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 "ין ?trt דזכ. מעריכם ר"ייט וסכלות סכיכס ככלל :י "י ס:חנח רנהףץקצא

 )ורעועי כעיין סככך עליו יפכ "סר סכלי :; כתיכ דכ,כ ר"ייטמוס
 דגם" עיין ככל ")" כבפיכס חלי ל" ד,כ יתרקב. ס"סכפס

 כאדיס על יוכו טול
.hnDככה כנון ;חלט "1 עוינך "ו ;כינן "ו ידן "ו כ"כ 3"ס ct:rh" 

_t"C 
 דזכין.

 גר"ס")"
 דפסיט" דמילח"

 יכ:דדיי מכיכה. )ים קרי ,דם כגי דכ)סון "סור
 "כי' ריס" מסי:" ד)" כחכי :ל סדק ;מי קכךני' ?it-i~TJ "דם כגי ;סין "הרסוכך
 מר"סותיו. תתה 3ססכיכ קען rcr ;רפס ערך פי' וכערוך נהינ;' ;רסי:ן ויםסדי".
ופמטי'

 דקר"
 כמקיע וינככ

 כך טס ועל "סירוסי ומחךנימכן קקי :מי "רקס תסו"
 כיסנק,,(

 סדי"
 טיס מט סוודר יודע טיט )" ו"י דעירוכין. ?"כ רטייי כדפי'

 דמוכח Trlh(h כד"י:" נניסו )סהנניר :דרי' מחס ןנןריס ?"כ מהגיתיןכןעתו.
i)'Jrbדניס טסית כי חומדג' כתר 

 :1ם"
 סירק: גנן טגודר פרק וכוי. וט(יע 5מר

 "פילו וכע:יוח- כעעוח ;ניגוחיו וכן טעעיוח על ס")ח יויז ס"ס רנקרד*רעקצב
 )ננסס וגתן סירס כננו וטוי לריחוק ננותר טסונן ועעמי;קון

 מגייסו די3פיגן נכ ע3 "ף פס כעגרע"ס
 חכמים 31סון כע"מ" פי' כמו טוי עוב"

 קכ)ס כחר "י 3"ותיות. גממס כמו פסן מכחכח ומ"י כו'. סמם 6ת )מוחקמכין
ntirhob וננינכ ונקוד וחג ו"וח חיכה דכ) )מחוק "סורס כולס סחורס כ) כן 
 טהורה. וכל רוננזיס סקדוסיס ססמות )ננסרוכז

 )"ו י"1 סמיוהד מפס יו5"
 סכגוייס מכן וכ) נמחוק "סור סוי"ס "ו וסיס טרי ס,יו"ח. י"כ וכן )כ)מקור וסו"

 טסם "וחיות חכמי' ס"מרו מס ע) 3טוסיף )ך "ין ")" 1"). רכותיכוססחירו
 ועעמ"

ןסו"
 סופריס. כמסרת וח:י' ונומר. כן חעסון )" כיס וקריג' גנ3סומפורסס דכר

 ס")ס ועיקר ע)י'. חיים 31" פ:ימיוחו יןעת ""ס טרי גמחקיס. ""ס 5"כס"ד
 דסכי נמחק. כטעות ד"מריו "ות "פילו כש"ג דכ) גר"ס כעעוח כסג;קדדירך

חגי"
 ס6חרון ס' ומוהק ס' ד' עומס יסורס וכחב ono "ח סכוחכ סופרי' כמסכת

 5ריך סיט סחם חני" ותו סט'. מוחק סחקון )"הר קחני כסדך )ט"ורסמסמע
 עטיי). כו'. ססס "ת וכוחכ מוחקו וי כו כתכ ו)" יודס )כתוכ תתכוון ססס)כחוכ
 )חלק ים סמ" נניסו יטוכס ככוו:' כפגכחכ ססס כ) )ננמוק כו סטתירסרי

 ד"פי)ו גר"ט מקוס מכ) כטרוח וסגניכס ססגקודט "3" כקדוסס טמס ככחכוידך דכמילח"
 מזכם "ין , )וכר זכר ס' ו' דעוסס רים' כדמסמע כטעות ס3" ")" מקדם "יןסכי
 דסקים קם" )תג" "הריי ךמודו גימ" כט"ב וכ) )ו. סר"וי ")" מקדסין סרחוכלי

 : סמוי מקטן ממרחך "וסגך גבס ;נ' וסקוס סקדכ "ינועעוח
 מ3". יפן חוסכקנקן

 ויקר"
 נלי. ומסחרח' עמיקתי פני' תסו" 'Tr1 ס)" ממו

 וחכיכ( יגיק )סגי "לס. ככרי )פגיך יטיו סתהנגי גלי. טרוקו "ומר מר כמסוחח"
 ")יכ" ומסכים.מעריב

 סנן מסריי ננ"ו וכמלוח כחורט עמור מסכים. דט)כת,
 סכנכ, כקרן  יו"כ וקני  זלמן.  מסיר  ,לופי  יריוי גפפו מסיכ ממני רחוק סגס)ויס.
 ככ5 עלי )כ6 ומחרגסוח מחחןסוח וספקות סח)מידיס מפרפו) וערכס 5יסמקוס
 ס"י)ת ו"ק")ס ככתב ללמוד כפס וכיחי )" "ס וכו'. סי" תורס "מרחיזמן.

 ו"תס חורס כןכרי ו"וקמיכן ג"ו)תו כסי) עכס רכותינו כי יתקיימו "וליססועיס
 כי )מגמיד רכ כין כוס מפרס )י וקין סקלתי רקון מסן )שפיק טר"ויס מןכדעתי



 מהב"לתשובות79
 קוכט מיעח בוים

 ורחמכ"
 כול )י כסתפקו ספקות שגופות )ך ו"ח)ק כעי )יכמ

 ככר )פגי' 5ריכין "ין ונס נכעיס דעה ס"י3וח עסרס"חח

-]hh 

 כפרק פפ" רכ
 סיפסר וחט כסחכם". גכ3ח "ס ס:' ):חוק ו)" "יג: גכעי ס" כי "פילוסתפ)ח
 כ:וחי' דכריס ידך ע3 )קכז כוונתי כי טרחיוה סכיוח מזכך פ:י' )י ס4"טכר"יוח
 ו)זט ונכר ועכר טטף סםכחט וסר טכ:חס נ;5ויס ען טוב צוארון 7731וריי )י)סיוח
 יד )נך מקור גכיעוח קכן טפ:"י ו3עח כתחון "ך 3ס:יכ:י שנסך 1") תקין"3
 רעות ייקוח רמומוח סספקף. טן "13 מוקדם. ע"י ס:יעגי וסוכ חונם עד ידע3

 כנון 6פיקירס טחיטח ב:' גויס. ככמוהי כפס כפוח טיועיל א' ורקוח. סדופחודקות.
 פי' סס?ייתוגי )י כ"י נס בסייס. "ס חלק כפרק ד"'ח" סני 1כ3 ח"חתנוט

 דכרי )סמיצ 3סק) כסגו "יך ג' תסנוור". "תר כשגין "פיקורס חסיכסכס)כוח
 ה' ורכיט. פרט קיים "ס מוטס חרם כן 13 מים גני ד' הכירו. כפגי ם3" דיןכע3
 סמו:"רי

 כמ"ח דנר"ס "יט" "יסור ~hr 6ו רםוח. "1 )כקרו חייכ "ס חכירו
 יקרע. וסוכ סיח)יף )קורצו סחם כני עליו וים ישח ם"ך "ו "כיו ננה ו')"דו.
 וס3" חפ)1ח. כננ)ינדט Ori חומס -_?1I ס:נ3ינדז'

 י3תדו 3" "ם ידעו ו"יך ט:נצע. חצכס )" מלוח וכ3 כוחייכת נרם" ט,תן 50" עמס נ157ח כ)
 ו"פכחנ"

 כחס
 כרוכי" כמי כתורס נ-קיקככיס

 עד כו' חוקיסו כיתי רכוחיכו וינתרו רכות ו:")ט
hstf~r מרי "י מ' נפיחט. ע"י תוק5ס 3ע)ם) סרי "' ח' כו'. ותלוקח חנוק 

 וירסיס ת"יונ פירוט 3)תוד סרי "י י' י-יס. ע3 3)ננוד כמכח תו) ם3 מצוח)ט3ט3
 וכסרסור: כרמיקס וכלכיסוח כ"כ כט' ))חוד מרי ו"י יא כ"כ. נט' מנ3חיןו")ו

 קחסוכוח(. )ך)וס6
 1)"1 בקנקכי. חט'ט "מר )"דוכי "סיכ כמחץקצג

 ד)יח חיס". סקי כי מיקח"
 ע5 רוסס. עימס "ש וחרון oct כתמך )לדוצי קיוס". 6)"כיס

 כמקוס עובר. סמי "ומרס 06 הותרס. hS "ס "ותרס ch וקר". וחלתיכן
 כיגיטס וס:ריע ודרכן. ת)זד )נדו) סרכן ":י לותרה ), ו"ס חרכך. "5גדו)יס
 וכס ססעיסי'. סחי ע) סוסחיס ססדעפיס נ)מתי' וכך החפרי. ויו5י":יסריסי
 כטטנס". ככסח 06 )מעס' ס)כס פינס ס3" תילך )עזור ס,ס כתקוס )ך ו7ס )י6מר
 )סני כקרקע 6כ) ננתר. ולו אור"ט סתורס ע3 נפתר ספי3ס ח33יס רכי'כי
 דלתות וסקס סחים וס6 דחות. מסח3יף וסוסר )נדון. דומט סי"ייס "ין )דון.טרכ

 ודעתי וח"כס. 36יו וחסמע )רסוח. חחודע ע"כ רסוח. );ו ניחן ס5ו מןו3סחחי3
 ס13מיי וסרוס רכך. עתך יסכים )ה 6ס יסניחך )6 "ךס וסוס חמוס. לפניוסק5רס

1"DSחקיכ. ")יו ט4ס סרב ch ותיסרק). מסמס נקי וסייח ס"3. סדכריס חעסט 
 דס"י)ני קתיית" ס6י3ס )ענין מתרס. כער כקרה 6סי' פן סמורס. פי לעבור6וכ) )" ןטי )מוות סזקקחגי 6סר המרי סי'. י5חק מוס"ר "לוני סקוס ג6 יגד)ועתט
 מס ידעם )6 נמירכ6. )6 דתר "מות נוים. ככסילי כפס גפומ טיוצי) קמיימר

 6כן כפס. כמו כספופרח 6ו נגפות כן כתו )כסחפק 6י1 וכי כסט מרסכחכ
 נזק ח5י רכ" פריך סרנה כילד דפוק ספק. כהן דלין )עג"ד נר"ס ימרמט*נות'
 5רורוח וח"כ כנופו )עולס ומסיק כו'. כנופו "י ס"ד כחוס"י

 )ט נמירי ס)כח"
 מחקם מתרננו) סחם ימייחי כמו חסיכ ספס וכפוח מייכ סכת והעגין חליודמסיכ

ככלי



פ מהת"יתשובות
 )"ו ו6י רכ6 כדפריך קנס" סוי  כן ל"  ו"ס דמי  נגופי  ונוולי כו'. יכוכיחנכלי
 (pr "פילו ומדיגה דמי דכגופה וכיון סוה דממון )ן וקיימה )יפערי דמיכנופו
oSn1 6י )הלומי כעיbS 6ס3כת 'hrh 6( (כב) רמייתי נסי כיד כמו כפס יועי 
 "ורחץ קיסם. 6ו נדו).' מחוידוכח6

 דמקת"
 טעמך דעיקר סי". וסכרה סו6.

 סו" סטירי מרוס תחוידכדכי
 ולפיל ט"ם. ממכעיר h31D h)'h מכירך וטף

ohגח)ח משהן חדטס הס סנוי וכיטר יסרק) מקם חטיכ נמלח )ו גס6ר 
 עוסוח ספחות כגויות סכוסגין טמנסג כעיגיסס מוקלט ס" כי י") רכוחיכוטחירי
 ס:ם6ר זו עיכס 1מ5"ו ככ3ו' מחתס י0ר6) סוס וקין יטר") "דוכיס' ככיח06
 סמכעיר כפוח מזל גרו) סיכר "ין וכי סתירו. וט ומכח "חמו) 0) מהם וכרסוס

 עכיד )6 "פיהו כסודו כתקרי מסוס מותר טכסי מספך יסרך) 6ס וכןסעיקר.
 וכן מעננידי'. "ין פ' כ06רי כדהית" סכי כ)16 נמס סוף ו6פי3ו כ6סמידי

 מדקיק מככפוח "3" כחכחי 63 סכתכתי מט כ3 6ך )06. ככמר סיחרסמיימוכי
 דלקות וע5י' )וח0וח גמ)יס ט"ן ים ob 6כ3 כחו. ע"י וגד)קי' סככייססט5יס
 סנפחיס. :2ו0ין כתו סכי כק"ו דוקק מסכ) פי ע3 6ף מתימות מוסיףוככפוח
rbיחקרכ )6 וכחתימו' זו )חחיכס די חמימו' ים סטי סכ)6ו כיון כסוטו מקרי הין 

 פורחה הפיטוכסוטו
 וכס"

 ממכעיר מיירי דטחס גח)י' )תחוי דמי 631 ק"מרינן. )6
 כסכת כנח)י' סחוחס דוכח' ככמס כחו' )ט וסייחי כפירק' לחס כד6ית6מק5חו
 סטו" מפכיכוי.

 ידעכ' )" כנפוח ומכעירו כככוי מק5חו "ס ול"נ כו'. מכעיר
 מסוס סרמכ"ן כסס כתכ נח3י' ותחוי מחנות מסוס דס3קוח hntb וכקמרימ"מ.
 דטעמ' ירמכ"ס רס"י כסס פי' וכ6" חננימו'. מוסיף ם6ין פי SD "ףסיכירי
 חחוי )ומר יריך )דירסו ונס סמ"י'. ןכריס י"כי3גו דסמ6 ממוסדס)קו'

 : סכי מסוםגמ)י'
 )ונסרי מספק' פ"6 )ע", כמ0ומ,- "63 פס3יגן )6 6פיקורס ןשןקיכ~ך2קצד

oUS~0)" כיון וקיטך מכהן "סור 6י ר"י כסס prnl~ .51"ע 
 6)6 :ו'. סחורת 3כ) מסומי טוי ד63 מסקיגן "חד )דכר מתומד ס6ר כ)ומ"מ

 סר""ס ופירם דכר. )לוחו מסומר סמו סכין כדיקט )ו וס5ריך כחכסטרמכ"ס
 0)6 דסקר חייסיגן. סעכירוח מן "חח SD עוכר 0)ח6ותו ומסיד כיוןדטעמ6
 ממסומן חון מסחיטתו 63כו) מותר תקו, מכ) סחיטת. כט)כתט מטוח )קיים)טרוח
 מסתכרי )6 מג0ו6 עוכו דגדו3! נכ ע3 "ף ח3ק דפרק כתורס פני' ומנ3ס"פיקורם סגי בל "כל  פפמ,. ננעלי נתי )מכעיס מסומך וכן ככרי. כמו דסוי ולמכתלע'ז

 וחו5פ6 קטן דבר כעיניו דגר6ס ע3י' חסור טסו דכריס דןווק6 סמיטחו)מפס)
 "מרען וכע"ג עכירס. סוס ע) )עכור חסוי קינו סכי ומסוסכע3מ6.

 כע)מ"
 ל6

 חוכע 0סקכ"ס יודעיי פינס וסם טוכ6. וכס"נ מטמע דמי hSJ )היכסיתחמוד
 bih סקכ)ס. ע"פ סמחיס כחחייח טמודס סחם ולמריכן מרכנן. דלורכ6ט)3וגם
 תפם) מסחיטתו דעתך SD חע)ס וכי סנ6. )עולס מלק )1 6ין סחורס. מן ספיגתס"ומר
holכתרס. תרס )ו םמסח)ס - 6)6 כסן מפיר ומדקדק מלוח ככ3 סו6 מוזסר 
 נעיניסס יגר5' ממוס וסכ) סכ6 עולס מ6כדין קען דכלכר סתס דמייחי חוכיוכן
 קמיס 6תר 631 "מריכן ך6מר מ* כנון כך כ) ידחו עוד 1)6 קטןדכי

רכינו



 מהרי"יולשוכותהת
 סוס "י מיסורבינו

 5וןכ"
 ר,"3 פ"מרו ומס זס כ) מיודע מרכנן

 כמחומד )המוכ מס"ס "פמר חדיר. )עכוך חסוךו"פ"ס
 "זחו ומפו: כזס דכו ע) הומס ד"יגו ממש"כ) )סכ"חו. עכיד "י לד""

 כעיניו ונר"ס פי3וסף ט"י כע""
 )סג"חו קעכיך "פילו )טחסיכו "ין ומכרי עכר. ), "מהיסט ;ן 06 "יסור.סוייגו
 סקורויודע

 רווק"
 חיי מחנקו סמחיי"ם פי ע3 "ף כדפרי'. 3ל:ע'ס כחצופת

 כעי: סכין כדיקח "ך תקפו. דיירו סצס חיי )סנ"ח טכ"עולס
 וקלת "ותו. סוקסס סטנ"ס הזינן מקוס 1.)כ) רכי, יגייס ,ט מסו טוקטתי 6כי נם ולפסיס. )פגי ודקי ס" כנס:מ' טימכ"ס ססיגסואמיקורם

 דיסק )ינר"ס
 כרב"

 סיס ו)" סכתכחי ע"ד וסוי גיגטו. דכתך"י פפ" וכרכ
 )טס ט"ין חכמים ט"ב כחכו מסרי סב" )ע"ס חנק :oc יס" )" רסני )יגר"ס
 ,ס כדבר ס3ס "כי וקין כתוניס. קלות עכירות וקרתם תסס. 3טתרחק כדיח)ק
 טייך )" ס"מור"יס סננפרסי ו")ו )"פיקורס סחסיכ מט זסיך סוי דת:י'מסף
 "), כ)ו0. מקטם "ינו זס כי )"פיקורס סחסיכ מסטויסס

 עכידי כע3מ" "פקרוח"
 תו)דס וסוי "פיקורס קר"וולסכי

 "הר כענין פי' פני' מניסרישין : ד"פקרוח"
 טעכירות סכל לי oht)~hih  ממימי טפי ותמיר"

 טוב". וכט"ג גסנ"ז מסוס היוכ דרך ע) )מס דדומס כ")ו "וחו כינוקלוח
 cn~h סר6ט ו"פסר "פיקורם לדייק" :' ")ו סכייר מנקן ידעג" 3" מקוסומכ)
 וטכי6 ממערכי יוגחן )טרייר םטסיכ כחסוכט ר"יחי וטן להריח". כמכי)ת' "וכתו'
 טח3נניד. גמי כמותו פסק 31פעמיס יתו'. חכורס כגון כרטיס מתנ"י' ר"יס פעמים)ו
 סכי" סירוס)מי מןוכן

 כ"סר קבז סכ) ומן )קו )וח ע) חוקק טיס סכ3 כי 3פעמיס.
 עומק ממגו וגע3ס ןעחיגו וקירס סח3מוד. מז טיגס דוכתי וככננס כסקדמחוכתב

 : סכע)מות )גו וינסס כחורתו עינינו יקיר ו5וריכו ז"))כו
 ד163 מסו' סייגו ר"וכן קכ)ח )סמוע כוסנין סרור נוולי תרכיס"ך  גוסגין רויתי ל6 תבירו כפלי סל,  דין כע3 וכרי )טמוע סנוסנין רכ~ךץקצה
 סחוס כ"ל עפ"י )דין )כופו hih דיכו )קב) ולמעון "ח )כוף יכו3י' וג'ינס ניגסו!דייכי
 ריוחיכו וממנקיו טסוס. ומורס טעכוח פי ע) דין )כיח 3סזמעו טויח סמעון"חר וסו)מין )עתות מס )רקות ע5ס וכוחגין וע"ס קכ)ס כורך ")6 דין נדיך סימעי'וסין
 רועי ע"י עקמן כמו וסוי ךכריו 3קייס קניין סמקכ)ין hSh פוסקים ס"יכסרדייתי
 וסמע ככר סנס") סרב ט3 דינו 3ק.יס כך "מר סמעון יתר5ס "ס ו"פיליכקר.
 )6 ססמע טכסעס כיון וין כע3 ככרי ססמע סרכ עכר )" מקוס .מכ) חכיריו.דברי
 דבריו "ת סמעון ירכס 3מחר גס כע"מ". כסמיעס hSh ע3יו )דון דייכוח דרךטמע
 1)6 ר"וכן מדכרי דעתו מסיח סמורס וככר יכריסס. ע3 ידון זס סמורס יר5ס06
 ויוון. מכירו כמעמו סכית יסמיעגו hih כ3כו ריבוכן ס) ודין ,נכוח סוסגכגט
 וסרכ )סרכ דכויו ומגיד נגסן "חך וס3ך סרכ ס) דין )קייס סכיסס קכ)ו "סודקי
 קנים וחסיו סי' 3רכותיכו ח"ו "ך יתכן. )" ס" ע3יסס. סס סקסנו )סס טידיןידע

 וגו'. יסר36 ותקריח כזס.)עתוח
 : כו' )דיין מניין קחגי וכריית"

 ממי נרע וכי קיים thnh 65 ידעי' )6 וסוסת חרס וכן ורניס ןנ~ךשיףץקצו
 )לל "פינו קייס ד6מר יומנן כרכי )ן דקיימ" )וקייס(סגחנייר

גחניירו



פא מהרי"לתשובות
 מסוס /hif ס3יג 3" לקים ריס וקפינו ?תם כדמוכח חילוק ד"ין עמו בכיוכבניינו
 ויכו) ספח "יכ" י5רט לכח מסוס "י גמי וט6יסנר6 כו'. סכיציירדגר

 פסס )י0"
 לכנוף סגפנות כ) פיכרו עד מחס דמייחי ch~ דרכ מסוס ו"י חכס. גןובטוויד
 ככסמס סוס דקי עליו. ינוזטרי' ופקחים סו, מקות וכר )ו י; נסמס גמיסקי
 מקב" דדרסיין וקוף ככרי כסחיעח נכו ע5 עוננרי' "חרי' "פילו ;חיעחויח;נ

 דפסי)
 ס)יחותייסי מסכי סוי וגע מלוט )צכין וגן כדפריסגו. ולכלתמוזכחח

 ד"ין ,5,
 )יינם חסיכ ולסכי )סו כ"יכ דפו:נייסו כתו'.מסוס פי' ח)י5ס )ענין וכן דעת.3סס

 העירס מלערף כעריסס קען ד,מר ו):נ6ן כיסר"). 5סו חתניכן מילי ו)כ)וח)י5ס
 דקיימ8 דיגן hih טתס. כבמפרי סריה סכיגס מיסי") עסרס כי' כ) ע) כמיסכי
 ומגל ערוך. כלחן תדון )פני וסכ) כיס. )סקריך זריך וקין י"ג עד מלערף דיין5ן

 ע) סקפידס תורס והורכט טרינחו ע) ומייכין נמור יסר") סוי מילי )כ3מקוס
 : כסגטדרין מיכיס "תר" ויסמינןקלקלתו

 ;וב" עעמ" מ"י פי' )" הדוני 0וכ". נקור ןעלקצז
 ממותר מהותן טוס "י )יס.

 וקפינו עננך. מעמס עומס ס".כו כיון, עננך כו קור"יס )6)סכ6וחס
 נס ססו6 )כקרו חייכ ס"יכו פכן כ) כעגב "ינו "כיו ע3 כן והסילו ת5ווין. 6ין3סמיוחו

 טנורר כין ,ין פרק כדמוכמ )טחיוחו נכל) נס וסוי חסדים גמי)ו' 3כ))כן
 ס) פרע י5ר hSh )סכ"וחן שהסור מהותן סוט וסי כמי. )סג"חו חסוכ חו)יסדכקור רסעמ"

 כקלו כרמוכח "חריגי :)6יכס )כקרו ספי נ51וט 6ררכט )כמקוחו. חקפססכריות
 סעיגת ד6פי)ות5י"ו'

 סוג"
 ג"ח ן5ער נכ ע) 6ף "וסכ )פריקת קודם

 עדיף. יזרו ד)כוף01DD ד"ורייח"
 ד"יסו )כינו כיכו עכירט דכר כו דר"ס סיירי סוג" וסמו"

 ותפיק )ו rht'(" ד"ין )6חרי' )טגיד וליסור פסחים כערכי כדמוכח )סנ"ותומותר
 רכן כן"מר 3חו)ס )יס עדיף סוי )"ידו ממח"י )"ידו. כממח דכר"ס מר דכתכ משוס ו"י עדיף. י5רו )כוף סכי ויעיקו רע סםעליו

 קם" יום"
 תכ"ן גלי ערוק.

 "כריזווהילך
 כשוק"

 "ך תו'. "ויכיך. ככפו) וכתיכ יחד. )יס יס:י מ6ן עד כו'.
 סו, eh )אסתפקעדיין

 וקפינו סומלו. ס) )"ירו ;סמח סיחסדוטו יר"ס נעלמי
 )עי) כרסי' מעעיכס רסיס )סכיה )י גראססכי

 כמ)" )ן רקיימ"
 ממס "135 סעומד דמ.ירי מכ3) כוי. לטעון פוג" וחגי קססיק עגין וככ)"מריו )י5ך הריך ריס

 ממגו )ו הנך )" סכיוהפיקו
 סכי "פינו ודאי ")" )ק5קו5ו. כסייח גראס יס" ;)"

 כתי וסכי ספין מרקיח ע) חו;;ין ,ין מסתייע סזס וכיון ונסייע "5יו )סחקרכפריך
 עקיכ" דרכי וכמעכס נוחליו. מס' "חד דגות) ע"י ננסתייע וטודהי

 ורכן רככד
 סג"ס וטמורר :)פכיו

 וקימר שכקרו טכי ואפילו עסט. ינ":כ? )" מחכירומסתת"
hnihרק,:נ. ד5מ". תסי נודריכן. )6 מחיותה crt (תכקס ט:זי)ס "ת סמכקר כ 
 וכקוס ןנ:) .נכקס. סוייגו "פסי סונ" וסקי רחמים.ע)יו

 ספ'רסנו "חריגי עע:נ"
 כעס. )יס תוקמס שיתין כיס ונציי) טחם וכדפריך נ;ת6 נס ;ייכף)עי)

 דרכ סתם דגרסי' מנ)חין "13 מפרק ר"ייס ועוד סננסרריטו. סו" פסועסיכר הכת"
 5ורכ" )מסו" סמחי'יולך

 רכ ח"ק כי cno וקיבר סומעיי' סני דטוס מרכנן
 סתס. כדמוכח טוס וסתתו כוי כטרייסו כמי היסו ע5 )כקרו(. )פי' );ייני רככןעיירו יוד"

 משוס .ייסו כס )מי?5 )יס ;כקוסו ררכגן וחס ח)ייס יקירו כ;ממ נראים טוסואי
לכורויקש



 מהרי"לתשובות81
 פ elh SD קכריסס. )מ)י סיסממו ממולים h,(o ימל) כ) ונס יודת. דובכנווו

 : כו' מנוער כסרו רוטפ( יכחיכ סו" מסיכן ח"י ו:) )מיתתו ממחין ,6יןספניי
 מקוק ססו6) נע)חין ו")ו בפיק :רסנן )טמ)יף. נותר 6ס סננד יעלקצת

 6ס כו יגע )6 ולע"י כו יגע )" יס סרי ע"ס ומסיק כ~'.ממכירו
 1)6 יקרע. hS טעמך ומ"י מלם )ו ולקנות )ע"ס ח)1ק1. כ) )ו )ם)ס ר51סט61
 וכסלמו )קרעו יחחייכ )6 )חס מקוס ומכ) :וי. מקו כקכ רו5ס 6דס טכ"סייך
 עד יקרע )6 ולסכי יס ע) מט וסוף ממדם )1 )ס"ס י5טרך קרע 6י ודקי6)6
 טו5רך סכ6 6כ) קרעו. דמי )ו :ותן דקתני מריסם )"פוקי ו6תי ע)יחו )וסיזדמן
 )דקדק  6ין ומריסך מלסרוח.  לממתין העתי עליס דהה  ונגסוס  חלוקו. ימי 13)חח

 )סקס כריך וקין )טמחין 5ריך סטין 13 )כו מס 6י )ן מסמס ק" גופף וסיף6יפכ6
 ממכו רמית כגוע) )יט סוס כו )כקר דכם6י)ו דמיון ממוס קרעו. דמי 6)6)ו
 מסחכר6 ד)6 לסלמו ירץ )" 06 כו ינע )" ולסכי פסוח נט) )6 כסיפק6כ)

 רטוט מידי נמיר6 עד )ו מם)ס הי מידי מפסיד ספין כיון כנזלן ד)יסוי)סימר
 מלוט ד)יעכד )היכם )יס דנימ6 )סו ומקפ)יס סמוזריס מקוס)יס סמו5"ין"ע)יחות
 וק גזלן. וכקרץ מדעת bla וסוף) : )סלמו סרו5ס כיון סכ6 )6 וס"נכממוגיס
 דקעכל 1)6 )ו ים נזק דין רכותינו ספי )י כמרומס מ"ר. )מל כע)י' דעת ע)סמעניר
 תנגונ )6 )ןלרסינן ימי 1)6 ס6י)ס כמעת )סלמו דעתו ם6ין אעפ"י  חננוככ)6
 סמקכ) )מי כמי כחכו וכחוי )ידיס hnb וכ6יסוו6 )נכיכס דמכוון כפ3 )מ)סע-מ
 )כחח)ס )מנוח ממיתר וזט3 כסף על סכותן 6חריוח ע3 )ס)ווחו מחכירומעות
 דמסגי גכ ע) 6ף r~hs hnib. כד6יח' סו6 נמור וסיחר סמקכ). ע) ט6מריוחוכ)
 סמ)וק כג )ס)ס )ו דפין )ומר ואין )"ם. ס"נ )ם)ס יכיעתו כיון סו6 גמורסיחר
 )קרעו 5ריך הינו 6מ6י 61"כ סמ)וק. דמי )ו ואין טקרע דמי )ו סים פסקידמאי
 ס6ירע עד )ממחין ורו5ס טסיו רמס מסוס ודאי 6)6 )פעליו. סמ)וק דמיויסקס

 : מאמו מדקחגי )יס גריס )6 דטר6"ס 6)6 פכיו. סתם דנרסי' ויםמלו.
 biD גמי ועבט תעכס )6 כ) )סתקייס ס5ריכו אעפ"י פסיס ךללנ~רךקצט

 פי כיהית" חפ)וח כמ)מדס דטוי ))מרס 6ין מ"מ גרמה.בזמן
 6דס ם) כסכו מכמט סיככס כיון ערמס סככתי מכמס מאגי )י' ויקיף (SD1טיס
 מיימינן 61"כ כט5נע וכריס חע:ס כך מחוך י") רם"י פ" וכן ערמימית 13ככנס
 לקמוח עת 3יס קריכן מאוס. סי6 כי srh1(1 קדח. סדעחן לפי ק)קו) )ידי חכ06מ6
 סמויות )קיים דימעו מסוס ואי מ5ווח. לאיכן סכן וכ) כטפסרו. סכרו די65כו'
 1:6 כאמר )מורס יס"י)ו וכשיסתפקו וטכ))וח סמרסיס סקכ)ט ע"פ סי)מדואפסי
 וכיו65 כרס וס)כוח וניקור וסלמס מהימס תדיגי טרכס סכקי"וח כיוריכורואין
 יום ככ) וסוף כוסנ וטסרס עומ6ס מטיס מזקיס וכימי מכמון טקכ)ט ע"פ וטכ)כוט
 סרכזת מסיחס 36ו)י כי ניסך"). תורס מרכין פסיס ר6ייט וסייחי כו נקי6וח%ס
 דס6 )ומר גריך וכן זס. כ) )ילע י)ת:וקח 6ון עמי )גסיס מר) נ":מיסחורם

 מסיו "כיסס קב)ח פי SD 636 זס כ3 סועדי ס"ה וכי וחנוקת חנוק נמידק"מי
 כסן חייכת סטטוס סמ5וח ככ) מייכ כמי וענד גסיס כמי סכי כתורס שדוריסכקשין
 עכרו סכי כנון כתורס גדו)יס סטיו מטס מגיכו סכי ואפיקו תורס. ))מדןואסור
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שב מהרגלתשובות
 וכן דסוכס. כתוי כד"יח" חכ?ניס דברי )מננוע סננטט תחח ימן סטיה נמ)י"3 ויס)

 טוכ" נווי" וכסקי רכי ס)ספחתו
 וכרוריט כח3ונוי".

 וכיול"
 מע"פ גמי "י כזה.

 )יתווכחו "דס חייכ נועל סיט פי )יס ד"יח hrt' ככן סכר ד"כיסס 51") עסו"כיסס
 כו'.חוץ

~)rh 
 ס63 חחי)חס ע5 סופה הוכיח כרוריי מטרי עסו :rrit~rr )י כרקס יוחא

 הרכס "גי "תר )חכתיס ורקס קלות רעצן גמיס סקורו מכעיס דכרי ע3ממכס
 ס)" 5דקחט SD סתכט נוני וסכי כו'. "טס ו)""סור 1)"

 ו"פי')דכרי ט3תוד. ע3 תעכור
 סים טחורס רק ח?נידגסחט ופרק סינניס דכרי )סם מס מסרי מיוסכ פיח" גננימר
 hlh "( ~DDn סמוך 3טס סיס טמ5וחכטס

or כדפריסית )36"( טסתס 

 : עמחס כפם םמר5וןי
 דמי כנופו דכחו )עי) דכתכחי נכ ע3 "ף גסיחס. יפי ע3 מוק5" רלכמלמלר

 כקורח" חלי דסכי ,ס 3"סור (-cb "ין מקוסתכ)
SDSD) ככס"ג 

 סריגן. יד כ)"חר מינוי ידי וע) ס5ד מןוטוטו)
 וכן כו'. שמטס סע) סק"ס דחג"

 כירט וכן ממקומו. עמר תזי, דודניי נכ ע) "ף חרקי כן ")יעזר כ-' סריגןפוג)"
 כידיס עפר r~rt סמ" פי' כירט פרק ר"ח )נירסח יזיז סם" נזירט יוסף רכד"סר
 וכיל מוס. נדו) יד כ3"חר )ך וקין "סריגן )" ס" תסוס ככי5ס סינזי, מט כ)6כ)

"(1-Qh "(" דסכ3י תמום גישור "פי' כתגית ן"סרינן וס" נומוח. ננסוס תסוס 
 מוקשך געסט ססכ)י כידיס מוק5ס ומטקט) ס6שור )דכר כסיס געלע5נ)ו

 "ורחיץ: כי )יס ומטסט) ,1
 ,") פייכס מטר"ר )פגי כרכר סכחגו 6יך כנו סמעחי טסעוחומלמול

 סגחססט )פי כו "מר )" גמי סיחר סכי וקפי; ברור היסורק"ו ו)"
 נכ ע) וקף געסס ן3מדידס )היסור ממ)"כחו כ"י נסוי )ומר ויםס"יסור
 פרס ידי ע) )מדוד ת5וס ס) מדידס חסיכ דס" )ן )ים" מקן סרי כסכרס)ת5וס

 סכ6 "כ) כיס דסי)קט6 ססי6 כי. טחורס מסעור סעוח 3תוד סכרפי'
 ויסה "יסור" )מידס יחוס כן ch ידס ע) ס)ומד תסיס ו"י מ5וס "יגססמדידס
 1)6 )ןמוח. יס מ"מ סזתן תדידח סוט נמור תדידט ד)"ו גכ ע) וקף וחלילך.סרי
 כחוך סמט)ע) דכר 6ו טכעח )טסייך כתכ וכן כמרדכי מסחיר יין )תךיךחרמי

 סת3ך החר יכ6 גני כו גתנס טרור הנדוה והחר סכ". סייך )6 זס וכ3סמדס.
 נמרקות ר"3 "סי יודע ו"יגי סחוסיות חו3 מ) ע) מלמעת ומט עמסו ככרהמר
 : ממם ט35 דמודר טפי דגרת ו"פסר )חנק מגנן מקוס מכ) סחו3יוח יד ע3כ5)
 גסחפקח כתלי ידעג" )" תנ)חין. והקו ו"יוכ ירמיס פי' ש"כ נט' ריץקשכמרךרא

 סחיר ס3" דעתך סלק" וכי וסקביאס. ספי' כין )חלק "דון(

"("~b'rpi 
 סתו5י6ין חט מניגיס ס"ינס עסקיגן כסוסטגי הטו פי' כו' 5ע3ננ6

 ס"יכי מהחר וכי דכר. סוס מכין "יגו "ס סיר5ט מס יקרה כן 04מפיטס.
 דעדיף סכן תכ3 עיון כו סים נימוס 1"י טפירוס. גיחוך י3מוו )" 3?נטמכין

 ומסלמס לל?נרו  רוולכו!ר  מס  רכל ח,ינן מקוס מכ) יודו. כרכי )ן קיית6ד"נן 36" תוכחת. היגס "פקו רכי) סוייגו כמקיס והסגות )קרות מתיר תקיר רכיוט"
 מסוס 3מר 3יס תכעיס שמה מנ)חין 6לו  31)תוד  טריף.טפי

 די)מ"
hs~ מעין 

DDnD  ל" מקוס ימכן כ"כ. כט' ק5ח וסייך סו" חוכחוח דכרי 6יוכ "נ3 סו"סמ"ורע



 מהר'"לתשומותמ
 המריכן נ6כ ע' גני )חונו וזס טס סכחכ מג)חין 1")1 פר כאסירי סכיתסמע
"כ)

 קור"
 קטן מועד כמסכ' קורה מ"כ) כוסגין וכן כו'. רני) ס"יכו כמקוס

 מוער עלמו )כין כיני "כ) כו'. ד"סור מסננת רכתי כ"יכס "כ) 6בי)ו'.וכס)כוח
 דכ) 2"כי)וח י)פיכן כ6נ יט' טחכ חעניח וכסי)סי )סוגו. כאן עד)סכות

 כ"כ כט' כוסכ ,' כ) כ6כי3ו'דכוסג מיקח"
 וכריית"

 מך ח,רס וח)מוד )סו קמפרים
 ר"ח ופי' מפורסם פי' דרכים מכ"כ)וח טפי 3סחתיר יתכן 6יך כן ואסמיגייסו.
 6נ) סננחוח ס)כוח סוף )יס סייחי ,") ומסרית טפי דכטקמריכן סחורןפרק

 חמור מקוס מכ) מקנינן. hS סתעס דחסיניס דפסיק הע"ג שמטס מתמחיםכדפי' סי" דיחיד לכיסוח עלמו )כין כיכו )סכות וסקי טפי. קי) כ"כ ט' דיחירבחכי)וח
 ננסחכר" ו3" )יס ענדינן ,hSמהכילות

 מסו: הסור ממחין ד")ו )ותר נו )חלק

 מעניג" פויד)"
oh כן oh "ונס )"כ). סחירו )" סמחס מוס כיס דסוי ליח 

 סחם" נננ3מין 1Shסחירס
elh 3וסחי ס ", כ3 סיף סו" כאסר "יון כתו חוכחוח ניני דחמיכ ועוד סתחסמסיכ 3" סכ) ומאוחר ננוקדס דינים כמס כו מים פי ע 

 טוכ" מילח" תתפרסמי לענין וליחן )יסה ודאיוגו'.
e * h  סר6"ם כדננפרם ד"סור 

 סלתכ סר""ם )טון )ך כהכחי ככר סמגס: ע) 3מר )יי קמנמי" 1"יכ"ג).
 ויוד" מזקן כורס וככרנסנו.

 ועוד
 )סו "יתערע כי :וסגים רכיס רדייתי )קר"

מילח"
 "כיווה: וס)כוח מנ)חין ולו פרק וי כ) )ואדיס פסיו

 דמי כדיכור )"1 יסרסור מסקי ינ1קיגו ר1נ כספייר צייייס ס"טרללכמור
 )ס:תיע לריך "ין ד6מר )מקן ו"פי' סמזון וכנכח טמע קרינות)טגין

 3סולי" זריך מקוס מכ3)"זכו
 דכור מכח )סגין וכן )6. כ)) כסרסור "כ) נספחיו.

 "תגס מוחר סרסור"סור
 ננטיכוח"

 דאר
 6תינ"

 טענני דסכ" )ס" דמיין )" סגי כ)
 סו"מן וציקרכם~חס טפי ופעמים כמדבר כתו סיפחת h1'b וכסרסור ממחס תסוסמהי

 כי 6"כ יכין. 6"כ bSh )ו. סיס סננחס מס יכין 1)6 סיום כ) "דם יקרץ ו"סמסרסור
 כ)6מסרסר

 ולעי) סו6 )כ :מחח וס"נ )ס. י)פינן )כ מממחי ימדכחי' ת"ס גירס"
 מס ונעיין )סרסר דלריך ub"( "סור רני) ם,יגו כמקו' ו6פי' יוד" כרי דקי")כחנחי
 11XDS ח"ח )"דס ד"סור )ס" hih דמיה )" וס" פיעיין. עד סקרי"ס )ומועי)
 ס"ין DDh1"' כסן )סרסר ד"סור סמרתן וכיח סכם" כיח וכן כו'. סטנופחכמקוס
 )סרסור סכת כין מחלק סו") טיס פרי וכסכת "יכה. מיסף )דכר זכר )דכרר"יס
 דכור. כחיב דכפכת סכסךדכית

 וסכ"
 גמי דירן ושככדון קדום. מחכיך וסיס כחיכ

 וחענוכ מפוסטורח כיוןדטעמ' תיתם נופי סי" נמי וכסכת כדבעי). )כ מסמחיכתיכ
 כדדרסינן "פקיס סתם יחירי מקרץ דוך8י )י נר6ס hSh סרסור. "ו דכור 3י מססו6

 )"ו כטרמה וגס ודכר דכחכ at'h ככ)) סרסור סיס )חוו מודכר ד8י דכרמודגר
 וסקי )חלק "ין וחע:ונ טורח מסוס דמי)ח6 וטעמ' כיון מסוס סייגו דמיכרכור

דקר"
 "סכינן ול8 כמכח דסרי סנלינט, "דכריס רסוס מידי סכת. ככור זס וקיןמילחה ו"וומ" דמפורסס סןכור עhih 3 תורס סקפידס ד)" מסוס סייגו "פקים

hih'6כ) סכת כנוד מסוס סכפרססי 'D_1 כין נגמיד )חלק "ין ו"ני)וח כ6נ 
 )עי) כדפי' 6כ)ו' ס"ינס דכרי' כסקר וקפדו )כיכס כינו 6פי )סרסורדכור

 : רכחימ6כ)
והמרי



פג מתרי"גתשובות
 )ססיכ וספוחי מכרחי סמרתי מלך פי 6ך טעיתי דכריס כרוב כי יחמתי סוניהכחרי

 ז")(. כעריץ ממסר"ר )סדיסט : )וי יעקכ טק' ככ' ובלוס לויתיכלסר
 המכוי תסוכט ססגיח: כלדו קורס 16 ולמי 6חד כ5ד ספחם כ5ורח יי לשמםרב

 קורי 6ו ו)מי 6חד מ5ד ססחמ נורת והריך מפולס סויהכחכח
 שכוכוח לססת6 סמ"ק כחכ )חוכו פתוחן ומ5ירוח 3חי' ך)6ו ולע"ג סגי.מ5ד
 ג"כ גריך סיס ו)עג"ד וח5ירות. כחי' כעינן )6 כ6נודס כח' וכן מרס"ר רמוקי'סלנו
 פס סימנו וסלחי טרנ). דריס' )סלק מסועף סכחכ כמו )חיים ]כ'[ סגיכ5ד

 כניח "כווט )מי יס כגנויו ה)6' )חוד. סמכו ליעיש ע)י' ו)6ו כ")מקרמוניס
 דמעי) דסמ"ק ע)י' וסמיך 6חד כלחי סחיר ז"ל קמן מסר' המכסממסיד".

 )ח65ין מכוי )מלק Ssh מרוי. סוף טו8 06 ג") ס"ג ומ"מ זקן. טורסככר והמיג"
 סוס )6 6י זס וב) סירוס)מי. ע"פ )ייסכ )י יס ונס )ס5ריתכי. נר6' ק5תטיס

 ; כ5"ס 6)6 חקכס )ו 6ין מי' יותר 6כ) רומכ מעמלםיותר

 עוכד6 דסייגי והקיעו ממכירו הו מלסחו סוכרין )טסכיר רולס שגוי 116רעיכם
 6כ) )ססכיר כיח טכעל טנוי כעי )ה 6י וןווק' עומינ6. וטסו8דוסמן
 : כ6"ז כד6יח6 ממע דווקא סוכרין כסי6י

 נפכח ימוח כסכת ד6חיילד מ6ן קנ"ו[. ]דף סכ5 כמספח ד6מר ס6) ר~נןןשרג
 דנו)דיס יום ככ) מעסי' וסף כו'. רכה יומה עמוסי ד6חי)ומסוס

 דע) כ5דו חסוכחו כסכח מכוהך )ך דקסס מ6י חסוכס : 6חריס כימיס ומחיםכסכח
 כיממה סגו)ל כנון נוי. שיי ו"פי' ע)י' החיקו )6 )ט6 ודיגמה סכת ענייסמוקו
 טחב כך ע' חרס כ) חרננו)יס דמעמיגי נסיני ו5דקכיוח סכת. נר )6ור 3)י)ס6ו

 סמקך דוד כקם כן כי כראוי. מיספדו כדי נוכס זכית ד)מ6 ועוד יר6י'.נספר
 גרס חט6ו 6"נ )ו. געחר סוכ"ס סיס מ36ף. כמ5ירי 6מד יוס )י טוכ )16 ו6יע"ס.
 כוי. )מסמיח רסוח מכיחן כזון מספט כ)6 פספס ריס סז6ת nDS כ"ס ומכו.קודק
 סיום נעת סרומוח חוזרו עעמ6 דמ6י גסי' דמגד)י דחניגס רפ"ק עוכרה ססו6כי

 כחכו כך ק5ס 63 עד כעולס ומסועעוח ומגס 3)6 דנ6ספיי מטעם כעולסדיסה
 )ה וריכ") מידי. קסי6 )6 5ד ומכ) ריגומו:.דורסי

~thp 
hlh סמדט טי6 דפך 

S~hוסירס כמו )ייסכ 6יכ6 ועוד גווני'. וכמס ועכירס וכוח כריי )טסחגוח 6פסר 
 טחוס' וסקסס מרצדס. פעירת מסוס 5דקחך י6ומריס טנ6וני' דסי' 6ס6סרוקם
 פעירת נטיות מ5י ד)6 יריחו ממסכון וכן תורות ספרי י"ג כחכי יוס ולוחוע)י'

 וכ) כפרגוד )מעלט מז3 13 יס olh דכ) קסי' )6 טרוקת. ותירן כסכת.מרומס
 וסקריך כמת. )תסס וחסיכ נסכח. מח ס)מע)ט מ,) ולוחו )מטס. חי סמקייסזמן

 : קוסייחך ספיר ומיוסכ זס.ע3
 יממה כין חילוק דלין פחיסה כ)י)6 16 ר63 כיומה רמזי מ16 ס6)ח 6סר רונרררד

 סמטת כלמיס הסור סעו)ס סב) מחסמים רעם פי' פוי דרע3))י)6.
 מן ססכיעוסו סכ6 עולס כן טוס ו6י סוי 3)י)6 חסמים רעכון ועיקר סכע.וסוף
 )סודיע )ססכיעו מניתן 3מס ססניעוסו נ"ע חעניחי' גחקכ) )6 ו6י )טג6תו.סמים
 רעכ מסכיעו נהרס יס קטן 6כר זפו ))סת ודומט מקו3)ח. וחסוכחו חעניחוס6ין

 )ו מוריס סכפוריי כיוס סעכי)ס ונעגין וכסנסדרין. וערכס )ו)כ פף סכעמרביכו
3פי



 מהרי"לותשובותו"
 פסו")פי

 מעכירות ויחזור מעסיו נב) ויפספס )ר"ג 13 ים סלת ויסר : "דם
 ד"יחרמי סור"ס כעלי SD סמעחי כן )יס ד"פסר כמ"י כעלמו ויסגףסכידו
 מיוכ גמי "חי וזימגין)סו.

 טירח"
 סזכ "ח כודקין דרכים וכמכעס isth' ננרוכ "ו

 דכר כ) ממגו נ:ונעי' סיו ימים וי קורס נןול כסן ד"פי' )כך. מרני)יןוכולן
 סס"י 36 ויסוכ סרחתיס ותן טפורע;ות מן 'ח'י"ם )" ות"ת D-f. )טרכוחסר:י3יס
 זכרו תכון כי גממו,ככ)

 וסו"
 : סכוי יעקכ סק' כג' כוהנו כעד יכפר רמוס

 סומרת "ודוח ע) סיטר. דרך טורכו b(h סכנו)ס רכוחיגו סקוס יגלגלרה
יכס

 וסו"
 )פגיו נפוט וסיכמט ממס tUDS והדוק )סכעיס מסותר

 rb~ כי "כס ו)" )ח13ן כדי רכ טון )ו )חח ור5חס סו" ")ה "חוקין
 כסס

 נסהס זו סיכמס וסנס קיסריי"". סו" כי סיודי "תוגת )מהזיק חסן סיס ס3"מ3"
 ימיס ישונס כך יסכם וסי" )עמות כס ומינין "כט ו)" טיח)ון פעמיס כמסכו

 כן )כע3 וכס"ת ס)כס )סוף )עוגיס. וינוס )נניס מיכע)ט ק)ק)ס )סוףרכיי.
 כנסר מסומר ס6ח סיס כעלס סכמיתת סו" וגודע מורס. סוס טתרח כ)"כרית

 וס"מס ס"יס כקסייי )6יס' סכס"ס ועתס עדיין.סו"
 )מ5ו"

 ו5דדיס דרטיס )ס
 כרע כי עד orn זס )פרוס 36יסס החרתי ו"פ"ס דיעכד סו" "כך) "חרי)סחיך
 רכוחיגוחסוכת

 ו)"
 סנטרו רכוחיכו נדוני מפי ססמעס הומרת תיכמס כי הב(

 מפריפין הין ותגבל תעכור סי" ch "כ3 )סגם". , )ס מתירין "ין ס3כחח3ס36יט
 )סו5י6 עלינו תוע) וככן פס. "תנו יוסכיס וטמס סמכן. ר6 וע) מכעוס16חס
 כרכר חלוקים )כחוב רכוחיכו ככור פגי ונחבט רכותיכו' ע"פ ולכורו 1nrhiסדכר'
 טגס : ככ"רכ"סן

 כמ5"
 '"יכס סקדסט כסעח כמתמד chn טג"וכיס כחסוכת

 ו5ריכס ע3יס סתכינן ד)6 "מת כחסוכה וכחכ דכרוסס סחר, ורס"י ח)י5ס.5ריכס
 דסיכ6 סנ"וגי' )דכרי ר"ייס טכי6 ומסר"מ,מ)ילס.

 ד)יכ"
 ה)6:סתסומד יכס

 מיכט )פני סגפני יכמס מעתס blb;hnO כסנוז) מגפריך טמ)י5ס מןדפטור'
 חיסוקתמין

 .כ)"
 '.)י דטכי ד6דעח6 ,מקייט.

 לו שן 3מיחכ טכ ומסכי נפסס. קדסס
 ' 6"כוכו'.

 מחומד הנכי
 ל3יכ"

 כים" ד)" סטני ד6נן סכי )תימר
 כי )ס )טחייכס )ס

 ע)דעחסיעכירכס
 )" דטכי ו8דעח"

 קדסס'

 סיכ" מעיקר"
 כ")1 וטוס טיס דמסומד

 )חזק ריס ו"ע"נ מטר"מ. עכ") )1 חתייכס ס)" ע"ת עמוסחכתס
 לווקלי

 טחס
 כפסס קדסס )6 רטטי "דעח' )מיסר סייך סחם "חיו קידומי מסעת מסומדעסיס
 ת"ס סכי. 3מימר סייך )ה זחיו קילוסי כסעח מסותד סוס )6 דירן ,כנדון336
 טר"ר כתכ כנוסר החיו סכע) סיחת קודס מסומד סטיס כיון סיחר 5ד ):נ5ו6יס

 מתנו מ)י5ס כעי "י סוי En'D מסומד )פני סכפ)ס טיכמס vf1( סנדו).הכרסס
 : עכ") כט. פנטוי O(osh טגכע)וח וגס כו. פונעי' o'h)p1 טוי ערוס כמקוסכי

t~ho1פוסקים רכוחיכו ותפוכח נחלים ע"ג כסר יספר ניזון כחסון רכ וו") כחכ 
 "מח "ת p~'r הינו כלמטוחו עומד ועדיין החיו קידוסי כסעח מסומד ססיסדיכם
 מסניחין )" החיו מיתח )6חר חזר ו6פ" ח)י5ס. כ63 )סוק וסט1רס )ייכסהחיו
 מסומד סיס "ס "חיו גסו"י כסעח יודי טיס Db" ,") חכג6) רכינו ולפי'כיס.
 ו)" חולן "יגו "מיו מיחםכסעח

 "כרסס ס"ר ד)פי' חויגו וסנס : r~ho עכ") תייכס.
 כ)" )סוק "וחס מחירין )כחמאס ד"פי' ר"ח ונקייסנדול

 )דכרי והפילו מ)י5ס.
שנוסי"



פר מהחי"לתשובות
 דועחס )חיתו מסיגןס"וסיי'

 רווק"
 דדעחס )ותר גום) כדיעכד "כ) )כחח)ס

 תגס" )" ד)כחח)ט כח)תוד דוכח6 ככמס כד"סכחןח5" ס)"
 ח65 )" גמ"ח ו"ס

 כדכריו סחבק מסר"ננ כרכרי ח,יגן )"גס
 כסתח מסומך דטוי סיכ" כין )טדי"

 מוחרת שגין ככ) דדעתו )מימי ומביכו )כחח)ס. "פי' סחיר ")" כן ו)"חריקרוסין
"ch.ומנס סכ". כי דיעכו דתחיר ספחות )כ) )וננ' נוכ) "י )כחח)ס nhr סיכמט 
Orוט וסגס )פרט. ק"ט כגזירת מח כעבט כי )ושנוגס( ענוגט סיסכט מגס טסייס 
 כגט )סו5י6ס רכוחיכו יכיפו ob )ד6: וים גויס עס סק)ק)ס סגים cc "וחת:
 SD ןטחו מכס "חד כ) ויכחוכ זס ככדון עינינו ח"ירו )כן מיגט חויכי תיפוקח"ו
 כחככו כ"סר דיעכד סו" כי לחרי לסחיר נוטס ודעחיגו )מעט סוס ט"גרחכחכ
 "נרסס מו)י"ן. סכוי יקוחי") רכ תסס חח"ח ו)חורחס )רכוחיגו ופלוסככר.

 1 פדס5ור כן נמליץ) סקדוסכן

 : העולם לארון התהלה ונשלם.רוכם
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