
 מהת"יתשובות"י.
 כייסורין כמ"ר נזוק ואין המכחי כתי bih "כן מנור ך)6ו ומטקס ו6וכ)נ3ע

 חפיר כי ידעתי 3סעחיק פגמי והין מער"ן כן הליעזר )מפ"ר ד6 ע) כחכחיורהיוח
 : סננתס)וחיס

 סוסי) 3כ6ורס )סוכת. מזיד כין 3ח)ק מר וכעי מעי"ט ססוחטיס רננשרמט
 טעם"וחלי

 מילי כב) חילוק הין 6"כ מעי"ט )עמות כ"פמר
 סריגן מי 6טו גכינ0 הו ד"סר המהן חכוין הו מעי"ט עיבט נ)ג) כגון מעי"טדהפסר
 כתי חלס טגכסח ט6 כטוכסין עכיד דלין דרכגן i'S)th דמ3יחח מסוס ו6יכבוכח.
 הפילו מפריס ו"ח"כ וסוכך הוכ) ע"י חק:0 )יט ד3יח כהיי סכת ( ]וקולי ו")ודרכגן.
 מקים טטג0. ורכות כליס ועכי)ח כעיייע סגסחע כסר נקור וכן כסאח. סריגן )6טפי

 הסיר מ5י 60 פגי יו0 6ו וסחריח עיכיח סעודת נין מר סח)ק וננס : ין)גסחכוגוח
 )החרינה הסמר 3דידי' "ספר )ה הי "סמר הי יחמוס 0ה מסיס וכי 6חר טעות סוס"ו כיוס כו סוחטין 0נויס דווין ממוס 6חכח מ5י 3" ך6יסו מקוס ו"י כי"ט)מסחט
 )סעוןס כמו כס3מיס סוס סני ד3יוס מר טכחכ ומט : כו' ססריקיס כ3יהמרו
 נעסיס ט3מיס דס" טו6 נעלמה סימג6 ס)תי' המינה למר מטינוחהממסקת.
 סי' כ' טחכו רכווחי וכונסו כמלחו ממעט דדווק6 כעינן וטכ" מ3ימט כ3י ch"נוחר
 ומעע סעוח כ"ך דכחכ מינייסו חד )יסמט ולה והילך נ' מיום וסמיימוגי המדוקילס
 מ3יחט כסר שכרהט )סי 636 מנעיכ. :סחטו 06 מחר ס)?ניס נעבו דככס"גיוחא
 ומ"כ סמח0 כסן דכחיכ דס)מי' 1rr נוגסך ז0 זינן דכ) "חד וליקט ימיי כ, דווק'דסרי

 וסוס חו3. קמ6 יומק מסכינן סכי י"ט ן)ככי ועוד כערב. כעי"ט ):נמ)חיט מ5יסט"
 )יס6פם'

 )מו3חוכיומ"
 ו"ימסוס קמ6.

 מפיק"
 כסגי 6פמר )6 חסיכ דיומ"דמסוסטה

 סרגי3ין כמל טי"ד מקדום "תרן מ0ר"ר סם וסיס ' כיסיכם 1") ומר מעי'כעי"
 "כיסח ,תר מסחטו וכמכין מלוחים. סיריכן דכים כיייט מכות )סלוח מדיגטכ6וחט
 דחפיכ לשרינן מי מני כי"ט )ממלחיג0ו מסו גרמך גרמי )ערומי 3יכ6 דחומחרית
 קם" המריכן סגי כי"ט די)מ' 16 י"ט "יסור מסוס 6ססר)ה

 והע"ג טוס. תו)
 מ"ו (t,Qh) כי"ט למלוח ד6סור ולח"ן "פתר. וחסוכ דירת". כקכיעחדכקי"ינן
 טסה )פניו "מרתי כי "ף תיחר. גוכניס 0יו סרכוחיו 6מר כי הסתיר מורטטיס
 דגוסנ מ6ן ומ"מ תדיכס. כ"וחט כימיטס ממרדכי גחפמט ס3" מסוםסייגו
 מיני וכמט, ר6סון כיו"ע סגקחט 6פסר )מיגעי ייכ" וס"ט מיכיט. ק~עינ6ייסור
 סוס. כדניס )מעפס שעגם 636מכסירין

"(1 
 כידי רפיך 6ף כרור סטיכגית"ידכר

 ז") כוסנ"ט בהר"ר כשוכח כטפס כלגודש סכחוכ מיניסימרננD) 0(O )" 0ו6ומ"מ
 י"ט )גבי ספסר חסוכ ר6קון כי"ט דידע כיון טומדח כמקומם כעייחי ומ"תוז"ל

 : סקי יעקכ טקפן מסרתסכי
 דכויך ע3י סעחרח זס מס ~0. מרח סיקים 6נח6 מח כמנשיםע

 ומדיג"
6( 

 ככור ומסוס עליך נפסי טגמ' "63 3דייכי' כ"" 3יכי )טסיכ )יסי'
 כי חף עמך 6ו0כך ו6ת ולנסיכך מדחי ע3 6צכור מרכנן 5ורכ6 סו6 "סר5כיך
 ומ"מ כו. )מדקוק 0ר6מון כ"נרחי מפורם תסוכט יס דכריכס )כ) כי קורך6ין

 ממנם סכ6ח דכריס ר"מיח כעיכיך. הכס ח0יס פן וקרנס גמור ווי)לפרם
 דקננדמי' טכ" חזיגן פ)6וח ופקקי ח?נסוגות חת0חי ?)ומזקים דהניכ כים דריםס)יסי

ססי6



כז מהת"יתשובות

 כמומזקות דמ3וק' עצת" ת3י סתם וירום: ךכחוכת )מומזקות מומ,קותסטי"
 פסקיגן סי3כך )נחלו סכ" כ3 כיד לתחוח כ"ד ט3 ננוטל כו דמוח,ק כיון סרחיםכדפי'
 כו'. דין כיח ע) מוטל "ין סו6 גני ס) יודע" ":ו ד"ין מידי SJh ח3וקס דין)סו
 cnh כ" 06 "עו וכחוכס ירוסס לנכי ר"וי דחפיכ מילי כ3 "ו דירן כדוןוטכ6
 סנדול ס13"תו 6פי3ו לממות דין כיח ע3 מועל סוט )" מי מ"כ 16 סכע3 מןלנוזלו
 מסלו כון )חפום cb" ט)" 3ו חייכ סטוץ "ו סלו סטו" )כו מידוע כיון )סיותעיוכ)
 סו" ר6ויודקי וס" סחוכ עch 3" כ"מ ריס מוחזק כני חמוכ דסטר חןע מיגיס. מפקינן1)6

 וכ"ח שכחוכם כר מילי )כ)
 כשפרסי מעעת"

 רכווח"
 סכחוכ כמו

rrrh~כחכחי 6)6 מפקדון. כ"ס נכי ממאוס אפי' "תר ספיד כטקס ם) מפקדון גכי'ד)6 כתיכג" מי עצגותיך כ) )יך יסיככ" "כן כ33. )ר"יט דוחס סמון "ין סככך 
 16 פעו3ס סכר כעין מוחזק 3סיוח כס וכס ן)6 כחייו מעולס )ידו כ" מ)6ממלוט
 חמיכ ט" 5ד כמום מחיים לנכוח מ5י סוי ד)6 עפי דנרע ,ס כדון וכן לסחו.כזקי
 ניסו סי יךעינן ד)" מסוס סניסס כיד ט:פקד יד ס)ימי מגס SJh "מס. כחוכת )נכיראוי
 ו)"טרמ6י

 36יסו ינ" ו6ס מוח,קיס וחניכי מחזקתן מינייניו חד מוס )ונפקיע כוכ3
 6ס 6ט1 ראוי חסיכ יס" פס "ימו ם")יסו ממוס וכי נניד. כעלו סיט סו6 סלוויקמר
 מקוס ככ3 מוחזק חסיכ )6 מי חוזקי ככי 36" סס 6יכגוטכפקד

 מטו"
 ס"ין מס

 מכיס פי ככור דכוט) כטוכס ממחכת ר"י' שכ"ח סוכ . כו זכס hS דמעו)ס וט ככדוןכן
 כעלמך שסכלת כננו מוחזק חמוכ סו" דמכרו כיון סר6סוכס מן ק:י' וזו כסוגסכמכרס

 דכייננ קם" פרק כחו' כך6י' סנוחן ס) כע"כ "פילו ,3חופסו דיכוא ודאי r~hoמן
 )כסן )יתן יאמרו טכע)יס ח"מר oh1 11") מידו. אוחו מו5י"ין "ין כסן6חקפס
 וחקפט 130 ככר טו6 כ")ו כו ~prnl ממם ךסוס ht~h כויכ. כו' כנון ויק5מר
 דיג" סוס 6יככר

 דחפיסח
 מפיק"

 סוט כמכרי כסוכס ננחכח כודאי "כ) מסגי.

 ופסולי" )מינכי מ5י 3" וין ככיח ד"פי3ו סכ" כן סטין ננס גמורט.סטיק"
 מידו

 3יכe 6(b 6דרכס גוכייכ' ממוסר פעו3ס דסכר ומ"מ כ""ז. כןפירםוגרע דמי" פעו3ס )סכר ")" rtrhJ כפי מכו"ר זס וכ3 סך. סייגו עני דמכרו ך6'יזוטסיה
 3יח6 )חזור לחסור מסוס כמונס דורכיי סעעס סחפים ומטכ))-כדפי'. נוכיינ"
 ככסי דסכ"

 ערום. רמע נניקרי ט5ס במסיק ואפיקו )מכור )ראשון גמור "יסור )פקתי ואחריך)ך
 קימס דקי סער" מסאיו""ט

 מכח"
 כעעמ" ה3" ראוי )יס מסויכן ויכנס

 יכו) ד6יכו
 כע"ס כחזקת ומ"מ : כסן יתקלס מסי" וכדמוכח rht )מון כן כי כו)מזור

 ס" פלוני חפן כנון סמכורר יכר סיט פעו)חו מסכר עסקי' )" מי כו'ו3סכגיס 3סו5י"
סחם"

 ד)סו5"ס גכיז ממאוס קמן דס" כס" ךר"וי טעם" חלי ד)6 ועוד ק6ננר.
 חליה כמומוקוח "63 טכוס כיד קיימא מילי ו3כ3כחכס

 מלח"
 מוחזקת סי6 ומלוס

 דככורות. סתוי )פי' כ""ז כדפירס זכי' )" מעולס פעולן פכי 6כ) "חח פעםכס
 )סכגיס ויכו) כמו3חכי חסוכ ס,ס כזמן מעות נפקך כ)ועוד

 והיתן )יס" וקטעי"
 מכר וסך מוחנק. חמיכ )" מי ממפקיד פרק רכוות6 כןפסק 5רורין סיגיכןכמעות
 מכיר וט)6 ראוי חמיכ קמ"י r~h3 כדפי' קנס ומכוס מכוס וכ) סו6י) נמיפעו)ס
 נפיק בע"ס והיסוי ר"ח כדפי' זוזי וסייחי ערת וי) )ממכיר ד6מרען מכוססוטדיף
 כה ס)" חרווייטו ינקע טמררכי מלמון סדקדקח ומס )יכו. כ6 חסיכ וך6י 6)6דיד'

לידו
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 ט" כח 3)" ע,רתס מס כעי דחרווייסו מטמע נכי ו3"הידו

 הידו כ" "3ו ודקי '
 :קע ולסכי מומ(ק כידו'ח0יכ דכ"ס מידי )ו סיס הו תפס כנון נכייס 53ה"פילו

ו)"
 ttrb1 נכס

 כ3" דנכס "יפז" 3יק*ק גמי rh1~ ג"2ר chlמסגי. נכייס כ)" כ"
 סריכיח פרק וכמ"כ ס15הו 3יד וגוחן מכ"ש )טווייה כדין סעננד כנון נוקמה מסגיכ"
 )דקדק 3י נר"ס "ין הכ3 ע"ס. :)ט)ט3ין "פילו דגוי ממסכין נכי ד5" סירסנוכ"0ר
 דדיקח )נ"י כחכה. וס וכ5 :ידו וחנים כמוחו ד50וחוכן

  מ3י0ג"
  "גן "בל  יאירה

 עוכר" סמי" גתי סייחי כ"נודס דס" כמדיגן 3" סקי כולי דייקיגןמי
 ו(") וכתכ

גמ5"
 0)" ס2ו5ס מפכך כתוכס נונס "יכס ד"סס כת0ונס

 כידו מעורס כ"ת
 חליה דכיס לחוד לידו מעלס כ"ח 0)" "3" נקט ד3" "3מ" עכס. רמיוטוי

טעמה.
 פירוס' וכמרדכי גכס ד)" ו5י0ג"

 כע5:נ"
 מוחזק דח0יכ מפקדון מ"0 סו".

סו"י3
 : כדפיי 3סיוחגוכס "יפרר דקי מכוססו כרע ,ס נדון מקום ומכל גכט. 31"

 סק-ק2 כנוף נוחנק דסוט כ"ריכוח כסכתי ככר מיחס. 51"חר ננמסיוס סב"ת0וכ
 כסירוס ד"רר סכ" מס""כ ספירות )כע) יזיק 0)6 וכלכד לרכיו כ) 5ע0וח ויוכלעיד
 1rr ע3 "פילו דמיירי "ת"5 "פילו מט)ע5ין 50 מבנ0כון כחכח מזב : כה וכוחכוס
 כעוננך 0כן כ3 כידו "חיך 30 וח0יכ מצוחיו חגווך סוס כידו סמ0כון מקוסמכ3

 כס, דעות נ' הי:" ט" ק5וכ )זמן "יירי כנכייח" דמטכגת" 5ך טניד מי ידרג"51"
 0ס5וס דמט סיטכ נ"ך כסי' כחבת. hih 0)")5ורך. הורך ה5ס נכ5 5גו מס כזפהמרינן ו)" כס.רו' "ו oe1:a "ו טומן חוך "1 סומן כס) "ו 1מ1 כ5י "ו כזינן "יירי "י מלוחכמסר
 ממוריקיו לירם מקוט הכ3 ננוח,ק. לפיר סויכעגמו

 ננןנניכן ס" מפוקס בו וכס 31"
 פקע )" ס02כון ע3 וכמטכוס כמצוקיו מוחזק טיס 0סכ"ח סגי ו:3 סצו)ס03כר
.1noro5טוי חייו ימי כ3 מוחזק )סיות "פסך ו"י מעולם טוח(ק 3" דירן נדון "כ 
 5עי5 פירסתי סריסי ומגט : כמותו קנוחו דמיםרפוי

 מידי. לידן )כדון דמי ן)"
 ת"כ סייחי כע"ס טדייגיי 30יח פעיתי כ"0ר כך 3"חר ס"מח. ע) )סעמידךועכ"(
 בכ"ס בדכת וככוקר )"ו "י ר"וי ח0וכ ז2ן ע5 מלוט "י מקוס כסוס h5rSמקד
 עיג. חח סקכ"ססציר

 "חד כת"ס וב"
 כו וט55חי מטו. ום"5ני יפן ספר 5י וסבי"

ובנמרחי
 כחיכה סיחס החת י0יגות חסוכות ק5ת כחה)חו כו ורהיחי ננח'כ סי' סו"

 טיט ימים שנט קי ידו טתיכח ":י ומריר כהיכורו נ"ב וסיט ""( י5חק רכי'יד
 וככל) ע:ייגי' :מס סנוט ס"מ ע5 סס")ו ימי:ס תפונס כן נם טס ומלקחינחררי.
 ו63 ר"וי סוי "י ו"פי' טריכיח וצ5 ו,"). וססיכו ריכיח )הנחו ליחן סקוסס5ווהוח
 )ימן ס"מ כמחזת כעלס 50וס ס:נחגט מדה כו ס")מ:ט זכח' מיסו מי:יס כהוכטנכי'
 סריכיח5ט

 ככרי" כמי דמה"
 ויחגו דמוי סומן סגיע )ה ועדיין )ו )מרוע (מן 0קכ5 כככון )פלוני ט5וו"חועסקיגן 3" דמי 30סחן כמעמך נופט כעלוס irc5c. כמצמד

 והפיגו 3"ס ::)י ריכיח זמן סגיע ד3" ככס"נ נ' מעירד ככדי tsr:'hl 0"מכמתוח
 ךכחכרר כמחחי ,ס. כרקוחי ו5ערחי ומינחתי עכס. כו (כחס מיתת 3"חר סמגיעכריכית

 דס3ו"ס רו"ס מנך מקוס ו2כ3 מיתי. סרן טפדד כערס טח0וכס לידי 3סגיצוכיחי 30" 51עוחי סכ). )דכוי ר"וי ח0וכ מיחס דו"חך ו"פי' ר"וי. חמוכ 3זמן ךס)ו"ט)י
 פור;" גכי" 31" ר"וילזמן

 מילח" מטי 3צי3 סמק נופט חסוכס דכ"וחס מיגיס.
 ע3

 1)6 טכ3 3גכי לוי דח0יכ וט0יכ "דם 3כ3 רמי חסיכ קוט "י 0כ5וו"וחט0,)וח
)נכי



-איי-י-
 ן / 11 עש,ו ש 1 184שעשו --יי"ש

 מסוכיה כמו כו' ופקדון מלוס וטגיח ממת מי ככוחכ פרק מדחכן וכ"ח 6סס)נכי
 טריכי' וע3 ,ט כחב מיד כך וינחר סוי. )" bnh' ק5ח כוס וכקריך רכותי ויחרריי
 היניס מהכירי )"חד וסמרתי )ע'). ס:עחקחינו'

 כתורס עסוק מרכנן 5ורכ" מסימג"
 המוכס )י טיס ס)" גערי נדו) וכמס ")ו. דכריס ט3 המחחי מקוו מסוכלות

,ו
~lrnh 

 סוס סכן דגעי3 הכירי עלי ויעיד זס כ3 כחב כו'. יחן ומי וטרוקי סלוקי

 סטנורי" תימ"ד)"
 טפוצ) Sh י5" דסוף ספעס עוד וכמחתי מ"ו. קעכדיג6

 3טעמי' וכקוס ו~כ) )דכרי. חיזוק וסוס ר"וי )זמן דננ)וס 11 חמוכט )יוגודע
 "מסר כו' )"כוס דמסחצכד סיכי דכידסר6"ם

 ,מן. דע) ממנוט 1i'Ch דנכי"
 )טפק,עו יו:) ולק נכסיו. עInrh 3 םיעכוד וח) ס13"ס. קורס ונוחזק וסיססו6י)

 דכחכ כח"ז ו,"3 המוכוח. כלווחן נדו)יס מקלח כסדיי כחכו, וכןכס)ו6חו.
 רווק" וס' ד'פרק

 רקונן טכוס כך וקחי ),י ע3 סננעון היעבוד דקדיס
 ~r"h טסי" פ:הכ כעירי עתה ו"יננס חסוכס ור"יחי : )" "יפכ" "כ3)ממעוה
ור"ייחו

 ב"וחכ )נמרי )יס ודחי ס:)גיח פרק הכירו כ) םיעכודו דט:)זיק מסמי"
 כחייו 3גכוחו כספסר תלוי דר"וי כסדי' )ר טכ"חי סוף סוףשמוכס.

 וליעג"
 סכחכ

 כמס כתנו תסיבוח  רבדיותן  ית:ניסך "3 כו'. ר"וי סוט "י "פילו מריכיי וע3כתסוכס
 )מס )פירו' ס3ס  דטכוף נוטעם יס  עובד,. טשי, לפי רעיי תריב ל, דסריכי'גרוליס
 לכתו כסקרן גנתן "הד מחוכ חון נכסיו כ3 3ט סגתן מעע0 וים כחייוסיע3ס
 וגחצ5מו לאירוח מקוס וט כחוב נס סייר נכסיו. כ) )ט דכחכ סיון וכחכו 3"ססוסריכיח

 ע3 דחוכ )י דפטיט דמי)תת 3סודיעך hib כ"חי ,hS )ק5ר ועתכר"יותיסס.
 כחיי ככחוכס כוחכין"גו )כך סכור ":י ועוד 1,"). חסוכס כ"ותס כן נס סכחכ ו"ע"נ ר"וי. טוי,מן

 )מיקני b:h1 דעתי ופי' סרטי. מן )נכוח כדי וכמוח"
 וכמות"כחיי

 וכוחכין עד כו'. ד"כ" ד"כ" נכסי כנון מותו 5"חר )כ" טר"וי דטיינו
 סר"וי מן )ככוח 3יט 5ייחיגח 3" כס" כו' כזיכוריח וןיג6 "דג ספר מכ3נמי
 ומגסנ רכוחיכו. )סו נכו ד3"נמור

 )"הר סכ" ד"כ" ד"כ" מנכסי נכי" ד3" פמוננסו"
 )מתעכר" וכמוח" כחיי דכוחכיס מרקחי סנ"וניס וכחסוכתמותו:

 מיחס. )החך
 ומוכח ר"וי חסוכ לזמן דמ)וס ר"ייס סוס כלי 3ן דפסיע "3" מיניט ננייחיכןו)6
 )ססיכ רונסון )ענין וגח,ור ס"מ. כמתגס דכקע מיחס )6חר "ריכיח 6פי3ו 'מיניס
 דמחוסר כיון ר"וי מיקרי )" נזוג" ט6י כי כ) S~r מסר"מ )סון כחכח סוכ דכריךע3

 מחוסרת וס")מנס סכת. כחזקת סיו טנכסיס ס3" סח. "חט מס יודע ובזיכיגוכייכ".

 גריס 3, סי)כךנוכייכ"
 סיעכוו"

SQ3) חריט חייכ סיט ט6כ "י "עו סכת. מזקת"( 
 ומס .כסדי": כחסוכס טר6"ם כחכ וכן כו'. כע3ח כן "0 מגיס פי טככור סקי))"

 וחקקתסכתכח
 דפסי"

 מקס ע5 כמכו )ס כןכחכ סיירי נערס דפרק
 מרנים 1)"

ססו"
 כדנתם ו"י כ"ריכות וכ"כ נלי). כ"גסי דקיי"3 חסוכס כ"ותט כחיכ bSo ננר6

 hib ("5)נלי). יוד" כין סטער )מון יסחנס וכי נורמיס מע3וח "עו ג3י). )י מט יודח )י מט)ט
 )סערך ר"וי מסוי וסטר" כדפריסכ"

 תקנח"
hn:pni (סכע) ירומת 6כ 

 מ"מ ורככן ד"מר )מקן ch" 6ו ד6ויייח6 ך"מרד)מ"ן
 וירוסס קי6. "לימת" חקכח"

דממי)"
hS, h~Dnr 

 סכע) מידי מחי)קתי וכן'כמו סכחוכט. מן 36ימ" נוכייכ"
 )"חר bih ממייס )נכוח נחגס )" כתוכס 6כ) כמקומט ועומד כחייס "סחוכיד

מיחס



 מהרי"יתשובותק"
 טקדמו נכ ע) e1h1 כהייו )ו מטיט כר"וי קניסת" ,סוחט פקעת וסכרמוחס
 דירן: גוון מגן כ) רעי הסיכ ותפ"ס יכוין "יגן )מחות ו"פי' ממפרו. ננסומכרו
 o)r5bo. מבסון מדקןקתומס

 מטיכות"
h:'Jth וכמרומס "3נעס. סגיה כטוח 

סכן
 תי51"

 "3מגס פרק כחוססוח וכקגודט פכ"מך"י וכסנ"ס פג"י וקין כמדוייקי'
 ומ"מ :עי"כ

 מסטו"
 סוי יקום יכ)" מדידי סיוע טוי ס" ימם eih מ"מ דספר

 וט"מ :נירט ס5ריכ: נ0131 "טו יסר"). )יד פכ" מעט כ3 )נכוח דליכלוס
 נ)יי"ס וכי מוחזק טיס וככר טוקיו מיגס "כס נכיף )" גני כע"ס סי""פילו
 סגנכ כן "ס0י" מח3קח ומס ר"וי. נעכס מוחנק ססי0 גכ ע3 6ף ר"ויסוי
 גחגס ד)סו65ס כעין כ"יגו טוי כעין מוו ו"פי' כיגטו דזווי כיינו כעיןס"י:ו

 כדייגו סוי סדרי וקפינו כעיגין סדרי 3" ד,ויי דסמוה3 ככ))כדמוכח
 וככור כו'. )סקריך ~איך ומס טריכיח פרק ח"נ" דרכ כרזי כו"יח"כעין
 מ"י ידענ" ו)" סכן מנכיכח מיילל ד"כ וחרקת נקרס. ע3 סכר )רפ"וחסייחי
 דקני )יס njab(h כי "פי' קני ק" מי )ידיש "חי דכ"יסור יקום 1rhק6מרח
 וקני )גרורי דמיי"ס וכ"ט דמיו )ם)ס מחייכ )" מי "כ) עלמו. חפן "וזזוסייגו
 )יס סוי "פילו )מפטר )י0 תיפוק ר"וי מסוס 6רי' מ"י כן 6ס )כמרי0הי
 פקע כפירתו דע"י )ומר הריך ")" מס)וו6ט. מ"ש כן וקם חייב "עפ"כ6חיס
 כחכיגן 63 דמרוכס מסי" כירמות"

 : רידוי חסוכ סי)כך דכפרי "מטועמי 6דרכח"
 כגו ט) חס סיס "ס מייל דודניי "כיו. טסכיעו ס)6 מסוס שכחכח (סומתו
 )יס "יתרתי )" ודיל" מייחס. סכידכ)"ו

 6ו נכיס כ" )" "ו )"סכועיגי' זיגג"
 )יס וקים קומר וקין גווכיס. ככמס סמעס )וכטרפה

~hS 
 קעעין. וכרי נגבו מסכן

ותם"
 דגרי ע) סחמ0ח ומס : סטר כלי כגוחן וט ודוחס 05 קיס גנני 5")ננגט

 כרכרי סו6 סיסכ מנוקר ס)" סגחיס כ) סכת כמזקת ספירות סוו "ססכחכת
 כחזקתו יטיו )6 ו0פירוח 3כן מעכסיו מוחזק ונטיות סגוף סכחגס כקמר "ס"פילו
 סכחיס כלותעז

 ונפק"
 טס שחלקתי כמו מוחזק. סוי )" כן ב"ס ימוח 06 מיגס

 מקס עדיף דכר6 )6ס סכחכין
"(1 

 ומסקי רונסון: כלנגרת ר"יס )ך וסכ"חי מכח
 1)" :ערס.וסקסי

 )פסוק ס)" מדק"מר סןקדקח ומס : מ"ע יודע סיגי ע)ייסו. מסחט
 1)" מ3סון דקדקת וכן וכוח )ו סים hnih זכות כו סיס דברסוס

 "מר ומדקל )חמיו.
 כנ וכי זכות. )יט ד)יח ~rh'(h ומי סב). זס כ) ססגתיס. וכוח )ו ho1ו)"
 זכות ודקי זכות. כיס )יס דנית "טו 11. כינרת )עי) ססו,כר דר6וימידי
 "ין וכי כתוכס )נכי ר6וי וחסוכ כנכסיו טוח,ק ס)6 ")" מילי )כמס )ו יםווכוח
o~hiדסירסו עעמ6 )"ו גמי "מס תנכי ככוי )נכי רשי דמסוכ כלוס שוח 

 כ)) כוונתי )" ו3ס6 ירוסחס מפקעת סוט ,כות )ו יט4 )6 למרסו6דרכס רכווח"
"(6 hSn 

 וכווגחס )סוגם hih סלמון גנך כלוס Or וקין ד"יחח" )נכס ר"וי ולמטוי )ידויניע
 כמיתת מיד חרס דירוסס מכיסוח ססקפתכי ,ט ומס 0סנחיס: תוך )טחזיקס ט)"סוס

 כני פ)וגי סהומר כמו זס והין i~rr1. כיו"ר כחכחי ט)" h~h. דפ)יגי ס"ך וכיטמורים.
 מכוונת ונטוכס קמתנס ח:6ס "3" עד כו' מככס מידי מפקעח )6 לסגה ירסכי6)
 ס3ימס דממכס מזעי) ך)6 ככס גמ3ח )ספקיע כווכס ס"ס נפי' סכי6רתי סרי ע"כ.כו'
  וכ) וכחס כנס לטוכס  מלסיס  ער נטסיס וסורס ם5וחט ~rh'(h סג6 6)הסי6.

0פירו'



כס מהרי"יתשובות
 )מעמיד יחומים 6כי יטו) )" וכי מוחזק. מסיכי  hib hST  סלסן וטריותספירו'

 6חר סכן לווח וקפינו )גניו יורך סים )ו כרקס "ס דגדגו )כתר "פילו6פטרופוס
 רסכ"ה פניני )" ע"כ )יס. יסכינן גני "כ,כז "ו וכך כך כו ו"טסס חנקי )י חןמותו
 6פטרופוס "כ) 3"הד ורכס )"חד כסמיעט h~hור"ג

 דע)מ"
 לרכן כ) 3סס סגותן

 מקומות כמקלת סכן כח )כע) ו"פי' מהפיס. דמצ"יו כ"ע מוןס כ5מ15ס מפרכסן"1
1Sh1ס"פטרופס מן )עוגי בטי 3" מי דכר מוס "ו קרקצ "דם מוס קנס 

 גח)ח כח סמורי: מפסקים כמו )" וקמ"י רמותם כ"י חכנניס 13 דסחירו מיד מוכרכגו וסו"
 ו6חס נכסיו. כ) ו)כוכז פכך6 כיס לנימתי "פי' מילי )כ) מד"וריית' סלו סירוסססכרי
 )6 כדלין )כי ד"סטרופוס מינית סקלי כעי ו"י "ניסן. מ15ת מקיימיןססנגיס סו" כעגנן" ומכסנ" נגסני ד)" 3ה3וק כ"ח ו"ס מיהמו. )י5ותי' ן"תיכחכת

 וסוגך ומפסיד מדקי יותר וסוחס "וב) סיס "פילו מסנרי) קטן כחכ דעכיסי"
 5וססננורס כן h~h ch "פטרופוס )ו מטמידין "ין ממגו. מוגטין כ"ד "ין רעסכדרך

 עכ"). פלוגי ומן עד )ו יחגו ס)" "ו ומתיח. כטה סיס כן hSh oh )ו יחיוס)"
 וסי"וס"ס.

 )כלוס זריך סיס )" כי כגס )טוכח ס5וחס וכ"מ דירן דנדון סתסוכס
 חמיו ע) מוט) סיס ככר )מודו וסכר יניקותיו כלכי

 וטו"
 )סו5י6 וחלם חס טיס

 ~hs ")" ככעס כחו )גרוע )" נחכווגס מכחוכתס "סתו )ספרים ורק)"פטרופוס
ho'6 וכוס מיח,קס( 

 כפק"
 כחוכת וסיעכוד כלוס כחו מורע ו)" מידי )יס

 ק) סיעכםקמחו
 ע3 סו"

 מסוס ")" עדיין )עולס כ" ו)" נ15"ותי' ן)יח" מילת"
 ~prnl ו)" וכיון פי טל "ף פרק רי: רכותי סכחכו ומסעעס ן6יקנידכתכ

 כחנם וטרחת סס"רכח מס כעלמך תכין ומפחס כ)) סיעכוד' מלס )"כע)מ"
 סמוי: יעקכ סקי (otb משחי ו)"ינעחי

 סי' ם)וס סר כר סלמס וסיר יוסף 3ר סמו") הח"ר "סוי תחתו במשמחהעא
 טכוס עד כ" "נכי ומי טרוויס סכ6ר5כס מרלוחי'כחכחס

 כפסיס ככפליטריך
 ומ)"

 ממחכחין ל)6 ד"כדין עניון קרוסי מסידי מחמת וינון 5רס
 דכרי ד6ין גר"ס ידאג". )6 תורס דין "ך כק5רס. ht~h כן ע) סכורנו יוםוער"ח
 מסו" כיון דכריו )פי "פי' ממסר6וכן

 ספמרס קוד' "פי' מעלמו )מפרידו מסר OD נרם
 דוקק סייכו "כולי. מסגי ור"יוחיו ס"חך לפטור ססר כיד כח דים מסר"ס מפסקרמס

 כמיכי' כ) )"ו )מפסידו גורס כמסימיך "נ) הכולי כ)",כקסת כן "ומר ננע5מוכסססר
 דסכ" "דעתה )נור כ" 06הפיקו

 כסדר כמיימוני וסין כחנוכתו סכ"ר כמו
 "ונר מסמר וננס ספמרס. "תר מסיס ,ס ככדון כ"ס ע"ס )סעחיקו פג"י וקיןנזיקין
,'Sh

 )סו5י" כדי כפסרס סיס ם)"
 קורס כסס מחרס "ס ו"פי' כן. "מר ממגו

 מגסנ וזסו וד') כחם1כס. כ""ז חיים מסר"ר כחכ וכן 3יס. 5ייחיכ6 )6ספסרס
 סרכר כנגד 5ועקיס מניס "ו ינויד ו6ס עד כו' סגורה חפו5ת מקוס ככ)פסיט
 עוכד6 סוס וכדירי כמיעוטו. יחיל דכטי) מיפטר )" זס נסכי) סוף עד מרקם6ף
 סקס) ספיח כמסייחי פעמיםכמס

 פעמיס כמס 5עק די3 כסן זע)יקמ"ן ורי ק)וגי""
 ס3" כדי כפטר 3" זס כסכין כנוס עני חדורח)

 "חרת כסעס סרכים "ח )הכסי)
 חמוכס כ"וחס סקריך ועוד עכ"). כחון וסדכר כנופס סי6 סככס מטח ,ס כגרוןוכ"מ
 וסמיקדק רכים עכור טורח כפזי ד"ת תגעו) ם)6 וכחכ מעסיס עודוסכיך

דקדוקי



 נמד?רי"לר2?2ןרב2רר2ו"
 סג") טיכ עוד טחכ "חית :וכחסוכט קכ") )הנניס )לו "ין מונים וכעורר עגיוחדקדוקי
 ועודוז"3

-rth 

 עם תפוסת ממיחס ועיד ' )ס. סומעין "ין 5ועקח סיחט "ם "פ" ":י
 עבורט פסיח' )טויח יכפין סיו 31""חרי'

 וסי"
 עבוטן. כי"ח

 כדכריס ס"ין פגיע"
 ומס : כיס מסניחין )" ספורם דיחיד מוין ch" כ3 טחי ע:"). 3פקפק וקיןמננס

 דכעין סי" מימת" )"ו עגננו כפגי מס גיחן "חד כ) כי עינסס סוחף סי' ס)"ככחכח'
 רתסיכ מכתית, ומ? סיתפין. סוו ונימין "יין )ננסים י"פ"ס ויסיכין קס)וה, רוב יםזס

 וגזי3טט3י)ס
 ק5כס. )סס "ין סרגו מסיכך דכ) היין. "נו מפיו 3" דמ3כות"

 מחוח חמיכ תפסיגן כי ד"פי)ו ולמיימוני כמרדכי כחמוכס מטך"סכדפי'
 מסיס. ומיקרימנזון

 ודוק"
 ם"ין עמי)? מחונט סקסן מק5ח ע3 טממע3י)

 סב) כזחת 5עת וכייס )טוני, טדי ע5ייטו וטייס קכעי זוזי טכס "נ) סדין.גנן
 סו" דינה מרוכוח וטו5"וח "מסגין ומיכין רכות. כחיי)וח 5וכחיסססריס

 ע)
 מחננת )ספעי מכחכחי ומט סכמיימוני: כחמוכס ר"י כדפי' )סס )סייע c5rhיו:כי
 ומטר"מ )מיפער מ5י )" סינסיס חביעוק דו"חי מנטנ וכן דחייכ. כ"י פסיק ס"כריהס
 כדננסר' סייגו יעיקי סגיספתך

 עעננ"
 וט וכזדון ע)י5ט. סטיחט

 דיג"
h1C 

 מפער )" סדר "י כמרדכי ע3י' מסיק ס" סתת". דכחכ )ר"ח ו"פי3ווכופין
"ch.ר"ח( נר"ס ועוד Trr:t) 'דסוו ":נסיס "פיסו ודעתי' "ת") 3ר"ח ן"פי 

 סייכוומוזכות". דיג"
 דוק"

 ינע)ע)ין,יגכסיס כגס"ריס "כ) 3ו "מר כ3 :ם ערק כי
 מועיקייטו סמום3כרסות

 ןד"
 כעפסי

 דינ)כ"
 "קרו וסקס,) מוחזק "':ו עיסו מוכח.

 דמ3כ" ד:)וחימוחזקיי
 סכיו5" ריכוכן יכלר ihh "מגס "יון.

 מגסג סיט כוס
 "1 )כד "חד מ:) סיחכע רני) סובין מס טפר כסתכע ך"פי)ו ט,"ח כעי-מקוס
 ס)" סוף עד ננתח)י מסיי דבריו )פי עצ:ס 13ים

 מכחיסי' סקס) [ch] "כ) כ":ודתן.
 קט5 כ"ס זס )ענין מוחזקים כנני ומיקרו )ספך "ו )יטכע כידם וסכה"ותו

 מסטי"שכרי"
hi? :רעענו מס נס : כ"ריכוח מכער גול וכחסוכה יחפור 

סק?)
 דכריטס "ח S)b רובוט כינגטנ יום 3' הציר מן כיחו כני עס י5" ם3"

 מ"י ום3וס סעכיחי מקימוח ככ3 מ:סנ ר"יחי וכן מכחם. ננטר"ר כחכ כןכי
 : סמוי '3ODסקי

 מסר"" יכרכ" ""י יכ". 3כסי" יכ" שלכמאעב
 סיס סכסכת ננס כ"ן.

 : זט ע) דעתי )ך כחכחי ככר ר5ון )ענין טינס כעמס כין)ח3ק
 מיגייסו וי)פיגן מץ )מעמס ס)כס "ןרכ? טתסוכוח ע3 )סננוך סיין הכחכתומט
 סכי ומסוס גוח)ין כיס כך"יתו פורכס כסתח שיו סקו ספוסקיס מרכריעפי

נרסיגן
 כח)ינוד"

 ם"ין )מודיע ומנין כירט כ""1 וכן )מעמס. וט)כט ןוכחין ככננת
 ומס : וכ"ם כ"ס דיחמי יחמי ונוגן דקננ"י. מחסוכות סייחו כו3טו טח)מודס"חר מכוחי וכ3 )מעסי ס)כט סייגו טינעמס ע) ספסקו וסחמוכוח ונמכוס ספקכקן

 "", )פי יסורס כ3 "וסעריי"ך דרכניסכתכח
 טוכוח כחומרנח רני) טיס כי )"

 ומוסן, כרפ"י סיעחיט דוכחי'וככמס
 )רקוח ס'טיחי ספת" וכה כגותים. ד3"

 תסוכס וכ16חט 3"סור כהכ 3" "כ3 סויים "ת )כוף ס)" ")" כחכ ס)"כח:וכח
 סני כן "ס דעתו )סס וכעך )סס וכחב סט,כיר כרכווח' דעתו קומר 5ןיךע5ינ?
 "זהו סר"סוגיס כעקכות ול"י )טתיר דמגט: ד,ס?ירו 1,?י"י טרחייס כתרפירכנן

סח)קו



 מהרי"לתשובות
  כות: סיס  כן ד"ס לו. רי.ורו  חזילן  ולן חסוכתו )סגן כימסמע ס""ז ע3ק"3ק1
 כטמס סכחכ כמו כחיכירו כןגס

 דוכת"
 )כהנזיר סכן גני ודקי מסכימיו )מון

r~h)
 "כ) גנדו. ככוף ד3" פסיע"

 3סק3 טכ"
 דסיחיר" רכות"

 סכן וכ) עדיף
 פרכינן גפמות דע*י ט""ז סכחכ ומס ככר. כדפי' כגדוןדיןן מורט ד6"ו נומרוגוכ3

 ל3" חוו כפסות ע"י )"ו דסגי ככר כחכתי ט"3חומל6.
 מסורות סטיו יודעות סוו

 rr1 : כ,חרו:ס סרקו כננו לסריגת  כגזיר ייגס סטיט כתכ נופיס r~h1 3טריגסכידם
 סטתיר טפט סו" ס6סור "מרעןשספס ס" מקי)יגן. )" סכויי דכנוףסכחכי
 כלך עדי' נכי כו' נפסס דנננוו3ס כמכויס סקי3ו "ס ךקידומין ופ"ק טקי3ו.כמכויס
 מקיקיכן 3" ג"כ וטעדות ודקי ס" כפסס מיגען' סכויי כערות ")1 ופ' כו'."סחן
 דמ5יגו מט כ) 6כ3 כו'. מננס מת סר"וס פחס כמו נטננ"ח ע3" )סעד ד5ייכי'כיס
 סו, hrsu דחד (rhrD ד)6 3מית)י כין עדות )עכין כין כס מקי)יגן כסכויס)סק3
 מדיג" סייחוד ע3 "וסרי' ד"יןמסוס

hih 
 חומר"

 ו"ית טו" hriL'J דרכנן וגזירט
 )סק) סים מס וכ3 ד"ח ע3 )מחמיר רסוס כתחומי' 6מרי' וכסיג סיחר הזקת)ס

 6"סס דסנ)כיי עיגונך מפוי כיסדמקי3י' ט" "מס עדוח "כ3 דרככן "יסוך' ס"נ ייכנן ליסור סוי לסגוף כיון כיס'מקי3י'
 ומגסכ" דייק"

 מחמירינן טעדות כנוף סי)כך
 6מס חזקת ממוס ודקי rtcמיעיר

 וחומר"
 ו"סיינן "ז3ינן 3" סטי מפיקו "ים ד"סח

"ע"ג
 דרוכי

 דןי3ע, כססי6 3קו3, ות3יגן פרכיגן ר"ח גירס' וכמגויס כמנסין "ינן
 ו"פי' יוסי כר' טי)כחי )פרס רפ"י דחק דכח:ס גנני פ.י וטחו' מיגייסו. חדעאקי
 "פטר פוות ספ)ונתוח סוו ו"י כוט )טקסיך 3י ומס סרי טכ6 כ"6הכ3

 ד:ימ"
 כ:)

 ם?חכ וננס : )קרכ עדותן וגקכ3 ניגסו דכתר6י כ"ט סמקי) "חי טורךסוערים
 סקי כולי כסו ומ,3ז3 טו"י) ךידן עוכן' ךכס"י "יפסר 3ס גסיכ מינסכ ךסכר'""ז
 כעיכיסם מ"וסותוכ"כ

 ד)יכ"
 כסטוק כן ם"ין מט לסכי קמיהם

 עוכך"
 טיו סיעם ןסעת

 31" ח"כ 3פי ת12 ספוכרגע
 31" כ":פייטו מגייסו

 ~hr. כי יסורין כקכ)ת מרדו
 פכור כנני 3סיניחס. רסקי טיס ד3" סיתס יסע" כחכחי ככד סיירו ם3,וקותן
 3תמועת מ5פט סיח, מעט וכ3  עמס  טינופל כר15ן ם63 ומכרס ייגס. וסמורחכיות
 כעס ננ"יזו מ"2 ניסן ק5ת דספקירו ו"ע"ג כהכרותי' נעמס מט ידעה ו)"ססי"ח
 31" )טחעו)3 36" ספקירו ו3"תתר5'

 מסייע סיתס דחזקקס סח)קת וננט : )סווג
 סכי. וכ) עורסו5פד

 וסכ"
 כעריות פרו5יס גויס רוכ "יכ" סכ" "דרכי "יפ:".

 חד" מנע3יגו )" firh~ מנתכת ומס מחוקת: עדיף ורוכ, כעhT1 3'ונוי
 דכמחכ,

 1)" פוי לכרית כימ6 "י מיכעי' )"כרוכ
 כתו' כ"מ ריס כדננוכח ננד"ורייח' כעץ

 כ-פי' דני' ט"יסוי ~.rb דע) קכוע רסוס, גר"' כריי סוי ד3, ת") ob 6פי!"3"
 כיון ועוד חכע3. )" ומוכ קכוע סיחס סכחב"ס :עט ו6וחס דכחוכו' פ"קסחו'
 ע3יט ג"ננגו' "ין דחכרוחי' )כע3 ספק כקן "ין 3ט וכרי גחכ"חי "מרסד"יסי
 כגמרפי' 3גסק3ין דמי ו)" ע5מט. 3עסר כדי גחכ6תנ rh-' חד דכ) כדכדדכונעו'

  וסרסן פלמס על לוננגס "בלטכם סריב לפי  סדין  לכמור  ו5ריכיס מסופקיםדכ"י
 כ3 ס3תות מחירין brh' לי3  דקבוע עעווה  הבל ננכחיסי. ער  דפין  כען  עביטסיעך
 "יסות ס:וסני' 6חרח מ3כוה )ככי מכוס) וכן:כרוכ נסמריס מממי5יס דמק5תניים
 ןגטרנו כסגי פכתכ' ומט טקכיעוח: כמקוס דקוגי' 5") כנמ3יס ממחי' למקפתןט"י

מתוך



 מהרי"ללישובותחה
 וגומר עכלך גכ3ת כתנו כתיב כמי קר6 ס"ט 6ין וחסין קדום 7מיקוי רסעןמתוך

 עריות )ענין ו5נועי' סס קדוסי' יפר") וכ) רסען מחוך דגטרניס 3טגיומוקמינ'
 מרינ" טפי "נפס'יטו ומחמרישיינו

 טכחכת ומס : דגדס ופ"ק דכתוכו' פ"ק כדמוכח
 )כ"י המהי h3h b~a כרכרי 3עעוח סים כמכחכחי ידעתי כן 6מכס קרוס.גוי
 סס ע) וכס"נ 6לומי' מלרית תומר )מעריס תוכ) )יסנט ככוסו דו67י כמוך)נכון

 וכקנס סמ5רי מגן סעמוני 5)ק סחטי "וריס כמו סכי מקרו נמי ויסר6ליסעקומות
 חוכך )מון ככ3 וכס": תריעו 36 וכמסימי כמו ססס מפיחי כקר"ין ויסר")רכות

 )סלך סרו5ט )כ כ63 )ומר מרי סוס 6י "כ3 עוד. ויחכם )מכס חן וככוון)טערים
  ממרמס וותמ  והפילו ככר כמ'ים וחס  וחליל' כך שיי 3סג35 יכו)י' סיו ס"ג;י' נס)ךחס
 מטרי"מ מפסקי וסכלת ומט מלמיס. ן)כו נכ ט) 6ף סחרו וכפיו כיון סר6"ם6וסר
 סריך דרכ" 6)יכ6 )כך סו5רכח'מס

 ופ)ונח"
 סורר. כן פרק סי" מפורמת

 ועוד )יסרג ס63 כפי' יעכור סלים גס כן )" ן6ס דרכך )יס )יחוסירוס)מי
 דכטכי יוחנן כרכי )ן וקיימך ד)דידן כן. )מימר דקרי r"bn סייחי ר6יס,מ6י
 זס דכ) ו6עכוד ")ך ע) מט6וכח זס ומס : יעכור 61) נסרג כ5כעט הפיקוחוח
 ע3 6ף ע)יט קכ)ס סרי מחר5ס כעסיך )"מונתו מטרים טטגוי כיון )סכ6 דמי)6
 רימוס קכ)ט hSh עוכרי' 6.גס עדיין לוחן מקכ)ת לכוסיה מיס דממוסרתגכ
 ככיר ל" עדיין והעכור  "לך SJh וטמע לעכס ננסס ורמי  סך לי ונוס קכלס  סך 4  ומססו6
 כמהסין r"D דעוכד ")6 ק"מיכ6 מיחס )חייכו )6 הונס רטני נכ ע) elh קכ)1)6
 ט3 )סעכיר 16 סממד כסעח דמסנ6י ערקתי וקפינו )עכור. 1)6 )יסרג סו6ודיכו
 נמס : ןעריוח ו)6 3יס נכיס דע"ז וי5ר6 מעריות טפי )כפות )ס חציר סמכךדח

 פרק מחוספוח ססכ"ח ע3 )ך טסותי h)h כוי  מבסרוח פסוחי ןכסךי6סכהכח
 סיירי: )כטונס וסטות מכירין "0 ן"ין וחיי )יסחרי. 5גועות דמקסינן דקידומיןקמ6
 ד)6 כיון 5נועית מיקרי ד3" כחכחי זס ע) ניכסו 5נועוח ודקי דסגיוכחכח
 ידעיגן סוט "י 6כ) סי6 עולס דקרקע כיון סו6 גמור ססיחר סכן ט)מחמירין
 סטיק גדמוכח סרי מוו וכמוכס 6פי)נ טיוי5גועות

 קומי"
 יחוספוח.[),

 )כך. ט5מס ממ5י6 מכחכח ומס : גפמייסו מסרי ך~ועוח סיכול כתכתכלסר
 וכן מסני מ"מ נגני ודגנכי מלכות וסכוי' ד"וגס כיסו. מהי ידעג6)6

 טעם, סיינו וקים 6וכס. יןי ע) ע5מס ממ5י6 סכי כ) טוו )6 6טו ולסחרקונס
 רייקיכ' "י סרי" "וכס )מימך )י' דסוו סכתכת ומס )דעת. 636 קסויך6ין
 )6 סקיכולי

 גמירכ"
 ד'מר") "וגם "מרי' דוכחי' נכמס

 מעיינת וכי מרי" מיסר"
 וסייגו כחפמס 3" מוסיף )כעלס מריה ד6וגס כך ")" ספי' חמ65ם"ין סמעח6כטסיה
 ט"וסרת כי"ט כעיגיס דקמס 5כיעוחס ומרוכ כעלס ע3 פג"סרס ממוס דירס5גיעות
 מסרכי כלו' כפסס מסרס כעץע)

 ד"יסור, )סו כורם ד36"כ מכנס )ידי ו"חי' עוץ
 )עכור סמוחר כמקוס )יסרג ד"סיו רכותינו )מק5ת סי" עולס דקרקע כיון)יסרג
 3יןי ו"חי' ססנמון כר5ון עומס וקיבס כ3גמרסמסרכ' כפאס ךמסרס כ-פריי פ"636
 וכעיף סכימ )Or 6 ומכם גפמייסו מסרי ד5גועוח כפ"כ דכחוכו' סתו' ועת וכןסכגס
 חמיר דכריס יכפירח )חלק מנ"ל סכחכת ומט פרוסים: ")י3י' עוכרי דרוכ רוכ )יסו6ן3י
 ופוק סיס . דגוי ססו6 )לסור סר""ם נפליג סגייך מר חזי ת" טו'יות מניקוי טפי)הינסי

חזי



 מהרייתשובות
לא

 וס:;5ס מילי )כ) וחמיי ושייגס מיכייטו פיפי "וכס ע"י מקי) כי דכי עמ6 מ16",1
 סכת כחי)31 ולח עריות כניקוי )" כן hr'1 מס דורות. )דוריכקמיס

"(1 
 כסוס

 )עבין ע)ייסו סבכיכן )" סכ)כ ודכריס כו' כהנו כס ט:נודט כ) מר וקמרעכירס
 "ע"נ )פצור ע5:נו ומפוצר כער דמי כרכור )"ו דכור כדי תוך וחוזר מידינקז

 כתך "31יכן דhr~h "3 )מירגמיס דמכוון גכ ע3 "ף )ננרקו)י' וכן )כזוייסדמכוון
 ניגסו דמ"רר פכתבח ננס כו'. )ממט עכירס נדו) קבריכן עריות וכניקויולוונט.
 כ5גועות תקמו וסחוספות )ך מסוחחי כחסוכס טר""ם סכחכ מט לוזית וס"קעכוי דדיג" )נגיעות סוכחס מוס זס ד"ין ם)ימי' )ך כחכחי ס3" מגיעותכחסכיטו
 פרו:וח כנון חורט מוכרי ספי כי"ס וכלייסורי כעריות דמחמירי כסודחזיגן
 נגפני ו""ס כדוחן כינני כייחוד ומן סכיעוהי0 מן ומחרמים הנפיס טסמ)דכר

וי)מ"
 : ט5מן )מסור כיגעו כ"כ לגועות )"1

 חוספ' )ס "ין "ם כחו)ס כחוכת ח5י סחם" מגכגיגו "3מגס ןכ2ך2ר22ך2עג
 )6 כן "ס or מנ"נ "ין )כס ו"ס סחקכ)תי )ט פכתכס"ו

 )כייס h5~h חייטיכן ו3" כפירום ם"כגסי מס כ) כוחכיס "0 נסחפקחhns' ידעני
 מקנס דט:נקכ) ססיה כמו ככתוכס סכחוכ ע) נסמוך )" "מ"י 3ו סטיןמי

 ונכי" הישרין ח:נסיס )יס דסגע)ח דכתכי' כחו)וח כתוכוח וכמטומכפ)
 )סו

 כעס טוס )ו יס סיג כ1 ולמרויח ע"י דיכרי' וי נעמס דס)ע דמחגי'וכדיך
 דגוכס סגי כ) כמו מטויו כיותר כ"כסקכ)ו

 פורג"
 16 ר"ת )פי' ריוח( )פי' מטן

 מוס )ן )ית 61פי)ו דמחוז". כהרגקי)רם"י
 )יס דעיי)ית מטקטקי כסגי טע:)"

 מכסג והין כיון סקס כרז) 65ן נכסי 1)טרכוח )ס )טוסיף ור5ס סו"י)מ"מ
 עמו: מוט ס"ין c"th קוס סטר כותכין כינו סוד"חו כתר ('slr )" ממ"יקכוע
OD1ודיתוח מכ) מכחכח" 

 מפוכר" דקני" דע)מ"
 hJ'b דוחס "ע"ג ד"יסר

 b)'b גנני סכ" "חי ע"י 3ו וכס סם" ו"ננריגןטעם"
 טעם"

 וסייפות )סוסיף ורולס
 כרז) 5"ן ככבסיכחט

 דמקה"
 זכס מסוה וגומריי "ודי ד"ודי וכיון מכועס כ)6

 גכסיס דכ) דוקה )"ו "כוס דמכי כגכמיס ומסיכ "תר ט"י ככסיס סכי)ס
 סם ו6פי' עמס. סכרמוח כבסיס סג. וסכי"ס הכוס מכי כ"ס מסי" ")"ככה

 סטר "ין הס ומ"מ "ודי ד"ודי כיון טעותו "ו טוד"תו סייך ומט טיסכמדיגת
 טוחכ דוס hih ")מגס )כחוב מנטל ד"ין מכחכח כיון טכנחיך )" מט מסו.שתונס
 ")מנס )כהוכח טפמוח )כ) מגסנ ים "0 קחנעס מ"י א"כ ככס כוחכ וגסככס
 מכוסהותו

 קנכי"
 דד"ת ממס סייגו טפי חנעט ואס

 סמולי"
 סר"י'. עריו מחכירו

 )עריס וידוע כחוכחס סכוס )כד כרו) 5"ן )ס סים עריס )ט יםו6ס
 סטו"

 קכ)
 המרינן כידס כחוכס סטר סו"י3ם"ין מ"מ גיסוהין כשטח ססכוס ע) מותרע)יו

ד)מ"
 וט)יט יורסיס כחזקת נכסי וכו' ממלט "ו מכרס

 )סכי"
 חטוכ דחו' ר"יס

 מטלטליי ססכי6ט עריס )ס וסיו מנס רק "המנס )סח0 )טנכוח מנטגיכס "0ודאי
 כדוכי' "כ) )נופט דמייך וכס"נ מ)כוטין כננו מלוג נכסי כתורת )סו דגכיה"פטר
 )6 כחיכס ד3" כר31 ,65ןכחורת

 ידעכ"
 : סטוי יעקכ סק' ממרי ום)וס תנכס סליך

 עימי כיס דלית מינגיח ממיס "סי כרכ תחרמיס עדכי' "ימיס יליך*ף2ידץעד
 ונסככים ינני כטיפי ויומי )יקי ס)ומיס יסג" דחכינניטוכיג"

דעימיס



 מהרי"יתשובותלה
 סחי 1יע1מי ותיקי,יעימ1ט

 וסם"- 11-"
 טחות ") ם)הו ס3יג1ן "חי 51"1 י"ר")

 חסר ספוחסוסך
 )פתומ "נכי ומי )י מס)החס כדי "יני וחי מגור. )ו "'ן וכ"

 דיית כ"ס "וננ))יס יעסו מס כמילין חרו סריס ו"ס ידיכם. מתכסס ויחס ט5דמן
גרו

 )ו מרוכס ומפסד סדרך רחוק מחי "3" מיגוני ועדיפ" סתכ"
~clh 

 )ססיכ
 טחסידיס גדודי ע3 וסמיככ". סספ5ירוכי עתכם פיו כרסיס כי גס רכרכי"פי

 כעניותי מטיכוחייכו. )פ:יכס ידון כו' )ןוכן ע)0 חכרי )י "נגרו ")וד"מרו
 סכתכח כמו חד" טענניס. ננכמס דחי5כי מקן 3כ3 )"יגסוכי סרי" hnnhiנר"ט
 טקידוסין נעמו סעד דכרי דלפי יסר") סיר ממלק וננס 6חד. עד "3" כקןד"ין
 סוס סיס )מןיגת וט3כו כגיס כפזי ס:תקדכס סעד "נגר טוס "י ודקי סגיםכפגי

 כרכרי טחמח טוי "פי' 6חר כענין ומעיד עד "ידך קקי ט, וידן כגרון "כ)כדכריו.
 כענין וסוסון סננעכי מסע ו)6 ר6ט ס)" "ונור ד"ידך כיון חפ"ס גתן רי סעד"ותו
 ממת )י "ונר פלוני כ:"ינרס "מט וכעדות כחן. דר' עדות "3" כ"י "יןוס

כעץ
 וטו"

 h~'h )ס "מר ם)" הכהיסט
 מטיף" "י דרכווח" פ)ונח"

 מכה

 "כ) חרי סכי רכנן דסימנוס כעךיס מוריס סכ3 סעדוח. דפכועהסטי"
 ממסדי דחרוויטו וט "ח ,ס טמכחיסין חדי ככי ,ס סין מ"ר 3יכ"כע3ננ"
 "כ) נווני כתרי ד""עג

 כס"ין מותי) גחן דרי עדות "ין ט:"
 כ,ס )סכחיסו יכת ו"יכו וקמע ר"מ מחכירו לפעיו יכול "יכו הס עמו"תר
 דכעוכר "ע"ג מכהיבו. מטו" כיון עד )פוויס נ"י ד3" כרקס מפחימו סיסו"פי3ו
 כ)" מסימן )" סקר" וממחכה )כסן "ו )הכס מיי3יכן כי דחע)

 סך""כ כדפי' עריס
 )" פסוע אסוו "ומר "חך מע; ei'Tu מי ממי" 1ל"פקוע דח ע3 טוכרח 3סוי'סייגו
5ייתיכ"

 סטדוח" ס"י סכ" "כ3 כסרות. מחזקת ו3"פוקי שמטר 3פסו3 3יס
 )"ו

 "מך "י 6חד."פי)ו "63 כקן "ין כן "ס מידי ידע )6 וסקי ho' ממח hibכקוס
 סבין כך וסמ" וט)סון סמעסס כמינוי מטחיניו ססו6 וכ"ט סמעחי ול" רזייתי)"
 Tnh עד ")" כקן ם6ין וכיון ע)י' רנני" ו3" דקדק ס3" "גכ )ו גר"סוסיס

 כסוד"ט כסהיקס 16 כיוו "ומסיט כעליו דח:יכ סכיה )" "י ?כחמס כ)6 סייכומסימן דע"" "יסורין כסקר ו"פי' סו" כ"ס )"1 כשכמעט 6מד ועד פמיעי "ותוושכמימין
 כדמוכה חרי ככי )יס דמסימן "ו ומחק כפניו סימר )דעת )יס דטוי סיכידמי'
 "יכו כשכמיתו "כ) מ3וקיס כי"ר רכותינו וכרני"רו טכיוקין פרק ח3וקיס סגיכ3
 )ע3מ" נקמן דקינו ככ3יוכתי' כדמוכמ "יסויים. כסקר "פי' כ3)כקמן

 כ"כהי:יס
 ערוס )עוותכ"ס

 דט'"
 ומט : )פסיס קריך "יגו ונס נקמן 6יכו

 oriר"יס מסריי" כסני"
 כקן טתוכ 6ין כי "ף דעתו סכנתי כך כע"" מחגיתין מוקי מד3"

 גנני. חומכין "ין 3מ"ד טכ) דדכרי ")יכ" מתגיחין 3סכוי' מריך זס "יןכעופם
 עדוח זס דלין סי" ננ3ח6 )16 חכי)ס מסגסו ימר36 ט"ר ססקססומס

 מולטות כננסות דכחוכו' דפ"כ סטי" דמוקי סכי מתיר' סר"י מסקס' ומס 6סןדי.דסחרי
 כי לפכי  ס:ססויט  הקימר מיירי פעיות רקמתי ננירי קלס לן  רולסוסוגרות
 ולוקי מד. )סדי מי "1קי 636 טקפו ד)6 3קידוסין הוממין "ין גמי סחו'סקסו )" ד6ננ"י תדע 3קידוסין חומסין 3יס ד"יח )טעמי' פפ" ורב סיס 3מדיכ'וס3כו
 סר"ט "מד עד hih כ6ן 6ין דירן כדון 6כ) "חזקתסקמט

 סקירותיי
 ומכחיסין

)יס



א4"4ייש*4.שש
 *נ*יש*4ש*ן,1י

 1, על, 4 4/%ו4ש11(

 הדי טוו "י ch" "חך מכעס 3טתיר ים ועוד כ33. נניהום לית כי "ין3יס
 לצרמו "3" מקנוחו 31" ממגו 3ח טקדולין קכ3ס ד3" כיון גחן כורימסדי
 וגחן דחגיג' סו" כקוס ד)"ו קרקע נכי מע) גיטך עזי כגנו וסוי סננצוה)ע3ס
 דידיס ה5ך ט"י ממורתח "יגס מידו גוע3חו 1"פי' ם)וחו. "ו סו;;כייס

 3קידוסין וס"ט :נידו עדיף)"
 וונג"

h:'rb .קד". "כ"" 3ס h":h 

 וטיחס. וינקט דכעיגן קי" סכר". "כ""גמר"
 פייכ דנר0'גן סנר"

 וקוני ליפי חותי דמהיסטו"
 "פי3ו רכיג,

 ):נ"י
 ד"מר

 סיג"
 כסעח כעג'ן עויין דסמעוח פ"כ ":נריגן ס"כ וגחך5ס "?)דיכן. 3" סכןגחך5ס סם" ט"ב גתר5ט

 דננייוי "סריגן גמי מכי רי15י כסעח דננקד0וח ור"כ"ן "3יקיס רכי' כדונפרםרי5וי
 קידושין טוו 3" כך "הי סכן כתסרט "סיקו כעין עדיין וטמצות סכן גתך5ססמ"

 ס3יה מוי' ד3ח ננסוס סר""םכדסייס
 1)יכ" מציקך"

 מגעות טחיך ממוס 3ננימר
 וסין 3ו. כ,כס "ו ס3ו כממון זומר זריך ")" ג'ני גחך5ס "פי3ו כן ד"סס3ו
 כר"וכן ידוע "ס מכהכ המוכס כ"וחס מוכה וכן כ"כ כד"יח" כפניו ם)"3"דס
 מטבח" והייני ידוע(גנני hSJ וטסת" כו'סחפן

 ומדך" כעין סו" הס
 ק":נן

 3ס ננקדו כי קקי" ו"י קרוסין. כקן "ין 3כתה3ס גורע 3" דקם :נממעלמכרע
 סח מסוס "י קוקצ מצ"ב גע3י וסוי קידוס'ן כחורת 3.דס rh' 3" סוכפקדון
 נכ ע3 "ף 3רמוחס ם)והו מיד "י סכע3 כניד ניכ" דכעיגן הרי'3ח

 זס חוב מער כ:ס' 3ט ה;נר כי מנורמת כימה ס"ג )ס יסיכ קידושין כקורח)הו ד:נציקך"
 גיטך וט סןי וחינךוהוני

 ד:נעיקך"
 סר"?נ מכיירך כננו לידס "ת" פקדון כתורת

 סי"וכגח:ס
 וקמך

 סטו" 03 יסיכ סו"
 וכן המוכ כ"דס מגנוט מתפס גמקכ)

 קיטיכ כטו3טו כסו דייקת כי כזפ טיולן וכ) מקוס ומחיקת 3סלעון ע)יסכס?נדכר
 סיעו) וזו"'סו

 יכף ~t>ch וגטי כעלמי. סי"
 נניפסי)כ"

 ממוס טייבו שכנוגס
 כקן "'ן קידומין "כ3 דמו דככ3 סגעריה

 סננ" דסטו"
 כדמוכח מדרכגן נט )ינהייכו"פיק כ3) מסגי )" טכן כחר5ס

 מסוני"
 "פיסו סר"": ק":נר סכי וקפינו

 "ים" כעיח ו"י כד3עי3. כך "חךגתך5ס
 כפיקוס מעות 3ו מיס מי כן 3" ד"ס סכר,

 טביעות "וחן קחקח )ס יכחוכ "ו יקצר h:h ם3יח 5ךיך "'ן טס וס"סס"הד
 כתכ ע"י סויה עמך ד3" כסןוחתקד:

 כעוכך"
 קך,י חרי דכעיגן t"rb דטחם

 יקהוכי
 וס)הס וכן ע5?נט. "ק סתקח 31"

 ו)"
 מקבצן מב"ס סייגו עומס. "ח מחס3ח

 הזו חרווייסו ט"" יקח כי )"ו ו"י ום)חט. 3"ו "י כקים ת3ו חרווייסוך3יסוי
 חייכת וסי, כרמותו 0"יגו )פי )מקדיש כידו וסין כידס נו) סוי סמעוח3קהט דסי" כיון יסומע ר, 0) "פי' סעךיות כ) 3פי קידושין כקן ד"ין גר"ס ועוד"?נקנס.
כ"וגסין

 כעידג"
 מקודסח תיגס כעיגיס ד"פ'3ו ;ג:))וט ולרע ד"נכסו

 כח"ק )ן דקיימ"
 נכ ע) "ה 3סקדיס' דכידו לפקדון דמי ו)" )ס יסיכ מידי ו3" גחגסד3סו5"ס
t)'hrמקוס דככ3 כרמוהו 

 0סו"
 כ":) ריס טהו' כדסוכיהו דמייט כרסוחיט חמיכ

 וכן 3קד:. גמי יכול קידושין סו' דמייסו דקיי5י 3"1 נ"י סספיגס כפ' מנייתימטסו"
 כייני כ"וג0ין דחייכ rh": כעין סי" "ס מקורסת 3חזרס~חגס מקס )יט ד"יח :)"יר)רכי
 מחס כן"יח" כפקדון נסוי:מי

 כפר ס3וס ד"ין כטדי"
 "כ) גוכ'י:' מהוסר 31"

 )סימר 3יכ" וט" כןרכ"י סו" כרכוחי' 3"ו 0כידס דירסג31
 גיס"

 ו"יכי טו"י3
כצי



 ין*,-י מ--gu~tי"~-מ-הרה

 כלפירוד פקדון )ס סוי וסרר מנוגס יקכע חס 13 )סטיכ כדעהט 3חקדו:יכעי
סר""ם

 טצ:1"
 סדיך. hs סכ" דס" הן" כדוודיך דמקודסת דירס כנק דננקדסס

 טמקוד0 אכי"ר מס סייגו קיןו0ין ונענין יזדכרו כצנועו )חן רכי תסעידומס
 גימל כיחכס )הורס 3"1 מקוס י,ננל 3:נ"ן )ך חק:ס ועיד מקרוכות'ססדכרו
 סכ"כנני

 fO htb7 סחוב) סוף כדמסיק כ,.נירט )0:ות יכו3ס "יגס לידס סכ" כיוןמסגי )" ט"י כי דמחסכס וך"י hih :תתקדם כדי 3ו 3סח,יר סכדעתס
 קידו0ין טוי דידט ככז) וקדמת כספירט נמח:ס ט?נע0ס דקן סינירט כחורת)ידיס
 )יס דמה3טמטוס

 ונגנני)"
 ננכח "ויגייס )וננו שיך ha'1 סרן וכ) דידיט סוי

Trn~כידו "ין מקוס דמכן כידס פקדון 3,ם ומטוי סנ31 ע3 ננהינו 3קדמט 
 נו) כתורי הוססתי דמיו כרסוהו דחיה)סקדיס

 ו)"
 מ5יכו hs טי)כך תכי" כךידיס

 11"3 כחכ נתן דרכי כעדות מיסו וכו'. 3בע3ט דכריו מצ'ק הדש "ין)ננימר
ohגחכיוגט נ31 ):ם ד)"ו "פרר כ! "ש כו' )קחס ו"1 כו' וחנכי חקקי h~h 
 ננ0ננעת, מקוש וננכל אינס. Oirc כ":ר קידושיןגמש

 ס)קחס ננ0.)ע דגניית"
 וחיוכי הקהי וקם מצות סוס תקחי "3 וקמר 3קהם ריחש דכתהי)ט ~kfכתורה
 )יס סוי כן ch חון. כס3יכס ת;"ו לחלוח )ו וננט כסן. :)קודחה 3י הטיס3הוז
 תימ" ד"פי)ו לחון תלכי "ס מקודשם תסיט תקח "ס)סימר

 חמי 3סקדיס ר5ס
 ודקי hlh קיחס ננ:צח מקוד0ח הטיט עימר מ5י סוי מקום מכ3 למערסקורס
הדעתו

 סח?"
 פניני כי ס"חזו מי 0')סי "כיי מפרס וסכי )חון כמסלכס מקודסח

 ט3יו מוכיח פטר ס3 זנחו מכח ")" פ)ינ 3" יוסי )רכי ו"פי3ו ח5"כ"ש
 ננקדס מ5י וג" כידס נז3 סוי ט3יכס סעח עד קיחט ננעצת טכ" ""כ כן סמןמט
 3מ5ו" "ין "כ3 )עי). כדפיר'כחו

 דגיננ" טעמ" ננט"י סיתר
 טמעסס טוי "פילו

 חג"י כעינן "י דרכוות' כס3ונת' 3ס:גס ג5ערך ס" ממוס דקי טהג"י.גתקייס ו)" לחון י5" ס)" כוט מכחישו כגי עד מקוס מכל גחן רכי כרכייוסוסון
כסו)

 ופ)ונח"
 סכתכ ומס כפץ". כ3" מסגי ד"ס

 מסרי""
 "מר ד3" כיון

 זו פרס למסוך דמיננעכסיו
"31 

 מסיכ' רס"מ טי6 3" יום )' )"הר "3" תקנס
 סי)סי רכוחי' ויתך טחו' כדפי' ננעכסיו כעו )" כסף קנין "כ3 וה,קס.קנין
 מוכח וכן סגותכ ופרק םגפ3וס"סס

 מססי"
 ן3עי3.

 )כסח5"
 מגרתיקס חמס

 5ח3ק ומס : ספיר מנורסח חי סו" ד"ת ח5" "ש"ו
 מסר""

 סחיקס דטיס
 חסכי "ס דטתגס כיון סחיקס חסיכ 3" דסכ" 3יט מב" מעות מתןד)"חר
 ננס וגס "ין. מלנמרס סוס טפי וסם" ננעסס עכדס )חון ט3כס וסי")הון
 "ו כסכו סמכט3 מידי דכתכ )ר"וס רומס ט:דון "ין חרנניס )נדריסדימס
 כסקי סכ)כ ודכריס מפיוס."ומר

 נוו:"
 "וגס. מסוס סחכנניס ותתירו דכריס סוו

"כ)
 סכתכ וננס כחסוכט. מסריח סכתכ כינו ןנריס טוו )" סכ)כ דכרים סכ"
 ס"יך גע ע"י סגסוג' מן )פוספס "כיס כעיני מיקסט )נרסס וכידו סו"י) דנ)סיננןמסר"י
 "כ3 נקונןד"יגס ןמסקג" "מריי ס" קמייח" כחסוכי כס": לנרפס דכידו כיון סקי ט"י )כסונטיכסירגס

 מטעם"
 גר"ס דלעיל

 ד3" מסוס ו"י דסרי" 3עגיות"
 וסיכרו קו)

 סקול י5" )" סו"דמסחמ'עמו
 סמעסס "ומרי' "3" 3פ3וגי גחקדם'מ פ)וגי' סהר"

 דקיןוםין "עוכד' ז") ורכי מורי 3י סמיכ וכן )פ3וגיח פלוגי עסט וכך כך סו6כ"סר
סס"3חיו



לנ מהריהתשובות
 5כ) מג"ד )כס כחכתי מרכוהיני תטונוח וככמס כק"ו נחמוכוח ים וכןטם6)תיו
 oh סי' רכוחיגו ויתר )מסר"ן כן נס כחכו "ך )כדי עלי סחסמכו כ)) רו5סקיני

 : ס3וי סקי מ"ח ום)וס מכמורי סיכה נימעייס )סחיריסכימו

 רג"תס .ל חי : סיר on~a הר שיש רז נ ~נלנגיייו שלוםי

 וסוס טחחוס ע) סי' יח,קה3 ננסר"ר וס"כ ממחכי עכס קעגס "סר כ"ר5כס6סר.
 1"ס מר"יס. נדו)ס סמיע' חטט ו)" סע:ין חוכן מידעו כמס סמוכי' )מירס)כו
 ןרכווחה ,h-rh )מיג) )כו "יכעי דיכי' )כע"י סוים ססמוכיס רכותיי סיו )"6ו)י

 הריוח )ינעונוח )ע)וח חיי ומס "נכי מי כי דין כיח ן5ייחי טכדורסיסיסיס
 עו3)וח ממחירו )" ספירים סעדו כ"דיריס 5)13 דטעועכין וחזיגן כמריס.)סררי
 כנדו3יס לחח or ודכר נ)נ3חי "ח ירו5ו סם" 6ני מתיירה ס3ם)ות ט)ככודר
 קריינת עד ימים עכבו וכס סדרך ריחוק מחמת hih סוע3יס כק5כונסחייכ
 )ססיכ ע3י וסוקסס טמועד ערןח מתוך מעודי ר6יחי )" 6סר הרוכוחססעכוח
 : גמריגן )" ד"ח "ך עג"ד )פי )כס ו"רסוס כחלמים פגי ממתי ע"כ ריקם.הירכס
 וקמיט כידו סרס מרח ססס)יסחן ככימין סר"ר מסעיד זסכ ס) וכתר זסוכיס שק"ןע"ד
 זכוחכ סרס סלק" ד)" )"ט ועעגח )כסחגס". 3כחס )כסחמוח מפקדון)יתן

 )ס ומדמם סכה.קנתס 1)"
 )סמי"

ob~ ד)"ו נר"ס )י. חריטו מננגו "לערך 
 "יגרס ס)" כוי סע;ט רקוען עוען "ס כחכ ע5מס חסוכס כ"ותס סטריסי" מילח"

 מדקארר hs~ סדקדקס ומס דקני. "3ינ" ממעון מיתת 3"חר )ר"וכן זס תן6)"
 )סחינחן

 )כסחנס"
 עוכר" נמי סוס ממח כמי כחטוכס ס" ככך מט

 קן ס"מר סכי
 סמם דכרי )קיים דמ5וט מסוס דקכט ומסיק כגסו"ין)כבי

 וכססי"
 נווכח חסינה

 )מיסדר נ)5י כזכי )"ו ותן כיון )הלתר חן "ו לזמן חן "מר "ס כין חילקדלין
 כן ואס ננרסיחיי: נסיק 3" טנוחן חיי ימי וכ) דמקכ3 )ידיס "תי ך)" זמןכ)
 קני ו"פ"ט חייס. ימי כ) למיסיר מ5י כמי "מר )" כי ט" מיחס מס,כיר י"ממהי

 ע) גסכעת דסרט כטענות מוזכר טכסיס מעמור 3ססער כדי סכחכס ומסכמיחס:
 מנכסי גכסיס עישור דיסכינן "יחמר סיפי ידענה ו3" ס3ס סיס סממון וכ)כחוכחס
 כתוכט. כחכורי b'(o פרנסס ק"מר מ"י )פיס דמוק ס"סס מלי"א פרק ס6ס6ס
 סכנות כדחנן כמווכוח. כן ס"ין מט oht מנכסי דכינכח מי3ח4 )סך ניסכי hnthו6ס
 ט"כ מגססי דוק" ודקי obt bih. מבכסי ו)" טהכ מנכסיכזוכות

 יסכיג"
 כגסי' עיסור

 סלטך bi(oln. קנו כגוחיכס וקח ונימר 3כניכס מקמו כדי3פיגן כחו 6ח )סמיהדמייכ
 "חסוכס : סמח דכרי )קייס מנוס מכם סרס כמיתת טפקדון כלנוחו רח),כחס

 מחמת מ15ס מלח ו)" סמח דכרי 3קייס מלוס מכח ננטר"מ פסק מ"טחמיסגי קוויית"
 tlhT ךמטר"ס[ Ott~1D פסק סמח מי פרי מסרימיחס

 מלוס חסוכ n~rh "ס סלמי סכרי"
 )כך סוסלס כעינן )" מיתס מחמח מלוס ולענין דכים. b~O פרק וכן מיחסמחמח
 מיתס )"חר יטו) פלוני כמקומר כן גס כחכ נומ3ין ים פרק ס)פניס כחסוכסוכן
 )6 סוס)ס דכי סכיח פעם כתכ סמח מי וכפרק מיתס. מחמח מלוט דמקיככו'
 מיחס. מח"ח מלוס וחסינ יכחן "1 יטול ד"מר סיכי כין 3ח3ק ריס )כהורסקני.

 1טימהא



 מהרגילךעשוכותהו
 ככריך חתיכי 3ח וכת"ג 3יס )נניהכ' :)יה נפקך )סקי ננ:וי חזו "ו  חן  וקמךהיכל
 .,h'wh ספקדון מסעיד ,ט ושון 3יס;' סך כן "ס היקוקו וסו ו6ס מיחס. מחמתמלוט

 ם)')וח )מון trr )כת? "3" טפקדון יחן 3" "זכס6יגנס
 לכחם ")" יגחן ס)"

 דכרי )קייס מנוס ממום )יס דקכי' גפקוהח הין מיסו נניח?. מחננת מ5יט דסוי6פמר
 ויס" כסו פכחכ יעקכ ו?ך' סרס r:?C:1 וטתג6ים כדמעי).כמח

 כו' סרס )מרח כמ
 כו' מק' יותר )נדן רה) כננס "הר סרס מרת תחן ו"ס עד כסו טן ככחכ יעקכוסך'
 דמעי) ססקדון ננננחנח נרע מגרע ,ס הנקי ד"ין גך"' כו'. עודף כקותו כה יס" ",על

 כדמוכמ סכר סטום)ס ססקדון 6כ5 ו)סכ". מכ"ן חו:יף "ס h~h ז? ח;"' טת:סס)"
 מפחס ססידוך "חר סמיד )"ס כהכ ונסעגוחט 3פחות. מוח? )פגי סוס ח5יפסיס
 "יכט )נדוניחיס מסס)יסט מס טן 061 מתם. וכפורים כככט 11נ)נו ננח:טטסעל
 דמי 1)" דסדר" חזינן )" נצ"מ חייט ינני כ) )מיסדר דמ5י נכ ע) וקף זסכחוקי
h1??)כ) ן6מרס כיון כס דטיר6 מור"ס דססק םננח דמי דוי עדם ע) מוענת דרהכ 

~ch
 6כ) גינסו. גכמיט ו":חי כו'. )יחוס יגחן נרכסי יוחר

 כחגגני קכ)ס )" טכ"

 החן ס"ס6)"
 )גדי

 יסח "1 כו' נעדרת סרס ממרח ח"ו ד6ם כח;"יס טכתוכ ומס ק'. "פינו )ךו, יום מקוחו דיסכ" מזינן 1)6 כו'. כמ 3נן סיס6 מק' יותר
 כירומח רה))כק?

~rh 
 ,?וכיס ק' תקח תם )ומר רו5ס "חיס עם סוס ח3ק

 סרס כין סיו סחג6יס h~h כחט 6ח )וכוח קנין . מקכ3ס משה סוסון 6יןיותך.
 יעקכ ס"רוכין

 כסמכות כתסוכס סר""ם כחכ זס וכעין כלתירס. וט סקגו טן וסי
 ס3יסית כ' "חיו מיעלו כחייט ימוח ם6ס כיגיטן ממהגו וקסתו ריכוכן מ"ממהנות
 סק;ין ככח סם)יסיס כ' )עו) ס6חין וכזיין קנין וגראס נכסיו ם)ים גטי"סמפון
 )סם סק:ט ס)6 סר6"ם ומסק ottnbi. ם)ימיס מסכ' ליחן 50וס מסו)כע)
 יסקרו ס)ימיס וסנ' ס3יס "3" חעו3 ס)6 "מחו עס סטחגס bibכקם

 סמני רק יטו) פחתנו סר"י עס ססחגס לפרוסי h'(h ס"ג)יורטיו.
 סיס סרהכון ותגלי נגוחו. "חר חתנו ננד 3נתס )יה; רפות )ס יס6 סמליוע)
 ספני ות:"י נמייט. )עסות סחוכ) ומט ממוג' ח5י עד )גדן ליחן כח )טסיכל
 סככך כה3יפין. נקנס מטכע ד"ין ועוד מוחס. 6הר )עסות רסוח 03 יסיטמס

 0עוענת מס "כ) טח:6יס. ככח ,טוכיס פק' כקותן רח3 וכחט 3")סעכ"ד
 גומ)ין ים פרק וממקיכן סו6 טעגס )"ו מיחט 63חר כס סכחוכ מסום)"ס

 קכחס כחגויי כפער קנין דטחכ כיון כנני סכי 5ריך )" מיגיס וקניגסאקגייט
 מפי דר"כיין גכ עeih 3 סרטים כדפירום סו" מעכפיו קנין וכ)מככפיו
2!ת

 דכ) דוכתי ככ) וסר6"ס סתוי סוגייך מקוס מכ3 תמ"ס סרמ"ס וכז 3ע""
 מטר"ננ כחסוכת וכן )עוכר וכמוכס 6סמכח6 נכי סו6 מעכסיולהכין

 דעעמ"
 ד6ס

 ~ph 6)6 קגין ס"ס עליו מוכח סער 30 ךזמגו סיכי וכי )מריס סודרם סדרו כן)"
 3ימג6 דכואי מטמע h)h קגין כסקי סק' סחנכס כעמס סכת 13כ~ת טטקנקמדמע
1rp3זסוני' ק' )ס )יתן כה )ס יס6 נמי סכי ד)טי) סךס )מרח כה ויסו ע 
 ס:כסיס ח5י ע3 ננח:ס פטר )? ע:חט לסרי ק5ת מוכח וכן ממון. מ5י ע)וסער
 וקנסו כרכר. ט"יך דכריס ,כרון סיו h~h c~h)noa סחג"יס ע3 ממכסונח
 כי סח:6יס מיום ?ק' "3" כנוס סוסיפו )6 כן 61ם rfr. ע) יחיש ס63קבין

מס



לר מהרגלתשובות
 ס6י1 סעענות מן מ"מ סעכי:יס עותן כסף ם) חנזרס נ"חרוגט ם5וחטמט
 סת:6יס. מרס עכרס 6ס דדיס וס"ס רה) )דכרי כתכתי or כ) עיקר. סקיכולי
 31" עכרס 6כ מפיקו )שיד"כ3

 דק:ין סקכין עכרס )6 דכזט osb:nt קיימס
 ויסק סוסון טדמוכח מטכסט יותר )כחט הוסיף ם)" מטחנו סו6 כע3מ6דכייס
 חוספס ס)6 סיט" ולק כו'. כח)ך

 )סרכ*
 יוחר )ס 'ho ם)6 ורק כחט. כנדן

 דכריס קרין וס"מלכן
 סכחכס ומט : וט כחסני ונר ola )לן טק:חס ס)" סו"

 דמוי כרוזט עידף בקותו יפה )וי רי כנס כח יס6 "1 כו' תחן "ס"ח"כ
 סר6"ס פכי"ר כמו כו חייכת ם6י:ט כרכר עימס מחייכה a'r1 דחמיכהסמכח6

 כך כ) סכן סיסת זו סי6 יחימח6 מינהל ז3"ו נב ע3 61ף סריכיח.פרק
 מתרטט. מט כסן )עסות ויכונס סקס סיו ס:כסיס מקוס מכ) סכת כמויורם

"(1
 מעכסיו סוי דק:ין ולע"ג 6סמטת6 דממיכ :תייקר )" לסיקו מסקי מנכי גרע
 טוכס )ו טמע ג" )וי וסוס ומסר"מ וסתו' ר"י כו' כמסקול חסיכ כ"דכעיון

ד:ימ"
 כסעס דטיט מזיון )6 חסוכ וכ"ד טק'. ") מערמיו ק:ייס יגס וע3
 סוס קנין טעח )"1 סעחס דססי6 מסר"י סיט סחופט ךכסעח גכ SD "ףססיןוכין

 ככ)) דסוי )6ט וחעעון 63מיהט טגק:יס דכאים מסוס 61י כעומק. "מירט6)6
 מ6ט )יס מחי ס" טכח כבנד ס"כס כגס כוכוח מרס וכ"מסגדן

 עוכ)"
 כדמסיק

 דווקני וכמרדכיכמיימוכי
 רכותי ויתר מכ'ט רכינו :מים קרוכיס ס6ך ו63 6כ

 כממון לפיסו דרכוות6 ופ)וגח6 סוכפ)ו )6 סטו סח:"יס כ3 ועוד סירום)מי.ע"פ
 כחכו מרכותי וים בעתן. דכו)טו טר6"ס ומסקכח כפו) חכרי כעינן 6יוכע"מ
 ט)טך מספיקך ממון )סו5י6 דלין זרוע 6ור מהר"ח וכחכ 6יפכ6. וים מכ"טכרכי'
 ם) ט)ו6ט מוס קגתס ד)" )6ס סעעגס ומס סו6. קייס סעסס וטמעסס כט)צחצחי
 כוי. 3חייכין סי"מר שיי קכייט )ס דים סמיכים ורם) כ"כי"סף כחב כ"סרגויס.
 סטרכיס מפטר כיון טריכיח )קכ) טו6 סיחר 6)6 קניין ,ס ד"ין חסוכס 6י:סוזו

 כחסוכה זס דכר ע3 כן גס ר"י סכחכ כעין סספקר מן סקס נוכס כן ע"יוסמייכיס
 :תכיס יטוו רח) סכתכט מס 6כ) סריכיח. פרק סכ6סר"י וכסריסכמיימוני
 דכרי דמייחי כ"כודס כחכ כן כי וכחס. 3ס" כערכ"וח. סעדו וספרותפסו)יס
 סמין ד6י מנחס סרכי ודכרי כו'. )סק:ות יכו) o~h סיין מטר"מ ודכרי36י"סף
 חותמות ע) חוכות )י ופרקט 11") תכי כחכ כלדכי )יט כדחייתי כו'כונסו
 עכ"). דקני נרסס יריכי' סיעכויי' זג) 6יסו קני 3ו וכוחכ טחותס )1ומוסר
 6)מ:ס חסוכס כ"וחט סספי:ט דפרק מסר"מ כרסון דמסמע )י נרפסוכן

 ר6ייס 5ריכס "פ"ס כממירט :קכוח זנותיות ד"מר מקן לסיקו ופסק כו'.סחפסס
 סע) הוכוח )טק:ות מ5י ד)6 )מטר"מ )יס סכיר6 ו"י טוי. ס6חין מן כניחןדסוו
 טעמם סטי כ)" שפילו כ)) קנין )סו דלית )יס תיפוק כמוחמוה "פילוטנויס
 כסקר כמסירס :יקנו ד6מף )מ6ן קפינו )יטוי גויס ם) )"ו חוכוח ס6ר ט)ויונקות
 ממוס כמסירם ייקנו )מ"ר ר"ייס יריך 6ין "hftw כשסירס :קנית "ין קמ"ןסטרית
 קפסק כמו יסר") כס) ד:קניח מפננת ")מ" נויס כ:) מייך )" וס" קנייתןךסיינו
 טו" וכתרסי ט6גודס. כע) סנדו)טכסן

 )סו דמךנני כיון כן ah1 טוי"וח. וכעף
 :מי טכי ס"ס קרקע "נב :יק:י' סערות דחפור )מקן כן חס יסר"))סטרות

דע)



 מהרי"לתשובות34
 כחנכ כיקגיח דסטרוח סכרי קמ"י וג"וגי וסנניימוגי ")פס ךוכ וכיון גויס.ךע3

 כטעכוחיס רם) ססזכירס מיימוכי כסג"ס סחכריס קטיפי רכנן וח"ימקרקעי
 מ6י ס" מרמץ ננמונ6 )לפוקי )יס מג" מקרקעי ":כ גיקכין ט)ו6וח חפי'סכרי
 ד"ננר עקיכ6 סרכי עכדיגן ו)6 6חריס כיד ססגיח ממטלטלי כחוכחס ככיחדחיס
 דטפוכי רכותי 5כחכו כמו טעמם סייגו כו' מכועס גריסין דכ31סו )יורמי'יגחנו

 פעוט נכי' כי סס"י)ס וכקן דיחמי. ממעלעלי נכי" סוס דכותן כיון )י לינתמטעתן
 וינתנו סכועס וריכס ס"יגט ירוסס מכח מוחזקת רה) סוי' כס"נ כ3 "כ) גימנוס.כלי
 ו)" מחגס סטר מכח כסו חח,יק לידס "תו וכי)ט

 מוחזק, ססי6 )"ט טעכס כ"סר

 דפסק )יחומים קרקע גחגס כסטזקגס כנניימוני וסי" כתםוכט ננסר"מ כחכוכן
 היים סייר כחכ וכן מוחזקים דסיורסיס כי"ר ומס פיתומים ע) כ"ס )")מגסדחין
 )כגו )יחן כפסק "חד 15"ת ע) מסג"מ כחסוכת זסכ חפן יחי") ת"רכן

 מפסק כיון מוחו כסעח 5וס )6 ך6פי' סגזכר טרכ וסמק כו' וכנדי' ,קוקיסט' 3כדוגי"
 חוכו סחוכוח מן )נכוח קורס ומיתוס כ"מירס. סניקנין דכריס ננכח )כגו הייכ סכיכתר

 סוסי) "כיו )וסגתחייכ
 וטו"

 ע) סם כמי פסק טעמ6 ומטסי יורם דחוי מוחזק
C)DDדירן כגוון סיג ירומס מכח מוחזק דסיחו' ופסק 3")מגט מסיחס "הית 
 גנני תטוכס וכ"וחס קרקע "נכ דגקכי' )סו דקים סיורסח רה) נניד יוני"מי
 טו5רך ס)hib 6 וננכוס מרוווי נוכס כטוכס דלין ר"ייס )ו דים סרככחכ

 b'(b ונס סטו)רגליות
 דרכווח" ס3וגת"

 כוחכו סיס סוגרך ")ו מסבת
 : מכומכערנ סמו") מ"ר כנון ממלוט גנכיה כחוכס ד"ין מפסקו ot)1ht י:כי

 דגנכיח כחכו 6חריסס ושכייס ומהר"מ דר"י "ט"נ כידינו "חרת חסוכסועוד
 למרס ירמ) מכחכח מט וע3 סי6. פ3ונח6 מ"מ דכר עם" וכן ינוי מנילוס"פי'
 ד"פ" כת"ס וטית כתפוכס פי' יטר"ייס )טחייסכ קריך ס"גודס )פי כ"נכדגיקגי
 )6 וסכי סיעכוריס וכ3 קיהו )ך קני כפס 5") קרקע "נכ ניקגות דסטרוח3מ"ד
 וכחומר וכוח 30 )0ון ככ3 כו סגכתנ כיון )חוס דלין כרקס מיסו סטרך. כסקיחזיגן
 דגוסג nlrri )יסגף גנני מופרה )ט6י רח3 סטעגט וכמו כרוך ר' כדפי' מחגות סעריכ)
 סכי מכל טעגוח רח) עליו סיחע5מו סיחר מ5י וע) : דפי' סטי" כי סו" חכמיםכחין

 ממכויר כמט כ3) 6ומדכי כ6ן דלין מפיכס וס"ס סיס יס6 חלי ם"וחו ס"מרגו"ומיכיוח
 סוף סוף טרי כ"ן6ומדג' סיח' אפי' טעני וכן דעחס )פי )כו)סועייות דמחר5סכטענות

 סקי מגי ו)" זכין "ו כוחן נסכי "דעחט גוחן כי ")ח 6ומדכ' כחי "איין 31" 5ותס)"
 50 "ומדכי ע"י לוי כגס ירוצח מפקח ק" כמאי סכ" "כ3 דעתי'. מד"מדיגן טפי.)מקני
 כתר "זליכן ד)" כמשונס טר""ם וכ"כ מטיי )6 ירסכי )" כגי פלו' כסי' ס"ומר"פי

h:1tlbhih כין דגוחן כס"מ, hnt~h כפעגוחיטס זס כרכר סרכס גחע5מו ומגס דסכי 
 )זכות (T"D כרקס "כן ירוסחו. דפקע ברור דכר כ6ן 6ין כי והמתכר6יוחיטס

 חוך )ננסור ק)6 5ותס סרס ממרח ממס ין טכ"ר מטעיי כמו "חר מטעסרח3
 טממון כקם 6ס "פי' )עלמו )6 כגט )כער זכות כו סיס ךכר סוספגתיס

 מימות סינוט ירי"ס כי on~h ממנחס )טוחן 1)6 )חמיו ולה 3"פוסרופוםו)"
 עם מונח יס" מותר ואותו ח") ר"וכן סג"ר סעיד זס וכעין כו' מגחיםתוך
 דן וסכ"ר ממעון סכ"ר סעידו וכן סנסו6ין. "חר מניס כי פקדוןסקר

ועוד



לה מהרי"לתשובות
T1D1מסור ם)6 כ"ן )מסר"י סיכומי מרס מרח )ו ם"מיס י16נן טכ":' סעיד( 

 רח) סטענ0 כמו מיחס מחננת געלו ס5וו"ות הקו וכ) כו'. 8דס )סוסספק-זן
 חסוכ מסוכן וכ) מ6ד ח)וסס ספיחי כ5ווהח מסיע וגס ססכחיסחו ר6יחי1)6
 )חוקיו ימים ג' "וחן וסייכו רכותי ויחר Dtib מריי כדססק תיחס מחמתמ5וס
 לוס )ננס )חח ס)6 מסוחט כיון כן ו"ס כיוחר. חרס "1 טחני עניו תקפן16
 כירוסח מוחזק )סיוח וכס )" מעורס כן "ס ססיחיס כסוח עד וכוח כו סיםיכר
 ככור ים פר' כדחגן כר"וי נוכס ד6יכט "מס כחוכת )נכוח ר16י )יט וסוי6מו

 כונס וסככסיס טופי) כעכס קורס חמיס סיח ע) כערס סוף מסר"סוכדססק
 )חקק וקין סכ). )נכי רדוי )יס פוי גהי) כנוגסי תמוחו )מ,וןמסועכדיס
 קרג6 דננכ)י' "פירדטחס

 ו)"
 הב) )ידו זכוח סיס )עורס חניט

 )6חר טכ"
 )יס סוי )6 דמעו)ס כיון נרע סכ" ד6דרכ" )ית" גתי סs)O 6. כניסנתיס
 מיניס נכי ד)6 גוח)ין ים פ' כמרדכי דכחכ פע31ט הסכר דסוי מידי כוזכוח
 "פי' דמיירי שבסון דמסמע ועוד סכרו. קכס ומכום חכום יכ) מקיט סייםפו רכוחי כדפסקו סוף וען מתחבט )מכירות יסנט דקי") "ע"ג רמוי )יסדךסי'
 ינכי "ע"נ מעורס כו וכס ו)" )ידו כ6 ו)6 סוהי3 תיכי' נכי )" מ"מ ,מגו6מר

 דמסחעכד טיכי כי טר""ס כדמסיק עעת6 שיינו כד)טי) )ר"י לגוי "סי'ממרוס
 6סס נכי' גחן דר' )רכנן 6פי' מסיק וכחו' כחן. ננדר' )6סט כמי ממחעכד)כע)
 וס ובפי כס Otr ד)6 כדסי' 5"3 6)6 סעו)ס מסכר מ"ט )מקק לריך מ"מממקס
 טכס). ירוסח )ענין כוח)ין ים פרק ריס סר6"ם ננח)ק וכסח "חח סעסמוחזקת מסי" סיעו ננמ)וס סככיה ומס מיכיי onh ככי' ), מורימיו ססוריסתומבוס
 כירוסתס מטכע) טסי ככחוכחס הסס 316נניס מ"י מרק"ם יכרי )פי ""כוס"ה
bn'h.ו ססככיסס מבוס ו)" תחתיו סס)וותו ")" ירית )ה כע) ד6)ו עוכב( 
 וכבכך פסו"יט מוקדמת תס)ו6ס "פי' נניב 6מס כחוכח6כ)

 מוחוקח הסי"
 תסר"ס כחסוכס מ65חי וכן כ)). כו טוח,ק ס)" דירן נדון )הפוקי "חח סעסכס
 סכוטס ט"י יודס ס"פי' יסכיעוסו ם)" ופסק בכיו כחיי מגכסי~"כיו סנגכ כןע)
 ננ"ס 51"ע בכיו. כחיי וכפר סופי) רפוי )יס דטוי מוט כתונחט נונס סהסס6ין

 )מסר"ס יפוי חסי' ו)" מיכיט לגכי' כוה)ין סיס יר"ם סגככו דססר עונר6מסקי
גופיט.

 פקע ד)6 טפי מוחזק חסיכ כעין ס)" דכר דסוי כיון וסם"
_1nprn 

 וס6

 כחוכחדגכי"
 יוחסין ים רים (oh וספירות )כן סכית מן. סגוף ד"קנין תססי"

 תפחו ככות וכתו כיוכ) )"כיו סחחר סדם כמו כחייו כנוף דחס סחםסבכי
 טיס דכר פוס כמירום "מרס דידן גךון 6כ) ,hla מוחזק דה"י תסוס סכים פידפקנו
 מססי6 חקמס ו)6 כו'. מוגמ ויסה כוי )תסור ס)6 טריות כסונר ג"כ"תר וסרי טמפורס. מן סחוס כעתד עדיו' כסקר כ"כ מפורם סבין ו6צ"פ כו'. זכוחגו

עונד"
 )סיכחס דנכסי

 וכז SDS גס ירים דמי כמעכסיו לח"כ דלין )ירחי ונחר"
 דמ"ק כרכרי כמרוכס מוכם ו6דרכס מספחה כנוף זכט גתי דסקס מעכשוגם6תר
 'יורם סכע) דלין )יט תיפוק זכיג6 דסיכחט ,כיכב טוי hS "פי' לכיסםטר"ך
 "סיקו hnih דמי מעכסיו כלומר נוחריך כים" ד)" cr טעם דיוריך ותירןכרבוי
 במכור ס)6 ד15חס וס6 כנוף. מומזק וסוי )16 6י ר"וי חמיכ זכיכ6 זכיגי' טוי)6



 מהרייילתשובותיה
 קעעמ ממוס 1)6 ימות ch גתכוונרי "מתו מנתונת )"סומי וד"י קנביס חוד)1

 טקעע כעת )סחזיר ויוסחו חמיו ססכעיחו מס )ו יתנו "מרס טוילו""נ
 )סכרימ bSh נכסיו )ק5ת עוכוח טכעחוח נווני ככמס )טכעיח יכוין טיוס)6

 דרכי' סטיק כי הכמחס. דסוי כענין דכרי' )פרס "נו 51ריכי0 גחכוו:ט.מכתוכחס
 0מקנ) דקגס ר"ת ופסק 6מס. וכחוכת ולכ"ח  לסכר.חט  עפלי 0"סס פ'חס
 כר"ת עכרי רכווח6 כונסו מ"מ ס)ינ דטר""ם "י'ג מוכרח טיס )" )"כד6ס
 רי5כ""וכן

 גכסיו כ) מכחכ כ6חד 6"1 משר"ח כחסוכת וכן כמיימוני כת:וכס
1rnhl6פערופוס עיו"ט ס)" ופסק םנייט hSh טיו )6 ד36"כ נמורט )מתגט 

 00ו" כי 0ר"סוגס מןמוכרהיס
 גחכווג' למכריח ון6י 60 לידן כנדון מ"ג דר"ח

 זס כעין טמכחיס. סכי עד מוחקת סוס )ו יט" h~a ודעתט כגט. "סחמכתוכס
 ממסון רכיי כחסוכת וכן דקידוסין פ"ק טרה"ס כךפי' ס"ו)ס כעכעתסמקך:
 סכן ע) )כת מ6ומס סוסיפ' )6 מסרי סחכ6יס טכרי )" 6)ס וככ)כמיימוגי.

 סכחיס מונח )סיות 5ותס סכת ח3ק וגס חקקו. ירם מכתים חי סי' ~chכוס
 ודקי ח5יו 6חד )ט) ד6מר והע"ג דן. ומנ"ר ממעון ואג"א ר"וכן סחרכעדו'
 סעיד ר"וכן ססג"ר ו6ע"נ חקקו. יעו) 6חד מכ) ח13ק' )ידי יכוה ס"סכווגחו
 6ין סכת ע3 סכן ומן טח5י סכן SD סיפו) סיס כווגתטפכ)

 גפקוח"
 כ,ס

 ככס מקק )כמט סיפו) סיתס כך כוהתס ודקי יפו). כ)סזגוחמסעיי
 וסוף ספסק )ס )יח דירומט גנניר' דיג' ן)6ו ")" שעדות כתחוחכדמפורס

 דס6סס ספסק ומטר"מ. גופיט דססי6 ועוד כ115"ח'. מפיר סכריחח'סוף
 31"מ סכחוכס ך6ין סכח' טניס פסיג דסמיימו' ח"ט כתכ כגס. ממחנתגובס
 רכנו :עמ6 ת)י6 כץ6מר יפליג ר) 6)6 ספיר מוכן סיגו רקבון. מח 06נונס
 וכן 5חר. כמו סוי )יורם מחכס )סון מפרם דוס כחכ דסמיימוגי סיון ומני" )יורמו.ר6וי

 וקודמי מחיים סעכודס קומס דכחוכס מעעס מסר"מ טס ססכיס כחמוכחוסר6"ס
 )ירוסס ד6ססקס מחכס פירם כי כמי )יס ךסכיר6 מכ)) )וקח כמו וסוי)המריך
 ל)" כעי זסרמכ"0וסוגיי)

 גימם 6"כ המריך קימו מככר ךר6סון מיגים 6ם" גכי6
 סרמכ"ס. )ועת )טכרימ' חוש) וכק) טכח ע) וחפו) ס"סס מן מוכרם דיסהדכותח'
 כתוכם מינייסו גכי6 ד)6 סגתייס כקות עד ספ.רוי 1)6 סגוף )כן ,כתט ו"פי' ג")ועוד
 סנוף כקכין )6ו טפירוח דקכין סנוף מן גכי6 כוח)ין ים לריס עוכך' רסס"הע"ב
 כרח' )נכיס 3ר6 וכס"נ סמו)מ פ' סיקסו סתו' כךפי' כר6 )נכי דווקני מיינידמי
 )נכי כר6 נדטכי6ו ועוכך6 כר6 כמו כרתה )סו דגיח6 דמי סגוף כקכיןגמי

 מסיי זי)ות' )י' )יכ6 וסכה )יס עדיפה 6)מכוחו ,ינות והעגין טו6.דינמיט
 סכחייס כ) סכח כמזקת ספירות סעמידס or כגרון 6ב) )ט. וסניה )ט יספירות
 סס)וו6חן )6כרוחי מ5י סיכי סוף סוף סדין כע) יקמר ob1 ימוח. oh מיגיסוכפקה
 תנכס. מיגייסו טגן מיתח קורס ונפרעו מיהחו כמעת מסיו סט)וו6ותות"כ
 ככתיכם גיק:יח נמי י6יגסו 6נודס כסס ועי' דכחיכג6 )מ6י מכעיס)6

 מי פוק ר6כי"ס סכתכ כמו כסו מייך כמי מיחס מחמת מ5וט כן 06ומסירס.
 חותמות. נ)6 חוכות טיו 6פי' 6)6 קרקע. 6נכ וגיקנית טוסי)סחת
1ffDh6(5וו6חט ומסכי כגט. מכחוכת )סכרית מ5י סמ6 מקוס מכ) )6קגוייגסו מ5י ד 

ס)6
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 ן/ / 11 ששין ש 1 4!ש1 ששו1

 ככ: ע) )סח:וח מפיר חוכ) סגחייס חוך )ו סיס6 חוח ובטש ננוף זוכס יס"ם)8

 וקין )כחוכס. ר6וי וטוי סגחייס כ) ינכס וכמס )ידו. וסר"יוח ססטרוח יניעוס)"
 חי סיס ם6ם ננכגס מידי rh:.pnh )" דסכ6 ירסכי. "3 כני פלוני ס"ותר כמוזס

 עד ירומחו נוב? סיססכחייס
 נמיר"

 קמחג" חגרי ט) ")6
1)1chl יכו) "פוטרופוס ע"י 

 כ))6 : גוח)ין ים סייסי נכסיו)סדר
 דמ)ח"

 )יס ך:מוי:ן 5וו"חס דע"י )ע"ד כרקס
 :ס וכעין fl~b כ:כמיס כה.יו כ)) מומ1ק סיע ו)6 כיון מיכייסו נכי" 1)"רפוי
hn~bדמסמע טרקן חמוכס ך"יטות כ"כ כפ' כאיימתי כטכס ומייתי כ6כי6סף 
 ):פולט כקוננך לדמויי גמי 1"יכ" מפור:יכ. 3ים ר8וי )יס סוי )ידו סגיע ס)6מס
 כסיט :)י פי 3יקכי 3" כע3 )יקדי החך" )ט דקארר דמ"י 3פ3וגי ו6חריך )ךככסי
 )יט "hrD ס,י )יקה דכע3 נכ ע3 8ף דעהיס 6מויכ" סכי גוח)ין ים וסוףנסוי.
 מוכיחות ידים ריס כיון כמי סכי )כעלט. דכריו ממויגן )6 מקוס מכ3 )יטעכדיגן

 : דמעי נכט"ג דעחס ממוינן סכחוכט מן )סכרימ כוונחססכ)
 כן כי 6:)ח כדידס כסנו ד63 )"ט פעגט 6מר סקסיות חקגח רקףענייעו

 יקר ממ"ר ותשכח יק-. וסוער מסך"מ כס נתעלמו סככךר6יחי
 שיתומר 6היות.ו וחנפו סגתו חוך ומח 6מס מגם6 ואס מ"כ olns כתר 11"3מ65חי
 כי כבמחסכת) גס סחקגס סייכ8 "י וגסחפקו סק?3ית חקכח מפכי כדוכייחו)סגריר
 ירוסח סספקיעו מאחר מס" 6ו חיכס מסוס 6סס כחוכות C'~DOS תקנו )6מסחמ6
 מהיים )נכוח גחכס ו)6 )ט מטועכד 6)6 ס6יכס כתוכס כ"ס ד6ורייק6סכע)
 6כ) סכוי. 1") יקר ט"ר עכ") ט:קוס הדמי )פי ממרט לעמות סיסוסעיקר
 מסתמא חקכם טיחם ו6ס כחונס. )תפקיע פהקכו סמע ס)6 מכר"ם םכחכוכרכי
 כטדי6 כהוד עזרי36 סר"ר נחסונח גס )סוכו. סיס סכך כמןומס סו6 נסידע
 כתוכ סרי ז"ח כ) וע) ע"כ. ט6כט )נכי ו)6 דיר" לנכי bih תיקן )6דר"ח

 טחודם 8ח ר6ט hSD )מי אומריי ואין כו' ו8סס 6יס כ) ע) גמיימוגי וכןכמרדכי
 סי' חורפי כימי כי זכווגי זנוח. אסיט כעי)ח מסוי כן 6ט )6ס סכחנס ומס :כו'
 סכימר6) מיוחסות כממפמות מכסגינן ו60ידנ6 טו6י3 סכי 3מימר כעי מרכותי6מי

 )פי ומקוס מקוס כ) רכותי )מקלח כחוכס כקיעח כ)6 אפי' נדו)וחככחוכוח
 חכמים. כחקכח )ןילי' דסוי עות כעיסתו )יס סוי סרוס מקוחו ספוחת כ3מפלגו
 )כחון ונוכסנו דמותר 8מר ז") סנדו) טסו ת"ו )פכי 0דכריס כססר5יחי6כ)

 6סטיc~b.b 8 ס' כאגודה כדכריו מ65תי וסוס ן6ורייח6: כחוכט עדסחקכ)תי
 )וסתר 6יס כין תגויס )תסיח עתס סנוסניס מס וו") כנזירותיו מאיר כרידס)כס
 זקוקיס כי ומקוחו כסף זקוק סוי ר"ח פי' דמנס מסוס סייגו סכחונט מן)סהוח
 עב"). פמוטך )6 וט סרי זסוכיס ס' ו)ו)מגס זטוכיס עסרס )כחולס כמגוחכיםכמ65
 דיין ככלון 6כן סוהר. כאכן SU'51D תקכת ט3 כחנוכתו סר6"ם כי"ר זסוכעין
 )6 מסרי ז6ח )כ) 5ריך6ין

 פימת"
 מ)6 ט6ס עם מטחכס h~h מידי ככחוכט )0

 ומעמס סריות כנון ככסיס מיני מכמס 6נ) סגדוכי8 רטיינו 6)ו מגיסיסכבכס
 כ) מיסיו סטם כן ממעון וחיקן לסייג ספיר. נכיף נותי וכמס ומליאותיויריו
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