
 מהף'ייךתשובותזך'
 ע) 3מסרי"3 נשאיקלג

 .טט'"
 סדחס "הר כסר )החוך  ויסור כמרדכי יכחכ

 ו"ס "ותו חוהכין כך וניחך להימס החיכס מו3הין h~hר"פוכס.
 ר"סונט סדחס "הר "וחס הות:ין מק5ת וים "הרח. סדחס 5ויכס קורסכחתך

 : טעמייטו מסוגם")
 0וססדחס כגי החיכט "הר דמכס3ין טעו)ס סומכי; מס ע3 מר מכתכמדץ

 מסוס טיינו כן מר ר"מ "0טכ").
 ך)"

 רמי" דמר ועריס ידעו
 מין )סזטירס

 631 ךמכס)ין מר ו:נדכחכ עכרי. 3" דעתני" דרוכס סעו)ס סוננכין כקןסייך
 מתיחס. דכחר "הרוכס כשדהה נניירי ןסמרדכי )ומר 0ר5ונך מסתיע דמו)חין.כחכ
 ד"ןהס כניה סו6 כןו"ס

 ךסכיג" ודוחק" קקי ק:נייה"
 וסמלת דם מפליט

 דסרהס hrDD וסייכו טכסר )טפ)יט טה בו וקין כדם מהלכתך כן 06 דסכורע
 )סק3 דכסוג ננקום שום סיט ו"סקנניית".

 מכיר"
 עעננ" )סו

 קמייח6 דסדחס
 "ין מ)יחט כתר "כ) רכותינו. כחכו טע:ניס תי ומפייס. ככפר סיתרכךמסום

נפקוח"
 : סכעין דם סךהח ע"י )קדירס ושוי ימו כג יפיט עוד כפ)יטט

 סנדי)יס מ,כוכי' ט"י)נוח. ע3 סגדי)יס "וו,יס ):ו דהרי ס"ס כס36 ננףד4קלך
 חסוכחו(: )ך )וס" ד"סירי ס"י):וח.ע3

 ), כקיקן. גדי)ין טן דגש מייחיסין כנ"ט נקיתן סגדי)י' ט1פוח ק טקססכמדץ
 כ3 סם ונער "הד עלט חוך ":)והיכן סס,ריעו מזרע 3"י; סייתומיןכי

 יודק רכי חכן טסיריח כינו טהום כינני רכס ומע5מט ומקור Jscn טהורףימי
~hOסעור דפוק שטי" מכח ")" ינעעינך 31" מרן מסוס כסן ו"סר כוותך 

 :וטרוטכ
 דחיס )סתפ)3 ותביך מכח כצרכ מ;הס טחפihr: cihn) "3 (3 ערן4קלה

 יולי" "ם "חת וכ;טתפ)3 סכת30
 "כוח. מגן כממיעח "חרת הפלס

 : י"ח ס3 שכע כפכח רמז0מס
 סכח. ם) כי )חס)ומי "כוח מכן סכניעח עולס "ס סס36ח מסתשובה

 ידע:" )" סנ16כיס 37רי3פי
 6כ3 סי". דמי" נסחפקח ניל"י

 hlh כן כחכו )6 רכותיכורוכ
 ךווק"

 חפ)תר סחפת "כ) חווט. תריך דגר כמדיק

 עיין פ3יגי. ור"כי"ט דכ")פס גכגי:ן )" ב"י S'ch1, מכמוכס לכר סדי3נ6)"
 סם:ס רקם מסכת סי)סיכמרדכי

 דדווק"
 עד "כוח מגן )ומר תריך תשובה "כות. מנן )ומר 6יס חייכ ob כם"3וניר כרכות: ד"ווסי וי"כ כך"ס

 : כסמ"ק כד"יח" כר";יחמעמס
 : חוקיו ):נגור מ15ט כמגעסס מכרכין "גו "ין )מס נם") ערדעקלו

 3מקיסרזןטף21ד:
 פ)ונת"

 כסוס גטכיכן ו)" חוקיו )ממור כרכס לנרך "ין
 לוס )נכרכין. כיתד ופרק סימן כ" פר' חס רכינו כדפי'בוכתך

 : סכוי סקסן ככ'ן
 קופת טוחגוח. רחיס מ,וייגח. חגות מייסעי)י"1. ממסר"רשאלות

 וסופרר הנר TD .otrlb "נו,יס. ג) חכוין. מיני מכ)סרוכ)ין.
 שכוביו סכטעמיס. מוכהר כסמים: קופת טעננו. מחוק עמו. נימוקו חופר.סריס
 גולת עוגמיי. )עוגנני )עד מרומי'. סוכן סי"ז וכרחמי ימים. )"ורך ככעימים.יסיו

סכוהרח



סב מהרייתשובות
 ")וף חפלות. כ3י) ס:ו)ס מקור סגס"רח. פ3יטס )יחר חפ"רח. ר6סשכוחות.
 ונעורר )תנוח 6כeh 6 : עוכו )נ5ח יח3 סג") יעקכ סר"ר מ"ו ס"ס וסקר,.סתורה
 מחסום. )פי ולממרס 6ינרחי כן ע3 משכי). סיריעס קטן ס"ט ס:נע)סכמע"ח
 כי סכיוגי. ו)לוכ כסניוכי הקריך סי "דוגי יחום ו") נהמתו סרס כחוי)סנני
 ט5יקחני.רוחי

 רוח כרננות 6)י ו)סחסיכ דמר. כעיכי ירע ו") )סוכי ע) רגי3 ו)"
 60)תיו. סניהין זינמין כי י"ל. 6סר מטר"ר ס"ס מורי פי "ח דרסתי )""סר

 דרכתי. טר6סוניס :חיכ ע"כ ס36ס כדכריס וכיו65 טמקוכ)יס מן 6יגגיוס0יכגי
 כוס. התססך וכסמך נדו). כטילן יחוס )ימנק סרו5ס כהמרס סמכתי.וכדרכיטס

 מקוס מכ) 6ך ך6. ס6י)ת6 פשוט דכר ממך ו)קעכיס דמר כתיגי נוד"י כיו6ף
 ועחס קכס. דמייח מ"ו הדוכי ידחס ו6) ח0מעין. כנדו) וסקטן ורכו. )פי טגערחנוך
 06 תפי3ין עכייכי SD : יסר36 לכ) תורס ת65 מסיך כי )מעלס ט3כס ))"ןיורב

תוער"
 כמו סופרים מתיקון ססו6 סדכר ba'1 החרי כחיכתס "חרי 3תקגס הפשר"ס פרידחס. )טליה ניכר 6ין ננקום מכ) חך (Or ;ס כוגעי' "יכס מ3עי3 דחיית

 )חיגוק סר6כו וככר 6וחיוח מלופי סו6 ודי )ר' גח,יסו ו6ס כ,ס. וכיו65 וע'6'
מכס

 קורין כתקעו סמוכסר ד6פי' כ6)ו מורגלים משינוקות וקין זיי"ן כב' וקור"
 16 כיפורן. כחלי טסמ"ג החרי נוסגין oh ולמטס )מעלט וכחלק זיי"ן. כי)ו

 ורגליתי כס"ת. )ריסס סיטס כין סיעור )ו 6ין hrh' תימה גס : וג' 3י כס)"כסר6"ס
 ןיעכך. Dt~D וי65. ק)פי' כי ט) יל ס) )כחוכ )כתח)ס גוטגין סופריסכמסכת
 עעם 6ין סכ"3 )פי 6כ) סחסיך. כסם סה"ז כתכ כלסר )וכריסם טעםתוחגין
 מגטנות מ)סר6וח מר יסיכוכי 6) ע"כ lrD~. ונפ) עוזר. כסו) ו6דרכס מכוון.וט

 30 תפירות 6)1 ע) דבר כממיס והמר פס סיס 5רפחי 6חד סופר גס :סופריס
 הורך עפ"י )מטס נס )סעכיה טוכ ס"ין סכתי' כין סנידין כסמעכיריןר6ס.

 כסמי' טעס נותן טוה נס 6ך כפחות )עסות סיכול מטמע רם"י ו)פי'סחיחור6.
 פיך ט) דמר כפרווס"6 כך כסג "סר והמר )חפי)ין. ר6ס כין ספסק סססדמר
 כמס רהיחי 6סר גפריתי דעתי SD עמדי ומיום : כו' סמלך החר יכ6ומי

 טוכס ג6תי וכסגו כחכת כלסר חפי)ין זוגי ככ' נסגו ס)6 משסט ונוגסיחסיויס
 6ין סעס סוס ים ob ודקי והמרחי נסכ. ד)6 )י וכקמר ןמר ע3יס כרסתיגס

 16 )מס. וסטעס : )מכוע טוכ 06 מ)סוייע חמגע הדוני ג" ו"3 ממגו.גע)ס
 היוכל מי כי יקדימו מסם "יזס דרכיך ג6 סודיעגי )עסות כעיניך יכפר06
 כדי o~nhi 16 )כרכס חכיפט רס"י ס) )סקדימו סו6 סמ0חכר מן סמקוס)כוון

 : 51)ות6 ק"מ כעידן עליו)טחזיקס
 נ"ע מטורס סיסיה 56) חורפי כימי ר6יחי נסכת נו )65ת קטן טליתןעל

 )65ת כסר5ס קטן סט)יח מעליו וססיר כחכח )סיות סח) ססגסכרקס
 כסדין ופרי סקלי רכים ימים כן "חרי כן. עמס הדס כ) וכסכי טמיס )סערחון
 חככת נזמן טעעמ מדסרען )טתיר ר6ייס )סכיה כ") וסיס סי' יוד) טר"רדודי
 כסי165 ט)חוח סססירו מ5יגן 63 גס דחכי)ח". מוטח 6יפ0ק דילמה חייסינןו)6

 נסתים סיטתי כן המרי סקכרוח. ככילן יקי) ס6י גכי מ5יכו כלסר כתכת)רס"ר
 : )6חיר נסג 6סרךמר

ועוד



e?מהרי"להשובות 
 ם3" כעשנן ס3סי3 מנכנו ס:מי' ט3 מ"ו סניגכירערר

 סכת כערכ )טכו)
 מתוך חפיפס עם ננ6חרין סיו ו"ס יידחס. "הר כגון נזתכס ס)"נטני3ט

 )ותר סייך )" ככלי מיעוט גפי כי ccn סיט ננט כן "ס סם:נסוח כין טד)טכי)חס
 נכר" חקתי ננסוסכ))

 6חד )חוס סיס )ח סנוסחכר ומן סחיטס. חמם ותסוס
 חס )רכינו "פילו ט:י)ח דהייכי סתכ:ס דיוק )פי נס ק5ח. מלוס יורך כו6"מר

 : כן מבתע גןס ס)כוח מעון וקף סיתר.מסמע
 ימים " יוםכח סטני? תקותוח ככ:)? סחת:" זס סרמכ"ס סכחכ מטןערן4

 ס5דוקין תן עד כו' סוף ען נוטח? ח:1): )" זכך ויוקדח כוי.מדת?
 ch-; ?7וסר"י כקדום רכיגו ע3 קומך ו:מעחי כו'. 3כופס ות15ס ז? דכר)תדו
 )" "ך כו'. יתים ז' חםכ סלי ,ט דכר )"סתו מטנסיג?י"ר

 ננפומי )מתוע סיח.
ימר

 סקו)"
 מתמס ס3" "חרי מתמדת כיום תיר tt~p:o )ספור מסגסינ וסתעחי ס:"3

 : טרמכ"ם "הרי כך גוסנין ch מ"וויורנו

 ת"ון יורטיייגבן
 ועי סג"ו.ים. כו נהדקו "סר "חרי כפיר כיוס קרי טכי3ח ע3

 ט::ט ככ3כרגיל
 3טכ"

 כקמך כקינך "ם כטוך. כיום :חי יטבו) "ם לקניו
 li'ch מתימר :51י:ן ועון וכוי. טם:ס ימוח rc3: 3"ה5ו מרגיז תי מלרייסנחס
 5ער ספק ככלי קדירות כך כ3 כמים "כ3 יה:ני:)וח כצנוח דווקן ס"וסרי'3פי
 ו":כ : "סדו )" וס מכידון 6פסך 3טכו);דו3

 סןו6ס ך"תר ס, ע3 מר יודני גרר"
 לפרם כ1:) "ס כו'. יד6: כי"כ"רי

 רווק"
 תדחי. כיוס

 טצינ"
 כו'. רעכ "דם ס:)

 : כנוכסיו לפמפםע"מ

 ת,ינחו סימוך מנס תזוג ייןיעל
 יין לסיעור כרמס "ס )נרכס רבוי סיס"

 )חתוס וים סיעור. יסך"'ס סרתנ"ס כו ם:ח;ו כגגו "ו ממריו. ע)שמקט
 רך כין חלקומ63

~rns 
 : כיסוח כד' חלקו כקמר

 כס"כ3ו מגית מעם )כדך ים "ם כסמייכו. מדם פרי כ":י)ח )כרך סכחר~שנמ
chע3 "ף חגוכס. גד נכי כתמוכס סך""ם כחכ כבמך ומוכס )נו כרמסו 
 : עוד לכרך בריך "ין סת"ק לון וכדממתצ )חלק דיםגכ
 :נכרכין "ס ככיתם ם"י:ס סכחורים טח:כ"ן. "חרי :וסגין 06 מכת גררעל

 : עשה גרכשימקם
 "עפ"כ 3?מתחף הריך "ם נורקי כיח, כנו עגיו דננד3יקץ סיכ, ח:ו:ס גירעל

 ומכניס מדייק סו" נס ו"ס )סם. כמיודיע די "ס "ו סכיח כגי חסד"מפגי
 דתכרכין. חזינן מסיי סתסדרין. נון נרם )" שסרי עליו. מכרך "ס *חיוכע5מו
 גס כתסררין. סעומין )דירן "פ"י פטור ססרי ס:)טדהיי ככ3* סייגן נ"תר "ם"ו

 טעתיקו וכן נס. כך ויחר כוי. סורות ויוקר ןמח:ס *סד3יק חתכיך ס6ומרכן.
 סו6 כי סתניג ע) לחמוס 6ין ~כרכס וע3 %מכיס. כספר כנסוח כחיכורסנדו)

 מנתר")פי
ג( " ממגס )מס 3תתוט ים טחוס5וח )פי 6ך דידן.



סג מהרייתשובות
 יטכס כספיח וסמטיכ סטוכ )כרכת ירוס3יס כונס כין )ומר סחקגו כנרכסנם

 : כו' מ)כגו ודורך כו קומר oh כר"? מכח oh1ויכף.
 רכינו סמעחיע) מקורכם") סר"י כחכ )תפילין חפי)ין נין וקדים קזוסס )עניתנם

 כינסנו: מר יורכי ע": נטנ. ס)"טקןוס
 ח)מ" דמוי מ"ן ס6י נכרכיח ונרסיכן ס6יןע~ן

 6גי עולס ס) רכונו כימך כו'.
 נדרי' 6)1 פרק ד6תרינן מס" סג6 מ6י סכ"3 סקדוס רכינו 3פ:י ודגתיכו'.

 רכונו ]סי8מר[ )מ3ק ד6ין )"ומרו. ס6ין דזסיק כו'. כנכוח כגון ספסוקיןמ6)ו
 : כרכס כסוף טפסוקי' "וחן גס 3ומר יכו) טן ן"h1C 0. כרכת דכסוף ]כיון[כ"ת
 מסנניעת )מנוע י5טרך ס6ין )ומר יכול 6דס סוס ד6ין וט. טפס כן זס כטעםועוד
 tirh לינור דעכו כטדי ויחכך כויסמרך סיקור 3י כרקס וסי: כלוס. ]תיכן[חיכ:
 סכרת גסמ5 ד6ז ך' ט) סכסגיס סמגנכין כעוד ויהמר ?כרכס. כ) );מות יכוץו"ז

 ))ים" )" ופי מהימס.סתיכ?
 ך'. כגינון הפיקו עוד )סיים יכוץ hsn פירוס סטי(

])ימ"
 : סם טטס ס3 דכריס 06 מו' ט"כיודע כיןי'. ורפי' ול"ו טן )י ועכס סכי[.

 גופף )חזן דודני טו' מר6סט חפ)ס ככוון )סקרות סמון תחח כשמי ע)כם
hti?:סקורה זס 06 )י ננספק6 6ך וכו'. עולס 30 רכונו יס לקומר מפסק 
 : ספסק כקרה כמי דידיס לנכי ו6ס קומר. יכול 6ם כו'.מובטח

 וחיכור נמני)ט. סחוספות ס"ומי מס ינ"3 סקייס יכיג1 )פני שתי יסנם
 ספרסס. "תר פסוקיי ס)סס ו6יגס וסקרכחס פרסת קורין ha:1 מ?ס"3פסיסכי"ו.

 6ין ודסוכח דפסת. כפ' עימיס ג"פ וסוף סיח ותקין ?מדוייק" מפך" כ:)ורקח.
 0סו" ספי' ויחן פרסת וכן וסק-כחס.קורין

 רו5ס כן "ס ספרסס "חר ב"פ רק
 סרמכ"ם )פי' וכן סמדוייקיס וכספרים פרכס. סו" כו' וג"ינך ס?פסוקי'לומר
 כך כפרסיות חו)קין ססיו דכסס טר"סון 3יי0כ גוכ) crr "ך ci-c"ינ?
 ולית קמ"י סוקסס ככר סר"סון ע) )י ט;יכ ס:"3 וסקדופ כפסוקים.חו)קין
 יקיווסין קם" פרק י"מריגן ט" כי עד", הומר רולס טיס "ך קסכ. וקיןעוגס
 כגדוןזס סרמכ"ס מסם רחרח ר"ייט סכי" וצוד כססוקיס. כקיקי 3"6ג"

 כוס וכ"מוסכחתיו.
 כסכי"

 מתחלת )6מד חזן קר" "ם דקידוסין קם" כפיק
 הסילו )ומר נוב) הס "ו יותר )קרוח 5ריך הם כחחוכס כנון וסקוכתס עדספינכס
 "חרי )חזור יריך "ס. סכרכס 1"ננר פסוקים כ' )"חד קיקו "ס 6מרכמקוס
 6גוס6ין

 כקיקיי
 מכירך וקודם פסוקים כ' רק כתכת )מפטיר קר" ו"ס כפסוקי'.

 ס6מרי סמורים ננץ יפ כי ]פסוקיס[ )פעמים( ס)סס ולקרוח לחכור 5ריךממפעיר
 : )חזור 5ריךס"ין

 יו65ין מסוס ודלגיכו מגסגינו פסקינן וכוותיס דו)נ 6מר רכ 3מני)ס ס6מרוכמדץ
 5ריכין מס מנסנינו ע) קמט כן ob )ככגסיס. רכ חיים )6 ססכייסוכדיק

 טסכת וכיוס פ' ו)נ' )סכי. וד' )ר6סון. פסוקי' ו' ד3יקרי סנמ' כדפי' יעמססלי)ונ
 גככסין' מסיס איינו כן עונין 1)6 יסיים. וסרכיעי "דסיכס. מורקתי פסוקי'וסגים

 תניחי ו6ס כלופסי. סקריתי מס רק )מדחי )6 מגיוס וגמר' חייסי'. )6ו)נככסין
 : ולמוכסססינני
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 ג6ו" ב"זקלז

 ןכר ע) 0יי. מיי0טר)יי"ן סח"ר י"כ )6סו' וסקס. ניוח 3"1)0.
 כע:יוחי פרידחס. )סרי, כיכר פיכו 6ך )שדדי כנעי ד)" דס"ח סחי"ח1
 מדק"נגר )יט ודייק נונע ס"וח גוף כבקין )חקן מסר"ס ןסרי סיכל כי )תקן ן:ריכר"ט
 כיון סחוטר6 ע) סכי נירוק נמי "כן מרי. ntho נוף )חקן מסמצ חוליןחין

 פרידחס כיכר ס"יןהכחכת
 דפסו)ח ס"וחיות נופי מסקר )חלק כידי 6ין )טדי"

 מסיס מטעים )תקן S~D ו"פ"ס כתמוכחו ססכי6 וע5ומח כרורוח ר"ייות מכמסלמטריים
 מורג) ס6ין ננסוס סייגו ס"ט קרי )" דחיגוק מטוס ו"י סג". )" סייג נחח)ס "ותכרקס
כחיח"ן

 ותוער"
 כפרר סוט 6י ודלי סכחכת כמו

 )סדי"
 וג0תכס זייגי"ן כסגי סנר6' עד

 "כ) 16ת. כ6ן ד"ין ח)ויס יגרע חולין מקין דייקיגן סוס )" 6ט6 ס"וח.5ורח
 הדעת, רס)יק ולמטס 0גמע)ט ומס )חקן. כסרי כרהט כחי דכר6ט כיון ךידןידון
 טננ3" רכוות" וסכי סר""ס.דפ)ינ

F1JWh 
 דפסד"
 סר' יסוד חפי)ין נתקון וסכס :

 דכעיגן סיפורן מלי ח3" פניני ד)6 כי"ר ס"מר כרוך סמסין סרי סטניסו"ברסס
 סו6 יסננכ" מכור וילוחו גוי). סיקף מטוס מעט מסן ולאטט ולמעלס וך' )ילקורך
 כס"ת ס:נ6 )סיטי. טיבט כין נוטנין "ין cbl וטמכיס. סמחכר דקדק מ16ריי

 חפי3ין 6כ) ):וי.סו"
 מכוסיי

 נ"וגיס כננס סימפוט. כצי ד3" ט'כ" כי לחוס "ין
 )דכק גריך ך6ין יוסי כר'פסקו

"(1 
 מסיק וכן )רכק סורס מהר"מ "כן כחפירה.

 ממו סיס Tnh זודתי כסכיכחינו. מטיט 5רפחי 6חן סופר סוס זוכר וקיני סכם.תקון
 כר סיס )6 כסןיעקכ

 סננכ"
 מעגיכי דבר סוס עמו דברתי ם)" וכמרומס כ3)

 כיה" דעתי טיס )" כיתפילין
 סר' כחכ דסקית" גופ" 1)ע:ין r~h מכחיכתו

 )ננפט סחפירס גיד )ננסיך טוב פקין טכ")"כרסס
 כהיחזר"

 ]כרקבים[ נדכקיס סטם
 ~or סני" סמגיס "כן וימגין. ס)סס פסיק' ע"י סחפירס וכפס) ס,.עסמחמת
 טכך. כינר דעכן סמכך )טו חמו ד)"ג"וגיס

 וטעננ"
 כס: עד סלעתי )" דח5ילס

 סכי. דטכדי ז") רכוחיגו קסימי רכנן חוינן )6 חפי3ין זוניוסכי
 ונופ"

 כהר וי)

 סטו" ססמ"נ 0כחכ מט ע3 וסמכיגןריס"
 סמועח יותר ועוד יח,ק"). דקכר

 כסוג 1)6 סוסי) וכמדואט ככס. ע3 ח3וס nS'ia עבט חס רכינו גס כת"נשמעטי
 מי cc~ b~h "ח )יטו) טין כיוסר"מחוי

~rnirn 
 מקוס כי "חח ככח )ספיחן טוכ כן וטכוטגין כן. נוטגין 0ר6יתיס "ותן כ)טיו ס)" מס כמסידות ומפורסם

 6חת ככח )סגיחס יוכ) )" פויס כ3 ט3 1"ס חפי)ין. )סכיח-כי וכזרוע כר"םים
 ידי )5"ח hih "יגס ר"ת ום) כווחיס. הסנינן סו"י3 רפ"י ם3 ע) )כרךגר6ס
 כריכס עכדיכן וטלר כדרככן. )חוד "מ5ס דמכרכיכן פסח כני) עכדיכן וכסתכונס.

 כרוכס כי"ך )כרך ר"ח כתכ וכט"ו כי"ר מניבט דקרי מקן וכן כס)). כרכסכ)"

דע)מ"
 זס. ככדון וכ"מ י"ר. כמו )ךידיס חסיכ וט"ו גמור ספק דסתס "ע"ג

 יפרום )" כרס"י ע)מ6 דכטונ וחפ)ט.כתן ק"0 כפעם ~)יו יס6 רם"י דם)וכרקס
 ידלג ו"ס חס רכיכו ס) יתץ חפ)ס י"ל "גולח )עסות ס5יכורמן

 : סמוע 06 וסיט סמה כחן יקרך נעלמו 0ק'רעדות כמעיי ם)5.יס"
 וטעמם כסכת בו מ)65ח עלמי ע) מחמיר 6:י bc'1 סי" nrh קטן רכןליך2קלח

 לע"ג )חוכס פחומין וח5ירוח כטיס כמקין מכוי כתקון וכן ::ים כחכסיטיסקי)ו טעם" ומסלי כיניכו מלוי וקין גמור רס'יר ):ו וקין סו6י)דירי
דעכי



מר מתרי"גתשובות
 1)" טו6 כצקתה דחותר, Or כדו; כ"ס סו".  נעין סלתס:ו  סנטוסשלי

 מכיח
 "יסור כקן "ין 6דעח6 וק"ו תפסוק oh1סחפסוק

 דמח2סק מחכיון כ3" ד6ורייח"
 "ו מכח כמנגח )?51י6 ותכוון כיורט סייגו חע"ח דחייכ וסטוץ סו".גערתה
 וליכדה כ""ח. כגו כד"סליר כו יו65 מסיס סך""ם ע) ס:)כינן סככךמ3"כט
 וקירע תעמס שיי וסייג גור העמות עלמו ע3 כבמתיר לעסי ז"3 רכיג' כססמכחכח

 חון ננפחחות נס" "חח ספעס דמו יגקוס ט' סקדום ננהניך ממעתי כתוומס13
 טנדר. תמוכת מסיס כמנורט ו3" כידו מפחמות )ם6ח ימיו ט) גסנ וע"יכן3עירוכ
 כי כיס מק') טו6 דכחי6ס ססר"ס ידע hSn ו"פמר כוט. נס סמתיר )כךזסמ6

 : ס6י כיקי כטוליס טוגת סיס3"
 )סון טרמוכח עכתוח כקיני כזמנו ס)6 עיכ)וח סטין סגמיס מסגו" ריס~דץקלט

 כספח טוכ)~ח כסיס סוכך מסוס כזתכס טכי)ס דקיי") לכתכ6"ז
 דנטיס ועוד כמכח. טוכ)וח ו6פ"ט מ5וס )6ו כגנגס דעכי)ס כך"ח דקיי") מסיכו'.
 עונדך כס עכדיגן )" כחו) )?)עג) ד6פמר טיכס מ"ת נומנו ם)" טוניותסעו

 כ5ו:ן )רחון ס)" פסוע מגטנ ע2:נ, לממ"י וייסורין טכס מסם ממוס)כתמ)ס
 ומסוס סחיכט ממוס )מיגור דמייך ועעת6כסכת

 מיס ככימ)יח "תות ד' גום"
 : וקיסתין גופה מיעט ומסוס נטרות כתק5ח 361ויעיתפעריו

 כן. כחכ כדסר"מ רתכ"ס כסס טפ)יג כי חף ימים " יסמחגס ןדץדץןאקם
 ו6נפיס. טךמיס כהרן כן גוטגין מיס ז") נזורי מפיוסתעחי

 רמכ"ס. כרכרי 6)" כן גורג הדס סוס "ין סעו כמדיגת הכ) )מינוח. מוסכוסיס ו)"
 טו6י) ד2"פ ט" מסוס כלנוסס כתכ )נקכס ופ' ),כי יום מ' דמתחינין,סגי

 עיי"ם. ת"ויספור"ק 5רפחי חייס )סרי זס דכר וכילדתי פתוח. מעייןוטומ,ק
 כס)6 מתחרת )טחחי) סי"ד סקי כסס סכחכח חט "כ) כסכונחך. ססו6 סתעחיכי

 סרך מסוס )מיחם ד"יכ" כן. כוסנין רכותינו רהיחי )6 כי כעיכי פניקס זוסתסס
 : ולכפו) )טהריך ונלקחי סג") )סר"ח כחכתי זס ע) וגסכחס.

 חס )פי (Sh1C )סורות ים כפורים. כיוס קרי ןכמבריררזקמא
 סס1"

 "יס.
 ססכ"חומס

 ךווק"
 טעונם סכ) דק":נרת וס" פנית. כיוס

 : כעור הו כ"סר"י עיי' כתסנניס ד6סירי קקי "יסר36רטכ.
 כעיקר טעס ר"ת פסק דכ2)ת6 הצ"נ כפס"נ כרכת )עכין מ,ונ רייןקמב

 )סק) הפיקו מיגו כמקינו מיןז6ולייחה
 מטסי"

 מן עיסת דסטוסס
 כפסח י"ח יו65 והדס כו'. וקור,טמעס

 וסוגי"
 יין )ענין מ"מ כוותי?. דרכווח6

 )ענין ו)פעכ"ך טעתה. חסיכ 1)6 כט3 כסית' דמך דמו)ין סמ"ק ר"י טוכימכמיס
 סר6וי יין סוס 6י עעמ6 כחי כי,) מד ע) מסיח' פחות סוס ו"י תיגיס. ניקףברכס
 ד63 סקי כי מזיגס ע"י יין כמקוס הינסי )יס וסתו כ"כ גדו)ס oatrn ע"י)מחייס

 : "דם כ) ה5) דעתו כטףנימה
 פרי ע) רקבון כפאס ותן גירך )" י6ס סמ"ק )סון דמסתע סכתכח רבקהקטג

 כ"3 הדרכס 6)6 זט דקדקת מהין ידעכ6 )6 עוד. )נרך )1 ס"יןחרס
 סכי כתר מכרך קם" כוימנ6 כירך )" ד6י כו'. 6י)נ6 וחזי גיסן כיומי דכפק)מ6ן
 ספירות נדקו hlD זמןגכ3

 ועעמ"
 )"ס ט"כ קיית6. עדיין כמחס ד"1חס כך תסוס

ו"דרכס



 מהרי"לתשובותא
 נסעת ננכרכין וקין יסורס וכדרכ הר6ייס )י' דקכעס מססמ"ק וליס ק5ח61ירנס

 : וימגין כמט ליס חזיגן דגכר "ע"נ"כיסס
 )כרך. כחכו ו""ח ותמכ"ן סו"י) נסתפקת hrJ~ )כמוריס מנח ס) ןנן*קמר

 דמ"מ דמי ל" יו"כ דגר סמ"ג וכרכרי סם שכלין ס6ין מכוסו6י
 דכו)' וכ"מ כיס כן סיין מס סעודנו וכלי כ)יסס )סכין הכירט )נורך מסחמסיןסכ6

 חסכי 56, 6רסעיע חייסינן 1), כפכח יו": )סיות כסח) )כרך ריס סמקורכוותו
 : הכייס כ)" "פי' כיח ס)וסליס

 דמד)יקין הע"נ מדליקין וכחורים 6ורחיס סכ) דוכת' כב) כסוג חנוכס נר*קמה
 ככיתו. והחד החד כ3ע3

 ום:ג"
 מד)יקין פיו ד)" גיר" .ר' כימי

hSh(מי סכיח )כגי דטכיר6 כמחק 6כ) לחום. 6ין וככתיי חקירות פחחי ט 
 6חד כ) גר )סדליק ס"ידכ" דגטוג ולסקי )". 16 כסוי סוoh 6 למכירמפיס
 )מחסדי. התו ""כ ולכוסיף וכיתו הים ככד חוום ךיותר ר"י מפסק כמו ולהויחד
 ח) ממילם 1nch כסל )5"ח ר51ס דיין כיון טין "ין )כטלס כרגסומסוס

 רע5מ6 רוכ, וס6ירג6 וכעיקר, מטחתף סו" קצן דסק ר"יס 6ין זיר" ומר'ע)י'. חיוכי
 : )סיעורי' דכריסס גתן דל" לדירן "פי' חמום דמייך (~Ofi וטעמה מסתחפין6ין
 )ו)כ ונטילת מניבט כקריהח מעסין כמו טכ" כרצוח סנ' כ)סינמור עי )סד3יק דפין olcn כיל סכרכו'. כל החר סללו סירות סמ6מייסריקדה
 למיסר "יכש סופרי' ומסכת )ע:ייחן עוכר כעינןרכולה

 דסכיר"
 כירושלמי כת"ד

 )"מרס פמוע מגסנ ד"ין וכ"מ דעיקר. נידן חלמוך ")" לכו הין והגו ע:י*חן.כשעת
 סעיקר: )כין כטפל כמסיקוסחיך

 עפי מ)כגו ודגרך מס )סיכיר ענין מס סמוון. ככיכת כין רננ2נרכנרןקמו
 למודק. ,כרון כטזכרת )ן וסני סיום דקדומח מילימם6י

 ונס סיום. וקדוסח ח31ס ):ס סכרכס גתקכט דסחס )ספטרס. דמיו)6
 סיוס קןומח עיקר ממזון כרכס 6נ) למחימס. סמוך חתימס מעין )ומריריך
 נחקכס ווו ויכהיטכס

 דוק"
 כמו לחחימס סמוך חחימס מעין סס וים )סכת
 : ופכח י"מנסקר

 סרה"ם: כרכרי כל) )מפסיק גטגיק )6 לחפי)ין תפילין יקניןקטז
 סמדמס )ו מהזין ספיר דחמיכ לחלק ים כסני כמקמי טויס ם3 רךשבןנךקמח

 סיחקייס )יס קלמר סכי ומסוס כטכיס כרכת סמקנלעלמו
 מתכט3 כך דע"י רכותינו ןקנ)ת לחלק ים ועוי חלומו. ויספוך כסגים כרכתכו

 rh'(h כמי "ג" מקוס ומכל )ר"ס. מלוס חעכית כין כ"ן סר"ה מחלק כמוסחלוס
 6מד כסעת סכתכם מס 6כ) מסכרכס. דעתו )סס'ח סל" ט6חרתס)יל'ככרכס

16(
 6פי* ולסרו טופי) ממקרס ועל 6מן. עלי' וזיכור דעגו דכעיכן סי" מילח"

 "ריכה מילתה ס" כ"ס סעירוף מפני 6מן)עגות
"(1 

 6)6 סכטחת* על סמכו
 םל6 עדיף כסגיס סס כיס "כ) כפיס. כסי"וח חחכסל ס)6 כסן ססכס6ין
 ו)6 סכתכ מחוך מקרי דס6ידנה ק5ח pSn5 כרקס סיס כי "ף טר"מ כיפי'ליסה

 : מסר"מ סמלך "חרי יכ" מי סכי 1S'Dh ט6י כוליטעו
וטסיה



 הם מהרי"יתשובות
 )ותר סו" דדוחק מקוכ) חירון עליו פמעחי )" דוטקרכחס. ףההיאק"מ

 טמחכריס רכוחיכו וכ3 ממדידן. כע"י ספסוקיס סיו סר"ידכינני
 כקי"ין סיו )ה דזימכין כוח3ין ים כפרק פי' וסחו' )יט. סייחי "יגוןדכתר"י

 טמחכריי רכוחי' ע3 ג"כ כקמר ו"ס מפרס. סרק מסמע וכן כפסוקיםס6מור6יס
 וסקרכחס פס' )( ])סתח 5רפתי מכ"ג ד3ת6 )כי Sh נחתי מוכ .5"ע
 וכי"ע 11") עולס דמפעיר "סטי" ר"ח כחסוכת כן מ65תי וסוכ מוספין.כפר'
 ויח) "כ) טכ"): וסקרכחס קירץ טרמי וטמפעיר דיומ6 כעכייגה כויסוקרו
 יודע וקיני כרמכהם ד)" 5רפחיס ס3 כס"ת ים פרמיות פיסקי דכננס קמסמיגו
 : טו6 הככנים והקגח סו"י) פסוקי' נ' למפעיר לקרוח לחזור 5ריך "ין טפסמ"יזס

ףףק~י
 דמסחמ6 סמכי כסמחחי) דפמעי "גכנסי' סייגו )כככסי' מייס )6 דרכ

 פסוקים מנ' פתוח סיקרון מסייס דמתעי ככנסים "כ3 וסיידי מסכמהריס
 : חייסיק ודהי פסוקי' נ' קרו ד)6 וסכרי )פרסם פרס" כין י165 סמ6 ספרסס6חר

 : טס6י)וח( מכו"ריס ד3" חסוכות ו6י3ך)מכ"ן
 סלחכי  מסום ו"סי'  נעין ונרכס סיס דל5 לרע נלנילו.  דינות ןקףןןאקב

 ?ג"חו. ע) טפי )מכח רעיי זט  וטל ממלו.  כטלין  ייני חביבטיוחר
 חכיכ כתר הזקינן ו)" קר6 נמי דסוו המינין ומ,' כן. "ינו מסיס כרכת6כ3
 )?"ריך: וקין סחיר5חי ממס "הר כענין תירוץ ו"3 יעקל ומער טפי. )סקסוחים

 נ:חנגיס כין סקי כולי ל5ננ5ס כקילוין "נו ד"ין כמכומס יסעורירשיזנירים . סותין "גו מימיסס "סר סחיספוח נגד 3טק3 יס"י מי עריס מ"חבנגיעת
 דידסו: מעוריי ):1 סיס "פי' ד6יסור6 מיקי וכ) סכן כשדיוןכין

 דהדס סיפ" וכן "חד יום מעכסיו ככודר סיירי יין דקוכס מתכיחיןףףקףזיא
 יום )סחעגוק נודר כס"דס 6כ3 כר"ח. כדרסוח מוכח כן סכועמגס

rnbנסיני י)6 ומסוס חעגית. כדין ס3י)ס עד 6דס כגי בסון סוי )כמיר5ס 
 וקין מבוס )דכר סוי פענני' דרוכ מסוס וגס סיום כס6ומר נדריםכס"י)ח

 : סקס )ובריך
 םספיידקמ~כמרהים

 וסו" כסוףי הסס לקיחת ע3 דרסחו דעיקר וגר6ס ס36ט. זו סימי"ס
 ופר, מסופכין ססן מסחוכחות' ויקיף וכיה וכרס כסור

 : כסדרן 3סו דרים מלממסמסות

 מיו נוו) )כו ומי טמקכ3. סרי נחוספוח כד*יח' נ6וט3יטמ6יס 5דיקיסקרקרי
 ע"ה כן גסגו 6ו3י ו"53פן מים"3 וכן סגי. )פסח נדמו6רוגוסכוס6יי

 6כנ נידיסם 6כוחיסס ומגטנ סטעס ומכחו עפם פוחח כסן יםסמערוחיסס
 : 5ד מחד פתוח סיס6 יריך כחו' דמסמע כ"כ )סמוך 6ין טפח פוחח "רונותע)

 S"D 3"1 דמסר"מוטסיך
~ha 'מניר" )" ז") רנוחי 

 ןסחס מח)קין וסיו )סו.
 והגי )חום. "ין מפסיק כס"ויר 6כ) 6ט) חד וסגי פחום טך)ח כ6)ועכדינן
 סוי 53"ח טומ6ס דכ) דפרס"י וסרועכ סטור פרי )סחיר 6מר טעםמ65חי
 סגזיר יין כן ו6ס סקס. רמת דכי5ס ססי6 סדין דסו6 כחוכ סף ות5"תידרכגן.
 כעומ6ט כר6י' מסכסח6 3חו' דחסיכ )ר"ח לפיסו ט3יו מחסר גסן וקין טסיומנבח
 : ינ"פר"י ט"מ סכי )יס סכירה )DnSh 6 דרכ מ65חי סוג סיטו נוודס.דרכונן

 ויפיפתהזירז
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 סכל)ס ידי nh5S ערמן טקוכצין כיון וי") tirrr כקמחי תייז סט"וישיבת

 )כור" נמיקוכעין
 עיי"ם: פס"ג

 חנוק ו"פי' סרי". מכיגט ויסך") עסיס כי' ך"כ3 גר"ט ק5ח כ:סכ"נרדהישן
 דכחכ וגסי טרף. מ5 דט:נחפ)3 מסר"מ כחכ וכן ר"ח. )פי, 3ע"יס:1
 ךכסיג מזינן מ"מ י5י'חי עלוס יקריךסר""ם

 ?)מ"
 סימת סמסימין J"rh 53דף

 ננג:)גס 3ני וננ"מ 5ייחי. ו)"חורין
 דם:)"

 : כו' 3כי)ס טך"וי כ3

 ו"ה"כ כו'. גם:נט 1")ט1 י5* סמו עגט"י )כוך יכס)יחוח יי)4יסמכתסרכמנהג
 ו:נמנסנ סיום. עד ננננתין ":י וטם"ר יכויס ו"3ו ויכרכך סחורסכרכת

דע)ננ"
 וכקסם וסיכוי מכח ןרך "), "ותר ס"ין לפקפק "ין

"(1 
 ולסטי 3:נוד. דרך

 מפחינו. פריס ):)ם רי5וי דדך סכ) סדרי וסמך תקח חפ)' כם"ומר "סי' )חום"ין
 ים3ס מסום גחקן מסו" וידכר עד סחורס כרכת 3"חר סס:ט כ) "ר5יכו מגטנוכן
 סלים6דס

 כננקר"
 פרק כו'

 קינ"
 נמי ו3דידסו רידוי. דכרי טיו טקודס 1כ3 דע'ק

 "ותריס וים פסוקים וכנוס טוכו מט r~h 3" מי מחרית סכגסח )כיחסגככסין
 כ"צ. כס)'חוח וכן סחורס כרכח קורס סכחוח וכמס"מרי

 51" נכנס תעבט סווגי) 3י קסת מ"י ייעד" )" יכףרדההיא
 )6 כגחייס גודע

 : סחמוכוח ע"כ לסדי". דעט מיורט כתב וכן טר"מוןנחנט)
 סג") סרכ מוסיף ס.ס סגיה וגסח)חו כדרך ג"כדו סמוקך "3)וכמם)חן

ע)
 : ו,")( סי"כוגט החסוני

 מגיח. )ך וסצהקחיס סר"מו:יס תוווכתי "ח וחפפתי כ3י כ) "ח מממחידקנה
 ולעי פעיני'. כ' סכף "חחיכח )ך דק:ס מס סכנתי סמני נכחכךיעחס

 כקדירס מגייס כפאס טכף גחחכ דקם כיון י"3 כולו. י5י"ח כמסק )י' דדייכתמכרחך
 פחחינטו )" "קח כקדירס כ"פ כם:חחכ ט"ג ו"חח. rnh )כ3 ס' סו5רגגו6חרת

מסיעור"
 סטעס טיקר ],ט ג") "ין "כן : סמ"ק כדפי' נזירס מצח סעגין דעיקר

 דכ10) )ן וך"1 "יד"פי)1
 31" טוי"

 סגסס ניד פר' סתוי כדפי' כ)3 )ן מספק,
h'oob3קדירס כפ3 דפייך כו'. כס' וכחל nlr:h (כ)3. תספקינן י3" י"סר ך 
 מתיכס סכת) כעלט סכיו"פי'

 ד"יסוך"
 קודס דמחח)ס סם סחו' דמפר' מסטצם

 כסחחכ מחח"ד ט"ו "סור. )סוחטו חפור מכח ומסורי חתיכת כעבט טכ)סס)ע
 כח)כ כסר מכח גכ3ט כ)יעט "ותו נעלס פליטתו סניור קוןס מכנע מט כ3טכף
 cpn~ ו)" "סור. )סוחעו ופור מכח יותר )"ומוכ

 גיס" סגע)ו' ככ) )ך
 וס חיקוק מויל ר"י יגס נכנס. נעמס סתצווכ' ילי דע) כח)כ )כמרדמי ו)" סכי.
~'trh 

 דפ)ינ
 כ) פרי כד"יח, זס כחילוק מורס מ"פ גכ)ט. נעבט ע5תט כחתיכי "פריסוירכיכו
 וננ"מ רגכ"ס. כסחירת ע"ס ככנס ח3כ כדיכורסכמר

.r'rh תר "יסור כף )ענין" 
 כמי "י כח)כ. ככפר )ינטצי' )יקי י)" ס' פעתי' כ' מורי' ג"כ סייכו כסיחךדכחחכ
 סס 55ו3יס סגכע)יס דמים )חלקים

 ר"ת כדפי' כח)כ )כמר דיני 31"
 כטיחר "יסור "פי' )טק3 "ין ומ"מ : ע"ר פליט. 3" מפקע כ)צ tSJth דמעי)סוגי' כססו"

 טיקך נ") דר"י רויון וחיבוק כדבעי). פלוג )" מסוס15י)
 סגגע) 3כף דמי ד3"

 ע"י )סחיר ככף כגגות "יסור כ) מטפכי' סגכ3ציי סרוחמי' ננס סכיורטססיוחחי'
כטו)
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 ומס כח)כ כסר נעטית ססכליעט רותח כח3כ נמר ס) ככף כן 0"ין מסכטו).

 : סחסוכ' כקן עד "תר. וננין ח3כ פויסכיורט
nhr)סתמוכ' המכדו ע3 )מסרי") וקכ) מיי0טרליי"ן מסר"י כחכ הסר סכחכ elh 

 : )ידו( התניעו חרס ליחכפעם
 ס"ס כסמתס. תורס "וסכ מגס. מי מע3ותיו חטופנה יופח ימישמתותיו

 ממעיו כ) Ir1b יצמח וטכוס וחסד חן עליו סו5כר סכ) ממחזיקכלי
 כי זס ע) סמחס וסמחחי קכ)תי כחכך : S~Q מסר"י ר"ג ה)ופיכו רוגזיו. כ3ועין

 זכיתי )6 הסר ע3 מ5טער וסגני ענדך. כמוגי סחו3עח ע3 וס0נחת' חסדיךסגד)ח
 הסור עורכו ווייסנסור"ן Ot"h1 3דירהו"ן. טסך מטטי"ם : פעמים זס)חסוכי

 כ"י5ס""
 מכירו סכחכ "חרי תיסלחו )חלקי דוק"ס ח5י ליחן ורוויתי )ו. סיס מס ידעיול"

 כחכטל. זס ומכח ססוסר מכית סי65 עד יחן )" "ו טכחניס כלקחו סם"והמרתי
 hS1 כתכ SD 3" טטטורוח להמרות זכיתי hSn )י גרמו ועוגותי העמס מטוטתט
 דכר ע3 ם3י0יח פעם )הדוכי לסטרית כרצי "יכני מדעת. נכער תולעת וכמוגי פס.ע3
 סכתכ מס ע) : סתסוכס o~rh nhrl 6ו)י "חר מענין טוי tlhnh וטגסזס.

 כפיס ט3ססמ"נ
 סגננן"

 ג"מר cb חזקס. מטעס ממחפת ומבסיר טרפס מטן "חת
 "גו ומכיריי עמו 0גחכ0לס ו"חח ספק כו כולי ס"חח כפר מחיכות ככ' נססכי
 ק)ויע"ר מסר"6 כסס המנס 6מזקחס. ונוקזו? סמחנח כמו פוחו נחסכ "סכו.
 סכי נימר "ם )י ימספק' יין. ם3 קגקניס מכ' זס כנדון מסכמיר rDtn' סם)וססליו
 ומסחכר6 מווכח. כיורס ההדיחו קערט ככי סר6"ס תלע כער ט"וכ). נוף יסו"סמכי
 ים "ם מ"ו ויורני זס. מטעס )16 "י סכ5יס מן מחכת מ"ט ד6)"כ כך.3ח)ק

 : כעסכדכר
 כ")רעוד*

 חימ"
 רם"י ספי' כמו "ומריי 6י1 למס טחקופט מן סעו)ס סנטנ ע)

 מזרחים כזריחת חליו פיוס סמחמעט טרום סוככ נכי מעכרין כי5דפר'
 b'o וספרי ומת5ס. בז' טנא מחקופח טובין ם6נו מט ולסי מערכי'. נסקיעחוחליו
 סם מנמרה פיר' )פיכך כסופו כולו גחק5ר סיום סנחק'ר ננס 5")כט'.

 מ5""
 וחח

 מעות י"6 דסיינו "מרונס מנחס )ענין כעצמן כ"מ "ו סימור )ענין וג"נג יתכן.)6
 סירסו כצמר כצן כצמר 6ס "ו רס"י. פי' החר טזט כנדון כח"כ רכיעיחסחות

 סדר )פי סיוס מתחלק ס"יגו סחריס תפילת על דכרכות ס"ק מסהג"ןסחוססוס
o~sn("כו' מנכ : 

 מסחו 6חריי )טו5י6 יכול 6ס ססעולט חוך מככי5ס פתוח "דם סתסדגשם
צע"ג

 רקיימ"
 מציר. כרי )ן

 ד)מ"
 כנרכו' כיקית" יודה )ר' 3י' מורס

 : כמררכי וכר6יח' טחס ס)6 מי כמי לסו5י6 מ5י טוי ל6 ומסמסר"מ.

רסנשנומי
 ידיס כקיות על מכרך "ס טכ3י מן )חפ)ס יייו 6דס

 מליסכ"
 דקרה

 נס : ידיס מסיפת ע) מכרך )6כי3ס מגסר' ידיט רמסי מ6ן]כמו
 רכ )פי גס כ3י. תקכו 31" רכיעית סיעור סכעי3ס (cr מכמי' כו גתנו ס)6החיי
 חכם" סט5ריכו ר6יגו )6 וט כ) לטגכיס'ידו ס5ריך ויגסחס ויגע)ס ע"ס כחנוכתוט6י
 היזגג וכלי נטר )פניו כפיס 6כילס גטי)ח וגס ככרכו'. לחלק ספין ג6מר 16כ6ן

ממן
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 מכת ונס 5ורכו"ר טסמ"ק )פי' ג"כ 5ריך ס"ין למרי טגטו מן "ס עייף.מסן

 : גופ' דכאיק"ו
 נס ג"מי 6ס 6גי וכנסופק סמו)ד. מן כ"נודס כחכ ט"ו עד סלמסרנ2קיך4רש

 : סמו)ד מן )עתמעת
 סו6י) סכת 6מר oh כלכח ואחי קזוס לגפרו חומס מוקף 3שר מעכורכמב2דזיררן

 )מעלס ס)כט דער מסמי' כעיד סי' ,ע)קמ"ן טח"ר כי סוחרטוטוחרס
 סטיו ססמעתי ונ") יודע. "יגו וט:יכ כהומה. פתוח סיו סמ6 עו וקורחי)לסור
 קמ6 מפרק )סחיר ר"ייס ק5ח ג") ונס 6וסעייי"ך. כקרן "חח פעס "ותומתירין
  י,חילונו' וממילוח חומס טמוקפ' ס):ז עיירו:, nlh? 61"ג כח5ירוח ומתירדעירוכין
 קריו סטכ"ו:י' )כד ככרך סדר מיסודי ור6ייט רכי' ם) כח5ירות נחסניםסייחות

 "תר כיח )חנירו ומסקי) )כך ככרך סדר יסודןיעל : כקן כן כמו נתיר כחסר נתיר ואסח5ירוח
 כיה כקותו מסוחף וסו"

 יכו) "ס כחורים נכי כד"רר כסכת טסיו )לסור רווחו S'hac )" ממר"י
 נני)ח6 גקךoh 6 עליו)"סור

 דסכיח"
 סיטו עד סעי מון כרמסמצ נ"רר 6ס 6ו

 : נוים ,ואחי זס ע3 זס "וסריס יסש)יסכ'
 ן טינוף כ"5י)י "ותו גחס3 "ס כסכח. כקין סמערון תחח ס)ו3סין קטן סממפ'רעל

 כסקר טסוכ) כחוט די "ס פתח. כאורח כרחוכוחינו עוסין ס"גו ס)ח"סיוקל
 : דלח כסן )טעמיי אריך "ס "ולחייס

 כסמתירין וקלתו סוחר עליו נס ג6מר 6ס "חר 3דכ? עגי:" סגי בכיררכמי
 : ט"חד)ו
 סגקר5 כ":נר "ס סתרת כ)6 כסיוס )"נ31 מזהך 6ס "3יו כו סמחרב2ירכ2

 טמיר ו"פסר קכוע )טולס דטחס כמלק 16 כו'. כתמוז י"ז כמוכלר
 מסימים 6מר ח) )פענניס גני דטתס די") ו6ף כסכח. מ) o~rtts טכ" 36)כגדר
 "מרי וכ"כ פסח. כצו )" מכח )כ6 "פדר ס6י יכיס כתם ים מ"מ כמכח.סחנו
 יודיעגי טעם ")1 כינריס יס oht כונו. ע) גמי ח) מק5ח צ) ח) מסנדרסץ5יגו

 : כנדר "וחו כמסוכ oh נפכח. 6פמר סיט נס סוס כיוס 06ניר
 מכסני נס ננעונס. )סכגיס ס)" 6ו )טס)יס עדיף 6ס פסח כע"כרהב2מנרר

 מנחס )סחפ)) עדיף oh כע"ס תעלות כסקר )ידע חפ5תידמר
 : ערכית קורס יעעוס 61ח"כ עגינו חפי)ח נסכי)קלס

 ob נויס ס) סח )"כסגיך י"כי"ס ססיתררנמדץ
 סכיר"

 נמור נויס ס) פת )יס
 16 כו'. דמ6י סעגייס )מ6כי)ין מלמרקי ספ)ער נין ס)"ו6פי'

 דווקני
 מן

 : כך סוסון וכדמסמע מקוחו סגזטר ומיספ)טר.
 פטמות כפיו סו5י6 ו)6 6מד מענין ערמו מפירם מי 3י מספקך יס מטעםנם

 כסכו גמר1)6
 כדר גקר6 )" ומטתה"

 ד6ורייתי
 ו*מ לו' כהסח מי"ז כמו

 ן)עי): מטעס )6לט65ינחיר
 כו'. כסר כו ממחך מוססה סכין כסמם. דם )"כו) hSa שסמ"ק מ"כהכמה

 דסמיוגית קי ~bpil כ%6ר eh 16 כוי. כשר 5) סכין כדיישך ג"כ "מר6ט
 : נסר 16 שוחי ס)סין ודמסמע מפסטר5סר

Ob1



סו מהרי"יתשובות

 ה,. סוס ת71 =נות השי לגדעייו~סלעסינמו
 : דכר( חיק ו)" ערכיי ס) סס:נ' ככימי סחו)עוח כתב כמיימוגי )וכסג"ט :ערכי'
 כ6כ) כךכרי(ס'י"cri~ 3 נקמיף4יכם

 כדרי
 1"י כח:"יס. י.1"6 נע'יוכ סיתר

 : כג"ו:י' גס ג"ננר "0 כחתור6יס נמי"ננרינן
 "פסר וחי כרז) ס) כננס:נרי' סס:ך סמעכניד דכר מהכרו 3"וכט נקמרי4*סמ

 : עומ"ס ט:)קכ) דכר ויקית סינעמיד "חרי סלך "ולוינן 6ס ממתרי' כ)")הננוד

 כסוכט סיסכ' קודם גסמיס כירדו חלוק ס53חט"ט מסר": מהכירכ1כמרי*כני
 סנריך פוסק וט ומכח כו'. וירדו "וט) סיס מדגקטודק-ק

 "וכ3 דנקט )ומר גריך דננס זס דיוק מס  דעתו  תכין ועינני  תוום. עד)סננחין
 סרי) שכקמר )" "ס סתסרח עד 3סמחין 5ריך ק5ת מ5וס סקייס"ע"פ

 מד)"
DO) 

 ח:נוטין דכריו סכי וכל"י ספיר. טזט סחדום )ס:מיע ר51ס "ין "1כ3 סיס"פילו
 o:lchr כלירט נעמיס כשירדו מגטנו מר יורס ,ס ו"נכ )ט"ריך 5ייך 6ין6סר

 : כס סעב:סקודס
 מן סכחננ)ס טסורס כטננס 718 ע) ומזוזת תפילין )כתוכ )מי גכוז :ר"'רסקכם

 סטיילח  "פםר ודעי כיסנויס.
-cno  

 3"1 כפ.ך סרט טכס כנוסכם  סתת
 : )עסות נכין )" סם סיפור: סקרון טעם )פי 6כ)רווק,

 : )"ים יסיע סוי "י כיוגורט טכתק; כסף pncn "מרריס : עיקף כו סיין ריחעזיו קוי oh כ*תיס כ1 ס"יז ס:)י כיה ע3 כסמים מיי כור" )3יו ימיירקתכם
 עטם כנוהן דויסעייי"ד סתגסג ע' הכר עלי תיחלקי ססי6 ע) מו יכסגכינם

 : אחת 3יכס "ו )צח מצת נסכו "ס)פנס
 ככסר ח)כ וכמ3יחח כו. סו)דוח וס.י סכי נכלי מג'קט העובתויעת

 )ננחר יקרץ 6ס נס עורמו. ע3 מר )י וסרי  נסליפט.  הו כס'6י
 דוק"ע נ' 6ו כ' )טו5י6 "-וגז יחוס "3 סיט כ"סך ר5ון סטת "תרח otcמר

 יסיט סי' ותחכי נעזס"י נמיעכ o~ah כי מעותי ע) כעיניך ]תחוס[ תחום ו"3)ריק.
 lus~ יוניך ויסגל ס)ווח' סי" יקריך וככן כעדי.ערכ

 "ולי וס כס )חיוחיכו )כו
 חח'ף c'h  1)6 תולצס  וכרגליתי סרו' טוי  עטורותיוס"ם (n~rth פ6י:ס סעסיקרס

 טחסוכוח(. )וקו :כנייסטר)יייין
 זט כ) וע) )לרכך. מעמיס *, כח.ס "ף "6 'ו 6יעכד מ"י סי'. מייסטר3יי"ן סחיר וס:חתד ס:עיס )"סוכי ס)ומיס 84לףקנא
 וסמ"ג ססי6 "חרת. פעש עוד ;יעתיק:ט מי עוד 6מ65 ממ6 סודיעגי כ"כדס06

 טח)קח כתו חד6 נווגין. מכמס )ח)ק יק סכ5יס ו)6 חזקס מטעם סממכחוכסחיר
 סרי י"ורייח6 כעיקר דטעס כיין 3י קוס זס דלפי 6)" כ6כ). ס"יסורסטין
 כחנסי) טעס סמחכתיטכי

 סחיר ו)6 כ") ויותר סוספכין. סגע)ט )מי דמי 31"
 ")6 סוי 5" רגע") ןרככן ספיקה דסוי מסוס כפגמט מככר 6חר 6)6סממכח
 סלייך , )6 טשת מסמע וכן )כחק)ס. oprnh סמך וכס* יומה כן "טוגזירט

)רגעי)



)כנעיץ מהרי"יתשובץ7"
 קמ6 פרק הסכחינן וכט"ג כ)). תקון מוס כ)" טננחכח ססחיר קימר זל"
 דרכגן דהיסור מע"נ h'Dnlh כדרכי סו" וספק ספק דרסני יגןריס וכפ"כד,כחיס
 ה"ה כמו מוו דסכ5יס )חלק ים ועוד hnslrlhTh. 31" רה"י כןפי' חכר "חוקתס:נכיגן

 61:ביג כעירוי. "תדדי כנגעי 6ו כמחכת מק5תס כמגטחיירו "ו מק5תס. ;"סרום)"
 ככח מ"מ הכיבין. וכ' כזירין כ' כנון nrh )סיוח יכו) כקינו "פילו "קינן חזקסיכתר
 ממוס מדרכנן "סריגן"חח

 וקטבו)" הוכ"
 ים סמחכח 6כל סוי. 6חח כת וסכה

 חזקס)ס
 חזקס לסם סיין ים ככביס 6כ) (t~Dh. ו)" נסתיירס )" רמס"

 ממסק: כולינו "סריגן וטומכח
 סכי )כ3 כ)) לדמות סיין כריס דיךך וסהילח"

 http וקכ)ע כודרי ממיס חבוי "סס עביט וחייי ספק כס ים "חת דחתיכסכיון

 וככ) דרוסס ומספק טרפס מכיוס ס"מ עכריכן )י טעם" ןמס"י ודייד"יסור"

חוכת"
 ויתר סחרומס ספר מכחכ כמו "יסור כוודאי ד"ורייחה סר6מון ספק חמיכ

 6םי רכ מחלק יכס"נ )הירך חתיכי יסך ח,קט מסגי 6י 5"ע ועוד "תריו.רכותינו
 גכר6 )מזקת תמכיכן דכגנע a~Db כידך. )6כ6 מנט וסיפא כידך לי מנט ריס"כממדיר

 חזקת )כעל bnh עיקרה סכי רכל )חבק ים כפרט. וכן כמקוסוכן
 נכר"

 ח3וקי0 ויתר
 כסוס "זכינן ד)6 חזינו "ך מס.סמח)קי'

 דוכת"
hih כיס ד"חייליד מילחה כתר 

 ומ)וק' )ריעות". חרתי מסוס ולעיל וסנפו טטרס. חזקת כתר כנדט הזליגן ו)"טספק
 כן גס חיבוק 6כן רמניות. מסר"ז חבוקי עס כיסיכס ממנו ממתחימוסר""ק

 : כוט )סקריך ואין כנימוקיוומכו6ר

 ר6יחי ולגי עיי"ס. ממגס. מעכרין כיבד פרק )רזי קסס סתקופס רקשבנרןקנט
 ח)מוד יקהסיכ )יסוסע חמס מעמידת ר6ייס דמייחיככימוקי'

 חמת חקוסח יגס סיוס קותו נמדרם ו6יח6 סעוח. )י"ג סיום מעמיךין "יןפרק

סיס.וסני"
 מסמאים סמכות רוכ ר") סחכונייס נס פעות. י"כ סיוס ד)עו)ס ר6ייס

 דיוס סחמס 0)יך הלכסון מכם סספיר"6 כלי ע"י ,ס )סוכיח רו5יס וים יוס.ככ3
 מזדסרכ" דריי וקוסים ספיקה ומכח )י. גחייסכ ובה הרוך ויוםק5יר

 כתקופת
 נר"ס סכת וקכ)ח[ ומגחת סחריח ~תפלח )טפין 6כל ספיקה. מחרי ותמוזטכת

דמי3ח"
 ערכים )סכי מח)קיטו די)פיגן סעוחיו 6חר ויוס יוס ככל ד6ז)יכן פסיט6

 כרכרי טקודס )כ3 מעות כ' סכח ותוספות סמנחס פלנה מסערינן ומסכסוסערכ עי מח5וח )סעוח חסכינן לעולס כן ו"ס כחלי ממחרי וכי ערכ 5ל)י ינטוומכי
 ר6נג מט יחמסו 6דס כני לכמס המרחי וכן סקסי)1ח מבסג Of3 ויחיימכמסר"ח
 מלמכיס רסני )ססיכ ק5ח יס דכיכוח קמ6 סר' סכ"ן מתו' מכחכח ומס ככס.ע)

 פי ע) סרר"ג מורי מפי סעעס וסמעחי רע והחד טוכ 6חד טבח נלי) )6דססמ)ווין
 יו%5 לד"ק ח)"ס כ5כ"ס סדר )סי דסיינו רוקח ככימוקו כתכ סכן וכרומססגימוקיס.
 כיסן כיומי 6)6 סוי )6 60 כן ו6ם סיפך. והמד עוכ 6חי סן וסן ככנסומהבי"ס

 : )חודוחסרי
 ידי 6מריס מו5י6 דגן כזית ם6כ3 דמי כר"י )ן קיימך מחס ו)S~hn 6 רכליקנג

 סר""ס ו)דכרי מם)ו. ס6כ)כו )ומר כזית דכטינן 6)6 טרכוח מכחחוכתן
 SD 6ף וסכטח. ולכסח דקריכן )יט וספק מככי5ס טמוח OnD 06 כרקס יר6יסיבמסר



מח מהרי"יתשובות
 לסכות  היידיין  רלה רכיפיס ,ו  מכלילת פחות מכרך  6ין "הרולס  כרכש  רלפליןנב

 : וחייל ליס כדחיס סור  :כיפה סלרי  פהיס  טלכרכש
 טכרכ0 רנרכמךקסבר

 ס) גטי)ט וכ) עגט"י. הכרצין טכ3י מן כם:וט3ין פריט"
 טלפיי.  יליכיהיי לנזיה  כ"ט נשו )ח מי "טו סי". 3הפ3סמחרית

 מידי כב) כפיס כנקיון "קן" ד"סמכוט ונסי רני.  כסמיכת  כירי, ,יהלולן
 עיקר סי" מיס כעילת מקום מכ) "מי6. דמסןר מין ע3 )ייט ולסכידמגקס

 מלכוח קכ)ח ע'קך כ) "כ3 "דמגקס. סיבוך חפ)ס  זונן לעכור ס3" ")" סי"דרכגן ותקנה"
 תפלות לסיר סחןיח חפי3ח כין חילוק וקין  ידיו.  ולוטן מפנסטמיס

 וקר"
 גופית

 1)" "רחןק"מר
 וככמס hrb. סנוור )31כ ו)ננעוטי זהה.  פסיהי כפי וכנקיון כמו  לזל)"פוקי דקר" ופסטיס דיסקט ע) דר:ינן דככקיות clan 6)" "נקי.

 קעכיל "תר מעמס כנסר "כ3 מטכט. ממנינן ו)6 0י6 כך כרכס חוסם "מריכןיוכח"
 )קדסיס ניבגי דטכי)' כיוןו)כ"ור'

"(1 
 ידיטס גוט)ין כחגיגס כד"יח6 נטי)ט

 : עדיף דטכי)ס "3ננ" מטכי)ין. ו)קדמיס)חרומט
 מסוס סייגו ו"גודט כסיכיין כ.%יס,  מטננולר  והסכילן 30כנס ןכקיך*רשקנה

 חס5"נ  י"כ דכ"ט ס)גח )ח"כ ים סיכך פגימס. מלוי כתר ד16)יגןי
 סם דחסכון סקרתי ננוד נחר )יזו) )ן "יח "ס כסחפקחי רכים וימיםמשמולד.

 : ו3סחמיר )סק) וככס קידום )עניןכנפיס
 קמ"י כס "יפנינו ככר הונוס מוקפת כחיך כבכח ם::כרט מכו"ק רך2כהנך2קנו

 מכחכח מטכס 3סהיר )ו גך"0 סיס הקדום "טפן מ0ר"סרקמן
 ר5ט סכך סמר מ"ו )גו ו"תר קיימות חי5וגות ומחי5וח כסכת 0כ6ין דיוריןדחסיכ
גס

 מטר""
 )6  טמר מ"ו 6כ) ס"). מהר"מ ע"י ת"ס מליק מדיגס כלווחו כסיותו

 דמספק6 מסת"ק ר"ייט 0כ"תי ולכי )י. תניד )6 כרור0 ור"יי0 )דכריסס מורטטיס
 ממס )סס סכילתי ועוד כט"ג.)י0

 סקור"
 כס ברין וגויס כימר"3 )ח5ר כרמ)יח

 כמסיו ;ס מכחכ פר:ס' ננספך ר".י0 סכינתי וצוד ליופין. כתוספות "ו מחוכריםכהחד
 סרוטגכור"נ ויןוע כו'. מכינין מסיו מטר"מ וסחיר כיוטגכור"נ סחקוגיס מסכריןסנויס
 ו"ן. מטר"מ מימי וכריח  ד)חיס  הונוס  מוספסעיר

 ועצת"
oh-) ןיסכו כד3עי3 3י 

 כמוכס (SDSD  רופיי  or ע3 זס 6וסרין  יודים סני  כסים  כרנוליס זין רכנן)י0
 יגמוד ו36 יסרק) ד3יפוק סיכ" כי "סרו. "סיח מ6רכע טפי נחוכט טסכחולליס

 דמי )6 זס ע3 וט כמכוי סרג) דריסת )נוים סים כיון )י גר"0 ועוד :ממעסיו
 כי ככ"ן 5ריך ו)טכי ט"ו.  זמ סרכ) דריסח )סס  "ין  רטסס  הלירוה  פסי סכין)כוח)
 1)6 5"ט מכו6וח כסוף מדכסגיכן תדע 0רנ) דריסח )ם)ק שפחח 5ורח "ופסין

 : "מר סיחיר לרסוס כוסו כמו כרחיסני
 מירי כתייס ס) ח5ר טגון יד חפיסת נו יס 06 )תכירו כיח יסייף) מסקי)רקתכם

 SJh סכיח. כפל  סל כמזירות עירוכ זריך ס"ין מסני. כמנח ניט)דקינו
 רמית  כיפול  כננו  מסלי.  דלו לר,מ  גלול%  ככססי ררייר  רסכיה כיון גויסכמקוס
 קיסר כר יחתך כעוכד6 רב" כדסריך נויס. כמקוס ו)6 יסרק) כמקוסדמסגי
 כמקוס מסכי ו)6 רמות כיטו) "ו עירוכ כמו 0וי חסיסס ו60 כי'. כטסת כן06
 סכינו טס סוחף סכיח כע3 כמו כיח כססו6 סוחפות )ו גורס יד זחפיסתנוי.



 מהרי"לתשובותק6
 : דיילי שכיחי מינייסו גוי שירקק כטיס חרי חכ) דמרחחי.הכיח )" דחסיכ החד )כיח "דם ככ: כינס רנוחיגו דסחירו גכ ע5 "ף כו'. וכסמןניין

 )יס. "כסים ויעס, חצגינ מסום קעגסרכמשבנמת
 ופ0יע"
t_r- ו ,וק"ן כתו" 

 מ5וח פרק כדפר:יגן קרדקייסי"ן דסייגו סגדו)יס תחח קהיםמגע)י'
 ומי"ח)י5ס.

 )סו מכי כחכי כ) ופיק כמכח. כקרדקייסי"ן יומין מגטנו כמקוס

 "5י) מי ט13עהרנשים
"(0 

 דכ) סרי ויסךטס כמיס SD הדס יע31
 : ס5גס מפגי כתירן ס)יכ0ין rc:5r הכי ננכש סו". מנכות חעגונמקוס

 סדקת. )טעמיך יטיס ספ'ך סני ט.סר"מ ש"פ כקטי13" סע~סיזיהלחיים
 ע"י וס כענין )נוטס )חקים נ0מ0 5וס כגויסט"ט סכטן חמיונניסו

 כי יותר. )סחמיר ו0)6 מהוי כסיד )עסות סמ;סנ וקמר מ"ו וטקסיךס.כס'"ד.
 סקסי)וה ככ) ננגסנ וכן ובנקוה גויס ע"י )מכ"י וגסכרין כו )ענ)וד יכוץ ט5יכיך"ין

 : סוח חים" כי"ף

 כ"0רייי עיין כווט סוחך מקגחס סוחר "יורי:ן "ס עגיגיס מסני רךקנןררשקנז
 : כטור "ו ד;דריס ד'פרק

 והריס סמוחריס דכריס כמו וסוי )שתצטוח ע)מ' גסם "כיו כו כמחרירכם
 ס3יחוח הגיח "ו כ"כ. )ט' כחתח י'ן כין כסר "כיסח ככון "יסורגטנו

 ך)פטמיס קכיעי )" גתי וסגסו סרי"ך. כסס משרייס סכחכ כמי דרכגן יח5 ככ)ןסוי
 סי 1' פ' ד' פצננים 010 קכיעוחי' "ין גמי וס)יחוח )'תרח. מכסגס כבחוח יוחדי0
 ררי כדפי' )דור דרני)יס טפי תמיר 6כיו כו 0מח ילס וס" ר"ט. )פגי יוםח'

 : עריס כמו טו6 פמוט ימגסנ דחיס 0כועחפרק
 יחי") מר )כר hrnD חעגיח כמו יי11חי )כ1)ט1 כיף. ישורבנכורות

 ע)מ" גסונ ד)" וכיומט מותך חרנימח מינידכחכ
 סכת כננדיגוחי;ו

 רייסיקה
 מבמספק"

 ככור מסוס ו"י "יסט:יס. "ו סוט ככור "י כרכי )סו
 : מיןי)טעום

 "כ) מלר"מ. כרכרי ערכי' חפ)ח 6חר עד דיקי מגטי כעש ימירררנענית
 "0כג"1 נד31י ריווח" ככמס )ס0)יס מחמיר ":י )עלי נכורחעגיח

זננחינייי.
 יקיי. 5, כולס יצתך )0"0. וטכ3 עגיו כמר דעכיי 16מר ";י ו)ע)מ"

 ?סליה "כל  לטבעתו?. סלתו  על יהיר  וגזיר מחקרי ]יחיד[  ד?צליס ינסרי'ילותנוך
 : כע"פ )ס0)ימס כחסוכת מסר"מ כחכהגוס

 0) פתן ומנוס מ6ן תשובה. וכו'. "כסגריי גויס ס) פת ר"ני"ס 0טחיררבקה
 ד)" טייכו )דמ"ינויס

 דמ6י מכוירת טפי ךכריס י"ה נוירח )יס תתיר
 : ע:נעוס סוס כיס ד3יח מדת"י חתיר )" גויס 0) פתן נ,ירח טיקר לכ)לחו)ין. קת" כפרק דהרי דמ"י מחערוכח נויס 0) פתן חערולח מיגי' יקיף גמייסכי
 )מקוס מתקוס סעונר סכים כע) כמו וכעכי כ"כסגי" )יס מייד כדרךומסקך

 : סורוע נסרקוטו'
ומי



מם מהרגלתשובות
 גמגן:ב ען :ן נ וניל :ץ4נ ו':ג ר:ומי

rrrtr3עי) מסג"מ 0כתכ כננו תיחח עסינים )קיים בדעכו נחננת : 
 וכו' חווו "31כח 03כיז החךרושכם

 קורח"
hni,,rr סגי לה דכ5)י סמ"ק כס"ס נקט 

 כק)יפט3י'
 : סור ההד דדין נכיגס כי החך "0 סדין וסו"

 סיPSh "5"' כסכד)ט יקמררושמם
 סכרכיח רכל ס0יטח ודקי ס" תשובה. מוגי".

 סי5,"עפיי
 מ51י"

 כרכות 0"ך 3י מס טכד)ט )י כנס גסגין מכרכה חון
 רססו פ' כדמ0יק מ5ס 30 ס)הס וכריח יקידות כמו ;נזי ז'ס:-לב סייןוכרכה
 מכח דמוני" נורכווח" "יכ" רקבון דטיכו) ס"דמס פרי כורח כורך והפתונ"-.

חק:ח"
 : דרבנן

 ח0יכ ר"ייס יען וכל "ותו מוך"יח0 כךי)פיגן כר"ייס hs~n ת , , סח לכההרב
 דמסר"ס ותומרח כחיכ ור"יחס סכה כחך יום דננידי 5י5יח )עניןיו0

 וטנקי "כיסוח. כנון כסיפורים דח)י'דמילח"
 נוונ"

 )פטרות סהוד0 ימי )מהכון
 מילי ככלך כננו כהמס סנן כחה)ח "פילו כ5.5יח יריך "ין טעם" וניסקיוכיטין.

ונרדף : יום כתודכחכ
 דה:כינ 31דידן כסן יפן 0מ" ")" חפי)ין. irr )ן קיימן וחפי)ין ח~1כסי
 ס) קריינה ר"ת (DT" כמע rbt~O )עכין שכיכה זמן טננגמס פלג)חהך

 ,ינן כפיר ךח:יכ )הלק -hh, וזו"ננ )מחמיר. ק5ת ר"וי סיס עיקר הכגסהכיח
 דבו 6.ג0י ו"יכ"שכיכה

 0עח" כטסי"
 ס) פענניס די51ח ס:הר עמוד "הר כמו

 "כ) וכקומך. כסככך כי' וקריג6 וסכי סכי "יגסי ד"יכח סחריח 0) ופצנניסברכיה
)גזור

 וכיון י0ן סם"
 )מיגור סייך )6 סכוככיס 65ח ק,דס ננו )" דע)מ" דרוכ"

דנוס"י
 טעם"

 כסס: י0ן 0ננ" גזריגן ל6 סוחר עמוד קודם )דרך rh~5 טמ:כיס
 ונ. "יו .,ע" נץ: "ש4 י, י נ"י, י"ק'1יכדכרי

 7"יךק"
 סליק )מהן ידעיג" מיסת)מוד

 דסי)כת" ה)יכ" ממעתה"
 שסורו סבת כקרן ננרכוחיגו י0 טומ"ס סתקכ) כדגר סמכך שכעמיוסוכה :

 סורו סכן )י שסוגד ומיום "הריסס תלננידיס טורו וכן )ליסור.כס
 )סו וסקסיחי ד0רי. סיפן פרק כ06ר"י דקדקתי כי מקוך חמיסני ס")פסיכסס
 נווג6 וכסילי הככיס. כוח) 16 ננחוכר כוח) כחלון סכך מעמידי יגיחו 6יך כן06
 מקין לחקור יכו)חי ו)6 סר6"ס סק0ט זס וכעין ננסס. "מריו עוגס והיןטוכן
 11 סורוגט יובס מהין 00 1מ5"חי ס")פסי ספר )ידי סר"ז ס6ינס עדסרנ)יס
 ר3 ופוסק מכערי ורוגן סמטת ככרעי מוכחו כסומך ורכנן יודה רכי פ)יגדכמחגי'
 שמעמידו מפגי 6מר חד 6מור6י חרי כנמר" כעם" ומפרע יודק כרכי6)פס
 מפירושו כחכו זלמן ןמסר"ר 6)6 סעטמיס טכי6 )6 ")פס ורכ טומ6ס. סמקכ)הדגר
 דסייגו וקסכרי מוכס ס)כוח ס0ס ולמדו )חודי' טטטס6וחו

 ומחוך יודק דרכי טעמ"
 0) מיתדות וגסמרו ען 0) ויחךוח כמעליס מוכס מטמירי וקשרו htin~bi 60נך

 ג3 נסנו וכן סר6"ס. 0סוכיח כמו עיקר טו6 עעס וקותו t~nh(h עטמ6"חריכת h~lnh מסרס יודק )רכי ולפיתו כרכנן פסקו סנ6וכיס ורוכ כן 8יגו עג"ך 3S~hח).
רכותי



 י מהרי"תשובות9ח
 יותר ופלוט כחס ז"יטו מקוס וט עעס סכחכ קמן ותשריר ספק כקן וקיןרנותי
 6יירי דטטו6 )ית6 ס:נע:ניד "הר טורך דסכ) מסיס דירך hJCD 6כ3 )י'.כקט

 דסנח קם" כפ' מקיר רכי כי' ד"יירי )קכ) מסקס כליממעניד
 כוותיי. )ן וקיים"

S~hסייכו סכלי עיקר מעמיד 
 עגייכס ו"ין "מס כמס פרק ורכנן כחמי' דרכי סרוגת"

 ניגסו סי כ"י נעגין פ)יגי ומחס מחוכר דכוי סוכת )ענין נ7תס )מידין וקין)כקן
 )בית מחוכר טכעח ו)עכין טכני.עיקר

~rh 
 כמוסו סו6 וסרי כיח )נכי דכטי)

 טד )טמחין ס5ריך סמוק) ר' דטנניד סקלן נמריגי סכתכח מס הנוכסעןך4 סננעמיל: החר טסך מסוסוגה
 כטח ")" כך גוסנין רכותי ר6יחי )" "כ) סי". מטר"מ חסונתח"ח.

 סטיק כתר 6ו)יס"וכ)
 מעת"

 6כ כע5מו 6לס דיסער רכוחיגו ס6ר )סין כרמטמע
 : מיימון כסג"ס (hn~bi טוס 5ער מפני כגיתו יו65סיט
 )טור ספק ן"י טעמך סחם טחוספוח פי' גוי ס) ג3י)וח עור ע)ריןכ2רזרנ2

קינו
 מספק"

 כ)) חיקוק וקין טו6 דמותר פסיט6 636 נוי )סרג
 : )מו6)יס יחיך כקםודחוי

 כוסס נו וקין סרים פק)ט כסי יימ ע3ריךב2רר
 פ)וגח"

 עיי"פ וסטור דטרכנכ"ס
 כרז) ט) "פיעו )"סס ])"ים[ חכסיט שוי 6י כחנורס סמחוקו כסףרכממ~רזדק : חייםכ6ורמ
 ע)מ6גסונ

 קך6 מסורס כי "ף 1"נודס. פרן רכינו כדברי )סיתיר"
 יחד ייי ע) רוחו מחכרין וטמסדרין עסיסו. חתים דרכגן כריס מר )6ו וכתןחגר
 כ6רונ וכד6מריכן ,ענקי") מקורין יחגור תכשיט כמו דממיכ דמסלרין hnDD1כסף

 וב) מיסמס יימחטככסוחו
 פסוע וככר מילק. סמסר"ס ח)6 נזרו )" 6רוג שסו"

 כס3 36) ד6פסר. מר ותעח כסף ס) לפסוח 6דס )כ) h,.h ד6י )סחירססנגכסג
 סרח"ע כיפי' ק5ח דמי ד)6 לע"נ סו6. נמור דחכסיט מורס דמסר"ט ]גר6ט[כסף

 ממוכר טיס )6 )6סס 6יס כין מחלק כירום)מי זסכ ט) כמפחמ נמליץ) ירכןסטו"
 : וענקי") כעיזכחנורס

 כרכינו )יכט דגסוג סחסוכיס מיחד שמעתי )פנס עעס כגיחן סימיס 6יזמנהג
 : סמעחי )6 מורס מפי 6נ) סטריס וכמסקגחחס

 6יגו סכי דכוי כר"י )ן דקיימ" )ךכיון חיכעי מ6י ידעכן )" סכי ככלירד21רנ2
 מפויט וקינומכריע

 זד)"
 מיסורים מסקר זכ31 ס"ס טעמו. חייס כרכינו

 יסיכ.עועמ" ד)" רוקח כסס כמרדכי דכחכ גרע זכוכ"ורכס
 רקבון ככני וקפינו

 כס). סני ככני קפינו ד6מרי ד)6יכ6 )מ)ח6 )יט קמדמיח רוככיס "גכ ו6יסרי.
 hS 6כ) סר6"ם. )דכרי )חס וכן סגת. ייסור יעגין מילי דסכינרסס

 )עגיי
 טעם

 כעכעיס ס6י מילי וסקר חרס ככלי 6יפכ6 ד6סכחנ6 6ט"ג ופליטת כנ)יעסיחלי"
 ום3ום )סחמיר. וכין )סק) כין כמסיס רכותי כ) סורו ח)כ ומ)יחח כמכעיס.וסקי

 : טסי סקעןנ67דון
 מיינסטר)יי"1. ממסר"ר ס6י)וחעוד

 וסכ). כחכוגס מוכ)) רוכ). 6כקת מכ) 5ופיס. גומת למריך יפיס. מקויכמדק
 כתר עיכיגו. מקור )יס. סכקיכ6 )6 מעחס מלואיס. טעמתי דבריועעס

ר6סיגו



ע מהחי"לתשובות
 כרקוחי : ירו ס") מסר"י נ)כנון. f~bt 1מק1כ5. מיסכון מס1כ). 6)וף-ר6סייו.
 ו:ו5"הי. יננתי ":)רתי תסוכחךדכרי

 כמו5"
 מע"ח Sb כסכיעי פסחי. רכ ס))

 עגות הכינס ו3פוס ומוחרוח. פחוחוח קלוח )פגיו ח:נורוח. וסחומח 5פוגחדמר
 פעיויס 11 ח0וכס ")י וסעחקת מדעת. נכער חו)עח. דכרי ט3 כססנהחךנדודה.
 כחך" כחסיכ' 6פר ג3ננד רכינו ומדכרי מסגיעו:י. עדרכות

SD ד"ס נכור hntb 
 ו""כ מידי.)טעום

 מסק:"
 לסיס ע"ס פייכס דסר"ר מקמיי ח:מעחי מט ע) ןמר

 סוס דקי סיס ור"ייחו ט'. יום )סחעגות 5ריך 6ין ד"1 כפכח ע"פ כ0ח3 סכיכוסנ
 כוס: ):נטכס ס)כט מר ויורני סי. יוס )טחע:וח נטורין גני וים טכ".סייך )" ד"יסעניhltDT 0 ינוט-6. מ0ו0 סוס עע:)יט ודיי rh חמימי יוס רכימחע:ס
 מן ק5ח כי כסר. פח שנו )סוסיך ד6פמר טיכס "פילו נחירו Dh)דעת י5" 6פי13 )ומר רוץ "ס פי' 63 כי כויס 30 מפח הכניו מי ס"סר4ששר
 3" ס" ןמ"י hllr~n .5"11 כפוקס סמפורס סלי"ס0וני6

srn מינו וכנדכי )יט 
 דקכן סמינו. .or )עמות ורוחק )יס וחזי עני )יס וסוס )כבסיו מפקיר כעיד6י
 וירץ ם)סס כפגי טפקירס סריך דט6 כזס חפן 0סו"סטרי

 "חן כו יזכס סם"
 סטורך )מי )ומר 5ריך ע"כ "3" )יס. וחזי לרך סוסך כמי ו"י כך. יחרךממן.
 שזיוע פרק ono ונמרק 3י6:0 וכדמסמע וס כנדון )ו סחירו )6 וקפיר)דעח
 מנמנם )כי חיט דמר חסוכחו ר6יחי וטרם )6. )ןעת 6כ3 עגי. מקרי ד"זת5רך
 מ"ת עליו ועמעמו נכיס דסיקי3ו "א"כ טפ)טר מן ם3" גמור ס"נ )פת)דמותו
 ד6ורייי סירס )ו ספין "ע"פ מרור )נכיס קומר פסחים ערכי סרק סחו0' מןח,יגן
 מכדמ6י יותר כו סחמירו סו" וכריסם דודניי כיון מ"מ כו'. נניגו ע"י כו 3סק)וסוי
 כסכ"ט דמפרם מ"י ר"ייחו )י נרוכס סיס 63 סכי ומסוס דכריסס דספקדמ5ס

 ס"ס סו" ob 3ח)ק נר6ס 63 כי דחו)ין ס"ק )סדרי חערוכח דמסוסכמיימוני
 ולסכין חורי טרף )מלקוח זורחי ho~' כממיכ מר יח0יכני Sh1 דרכגן. פסס"חרי

 : מורי0חימח
 ):נעלס רג)יסס גוגעי' 0)ס וטסי"ן טקופי"ן ס"ת ע) מר יורסרנבםנן
 6ו מנניסס. )טפרייס מעע נריר6 ידי ט) )תקנס סכ0יר oh ענגי.[

chתוכח חק מתקרי : 

 מכה ליחן לוחו כופין sh יחן. ל6 יחיו )oh 6 ופירס כניו שיחיו ע"מ שכיררכסי
Sb5ך חיכעי עדיין כופין. דלוין נומר ו6ס כו'. כעכדי' חסיו oh לסור 
 דסמ" כוי חסיו Sh כלמריכן דס6 כן)עסות

 )ומר רולס
 ככר סעסס סיכ" רווק"

 : מקרי )" ]גמי[ רמי! ממ6 מקרי )6 ד5דיק "ע"ג מחח)ס כך כמחגס S~bותתחרט.
 כחוך נפסח מ65ס hib 0)ו 60ינס חמז תכירו )כסמוח )ס6ני) o~fb מיחוראשם

 יפ ור"ייס )חכירו. ומסנס וגומ'. עור )פגי SD'1 "גי קורץ obכיחו
 כתי סכי כרחו כע) )6דס סכ6ט סכ6ס סמקי כיח פרק ד6מרינן מס6)לסור
 גה )כני סחי מן ולזכר כרכור כ"ס פרי סתוי מן )סחיר יס ור"ייס ,ס.כנדון
 כנדון 06ור סוט ו"י כו*. סיירי דגוי סמי מן ד6כר כיון סחס דמק0טתס6
 נקנו hnhl' גוי. ס) )כסכו )ומר רולס )כסכו חזי ס6 סספר )פרס )יס סוסדירן
 lehn~ מתקי לנוי תסקו דס6 "סור גתי שכרכו לפיסו כאכלס 06ור 06 גחנשי



 מהרי"לתשובות"י
  תזין גניתי סוס  כשון כסקוס סתסיר כרכר "פילו )דיוח כריך "צס"כ טקס.)1

 hrh' מקנס סתוי 5") רמס )דהוה דים rh": )כרכו. סכוחן מס )ננהותלריך
 כולס טפךנקע

 כ,-יית"
 ?די;" מן יוכיח עיד )פגי )ונגר הלמוד

 טור לסגי מדוקט

 סכך עור ולפגי נ)דגקע סרי ילכסנו סלו דטוכחס סספד מכיגי' ""כ לכלכו גקעי3"
 "3ו. כדכייס מר ויויכי "מדי'. כדחקים "ו כך טחז' )פן: ודיחק מסיר. טחו'מק:י'

 : סהכריס כין מחלוקת )פלטכי
 פחח "חד סחםוקנכם

 סניי
 כמלך כך ולחך פשה "ותו דרך כערכו ח5.רוח סחי

 "ו טכ"ס )5כה טר"סון )?חיוו ?עירוכ חוזך ch)פוחהו
~rh: "דל"  נון5ננוגסחס רווק 

 : סצירוכ לכסל דרו גלכן

 סר6;. נס יחיסרין טרקם חוך טמוה נג5)? ןיוסדיס סינ:סיניס תז טצ-ינ"רכמאי

"31
 : סמוח רק סכחוכיס סירסרו ננגיגו

 כי' סייך ד)6 תיסוך מכ3יצות הגח"- מכרי סרעכ"ח עכחכ מס ע3 מררירר~ני
 עגיו סהו)קין ג":נר "ס העוטיו )פוך ;5ריך ההרי מתיךין )ו כיםדכר

 )" כ")ף ;כסקרם מס ע) סחט ן"ינר כ"ס פרקסחוס'
 מים מסוס סייגו כע)

 "יגו יסכל ;pin:a )" "ם חוני; ואסוייף מעותיו )פזך סגריך "צ"פ ננתירין)1
 : כ"ס פרק נ)רדכי כדננפר; טעם3,1"

 15,3"ושיכם
 )גני )יט 7"ית יוסי ירכי ")יכ" נוי ס"פס יסד"3 ם3 3פח סיחך

 ד)" ככרכוח ד":נרינןלע"נ lhO~ )קו3" "ף יוסי דרכי ג"ננר ו6ס )חם. מחוןח 6פקיס דכאותמ5?
 מורס כצ3ינח חכ3 מ5ס )ענין "), יוסי רכי "ננד

 פת כרכור כך חתר כס טתוס' מפרסמ"מ
 5וגננ"

 מחורת "פקיס ר"סין ככלי דכאו)
 נוי. ס"פס ינרמל ס3 )פח נוי פח כין מחלק ד3" סרמכ"ם דעת תסי)חס.
 3חקגו סרו5ס מי ו""כ r?. )גרון ;ייך )" ספקות מטוס ן:"סד סר""; דעתדלפי

 : רם"י "ס ר"טין ככלי וככסלוכמ"כ)יס

 כ,ס מודי' "י מסם ו)ס:וח כלכת סהורף כיח לחמוס ס"וסךיס הוחסרלנשי
  )ו סיין כרים 7"מי ס" זס דונמח סוי ו", סחפך גנן ס"ססס51י"ו סיכ"

 : כו' ככס "ותך וזס סהורף כית כהננוס דהר מכרכי ע3 דרסתי סג? וככוליסיר

 דריך ch פסוק.'. כ' רק למפעיר קרש "ס י":וגס כניידתי ;")חילכמרם
 6והע 6פי3ו טפרסס לקנוח קצן ת:יחין ט"ו וכננייגוה נ'. ולקרוח)חזור

 זס: ע3 תטוכס מר ססיכגי ו)" כסכת. ר"מ כסח) 6ו כי"ט כנוןספרתיות
 יום ססתענס מי ע) ע:סכי"ן ת:נסר"ר וס"3חי פס תעמס "ירע סריסרבנראש

 סיעתי )6 וס:יכגי ימים. סג4 סכוס )סיס יריך "ס ר"מ ם)רונסון
 סח"ר )פגי מיס יו5ק כמסייחי כלנרוחי חמוס כחמוס זכורני כי )י וכמדומסמוס
 ז"). ננטר"; סיסים )וקינו סופר כסיותי 6וסערייכע"ריוסף

 גר~
 כחכים סר"יתי 3י

 טוכ ,כין "ז ידטחי 1)6 כ5י5יח מסדין גס זס. מצנין סמכר ס-נ 6) ;"ינוחלפכרי
 ,ט. כרכר מר סורגי כן ע3)רע.

 ומ;" טורם ע3 מר 3י וסך"
 ס"ס

 )ך סיס 56)ך סמס מיתיך תסו6כי .סייחי חם "וחי יחדמס ידיעותי. בחסרוןעליך סמעי3ג"
 מהוחגך טכדך כחפ5ך כס)כס. ושרט וכרכס.-הכיכין ;)וס חס" וכן עמי. יותרסורח

 : מייככטי)יי"ןתת"ח
 גסכס




