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 סו6. עפ) "ח מ"כ וכו' סערו וזמו )כסרו סעפל כסרו הת דרסי' וכןממורה.
 Ssrh סוס כי פכיי כנון כעס. דריכה סיכה והפילו ממנו. )יר"ש גמיי6י3עריך
 יוסף ךרכ גב ט3 חף דם". כרעי' וספי' עד לניחורי S~rh סוס יוסף ךרכמקמי
 מסיו סמ3יכו b31D וכסיג יוסף. דרג דחמרי' (hrn b)ilh כי וכן טוס נטורסני

o'httומוקי כו'. מדוככוח ספחותיו והין רכו. )פני מיו"כ ת"ח כ3 וכן כ)כ. 116(ס 
 דסו מ8ן 6טטו6 מנס יו3י6 6ס חמיסכי ם6מר טקיכה רכי וכן כת)ננוך6.ליס

 עקינ' רכי כ6 דק5מר סלמון מוכח וכן טרפון. רכי ס,קן "ח מסמיכ ע) פכיוד3סכו
 למך טקיכ' רכי 38ח )דרום ר3ו כס בס כלומר כו' ודרם המר ולה כו'.ו)ננד
 וחלק)טס

 ד)"
 רקמי" ומ"י מידי. קמט

 לי כר"ם כו' כהן "יקרי לנזר ליס
 8ין כמכרח סטן פי על elh כסויה קחכי דס8 נורך 6ין כמנס מכיס היפנסלטסינו
 מר5ויס h~D) 16 מתסיס ט" דין כיח מיחת כס סוס 6פי' דין. כיח מיטתכסן

 נדס כן ו6ס ננמזריס. )דיין כריחות חייכי דמ"ר גכ ע) ד6ף סיכי וכי)קיימס.
 ההוכוח ותוספות דין. כית מיחת נס סוס 6י גנני ס"ס טעמה ננסור קנס )סים
 וקין 6כדס. קקי כמוגי' מרי פירום 1)8 טתוספוח. טפי' וכננןינס כידי6ין

 6ין כריהוה חייכי מ"ר דנם כיון נכון הין דמתגיחין עעמ6 מ"מ 013.)ט6ריך
 וקחגי דמיתס עריות ההכי כסיפה וכן מ"ו לוכרי )הוין חייכי והפילו קנס.)סם
 נערות סייך הין ונס לו. טר6ויס 6:ט ליסה לי' ותיפוק : כו' סננמייכ וכ3סיפק
 ניכסו כעירוי ד6דרכסססו)וח

 דווקני
 6דרכס סיפר6)ית, ט) ממזר כ6 ופי ס"ג.

 מניחי ו5ס ורקן, חסר כחגס ו"סח מקכקגי )תסות דכ5ח וידאתי : קגס )סן6ין
 : הדיני כריכיך למם6 יט" ו6) 6כי. ומוכי מורי יד ע)סכיגני

 3מס ככחוגוח צנרס פרק פסק דטמרדכי וסוגיתי. 8ם6)ך גרר" ן4*נב2ב
 על סנמכעס קורס סכן כך וסחר ט"כ ךמת דסיכ6 1").מסריס

 ממועכר דסכ) ר6וי דחמיכ חנני' מככיב כחוכתס גוטלח סכן 6מת ן6יןכחוכת'
 יורם וסכעל נומו חמוכט כחוכ סגסכעיס כ) וכפרק ס5ס. ומזוגות)כתופס
 כחוכחס טל "מס סכמכעס קודס סנח ממתס פי ע) 6ף מומזק וחםוכחמיו
 למריי כתרוייסו ס" 3ח)ק מגלן גפל6תי כ6ן סכו כחוכחס דמקו)י מסוס ו6י :ע"ס
 ויכו)גי : נוח)ין ים וכפרק ככור יס פ' סדדי גכי ככמוחזק כרגוזי נוטלים5י1
 סוו דדכר וט כדין ~גי ח"יר מורי ע"כ : מגלן כח )י 6ין 8ך חילוני חילוקלמלק
 כתוכח כח ימס נוח)ין ים וכפרי 3ך. 8נס bS רז וכל חוכ) כל כי וייעתיסו6
 ממוס סננלוס מן נכי ד5מס סעעס כ"סירי פי' מיסו מלוס. )עכין מסכעלהמט
 מסק דריי תמסחי זס על ונס : גחן מירכי כוי )וידיט ליס דמסעכיעי סיפיכי
 דמלוס s~r טר5"ס פייוס וכתסוכוח במרדכי דכחוכות כחרץ פרק נתן כרכיד)6
 "חיך ומלוס עלייסו 8סמכתיסו דעיקר וכש"ג דקממוי 6סלי כמו סוס. כזמןטהש

 : סמוי יעקכסקטן
 כסכת יו"ט כממ) סס5)ח טל מסיב שככי ס". ס"ל מפטון סח"ר כפסי יריי 4*ד,יג

 כחכ סער כקכרי s~rr מחו' תויל סרי ויכף כיעלט סיים )מכיר יס06
 ויכף כיע)ס ס"ס ומזכיר כיו"ט מחפ)) כפסיס סדיוט )י וגס 1"). סגל)מסרית
 ו6ומריס נו ומסחקיי עליו מלטיגין s~r ווכיק מפס וממ"ר מסר", לחיגו מו'סיט

ס6ין
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 ס"ס להזכיר ס"ין 0כחכ טמרדכי מן ר"ייס )סס סניף וטופ כ)). )טזכירספין
 נע13ךס סכת "ין ר"ח ד~מ6 מועד 30 וחולו חי0 כרקס 0נעכוד' ויכת3יע)ס
 פעם" ט8י ד)יכ6 )"ומרו י0 סיום דכקדוסממכנע

 כפונם קו זיי) מסר"מ 1"מר :
 יעלס סוכרת סייך ד)" )טזכיר ס"ין כבנייח חסוכס0ר6ט

 כל) 0כח )עניין וי3"
 גפי 0כעכוד' ויכל תיעלס סכת ס) )טזכיר 0"ין ספשס פי' כ6סי' נס)מזכירו. כעסיי פעוט וסי' מ6ד חמס סקוס מפ"ר, לפגי טדכריס וכ0סר5יתי מקוס.כסוס
 )מזכיר סגן כת3 עצמן ומסקי לעזיעט( סוכרת מ5יג1 ו)6 סיוס קדוח חתסהככר
 "מרו. הפלס 3,מ5ע T'g 6נג סחס)ט "תר ה*מ' כביחיד נותן onh כחפוש0'ס
 שניזון ס3כרכה ויכף כיעלס ס"ס )טסיי 60ין סססקו טסיסקיס מריעוד יםגם

 ומסמע סיוס )קיוסח שיך ל6 6פ פעמים ובגי כו'. וטח)י5נו רקם כמקירמככר
 60ץ ot~nh "יון 3סכח כסיט מעפר טכיפוריס כיוס s~r מסר"ז 6מגס )קומרו.דים
 )יי 6) כחחי רכר' כיסני רחלו וסק ס"ס ס,כיר 0)6 )י ומניד כ"ן שוססח"ר
 כס"ס מתמי) דקחכי דני5ט דפ"כ הב"י מהון )וכרי5ס סמך וננ5"חי סרנ)יסמקין

 6ח )בו ותחן כנון 0"0 מחחי) רפ"י וסי' כ6מ5ע. כיוס קוום וקומר נסהומסייס
 גכ) כפרק פי' זס העין נסה. וממאס ס,ס פ)וגי מג יוס' ו6ח סוס סמגוחיוס

 נסתיט נוטמע וסיף נחח)ט hih סיח 0) קוו0ט (ss סזכיר ס)6 סרימטרכין
 סיג יוס כב) ימי )סייס 5ריך bih סגי סי)~ח6 דליק סתס דפסיק סייג :)6
 סכת כסוכרת olpt מכל : וסזמכיס 18 חד0יס ורקתי יסר") ס0כח מקרפסנון
 )גן )וחיק וסיניכ' ט'6 )מכוחל 0כחוח ot~nlh דשו ומעינ דק)ינ. 08כחן)6
 מעין )ותר קדמך ומועדי 0נח 8מריכן פעמך ומסקי סתח)ס. 3כ)) וסוסוכו'

 הכחוח )6 "ומריס 6ין וי"ס חד0 דכר6ס נקט דפסיקט מילתך ורס"יטחחימט.
 : דעתי עכירת )פי סנדו)יס )דכרי ר"יס ק5ח סרי קרבך ומועדי סכת ו)6)מנומס

 מעקרם מן )מעלס כו' נעמס ט16ח, s"r י3י"יכו יעח מס וששאלתי
 ממריב ווטו )כפלס כ"ז ומו5י6 סמחממס מסוס סגוף )5יסיירי

 6) סיודים סוחטי וכדדר0יגן דמים סוסך וכתלוטעעס
 סוחטי ")6 מומטי חקר"

 ססחיההכ) כי כדכחינ סמכו) דור עוסים סין כך, כי )עולס מכו) מכיףוכהו
 : ט"כ סכל. מכופר סכו דנד' פ"נ יי0 עיין כו'703

 ס)6 6יפ0ר ן6י )זו( סכ"ס )0כס YIQD שלחקו ס) משגט יכו ר4*ף2ך*ךנה
 )יחס מו5י6 60יכו סר~"ד פירוט "כיסוח דשיעורכתיינס

 : סליו יעקכ החיך ככ' ומיי פסו) ווע)ק סקורק ככמס והפיקו מוט.טיק

 י"ג כ) נסכום סי6)ין 6ין והכנו הניו ע) סי' ממעון סמ"ר י"ג יפקוס דקייבםי
 6כ)ו גורע סר6סתיס ינניס כנ' 36) שוס לטס תחר ס6)ס ו6סמיס

 : 6דס ככי מקם כו ונכס)יס זס כדין ק5ר וסמ"ק סמסקג6 סוס סכי 0ל1ס י0יכ1)6

 סכ) כתכ סקכורס יוס סמהעכין וע) 6נודס. כ"כ סמיחס ים רמתעניןי
 : ע"כ 6כיו כו סמח ייס סמוק) מדק6מר ור6ייחו' סו"

 ס6ר 8כן סמרדכי. ע"פ ז") סכמן חתי מו' כסג כן כמו סכד)ס. רישיבנף2ח
 קכיעוחיכו ד)דיד' כיוסף )יי ומסיכי קייטי רככן כן נטנו )6רכותי

כעמיוס
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 דת"מ מסוס כמלומס מימכ עז סחט )6 ז") מטו"ב 6)6 נימינס. כמונעמיוט

 : מעומד ימחס 1)6 מטוסך י6כ)63
 ערס טמעסנין ורכים קסמי' יני ע3 )עסגו יני)יז )יכס 3סי וכשתוליזש

ו
 סיס ו6ס סנ1טף. מ15ר )חסר 1ם )כחח)ס כי סמ6כל1ן 1ס1מי

 כמסקכת קליפס ולסגריך רם"י דכית כמעמס בו )דון ים )נעלו סימור 6ין ohנוסף
 ומיום : נוטף )עולס גסמי' ירידת כטד כי ס5ד מן )ר~סימו וסוכ :טחוספווז
 פפננ"  ומסוי סי" תירס  ססרוסימ "יותעו  מנחג למרסי דפסי ע)עתוי

  כסנו
 חחחיו סננחקנין ח)כ מ6כ3י מסוס מכן וכ3  סוי"ס. ו)יישס מקורין נמןריט)עק
 י,טר ית' דבר וטירף נחדר'ס h'th יכ"ע 6)6 )ו. יס ממס כסר דין 5ירולוחו
  זונתך ססגיחס מסמן ופל :  כרלעיל ט5ד ") 3סעחיקו כך והמר כך3טן).)יכסו
 סוסמס טרם  נננליהסו  סלם  יום כמזפ  סטה 6סר מלימס  כמר ליר  דלףתחס

  כסמו כסר מסתיר מיחוס. כיח כ6ן דלין פסיט' )רפ"י : חמתיו סומן ם)סקיירס
 hr5' והפיקו : סוסו)  מן סקערס ונחננלוס  טדהס כל6 דמי פליקס 6וג4נתפרס
 וגקפס סכקרס עד 5יר גפ3 63 6ס וגסחפקת טו"י) )הסור ונטנו רגום"ךכתכו
 סמ6 קורס ו6ח") סנחקס' עי (eiD )6 סמ6 ססיק' ספק סוט )עשן :טסומן
  מסיס hih  "יסור  כתן  ד"ין עכיד"  דלספינ' )ומך סייך 1)6 טיס מכף דהמיפחו'
 טפל מס רק רמס כל פלטס  סככי כיון סחחיכוח נכ3 לסער םייך והין :דם

 סכסר SDn ייגלה  הדס ננד סי  ספסורן  לך ברור תפילו  o)rh ומלה.  דססהסיכהז
 והוסר רותח דין )ג יס וט5יר קורס טסומן גקפס סם" כי קליפס  הריך שכילסילו
 : סכסר סע) ומלח סרס כנגד ס' 6עו )יע' ססד' )ך ינוע ו6ס : א3יפככדי
 כקפו סר6סון ט)יע' וי"ג : %5)ין היו סמ6 )יט' ז' הוחס )הסור סיסגר56

 : קליפס כוי וחחחיס מטי סדיוג6סרו
 מליס  פל )כרך כסג מסר"מ רקמן קמ6י כס מוו- ככר קטן. ספיח. גרכח%

  כרכס נקיותו  דפתו וסיגיה כרכר "הר  לכיחו וכהזירחו סכנסס כניסבדול
 ורכינו מורי רעיתי וכן מפ)ונת6 נפסיט )6סוקי ט3יו וניתך קק ט)יהו)נם

 עפת כקומם ותוכסס 5י5ית כ)" קמוח ד' )ילך ס)6 וכמממירין : נוכרמסרשס
 נעי)ח קורס קטן ט3יח וס)וכסיס ננדוף מתעטסיס ככ"ט כסגעגסיס *וכקפן.
 ד6פ" חייס נפורח וכן פתיסן ופוסריס סככסח ככיח סנדול ע3 5כרכץילים
 6סר סמ5וייניס כנויו כ) ע) יט6 ועתו 6ך 5ריך. ph כקטן וסשתכ)וחמסמס
  מסיס כסג r~b ומטר"מ : 5י5יח מלוח ע) כ3יקועין נמ65 טכרכש ונומק :)ונם
 : כ5יליס לססלכס סלו6ר כית  o~s סיס סלנו  ססניס פליסוס פל לכוךנרפס
  לסריס מרכי ריפק Shn זס דגר nhc  מלורי נורא לכון כסור כגי וזבך*"8

 כסבכות כמיימוני וכס"ג ויוסכ עומד מניבט סקורך פף כמרוכיסדין
 : כמחלוקת )יכנס )נו יס 3מס ס6סור סתכ ור6כהס וסוסי) כקם. פרקסכת
 6ץ סגיכו רגליו ועיקר עננו ססכח כמייב

 ממזיריי
 קודס מכר 06 6ך קותו

 סיס כרכר מחזר כ"ס ט) סעיד הזי : מחימס כ)6 קומרו רגליוסענה
 : יחזור רולס ו6ס  להזור יריך 6ין מסף ועיט עונשו השירין 6ין 5מר)6

 סיז pb טשו ו)מדס מניח גדכט חפנת ו)סחפ)) יס פ" רוש 6ץובסיף
636



ו מהרי"לתשובות
hih(מיכוין וטוב ומוס)נ. גפם )כע T"nS וטנ"וגיס כט"ג כופי' ויו65 כמלט מקט : 
 עד 1?כ3 נקדם עמו יקמר ספחים )מחי? טונו ויניע ס"ז עם מסהפ)) כמייג

 הין הקדו: מגיע וק"ן , כחפזתו "חר כמקוס עומד ו"ס טקדוסס"3
 יס6 "מן "ו סקדומס ולממנע )מחוק ןרם"י טג' כתבו 6ך והנגוח )טפסיקרם"י
 דגר"יס ul~r כסר וכחכ תפסק רטוט "ומריס ור"ת ור"י : וכרכו רכ"סמיט

 ום3וש כרס"י דסמגסנ כחכו כרכות תו' וכיס : יח,קיס סר"ר כפסקי' "כ3דכריסס
 : סקי יעקכ סק' "חיךכנ'

 גמי "י )וי. כן כככור דיכו מס פסח. כערכ סככורות סמתעגין תעגיח רעליד
 : סכיה וגרו) ככורס ססי6 וכקיכס מ6כ ככור ו)6 רחם פטרכככור

 יחנו. 3" מכע5מס ק"ו ויקיף מסדיונ'. כמיכר יסרק) ככי סערו וס)ויסשכטניס
 ס)6 -)וי )כגי וגחגס סככורוח קןומת נ)קחט ~SJD סנחט6 קדוסתייסו כפיםומי
 עם נוכו ס)" )סחצנוח ככוריטס טפי מריך סכן כ3 יחעגו )6 סכי מסוסחטפו

 : פרעט כח מכתיס ור"ייס ד5ריך 6נודס כספר כחכ )קיכט ככורות 6כ) :שהמירו )" ס"י וכוסי ר"כי"ס כחכ סכיח נדו) "כrb : 3 סוקסו )6 ועוייןכמקריס
 : כרומס כחו 6ת נוי"ננרק מסר"מ חמיי מו' סכטינוכן

 )6 טרנ)יס וע) : נ5תן רכותיי סורו יסציס חוון ס) ע"ס סר6ס לףקןןעסו
."nihDידיו פגיו כ3 ד6מר מס6 כרקס רסקינו כרקס ו)כ6ורס 

 ורוח5ין כפרנ"ס וכחכ : סכ6 )6 סכ6 ו6ף : מותר כלונן 6סור כממיןורנ)יו
 כע"ז כתב כ"כ ט' )י) )כבו) : ס") מוכין מסר"י ע"כ כלס )סככסח סמךטר6ס
 מלוס כזננגס עכי)ט ופסק 3עעמיט 6וי) דסו6 ר6ייט "ין מוס המכס :וסרי
 סכיפוריס כיוס מ15ס עכי)ח )עכו) חסור כחסמים וקצור : עפרות )ן וליתטוסי)
 חוך SJh 6כ)ס. .ינני כ4 וכן : כו' עניו )6כ) 6)טיכו ניח סו6 דכדי כ6כוס'
 סרחי5' סחמג' רק דסרי כת"ז כתכ לכן כדי )רמון וקפינו ,ומסמס. )עכו) סרי)'

 : ספק )ידי חכ6 ס)6 ה5יע ודקי )כן וסדין ח)ניס ת6י )כן מקוק 6נ) :ק5ח
 3י 6מר מזו וכדופס מסריס. רכותי רוויתי )6 6כ כסככגס שכדפס ייןוכשחוח
 כוס ע3 ממזון כרכת )כרך סמוחר 1") מסר"מ )פני סין ז") ססיר6  סמומןממו"ר
 כמו פדר )יס ומרמס כיון כ,ס מנמנם )כי 6כן : 1"3 מטר"מ )ו וסוןס ו)עעמויין

 דניס )כס) סחיר לנודה כספר גס : ליסור ס~כנ )מי סחר6ס ס5ריך מסר"ממפסק
 : נגר מסיכ יין ד)עגין מסמע כחומן מותר סיין מן דסכודר מסוסכחומן

 ס)פכי כרכס 6חר 6מן )ענוה סרסר לוחו SD )י ססגדת מס יכ4ר*ך2ימן
 6מת דבריו סב) 6חר 6מן געכות ס6ין רכותינו מכתכו כס6 עעטספערט

 )פכי טפסק מס סיס ומס בכריו. ככ) מנקמן ומסיימת 6מת. סכרכט כ) כיולדק
 5דק וכין סופרים כמסכת כד6יח6 סכמ סם )ומר רני)י ססיו סו6 6חסנקמן
 ככ' ום"י כחורתו טינינו יקיר וסול טכס סי )ך )כתו' וסכחחי )ו. נחח)ף)5דק

 : טווי יעקנ סקעןקמיך
 לוכוח ע) סי'. כיחך כ) ע"ס סי' ממעת סר' יי" 6חי 6טף סקוס יר*בנהיז

 טורס 5ffr ווייכס מסורי כמכח )טיוח סם) 6כ ר"מטספטרט
 סגטו' וכיס כמיימוכי' טנסו' כחכו וכן סעס כ) פה סחר פי ט) כסקיססמיס

כחג'



 מהרי"לתשובנהי
 a"~c מ' ורי מ"ו ננורט וכן סלו כסמהוח מסר"ס כח' וכן כן נוסני' נספי"ויכ'
 כסנף דרכ כפסיקת' 6)6 6עו ודס"ח ספו כח)מוד ססי6 )פי וטעמםס"
 התר ועעמs~rr 6 מטריננ סור" וכן מעום' נתכו וס6מירי וסמרדכי סננ"ג"מגס
 מ6ך טו5 סנון וטצס ז") רם"י סם כדפי' ימ65גס כחדסט כס רמוז 6כ דר"חי3ט
 ם6ין וסחדס סק)יס דפרסח סלפטרט ע3 טפוסקיס רכות" כחכו מס6517
 גס 6נוד' כספר טעם הותו מ65חי וטוכ : ר"מ ננעין כסו ד6יח וט מטפסגרטיס
 ז")משר"ת

 כווינ"
 )ו 61ינרחי סמששוי נער סקלני וסט כ6" וכן : מויצ"ו סור'

 ם)6 ")י 6מר סגער 6כי הזן וכרוך : כסקי סמנניס וסור' 1nsr לרס"רלילך
 ס)6 סעידו סס גס טחוסכיס כי ופחקחי : סמצ"ו )כגו וקמר טסיו )הכגיחרו5ס
 כמקוי 6כן 6נודס ספר מכח 6חס פס6תח וכמדומ' : h~h 1"DtC מעולססמעו
 סס סחן סיפו) כמקוס סת"מר ר6וי סע)יון כגלי) כנון מטר"ס מגסניסחוסיי

 : ננ6כוחיטס ננקוכ) מנסנ )סס סי; )6 ו6ס פירותיויטיו
 35י דסימר  למול.  דמלרך ןפסחיס מסרפ"ק )כ"ייי 3יי. 6ת סת3 ואבקיק

 ,~לש

 סוס )6 כיס )נעייגח כי nh(o : גמי סכי 6ין )תימר h)'h מ6י סכן
46tp~oi כין חילוק 6י1 כיעור. דתכרך )עסקתן 6כ) . )כער דמכרך "דעחיס 
 srrr1. כמיימ5י סג"ס כחכ וכן : סו6 פמוט ודבר ט) מכרגין וכולן : )"הר6כ

 ע) מכרך סכן 6כי וקפינו כנרכוח חילקו 1)6 סמסקכ6 כסוף פי' רם"י6מגס
 וכן : דכא עמ6 וכן ממחי רכינו כחכ וכן : מסמס )סכ6 סמי דע) כיוןסמי)ס
 פסיגי hS כ"ע ד)כער י65 )מו) 6מר מם) סכן 6כי לפיסו כחכר6"מ
 נ6כי מ65תי וכן : דכר טמ6 וכן סכחכ סרי כתיימוגי סג"ט כ* עך מסמעד)סכ6
 )מו) וממכרך : firn )6 ומיגס רכותי כ) נוטניס וכן סמי)ס ט3 דמכרךסטורי
 3כמר6 ממפרם פלסי כן יוסף לרכ סמ5,הי וכיס כ"ס סמהמיטי' מן 6)6דייגו
 סכחכו וסמ"ג מיימו' מפס ורכי : 6יגו דעחh~SD 8 דחפינו לגמרי 6חרכענין
 8ין רכותיי יחר 6כ) )כך ודומקיס סכרכוח טעמי דמפרסי )טעמייטו 6ז)י)מו)
 וכחמוכ' סלו כרכות כתקון פ)ט' כן יוסף רכי' )סו' )ך וס6 : כדלעי) כןחופסין
 וקני )מו). מ"כ מפרסי hnSP וכולי גמי סכי מ6") סכן ,ני : מ5"'סנ5וניס
 מ6ך )ו וטמעס סמי)ס כל ס"נ סכן 6כי כרומי יטודס כרכי גהוס מרכיסמעחי
 ע) מ6") תכן, 6כי טו6 חכמים ויסוד סו6י) ולמחקן טדכר )יפוח סוזקקחי)כן
 )מוסו חייכ ס6כ וסחגי6 מסי) 6יסו ד)16 וסני ממוס לקתגי ס6כ זונתימוס)
 ו6פסר מסי) קיטו ד163 סגי ד)6 סכ6 יס" )מו) מכרך ט6כ 6כ) כ6חרבד"ץ קח:י h57D ס6כ ע5מו 6פי' טמי)ס ע) 6מר סם) דחכי6 סמי)ס ע) מכרךוסוף
 : )טכ6 זונחי מעיקרך מסמע ו)6 סמי)ס ע) מנרך סכי rlnb1 )מו) )3רך)ו

 מטי) היסו ד)6ו סגי )16 גימל סיכי רככי למרח מ5יח מי S~h ת6יטהת6
 דסגי )מו) )כרוכי מ5י )6 נופי ד6כ ס"נ כעקמך כמוס) ד8ננר' סיכי כיכחמיס
 )סכגיס קלמר כידיו )מולו מיינ ס6כ דחגי6 ט6 סכרת דמי מסי) היסוד)6ו
 מסמע )סכ6 סמי)ס ט) מכרך כי עכיד היסו ד)18 רסני כיון סי)כך סו6ככרית
 סכן 6כי סמי)ס ע) 6מר סם) דחגי6 וסייכו : )מו) )כרוכי 5ריכי ו)6סו6י)
 5ריך מסי) היסו ד)6ו סגי )6 ן6י 6חריס מהין ס6כ כתקוס ד6פי')סכניסו

)כרוכי



ח מהרי"לתשובות
 טסתך 1)טכגיסו )מו) סחים מנרך סנן "בי )מיתגי )" סוס סכי )סו))ברוכי
 6י0ו ד)"1 סני ס"מ )עימו כרקס וט"כ )ע5מו כרכס סמbib 3 סכי חג"ד)6
 ע) מכיך כי עכיד 6יסו ד3"ו וסני סו"י) )מו) מכרך מכרך ד3" וכיוןמטיך
סמי)ס

 )סכ"
 כיטור ע) מכרך כי )3ער. )כרך )1 ד6ססר טכודק "כ) : מסמע

 חו)י' דגכי מ"ג וזז) סייג מ"י) וקדמיס מסח פירוט Or וכטין : מסמע)מעכר
 סני וקרסיי מסה גני )ך 6מיג6 כמי סגי סחיט 6יסו ד)"ו סו" רסני )0"ננרי'
 ססהיטס ע) מכרכיס כי סי)כך סוחעיס כע3יסד)"ו

 )טכ"
 סכרת דמי נ7ממע.

 וס6 )כעסיס פסח גבי סנ' וכחטוט"י
 וכי ק?). כ) "ותו וסחט כמכי3חי' דחגי"

 כו' סני hn~b כמוחו 6דס ס) ס)ווע )עסות 6)" "וחו כוהעיס סיו קס)כ)
 ))11) מכרך סכן ד6כי טרננכ"ס כחב דעס יורט ודי) ע"כ : מיקס נכיכדבעי)

 : עכ") סעיטור כע5 כחכ וכן )חלק ס)"ונסנו

 0ו6 ופמוט ובקיה כחםכ"ן כד6יח6 מניס טוויד רו' טד )מס ף*ננף*כנףןיבב
 עד כודקין סיו פרק ד6מר מסוס סו6 סעע0כי

 סחחמ3"
 פנימחו

 1)16 מילתך ח)י6 כמילוי 61"ג נפי"6 כי נטרדטיומפרסי
 רווק"

 6)6 וי"ו ע"ו
 רו6י' ספגו )כנס )קוי סיס 6ס גר' ונטריד כג"). מלקחו זעו תססו י"כ כ"טח5י
 ממסרו "חסכונינו ס:)כינ' frnn 16 מח"כ )כרך ס6ין ספקות 6מלעוח קמחינגד
 קודם 7:6חי מ31ד סיו" חמי )קוי סיס oh "פי' ססוס מולד פסוק רכותינו)נו

 שיי כאונחי )מנוע כוונו קקכוחינו כתכ מיימון ממס רכינו כי אחריו. מכרך)סלנו
 ממסכון דקדוק וידעו כוונו סם 6ך ריח קודס קמחי דמו)ד מעמיס כנוסדחויגן סי" )" ר"מ ק~יעוח 6חר 4)ך )גו סי9 כן ד"ס לע"נ מיס )ט"ריך ואיןסדחייי
 כדי)פיגן מוט ס6מחייס ו0ה~כוריס סכיגודיס 6ין כי כאמתי )פעמיסופוגעיס
 hs 6י פסוס מסכונינו ע) bse )סמוך 6ין כן ט) ירמ ו)6 מכוליו ירעמסמס

 : סמוי ועקכ 6חי וכקוס : כדפי' ס)קוח ט"י ס6מחי כנודדמ,ינן

 "כיס ומת )6יס סגמו"ט ואחוח 6מ וקו נקענוחו מגעמע המעומד לעלכ
 כס6) וזס "כין כירוטת )ו סיט 6ה1(ו )כע) גחן טמסוננדוכספרדי)

 ככר 6כן ס15רך כ) כי"רחי ר(מסומד מחכות "וןות ע) : תסוכחו ר"ח)מסרי")
 כתסונס רם"י כפי' כמו מחגס מחנתו כתן וסוכ מסומל סגעסט קודס כירומחווכס
 ,וכס חגי "מר 16 קודס יד כו לנפקו ס)ח מסכר )" oh וכ6", כמרדכיוסי6
 מח וסוט "כיו נחיי נמחת; 6ס %) חתוכה טיוחו כדפי' יד ספיחות דסוט)ע5מי
 06 כחכ נופו ור6כיקם : יורם ליפף סג6וניס ו)דכרי יורם רחכי"ס )ככרי"כיו
 דר6כי"ס עוכד' ו6פי' סנ6וגיס כמו ממת )טו5י6 ומגאן כו' )ספקיר דין כיחר6ו
 ככיס )מסומך 6ין S~h 06 כ"" סכי6ר כמו ירם וסנט) מסומיח סמת0טוס

 טחמותו וכתנת סו"י) סגסחמו. קומם 6כיו מח 6סי' דירן וכנדון : כניוחוחיכי) Slr~i ד)6 )יס מפקעים למוריס כסמת דמיך מורט ר6כי"ס "פי' מכאןיסר6)יס
 )יס וחסיכ ק5כס )ס ם"ין )מזונותיס )ס מסוענד דסכ) מסר"מ ופסקגני) כ"גסי מזוכי ולכנס כביחס וימרט כואכחט גכח' )" סעדיין מסמע כממוןמומזק
 דתפס כיון ד)עי' )רס"י יד ס)יחוח להסיט מלי עוכד' ס6י סו" ו6"כ Of מנכעסר6וי

)מוונוחיס



 מהרי"לתשובות8
 ום)וס : סבר "ח כמוני )חבן מט כי טדכר יכררו יחוורו 0כ"י)יות וסכדו3 :)מ,וגוחיס

 : סקייעקכ
 כיו5ר פעמי' סי" ולכך חקופט. 0) ממע' מטי" נירו0)מי "ית" שכשלחץכא

 )" ולעולס כלחטמעמיס
rtrn וסמרדכ"י ר,גי"ס וכ"כ כמעריכ 

 סו" ונעורס מידיננפלינ ן)" דידן כח3מוד hih כן גטנו ן3" כחב כ"סיר"י "כ3 "הריו כמיימוגיוסנ'
 . מח5קיגן )" ס' דיוס סמ"ורע מעין סזכרוח כסקר כננערי'

כב
 רףקך4יי

 0)" מסורי מטרי"ג עס
 ט)) כעת ככקר סחיכט )סגי ס"כ3 יעכור

 מסקי מניבט קרירות כין וכן וי"ט הכחוח כמו י"מחט סקסןוכי

 סו")ין "ין "חריס "כ) "חריס כבסוס )0"31 דמוחר טודעתי ככר נ"טטעני"
 )מ"י מקוי נ0י;וי מן חרס י"כ דין וכ) : ו' כסימן כד)עי3 מד0 י"כ כ5כספננו
 וקדים )סחפ)) "כ) חד0 י"כ נוסג דיג' וכס) וציעוף חדמיס כנדים "ודנוטניס
 3י "הר דפיינו גערת סיעור אכניס ורכים גסם )" סלט כ"ר5ות "כ)כ"", כד"יח6 חדם י"כ כחיסערי"ך גוטגיג' גילח ו"יסו' : חרם י"" כסוףמפסיקי;'

 טרכ 0כחכ חמיטגי : )0ו"3ים )ומר רני) "גי וגן חדלים. נ' כחג' כ"נוך'8כ3
 Dh "כ) עד וכו' הכריו כו סיגערו על "כיו ע) רחוקך למועט ע)כחספור' מסוי 11"3 וכחכ ט3כט )פסק מכיש "סירי וסממ' רחוקס כממועט "ף ו"ס"כ ע) כחססורת ס"סור סרמכ"ן כסס . כסדיה כחכ וט"חירי כידיט פרפי'סגדו)

"(
rnh3 15 טכ"3 כנכד "חד יום ")8 כוסנ "ינו חד0 י"כ 3"חר ער טסנוועס 
 ד)" כיון רחוקט כלמוער כידי רפי'וקנת

 דעתי ומ"מ : ניקח "יסור עביו ח3
 ע5מו )גוו) כדי סו" 5פר ד)"פוסי פקע 3" וחג rnb סעס עביו דח3נוטס
 ממגו דכט) ס"חרון כחרס רני) סוס כי )ומר רקנו ז") ס"3 0מסר"סמע"פ
 : )ט"ר'ך וקין )יכריזו. מסכימו )" רכותי סקר חדס י"כ נזירת סרגןססעח
 רוח מעוס ידיסס 0ר4ה5ין עסיס יפס )טחפ)) עו)מיס מכית רך:בבאימכג

 : סעומ6ט רוה עביו סח0רס סקכרוח ככיח סטורהסטומ"ט
 מסוס כמיתי מס' "חת ד0יכ' תחרית  ימליל'  מנתי  רמיתי  ממבירי  ירינווגטי3ת
 רוחות דמעכיר פסחים ערכי פרק רכותינו מגו נטיית מיני וכמס : מגךכק
 ירח5י "קרי יסמכו טו" מ;סנ' טסת ס"הד וגטי)חרכ~ח

 תיכו' סופו ידיטם "ח
 331ע סם ע3 ספנים גש קרחון סיס ת"ז ניסי -ו"קוכ)גי כנימוקי' כמ5" כרמת

 גד3עי3 סעומ"ס רוח )מעכיר סעעס ועיקר : כריקם  כן מנקפי וסיכ  וגו'טמות
 כחזירת' ס;סי' כין מרקי כמוח דמ5"ך דמסוס כ"ס )ח5ר כמכו סכיי רוח5יןלסכי

כך6יח"
 פיר' טמוכ' פ' רסכייס אפי' לכמו סחחריס עס דמת3וט ")מ" ככרכוח

 בפגי נוטניס 0"חס סכחכת ומס . נ)ע"ד כך סחוזריס צם מחלויםסססדיס
 מ"מריס ספעמיס ע"י 0גתפ0ע "יפסר יותר רוביתי 63 זס טקדי' וקלמרקדים
 )יטע סנ"י )סס עיי קדים מחחי) כסכ"יס ומיד כיוס פסוח עין סקכורסנגמרי
 "חריכ" ג"כ עסיס ,ס ו"נכ "ח"כ ונוע3יסקרס

 כקנרוס ג"פ סיוסביס ומט .
 מעמרות וי נוטפיי פסיו טמן )י0כ י0 פעמים ד0כע עיקר כן סכנסת כיח כח5רג"פ

 בכיחו ט"כ) עס טוכסין סוכ ו' סרי ונ' ינ' כזב"ז כד"יח" סכ3יס ,' ככלומוסבות
ויו0כין



מ מהת"יתשובות
 טמוכר פר' רטנ"ס S~r1 כמלומגי. כחו' רזייתי וכן תמעחי. כך וי סרי ממסויוסכין
 ומוסנוס ננעמווח rh'פירוס

 נחורט"
 6ת פחס ויוסניס העט טו)כין מ~סקכרוח

 למור )כו SD 6יס ולחת כככי )סרכוח 16 טחת סמח ע) 5טר )מרקוח "וס6כ)
 ד עוםין וכך מעט ויומנים וחוזרים מעע וסו)כין וטונפתן סנ3 ס6דס מיי כיכחסינס
 סכ)יס ס3ל ד כנגד )קנון דפרסינן וסיעו סכ). ט6דס )נו'סייי 6) לחת כדיסענניס
 מבלויס סססדיי מסגי כחוב ור6יחי כעעי. סטטס כר6' כך קט)ח מסר כרקססכתוניס

 מסדיי יסח)קו כך סכחוך כדי ומומכות מעמדו' חקכו ולכך סקכרוח מכיח סמוזריסעם
oo~SD"6(1 6וסעריי"ך סדני וכננדומ' : נרסנ"ס סם עיין פי' הוסו וסתר כו' סירק 
 6ומ' וכחי)זם"mnb : 6 כקסס וגס כועס ויסי )ומר רני)יס כי סני פי'חופסיס
 06 מ6ד מקסידיס וגס כ"ט נמ5ר כיוסני ומסמיתים פגעים מחיכי )סלי)וידוי
 : סי6 תורס 6כותיגו ומכטג סכגסח כיח כחקר סיסכ קורס ממס 6חד )כיח 6ךסיככס
 "3יו 6ו מקפיד כספניו )6 חס כינור מיני כסוס וקמו 6כיו נין חילוק קשיןכד

 הייגח נמי דהמו מסוס נתגרסט כם)ה מילי וסני כו' מיס סמקני קומר'
 דטרעי 3רייח6 כסביך 6כיו ח)מוד6 ונקיט סוין סגיסס נחגרסס 6כ) סכיונכינוד

 מרי 6כ6 כך6מר קומר מפיו סמועס הומר סיס וקלמר מסום ס"ס ,5ufכפרתממכ3ו
 : דקידוקין פ"ק דוכס' ככמס מוכם סכיכו'

 SD רקבון טיבול 6חר )הומרו 5רקר 6י פ)ונחה 6יכ6 רנות נססות בנךך88בה
 דסמיימו' avuh מס)וגח". נפסי )הפוקי מכזיח פתוח 6וכ) 6ניכן

 דננסר"מ 6ע"נ ג' מעין ומרכס : 3עוכ)6 טוכסה כמס )יס ממו 60 כגיחכחכ
 גסנ פכן וכמרומס סמני מן מון כוססו כתר )כרך )סו סכיר6 6מכמ ג6וגיורוכ
 סר""ם מסיק כן כי ll~nbe 6חר 6)6 מכיך תיגי ממרק 3ן מ)6 6כ6 : ז"ל מרי636
 כסג וכן כרעיותיו. סכחע5ס וכ"ג ספק כמקוס ,סמסוכמ סרי ככרכס וסממעטוכתכ
 כי )כרך מטר"מ דמסקגת אע"ג כחמאס אפי' כ)) מכרך ט)ס))6יני )3רך וכן ס"מורינו
"tDDלמל"ח וכחכ מרנווח6 וסנ' כן אינו סתו' מסקגח מ"מ גסנו סכן 6גוד' וכחכ 
 רכותיכן כ) ר6יסי וכן רנותינו כועסו מסקו כך חוסננע 6ין וניס))וך : )ברך ס)6דכדכו
 עלי סחסמוך עלי ה(ם' סכמרדכי ר6ני"ס סי ט) סחחס ז") ממסר"6 מוןגוסניס
 ולוקע"ר : נדו)יס ויתר ז") מורי 6כ6 ע"פ כס עד סגסנח ממס וחסנססדיוט
 וזרע : היניס כמט מערניס רוכ)יס כי )רפו6ס נדו) נורך אינו 06 )יוסררני)יס
 כמו ינן דמי כל לאסור נר6ט ססמ"ק )פי 6מנס כנוון סחיר טר"ממטרזכור"קקגכו"ס
 ולזוחן מ)סד)יק: סממן מן )יזסר 5רו 6ין כי 6ף : סס כדמפורם וקטניםמרד)
 יחפון ו6ס וכס)יסס 0נרונרוה עס אוחס סמערכין )פי מסס מסריס דקיםענכיס
 : דירן כענכיס )קייס *כול טסמדר אסח ססיריס כסיר סכחוכ )סי )קיים6דס

 : )וי יעקכ מקטן אחיך נטוס )סוכ. ומנךוסכתך
 )סכניסס כ)) ויכווין רגי)ין סיגינו כך כ) גדו) סו6 06 ד)יס6 36ג6 ךעלכו

 סנע)תו 6ז ד6יסוי6 ר6סון נכלי נו לחמם )6 ונוד6י מגויסכיורות
 מע") ותגיחגו יפס ומחון מכיח סייייי"ן מקורין חנקנו חקכתו וכן : טירוי ליע)
hSn6קדירס 16 יורס וקח ר3 יום חסמים 33י עככסו כנר ומסחמ6 יומך בן יס 
סרתיחסבית מחמס 6כענועוס סחע)ס ט6ס ע) רותחין מלי וסרתיחנס יו"ע ם) 16מדסט



 מהרי"לתשובות
ע

 מעירוי סיגמור עד זמן כ3 רתיהוח סתצ3ס ט6ם מן כמתסירכט ות,סרטוחיחס.
 עד ס"ט חוךופפוך

 סיח:))"
 )תוך וזרוק ch )פיד "ו רותח "כן וקח גןות'ו כ) ע)

1ah~כן גס ומפוך ס"גן ספוך כך ו"חר ודופנו פוליו ע) סרוחחיס םיספכו עד 
 ודפנותיו סופיו ע) טרותחיןמן

~jrr:1 מרחיחחס. ינומו )" סכקדירס מטרותהין 
 )קדירס מחוכר יט" hih סקי)וח יפסיק ם3" ממרט ם"תט פעם ככ3 הוסרונס
 יס" כיגן םנונע כמעט "ך עירוי crד"ין

 31" רקבון )כלי מחוכך
 : וקיעוף כזייקט

 וכ) חטכ)גו. כך ובחר מקומותיו ככ3 ומחון מכיח כזיונן חמעפגו ססנע)סו"חר
 עכע' "ו hSD' כו ים "ם "כ) ו)עקי"ן כל"" h~c' כ1 "ין "ס ככתכתי.מט

 כ63 כדך יוסכ 6תט כי יען טרכס עליך מממרתי : ככך תקכס 6ין כומחוכרת
 פוערו ביכו קולפו 6תס 06 ס"גן וע) : מיניס חורכס )יפוק ד)6 הכסתלמיד

 פי ט) ו6ף וננדוכות. סחוזין סכיגיס ע3 רכותינו מקלת כחכו כן כימטנע)ס.
 ופסח : כר6סוגס )ך כתכתי כ"סר )סכמירו כעוב וחוט) )ך סקי) "יני והלק סים'

 מלוס ם) מזוח נ' "ך מזוח "חר ו' כיוס פסח ערב כפ"ר מלוח "וסי' "' כיוםטה)
 כמלוס גפקיג6 ד3" דרם"י מפונני ונפיק טו"י) כ)י)יסס 6חד כ) ~1nlchכנגסינין
 גדולי ורוכ ו"3 מורי ע"כ" נכ ע) 6ף )פסח. ד"יתקס ממן ליסור קודםהכקפת
 ונלוט חיכוכ מסוס ספסח ככ) כן נוטניסרייגו"ס

 כמעת"
 כ"כ חוסם "יגי וט ע)

 ם), חוסך כן תעמס 1"ס : כד3עי3 סכת כמ651. כממלרק
 קילקול )ידי חכו"

 טכסיס וכרחי5ח וככיכוי וכמדיוט טוכ כיוס חלס ססרמת כט)כוח כקיוחטי'
 : חלות קורס 6פיקומןו)"כו)

 פוערות גוי כיד דככרס דככורוח וג' פ"כ סי6 ם)ימט מפנס ככר סנכרס ןס~רףץכז
 6פי' 16 מולכות דר6וס סיכל "ומפור"ק)טממיר כגי טגסנו מסוממק

 "מריס כרוךככס
 "ע"נ ירכווח" פ)וגח" "יכ" רכס"

 מרמס" )" )ן דקייננ"
hih 

 סי)דס trn(h ודקי כי "כ) כפס יפס סייג מסוס מחמיר כוס ו"ס יהדס. כן06
 ןרר" כקן "ין גויככיח

 מחמירין פסס "וספורייק לכני מזיק מס ומ"מ : ד"יסור6
 כד3יכ6 )כתמ3ט עימסע)

 : רכנן מכימי ד)6 כ"תר" פסיד"
 חם)ומין )ס "ין ס)י)ס "וחס ס)י)וח מן כלחד חנוכס כר טך)יק ס)" כ~יטח

 כ) וגס ודרכן ומדליק קקי )6 "הרוח מקילוח "כ) ממרדכי. ד"חוזמו

 מסוס ןסחס )עומר דמי 1)6 : כ6גודס "ית" וכן ככס.. 5ריך דין וליח hn~bיום"
 כh*h- 3 6כ) תמימות"%פקיכ

 מן"
 סמוסיפין ומס : )1)כ כמו סי" כפסיס כ"כפי מכיס

 : גודף וריחו פוס 0"וכ) מי 1Dh"hIO סידורמסוס
 רכינו )כרך טחכ עמרם סרכ פי ע3 "ף מטתו סופגי ק"מ )פכי נרכס ענייכס

 רכותינו ויחרחס
~ur 

 עיקר כייס ס) סיע דקרי"ח )כרך ס)" טסכימו
 יו65 וכוט כחסכ"ן עיין וטסדר מסיכת. זס סרי פ3וגח6 כמקוס ככרכוחוסממעע

 : מיכס )ך נפק" מ6י ק5ת מסנט 6גי ו"ס חוכסידי
 וכ3 6ומערי"ך נכי יי ס) רנסרליןל

 )5ן סמעכרת' מגיטין מ"ת כגי פרווס""
 : סריס 0) כמו סגוף )5ד סננעכרת' מניחין ח"ח כני וקנו : סיד'

 כרכר 6ית וגפקות6 כיןי bS1 b~SQ ככס ע) רכותי עם כחווכחהי פעמיסוכמס
 : כליו"ד ספרמס טכג0ת)עניין

ומה




