הגרולים אחיו כל על אף קאי אי הגרול אחיומבר

אחות
י-רסז עליו נאסרה אם אשחו ומתה אשתו אחות עלהבא
 הבכירה אחותו לפנילישא
ט-רסט שוי אי החופה קודם לאחיהלנשק

 הגדולהאחותו
ש-ער הגרולה אחותו לנשק איסור ישאי
 לכברה מ?ווהאי

י-כר ערוה הף אי שנשאה הגרולה אחותושער

אחים
ג-כ וגלילה להגבהה ולא לתורה זא"ז אחים לקיאשלא

אחשבי'
ג-צו בעונשים לחחב אמוינןאי

 אפשראי
ז-קכה רם בלי הקבר לפתיחת אפשראי

איבה
ב-מב אסרה שהתורה כשיודע איבה בעכו"ם ישאי
ז-קיח איבה משום עכו"ם בחתונת לאכול מותראם
ז-קיח עכו"ם של מרעים בסעודת לאכול מותראם

איום
 לעשות שבירוברבר

 ידאיטר
 תפי*ןהנחת
 בימינו לכתוב עצמוהרגיל
 שופרלתקיעת
 כימין תשמו,14 אסון מחמת יראיטר

אילונית
 כתובתן הפסידו שנ" וממאנתאילונית
ת'ב-שסו אולונית צרת למעוטו לאו מאי יבמותבתוס'

אימרן
 להרדיעו חייב שלו שאינו ילר ומגרלהמאמץ

 בקהל ליכנס לו זין מה המאומץבן
 יורשו מי מחצבתו מקור ירע ולא המאומץאיש

 במאומצת טעותקידהמ

אין
 ממונו על עצמו מעמיר ארםאין
 זנות בעילת בעילתו עושה אדםאין
 זמנו בתוך פורע ארםאין
 חברך שיזכה בכזץ חטא לארם אוסעיםאין
 לווסתה סמוך אלא מתעברת אשהאין
 בזה"ז ראשונה מביאה מתעברת אשהאין
 רסט תב, רמט, ה-רמח, משנים פחות שבערוה רבראין
 רעג ו-קצג, ר-רלו, הרוב אחר בממון הולכיןאין
 ז-ק ב-לט, הרוב אחר בעכו"ם הולכיןאין
ה-נה הרוב אחר בפיקו"נ הולכיןאין
 קנו קנג,ה-קנב, מהמקוה בעלחתו אלא נטהר טמאאין
 ב-מר ממררש הלכה למזיןאין
ה-קעב מ"ת מקודם למזיןאין
ג-רו הפסול לבית קרשים מביאיןאין
ת'ר-רכט למילתא מילתא מרמיןאין
ח-ו המצהת על מעכיויןאין
 לז לה, ה-לב, ר-יז, השבת קודם ימים ג' בספינה מפלימןאין
 ו-רא פשוטו מיזץ יוצא מקראאין
 ו-קסזר-קכג, לצרקה מצרקה משניןאין
ז-קצו לעכו"ם מזוזה נוחניןאין
ג-קער הלכה רבר מתוך אלא להתפלל עומזיןאין
 ג-קיט לענוש וק"ו עשה זיש היכא מהזין עונשיןאין
 שט ו-קה, חבילוח חבילות מצוות עהמןאין
ג-לה שבת קודם ימים ג' נכוים של עחרות על צויןאין
 ג-צה שביעית של בהן פשתן שוויןאין
 רפ רעט,ה-מו, עבירה לרבר שליחאין

 איסור על חל איסוראין
 איסור על חל איסוראין

 אבמה"ח ואיסור זבוח אינואיסור
 נב*לה ואיסור זבוח אינואיסור
 ואבמה"ח הנשה גיראיסוך
 אכילה איסור על טוסיף הף אי הנאהאיסור
 נבילה ואיסור יו"כאיסור
 טמא רבר על יו"כאיסור
בעכו"ם
 עונשין לענין רקנאמר

 לכתחילה איסור מבטליןאין
 ז-קיג צח,ר-?ז, לכתחילה איסור מבטליןאין

ה-?ז מבטלין אם ררבנןאיסור
ה-?ה מבטלין אם עשה משום האסוררבר
ג-קיד מבטלין בהיחרהיחר

חיב-קצא
ת'ב-רפב
ת'ב-שסז
ת'ב-תפג

חיר-רעא
ט-רעח
ת'ר-שא
ז-נח

 וירה-ויג,
ר-קצח

תיך-שטז

ת'ג-יב
ת'ג-יב

 ת'ג-קכרת'א-תפ,
ת'ג-ט

א-ר

 ו-קלאה-פח,
ז-פג
ז-פג

 ה-פרר-צר,
ג-קיח
ז-פג
ז-פג
ג-צט
ג-צט



 הלכות כהטנה שו"ת חלק' מ'"ר הא"ב סדר לפ' כלל'מפתחקמנ

 מבטלין אם הפסח עליו שעברחמץ
 איסור דמבטלין היכא משגיתלהיות
 מוכנים עצים עליהםמדבה

איסור
 קרעור תצי על מתתלה תלאי

 כלל הנאה בו שאין דבר ע"ע לאסוד יכולאי
 מאיסור למונעו יש אי כדעתו שפףאינו

 פסה,ם כעדים סגי אי איסוראכדאתתזק
 אוסר אי איסור ודעתהבל

 היתר בו שנהגו דברלאסור
 איסוד תערובת עם ארנחםמשתת
 כפרה לענין כשוגג דרכנן אאיסורעבר

 הנאהאיסור
 הוא איסור מין מאיזה ערופהבעגלה
 נאסרהמחך
 דרבנן באיסוה"נ הפקר ב"דהפקר

 והיתראיסור
 שלו שאינו דבר אוסר אדםאין
 במקוה לכתתילה איסור מבטליןאין

 לאיסור כמהיתר הף להיתר מאיסור הלכהארנף

 תורהאיסור
 תפצא איסור או גברא איסור הףאי

איסורין
 באיסורין ע"א נאמנותגדר

 עדיף מה ואמעעה"מ מצוההידור

 הנאהאיסורי
 בהנאה איסורואבמה"ת,

 אכילה אאיסור מוסיף הףאי
 להפקירו שהךאי
 שתהם חייב אינו איה"נאכל
 ו-רצב קסה, קנט, ג-קלח,ב-נת, גזל משום בהם ישאם
 רצ ו-א, קסד, ג-קלת, נט, נח, נז, ב-נד, כעלים להם ישאם
 קס קלט, ג-קלת, איה"נ ע"גגט

איתחזיק
 אתד עדראה

 איסוראאיתחזיק
 פסולים עדים בהא סמאי

אנעה
 קעגת'ג-קס, תלבאבקת

ת'א-תקד לאכול יבא שמא כיו"כ גזרינןאי

ת'א-תקת כיו"כ לצום שלא זמנינו רופאי על לסמוך ישאי

ת'א-שפד אכילתן כדרך שלא באכילה עשה מצות מקחםאי

 לאכילה בפיו פרי לקלוףאין
 לתקרכה סמוך עיו"כ לאכולאיסור
 מכדת פתות בריהאכילת
 אכילה מיקרי אי מבושל לא בשראכילת
 אכילה מקרי אי המדק דבראכילת
 המדקים מאכליםאכילת
 הלילה שלנו מאכליםאכילת
 כדרכה שלא מצהאכילת
 כדרכן שלא קדשיםאכילת
 אסור אי שעוהאכילת
 טריפות מי"ת אתד מצא ואת"כ עוףאכל

 בכדת אכילה סתם ג"כ אי רקיותבאכילת
 משקה או אוכל הוה אי תיהכיצה
 הפת מן קצוות לאכול שלאבמנהג
 אכילה כדרך הף אי תיבשר
 כד"א שלא דהאוכל הפטורגדר

 כלב שאכל ממההאוכל
 אכילתו כדרך הף אי מרורהאוכל
י-לת ברכה לענין שחך' או אכילה תקרב אי פריהמוצץ
 ב-טו מעים והנאת גרקהנאת
ת-כא בברהמ"ז תחב אם משכעו רכיעהסוחת
 לאכול עוד מותר אי הסכנה ועברה כיוה"כ שאכלחולה

ת'א-תקג
 פחות אותו מאכילין כיו"כ לאכול וצריך קרב"סחולה

מכשרעור
 עיו"כ לאכילת מצה אכילת מצות ביןחילוק
 ואשם חטאות ד' עלף וחחב א' אכילה אוכליש

 צרעת עליו שפרחה בשרלאכול
 לחלב בשר אכילת כין שעות ששלהמחךן
 עיו"כ קטנים להאכילמצוה
 בכדת הף אי בתורה האמורה אכילהסתם
 קרבן אכילת זמןעיקר
 באכילה מהו חגם כיום עליה צץרו שהעכו"םפרי
 שרי אי בשעה"ד התפלהקודם
 ימים ד יאכל שלאשבועה

 לתשאב"ס דדבריהם באיה"נרפואהה-צט
 הנאה כדרך שלא באיה"נרפואהז-קיג
 הנאהקרעורד-קיד

י-עט
י-רמה
י-רכא
ט-שנת
ט-קנת

 קטה-קד,
ט-קנד
ט-שמז

י-שטו
י-שטו
ט-שנב

ט-שסו
ט-קצב
ת-סג

 ו-רעוה-פד,

ט-שנת
ת-ו

 קכטו-קכת,
ג-קית
ט-תטז
ג-קיז

ה-עה
ה-עה

 ו-קכחג-קנט,

ט-שנת

 מותר אם הנאהגרם
 לכו"ע חפצא איסורהף ן1

 המעות דין מההמוכרו
 באיה"נהמקדש
 דדבריהם באיה"נהמקדש
 במתכוק שלאהנאה
 האיסור מגוף שלאהנאה

 מותר אפרןהנשרפיןן
 להם ושאין היתר להם שיש איה"נ כיןדץלוק
 באיה"נירושה
 באיה"נטמעה

ד-רכט
ג-קסא
ט-תטז
ב-נט

 רמאח-רלט,
ה-רנו
ב-נט
ה-עה
ג-קלת
ו-רצ
ה-מז

ת'א-תק
ת'א-תצב
א-ד
ת'ד-שצ
ת'ב-יא
ת'א-תצג
ג-צז
ה-עה
ת'ב-לח
ח-קצ
ת'ג-כה



קםד הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב מדר ל*י כללימ*תח

 שביעה כדיערעור
 לאכול אבוחונו שנהגו ממאכלים לשנותשלא

 מהתורה איסור הף אישלכר"א
 יו"כ באכילתשלכר"א
 מצה באכילתשלכר"א
 קרבן באכילתשלכר"א

 מצהראה

 גסהאכעה
 הוא מה השובע על הפסחאמלת
 להגוף המות סםכמו
ח-כא גסה מהאכילה או מהשכיעה ההנו שמפחיתרביע

 ח-כאערעורו

אכסדרה
 במזחהדרובה
 מחמץ נברקתלאורה
 תקרה פי אמרי' אימקודה
 בזה דיניםפרסר

אל
 הלכה רבר מתוך אלא מחבירו ארם יפטראל

 תטושאל
 מגלח והוא זקנו מגלח אינוכשאביו

אלומיניום
 הגעלה צריכים אם חרשים אלומיניוםנלי

אלמנה
 לסכנה בזה"ז לחוש יש אי אלמנה לומציעין

 אמהאלפחם
 ניתנולמי

אם
ה-קטו עליו לוקין אם ענין, אינואם
 י-קנג עלי' אבילות לקבל שרי אם מוטער[ ]שטוף חורגתאם
 י-קנה ות"ת או"א בכיבוד קדימהדיני
ט-שפ להאם אבר סכנת בשביל הוולרהפלת

אמבולנס
 שבת ראה בשבת,אמבולנס

אמונה
ז-ךח באמונה ספיקות לו שיש למי להשיבמה

אמירה
ה-רג להדיוט כמסירתו לגבוהאמירתו
 ז-קיט ד-קמג,ד-קכג, בצרקה לגבוה,אמירתו

 לעכו"םאמירה
ה-מוביו"ט
ח-לר ראורהתא במלאכה אפ" שרי מצוהבמקום
 ג-קעט שבתבערב
 ז-נט ו-רעז, מו,ה-מב,בשבת

אמן
ח-רכב הפסק הףאי

 בעשרה חחב אי ברכה אחר אמת ענית מחבירוהמונע
ח-מזהובים
ה-ז לבטלה ברכה אחר אמןענחת
ח-רכב מהברכה חלק הף אמןענחת

אנוסים
 בדיקהצךכים

אסופי
 שלו הוו אי בנכסיו המחדקישראל

אסור
ג-ט המרחץ בבית לחבירו שלום שיתן לארםאסור
 רלה רלר, ז-רלג, שיראנה ער אשה לקדשאסור
ז-רלה להסתכל בלי ישלשדך

 לבהמתו שיתן קודם שיטעום לאדםאסור
ר-כר ררבנן או ראורהתא הףאי

ז-מא לבהמה קודם ארם סכנהבמקום
 ז-מ כה,ר-כר, לבהמתו קודם אסור אם מצוהבסעודת
 ר-כו בהיתר בהמתו להאכיל יכולכשאין
ר-כר לבהמה קודם לאכול מותר אם אחריםמשל
ר-כר בהמתו למאכל להקדים מותר אם צרכיושאר

אסותא
 רפואהראה

אפוטרופוס
ת'ר-רסט הבנים על עש"געע

אפקעינהו
ב-לה רוכתא בכל אמרינן לא וכר כהוגן שלא עשההוא

 ה-רנב מיני' לקרהסין רבנןאפקעינהו

אפר
ה-עה באכילה מותר אם איסוה"נאפר

 מאיסוראאפרושי
 עור לפניראה

 וחמשהארבעה
 גניבהראה

ח-כא
ת'א-ריח
ג-צר
ה-עו
ה-עה

 ו-עהה-סט,

ח-3א
ת'ר-רפח

 קצזה-קצו,
ה-קצט
ח-קס
ח-קס

ג-קער

ט-קער

ו-קיב

י-רלג

ח-קסר

 לזג-לה,

י-רח



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב םדר לפי כללימפתחקמה

 מיניםארבעה
ת'א-תקכב לקרקע מחובוים בעודן מינים בד' יצאאי
 ת'א-תקכא ערבות שתי על להוסיף מותראי
ג-סג הברכה קודם המינים כל להפוך צויךאם

ת'א-תפז בכלי אלא ביר האתרוג להחרא נהגו לאאמאי
 ת'ג-רצאבמחובר

ת'ר-ויג שוטההדס
ו-רנ בסתם מחבירו מינים ד'הלוקח
 מהודר כ"כ אינו אפילו עליו ולברך אר"י אתרוג להקדיםיש

ת'א-תקיט
ת'ג-קמג ובהדס בלולבכבוש
ת'ר-ריד אגד צויך אי -לולב
ת'ר-רצה שמיטה של לולב למכור -לולב
ת'ד-ויג ראשו נקטם -לולב
ת'ד-רטו תמרה בו ערעלה אפשר אם תלושהלולב
 שבגופו מצוה הף הא כולם את מתניא אחד שאין קראל"ל

ג-קמה
ה-עט נטילה בשעת עליהם בירךלא

 ז-קטז ג-פר, ב-סח, מדאורהתא שיצא אחר לר"הלהחראן
 ג-קלח לכם מקוי לא הנאהמודר
 ת'א-תקכ בלולב חציצה הוה אי הקחקועלע עם לולבנטילת
 ת'א-תקיח מהודר יותר אתרוג לו הביאו ואח"כ אתרוגנטל
 ח-רמו מהודר יותר אתרוג מצא ואח"כ מינים ד'נטל
 ג-סג בימין ואתרוג בשמאל הלולבנטל
ג-סג בזא"זנטלן

ג-סג מעכבים לאנענוורם
ת'א-תפו לולב נטילת על לברך יכולות אינשים
ג-סד חנאי דיני כל צויך להחדר ע"מנחנם
 לולב אתרוג, גםראה

 כוסותארבע
ד-סט רכיעית מספיק או גדול מכוס רוב לשתות צויךאם
ד-סט רכיעית רוב מועיללמה
ז-סז אליהו של כוס וה' כוסות ר תקנולמה
ד-סט חן הרבה לשתות לו שקשהמי

ד-סט כוסות לד' רביעיתערעור

 סאהארבעים
ח-רלה מה"ת הף איבמקוה

 קודהםארון
י-כ לעשרה מצטרפים וארון דתקועהבהא
ת'א-קיט קודש הארון לפחךחת קטנים לכבד מותראי

 ת'א-תקכו להקפות מהיכל יחראו ס"ת כמה תורהבשמחת

 רפואותארון
ח-קפט י"ט מחיצה דבעי' או בפסח בסגירה סגיאי

ארוסה
ב-מב התורה מן לבעלה אסורהאם

ג-קלד כתובה לה ישאם

אריס
ט-שמו לעצמן היתר המווין שכרוונוטל
ת'ר-שנה גוים קא גברא רהאימזלף

 "סראלארץ
 ג-קצב בארץ התלףות מצוות קיום בלי לעלות מצוה ישאם

 ח-יא אר"י בישוב מצוה יש איבזה"ז
 מיר לחזור חחב אי הרעב ועבר הרעב מפני מאר"יהיוצא

ח-יא
ג-קפט
ת'ג-רעג
ר-קמה
ו-רצה

 ז-רא ה-קצג,ג-קפט,
 ג-קצבג-קפט,

 קודם מהן איזה אלף ועלי אר"יישוב
 מחטא שםלהשמר
 ישראל לארץ קברלפנות
 לאר" לעלות מהומומר
 בזה"ז אר"י ישובמצוות
 התרה לו יש אם לאר"י לעלותנדר

 בחו"ל לקנותם שוי אי לאר"י המיועויםספוים
 לחזור ע"מעליה
 מצוה הכשר או מצוה הף אי לא"יעליה
 מצוה הף אי א"יראית

אש
 נכוים בשולי לענין ישראל מאש עכו"םהדליק

אשה
 אשה אחווי ולא אויאחוף
 תפילין זוג זוג להכניס יכולהאי
 בזה"ז חבר אשת אחר לילך איסור ישאי
 שהזמ"ג אמ"ע לברך מותרתאי
 תורה ללמוד מותרתאי
 הרם בכיסף אשה לכבד נכוןאי
 רופא ע"י אשה בבדיקת להתנהגאיך

 הראשון בעלה אצל להקבר שנשאהאלמנה
 הבעל אבידת הוה איאשה
 הטלפון על הבדלה לצאת יכולה איאשה
 סוכה לעשות מותרת איאשה
 ע"פ להתענות צויכה אי בכורהאשה
 ומינסבא דהקאאשה
 בדיקה לה מהני אי חשודהאשה
 יום בכל לילד עתידהאשה
 לבעלה הבדלה מחזקת אי טהורה שאינהאשה
 בה וחזרה אני טמאה שאמרהאשה
 לך אני טמאה שאמרהאשה
 בעלה תחת שדנתה שהתוודהאשה
 וולדה שנתערבאשה
 לבעלה להודיע חהב אם שדנתה אישאשת

 יום מ' קודם אשה להפילבאיסור
 מתרת הבעל מיתת איןבב"נ
 ת'א-רמז בשבת בו יוצאת אקוה אי דעה לקבל הנעשהכגד

ט-שסו
 ג-קפטב-נו,

ג-קפט
ג-קפט

ט-קנט

ה-רכו
ח-רח
ט-רעא
י-ג
י-קסא
ת'ב-ה
י-קסט
ת'ג-קועד
ת'ב-שלז
ת'א-רלג
ת'א-תקטז
ת'א-שסט
ה-רסט
ת'ג-רלח
ת'ג-מו
י-קל
ת'ג-רלד
ה-רנב
ט-רחצ
ג-קפר
ר-קנט

 שיאי-שי,
ט-תר
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י-ויח האשה עם ערחה תדבה אלכגרר
ט-רלה אשה קמניביאור
ת'א-לח אשה עשני שלא ברכתבנוסחת

ט-רלו משפחה יחוס לגבי הנרהכני
 הברכה קודם הגפרור לכבות לה מותר אם שבת נרהמרלקת

ח-לא
 ויא י-וי, ניתוח ע"י כולו הרחם להחמא מותד איהמצטערת
 י-רל זכות הף אי לקטן אשההמקדש
ט-רלו ע"ה בתהנושא
י-רנג כתובה בלא יוצאת אי בזה"ז משה רת עלהעוברת
 שבת בזמירות קולההרמת
 בחנוכה בהלל נערםחיוב
 בחנוכה הלל באמירתחיובה
 בבשר מותדת אי בפווים טבילתהכשליל
 גיורת או חללה או גרושהלישא

 הציצית לתקן לאשה יתן לאלכתחילה
 בררך ביחר אשתו אם לצורךלנסוע
 טובים בבן ירבקלעולם
ת'א-תקנ נערם עשרה עם מגילה לקויאת מניןלעשות
 ט-רכט חיוב או מצוה הף אשהלקדש
ת'א-נב פורטת שאשה זמירות מכלילשמוע
ט-חב שנית מקדשה אי נס ע"י לחיות וחזרהמתה
 אין ביו"ט נרות הרלקת בשעת שהחהנו המברכותנערם
ת'א-תקיז מנהגםלשנות
 להרוג סם לשתות מותרת אי בתשובה וחזרה בזנותנתעברה
 י-שב . הממזרהעובר
ט-שטו לעצמה דיןעושה
 נחת'א-נג, ערוה באשהקול
ח-לז ובטלפון בטיפ בשמיעה ערוה באשהקול

י-נג כבשבת לה קנס" אי ב' ביו"ט נרות להרליקשכחה
 ת'ג-רמג באשהשער
 נערםראה

 קטלניתאשה
 נקראת אי בעלה ומת ונשאת וחזרה בשואה בעלהנהרג

ט-רנהקטלנית

אשו
 ח-לה שב,ה-ש, חציו משוםאשו

אשם
 בנרבה באאם
 נותר על מעילה אשם ח~בהיאך
 שוו"פ על רקחיובו

אשפה
י-רצו בו שמונח מה על שמקפידים שאמרובעלים
 ח-קפז לבערו ח~ב אי בו המונחחמץ

אשתו
י-רסז עליו נאסרה אם אשתו ומתה אשתו אחות עלהבא

 ת'ר-כג בההסתכלות

אתי
 ז-לטר-רכג, כגרול אמוינן אי למיסרךאתי
ה-סה מצוה ומבטל רשותאחן

אתרוג
 עטה-מז, מוקצה הף אי הנטילה אחראתדוג

ח-רה מהתערובת נפרדו ושוב שנתערבו אתרומםב'
 ח-רמא ה"ח אי הבעלים נחיאשו ואח"כ בי' ונפק אתרוגגזל

 לקיטה בתר אזלינן בשביעיתהנלקט
 ארם לכל נראית שאינהחזדת
 צרכיכם לכל בעינן אילכם
 מורכבספק
 שבעה כל פסול אי ערלהשל

 עכבויםשנקרוהו

 במחתרתבא
ה-רצו מיתה חיבאם

בגד
 חהב אי וועסט[ נכגון ללובשו נהגו אולם ערעור בואין

ח-ג

 בהונהבגדי
ת'ג-נ

 לאת'ר-ל,
ת'א-תקמב
ת'ג-קמו
ח-רלר

 רלט רלז,ט-רלו,
ת'א-ככ
י-ריז
ט-רלו

ג-רכז
ר-קכח
ג-קעז
ו-קט
ב-נט
ג-סא

בציצית

 גהזמיגז

 בהמהבויקת
 ציציתבדיקת

בדיקה

ר-א
ט-ערח
ט-ערח

 בירקות תולעיםבויקת
 וויאה סכין תפיליןבדיקת
 מעים הכני לברוק צויכיןמחן
 נרהראה

 ריאהבדיקת
 חומרא רק או ררבנן גדרה הףאי

בהמה
 קכטו-קכה, עומרת לאיבוים בח"בהמה
י-פר מהניתוח האם נטרפה אי רופן ביוצאילרה
 י-פב צעבע"ח משום עובר אי בהמותלהמית
ט-קנא שחיטה לענין כנ"א ע"ימסוכנת
 לבהמתו ערתן קודם ערטעום לארם אסורראה

 טמאים וחיהבהמה
ז-ז אסור שלהםחלב

ז-ז שלהם רגליםמי

ת'ג-קסב
ת'ג-ג

 שצגת'ג-שפט,
ה-פה
ת'ב-ו

י-פג
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בוגרת
י-רכה לעצמה ת-ה מעשהאי
 י-רכר לביזנעס שתכנס רתרם והויה בבי"ס מלמרת "חבת

בולמוס
ז-פג ממצוות ופטור כשוטה הף אי בולמוס שאחזומי

בוקעין
ח-עג "בוקעין" הודבהפח

בור
 מקוהראה

בורר
ח-מט בשבת לתורה להעולה ביהמ"רבכרטיס

 ת"חבזיון
 ת"חראה

בחור
ט-שמה עני דין לו יש אי ביארבההמתפרנס

בחירות
 התורה נגר רבוים יעשה שודאי לממשלה מועמרלבחור

ת'ב-שעג
 הנבחר מעשה על באחויות נכנס הוא אם בבחירותהמשתתף

ת'ב-שער

בטחון
ת'א-קכט בטחת חוסר משום בזה יש אי ביטוחהעושה

 כרובבטל
 בטל אם בארםארם
 אומות בשאר ומואב עמת בטלואיך

 סכנה משום האסוויםברברים
 לשכחה הקשיםברבוים
בטומאה
 התערובת ע"י נולרכשהספק
 בששים שנתבטל ברברלהחמיר
 בהיתר היתרמבטלין
 עכו"ם אצלנתבטל
 להיתר נהפך אם ברובנתבטל
 בטל אם בקרקעקרקע
 לכתדרלה איסור מבטלין איןראה
 טעם נותןראה

ביאה
 בפניה ביאהאיסור
 בזה"ז ראשונה מביאה מתעברת אםאשה

 קני' אי אסורהביאה
 חי באבר פורש אי ראשונהביאה
 מהי ראשונהביאה
 אוסרת אם נכויביאת

מטול
ת'ר-שכט הפקר מטעםאי
ח-רה מהתערובת נפרדו ושוב שנתערבו אחווגיםב'

 י-רמא ביטול ביה שייך אי אחר בזרע זרעהמערב
 ת'ב-יר בששים בטל אי נבילה כשר לאכול שלאהנודר
 ח-רה ברוב בטל אי כשוים ס"ת עם שנתערב פסולס"ת

 המצריםבין
 קיץ במחנות וסויגה איגה ימים בט' להודראם

 ברכות שבע בימיויקחום

 דהחמשותבין
 ביהש"מ ספיה"ע עלברכה
 מלאכה לעסךית שמ יו"טשל

בדעור
 שביעית מפירות החנו אם בשדה לחייש
 בשכיורת דינו טעםנותן
 בשביעית תלקט בקרקרת שגרלותב~ן

 חמץבדעור
 לבערו חחב אי באשפה המונחחמץ

ביצה
 משקה או אובל הף אי חיהמצה
 ראסורה מתה מחלב מ"ש רמותרת נבילהביצת

ביצים
 מחומצים במים הביצים שרחצו בפסח לחוש ישאם

 מרם בדיקה צויכות אםבמקומנו
 מארעא רספנאהיכא

בישול
 ליום מיום לבשל שלא הזוה"קבדבף

 עכו"םב"סול
 עכו"ם בישול משום מומר בישול אסרואי

 באכילה נאסר אי עכו"ם ע"י ןסטרם[ בעישתבישל
 הכלים נאסרו לא מפוסטר חן עםבישל

 לו המבשלת נכוית שפחה לו שרשבישראל
 לחולה המבשלתבנכוית
 צהויים ארוחת מבשל והוא גף שהטבח"שרבה
 עכו"ם אצל שחור קאפהלשתות
 עכו"ם כישול הף אי האש חיבה בפיו שנפחעכו"ם

 ג-קלבב-לג,
ר-קצט
ר-קצח
ז-רל

ז-קי
ז-קי

 רסהה-קא,
ה-קא
ג-קג
ה-צח
ז-קר
ג-קיר

 קיג ז-קהב-לט,
 קו קר,ז-צט,

ז-ק

ה-קלא
 ר-קצחג-קסט,
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 דץבית
ת'ד-שמ אחרים ממץ להפקיר יכהיםאי
ת'ב-שפח דינו מה לב"ד ילך שלא ספק ישאי
ט-שרט לכתדרלה ב"ר אאוצר סמכ"אי
ח-קלט חבירו ב"ד דברי לבטל יכולאייו
 הדין יעווחו שהב"ד שחוששרן טועמם דינים הבעליאם

ת'ב-שעח
ת'ב-שצא לא או החורה שומר הבע"ד בין לחלק ישאם
 ג-קמ הגט בכשרות לפסוק דין בית צריךאם
ת'ב-שע בכוקר אלא דמן איןב"ד
ת'ד-רכו דבויהם שסותויםב"ד
ז-קנא בדיעבד פסול אם שקולב"ד
ז-קנא נדרים בהפרת שקולב"ד
ט-שוז דהנים לעצמם להעסרד צדיכים אםב"נ
ט-שנה אחד ודהן עצמו ע"פ נהרגב"נ
י-רסו קולשה של ב"ד צריך איגט

ז-קנא וסברי להו מסברי כעינן איהדיוטות
ת'ב-שעא משו"פ פחות על לז-ן יושבין איןהדהנין
 עליו שרפסקו לאחר הפסק את יקחם שלא דחיערנןהיכא

ת'ב-שפט
ת'ד-רמז ישראל ב"ד נגד מנשרםהפגנות
 ישראל כדין שלא ממון והחרא לערכאות לילך ב"ד לוהחררו

ת'ב-שצ
ט-שעט האסורים בבית כשהאב למולחרובם
ט-חרח קטן גרטכילת
ה-א בי"ד בהוראת קועשהיחיד
ט-קוצו בזה"ז נפשות דינילדון
ת'ב-שסד ב"ד בעי או ביחרד מותר אי אשה גטלסדר
 רסח ת'ד-רסו, ת'ב-שפ, לדיןמסרב
ז-רנז הדץ לגמור יכחים הב' אין מהג' אחדנסתלק
 ת'ד-רנח הדהנים כל בה נחתמו שלאסירוב
 רנות'ד-רכה, פסקם על עיקולעשו
ט-שטז משנה בדבר טעה הו"ל גמ"ד לאחר פשרהעשו

 ט-שנג הבע"ד שרתב"הא במקום ב"ד פסקפרסום
 שנתביר לאחר שנה מכ' פחות נענש אינו שנתביר גרש"מ

 רכטי-רד,
 דהןראה
 הפקר ב"ד הפקרראה

 המנסתבית
ת'א-קכח הכנסת בבית בטילה שרחהאיסור
ת'א-סב כנסיות בבחר נשרם אסיפות לעשותאסור
 ת'א-סה כנישתא לבי מר אחר לא מ"ט שמעתתאביאור
 ת'א-קכה לנשרם אנשרם בין מחייה שם שאיןביהמ"ד
 ב-ס קדחצה בו יש אם שחרבביכנ"ס
ד-קי בו להתפלל מותר אם אדם צורת כו ערשביכנ"ס
 כג כב, ד-קא, מכירחו איסור - כרכים שלביכנ"ס
 ד-כב למוכרו - דבים של מדרשבית
ב-ס צווה"ץ הן חצאף על שבבבל כנסיותבחר
ד-כג דבים של או יחוד של מיקוץ אף שלנו כנסיותבחר

ו-רפז בביכנ"ס בכיס מעותהמוצא
ג-קנה בביהכנ"ס במקומותחזקה
ת'א-קכו הקודש ארון כלפי פניהם שרושבים לרבניםטעם
 בשףו"ט נרות מדליקין אין כנסיות בחר הרבה שעכשרוטעם

ת'א-חרח
 כנד-כא, אחרכשבנו
ת'א-קכז בביהכ"נ לנר מנרלהדליק
ד-כא מנין כשאיןלמכרו
ר-כג כרך נקראמה

ז-יב תערובת או הסתכלות משום מהיצה טעס -מחיצה
 ז-יב גובהה להיות צריך כמה -מחיצה
 ינהג כיצר בתפלה שמדברים בביהמ"ד שכנים לו ערשמי

ת'א-פו
ד-פא בביהכנ"ס חנוכה נרותסירור
ת'א-קכג ביהכ"נ באמצע בימהעושין
 באר"י שרקבעו שבבבל ובמד"ר כנסיות בחרעחרדין

 ת'ד-תדב-ס,
ת'ג-ריז בביהכ"נציורים
ה-קעח מעיקרא שביל כשהיהקפנדרי
ת'ג-כט בטלים דבריםשרחת
ת'א-קכב המדרש בבית הספסלים סידור לשנותשלא

 המסאבית
 צריך צרכיו עשה ולא בביהכ"סהיה

 קדושה דברי עליו ערש טעיפ עם לביהכ"סלהכנס נט-
 בביהכ"סנט"י
 הכסא בבית לספר מותריםאי
 הכסא בבית צניעות צריכיםאי

 לתפלה המיוחד בגד שאר או בטליתליכנס
 הכסא לבית הצפרנהם לזרוק מותראי

 המדרשבית
ח-מט לגבאי שרש ביהמד"ר בכרטיס בורר שיךאי

ט-חרג ראש בגילף בו לעמוד הרדצהבע"ת
 בזה שיך אי אחר לביהמ"ד שיעברו מהמתפלליםהמבקש
ט-שסז גבולמקרג
י-קסו אחר לביהמ"ד ליתנו יכול אי בביהמ"דהנודר
ת'ד-קנג עכו"ם ע"ילנקותה

 המקדשבית
 ביהמ"ק כותלי שמ נשארו החורבןאחד
 ביוה"כ פרסות ד היואי
 ביוה"כ העזרה את מדמקרןאי
 מקומו היום לנו ידועאם
 בלילה ביהמ"קבמן

 כלאים עון על מכפד הי'הכתוצת
 ביהמ"ק בנין מצות בכלל הוו אי המקרשכלי
 עמלק למחרת קורם אם כרנומצות
 בארץ ישדאל רוב כשאין בנינומצות
 ביהמ"ק בבוןנשרם

ה-ב
ז-קסה
ה-יב
ת'א-ו
ת'א-ז
ת'א-כג
ת'א-ד

ת'ד-חג
ת'ד-חו
ת'ד-תח
ז-קעו
ו-שכו
ת'ד-תט

 שכוו-
ה-ש
ה-ש
ו-שכו
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 הכה"ג של היוםעבידת
 מעכב אי - בביהמ-קפהס
 יוה"כ בל~ל לתרוה"דפהס

 לבא לעתיד קדשה ראשתהקדחצה
 ירושלים המקדשקדושת
 לעולם נסתלקה לא המקדשקדושת
 יום בכל עצים גזרישני
 סכנה משום פהסתקנת

 הספרמית
 כלא מזה זה תלמידים לקבל שלא שהסכימו חייוךבתי

 שניהםהסכמת

 הקברותכית
 לטומאה כרה"י הףאי
 לדרך כהן יוצא איך כמעמד קבוע כלאי

 יהושפט בעמק אלא תחה"מ שאין הרדב"זבדבוי
 מטמא אם הקברים שביןהדרך
 לוקה אי ונזר יזור שלא שם בעומדהתרו
 באירק לנסוע שרי איכהן
 מחיצות ביטוללעמן
 הראשק בעלה אצל אשהלקבור
 העצמות פינף לענין ועזובנטוש
 מביה"ק ליוצאנטא
 קברראה

 חוליפכית
 רי רז, ו-רה,ד-קמו, שם לבקר לכהן מותראם

 אמה אלפחם לענין סרב"ס חולההמוליך

 מרחץבית
 מהו - דרבים מרחץבית

 במרחץ שלום שםהזכרת
 שבקדושה דבר בו להזכיר איסורטעם
 שמים שם להזכיר מותר אםלצורך
 שם להתפלל מותר אם בחדרו מקוהעשה

 תיפלהבית
 לשם כניסהאיסור
 אומנות ללמוד בשביל תיפלתם לביתליכנס

בכור
 קבורה טעון אי שמת בהמהבכור
 בבאנק במעות מהו במוחזק שנוטלבכור
 שנים פי שנוטלבכוד
 בכור אינו דופןיוזא
 לידה או הויק בתר אזלינן 14 האבמן

 בהמה בכור לגבי עכו"םנאמנות

~ודי8
 חציצה הף 14 תפיליןבמקום

 יראהבל
 חמץראה

 תאמרצל
 תאמר דבל כלאוביתר
 דבריו מלהקליטלעכב

 הוסיףבל
ח-רו ותוקע וחוזר בתוקע שחרי

ה-עג דרבנןבמצוה
 ח-רז כמשא עליה משף ב"ת איסור בשבת בתפיליןהיוזא
 ת'ב-תעח תוסיף בל שחך לא חכמיםבתקנת

 תליןבל
 ב"ת על עוברים אין פועלים ששנרש~ח

 דירה שכר ערלם לא אם תלין בל עובראי

 תושחיתצל
 דאוףיתא הףאי

 ב"ת ש"ד אם אחר ע"יהקחיצ

 הפקר של בחפץ תשחית בל שריךאי

כליצה
 ופולט בולע אינוחי

 "צדאלכמת
 לשוק כסרוצאות רדיד לובשות שאינן בזה סמכו הן מהעל

י-רנד

 קטורהצני
י-קעט ימול המול בכלל הוו14

 כולם ישמעאל בני עם נתערבו קטורה שבני הדמב"םבדברי
 במילהחחבים

תיד-חו
ת'ד-שסב
ת'ד-תח
ה-כה

 תבת'ד-
ת'ד-חג
ת'ד-ח1
ת'ד-תט

י-יט

ה-קצב
ז-רעג

י-קס

ו-ריג
ט-רכו
ט-רכד
ג-קכנ
ט-רכב
ט-רכו
והג-פח
ת'ג-שעד
ט-רכד
ו-רז

ג-קעא
ת'ב-תמב

ה-רט
ה-רט
ת'ב-תלג

ג-נז

ח-קסד

ה-קמו
ג-ט
ה-קמה
ה-קמה
ה-קמה

ת'ג-ףט
ת'ב-לט

ת'ב-רלד
ת'ב-תלח
ת'ב-תלז
ב-סו
ו-רצא
ת'ג-שלו

כן
 לאביו דם מקיז14
 בניהם מזכין צדקניות נסרםאם
 ממזר שהוא בנה על לומר אשה נאמנותבדין
 וכף ת"ח ובנו ת"ח שהוא כל בחז"לביאוד

 וכף ת"ח ובנו ת"ח שהוא כל ז"לבמאמרם

 לבמם 14סור הוה אי אב קכלתבן
 מגלח לא שאביו אע"פ זקנו המגלחבן

 לכם במצה להיות צריך 14 אביו שלחן עלהסמוך
 ת"ח בנים להם יש 14לגרים

י-קעח

ט-תד
ט-רלח
י-רמג
ט-רג
ט-רג
ט-קעד
ט-קעד
ח-קצא
ט-רלז
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 ט-ויז לרפאותו הוויו בחווב ימיו כל ערצטער במחלהנרלד
 רמ י-רמב, כנו נקרא אם מלאכוחות הזרעה ע"ינולד

 הנדהכן
 נדהראה

 נהק
 ב-נ בכלל היו אםאבות

 ז-מ יקימו שב-נ הישראלאחויות
 רדדף דין ביה איכאאי
ר- אבדררה מצווה ב-נאי
 התראה בעיאי
 שוגג על נהרגאי
 לעצמו דין עושהאי
 דינים לעצמם להעסרד צויכיםאי
 במחתרת הבא דין ביה שהךאי
 רודף דין ביה קייךאי
 מ-ת קודם אנבילה מצווהאם
 בהם רוד בו נאמראם

 קדשיםבאכילת
 כישראל עדים ב' ע-פ נהרג נחבן
 פקועהבבן

 ז-מ השומוים יש איבזה"ז
 חץב פחומשוו"פגזל
 כעצמו חובל משום חץב אי עצמוהמל
 לב"נ סרעווין נאמרולא
 מהדר בשר וגם באבמה-ח לאוסרול"ל

 אשתו מתרת אינהמיתתו
 לב"נ מהחו בשר נלמרמנץ

 לב"נמפרכסת
 העוכוין עלמצווה
 הדינים עלמצורם
 עוכוין עלנהרג
 אחר הרהן עצמו עלנהרג
 טויפהשהרג
 בדעת תלף ב-נ בקטן גרלותשיעור

 פקועהבן
 משום לחשוש שלא פקחעת בו בהמות לעשות ישאי

ת'ב-רסויפות
 קלו-קכח, שוד מקויאי
ז-רטז צעב"ח משום בו ישאם
ו-קכחלב-נ
ה-סר אמו בשהיטתמתר

 בניםבני
ב-מד ככנים הף אי כנ"אבלשת

 קטורהפני
ה-קפב עבייהםבסרלת

 קטורה בנימילת

 מדות ט'בני
 מרות ט' מכני הם ישראל שרוב לומראין
 לעזרה אותם מכניסיןאין
 לרורות הם בהם שנאמרו הפורעניותאם
 אתם מלהתחתן להתרחק ישאם
 פושעים הם מרות הט' בני כלאם
 לרורות סגמם נמשךאם
 הלב גררשתכו
 אתם להתחתן שאיןטעם
 תמורה בן נקרא לא ראובןלמה

בעל
 לצורך אשתו עם ביחרנסיעה
 האשה עם ערחה תרבה אלגרר

 חוכבעל
 לידיו שבאו השכירות מהענקה גובהאם
 רר-נ שעבודאראה

 כרחובעל
 בע-כ או מעתו שליחות טפי שחךמחו

 תשוכהבעלי
ז-ויר לממזרות בהם לחוש ישאם
י-ויט עבירות על להוכיחו ישאם
 ויג ויב, ז-ויא, מרות ט' בני מחשש עמם להשתרך ראףאם
 מלישא להתרחק אם בתשובה וחזרה שסרחה ישראלבת

ז-רטואותה
ת'ג-רעאהררכה
ט-חוא בא-י כשהוא ב' ביו-ט ינהוגהיאך

ט-חור בעישון קרמעט לו יאמר אי בשבת לעשןהמוכרח
 ט-תו ליוניברסיטה לחזורהרוצה
ט-חוג בביהמ-ר ראש בצץלף לעמודהרוצה
 מלפני לעכו-ם שנבעלה אומרת חץיא בע"ת עם שנשתדךכהן
כן

 מצוות ולקים להתסלל יתחרלמאימת
 מאכלות בעניני הוויהם בבית ב-ת יעשומה
 באמונה טפיקות ערש למי להערבמה
 התשובה בעלי את ללמרמה

 טבילה צויך אם תשובה שעשהמומר
 תורה ללמרו מותר אי יהחץספק
 לקרבם ועת לרחקםעת

 בזה חומרותפרטר
 לאראערעלו

 תשובה יעשה כיצד עבירותשעבר

נצל
 בקררה תיתן חלב בסכיןשנחתן

ג-קא
ט-שצו

 ערדי-ערג,
 ו-קכח פז, ה-פה,צר,

ט-שנו
 שנוט-שנה,

ט-שטו
ט-שנז
י-ערד

 קוצבט-של,
ה-רכ
ג-צו
ו-קכח
ת'ב-תסג
ו-קכח
ט-שפא
ט-שעה
ט-קנו

 ו-שכג-צו,
 צזג-צו,

ט-תכ
ג-צז

 פז פה, ה-פר,ר-צד,
 ו-רדה-שו,

ט-שצו
ט-שכח
ט-שנה

 שב ו-רד,ה-שו,
י-רמז

 מבב-לט,

 ויבז-ויא,
ז-ויא
 ויגז-ויב,

 ויג ויב,ז-ויא,
ז-ויג
ז-ויא
ה-רנח
ז-ויא
ר-קצח

י-ויז
י-ויח

ר-רלא

י-רמח

ט-צה
ט-תח
ז-רכג
ז-ויח
ז-ריז
ו-קלח
ט-חוב
ט-תה
ט-תה
ת'ג-רעא
 חוט-תז,
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 מל"ו כבוד שםברוך
י-לט למפרע אף מהני אי לבטלהבבדכה
ת'ג-טובלחש

 מצוהבר
ת'ג-כה תחנקאמירת
ת'ג-דפח יתום מצוהכר
ז-י י"ג שנעקוה כיום קורא ובעל ש"ץ להיותמהו

 ת'ג-כה עונותמחילת
ו-מה מצוה ברסעודת
ג-לט מפטרר לקרא רחרם ב"משני
ת'ד-רטז הוריו לפטררת יום שלשרםתוך
 שפטרצי ברוך ברכתראה

בריאות
ת'ד-רפז המדקים מאכליםאכילת
ח-נה בסק"נ כריאות חזקת שהך דלאהא

ברי'
ה-צב מכדת פחותה כו-'אכילת

ברכה
ח-קצט גזול שופר על מברכין דאיןהא
 י-ר לבטלה ברכה הף אי ברכה אספק לברך דנוהגיןהיכא
 י-ד עליה אמן בעינןאי

י-סו לעולם ברכה סימן רואה אינו שלהגדר
 אלמנה גבול מציב ברוך כירך לא ועדין חדקיים ביושובהדר
 י-עה מברךאי

 ח-ר מברך אי מרעתו שלא מצוה לשם חכירו חפץהלוקח
 ת'ד-שצ ברכתו אכד הלילה שעכרמאכל
ט-קסא טאבאק עישקעל
ח-כב מברכינן מאי שאקאלאדעל

ח-דכב מהברכה חלק הף אמןענחת
ח-לא מהני אי דהדלה"נ הברכה קודםתנאי

 לבטלהברכה
ז-פ תשית שהוא תזכרכירך

ו-לט למפרע אף מהני איבשכמל"ו
א-ד לבטלה ברכה הף אי שמיחה קטןגר

ה-ז לבטלה ברכה איסודחומר
 זו,א-ה, לבטלה לברכה הישרנןמחו
 יד ה,א-ד, ב"ל הף אי אתרומהנשאל
א-ז לבטלה כרכה אחר אמןענחת

 הא-ד, לבטלה הכרכה הף אי טעותקידושי
ה-א לבטלה שכירך למיתקנה

 טשלש מעיןברכה
 הנהמו כרכתראה

ברמו8
 החופה תחת שהח=ע מברביז אם והכלה החתןאכי
 לברך שרצהאתן

 בדכה בושעת ברוטב המהול מאכלאדרזת
 אמן לענות אין וארץ שמים קתהאחר
 ]גאוהמעאר[ מחוז מרשל ראית על לברך חהבאי
 קטן גר מילת על מברכיןאי
 בתו על שפטרר ברוך לברך צריךאי

 ןארעצדזשוס( תפודם סרץ על מכרכין ברכהאיזה
 פי"ש וגעפילט"ע עעיצעל פציזות על מברכין ברכהאיזה

ת'א-קמא
 כיצד פירות משאר דת וחצי המימן משבעת דת חציאכל
ת'א-קעמברך
 מ8חך-קסח כיצד פירדת משאר כדת ועוד מימם מד כדתאכל
 כחוכה עא לברך יכולאם
 אח"כ יברך אי קידחשין קודם כירך לאאם

 זכוו ס' המצוות ברכת מברביז איןאמאי
 לכרוע צריך אי שבע מעיןבבדכת
 בברכה לצאת דמי כדבור הרהורבדין
 כעונה שומעבדין
 מרור אכילת אחר נפשותבורא
 כיערבה לומר צריך אי רבות נפשותבורא
 ת'א-קלו בברכתו לצאת מיאן וחכירו חכירו את להחראכירך
 לברך יחזור אם ושח חכירו להחראכירך
 בדיעכד יצא אי פירות על מזונותכירך
 ג' מעין בברכת ובטהרה בקדושהבנוסח

 מברכין מחו שהחהנו בדכתבענין
 בזה הפ" - ובטהרהבקדחסה
 לנדר כוס עלכרהמ"ז
 הנהנין בברכת שמו וברוך הואברוך
 המחיה בעל ותורהכרית
ד-רצ כנ"א לב' לחלקה יכול אם לחברתה הסמוכהברכה
 לבטלהברכה
 חומרא עלברכה
 זננבילא או פלפלין עלברכה
 תורה שמחת ליל התורה קריאת עלכרכה
 אגודם עם שוקולד עלברכה
 התודה כבדכת הף אי הפטרהברכות
 לעשהתן עובר בקף וזוי המצוה, כרכת הוה אי אירוסיןברכת

 עיניע יראו ה' ברוךכרכת
 ומלכות בשם יאמד אי שפטרצי ברוךברכה
 לגמרי נתרפא לא שעדיין לחולה הגומלברכת
 המסילברכת
 עמידה צריכה אי המסילברכת
 מאסק הצלה על הנסברכת
 נס הרואהברכת
 והודאה מצוה כוללת התורהכרכת
 שחחהנו מברך אי שחיבר ספרהגומר
 מחכירו בדכההחוטף

ת'ג-כז
ת'ג-דמא
ת'ג-לד
ת'א-תקכז
ת'ג-כד
ד-רד
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ת'ד-רכב בחפצא או בגבראהורוב
ת'ג-מ בלידה והמטיבהטוב
 בברכת לצאת רוצה אינו והוא חכירו את לההמאהמברך
ת'א-קלהעצמו
ה-לה טרטעום צויךהמברך
ת'א-תע שהחהנו מברך לא אמאי ישראל לארץהמג?ע
 ת'א-קעא מברך בדכה איזה פיףהמוצץ
ה-כו חככרם שטכעו מטכעהמשנה
ת'א-קמ הפסק הוה אי עצמו ברכת אחר אמןהעונה
 עליהם מברך אי שבמעיו האכילה לשרות כרםהשותה

ת'א-קסד
ת'ג-לה בשפןעה וחציו באכררהחציו
ת'א-תקנט מנות משלוח על מברכין שאיןטעם
 ת'א-קסה מבחצלים ]קאסטאנע"ס[ ערמורם על מברכיןכיצד
 ת'א-קנו הגפן על ברכת ולברך לשוהות יכול זמןכמה
 ח-ל ברכות בספק רחמנא פויךלומר
ת'א-שלז בסוכות הלל על זמן מברכין איןלמה
ח-כח זה אמרה הנוומן בברכת רקלמה
ת'ג-לו שלשמעין
 עליהם מברכין אי בתורה אסמכתא או ציוף לח5 שאיןמצוות

ת'ב-שכז
ת'א-קסז מברך בדכה איוה 5ורם כמה שלמיק
ת'א-קפא שהחיינו 5בוך אי נקבה לונולדה
ת'א-תפו לולב נטילת על לפו"ך יכולות אינשים
ת'א-תפד שהז"ג 5"ע על' מבדכות אינטרם
 אין כיו"ט נרות הדלקת בשעת וצהחיצו המברכותנשים
ת'א-תקיז מנהגםלשנות
ת'א-תצ ר"ה של ב' ל~ל ווחמוינו מברך איסומא
 ה-ז . ברכותספק
ת'א-קלז בהרהור לפרך יש 4ר ברכותספק
ת'א-קפד שפטהמ ברוך לכרך יכול מחועד
ת'א-קסב מברכין בחכה א?זה קלר חורסעל

ת'ג-מ חבייז בראיתשהחהנו
ת'ג-לח חדש ספר עלשהחהנו
ת'ג-לט נס לישעשוה
 לבטלה ברכהראה
 אירוסין ברכת לעשףיתן, עובר - ברכותראה
 שפטהמ ברדך ברכתראה
 הנהנין, ברכת המצמת, ברכת ברחמ"ז, הגומל, ברכתראה
 שהחהנו ברכת ג', מעין ברכת חתרם, ברכת התורה,ברכת

 מעכבותברכות
י-יז מעכבות אי התודהבבדכת

 -8רכוה
 לעשייתן עובר

 ז-רמה ח, ד,א-ג, לעוריתן  עובר בעינן אי אירוסיןברכת
 ה-פו לעוייתן  עובר כשווח המצוותבדכת
ה-עט נטרלה בשעת כררם אד' כירךלא
ז-פט הדלקה בשעת חנחבה אנר כירךלא

ז-פט לברך יועל 5יר עד שיהף לה שישמצוה

 ג-קלו ח, ז, ו,א-ג, לעשיתןעובר
ה-פו השחיטה אחר עד לברךשכח

 אירוסיןכרכת
 ט-רכט ז-רמה, קלו, ג-קכט, ב-נב, א-ג, המצוה ברכת הראי
 ז-רמה ח, ד, א-ג, לעשיתן עובר צויךאם
א-א כוס צחכהאם

 רבד-רא, אירוסין ברכת נוסחביאור
 ג-קלו הברכה כשחיסר ניקוואין בוועת שנ" פעם לקדשמנהג
 ב-נא העריות על המונופירוש
 הא-ד, לבטלה הברכה הר אי טעותקידוור
ז-רמה הברכה אחר עד לקדששכח
ת'ב-שלח הנם סתם על אירוסין ברכח לברך מותראי

 שפטרני כרוךכרכת
 ו-מוג-כו, שפטרני ברוךברכת
ג-כו )אדאפטורט( מאומץ לילד שפטרניברוך

 הברקכרכח
 ומברך חוזר אי כעבים שמים ונתקדרו למקום ממקוםההולך

י-מו

 הפמלכרכת
ז-לא סכנה שנזדמנה דווקא אם לברך צחכיןד'
ז-ל וניצל שודדים עליו שנפלולמי

 המזוןברכת
 המזק בברכת מצוהאכילת
 ר"ח והוא שבת בתוספתאכל
 י"ח יצא אם אפת ג' מעיןכירך
 במילה וכף ישלח הוא הרחמןבנוסח
 קדים מינההו הי וספיה"עברהמ"ז

 ובטהרה" "בקדחפה מזכיחן לא המזק דברכתהא
 בסעודה דעתוהסיח
 וקדרשה לקדיש בברהמ"זהפסק
 מברך אם משבעו רביעהפוחת
 )ה'( ח-קצז בחוה"מ טוב שכולו ליום ינחילנו הואהרחמן
 ג-רכ מעיו או גרונו אהנאת ברהמ"זחיוב
ג-כח כהן במקום מברךישראל
 דאוףיתא בברהמ"ז חהב אינו והר שכעו כל אדם אכללא

ז-קנח
ז-כז דאוףיתא הר אי ברהמ"זמטכע
 לעשרה מצטרף אם השקיעה אחר שלהרת לסעודה ידיונטל

ז-כח
ה-לו אחרתה לברכה כערעור אכל אםספק
ו-לו ברהמ"ז באמצעשח

ו-לז כאחד חקרכי אי ראשתו ברכותשלשוה
 י"ח חכירו מהמא הא' אם מספק ולברך לחזוד קוצויכיםשנים

ח-ה
ת'א-קמט המזת ברכת בושעת השלחן מעל הסכיןלהסיר

ג-רכ
ג-נ
ז-כז
ז-קסט
ח-קצג
ח-כה
ו-לה
ו-לז
ח-כא



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד האשב םדר ל*י כללימ*תחקענ

ת'א-קנא דוקא מפת שביעה בעי אי בהמ"זלנרך
ת'א-קנב שבת סעודת ירי יצא אי בברהמ"ז רצה לומרשכח
ת'א-קנג ברהמ"ז ירי יצא אי בשבת רצה לומרשכח
ת'א-קנד ברהמ"ז לברך החיוב חלמוד

 קנזת'א-קנו, גופיה ברכה של מכוס לשתות צויךאי
 ~א-קנט כהלכתו נפדה שלא מע"ש שאכל מי עללזמן
ת'א-תנח נחם יאמר אי ברהמ"ז לברך וצויך בט"ב שאכלמי

 המצוותברכה
ח-קצב ביהש"מ כשסופר הספירה על מברךאי
ח-רכו הידור של נר על מברךאי
א-ג אדרבנן חרונו שייךאי
ג-ויז חיובית שאינה מצוה על מברךאם
ח-ג שהזמ"ג אמ"ע לברך מותרת איאשה
ו-ג דמנא מטא דלא מצוה עלבירך
ו-ג הזמן קודם העומד ספירת עלבירך
ח-קצב ביהש"מ ספיה"ע עלברכה
 רכא ג-ויג, אשה וקדהר תרומה, אבילת אשחיטה,ברכות
 ט-רכט המצוות ברכת הף אי אירוסיןברכת
ג-קעו המצוה בוכת הף לא בשבת המוציאברכת
 ח-רכב המצוה לקיום הברכה בין הפסק הף אי שהחהנוברכת
ה-פה טויפה בשוחט שחיטהברכת
ח-ד הברכה אחר ושח בברכתו חבירוהחמא
ח-רכז ח"ח אי זמנה בוא קודם המצוה עלהמברך
 ולחזור אהפרשה לשאול יכול אי לברך ושכח תרו"מהפויש
ולברך
 להכניסו ברכת מברך מי ר"ל האב מןיתום

 כאו"א על מברך אם טליודם כמהבשמניח
 אח"כ מברך אי לעשייתן עובר בירךלא
 עיו"כ אכילת על מברכין איןלמה
 חמץ בטול על מברכין איןלמה
 תפילה מצות על מברבין איןלמה
 ורבי' פוץ" על מברכין איןלמה
 זכור פר על מברכין איןלמה
 המצוה ברכת הף דשבת המחראלמה

 אחוים תפולין ושאל שהדחה לאחר התפילין רצועתנפסקה
 ח-ח ומברך חחראם

 ח-רכב לאכילה המוציא בין בסוכה לישב לברך שרו אינסרם
 שהז"ג אמ"ע לברךנסרם
 עירובין תקוןעל

 מהברכה חלק הף אמןענחת
 מברך אם במחשבה תרומהתרום
 מזוזהראה
 מולהראה
 לעשץתן עובר ברכותראה

 הנהניןברכה
 אורז על יברך ברכהאיזה
 כמהין על יברך ביכהאיזה
 פירות מי על יברך ברכהאיזה

 )סוכר( צוקער על יברך ברכהאיזה
 שוקולאד על יברך ברכהאיזה
 תה על יברך ברכהאיזה
 אדמה תפוחי על יברך ברכהאיזה
 הבדלה קודם שהוא תזכרבירך
 תערת שהוא תזכרבירך
 אחר לחדר יצא פירות עלבירך
 וחזר אחר לחדר יצא פירות עלבירך
 הפירות לצורך אחר לחדר יצא פירות עלבירך

 בזה הפ" ובטהרה""בקדושה
 לרפואה מיםהשותה
 יברך אם סרנף עאהשותה
 שלפניו הפירות כל על בברכה יצא שלאהתנה
 זאת מזכיוין אין בברהמ"זלמה
 כאכילה הף אי פירות מימצץ
 אאוכל ברכה חהבמוד
 מברכין מאי אודזעל
 מברכינן מאי פלאקס קארעןעל
 מברכינן מאי שאקאלאדעעל

 ההורהברכה
 השבח או הקויאה ברכת הףאי
 דרבנן או דאתייתא הףאי
 ברכה בלא הנסראים פ' בתורה לקרות שויאי

 ברכה"ת בעי אי שבח פסוקיאמירת
 לעלות וקראוהו ברה"תבירך

 דאוריתא הף איבציבדד
 לתורה העולהברכת
 לקרא תקנה היתה שלא ביום לתורה העולהברכת
 בלילה תיעור ביוםהישן
 ידוע לזמן רק תפטור שברה"תהתנה
 הדין מה התורה בברכתטעות
 יום בכל ברה"תטעם
 ברכות ב' תקנולמה
 התורה ברכתנוסח
 אחרונה ברכה מברך אי בס"ת בקויאה טעותנמצא
 התורה בברכתנסרם

 חהנ*מרכה
 חדשות פנים לענין יו"ט חסרב ר"האי
 הנישוארן מעכבתאם
 חדשות פנים הוו אי וקטן עבדאווה
 אי לינשא רוצים ועחה וירה קבלת לשם יק שנתקדשזוג
 ומברךחחר
 בוכות הד לעצמו לברך רשאי איחתן
 הדשות פניםראה
 חדשות פניםטעם
 חדשות לפנים בשףנןכמה
 ברכות הד לחלק סמכו מהעל
 ו-רלח קלא, ג-קל, מח,ב-מז, חדשותפדם

 קצזי-קצו,
ת'ב-קפג
ח-ח
י-קצח
ג-קעו
ז-ר
ג-קעו
ה-ויב
ז-פא
ג-קעו

 ו-יג רסט,ה-מז,
ח-קמג
ח-רכב
ז-ר

ו-מ
ו-לט
ה-לח

 ג-קלוב-מב,
 מחב-מז,

 %חי-%ז,
ט-רלד

ג-קל
ג-קלא
ד-ת



קער הלכות משנה שו"ת חלכך מי"ד הא"ב מדר ל*י כ~ימ*תח

 כוסצויכה
 לכו"ע כפ"ח הף אישבת

 כהניםכרכת
 בזה לדיתברך מצוה לישראל ישאם

 מהברכה חלק הף אמןענ=ת
 כפים נסראתראה

 ג' מעיןכרבח
 נ' במעין חנוכה מזכיחןאם

 יצא אם פת על ג' מעין ברכתבירך
 ובטהרה בקרושה לא0ץרתטעם
 וכר מפודלאכול
 בדרובו שמסופק מה ברכהלכלול
 מכשיעור פחות בברכהלכלול
 באא המחד על ברכתסיום

 סוהחחנוכרכה
 ראשוגה פעם פויאוכל
 לאחויה או המצוה ברכת קודם מכרךבטלית
 הבןבפדית
 שהחינו לענין החנו ישנה רסוכה הבה"נבש"

 לברך מה? ראשונה פעם נרותמרלקת
 מברך אם וקנה וחזרמכר
 מברך אם ראשוגה פעם מצוהעושה
 אח"כ יברך אם ראשונה בפעם לברךשכח

 מצראכר
 רר"מ בזה ישאי

 בזה דיניםפרטו
 נערם בעזרת במקומות מצרא רברדינא

 עכו"םכוטול
בפירות

כוסר
 חילך אב מר"ח שבת מערווי לאכול שויאי
 י"נ בצלע הבשר מקורבדין
 בקררה ומתנו חלבי בסכין שנחתכובצלים
 צלחתו בשעת הצלי על שנשפךרם

 בחלבבשד
 וחלב אנבךלה מוסיף א" הףאי
 בבב"ח העין מראית ש=ךאי
 בו"ח בכישול עיז מרארת ש"7אי

 תותבות בקרנים וחלב בשראכילת
 בשר לסעודת שעות ף אחר חלבאכילת
 הנאתן על לוקיןאם

 לחלב בשר בין בשכרפה סמ זכוביתבכא~
ז-ע וחלב בשר בין בהמתנה בשבועות להקל ישבמה

 צרה-צנ, חלב במי בחלבבשר

ת'ב-יב יחר ובשר חלב של קוירותהמעעת
נ-קיז אכילתן כררך שלא אפילוחיבין
 הסרנים לתקן בפה שנתנו ברדלים עם וחלב בשרלאכול

ת'ב-יג
י-צז ליבת או הנעלה צריך אי מבב"ח שבלעהמחבת
 ו-קלה לבשר מחלב שעה חצי לשהייתמקור
י-צו לחלב בשר אכילת בין קטן שהחתשיעור

 חינשר
 אכילתו כררך הףאי

 מהחיכשר
 מהחי בשר ונם באבמה"ח ב"נ לאסורל"ל
 לב"נ מהחי בשר נלמרמנין

 עוףכשר
 לב"נ נאסראי

כ8
 במקום הירושה מן עצמה שמסלקת לחתום חףבת הבתאם
 י-רפבן
י-שז לאמה זויקה ליתן קטנה בתבוין

ט-שכו אחין במקוםירושתה

 בנוכ8
 בנישוק אסורהאם

כהולה
 רם רואות בחזקת דירןבחולות

 עיניםכהי
 לשלם חחב אי חבירו של עינים בחו בו ווףו מים כוסשפך
 י-רצזלו

 צדקהגבאי
 צרקהראה

גדול
 ברעת תלף נח בקטן.בן גרלותסרעור
 הלמ"מ הוא ישראל בקטן גדלותש"צור

גדי
 מעידם רק הףאי

 הדםגואל
 קרובים ע"פ הרוצח להרונ רשאיאם
 לרודפו והרנ הקנאי נהפךכדין

א-א
 קלאג-קל,

ח-טז
ח-רכב

 ה-פאר-פ,
ז-כז

 ח-כהז-כט,
ז-כט
ר-כט

 ן ו-ןן 4ףה

ו-מא

ו-מג
י-ה
ו-קצב
ח-רלו
ז-לח
ב-מג
ו-ו
ו-מב

ט-שסב
ט-שסב
ת'ב-חוב

ז-קמה

ח-חט
י-פה

י-צ

נ-קיח
י-צה
ו-קלה
ר-צנ
ה-צז
נ-קיז
ט-קסח

 ז-מר רכ,ר-צנ,

 צזה-צו,
נ-צז

ה-צ

ר-קענ

ה-קכט

י-רמז
י-רמז

נ-קעב

ה-שט
י-שכא



 הלכות משנה שו'ת חלקי מי"ר הא"ב מדר ל8י כללימפתח;עה
 אחיתגוד

 בטומאה אסיק וגוד אהיתגוד

גוי
 שם מבשל והוא נף שלה שהטבחיערבה
 יענה מה יהוזץ הוא אם מלחמה בשעתשאלוהו
 מלחמה בקועת גף ע"ש דהףתעורת

%יל
 קדושה בהם יש אםהספיים

%סס
 ערמות עד אחייו שם קורןין

 הגוסס אתההורג
 להנשמה צער גורם נשמתו יציאתהמעכב
 יסורין לו כערש ערמות עליוהתפלה
 בוטיפולים

 בגוסס בחבירו דחובללאו
 הגוסס חיילהאריך
 הגל את עליומפקהין

 נקי%ף
 פ"י בכלל הוה אי זה מפני תפילין מניחאינו

%רל
 למצוה להגויל מוהר אם לשחק שלאהנשבע
 בשבת שמתקים בגורללהשתחף

 להגרלה מהכרטיסים חלק להכניסשכח

גז
 שרי אי ניו"ם גזלהקטרן

גזילה
 נגזלת אינה דקרקעבהא
 מחדש עובר שבידו זמןכל

גזל
 מצהב"ע הף אי ערנף או יאושאחר
 הכעלים לו מחלו ואח"כ ביה ונפקאהרוג

 שוו"פ חצאיב'
 בגזל בהמקדש הש"סבסהירת
 התורהבעסק
 קסה, קנם, ג-קלח, נם,ב-נח, באיה"נגזל
 בהשבה ורובו - דרביםגזל
 פרוטה שוה בו שאין הגרגזל
 מצוה טי בה עצא אי הכעלים ונתיאשוגזל
 בהשבץ חפץ וגזל מעותגזל
 איה-נ או מש-פ פחותנזל
 מצטרף פענרם כמה מש"פ פחותגזל
 ערנהגזל

 9"ח הא נזול שופר על מברכץ דאץהא

 במזווה חייב אי נזול בבדתהדר
 גזל המעות הף אי איסוה"נהכוכר
 לחומרא גזל ספק להף מחע-ההמתרא
 דרבים גזל הף אר האסור במקום מכוניתהמחנה
 נזל מאיסורהמתפסם
 נזלהשבת
 ותשלוברן נדלה איסור ביןהילוק
 ט-קועד בהשבה חייב אי נתכיר ואח"כ מעכו"ם גזלישראל
 ט-שעה חייב פחמשוו"פ שגזלנכרי
 שכבו-שכא, במערכה נדלהקמן
 ה-וצננ-קנג, מרעת שלאשואל
ח-קצם מצהב"ע משום פסול אי הגזולשופר
ד-ב י"ח בהן יוצא אי נזולותתסמין
 גגיבהראה

 עכו"םגזל
 להשבץ מתןן

 מה"ת אסור איבהפלוגתא
 בוהמקדש
 בהשבהורובו

גזוטה
 גזרות עתה גוזריןאי
 לערב שלא לגזור ישאי

 שוהגזרה
 מהיקש עויף גז"שאי

גט
ת'ד-קפא בגם וטעותאומדנא

ג-קמ בגם לפסוק ב"ד בעינןאי
י-רסו שלשה של ב"ד צייךאי
ת'ד-שעח הרב נגד אשה להאברןאין
 גט צייכה אם והתפרדו וקידוקרן חופה כלי קודרו ואשהאיש

ג-קמ לשמה שנכתב נאמן סופראם
י-רנם לגרשה מצוה אי ממנה במם לו ףש רעהאשה
 ט-ערב הגם על לעצמח קכלה שליח שנעשהאשה
 ט-ש גם לכתוב כוהר ויובאיזה
ט-ש גם לכהוב מוהר עםבאיזה
 לקידוורן רבנן אסקעינהו אמיינן אי להולכה עהיחביסל

בלילה
 נחתם ובפמ נכתבבפר
 הממשלה בכ8יתגם
 מוטעהגם
 מעושהגם
 מעחאהגם
 כשר וביושראל פסול כעכז"ם מעחשהנט

ו-ייב

י-ק
ט-קע
ט-קע

 יםב-יח,

י-רסנ
 שכו-עיג,

ט-שצח
ט-שצח
ת'נ-שע
ט-שצח
ט-שצח
ט-ת

ח-סם

ד-קים
ו-עא
ג-קצנ

י-קנד

י-שא
ת'ד-ו

ח-קצם
ד-קלה
ט-תטז
ד-רלו
ד-רכו
ת'ד-רנג
ת'ד-לג
ת'ד-שמם

ת'ד-שיב
ח-קפה

 קיהו-שד,
 קוהו-שד,

ח-עד
 קלאח-עד,

י-ערב

י-~ו

ד-ב
ח-רמא
ט-שעו
ט-תטז
ט-שעב

 וצבה-רצא,
 עראו-ער,

ו-וצג
ח-רלם
והד-לג

 ה-וצאב-נם,
 ו-שה-וצב,

ת'ד-רפה

ז-~א
ת'ד-קכח

 רמםה-רמח,
ת'ד-קנ
ת'ד-קפו

 ו-רסגב-לה,
והד-קמב
ט-שו



קעו הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב מדר למי כללימפתח

 השופט עא בוטל שאת"כ מעושהגט
 רפורמים ושל ערכאות שלגט

 כפ" הוה אי הגט קודםהבטתות
 לגרש לכופם יש אי נשותיהםהמעגנים
 גטהמשליש

 מקודם הכל לסררחיוב
 נתינתו קודם הכל לסררחיוב
 הצר מןכפר
 "שיאל בת שהיא ונתברר לר בת בגטכתב
 רשראל משה בכרת קטן ד'כתב
 שנשתקע שםכתב
 איה"נ עלכתבו
 גר ע"יכתיבה
 ראוריתא הר אי ושמה שמוכתיבת
 אסורים בבית גט*תן
 תורה לדיןללכת
 גט שלית לעשות יכול אימגךיר
 שמועיל מאהבה לגטמנין
ו-רסר שכר ליטול מותרים אם והעדים הגטמסרר
 רי ר-רת, ג-קלר, ב-לו, רב"ש אליבא לגרש יכולמתי
 ת'ר-שעג מעושה הוה לגט וגרמהנררה
ת'ר-שעב ופתר איומים מתמתנותן

 ונשאה וקרוב אשה היו שהעדים ראבה רעפארם עאנישואין
 ט-רעת גט בלאלאתר
ת'ר-שעב ממון הפסר לתץ תתתניתן
ב-נב גט צריכה איפלגש
ת'ר-ג הזה ברור גינרןריבר
ת'ר-קועב גט תתן אם אצילך אומר ואת"כ להכותו גרשכר

ת'ר-שער עע"ג רשראל עכו"םשכתבו
ו-רסב כנר שם בו נכתבשלא
ג-קמה גט לקבלתשלית
ו-רסב בכתובה הכתובשם

ת'ר-שעג גט לה ערתן בעלה מעותתפסה
ר-קצא כגינרן הנאי אנערם שמותראה

 הנשהגיד
 נוטלו והאיך מה"נאיזהו
 יעקב לבני רק או ב"נ לכל נאסראי
 ונקבות בזכרים נוהגאי
 נקבות בבהמות גם מצראם

 אסורים רגיה"נקנוקנות

גיוום
 אונס הראי

גיורת
 מהועים בנים ליה הר איהנושאה
 תללה או מורת או גרדשהלישא
 גרראה

גיהנום
ת-סט נקי גוף מתמת עררא מפני מניתנשינו
ת-סט בזרה וכשאינה בזרה כשהמצוה פ"י של עונערםזמן
י-שט בהם שולט גיהינום של אורו איןת"ת

גלוי
 הנאי בלא דעתגילר
 בביהמ"ר ראשגילר
 מתמתו האסוויםרכוים

גירושין
י-רנט לגרשה מצוה אי ממנה בנים לו רש רעהאשה
 ת'ר-קעז לעש"ג הליכה עא גטביטול
ת'ר-קעג לכהן ונשאת תנאי עלגירחרן
 תתעלם אל ומבשרך משום לפרנסה תייב אי אשתוגירש

ת'ב-שנו
ת'ר-ה לערכאותההולך
 ת'ב-שנז גירחרן לאתר אתה להתד=ן אסור אשתו אתהמגרש
 לגרש רעת בר הוה איישן
 הימנה נאה מצא אפילו אשתולגרש
 ב"ר בעי או ביתיד מותר אי אשה גטלסרר
 בפק"נ נכלל הבניםלקיתת
 אשתו לגרש שלית עושה אימגךיר
 גיטין למנועמוסר
 בכתב שליתמינר
 בע"כ לגרש מותר אי הזה בזמן הרת עלעוברת
 גט לכתיבת הטלפון עלשלית

 ילדים -גירושין
 ר"ת ע"פ הילדים יתלקו כיצר להחגרש העומדיםזוג

 ת'ר-רעג ת'ב-שנב,ט-רצו,
ת'ב-קיר לרור יבתור מי אצל שנחגרשו מהוחםבן

גל
 טהורה הגל עליו שעבר מתטבחן
 הגל עליו מפקתין אין למיתה דינונגמר

 זקןגלוח
 מכונהעא

גלות
 עדים בלי גח,ן אם גלותתתבי

 דיןגמר
 הגל עליו מפקתין אין למיתה דינונגמר

גנב
 בב"נ שהד אר במתתרתהבא
 ביום במתתרתהבא
 להרגו מותר למי במתתרתהבא

ת,ר-קנר
ז-ריד
ת'ר-שעא
ט-שו
ת'ר-י
ת'ר-ת
ת'ר-קטו
ת'ר-שע
י-רס
ר-קכט
ו-רסב

 קס קלט,ג-קלת,
ת'ר-קלת
ו-רסב
ת'ר-שע
ת'ר-ב
ת'ר-קסז
ר-רט

ת'ר-שנג
ט-תיג
ת'ר-שפט

ת'ב-שס
ת'ב-שנט
ת'ב-שסר
ת'ר-שעט
ת'ב-שסג
ת'ר-ג
ת'ר-קלה
ת'ב-שנה
ת'ר-קלג

ג-סת
ג-צט
י-פו

 סתג-סז,
ג-סת

 שטזת'ר-רסא,

ט-ולט
 ולט ולז,ט-ולו,

י-קמז
ת-נז

ו-קנ

ה-שט

ת-נז

י-ערר
ט-שמג
ט-שמג



 הלכות כהשנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב סדר לפי כללימפתחקעז

ת'ב-קצב
י-רכג
ב-נה
ב-יד
ד-קעט

 ד-קעחב-יד,
ד-קעח
ט-רלז
ת'ד-יג

 בעדם נוהג אם וחמשהארבעה
 מש"פ פחותגונב
 מעכו"ם מש"פ פחותגונב
 פעמים כמה מש"פ פחותגנב

 איה"נגניבת
 מחכירו ד"תגניבת
 טלפון קרחתגניבת
 מסיםהעלמת
 שחט נקב דבמקום חץקרנן ולא וה' ד'חיוב
 בגניבהח"ש
 אפמש"פ מוחל שאינוישראל

 משומש בבוללהשתמש
 בגניבה אח"ש לוקין איןלמה
 למיקטע"מ
 מעכו"ם למיקטע"מ
 גזלראה
 דעת גניבתראה

 דעתגביבה
 ספר כית בבחינות תשובות להעחיק מותראם

 רעתגניבת

גנות
 כירושלים ופרדסיםגנין
 העירצרכי

גפרור
 הברכה קודם הדלה"נ לאחר לכבותו מותראם

גר
 ישראל אביו יורשאי
 ת"ח בנים לו ישאי

 גיורת לישא לחעץ ישאי
 קטן של אגיורו מברכיןאי
 המילה על ברכת מברכיןאי
ט-רלז ישראל עם קרתערבו נכוןאי

ז-ק אסורות מאומות הם שמא גוים מקבליןאיך

 י-רכט שנתגחר לאחר שנה כ' ער מעלה של בב"ד נענשאינו
 מיתה נתחייבו למה שמלו שכםאנקר
 ב"ד ע"ד אותו מטבילין קטן דגרבדין

 יהודי הוא מי בענין קוראבהקול
 רעפארמי גיור אחר שנולדבן
 גירות עא אלא יהחץ נעשה אינוגף
 פרוטה שוה בו שאין הגרגזל
 רפורם אצלגיור
 כהן עם שתדור זולת המצות כל לקחם עליה שקבלהמורת

ת'ב-קצד

ד-קעא שקר שהוא אב שם להחדק יכול אםגר

 לענין תורה שומר שאין בכית והיא שהטבילוה גףהגר

 יהרדי בחור עםארדוכין
 חש"וגר
 בשפחה ומואכי עמוניגר
 לבטלה הברכה הף אי שמיחה קטןגר
 אכיו קררשגר
 שבת שמחללגר
 שבת לשמור לו מותר אם טבל ולא שמלגר
 אותו מקבלין אי אישות בשכיל שנתגחרגר

 בזמה"זגוים
 לישראלגוים
 להתגחר רוצה ועתה לו ףלדה נכוית עםדר

 וכר שנתגחר בגרהכלל
 ואם אב בכיבורחיובו
 השבה לענין נתגחר ואח"כ מעכו"ם שגזלישראל

 דין מה נתגחרה ושוב בערכאוחיהם הנכוית על שנכבשכהן
הבנים
 בניו דין מה גיורת שנשאכהן
 בוית רם הטפת צויך אם שנתגחרמהול
 דינו מה הטבילה אחרמל
 בדבה מטמא אי טבל ולאמל
 מנסך אי טבל ולאמל
 לקירוקרן הף' בר מקוץ אי טבל ולאמל

 מקבלים אםמעמלק
 עדים בדליכאנאמנות
ת'ב-רסז עדים דליכא היכא אשה לישא גירות עלנאמנות

 שנ לפסח ראשון פסח כיןנתגחר
 אישות לשםנתגתר
 אישות לשםנתגחר
 כי"ד בלי שנתגחרו ומואבעמון
 לכהן גיורתפסול
 ומואב מעמון גויםקהל
 ב"ר ע"ד אותו מטכיליןקטן,

 מאו ואכיו אמו עם שנתגתרקטן
ט-קנו בנו"ט מותר אי להתגייר עליוקיבל

י-קפא מד"א חוץ ד"ת לקבלשבא
ת'ד-רטז הפסחים שני כיןשנתגחר

 גיורתראה

ייז
 בב"א כוש"ב בשחיית קדיךאי

גררז~ה
 גיורת או חללה או גרושהלישא
 בגרושה האם אצלבת

גרמא
 בגרמא מלאכה אסור איבשבת
 בניזקיןגורם
 השם מחיקתגרם

 זה ע"י שמת עד חכירוהמצער

ביבה
ג-קעב

 שב ו-רצט,ה-רצא,
ה-רצא

 ו-שה-רצב,
ו-רצב
ה-קצר
ו-ש
ו-קרג
ו-רעג
ט-שעה
ו-רצב
ו-רפט
ו-שג
ו-שו
ו-שו

ז-רעה
 ו-קרה-רצד,

ה-לט
ת'ג-צ

ח-לא

ת'ר-שלט
ט-רלז
י-רלט
 הא-ד,

א-ר
]

י-חד
ה-קפ
ו-רכא
א-ד

 רצרו-רצ,
ת'ג-ויב
י-קפ
ת'ב-קפט
ת'ג-רפ
ת'ג-רעא
ז-רנ
ט-שער
ת'ג-רנט
ט-שער

ג-רל
ה-רמה
ה-רמה
ו-רכא

 ג-כב כה, כר,ב-כג,
ו-רכ
ט-תיח

ר-קפ
ת'ב-קפז
ת'ב-קצ
ת'ב-קצג

 ז-רנ קסב,ד-קסא,
ו-רצג
ת'ג-שכב
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 שכבו-שכא, חבירו קמת על חבירו בהמתמעמיד
 ט-שפט בגרמא נהרג אירודף

גשמים
 חוזר אי בעבים נתקררו שמים ומצא למקום ממקוםההולך
י-מוומברך
ה-כח ובחו-ל באץ שאלתםזמן

גשד
ח-קעו

רבק
ז-ו לפיך מהמותר בעי אילסת"ם
 זז-ו, כעלמא פירשא הף אי טמאהמבהמה

דכר
ב-לא סופוים מרבוי הף אי מרות מי"ג הלמררבר
 ו-קנו הם מה האסור ודבר הנרוררבר
ג-קיא להחץרו אסור לרבים התמוהרבר

 הלכהדבר
 י-שכ הלכה רבר מחדך אלא מחבירו ארם יפטר רלאבהא

 שבקדושהדבר
 ת'ב-מ מינות ספוי בו סרש בבית שבקרושה רבר לומרשלא

 מתירין לו שישדבד
 נבילה נעסרת עצמה חתיכה ביה אמוינןאי

 דישל"מ הף אי הבאה לשנה החוזראיסור
 לכל אסורבאינו
 טלטולבאיסור
 ררבויהםבספק
 מתיוין לו שישרבר
 רסרל-מ הף איחדש
 להגעילו ואפשר שנתערב איסורכלי

 ממילא בא ההיתרכשאין
 רסרל"מ הף אי לירושלים חוץ שנימעשר
 איסורא קלימקלי

 תודהדכר
 י-רש הקודמו להזכיר חחב אי שקרמוהו ומצא ר"תהמחדש
 ט-ויר קרוע נחר עלכחץבתו

 חכמיםדברי
ח-ז מיתה תיב עליהםהעובר
 ח-ז בהא ותוס' רש"י ובפלוגתת אסותא, לה לית ררבנןחףא

 סופדיםדברי
ב-לא סופף,ם מרבוי הף אי מרות מי"ג הלמררבר

 ה-רצה מראורהתאחמווים

ט-שמ
ת'א-לב
ט-שמ
ת'ב-קלג
ת'ב-קכד
ת'ב-קכז

 חודהדברי
 בטיעפ בהקלטה ח"חאי

 תורה רבוי עליו שנכתב נחר לזרוקאסור
 לו שגילו ר"ת לכתובבחיוב
 ביורבה לבחווים הלימודררך

 תלמידו מפי הלכההמונע
 למעשה הלכה יום בכל ללמודחיוב
 ת'ב-קכט להוים חחב אי מצלצל הטלפון ושומע ולומריושב

 כולה התורה כל ללמודלהשתרל
 מיצה"ר ניצל אי בר"תמהרהר
 תורה ללמרו אסור ממזר אונתין

 שבכתבדברים
 לא או מותר ביחיראם

 מותר אם תפלהבררך
 מילים בכמה גם או שלם בפסוקהאיסור
 מותר אם אחוים[ להחרא לא ]רהחנו:לעצמו
 פה על לאומרם מותרמתי

 שבלבדברים
 בלחשבאומר

 הדיבור כשסותררק

דבום
 מהטמא יוצא הף אי - רבוויםרבש
 משקה או אוכל הף אי - תמויםרבש

דג
 בשבת רגיםאכילת
 צעב"ח משום בו ישאם
 מעל"ע טמא רג במעיו שנשתהא טהוררג
 מגרלת זכוכית ע"י רק ניכוים שקשקסרורג

 כשר אי אסטרגיוןהנקרא
 בחיכה רגיםלצוד
 אח"כ ולזורקם רגים לצודאסור
 ויג ויב,ת'א-ויא, רגים אחר משקהשתית

 מדברדגלי
 קכזח-פ, מפולסרן היואם

דוחן
ח-כו עליו מברכיןמצר

דילד
י-רעח הרולר לפי לפרוע צויך אי כספה שפחתהמדינה

דוששעלעטין
ג-קיא להתירו אפשראם

 עחרות ב' מצרףאי

ה-רה
ה-רו
ה-צט

 קנרה-צט,
ה-ק

 קנרה-צט,
ה-רו
ז-קג
ז-קג
ז-קג
ר-צח

ת'ב-קל
ת'ב-קכה
ת'ב-קכו

ח-וי
ח-וי
ח-וי
ח-וי
ח-וי

ב-עא
ג-קפו

ז-ו
ב-א

ג-לא
ו-רטז
ר-קא
ר-קכח
י-צר
ת'ב-תל
ת'ב-תלב
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דחיפה
 הסולם וסילק אחר ובא בבורדחפו
 הסולם וסילק הוא וקדם בבורדחפו

דיי  גט לכתוב מותד דיובאיזה
 גט לכתוב מותד עטבאיזה

דיומרין
 רה"י לענין דיומדיןד

יייז
 כרין שלא פסק שהדיין לחכירו לומראסור
 דיינים לעצמם להעמיר צריכים איב"נ
 ת"ח שני לו דמוסריןבהא
 ישראל את דנה איךדבורה
 ראש בקלות בב"ר לישב לו אסורדיין

 לקהל להחיע צריך רבנות לקבל ורוצה בכיה"ס חבושה"

 לדק הדיוט נכרי עצמו עלהמקבל
 הרעת בשיקולטעה
 להוראה הגיע שלאיחיד

 לדון הראף הואמי
 דן מהיכן טעם להחחב שיגיד לד=ןנכון
 לכתחילה להצטרף ראף אם פסול אוקרוב
 ת'ב-שעב לפוסלו שמעון יכול אי לדיין שושכינו לקחראובן

 ט-שיז מיד כשר ושבשחטא
 אחד לו בורר זהראה

דיז
 שיז רפ, רסא,ת'ד-רנא, לעצמו דין עושהארם

 עד"ל מקרי אי מאיסוראאיפרושי
 לעצמו דין עושה איב"נ
 עלי לסמוך יש אי טעמו פירש ולא קזהורהחכם
 הדין עיוות על לעולם באחרב
 להחמיר ענין יש אי מד"ת לאכלומותד
 הגל עליו מפקחין אין למיתה דינונגמר
 ת'ב-שסטט-שטו, לעצמו דין אדםעושה

באשה

 5ורהדין
 לד"ת לעמוד מחייבת איאשה

 ממונותדיני
 קודם מהם איזה לדין הבאין ות"חנשיא
 שונים תורה דיני כיןקדימה
 ת"ח של דיןקדימת

 דינא רמלכותארינא
 מלך בלי במדינה קויךאי
 בצבא משירות להשתמט שדיאי

 לעכו"ם אכידהבהשבת
בזה"ז
 מצראבבר
 דינא דמלכותאדינא

 להעיד חחב אי בכיהמ"ש להעידהזמינוהו
 דד"מכח

 להתורה מנגדכשהוא
 דד"מ מפני ד"ת פרסותמניעת
 קי קא, ח-עז, מחיצה הף מדד"מ שם לעבור שאסורמקום
 ט-שלד רר"מ לקבל צריך כמהעד

ט-שלד בזה ריניםפרטי

 נפשותדיני
בזה"ז
 בזה"ז נפשות דיני רנין אי עכו"םשופטי

דינים
 הרינים על מצוףןב"נ

דירה
 זרעים ע"י דירהכיטול

 כוסותר'
 מצוה חיבוב משום בב"א לשתותן שריאי
 כוסות לר' מגיתוחן

דלתות
 דלתות מהני איבסרו"פ
 דלתות בעי' אי ש"ר בה שישעיר

 מיניםד'
י-עז במתעמ"ל מינים ר' י"ח לצאת עדיףבזה"ז
 ח-רמג התפלה קודם בסוכה מינים הר' ליטול האר"יבמנהג

 אי הנדר שאל יו"ט ואחר בהנאה ע"ע שאסרן מינים ד'נטל
 ח-רמא למפרעח"ח

ח-רמו מהודר יותר אתרוג מצא ואח"כ מינים הר'נטל

 ח-רג עריף מינחהו הי מינים ור' עיו"כסעודת

דם
 גופו על אדםדם
 טהור להיות עתיד נדהדם
 כבוש משום אסור אי מעל"ע בלב שנשתההדם
 אלומיניום בנחר שנצלהכבד
 צלחתו בשעת הצלי עלנשפך
 ונמשח שנמלח בשרצלחת
 חשמל ע" בשרצלית
 מליחהראה

דמאי
 למוצ"ש מפויש בשבתאכלו

ת'ד-שצט
ת'ר-שוצט

ט-ש
ט-ש

ח-קס

ת'ב-שפר
ט-שנז
ת'ב-שפג
ז-רנד
ת'ב-טועה

 רעאז-ער,
ט-שכו
ט-שסב

 ת'ר-קמהה-קיב,
ט-שלר
ט-שלט
ת'ר-רנר
י-קטז

ט-שיז
ת'ד-ער
ת'ד-רלז
ת'ג-ט
נ-/וי יףי

ת'ב-שעו
ז-רנד

ט-שצו
ת'ב-שסח

ט-שצו

ה-סג

ח-לג
י-סז

 פח פז, פו,ח-עד,
ח-קב

ס-שטו
ט-שטו
י-קמב
ח-סז
ס-קס
ח-נז

ט-שטו

ט-רצג
ת'ד-רכ
ת'ב-שפב
ת'ד-ריט
ת'ד-רנט

 שיאו-רעז,
ט-שלט

ת'ג-קעב
ת'ג-ךד
ד-קא
ר-ה
י-צ
ה-צא
ו-קלב

 הא-ד,
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דעת

 בהפקר - מקנה אחרתדעת
 סכלהם מאלף עדיף רעת ברהצלת

 לחזורדעתו
 שני יו"ט לענין לאר"י לחזורדעתו
 לכרך שהלך עיר בן לענין לחזורדעתו

דפוס
 כתב נקראאם

 סת"ם לכתיבת כשר אי רפוס ע"יכחךבה

דרבנן
 מראורהתא ראר הוא אי מררבנן ראראינו
 בהפס"מ להחךר יש אם דרבנןאיסור
 לכתחילה מבטלין אם דרבנןאיסור
 דרבנן כל על הקב"ה רהעיר הויטב"אבדבוץ

 ררבנן או דאורה' הר איברכה"ת
 קורדנחתא בחיטוהמקדש
 ררבנן באסוה"נ הפקר ב"רהפקר
 ררבנן באיסור שאיב"סחולה
 לררבנן דאורהתא איסור ביןחילוק
 י-רנב ררבנן סתם ובין אקרא שאסמכוהו ררבנן ביןחילוק
 ו-קטו ררבנן במצוה עורלפני
י-לז ררבנן במצוות חחבים איקטנים
 כפרה חחב אם דרבנן באיסורשגג

 שסח ט-שמז, רפא, ו-רפ, ה-א, ג-קי,.

דרך
 הגרם חוקותראה
 קסאו-קס, בררכים מכבדיםאין

ה-רסב רפואה בעניני האמוףררכי

 אכילהדרך
י-רצב כדר"א מקוץ אי מרורהאוכל

 ארץדרך
ח-לג בב"א שותה והברלה קירוש שלכוס

דריוטה
 שאאי"ל עדות עדות, ראה - וחקירהררישה

 משהדת
י-רנג כתובה לענין בזה"ז ע"זהעוברת

האומר
ב-לד נערם בכל אסור וכר לי וקדש צא לשלוחוהאומר

הבא
ב-יב שאובים במים ורובו ראשוהבא

הבדלה
 בטלפון כשמיעה ח"חאי
 ביערבה או בעמירה להבדיל ישאי
 בזה חחבות נערםאי
 ביו"ט שחל במוצש"ק נרות ב' לרבק מותראם
ח-לג מצוה חיבוב משום בב"א הרביעית לשתות מותראם
ח-ףז מודבקין להיות הנרות צויכיםאם

ת'א-רלג הטלפון על הברלה לצאת יכולה איאשה
 ז-לט ט"ב שהוא במו"ש תבדיל אם לאכול המותרתאקוה

ח-לו הפסק הר אי לנערםביקנה"ז
ז-פ הברלה קורם שהוא ונזכר אוכלין עלבירך
ח-רכג ההברלה מכוס לשתות שלא הנערםבמנהג
 י-סא נר מרליק אי במוצש"ק מעויב קודםהמבדיל
ו-סר שמו"ע באמצע הכוס על הברלההשומע
ז-לטו-סב, בהברלה נערםחיוב
 ת'א-רלר בקירוש מבדיל אי ר"ה קודם להבדיל חן לו היהלא

ת'ג-קי בחו"ל אר"ילבן
 יבדיל כיצד ג' ביום ר"ה וחל רצופים ימים שני שמתענהמי

ת'א-רלה
ח-לב ראורהתא או ררבנן הר אי החןעל

הבחנה
ז-ףא הבחנה צףך אם הנרהבן

ו-רמה הבחנה חדשי ג' תוך אשהכנס
ד-קעז הבחנה צויכה אם שנפרדו שנים ג' אחר גט נתןמומר
ר-קעוב-כח, הבחנה צויכה אם בערכאותנשאת

הבטחה
 חוזרת אינה לטובה ה'הבטחת

הבל
 אוסר אי איסור וזיעתהבל

הבערה
ביו"ט

הגבהה
 הגבהה מדין קונה בכלי מחיצותארר

 מלאכה אב הראי
 הנחהלצורך

 וגלילההגבהה
 התורה בהגבהת וחךקין מנהג הואמצד
 הס"ת לגלול קטןלכבר
 העליון בשליש ס"ת לקעררתטעם
 ומנהגיהם וגלילות הגבהותבענין

הסמל

 רצאה-קי,
ט-שצ

ת'ג-קיא
ת'ג-קנו

 קצב ה-קכב,ר-קכט,

ח-לז
ת'א-רלב
ח-לז
ח-ריז

ט-שא

ה-רכח
ג-קט
ד-צז

 י-רנאח-רט,
י-מא
ט-שנב
ט-שנב

 ה-עהג-קט,
ג-קי

ו-רב

ט-קנח

ה-סח

ט-שנ
ח-קפט
ח-קפט

ת'א-קג
ת'א-קכ
ת'א-קכא
ת'א-קכד

 הגומל ברנתראה
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הגעלה
ט-קסז מאוס ברבר שנשתמשובכלים

י-צת הגעלה בהן מהני אי טלפוןכלי
ט-קסז בהם נכנס כיוב של ששטפק בשרלקערות
 י-קו בהגעלה תתבות אי תרשותתבמות
ת'א-שנז תשמלי חגור על כלים להגעילמהו

הדיוט
ת'ג-רפז תורה לבטל מותרהאם

 הגרותהדלקת
ת-לא בו שהדליק לאתר הגפרור לכבות או לטלטל שויאי

ת-לא שכירך קודםכשהחגה
ת-לא ההרלקה על שכירךלאתר

הוא
ב-לה וכו' כהוגן שלא עשההוא

הואיל
א-א אתמץ מחיב אי מתערל בעי איהואיל
ת'ר-רטז יומא כולי אירתי כיהש"מ וארתיהואיל

 )וא"4חראי(הואיל
 ת-ויט הואיל משום אב שבתודש שבת מערווץ לאכול שוץאי

הודאה
 ידיעתו ללא הוראתונשהקליטו

 הודאה סעודת לעשות קרשראיה

הוצאה
 בשבת לב לתולי כרווים להוומא מותראי

 )קאר[ במכונית הוצאהאיסור
 כיוהכ"פ והוצאה עירובבדין
 לצורך שלאכיו"ט
 בשבת שוץ אי בכיס מונתת שהבאטעוץ שמיעה מכונתהוצאת

ת-לת
ת-רז חיב אי כיוהכ"פ במנעליםהיוצא
ת-רז כמשא ליה משף ב"ת איסור בשבת בתפיליןהיוצא
 ת-קע בשבת מכוניתו תתת כובעושנסל
 להתירו או לאוסרו היתה שלמהתקנת

 קסז קמט, קמג, קמב,ת-סה,
ת'ב-תעה רבויך מהוצאת ממונך הוצאת בעיניךיקל

הוראה
י-שת אתר מרב שאלות לשאול לאסור רב יכולאי
 מסיג משום במקומו להורות אתר רב על לאסור רב יכולאי

 י-שתגבול
 ציבור בצרכי מלפעול הרב את לעכב הששוב בבני כתאין

 י-רסת הוראותיוומלקבל
ת'ר-רלג ד,4מיא לסיעתא זוכה עצמוהמיגע

 בזה"ז נפשות בויני להורות מהו בנים לו שאין ומי וסויסזקן
ת'ב-תסה

י-קמב עליו לסמוך יש אם טעמו פירש ולא שהורהתכם
 ת'ר-שעת מתלוקות משום מלהערב ותש שאלהקבל

הורג
ט-חז וינו מהתשו"ק

 רבההוש4ענא
ג-סו השמיני וכיום בהוש"רקרא

הזכרות
 הקררסרם שמותראה

 לבטלה ש"שהזכרת
ת-ל לשונות בשאר גם אסוראי

הזמה
ט-שנט ערשאאי"ל בעי אי הזמה עףיךברלא

הזמנה
 הה-ג,מילתא
ב-ית הקרושהכגוף
ת'ר-רלו אתר ב"ר לפני לרק ב"רהזמנת

 מלאכותיתהזרעה
ר-קנר פ"ו יי יוצאאם

ר-קס ממזר הף אי קהלמפסולי
ז-קצט הבן בפויון תתב האם מלאכותית בהזרעהנתעברה

 מצוההידור
ת-רכו הירור של אנר מברכיןאי

ת-רכו וכיתו איש אנר רק קאי רמהרוין התוס'ברבוץ
 ת-ו עויף מה המצוה ושהחת מצודהירור
ת'ג-סב הראש בפאות ואנוהו קליזה

 צ ז-פר, וכר נאה רסוכה להרור רתנוכה מהרוין כיןתילוק
 ז-צ מצוה להירורתינוך
 ת'ר-נגת-רמו, המצוה שקחםלאתר

ת-רמו מהורר יותר אתרוג מצא ואת"כ מינים ר'נטל

היכא
 מברוינן לברווץ ראיכאהיכא

 הדעתהיסח
 ידיםבנטילת
בסעודה
 וקרשים תטאת מילענין

היקש
 מהיקש עדיף גז"שאי

ט-שס
ת'א-קעה

ת-לת
ת-צו
ת-קיא

 ת'ג-קיגת-סז,

 ה-רעא ג-פת,א-ו,

 י י-/י 4יף
ו-לה
ג-רכג

י-קרב
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 הדחק ע"יהילוך
ח-קכו ברה"ר סגיאי

היתר
ב-ד באיסור בטל אינוהיתד
ג-קיד מבטלין בהיתרהיתר
ג-קיט למלקות מנדר למדיןהאיך
ה-סה לאיסור מצטרףהיתד

 רבנים מאההיתר
ת'ד-בבזמה"ז

ט-רצז רבנים מאההיתר
ט-רצז מורדת נקרא מתיגדר

 גיטין בטיב בקיאים להיות צריכים רבניםהמאה

 הילרים ממנה יקחו שלא כדי לד"תכשמסרבת
 לערכאות שהלכהלאשה
 רבנים מאה אהיתר לחתום רוצה שאינומי

 תורה לרין מסרבת שהאשה עדיםצריך

 עיסקאהיתר
בכנק

הכאה
 קצבה לושיש

.

 הכשר
 מהו מצוההכשר

 פניםהלבנה
מחיד
 כשר שאינו אדםפני

 הבע"ד כשיתבהש פס"דפרסום

הלואה
 צדקה בכלל הף איהלואה
 בערים חכירו אתהמלוה
 חנם בחצרו ידור לא חכירו אתהמלוה
 המטבע על חכירו אתהמלוה
 ריכית משום בו יש אי בע"מ לחברתהמלוה
 ישיבה שם על ונותנו מעותהמלוה
 מזומנים ומקבל וחחר ליקרבה מעותהמלוה
 לשלם מותר אם הלואה עאהפסד
 פירות או מעות לתבוע המלוה שכידהתנה
 לףן בפני דלת תנעוללא
 ישראל של שהוא ונתברר עכו"ם של משכון על מעותלוה

ת'ב-ס

ת'ב-תט ערים ובלי שטר בלי שלוףן העולם מנהגליישב

 ת'ד-מח ניתנה להוצאהמלוה

הליכה
 צדקה בכלל הףאי
 בנ"א לשון אחרהלך

בשטרות

הלכה
 וממדרשות מהירושלמי הלכה ילפי'אי
 ממדרש הלכה למריןאין
 בשו"ע מהכתוב לשנותאין
 הלכה לענין אנבואה לסמוך ישאם

 יעבור ואל יהרג הלכהבשינף
 עכו"ם נגד שנראות הלכותהדפסת
 כוותיה ופסק" אחרון היה המ"ב לגכיהחזו"א
 קמאי דברי כשראוכבתראי
 בעירוב המיקלכדברי
 ריוק נגד מפורשכפסק
 דבריהם בתראי ראו כשלאכקמאי
 הלכה דבר מתוך אלא מחכירו אדם יפטר אללעולם

 י-שכג-קעד,
ח-רכד רינו מה בהלכה וטעה לש"שעשה
ח-סג יעבור ואל יהרג הלכהסרנף

ת'ג-רעא רחוקים לקירובשמירתה

הלל
 יום בכלאמירתו
 מגילה לו שאין למי בפוריםאמירתו
 תקנו שלא כיום בציבוראמירתו
 יחיד של נס עלאמירתו

 המתהלנה
 מדאוחיתאאסורה
 המת הנאת על עוברמי

המוציא
 לחומרא גזל ספק ליהף מחע"ה,המחרא

המפגל
 מעשה בו שאין לאו הףאי

הנאה
י-רמה כלל הנאה בו שאין דבר ע"ע לאסור ינולאי

 רו רה,ה-רד, בתרומה כילף שלהנאה
ח-רלה כשלכדה"ז גם חחב אי בכ"שכשחחב
ה-רנו במתכוון שלאמאיה"נ
 אי הנדר שאל יו"ט ואחר בהנאה ע"ע שאסר מינים ד'נטל
 ח-רמא למפרעח"ח
 מלל"נראה

 הגוףהנאת
י-צג מלל"נ למימר כיה ששךאי

וקידרשרן
ט-רצט
ז-רלא

 קכדת'ד-ז,
ט-רצט
ז-רלא

ת'ג-רכט

ת'ד-שפב

ג-קצב

ט-שמח
ט-שמח
ט-שנג

ג-קנד
ת'ד-ש
ד-חא
ח-קיב
י-קיד
ת'ב-סא
ת'ב-סב
ו-קמו
ז-קכ
ת'ד-שב

ה-ערה

ב-מג

ב-מד
ז-לב

 קסהד-קסד,
ח-סג
ט-שפא
ח-קנה
ז-רפח
ח-קטו
ב-ט

 ב-יטג-ב,

ה-עג
ה-עג
ה-עג
ה-עג

 קמטד-קמח,
ד-קמח

ד-רלו

ג-רלה
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הנשרפין
 מותר אפרןהנשרפין

הסכמות
 ספוים על הסכמות להרפיסראף

הספד
 המת שבח לומר שוי אי בהספר האסוךםימים

הסקה
 בשבת להסקה הרעדיאטר לפתוח מותראי

הסתכלות
 בנסרם הסתכלותאיסור

 רמ רלה, רלד, רלג, ז-יא, רמה, רכה, ו-רכג,ר-קפו,
 ת'ר-כגבאשתו

ז-רלה סרראנה בלי ראףלשדך
ז-יב תערובת או הסתכלות משום הף אי ביהכ"נמחיצת
 כגבוים להסתכלנסרם
 בעכו"ם להסתכלאסור

 טינה לבוהעלה
 עמה יספר ואלימות

הענקה
 עבוי עברראה

הערמה
 הערמה הף אי הנהוג חמזמכירת

 שאסרהפה
 מיגו הףאי

הפטרה
 בשנים מפטוךןאין

 לתורה עליה כברכת הף אי הפטרהברכת
 הפסקה כשהוא פקודי פרשתהפטרת
 הפטרה תקנתטעם
ג-לט בנ"א משני ההפטרה לשמוע הציבורלחלוק
ר-טו א' ביום ההפטרהלקרא
ג-יט המפטור עם יחד ההפטרהלקרא
ד-קנג למפטרר יעלה היא"צ שבעל והמנהגמקור

 ג-לט למפטרר לעלות שרחנים מצוה ברשני

 עוברהפלת
 ת'ד-קוצבט-שכח, אעובוין נהרגב"נ

 ת'ב-תנז לא"א פנףה בין לחלק יש ואי עובר, הפלתבאיסור

 סרא י-סר, יום מ' קודם אשה להפילבאיסור
ט-שכח עובוין להפילבאיסור

ט-של נשמה נטרלת משום חיב כשבתהמפיל

 רציחה משום חיב ישראל עוברהמפיל
 קירוורןהפקעת
 אעובוין נהרג אינוישראל
 בדעתה שפףה שאינה פנףה עוברלהפיל
 העובר בהריגת האםלהציל

 מרובההפסד
 ררבנן באיסור להחץר ישאם

הפסק
 המצוה לקיום הברכה בין הפסק הף אי שהחחנוברכת

ח-רכב

י-ו לכר"ד כתוכד"ד לרונו יש איבתפלה
י-ו הפסק הף אי משמעון שם כגון חיבה בחציהמפסיק
 ת'ג-מג המטה קועל ק"ש אחרהפסק

ת'ג-קנג בברכההפסק

ת'ג-יג בספק בברכההפסק
ח-כ להפסיק שאסור במקום הפסק הף אימלאכה

 ת'ג-רלז מחרש להתחיל לספור שהפסיקהנדה

ח-לו הפסק הף אי ביקנה"ז הברלה השומעותנסרם

 ח-רכב לאכילה ברכה בין בסוכה לישב ברכת לעניןנסרם

הפקר
 בחזרה איתאאי
 מקנה אחרת רעת הףאי

 נדר מטעם הףאי
 בעלים מרשות יצאאי
 קנין עושהאי
 באיסוה"נ שיךאי
 הפקר של בחפץ תשחית בל קךיךאי
 זוכה לרשות ראחץ עד זוכהאינו
 נכסיו כל להפקיראיסור

 אופניםב'
 במזוזה חיב אי הפקר שלבית
 הפקר הף מתי מקפיד הבעה"ב שאיןדבר

 ז-רסז שלו להיות הנוטלו זוכה אם עליו מקפיד שאיןדבי

 קפ ו-צח, עבדוהמפקיר
י-קג לקנותו רעתו ואין בהפקרהמשתמש
י-קה ההפקר מהני אי שהפקירו בכליהמשתמש

 ת'ר-קצט דיניו -הפקר

ג-קלז בו שףם הכליד
ט-שעח הפקר מטעםיאוש

ה-קי טבילה בעי אי הפקרכלי
ז-רסה בלב מחמל למה הפקר מטעם חמץ ביטוללמ"ד

 ט-תטז קנין או רשות סילוקמדין

 ו-צח ד-קלו,ג-קלז, נדרמטעם
י-קיח הפקר משמן חנוכהנר
ט-שכח בעלים חזקת לענין הפקרספק

ט-שמב מהפקירו בו חוזר מחיער
י-צח בהפקרשאלה

ה-עה

 עח ג-עד,ב-נג,

י-ף

 מוח-מה,

ת'ר-שצב
ת'ד-קצח
ט-שכח
ת'ב-תנה
ת'ר-שצה

ג-קט

 רכג רכב,ה-קלב,
ת'א-קפו

ג-מח

ג-נה

ג-קנא

ג-לט
ר-רד
ז-צא
ג-לט

ה-רצא
 רצאה-קי,

ט-שכה
י-רצה
ח-קפה
ט-תטז
ת'ב-תלג
ו-צח
ת'ד-של

 שלת'ד-שכה,
ד-קלה
ז-רסז
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 רסזז-רסה,

ז-ערב
 ו-צטה-רפה,

ו-צט
ט-שנב

 י ינ-ן 4=ף
 רצאת'ר-רכג,

 ערבז-
ת'ר-מו

ח-קפה

ה-קסא
ה-קסא
ה-קסב

ט-רל

 חנוט-שצט,
ו-שכר
ת'ג-ער
ו-שכד
ט-שצט
ט-קעא
ו-שכר
ו-שכד
ו-שכר
ט-קעא
ת'ר-שכא
ט-שפד

ח-קפב
ר-רטז
ה-רצא
ה-רג
ט-שסר
ט-שסר
ט-שרח

 ח-קפכ למפרע נאסר אם אחה"פ עליו ושאל לפנה"פחמץ
 ההקדש על שאל ואח"כ הקוש פירות יאכל שלאנשכע

ת'ב-קיג
ט-שרח בהקוש דיניםפרטר

 בהקרששאלה
 גזבר ביד כהקדששאלה
 שוו"פ עלשחיללו
 כפרה או שהדק בשביל הףתשלומיו

 קרבןראה

 דםהקזת
 לאב מקיז איבן
 בלע"ז באנ"ק לבלא"ר מרמוליתן
 הזה בזמן הקזהבדין

הקפות
ר-ל קודם קידוש לעשות מותר אם בהקפותהמאחוים

הרהור
ט-שכא המלכות אחר להרהראין

ז-רלט ראוריתא הף איבאשה
ט-שסאבשבועה
ט-שסאבתמורה

 ז-יגו-רלח, הרהור משום ערדה באשהקול

הוןשקות
 מותר הבעל אי שנטמאה והרגישה בקערה שאכלו ואשהאיש
 ת'ב-פבלגמור
ת'ב-פר סוגו" לבעלה להרליק מותרת אי טהורה בלחןאשה
ת'ב-פא המותר לעשן לבעל מוהר אי סיגויות המעשנתאשה
 באמצע וחזרה הבעל ואכל והלכה מאכלה שהניחהאשה

ת'ב-פ
ת'ב-פג טבילתה ביום אשתו מטת עללנוח

 אבידההשבה
 עכו"םבאבירת
 בזה"ז עכו"םבאבידת
 בהטלפון המושבבכסף
 אבידההשבת
 כבודו לפי וזרנוזקן
 אבירהראה

 פרטיוהשגחה
 ובו" מעשה כל על השגחהיש

השחתה
 מון עאתשמיש

השקה

 בטפח בעינןי
בשבת
 זויעה או ביטול מדץ במקוההשקה
 ביטול או זריעהמדיו

ח-קפב
ו-רפו
ט-רטו
ט-סרח

ט-תר
 ת'ב-חגגר-רמה,

ת'ב-חנר

 שעא שע,ט-שסט,
ט-שעג
ט-שסט
ת'ר-שס
ת'ר-רכא

 רצז-רפט,

 רלב רלא, רל,ה-וי,

ר-קיח
ה-נר
י-קנ

 ר-רכבב-ו,
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 ץההשתח
 ורגלים ידים בפישום כורע אינו למה לשבחנע*נו

החראה
 העכירה באמצע סגי1
 התראה לעניןב"נ

 ספקההראת
 שכיטל וטרצן חמץ עלבשוחם
 הת"ס הף הא לוקה אמאי לארן ח=כיהמקדש

 ספקהתראת
 הפקיר דלמא כלאיםזורע
 למותרה ולא למתרהספק
 לח=בו יוכלו אי לעדיםספק

 נדריםהתרת
 ושברצות נדריםראה

 בהםוחי
 בב"נ אמרינןאי

ויף
ח-ף כיחידות אומרואם

 ל"ת על עובר אי ומתוודה אשכנז בכיהמ"ד ספרד נוסחהנוהג
 ריח-כם,

 בףדף ינהג כיצד חצות, קודם בבוקר לחופה הנכנסחתן
ט-רפה

ט-רפו תחנק אומרים שאין כימים אףמתוודה
ט-רפו ומתוודה חוזר אינו התוודה ולאשכח

ת'ב-תעו ובקר ערב עונותיו עללהתוודות

ויכולו
 מקוה פסק" דלא אע"ג מ"רכולו" בקידוש להתחיל מותראם

ח-רי
ח-לב דאוךיתא קידוש ח"ח אי בתפלהכשאומרו

וסת
י-קלז חדטרם ג' לאחר הדמים מן דמסולקתבדין
ב-ב וסת הף דמניבכמה
ז-קלז דמים מסולקת הף אי חדשים ג' קודם הולדהוכר
 קודם דמים מסולקת הף אי ונתעברה יום לנ' מנ' וסתההיה
 ז-קלז וסתותג'

ת'ב-עו וסת לקברצ חודש כ"ד נוהנין איהמפלת

 ז-קלב הוסת כיום לעשות צריכה בדיקותכמה
 קכםז-קכג, הוסת לעכב רפואהלקחת

ב-ל וסתות לענין עטושמהו
 י-קלז הוסת ליום לחוש צריכה אי חדטרם ג' תוךמעוברת
 ה-קלז הלידה אחר חדטרם בכ"ד וסתקביעת

 קמם ה-קמח, ראשתים חדשים ג' תוך במעוברת וסתקביעת
 ה-קלז וסתה בקועת מותרת אי מכה מחמתרואה

ז-קלז וסת קובעת אם כלילה ופעמים כיום פעמיםרדאה

חדשתו
ג-יט דאח"יתא הףאי

ג-כא בע"מבכהן

 כהןראה
 התורה קריאתראה

זבוח
י-עט בח"ש זבוח דאינועשה

 אחד לו בוררזה
 ז-יןראה
ד-ריא בע"ד בכית חינם הגר שליש לפסול אפשראם
ד-ריא תלמידו לדק מהוהרב
ד-ריא לפוסלו אפשר אם חנם המרפארופא

 ברכותז,
 חהנים ברכתראה

 גורם ההזה
ח-רלח כיטול מטעם הףאי

ח-רלח זח"ג אמוי אי ע"זבאיסורי

ח-רלח זח"ג ל"א ע"ז של דבלולבהא

ווחלין
 כ ה-ים,ג-ז, לנם"י מהני אי בזוחלין יזיוטבל

 ז-יד כ, ה-יט,ג-ז, עזראלטבילת
 ז-יד ז, ה,ב-ד,למקוה
ט-קצז בזוחלין מטהרות אינהרות

 מסהעתו ורוחזורה
ה-שב כוחו הףאי

 שניזיווג
 שושכימןלהעעית

 ראשק זווגמהו

י-לג

ג-קסג
ט-שנו

ג-קפה
ח-מג

 ב-נגא-ד,
ג-קפה
ג-קפה
ג-קפה

ג-צו

זיעה
 מים בכלל הףאי

 אוסרין אם והבל 4רסורדעת
 כין הף 4ר יןדעת

 נמיקראסקאפ( מגדלתזכוכית
 ה-קנזד-קכם, זכוכית עא רק הנדאה תורה שלכתב

 ד-קכח מהני 4ר גףל מוקףלעמן

ד-קכח מגדלת זכוכית עא רק הנראים דג שלקשקטרם

וכות
ט-שלג זכאי עא זכות מגלגלין המאמדכיאור

 רמזה-רמו,
 רמזה-רמו,

 ג-צאב-א,
ט-קנח
ב-א
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י-קלח ישראל בני על זכות ללמד ישלעולם

 לחורבןזכר
ו-קו החורבן לאחר זמרה לשמועאיסור
ה-עא וחול סידבבנין

זכיה
ו-רצ הנאהבאיסוף
ת'ד-שכא בפניו שלא לאדםזכין

ט-ולה זכיה מטעם קטןקידחו

זכרועת
ח-רא מלביות של ח"ח אי זכרונות של תקיעותשמע

 מיניםז'
ח-כב המינים שבעתראה

זמן
ת'ג-קמח המזרח והאיר השחרעלוח

זנות
י-רכא זנות דין בעכו"ם קויךאי

י-רנז לה מאמין אין והבעל גף עם שדנתה שאמרהאשה
 ט-רחצ בעלה תחת שדנתה שהחוודהאשה
ת'ב-רפז לכהן נאסרה אי מישראל פעמחם שנאנסהאשה
 חבירו מעוברת מדין לבעלה אסורה מאחר שנתעברהאשה

ת'ב-רצא
ת'ב-רצ לגרשה חחב בעלה שדנתה אישאשת
ו-ףח שד עם שדנתה אישאשת
ת'ב-רפח גף עם לזנות לאשתו שצוהבאחד

ת'ב-רפט שזנתה ראה לא דהבעלהיכי
ג-קנ לכהן להנשא איסור עליה יש אםזונה
 מחהבין אי אחויה רודף והוא בו ומאסה רשע עםזנתה

ט-שצגלהצילה
 לבעלה לומר צויך אי א"א עם שזנה שאומד רוחחולה

י-רנח
ה-רנא לבועל אסורה לבעל שאסורהכשם

 להרוג סם לשתוח מותרת אי בתשובה וחזרה בזנותנתעברה
 י-שב הממזרהעובר

זקז
ו-קנ מכונה ע"יגלוחו

ט-קעד תטוש ואל לענין מגדלו שאביו אע"פהמגלחו

 למצוות מקדימיןזרהין
 יום באיזה א' ליום לשחררו והבכרחו האסווים בביתהחבוש
 ח-ויבחר

יריקה
י-שת באמה זויקה ליתן מותרת אי קטנהבת

 חשמלזרם
ט-קנא לשוחטה הארן על בהמהלהפלת
ט-קנא השבת עליו מחללין אי חשמל זרם מכחנפל

זרע
 זמן לאחר בו להשתמש בבאנק זרע להניח מותראי

 רמאי-רמ,
י-רמא ביטול ביה שיך אי אחר בזרע זרעהמערב
 רמ י-רמב, בנו מקוי אי מלאכותית הזרעה ע"ינולד

זרעים
ה-סג וירה מבטליןאם

 ונשוקחבוק
 אסורה בנו בתאם

 שנתקדשהבקטנה

חבוט
 הקברחבוט

חבורה
י-קעז חחב בחבורה דמלקל ממילה למילף לר"שמנ"ל

חבוש
 יבחר יום באיזה א' יום לשחררו שהבטיחו האסוויםבבית

ח-ו

חביב
 רבה-טו, בשעתה מצוהחביבה

 בששעתה מצוהחביבה
ח-ו זה אמר" מודהגדר
ח-ו לגמוי המצוה על שיעבור להסתפק כקרש רקל"א

חביבות
י-עז בזה הערעור חביבות,מצוות

חבירו
ט-חג בשבחוסיסור

חבית
ב-ד לים שנפלה חןחבית
 לשחוחו מותר אי חן בחביות אותו ששמים וףסקיח"ש

 קטי-קח,
ח-י המים חוצצין אם הגדול לים שנפלה מיםמלאה

חדש
 חפצא איסור או גברא איסור הףאי
 מתיוין לו ערש דבר הףאי

 זו במדינה חדש איסורבענין

ד-קעג
ד-קעד

ו-רג

ה-רו
 ו-צגה-רו,

ת'ב-רכה
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ד-רטו בו נזהר שאינו למי חדש פר' בתורהלקרא

הוכ
ט-קעב טעיתי לאח"ז לומר נאמןאם
 ט-שכב בשכיעית חוב סויעת מצות עקרו היאך המדו-תבקר

 ו-רעז מוגבל בערבון חברה חובותדיני

ו-רעז ומחלו וחזר לחבירו חוב שטרהמוכר
 י-רעח הדאללר לפי לשלם חיב אי הכסף שסחתהמוינה
 ט-שלה להמלוה הודיע ולאפרע

י-ערה לשלם מחייב עדין אי שכיעית עליושעבר
 ת'ד-רצד פרעון זמן לסני חובתכיעת

 הלואה גםראה

הכלה
ט-שפה הממשלתית הרפואה על לסמוך יכולאי

ד-רמט להח,ד שתוכל כוי עצמה לנתח לאשה מותראם

ד-רמח בשר טלטול לחונוק לחתוך מותראם

ד-רמה דמו למכור מותראם

 יופי לשם פלאסטו ניתוח לעשות מותראם
 ת'ב-חנו ה-רצט,ד-רמו,

ד-רמה נציון דרך רק הוא אם חבלהאיסור

 שפב ד-רמה, דרבנן או דאוףיתא הף אי בעצמו חבלהאיסור

 זה לאו שיך אי שמלבב"נ
בגוסם
 זה( לאו שייך )אי ר"ל ליהרגבנידון
 בחבירוחחובל
 בטויפההחובל
 רשאי אם כעצמוהחובל
ז-קע חובל משום חחב למילה מהצויך יותרחתך

הוט
ח-קעא צוה"פ לענין קחרם עליו שישברזל

 העלעקטריהוט
ח-קסח לצוה"פ מוקף מקףאי

 ררכנןהויא
 ח-ז אלו דבוים בפי' ותום' רש"י בפלוגתת אסותא, לה*ת

 המוצרחול
 בחוה"מ משנה לחם על בוצעיןאי

 יו"ט אחר סרמע אע"פ אגרת לכתוב שויאי

 תחומין איסור בו שיךאי
 דחוה"מ יום בכל חן לשתות חיוב ישאם

 בחוה"מ טוב שכלו ליום ינחילנו הואהרחמן
 שוי אי בחוה"מ ספוגכיבום
 בחוה"מ תודה חידושיכחובת
 שוי אי בחוה"מ זמר כלילשמוע
 חוה"מ במלאכת מצוות אינסרם
 בחוה"מתפילין

 ת'א-תו אומר שבועוח בחוה"מ שכתב הרמב"ם לשוןבקישף

 ת'א-חכז בחוה"מ פת לאכול בעיאי

 לתעניתח'א-שלו תענית צףך אי בחוה"מ חלום תעניתהתענה

 ת'א-תכח בחוה"מ תחומין נאסרולא

ת'א-תכט בחוה"מ ימלאכה אסורות אינסרם

 כגד גם מוסיף אי במכונה קטנים כגויהמכבם

 לחו"ל מא"י בחוה"מ לטוולים לצאת מותראי
 בחוה"מ סרר בכלילזמר
 בחוה"מ לו לאין בו וכיוצא גרבףםלכבם
 בחוה"מ כגויםלקפל

 בחוה"מ בלע"ז( )טיער גלגללהחליף
 בחוה"מ סום עללרכוב
 בחוה"מ פם"רבדין
 בחוה"מ כתיבה מכונת על שלומיםאגרת

הולה
 סרמות מסוכן חולה על להתפלל מותראי

 בויאות חזקת ביה קייךאי
 מ אי מסוכן חולה שהוא לחבירו שאמרבויא
ח-נגהשבת

 לבעלה לומר צויך אי א"א עם שזנה שאומר )ל"ע( רוחחולה

 סרמות המחףסר גוסם עללהתפלל
 שוי אי שבת קודם ימים ג' ניתוחלעשות
 לזה כשנצרך בפסח חטום בישול אופןסרב"ם,

 בעצמו לחבול מותר אי ממנו הרופאיםשנחייאשו

 לכהולה
 בשבת לרסואה כדווים הוצאתבענין

 שאכ"סהולה
 דדבויהם באיה"נלהתרפאות
 שלכדה"נ דדבויהם באיה"נלהתרפאות

 סרכ"סהולה
 לזה כשנצרך בפסח חטום בישולאופן

 אמה אלפףם לענין לביה"חהולכתו

 זמנו קועהחי
 ר"ל האנהר מחלתו לולגלות

 הגוסם חיילהאויך
 מכשרעור פחות אותומאכילין
 ט-ויז לרפאותו הוויו בחיוב ימיו כל סרצטער במחלהנולד
 ת'ג-קלא הסכנה ועברהשאכל

הומרא
 ת'ב-שסה אבותינו שהקילו במה רכים על להחמיר מותראי

 י-ער אהדדי דסתוי חומרות כב'העושה
ת'ב-קיט בהן להקל כמו אסור המוחיים בדבויםלהחמיר

 ט-קם להחמיר ענין יש אם תורה מדין לאכלומותר

ת'א-תל
ת'א-תלא
ת,א-תלב
ת'א-תלג
ת'א-תלד
ת'א-תלה
ת'א-תלו
ת'א-תלז
ת'א-תלח

י-רב
ח-נה

ט-קנו
טישצח
ט*קנו
ו-שג
ו-שיט

 ו*רנא ה-רצט,ד-רמה,

 )ר(ח-קצז
ח-קצו

 )ד(ח-קצז
ז-עח

 )ה'(ח-קצז
ח-קצה

י-רנח
ט-שצח
ח-נד
ח-קפו
י-רא

ח-לח

 ה-עהג-קט,
ה-עה

ח-קפו
ח-קסד
ת'ג-רכו
ט-ויח
ט-שצח
ת'ג-קלו

 פה עט, עו,ה-עב,
ח-קפו
ח-קצה
ה-ז
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חופה
 הכלה את ונקרם לחופה החתן יכניסו שאנקרם יסוד ישאם

ז-רמו
ט-רפז והכלה החתן בשושביני המנהגביאור
ז-רמט החופה ואחוץ קודם הכלה לפני לרקודבחווים
 ט-רל י"ח או י"ז מבן לחופההחיוב
ב-לג לביאה ראךה הף אי בשבתחופה
 ת'ר-פ רמז, ו-רמב, ג-קלא,ב-לג, נרהחופת
ה-רמז לחופה בתומסירת

 ט-רפט כנגרו ולא החתן מצר החופה תחת הכלהמעמהים
 חופה לעשות רוצה ועכקרו חופה בלא עוים בפני אשהקדש

נקררה
 החופה תחת ונקרם אנקרםתערובת

 הגויםחוקות
 האמווץ ררכיראה

 לעכו"ם להרמות מלבוורםלובש
 עכו"ם שם לישראלליתן

 אבחוקותיהם עובוין אי מודערןמלבוור
 עכו"ם ממלבוור אחר מלבושמשנה

 לארץחוץ
 א"י בהן שזכתה ספוים לחו"ל מחראיןאין
 בחו"ל התורה שמרו האבותאם

חזיר
 לגדלו האיסורטעם

חזקה
 הכנסת בבית במקומות חזקה ישאם
 במצוות ךרושה חזקה ישאם

 בתלת אובתוץ
בבתולה
 חזקה הף פעמיםבכמה
 מברוינן לברווץ ראיכאהיכא

 שלו הוו אי ושתוקי אסופי בנכסיהמחדק
 רלהבאחזקה
 להשתנות העשךהחזקה
 קמחתאחזקה
 ממון בה מחךאין אם סברא שמכחחזקה
 לאב מהני לא רבת הגוףחזקת
 קמא מרא מחזקת להחךא הגוףחזקת
 חיחזקת
 בס"ת כשרותחזקת
 כשרות בחזקת ישראלכל
 חזקה בתר ראזלינןמנלן
 החזקות על ושורפיןסוקלין
 השכיח ברברתלינן
 הלואה לגבי כשרותחזקת

 איסורחזקת
 זבוח ראינו חזק"א נגר ע"אנאמנות

 בריאותחזקת

 כעולהחזקת

י-רכב
ג-קמז

ר-קטו
ר-קיר
ר-קטו
ר-קטו

ה-קצג
ת'ר-שנח

ר-קר

ג-קנה
ר-רלז
ת'ר-יט
א-ח
ב-ב

 ה-רעאא-ו,
י-רח
ו-קכב
א-ח
ת'ג-קסח
ה-רעא
ה-רנב
ה-רעח
ו-רכב
ת'ג-שכח

 ז-קטר-ר,
ו-רכב
ה-שה
ת'ר-יט
ת'ר-שא

 בחולה ששןאי

 כשנשאת סרד הףאי

 הפקרבספק

י-פ

ח-נה

ט-חיז

 כעליםחזקת
ט-שנה

 שנים ג'חזקת
 ו-ערה ג-קנט,ב-נט, וכלאים שביעיתאכלה

 ואחזקחזק
ח-יח אומרו לתורה העולהאם

חטאת
ר-א נרבה באה חטאת ישאם

 מצוהחיכוב
ח-לג בב"א הרביעית בכוש"ב לשתות מותר האמשום

 הקדשחיבת
ר-רנ מכקרעור בפחות מטמאאם

חיגר
 שני ביום ונתפשט ראשוןביום

 מצוהחיוב
 מצוה מחיוב עצמו ולפטור להעוים מותראי

 תורהחידושי
ט-שמא בטעיפ בהקלטה ח"חאי

ט-שמא לו שגילו ר"ת לכתובבחיוב
ט-שמא עויף איזה ביגיעה ושלאביגיעה,
ת'ב-רא הרואר על הנשלחים תורה רבוץ אוברכות
 י-רש הקודמו להזכיר צויך אי שקרמוהו ומצא ר"תחירש

 ט-ויר קרוע נחר עלכתיבתם
ת'ב-רצג נקיות שאינן ביוים בר"תלרבר
ת'ב-קצו הזה בזמן שבע"פ תורה חידוורלכתוב

חיטים
 ררבנן בתוץ קורדנחתא בחיטיהמקרש

חייב
 בפוו" לבסומי אינישחהב

ת,ר-רטז

ח-רכח

ט-שנב

ה-סג
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 לאויןחחבי
ח-מג הת"ס הף הא לוקה אמאי לאףן חיביהמקרש

חיים
ת'ר-קוצו חברך לחח קודמיןחיך

חיקןינן
 באחר נחגה עינ" שמאחיורנן
 פרוטה שוה שמאדוייקרנן

 במו-

חימך
 ררבנן במצות לקטןחינון
 הגרול בבנו חינוך מצות קוייךאי

חיתול
 בשבת בפאמפערס להשחמש מותראי

חכם
 לעצמו מורהאי

 להחיר רץ8אי חבירו אין שאסרחכם
 כבודו על שמחלחבם
 יושבים העם כל מקומו על שנעמרחכם

 עליו לסמוך יש אם טעמו פירש ולאשהורה

חכמים
 חכמים תלמייץראה

חלב
 רולק חלב של לנר שומן שבה מכלילערות

חלב
 בשר מיקוץאי

 טמאים וחיהבהמה
 טויפות מבהמותחלב
 שנתחו מבהמותחלב
 האיסור טעם עכו"םחלב
 לחלב בשר אכילת בין לשהות קטן צויךכמה

 ט-קסח בינתחם בשכרפה וחלב לבשר זכוכית בכלילהשתמש
 ח-טז רמותרת נבילה מכיצת מ"ש ראסורהמתה
י-נט בשבת לפתחן מותר אם חלבשקיות

 נבריתחלב
ט-קנה פוישות משום אסוראי

 עכו"םחלב
ר-קג מומחה בייקת על לסמוך אפשראם
ר-קג הממשלה פיקוח על לסמוך אפשראם
ר-קג במנין נאסר עכו"ם חלבאם

ט-קנה יומו בןלתינוק
ר-קג לחמאה רמי אי עכו"םשמנת

 אמן אחויו עונין אי ומברך עבו"ם חלבשותה

חלה
 החלה בו שנשרף התנור נאסראי

 עבו"ם ע"י חלההפרשת
 לטלטל מותר אי והוציא במקרר שנתנהחלה
 בהלכותי' עניניםבמה
 למפרע טבל אבל עליהנשאל
 בחלהשאלה
 פת אפהת בשעת חלהשויפת

 השםחלול
 לעכו"ם אבירה מקרבבשאינו

חלום
 חלומותרבוץ

 חבירו שנירוהחולם
 לשלם חחב אי בחלום לצרקההנודר
 בחלוםנרוהו
 לקחמו מצוה אי בחלוםנרר

 עליו אחוים של חלום על בשבת חלוםתענית
 חלומו למכור שאפשר שאומוים מהברבר

חלזון
 בסיך מותר הףאי

חליצה
 יבוםראה
ט-רנו פטור או קנין הףאי

 האשה רוצה ועכשיו ליבם זקוקה אשה ונשא שעברכהן
ט-רפרלחלוץ
ט-שיר חליצה למצות קורם אי יבוםמצוות

 תפיליןחליצת
ח-קצג קרושות וד' קיישים ג' לאחר או עלינו לאחרהוה

חלל
ו-רלו חלל שהוא נודע ואח"כ בשבת עבודהשעבר

חמירא
 מאיסורא סכנתאחמירא

חמסן
 למכור להמוכרכשכפהו

חמץ
 לחרסףב"ס בפסח חטים בישולאופן

 חפצא איסור או גברא איסור הףאי
 פסח ער השטרות מסירתאיחור
 ולמעלה קועות מר יראה בלאיסור

 ר-קנחג-קכו,
ו-רלה

ת'א-קרב
ת'א-קרג

ח-ס

ר-קמג
ה-קסג
ו-קסג
ו-קס
י-קמב

ט-קנח

ג-צז
ז-ז
ת'ג-קע
ת'ג-קעו

 רהת'ג-קס,
י-צו

ח'א-קעג

ת'ב-רלו
ת'ג-שנו
ת'א-קצז
ת'ג-שמב
א-ר
ח-קפב
ת'ב-רלה

ז-רעא

 רזה-קס,
ה-רז
ת'ב-קיב

 קנאה-רז,
ה-קנא
ה-רז
ת'ב-תעא

ז-ו

 ו-רסה-קא,

ט-שעז

ח-קפו
ו-צג
ת'ג-צו
ב-נג
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ג-קצט נכדקת לאורהאכסדרה
ד-סו מחומצים כמים הכיצים שרחצו לחוש ישאם
 ג-נד הפסח עליו שעכר מומר של חמצו קנסואם

 ד-סה לאחר מנחו למכור מהו אסווים בביתאסור

 להתןאו לעכו"ם ואמר כפסח חמץ דהמוצא המג"אכדכרי

 החמץ לו שמכרו העכו"ם מצאו לא פסחמוצאי
 הערמה הף אי הנהוג חמץמכירת
 הערמה חמץ8נירת
 עהיח עא חמץמכירת
 ג-נה כחנות למכור העכו"ם רשאי אם החמץ עם חנוחומכר
 ג-נה כחנוחו לעכוד רשאי אם החמץ עם חנוחומכר
 ת'ג-צט הפסח אחר עד לקכרומנהג
ת'ג-צטמפולת
ת'א-שנד ככעלים אלא נוהג אינו תשביחומצות
 ג-נה כפסח עכו"ם של כחמצו ומתןמשא
 ת'א-שמו כדיקה צריכים אי דירות לו תתפנו כחרםמשכיר
 ג-נד לקנותם מותר אם ישנים חמץמשקאות

 רצכו-רצ, ביטלו שלא חמץ והוריש חצות אחרמת
 ת'א-שסה נאסר אי הפסח עליו ועכר לעוים חמץנדר
 או הגיע שלא כמקום והחמץ הור" זמן שהגיע כמקוםנמצא
 צז ו-צג,איפכא
י-סח חמץ דהשכתת כמ"ע ח%כות אינערם
 פסח כחוה"מ חמץ על הזמעת עוווה נכראקע"ר[סוכן

ת'א-שפו

ת'א-שמח כלכ מאכילת שנפסל כחמץסיכה
 כחמץ למכור צויכים אי השנה כל כהם ווהשתמשספוים

ת'א-שמז
י-רצה כעלים מרשות יצא אי חפקרעא
ז-סו החמץ יכטל מחר בשכת שחלע"פ
ז-סה ככורות סיום יעשה מחר כשבת שחלע"פ
 לעכו"ם ליתנו מהו פת ונשאר כשכת להיות שחלע"פ

ת'א-שנ
כ-נח עליו עוכר אם משו"פפחות
ז-סד אחריהם כדיקה כלי גם אם כטלו מסרלאפירווין
ה-קח מעכו"ם יבשרםפירות
כ-נד עליהם עוכר אם באחויותן שח%בקדשים
ג-נה חמץ של כקיומורוצה

 י-קי דינם מה כלכ מאכילת ונפסלו מכע"ח הנעשותרפואות
 ג-נו כפה הקכועה חותבתשן

ח-קפט טפחים " מחיצה צריך אי לעכו"םשנמכר

חמטין
 מותר כשרןאם

 המך.
 לכנות חרנוך מצות ישאם
 כחנוך מצווה אםאשה

 מצוהכהידור
 לשה"ק בניו ללמד האככורוכ
כממלה
 חנוכהבנר
 י-רכד לביזנעס שתכנס התרם והוויה כבי"ס מלמדת י"חכת
 ה-יכ חנוך מצותזמן

 יגה-יכ, הקטן על או האכ עלחיובו
ה-יכלתפילין

ת'א-שנג
ג-נה
ת'ג-צז
ת'ג-ק

 י-לאח-קפא,
ז-סד
ד-סז
ז-סד
ת'ג-צח
ו-צח
ו-צג
ה-סז

 חמץ לקנות יכול אי פסח של כאחרון כחו"ל אראכן
ת'א-חרמעכו"ם

 כאכילת מצוה דאיכא ~כשכת עוכרת מצוה מקוי איכע"פ
 ח-קצפת(
ג-קצט ככדיקה ח%בין מדרשות וכחר כנסיותכחר
 ח-קפה אסור החמץ שריפת דאפרהא

א-א חמץ על ח%כ אם כרתשיל כען ואיהואיל
 צגד-סח, סכיניםהכשר
 צגר-סח, לפסח תותבות ערויםהכשר
ד-סז בבדיקה ח%כ אם חמץ כמכירת דירחוהמוכר
 ח-קפז לכערו ח%כ אי כאשפההמונח
ה-רסז לכערו ע"מ חמץהמשהא
ו-צח פסח אחר וזכה פסח קודםהפקיר
 למפרע  עוכר אי אחה"פ ,צליו ושאל לפה"פ חמץהקדיש

ח-קפכ
 שכהו-רסו, כפסח חמץהקתה

 דשבת פת אוכל אי חמץ אנןלת לסו"ז סמוך משנחוהקיץ
 ח-קצ התפלה קודם דאווייתאדהף
ד-סד מחמצת אי כמקרר העיסה אתהקפיא

ת'ג-קז מעויב לפני פסח כמוצאיחמץ

ת'ג-צה לים להכרלו כפסחחמץ

ת'ג-צד מלקות לענין כפסחחמץ

א-א עוכר אי איה"נ שלחמץ

ד-סג שכרשוחו הפקר שלחמץ

א-כ בייקה צויך אם נותר שלחמץ
ה-עה כלכ מאכילת שנפסלחמץ
ה-צט לכטלו מותר אי הפסח עליו שעכרחמץ
כ-א ~בעין( חמץ הוא אי שרף%ן
כ-נט ביעור ח%כ אם כפסח חמץירש
ת'א-ששו כפסח ערוים כרדלי עם ינהוגכיצד

ו-כט כחמץ לשרוף העומדכל

ט-קסה טבילתם לעכו"ם, שמכרן חמץכלי
ד-סג שבחצר האשפה ככלי החמץלהשאיר
ת'א-שצא ערכ"ס לחולה כפסח פירות מי עם קמחללוש
 ז-רסה בלכ מחרל למה הפקר מטעם ביטוללמ"ד
 ז-ר חמץ אביטול מברכין איןלמה

ת'א-שמט לעכו"ם חמצו עם מצרצת טליתלמכור

ג-קיא

ג-רלא
ג-רלא
ז-צ
ט-ויד
ז-צ
ז-צ



 הלכות כהשנח שו"ת חלקי מי"ד הא"ב םדר ל8* כלל*מ8תחקצא

ח-סא הבן על או האב על ק14 הקטן חינוךמצוות
 חינוך במצות הח האב יצא 14 מעצמו תק-ש ששמעקטן

ר-פא ומער מזרח בין ררום בכותל בבבנ"ס הנרותלסרר
 ה-ס לנר מנרמדליקין

ו-קיח הפקר משמןנ-ח
 ו-קיח רה,ה-רד, שויפה משמןנ"ח
 ומצאו וחזר אחר שמן ולקח חנוכה לנר שמן לונאבר

לראשק
 בנ-חנערם
 בנ"חקטנים
 השמןע1עור
 למנורה כשר 14 שאולשמן
 וגופו אממונו בנ-ח חיוכיתוי
 נרראה

הניפה
 לתלמירו חניפה להיתר הרבויםבמקור
 לשלשה להחניף רמותרהא

חצוצרות
 ח"ו צרה בעת בחצוצרות תוקעין ר14ןבהא

חצעה

ב-יא חציצה ליהף דלא כדי לעולם קבוע ערהא בעינןי
 עזרא לטכילת פוסלת14

בלולב
 כתפיליןבלווית
 אחר ציפורן ליטול ששכחה מצאה ואח"כטבלה

 מכיר הרגל כצפורן להקל יש14
 חוצץ 14 לקצוץ העומריבלת
 לנף דעבידאמ1לתא
 לתפיוין חוצצע 14 ראוחו עלמים
 לטבילה חציצה הף מחיצ5ורן
 מקפיד ו14נו מיעום ומקפידרובו
 חציצה הף 14 להחליפה שרוצה תוחבתעץ

 חציצה הף 14 לקוץ העומרותשערות
 לנם"י חציצה הף איתחבושת

 עץעורחצי
י-עט ח"ש על מתחילה חל 14סור14
ח-דלה חחב 14 כיו"כ והעהים בעיו"כ כחצ"שאכל
 רצא פח, ה-עה, קסא, קנט, ב-נם, מהתורהאסור

 ה14סורב14כות
 יחודב14סור
בגרבה
 בגמבה ח"ש גבי הרמב-םברבוי

 שבתבמלאכת
 מצוה קצת הף 14במצוה,
 עשהבמצות
 לאוצטרוסי חד כשלא זמנובסוף
 שו"פ חצ14 ב'גזל

 קסגג-קסב, לוקה אם במדד וח*ש בשוגג ע1עודחצי

חממה

 ממק דין לו ושיהא לכם בשמן כיי
 לכם בעינן14
 הידור של נר על מברכין14
 שבגופו במצוה אחר עא יוצ14םאוך

 בשראכ"לת
 שעה חצי חנוכה נר אצל לישב מצוה ישאם
 ג' מעין בכדכת חנוכה מזכיויןאם

 ו-קים יום עוד כשאצלו הים במוינת עליו מרלקתאשתו
 ח-רכו וכיתו איש אנר ק14 רמהרוין התוס'בדבוי
 ר-עט חצות ער שמן להוסיף צויך אםבזה"ז
 ת'א-תקלח חנוכה נרות ידליקו היכן ביערבה האוכליםבחורים
 ת'א-תקמז קודם יום ל' ודודש1ן שואלין אי ופוויםבחנוכה

 בארה-ב והוא בכיתו חנוכה נר עליו שמדליקע אראבן
ת'א-תקלם

ז-פה הכית מבני א' לכל מרליק רהאב הרמב-םבש"
 נרות תדליק שלא לה וצוו ישראל לארץ ההווים שהלכובת

ת'א-תקלהבבית
ח-רכם בחנוכה שויפה בשמן מדליק ר14ןהא
ח-רכז בנ"ח יעכירנו שמא גזה' רלאהא
 ט-רפה רחנוכה וכיתו איש רנר ההלכה בש"ע נזכר דלאהא

 שישן בכית נר מדליקין בכיתו רשן הוויו בכיתהאוכל
ת'א-תקמ

ז-פז בכיתו ףדליק יחזור חכירו בביתהדליק
ת'ג-קמה המלחמה נס עלהודאה
 צז-פר, רחנוכה מצוההידוד
 במלאכה מותרת 4ר בחוץ תזיא כיתו עא חנוכה בנרהיוצא
ת'א-תקל הדלקהכשעת
 הדלקה יזץ יצאה 4ר במשרד ובתו חנוכה נרהמדליק

ת'א-תקלב
ו-קיח שמן להוסיף צויך אם בעה-ב עםהמשועצף
 ז-פו נ-ח ידליק 4רך במכוניתהנוסע
ת'ג-קמו בהלל נערםחיוב
ת'א-תקמב בחנוכה בהלל נערםחיוב
ז-פח בחנוכה כצרקה להרבותטעם
 חנוכה נרות להדליק לו מניחין חרן אסווים בכיתיהצב

ת'א-תקלג
ז-פר ידליק כמה נ' בליל נרות ב' רק לויש
 לילה בכל חנוכה נר להדלקת חדשות פחרלות ליקחיש

ת'א-תקמא
ת'ג-קמה רולקין שנ-ח בומעהכיבוס
ת'א-תקלר ניסא פרסומי לקחם לדלוק צויך זמןכמה

 ח-דל כסותו מוכר מהן אץזה על נ-ח ולא נ-ש לוכש4רן
 ז-פם הדלקה בומעת בירךלא

ר-עם שעה חשץ אחרלהדליק
ג-קג ברוב יבטלו נס, צויך היהלמה

ח-רג

ח-רכם
ו-קיח
ח-רכו
ג-קמה
ת'ג-קטו
ת'א-תקלו

 ה-פאר-פ,

ת'א-תקלא
ו-סא
ז-צ
ו-קיח
ח-רכט
ז-פו

י-רפר
ת'א-קל

י-קצח

 י-קמרז-יר,
ח-י
י-יט
י-קלא
י-קלג

 קמאי-קמ,
ו-קנה

 ח-יה-ם,
ב-יר
ו-קנה
ב-יא
ב-יד
ח-יט



קצכ הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ר הא"ב מהר למי כללימפתח

 ת'ג-קלהת'ג-קכז, איסורו טעם - ערעורחצי
ת'נ-קלה ביותר חלש לחרלה ערעורחצי
ג-קי בשבת שחל ביו"כ כדת לאכול חייב יהאלר"ל
 ג-קסא ביו"כ ר"למודה
 דערעודם משום או אחשכיה מעים הף אח"ש דח=בעכו"ם
ח-רלהבכ"ש
י-עט בח"ש זבוח דאינועשוה

 תיבהתצי
י-ו הפסק הף אי משמעון שם כגון בה,המפסיק

חצר
 בסלפון המונחכסף

 ציבח-
 קאמפ. הטלפון בהם זכה אם

י-רצט
י-רצט רמבעה"נ בקופתבהנ"ל
 י-רפא חצירו קנתה לא אמאי בלקט מוח~-ן אדם כלמאימתי

חדרגמ"ה
ז-רכז פ"ו לבטל עזראיך
 רלאז-רכח, ידוע לזמן נגזראם

חי17
 ט-ריזט-שצ, רינו מהההורנו,
 ט-רנח איסור לידי לבוא קרוכל לחרש קידושין תקנולמה

חק1"ר
 קטןראה
ז-פג לקטן ושוטה חרש פטור ביןחרלוק
ה-קסא נדרים בהפרת שומע חוינו המדברחרש
 רסוו-טו, דעת בו ער97 ממעעץו שניכרחרש

חק1ב
ו-עץב עשאה ולא ונאנס מצוה לעשותחשב

חשמל
 עחו-עז,בשבת
ה-מא חשמל עא שבת נרהדלקת
ח-לה שבת שעות עא וכיברוהדלקתו
ט-קנא חשמל זרם עא לשוחטה בהמההפלת
 ז-ריה-ע, )יאהרשמיט(לנר
ט-קנא השבת עליו מחללין אי חשמל זרם מכחנפל
 ו-קלב חשמל עא כשרצליית

חתיכה
 ה-רה שנתערב בטבל אמוד אי נבילה, נעעץת עצמהחתיכה

חתן
ט-רלב לעצמו ברכות ד לברך רשאין
י-רמד משפחה ססרל לחתן לנלות צויךאם

ט-רפה צנוע במקום יחד לאכרל צריכק והכלההחתן

 יחר שאכלו קודם המשחוין עמהאי
 והכלה החתן בשושביני המנהגביאור
 רווקא אכילה הף אי חתן מסעודתהנהנה
 ברדף ינהג כיצד חצות קודם בבוקר לחופההנכנס
 המשתה ימי כשבעת לכתוב מותר אםחתן
 קטוו-קט, מהסוכה פטוחם ושושביניוחתן
ו-קט אבל לו שאירעחתן

 ט-רפט כנגדו ולא החתן מצד החופה תחת הכלהמעממים
 ט-רפו תחנון אומרים שאין בימים אףמתוודה
ט-רפו ומתוודה חוזר אינו התוודה ולאשכח
 שאין על עובר אי כאן החתן ואין חתן מסעודת לושלחו
י-רכחמשמחו
 ברכה של מכוס לשתות מהו שבת שומר שאינוחתן

ת'ב-שלט
ת'ב-עץז ראשונה ליל בחתן באנדאדבמנהג

טאבאק
 טאבאק עישון עלברכה

טבח
 שם ומכשל גף שהואפקרבה

טכילה
 קנו קננ,ה-קנב, מהמים בעליתו אלא נטהר טמאאין
 ח-י טבילתה קודם שאובין ממים עצמה לננב צריכה אשהאם
 עה ג-עא, ב-יב, טבילה אחר להתרחן מותראם
 ב-יב )שאוער( מקלחת אחר לטבול צריךאם
ח-רלד בבשר מותרת אי בפורים טבילתה שלילאשה
 י-קלנ מביד הרגל בצפורן להקל ישאי
ז-רכד כותהבלי
ת'ג-עב הטבילות ביןברכה
י-קפ שבת לשמור מותר אם טבל ולא שמלגר

 ח-י המים חוצצין אם הגדול לים שנפלה מים מלאהחבית
 ת'ג-עב כשבתטבילה
ת'ג-רמה עובד כשהפילטערטבילה
 ד-לאנ-רכב, לתפילה קודםטבילה
ת'נ-עג אחת פעם כה"נטבילת
 ת'נ-עבת'ב-עץח, עזראטבילת
 אחד צפורן ליטרל ששכחה מצאה ואח"כטבלה
 מנונה זה הרי פעמחםטובל
 הטבילה קודם לרככו צריך אייבלת
 מחדש טבילה צריך אי עכו"ם שציפוהכלי
 במחוברין דוקא שטבילהמנין

 שבת טבילת עבור שכר שמקבליןמקוואות
 טבילה מיקרי לאקילוח

 לטבילה חוצץ איתחבושת
 עזרא טבילת כלים, טבילת חציצה,ראה

 כליםטבילת
 טבילה צריכין אי וטוסטערבלענדער

ט-רפה
ט-רפז
י-רכז
ט-רפו
ט-רצנ

ט-קסא

י-ק

י-קלא
ת'ג-עב
י-קמא
ת'א-שנה
נ-צנ
י-סה
ג-ה
ח-יט

ת'ב-לב



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ר הא"ב סרר ל*י כללימ*תחקצג

ו-קלז טבילה בעי אי ממומר כליםהלוקח

 ת'ב-לא בהכי סגי אי במקוה הכלים כל שטובל ישראלחנוני

 ט-קסב טוסטערטבילת

ט-קסה לעכרם שמכר חמץ כליטבילת

ט-קסב נכוים מניעולי לבלוע שדרכן סעודה כליטבילת

ט-קסה למכירה העכו"ם שעשאה כליטבילת

 ולוקחו ישראל כשחוזר מומר, ישראל שקנה כליטבילת
ט-קסה

ט-קסה לסחורה מעכו"ם שלקחן כליםטבילת

ט-קסו בלע"ז[ היטער ]אינסטענט חשמלי מזלגטבילת

ט-קסג שחיטה סכיןטבילת

ט-קסד לקרקע המחוברת קדרהטבילת

ה-קי כלים לטבילתטעם
ת'ב-לג טבילה בעי אי בשותפות כלי קנו ועכו'םישראל

 טבילה צויכים אם פ"א רק שמשתמשים אלומיניוםכלי
ז-קיא

ה-קי סבילה צויכים אם הפקרכלי
ז-קי טבילה צויכים אם פלעסטיקכלי
ה-קי מעכו"ם ששכרםכלים
ה-קי עכו"ם שתקנםכלים

ד-קז טבילה בלי בבקבוקים הנמכוים סודה מילשתות

י-קד טבילה א"צ כלי ממנו שואל שישראל עכו"םמוכר
 ת'ב-ל כליו לטבול צויך אי תשובה שעשה משומד אומומר

 ו-קלז מהני אי והטביל מעכו"ם שקנהמשומד

 צויך אי בהם להשתמש ורוצה שנתרוקנו סודה שלקנקנים
י-קבטבילה

א-ד תרו"מ להפויש מחיב איאכלו

ה-רה מיתה בו יש אי עני למעשרטבול

טבע
 ו-קעט רסה, קמט, קמח, ה-קלט, הטבעחם נשתנו אמוינןאי

 ד-קצח ג-קסט, ראשונה מביאה מתעברת אם בזה"זאשה

טבעת
ט-ףט מהמת בכחהוצאתה

טהרה
י-ל נטמא האיך בר"ה בביה"ק שלןחסיד

 מתטהרת
 טבל שלא למי בחחו לטבול רגיל שהיה מי בין לחלק ישאם

ג-קכב

ג-קכב בט"ק לטהרהטעם

ה-קכב ט"ק לשפוךשכח

 הנאהטובת
 ממון הףאי

 הנאה בטובתהמקדש

 )בלע"ז(טויסטער
 טבילה צויךאי

טומאה
 זרוק אהל אהל,ראה
 הקברות ביתראה
 טבילהראה
ה-צב אביואגב

י-קנב דכהן טומאה על דנדר טומאה איסור חלאיך

 קנו קנג, ה-קנב, מהמים בעלחתו אלא נטהר טמאאין

 בטומאה ברובבטול
 המקום בתר או אדס בתר אזל" טומאהבספק

 מטמא אם ש"ז הפליט ולאבעל
 בטומאה אסיק וגוד אחיתגוד
 לחולין - שאובין במים ורובו ראשוהבא
 מכביצה פחות לאתרוג טומאה לקבלהכשר
 מכשיעור בפחות מטמא אם הקדשחיבת
 מק"ו נלמד במת משאטומאת
 רקבטומאת
 אהל בספק להטמאכהן

 מדאור=תא אטומאה מצוים אם בזה"זכהנים
 קס קנט,ג-קנב, בטומאה ערעוויה מכתחכתוחז

 ו-ייב בטומאהלבוד
 ייבו-ייאי אהל בטומאתמשומד
ג-קכא יחסר כמה - ברקב מטמא אינו שחסרמת

 ג-רכה לקדשים או לתרומה תוכו נטמא לא גבונטמא

 ויג ו-ויב, ב-ה, טומאהספק

ו-רצב
ו-רצב

ט-קסב

 עזראטכילת
 גברא כח בעיאי

בזוחלין
 הזהבזמן
 הכפוויםביום

 ובכליםבשאובין
 כלי ללאבשסיכה
 עזרא בטבילת פוסלת איחציצה
 לט"ע סותרת אי יום בכלטבילה
 בע"ק בטבילתנשים

 עיןטכיעת
 מסימנים עויף אידקול,
 נינהו מילי תוי איוקול,
 דקול בטב"ע הטעםמהו

 עינאטכיעת
 לזה צויך בביתו אם -דקלא

טבל
 נבילה נעשית עצמה חחזכה כ" אמוינןאי
 ממנה נכסים מביאיןארן

 מה משום טבלארסוד

 ו-כגה-כ,
 ז-יד כ, ה-יט,ג-ז,

ה-קמה
 קמהה-עה,

 קנה כב, כ,ה-יט,
 כג כא, כ,ה-יט,

 י-קמדו-יד,
ג-רכב
ה-כג

ט-תז
ט-תט
ט-רנז

ד-קפה

ה-רה
ת'ד-רכג

 ת'ד-ויאה-רה,



קצר הלכות משנה שו"ת הלקי מי"ד הא"ב מדר לפי כללימפתח

 ויב ויא,ו-רה, באהל מתעכו"ם
ו-ויב שאבדקבר
י-רו צדיקיםקבוי
ר-רנ אוכלין טומאתשיעור
ב-ג טפח על לטפח עגולה קודהערעור

 ונטעןטו?ן
ו-רנז חרש פס"ר ד~נים ב' החראו הפשרהאחוי
 ז-רסז מהנוטל לתבען יכול אם שבחצרו לאשפה חפציוזרק
 ז-רסא לעקל יכול אם סחורה על טענות לוה4

ז-רנו קרה"ת לעכב יכול אם חבירו על טענה לו שרשמי
 ר-ויב לעירו הלוה כופה אינו יפה ב"ר למקום שנזרמןמלוה
 ר-ויב שם עמו נרון התובע למקום שנזדמןנתבע
 ת'ב-נט וכר בשלמ4ית להחדקו ]קאנטראקט[ חוזה דמינתן

 שהלוהו טוען ושמעון ראללאר חמשה משמעון לוהראובן
 ת'ב-נחעשרה
ז-רסר רואר בבי ונאברה סחורה עבורקרלם
 יתהייב באם מעות ערשליש רוצה והנתבע ממדהץ באתובע

ר-ויב

טייפ
ט-שס כידיעחו שלא שנקלטה בע"רהודאת
ז-נה בשבת להקליט בע"ש סהפהעמרת
ט-שמ מטעיפ לתלמידיםללמד
ט-שמ בהקלטה חידו"ת כהיבת י"חלצאת
י-קמה דינו מה בשבת מעסערזש ומקבל שעונהתקליט

טייהא
ת'ב-קלו איסור בו יש אי חבירו עלהמטךח

 ומטרטל
 ומטר טל ושכח והתפלל וחזר יעו"י הזכיר ולא בר"חטעה

י-כט
 ברכת עדיין סים ולא טומ"ט ותן ואמר שבת בתפילתטעה
 י-נההשנים

טלטול
 בירך לא כשעדיין הנרות את בהן שהדליק לאחרהגפרור

 בזה תנאי מהני ואי בירך, כ,4כברבהנ"ל
 בשבתמפתח
 שוי אי בו שיצא לאחרשופר
 בלולבכנ"ל,
 בשבת בו שמל לאחר מילה של בסכיןכנ"ל,

טלי
 קרקע מע"ג קדושיךטלי

טלית
 לא או לממה"מ הטלית לביאת ימתין אם תפילין לירוהבא

ח-ו
 ח-ר מברך אי מרעחו שלא מצוה לשם מחבירו טליתהלוקח
 ח-ב בטליתו מותר אם מחבירו הנאההמודר
ח-ח כאו"א על מברך אי טליהים כמההמניח

 יקח איזו קטן טלית לו רש שלו שאינו בטליתהמתפלל
ת'א-כדלק"ש
י-קנח בו להתעטף כשר טלית לו ואין לדוכןהעולה
 ח-ג מהברכים למטה ער מגיע שאינו קטןטלית

 י-ה קודמת ברכה איזה בשבת עלה שהחחנוכשמברך
 ת'ר-שכז בטלית משקפחםלנקות

טלפון
 בשבת מהשקע החוט הוצאתבענין
בשבת
 טלפון קרחתגניבת
 ח"ח אי הבדלה בוהשומע

 קאמפ. הטלפון בהם זכה אי בו המונחכסף
 עכו"ם אבידת לעניןבהנ"ל
 בשבת צלצולים הקולטתמכונה
 ישראל יטלפן שמא חחקר'אי

 בטלפון נדה שאלותלפסוק
 ד-קמא שליח ע"י או עצמו ע"י מיקוי אי טלפון עץפרה"ב
 ח-לז ד-פו, בטלפון אשהקול

 ת'ד-קלדד-פה, בטלפון מצוות ושאר מגילהקויאת

 ת'ב-תמר מחחו גוזל הטלפון על המדברבענין

 משנה בדכרטעה
 גמ"ר לאחר פשרהנשעשו

טעות
 עכו"םטעות

 כעיקרטעם
ה-פח בלועהבקדרה

ה-ק אחר דבר מחמת רק נרגש האיסור שאיןבתערובות
 ג-קיט מלקותלעמן
ה-פח מדאוךיתאמנלן

טפח
ו-כ ערוה באשהטפח

טריפה
ז-קה בזה"ז כשרות בהמות רוב אמוינןאי

 משום לחשוש שלא פקועות בני בהמות לעשות ישאי
ת'ב-דטויפות

ח-מח
ד-מב
ו-קר
ח-לז
י-רצט
ט-שסט
י-נא
י-נב
ז-קלד

ט-שטז

ו-שי

ח-לא
ח-לא
ח-קפ

 רמהח-רו,
 רמהח-רמב,

ח-רמב

ו-ילו



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"נ מרר ל*י כללימ8תחקצה

 וטריפות בנכילות סחורהאיסור
 חי דין לו קצאם
 בדיקה שא"צ בדברים לבדוק להחסרר מותראם

 הפ"ת בקף לינקט סופן משוםאסורות

 בלב קוץ לו ישבבדין
 הושטבייקת
 הריאהבייקת
 פטור טריפה ונמצא בשבת דהשוחטבהא
י-פד מהניתוח האם נטרפה אי דופן ביוצא ערלדהבהמה
 ה-פה טריפה בשוחט שחיטהברכת
ז-צט בדיקה צריך הריאה מסרכת יותר השכיחדבר

 ערט שטז. ו-רד, הטריפה אתההורג

ו-ערט בטריפההחובל

 ז-רעזה-שו, חיב אם טריפה אדםהעהצה

ז-רפא באיכות ערעור כחצי הף אי טריפה שלחיות

 ט-קנב דרבנן או דאוריי' הסירכאטריפות
ז-ז ולהיפך מהטריפה ערנקהכשרה

ת'ב-ז יסרה כל הטריפה מן ערנקהכשרה

ו-צט המצף סרעוט נקראמה
ד-קכט טריפה עושה לא נקבים מלא שהגוףמה

ז-רפא חהב טריפה שהרגנכרי

ג-צ לגוף סמוך שבור שגפועוף

ג-צ לגמרי גפו שנשמטעוף
ז-צט עופות של מעחם לבדוק שלא סומכים מהעל

 ו-רסט לעדות טריפהפסול

ט-קנו בנו"ט מותר אי להתגחר עליוקיבל

י-רא בעצמו לחבול מותר אי ממנו הרופאיםשנתהאשו

 ת'ג-קפז חודש סר"ב יותרשח"

יאהרצחט
 שאסור ביום שחל ביא"צ בסעודה לאכול איסור ישאם

י-רעא בולהתענות
 מוסף להתפלל קודם מי השבוע באמצע ףא"צ ביום בויא"צ

ד-קנג

ד-קנג העמוד לפני התפלה חיובמקור
ד-קנג למפנרר לעלותמקוד

 ז-ריה-ע, חשמל של יא"צנר

יאהש
 סילוק או קנין הףאי
 בקטן מרצילאם

כעבד
בקטן
בקרקע
דינ"
 מייאושו בוחזר
 מדעת שלאיאוש
 הפקרמטעם

יבום
ת'ד-קצב צרתה פוטרת אשהאחות

 בפנף' בנינו זה לומר נאמנים והיא הואאם
ז-רנב

 ו-רמה בעולמו היה מקרי אי לפמם ונכנס ורובו ראשוהחרא

 ט-ערד קידושין צריכה אי ליבם הזקוקהיבמה

ד-קנח במדד נדהחבם
ו-רמט האחים כגדולמצוה

ט-ערד רנז,ה-רנו, חליצה מצות או קודמת יבוםמצות

 רנג ז-רנב, מפנף' בת לו שיש ונודע בנים לו שאין בחזקתמת
ה-רסא בחליצה דשן להיות מעיניו באחדסומא

ת'ב-שסה חולץ ולא מייבם לא מלךבדין

יבלת
 הטבילה קודם לרככו ציךאי

 חוצצת אי ליקצץהעומדת

 מדותי"ג
 מדות הי"ג בכלל השמות ב'אם
 בטעמים קריאה דרך לאומרו מותראם

 ביהידותלאומרו

יד
 יד נקרא חלקאיזה
 לצדקהיד
 מדעתו שלא קונה אדם שלידו

 יעבור ואליהרג
 הלכהבשינף

 להרגו חבירו על שקר להעידכשאנסוהו
 הערוה על להביאו ואח"כ להשתכרכשאנסוהו
 בנ"א יהרוג שעי"ז זריקה לקבלכשאנסוהו

 נהרג ולאעבר
 מע"ז חסרר אישפכ"ד

יוכל
 היובל את המעכבים דבריםג'

 יושבים עבדים יו"כ עדמר"ה

יוהרא
 מבחוץ בצמרתכשה~ך

יוחסין
 ט-שה אברהם בן ליה קרינן אי עכו"ם ואביו ישראליתאמו

 ב-כא בבי"ח לחילופי לחוש ישאם

ב-כד דךחךרה ישראל קדושת מחמת הוא אם ממזראסור

 ד-קסז האמתהם הוריו ולשכח ילד לגדלאסור

 שאינו מאומץ לבן להודחצ חיבים יודעים ההורים איןאפילו

ת'ב-כד
 קחה-שו,

ז-צט
ט-קנב
ט-קע
ג-פח

 פחג-פה,
ח-רמ

 רצבה-רצא,
ו-שח
ט-שעח
ת'ד-ערא
ט-שעח
ת'ד-ערט
ח-קפה

 י-רפחה-רצב,
 ח-קפהט-שעח,

י-קמא
 קמא-קמ,

ח-רי
ח-רי
ח-רי

ת'ג-י
ד-קכג
ט-שכד

ח-סג
ט-שפח
ט-קוצד
ט-שפז
ט-שפח
ט-שפח

ה-ער
ה-רעז

י-א



 כהב-כד,

ג-מת

ז-קיז

י-קטז

ת'א-תטו
ה-סת
ת'ג-צא
ת'א-תכג
ת'א-תז
י-קנד
ה-מו
ז-עא
ו-שכו

קצו הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב מדר ל*י כללימ*תח

אביו
 נתינהבאיסור
 הנדהבבני

 לנישואין יתוסבדיקות
 לארה"ב יותסין ספרכעמן
 משפתה יחוס לענין מאומשץםילדים
 מ בן על לפרסם מתרב סרודע מיכל

 מאיסוראלאפרוער
 טובים בבן ידבקלעולם
 חללה משום אסורה אםממזרת
 ממזר סוהוא אבנו האבנאמנות
 לומר ח"נאמנת
 לכהן גיורתפסול
 לפצו"דשחוקי

יולרת
 בשבת עמה לנסוע לבעלה מותראם

 אידםיום
 חורה בו ללמוד שלאבמנהג

 חגםים
 הודו תרנגול אבילת זה ביום לאסור ישאי

 טוכיום
 ומעשרות תרומות מגביהיןאין

 . ביו"ט הבערהאיסור
 הוצאהאיסור
 ביו"ט לצורך שלא הוצאהאיסור
 ביו"ט אופנחם רביבתאיסור
 ביו"ט געז להקטון מוחדאם

 לעכו"םאמירה
 ביו"ט )בהסיקל[ אופנחם על לרכבאסור
 טוב ביוםכונה
 גלרות של שני יו"ט לענין הם מה באא לומדים חו"לבחווי

 באשי כשהוא כ' ביואטבעשת
 8וי טוב ליום לתזור דעתוגרר
 מלאכהגרם

 בטלה נרהדלקת
 גניבה תשש שאין במקום ביו"טהוצאה
 טוב ביום לצורך שלאהוצאה
 שני ביו"ט דינו מה בתו"ל עמו אשחוהיתה
 כתב עליהם שיש סגויות ביו"טהמעשן
 אתר ומצא שניםדמן
 חצאין נפש אוכל צורך להיות וודרכה מלאכה כיןחלוק
ז-עהרתה
ת'ג-קת מלאכה בעשית ביהש"מיו"ט

ת'ג-קיג לצורך שלא הוצאהיו-ט
ת'ג-קיא לחזור בדעחו שמיו"ט

ד-קסח
ב-כד

 ט-רלות-רלו,
ת'ד-טז
י-רט
י-רה

 בנו שאינואומץ
ד-קסט
ת-רלו

 כהב-כד,
ד-קסד

 כבב-כא,
 ג-כב כה, כד,ב-כג,

 המאכל ישרף שלא כדי האשכבף
 ביו"ט אידן[ ]ויב מגרר על אדמה תפוחרלגרר
 יו"ט בו שתל במוצש"ק להדלקה נרות ב'לדבק
 ביו"ט מילה לבוית נרותלהדליק
 ביו"ט הגזלהקטין
 מכונה עם מבושלים אדמה תפותילמעך
 ביו"ט שחל למוצש"ק ]געפלאכטען[ מקולעים נרותלתקן

ח-ויח
ת'א-תכ ביו"ט מהשעוה הנרות לנקותמותר

 ביו"ט סיגויות למעעת להדליק מותר אי מעעק שאינומי
ת'א-חרז

ה-סח נפש אוכלמכסרוי
ו-עה ביו"ט שאצל"גמלאכה
ז-עה דתרה או הותוה נפש אוכלמלאכת
 אין ביו"ט נרות הדלקת בשעת שהח~נו המבוכותנסרם
 מנהגםלשנות
 יתיד של נס על יו"טקביעת
 לפרוע ח~ב מחר ביו"ט תוב פרעון זמןקכע
 דרבנן הוה אי ביו"ט הין עלקידוש
 תדשות פנים לענין יו"ט תסרב איר"ה

 ביו"טרפואה
 כבשבת לה קנס" אי ב' יו"ט נרות להדליקשכתה
 ד-פג שני ליו"ט דינו - ידוע לזמן לתו"ל מא"י תברהשלית
 ה-סד יו"טחוספת
ת'א-תכא ביו"ט להגדיל או להקטין תשמליתנור

 מוקצהראה
 תבשילין עירובראה

 כפוריום
 ג-פבב-סו, ביו"כ ומתעכל בעיו"כאוכל
ז-פג טמאים דבוים אפ" אותו מאכילין בולמוסאתזו

 ת'א-תקד לאכול יבא שמא ביו"כ גזוינןאי

ת'א-תקא ברחיצה סרעור תשץ ישאי

ת'א-תקת ביו"כ לצום שלא זמנינו רופאי על לסמוך ישאי

עד לשחות דיוכל דהדלה"נ הברכה קודם תנאי מהניאי
 היום קדושת עליוסרקבל
 ביו"כ להשטון רשות לו יש שטןאי

 טמא דבר על תל אם יו"כאיסור
 לתסרכה סמוך עיו"כ לאכולאיסור
 תל מהן איזה ביפור יום ואיסור נבלהאיסור
 לחסרכה סמוך עיו"כאבילת
 עליו חייב אי ביו"כ והשלים בשץואכ כת"שאכל
 ביוהכ"פ והוצאה עירובבדין
 תבירו את איש לפייס נהגו יו"כ מויאי לסדהאביאור

ת'א-תצה
ת'א-תצד עיו"כ כפרות לעשות אצלנו שנהגובמנהג
 ו-רד מתענין אם עוברבסכנת

ת'ג-קכת בהימים ומסתפק במרברהולך

ח-רז הוצאה משום ח~ב אי במנעלים בוהיוצא
 הרג-קלג מכערעור פחות אוכלחולה

ז-עה
ת'א-חרג
ח-ייז
ת'א-חרב
ת'א-תיט
ת'א-חוד

ת'א-תקיז
ה-עג
ה-רעז
ת-לב
ח-רב
ה-עו
י-נג

ת'א-תט
ט-חרא
ד-פג
ה-סת
ה-סט
ת'א-תכב

 ת-סזז-עו,
ד-פג
ת'א-תטז
ת'א-חרא

ח-לא
ת'א-תקט
ז-פג
ת'א-תצח
ז-פג
י-פז
ת-דלה
ח-קיא
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 לאכול עוד מותר אי הסכנה ועברה ביוה"כ שאכלחולה
ת'א-תקג

ת'ג-קלא הסכנה ועברה ואכל סרב"סחולה

 פחות אותו מאכילין ביו"כ לאכול וצריך סרב"סחולה
מכשיצור
 בולמוס שאחזו ומי חסרב"ס ביןחולוק
 עיו"כ לאכילת מצה אכילת מצות ביןחילוק
 פת בכדת חחב יהא לר"ל בשבת יו"כחל

 מכשיעור פחות לאכול צריך אםחסרב"ס
 לאכול לו מותר אם הסכנה ועברהחסרב"ס
 כיפור ביום עזראטבילת
 ביוה"כ במנחה קריה"תטעם
 ת'א-תצז יקדים איזה שניהם לקבל ורוצה בשבת שחליו"כ

 ד-עו ג-קעו, עריו"כ אכילת על מברכין איןלמה
ת'ג-קלב שבע סרה" הצום לפמ כדורלקחת
ג-קי בשבת שחל ביו"כ כדת לאכול חהב יהאלר"ל
 ז-פג ממצוות ופטור כשוטה הף אי בולמוס שאחזומי

 עובר אם הפה בדרך שלא אוכליןמכניס
 עיו"כ קטנים להאכילמצוה
 עריו"כ באכילתנקרם
 הספרדים של העבודהסדר

 חסרב מינחהו הי מינים וד עןו"כסעודת
 יוה"כ קודם כ"גשבועת
 שנה בעיבור כה"ג מוסרבין באין רש"יסרטת

 ביו"כשלכד"א
 יו"כ חיובשעור

יוצא
 לח' נימול ואינו בכור אינו - דופןיתא

 בעלמא פירשא כשנעשה - הטמא מןיוצא

יהוד
 לידה חבלי באחזוה יחוד איסור ישאם
 בדרכים היום יחוד איסור ישאם
 במעלית יחוד ישאם

 נדה שאינה בפנףהאסור
 משמרתו אם נכרי שלאשתו
 יחוד נאסר מקוםבאיזה
 דאווייתא הף יחוד איסורבא"א
 לאיןבחהבי
במכונית
 נדהבפנףה

 יחוד לענין שומרת מקרי כמהבת
 אחר בחדר וכ"א חדרים ב' בה סרשוירה

 יחוד באיסור שיעורחצי
 שפחה עםיחוד
ת'ב-שא לנשאה ורוצה לבדקה בחולה עם ברחובלצאת
 ת'ב-שב אחרת אשה עם ליחד מותר אי בעיראשתו

 ת'ב-שג יחוד לענין שומר חשובי אי בתו אואמו

 יחוד בוין אלמנה ואמו לביתו שבא חבר לו ףש שנים י"גבן
ת'ב-דש

ת'ב-שה לפניה אלא אמו אחרי הבן ילך שלאכהקנה

 ת'ב-שו יחוד באיסור סרעור חצי וין ישאי

יהיד
ה-א ב"ד בהוראתשעשה

יהף
ת'א-צד יחף לילך ישראל לבןאסור

חן

 לפנ"ע פקע אי נדרותו על שאל ואח"כ לנדר חןההיט
למפרע
 כין וינו אידצתן
 בכרכה - לנדרחן
 הסעודה בשעת שלאחן
 שבת לחלל מומר בו שנגעחן

 כוסות ולד' לקידוש כשר אימגיתו

 נסךיין
 עכו"ם במגע נאסר אי מפוסטרחן

 מים חלקי י' בוכשנתערב
 שנצטנן אחר צימוקים כהן נכרימגע
 להן המתבשלים בצימוקים נכרימגע
 נסך חן עושה שבת שהמחללמנלן

 החן נאסר מור בבית לבד שפחהנשארה
 תשובה לקבל ורוצה חנם סתםשתה

יי"ש
 לשתותו מותר אי חן בחביות אותו ששמיםוףסקי

העוב
 גבול מציב "ברוך בירך לא ועדץן מחדשתם יותר בוהרר

 מברך איאלמנה"
י-עה

 א"יהשוב
ח-יא מצוה הף איבזה"ז
 ח-יב מיד לחזור חחב אי הרעב ועבר הרעב מפני מא"ייצא

יביר
ד-קסד בכור בני זה לומר האבנאמן

ילד
 רזי-רו, מחצבתו מקור ממנו להעלים אסורמאומץ

 י-רה משפחה יחוס לעניןמאומץ
 ט-דיז לרפאותו הוויו בחיוב ימיו כל שיצטער במחלהנולד

ת'א-תק
ו-קיב
ת'א-תצב
ת'א-תצו
ד-עה
ו-קיב

 קמהה-עה,
ת'ג-קלט

ב-סו
ת'א-תצג
י-פח
ת'ד-תט
ח-רד
ו-קכד
ת'א-תקב
ה-עה
ז-פג

ב-סו
ז-ז

ג-מח
ג-מח

 ו-רכהד-קפז,
ב-כט
ד-קפט
 י-"ן, ה4י

ג-מח
ה-קכח
ו-רכה
ה-קכח
ט-רעו
ו-רכח
ו-רכד
ד-קפח

י-קלט
ב-א
ת'ג-מט
ת'ג-פד
ת'ג-ריג
י-סז

ת'ב-לד
ה-קה
ג-כד
ג-כד
ת'ב-לו
ד-קח
ת'ב-לז

 קט-קח,
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לדים
 ט-רצו ד"ת ע"פ הילדים יחלקו כיצד להחגרש העומדיםזוג

ים
 ים נקראים מיםאיזה

 הגדולים
 הגדול ים נקראמה

 שלמה שלים
 קטפרס הוא הדי החיבור מחרלאיך

יסורין
 תפלה - ממרקיןיסורין

יעוד
בקטן

 ויבאיעלה
ח-קפא מוסף לפני ישלימו אם שחדית לאומרהשכח

 תואריפת
 לחב-לז, בעולם היתהאם

 הרעיצר
ט-שצה וכר עליו מחגבר ערצרו הרואה המאמרבכיאור
 ט-שצה אלבשה יצרה המאמרבכיאור
ט-רסח הרע מהיצר להינצלעדות

 אלבשהיצרה
ט-רנא באיש אמוי'אי

ט-רנג ופירש חי באבר יפרוש שלאכשהתרוהו
ט-רנב אמדי' אי לכיאהמכיאה

ירושה
 ו-רצבה-קצג, קנין בעיאי

ת'ד-שמג יורש עובראי

ת'ד-שמא שפחה שנשא ממזר בני יורזאיןאי

 במקום הירושה מן עצמה שמסלקת לחתום חחבת הבתאם

 י-רפבן
 רצבי-רצי ובפמשו"פבאיה"נ

 רצדו-רצ, אכיו סררשגר
 ירושה להעכיר גורם מחצבתם מקור מהמאומציםהמעלים
דאורהתא
 ממון שאינה זכותלהוריש
 האםלקרוכי
 י"ח בה יוצא אם ס"ת סררשמלך
 מה"ת אכיו יורש אי נס עא חי וחזרמת

 כירושה דיניםפרטי
 צדיק לנכד נכסיו להורישצוה

 נכדים נקראים רורות כמה עד פלוני לנכדי נכסיו להורישצוה
ז-רסו

ת'ב-שסז יורשו מי מחצבתו מקור ידע ולא המאומץאיש

ירווצלים
 הזה בזמן לירושלים לרגל לעלות מצוה ישאי

 כירושלים הוצאהאיסור
 עירוב בו מועיל היהאם
 בו עירבואם
 כירושלים ופרדסיןגנין
 ירושלים מקדושת בה ישידיחו
 חורבנה על לקרוע נזהדין איןלמה
 כירושלים להכנס אסורממזר
 חומות" כשנפלו ירושליםקדושת
 בזה"זקדושתה

 אר"יקטוב
 ת'א-קצוח-יא,בזמה"ז

 ח-יב הרעב כשהופסק מיד חוזר אי הרעב מפני לחו"ליצא

ישיבה
 בודם לבעלי מהיסרבות שכ"לבקכיעות

 אחיו במקוםבת
 מהו - המשבר עליסרבה
 א"י ראה א"י, ישובראה

ישן
 במצוותחיובו

ישראל
 עובר על נהרגאינו
 הוא ישראל שחטאאע"פ
 ישראל על זכות ללמר ישלעולם

יתום
ת'ג-רפח תפיליןבהנחת

 קדיש סראמר כדי להחיעו אכיו חחב אם אמו אחר קטןיתום
ז-רב

ת'ד-סרא נינהו מחילה בנילאו

 זמםכאשר
ג-קפב לאשתו ולא לזרעו ולאלו

בבד
י-פט כבוש חסרב אי מעל"ע פלאסודק בשקיתהמונח
 ד-ק אלומיניום בנחרשנצלה

טבוד
 ת'ב-קכג קסא,ו-קס, בדרכים מכבדיםאין

ת'ב-קכא לזה זה וכורעים בחכירוהנפגש

ס-שב

ט-שב

ז-קמז

ת'ג-שנו

 ז-רנב קפג,ג-קפב,

ת'ב-תפב
 סגה-סב,

 פד פג,ח-פב,
 קעט קיב,ח-קיא,

ה-לט
 -גת'א
י-קי
ב-כו
ה-סג
ת'א-ד

י-קנט
ט-שכו
ז-קכו

 ת'ר-יבה-ד,

ט-שכח
ה-רמר
י-קלח

י-רז
ו-רצב
ת'ד-שלב

 קפוה-קפה,
י-תא
ט-שכו

 רעטו-
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 ב14סווים רבו על לחלוקחיב
 רבו בפני לעמוד חיב כיום פעכרםכמה
 ערכה מפניראה

 ההורהכבוד
 ע"ה כהן קץ על כרם ליצוק ת"חלף
 התורה דכבודעשה

 ואם אכ ומוראככוד
 כבודו על שמחלאב
 שבות ב14סור שבת לחלל קוצוהאב
 או"א במורא מצווה אם נשואהאשה
 רשע אכיוכבוד
 חמותוכבוד

 ת"חככוד
 ח-רכה מסכתות כמה בשכיל אחת מסכת שלמד למיהמכבד

כבוש
 י-פט כבוש חערב 14 מעל"ע פלאסטרק בשקית המונחכבד

 כמבחטלכבחש
ד-קא מעל"ע טהור דג במעי שנשתהא טמאדג
ד-קא כמבהטל כבוש אמוינן לא כיכשיבש
ד-קא לח ומהו יבהםמהו

כביצה
ח-קצד הערעורם נתקטנו4ר

 ]רפואה[כדור
ח-לח בהמבת לההראם מותר 4ר לבלחולה

 אכילתוכדרך
 כאן ד4רן משום או אכילה מקוי דלא משום בשלכד"אהפסול
 אכילההנאת

ח-ויא

 הנאהכדרך
ח-רלה בשלכד"א גם חיב 4ר בכ"שכשחיב

כהן
י-כז לדוכן יעלה 4ראבל
ה-רסו לעשה הניתק אלאו לקי4ר
 י-קנב דכהן טומאה 4רסור על דנדר טומאה 4רסוד חל4רך
 ה-רג תרומתו על להשאל יכולאם
 רזו-רה, בזה"ז מדאווייתא טומאה על מוזהראם
 וי רז, ו-רה, ד-קמו, בב"ח חהים לבקר כיהראם
 ג-קכנ נקאר[ במכורת לכיה"ק להכנס מוהראם
ג-קכנ הקבוים שכין הדרך על להכנס מותראם

 טהורה תרומה לזרוע לו מותראם
 מאומצת לישא מותראם
 הקברות בכית ליכנס מהו מעוברת כהןאשת
 לדרך כהן יוצא היאך כמעמ"ד קבוע כל 4רבהקר
 כפים לנעראת פסול 4רנו מוםבעל
 לכהונה הפסולות כנערם אסור מוםבעל
 לרשב"ג עצמו את ישמעאל ר טרמאה4רך
 בתרומה אוכלת אשתו למדהאהלך

 בו להתעטף כשר טלית לו ו4רן לדוכןהעולה
 ראשק של לפגמוחושערן
 בזמה"זחזקתו
 בשבת עבודה שעבדחלל

 כהן במקום מברךישראל
 במפה החררו אם חולין אוכלכהן
 מלפני שנכעלה אומרת ח~יא בע"ת עם שנשתדך כע"תכהן
 ט-תכהכן
ג-קכז לנערא עצמו מטמא אם גדולכהן
ג-רא הפסולות בנערם מותר אם פצ"דכהן
ג-כב מקדושתו נפסל אם בתשובה וחזר שנשתמדכהן
 האשה רוצה ועכשיו ליבם זקוקה אשה ונשא שעברכהן

ט-רפדלחלוץ
ת'ב-ער אותן דנין היאך זממנוכהני
 ת'ג-קנא קצט, קצח,ג-קצה, הם זרידםכהנים
 ויבו-ויא, אהל לספקלהטמא
ג-קכא מחחם שחסר לקרובלהטמא
 ג-קכא בכמה וחסרון הפנימים, אבויו שחסרו לקרובלהטמא
 שנהרג לקרובלהטמא
 מיתה לאחר שנתחוהו לקרובלהטמא
 אכיו ע"פ לכהונהלהעלותו
 באףרוןנסיעתו
 לכהן מורתפסול
 ונסתרה לאשתוקנא

 4ר עלה ולא יום כל נו"כ ש4רן במקום לדוכן לעלותקראוהו
 ח-טו בעשהעובר
י-רכג בניו דין מה גיודתשנשא
 כפים נעראתראה
 הבן פדיקראה
 התורה קויאתראה

 גדולכהן
 להכשררו וחזר תחחרו אחר ומינו שנפסלכה"ג

 יוה"כ לפני אותומשביעין
 כה"ג ונעשה הדיוט כשהוא אלמנהנשא

 פסול בוש4ררע

כוונה
 בשחיטה כוונההיפך

 במצוות אחויםלההרא
 כוונה צרכותמצוות

ח-סג
ת'ב-קכ

ה-לב
 קסגו-קסב,

ו-קלד
ו-קנט
ז-קנג

 ז-רסגו-קנט,
ז-קנה

י-קצט
ת'ד-כ
ת'א-ערד
ט-רכו
ג-כא
ב-כו
ג-קכז
ה-רנב
י-קנח
ו-קצג
ת'ג-קסח
ו-רלו
ג-כח
ג-קצח

ג-קכא
 קכבג-קכא,

ו-רצג
ט-רכו

 ג-כב כה, כד,ב-כג,
ה-רנג

ו-רצז
ת'ד-רב
ט-תד
ת'ד-ויב

ה-פה
ה-עב
ה-עב
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3וחו
ה-שב כוחו הף או מסהעתו חזחאדה
ה-שב כוחוכח

כוס
 בנ"א הכוס כל לשתות והכדלהבקידהש

 ברכה ושלכוס
 בב"א לשתותו מוהראם

שההתו

813ר
 חז"לבמדרשי

13תית
 פוגעים קנאום א"א לישראל הנבעלתכוחות

 מערביכותל
 מביהמ"ק הואאם
 שכינה סהשם זזהלא

 עמה להשתמש שלא*זהר

3זיח
 השיעוים נתקטנואו

 בכדח אכילה סתם ג"כ או רשותבאכילת
 כשוו"פ או בכדת הף או בקדוה"גמעץלה
 בכדת הף או בתברה האמורה אכילהסתם

 ]לנט"ק גבראכח
בנחא
 לנטא גברא כחבע?נן

 ששופכת זמן כל גברא כח הף חביתחטה

 חדש ביה יבנחכי
 ותקנוהון
 וקנאו וחזרמכר

כי3וד
 לכבדה מחהיב או הגדולהאחותו
 לאמה חיקה ליתן שרי או קטנהבת
 ות"ת או"א בכיבוד קדימהדיו
 ממנו הגדולין האחין כל מרבה או הגדדל אדרך לרבותואת

י-יג

3יבוי
ח-לא שרי או בע"ש הנרדת בו שהדל~ק לאחרהגפרדו
 ח-לא בזה חנאו מהר ואו הברכה, לאחרבהנ"ל

3י3וס
ח-קצה שוי או בחוה"מספוג

 אידנית
 רסט רסב, ה-קז, באוסף בע"א ומרד חוזר ינו שהמדמק

כל
 משמע ממש כולואו
 פויש מרובא דפרישכל
 מקדש דרבנן אדעתא המקדשכל
 - מיתה חהב חכסים דברי על העוברכל
 מיתה חהב חכסים דברי על העוברכל
 דסי כשרוף לשדוף העומדכל
 כשרות בחזקת ישראלכל
 פנימה מלך בת כבודהכל
 תעכיד לא רחמנא דאמר סרלתאכל

 ה-פה, ד-רט, מא, לג,ב-יג,
ג-קפח בציבור פירוקוד לפרש שלא - נדריכל
ו-יב מחצה על כמחצה קברעכל
 חכסים דבויראה

 פנימה מלך בה כבודהכל
 להלכה כן קי"לאו

 בזההזזזירות

3לאים
 מכלאום ]מאטראצעןן מזרומם לבדוק צריךאם
 בציצית כלאוםבדין
 חמור עם כלאום הוה או פקועהק
 בהעלה דרכו שאוןדבר
 יחדיו וחמור סוס על לרכוב שמוהר תמצאהיכי

 כלאום אוסור בו יש או דגיםהמרכיע
 בגדים בדיקתחיוב
 שעטנז של כובע או גשםמעיל
 שוא"ת הף בציעןתסדין

 ה3רם3לאי
 הנאתן על לוקיןאם
 שבקרת בהן שיךאם
 הפקיר דלמא ספק התויאח ליהף כלאוםזחרע
 אכילתן כדרך שלא עליהןחהבין
 נ"מ למאו המעשר מןפטחין

כל3
 כלב שאכל ממההאחכל
 רע כלב אדם יגדללא

כלה
 פוה לגלותאוסור

 בההסתכלות

3לי
 הגבהה מדיז קונה בכלי מדרצותאףר

ח-לג

ח-לג
ודד-נב

ה-קסה

ט-רנא

ת'ד-תה
ה-כה
ח'ד-תד

ח-קצד
י-עח

 רונגי-ערב,
ג-צו

 הג-ב,
ג-ג
 הג-ב,

ב-מג
ב-מג

י-יג
י-שת
י-קנה

ג-כג
ו-ריג

 רנבה-רלט,
ג-קי טעםמה

ח-ז
 וכט קס,ג-קנב,

 ז-קטד-ד,
 ט-רנד-קכה,

 קכח ו-ע, רפו,רפב,

ט-ת

ז-קצח
 ט-רכבו-א,

ת'ב-רכח
ז-קצח
ת'ב-רכו
ח'ב-רכז
ז-קצח
ת'ב-סז
ט-רכב

ג-קיז
ד-רטז
ג-קפה
ג-קיז
ג-קסז

י-רפב
 רצזה-רצו,

ת'ד-לז
ת'ד-לה

ט-שנ
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ט-שנא לאתרד עשיין כלי מחוצותאין
ט-קסז מאוס ברבר בו כשנשתמשוהגעלהו,
ט-קסז בו נכנס ביוב כששטפקהגעלהו,
ט-קסח כינתים בשנרפה וחלב בשר בו להשתמשזכוכית,
ט-קסח טכילהו לגף, כע"פ שמכרדחמץ,

ט-קסב טכילהו -טוסטער
י-צח הגעלה לעניןטלפק
ט-קסו טכילהו - היטער[ ]אינסטענר חשמלימזלג

ט-קסג טכילהו שחיטה, שלסכין
י-קב בהם להשתמש ורוזה שנחווקנו סודה קנקניטכילת
 מגעחי לבלועושדרכו

 ט-קסב טכילהו נכוים,
ט-קסה טכילהו לסחורה, מעכו"םשלקחו
ט-קסה טכילהו למכרו, העכו"םשעשאו
 טכילהו ולקחן, הץשראל וחזר מישראל מומר ישראלשקנה

ט-קסה

 זמרכלי
 בחוה"משמיעתם

כלים
 כלים טכילתראה
 הגעלה צויכים אם חרערם אלומיניוםכלי

 כלים נקראים אם ניירכלי
 כלי הף אי פ"א רק בו שמשתמערםכלי
 בכ"מ לו קתות ארם שלכליו
 מוכר ברשות לוקח שלכליו

כלווהו
למלקות

כמהין
 עליהם מברך ברכהאיזה

 הדםכסוי
 הרם בכיסף אשה לכבר נכקאץ

 הרוחע"י

 הראשכסוי
 חיובו מתחילמחו

כסף
 בכסף לקיררשיןטעם
 י-רעח הראללאר לפי לפרוע צויך אי כספה שפחתהמדינה
 י-רעו רמלכא אפקעתא הף אי כספיםשמיטת

כף
ת'ג-לו שבת לענין לעפ"לוועפ-ף

כפיה
י-רער בצידה שכרה שמתןאמ-ע

 ורבראפו"

 הצדקה עלכופין
 כגירוערןכפיה
 הצד מןכפיה
 מ"וז בומעתכפיה
 בניו להחזקת לשלם האבכפית
סקרדקין

כפרה
 ומת במטה ולדה עם שרשנהאשה
 שצערו עא לחברו מיתהגרם

 כפרה לו אין יקברוהו שלאהאומר
 בשוגנ ררבנן אאיסודכשעבר
 בשוגנ אלאו עלכשעבר
 דפא ו-רפ, ה-א, ג-קי, כפרה בעי אץ בשוגנ אררבנןעבר

כפרות
ת'ג-כו והגדיל וועבר לקטןכפרה

ת'ב-תפ כפרות בשעת העוף על סמיכה תקנו לאלמה

 ת'ג-קכה התרנגול עלסמיכה

כרטיס
ח-מט בזה בורד שהך אץ להורה להעחיםכיהמ"ר,

כר"עה
י-לג ורגלים הים בפישוט כורע אינו למה לשבחבעלינו

כרך
ר-כגמהו

כרמליה
ח-קטז לרה"ר רה"ר בין מפסיקאי

ח-קטז ככרמלית דינה פארק באראעיר

פהטדות
 הכלים דין מה בטעות תתבשל ימים ג' לאחר שנמלחבשר

ת'ב-ט

ת'ב-ח כשרדת בהל' עניניםכמה

 תחת שנעשה להעיד אחוים השגחת תחת הנעשהמאכל
ת'ב-כזהשגחהו

 אלא עקוה ולא השגחהו תחת  עשעשה שחותם המכערררב
ת'ב-כושליח

 אשוריא
 אשור בר של הףאי

 אשירת נכתבו אם עזרא לפניס"ת

 וןם"יכהב
 נקי שאינו במקום רשא בכתב לכהוב מותדאץ

 תמה כחובה ולא רשיי בכתב הלכה ספויכותכין

ר-קנט
ו-רער
ת'ר-קמז
ת'ר-שער

 שטזת'ר-שטו,
ת'ר-רנז
ת'ר-שטו

ו-שטו
ו-שטו
ר-קנ
ט-שמז
ט-שסח

ח-קפח

ז-קיב
ז-קיא
ז-קיא
י-רצד
ז-קנז

ה-עה

ו-לט

ת'ב-ה
ת'ר-ויד

ז-ב

ט-רצר

ז-ח
ז-ח

ת'ב-רז
ת'ב-רח
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בתוב8
 כעלה מפמ להטכרנה האקוה צויכהאי
 הכותל על ולתלותה לציירה שויאי
 ומאההם כעה לפרש צריךאם

 כחוכה לה יש אםארוסה
 הקונסרכטרבץם כחוכתבעמן

 כחוכה כלא יוצאת 4ר כזה"ז משה דת עלהעוכרת
 ככתוכהטעות
 האשה נאמגות - דאירכסאכחוכה
 לכעלה להוד"צ - שנאבדהכתוכה
 נכעלה ולא לחופה שנכנסה כרכתוכת
 כה חואויםכווכת
 כע"כ מגרש שאין כ"ש לדעת כתוכה תקנולמה

 כחוכתן הפסידו ואילונית שנ"ממאנת
 כעדיםמסירתה
 כחליו שם לונוסף
 כחוכתה - נכעלה ולא לחופהנכנסה
 כחוכתה הפסידה דת עלעוכרת
 חוספת הפסידה דת עלעוכרת
 שמכשרלחו יודע ובעלה דת עלעוכרת
 כחוכה כלאשוהה
 החו על השלום עליו חובות כהשכתבו
 כהוגן כתבהשלא

בחובים
 לעשוחו חווכ שרהא מח"כ כהנ"ך שכתוכ מה כלאי

 רני-רמט,

 ששעוריה מבהתבתותי
 קס קנט,ג-קנכ,כטומאה

כמעיבה
ז-ר כחוכה ע"י לכרך יכולאם

ט-ש גט לכחוכ מותו דיוכ4רזה
ט-ש גט לכתוכ מוחר עטכאיזה

י-קצו יו"ט לאחר שרביע אף שוי אי להוויו אגרתכחוה"מ
 ט-שסא ככתבהכרמר
ט-רצג המשתה יכר כשכעת לכחוכ מותר אםחתן

 ט-שא סת"ם לכחוכת כשר אי דפוס ע"יכחוכה
ש-שס מכחוכה עדיף איקול

בתם
 נדהראה

לא
 דאורהתא ומכטל דרכנן אחולא

להד"מ

 גבר ילבשלא
 יופי לשם נחוח לעשות לאיש מוחראם

 לזכר נקכה מלכהו הנוקותלהלביש
 דינא ציית דלא אמאן אלא מודעא כתבינןלא

 אשה של כמטויה לאישלצאת
 תחמוד לא ועל ילכש לא על עובר עצמוהכרפה
 גכר ילכש לא משום כו יש אי ויח כו שישבווית

 תחמודלא
 תחמוד לא ועל ילכש לא על עוכר עצמוהכרפה
 תחמוד לא של גדרמהו

 ההסוםלא
 התכואה על המהלכות פרותגמ

 ההנםלא
 ומעשרו כוכבץם עוכד לשכחאסור
 נכויכהצלת

 לעשה הניתק לאו הף אי - תעשוקלא
 תהגודדולא

 תענהלא
 כזה וימםכפרטר

 תהגודדולא
מהיד
בשץרוכ

לאו
 לעשה הניתקלאו
 לעשה סמוך יהיה שהלאו כעינן4ר
 עליו לוקה כהןאם
 עשרן כ' לנתק יכול אחד לאואם

 מהעשה יותר כוללכשהלאו
 לעשה המתק לאו הף אי תעשוקלא
ה-רסז ככל השוה לאו מנתק אי ככל שוה שאינועשה

 מעששה בו שאיןלאו
 לעשה הניתק מלאו קןלאי

 מעשה ע"י לעשותואפשר
 מעשה כו שאין לאו הף איהמפגל
 לוקה אי ונזר כבץה"ק ינזור שלאהתרוהו
 ישכ"מ מקוי אי מרצונו עבץרהעכר

 מעקוה הף שפחוועקימת

לברד
כטומאה
 האוץ מן ג"ט גכוהים שאינם )קארס(כמכונית

לביששה
 המכנסים ואח"כ קודם הכחונתללבוש

ש-רצה
ט-רצה

 י 1נ-/ 4הף
ג-קלד
כ-לה
י-רנג
ת'ד-רה
תד-קה
ת'ד-צו
ו-רמכ
~ד-קנכ
ד-רח
א-ד
ת'ד-צט
ת'ד-קכ
ו-רמכ
ו-רסא
א-ד
ו-רסא
ת'ד-פח
ת'ד-צז
ת'ד-קג

ז-מ
כ-לה
~כ-סו
ת'כ-עכ
ת'כ-עג

ת'כ-עכ
ת'כ-חו

ת'ד-שנו

ו-קטז
ה-קמא
ג-קטז

 י-רפו ח-קנח,-כח,

 קלט קלח,ח-קלז,

י-רפו
ח-קנח

ת'ד-ויט
ה-רסז
ה-רסו

 רסזה-רסו,
ה-רצ
ג-קטז

 סז סג,כ-סכ,
ת'ד-רעא

ד-רמז

ה-רסז
ט-שסא
ג-דלכ
ט-רככ
ט-רכג
ג-רלכ

ו-ויכ
ח-קו

ת'א-ה
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להף
 מבני ערפן בנתןלףזי

לוחות
 נכחגמם היואץך

לוי
 ע"ה כהן יוי על מרם ליצוקת"ח
 בא"י חלק לעת"ל נוחלין אי לףשבט

לויה
 ללוותו מותר אי לשרפו הקרובים שרחמםמת

לולב
 אנר צרךאי
 י"ח בו ערצא לאחר לטלטלו שויאי
 נ-נט העלים את המחבר הארום הכסף את להשאיר ישאם
 סינים אךבעו;ריאל;

 ולישוי זוז"נ ל"א ע"ז של רבלולבהא
 חוצצת אם הלולב שעלהטכעת
 נפסקה ואח"כ כשנרל חרומתהיתה
 כשבת אסרוהו למה בזה"ז רה"ר ראיןכיון
 תמרה בו שיעלה אפשר אם תלושהלולב
 שמרטה של לולבלמכור
 בזה חציצה הוה אימים
 ראשונקטם
 הלולבצורת
 מהיחרומת

 משנהלחם
 )ר(ח-קצז בחוה"מ משנהלחם

 ללחם לשנים אותו יחתוך אם שלם אחר לחם רק לואין
ת'א-רכחמשנה

לידה
ת'ר-שצר אמו במעי העובר לחתוך - לילרהמקשה

ת'ר-שפא היסווים להקל ליולרותזויקה

ת'נ-רלז לירה בסועת היולרתלהחדק

ת'ר-שצו העובר ולהציל האםלהרונ

 הסדרליל
ח-ויב בפסח הסרר קודם קרטרות בד'ביאוד

לילה
8'ר-רפו לנירסא אלא סיהרא איבראלא

ה-ר ציצןת זמן לאולילה

נ-ויא זמן מחוסר לאולילה

 ולחנ לצאת או בביתו יורבה ראש להיות עדיףאי

 פלפול או בקיאות הלומרו רבו חשוב, יותרארזהו
 שרוצה במקום מללנאחר בנו לעכב האב יכולאם

 בלימוד סתוחרו ישלש לעולם רשא רבויביאור
 הנכון הלימודררך
 לימודו לשלשחיב
 בזה"ז בל~לה תושב"כ*מוד
 לחבירו אחר תלמרדלהקוים
 מאמגוויילינאחר
 המפיל אחר תורהלימוד
 בדרנם תורה*מוד
 היכן ער תורהלינאחר
 יר"ש עם תורהלימוד
 ניגון בררךללמוד
 ~ר-שפג רנה,ת'נ-קסר, לעכו"ם תורהללמוד
ת'א-רנו ר"ט שבתות בליל שבכתב תורהללמוד

 ר-קכ בנו את ללמר האב חףבמה

י-קנו ביחידות ילמוד אי חבר לו שאיןמר

ר-קנר רווקא הרבמפי

ר-קכ לאביו קודם מזורז בן מחרער

 חוללימודי
ת'ב-קלב בכלל חול לימודי לימודאיסור

 ת'ב-קלא בכלל גים חכמת חהמוד לקאלערזש ללכתבאיסור

 ט-תו ליוניברסיטה לחזור הרוצהכע"ת

ת'ב-קלר לבנים ענגלישללמוד

 מחשבות לחשוב חול לימודי ללמוד לו מותר אי סת"םסופר
ת'ב-רכא

לכם
 ח-קצא לכם סףה" במצה צויך אי אביו שלחן על הסמוךבן

 א-א לאכילה ראףבעינן

למה
נ-קטז ראתאה רויבית, רנזל, לאו רחמנא רכתב לילמה

לונבור
נ-קטז לוקה כשאינו - לאףן בב' עליולעבור

לעולם
 רלר קפא,נ-קא, תעבודו בהםלעולם

 עורלפני

ו-קיי עשה מצותבביטי
 ה-רפבנ-צז, בו אסור אינו שהמכסףלברבר

*1ד
ר-ח

 ז-חג-קעה,

וו-~ג %יה

ת'ב-תלה

י-רג

ת'ר-ריד
 רמבח-רו,

אחוים
ת'ב-קמו
ת'ב-קמח
ו-קנח
ת'א-רנח
ה-קעז
ה-קעה
ת'א-רנז
ו-קסר
ה-קכג
ת'נ-מג
ה-קעו
ת'נ-רפז
ת'נ-רס
ו-קז

ח-רלח
ח-י
ג-נט
ח-קמח
ת'ר-רטו
ת'ר-רצה
ח-י
ת'ר-וינ
ג-נט
נ-נט
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ג-צז גדול יותר באיעיד הוא המכקרל שחיובכדבר
 ו-קטז דרבנןבמצוה
ו-קלג יעבור אםבספק
ה-קב מכשילו אםבספק

ו-קלג דנהרא עבריבחמ-י

ג-צז בעכו"ם דנהרא עבויבתרי
 לפנ"ע פקע 4ר נדרותו על שאל ואח"כ לנדר חןהדשרט
למפרע
 ב' עובר אם עבירות בב'המכערל
 לב"נ אבמה-ח מכדת פחותהמוקרט
 צנחרם לא נערם בגוי ולמכורלתפור
 מ4רסור להפרישם - ומדדמומר
 עובר אם לטובה רצא להכקרלנתכוון
 המכשיל נתכפר אם תשובהעשה

"ט
 בלקט מותרין אדם כלמ4רמור

 הקודזןא
 בנו את ללמוד אבבחיוב
 והמת מצותגבי

 בלעוה"ק דוקא הלכה ספוילכחוב
 בלשה"ק דוקא 4ר לבטלה ש"שמחרא
מעלתה
 בלשה"ק לדברמצוה

 הרע.לשון
 עובר אם תלתא באפי לה"רהמספר

לעענות
 ארכרתלשוו
 עכרםלשון

לשמה
 ישראל פיקוח בלי עכו"ם בביח"ר הנעכדקלף

 לדעח  עצמומאבד
 להצילו חיכיו4ר

מאומץ
 מחצבתם מקורהעלמת
 משפחה יחוסלענין

מאמל
 ליום כרום לבוצל שלא הזוה"קכדבף

 מד"ת לאכלו כשכיתר ולאוסרולחחכרר
 מדק המקרד מןמאכל
 שבת לכבוד שהותרמאכל
 גים כמאכי~ שעושיםמאכל
 נכוים בשמות שמוקויאת

1
 מבואות לתקן שצויך או בעירוב סגי4ר

 עןרובין לתקן כוי צוה"פלהתקין
 לעןרוב מבואות קרתופי ביןנפק"מ
 מחיצות ג' וין הו"לעקום,
 רה"ר מוין מתראעקום,

מבוצל
 בשבת חמים כרם ברזפורחת

מגילה
 באד"ב אובאד"א
 בשבת אסרוהו למה רה"ר ד4רןבזה"ז
 מוקפין ספקבכרכים

 לחזור ודעתו לכרך שהלך עןרבן
 לכתוב ולא לקרואנאמרה
 דעת בר קטן או אשה יותר חיוב כרעל
 המגילה בקויאתקטן

 וברדיו בטלפון מגילהקחאת

מגלה
 בחורה פרםמגלה

מגרוצ
 העוים למגרקר מתחתלבנות
 רבים בו שהחדקומגרש
 רבים בו שהחדקומצר

מדבר
 יו"כ מתי ומסתפק בההנמצא

מלליקין
 לנר מנרמדליקין

מדרש
 ממדרש הלכה לומויןין

מהדרין
 הידור של אנרברכה

 כקנסמודה
 אחר בב"ד תבעוהוואח"כ

מוועה
 בשבת הנדפס בעןחוןלהדפיסה
 סיני בשבועת רבמודעה

מוהל
ט-תכב למול לו לתת אסור פויעה מצותהמבטל
 י-קסז והסכים הא' וחזר לאחר המכד וסירב למוהלכיכד

י-קלט
ו-כב
ג-צז
ז-קטו
ז-קטו
ו-קלג
ז-נג

י-רפא

ט-רד
ת'ד-שפג
י-קסד
ח-ל
ט-רד
ת'ג-רנז

ג-קעג

ת'ג-רנ
 רעזת'ג-רעו,

י-קפד

 ט-שצטח-נו,

י-רה
 רז רו,י-רה,

י-לד
ט-קס
חךד-שצ
ת'ג-קעד
ת'ג-רכב
י-קיא

ח-קכג
ח-קמו
ח-סד
ח-קט
ח-קט

ח-נח

ח-ו
י-קמח
ו-יג
ת'ג-קנו
ד-צב
ר-פב
ז-צ

 ז-יג פו,ד-פה,

ה-קסט

ו-רעא
ת'ד-שסג
ת'ד-שסו

ת'ג-קכט

ה-ס

ב-מד

ח-רכו

ז-רנט

י-קמג
ת'ד-קועא
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מוחזק
 ישראל בחזקת מוחזק הנקרא הואמי

מוכר
 חמסן מקוי אי למכורכפהו
 למכור רוצה 4רמ לךשאמר

מום
 עובר למום קבוע מום כיןחולוק

מומי  כגף בערוב אוסראי
 מומר של מכליו מים לשתות מוחר4ר

 תומו לפי במסיח אשהבערות
 הבחנה צויכה מתי - אשהגיוש
 בזה"זדינו
 כעכו"ם או כישראלדינו

 טנץלה צויכים אם ממומר כליםהלוקח
 טבילה א"צ מומר ישראל שעשהכלים

 ברביתלהלוותו
 מאיסורלהפוישו
 שבת עליולחלל
 לא"ילעלות
 ת'ב-ל כליו לטבול צויך אי תשובה שעשה משומר אומומר
 ה-קעט לערלותמומר
ו-קלח טבילה צויך אם תשובה,עשה

מוסף
י-סב סעודה אוכל מתי מנחה זמן כשהגיע מוסףגמר

 ה-טז לשחוית מוסףהקרמת
ז-עב ג' ליום ב' יום מוסף בין בחוהמ"סטעה

 למוסף קודם מי השבוע באמצע ףא"צ ביום בויאהרצייט
ר-קנג

ו-סא מוסף בתפלת כ' מבני ופחוחךםנסרם

מוסר
 ט-שפ ו-רפח, שרצח שהודה מי למלכות למסור מותראם
 ת'ב-חיא בארה"ב מסירהדין
 רעא ת'ר-רסט,ט-שלר, ועונשודינו

ת'ב-חי כגופו ובין בממונו בין לערכאות ישראלהמוסר
 ט-שכז המדינה למשרדי חבירוכשמוסר
ו-סרג המס לשלטון חבירולמסור
ו-רפה מהיזק רבים להציל להויגה יחידלמסור
ת'ר-קכא לערותפסול
ת'ר-רעא להדק במתכרןרק

מופת
י-קיב המואפיחךות ברפואותלהחרפאות

 ש"קמתאי
 במוצש"ק אכילתו חזון, משבת שנותרבשר
 ביו"ט שחל למוצש"ק מקולעים נרותלתקן

 גוילמוקף
 מגרלת זכוכית עא רקהניכר

מוקצה
 בהנאה אסוראם

 הנטילה לאחראתרוג
 בשבת לעכו"םמוקצה
 מוכנים עצים עליהםמרבה
 המילה לאחר מילה שלסכין

 כלי תורת עליו איןשלמטלטל

מור
 בפיך מותר הף אישבקטורת

מורדת
 רבנים מאה היתרבדין
 מורדת נקרא מתיגרר

מזבח
 מזבח בקדקר מועל אחר מועליש

 הצדיקים נשמות ומקויב עומרמיכאל
 חךנוך צויך אם ותקנהושנתקלקל,

מזוזה
 כחךבתואופן
 מרובעות ר' על ר בעיאי
 עכו"ם סרגנבוה במקום מזוזה להעמיד חהבאי
 לעכו"ם מזוזה נוחייםאין

 במזוזהאכסררה
 במזוזה קירארון
 הגזולבית
 הפקרבית
 השותפיןבית
 ומרתף התבןבית
 להחדר ע"מ מחיהבית
 עכו"ם עם שותפותבית
 משכון שלבית
 פתחין בב' חיב שערבית

 לבדון לבא סרכולבמקום
 מראוריתא חהבת אם שכורהדירה
 אחרדירת
 יום מל' יותר בה שדר אחרדירת
 הנחתה מקום חרוים לב' אחרדלת

 רסטת'ב-רסח,

ט-שעז
ט-שעז

ת'ר-ויז

ח-קער
ת'ב-כח
ג-קמו
ר-קעז
ה-נה

 ז-ויא סרא, ו-קלח, ה-רמר, ר-קסב,ג-נר,
 ט-קסחו-קלז,

ת'ב-כט
 ה-רפבר-קיב,
 ז-קטור-קיב,

ה-נח
ו-רצה

ח-ףח

ר-קכח

 צחר-צז,
 עטה-מז,

ה-מז
 ר-צזג-קיר,
 עטה-מז,

ה-מז

ז-ו

ט-רצז
ט-רצז

י-רער
ח-א
ב-מג

י-קצר
ב-יז
ת'ב-רכב
ז-קצו

 קצזה-קצו,
ר-קלט
ר-קלה
ר-קלה
ב-טז

ז-קפה יברך אם ימים אחוי ומחדרה המזוזההוריד
ר-קפר כשמחדרה יברך אם לברקה המזוזההוריד
ו-קפח כשמחדרן יברך אם ונתערבו המזוזותהוריד
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ט-ףא השם נגד לנקבה יש עליה שמונחתהקנה

ד-קלט חדר בתוךחדר

ב-יז ד' על מד' פחות כניסהחדר
ז-קצ לפשוטות המזוזות להחליף יכול אם מהביתעצא

 ו-קצה העשף מן ולא תעשה הף לא וחזר לזמן מהביתיצא

 באמצע הדלת ומזוזת דלתות ב'כשרש
 כזנב או בקובהכתבה
 סת"ם לכחרבת כשר אי דפוס עאכחרבה
 ממזוזה שפטור ממקום המזוזהלהסיר
 הדר חובתמזוזה
 המזוזה יקבע היכן מהדלת לפנים הדלתמזוזת

 יום מל' יותר בהם שדר הקיץמעוני
 המזוזה לעצמו לכתובמצוה
 קיומית או חרוביתמצוה
 משופע שפתחומרתף
 ז-קפט פשוטות מזוזות עבור רק לשלם ורוצה לוירהנכנס

 ז-קפז יברך אם אחרת וקובע פסולה המזוזהנמצאת
 ז-קפו וקובעה כשחוזר יברך אם המזוזהנפלה

ד-קמ הדלת אחוףקבעה

ד-קמ במזוזה ולא בכותלקבעה

ד-קלא סרד חיב אם בחו"ל ביתקונה

ד-קלג בו שותפות לעכו"ם קרשקופרטוב

י-קצג באלכסוןשהשרטוט
 קצהז-קצב, ומברך חוזר אם קנאו ואח"כ ביתשכר

 ד-קלב סרד חיב אם מפתח דמי ונתן ביתשכר
 י-קצז-קצה, העשף מן ולאתעשה

מזר12ת
 תח ת'ד-תא, יח, יז, טז,א-יד, בניו במזונות האבחיוב

 רנא ת'ד-רכו, יד, יג, א-יב, דאוריתא הף אי אשהמזונות

נוזיק
ט-שפה הממשלחרת הרפואה על לסמוך יכולאי

 ת'ב-שצה להודיע חיב אי יודע וחבירו לישרבה שהדקבחור

 יכול אי לאחוים היזק ועושה רבים בו שהחדקו מעברדרך
ת'ב-תנבלגדרו

 ת'ב-שצו יואיבה להראש יודיעו שלא רק לשלם רוצההמדק

 ת'ב-תמז הגנות פרחר המדקיםקטנים

 היטער[ ]אינסטענט חשמלימזלג
ט-קסו בטבילה חיבאי

מחאה
ת'ד-תה מחה ולא למחות מדויש

מח2ת
י-צז ליבון או הגעלה צויכה אי מבב"חבלעה

 זמןמחרסר
 ףננ-ףא, בדיעבד קדחשאי

 פסולוגדר
 זמן מחוסר לאולילה

 גרח~תומחזיר
 בערכאוחרהם לישראלנשאת
 בערכאוחיהם לעכו"םנשאת

מחט
 טהורה הגל עלה שעברכית

מחילה
 ת'ד-שיאו-סט, קנין בעיאי

ז-רסב בשחיקה מהניאי
ה-רפד קצוב שאינובדבר

 שסה ת'ד-שכד, רצב,ה-רפד,בטעות
ו-שהבנכף

ז-רסב קפיד ללא מחיל ביןחעוק

מחיצה
 מחיצה הף ]רמזור[ להטס( )רעד אדוםאור

 בשבת דווקא מחיצות בע"אי
 מחיצה הף מדד"מ שם לעבוראסור

בביהכ"נ
בביהמ"ק
 סעודות ושארבחתונה
 מחיצה הף שמיםביף

 לכו"ע מחיצות לה ישברוקלין
 רה"ר הף לא מחיצה, בהיש

 מחיצות ג' וין הו"ל עקוםמבף
 מחיצות ב' מהנימדאוריתא
 וירה לשםמחיצה
 מחיצה הף אימים

 מחיצה הוו הנוסעות ]קארס[מכוניות
 מחיצה הף אי ]עלעורעטער[רכבת

מחיצה
 מחיצה צויך אם לעכו"ם הנמכרחמץ

 המתים ביןלהבדיל

 2ביהכנ"ס~מחיצה
 שרעורהמה

 תערובת משום או הסתכלות משוםמחיצה

 עמלקמחית
 החיוב מיעל

 השםמחיקת
 מהשם א' אותהמוחק

ג-קיב
 קצבי-קצא,

ט-שא
ז-קצז
ו-קפז

 ז-קצהד-קמ,
ד-קלד
י-קפט
ט-ףב
ג-קיב

ג-ףא
ג-ףא

ב-כח
ב-כח

 קמח-קמז,

ח-רע
ח-קא

 קי קא,ח-עז,
ת'ד-צה
ת'ד-כח
ת'ד-צג
ח-קב
ח-קב
ח-עז
ח-קט
ח-קנ
ח-פא

 קמאח-עט,
ח-פא
ח-קסג

ט-רכ
ח-קפג

ז-יב
 דטו יח,ז-יב,

ה-ש

ו-קפג
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 לויהמחנה
 רה"ר דהוה רשא בדבףמרור

 השקלמהצית
 כ' מבןבפחות

טחשכ
 מחשבים עא סת"םבדקת
 בשבת שרעבוד מע"שהפעלחו
 הישראל עורת צריך כשלפעמיםבהנ"ל
 ידם על דיניםלפסוק

מחשבח
 במחשבהשבועה
 במחשבהתטורה

מיגו
 מיגו מדין הף אי שאסרהפה

 יהודימיהו
 החורהע"פ

מימאל
 הצדיקים נשמות ומקויבעומד

מילה
 הגדול בנו למול חיב אםאב
 החיוב מי על ימים ח'אחר
 משאצל"ג אףאי
 נפהש פקוח הףאי
 סנרק או מוהל להיות לטרוח ישאי

 דוקא המדרש בבית למול מצוה ישאי

 גדולה סנדקאות או גדול מרלה מצותאי

 הירקות שהלך אחר מעל"ע ימים ד להמחךן צויךאי
ת'ב-קסח

 ולהחדרו למולו כדי במרחק החךנוק להוליך דמי שפיראי
 ת'ב-קעט הבוית אחרמיד

ת'ג-קרא פעם בכל חדשאיזמל

ד-קפב ב"ד מדין בנה במילת חחבת האםאם
 מבב-לט, לעכו"ם פויעה לעשות לישראל מוחראם
 ו-קסו בעצמו חיחיך לעשות האב על מצוהאם

 לסעודת השלחן על ולהקרמו בלילה המאכל להכיןאסור
ת'ב-סד למחרבוית

 מבטל כך והעחסה הערלה עם הפויעה עור לחתוךאסור
 פריעהמצות

 קסט י-קסח, ו-קעב, קעז, קעו, קעה, קעד, קעג, קעב,ו-קעא,
 ט-תכב פריעה מצות להמבטלים למול לתתאסור
 י-קעג בשבת למול מהיאשה
י-קעה "פרע" "מל" החךבהבאור
 ת'ב-קעו הילד בהבאת אנ2רם לכמה שמכבדין סרלהבבוית

 למולו קברו פותחין אי קברוהוכשכבר
 ומן אחר למול אפשר הרמב"ם לשקביאור
 דקהבאביומא
 יסול השמיני דביוםבמ"ע
 י-קעט מב,ב-לט, קטורה כניבמילת
ת'ג-ערב הנכוית מןכנו

י-קסט וכר לנו ישלח הוא הרחמןבמסח
ה-קפב עבדיהם בסרלת קטורהכני
 י-קעח במילה חייבים ישמעאל כני עם שנתערבו קטורהבמ

 מהמילה חלק הוה אי מציצהבעמן
 בבויתברהמ"ז
 הבוית על לאכול מהו גדל" בצום סרלהבוית
 בשבת סרלהבוית
 לעשייתן עוברברכה
 מצותהגדוי
 כקרבן מכפר הסרלהדם
 מה"ת בצפרמם דפויעה הפוסקיםרעת
 חמימ" דאערתפיך ינוקאההוא
 בשבת מרלה גבי דחףה אוהותרה
 חה קיים כאילו כהלכה ופורע שמלהמוהל
 יברך כיצד ןאדאפטררט[ מאומץ ילדהמל
 בוית דם להחמא צריךהמל
 האסווים בבית כ2והאב למול ב"דחיוב
 בנו למול האבחיוב
 נינהו מצוות ב' ופריעהחיחיך
 חובל משום חיב מהצויך יוחרחתך
 חיב בשבת הערלה עם הפויעה עורחתך
 יעבירנו שמא גורו לא בשבת דבמרלהטעם
 לח' נימול אינו דופןיוצא

 להכניסו ברכת מברך מי ר"ל האב מןיחום
 לסנדקכוס
 והסבים הראשת וחור לאחר וכיבד הסכים ולא למוהלכיבד

י-קסו
 ת'ב-קסט מילה לענין אנטרביאטרקא או לילד 2רש חוםכל

 ד-קכו ולמעשיט לחופה לחורה יכנסכן
ת'ג-שיט אליהו שלכסא

ת'ג-קיב שני יו"ט לצורך איזמללהביא
ת'א-חרב ביו"ט מילה לבוית נרותלהדליק

 סעודה עשו וההווים בתמוז בי"ו מילה בבוית מוהללהיות

 הפויעה עור להפויד במלקחחםלהשתמש
 הערלה עור עם יחד הפויעה עודלחתוך
 בר"ה למוהל משץצהליתן
 שבת דוחה אמאי כעכו"ם כשרה מילהלמ"ד
 כנו במרלת חיב אם מההד קטןלמ"ד
 שוי אי מצוה לשם עכד"םלמול
 בשכת הפויעה מעור הפרדהלעשות
 עדיף אץזה וסנדק,מוהל
 מצוה שכר לקחתמוהל
 פורע אלא מל שאינומוהל

 קעוח-עג,

ו-סא

 ר-רלדת'
י-מט
י-נ
ת'ד-רכח

ט-שסא
ט-שסא

ג-קנא

 ו-רנ קסב,ד-קסא,

ח-א

ו-קעב
ת'ג-ש
ה-רסו

 רלחה-רלו,
ת'ב-קפה
ת'ב-קפו
ת'ב-קעח

י-קעג
ת'ב-קסה
ה-רלד
י-קע

ת'ב-קפב
ת'ג-שיט
ת'א-תס
ת'ג-עו
ת'ג-שכג
ת'ג-ש
ת'ד-שצא
ת'ב-קעו
ו-נט
ת'ג-עו
ת'ב-קסג
ד-קע
ת'ב-קעג
ט-שעט

 ו-קסטה-קעט,
 י-קעדו-קסו,

י-קע
י-קע
ת'א-תפג
ב-סו
ת'ב-קפג
ת'ד-נב
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ת'ג-כח ממון שלוקחממל
 ת'ב-קסב למחות צריך אם כהלכה שלא ברית שעושהמוהל
 בשנים בשבתמילה
 גר עא בשבתמילה
 הבן או האב חיוב מפני שבת דוחהמילה
 לחולהמילה
 משאצל"ג הר אי בזמנה שלאמילה
 ולזרז להקרים ענין יש אי בזמנה שלאמילה
 ה' ביום בזמנה שלאמילה

 בנומילת
 גרמילת
 חי כשנולד דווקא אי נפלמילת
 בפסח מעכבת אינה נפלמילת
 בלילהמל
 בשבת פרע ולאמל
 לקורעו מותר אי קצת ונשאד הפריעה עוד גם ונחתךמל

ףב-קעאבשבת
 ג-קד ב-יג, ברית דם הטפת צריך אי בשבת בזמנה שלאמל
 ב-יג מקלקל הר אי בשבת בזמנו שלאמל
ג-קד ח' תוךמל

י-קעז חחב בחבורה דמקלקל ממילה למילף לר"שמנ"ל
 ז-קעג מילה לצודך שבת לחלל מותד שזדמנלן
ו-קסט הקטנים למול ב"נ עלמצוה
ת'א-תעז למוהל דוקא קוהך אימציצה
 שטז שטו,ת'ג-ארג, בפהמציצה
 צריך או המוהל עיני למדאה לשפוט יש אם ידוקמדאה

ת'ב-קסזלאבאדאטאריא
 לחזד עא למולו תקנה יש אי מילה מחמת אחיומתו

ת'ב-קעד
 ז-קסו י,א-ח, המילה על מברךמתי
ז-קסו וכר להכניסו בדכתנוסח
ה-קעט ברית דם הטפת צריך אם שבת מחלל ע"ינמול
 ט-דח מילה במצותנארם
ת'ג-שכא שםנהרנת
 ח-דמב עט, ה-מז, מוקצה הף אי המילה אחד מילה שלסכין

 ת'ג-ארט חלב במאכלי בריתסעודת
ת'ד-שצא בשד במאכלי בריתסעודת
ת'ב-סג הנדחה באב ט' במוצאי נאכט בוואך בשדסעודת
 ת'ג-ארא שחזר הפויעהעוד

ת'ב-קפח מילה מצות לשם למול רשאי איעכו"ם
 ת'ב-קפ ימול מתי מילה מחמת אחיו שמתוערל

ו-קעו בלילהפריעה
 קעו קעג, קעב,ו-קעא, שבת דוחהפריעה
 קסט י-קסח,ז-קעא, צפורן צריכהפריעה
ה-סא כשבת במילה המעכביןציצין
 ח-רמוז-פח, בחול עליהן לחזוד - מעכבין שאינןציצין
 ת'ג-שה צהבת לו שישקטן
ג-מב מילה אצל הותרה או דחרהשבת

 ט-שעט רפא,ה-רעט, במילהשליחות
ו-קעא בשבת מוהליםשמ

ת'ב-קסד במילה ח~ב אי סומא הנולדהרנוק
 תכג ט-תכא,ו-קעט, ]צהוב[ געל שהואחרנוק
 קעבת'ב-קסו, למולו מהו ]געל[ צהבת בו שנפלהתינוק
 כנעני עבדדאה

מילי
ז-ר לשליח מימסרי לאמילי

מילתא
ב-כר בממון - לגלר' רעבידאמילתא

ת'ג-שב
ףג-עט
ז-קעג
ת'ג-ארא
ג-קכה
ת'ב-קפד
ז-קעד
ת'ג-צו
 גרראה

י-קעב
ג-קע

 ז-קעטג-קד,
ה-סא

מים
 מים בכלל הם אם קיטור[ ]זיעה,אחם
 לתפילין חציצה הוואי

 בלולבכנ"ל,
 מחיצה הוואי

 ים נקראים מיםאיזה
 בשבת מותרים אם עלעקטרי ע"י מגיעים שמימיובדז

 מברך אם לרפואה מיםהשותה
 שני או דאשון כלי חארב שברעריאטאדמים
 פידות כמי או כמים הר אימלח

 בביהכ"סנשתהו
 בשבת חמים מים ברזפתיחת
 נפסלו חטאת מי ששתתה חולדה חטאתמי

 הדעת והיסח מלאכהפסול

 פירותמי
 עליהן מברך בדכהאיזה

 רגליםמי
 סז סו,ב-סה, האמה פי דרך דק אוסריםאם
 סבב-סא, להתפלל מותד אם תמיד שמטפטףמי

 סו סה, סד, סג, ב-סז, דאורףתא הף אישותהרן

 בהמה רגלימי
ז-ז טמאה בהמה דגלימי

מין
ג-כט בתשובה ערשוב עליו להתפללאם

ת'ב-דנ אפיקודס או מין מישראל אדם או לחבירוהקודא

מינקת
י-קכו רופן יוצא כשהילד מינקת חן ישאי

 המצוימיעוט
ז-צט מהו המצרמיעוט

מיץ
ח-נ מיץ לעשות כ,שבת תפודםסהרטת

 ג-צאב-א,
 ח-יה-ט,

ח-י
 קמאח-עט,

ט-שב

 מוח-מה,
ו-מד

 מוח-מה,
ב-א
ה-ב
ח-נח
ג-דכג
ג-דכג

ה-לח
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ח-נא מאכל עלכשסוחסרם
ח-נב כיום בו לשתוחו מותד אי מאוליוזב

מיתה
 למיתה חיערנןאי
 שכיחאאי
 מת הף אי מלפעול פסקהלב
 מת הף אי מלפעול פסקהמוח
 באדם מיתה קכיעתזמן

 מיתתו קירוב ע"י יסוויולהקל
 קרמות המתיסר מסוכן חולה עללהתפלל

 ר"ת ע"פ מיתה היאמה
 אשחו מתרת אי בב"נ הבעלמיתת
 חכירו סרהרג גורם ועי"ז עצמומצית

 ]קאר[מכונית
 הוצאה איסור בו ישאי

 לבור ואמוץ' מג"ט יותר גבוההאינה
 לס"ר צטרף אי בוהיושב
 מחיצה נעסרתהנוסעת,
 רה"י הףתחחוה

מכין
 ממש הף אי - נפשו שתצא ער אותומכין

מכירה
 לגף בהמהמנירת
 עכירה על העונשמכירת
 מחומצת בתבואה חמץמכירת
 שליחותו עשה לא כשהשליח חמץמכירת
 פ"ו כשקחם אשה לישא ס"תמכירת

מכס
 במכס המחףב חפץ שמירת עלאחחות
י-רחצ לשלם חהב אם ונאבר במכס להעכירו חפץלקח
 שאינם אמר הבדיקה ובשעת במכס, להעכירם חפצים לוניתן
 ת'ב-תמ עי"ז להיזק וגרםשלו

ת'ב-תמה המכס להבויח מותראי

מכתכים
ת'ב-רא הרואר על הנשלחים חורה רבוץ אוברכות

 ת'ב-רב ב"ה המכתב בראש לכתוב מותד אי חולמכתכי

מלאכה
ח-כ הפסק הףאי
ח-לא להברכה בע"ש הרלה"נכין

ח-לא תנאי מהניאי
ח-מו גרמא ע"יבשבת
ח-לר בשבת לישראל לעשותו לעכו"םהמותדת

ח-קצה שוץ אי בחוה"מלנקרם
 רטזח-רטו, להחמיר יש אי הספירה כימילנסרם

 לגופה צריכה שאינהמלאכה
 ה-ס ר-נ,ג-מג, משאצל"ג הף אי שבת לחללאנסוהו
 ט-שלט משאצל"ג הף אי בצבא שבתחילול
ה-רסז משאצל"ג הף אימילה

מלבוש
י-קטו אבות ממנהג הלבוש וסרנף המלבהרםצורת
 שו"ע עליהם קרש מלברשרם חולים בכית לרופאללבוש

ת'ב-מג
 ובחוקותיהםראה

 ולוהמלוה
ד-ויר לו יש קועבוד איזה המשכון עלמלוה
ר-ויר למחול יכול אם השט"ח ומכר המשכון עלמלוה
 ה-רעז לפרוע חחב מחו ליו"ט פרעון זמןקבע

מלח
ב-א פירות כמי או כמים הוואי

י-מח השולחן על מלח להניח התוס'בטעם

מליח
ר-ויט כרותחמליח

מליחה
 הכלים דין מה בטעות ונתכשל ימים ג' לאחר שנמלחבשר

ת'ב-ט
ר-צט מליחה במקום מכונה ע"י הרםהוצא
 ז-קב ו-קכז,ר-צט, פעולתה מהמליחה
ו-קכז טחון בשרמליחת
 ז-קא אח"כ למלחן אפשר אם קוים מים ע"י עופותמרטו
 ז-קב כימיים חומוים ע"י עופותמויטת

מליקה
ט-תכר שהותרה אלא נכילה או שחיטה הףאי

מלך
 מאבוחוו סררש בס"ת יתאאי

 לומר הוא ס"תבאיזה
 התמנותו לאחר ד=קא אי ס"ת כתיבתמצוות
 חולץ ולא נךיבם לא מלךבדין

מלכות
 המלכות אחר להרהראין

מלכיות
 רמלכיות י"ח אי דזכרונות תקיעותשמע

 ו-רכבה-קעא,
ב-מח
ז-רפו
ז-רפו
ת'ג-שעב
ט-ת
י-רב
ז-רפו
ט-תכ
ט-שפב

ח-צו
ח-קו
 צוח-עה,

ח-פא
ח-קו

ז-קטו

ת'ג-רכב
ה-קער
ת'ג-רכב
ת'ג-קא
ה-וץ

ת'ר-שמה

 קפוה-קפה,
 קפוה-קפה,

ה-קפר
ת'ב-שסה

ט-שכא

ח-רא
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 תשב"רמלמד
ה-רפח נפועלףנו

ת'ב-תיא עיר בכל מלמיין להעמיד ויב"גבתקנת
 שכל מספר היליים כשכיל צילומים לעשות יכול אימלמד
 ת'ב-חךד שמורותהזכיות
 ת'ב-תטו לעצמו ינהוג כיצר היליים עם שמתפלל תורהמלמר

מלקות
ג-קיג בחלב בשר אהנאת לוקיןאם
ג-קטו ענין אינו באם הנלמד רבר על לוקיןאם

ג-קט כעיקרבטעם
י-רלא א' חסר מ' לוקה אמ"עבעובר
ה-עה למלקותכלשהו
ח-מג ספק התראת דהף ל"א אמאי לאין חחכיהמקדש
 ו-שג בגניבה אח"ש לוקין איןלמה
י-רלב ממלקות פטור אי רצועה אנגיעתנדר
ג-קפו עצמוע"פ

ממזר
ב-כד היתירה ישראל קרושת מצר הוא אם מזראיסור
 ת'ב-רעז עוים בלי ממזרות לעז להוצאת לחושאין
 ז-ריד תשובה בבעלי למזרות לחוש ישאם
ה-קפא חולה כשהוא עליו להתפללאם

ב-כו לירושלים להכנסאסור
ר-קנח ממזר הולר הף אי עיים ואין שזנתה אישאשת
 ו-ויז . ממזר הף אי הנרהבן

ר-קס ממזר הף אי מפסולים מלאכותיתהזרעה
י-שב הממזר העובר הורגים אם בתשובה וחזרהדנתה
 ז-רטז האב בעוון הבן נאסרלמה

 כהב-כר, חללה משום אסורה אםממזרת
י-רמג ממזר שהוא בנו על האבנאמנות
ג-קח טהרתוסוד

 בפיך המותרמן
ז-ז בפיך מותר הף אי בעלמא לעפרא שנשתנהאיסור
ז-ז בפיך מהמותר הף איחלזק
ז-ו לעברן טמא בשמן הרזועותלמשוח
ז-ו כלכים בצואת התפילין עורלעבד
ז-ו טמאה בהמה בדבק תפילין בחרלתקן
ז-ו בפיך מותר הף אי שבקטורתמור
ז-ו בפיך מותר הף לאמקר
ז-ו בפיך מותר בעי אי העורעבוד
ז-ו בפיך מותר בעי אי תפילין שלצבע

מנהג
 יז טז, טו,א-יד, יין הף אי בתנ"ך המובאמנהג

 ו-קכ למנהג ממנהגהמשנה
ג-ס בפווים הפתחים על ולחזורלהתחפש
ת'ג-קכ יי"ש עם לעק"ך עיו"כ לחלקמנהג
ת'ג-רמג נקרם שערות לקוץמנהג

 ומעריבמנחה
 הסעודה אוכל מתי מנחה זמן כשהגיע מוסףגמר

 עביד כמרדעביד
 נר מדליק אי במוצש"ק מעויב קודםהמבדיל
 רמנחה קדושה שמע ואח"כ מעויבהתפלל
 צה"כ ער מנחה תפלתזמן

 מעויב קודםטעימה
 מנחה אחוי פווים סעודת שעווויםטעם
 מעויב מתפללים ציבור ומצא מנחה התפלללא
 דמעויב ברכו ושמע מנחה התפלללא

 ובמעויב במנחה רצה אומוים שאיןמקומות
 אומוים אם המנחה בתפלתתחנון
 רשות ערכיתתפלת

מנין
 מצטרפין וארק דתשעהבהא
 ב' כיו"ט חו"ל בני למנין מצטרף אם א"יבן

 בציבור תפילה מקוי אי ר"ל שבתמחללי

מנעלים
 הוצאה לענין כיוהכ"פ, בהםהיוצא

מנקת
 ללידה חודש כ"ר תוך וסתקכיעת

מסוכנח
 מסוכנתגרר

 לטויפה מסוכנת כיןנפק"מ
 אדם בניעא

מסים
 מסיםהעלמת
 המס לשלטון חכירולמסור

 המצוות עלמעבירין
 מעכיוין אם המובחר מןבמצוה
 מצוה. בהירורכנ"ל,
 בשעתה מצוה בחכיבהכנ"ל,
 מעכיוין איןראה

מעוכרת
 העובר להרוג מותר אם בזנותנתעברה
 הדמים מן מסולקת הף מתימעוברת
 וסתראה

מעות
 י-רצט קאמפ' הטלפק בהן זכה אם ציבווי בטלפוןהמונחים
 י-רצט רמבעה"נ בקופת כשמונחיםכנ"ל,

 ת'ר-סר ו-נז,ה-עג, הלכה עוקרמנהג

י-סב
ו-מט
י-סא
ו-נא
ז-לב
ד-ל
ח-רלב
ו-מח
ו-נ
ג-יב
ח-כח
ה-קסג

י-כ
י-כא
י-טו

ח-רז

ה-קלט

י-פג
ט-קנב
ט-קנא

ו-קרג
ו-קרג

ח-ו
ח-ו
ח-ו

י-שב
ת'ב-עה
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 מעשר ממעות קי, מחנה שכרתשלום

 קונותנועות
במטלטלין

 לחזור יכול אם מעות קנין אחוינשרף
 דבויהם העמידו אם מצוה לדבר במעותקנה

מעילה
 הקדש בחפצימעיה

מעקה
 ומת אחד ונפל מעקה בנהלא

 המשכיר או השוכר במעקה ח~במי
 בחו"ל מעקהמצות
 במעקה חתבת אימרפסת

 הבית למדרגות מעקה בדין חתבאי

מעריב
 ומעךב מנחהראה

 ידיםמעשה
 לעצמה הף אידבוגרת

 כספיםמעשר
בזמה"ז

 כולללבני
 מעשר במעות ישיבה לטובת בבאזארלקנות
 מעשר במעות ספויםלקנות
 מעשר ממעות קי, מחנה שכרלוולם
 שקיבל ממתנה מעשרמעות

 אביומתמיכת
 שתתעשר בשבילעשר
 מעשר מכספישכ"ל
 צדקהראה

 שנימעשר
 בברכה להפויש ושוב לברך כששכח אהפרשה לשאול שויאי

 דשיל"מ הף אי לירושליםחוץ
 פרוטה על לפדותו א"ימנהג

מפטיר
 הפטרהראה

 טויבהמפני
 התורה כבודראה
 בממתו זקןכבוד

 מיקוהו עם ומדבר עומדכשהחכם

 הגל עליומפקחין
בגוסס

מפרכסת
 והערכה העמדה בר הףאי

 כחו הףאי
 פז פה, ה-פד,ד-צד, לב"נ מותראי

ז-צח לישראל דמותרתמנלן
ת'ב-א בליעה לענין כמתה וינה אימפרכסת

מפתח
 בשבת טלטולואופן

מצבה
 צורה דמות עליהשיש

מצה
 פסח של אחרון פשוטים לאכול מהו ז' כל שמורה מצהאונל

ת'א-שנט

 משנה ללחם פשוטה מצה לצרף מהו שמורה מצהאוכל
ת'א-שנח

ז-סח מצה טעם בעינןאי

ח-קצא אביו שולחן על הסמוך בבן לכם בעינןאי
 י-עה שלכד"א מצהאכילת
ו-ק המוציא ברכת בלי מצהאכל
 ת'א-שעד ארוסתו על כבא ע"פ מצה האוכל הירושלמיביאור

 ת'א-שעא נפשו שתצא עד אותו מכין פסח ערב מצההאוכל

 ת'א-שסו יעשה כיצד לחלה ומצרף מצותהאופה

 משנה לחם לו ואין ניסן מר"ח מצה לאכול שלאהנוהגים
ת'א-שענאחר
 עם לדמון מצטרף אם ]געבראקט[ שרף' מצה מלאכולהנזהר

 ת'א-קסהאוכלים

 שלא מי אצל לאכול מותר אי מאשין מצות מלאכולהנזהר
 ת'א-שסנזהר

ת'א-תצב עיו"כ לאכילת מצה אכילת מצות כיןחילוק

 י-ק מצה ואכלכפוהו
 קודם שנשאבו מים עם השחר עלות קודם מצותלאפות

ת'א-שסדשקעה"ח

ת'א-שסז נחושת של באגן מצותלישת

ו-קא יעבירנו שמא גזוי' לאלמה

 שאוכל למי למוכרן מותר אי מאשין מצות אוכל שאינומי
ת'א-שמה

ת'א-שסג דוקא זכוכית כלי צויכין אי שלנומים

 י-קד דפסח בא' עשירהמצה
ת'א-שפט גלגול בשעת שנתקפלהמצה

ת'א-שפח בעצמו מצוה מצות לאפותמצוה

ת'א-שפז חובה מצות אופין אימתי בשבת שחלע"פ

 ששמים מה וצ"ע הדחק כויעת הברז מן שלנו מיםשאיבת

י-קסה

 רמה-רלט,
ז-רסב
ז-רסב

ת'ד-שיח

ו-שטו
ד-רמד
ד-רמג
ט-קוצט
ת'ב-תסו

י-רכה

ת'ג-שנג
ת'ד-שכג
ו-ר

ט-ת

ה-פד
ה-פד

ח-קס

ת'ג-רטז

 ר קצח, קצז,ו-קצו,
י-קסה
ו-קצט
ת'ג-שנו

 רבו-רא,
י-קנט

 קצזי-קצו,
ז-קנ

 רטוט-ךג,

ו-קס
ז-קנב
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ת'א-שסב במיםכלאדין
ת'א-שצ שנחתך לאחר הכצק על להוסיףו~לא
 לישה קודם קמח להוסיף מותר בקמח הרבה מיםשפכו

ת'א-שסח
ה-סח י"ח לצאת ומצה חמץתערובת

מצוה
ג-קסא חפצא איסור או גברא איסור הףאי

ת'א-תקכר ובתקנותיהם ררבנן במצות תוסיף בל ישאי

 להיתר בתורה המפורש רבר לאסור חכמים ביר כח ישאי
ת'א-תפב

 ולקיום שבקרושה רבר וכל למנין לצרף רעת בר נקראאיזה
 ת'ב-תכגהמצות
 שטו-קה, חבילות חבילות מצוות ערטרןאין
ח-קנט עולמית נוהג אלא ובמקום בזמן תלףאינו
 ו-סג המצוה קיום קודם אכילהאיסור
 ט-רכו רכח,ח-יא, ממצוות עצמו להפקיעאיסור
 ה-עה שלכר"א מצוהאבילת
י-ער מצוה לקחם אחרת לעיר לנוד חחבאם
ר-רלז ףרושה חזקה במצוות ישאם
 צח-סר, עירובין לתקן מצוה ישאם
ת'א-קצ ביום מותר אי בלילה מצוה מלקחםאנוס
 ה-סה מצוה ומבטל רשותאחז
ת'א-שצר במצוה ערעור חציבדין

ט-רכב בציצית כלאיםבדין
 רתפילין מהקישא שהז"ג ממ"ע פטורות רנסרםבררשה

ת'א-תפה
ת'א-תקכג לעני עסרר בין לחלק יש אי מצוהבהידור
 ת'ב-רצב למצוהבהכנה
 סרכףן ובלבר הממעיט ואחר המרבה ראחר האביאור

ת'א-תקיג
 שנית בה יעשו אחת מצוה בה שנעשה כיון שאמרובמה

 מצוהחיבוב
 כמצוה  שיעורחצי
 עשה ולא מצוה לעשותחשב
 אחת בבת לשתותו מוהדכוש"ב
 בש"כ גם קךיך תעבודו בהםלעולם
 חיוב או מצוה הף אשהלקרש
 מצוה כל על נפשמסירת
 בהידור שלא שנים או בהידורמצוה

ת'ג-כח
ת'א-שסא
 כזה-טו,

ה-קצג
ח-ו
ח-ו
ה-רכ
י-עז

ת'ב-שכז
ת'ר-תא
ה-עב
ט-רל
ר-רכר
ח-רמו
ת'א-יט
ת'א-תפר
ט-רכב

 ת'ג-שח ז-קצט, ו-סרב, ח-קפט, מבשלוחו יוהד בומצוה

 בשכרמצוה
 מבחינם עדיפא בשכרמצוה
 תחמיצנה אל לירך הבאהמצוה
 המת רבדי לקחםמצוה
 עדיף מה עה"מ מעבידין ואין המובחר מןמצוה
 עדיף מה מצוה שהחת ואיסור המובחר מןמצוה
 בסיני נשנית ולא שנאמרהמצוה
 בזה הערעור חביבות,מצוות
 עליהם מברכין אי בתורה אסמכתא או ציוף להם שאיןמצוות

 כלאו חמורה כרת בה סרש עשהמצות
 כוונה צדיכותמצות
 מצוות ב' הם ופ"ו קידושיןמצות
 מצו לקיים שכרנטילת
 מהודר יותר אתרוג מצא ואח"כ מינים ר'נטל
 בממוניה מצוה רליעבר לאינש ליהניחא
 שהז"ג מ"ע על מברכות אינסרם
 שוא"ת הף בציציתסדין
 ה-רער חיובית שאינה במצוה מהמצוה פטור במצוהעוסק

 קיומית או חיובית מצוה הף איעירובין
 מצוה הף אי סוכהעשית
 מצוות קיום גרדי עליו יש איקטן
 מטונף במקום מצוהקיום
 מחלוקת לידי המביאה מצוהקיום
 משהינן לא מצוהשהף

 להמצוה הברכה בין הפסק הף אישהחחנו,
 רלח רלה, רלב,ה-קמה, רע ירע לא מצוהשומר

 י-סרח הפורעניות מעכבין מצוהסרודי
ט-רל חיובית מצוה הף אי הקןסרלוח
ה-כד ליכא עלמא בהאי מצוהשכר
 על.המצוות מעבידין איןראה
 המצוה ברכתראה
 מקדימין זדידןראה
 בעבירה הבאה מצוהראה

 בעבירה הבאהמצוה
 ת'ר-רנר ת'ג-קמא, ו-ק, ה-רפז,ר-ב, בעבירה הבאהמצוה
 ר-עז מצהב"ע הף אי ותקע לתקוע הרופא לואסר
 ח-רלט י"ח בה יוצא אי הבעלים ונתיאשונזל
ר-ב מצהב"ע הף אי סרנף או יאוש לאחרגזל

ח-קצט מצהב"ע משום פסול אי הגזולשופר

ח-לג
י-טרטו-קעא,

ו-סרב
ח-לג
י-ש
ט-רכט
ת'ר-שפה
ת'ג-קמו

 שכר לקבל מצוות לעשות שרצה נחבן
 ח"ח אי הבעלים ונתהאשוגזל

 מצוות אצלדיחף
 מחבירו מצוההחוטף
 קנס או מדין זהובים י שמשלם מצוההחוטף
 זהובים " משלם מצוה שהחוטףהטעם
 עדיף מה מצוה שהחת ואיסור מצוההידור
 המצוה קיום לאחר מצוההירור
 המצוה בכלל הף אי מצוה לרברהליכה
 מצוותיוהמוכר
 בהעשרה מקודשת אי בשדיפה שמצוותן באיסוה"נהמקדש
הומם
 א' חסר מ' לוקה מ"ע עלהעובר
 חיובית מצוה הף אי תרומההפרשת

 בבע"ת מצוות קיום התחלתזמן
 למצוות מקדימיןזוידן
 בשעתה מצוהחביבה

ת'א-שלנ
י-נ
ח-רלט

 רטזת'ר-דיר,
 סרבו-נט,

ט-רפ
ט-רפא
ח-ו
ח-רמו
ה-ערה

 קערה-קעג,

ט-רפ
י-רלא
ט-רל
ט-תח
ת'א-קלב

 חו רב,ה-טו,

ח-קמג
 י-עבח-רלז,

א-סא
ה-יח
ח-קנג
ח-ו
ח-רכב
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 ניתם ייהמת יאומצות
 ת'א-ע ח-ב, קיר, ו-א, קנג, ג-קלט, ניתנו ליהנות לאומצות
 מסוכה הנאהבנודר
 ורכיהבפויה
בציצית
 מצוה בהדי הגוףהנאת
 בטליתו מותר אי מחכירו הנאהמודר

 ל"ת דוחה עששהמצות
 רשפחות ל"ת ולידחי רפ"ו עשה רליתיבהא

 גרמא שהזמן עששהכוצות
 שהזמ"ג מ"ע שהוא כיון לר"ת לעמוד מחמיבת איאויה

ט-רצז
י-ג לקחמם הנקרם רשאותאי

י-סח מעשהזמ"ג הף אי חמץהשבתת
ג-כה גרמא זמן הף אי אי' מחמת המצוה לעשותכשא"א
ה-רסז מעשהזמ"ג הף אימילה
ג-כח מעשהזמ"ג הף אי בזמנה שלאמילה
ט-רלא רקירושיןמ"ע
 ו-יג רסט, ה-מז,י-ג, מעשהזמ"ג על לברךנקרם
 ו-פח מעשהזמ"ג הף אי עיו"כסעודת
ה-רסג מעשהזמ"ג הף אי העומרספירת

 תעשה לאמצות
ט-שסח כפרה צויך אם בשוגג לאו עלעבר

 דרבנןמצוות
ח-קמגעירובין
י-לז בהן חהכין אםקטנים

 ב"נ מצוותז'
ט-שפאבזה"ז
ט-שצו יקחמום שב"נ לראות הישראלבחיוב
ת'רעשפג לגף מצות שבעללמוד

מצורע
ג-רכו באהלמטמא
ג-רכו באהל מטמא אי עוברמצורע

מצטער
ו-קטו מהסוכהפטור

מציאה
ת'רעשפט מעיה"ר יחוש מציאהמצא
 אבידהראה

מציצה
י-לח שחוה או אכילה חקרב אי פףהמהנץ

מקוה
 מקוה הכשראופני
 וכר בעלחתו אלא נטהר טמאאין
 לכתחילה איסור מבטליןאין
 למטה מלמעלה לבור חיבור מחרלאם

 ח-רלה קמט, ז-יר, ה-קנא, ראורהתא הף אי סאהארבעים
 י-קמו באמצע וטבלא למקוה בורותב'

 י-קמוט-קצב, סאה ונתן סאה נטלבדין
ט-קצב המקוה תחת גשמים מיבור

 י בעבודת בכה"ג ונסתפג עלה לשוןכיאור
 הכה"ג בו טבל היאך עיטם דעיןבמקוה

 סודה מי לוגיןג'
 ברזל בסילון מיםהבאת

 שאוכין לתוכההומשכו
 קרעורה מההמשכה
 אבנים רצפת ע"גהמשכה
 בטפח בעינן איהשקה
 זויעה או כיטול מדיןהשקה
 בשבת מקוההשקת
 למקוהזוחלין
 חהקרנן - לים שנפלה חןחכית
 קטנים בטסים הכותליםחיזוק
 דינו מה שאוכין בספקטבל
 חסרה שלא המקוהלברוק
 טהורה הגל עלי' שעברמחט
 פוסלים שאוכיםמים
 כשרה מקוה פוסלין לא שאוכיןמים
 מררבנן או מראורהתא פסולין שאוכיןמים
ת'ב-קו מים דין להם יש אי ]סנרם[ מקיטור שנעשומים
 ב-א לכתחילה כשר הוא אםמלח
ז-קמח מראה בקרנף נפסל אםמעין
 ת'ב-קיז-קמז, מקוה ע"גמקוה
ז-קמז נקכים ב' תש מקוה ע"גמקוה
ב-ג קרעורה מה עגולהמקוה
ב-ר חסר ונמצא שנמדדמקוה
 ת'ב-קט המים נפסלו אי זוהם למנוע חומר בו ששפכומקוה
 ה-צב ממים שנתהוו ומיבחווויןמשלג
 ה-צאב-א, ]אדים[ הקיטור עא וקיטורמשלג

י-ר בו טכילה גמים, לג~ר הרעפארמער בומשתמקרם
 ב-ר מיבויך מכיסיהנהרא
ט-קצז בזוחלין מטהוין אינהרות
ב-ר למקוהנוטפין
ת'ג-ע בע"שניגוב
ה-קמו שם להתפלל יכול אם בחררו מקוהעשה

 למקוהסרלטער
 עזרא טכילת לאחר שאוכיןפסול
 גשמים מי המכיאצינור
קטפרס
 ררבנן או ראורהתא הף אי מראהקרנף
 פסולו טעם מראהקרנף

ח-ב
ח-ב
ח-ב

 י-צגר-כח,
ח-ב

ט-רמה

ט-קצג
 קנו קנג,ה-קנב,

ט-קצב
ז-קמז

ת'ב-קה
ת'נ-קז
ת'ג-רמו
ט-קצו
ה-סח

 קיזר-
ר-קיז
ר-קיח
י-קנ
ה-נר

 ז-יר ג-ז,ב-ר,
ב-ר
ט-קצה
ב-ה

 ח ז,א-ו,
י-קמז
ת'ג-רמז
ב-ר

 ז-ירג-ז,

 ת'ג-רמרת'ב-קיא,
ת'ב-קר
ת'ג-רמח

 קמט י-קמח,ז-קמז,
ז-קמח
ז-קמח



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב םרר לפי כללימפתח

ז-קמח ורחךחות עשן מחמת מראהקרנף
ז-קמח המשנה גוף נתערב שלא מראהקרנף
ד-קיח חיבור עא כלי בתוך להטביל הנקבערעור
 י-סה שבת טבילת עבורשכר

ד-קיח שיעורו - הנודשפופרת
 טבילהראה

 ]2~איעך[מקלחת
 ה ב,ג-א, קבין ט' ידי בו יוצאיןאם

מקלקל
י-קעז ח=ב בחבורה דמקלקל לר"שמנ"ל

ה-שא בחבורהמקלקל

מקרא
ו-רא פשוטו מיוי יוצא מקראאין

מקרר
 ח-מח לפותחו שרי אי הוצאה הדלת, בפורחת הנדלקתהנורה

 לילדמקשה
ט-של רודף משום הף אי העוברחיתוך

מראות
 וסתראה

 עיןמראית
ו-קלו בהיתר לתלות קרש היכא חחקרנןאי

 צוה-צה, דרבנןבאיסור
י-צה בב"חבמבויל

מרור
ז-סח מרור הנקרא ירק טעם או מרירות בשץנןמי
ז-סח מר שאינו חסה לוקחיןאיך

י-רצב אכילחו כדרך מקרי איאכילחו
ו-צב בחרוסת המרורהשהה
ו-צב מר להיות סופו שאיןסאלאט
ז-סח מרור טעם בטלשלקות

מרפסת
ט-שצז במעקהחיובה

 ומתןמשא
ו-רפב דאורהתא הף איבשבת
ו-רסג אונס חוךמו"מ

משגיח
ת'ג-קע הרבים אתשהכשיל
ת'ג-רא מבעה"ב שכר המקבלמשמח

 צדקה[ ]לגכותמשולח
 לסלקו אפשראם
 צדקה גבאי דין לו ישאם

 חלקו תובע והמשולח למוסד הכסף שולחין העיראנקר
 רלחד-רלז,

 זרעמשחית
 לנדותו צריכין ב"ד או בנידף ממילא הואאם
 עצמו והמקשה דהמנאפים נידףבדין
 הנירף נפקע אם בתשובהשב

 כקוכיאמשחק
 לעדותופסולו

 שינייםמשחת
 איסור מתערובתשנעקרת

משי
ז-ו בפיך מותר הףאי

 גכולמעויג
 אחר לביהמ"ד ערעברו ביהמ"ד ממתפלליכשמבקש
 שמורות שזכרותיו תקליט לעצמוכשמעורק
 מש"ג משום אסור אי רב שם ערש במקוםלהורות

משכון
ר-קלה במזוזה חהב אם משכק שלמת
ד-ויד הלואה ב2ועת שלא משכון קונה בע"חלמה
 ד-ריד לו יש שעבוד איזה המשכק עלמלוה
ת'ב-תלט בו ללמוד מותר אי למשכון ספרקיבל

 מנותמשלוח
 שליח ע"י דוקא בעינןאי

 מותרת אם מנות משלוח קודםאכילה
 נקרם רק קרשבמקום
 למקבל ומותר לשולח האסור דברהשולח
 חורה דבריהשולח
 לקרכור מנותהשולח
 למוקפת מוקפת שאינה מעיר מנותהשולח
 בפורים קרקנה ע"מ קודם מנותהשולח
 מנות משלוחטעם

 קודם איזה לאביונים ומתנות מנותמשלוח
 קודם איזה פורים וסעודת מנותמשלוח
 מנות ב' הף אי ונר'עוגה
 טלפק עיעל

 לרבו לשלוח מהותלמרד

משנה
ה-קע הגמרא מפירוש אחרת לפרשהא"א

י-~ז
י-~ז

 רגז-רב,
ז-רג

 רגז-רב,

ו-ער

ט-קנד

ט-שסז
י-רעט
י-שח

 קכדו-קכא,
ז-צב
ד-פח
ד-פט
ז-צא
ד-צ
ד-פז

 ז-צהו-קכג,
 צד-פז,

ז-צב
ו-קכה
ג-ס
ד-פט
ז-צד



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב מרר ל*י כללימ*תחימו

משפחה
 משפחה פסול לחתן לנלות צהךאי
 משפחה יחוס לענין הנדהבני

 משפחה יחוס לענין מאומציםילדים

משקפיים
 בטליתלנקותם
 בשבת בהם ערמוש מהשמש, צבעםנשתנה
 חבירו של עינים בהר בו שורו מים כוסשפך

 עכו"םמוטרהמץ
 שבבית כלים חןמה

 כהונהכפץנות
 בזמה"ז וקיבה לחחםזרוע

 לאביוניםכ~ענות
 לעכו"ם לתתאסור
 קודם איזה מנות ומשלוח לאביוניםמתנות

מת
 זרוק אהל אהל,ראה
 חזקחו על מת העמד אמרינןאי
 לא"י העצמות להוליך מותראם
 לשרפו הקרובים כשרוצים ללווחו מוהראם
 אדם קרףאם

 בהנאה אסורבשרו
 בו ינהגו כיצד למיתה ונדון העכו"ם ביןגדל

 כפרה לו אין יקברוהו שלאהאומר
 בכח טבעחוהוצאת

 קבין ט' בלי תכריביןהלבישוהו
 קראוננו לקרוביו יחיע לא עצמוהרוהלקט
 מה"ת יורש אי נס ע"י לחיותחזר
 שנית מקדשה אי באשה,כנ"ל
 המת דברי לקחםמצוה
 עזוב מביה"ק עצמותפינף
 ניוול משום בו יוש אםקטן

 לרשע צדיק בין הרחקהשרעור
 מחיצה מהניאי

 המת ע"ש לקראו נכון אי פלומ מיתת אחר שנולדחינוק
י-רסד

 המת הלנתראה
 הקבר חבוטראה
 טומאהראה
 כהןראה
 מיתהראה
 קבורהראה

מהה
ח-טז דמוהרת נבילה מכיצת מ"ש מתהחלב

ה א
 להחדר ע"ממתנה
 במתעמ"ל מימם ד' י"ח לצאת עדיףבזה"ז
 במזוזה חחב אי עמ"ל מתנה של בביתהדר

 עמ"ל במתנההמקדש
 זמן לקצותצריך

 כהונהכטזנות
 כרחו בעל לכהן כהונה מתנותהנותן
 מצוה חד הוו אי ונהרנההפרשה
 כהונה במתנות קטן כהןחלק
 כהונה מתנות לקבל מצוה יושאי
 הרומהראה

 הורהמתן
 חורה מתן מקודם למדיםאין

מתעסק
 איסור מעשה עושהאם

 ובעריותבחלבים
 מדאווייתא אסור אםבשבת

נאמנות
 אני ישראלאומר
י-רנז לה מאמין לא והבעל גף עם שדנתה שאמרהאשה
 ט-קעב טעיהר לומר נאמן אםבמקח
ת'ג-ריא מבעה"ב שכר המקבלמשגיח
 עגת'ד-סח, בחו לקדש האבנאמנות
 ו-רצגד-קסג, בנו על האבנאמנות
י-רמג בנה על האםנאמנות
 ת'ג-ריד שנח, ט-שנה, עדות או נאמנות מדין באיסוריןע"א
 י-רנו שנטמאה לומר נאמנת אי נטמאה שלא מעידע"א
 י-פ זבוח אינו איסור חזקת נגדע"א

נבואה
 הלכה לענין נבואה על סומביןאם

בנהאים
 לעשוחו חיוב שיהא מחחב בתנ"ך הכחובאם

נבילה
 מ"ת קודם בנבילה נאסר אםב"נ

 נבלה קרף לגרהראף
 נו"ט אוכלים צבאחלהר
 שהותרה אלא נבילה או שחיטה הף אימליקה
 לגר ראףה שאינהנבילה
 נבילה שם מיניה פרח אם כלב מאכילתנפסלה
 לגר ראף' לשאינה שלכד"א נבילה ביןנפק"מ
 בנו"ט מוהר אם לההגיר עליוקיבל

 ומטמאה נבילה עכו"םשחיטת
 כלב מאכילתשצפסלה

י-רמד
ט-ילו
י-רה

ת'ד-שכז
ח-מד
י-רצז

ת'ג-קצט

ת'ג-קסו

ג-ס
ז-צב

ו-ריב
ט-רכד
י-רג
ד-קמז
ג-קיא
ט-רכח
ד-קנ
ט-ריט
נ-קכב
ט-רכז
ט-תא
ט-חב

 ו-קפה-קצג,
ט-רכד
ז-רג
ט-רכ
ט-רכ

ו-רמ
י-עז
ד-קלה
ו-רמ
ג-קפ

ו-קצב
ו-קצד
ו-קצד
ת'א-מג

ה-קעב

 ו-עאד-א,
 ה-צבד-א,

ד-א

ת'ד-טו

 קסהד-קסד,

 רנז-רמט,

ה-רס
ת'ד-שפז
ת'ד-קצז
ט-תכד
ז-קיב
ז-ו
ט-קנז
ט-קנו
ט-קוצד
ת'ד-שפח
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 בנו"ט סחורהראה

נגיעה
ה-מז הנאהבאיסורי

ה-תט
ה-רס
ב-יז
ה-רס

ז-קכה
י-קלו
ח'ב-צב

 קכוה-קכה,
ו-ריז

 רכהה-קכז,
ז-צו

עעים
 ביום אלא רואיםאין
 כהוח שורניוכהן
 מרוכע בביח רוקא בחוםנגעי
 אפל ובביח המעונן ביום בלילה, נגעיםראיח

נדה
 רם בלא הקבר לפחוחח אפשראי
 נרה חופח לאחר שניח קידהסין צריךאי

 בעלה אח לצער הטבילה לאחר לאשהאיסור
 בפנףה נרהאיסור
 לכעלה נרהאיסור
 נרה בפנףה קורבהאיסור
 בשר חאכל לא בפורים טבילחהאירע
י-קלה טומאחה בימי להחקשט מוחרח אי יתומה אואלמנה
ז-קלט בזה"ז הברוק ער ישאם
ז-קכה בפנים רופא בריקח אחר נקיים ד צריךאם

ח'ג-קלב בה וחזרה אני טמאהאמרה
ח'ב-צח זכוכיח עין לה יש עם לטבול מהואשה
ז-קכר מקום באוחו מכה לה שיש שאומרחאקוה
 הזמן קודם א' יום כשחטבול רק להחעבר יכולה שאינהאשה

ז-קל
 כןח'ב-קב לטבול מהו עורה ונקלף השמש חחח סרשבהאשה
 מרחין מחלח לה רש הבריקה ער על רם שמצאהאשה

 הבריקה ער על רם נרפח שמצאהאשה
 נשואוח נטרם שערוח לקצוץ חקנו זמןבאיזה
 צבעונין בגרי מקרי אי לבן שצבעובגר

 ראווייחא הף אי חיובם -בריקוח
 לליבונה ח' ובליל א' ביום עצמהבדקה
 חי באבר פורש אם ראשונה ביאהבועל
 כחמים תולין איך מאכולח שביחא רלאבזה"ז
 מקורה שנפחח רהרגישהביאור
 ממזר הף אי הנרהק
 עליו לפרסם חיבים אם הנרהבן
 הבחנה צריך אם הנרהבן
 משפחה יחוס לענין הנרהבן
 אשתו רמי לראוח מהובעל
 לטבילה חציצה הוה אי טרנהםברזלי
הרגשה
 נרה לאשתו חפץזריקח
 רמז ו-רמב, ג-קלא,ב-לג, נרהחופת
י-קלר הפרשה בעי אי גמר ולא שהערהחחן

ח'ג-רמא כתם לרדאה בברכהטבילה
ח'ב-צא הרחק בשעת שמיני ביוםטכילה

ח'ב-עט נטלה שלא אחר צפורן מצאה ובבוקרטבלה
 ח'ב-צ מהו שניח וראחה שני יום ער שמקוה ולאטכלה
 מביה"ס המכסה החמאה שלא מצאה טבילה ולאחרטבלה

 וראחה חזרה ששמשה וקורםטכלה
 נרה אשתו אם בעגלהנרול
 טיול איסורטעם
 נרה פנףה עםיחוד
 במדר נרההבם
 מהו - המשבר עליוסיבה
 ]קאר[ במכוניח אחר ספסל עליוסיבה
 אחח בקערה אוכלים הביח בניכל
 חופחה יום שהוא ז' יום ער טבילה לה עלחה שלאנלה

ח'ב-צג
ה-קמז העראה אחרי נרה שפרסהכלה
 טרורי הם האחרים אם מא' ואכלה אחח בקערה מאכליםכמה
 ז-קממאכל
י-קכח ראחה שמא חיסרנן אי ברקה ולא בגרלבשה
 ח'ב-קג טהורה בלחו לאשחו מבעל רם עירףלעשוח
 ז-קלר הטלפון על נרה שאלוחלפסוק
ו-קנג נרה אשחו מירי חונוקלקחח
ז-רכהה-קמב, נרה אשחולרפא
ז-קלח הבריקה ער בקצה רםמצאה
 מעיניה הלענרזעס החמאה שלא טבילחה לאחרמצאה

 קאח'ב-צט,
 ז-קלג פעם בכל להראוח צריכה לחכם הראחה שכיו"במראה
 ז-קלב רגלים מי או שמש ער, בהרגשח לטעוח ח=קרנןמחו
 י-קכז טהרה הפסק בעי אי ניחוח ע"י רחמהניטל
 ח'ב-צז ט' בליל רגים לאכול מהונטרם
ח'ג-רלה אמחלא בלי כשחזרה ימים ה'ספירח
ז-קמו לאר"י מארה"ב להנוסע ז"נספירח
ה-קכט רואוח בחזקח בחולוחסחם
ח'ג-רלג זרוע אורעונח
 שניהם ממנה לאכול רשאים אם א' לארם שנעטרח קטנהפח

ז-קמא
ז-קמ אסורה מחו אחחקערה
ה-קמב ולהקימה לסחעהקריבה
ח'ב-צר אצבעה על ציצין טבילה אחרראחה
 בלי הג' עם לגור ורוצה בנ"א ב' עם חשמיש מחמחראחה
 ז-קסחחשמהם
ז-קכח מוחרח אם ונחעברה חשמיש מחמחראחה
 טבילחה בלילרואה
 נרה אשתו עםשחוק
 כוסטרורי
 הם מה - מאכלסרורי
 החזו"א על וחמיה חוצץ אי לחשמן

 נרה באיסור לנכוולחשובה
 וסחראה
 חציצהראה
 טכילהראה

 פזח'ב-פו,
ח'ב-פט

 קמרה-קמג,
ז-קמג
ה-קכח
ר-קנח
ז-קכו

 קמרז-קמב,
ז-קמו

ח'ב-עח
ח'ב-פח
ח'ב-צה
ח'ב-עז
ו-קנר
ו-קנר
ר-קצט
ז-קלט
י-קכג
ז-ריז
ז-ריא
ז-ריא

 ט-רלוז-ריא,
 ז-קלגר-קמג,

ח'ב-ק
ב-סו
ה-קנ

ה-קלח
ה-קנ
ה-קמ
ז-קמ
ח'ב-צו
ה-קלו
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 חשבועותנדרים
ו-רפה בנדריםאומדנא
ג-לו אחרון ביוםאונס
ו-קנו איש כאשת קרהיה חפץאוסר
ג-קכ בנדר מצוה הנאת לאסור יכולאם
ו-קנו הם מה - האסור ודבר הנדורדבר
י-רמה לאסרו שיך אי הנאה בו שאיןדבר

ה-רצ משופר הנאההמודר
ט-שכה נדר מטעםהפקר
ו-קנז צרה בעת נדרהתרת
ז-קנא שקול בב"ד נדריםהתרת
י-קסו אחר לביהמ"ד ליתנו יכול אי בביהמ"דנדר
 ה-קנא לקימו מצוה אי בחלוםנדר
ו-רפה פירש ולא בסתםנדר
ו-קנז צרה בעתנדד
 מצוה הף אי צרה בעתנדר
 למסרע יצא אי הנדר שאל ואח"כ ונטלם ועבר מינים מד'נדר

 ממלקות פטור אי רצועה נגיעתנדר
 חשוד הף אי ועבר מצוה לקיםנשבע
 חפץ למכור שלאנשבע
 למצוה להגריל רשאי אם לשחוק שלאנשבע
 להשאל יכול אין ורצה אחר שירצהע"מ
 בלב קיום עלשאלה
 לע"ז בלשון בשםשבועה
 אונסיםשבועת
 נדרי כל פ" בדרשה לפרששלא
 וסברי להו מסברי בעינן אי הריוטותשלשה

 י-קנא נדר הף אי זה דבר לך אוסד הנני האומריםתלמידים
 הפרהראה

נהרא
ב-ד מיבריך מכיפינהרא
ט-קצז בזוחלין מטהריןנהרות

נוח
ה-עג נברא שלא לאדם לונוח

 שכרונוטל
ט-שמו לעצמו היתרמורה

נוטפין
ב-דלמקוה

נוסחאות
 אחר להתוודות מותר אם אשכנז בנוסח שמתפלליןביהכנ"ס
 ח-רישמו"ע

י-כג עשהם לומד צריך אם עלינוכשאומרים

 טעםמתן
 עכו"ם שלבדבר
ביעורו

בה4ביעית
 משהו באיסוד לפגםנו"ט
 לאכול אסור אר -נטל"פ
 שרי ארמחר -נטל"פ

נותר
 בנותר מעדלה אשםחווב
 בריקה צריך אם נותר שלחמץ
 ומאימורים קדערם מבשדנותר
 דנותר בלאונערם

נזיקין
 חיב שקלקלאומן
 אחר ממקום משתלם כשהניזק חיב המדקאם
 חציו משוםאשו
 באונס שהדקהבהמה
 בנדקין שכורחווב
 מותו לאחדמדק
 ופסל מידו ריו נפלה חרקון שבו4עתסוסר

נזיר
י-קנב דכהן טימאה מאיסיי דנדי טימאה איסיי חלחרך

 ת'ג-מט ברהמ"ז כוסבברכת
ה-קג הכרםבעבודת
 למפרע לפנ"ע פקע אי אנדרותו שאל ואח"כ לנדד יןהושיט

י-קלט
 רכגט-דכב, ונזר בביה"ק, יזור שלאהתרדהו

1!ק

 נח בןראה

1חייה
 ו-קכח פז, ה-פה,ד-צד, אנחורה מצווה אםב"נ,

נחש
ח-ז למכתו רפואה יש אם הטבעבדרך
ח-ז דרבנן בחףאמ"ל,

 רוחנחת
ג-קנו מועטום דמים כשקיבלה - לבעלי עערחר רוחנחת

 ידיםנטילת
ה-רא כ* בשואי
ז-כו בכיסנין הבאה מפת שבע ואח"כ אוכליןאנל
 ה-לז הדעתהיסח
 לשחרהן נסילה צריך אי אחת בידו רק שפשף ולא כרםהשתין

ח-רמא
י-רלב
ג-קכ
ה-דפב
ד-קיט
ג-קפא
ג-קפא

 קיטה-קיז,
ו-קכד
ג-קפח
ז-קנא

ז-קיג
ט-שכ
ט-שכ
ה-עה
ת'ד-שפט
ת'ד-שפז

ט-שיח
א-ב

 דסזה-דסו,
ה-דסו

ד-דמ
ג-סט

 שבה-ש,
ו-שכג
ה-ו
ה-סא
ד-דמ

ת'א-קמד
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 כ ח-יט,ג-ז, בזוחלין ידיוטבל
ג-ז סאה ממ' בפחות ידיוטבל
ה-ב צרכיו עשה ולא מביהכ"סיוצא
ו-רז הקברות מביתיוצא
 נט"י מצות מנה ולא חנוכה ונר מגילה הבה"ג מנהלמה

ת'ב-תעז
 ת'א-קלג לנטילה נפסלים אי כעמיקאלים בם שנתערבומים
 ה-יב בביהכ"סנטא
ז-א הקטנים על החיוב מאימתי - שחויתנט"י
ג-ה חיבור הף אינצוק
ז-כו בביסנין הבאה בפת לנט"י סעודהערעור

ח-יט חציצה הף 4רתחבושת
 גברא כחראה

 סאה ונתן סאהנטל
י-קמו סאה ונתן סאהנטל
ט-קצב במקוה בורותבב'

ניגוב
ת'ג-ע רחיצה אחר פניונמבת
ת'ג-עא לכה"גניגוב

ניגון
י-כר לבנות בבי"ס ניגונים לזמר שריאי

נידוי
ה-רז חבירו שנירוהחולם
ט-רב המטה תשמיש לעניןהנודה
ז-ריג כלל בררך או בפ4 בפרט נהנרה ביןחילוק
 ראט-ר,לחצאין
 קצטט-קצח, המנודה שםלפרש
 זרע משחיתראה

 רזה-קנא, בחלוםנידוהו
ט-קצט בנירף דיניםפרטו

ניחא
 בממוניה מצוה דליעבר לאיניש ל4ניחא
 זוטא איסורא לעבר לחבר ל4ניחא

נייר
 כלים נקראים אם נחרכלי

 )אלומימם( כרזלנייר
 איסור מירוח תשש בו ישאם

ניקור
 י"ג שבצלע הבשר ניקורבדין

נעעח
ת'ב-תסב לאדם ארם אברי השתלתבאיסור

 ניתוח לעשות לו צוו והרופאים לבחולי
 יורש מי ואת לחברתה אשה אםלהשתיל
 שוי אי שבת קודם ימים ג' ניתוחלעשות
 הרוב על סומכין אין בארםניתוח
 בבהמהניתוח
 אח"כ אשתו ילרה הזרע באיבוי ניתוח לועשו

 אחר לארם לבשתילת

נכד
 ז-רסוו-רעט, נכדים נקראים דורות כמהער

 מלוגנכסי
ז-רנא למכור יכולה אם - לאשה הבעלנתן

ג-קנו עשיתי נ"ר לומר יכולה אם מועטום רמיםקבלה
ז-רנא מעכב ועכשיו לצרקה ליתן הבעל והסבים פצףיםקבלה

ת'ב-מא
ת'ב-תלו
ח-נו
ת'ג-רכה
ת'ג-קעה
ת'ב-רפג
ת'ב-מב

נכרי

ט-שסא
ב-ע

ז-קיא

י-קז

י-פה

במחילה
 נח בןראה
 הזה בזמןדינו

הצלתו
 בתורההעוסק
 באהל מת נכריטומאת
 בטבילה מחיב נכרי מגיעולי הבולעכלי

 ממונו לקחתלהטעותו
 זנות על מצוות אםנכרית
 נכרי בו שיש ביתעירוב
 עכו"םראה
 בעברקנינו
 טריפהשהרג
ששבת

ננוצא
 פסול או קרוב מהם א'נמצא

נס
 הטבע ובררך גלףבדרך
 מה"ת יורש אי בנס לחיותחזר
 שנית מקדק~ה אי באשהכנ"ל,
 הלל עליו לומר יחידשל

 השלם ארם תולרות בספר לספרמצוה
 שני בבית היו אי נסיםעשרה
 הנס יחדק ארר איזה בארר נס לונעווה

נסיעה
 שרי אי ביחד אשתו עםלצורך,

נעלים
 לבישתןסרר

ו-שה

ה-קמא
ה-קמא
ה-קעב
ו-רח
ט-קסג
ו-שי

 רכאח-רכ,
ח-קס

ה-קפב
 ו-שכה-שו,

ה-מה

ה-רסב

ת'ר-יא
ט-תא
ט-תב
ה-עג
ת'ב-תעג
ת'א-תקו
ת'א-תקמג

י-ויז

ת'ג-ר



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד חא"נ סרר לפי כללימפתחר"ם

נפעה
ט-קנא נולהברן
ט-קנא חשמל זרם ע"י לשוחטה הבהמההפלת

 אפיםנפילת
ח-כחבמנחה
 בביהכ"נ תחנון עם ינהג כיצד ספרד נוסחהמחפלל

 ת'א-צטח-כט, אשכנזשמתפללים
ת'א-ק עש"ק תחנון לומר שלא ביהמ"דמנהג

ת'א-קא ישראל לארץ באו ביום תחנון יאמראי

נפל
ו-רג עוה"ב בר הףאי

ו-רד מנפל הנאהאיסור
 טךאי-טך, יום מ' קודם אשה להפילאיסור
ג-קסח ומניקתו עליו שוחהאמו

ט-שפו להאם אבר סכנת מפניהפלתו
ו-רד מיתתו סיבת לבררלנתחו
י-קעב חי כשנולד דווקא הף אימילתו,
ז-קע בפסח מעכבת אינהמילתו
ג-ויג נפל מידי יוצאת קדטךם בהמתמוד
ג-קסח כאבן הוא הוי לח'נולד
 עובויןראה

ו-רג נפליםקבורת
י-קעג למולו קבדו פותחין איקברוהו,

נפסל
ג-קיא כלב מאכילתנפסל

נפש
ח-נה בויאות חזקת בתר נפשות בספק אזלי' דלאהא

 ז-רפא נפש נקרא אםעובד

נצוק
ג-ח חיבודנצוק
ט-קנח בשמן חיבור,נצוק

נר
י-עג לביתו יצא אי הנר וכבה בסוכההיושב
ט-קנח דולק חלב לנר שומן שבו מכלילערות
ת'ג-שעו בביהכ"נ להדליקם עולם בבית שהודלקונדות

 וביתו אישנר
ט-רפה דחנוכה וביתו איש דנר ההלכה בש"ע נזכר דלאהא

 הכדלהנר
ח-חז במוצש"ק שחל ביו"ט נדות ב' לדבק מותדאי

 במוצש"ק שחל ביו"ט להבדלה געפלאכטען מקולעיםנרות
ח-חח

ח-חז במוצש"ק הנרות הדבקתענין

 חפכהנר
 בנ"ש חנאי מהני דלא הא נ"ש, ואח"כנ"ח
 כסותו מוכר מהם איזה על ונ"שנ"ח
 חנוכהראה

 חשמלינר
 בשבת לאורו לקרות שויאי

 טוב ויום שבתנרות
 בביתם עליהם שמדליקיםבחוחם
 בע"ש הנר בו שמדליקה הגפרורכיבף

 חנאי מהניאי
 בעיו"כ לאכול מותר אםכשהחנה

 להוסיף צויכה אם באונס הדליקהלא
 שהחהנו מברכת אם ראשונה פעםמדלקת
 יטךבה לבחוף שבתנרות
 ביום תדליק אם בעיו"טשכחה
 כבשבת קנסי' אי ביו"ט להדליקשכחה
 להוסיף צויכה שני ביו"ט להדליקשכחה

נשואין
ת'ב-שכד קידהרן עדי להם הי' מניןאבות

 ט-רפה יחד והכלה החתן שאכלו קודם הנמ~ואין נגמרואי

 ז-רכה שנים מכ"ד יותר להתאחר שויאי
ת'ב-שלא אומדנות בתר בנשואין הולכיןאין
ת'ב-שמט המסדד הדב ליד הכתובה למסודאין

ת'ב-שמב מחיצה בלי באולם חתונה סעודתאכילת
 הדאשון בעלה כשם ששמו למי לינשא לה דאף אםאלמנה

ז-רמח
י-רלט גיורת לישא לחעץ ישאם
ת'ב-שכו אח"כ יברך אי קידהון קודם בירך לאאם

 גט וצחכים קידהרן תופסין שקדשו דכותים הבה"גבדבוי

 גיורת הנושא גבי המהרש"אבדבוי
 המשפחות יחוסבדיקת
 ע"ז ללוות חיבאי

 אלמנה לישא לחוש יש איבזה"ז
 ראשון זווג מקף אי אלמנה שנשאבחור
 הוא מה טךנה אונס רש"י דבויביאור
 בית שלום מטיל רש"י דבויביאור
 בשוה בנכסיהון ישלטו רק בחנאים שכותביןבמה

 הלבנהבמילף
 ראשונה ליל בחתן באגדאדבמנהג
 לקידהרן דבנן אפקינהובענין
בעשרה
 לעשהתן עובר בעי ואי המצוה, ברכת הוה אי אירוסיןבדכת

ת'ב-שכה
ת'ד-נג מברכין מוד אירוסיןברכת
ת'ד-פב האדם יוצרברכת
ת'ד-פח קידוורןברכת
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ת'ר-צ החופה תחת שהחחנוברכת

ט-רמס בנו את להסרא האב חיובגרר
ת'ב-סרח הנישואין בברית לבואהררכה

ט-רפה צנוע במקום יחר לאכול צריכין והכלההחתן
 ת'ב-שכט עכירה לרבר שליח הוה אי שליח ע"יהמקרש
 ת'ב-סרט הראשונה בשנה תורה לבןהנהגות
ט-ולו ע"ה בתהנושא

ת'ר-לה לערים בכלההסתכלות
ת'ב-שמ לעמוד צריכים החופה תחתהקהל
ת'ב-שמז המלחמה מעורכיחוזהם
ט-ורז כשנשאת מיד הף אי בעולהחזקת
ת'ב-שלג שנתקרשה חוהן בת וחציה שפחהחציה
 בבפה"גטעה
 אירוסין בברכתטעה
 הברכדת בסררטעות
 מאומצת עםכהן
 ברכה כלאכלה
 יתומות אחיות בב'כנ"ל,
 גרם שעשאום ער משם זזולא

 גיורת או חללה או גרושהלישא
 הבכירה אחותו לפנילישא
 הגרול אחיו לפנילישא
 הלבנה במלף אשהלנשוא
 טוכים בבן ירבקלעולם
 בטבת עשרה בליל חתונהלעשות
 וכלה חתן הכתובה עללציר
 אמו כשם ששמה אשהלשאת
ת'ב-שכב מרובעת בטבעת לקרש משפחות איזהמנהג

 ת'ב-שמג לקירהרן מעכב אי עשרהמנין

ת'ר-נא מהכוס טועם אינו קידושיןמסרר
 אשה לקרהר מהני אי ררבנן קנין עליו לו סרשמעות

ת'ב-שכג

ת'ר-כב תערובותנישואי

 ט-רעח גט בלא לאחר ונשאה ראבת רעפארעם ע"ינישואין
 ת'ר-נה אירוסין ברכת מברכין מתיער

ט-רמו הנישואין לאחר לבחור מותר מתיער
ת'ב-שרמ להעיר יחוד עדי צריכים זמן כמהעל

ת'ב-שלב מהני אי זכיה ידי על לקטןקיררשרן
 חתנים ברכתראה
 קרוסרןראה

 ערכאותנשואי
ב-כח גט צהכיםאם

נסויא
ג-קכז לנסרא מטמא אםכ"ג

נשיאים
ח-פקר ברכה בלא לקרותה שרי אי הנסראיםפרשת

 כפיםנשיאת
 מהכהן להתברך לישראל צוה ישאי
 יחיר לכהן קוראיםאיך

 מה"ת הף איבזמה"ז
 לנש"כ פסול אינו מוםבעל
 כפיו הנושאזר
 לרוכן יעלה אי אבלכהן
 לרוכן עולה יחידכהן
 ירד אם לרוכן ועלה רצה שמע שלאכהן
 ע"ה כהן ידי על מים ליצוק תיחלף

 עקירה הף אם לנט"יעקירה
 רצה בתחילת להיות צריך אי לנש"כעקירה
 אחר כהן ואין כהןש"ץ
 ת'א-צב לנט"י יעשה מה התפילה באמצע לרוכן העולהכהן

 ת'א-צג להפסיק מהו התפלה באמצע כהנים ברכתשומע

ת'א-צה קולו את ומנמיך כהנים ברכת המקראש"צ

 ת'א-צו כפים לנסראות מעכב מנעליםהסרת

ת'א-צז כפים לנסראת מעככין נמי באב ט' שלובסרםנעלים

ת'א-צח ומסתם חוזר כפים נסראת לאחר ש"צכהן

 ת'א-רכז תרגום לו אין כהניםברכת

נו~ים
ו-רכה בנסרם הסתכלותאיסור

ר-עח שבקרושה לרבר מנין לעשות יכולותאי

 ז-רמו מח, ב-מז, חתנים לברכת חרשות פנים הן להן ישאי
 ז-רנר הכנסת כית לנסראות אשה לבחור מותראם
 ט-רלח כאנסרם בניהם ולבני לבניהם מזכותאם
י-קכר לצרקה מעות לקבץ רשאותאם

י-פח בעיו"כבאכילה
ת'ג-קכו מעשהז"ג עלבברכה
ו-יג התורהבברכת .--.,- ........ 

בהברלה
 הגרה שמיעתבחיוב
 בע"קבטכילת
 ס"תבכתיבת
 רנותרבלאו
 מלקות בו שאיןבלאו
 תורהבלימוד
במילה

 בחוה"מבמלאכה
 הספירה כימיבמלאכה
 רקירוסרןבמ"ע
 רתשכיתובמ"ע
 ואם אב מוראבסצות
 שבתבמצות
 חנוכהבנר

 שמו"תבקהאת
ח-רכב לאכילה המחרא כין בסוכה לישבברכת
י-סא מוסףבתפלת
ט-חץט ראשן שערגילוח

ת'ר-צב
ת'ר-נה
ת'ר-צא
ת'ר-כ
ת'ר-פז
ט-רמב
ת'ב-שלה

 רלט רלז,ט-רלו,
 רמגט-רמב,
 רמגט-רמב,
 שמות'ב-שמה,

ט-רלו
ת'ב-שמא
ת'ב-שמח
ו-רס

ח-טז
ג-קצז
ח-טו
ג-כא

 ז-יחג-קצז,
י-כז
ג-קצז
ג-יב
ה-לב
ר-יב
ר-יב
ג-קצז

 ח-לז ז-לט,ו-סב,
ת'ג-קר
ה-נג
ר-קכז
ה-רסו

 ו-שכה רסט,ה-רסו,
 י-קסאו-ס,

ט-רח
ח-קצה

 רטזח-רטו,
ג-רלא
י-סח
ז-קנג
ו-רמו
ו-סא
ו-ס



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב סדך לפי כללימ*תחרכא
ח-לו הפסק הף אי ביקנה"ז הברלההשומעות

ז-רכו בפ"ו פסורןטעם
ו-כ ערוה באשהספח
ז-רנר איש אלא ממנין אין שבישראל משימותכל

 שהזמ"ג מ"ע עללברך
 באנשיםלהסתכל
 העיר סובי לדלמנותן
 הקרבנות עללסמוך
 שהזמ"ג מ"עלקחם
 כ,4בת למול הןמה

 רסוי-יח, והסתכלות צניעות משום נשים בעזרתמחיצה
 ח-רכנ ההברלה מכוס יסעמו שלאמנהג
ת'ג-רמג ראשן שערות לקוץסגהג
ו-שכו בגופו תלף ואין שהזמ"גמ"ע

 רססה-רסב,נאמגותן
 ח-רכב הפסק הף אי בקידוש שהחחנו ברכת אחר אמןענחת
 ה-רסס לערותפסולו
 אשהראה

נעויקה
ס-ער הגרולה אחותו לנשק איסור ישאי

ט-רסס שוי אי החופה קודם לאחיהלנשק

נשמה
ס-שפו יומרה משעת או פקידה משעת לאדםבאה

 ס-שצח צער לה גורם יציאתההמעכב
ח-א ומקויבה עומד מיכאל הצויקנשמת

 הטבעיםנשתנו
 ו-קעס רסה, קמס, קמח, ה-קלס,ג-קסס, אמוינןאי

 ד-קצח ראשונה מביאה מתעברת אם בזה"זאשה

נחינים
ב-כד נתינהאיסור

סגולות
 ימים לאויכת סגולה לכתהצנע
 לפרנסה סגולה לכתהצנע

 מעככות כרכותסדר
 מעכבות אי התודהבברכת

 קדוו4יןסדור
 שוי אי תיפלותבבוד
 דירה קבלת לשם בזה שכוונתםלזוג

סוחט
 ח-נב ביום בו לשהוהו מותר אם כשבת מאיליו שזבמיץ

 ח-נא שוי אי בשבת מאכל עלפירות
ח-נ שוי אי מיץ לעשות בשבתתפודם

סוטה
 ולבועל לבעלאסורה
 עליה שמרננים לאשה לקנאות ב"ר עלמצוה
 ואבי' מאחי' וקינה קינףמצות
 אותה משקין אם באיסורנשאת

סוכה
 בה יורד שהגשם בשעה בסוכה לישב מותראי
 לעשותה לעכו"ם ליתן ש"דאי
 פלאסטיק או מסדינים הסוכה רופני לעשותאין
 סוכה לעשות מותרת איאשה
 סגור שהגג בשעהבירך
 ח-רמג התפלה קודם בסוכה מינים הר ליסול האר"יבמנהג
 מתיכנחהו
 בסוכה לישבברכת
 שהחינו לענין החנו ישנה רסוכה הבה"גבש"
 ציבווי מגן עציםגזל

 פשתן מיויעותדפנוודה
 לביתו יצא אי הנר וכבה בסוכההיושב
 לדהראיה
 סוכה לבנחת מקדימיןזוידן
 בהא סגי אי בדפנותחידוש
 מהסוכה פטווים ושושבינוחתן
 בנס היו הן שאף סוכה במצות נשים חחבו דלאטעם

ת'א-תקיד
ח-רלו רבר בה לחדש צויך איישנה
ת'א-תקיא בלע"ז[ ]נאד באגם הגדלים בקניםלסכך
 ו-קטו מהסוכה פסורמצטער
 ח-רכב לאכילה המהויא בין בסוכה לישב מברכין אינשים
 לכם בעי איסוכה
 מגנבים שמתהרא במקוםסוכה
 עשיה חיוב - ולולבסוכה
 שבעה כל אסווין סוכהעצי

 מצוה הף אי סוכהעשית

סוכות
 ג ליום ב' יום מוסף בין סוכות בחוה"מסעה
 בחוה"מ ויומא ספיקא קראלא
 בחוה"מ קרה"תסדר
 תורה שמחת סוכה, לולב,ראה
 אחווג מינים, ארבעהראה

 ]צוקער[סוכר
 עליו מברך ברכהאיזה

 מברכינן מאי בסוכר הסבולהשאקאלאדע

סומא
 באשהו מותראיך

 קול סכיעת עלהעדאהו
 באשהו מותר איך סומאחרש

 י-ג ו-יג, רסס,ה-מז,
 רכנ רכב,ה-קלב,

ז-רנר
ה-מז
י-ג
ז-קעג

ת'ד-שפח
ת'ד-שפח

ח-יז

י-רכו
 רלחי-רלז,
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 נגעים לראות כהות שעיניוכהן
 לדוןמהון
 לדון מהו כהות שעיניומי

 בתליצה דיין להיות מעיניו בא'סומא

סוס
 מוליד הואלכמה

סופר
י-קפז השם כחובת באמצע קדח~ה לענות מותראי

 רלענות להפסיק צויך אי הכחובה באמצע ש"ן תפלתהשומע

 קדושה כששומעבהנ"ל
 שליתות מדין הף אי ס"ת לכתוב סופרשכר
 נענש מי פסולים תפיליןשכתב

 ושורפיןסוקלין
 התזקות על ושורפיןסוקלין

סחורה
 טבילתם לסתורה, כלים שעשהעכו"ם
 טבילתם לסתורה, כלים מעכו"םקנה

 במ"טסחורה
 דאוךיתא הף אי סתורהאיסור
 אכילה ראףם שאינם טמאיםדבוים
 פועליו או לבהמתו להאכילם נו"טלקנות
 עכו"ם לקונה נו"ט למכור מהו ]גראסעוי[מכולת
 טהווים עם לטמאיםנתכוון
 נו"ט שמוכוים בתנות למכור מהופועל
 והוחורו לפועליו להאכילקנה

סחיטה
בשער

סיגריות
ט-קסא שוי אילעשנם
 ימעט שעכ"פ לו לומר מלעשן להתאפק יכול שאינובע"ת
 ט-חודבעישון

סיום
ז-סה כשבת שתל בע"פ בכורותסיום
ו-קו נביאים ספוי וסיום מסכתסיום

 הדרן יאמר אי עמהם למד ולא מסכת למס~מיהמשתתף
ודא-תמט

ודא-הנ עלך הדרן תפלתביאור
ת'א-הנא מוסד ספוי על סיוםלעשות

 כרפהסימן

 יצי"מסיפור
בבהכה
 יוםבכל
 הלילה כל או תצות עדזמנה

סירכא
 דרכנן או דאומ" הסירכאטףפות

סכין
 בקדירה ונתנו תלבי בסכין שנתתכובילים
 טכילתושדרטה,

סכנה
ת'ב-כג סכנה משום טאבאק עישון לאסור ישאי

 דסה ה-קא, סכנה משום האסווים כדבויםבטול
 ז-מא לבהמתו קודם אדם סכנהבמקום

ת'ב-סת זוגותכערן

 י-קא סכנה משום האסווים דבוים הפוסקים דהשנרטוהא
 ט-שפו להאם אבר סכנת בשביל הולדהפלת
ו-רס מאיסורא סכנתאתנררא
ת'ב-תסת בטות שאינו למקום סכנה ממקוםהבורח

 נפשותסכנת
 בויאות בתזקת בתר בהא אזלר דלאהא
 ת"ת תמורת ליהרגל~לך

סליחות
 ביחידות מדות הי"ג לומר יכול בסליתותאם

 ב"ש בא"ת לאומרו ש"ד איבהנ"ל
 הימים לשאר עער"ת בין נפק"מ ישאם

סמוך
 למתצה טץעוטאסמוך

סמיכה
 קרבנותיהן על לסמוךנערם
 כפרות בשעת העוף על סמיכה תקנו לאלמה

סנדק
 זקנוילסנדקאות לאביו קודםאביו

סנהדרין
 מלהתמנות בורחים היוהראשונים
 קומה כעלימרשרבק

סעודה
 מתענין שאין ביום שתל ביא"צ בסעודה לאכול איסור ישאו
 י-רעאבו
 מצוה לסעודת בהמתו אכילת להקדים צויךאם

ה-רס
ה-דסא
ה-רסא
ה-רסא

 מתב-מז,

ת'ג-קא
ת'ג-קב
ת-ויג

ט-קנב

ט-קסג
י-קפה
י-קפו
י-קפג
ת-סט

ה-שה

ט-קסה
ט-קסה

 קוד-קד,
ר-קו
ד-קד
ד-קו
ד-קו
 קגה-קב,

ד-קד

ה-נא

ת-נה
ט-קעא

ת-רי
ת-רי
ת-רי

א-ת

ה-מז
ת'כ-תפ

ו-רנז

ת'ד-דכא

ת'ד-רי

 ז-מ כה'ד*כד' בךבהראה



 הלכות משנה שו"ת חלקי מהר הא'ב מדר ל*י כללימ*תחרכנ
ח-רד עויף מיניהו הי מינים וד'בשץו-כ,
 י-סב הסעודה אוכל מוד מנחה זמן הגיע כשכבר מוסףגמד
 ח-ילב מנחה אחוי פוךם סעודת שעווייםהטעם
 י-רכו רווקא באכילה הף אי חתן מסעודתהנהנה
 ו-מה ומילה מ?וה ברסעודת
ו-קסו סיוםסעודת
 שאינו על עובר אי כאן החתן ואין חתן מסעודת לושלחו
משמחו
 הודאה סעודת לעשות קרשראיה

 לחומרא דאורייתאספיקא
 ררבנן אוראומיתא

 העומרספירת
 שהז"ג מ"ע הףאי

 ח"ח אי לעומר שני יום היוםאמר

 הזהבזמן
 הזמן קודםבירך
 הספירה בימי מלאכה לעשות לא הנשיםבמנהג
 אמוי' אי ביהש"מ ספיה"ע עלברכה

 לא או לספה"ע קודםברהמ"ז
 ררבנן אוראורהתא
 ח-קצג ערבית קודם ספה"ע סופר אי מאוחר ערביתהמתפלל

 ח-קצב בשבועות ולא בימיםטעה
 ער ר-עג, ר ביום להסתפר - א' ביום שחל רהגבלה א'יום
 י-קכא הבינלאומי התאויך קו את העובר ינהגכיצר
 ח-ויר לימים או לעומדלספור
ג-יל הספירה באמצע שהגדילקטן
 ספירה ספר לא שאתמול ונזכר יום מבעוד שבת שקיבלמי

ת'א-שצו
 שצחת'א-שצז, הספירה באמצע שהגדילקטן

ת'א-שצט הז"ג שלא מ"ע הוה אי העומרספירת
 תא ת'א-ת, העומר ספירת על שהההנוברכת

 ת'א-תב ספירה משום ויקודין לעשות אסור פסחבחוה"מ
 פסח בחוה"מ זמר לכלי לשמוע מותראי

ספק
 בעלים חזקתהפקר,
 ראורהתאספיקא
 רממונאספיקא
 אחרונה לברכה כערעור אכל אםספק
 ברכותססק
 וברהא ברה"ר טומאהספק

 נפש פיקוחספק
 לעכו"ם מותר איסור ספקאי
 ספק התראתראה

 ספיקאספק
 מבררינן לברודי ראיכא היכא אמהצןאי

 ברכהספק
ח-ל וכר רחמנא בויך בכה"ג לומר ישאם

 להחרא א' יכול מסופקים כשב' אם ומברך רחוזרבראוזץ"
 ח-ה י"חחבירו
 ברכה משום בזה יש אי ברכה אספק לברך רנוהגיןהיכא

י-רלבטלה
י-ר זו ברכה על אמן עומןאי

 טומאהספק
 המקום בתר או ארם בתר אזלינןבהא

 נפשותספק
 בויאות חזקת בתר אזלי' רלאהא

 יוחסיןספר
 בארה"ב יוחסין ספרבענין

ספרים
 ת'ב-רטז הסירור בקועת חומעץם על ספוים להניח מותראי
 ת'ב-קצה ס"ת זולת ספוים שאד למכור מותראי

 ז-סר מחמןבדיקתם
 קצב ה-קכב, כתצקכט, נקראים אם ]פאטאגרפ"[ וצילוםרפוס
 ט-שסר בספויםהונאה
 גופין בנומעוין הרפין לצין יש אי קודש ספויהמרפיס
שלהם
 מומם בלחי ספוים בביתוהמחדק
 תלמירו משכח לימודו לאחר פתוח ספרהמניח
 מסואבות בידים קודש בספויהנוגע
 הקרמונים הקרחרם מאחר הוא הציוניהספר
 ממומר ביאור עם שיצאו ב"ק על הראב"רחידרשר
 תמה כתיבה ולא רשא בכתב הלכה ספוי שכותביןטעם

ת'ב-ךח
 קרושה בו יש אם מגדלת זכוכית עא רק הניכרכתב

 ה-קנזר-קכט,
ת'ב-רז להכסותו בגר פתוח ספר עללהניח
ט-שסו לאא כשיוערו בחו"ללקנותם
י-קסר עמים ללשונות הלכה ספרלתרגם
ת'ב-ויב בהן לקרות מותר אי בדפוס ספוים שהרפיסמין
 ת'ג-קכז לעולם והנאה לו הנאה זכרוןספר
ת'ג-לח שהחיינו לברך חרשספר
 למעלה יהיה איזה לע"ז א' וצר הקודש לשון א' שצרספר

 בהם ללמוד מוסרספוי
 לביהכנ"ס קוהקדישם קודשספוי
 לחו"ל ההמאן אין אא בהם שתכתהספוים
 גניזה צויכים אי מינים שחברוםספוים
 שמורות הזכיות כל עליהם שנכתבססוים
 באוצר להניחם לביהמ"ר שנתנוססוים
 לאשפה ונזרקים ר"ת המרפיסיםעחתים

י-רנח
ת'א-קעה

ב-נט

ה-רפג
 )ז'(ח-קצז

ו-קג
ו-ג

 רטזח-רטו,
ח-קצב
ח-קצג
ח-ךר

ת'ב-רכ
ת'ב-רח
ת'ב-רה
ת'א-יב
ת'ב-ךר
ת'ב-ויג

ת'א-תג

ט-שכה
 ה-פחב-נט,

ו-שב
.4  י ו-,ן
ה-ז

 ךגו-ךב,
ו-שכר
ת'ב-תמא

ו-ויג

ז-קפב
ת'ג-רסח
ו-קפב
ה-קצג
ת'ב-רטו

 תטזת'ב-ורג,
ת'ג-שכה
ז-קפג
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%1  
ת'ב-קצח ס"ת קרושת לשם אמר ולא ס"ת חוקןאחד
 ת'א-קו חדשה ס"ת פמ לקבל מביהכ"נ ס"ת להחרא מוהראי
 ת'ב-רו שמירה בלי ס"ת להניח מוהראי
י-קצא כזנב או כקובה לכותבה מוהראי
ת'ג-כט בס"ת המצוות על מעביףןאק
ו-קפב לציכור שהקדיש בס"ת י"ח יוצאאם
ת'ג-כט מניחין צד באיזה ס"תב'

 )ח(ח-קצז כשר אי ההצלישבכתב
י-קצר מהצדדין לצאת או להיכנס צויך כמהבכחובתו,
ת'א-קטו שבה אוהרות רכוא רשערם ס"ת בייקתכערן
 י-קפח טלאי ע"ג שנכתבבשם
 יטב-יח, קדח4ה בהם יש אםגהץים
ז-ו בפיך מוהר בעינן אי היריעות לחזקדבק

ת'ג-שכו לע"זהוצאת
ח-יז התורה ברכת ע"ע בבדכות טעה לתורההעולה
 גךל מוקף שאינו פסולטעם
 ס"ת כחובת מצות ספוים כה4אריוצאין
 בגג  כנוגעח נראית דה"אכרעה
 אשור בני כתב אינו אשוריכתב

 סת"ם לכחובת כשר אי דפוס עאכחובה
 כסדרן בעינן אי בס"ת השםכחובת
 שליחות בעינן אי ס"תכחובת
 שליח עא ס"תכחובת
 אחת יריעת כשנפסלה יריעות ג'להחליף
 נכתבו כתב באיזהלוחות
 קראץם במקום לישרם היריעותלחתוך
 ס"ת מתוךללמוד
 פ"ו כשקים אשוה לישא ס"תלמכור
ת'א-קיד הסופר על ולא מחשב על ס"ת בכשרותלסמוך
 ז-ט רפט, ר-קכח, מגרלת זכוכית עיי רק הניכר 4ץלמוקף
 ז-ו היויעות בו לתפור -מער
ת'ד-דלה טעוחום בה ונמצא מחשב עאנבדק
 ט-וץ שנמחקה היריעה על וכתב כשחזר התחתון כתבמכר

 ט-רט כוץ"ש  עגולה דהשם הה"אנכתבה
ה-א פסול בונמצא
ד-רמ הסופר חיב אם טצהות בונמצאו
ד-קכז ס"ת בכחרבת חהכות אםנשרם
ת'ב-קצט פסול המנוקדס"ת
 ת'א-קה טכס לעשות כשביל לטלטלה מוהר אי חדשהס"ת
 ז-ח נכתבו כתב באיזה עזרא קודםס"ת
 מכתב יויעות וכמה ב"י מכתב יריעות כמה בה ערשס"ת

ת'ב-רהאוידל
ת'ב-קצז לגתזה מהו ההצליש בכתב עשכתבס"ת
ת'ב-רט אחד בעמוד נפסקים ג' בה שנמצאוס"ת
 ד-קל בידו האחר וצד לארץ נפל אחד שצדס"ת
 להחראה כדי רריעות לחלקים לפודקה מוהר אי תורהס8ר
 ת'ב-רד הגהםמנץן
ז-ח למקום ממקום בסת"ם הכתבקרנה

 שליחות מדין הר אי ס"ת לכתוב סופרשכר
 מוודים או עכו"ם עא עשכתבשם

 אות עלשעוה
 שנפל ס"ת עלתענית
 מלךראה

 רבואס'

 דוקא רבוא ס' בעיי
 יום בכל ס"ר בע"אי
 דדרכים לרה"ר דעיר רה"ר בין לחלק ישאי
 דוקא ברחוב להיות צויכיםאם
 לס"ר צירוף לענין עירותב'

 בוקעין כשס"ר רה"ר דין יש איבזה"ז
 לערב מצוה ס"ר שאיןבמקום
 לס"ר מצטרפים לא בבחוהםהיושבים
 לס"ר מצטרף אי )קאר( במכוניתהיושב
 ס"ר בה ערש בעיר אף לערבהסצהג
 ברגל בוקעין ס"ר דכע" להאטעם
 דלתות דוקא בעי' אי ס"ר בהיש

 ראוה" לרה"ר נפשותסכום
 כעץרוב ניתר אם ס"ר בה ערשעיר
 כוקעין המלהפ"
 הרבים וז4ותראה

 ופלטיאסרטיא
 פח פז, פו,ח-עד, דלתות בהו מהניאי
ח-קיג לעיר מחוץ דווקא הראי

סריס
 יבה~, גדלותוזמן
 ב-סו למפרע מהו - שערות ב' והביא סףס סימני בונולדו
 ב-סו הם מה חמה וסויס אדםסויס
 בזה"ז נפשות בדיני להורות מהו בנים לו שאין ומיסויס

ת'ב-תסה

סרסור
ת'ד-שה

ד-קכח
 ז-חה-קפז,

ר-קכח
ז-ח
ט-שא
ה-קצא

 ה-קפוד-קכז,
 קצה-קפט,

ר-קל
 ז-חג-קעה,

ב-יח
ה-לג
ה-רו

י-קפג
ת'ב-ף
ת'ג-פג
ר-קל

 עאח-ע,
ח-קכז
ח-עב
ח-עב
ח-קנט

 עהח-ע,
ח-עג
ח-קסו
 צוח-עה,

 צה פט,ח-פה,
ח-צח
ח-קב
ח-קג
ח-עה
ח-עג

 אחויות עליו קיבלשלא

 עביר5 לדבר שליחאין
באונס
 בשבת עבירהחומרת
 ב"ד בהוראת שעבריודד

עבד
ט-רמה ורביה בפו" מחהיבי
ט-רמה דשפחות ל"ת ח,דדר דפ"ו עשה דליחובהא
 י-ק8ב האדק מצות שוהוא או עצמי דרוב הוא בסולהחיוכו
 ט-שעח כעבדיאוש

עבירה
 רפ רעט,ה-מו,

ה-א
ה-ש
ה-א



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ר הא"ב םרר לפי כללימפתחרכה

 כנעניעבד
 חהנים לברכת חרשות פנים הףאי

 ע"כ שחרוראיסור
 בלילה נימולאם
 שנה י"ב בן גדול נעשהאם
 כשנימול ב"ר צחךאם

 הראש הקפתבאיסור
 עבדוהמפקיר
 ו-קפא תעבודו בהם אלעולם עובר אם וחב"ח ח"עהמשחרר

 ב-מו בו רשות לרבו שאין ע"מ לעבד מהנההנותן

 ז-קעז מילה על ולא טבילה על מברך עצמוהמל

 י-קפא שחרור גט במחוסר הרבקנין
י-רלד לעבדשליחות

 עבריעבד
ד-רלא מהענקה גובה בע"חאם

ד-רלב שפחה לישא בכפיה תלףה אםהענקה

ה-רעח לע"ע הגוףחזקת

ד-רל לו מעניקין אם עצמומוכר

ו-קפא כנענית שפחה לו מוסר רבו עצמומוכר

י-קפא בע"ע איסורקנין
ד-רלג בהענקה דר"נערעבודא

 זרהעבודה
ח-רלח זוז"ג אמף' אי ע"זבאיסוף

ת'ב-סט ע"ז של צורה עליו שנדפסבול

י-ויב לשם ליכנס מותר אי בטלום לא שעדין ע"זבנחמ
 ח-רלח גורם זו"ז ל"א ע"ז של דבלולבהא

 קלטי-קלח, ע"ז שלפני מגינההנאה

ת'ד-רמר ג"ע לענין צויך הי' ע"זכל

ט-קסט קויאתו אופן ע"ז, ע"ש הנקרארחוב

י-ויג בהם להסתכל מותר אי הצורות ונשארושבטלוהו
 ט-שפח מע"ז חמיר אישפכ"ד

ד-קיא תפלתם בית על המונחשעון

עבירה
ט-רכג מעשה בו יש מקף אי מרצונועבר

ת'ב-רצז יעבור ואל ויהרגבעבירות

עגונה
ט-שו לגרש לכופם יש אי נשותיהםהמעגנים

ת'ד-שעה עגונות נקרם עבורלדאוג

עגל
י-פ ימים ח' בן שהעגל להעיד מהימן איע"א

 ערופהעגלה
י-שטז מעילה חן בה ישאי

י-קרז פחון לה ישאי

ו-רפו לנחל יוידתה אחר בשאלה ישנהאי

 הוא איסור מין מאיזה מע"עאיסוה"נ

 בהנאה נאסרהמחו

עד
 בכלל וערעד

 אחדעד
 ימים ח' בן שהוא עגל על להעיד מהימןאי

 נאמן שא"ע במקום נאמנת אםאשה
בטומאה
 נאמנות או עדות מחןהעדאתו
 י-רנו שנטמאת לומר נאמנת אי נטמאה לא שהאשההעיד

 י-פ זבוח אינו איסור חזקת נגדנאמנותו

 באיסורין נאמן אחדעד
 בבי"ד הגרה בעינןאי

 ומגיר חוזראי
 איסורא באיתחדק נאמן שוחטאיך
 בכשרות מהמוחזק אלא בשר לוקחיןאין

 איסוראאיתחדק
 החזקה ואיתרע איסוראאיתחדק
 היחוראאיתחדק

 עדות דין לו ישאם
 איסורא דאיתחדק היכא בכשרותמוחזק

 בכשרות מוחזק בעינןמתי
 האיסווין בכלנאמן

 מנוקר שאינו אבשרנאמנותו
 רובנגד
 באיסווין נאמן א'עד

 כדיקהעד
 נדהראה

עדות
ג-נב להדמה יכול בעינן רלא היכא דו"ח בעינןאי

 משנים פחות שבעררה דבראין
 רסט רנב, רמט, ה-רמח, קמג,ג-קמ,

 ואל יהרג אי להרגו- חבירו על שקר להעידאנסוהו

 פסוו,ם בעוים סגי אי איסוראבדאתחזק
 לערות נפסל אי מדעת שלאבשואל
 בביהמ"ש להעידהזמינוהו
 להעיד שכרהנוטל
 קול טביעת על סומאהעדאת
 שנחט-שנה, נאמנות או עדות מדין ע"אהעדאת

 נ-נא דו"חטעם

ה-רסט נסרם פסולטעם

 רסגה-רסב, קרובים פסולטעם

 לב"ד רשלח עדותו הת"ח יכתוב כשר כתב מסי דעדותלר"ת
ת'ב-שצח

 מחב-מז,
ו-רלר
ז-קעט
ר-ויח
ז-קעח
ו-קנא

 קפו-צח,

י-שטו
י-שטו

ה-רעז

י-פ
ב-כב
ה-רנג

 שנחט-שנה,

ה-קז
 רסט רסב,ה-קז,

ד-צה
ז-קז

 רסטה-קו,
ד-צה
ה-קז
ה-רסט
ד-צה
ד-צ

 רסט קו,ה-קה,
ה-רה
ה-רסח
ת'ד-שב

ט-שפח
ט-שנח
ת'ב-תב
ט-שלד
ו-רסד
ט-שס



רכו הלכות משנה שו"ת חלק' מ'"ד הא"ב םרר לפ' כללימפתח

 בממון לגלף, דעבידאמרלתא
 מערים עריףסציאות
 בקטנן שראו מה בנרלן להעידנאסנין
 פסול או קרוב מהם אחרנסצא
 ערותו זוכר ארם שנין כסהער

 מקצתה שבטלהערות
 שכר ליטול רשאים אם גטערי
 כרחי מסירהערי
 מראו קרוורן הף אי ררבנן פסחף קרחשיןערי
 קרוכים להיות יכולים אי ערדוכיןערי
 הגוף פסול הף אי להעיד טריפהפסול
 בקוכ" משחקפסול
 עכו"םפסול
 מראורהתא פסולין הף אי האםקרוכי
 ע"אראה
 באיסורין נאמן ע"אראה
 שאאי"ל ערותראה
 זוממים עריםראה

 אשזהעדות
 נאמן אם מסל"תמוסר
 ומכחישה קטן ובא שהעידהאשה

 שאאי"לעדות
 שאאי"לערות
 להדמה יכול בעינן רלא היכא רו"ח בעינןאי
 זמם כאשר שהיך כשלא להדמה יכול בעינןאי

 החודשבקרוש
 עשאאי"ל בע" אי הזמה שיךלא

עדים
 ערים בלא חוה את הראשק ארם קידשאיך

 מכירים שאינםבנישואין
 כתובהלמסירת
 יחודערי

 ערותפסולי

 זוממיםעדים
 מש"פ פחות ועל ש"פ עלהעידו
 הנרצח רסי לשלם חחכים אם שרצחהעירו
 הקנס סשלמים הםלסי

 הזמה מרין הף אי וב"ח רב"גסלקות
 בסלקות ולא בססוןמשלקרן

 חלקו לשלם האחר חחב אם סהערים א'סת
 שאאי-ל ערותראה

 קידרשיןעדי
 בכלהלהסתכל
 ונשאה וקרוב אשה היו שהערים ראכי רעפארעם ע"ישואין
 ט-רעח גט בלאלאחר

ת'ר-עח קידחשיןערי

עדשות
 לשלם חיב אי חכירו של עדשות בו והיו מים כוסשפך

י-רצז

 כוכביםעובד
 חע"א איסור אין כיה אמרינןאי
 תעבודו בהם אלעולם סצווהאינו
 ארם קרףאינו
 איבה משום עכו"ם בחתונתאכילה
 איבה משום עכו"ם של סרעים בסעודתאכילה
 אסרה שהתורה כשיודע איבה בו ישאם
 רנהרא עברי בתרי אלפנ"ע עליו עובריםאם

 תורה ללמרואסור
 מעשיו לשבח או לשבחואסור

 קדערםבאכילת
 פסח קרבןבאכילת
 תערובתברין
 מיתה חיכים רובםבזה"ז

 אוהלבטומאת
 לבעלה א"א אוסרת אםכיאתו

בשליחות
 רר"נבשעבודא

 בהנאה אסור אם שמת עכו"םבשר
 מעכו"ם למיקט ע"מגונב
 מעכו"ם סש"פ פחותגונב
 בהשבה עכו"םגזל
 מיתה חחב אם קוהרגהודה
 שפחות לשם אשההטכיל
 חיב - הטריפה אתהרג

 בזה"ז לעכו"ם אבידההשבת
 ברימםחיובו
 לעכו"ם פריעה לעשות מהוישראל
 עכו"ם עם שיזנו נכריותלהחדק
 מהאב אחוה לו איןלמה
 ט-קסט וכתיבתו בקריאתו ינהג כיצר ע"ז ע"ש הנקרארחוב
 ה-קעח מעכו"ם צרקהקבלת
 - נח בןראה
 עכו"םראה
 נכריראה

 דחולעובדא
 רחול עוברא משום או שבות משום הף ש"ש קבלתאיסור

ח-רכא
ח-רכאגררו

 לעשחתןערבר
 המצוה עשהת לאחר מברך אם לעשהתן עובר כירךלא

י-קצח

ב-כב
ת'ב-תא
ה-רסר
ה-רסב
ת'ב-שצז
ה-רסו
ו-רסר
ה-רמט
ג-קלג
ת'ב-ת
ו-רסט
ו-ער
ב-כא
ב-לא

ג-קמו
ת'ב-שצט

 ו-רסזה-רסג,
ג-נב
ג-נב

 נג נב,ג-נא,
ט-שנט

ט-רצר
ת'ר-לז
ת'ר-צט
ת'ר-עט
ת,ר-רעא

ו-רסז
ז-רנט

 ו-רסחה-רפה,
ג-נג
 רסזו-

ו-רסז

ת'ר-לה

ג-צט
ג-קא
ז-קו
ז-קיח
ז-קיח
ב-מב
ג-צז
ב-מב
ז-קטז

 ו-קכחג-קצר,
ג-קצר

 ז-קג-צו,
ז-קטז

 ריב ריא,ו-רה,
ז-רל
ה-מו
ר-רלר
ג-קיא
ו-שו
ה-רצא

 שהו-דש,
ז-רנה
ג-קר
ז-רפא

 רעאז-ער,
ז-רנה

 מבב-לט,
ג-קכח
ב-לט



 הלכות משנה שו'ת חלקי מי"ד הא'ב מדר ל*י כללימ*תחרכו

עופות לעשחתן עובר כעי ואי המצוה, כדכת הוה אי איתיןנינת
ה-צ עוף בבשר נאסר אי הראשקאדם

ד-רלט צעב"ח משום בהם יושאי
 תשובה צריך אי טריפות סר"ח אחר מצא ואח"כ עוףאכל
ח-סטע"ז

ה-פז דאוהיתא הף אישחיטתם

 דיזעורך
ז-רנה ישראל כשהנידתים כערכאוררהם עואדלהיות
ז-רנה עכו"ם כשהנידתים בערכאוהרהם עו"דלהיות
 לנלוחו מותר מהר יודעו והעואד מקצחמ סוד לו שישסר

ת'ב-שפו

ת'ב-שפז ערכאות ובדימ לעו"ד שאלותכמה

ת'ב-קוצב בערכאות ישראל ננד נכרי ליצנ רשאי איעו"ד

 יהחים ערים ומזסרן כערכאות ממק להתרא המסהעהעואד
ת'ב-שצנ האיסור בכללהוא

 להיות התורה לשומר מותר ואי וקלה נקיה אומנות נקראמה
 ת'ב-שצדעו"ד

 לעצמו דין אדפעחטה
באשה
 נחבן

 מאיסודאלאיפרהר

עזרה
 רה"ר היתהאי

 נטרםעזרת
 והסתכלות צרעות משום בעז"נ המחיצהטעם

עט
 נט לכתוב מותר דיובאיזה
 נט לכתוב מותר עטבאיזה

עובר
 עובר של פק"נ על שבת מחלליןאי

 השבת עליו מחלליןאי
 אדם מקריאי
 לווסתה סמוך אלא מתעברת אשהאין
 אמו ירךעובר
 הוא עובר בלאו או רדדף משום העוברחיתוך

 הדיןעיוות
 ריןראה

 הרעעין
 ממנההדרות
 לה סנולהעמות
 ממנה מהרן ותשעתשעין

עוטין
 עוברין הרינתאיסור
 לאם אבר סכנת משום עובר להפיל מותראם
 אדם נקרארםאם
 נפש נקרארםאם
 העוברין על מצווהב"נ
 תשלומין חחב אם שתפיל לאשהגרם
 לעובר מועההנותן
 עובר על שבתלחלל
 עוברין על נהרנ אין ישראללמה

 העובר להפיל מותר אם מזנותנתעכוה
 אמו ירךעובר
 העולם לאףר יצאשלא
 נפלראה

 הבאעולם
ו-רנ עוה"ב בר הף אינפל

 וכו' מרובהעומד
 קו ח-עו, עה"פ מרובה עומד דבכ"מ רה"ר דין איןבזה"ז

עונה
ה-רלה עונתה שמחלהאשה

ז-רמ בתשסרש למעט מצוה אשתונהסכמת

ז-קלא לפקדה חחב אי הררך מןהבא
ז-רמו-רלד, לרפואההמשמש

ו-רלב לילה חצות אחר  עונהזמן
ז-קלא לפקדה חחב אי העתה זמן לפני ףשוב לדרךיוצא

ז-רמ העונה על להוסיף צריך אם בנים לו שאיןסר

ה-ףט בקטנה  עונהמצות

ת'ב-ד כינומת עתה בזמן ט' לילנזדמן

עונטרן
נ-קיט מהדין  עונקרןאין
 שנה מכ' פחות נענש ואינו דסר שנולד כקטן שנחגירנר

 רכטי-רדי שנתגירלאחר
ג-קיט עתקרן אי וק"ו עשה דישהיכא
ו-מז האב בעוון הבןעתש

ח-כז להאב העונש נחשב אי להבניםשרש

 מהמצוה פטור במצוהעוסק
 קצהנ-ק, מהמצוה פטור במצוהעיסק
ה-רעד חיוכית שאינהבמצוה

ג-ק שמהם לקחםיכול
ז-הכה מפ"ו פטור תודהלומד

חךב-שכה

 ו-רדה-רלג,
ז-רפד
ה-שו
ז-רפא

 ו-רדה-שו,
ה-רסה
ו-רעח
ו-רד
ז-רפא
ה-רלנ
ת'ד-שמג
ת'ר-שצב

ט-שטו
ט-שטו
ט-שטו

ח-קל

י-יח

ט-ש
ט-ש

י-שז
 שלבט-של,

ט-של
 וידה-ףנ,
 י-קראט-של,

ט-שלא

ת'ד-שפח
ת'ד-שפט
ת'ד-שפט
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עיר
ח-קנט רה"ר להיות מצטרפות 4ר עחרותב'

ח-קנט בס"רכנ"ל
ח-קעו עירות ב' מצרף אםגשר

 הנדחתעיר
ה-שג שויפתהסדר

 מקלטעיר
ו-שרז מקלט בעיר שהרגרוצח

 מבואות ושיתופי חצירותעירומי
ח-קעה שץרוב לעמן בשבת בתה אצלאתלת
ח-קפ נכוי בו שיש בית שץרובאופן
ח-קמג קיומית או חיובית מצוה הף4ר
 קלאח-עד, שונים מטעמים לערב שלא לגזור יש4ר
 קמח קמב, קמא, צא, צ, ח-סד, שץרוכין לתקן מצוה יש4ר
 ח-קכג מבואות לתקן גם צויך או בעירוב סגי4ר
ח-סח ידחמם בשטחים רק לערב ש"ד4ר
ח-קנח תהגודדו לא בו שחך4ר
ח-קיא רה"ר לערב שחך4ר
 סבז-ס, שץרוב על לסמוך דורות שנהגו מה לבטלאין
 ח-סו שץרוכין חוקת לעמץ בזמנים לחלקאין
 הבית משומר או מכעה"ב רשות לקנות עויףאם

 סא ס, נט,ד-נד,
ח-קיא ביוהכ"פ והוצאה שץרובבוין
 לערב צויכים 4רן אחד ממטבח שאוכלים ישיבהבחחי

ת'א-שכה
ח-קמג דרבנן מצוות דכין

 פד פג,ח-פב, שץרוב מרציל היה 4רבירושלים
 קעט קיב,ח-קיא, שץרבו אםבירושלים

ת'ג-עח מחיצות מבטל 4ר החיםבית
ד-נח ולקיטו משכירו לקנות מהמ 4ר מומוים בו שרשבית

ח-עג לערב מצוה ס"ר ש(ויןבמקום
ח-קנא כרחוכעל
ח-צד כברוקלין שץרוכין חוקתכעמן
ח-קמג שץרוכין עלכהכה
י-רכ מקום בכל שץרוביןבחוקת
 מאמין שלא במי אמונה וחסרק שץרובין לעשות שלמהכהקנת
 ת'א-שכח חדלכהקת
ת'ג-פט מחיצות לביטול וזרשץםגינה

ח-קכח כרשוהו לערבהאוסר
ח-צג ונט"י שץרובין על היתה וגר כר חכם אם קולהכה
 ו-צו א' מכל ערוב לקנות צויך אם שבת מחללי עםהרר
 ח-קטו בעירוב המיקל כדבויהלכה
ת'א-שלה שץר של בעיבורה שץרובוהנותן

ת'א-שכג הפתח לצורת כשוים 4ר הרכבת תחתהעמחים
 ת'א-שכב לצוה"פ חבל עליו וקושר בקנה מסמרהחוחב
 קכב ח-קכ, שץרוכין בחוקתהחועלת
ח-קנ חומרא מחמת שץרב שלא למי הרא"שחרם

 שץרוכין לתקנתטעם
 דמהני ולקיטו שכירוטעם
 פארק כבארא עירוב לחוקון ההיתריסחץ

 לטלטל שלאלהחמיר
 המלך שלמה קודם שץרובין תקנו לאלמה
 חצירות שץרובילתקן
 כגף אוסר 4רנו עירוב לענין אםמומר,
 לערבמצוה
 מצטעוין ישראל ובנות כר יהו שלא כדי תקנו שץרוכיןמצות
 ת'א-שלדבשבת
ת'א-שכד העיר שנתישבה קודם שהיו בור אונהר
 ד-נו מכולם חדש קמן צויך אם חדש עכו"םנכנס

 ח-סד מבואות לשרהופי שץרוב כיןנפק"מ
ת'ג-צג בירדשלים שה" נודאסיפור
 צה פט, פה,ח-עה, בו שץרוב לענין רבוא ס' בו שרששץר

 מוקדם שבת שקבלו לאותן מרציל 4ר השמשות כיןשץרבו

 בבחום צדדיו מג' המוקף רחוב בצוה"פעירוב
 בעיר ש4רנו מי בבית המונחעירוב
 וירה או קנין משוםשךרוב
 בשבת להיות שחל בע"פ חצירותעירובי
 קיץ במעוני בביהמ"ד חצרותשץרובי
 תבשרלין עירוב אטילו אבינו אברהםקתם
 השכיר ונסתלק ולקיטו משכירוקנה
 העירוב קונה מחר מוקדם שבת קבלוקצתם
 רה"ר הף לא טעם מה מקורהרה"ר
 יום בכל ס"ררשה"ר
 מין מכל ומצטרסין מכדת פחות לא ע"תשרעור

 קנט סה,ח-סד,
 סא ס,ד-נד,

ח-קמד
ת'ג-צב
ת'א-שרט
ח-קעד
ח-קעד
ז-ס

ת'א-שלא
ח-קסא
ד-נז
ת'ג-פד
ת'א-שנא
ח-קעג
ת'א-תכו
ד-נה
ת'א-שלב
ת'א-שרז
ת'ג-פה
ת'א-תכד

 שכר ב* יקיטושמת
 מחיצות מבטל אםשלג
 בוףליאמסבורג עירובחוקת
 לשוגגין הף 4ר עירוביןחוקון
 המחבר לדעת גם מהני אי עירוביזחוקת
 שבת לשמירת סתג הוא שץרוביזחוקת
 תקנו וב"ד ושלמה דרבנן מ"ע הוה שץרוביזחוקת
 הוצאה לאסור או להחור היתה שלמהתקנת

*
 קסז סה, קמג,ח-קמב,

 הבעךליןעירוב
ז-עד לבשל לכעה"ב לעזור מותוים אם שץרבו שלאאורחץם
ו-קה יברך 4רך תבשרלין רצרובי תחומין ערוביהעושה

ז-עד בערוב חיב אם הווים לבית הבאזוג
ד-עא נאסר קמחו אם ערוב המחלא
ד-ע שהניח למי שליח להעשית ערוב המח שלאמי
 ז-עד העיר גדול ערוב על לסמוך יכולמתי

עיוצון
י-קמג בש"ק הנדפסת בעיתת מודעהלהדפיס

ת'א-תכה
 סבד-ס,

ת'א-שכ
ח-קנו
ח-קכא
ת'א-שטו
ח-צג
ת'א-שכז
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עכו"ם
 עכו"םאבידת
 זנות דין ג"כ יש בעכו"םאי
 תשכיתו במצות שליחות לו ישאי
 מצוה לשם למולו מותראי
 לעכו"ם מותר איסור ספקאי

 סוכה לעשות לעכו"ם ליתן ש"ראי
 ראוריתא במלאכה אפ" שף מצוה במקום לעכו"םאמירה

 וכר שנתגהר גרכגרר
 נגזלת אינה רקרקעבהא

 מה"ת אסור עכו"ם גזל איבהפלוגתא
 תושב כגר דינו איבזמה"ז,
 לחולה המבשלת בנכוית עכו"םכישול
 מצוה בעקיית נחבן
 ש"שוחם משום או אחשביה משום אח"ש חיב רעכו"םהא

 ח-רלהבכ"ש
ט-שעג ללומרם לעכו"ם שמותרהלכות
 אין דלגבי' הא עכו"ם עא רמחראו בפסח חמץהמוצא
ח-קפא לעכו"םשליחות
 שעגט-שעב, מיתה חהב בתורההעוסק
ט-קסה טבילתו למכירה, כ*העושה
ט-קנה יומו בן לתינוק עכו"םחלב
 י-ק צהמים ארוחת מבשל והוא גף שלה שהטבחיסרבה
 ט-שער בהשבה חיב אי ונתגיר מעכו"ם גזלישראל

ט-קסה טבילתם לפנה"פ, לעכו"ם שמכרן חמץכלי

ט-שסט עכו"ם אבירת ציבוף, בהטעלעפאן הנמצאכסף
ט-קנט ישראל מאשכשהרליק
ט-שפא העכו"ם נגר שנראות הלכותלהרפיס
 שפג ת'ר-כב, רנה,ת'ג-קסר, תורהלימוד
 י-קעא ח-קפב, שבת רוחה אמאי בעכו"ם כשרה מילהלמ"ר
 ט-קסה טכילתם לסחורה, כלים ממנולקח
 י-קצ טבי' בעי לא צלוחים ממנו שואל ףשראל עכו"םמוכר

 ח-לר להישראל בשבת לעשותן לעכו"ם המותרותמלאכות
 ת'ג-רג ררבנן באיסורנאמנות

ת'ג-שלו שביכרה בהמתו עלנאמנות
ט-רכח בו ינהגו כיצר למיתה ונידון העכו"ם ביןנתגרל
 ת'ג-עט מוהלעכו"ם

י-קפר ישראל פיקוח בלי עכו"ם בכיח"ר שנעברקלף
 ומטמאה נכילה עכו"םשחיטת
תפלתם

על
 משמע בסמורעל
 ועונה כסות שאר עלי לך שאין מנתעל
 שביעית תשמטני שלא מנתעל

עלה
 העולם כל את ובלבל סנחויבעלה

 ירגיעיחה
ת'ב-תפב הזה בזמן לירושלים לרגל לעלות מצוה ישאי

עלעקטרי
ח-מז בשבת דינם מה עלקטף ע"י להברז הבאיםמים
 שבתראה

 ומואבעמון
 אסורות מאומות הם שמא גחם מקבליםאיך
 בשפחה ומואכי עמוניגר

 די! כית בלי שנתגהרו ומואביעמוני
 ומואב מעמון גויםקהל
 לרורות נוהג אי מואב את תצראל

עמלק
 ש"כ עא להטהר עמלקזרע
 מי על עמלק מחהתחובת
 מעמלק גויםלקבל

עני
 בישיבה המתפרנסים ישיבהכוי
 בודנוק ענידין

עננו
 תעניתראה

עציץ
 נקוב שאינועציץ

 שפתיועקימת
 מעשההף

ערבה
 הקפתהמצות

 יו"כערב
 לחסרכה סמוך עיו"כאכילת
 זו בסעודה חיבות אינסרם

 פסחערב
 מצוה ראיכא ]בשבת עוברת מצוה מקוי אי בע"פחמץ

ח-קצ פת[באכילת
 יאכל אי חמץ אכילת סו"ז קודם משנתו והקיץ בשבתשחל
 ח-קצ התפלה קודם ראוויד רהף דשבתפת

 שבתערב
י-מז הוא מאימת ומעלה שעותט,

ערוה
ז-רלה צ"מ בשביל באשה להסתכל לע"ה התירואיך

 שעא שע,ט-שסט,
י-רכא

 י-לאח-קפב,
י-קעו
ת'ב-תמא
ח-רלז

ח-לר
ט-שער
י-שא

 )ב'(ח-קפה
ט-שעא
ט-קנט
ת'ג-ס

ט-שצר
ת'ג-יג

 נג כו, ב,א-א,
ו-רנא
ה-רעא

ב-לט
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י-קכב רופא עא אשה בבויקת להתנהגאיך
 רסט רנב, רמט, ה-רמח, משנים פחות שבערוה דבראין

 רמה רכה, ו-רכג, ה-רכה, ד-קפו, בעריות קויבהאיסור
 ז-יא רמה, רכה, ו-רכג, ר-קפו, בנשים הסתכלותאיסור
 ז-רלב נרה מבאשתו יותר דעלמא בא"א תוקפו יצרואם

 יעבור ואל יהרג אי אערוה להביאו ואח"כ להשתכראנסוהו
ט-שצד

ז-רלה אחת מפעם יותר המשודכת לראותאסור
ז-רלב בהכרח שלא רופא ע"י להבדק תלך לאאשה
ט-רטז מעויות בד"נ רוב ילפי' דלאבהא

ז-רמט החופה בשעת הכלה לפני לרקודבחוחם
י-רסז עליו נאסרה אם אשתו ומתה אשתו אחות עלהבא

 רלה רלד, ז-רלג, במשודכתהסתכלות
 וקידת~ין שידוכין לשםהסתכלות
 עמה יספר ועל יטות טינה לבוהעלה
 מראוריתא הף אי באשההרהור
 נשים בשאר גם אסורות אם דנדההרחקות
 בעלמא וראיה הסתכלות ביןחילוק
 בבאס בנסיעה נגיעהחשש
 ערוה באשהטפח
 בקאנצערטים בתערובתישיבה
 צנועים לא נשים בגוץ ולמכורלתפור
 חערובת או הסתכלות טשום בביהכנ"סטחיצה
 הטובים במעשיה אשה לשבחמצוה
 ערוה דיני משאר שאני התורפהמקום
 וכרו' נגיעה איסור בהן יש אםנכויות
 בלאו או בכרת אשתו מיתת לאחר חמותונשא

 בה תופסין קידושין איבהנ"ל
 באנשים להסתכל רשאות אםנשים
 הרהור משום מהני לא עיניםעצימת
 קדוש מחניך והיה משום בה יש אםערוה
 ערוה באשהקול
 ורדיו בטלפק ערוה, באשהקול
 הרהור משום ערוה באשהקול

 חיבה בדדך שלאקויבה
 בנפשו להצילו ניתן ערוה אחררודף
 נגיעות ושאד האשה דופק הממששרופא
 ערוה באשהשינים
 ערוה הף אי הנשואה אחותוטוער
 ערוה באשהשער

 החופה תחת ונשים אנשיםתערובת
 פורטת שאשה זמירות מכלילשטוע
 ערוה באשהקול
 יחד ובנות בבנים קודש שבת זטירותלזטר
 ת'א-נו ק"ש לקרות מותר אי טעלעוידא על ערוההרואה
 ת'א-נז פויצות בעניני לתקןבקו"ק

 לטחות השכנים יכולים אי בקול המזמרות נשיםבענין
ת'ב-רצה

ת'ב-רצו ע?נים בשמירת ליזהד צויך איקטן
ת'ב-דחצ בבתיהם מזוגות מרומם סעודת לעשותאיסור

ת'ב-שז במבתןיו חיכוךאיסור
 בלי הכנ~ת בבית ואנשים לנשים דרשה או תורהערעוף
ת'ב-שחמחיצה

 ת'ב-שט נשואים לזוגים ובתולות בחוחם בין לחלק ישאי

ערכאות
 עכו"ם שופט לשחד מוחראי

 כישראל שדנים בדין אפי'איסורה
 מעות ומוומאים בערכאות ההולכים אשה אואיש
 בביהמש"פ כשהזמינוהו להעירבחיוב
 לעש"ג מסרו והוא חברו אצל ביתבנה
גדרו
 כשופט אינו ישראל דעת על העושהגף

 ב"ד פסק נגדההולכת
 ]קאסטאדי[ ילדיםהחזקת
 תורה לדין הזמנה בלי לילךהיתר
 הגנה צו בשבילהליכה
 בב"ד הדיון באמצע לעש"גהליכה
 שם שיזכה כשרואה בב"ד ותובעו לעש"גהליכה
 מוסר וין לו יש לעש"גהליכה
 מבעלה גט לבקש לעש"גהליכה
 הדור על צרות מביא לעש"גהליכה
 לעדות פסול לעש"גהליכה
 בר"ה ש"ץ להיות שרוצה לעש"גהליכה
 לעש"ג להוליךהמאחם
 בגופו ובין בממונו בין לערכאות ישראלהמוסר

 בחרם כולם בעש"גהטסחעים
 לעדות פסול שםהנמצא
 יהודים עדים ומזמין בערכאות ממון להוציא הטסחעהעו"ד
ת'ב-שצג האיסור בכללהוא

ת'ד-שע הב"ד ולא מחחבו החקהשופט
ת'ד-רמא בב"ד יזכה שלא כשרואה בעש"גהתובע
 ת'ד-שפ שהודד ברב עצמההתולה
 ישראל כדין שלא ממון והוציא לערכאות לילך ב"ד לוהתירו

ת'ב-שצ
 ת'ד-קמזז-דנה, ערכאות איסורחוטר
 הון בעש"ג השקיע שכברטענת
 לגמוץיציאה

 עבירה עובר יוצא שאינוכ-ז
 הבנים ליקמ עש"ג ע"יכופה
 ערכאות ובדיני לעו"ד שאלותכמה
 ב"ד בצירוף עש"גכפחת
 הגט קבלתלאחר
 רב הוראתלאסור
 ישראל כשהנידונים בערכאותיהם עו"דלהיות
 עכו"ם כשהנידונים בערכאותיהם עו"דלהיות
 ממונות בדיני במשפטיהם שופטלהיות
 נפשות בדיני במשפטיהם שופטלהיות
 עכו"ם כשהנידונים במשפטיהם שופטלהיות
 גף שופט בכפחת גטליתן

ז-~ה
ג-מח
ז-רלט
ד-קפו

 רמז-רלה,
ד-קפו
ו-כ
ז-מב
ז-קטו
ז-יב
ז-דמג
ז-יג
ד-קפו
ט-רנו
ט-רנו
ז-יב
ז-יא
ז-יא

ת'ב-שעו
ת'ד-רלט
ת'ב-שנח
ט-שלד
ת'ד-ערב
ט-שטו
ת'ד-קנו
ת'ד-רכז
ת'ד-רפג
ת'ד-קנח
ת'ד-שפ
ת'ד-רעו
ת'ד-רסג
ת'ד-קיח
ת'ד-רלט
ת'ד-רמג
ת'ד-רס
ת'ד-רמב
ת'ד-רסב
ת'ב-תנ
ת'ד-שעה
ת'ד-ו

 רכד רכג,ה-ויח,
 ח-לז ז-יג,ד-פו,

 ז-יגו-רלח,
ה-קכז
ה-שי
ז-רלב
ז-רמד
י-כה
ה-רמג
ג-קמז
ת'א-נב
 נחת'א-נג,

ת'א-נר

ת'ד-שעט
ת'ד-ה
ת'ד-קכ
ת'ד-שעד
ת'ב-שפז
ת'ד-שע
ת'ד-קפח
ת'ד-שפ
ז-רנה
ז-רנה
ד-ויג
ד-ויג
ד-דיג
ת'ד-שע
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ת'ד-שפ ת"ח ולנדותלנעות
ט-שצו אדם הרוצח להרוג החוקלתקן
ת'ד-שסח האסורים בבית הבעל ששלחומסידה

ט-שכז עדכאות לעון המרינהטשרדי
 ד-קעוב-כח, הבחנה צריכה אם בערכאוורהםרשאת
 ט-רכח בו ינהגו כיצד למיתה תידק העכו"ם ביןנהגרל
ת'ד-רמה לעש"ג שהחיכו מי עם בב"ד להתדיןסירב
 ת'ב-שצב בערכאות ישראל נגד נכרי ליצג רש14 14עו"ד
ת'ד-שעב גם ליתן השופט עם קנוואעחשה
ת'ד-שעו עש"ג בכלל יחידיעכד"ם
ת'ד-קעח ולב"ד לעש-ג כשהלכהערמה

ט-שנד בה14סור ריניםפרטי
ת'ד-רעו פראטעקשאן[ את נארדער הגנהצו

ודד-שלח בעש"ג הנעשותצוואות
ת'ד-שעו לעש"ג היהר שנתןרב

ת'ב-שסח בזה"ז נפשות ריני דנין 4ר עכו"םשופטי
 ת'ד-רמ עיי שנגרמו ההוצאותשרלום
ת'ד-רמם ב"ד פסק מענין כעש-גתביעה

עדלה
 קסוג-קס, בשריפה מצתתהאו

ב-נם ד כל פסול 14 ערלה שלאתרוג
ב-נם חבירו ליתנו יכול אםבחו"ל

עשה
ה-צה לכתו1לה מבטלין אם מ"ע משום האסורדבר
 ג-קים מהרין עתקרן 4ר לעתשין וק"ו עשה דישחיכא
 ו-קלד מ-ע בביטוללפנ"ע
 ב-כח בלאו אסור ואחר בעשה חחב כשהוא ל-ת דוחהעווה
 ה-רסו בכל השוה לאו מנתק 4רן בכל שוה ש4רנועשה

עץטר
ו-ערב סאה בית כל חישין סאה בבית נטיעותעאשר

פאמפערס
ח-ס בשבת בהם להשתמש מותר14

 הראשפאח
י-ב אזמו תחת להמחם שרי14
ח-יד שמו"ע בתפילת האזנהם יכסו שלא להקפיד ישאם

 ז-קכא הפאות להסחיראסוד
ז-קכב ו-קמם, קכד,ד-קטז,שעודם

 ום"ופגול
ג-רכד מכללן הותרו14

ג-רלב מעשה בו שתרן לאו הף 14המפגל

פדיון
 רוזוט-ריג, אפרוטהמע"ש
י-וויז פריק לה יש 14 ערופהעגלה

 המןפדין
 לכהן אומר הבןאבי
 לכתחרלה כסף בשןנן14
 בפדה"ב שליח לעשות יכול14

בל~לה
 לערלותבמומר
 דכהןבע"כ
 בפדה"ב קוהח=נוברכת
 חרש הבן כשאבי לכהן ווהחינובדכת

 צבורבתעות
 ממול שלאגדדל
 שבתדוחה
 בשבהיקמא הפריק חל שם אחר במקום והאב א' במקוםהבן

 ת'ג-שלה עוברהמאחר
ה-רב בהחבת ל"א יוםחל
 ידו על שנפדו הבכורים רין מה גרושה בן קעמצאכהן

ת'ב-רכט
ו-קצג אחת בבת המעות נותןכש4רנו
ד-קמב יום כל על עובר אם פודהכש14נו

 ה-קלדד-קמב, המילהלפני

ת'ב-רלא ר"ל אביו שנהרג ליתום פדה-במנהגי
 קצטו-קצב, החיוב מי על האבמת

 ז-קצט בפדה"ב חחב מכעלה מלאכוחית הזרעה עאנתעבדה
 שליח עא מיקרי 14 טלפקעא
 קטן כהןעיי
 כהנתעיי
 כהנים כמהעיי
 שבועות ח' תוך שהפילה באקוה הבןפריק
 מעכו"ם הנולד הבןפריק

פרעל
 היום בחצי אפ" לחזוריכול

 ב14ה"נלהשתכר
 פחות וחזר בגרים ממנו לעשות צמרהמקבל

פהים
 מנות משלוח קודםאכילה
 הבקר בארוחת פורים סעודת מקהםאם

 ממלה לו ש14ן למי הללאמירת
 בשר תאכל לא פה-ם במוצ4ר שטכילתהאקוה
 בבשר מוהרת 4ר בפורים טנדלתה שלילאשה
 לר"ז ושחטרה רבה דקםבהא

 ודא-תקמז קודם יום ל' ודורשין שואלין 14 ופוויםבחנוכה
 ת'א-תקנה לבסומי בחיוב הפוסקיםבמחלוקת

ת'ג-קנו לחזוד ודעתו לכרך שהלך עירבן
ת'א-תקמם הממלה לקרות כץצרים דהכל הר"ןבסחירת
 ח-רלב מנחה אחרי פה-ם סעודת שעושיםהטעם
 ת'א-תקנב לאביוום מתנות ידי יצא 14 לחבירו חובהמוחל
 על שאל סה-ם ולאחר מ"מ לו ושלחו חבירו על נכסיוחנודר
 ת'א-תקנחנדרו
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ת'א-תקסג לנקבה זכר כגדי ולובערם משחקיםממים
 מצוהו קי יצא 4ר שרב"ס לחרלה 4רסה"נ כצותהשולח

ת'א-תקנז
ה-סג בפודר לבסומר א1רשחיב
ת'א-תקנט מנות משלוח על מבוצךן שאיןטים
ודא-תקמח אסהר במגילת ה' שם נזכר לאלמה

ת'א-תקנ נערם עשדה עם מנילה לקריאת מניןלעשות
 בפווים לבסו5ר אדם חייב מקיימיו ולא מקילין שהרבהמה

ת'א-תקנד
ח-רלד בפווים הסעודהמהות
ג-ס הפתחים על רלחזוד להתחסחעמנהג
ודא-תקסא בשוואפ יוצא 4ר מנות משלוחמצות
ודא-תקסב בסהר ליתן צויך 4ר ב118ים לאביומםמועות
 ה-פב בלילה 8וזיםסעודת
ו-קכה קודם איזה מנות ומשלוח פוויםסעודת
ת'א-תקס יצא לא בלילח וואכלה פוויםסעודת
 מנות משלוח קי יצא 4ר חבירו ואכלו דרבנן 4רסורשולח

 ב118ים "שרבה לבחווי יוסףשחוק
 מגילהראה
 מנות משלוחראה
 לאביומם מהנותראה

 "שדאלפחשע
 תפילין ממח עתרנו 5רהינו
 סתמא או מוד מחמת ממח אינו בין נפ"מ ישאם

 נפשפ*קוח
 עובר של פק"נ על שבת מחללין4ף
 שבת דוחה פק"נספק

פירוה
 ב"ד אאוצר לכתח" לסמוך4ף
 אכילתן קודם קיו לטבדל צויךאם

 ובטהדה בקדוווה או5עים שירות דעלהטים
 בזה הפ" פירות טים ביטלהטהדה
 שביעךת מפירות דוקא 4ף לחה שרשכ"ז

 שוי 4ר בהמבת מאכל עללסחוט
 ביום לבו מוהר אם מאיליו שתב פוימיץ
 מיץ לעעית בשבת פויסוחט
 אי לחורת זק אי פירותעי

א ש  נאסרו בשמלתש

 ודגלים חיםפ"שוט
 כן כחרע אינו למהנעלינו

 תקרהפי
 מקודהבאכסדדה

דבודא

 בפלגש מוהר הויוט4ף
 בקדהרן הף4ר
 גט צויכה4ר
 פ"ו עי מקיםאם

 מוהרת אם אכעפלגש

 חדשותפנים
ח-רב בזה יו"ט חקיב ר"ה4ר

ט-רפח חדשות פמם 4ףן אם ברכות שכע לומראסור
 ז-רמו מח, ב-מז, פ"ח הף 4ראויה
ד-ר לפ"ח עולה לא שאשהטים
 מחב-מז, פ"ח הוו 4ר וקטןעבד
 חחצים כרכתראה

פמיה
 4ףסור בה יש4ף

 בפנף' נדה4רסור
 4ףסודהמ4ףמחן

 רישאפסיק
ח-וי ףכרלו במלת קידוש להתדרל מוהר4ף

ה-סח עכשיו נגמרת המלאכה שאיובדבר
ח-וי זה כלל ליתא אופמם ב4רזה משה פסק" דלאפסוק
 ה-סח ל" ניחא דלאפ"ר

פסח
 למעט בא מה בזה דאי פסח בקרבן גסהאכילה
 ערעורו מהו השוכע על פסחאכילת
 חן לו כשאין הגדהא5ררת
 דאוריתא הף 4ף פסח בליל הללא5ררת
 י"ט מחיצה דצויך או בסמדה סמ 4ף רפואותארוו
 להחראו לעכו"ם ואמר בפסח חמץ דהמוצא המ"אבדבוי

 י-לאח-קפא,
ח-ויב הסדר קודם קהרות בד'ביאור
ת'א-שצג האפיקומן גונבים ווהתעוקותבמנהג
 ח-קצא לכם להיות במצה צויך 4ף אביו שלחן על הסומךבן
 ת'א-שפא הסיבה צויכין מהן 4ףזה כוסותד'

ת'א-שצב קטמות בכלל הף 4ףדלועיז
 למפרע נאסר אם אחה"פ עליו ושאל לפה"פ חמץהקויש

ח-קפב
 אם בהמבת שחל כע"פ חמץ אכילת לסו"ז סמוך משנהוהקיץ
 ח-קצ התפלה קודם דאוויי' דהף דשבת פתיאכל
 ת'ג-קד לבתך לבנךוהגדת
 מצוה ד4רכא ]בהמבת עוברת מצוה מקוי 4ר כע"פחמץ

ח-קצ פת[כאכילת

פלגינן

פלגש

ג-קמא

 ז-רלו ב-נב,א-ג,
 ז-רלוב-נב,

ב-נב
 ז-רלוא-ג,

ג-קב

ת'א-תקע
ג-קמח

ח-סט
ח-סט

י-שז
ת'ד-שפב

ט-ערט
ח-כה

 ח-כהז-כט,
ח-כה
ט-שכ
ח-נא
ח-נב
ח-נ
ח-נג
ט-שרט

י-לג

ח-קס

 ה-קלאב-נב,
 קלה-קכח,

ה-קלד

ח-כא
ח-כא
ת'ג-קג
ז-סט
ח-קפט
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ח-קפז לבערו חיב אי באשפה המונחחמץ

ח-קפט י"ט מחיצה צריך אם לעכו"ם שנמכרחמץ
 ח-קפו בפסח חיטום כישול אופןחקרב"ס
ת'א-שעט כוסות ארבע תקק על שואל הבן שאיןסעם

 ט-קסה טבילתם בע"פ, לעכו"ם, שמכרו חמץכלי
 ת'א-שפב ינהגו כיצד ברכות שבע קרש פסחליל

 בפסח ברשות שלא עכו"ם במשכק השתמשמהף"ל
ת'א-שעה

ת'ג-קב הקערה עקירתמנהג

ח-ריג הלילה כל או חצות ער זמנה יצי"מסיפור
 ת'ב-תער חמץ עם נאכל אי שניפסח

 י-קי חנם מה כלב מאכילת ונפסלו מבע"ח הנעקרתרפואות
 כוסות ארבעראה
 חמץראה
 פסח קרבןראה

 דיןפסק
ת'ר-רסז חנו פסק מקים שאינומי

ט-שנג הבע"ר קרתביש במקוםפרסומו,

 הלכהפסק
ת'ר-רל ופוסקים בש"ס עיוןבלי

ת'ב-קיח ותשובתיו מפסקיו רבריו סותר שפוסקבמקום
 הוראה מורה להיות רוצה שאינו מי אפילו הלכה לימודחיוב

ת'ב-קמז

 לאחר קרלך להשואל לומר יכול לאיסור ברבר שפוסקחכם
שמחיר
 לעז בלשון הלכות פסקיכתיבת
 פעם בכל לשאול צריכים - בהלכהשאלה
 הטלפון על שאלות לפסוקשלא

 דכאפצוע
 בממזרת מותראם
 מקרושתו יצא אם פ"רכהן

 יבא בלא עובר אי נשואין אחר פ"רנעשה
 יוורא נשואין אחר פ"רנעשה
 באשתו נאסר אי בביציונתחוהו
 אסור אם חולי ע"יפ"ר

 בפצ"רשתיקי

 נפשפקוח
 הרוב אחר בפקו"נ הולכיןאין
 בחאות חזקת בתר אזלי' רלאהא

 בעובר שבתחילול
 חבירו להציל פיקו"נ לספקלהכנס
 ידועה ברפואה רק איסור אותומאכילין
 חשמל זרם מכח כשנפל השבתמחללין
 פיקו"נ הף אימילה
 פיקו"נספק
 מצוה לקים כרי רופא רברי עלעבר

 פקו"נ במקוםרבית
 פקו"נ אצל רחף' או הותרהשבת

 אדומהפרה
 ארומה פרה לפרשתררוש
 זמן מחוסר משום הף אי ענלהפסול

פרוזבול
 חשוב ב"ר בעיאי

 באמירה סגיאי
 בארא וחובו בחו"ל הררגבי

 פרוזבול בכתיבת מקיוין שהעולםטעם
 ונאבר לי ה"פרוזבול

 חובו לגבות ורוצה פרוזבול כתב שלאמי
 לעלמא פרוזבול חיקן הלל הלכתא האביאור

 חובו את וגובה השביעית בשנה פרוזבול עשה שלאמי
ת'ב-תזאעפ"כ

ת'ר-רפטפרוזבול

פרוטה
 מדעת שלא ףאוש שאזלה פרוטהבחן
 יוסףרר

 אשו"פ שחיללו כעה שוההקרש
 מע"ש עליולפרות
 בשו"פ או בכזית הוה אי בקרוה"גמשןלה
 והוזלה שהוקרהפרוטה
 פרוטה שוהראה

פרי
 לחרר מחרר ךצא הפרי עלבירך

 עליה מברכינן מאי בסוכרהמטובל
 מינים מז' בפרי כשהמרוברבהנ"ל

 מקדים ברכה איזה הפרי על שהחיינוכשמברך
 המינים שבעתראה

 ורבי'פרי'
 ר-קנז נא,ב-כ, המצוה גוף הף הביאהאי

ר-קנט. אפ"ו כופיןאי

ז-רכז מפ"ו המבטל חרם רגמ"ה גזראיך

ר-קנו כידו שאינה מצוה תורה חייבהאיך

 מלאכוחית ובהזרעה באמבטו בנתעברה פ"ו מקיםאם
 ר-קנחב-כ,

 ר-קנחב-כ, ממזר בן ע"י פ"ו מקיםאם

 ז-רלוא-ג, פלגש עא פ"ו מקיםאם

ז-רכה שנים מכ"ר יותר בנשואין להתאחר רשאיאם

 ט-רמה ורביה בפחה מחריבת איאשה

ר-רמט להוליר שתוכל כרי ברפואה לטפל חיבת אםאשה

 ט-רעז פ"ו קים וכבר לה סכנה קוהעיבוראשה

ת'ר-יא נסבדרך

ט-רמה דשפחות ל"ת ולידתי רפ"ו עשה דליתיבהא

ה-קיא
 ז-נג-מב,

י-רפג
ג-חב

ה-רעא
ה-רעא
ת'ר-רצר
י-רעז
ה-רעא
ת'ב-תה
ת'ב-תו

ת'ב-קיז
 ת'ר-רלת'ב-קלה,

ת'ר-רלא
ת'ב-קכב

ר-קסו
 ר-קסו כב,ג-כא,

ג-כב
ר-קסו
ר-קסו
ר-קסו

 כהב-כר,

ה-נה
ח-נה

 שלהט-של,
ו-שכר
ר-נ
ט-קנא

 רלחה-רלז,
 ו-שכזג-מב,

ר-עז

י-רפח
ר-רכר
ט-רטו

 רטו-ריג,
 רעגרעב,

ת'ר-קרט

י-לו
ח-כב
ח-כב
י-ה
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 שחריועפת י-קכ פ"ו מביטול הנשים חששו לא אמאי דרא דרבחומרא
 מאשתו הנאהבמודר
 מתקחמין לא שח"ו למי בניו למכורבמנהג
 מקידרשרן נפרדת מצוההף
 מפ"ו נשים פטורטעם
 בהשתדלות המצוה קחם אם לבנים זכהלא

 מהיכא דפ"ו מ"עלמוד
 אשה עזאי בן נשא לאלמה
 העונה על להוסיף צויך אם פ"ו קחם שלאמי
 המצוה קיוםמוד
 ורבי' בפוי' מחףיב איעבד
 מ"תקודם
 שנים עשר עמהשהה

פריעה
 דוקא בצפורן ולפרוע הפריעה עור לחתוךבאיסור

 קסטי-קסח,
י-קעה פרע מל, בהתיבותביאוד

ט-תכב מלימוד להעבירם יש פריעה מצותהמבטלים
 י-קעד אחת מצוה הף אי ופריעהמרלה
 מילהראה

 חובפריעת
 זמנו בתוך פורע אדםאין
 בשביעית זו מצוה עקרוהיאך
 מצוה בע"חפריעת
 להמלוה הח-ע ולאפרע

פרנסה
 ברכה רואה אינו בקניםהמשתכר

פרעון
 חוב בעלפריעת

 הנשיאיםפרשת
 ברכה בלא בתורה לקרותו שויאי

 זכורפרשת
 עלה מברכין איןלמה

פשדה
 פשרה אחר הפס"ד לשנות יכולים דיניםאין
 יותר לפשרה מוכן שהאחר לבע"ד להחיע חחב המתווךאם

 ז-תחסובה
ז-רנח מחילה הף איפשרה
ת'ב-שעז ספקות כמה בה קרשפשרה

פת
 )ו(ח-קצז בחוה"מ משנה לחם על בוצעיןאם
ת'ב-טו עכו"ם פת משום בה יש אי קטניתפת

ז-כה מרבנן לצורבא זמנהמוד
ת'ד-שפט מחלאוח רמ"המבטל

פתוי
ב-מו אונסקטנה

פתח
ט-ויב המזוזה מקום חדרים, לב'אחד
י-קצ במזוזה בצה"פ העשף מן ולא תעשהבדין

 פתוחפתח
א-ד טעות קדרשרהף

ה-רנב נאמן מצאוד פ"פהטוען
א-ד שנית קדו~רן צויך אי לקחמהרוצה
א-ד שנית ברכה צויך אי לקחמהרוצה

 מבויפתחי
 ח-קמו עירובין לתקן כדי מבואות פתחי לתקן מצוה ישאם

 הקברפתיחת
י-קכב רופא ע"י אשה בבדיקת להתנהגאיך

צדיק
ת'ד-שס מגופם יותר ממונם עליהםחביב
ז-צג צדיק לקרא ראףלמי

ח-א בזה הכוונה הצדיקים, נשמות מקריבמיכאל
ת'ד-שנח צדיקים של בהמתןמעלת
ד-א ידם על תקלה מביא הקב"ה איןצדיקים
ט-רכ לרשע צדיק קבורת בין הרחקהשיעור

צדקה
י-יד ותפלה ק"ש באמצע ליתנם מותראי
ת'ב-קנו צדקה לקבל ולא ביתו ובני עצמו לדחוק נכוןאי

 ח-קפב ובא בבא עליה עובראי
 ו-קסזד-רכג, לצדקה מצדקה משניןאין
ז-קנז פרוטה משוה בפחות צדקה מקחםאם

 בצדקה להדיוס כמסירתו לגבוהאמירתו
 ז-קיס ו-קמג,ד-קכג,

ת'ב-קס בו חזר ושוב לצדקה חובי תןאמר
ת'ג-רצזאסמכתא

 עיניהם ראות לפי צדקה לחלק יוכלו אםאפוטרופסין
ת'ב-תכה

ת'ב-קנא קרבנוודה להקריב צדקה המבקשתאשה
 ג-קנד קדימהבדין
ת'ב-קמא בסתד מתן צדקה דנותןבהא

ד-קכגבמחשבה
ד-קכה בשווקים צדקה לקבץ להן יאה אם ישראלבנות
 ת'ב-רמח מעשר ונודנת דמלכותא דינאבענין

ד-רכד שכד שומר הף אי צדקהגבאי

ח-ב
ת'ב-תכא
ט-רל
ז-רכו

 ו-רטוד-קנז,
ו-ויד
ז-רכט
ז-רמ

 ריבה-ריא,
ט-רמה
ת'ד-יא

 ד-קנטב-כ,

ת'ד-שא
 שכגט-שכב,

ת'ד-רפס
ט-שלה

ת'ד-שפח

ו-רעז

ח-פקד

ו-פא

ז-רנז
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ד-רלז לסלקו אפשר אם צדקהגבאר
ד-רכד שכר ליטול רשאר אם צדקהגבאר
ו-קסז צדקה לטובת מדבורו לשנות רשאר אם צדקהגבאר
ת'ב-קנ בצדקה קדימהדין

ו-קמג בה להשתמש מוהר אם לצדקה זו סלעהאומר
י-קסב בעצמו העו לכערבא או עני לחזורהדרוב
ג-קנד צדקה בכלל הף ארהלואה
ת'ב-קמד במעשר חייב אר מציאההמחרא
ד-קכג לאחר לשנות יכול אם מסרם לעו ודעתוהנודר
וךב-קיב לוולם חייב אר בחלום לצדקההנורר
 וךב-קנב לקרוביו ממנה ליתן מוהר אר לת"ח מעותהנותן

 ת'ב-רמט לעשר צויכים חפצים מהנות שקכלו וכלהחתן
 ז-פח בחנוכה בצדקה להרכותסעם
ד-קכג לצדקהיד
ת'ב-קנד הצדקה מן ונוטל זוז מאחרם לויש

ו-רעד הצדקה עלכופין
ט-רה מהוגנים שארנםלאנשרם
 וךב-קנט לעחרד שררזיח מה על לעמים לחלק מעשרלהפריש

 ת'ב-קמה צדקה לאסוף מכירו לאינו המלצה כתבליתן
 ט-רו מצדקהללוות
ז-קנז צדקה של ]פושקע[ מקופהללוות
ד-קסא כספים מעשר ממעות כניוללמד
ז-קסא כספים מעשר ממעות לתלמידים פרסיםלקנות
ד-קכב כספים ממעשר ונדבות נדויםלשלם
ו-קסח עליהן נתההב לא שעדייו ממעות מעשרלתת
ת'ב-קמב מעשר להפויש ההב ויוחמאיזה
 במעשר ההבת אר מהתלמרדות מהנות שקיבלהמודה

וךב-רמה

 גוזל הוא אר לאחרים תוחנה ונוטל לצדקה צריך שארנוטי
עבים
 חובעין לו שארן ממק הף אר עמיםממק

 צדקה גבאר דין לו יש אםמשולח
 מצוה לסעורת להוציאו מהו מעשרמעות
 מעכו"ם צדקהמעות
 עשרר ונמצא לעני ונתן לצדקהנדר
 נדר כמה ושכח לצדקהנדר
 צדקה לקבץ רשאות אםנשרם
 במעשר ההב אר ל~דו המהנה שבא קורם הענינתעשר

 מעשר ממעות לשלמו הנדר כוועתנתכוק
 העשרר ואח"כ  לעני צדקהנתן
 כהמצוה מעלותפרכר
 מהר ארך טיתה לאחרצדקה
 האשה מן לקבל כו~צוט דבר מקוי כמהצדקה

 במעשר חיב אם מסרם לצורך מעותקיבל
 לעשר חייב אר מנות משלוחקיבל
 הוא מה - להקדימוקרוב
 צדקה במעותרבית
 גזבר ל~ד משבאתשאלה
 צדקה מטרותשעף
 צדקה בקיבוץתקנה

 ואהצ
 ספוים בפו קטנים בגדילהח*ף

צופע
 משחנה שצכעם משקפים עם בשבת לצאת לאסור שין%

 ח-מדבשמש

צמאה
ת'ב-רנט המת צוואת לקים חיוב מחשל טיעל

 לקימה העו"ד רש4ר 4ר החורה כהלכות שלא שצכתבהצוואה
ת'ב-תלד

 מרפנןצורבא
ז-כה שחוית פת יאכלמחר
ז-כה רנהו מילי חשי ות"חצ"מ

 אדםצורה
ז-קיד פאטאגראף[ ]יעשו יצלמוהו שלא למחות יכולאם
 ד-קי כו להתפלל מוהר אם אדם צודת לו ערש כנסתבית
 ד-קיט אדם חצי צורת שעליושעק

 ה8תהצורה
 עירובין לתקן ניי לתקנו מצוה%
 למזוזה בצה"פ העשד מן ולא תעשהבדין
 לצוה"פ קרן ב'חיבדד
 לצוה"ס כותל ע"גחפיפות
 קחרם כעין שעליו ברזלמחוכר
 העלעקטוימחוכר
 צדזיו מג' בבחרם המוקף רחוב בצוה"פעירוב
עקום
 הצד מןעשאה
 צוה"פ הף אררכבת

צהשד
 דאווייתא הף אר בשרבדדברכה"ת

ציצית
ג-רכט לקטן צישןת לקנות חיבאם

 ח-ג וועסט[ ]כגק ללובשו נהגו אולם שרעור בו שאיןבבגד
 ת'ג-נא להגן עשוף שאינובגד

ט-רכב בציצית כל4רםבוין
וךג-ג חברכה לפרבהקה

ז-קכז
ת'ב-רמו
ז-קנז
ז-קיט
ה-רג
ט-רו
ת'ג-רשוד

ו-כד

פב-קמם
 רסחו-קמג,

ד-רלז
ת'ב-קמג
ה-קעח
ד-רלח
ת'ב-קסא
ד-קכד

ת'ב-קנח
ד-קנב
ת'ב-קנז
ט-רה
ז-רעו

 קמוךב-קלט,
 טיתה או קכורה במקום יחלקו מטחו לאחר צדקה לחלקצוה

ז-רעו
 ביהמ"ד ונשאר הישרבה ונתבטלה לשרבה ממעהדו ליתןצוה

תיב-תכז
ה-קעח מעכו"ם צדקהקבלת י. ,.ן
ת'ג-רצז צדקה שלקופה,.
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 נח לבןבשבת
 כבנד נחשב האם אחיליזאסמל
 והגדיל בקטנוחו צ?צ?תהסרל
 לכבודו בגדהלובש
 בטה~חו טוהר 4ר טצמר הנאהה15דר
 בו להתעטף כשר טה~ת לו וארן לדוכןהעולה
 הציצית ב~יקתורוב
 עןטוףדרוב
 כשואלדרדבן
 הבנד כשהפקירדרובן
 ג' בח1ך אחד נקב שעקרע קטןטלית

 בטלטול טהו בשבת ציציוחרו אתפסקוטה~ת
 בציציתכל4רם
 כאו"א על מברך 4ר טה~חןם כמהכשסעןח
 להתפלל חכירו טליתליטול
 ציצית זטן לאולילה

 הציצית לתקן לאומה יתן לאלכתורלח
 בחגודהלתחוב
 יוהרא טשיס בו יש 4רטבחוץ
 יום בכל הצ?צ?ת להפוידטצוה
 דרוב לשם שלא צ?צ?ת מצות בקעםנערם
 שיא"ת הר כשןציתסדין
 קטן בטה~תעןטוף
 בספר ירחם יזרדק לא שעפסקוצ?צ?ת
 ציצית להסרל טהו לחינוך שהניעקטן

 בהיבת צ?צ?תקשררה
 בשבת צ?צ?תקשררת
 החוט אהרךשרעור
 קטן טליתש"צוד

 ככיסה בויעתשעקשרו
 טליתראה
 טלל"נראה

צלי
 יליחו כשעת הצאע על שנשפררם

 חשמל עא בשרצלית
 ונטווח שעטלח בשדצלית
 החצור באוד פסח קדבןצלית

צלעים
 לי"ג י"ב צלע בין הבשר רקורברן

צמר
 בציצית מוהר 4ר מצטר הנאההטודד

צמעות
 בבית אדום טלכוש ללבוש מוהר4ר
 כדרך לנשרם צמיות ש"ד4ר

 לידה בחדר לע15ד לבעלב4רסור
 המשו4רן בשטחת ואנשרם נשרם תערובתבשרסור

 לנקרם צרעות מלברשרבנדרית'ג-נט
 כגדיו לבישתבוועתת'ג-ח
 היארבות לבחורי וקדחצה צרעותגדריג-רכט
 הרגל לכיסר מהמ 4ר שקופותגרביםו-א
 דין בזה יש אי האקוה אחורי כלע"ז[ ]קאר במכוניתהיושבח-ב
י-קנח

דאחח-
ת'ב-רצט ארי

ת'ב-שנא יחד אשתו עם לאכול שלא נוהגים לישלישב זא-ו,

ת'ב-קרב ישראל לעם אדומיםמלבושיודג-ב

ת'ב-שטז לנקרם ארוכיםמלבושיםת'ג-ה

 ]דפפער[ לחצניות או כפתורים עא הנסגריםמלבוטרםודג-ו

ת'ב-קרדת'א-יז

 במכנסים היוצאותנקרםז-ד
 בטשרדים העוכדותנשיםו-א
 הרע מהיצר להנצלעצותח-ח
 בהסתכלותצרעותד-ב
ה-ד
שמצרתיא-כב
 ת'ר-שפהו-תא, למחילה ניתן לא דגופאצעראת'ג-נה

י-א
 חחם בעליצערודא-טו
ת'ב-רפד צעב"ח משום יתוורם להרוג מותר4רתיא-כא

 ת'ב-תלא י-רפה,ר-רלט, באדם שריך4רט-רכב

ר-רלט בשחיטה צעב"ח ישאםת'ג-ב
ו-רטז פקיעה ובבןכדמםת'א-כ

ד-רלט ורמקרם שקשףםבעופווגה-רכט
ד-רלט דרבנן אודאודייתאו-ד
י-פב צעב"ח טשום עובר 4ר בהטותלהמיתת'א-יח
ו-רטז לאכילתו בהטתו אכילתלהקריםת'ג-ז

ד-רלט בנ"אלהשתמשןתו-ה
 ת'א-קלט לבהמתו מאכל קרתן קודם שחךה או אכילהאיסורודא-טז

צפרנים
 חן טנסך בשבת צפרניוהכוסס
 אחד צפורן ליטול ששכחה טצאה ואח"כטכלה

 בהם יש ותועלת צהרך טהי-צ
ו-קלב
צרורותה-צא
 ולהחראם לעמור חיב אי בשבת במנעליושנפלוו-קלב

 קאנצונרטים.
 להם לילךה4רסורי-פה

קכוע
 לדרך יוצאין כהרם היאך עמ"ד כטחצה קבוע4רח-ב

 טחצה על כטחצה קבועכל

קמורהודב-שיג
 באררון לנסוע לכהן מוהר4רודב-ש
 המררם נץן להפויד מחיצה סגי4רט-ערב
 כהנאה האסור טת קבודת שכר נוסליםאיךט-רעג

ת'ב-קר
ו-ב
ט-רסח
ת'ב-קרא

 שנדת'ב-שנג,
ת'ב-שטו
ט-רסח
ודד-כד

ת'ד-שצא
י-קלא
ז-רכא

י-סג

ז-טב

ט-רכו
ו-ריב

ט-רכו
ט-רכ
ד-קפא



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא'ב מרר ל*י כללימ*תחרלו

ז-סג בשבת קבורה מצות ש"ךאם
ט-רכא בקבר חיטוטוםבאיסור
ר-קנ כפרה לו אין יקברוהו שלאהאומר
ר-קמה צוה לא כשהמת לא"י מתלהעביר

ת'ב-רנח ישראל בארץ לקברו שצוהמי
ת'ב-רנז ישראל בארץ לקברו בחו"למת
י-רג ללוותו מותד אי לשורפו הקרובים שרוציםמת

 בו ינהגו כיצר למיתה בערכאות ונרון העכו"ם ביןנתגרל
ט-רכח

ו-רג נפליםקבורת
ט-רכ לרשע צדיק בין הרחקהערעור

קבלה
ז-רכ בזה"ז קבלה ללמודאם

ה-קסו אבוחונו שקבלו קבלה ברבריהמזלזל

 שבתקבלת
ח-לא בברכה או בהדלקה תליאאם

קבר
ו-ריב בקבר רוב בתר אזלינןאי
ו-רצב מיתה לאחר שלא הראי

ו-רח שנים " הי' שלא אבות לקבריהליכה
ג-קכג אוסר קבר מקוםכמה
 טומאהראה
 מתראה

 החודוםקידוש
 רסר ה-רסג, נג, נב, ג-נא, להדמה יכול שאתה ערות בעינןאי

 החודש שקדשו אחרי הזמה עדי מקבליןאי
 פסולים עדים כשקבלו שוגגים אפואתם
 העדיםחקירת

 השםקידוש
 המצוות כלעל

 לבנהקידוש
 לבנה בקרוש מהואבל

 חיובית מצוה הוה אי לכנהקירוש
 הגג תחת הלבנה מקדשין שאיןטעם
 הלכנה בקירוש ימתין אי לחודש בי"ב מצוה ברנעשה

ת'א-שמג
ת'א-שדמ הלכנה מולר מונין מקוםמאוזה
 ת'א-תמג מאורות טובים לזמר מהו ט"ב קודם לכנההמקדש

 ת'ב-תעט שלום לחת לבנה בקידוש שנוהמןמה

קדה4ה
 ז-ה הש"ץ עם יחר וקרושה שמ"ע לומר לכחירלה מותראם

 ז-ה הש"ץ עם מוסף קרושת לומר מהו שחריתהמתפלל
 ת'ר-ריב מוויוין ואין בקודשמעלין

 להפסיק צריך אי כחובתו באמצע קרושה השומע סת"םסופר
 י-קפוולענות
י-קפז השם כחובת באמצע לענות מותר איבהנ"ל
 ט-רסח הרע מהיצר להינצלעצות
ז-ה תפילין עם לאמרה אין כתרקרושת
ו-כו שמו"ע באמצע קרושהשמע,

קדושה
 לידה בחרר לעמוד לבעלבאיסור
 וקרושה צניעותגררי

 אר"יקדושת
ה-כה לע"ל קרושה ראשונהקרושה

קדוו4ין
 ז-רנב קפר, קפג,ג-קפב, קטן בנו לקרש מהואב
 קנ ג-קמג, לארן לח=בי בתו שקידשאב
ו-רלט בקרו,8ין חשובארם

ב-לב הקרו,8ין מבטל אם רמוכחאומרנא
ג-קפב לאחרים חב הראי
ג-קפג קרו,8ין אחר קרו,8ין משכחתאי

י-קלו נרה חופת לאחר שנית קידו,8ין צריךאי
ט-רלה לחצאין שהךאי
ט-רצר עדים בלא חוה את הראשט ארם קידשאיך
 גט צריכה אם והתפרדו וקידו,8ין חו"פ בלא שררו ואשהאיש

 לפסול בתו מלהערא מוזהר האבאם
 בכסף שנתארסה נערה סוקליןאם

 קרראנה ער אשה קרקדש לארםאסור
 מינ" לקידו,8ין רבנןאפקעינהו

 לקרו,8ין עצמה מפקירה רקאשה
 בקידו,רן קניניםב'
 תיפלות בבחו קידו,8ין סידורבדין
 קמ' אי אסורהביאה
 בגזל המקדש גבי הש"ס סחורתביאור
 שוטה סימני מחמתביטולה
 ז-קוב-לר, וכר אסור וכר לי וקדש צא לוולוחוהאומר
 בכל אמרינן לא וכר ואפקעינהו וכר כהוגן שלא עשההוא

 ב-להרוכתא
י-רל זכות הר אי לקטן אשההמקדש
ת'ר-מר הנאה באיסור מסוכנת אשההמקדש
 ת'ר-לבב-נט, באיה"נהמקרש
 רמאה-רלט, ררבנן באיה"נהמקדש
 בהעשרה מקודשת אי בשריפה שמצוותן באיה"נהמקדש
ט-רפזהובים
ט-רעט הפקר ב"ר הפקר א"א ררבנן באיסורהמקדש
 שה ו-רש, עכו"ם בגזלהמקדש
 מקודשת אינה ררבנן בתרי אפ" קודדניתא בחיטיהמקדש

ט-שנב
ו-רנ שאולה בטבעתהמקדש

ט-רעב
ט-רסח

ג-נג
ה-רסר
ג-נא

 רצהה-קסו,

ז-רז
ת'א-שמא
ת'א-שמב



רלח הלכות משנה שו"ת הלקי מי"ד הא"ב מרר ל*י כללימ8תח

ו-רצב הנאה בטובתהמקדש
 ת'ד-מחו-דמא, במלוההמקדש

 דמא ה-רלט, מסרכה עשה לא ועףין מו"מ במעותהמקדש

 ו-דמ להחדד ע"מ במתנההמקדש

ת'ד-מט בשטדהמקדש

 ח-מג ספק התדאת הף הא לוקה אמאי לאףן חיביהמקדש

 ו-רלט באיה"נ חשאב"סהמקדש

ת'ד-עז שליח עאהמקדש

ה-דמב סרגרשנה ע"מהמקדש

 רלחי-רלז, רירה קבלת לשם דק בקידהרן שכוונתםזוג

 במדי פדוטה שוה שמאחישינן
 קדקע מע"ג קדהרךטלי
 לגודל הסמוך באצבע מקדשין למהטעם
 בכסף לקידהרןטעם
 השמים כיפת תחת לקידהרןטעם

 בביהכנ"ס מקדשין שאיןטעמים
 קידהרן צריכה אי ליבם הזקוקהיבמה
 בקטןיעוד
 קדהרן בנוסח ףשדאל משהכדת
 מקדש דדבנן אדעתה המקדשכל
 ט-דנח איסוד להץ לבוא קךוכל לחרש קידרסרן תקנולמה

 ט-דכט חיוב או מצוה הף אשהלקדש

ט-רל נפרדות מצוות ב' הוו אי ופ"ו דקידהרןמ"ע
 ו-דסד עד להיות מהו קדהרןמסדד

ו-דסד ממק לקחת מהו קדהרןמסדד

ב-לד בחו קידש שמא דריקךנן אי האבמת

 ונשאה וקרוב אשה היו שהעדים דאבי רעפארעם ע"ינישואין

 ט-רעח גט בלאלאחד

ט-רלא דקידהרן במ"ענקךם

ו-דנא ועונה כסות שאד לך שאיןע"מ

ג-קלג נפסלין אי ביאה קדהרעדי

 מדאוריתא קדהרן הף אי מדדבנן הפסחים קדהרןעדי
ג-קלג

 החופה תחת ונקךם כשאנקךם קדו,יין לסדד סמכו מהעל

 ביאתו דגומד חזקה איכא אי ביאהקדרסר
 ביאה אסוף דעתו אי ביאהקדהר
 עדים בלי בתוקדהר
 חרשקדהר
 לבטלה הברכה הף אי טעותקדו,יי
 במאומצת טעותקדהר
 ומברך חוזד האם טעותקדהר
 דאורהתא הף אי כסףקדהר
 זכיה מסעם הף אי קטןקדהר
 קטנהקדהר
 הכירוה שלא בעדים קטנהקדהר
 פניה כיסף לענין וגדולה קטנהקדהר
 עדים חחומת בעי אי שטדקדהר
 שלו אינם שמדדבנן במעותקדהרן
 מהני אי כע"כקדהרן

ת'ד-ס בצנעאקדרסרן

ט-רצ זידה שליח ע"יקדושין

חופה לעשות דוצה ועכקךו חופה בלא ערים בפני אשהקדש

י-דכבכשרה
ג-קפ להחזיד חיבת אם התנאי ובטלה להחדד ע"מקדש

 ד-קעד ונשוק בחבוק לזרים אסורה שנתאדסהקטנה

ו-קנו באשתו הבעלקנין

ט-רצב עושה מה קידהרןקנין
ת'ד-קצוקניניו

 ג-קלגב-לב, בביאה דמקדש אמאן מנגידדב

 עמו לדוד מותד אם קידהרן חכמים לו תקנו שלאשוטה
ט-דס

ז-דמה הכתובה קריאת אחד עד לקדששכח

ט-תב נס ע"י לחיות וחזדה האשה כשמתהשנית,
 אידוסין בדכתדאה

 דמיםקדוו~ת
 בכדיפקעה

 הגוףקדושת
 בשו"פ או בכדת הף אי בקדוה"גמעעה

קדירה
 הבלע פוגםאי

 טבילה צריכה אי לקדקעהמחובדת

קדיש
 הקבודה קודם קדיש לומדאם

 שלם קדישדיני
 בברהמ"ז לקדישהפסק
 קדיש לומד היחוםחיוב
 ובא אשרי אחרי הש"צ עם יתום קדיש לומד והתחילטעה

י-טז באמצע מפסיק אילציון
 קדיש אחריו ולומד חורה למוסדות מעוחוו ליתןצוואה

ת'ב-תכד

ג-כז השבת ליום קךד מזמוד אחד יחוםקדיש

קדהטים
ח'ד-תב בלבד דאשון ביום מצותה - קדשיםאכילח
 י-רעד מועל אחד מועל יש מזבחבקדקך
ב-נד בפסח עליהם עובד אם באחריותןשחיב

 תודה קדבן פסח, קדבן קדבן,ראה

 חרדיתקהילה
י-קסג דב ע"ע לקבלבחיובם

קול
ט-שס היד מכחובת עדיףאי

ח-לז ובט~פ בטעלעפאן, ש~ך אי ערוה,באשה

ח-ד מעילה לקול גזל קול ביןדרלוק

ו-~ה
ו-~ד
ט-דפט
ט-רצד
ט-דפב
ט-דפב
ט-קךד
ג-קפג
ד-דג

 דנבה-רלט,

ת'ד-הג

 רעגי-רעב,

ת'ד-שפח
ט-קסד

ז-רעו
 יזו-טז,

ו-לו
ז-דב

ד-דו
ב-לג
ב-לג
ת'ד-עה
ג-קפג
א-ז
ת'ב-תפג
ת'ד-פב
 לאב-ל,

ט-רלה
 ערה סג,ת'ד-נח,

ת'ד-מג
ת'ד-מג
ת'ד-קא
ת'ד-מה
ת'ד-קךח
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ט-שס קול אטביעה להעץד יכול אוסומא
 ח-לז ז-יג, ו-רלח, רכד, רכג, ה-ריח, ר-פ1, ערוה באשהקול

קופה
 חצר קנין דין בה הף או רמבעה"נ נשמת לטוכת צדקהקופת

י-רצט

קטודה
ז-ז בטיך המוחר מן הף אומור

קטלנית
 נקראת או בעלה ומת ונשאת וחזרה בשואה בעלהנהרג

ט-תהקטלנית

קטן
 אבמה"ח כדין חיבאו
 מצוות קיום גררי עליו ישאו
 צישץת לו לקנות חיב אביואם
 שהגדיל לומר נאמן הואאם
 חתנים לברבת חדשות פנים הףאם
 המת ניהל משום בו ישאם
 י"ח אחר קטן מוציאאם
 לגדול או לעצמו צישץת מסרלאם

 מצוהבהידור
 קנין לגכי כקטן וינו אם אביו ע"י הנתמךבחוד

 תפי~ןבכחיכת
 לעצמו תפיליןבכחיבת
בפטהלה
 חנוכהכנר
 חינוך מצוותגדר
 מקטןגזל
 ב"ד ע"ד אוחו מטכילין קטןגר
 הלל"מ ר"ג בי"ב גדלותוין
 לו מקנה אחרתדעת
 שני לפסח ראשון פסח ביןהגדיל
 שערות ב' הכיא ולאהגדיל
 העומר ספירת ימי תוךהגדיל
 דרכנן במצוות ח5ב או לחינוךהמע
 בריקה בעי אץ שנוחררהגיע

 זכות הף או לקטן אשההמקדש
 בקטנה עתהחיוב
 בקטןיאוש
 לחלב בשר אכילת בין לשהות צויךכמה
 פרקרן לשכב שלאלחנכו
 כנו בפולת ח5ב אם 8היד קטןלמ"ד

 הראש בכיסף חיבמאומחי
 שוחוית כנט"י חיבמאומור
 לביהכ.נ להביאו מוחר אם התפילהמ8ויע
 הבן על או האב על קאו חעוכומצות

8שראחו

ז-ב לת"ת הכנסחוסדר
ג-קפד בגדלות לעשות בקשות ש~חעשה
י-פא כשר בדיעבד ומ.מ ובשחיטה תפולין בכחוכתפסול
 הדחק בו4עת לממןצרפו
 נבלות אחכלקטן

 הננות פרדר המדקיםקטרם
 זכיה מטעם הף או קטןקידושי
 הסועץת חג חוךשהגדיל
 בדעת תלף נח בן בקטן גדלותשיעור
 הלמ"מ ישדאל בקטן גדלותשיעור
 נו"ט מאכץלו ואכיו אמו עםשצתביר
ח-רנ חינוך במצוות האב יצא או מעצמו תק"שששמע

קטנים
 ררכנן במצוות ח5כיםאם
 הכסא בכית לספר מותויםאו
 הכסא בשץת צמעות צריכיםאו

קטפדס
 קמטי-קמח, קטפרס ויןבגדר
ט-קצב גשנרם חחת גשמים מי בורכעמן

קידחש
 ח-רי מקוה פסקר דלא אע"ג מ"רכולו" להתחרל מוחראם
 ו-נט אחר ע"י משרצא כעצמו שרקדץ4 עריףאם

 ת'א-ויז קידוש של כוס על בפה"ג מברכות שנשיםבמנהג
 ח-לב דאור=תא קידוש 9%ח או יכולו כשאמרכתפלה
 ת'א-קנח קידוש של מכוס דוקא לשחות צויך אוהטרצם
 משנה הלחם לכסות כדלם צריכים או קידחש ידיהמחרא
שלהם
 היום מקידוש פטורות דנשרם דס"ל למאןטעם
 לכסות צריך או לפרו פת לו רש קידוש הץיוצא
 כוסות ולר לקידחש מגיחו5ן
 אדום הוה אץ חררוש%ן
 ר"ה של בקידוש מצוים ישראת מזכיריןלמה

 ולמעלה המנחה מפלג קידושלעשות
 דאווייתא הוה או כיו"ט כוס עללקדץ4
 בב"א הרכמרת לשחותמוחר
 לקידחש קודםנט"י
 העם בקידחשנשרם
 קידוש ידי יוצאום או אחר בחדר שאחכלותנשרם
 ת'ד-נאח-לב, מה"ת או מדרכנן הף או ודיןעל

 ז-לז דסועץת ד של ביה"ש סצודהקביעח
 יום הוא מןר ושכח במדבר המהלך לערן בשכתלדף8
ש ש
 דאח-יתא היוםידוש
 מעויב לתפולת קודםקידוש
 קידוש של מכוס שחוהשרעוד
 מאוים במזל שכת ל~ל לקדששלא
 צה"כ קודם ע"פ לקדששלא

ד-ח
 ו-רפדג-מט,

יהב-תמז
ט-רלה
ת'ד-ריז
י-רמז
י-רמז
ט-חיח

י-פא
ח-סא
נ-רכט
ו-יח

 מחב-מז,
ו-רג
ז-רכט
ג-רכט
ז-צ
ו-רפט
ה-יב
ג-רכט
ז-צ
ז-צ
נ-רכט
ו-רפד
ט-חיח
ד-ויח
ו-רפד
ג-רל
ה-יב
ג-רל
ג-רכט
ו-יח
י-רל
ה-ריט
ו-שח
י-צו
ו-רלא
ז-קפד
ז-ב
ז-א
ז-יז
ח-סא
ו-רפב

י-לו
ת'א-ו
ת'א-ז

ת'א-רטז
ת'א-ויד
ת'א-רטו
י-סז
ת'א-שעו
ת'א-תעג
ת'א-רד
ת'א-שעח
ח-לג
ו-נח
ז-לו
ת'א-רח

ת'א-שטז
ו-נח
ד-לו

 ה-להר-סט,
ת'א-רט
ת'א-קועז
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 שמו"ע באמצע קידוששמע
 מעויב לפני קידוש קודם מיםשת~ת

קיטל
 לבהכ"ס כשהולךלפושטו

קינוי
 אחויה שמרננים לאשה לקנאות בי"ר עלמצוה
 לאשתו קינףמצות

 רחוקיםקירוב
 להחדר קודם מהם איזה העכו"ם בין שנטמעו ואשהאיש

ת'ב-קנג

 וחומרקל
 פירכא ספק מחמת ספק או ודאי הףאי
 מהזין עונשיןאין
 עונשין אם וק"ו עשה זישהיכא

קלוטה
 רמי שהונחהנמי

קללה
 מישראל ארם לקללאסור

קלף
 ישראל שיקוח בלי עכו"ם בביח"רשנעבר

קנאי
 לרודפו והרג הקנאי נהפךבזין

 בו פוגעיםקנאים
 פוגעים קנאים א"א לישראל הנבעלתכותית

קנין
 הגבהה מזין קנה בכלי מחיצותאיר
 אשה קנחניבאור
 קני לחודי רוכבבזין
 בכ"מ לו קונות ארם של רכליובהא
 קונות אי - ארם של אמותד'

 והחדרם ונמלך מחנות מלבוורםהלוקח
 לקנותו דעתו ואין בהפקרהמשתמש

 קנין או נרר מטעם הף איהפקר
 לחזור יכול מתי מעכו"ם חפןהקונה
 מרעתו שלא קונה ארם שלירו
 חצר בקנין הטלפק חברת בהם זכה אי בטלפק המונחכסף

י-רצט
 חצר כקנין המוסר בהם זכה אי רמבעה"נ בקופת המונחכסף

י-רצט
ת'ר-שט בידו ונשברה חפן לקנותלקח

ו-רפגלשעה
 י-רפא חצירו קנתה לא אמאי בלקט מותר" ארם כלמאימתי
 ובגדלה במו"ממשיכה
 ישראל בבניקנין
 לעכו"ם חצרקמן
 נישואיןקנין
 פירותקנין

קנס
 בזה"ז בקנסמודה
 עזים באו ואח"כ בקנסמודה
 ממון הףמתי

קנקן
 צויך אי בהם להשתמש ורוצה שנתרוקנו סודה שלקנקנים
י-קבטבילה

קערה
 ט-קסז ביוב שטפק בהן שנכנס יומן בני בשר קערותהגעלת

קפה
י-צא ונשרפו תולעים בהם שנמצאומתאנים

קפידא
 בהדיה קפזינן לא קפיר רלא מאן בחז"ל המבואויםבקפידות

ת'ב-רסו

קרבן
 רב רא,ג-ר, האור בהן שמשלה ופרויםאיבוים
 א-ר בשאלה ליתא זויקהאחר
ג-רא הפסר או פסול משום ילין לאאיסור
ג-רו ראורייתא הף אי הפסול לבית קרשים מביאיןאין

 מצוה הף אי הבעליםאכילת
 מצוה הף אי קק"לאכילת
 שלכר"א קדשיםאכילת
 המוקרשין בפסולי נותר ישאם

 חי לערב אותו אוכלין היוהבבלים
 וכף כלאים רופן, יוצאהמקדיש
 יתום קרבןהמקדיש
 יוד אם שמיני בלילהקויב
 בשבת יחיד קרבןהקויב
 בזיקה צויך אם נותר שלחמן
 לעת מעת הף אי השמינייום
 זמן מחוסר איןלילה
 מזבח של בראשולינה
 זמן ממחוסר גרע אי השמיני יוםלפני

 בדיעבר קרוש אי - זמןמחוסר
 פסולו גרר - זמןמחוסר
ג-רז וכו' קדשים מביא הף אי קרבן מקצת אכילתממעט
 רג רב, ג-רא, נותר משדם בו יש אי האוד בומשלה

ו-סר
י-4י

ת'ר-שכז

ה-רנ
 ו-רסהה-רנ,

 שכבו-שכא,
ת'ר-מז
ת'ר-שכח
ת'ר-פג
ו-רפג

ה-רצג
ה-רצג
ת'ר-שמב

ה-שה
ג-קיט
ג-קיט

ר-ג

 לו-כח,

י-קפר

י-שכא

ט-רנא

ט-שנ
ט-ילה
ת'ב-תיח
י-רצר
ת'ר-שז
ת'ב-תיט
י-קה
ט-שכה
 תגת'ב-שעט,

ט-שכר

ג-ךט
 ךחג-ךז,

ו-עה
ג-רב
ר-עז

 רכחג-רט,
ג-רטז
ג-ויא
ב-מא
א-ב
ג-ויד
ג-ויא

 רד ג-רב,ב-מא,
ג-ויד

 ויגג-ויא,
ג-ויא



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"נ םרר לפי כללימפתחרמא

 במקצת האורמשלה
 נפל מספק יוצאמחו
 ומהאימוחם מקדערםנוחר

 קדערם באכילתנכוי
 דנותר בלאונסרם
 קק"ל אכילת במצותנסרם
 קרבנן על לסמוךנסרם
 בשבת חולעולת
 קרבן אכילת זמןעיקר
 ירדו אם בשבת המזבח ע"געלו
 ציבור בקרבן כ' מבןפחות

 רדג-רג,
ג-ריג

 רסזה-רסו,
 ו-קכחג-קצד,

ה-רסו
ג-ריט
ה-מז
ב-מא
ה-עה
ג-רד
ו-סא

 ג-ריט בהם כופר אשר אותו ואכלו בו מקהמים אם -קטן
 כיום קדסרםשריפת
 פסח קרבןראה
 תודה קרבןראה

 פסחקרבן
 כירושלים להיות חיכים הבעליםאם

 בתירא דבניבסוגיא
 לשני ראשון פסח בין שנחגחרגר

 לנכרי מהפסחהמאכיל
 לזקן להאכילו פסח קרבןלטחון
 דק"פ תלין דבל לאו על לוקין איןלמה

 פסח קרבן בשחיטת חן תקנו לאלמה
 צלהתו לפני ק"פלמלוח
 ימים לב' נאכל ואינו שלמים הפסחמותר
 מעכבת אינה חדשים לח' הנולדמילת

 התנור באורצלי
 לשני ראשון פסח כין שהגדילקטן
 להאכילו מותר אם נמנה שלאקטן

 בעזרה עמו בעי אי חמץ עלשוחט
 ספק התראת הף אי חמץ עלשוחט
 פסחראה

 תודהקרבן
 שמחה ירי יצא פסח ערב תודההכיא
 שלמים לשם שהקריבהתודה
 שלמים הף מתי לחמה שנפסלחודה
 אכילתה זמן - לחמה שנפסלתודה

קרוב
 בצדקהלהקדימו
 לעדותפסולו

 המגילהקריאת
 מגילהראה

 התורהקריאת
 טוב בדבר סיום הף אי רשעיםאיבוד

 העולים בסדר חז"ל תקנת ננד לתקן להקל יכחיםחרך

ה-רסו

 נח נז,ב-נג,
ב-מא
ג-רל
ג-קצד
ז-קפ
ה-רסו
ז-סז

 ו-קלבד-ריט,
ג-רח
ה-קע
ו-קלב
ג-רל
ג-רל

 נז נג, ב-כו,א-א,
 ג-קפהב-כו,

ג-רו
ג-רו
ג-רו
ג-רח

ז-קנו
 רסגה-רסב,

ז-כ

 ברכה בלא הנסראים פ' בתורה לקרות שריאי
 שמיעה או קריאה החיובאם
 ראשון מלקראו למחול הכהן יכולאם
 לרבו כבוד חולק ואם בבו"ה ראשון קורא כהןאם

 קורא לבעל לעזור בלחש לקרא מותראם
 ליחיד ולא לציבור מוחל כשהכהן לאינצרי שהךאם

 המתפללים אחד על טענה בגלל הקריאה לעכבאסור

 ברכו אמר מהעולים אחד כל המשנהבזמן

 והקללות הסררות על ברכו המשנהבזמן
 לעלות וקראוהו התורה ברכתבירך
 תורה שמחתבליל

 קחמה תקנת היתה אם בשבתבמנחה
 לצאת הכהן צריך אם בדמים לקנות שתקנובמקום

 הקחאה באמצע בחומש להסתכל מהו קוראבעל
 לקרא ס"ת מוציאין אדם בני כמהבשכיל
 טו בדבר סתם מקרי אי בם דמיהם בקריאתוהמסחם

 הציבור עם וכר חזק אומר אם התורה לסיוםהעולה
 לכהן ישראל להקדים יכול אם בכיתו מניןהעושה
 דאורהתא הף איוקרשתו

 בע"מ בכהןוקד,2תו
 גמורה טעות הף אי את מילת הוסיף אוחיסר
 מחזיחן אם בשבת מנחה או בבו"הטעה
 היא מה גמורהטעות
 א' כשחל בקריאה מובדלין באר"י למהטעם

 לצאת הכהן צריך אם לףכשאין
 בחוהמ"ס דיומא ספיקא קראלא

 תקנה היתה שלא כיום לתורה לעלותלברך

 הקרואים עללהוסיף
 טוב בדבר הקריאהלסחם
 שבת חילול למנרע א' כיום בתורהלקרא
 בחדש נזהר שלא למי חדש פרלקרא

 טוג-יג.
ח-קדפ
ג-יט
ג-יד
 ידג-יג,

ז-יט

ז-רנז
ג-יח
ג-יח
ד-טז
ה-לג
ג-יג
 טויג,

ז-יט
ג-יז
י-מה
ז-כב
ד-רכה
ג-יט
ג-כא
ד-כ
ז-כג
ד-כ

ו-צא
ג-יג
ג-סו
ד-יד

 ד-יגג-לט,
 י-מה ז-כ,ו-לב,

ד-יג
ד-רטו

 רציאתו בכניסתו פרוזבול עושה לאינו שמיטה פ'לקרא
ד-רטו

ד-יג בשבת ובמנחה בבו"ה הקריאה חץקןמי
ג-לט יחד מברכים שב' תורה בשמחתמנהג

 אחרונה ברכה מברך אי הקחאה באמצע בס"ת טעותנמצא

 בייייימ"ס ייקי'אי,סיי
 אחרת יחמא אם יחץרה מילה בו שכתובס"ת

 ןאדאפטיר[ המגדלו בשם לתורה העולהקטן
 השמיני וכיום בהושע"רקדא
 לבטלה ברכה הף אי הדאף בקום שלאקרא
 לף ואין כהן שיש במקום לישראלקרא

 בשבת קרואיםד
 לעלות זה אחר זה אחים לקראשלא
 שמם הזכדת בלי אפי' לעלות זא"ז אחים לקראשלא
 וגלילה להגבהה אחים לקראשלא

 שנית ברכה להצורך הפסק הף אישחוקה

י-כח
ג-סו
ד-כ
ד-קסו
ג-סו
ג-סו
ג-יג
ה-לד
ג-כ
ג-כ
ג-כ
ג-יח



רמב הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ר הא"ב םדר לפי כללימפתח

ג-יד ע"ה לכהן קודם אםת"ח
ה-לד ועזרא משהתקנת
ת'א-קד ראשון לו קוראין אי בתשובה שחזר מומרכהן
 במנחה תשלומין לו יש אי בשחוית וה' בב' בתורה קראולא

ת'א-קז
ת'א-קח לף כאן ונמצא לף במקום שעלהכהן
ת'א-קט מביהכ"נ לצאת הכהן רצה לאאם

ת'א-קיא שבת שומוי מנין כשאין התורהקויאת
ת'א-קיב רשע אביו בשם לתורהקויאה
ת'א-קיג בחומש להסתכל מותר אי בתורה קויאהבעל
ת'א-קטז התורה לכבוד נתקנה לתורה לעולה התורהברכת
 ת'א-קיז שנית לשמוע יש אי קויה"ת שמעכבר
ת'א-קית הדברות עשרת בקויאת לעמוד לציבור נכוןאי
 ת'א-רכג בקרה"ת הש"צ שעונהאמן
 השבוע באמצע יא"צ לו שיש למי למפנדר עליהטעם

ת'א-רכד
 ת'א-רכה כמה ועד נישואין לשמחת בשבת בעליותלהוסיף

 ת'א-רכו ההפטורה בברכת לעמוד ישאי
ת'א-רמב כך ולקרות הס"ת על מנוקד פלאסנדקלהניח
 ת'א-רסא סחורה עמו שעושה למי עלחלקנות
ת'א-תקכז תורה שמחת ליל התורה קויאת עלברכה
 ת'א-תקכח קדיש לומר צויך אי הקויאה אחר שמח"תליל
 תעניתראה

 שמעקריאת
ג-קי שמע מקויאת פטוראונן
י-יד ק"ש באמצע צדקה ליתן מותראם
ג-קצה שמע קויאת קודם אכילה איסורטעם
ז-ויח בערבית קוראים אימתי גופיהוכהנים
ג-קצז מק"ש פטור היום כל בתורה העוסקלרשב"י
של בק"ש חבירו להוציא הנן קודם שחוית של שמעקורא
ו-יטערבית
ה-יז ביחיד שמעקויאת
ב-ע במדד שח מיקוי אי קר"ש לצורךשח
 תיבות לרמ"ח משלים ק"ש באמצע אמת אלקיכם ה'שמע

ד-יא

קריבה
 ועויות בנדה קויבהאיסור

 רמה רכה, ו-רכג, רכה, ה-קכז,ד-קסו,

קריעה
ו-קי בחורבנה ירח~לים על לקרוע נזהוין שאיןטעם

קרקע
י-שא נגזלת אינה דקרקעבהא
ט-שעח בקרקעיאוש
ט-קסד טבילה צויכה אי לקרקע המחוברתקדירה
 ז-ק בטל אם בקרקעקרקע

קרקפתא
 לאו אם במרד מחוי תפילין מנחדלא

 לשכחהקשה
 עכבר שאכל ממהאוכל
 לשכחה הקשים דבוי באכילת איסור ישאם

 לשכחה הקשים בדבויבטול

 תפילין ושלקשר
 בהם ח"ת אי חבירו של תפילין קשרהמשנה

ראוי
 מדאורייתא ראף הף אי מדרבנן ראףאינו

ראש
 הראש שערראה

 השנהראש
 בר"ה בתק"ש וינואבל
 ר"ה בליל דניןאי

 חדשות פנים לענין כיו"ט חשיבאי
 בר"ה הסימניםאכילת
 ת'ג-קיחת'א-תעה, בר"ה בדבש תפוחאכילת
 שחל בר"ה בירושלים תוקעין היו אם רש"י דבויבסתירת
ח-רבבשבת
י-ל נטמא היאך בר"ה בביה"ק שלןחסיד
י-סט ר"ה בליל הקדוש המלך אמר ולאטעה
ת'א-תצא ביו"כ ולא בר"ה העקדה פ' לקויאתטעם
 ת'א-רלד בקידוש מבויל אי ר"ה קודם להבויל הן לו היהלא
 ת'ג-קכד התקיעה אמצע שמעלא
ת'א-תעו בר"ה למוהל מציצהליתן

 יבדיל כיצד ג' ביום ר"ה וחל רצופים ימים שני שמתענהמי
ת'א-רלה

ת'א-תצ ר"ה של ב' ליל שהחיינו מברך איסומא
 ת'א-תעד להם וטעם ר"ה ליל שאוכליםסימנים
ת'ג-קלט בשבת שופרתקיעת
ת'ג-קכד יד לאיטר שופרתקיעת

 חודשראש
 י-כט טו"מ ושכח והתפלל וחזר יעוא הזכיר ולא בר"חטעה
 קודם לתשלומין שחוית יתפלל אם בתפילתו יעואשכח
ח-קפאמוסף

רב
י-שח אחר מרב שאלות לשאול לאסור רב יכולאי
 מקרג משום במקומו להורות אחר רב על לאסור רב יכולאי

 י-שחגבול
י-רסא לאבותיו קודם רבו אחר לבנו שם לקרוא ישאי
 י-רסט רב בתפקיד עדין כשהראשק שני רב לחפש נכקאי
 ציבוד בצרכי מלפעול הרב את לעכב הישוב בבני כחאין

ח-סט

ג-סא
ג-סב
ה-קא

י-יא

ה-רכח

י-ע
י-ל
ת-רב
ת'ג-קכג



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב םרר ל*י כללימ*תחהש

י-רסח
י-קסג
ט-סרז
ח-סג

 קלט קלח, קלז,ח-קלו,
י-רפר לתלמירו חניפה להיתר הרבריםבמקור

ג-קלגב-לב, בביאה רמקרש אמאן מנגיררב

 להודיע צריך אי רבנות לקבל ורוצה בביה"ס חבוששהיה
ט-סרזלקהל

רביעית
ח-קצר הערעוחם נתקטנואי

רכית
 עיסקא היתר לו כסרש רבית ובו שטר לכחוב מותראי

 מבאנק רבית לקבל מותראי
 הקדש במעוח רביתאיסור
 צרקה במעות רביתאיסור
 בלע"ז שערס מומות שמוכחםבאנקים
 נפש פיקוחבמקום
 יהודי שותף שישבמקום
 פרוטה משוהבפחות
בשאלה
 ר-קיב מעות המתנת עבור ביוקר למוכרו ידועה ששומתורבר
 ת'ב-מט רבית איסור על עובר אי מבאנקים מעותהלוה

 ת'ב-מז הישן חובו לו ערשלם כרי מראובן מעותחלוה

 ר-ריא חנם בחצרו ירור לא חבירו אתהמלוה
ח-קיב המטבע על חבירו אתהמלוה
י-קיד חבית משום בו יש אי בע"מ לחברתהמלוה
 ראווייתא רבית הוה אי ]טשעק[ המחאה ע"י רביתהמשלם

ת'ב-נא

 רבית הוה אי עבירה רבר לו לעשות הלוה עםהמתנה
ת'ב-מו

י-קמו לשלם מותר אם הלואה ע"יהפסר
ז-קכ פירות או מעות לתבוע המלוה שבידהתנה

 ה-קיד באחריותו רק לירו באו לא כשהמעותחיובו
 ת'ב-תר תקנה לו יש אי כשוגג ריבית בו שיש שטר עלחתם

 ה-קטו בדימםיוצאה

 ת'ב-נה ללוות ממי עכו"ם באנק או ישראלי באנק לפניויש

 ת'ב-נז מרובה הפסר ףש ברבית להלות איסור סרש ידעלא

ר-רנג ברבית לבניולהלוות

ה-רפבר-קיב, ברבית למומרלהלוות

ו-קמ לצרקה כסף לגמ"ח להוסיף ורוצה מגמ"חלוה

 ז-קכ אחרת מחנה מעות לפרוע ע"מ י1 במחנה מעותלוה

 ת'ב-נג פונר מארקעט במאני רביתליקח

 ישראלים לשותפין לחוש סרש מבאנק משכנתא רבית*קח
ת'ב-נר

ת'ב-מר רבית תשלומי בו סרש מלוה שטרלכתוב

 קיר ה-קיג, שליח עא מעכו"םללוות

ר-קיב מזומן תשלום עבור מהשערלפחות
 קעשינג[ ]טשעק שטר לפרוט כרי ]פראצענט[ אחודםלקחת

ו-קסר

ז-קסר מאוחר שפרעונו שטר לפרוט כרי אחודםלקחת

 קמז קמו, ו-קמה, עכו"ם שרובהמחברה

ז-קכ פירא הף אחרת מחנהמעות

ר-קיג נכרי בבנק מיר ופודהו מאוחר לומן שטרמקבל

 ח-מ שבת שכר מקף אי בשבת בבאנק ריביתמקבלי

 ט-קעג עיסקא שטר על לחתום רצה שלא הבאנקנשיא

 י-רעז בע"מ לחברה רביתנחינת
 ו-קמגה-קטו, ]שעירס[ מניות ע"י בעסק שותפותע"י

 ת'ב-מח רבית גם ורושמת חשבונות שכוחבת במשרדפקירה

 י-קיג בזה חניםפרטי
 ז-קיט ההוצאות עבור מהלוה ליקח לה מותר אם גמ"חקופת
 ת'ב-נ מבאנק פנקס לו ונתן לשמעון מעוח חחבראובן

י-שיג הרביתשומת
 רנפסרה מרעהרה לישראל הגף והלוה ועכו"ם ישראלשותפות

ו-קמה

רבמת
י-קסג רב ע"ע לקבל קהלה לכלחיוב
ו-רצז תחתיו אחר ומינו הרב אתפיטרו

רדיד
 כסרוצאות רדיר לובשות שאין ישראל בנות סמכו מהעל

י-רנרלשוק

רדיו
 בבית רדיו להחדקאסור
 המטונפים במבואות ברדיו לר"תלהאדן
 ברדיו - ערוה באשהקול

 ברדיו מצוות ושאר המגילהקריאת

 תשמיש מחמתרואה
 נרהראה

רוב
 בהנ' יוצאים היאך עמ"ר כמחצה קבועאי

 1 עמק מבני הם שמא גחם, מקבליםאיך

 הרוב אחר בממון הולכיןאין
 הרוב אחר בעכו"ם הולכיןאין
 הרוב אחר בפיקו"נ הולכיןאין

 אחר ער ע"יאיתחזק
 מעחות בר"נ רוב ילפ" רלאבהא
 עם רוב מקףבכמה
 בף טוען המוחזק כשאיןבממק,

 לרוב מס*עת כשחזקהבממק,
 הרוב אחר הולכין איןבקבר
 בחאות וחזקת רוב בתר אזלי' ולא שבת רוחה רס"נהא

ח-נה

 הוראוהרוומלקבל
 רב לקבל חרדית קהילה לכלבחיוב
 מיד כשר ושב שחטאדין
 באיסורים רבו על לחלוקחיב
 רב על חענהלא

ת'ב-מה
ת'ב-נב
ו-קמ

 ז-קיטו-קמג,
ת'ב-נו
ה-קיא
ת'ג-רכח
ו-קמה
ו-קמב

ז-יג
ג-ח

 ז-יגר-פו,
ר-פה



רמז הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב מדר למי כללימפתח

 מבררינן לברורי ראיכאהיכא
 ככולו רובו ובין רוב בתר אזלינן ביןחילוק
 פריש מרובא רפרישכל

 בערכאות ארם, הרוצח להרוג החוקלתקן
 מהו המצף,מעוט
 רוב נגר אחרער
 בזה"ז כשרות בהמותרוב
 הבעל אחר הולכין בעילותרוב
 הן מומחין שחיטה אצל מצדיןרוב
 ז-קח בחשוד אמרינן אי הן, מומחין שחיטה אצל מציןרוב
 ח-כב מברכינן מאי להיפך או סוכר ומיעוט פרירוב
 ה-סה ככולורובו
 עזר-סט, בקרעורין ככולורובו
 ברוב ביטולראה

רודף
 בשבת רודף להרוג מותראי
 בגרמא אף נהרגאי

 רורף דין איכא איבב"נ
 לרודפו והרג הקנאי נהפךבדין
 בקטן רודףדיני

 עצמו להציל כדיהרודף
 מחטא הרודף להציל או הנרדף להציל הרודףהריגת

 י-שג שצב, שלב,ט-של,
 חתבין אי אחריה רודף והוא בו ומאסה רשע עםדנתה

ט-שצגלהצילה
ת'ב-תנח להורגו מצוה חבירו אחר ררודףטעם
 ת'ב-תס להורגו ארם כל על מצוה חבירו אחר ררודףטעם
 ת'ר-שצח ב"ר בלילהרגו
ת'ר-שצה מעבירה להצילו הרודףלהרוג
ת'ר-שצה הנרדף הצלת משום הרודףלהרוג
ז-רפה רודף הף אי מלכות דיני על לעבורמוחזק
 ז-רפר להרגו מותר אם חבירו אבר לחתוךרודף
ת'ר-שצז להרוגשרודף

 הקרדשררה
 קסחה-קסז, הקודש ברוח נאמרו רבותינו רבריכל

 רעהרוח
 כאת'ב-כ, הלילה עלה ועבר קלופה ביצההניח
 ת'ב-כב רעה רוח משום בבקבוק שנמכרים טחון שוםלאכול

רופא
ט-ריח ר"ל האנהר מחלתו להולה לגלות מותראי
 י-קכב רופא ע"י אשה בבדיקת להועהגאיך

 רמחז-רמו,נאמנותו
ת'ר-קכז אליהם הליכה -פסיכאליגים

ת'ר-קכז לנקרם אישרופא

 רעהרוח
ת'א-ח המטה שתחת רקים כליםלגבי

ת'א-ט שחרית ידיו שנטל קודם בה שנגע מאכל נאסרהאי

ת'א-י באירון הכסא תחת שהניחמאכל
ת'א-יא במאכל הנוגע קטןלגבי

ת'א-יג במאכל הנוגע נכרילגבי

רחם
 ניתוח ע"י כולו הרחם להווניא מותרת אי המצטערתאשה

 ריאי-רי,

ריאה
י-פג חומרא רק או ררבנן גזרה הףאי

ריהי'
ב-טו חמרא וטעמי חלאחחי'

ריפוי
 הממשלית הרפואה על לסמוך יכול אי בחבירוהחובל

ט-שפה

 ]עלעוועיטר[רכבת
ח-קסג כמחיצה או כצוה"פ עלה סמכהאי

רכיבה
 אוכף בלי חמור ע"גלרכוב
 זה גבי על זה ארם בני ב'לרכוב

רמארת
 בנ"א בו לרמות קרכול רבר לחנונילמכור

רעבתן
 בב"א הרביעית לשתות שרי איבכוש"ב,

רעפארם
 מעכו"ם וגרועים בטלהערותם

רפואה
י-קיב הומאפיודות ברפואות להתרפאוס מותראי
 ז-רפז גוסס ילר חת להאריך ההוחם חתביםאם

 שעא ת'ג-שע, בגוסס לטפל הצלהאנקר
 ח-קפט י"ט מחיצה רבע" או בסמרה סגי אי רפואותארון

 ה-רסה רפואה בעניני האמוריררכי

ת'ג-שסז הרפואהררכי
 י-קי בפסח דינם מה כלב מאכילת ונפסלו מבע"חהנעקרת
 ט-קנז כך לבולעם מותר אי בקאפסולסהנתונה
ת'ג-שסר לרפאותהרשות

ז-רפז מכונות ע"י לזמן חתםלהמקרך

 ג-פחא-ו,
ב-לט
ו-ריג
ט-שצו
ז-צט
ה-רסח
ז-קה
ת'ר-שמא

 ר-צה ז,א-ו,

ט-שצא
ט-שפט

 קרר י-קרג, קוצבט-של,
י-שכא
ת'ר-שצז
ת'ר-שצז

ו-רנט
 רלו-רכט,

ת'ב-תכב

ח-לג

ת'ר-יח



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ר הא"ב מרר ל*י כללימ*תחרטה

ת'ב-רנב בש"ס שנזכרו ברסואות היוםלהשתמש
ת'ר-רלג טויפה עץ בויאלרפאות
 ט-ויז לרפאותו הוחו בחיוב ימיו כל שיצטער במחלהנולר
 ח-ז רפואה לה יש אם ררבנן חףאנשיכת
 בהנאה האסווים מתים אבוץ על לתלמידיו מלמררופא

 במילה עבו"םרופא
 שטעה עכו"םרופא
 שאב"ס לחולה באיה"נרפואה
 הנאתן כררך שלא באיה"נרפואה
 טוב כיוםרפואה
 לישראל מהני אי עכו"ם שלרפואות
 יברך אם - לרפואה מיםשותה

ר(נייןה
 עובוין להפילבאיסור
 לממשלה למוסרובהנ"ל
 עוים בלי הרוצח להרוג רשאי אי הרםגואל
 כפרה צויך אם לחכירו מיתהגרם

 הגוסס אתההורג
 הטויפה אתההורג
 מיתה חחב אינו ב"נההורג
 כיר"ש מיתה או כרת שחחב מיההורג
 פס"ר לפני ארם כיף מיתה שחחב מיההורג
 עליו נהרג אי כרת שנתחחב מיההורג
 מיתה חחב חרש או שוטהההורג
 מהמלכות להצילו חוב אם שרצחהודה
 למלכות למסרו מותר אם שרצחהודה
 והרגו אחר ובא ליהרגהיוצא
 טויפה ארםהעושה
 י-שג מחטא הרודף להציל או הנרדף להציל הרודףהויגת
 ה-שט עוים בלי גולים אם גלותחחבי
ט-שמט רשות או חובה הף קודמיןחחך
ת'ב-תסא רעך רם על תעמור רלא בלאוטעם

 ב"ר והרוגי מלכות הרוגי של יסווין למנוע מיתהלקרב
ז-רפב

ז-רפב חולי של יסווין למנוע מיתהלקרב

 רפג ז-רפב, עצמו מיתת לקרב אסור מיתתו לקרב שמותרמי
 ו-שטו שמת ער חכירוציער
ט-שפ ולהרגו רמו לנקום שוץ אי ישראלרוצח
 שפג ט-שפב, להצילו מותר אי למלכות שנתפס ישראלרוצח
 ו-שיז מקלט בעיר שהרגרוצח

רקודים
ר-עב ברבים ואשתואיש
ו-קט ברכות שבע כימי המצויםכין
י-ויט יחרו ובתולות בחוחםשל

 היחידיזןות
ח-קס ברה"ר חומחןר'

ח-קא מחיצה ע"י רקהף
ח-פה וברוחב באורךקרעורו
ח-קו רה"י הף )קאר'ס( המכוניותתחת

 הרביםיזןוון
 י-רפח קה, קר, צט, פ, ח-פ, ומפולש מכוון רוקא בעיאי
 רווקא רבוא ס' בע"אי

 הרחק ע"י הילוך סגיאי

 רה"ר לערב קךיךאי
 דדרכים לס"ר רעיר ס"ר כין לחלק ישאם
 רבוא ס' ערך גםעיין
 א' לרה"ר מצטרפין אי עחרותב'

 ברה"ר תנאיםב'
 הוא רה"ר לףה רמחנה ר,ן"י רבוץכיאור
 רה"ר וין יש איבזה"ז
 קו ח-עו, עה"פ מרובה עומר הף רבכ"מ רה"ר חן איןבזה"ז
 בשבת שחל בר"ה תוקעים לא אמאי רה"ר שאיןבזמה"ז

ח-קמח

 יכול אי לאחוים היזק ועושה רכים בו שהחדקו מעברררך
לגררו
 רה"ר היתה אםהעזרה
 רה"ר הף אי סקווערכךימס
 ברה"ר הוינים פרטיכלל

 רה"ר ב' כין מפסיק איכרמלית
 רה"ר הף אי א' רה"ר רקכקרש
 הרגל במניעת סגי רה"ר מויןלהוציא
 קעז קסו, קמה, ח-קכה, ראורץ' רה"ר וין אי יארקלנוא
 ח-קט רה"ר מוין מוציא עקוםמבף

ח-קנ מחיצות ב' מהנימראורץתא
ח-עז רה"ר הף לא מחיצה בו קךשמקום
 קכזח-קכה, ברה"ר עובוים מקוץ אי במכוניתנוסעים
 ח-קג ראורץתא לרה"ר נפשותסבום

 קנהח-קנר, תשמישתיה ניחא להיותצויך

ח-קי לכל הפקר קךהאצויך
ח-קח לרכים מסור קךהאצויך

רן2"י
ג-קפז הירושלמיראה

ר,2ע
 אבזוץ ר~יעים רחמי שאמרו ומה רשעים על לרחם ישאי

 ףמות לרשעהלעיטהו
 אחר רשע בשם או טעראויסט לחכירוהקורא
 רשע אכיוכבוד
 רשעים מפלת על קררהלומר
 לרשע צויק קבורת בין הרחקהשיעור
 ירקב ר~יעיםשם

ת'ב-רנג
ת'ג-פ
ת'ג-שסט
ה-עה
ה-עה
ה-עו
ת'ר-קוצ
ו-מר

 שכטט-שכח,
ט-שפ
ה-שט
ז-רעח

 שכו-קךג,
 שיט שטז,ו-רצ,

ז-רפה
ז-רעט
ז-רעט
ת'ב-תסר
ט-שצ
ז-רפה
ז-רפה
ו-קרח

 ז-רעזה-שו,

 עאח-ע,
 קלגח-קכו,

ח-קיא
ח-עב

ח-קנט
ח-קכה

 קעזח-עג,
 עהח-ע,

ת'א-קמז
ה-קג
ת'ב-רנא

 ז-רסגו-קנט,
ז-כ
ט-רכ
ו-רנג



רסו חלכות משנח שו"ת חלקי מי"ד הא"ב םדר ל*י כללימ*תח

שאובין
 שאובין במים ורובו ראשוהבא

 עזראלטכילת
למקוה

שאלה
 בחלה שאלה ישאם

 גזבר ליד שבאבהקדש
 לנחל קררדה לאחר ערופהבעגלה
 גזבר ליד שבאתבצדקה
 כהן ליר שבאהבתרומה
 לפנ"ע פקע אי נדרותו על שאל ואח"כ לנדר יןהושיט
י-קלטלמפרע
 ולחזור אהפרשה לשאול יכול אי לברך ושכח תרו"מהפריש
 קצזי-קצו,ולברך
 למפרע עובר אי אחה"פ עליו ושאל לפה"פ חמץהקדיש

ח-קפב
ה-כג תרומתו על להשאלכהן
 טבילה צויך לא צלוחית ממנו שואל ףשראל עכו"םמוכר

י-קר
 אי הנדר שאל יו"ט ואחר בהנאה עליו שאסר מינים ר'נטל
ח-רמא למפרעיצא
 ושבועות נרויםראה

 גשמיםשאלת
ה-כח לארץ ובחוץ באראזמנה

 תעשה ואלשב
ת'ר-שע חיב אי תעשה ואל בשבמסיע

שבויה
י-רנה לנהרדעא ראתון שבדיתאבהנהו
י-רנו קעטמאה אומרת חהיא נטמאה שלא מעידע"א
 ה-רטז לכהן מותרת אם לשבף נתיחדהשלא

שבועה
ט-שסאבמחשבה
ח-רלז חלה אם סוכה עשהת מצות עללעבור
ה-רמבמאונס
ת'ר-רכב עפר יאכל שלאנשבע
 ההקדש על שאל ואח"כ הקרש פירות יאכל שלאנשכע

ת'ב-קיג
 ושבועות נדויםראה

שבועות
 ז-ע השבועות בחג וחלב כשר בין בהמתנה להקל ישנמה

שבח
ט-תג שוי אי חבירו בשבחסיפור

שאה
ח-כא משביעתו רביענשמחפית

ח-כא שביעה שרעורמהו
 מהאכילה או מהשביעה הינו מאכילתו להפחית שצויךרכיע
 ח-כאגסה

שאית
 לכל להפקירו צויך אם הביעוראחר
 רמלכא אפקעתא הףאי
 שביעית של כהן פשתן שוויןאין

 שלכר"א שביעית פירותאכילת
 לקיטה בתר אזלינן בשביעית הנלקחאתרוג
 ובהקרש הכרםבכלאי
 ורבעיבערלה
 בשכיעית חוב פויעת מצות עקרו היאך הגידו"תבקף

 שכגט-שכה,
ר-ויז בשביעית בהם אסור חבירו על פירותהאוסר
 ג-צה סחורה משום אסור אם שוה וביעורוהנאתו
 י-רעה לשלם עוד חיב אי שביעית עליו שעברחוב
 י-רעז פרוזבול בכתיבת מקילין שהעולםסעם
 ט-שכ שביעית מפירות רוקא הף אי השרה מן לחי' קרשכ"ז

 ט-קרט ב"ר אוצר על לכתחילהלסמוך
 ר-רטו פרוזבול עושה שאינו למי שביעית פ' בתורהלקרא
 ה-ערב קרקע בעי אי לב"ר שטרותיומוסר
ז-רס משמטת שביעית אם ער"ה פרעון ]שטר[ טשעקנתן
 ה-רעא בשביעית תשמטנו שלאע"מ
ו-ערב סאה בית כל חורשין סאה בבית נטיעותעשר
ד-רטז לקיטה שכר מנקה אינו בשביעית רבעיפודה

ד-ויז במעשרותשכיעית
ט-קרט נאסרו בשביעית שנשמרו רפירות ר"תקרטת
 ו-ערב סאה בית כל חורשין סאה בבית אילנותשלשה
י-רעו דמלכא אפקעתא הף אי כספיםשמיטת

שבע
ח-כא שביעהע"ע

 ברכותשבע
ט-רפח חדשות פנים אין אם ברכות שבע לומראסור
 חתנים ברכתראה
 - חדשות פניםראה

 העיר טובישבעה
ת'ד-דש העיר טוביד

ז-רנד לזט"ה אשהלמנות

 המיניםשבעת
 ח-כב עלה מברכינן מאי בסוכר המטובל המינים משבעתפף

שכת
ו-קנט שבות באיסור שבת לחלל שצוהאב

ב-יב
 קנה כב, כ, ה-יט,ג-ז,

 מקוהראה

ח-קפב
ו-רפו
ו-רפו
ה-כג
ו-רפו

ג-קלז
 ויזר-רטז,

ג-צה
ו-שו
ג-רכז
ר-רטז

 ר-רטזג-יא,

ט-קרט
ר-רטו
ה-ערב
ז-רס
ה-רעא
ו-ערב
ד-רטז
ד-ויז
ט-קרט
ו-ערב
י-רעו

ח-כא

 חט-רפ

ת'ד-דש
ז-רנד



 חלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב םדר לפי כללימפתחרמז

 ר-לח קשור כשאינו בו לצאח מוחר אם חלוק שלאבנט

ג-לב מלבן משום אסורין בקדירה פשחן שלאונין

ג-ק בשבח במצווחאונן

ח-קפ בשבח מפחח טלטולאופן

ח-מו במלאכה גרמא אף אסוראי

ח-לז בטלפאן בשמיעה הברלה י"ח יוצאיםאי

ח'א-שי אחד כגוף בשבח קורע איסור ישאי

ח-יא רשבח מ"ע מלקחם עצמו להפקיע מוחראי

ח-ס בשבח בפאמפערס להשחמש מותראי

י-נו בשבח חשמלי נר לאור ללמוד מוחראי

 חם אףר שמחרא ממכונה בשבח יזיו לנגב מותראי
ח'א-רצא

ח'ב-רנה בשבח אבל בכיח מנין לעשוח מוחראי

 ח'א-רנא בשבח השינחם שעל הברדלים עם לצאח מותראי

ח'א-רצט בשבח לבהמוח תרופוח לחה מותראי

י-שז עובר של פק"נ בשכיל שבח מחלליןאי

ח-מט לגבאי ששףך כיהמ"ר בכרטרס בודר שייךאי

 י-מט בשבח ערעשה למחשב עבודה להניח שריאי

 י-נא בשבח צלצולים שחקלוט מכונה להעסרר שףאי
ג-לב בע"ש להחענוח עצסר איסוראין

ה-נג במרוכה רכיןאין

ה-נר בשבח איסור מבטליןאין

ח'א-קצר שבח בדיני למילחא מילחא מרמיןאין

 ר-יז לז, לה, ג-לב, השבח קודם ימים ג' בספינה מפליגיןאין
 ג-לה שבח קודם ימים ג' נכרים של ע=רוח על צריןאין

ח'ג-צא חחוסרןאיסור

 ח-רכא רחול עובדין או שבוח משום הף בשבח חק"שאיסור

 ח'א-רפא בשבח ]גרעיפ-פרוט[ אשכליוחאכילח

ג-לא עונג משום הף אי בשבח חן ושתיח בשראכילח

 ג-לא רגיםאכילח

 הא-ד, למוצ"ש מפריש בשבח רמאיאכל

ג-נ ר"ח והוא יום מבעוד שבח בתוספחאכלח

 האזנים לכסוח ]בלע"ז[ עיר-מאפס עם בשבח לצאח מותראם
 י-רלר הקורמחמח

ג-מב בשבח לחחנה לחזור רשאי אםאמבולנס
ג-מה המכונה לכתוב רשאי אםאמבולנס

ז-נח בשבח שכר הדורשאמבולנס

 ג-מג האיסור אזל אי אחר חולה וצא באיסור שחזראמבולנס

 ו-רעז מו, ה-מב, לעכו"םאסררה

ז-נט בחשאב"ס לעכו"םאסררה
 ראוריחא במלאכה אפי' שרי מצוה במקום לעכו"םאסררה

ח-לר
ג-קעט בשבח לעשוח בע"ש לעכו"םאסררה

ז-נט ראוריחא הף אי בפירוש לעכו"םאסררה
ז-נט מצוה לצורך לעכו"םאסררה

 דנה-מג, שאצל"ג מלאכה הף אי נכריםאנסוהו

 אפשר בעצמו יעשהו ואם בשבח זקנו לגלח עכו"םאנסוהו
ח'א-רצה עדיף איזה סםעא

 ח'א-רנג לשבח מע"ש חסרם סרם עם נוזלים ברז להמחאסור

  ער צו, ב-עב, מלבוש דרך טונוףאציל~

ז-מה יד כלאחר הף אי יזיואציוף

 ז-לט ט"ב שהוא במו"ש תבדיל אם לאכול המוחרחאשה
 ח-קפא למול מוחרים אי בשבח מוהליםב'

ט-רכו שבח ממצווח עצמו להפקיעבאיסור

 נחכים ומיר אחר במקום הרבה נרוח המרליקין מלוניםבבתי
ח'א-רב

 ח'א-רמז בשבח בו יוצאח אשה אי דעה לקבל הנעשהכגר

 ח'ג-נח הדעה מפניכגר

ר-מר הכביסה במכונח להשימם מלוכליםכגדים

 ו-סה בשבח המתיבשים רטוכיםכגדים

 סו סה,י-סר, שבח שכרכגרר

 רצח'א-רפח, ףויט בשבח לאנטרם טבילהבדין
 ח'א-רפט בשבח במגבח להמסחפג סתיטהבדק

ח'א-רס שבח שכרבדק

ח'א-רצז ממון עסקי על בא אפילו שבח מחלליןבהא

 שהרל לאחר הגפרור לכבוח שרי אי בע"שבהרל"נ

 בשבח מהשקע הטלפון חוטבהוצאח
 ישראל יטלפן שמא חהקר' איבהנ"ל

 בעבודחו ישראל עזרח צריךכשלפעמים
 עליו אהוב מאוכל עליו אהוב שאינו אוכלבורר

 בביחם נר עליהם שמרליקיםבחורים
 ע"פ בשבח חמץבטול
 שנ" סעודה לחלק יש אי שבח להיוח שחלכיו"ט
 הבדלה קודם שהוא ונזכר המחראכירך
 שיב"ס חולה לו נזדמן ואח"כ במדר בשבחבישל
 מתי יודע ואינובמרבר
 מחיצוח רווקא בע" אי שבחבמתיצוח
 להחרא שלא עצמו על להחמיר מוחר אי עירוב שישבמקום

ח'א-שיא

 פג ו-פא,ר-מח, באוכליןבנין

ח-ס בשבח דחופרבסוגיא

 ר-לז יוחר חשוב אינו והמוחר והמוחר, האסור לרברבסיס

 בשבח שחל בר"ה כירושלים תוקעים היו אם רש"יבסתירח
ח-רכ

 ימעט שעכ"פ לו יאמר אי מלעשן להחאפק יכול שאינובע"ח
ח-חיר

ח-לח בשבח לב לחולי כדרים הוצאחבענין

 במקומן( אחרים מים )כשבאים חסרם מים ברז פתיחחבענין
ח-נח

 מעמש4 הוצאה בהפחיחה שנדלקח שהנורה מקרר פתיחחבעמן

 שג ח'א-שב, שבח שכרבענין

 לולב, חק"ש, אסרו למה רה"ר לנו דאין כיון המ"בבקר

ח-קמח בשבחומגילה

ז-נד בשבח לפחחו חסרם, סרםברז

 המחערכים הקרים המים לפתוח אסור פתוח חמים סרםברז
ז-נרעמו

ח'א-רחצ להחדרם מהו בשבח שנפלו טרנחםברזילי

 עליו מחללין אי מסוכן חולה שהוא לחכירו שאמרבריא
ח-נגהשבח

ח-לא
ח-מח
י-נב
י-נ
ו-עט
ו-נה
ז-סו
ח'א-שנב
ז-פ
ח'א-רפ
ח'ג-ס
ח-קא



רסח הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב סרר ל*י כללימ*תח

ג-קעו המצוה ברכת הף לא בשבת המתראברכת
 ה-סת זכוכית עא מהשמשבשול
ת'א-תה כשבת נו"נ הרושסרם צדקהגב4ר

ח-רכא רחול עוכדיןגרר
ז-לר הבל מוסיפין אם שנקטמוגחלים
ג-מה בה נזוקים שרבים במקוםגחלת
י-קפ שבת לשמור לו מותר אם טבל ולא שמלגר

 ז-לר לי למה וקטוםגרוף
ה-סת הבערהגרם
 נחה-נז, כחדבהגרם
 נזה-מ, בשבת מלאכהגרם

ת'ג-עח בשבת קרבנותרחהת
ר-מב אסור - בסלפתדיבור
 בשבת לפתות מותר אי צרקה קופת עליה שקבעודלת

ת'א-רסה

 ער עג,ב-עב, מהו מלבושררך
 בריאות חזקת בתר אזלר ולא סכ"נ מפני שבת דדוחיןהא

ח-נה
ח-רמ פטור טריפה ונמצא כשבת רהשותטהא
 בראות תזקת בתר אזלי' ולא שבת רותה נפשות רספקהא

 שעשאוהו שמים מקף לא בשבת דשליתהא
 יצא אי צה"כ קודם שבת סעודתהאוכל
 בשבת מהמנעלים האבק ליקח מותרהאם

 ראוריתא הף אי הין עלהברלה
 כליםהרחת
 מנא מתקן הף אי כליםהרתת
 אחרים כלים לו כקרש כליםהרחת
 ת'א-רפז נקחם לו כקרש בשבת לסעודה מסעודה כליםהרתת
 עת ו-עז, בשוגג חשמל וכיבההדליק
ה-מא תשמל עא שבת נרהרלקת
ז-נט חסרמה ראישתפיך ינוקאההוא
ת'א-רער בשבת כוונה בלי זבובההורג
ג-מב אמרינן לא סרב"ס חולה ףשהואיל
ג-לה שישבות ע"מ לפסוק צריך אם מצוה לרברהולך
 סג ה-סב, בירושליםהוצאה
 ח-לט בכיס מתחת שהבאטרי שמיעה מכונת בשבתהוצאה
 ת'ג-נא האף מטפחתהוצאת
ת'ג-נה קאלאשיןהוצאת
ר-מט ההשתמשות אחר מרחום של כס8יתהורדת
 להחדר מותר 4ר בשוגג כשבת האש מן הקררההוויד

ת'א-קצח
ו-נג בשבת השעת מחומהזזת
ת'ג-סר שעת של מתומםהזזת
ה-שא מתו על והקורעהתובל
ג-מה למקומם חחרים להצילהיוצאים
ר-מה ראווייתא ואיסור ררביםהידקא
ר-מה מהו - ררביםהידקא
י-סא נר להדליק שרי 4ר מעריב קודםהמכייל
וךא-רעז ביעיל מקף 4ר בשבת בחמההמבו~ל

 במדר - בשוגג בשבתהמבשל
 לכיה"ת ערב"ס חולההמוליך
 מלשאצל"ג הוה אי לקברו מתהמחרא
 תמודה תמורתו בשבתהכרמר
 בשלש תורה רברי להקליט מהו מוצש"ק בזמןהמקדים
ת'א-רנר שמאחר מכרסעודות

 ת'א-של תצירות עירובי להם קונה מחו שבת לקבלהמקדימין
 עליה חיב אם המלאכה גמרהמקרב
 אחר הכתב סרראה כדי רפים קרורהמקרב
 כרם ע"גהנחח
 זבובים לפני סםהנתת
 רחץ בלכה ש"ק בליל רקידההעהרן

 בשבת להקליט כע"ש רעקארדער טעיפהעמרת
 שכר ליטול מותר אם בהמהחפקיר
 עבירה לעבור כשאנסוהוהצלתו
 השבת לאחר לתקן כזי בשבת בקארעקטאןהקורא
 קאסעטאהקלטת
 בשבת להרגו מותר אי הערוה אתרהרודף
 בשבתהשותט
 ישן בנעל שרוךהשחלת
 סץשבות ע"מ מהני לא לנכרי בהמההשכרת
 ערשבות ע"מ לעכו"ם מרחץהשכרת
 תול לימי רק מרחץהשכרת
 בשבת מקוההשקת
 חחב אי ונטעם וחזר בשבת עשביםהחולש
 והנחה עקירה ביןהתראה
 קחמא של שאינו קשרהתרת

 יכרם ג' קודם אפר להפליג אסור שבת לתלל עחךדודאי
ג-לה

ת'א-רמט מלשאצל"ג הוה אי בשבת שלו בכיס היוצאזב

 זבובים על סםזולף
 מסייעתו ורוחזורה
 חחב הוא מתיזורע
 ברה"ר חגורה ע"נחגורה
 לנסרם חגודה ע"גחגודה
 בשבת לנערם חגורה ע-גחגורה
 חיובוחובל
 ר-עה ג-מב, בשבת לשחוט או נבילה להאכילו אם -חולה
 ת'ג-פ אצלם רחיה או הותרהחולה

ז-נו רפואה עמו להחרא מותר אם לבתולה
ה-נה ופיקו"נ סכנה בו שאיןחולה
 בטררחא להרבות או במלאכות להרבות עדיף אי ערב"סחולה

 בבית הרופא אם וספק ערב"סחולה
 בשבת שמחהחיוב
 שבת עליו לחלל - פסרעה עאחלה
 מלשאצל"ג מקרי אי בצבא שבתחלול
 עובר בשביל שבתחלול
 שבת במלאכת ערעורחצי
 חהב - הערלה עם הפויעה ערחתך

 ו-נבר-מז,
ח-קסר
ת'א-רסת
ט-שסא

ח-נה
 י-עאח-מב,

ת,א-רג
ת'א-רצב
ח-לב
ו-פ

 מאג-מ,
 מאנ-מ,

ז-נב
ו-פט
ה-סח
ז-מת
ת'א-רה
ז-נה
ר-לב
ת'ג-עג
ת'א-רסג
ת'ג-סו
ת'א-רצו
ו-קכא
ז-מט
 1ג-/ 4ףי

 לרג-לב,
ג-לר
ה-נר
ת'א-רלו
ג-קסג
ג-לח

ז-מ
ה-שב
ה-סא
ו-סו
ת'ג-נ
ת'ג-נ
ת'ג-פא

ת'א-רצר
ר-נ
ג-לא
ה-קצר
ט-שלט
ו-רד
ו-עג
ז-קע



 הלכות משנה שו'ת הלי מי"ד הא"ב מדר ל*י כללימ*תחהמם

ת'נ-סנטודה
ד-נב בזה"ז וףקודטרפוח
ה-מט האסור ודבר המותר דכר עליו שיש דברטלטול
 ז-צ ציציוחרו שנפסקו טליתטלטול
ה-מח מדידה כליטלטול
ת'א-רפב בשבת מאוורדטלטול
ז-מה בגופו מוקצהטלטול
ו-פה בכרמלית מד"א פחותטלטול
נ-מו הידית להחדק איסור יש אם -טלפון
ט-רכו בשבת בספינה מפלינין דאיןטעם
ת'א-תפג יעבירנו שמא נזרו לא בשבת דבמילהטעם
ח-מא שבת לשכר האיסורטעם
ת'א-רכט ביו"ט ולא בשבת בסעודה כיצים שאוכליםטעם
ת'א-תצז יקדים אוזה שרהם לקבל ורוצה בשבת שחליו"כ
נ-קי לר"ל כדת לאכול חיב יהא בשבת שחליו-כ
ת'ב-רסד הב"ח לערטת בשבת שחל אכילות של שביעייום

י-סז לידוש כשר אץ מגיתוחן
ת'נ-טנ בטעות ההוטיצא
ז-לד אחר לתנור החמין להעביר מותר אם הנזכבה
ה-נו כגדיםכבוד
ה-נו הביתכבוד
 צוב-עב, כובע ע"נכובע
ת'א-ערב בשבת מעורר קיעוזכות
ה-סח בשבת אסור אםכוחו
ז-נט בשבת אפילו אונו עליוכותב
 הנרמא ע"י לכבות ומהו דאווייתא, הף אי החשמל אורכיבף

ת'א-ויט
ח-נא שוץ אי הדלה"נ לאחר הנפרורכיבף
ת'א-שו בשבת שנסתמו הכסא בית אוכיור
ז-לד וקטום נרוף מיקוץ אי פחכיסף

ד-מג וואורער בדיש לערמם - אכילהכלי
ד-נב בזה"ז עררכלי

ח-רל כסותו מוכר מהן איזה על נ"ח ולא נ"ש לוכשאין
ה-נט הספר צדדי וועלכתב

 נחה-נז, דפים ב' עלכחרבה
נ-נל לנכוץ כלי אדם ישכירלא

ת'נ-נח ערל"ד אר"םלכישת
ת'נ-נה ]ערדלהם[ קאלאקרןלכישת
 ז-נהד-לד, בשבת מלאכה שתעשה בחוללנרום
י-קמג בשבת הנדפס בעיתת מודעהלהדפיס
ד-מז ישראל ע"י בשבת הנדפס עתון לעצמולהזמין
 ת'א-קצט בשבת חמים במים לילדים בקבוקלהחם
 ד-מז בשבת הנדפסים ביתונים סרסורלהיות
ת'א-רנב בשבת זקנו בווער בלע"ז( )פין מחטלהמיס
 נמר ולא ע"ש שכישלה כיצה רותחת הקדירה עללהניח
ת'א-רעוכישולה
ת'א-רמג בשבת המכה על תחבושתלהמח
נ-לה שבת ששם במקום יהיה שלאלהעוים
ד-נב נגורו לסדר )שנרמגאבעל( בכלילהשתמש
ו-עא בשבת המתקחמת בהנרלהלהשוזתף

 שבת אח"כ לחלל כסרצטרך לצבאלהת*צב
 אשץרה של וקודהלור
 בשבת בס"ת לח דברלהכך
 בתו להיץל כ~י שבתלחלל
 מומר על שבתלחלל
 שנתקלקלו ספוים נליומלחתוך
 בשבת אלומיניום נירלחחוך
 עכו"ם ףנבהנו שבת כבר ששם למקוםלטלפן
 ת'א-רסו מוקצה דבר יזוז ידו קועל ממקום היתר דבר*קח
 בשבת כדחיםליקח
 לזכור שמור קודם למה - דודילכה

 ף"ט שבתות בליל שבכתב תודהללמוד
 ח- שבת דוחה אמאי ביכו"ם כשרה מרלהלמ"ד
 בשבת במברשת ילדים בקבוקלנקות
 בשבת מים של בשפופרת הרחםלנקות
 בשבת בלע"ז( )פען הסאחידלסבב
 שוץ אי מאכל על פוץלסחוט

 בשבת במעליתלעלות
 בשבת נבינה עם לעבןלערב
 בשבת סודא מילעשות
 שוץ אי שבת קודם ימים נ' לחולה מתוחלעשות

 שכח בליל מצדצת בטת~תלצאת
 ערעור בה שארן בטת~תלצאת
 בשבת זהב או כסף המחופה במפתחלצאת
 בשבת במשקפיםלצאת
 מצל כערוצאים צבעם המשנים במשקפים בשבתלצאת לכובי שהכרס בבירלצאת
ת'א-שז ]פוטונרעא[לשמש
ת'א-רמד מחובר דפער עליו ערז9 טלית עם בשבתלצאת
 ת'א-רמח עירוב דליכא במקום לענדדס עם בשבתלצאת

 הכפפות שתחת בתכטרטיןלצאת
 הכובע קיע"נ כנילת לר"הלצאת
 מכה שע"נ באנד לרה-רלצאת
 בידו כשהרצועה כלב עםלצאת
 פיקו"נ של טלפת לצלצול סימןלקכדע
 לבויא ףטאמיןלקחת
 ערנה כדורלקחת
 ערמוש לבית מירלקרוע
 לחו"ל בשבת שלום דוישתלשלוח
 השבת באמצע קרצלצל הו9עתלתקן

 בשבת מוקצהמאתרד
 ראשה את ומחרז חבית אדםמבןא
 במו"ש הבשול תגמרמבשל
מגבן
 צרכו כל כנתבשלסשיס
 מהאש ביקודהמגיס
 החרוב נדרמגיס
 בשבתמדידה
 בשבת להקליט האוסורמהו
 בשבת מחתך של הגדרמהו

 ד-יחנ-לה,
נ-קס
ת'נ-פנ
ת'ד-רסט
ה-נה
ת'א-שא
ת'א-שח
ת'א-רלח

ת'א-קצב
ד-לה
ת'א-רנו

 י-קעאח-קפא,
ת'א-רפד
ת'א-רצנ
ת'א-רעג
ח-נא
ת'א-רכ
ת'א-רלז
ת'א-רסט
ח-נד
ו-ה
ו-ה
ת'א-רמה
ז-נו
ד-לט

ד-מ
ועב ענ,ב-עב,

ה-מד
ד-מא
ד-מב
ד-נא
ד-נא
ת'א-שט
ת'א-רסב
ת'א-שה
ת'נ-סנ
ז-מז
ד-לד
ו-פא
ז-נב
ז-נב
ד-נב
ה-ננ
ז-נה
ת'א-רעא



רנ הלכות משנה שו"ת חלק* מ*"ר הא"ב םרר ל** כלל*מפתח

ת'ג-סזמוליד
ז-מו אדם בשר על ויחאמההד
ת'ג-שעח יא"צ לבעל בשבתמוסף
ז-סג משאצל"ג הף אמאי לקרבו מתמוורא
ת'א-רנט מודד מין בכל בשבת חום למדודמותר
 ו-סט בשבת חובמדןלת
ג-קיג לטלטול מהני אי קטנים מאילנותמחיצה
ו-צ ומתפלל הין על ומקדש שבתמחלל
ד-מו למת בסיס הף אימטה

ת'א-ף בשבת אחת לסעודה רק דגים לו שאיןמי

 ת'א-רנ בשבת לנקיות לקנח מים שצויךמי
ח-מז מוחוים אם עלקטוי עא להברז המגיעיםמים
 בשבת בהם להשתמש מותר אי חשמל ע"י לכית שבאיםמים

 כיום בו לשתותו שוי אי מאיליו הזבמיץ
 לקידוש ענכיםמיץ

 עזרא מתקנת בשבת בה'מכבסים
 ברה"ר להשאירה - מטבע ע"י המופעלתמכונה
 לנכוי להשכירה - מטבע עא המופעלתמכונה
 מע"ש לחולה לעשותן יכול שהיהמכשיוין
 משאצל"ג הף אי לחולהמלאכה
 משאצל"ג הף אי מיראהמלאכה
 לגופה שא"צמלאכה
 לגופה צויך שאינומלאכה
 להישראל לעשותן לעכו"ם המותרותמלאכות
 בונהמלאכת
 שבתמלאכת
 בהנאה אסורה אם במתעסק שבתמלאכת
 זמנה שבת, בקבלתמנחה
 בצבור תפלה מקוי אי ח"ו שבת מחללי שלמנין
 בונה משום חיב אם שלגמפנה
 בשבת קייך אי עמלק מחחתמצות
 בשבתמציאה
 שבת שכר מקוי אי בבאנק רכיתמקבלי

 שבת טכילת עבור שכר שמקבליןמקוואות
 הרכים דשות הף לא בספינות רכים נסיעתמקום
 רה"ר הף אי נוסעות ]קארס[ קוהמכוניותמקום

 סא ז-ס, קטז, פח,ו-פז,
 ו-רפבד-לג, דאווייתא הף אי וממכרמקח

ה-שא בחבורהמקלקל
ה-ס ומתקןמקלקל
 בשבת מים להחרא מותר אי שחרה למי חשמלימקרד

ת'א-רעט
ת'א-רסז בשבת לפתחו להדליק כפתור לו סרשמקרר
 ת'א-רפה בשבת עוגה על כלע"ז[ ]איסיעמויח
 קפוו-ער, יד וכלאחר מתכות שאינו קולמשמיע
 ח-מד בהם מראה לעין בשמש צבעם המשהמםמשקפים
 ת'ג-ומהנה
 רעאד-א, איסור מלאכת הף אימתעסק
ז-מז אסור אי בקלקולמתעסק

ח-נז הגל עליו מפקחין אי למיתה חנועמי
ת'ב-פה חסרכה עם ע"ש המקוהניקף

ג-נ יבא יעלה או רצה יאמר לר"ח שבת סעודתנמשכה
 ג-נ למוצ"ש ור"ח שבת סעותנמשכה
ז-נ השבת בצאת מיד באוטובוסנסיעה
ג-מח בשבת היולדת עםנסיעה
ח-קע יהמאו כיצד בשבת מכונית תחת כובעונפל
 ט-קנא השבת עליו מחללין אי חשמל זרם מכחנפל
 ת'א-ש נקיה פת מציל אי הדראה פת והציל דליקהנפלה
 י-סג ולההמאם לעמוד חחב אי בשבת למנעליו צרורותנפלו
 בשבת אחר גומי להניח מהו הברדלים של הגומינפסק

 עכו"ם ע"י הכית מלפני השלגנקף
 להודר מותר נעלו רצועתנקשרה

 מע"ש שהניחו זכוכית עא בשכת שנדלקנר
 ובתפלה הין על בהבדלהנסרם
 שבת במצוותנסרם
 יו"כ שבת בתוספתנסרם
 ח' וזרק ד' לזרוקנתכין
 בווערסחיטה
 אסור אי בשבת דעהסחיטת
 שוי אי מיץ לעשות פויסחיטת
 בשבת סרצלצל השעוןסידור
 בטחתסיכת
 בושם מיניסיכת
 הפאותסלסול
י-מז הוא אימת ומעלה שעות מט' דאסור בע"שסעודה
 בעש"קסעודה
 מהו - פיקו"נספק
 בשבת שערסרוק
 בשבת צובע משום בו יש אי הבדיקהעד

 נשמה נטרלת משום חיב בשבת המפילועובר,
 עליו שבת חילולעובר,
 שבת מחללעונש
 מים לחלוודת בו סרש לכוס רותחיןעירר
 בשבת קרחעשהת
 שבת נר ה= יוצא אי גדול היום בעוד מע"ש שדולקתעששית

 בשבת ל"א יום כשחל הבןפוית
 חבליםפותח
 וודנוק דגים ועלה דמו להעלות מצודהסרש

 בשבת סודה מי בקבוקפודחת
 שוי אי להסקה בלע"ז הרעדיאטערפודחת
 בשבת מכחביםפתיחת
 שנסתם כיהכ"סצינור
 קשקסרם בו שעלוצינור
 ברזלצירוף

 קול המשסרעיםצעצהרם
 עקייתו אופןקאתע
 בשבתקבודה

ח-נז
ת'ב-פה
ג-נ
ג-נ
ז-נ
ג-מח
ח-קע
ט-קנא
ת'א-ש

ת'א-רפו
ח-נב
ת'ג-מח
ג-לא
ד-לג
ד-לב
ג-מב
ד-נ
ד-נ
ת'ג-סא

 ה-סב-עד,
ח-לד
ת'ג-סב
ו-נב
ו-עו
י-נד
י-טו
ד-מה
ת'א-תקמה

 רפזה-רפו,
ח-מ
י-סה

 סאו-ס,

ת'א-ערה
ד-מה
ג-לח
ד-לד

 ז-לטו-סב,
ו-רמו
ו-נד
ת'א-סרח
ה-נא
ת'א-רמא
ח-נ
ו-קפו
ת'ג-סג
ז-מו
ת'ג-סא

ת'ג-מד
ג-מב
ו-סח
ת'א-רפג
ט-של

 שלבט-של,
ה-סד
ו-סז
ד-מח

ת'א-רא
ה-רב
ת'ג-סג
ג-מד
ז-מז
 מוח-מה,

ו-עא
 פג פב,ו-פא,

 פגו-פא,
ה-סח
ו-עד
ת'ג-סז
ז-סג



 הלכות משנח שו"ת חלקי מישר הא"ב םדר לפי כלליפפתחרנא

ו-נו דאוריתא שבת משוה אי שבתקבלת

 ד-נג מהקרקע טפודם ג' והגבי מחצלת עליה שפדסקורה

 ג-מט לכיהכנ"ס ספר להוליךקטן

 ז-לו ג-מט, מדאוריתא להפוישו חחב אכיו שבת מחללקטן

 ח-לב דאוריתא הוה אי ההן עלקידוש

 ו-נדה-סא, במוצ"ש וסופה כשבת מלאכהתהרלת

 ח-צג שבת לשמירת סיג הוא עירוביןחוקק

י-נז טשאלענט לההרא לפותחו מותר אם גזהנור
 ד-לד מע"ש מאכל עליו לערם שעק, ע"י בשבת שנדלקהנור
 ה-רז עליו אחוים שחלמו חלום על חלוםתענית

 דינו מה כשבת מעסעדז ומקבל הטעלעפאן שעונהתקליט
י-קמה

 הבדלהראה
 מוקצהראה
 מילהראה
 חצרות עירובראה

שד
 ו-ויחה-ויז, לשד שנבעלהא"א

שדוכין
ת'ב-ערב גבוהה אשה ישא לא גבוהאדם

 הסרדוכין קודם פגישותאודות
 רצא דסז, רסו, דסה, רסד, רסג,ט-רסא,

ת'ב-רעט לא או קדוב הוא השואל אם חילוק ישאי

 סרדוכין בעניני בתולה או בחור חסרונות להגיד מותראי
ת'ב-רעח

 ויג ויב, ז-ויא, מדות ט' בני עם לכתודלה להשתדךאין
 ת'ב-רפ סרדוכין בענין ששואל מה כל על לומר חחבאם

 ת'ב-רפא במשפחה חולה שיש לומד חהבאם

ת'ב-רעד צדק גוי עם לשדך נכון איבענין

ת'ב-רסה ישרים דור הנקדא לסרדוכין דם בדיקותבעמן

 ערדוכין לענין תורה, שומוי שאין בכית והיא שהטכילוהגףה
 י-ריר יהודי בחורעם

 ת'ב-רעו במצוי להתחתן נאסרו אי מ"ת קודם והבנים,האבות

 אונס שום בלי שידוךהמבטל
 מאחוים יותד משפחה יחוס בני שמקדכיןטעם
 למחותן לגלות צויך אם מיחוש מהם לא'יש
 ערראנה קודם לשדךיש
 בסרדוכין להחנהגכיצד
 סרדוכןן לענין בבחור טובות מעלותכמה

 ת"ח בת ףשא לו עיש מה כל אדם ימכורלעולם

 מצוהשהוי
 המובחר מן יותר אח"כ יקחמה המצוה, ישהה שאםבמקום

ח-ו

ח-ו משהינןלא

 בשעתה מצוה חכיבהראה

שהחחנו
ח-רכב המצוה לקיום הברכה כין הפסק הףאי

ח-רלו מברכה אימת ישנהבסוכה
 בקידוש הברכה אחר אמן עתה אי הדלה"נ בוועתכשברכה

ח-רכב

 שההינו בדכתראה

 פיקו"נ אצל הותרה או דחר'שבת
 תורה מתן קודםשבת
 בשבתשוחט
 בשבת יודד קרבןשוחט
 תפילין של מכיס ע"ש החגורה לההראשכח
 מע"ש מהכובס פתק מהבגד להורידשכח
 שבתשכר
 בבאנק שבתשכר
 בגז יחתהשמא
 יעכיתושמא

 שבת שכבד ממקום דאדיאשמיעת

 זה ע"ג זה מלבו,ייםשני
 שבת במלאכת שעשאוהושנהם
 בשבת חשמלי אוטאמאטשעון
 ת'א-רמ יצלצל שלא לסגרו לשעות המקשקש אלאר"םשעק

 י-נ בשבת קרצלצל בע"ש להעויכו מעודרשעק
ת'א-דש בשבת הצלצול להפסיק מעוררשעק

ח-לה בו הערמוש אופן שבתשעון

ח-נט בטלטול שוי אי היד תנועת ע"י שנערךשעק

 ת'ג-לו לעסעלסועפף

ו-רפה שבת במצות כנעניתשפחה
י-נט בשבת לפותחן מותר אם חלבשקיות
ת'ג-מה נגאלים מיד שבתותשחו

ו-נד מנלן - שבתתוספת

ת'ג-מח
ת'ג-ס
ו-סח
ו-עא
ג-מא
ה-לד
ו-פד
ה-נ
ו-ד
ג-לח
ט-שצא
ג-מז
ג-מז
ד-מח

 ז-ס קטז,ח,
ג-לד
ז-נו
ז-מ

 ד-לב לג,ב,
ג-מט
ת'א-ער

 ד-עהג-מב,
ת'ג-ס
ה-סא
ב-מא
ת'א-רסד
ת'א-רמו

 ה-מהד-לב,
ת'ג-פב
ז-לד
ו-קא

 סהת'ג-סד,
ב-עד
ט-שלט
ת'א-רלט

ו-יז
ת'ב-רפה
ה-דנד
ז-רלה
ז-רלה
ת'ב-רעא
ת'ב-רעג



רנב חלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב סדר ל*י כללימ*תח

טלל
 זו ברכה אורז על מברכיןאי

 זו ברכה שוקולר על מברכיןאי

2מראל
 שומויםראה
 מדעת שלאשואל
 לשאלו בלי מחכירו כליהלוקח

2מרגג
 ררבנןבאיסור
בזה"ז
 שוגג על נהרג איב"נ
 שנשבה חךנוקגרר
 בשוגג ררבנן אימורי עלעבר
 חכירו של עינחם בתי בו והיו מים כוסשפך

 לשוגגין הף אי עירוביןתיקון

 פרוטהשוה
 מחל קמא קמא אמוי' אי שו"פ חצאי ב'גזל

 בשו"פ או בכדת הף אי בקרוה"גמעילה

 חחב משוו"פ פחות שגזלנכרי
 עלח אינש מחיל אי - משו"פפחות

 ישראל גבי משו"פפחות
 ח"ש משום הף אי משן"פ פחות הגוזלפטור
 אשו"פ רק בא אשםקרבן
 משו"פ פחות על לדין יושבין איןהדיינין

שווי8
 ראיסורא חתיכה נפשיהשוףה
 הודאה או נררמטעם
 מכחישיםערים

שוחד
 עכו"ם שופט לשחר מותראי

וןרחט
 פטור טחפה ונמצא בשבת רהשוחטבהא
 ראש קלשוחט
 לרב פנים שהעיזשוחט
 כמ"ב ולא כקש"עשפוסק

שוטה
 דינו מה שוטה חרשההורג
 עמא-רס לרור מותר אם קידהרן חכמים לו תקנו שלאשוטה

שולחן
י-מח השולחן על מלח רמניחין התוס'בטעם

שומן
 רולק חלב לנר כשר שומן שבו מכלילערות

 כעונהשומע
 בתפילה הפסק הףאי
 עצמו כמברך הףאי

 הברכה אחר המברךכששח
 כעונהשומע

שומר
 רלח רלר, רלב,ה-קמה, רע ידע לא מצוהשומר
 ט-קסא ר-קצ, זה על סמכינן מתי - ה' פתאיםשומר

 בלע"ז[ סיטער ]בייבי ילדיםשומר
ט-ערה ילרים בשומף יחודאיסור

שומהם
ב-י הנזק משלם )אינשורענס( כשביטוח השומר חחבאם

 בו לחזור יכול רבר להשאילהבטוח
 לאחר והשאילה פרההשוכר
 כשואל להיות ש"חמתנה
 הפקרון היה מה והבעלים השומרנחלקו
 קנ" אישאילה
 כמתנה הף אי ליומאשאילה
 חחב ונאנס ספרשאל
 תורה חחבתו למהשואל
 נקנית במהשכירות
 רמא ריד, ר-קלר,ה-עא, מכר ליומאשכירות

ו~ומרת
ט-רעו יחוד לענין שומרת מקף כמהבת

שופר
י-ע לציבור תוקע אםאבל
ה-ער מהתורה תקיעותאיזה
 רחול עוברא משום או שבות משום בשבת תק"שאיסור

ח-רכא
ר-עז מצהב"ע הף אי ותקע לתקוע הרופא לואסר
 ה-קצח אחת מצוה הף אי ר"ה ימיב'

 שחל בר"ה בירושלים תוקעין היו אם רשא רבריבסחךרת
ח-רכבשבת
ח-רט שופר בתקיעת אבהו רבתקנת
ח-קצט מצהב"ע משום פסול איהגזול,
ח-קצט ח"ח הא עליו מברכין ראין האהגזול,
 ח-ר מברך אי מצוה לשם מדעתו שלא חבירו שופרהלוקח
 ה-רד משופר הנאההמודר
 ר-רכב רר"י ספרוטה נהנה והא - לו תוקע מחבירוהמודר
 י-עא ש"צ בכלל הף איהתוקע
ח-ר מעילה לקול גזל קול ביןחילוק

ח-כו
ח-כב

 ה-רצגג-קנג,
ת'ב-תמט

 רפא ו-רפ,ה-א,
ח-קכא

 שנוט-שנה,
ח-קכא
ט-שסח

ט-קנח

ר-יא
י-מר
ח-ר

 י-מי-מר,

 לשלםחחב
י-רצז
ח-קכא

ט-שעו
 רעגי-ערב,

ט-שעה
 שכת'ר-ריח,

ת'ר-ריח
ח-רלה
ט-שיח
ת'ב-שעא

ג-קכה
ג-קכו
ג-קכו

ת'ב-שעו

ח-רמ
ת'ג-קסא
ת'ג-קס
ז-קס

 שצט-הז,

ז-יער
 ג-עב-י,

ו-קיר
ב-מ

 ז-דערו-קיר,
ר-קלר

 ר-רכחג-קנז,
ב-י
ר-רמא



 הלכות כחטנה שו"ת חלקי מי"ר הא"ב מדר ל*י כללימ*תחתנ

 שרי אי י"ח בו ערצא לאחרטלטולו
 התקיעות ביןשח
 התקיעות לצורךשח

 השופרערעור
 מלכיות י"ח אי רזכרונות תקיעותשמע
 תוסיף בל משום בו יש אי וחוקע וחוזרחוקע
 הבור לתוךחוקע
 שופר תקיעתראה

שוקולאד
 מברכין ברכהאיזה

קמור
 לארם מוער הף אי לבהמהמוער
 כאחר בנ"א לג'סיכן
 טעמו - הנסקלשור

שושנעין
 הכלה את ונסרם חופה החתן יכניסואנערם
 והכלה החתן בשושביני המנהגביאור
 שושבין להיות שני בדווגנשף

שותף
 דשותפו בע"כ לחלוק יכולאי

שותפין
ו- הגוף שעבוד להם ישאם

 חוץקמושוטי
 חוץ בשחוטו לכרתטעם

שחוק
 גורלות כולל אם בנ"אבלשון
 כרור לשחוק איסור ישאי

שחיטה
 לעשייתה עובר מברךאי
 צעב"ח בה ישאי
 תליה שחיטהבדין

 הסכיןבדיקת
 ישראל ששחטה נכריכהמת
 טריפה בשוחט שחיטהברכת
 בשחיטה כוונההיפוך
 הה~מל זרם עא לשוחטה, בהמההפלת
 שחיטה בקועת עליק כובעלבישת
 נחירה לשםמכומ
ט-תכר לכהנים והוחדה נבץלה או שחיטה הף אימליקה
ז-צח לישראל מותרת רמפרכסתנשלן

ט-קנא לשוחטה מותר אי בנ"א עאמסוכנת
ר-צה איסורא באיתחזק שוחטנאמנות

ט-קסג טבילה טעון אי שחיטה שלסכין
 ז-צחה-פט, ששחטעכו"ם
י-פא כשר בדיעבר ומ"מ בשחיטה קטןפסול
ז-קח בחשוד אמרינן אי מומחין שחיטה אצל מציןרוב

 ז-קז ר-ר, בכשרות מוחזק להיות צריךשוחט
ו-רטז אצבע"ח עבר אי כדין שלאשחט

 ז-רפא זבוח אינו אי' או אבמה"ח להתיר באה אםשחיטה
 ה-פז ראורהתא הף אי עוףשחיטת
ט-שצר ומטמאה נבילה עכו"םשחיטת
ה-פו שחיטה בשעת לברךשכח
ה-פר השחיטהתכלית

שחרית
 ח-קפא מוסף קודם תשלומיו ומתפלל חוזר אי יעו"י בושנח

שטר
 השטר לשון אחרהלך

 ומחלו וחזר לחבירו שט"חהמוכר
 ראיה שטר או מעות דין לו יש איהמחאה
 סמוכין בעינן אי לב"ר שטרותיומוסר
 בשביעית לב"ר שטרותיומוסר
 חסר או מלא כותבין בשטרות בנימיןשם

שידוכין
 י-יב לחזור המשודך יכול אי רתה שהמירה המשודכתאחות

 מצוהשיורי
 עצמה המצוה ולא הפורעניות אתמעכבין

סויכור
 לסרכור בפורים מנותהשולח
 בנדקיןחיובו

 הקןשילוח
 חיובית מצוה הףאי
 הערלוח מעכב הוא הבנים קיחתאי
 הקן סרלוחבדין

עיינה
 אוכל בחרר לישן מותראי
 ספרים שם ערש סרנהחרר
 סרנה גזל זהמה

שינים
 צגר-סח, לפסח חותבות שרניםהכשר
ג-נו בפה הקבועה חותבת קקהכשר
ר-צג וחלב בשר חותבות בסרניםלאכול
 ב-יא לטבילה חוצצת עם קבועה תותבה שן להחליףרוצה
 ז-רמר ערוה באשהסרמם

 רמוח-רמה,
ג-נז
ב-ע
ו-קיא
ח-רא
ח-רו
ה-עב

 ח-כבו-לח,

 קנחג-קנז,
ג-קנז
ת'ר-שנט

ז-רמז
ט-רפז

 רמזה-רמו,

ט-שסג

 ו-רעאב-מז,
ו-רעז
ט-רז
ה-רעג
ה-ערב
ט-שו

קמה קמג,-קמב,

ו-רד

ר-קיט
ת'ב-תעב

 יא-ח,
ר-רלט
ט-קנא
ה-פה
ז-צח
ה-פה

 ת'ב-גה-פה,
ט-קנא
ה-סט
ג-קפו

י-סרח

ר-צ
ה-ו

ט-רל
ת'ב-רכר

 ת'ב-רכגת'ב-תכ,

ת'א-קמה
ת'א-קצא
ת'ב-תמגט
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ששור
ח-קצד השיעת-ם נחקטנואי

שהשריין
ח-קצד הקרעוריס מדידחאופן
ח'ב-שו יחוד באיסור שיעור חצי רין ישאי
ט-קצד בזה"ז נשתנואי
י-רמח בנ"א ערעוף נשתנואי
ד-סט למרינה מרינה בין בשיעורין חילוק ישאם
ח'א-שפ הסרעת-ם וכן הסהינה מזמן נחקטנו לא אדםבני

 י-רמז בדעח חלר נח בן בקטןגדלוח
י-רמז הללמ"מ הוא ישראל בקטןגדלוח
 ו-שכג-צו, לב"נ שיעווין ניתנולא
ה-קנא דאוריחא הר אי דמקוה סאהמ'

ד-סט בשיעורין ככולו רובונימא
 ז-קמט ה-קנא, קיח,ד-סט, הקרעוריןנחקטנו
ג-צו בכדח הר אי בתורה האמורה אכילהסחם
 וכביצה בכדח תורה ערעוף במשקולח לשקולשאין

 בינוני אגודלערעור
 אכילהשיעור
 פרס אכילח בכרי קטן אכילחשיעור
 הנאהקרעור
 המח טומאחשיעור
 הראש פיאוחקרעור
 כוסוח לד' רביעיחשיעור
 לפחה"ק דק שפופרחערעור
 הנוד שפופרחשיעור
 חפיליןשיעור
 לחומרא בדאוריחא לזה זה סוחריםקרעורין
 קרעור חציראה

 הראששוצר
 בחער העליונה שפה להשחיח מוחראי

 האוזן יכסו שלא להקפיד ישבשמו"ע
 בויצרוח או בפאוח מחרי בזוהרהמבואר
 מאחוריו או האחן מלפני החנו בהנ"להאיסור
 שלשה בן לקטן הראש שערוחקציצח
 הראש פיאוח אורךקרעור

 מבואותעויתיפי
 לעירוב קרחוף ביןנסק"מ

ש"ז
ב-סו האמה פי דרך יצא לא אם אףמטמא
 רלב רלא, רל,ה-רי, מוך ע"יחשמיש
ח'א-ס כצואה רינו בגדו על לחש"ז

שנחה
ג-פז אונס הראי

 מיעשכיב
מתנחו

שכינה
 המערבי מכוחל זזהלא

 קומה ובעל עקרר גבור חכם עלשודה

שנירות
 הבעה"ב שמכרו נשנרמח

 הזמן בחוך ומח מחבירו ביחהעתנר
 המעוח מקבל מי המלך מגזבר רשוחהשוכר
 לו שהשכיר מביחו שונאולהתרא
 מכר ליומאשכירוח
 לישראל מהני אי העיר משרשכירוח
 מומר מישראל רשוחשכירח
 שונאו ונעשה לא' ביחשכר
 רשוח לבטל אדם לשום א"צ הרה"רשכרו

שכר
 ליכא עלמא בהאי מצוהשכר
 פסיעוחשכר
 חלין בל על עובר לא שליח עיי פועליםשוכר

 לימודשכר
 מעשר ממעוח קיץ מחנה שכר לשלם מותראם

 בחים לבעלי מהישיבוח שכ"לבקביעוח
 שרי אי מעשרסכספי

 שמחשכר
 שבח שכרבגדר
 בזה האיסורטעם
 שבח שכר מקרי אי בשבח בבאנק ריביחמקבלי

 כד"אשלא
 שלכד"א דהאוכל הפטורגדר

 לגר רארה לשאינה שלכד"א נבילה ביןדרלוק

שלג
 משקה או אוכל הראי
 למקוה מים הראי
 שנחפשר משלג המקוהכל

שלום
 במרחץ שלום שםהזכרח

"* ט-שעט למול עה,ח עחצה איאב
י-קצה בפדה"ב שליח לעשוח יכולאי

 י-עא ח-מב, קועשאודו כשנחס הר לא בשבח דשליחבהא
 י-רמח מרצונו או בע"כ כשהוא יותר שליחוח עריךמחר

ח'א-שפה
ז-קנ
ה-צב
ח'א-סג

 ו-קכחג-קנט,
ה-קנא
ה-קכד
ד-סט
י-קכד
ה-קנא
ה-ח
ד-סט

ח'ב-עא
ח-יד
ח-יד
ח-יד
חיב-חע
חיב-ע

ח-סד

ח'ד-שלג

ה-כה
ח'ד-רי

חיד-שנ
ו-חצר
ח'א-שכו
ח'ד-שנא

 קלוד-קלד,
ח-קכט
ח'א-שכט
ח'ד-קפג

 קנטח-קכט,

ה-כד
ה-כד
ג-קעא

י-קסה
י-קנט
י-קנט

 סו סה,י-סד,
ח-מא
ח-מ

ח-מא
ט-קנז

ב-א
 ד-מח ג-צב,ב-א,

ג-צד

ג-ט



 הלכות משנה שו"ת הלקי מי"ד הא"ב מרר ל*י כללימ*תחתה
 דידה ש*ח עץקיחרן
 שליחות מרין הוה אי ס"ת לכתוב סומרשכר
 כמותו ארם שלשלוחו
 ב"רשליח
 לקידישיןשי~ח
 ומת אק1ה שקידששליח

 ציבורשליח
 מהמתענים להיות צריך אם ציבודבתענית
 לההמאכמנתו
 י-י אמת הובת הוסיף רם בקול וכשחזר אלוקיכם ה'שס5ם
 צריק בן שאינו לש"ץ קודם צהק בןש"ץ
 ש"צ בכלל הף איתוקע

 קבלהז4ליח
 הגט על לעצמה קבלה שליח שנעשהאשה

ז4ליהות
 עבירה לרבר שליחאין

 רממילאברבר
 שליחותביטול
 כולה בטלה אי שליחות מקצתביטל

ר-קכז, ס"תבכתיבת
 רפ ועט, קפט, ה-עב,ג-קמה, שבגופובמצוה
 מולהבמצות
 גטבקבלת
גררה

 ונאברה במעות השליחהשתמש
 שליח ע"י ברבית מעכו"םללוות
 תשביתו במצותלעכו"ם
 לשליח מימסרי לאממף
 מבשלוחו יותר בומצוה
 בשליחותעכו"ם
 לכשיגרל שליח שעשהקטן
ג-קעא תלין בל על עובר לא שליח עא פועליםשכר

 ג-רה מנלן בקרשיםשליחות
ו-רלר בקידהרן לעברשליחות
ת'ב-שכט עבירה לרבר שליח הוה אי שליח ע-יהמקדש
 ת'ב-שסג שליחות בגרריביאור

,4ליל
ר-קפג בן נקראאי

 מדות עשדהשלש
 מרות י"גראה

 אילטתשלשה
ו-ערב סאה בית כל חורשין סאה בבית אילנותשלשה

שם
י-רסב ימים לאריכות סגולה המשפחהאחף
 בשואה שנאבד אביו ע"ש שקראו בנו שם לשנות יכולאי

ט-רמח חזרואח"כ
ט-שח ברור שאינו שם לבמו לתת ראףאי
י-רסא לאבוהוו קודם רבו אחר שם לבנו לקרא ישאם

 אמו כשם ששמה אשה ישא שלא החסיר ראבצוואת
 שגט-רמט,

ט-רמט שם הוספת מחרל איבהנ"ל
י-רסג 2רמות ער אחריו שם קורין איןגוסס

 שפיר אי הנפטר בשם שקוראין השם על וגורעיםהמוסיפים
עברי

 מלחמה ב12עת גףים שם על דהף תעודתלעשות
 הגמ' בזמן אחר לארם שמות ב'מצינו
 שם על לקראו נכון אי הוולר שנולר אחרמת

 המשפחה שם על שמותנותנים
 יקראהו כיצר ע"ז ע"שרחוב
 חסר או מלא כותבין בשטרות בנימיןשם
 ירקב רשעיםשם

 מאכלשם
 נכרים שמות שם על למאכל לקרותאין

 יעבירנוו4מא
 בנ"ח יעבירנו שמא גזרי' רלאהא

 עשרהו4מונה
 שמו"ע תפילתראה

 אדם בנישמות
ב-ט בגט נכתב איךאיבה,
ב-ז החתימה אחר הולכיןאם

 ו-רנגר-קיר, רשע אחר שם לתתאסור
 ת'ב-שסא האם משפחת ע"ש הראשת הולר שם לקראבמנהג

 שקר שהוא אב שם להחדק יכול אםגר
 במרחץ שלום שםהזכרת
 בגט שנשתקע שםכתיבה
 ראוריתא הף אי בגט ושמה שמוכתיבת
 השם בקריאת שמת ערלהמהון
 וצריק גרול אחר שםליתן
 נקבר לא שעוד מי אחר שםליתן
 משפחה קרוב אחר שםליתן
 יום אותו של למאורע שםליתן
 לישראל עכו"ם שםליתן
 לאחר שמות שניליתן
 המת אחיו אחר לבנו שםלקרא
 אמו כשם ששמה אשהלשאת
 נפטר אחר שםקריאת
 הראשת הילר שםקריאת
 בגט נכתב שלא כינףשם

ט-רצ
י-קפג
ת'ר-קסט
ת'ר-ריב
ת'ר-עז
ת'ר-נו

 ג-נחב-נט,
ה-עב

 יגי-יב,
י-עא

ט-שיב

 רפ ועט,ה-מו,
ג-קמה

 קמגג-קמב,
ג-קמר

 קצ קפט,-קפו,

 רפאה-ועט,
ג-קמה
ת'ר-קסז
ת'ר-שמז

 קירה-קיג,
 קפבח-לא,

ז-ר
 ז-קצט ו-שיב,ה-קפט,

ה-מו
ג-קפר

ט-שט
ט-קע
י-רסה
י-רסר
ט-שח
ט-קסט
ט-שו
ו-רנג

י-קיא

ח-רכז

ר-קעא
ג-ט
ו-רסב
ו-רסב
ז-רנר
ו-רנו
ר-קנב
ו-רנח
ו-רנז
ר-קיר

 ו-רנהה-רטו,
ת'ב-שסב
ו-רס
ו-רנב
ה-קצח
ו-רסב
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 ונשתכח חח. בעת שניתןשם
 אביש שם כחובת - אנשרםשמות
 איזק שם כחובת - אנשרםשמות
 בנימין שם כחובת - אנשרםשמות
 חנצ" שם כחובת - נשרםשמות
 ראשקא שם כחובת - נשרםשמות
 ורוחו רות - נשרםשמות
 ושרי שרה - נשרםשמות

 הקדושים~מכ~רת
 בהשם יכרן כוונהאיזה
 לשונות בשאר גם הף אי לבטלה הזכרחואיסור
 צב-אות להזכיר מותראם
 השם כחובת באמצע קרושה לענות מותראם
 השם מחיקתגרם
 טלאי ע"ג שנכתב שםדין
 ך"ש כמו עגולה הקודש שם שלה"א

 מרחץ בבית ש"שהזכרת
 מכונה ע"י ש"שהזכרת
 מרחץ בבית שלום שםהזכרת
 ככתיבתו השם להגות מהו אחרים עםהלומד
 מהשם אתת אותהמוחק
 למחקו או רעקארדער טהפ על השםלהקליט
 אל בית הנקרא ביכנ"ס בשםלקרא
 השםמחיקת
 שמו יתחום איך וכרר, שלום ישראל, ששמומי

 בלע"ז הכחוב שםקדושת
 נראה שאינו בכתב הכחובשם
 בדון במקום שנרבק קדוששם

שמחה
 שמחה ידי יוצא ע"פ חדדההמביא
 הראשון יו"ט בליל שמחהחיוב
 בשמתה אינם הזה בדור חורה שבניטעם

 רי ג-רט, שמתה ידי בהן יוצא אין מעיו"ט ששחטןשלמים
 ג-רט סוכות של הראשון יו"ט בלילשמחה
ג-רט מנין בפסחשמחה

 השואבה ביתשמחת
ז-יב גדול תיקון שםומהקנין

 הורהשמחת
 מעריבר-ל קודם קידוש לעשות יכולים אם בהקפותהמאחךם
 ה-לג בלילה התורהקריאת
 ת'א-תקכו להקפות מויכל יתראו ס"ת כמה חורהבשמחת
 ת'א-תקכז חורה שמחת ליל החורה קריאת עלבדכה
 ת'א-תקכח קדיש לומר צריך אי הקריאה אחר שמח"תליל

שמיטה
 ת'ב-רמג ישראל בארץ בשביעןת עכו"ם פירות לאסוד ישאי

 השמיטה בשנת מא"י הבאיםאחיודם
 במעשר חחב אי מהוךו מעות שקבלבחור
 שמיטה לאחר חובגבית
 המים ע"פ הגרלים צמחיםדין

 לעשר חחב אי במתנה כליםהמקבל
 לשלם עוד חחב אי שכיעית עליו  שעברחוב
 פרוזבול בכתיבת מקילין שהעולםטעם

 הפירות עם השמיטה בשנת מערבי שדה הקונהישראל
ת'ב-רמ

 מפירות לימון מי נתערבו וספק מצרפת שמביאין סודהמי
ת'ב-רמרא"י

 רצטת'ר-רצב, בסוףמשמטת
ת'ב-תח הם מה השמיטה בשנת שביעית פירותספק

 שכיעית קרושת בהם יש אי שמיטה של תפודםקליפת
ת'ב-רלט

ת'ר-ש שמיטה שומר שאינו מי עם כגינהשותף
 י-רעו רמלכא אפקעתא הוה אי כספיםשמיטת
ת'ר-רצא ראורףתא כספיםשמיטת
 ה-ערר-רטו, הזה בזמן כספיםשמיטת
 שכיעיתראה

שמן
ב-א קרוש כשהוא משקה או אוכל הףאי

ט-קנח בשמן תיבורניצוק
 טמאה בהמה שומן עם שמעורב עליו שמלעידן דתשמן

ר-קה
 ו-קיח רה,ה-רד, חנוכה נר בו להרליק - שריפהשמן

 דחנוטהשמן
ח-רכט ממון דין לו רסרהא לכם בעיאי

 שאולשמן
 למנורה כשראי

 שהפהשמן
 לנ"ח בש"ש מרליקין דאיןבהא

 תרגום ואחד מקראשנים
ו-ס - בו חחבות אםנקרם

 שעשאוהושנים
 למול מוחיים אי בשבת מוהליםב'

 שעשאוהו שנים מקרי לא בשבת רשליחבהא
 הא משום פטור אי בצבאבשררות

עשעבוד
 לו יש שעבוד איזה המשכון עלהמלוה

 דר"נשעבודא
 עברי דעברבהענקה

ת'ר-קע
 ט ח,ב-ז,

ת'ר-קמ
ט-שו
ת'ר-קמ
ב-ז
ת'ר-קע
ת'ר-קעא

ת'א-יד
ח-ל
ת'ג-של
י-קפז
ה-קכא
י-קפח
ט-רט
ה-קמה
ה-קנח
ג-ט
ת'א-קער
ו-קפג
ת'ב-רג
ו-קפר
ה-קכא
ג-ט

 קכדה-קכב,
ה-קנט
ת'ב-ךא

ג-רו
ג-רט
ת'ב-קכח

ת'ב-רמז
ת'ב-רמב
ת'ר-רפט
ת'ר-רצו
ת'ב-רמא
י-ערה
 רעזי-

ח-רכט

ח-רכט

ח-קפב
 י-עאח-מח,

ט-שלט

ר-ריד

ר-רלג
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ר-רלרבעכו"ם

ת'ר-רנ בב"ר שהרשלש כסףגכי

ה-רמג לפרוע ללוהכשיש

שצון
 בשבת בטלטול שף אי היד תנועת עא שנערךאוטומטי

ח-נט

י-נח בשבת שיצלצל בע"ש להעויכומעורר

ח-לה בו להשתמש מותר אופן באיזהשבת

שער
י-כה ערוה הף אי הנשואה אחותושער

ה-רמג ערוה באשהשער

 תורה בני של בחברה לקבלו יש אי הראש שערותהמגרל
ת'א-כז

 הנודשפופרת
י-קכר לפתה"ק רק שפופרתקךעור

 ח קרשיעורה

שפחה
י-ש תעבודו בהם רלעולם עשה קךיך בש"כאף

ס-קנט עכו"ם כישול לענין הישראל בכיתהמבשלת

 דמיםשפינת
ט-שפח מע"ז חמיראי

 ורמשיםשקצים
ר-רלט צעב"ח משום בהם ישאם

שקר
י-,4דמ מידי לך יהיבנא לינוקא לימאלא

ת'ב-תמו פראגראמען לקבל כדי ובכתב במכתכיםלשקר

שרטוט
ת'ב-ויט שרטוט בלי פסוקים לכתוב העולםבמנהג

 י-קצג באלכסון שהשרטוטמזוזה

 קדשיםשריפת
ה-רסוכיום

 מבואותשתופי
 חצרות עירוכיראה

2ן5וקי
י-רח שלו הף אי בנכסיוהמחדק

שתיה
י-לח שחךה או אכילה בכלל הף איממצה

תאנים
י-צא ונשרפו מתולעים שנמצאו מתאניםקפה

תאריך
 ספיה"ע לענין הכינלאומי התאףך קו את העובר ינהגמצר

י-קכא

צלין
 בשכיעית ונלקט בששיתשגרלו

תדיר
 מעףב קודם ספה"ע סופר אי מאוחר ערכיתהמתפלל

 קודם איזהומקודש

תה
י-קפה עליו מברכים ברכהאיזו

תוארים
ת'ב-תפא ארם לבני תואףםבענין

ת'ר-קנב בכתובה תואויםכהובת

 דיבור כדי5ור
 ררבנן או ראור=תא הףאי

 וקרו2רן בגיטין למעשה קודם בתנאיחזרה

5ולעים
 ממאכלהמתהףם
 ממיםהמתהףם
 טעמה ונפגם לפחם ונעשיתנחרכה
 ונשרפו תולעים בהם שנמצאו מתאניםקפה

תיספת
 ףו"ט שבתתוספת

 ר"ח והוא שבת בתוספתאכל

 לכע"ח5ופס
 לאחףם חב הוו איקרו2רן

תורה
ט-רמא התורה ללימוד קודם מי ובןאב

 לעשותו חיוב שיהא מחיב בתנ"ך שכתוב מה כלאי
 רני-רמט,

ט-שעב התורה בעסק גזל שייךאי

י-קנז בספה"ק עדין נכתבו שלא חירו"ת לחרש שיךאי

 ח-קרפ ברכה בלא הנקךאים ס' בתורה לקרות שףאי

 ט-שמ בטעיפ לתלמיז-ם התורה ללמראיסור

י-קסא תורה ללמוד מותרת איאשה

ט-שמ בטעיפ בהקלטה י"ח יוצאאי

ט-שמ לו שגילו ר"ת לכתובבחיוב

 רפז ערה,ת'ג-כט, תורהכיטול

ט-שכ

ח-קצג
ח-קצג

י-י
ר-קצג

ה-צב
ה-צב
י-צב
י-צב

ה-סר
ג-נ

ג-קפב
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 רעח רעו, רנב,ת'ג-רנ, עכו"םבלשון
ט-רג וכר ת"ח ובנו ת"ח שהוא כל ז"לבמאמרם
 ח-יח לא או ונתחזק העולה יאמר אם התורהבסיום
 ט-תיב תורה ללמרו מוחר אם יהודי ספקבע"ת
ת'ג-רס יר"ש עםרוקא
י-קנה תורה וחלמוד או"א בכבוד קיימהייני
ה-קעז הנכון הלימודררך

ט-שעג ללומרם לעכו"ם שמותרהלכות
 י-רש הקורמו להזכיר חהב אי שקרמוהו וראה ר"תהמחדש
 ת'ג-ערה בטלים בדבויםהפסק
ה-קעה לימודו לשלשחהב
ר-כח ]פוסט-קארט[ גלף' על ר"תכתיבת
ט-ויר קרוע נהר על ר"תכודבת
ג-ח המטונפים במבואות רדיו ררך לר"תלהאדן
 ת'ר-שפג רנה, ת'ג-קסר, לעכו"םללמוד
 בחינם ח~ב חורהללמוד
 מאמגושילמוד
 בטורח להיות צויך תורהלמוד
 רוקא הרב מפי להיות צויך תורהלמוד
 בתורה פניםמגלה
 בנו את ללמר האב חהבמה
 ביחידות ילמוד אי חבר לו שאיןמי

 תורה הלומרנכוץ
 לשון בשכעיםנכתבה
 תורה בלימודנסרם
 אבינו מאברהם התחילה אי התורהנודנת
 לאביו קודם מזורז בן מתיער

 מיתה ח~ב בתורה העוסקעכו"ם
 לימוד בשעת ת"ח בפניעמץדה
 לשמה שלאתורה
 התורה ברכתראה
 תורה חידושיראה
 תורה ספרראה

 בלע"ז[ ]בענרעידתחבושת
ח-יט לנט"י חציצה הףאץ

תחומין
 )ר'(ח-קצז בחוה"מ שהךאץ

 המתיםתחחת
 יהושפט בעמק אלא תחה"מ ראין הרדב"זברבף

 ת'ב-רסט-רכר,

 ברצון וסופו באונסומקילתו
ט-רנא ההיתרכיאור
ט-רנא בזה ייניםפרטי

תחנון
ת'ג-יב ידאיטר

ח-כח במנחה אומויםאם
ת'ג-כה מצוהבר

 ח-כט אשכנז בנוסח מתפלל כשהציבור בתחנון ירףהאומר
 ת'ג-כו בטעותהחחיל

תיומת
 לולבראה

תינוק
 יומו בן לתינוק עכו"ם חלבאיסור
 עני יין לו ישאם
 אמובמעי
 יומו בן תינוק הרוצח יהרגלמה
 לחלב מסוכן תינוק שנים כמהער

שנשבה

תליוהו
 וזביןחליוהו
 מקח מקחו אין ליקח,תליוהו

 תורהתלמוד
י-קנט בתים לבעלי מהיסרבות שכ"לקביעות
 בלא מזה זה תלמידים לקבל שלא שהסכימו חינוךבוד

י-קס שניהםהסכמח
י-קנה ות"ת או"א בכיבור קיימהייני

תלמיד
 לתלמירו חניפה להיתר הרבויםבמקור
 רבו בפני יפסיקלא

 רבו עללחלוק

 חכםתלמיד
ט-רלז ת"ח בנים לגוים ישאם

ח-קמ ח"ח ביזףבענין
 ח-רכה מסכתות כמה בשביל אחת מסכת שלמר למיהמכבר
 ת'ר-רכט בלערה הלכוח לפסוק א"א - ת"חסרמוש
 קודם מהם איזה הלכה בעל ואחר מפולפל אחר ת"חשני

ת'א-קי
ט-שצ קורם ס"ח להציל וע"ה,ת"ח

 חכמיםתלמידי
 בהם שולט גיהנום של אוראין
 לנסרכתן רפואה ישאם

ה-קעה
ה-קכג
ז-קנר
ז-קנר
ה-קסט
ר-קכ
י-קנו
ה-קעב
ת'ר-שפג
ו-ס
 שוי-שה,

ר-קכ
 שעגט-שעב,

ת'ג-רצ
ת'ג-רסח

ט-קנה
ט-שרמ
ת'ר-ויא
י-קיט
ת'ב-י
ח-קכא

ו-רסג
ב-לה

י-רפר
ת'ר-רלב
ב-ער

תמורה
 במחשבה איתאאם

בכתב
במחשבה
 בשבתהמימר

י-שט
ח-ז

ו-רלח
ט-שסא
ט-שסא
ט-שסא



 הלכות משנה שו"ת חלקי מי"ד הא"ב םדד לפי כללימפתחרנם

-...הנאי
ד-קצא תנאיםבדיני
 קצאת'ד-קנד,במנרן

ד-קצב ללאו קודםהן
ד-קצג למעשה קודם בתנאי וקדוקרן כגיטין תוכ"דתזרה
 ג-קפ הנחר לי שתחזיף וע"מ שלי שהנחר ע"מ ביןחילוק

 ד-קצא תנאי ריני בעינן אי לאלתר אינוכשהמעשה
ת'ד-שט תנאי עלמכר

ד-קצא ועונה כסות שאר לך שאיןע"מ
ה-רעא שביעית תשמטני שלאע"מ

ו-רמ למעשה הסותרתנאי

ד-קצד סותרים והלאו מההן שהריוק כפולתנאי

ת'ד-קעט ואומדנא כפולתנאי

 גזתנור
י-נז טשאלענט להווניא בשבת לפותחו מותראם

ת2"ך
 לעשותו חיוב שיהא מחיב בתנ"ך שכתוב מה כלאם

 רני-רמט,

תענית
ת'א-תד שני בפסח להתענות מותראי

א-ד שקר מיקרי אי אח"כ ואכל עננואמר
ת'א-שסט ע"פ להתענות צריכה אי בכורהאשה

ז-פ תענית שהוא ונזכר מאכל עלבירך
ת'א-שע ע"פ להתענות חחב אי דופן יוצאבכור
ת'א-תס הברית על לאכול מהו גדלי' בצום מילהברית
 לתעניתו תענית צריך אי בחוה"מ חלום תעניתהתענה

ת'א-שלו

 תסט ת'א-תסו, יתענה מתי טבת י"א חתונה זמן שקבעוחתן
 ת'א-תסח וכלה חתן לתעניתטעם
 הש"ץ בחזרת עננו לומר בעינן מתעניןכמה

 עז עג, ג-נח, נט, נח,ב-נז,
 פ עז, עג, ג-נח, נט, נח, ב-נז, לקרה"ת בעינן מתעניןכמה
 סעודה עשו וההוחם בתמוז בי"ז מילה בברית מוהללהיות

ת'א-תסא

ה-קצה לארץ מזוזה לו שנפלהמי

ה-טו לארץ תפילין לו שנפלומי
 ת'א-תסז עצמו תענית בשביל עולה אינו צבור תעניתמתענה

 ה-רב ציבור בתענית הבןפריון

 ג-נחב-נט, מהמתענים להיות צריך אםש"ץ
ה-רז עליו אחרים שחלמו חלום על בשבת חלוםתענית

 אסהרתענית
ח-רלג בו שמתעניםהטעם
ח-ו באד"ב או באד"אזמנה

תערובת
ג-צו בעכו"ם תערובת חן שיךאי

 בפ"ע מבוררים היו שלא והיתראיסור
 מהתערובת נפרדו ושוב שנתערבו אתרוגיםב'

 אזלינן טעמא בתר או שמאבתר
 איסור תערובת בה שיש קרנחםמשחת
 ברוו בטל אי כשרים ס"ת שאר עם שנתערבס"ת

 העשוי מן ולאתעשה
 למזוזהבצה"פ
 והדביקו טלאי ע"ג שנכתב הקודשבשם

 אדמהתפוחי
 עליהן מברכין ברכהאיזו

תפלה
 טו"מ ותן אמירת בשביל מלהתפלל עצמו למנוע יש איאבל

 בר"ח מעריב להתפללאבל
 כפיהם נושאין ואין התיבה לפני יורדין איןאומנין
 דלכד"ד לתוכד"ד לדונו ישאי

 קודם מהם איזה וקדושה קדישאיהש"ר,
 בלשונות בקיאין אנואין
 הלכה דבר מתוך אלא להתפלל עומדיןאין
 מהפחה עצמו להעמיד יכולאינו

 אוכל מתי שרי אי בשעה"ד התפילה קודםאכילה

 תולה כשהוא ממזר על להתפללאם
 יחף להתפלל מותראם
 שימות מסוכן חולה על להתפלל מותראם
 תפלה באמצע צדקה ליתן מותראם
 לאזניו שמו"ע להשמיע צריךאם

 בשבת בחרתנו אתה תפלת תקנו לאאמאי
 בשחרית רבה אהבהאמירת
 להיפך או בא"י חו"ל לבן ומטר טל ותןאמירת
 בראשונים ליתא חנוכת טרר מזמוראמירת
 שעומד ונזכר אור יוצר והמשיך הציבור עם ברכואמר

ח-קצג פסד"זבאמצע
 ז-רנו המתפללים אחד על טענה בגלל התפלה לעכבאסור
 דאוריתא הף הלל אמירת אי הפוסקים מחלוקתבדבר

ת'א-שצה

י-כ לעשרה מצטרפין וארון דתק~עהבהא
ת'א-רלא בראשונה וטעה שתיםהתפלל
ב-עאבהרהור
ת'א-עב קטנה אחות פחטביאור

 מוסף מתפללין והציבור דשחרית שמ"ע שמתפללביחיד
ת'א-תפח

ב-עא לשוןבכל
ח-רמר ביחיד רק או בציבור גם הף אי לשוןבכל

ח-רמג התפלה קודם בסוכה מינים הר' ליטול האד"יבמנהג
ת'ג-יח לאחרו צריקים כמהבמנהג
ת'א-לח אשה עשני שלא ברכתבנוסחת

ה-רה
ח-רה
ב-טו
ט-קנד
ח-רה

י-קצ
י-קפח

ו-לט



רם הלכות משנה שו"ת הלק' מי"ר הא"ב םדר לפי כללימפתח

 של שני ביום לעצמן מנין לעשות להם אין בתו"ל א"יבני
 ת'א-תתיו"ט
ט-תת מצוות ולקהם להתפלל יתחיל מאימתבע"ת
 התפלל שלא התפלות כל על בתשלומים מהו תשובהכעל

ז-טו
ת'ב-תסז בזמנה תפלה לענין אמך תורת תטוש אלבענין
 ת'א-מת ואמן אמן לעולם ה' ברוךברכת
ת'א-מו תקנו כנה"ג אנקר שאמר ברוךברכת
י-כט בתפלתו ה"ת אי טומ"ט לומר שכת השניםברכת
 קודם סעודתו אוכל אי מנתה זמן כבר כשהגיע מוסףגמר
י-סבמנתה
 ג-י יז, טז, טו,א-יר, ראוריתא הוו אי תפלהדיני
 ו-מט עבד כמרדעבד
 יעשה מה מוסף התחיל והש"ץ בר"ת תדשה לקררההגיע

ז-ה כתרבקדושת
ז-עג יום לאותו שהך קולא מה בתפלההזביר

ת'א-צא חיוביות הם אי השמ"ע לאתרהכויעות
ת'א-סט לתפילה נט"י צויך אי למעויב מנתה ביןהלומד
 י-ו הפסק הף אי משמעון שם כגון חיבה בחציהמפסיק
 ת'א-סד לעשרה מצטרף אי נקרם בעזרתהמתפלל
 לומר תהב אי עלינו אומוים צבור ושמע ספרר נוסתהמתפלל
 י-כגעמהם
ת'א-קסג להתפלל מותר אי התוטם בצואתהנוגע
 ד-ט עליו להמחין צויך אם בתפילתו מאויךהעקרוי
 ת'א-פה לתזור ימתין כמה בערבית פסיעות שלשהפוסע
 ה-טז לשתוית מוסףהקדמת
ת'א-תעת . יום בכל הללהקורא
ו-סד שמו"ע באמצע הכוס על קידושהשומע
 בשחיהם הכדיל ולא לתשלומין אתת שתים מוצ"שהתפלל

 דמנתה קדושה שמע ואת"כ מעויבהתפלל
 צה"כ עד מנתה תפלתזמן
 שתוית תפלתזמן
 בתנוכה בהלל נקרםחיוב
 בתפלה נקרםחיוב
 בציבור תפילהחיוב
 ג' ליום ב' יום מוסף בין בתוהמ"סטעה

 דרבנן מודים ואמר במודיםטעה
 י-כט טו"מ ושכת והתפלל ותזר יעו"י הזביר ולא בר"תטעה
 ת'א-תקכה ומתפלל תוזר אין הסוכות תג ואמר בשמע"צטעה
 ת'א-פד דרבנן מודים ואמר הודאה בברכת לתש בתפלתטעה
 השנים ברכת ערין סהם ולא טומ"ט ואמר שבת בתפלתטעה

י-נה
ד-ל מעויב תמילת קודםטעימה
ת'א-תצא ביו"כ ולא בר"ה העקדה פ' לקויאתטעם

 למוסף קודם מי השבוע באמצע ףא"צ ביום בויאהרצייט
ד-קנג

 צרה בעת ישראל לעמו העתה וסהם בת"צ שטעהיחיד
ת'א-פת

 ברכת לומר מהו ש"צ שמ"ע באמצע מהמתפללים מקצתיצאו

ת'א-צכהנים
ה-עב י"ת להחרא ש"ץכוונת
 ת'א-עט קמץ או הג' תתת בסגול הגשם מוריד לומרכיצד
 ת'א-מא קודם מי לתפילה תיובים שניכקרש
ו-מת ערבית מתפללים צבור ומצא מנתה התפלללא
 ו-נ יענה אם דמעויב ברכו ושמע מנתה התפלללא

 פו פא, ג-לט, ב-ע, באמצע הדפיםלהכויז
 אתר בתרר מנינים לב'להתתלק
 דסתוי תרחי רהף באופן שבת בליללהתפלל
 לגמוי כלו שלא רגלים במילהתפלל
 אדם כל בשלוםלהתפלל
 קרמות המתהסר גוסס עללהתפלל
 בתשובה קרתזרו המינים עללהתפלל
 לכתחילה הש"ץ עם וקדושה שמ"עלומר
 תפילה מצות על מברבין איןלמה
 להבין שקשה בלשון הפיטנים כתבולמה
 הדתק בשעת למנין קטןלצרף
 בט"ב בתפילה הקרבנות פ'לקרות
 לע"ז בלשון באמצע התפילהלתרגם

 סז סו, סה, סד, סג, סב,ב-סא, מנטפין רגליו שמימי
 י-טו כציבור תפלה מקוי אי ת"ו שבת מתללי שלמנין
 ת'א-נט יצא אי התפילה לאתר בבית צואהמצא

 ג-יב וערבית במנתה רצה אומוים שאיןמקומות
 ת'א-מט לבטלו יש אי צורנו לנצת תתברך שמזמויםמקומות

 ת'א-רכב שמיה בויך יאמרמתי
ז-ה הש"ץ עם מוסף קדושת לומר מהו שתויתמתפלל
 התפילה בשעתנענוע
 מוסף בתפילת כ' מבני ופתותיםנקרם
 וברכו אמן ובענהת בתפילה קדימהסרר
 דזמרה בפסוקי המזמוויםסירור
 ל' תוך הגשם מוויד אמר אםספק

 שבלבעבודה
 טו"מ ותן הזביר שלא להמתפלל שהעידעד
 יתנהגו כיצד וספרדים אשכנדם בה קרשקןר
 לע"ז בלשון אמןענהת

 קפט ת'א-קפת, המנתה קורם דוקא לאומרה יש התמירפ'
 ת'א-נ ואיש"ר באמן לכףןצויך
 אמת תיבת הוסיף רם בקול וכשתזר אלוקיכם ה' שסהםש"ץ

 הש"ץ בתזרת ר~בץדה לו שקשהש"ץ
 שלו לתש בתפילת בשתוית עננו יאמר איש"צ
 רפאנו ברכת ודלג בתפלה שטעהש"צ
 בתפילה הפסק הף אי כעונהשומע
 שמו"ע באמצע וברכו קדושהשומע
 ומתפלל תוזר אי מוסף והתפלל בר"ת ףבא יעלה לומרשכת

ת'א-שלת
 מצטרף אם התפללו שלא תמשה ףש ףבא יעלה לומרשכת
 ת'א-עולמנין
ת'א-שלט מודים סוף תזכר ףבא יעלה לומרשכת
 י-ט אור יוצר ברכת לאתר ונזכר ישתבת לומרשכת

ו-מת
ו-נו
ת'א-נה
ו-שטו
ט-שצת

 ל כת,ו-כז,
ז-ה
ג-קעו
ת'א-עא
ר-ת
ת'א-תנו

 גפגב-עא,

ת'א-רל
ו-נא
ז-לב
 יזת'ג-טז,

ת'א-תקמב
 עהת'א-עד,
 סזת'א-סו,

ז-עב
ת'א-פט

 מת'א-לט,
ו-סא
ה-כז
ת'א-מד
ו-לא
ת'ג-כ
ת'א-פב
ת'א-סת
ת'א-עג

י-ו
ז-טו
ת'א-תעא
ת'א-פז

 ו-סדד-יא,
ו-כו
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ת'ג-יט תשלומין תפלתשכר
ה-לא השמו"ע שאחר פסיעותשלשה
ז-נא שנית כששומע לדבר רשאי אם הש"ז חזרתשמע
 ד-ח למנין קטן לצרף - מהו הדחקשעת

ז-יז בתפילה המפויעיםחנוקות
ת'א-א השבינה וגלות ביהמ"ק חודבן על יום בכלתפילה

 ה-כז בציבודתפילה
ה-קסג רשות ערביתתפילת
ת'ג-יג בגףתפלה
ת'ג-כ מאוחר בגומר בצבורתפלה
ת'ג-ל עוה"ז לצרכיתפלה
ת'ג-כא רבים בלשון נתקנהתפלה
ת'ג-לז הביננותפלת
ת'א-עז אררון להולכי הדרךתפלת
ת'א-מז כבוד יהיתפלת

ת'ג-כג צה"כ קודם תשלומיןתפלת
 הש"ז לחזרת מהשוק א' לצרף יכולים אם שהתפללותשעה

ד-ז

תפילין
 ח-י דק כובע על תפילין להניח יכול ר"ל לנזלות החשאדם
 ד-קמד תפילין יניח אם בצוות שחהבאונן
ו-ט אדם כל בימין לכחוב עצמו שהרגילאטר

ח-רח מלבוש או תכסרט הוואי

 על הרצועה תתקמט שלא תפילין של ביו"ד להזהר ישאי
י-ז מכשעורהפחות
 תכנחם מדעים עם תפילין של ויבוע למדוד צויךאי

 מעויב תפלת אחר להניחם יכולאם
 של התפילין בעצמו סרכחוב מצוה ישאם
 התפילין ע"ג הסרן להדביק מותראם

 בשבת זוג זוג להכניס יכולה איאשה
 תסיליןבדיקת
 המועדבחול
 התפילין על ומכרך חוזר אי הרצועה ונפסקה עליהםבירך

ח-חהאחוים
י-קצד הצדדין מן לצאת או ליכנס צויך כמהבכחיבתו,
 י-יט חציצה הף אי תפילין הנחת במקוםבלווית
 ח-ד להנחה הברכה בין ושח כברכחו חבירוהחרא
 ח-רז כמשף ל" משף ב"ת איסור בשבת בהםהיוצא
 להניחם שוי אי הבעלים באו ולא שמצא תפילין עלהכויז

ט-שסה
ד-ד לבדקן חהב אם תפיליןהלוקח
ו-יא המומחה מן תפיליןהלוקח
י-יא י"ח בהם יוצא אי חברו של תפילין של קשרהמשנה
ו-קצא לבדון סרבואו במקום תפיליןהנחת
ו-יב דר"ת תפיליןהנחת
ח-ט תשובה צויך אם פסחים שהיו לו ונודע תפיליןהמח
 חה קדיערם ג' לאחר או עלינו לאחר היא חל~צתםזמן

ח-קצגקדושות

ת'א-לה
ה-יב
ו-ז
ד-ג

 ו-חד-ג,
ד-ג
 וד-ה,
ה-יא

 ו-,ו 4ה

ת'א-לא
ת'א-כה
ת'א-כח

 חיבור מקוי אי דבק או מסמדים ע"יחיבור
 לתפיליןחינוך
 מצטרפים אם יד של בתפילין הכויכותחצאי
 יד של בתפיליןחציצה
 ראש של בתפיליןחציצה
 תפילין יניח אם בשמאלו גבס לויש
 בימינו יניח אם בשמאלו מכה לויש

 יד של תפיליןכיסף
 הרצועותכויכת
 היום תפילין הנחחילא

 תפילה בשעת יד של תפילין על הביתלהניח
 מרובים שערות על ש"ר תפיליןלהניח
 ל ת'א-כט, ש"ר התפילין לכוון בלע"ז[ ]שפיגעל בראילדאות
 ת'א-כו אצבעו על רצועה של הכויכותלשנות
ו-יא להניחן יכול אם בגניזה תפיליןמוצא
ח-ו יניחם אי הטלית, קודם לידו, תפילין שבאומי

 ת'א-לג תפילין יניח יד באיזה ימין בצד שלבומי

ח-י תפילין לענין חציצה הוה אימים
ה-ט לתפילין חציצה הוו אימים

ת'א-לו תפילין להניח אסורמצורע
ה-ח תפילין לב' בראש ישמקום
ז-ו לעבדן טמא בשמן הרצועותמסרחת
ב-יח לשמה בעינן איעבוד
ז-י כלבים בצואתעבוד
י-פא כשר בדיעבד ומ"מ תפילין בכחיבת קטןפסול
 ז-ו בפיך מהמותר בעינן אי תפילין שלצבע

ז-ה בתפילין כתרקדושת

 ה-יבג-רכט, תפילין בכחיבתקטן
ח-ו לא או להטלית ימחין אי הטלית קודם אליושהגיעו
 י י-ט, יזיו בב'שולט
ח-ד שנים ש"ר על דמברך לתפילה תפילה ביןשח

 ה-ח תפיליןסרעור
ה-קכא תפיליןשמירת
ד-ב י"ח בהן יוצא אי גזולותתפילין

ת'ג-רפח ליתוםתפילין

ז-ו טמאה מבהמה דבק עם הבתיםתקון

 שמו"עתפלת
י-סט ר"ה בליל הקדוש המלך אמר ולאטעה
ח-יד אזניו את הראש פיאות יכסושלא

 ופיוטיםתפלרת
ח-א הכוונה עבודה לאיזה העבודה" את"והשב

 ח-כה בזה הפ" ובטהרה" בקדושה עליה"תבדך
 ח-רכד מים" רצאו הך הסלע "על גשם בתפלת שמזביויןמה

 מנחהתפלת
ח-כח תחנק אומויםאם

 לזת'א-לד,
ח-יג
י-קפט
ב-יח
ח-רח
ה-פה
ה-ז

ת'א-כו
ו-יא
ח-ו
ת'א-לג
ח-י
ה-ט
ת'א-לו
ה-ח
ז-ו
ב-יח
ז-ו
י-פא
ז-ו
ז-ה

 ה-יבג-רכט,
ח-ו
 יו-ט,
ח-ד
ה-ח
ה-קכא
ד-ב
ת'ג-רפח
ז-ו
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 מעריבתפלת
ח-יג מעריב תפלת אחר תפילין להניח יכולאם

 עירוביןתקון
 עירובראה

תקיעות
ח-קצח ח"ו צרה בעת בחצוצרות תוקעין דאיןבהא
 ח-רא מלכיות ח"ח אי דזכרונות תקיעותשמע

 שופרתקיעה
י-ע בר"ה תוקע אםאבל
ת'א-תפ יתקע צד באיזה תוקע בעל ידאיטר
 ח-רכא דחול עובדין או שבות משום הף בשבת תק"שאיסור
 ח-קמח בשבת אסרוהו למה רה"ר רין דאיןבזה"ז
 ת'א-תפט בתק"ש המג"א דבריכיאור
 בשבת שחל בר"ה בירושלים תוקעין היו אם רש"יבסתירת

ח-רכ
י-עא ש"צ בכלל הף איהתוקע
 ת'א-תפא באמצע ולא ובסוף בהתחלה שופר תקיעתשמע

 ת'א-תעט ת"ח ואחד בתקיעות בקי אחד תקיעה בעלישני
 ת'ג-קכד התקיעה אמצע שמע לא - שופרתקיעת
 ת'ג-קכד יד לאיטר שופרתקיעת

תקליט
 לצורך ממנו להקליט מותר אי גבול השגת איסור עליושנכתב
 י-רעטעצמו
 י-קמה דינו מה בשבת מעסעדזש ומקבל הטעלעפאןשעונה

תקנה
 פלוני לב"ד אלא לילך שלא לתקן אפשדאם
 מצוה נגד לתקן ב"ד יכוליםאם
 קדה~ין לבטל העיד בני יכוליםאם

 התורה בקריאת ועזרא משהתקנת

תקנות
 עכירז מבעלי עול לפריקת לחוש טרשבמקום

תרומה
 אחרת ממצוה פטור אי תרומהאונל

 טהורה תרומה לזדוע רשאי כהןאי
 הישן על החדש מן מעשריןאין

 לחו"ל מא"י הבאים פירותאכילת
ג-קצו מצוה הף אי תרומהאכילת
 במחשבה להפריש שלא תקנה היתהאם
 נחונה קורם בתרומה חלק לכהן "םאם
 לתרומה נפסלה אם לחש"ו שנשאת כהןבת

 לזד אסורים אם תרומה תשלומיגידולי
 כילף שלהנאה
 ולחזור אהפרשה לשאול יכול אם לברך ושכח תרו"מהפויש

לברך
 חיוכית מצוה הף אי תרומההפרשת
 מברך אם במחשבההתורם
 תרומה לאוכלי מפההחורו
 תו"מ והפרשתטבל
 תרומתו על נשאל אםכהן
 בתרומה לאכול בנם זה לומר נאמנים אם פנמה על הבאכהן

 בתרומה אוכלת אשתו למדה"י שהלךכהן
 תרומהכרו~יני
 להפרשה שליחותמינף
 לאכול רוצה כשאינו הפרשהמצות
 שריפה משמן חנוכהנר

 לבטלה ברכה הף אי אתרומהנשאל
 שאכל לטבל לחוש אין אתרומהנשאל
 שניה בהפרשה יברך לא אתרומהנשאל
 בשאלה ישנה אי כהן כידתרומה
 באיחוד ומעשדותתרומות

תרופות
 רינם מה כלב מאכילת ונפסלו מבע"חהנעשות

 הודותרנגול
 חגם ביום אכילתו לאסור "םאם

תשביתו
 זו במ"ע ח=בות אינטרם

תשובה
 בתשובה ישוב כיצד עבירות שעברבע"ת
 תשובה צריך אם פסולים שהיו ומצא תפיליןהניח
 תולעים בו קרש מאכללאוכל
 מעליו סבלו להקל כרי לחכירו מיתהלגורם
 פסולות תפילין שהניחלמי

 בנדהלנכשל
 דרבנן איסור על בשוגגלעובר
 תשובה צריך אי בשוגג דרבנן אאיסוריעבר
 המכקרלו נתכפר אם תשובהעשה
 מהעונש נפטר אם בב"ד שעונשה עכירה על תשובהעשה

ז-רנט
 תשובה בעלדאה

תשלומין
 כפרה או שהדק בשביל הף הקרשתשלומי
 מצוה לחגרפת זהוכים "תשלום
 מצוות גכיתשלומין

תשמיש
 לוסתה סמוך אלא מתעברת אשהאין

 קצזי-קצו,
 רלבט-רל,

ז-ר
ג-קצח
ת'ג-שלד
ה-רג

ז-רנב
ה-רנב
ת'ג-שנ
ת'ד-שכא
ה-רה

 ו-קיח רה,ה-רד,
 יד ה,א-ד,

 ב-נא יד, ה,א-ד,
א-ד

 ו-רפו ה-רג,א-ד,
ת'ג-שמט

ב-לה
ב-לה
ב-לה

וו-/ן 4ףף

ט-רטז

ג-קצה
י-קצט
ת'ב-רלז
ת'ב-רלח

 רכא ריח,ריז,
ז-ר
ו-קמג
ז-רנב
ג-עט

 רו רה,ה-רד,

י-קי

י-קטז

י-סח

 תיט-תז,
ח-ט
ה-צב
ו-טרד
ה-א
ה-קלו
ה-סח
ט-שמז
ז-נג

ט-טרח
ת'ד-שכט
ת'ד-רטז

 רידה-ריג,
 כיאה גםראה
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י-קיז לפקוד חחב אי ל"א ליל לדרךהיוצא
י-קלב וטובלת חוזרת אי שמשה ולאלנתה
ד-קצז הנר לאור ראשונה ביאה לשמש בגדדמנהג
ט-רב בו מותר אימנודה

 רלב רלא, רל,ה-וי, במוךמשמשת
י-קכה בשוגג לידה אחר הפלגה של וסתה אחרשמשו

ת'א-קצג צ' ליוםהמשמש

 קדושהתשמישי
ז-כד לזרקה מותר אם חד"ת בה שהניחו נירשקית

 באבת~ם?ה
 ת'א-תנז קצת עיניו על מעביר ידים נטילת לאחר וט"בביו"כ
 אדם בני לשני מותוין אי אחת בקרירה תבטרלין שניבישל

ת'א-תנב
 ת'א-תמג מאורות טובים לזמר מהו ט"ב קודם לבנההמקדש
 ת'א-תנה יבדיל מחן א' ביום שחל בט"ב שאוכלחולה
 ת'א-תנד המנחה מפלג בשבת להבדיל בשבת שחלט"ב

 ת'א-תמב באב תשעה ערב בוואכנאכט בשרלאכול
 תמח ת'א-תמז, באב בתשעה הגומל ברכתלברך
ת'א-תנו בט"ב בתפילה הקרבנות פ'לקרות
ת'א-תמו התענית להקל כדי באב בתשעה רעקארדסלשמוע
 ת'א-תמד חזון כשבת הבדלה ין לשתותמהו

ת'א-תנט שבצנעה בדברים אסור אי הנדחה ט"במוצאי

 ת'א-תנח נחם יאמר אי ברהמ"ז לברך וצריך בט"ב שאכלמי
 ת'א-תלט בט"ב להתענות חיבת אימעוברת

 בשר לאכול מותוין אי יום מבעוד שהתפללו חזון שבתערב
ת'א-תמא

 עט"ב לאכלו מותר אי קדירות בשתי שנתבשל אחדתבשרל

 בע"ש שחל באבתשעה

 קביןתש?ה
 גברא כח בעיאי
 כלי בעיאי

 מצטרף כליםמכמה
 עזרא טבילתראה

ששונות
 מגופו יותר בנו את אדםאוהב
 הסוגיא ביאור מחדקותאחיות
 לאחד מחלתו למכור מציאות ישאי
 עדיף חסיד או עדיף צדיק4ר
ת'א-תצט המטרח ביאת לאחר תשובה כעלי יקבלואם

 ת'א-תה טבוח יום נקרא אי שבועותאס"ח
ת'ב-רפו היא עולם קרקעבאקוה
ת'א-קמב עשה בעה"ב לך שאומר מהבביאור
ת'א-קמג לגדול מסרבין דאיןבדין
ת'ב-קנה מגופם יותר ממתם עליהם חביב דצדיקיםבהא

 ת'ג-קע טויפותבהמות

 ת'א-קפז המחניה למיסר טויחותא ע"א( " )שבת הגמ'ביאור
 ת'ב-ב רגמה"ג שפי' נתעלף ולא לשוןביאור
ת'א-נא ברכות רש"י לשוןביאור
 וארכע עשרין שאל לקישא בר יוחנן דר מימראביאור
קושיות
 דוד בןביאת
 מההרגו יותר המחטיאוגדול
 תורה ודברי סופריםדברי
 להיתר ומאיסור למתוק ממר מהפךדבש

 למטרחאהלכתא
 אמה על אמה להניח צויך אמההמס=ד
 מרובההפסד
 על ועמד נתיקר השליח שהביאו ועד פרוטה חציהשולח
ת'א-תקנאפרוטה
 ת'א-תעב בבכוח"ט יברך ר"ה קודם לחבירו מכתבהשולח

 עוה"ז בצרכיהשתדלות

 מצותה - בהםוחי
 כזכיות נעשוזדונות
 דברכות מיליחסידות
 אבות בדרכי לאחוזחשרבות
 לסידור מש"ע הגרש"ז לדבריישוב
 בטהרה עוע"ז שבחו"לישראל
 פרה לשריפת כשר אי בע"מכהן
 וכדו' לקצוץ העומדכל
 לש"ש כוונותיוכל
 חול בדבר גם אי לימין יהיו פונה שאתה פינותכל

 השלום לישראל ברכה מחדקכלי
 שבת מחללי של חרושת בבית בבחירותלהשתתף
 ה' יראי בחברתלהתחבר

 בביתו רעה תרבות גורם נכרים זמרלשמוע
 הדת שומרי לאינם בגריםלתפור
 לבטלה ש"שמחרא
 טיאטראות בבתי לזמר מותר אי זמר כלי שאומנתומי

ת'א-תסב
ת'א-שעב שרעור להם יש אי דרבנן מרדותמכת
 ת'ג-רכט הברכהמכתב
 האדם על שעברו מהצרות השלוה בימי להזכירמצוה

 אוזן תנוך למשוך להמתעטשניחוש
 ישראלנפש
 קודמת מרעסור
 ענינים בכמהסכנה
 השתדלות -עוה"ז
 המצוה מן פטור במצוהעוסק
 השנה בכל זמר מיני כל לשמוע סמכו מהעל

 ת"ח בפניעמידה
 לפרסמו צויך האם -פגום
 נפשפיקוח
 התורהקדושת

ת'ב-קלח
ת'ג-מו
ת'א-תקכט
ת'ג-קעט
ת'ג-קיט
ת'א-ב

 תסהת'א-תסג,
ת'ג-קפ

ת'א-תנג
ת'א-תמ

 בג-א,
ג-א

ת'ד-שעא
ת'ד-יח
ת'ב-כה
ת'א-פג

ת'ג-ל
ת'ג-עו
ת'ג-קכב
ת'ג-לב
ת'ד-שס
ת'א-רעח
ת'ד-קועה
ת'א-תקז
ת'ג-נג
ת'ג-מג
נאמרה

ת'א-תקלז
ת'א-שכא
ת'א-קצה
ת'א-מב
ת'א-תמה
ת'ב-סה
ת'ג-כז

ת'א-קעו
ת'ב-קלז
ת'ג-רונג
ת'ג-רונג
ת'ג-רט
ת'ג-ל
ת'ג-רצא
ת'א-תסד
ת'ג-רצ
ת'ג-רעג
ת'ג-עה
ת'ג-רעא
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 ותשובה כפרה - והגדיל שעברקטן
 הסקרח לימות בניקומת
 מצותה השםידוש
 רחוקיםירוב
 שהתחה כסרקלוטה
 חז"לקפידות
 בגויםקעררה

 הלשלא דקוי חדנהו לבבל ארקלערב
 וחזקהרוב
 רגוב צויך פרורוחץ
 וצתן בחמיןרהיצה
 בדו על אברחמנות
 דאוריתא מצוה לקיים ררבנןשבות
 דא-סודא חחרכה אנפקרהשרא

פג-נו
ת'ד-ריא
חרג-עד
חרג-ער
ת'ג-ס
חרג-רד
ת'ג-ד
ת'א-שפ
ת'ג-שלח
ת'ג-ע
חרג-עב
ת'ד-רפב
חרג-קלט

 רפב-רלד,

 כעתהשרמע
 ה' פחשרםשרמר

 במושקרלות לשקול מצוהשייח=
 כוסיים עםערחוף
 מהוחו -שלג

 כשכרעהיחות
 כהוגן שלא שאלושלשה
 הנולרה לכתשם

 עכו"םשמרת
 בבורם הנמצאותשפחות
 שאלות בויבר לרבותלסרד
 זסשו שחר שלתסרד
 התורה לשוןתרנום

ת'ג-טז
ת'ר-שטב
ת'ג-קו
ת'ג-ויח
ת'ג-סח
ת'ג-שח
ת'ב-ערה
ת'ג-שכא
ת'ג-רכ
ת'ג-קצט
ת'ג-ע
ת'ג-קנא
ת'ג-תו



 הי בהיכללזכרוך

 בספר יחקק עולםלזכר
 תואר פרי יקר כלי המפואר, החסיד הרבני נשמתאת
 שמים ויראת תורה אהבת שנים, פי הי' ברוחו אשראיש

 טוב שם בכתר מוכתר לבב, ורך ה' היראאיש
 ורצונו מגמתו ובכל ובהונו, בגופו ה' אתכיבד

 קונו רצוןלעשות

 יהודה יוסף מוה"רר4,ה
 צבי יצחקב"ר

 ד'למארגערעטען

 פריידא מרת הצנועהוזוג'
 ל"ה שמואל ר'בת

 בנם ל"יהונצח

 מארגערעטען יצחקשמואל
ומשפחתו



 לקד קומדת וצדקתו בביתו ועושרהוך
 לאחרים ומשאילד ספרים הכותבזה

 ע"א( ני)כתובות

 ישראל שארית שמור ישראלשומר
 משולשת בברכה ברכם ואמצםחזקם
 הזאת התורה דברי את יקום אשרובברכת
 ותלמידי ידידי דדהבא צנתראלהני

 שליכווא אדמר'ר מרןמ"ק

 כטר'ת הרה"ח הנגיד הרבניה"ה
 ה"וו קליין יהודה משהמוה"ר
 שליכווא אדמרור מרן כ"ק שלב"א

 החשובהומשפחתו

 כטו'ת הרה"ח הנגידהרבני
 הי"ו גרינוואלד יוסף שלמהמוה"ר

 החשובהומשפחתו

 הרה"ח הנגידוהרבני
 ה"וו אברהאם יהודה ישעי'מוה"ר

 החשובהומשפחתו

 ממש בו שיש בסיוע לסייע רוחם נדבהאשר
 ברבים תורה ולפשט ולהרבות כרכים הי"ד כל ולהדפיסלחזור
 עליהם שלום סוכת יפרוס הוא שלום סוכת הפורס זהובזכות
 להם אשר וכל הנלוים כל ועל ובנותיהם ובניהם ונשיהםהם

 אמ"ס ינון יבא עדי ענינים בכללהצלחה



 וחיים ימים אריכת השמים מטלברכת
 הרה"ח נגיד האי רבלמע"כ
 כטר'ת מפואר חכםתלמיד

 שליטיא פריעדמאן ארי' דודר'
 אונגוואר דקהלראה"ק

 החשובהומשפחתו

 שבקדושה דבר לכל נפשו מסירתעל
 ומוסדותיה אונגוואר לקהלובפרט
 שליכר'א אדמר'ר מרן כ"קבנשיאות

 צאצאיו מכל דקדושה נחת לרוות שיזכהויה"ר
 ידיו במעשה והצלחהוברכה

 פ1כ1ת  א8שפאכ//
 11'6יא ארא1"ר כיקכ8פ



 גדולות הלכות משנהמנון
 ידידנו אתמברכת

 כטר'ת הרה"ח הדגולהנגיד

 ני"ו ויטמן הלוי גדלי'רי
 הלכות משנה מכוןיו'ר

 היקוהומשפחתו

 בכלל המכון לטובת הפוריה עבודתועבור
 בפרט שלינו'א מרן ל'ק רב דביולספרי
 בישראל ולהפיצם להדפיסםלסייע
 אשתו זו ביתו עם שיזכהויה"ר

 עבג~'א יו~'ח מצאצאיו נחת רבלרוות!


