
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
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 btib כו'. פוע)יס 56) טולך כו' )ככוחט וניחו מחכירו סכ6ס טכולריממחגיתין

 תרוסס. )רתוכן כחו פחכם6 סמפון )לוחו סחיר וסריכ כרס. נדו) )5ורך )סעריססרי
 כמעריס oh כירום3תי ד6תרי' נכ ע) eih שכ"י. )יט וחסיכ סג6ון ס) htDDוכ)
 oh ס"מר כחס )ספ)ינ כוון ס"ותרם)6 דבריו )טעתיד דמייך ככס"ג סג"מלסור
 כעולי ו)6 נדו) לחי) סיס סכווגתו וקומר מלריס. כעולי זס כררך ר6יחיל6

 )קיימו 6פסר ט6י צידן ככדון 6ו סכעו)ס פירות וכ) כסדי' 6כ) ממס.מלריס
 קרוח יקירו ס)6 שחרס כריך סיס מקוס ומכ) מכועס. 1)6 כדר )6 כ6ן 6יןנ))
 ע) )עונסו ש מקוס ומכ) טחרס. 5ריכין )יסכל )מר נופייטו גדרים וי' :ר6ם

 דמסחננ6 גכ eih SD כע"ז גררו )ח)וח כך כ) פגיו )הליף סרעט סמהסנססטע)ס
 טדכר מכוער סכי לפיסו ספ5רחס. ו)דמוח כדרו 3ח,ק כדי[ כן )קמור ]רק כקנוסיס

 : עמר קתיס )סקריך )י ותש עליו יקכ) עליו תר יסיחוכקטר
 )סיוח[ ]5ריך סיט סןקןוק )פי ודקי וי"ו מ)6 כממונס סגכתכ סנט ןעקןקב

 דווקני ספר' סנר6ס )פי S~bהסר
 )פי סעימד וכן סמנס. לסתמע דל6 סו6

 לטיוח כחןוכס  נוכרייה כחכ ככימין וכן מ)6. )שיות טמרדכי וכחכ חסרסדקדוק
 לינו  לנוסך  וכן hire". ממס דסמסירח  וככווננה חסר.  דרוכייסו י2"גמל6
 מסך. )י )סתוע ד)" סעת6 ח)מוד6 ק6תר סכי ו6פ" למרוד.  לנמוח כמוהסר
 יו"ר מכפל דפוס סדקדוק )פי כי eih מ)6 )טיוח סר6"ם מסיק פיטוריןוכן

 כסלמס )מפעי )יכ6 מר מסק, כמנסס 6כ3 ע"ס. סתקכ) כם)טי רם"יוכדפיר'
 וכן וגו'. כסתינס עענו כמו סתיכ' כקרן תסיע כממוכס 6נ) כ)). מסחתטז63
 וסקר דנכר6 סת6 מיכלי )סחתע ד63 מסר )סייח כמריכי כחסוכה כחוכ'מכ"י

 : ניטל כססו6 )פקפק 6ין )ענ"ד סככך הסי רמריכ' 6ע'ינעעננ6
 לכיסו 6כרסס כן פלוגי וכחכ מעבט סעסס S~r ורכי מורי עיתי סמג"דרנר

 כמעמד וטוס )".ותו
 סר6"ס כחסוכת כן מ5"חי וסוכ סמיכי. רככן טוב"

 : ע"כ 6כי"ס. נסטר ר6יחי סכןוכמרומס
 יס6יס סט6)מיס מר וכתג טו6י) דסרי גר6ט למר מפיבוחיי סנכור. רעיהקג

 )6 חוגתו וטכסן oSti טככור ר16 סכ)י)ס תעידין ככיח )מעטטדריס
 עדות )ך 6ין ממוס. וט6יס ט6)מכס ת65ו ולממר 0)י)ס קותו כ) ככיח )מעס163
 כ5ק יכיח ד)6 טסיך כי ט5רימס טכסן גרס סמ6 )ומר ריס גכ ע) eib תזוגדו)ט
 דלם" נמי טכי כו'. סערי )יס כמס 16 כו'. לוזןעל

 סם סכיה הככור מ6כ) 56)
 ונכדות )חום 3כו 6ין ט5דקי כמס וכס"נ נוי סיס ע"י ג)ג) 16 ולירם טמותךדכר

 ס63 רק עד. מפי ועד וכחו כנו לפיסו ככור כעדות הכמיס סקי)ו מסרינג)כגו.
 ור6יכו ככור )ו סים כסן וו") כי"ר כתכ וכטדי6 )יס. סריכן טכסן ע"יגעסס
 כע) וי65 סלם. גבית )נדו סנכור תכנס נהון 1S5h כיחו בגי וכל טו6סעימד
 מוס 13 וסמי) סס כעמן סכיח נכי מן 6חד ;hrt חיימינן 631 )ממטו מותרננוס.
 מפר סת166

 ק 06 כסערמס. ח)ינן ד63 טרי : עכ") כו. )יפו) )?כסילו גום"
 ומילח" סוף )דכר"ין

 ט5מו סמום סיסת 6ך נו ו)טממיר )דקדק וקין סי6 דרככן
 דייק ד)6 סמוריי מן וים : s~r מורי כסג וכן סכרתן. סעכ דסייכו טסחוסמן
 דמחכיתין 31"0 עקיכ6 כרכי )ן קיימך כסר ימ65 ו6ס סו6. מסנס 6ו)י ס6יגולי

כסרק
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 כסרו )סקו) ס)6 רק )נוי' מפיקו )ט6כי)ן דמותו סמוקדמין פסוקי כ)נפוק
 עורו 336 מל"ורייח6. וסרי סוסי) ניד ס) סומכו וכן כמקורין. וממוכרו3)יטר6
 סלסולומעכו

 מד6ורייח"
 ר"י כחכ טריפס ימ5" 06 6כ) כנגקו)ין. )מטרו מותר

 שרק"ם מסקכח וכן וטכטר. סעור קכורס דיריך כמרדכי הכסגו מקוס פרקכתמוכט
 ור6יס )עור. דסרו רכווח6 ויחר כטרמכ"ן וד)6 סמוקדסין פסו)י כ)כפרק

 לכורח סעעון מכירעטויז"ן מסר"י כסס כתכ כ6נודט וכסג"מ 3זכמי0. יוםדסכו) מסטי"
 מסוס וממק כן. כסגו "ס יודע חיכי 6כ) : ע"כ עריפס. (h~r 06 ודם וכסרעור
 6531ת ו)כדקו )סוחעו גטגו )כך סמ6 גמר. כסימ65 )גויס )ס6כי)ו "סרודס"נ
 דםרי מסקי רכוחיגו רוב כי elh טיו. קכ)ס וכעסי קדמוגי' ט"נ כי רכוחיכוידי

 עוכ ע"כ )קכרו סכגס וק5ח גרו) ענין טסות סכן וכ) כמר. כספוח )גוי)ט6כי)ו
 וכ"כ דבר. עמ6 מ6י חזי ופוק מגסנ. מינוי טיס )" "ס תפרכס כרכרי)עטות
 קורס סעור טפוס )י גריס סיס ו)עג"ד עורו. עם קכורס יטעין וסכועחכפ"ק
 עוכרה. כס עכדיגן )6 6כ) יוס וטכו) סוגיה מכח מותר סעור סריסכדיקס
 עירד' מפכי ונס מהוד. כמון וסיס ע"כ )עת טגיעכי הירך סחמ6. כחכודרכותינו
 33קר. 5ירך ופערתי סיכו)ח כפי ק5ח קורחי )מחר )סתמי) סכוטחילסמעחח6

 : טווי קצן חכמייך מסרחך ככ' חקר. )6ין תורתך וסקוס סיומך יקריך סוקר.סכ)
 סי'. ס") יעקב מסי"ר הגלון יסר36 כי 61יון מ"1 63כיייי 6כיי טייעיסהכבניר

 חרס. ע"ד )סמתין 5ריכט 06 כזנוח מגחעכר' מניקח רכינוי)מדנו
 )טכיק מחייכת ו"ינט מטוס he..hl למחיר ז") המסון )טרי )נרוסט )דמותי ים06
 קמטוענדת )36מכס דמי 1)6 דמכירס. סיכי 6פי' ככ"ד 6ותס כפו ס)6 זמןכ)

 וסם6)חות )ר"ח 6פי' )ימר ים 06 6ו מסוטכדח. וקמי 16תט יכוף מי וזרח)סטיק.
 מן רהיט ק5ת נ") וכן יכפגס. 3"ד מ"מ )כופל ידועי' ויורם" 6כ יעיכןסיכה
 Sr~r1 קיימה )מגיקס מעונר' קתס 3דכור כטתעחח6 מ"כ[ ]ד' סחוסן דכפרקטחו'

hnDD1(טטעם מן כו לחוזר והע"נ הנרוסס. 6)מכט 3ין חיזוק 6יז ודיחסה דסכד 
 דמעוכרת ךעעמ6 )וט 6יח טמיימו' וכן מזוכט. )"ס זס )פי 6"כ עכ"). מוזר)כד
 6חריכי. סטמ6 ומסגי כמי דידי' 6"כ כגמרה דפריך )י חימה Of1 ךמימם6.מסוס

 כתיבת )עגין דיגס חס6 מט חדס כטל כס סנחוסף עיר רנינו יימתגוערדע : סמחוקיס כמימך עיכי ח6יר 6ןוןנ6
 וסורג) סם )ו פגחוסף "ו חונט מח"ח סמו )כסחגס )דמות יס 06סנט.

 כוחכין סיו hS גירס 06 )כן דקווס J~Db ומתקרי. סלמות סני דכוחכיןכסגיסס
 לם6כי י") 06 6ו )כתוכ. טורג)ו brir3 ד)סימכ' נסרות נ3י מכ"ם ס6מד. סססרק
 )עז וריכך ט6יס לוחו טס61 ומכיגס סוס וכ) למחקרי דכוחכין כיון דמוכמס"ס
 ידע ד)6 )מ6ן סר6מוגי' שגיטין ע) )ע, וטוי o(h. כן phn מט סר6סון גטע)

 ונרע מחוכו כמזויף גל6ס סוי תדם. סגסר עיקר כ3 )כחכו hia סרסר.חוספף
 : נטר סוס סזכירמם)6

 6ר סר6סון כקרר )סחענוח ים 06 6כיו. נו ממח יוס למחעכין 5הק יסחפקיצנרר
 דירוס)מי boi ק5ח )ימוחו דים ספני. 63לר )י סיט ומסתכרטסני

 טמודס כעיכור ח)וי' דנטרס סערות וקימור סג" נ' חוך נחו)" דחזרח )יטד6יח
די)יף
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 כעכורס. ס3מטט )כ"ד ומסכי) נומר פ" עלי. נומר עליון )')קי' 6קך6 מקך6ייפיף
 )ענין מגס י"ג 3עגי' וכן מנוחריי. ססימגין ונס חוורי' כתוניס ס:נ? עכרוו"ס
 כקדר )טחענוח דים מר מפס ס17עחי "ך פורע:יח. )סקר" ם)" נס ו,יתון.חפ)ס

 : סטן קמן כ"ס מלסכיך כנפם וhlrD 0130 "דון וסודיותיר"מון.

 )עכין כ"ן. מסר"ז רכרכי 6ם3י 6סו' ו)חורחו. )מר ם)ומיס eiSh הנשרבנףץקד
 )יט דמדמי כיון חילוק "ין )ר"ח נרפס מר ןכחכ דז:וחמגיקח

)ט2ת"
 ודיממה טעמה וסה"נ רמכ"ס כתנו סכי ומסוס מר ככטכ כתו דגרוסט

 היכו המרט 6י גמי ד6)תנט דרית ר"ייס )6י-ך וכן וכו'. שין נכ))הסור
 מר סח3ק ומט גרוסט. כינו כזנוח כמי סוי )יס נ)סעכד' )" עובט וסגיכזוניח
 6וחט. יכוף מי וזקת כנוכירס כרום? יכיף כיד "וד"כה

 מסיכות"
 כי )6. דמר

 ט6 דמ"ס ס6נ כמו כופין סיו סחגוק )פרנס ע)ייסו ן7ווט) סק?) "1 כ"דדודיי
 טעה" פוי ססכ:ס מסני fih )יס מבנכדי )"נרוסס

 כע"ג ע"ס
 וכסדיי

 כ"כ
 טורד יכ6 ס)6 זו תקנס עטו חכנ)י' hib יז"ל דר"ח ר"ייס דמייחי כת-סר6"ם
 )סן מגועכדין סגין t~rh ומניקוח י)דיטן על חסות נסים ויוכ סרס.)ידי

 טעמן וחלי סרי : עב") מניקחס. סיחס )" )ינ:5 מיתרת סיתת oh "כ))טניקן.
 וטיק ~0ff כמי וכוחן ו""כ וננניקחן. י)דיסן ע) חסות ע5:נן דסגסיס כסכ:טדר"ח

 cno ק"ונר כוסס "מס דסייגו גופן ו")מגס וננטע:נ6סחסונס
 ככ) סייך 1)"

 1SD~ דחסו מכיח וקרוכ*ס דכע) סרי כנרוסט דווק, סלומון דמ"ר ו"פמרסנסיס.
וכ"ד

 כופיי
rn~h 'סם. עך )פרגס 

 )גימו6ין זנוח גין 6חיס ד' מ"פ דמפ)ניגן וס"
 גזור )6 ס:ימ ד)6 ומגות טחס דמפרס טעם, ננכח הייך ד3" סנחגס )בגיןסייגו
 טן כמו סניך ותגיקס מעוכרת )ענין 6כ) סס כדמפרס כזנוח "5טריך ד)"16

 : כבעי)כצות
 )חום ולין נרפט טר6קתים. דניטין ))עז חייסיכן וק6 נסר כס רעיך4סגחוסףקה

  כורסיף ככ) טנגו) )ו)כ ופרק תי)יקין גמה סיוטי דנרסיכן מסחור6ייט

כורסיי
 וסתס סמו סינס )עגין ווכחך כחך רם"י ופיי נמים. )נטי נ"מ sht5 ככ)

 ")מ6 טכסיו. ס) סם )כתוב ו5ריך עירס. ומס עירוומס
 ו)יכ"

 ולע"נ כט"ג )עז
 כ"כ דלין ועוד סתרו "תר מטפס ,ס. פירו: 1trDדסתוי

 גפקוח"
 כמו כעגיןטנירוח

 "גינדור סיירס:חכ
 כ"י

 מממס רכי כתכ וכן כסר. סיכט 61פי)ו כחסוכס
 סננניימו'כחמוכס

~fft 

 ספוק סעיר יומכי מנעו ינסחפקין סחדס סגסר "ם סוכך
 מי וע) סעיר כפוחס וכוחכין סו" קטן נסר ו"ס )טזכירו. נכון ותדירטווס

 6ותכ"ך כסר כעירינו פט כמו ככ)). נסר סקי טוי כקרוח מי ע) "ומעייגוח
 כמסים

 וכנני
 כמי כקוקס סכי ו"סי)ו וריחיים. ו5כיעס ככיסא עריס חסמים

 )6 דניט6 )סופרך דמוסיסין דכס"ג ועוד פט. פיסנו דוג6"וו נסר וכןמעיינות
 וכ) כו'. "ח סרי חיקן ר"ח וכן כו'. כגיטין ר3 ד6תקין נד56כחן rp5סייך
 סנטר סס עיקר וכן מלעז. ו)6סוקי )סימכה 6חככז חכמי סס1סיפו וח:יכס סטו
hbוכן כדבעי) כו' 6כיגדור סר"ר כדפירס )סימנה כן מכסנו ")6 רככן חקנו 

 :יטב""
ויום



 מהת"יתשובות
נו

 מרע"ס מפטירת ורסיס סר6סון. כקיר )טחע'וח ייני מנסנ6 6כ6 כ1 סם" רירכםקו
 כדמוכח סיס )גיסן סבוך ופטירתו סריסון כלדר hnSD נסג יוםדוווחו

 )6ו 6י כר6סו:ט טיחט מגיוס קרי6ח נס דקידוסין. ספ"ק ממס 6כ) ימימס'
 סגי )ס6ך דמי ולח דתכי)0. קמ6 פרק עדיף )ג16)ט ג"ו)ס מסעךמסוס

 כי6יח6 סככור סגת וכן חכתיס סקכעו כמו מממזור סכי מוו וכווטוד6ורייח6
 5ער )וכרון מירחך סך 6כ) כבניס. חקי" כוסו דטגי סרמכ"ס כחכ וכן3ערכין.

 ותזיח לסחר 6חעגיח וסוט מידי פורעגוח הקדומי סייך )6 ולסכיבע)מ"
 מחס "דר סר"סון aTh7 יסודה כר' קי") גתי נדרים והעגין פסח. ערכבכורת

וכן
 )עגיי

 : לוי טק' כ:' ו)חורחו )תר ולוס הטרוח.
 מסי"י ר"ג מ"ר ס"ט )טוטם. ססמיס כע5ס טזיטי. 736 סייע. שכלקז

 יודע ככורך כ6סר וסורגי ממחסכים עיני סעיר מ"ו )וים.סכן
 )וכירו 6יס ס)3גיס פירעון "ודוח ע3 רכות פעתיס וגס")חי טמטכעסגפס)ס

ופנונם"
 וכחג וכו'. וגפס)ס סמטכע ע) )חכירו טמ)וס סנוז) פרק והמוקל דר3

 מנח ע3 מעותיו )ו סס)וט כגון ימיו כסוף כחסוכט ורס"י וסמ"גסמרדכי
 מנכס סחדס ע) סוסיפו 06 16 סירות סוז)ו ו6ס ופסקו מבוס. )וסיס)ס
 6ס לפיסו וסה"נ סמיימוכי כחכו גס ריכיח. ליסור מפני תוספות סיעור)ו

 וכן 0ו,)ו )6 מחומס יותר )"פוקי חומס דכקט וננס ססו6. כ) טסיוסוסיפו
 0יסגיס ט) טחדסיס פורחכן סוסיפו ס)6 6פסר 6י "דוגי ועחס "מרדכי.פירס
 כסעח סמפוט דקדק )6 ומסחתך כמסקנס. ו6ף ומוריי"ס 3רנ"ס כנוןמקלח
 וסךנל ota:ne. 56) מקומות כמקלח ספירות סחנו ונס סנוט מעות 6י,סט)ו6ט
 ob )ככ:' :"כ )ו )פרוע ויוריך חדסיס )ו וין )נגיס כי )מגירו סס)וס מי נעיכיק"ק
 דיג" סייך 06 6ו כריכית ייחס)6

 ט61 ס6יון 115"ח כי 6ף גס כט"נ. דננ)כוח
 6חריס מתקומות טכ6יס סוחרים ע"י כ5ינע6 6וחס סמו5י6ין 6רס נכי יםמ"מ
 ס6)חס 6סר 1ז") רפ"י חסונת מ65תי 6חד ונספר : סם ו)סו5י16 )ילך יכול16

 )ו גוחן כמ"ר קי") חוע )ו. יס)ס מס טמטנט וגפס)ס סננטכע ע) )חניכוהמקוס
 מסיפו )" סגפם) סקו ומטבע עליו. סוסיפו hh~1 סעס כ6וחס טיו65ננטכע
עליו

"(1 
 )חכירו יסקס )פיכך ומגוייס ס5ורס ניטו) מפגי 6)6 סר6סוכס סחוט

 כמו סגפסלו וממליו סס)וסו מטכע ומ6וחט סמטנע פסו) קורס ננמגו סקוסמס
 "סר"י ו3סימכי : ט"כ י5חק כצר ס)תס וסקוס )חנירו. סס)ווס כמעט נח)פי'מסיו
 "ותו )1 נוחן סקוסו 6סר טמטכע וגסס) מטכע )חכירו סמ)וס נפחס כחבסלי

 דמ"מ דעתו 6ו)י עכ"). מקות כסוס יו65 קינו ויכפילו טפוסו. 6סר.סמטנע
 : וסופגי )מדני תורי ע"כ עליו. )סוסיף5ריך

 ספחותיו 6ך )קרות יודע וקין סומע וקינו סמדנר כור "ים מי סייגיושרר
 מר %61 עסרס. )מכין )5רפו יס 06 וחסי)ין ע)יח כסמנרך מבחוןכעות
 : 6ורוויי)"6 י5חק 50עיר גניוס מ"ו. ככודך מלסכי ריקס חסינכי6)
 ינמק הר"ר 6"מ ידידי )6סו' ככס. יעכס ונרכס. ס)וס חיייט. בימיתשובה

 מס)וגח6 וסייחי מקס. כיקד מר סכחכ סגפס)ט סמטכע ע3י5"1.
 ססחגס מיירי דטחס כ)). וט )גרון דומט טכייכס 6ין דמר מטינוח' וסתום).ורכ

)סקס



 רגל מהתשובות"5
 6ר ימיו. כסוף כדפ" ט)ו"ט ע"י "ו כפי' כדפי' פרקמעי' ע"י 16 משבע. )ו)סקס
 כסס)ווטו "כ) כחוס'. סם כד"יח" ושחוס חיתין ס) ס6ס ע"י ר"יכדפיי

 סחם"
 3כ)

פירוסין
 גוחניי

 "גורס. כחויו מס כד"יח" מסנוורו מעכת לוחו )ו
 ועעננ"

 כךפירם
 כתכ ומסכי ע"ס. היעין )1 מסר טוז)ו טריכיח סי ו6מריגן כסו,) )יס דממכוכתוספות
 מקוס כסוס יו5"ס 6ינט אפי' מנפם) כעכע )1 דלחן מר רמייתי ט"כלאר"י
 קאי. סח0ד6מ)וס

 וכפענח"
 וממוקא דרכ

 רוב"
 )כר כסמו") פסקו דרכווח6

 חסינ ורדידןמרס"י.
 הורח"

 ופרמי הרמי ושכימי וסכים עוכרי' יום דככ) )טחס
 טחכט ואפיקו מקפידות. ננ)כיות והין )סכ" דהח"י סוהרי' נמי וספיחי)ס"ס
 סס)1וסו. ממט )1גוחן

"(111 
 כקוס )הו חריפוח6 מממח סוט "י דכחכ רזי דפי'

 מחמת דסוז)ו סיעו חדסיס )קכ3 הסור לסוז)ו וס" "כן. רכינו כפיי כמוסים
 סייגו רחומם וסיעורמסק).

 ושעמק כסכה. )ענין מכח דקו ")" פירי ,ייני כד)"
 6ן) מותר דיווחו ריוח )ו יס6 )6 )סחיך יכ6 ד"ס מרק"ם כדמפרםדמומם
 וחסוכת מידי. מרויח )6 סככך )זס ם5ריך י5י6וח ויחר סחכט ידי ע))"כור
 דסחכס דסייגו קקי. סמעכע ע) מכירו 6ח "מקוס כמרדכי וטיק מר רמייתירם"י

 יו65ות 6יגט והפיקו מסרוסו כמו )ו פמם)ס מוין "פי כ) פחס מקוס "כ3כדמעי).
 כמו סוין ל6יגס 6)6 מקוס ככ) דיו5"וח מענעות כסגי סטן כ) מקוס.כמוס

 הפיסו סיירח6 דמכימ ,ס וכנדון חסן. כעור כתסוכח~' סר""ס פי' וכןסחדסיס.
 דרכוות" ורוכיכטחנה.

 כססן חדסיס )ו גוחן ר6כ"ן ד)דכרי ונטי כדבעי). כוותיה
 מסום סיעו כמסקנס.סוין

 דסכיר"
 כתכ זס כנדון 6נ) )סוגו. מוכח וכן כרכ )יס

 דמ)כות6 דדיג6 חס רכינו כחכ כי ו6ף פירי. כמי וזייני כמסקנס סוין דליןמר

דיג"
 כפירוזם טמ3ך וחיקן סיכ" דסייכו גרפס )עג"ל סכנניימו'. כתסוכט כד6ית6

 מס ומסקס )דיכה יחכעגס טמעכע פס) כי "כ) כרוכס פס כדפי' טפרעוןט)
 : מידי )6 ותוסס)וסו

 )יס כטי bp מ6י ידעג6 )6 )עמרט )ברפו ים 06 סומע "ינו סמדנררדץר~ש
 ו6י חניגס ריס כרתני דכריו 3כ3 כפקח טו6 סרי )ן קיימה ho)מר.

 מט טו6 נכורמסוס
 נפק"

 עסיס ניט 6כ) טו6 מ5וח וכר דיעט וכר סו6י) סינט
 : סמוי יעקכ טקטן ככ' ומבוס סריהסכיכס

 )חת 5ריכס סי6 06 עמס 6ין ונערס נעיר ימס סטיה "סט ע3תשובת
 )החרוג: 16 נורקים )ימיס בחזן סכפסוח)פי

 : מכית )פני )מרמוק טיו65 ענג ת"ת )ע)ע) סני 6ידנם
 : חנירו נניח סטעמין גוי ירי ע) חמין )סניה סרירפשכם
 ס' )יוס לומין 6מ6י 6' כיוס פסם כסמ) פסח נערב ככורות תענ"רגבם

 : ף גיוס יזומוו)6
 סקי6ס תיימ)חרגם

 הותו טטוחטין המורי דרכי מסוס נו Ph 6מ6י כנונר"
 : כךנסכי)
 : כדרכו ויגעכע ס)) נסעת ס)ו)נ יתו) 06 התיוג )י "ק ohרננם
 6ם המג"ד גורבים ימית וסגיעו עמטס 6ין ומטפיסן נמים בענין מר סכתכ כמדץקו

 גע3 טיו65ק ע3 ימוט) מסר"מ ופסק סו6י) טיו65י' זולת מגין6ין
טנס6ריס



נו מהרי"יתשובות
 כקרוב. "1 טרנ) )פני רכי' ימים יch ,5 )חלק כידי "ין ומכין. חזן סכרכגס"רי'
 וננדח ויפער חדסיס "ו חדי וי5" יערי' וע"י כון. ):יעוריי וכריך נתח כןד"ס
 מטריים דר"יי' ככ ע) eih לוקס.סיין

 )רכים כלן "ו מסר מסי? ימי מססו"
 מטמע כו'. סרג) מעתומגיע

 ?יינו ?חם כרי). זינן טניע כי דוק"
 כעות ים דכי עעננ"

 כואט דירן סגדון "נ) פסיד,. )?ו ולית כחריק"י "חריג" תבכירו לטו "ונרמ5י

 )?מכיר סנולס חפו5ת כ:) ד?ננגככ ידוע דסןכר סרג) סעת טניע הסוכסח"
 סכסורי' כע) סיו5"י' ע) ומוטל מכר"ם סכחכ כמו ומגיןחזן

 3?ו "ית כחריק"? "הריס )סגניי" י5טרכו ס"מט)? דמעככ" סו" מססח"
 פסיד"

 וק) גם"ך סגנינו כננס
 )חיינו רמס "יני כמךינ? )כ" רם,י ם"יכו סכתכ כננו D1:h סו" "ס "כ)לסכין.
 ולנוגס ק,ינננ" ס" h:h ":נר דמ5י סרנ). זמן סניע ככר"פינו

 רחמג"
 פטרי?.

 חכיריו יפסידו )" כוס פסיעס "ו ממון הונת מחמת הס "כ) 6נוסממס."מסו"
 )" בסוחפות סכחכת מס "כ3 ומכין. גור"י' וימים חספס )עכין זס וכ)ח3קס.
 כמלות חייכות "ינן ננדרככן "פי' ובסיס סננ? קינו מכע)ט כיון 0" לך מכ"יועב"
 עינין סמככיסות דגמי נרם". סטזמןעלס

 )חיוב"
 מכ) חס. רכינו כלפי' ומכרכות

 כריכות ו"י סונט. ם"יכו כעלס מכן כ) מננוכ, "פילו )יחן י5ריכס גנימקוס
 ו5ריכוח סו"י3 עריס ךמטככי כור"י' דימי' יגעיל )פסקי רומס זס "ין)"חרוג

 כ3 1)"1 כתסוכתו מטרנס סכי"ר כמו יריך עלמו סו" וגס סמכין. )סס)יס)ו
 דהוספת, )?:. ו), סני )כ) דמי )" "תךונ "כ3 מסן. עלמו לטפריםסמיכי?
 רכל זב"ז דכוס.ן מסרייס פסק ":ר ניכוי ולרכי )ונכוי וקור? לחי)עסות

 ממון )פי דכוכין כחסוכס מ?ך"ס כקכ "קדונ "כ3 הכירו. כמו מביס ),ותףבריך מך"
 כס"ג וכ) כעיר. כסתויים "פקו מצ3יסע:יים עפ. סצםיר.ם ע3 מוטל מלוסדסידוך
 יכווין עליו )כרך חר5ס ס"סט ובם ינ:פסות. )יחן )חייכו מגלן כעירד)יתיס

 : ממון 3פי סתתן עד ידס ע))עככ
 ": "נ"ר. 1":י )? יס מחי5וח כמט כי"רר 3, כיחך. סלפני סכ)יטס רעלקח

 רחכק וסתקרס תקרס. פי וכרכיעית )סיות סרכי)וח כמו מאיווה נ' )?ים
 ככקצ? ר"יסור, h'oth גנות ט) ד:י)סי ור"ת )רס'יי H't-b כי עכיד6 1)6ו'

 ,: חקךס פי במרען ), ר"ה )כרסת "כ5 וסותם. יורך תקרס פי ספירביריכן
 ו"צ"נ רסכ"ס. סי' וכן ניפופיס. יס """כ כמי3י"ססרכיעית

 ונ"ינ וסיהס. יורד חקיס פי "מריכן רוחות ככ' ד"פי)ו כך"יותיו כתע5ס ר"תונס ?י" ןרכגן דמינת"
 יל, טפוח קורת ויטיס כמג?ניכו סיר ע"י )היים )צפות תוכ) וכקל לסהמיר.עוב

תכניס
 המיס וירי כפלוגתי

 יו5"
ph כולס : 

 וק" טירוכ. 3כס וקין ככיחך חמין סמעמגת ס6פס יעלקט
 למחיר "ס מר ס")

 לידס ר"ת סרי רקה ממיס רייס ושכ"ח לכיהס. )?ו5יכס נויע"י
 )?די6 מליחי וכן דיעכד h~h טחיי )י דר"ח כ3). רייס וט 6ין ועולט.וממפם
 וכל רזי סמק ככר )כתה)ס6כ)

 רכווחי
 דרכגן כחיסון 6פי סכות )כוי לקמירה

 סרמ3יח. דרך סטפטרוח "ו ססר )סכיך כנון מנוס )נורךקפינו
 דוק"

 דדמי6 מ5וט
 סמחכריס ויתר טתוספח וכןפי' )כוי המירס דרינק "יסור קמרי מיקס כנוןפכח
 ::ך סגיי )טליה סיתר כוסניו ים סכי סיחי וכננקום ופימרוכט. סרר ופי דגיטיןפ"ק

 י"חית



__ רצץ-י4ף"-ם"4שליושא~הא
 ,/ ' וו ע8,וג

 ערובנ)6
 וסומכיי

 כמגעים ים טסי ו"פי' סככיח ספמס כמו ג"כ סורס ע5מז כטנוי
 דק"סר ר"י )פגי וכ"ל כחס.וייסר

 דר"ח ססי6 ודחס נופק מיס דמ)וי סטי"
 מטר"מ מוחס סיט )" וס)הייס סקורות מככריס גייס דכססיו כפרנס טכתכו"ע"ג
 מעלמן "ותו מכי6וח וכמטיו כעסיסן )כיח טת:ור  מן  כחצין  נווליכוח טכויתסטיו
 )סחיר )כתח)ס 6כ) ייענד כמו ךטוי ctc,r סייגו עכ"ל. )"בו) מחייר6סיס
 חתן )0ננחוח סיר ככלי לגז )נוי "וגירס ר"כי"ט :וי דק" לע"ג מגלן. לכוי"מירס
 ט)) ס:נחט יין "ו וו מלוח )דמות 6יןוכלס

 רכיס ככור ומקח סיר כני כ)"

 : לסור כלקרני וקפינו דירך עוכרך ho' כי דקכיעות" מ"ת" ק"וסי"
 רכנשחיקי

 ז"יני ס'. כיוס סככירזח )טחע;וח ט,-וקח כחב כסכה. 3"חי פסח
 hO סגם. ומן ד"ין מסוס 6י סטצס דס") דמר חנניס מטיורע

 דחי כיון 6)6 י"ד מחע:ין וכס ט"ו )יגס כה5י טיס דכנס כיני פסחים טרכיכ3
 אעפ"י סמיימוכי )פי "סתר העגי' כמו briu3 4;ר )יס ננקןימין כומן"פסל

 וכסח) )יס מקדימין חפפך דאי ונטוס פסה ם3 ר"ב,ן כי"ע כניסן סיססחעגיחס
 פורע;יות ד"יגס כיון ככח ככוד מלוס ט' )יום )יס מקןימין ", כיוספורים
 1)" ומ"הרין סגי וכ) כ"כ ט' תעניותכסקר

 כמ"ג חע:יה סך גמי טכ6 מקדימין.

מקדימיי
 כזמכו. נסוי מסוס סייגו )יס. מקדימיגן )" כפכח פסח דכסח) "מיג )יס.

 כלח סורי' דמיין "פכר סוס "י וסת" "דחי וקדמי סו"י) כת"נ"כ3
 חירון דמפרסי וסס")חוח ר"ת )פי' וכ"מ ננז:נגו. לסחר חפניי מקדימין הוו)6 ז)מ"

 )יס מקדימיכן סכי ו6פי' כי"ג ממס זיגגו וסוי ננ)ח2ט זינן די"נ מסוס6חר
 : טפי ר6יס ד"יכ" "ירחי ולירחיסו"י3

 5וס כן כי למריכן כנוכר6. סקך"ס חדננו3ת )סחוע סט31ס סיוטכיו רכמהקיא
טחסיי.

 וזיגוג"
 כוויכ"6 זיי) דתסר"6 קנניס פ? פכחון )ן טוו חר6

 סעו)ס ס6ומר )כו ו"2ר ס2כינן "ינקיכימיכט
 דוק"

 חרננו)ת ממטו כם"ומר
 )מום. 6ין hrr'n סחעו כה"רר 6כ) ס,2ויי מ-וכי וס טרי כנוכר6סקר6ס
 ט"2ורי מדרכי זס "'ן כס" נרים דסרי"ח וסמנסג ס5וו6? יסבחי כענ"דולני

 ככולן רפ"ימד"5טריך
 דנרסיגן ספרים סיס ננסמע ט"מורי מדרכי זס טרי גירס"

 כך סעומס 6ו וכך כך ס6ומר ולימך רה"י )פי' ק5ת ומסחנר6 זס. 6.ןכמק5חס
 ימיס ,ס לת"כ 6כ) חורפי. כימי ס"ד סוס סכי ט6מורי. מדרכי זס סריוכך
 b'a'p כע5מו וסק:ס 5וו6חו סם וכחב מחסיד סחיכר סככוד כספר ר6יחירכ"
 טימורי מדרכי or סרי 6פס כננס סרק דק6:נר "ע"ג זו 56וו"ס וכחכזס.

 : חלוקו סכחתי 6כ) טעמך וכתג "וחסייסע
 וסעפם  כרכס וסכלנלן כדרכו ינענע וסופעכ6 ס)) כסעח "חרוג )ו ס6ין כ"יקים

 וסכי ר6סין כיוס 6)6 מעככין דפין ססיכ ו6ור)יכ"ס דטר"י 6ע"נדירי
 6)מ6 )וקל. כ)) סקי) )6 6שרוג סידינו )מי כווטו וחזיגן )ננעתס ס)כס 6"1מסיק
 מינס ךי)פיכן תמס ד)קיחט )יס 6יח רכס ועעמ6 ד"ור)יג"ס כסר"י כסניגןד)6
 ג4 דחסר סיכ" וכי כפקי. מו)קחתס ותרווייסו ,ס. rb זס ודמעכנין חסורמסי)
 )כר 26רחי )6 מ"ת דמ"ם. זס ע3 זס עכוב פסו3 ט"כ רקבון כיוס h~hפס)
 )כ3 )קיחס החס" מנכס די)פינן סr"h~ 6 סכרrnib 6 סוחר דטר""טמסוס

"חד



נח מהרי"לתשובות
 סר""ס מסיק hih ר6סון. כיוס ווקף גמי גימל 61חי.6חי

 דנני)ח"
 כעיקר דחפיך

 )מקדם זכי יומי כוי רכנן חקיכו מינין ד' יכעיגן וכן ולחד. "חד )כ) כנוןטננ15ס
 6מינ6 ורכווח6 וס3יגח6 סו6י3 סככך עיקי. 'ס דפי'וכתב

 3כרך דלין מספיק"
 פני סגי כיזע ch1" טגנו. וגיהוקו כחר"פ. דסר6"ס ט"מ מעככוח קינןדכרכוח
6נניג"

 )דירן פסו3 ריסון כי"ט דפסי) כ3 כחכ לסר""ם דצ"ג מינין. ככ' )יטו3
 כםנניכי כמו (1rir(h סגי )י"ט גיחות ריסון כי"ט דמע:כ סיון ומ"כ מגי.כי"ט
 סב". סייך 3" 11)11) מני כי"ח כסר וחסך דס6) סטחכו רכותינו ם"מרו כמו)טסו ":ניג" סכי קפינו טוס. טכיעי וספק מע"נ זוזו) מסום ))ו)כ מקי)כ6 ך)6ע5רת
 ד6ח") ט5רת כסנניגיודוק"

 כקיקיכן דט" ס"מח סו" כקמר סריגי סו"
 כקכיעח"

דירה"
16 "Dh פוקסס )1)נ טוי טיס סכיני "י מ"מ מסיק". וסוס סר"ייי כזמן 

 )6 ולפיסו ט3עו). "יסוך מסוס כלי טסיו כוסין חמן ו"פי' מוק5ס. מטקט)וק6
 ןמ5וח מוקלט )6ו מ"מ טוי רקבון י"ט לפיסו סגי י"ט 6כ) סתוי. כדפי'נעלו
 דטוס מידי לחרוג )ו מים )מי חזו מ"ננ כולס. )ו ס6ין ונסי מינין. כד'פיוס

 : )כפן וחזי ~S'bl )טקס) )יסרק) ומרי6חרומס
 ~'ih1C וחזי סוני) כסכינו טכ6 )מי מוק5ס סוי )6 )תחוס מחון סכ6 רכנןקיג

 )"נוד or כעכין וס6רכתי עוד ויחכם )חמס חן כ,ס. כיו65 ועוכב 6חרי
 : סכוי יעקכ סקטן ו)חורחך )ך וסקוס טסעתקט )ך 6מ)ח חמפון ננחכירי6ס,
 מננגו מגעסס מכנר )שוח ו6ננר )ס"ת מפס מכדר ססו6 ט) )מסיי")נשאל

 : ס,קן כננעי3 עוכ סיס 1)6 חרס מעי) וקנס חזר ובח"כטססר"ט.
 : כסכת סגחקן סחיכוק כ"כ) )ט3ט) מותר ch כם6)רנכ(
 : מלוט )סעודת )ככס לנוחר 06 06 ע) 16 6נ ע) סמח6כ) 6כ) ע3רגם
 : 6ותס סמו)חין מ"ט חרגנולח כמעי סינמרס 3י5ט ע3דגם
  דקגט נכף ססו6 כ"ן בלמכן ר' )6סו' וסלבס ריוח 3ג6ו)ס. נלובט בניןקיד

 )ן דקיימ6 כיס. למסדר מ5י דספיר נר"ס מפט. ממכס )עטות קיס"3י
 6זמכיס מר וקמר מ.3ח6. )6ו וס,מכסכרככן

 ו)"
 ו6י זוזי. כס )מיסר סרי כיס 5ר

 ס6 מעיקרך. נדור רסוסננסוס
 במריי

p~D 6ו מכורס ססחגרכ יסרב) דעיכין 
 קדוסס חסמיסי וכ"ח )סכוחט. מותר סנכ5י )ידי כ"תס ס)6 עד סכגסח )כיחגר

 )6ו דטזמכס 3עי) פריסיח ס6ס6גי.
 מילח"

 ו"פי' קזוסס. )חסמיסי אפי' סי6
 סיעכוד מירי )"פקועי סנוף קדומת )יס דחסיכ )מת 3נד סבורג כגון סגוף)קדועח
 קזוסס חסמיסי כמי טכגסח כיח מגורת סגר6' ולפי )כ"נ. 6)מכס פף מיחכ6דקכייס
 מ"מ ו)סגוחף )מסדרך דמיי גסי מקוס ומם) : ס"ח כתסמיסי דמיך ד)6 6)6גיבסו
 ופמיע6 )מיעכו כעי דסכי וכתכת "תר מעי) ו)קגוח ובפרוע גדרו )קייםבריך
 ופרק ססוחפין פרק כמרדכי מסריס כרכרי מוכח 6)ס דכרי וככ) כסכי. )יסרסני
 מ"מ 11. קיט") כמו יפט כ"כ מעי) יקנס ס)6 כזקפך )כך ו6פיי טי"ס. מעירלגי
 סכסחננם מטי).ן )קכוח דלין רכס טקומן פ' ג6נודס כד6יחי חדס ססו6 )פי טפינדיף
 סויוע כסן (trnD ס63 מוכח מט מודרסינן )יס ויקיף קדוסט )תעמיס סריוטנסן
elbכריס נגר )6ו יסגיס. מכנדיס ופרוכת מפס )עסוח ע)מח דגסוג ו6ע'ג כוי. ע5יס 

 : טפי חדס  עויף ס)כך מומים. )קנוח )טו th'(b וכססו6)ין עסיסו. מחיםירככן
ומס



 מהרי"לתשובות"5
 חקגוסד ומגויס כינסס ומ"כי)ין כמכח סחיגוק מ"מ ממטלטלין וכחכח רמהקמו

 מדכרי hih )ך "ין )נוי. כסכח סנחפח כפח וסוי )תקן סיחר סו" "סכמכח.
 נין קמם טיט וקפינו מוקלט מטוס כו ד"ין כחכ וסרחים ד". ע)רכותינו
 רכוחיגו ר"יחי כעט "כן כ""ז. ריעות ים ודן w.*h כידי דנמרי כיוןססננ:יח
 כמו דסוט "ומרי' וסמחירין כד"פמר. כסכח גתיגוק ת":3 ת3עסוחנזסריס

 )יסר")יס )ט":י)ו דסרי פסיט6 כןכריסם ו"ס פפיי". כ)" )ו חפפר דקילתינוק סכנת"
 נוותר גמי וספ3טו3 ועומס לנוי וקומי סכגס כו מקין כחומס דטוי י") סרח"כ3

 מסוס )קק:ו )גוי )ימר דמותו כיון כט"נ דכ) גר"ס ו)ט:"ד)סר""ס.
 כדפך ועמס )נוי "ויזך סכגס ניסד"ח נגי)ח"

 ולוקוס סוי ד)" סין "פי כ3 כס"
 )חו)ס דססוחט מסי" כי חו)ס תינוק סקי 53ורך )חקנו ססתמוח כין דעומךכיון
מותר

 חו)ס )ו כים )כרי"
 מטעם ממעון רי דסרי רעוע ממוכס ועויף מיכעי"

 מיכיט די)פיגן ת"כיליס )" מסוס )"סור פייך )6 וס"ג סחפו טניסדדעחיט

 : כיויס )סו מפינןי)"
 )מעך )סעודה. )כנס מוחר 06 כריח כע) "סו ע) "ו "ניו ע) ראבלקמז

מסמע
 חלויה דכ0ססמח: סר"כ"ד ממקנח חרס. י"כ חוך כסו"

 כמחס דחסיכ גםו"ין כסעודת "פילו )"כו) דמרי ויחומס. יחוס מטיף כגוןכו.
 וכן סו". סלו די"ט כיון ל"ש  נתי כריח כע) דס"י ונר6ס מ15ס. וסעודתס3ו
 סכעל סרוס ~TUJD דרי וחייגן דמרי. כן )ו כולד  ד"ס  קטן דננוטר כסיס'כ"כ
 ורסן. כריח כע) סיס 6כיו ס) )' חוך דמסר"ס כפרנס כחכ וכן סכן. )"כיכריח
 )יס ךחפיכ ")מ" כ"ס. "תר עד פכח כנדי ))כום ממוחך טס עוד כחכוכן
 סגכח' דמוי מרחי5ס וחמיר ניסון כמו סי" )' דמירח סכח כנדי )יס מוסריכרנ)
 )טדי" חממן כחכ וכןמדיג".

 ויקיף סס )חכו) וסמוס) כריח סכע) דמותר
 עם )"טו) דנסנו וכתכ נמגס ןכסג"ס 6)" )עיל. כדפי' דר"כ"ד ממסי")יס

 0) ככון סמחס סס כם"ין ")" מ15ט n~luo ח0יכ ד)" נימנומו "כ3ססמפיס.
 לענ"ד  סלטך כדפי' לטו 5יס  סקדנוונים רנותינו ויחר כמ"ק דסוס'  וננסקכהיעיכר.

 )ס"ט ססס"וכ)
 כסטו"

 : ונסכר זרי, זס סרי כריח כס)
 ומסרט מוחר ני5יס ניעורי דח"ר )מונך. מכין "יני מסכי5ס :כתכת רכמדץקיז

 )ותחסון כי5תס. סמפ)ת עד רחתס ע) סחרגנו)ת סטוכו וסערוךר"ת
 ופי' ינעיל(. 31" עכרסורו

 סרסכ""
 מעדיין ור") 6סורין כנידין דגסמעורין

 כמר דחסיכ ממס סגחעקרס תר6ס כעו"ק( )6ייע"ר מקורין כם)י) כניןיןננעורין

 כדם כוי. )כן קורס 6פי' 16 פכחכת )סוגך וט ומס כח)כ. כסד )ענין נסכע"מ"
 סכי5ס סכו5רס דמסעס )כן קודס יקרך ומתי סחי. מן ו"כר טפי כסרךח:יכ

 : במרס עד מעורסכיחס
 סידיס כ"סמעשה

 )יני
 וקירע רכים ימים וטככס )יענגסכור"ג. )קכיוח

 ידי י65ס oh )תסרי"3 ונסך) סס. ))כח 5ריכט ממיחס מעכס)ס
 : זו כמפיכסכדרס

 ו)ט"יר on~h )מדם סקו)מוס )סעכיר מיתר "ס יסגיס חפ11ין עג נס"3רנם
 : עכו כדיו nrrc )ליס מוחר "ס 16ס"ותיוח.

וגס
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 ו:מ5" וסם פעתיס סעכי 3תי ס%ונם

 ופרקט ידו מתחח י65ט כחועס טריפת

 : ודיכית חק:חיס מ"י מזיד.ספו"
 : חמוכחו( )ך )וס"

 )ס וספכחי לוחי ם36ט נוגחך סי' כ"ן ")חכן ס"ר 6?ו' כסמחס ך2ךקןגךקיח
 פטו)כח נדרס וננקייתט סוגיי) דירי וטעתח 11. כס3יכ: 03דוי

 "ט ודקי "נכ. החר ם)יהוח ג"כ ch OrCD )ן היכסח מ"י ס5דיקיס קכייע3
 "כ) )י. סם")ס כינו )כך סמכירוס ס"חרים כיון נפקה )" מעות )סו5י6ככרס
 ע"י סם )י)ך יכויס סיח? ch סו" וחט ס5ןיקיס קכרי ע3 3י)ך "3" :דרס )"סי"
 )ידס ":ס סםי"ח ch ס"נ תוכח: ידי י5,ס )6 חי פרמט כנמק "ו כקפי5ססם
 )0" ")" דמי )6 ס" מ"מ. ס3יכט כמחס כו ס7נרווחחטסק

 כיח )נגוח דסכוןר
 עד לוחו מחייכין ".ןכ""י

 כ) גס )"ם ס"נ גדר. וסכי ד6דעת, )ו סר"וי סיגנל"
 )מעט סחוב) מחי נדרס טק3חס סדי סחוכ3 מתי מכחכח כ"ס ך?חס ךמח:י'סגי

 )יס ומקבע ר5ופיס ימיש מכוס 3?חע:וח סוודר יכן וכתתו:ט. סנופןטי,יק6
 טניס קנ) )5עורי' ")" כפיק )6 מי חוכט. חעכיוח ס"ה "ו חוכס חעכיחבסון
 ; )"ם כנניסכי

 כ:דריס סינחס תוכח ירי יסוקל יו5,יס h1??'(i )ס" :מי ודתי"
 ירי כיס כפיק "פ"ס כרכס "ו דכדר ס)מי' 3"חויי וכעי J'trh ")ת"וכ:ןכות.
 נרנ) סתחס סלוני ),חייי כעי ק6קו ומסכור כיון "ורינן 1)"סמחס.

"(1 
 )יפוק

 ם. כור חוכחידי
"(1 

 מסר"ס )יס דמייחי כי'. כן 3י )כמיסיס מיר וסריגי )ס" ךתי6
 : סחו)ין מן ")6 כ"ס "יכס סנחוכס דבר כ3 וכן כיכסו. גדרים חרי זסחסלנתחות.
 כתם סיגו דפיןקים

 סווגי) "הגס נסג"ס. נתיימוני h5rr1 3ס. בכפרו רכיוח"
 ג)יטסטיי"ן. רכותינו ויחי "ורמי5"ט. פשי) ורם"י עפ5י' פסי)ור"ח

 כססופעיג"ט ו3כתוכ כויס ידי וק"ת )סחתירככון
 פסו"

 כדיו "ו קו5יס ס3
 "ות ד"פי)ו סספר )כ) 6חח "ות כין חיבוק סין טמיימוכי. ספיי כתו עסכייס)
rnh6(עניו )סעכיר דמוחר )ענ"ן נר"ס ניכר. מריטימו ימן 1כתכ . ילכוד כדיו ם 

 סכת' כינו ונקך"ק. ניכר רימימו סכי דכ3"ו כסירן. ס)6 חסיכ ו3" ו3ט6ירססקו)מוס
 כחכ דחםיכ 'פרודות. hih 6חד גיפן ס"ותיות טיו כמ3" בתקן וסיחרמטר"מ
 מכיס ד)6 דחיכוק כיוןבסידרה

 ור)"
 "ין מדקימר ור"ייחו )יס. קיי טיפס

 ומ"ג סרי. כס"נ ס6 ד)6 סו" חזוין ומוכח ותזוזת כחפי3ין ספורות כין סי'אופין
 כמו )גמרי ססו)ין כפגודת דסחם ק"ו. מןכריס 6כי ורומס סכי. גידוק דירןנדון

 ~hs פכן כ3 כסדרן. חסינ )יט מחקן כי תפ"ס ר6יוח. מכמס מלר"מססוכימ
 ע"ג מחי5ס כמו סו" מירי ד)"ו עכיד ק" ו)קיימס )ס6ירס כדי 6)6וכסר"
ממיס.

 וכסדי"
 ססס 6ת )כחוכ ד:ם5ריך מ"ח כחיקין כחכ

"(1 
 )פגיו "וח סגיח

 וסייגו טפס ויכתוכ וימ)":ט דיו סנריך 6ות סוס יס 06 ימפם סגיו 6ח נולקרם
 ע"ס )כקן עניכו 6ין כתכ. ע"מ כחכ כניעין )ן דמכעי6 ולסיף וט. ככדוןממס

 : סכ6חץ63
 ססו6 )דכר ורננים )וודי קרוב וכתנת וסם פעתיס פסכסי) ר4*רר2ךקם

 כשסיף בורר זס כפרק כדמפרס 6)" חסוכה 3ו 6י, כן ohמזיד.
 טי"ט. כו' ד6זי) על 636 ממכי' ק" 6יעיומי ו)ת6 דמסקיכן וטופריט מזיףלרכי

 : פלוי 1DPe מסרתך כניש"י
נס6)
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 : )גויס )יט:ות 5ריך סו" יגס יטוען מחמת )יספך יכו)"ם ועוני" מסיס ננעות מקוחו )יחן רו5ט סוייגו ותוען טגוים מן סל1ס למסיי")נשאל
 : מנוסס יין מסוה וכקוכדייעו"ן מכוכ) כיין מחר עיין מן טנורר "ם יכ"3רנכם
 )6 "ו סכד)ס )כפוח מוחר Dh וי"ע טסכח נגן חון טיין מן מגודר )1נירגכם

 : חסוכוחיו( 3ך)ט"

קטא
 הכמבאי

 כרינית טנויס מן ס3וויס 6ודוח ע3 סי'. כ"ן 6)ח:ן סרי "סוכי ס)וס
cbמכסי )כקורס כרקס סיט )עכ"ד ועו3י'. מסיס מסם )יחן חייכין 

 קו" )נוי סרחן סריכיחערך
 ומכסג מזטוכיס. ח3וס )גוי כוחן 6ט כנון פעור

 )יחן' חייט זטוכיס י' פנוי מן טכוס כן "ס ס)11יס. סנ(יס מן חלס כי )יקחמעיר
 "ס קמן דס6 דיןסנון. מ:סג or הין דייקת כי "כ3 ריוח. )ו "ין כסי כי טסימן
 מעסק" מן שכיס סננסיס חיו מסכר )מח5יח נניסר"3 מעות )1סיו

elh 6מפ3ג 
 דטכ6 ככרג6 סייך 63 דגוחן כ"ס סטוק "י וקפינו מסר"מ. כפסק כמודפקדון
 דחכיריר )חייגעיסן )מפסק כמיגיט כ) )"ו ט~וי מן סקוס זס כן 6ס )הכפייס.מלינו ד)* ")" )יחן טנוי ע) דיגך ,!מוי גמי וטעי מעירי מכני כ"חד מחלקו )יחןי5ערך
 כן גס )ו מלוס הכי ספעמיס כנון )י מלוס סיס )" )גפסיט גיהץ דעניי )"ו"י )עעון יכו) גמי סגוי מן כחגס סקוס גני כן ch עלמך טנע סלו. ריוח כסכי) סנויט"י
 סירות מיכי וכמס )ו מוג "גי פעמיס 6ו )ך וקלוט הזויגי וסוי כיסי ומחכט5נחגס
 ידעכר )6 כן 06 כ6)ו. טעגוח ימ65ו ס'סודיס מן ס)וויס וכן טעו)ס. כפי יפטר ,טוכ)
 סנחפסעו ממטחי 1)6 מלקחי )6 כ5רפח. ור"ח רס"י קתיקן גכ ע) "ף ורגלינו.ידינו
 וכטסכתת מעט הורך ו6ו3י כחקנחס. לרפת )כד וסזכירו 136 כמדינות חקכות"וחן
 סטתכ  מירזכור"ג מגחם סר"ר חסונת כידי ים גס "מדדי. דמח3ו געססכעס
 ס:נגטנס מחסוכחו מוכח כי המיככן. )" ד" ע3 ונס גויס. מס) )יחן 5ריךס"ין
hSDומסיכ. סמך זס ע) וסמה כטס. מרוויחים ס"ין וחפ5יס מפקדוגוח כוחגין סיו 
 היחן ס6דס סחייכ תכסנינו 6כ) זס. כעעס מנמנס )כי כי 6ף פקדון כמו3יס
 נכ3 פסופ ומכטנ כס"נ. דכ"ס וכרוזט וגלוי וממין כיוו )ו "סרמכ)

 כן 6ס מסריס. "ו כגדים כנון סמם מן מפטוריי מסכגוח ע3 6ו מסכון.כ)6 סו* oh עלמן מס) כמו מוט סנוחכין כריכית ססקדס מן מעוח ס3וויסקטי)וח
 וס"ידכ6 כסיפך. ווט נדו) ולוקח קען ריכיח :וחן ,ט כי )סיעורי' דכריכוכחגגו
 06 "כן גועס טכ"ד כך )סעריס יד 3סס )יחן ס)6 )סחמיר ונכון רנג6ותכסיסי

 : 6דכר )6 זס ע) קכ)ס. "1 משסגיס
 טוכית כן מכוסס דסייגו וכקוכוייטו"ן מכוס) גבין הסור סיין מן ןךקנןך4ר4קטכ

 1)6 דטס כיורט כנו כחכ וכן טמכוס3. מן ננוקר פרקסר""ס
 . כס עיין פוק ננכוסס מסתיר חי כחככלסר

 הכדפס. ניין תותר יס6 פעם תהיו: וי"ט. לענת חון סכחור סטחנס רכנןץקטנ
 )עועיו. קוס כמי כרכס ס3 כוס כ) )עועיו. ~נו דמ5וס מסוס6י

 סרי ועוד וכיסו6ין. מילט וס) סמוון כיכר ס) ככפף כן נס מותר יט6 כןו6ס
מסוס Or *(6 כוון )6 ודקי ")" מלוס ססגיטס נכ ע) 6ף ויגע סכת ופי' )מכייכ6ננדח



מ מהרי"יתירבות
 )טטוס "חריכי מ5י טכוס ע3 דקכצוט נכ "3 "ף וסנדקך וי"ט. בכת מלותמסוס
 : נ' סוף עד סכך3ס,מן ס" ;כח )טכוד ד"חי נכ עeih 3 סכת 30 כנם Or "ין כי פגים 5ריך "יגס111

 טכוס ע3 מכדיל hrh' נס"3 רגםקבך
 מ51י"

 כננררכי דיעות ים כי מעומד "תריס
 : קכיעוח ;יריך כיסיכס h~h "הכיס )טויי"ס"ין
 כס" "הידכי חיי0יגן 31" מעותד ס:יכיי3ין "סתשובה

sn~hc מקלח 
 דסחיוג6 וחלקו סכי. דעכני קסי0י רככן חוו ד)" 1"ננרורכותי

 כ"נודס מלחי ":י o:rh וססיכס. יסיכט כקכיעת רני3ין וקין 3;חוח. ג,סרין6ין
 כיון י"3 כעננידס. חכירו "ת "חד פוטר "יך כטכד3ס תחמר וחס וו")סכתכ

 כ"מג"וס וח"י ט:"). כגסן פרי לכור" גמי קוכצין הכדרס ירי rb~i עלמןסקוכטין
 : )וי יעקכ מקטןמסרחך

 וסיכ" כ"כ טי ימים ס סע;ס )מי )מסרי")נשאל
 5ריך 6י 6' )יוס דכדחס

 : יביס כ' )טחענוחנמי
 וקנו כך. "הר 3כ;3ט ר51יס כ;"כו 35ייחט "הר סככך ט3 אשכין 6גו טעםרכתה

 : סככד מו)חין ס"גו טעס ומס סדמס. כ3" "וחס"וכלין
 )עילוי. ד"י;ח:וין מסחר עגכיס ככר ":) "ס חדד יין ע3 ימן מכרכי' ":ונכף

 : חסוכוחיו()ו"13

 ימיס גי סטוצים סי'. כין "לחגן הר' tob' טוכיס 3ח'יס ותמחה ף2כנרץבנקכה
 5ריך ד"ין כר"ט ונדחס. נפכח ח) כ"כ וט' וי' ט' ג"כט'

 די' נופ" דס" י"". יוס)סחענוח
 חומר"

 ד"פי)ו חוגן קמן וס" סי" יהירט
 יעכ"ן. דרכי כעוכד6 מקי3ינן hcll כ"כ י'כיוס

 ננססו"
 ו6ס ככימין. כן דס:"כ

 3גו. מנין י""כן
 סח) פסח כערס סחמיר דרס"י כ:נרדטי סכחכ )מט ןמי 31"

 ךרר" ו6יכ" סי" דלכגן חק:תיס דסחס ;כיס ס6ר מסוס נזירט כפכח3סיוח
ד"ורייח"

 "כ) חסכיחו.. t1Chl סכטו) מלוס
 ;ייך 1)6 מורס. רפ"י יסיכו סב"

 _ס)6 "כ))מיגור.

 )"כי
 כן נס ריס ג") כ"כ י' מו65י )י) יין ו3סחוח כסר

 דריכ"ז חומר' מסוס וס ד"ין כ"כ ט' כמוקי 3"כו3 ס3" סגוסג )מי כט"נ)מכות
 כ6כ ס' כמו סכמגעין יס כסר י' כייס פ"וכ3 מי "פי' סיכ) ס) רוכ גסרףדכו
מסוס

 חוננר"
 )חי טמכסנ וכן סמ5ריס. )קן וחייך ייס ;3 ו6כי3ות דחעכיח

 טעם" ומטגני ב"כ ט' מו5"י כן גס כמנע סכוטות נ'סכמגע
 יום כמנע כן נס

 כסר חטכיח כמוקי )6כו) ד"ין "סכתן חסונס ס) תעגיוח נניכי וכננס כסגדחס.יי
 : )גוסנין מכייסו כחד כ6כ וי' כ"כ וט'ויין.

 סס15נני' מטעם וכחכח טייס "חר )נ;)ו כסרו5ין סכנד ט) ספופכין רכמךץקכו
 סכי קפיצן ~ונניס "ו יוס כתקרר ככר 6ס ע5מך סנע סרס.מקריסין

 מקת נ "ותו כעין "וחט וכס"וכ)ין כו. סכדכק טמ)ח מסוס סטעס *)6 כן.כוסנין
 חמ3ס עניו )כפוך פריך כן נס )כסנו. ורו5ין כספוד ;כמ)מ כפר ,כן 6וכ)ין."ין
 סככד אורחין ס"ין ומט : סחכפי3 סיח"דס מעין מרקיח מסוס )מימם כן נסוים
 )תוון נסנו וגס 6נודס וו") לח)מוד. ככ) "יסור כו תינינו פ63 כפטריי סכתוכידעת

מיד
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 כך. כסגו "יסור מסוס י63 מדורי"ן ננסר"י ננ"ו מסום וכמעתי מ3יחח' "הרמיי
 סוף ריע דכר 63 כי 3סחמיר וטוכ כמלח "וחס כ;מססין סגרקכ סככד טכס"ך

 סר"" ומו' : טכ"3 :ן.מנסנו
 מכוס וג") ז") סעד") מס"ר כסס כחכ ק3ויזג"ר

 סין כ;כ5מח רה"י ופי' כלע וסדר ספליט ךכ) מסוס "הרינן סכ;ר כ)רנפוק
 ו""כ וכודע. חוזר עורפולט

 סיס והם )פלוט ג5תח "ז סככך דגמלחס סיכ"
 ,ס ומכח כסמת, כיון וכודע הוזר ?יס כן חס לרפ"י. דמוחר ככרס ככןמכסל
 ךכריו SD וק"ל עכיי3. סמנ?נכחפ;ט

 פולט "ך כמ3ימס ג5י:ח "ינו )רפ"י וסג"
 וכמ")עולס.

 23:וע כ"כ עוד סולט ודייגו וכו3ע כסר כנ"ר דמוי כ"כ דג5מח י"3
 ד3עוגס כיון )מקוס תמקוס ומס)יע סרס ת"י" דסמ)ח סטטס ול"גסכ3יעס.
 דם. וכובעפולט

 ו:סכ"
 3תקוס ננמקוס ;פי' דס 1r1h מקנס וסקור סחור "35

 ;ו"כ סקור ע"י תמקומו כגטקר דם כ3 כ35ייס "כ3 כסת"ק. hI:'his כפיר;וח;יכ
 ומכניע חוזך סיס דס"וך "חך טעם י; ;ס "כן דעס. כיורס ג35ותו גריךמיד "ג" כספוד כמו)חין כנר  מנסין  וין סיס  כרס  יתן )נמרי. וי5" חליוסקור
 : עכ"ל טטננה. סקי הייך )" לח"כ ומדיחין סככד מו3חין כיו חס "כ3 ;פ3ט.דס

 ופוסט כבכך דס ורוכוכו"י3
 סוכ"

 מדחס סורחס מ"ח כחחיכס סוס כן "ם
 וככד כחחיכס. הדס מכניע ססננ3ח נסוס טעתח 3חד ד"סור ו?)3יחסר";וכס
 דכסר 3ס6 לחוס "ין )35י "כ) כעין כדת וחסיכ דס רוב יו5" מודחסחפי3ו
 סדה? 5דיך "ין353י

 ככד 3ת3ומ ;"ין טעס דחו3ין. פ"כ כחוס' כד"יח" קתיית"

 דסרי דוגי ככי כךח,י:ן "3" ולתומכו ס:כד דס 3ספ3יע סת3ח עבע "יןד;מ"
 כסר,תותי

 מילה" קורתי חוח" כחרי "פילו ככד. תוהי ו)"
 לפי  דככדו וומ6

 טייס כחר כתו מליחס כתר ככד מתיי דר"ח "ע"נ "3יו. מסכו ס:))חוקין
":ו

 מחמיריי
 : סקי סק' כב' רוס ו;6 כרפ"י.

 כמס עככיס. ט3 כירך כככך "תר חרס ייז ע3 ,גנז לנרך '5ןיך ן4שכםקנז
 ורפי" ן" עnihc) 3~פעמים

 ד"י;תכי דירך מטעת" ")" כידי.
 )6 מי "טו מחיין מכו;)יס ספונים וירקות פירות מיכי כת? ד""כ)עילוי
 סוס מי 6טו כקרקסו חיי "קר" דתכרך י?וד' ורכ "יין. הניסן הכירך כומןכפיק
 טעת" ע"כ "3" מכופל. כ;"כ)ו סג'חמכרך

 וסיס כר"ייחו ס;תח cnic תפוס
 "כי3ס ";עת סקכעוסו "3" כסרו"יכו :3יו )כרךיכו)

 כד6יח"
 "3" : כסת"ק

 ד3ת" )י מספק"רכס"
 סיין ע) סגיח כשינכס ;תחס מי:י' חך ח;יכ

 דע"ז כתיק פר' כרכנן דקיק מיני חדדה;יכ
 חתר"

 כחר כ2י:כ' חדת,
 וחפוחיס "נוזי 16 "גסים מיכי כ' "פינו ותן יריך מיני חרי ו"1כ3"ז)יגן. ;ת"

 "ו חסיךיס. כספי:ד"ית"
 עצת" צחר כיון ןי3מ"

 כר6ייתו כשקמח ו""כ כו6
 יו5" מסיין יוןע O'.-tlD 6כ.3ת"ו

 סדר "י Dh" "חח סמחס וסכ) מתנו
 עסייס כבעת כירך ד"ס "3ו3כ דפוס מידי חי6. ח;יכ יום מ' "הר )יס;חי
 יות" כגון ע;ייס rsa ס3" ו"פי3ו געי3ס. כצצת לכרך סדר 3חתו

 קמ6
 יומק דקי לע"נ סכי. כיוס לכרך ס3" סנ3.3וח כ"13דנסגיכן

 )6 חו3 קת"
rrtc'631 ע;יי nDD המן וכיעור דבדיקס זמן ו6פי' כסמ"ק. כדליית" סוי מ5וס 
 דכפער גיתך גמי סכי סו". )ו וקודם "ט"נ ורגן ותן 6חר וכמפך סר"";פי'

כמדק



מא מהרייתשובות
 פרק טנ6ון לדורי דלילכ  זנן  -פוטר דתיריס  זנן  וכן ההם  סמתס וסענחוץ
 )ח3ק יס ומ"מ )כמרי. ניגסו מ5וח דחוי ממוס ע3יס ופ)ניגן ו"גן וערכס.)ו)כ
 מ)חייכ יותר )פטור גוטט וןטתי סני.ככ)

 עד שככיס )6כו) ננווט ":י ומספיק"
 : סחה ןריס סנייום

 )כסן ךמיob 6 6ו גור6יס ימים )סחפך) מותר 6כ) 06 למסרי") נשתקלקפח
 : ס")( מסרי"3 ח:וכס 3ך )ס6 : 3" "1 "כלו נימי 3י1כן טוכססוייגו

 מחוך "3" ח) סכרכס 6ין דכסן כ)3 )חזן רהייט 6ין מכסן ססנ6תמדץ
 )פכוי הסור טעם* ומסקי ע"ס. "כינו כי5חק סמ5יגו כמוסממכ

 )ן יסיכ ומקן יסיכתן ע3 חולק 6יכי מסתירו. רכרכי הם)י מסכ"ח ומס)כרך.
 ומלי"מעפרן

 מסר"ס תמוכת hih 6כן )עינין.
 ידע:"

 מגסג דלוין כס דכתכ
 מימים ם5חס טפי סוי דעכת כחכח ו6תס וי"ט. כסכת חדת י"כ תוך S~hסיחפ))
 וגניגח : כסכם מם""כ 31' ו' "כלות ופסקי כרנ)יס רסוס קמן ס" כי )"גור6יס.
 )קרוח כדי )מסר"6 ר6סוגס מקדים )כד כי"ט סוס דירסו וקדים כלכחקדושות
 י"ט סקר כתו ר"מ ם3 י"ס דסממת ק31י וכ) כ,מגסק"מ

 ומקד"
 ה)6 סו" קודם

 כד).כ6 "כן כיס. טנעו יני מעסט ~טעם געי פסח ס3 וטכע מם וכן ס)3. כופאין
 כגפם ם)וס 3rrf. נרטון סר"ר ורכי מורי תסחיף ראיתי הפסי וכה "תר חזןמס

 : טווימפרחך
 ע) )צייה נשאלקטם

 מזיר. ככסי סרס יאסר ס"ומר יייריס ססי'
 סעור כרכר דמחפיס גסך כיין "ו חזיר ככמר זס סריד"מר תסו"

 ס)" )ע"ס "ך )ק"ת ההידס 5ריך6ין
 כגדריס ראם יקהו

 ח:נ5"
 סגי סרק כסדיה

 : ע"מךגדריס
 פי ט) מאון מחמיר מסר"ס צתו. ע) )כ6 ס3ה חסן כנקיעת סגםכעיןרעל

 )f?:b 6 "מיג" דידי )קמי "ח" וכיסנ"וכיס.
 פריכ"

 מהדריגם 6ך 3סו
 : )סו דהרי מרכווח' דים )קמיס)סו

 מקוס סכותנין טמגסג וגחפסט דכי סגומו"ין ומטרות כחוכת ןנר ןעקןקל
 דמססי6סקגין

 טומי) וסמחמיר סדיעות רכו כי hSO *6. פיח* סטת"
 כחס מתקכ5ין סניסו"ין דכמעח ידוש וסדכר מעט מחי דרכו סומי) נסוגונסוג

6ורחיס
 דמפרסמ8 וין כיח )מסמס וקרוב כי' ד6קגו זמ" וכחכו כמקלת מחזי ו)"

 ככס: SD )סרסר ועיןמיקח"
 ככחכח סמו קינח )סוסיף ד)6 נסוג כמיס גחרכס מ5ס כנשעיכמףץקלא

 יאפס ונא עימס )סיוט מקמח כ) ' יחערכ )"וסמה
 נ סכוי סק' ככ ום)וס )יס. והסור כסעויס נרוטכומתחמן

 קנס 6י )עוכר כמוכס למעכס ס)כס ינסניכן סלייך המסריי) נשלשלקלב
 מפורס סוד דכתוכי ס"ק דת)מוד6 סתמה מסיק ק6 )ע31ר סכנ,כסןשנשןנשףא : ל6וחו
 ע"ס כדיני כחמן כרכ וקי"3 וחכיריו נחמן דלל פ)ונח6 פסחו מיפרק
 : סכוי 64קכ סק' כגפםוס"ס

גם6)




