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 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
 סקנס טכיח מן דגסח)ק ססו6 כי זגוח כעי)חו 0וי )6 נוס "מראין)כסיו

 נככסי טקס)וח תקנח טוי 6י סכחע5מו ומס : )סקי' 5ריך 6ין תו כט"גוסוכלי
 דידיט ן3ךנו~
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 מסמע וקס)וח דר"ח חק;ח ונמר6."33 "דיג" מסרי"ח כתכ כן :י וכ"י סיוםויניס מהרי"יוששיברתה?

כעוכר"
 קרוכיו "מריי )ו כחגוס י6י סיס יחוס סטרי דגשנו. יקר וסר"ר דלעיל

 )ומס
~t)rci 

 חקות רכסנו סוכמס וג") סיו. חוכעוח ס"חיוח מסרי ועוד יחוס.
 חייכ טכע3 דפין כמייינו;י כחסוכס מטר"ננ פסק סטרי מ)ונ כנכסי "ףסקס13ת
 וחייכ )י' תיפוק )י קסי' וססח6 סקס)וח. מחקגק )ס ירית f?~1 0ו"י3)קוכרס
 כדפי' מדוג ככסי ירוסת מסוי גמי ןקכזרס מדוג. נכסי ויריח מכיוסכקנורתס

 פ'סחו'
~ahc 

 "עו מלוג נכסי ירוסח תקנח ננסוס כקכורס יחחייכ מ"מ מלוג נכסי טס סיו)ח עוכר" יסטו" וכ"ח )ס. קכר ננ"ן יכס וסומרת "כעי' סופקו.
 חייכ )" גני פירות 03 )יח "י וכן כקכורחו. ;תחייב 63 "י גדוגיח מכוסת )"סך

 כקלמן יום ככ) דמעתה )6ס ססכי"0 ומט מידי. ירית )" ע"כ חוחכפירקוגס
 כססי" כמי 03 תקבי כו' o)ribסגוסח

 רם) וטגס טכס). מיסדר )" מ"ע מחס
 h1 63(b נוסנין דחין כחבט וס"ס 0קט)וח חק:וח ר;ו0ניןכחכם

 ס"יך ידע;"
 דסכגיסו דמסיק וגסי וויר5כורג. כני ע) מנח)קו ד3עי3 כחמוכס דח,יגןנוסען
 קס)וח "תר גנרריס ורכק"ן קס)וח דכ) גר"ס וכן טקס)וח תקנת ):)ר"סיסס
 לסמר 011 יסנוח חסוכות וקטנות סס "הריס מגטניס כמדיכת:ס "כ3מו"ס.

 ככחוכחס ח;"ו ןכט) ל6ס סכחכס מס 6כ) י"ן. סמדינט ונקני חכמי ע"י)סחכרר
 סר""ס פסק וכס"נ סר6מון תג"ו ע"ד "כ) סכחוכות כמסון ככחכחדסכחוכ0
 סגמו"ין ס6חר ח;"י SD כמקומש סיס":ס "מחו עם מסתכס "חד ט3כהסוכס
 mnh )ננדינס זו ממדיכס יו5י6:ו ס3" ככחוכט נכחכ וסוכ כמקומו )דור ")יותג"
 כי סר"מון חג"ו כמח) ד)6 סר6"ם וסמיכ ככחוכס ת;"ו מכע3 ט"ססוטע;ס
 ו)" סכחוכוח. ככ) 3כחוכ סרני)ין כננו ג:חכחסכחוכט

 ססחנס סתנ"י )עקור
כפירום.

 סלקי;" כס" ומילח" ננסקג"
 ספקווגות וככ) ידיס ספחת כמס רח) ד,כחס

 כדן זסוכיס סק' 6נ3 ,סוכיס סק"ס ססרוויחו סריות מן כחוכחס תנכס31"ט
 ודקי סגי כ) סרי"מ )יד ססגיעו כין רח) כיד סעדיין כין טנער וספרי טס'ומותר

 כמקוס גחפפעס ו6ס טקס)וח. כתקנת חלוי פלג" ולנידך מח5יס )"טגכי"
 תנכס פסוע מכסנ סחקגס מס סכתפמעס רח) הכרר )הו cht טחופססגעסיח
oh)מסרי כ"ר5כס טחקגס כתפססס ס)" כעיני דקרוכ ומסוס פ3נ". )"ידך ;מי 
 כדבעי) )סעיד סוגריו ווירגכורגע)

 )ל דמרחקיס סגפו 6כ) פוס )ק"ק מקרכס וסי"
 כסועבייכן

 ונתע5מ סס. ק:יס דינין כעלי ר"יחי כי ויען : כ-נוכס כלפקועי עוכר"
 נרקתי כי "ף ס"רכתי ע"כ סיעכ )כקר סדייגיס וכחכו תמימה מנס זסכדין
 יחוס דין לדין מ"תי. ת65 תורס וסלייך ככיחי. 6ין וסמ3סולחס

 ונרמלת"
 וי. כחכ כתחל כלסר ופלחי. דכרחי )6חרייסו 3כתוכ כעחרחי. )כקסחכס"ך "מיתי.

 נכ) עליומקכי)ג"
 חומר"

 1)6 רמז )6 סניעני ום)6 )י כודע ס)" דעחיכס ע3
 וסכתכ וס:ערוח וסעדיוח מטענות זורחי וס מענין כע"ס 6דס מסוסרמיוס

 : סכוי סקסן כקוס דייגיסס וע) יסרן ע) וס)וס לירי עתסססלתס
 מס י5חק. כר דוד וס"ר יעקכ נו סבתי ס"ו סויעין 6סו3י )כס שןימעז

 )גס סמוכים ס)6 עתי. כדעת כמוני רקיס )דרוס )מרחקיםערחחס
 )ט5ןיק בוריו ע3 ס:;ין חוכן ויוועין מננת:י. עכס קע:ס "סך ")ופירכותי

קיק



ו מתרי"גתשובות
 6מיככס לעיס 3ע)י עסיסם סקכ)וכי קתכתס 6מר "תרי מקוס ומי) 1ספכי.מייק
 ילעג" )" ד"ח 6ך )ככיכפי

 וססכירוח כן סדר מכית מרקונן סחיכעח )"ס "ודוח ע3 :
 סכנתי 6טר )פי )6ס. דודת מ) סוס טנית מסיכ ור"וכן עחס. עד סגיםנמס

 וידוע מוין. "פי דכ) זס ככיח מכות חזקת )סו "יח ודודחס ד))"ט ועדיותכטענות
 נב ע) "ף עומדת )"ס כחזקת or כיח מ3י ר,גך oh5 וקנח מ) :טיסומפורסים
 טניס. נ' )ממקס מח"ט כין טפסיקס ד)"ס כטעגח' ומסעע סגיס כמס כו דרדר6וכן
 כס מח6ס עירי )ס ים hih ספסיק' )6 והפיקו מנית. ג' כ) )ננחוח דיריך )ןוקיימך
 כטעכוח כד6יח6 מניס כמס פכית יסכט דודתס טרי מקוס מב) מניס. נ'כהותן
 נימק  כן  ו5ס ח)וקס. וין ניס 61י' )כו)ס' גדגמיח חזקט )מן ים סותפין )ןוקיימך
 מזקס סני טמסכיר 16 כס דסחזיק כואקתיט נוקי סדודוח מכם סכ6 ר"וכןסכי
 דסננכיכן "ים nch כבכסי מחזיקין ולין סי6 גסו"ס זו ד)"ס כיון חזקס כחן "ין""ס

 ומערות מיחין נורות כו ןכחפר 6ח") ו6פי' ניגסו. וידיש דסכיח כיון~עסיס
 סרכס וספסיד קוק) טר6וכן ע5מס ohi טעכס וסכל "יס 6סת נ3י תפיידמסגי
 ומצרוח סיחין כורות כמו סיזק זס דלין 8וט )ריבוכן חזקס ט6ן 6ין מקוס מכ)ככיח.

 סיס ךכיחס תעכס hib סק)ק) מס )ט ויתקן סיפרע חוכעת ו"ינט )"ס קמןס"
 סטכ) וכיון כסכירות. "ותו יככס ס)" כדי סיט )5ורך ס)" כנס 6קר וטכניןסקס
 כ")ו וסגי ומערות סיחין ככורות סגי )6 מקרקע כנוף סססד זס סין סיס ענייןדרך
 )יס דכיח6 גכ ט3 "ף ק)קו). Or ד"ין פ' "ו ח)קיס )כ' וחקקו כקרקעסחזיק
 טוכ" "ינסי ד6יכ" "רע" ;;ד ד)יסוי ד"רע")מריס

 כמס נמי סכי 3ס"נ )סו דליחה
 סייך ו)6 כעלט ע) סמכם כס"נ וכ) יקונן סככס כגייכיס כסגך )סו דניה""ינסי
 כ) לחימר h1'h 6דרכס ומתיק )6רע"י' 3יס למקלקלי דחוי "יכיס עכיד )5סכ"

 דחוקת סכן כ) 6ים. 6סת כנכסי חזקט )ריבוכן "ין סככך כיס. ניעו) וכרכיסיכ"
 ס"וחס הלוכן כסעכוח כתוב 6כ3 מידי. קוקוס 1)6 סנתט hST כלוס "יגססדורות
 ג' סמזיקי סדודס 06 )דקדק 5ריך ,ס וע) סכים. וכמס כמס כו tpttnoסגודות
  06 חזקס ספיר סוי  טן 06  6למנס סיתס שסי" )6ס ם) "מס כמיי כסופיסכיק
 ר6יס )לתויי מ5י ל" Or ע) ר"יס ר16כן יכיל 6ס )עי) כדפיי ח)וקס כדי שיתים

 כן )ohi 6 ע3מו ע"פ "0 כי גורע ס)" )6 "ס סדורת פי ע) כיס דייירומסגי
 )" "י 6כ) סן. כעדותגוגעין

 )6ס SD "מס כחיי מזקס סני כדורות כו סחזיק,
 נמדיגס עמס מסייתס גס ")עכסססיחס

 דםגימ"
 tprn מביגן )" 6ז סיירנה

 6מד מכח דכ6 סיכי דכ) )"ס Sa כח3קס)רקונן
 דזכנ"

 מיקח 5ריך טמערער מן
 ומס מעולס. סטך טיתט ם)6 גנינו h1'hT3 טיינו ר"י וספיק' סמוכר. 16כרוקח

 כלום 6מר )" כידו. טו6 ד)קוה מילו )יס ד"יח ריבוכןסכתי
 טעין מ5י ד)"

)קות
 טעוכד"

 נסי ועול כדסי'. מטיסן )" )קוח עעין ד"פי' מרסוס כר דרכך
 מיניה עייף )6 מקוס מכל סדודות מן ססכירס סכן דטעין מ"י כ)דמסימן

 מזיגן )6 )6ס מלק ס) מנית כמני סמכך )"ס ס) לכות SDJI nprn מ5י1)6
 כעענוח ר"יות "ו זכותה סוס חויכן )" דודתס ם) D(hJ כגיידך 6כ) זכותך.)יס
 כ) 1)"1 כן מוענת ססי6 "63 ממ)קט 6מס 6ו טי6 דווחס 6ת מסיפקל6ס

 סיחס והמי וו") כחוכ )6ס וכעעגוח רטיות. כגתי "תריס כם3 3?מזיקסכשיגיס
ירט



 מהרי"לתשובות7?
 רודתי כה"ק חזקס זו 6יןודויתט "חוחי עם נו 7'ר0 "ס )י מונן "יגס Ort כו'. "גי וכן מניס כמס בודוס

 ?5מס סי" כו מדרס כעדות תכרר "ס "כ)
 טוי" כן "ס "מס "ו כסופי חזקס סני)כרס

 OD'1 ומכד דודתס כחלק ה,קס ד)"ט
 מלויות: ופרות ד"ין חזקי )עכין דנני וגלי) כיוד, ולרפת ~ft--h מ5ויוח.התרוח
 דודתה. כחלק הזקס ))"ס "ין סני כ) )יה, ו"י הייס TD בספר מלקתיפוכ
 עי'1 ננ)הט סססכירט ד5יסורי ק"ק )פגי )כעלס ססיכ סר"וכן )6ט מכחכיומט
 ח,קת פרק דפריך מס" ורקס כס". דננסימן )ע"ר וגר6ס תמוכחי. ריכוכןסםיכ
 ח"ן ומסגי פסיט". ה,קס "יגס עעכט עמס סמן חזקט דכ) 6מקכיח6טכחיס
 מכ)) וכחכ כו'. סו" )חג0 פיך פחח ,ס ככוןד"מר

 דקיי
 סחינרתי ננט סכי עעין

oSnn6(ם 
~rh ר)ימ" מסתפיכ" דחו" "דרכ" )יס 

 דמסימן ")מ" סערך. "חוי )יס
 "ח )דחות טדי "מח)" יטיכ כמי טכי סכי. טעי' מ"ע )מ)תיס "ינחל, יסיכ "י)יס
 כ"ע ד)6וסכע)

 ד)16 דכר"רם )י "מר ס), ןטעי' כסטי, )ומר 5ריך נמי רטני נמיר6 דיכ"
 דיג"

 דזכין nrh דעכיד ועוד עוננדח. מעך כננקוס דמזקט נמור

 פירי מ)" 5ג" כמו דמוי מטר"ש יפסק סגה )ו סיתיר סיסוכ מן תחןדכקם )ססו" ס" דמי ו)" ערעורי' ננהית סכירות ק5ח ))"ס )יחן ג"כ טיס ורולסדיג"
 "יגמי זככי )" דסהם דפי' ח"ח פרקכסוף

 כמו חרעומתט כסכי) ינוטע רכר מכס כ) )ו )יחן רעתו סיס כך סידת סכ6"כ) פיס. סגס )ו תועיל דננט "וג" יוגינ)"
 סזקכט רודחס הינות סם" )מיחוס )יס ר"ית סכן כ) עמס )סמווח סרו5ססכחב
 וכ"ט סכע) דחס וכס ק) כדבר )"ט rh )פייס )ו טיס עוכ ע"כ חרמכם.וע"ס
 סוגה: י)" חיכי וכע קקי ס"ס "ח5י r~h )עי) כדפי' )"ס ס) מכיח מ5י06

 )כתל "ין טוי מכ) סמכך כפרן טוח,ק 31" וטוען rrln עגמו h~h r"Dכעריס
 מ5ך 6מג0 טניח. כח"י )"ס ס) דוןתס מכח יורדת )פירות וטצי' דר6וכןחזקס
 יו5, סייגו געומין )נכסי דטיורד נכ ע3 ד"ף ))"ס וכוח 6ני רו6ס6חר
 טימנו. מסכרו רקונן דעעי' סכו סכן וכ) מילו מו5י6ין 6ין)רעת
 רסכירות דכ"מ דע6 מכח )סרקו )"ט דמ5י רעתי עניות )פי נר6ט מקוסמכ)
 רסכירוח לכ"מ רע6 ניט סייךכמי

 סי"": פסק סך סו" ממכר :מי )יום"
 כח-, כתר לווינן פ)ינ ןסרמכ"ס "ע"נ סו". וכחר"ט )מעסס ס)כסכחסוכס
 דיג, כס )יח ר"סט "ע"ג מסרי'מ פסק וכס"ג ממ5רן. עריף יסוחף ועורומלהט
 סרמכ"ס גמי ומס" סו" סקרקע ככוף דסיתף רעויף )0 6יח סותפין וכר וע6דכ"מ
 "מסידו כחרקי רככן ככחיס. מ5רגות רין 6ין חג3 דרי עיינ וקף כסוחף.מולס
 כסוחף. מודכ חס דר' גזי .וספסר יום. ככ) מעסיס וכן כס" כווחיט נסניקי)"
 )וכוות, "פילו ")6 סכים. כינס "הר ס)וקח )סלק סמ5רן דיכו) )6'יז מכעיי )6סבכך
 נגודו  דירן  רכ:רין  :רקס מ"מ  ום?מסס ho' ורד וטר"ש  ננסר"מ כנון סכי סכריד)6
 דידן כיין "נ) מחייט. סוט סרקי 1ל" רמסחמע )יס וחזי )סלוקי מ5י סוט כידורגלי
 כלוקס )"חזוקי מביגן )" hT(1 ")" כדכריס ו"פסר סנט גובס סטכית מוענת)06
 דודתס סמחמח יעעון וט סר"וכן ידעס )" טי" מקוס מכ) "כ) דמעי) מעמססני
 חזית bnDt1 6)" כסטיר סממנה )ט טיט ססכורס דכריס )פי נס יו"כסו6
 יססח, כחזקתס כווט סיעמור )נבחו וסכורס )רין עמו ויררס רורחס מחמתדפעין

דקס)יק



לס מהב"לתשובות
 סוחפות דכר די:" מכח )כ"ע )סלוקי ספיר מ5י סוחפין וסול ס5י" דיכ"דקס3יק
 מורידין י"ין נכ ע3 וקף ריכוכן. עם דודתט סחניחס "סר ככ3 סי" וחעססכד3עי)
 מכירות וכתורת כלוקח ע3 דרתן וחק:ח' דיכ" "3" סי" סורדס )" ס" כו'קרוכ
 נכי )ס 5ית מ"י מותפוח מטח רקונן 3ס)ק 3ט ים דמדיגי כיון )ידהד"חי
 )פסיד6 רככן ממו ,ו כקרקע זנוח פוס )קרוכ "ין ננורידין ד"ין טתס "כ3דודתס.
 1hS כצ)ס SD )ס מיס ח:יעוח מחננת ככיח )טח,יק כקוכן ס:תכ ומט :דסכוי

מילח"
 )ו "ין ספירות וכן ~ccb מלוג מככסי פכי מ5י bS גנגור כ"ח chT" טי6

)תפוס
 כיח ריוח ממוס )פירותקרקע )מכוי מ5י )6 סכע) ולפינו )ו וריכס עומס דטי6 כיון וקינך מססח"

 סטעכט. כמו כו )דור כעלמו ):יח 5ריכס וסי"
 וולס )כיח. 5ריכס ישי" כיון סטוכר )ס"ק דיכו)ס )עי) כחכתי וטומטעם
 ע) כ"רוכס. כקרי ע3ס דומי טעכס אפי' ריכוכן עם )דור יכו)טס"יגס
 כעעכותיו סוכיר כ"סר חכיעוחיו מחננת מתיפה סימר מעכר שסכירות"כ) ככפיפ?. כחם עס דר "דם "ין כיכיטס סכעמו וסקכטורי' סחו"גוח 36ט כ)פי
 "יכי ונס ככס ע) טענו )" כי )פטור ו)" )חיוכ )" דן 6יכי זסע)

 סו6 דידיס דכריס וכעץ כס ע,* סכע3 כ3 שיו ספירות כי כי:יסס סדין יקוכ"ך חפים ומלי כחכו ריגגספרו"נ ורכנן 'Sh1 ורכיבו סו"י) ירו מחמת )טו5י"ומחייכו
 ר, וערוה ממם כנס חין כתים ס) מסיס מחננת ריבוכן סכחכ ומס מעכר. מסע3

 מסיכנ' סכנט וסככיינים )כקר. 5ריך וקין עצנ)יס מכת? כלוס "ינט ס"ינר)יפמ"ן
 כרפית כיורד )ריבוכן)יס

 רמי כרקוח כיורך ומותף כמק.מ' טוי סדורת ננכח כ" כ""
 כרמות. כיורד חסיכ טוי o~nh מסמוחפות 3"ס חם3קי?ו 061 חכירו. נה3קלפיסו
 כרסות. כיורד דח:יכ מלרן ע"י טמסח)ק )וקם ע3 טג"וכיס כחכו כןכי

 ולס ולמוסיף )ככוח מס ר6ויס דסה5ירוח סג"וכיס טורו כרמית ם3" "פילוועוד
 )מיחם רסוס )כית ס5ריך דכ) סר""ם כן נס כתב רעומין. )גססי כיורד מט5מוירך

 )ו )יתן ריבוכן קריך וק3'תו3ו סכיח נפי)ח)סכנת
 ו"כ:ך. ע5ך טול )יימך מ5י ו)"

 כמס כו וכגט ככיתו ודר ממעון וכ" גו' סעיד מן h5'a ר"וכן ע) כחסוכחוועוד
 כסר"כ"ד טר""ם ננסיק חכירו ם) חורכס טכוס וקפינו כרמות. ס)6 ו6פי)וכגייכיס
 דתו":? סו" ד"מיד לינים "י )פ,רעו זריך ")6 ו"כגך ט5ך עו3 )עימר מ5יו)"
 כלמס ריבוכן 5רןין מכ) סיומך ננכקססוף

 ססו5י"
 כמע יסכע סעען כמו )ו סו" וזריך סמקוס מנסנ )פיכקיניין פי ע3 )כנות סר6וי סכיח ע)

 מסוזי"
 וימו)

 כמס כקיניין יסומו16
 סו5י"

 כהיים ומס מכית. סכירות כמט כקיניין ימוגנו ונס
 סמוחר )"ס חתן מרוכס סי5י"ט ch1 )עי'. כפי' מס )פי מטולו "ו ננח5יו)יחן
 ומס : )"ט כעקת וכין כיכו סדין יקוכ עד יעככ:ו כחכתי ככר מרוכס סככירוחו"ס
 ס3" ר"וכןסכחכ

 כיון ככריו רו"ס "יני ")31 כר'ח ס." וזוככו כחורף 653ת יוכ)
 רכיםדימיס

 )סוכי" כריך "ין כי 3ו "מרסמו") מר כי 6ף ת:5ח:ו. סם" )נניחם )יט "יכעי )"ס עמו סטעגס סו"
 כטייח כיון ידו מתחת סקו מיחוקוח

 ס)6 )ר"וכן טוה נדו) c:1h "ס "מגס ככיח. ס,כס )ו פסק )" מקוס מכ))פגיו סו" דיג"
 כ)3יוכ)

 3ננ5"
 ככיח )טגיחו סדין מסורת )פכים )ע:וח )3"ט נכון סחורף כימי כית

 06 ותנסס סמורף כקות עד כית )ו ימ5" "סר עד סיטר סעוכ וסו כי סמקומות3"חת
חוכ)



 מהרייתשובות"%
 מן ריוומ ohi סחכעס ומס : מכורר ס6תס 06 6וג0ו סממת עמו )פורחוכ)

 סו6 כלוס )16ססכירוח
 רוום" וס)כ"

 עליו )ו "ין חנירו ס3 כיסו טתכע3 כיסר36
hih.וגרע סכח' כמו "פריס רכי כדפי' תרעומת 

 תנרמ"
 סם. סגיותייתי וכ) דכסמס

 ומכ) סומן. ההעכר סחייכ 3ו וישע מכורר סיס מטולה "ליעזר רי ממ"ר עדןומס
 )יס תחי עוכ) ומקס "חיו עליו סקסטננקום

 כעוכל"
 רכווח" רכוחי' יחר

 כד6יח6
 סגו)כפרק

 )סקריך. ולין קת"
 ומילק" כ))"

oh 6ו סכיי כחלי זכות ))5ט יס 
 עעין דר"וכן כיון קרקעות ע3 חסכעין ורכנן וכסכועס כו חז:ט חוקס מכחככולו
 ונוחרי תסייעחו. מרקע דמר סכן וכ) ו"תס )"ט "ח סס3קס טרודות 3ו ס"מרסלכי
 כלעי) סוחפות מכח טסני תחליט רעכן מלק" מ5י כליס וכיס 06 חסכע6סר

 טקטן וסקס לעי). כדפי' זס ככנר וט סכקי"יס יתומו ס5ריכיס וטכגיעיסוססכירוח
 : סכוייעקכ

 כפי "סיכך ות"ת 3י סס3חח כדי "יני סי'. "כרסס ס:"ר )"טו' רכ שלרכםעת
 סס)ק כמט עסו יס" מהמעון ר"וכן מעצן חס ע3 ידענה. )" ודיוחעכ"ד

 וסנוי טינת סכוי מן מסכון )ו סיס )" וגס סוחפו סדינו טסיכ וממעון תסלסחןסנוי
 "ו מ"טכס כנציגו מסדן 3" וכנוי :ו3ן. "ו מק5ח' לחסכון תסמססע כח )וטיס
 ס3סחן "ח סגוי' כננספע :5ח וטנוי סו"י) )פע"ד עסיס. דחיתו סמים מן "ומיר"ס
 כתססט חסוכחו 3ססיכ כ" ס"י:ו חי סכ3 ס:יטס כטעגוח ססווכר מס 3פי כתוסיסס כןכי

 כוסחסכגנדו
 סרח נוי כננקו' חוכו rh לנוי ס)סחן :תחייכו ססופעי' פסק דלפי כמ5"

תמ5"
 וחוקי חכירו ס) חוכו פורצ ז:נחייכ לר"ח מסצי' ו)" סתעון 0) חוכו פרע פר"וכן

 )ריכ"" ch" ")" כו'. ונתימר קכע3י' דת5י "סט ככחוכ' סתודר כין ד6יןססי"
 עעת' כדמפ' יסר"3 ככ"ח סג"מ תסר"מ פסק וכן סר"י מסק:' 3יסד"יח"
 סוויכ' דמפייס תסוס דוחק הוכ ככצ3 ו"פי' מסכון )יס "יח ch"כירוסליני

 :וי חוכ כע3 "כ) עכורו. קורעים 961י3ו עכורו סתכקסיס יס "ומכיס וכמק)יס
 כהו" כסף נרוי ")" תילי כפעותי מחפיית סוייגו יןועססדכר

 מכתר
 6)" לפרוע רגי)ין "ין "וטכיסוגס

 דוחק ra~1 1ל" דוהק חוכ כע3
 תךי:" תחייכי טוו ך)6 ע)ייסו כ" כנז)וח נויוסיום

 ולרתוכן סעדפס "),
 מדיכ' תיחיי' סוי )ן סעדפס סוס ch ו"פי' וריכיח סקרן ע3 מותר סעופםסיס
 לספים כהו סלן  נזס כ!ח0 סטווי ,לן  פטמן  כחט עמכון סיס 3ה ו3סמעון מעודף")6
 גזי)סוסייכו

 6ח טפורי' על תסר"ס כדחי)ק כמכורו פורע "וסכו ס"ין פסיט"
 גרסוס רכינו כדפסק )ן וקיים" סקרי ונפי מגיל h)h "רי מכריח ל"והמכוייס
 )יס ו"יח מדעתו ס)" סכ" ועוד כרם"י. וד3"דמיי'

 סעיד"
 6די. תכריח חסיכ

 תסוס b(h ,ט "ין )ע"ד :ו3ן "ו מק5ח' )ננס:ון ):וי רסוח סחיט סינעון ופעיןי6ע"נ

 )יס וגיח 3מיערח וסמובר לוי ת5יו)"
 רצוח"

 מח6 כר כננו "אכריס חד 3מעכע
 ידנני' לכי חייכי0  סלססן כל כנני סכי  למלך חייטיו  רכולן  כיון  ננופכפ מח""כר
 טלייסי  הזכריכן נסרי וגמרי דקלילסף

 קמר רמלכה ננלכ, כדקארר עבדי דל,

 :ת):" ת3:" דס3יח ?כרו ספיר ותפ"ס ננחר קטלי  ו,יכטו hth3 ינכול'דליקטלי
 רתי כ"ג" ו"ככי טרח מ5י31"

~rsri 
 יסכו זס כנדון וט"נ תחכרייסו. 3מחכע

 וע) כמספצ סתספט דס)יח )יערמו ד)" 6חד )תסכן ולסוער כ"ח )נוירסות5
סממו0כן



ט מהרגלתשובות
 מלמך )נכוחמוכו בכלכלות מפסקו יתכן דפקיך חכריו דמי )נכוח רמיסממוסכ;

 )פטור דגוי כמיניט כ) )16 סי)כך ונ"מ חכע ום)סתן סופיה יפערו וס"חריסמסן
 קתסחיסי וסמטון )מטע רסוח 3יס 6יח ססוטר וטורח טורחו hlh סירוס מי6ת
 )סכויי דמחייבי עעת" סני וכ) 5ד ככ) סטכויס )פןיון ויומט חוכו סגפרע)יס
 חייכ קינו ממעון מ"מ ומיסו סכ6. חייכי סכי כ) חוכו וכפירע 6רי מכריה סווי)8

 מפסק וכמו מנס כסקס כמו סססגי6ו מס hih נוען והינו טמוכ ם)ים)פרוע
  מט טל  מסלם דלינו וסעמ6 סססגי6ו מס hSh כוט) יזויגו נרססרכינו

  סכולי"
 תכירו

 מסיבוכי דינמי יטומו כפעי  כרהט צילתו דסהי  ופנקס  לעיל כיק דלהמסיט
 חקקו כקוכן דפרע )6 "י טנוי מן )מפטר סיס גנני כמעון SDT כסים"כקי6יס
 )פי יעריכו ,ט SD כ3) 6מר מ"דס 1)6 מסמעון סחוב סייס )נכוח )1 טיסו6י

 סנוי. מן )סעור סמעון נוחן טיס כמט סנוי עם ועסקו סמעוןככיסות
 לפרע יכון סגוי ספין סתספ6 יין סכן דעתי "ומד )פי מכחכחי מטוכ)

 ר"יגו וכן )עי3. ,כופי' טורח )סק) 8)6 ס"חריס הת )פטור מטסמלמר
כרכרי

' 

 מטען כמו )ם)סחן 636 ט6דרכח' )טחזיר רו5ס ס"יכו סנוי
 )נכות סנו5ח סנוי סיוכ3 טו6 כן סמספט פרין יכוק 6ס . 6תנסריבוכן.
 ט3 ' לר6וכן 6ין ד96כ ק"ימנה )8 כסה )נתרי ט6חריס ולפטור סיר5טממי
 6כ) 6גסרוח כמ' סוט פעור ,ס ו6ח or ט) סולחן מחמת דכ" כקוססמעון
 )י' דייכיגן מברר סוייגו זמן דכ3 יום )' ,מן חוך )כרר סמעון ע) מועל זסבירור
 דמייכ ולו)נ)ח8 6רנוג6 כמו חכירו ע3 ונחפש סנוי ע3 תכירי ם) חוכו פורעכמו
 מיגייטו ממדף קנוח סיוכ) כך סנויס גימומי סיס" (ss כועס דעתידלין

 דס5י) פליטה, 80 ריכוכן ססדס ממכונות סמעון סחבם ומס ס"חריס.וכפעור
 מהופכך ום3וס סססני6ו חס וכוט) גרפס רבינו )פסק ממס ודמי סקרי מפיריכוכן

 : סקי יעקבטק'

 וקכ) סי' יודק סחיר ס6)וף )הסוכי יגוחכו וכלשביס ייוחמו ססמיס כמיעט

 ס5פקחי מס כו'. .די ס"מר ומי כוי טוב נמס ימיס סו5"ח כי מהמכסנ"
 סיט )יס כחיכני סדר "י יופי) ומס ידעת כ"0ר )ו כחכחי ככר טעכ) פ"רע)
 כדין. ויחכעכו מרסיסו ססיחס מדעס כ"וחס 6סוכ סוס )ך יס ob כעיכיטוב
 s"r החיך כני חקק הויות SD ית'. "יייט )ו 6כחוכ ההיו ססו)כיס כמיקןמוומ"מ
 כרהכי"ס דקיי") )וע, כהרן ז"3 חמי 3תו' וססיכ ז"3 6כיך רכיגו ,קן סורסככר
 סיורסיס )ס6ר סירוסס )חח ונוס ירופחו חכתיס סספקיעו 6מכגז נדוניומ"ר
 5ur. רכיבו כדיסתן חמ65יסו 8ו)י כידי "ימס חמוכס רחוקס קורכחן שיו כי6ף
 )ה סגויס בין סנסכס כתינוק סס D1:hI" סו8י3 )י קסי' )יטס"י קסי'ו"י
 )ענין ככר )ך סכחכחי כמו גמורים כיסרה3 ימיסס כ) דסוו )מקכסיכסוסייך
 נסעת ס6נוסיס ע) יייייס ס"ר סטסיכ nhrn וגדו)ס . כדגרי מ5"חי וסוכ :מ)י5ס
 גדו)יס קפינוסזעס

 דדיי
 )קרומן דרהויי' וכחכ ירוסס. )מגין 3טן יס יפרק)

 קרינך )6 61"0 נוכרין. עלי דק6מרי נממן ןרכ מכנחיט ר"יס ומכיה.מכוייס
 סכי סכן וכ) מסומוי'. מסיכי )" ד":יסי' )לכריו "סכימו וסר6"םכסתמדו.

רקעניס



 מהרי"לתשובות%9
 ור6וייס מס יסך6)י' כניוחן ילדו 6סר סנגיס ז") )יחיך סיו נגוח ו"סזקמיס.
 סטסיכ כמו )עסות וים נר6ס ע"כ כניוחן 1":לי מולי לסו יטכיכן hSh hlv)ירה
 ע3 רי'4 סי' סו" סלי וכת"ס רפ"י סימן מסי חוסן כטור וסיףסר""ס

 סכוי,: סקען מ"י ום)וס ע"ס ד"יסחכסון נגחךוחרחין סכת"
 ד"ת ס" מכחם וסויר 6סר וסייר 6כרסס וס"ך סמוך) ס"ר "סו' )כס שלרכםפ

 מחוייכ ס"יכו ממעון מטוטן מס כי 6ודיעכס עמד 6ך ידעני)6
 כנדיס hih סי" טעכח' )16 יוחד דכר סוס ו)6 ופרי קרן ח5י 6)6)טח,יר

 כרס1ת' עפי חוו מ)ונ דוכסי סמי יחויר סב) סטכעח ודמי וסכ)וגוחוח:סיטיט
 דמיינו ניע. 65ן מנכסיוה,קח'

 כדונייח"
 סנפנו טקסס ופרק טחתן. פרק כד"ית6

 חג6י כ)6 1"פי)ו מ)ונ. נכסי כ"ס פרי קפינו )מחזיר פסיאנס סכןוכ)
 ו)כ"ר )סחזיר b~h כתגינו סוסיף ו)" סקס)ות חקגת מדין )סמ,ירחייב

 סר"מ מדפסק ור6י' מלוג גכסי ט) כן נס סויף סקס)וח ותקנחסתקכס.
 טוי" קנורתס וחקגת )קוכרס חייכ "ינו ר6סתטדכסנס

 ירשת תחח כן נס
 מלוגגכסי

 כדלית"
 כיון סמעון ע3 מוט) קכורחס ודקי סגס)ו ס"סס פרק

 כ) דכירוסח מסר"ננ )טון כבמוטח קכורס חקגח )ספקיע 6יןדקירית
 ותקנח כקכורחט. סכע) ננחייכזסו

 ע31יע"
 מנוקר סיחס

 כע""
 סקט)ות. מתקנח

 )סגיסס סינרו פצעון דכרי "ת ":י רסס כנס טקסט כמיי סמוני" מן סגננכומס
 כרו) 5"ן דוכסי וט" ר,"). מחנו כנוו כעין פסוח מס hlh )טחזיר חייכ היגוכי
 וסח:"יס סחקגות מסכי זו ח,ךט חכ) חקנרם הו חתח)מן 06 סייגו כחחריוחסוו

 ו"ננר "5)י כח כיגדיע טייר רבע). כסוי כיססיורסנסחפחט
 ננר"וכן נקר" סטו"

 מקוס מכ) )דייגים ")ו מסיביו rhn פי ע) "ף וסכס )כ6". סכגנוווממעון סו" יחפון וכ,ס כמסק. מ:סקפק' דכרים מק5ח )י ו"?ר "3י סס)חתסכטענות
~hlc יכ.) סיס ס3"יימר 

 )כ"
 וגס טו6. דיגין סנע)י כ' סך5ון ":נר וגם סייי:יס 6)

 "3ס דכרי )כס מ)כתוכ )סח"פק יכו)חי )" כן ע) )דייכיס ,ס כתכי )מסור6ננר
 ):)ס מנחנו סעכעוח גתיכח 56) סטיו "דם שנני ססמע 6מר סמכר כינדיטלכי

 כסירין לינן "דס כגי וניוחן סכגנדו. ס6:נר ממס יותר 3ס מגיחן 3טושגידו
 עוד סעען. ממס טכעוח ודמי טכעוח יותר כידו סליו כחרס סמעון יקכ) כן ע3)ערות
 "יגו ונס מטען ממס יוחד סרויח מ)" )םננעון מ"ננין ס6יכו כיכדיט רכי6מר
 flh. טעענוח ה3ו ע3 סננככס לומלמין

 ד' סכ1ע1ח ל"
 "פוטרופסח סנועח ול" סומריי

 סחם )סהריס יכו) כיגדיט רכי 6ך J'rlv כחרם ")1 טענות ט) )נ)נ) 6יןוגס
 : סכוי יעקב סק' וסקוס ")ו נכע:וח 6:נת טוען סיגינו מי ע) סמעוןכפכי

 nab ליסור כר"ח גסניגן "י ס:חכח גה סי' Te ישף" סמיו י שיוםפא
 פגיע" וד"י סו" סיס vrn סטי" כעלם 3חחןחמיו

 וכו3' דסחו' יגסנינ'.
 ג"כ לדמוי' מר דכעי מ"י "כל ככחך". מיס דפיי: מ"ן דרכו 3סו "יח סכירכו~ח'
 )ho 6 )כע. וכן "חוחה כע) "סח "ו ח"ו "סח כח "ו חת:ט כח תון "חרושכסיל

 631,מכח:"
 משען"

 מ דח3י דקר
 מ"ג" סגי "סח "ו חוצים כ' ד""כ כככר )ח"

)חסרה



מ מהת"יתשובות
 סכוך" פי 6מך וחח חכיך rhn כדי)פיגן ד16ייית" נככוו' דחייכיס)יתסוו

 ו6יכסו
 כתסוכח כך"ית" וקמי 6בי נעורייטו )חלוף קורי' טחורניס וכן כגיכו. 3יט קרוגמי

 ת)מוד6 פי ע) ט6חרוגוח כדורות ch" דמאי )ן קיימת o"h1 0כמיימוכימסר"מ
 כססן דסרי ,ימגין )דידיס 6פי' ר"י כסס חלק כ"" כי 6ף מלחמס. מסום פ'דירן
 6כ לנכי 6נ וקריינת ככוך ד6יכ6 מר ךכתכ עעוי סכי כ3 היכן כן 6ף 6מדנכית
 הע"נ וכניחוחו וככחו 6מו כע) כ6)מגס סרי כ6"ז ועוד 6כן. חייסיגן )" סביוקפי
 הסור טעננו ומסקי כדמעי) 6כ גמי )יס וקרי מד6ורייתה 6מו כע) כככודדחייכ
cr)nch רזו כחכח וככס 6מו. כע3 כלמת הסור 3" ולחורנו ככוחו דכרהי' הורגו 
 ושלסייגו 5ם. כרוס  ולחותם כהמותה וכתת "כ כקסת כר6' היגס וזו ככסחוגר"י'
 ומסיו פקתו ע) גזיו ערוס סכגקכי דכ) מסוס חנניו ו"5ת מורגו וכקמחס6מר
 גזרו ע"כ פסחו כת ערות טיחט 6סט ח)וסיס חורגו וכן ממוחו. ערות טיחט 6סט טי'136
 כ))" וספי ולע"ג 06תו.ט)

 דורות מ"מ דיכמות. פ"ק כדמוכח כ)) מחוקם )6
 ן8יכ" טיכי סעין )מר"י' ממוי6חרתיס

'ho 6((מיחס )6חך 6פיי חסו ר: כ 
 סייך )" כזו ומרי ודמעי) וכחכת סגי וככ) "יס. כח מר5פ' מדמייחיכדמוכח
 סוי )6 כקכס חתנו סיס דחפי' כ))6 סקי סוי )" החגו כהמח "כ) מעמל.ס6י
 לחותו וכנע) lrh ככע) ו6"כ ככלתו. טו6 ד)סוי זכר סוי כחו 6"כ :hifערוס
 מן מת! )יס )מקריי' דרני)ין מחכו ן"סת עעמ6 כיין (sfl "3" סכי. כמיגימל
 גקר6 ט61 סכן וכיון פרוכי חתן 3יס קרי דצ"מ" רוב" "י:0' 0"ר מן עגמוחמיו
 "מקו סם וע) דע)מ6 רוכלכפי

 ho(~'o מן 6יזס ע"מ" כב' ידעי )6 כן נקר"
 )6 למותו כע) וכן פלו' ס) כינו )יס קרי )" "הרח מ"סס כחו 6כ) זס. 0)נחו
 כעלס"  כרחטטחן כהוזיו ניט דתנו הסוו בלוו  סמועל נסר" קינו "וו כע) וכן כמתן כמו כסקי ס6י )מיתלי רגילות ילין גיסו )יסקרי

  16  במלך  לססמתן  סוקל
 זס וכקר6יס 6יפכ6 6ו כחוחנו חתן מתלכד )עלס וכן ויחרו כממס סמקךחוחן
 קרי נופיט קיטו כי 6ף חורנ"מניסו כננו חחוגיס כסלך כן ספין מס זסע:ם
 מחלפי  זל" סכי עכלי 63 ,עסי ס6ר מ"מ ן)עי) ננסר"מ דכתוכ וכעוכיh 6'_')יס

  כסרוכסס:לסתו
 וסדיק "וחס ומייסרים ממון עכס טחפוסןס יכו רעלשב

 לדעת"
 דמר

 גסי סני ע) דח)מוד6 כעיני סי6 פ)י"ט זו יסר") )כעץ)תוסרט
 )כעלט אפי' נסורס נשמות וע"י ומסיק טפקר. גסותיסס סטיו ייגעי כן 16יגככי
 ט6 ימויין קימח מסוס כרסון דעכדי כיחס מי סנתפסוח יקרות נסי 6כ)יסרק)
 ד6סורין ע5מן ע) חקופס ס6ומוח מיד כזמן ")6 ךכחוכות כפ"כ ק"מרינן)6

 כסכי) יסורין )ט פכרי )6 מי 6עו מחס כדמוכמ כסרסור 16 ככמכפס)כסוגס
 כמעת והפיקו )כלונס hib )ט 6סר )6 סטי ו6פי' נחפיסס כמוממוכס
 דמממיר (r~b 61פי' ככר. שכתכלי כקו יסרה) )כעכס רכותינו סיתירו רב וסרגס,עס
 ליכש ננמר דלין דיכוי י 30 מ":6ו עפי לפקר )סן דמסי' מסוס סייכו3סן

 עוכד6 דסטו6 ועוד כחמוכחו. כדמפורם )וריכס דיגם גגננר CtfO כמעת חב))סריגת
 SD~דקקי

 6קיי ס5)ס סוס col סיט ו)" סמקך כטיכ) סגסיס 6ח רו"יס סיו
 כדמפו~ס מימיטס 6ח קכ)ו לט קימח ומחמת סיכנו. rh מחייכו כי מקנוחננ"'מח

כלמוכס



 וכסיענו )סורגן רס"ין 0"יגן סיום כרמסי נוטחיס סכתפסוח גסים 6כ)כחטיכס. מהת"יתשובות40
 ס"ין כטכהוח סוי ולה וסעחה סעחה כ3 סכרי סני יכימוס יודו 1)6 ק5חלוחן
 )טעכירס כפסס סחרה עד "וחן מכין דסחס )מ"ר ממיחס דממירי ק5כס)סס
SDסיידו כודעי יודעים 6ען ממון עכור 36) ןח hih דקים נכיון לוחן שכסין 
 דננר ננדעתיס חוד. ס"ייס מכס כגופן דכו סוס 005 )כסוח רם6ין ולעןקיס
 כיור עדות דנתי )""1 ח"כ ומעכי ייכ"י גן 0) סמוסקרוח כנסים )טןדחסיכ
 תחת יוסכח "כינו )"כרסס כת סגחח )" ""כ גחר5יח סמ8 )מימם ד"יכ6סיכי
 עדות ימלקו סיכן סכיס עריס ימ85ו "ס וקף מ5ויוח חפיסות כעו"ט כיכעלס
 )רקות ססועריס דרגי)ין וטור )ס. ח3ו ככפס כסירי מסדי סגי כ3 6עוכרורס
 )טהמיר (1 מדרך נלך ט"כ כקנביס. קסיס דחקים נסן עסות )כלחי סגסיסע)

 )סו. דממו קטיפי רכה חויכן ו)" כו לעמוד יכול ס5יכור ס"יןכדבר
"31 

 מ"י ידעכם
 נופייסו )מסמרות גיחות ל, קמ"י 11 "ק זו כמסמרות 6ט6 לסודיע ר6ין ססכ6תס6י
 )6תס כיחוס עיר ככ) )עולס""כ

~Sh 
 רחמכי סכרקוס. )ככי hih חייטיכן )ה

 : עמסן ס)וס וים סו6י) חיי:ינן ג" גויס )סהר 6כ) וידמו כסכויוח סעירלכני

 כקרן סחורו מרכוחיכו ים טומהס טננקכ) נדכר סמכך ססעתיד כמןכנדץפג
 כן הסורס )י מסוגד ומיום "הריסס. ח3מידיס סורו וכן 3"סורס("ח

 לסו וסקכחי דברי טיסן סרק כהסר"י דקדקהי כי מלוד חמיטני ט6לפסיכסס
 וכס"נ הככיס כוס) "1 ננחוכר כוחך כח13ן סטך מעתידי יגיחו "יך כן6ם

 סרנ)יכ( נגחין )חקור יכו)חי ולח סר""כ טקקס זס ונעין נגסו, "מרי ערסוקין טוכ"
 ינמחנית, זו סור"ס י5"ס נזדין סס וננ5"חי כלופסי ספר )ירי סיוס ספייהעד
 הלפס ר3 ופוסק מככיריס ורכנן סמטס ככרעי סוכתו כמומה ורככן יודל ר'פסיגי
 סמקכ) כדבר סמעמיךו מפגי חד" "מורקי חרי כנתרה עעת6 ומפרס יסווהכר'

 סטעס "ותו כפירוטו כחכו דמסר"ז ")6 סטעמיס סכי" )8 6)פס ור'עומ6ס.
 דסייכו וקסכרי מוכס ס)כוח מסם ולמדו)חוויה

 סורו כך ומתוך יוד" דר' טעם"
 "מורקי מפרס יוד" )רי ו"פי' כרכנן פסקו טנ6וכיס דרוכ כן "יגו עג"ד"כ) כר(). ס) מיחרוח ונסקרו ען ס) ויחידות נחכ)יס סוכס מטמירי וקמרו)ליסורם
 כל גסנו וכן סר""ס ססוכיח כמו עיקר סו" עעם 61ותו 6מריגי עעמ6לחריגי
 גקס יותר ופשוט קמה ד6יסו ננסוס זס טפס סכחנ ומסנתז DD~. כ* וייןרכותי
 ולתעמיד סיירי דסטו" )ית" סמענניד "תר טווך דסכ) מסוס רירך טעמי 6כל)יס
 "כל טווחינו וקי") דסכת קם" כפרק מקיר רב* כס :י"יילי מיקס )קכ)סכלי
 טנייכיס וקין הסס כמט פ' ורככן נממי' דרכי פ)ונח8 חיינו טכסי עיקרמעמיד
 גילו סי כלי 3עכין סכיני וסתם ממוכר דלוי סוכס )ענין מסם המידין וקין)כ"ן
 כמוסו סו6 וסרי כיח )נכי ןכטי) "מר )כיח ממוכר פכעח ולעגנן סכליעיקר
 ער לסמוכין סקריך סמוק) וסרכי סטמרדכי השתכח ומס סמעמירנ 6מר סורך1)6
 S11bo כעת hSh כן גוטניס רכוחיכו רזייתי )6 "נ) סו6. מסר"מ חסוכסח15ח
 טיס oh כע5מו 6רס דיסער רכוחי ס6ר למון כימסמע %hn ססי6 כתרזלזלי

 : כמיישוני כשג"ח כר"ית6 כנס 5ער מפגי מכיירויו65
ומפחח



מא מהרי"לתשובות
 נסג נרו) 0) "פינו הטס 0) חכ0יט סוי 6י נחגור סמחוקן כסף ןממתחשד

 מסר"ס כי 6ף ו6נון"ס. פרן רכיכו כרכרי 3סיחיר6ע3מ"
 כמפתח מנור יתט)) Sh )וכר סימן חתיס דרככן כריס מר ד)6ו וכחכ חגרקורץ
 תכסיע כמו דחסוכ לסמחירין וטעננ6 כסף. יתד ע"י לוחו מהכרי' וסמסירייעניו
 ערוג ססו6 וכ) ננמחס. דננננח' ככסוחו כ6רונ וכד6מרינן זענקי"3 שקוריןדחגור
 6דס )כ) 6פ0ר ד6י )טיחים סמכסג טסט וככר מ3ק. סמהר"ס hlh נזרו)8

 דחכסיע מורס דמסר"ס כרקס כסף כס) 8כ3 ו6פסי מר וחיכמ כסף. ע))עסות
 כירוס)מי זסכ ס) כמפחח דר"ג ססו6 סי6"ם פי' ד)מק5ת ג3 ע) elh סו6נגזור

 6ים כיןמחקק
~nbS 

 : וינקי") כעי' נמנור' מחונו טיס ))6(
 "ינו סני וכלי כר"י דקי"3 כיון 3ך תכעי מ6י ידעכ8 63 סני גכ3י רלננרבנשה

 מ60ר זכוכ מ"מ ועעמו חיים כרכי ודף מליט ו8יכומכניע
 וקפינו עעמ6 יסיג ד)6 רוקח כסס כננרדכי יכחכ גרע זנוכ 6דרכ'וייסורין
 קפינו ד~ר ד)6יכ' )מ)ח6 )יס קמדמי' רוככיס 6נכ ו6י דסרי. ר6סוןככני
 )6 6כ3 סר6"ס )דכרי המום וכן הנח ייסור )ענין דסלימ כרקס כם). סנינכ)י
 מיקי וכקר חרס ככהי 6יפכ6 ך6סכחני "ע"נ ופ)יעי ככ)יעס דחויי עעם)עכין
 כין )סק) כין כססיס רכוחעו כ) סורו מ)כ ומהיחס כמנעיי. וסקי כטכעי'ט6י

 סקטן: מעוי וסקוס3סחמיר
 וקכ)וכי טרי דכריסס וסכימו י.יי ורכי דוד רכי סכין ריכוח צנרי 8ויוח ךעלפו

 כיניסס )פסר 60וכ) 6דעחי סדיר כיניסס כסנכסתי והכיע)יסס.
 6סקיכי 1)6 יכו)חי 6ם פעמים כמ' וגסיחי )סס ג6וח טייחי כסכיו6דעת6
 סנעחי )6 כי יען מהוד עגי ק0ס וסדין כרכ'. מני חן!63 כדמסיקמינייטו
 מקים 6ככי כער כי )פסוק סורנ)חי ו)6 )כ חקרי נדו3יס )פ)גוח 1)8)טור8ס
 ומעתט ענ"ך. )סודיעס ע)י וקכ)תי טוחי) מסס )טממע יכו) חיכי ועזיזונומ'.
 סעען ומס סכי"ס. כקפתי כקמר )טס 6ר0ס וסיפוחי עניותי 6ך ידעכ6 )6ד"ח
 דכרים כדכרו ס0ר )פגי 58)1 כעמדו יעקכ 6מ*ו עם מסרו יפי סרי דודרכי

 6ס "פיהו השכ"ד כעדיות. כד6יח6 3פעמיס כ6עו )ו וקמם דוי רכי ע)מדוריס
bsיסי רכי ע) )ו 6ין 6פ"ס יוט5יו 16 טמר ננד מתון מום כעכור דוד רני 

 כקוס דכי )6 )סחיו ס)חס מס ספיר לכריו מחרן יסי ירכי 'מכעי' 1)6כנהם.
 דכ) כימך ו6פ*י ממס. מסירוי )ו נוחם סיס 6ס 8פי3ו 6)6 דוד. )רכיסיזיק
 עכירס )דכר ספיח 6ין סכ6 סייך ו63 ומוסר עומד ס6מיו וסמע. סו6י3כת"ג
 דככר מסוס יסי רני ע) חס)ומין דין ג6ן 6ין סכי ,פילו  שכיו. כעי ו6י3)יפכ6
 דור רכי דכרי כפי סדרך ע) דוד רכי 6ח יעקכ רכי מסרמקסמו)
 דוד רבי שנמסר סעס ומ6ותס בטריות. כד6יח6 ספר דברי וכסיככרמו
 כופסי קעמין טחיי קתח6 יסי ור, מכמר. כחוץ סרסת ט3 וגפ) טחון קתמוסיט

 וחזר ססופס מן פעור טיס ככר וסחס _נכ ע) 6ף כמרדכי. זעק סיוטימסורס
 סיס ד)6 ופסיע6 יעקכ רכי דכרי 8חר ונחקור )כרר כונס ויחר 6חריופיח ססר וקדרכן עדיין. כ33 דוד רזי נפער ד63 סכ6 כ"ס ממעון תמירות טויע)יו
כיוםרפשך יפי ה טוסיף 63 כן ו"ס 63מתו טעני מוקר מטיס על דוו מרכי מניםסמר



 ל מהריתשובות'11
 כר דרו גב ע3 "ף כן כמו ימי רכי טכס- ישע טיס "ס מקוס ומ;)כלוס.
 כססו" כד"יח" עוגמי' כו סיס סו"תם3ומין

 סוס "סילו זס דכגוון ")" דמעי),
 מעמד 6)" כלוס ;מסד טצדיוח ננחוך נווכח ד"ין יפי רכי ע3 חוינן 63עוכל
 דוריו )יימר לקחיו ולמד רמשיו ככמרו סמר כעיני טנכ"ם וכרפותו "חיו.56)
 תנוי 1ם2חיוחו יין ימזוג 30" עיזיו ;קלס );ר 0וולע מפן סיס ונס' סמר.ננד
 יודים מ"ר )סגו) יכו)יס ם"ין 3ו ידוע כ"כר )1 ויתיר טסו ירמס S,h'מט

 וכר סכך כעדיות וכדוגית, דוד. כדבי נוגע ,ספסר סוס 6ין זס וכ) סתססדריס
 סחכורס )ט3 סיין סוחר hS עדיין פעם כניוחו כי סיין מחמת ספעס כניוחויעקכ
 מיכת"ן לרכי כמו סיחר )ו ממ5י6 סיס ישי רכי כקבוסו 636 6מר דוד טרילע"ג
 כד8יח6 6רכ' כ6רי' דמים דסו6 כקמוטו )6 ישי ורכי גצטס )6 סוףסוף

 מסכי כזיככור"ג סטר ם"מי 6יך ניסי חרי סגי סטעיוו ננס זס ומטעםכעדיוי.
 דוו רכי מטען מס וכן נופו. דוד רכי ע) וכריו )פניו סכיניו סחפםסיסודיס
 )חייכ ר6יס "ין or מכ) עוד., חמכע )" זס חסכע 06 ישי )רכי מפרסס6מר
 56)1 כעתדו שלוחו סיס םיעקכ ויוע5יו טמר כעעי נר6ס סיט כי יסי.רכי
 דכרי 136 כעזתו סיס ו"פי3ו 3עי) כחכחי זס וע) קפיו. דכר ר6סתיס רכריויסג)
 163 וס6 עכירס. סכר ס3יח 6ין י% רכי כמעמד כססיס ס"חרוגים יעקב,רכי
 רכי כע5ח טסיס כקן סוכחס טוס ם"ין סכן וכ3 סק ג) כךיגיססטעג0
 סיין מזיגת )כע3 סיס כוונתו סכ) bib דוד )רכי סמ,יק דבר סוסימי
 טיט סכ) כי כקיוח סוס יריךוקין

"rDD3 
 ע5מו דוד וכרי וקפי סמכורס.

 6ח )י וסיוג 5" )סיומו דס6ומר לע"ג כדפי'. שי SD ומסיף דרר6 כ6ן)יח
 כפי' כם"ומר ס"מ 7קיךו;ין. פ"כ )מר Dlr' וכדיל 3מר רכ' כדיסק מחייכטגפ0
 ומסוס סו6 ונרמ' מדינ' מסור 6כ)וסרוג

 קנס"
 טירוס)מי ע"פ רי5כ"6 כדמסיק

 3ססו6 דתי )6 .ונסכי קנוחו. מחייכ )6 מקוס מכ) רודף מטכ'גן דמסולהע"ג
 מס וכדפירי ע5מו מעמיד. ס"ין וידוע ים") 'יש הרפוט וגויס ס5וסד6)כסנדרי
 5וס יסי סרי P'rn ד)" דירן ככדון זס לכ) כריכים 6גי 6ין 6מנ' יסי. כמעמדרוד )י 30 נוף סכנת ע3 יכר סוס יעקכ יגר 63 סג6 6כ3 סכמיימתי: כחמוכסמסר"מ
 כ' פסען ומס 3פי). כדפי' כ)) דוד רי פ) כמזיקו טנונעיס דכריס )דכר)החיו
 )מיותו כיוד נעמיו עסס טוכ hS דוך סח כסי חפיסתו. )ו ונרם מסרו דוד 0ףימי
 SD 6ף מכירו 30 163מנח1 ירד מ)4 ירסיגן טת6 63 רעלו 06ח 61ח. מגירו.ש3
 )מ"2ר ימ5יגב

 יידוע סכ6 כן ס6ין מס וויסקי. פ3ינ ו6ח 6מגו4 ס)יגפ 6כ"
 ביס ותקו סיין כמזיגת חקוי סיס יסי רכי 0) תחיותו סעיקר סנייך כס)ומפורסם
 מסוס דוד רכי ע3 ידכר )" 6דס סמום ססר נק כחג )סכי6 ססוסיף וב"ס0פ3י
 6מד סיט נק) כי מקוו קותו וסכן מכירו פרנסת וקטח ומקדו נופו נעונגזס
 פסע גדו)ס ססיעט כן 06 סיין. מחתת קכ3ס סיס נוי 16 "דם סוס Sh )דבר ככס)מסן
 ערום  נעריות מכו"ר סיגו וסנרי cO-- מלוח ולכייס )מוסר יסי רכי יכו) סיס61"ס
 סיוכקר 636 סיין מלות קיים ט3ח יסי רכי rh דוד רכי ממסר וכסירסכרורס
 סיין מזיגח מפכחו ממגו ויקא, מיחזור דוד רכי כמס סבר "3 6מר טטרויסווייננט
 ויעקב כדכרינו5)ק Or תחעת דוד יני ע3 מרכגיס גוי' ונס מכיריו סיידי'מחמח

קררתי



מב ' מתרי"גתשובות
 מיכנתן רכי ססש' כמו מסר )?גי טוס סדכר 6ח ]6מר[ 6מח ויעקכ ימי. ו'קרוני
 )6 ל"מ סחליייס וסזכיר 'סמר )פני ווייגנע יתקר דלר סכך נמורס ר6יס זססרי
 חכיריו ווייננע יתקל מן כקץ )" ססו6 עוען דוד סרכי hih מבמיפו. ססר סיסכן
hShסיס ודעתו ס"ס יודים SD טיוגקר זס סו6 ו6פסר' מקומות סכס6ר יודיס 

 תכריס 631 יודיס ס6ר )פלל דוד רי ע) מוט) וטיט סחליריס וט,כיר דקדק )6ווייגגט
 טעט סטנוי דנלמ6 נרמץ hSb מסור דין עגיו "ין פי' )6 06 מקוס ומב)ונכעיר.
 כיון סו6 גמור' מסירס חכירי' מזכיר דוד רכי טיס 6ס ודקי 6כ) מכירים.יסזכיר
 ט6 ככס SD ירק )" יודי סמום וממון גוף כקנס 3וססטסר

 טסר יקביסו ם)6 "ם*ע"
 "ססר והיגנב יוגקד נכרי 6מר מיז חמסו hsn נב ע) ו6ף 15ויו. ע3 סעכרמי

 )1. יעמס ומס מעוכר מי לענין ימ,יר עד כבכיס )יט ונקע 6וחר6 ו)יומ')ממר
 דוד רכי סעכ'6)6

 ה סטעיד מס עעס-נס וסנוי 'חכיריס טזכיר )" מסו"
 יודח ססס 6מר יסי וסרכי סיין כווי סקיימח' יודע "ני 6)יו דוד רכי ס"מר"יך מג""

 ורכי קמוח כי כרחוק 'עתדו כי סוט סדכר סיוע5יס מסמסו וקפיר מקיימומי
 דוד רני כפכי ספרך ורי3כי"ן סלמי "יך כמס רכי סלעיך מס וכן סמעו. ס)6 עועןדוד
 ס"מר ספין -זוסמ"ן ורכי ססר 0) סקע)נר וכן חפוסיט ססיסוד" גרס יודסרני
 רנ)יס זס כ) סרי טפסידו. דוד סרכי סיין ממסח סגו "ח מפשיל פיסי כפייססופט
 סרגלם כדכחכ, כסוכמתי ממת מסקיק ד)6 8)6 דוד רכי מסירת ע) גדו)וחוסוכחוח
 וכ) ססר כפגי דוד טיסכט )ע"ד נר"ס כן su סגויס. מכחיס דוד ורכיכחסוכי.
 .כממונו "ו נגופו יסי סרכי מזיק מסיט ממס 6חד ומוס מ"ומס דכר ס)6יוע5יו
 יעקכ ס6מר 8יך יקמר ווייגכע וכיונקר רמז. וקפינו חפיסתו )ו גורס מטיס16
 לגי תמרס כסתר סדכריס וי(טיר סכר ככיח טחגיריס סטזכיר ג51)קורכי

 יונקר ססזכיר 6ז ספי )סני סדכריס ותמר מזר סיעקכ 8יך יתמר וגסויעקכ. נו5"
 כויס סרכי כן גס ויתמר וסמרחסן ט:ופר )פגי מכיגג6 כונס רכי ס) סעדוחיתמר הע סחמ6. יורים hSb חכיריס סזכיר hSD זס ע) כן גס ויעכע סמכיריסיוייגכט
 כעדיות טכחונ כמו סדכריס ויזכיר יעקכ מסיס ס)מס לבי עת סם סייס6מר
 עד כסיס כמרדכי סחוט) סרי כחסונה מטר"מ מכח, כמו )סכמיסו כסכיססייסכע
 סנוטה ממייכ 6ין קרוכ דעד גכ ע) ו6ף סנויס כפני פעל סיכמיס ונוים6חד

 סכים sr ר"ח כדססק עז סים )יכ6 כי לפינו "סכמן זו סכוער~ מקוס מכ3יפי. )רכי סו6 קרוכ כמס ורכי מכועס. מחייל 8חל ממון מחייכים כססניס1דווק6
 רכיי )דכרי וכאס קרוכ ד6יכ6 טכ6 כ"ס סם)מון. כפכי סיסנע נייסוכ יחושניס
 כ6ץ כדפסק מסיר' חכיעח ע) כמו כ6ן טיל סיפח וסכועה סנסכעיס. 3סהסממט
 )סופפ יניד זוממן רכי ערות וכן ודרר6. רג)יס ו"יכ6 סכ6 ממס ס6נודסוקפינו
 מסקרץ זוסמן ורכי כוכם סרכי דור רכי יקמר ו6ס סמופט. )סכמים ויסכעגטוייחו
 6כ) כי6רחי. כ56ר ערותן 3טן סי6מר 6חר סיסודיס )סכחש סנויס כפגיימנע
 סיעסס ססכועות 6)1 וכ3 כדפ". סגויס )סכחים יטבע סיסייס )גלוח יויס06
 hSh סכוע' ע) חוסם יסודי דפוס סנורים סגויס כי כמומס ידו יכיר סגויסכפני

 ססר )קכן )ו וסוט )סעיד כמיריי עריס כפני יעסו סם3ועות 6)1 וכ)נחומם.
 כמכועס סכ) ע) ויסכט כי6רחי כלסר בפכיסס סדכריס ויזכיר סף) סנויס וכ)ויוע5יו

6חת
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 hSD כוען כוו פרכי נכ ע) e1h1 הפטר. oh כסכועוח )סרכוח י5טרך ט)66חח
 סלה סוכחט כוס 6ין דיעקכ ננעסס טוחו עד כסר )סגי כהו ולה טחכיריםנחמסו
 ככר טיס דהמי )עי) טנזכריס טגויס עדות כ) )סחור סיין מחמת ימי רכינחפם
 מסיס hSh רוד רכי ס) )סוכו ח5י כלו 1)6 סיין מחמת שסר כעיני יסי רכיככלם
 סערות סמכו 06 לפיסו לוד יטמון ל6 וכן כרלעיל. וו )6מ וחוקר כעלמו ינוסךטמר

 מליחו כיון כחון קסמו סיס ככר ט)6 סיין ננהות מקיים מי יורע שסם יסי לרכיכס6מר
 כעזט"י כקיים י5"ו מכוץ מ,יגן קמן ס6 גדרו דכו)ס דגמי )עי). כדפי' גדרופעס
 סרי סיין ממתח עוען יסי ורכי ממסירי ממסח סחפסו טוען דוד סרכי hSh מיסי.חון

 מזוגכור"ק ססר ומדכרי סכי6רכו. כמו כקיוח )עסות דוד רכי SD מוטרחסכועט
 דוד רכי S(nlp )סוכיח הין כך)עי) כו' זו סנועס חם3ע oh ס"ננר טפרסוננדכרי
 ככ6ם טיס ככר סיין מממח סגחפם ו6ת") גחפם. וככר סודי) ססכועס מן)פוטרו
 חפוכ מסור כעמי ומסיי כדמעי) מכמר כחוה רסוי6 סכל 6ח עליו ונהג) כקוןכעעיו
 ומס פוחו. ממית ססר סטיט ליס כיחי דלה רהיט 6ין ססר Sb עבורו פנקם ומסרודף.
 רמסכי חד6 מסירס. 5ך רופט ,יכי כוס טוהרי. צרור כסנוןרי' ןוך הימררי מכ6 רימסעיר
 ססר סיס כמלע מסם החד סיס ח"ו ד"ס נרמיט SD דמם ועוד )סקר. יר6 סיס סמסחלו)
 ומס מכוער. מעץ 6)6 "יכו סכי וכל"ו מידי בסיעו )n~ho 6 סגדחכי 6)ו עליומעלי)
 ורי"ד. הו"ר )יסכע )מכריחו ורולס טסי מן מנסטר החרי סחפיסו דוד סרי יסי ףסטטן
 )ו סממו סטוענ bih 3זס ססחפיסו מודש דוד ור' רב סיזק )ידי פנ6 יסי רכי 6ננרובוס
 גרוס יסרה). כדין ינקיטו ס)6 6מר נוהק מר' hih~'ra סוס כעדות כמ65 ו)6 כפסוע)

 ס)6 קומר ימי. סרי החרי מיגעיי ו)6 ככס על לו יס מסור וין ןוך דר'לעכ"ד
 כר ו)6ו סנון 6ןס מסוחזק כרביעי 6עסי (pirnh~ כמיניי כ) ול"ו כלוםגזוס
 הפיקו 6)6 יסי רכי 6ת )תסוס )יס סוס ל6 מסיו 6ו החיו נוום וממוססכי.
 )תופסו רסוח )ו 6ין כנופו "פי' רע סוס )ו )עסוח אפי' כעלמו יסי רכינזום
 אפיקו סכין ו)6 דנזיס קיניםדעכיד

 דיקלה וינקעו) 6וי) ססי6 כי כממוג"
 ולערר 1tDf כעת ןמיס וכ"מ ככס. ט) כחסדו י)4 תכירו ס) נגופו כ"סדס)כי6
 פסי: 6)6 סחמ6 ורי"ד יו"ר ע) לכופו סיס םל6 וכ"ס וכ"ס סלי 6תסטפסיד

 cr כ) ודן יסרי) דין )1 ויתיר גויס ע"י נגופו ס,יקו )נבחי 3ססניעו)ו
h~onד6סיפ קסל. יו מורס סוס ע"פ עמס ד)6 כיון מסור סוט סכי 6פי)ו 
 סרססר ), 6ס סו" גמור מסור יסר") ןין לו )עסוח נויס ע"י חכירו 6ח)עכ3
 סילסי  במררכי וכן )עי). פטכ6הי ד6)כסגורי כחסי3ס כו6יח' מורס 16קסל
 דתסינ ב"ס  סילוני "פריס ור'  יוקל סרי בססובס  בסריה תוכח  וכן  מליס.שגוזל
 ככר יסי ור' סו5יל ק"ו  בן וק"ו כ"ס מוס.  לסקריך  וקין גמור מסור  יפריסרי
 גנן יסי רי מסרס כססו6 כמלסו ע) סוסו טוכימ כלסר ולסככו ספיח)מוסרו דוי )רי סיס hsn י5" ססס סכרממי 6)6 ר6סוכס כתפיסס גדן)ס נסככםסיט
 כ"כ מונו מפלכי סמלך ממת כי סמות וכין ניכו סכפמע וריח 16"ר מלפרעסמר
b)oוגדולם : וגוש טבעון מלך דכי כלסר מלחו לגור וי65 כעיניו נכלם שכנר 
 )ר מנוס 6יך עדוני ר6ס קומר רבוכן ז") מחכור"ק מסר"מ בנימוקי מ55הימזו

 רר" כיע וספחת ע"כ. )ס)ס מיינ עריס ים 06 יסרק) יייגי )פגי 3ט)סיככיממעת



מג מהב"לתשובות
 כ) עדות יעי )ר' יט 06 מיכע" )6 "חרונ' כחפיסס דגחיסו גמור מסוויי
 טדפס' ויטו) דיסכע ומחדים כטזיקוח החרוג' חפיסס טזיקחו כמט קרוכ tsnhדטו

 טמטו וקפינו גרע ו)" מסירס )ענין סני דמו כ3 דכעןוח כ"ק טייסימסר"ס
 דמסר ומלן טגויסמן

 כ5ינע"
 יסי )רי טרוח סוס ד"ין "פי' סם כדפי' מסר

 דרוכ לע"ג 6חרונס. תסיסט ססזיקחו 13 סנרור מס כ3 דוד מרי ויטו)יסנט
 דגרנני דינה דסוי כמסור סג"מ כמסור. נגז) חקגח עסו וטה )קוקה דחיקו מסקורכוחיגו
 נגז) חקגח עסו כידיס תכירו. ממון למזיק 6כ3 מכירו ממון -~hh*h המויי החויכנון
 וגסכקטו

~Srn 
 למוסר כמי ת"ז כנניימוגי כפי' לכוחינו סכחכו כמו כידיס

 נגז) חקכח דעתוכידיס
 נסחו"

 טכחכ )ייטכ סיריך )י גר"ס וכן כ""ז וכן מסור.
 דכסכע מכחיסו ממסור כם8ין כר"ח דפסק טכוגס כס' מסר"מ כססשמרדכי
 כסוי" מפסק חסוכות כמס מייתי פירקי וכ"יגךזנוט3.

 וקפינו )קו63. דחיקו
 כידיס p~rn דחםיכ נופו דמסר ט"י כי כידיס דמסר סיב" 6)" מכחיסו.6ין

 ד"סי)ו ממם ונזיק סוי גופו דכסגנו0ר קננה סנוז) ס)סי הפריס רכינויופסק
 ופסיט6 מזיק )יס קרי גמי דה)כסגררי תטוכס ונססיה כחוכ). דסוי מודורכנן

 כ) כדרך ויסכע חפן כגקיסת יסכע יסי ורכי כדפירם'. כנז3 חקגח עמודכמזיק
 סנוז) מן חמוכוח וסגי : תוט)יןסיסכעין

 כ) טסעודס כע) ומן סערם ומן בחר"
 דוד )רכי יחסכיגן גכ ע) וקף סנוף. מסירת סוס והין ממון. מסירת סוושני
 סנויס נפני נקיות ט) סכועוח סכי ט3י' רמיכן "פיק "חרונס כחפיס' גמורמסור
 גר"ס וסיס והומר מורס שוו ד6יסו מסוס מסור. מדין )יס פס)ינה ו63כדמעי)
 )ססניעו סיחרכעיניו

~fflh 
 כדהננרינן )דין טור יכריחגו ס)" ממגו )סנ5) ורי"ד

 )סו משמע מי ד כ)" )6יגסי תחמוד )"3מ)מ6
 נססי" וטונ"

 מכינו כי נכיימ ריס סוגיה
 די"ט קנורהי טני וכן מסנועס~ )יס פס)ינן )" מסחנניט 18 מורס סוס)מיח5י
 ימיס י"ר חוך )עי3 כיקרתי כלסר ססכועוח יסכע כרחך וע) כגרר. וט סרקסכי
 6ו סמעכנו. טידוע 6תס סיודיעגו )oh 6 6)ט כרכרי יסי רכי יחכעגוקמרי
 מיום" זמן )ו סרחכחי כ"סר )כך ס"5טרך כעיני כרפס יט" "ס סומן -)ו6רמיכ

 קמ6
 כלסר סיקיות ס) סמכועוח  מן  החר יוד רכי יעמס )" ו6ס סנט. ר"ח עדומנוכס
 טע)י3ס כי ר6סונס סחסיס' ט) גמור מזיק כמי סוי שמסר ויורט )עי3כפרחי
 ססניס. ע) כננו ויטו) יסיט יסי דרכי ודיכו סיין. 5יווי סנר 6ס גוסו ט)ט)חס
 ססזכיר והחר  ספיסס.  onlb1  יסי רי  סמוזס )סם נודע סלה גיסי תרי  ססטידוומס
 ומי רסיס הינו ממעסי ממסדק "ין כוס סמר. Sa ט8רדני") נגד זסו' דיססמע
  נודע סלה כנלוי "פילו 15  כלינעם  לפס מזג  מס 16 סיוע5יס ננד ספסיד מסיודע
 מסוד"חו ספי )מטה )יס סנקינן )6 ודקי יסי ר' סוד6וח 6חר דוד רי סדקרק ומס)טס.
 )הורך ס)וס כרורט כעדות סיכרר )8 08 ר6טיכס חסיסס ממתח גסד6מיד
 סו5רכו 6חרוגס תפיסי כן ob ר6סתס כתסיסט 13 8סר כ3 סססיי 06 6כ)פדיונו
 סיס  ללוס  ספנין ע"פ ר"מיר תידי  11DDS  ויוכל  ולסייטו )סוערו ו6וסביוחמיו
 כפני  סטם  לסמריס יוכל דוד רלי וכסיסכפ ומס.  "יך סזיסו  ויודע  לסזיסולסטר
 כסיסכע וכן  לחוס.  לסכפ  ומזקיקי סקר ססו6 מיודע עליו מטוטן חי על  יס*ה
 כדכרי חנם )סנע ממזקיקו מי ע) דוד רכי נפני סיס )טחריס יוכ) יסידכי

סג6וגיס



 כרית כגי המרס כפגי ימי מר' מחי)ס יכקס דוד רכי ,ס כ) ו"חרסנ"ו:יס. מהרי"יתשובות43
 )ך מוח) "גי )ו יקמר h(b "כזרי יס" "3 ימי ורכי וסייקו לערו ע) )1סימתו)
 כי )מודיע כלזחי )" וס ע3 חסוכה "1 עוגם מום חייכ דוד רכי והם כלס.כ)כ
 זס וע) זס. ע) )זס סגזכרין ויכין סכע)י מכין חכיעוח h~h עלי סוטל)"

 דמ3ח" כ3)" עג"ד. כסי דהק)יית' ויגה חק3"ט f~:bכחכחי
 החרוכס חפיסס ע)

 תפיסס וע) כריח. כגי עסרס כפני ננחי)ס )ו יעלס דוך ורכי ויטול ימי רכיי0כע
 נקיותו דוד רכי יערסריכוז?

-ch) 

 ס"חיוג' כדין דיגו כר"סוכט מורט oh1 כי"רחי
 : סכוי יעקכ סק'כ"ס

 0ננ3חו ינסרייי3 לפגי כ" כמעשהפז
 טכחיי"

hia סקר עם טמ3כ. מגנגס נקרו 
 כן נס וג6סרו ד6יסיר", חחיכט סגעסס סמר סטכחיי". חסרנסר.

 סטן והמי סעכחיי". ננד ס' כסן סיס )ה כי עמס סגמ)חו כגר ם3 כחתיכותסקר
 כין כרוחם סוי סטמ3יחס ויה סקוס ננמסר"רסמע

 כין )קו)"
 )חומר"

 כליסרו ולסכי
 מסורס זמן ממסר"ר כן נס מטמע ו"ננר כמ)יחחן כחערכו כי סחחיכוחכ)

 (rl~b.כן
 וננעל )ססירו סים חזקך חחיכס כו סגמ5"ת 6חד )חס ככר ע) מסרי")דץררףץ

 ימים מל שחר סחיעק" )6חר סנסתסס יסר ע3 מסי"3 )מ1 כ"כמונישט-: : )כעלו ס' )חס כלזוחו ים כ)חסי"ס סננ)ע מס ע) )חוס והין סכיכו)חס
 קנס 35י. 36" נ"כ13 ס3ה וסורס ומד"ס. מליחס נ)6 )טחמעת

 'וים "ומרין יס גדוליי ומ"ר עהר מסיר גחלתו וכוס ס5)ייס. החר לנסקי6ין
 "יח6 וכן וסיתר. סהייור ע3 סלו כ)יקוטי' סעדי' רכי' כחכ וכןמחירי'.
 1)" 5)י hlb )"כלו ם"יןכמרדכי

 מסמע ס6מר"י כחסוכת "כ) הח"כ. לכסלו
 : )יכון סקריך כסר לוחו כו ם5)ו ססספוד סורס גס ס5)ייס. 6חר )כסלוסננוחר
 ירוסות סטרי )כנוחיו כסיס )"סחו ככסיס )יתן ככון ס"ין מסרי") ף4שכמף*פח

 )"מס )סוסיף "ין וכן סכר. ססעכר "ת ממגס )הפקוטידסוימערי'
 )"פקועי כסערננ' סוי פחס דגס סנכסיס. ע) כתוקף 3סס)יע' כדי ם)ס מ"ג נכסיט)
 נכסיו ע3 חוכ מער 63מחו ס"ים כוחכ כיס ס"ס "ומר סיס ועוד : סירוסה כערימן
 ו)" מפס ידע טננונין סדנריס ' 3עעון יכוין סיורסים כי מועי) סלה ככתיוננד

 יכו)
 ככ"כ דהמרינן סטי" כי מילין פטומי כשן וסוי )ס סגתן סטר ע"י 36")סו5יחס

 : כו' דכעי סול זוד )כלוי ד"~ריגן סכחיס חזקתפרק
 עמו סיחן במעון הת )כוף ר"וכן יכו) "ס מסר"ם סנדו) מנסר ש4שלןך2יפט

 וויל מכקם סו" ch c:hln כי ם"3ס rh or )י וססיכ כסוס.מס
 ממונו )פי "ים סממעיט ו"חד סננרכס החד )כ"ע סו" פסוט דבר כי סו6 רכ כיקרי

 דגרם סמדינס כמנסנ סכ) כסוחפין פי כדליית" טוכס מכט) וסמנסג עליותכוסו
 דח)ננודה ייגה hih סו" מנסי" )"ו ועוד ס)כס. מגסממכס) הומרח זהת כירוס3נניע3ס

 מי)ת6 כ3 עגיס סמרןכי וכתכ גוכין. סן' מכנון סכת )סי ססותפ" כפרק כן"ייסו"
 גקר6 יסו סמרדכי ופירוס ממון. כתר hih 6,)ינן )ה כפסוח סכנת כיסדלית
 ננוס ונדו)ס טכפמוח. ע) כר5ון 3ה הינו וסטר סו"י) נפסות סככת כוס6ין
 כסנוז) כמרוכי מקיר רכיכתכ

 כתר"
 כחסוכס

 טמחמ)"
 עסקה קכ) ר"וכן סס")ח ע)

וכוי



מר מתרי"גתשובות
 סעיסק" מן כינכות סטמס.ם וכחכוכו'.

 חפיסט טמר סעסס "ע"נ, ir'r1 וכתכ
 סרו5ס )פי h~h טלמון עסקי ע) "3" גפמוח עסקי ע3 סמר כ" ס63 ירעטרכר
 זס כגרון וכ"מ )חופ:ס. ונוט יכןיחו פן ויר" סרכט 31:") ע3יטס)סככין
 ממסרס טיסי Sr~rt ננסר"ס ססם'כ טניס ננחמוכ' ר"יט ועוד ממון. )פיסמחמכין
 סגוחכין מ'גט מנגע ס:נציט. מינוחן מק נתח נ"ט חייט סטלע) חכסיטיסס":ט
 ככ) ננעסס כי טממון טרך )פי סדכר כי )סקריך וגלוחי סמעוח. ריכוי )פימס

 : כעיר "יגו וטנוף "ע"ג נכריס ממעו' מס סנוחגיסיום
 סטרוחיו כידו מופקדים סטיו מי כחכו וס"סר"י סס")פסי כנטרי"3 שלכרשצ

 מצתי וכן מלסוס. פטור וג"כדו כ:מירחו ספ:ע "ע"פ הכיוו;)
 ו:"כןו מטרוח כלפירוק פ:צ "ס ס:חכ כנניימוגי מוו ד)" ויגומד ר"יכחסוכת
 טטווח ככ)כוח סננכפט כחומן מסרי"3 3י וטר"ט פורע דחסיכ מסוס 3:3סדהייכ
 "' ע3 ס"מה'יסס;יכ

~5ra 
 ד63 )ן דקיימ, גכ עelh 3 פיחזיר כ:פ3 חוב סטר

 כתדמור גמל מקיינות ובכננס פצוע. סיט דלי דעהו "ומרב, דהוי מ"חךיחויר
 ?דצת "ענד כהדדח,)י:ן

 ס"מר ע"ס סמקך לננס סהכמיס מחכ כוח )י' וננ:"
 3יס ומגח סילד. "ח 03חגו

 דתי"
 : hiTtlh כתך "וי) נניגי' ס:)צ hsh "ניו.

 כך יחן סי"כ) גני ס5ינור לנודה נחעגית כמיג: :,:3 מ. למטדי"3 נשאלצא
 פקין כן סו" דוך6י )י וס:יכ סקנס. )ס3ס זריך "ס מעות.וכך
 . טתחפך עד יוס כזוחו עוד י,ט3 3" "ך וט יוס דחוי 3ס3סזריך

 וכרטוסס ?יין. ע3 "דם כרך איכםצב
"1? 

 ולעתו 31כרך ויחזור איד ch נויל.
סיט

 )?51י"
 כעס"ב וזוכרך 3ח,וי 5ריך ס"ין וסמיכ ככרכתו. כן נס "הביס

 : כך "הר יין טועמים cc "ס "ו 3פ:י?ם יין ים"ט )510י6 סדעחו ס"הריס )סקר וכס יין. )סתות 1nDT ;כיס מ"הר סגיתפעם
 כססה ד6סור 3י גי"ט כין )ך סגחצדכ סמינרי רעלצג

 חכמי )פי מיכעי' 1)"
 וכחכ "יסורו זינן קודם מתכט3 ד".ן 3טו וסדקי יכס כסר ס"ישרי'"סכג"ז

 כרקס דירו. וחכיריו כרוך ר' גרפת 3ח:מי "פיכו ")" 3"וסדו. דנסנוכ"נודס

 סיירי כו כחערכ ס3" דיןוע טיכי "ווו" סומן "ו יכ; )כסר דמי 31" מודו.דס:"
 דמט6י סמ"ק סכחכ כמו טיס מחיות )סדיחו 5ריך סיס נמקה הטס סיט"0 "ף יכם דכסר מתכט3 סטעס דסתס יום" כת כננהכת טנגו ס)" וגס טגוןסימן
 ממן י; ;ניח תדחס ?h5 "זחו ס"וכ3ין כיון מ3וחיס ודניס גכיג0 "סורטעמת
 כזית נו דיס סר""ס כחכ מכ"מ:גז ך:יכר' חננן ודקי דים טכח סכן כ)כעין.
 נמוך וחינן פרס "כירחככדי

 מקוחו ונרע סכ3 )דכרי כרח עליו וחייכיס סו"
 כפסת לסור פגמה דנן מ"1ח1 מפסו כקמה כו י: דקי ססנליק ;:תכנער:ני"ר

 כפסח. כס"ופין קטעים הגנן כעם סוף דסוף ספסח קודס וגחכתן נטחן כי6ף
 וניטור. חוור ס"יך טססח קודס וגתכט3 סו"י3 דעתו מ"י עליו תננטוורכים
 ססיס כרוך רכי' מקריך מיגו כס"יגו מין "יסורי' הכ3 דטוי 'מידי מיסכוולכי
 יסיכ )יס מנסקי כי סו"י3 כיכס יכסלפיסו

 בסופו כמו כינס )נטלו וכעינן טעם"
 כיון כממסו סו" וטרי כסיחכס3. כסופו כננו כיטו) כעי כעין המן ט"בכסיחכם).

דכוי



 כרח כיס וליח טו"יל כעין מסיכ כמי ר6מכנז מיכר' וסקי כעין.יטוי מהרייתשובות44
 : יר6סוכ3

 )י דהית מפיקוח ככמס עיני )ס6יר כוימגי"ן "כרסס מסח"ר שהפלץצד
 יוסר" מטוס כיס הית "י חד" flr]b~.כריכי

ch מוחות "קכע 
 מ"חר וחדרון ח5רכפתחי

 ועתס סגס. עי גסגתיו ול" ןע)מ" רוב" כטיני ן)"
 וכרקתי סרפחקי עלי עכרו מלוס כלועס וסיר סייחי h~a מחוח דסמ6 נוקפי)כי

 6יגווין טס 3עו) ד)6 כמרומים ומסדי עגיגיס כנ' כ:כוי' וקכ:תי' כיחימווזות
 ידי )65ח טדי כ6)גסון )סכימס סעוכ מקורכי) סר"י סכתכ ומס סמ5וח. )חככרק

 ורקס מגיס כלסי ~orirt ר"ת )סגיחס עדיף מבגיטם "יזו מר סכיכניסכיסס.
 ודעסי סנים. כלסי וטרנ)יס סרחוכ נגר סרקם "יפכה 6ו טרחוכ ננדסהוחיות
 סלע כלסי . מאחד דכורכ6 עעמ6 דחזינן כיון פכי' )5ד ר"מס מוגחח סתס6נוסס
 ועוד כדרכס. כסן יקר" כמיפחח:סכוי

 לטעם" סיון 6מריכי עעמ"
 דדנין דר"ח

 כגסי ס"ותיות רנני 0)כו כס"ת שתחי' סיו nlnISo מסתת, וס"תמקוהות
 ומסחתך בניס )5ד ר6סט פס מטר"( 0) ככיח מוחס סנקכע ר"יחי וכןנכר".
 6ף סכי. וינק מכיס ג' ט5מו וסוף סכיח כאותו כו ימכו גוננדיס דכמסמאחר
SDרק סרכ דכרי ע) )הנק )י ומאיקס ואסוכל מניחי ואס ס"וחיות. יספיך וטסכסכי) )י נרפס "ין תמ"ס כסמע סיפגט ניס" )"ידך 3יס מסחנר6 טר"ז מ ומחוחגי פי 

 דיןיס. כמזוזס מר גוסנ ואיך עפי מסחכם מסני "יזו וגדעת מגוון. 6גי סרס))מור
 פתח )י וים כו )ומד ס6ני כחדר אמות ד' SD אמוח מד' פחות קען חדר תכניתיודע

 6יןרני)ות 6כ3 כס ויו65י' נככסי' ופעמי' )ח5ר פחם כמורי )י ים וגס קטן )חדרממדרי
 כממריי עגיגיס דכמט )חדרי )כ6 רני)ין סכיח וככי סוטי) מסופקני וןתס כך.כ)
כו

~lOD 
 וכ6יזס מדרס'. )כי נס טיי) דסוי סונ' דרכ כפסחא כמזו(' חייג ומוס

 )6 פתם ו6ותס קען )חור סחורף כיח סכין כפתח "קכעכס5ד
 עקרס ידענ"

 סוככים קען דטמדר ודלת 51יר סחרר. כמכי) 6ו סמורף כית כסכי) געסט)מי
 נו ומתקמעוח רוח5וח טנםיס סחורף וככיח סוטי) 3י ומבעיי סחורף.ככיח
 6ופטור

 סמזוזס 6( כעול וכססד3ת סחורף ככיח סוככ סדקת ד5יר כיון די3מ"
 כחדר ונעורסמכוסס

 כסעוס. דמכסין כו מלויות מסחינוקוח מחדר גרע ד)"
 מן ניחס כימין 6קכעגס 5ד ואיזו )י מכעי' כמזוזס חייכ מתח דיוחוו6ת"3
 כפרים" וס6 סחורף. ככית סוככיי וסרקת וס5יר סוסי) סחורף )כיחסחור
 דתרווייסו חרי כין טנ"מ 5יר סיכר 6מר סוכך )עי) "מריכן צגי נגנס סוככמסייר סי SD "ף חייכ קיטוגיית' סיקר ונ*) ולקיטונייח". )ניגס ססחוחס דכיתלנססיי
 קועגייח" וסקיטיקר

 ד63 כיון סיתמו ס6י סכ6 6כ3 נעמית OUD~51 טיקר

ירענ"
 on~b ולעמות 5יר סיכר 6מר נלך טיקרי' סניסס וסמא כעםיח גני )סס

 מאחר חדר )מס כעמס ספתם טיקר ו6ת") טחורף. )כית ממדר מסולכיןכימין
 3כית מתוכו סיו65 מלק דרך לתוכו סחורף מכית סמוס סינף נעסס קעןמסמור
 כסכוך סרכט 6ק5ר )מדר סכיח מן 16 סרמוכ מן כ6 כם6ני ונססחורף
 ומאד פתח כאידך ולכנס מ5ר ורךמ)סככ

 כיח"
 ורום כם3נ מממס חממיסחיס

 עריין )ח5ר סמורף מניס סכרין כימין לקכוע ויס ח5ר. גררך סמ5וייסמשמיס
מיכעי'




