
ין מתרי"גתשובות
ע)

 סט)כח"
 מילתן

 ננרונרוח )עתמיס כין )מכוח נין hn)5oh סמכיגן עוג"
 6י וכן מייכ. כסכת מ)"כס עכיד 61י סם". וסוס חולן ומקיפין רוכו מנח.)ס651ח
 מילח" )16 מסערות ור"יוחיך : וחסכח דוק ירכיון מחו) ו"ספרס עכודסעביך

 "פילו ד6מר ולמלון סינון סוס ל6 שיננן דקודס בנדלות h'Sn סערות (מןד6דרב, סי6
 פטכ6ת ומט כד)עיל. דר"י סיחן 6ו וסערות זמן כעיון חרתי 6)6 הזונןחוך
 כח' יולדו 0ר6סונות דורו' יעון' 6יס. סוס )6 נני"ג דסחוח מגלן לכתימלוי.

 6)6 סכע וכח סורר"מכ5)6) כן פרקכדתוכח
 סי)כח"

 ונידי )" ותו כד)טי) טי6
 : סטוי יעקכ שקטן מכיום"ם

 ידעת מס פי'. מסר"י "חי כן ידי' "סו' ולנמס. יגון ונס כסממ'. ףנףקןננב
 סיכר ד)ימטי' טווגחט מסחמ6 )פזי סקידופין ענין סט5עח תדע1)6

 וספ5רח ספ5רחך מרוכ מקוס ומכ) דקידומין מילי ממכרר קעגחי וקנימכמורי.
 עריסי קריג6 לע"ד )בכי טס 756 ?1לטמינך גמנעחי )" עמך כחכו "סרט6הריס
 ס6סוכים. ריעים )טסריס ס5וח' cri תע:וניס. מכית הנרסון עיני נסי 6סדמר

 ור6ייי טחוי ספי' כמו )יט טרי" טכי cb" כ)3 קידוסין כקן דמין מח"לד6פי)ו
 ולנסחו ננדרכגן. "פילו כ3) קידוסין )ו ד"ין "ע"נ )פירקו. סמוך סקידסמקטן
 יקמר לסרקו. סמוך לממיקו מלוט סכי קפינו סינוס. ומן סהלי5ס מןפעורם
 סך כו' "נגר סכחוכ טיליו קידוסין )ו ד6ין "ע"נ )פירקן סמוך וככוחיו כניו טמטי'מר
 "יכס 6כיט דכהייי ניס ומכירך 6כ")תוח דפ)יג "גו'נ מקרם. ס"יס כפרק ר"יפי'

 ד)" )מיכן לפיסומקודסח
 כיכמוח )תוקנני מד516טריך כיהומיס hSh רכנן חוקה

 1)6 זנוח כעין הסיכ ולח חוגו )סיוח זמוחר ר"י פי' נל"מ ס6נ. נהייכיתומיכ
 וככ": ר"ח. כסיד וכן ויננהס. יבוס )סםהייפינן

 חמ5"
 טמסון רכי' כחכוכוח

 6לפס רב דססק הע"נ ט,כ. כרי15י ננקודכח חס דעונד' גוסס ונעגיןסננניימו:י.
 ככח"כ)ו דבריו ר"ני"ס פי' מקורסה "יגס כן ההרי ס"כ גהר5כ "פילווטג6וגיס
 ורכי' 6ליקיס רכיי כך כפסקו )מעמס סלכט עוכד' כפק וסכי סר5וי כסעחסמעות
 ורסכ"ס.6כ"ן

 )סטי" וסייחי כחכי"סף כדחית"
 ע"ס. וכמיימוגי כמרדכ' עוכד6

 קיפויין וקניי 5"י ":)ר "פילו סמעוח נח"כ)ו )" 6י נגסני כיידע טחקולפיטו
 כחר5ס יפירו םססק ")פס רכ ע) חמס טרח"ם נט סמוק). רכי' כדפסק 5ייך)6
 )ננסריע. רנויין מסני סמעוי כח6כ)ו דיסילו טעזר כלכן כחב וטורנו ננס5י)6
 כדבעי) נחסכנו סל6 דכעינ' 6סכג"ז גדולי דמסקי כיון לסמוך "ע ד6 עלמיסו
 נספר 60 לקרנס. נער' כין חילוק הין רנווח' כולטו סכתנו ומס מקודחת רוויוננסעת
 סנ"ס ר6יחי ר6ייחו דסחי "ע"נ מיימוני. כסג"מ סו" bio כ6כי"סף חילוקחפן

 ר6ייס סכיך ועוד דכר6כי"ס. ר"ייס וסחר הפ7 ספר דכרי סחיזקכ,כי6סף
 וו") כתוב סחתן 6כי וככחכ : כוט )סקריך וקין ןניעין מרפ"י חסן ספר)דכרי
 חסוכס 6כן סזיוונ. מן )6כיו ככר ססודיע כחכ גס עד כוי סכ)ס 6חי כיודע
 ססו6 מכמפ מיהס ומדלף ומתק ידט טס"כ משמע עכ"ל. 6גתכו ר6יגו ל6מולכיו
 כ))6 יערער. טיימו"ין ולסחר מחק וניסכי )קלק)ס סיכיון ניחום ד)6ר5ונו

 וקינו ממרסו. טמקודפח מסחני נע5טה לקדם ווצי)ין טו6יל נר6' לט"דדמילח6
 מינט. מסוס רכיס ימים טקידוסין טכעח )סמור רני)ין כן כי רכים בימיסננח6כל

06נימי



 מהרגלתשובות17
 מוו מ"כ כסיתו5' כן06

 קידומיי
 ספחות )כ) מע)י'

 מטסו"
 cb וכן ולילך. יום

 כו וחחקדס זמן כ) כרסות ימיו "ך סקידו:ין סגח6כ)ו קוךס כונרת ותעמסחגר)
 16 ספג כמיחר5ס 6חרח ותופס כרכס 5ריך 6ין ונס : רכוחי' כדפירס' כפקדוןכמו
 סכטו כיתיכגר

 טוכד"
 דטכטו )ח3ק ריס לע"ג ידעי). סמפון רכינו דחמוכח

 כגון דירן )כדון נמי סייכיי ססכי6  ריריות מקלת  מקים מכל  טון מע)יית'חופות
 כסחיקח סייגו מכחכח מס וכ) : ע"ס מס "מר ר"יוח ויותר דמעי) רקעןססי6
 סי'. )רכגיס סודיעו טקידו:ין כ:וננעו מיחס 6ו מוחס "ם 6כ3 כרי5וייס. 6וס6כ
 חסננכו 6) "כ) ע:"ד. )כס כחכתי )ספרי'. רו"ח "יני נניחס h~a זינן כ)6כ)

 : סכרור  סיטיסיס  לרכותי מחם")1 עדע"י
 16 "מרוח נמקוכנות דמכם כמעפי כסגח"רמות גייס כננט יפיתי ןץנןץגג

 מנזיקין טגרות "וחס ככיח )סר)יק )סן רסיס סגרוח "חמד)יקין
 3י) כס"ירטו סנסיס נוסניס וכן ס"ס. נר )טוסיק ט3יטס ומכרכים סכגסחככיח

 כסרס ויטנפו כנדיטס יטנפו ס)" כדי סננסח ככיח וסמקוט פכח. )י)טכי)תס
 hSn טדי ככגסח ככיח כסגד)יס0 )יזך כטניס rh דקר"מג"ך כמחץ טכ6כגון
 ומכרכין. ככ"ט ומלריקין ח5י5ט וסוי 6דעתייטו ,1bS כסרס ויטגפו כנדיססיטנפו

 )כרך סייך וט וע3 כיח סקוס ממוס ככיח גיחקן ס"מ גר עיקר כי SD Orוחמיס:י
 ם6גו מס כ) וסף 6.כ6. כיח ליס מס סכלת ככיס 6כ) חסור. מ63 15נו.6מר

 כמון מד)יקין ס"כו ולע"ג ית'. טמקוס ככור מסוס ")" קינו ככטכ"גמד)יקין
 כית ס)וס כנכוס סחם סייך ם"ין לע"פ טויו ומכרכים כע"ס סגרו) סיוםכעוד
 ר"יחי וכן : כחזר ו"וכ)ין ככיח סמד3יקין פעמים וגס "סני' מ6י כטיטר6יסרג6
 על טמן)יקין כ"כ 6רוכוח כנרוח 6ין )פעמיס וכן רכותינו. ויחר לס"סמסר"מ
 )ייסכ יס מנרכין. סטי ו6פי3ו כיח. ס)וס מסוס גרוס 6וחס ע) )ומר ךסייךס)י)ס
 ככיח 6כ) )חורף קין כין )חזק "ין כיח ס)וס סייך דככית כיון מכסגלוחו
 כו'. )סד3יק 5וגו 6סר מס סייך 6ין ית' מקוס )ככוד ")" ננך)יקין דייןסככסת
 16 ס)סס כרות מך)יקיס פיו "ס ומכרמין. ככטכ"ג סמד)יקין סגסיס ע)תשובה

 סכי סכולו סכגסת ככית נרוח ע) מוחס ומוסיפין סך )מס נרוח)וקחוח
 )יימכ כרס ק5תסיס

 דכדכו לע"ג כית )סקוס ממיכ )ידו טגוספיס "3ו כי מגטג"
 כמקוס קוטלות כחיס כעלי וג' כ, רסוס מידי סטגסח ככיח טוכם גרות 6יכ6סכי

 r~ben לע"ג מרוכס. קורס ככר כים לע"פ ם)1 מכורח ע) מכרך 6מן כ)6חי
 דמיחוסף מס ןכ3 )ייסנ ג") דעתי ונטגיוח סכי. מגסגיכ' יס מקוס מכ3 כוטגמגם
 וזויות זויות ככ) "ורס 3טנ"ת יחירס וכמחס טפי כיח לוס כיס יםקורס
 "ע"נ כי"ט סככסח ככית כרות מהריקיןדככס"ג

 דסרג"
 וכטכ 6סכי6 מ"י כטיטר6

 וכסנט כרוח ומיחוסף מס דכ) כטכס ס) גר סוס ד)6 כחמונט סטעסמסר"ס
 וכן טפי סג"ס חמיכ קורס דמוסיף מט כ3 ס"ס : ומ15תו סיוס 5ורךחסיכס
 נר דכ) כתכ יכסמ"נ 6שיג לסחיר ועפו טפי "ור סוס מוסיפין סוס חיככ"מ
 סכיפוריס יוס כסח) לכרך מכחכן רכותי ככ) ור)6 טריו מכרכין "ין 5ורךים"יגס
 סכתכח כננו טווחייסו גסיגי ד)" ח,יגן מקוס מכ) טוכס כסכח וסדלקסכסכת

 )נורך ק5ת טוס סתם ו""ח : סנדולים סכתכו כננו כחזר והי:)יס כניתסמד)יקין
6כי)ס



'ח מהרי"לתשובות
 טכוסת ככיח "פ"ר נמי סכי )":ירט מידי )15רך סגר כמקוס סמטחמם"כי3"
 סתד)יקין כחכח הכ3 )?)15". וק) הכירט 53ורך 0)י)ט כו דנטכס מידיכטכדי
 Or51 סכנכם כיח הככוך סכי כלו סמיוחדוח כהודר טמכוררוח מגמענרוח
 )ס"יר ו)" )ככור 0כגסח ככיח גר חחיכ דכריס "13 פרק ד)ס"ד מם:יסהיני
 יום כמו65י )סך)יק 6חר גר הריך סכי וממוס )" 6י חטיכ o~h פיכח6י

 טסויס "ינ' "ז ו""כ עליו. )מכדיה )כיחס סמו)יכי' שכנסח כיח מגרותגיפוריס
 טיס)ס"יר

 חים"
 ו)סינחס )ט"יר ק5ח כנני דסוט יגיס" )הו "י כיס. כפיק סיכה

םיט"
c~s פי63 )סכרים ודוחק סכ:סח. ככיח "ורס 

 כקופיג"
 כעירך "כ) דמחט".

  )ממוך סעורס  )שרך מסיכ סמ" ססמס ס) ץלחיפו סוט גסיס ס) 0:גסחסכיח
 כופף וסכול סיין. 56) נפיס ס3 סכ;:ח ככיח מד)יקון הס וכ"מ כמיקס.יין

 טגרות מטס כפי' כ"נודי כחב כחגר. ו"וכ)ין פכית כ,ויוח סמד)יקיןסכתכח
 הקירין פמעחי otrun וטכס )כטקט. כרפט דפוס ט3י)ס עד סדו3קוח6רוכוח
 דרך סכן חוטך ק5ח סוט טס סיו3קין מקוס דוווחו ו"מרחי מגסכ "ותו ע3חגר
 הכ) )עי3. כדפי' סכר )6ור דכר סוס ומסתייט כחדרים ק5ח ממחסכיןכערב

 );)5וה קרט גרו) פיוס ועוד ק5רו' :רוח דו)קוח ומק5ח סרכט פננסכימייסחופות

סחיר"
ch "( סכת כערכ כק"מ כעיכי 0ן וטרי חסיכט. וכמקוס כמרתף דו)קו' מיסיו 
 וסס ע5מו ע3 וסמדקדק )מחו' כח )"ין טוכ" ומנחס פ3ג6 קודם כתופסדערכיח

 : פרוכות יעסה"וחוחיו
 6ז מזומן. מעמר )טס ופין ע:ייס oS5h כסיכתו olh כגי סרנס ים ןץנףץנד

 rh כממוגם כסירוויחו ע5מס )כין כינס ומח:יס )טס ומפויסכוחנין
 "יך וט ע3 ותמיטני : טקט מן 3עגייס סגוחכי' מס הינכו עד 3ע5מו סמעסריעככו
 יריעת כ)" טח:"י מועי) וננט טעגייס ידיעת נ3י עימס )כין כיבס )טחגוחרם"י

 סכסן 6ח מעות טמ)וט סנע. כ) פרק ניטי' כמסיח כמח:י' "מריכן 60סעגייס.
 קיימין מסן כחוקק עסיסם מפרים מחקקו ע3יס' ננפייס )טיוח טט:י 6ח סכויו6ח
 מן רמות )יטו) סריך מתו טעכי טעסר סמ" "1 סקי 16 טכסן מח סמ" מוסםחיכו

 מחקקו ע3יס' מפויס )טיוח סמוי ועם סכסן עם כמסח:' דווק' מממט טכ'י).סיורסיס
rbכו'. טכסן 6ח מעו' סמ3וס רקחני ככרייח' כגמ' ממסע וטן 3ע5מו. )עככו רסקי 
 רווק" סיירי ")?גה טוו). כסער עמו ופושקטד

 כהה ד"פי' Srrb1 עמסם. כמסחוס
 6כ) רם"י למיחנלי

 כסטו"
 ""כ )טת:ות. שיך זס )פי ט,ו) כסער 3ע5מו )עככ

 )עלמו )עככו רם"י סוף ד"ס סיוררים מן ריוח )יטו) 5ריך כמחגי' חכ"קמ"י
 מעות טמ)וס קחני דמח:יחי' )ומ' ודוחק : רסוח )יטו) 5ריך מס חגתיכ63
 דווק' מיירי דמחגי' nrrtl )". סגופה 6כ) )סחגוח. יכו) כסמ)וס דווקןמסמע
 מקידוסייטו )טפקיעו )טח:וח סריך סכי ממוס ד"ורייחי hl~C יכחיומסכמעסיי'
 מנסנ h~h "יכו סריכיח מן )וקחי' ם":ו מטמר מצוח "כ) טמ)וי. כיד חוליןויסה
 סמקר" מן סננך )ו סיס כיון ננ"מ )סחכוח 5רי' היגו סכימסים

 חעסר עטר
 )מחגום יקירנו מי ""כ דכר מכ3 מעמר )וקחי' 6גו סכי ומסוס טיסור6 ככ)דמיירי
 נקמר "ו 3ע5מי. )עכב סוכ רה"י סליך 0ע:י מח סי וטוך סעכייס. ידיעתכ)6
 כסכי)ס סייגו וטעני וטווי טכסן טס )סחגוח טיכו)ין דננח:י' חק:ס דטיקרכיץ

סימ5הו



 מהרגלתשובותיי
 וקוי )כסן )מס סיס דחקגס כח"ק סר"ס וכן לרכס. נעת )טס מלויססימ65ו
 עד וסמחגט סחרומס )ע5מו יעככ מכיח מסכע3 כך כ"ד חיקנו סכי ממוסולעני
 כדי )תגייס סי6 תקנס סוס נזמן עחס גס וס"כ )טס. סטטוס מס יגכס"סר

 ובע"נ : עת ככ) 3סס מליחן יכו יקפון 31" 3ככו 6ח יבמן )6 סכיחססכע)
 163 6י "הריחי' כמסכת' חסיי3י 63 ננסכת' כסבי מר קקי כי רכי'ד)מדחכי
 ר, וכ) "ח רגסדגכרס

"( Q:h מדקתני )עי) מכחכחי מס כך ידעתי ס") )ך 
 מסמטסמ)וס

 דווקני
 גוחן סייגו יקחכי ןסמ3וט "ינו זס )". סגום6 "כ) סמפוט

 : מנידו מס וכס מעגי פי' מנידו מס סלט ו,כ0 לפרוע חייכ 6ינ4 ס)וסספרי
 קימר וסכי טמ3וס קחגי סכי מסוס סהג"י מחמת סגוחן )נניחנ6 סייך י63ומסוס

 : סגחיגס ע) ססננחג' פי' ס)ו6ס דרךסגוחן
 עג סמ)וס "דס כ3 כן 1ז") כת"ז כחכ סכס מעסרוחיו ע) דמ)וס טסותתשובה.

 גכ"י וסעו )ידו כטיכוסו וקיטול )יחן סרגי)יס 5ןקוחיו וע) ]מטסיוחיוןמעותיו
 סר6י'. פי' ו)" קילר וטכס rrrh. סימני עכ") רמות קיטו) יריך 6יגו כמרעו5ןקס
 5דקוחיו ע) טמ)וס oh o~h "כ) וז"ל פי' כ6כי6סף SJb כידי 6ין גרו)ו6"ז
 דנני 5דקט. נכ6י וקין )ידו כסינופו וקיטו) )יחן סרגי) מעוזרותיו321
 ר6כי"ס ותכיף : מתכי' כו' טכסן 6ת מעות טמ)וס סגט כ) כפרק דחנן)ס6
 יסר36 עכיי כחזקת מסרים סעני מח ססכע 16ח1 כחזקת ע3יסז ויפריס יחן16

 5דקכ ס) כיס ע) טטנוס וכ"מ טמפריס 6ו המלוס יפסיד ד63 )כקורסמטמע
 כד6מרינן כסכי גיח" גוסי' עגייס עכייס. יד )כ3 ")6 6חך )עני מיוחדתסלינו
 כו'. )סקריך וטו5רכו מחריו כנו ילקט נכי rnth'1כמניס

 פרי כמרדכי כדלית"
 יחד 06 6כ3 6כי6סף דכרי וסוף דבריו כ3 סכיך 63 ססמידכי bih סנט.כ3
 עיקר וזס : עכ") סכינו. מס טעכי וזכט ויחר ממעסיי ידע וסוכ "חד)2כי

 כופם' כזוכט ,וכס סוייגו דעסס יוסי כא' דקיק ונסי חימי זס ונס : כד3עי'3טו כיח" גופיי דעגייס h~h סמך והולי כ"ד כ)6 ומנקן מיירי עכ"ד כמלוסדסטו6 מכי" "ין מר6כי"ס רוזיי מטני" ומס טעסיר. 6ו טעני סמ6 כמידועק:יוחך
 הריך גנת סכי וטסינו יוסי כר' סכ" h51D דמוקי חזיגן מ"מ וכ"כ. פ"קפמוט)
 יוסי ד)ר' וכימה Sh1tn כדרכ h~h כדעוכה )סו סכירה י)6 וכ"ח רתוח.)יסו)
 יריך 6ין מח "פילו כו'. )עגייס )סו וגיחה )נמרי מוכס זוכס ט6יכו "חעסו
 כיחיוהס מסוס 1)6 עעמ6. מכ"י יוסי כרי מוקמינן ד63 )יסכי 6"כ : רסוח3יטו3
 וגי) : סתוי כדסקסו יוסי כרכי פסק סמוק) ס6 זס ט) דקוק מוקמיכן6)6
 דכ"מ קמ4 פרק טעמה ס6י )יס )ית קניי מסוס עעה6 ט6י לקלמר)ייסב
 : ספגי סטעמיר נודפי )י כמגווע מיוסכ "יגו וט כ) וטס : כוי גופי'דעכי'
 כו' ' כדמוכח זוזי סמ)וס דסתס )מחגי' כ)) דמי )6 דס6)תך כ")ח)6

 "ס הכיסס כד6מר וממכר. מקח וכדרך ס)ו"ט דרך דמיירי כנמרהממעחתי'
 כן טעוטיס סוס כומן ססח6 6כ3 סוני". וכן : גי' כזו סער 16 למזורכ6

 כע5מס סמשח ו")ו 5דקס כחורת ס" ירויח. )6 סן ירויח סן )נמרי 06טחגיס
 עדיין סו6 וכ"ח מנוי: מייכ ומעסיין )יפו) טעתיד טריות ע) )מעפר ערכנוחגיס
 ומעסרות כתרומות ודקי -ס6 מעוי. 6)1 ע) מעסר סס גחפס וטיליך 3עו3ס נ656

ד"וריית'



ים מהרי"לתשובות
 זס SD וט 6כ5 טמחוכר. ע3 טח)ום נין ch" ככס"ג כ3) 3טפוים 6יןד"וריית'
 ע5 סחדס מנוין 6ו טמוקף גנן ם)6 ננעסרי' הין עגמך טנע כספים )מעמר )חוס"ין
 ד6וריית' כמעמר ונסיני חומרו' וכמס סענר'. ע) 11 מגס פירזה סחרם ממיןס"ין
 )ס"כי) 3חסו3' "וסגליים מאר"י סגדו) סיחר דרכון כספיס כמעפר סעננ'ומסקי
 והלכי) מקווקויי כננעסרוחיו וטננר3ס ננ6ירס 5ו תג" דנד"ורייח" 1)"ננו)הניו
 וכן די. 3)י עד נרכס )1 ות63 מסלח דירן כמטפר וטכ6 טג5. סמני "וטווי

 יט6 גנני וססת' )גכות טעחיד ע) דחורמין ט)סכט דתרומח )טה וכדמטוסמקדימו
 6כל )1 פיחחט ויימחט ו6ס מלסתי חולין נוי ספיד וסו" נחיג' ידי ויולהמעמר
 טסח6 ספרים דסכ" ו"דעח' היפרע עד )ו מסועכדיס )יפו) טעחיד ננעסרותיוכ)
 חייג ס6ין וכחנח' ננסמלוס. ט:וחן כח גרעת מכחכח ננמט 8יפכ' זסוכ)

 nsh' 6)מ"-כי כי'. )ידי )יי ד)יח hih כנמרה קלמר )ה דס" "יכו ,ס)פרוע.
 סוי סכי סוס "י כרחך ע5 ממנו: ונפרע וחוזר טמחנ'. )1 כוחן ססי' פי'לחייט
 5ד ד"ורייח6 מעתר )ספרים דלין מסו' "תר ע"י 15 מזמט כי וכן טמחנ'מקנ)
 ועוד : מעפר )מום טכסיו מכוחן דירן נגדון מתני' )6וקמי ננ5י 1)6 )ו מרויה"קכ
 : כסדיי קחכי מעסר'י
 נסנ"ס. לסור מיגן. 3ר סמח )הורך סגוחכין מס י) ימיני )מישי תקנהבה

 3ו ים עניו לוננדין ספנו סולחן וסנט ערופט. מטג)ס סס סםכוי)פינין
 "גו 6ס טורינו הת"ז וכs~r : 6 נוהק רכי ניסי 6סח יוטה מרח מהיו סטיסרודף

 חסמים כ)6 6יססר "י מ"מ כיחנו )יסכות )6 סמ15ח לע"פ ע)יו כסיחר)ומדין
 )6ו סזמגס )ן קיימה וקנן )כך כחייחד ם)6 כיון כעקמה טימכס מקרי "י6חר.
hnisn"וסרי" סי 

 סמו)יכיי סכ)יס כ) סכס סמח "ח ע)יו סעיסיו טרף תשובה :
 טכחכ והע"ג : סרי כוהן ומפוח וסןיכיס כספיח "ו כריס )קכורס סמח 6תטסיו
 כיון- כטג"ס מוחיין חחחיו סמסימין וסלכן ממת "ת כס סמכסיס דמפס3""ז
 גיננה כן ob1 סננת נחכריכי מחליפין )" וסרב) כמסט )קבור רגילים "גוס"ין
 עמו סנקנריס כליס 6)6 "סורס ד"ין סיח ו)6 ט6רון. כדפי מחלףדסדף
 סטנייניס )נח5סי )6 סני וכ) גוריכן דמתח5ף מט וכ) סדין גגנגר כפרקכדהי'

 )סחירו מסוט מכסנ כן גס כסס דמטסריס וסדיכיס סמח. )לרכי )ן 6יחסמיוחןי'
 5רנוח' וסמה סדינים )סנסו דנני ולה 5ן 8יח מיוחדין דחכריכין כדפי' ג")וסטעס
 : סחייס )כיח בו "וסו דנוס6ין ועוד דמי)תח )6ורח' 6ו סיב) הו ממס 63"זנקע
 ומוסט קורה טמגי5ס הת סטקורה 63"י דמגסג וז"ל. כתב ףןנמיינמןנינו

 וכן : סג"ס ומכרך. )כו( וכורכס מחו וכסגוננרכ6גרח
 טסוסטיס לנקומות ים וסכט : טכ") זיי) ננסר"מ וכן_גסנ סיין. מהיר רכיבוכסס גננ5"

 סקרי"ס. קודם גס כ"נרתהמניבט
 ומג*

 וסיסט קורה מדק"מר 60 סמכסנ
6, סקרי6ס קודס גס מסט )סיות 5ריכ6 ד6ם מוסט הינו סקריהס דקורהמסמע
 )ומר בריך סיט )"

 כך 6)6 פוסע סיס סכי וכל"ו כיון כקברת ופוסט קור"
 וסמעיכן : ומכרך )כו( וכורכט חתר כמיגמור סמגי)ט 6ח סקורה )ומר )וסיט
 סכי המר 6י וכחב וכורכס חוזר מדק6מר ססוטס סיחס סקרי"ס 3סעחססיר
 סכסכ כמו כס"ס וכורך קורהין 6)" פוסטיי קינו קריקט גמעת eh" המינהטוי

נור



 אייי,41אייי-י"
ין11
 ומס נסן י5חק וב כומר

~rha 
 טקרי"ס כסינמור פי' דסכי ט"" וכורכט ח11ר

 )חוזר )ס5ריך 3כו דמט )ויימר )יכ, 1"1 3ר"סס ממוסט כווט וכרכסהנר

 דמני)ס כפ"ג סתורנו קרי"ח נכי חון ס" ועור פסי". כננט יכרךוגכך:י

סקוך"
 53יכור סו" ממ"י מסום רם'יי ופירוס סכחוכ מס כפס סחירנס טמתורגננןיפסיק ם3" ככדי "3" "הר. כענין "פי3ו )פרמט מפוסט יד3נ )" כחורט

 מקרי"ח תמורס טמגי3ס טקרי"ט "חר סכורכיס כמעת כסחיקטמעוינדיס
 כדוכגס ולויס ננעכודתן כשכיס וכן מני3ס 3קרי"ח ת"ת מכט3יס דעהכקרס
 )ניכור סו" ועורמ סו" נג"י מ"מ סחם. כן ס"ין ננס מ:נעננדסויסך")יס
 סגורכיט כיחי כיסי פרסונני כנסוס טקרי"ס כסעף פוסע סי' "ס "כ3 כ"כ.כ':'קקו
 מוכמח טתט" )מגיסט גנ"י טיס ד"דרכט )5יכור. גנ"י וקינו טקרי"ס"חר

 קרי"תס. ננגר "חר 3כורכס רריך ע"כ קרי,חס נמר "חר )5ורך ם)"פתוהס
 "), )ומר 13 סיס rh טקרי"ט קודם פיסוע 5ריכס לחכ" "ח"3ועוד

 וננכרך. כו3ט וכורכס חוזר וכמינננור סטי" כמו פסוע ננ:יח' כמניבט"ח סקור"
 קור" כך )תימר 3יס טויועוד

 ניכרך. כו)ט )כורכט וכסיגמור כ"נרח ופוסע
 הוזר-וכורכסומךק"ננר

 סננ"
 ס"ק סי' פסועט "יכס סקרי"ס קוןס סמתח)ס קסכר

 רכוחיכו מןק"מרו : חמוכס : סקרי"ט קודם כחח)ט סטיחט קהו וכרכסחוזר

קור"
 טקדמוגיס כסגו . ומכס )"נרח דוסי: חט" טקרי"ס נסעת ")מ" ופושט

 רסוס דמ"י ככר סקר" מס תשילו טו" דחוכס וקפיר טקרי"ט קוןס)פסעו
 סקר" מט כ"ס יכרוך )"סוס

 : כו
 ס"ין כתכ ר"כ"ן 6מגס מו"ס כסקר גועם ויטי מחחי3ין כלנו"ס מח3מ~רר*יכ[

 כמו"ס פורים : 1~11ובה סמגסנ. ס"יך רכינו י3ננדגו ועתטלקומרו.
 קרי6ח קודס ם3ס קדים גיננר כרוקח כסדר גטניג' מו"מ כמ"ר גועס ויסימחהי3ין
 )ך ויחן סקדומט וסדר גועס ויסי מחחי3ין סקרי"ס ו"חר מגיס כסקרמניבט

 : כוותיי כחכ ן"נודס לע"נ כועס. ויטי )"ומרו ס3" סכתכ כר"כ"ןוד3"
 פרקמתני'

 סקור"
 36" כככי" מפסירין וקין כחומס קורין "ין טמגי)ט "ח

 כעסרס
 "יןע"כ.

 מכרכיי
 כטורס hih וספערס טחורס כרכת

 סקור"
on~b כיחידס 

 קור5יס כזמכיסס רכותינו רוכ גסנו כיחיד מגי)ט : חסוכס : 3" "1 )כרךגסגי:ן
 טי)כח" יוחנן ורכי ממוסכיחיד

 כ"מר"י 6כ) "סי. )ויכ דחס דרכ. )נכי כווחיס
 וכן ויכרך. כימיד יקר" oh1 63 "פמר "ס עסרס "חר )חזור "סי )ורכ חס דרכמחיק
 וקור"יס פסוקים "ו חיכוח ססופר כו סממית "ננריגן במגילה כוסגיס.רחיתי

 פסו)ין. כס"נ וס"ת י5" פס ע)סקור"יס
 כסוס רביי סוס מייחי ד3" 3י וחים"

 כנס"ח קיקי דמני)ס מוס כמיימוכימקים
 ןמייח"

 סחם
 ננס"

 nisnlh חיו
 קרי"ח נעגין ןוד"י : חסוכט : כסיר, כיכר רימומן "ס מקורעין "ומעומטמין
מני)ט

 עוכ"
 מייחי לכי ו6פי3ו ססופו כחיבת )ענין "כ) מס"ת מני)ט וקין

 כן יטומע מימות חומס מוקפת טיחס "ק ספק ססיחט עיר : ניכרמרשומן
 ~ומס מוקפיס סיו ס3" מנקן דירן שיירוח 3י וקם" : וט"ו כג'ל כס קוריןגון

 כי"ר גקר"יס( דידן. כרכי' ט) חסו4ס: : מספק כע"ו גמי קור"יס 6גו 6יןולמס
 ומפיק". גוןן בן יטוסע מימות מוקפות 3ן דקים )""י

 דטכרי"
 מלספקי מקוס



כ מתרי"גתשובות
 מטס רכ1ג1 פי, כך cro (hnsh1 )" "י תקיף הסי- ימ6 תקיף "1 )שקי,)1,

 ככט"י כן נס סיירי ו0מ" 13?)ר. 5ריך מטו דכריו ע) 3י וקנט כח:וכטטג"1ן
 מיסו 11"3. כתב במיימוני :גווג6

 מ0ס"
 סגסיס ט) )כרך כריך ס3עט עד סעודתו

 : חסוכט : חו3 30 0תיס ס3 תפ"ס קכח כמ51"י 0כח 30 5)י דרככד"ס:ח
 סכסזס SD סמזון ככרכת ךמכרך כתכ דכמיימוגי O)',kt עד סצודס מטכס1"0
 חו3 ס3 כי 0כח כמו5"י דמחפ)) כמג'נט כלנח טתפ)) hSn למיוקלס

 ו)"
 דמי

 סתםכ)3
 פעיו"

 יחפץ) ופקיך ערכיה חפנת סם סתפ)וח ולגי )חס3ו?נין hih 0כח כמו5"יסחפך) 31" עכר דומן וכיון קכוע. גננן )ס ים ננגחס וחפ)ח עכרה מנמס
 )ית" מכמס כעת דולקי )ת:)ומין וםגיט כי"סוגט )סברי) תיגו סכת.ס)

 ןככר
 סעודס עrb 3~ טרזון כרכת "כ) הו). h~b (0 סכת כננו5"י "ינט וערכיתעכרי
 טננ"ורע מעין )תזכיר יריך ח31 ס) ערכית 5)י 3" ן"כתי וכיון כפכח.ססצד
 כמוהי וכן ככס"נ טגסיס ע) )סתפ3) ח"ח כגי פסוע מגסנ וכן סמזון.ככרכח
 סר""ם חסוכת יס rb(o ס3י)ס. עד כסג?נסגוסכתוח

 דקיימ"
 פקין כווחיס

 : שאלה : -0 מכעור ~Ssnrol ז-"ס "פילו סיום מ51"י כלידס סמ6ורע מעין)סזכיר
 יו5" 6דס06

 "מפיגן מי מעמר 30 מעות )סס סגיהן כמס )"כיוגיס מחכס ממוח
 סייכ" סכי כ3" ןסמטסרליון

 "ו : ננ0)טס )סס גוחן דטו" י5" )" )טס
 )סס כוק "ס מקפיןין "יגס כי )"כיוגיס י5" כן ch )סרחן כוי תקנסעיקר ד)מ"

 וכסגותן כע3יס 30 סיס מצרי 30 ס:"ס וטוכח ס:נהיס פסס רק )"ו "סמעתר
 ו)6 כעכי)זס

~nhS 
1" h1O ד)6 כועס ע"ד )"כיוגיס וממוח : חסוכה : למחט 

 כיון מעסר כמעותכפיק
 ךחקגח"

 גנן פוצע זס ומני" סנחוכט דכר סוי דרכגן
 )%'ך אפי' נכמון. ד"ין לפסקו מרכותינו וים סג"מ. טוכת 6)" כו )ו וקיןמעמרו

 טר"י כחרקי דרכגן ו6צ"נ סמו3ין מן 1)" כ6 "יגס סכמו)ין כ) מ"מממון.
 עעמ". טייכו סחם ככר. )ך טכחכחי כתו Ort נזמן )6כיו )סלטינו סרי6ופגסייס

 : גו' "כיו 6ת 0מ":י) )גני מ"ירס דחכ6 6)עוח6 קפדיגןו)6
 ועצם"

 נג"י מסוס
 6)" מוכס כ6ן אין נגלי וסיכך )6 דרככן דטוי וכס"נ )פכיוטי6

 )6כיו סיטך
 "כ) )י' יס" וטרימזנוח.

 b:pn דעיקר סכ"
 נפיק )6 רמי" ע)י' סוי וחיוכ"

 כס)" עליו וחס וסננדקדק : ננדידיט6)6
 ע) )סמוך "ו פוועוח ממחי )יחן יוכ)

 : טמעקר מן )טן )"פוקי פוריסמעוח

 סעודם "וכ)י' "גו "0 מריס. כסעודת מנסיגי' "יד וי פייס פיייסכנשחי
 סמוני מק)ק3י' 6גו rh חו3 ינני כמ"ר ססו)חן ע) ומ"ריכי'גדו)ט

 )"כו) חייג וליס סכחס)
 כססו"

 עכר rh ט3י3ס עד ננמתיכי' ו"ס כחמס.
 רסקי "יגו זס כקיוט. ויגמור יום ננכעוו ססעודט תחחייכגו ו6ס ססעורט.זמן

 פורס ט)י3ס ער כע"ס סעורחו מסך 6ס דיעכד דוווק6 סקידוס מפכי)כחח)ס
 גלמס "הר כעבין "פסי ד6י סיון ייעכד מיקרי דוס ח6מר ו6ס ומקרס.מסס
chl((יוכו מכעור כסצודס ויתמי) נדון פיוס כעזך קרוס ויעסט ערכיח יחפ 
 גדוף טיוס כעוד יחדי) ו"ס סכח. 3ככוד כ"6 כיוס פוריס )סעודת נר"ס6ין

 מפכי h)h "יגו ,ס סמזון כרכת יכרך ו"ז סעווחו וינמור קידום ויעסטויפסיק
 : סחפ)ס וסססק טדעת.ססימ

חמוכס
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 )מגחט סמוך קורס כהיחר מחחי)ין ו' כיוס פורים סעודתתשובה

 )טתחי). כע"מ יסורס כרכי דפסק 3ר"נ וקפינו סרי סכ3 ךדכרי)ן דקיימ"
 ומוין כדקתני סרי. יודך )רכי "פילו טעות ט' קודס "כ3 )מכחס סיכוךסייגו

 קודס סמחחי)ין ומוין כמרככי ופיזום סם סיס מ"י וכו' כעכו ומעסהסמתחי)ין
 )ייסכ יסריך פפיטח כן )" ד"ס מעוה. ט' "הר עד ינמרו )" "פילו rG"ט'

 : כ,ט )ט"ריך וקין )פרם ד"גריפוס רכוחחח"י
 מנק כגי עסרח )קר"ח גריך טקור6 "כוסו רכי "מ; המגייס-ב2מ~רש"ק

 וסכה :1'. "חחכגסימס
 "ו מלוס סוט 06 )ר"כי"ס סוי מספק"

 ר"כי"ס כחכ זס ע) : מרדכי )כרוך סננן "רור כין כפורי, )כסומי זריך ונכי3עככ
 )עככ. ו)")מרס

 וחיא"
 מ". )י

 מספק" ד)" ם:"
 ג6ננר דחיוייסו כיון כוט כן :ס

 :היך
 מ:ננע סכי כע"נ" ננ5וס ודקי )כסומי. "דם מייכ כנס ד"רר ס"תשובה

 ו"יכ6 כחם תסחט עימי )טס"נ דיג" כך סעודס ק":)ר 31" כו'. "דסמחייכ )ילך"
 דנפיק מכלן כחעניח סירסור מיגט יקיף יוסף דיכ חדת : סכרוח כ)"מסחר

 : סקי כוסי וכסומי בכרות.כ)"
 סיעתי וסנט : סטכחיוח פי' כ":)ח6 מעיק ריס )גרר הכלחיגו סקריו כמהגז

 ומודדין "דס. ם) זרוע ח5י "ורך רק "ומריס וים ממס. "מס "ומרים
 עד סירמן

 כ)"" מקורין טקוד"
 יבקר ועחס : ק5ר ופטמים לרוך מזרוע ססעמיס )סיעורין דכריך גתת כן"ס D1~f ח5י ד6מר דמ6ן סכי טסי' ו"ס "י3כוג"ן.

 כקמת" מעי" סים סירס מי חסוכס. ז אפי'"דוני
SD 6מת )ומר רו5ס סעכחיס 

 ו"רוכס כלכריו נגס ע) תבטחי ימי וכ) טמיימון. ע) סרים פי' כךסמעיס
 כסוטדמודדין

 וסם"
 יודק רי 6מר )6 גכי ןחו)ין נפ"כ כתג סמידכי סיסשאיה : סכסס סק5רס סיעור hib% הכניוח כח)כ נוגע ד"ין )ן קים

 כעוף 6)"
 מכסוין "נו יום ככ) ומעסס וחיננ6 כו'. כ"חח כולו ו5ו)טוטו6י)

 ניתוח כ)" עופוחו5ו)ין
~"rb "(וס)6 ,ו תימק מס )י וקסס ע"כ. סוורידין נקכו ס 

 יוס ככ) סמעסיס כיון וכ"ח כסר. כןיעכד 6כ) )כחח)ט. ")" יוד" ר' מסריך)"
 כקכו 1)6 כסממו )6 06 ככך ומס )כחח)ס סייגו כיתוח כ)6 ודוקין ננכס)יןסוייגו

 תעככ ס)6 וסנט סנט ס5ו6ר מן טוורידין ססחיעס "חר מסיריס 6כו ט)6סוורירין
 מ"מ ססחיעט. 6חר. סוורייין )ססיר פכך רני)ין סיו )" כימיסס וכ"ח )5"ח.סדם
 כור" סוורידין )סחוט גריך ומט כסחטו )ch 6 נפך מלקסס

 כו)יס )דס מ"כ
 16 )סחוע מקריך )סכי וכ"ח דמי. כרותח ננ)ימס פקיי") דס מו5י6 גמיומליחס
 כמי ככסמס כן "ם קו' ויו5י6 חס סוי סדם דקו ססחיטט כמעת סוורידין)נקוכ

 נכי 6כ) ומליחס. כיחוח תרתי 6יכ6 כטסט גכי וכ"ת ,ס. מעעס קריךיס"
 דס6 סדס כ) מו5י6 דמ)ימס כיון ככון עעס וט "ין חד". hih )יכ6עוף

 1)6 וקעכס רקס חחיכט כטין כמ)ימט יי לעמס ברקס נדו)חתיכס
 מו5י6 דמ)יחט מסוס וטייכו כמקמו ו"ח"כ קטכוח )חתיכות סגחתכו"מפיגן
 כולו י5ו)סו סו6י) יריח דכרי כרקס )כך כחכ וסוכ 5)16. כמו סדסכ)

 טרקם 6ח ומסירין מוחטין ס6כו 6גו S~h ק"מר. סר"ס עםכ"חח
6ין



כא מהב"לתשובות
 כחרגגו)ח טרקם )טכימ רני)ס סחחיי נונ)י"ן "חותי וטכס ע"כ. מיכין 6גו6ין
 מ"ו )"דוגי סיקיק:י ונס טמוח. לסו5י6 כדי סננוח עד 3ח65'ן סר"ס טחחכס6ך

 פיך פחח זס וכנון כעו"ס דעת חסרון מחוח סדקרוקי' ידעתי וסנט)ם"1).
oih3טכימ מותר 6ם כו' סורך 6ת סורגי מ"ו "סכי וכה כקולחו. כסי) ועגס( 

 : ספוח סוף עד )מניס 6וחו כמהוחכין כחרכנו)סרקם
 מכסג סטי' ת"oh 3 "פילו סוורידין )טמיר גוסגיס ם":ו וכחכת מסתשובה

 ע) )סמוך 6ין ר"ח דכרי ירע ד3" כמס דכ) קוס 63 סכי "פילומקרס
 )כנחמסנטי)חו

 ד3מ"
 כמוחס. עד "הריסס יחטע ומי סוורידין מן ק5ח גס"ר

 6מח6כן
 )יעלס מריך 6ין סו"

 מויכ"
 חוטין מדיגו ד63 כ"מר"י כד"יח" )נגזרי.

 סכסר נטי)ח דוריך טוורירין CD 5)"ן י"ס כ"מר"י מסיק וסנט : דם מסוס"סור
 פולטו כך ככורעו דסכור ועעמ6 דיעכד. 635ן "ס מחרן ר"י מקוס וננכלירכיכו.
 6חר ,ממקום סמחקכ5יס כ6מרייי כדמפרס מסירם ס6יכרי' דס חקיכ סוורידיןדדם
 olen 6ז )יל סוק3ין סיי )16 6י סכיסו) ע) טמרדכי וחיי : סחיטחסכסעח
 )סיחר. )6 6כ) )6יסור6 ביינו דקי כרותח דמ)ומ דכחכ ומס כדמפרס.סנדלר
 1)35י ומלחי. חתיכס כעי ד3קדירס מזרקי כיעי מ16מ65 סכפס ניד פ'כדמוכח

 ר"ח 6ת דחו ומהחס ol~nh רכותינו ויחר סחו' מהוכיחו כמו מחוכים כעי)6
 ס3מיס. כססם 3טס)יטו כמלח כח 6ין hnSn סני כנון כעין דס 6כ) ס6יכריס.דס מסליי מלח דודניי 6יכ6 רב וטטפת 35ייס. החר כמו מ)יחט 6חר ככד )כס)דסרי
 החוחי ממגסג בכחכח ומס פורטו. כך וככורעו )יס ם6יכ תם6יכ גורה6כל
 סורס 6כותיגו תנסנ כימיכס )מכרי ס6מיחי כמו יס מחוכר hhbh. סמגחחמחמי'

 ימכחו סעס דיי3מ" ור"ת מטעם )חרכנו) ממוגר סרקם )טגימ רני)ין ספיןסי"
 מ"חותט החוחי )מרט וממס סו, מכסס סחחחון וכנלי) : ו)חחכס טוורידיןלנקר
 סנוסניס ע3 לפקפק 6ין ס5ו6י ו)חחוך )כקרס דכסנינן מלנחר המכס סמחס.ערת
 6כוחיגו מכטג וב) )סודיע 3טת"פק יכולתי 63 6ך מחוכר. סר6ס )סכימסיחר

 : כו' ממגו וספורט סו6 ריק דכר 1)6 סיסוד ע3כנוי
 סיס כסלה יטו ר6סון )חיכו) כוחי סנט) s~r 6"6 ע) 6ר~תי ססעידט נמסקנח

 כמקומו' מפ)ונח". נפסייטו )הפוקי ירקות סטך ע3 )חזור ומלוסכרפס

סטעמ"
 16 כרחי סקל מיסד )ס ננקדים ט"ע יוסף רכעו סטפייט מסוס טיס
 וננמר6 המחג". כמיימתי כדדייק זו )ננ5וס דמוקדס כמכיס ודייק כו'.כוסכרח6

 ממפסל חי טוכ דכרחי ועור : וכרייח6 מתכיתין מוקמדמי מ5וס דחזרח דייקנמי
 1 מסופק סיס כפיטר)י"ן סטכ"כ מכוס)ין כפט"6 חיין וכרחי חומי ח3מודיס-כדק6מר
 631חר סו". מרור כן 06 עו)סי"ן סטוץ כמיימתי סנ"ס סי' מסופק סיסוקירכי")
 חפלות ככמס כת1כ סכך גכ SD 6ף כהמון כשיכו) )יעלו )י 6ין סככך כריסוממילה
 כך כפרך דיכוא כם' קסיעכודו )פי אפסר 06 )חזור מלוס כרפסוהחר

סי'
 סרוקי
: 

יקךכמד~ני
 טיכו) והחר ד'. נ' 4 כוסות נ' 6מר המרוכס נרכס )כרך יס 6ס

 עסכ )ו סבין וסתיך כמרומח *יכו) 5רינס 06 וסכריכסרקבון
 כעקירת כוסנ הדתי וסביך טינו)ין. סכי יכעס ט6יך חמו וסות מרורמקורע

מסולמן
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 מון טכוסות ט) ע) )כרך ור"כי"ס מטר"מ מסיק "חרוגט נרכס חסונס. :~סורחן
 למי וכחכ רביעי. )"הר hih )כרך ד"ין מסיק כ"מר"י "כן טחו'. וכן סני.~כוס
 מגייסע"ט ם)וס סר"ר ע"ס צורי גטנ וכן מפוכח. ,ס טרי כנרכוחסממעע
 טפ)ו;ת" h'o- וטיק : "כריו ח)ננידו ס25ירו"גי

 כוסס ידי ע"ח "ין וכ,ט כ,יח דבריך כחכו ים טיeih רקבון כעיכו) כ,יח"וכ) "יני כן וע) י'חסון עיכו) "הר
 דמכ) ועוד ,ס. סו" ועורת 1)ספסף )5"ח כ"חד סכחכ כמו 5דנסוס
 רימון עיכו) ~Sr כפט"6 כרכס דכעי ך)רכוחיגו מחוקן "יגומקוס
 מחמת סב" סגי עיכו) סוי רכוחיגו וסיחר רקבון עיכו) "חר כנ"ר כרכס כירך"ס וכסגין כרכס סגי טיכו) ע) יגעיך כן ."ס ) נסכין. ננכרכח מרורפוער
 Fllhhh פסק וטכריכס : כובס ידי )5"ת "ין גפפך וממס כרכס כעי ו)"סעודט

 ט)3 כדעכד כחרוסת )טעכי3 "יכר"יונדוק
 דרכנן כריטס )כע) רפות חסיכ ו)"

 וסמקודס פסקו ננרכותי' ים חזרת )ו ס"ין סו" ומי טוי. 3ינקןם r(rדכו)סו
 כבסון כננייננוגי כשנ"ט מוזכרין סד' c~a1 וס' טד)עי) כנ51וס מוקדסכמסגתיכו
 עעמ" )י וגרניט דמחניחין מרור דטייגו ווירמו"ע )יקח כחכ וסתככ"ן"פכגז.

 ננסוס
 ד"נ:ללמ"ן

 ככמר"
 נגמום מחס )יט ודמי טפי. דמריר כמררית' מטלר סוס

עעמ"
 דטח,רת

 עדיפ"
 כחכ ו"גודט קורס. מרריחי nrrn )יכ6 "י מטמע

 סייגוימירעפ"ך:
 דמחגיתיןי תמכ"

 קורכי") דעו)מי"ס "יחכרר. ד)6 כסכי) וסמק
 )יקח )טי,טר ויוריך : כדבעי) רקבון כחיכו) קורכי) )יקח כחפי3וח ןכחככיון
 )ו ם6ין ומי : טחם ר"ח כןדייק ססורס ו)" 130. סירוק "ו סמירעפ"ך ס3טק)ח
 כריסק רקבון כשיכו) מכרך כר"ח )ן דקיימ6 כתלמודי מפרס חס".רק

 כפס""
SD1 

 שנכיס )חמ6 ס" וכספחתי) : נרכש כ)" )יט 6כי) סני וכעיכו) מרור.6כי)ח
 )ענדי סעיע עד )כמרי טסו)חן מן מסלק טנכטח' עם כידו מ65 6וחז ונססקערס
 ק5ח מגו)ט סמלות חס6 ולכך מרכס. דכריס עליו סעוכיס כסמ"ק סכתנטייגו
 וסעעס כלזכת. מפס כפריסת כך6סכחן ד)יח6 כמקן שוו מכוס' ך6י סנדט.כטעח
 יר"ס a(h סעעס מסוס )כסוחו נכון כנסיכך סיין כם)וקחין "ך כומתו טפח ירקוס)6
 )יקח יכו) oh מלוח סנ' ין 6חח סגסכרס גני ושאלה : טנ"ד מכסג כך כוסחוספח
 ונס סימור )מס עכדי' כמט דנ"ג וכיון מ15ח סנ' )טכסיס סמ5וח סקר מן6חת
 כסמ"ג כחכ וכן מ5ס "כ"ח וע) טמ51י6 כרכת כסס פיקייס כמלות ים סכי כ)6וכן

 טם)ימס וע) ספרוס' ע) מ5ס לכיסת וע) סמו5י6 מכרך טיס שיוכי מנחשסגריר

 ססנור' כמקוס "מרח מ5ס כסנוט) ""כ ע"כ. מסגס )מס מסוס hih כ)) כונע טיס)"
'rhתשובה. : "חרת כמנט ויו65 עניו )סמוך כדי טדחק ו~מקוס מסכט. )חס ים 
ohלנ' ד"סמכת6 מסוס "חרת מ5וח )"פוח ככון 6מ5וח. מן 6חח כלינדט 

 דזימנין ועוד "חד.מעפרון
 ו)יכ"

 נמור טימור
~bcS סימור ו5ריכיס מ5ות cns 

 "פיהומן )ענין ' רכוחיגו טקי)ו ו"ס : קעגוח 6ו גויות ע"י געסית חימכיןמגוס
 דנתי 6חח גסכרט "ס SJh ד6ורייח6. מ5ט )ענין גיק) )6 כעומק יכרסטוץ
 כו5ע סכי דכ)"ו 65פיקומן.,כיון 6ותס ק5חי ססכורס כמקוס הוחס )יקח מריו"))פגי
,nrhוסורס המרח י"פס )" 6"נ"נ סימן טקךמס מסוס ס)יסיח סיחט 6ס הפיקו 

 : )דכרימורי

~ihD



 מהרי"יתשובות
כב'

 עינו) )פסוח מטר"מ גוטנ סיט וכן ווט טנ"ט h>'h כמייצוגי סיסשאיה
 0)ו כסדר ע"ע יוסף סר"ר יסד וכן עד כו' כחרוסת כן נס,ט

 סטו" יס עיכו)ע)
 ורכינו ס"ס "כ3 סממו. י0עי' סר"ר גטג וכן וכו'. כחרוסח

 כטנ"ס כתכ לכסוף כהרוסת. ר"0ון עיכו) 3צס1ה 0"ין כחכו ור"ח ור"ייחי")
 מטר"מ דכרי "3, )גו"ין

 דטו"
 רכותיכו וכרי ועוד כולס. דכרי ויודע כתר"ס

 וסר"ר ט:"וגיס וחסוכת סננחכר ורכיגו ורעי ט"ע יוסף רכינו כן נס עולסג"וכי
 ע"כ. כווחיס כחכוסמעיס

 ותיננ"
 ס3" )י

 ולמס כתריטס כסגינן מגטניגו כ)

 כמרומח וט עיכו) )עסות סרטיי בדעכו ג":נר ו"ס כוותי' נוט נס גטגיגן)"
 ן : כרכר "יסור סיס מלניע כחרוסח עיכוב )תסוה נתכו 0"חריסמ"חייס גיח" rb כ"ס בכך "ין הטחך-ן כדכן וט סיכו3 ע0ט "ס "כ) כיוו. טרסותכסומר
 ,3ט"ט ט)ו' מ0ס מפ"ר מורי "דוגי ר"יחי רונסון עיכו)וקשובה

 ונסן

 ד"רר ס" ו"י0ת:נוטחיט כחרוסח "יסוך "ין ור"י ד)י"ח סוכר בסי' כסגיהמפורס טעם" כחלופת 0גסג ומטרש סחו'. כדפי' כחומן "ותו גוטניסיכותינו
 רקבון טיכוס )עסות ד"סור סיסמי )ע0וח דמותך 0כח כבנכוח סתרומסכספר
 hfn סוס "י נופי' מלר"מ ht:ib כלע"ס. )ט וסייחיכחרוס'.

 ר"0ון כטיכו3 דעכיך:' ירקות 0"ר )יכ" כי דחפינו ס6סר"י ומוסיף עכיד.סוס )" )"יסור" ססו"
 כעיט) חמוסי 5ייך "ין קפ" מסוס דקתך )ח"ן "פינו חרוסת.. כעי ד)"כח,רח
 "כ) : כו' )קפ" חכמיס חסו ד)" לס"ט יוגט סר"ר כסס סעעס ופי'רקבון.
 סיכר" ר"0וןכמיכו)

 )חיגוקות
 מסרז"ך כסם כתוב רדייתי "כן : סו" כע)מ"

 מי ר"יחי 3" "כ) ר"0ון. כסיכו) כחומן חרוסת מעע )ערכ סגסנ "נודטכע)
 : כן0)וסנ

 וסג"ס )חנינס. זכר ו"חך )פסח ,כר "חך נסר מיני נ' "מיימוכי כתכשאלה
 כחכ ור"ח עד כסר מיני כ' מרוננ"י ר"ח רפיי רה"י כחו s~r1ג"כ

דסגכס
 כרכינ"

 ד"מר
 "כ) עד כו' וכי0ו3יי נלננ"

 גרם"
 כסר מיכי כ' )"ו וכינס

 כרכינו פוסק הנחס רכינו וגס כח)כ. שכו) סוחר הטוי סו" כסר )"ו לניווטסם
 עכ"). כר"מ. ")פ"סור"י

 : כי5ס טוזכרו סננה 31" סמ"ק )" ונס מיכייסי.כחד ו)" כי5ט )וקחין 0"גו סומטין ":ו מס ע3 )י וחים"
 "נוד" סכי"סטיד חכ0י)'ן )כי וכייס זרוע )יקח מכסגיגותשובה

 מסורס ועעמ,
כרוקם.

 ביעת"
 מסוס

 רחמכ" דכע"
 "כותיגו מגטנ' כס"נ וכן 5"5ו3ן

 : סי"חורט
 )סנכיס . 6"5 כסר )סנכיס. 5ייכס מ5ט יכ" ".גי פסח ס) ילסיר סה"נשאלה

 כידו רסוח "כ) מסננע קריך "ין מדק"מר כו'.קיי) כמקדט סגר"ס.מפגי
 כמקרס סכר"ס מפגי )ננימר )יס סוט )טנכיס )ו "סור "דרכס)טגכיט

 ג"מר ו"ס כחון. קדסיסכ15כ) וגננן"
 rh סנכיט oh מעין המלקיח חוסם 3" סרכ"

 מדגקע סם" "וכיח".
 כקט קריך ןמי)ח" כרים"

 : קריך "ין כסיפ"
 "ין כסר סוי וטכ"תיס יסגוח גירסות כסה"נ )סנכיס. קריך 6ין דכסר טטיחתשובה

 1)" דנריס רסכ"ס כגירסות ו)" סגר"ט מ"ע )סגכיס.קריך
 דודניי עוד
)גירס"



 מהת"יתשובות22
)גירס"

 עעמ6. סקי מכח יריך דלין מסתיים ג6וכיס )גירסת 6כ) "יסור". טות זו
 )סי' )פסח זס נסר 0י6מי )6דם ד6סור דט6 כפיו. לוי טנירס" סיכויוכמדואט
סג6וכיס

 מחיי, יקמרו ם)6 מחיעס 63חר "פיסו וסחו' ו)רם"י כחיי'. כענני דווקני
 : )מכין ודי ננקדים עכסין 6ו )כך.סקדיסו

 מיד )עמון יותר טוכ מסיו כסיס דעות ים וטסה ינן r:)tnp מח"חשאלה
 3רימייס לבוק ד3ר סיס .אפי' כי טרחייס ניקור ננב)י דגן טהיגח6חר
 : שמרות מן כך טקתמ מקלק) וניקור טחיגט ידי ע) כופ)סיס

 )סולח )לחוח תנו6ט 3ס טחנו ככר דזימגי' מסוס סריחיס )נקר גוסגיסתשובה
 קודם )טחון סקדיס דיבר") סיעו ))חוה וטרי מ"י ד"פי' גמע. חרזושי

 טכיקור 6חר סגעחן סר6תון וקינח : ומחמין כמיק )יס וכמטו ויינטו "נ)ססחננין.
 : סרג) 6חר טד "ותוסומרין

 ימרק) דעת ונניסו )יסרק) טננ0כןכ)יס מי כליס )סטני) מלוס נסת"ק שכשלחץנט
 oh יטר") 56) כסכסחקעס לדון יכ"ר ועחס כו'. כרכס כ)6 מעכיריכו'

 בע"ג 5ריך. )6 16 כירך 5" )כתח)ס עכי)ס גרכם ולכרך 6חריס טכי)וחסריך
 יודע סטי' כיון )כחח)ס מיקרי זס 6כ) דיעכד סייכו מעככין ביגן דכרכוחובסריגן
 דעתי עניות ולפי ככרכי. סגייט הניגס גריך וננסו"כ )ח)ועין. סלו בסכליטחס
 סטרי כרוחו )ססחמם גריך וטוף עליו ולכרך חדסיס כליס סקר טס )עכו)נכון

 : יעמס סליך 56)1טכסחקע
 דדי)מ" כית ומי וכזכיכ6 6י )ן דמספק6 טכי)ט גייד מסכגח"תשובה

16( 
 כמד"ס תריך י0ר6) כרמות כקכסחקע 6"כ דמי.טזבינ6

 כריח כעומד ר6סוכס ועכי)ס דמית ,כיכר כ)6 ודתי טר6סונס כרכס כ)6שי'
 עסוריס כליס יקי) עמקים כליס מסכי)יס קבריי ~eb ונבגי 651 סוסגוי

 : יסר") )ר0יח סכ6 )6חר ככיוס זריך ")6כחמיס
 לע"נ מגחון ברז) סתמו0קיס ד)ייס ומ"מ כליס )סעני) נמאס סמ"קשאלה

 וק") עכ"). טכרז) דרך כסן תיחמס ם6ין )פי עכי)ט 5ריך "ין מעמיד יגרז).
 כלע"ז מודרון ם) כוסות סקתס סכי כתר דק6מר ו)6דרי"ן נ)"6 מלשן 0) מכוסותס"ס
 כ)6 רכיטיח מחזיקים )" "ס כסף ס) ונמסמרוח כסף ס) כרחוקות וסמט סנויטמן

 טמחכר כסף 0) כוסות סכי 3חר ק6ז דספניס ק"3 ועוד כו'. ביז)'"מעמרוח ס)רחוקות
 דמעתידו לע"ג )" מנתון 6כ) נכסף. סמסחתס כיון )מעכי) סיריך גר6ט TD כליגחוך
 מודרון 0) כוסוח מסגי מ"ס ק0ט וס0ח6 ע"ס. נרכס נ)6 )טטני5 תחמיייןוי0

 נאבס. כ)" עכי)ט נמי סד)ייס מ5ריכין "יכס לת"י גמי סמחמירין יופיגופירום.
 ססמסמרות סיירי מודרון ס) סטכו0וח 06חקר )י ספיכ 0"דוגי )יוכמרומס
 5ריך סכי מסוס סמסמרוח דרך סמטתמס וכיון סכלי חוך מן )פכיםגככסיס
 6ינס 6מ6י )פגים נכגסיס טד)ייס 0) טמסמרות רונ וסs~p 65 ונסטבי)ס.
 כסף 30 סמסמרוח 6ס חומס יט" מסוכר סכרך זס 6ין וגס טכי)ס.5ריכין

16-6( : 
 דלין דפער וסמ"ג כמרדכי. כחסוכט עכי)ס. לטו תקריך כרז)מסר"ס מחוסקיסוקשובה

 )כדי 6)6 סעודם. כלי סח0וקיס וקין גסדי6 0ס כדתפרם כמחכתממחתקין
נעלמך



כנ מהרי"לתשובות
נט)מ"

 כוסות 6כ) )חסוקיס מקקו יפט ננחוכריס סד)ייס ם) סכסריס טי1 1")1 עניד.
 וטכסף שכסף דרך מחוך וכסתוח )גוי מחכוגגים ולכך סכסף דרך קמסחמםמודרון

 סו6 כדליים קכ)ח "נ) רביעית. מקנ) סכסף וע"י גקכ )סחוס עסויממסמרות
 סחוס טך)ייס דכ3 )כך גריך "ינו טו6 נ)עכיר עד סרסררות יעכרו 6ס ו"פי'טע5יס
 וס )מס ט6 כחוכס. TD וסכום כלי עלמו טכסף כחוך ועד כסף ס) וכוסות TDע"י
 סח;וקיס 6נל מחנניריס ים וזכך מהכח "ו כסף ס) כחוך ען ס) כוס מגוחןרומס

 : כגג וסהייס סעודס כלי"ינן
 )סותהו מסו סחמין "ח כו סעומגין חגור שלעלץס

 ופסולי"
 ו)ס"טי) קדירס

 סננ" חייסיכן מי ו)חחוס ו)טח,יר)חיגוק
 ו6ס )6. "ו כנחמס יחחס

 6ס סיככט. נורס וכסוגרו ט": היכעיר נורם כפותחו כי כן )עסות סירסורכקמר
 ככיח )י סחיר ס") סננסו"ס )י וכמרומס כעולס. חגור סוס לפתוח מותר ס6יךכן

 : ו)פחוח כסכת נטיע )הסיר כטיע סגסחס תגור מתוח ,")ממי
 ו6נודט עומגין. כננס פ' סמרדכי מתיר )סחור עיט ט"י סחוס מייתשובה

rDlhכטפסר. חיגוק ע"י "ו גוי ע"י מוריס ורטיתי סחירט מסוס 
 ולחזור כחוכ רזיתי כן סכמו וכננדומס יסרה). ט"י "סילו נוים 16 חיגוקוכסביכה
 ריס" פסיק סוס סם" )חסות נחלים 13 ים 6סולסותמו

 פטישך נוי ע"י "כ)
 מסיק סוס )6 ד)מ6 )נמרי סותמו היגו גמי יסר") וע"ידמוחר

 61:י : ריס"
 : 1") כ"ן 6כינרור סר"ר כן ססורט ננטר"ס כחםוכס כן מ65חיסמעחיק

 טכע) מח כך וקמר חחלס. הגיס מגס חוך סכת סמחס ס,וג מן כהעשךץמא
 מכיס סגס תוך כןנס

 ונדוגיח"
 ג6ננן סריס כיד מוכחת טיתט

 סנן וחלק סכת גדעת מ5י חכע סכן ולזכי )זוג. ריוח כחזי סגסו"יןמיוס
 כרי סכת )"גי פכחן זטוניס ס)"ו מן חכע ועוד סקט)וח תקנח הסי" כמוסקס
 מ)כוסיסס וככ) סטכטת ככ3 )וכוח רולס סכח ולזכי : טוונ לטח,יק לנער))מור

 : דלקמן ס" מסרי") פסק זס ועל כו'. מנום סגדוני6 וח5י דכרוכ)

 oSh ר"וכן דס"י גר"ס כוי )י שסוחח כדקי "יני ch ')כנ1 טח"רמשדהרני
 )כ6 יס כי פי )ו nneb 61ג6 סקטי)ות חקכת מכה וטעןסוף

כחורת
 דיכ"

 6ף כגו. ירומח מכח סכח חלק כחלי וזכס "סתו "ח יורם וסכע)
 מיד מו5י6ין 6ין כגכיח ד)6 כמס כ) סגיסו6ין מן "פילו סירוס כר"ח נכע)

 מילי סגי גכוי חסוכ )6 סכו"מן דכיד כמיימוגי מסר"ס כחסוכס וכתכס6כ.
 דססו6ג6מן

 עוכר"
 )מס סגס )6חר )מחן )יוק כדי hih לגולמן גיחן ד)6

 סכחנ כמו כסס ,כייס סוס )חתן )ו סיס )מ טסגס ותוך )ו )יתןסססק
 כדון 6כ) כו'. כ6וחוסכט יד ותפיסת זכוח סוס )1 סטין תסוכס 63וחו סכיכתר כסדי"

 חסוכ סג"מן ויד כחג6יס סכחון כמו ס,ונ כח,קח ג6מן כיד מוגת טיסדירן
 דירסו.כיד

 כדליית"
 וקטני סמלים כיד ומוחוקין rnlh'1 דחסיכ 3"מ ריס כתוספות

 דיח)וקו ם)ים כיד דסגדוגי6 דסיכ6 כמרדכי כרוך רכיבו פכחכ )מס ומי ל"גמי
 ו)טוכחו. ס,ונ nprni יתכרר ו)6 סחמ6 סייס דסוי ככט"נ כמי דמיירי )עג"ךדגר"ס
 וכן כחג6יס. כדמוכח 3טס ו)סרויח טזוג )סוכת סוכרר דידן ם)יס ט6י6כ)
 סזונ סכחיקח סרי טכ"). סווג )עוכח ולססכיח )טרויח S~r1 עלמו טכ"מן )יכחכ

סין



 מהרי"לתשובות,2
 סותירו "ו פחתו ו"ססיו

 פורג"
 "ו

 פסיד"
 וכן כקוס ס"כוח ע) )טן וקין )זוג

 וו") סחן6 וכחכ סג"מן כיד )ססיס כווגחס טיחט ס)" סתג"יס כמסוןמוכח
 ידעו ד)6 מסננע rr )מון עכ"). טגיסס כחזקם יחזיק ט,ונ נדונית סטיו מיוכיד
 מ"מד מי כיר סחופה 3סעח יסכיננו "מר עד סנדוני' ימיו סיכן סידוכין3מעח
 מסן 6חד יעדר ח"ו .or ככנוי חמוכ סיס" סרג כחזקח וכחכו יסימוממן
elh(מגיסם כחזקח וכחכו טכוחן כיד ססס"ר פי ט 

"(1 
 מכ) כחכו

 טגדוני"
 תס6

 )תכעס יכלו ו63 סוערין ס"כוח סיסיו סני סוי Or דכ)סין )ו סכחגו מי כידנחוקק
 מוחזקיס ס:יסס טזונ סיסת מגיסט כחזקת כחכו h~h יפתחו. "ו יקנסו ohמגיח
 סכמיימוכי )גלמן עוכד6 סקי דמי )6 סככך ח"ו עידור )טכין נ"מ סגרו:יוח.נמכי
 טג"תן סיס ס3" ממעון מטען וחס : סי" ")ימו ונכוי חזקס ")" דכננרדטיום)ים
 6כותיטס SD ס,ונ י5י"ח סיט" כדי יחייכו גמי סכי "ין רסוחו כלי )זת )יחןרם6י
 כטו65ח ורגי)ין רכים סי3דיס כי וגס טסגחייס כלות עד כריפוי כ:כסיטסוירויחו
 כעוכ וירטו ינדפו 6מי עי יריסס תחח כדוגיות כוחגין "ין סעננ6 דמט"ייתירוח
fkn~.כתמוכתו כע5מו רייח מכתב כתו ס"כ כיך עודם "סימו סיס מוחזק "כ) ומחן 

 כמלוס )יס דחמיכ ננמעס 31" )י' מסייעין וים r(st. נניימוכי )ט ונייחיסכ6כיס"ף
 6ומדכ6 ננכח h~h ננדיכ". כעלס )ט וירה מוחזק )יט המיכ ר"ח 6ב)כוי

 כרקס סווג ו)הזקח ודעוכת כקננן )יד דכחן וכת"נ ר"ח כדפירום סנצ3מפק"ירוסח
 "ומדג" כמודמן

 ltpa ומט כסן. וכחלט מ3ק )ו סעוד ידו מחמת י5"ס דככר
 סיו טסנחייס ד6דרכט חיין 6כו מפיו )" כלוס כעלס מס) גסגיח ם)6סמעון
 י5י6תו גחן סך6וכן סג)ג) סגספך hih כט5מו הטען כמו ריכוכן ע)מוע)ין
 ססכ)גוח מנור ריכוכן סעען ומס סמעון. ככיח רכוכן מם) ס6:)ו ונמ65)סמעון

 מוסר ממת מי פ' דפסיק וס6 סדרי. קרוסין וקפיצי סדרי ננסדר דמוסר tD'Sn כמי60
 גמי קידוסין כגמו6ט 6ב) כ"ךוס: סייגו ז"3 מורי מפי קכ)חי סדרי )" קידומיןסדרי
 ממיכין 6ין ר"יוח מיס טסיו מנמרס כיק5ח 6ף )2עסס. ס3כט דן רגליתי וכןסדרי
 וכתן כו' סמוי6ת

 מס טרך )1 )סחזיר רכוכן מטען ומס "זכינן. כופה ריס"
 מילתו )16 )עג"ד טזוג. כחיי כי3ס מטו5י6 טמיכ ום2צון זסוכיס מס)"וסמייך
 דולחי) כמי סכי  "ין ננעכו. כייס כקת  מרון  לרדין כמט סממן דטען כסיסי6
 וכ"מ ככיס. S'rlh ויומה יומה וכ) כע25ו סו6 סכחכ כ2ו 56)1 סיסי כדיגייס
 )מיבום והיכל כי מנסגט טפי ויכיק' רכס כחו כי יען טפי מני) ר6מוגסומנס
 כ"כ )טרויח כעלמו סתעון ירע :ן ch ע3ייסו רחיים ס:נעון מטען נסדקי הסגיכ"כ
 hih מסתכמת סכירות 6ין דמוינ' סווג כפיזר יפסיד ס)6 מז.מגיס זטו' )"וכסגי
 סכירוס סוו זסוכיס )"ו. סני ומ"מ סמכר. ע) מרכין כמו סקדיס ווט)נסוף
 סו65ס סכירוח סוי וטם6ר יככו ר6סוכט נם:ס )מיתד מנחן מס )כדדםגחייס
 למידע 3טו סוי )" ד)חרוייטו סיכה טז2ן כחה סכן מח כתו סערך )1 יחזורסככך
 טמ)מד דטען ועוד דמחוז". כאוכלוסי דסוו מסוס סייכו מחזירין דלוין )ננ"דהפילו
 סקי) bp סומי סכר ולת"ד מידי. חסוג6 ו)6 ו")מדכו ככך )י טכ ק6ימכ6 ט66ג6
 סי5י6ס )סט )יתן סוס כיס דחסר דמידי סכ6 סייכי )6 סכיכ)

 מידי. חסך )" וססת"
 631 סערך כמו כ"כ )ו חסר סוט )" סכיח כרכת דרסי סמעון יטעון "סמיסו

כמו



כר מהרי"יתשובות
 )פי עולס סוס כמס הסורס כקיקי מטימגי "יגעי יסומו יותר סעורך סיעןכמו
 "ין טעמים מכונס וטוען חי,ך כמו )יט חסיינן ין" )י 3101 0,1 סייחשכרכת
 ומס קיי). מפיכס כמו טמים:י דכר זס 6ין כחו ספסיד כי qh כנס. )סקריך5ורך
 ד3עיגי כעיי דבריו יסרו )" מס נס ס"ו)יס ססס כחו כגדי SD ממעוןסכחכ
 כלניני טחם עסיס דפ)יני לכ) מע"ס כפיק ר6כי"ס יפסק כמו נדרגעסט
 וסו" טכ" סייך )"ד5רקס

 כוחכין סכן מסחם" סמיווך כסעח )ס )יחן פסק
 כחכן כן נס טיט וס מ"י דמסחמ6 נכ ע) ו"ף ככורו. )סי )ט)כיס' סח:"יסככ)
 )קייס )רמיכן )חכוע יכו) וטיס קיים סו" "ך כזט וט כחלו )6 מ"מ ריכוכהט)
 וסרי )ט וחקן קייס מככר וכ"מ סמידוכין כמצח סיו עגייס סז1נ כי כררומכ
 וכודריי מעיקיה )ט ססק:ו כמי נעמס )סרס ס5כען חדסיס כנדים והפילו טקסטן
 ססוח;י ומט סם. סטו)יכס כסעד 0יוסקס

-rh 

 כטדי )"1 ס6ו)י' כחזק' מטיו כך
 31" זכוחס )ספקיע ךר"וק כנוי:י' כ) 1hSI ריכוכן טס b:h הוחגודירס

 י165
 סחכע ומס מען. )6 ווט כמחוס כפיי )"כיס מסחזירחי hh"1 מרסוחססבנדיס
 )סו חמכינן ס;יסס סמ5ד וסמעוח טעכעוח דכ) וטמעות סטכעוחריכוכן
 טמורים מגדולי "חד פסק וכנר ,"). טמורים נדו)יס מפי קכ)חי וכן מלוגנכסי
 חיקוס דקיימו טיכ6 דינת ג"כ דסוי מ)וג נכסיע)

 ומכם כגדוג'6 ור"ח דרם"י כפ)ונח"
h)~nlhמטרי"ח בפסתי בסרי' הית,  ופו לרע. ,פילו  בפץ לסי יריי דלוג :כנני "בל  
 ":כי ומי סכרע ח)מיד סכרעח 6ין סכת)מידיס קען לעיר ו6:י : 63מר"יכטנ"ס
 דמכח גכ ע) "ף )י. כר6ט כעגיות' "כ) נוסכותי. "ת ירו5ו סמ6 כעיסס ר6סי)טכניס
 מלוג. נגכסי :מי "יח" סקסי)ות חק:ות מקוס מכ) מ)ונ. ככסי סדרי )6 ר"תפי'

ומג"
h)'rb כקכורחס. חייג סכע) ס"ין דמעי) סכמייננוגי 3ח:וכט מטר"מ סכתך )ס 

 כדמוכח ירוויח,: תחח כן נס קנורת' דחקכס כקכורח' חיים מלוג נכסי יריתו6י
 ולפיסו כחו': מס כך"יח6 קכר0 נוי ימחט יכס דסומרח כסוני6 סגפנו ט6מטפרק
 ו6ס קכורחס חק;ס מפקע )6 דס" מ)וג ככסי )0 טיו )6 דמ0ר"מ יטוכסוכימם
 כחקגח6. רכנן פסיג )" bih כקכורחס חייכ )6 מי ערומט )סכגיסס מפסק מיכן
elb(ססו6 כערס פרק כתו' כדמוכח וכחונס נדוכי6 מסוס חקנחס דעיקר גכ ט" 

 סו6י) )סעור )מסר"ם )י' מג6 מ)וג נכסי ירים 6י מקוס מכ) סכים 1)6דסכיחס
 נחסונס כסדיק כן מלקחי וסוכ קכורס. מחייכי נמי ו"יגסו מ)וג. נכסיוירים
  מ)וג. כונסי  סתסילוס פקנס  ינוסוס3סו ונסה  oh1 מהב  יתימ  פל פלוי יתרר3יגו
 סו"י) )וקיק ד5ריך hSh מ)וג(. כגיסי סקטי)וח תקנת כמי דסי'ך נר"ס)סי)כך
 גראס מקוס מכ) טטכעות ס6כ כחן )6 וטכ6 )נוחן )מחזיר פסקומסר"ס
 סייך ד)6 )6כדיחזיר

 6ומדג"
 6ף סכ)ס )כצוד ,כחגו גסס ותר מד )כ) )טמזיר

 נרפס מקוס מכ) )ימים )ס)ס ס5ריך אפסר רבוכן מ5ד סגתן דססוסכיגות גכע)
 חילקו hS סקסי)ותחקנוח

 כעוכר"
 סכתסוכח דוויר5כורנ ועוכד6 דוויר5כורג

 ומס : קנ5ס מקומות סמכמס "ע"ג ו)יורסיס )6מס סמ,ירו כן נםמיימוגי
 ד)6 דכריו רו"ס 6יכי חגור. ס) ספר רבוכןסחנע

 סעומי hih סוס ממם גרר"
 : מיכיט )הפוקי קמט טיס 3חייס הפיקו )רבונן סססמיךמילי

 כ))"
 דמיעתך

 מסם י51י6ו שכח ונכסי כרקס וסקידוסין וססכ)ונוח ככו חלק כ) יטו)רבוכן
מס



 מהו"לתשרכרת24
 סכר יו5'16 זטוכי' ומסליו : ושמעון י16כן יח3ק1 ושסוחר קנורחס ע) קע)טמט

 יסר") ט3 ולוס : 3עי3 כמכובר ססגחיס ע3 יעריכו והבוחר מגס.סמ3מד
 : סכוי יעקכ טק'טכ'

 סטע3י3 טסגמון תחמת מס כחגו ססקס3 ריכוכן ע3 טקס3 טועכין 4ששף4מב
 מנסס )דור ריכוכן כ6 ועחס ?שנצון. עס קס3 וספרוע3יטס

 "ילי  לסיב וכקוכן ססנמון עם סססרו כסך עמטס סיס6 ממנו חוכעיסוסקס)
 סמעוח )ו ונחחס טטגמון  עם  פיפרסס  "עיכס אבקתי  סורס חד5 דבר לכסחייב

 נ") עמכם. יד חפיסת 3י סי' 31" דירתי העקור כדעתי סי' )6 פעםוכהותו
 כנון טיטודיס סכוחגיס גתור מס snb' חד6 טעתיס מכמס הנמרי פטורדר"וכן
 דבר סוס )זס גוחן היכו 6חייכ סכ6 יסרה) ככ) מכ"ג כננס סטוק כיס") 0)עו)י'
 כירוס)מי ונרסי' סמדעס. כמגסנ טכ) טסוחפי' כפי (bn~hi ס)כס מכע)ומכסג
 חף ")ה )כד חכתיס מכסג )6 כמרדכי וטייחי ס)כט מכט3 נננסנ "ומרח,6ח
 דיכה 6)6 סו6 מנסגל )16 ועוד : חמריימכסנ

 דח)מוד"
 סרק hnth~1 סו6.

 8כ) סחרומס. כמסר כרוך רי ופי' בעיר כלנסי ויסיי כעיר יס" כמטססוחסין
 ק6תר סכ6יס מסיס דע) וכיס מיכיס מוכח וכו' סם ו)ססתקע )דור סכ66דס
 מסלו )יחן סמרדכי ופי' עתטס. וליחן וליס" דפסח6 3מיט6 כון דרכ טסות ע3י'דמייחי
 יסחמטי )" )מעכר 6כ3 ק6:נר סנ6 דע3 תסייע זס מכ3 וכו' מכלן ומסק סעיר.)עניי
 דססק ססוחפין כס' כ)י)8 מדמי ר6יי' ועוד מייכ. סיס6 ג18ן h~ltb 16 6ו חג6סוס
 סיו ד)rsnh 6 י8תר ד"3"כ פעורים 6חריי ס6 מייכ מכרחו on~h חזרו ohר"ת
 מעיס פסיק 60 )ר"ח הומרח ז6ח פעוריס. המריס )כן ע3י3ס מיק סכ6"63 חייכ מוו גמי 6חריס הפיקו מסיס לעכין חיתר ~חוח G'D 6טףנ מעולס. סמיוכככ3)
 סיס ו6ס ננק5תס וכרמו סעיר כגי ע) מס טעי) ס6ס הר"ח ומכלן וזה וכתכועיי
 מירוק. 6ין )ר"ח ע"כ 6)6 סי6 דע3י)ס פטוריס 110 טכ6 תקמר מגלןמינוק
 סו6 דמ)כוס וגז) כדת ס63 ססגמון ססע)י3 סי8 ע3י)ס גמי 60 עכ"זועוד
 מר"ח ר6ייי ודליוכס"נ

 דווקני
 6ין )וט וטוך כד3עי). )6 6חריכ' 6ינס 6כ3 חזרו

 טס )מסיס ודווקא S~rl כתרה סגול סרק סתרדכי כחכ מנט וכדו) סוחסין.סקסן
כדין. ס)6 טקט) מק5'.ו ע) מעקי) טפר ו6ס סוחפי'. היכן 31"רנוגוח 3ע3י3וח 6נ3סוחסין.

 וק"ו סטורים דטוו כ)י)6 מדמי ~o"h ומכיל עמסם החרים יחנו ס63
 מפטור ופסיטת פסיט' )כן )ר"ת 6ף סעור עמטס/סטו6 בחיוכ טיט ס)6)רקומן
 עוענין מסקס) וננס : כס"נ חיוכ סוס חת65 63 כי 3ס6ריך יריך והיןר"וכן
 מכח מטר"מ וקמחייכ רקוען מרויון 6)6 ידור ס63 כן 6תר טסר ס6ס 636 כןפסק 5ffr "3 מסר"ת ס6ף כידס כמ 6ין כוס עתסס יחן סך6 סכ) לכסוחסרו5ין
 "סר  דיחס ""ט סק:ט  לאפוס "פסר סיט זס  בלרון "ס ועור  דמלכוח5.וינ'

 יעסו זס כסכעסס ד)עו)ס זס סועי3 מס ו6"כ  סיספיס o)th  לבצילוסשר"מ פסי
 )סם ים ו6ס וקטנך. מכאן ע3 )עסוק נילס כמ 6ין ול"י 636 *כסצתקכס
 ומס ח") . דכ"כ פ"ק כד8יח' &(p 6ין מסכרך תג6 ד63 מי3ךק 161סכרה
 סמעון עס סדין מעכב וסמעע ואסכך מכמן מחריי מס3 מם )חח ר8וכןמטען
 סכחר5כ קיאכן ע3 )טסיע טעיר כני רס6ין ד6מרינן דט6י ננייסינן טו068

נתמהת



כה מהרי"לתשובות
 מסרכ סו" ועתס טתקגסכיחכח

 וסו"
סו"י) )מדת ho עכ"). טעיר חכר סעוסט

 סחקגס נעמס )" יעדיין וט כגרון וכ"מ עזסס )הסייס 5ריך מייסוכן וסו"
 : סכוי ס5עיר מני וסקוסוק,י)

 סקר תסס סגוע)יס טקס) קומת ממעות )יטלו טיס גר6' )תניד טח'נוח סכר יכררעל
 מחסוכת ור"ייסע"ס.

 רי5נ""
 כ) 5סוסיכ סיס ככס ע) סכסכו ומטרים

 ו5ג5ח )פוקד עוטים יתך עם טח,גוח וסזכירו יעסו סיסם וע) )קוסםסגוח:יס
 וידעתי טקס3וח. כ")ו נננסכ וכן ככר. ופסקתי כחכתי וכן דננח, עי)יסורס"ר
 וכן כך)עי). גי') hih ידעתי )" hltU1 נפסות ע) ק5ת וסעי) ססורט מורססיס
 נפסות )פי וח5יס מינון )פי ח5יס מסג"מ פסק )?נגיין י5י"וח "והן וכ) וחזןסוחט

וטעו"
 ע"כ וטלמון ס:פסוח ח"ו לסכן 5ריכי' וסי1 סמקומוח נון )6הך )ילך 5ריכין מסיו

 לסקריך: "ץ ומוט סכ'סס ע)סיטי)
 מר' סקדוס ערסי ע)ע סמחע5מץ ספקות דכר 2הן.סג

 כת""
 כעלס וק ס"ד

 כק5רס Ch'3 כע:"ח' "ך ידע:" )" חורש דין ט"ד ממס כא'סקדוס
 וכן 4ער' ק' כעד טקדוס "כין ע) סטר )ו ססיס יוחק מס"ר סכחכ מסמעע
 גר"ט עניה תחום ססיס מ"בע סמע סכן סעיד ממעין ור ווסתה סר'"מסיר
 טוחי) ממס נוטד"ין

 פרוע ע)יס וטענתן ע"פ כ")ו סוט יד" מתוחי סער" כפיק 51"

 כתיכ דסט" 3ן hn'S מ"י ועוד מורט. פחייכ "ו זמן תוך טגון דמוכיחי סגיכך)יכ"
 עמו )נכוח ויידוי דננוצי) חוכ סטר 1ז"3 טציד זוס?נן סר, "ע"נ ד"יק:י.כיס
 תקון כ) יודעים סוי ד"כיי ספיי מן ד)" סינכיגן )" טדי "פי' ע:") כ"דככ)

 טיס טכרקס ו"ם טיד"ט "ו ס)והט טסעח )יט ןסוי מנכסים )ככוח כן "סמטרות
 דמיינו כרז' 5"ן ?נ::סי נכי ?)5י ד63 3יס ינסיק וכמ"ר )כר. וטר""ס כר"ח סרי סיעורכלי

 כמט)ט)יס מ5י 63 סכע5 )מכור "פי' )כנ"נ גס "ומגס. פרק כדליית"ניונית"
 וטוך ספוק. חק:ח מסום כננכיי' bih פסיג )" ומרמשים סר""ס. כופי' כרז)5"ן

 וקמר כטכגיסס כר,) 5"ן הככוח מכועס הריכס "יגס וסדיסט. סכועס יריךטכ"ח
 סכית ךכגפ) יינכי") סינעון סר' )פי' וכ"מ כוי. סכועס 5ריכין סגולן עקיכ6רכי
 "כ) מחיים. )ככות כחוכת גח:ס ד)" "סס )נכי )גררי חיים 3" ו)מ"חיס )מגס"פי'
 ער. מפי עד ממעון רכי טרוח ועוד ופרעון. )גררי חייסי' סו" tr('O יומ' דב)כ"ח

 חדh~b ו)יכ"
 סככך כדפי' )יעח 5סו סוס ד)" כיורסין דינריכן )6 זס וננחוך מסד"

 עעין הי 5מידק ד":חין"יכה h(h ססטר. כחכיעוח מידי 3מידק )ן )יח סגימכ)
 נפ) סייגו "יסכ". כאנס ויורתי ר"סונס סי". סנחקדסס וטעין "כיו נחיי מחססכן
 כר ומפר' כחזקתם. 5"כ נכסי כ"ס ד"?)רי "סחו וע) עליומכיח

 קפר"
 יחלוקו

 כמיימוני וסי" כל~~וכט לנסר"ננ כדפי' הכית כגפן רכווח' מסקיוכוותיס
 )מות רני)ות ס"גסים "ו סגסיס "ס )ןון סכ" סייך 631 ממח. מי פ'וכמרדכי
 כע)מ" סתו' לחקקו כמוקורס

 ,ייכס כלי "פט גמי סייך ו)" סמים כידי רס"מ
 נמי סייך 1)6 סמוקד. ככיח גכנקדו טרדי כטדי דטכי עסיס מרחמין "ועסיס
 ס"כסיס כ) סעיגו סייוע כיון )כע3 קודמת )ככס מורך מפני ד"סט)חלק

 סקו) לכר כלכך עסיס וייגס כלי "פס סייך נוונ" סקי ו"פי' קסיסכייסורין
 סכוי: סקי-יעקכ וסקוס: יח)וקו. וס33ונ"יןי)ירס. )ירח. כהן וסטוסו"י)

ומסףשלףן
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 hSb וחס ח)י)ט יחוס קדים יתבע) "ס יחוס ס"ין נמקוס סכחבח רב~ףץמד

 כסוי' סמיימוכי סכתנ כמס )טקדיס מיינין וספסוקיס טדרמוחועולס
 סכחכע) bih 6ומריס סיו ירככן קדיםלפיסו

 דיגו ומ"מ 6יגסי כסו רני)י ד)"
חוכם.

 וחקכח"
 )6ו נופייכו סני וכ3 נוד)יקין דכמס דתפ)ס קויסו סכי כתו ורכנן

 )סם ס"ין פמיט" וך"י וט" מכסנ. bih ניגסו דרכגןחקגת6
 מטוריסן )"וחן )יר"

 וקורות עכרו דפרוקי ד"ןרכס שכחוח כמולקי )סחפ)) 16 קדים מלותרכחיים
 פכיו ch מיסו r~ho סכחכ כמו פכח כתו65י כרכו כסקרכם )מחיםרוח

1Db1.ס3וי סקרון ומרוס כחסכ"ן סכחיכ כמו )סס יטמע מקסידין : 
 ויסייפו חורטו יקריס ם)ילניס. יסנ6 דעמיס. רשבאמה

 רב4כי הס3י רנ". כסג"
 מתך יכנר 31" עינך כ) כי תרע 1)6 ירעח מס ס". כ"7מסרקך

 מכמור" סיבי ד)יננטיח 6ךמויתס
 זקת ע3 )הודיע סתור מלך פי ולכי כיוכח

 16 ט:ס:יס נטקין ים ob תר ס:תכ מט סרן. וכחו5ח ~1rr ערדח תפניבק5רס
 כ3י ch1" )סקי5ן 5ייך הס"ס )חון סתת כום"ין ן6פי' נר6' 6חר. )כיח סמח)ים6
 3טכריה יכו) 06 סם")ס נוף והעוין כסמ"ק: עיין מ5ווין)ספרימן וידעו ו)6מריכ66יכ". "סור" מעמס ד6יכו ו"צ"ג כמוננ. עכיר "יסור מ"מ ידע ד)" ו6פ(ינ טכסן. קעכרמסייס
 דחקי" גר"' לכיחו. טיטן מיחזור כוי חולט לוחו )ס"ת ממתיורמי

 רני3יס 6ס כת:סנ6

 רגי)ין הי הנ) )כופן יכון ס"נ טפטןט )ניח פעירחס 6חר מיד סמחיס סקי)ים"
 ""כ עצו ויתעסקו רכים םיכ"ו עד כלומר רסיס עליו )מסוע ככונס תטוס)טססוחס
 ממזיק ע3 ס:" סייך ו)" סמגטנ גנך כו )ז)ז3 )כופן חייכו סיכן ""כ ככיחו)מסרו
 סעיר ככי פ' מסוע וכן גטונ. וגטוג דסו"י3 סו6 ד6:וס עקמו 6ח)מרחיק
ךססו6

 חיית"
 דטוס כ"כןרוכ6 כחית וסוס

 כגיסת" 3בי פתיח"
 כסכי מע:כ וטוס

 )נוי המירס מיכוחיגו 3ים ועוד כסכת. ו)טעתיי )ימוח ולומק cnoi.)פיז)
 itch תינוק 16 ככר ע"י 6": י"ורייחו היסור דריכה כס"נ מ5וס וכתקוסמותר

 תגסג. וכן סחייס)5ורך
 6)ת"

 כניסח" דכי כסכי מ5י סוי ד)6
 מי ד"עו )כופו

 החריג" כיח" טוס)6
 מסר"ם סורס נעו"ס וננחם ס:ג מן סכסכה och ועל סחם:

ohD65כלכו:יס. יקברוט "ך ממוט יסתלק טדס כי )מסרס 6ין 16 ממכס רם יו 
 יו5" דם רכיעיח "ס 6מרונס

 )סער" ):סן "ין ממכ;
 )מביקועי ז'ס )"ותו

 ו"נסיס )מטיס כידי סרוניס כ) )קבור פסוע ומנ"נ מטרי")( )קוטי כסוףתסתים
 סכסחפקת ט"י מ"י יו)דוח SJh כקס. ו)נקוס מיננם )ע)וח 1)סוסיסס בכ) מכמ465'כמו
 סחי( כירי מיחסכס

 סכסרגיס 6כ3 וכו'. עכירות ג' וע3 ח3"יס ם"ר כמו סי"
 ספין rh )יחן עחידין מ"ת כעלו )6 מיתות ךן' מסוס וזימכין 6ט"נ גויסבידי

 : פכים 5ריך 6ין ווו 16חס מסרגו16חן
 ניר ובעי גנוס ככוח) המוח כד' סגי "י ח"ן מסרחקח מר סכחכ ושמדץסו

 כן )ומר "פסר סליך קמוח ד' נגכוס "מוח י' יטרנ1קח)פרומי
 כעינן ו6י גנט קמוח ח hnih טח13ן מן יפי ס)מיס קמות ו' )סגכיס קריךט)6
 ככוס "מות ן' סני וט כו' מיעור מס כהיןגוכסו סרקקתס יס6 37עו)םהתימר
 כח5ירו כוח) )ו כסיס מי מר 1)דכרי )1~שיי'. לכרה כחח 61"ט ילין ס)6כןי
 גנן כר ועוד טח3ון. מן י*חר מד' עפי )טגכיס רמשי "יכו ל' ומרומק חיננוס

דין



כן מהרי"לתשובות
 המות ד' שנותל גובס hSb חכ6 ד)6 כמחניח6 כ3) מפורס "יכו טכוח) דגוכטדין

 מן נכוס כמט ידעיכן מי כקרקע עומד )"ורס סע;וי חנון וכן במקון מןובמעוט
 דכ3 ,ס גנדרך כ3ך 36" עסקיכן. מרחף כחגון 1Dh סטותך סיעור לכרעסקרקע
 טוס דזימנין הע"ג יחפור. דנה טרמקוח סני כ) כננו סו6 כן חכמיםסיעור

 טנ)"
 "ו

 :יערו ס"נ סיוחר )כ3 סגי דכסס קכנניס סיערו h~h ננועע חימגין עונקננתונח6
 6:סדר6וו4 כנון גרו) )6ור עסוים פקיכן כחים כמחס )קורס סגי "ננוח דכד'חז")

ו6ספ)יד"
 כסמנכיס ו"ע"נ וכס"ג.

 עוכ"
 )ס:תמם ר"וי פיט" רק ק5ח מיפי)

 ד)ננסקגה )פרס טו5רך דסר""ס וחויכן סם. עיין hSh hth פ3יג )6ור"ח
 ננד כסכוכס הננוח ד' 3סרמיק סריך ד"פ"ס ס5ד מן מחניתהדמוקמיגן
 סרחקחו )סימר דכעי מר )דברי "סילו סרי. המות ד' חוך 6פי' נימה ד)6טח)ון
 סח)ון )כע) ככגןו כות) היכה זימכין ט5ד מן וכטרחקח )ך חיקויי הכחיכנוכסו
 עסי. שוי ,ימגין סח המות כדי ט5ד מן סוט סיעור ננס ""כ "ו ח,קס ט"י סחרר )כעל6ו
 סיעורי כיסו מ"י כן והם ס5ד. מן כחלים h)'b וימגין המוח די נגדו בהרחקתוכן

hih(כדפירוס סו6 כן חכנניס ;יעורי כ : 
 ד6יכ" סיכי מר סכחכ ןכמףקמז

 ודקי דסה ימחו) )ה )עולם כן דקם סננתי. )" ,ט גםמחילכם ל"  לחימר ח"ח מ5י מי עפי fitr1 וסיר ככח
 ננסי סיכרין וחבור' קס3 כ) ודהי hih ר"ג ו6פי' דעריף ch(h:n )טפוסי כעיהי

 ויוננה וידעטפי. וזריז .ד,טיר היכ" דזימנ6 "ע"ג עפי דעתייסו יגיח" לסיד"פ;י
 יוכן מי "ננח3"וח סקר "ו קורכ' "1 יעח" סי: מחננת "ו גכייסו מוזיךסקי
 "פי' ועוד httD, כ3י העדיף ד:כקי עסקיגן כרקיעי 3"ו ודקי דס" כוסס)פרס
 יחיך "פי' גחכם סכין מך6ס סומע סוס ד"ין חננן קננן ט" -דטר""ס)עעמ"
 מ"מ סר""ס ככוןכעיני "יכו כי 6ף מתוניס וח.נ' )ע5ננס ס:ומעים כתיםוכעגי
 קעגיס "פילו )טס מרסיס כפטיו "פילו קהיתי רכנן חייגן וס:" גטוג. דגטונכיון
 טגנו סמח"נ)ים ט) "כי)וח לענין ז") רכותי' כחכו וכס"נ ס:ינ". "סרו )" סתרןועמי

 )יקר" "חולי ננחליוט"ידנה
 די)יט הורייחה וח"ח נסוג. ונסוג וסו"י3 דירסו

 סר""ס. )דכרי כחכחי cr כ) דקידו;ין פ"ק כד"יחח )יקריס גנחי) מסיר ומ5יסיט
c)rhיודע עחט ח"ח הין דכעו"ס ג") עוד מוח)ין."ך מקפידים ח"ח "ין דעחס סג"וניס וכחכו כ"ל. "קד עצם כחוכ כ"נודס; "ch חזי ח6 עכ"). כלס מסכת 
 סיקוס סדור ועחס תרן נתוני סיו כ"י כידוע סגוירוח קורס טיס סרחכם ,סמר
 וסיחתן ר":וניס כ3 וכסרכיסס )סננק3ו יזויגו כין יודע בו ס"יןסוס

 סייך ו3ה כ,ס )פקפק )ו סים ס,ט כיור ים כלוס "חרוכיס ס3 ומחורתןמכריסן עריס"
 כבוד )ענין ולה "סתר ההיו ולגמוע דינה )ענין דטסוה כו'. כדורו יפצחכוס

 וגומר-: סעופם ו"3 מןכדי)פיגן
 כיין יין מגע מסוס דג5וק דעעננ6 ייסורין כסקר מר כחכ נ5וק רלעניןמח

מטיכות"
 כמרדכי כחסוכס כיגיטס ח3ק דמסר"ס "63 כי )" ימר

 ומס :וכנניימוני
 כסכי"

 ס6י דפין ר6י' פוס 6ין מוס גס סויר חוך מק5חס מחחיכט מר
 כס"נ טוס 6י נופיי גסך ען והעגין : כטמחיכט מפעפצ הין דדם )מעלס. מפעפעכגל

 3ה סיין חוך מקלחו דכר סקר 16 כמרחחיכוח

-Qh) 

כלע ד)" סיין מן ס3מע)ט מס



 מהת"יתשובות"י.
 כייסורין כמ"ר נזוק ואין המכחי כתי bih "כן מנור ך)6ו ומטקס ו6וכ)נ3ע

 חפיר כי ידעתי 3סעחיק פגמי והין מער"ן כן הליעזר )מפ"ר ד6 ע) כחכחיורהיוח
 : סננתס)וחיס

 סוסי) 3כ6ורס )סוכת. מזיד כין 3ח)ק מר וכעי מעי"ט ססוחטיס רננשרמט
 טעם"וחלי

 מילי כב) חילוק הין 6"כ מעי"ט )עמות כ"פמר
 סריגן מי 6טו גכינ0 הו ד"סר המהן חכוין הו מעי"ט עיבט נ)ג) כגון מעי"טדהפסר
 כתי חלס טגכסח ט6 כטוכסין עכיד דלין דרכגן i'S)th דמ3יחח מסוס ו6יכבוכח.
 הפילו מפריס ו"ח"כ וסוכך הוכ) ע"י חק:0 )יט ד3יח כהיי סכת ( ]וקולי ו")ודרכגן.
 מקים טטג0. ורכות כליס ועכי)ח כעיייע סגסחע כסר נקור וכן כסאח. סריגן )6טפי

 הסיר מ5י 60 פגי יו0 6ו וסחריח עיכיח סעודת נין מר סח)ק וננס : ין)גסחכוגוח
 )החרינה הסמר 3דידי' "ספר )ה הי "סמר הי יחמוס 0ה מסיס וכי 6חר טעות סוס"ו כיוס כו סוחטין 0נויס דווין ממוס 6חכח מ5י 3" ך6יסו מקוס ו"י כי"ט)מסחט
 )סעוןס כמו כס3מיס סוס סני ד3יוס מר טכחכ ומט : כו' ססריקיס כ3יהמרו
 נעסיס ט3מיס דס" טו6 נעלמה סימג6 ס)תי' המינה למר מטינוחהממסקת.
 סי' כ' טחכו רכווחי וכונסו כמלחו ממעט דדווק6 כעינן וטכ" מ3ימט כ3י ch"נוחר
 ומעע סעוח כ"ך דכחכ מינייסו חד )יסמט ולה והילך נ' מיום וסמיימוגי המדוקילס
 מ3יחט כסר שכרהט )סי 636 מנעיכ. :סחטו 06 מחר ס)?ניס נעבו דככס"גיוחא
 ומ"כ סמח0 כסן דכחיכ דס)מי' 1rr נוגסך ז0 זינן דכ) "חד וליקט ימיי כ, דווק'דסרי

 וסוס חו3. קמ6 יומק מסכינן סכי י"ט ן)ככי ועוד כערב. כעי"ט ):נמ)חיט מ5יסט"
 )יס6פם'

 )מו3חוכיומ"
 ו"ימסוס קמ6.

 מפיק"
 כסגי 6פמר )6 חסיכ דיומ"דמסוסטה

 סרגי3ין כמל טי"ד מקדום "תרן מ0ר"ר סם וסיס ' כיסיכם 1") ומר מעי'כעי"
 "כיסח ,תר מסחטו וכמכין מלוחים. סיריכן דכים כיייט מכות )סלוח מדיגטכ6וחט
 דחפיכ לשרינן מי מני כי"ט )ממלחיג0ו מסו גרמך גרמי )ערומי 3יכ6 דחומחרית
 קם" המריכן סגי כי"ט די)מ' 16 י"ט "יסור מסוס 6ססר)ה

 והע"ג טוס. תו)
 מ"ו (t,Qh) כי"ט למלוח ד6סור ולח"ן "פתר. וחסוכ דירת". כקכיעחדכקי"ינן
 טסה )פניו "מרתי כי "ף תיחר. גוכניס 0יו סרכוחיו 6מר כי הסתיר מורטטיס
 דגוסנ מ6ן ומ"מ תדיכס. כ"וחט כימיטס ממרדכי גחפמט ס3" מסוםסייגו
 מיני וכמט, ר6סון כיו"ע סגקחט 6פסר )מיגעי ייכ" וס"ט מיכיט. ק~עינ6ייסור
 סוס. כדניס )מעפס שעגם 636מכסירין

"(1 
 כידי רפיך 6ף כרור סטיכגית"ידכר

 ז") כוסנ"ט בהר"ר כשוכח כטפס כלגודש סכחוכ מיניסימרננD) 0(O )" 0ו6ומ"מ
 י"ט )גבי ספסר חסוכ ר6קון כי"ט דידע כיון טומדח כמקומם כעייחי ומ"תוז"ל

 : סקי יעקכ טקפן מסרתסכי
 דכויך ע3י סעחרח זס מס ~0. מרח סיקים 6נח6 מח כמנשיםע

 ומדיג"
6( 

 ככור ומסוס עליך נפסי טגמ' "63 3דייכי' כ"" 3יכי )טסיכ )יסי'
 כי חף עמך 6ו0כך ו6ת ולנסיכך מדחי ע3 6צכור מרכנן 5ורכ6 סו6 "סר5כיך
 ומ"מ כו. )מדקוק 0ר6מון כ"נרחי מפורם תסוכט יס דכריכס )כ) כי קורך6ין

 ממנם סכ6ח דכריס ר"מיח כעיכיך. הכס ח0יס פן וקרנס גמור ווי)לפרם
 דקננדמי' טכ" חזיגן פ)6וח ופקקי ח?נסוגות חת0חי ?)ומזקים דהניכ כים דריםס)יסי
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