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 )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'



מה מהחי"לתשובות
 nlrh. ד' עn~rh 3 ד' כיס )יח וסחרר סו6י) )נמרי פעור יסrh 6 סמ6מיגעי
 סוטיה סעורת ?btr הם חייג )ח5ר מממדר כסתח מקוקס hrh 06 3י מיכעיונס
 דילתה הו טיני). 8חר סו3ך כמזוזס רב כד"רר סו6 חך לנכי דחי כיון רנילסוטיכס
 ס סתתי כ' ד6)ו כיון hro "כ3 ניס, כמד )רחוכ ספחומין פתחים ככ' מיירישחס
 ככי דמייני "רריקי ככי לטוי )ח5ר וחד סמורף )כיח חד hSb פתוחות גיסו)חד

 ו6ח") )סחתיר. וסמום) כרכ דס)כט ו)קיעוגיוח )כינס ספחות ככיח )סוי 16מזוזות
 )דירס מיוחד גדי) מחדר )מר )סוי ויוועס )קוכעס. סים 5ד כלזיזו סורכיסחייכ

 כקר מרסת ברט דקה חייכ סיס6 נוטס דעתי זס ומטעם כיוס. נו 6יסןספענניס
 יס ועוי "לס. דירת )י' סחסיכ מעקם סרמכ"ס סמייכ ומקקטו' כו יוסכו'ססנסי'
 נטכנסס ט53יר כמטח )מרחף מרחוב סנכנסיס סעתיס וכמס )מרחף מרחוכפתח

 כס"נ 6ו נדו) גיגית כסמט)ט)ין 16 )דנ6 מדכך סיין ססיכת' כסעח 6וסחכיוח
 מסוה כספוחת" פעתיס וכננס תסנניסי'. )6)1 חזי ו)8 למרחף ננכיח יו65 דירוחכ ו)" י' נכוס ד)6 קטן וסתת )פתוח. ומיני כסר כגון וחוס. מקור סנחמרי'טכייכיס
 )ניח. IDP סחח ודרך מרחף ס) מדרגט דרך ננרחוכ גכנכוין )רחיכ מרתף סכיןסחת
 )דכרי חייכ ויקמר 16 סרננכ"ס )דברי דפטור ס6ו5רוח ככיח סו6 י6ס )י מיצעיוסק
 מטעם מודש סרננכ"ס 6ף ~Uo: וסמה חייכ. 6ו5רוח כיס סכתכו ומת"ג ההססרכ

 )ח5ר כיחי סכין טסחח )י נניכעי' ועוד סכיח. סכוך )הורך )פעמים ממיוחדולעי)
 וסדקת סס5יר סופי) )כיח מחפר כייס כימין )עסות יס הס הקכעכס 5דכפיוס
 ועוד ככיחסוככים

 ןמסחמ"
 סקיחס במזחי מר עליך וסמעחי כייס. ימין ניסי קידה סוי )ח5ר מרחוככססו)כין גיס" )הידך דילמה 6ו כעסיח. כיח )סם עיקרם

 )ח5ר מכית כי"ט )ימין עומדת סיחט )מ5ר מכית כסיו65יס כמענג5"6ככיחך
 כחפר. סוככיס סיו וסד)ח ספיר במנענ5"6 ככיחך ס"ס ס6כי סכי דסמ"ומסוסקגי

 כסכרין תטגסיס ויו5"ין סתיטוג' ככיח מלויס וחדרים דיורין סוי ךידך ד)גכיועוד
 וסכחורי' סתח קותו דרך כקין כ)) דיורין הין דידי לנכי 6כ3 מתח קותו דרךמרחוכ
 ס)כס כרכר דעתך וטוריי )6)ס סיך סתח נגר h:h1 )עסיס. מכיח כמדרנסטו)יס
 י"ט ערב דינ' hD' 3י וחכחוכ סחודיעגי פגיך 6מ3ט )דבר סטוה)חי והחרי :,ו

 16 שוחר 06 מכמס המר עד ג' סעוד' עכיד וגה דסכמ חיכי כנכח )פיוחסם)
 נוטס דעתי וטיס סח. כ)6 סרגיננ' כדייגי )עסיתי 5ריך 06 16 כסס )עסוח'מלוס

 דווקא טיינו סבת כעך3 יוסי כרכי טוכס דה:וריגן דמה 'גכ SD חף 'כפח)עסותס
 כחו) סח3 י"ט ערכ "ו ע"ס ממהסג"מ "סור ו63קחעי יסמיק ~hS ססתחי)סיכה
 כפת דמאיכ )תאן סעורות ס)סס דחוכס טסט יכ6 כחכח סח) טוב יום ערכ6כ)

 "ס הסיקו )טפסיק )יס טוי ד6ורייח8 סוי ד6י דרבק ססי6 ד)חי6כוןוידח')סכר6
 מיוסרה מיחזי 6י סנסספקח מס סי'. 36רסס סח"ר מחיחכי "סי' י3שלום : פסח כערכ כמוספחי)

)מיעכד
~lnfD 

 )נכס וסיס יחן מי תיגסי ס6ר נטו רגי)י ד)6 כפתסיס
 ידי תחח ~nhr טמכס)ס כי עמי מדרך מכסו) )ססיר סימיס כ) ססס)ירסס
 סחורים סכ) כחסוכס כח' ומסר"מ ו6דרכק. 6ד6וריע(י ועוכרים nbto סקרןיוצעי
 כוסגי' וכן סכחור". וכחדרי ספחחיס ככ3 מווזות כ"ד סיו ס~כ~חו וכחכמייכיס

כקון
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 ן

 31" וע"נפי' מיי ט, ןנ",
 ט"ו. כמדיגות כמזוזות מבעטין מכ"ל סדרניו מויין גודע

 סס. ימכי' והמחו ד"יס "ח:כיין סומכיי, מסטכ' וכחדרי סי)די'. וטנוףסלמי, 1rrh"' טחורף ככיח וסומכי "חד. סייח כע3 ")" סם "ין כיח וככן סו"י3הלי
 סוסכיס וח5רוחונמרחפו'

 הרמכ""
 חסיכ' שכחים וחורי סלדי וחגר הודריי דפער

 "יגו )סו וחסכי דעירובין פיט לדירן שוקף :)" ח)מודי )י' לחס" מוקלט)סו
 חייטיי כונסו "ל" כיבסו דסמכי )"ו סלו טענניס וכ)רגי).

 ויוסר"
 כיז )ית גנני

 ס)6 ג"כ דגליני וקיכס ולחיים זרוט 6:נתגהח ג"כ כחסוכתו ננטרייננ כחכדכטויג
 וכחכ "י)ע"י כרי)חגו

 תדיר )ך ייס )דירך כ"ס )סו. דיסיכ ~"ן יוסרה טוי ד)"
 טים ולעי) "רקות כטור כמו וסוי רגי)י דכולסו ככיתך רכיס ודיוריםכחוריי
 )סיוח כחיקוגס זו ננכוס ומקיים כס דסזסיר )י ולנסרי "חד. ככיח דיורייטיכס
 )טגימ כחכח והסר וגו'. יוניו ירבו )נגען וכויו 5החו כמעת פניו ע) סריסירקת

 ר"ס )5ד וסחחתוכס סכית )5ד סע)יוגס סירס "תך סממת מגיס. כלפיס")כסון
 סיקרה מטעמךול"ו

 סקור"
 דננ"ן נכרה כלסי וס6וחיות

 )יננ"
 וטנכרה מסקורה )ן

 כר"םקקי
 די)ננ"

 מטום עצם, סייכו ה)" סכיח תוך עומד
 כירום)מי ד6יח"

 סופך ר"ת יופי וו") סרה": וכחכ ספחת. פגי "ח ~obl סקס סמע מיס"5ריך
 "גיר ספחח )5ד סננע סיתת סיסת כדי פכי' )5ד ור"סוגס ר"ס )5ירי "חרוגטמיטר
 )קיים כללכסון דמוקמיכ' וכיון )טונו. כקן עד)סגי'

 נ""
 )כטות קריך ר"ת דכרי

 כי"ע s~rr )ספירי ושרפיתי smin ,ס וכ) כסכיכט חס יכ" דעכיד כמוס"3טסון
 עזני כסיותו פסם. ס)ס"חוון

 ומסחנו"
 מס )פי טקטן ננהדר ומפיקוק- "דעחי'. )16

 )ח5ר גדול ננחרר 6חד פתח ים וגס )ח5ר. כחורף מכית 6חד פחח מים ממחכךסטכגתי
 ככיח חך הלו קטן יחדר סלן דירסו 5יר סיכר סחיסן קטן חןר פתחיודלחי
 סחורף )כי' סכגסס )קוכעסכימין וים חייכוח: סחיסן ו)סי"ז גרו) כחדר וחדסחורף
 גדו) )מדר טכגסטוכיננין

 סוסך )ר"ס 6מר מתח "חד לכל וים כתי' תרי דכין דסיחח"
 נרץ )6 סמטתננרי' דכרי' כי ויס כו ימן ם"חס כתכת גדו) ומור 5יר.6מר
 מוס רגי) )ך 6ין ולכחכח כננו סמורף )כיח מסס חדיר סיכוכך ועודננ"ו5ר.
 פתם סוי "י )רחוכ סננרחף ופחח מדריגן. רמייכ מ"י פי' מער כיחו6פי'
 קכועי' lc~ncn ")ו דלין פעור סכרמוכ nrD דוווחו כומס מג"ד סוי )ננרתףמכיח
 דפתח כחכת "כ) )3יח. ספתוח ספחח דרך סוי סרני) וחממים סכתנה.כמו

 סהו5ר פחח ועיקר סו". כעונו, חור 6"כ י' ו)" ד' )" כי' )יח )כיחספהומ
 ד)6 וחייכ דכרחוכ טדר6סוי

 סמסמ:י' דעת ונט)ט מכנית )"ותן תסמיסחי' גיח"
 )חוק כדי ספ.וות )כ) זוטר סתח, ססוה יס" )6 06 חמין* 6כ) סס.דרך

 ןמוקקין מחיר כרי דקיי) כהינועו י' ונכוס ד'. רוחכ נ' ןרנ)יס דסייכוו)סס)י'
 )נניס )ן הית הו )רטייר "' פתח )ח5ר יס cb )ח5ר כיח מכין וסרח)סס)יס.

 מכית כגיסת כימין )קכוע יס הז )רס"ר פחח )ח5ר "ין 06 "כ) 5יר סיכרכות-
 כיח' וכן)מ5ר

 כמנענ5""
 כית סכין סד3ח סיס וגסקכעחיס )ר"ס פתח )מ5ר "ין

 קטגס מכמס 6חר כע"ע כפח סעודות נ' )פ(וח ים cb סכסתפקחרגנה : כו סיו 6חרי' ודיורי' סכורס נגסר"י "חיכן
 דרכנן נמי סעודות דג' דע דרכגן. הכון ת )ירחי ויצווות דביוכחכחי

וקרתי



סו מהרי"לתשובות
 סעף סעודות בג' חייכוח דכ;יס ר"ח ננדפסק  ורקס bn)r~h  פיוס  וע'וקריני
 סכי, וסך כס פקוחו טיוסן

 וחכוכה מני3ס גגכן דרכגן )מלוט h~b מטני )"
 ךטלכס וכחכח סחו'.  כרפיי  htr b):tQ' גילף גמי ומוכס מ5ס ד"3"כ כוסותוןי
 h~h )ית' גמי ט" "סור "חהו)י "כ3 יפסיק bia רווקי סייג כע"; יוסיכר'

 "כ) נדונות סלטות)דכרי
 דרכווח" רוכ"

 ועיו"ע כע"ס )טחחי3 דמותר פסקי'
 קעכס מגחה קורס סעודות גי עכיד 31" מכחכח כמו ד"י:ח)י וסיכי)סחהי). ;)" 3סהמיר רעי ד)טכי ומסיק ע"ג מישב סמרדכי "3" רסכ"ס.כדפסק
 ופענוח טדחק נסעת ע3יטס )סמוך רכותי יחר סםכך"י

 ו)"כו) כפח ספח"
 כתיגי מ)מיעכד כזיתמטט

 חיטיה" דמיני חרגימ"
 כדמוכח קדירה ננעמה סייגו

 ור)"כחוספח'
 טסורעוכ"3 על )סיכוך "ו )חס. כ3". וכסר פירות דפי' טרסכייס

 עיו"ע סקר "כ) כנכח סח) ססח כערכ טדהק ע"י טחירו ,ט וכ3 ח5ץ(.דקוןס
 ;י"כלו קודם חניכי hh- )י"ט כמ51"ס כרכס 3טמחין רני3ין זעו עדיף. רפתנר"ס
 סחיכוקות כסבי) )מסר שריך ססח כ3י) כן סיגינו מס דכר כ3 ;נוק "יני כיויק-סו

 ספסיקוני סיוס וקפינו סיום עד )כסיכ סופגתי )" טרדוח יניוכוס"פ,קומן.
 : טווי יעקכ טק' מחו' כג' ום)וס פעמים. כמסעסקי'

 :( "' ~כפחי היית ססר"ר)ס"י)ס
 ס"כ3ו ot~nh ר"ט ונס "וחס ;"כ) סגקכס "וירסג"ן ט) ננעיר ההן שיכםצה

 ע3 כן גס )"וכלס גוכ) וחס עליו )סיבוך ים oh ס:נכ". כני"ותס
 "וקכ)חו

 "ין כוס ומגסנ כלכ)ט. חלוי וט "ין "וחן "וסריס סי; כיון גיס"
 trhn1D"ו טסרחן מעולס (UTI ס)" "הרוח עופוח ע3 כקמו מט "סורס ו"ח"3)סגוחו.

 כידינו תמורח )גו ס"ין "גו גס "ס כמסורח. "וחס וקוכם "חד ונ"
 סיס )" סמקוס orJ עחט ער "כלכוס ;3" מט וג"ננר )"וכלס עליוגסינוך
 ד)מ, "1 כידיכו. סקנ)ט סיס ס)" מפגי סיס "3" "סור מנסנמסגי

 גימ"
 כוס ;נס

נקר"
 ר"כי"ס ועוד סנננסנ. מפכי סמקוס כזס כ)) l.,hk- וקין "יסור מגסג

 מזכר מין עננוגי )ומר רולס עמוגיח ו)" עמוכיספי'
 סגקכס ונס "ורס"ן הסו"

 ננותר. סיכר ו"סי)ו כערקסו"ן סקורי' טנקכס מין )ונגר רולס ועמוכי'"סורס.
 oh סנ"ס טס ועיין גדס כמסכת סימ' כ" פרק כתוספת "יח'וכן

 פ)ינ סו"
 מסר"מ כז "ס פ)ינ ו"ח"3 "סורס. גמי דעמוגיח כ"מימ' מפסק ססמ"גט)

"חריר מ"י ססננ"ג כמו קסכר "י קסנר. מ"י סכערקסו"ן מין זכר )"סורססהמיר
 מ"י כר"כ"י קסכר ו"י "סור. כולו ס)"

 סי" חומר"
 סזכר )"סור

 "וירסו"ן סקירין דמין ר"כי"ס סכח' מס פי'. חייס סהייר "סויתשובה : עליו ג"כ) מסעוף סננסורת יסיס דרך כ"יזט ועוד מלנין. ס"ך מכ) סמיןמוס
 וננין "סורס. כמיסלקכס

 "ין מוהר גמי סזכר כערקסו"ן סגקר"
 דס"י ר"כי"סדעת

 חרגנו)"
 ר"כי"ט ס)ינ ד)" פס" כדרכ חרגגו)ח וסקי ד"נמס

 דדרי;"ך"מימי
 חרגנו)"

 נירוח' וסייגו ו"כ)ס דדרסי דחן"ט "סורס ד"נמס
 טס". סדורם עיף כ3 ס3יננ'4:נסכט

 סוס 3"כו) ד"ין רפ"י פסק ד"מימ' וננססי"
 למסורת hbhעיף

 דסי)כת"
 סיכי כי ר"ני"ס דטת hib ד"מימי. h'~o סי" פסיק'

דמח)ק



 מהרי"לתערבותש
  )ן ר5יס  )ויון ט"נ סיקנס )סס סוכר טס סכקר"*ע) מין כין פפ6 רכזמח)ק
 כמד חילוק 6ין עטור ססו6 סכערקטו"ן וע) עם". תסוה 6וירסו"ן ע)מסורח
 מרימר ד6סור תרכנולת' S~h )חומר6.' )"ם (hitO 3"ב רס"י פ" כן )גקכס ,כר כיןנניגס

 )"סו' רם"י כדברי )סממיר מסר"מ 6חי ותפ"ס כירקסו"ן 1)6 סו6 6חר ננין]6מימר[
 6ורטו"ן כקכס )הסור כמי ומחתרינ' דווקני. סגקכס ע) דסמסירת כירקסו"ן.,כר
 דר3ווח6 ' קנניט ליס חרגמינ6וסכה

 כננחיכח"
 )ו סיס כקומר ומי סדמיס. כעיר

 ממדיגס 16 מעיר סו6 הס והפילו עליו. )סמוך "ין 6וירסו"ן. S1~hiמסורס
 הסור. מסוה ר6כי"ס וכדכתכ דוכיסח ססי6 סליו דמסורס, 16חו.ס"יכלין
 ע) טמקוגן עוף ע) סס")יסו כחנוכתו סר""ם כח3 דכס"נ עדיף דירןומסורת
 06טכחי'

 סו"
 לסמוך סבין ופסיס לוחו. ס6וכלין מרינות ים כי יען טסור

 סילכך מהכוחיסס )טס ירומט ססחורס עדיף חסידט ססו6 6מכ:"ז דמסורחט)יסן.
 סוחרת 6.כס ססכקכס יהמר וטס דירן. מסורח מקתי' בחריגי מסורתכיסתי
 ר"י דכרי )סס גודע )" כי 6דרם"י. סככו מקיס ס3"וחו "פסת הסכג"1.מסורח
 לזריז) ד"יכ6 6טו סקולות סמסורוח סיו והסילו סמין. )סיע) דננפרטיור6כיויס
 63יסור הפיקו "כוחיגו ומכטנ סמסורס 1)עווכ טמחירין "חר ס"וסריןכמקוס
 ד"ורייח6. כביסורה מכן כ) סכי עכדיכן )6 סרנה וטוטו) ד"ייתרס כנוןזרככן
 פ)וגח"וכן

 : פסטיס תסרס נסרה דטריפוח פ)וגחוח כמס וכן סברס דרומן
 סיוטך 6וסןין סנ)י)וח וכקלו ו"נפן' כ6וסטרי"ך טוכסין טרפפ"ה סק1רץוטוף
 נו ם6ין עוף טיס 6ס ודקי כקכס ,bS זכר )6 6וירסו"ן ל"ו) 6ין 5דמכ)

 היסורוכסורח
"(6 1'ha ססו6 מסורח )סן ים "חר וכמקוס "ותו. מכירין 

 06 הפיקו מקוס לוחו ם) סמסורח ע3 )סמוך כים לרק"ם כחב ש ט)מותר
 סס )הוכלו סרי "פ"ט )חזור ודעתו מסורח סיס לסקוס מסיח ם6ין ממקרססלך
 מסוס כוס61ין

 חומר"
 הומריס וקין רהיס. "ין סמעחי דלה ממס סי65 סמקוס

 לוחו מכירין סיין נכרי עוף ע) חדסס מסוית )מעיר וסכה כוי ר"ט ס63)מי
 מכטנ ססו6 המרח עיר 16 מדינס הכסי ע) ומעיד סשכ6 כר סיסיסיצטרך
 16 סר6ס ד6ססיד 16 דע)מ6 הינים הב) ע"ס. T~wh7 מ6ן ותר ספיריייק דודיי עדותו SD לסמוך דכויי נלו) 6דס מפי סמקונ) 1S),hi 16 ססמסוט
 מועע וכסיגוי ספיר דייק )6. יי)מ" ממכינן brit~ hoh hS מ6עיסטמע

 ס6ן דכית 6סטיות' עוכל סרכי ח)מוד6 כדפריך דטצי ועכיך סעגיןמנספה
 וסוף ח)מוד6 קימר ויכסס כו'. גכר6 ננ6ן חזי דמסיק עד ,' כו'.די)ננ6

 דמעי) ס" כתכי החרי כ3). ס6ידכ' כמ65 "יגו ונס וכממוחיסס. כסן3קי סיטי
 סו" ונס מסר"י. "חי מכן כתגוזניעכי

 כחנך ס*ר"ס )ו וססכחי ך6. ע) מ6)
 : סכוי סק' מסרחך כנ' וסקוס תר6כו.ס~כ

 לנתונות רוככי מוס)יס. ונ)י)ס גיוס 6סר סגדו)יס. סמ6ורוח ") לי 4*ושכנןקשע
 יכלר )6 חע3ומס כ) לקור מו5י6י' ממירוח. עוריס עיכילמורות.

 ממוריי. ויורו כעדיים. יסקו מקס מרסיס חכמי ממסיס סרי ועימס.מטס
 סמט יסרק). 36פי ר6סי 6). כיח סעו)ס : כמסי)ס טסו)כיס גוסס. דייגי ממסס)6

 תורס ת65 ממס וכ5כר6. כנמרק 6ו)ס. ס) כפחתו )כס מעולס. 6סרסננוריס
כסה



סו הרי"ל מתשובות
 רנרכי הסלי 0סור6ס עיוודי ורכנן מרכן כגחלים. סכומיי ים:" רסיס. סלם ס)כס6
 לעיר עכדכס. סנני "סרן. ורס"ר יעק). ומפ"ר סלוס. ממ"ר סכ"וסטרי'רכינו

 מכח מים לסקופ 56טרך סחחיס ע) "סךח)מידכס.
 )פגיכם ולהגיע "ס".. דרככן דיכ"

 י5ה 61מר 1rlh~l. לתמתו טוחו וחוליתו כנננכ5"ה כעירי פס ד6יחעכד חדתעובדה
 מחכירי "חד ח:וכ נחור פס מיוסכ יסגו טיט : מוחו ועטו יסרה) עדת כ))נסיכס
 ומסם כסכר. סו)חגו 16כלי כניחו וחכיריס תלננידיס נחורי' )ו וים סטן. זלמן סח"רוקמו
 ס"ת. יוכלו ט"סר ומחן מק" וקלח ספסס לסם ומניך מעסריס. פחותם יכיקיסד'
 זסוכיס כ"ס חייב סנזכר סחר"ז וסיס רהל. וממס מ' כנת 6למנ0 מסרסת )ווים

 רה) מ' ס) קרוכס וטיחס נוגהיי. מי וסחט ממוחכתו כעיר כנכדת "חת)6)מכט
 נלילס סעוח כי סמו ויסלח סרי חמימי גנטי דרכינו 6ורת' סלילס ויסיסגזכרח.
 והמרת סחורו "סח וכ"תט טנ,כר רכן מפי קסיוח לשמוע סתלמיייס ד'גחקכ5ו
 )מרת סחייכ זטוכיס טכ"ס מן סלו מסרחי רחל )מרח זסוכיס י"ג )מרועשכעלט
 סו5י" כך וכחוך סמסרחס לקרה )הסחו והמר כונלין. מ' נוחס כן כיכונ)ין

 טזסוכיס
 סיו תלמידיו וד' חנ6 כלסי למסרתי )תגס ססלחן טל זסוניס שי"ג ומנסמכיסו.
 שסלחן טל גסתכ) ו)6 )כיסו )שחזירי סכידו זטוכיס כקותן גחעסק וסמר"פס.
 נורי יד )קח )וי גתן סמו סיחסר ככר הלמן 0חלמידיס מן 6חד )6נ)ר( כךוכחוך
 סיס, )חניריו והמר ססלחן. מעל כידו זסוכיי סי"ג "ותן ולקח כידו טננסרתירח)
 שכזכר ורכו זסוניס Lrr~o )0 ונסן כעדיות חרקו כ6סר ז6ת 6ת ננקדס מסוהעריס
 כירט. נחן מככר עד לנעור סספיק ו)6 כו נוצר קדומין )מס וסזכיר גס"מרסמע
 עם( מהש )וו"ס הספגו 3)סיז כוס. נפקותה 6ין ס)6 )רכו וססיכ סח)מידעכס)
 סיס ידע )6כי

 כפקות"
 תחכ31ס הנמוח יכו3' סיחס )כי( כק) רכו )1 וטסיכ כרכר.

 6ל6 כן היגו "כל ככסלס. ססיכ וכן )הנטספוז"ן( mnh~ לה ס)6 ססיכ הןוכהנס.
hh*eh~3טספח"ן(. )סין ססיכיר סעדיס טעינו"( 

 וסיט כלסוכיגו. קידוסין ilas וסו"
 ככיתו. כן סהירע ט3 ננקוד גכ0) סחר"ז "ך כילם. כעיני וסחול כמחוקטעגין
 סח"ר 6) וקרץ לכו. 6) סדכריס וסם לעדות. כסר קרוכו ק5ת סמקדסוגס

 כ6ר5כם. למד 6סרגו5)"ק
 וסו"

 גו5ל"ק הח"ר הסת הכי[ סמקדם ") מחוחן כן גס
 )מט וסוכימס רח) )מרח וקרה סככיח 6חך כחור קר6 ועור סמקדס. עסמכייס
 לעסות )י טיט מס ססינס וכחח)ס וכ6ל0. סחלמיד מן קידוסין לקבל כךטסחס
 מת6מ5ת ק5ס תיחס כי )סוכיחס עוד וטוסיף וכש"ג רויוני 0וה גס רנונו ססו6מס

O'fno)ולפי שכיס. כגי כס וננקנחריי ננסחקי' ושיו בכית נודע כנר כי סקידוסין 
 ככ) טקידוסין סחמזיק פענוח 6)פוס ככיח פחס כפוחו פסיס נסו מ6ןטכר6ס
 סגונס )כתולס מסויך סמקדס כי גט לקנ) כסף כרלי )סייסס 5ריכו כייכולחס
 ומכיריו סמר"ז ננד כקרוסין tp~rnt וש'כ ממופע. נוול טמיר סמקיס והניומיוחסת
 )סגים ס6מרט ק5ת ופייסוס ק5ח כגיזומי כ"כ )כס על דכרו )כסוף עדדלטי)
 טחר"ז )חלות סמוך )יגס כלוכוח כך והחר עוד. מוס )ספר ום)6 כשכיעס מעניןמן

 כיח כקן 6ין רסיטה )סוס )סם והמרח טמ6ורע כל )י וספרו כקו גו5)"קוסח"ר
 יודע קיני כי לסטירה עלי מקב) קיני 6כל )מפס. מקרסום תעמיס ומקלסמיחוס.
 )פכי סענין חלינו 6ך hnSti. סריה 1ל6 מסם ממרחק ישני וקדוסין גיטיןכטיפ

רכותינו



 ק1געחננןגכוה" חהרהי4חאןךרהח

 מכסור6 מיכי מפיקו (h"Dt ו)" ורחוקי' קרוכי' מסחני עכס קטגס eh~-רכוחיגו
 דהנוכס רקבון כמכח סיטיס ממקדם חתו:' זונן עד נדיר מטות i'hr )יוססיכו
 ט"רן יוסכי כ) פסיו מחמת ונדחס כמרחמון. טחחוכס זינן סיס מככר"פמר ס6י יסמיכו רכוחיגו. סי ע) יחכרר "מר עד )דהית ולטרחי מיד פוייטכסכוע
 )6 סכח ו"כ. דמנוכס ר"סון סכת ער כדחס ונקורי כמלך מחמת וס-וריסכ)ו"י'
 "3י דירת טחחוכס מקוס סם 6מר כור":קוו"ך"ט וכס טק:ס. ויחכע לדחות עודיניה

 ומי עמו )פסר סמלך כי"ח ע) יום ככ) ומ5פי' כנדרס כ)1"י' עדיין טיוסננקןם
 מסן ונכס ומריו סמלך סמט כ" סחכוכס ימי תוך סיט וכן יתכלכלו. ט"יךיודע
 סמחתס. לדחות סוס סיס ם)6 )כחוכ כחכו סל" "חרי' שעסיס ועוד עתיק.סון

 )"טכתס )כס וקמרתי עסרכוחינו )ימכך ססוח וקין 3דחוח ספסר ו"י טו"י)וקמרתי
 קופי)מן. טר"ר עם דכרו "ך )כוי "ככי hnb )" "כ) כו רני) ס"יני )וכר שינניונכניס
 כיסו6ין )ו )סחיר יסכי' "ס עמו ילחן hnh1 )המ5יחו סטנין ונןרום )פגיו סעגיןוס5יעו
 טסו"סכים

 )5ווח"
 עכדיגן כורכגן סדר פי נגר ד"רר כעלמך

 עוכך"
 סיילינן וסדר

 כ)DSDS 3' סריגן )6 ס6סס 6כ) ספי. דקי) מ"ס ר"ג טג6ון בחקכ' וכ"מס"י3חי.
 סבכו וככן ו)סחמיר. )סק) מעמס חעסס רבותי ע"פ "ך )אריות. זנכ )טיוחאפי'
 עתי מוסכמת דעתו וסיס )מסריק מנידו ו)מחרח )כיחס מאתי וטמר"נטחר"ז
 וכיוס ואגס. 6גס מעיר כחוך כסוד ק5ח סעגין כתג)ט ו' וכיוס ס' וכיוס)סחיר.
 סקול וי65 בנמרי סעגין גתנ)ס פכוי 6דס וכ) סטמטרחי' דסכוע סקכ6 סטו"מסכת

 ו)" פלונית קרס פלוגימפורכס
 סקו) ")6 )סלוני כחקדמס פ)וני' סתתך סקו) י65

 עיקר 6דס כ) יודעים פיו hia 6)6 )פורעם. רכו ס) סטיו זסוכיס י"ג כפוחססיס
 כמנכס סי" נס וטתסרתת ככס. וזס ככס זס כו וסכו )עי). ס5עתי כאמרסמעטס
 ככמס סוכרים וספכט ק3" ו)")ומי טקידומין )סחזיק וחזרס כמ"סכיסוגתיע3ט
 ו)סחי"נ )סמר"ן למרחי ולכי )סמחחו. )יר6נקוו6ר"ט סתקדם סבך "' וכיוסגווני.
 )קכ)ו טענות 56ל תטיס cn~b 06 וחס6)1 כסווייחן סעדוח ונקכ) 6חד דייןיטור ולכי מטרייק גסכ 6)6 עוד )דחות כ)) סוס ולין מלוד סעכין כתפרסססכס
 כפי ומקירט כדריסס ודרסכוס ום")כוס טעדיס ואחר 6חריס וסלחנו עסו וכן3סגיס
 ורכי מכחם. רכי ח)מידיס מן וסכים מסנתז סעיד וסכס )פניכם. עדותם ומכסכחיגו
 ואמרס מכאן פרסס עכרי6 )מתי ס)ך יוסף רי סס)יסי וח)מיד שפוחס.ווייכס
 יכריס כמסס"סט

~rnS 
 ולמרנו יוסף רכי )ס יעיד זס סכ) ואמרס טקדוסיז

 וסעיד סו6 כ6 סמני וכיוס )ו. סירוע כ) ויעיד למריו כן נס גס)ח תפחדו Sh)ט
 עססס וכן יזכרס 6ו)י דוריך )ו תזכירי מצעיד קורס )ס ו6תרגו תראו כאמרכפניס
 לויתי 6חר וע"י סכיסו6י'. )עסות )ו סחרנו סעדיות וטייפ דכריס. כ)) כאשכו1)5
 )סס כוון 06 )תוסס ככיסס קורס במומר סמקוס 6ח )ם6ו) "כיו ועל קרוכיועל

 אריגו נתרעמס וס6סס )י. סנידו וכך קידוסין )סס כ)) כוונתו סיט ס)6 ואמרקידומין
 פסוע דור כעיני גר"ס פעם ככ) 3ט וססכחי )פוסרס )כופו 16 )סתירימלוד
 SbDhn עד )סגס6 לוחך 6חיר )6 6כ) נך עסק )ו 6ין ע"כ ככר"סונס פגויסס5ח
 סיוכ)ו דוריס כמס מו5י6י ס6ח צווחך סזסרי כס סחריחי פעמים וכמס רכוחיגו.פי

 חתיכס נפסיך וסוית ניס 6נזדס ס6ת יקרוס חוב) מכמיסך וסול טקידוסין)קיים
ד6יסור6



מח מהת"יתשובות

משיסוו"
 טקסיות וסי" רכוק. וט")ט hc15 ומוחך כך "נוד "יגו וטו, כט וח5טרכו

 ו"ניס סנתו)ט סכ3ס CD כספינס די כיוס וס)כט יוע5יס r'ru פגיס סעי,סערפת
 מרכוח.נו. ?יחר )? )סגניי" כיגיטס ספסרו עד וי כיוס סחופה שככס)ור"גקוו"ר"ט.

 i~rh1 רכוכינו. 3פ:י ס2:.' 3ס5.ע כקלוני וסוס "יחור. כ3י נע סיחן יינסרו1"ס
 6חריכס )פקפק וקין חמוע ס3" יתד דכריכס כי מכס קרוכיס ים סי גס פילס6ח
 כמגט פרקט עדות כסרח סעיד מנחס רכי סעויוח. ח"ח ע)מ". כוהיי5ייחי
 כידו )וי נתן ו)קחס הוחס. מגס 3מי ידע 31" ספוחן ע) זסוכיס י"ג 1Da'סחל"ז
 אונ' 15 )זעטע כ)"6 ז"ח rh מקדם מהני עריס כו)כס וחסיו ר"ו )יוסכיי1"ננר
 וכמטמע כידס סזסוכיס ונחן רח3 מי יו ואקח "גספו"ז(. היך cbi עדים ")יזייני
 סיכר טחר"ז רכו )פכי חמוד סיף כליו"ט סעיד ווייכם רכי : כו גער rh סנוכ'שמר"ג
 כוג)ין מ' ם3 חיוכ' מחמק זטו' יינ רח3 המית )יתן 3ו ואמרי רכו "סחיכ"תס
 1)" סם3חן ע) ,סוכ' סייגימגס

 )וי כחן ואקח כחדר 16 רה) מר' מיחס "0 ידע
 רח) מ' זאת 6ח מקדם ס"גי עריס ותשיו ראו ואמר רח) מ' יד ו3קמסזסוכיס

נ)""
 סזסו' מחן רח3( מ' דימע 6:טפו"ז חיך ד6ס עןיס זייט 6וכ' 15 )זעסט

 תפרע גודכי"ן מי לסחו )1 ס"מר, כתו"ע סעיד סטן סחרה סמכ'. רכו כו גער ו16ליןט
 )מ' )קר6 )6מס ולמר כונ)ין קמרת חייכ ם"חס tlor סכ"ס מן רח) )מ' ,סו'י"ג
 מ' סיתט )6 וכממגויס רח3 )מ' 3יחגס לספחן ע3 זסו' סי"נ מגס כך וכחוךרם)
 )וי כיק ס6מר וממע גילו )חוך )סמ,יר' ורפס כידו זסו' טור וכספרו כחדררח)
 עדיס וחטיור6ו

""(3 
 עדיס( זייט 6וג' )זעסע

"(1 
 )קדסט רו5ס 6גי "מר 6ס דקדק

16oh ווי) )6יך 6מר 06 כ)"6 מקדם'. "גי 6מר 
 הכמפו"ז "יך "דער 6נעספוז"ן וי"

 מט )וי גחן וססיכ מאד כו נער ואז )ידס מידו סמעוח נתינת ר6ס 631זי6(
 עימר טממע כתו"ע סעיד 'eiD1 רי : כ)"6 6:מפח"ן המרתי )ה ס)6 כוסנפקוחה
 נדו) כמורף ככיח סיס ווט כוכ)ין מחמת זסוי י"ג )ס )יחן רח3 3מ' סטן סחר"1רכו
 וסיתט כמעות מתעסק ממכר רכי מסיס וסמעחי ))מור. קען סמורף )כיח סוככויככן
 6מר oh 6גי ומסופק מקויס' 3סון )וי גתן ס"מר וסמעחי כיח כ"וח' רח)מרת
 גס 6ך רח). מרת )יד מידו ממעות גחיכח ראיתי. )6 6כ) מקודם' 6חסרי

 ומסופק ל16 "ו כורטס 6מר 06 6כי ומסופק טניס. חסיו ס"מר למ"כסמעחי
 וגס כו. נער סמכר רכו וכססמע קדסתיס. 6מר 06 16 )קדם' רו5ס 6גי 6מר06
 טוס כרכר )טסות תוסיף )6 ט3וי אגחן רח3( )מרח ולמר רח) גמרת רכוגער
 ולדון מעייכו נקיסנ6 וטרמג6 : מעות סוס רהט ס)6 יוסף ר' 6מר כן נסעוד.

 )6 ס6סס עסק וע) רכותי יזטיסוני ו36 )יס6. )ו )סחיר ממכינן מס ט))פגיכס
 דקדסוס ומחכיחין מקנומח. h'(o כעלמך דכנז) דקןוסין קמה פרק מסקיגןק6ימכ6.

 נו) מעוח וסני 6ין. למרס 16 דסדיך וסול דיחס ננז) מוקמינן כו' ונחמסננו)
 מרסוס כ)) י165 ו)6 מע5מו )קחס מדעתו וס)6 סו6. רנו ם) לס6 סו6דמ)מ6
 )6 כי ו6ף כו נער קייוסין )סון ססזכיר וכסממע onpin. ידע )6 ספרייםמר"ז
 מרייסו כרמות 6)6 זוזי נסני וכיס סוס ')מקדס דלין נמ65 קידם. וכמעותיו'דע
 מטינותייכו כעיני קרות טמחקדם סו 6ת6ו כי ולסיגו טמקיס ניר ססן זמן ג)ניגסו
 1)6 ספוחו ו)" סו6 3" פירעת )מס )ס גיצס ס)6 כית נעסו סמר"ז סלוניסחי

נחחייכ



 מהרי"לתשרכות48
 סחר"ז SD הוחס 0מחתט כוכלין דמרי מסוס ו6י מקומת. רח) למדתנתחייב
 סחם וכ"ח ספוע3. "ו סמו)חגי כו )חזור דיכו כסמקכ) )ן קיימה וכקוסמכ)

 כוג3ין למרת סחר"ז נחחייכ סכה "כ3 טכית 3כע) כלוס טסו3מגי כחמייכ)"

 כלוס רח) למרח סחרה גסחעכו hS מקוס מכ3 רח). )מרח 0מוכ סקכי4םוסי"
 טמוכר יכו) לחכירו הוכ סער טמוכר הפילו פס כ:) חוכ ט"י )יקכי יכוססוכנגזלי
 דכחכ )16 6י וממירט וכחיכי "קנויי "פילו כסמי' פער )ו כחפ ס3" זמן ט3)מחול
 0כותכ פרק 3סר6כ"ד מממחך ד"חי ו)כ) )ך מסעכדג6 המלוס 3וס מחח)ס)יט

 במעמו hSh )מיקני מ5י )6 כע"פ חוכ ט6י 6כ) טר6"ס. )יס דחי סכי והפילוכ6סר"י
 מעמד טוי ל" וסכה כו' )פלוגי טלוותי ס6מר ס"מ סרח מי פרק כן"יח6סוסתן
 דחסיכ 6ח") כפילו כנעמד רח) סיתס )ה סחר"ז )הסח כונלין מ' כסמינרי כיפלסתן.
 טכוס. )רח3 כתמיינ 63 כן וחס סכיח תוך עוסקות טוחי) סלנו נסי' נפכי ג'מעמך
 ק64 פרק סוף טר6"ס פיה ס6 וקונס )"תריס סמכ כמקוס )כ"ח תופס מסוסו"י

 ו6י תפיסת. מסכי )6 ,חריכי ככסי כד6יכ6 6כ) 6חריכי ככסי ד)יכ" טג"ננוגיטין
 דווק" וס' ד' פרק כח"ז סיר' 0ה יתן דרכימסוס

 ולוס המעון ופדר נוסמטון לוי סנוט
 06" חייו 6יפכ6. סוי דירן ונדוןמרקונן

 60"1 סכי"ר כחסוכ' ר6יחי כי ממכיכן )6
 כורות כס מחפר דטמגימ מספי"ר".ט

 סיחיי
 כ6ותט יס ודהי ומערות

 חסוכס_
 כסך מיסו hib 6יפכא. ק5ח מסמע פרק כחוחו נופו וכח"ז חילוק. ןהיןומסיק
 )מרייתו זוזי ופדרי פירעון. 3סס 6ותס תפסס )6 קרוסין )סם קכ)ית 6יעונד'
 לנדון כוס נפקותי והין כחוכי. "ו כחן ונדרכי )סו חפיס:י מטסתה סח"מרעד
 סמקכם כיד והיסוי נינטו דזו,י מסוס ו6י גז) סיו סמקיס כיד דכעודן כיוןזס
 טו6 חד6 דפיכע6 ו5ורת' 0)ו06כמו

 וניס"
 6ותס ילוט oh 0חר"ז יקסיד ד)6

 מחנריס זוזי דמעיף גכר6 0טו6 מ"כ כלמרסינן סי6 נגיהת* )16 60 מיטתו.ס)6
 ונמחכ" סי6. נעקים יטוס מירט סתם ד6מר 11DDC )דרי רמס 3יח רג6 והמרכי'.
 דטכמ5 ו6טמ6 סספינט דפיק קרי וסני קתכי וכיהד מירט ס3ע סחעף שכ6כמי

 נניכס דסחס הירכנן וניחום גכיכס סויה פ"נ וש"ת )מכור. עומדי' סיודגלריס
 סני סי6 מי)ת6 )6ו וממס גז5 נ0די6 גגינס כיין דמחניתין הע"ג טי6 כע3יסי6וס
 ידגנ סכ6 6כ3 )יס גנים מהן יבע ד)6 טעמה חייכו דסחס דין מן כר ועוד יחוס. סוי)6 מדעני ס63 דיחוס כהניי )ן קיימה ד6חיידע קורס 8כ3 )יט ד6תיידע כתרמילי
 מטמר )6 60 ועוד )יס. התיידע כי הפילו 6חיי"ס דל6 6סיס6 מסדיו6יכ6
 מרם נחחיינס ס)6 תקרסי סוכ 0י6. מע3י6 וגז) סק)ינ0ו חניריו ונסנינג6יגסי
 עסיר )עירון זסוכיס גי ס3וח0 כוכ3ין מ' סוס סכי 636 כ"ס רח) )מרתנשאין
 3מ3ך- )יחן כססו5רכו וכמרמסון רח). ס) 0יו ,סונים י"ג ומטס זמן וע3 כחגע3
 ק5יצ )ך 6)וס "ני נתלין מי והמיס סחר"ז ניסער כמזומן הימור ~)י נ1ו)מם

 טנ 0ו)ך וסמוכ סומן. מגיע )6 עדיין סעירת וססיכ עירון 16חו ותכעסיס)כס
 ז0וכינג כ"ס )מחריז ט3ותס זסוכיס ס ומקוחן ז0וכיס נ' )ך 36ו0 6ניגסרייס
 כמונך )יך סס3ויחי טר6סונים נ' קמי ותמר פעירת. טור חכע0 סזמןוכססגיע

 3נמגכג ק5ח וים מ0מר"ז. ס3ס נסוכים י"ג npon רח). )ממם נונ3ין "מרטו6ז
 נוסן כססלוס רנוסינו פסקו ס6מא מי דפרק והע"ג ולמחמיר. 3סק)נוס

מוכחו



מט מהרייתשובות
 סמעוח י165 דכנר גימל כן ו6ס דמ)וט. כע"כ פירעון דטוי סמפט )פניתונחו
 ךסתס b~e. )6 דירס. כגז) )ט וסוי ספוחן ע3 כעודס )רסוחט סחריזמרטות
 סגדו)יס ססוכימו כמו סימנו גסח)ק וכוס פירעון. )מס )ו כמנחנהטנ"ט
 ולפיסו סחטתם )ט )ומר )כסחכם ט,טוכי' מכס 6)6 מידי )ט יסיכ )6 טכ66כ)
 ם3 דווריו Ph דססח6 תרי סוו ומפיקו יוסף. סמ"ר סטעיד כמו כמדרסיתס
 דלין ~עחיי 1)16 סס טיחס די)מ6 חד נכי מפיקו וטור מכיס. כמקוסטמר"ז
 כיון מ"מ סמורף. ככיח מסיתט מסעיד )עד תטמין כו'. ר6ט ס)6 )מיקומר
 טטו)חן ע) )מגות כ)) כוון )" כן 06 טס פסיחט ידע hSn סחר"זמסעיד
 )פורעט )ט ממכס סעיד )6 סעד ו6פי3ו סס. סיהס טט6מט ידע ד)6)פורעה
hihסעיד ו)6 סחורף נכית ססיחס bih 6)מ6 3מעוח מתטסק סיס ססמר"ז 
 דפסקי נתי דטחס )י "ומר ערד ועור 6סדדי. מכחסי ו)6 )ס מכס )6 כוסס)דברי
 כסטיו מקוס סק)יגטו 63 דמ"ם 63מריוח תו )וס ממייכ 1)6 פירעון דמסיכרכווח'
 כן 06 6)ה תסוס ס) ממם ממוכין 6ין עדיין 6כ) הכפסיס יספסיל והיסו)פכיו.
 כסזורק כי6יח6 יקגי. כדוכתי וכט"נ קמותיו כדי כסימע6 16 נח3ירו טפוסכחכס

 סקכוס )כך המכס. והוחס גיטין כחורת ח31י )י זרוק ))וט מקוט כמקמידווקני
 גרסות 336 נמרט. טכיח יטhSD 6 כ)סכט כמעוחיסס זוכין סיסו )מקויםרככן
 6מיכ6 3על7 ועוד זוזי. כסני טמ)וס )זכות יכו) כמהי כרס"ר 6ו ת"י כיסקוס

 סיס bsn כסו הונס ד6ירט זס כעכין סוט 6י סמרור דקכי כ"חר6 הפיהומםיכותייכו
 6עו )יקח יכו) טמ)וס מטיט קורס ו)קמס וסקדיס "וגס סכ6 כנון )ס3י)ויכו)
 סו6 סכי זס וניון מוט. נדו) מממס מדכר 3ך 6ין כס"נ וטסכס פירעון סוימי
 סיתס והפילו טקוימט כי )קמם יכוסס שיחס 1)6 סמעוח ורקח סקדיס סו6כי

 עוסה חייתי )6 )0 מדלין ס6כו הע"ש המגס סקוס. נפטר 1)6 וכחט )"כחלרס
 וסוי וכחס ככר 6י ד6פי' ועוד )זס. מסכימין רכותי דגרי ם"ר6ס עדמעמס
 סימני סכי6רו כמו מעות מחן כמעת 6ין למרס 6ו סדיך כעינן 60 דידטגז)

 טכתו)ס גילו )כח מסודך סו6 6דרכ6 סho 6(1 .6 )6 טוס )" וטכ6לאר"י.
 וגעגועיו סממחו ומרוו מלכיו כחש )ו כ6 יום וכלוחו )עי) כדכתככוסמיומסח

 כדמוכח כזו 3סחק סכסי)י ופיו קיוומין מעגין דעתו ססיח )6 כלחוע)
 כ6ומדכ6 למריכן חמקתו SD סופו דסוכיח ספ"נ רס"מ וכדפסק טוכם.כסוכמות
 כחסוכס טר"ת כדפ" Ph ד6סח כחומרה 1tlhh(' ממכיכן ד)hih 6דמוכמ
 היסכה מפסע ס6ומר פרק המריכי דכחסוכס נכ ע) 6ף וכמרדכי.כמיימוכי

 דקדסס ן6מר 60 ק3ח )י מגמנס כט6 6ך כיניטס )מלק דים ~Or הסקריך6ין
 ורידי סקלי 6ין )ומר דיכואך טענים סייגו מקודסח היגס כסחיקס דידטכנז)
 ופי כו'. פקם סיס זס דכחוכו' פ"כ כס"ס המרען כגירך והפיקו יע6 )כיחתרמיז) )גסי 6ורמ6 דללו דינם לכיח )מיז) )טורח עסיס לסיס מסוס סייגו ליבמךטקסי
 זס כנדון 6כ) דינה. דזכ*ן 6יכים ועכיי כו'. )יט ד6ודי )16 6י טכסיסמזקת
 כונ)ין מ' ע) 16 סמר"ז ע3 )הסדורי )ס איפסר סוט ט6 סק)חינסו טטמ6מ6י
 כדמוכח )סק3 ממכינן )ה 6"6 יגמירי דיני )6ו דגמי מסוי ו6י סדיחינטו. )6ומ"ע
 דססי6 עכס סתם ןמייחי מסוס טעמך מטסי סנמו6ין 13 )הסול ר3יחי 63 מ"מפ"ק.

 כנסיעיי



 י כמהיי'רושרב~ררע 4פ
 דכעינן יקיף ושיכיס בו. * סחקרם' 7261 וחז* )ך מ'ינ מחכי נמוכ Or ס3עמסי
 )הנק דים SD a~rh'1 )חזור יכונס סיחף מדחיסו 6י גמי לטחם 6ע"ג 6ין. "ופדיך
 6כ) מכיח. יפרעגס )" סדיכסו מי וסכורס כחוכך סהע.3גו ככר 6מר דטחסק5ח

 מקודטח. כסחיקס ד6פיי )פקדון וגדמיסו כ3). כמקדם עס עסק )ט "יןטכ"
 כדמעי). גז) סוי טחר"ז ם3 סתעוח 6ס כפסך דממס )מנק )עכ"ד כיסס 6יןמ"ת
 סקלי 6ין )תימר ויכסס דידס 3ra סוי ססו)חן SD )רסוחט סכלו דירס סויו6י
 )דרום )כי גחתי ועוד )עי). כןפי' כ)) סחר"ז מרסות סי5"ו 5ד כ6ן ס6ין וכ"מכוי.

 וטמיככי כמוכו. זוזי כסכי זכי דנימ6 )מקדם כלוס חייב זלמן טח"ר obולמקור
 כותן )ו מגוחן מעט חייכ סיס ממקדם 63כי 6)6 ד)". זקתןסמר"ז
 ידע )6 ומ,ט shi )ו )טחזיר כרכו ונמר מכיסו. יוחד סכייוח ק5חפעכר
 ד6כחי ולע"ג מכירות. )ס מייכ סחר" ס)6 )כי Sh 6תרחי סוכ מ6ומס.סכן
 וסיס יום כחסי כו למזור יכו) דפוע3 קי"3 תקום מכ) סחקופס זמן מעי)6

 וכ) טדר6. )" קתן דס6 חסמתי )6 זס ע) נס סערך. )פי )0 )תתמחחייכ
 דננטגי פירעון )טס סחפסוסו hS 06 כזמנו )פורעט חייכ 6ין סררך ד)6כתש
 וי)מ" כסחפקתי וק5ת סי6"ם.כןפי'

 מחתחס סמעוח סקכ) )ס נים" רסוס כימך
 טעמך סכי6רסר6"ם כמו )ו )סחקדס כדי גיס)יס ו6קגח' כלכס ס)ימועס6חו
 )0 חייכ כ52מו  סי% סיס מולו  מריף  רל% לכנ"ר נרטט  מסוס  מכל  דירס.וגז)
 כף סק)י 6ין 6ננריכן סכי ן6פי)ו כו לי סחקרסי וסוכ  בהובך  זו  סלע  עלי )0ולמי
 hSn סכ6 סכן וכג כו. )טחקדס  לו ססקנחטו 6מרינן 1)6 כמחיקס קכ)תוכי

 ע) מזרחי דם2י6 ססר6 כד)עי3. )קח מע25ו 6)6 פירעין )סוס כ3) סחר",גחגס
 מבמיי ל% hip  מסיס ו6י כ3). ןקיוומין דרר6 )חיי גר6ט טיט 1)6 5דרי' 15דיכ)

Dff~tn)ק63. מכט)יכן וד)6 ס"וסיי' )דברי ולפיסו סלן.  רמבמלילן 
 עמס ")וגי 6)6 )פנוני פגחקרסט כ)) קו) י65 )6 כי עתו ומוכרו קו)סכ6

 סקו) סיס זס כדרך כסן וקדסט פירעין )מס רכו מעות )ס )יחן )ו וסיסחחכו3וח
 ק63 מכע)יגן ן)6 )יס ך6יח קמ"ן אפי' ועול טוב,. biDnh1 סיכרו6יכ6
 פעמי' סכין כל  ופל  דמבפלילן. מורס  טסטילט  סססלס  tlh:o חקכח מסוסויסמק
 6כ) כיפו6ין. 6מר כ)) ספיסחיו ו)6 )יס6. )ו )סחיר טדחק כסטתסמכתי
 קדומין כעוכ עלמי למגיס 1)6 6יס ~*ehhtK חומרך מסוס )עס6 מתיר איני)דידס
 כי רכותינו ו6ודיעכס כעמס. מס תורוכי 6תס  6ך :  טמנול  מרור hDSrSיקלס
 נוסת ססו6 סכורס יסיחט נוסט. סיחט מתח)חס נווני ככמס סעגין סו5י6ססי6
 געכ )ג6עס 3)"6 וקסתו כו ם:ערס 6רס ככי )כמס ו26רט קרוסין. סקכ)ט)ס
 וכסכודע וכמ"ג גע)ד( תיין סער מיר גיכ דו6 מרייכסע וו6ם י6ו כייז 6יעדיר
 ר5ט  ו)6 כירו ידס ססחזיק 6יך כע"א למרט תופסין. טקידוסין מסיו סוט סמוכחס)ס

 תסחרי ט6יך ס6)חיס ולגי ר5וכי. טו6 נס ר5וכך סו6 06 )ו ס6מרס טד)סגימס
 כס"ה ולמר )טגיח ר5ס )6 וס61 13 גערתי 3חח)ס כי 6מח )י וססי3סדכריךנ
 טו6 גס כע"ה רולס ס6יגך כיון  המרס  %ז ספ5רות. וכספג ערנסע( מיין er'h)נם

 מער ניתר זו)כעס היין דיר ))6ס כ)"6 מיד הח"כ )1 ס6מרס המרס גטרכוכי.
 6ך ספ5רות מ6ומט סמעו ו)6 כן אומריי היגס סטדיס וכ)  זלמן וטח"רגיסעסן(.

כלסר



נ מהרגלתשובות
 6ין וס), וססיבו קרוסין. )סין כססמע רבו נו געי ממיל נעריות חוקוכעסו
 "י ככס ע) רכותינו וטורוכי InSr: רכי סמכר טעיל כקמר סכתי כלכרגפקוח'
 )ט דמוקי קןסחני )"4תר ומי ד)" "עיג" ומעיכוחייכו קדסתכי. כ"ומרחהמיכ
 "כ) )יס. מויו סכ6 טוו 6י דדי)מ6 טיס )מדיג' )מס וסככו ופנוני סכוכיכפכי
 מוריס כססכיסס סכ"מ מהמיר רמטר"נ) 6צייג )ס. ותדהימי קמן סטוי קיימיסכ6
 כיתתס סייס מיטתך ומוכמ )ס מכמיטי וסטרי וקיטו סכ6"כ)

 ממון )סוני"

די)מ"
hS כדמעי) זרמן רכי טמיר ם) סיו סמעוח ס)6 ועוד )סהמיר. מייך 
 16 )ע') סכתנחי סכלות מק55 יספי ")6 קידוסין. טוו )" ע5מט )דבריוקפינו
 6ס כירו ידס קפס טיט בעור ס"מרס דשריט וגפי שדו. כעודס כמעות וכוח )ס'סיס
 טוכ 6ין כי רצוחי ודעו )כינס. כינו מעו' מחן כמעת סוי ר5תי סו" גס ר15גךטו6

 וכמסמי ט6ומוח מכסי עפיו יטייבו פן ח"ו פעורס סי" 06 גט ו)ס5ריכס)סחמיר
 5ריכט "ס כרור דיג. כ) וטודיעכי 5כחוכ ם"וכ) ממס יותר ונסכין כרמיזס.דיסוד"י

 סס5עתי OD ע) רכותי יהמרו 61) סיגרסיט. על מקפחו )סרוס 5ריך ו"סגט.
 מרי מיקים כע"י ס6)ו ב6ר5וח סכיח" כי ידעחס עי כ6ריכוח כך כ)סמעסט

 סחחון )יתן ס)6 כוי כסווייחו סעגי' ט5עתי כן ע) מה)וקת. וקנסיפ)וגת"
 bSn ע"י עכרו סרלוח כמס סכס. ען )סקו) מכחכחי ומס סדין. )כע)פס

 יכירו ס)ז בעוכר תסוכחו' יכחוכ מנכון והד הד כ) ככור ת6 כס. ערטופגהי
 וככס עיקר. כ) נטתגס hS וט וכחכ סמכתם יו ס,)ט ע) כי olb כ3ייגעו
 ויסג" )ם)ווחכס. ht~hחט6

 סכע5כ מככודכס כמפן ועובחכס תורחכס ס)וס
 : ז)ס"ט טווי ממס מס"ר כן יעקכ תקטן דתת"ת זעירוססרוד

 יעקכ סופר נרכני. סג5מד וחכים יזיק ינ6. ']ני6 ינ". ס)מ6מעשובה
 סכנתי ר6יוחך ונס ר6יחי. מקורך nihan מס סיס סי'. )ויםסנן

 כסחו) נעמס וסכ) סקדוסין 3")1 מממות סוס סיין )עג"ד ונר6ס דקדקת.ויפט
 סקו) ונסונ)י~וח.

 )6 מעומס כי כחכח כ6סר עמו וסוכרו קו) נעיר סי5"
on)rגז) ניס סייך )6 וסכן טמקדם. )יד סנ"ו קוים זטוכיס נמוחו סיס 
 כלגרת ככר כחכח כקמר נט. 5ריכס ו"יכס 6דס. )כ) מוחרת ס"סט וסכןדירס.

 : סקוס כלוס מירי )6 ותוסכך

 ע) תפונסבנרי
 עונר"

 מסיס כ)) קילופין הסם בו ספין )עכ"ל נרפס רקעי)
 רקונך סו" "ס )ו ס6מרס טקסס "מרס וקמר דמעי). רכוחיגודכחכו

גס
 די)מ" )" גימום ד)מ6י סכ) זס גס ר5וכי סו"

 )סחקדס כלי טתעו' )ו טקכייד
 כסס cn~r )6 מעורס כי סמעו' 6וחס )ו וככוח כח )ס טיס )6 טלינסס.
 56) מסיו קותן מכ) מסחמיט )6 טרי וסוד דמעי). רכוחיכו סירסווכחסר
 מכהיסס יוסף רי סעד ועוד כס. )טנדו כמיכט כ) ויו מוס דכר טוססמעטס
 רח) גני ולמרס S~f1כסריך

 טדעתו גחכ יעק) סמט"ר ר6יחי וסגס גט. מנמנם וקין סרי" תיחתל סקייכר סוף עור. סזט כרבי )עסות תוסיף )" )וי )גי
 מיקדק סיס ס"ס ו"פסר לקרותו. כמעם מגוי סיס ס)6 כחב 6מג' )"סורסיס

 : "סרן כ"' "יפכ" )ו נרפטטיט
06



 מהרגלתשובות50
 s~r סממה רי סורס 3י ו6מוגס 6מח )6 06 טטצו' )עכנ יכי) ימיי אםצז

 מלנודם oh כי ס"ן יעסו bSa סמזנוח )עככ יכו) סימיד )מסמסט)כס
 ספיח מ)יקכוע סרוכ SD מעכנ ססמיטוע רייכו"ס תליגוח ככ) פסוס ונס6מה.
 סרוחי )rh 6(' סרוג, ע3 עיכנ ססמיעע כרייגו"ס מעסיס טרכט והפיחיככור
 וקומר סו6. ו6ורייח6 דיכן כי 6גי ורולס דיגל. 6י מנסגל 6י רנותי פי6ח
 נומס חכמיס רום 6ין 6חח 6גודט מחוך ס)6 5כור ספיח סתחתנס סכ)6כי

 6תר וכן חוכתן. ידי טרכיס 6ח מו5י6 סיכור ס3ימ פותר ר"ג דחנמסימכו.
 h'51CS כדי )ו ממרו סחינס )פני יורר סינור ספיח )מס )לכריכם נ"נ)סו
 טכקי. "ת מו5י6 כך כקי ס6יכו 6ת סמו5י6 כמס )ו לתלו כקי סלינו6ח

 5יכור ס)יח עם6וטו )6 וסם6ר 6מח מגורס מחוך hSn ותחפוף ועותדוסוסי)
 גחפ)ס עמדו רכנן ותנו )חפותו. מסכימין טיכס וסם חוכחן. ירי יו5י6סטיך
elbSD נ6ט ופרקו וזקן ריקן וכיחו כסרט יגיעס )ו וים )ו וקין תסופ) 6ומליודק רכי סרגי). 5דס 6)6 סחיכס )פגי מורידין 6ין וחכם זקן סם סיס פי 
 רם"י ופירוס DS~. ותרופף כרךוספ)

~ur 
 hnih ):פקחו. ממסכימין )עס מרו5ס

 מסכיתין רוכן ו6ס )חפ)חו. מסכימין סעס סיטך 5ינור ס)ימכעען
 ע)יטס מתכוון טו5 קפינו ענורס חפ)חו חחקנ) סליך מסכימין 6יגסה(מועע
 ססו,כרו טוכוח מדוח כ) בו טים סי ע) elh )חפ)חו תסכית" נ6יגססוסי)

 טחיכס )פכי 16תו ומורידין מסכימים. סעס סיס6 כעיכן לכחי o~nbככרייתך
 קמיירי נסתים ע5ייח כסעח )ומר חמ65 וקפינו סמכט. כ) עיינו ככרייתךדקחכי
 סכרך ועוד גלמים. מעטירת חריעי ו)" דרחמי יומי סכיפוריס ויום ססגטר6ס
 מסכיתי' פיכס וטס כתפ3חו י5"ו דבקיך טטכט נכ) שיינו דקתכי לעם דמרו5ססו6

 וסקריי סככן וכ6 מוכחו קרכן סטפרים יסרק) דס6 חוע)תפקחו.
 סקינס' וכע)

 מ6י דט"ק מסיקכם וס6 )ו. סגחכפר ס"ך וכי קרככו. 6ח סיקריכ גו חפןקינו
 קרכגו סליך )חמי קרככי 5ח יסרק) כגי 6ח 15 סי' )פי מעמדות חקינועעמ5
 מסתרות כ"ד סר"כוניס ככי6יס מחקינו גכיו. ע) טומר קינו וסוף קרב 6דסס)
 ע3 עומי כן hih ob חוכחן ידי יו5"וח P'h 6פ"ט מפסיס סם קפינו למדחט6
 מוכחן. ידי נפקי ד)6 כטקרכחס מפן ס6ין סכן וכ3גכיו.

 דסוחע דירוס)מי וססי"
 יודע סיס oh 5כ) סקרכס כסעח יודע ספין טיינו תכירו ס) פסמו 6ת6דס
 סכע)יס. כמסורת h~h )טקריכ )כסן ס"ין )מדח ס6 ונסקרכתו נטכתחו מפןסיס
 ניכור. קרכן מקריכ 6ו מחפ)) כנסוך כוסס נססטמח 6% )סחפ)) )משן 6יןכעג

 כככ3 ים עכודט וכי כתיירי )יס פקה 6כט די גדגחיכ עכודס טיינוושחפץ
bSbד6חמר )וי גן יסוסיע ורני הנינ' נר יוסי דני ליפפו וכגד פפ)ס. סייגו 
 Tnh- )וי כן יסוסע ורכי חקכו 6כוח חט)ח מניגון גר יוסירכי

 חקנו חמירין כנגד
וכווחיס

 קחת"
 6חטילין רככן 6סמכיגסו נמי מגיג' כר יהלי ד3ה דתסקג6 ותו ל.

 מפנכם איכס סמיעוט 06 5ינור ס) קרנן מקריב 16 תחפ)) 3ינור כמספית המלחט6
 ט6 גכיו ע) סיעמוד על כטגודחו מפן לפיהו יו65 6ין bo י651ין. סמיךכעכוןחו
 התנודחו סתסכימי' כבירור יקע 6"כ bbh קרכנו 3סקריכ 1bm סככן סטין)מיח
 זחכי' וטייכו )חפ)חו מסכימיי ססניכור ככירור יורט 66"כ T"a נכוסס ס"ק 6יןמ"כ

דכעען



נא מהרגלתשובות
 6וחס יעסו 61'ית )חפופו. מסכימיי מיסו SNr רה"י כדפיי ODS מרולס םיס6.ינן:ן
 פיתכן כלפן ונס כדרום זס 16 כלמד מכים יתפ))1 ט8יך 6חר. ס"ן מסכימייסליכן
 חלק כתיב וט8 6מר כסכ"נ )טסות טזט סככסח מניח יגרמום כח ומ6יזס סוססדרך
 מכמיס רוח 6ין 6מח 6גודס מתוך ס)5 פעומד ס"ן )מדח ט6 יקסמו. עתס)כס
 רכיי והחסיד )כולס. מרוץ טיסן 6דס סימ165 עד יתמנה )6 6)6 סימכונוחס
 36 כחוכחח יקרץ ס6ס סוסנו קינו ססחזן יודע ס6ס כחכ וגס 6וסנו. סלינו)מי סו" סככט חוכחו' פרי קורץ כססו6 ד6)"כ )5יכור 6וטכ ס"ן סיסת כחכיסודק
 כססכמת 636 ם"ן )סיוח )סתמכוח גבון 6ין טי)כך יעמול. 06 יכה) כייעמוד
 ג' 6ו כי 16 5' יקמרו "מ"כ ob )חפ)ס ויכנס ס"5 )טיוח וכמיתמכט סליבורכ)
 כחונן. ס)6 פסיעט טקרוי דכר פסע ס63 פמיעס וכ)6 כו מפידים 6גו 6ין די16
 כמינייסו )S~h" 16 סיכל כי oc15b. וקכ)וטו סו6י) )סעכירו כמיכייטו כ)ל5ו
 סי6סכו )עסוק ס"ן בריך ומ"מ ot'ib. וקכ)וטו כתמכו וככר סופי) מתמיד3כס3
 סו6 6כ) כרך ומפ) טויו סיס6 ךכעען מדותיו ע) ומעכור )ניכור ו)טמניףלותו.

 סמוי: )סוכיחס.יעקכזריך
 וסם)ימ ס6סט דכר ט) )וים. סנן מסי"י ליון יסרק) נסיק ספוק). סו6 לשניצח

 )פכוק סגדו) סמר6ט ע) 8מחומס סנע. כרכר סגס כ6ו 6מר)סו)כס
 1)6 כסס וכדקתי ומריין. סרוחט מערס )מי )יזך וכריין. טסורין נוכעי' מעייןמי

 וססרם6ט טגט סכדקתי עד הליגן ודכריס טכ6י. דכרי 6ך ומקוכ) טגון טעםמ85חי
 כלסר כקיומייסון נתקיימה )ה ולמת תיכוח כסרם"ס חעי כיני נחזיור6יחי
 טו6 ויחור מקומו כ6ן והין כו כתוכ זס 6ות גס טסרס6ט. כסוף סס6רגחקיימו
 וסורו יותר והוזי מר כיס סחוס וסמעוח טנימנוס וסו כודעי והמרחי סו6.ועצות
 rs b5'D~ סנר6י כדכר פסול 5ך סוס ים החוח דעתי כחסרון ותמסחי ד)טי) סכילי

 כו נססתך) ר5יחי )" כן ט) כו. ממחד) )6 מדוע ונספכו מתוקן סלינו דכר ייומחמת
 הדוי 6) ו6כ6 כעמס 6סר טמעסס ו6ח כס נזך סדרך )נו )סורות 6ם6)ךעד
 ננקום דמינס )טיכ6 )דמות ק5ת מטיס )י כרהט טיס )עג"ד ומחן. מם6 ורךק3ת
 ססטר דמין רהיט וטכי6 כס"ט ר"י כסס יוד רכי' וכן כחוסס' כדיעכך דכסרס)ידט
 וכמרדכי )מר. ידועס כמסר כו' יכתוכוח מפ"ם )כתוכ זריך ספין דכר כממעכסכסס)
SNr16ף גסונו. כ* עד סמעסט עיקר ע) 6)6 קיימי )6 דעריס סו6 וסכרך SD 
 ססרס6ס פריך ס6ין כיון וס"ס )מכיריו מתום כמזויף כעלמו כגס דמדמזינ3
 חייג 63 טומן סקדיס 06 גימל כמקומו ס)ימ. )מכוח רק סי"פ סכחב.סמו

 ם3ריך )סו)כס דם)יח )ומר ירולט סירוס)מי )פי וקפינו כסכי. )מיפם)מוקדס
 זס כענין ר") כדכר )סתייסכ ו5ריך דכתכ דסמ"נ )יסנף וכן מכיס. כסנילסמזיק
 )6 06 8כ) )כיכו כינו )לפוקי מניס כפכי )טחזיקו 5ריך סס)יח סטומטככעס
 )ומר נמי גדמן כמחס ובפגי נכתב כפכי )ומר סכלתן כמס טרם"ט סוססכיך
 ט)ידס מקוס דסיט סיכך מר") וסעדו )ר8כי"ס ו6פי' כורכו. סכיס גפני ס)ימעם6ני
 קנט קלח ודמ' דמי.' כדיטכד וט וגרון )כחח)ס 16 דווקח עלמו כנע סייגווקפיר
 כן פקינו מס )תש 6פמר ו6י )16 היסור לטכס הע"ג 13 מדקדקיי י6יןרס"מ
 סנע. כנוף ריעהז6 ו3יכ5 סיכה נותי כממט הקיקו עיגת6 דמסוס ח,ע6 ט6טכ6

וטון



 מהכ"לתשובות51
 ו6מיג5 העי. דכיגי ולחח חיכת מהכח דד) מתוכו מזויף מסוי )6 ש דמיוןתור

 שכתיכם נסעת מיד )סר6כייד כו גנרס דשי מסוחר גע )לנוחו מסרדטכע)
 מאוחר. גע דפסג כסרמכ"ס ודש כו סכחוכ ,מן hSh TD טנרוסין חלין "יגסואר"י
 ךס)יח ם6ני דטכ6 )ומר דרולט גכ ט) ואף סר""ס. וכן טכם'ר כמיימוכי סניהגס

 מזויף ממיכ ד)6 כמי עעמ6 סגי חטגי olpn מכ) מסחר סייגו סורסכעלמו
 )חזור )נו ים )עו)ס )סוכו. ונס פכוט גט כפ' כחו' דכמרדכי )מר ויסעמחוכו.
 r~D3 כד"מרי' סטר כפס) ס)6 כדיוספרם

 סו6 דווקני חג6 טעס ד6י כטמעח"
 סדיינין יסכו טרם טו6 מכיס 6י ועוד עיגונך. מסוס סכ6 סכן מב) )סוכו. כ6ןעד

 סיקר" )קלופי ד"סור וגסי ממגי. ג6כד ויקמר טטרס6ס סמריככוב
 מקוס מכ3

סיב"
 מנסני' ומירטוע סכטרע6ס ספוח יתור כגון סכו גמנומי' וקלת עכר. דעכד

 6חר חיכוח כמקלת קלח מעע וקירוכ דיודי"ן קולי' כנון תנין מקלח והסרסנט
 סכחוכ ר"יחי )יפנן מסר"ר ס) ס"ת וכתקון )עכ"ד. )סק3 יס קמן )יח6סטכע)
 כתופס 6כן נג"וד. וט"ריך ח)ח)יס מקוולחיו ר"יס וטכי6 ננכפכי' סירעוטממלוח
 כמ)6ך לדוגי וסכס )עככ. 1)6 )מלוס מכחון )מרעע כחכ ם)י כמרוכי מסר"ףס)
o~a'ת"ר כי 3ט גלך "סר סדרך )סודיע מוט) עליך עקיר. ימי") כ) עיכי ית 
 כו ס"ין "ו ךעחך מלמודיע חעמט ו") כסכ "פילו )פיות מיס וכרודך ידיךחסמע

 מר סוחחי )ככודך כן ע) "הריס. יעמו מס כן 6ס יודע ככורך כמסרנמגומיס
 ויגדף יחרונוס וכסליך וחורתך חמימס. ססס תורח מס ידו ע) )מודיע סגוכמי,ט

 נ כסן ,3מן מלעיר סע)וכ ח)מידךכחמק
 מסרתכמעוגו. קתו. )פגי סדור סרר. טן פרי 6דר. ממככגס 3סמך,ט חיתתשובה

 כ) 1)5 נערץ. ס6כ שוי כחו' טיט ו)6 ש"ח. )6סס ,ס גט ממליחסכיך Onah~ כי )מר. t'T1b גע )עכין דעוכד6 גופף סי'. כ"ן מסריו6סו'
 סמס וחזר )יחכו רליחי ו)6 ומניכססוס

 וסכי"
 סרם6חו. וסרקני 6חר נט עחס

 טי5 פססט )ו וקמרתי )כד. וסמוכי' 6)6 סטרס"' כזמן וקמת כו כחוכ סיסו)"
 סיט 1")1 ולחח. וסננוכי' כתוכ סגע כזמן כי נווכי ככמס מחוכו טוnD'1rD 6 כיזו

 מקומר גע )מיסר מ5י פ"6 זמנו )פלוגי פרוכי סמסר וגט זס כבסון כמוססכחוכ
h1O6(6 6פסר. 6י ו,ס כפ"6 וכחחס ככחכ מסנט כו כחוכ 6כ) כך כחוכ 6ין 
 סיס ודקי וס6 כדמעי) טר"מון פסו) כנע פס סיס ס6סחקר 'רועועוד
 גמור דריכות סמיוחרת זס וחיכני 6כיו. סם כסיכוי כל) ירעו hSD כעלמועירכ6 סרר"י ילו ע) עתס )י כתב כ"סר 6כיו ככינוי ירעו )6 כי 6ז ככחכ )6סגע
 6צורנ טריפות ")ו פךק ח)מוד6 כופריך כוייניס )יס כקעי' כידיס ד6טוסו6
Ofדגרם כ"מ וס"ט עחס. ממוליך גט לוחו ר") זס גט )פרס 6נו ולריכין עורב 

 )כ3 סחת ס)ימ ועם"וסו סטרסוטו 6פסר זס )5ו ד6י ומחוכם סזויף ע)ומוכים
 טמודפ ,מן מכה מתוכח פח מזו טיחס סרי מסכ' וט ד)כ) ועוד ויסלחו ושכחכוגיטין
 ע)ימ וחימץ ו'. יום 6ןר י"ס סיט ס3" ק"ף נסגח כן פיחס hSn לשכזעוימי
 וי יוס 6דר י"ט כן גס ןקפ"6 טנע ד,מן כחוכ כסוף סלת גוס דקדק ס)6נמר
וקפי

 פסו)ס ססרם6ס ספק 6ין נגס C11D סוף h~rp1. ק"ף 1)6 מוין סין וקפשנ
 %ץ כחכו רכווח6 וכולסו טו6י) טרס6' כלי )יחגו יס 06 ודנהי 5ר.מב)

מדיק 5רי
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 מיימו' גס וכן כדכם )סתייפכ וזריך קסיו ונסמ"נ b~h כן. נוב blbמני"
 מכ3 )מרכס. כמוני טדיוע תגמיד סכרך 6ין כי ו8ף חזק. ו)6 דכריומייחי
 נותק ס8י כי וכ) לחוספת6 וטסיך מידי ר6יס דנית )עכ"ד )י גר6טמקוס
 כ6ות0 16 ימרק) כקרן סיירי דתוספח6 )ומר ל5ריך כמחוק ו)6 6יכסנימק
 כלמוכח מי3חbi,th 6 מסימן כמ") S5b וכפ"ג. ככתכ כסכי ק6מר ד)6מןיכט
 עיירי וססגסוח דטסמ"נ וו6י ט6 כ) 6כן כעור. ים זס ומינוקסכו"ם
 מקוס ככ) )ומר ו5ריך גיידי כונסו דס6ידג8 חס כרבי' )ן דקיימ6 כמ")כמי
 ס6נודס )דברי )חום ים  מקוס ומכל כפכו.  לדירן  סלבס ולפסוס  ולפ"לכפ"ג

 :טס כמו מסר"ס ןכרי דמייחי כתר סמקנ) פרק טכחכ סו6דכחר6ס
  כמרדכי_

  וכתוב  סמוליךגפ ):)יח טר;8ס עופם סערות נפופסי וכמ85 וו")  לך  ,תרכסב
 סרי )מוגו. כ6ן עד )טממיר טופ יריך סטין נכ SD ו8ף וקכיכ6כו

 ססממיר_
 6מר יכ6 ומי כספרו. כדמוכח מסיכי ומכסניס קכ)וח ויןע טיס סור6וחוכע)
 הכיהוי וכמסמוך וע5דקי מסוקיי )מ5וe*th 6~ סיס סמOr 6 ט) וע) וגוננ'.טמנך
  מ5ורף )מר ק3ימ מעם") ס)יח )יס hhh~bth החר כחכ ועזך )י. סכתכ ממסדרכתכ
 פי)6 ונכנס ספיח טיס ס6סחקד)זס

 כקופ"
 סמ"ג נגודו דכט"נ תימק דמחע6

 ויסלמו %לסריינין  ממס מליחוס לשכות 5?סר כיס כמי  %ו מטיגון. מפגיוס6נוןס
 קמרת טמטמי כ6 עך כילינו טגע ויגימ 8מר ס)ימ יעמס or סייח 6ו קמרתסרם6ט
 ענמט מקוד n~hr כי מחפתס סייחי כ6)ט מדוקין שי 61פמר טייינין. מןכיךיגו
 סרגסחי כוסס סוכרתי סגמכומיס וכ) כנע מדקדקתי 6)6 וסענונ'. )טע)וכסכססי
 ד)מטך ןכ"ף וסוך כו מ65תי סחיס מסי" 6חת סערורית 6ך כ)). ססנמתי1)6
 נרג)ס כפ)ייס כמו ננס וקורך תמורט ג)6וח ) כס וטפריך סיטס כסוףכחיי
 זו1)6

 כ)~
hib בי"ס  מב) יותר מ6מוייס וקרן עוקן פמוט כ"ף )6ותס סיס 

 וחו)ס טקו)מוס נסיפוע כ6)כסון עוק5ין סכי )0 כעמס כי נגע מרקיחי ד)"ח16
 סריס גוזמן ול6  ק6מיכן ולווקף ד כוס 5ורחס טיחט 111 ססמ6)י כעוקןסרנג
 רפסיל רנותינו כחכו וסיט ר כ~nIS~S 0  סעוסין כעין ריבוע ול6 מסחרית  קרן06
 רסירכי מסוס סייגו  סיף  ליס קרי דתעות לע"ג מרובעת פסועס  כבסעף0ו6
 מחמת כ"ף חיכוק יקר6כס ס)6 6פסר 6י וזו ומחזורים  כממסיס נכתינתבסס
 סכרתן מפכי ד כזפ פסוטס כ"ף ס) ננס לסקריך 8ין טמסיד למון וזס נגס.קורך
 ממסון הר"ר וכתכ עס'). ננס מן כפסיס )סקריך 5ריך סכ"ף ס) רנ) כיכריש
r~Dס) סגנ סמ6ריכיי חורט כספרי מ63כחן מפות)ין נוריס נוסופריס ושפוקי 
 פסוע'סט"ף

 כסו*
 6ון סועדי ם) כתפי)ין רוויתי ונום וקת. 16 ריש כמו סיחין

 ו36 וו") כתכ ספרכם גס עכ"). רי"ס כמו ססועס סכ"ף ס3 סגנסמ6ריכין
 וכיון עכ"). ר כז0 כרי"ס ונר6ט קרי6חט י6כד פן )מעוט כ"ף סוסיקריך
 6פסר 6י כי ידי 8ח מסכתי ס6י. כוסי נסיכוס נכחכס on("el 6)ט. כ3טר6יחי
 עענות )ירי כ6ו ומקדוכ כערמך. )חספ6 ספיח מנסו 6"כ פסו) סיס ו6ס סוכי))חקכו

 כחוכ וסיס 6מר מסקוס מרוכס וסו65ס ניו) עורת גסע"י מס וסוכםממייןכור"ג
 06 )מטך תיגת כי ו6ף מטר"י. סיסיס סרג ופסקו וכדו. כמקוס כגו"ן וכוןכו

 וסו6י3 טו6. דרכגן והיסקך תקנח6 מ"מ ס6י. כוסי מהחנט טרלין 8ין כדקתיקר6וס
וססרס6ס
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 מעמי מחמת כחיקוכס 6ענס וסכ"ף פסו)סהטום6ס

 כל) יכולתי )6 דהי)
 16 כ6פכטיי"ס rh מטיס מייס ת"ר כפגי )יחגו כסס ויע5חי )כחמאס. כו)ססחד)
 כחכו סיו חרי מסכך )מז ידעתי כי )טס הכרחי "סר 6חריס מוריס)פני
6(11DDn לתריס ילכו פכים כ) ע) 06 )מס ויעלתי דמר. )נכי ר5ו כי )י( 
 עכוחגוחיס ידעתי כי פס. סטיס יורגס ס)6 כיירה סער 16 טר5יס ורך מיככסדמר
 ומכס )י. טועי) )6 זס וכ3 סחחגרס חפ5חי ומקוד כדכא סידקדקומר

 ,ס סו6 מי מלוז )י וחרס סכי כהו ולחח חיכת ססוגט מר יפי ג)י)חכרקוחי
 חכורחי כ) ט)6 סמי 6ת )סכחים סחי יכו) ח6מר וסמק כן. )טסות )כוסמוקו
 הר"ר )יווה סמ"ר וכ"ר )כהו )יוון סטיר סמס סל6 רקעי). 60 כ) ורעוירעו
 ככ) ועריכם סקי)ג6 כולס עם כי יוזס6 סר"ר כוכ)ין ממס הר"ר כ"ן0130

 סר6יחי רכותינו כרכרי סכ") וכ) וסגט סטרם6ה ר6ו וכולס דלעילסגינצונניי
 דכ"ף. עעוח סך )ס)ימ ינה ס6) מקרוכיס וסוך מ6ן ע3 תוקף 3כ) ונזרתי)סס
 ריו ע"י החקן וירקתי טזכרחי. ל, ובלט קטכיס נימנומי' מכחכח סיביתיויען
 oh וסכת כמס. סרגסחס ס)6 כווחיי' גפרי חרי 6פסר ד6י ובחח. מסוגסכמו
 בחרי גס דגר. )"זחו כפרן סומ,ק נ6מר oh 5"ע סטנ"ס כעמס סם)יחמדעת
 סמן הכי ותקח סם)ימ 6מר )דרום )כי כחחי ובחח ססגיס מר ג)י)חסר"יחי
 )ירי 6כט ס)6 ית' )לורי 6כ6 ומסינה מסורס 6ך יותר )פרס 6וכל ול6מגטו
 ססיס6ס חמזיר ס") כעיכי ועוכ יועל כרוכ ותסועס קריכן דמר ועריסוגומי.
 דמעי) דכרי עירכנו hu.,-k תוריט וג6 כר5וגך. עסט נהחגס 63 סנט ו6ס)יזו.

 )ידי מחוס כחכי סיכ" כרי )ך ספו ק6 כ6)ימיט מילי פטומי )ס)ימובמרחי
 : ס)וי סק' ת)מירך סק' כב' ולחירחו rs~ יסקס מי.1

 כסס מר סכתכ מס )יס סנניע )6 6כ6 סקדוסיס. )יחמי סקדיס דכר רעלצם
 כי כסס ססכמתי ו)" כן "ומריס ומריס ממטחי "נ) סקדום.רכיג'

 מעעס דסוי מטא"ס טכתכ מלכסוח דירי ועעמ5 )הרו דים פמוט דכר )יגר6ס
 ע) הת"כ) ד5ריך ננסר"ח 3ן 6"ז מטר"י וכחג תדם. י"ג נניטכס הכעיסמספת
 כפרס סריך טויסס )טח"כ) ם"ין דט"ומר יכריו וסיף כחסוכתו וסקריךקווסי'
 )טת"כ) ס)6 סריו סים פו6ג כנויר' עוכד' נפק וסכי מרכותי סמעחי וכן :עכ")
 וסיב )טת6כ). ססס כימיס סגדו)יס מסכימו וסוף o~po"ט)

 גופ"
 )י כרקס

 גמחי5חם )עמוד יכובס כריס ובין טע)יונט ונמררנס עליון קדומי ססס6:רנ
 ר, סכחכ כמו דקכר6 51ער6 מסוכס מיחס ם5ריכות' עכירות דים מפיס מימ"מ
 )6 ד6י עכירות. מקלח ע) ו)כ6 כוט כרח עוגם דים טרמכ"ן כחכ וכןמממס
 מי 6עו מכעוריו וכמסיכוי כחורט ומסורסס ירוע 6נ )י סים מי סכיחימץ
 נחד כובסו 6יכ6 וזמגין וחסונת כפוריס ויום מננרקת מיחס ס, קלים כעי)6

 ס) נעעיו מח יסי וחייגן ממסות. ס6ר 6ו ושכפיוח כעס סת6 חייסינן 6)"גכר6.
 )חמו וכניו וסבו) יוכימ ו6יוכ כמוך. )מסכי) )מלין[ ]וק) )י( )וקמי וכסרגגמם

 . עמ' ונגיך 6חס )סכעחס וסו5רכו ססי"חמגממת
 טיני ס6יר סי' ס"ל מסר"י ומר  קרון  יסמור. זכור ססס תיר" סמיה 4ברררק

 נע )טוסיך ס)ימ )עמות )מתומד חקגס סוס ים 06 )מעמסס)כס
גחסחו



גג מהרי"לתשובות
 )ו )סרכוח 16 )קוק) ומתכוון סם)ימות יבע) ט)כ סמרוע D1nS סים לחיי)לסתו
 )עסות )כע) )ומר כרכר דנכון רכותינו כחכו יסרך) ופני מניח. פע0שמון
 ד6פסל מס י") ו6ס כסרס6ת. כחכ וכן 6חר כיד נע כססו)מ ינאפו ס)6ס3ועס
 כמסומר כמי סכי 61"כ דמי. ספיר סתמך 60 גנון. )ס11 מסמע וכן חקנו)תקן
 וסגס כו'. מבניד דרכ )6יסור' מיים ד63 טפי נרע מסומך י6פ"ס י") 6וסתמך.
 11") כחוכ מרקיחי מט 6כחו3 מ"מ )ך. 6:ס )6 רז סכ3 וידעתי ממעתילדון
 6מר ס6ס פירי כזכי סודך )ענין נט כס)ימ מחכס ספיח כקטים 6כיי6מר
 6חד מסומר ע) סמורס דן ומכלן )חוור. יכו) 6ייו )6סס ,ס כנע זכי)ם)ימ
 ,ס ככע ,כי )ם)ימ סי6מר ולויתי סם)ימוח סיכע) יר6י0 וסיו )לסחו נטסם)ח
 כך חקכו )hnh 6' זס )פי כן 06 )י וקסס : עכ") סרר. מגי )6 ותו)לסתי
 )קכ)ס ס)ימ )עסות ים oh ו)עכין סנועט. מקכ)ת עפי עדיף וסוי יסר")פני
 תפוכח ר6יתי גס כי )ט.טודיע:י. סו5 וזכות כיון מדעחס ס)6 מרכווח6כיס
 גט )חת סכחר5ס ]6מד[ מסויד )6מת( ע) רפ"י כימי סיט מעלט וזא)רפ"י
 טר"י טסיכ וכן עכ"). מדעחט bsa טנע )קכ) )6חר ז") רס"י וסורס)קסתו

 ם)6 גיבס )קכ) 6מר סיוכ) )6סס סיכות 3ון6י יודעי' ס6גו סיכם 11")מ)ונור"ס
 ממס  כנורך וי:ט ננרכוחיכו. OIDn ר6יחי bS תדהי ומ"מ עכ").מיעחט
 וכ) סכחכ כמס סני 6ו )יס ד6יח וחגיכם סוס וכ) כך סמכהס פלוניכנע )כחוי ים oh ניסדוחו ככוי )מסומי ים 06 מודיעני גס סוריגי. )מעכס0)כ0
 וכפירו'. כסיי' סככוי )פרם יגערך י)6 כו כלו) סככוי סס גס ו16 וחכיכססוס

 סס )ו כמים קפינו סיירי וחגיכס סוס )כחוכ טטורנ)ו ס6וחן מכרטחוסדעת
 )פון וגס וחניכס. סוס )ו ם6ין 6דס ]6ין[ כי פסייך טוו ר"ת סנרח ד6"כ וכנוי.סוס )י כפקין קפינו )כחכו כסגו פ)ינ )6 ומכח )יס. ד6יח וחכיכס כמוס סניכינוי
 6ו כיכוי. )ו כסיס אפי' ומ:יכט כסוס דשני מסמע כף. )ו סגין 6דס וכיי"ת
 כ)ו) וח:יכס מוס וכ) יטווח ס) וטכינוי ססס עיקר )כחור גריך כממומרםמ6
 ועדיפוח6 ךסטר6 סופרן מ"מ ענין ככ) דמי ספיר דכדיעכד ו6ט"נ דכיוח'.סס

 : כסן ,)מן טק' ת"ת מסרחך נגוס סודיטכי. )ארוניסכר6ס
 מטר"ז ידידי ארוכי ימעד. )6 וקרסולך )עד. יכון יסינחך כסשקשובה

 כזכי )טורך ער כוי. מת:ס ס)ימ כחוכ סמ65 מר סכחכ מסכ"ן.
 כ) עכ"). כו'. תקנס )hnb 6' זס )פי כן 06 וק") כו'. טמורם דן ומכאןפו'.
 וכ-פי' כזכי )16 טו)ך )עכין כלמוסח ונירס6 סי6 מ6י ידעכן )6 דמר מידחק60
 דכסדי' טו5יך )6 )וט מסני מיסו דז:י סזורס לייק ממס ו5י וטחוספות. רשייסס
 )חזור מ5י )6 וחו מכרחו )פי סמורה דן ספיר ומ"מ טחקכ). סרק )סקטני
 hnb' )נור )יס קמיך מ6י מ"מ 6כ) ממסומר סחחכרם )ס סו6 שות )יסדחטיכ
 אסירו כעמס מיד סחחנרס (oab )ט סו6 מוכ ס6 טגיעין. ככ) כן חקנו)6

 מ"מ נע דנחר5יחש)טחקכ) מסוס ו6י סקוס. ט6מט פ' סוף ריכס קטטסבסקוס
 כמס כ) ומ"מ מחרגיח. 3ט מפן אינו סטכם) כיון hlh סו6 מדעחס )6ד)מ6
 מטרני ססכ6ת ומט דו. מן )מיחכ דעכ 03 סו6 זכות )ידס גיטך bnhז63

 )6 ד)עי) סכום דלאסס כעיוני סגי כדמוכמ דפמיט5. מידחק נמי ט6מ)הדר"ס.
pDr~D



 מהרי"יוקשובותהק
 ,כוח כודאי 6כ) סחם כנמטר, טו6 גגות )hr57 16 מטוס 636 נסומסתפק
 וכוח דודאי )מירע דמאי סיכל חג) כפכיו ס), "דם וזכיןפמיע6
 מר ססכי6 מט וך6י וסנים מיאי סגי וכ) כו'. דו פן )ביחנ ךעכ כיוןסו6
 )עסות כע"ס ע) בסרח ע) דגיעין פ"ק r~hJ כחב וכן סי6 נדותן ר6יסמרפ"י
 דנני לה ומ"מ  למסונורות. )מעמס טוכס כן סעזסין ז") מזרי תפי סתימתי וכןכן.

 1)6 )יס הסורס )" כטים כקדקודו כעודו Dbt" יחזור  oh 04 רסרי'למסומר
 וכפיוט כנוי )יס דחסיכ טחו)ן פרק כן היכו לכרטס ר' דסיטח ו6עשנ הנוי.דמי
 6)6 כס. ננודיס וליגן ט"ו עוכר ם"יגו מין דים שסוע זס 6ין סכימסוס
 )16 )נוי דיסר6)יי 7יכמות פ"ק דסוף כחוספוחמינוי חי b'(h גוסיט נזי 61פי)ו כפרטסי' וכפקות עריות )מס אצחיר קעבידי)תי6כון

 ך6וריית"
 כמסומר וד)ננ6

 טקסס ס"ט כ"נודס כתכ וכן )סמוך. ים סו6 גדי) דקיהן 6רםשי למכס גזור.)6
 ואמרו רחוקט כמקוס סטיחס )"סחו גע )זכות )מסומל קמרתי 6חח פעסס)וס
 וכ"מ סו6. וכחר6ט סיס סור6וח וכע) עכ"ל. מסיח. יפט יקומררכותי

 סיס ס"ס מ"פ ננדכעי )דכריו כר6' גךו)ס ור6ייס ידיו. ע) רכוחיגוןמסכימין
 סך סייך )6 מסומר וכמקוס דו. ען )מיחו עב ומסיק מסו. קעעסכמקוס
 bnO. סנוז) רס"פ סנ6וניס )דכרי ~osth מסועד איכס מטופס כדסכי6סכרה
 וגוי. דו טן )מיחכ טכ ומסני כוי. סחין מוכס )פני סכפ)ס יכבס תעחס 6)6ע3

 והע"ג עעמ6. סך סיגך ד)6  דטכhnD7h  .6 המריכן )6 דמדומו ממסוסוכיח
 מטעם סייגו ח)י5ס. ומ5ריך "נסוכיי ופ)ינ רס"י כלכרי סממיר גופיסך6יסו
by~nbכחוסי סס כרקיחה היירי כאירוסין טנוז) כפ' סחס כמי 6י לת"י. סנחכ 
 וכסימ65ר  מחפחיס לזהם  מל"פוס ומסתת סעורו 6נכ  ממידין יפרלפעננינז למלק- נוקפי לכי  רעריין ה)" :  כמסומד 17 טן סייך ד63 פשיטה ס66כ3
  )5פות  מפלים כי לט סוף וחוב ליס דרממו  דזימנין יהורו  ור5נ )מזורמקום

 פרז סוף כיייס. דרפי6 ר6כי"ס דמסיק קטן יינם טטי6 כי סנים כחט6חריטס
 הו לטכסיס ועכרי הולם  סוס כלי  מטמירו ו6גודט דרס"י  פובד6  וסמה 130ס.-ס"ט
 ו6י )סוכ. סופם ואין כ"כ סכופרי' מבקיטס מתוך תמסכחייסו וכיכר h31Dפקרי
 דכריסס לכדאי רכווח" הסני )סמוך  דים  פסוע דבר נרהט ומר פוכך5 פויככס"נ
 כטיכ6 ד)6 ")6 עינונ' מסוס סכן כג סדמק. כסעח ם63 אפיקו  הכיססלסמוך
 הכל סור"טי כעלי מרנותינו גי 6י "חד מיס:ימו כן  oh 6ל6 נהורי עלילשפוך
 לחסיד  טתורט לכל  דמסוד יבטל סננה מר סכחכ כמו לי נצונצס נפ 505ילומ

  סוכו יכל  סכוסכין נגר סכסכ  וננס גוי.  סכן כל  פור קלפיי מסור  כוסי  ו"פ")סכמי)ט
 דכחכ ס" 6יסחמיעתיי דמר מורפיס רהגב  כן. לה  שכלויים. סמום מפליווציכט
 ))סון סקרוכ כמניכס )יודים מקורין נ6סכמ טגויס מגסנו )פי גו וגטנוסר6"ס
 סוכו וטל  כן  גס  וכוסכין טכילוי  .סכוסכין זו כנר-יגס  יום נכל מסס" וקןסכל. כוללני  זו סמ)ס סגי )יס ד"יח וחגיכס סוס כ) וכתיכת )כחכו. ראוי ואיןעכרי
 תיסרק) ממומר מ"מ דמר ספיקה סכנתי ו)6 וסר6כי"ס. כט"נ  hh(1 דמנכעומניכס
 מחקן ר"ג חקכח6 )סו )יח6 מי 6טו כו'. וחכיכט  סוס וכ) לכוחנין63תר6
  לגויות  סס ע) 6)6 היגו ר"ח ם) עמו ונקי) ומס ססי6 כי סממוח כי)כחוב

 סוכ :  זס )ךין כיסרה) טו6 סרי ליסרה) כינוי5כ3



נר מהרייתשובות
 סוחר כעלט. סנמתמד 6כט 11"ן כדחיס. ך)6 מסר"מ חסונת מ65חישהכ

 )פי 03 סו" דוכות סעדי יללכן כידיעתס ס3" נימס )קכ) 6דס)כ)
 מסום ח)ילס ב3ן מצומד יכס )פכי דגפ)ס יכייס 6סט דסערו סג6וגיסדכרי

 כרמפמע הקילס וריכס סיחס פי'  סייך  סוס רצי  גוקומס )6 יסכיד"ועח6
 כבריס ומוגי וכוי. סמין מוכס )פגי הכפקס יכמס מעתס hlh קמ6 סנוז3פרק
 מאיקס 5ריכט וס כםייך כמקוס דוקו ממונע כו'. דו טן )נניתנ עכ י"מ')קים
 דנס )ומר 5ריך פץכ כן oh הקילס ס5ריכס דכחכ טג"וגיס ט) לחוקק רס"י6כ)
orכו'. דו ען )ומר סייך oh וכן )ס זכות 6ינט דסמ, נס )ט )קכ) "סור כן 

 מת;ונט וטדרינן כך 6חו ;י מnhr 65 סי' מסרז"ך ידידי "סוי מטר"מ. ע"פנקריין
 מקטן תלמידך מנב" ככי ום)וי סחסוכס. ס6:ודס מכע) סכע)מט וחמסתיסר6סוגס

 :לוי
 ססכועס 6ין 3ענשד וכך. כך )עטות )עולס זונחו Sh יכohn 6 סנסכע 6חך עלקא

 סמדיר פ' ריס כדפריך 1nch כסי" זמן כ) )ט דמסוטכד חד6 כ)).חנט
 עיכלת ססו6 כמו Inah חס6 ס)" "ו )נרם סכסכע ודקי כו'. )ט מדיר מ5י ומיע)

 סחטך מםמע ,ונתו Sb יכ6 ם)" סנסכע וס 6כ) )קיים. גריך סקי רכדחמוכת
 סיס זס סעס ולפן סמ5וס. לנע) נמנע וט סרי o'Sb ינ6 )6 סכי "פילוזונתו
 6כ) ננמש. סכ~עס כסכע סיט oh סג"מ מיסו סו". מבועת מסוס )עולור6וי
 כמיקחת נדרו סחתם כית מכ"י. ממכועח וגרע ם13עס כ6ן ן6ין כרקס יטכגרון
 נכ ע) 6ף וכו'. מכועתו )קייס וח)י)ס וכך כך )עסות ח"ו )קיימו ספסרד6י

 06 לפיסו ר"ת פ" ט" וכך. כך יעסט 1)6 6)יס יכ6 ס)6 )קייס )וד6פסר
 מסום כ)) סנןר מ) ד)6 ע"י סכעו)ס פירות כ) ייסרו ,ט דכר 6עפס 606מר
 פירוח ככ) ג6סר )טיוח )ו F*Fhh~ ס6יטכ6י

 דע)מ"
 כמסון עיין מוס. )סקריך וקין )ר"ח. )ייפכ 5ריך נדרים כסי)סי עיג"דסרקינ' וססיי זס. ככדון סכן וכ)

 ד' פרק ההירסת והפיקו מוחרת. סכ6י סכועח מקוס ומכ) כמידרוגי. להחגןסרכי
 וזת דכדריס. פ"נ טחוספות ס~י' כמו סרי6 מד6ננריי טכ"י סכועת ד"סורהלריס
 סו6 סכך גרכיס ונסכיע ככט"כ ועמל מנת"רסס כערס כתו ע) סגסכע 6חךסרטים
 )רבוכן. לרוסס נתו חכם6 ס6ס ידו ע) מכיחגט וכמי וככוחכס טחורס בז"חכופר
 כנגר or טמעון דכר 6ין סוט כנעבט 6כ) 11") טכ6י. כירי דכוי פגיוןוססיכ
 רם טח ומוקי טפס מלות סומר זס ממעון ס"ס מפגי סכ6. ככדרי ")6 כרכיםסנועס
 1)" כנוחל ו)" כתורס )6 כופר "יכו ועד)עורס

 כהד וסיג : ידו ע) כגחיגוהט
 מרסיס ס) ופתו טיט מס ס)חכי. ס' )" וגומר. "דם כ) כמוח 06 ספסוקופ"
 וכ3 קדמונים ג6וניס וכסס כ)) מחיר סיס ס)6 ממם כדר טיט ס6ס כתכוככר
 וכמט סלחני סי ד)6 פסוק "וקו ופי' מקוד. לרוכס וסתסונס טכ6י כדריזס

 יתכרר ס)6 כנותר ונומר. כמוח bb מרע"ס ק"מי דטכי סי' 6חך ופי'נווני.
 ,ט וקפי כו'. קןומים כוסס סעדט כ) ו)וננר )כזככי ונצוחו )קרח ים גכו6חי. זסכדבר
 פי ע) elh כתכוונתי ו)פכוטט כו' גח:ותחי 3כך ששעון י6ננר 6ס סככך כתבספ.'

 וטכית בסחיר. פתח hl~DSI כוס )סק) סים כחכ 6פ"ט )סחיר ו5ליקיס זט"י'ם6יןכדוריכו
 : מעינו 631 ממכו 6יק רכוחיכו ודעו ממכו. 6יס דכגימין מקרעי זס ט)רביית

ותמוצ-חין




