
י מהרי"יתשובות
 דס3וח כ6)9סי גחכ מסר"ז חרס י"כ חוך 63ורמ 3מ,ת ים "ס 6חי סם") ףבמהלא

 ד"סור מיכ* תפסוט כן ו6ס מוס. כדו) סכום ס"י)ח )ך 6יןמגות
 סמ5ריס כין ססחייגו ולכרך : כסכת eh" וכליס כם)וס סו")ין ד"ין ךגסגינ6)מ8י
 כנון )דמוים ו"פסר מי3ח6 כגון (T~D וכרקס : ד63 חסידיס כספרכחוכ
 : 51"ע טכרגט "ו סמ5וס "ח ננמנני5ין 6ין סכן פריון מיקרי 6י 6כ) מלכום 16פירי
 ס")ו Or דבר ע) מסגי. 16 סר"סון כקדר )סחענוח ים "ס "כיו בו ספחויוס
 1)" כ"וסטרייך רכוחיגו6ח

 "יני ו"כי כסכי. ויה כר"קון הסורס יס דעתם סוקוס
 קלח ריס ה), )מכריעכדקי

 לסכי"
 כר6סון דמתעגין רכינו מפס מפעירת ר"ייס

 סיתס ממוכרח דסנט עוכד6 סוס סכי ח"ננר ושמח : כס"נ כחוכ שיכיס לוחןכי
 היכר" כרקבוןונפטר

 פטירתו ויופיכן נסטר ):ימן ססמוך דכ"רר סו6 סכי )"ו
 כקדר כד )ידחו וכן דקידוטין. פ"ק )חרם כעמור מירין מן עגו מוסעס כהדרכז'

 יום כסיון ו' עד )ידחו מיוס חדסיס ג' ךמני דסועס. קם" פרק לגיסןאסמוך
 כר hrh דוכי "3יכ" תורסמהן

 כיוס סר6סון כקדר סיס פפ" כר יוחנן ולרכי מגיכ"
 סגך דכ:ןריס ר"ייס ועוד : כך)עי3 בכיסן ססמוך כקדר פעירתו מקוס מכ3)ידחו.
 יטודט דרכי hntih סר6סון 6דר ומסתמל דמי כנדר וסחי "דס כני )מון"הר
 מקיר רכי )נכי כווחיס 3ן וקייאק סתמ6 "דס :והכ דככטרוח יין קונס פרקסוף
 6ין )סכי ידע )~hS מחחענר ידע כין דמה)ק hib סכי סחת מטמע מסיר )רכיוכן

 קמ6 ופרק י"ס. י"ז י"ד י"" גו"ח עיכורעו כקכיעוח ייעען ולנן מ"יר. )רכירחייס
 מקךימין סוט מס "סר דרטוח ופ"ר )תפ)כ ג6ו)ס דמממך ממוס )"ו "יןמני)ס
 (hnth1 סמלות Sr מעכירין "ין עעמh 6'(h סחס ומיסו כרונסון. פורים)עסות
 מספדינ" 3" יכסס סיכי כי ועוןסחס.

 סכי ממוכרח. דכ::ס נב ע3 "ף כ)3.
 נים"נמי

 ועכ"ז דמעי). יסורס דרכי "3יכ6 ליקרי סתמך יקדר כיון רונסון כקדר
 וסיס מעוכרת כמנס רקבון כקדר 6כיו מח ס"מי חסידיס כספר ככרר"יחי

 : נטיפך "ו כסכע נס קדיש )ומר פסועס כמגסמחמיר
 כלסר סמן מטסעף קינו 6ס כסנח סנר תחת כלי )ססיס ס36ח ף4ששף*'לב

 כילו5וח )קנ) סכר תחח כלי כוחכין מגעו ס)ימט מסוסכחכח.
 סגופ)ין כן "ס סחפים בו טיסנו וכחכת כלסוגך דקדקת "כן ננוב. ססכ)יונלכד
 מסיכנו. כלי דמכט) מסוס מני1515ת ~o'h 6יכו 6ן כסיככגו כליס סוייגו פחמיםכו
 כלי כיטו) חסוכ סמן )קכ3 דווקא מסמע s~r יחזק"3 ממ"ר דכפיסקי נכ ע)6ף

 זס SD מבמכס )כי סרי. )כערו יאפסר יכת דכר 6כ) קערו. "ימסר ד6ימסייגו
 חמת כ3י גוחן דחנן מססי8 מסיכנו כלי מכט)ין "ין ד6מר )מ6ן hT1ninמדפריך
 "סור ממס כסן סוס 6י מסמע ממס נסס 6ין ;י1515ח ומסני כי5ו5וח. )קכ)סגר
elhSD גועס דטחי וקלח )נטר. ואיפסר סן יניסיס גי5ו5ות נוסני מד)" דיכסין גכ 

 וסכה ססו)חן תסיר לימן וכסחלך הסולחן חחח יום מכעור כלי לטסיםדמוחר
 דפיי כימך סכי "פילו מסייגו כלי )כט3 דגורס "ע"נ הכר. חרת מע5מועומד
 גרס 6כ) דאורייתא. ד"יסור סיכוי גרס bih ורכנן יוסי רכי פ3יני 3" כאןרעד
 יוסי פרכי פסקינ6 גמי כיפוי וגרס ד"יסור6. חויכן )" מסיכנו כ3יכיטו3
 מטר"מ כחכ מיסודהרי.

 דוק"
 כיוס "פילו סכי )16 ט" ד)יקס סססיד מסוס

טופ



 מהרי"לתשרבותסן
 כסי מ)סטיס נזסריס 6ין דס6 ועוד כדמעי). )טתיר כוטס דעתי ומ"מ לסורטוב
 סמו)חן כממסיר מחכווגיס 6ין גמי סכי טמן. כו סיפו) מחכווכי0 6ין כי סגרתחח
hihד)5 מותר מתכוון ס8ין דבר וכמעון כרכי 3ן וקיימכן וצוך : טטו)חן )ט35ת 
 ו6פי' : )סקריך תפקחי ר6יוח ים ועוד : סו6 דרכנן סכ6 וכ"מ ריסיט פסיקטוס
 מתסיס כעיני וטוכ סי' מרכותי "מד עמי יסכימו עד זס סיחר ע) לסמוך 3"סכי

 : סכתך וערכס )ימן סמיכתך סרס ויכנס תסמן )סנניט נפשוטמיס
 פי' ומס)ימין מתענין מערכין ככ) כפרק דפסקיג6 נע"ם. רף:כ~ר2עניןלג

 עמס וכן ים)יס: )6 יר5ס )6 ו6ס יר5ט 06 ומטרייננ סחו,ו
 סכסכו וים : מס סוטיח כן סיירי יחיד וכתעכיח כס"ס. קודם סחנמי) וטעםר"י

 כסם) )סם)יס 5ריך דווקא כ6כ סכטי סכחכו וים : )סס)יס קריך מוכססכחעגיח
 מעעס )6 סמגט ר6ס כערב יום שכעוד )6ג1) טורס ז") וטר6"ס :כעץ

 ע) ו6סמכוסו רכוחיכו סוכיחו ככר כי תעכיח קותו ע3 חגר כקורין דיםסכתבח.
 : ם)יס )טס ומח) )קר6חו סמדיגס נןו)י י65ו על : וכו' )מדך גנם) רסיססם

 : דעכו טו6 סעמ6 ח)ת6 מתרי hih מחעכין. תיכוקוח ם6פי' גחפסע וטומטפס

 כרקס מחעכין דלין 61נן : )סס3יס ם63 טפי עדיין סכת דכערכ כח"ז ;.כחבחך"
 נדו)יט כמס כי נפ)6חי ק5ת עכר זס מפעם ו6ס : כמכח ססנס ר6ם סוסססנ:
 טעמן )י נר6ס b(h סמתעגס. יחיד לפיסו ע"ס 1i'eh )סס)יס פסמכסגכחכו

 מפלג מנת וקכ)ת ערכית חפי)ח 6חר סייגו דטס)מט כחכ דמסריס מסיסאחריכן
 כחכ חמוס כתטכיה "ך ot~nh. נדו)יס וכן נדו). סיום עוד אפי' ולמעלססמ:חס
 )סמ)ימו 5ריך ספין כחכ ו6"ז : ימו מסנח ק"ו ע"ס ממס )סם)יס ם5ריךמסך"מ
 כמו) 1S'DhD כחכ ור6כי"ס )חעגיח. חעניח )מיתכ סריך ם6"כ סכחב וים :ע"ס
 ר6ם דכערכ ים טעם ועוד סוס. נעומק ד5ער6 חלום תענית )סקרים 5ריך6ין

 6יןססנס
 5רי

 כחו) אפיקו תסוכס דימי חעגיח כסני גוסנ סיט סר6כ"ן )ספלים
 כעס וקפי עריס. קכ) hDSDS ד5ער6 6מר גי סככסח מכיח כ65חו מיד)6כו)
 ן כיוס כער"ס )6כו) מורס סי' סיס מוסר"ר ר6יחי וכן : )סכת ר6ייס "יןזס

ומסר""
 SD ממו) יוסיפו ס)6 כדי כיוס פיכוין hD'1 ויס : כנימוקו כחכ מוויג6

 sur מסר"מ סורס סכן וכמלומס סו6 דייגם דיומ6 מסוס י"ט כסקיסקדכ
 עיקר סכום SD וסמם : כחפ)ס קדסוסו ככר ךס6 תמסחי זס טעס וע) :3מעכני5"6
 וחעכיח כסדק. סם)מס ספיר סוס טרכית חפנת 6מר דכר סוף : ד6ורייח6-סו"
 )פתיר ר5יתי 631 נזירס כסכי) קריך תענית פט סיס כעומר ננ"מ 36) ססה)ת.יחיד
 סקיעס כנמר סס)מס שוי וכחו) מסחנו )הותו )בי כע"ס סיס כי 6ף כיוס)6כו)

 : סגסגו במו סכוככיס 65חדפיינו
 כסכת כ"מ) זונתי )המרו ס6ין כחכח יפש יו"כ כמו65י סכסמיס SD ןקןבנך*ךלד

 כס"ג דכ"כ סגו)ט. מהור ר"ג כמנסנ )ומר סכחכ כר6כי"סל)6
 סלוע ומנסנ : דכר עמ6 .וכן וכחב )הומרו ס)6 קידום כמנות מסניךמיימי:י

 : כפסיעות כעולס וכ"כ כסם 5ריך דין ובית )הומרוס)6
 סתירו ד)6 סמחיר ע) חמסני נסנו ם)6 כמקום נוים ס) ממ"ש ןל~שסנרללה

 דמתקנע דכיון גרו) מ)6 מכית ססריס מן כסמכי"ין 6)6רכותינו
כ"כ



יא מהחי"לתשובות
 כדננוכח טמ6 ח)כ 16 נטר נו יערנו ס)" מסריס rh 6מת נפעם פרנסג"כ

 סחלב 16 טפסר מחמת מחקוקן ססוs~r 6 סעדיט טרי וכחד : דויי"ריןכקערים
 כו' מעע מעע 6וחט ממ6ספיס כמדיכחעו ,כ) כפ)ומ"6. ומשתידין :טמ6

 מלכות ר6ם סיס ועירכם סוו6כי"ן כמ)כוח סמכסג חומס כי ו6ף כסערי'כד6יח6
 כסמק 1Qbסוו36י"ן

 חלי"
 מיצחק

 ורוב מרעט ומקוס כסריס hih חצוי "יכו ס"
 טוסי) כעירכם. יסגו ,ט כ) 06 ו"פי' : כדבעי) כימר טרכט ממחקניםכסמוח
 )סימר "יכ6 ננקןס. סיחר נטנו ס)6 מעיר זקניומעידים

 טטיחר מס נחפמע ס)"
 החס דקי "יסור כסן נוסניס ו"חריס סמוחריס דכריס וטוו עלמן ט)וסממירו
 טעם" דמסהי כפכיסס )סחיררסקי

 חחתס 0)6 )חגורו מסגרת וכר"מ עסה
 6י : 3ח0וכותיו כד6יח6 כעעיו סו6 גמור הסיחר yth סחורף כיח כסרחספחתו
 חסור כד : כוי היקה דרכ כד6סכמכ6 נדר כס ונדרו מ165 וכקעט למיסר מ5יגמי
 ספסר. כ) פרק 53)י "פי' כמ63)סן

 ססולרכו וכגוחיסס כעירכם קו)6 גסנו וסם"
 טיס 3" "חח פעם ככטרכ"6 כסיותי תכרחי : סייג ו)עסוח סמוחר ו)"סורלנדור
 )קנות כתים )כעלי וסחיר 6חן גרו) "כסכלות דרך ממס ועכר ממס ז") חתימו'

 כמו ממס סו" מ,נעיג"8 מויגח כי מייס יסכו סוו6כי"; ססיחר וקמר כפוק.חמ6ס
 מ6ד כעם י") מו"ח 6מ"ככסחיר וסוג וככסתוח. כמרעם מגסניס ככ)סוויי85
 נגדי וססריס גדו) הותו Sb ג6 וסוכ )סס.והסר

 ססודס וכמדוכס מסחיר ע) מ6ו
 כפרק כך6מרען סקרן. ועמי ק)יס מסוס דוכתין ככמס מחמירים 6כו וצק) : וחזר)1

 מסוס )הסור גרה' כעירכס ו)"וכלס סיחר טנסניס )טכי6 לתלומ ו6פי' מכסנומקוס
 והפילו סוו6כי"ן ס6ר כמו ס"ר5כס )עי) כדסי' כך סו6 06 כו' טמוחריסזכרים
 : "מך תורח תטוס 6) מסוס 6יכ6 גמי והיסור : היסור קדמוגיכס כסגוסכי

 דמויי מתערוכת עדיף ד)6 יסרי נוטס עג"ד חערוכח. ע"י טמחיריס עםוהלכו)
 : נוסר סלינו מי טס ממסר מי נוים ס) פח חערוכח )6כו) מחירו טעי"דמס6י
S~hכחוכ דמ5"חי "ט"ג עס. רוכ סס טים מלוס כסעודת 6פ" י6סור כ") כעין 
 מסוס שסר סלינו עס )נסר גויס 0) פת S1)hS דמוחר סמחס רכינומטוס
 0) )פי' פרנסומ6 סל כסכת כס"נ ומאי דסחיר דדמ6י מירום)מי ור6ייחו :אינס
 סיס סקרן עם מ"כ) כ) דסתס לסכה דמי ד)6 כ") : מלוט( )סעוד' כנון6סיס'
 : "יכט סייך י6כ) )6 וסוף דמאי. טוכסין וכולס ט~ס יחי' ט)מס וע)דמאי.
 סיכן הכסגו ומקוס כאסריי כד6יח6 ךרכנן כאיסור )קו)6 "פילוסממ)וקת. מפני 6וס יסכס 61) רכ. )חס עכר דכחנ ססעויס סיקר סו6 רפת ס"נ סחוכן

 כפסס ס6ין כמוקי 6יכ6 כמס חזי פוק כממחט 6כ) ממלוקח. ו6יכ6 )"יטחמוטימ5י ד)"
 יחיו וכסו) פורסיס סקס) סרוכ וכ"ט כים 6יכט כ6ן והין ממאס )6כ1)ח"וכס

 :כמיעוטו
 דרכן 5ריכין 6גו 6ץ מדייק קיים ואמי 6כי1 06 יידע ואייו קדים רקשרכמרשלו

 כמיקח כחכו חו)ס 16 זקן וסכימו גטסמכים
 מסו"

 מחים ומומרי מייס חומרי 6)6 שוי )6 )ננורוח כסמניט ואפילו )נכורותסגיע ס)" זמן כ) קיים
 ו)פעמי' קיים. הומר 6גי 6ין ולכך ודאי מידי מו5י6 ספק "ין ודהי מתיס ריסוכיון
 יחוס "ין 1"0 : )ככודן ס6כ)יס מן 6מו סס כם"ין סחט ע) פורס 6ני6ין

מיקמר



 מהחי"רתשעת11
 קמרים נכו) חסיד ו6) רני) 6חס 06 )טחם)) וכן כפך ומס קמור קדיםסי6מר
 ויו"ע וכמכתות : כתסוכס סר"מ )מון ,ס ob1 "כ ע) מדם י"כ ותוך :סווד6יס
 ספין דיין ולית לין )יח סחו) כימות 6כ) מדם. י"כ כ) )טחפ)) ס)6 כן כמונסנו
 טכ"). מגטג 1)6 ליסור )6נו

 6)מ"
 דכ) מכ)) סמו) ימוח hih סולים ס)6

 )פני )עכור )סחפם סכ6יס חרם י"כ חוך וקורח" : )סחפ)) ס)6 גסנוסכחוח
 ע3 סטיר )גני מעלס סוס וקין )ומר כוסניס כ6וסטריי"ך יחוס קדיסטתיכס?ולומר

 סטו)כיס 6)6 )ומר ס)6 סלי ככ"ס סכסיג S~r סג"מ מסר"ננ 6כ) זס כעניןט"ורמ
 רומס סנןסעיר טז"ח. כעיר גוסגיס וכן : פיו ע) מטר"מ נסג וכן : חדירסם
 ופסטיס כסרק תסרק סגם. ככ3 כ1 סמח יוס 16 ר6סוכס מפעם חון ט"ורח6ח
  SDID~1 3"ס לורכי וכל  ~S'hl  לתנסניסו לוקס ללס  מסוס  ותלל )מכריע, כדפיוקעי
ע)

 עורס ספר )קנוח 16 3ריכין סיו 06 מניין 16 מזן )ססכיר כמו ס5ינוי
 )סן )כנות זס 6ח ,ס סטיר ככי וכופין 5יכור מס) כ6 סכ) ב"ס ונגייןומעיליו
 סנורהיס )ימים מגין ו)ססכיר וכתוניס נכי6ים חורט ספר ולקנות סנגסחבית

 וכ) קורץ 16 חזן )ססכיר * וטיס יחוספח6 ולעי) טסיך מכמ מסר"סכדפסק
 עמסם )חח rh m~hc )כוף ימויין וקיד : תסוכס כלוחו כדמוכיח 3"ספגיגי
 )מוכרו יכווין IDP יס6 ס)סס כ"ס סו65וח כ) דט"ס מסתכרה : זס )כ)כלוס
 סקסי)ות 3כ3 מכסנ ולסכי דמגי)ס כחרך פרק ר6כי"ס כדפסק דכרכ"והפילו
  קורץ 6ין וכיו"ט גמי וגסיגכ6 סככסח ככיח ממקומו ס6ורמ יוחס ממס סעידסכן
 דננסכמי ככועס ע) סעיר כגי ומוח)ין )ככרס רני)ין סכסנתות 6)6 סעיר כגיכ"6

 )יטו) כין חרס י"כ דפסמ6 )מיטת כירום)מי ו6סכחן טוכ6. ססגס כסכתוח)קרות
 תממוי קופט )עסות סטיר ככי רם"ין : סעיר כוי נקע דוכחין וככ) )יתןגין
 קודמין טירם עניי עירס. עגיי כו ומפרנסי כו סיר5ו מט )כ) )סכות וכן :כו'
 נמי טכס סחנו וכן סו6י) כסכתי והכי נסכחך 6חס סו) מסמר הנסי )דברוזכר
 כמקוס חפ)ס דסייכו סלו עכודחו כ) סלו סכנסח וככיח כעירו סיכור 5ורכיכ)

 סכי הפילו )מכירו כמו חלק 6חד )כ3 יס כסכים נכי דסחם נכ SD 6ףענודס.
 לינור.  בפבורח  כנבולו לכנס יכיל קילו  תכירו ממסמרת "מד כ) סכסח)קוכיון
 )ס)וות מניחין 6ין ט)וו6וח ולענין יומו. 6חך כ) הכות )כיח נחלק סמסננרוכן

 )יכ, כי לפיסו : סעיר נכי עם נעו) נוסה פסיכו מי כעיר דגר סיסולמרויח
olanדכר ספר עיכח 

 ע) סעיר כן מעככ רווח" מיכי וכ) מעככ מח6 6כר מח"
 יר מלכותכן

 כן6ית"
 6ת מהי" פרןכח 6פי' : ימפור )6 פר' חוכתי ככמס

 כמי סכ6 )ידו. סנ6יס רווחים ויתר מ5י6וח מסוס סעיר מן יסוג )וספין
 שככסח ניח נעו) כוע"יס ותיגס סו6י) לותם מקיעו) נכרי ע) ונכנסת ככימעכניס

 היגס כך מחוך וסמה כמו) 6ף חדיר יחום קדיס )ומר נוסנים ונ6ופטרי"ךעמסס-
 כו ע) עיקר וסמכטנ עלי תסמוך 6) 6כן דעתי עכ'וח )ך כחכתי סכס :מקפידים

 : טווי יעקכ סק' המיך כגפם ו)י)דיס )זוג סי' 61") מחריוחורוס
 ז"). טלוי יקוחי6) מט"ר כן ניי)גטוזין יעקכ מע"ר החיו )כן ססיכוזהת

 ימס", 6נזי כן וטיקיר סמעו)ס סגעיס ס6יס יפיס חמים סייעים 84בנירלז
יעקכ



יב מהרי"לתשובות
 וסי)קח 6מריכי כ5ו6ר קודר לחקות לותרך מע3 עו) פרקת יס מט סי' סג")יעקנ
 חוכן ויפעת יחומים ס) 6כיסס ו6חס כעירך סוט ועוכרך ליחמי מדיגךעקמך
 סכסדרין וקין מר6י' נמולט סתועס חס6 ו)8 מזקתו SD 8ים כ3 )טעתידסעכין
 )סרמ.ק ככספת ככסוף ועתס : ענוס טרכוח 06 כי מס 6ין סמחורגתן תפיסומעין
 סמופ3גיס רכרכי קחי 3מיז) )מר )יס טוס דיגיס נעלי וחרעומח טד'ןמעתם
 61ז)י ס3ככון. 6ר,י כ3 וסכמת עפי כ"כ לייהי ומוו ממתוח כריכיורגי)י

Sh ס"י,וכ 
 5)ות6 כעי סמעחnlS1h1 6 וד6נוח לרוח hSn סיום כמוני פעום טריות כקיר6סר
 ייחמי דויכ6 לעומקך )מימת סככי ומי ס3כ' )וכר וכן כו' סור' סמכיגסופין
 כמוחך ננדוף תסרכין דלין ונס סירך רימוק ע3י דקם' )6ו ו6י כליסור. דת)יודיכוי

 סגה : )כס מחוס הניוחי 6ך ירענ6 )6 הורס לין וש"מ ליחס ס13חךספיכוחי
 כרכית יחמי נכסי )ס3וות וכסיני טליתי ועתי ע) עמיי תיוס סטכרחי דוכחיןככמס
 6)" מתירו )6 כ)רכוחי' כי )דכ' סנצ)י' מטן וחתסהיק5ו5ס

 )טפסר ורמוק )מכר קרוב
 כופי' חסיכ ק5ו5ס רכי' דכס"ג ק5ו5ס כרכית כס3וו ס6פערופסיס קעכיי סורקו5*

 מקכ3י ס8פערופסיס סיו ו6ס" כוי ככך עם מחוזר סמפוט SD כחמוכטמסך"ס
 מסני דרכגן ריביי דטוי וממכר מקח כןרך דדווק' מסני )6 6תסי 1כ3 סמדינסמכוח
 1b(o~D כ) מקוס מקכ) Dh" ס)ו6ס כירך Ssh זו63 16 קונס ע3יו מקכ3כי

 רכותי' וכ) סרכי' פ' סחו' ססוכיחו כמו תסור סכי 6פי' ו6ניד' גכינ' מקכ3וס)ו'
 6ית" וכן :6חריסס

 עסיסם סקכ3ו פלוי :סוכימ מס ויו"כ ידעי) ח:וכס כססי6
 6פי' 8וגסין קכ)ו ד6פ" ממם כוט 8ין ק515' רכיח סוס ד6)"כ סמדיכסמכח
 ט6פערופסי' סיען כמו מסריס דכרי )ומר דילטרך 8)6 כדפרסי. טכדי' ליסורסכי
 כמי וכיפסק : )ספסר ורמוק )פכר קרוכ לחכו כ6)ו ועכדינן 6כן דיחמי ידדלגו
 ו8פ" )ספסד רמוק דס"כו דרנה מהקגח' כע"6 סמקכ) 3מקכ) מסכי ד)"ר"כ"ן

 סיחוס זס כגוון סכ6 6כ) תוחזק. סו6 כי סייגו כסכועט )יס דמסמנימ ירכ')ר6כי"ס
 )טפסר ורחוק לסכר קרוכ טעון טוס 6י כקמן סו6 ו6פטרוססיס מסככות 3י' ופיחמוחזק
 ד6פוערופסי' כיון המגס : דמיסן כדי טד )יחמי 8כו טטרכ' סני קוק )יה, 6י16

 ממיקם )צימר דכעיכ' 6)6 סוחכו )8 כן 06 קלו5ס. כריכית סס)וו והמרוקיומי
  ומסריס ססי6 כי דמי והתכי כמהן הסכי ד)6 הע"נ סות:ס כ6)1 כ"י חכ6ימכח
 ו5וומ עומד סכ6 8כ) )ידי' רוומ6 דמטי כמ16 חייכי וסחס )נמלי דמי ד)56)6

 כרקס ומ"ת : סקיhS7 3 מ6י )יס יטיכ טיכי ו6"כ )יתודו סכר 6פי' )י' מטיד)*
 מקוס עד סריומ מן )ו סיחג1 8קכו (1bb דטוי וגימם ויחוס 6זכנח6ימספכיכ6
 סיספ~ן כרי מילי וככ) ו6כי)ט כת)כוס סיכוכם ככ) נסו5"ס נע*וי וילמ5ססוויפ
 ושה 13 חמ:כ 5דקס דקתרווח מתהי טפו ככור דרך ופרכסו טלי טרכו ו6ססריומ.
 מנדל ס6יס סו6 ךסכימ ומקתל כיחו כחוך יחוס ממנד) זס וגו' ככיתוועופר
 שוחו כרקוחה געס ע) רחמיס ככמרו כי וכנודבי הסחו מ6סנח לו ומעיגמורגו
 כגי ס6ר עס מזוגות ע) סמגימ 3" וסוף כנס ע3 כעלט וספלירס וצזוכ ע5ור6סס
 סיניע מקוס ען hib כחהייכ 1)6 רוח ונחת , "סחי ככוד וממוס ,דקם מסוסכיחו
 רכווח6 מקלח 6סיי מפנס דרכון דריכיח 6ע"נ )יס קיסיכ מחנט יטמוחרסריות
 יסוס וסע )ח"ח סרי מחגט כחורת )כחחלט טחנס גי r~h3 חילק 60 מקוסמכ3
 דסכ6 סכן 1כ3 : כריכיח מיחזי blh ריבית יס ס6ין הגן וכ) עוגסין נר 1631קטן

6(



יןין א44י""44**44שי4י
hSכקוס סותגט hSh מסוס 

 ןחקגח"
 כדי פרכסתו )1 )חת טחנס כ6)ו תוי דרככן

 וכן כדבעי). 6סחו וחייכ 5דק' מסוס מדגפם'ס hlh כ)) חייכ "ין ו""דטריות.
 )ימודו י65ח )טרויח רק כוונתו טיחט מכך עלמו מדכרי מוכח וכן כעליםנננטנ
 וכסקי )פעועו' תניע פיחוס סי' 6ס ועוד הם. )" במזוגות ע) 6כ3 מזומגיסדסוו

 דים ועוד : ערמו כמכר קיטיכ טמותר "שרינן מכית )כגי )סננם ק5ת ור6וינוו:"
 )חכורת נרינית סנוט ךירום)מי מססי6 כריכית 5דקט )ס)וות דסחירימרכוחיכו
 מקומות ע) )טוווח כסגו ממ6 עעמ6 ךמס"י כ"נוד' וכחב : טמדס ו)קידוסננ5וס
 כדבעי) יחוס מספרד) נדולס מלוס )ך 6ין כמי וטכ6 עסיסם. ו)יסכ טכנסח כיחס)

 נריכיח יחומיס ככסי במתוון סמכ:נ גתפ:ע מכ"ן ופמ6 : )עד  עומדתובדקתו
 געזכיס טס כי סו6 כן ו"מת מלוט דבר )יס חסכגין יתומים ענייכי רכלק5ו5ס
 סכוי דוד רס"ר ע"נ וטף )נמרי. כביס כעסיס ככסיסס מחמועעיס וכי מקד.ומפויס
 חזינה מ"מ טפקר. דין כיח דטפקר מסוס דין כית )מיתכ יכעיכן מפרסי'דקדק
 צית דר"ג סכר% על hih  לכך  תעי ל%  רכוסים  ויסר נ)סר"מ כנון כ"תר"י קמיםירכנן
 וכ) לין כיח פי ע) מעעט,יתומיס ןכ) פרוזכו) נעו 1)6 יחומים 30 "כיבסדין
 ע)יסס 1151 ח)ס6 דין וכיח קירס רב סנדו) ס6ס) פי ע) גחננגו דכ"ןסכן

 וטם)ימוח דין כית פי SD ס6פסיופסיס מעסיס וכ) )יחוס טעוכ ובעסות)פמפם
 כחב כן כי מי"ג פחות סוob  6 סייגו רכיח כענין סיהוס SD מטק3תי מסוכ)
 סכ)כ נכריס מוחגי 63 6י וצי מדעס ממכת פ)1' מעען ומס : כחמוכסר"י
 06 עד כו'. מחכירו סרס כסמקכ) דתנ' בע"ג )"תגוי' רמי דע)י' דכריסהיגס
  דכרסימ'  וכמתרקעי מייפי כחכרגוח' ס"ס מכירו מן )ו מגסס סו6 מדיכ'מכת
דמר"

 וכסתמפט גרס מזלך )יס וק6מר זו מקרקעי 6)6 )1 גחהייכ ולה קיימך
 לכל סייס%  ומלוס סיקל כחזקת סליל כלי %ו סלועך מעות  כנון SDSDt' 6כלסדך.
 דמעי ומלי סלו טכ6ט וכ) קיימך כידים ד"יתגיטו מ6ן כחזק' דמע)ע)י'"ונסי'
 עסיס קכ)יס )6 ט6י כי סכים ד)6 6וכס וכרת : כתגס )ס651ט ומלוס ניסעכדי'
 lh(hc כיס 1h(hp )קכ3 תכ6י' )כ)3 מכבו וכיון 60חזו דמי ססי6כי

 סקיכ) כיון סי6 מילתך )6ו כמי ס6י hnD7b. 6סיק דל6 עסיס קכי) )6 ט6יכי סכיי 1)"
 כמיימוגי ותטוכס ננטר'מ כדפירס טו6 מסיס ככ)) גמי ט6י ועו)יס מסיסעפיו
 דתו 6מת וסמסינ ק5כס בסס  6ין ם)גו מסיס דכ) מסיס חסיי חפים ד6פי)ויכזיקין
 60 מסיס SD'1 סקכ) וכיון סו11DD 6 כסכי) סכ3 עוכל 3ס0 ממס ובפיסויכרימו ס)" כטוח )סיוח ורך סרכם ר5ס כי )תופמס טפעס מסככיך ומס : ו3כוז )סקו))סגנית
 דרי סוי טספסד כטלי' כוחן דסך )6 6י כחב נמי חסוכט וכקותו ככ)).נמי
 וכ"ט כסוטי) יתמי נכי )ית" עעמ" וסך h~lQ'h. ו"יכח דספסד מפוג" עפימקכ)
 וממיכ ,סמס

 דיג"
 דמ)כות6

 כדלוית"
 מבכיס פדרך כמיימוני bnl~nb כתסוכס

 6כסכי6 )5ורך ניו)יס מקיס )נכוח טו6 ודינך מבממס כעת חיי)וחיו סכר)מרנות
 סכחיס סוס כיון סכימ ד)6 "וכסל ומסיב )ן )ימ6 מקן ומור : זס כדון ממםוסייכו
 )6סוקי )יס וסוס ותנועותיו סמכך כיסת SD יוס יום ננ5פיס כו)גו טיינוויותר

 סטי" כי 6tsllnbSדעתיס
 סכימ 1)6 דסכימ' כ6וגם6 ספחות )כ) מכרס ופסקיג6

 י6ז)יק ימוכמ 6ומדכ6 וכיסוי הקימר 1)יכ6 : 6כפמיט ויפסיד ביסו "תכיומי)"
נתרי



ל מהרי"לתשובות
 טעות "חריות וכן כיזוניח 6)מכט וסרק ס"ומר פרק סהס דמייתי ועוכרןדיברה) )"רע" )מיסק "ועת" גכסיס ודזכין מברמת וסער מגסיה גן ךר"ם שסי"נתוי
 טכ6 "כ) מסדי. 6כן סני דכ3 דמו ד)" נכדי יחי היכיס סני י)6 טו6סופר
 )ספק כפסיס "יגיס ומתיח טיסדט)ו"ס

 די)מ"
 מעות )ו סיס" כדי "ו טפי ירוימ

 עכדיס ד6יגס hnf1 סעען כמו סו" חדתה ד6יגס כיון מערופי6 6)יו 3סרגי3מזומכיס
)יס

 סרסירות"
 )6 דקי : זוזי שגי ע"י ")יו )נו6 יכו)יס פסיו רוומיס מיכי וכמס

 ך6תיי)יד ירט ד6י ססדי דקכן סכיחימה
 קונס"

 ס"ירעו )וס כ) )6
 6וגס"

 סכי )יטעון
 עליוקשי)

 מעיקר"
hih 3מסו' ועוד סלו. טנ"ס וכ) )ספיק' כפסי' דממיח כדפ" כרחך ע 

 סמדיגס )נדמכח כסי' ססחכס טננקנ) סעען מט 6ך ד)עי). 5דקט ומסוס "סחוככוך
 )מסר"מ מיגעיה 3" סנוט. כלה "פילו מסימנ' וך"י )1 מוריס היגסוס6פטרופסיס

 כחד דווקא סייגו המכועס סריס סננחייכין "פילו hih סכוע'. כ)6 )סליםדמטימכ'
 "ע"נ כורר. זס פרק )סעיד כאמן ו6פערופס ססדי וסוו כינסו חריחשני

 סיעו טתס : כורר זס פרק ממסיד ולה כנכסי' וכותן כסכום6 ריכ"6ךמווס
hnDDכרמוכח פסע 6ס )סקס דבריך כיון כערות כונע ק5ח. דחסיכ מסוס 

 ממסו"
דסמפקרןכימ"

 כדננסיק עד )"סוס ותו י5ערךמכועתסיסח 16 כוי. סריס )"פערופס
 "פי' "פטרופסיס סגי 6כ) זס. מעטם . כבדוח נוגה 3" דמסינ מקו' ~phסרק
 כ3) מפסידין )" מיחוסיפסיד

 ככס ע3 כעי )" כמי וסכוע' מידי. פססי )" דס"
 hSh ועכרו ננסוס )מפס)ינטו כמי ואיכל סם. גמורים ועדים סו" מפורססדדכר
 פי ע) b(b ועדיס סעי כאן 6ין 06 מכעיס )" ק5ו5ט. כריכית סס)ווחמימון
 כאן יס אפיקו hSb כפסוח. )דיגי 6פ" וכסר רסע ט5מו מסיס 6דס דפיןעלמן.
 סמגטג כמו ךעכדי וכיון פסלי )6 מ6מריס תוןעסטרה

 וססכר"
 קעכדי מלוס

 ריכיח טיני וכן כורר or רפרק סגי עוכ ןיוס קכור6י סנסו כי )יחוס.)סרויח
 תחמוד )" וכן )סו. מטמע )הינסי ולוט נמ)וס חסימון ד)6 מטטסמכפריכן
 hnih )סו. מסמע דמי his)היכפי

 )סרטיע כיוונו ס)6 )סו )מיןי דמלי דסיכ"
 טיתוס ניד שיסכון דטכ6 וטור סר6"ם: מסיק וכן )סו. פסוען )" סיחר כעיכיווטיס

 מילת" סוי ידי)ננ6 כיס מטסם ד)3י hih דמיטן. כדי עו ט3סוטטכיכן
hS7 מכיח 

 ג6מכין ודהי ט"פערופסי0 "נ) מוינט. מכח עליו ,סקינ) ')יתמי עטניכן)6
 סמדיכס מכח סוחנס hSD כפירוס )מקכ) מכחיסי' סיו Or 06 וכ)כדפריסיח.

bibדכריסס. סכגחי כך פחס. ס)וו ס)ו6ס כסעח אינסוף סוענין סט"פערופסיס 
 ענין כלזוחו עסוקין סיו 06 )דקדק יס 6ז חכ6ס. כסי' מחוס )6 16סוחגו. )" ס)ו6ס וכסעח כחח)ט ס"סס ססותכס כן 6ומריס סס8פערופסיס סו" כן061
 סמעוח. קכ)ו וסכי 761עח6 סהכ6י נט) )" 16 ס)וו6ס מעת עד טהכ6ימסעת
Ssbססי6 כי דינם דסוי כרקס סחס טווו כך וקמר )ס)ו6ט חכ"ס נין ספסיקי 

 6מר 1)וקמ כמ"חיס "מר כמוכר )ס סייחי ספוסקיס ורכותינו ןקי7וסיןדחוספי4
 חוזר סמוכר "ס סחס וקנו ימד גחקכ5ו וסוכ )כיחו. וזס )כיתו Or וסלךכמגס
 כנדון ס"ג מ"תיס. גובן סמוכר 6) לוזר ט)וקח ו6ס כמגס )ו כתרוס ס3וקמ6)
 )זס or חזרו וסוכ ר5ו )6 וס"פערופסיס זס כככבי 6)6 ר5חס )6 ס"סס 06ש.

 ורבוכו דעתו כיס) מכירו "5) וסמוזר )מי חוזר מי )6פערוססים (Shn סחסוסלעו
)ר5ון



 / מהיירץשיברתוז

 כ) ע) )"פערופסי' מסמכיכן ~'מ תנקי כו תוזכר 1)6 סטו כ"ן ים 61פי' חכיוו)ר15ן
 )פרכס "כ) סקרן ע) סייכו סדגחי מס 1כ3 קכ)ס עביין כ"י,ס וסמסכון סערדכר

 מכ"ןטיחוס
 ו)סכ"

 ס"פט מחייכיגן )" ריוח עוד וקין כעיר ס)ו"ס פסק "ס מ"ו
 06 6ו חכ"ס ויקיימו כדבעי) )ו ולעלמו ס)ו6ס קלת ים 6כ) מכיסם. )פרנסווכעלס
 כמרס עריסי ויקכ)ו מכתים כ13ת עד יפרגסוסו סיסוק' מכדי יותר ככרסרויחו
 דכ"יסכיון

 )ס51י"
 שוי סטעכף מסמעוי )פי S1h מכויר דכר "ין oh סמסכוגו'

 : מכוררדכר
 חד מעידים מס"פטרופסיי )" oh )יחוס קיים סקרן דמי)ת' כ))"

 "ו ס)ו"ס מעת עד חג6י ממצח טנין כניוחו עסוקין סטיו דפרימיח חרימשגסו
 כל  SJh סינוס. ס"כל מס  וירויחו סחם וסלו זמן "מר ס"מס ") מוזריןססיו
  סכן וכל  כריעין יזל,  הין  דרככן ריפית רכל מיניני  נופסינן ל,  סליו  פסילי,ומס

 )סיחר טעמים כמס )עי3סכתכתי
 )פרכסו חייכין "יגן וקינך מכ"ן "כ) גירור_

 יחנני פרוכי םכחכ ומס : ככר טותירו ס)" 18 כעיר וריומ ס)ו6ס עור 6ין06
 מוכ מחזיק סוייגו דלין "מ) וסחם כ)) )כקן עכיינ"  "ין  כולי.  דידית י63דיכוי
 610 ןקען לע"נ מקכ)יס כמי "פטרופסיס ועוד ק"כי). מדידיט טכ6 6כ)בכיו
 כדססק יכו)יס כ) )ך ונניסחכר דייכיס מ,ו כי ועוך נעסט. ידו SD7 כיוןטיתוס
 פסק מסוס ממ,קינן דמכ)כ)י יתמי דסמעיכן כיון כממן דרכ מססי6 כחסוכסר"י

  לטהריך  עין סכ" r'(Sh h מסככותיו )וט )טחזיר טכ" סכן וב) )פעמים. )מןדכיזקין
 יסיעו יס כ3 עם "מנ' ס5ורך. כ) )י mh~J לה כי  יטן סורכסי כלר כילזס

 כך ומחוך כריומ 16 כקרן סן וכעלט ס"מס כתחייכ ob ומסר"יס"פערופסיס
 יןיס במחי )דחותו סרו5יס כטעכוח סכחג כמו )יחוס ספסריכ6

 וס)"
 )שנותו

 דרך )עמות לסו "יכעו קלקלתו ותקנחו כר~פסידו סכרו י5" "יסו" כן ob :עוי
 סכי כר סו" oh סיחוס. )כוכח 6ך דמפייס כמידי ולפייסו עמו ו)פמרכקסס
 )ומר יין 3ית כיד כמ ים נווכ6 וכסקי יפייס. oh ממכו יסכס ססיחוסך6פסר
 חקוי or וכ) עכרי. ו)6 ממגעי כד6מר )עחיך מכסיכן חס6 מ)6 יחומיסכבכסי
 שפסו )כ)) סיתוי יכול ס)" טעגיין )פי וט"פסרופ' דמסר"י סדעתכסיקו)
 )6 נמיולמריק

 חמוכינ"
 )מס כי eih דעתי. סכ)וח )כס גיגיתי וטכס קכעיכ8.

 : קר6חי סמ5ר ומן : דמעסי )חס )י וחסי : נ6כמתי יגעתי : נכיתי 8יןוסמ)ס
Shטווי יעקכ סעכו' טקען כקוס : יסועחי 5ור : 

 מס"ר מו' prnt פטים ידידי ויחתם יכחכ מרוכיס וסכיס ע1כ1ס לחטםיח
 כלי. ולממס ריקן נקנקן )חסות נאחס nhr מס פי'. ס")יטקכ

 כלי ריסי כתר )מיז) )מר )י' 6יכעי דכר כמום כקפך )נך ואס מורס. כמוךומי
 דחכרי6 וטירק b(h 6ך אוחו. יעסו יסרק) עות כ) מפיטם י65ס ואסר נרווחווריסי
 6חר6 למרחקי" סכן ט) כסוי6ט רני)חיכי

 ד6ריוות"
hib מווט תרכיכי יעכווחך( 

 ך)6 כיון סרי יממר6 נוטס דעתי ועכיוח "מיגל ימר ומעיכוח6 )פניך. ולדוןדעי
 וסכסכו לוחו פתחו סמכם סכמקום "מר סטנצ)ן bib מיכי' דסתס נוי %סחזינ6
 סי6 כלוס )"1 6מירחו13.

 ומומר ק) ממסון רכיבו חסוכת כמררכי כד5יח"
 )מ"ק ולין סניזקין. פרק כד6יח6 מידו סי65 6מר כקוס 6מירחו וקיןמיסר36

דטכ6



יד מהרי"יתשובות
וסכ"

 דסנוי 3יח6 ט" : ר"מוכט פעם כסמו5"ו ג"מן יסר36 וסימי כסימר סנוי סוס
 3ו מסר 3" סתס כו"מויכן חתומה מחכית hih ס8מיכו ס)6 סו" סומר3"ו
hihטמפחח. סננירח S~h (סייגו תומו )פי דמסימן ונוי כ3) ט"מיגו )" סיין ע 
)סק)

 דם) ססו6 כדמוכמ hlnnh כמוס )מיחסי ד"יכ" מקוס כ3 )סחמיר ו)"
 מוס )ומר ססו5רך סמ6 ט"כ כן "מר ירקחו ד)טסכיח כו' סן עזקס ם) סןטרנס
 )מיסר כעי' סכי כרחך דע) סכרו יפסיד פן ס"ירטוקונם

 עוכר" כססו"
 דספחס

 סחסדוס מחוח כן )ססיכ טטו5רכ? ")" סיין כמכי) hbh ככנסני hiDל)עי3
 ים סחוחס דנחק3ק5 "ע"נ מסימן ד)6 דכיון זס כנדון גמי טלי ממוןכגניכח
 סנחק)ק3 "ע"פ )יירין 16 כמ13ן סמנים דעטרו' מסטי" כמרדכי (~hnth)סחיר
 ופרק : טסרות חסרותיוסחוחס

 ספח" פריך כתר"
 כסך יין טסרות ססרוחיו

 ועוד טפי. דקי) hnShמכעי
 דסכ"

b)'h 6מד חוחס פפיך דחסינ )נניננך 
 וכדליחה )חתומי דכריק טסי" כנמוכה יפס מסודקת סיתס "ס סמגופססתיננת
 דסרי "ליעזר כרכי 3ן דקיימ" וכיון טחוחס SD לוחיות ס6ין "ע"ס כמרדכימחס
 "חךבמוחס

 עורמ דפוס טיב" דכ) ח:יכ "מד חוחס נזני סכי helsr5. חיים ד)"
 סגם)ח ימר") ידע ס)" סי eih SD מעמידין הין פרק כדמוכח חותם מםיכ)סוחחו

 כרורט כר6יס hSh )סתור "ין סעו)ס מנסג מקוס מכ) סחוחס סימן)ו
 ומסתם" סכמיימוגיכסנ"ס כד6יח"

 יפס סמנופס מסדקין )מקוס ממקום כקולחין חכית
hi1rnlלותו המרען ד3" סתס( 

 וכרמכ"ג. "ליעור כרכי דק") כתר גויס כק- חתר"
h)hסוכו ו,ט 'כחכה ולחט חס. רכינו כדסירס סכרו )תפסיד וירה יו"דיפר6) דממר" סכ" סכן כ) "חד כחוחם ופרי טיכס ד6מריכן ימן וכיין : סיכר מסוס( 

 מכין ו"יגי כקן. עד שחכיות כ) )סחוס רני)ין כלסר ככנר מחומס טיתסוסננגופס
 כדפיי חוחס חסיכ )" ודהי ס6 סמגופ' כפי חחוכ כנד "ס כי סיס )" chקמתך
 חוחס. סוס ד)" כעורת 16 מטסית חחכ cb וסננ"ק. סתרומס ספירכוחעו
 טוכם )יט דמטוקין ), 6י כ)) וס כעכיין כענ3ס חכיות )ם)יח דרך 6יןהמנס
 "חד חוחס דחמיכ ק5ת כרקס כן ולס טככחיך. וכ; סניכיו וכנד TD ס)כמגופט
 רכותינו כדפירמו מרחת כקן דקי; )שתיר פייך )6 נמלךומטעם

 כסדי"
 דכמס

 ס5רעס "ח )סחיר )דמותו נר6ס לוי )דכוי 61פי)ו נעו). גוי ככיח סיס)ינות
 ולדידן כסתייס ויסור בטכ"ס סרי 3דידסו דחוי כקנס מודו16

 דקיימ"
 נוים )ן

 סרי טוס "חר דרר ידי דע3 וכיון סוס יומו כן כתגוק hib מנסכי )" סוסכזמן
 מדדו כי כ"סר"י דחיגק ו"?'ג חוקיס. טר"ר )טון כמרדכי כרמייתי כמחייס"פילו
יעריר

 מדופן כן ולחפר )סכסך עריד כמי ס6 סגרנה )פי טריד ד)" )סיכ"
 ומירח כמכס )יס ופתח כיון )מימר "יכ" ועפי סנוי. tha כחכת כ"סר)דופן
 hnhl hS' ונככי פו)מס" סמי" כבמוכח יותר מפס 1)6 וסוחפו. חזק חמרךדסוי

 עוכרך גני כ"ס : ממון כו ים 06 כקנט סכסוך ע"י סחכיוח סחפמו גמיגיס"
 63וחט 6)6 מטני )" וט דטיחר נכ ע) ו6ף "ותו. מרימין סיו כן סיט ד6סדירך
 כפוחס יוקר וסיין גוי. כיד חוחס כ)" וקינך כנכוין סוס מקוס מכ)סעס
 סחוחס דסי' כיון זט מעעס )טתיר יס סכי אפי' )מחותו. ח"כיס ומ"ךמדיכס
 ממגו טמחס hSh לחום "ין חחומס טיחט )6, טמנופ' רק סכתכם כמו מקוסככ)

נמכקח



 מתרי"גתשובות ו1
 דמי" לפגר ססו6 כינמנקח.

 והיגע רסע מממח )הוסרו מכוון מיימינן )6 דטה
 סחירו )סכעיס רסע סממת מעמס ידוע טו6 ד6ס ורסכ"ס מטר"מ כנפסקבו

 6מר דבר ע"י גוי מנע סוי כמלקח טקדמ סכי טוי הפיהו כן ו6סרכותינו.
 5ד ו"יכ6 מנכסי ד)6 סוט כזמן כס' כע) סחוזרח יין עיפת ממוס ו6יכך)עי)
 דקני סני כי )הוסרו 6ין כלוק ומסוס : סכ5יר ומכעת כו ססכפכו כמיס)כע)
 6ל6 חסם כ6ן והין : חיכור 6ין דכ5וק מרוכי מפסד דקיכם סכ6 כ"ס כו'.סקגי
סמה

 חכמט on~h יודע 6דס כ) והין כ)) סכיח )6 וס6 גיסתה כח ע"י יין סומי"
 כזמן נוי מנע )סיחר מדמין ם6נו והע"פ מכיח. י)" כמידי ריעות6 מחזיקינן1)6
 כדבר )סתייפכ ים מעמס. רו6יס טיינו 06 מנע ככווכ' החר דכר שייסוס

 טו6 ךספק כס"ג "כ)הסחיר.
 מיח)"

 כמעת ח,קיס דסר"ר טניס וממכינן ח)ינן
 עלמו סענ)ן טמ6 נותי ככמת )חלות יס טמנופס וקריעת מרוכס. וכספתןסדחק
 דפו)מום ססיה כי וסתמו סדקס דסרימו וכיון ופתחו זסכ 6ו כסף כו סים סנרסי'

 ממ6 16 טכי. ק"מר יר6ס ומחמת נקרע וסקו5יס טסיריס כקחת סמה 16דמעי)
 סני סעוכריס מקוס סו6 "ס )יס ופחח 1r1r )יס יסכ יסר")יס טריקי'החד

פתוחיי
 סקוריי

 רסקי) ססי6 כי גסך יין גני ת)יגן מקוס וככ) געס"ע טיי"3
h'nlh'1 מקי)חי' דחכית6 מנכס הימור סוימ"ה( )פי " U b  

 דסטח"
 מוכח וכן )יח6.

 ממדף ור6ייחו ""ז. כןטחיר טנוי כיד יין ם) כד והפי' דוכתה. ככמסכחסוכט
 פי ע) "ף כידו ולנוסכים מתינוק ר6ייט חייתי כחסוכס וכן עסור. כהדסדח)ינ'
 דסתו' גכ e~h SD : כחסונס עוכי וכסגת סמה ממקוס hih )יטו) 6פסרם6י
 סוכחס "יגס מיכוי6 )חד מדף דססו6 ווכח' 3כ)פירמו

 )רכ"
 סילקו טסור ס6דס

 66ידך סגדו)יס ס0מכו )י גר"ס : חיכוק גבי )פרס יס וכן יטמ6. ס)6כדי
 : כמקוס עסרי )סם דלין ספסיד מסוס סכמ65יס הוכ)יס ספק ט) מרו דלהסיכויי'
 חקם' כן )8 ד6ס )קולה 5ד ככ) irh'(' גסך דכיין כליס ספק סוס קורדוס6כ)
 גווג6 ס6י דכי )סחיר. היסור ספק והמרו )טסר עומ6ס ספק קמיו 06)סו
 חו' כדפק )180) דעת כסס ך"ין ומדף דחיגוק hnDD1 : הדס כיסוי פרקפריך

hDSD3וס"ס עסרס חזקת מסוס סעעס דעיקר גסך )יין סגדו)יס מייתי טכי וקפינו 
 נגע )6 וממץ )פגים סריך פיכו ט6 כמגופס סגוי דסתמו מסו' ו6י סיחר.חזקת
 כהן ס"ין זס ע) כמריכי חכירות וחסוכות כוון. 1)6 ידע )6 60 כנע ו6פי'כיין
 סמק וקרע )גנוכ 6חר ר5ס טפונדק ככיח סכ)י)ס )מיחלי גמי והיכה : מיחוםכיח
 והע"נ : )עי) כדפי' יר6ס מסוס סמוככן טעכות עחס והומר וגירסו )ענקןונודע

 כי סווס הסיכו 5דדי' רסני גרפס כו )ח)וח כטיס דכר דכעינן פי'יר6כי"ס
 ידעים כי 6חר דכר ע"י סריגן דווק' מר מכחכ ומס ד)עי). דספח' עובן"שני
 נגע ד)6כודניי

 כצליח"
 ר6כי"ס מחזיר מי 6טו עלמך. סנע ר6כי"ס כסס כ8"ז

 ד6וריית6 כליסור "פילו דוכתין ככוססו דרכגן וספיקה סק) גסך כיין מנפסי'ריעוח6
 ר6כי"ס סיעת )י כרהט blh "חזקת'. מילחה כ3 מוקמיג' b(h ריעוח' ממזקינן)6

 bSn "תר דכר ע"י דסיי י"ת )פי, דטק' רכוחינו ויחר סחו' סכחכו כמוור"ייחו
 מססו5נטווג'

 כגע 1ט6 דפריי גסור6י כן יוסי ורכי hnb כן יומכן דרכי ענכך"
 גימ" ו)פרס"יגגע)5

 דר"ח 6)יכ' סס ופי' סוס דסיכרי ס"ד oh"( )ר"ח "כ)
דוי



סו מהרי"לתשובות
 כססול כידו  ליין לגת רמי)ס' מסמי וט5 פי'.דסטי

 כנטל"
 רמיה  ו)" מיללני כננו

 סתמה כגט)6 סכוכס מן כסס6כ וייגסעליי
 דמי)ח"

 וכסייג מככוכי כירן ידי כנעו
 טנויס סתחכס דמרדכי טסי" כנוןמתכוון כל" כיד )יגע סרגי)ין עסק ע"י סוס 6חר דןכר נגיע סיט ד6ס ר6כי"טדעת

 טמק)ח סיין גיח, סגר6ס וקפי טכרז"
 כיד כיין )יגע 3ו מט כמנקת קדח "1 קנס ע"י דחיפס סSJh 6 כט"ב. הו ידםט3
 סחכיח נמס "פילו נוי Jrra' )יין דנני 1)" ריעוח6. )"חזוקי )ן דלית פסימיס6
 ומחס S~nhמ63

 ומפסח"
 דסייגו כננים כמק"ו )ומר הריך

 רווק"
 הנזוזנו סמחכווג'

 רכוחי' וכ3 כדפרי' נגע ןי3מ' וחיימיגן יפמח 1)6 יוסיף hSD ומדקדקכרידוי
 כידוי ירעיל" כי לנילי סלי  כקרוכ. כעומד זריקה והסר (r~h ו6פי'המריו.
 סננ"  גזירסססתס

 "גכ לגט
 טירן"

 דכנינית ננסוס ונס סגות. 6עו וריקע ונזר וטגיחו.
 6יסו' מחזיקען )ה דמספיק' r~h דמודס 3מימר מ5יגו דיון דנדון כט"נ "כ3יחכה.
 : כו' טכזכ ךכ) כטס )נמרי )יס ומרו כזריקס חילקו )6 רכותינו ם6ר דכ)כ"ס
 דעתך oh1 6יסור6 5ד כו רולס והינני 5דדיס ולידי 5דדיס כ3 ט3 מבירכךס"ד

 : תסמוך Sh )כד ע3י הכן חחירנו )דכוימסכמת

 ומעולס מומעין מי דכרי סח)מיד ודכרי סרכ דכרי סספטרס "וווח רעללס
 : סוס מרמסך עד hlh מחיטן )ספעיר טמעתי )" דעתי SD עמדימיום

1"Dhעריס )מיקס מלינו ד3ה ממנו )מידין "ין 6חי כרכרי ק5ת מטמע דכמרדכי 
דטסו6

 מילח"
 מעולס ננפרסיס פסטיס וכננס קומיות מכמס מנמגס ט)סון כי ופיר

 : סכוי יעקכ כקטן ום)וס מדוייק. סלך סטמרדכי וידעתיעליו

 ס"חי רכים ימים חס מסר"ת כתב כי )ימין. דפוגין חכוכט מנר סכחכח כמדהם
 עומדו ע3 מעומד כיון )ימין )פגות י5טרך oh זס ע3 חמס סמוריסמן

 סנפירי. ור"י 36יעזר ורכי עקיכ6 דרכי פ3תח6 )ו. וסו5י6ו דססי6 )ווסכ6חי
 דסחס )יסכה ל)מק5ח סכיפוריס כיוס ס,סכ מוכח קרנות דסקמחן

 פניני כנמר"
 מסקסית ומט )יסכי. נכמס  מנוקר ותמ65 שם סקפס. ממיס 6י כיןכמקפת
 מסמע ווכחין ככמס מפורם  "סט61 5דרכט כלל.  דפסך  מכין "ינני ככבסמטלר
 סמזכמ כדרוס דככס סוס סכי וכגייכ6 )ימין 6)6 סיס )ה פונס סלתי פיגוחדכ)
 ופגיו ככבם ועמס ט"ו רמכו וככס כ"מ סוככ ןמזכמ כמיכמ רמכ סיס 631ק6י.
 )קרן )ו כ6 טץכ )מזיח ימינו זמן וכ) )סוככ. טגנם מן ופנס מוכח כרוסכלפי
 ימכתי וכוס : הופענה מסבכי' 6גו וכן ימיגו. דרך כוהו וסקיף )ימין מזרמידרוס

 ע) וטחורס הזליגן סיקף כתר 6מריגן 6)6 טמ6) ססו6 53פון פתין סלנומנטגיכו
 כו)גו ומקיפין 53פון ימיגו rh )מערב דסיעו סחורס כלפי פגיו טמון וכממספךסכימס
 מכתוכ טסו ימין ורך ט5מו מספך מסיט עקמו מטפך כמסחזן )י נר6ס וסיס : ימעודרך

 וסיכור סכיגס ככור מקוס וסמה כן כוסגיס ר6יחי ו63 כסגיי. כסיפוךכמיימתי
 יספוך 1)6 מזרחו ורך ורומי' מערכית עו )סכו מערפיח )5פון כם63 טטקכט3 )מזוי יכו) מיל כי הכך ממו 7)6 כמוכח ימזיכן )י מיוסכ והינו b~h. סכסגיס6כ)

 כן ob )מערכ. ממקנו תמ65 )פניו ממסקך חימץ ו6י סמכעס. מערכ )5דהמוריו
 crn זס כסיכוך סמסנס גימל )6 6י )מטרכ החוריו 3מירמ סככם מןכטמס)ך

וס6



 מהרגלתשובות 1ך

וט"
 דרוס )מזרה כנצנוצו ימין דרך למקיף 3י גר"ס כיו"כ וכן נ "כהן ),
 ופון.מערכ

 סרס טויתי מסוס ו"י טעמם. ידע ו)" 3ס דמפני כ"יכ" וך5"
 מדבר כ")ו נוכח. דמדכר חפ)ס מכסוף כסקוס h~h מייך 3" ט" תמיד)גנוי
 : גמי ס,סכ מזכמ כן )oh1 6 סכ" מייך )" Or1 מרכו ונסטר סכגגדוטס

 ):ננ"3. דפוגין סקןומט  תורתכם כחיבות טלותתיבלי
 ומס"

 עיכיו ע"ס רכינו ממס
 דוחקך מ"י יועינ" )" חנוכט וגר : מר )י סר6 )ימינו ופגה ית' מורו "חר"ו

 דמחט" כקופ" פי3"3ציו3"
ho כמקוס ודקי 

 ו3יכ"
trtrn ד:) כימין דמד3יקין 

 סקר כ) "כ5 קר" נ3י וטגחס כימין קםירס חפי)ין וקפינו עדיף ימין דמ15טמידי
hn)lrעעמ" במסקי עדיף ימין 

 : כננרדכי כד"יח" כסמ"ק. וקטר כימין )ונכ
 )חד כימין מד)יקיןוככסכ"ג

 טעה"
 מסוס

 ן)יכ"
 כיח ככ3 ד"ין מפרם וסגך : מזווט

 ידע:" 3" מוו,ס מלוטזס
 חייכיס חדרים כ) )וט וס פתרון עניין מט סו" מט

 ומ"מ מחורף ככיח מתקמטות ססגסיס מסוס סומכין רייגו"ס כני וקנוכמווהט.
 ח5ר ולדידך כימין. טכיח כפחה מ15ס סע:יח )ו יועיל ומט עלמו כפגי כיחחמיכ
 "ינו "ו 20"י פתח כגון סמ,וזס כנן פטור ס"חד פחה oh פההים כ' )ס'מים
 כממ36. ידליק "טר .רכי).

 ומדיגט עירו' והלירות כחים מתי "הד כמעריך ותגי"
 כ"מ") מד3יקין סכחיס כ) סיו טחיך "ו טהור כפחח מוו,ט ?יס ו"ס דכריך)פי
 )יג""פילי

 דין ןכ) רכוחיגו כחכו וכפי' סטיר בללים rr:nc בית  ורן נגזו,כ.
 tr~rn "ח"י דרכ וכם")חוח כחון. 5דידטו כמו כפנים )דירן h)'h טד3ק'מקוס
 סחוע )קיים כיניטם עוכר מ5ויי5ח כטלית סכיה וכע) כ"מ"). הנוכס ונךכימין

 טעמ' סחי סייך מט ולדידן :גיס: כין 5י5יח חוט פי' ינהק. כננסרס ל"למסוקם
 כיננין מעליקי; רכוחיגווב)

 כד)יכ"
.~rlrn 'סמד3יקין מלום מט"ר )י "ננד ונפי 

 מחון מדיות נ' "ו כ, ריס "ע"ג ס)1 סחורף כיח כפחח מ,וזס וי: טוס)כמם")
 ןין וליח כימין. מדליק סיס טחורף כככיח חזו ")מ" טרחוכ. עד כהורף)כיח

 : ח)מיד לוי יעקכ עקשן דודך כ:' וס"י כססזריך
 סיס עדיי; הכית כע) כהכרח כן סיס "ס סינ)מי "עות ר2נלמא

 מו5"
 סננלמד

 ס65 טד ס6ומכין כפרק (hntb1 תרעומות ,5" 15 "ין עימו)ססכיר
 )"ו ופריך כו'. כ-נ)"כססחחי3ו

 lh(Q "ןעתיס 3"סוקי )ננ)מד דס") ,ס כעניין סוס "י )דקדק 5ריך3סססילנע5מו מ5" )" 1"ם 3ס:כיר. מו5י"יס כעוד ")" רווק"

 ססס ססמוכו' ממקומו' )כרום רני3ות "ו ס:כירות כעת ק5ת כסתמי) כלוןסוס
 ננחגס 5" ו"י31"ת:וי4_ "דטחיס 3"סוקי )יי "יכעי )עי) כדסי' :יירוח ד:כיחי כיון '.י,םורעגוהסחחי3

 פסיך"
 וסמ)מד סכית מכת) וט כענין סוס "ס "ו דמ)מד.

 וככף פח"וס ט,מן כ"מ5ע ססתחי) כנון "ךטתיס )"מוקי סוה.)י')6
 פרווס"

 פסיד" נמי ס" ט:כירות כעת רכך טיל)"
 3יס סוס סכיח כע) 6י "כ3 דמ)מד.

 ו5" "דעתיי)"סוקי
 וכע) וטמדיגי מעיר טוכח יודע ודייגו :כרי טסו" כנין סננ)מד

  וננלסונ'  ז"ל. רבוסי' רוב  מסכימו ,ס כ3 סכית. דכע) פסיך' סוס ", יוןעסכית
 כן ע) מסכירוחיס כקוס קכ3 )" סמ)מד ונס הלס ו)" מס ל,  :סנטרמבמט

 דיג" כסקי חי3קחי5"
 ומצלמו כורח סי' ט)" כיון "וגס יהסכ ס)" )ומר גפמך ו"ס :

ob"( כמקו' גס"ר סיס )6 סגער דעת סי' דקי כיון )יח' דס" גר"' "ביו מיכרחו 
שכגס



 מהרייתשובות
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 ריתח" כעידן גמי 1"מויגןסנג'
 קטגיס 1"3 רכותינו 61מרecrb 1 "פי' ע:מיגן

 ונומ' נדיוחיו "ח דכתיכ גמי מקרורי ויופיכן "כוהיסס וכעזן סדור כעזןגחפסיס
 טרועיס ע) סננחננמכגי'נדיי'

 ופמיט"
 סיס )" וט כ) ידע סי' "ס כטדי עגן

'hc)מוט) ט"כ SD סקי יעקכ סקלן כ:' ומקוס ממך גכהד )" כי ידעתי כ"מו' קריך"ומר ורופ" יריך "יגו "ונגר סו" כמו וסוס )סייקו )שכריחו "כיו : 
 דסייכו כסחוס מן "וצו שגירס מוכטק מוס "ס"המוס טככור "ודות עלךמב

 eh מלקוו;עכ
 ימ5" ו"ס )סוחטו מותי

 3נוי' "פי' )ה"כי)ו סוחר כסר
 גם )נוים )ננכרו מוחר סעור חכ3 כמקו)י' ונמכרו כ3יטך' כסרו )מקוך ם)חרק

 )נוים )מכרו ונוחרטח3כ
 כליטר"

 "ס "כ3 כמקבין
 וסכסר סעור rh טריפ' ימ5"

 וטגון טופ שככור מוס כו כסיפ31 )פיכך כפרג"ס וכחוכ עכ") קכורס עעוןוסךס
 כדי מוס סספהס כו כסעי3ט טככור "ודו' ע) "ף וספרג"ס כספרי עוכר"טכדי' 1)" )נוי )מכור )טתיר פקין )") מסרי"ה כחכ ועוד ע"כ. מהיים יגויס)מוכרו

 : ע"כ וקמור )דעת דהסיכ כחסוכ' סרטים כתכ)מחירו
 מטת" ופו" טקכיות SD "כי1 עם מסיד )שז המוריםמג

 5ריכיס מחי' 3ס"ר
 מן חורת מטע' סקכרות ככיח 3עמוך )כסן מסחיר ע3כפרס

 )ו סניור כחכח וחסר כהיכורי' טומ"ט מוסיף וק" 3"כיו זורך כו ס"יןטסת
 "כיו )ו "נגר סגיה ;" ""כ כעקמו. )קוברו"כין

 הטס"
 יכו)

 יטע"
 ו"פי' 13

 חיבור ככ3 דכחו' כמי)ת' כעעס רדו) ותיננ' יודעין כ"ר ס) ותינוקות טקכרוחעד "3" )קרוכיס' הבטניס סו)כין ם"ין סו" פסוט ומגסנ טכוד. דחי )" גרידי)"ו
 כס" ור"יוחיו ךכריו ונדחו ר"ח (וקח מוין רכוחי'וכ3

 : עכ")
 כנשחיטד

 )סמוי "ס1י 1"כת 3"כ ע,
 סנירמי' סרעי' דכר" "ן" ח15ת "ח4

 סכייכי מיקס )כרית )"כו) יכווין כסנט רקס וכטרכ : כחו)כננו
 : רכוחי' קמיס דן וכן סיר5ט ומי)כריח

 דיכוי סמחמירי' מח ווכי "5)ס ch~tr "מס פסקו סנ"וניס כי סמ"ורט- עלמה
 )טתצכות ס;תעכרי "מס ע3 )מממיר רלי "יכי  "ך  )מגיד קרוכסונג

 : ססריון מפסידים סרס גסים יםכי
 "ע"ג כהוכחס ע) גמנעט ס)" 4*לכ2נךןסו

 דסו5י"
 מן מכחוכת' יותר כרכס

 ססו5י"ט ננס כ) כי מכתוכח' )ט מגכין "ין ככיס )מידוך סן)מסיס
 יכייס שכיח וכמס סי" דגסכעס סיורסיס ייch 15 ")" כחוכתה. מפכחסוט

 : סיורסי' ס) טכ) "כיסס כמיתת סי' "סר טעודף וכסקרחטו)
 דקוכי" כמוזגי )טסחננ( ס3" )מגוע יעוכ 1") מסר"י ר4*כמי*מן

 וקמר כפסח
 מגוי סמ6 חייסיכן -כך כ3 כ)יעחו כיכר ד)" מסוס סטעססריס

 : ממן ספסמ קולס כסוסימם
 מסומך וע) כפגיו. ס)" )"דם ןז:ין מטעם )מסומדח גט למוכין מסמו ערד*מח

 חייסיגן כי יקכ)עיך וחחי מיד "תר ס'י )ס קי(כט (tnch גטסם)ח
 : חסוד מסויד ס6י 6נ)ינה) ס)" סכועט סיעסס ס,ט כומן נט סס)ח מי ט3 רכותינו סכחכו כמו יכט)סמ6
 )רס"י "פי' 63וגסין דפטור )ן קיים" סמסכון ע) סמ)וס מסרי") למכמר*נגש

יט"



 מהרייילתשובוה"1
 ס)6 כמסכון טיינו כ"וכסין )0חחייכ מסכון דקוגס רס"י דמפרם י5חק דוידס6
 מרכותינו )ים סכר מומר h~h סוט )" )כ) 0)ו"ס כמעת "כ) 0)ו"0כספח
 יסכע' 6ך מקוגל. פעור סכר וסומר סינויי'. טיינו תפיסי עני דג"נסוכיון

 ג'
 טדייכיס )ו יכררו 0פסיע' ומכועח יד. כו ם)ח ס)" כו'. גחן ם)6 פסע. ם)"סכועוח
 סממכון. מט )פי סכר פוער כדין מממרס לוחוסננמכיעי'

 תה)חו חכ" ום)"
 מעותיו גוכס ן"ורייח" כעין מכועות נ' סגי וכסגמכע נ"וגס. וסופוכפסיעת

 : כ"וגסין "פיכו דחייכ יד הליחות דין קודש יודיעוטוגס
 דנר"0 מר דכחכ כמהנ

 סכ "מריכן בורר וט פרק כוי )כרוח. "יסור' ס0ו"
 הננגס )כרום ד"ין ק5ח מסמע מכיכ 63 ,ימני כ)6 וסיגם מוחגה סוססגי

 מס) h~h דלינוגר6ס
 גססם ריס 6מרי' דמנינ0 קם" יפרק "יגמי ד"מרי נע)מ"

 כרקיחה כו' כמיל מנדף מריס )י הייתי וי) )ם)וחי0 קמר 60 כי כמפטכ)6
hnibודרמיגן רמותה )יט ויסיכ ד"יחי נווג" כט"י סכן כ) סמומי רעעי Sbn 165ת 
 טענג" ומש"י : כו' )שתחי' רמות סכתן כיוןוגוייר

 כספר מוכח וכן 5כרומ. רגי)ין
 )כרוח דטוכ טרוקת מיסדחסידיס

 ועעמ"
 6חת טיר ע) נגזר דזימנין 6יכ6 רכס

 כחכ )דכר וזכר "חי. Oi~1r"ו
 ע3 וכחב )ס)). כפסו )ו ותיחס טעיר מן 0יו5"

 כיטחוח6 ממוס ונס 0מתרסגוח פורעכיוח מיני )א"ר וס"ס וגומ' "מסיר rnhעיר
 כלרן כוטגיס וכן ריתח". נטידן )0ח6כ) הריך סיין נחמונס כמ65 טעמ'דמ60י

 דכריס נ' נמי ולמריכן כו' מכנס כמקוס 6דס יעמוד Sh כמי ולמריכן)ומכרדי"6.
 כמקוס )עסוי עוכ ן6ין מורס סכי ננכ) וכו'. געוי קיר o~h ס) עוגותמזכירין
 תכתם פרק ד6מרינן וס6 "הר )מקוס מסמכו נדו)יס ר6יחי וכן כוי.סכג0
 טסחמי) ד)"מר סי' סקוס מע"ר מפי ממעתי : h31D תקריני ויקיף רננן.ככוס
 כ) גמי ו"מרינן רנ)יו. )כגוס ים )טדי6 )ממגיס רסוח' )י' ו"יחיסיכתחח,ק
 6יכ6 חעניח ומסכי )כרוח. סו" טוכ מתחקר SJh סכגס. כחזקתטדרכיס

 כמי ו"ית6 פיירת' דסכימ' טוכי דמרמקיי נכ SD 6ף חעגיח נזרינ' חומיכיס מות"
 )כני מעייפו דומייה חטגיח נורי' כחזירי מותה "יכ6 )פתו") )יס "מרטתס
 : ליסור סוס כ6ן ד"ין נר6ס כן ע) כו' מכמין "ין ד6מריגן "ס6 מורש זס וכ)8ינמי
 כקרה דלין מכלן מר מטחב מט גי' יעקכ סח"ר )הסוכי וסקוס ףקייכמנא

 ע) סומכין ולין וגומי י5רחס מ,1 יס סמך ודלי מכס י"ג עדגוו)
ז0

 מיני  דררסינן  ריפאו מסדי סמך פגיעתי  TID  סו%.  קילס  מדהרי ד6סמכת"
 3ר י"ג  3ן D"S hn)b קליפ  בזלי י"ג רסיילי  רסטתו חיי כרי פי'  הלפכיימליס
 דכים" סומכין Or ט) ונס סו".רסע6

 )6 06 מ5יו 16 עעמ6 מש"י רכיעיח
 ירקי ס%  לשזיפיות. )חקק ד6פסר י6ע"נ )ס)יש hib )מקק לפסי ד6ינהמר
 ודרמיגן נו6) )6יס 6ין ו6ס וכחכ ט' עי )כיבוס ר6וי ן"יגו סו"  שולטיי 3רל"ו
 יורסיו "הרי )חזור קריך 6ח0 "ים פירוקו וסכי ph. גקר6 ק)" מוליד "ינו רקעןמיכי'
 מכח סעיקר 6)6 סו6 6סמכת6 מקוס ומכ) מוקיד חיכו ל כר דחפינו קטןו)6

סי)כח"
 סיעורי', כ) כמו

 ד0י)5ח"
 וי"ג )כדרים י"כ וכן )כי"ט ע' כן וכן : כינפו

 י"6 וכת נ' כת וכלמס : )סריסות סכותיו רוכ דמוי וטו )סערי' ועמרים :)עוגמים
 למעכיטי' סחמסת ומס : ד6ורייח6 סיעורי4 כס) גיגטו סי)כח6 סני כ) י"3וכח

 ע)ש



ין מתרי"גתשובות
ע)

 סט)כח"
 מילתן

 ננרונרוח )עתמיס כין )מכוח נין hn)5oh סמכיגן עוג"
 6י וכן מייכ. כסכת מ)"כס עכיד 61י סם". וסוס חולן ומקיפין רוכו מנח.)ס651ח
 מילח" )16 מסערות ור"יוחיך : וחסכח דוק ירכיון מחו) ו"ספרס עכודסעביך

 "פילו ד6מר ולמלון סינון סוס ל6 שיננן דקודס בנדלות h'Sn סערות (מןד6דרב, סי6
 פטכ6ת ומט כד)עיל. דר"י סיחן 6ו וסערות זמן כעיון חרתי 6)6 הזונןחוך
 כח' יולדו 0ר6סונות דורו' יעון' 6יס. סוס )6 נני"ג דסחוח מגלן לכתימלוי.

 6)6 סכע וכח סורר"מכ5)6) כן פרקכדתוכח
 סי)כח"

 ונידי )" ותו כד)טי) טי6
 : סטוי יעקכ שקטן מכיום"ם

 ידעת מס פי'. מסר"י "חי כן ידי' "סו' ולנמס. יגון ונס כסממ'. ףנףקןננב
 סיכר ד)ימטי' טווגחט מסחמ6 )פזי סקידופין ענין סט5עח תדע1)6

 וספ5רח ספ5רחך מרוכ מקוס ומכ) דקידומין מילי ממכרר קעגחי וקנימכמורי.
 עריסי קריג6 לע"ד )בכי טס 756 ?1לטמינך גמנעחי )" עמך כחכו "סרט6הריס
 ס6סוכים. ריעים )טסריס ס5וח' cri תע:וניס. מכית הנרסון עיני נסי 6סדמר

 ור6ייי טחוי ספי' כמו )יט טרי" טכי cb" כ)3 קידוסין כקן דמין מח"לד6פי)ו
 ולנסחו ננדרכגן. "פילו כ3) קידוסין )ו ד"ין "ע"נ )פירקו. סמוך סקידסמקטן
 יקמר לסרקו. סמוך לממיקו מלוט סכי קפינו סינוס. ומן סהלי5ס מןפעורם
 סך כו' "נגר סכחוכ טיליו קידוסין )ו ד6ין "ע"נ )פירקן סמוך וככוחיו כניו טמטי'מר
 "יכס 6כיט דכהייי ניס ומכירך 6כ")תוח דפ)יג "גו'נ מקרם. ס"יס כפרק ר"יפי'

 ד)" )מיכן לפיסומקודסח
 כיכמוח )תוקנני מד516טריך כיהומיס hSh רכנן חוקה

 1)6 זנוח כעין הסיכ ולח חוגו )סיוח זמוחר ר"י פי' נל"מ ס6נ. נהייכיתומיכ
 וככ": ר"ח. כסיד וכן ויננהס. יבוס )סםהייפינן

 חמ5"
 טמסון רכי' כחכוכוח

 6לפס רב דססק הע"נ ט,כ. כרי15י ננקודכח חס דעונד' גוסס ונעגיןסננניימו:י.
 ככח"כ)ו דבריו ר"ני"ס פי' מקורסה "יגס כן ההרי ס"כ גהר5כ "פילווטג6וגיס
 ורכי' 6ליקיס רכיי כך כפסקו )מעמס סלכט עוכד' כפק וסכי סר5וי כסעחסמעות
 ורסכ"ס.6כ"ן

 )סטי" וסייחי כחכי"סף כדחית"
 ע"ס. וכמיימוגי כמרדכ' עוכד6

 קיפויין וקניי 5"י ":)ר "פילו סמעוח נח"כ)ו )" 6י נגסני כיידע טחקולפיטו
 כחר5ס יפירו םססק ")פס רכ ע) חמס טרח"ם נט סמוק). רכי' כדפסק 5ייך)6
 )ננסריע. רנויין מסני סמעוי כח6כ)ו דיסילו טעזר כלכן כחב וטורנו ננס5י)6
 כדבעי) נחסכנו סל6 דכעינ' 6סכג"ז גדולי דמסקי כיון לסמוך "ע ד6 עלמיסו
 נספר 60 לקרנס. נער' כין חילוק הין רנווח' כולטו סכתנו ומס מקודחת רוויוננסעת
 סנ"ס ר6יחי ר6ייחו דסחי "ע"נ מיימוני. כסג"מ סו" bio כ6כי"סף חילוקחפן

 ר6ייס סכיך ועוד דכר6כי"ס. ר"ייס וסחר הפ7 ספר דכרי סחיזקכ,כי6סף
 וו") כתוב סחתן 6כי וככחכ : כוט )סקריך וקין ןניעין מרפ"י חסן ספר)דכרי
 חסוכס 6כן סזיוונ. מן )6כיו ככר ססודיע כחכ גס עד כוי סכ)ס 6חי כיודע
 ססו6 מכמפ מיהס ומדלף ומתק ידט טס"כ משמע עכ"ל. 6גתכו ר6יגו ל6מולכיו
 כ))6 יערער. טיימו"ין ולסחר מחק וניסכי )קלק)ס סיכיון ניחום ד)6ר5ונו

 וקינו ממרסו. טמקודפח מסחני נע5טה לקדם ווצי)ין טו6יל נר6' לט"דדמילח6
 מינט. מסוס רכיס ימים טקידוסין טכעח )סמור רני)ין כן כי רכים בימיסננח6כל

06נימי




