
עא מהרי"לתשובות
  סוס  פיכרה  ורכי פסים )ח irb' מסר"ן נמס מכחכחר"ייס סטי" מייגמטרליי"ן. סח"ר "סוכי ותפחס ח:חכ וטום וכרכס טכס בנשנהקנח

?נסיכ"
 וח"ו רכווח". ?נכונס tnurn רהייס "ותו ס'. יום סחצגס "ם כמכח c"u דה3

 ד3?נ" )" וגויניתי ד:פ:יכ. מעמיס גי ספידז")
hS ע"פ מקדום רכינו כימי מחרוני 

 וט וקין טך"'יכ. פי ע3 מקדמין וטיו טו"י)כפכח
 דנ2)מס כחירש ךכני 5") רככי הינו"

 p"Jrc כע) קורכיי"3 סר"י כלקוטי כחוב סכן ןע "כן ככח. דוחס פעה "0מסם

ונקר"
 S~b )סתצגוח. 5ריכין סככויות :"ין "' כיום פסה יום מכפה) מם?17 עוד
 כחכ וכן ט' כיוס דמתעגין כחככרוקה

 ))סרי"
 : טמגטג וכן כמגסניו.

 )יס והזי 3"ורהיס נפק כצי דקי מיגו "?גד )י "מ"י )ן דקמסרכמ~שי
 מ3ח"

דפסיק"
 )"ורה" i'rb ?)5י ד3" וי"ט כפכח נקט

 nlar:o. כין קרס ציווכ וכ)
 rtcn S~nh דוכתו ככ3 3י' נקט סכי ?)סוס i'rb. ?נ5י ו3" כי"ט מ5ס ונלוחו:)
 :הלקת ואט כינסו. יסר"3 "ת") "פי' ממ"י )ענין D1h(h' דין )י' nsb גמידיחיד
 כקטו גויס. ס) עת )חערוכח דה"י תצרוכתכין

 דהו3ין קמח פי 3יס מומי ןכווח"
 ד)עגין גר"ס טיס 3סו מדנני רכנן ח,ינן ד"גן ומן וכמרדכי. פרן רכיגו כחוס'ע"ס

 מערכי וסכ"ח לדמיני מפסק חמיר דוכנן דודניי ססכ8ח וחס גזור. )"חעווכח
 1)כמיכגס סו" )מקד: זכר מקוס מכ3 ך"וריית". סורם כין 3ח)ק )ךדמסוד_ר' "3" ]"דרכגן[ מדרכגן טכו3 טכ3 ד"סור סגנ"י כיח מפי תייחי )" hnh'פסהיי
 3?7"ן "פילו יסך"3. כקרן סוס כזען ה3ט כינו ד"ורייח" )יסוי כ"כ המקד:כיח
 כ)3 ד"וריית" מור: )ו דלין נוים מ3 פח 3"פוקי סכסר כ3 פרק ריס דרכגןד"?נך

 "יגזור חחגוה מכו:")"
 דיסכ"

 סתירו טחם ק"ינר ס" דרבנן. קולות כ3 )יס
 סכי.ונזירס ו;טונ הייסיגן מ"מ כטור "וסר די: גכ ע3 חף כעלץ". קיסםכסגסגת
 "יכת ולסכי סי" עממיס ס3 ו?נט)כוח :חפסטס :)" סי"הלס

 ?נרכווח"
 דהרי

 )כרכת קיבר ימך"3 ופח גקייס כפח)יט
 סמולי"

 3יס וסרי ו2סורט טמ,ס כפו

 3כרכח גגוני ךסוי "הריני מפעם יעוד ".כחרי. cVil~:-י סו"יל מצוד?)כ.)"
 )?הזניך."ין ס?)ו5י"

 כססי"
 : זס כדיר )חכמים סו" ק3 "ך כלל נזירס

 חוכת חק דטוי נמהיקס לחקן ד"ין פסיט" כגגן ד:וגעין וקיפי"ן רףקףקי"ןקנט
 מו' :גתן רקבון וגט :גדכקס. פחוהס מ"מ:מי

~ur 
 קו"ף סטיחס שיי פ:)חיו ו":י kr~f הזן כנימן די סכחכ סך"כון סמיכי רכזןוכמס טו" טכסיר

 )י גר"ס ועוד סחר"ט. לדודך סוס ידוצ "פמר ונורי וסודת כגג. :מעת קורפ"ךס)
 כסקר סוי )" וקמ"י :וגעי'. וקו"ף nlflrrl h~'o כתפילין )חקן ננסרי"ח ינןפס)ר"ייס
 : עביט וקו"ף ס"" סם fh ו"י סרק כל )ורחוק 5ריך br1' 8)" גוגעי'. ם"ין"וחיות
 תסי תג"ו. סכפ) כיון )כ1פ1 ?)גבן כניו יהיו 8ם כפוץ כחנחי כגדר ןכמיקם

 ככס ו"יגו טווס  מיר"ם  טופר סו" סרי פרס. )קכ) ע"מיעכר
 סכי גדרים דרוכ מטר"מ פירוס ס)" סנוטן. פרק פיוסים מזי חך hShלדיק
 : מוו כחגיגי סני יכ3 תחן גחן "ס עונדי. "3קיי יסיס "ס "סמכת". ע"י"יתכסו
קמא

 רלןקאכניי
 טכ"ס סבו. ס"יכס חמן מדעתו ס)" המן חנירו )נססת
 "ין מוס כרמו. כעorbi 3 סכ"ט מסג"ס )"סוךר"ייס

 מנופר 51) וריח מרקס מקו) ע3ס כדמייחי מיירי סגוף כסג"ח דסחסר"ייס
נסגס
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 נוי. ס) ):)כו יפייסוסי. )ט)כו דס6 כ"ס מחוך )סחיר ר"ייט סכ"ח וסוכ סכת. )ענין חלקו וכןגטנט.
 מטיכית"

i)'Jrh סנ"ס "יסור "ין "כסו )רכי ד"פי)ו 
 יסר") ע) ככסחו דננ-"5שריך טחי מןבהכר

 מג") גמי ):וי דקי "גוי. ו)" קיים"
 ):וי. סחי מן "כר כגייסו "יכ" גמי ו""כ ):וי. ג"ינר )" )דם דסוקס' ):וי)תפרי

ו)יכ"
 חסיכ כ"כי)ס הסור ן)יסר") כיון "סור וחוי סרי דבירר") מכח )ונימר

מסיר

-1Cb 

 )סרס "ין מ"ת זכריך קפי )יסר").
 סנתר"

 דננייחי נח כגי מטנ"ח
 ננסוס ו"י כח. ככני ד"יירי ח,:)ו )" קד"תרקוד"

 כיס" ד)"
 נהמר )יסר")

 קך" מסך מ")) נשגיח. ד)" כיון גח )כגיו)"
 חמן י"כ) )" כירושותי כדדריס ד"סור. )י גר"ט סדין עיקר והעגין נח. ככגי"כירט 1105 דכקכ רהייס סוס "ין )חוד

 כימי חננן )ט"כי)ס )נוי כטיוחו )יחן נמי הסיר וכ"נוד' ספקר. פ) )כפכיך"פילו
 ס:נ"טי)ין דידוע סטסח כיתי )גויס כסולחן )יחן כרעכע:סבור"נ הסרחי וכןטפסת.
 רכוחיגו סיחירו ידוע כסחיגס hJrn "ך טיעכייר. שקירין סיכר 30 פסי3ח"וחן

נוססי"
 : כו' )פועליו "דם "ונגר "f"D כי דפרק

 סעי,-וב דח,ר כיון )ונזיד סוננ כין )חלק ניני "ין טפחח. ונסחם רןקךתיאקסם
 וימר כוי. וסוחרו ס:קסרו מספיגט ר"ייס סייחי ןס")מקומו

 )סר""ס כיחו )כעו) גריך דסמכע) גכ ע3 "ף ותכט)ין. וחוזרין מכט)יןגמי
 כסכת תחי5ס געסט כ' כמזיד ודווקא וזוכס. חוזך סכי "פיהו חס:ניסוומס"ק
 "כ) "יסור מסוס (3DSC ד)" )יסקגסיגן

 ד)יכ" סיכ"
 יחזור )" "ע"י "יסור

 ססמסוח וכין כפח סוחפין co סרי סכח קודם ויפחחנט כמיחזור )תקומוסעירוכ

 : )ערב ר"וי כיניטס פחח יס עירוב קייטטסו"
 ונמוח רכותינו ס"כודו כיון )סו דסכיר' מסוס סם" סר"0 כ) רךתארמףיןקטג

 סנ"סר ד"ין הע"נ ולנוסרו. סרהס )חוך סמגוכיח ופולט ככיוס סמוה געסס כן"0 כדמו. מחכה) )יס חסכי hSb פולטו כך "ככורעו סרכיו)"
 : פ)יעס כיס סייך מ"מ ס"יסור מן יותרסוגך

 )תחמיר נוקפי )כי כטור סיחר כי "ף "יסור. ננ)יעת סג"סויס רכנל~כם4קסד
 h1'h וקפינו ו"ופס. כלן ס) כיורט י5י"ס כ)" )טגעי)וד"ססר

 דסזסכ כחו' מוכח וכן עירתו. כמי ד"יכ" תערוכתו עם )ירוס)יססע)"ח ע"י מחירין )ו י0 סני מעשר חסיכ סזטכ וכפרק סוה. מועע ספסר עסיס.ספסך
 )מרמקיס -ו)" )פרוסי דקיכם ולעיי) פריך )" )עי3 דפי' חסיכ. )ה מועםוסססד ד)טירח"

 כק) פרוטס מסוס דפחות מסוס "חת פסיעס "סילו דמסיימי וס"כוי.
 יולי"

 ועוד מסוויו.טס. עליו
 דס)"

 רכ. כדפי' דכי0ו) נזירס מסוס ס' 5ריך כיכר יכ0 כתיגו
וסך

 חותר"
 ססס סקטור ודן סכ3יס. ונקצרו קזח ס) ככפס פ)פ)ין תכסי) סעסס טירןי' קרוכך כתיקת כעי0ט"ע מערס "ירע ספסמ כימי וסנט כטסי. נמי סייך

 דכריו. מ"ו קיכ) hic וכתדומט כיכס יכס כחרי כמד )כטסו 1") מורי ימו.ילקוס
 מוסיף ד"ין "תר ננמון ידי ע3 )פדוחו ד"פ0ר ר"ייט סוס "ין סטכ"חומסקדס

 ולניסו סכע)יס ")"חומס
 גופ"

 ס,סכ: פרק כד"יח" )סעריס יכו)
 סיכ" ןךץכ~יףקניקמה

hO5Q hnD~ ר' כיסו) ידי ע) גויס ס) פח )סחיר( 
 )סיכן פכו "יסור )מס. מחורת ממקיעו וכס31 דנסייוסי

5'rh
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S'rbוי; חן. מקיי )" "י "פ" מיק) 11ן כיון T]no "ch דמכם) מפקחי' חומן 
SD.יסורו סקרקע" 

 )סיכ"
 מרוק הסתירו ק5ת 0ג"פס )פח דמדתיח נר"ס הזי).

 כגוס ונ"סרו. פק 0ג"פס )"חר הכ3 יסר"). כיד נותרו וחמיכ פח 0סגנמרס 3" עדיין דסחס ממערס. כמיורט מוט Or ורחוקי' כקור. 0מ0כיח זמן כ)קיסם

 : ככך 3"יסור" פקע מי פח. חםיכ 3" דקים פירורי' כמי סכי כך. "חר סיתר 3ויס"
 מ"יסור נופו גסוס ס" וניסיר 3ננ"ן ככך מס מחגור מז ט"ו סו5י"ו רכשכםקמו

 כצת )חרס דיקי וננגטנ סכ). ומוסיף כחח:נס ט5:)ו וסחגיר0כח

סטו"
 טמותרין דכריס )יט וחסיכ h~h סמחירין כרכרי 00וכר כתטוכט כחכ עלתוסוף ס3" חזורו. )פחח מסורח עמס דמסר"ננ נכ ט) eih דמ5טערי'. כך כ3 קר
 ממוס כ"סט:"ז גסנו טן כי "יסור כו גסנוונוחריי

 חומר"
 כיון כן ו"ס ופייסוח.

 כיוסר" ננחזי הדרכס "יסור. גוסנ "דם סוס הין טוסדכותן
 "יסור. טגוטכ ומחוייט

 כך כ) סקור כבקין סתח:נמין "כ3 כפור. יום ינניס דכ' מכמנה )ענין חקקווכזו"נ
 טיכו)ח וליח כדו) "יסור סו" כעיני סרכס. ס:נ5מצרי' י)דיס )טס הין וגסגךו)
 וכן מזיןין. יסיו Sht 0ונגין סיסיו דננוטכ 3רכי' מ)סכיד "גי ומוכע )"סורכירי
 כי "ף פסח 0) כי"ט סחורף כיח יסודי' 0תח:)מי' נמור היסןר כעיגיגר"ס

 כך כ3 גדול קור "ין)פע:ניס
 דמדמיג"

 "יסור דסוי ונתרחק ):נוגמר )יס
 טחורף כיח כחמוס מקוד סקי3 ז"3 ומ"ו )מעוגנים. hih גפם 3כ) סוסדהינן ד"ורייח"

 פעם רק ננחת:נין וטיו סופי) 0כח כטרכ 3חומננו כקם 1") זויגכ) סח"ר כיכסכת.
 rb~ כי דמוע "כס ,hS )עת. מטח"חת

 ככקר כבכח סו" חעגת
 0סו"

 : חס
 וסכ) סו"י) סתירו רכוחיכו סננוספין. כפרסת תפטיר סקען כקורין רכ~ןקקמו

 : ,כור פרחח ע3 מנמנם )כי וק5ת קטן. "פי' 1' המגיןעו3ין
 סגי כיוס irtr ממורי h)S'hni ססנס כר"ם ח3וס דחעכיי ערבנך4אקמח

 טו._
 פי SD סני יוס יתיחס כ3 סחעגו ודודתו דודו כי 3יוס0יכ

 סדורחכתי
 SD1 רקבון. יוס כן "ירע "ס כן נס וס"3תיו כן )סם בסורו מסו"

 סוי)חיו שפיקוח יחר ~Sb ונס ט0יכ. )ה,ט
 כעגיי

 מטמע סמיימוכי 03ון "כ3 זס.
 : )י כר"ט כן ימים כ' יחיו כ3 בריך "חך יוסדע)

nlithe:)ז"3( "יסרכן מננסר"ר : 
 וסתנו כ'. ו3"חד נ' 1)"חד חי 31"חד כי )"חד 0וחפין. ד' "חד כס3"חייגיס סכיניו וו"). זרוע "ור מסריח כח0וכח מלחי "סר ע) ג" סורגי ימיויעי ")ופירעתה
 ולקח סקסריס וסיחר סס) מן כולס וסריק ס"גס וכ" ו"חך. "חד כ) 30גקסריס

 נלקחו. מי 30 גודעין וזליכן טסימנין "כדו ועחס )סס. טח,יר וט0"ר מסםי'
 מקוחן דסיינו )קח סרוכ מן סנוי וכלקח פריס ננרוכט דפריס כ3 )ומר סייך סיסיבמה
 וגככסיכסו דסחערוכח כטסיה כ'. )1טסיי

 וגימ"
 גכ ט) וסף כו'. דפרי0 כ)

 החר ןחפיס כלוס זס "ין תפס מטן "חד וכקן דכ"ת. hrp פרק סחום' פי'כך' תורס. ~ib,r "פי' מוחזק מטן "חד 0,ין סיכה כו'. סו3כין הין ד"ננר כשמו")5ן דקיימ"
 מייס וסקוס כו'. סספקשגולד

-rD'5h 

 וסימן ט' ו3"חד י' )"מד כ' )"חד סרכס 5"ן נשחטו 06 רוכס כט"נ דח0יכאיכריו )פי כן oh1 : עכייס נכ"ט. י5מק רכי כן
 סי ירעיכן ו)" 30ו "חד כ3 ו)קמ ר"0יסן טות,ו כך ו"חר ס3ו )פגיו "חדג)

שיכייסו



 מהןי"יתשרברת72
 06 )ימות ים "ס )טיוח. סרני) כינו "חך כרקס טרפות (rh1 h~r קדים.מגייסו
 )עכ"ד כי רוכם. )י' "ית ד)ךידי' סערפות טיו כ' מ3 כקותןו)וננר

 סכר"
ObSD1t 

 ננסוס סכל שככוך יפסיד סעדר מן ט)0 )0ס מגנגכ וספוט ככור כן ד"סטי6.
 דסריס.כ3

 )כים סס2י)ו כ"ס נכי וכן כש"ג. 3"2מעינן מקוס כסוס 3יסתנניט ו)"

 תוספתיסכיי
 ינבי"יז 00"ך 3?ס ינגכ ס6ס

 /וחונקי
 דכסתחסו ננסוס 63:נ25

 631 חלקו )פי "תר כ3 יפסיד ttb'U 0,י 3"1 ד"* )כקורס מסמסכחח03.
 ככעס )8 וסיין יין. ססו6 כחזקת משמצין יין )קח ר"וכן נ"יגי' סורגישיר סכ): סמרוכססיפסיז

 סמועי) כקניין ר"וכן ווכח ימי' יי תוך )שמעון ו)" )ר"וכן)"
 כחן ו)"

 ממתין כריווחך קומר ממעון חומן. כאח ינניס )עסרס כך 6מר סמעוח.)סמעון
 ממון דקוקי מממין כרסוחך trh ואונן ד6חזין. סא ו0םח1nOrnh 6 ייןדקוקי
 וסעמדכר סו"י) חו3קין דינה סוי חי עדיין. סמעות )ו גחן )6 כי ננרי'.כח(קח
 "ו יין. חוקת ננד תמון חזקתככר

 כיח"
eih 3עליו מחכירו סמו5י6 כן פי ע 

 : כעולס ניעמס סוס ט3 ו)" כפחי תורס ))מזד זונח ונ6מויח וכ"נו:ס0ר"יי0.
 רוכ כתר )מי,) 5ריכנ6 6י 6חי כדין רכות דעות ד:מ65ח כיכ6 "יונירהרר4ני

 סוסו 8י אפי'דעות
 דנניעוס"

 : וקכלתיגו סמועחינו טפי מדוריס חסוכיס
 ומנמק רכ. ם)) כמו65 "נכי מם הותש נרגזותי כי דמר ח:וכח )רקח סהזכט ר5וןויעי
 טקטן רגליו מכין עמר ))מוך ת"כ וכג' ככ' ממוכחו ע3 ימי' יקריך וככן כפייסו6נ6

 : ח"ח הכיסרה)וס5עיר
 סמחחני י5"ו. יפר"3 סרייך סוחיק )עכרו 3:נגוח0 :חן 6תר ס' בנך4ךדקאש

 0טוכ מעננדך "וחי כסוויעךוגחמחכי
 חטובת סכחכת מס היסוי וטכ"

 סוי טרפס ר6ס cn~h כנימה מסן כלחח ערסות )רססי )0 נאריח וק6מסריח
 כיון 6כ) מכרתך. )פי 3דמוח מ5י טוי ר6מ חד 6)6 פרים )6 6י סרוכ.מן

 כסר 6נל יימק י)6 פריס ננרוכס דיטריפס סכ6 מ"י ככחכח כמו כוססודפיקתו
 ממיעוע6 פרים מרוכ' המריכן דפרםי שכי 6כ) כ6חרוני' ומחס פריס. מרוכסוכמר
 הפילו וכעו"ד פרים. גמי מיעוע6 דע"כ דירן כגוון כן ba'1 מס ו)) פריס)6
 וסכך מסרוכ דפריס סייגו פריס מרוג' ך6מריגן 0יכ6 כ)) ומי )6 טשמ6 סךכ)6

 טחב כטריסוח סכ8 6כ) כמטיקר6. ונם6רו דסרים מס6 כן גס סרוסי'דכע6רי'
 סר6ס עירוכ )נו כורע )6 כוי. דסרים כ) סייך ומס טחטרוכח טס עודגס סטריססככס
 סו5רכח )6 )ט6 6יחי'. כרוכ h11D'h )ומר כססך ו6ס כגייסו. חד6 דטריסס6)6

 מב) 6כ) מסר"מ.חסוגח
~lpr 

 מעורכות כולתו סוו 6י יווד8י דמי ד)8 כרקס
 מד רכל כיון 6כ) סכי. )ננימר סייך סוס 0רוכ מן 8מר )מקוס סמיעועדפירס
 סף כמו קכיטי סני מיעוט. וסכי רוכ" סגי )מיעכד )יס מכין מכוררוח סלו סיוומד

 חמיקת ע) )דון יס סיחר 5ד ו)מ615 )דיו( 6יכ6 6י 2תי. מאס ע)וכממכס
 טרסס דחד )מסיע מילחה ו6יג)8י *16טס קורס כחיים ס5* כמסיו0מעסס
 0ו6י3 0יו כספית י0רוכ פרסען מרוכ' שתיגשש דימעי סכי כ) וכימש כנייסוסוס

 כחמושם סר6"ם כרסי' 5ן,טקכוע יקח סם" גורינן )8 מסק סנו)ד קויםוסירסו
 דמסר"מ סדין עיקר SD1 שריס. דמאן הכמנס ים or ע3 גס מקוס ומכ)נסור.

הסיס



עג מהרי"יתשובות
 כמו ממוט ע) כמחוס מסיב ד)יסוי סקכיעוח כמקוס גולד דטמפק כיון )יתמיט
 וכן כתיכס. כיסים כמט טסיו "חד מכיס כחו רקח ע) כחטוכ' מטר"מסכחכ
 )גמלה דמי ו)6 קכוע. חסיכ סכי דכ) וסקס ס6כ סכסרגו ע3 סכית דגש)כתסוכס
 ו)6 סן דסוחפיי כיון סטחכח דסוחפין ופמוט וככור פרים. כי חוינו ד)6 נויכיד

 וכמקוס מעורכין. ו)ספסד יסכות מטריית מורט ד)מ6 ממן 6מד ס) מלקוכתכרר
 ט)) )חלקו ס6גס סגיע ס63 סמועע טוען כ6חרוני' 6כ) סספק. נולדסקכיעות

 סמעוח )פי דמו)קין 3יס ד6יח ן6ננר מ6ן hlh לחוס' ןיוק6 )סניה )ך סיס1)6
 )וכות גסתתפו דסכי ~hnt1h 04 סכירה נמי יססו6 6)6 נפוי מסיס מיפרק

 כדפריסיח:ו)חוכס
 ססספק כ) כיסרה) רווחה ט)כט ))וקח סכקכס 6מר חומו סנמ65 ןןץייזקע

 ע"ס כממדיר כד"יח6 ר6ייס )סכיה עגיו כיסוחוגונך
 כמסקנ"

 כופי'
 תמיכת כמרדכי וע"ס וסמ"ג: מיימוני ומעמו 6)פס כרכי וד)6 וסחו'. כלם"יסר6"ס
 פ)וגתת פירות סמוכי פרק נמי ועיין פכי'. 5ריך 6ין וזו )שמזיק הפיקו כו'מסר"6

 ע)ייסו: דרכוותי ופ)וגח6 יוסף כר חייה ורכי מכינה כר יוסידר'
 ק5כס )יס ינית מיקחה רעע(. רוכ נחר )מיז) "יכ6 6י סכחכח ןכ~דץקעא

 כתר וזמנין דעות. רוכ נחר "זכינן דזמגין Or. ע) כ)) )סוןיעד)6
 ו,מכין )מומרץ. וזמנין hDSL'J.  סוגית כסר  וזיינין מריס. norn כתר וזמכיןכתרץ.
 נטנען מקומות כרוכ 6ך וקכ)ס. רכ לריכ6 כס"ט וכ3 מגסנ6. כחר וזמכין)קו)6.

 : ומסר"ס ור6כי"ס סחוףכסיעת
 כי דכריך ס6ר T~th סי' מסרי") מ"פ ג)1ח6 )ריס וכרכם. עונס שנאץקעב

 כ6ס וסנט מס6)תס. מ)6 ט"כ ק5רס.  ורפתינו רכ  פלאיירסרכי
 טמטוח וכסיפנו מגיס כי עכור מסכון )ידו סכחגס )דין ר6וכן ותבעט דנורס)פגינו

  מעות )ס ופלחתי וקיימתי טדכרים סן מסיג ריכוכן וסנה 3ייס. יגיער4מסמסכון
 זונתו ידי ע) סמנס  לס  סוסן  יתימר  כפלילו  סמפון סבי"  ור"ובן  ממעון. שיימנס
  דבורך. ונפלי נפגעו  סמפון 6מר  ]6,1ח[ וזססרס.

 ו"מרס 6)ס ככל כפרס וסי"
 היכיס. כר סוס ע"י וגה זונתו ע"י ו)6  יןו על ל,  מעולס  לידס  כה 63 וט מגס כי)טד"ס
 דכורס טסולס 6יך מונורס ססמעס ס6מרס מהכס כפגינו ר16כן סעמידועול
  מרקונן מנס  רלורט  סכ?ס  ועיר "לף.  ככל  כפרס  דבורנו "בל  שמנס )ס נחכטםםרס
 רו5ט סיoh 6 מי. ע"י יודע fh' 6כ3 )ס מהמחי טמני  סמנט ע3 הקוכןוססיכ
 ליכנע. 6ר5ס )6 וגס )ידי כ6 שה "ומרח וטיק )ס. המדייגו )ידס כ6 ס)6)יסכע
 )ס סס3ח ר6ובן כמיסכע זס ממכס ויפטר SD'1 סמכועס )מפך ר5חס סי66)6

 כעכי סם כי כס ינכו 6סר סדרך 6ח טודיענו T"th טץכ )יגס. וכהוסמעוח
 סן )דין סן מורס סמוך ומי דיגה. דכו bih כיכיסס ספסר  ר3ו  ו63 קסיסדיניס
 6ח ע3יסס קכ)ו)9סרט

 סליי
 : ווירמייס"ה קס) )חורתך. סכמסי' ח5"חומ5עירחז מ6"ס כ"ח סקוס וסי' 6דוניכו. )כו יורס 6סר מר ע"פ

 ק"ק 6סוניי חמימס. )סוגס סמחומי. שטכתשובה
  ווירמייס""

 היני ,גי  ס".
 י"ירדת  גיפיס  כמעון  1isnh וז  סוילסכס.  לטון  כרמסמפ  סירלס מי כיר  לסי  לסלוחלרקודן  רטורי  "מרס זל"  סוהיל  נופט פיד  כן  ברם Sh'.  ססלתסםכדפי



 מהרי"לתשובותדז
 דממתך מקדם סייס פרק רי' כד"יח" )וכירט טננגס ככחן rr~ns מסים;)6

 כעדות דגוגצין מ?ימגי )6 חרי ו,פי' עד געסט סניה "ין טיסת סכועח וכנןיתקנו
 חפן כגק'טח נמכע' דכורס סככך סרס. "מתו ע"י מם)ח ס"תר cr כנדון סכן כ)מן.

 כחס )מומר סתסר סותר סוי )" שמעון מרמכן. ונוטות )יןט סמכט סניעס)"
 מ0חכע נמי ומרט תפקיד. טו6 וכניו 1nch ועת ע3 סמפקיי דכ) )לסחוממסך
 ע)מ". )כוני h'ih מסכיעי' כס"נ דכ) רהוכן 30 דעתו )כפיס )יזס טמגססגחכס
 )תרס? ס)כט סתסון רכי' ופסק ר"ח. כרכרי סתצון חייכ סרס כנזכ? )"ד6ס

 כפמיעס דדווק' ניודו "ר"ח לפניני רכווה' ס:' ד6פי)ו כרקס cr יכגדוןכדבריו.
  )רקונן  סבן וכל  מכבסו. hrn  לס  הסריכן טסו 5כל  מטם:נירט. גסת)ק 6יפניני
 ג"כ כריך )ריכוכן ממעון ננסיתן )" 1"י כו'. ו:וח:וח נוס"וח (c'a וט6ידנ6ד":נך
 למיפך. וכן סרס כפגי חמכע ודכורס דקרט)יח". סמי" כי לקמחו סתסר)ימכע
 לפיסו טם:י מגס וע) כלוס. )"ו תנכסועיוח

 )רכווח"
 )טפך דיכו)יס 3סו ד"יח

 רעכן סיסכע ":נרט דכור0 כי )טפוכי מכינו )" ,ס כגדין תוע3ין נפכציןססכועס

 : וסקוס כד)עי3 ותטו) דכורט חמכם 6)6 3"מחכוצי rhh-~ )" וט" )ידחפכ"
 טנופן. רקם, רזים.  מפצלת rlth". נ3 0יוט)יי. ק1סח פצ)י'- ת מי W~wקעג

  תיס מדע כ, טסקיכי ":נגן :, ס"ל. ננסריייל הו' נווי  כולס.נוסקס
 תיתיט קבוע r?c1 )ס ספין ?"מט "ירח צ) כ"ח r~rrn )ם,1) כם"3חי 6מךמכדך
 מר"ת? פצם כ:)6ך

~rht 
o~)Jttr i:n~cfiT חוסמת מתעסת כנון רן") סוחבו 

 "מס "ות? גחק)ק)ס ועקל כו'. i'rc'b ימיית" שיעיט וכמיפותי כריססכפי
 "וחס קורין מבכפיס :נ5עצרח ס." תאוו 5רכ? 3עמוח ~irc ע3 סימניסכסעל
 פענניס )רוכ ומ65? כעד צ5:נס כודקח ת5רכיס סצתדס ורקחך ווי:ד"ח()ס"ך"ן

 )ס "ירע ס:)עמס hitlr or1. כתו כס? סו" 6ך מתם לדוס ו6.:ו דם סעדע)
 כתו כק)ק31ס "טס "וחט טיחס ועדיין כ"כ י' כך 6מר עביט תם")תי "לרי"כ

 וסחזירגי 5מ"י )רווח כסרי )ך וכחט כפסי 5ת"ט מ"ו ועחס )עי).ככחכחי
 טוכס ונסכם מק"ט ומקוס כוי. גכום 31" כתורתך עיבינו וסתך )כעכס)טסך "ס" "וחט יכובס 6ס )עסות מס כדת דכה מו3חי )0מיכ )פכיך ם)תסכתסוכס
 מיס מייק טכוס מרנ)ו' רנ)יך מדוס ט"ח ס"ס ויחתם יכחכ 1)0)1' )מייסומעופרת

 כערגקסע"): )יכרמן טעכן תח"ח)רנני

 )ענין סי'. )יכרמן טח"ר סגמלנד מסוכי וחחיתס. כג'ינס יד יטיס ריתס.שויי
 0)6 כחסוכתו וט כענין סטממיר מסר"מ חסוכת ידעת ככר ד)טי)6חח6

 מס"ר וכרי ממך אכחד )6 למכס עד. ככדיקח דם פמ65ס גיא למרדמיסי6
 כסס עוד כתכ ומומרוחיו מסר"מ ן3רי ססכי6 6חר "ס ע) כחכ 6מרסמריס.
 S~h טתכס. מן דס סיו65 כודאי פיווצי כמכס h~h סתכ0 כחכוח יליןמסר"מ
 מערפוושע סכוי תטר"י 6תכס 1,"). כך 6חר תסר"ס וכתכ 3ס. חומס אינסמספק
 ' )6הה כ"6 סכסיס רו"יס "יגס פצמים סיוכ פי ע3 6ף ד) מסג4"מ כסם )יככח
 ohrp., )ט כו6כ סמתן ם"ין רו"י' פעתיס נס כך "מר )ס כו"נ יס:הןטפחן
 דכ6תכט שטורס מפיכורס. )מטס )0 כו"כ iDJca )6 6ט רו6ט היגס )צוקםובס

~ch
 אסים כרכר. טעיכ תדקדק "חס ומעחט ע:"). )תכס דוחס וזס כו'. )ומר

)ס



ער מהרייתשובות
 דסק" נוסת' חו)ס וסח)ס

 כסכו6כ h~h רו"ס "יגס וקם טסח:ט כסעח לחט
 עליו. )חלוק מסר'מ סמלך "חרי יכ" מי כי עטורי. סי" rb מעיכורס )מטס)ס
 )ו. ססכמחי וג6 וויכד""( )ער"ן מחמת :ר"תס ":ס טחיך מנחס מט"ר"מגס
 מקותו ולה רנ3יס מי משקוס ")" סמחגחט כסעח רוע מקייט (Shc )ך יםוסף

 )ט"ר"ן סקורין חולי )ס סיס "מס 11") "ליע,ר ט"ר נסס חסוכס )י יםערך4 חנכ"ע: מייס כר סמרי' וסקסמקוס.
 מחלתי ר"חס. )6 כן ולהמר )כן וקוןס 5רכיט חוך דם ור"תסוויני""(

 05 כ" )" זס לוחו כי עסורס מסיף )י וטסיכ עסורט. תו עת"ס סי" chהותו
 גס : סעתקחי וט כ3 )כעלס. וטסורס )ס :ים סכו"כ מח"ח רק טמקורמן

 מס 3פי "כן ווינד""(. )ס5ר"ן סרו"וח "וחן מחיר סיס 1'י) רונקי") סמסר"וכמסחי
 ממקום ח)"- ססח:ט כסעח רולס b'(ob o )ס") ס5ריך )עי) סמרי' מט"רסכחכ
 ו)" רנ3יסמי

 גווני כסקי )נניס )ומר רני) 6;י מקוס. מקוחו
 זס דכר 3כדוק

 מי,רנגיס. ס) תכקכ סכ" ו"ומרח דס סמ5"ט ס"מס וו") גרו) כסס נסעתיק'כמו
 ,טמקור ~ן 'ז6עס סוכחס כקי סמוך ob וח:חין. סנגקור מקוס ע) מוך)סכ;יס
 סיכ:יסו קורס לחסן וס,סרחי נקי. ומנקו פיו ע) גוייס .מק5ת כדקו וכןעכ").
 יכויסו כך והחר כךיקס דין ככ) וכעומק וכסדקין כחורין יפס סיכדקוסמוך
 יפט חקגח . סטסחגס והחר חסחין כך וינחר סחוב) ממס ככ) כעומק סרכסמוך
 כיח "ו ,סכח3יס תקום דפיינו סתקגחת מקוס כניוחו חרחון )ס סריךו"ס
 מקוס ו"ות', )רמס. שנניס מי מניעות :[orth3 clp יודעות סג:יס כיסחי5ון
 תוליה 61""כ יפס תננכ ו"ח"כ וןס. רנ)יס כמי סנח)כ3ך מח"ח כד)עי3תקנח
 );:ים טיו זס וכ) כ". טמקור מן :3" כרורס סוכתי סרי נקי סו" ו"ססמוך
 וסחות )ססמסיט

 וס3"
 כן "ס וסת 3ט ס5ין ט3יט סכחנח זו "כ3 ומחס. כסעח

 "כן ז"). ' רכ~ח1נן סכחכו כמו סמ"ס bon ל" )עולס וכי כן 63 ד"ס )סחתיריס
oh:יפיס נ' סיתירסן 16 מפחחס כנון קכוע וסחי 6ין "פיהו כסיס כורך עונס 03 י 
 )כ3 )סהחין סרגי)ס ע) קכוע' טונס גס סיסת רק יותר "ו פתוח "ו מנוע "ו די16

 hn:pnSr )סמוך 3ענ"ד נר"ס ינניס. וכך כך ר6יס חמ3ח עד רהיט מסוףספחות
 סיס כי חף טעתס. כיתי פקיכן סימיס כקותן )סחיר סג") רכותינו דכרי וע)ד3עי)
 מ5טערח כמסוד וסכחכת סו6י3 יגעי) חקגח' ע"י 3טחיר סעוגס כימי 6פי3ור6וי
 דס כרוקב ססורין וסחס כסעח ד6פי)ו 3סר5"ס מסר"מ ססיכ דכס"ג רג)י'כמי

 ,ער לס סים ממכס מן סכ" כסמרגסח מילי סגי וז"ל דרכגן. וסחוח 6י מכסממסח
 דסמכס ומרננותיכ6כ

 מוגי"
 דוסחות כיון י5" סמקור מן דנם מייסינן ו63 דס

 סיד. כ3 פי סחוסי מן טכ3 כי )ך )סעחיק גריך וגין סטתיק ועוד עכ").וכרכנן
 ד6יכ5 כיון )סקי) )כי מגני )המ"מ

 מלטווח"
 כ3 ונס ך6וריית6 וסחות דפסקיס

 )ס 6ין זס כנדון 6כ3 דס. מו5י6 )סגומ6כפרוזדומםס*חס ססיתט 6תס ע) תסוכסהוחס
 חםוכס דכ6ות' דלעיל סחירה ע) )סמוך כרקס 3עתס כיןעונס ומ"מ מכוררח.מכס
 )מקן מכס כפס חריק קלחי מכס ימממח מרנסח 6ינס 1Stth וסתס כחטת ס)6שקי)
 )מרקית רומס וקעו סהשי) כ6 סמקור מן 1)16 ר6יס ק5ח יס גס ירכגן. וסתותד6מר

 כססדמ" 6פי3ו דמים כמרקוח כקילוין 6כו 6ין כי "ף מכחכח. כמו מוגללדס.6)6
מוקפי'
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 סו6י3 כ,ס נויל סיכוי מ"מ ומכ"י. )דכוימוקפי'

 מוכימות ידים )מיחלי ו6יכ"
 "תו. רנ3יס מידממקוס

 )יס דחית "סר""ס כס" רמכ"ן פ3ינ ד3" מסתכר"
 הכחכת מס ותנוסחי )"ו. "ו מוין מר"ותיטן "ס 3דס דס כין )טכחין ספירכקי"יס

 30" כו'. סעד ע) פעמים )רוכ ומו5"וח11"3
 כרקס דחס דמחנניר נופית ננטר"ננ

 ו)" פעמיםכ'
ob~n דכ) 5רכיס עסייח "תר )כפוק 1"פי' חייסיכן 3, תו דס 

 וקווץ )פרקים h~h פעס ככ3 )רמח רני)ס "יגד וקם כדיקט. כעי )6)כלס
 )ך טיט ,ט וכ3 )סאו. ע": וסח 3ס קוכעח כדי3ונ "ו כקכיעוח סויןפרקיס

 : ולוס)חקור.
 סקוס ס"). מסרי") חפ"רתי מורי תוית בחר סוד משד ויגבס ירום ינטרלקער

 גתגך "סי יכו) סכ) מ6ח ונימך סו"כי 31כ) חורתך )ככוררכ
 י3מדכר ג" : וט5דק ס"מח וחורותיו הלסיס חוקי הת )רכים ו)סורוח )סכיןעליון
 סימניו וים ולגוי חונכת פרס "סחקד קנס "חד סיעודי טיט מעבט ככור. ספקע)

 ג' תוך "1 סינאט טגוי "מר ננכירס וכסעח מעמיס. ד' "ו ג' ככר סי)דסכקרגיט
 "הריס. כרוך טענ) ר"ט סקוגט סיסודי נס "ננו עם לנכור ר5ס )" וסענ)סכועת
 כרפת עומדת טסיה מפרס רהחס ימים כמס סננכירס סופגי סעידה יסודית הססחך

 דקדקי )" הכ) "35ס "חד ועג))כרס
 נס 3"1. "ס סכיקחו "ס

 טנוי כבסכי"
 ספרס בכיח טחורף כעת וימי ססי6 ספרס עס סענה סטכי6 ר"תט ,)מכווספרס

טסי"
 טמזונוח כעד 3ע5מו טח3כ יעככ ססנוי סח)כ עכור ננוונות )ט )יתן טנוי "5)

 כחוך ספרט כ"חריוח חייב מנוי ספין כרכר ומקפחי מקין. עד מחורף ימיכ)
 וסכי" :וי "ותו כ" )ימיסכך.

 כניח י)ןחו פסיה ו"מר ספרס עס חרם עג)
 )ככור ס:ב3 טיסוךי ~rh1 pirn כרפירי. המגס  טחלכ  ורוכל חולב כגוי כפורסכוי
 ויס ממס וסמו "חך[ ]"ים פפגסוכ"ן כעיר ודר  לפכיך. ומט דיכיט ידע 3"כי

 סדר "מי כסן ככיס ככוי כחורת סענ) ספח )סוף ועסיריס עניים נסביכתיוכסני'
 גס 3ו כסלחו כעיר סיס  )" וסטפן פפ3י כיי והסו כיכוכי עני וטוסבגייזלומל"ר.

 סכמן  וכסחור סלי. "ת ו3ככיו לו  סלריך יסבלנו לה כי לו יסלח סלו תמלטסוטירו
)כיתו

 ומ5"
 ד)" כדוכס חרדס חרד סענ) "ח

  הס  )סחזירו oh )עסות מס ידע
 ככי כו ספין כיסוכ ודר כו )1)1) עכירס יעמס פן ויר" ע"ס סטוץ מפני)"ו
 עד מזונות )ו יתן כי  "ף  כלל  בי  לזכים רוהט סגנינו והמר עדים )ו )קח "ךתורס
 עדיין ועומד סמזוכ' )ו גחן וככס יחע6. ס3" יעסס מס חורס יודעי מפימימקור
 "חד סר תחח כרים וסכיסס וטכסן. סכע"ס  זס עס זל ומהגריס ימי' י"ב  זסככיחו
 )כסנים סלחו )" ססכע"ס קומר ססכסן ח"ו מיגיס חורכה ן)יפוק )יר"ויס

 hlon "ומר יסכע"ס עליי )י סיס כעורס פיכס ממתת )ו רק סכמדיגסעמירים
 )עפנו סיכו) ידע [pS,b ")ו טכסיס וגס המריס מסטסכיס "חח פרסס )ו קרוכדר

 לפייר. %תר  סטן לקלס  סעכרס וכסכוע סממ)וקח. מפכי כסן )סוס סלמו )6)עלמו
 ביר סגימו  וסו% מ%סססד לו סיסחלמ  בכור ספק מחמם ג"כ  רייי"ן צמירסלי

 ויסר56 מסס נדח עסט סלח כוס עליו טעני) וטפקיד "תרוח. כסמוח 56)סרועס
 נניס 9 )ו ויס סו6 עמ כסן וסותו )כיו. )רעותו )יס דסוט ,סונים כב'וקנסו

 וחיגר ע) עכר ס)6 י)ט5י)ו כדי פקיד )הותו כחכו טרכ עם מ"וקפוריקוסקסי)ס
כוס
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 נכורוח ספק ננחלו ק)קולי' 3"יס רנות ופעמיי שנר יפו) 6יך יורע ומגש
 )חקור חוססין פינס וגס מפרס. כקגייח מדקדקין ם6ין כמיס סכע)י כפסיעותוטכס
 ספק כסוו6כ"ן רכו ולכן טכ:ורס. מן )פוער' טקגייס תסיס "יך סתורסכיודעי
 כנייזכע)"ט וגסעחי טרהחי סממ)וקת )כט) כדי זס וכגרון ס"ר5וח. מ3כ)ככורות
 סתורס )כך מיוחד ט)ז 5יר תורתך )ככוד סס)חו פגיכם כין זס כלועומ65חי
 לוחו )1 )סחזירו יכו) ממכסן מורחך ככוו ירהט oh כס. ילכו הסר סדרך)סם
 )ע5ננו )עככו יכו) טכע"ס ch וכן ננעו)ס. כו )זרוח ר5ט hSn כיון כטיחרעג3
 תורתך פגי 6ני מכקם )כך יסמעון. 6)יך 6חר. טסן )סוס )חח:ו מוכ ייכרךס)6
IDD)טמעסט כ"ח )פני ט5עחי ו)כן וסמספפ. סדין סחכחו3 טמטום ולנוען פסס 

 מקרי 6י פכור מדין סיו5י6ו 5ד סוס 13 סיסת כ"ת כטיני ירסס 6ו)יכסוייחו
 )ומר נומן טנוי 6ין סם" 6ו סמזונוח. כעד טח)כ 6כ) כהפר גויסוחפות
 )סק) )6 ע:) Orסי)דס

 ו)"
 "חר גלך ob גימא 6ו סח)יפו. סמה 16 )טחמיר

 סר6סון סי)דס ומחקו ס6:נר כמס אחריו ג)ך עתס טענ) זס די)דס סגוי ס)פיו
 מרהמס( )ו6ז כפרט. מכוקתו רמס ספגי טענ) סוס T"th דע "כ) 6חריס. 5דדין16
 פנוי. היכו תורתך ככוד 06 וסיס חורתך במהור עינינו וסהר דיחוס. מרמז[ןחס
 נרר6 6נכ סת)מדכי כ"ח פני 6ח)ס T~th וג6 . ס5ורך ככ) )טחעככ )5יר5ויחי
 ויננכרגו יחזור וסנטן )נסן יחצו ססנעייס ככור ספק בכ) חכמי' חקכו )6)מט
 כין חס כין סוס כזמן ז") 6מר דס6 סגיטס. מידי )65ח כדי ננוטע כרכר)ו
 ככור קווטת כו יכסנ וס)וקח )יסרי) כין )כסן כין )מכרו סכמן יכו) מוסנע)
 די") הע"נ סכן. הפדיון רסוס מידי כמחגס )כע"ס וישנו סכסן יחזור נמי6י

ותמוליי
 סוט )חקן ד6פסר מט כ) מ"מ )כסן )תגו 5ריך סנע"ס ואין ע"ס מחבירו

 מקומות נכמס מס כיו65 סמ5יגו כמו )חקן)יס
 עעס )יחן ים ככור כווןהי כס)ומ"

 סגי 6כ) עמו כסן יס 6"כ h~h )יסרה) ודאי ככור רואין 6ין ך6מריי ס6מסוס
 יורט יפיגו וינוס טגוי מן כסמי ס)וקמ דעט 3יורס דכחכ סס ככור ספקרוכס
 נ), "פי' ומיירי )כעליי כמוננו וי,כ)י ככור ספק זס סרי )16 06 כגרס06

 וגדו)ת' חפ"רת טור כח וינד) כגעימיס וסגוחיס ימים סי6ריך 6חלס וקורי"ולכח.
 חת"ח מב) טקען וככ' טחמוכיס :כ' מימיך מוליכי כ) ום)וס חורחךיפקוס

 : 6ויספור"גמייס
 וגס לי סם)חח כדאי 6יגי 6ני חייס. כמר יגס ננר6 סכעיס )6סף סיומים14לןע

 יעחס ,") ומחים חייס רכוחיכו כחכו ככר כי זס ענין ע) )סטיב טליקבס
 וקו)מסין מפחפ:ין דיו6וח וכמט עליו רכו 6מר סככיר מח)וק' 3"ודוח כוס נדוןע)

 עו"ד rh כחכתי סוע)יס זנכ "גי גס טג:6י ס) כחכור סמכות וסקיפוסומסחכרין
 בענין ג"כ כשכר )י עסו :ן כי דגרי יתקיימו ס)6 תמסחי ועור פכור. קותוכ)
 )6 סכי 61פיי כו יעסט מס ספוריי מן )6חד ס:חכחי סטי" כמדיגס 6חרככור
געסט

 ו)"סכחך נעלמך. שחבת כמו ניגסו סדיעוח וקלי סקרן דעתי והחלוות"
 יכ) המריס. כרוך כי 6ף פוער הינו סר6מון עג) כקולר. 6ך ריקם לירך 6םוכ)"
 יס כי 6ף )חומרה טל"ח פוטר סכו דח)כ וקי") מניקתו רם"י דפיי ךככורח ופ"נ כרוךסני

 יכו) lhx'n ודהי וט6 ומכיקתו סומי) ככוי ספק סוי סמכי ענ) וע"כ ע)יו.מו)קין
)קייס
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 גבי ב"מ ננסכח ריס כדמסקי' מידו מו5י"ין טסן חקפס דקי") לעקמו נכור ספק)קייס
'nlDbכתב וכך כסונט. ננחרת כמכזה דכר"' )סחזירו יכ"י "ין ככר )1 כסס)חו סכמן "כן 
 דכחכ r~hl מ13). ס)" כוט סכמן ע3 מהר"מ מחמיר ככור כספק ואפיקוסר6"ס.

 עכיד. "יסור" מיסו 3קכ3ו כפי:' ד3" סכר hih עסיסו פסיג ד)6 "פסר 3י'כייפינן 7)"
 3יט. דכפיכן רס"י מפי' י"עדסינע'גן ~מסכת r~h סכתנ ומס גיכס1. כחרקי סכי61ח"3פ3ינ
 "דידיס דידיס קסס ד)6 כבדיסכתיו

 רטטי"
 זמן "הר 3קג)ו כסרוקם מיירי דכי5ס

 עוכל טקפיד ס"נ עקכ3ו ס"י:ו סכסן ע3 מסר"מ ךסקפיד טיכ" וכי 3סעו.כדרוכה
 עורס עכירות כמס וכחכ ממגו )נק1ס כדי )ו וסלחו ככסן ו3קג6ת 3טקכיט שנכווןע)

 6יגו וכגוי כדבעי). סוי ככור דספק דירן תדון לחן. מקיר לסרי כחסוכתוכמכ61-
 דמסר"ס Dh"1 סמכיגן )" דקרגי' n'chl(h - י3דס מככר חומי )פי כמסיחנקמן
 ס)"מחמיר

 סיוכ) ידע ]"ולי[ *3ו ושכע"ס וגס 11"ג וכחכח טו6י3 מ"מ שכע. כו )ו3ז3
 יןע ד)" כיון סרחו נטעות 6"כ D(SU. כסן קסום מלחו )" 3ע5מו)עככו

 דננדיג"
6( 

 חסיכ )" כ:דריס וכס"נ כד)עי3. מידו מו5י"ין כסן חקפס גן ךקיימ6 )ס)1ח5ריך
 כמו יחקור עד קכ)1 3" סכסן וגס לספר סיכל סכע3 ידע )6 כי סמעו כיוסקיום

 נו" כי' ד"יחיי סין" כ3 )עכ"ד :ר"מסכתכח.
 פסק וכן קקי ספרס כע3 דיסרח3

 )ננרייסו ,ווי דסדרו סנוי כו שכחם לגוי )חגם להכירו מעות ססו)ח ע)מסר"מ

 מרכ ו-.1nsth סלח. )6 ןסכיד6דעח"
 כמנוזל כו' "סקיי' יתריס "דעת" ספן"

 ט"כ הוזר כטעות ומחיקה כטעות קנין כ) וכן כיוונית. ")מנס פרי )יס ומייחיכתר"
 ומס ר"סו:יס. דכע)יס כהוקח וינקך ע)יכס )סיבוך סם כדקי כס"ט כ3 כר"ת.מחמירין "יסור" ד3עגין "ע"נ וכחרקי קננ"י פיטר דח3כ דפסקי רכוות" )סכי כ"ס ס:".)6

 )יסר"3 ויח:גס יחזור "'י5 ננועת יזדכר 3יסר"3 וימכרגו סכסן יחוור 63 מ"טסחמסח
 דקיי") ו"ע"ג "סור :מי סכן שפדיון כי 63 סכן. לפדיון דסוט מיריכמתכת
 מ"מ פדור וכגו ממוס סמי' )מחויר ע"ממחנס

~'Dh דמוי )שחזיר. ע"מ )קכ3 )כשן 
 דסמורס וכס"ק ר"י. סס וכדסי' כמס טד פר' ריס כד"יח" סנרנות נכית סמסייעכאסן

 : וסקוס כ6גודס עיים לקכלו ליסר"ל ולסור ככור לסמזיר )כסןיאסור
 יסר") (h'D כגלנו. ססס ויכרכנו גחפכו כקו נחיש כגוים "סר ס, מסים "פינוך4רךק

 כ, יסר"3. כקרכ וכזיו סו" ממנכתו ע) יטיס יקריך ס"3 מסר"י ס"סר"ג
 דעכדיכן ןכחכ סהוכ) פר' כננךדכי ס" ע) כתורתך סקלו ח3מודך עיני מעירקמ"ן

 1כ3 ורנן. מן כקרןס)יחוחייסו
 כחס ד6י ג3). כקרן h~rn ?)" מסיוע טנננר' סוני"

 3כ"ן ו"ייתייסר") כלרן ד"ייעד )" 6י ד"ייען "פכחן )" בעוצר ואי קוס". (h~r פ3ג" 3ן קיימאט"
 פוסקי' וער וס"סר"י סחם. כד"יח" rto סכיה ד3" ומילח"

 כמרדכי hwb7 ס6 ע) רניכו ילמרגועךך4 : קרן סזכיר (כמרדכי ורג) כסן סור דווקאסזכירו

 כלוי
 דלסמורע6 כ6 ע) ומכיל פרי

.pinSיטה" יי מסמעון סקכ) ר"וכן( 
 )ממלית ימיו "מר זמן ולאחר כס)וואס

 וסיו "יפכ" ס"ס 6ס כ"מירס מסחוס סמעסס ד"ין מסוס ר"י ומיינ ו:6:סומסר
 סמעסס ננסחנס ככס"ג כס)11"ס 3ך יכ" "מר ו"ח"כ סכר )מחיית כידוכתח)ס

 כ"מירס כפסיס סיעכד ודאי ס3ו וכ3.ס:"ס כסמירתו ליפוי דעי)וי מאוחרכמ"מירס
 מעסם כסלח ד6יירי סר"ס דפסק כקייט. )4כ6 כסונף )שיות חנם סומרומשגס

ומסחעכד



 מהת"יתשובות
עו

 )ו דלין ר6ייס )יכ6 מעות מחן ומ)"חר מעות. ננתן כמעת ערוב מדיןומסחעמד
 וכמות כמייו "מר )6 ן"ס מנכסיו דסמדירו4גו דסגוז) מחגי' ע) מר יורס~צרדש : סדין )סו5י6 כ"" 3ננר ס")חי המעמס ול"ו כ))טג"ס

 )לסור ויכו) וקיי") ")ו נככקיס 5מו "ח "וסר סנן oh1 יוריפגו. סכן-
 שי51י" וקפינו ככס"נ עלמו"ת

 כמע"נ 6מך Cb סגדור. מרמות
 רווק"

 כממסר
 )ch 6 עליו סנן "סרן 1)5 )פכיו יפנו טגכסיס סכי דכויו כיון )עימו )6 6כ))"תר
 fbnh מדכיד)ח )?קח)ק עדיין יכו כק) סכן ודקי די)ננ6 הו "כי. וכחוח כחיי6ננר

 וכדמ5יגוכריווחו
 כע)מ"

 תסק)ק )עולס כ" 655 וכר )סקגוח יכו) "דס ך6ין נסי
 : )עו)ס 64 ס)6 מדכרעגמו

 מ) SD מר ,1רס~דש
"(1 

 3" וכ"ל פרע
fsr ן 06 פסיפס כבעת ומכרך מוזר 6ס"( : 

 ע"ס "ס ככורס. מידי )ספק.ע )גויס ומעות מפיכס מי5ריך )תסר"מ יורס87-וש

6יפכ"
 כככורי חייב 06 סתטככות ותוסך עדר מנוי קיכס כמיסר")

eb 
 )טמתיר סייגו )פוטרו כגוי חרווייסו דמ5ריך )מטר"מ )"ו "ו סמעוח טכחן טרסכובדו

 : סככורס מן)פוטרס
 דיגל ch כ"כ רכים כס פקעו ד)" סלנו מכוינותר4שכ2

 וכסחוסך ככור ]עכין כסיאט"
 וסני )16. 6ו ככור )קנין מסיכט "יקרי "י כמכוי שיסודי כיח )פכיסגוי

 6יסיס מד) "גי כ"ס פתי ימך) 3" דכרי' כרוכ כי )ת"ו פנו) פי לתרי ימסוכ)6
 ות"ת 5כי ת"ו ננ"-ון ולחורקו )ונך יס:)יס טחייך כריך. ":י 1))12;- סי" חוי?מ"מ

 : חי) 6ים כחן ר' סרכ ננ"ו כן tru'3h פס. ,עירחז'ח
 הליעזר סח"ר וסגעי' סיקר ידידי "טו' ו30וס כרכס ט31י0 )מייס ךזשובהקעה

 תחח ~nhr תכס)ט "ן עד חורתו. וס)01 סכיך מ"ו ס)ו'וכר"ם
 1ת3" סיסים סכיך ומ"ו ריקם מפך סחן )סוך סכ"תיריך

 Sh יכ" וחי עתך. ככר
 hD11 וטו"' סמורכתורת דכוי "ותו כ) תסס סועחק "סר כ"כי6סף כן "אנס ורנ). מן כקט כמרדכייכחכ מסי" 13. "ין חרס לפיסו וימן 6חריס כקנקגיס )חסות תדחך ידעתי 6כן סמקך.סער

 טעם"
 )יסכל hih ורג) סן סטוכיר כיון טמור. כיסו חס

 מכעס "תר וכן דקור. מילי וכל  סיר  ד"תר דרכ לפכיי חוסככי' ונקט כקעדמחייחן
 )פרם tclh" ירי חייל יר' ק"תר וסדר סור )פרס ורנ) סן וקלמר 6יס.ור")
 וק" דמחניהן "כוח די כנת קלמר ולסכיתכעס

 מכעס וקור ורב) סן סור חטיף
 כעיניו וסוקלת זס. כ) *6ר כ" ונתרדכי ניכסו ופרעי כסי 6)" ו' סריוסכער
 "דס זס מכעס ותעמס דם5י. פי' ורנן רסן מוכן וקעי וסרן) וסמן סכור)כתוכ
 וסמו") 6)יכי' גימ'ד)6

 ' כמחני מוזכר "ינו דע"כ קרן ולכיר )כך סן ומכעס גיח"
 "סוף דממך קרן לדון וישעו חיים 1)6 כיגעו. סור חוח סני כ) ויו"כ כסור6)6

 קיטוימסחס
 1ה8) סן נוס"

 ד~ס תיקי כ) וסייגו מכעט ק26ר וכס"נ מועד. ו)"
 כיסינס(: )מכרי פרחחי )וכך כיס. וחסרון דמכיח "ש6 )כוססו דייניכן )6 סכיו6פי'

 "תר וסדר סכר )תחלית נתח)ס 6תר כי h)nth סייס 6ס סנסתפקח רכמדץקעי
 כפכור מסחטן סתעסס דלין "סריגן מיגננ)וס

 כע)מ*
bo ד6יגס 

 תי)י )פטומי 6)6 כן סתפקיו כוולד ס6ין ד%6יגן מסוס סייגו נדכותמסחוס
 סף*6 וכן סחו'. כדפי' סומעו ס) לכו יכביד ~Sb כן6מר

 שוכך"
 סיס6 ))וס )י' דכיח6

סלג6



 מהרי"ךתשובות%

 לנחמו כן ו"מ' כרכו סמ)וס "ומ' כך סכר מח5יח )י' דיסיכ "ע"ג' סמ)ו' כ6מריו'פ)נ"
 כססי'. איעכר )" ומעיקר' ססכועס 'מן סעור )סיות מנס סומר ומתגס סטי"וכן

 דסתס. פעורי סקר כ3 וכן ססכוע' מן פוער מילי ד)פעומי "מרי' גמי טוס סכי ל"וס"
 כסכ"6כ3

 כהמריוי וסכ) ט)וו"ס ע)יו h~'a עליו מקכ) חט SD'1 )סחמיר
וכוהל

 רוום"
 )מס עחס מסכו סוייגו מסוס ו"י קיים. סכממון ת:"י ט) ט" סלו.

 מ"תיס טיס" עד מגס )י טכוס )הכירו )ומר דמוחר רכוחעו כחכו ס"ס)ו"ס.
 )כנק( ]כין[ מפיכס קעכיד ומחי כ"חריוחי ס3ו"ס טכ) יט6 1)6ח"ככ"מריותך

 עוכר" וכן ס)11"ט. Sc5 ריומס)
 טריכיח. פרי כמרככי דמייחי וחזות

 סי)סי וחזי"
 תגח)פך'

 קננ"
 ח:וח וסקפח וכחוכס כו' כט113"ס עליו ו,קפס טנוי כן ופגע

 מלוס. ושקיפח דיכ"ממחכי
 פירות גכ ע) מ)וס דמעמיד tr'h" דר' וטסי"

 )חור דבור מסוס סעצס עיקר "ין h)h כע"מ". כרכור לפרי מפריומסהכס
hjhענייג' מס כסו"). חגם מסומר ססכ"ח ומס כופי'. מילי פיטומי מסוס 
 סעס כ"ותט כ" "ס )דקדק ים כוס "ך מ)וס. כדין וחייכ סו" מלוט זס גרון"כ) כסוך). ומחמייכ סו6) "יגו ]מסו"[ יחירס כמלחה עלמו[ ]"ת מחחייכ סו")כקן
 כרפי' )סק:וח זריך גויס ס) ממכון וכן זוזי. )סגי )קניכסו כננהי טגויס חוכתע)
 זריך סיס כ"מר"י טיו "ס "כל מע)ע)ין מסכון כחזירו ססיי 6פסר ומסר"ת.

 : )כמיסרע וחוכ חוכ כ) "ו ככי6ורס עתס ":ו וקין דמסכס כעבין)קכוחס
 טפילו כו וסור זס  לכיחך  כפ"רר 6פי3ו "3ו מגכסיס עלמו רדמכמדשירשקעו

 "תר. לי וננס  "בוס לי ננס זס ננרק"ננר סמודר נזות6חר
 וסתם "כיו מס) )יסכות עניגיס )כמס )1 זריך גנני כחייב ליורקו ריפוי  ננסוס%י

 דמוכח: כ"ומדג6 )" "ס דבריי פינס סנ3נ דכרי' 6ך סנן. ע3 "נרחמי
 סקריך סליך 6ו כסיג. וכ3 מ) )" (1Sh פרע ו)6 מ) יטווס לסין ןדץילךקעת

 קרסנו "סר ו)6חריס )פגיס "חרת מטס )כרך זריך ההרת פטם 51DSן
 עכ"): ~Or. סילד הס קייס יהמרו)6

 כככורס מחחייכ 6י סגוי מן סקה' יסר6ל סכחכח רכמףץקעש
 כחד"

 דרכוותי דפ3ונח6 מסוס סייגו דמסר"מ מסוס ומי מר )ן כדקוו6י 0" מגייסו
 מסיכס6י

 ככור ספק למסוי 6כ) מספיקה חרוייסו והריך רווקה מעות 6י דווקני

פסיס"
 ככור ספק טוי מגייסו דכחך

 ן)מ"
 )ן קים

 ועיקר )חור ט"י דמסכי כססו"
 ונצורת. כפס )יס כד6יח ו)ננר )יט כזקית )יגר כו'. מגוי 60 עמיתך סירטסלוכח6

 יזריז: פ"כ ס6ריכווסתוי
 טלוך )עיקר 1)6 )סווקיס והיכו ס5ד מן ססן פקוחן גרש סיגו כמבנרארר2קפ

 ןעעמ6 סימע". דין 3סן יס6 )6 6מ6י מעיר בכי ס)סכום
 כמנוקות מזיק וס"כ ומפליו. וכליו נ0מחו טס )סגיח )~ס רתוח דיםוסימס6
 סמכו6ות 6כ3 וכסמתיסס. ענ)וחיסס סס מטמידין סמוק מכני ס5דלין רמןסמכו

 רמות 3סס 6ין סווקיי וכן טציר כעיקר חריר 6דס 3כי רוו סכוך )טן ויםסמפו)מין
 מסרעננ כתכ ולסכי סימיון כרמות דדיג' מסחכר6 טעיר כני ע)יו דקפידו ססלסעמיך

 גמור: טרכיס רמות )ס 6ין וס6 ד)6 גסס ),טוקי)סימטה
נחר



-14*י-י-
 4--י,41

 11 עצו 4 ו 4!14 4שו1

 נכיטן. ע) עוכ מס וכתר תורסכניגר
 ונגר" דןסכ" ריס"

 כ"י ריינ ס"ס רכס
 גיסו כת ננככודו ס:פ3 ע3 )תר ינחם ס:חתות כע3 טגט ס"). מסר"יסנ"ון

 כ) ע"ס ~nhr פלט יגדור ימר"3 פר15ח וכודר כעבט חפ"ןת חי) "מחז")
 ט3 כ"ת )ס") "כי דמ"ו כם"י)ס כ"ן )וי ט"ר ל"י )ונר ס"י)כ" ככריפרך).

 כסקייססומ"
 סםנח ע) )מתוך ים ch )כתמ3ס. חוקן סו" "ס סו" ח)" "תר סם

 3קכוע כוס כחב דעת וחס סנניימו:י ע3 סטסיג כססגחיו כן סכח'סר"כ"ו
 "יתו "כי וח"ו "ו)ס:י"ן פט וסמי כזס. דעתך "בי )מ"1 מבהודיע חתנת :" "3מ"ו ג" ע"כ )סחיר. )ופס ודעתו ז"). ט3) מסר"ר כיס גסקפק וכבר כן )דורותט)כ'

 כעזתי: תורתך ):כור כתב 3" ע":פס
 Olo ניעבט "דיז יעפש,

~irnh 
 ע3 רביעי וקר" טח,ן ססטח חכוכי חוך כר"ח

 פרטת סיוכך דחוכת ס" ע3 )קרות )ו וטיט קדים ו"ננר הדסיכםוכרידמי
 לכייס סס"ת ע3 נ"ט סיכיעי וסייס סרס סמ:ייס וסוחבו ססיייס. n"DC ע)מנוכס
 ע) כמרדכי hnth וכמ"ג )"ו. "ו קדיס קומר )הזור )חזן סיס ו"ס מגוכספרמת

 ד3מ" "ו קדים ויינתר ויח,ור סננרדכי דכחכ וי )תנין עו)ס דקטןס"
,:bc סחם 

 וככר ,' )קרו' ךיס פיוס חוכת סייס )" דצןיין טכוס )"ו סר"פוןדסקדיס
~rh קןים

 כסקר"
 "כ) ו'.

 ככר סכ"
 ססקדיס )11)ר St,h ספרס' וסייס סרכיעי נקר"

מועי)
 כ3 תסיס קןיס סתר ם5ריך מקמך ד)ת' "ו קדים ו)ות' )חדול גריך ס)"

 פסוקת נ' דקר"סיכ"
 גריך ודקי סו" וגורך טיוס חוכת חנוכה פרםח טוי וסכ"

 כוס. )ח)תידך דעתך מודיע מר כ" ע"כ ::ייס סס"ח כמכי) קדיס וסותר)חזור
 מסר"ן: כן ")יעזר מס ,עיר סקטן חח"ח כ"ח ו)תורחו )מר וסם)ו'וטמייס

 ")יעזר טרי "סו' תתוקי'. תרכם לכריו ספרקי'. כין סו") עמקי'. כמשיקךקפא
 מתעתי סדמי' כקרן כטיוחי חורפי כימיסי'.

  5תסריי"
  ניתסס תסס ז"ל

 כס)" ססימ"  מןלחלון
 סג") סתסר"מ פלס כניוחו ומתצחי סו" "3" 6ח סס סיס

 יס ע) ו"פי' סוור. חכתי ם"י)ת ככתי תעמס סעסט כעיניו מקוד סוקססז")
 יכי"ון כזס מצנין "תר כי כפט ע) ממסיכו ק5ת כתרעס סדןר גךו)ימרכוחי:ו

Sbסוף וסוף ,"3. סביוני! רכותי' מפי ומגטגי' קב)ח מידעו סדור ,קכי רכותינו 
 גת5" ונכסוף מת"ג. סוחרכדיעכך

 )כתח)ס ומרי סר"כ"ד כחכ סכן חסן בעור

כד)יכ"
 יתתב "נכי וחי "חר. יכס

 5פר:יסס "סר טנדו)י' כעקכי )ב" ריחת"

 מזקיקתני מממו כתכתני "מר "כיך מ"ו ס"סכת ")" כו'. ":י תתייר" מכרסיטוכ"

 סר"כ"ד תדכרי ר"ייט ד"ין )כחוח ים )ננעמס ס"ס ד3עגין רוחי.עסויי"
 ו3סכי רכוהיכו רוכ כדפסקו קודמת מ)י5ס דמ5וח סקו) (h~h דקי") )יטסדיק דדל.7"

 וה:וכ דרי "כסיר ד)" "פסר "י דדיכם עינוגן. מסוס כדיעכך )יס"סיכ
 מרכותינו 3ים "כ) דיכתוח. פ"כ סי)סי כחסוכס כ"ן "כיבדוו. מ"ר סכחכ כמסזערוס דרר"

 כיוחייטו עכדיגן ד)" גטי דיעכד. דחסכ מקן קודחת יכוס ות5וח .כרכנןונפסקו
 יטריח סכחכ  כמו )חלון כוסין ן"ין כוותייטו עכדינן )מממיר ת"מ ו)ייכס)סס)
3ס")וה

 )סר""
 כי 1"ה טיכס עם 3פסר ס5ריכין יום כב) דמעם" ד)עי) כ"ן

 חקכןסקס)וח
 ו)" עמו )מסר חקנו ננ"ננ )ענן ס)"

 )מצמס ס)כס כ)) כחכרר
 טועי) קורמת מבי"ס מלוח כת"דעסק)

 1פ)ובת"
 11CD ומען מסיב מען סי" דרכוות'

)תכריע



 מהרי"לתשובות;י
 ססומ" מן )חלון וכסור סו6 )חודיס תדרמכ"ס חיתך ו)6"משע

bib כסדר 
 הינו דסומ6 ג"כ כחב ככחכ מסר"מ ועפ"י סוס ןכחרחס פרנשס מכספרח)י5ס
 דר"ח "פ3ונח' מסר"ננ כחכ רכס": כעכיוחי כיס הינון חט ידעכם ), ת"כחולן.

 : ריסס כרכיי )טחתיר וים כחוכת סי)סי )נםי6ין 6ר5וח 5br3וסנ6וכיס
 קר" יסיכ 3"חן סיכיעי פקים 6חי קיים ם6תיי ח:ע6 רכ(נשיקשקשב

 טסיך
 קךיס 5ריך 6ס )ך ומנער סנייט כס"ס דהנוכט גופיטננר6

 דטוס נזידי סו" סיום הוכח דה:וכס 6זינ סר6סון נקדים וסגי נרסס )ערדסני.
 וכן טו6 סייס דהוכת לע"נ טקדיס 6חר למפטיר לחכוכס דקורין סכחכוכס6מכח
 ו"יכ6 סן. טיוס דחוכח התויג כסכת סח) ודר"ח פרםיוח די 61פיי סקנס מוספיכ)

~NDS
 מעגין קר" וסכר טוסיי כחרייסו )קדיש מיידען 1)6 מד6ורייתי זכור פקסס

 ניכסו סיוס תוכח ד6דרכס חורט 3ככוד קורה דמפטיר כסני סייך ד)6סיום
 סס"ריך סמכייע כספר יסעי' סר"ר כרכרי ךמזינן וכסי )ספמ;-ט. ככןותפסיקין
 כט6 מטעו סו" טעות דמגסג ותסיק מככנ 6וחו ע) עוכ6 וק5וומ זס פ)מהון
Ssbl~מפעיר לקרוח דרכיליס סכ6וגיי תקון 6)6 סיוס חוכת עיקר ס6עס מבדפין ום6ר( 
 ססס יריית פרמיות כד' סכי כמי וענדי למוסף מוסף כין )סם נתמ)ף כקדים6חך
 עולט "ינ' דמסעיר )יס ~מכירי קדיס קודם )קרוח סים ותסיק סיוס חונתטינף
 חזיגן מ"מ גורסו. ומייחי עריס דמסקי רכוחעו רוכ כנגד ותחו-יס רגליותיוורכו
 ch ~tunri" קדים "חר )סי יקריגן כווקיס דלח דילןתכננ'

 כנדון וטיס קטן.
 שקדים רחמך כוטרוג"י רכ כמס 6)פס רכ ךכתכ Jsb מכיח )קדים מריך ס6ין וכיםדירן
 סמוספין )קרות ר"ח כפי' דנסכיגן כיון מ"מ סכי. כחכו רכוחיכו כחס וכן עולסקינו
 6תי ננ,ו ונדו)ס סכ". )" ס"כ סכ) כדכרי )יט והמיכ סקסים וחרי עיקרססן

 סנגפעיר. 6חך מכית )ק-יס מריך דיין כסכת סתמי 6הר קדים ותרו ד6פ"סרקכם
 סכום עדיין קרזלו ולו מסוי סייכו ותשכין. כקשח עליו דפינ )תסרשתו6פ"
 דוו3נ )נננכס יס דככbSh 6 )עי). םסוכחחי כמו רימון קדים קם6י7רו סיו'תנץ
 ד6'כ" ספרי כתרי גכר6 חד יקרן ועוד ענינן.נתרי

 ספר "ותו )גלול עדיף ושוי DPD' )חר ספקורי' סנמומס וכשסור פס SDדקורן כססי" ר"מון 30 פנמס
 636 סס כפקין גטנינן וכן סמתורנתן שיפסיק נכדי תמכי 1)6 סו6 וסתוסו6י)
 כ"כ "יגס סקו דס"ח "ע"נ סמחורנמן מספסקח טפי 6פי' דנו))ץ 6חןספד
 "ין מ"מ כחמוכס rrrh מכחכ כמו ויחירות ו כהסירו כקיקיכן ד)6 כערותנחזקת
 )יס חזיזן )6 מכי' קדיס ויקמר שיחזור כמרדכי דליתן וס"ס )כפמפס כסלזרז)

 כססו6 כעס ועוד גדנעי). וכחסכ"ן כס"ה 6)6כתרדכי
 עוכר"

 וקמרת סד)נ דיןכו
 "3, ירט. )" וכן תמיד כעולת )כסן )ספסיק סטעס סגי כ6 זס וכ) )5וק-ס)6

 : כרוקח כחכ וכן : ססין רכיעי' עד כחנוכס )כסן )קרוחפנסנ
 )נירנכעי"ג חסוכ' )ך סלחתי סר6סון כתב ע) הליעזי הר"ר )6סוי סגותיי ששקןךשקפנ

י
~ffQos 

 הדס. יין ע) סכי זחן )נרך סים עהס מכחכח מס כ"ז. )וי
 ,hS וקן זס ע) ונס6)חי nlha~ פפת"כמס

 מיס נועס דעתי ס"מח כידי ורפי"
 תדח, ןחמר6 ולע"ג ממחות. חרי סוי להרת וכרכס 6חר מעם 5כו6 ביתלנרך

 ןתי 1)6 סעמ'. עיקר סוי יום מ' וגן תסיסתו ל6חר מ"מ מעת". חרנטךנכ"
)מיקי



עה מהרי"לתשובות
ז6יגו תמו' סייע עע?' ומן כרכות חרי נתי דכוי כ:)קוח )עינוי ד"מחכ,)תיקי
וצפיי ועיקרס:6חו עוכים חרווייטו סכ" 6כ3 סכ,חו עיקר Or קין כמכוס) היטוב
 חרותס דב) כוח ורמכ"ן זחן. )ענין המיכס מילי דחרי כר6' )כן כוכחן. מסחג'סכי

 מילון  hrSh ך6ורייון סוי וי5טר כחירום רק מךיכגן ו,יתי' טעגכי' טויומעמר
 נוין: דרים לילחנייי ?ד עככי' )וכול מוזיי 6ני ומ"מ סו". לנמרי5הויחי

 ו"פילו קונע. טיחיד  דלין  סספייח כיל מפנץ  י"יו כפסיי  יגס ימיי שניקפד
 וי"ל כרנונם יעתרו וס)יהוח פיועי'  6ך טתפלוח.  הסנין וין תסרסק'

 כתנסנינו: תחחן 36יעור מטר"ר תכסג וכן כתורס כקורןתדוח
 15  נ,-ול )להיך )" 06 תסר"מ סכחכ כתו תחירין "ין גרס 3עח רננתךקפה

 : שר כמ"ר כפור יום ימי כי טוי סר6": ו)דכרי מ15ס)15רך
 רימת 6י נתמסו נפסח דחסן כיון סכסחפקת כ~כמד4רכמדהקפו

 פזי סי" תי).טי
 תי)ח"סי6. )16 )ת"ך מקוק דלין וכרקס פימוס. ד6יכ6חמן

 6מד חין מניסם 6פ" ענין ככ3 נ3)ס כפר עם ממועב כסר טרי ד)ויור"ייט
 )ת"ר דפריך pb15 נילד נפי כחס תוכם וכן כתססו כתיגו תין ן"סר )מקןקפינו
 נדי תכעיי דשן נית6 וטיס נ,-י )י חס וגדי גוי 3י מס טעמים תערוכתממס
 6פ" hbh כתםשו כתינו תין סוי סתכנס מסדר יוד6ו)רב פר' כחיכו. תין דסויונדי
 כמינו  נזין )יט סכיר6 נתי ורב תינו כם"יכו דתין וטקטגדי

 כמכסו_
 רוייס ועוד

 )ערכ נטנ נופיט דר"ח כממסו יינם cno ד6סך 3ת6ן "פי' רנ" דסרי חיטןמכס
 סוי למיתר ת5י גת)יס ד5תר ר6ייס )יס 3יח ךר6ני"ס וס6 כו'. מיס ם3קיתון
 וייסורין )ם6ר ד6כילס מידי נין דממתן ממוס עיקר 3י כרקס 6כ) "יסורק.זמן

 %ל טכסיסי למר לתקרי וניטור חוזר 6ין ותו  O~IDJ )תר מס 36" עליו "יןזסחס
 נרמישר כלממסקה-ו  ודנו פרן סר סכחכ כמו  קמפוס דחמן טעמ"  סוף  סוףסכ5
 עעמ"ומסקי

 ותפ"ס כי 6ף כחרמונם חטס ע) סמ)מ )יס סכ6ס ימיך 6מר )6
 וסיחיר6 לע"ג סמפוךיס מנן ךתכטגיק כ") טעמם ומסקיסחיר.

 כלע_
 משם 6)6

 כם6ינו תין ת"ז גופ" טחרותר4 ומפר נפסמ. ויפלט תססו נו כסקר סנע)סדע"י
 )ענין יזקיק סופו כתר hnlh כהיחנם) טעת' ןיסינ ממוס ס' ניכף ינםמיכו
 )6 כסיחר כ,-סיחר עעת6 דחוי ר6כי"ס ע) )י סוקמס רכ" יתיס וזס כדפי'לכיוס
 כפססו סוי כמם ך6פי)ו )ר6כי"ס )יס יקית כיתף ו6י סם. כמיגיע יהכע) )" hnb'נטי)
 כני וכ) י3ס כסר )6סזר דנסגי כ6נודט הכחב כמו כווחיס דקיית6 סכי כן6ס
 -~rh )חקק )י נרהס וק5ח )סחיר. ותכטנ מוין "פי' כ) ט6 כע"פ חמס ייוסרו"טו
 ~hrt_ נפי) כטופ כעין כ:נמ5ח 6כ) כעין. סלעו כיון ו)סכט) )סק3 עיעוימוזר

 ידעכ"ו)"
OD לפנס פעם גונו מפסו ליסורי כם6ר פסק וסר6"ס סכחכת זס 

 כמתן טנדרו רנונדנו ם6ר וכן סעס. כ) פף כיתוכמ ק6י כמי כפסח לחמןמוחך
 נתי סמעתים וקווץ ומעמו. תמי"ן סר"6 טדכרי )עיתו טחמיר דתסר"מ 6)6כפסח
 תסוס נשתן )עלן רק ססוער וחס : סחסוכס 6101 וס"ס זמססו תידי "כ)סייכי

 : מחמן 3ר כגן מיקי כ)זיידן
 דם תכפ) דם תלין וסכלם כ5ר 113ן ספסוף מ1עיג oh גוי כ1 ססחס לנליקפז

 תועי) כלי לנכי S~b כעי) )6 כתינו מין יודל רכי ופסק מטוססתס
מפיר



 מהרי"לתשובותןל
ספיר

 0מ" )חוס כ"ח ו"ס מע:נידין. "ין פרק כמרדכי כדלוית"
 טתס מעע גם"ר

 "ר"ח דפ)ינ למ"ן )דירן וכן כננס?ו. ייגס crc סיו טירום)מי דכ,מן (rrJגנני
 יין "פ.)ו ייגס כסהס )ן קייננ" ?" ?ג"? מסוס ו"י "יסור גטנ עווננווסו"
 ככ) מלוח כמך ודפדוף ידים געי)ח ונכי סננ)ה. )יס oh:o יוליךכיין

 כמנוט) ידיו )?נכיס )חום ד"ין כ""ז כחב עציר" ומסקי סר"מוגיס )סיורחייגניכן 3" דוכת"
 נ פעוריםם5ס

 ימר") כיד גוי 0) כ~שכנרנןקפח
 )יטו) "הר ,ih~a וב"

 מח"ח טרטורן;-
 לדידוי גר"ט ולבחור? 5:נעסט ?5כ? 0"5הי ג" תנוי לוכחייב

)סמי"
 קכס וזס סג:"ר קנס cr עד כו'. יסך") כיד נוי ם) ונסככו טפרט דפרק

 מסוס סייגו ננ:חצרח ו"יגס כהגירו ד3'חי' לי? דמוקי גב ע3 "ף מעותיו.עד
 ?ו"טפקר

 "פילו טמוחר. )יק:י יכ" וכננ"י ?ו" דנוי ")" "פקיך )" ?" "כ)
 0ט0ינ כננו ננעוחיו כגנד "), 0:ר סותר הסיב ו5" קנט )" מיסר")י0ר"5
 כיון ומכירי רכותי סקלתי פעיניס וכס? מסופקני דכט" "3" סדייכין. פרקמטר"מ
 ריכית כיען? ו"ס:ר כריכית עוננןדטמ0כון

 טוכ"
 מעוחיו. כגנד חמוכ טכ) "י ע3יו

 )דמויי גמי 1"'כח סקרן כגנד ח)" קג? ד3" ממסע ollcn כ"וחט מקוםומכ)
 פסיד" ו"יכ" 5,חריס חב ס"ין כפיקוס חוב )כע)סחופם

 סכי דקוגט. הוכ )כע5
 עד סע)ס וריכית קרן 3ט"י יסיכ כיכמי

~rtc 
 סכן וכ) )"הריס. הב "ין כן "ס

דדיג"
 וטוכס טגכסיס ופור? דיגך עון ותוסיף רוג? כקדט וקפינו ככחכח כננו דמ)כותח

 מסועכדין ממט3ט)'ן "פילו נוכין היו ?מגק חק;ח ננסוס 3"ו ו"י ס?קךס.מן
 דקייך"קמ"י

 תקכח 3ע5ס 5" וריכיח קרן 5י? י?יכ וכי ד"ורייחח מיעכיך' 5ן
 "ך ?:נותר דכובט גוע? דעהי עגיוח ע"כ כי'. ערכים "ינון דקיכם ונכשיסמוק

 סנוי: יחזור "ס טפסר )ידי סננ0כו;וה כע3 יכ" 30חכענין
 גר"ט כגיטין יו"ד כ3" וכסלו יודי"ן כ0;י "ייר כוחכין "ס 00"3ח רנכ(קפמ

 כחוב סו" כן כי יו"ד כ)" כסלודכוחכין
 מקומות. כנ' "ו ככ' כמקר"

 גס סיחן סיס מע0? "ייךוע5
 נקריננז""

 וסיס זיק. כ"ן ננסר"ף 50 דיגו ככיח
 תכסוף כו כמנס 1'י3 ומסר":נ החת. כיו"ד "יר וכחכו ז") "כינדור רכי מזקןממסדר
 גע מליחן מגע ז") ט)) 0מס"ר וסמעחי יו"ד כחד "יר כחרכוס פכחכ )וסרקו
 דירי ככינוין גכחכ וכן יודי"ן כפגי כ"וסטיי"ך ,"3 רכוחיגו מסקגח a)Jhכלגייר.

 : srrr נזורי פיע)
 דחית מס ")יעזר. סר"ר וסגחמד סיקר 3"ט.י וחקו? לחרי ופלוט שלרכמקצ

 עלמך סגע "יקעופי כמקטף סיירי דמרדכי דס?י" ר5וןכקנס
 hnth מכ0ירין וכמסכת מותר )לונן ד5וגן )סימר 5ריךכלוס

 כסדי"
 וכג'וק

 )מימר )יס סוט )מפוך )ומר דייך מס ומכריך מממון רכיי מס כדפי'מיירי
 וכח"י )?נכיסד"סור

 פי' ד)" 11"3 כחכת ומוכ )פגיס. 5ריך "ין 111 ויסג" נזוג"
 מפורד "יגו וכי סר"0וג, מן ק0ס 111 ע"כ. "יסורין כסקר מירט ?ך דייך 3" 3מט)ך

בסדי"
 מנע חייך ומס כקלוח סנוי גנע דרי ממוס סטעס דעיקר ולכחכחי כמו

 "יסורין: כד"רגוי




