
 הרנשב"םתעובות

זולי
 3גור31חם ה,ר,הגדל רבימיר,ם מחייהיקרת השאיתאשרשא,

 צעיר כעדיה הנוהג נאם ' להם הש.כ אשר ~~אה ז"ל אפריםרבינ, הלמידי צרה טיל צורם ינצרם צור חסמי הגבהים החסמים ,המעלזת
 דההק"סא שעת חשיו. ר31י מודה המלמר גרציה רני בןתלמידיי,
 כי"ר: זו שנה של ומצערה מעצבונה ירויח יחמ:א מצריםבציען

א
 נוגס (5"ל לפריס רהיט סכקנ נניס מו"לים 6יושאלה

 ס6סס יר פ"מ( )רף )ררים מס' בסוףס6מרו
 ים גן ob 6ל6 3עירוכ מוכס olb "ין 1ל1ס נעלסכיד
 מקיר דר' "ליכד, ~hlo 1)ר6ס "כוי בלוחו מ5רלס

 תיוורק ויל לו וסוקסס ' כעלס כיד ס6סס ידך6)זר
 לחוך ו:וח)ח טס6ח ס"ת מס 6ל6 סלנו ל6 ד"ררדרכ
 כקרוסין ס"הרו הס  מפך סוס %ותר  וסו% י  וט'פיך
  6ס %תר אסח ררם תסהיס דרבי עי'ב( כ'יג  רףלסי'9
 רסוח לרכך ס"ין )ז)ח על לו ואנזר תגס 6מר לוסקוס
 כמח ל)1 חפרם וקח גס וקף וכו'. סבר ]מקיר[ ר'בו

k~lCnOסל" ונלכד ב"מרס bk~t בסס לבעליך רסוח 

 ,ס סו" חס פיך לחוך הושח יורקח ס"ה תם"ל"
 תס%  %כילם  ללורך  l)'ha סל%וח 3ס%ר  סלי%חסיו בגדים חית וסלחם סי:חס oh1 סתס:ס בס  סרגםראוה
 : ל6  6ו ריויסטתי:ס,
 ס"י)ס סו" מעיקר לו  ססו;סס סתם לכס יונעתשובה

  יסר  ססלסס  OD  סב:רריי !1 מלנסמסכתח
 סיין תזח על גמחייחין סיתרו בתת  וגס  ר;רוסיןבפי'ן
 לחוך ו:וח:ח :וס"ק סיח הס "ל6 בסס רסוחבעליך
 013 "סרפיך

 סו5'"
 610 תס סי)חס ו"ס מבעל רסוח

 נירים 3ס91 06ר 11 סלנס לנס 6מע ושי .סדין

 סדק סטניין חנינו 31(ס דקדוסין כס"ק 06ר ססלכסונס
 )וסם ונס פקפוקן  סוס נלי לס:ינס ר5ויי תסיס"סר עד מעניין וחסק:ח פסקי פסקי לס:יכס 561יע)ססיטנ
 לנחו לחח ר51ס וסוט  תתעו סל"ס סחיררלתסוס
 own3 לך גחמיס סקלו nluno סרי לס "ותרמעות
 ס6ח תס 6ל6' בסס ר10ה לבעליך יסים סל" מנחעל

 דמ"ע לכס 6מ0'לנס כל וקודם סיך' לחוך תושחנת"ח
 ob עליו יעקב מנויו ":6ח נורר סו" 6סרר316ן

 וס6גילה ריכוכן 6סח e'on כחו על יעקכ מעוח6יוס סוגי"
 מחודר כתח:יחין וכן כלל נוס 6סט לרבוכן 6יןוסלביסס
 61ק מסחו 6ח 'חן עד וכו' סקלו סוקל ממכירוס)6ס
 . וס כחו וס וסונויון 3ח!ו:וחשס סמייeDb1 3"'כניו
  %מס לנחו יעקכ יח, 6יך בנדרים סלכחעו ככח6)ז:ס
  וח51י"ס גירס  סיסיו הטות ההזו סייס מחורררטובן
 מלועס תחוס סמעוח 6לו לס )חן ן6ס . 1ר15)סכמפלס
 61תר סחוס obl [ob בסוחחו הסור ומבעל סבעלקנס
 סכל לדברי גוסני ל6 בסן רסוח לבעליך יס" סל6ובלבד
 וכלכד לס 6חר כפלו דתי ד,ס לרכנן ע" ר"ת לדגריל"
 לס דכם)חן "י0 6סח סי6 סרי "'ס nah חסיםסל6
 06יצ נועל סכעל רסוח לסלק כגניוס כל ול"ו סבעלקנס
 "תר ר%תרו  נקןוסין "לער כרבי ]ל"וקימח"[ סו"011
 כ5י לעכר קוק 6ין bnSD רכוליפ פסת רב יחררב%
 עסקיק נתקי וסכל בעלס בלי ל"סס קנין ומיןרבו
 לרבך ס6ין נל"מ ליס ועוור מוס "מד ליס דקקניכסן
 ס6י כי כל חומר 6לע,ר ל וכי סכר מעיר רבי רסוחבו

 כמסי ה:כ6 רבים וקני עכר דקני פליני ל6 דכ"ענווה
 ר"נו למרוח נו סח65 מנח על לינן י6ק)י כטןעסקיכן
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תששך1

 סע6 ע"מ hSh 6קגי ל6 דס6 .6קני bS ננןילדידיס. סברי ורבנן 610 כלוס ול6 ל'מ ליס 6מר גיסנר
 nnbo וסו1IDSh 6 ר' מדברי נרסס סוס ' למירוח13
 ע"מ 61מר לטבד 16 לתסס נחן 06 סכל לר3ריכי
 סר3 קנס רסוח לרבך ס6ין 6ו רשות לבעליךס6ין
 סנוק3ל על ל6 ע5תס 5תחנס סיחגס עד מבעלוקנס
hSסו6 סתונניל וסחנ6י . מענר על ול6 ס6סס על 

 סח65 ע"מ 11 סרי ויסנור גוחן 6סר הווחגס בטףסיחגס
 ירגם ס6ס מחנם סנוחנס ו6ח תסיס וסרי למירוחנו

 כן מעבד וי65' יקנלסס6דון
 מוריי

 36ל מכנוים לסנרח
 לס גחן ס6סס ו6ח oh ) 11 וגס . ל6 ר"מלדעת
 לך נחוניס ס6ל1 סנופוח סרי לס וקמר תחנססביו(
 סבעל קנס כסן רסוח לנעליך יס6 סל6 ובלשמהנס
 קנגרו ו"ס סמחנס מנוף יחנט 6סר ען סכל.לדברי

 מס 6ל6 כסן רטוח לבעליך יס6 סל6 וכלברכמחכיחין
 וכלנד כך סדבריס חכליח ' סיך לחוך 1)וח:ח גוס6חס6ח
 סקלו סנועוח ימיו 6ל6 נרגן רסוח לכעליך יס6סל6
 סתעוח לס 6חר כקלו סו6 וסרי נסיך נוחנח ס6ח5תס
 %,ס ותסחי כסן סח6כלי %'נו נחחנר( 5ך גחוגיססקלו
 סתסנס 61ח ע5 בס"ס וכינורו - סכל לדברי סכעל קנסל6
 טס6ח ס6ח מס לס ן6נור hSb ס"ט ל6 רב6נור
 . מנעל קנס עסי סחרה נוס לס 6חר 6נל לסיךתוחגח
 16 נוסס סח6כל כדי סתעוח 6ל1 לס. גחן 06כסייגו
 פחבגס 6ו ע5)וס סחלטס נדי נחנס 06 גססחסחס
 סמח:ס בנוף סחנס סוס בגיוסן מסמס קחקנס 6וניחס
 תסגי סבעל קגס ל6 6וי ובר סוס נסן סחעסי)ל')ו
 לס 6תר 6סר ידוע לרבר 6ל6 סנועוח 6ל1 גחןסל6
 6ל6 נך החט( ל" ו6ס ר6~ל. הנוחנס כך עמס06

 יס6 סל6 ובלבד כתחנס לך נפוייס סנועוח סריד6נור
 סכעל קוס עסי סחרני גוס 6ל6 בסן רסוחלבעליך
 6ל6 סמעוח 1Sb חעי6 וכר נ"י~ס פירם סל6ניון

 ס6מר ר"ת כדברי ומס סבע5 קנס כר5ונססחעסס
 למירוח 13 סח65 ונ"מ לעתך )ועוח סקנס ס6סבקדושין
 וועוח ל6סס סקנס ob ]דלרבנן[ . וכו' סקרוןקנס
 וחעי6ס סבעל קגס ל6 סחר5ס נוס כל סחעססגנינו
 נכדר סילע% נדי סכעל קנס 6% ר51ס ססי6בנורי
 עסי סחר5י מס 6סעו 6נור וסנעמל בס"ס olnlhוס61
 bO 6%6 כנוח ~יר6 ר' לס נוחקיף . כעל קנסל6

 ור)ויגסי בעלס כיד ס6סס יד ד6נור כר"מ ורבסנועח6
 נ"ל דבריסס סס3גגו וסמר . ססוטס ססלכס וסקרוכו'
 בנדרים וס)וו6ל רב וסכרת ססכרוח כל כסירוסנר6ס
 כרסנן ופתו6ל כר"ת ורב בקןוםין כלנקר ר'כסברת

הרמב"ם

 קנס ל6 עסי סחרני נוס 6תר ד6ס נסמו6ל מלנס%~ס
 הדון קגס ל6 להירות 3ו סי65 ע"נ לענד מכוחן וכןנעל
 נוגח SD סנור 06 ])ת65[ סתחגס. בנוף סחגסדסרי
 ס6רק קנס רסוח בו לנעלז 6% רסוח בו לרבךס6ין
 נקלו סיעסס חס סירם ob ]וכןן סכ5 לדגריומבעל
 וסוך סכל לדברי סכעל 6% הלון קנה ל6סנועוח
ob16 ~ס גסס תקנס סתעוח 6לו יקמר ocun לעכר 16 חעסס סחרורי )ור( ל'נו לבסס גחן 06 6נלוט. בסס 
 ומכתים יוקיר רני מליני נוס למרוח ט סע6 )עחעל

 ]ניןן מקוק 61ין בעל 6% ס6דון קגס ל6 6ונוריסמכניס
 )נ"נו יקמר 06 6ו סנועוח בקלו חעסס חס מסק6ס

 ור"ת . נסן עסי סחטי תס ע"ת 6ו למירוח נסססח"
 קגס . דוקק בסס סחעסס תס סדנר פסק ל6 6ססנר
 בסס רסוח לכעליך 6ין גנזיו 6תר נקלו ]וסף[סכעל
 6תר כקלה סוי למרוח פח65 ע"מ ]6תר 06 נענדוגן
 י כמכתים וסלכס סקרון דקנס רסוח לרכך ספין ע"עלו

 סקוסיוח גל נסתלקו ססלכוח ו3יררט סכחכנוובנוס
 תכמן )6נו"ח מ:" ':הב מוסכחוח!: סעיוח מסחיוסרי
 כמכניס ליס דסניר6' כסנע6ל ססק דרביגו בבירורנסכמ
 סלכס מ"ג ותחנס וכיס כשלכוח סנוניך סרב סכחבוכנע
 סר3 על דסקסס srtl מסוס הכסף תרן על 1חנויס6וצ

 מאס בלנס יעיין נסתולל ססק דרביט שתרסנוניד
 כס"מ נ"ל צ'ט חוספח נעל וסרב מס לנולךוכ)וסנס
 :( יגל'ס דנדריס בפ"מ נ"ל סר"ן ובאםדנןריס

בג
 גיוסו מ6י נ'( )דף צמיר יסיק ססומי6 בענייןשאלה

 חסר ועותר מורגע סרי ו6בד5ח6קרוסס
 נודרבגן סיין על וסבןלס דקידוס סירוסך דסכי הו6סיני
 יין שחס סל6 סו6 סיבי ווסר 1ע1)וד )ווסכע סדירחס
 ושפילס קיתס יק קחס סל6 סר6וי מן יניס Y'b1כלל
 מסר ועונור )ווסבע 6100 גרגור ל6 לכוס לן"סחסק6 61כחי . ד16רייחb11D'h 6 דרבנן יבר ןומסשקיוו
 כנוסס דרבנן דבר כל ג"כ וכן חסור דל6 לSD 16סיגי
 ל6 סכי 6י סחלמוד וסקסס מררבגן ד6סור ר"לנוודס
 מדרנגן 61סור סו6ע ד)וסנוע סבועס קרבן ונסוסנמייכ
 דוקרנן סטור %פיכך סו6 סיני נוסר ועותד)עסבע
 :סבועס

 ועותד סתוסבע דרבגן וניסורי כל וגלל נ"ל מ%"תשובה
 חררבנן ד6סור ר"ל רמודס נוססים סיניגוהר

 נווסכע 61כךלח6 דקידוס6 דליתם כגייר ססי6 עלודקדק
 סכי ק6י 6י ידענה ל6 חסור דל6 תלקו חס"סועוננך



תשובות

 ל6 כהחו כי מל' סבועס 6ין ררבק מילי  ותליעחש
 . סדבריס לתסקגח ססנימ ל6 6יך חמרתי ו)לימירעג6
 6סר מח תדעו 6סר עד ססלכס כל לכס 1D'5b):נס
 יומק בחסלס סיתרו וסוך .וכרס

 )ד"
 יום ע"ג(

 דקיך חל)עד6 וטרי ומקיל נאכלס nlobסכסוריס
 "סור ס"ס וח"ו . 610 כרח עלום ותרי יסורקמרו
 שמא סיעור %י h(nY פל )ופלסו6

~leb 
 מיינין "ין

 ד6)ור יומגן לרכי סגימ6 וסקסס ופו . נוח%יו
 לקים בן ס)ועון לר' 6ל6 סחורם תן אסור סיעורמ5י

 3פ4 לתיגור b)'b מ6י אסור קינו סיעור מסד6תר
 מייב מסיעור 6כעח ob ב6כ%ס חסור וחניסחסגס
 מ5י ותירן . מסור מינו 11D'ab מס 6י ט61ברח
 סחורנו גון תסור קינו ob ירסכ"ל 6ליב6סיעור
 תסור סכיפוריס יוס בחסנם %1'ס ודרבנן תסור6כחי
 נחייב bS 6"ס ופריך . סיכור מ5י תמלח ר'עב6כילס
 מ5י ינכל סל6 סכסכע מי דסייכו סנועס lsnPגעה(
 סבועח מסוס מייב יפיס ל6 ותכל מלב 16 וסויח
 מכועס על מל סבועס סחין לפי עליו סחח1לניכוי
 סססכועס רסב"ל בדכרי בס"ס "מרו סיעורובמט
 ניח מם י6נל סלob D~C) 6 לניעה סעור מם עלמלס
 סבועח בענר על קרנן מייב ו6נל וענר וטרפות)בלוח
 )מ65ח .ניטף

~tclp," 
 נמם ר"מ מורס ס6)ור ווי 6ל

 ל6 לסור ססוhntb 6 061 תןרכנן לסור סס61סיעור
 וצמר סגחר6[ וסייס כך וצמר . סכועס עליומלס
 עליס מי%[ ק6 כתורס מן וציחר ליס ד6יח כיקול'ח
 לסעיד נר6ףן 6ל6 )ומנח 6י:ן חנן וס6 מנועריקרנן
 6מ6 רב תלך לחעוטי 6)ור %'ס מ6י DIDnS' בסוסףגן
 בקוביים מסמק וס6 . נקוניי6 חסחק למשטי6תר

 1ל6 עליס דמור 610 ורבנן )שי מימהדמד6ורייח6
 - מבוערי עליס מלסק6

. 

 ל6 דרבנן ס6יסור כסי' סרי
os~תררנק פסולין ססנג מעריס ]לכן[ סכועס עליס 
 וכסריס ר16ייס oon 6עס"י סעד61 מסכועחפטורין

 יניד ל6 06 ך6"ק מחס סוגי חהם:י ')וד6רייח6
 610 מנוס נר ל6ו וסקי תילחץ חליף בס3דס שטונסק
 חוסבע "יגו ]ולעולס[ ניו: נוסנמינן ל6 לן סנור כיישן
 על.סמוח קרנן מ:כ6[ ונייחי ק6 וכי סיגי. מרירעליו
 ךנוסקנח ,ס תח4 ל)וןין גממנו י וסייחי ק6ממית
 ססו6 ממיח ממוח על 6נל תד16רייח6 6סורשסוף. סיח על 6ל6 מס"ס מומנע 6עו ןלע%ס סו6גג("ס
 סכוערן חם% %וס )ורן'ס שיו נוקכע 6עו מדרבקאסור
 יאכל סל6 עליו גסבע 061 וס 16 מלנ תמין[ סמוחש

 מבוער( מחורר, מן[ ס6יק גלנ6יסורין פכן קרנ! תביא61כל1

בהרמ%'ם

 תסנהנח סטור בקוביי6 תסמק 610 ס6ס ס ויו . עלשסמלס
 ]6ל6[ סחורס מן ר16י תיגו ~מנמסב[ מסני ]ל6[סעדוח
 סמ%נלח נסנדס חלית סעדוח סכוגנח סמיוכ סו6סטעס
 6סר סעךוח נטוחו יסייגו [ס נחמייכ [ס מסעידמכיון
 סלומון )וססיד ססו6ל סרי סעיד 1ל6 ססניעו ו6סס6ל
rbספיר ל4  ס4פ פרות וגל סעהת  בשבופח סעד מייב 

 וכן . סעתח מסטעח סטור מחון מפסד בס pbספר
 ססכיעו,פטור ob מדרבנן לעדות מס% ססו6 וסג"כ

 יעיר  ריפי'  ההון  .לו ספסיר bS  סמרי  סערותהסבופח
 סו6 סנרם כר ל6ו רסקי מורירין ול6  מעלין ל6רבעיו
 ניס חסגמיק ל6 ד6גן כיק כנריו  יוסיף וטס  יחןרהט
 כי סערות )וסכועח סטור סו6 ונתון מפסיד דל6וכיון

 עליו מוסבע 6יפ סיעור סמם ס6)ער נוכל ויתדיןגחמה - יס .גחמייב [ס 'ססמד כיון סעדוח נסנועחמעיקר
 תתסכח,סבהנוח (obn שסר יומנן לר' ו6פי' סינימסר
 6ל6 סיני תמר תוסכת רפינו . וכקן ל"נ( כ"כ כ'עה)דף
 חריר עליסס חוסבע 6יפ דרבנן ייסורי כל וכ"ככ[יח
 וסמסקי6 . עליסס מלס ניטף סנועוח ולפיכךסים
 דרכני מסי סו6ס6ס

 לעיס כי סעדוח וסכונך סטור
 פשה ההב . כחנם  כאסר כלל סוע% bSס)וניד תרי כל )ודרבגן ר6ף קינו ו6ס עליו חמי ל6ססנוערי

3

 בכרס כלכיס נדין פסקנו 6יך ינינו %מיגושאלה
 סגקגס לפ אסור מא ob סריסס[ורעיס

 : לן ne)tb ל6 6ו  ירק חתתיס שרפ  6סר פיתגרס
 כוסס "מד נכל 6סר כמלכ כסר כמו סכרם נלקיתשובה

 לחיסור ו6חך ]טסייס[ לניסור 6"ד לקויןב'
 לוקס בחלב  בפר סתבסל רסיילו  xu:n לקמר6כילס
 בכלי 6ו 6מח 3קדרס נמלב נמר החערכ ענרו6ס
 שהל הוי לסור סתעורב דבר קוודו סרי גוי סערכס16

 סוורע ס5רס נכללי סדין סו6 וכן לוקס סיחתנגס
 פי ורעם ואס בפלחם נתפרס  פורפסןי ]6%מרלוקס
 כדק .מקוס' נכל  לסור וס  פוי תורעש סס5חיוהס16

 ובקרן תוכריסס אסור לקרל נמאס ]סייגו[ערלם
 סססק חר6ס הבסר לוקס סיח ופונס ס6וכליסרבל
 ונסוריי6 תסור יסרק בקרן שכרס כלקי ומסקערלס
 ונל6יס %מונו - מוחר לקרן נמ51ס מסיקן וכקןמותר
 1ד6ן 6נל נעיניגו פנר6ס עד מוחר יסיו ערלס16
 במקס ובין נסורייך טן ניל"י פן ספק 6סור.נלי1ד6י
 סר61% נרם ערלס( חסכת (qiO נתכנס 61הח .%ק
  לחכר'  וירק ירקגטהנ

 ייי-  יסרבל p~s לו  מולס
1*



 הרפןתשצפי
 ילקה! םל6 וכלבד %וקמ יורד נפל'ל מהירובסה"ננ
 סל6 ובלנו סמסטר בפירום בירוקלמי וסתרו .ביד
 המסוס בחמ%ח 6ומרס דרכינו כקדחיח4 לוקטירקנו
 יורד וכמ"ע תותר ובסוריים "סור 63"י הערלסספק
 סכרין סחלמוד למרט . לוקט ירעו סל6 וכלנד%וקמ
 נכל,תקוס שסור  ודקן  רסיילו מוין סכרם וכל"ינערלס
 מסל דרך בסוריים ומותר נעי לסור סו6 מסיקן6גל
 "מסר מסק , הו6 לו מומו ס:)ונר הירק ווש6כן
 רקעו ו6ס . 6מר מתקוס 16ממש

 סת51י"
 מן סירקוח

 ימכרס סערלס תסרס הפירות ילים 16 ויתנרסריגרס
 עד נמ"ל ותותר כסוסיים מריס הלקימת מוח6%יע

 כי ב,ס ומ"ל סוריים נין סה%וק 1.סיס ' לקושחןמרקס
 ומוחר ספק חעסתןי 6ססר דבר יסיס 06 ל6ר7מקס
 "כשחס עליו "סור הכרס מן הירק ממלקט סיריוסעד

 יעלס 6% לסור לו מיס והנר ]ים"[ bS 06~נסורייך[
  סל כרס סטי" סירק בס 6סך 0נרס סוס הועם%

 1%ס י לם1רפס 51ריך יחקדס רס6 לפטרת רל4נעריל
 o(D'b5 ועל הסקליס bD נוס)ויעין היו "דרנמרס
 ל:קוחס וכרמיהם סרוחיהס סיפקירו ההדס לגגילהודיע
 יעוקרין היו בר"סו:ס יקטין דק ניח סממי נו31ט"ו
 1'51"ין הסלומיס מארין תוער סל וכמקו (osbSימ65 סל" עד מסרס כל "ח מפקירין סיסיו וריחקעווח,רו
 מתחעין "ין סה:עו וכלקים ,ס "מר ס:עסס חסלרקוח
o~s6הסרס כל 6ח ותסקירין תיר עליסס י51"ין "ל 
 4בל ידן  ס:טוע כרס מהטיס 6יך כלס רוהקרמה(6לו
 וכלבר ספייר  חסו ספן 'בלי גוי בכרס סתסמ(דברי

 לידע רגהנס סיס  ו4ס  ההרוו  כיפר ניר יליטוסלי
 פשה ינהכ : ס6רכ)1ככר

.ך

 ב3ל ע"י ססמייקו כל סירוס חקו ינייו ייייגישאלה
 חקוס כויב סימם "ס כייכ ועד יפרזלתארז

 : ל6 16 יטר"ל 6רז חחמ'ל סמססהסתמלה
 בגיטין Or וחמ5"ו מ"סקלק הי6 ססחמלס1ע,צוכה

 לכס "נייר ואי שרחל pb בעגמן ו'( 1')דף
 הס)ווניס והתקומות ולרמבס ל"רכס יסר"ל 6רן15רח
 00 "סר הסכיכוח רצו ' סגל תביע ו6ח וחיורסלס

 53ורח 5חל1י סדבר כל חמכילו לתען כגיטיןמחכרים
 בסיר התווכרמ "תגס כי לידע %היך 1"ל תסמכתיס6"י

 הנקר"ח וס'" 6)ועס נתקנס סנקר"ח סי6ססיריס

כנרייח"
 כלס*( סנורה סי" 111 בגייס הר ווויל סח:וס

 hWO ינתב : ספק כלי שלריס נמל ט61 במסכם ממחכרומגמל

 י'6 % כמם)ס חרט 3על הרב סכחב מס עיקהלמ"ח
 לסרתל'ס סמ65 ופרם גפחור בעל הרב כססדסניעיח
 סיג ער כולס סבך 65"י נח5ריס ידו ננחננמירםי1

 : יעל'ם(וט'

וק
  סנחונ מס על ננח31ס החשה "יומנו יריושאלה

 ! בטל 16 קיים ה61  "סבתורס

 וכו' מטעמתי, %" נרסנ"ג הלנה רנ "מיהשובה
 פ'ד( רף הכוחכ פ')כחו13ח

  וק0י'"
 ה6 לט

  ס".ן מגח ג% מהתחיה )""( )רף ה,הכ בפ' רביאתר
 1"עס"י קייס  ח:16 ססר:הס  ס-טיר ופירס ob:1h עלילך
 הנעל 3ירומח ר3 "מר הת"י חורה מלססי"

 ירנגן 6ה"
 וכורזיי . 3טל ח:"ו חוררי כסל לרכריסס חיווק דעסוניח
מוו

 הקופי"
 ועלס נדחיס 3ה טעו וכש 03 ים עותק

SDדכיון דעחס 
 ח:16 סכמהון h:o" סכל לן רקימ"

 ח:6ו כסו:6ס המחוס ולסיכך נד6-רייח6 ואפלוקייס
 ס),ח:ס ונך קעס חסו כסוח נ%"ר המחוס וגןקייס

 כתו bSb בן הדכר אין י קייס ח:"1 "סחו 6ח ירססל"
 בהדי" 3נתר4 ר3סססק

 הדבר ועיקר כטל סח:"1
 נסקר ו"עס כלוס כס חוע% החחי "ין בלנומסירוסה
 חזן ונהדי6 ממוןחנקי

 כממליק ק"ו( דף )כתר"
 כלוגו "תר ל" ירומה מסוס "תר "ס וכו' עלנכסיו
 דחסן hoוכן

 )3חר"
 יירס:י ס' 6'ס הקומר ' ק"ל( רף

 תסיר ירוסס חליי נמחתן  ל-חס ותדע י כלוס  4חרל6
 יסרבל לניי וסירס  )תלוח  בפרחח  .ftwthh.v לפי  חתוןתעי
  ירוסס  לסין  רין  טל סזפירס  סחורת  תרפטלמזח
 ווירוסס tb:noc לן דקייח" וכיון . סיס נסדרסינהוג
 נסע ברכריהס מי,וק עסו 1חכתיס ריעע 6עו חורםסל

 כלוס "תר ל" "סחו 6ח ירם סל" סמק:ס נךחורס
 פ"'ב "יסות )סלכוח סלם כהלכות "קלו וכן ירס"ל6

 סחבקי סלכוח כעל הרב מפסק ו,ס וכךהדין.סלכהט'(
  רעתו  D"De תם יתרס  סטפ% "גב וקיים סו"ונתון
 כל עין 3ל6 מיתח "י רכחכין "לין בירוסלמיר"תר ח63י 3ס"י מתך %" גלל D1'D נו "ין  סירוסלתיתן
 וקייס הו" תמון ח:"י )ס" לכי יהיר ליס שיח)ו0
  סוט  לרון  רין  סוסור"י

 סה:דו:יי"
 "ו "כיה לס ם?ח:ו

 סי6 תחיס"חיס
 ,ס חשי על b~b יחזו )חזו 1ל"

 בטל ח:"ו יהיס חשי על סמח:ס ד"מר מ"י%יכ"
 סל6 ועור . סחכ"י לקי ויעסו נכהס )וח:ס סי"6ל6
 ת"הס ולשן 0ל6 גכסיו.,ל"מריס סנטן לחי 6ל6דורין הירומלתי וברי וקין. קלל  ירוסס  oa כירוסלתיסוכיר
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 הרטב"םתשובות
 נוחרי ירצינו נרמס )המ"ח מש" : סם במוריסיצרע
 קחס ת"ו ס)ס"ס קורט יקלו סוסתה 6מר עיור,נדחוס
 : ס"ס( ד6שוח נ"נ בפ' כמו"ס1ד6י

ן
 : סו6 6יך נספים סתייח ינינו ירינושאלה
 ברור דגר בקרקע "5" מתירס להם 6ין נססיםתשובה

 וינכו O:nD 6% ס,1 עם יחוס ]61פי[ ' [סהו6
 סל6 "מריס וכסל בסלי פסע מסרי לםלס מיינ ננהו16
 בקרקע טכססיס סתירת סדרך ס0ו)וריס כררךסמר
 כ)ח')הס ]טע:ס[ לו 61'ן נל'3( רף ))ז5י6ס סמוקוכ"ס
OD150 רסקי 6חס 61ין רסקי 6חס בכלך ליה ד6תרען 
 ד6פקידו נכרך blo~n ר6יס סהכ6חס ווט 6מריסבסל
 מסריכו 65 סוס 1")ורחס ל"יתיס ו06ל)ועהו וחיגניה
 6מרינן חתן דס6 הבריכו בסירוס . לסטת:סהוחס
 65 "תרס קברחי)כו b'nso5 tbnh 65 ליסליתר
 )יזהו ופקדון לי 6מר ד6י )ינסו רידיס דל16 לי6תר
 סקרון סהס נהם ידעם ד6ל1 ס"ס . להו קבירנ6סונ(
 ברור ורנר 6וחס קירס סל6 תס:י לסלם חיינחסיהס

 בסלו סססוסע וס בדין עת 3כ5 תמיד דנין ")1 גךסו"
 לסלס.. מהב מסומרי כררך סתר ול6 "מריסונמל

 6')ס.סוחריס נ"ל ססלכוח בעל סהבי6 סירק5)זייודכרי
 בכ5 "ל6 ]ד11ק"[ תוזון בתסקיר ולמוריס וג'ינס ממו"לדכרי
 העע)ו6 דברים כם6ר בין נמעוח כין ממוריס סספקדון
 עליו סס"לחס סטעס וסות lyDlnc~i 6ח6יחיר6
 )וסח סס וכך . לסלס מיינ טען 1למ סלו עם )חוסס6ס

 סנועס מיינ מנס סחור mnh סיר01ל)זי סל .סדבריס
 מסע ד65 עדי6 ד6יכ6 סיכל 6כל עריס דלינהנומן
 לםלס מייכ דססע עדיס b1'b ו6ה מסכועס 6ףפטור
 לסתירס רצוי ob סלו 6ח ליחן סגסג כתקוסגח:ס
 5הסוזיעגו ונ6 סירהלמי נוסם וסו . מיינ 1hS 61ספטור

 6יע oh ס5ו 6ח ליחן ס:סנ 3וזקוס ס:ח:סס6עס"י
 ססקדון תתרי ותין מין כ5 ו0תירח מייב. ל0תירסרצוי

 בכיח לסיימן ססתירחן ד3ריס ש ססו6 וגס לסיסףירחו
 סמירתן סדרך דבריס וי0 וע5יס קם מנקי כנקסער
 וק נסן וכי"ח וסממריסס סע% נמן נמצרלסממן
 הס ננדיס חנריכי כנון בבית לסיימן סתירתן סדרךדוריס
 כנון 1)וע5 3חינרי 16 כליגדל לס)ימן סמירחן סורךדבריס
 ונס נכתם סנוירחן סורך דבריט וש מה3 כסףמלי

 סתירתו ירך ספין כסקוס מרין ן3ר סכים 061סיעות
 ולסילו סלו "ח ליחן סתנסע נפקוס סרחנו אעפ"יבכך
 ששה ,אג : סירוסלתי ססירט כמו לסלס מיינ סלו עס)חק

 ה בכ :ר( נונס ורבני תרה הגדול סרב יון פ6לשאלה
 ס0ס וכהנ תתר קנל 4% מעיר גדול וו(וכההוייתר ש נג%יחו מרקס ~olb' , ע5 ולע מדייןמיניק

 : חסובחו פסם חס יול"יןסלמס
 ססוקיס מחוררי מן לכחנ ם6ין סימךטעתיס ,תסי ואסור נ% )כון יין מט6 וס מתססהשוינה
 )דמקה ו6ס . יותר 6% חיכוח מלס יכתב 6ב5פסוקים
 "ו סימכן העכס סנחינס גסוס לר6יס פסוקלסניף
 0חיכ0 סקר ועימ סחים 16 6מח 6וח חינם מגל)נחג

 לחי"ק נרסס לכחנ מסחיר חי ו6סיל1 ולסירוגין נכחנ6י
 חורם נחוס סל" לסי לסחלתד דוקא כסלסחלתד
 61ולי-ח6מר ' פסוק פסוק וכיס סרס' פרדסלסכחב
 כעמס להרוח 36ל וכדיו מספר על ,בכוחנ נזקיסני

 בין מקוק 6'ן כי דע )עחר בכנרים לרקס 16והוסב
 וץ )יהזה ח)! ועוד כגיטין כד6'ח6 5מריחסכחיבם
 מוטס ספרסח וסב סל ט3לס עסחס סי6 6ףל"ו(

 תנוגס תעתיק מכס( נסיה סיחם ונמריחס עליהכחובה
 מגלם כוו(3ין ס"ת חלחוך6 ופריך . הספר עלונוחג
 מרוח סיס ",bSJD ס61ח וסני נס לסחלנזדלחעוק
 סלס כסירונין 5חונס סיחס 16 חיכם פנל "מח "זחבס

 גקר6ח ס6ינס ס:יס בסיטה נוס; רחוקות [Sal~] כאןחיבות
 סדין וסוך אסורס סמריהס למדח bO . סר6סונסעס

 כסף טסי לוקחין מסיו בבוריס רצעו וכאסרכרקינזס
 בשוקרי "וחס  וחולץ סנגניס סל סיר 3רא ומורחיוחס3

 ופק הכון וסול מסני וסברס . כידם מחסוסחעוקות
 י%6 לידי חוררי GIDn' תביא כן ססעפס סר6סון.לפימן
 יט5 לכך גוף קדו0ח נו וצין נז5וס חס)ויסי "5י5יחכי
 51ססחתס סטנילס יסח סכס6 נכית )זלי'5ח בטלית5כ6
 סחויס כחוכי יביא 6יך ]6נל[ סערוס 6ח נו %כסוחבו

 ט:וסח בתורס סננורס תסי וכחנו כקךוססס)")זרו
 סנזעסס כי ועוד . מסק ב5י סחורם בווי 011חלוול
 סרקה און ' תעולם כ)וווןו ס)ועלו ל6 מרס 610סוס
 6סוריח כחיבס ס:קר6ח סו6ח הכחיכם, כי סחדעלך
 סף סנריח לוחומ נכחנו וכס סחורס בס סכיח)סניט

 קרס ותיוגי סקנס כנחני ם נס לססחמס )ז6דסע)ס
 מכ)עחיסס ומינורי כחניריס וסיו צו6ח ממרין יתרגלסיו

 סקלי ע5 מרוח חיוגי לכן עברי נכחי סלסס מ%וכחני
 :מ65 651 ענרי ככחנ כתוניס מול סל מבריססקנס
 סנת65 כדבר אסורי סנחנ נחס 6מת 6וחלעלס
 ננחם סכל 6ל6 נענן ול6 נוזטבע ל6 יסרבלמבצריח
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משהזותט

 oninib טמן נחיבחס סספרןיס סגו ק וגנל .עברי
 לססחתס לסחיר 6מר ככחכ סגעסס לד16חוח'6מרוח

 סנט 6ח לכתב מגע ,'ע מלוי יוסף ורכי' ' מול נדנרינו
 מיטבח חמס כחיבם סנט לכחב ססופריס וישרונניט6 ליסגי חרי מפתע יס6 0ל6 כדי סחלהיס ססי6נכחינס
 61)ור ידם על ענב וס הס תורס כספר "סוריבנחכ
 6בל 6ל%1 ויבק otnSb מכתב בוס ניחמס 61יךלסם
 מרבד"ב ערכי כלמון סכקר6ח mnh ננחיבסנכחנ
 נעל לכן ' סחורס ככור ככלל סו6 כוס עומס 6סרוכל

 כווכחו על סכר יט% וכ06ר eS' נבוך יחן סוסס)ועסס
 ס' ונרי ינכר כ6סר סכרו יגדל כן יי כח"חלסחנ6וח
 סייס "לסיס דברי רקום נו "סר סננך למחוךור6ף
 דכר נסוס מתנו נדול סיוכימנ1 גוי וכל סדין וכן%מוס
 לפגי ס)ודכר נור יסים ול6' לקנלו חייכ וסיחרוכיסור
 כמרדו ועוווד יקבל ל6 061 במכויס מתנו מנך%ווי
 חלתיר סכל ועוד ענירר( לעסות סורס כי למוחורפוי
 1"פילו לרנ ור6ף ' מס ס' דגר כי נכלל ססו6מכס
 על ויחמ% בגמת ס5יבור '6ח לסנסיג מ"ך גדוליו2יו2
 ונוס נגימוח6 לצימוח סר6ף דנר כל על והנמסככורו

 כענוחוח סימנס לררך ימוירס 6סר עד ברקוןיקבלו'דכריו
 מ"6 ירההס 3רביגו ע11ן נ"%וק משה ,נתב6סבסן:
 : ע%"( רפו'3 ס% 3מ%'ד רת,ס 1מסריק"6 לנחיב

ח
 lloo ששאלו שאלוה וי על שהשיב תשובותשבעה

תשונה
"6( 

 6מח מברך omnbl ~bnh "מח תברךסמ ל" סחייך נוברך סם תפילין 3מגימ שלחס
 6ח 11 )ועככוח וקין מן ת15ח מסחי "עס"י . ח"ח סחיומן
 6מח חברך סו6 "חד ענין ס)ו5וח סחי וענין סו6עזו

 ס' תורח eton לחען 0ג6)ור ס,נרון סו6 סחיסןמענין
 דורין 6מך סכל ג610ין סל לברכות 17)ווח וקינן 'בסיך
SDrt)D מכרך ברכות )וסכע 6מח ממסר וחי עלמו כפני 

 כוברך יין לו ספין 1)וי סדר oaS 61ין נמונרספוחס
 בכל ot~un וכן מסכר SD גסו6ין וברכת 6ירוסיןברכת
 לדבר חין מעולס 6דס כך סתע ל6 מסח נ% 6כליום
 סברכוח מן ברכס לגו וקין בכתן לסח מקוס מס דרךזס

 לפי בלכד סיום )וקןוס מון ספח על "וחסססודרין
 סמברכין 61ל1 . ססח על 6וחן סודרין 6ין כרכות ס6ר"ו ססבןלס "בל מעודרי וכסעח סעודם כמקוסססקרוס
 % כוס על ניסו"ין וכרכת "מך טס על 6ירוסיןברכח
 061 בחערכ לפגעו חתיך עוסין סיו וכך עוסיןכסלכס
 ודקי 6נל כלוס בכך 6ין 6מד כוס על סחיסןניכו

הרמב"ם
 למטס טחן 61מ"כ בחמילס "ירוסק ברכח לברךר6ף
 עובר עליתן מברך סמטת סכל סקדוסין לסל1מס16

 16 6מר כוס על כרכות ססבע ווברך 61מ"כלעס"חן
 נעירט סמכתיס גןיי סיו וס וחסני . כוס 16חועל

 כדי וטרנס אירוסין ברכח "מד נם על חמאסמכרכין
 נוס ומבילוין מקדושין לס ונוחן לכטלס כרכס חס6סל6
 כתוניס סר"עו חס . ברכות ו' עליו ותכרך6מר

 ויאי 6מך כוס על מס61ין אירוסין יוברך %61'נס)ו6רס
 על מנרכק ססס סי6 לנטלס ונרכס מטס סי6טעות
 לנריוג %" כך לעסות ראוי ואין ע0ייחס 6מרסמלות
 )ודרבגן לבעלם אסורס כרכס בל6 וכלס סמנסגנוס
 ben -ויוי כלכד סדבר למזק ככרס ספרורו 011כננס
 ומן לקמר 61סיל1 כרנות מנע ונוברך תחר כירךול6

 סנריך המבור דחסילין בס"ד בניין )ארוויח סשהמרכה:
 : מס( ס"סת"ס

פ(
 מקומו)( בל יומק ר' 6תר ענין ש )נ'(תששה

 להדס לו לסור יסופתי % לט0נס
 6יסור6 נוס wniol' קיק( )לית מכרו מממוןסימנס
 6ין )וךעחו 0ל6 מכירו במור סדר הנוד תמי"%6
 ס6יסור נודרך יסורס % כי דעו ' סכר לו למשוחזריך
 בעל סחקג' קח6 חגnnhc 6 ,ולסי סחתין דין על,סקסס
 יסורס % לו 6מר בחוכו וידור מניח 6ח סיננסמעליס
 בל6 מכירו בכית לדור יטל זס סלך כלוס תקנחל6
 לןור לליס לו לסור שודס סלר' מיגס סתעיגן .סכר
 סרסור מינם ומלעיגן כדבר י0 מלטח ו5ד סכרבל6
 6ח סנו)(ן מן סתעינן וק סכר סיחן עד ליסנוחלו

 תן ' ססקסיחס חס . וכו' מוכו 6ח סמורם וק -סומר
 דגתכם ממיתרך תכל כ6ן י0 קומי" מ6י תכירו במזרסדר
 ס61 יסורס לר' b~h וסריגן ל6 6נן יסודס ר' עלחק0וגן
 )וי)ור6 וס6י מכרו ותתק סיסגס להדס לו "סורס6וחר
 : סי6 יסודס ורני 6ליכ6 ל6ו ]מכרו[ במזרדסןר

 זעי מימון בירמשה

 וסוועק סתעק %6 ססקיד רענן D(p על )ו(תשובה
 oon 6מד DCn זמן 6מר ריגובן%6

 מתירס ~ס לין לך ו06תור ס)טר,לי דין כסס דנין6ין
 סיוס לי סמור . אספקט נסעם לו 0י")ור ערבכעליס
 לו ~תור 600ל1 כתי 0נמ65 לתמר לך הסנטרוהגי
 וכעליס מפרס 6ח 0ס6ל וכחו %6ו סספקידנסעם
onDז"ל סימנן ב"ר משה : 6מח כסעס 
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 הרמב"םתשתות

יא
 חגן מהת 6ו חק סגוהח כלאנס ענק על )ד'(תשובה

 דעו לפגינו סיאנס ו6תרח',סל6 ס( 5)כחוכ'
 ספר סתסנט וכי ' סי6 6יך ליס6ל 6ין סמסנס נגוסמכי

 יחיררי 16ח "ו מסירם 6וח כס סטין סי6ונורץ
 ולין .

 סממת 16 גיוונת כשנגס סקדוס רבינו כחב 6יך עדעיס6נו
bShמסוסריס תפי bSI אתרען )זקומו' ובכנס סספריס תן 
 מעכרין 16 )ז6נןין קפהע"ר 16 קכוט"ר כשמריק וסכענין

 ז"ל מימין ב"רמשה : מס סרנםחהקומוח

יב
 מלנס . 4( הו')נחוIbm15s '3 סס" ענין על )ס(השובה

נרם
 נמחי

 תעולן נה65ס כן 6ס סטייל בר רתי  ס6תר וגסלהרייסוי שדגי דסדרי סו6 יע6 ד6מר
 6יגו וכו' לג6לפתיר

 תולי
 למן חוריע ob יו "תר  כך 6ל6 תיניס סנלס ל6יו הינקם קנלס  סח6חר נוי עליו

 obn לב6 לעתיד וכסיפן ונת65ח ויתנעו יבוילו וטד3ר
 סיקוס חי דוקין 6עס במרח כמורח לתטרי1613
oonו6);ר סו6 וס דרך על . )סרדע6 לנני וס דיןלסוריע ר16י 6ין %סיכך 3נסרדע6 סכימה ססמורח 
 זצ"ל שמון בזרפשה : וכו' סו;61ל נר רתיליס

יב
 onb כסי בט,סגכחנ עמן על )י(תשובה

"1es 
 סטם

 מסיס סכחכחס נמו סטך ע5תוצר6סוססס
 סו6 כסר סס נט ססטס נרפס הגסן ססטרל נסוף%3

 610סססס
 מס'
 : ונסר נטי נמו וטל .

 זצ"ל מיטגן ב"רסשה

יד
 סכחכ וס . וכו' נסטר )צס לך 6מ מיינ עלעמן )י'(חשבה

 כיד מסטר החן תכס לך 6ני מייבלמבירו
 יוסר בפניט לכתוב לעסיס וים . נחמיי3 עדי' נסניממרו
 וקין חנם לך 6ני מייק לו וקמר לסלהי וס סטרסבני
 וכנר ו;שדיס ססיס )זעסס על מסרי נו לסגולךקריך

 עדי: 6חס לותר סריך סיעו סלכח66יפסק6
 ש"ל מימון נ"ר*שה

סו
 6ס סחורם קרי6ח יגר על שרגו יורטשאלה זצ"י רבינו.אמריםמתלמים

 5טר נמונ;סיס סיקרנו הריו חורם מסר6ין

 . עקר גל סקרי6ס מן ימנעו 16 . 6%מריס לטניסויברכו
 סל במפריס 16 כסלכחו עסוי סיעו חורס 3ססרוכן
 3סן סקורי לנרך )עחר ob ססוליס ודקי 0ססקלף
 : לנרך 611Dbו

 סקרי6ס על סברכם ו6ק 3סס לנרך תותרתשובה
 יסיכח 16 לי3 )טילת על סכרכס כנץבספר

 לבטלם ס5רכס פס% ל3% 16 פספס סיחם ס6ס .סונס
 מעליס ססונס צינח 6ו סל%ב גטלח b'oסס)וטס
 3קרי6ח 6כל ת15ס סוס עמס ל6 פס1לין סיו ו6סחגרך
 ופק כסר 3ססר סקר6 3ק סקרי6ס סי6 סמ5וסמתורס
 קרי6ס סל ע5חס פס על קר6 וקסמו פס% כספר.סקר6
 קר6 ס6ס חר"ס סל6 . מנרנין 6נ1 מעליס ס)עוססי6
 מברך מדהם 16 חלמנו 6ו תסמם סיחסלל קורסשמר
 סי6 כטורס סססנייס לניוח ס6 דורס 6ו קורי61מ"כ
 רוב בו סרניסו סל6 סספרס חסו )זכרכין. מעליססת15ס
 ססו6 פסי במסר וקורץ ססמברך ודונו נזורםמכתי
 קורין 6ין ד6מיען )זס6 לדברינו ורייס . לכטלסברכס
 כזע פסלגוח 3ע%ס ים וכי ס5בור כ13ד ולפגיבמותסק
 6חח 6וח מסר חורס ספר סיס שילו מונוספסלגווז

 ס135ר נ13ד מסגי סטעס נחס %חס מוקם ול'ספסי
 )יסרס לאס כרכס בל6 11 סקרי6ס ח6תר ו6סלנפלס. סכרכס וג)~6ח פס% ססו6 תסגי סטעס ליחן למסוסיס
 נל6 קריאה לאסור דעתו על אעלס תי כטפס, קהי

 6ל6 כחור אתרו סל6 ודקי 6ל6 פס. על 6ס%וברכס
 סלמס 16 מכעס סמן בקבור לקרוחס סמייכין קרי6סעל

 סחור כבור מסגי נמימסין קורין ס6ק סו6 3סן 'וכיתך
 סנוערכ קנסי כל סמכו 11 ועל לכטלס. סברכס מקניל6
 לפנים ו);כרכין כלל ע13ר 3ל6 קלף במסרי קוריןוסיג

 ור' סללי יוסף רבעו )כגק ע"ס נאוני כסגיול6מרינ:
 פ51ס בוס לסתע ל6 ומעלס ' בסן 1כי651 מלוי'ינמק
 כיוסכם ומכמחס כינס פעלי סכלם לסי. . ומאנשסס

 סו6 כסר 06 כמסר מלויס סברכס ס6ין ריעו1);כוהח
obלבור לכל ר6ף כן סי על ו6ף . סכ6רנו כמו פסול 
 קורין לסס אפסר 6י ו6ס . 53כור לכחמלסלקרוץ ראוי 131 סלכוחיו ככל כסר חורר, ססר לססלסיוט
 סורס וק . ס6תרט סטעס מן וחברכין כססי6פי
 משה כתב : מספרדי( מגוךרניגו

מז
 לשינם וזהו השאלה ואת על ע"ה רבונה גריסי 1yen ההשובהוזאת
 דעחט כך לגו סס6לח . סמותסיס ,קרי6חעל

 קוזאק 6ין רנ1ח" ס"מרו 610 16וחגהו'
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 הרמב"םהשובות4

 זס 6ך הלכס 1ק ס135ר נבי חפזי 71353במומתק
 ו1:60 נו קורין ס6:ו חוררי מסר וכי .דעתך Sbחסיד
 ךתלימ תסיכי לתסס כסלכר1 סו6 חעוכד מפניועתודין
 hSb 13 וקורין עליו )וכרכין 1:6 תה ומסגי ועפיןוקנוימ
 בידעו סגין ס6מרו ויל סנ6וניס דכרי SD סותכין1:6
 ססרז ורוכ תסעי לחמס כהלכם סעורות לעבד שיודענוי

 כשלכחן עכודין סיגיכן סוטרות תקלס עינויין סלטחורם
 נחכטל 6% )וחקומס הע13ד מלוח סחעקרותוטב
 יסרי ד6סטרח6 במסרי ססחירו נתו התורסתקרי6ח
 פסחירו וכתו (OICD עת מסוס ביס לנזקרי ופרילטלטולי
 מוחן נתי סכי וכחלתור ס6נרוח בכחיבח 'כןגס

 תוטב חוררי ססר למס ספין רמוקיס וכתקו)ש' .מפריס
 16 בסלמס תורס ססר כקרי6ח הכל 3מומ0יןסיקר"ו
 תקרי6ת יהבטל סל6 כחקט 6מד כל ויכרךס3עס
 "ק נ"ל ס6מרו תנורי othn ועור 'סחורה

 חלליי
 ססר

 דוכת" mnm' טיל לבור ככור כוסני מטרחורה
 דלית

 לכבור מייס')ן 1ל6 נכביר גילין ססר6 מר 6ל6לסו
 ולחגונו לידך כחבט וט נסה מהלינו כי יקרעויחען כטוך ומעי . ססר0ס קרי6' מן יח3טלו סל6 כדיס5בור
 . יצחק ביר אברהם - משה גיר שפייס : בוסחק5חט

 משה . 'עקב ב"ר מאיר - נתן ב"ר משלם י יוסף בשרמשה
 : הם טוורום'ב"ר

~ן
 ))וגילס בירוסלמי שתרו נטעין עסררי נענייןשאלה

 רב סכ:סח בכיח ת)ול6כחס 3טלניןכ"6(
 יוריט וכו' לחל)עד 5ריכין 60)1 6ט (r~s 6)ורשודה
 : ו0כ)ו"ס לסנינו נוכל איכסרבית

 ע0רס סתקוס בטוחו 'סיסיס סקריך נוס ניוונותשובה
 יסים ו6ס טנור ל5רכי תופקןיס 6דס3)י

 )ו)ול6כחס ינטלו 6ן לנכור גדרך דכר "1 נוטסדבר
 ' מלטכס לסס סטין 3טלנין ע0רסקמרו ול" )ומל"נחס בטלנין גדורו ולוס סננסח לביתויכוינו

 ומ'"
 בריח

 לסוס ODO כ0יחקנט ס0עוח ברוב כי מסניסככסח
 בבית חסיד סו" חב" סל" 5רס על 16 ווקוםדבר

 5ריכיס 6נו 60ין ")ו כסן 6)ור יסורס רב .סכ:סח
 סי6 וכךלחלמודעו

 ס6)ו ב60לס סכ6 כחו ול" סנסמ"
 טעוח 16 נכוסמ"וח טעות סוorl 6 לחל)זוד5ריכיס
 נ)לתדי ח"מ סיס iohl יסורס ל וכוסח ' ס60לקבנחיבח
 6% )סלתו ל6 עדיין 6נו:ס גד1ליס יותר "1חעוקוח
 העסרס 6לו כמנרח יכנס "ל 3פיסס ערוך חלמודסמש
 כחוים נקי 60י:ו תקמר לנור לכרכי יחביש ולנוסבטלגין

 ובדר10חי1 הלוווחו לעסוק לו טוב ויסיס לייסודו נחר1ל6
 גריך ס6ינ1 יסודם ל כנון 6בל 35ור 53רכימלעסוק
 %התעסק בססריס לעיין גריך ס6יט בוס ר5ו:1להחלחד
l~DS)בטלנין )וסעסרס 6מד מלסיוח יבגר ל6 נדול 
 גריך סהו6 מי "בל ללבויו גריך "יט מסרי לכורבסרכי
 גבור במרכי ולעסוק לימודו לבטל 15 "ססר 6יללתידו
 : תקותו 0יתל6 חי oc וקין נדול דכר יפיס 606ל6

 סיפון ברמשה
יון

 50 בטלית פסחן סל בלמת הדין יסיס תםשאלה
 :פסחן

 רבעו סוכר נוס על יתרון מוס בוס לזו "יןתשובה
 ספסוט 6~י וסול נסלכנח srt5r ~פסיינמק

 רביע ססוכיר תס וכל . סכל בעל נל ממגרי יטס ל066ר
 חיוגם ל6 ותשק חר6ס כ06ר עליו כחנוכתן ול'לברוך
 עסית סגריך ' נ"ל י5מק רכי סוכר מס על יחרוןסוס
 גפן כנחר גסן 5)ור וסל מסי סל בטליח מסי סל5י5יח

 כמינן בין פוטרין וססחיס 5חר רב6 למיחרחו6סמנס
 מין כחיק סל6 סקרי' במחן מעין ס6ר נתינן 0ל6כין

 תגזור 6ל6 סגימח יסיס ל6 נ"ל סנר ונוספגרין
 ל"ו יויכין כסקר .כין בתיין ניןוס0חיס

 לעיכוב"
 אגורס

 .משה : ס~כרכו חס 6ל6 לךוקין

ים(
 "לפסי ינמק רבעו ס6מר גוס רכינו יל)ודנושאלה

 ob סחסובס 6ח תעכבין ן3ריס 5"ך~5"ל
blo6ס"מרו:יס דנרי סו6 16 03"ס ינעם 06 16 חוססח: 

 ול6 בחוספח6 ול6 3חלמור אייו סעייין יסובשובה
 ל6 6כל ס"מרו:יס יסדוס 6ס כיכספרי

 הרכס ר)וויס נומנו o:nb . )וקןוסיס הי 6ליךעחי
 תסדכריס ויל ס"מרתיס יסדוס וסס6ר ונחלמודבנוסנס
 שריסס רקעו מיטב סדק וסתתו רקעו וכמסר .סדו)ויס
 ונאסר סחסונס 6ח נועככין כלס 06ר וסינחסנונווגין
 חורתינו דיני כל על סנזיוחד סנדל במנורנוחר"ס
 תרן סכחב מס )ועיין "'( סלכם )ס"ד חסונםכסלכוח
 משה עתם : )ו0נס(בכסף

ב
 36 כבוד תסגי ליס יפרוט 0ל6 סנ0נע חישאלה

 ו:30ע לו גרס סגתן קוטי כן 1ל6מדואס
 )עג'יס דיגרין מתסס לתת יחחיי3 יפרום ל6 ו6סלסרוס
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תשתות

 בס13עוח )וסחסס לפוטרו יכול דבר ~ס "י ויםחס
 כך ס:ייס מ13עח1 כסחיסן מתמרט סו" מסרי"לו
 : לגו 5דק יורס לתימן "ו יסר"ל לקרן "וסיחס

 D1V1 שיד הו6 ו6ס סו6 שנועח המיסתשונה
 ים סגחמרט ונזדמר י סטור ידע ל" ו"ס סירס ל36ין סי בין מלקוח מייב ונסכע סו" סכועחמוו

 ירסס ו6ס סירתן סס13עוח נוסחי 11 6י על לסס6ללו
 וחס!' יתיר סחיהן ע5 ויתמרט הסבועוח סחילמתיר

 יטיס ול6 לסרום סל" כין ביס לסרוס ניןסרסוח'גידו
 ז"ל מימון ב"ר משה : עונםמס

מא
 מלס ומלל ירך נטלה כ"6( )מולין ס")ורו נמסשאלה

 ליוסמטרסט
 סגתר"

 מלל דתי סיבי גבלה( סלנו
 מסררי ונרקיח סרוב5ח כלסלס

 גסחברר( ס"וורו מס וגן .
 הנוסרקח ,ס סג" )זס י )כלה עמס בסר ורוכ)וסרקח
 נבלס 6ין כי %מדגו טרפם 111 )בלה (1 סיהיס עגינוונורי
b)bכפול וסכרו סררחו  חורינו טכימתס נוכיח : 

 סה61 סס')ונין ולקמר סע5ס סו" סמסרקחתשובה
 נבלס סיין )וסס")ורחס ועל סכ15"ר.סקסם

 מכנזיס דברי 61ינו o)eln "ינו טכימתס נזניח6ל"

 לותר חסיד פרנס ~ס כי טרפס "נורו למס חמ"ל%"
 ואין טרפס מיס כנווט l'ba גל טרפיוח דיגי כלעל
 סשה : מכוייס מנעו נוס 6ל6לך

כב
 דין "י"ס יס ו6ס י ונענד מאכל)עבר 1ל" האכל נעבד 1ל" )6כל ל" סירוס מהושאלה
 מקרעו כמה ובמוריי" יסר"ל ב"רז וט כונז:י:וסביעיח
 : וסכנו"ס הדרתו חוריו ל"ו "סמגוייס

 סלס "'( נוהה ס"1 )סניעיח נמסכה "תיותשובה
 וכו' בכל עולי סהמויקו גל ל0ניעיח"רלוח

 סוכר מס הו" חריר בסירוסה ססנזע:1 תה התססושח
 ססירסו ניס מסו" וקמר כפירומיו ניקח כן יוחקרבים
 לאכל ל" פירוס כי ובו" הסכננו %~ה החכנזיס נ5בו

 כוס 3סכיעיח ה"רז ועבד ענר ob סייף נעכרזל"
  סיבבנו ~תן לקמר . ל"כע ינ% "יע הורע יoh "5ססונ
 נר"ס הגעול נומבורי:ו ומלנס הלכה כגל מיטבועייננו
 הקדום רביע במברח טעמס 1:חנלה המסה סירוסלגו
 ניע חעסס בל" בסכיעיח הקרן סעכודמ ותו"51"ל

ס:6חר
 סחורך חס וכל וגו' תורע ל" סרך כ"ס( נויקר"

 נעתר ~ס ס"ילן פירוח "1 הקרן פירות גון לו"ליססקרן

ההרמב"ם

 סטרן ס3ח ומיחס סנחוב ס"חר כתו מסקר וסוטל"ג%
 סכיעיח ת"כ( פ"ר )סס הנזסנס הוסמ . לאכלסלכס
 דין ווטו י סנר 1לסדלקח ולסיכס ולסחים ל"כילסגחלם
 סתרן סחתין ת6 כל מרו סופרים מדגרי "נעםחוררי

 סחה" ס:ורעין תסדבריסבסכינ~ח
 ]כנוע נתכעס נסור

 וסירקוח וסקט:יחהחנו"ס
 תי51"

 סו6 ווט
 רסע "דם ילך סנז" עבירס עוברי גוסני ו"סרוסססימין מנקר"

 ימנרנס "ו ר"כלנס ויבי"לס כגיגחו ירק 6ו ח3ו"סותרע
 סחרנו "0 גמ65 ת"ליסס ~1SD הו" סססימין מןויאתר
 גרשו הספימיןלאכול

 ויורנלו ענירס לעוברי )וכםי
 ס"מרו וכוץ סקרןלעבודת

 בספר"
 מן "יין סספימין

 וסוף מכוייס מרח חסו סופריס ונדברי h~bסחורם
 כל "ותריס ומכתים ס"מ( נסס ב)וסגס ו"נור1 .ס"נזח
 תעי "ס כי הורעיס 6כילח סוחר ל" 6סוריןסססימין
 כגון נו6ליסן ענין ומס יורעו ל" 6סר כרקוחורעוגין
 מרעין סגינן עסכיס תתיגי כסן וכי"ג וספוד:גס"ת
 . מ"ליסן1י51"ין

"101 
olnlb )ססוטין וסירכו~ין ספיגס )סס 

 ס"ין בסניפים קרס תכל כלקמין  וסטסברוסמלגלוגוח
 כלס ס"ילן ופירות מןרבגן "סור בכסס 1כי651בגעס סיג" וסכרסס ומכרוב סלסח "נל נסנור בוסכי51"
 )ס0( במאס "נזרו "לס כל 6חר . ס"נורט כחומוחרין
 נצר" בקדם נוססכל

 וסו" סריס 3קדוסס
 סמויקו "סר

'SIDועבוןחו "סורין סלו סססימין בכל oll~h "עיי סהמויקו )זס וכל . נעבד ל" ג"כל ל""וחרס וסו 
 נבל עולי סמויקו סל6 ר"סונס כקדנססתקריס

 סקרת דחס %רומכ לקורך נערים גמל עד olnbנון דמו"

 ר"סתס בקדוסס חלוים היו "לו כל כויב עד סו6עע-"
 קרין מסורה עכודחו כן ו"עפ"י )עחרין סלו ססימין%וס לב" לעתיר קרסה %" לסעחס קדסס ר"סו:סוקדוסס
 ועד מקריס ע"י ססח~יקו )זס כל "חרס וסוף .תורס
 התקונווח וכל נעבד ל" "בל )"נל 6))גס TD1שהר
 "רן מן כמסב "ינו יסר"ל בס סוכנים ו"סי' )"סמוז
 מוחרין סורי6 מסיחי כן וכמו נעבר נאכל ולנסאר"ל

 יברזל "רן נזקדוסח מנוורס סורי6 קדתח חתיהל"
 לס:יכס והקענו סהקרמ:1 ובגוס . מלריס ע"י סמ~יקו"סר
 יערטל בארז סגוייס י~רעוס 6סר ססדנר לכסיפורם

 כאכלס חותר בכל ע"י סהמויקו בנוס וגסבסכיעיח
 סד'נר כי)זס:י

 סי51"
 מנמים "בל סחורס תן מותר נוטליו

 על מרו %כן יורע מת" יערטל ענירס עוכרי ולפגיגורו
 ססכיעית על מ5ווס ד"עו העי "כל . "157מסימי
 6ו 6רל ספימי כין מלוק וטין תוחרין 6ר15]סירות[
 olr,n 3כל יורע6סר

 ךסו"
 ח"נור obl . לצרוע וצוחר
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 הרמב"םרהיהעח6
 ססימי "כץ סנהיס .וססיחי סיפח על נטור hSולמס
 המור כיקום וקנן סירס מפ6 דסי6 "פסר "י יםיסר6ל
 למירריסירס

 סו6 מסק 3לי מגויס[ סיורעי ]חס תכן .
 ל6 לי0ר"ל ד6פילו ]כלל[ וייסור כקן וקין כ6נילסמוסר
 סית6 סירק "כל בלכד וריעס hSb סחורסולסררי
 כתו סחורת מן סוחר סו6 פרע ענר ob 16ת%6י
 סדכר לקטל ונווסר לורעס סירסור ~רעיםנלקי

 לעוררי חיסול לגרוס סל" עליו דמרו סו" ורננ!מהליו הי51"
 משה וכתב : לי~רע וינ"עניררי

כג
 _נתעשרתי( וס חתנינו נבגו 6ין הנעו mnS1שאלה

 : הנוייס ס,ורעיס ננוס ונסוריי6 קרקלנקרן
 קנין יס "ס סו6 בוס ססעיקר סחןעו זריךתשכנה

 16 סנועסרוח נון לססקיע יפרזל בקרןלנוי
 לספקיע 3""י לנוי קנין יס דנוור לנ!6ן- עם קנין6ין
 ת,( )דף כניטין חר6ס כנסר )!דר3)ן יפיס ר(תעסרוחוגן

 oh סליגי וכי יברזל 3"רן מיוב י0 סכל לדבריוסכם
 פיו( )דף 3יבחוח חר"ס וכאסר ד6ורייחמ 16 דרכגןסו6

 כתו תדר3נן הנס 13תן גי חר6ס כ"1( )דףונכחובוק
 בי"ח ול" כלכס ניקח חנו"ו כי מסוק ע5 מסלעמרו
 וסכל דרבנן ס,ס כומן סנועסר כי לגו גחכררחק~הכס
 ססי6 סנוסנס בסירופ וכרקס ל6 6ו קנין ים 06חלוי
 כננו קנין י0 ס"וחריס מכתיס דעת ידעה ול6דרכגן
 פרק כגטין ט' תסנס פיס ~(thm כירוסלתןסחר6ס
 ג")!ר ob "ל" ונון ככל יגסוג ל" סע'ון 61מררביעי(
pbיסיס ע~ס י'"( )וף כבכורות סחר6ס כתו לנוי קנין 

 כן ו6ס בי3מוח סינורו וכווו דרגכן הום רומןתעסרוח
 ווס דרגכן )!עסרוחיו סיום י0ר6ל כסרס י65 6מרסדרר
 סקהטריסיס ניוחס 51"ל ס"לט 3ן יוסף ר' ספרוסעמין
 מד"ורייח6 מיינ תתיר קומרו חר6ס ולכך לני סלמ6שר
 1( תסכם )פ"ר כמלס פזורו כאסר סמעסרו' מןלססקיע כמוריי" לנוי ~(rs יס חקתנו oh מנס - וכי ו!דרבקמיי3
 סטיויסר6ל

 אריסיי
 ממייב "ליו"ר רבי נסורייך לנהם

 ומורו עד וכו' נחליאל ורכן וסכיעיח בתעסרוחפירוחיסן
 מוכר 6ו ובגוי אריס נין מעוק 61ין ר"ג כדברי,נסוג
 )ל'נ( )דף נניטין כנו"ס שכלוס סטורין פירותיו תקכל16

 הדסו סתמכן וכי 6בוח בחי ואריסי ווןמכיריןס6ריסין
 סמעשרוח תן סטורם גימומו לו פעסס trt~uhליסר6ל
 סנוייס )!ן סכקנס בתכל סדין יסיס ולכן ס0כיעיחותן
 סטור נגנור וכידו סי מנעכר וסיס יסר6ל ניקרן סיס06

 דגן 6% דגנך . י"6( רף )ננכורוח שסתרו כמומכלום

 ככל רויצ ננחר ושידו סט3ל ]קונס[ 610 יערסל 061נוי
 בעלים ס5 סס)!עסרוח לבד י5ר6ל סל נסרס י5"כ6ל1
 חרוחח חתגס וינטר לכהן גדולם חרונוס סיחן51ריך
 לכעלי' נרתיח נייחס כעק לישראל אסורס htna)ועסר
 "ינו _נסוריך מהעי נקנס סטבל ,ס obt נ"ל ס6נורוכנוו
 16 תכר יקפילו יסרמל ביר נגמר י"סלו ר3ר סוסמייב
 כסורי" תגר סדםסכר

 יקמו ומס פטורין פירוחיס וורעס
 ביד מליס וסני"1 מליט סניפיו ל" ספירות ontb"ס נס ס5)!מו מפילוח עס ססדס סעי תן ורועםקדט
 פטור סעי ביד שליס סכי"1 061 לעשר מייניסר6ל
 סעי גויר סדס מלקם יסר6ל )סס( 3ניטין 6)!רוו0ס

 3תע0ר מייבח סלים מססבי"ס ונוכרס ומזר3סורי6
 OD ססדס npSt י0ר6ל יאר "ס דמיינו גחמייכהמנבר

 סבי6ס 0כ3ר חסני מייבח סי6 סרי סעי זוןסירוחיס
 סקרקע OD עחס סי6 וסרי חמילס יסר6ל כידסליס
 )!עסרוח מסכת בסוף חח65 כן גס חס יסר6לביד
 בסורי6 ירק 0דס סלוקם ג6)!ר סס ס'( )!סגס)ס"ס
 לקונח תסכתו מייב סחע0רוח לעהח 3"1 סל6עד

 6ונור יסודם רבי ומולך כדרכו %וקם סטורסנ!עסרוח
Vbנמלי6ל 3ן סתעק ר3ן 6תר ללקט סועלי0 ימכר 
 סל6 בימן 6בל קררתן סקנס בכחן 6תוריס רבריס3תס
 פטור סנועסרוח לעונק 3"1 סל6 עד 6ף קרקעקנס
 en~b "כון רני 6נור ס'( נקנס )0ס בירוסלנויו6תת
 יסר6ל חמן  דחכיכן וקנו ג)!לי"ל רבן בסיטחךרסב"ג
 לגרס "ריסיןפסיו

 3סירוחיסן )ומייכ "לעור רכי נסורי"
 ~bs גרפס סוטר גמליאל ורכן וכס3יעיחכנועסרוח
 מטיס מן סיקים ננוס בקוריה ב)ועסרוח י0ר6ליחמייב
 וסו" ססיר1ת עס קרקע קנס גן 6obל6

 ב"ו סל6
 בן ממעון דרבן הליב" סכל ונס סתעסרוחלעונת
 בתלמוד סנר"סגנולי"ל

 מסקו וקנו 3קיטח מולך סמו"

 ובונוס כל'ג גסס ננ!0גס ס6תרו כנע מקנו ססלכסכ"י
 במילוק ל'כ חלף סו6 סנ!עסר סמיוכ תכיןסכחגגו
 לקרן למונס סילקו יסר6ל "רן פירות %וססנוקותוח
 סרס 6חכס כוכיה "ני 6סר ס6נורו כתו מכלוםסטורין
 לקרו 31מו5ס מייבין 6חססרס

 מקס וסירות סטורין'
 ויחנרר סורי6 פירוח וב"ס מיינין לקרן הנכנסולקרו
 י0ר6ל 6רן ופירות 6'( מסנרי )מ"כ מלס ננוסכח ~סלך

 6וחרס וסוך מדבריסס בנ!עמרוח מייבין לסורי6סע6ו
 כסורי" פירוח סתוכר י""( תפלס פ"ו)דמ6י

 וקמר
 וס מבנט וכ06ר לעמר מייכין מן קרקל 6רןמסל

 סססכס ויל יוסף ר' דכרי ר"יחי תחכהחו פנלויסדגוסו
 פרין סתקותוח תכל סמררנו ותקמר לכס כפירטנחס
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 הרמב"םתעדבוח
 ב"ו7 דרבלן סוס בזיק ומעמר חרומס סכלסמפסרוו(
 נסרס 61ס%ו בב5 פ"י ססמזיקו וכקוס ונכליסר56
 נ' - וקדוסס בטקס ר"סונס סקןוסס מפכי עגחסיסר56
 סם ביכחוח נמ"ס מק5חס ניקח מסיו 6וחס חיינס65
 לותר גריךוקין

 נסורי"
 מרבנן סס ס)זעסרוח מעיקר

 משה סדינין: 6לו כל 5כ0 יסורס מגדולו)זמינורט

 במסר הפק )ל'"( מענר ונסלנוח חרומוח נס'נעיין
 : סירוסל)זי( סירוס ססגיסמרקס

כד
 ודשא מרכא טן ם.,גיל הלצן יהדתן יה'ו1 שש"י השאלות הםהלו
 הניול החבור מן הלשה על להקשות במו"ל "י"מ הגרל הגטןהרב

 : השאלוה Dp לו שלח אשר  האגרה צאה הזרהמשגה

 ע"ס  "רומס פחס ופסס סוהר ייהר  ol~hעתה
 במסך וסוכן ו)זחסס חעח והביון לד5 לפיוח6)ס6

b'o). 
 כי כחסון נ5וריס לכלור נזר"סון תרום לבוד נס"

 ויכוסו גויס ירקו . אסון כ5 חסכע נרך. כ5 תכרעלו
 כזומרי ממשטחם פרן ע5 יד יסימו ננורחסמכל
 סתו "ח מתערב ךי6ו ' מחסנרוחס וימרנו ירמו6רן
 מן ויקריאו ועעקו ' כטדו "ח ממס ומ)"רמופודו
 וכ5 ן ' 5ר ככמר ינ" כי חק5ר 65 יןו 5"סרס)ז5ר
 . יפמןו 56סעו  סס פחיו )ז5כוחו כבוד סס6סר
 תניד יסועוח סוע5 ס6הריס מיד יגעיו זזי .ע"ס תוסדי 5)ו יגור מי ote:n רעדם תלשם מטסט בריקפמדו
 גורו ע5 הסבו  זזיך יתץ ועל חוסל בויתו .תיפריס
 וסו)% חמים סלך י סלך חיסר טס 'טיבו דבריויסוך
 ההרסס רערי לרעסו עמס 5" בענו ")זח ודוברנדק
 61ת יענד מרן רמעי כל סיו בסכט . קרובו על נס6ל6
 נסחיו ונתמ )תע לדיק המרוחיו נודק י יככד ס'י6י
 חורם וב% מכו ימתיק סככח3 חוררי בדבס . רצעינויח
 .  דרכו עגויס מלנוד לתוכו עה' גיח, סוט עיןמבע"פ
 6רחוחיסס "סר ער"קלו)זס ממסיס ימרה בדרך5סורוח
 סי6;יס 5רנעיס ולסתימ - כמענ5ותס הלויסעלךיס
  הלדיו תהית  ליום יום רכים. תער  ולססיבועקרבים
 פססט 5עסוח דבקס )מסו יקרו סירקת . ימניעלסהעיס  ים" ומטף יוסיע 6ביו)יס נפסוח %י"ס %עטיביע
 והוך תכון לעד נסם כלרקס ' תסקס כססו%רקס
 ס5עיס' ושדוח בקרבו "קסיו חוויח' . יסכלמתוניס
 הסו" גד% נעיכ'1 סו6 קטון .מסנבו

 . 6ד1)יו לסני פויס
 י וליס טז5ל  היין ימוט  סרי נימוס "סר טססגת%

% .  חורתוהקום  .  חכמתו פר b~b ויתסיסו יוטחי  עזן 

 קרעו )זכטן מקוננו וידע  דרכו  סבין לבוס  גזמןסלי

 מושו יע בבנק יגרסו בטרם . סמו סוכיר "נזוהגמעי
 6חס עבדי לו ויקמר . הקריסו חרמת יג6והטכס
 . "רן 51יסוד סריס לנטוע כסרן לפני %עמוד נוראגדור
 פקרן מסר 3" ונסיני .רקיע מיס פני עלרעיוניו
 ססמיס עד יודיע 5בכיס 6ב מניר ובסרסופיע
 ירשע. יפיס 6סר ובכל יגיע סחבו)ס 5עב ורפסוסי"1
  סנגרת ידי ונלי רססו תפנין  להשפט 3קונע תורחוסלי

 סננסיס סנס)יס גס וסחנעסו פמדו מסניווססכרמ
 נטר 3הט יסרן פן יטסרוויחקדסו. סכסלוח6ליו'מר)ד

 )זמ65ח %טסרס חנונחו במגי ויורם חורחולטון
 סניקס מכנז"1 ודבס ססגיוח נון %טסרסססחיוח
 נמענ5וחס ימספט 6ורמוח נדרוך מסקס י חורחוהין

 . %ממיוחס כפסס מגיהו51ס5ע
 ע5 סוקס מגבר סו"

  משריס וכתר המכחיס מר . ינזע5 65 3)זטססססחוחיו
 נסכמץ הידע ' ' 5"ומיס וחרופ )גידהלחמקנים

סנח5"
 רחמיו בייני סגיכר לקמו ונטוב י 6רמ'1 נ5ה(ר

 בסוזי ונסור מחמיוובמגדי
 לחמיו מגי וכטעם מרמיו.

 י וירמיו כוכביוובקור

 מרנה כע"
 ורב:"

 סנו5ס חשר
 5דורוחיו קרס תסמח סחן- ר"סו על עק "סר תססרביט

 נדולח בכון כן ולידס "לגייס כמעי טוב וסכל מןות5"
 תרנה לחפ"רח לכ13ך ס"ון %י "דרת נפןקדוסח
 וכסה מבלו שי סכ6תניס ס' עבדי בערל מימוןורבנ"'
 יסרריו יניד רמחי עין וח"סרסו ס)זעס 6חן עמלוכטד
 רככי . מורסו יקום 5" מי וע5 יסרסו ססמיס כ5תמת
 י% לכור סינגוח מזהי עיזו נזומם . ממס סמוקר6
 סססיקוח י)מ ספון סמסניגנ ' תיס ס)זעלנועוקש
 נקריס נמרו "~ךס גנן . 6יס מקוהם נודע %"יכיס
 סחר סיקס קטף וע5 . ירוס5יס ג% ידו.)טויסהשול
  כל ו6ח וננץ סנזחר(ל 5Sop במס55ו - סננז65ססנטוס
 בגי ברי3לרהספט קרסיו תורח י יחסלל מגnDS 6מסיד
 ונתרו הההלכו יחסמח עמס כפצו . 5נו SDיסר%
 . יחס55ו ונר טיס נו ויחנרכו. החתולו יחרותמו%הזים
 פיסם 6ל חנו)וח יס שיחו ס' בוערת רגניו)יובגי
 סני ביל"ו בסיבס .עובק עוד ' יפרימו 56סי)1במזרוח כי בניח טח%ימ ידימו %לס. יומס ובירכתוינימו
 סרקמ וזחן חורס לכורי otbnt לססקחז . חטבסתכל
 5מנתס י לקם לתרו ורועש כינס רוס חתםויבעו

 סס תמסכן ' . תמחי יונתי %חבתם רעומיקר"
 דעח' יסתרו וספחת "מיסו ו):חל)זוד"מיסו

  תסנט גיסו מלקו )עח סו6 י51ר1 י ויפיסוינקט הבררי
 עקב . מבלו כגעי)זיס ומסין נוראו חומךי ןומגוסו
 ודק 'ודח . ח)זיס לפניו היחסלך הסנזרחו , סנור6סר

2*
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תשכך6

 סטורים "ק לבו על נחן חמים יהיו ימדיו ר6סוע5
 ס' לפגי לסרח לעיווד סחומיסוקח

 כל וכליו סו"
 ס' )מנע .סי)ויס

 . ירמס וענייו עמו ניחס כי ילמס %"
 ממסבות למסכ ' ברק לסמ,יק 5דק מורס לסםלסקיס
 ולב בניס SD "כוח לב להסיג )דבות גססלמכיף
 וקח ס"ובוח "ח סקרן תן %מכריח . 6בוח עלנניס

 וספי שורב נריח "כוח בריח יסג3רסידעתיס
. 

 . ס' 015 "סר סמוקיט "ח יסר"ל בכי "חולהורות

 הטמור ובין סטנו" ובין סח% וכין al~o בין%סכדע
 ל"מריחס הקוס וים . לעולס %כ)יהס לסס יטבלגוען
 סבטמחו סונור ברוך ' לגב%ס בכיס תנו ה'נ6ס

 מסור לסטיב י נ61ל ורעו מפי חסכמ ל" כיליסר6ל
 בחמאס "הלו סם סיס "מר המקוס "לוסנר%ס
 גס6 ירו עליון ולחתו . סנולס חבל נכי נוכל לולטיוח
 . "ר5ה חבל פוי על להמטיר . כסס סריס חורפווהור
 3ני תכל קרוסי וכל . ע"ח! לסי "רן ויועדיתלכיס
 וי:סלס וירמס ן 1"מ1:ח1 לננו חס בסכט ירגנס .צריחו
 דנם ר)יקס י תורחו מ15ף ויסקס ' ת:ומחו וגינויעל
 . תרנרוחיו ש16 ליעיו חכו וסם . "צרחוטעם

 ג"ח:ס ובעוות . גדורים ילטס מרבו כי ס'כשלמתוח
 למון לו )חן וי החל)ער וכסוד . עריס רעיו:יולסגי

 . דכר יעף 6ח " לעות נכר סחנו:ס נתכמר .למוןיס
 וכין לחול קד0 כין סנדל דור עד טהורהחנילוח
 ס' 3חורח תמל מעיין . וסכדע סוריע לטמורטמ6
 סקדוסס ורע סקע כתורס ה"נוו:ס 1)ועסס 'קבע
 לקג"וח . קרע עתו מעל סטוח"ס וחחלכוח .ורע
 לחח . מטף חס6רחו וורוע ' נכסף )כסף כחסכילזורו
 מינו טור עקלקלוחס סנוטיס .3מעו:וח . כסףמורף
 חורם פוספס ספר 3"ור. כנפסוחס o~a במט"יססלף
 טומניה ובריח 3"ר וג5ורוח וגוןלח סטיר חכלממצני
 . הסוייר "מריו וכרכס פ"ר סקדוסס וווקוםנ"ר
 "מר גוי "וחס לעסות . סרק ככרית ססר%יסנער
pb3. תר לבסר וסיו "מר "ל "מר "וחס יקרב" . 
 . וסטסרו בגדיסס וככסו ומסרו. מטות"חסה~סירס
 ערבו מס . ימינו )5ח 1:עימוח למוכו חמת וחלבכדכם
 "לס מן . 310כ הולכי מחי להמיות ורביכיוטליו
 ויעל עתו ס' יהי . חמסלכיו קט 'ותעט דרכיוק5וה
 בקרב ,ועו . רעל כוס יסקס ולסורקיו תעלסמעלס
 . יסים ללכתן וכקר, יפרם וכחתר יסנ" לרובס"ין
 וחמת ' יסנס ויום לעס ובתורתו חפ15 ס'וכבריח
 6)ון סקרן כקרב לסריס חסיחתו נויו יהיו"נוחיו
 ro לדוס ו"חס .1")ון

 ורנ)" גורג"
 סיוע סנ%ס בופור

הרטב"ם
 נמסר עוד לס0ניע:ו ' נוינויך ס61ני . עבדיך נק%כ6

 "דס וענגי ' סחרסיח %" המקח ונ5רקחך 'ט5עו י5" ועריס ובקרן . .סו)ועו סמע)ו 6סר סגכוכיסוגורס
 נירקח חורתך 3"51רוח . נספחותיך מן 1ה51קיסיפיח
 יעקב לכני %רקס ו)וססט ' סחנו))ח "רן רמכי ערס'

 דעת ס' %עם ' צנח בהם 1")עכס "מח ויין .סכנת
 : כתגח "סר וכוככיס 3ירמ . מונח וסיגנלוביצר,

 . עביחוח לך הנעות ל3 יסרי 03 לתמוך "סבם)ועבנחוח
 כו)גח . 31"1חוח ב)וופחיס והסתעיס סכוסריס%ירקק
 סטסרס לפוקוס וס5כח קסחוח ודרכת יחר עלמליס
 לווחסרוח . ורסחוח מרסיס ונריח . תלחוחכרים
 לחורם ומפסח . צוחוח "וחוחיך המח .כמחוח
 בס "סר . בריחות כנוס "מח ועוס על עליםסנכרחס
 סורסנו "סר . נריחוח ו"רבעיס סקנסמרוחות
 ומתם 6לפיס ומלסח "לף נו"וח סס סל .קרוטיס
 . חסוכס ס:"ח יען . )כבס "הכס יקרך . ההתסיסמקוח

 ערנס וסייח הס:ו"ס בן ס"הוכס בן SD מכרח%"
 . נחונס לסגינו הי" וסוס . רמכם יסים מיני . רבכם הסרס כ5)ומ לרקחך כי . דערכסוערבס

 י"נור ל"
 . ממבריך סיון סמן . י51רך נוסמך כן SD . ע~ובס עודלס

 ער סביונך מי . "בריך ולורעך ל"לסיס לרלסיוח
 סמייס כידך תחן . ויהלום מסיר כדכי למסר .הלוס
 ולססח,פף נסרח טובו וקל ס' טוב "ל כי .1הםל1ס
 ללמוד למסות . בתרח חורחו %3 ' . תסרח33יח1
 ומסו מיהב סיקורים %עסות לשיער%לנוד

 מצון"
 %מדח

 ענוך .סונמח . נסיח וקליו מסיח ובס' ועסיתושנורח
 רנעיסן' ועל מלסיס על 3)יס 3)י SD1 בניס עללרגעים
 ננוועטח מליסיס לנוכחבת

. 
 חס"רח ל5פירח . ורעת

 . 3"וחוחיך מפרח בריס "וחוח . ותגכעחועטרת

 הוכסח סתיס 1ס1כרי . 3תוסחיך מילח קוס)ויס1)עפחי
 לוית . עליך סטובה ס' ניר מאך כיוס גרבות ענוה."ל הלמח . ך טל עלים סוררת . "5כעוחיך נועמסבסמיך
 רור0יס סס וסגדולס סס גד%יס . לתכיריהס סןמן
 סנט כן על . בסס ימת ל" מפויס וכל . חפ5יהסלכל

tbnbימיו ספריך כסקר גס גורלך לירין לסע)ויד לך 
 ואס נ"הנתס )סנינו נק0רס כי יקותק ננלחיטתתש
 דבר תסרט ל6 וציחוקן ועיב "תת . כאן סכל כאןסס
 מטר( ob1 מייס ח51"1ח מהם כי י לסנר %" לנרוחל6
 יח~לל כנ"מ כי סבר. "ח לחבן נוס . ג0כרלמס

 ס' ש"ס חסנתי כאלה כי "וחי וידוע מסכלסחחסלל
 קסורס ופסנו קטן וער למגרל מדרסו וכחיונקוט
 ס3ח ותידי . כמדשו מדם הידי "וחס ולברך .3:פסו
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 הרמב"םתשובות

 יקר י51יו על 6ס כי ננעלנס תלעו ל6 ))ר, וגמג1נם3חו
 והות . 6יס כסר כל ורום מי כל נפם בידו 6סרסכל

 ועגיו ומכמס כצמיגו לפכי לרממיס יחננו סרכים3רמנויו
 ירווח רעבונו "ח ל0כע . לסגיו העונזדיסוסופריי
 6ס כי למיס 5מ6 %" ללמס רעב ל" ' 5מ6תילו6ח

 כיוס יעסו סמלך סוסיעס סקור ה' ד3ר 6חלטחוע
 וירפק שעעו בעת סיגינו 3)זמ0כיס ויציר .קר"כו
 טליך יצר נלי גל . 5עקחיט ברנע סכל33עומולי
 מן חסלם למספט 6חך חקוס למון וכל . ע"מל6

 סהפל ויעכל ' ס:6למ סמו6ל וכרך %נ כליותחסונחך
 י י)זלמ )%ומ ססחיוח כיס וה:טכע חרולה.נתלם

 תלום סקוסיוח' ור"יח תנלמ בתער סספקוח רקסהתק
 חסלמ ים עד תסלמי ק5יריס מסיחי וגסן .חחלח
 . וח5למ מירדן על ותטעם הבודחך 3סלמסרניה
 ohunl קוסיוח סרי וחרן י וחךלמ חרתוס כרגלעליטת
 . וסלם טוב "תה כי Sbl~l וחנומול . נכלם ק3ר6לי
 כטל וחול . לקמיך כחטר יערוף קורציך לכל מסרורכ

 כמתון סיו65 עגל חי תסקס ציון סררי ועלמרגען.
 ' המון בק% חטהרס . רימון גוי דם הל"ו ל6 ו6סכלווייו

 טהרתך "פי וברום . שסימון סכי "ח סחסקיס סחיןתי
 חמיימו %כטענזיס . ותטתון יס מסוגי וגנלס נזיסנערנו
 קולן ונפתע ורמון ~ס3בסעתון

 בכ"
 קרסך "ל ססו"ל

 . 6רנוון על ככותים הריס חר~ק לנור, .' מלנווןבריר
 . וערמון לוו מקל על וס:טע:יס "מון- ע6 סמלך3יח
 כונס בסירות והכ"יס ו"רמון. לנן פקוח כסןחס%
 תימיך "ח וססוחיס . סהרתון וחסלכ:ס הסובחךחס"נס
 eD3~ תנע" סמ65"ס כי . סמון 3כל יודע כי . ב0תמון יסחו :6 6לכמהקון

 נ)וססר הסינסו ו"סינען סיגים
 עיל6ס 6לס6 מכיי" פרעם יתיך קטל כי .סןןרנוון
 . 3חדיר6 ליסך"חסלמ

 סרוס סתיס . יסיכעך סו"
 עוכר תר ס:וטסוח . 356עוחי:ו סממויקוח .קור6וחי:1

 והסר . עוגיגו כרוכ 3פניגו (SDJ "סר סתגעול כסוחעל
 . לגו נזרה גפסיגו כי . לט סרפ6 גן על . תתנוסשיס
 סריסן 6ין . יכולנו ול" סי3סס "ל לססי3 מחרגוומחור
 "ת"ס 6ס 6)זר ס5דיק ו6יונ . נזלנוד סקסדן ול56נזד
 נוסס 1:3 סעיד וסעד - ענודי כריכם ו6תהי עבדיפססט

 1ל" דל פני חס6ל"
 יסוסע פינוי ו"ס . גן% סגי תסרר

 . וערוכות ככל סיו סחורות . מלנוח תצוח סלםגסחכמו
 סיפסוח סיו וניען יען . מחוטת מסעי לתססנוסלכס
 ל3 כי וצף . )ידוכוח Pb סל בתנוך וסע5נעחגרוטת
 לסתוע קסם מחנות. ככלי מרקיח לממט דומם"נוס

 פרורוח עסויוח סרס כי 6ף. וכוכוח. ככלי ל36רומתמר

 וקסחוח ' ספוכוח 3מימס 6סר הארוח מר31סרודוח
 סרס סחייס ' דרוכות יסר6ל סורקי על סרעהומן

 סמסנמוח היה מן ' כחסנוח 3רכוח י651וח .נזערכוח
 עליסס ועופרת כריל 3עט הוחס פיחומימתפחמות
 :פרדות יריעות עלינו מסריס )ו63ירך "מד לכן .ניחנות
 דרכם 6סי קלס הככרס וססרכוח . הקוסיוחוסטיר
 יערה קנו נן עת:י6ל 36יו חמת סקס . נז0רכחיסרס
 : ממלכת תטרח וענדנו onnb%סרס

כה
 ! בצדם זהשוגתם זצ"ל היזכר הרב שאל אשר השאלות הםוא,

 מלטח "הבר, נספר הגתא 6ח ינינו %תיגישאלה
 )פ""חסלין

 זריך "ין o~lrn סל עור י'6( ס'
 היכין ותפלין חוררי מסר סמל פי על 56 לממסעכור
 דקורי מסוס 6י לסננן יעבד ל6 6ס תססלין לסנוןע13ד
 סל לחסלם כן נס זקרך[ סל6 קלס קדוסס לת(חסלס
 : נ6 וס תקין רבעו לט יקיר קלס קרוסהיד

 גסתע סל6 תסכי 6ל6 סו6 ~ס תסכי "תשובה
 ואחתר ונ2יכ6 כלל לסייס ענוד3מוו~ס

 וחס ח"מר obt . 6חנור ל6 "חתר דל6 וסיכךאחוור
 5ריכס "יגס altrnl לסוזן עבוד גייכק וסיח חפ'ליןטפס
 סן חס%ין 50 ועקמן סיח סל סע5מו לפי לסמסענוד
 ןסו6 לסתן ע13ר לסי לכסוח 5ריכין %סיכךסמטה
 רסיס ימים סיעתית כדי 3עכודחן סי~סר יחיר6חסיבוח
 6ל6 תסס חמסנ 6% הנוטס 6יגס נוותם סלוע5נוס
 6נל מ~ווס 6ין בית 6ין ו6ס בס סמייב מכיתתפכי
 משה יבוב סיע: סתרירס  סגוף מ31ח והפליז תורסספר

 סה3י" מס טס כסגסגת שין)"%'ח
 מחרותה ססר מפס

 סמ~יקין מסגי סמירס סי6 ססמ~חס נ"ל רביטמחירן
 : נימק( כ6ן סכחיכ תם וכסי רבינו בדבר' לווסוקסס

מ~  1'( ה' )פ"נ חסילין כסלכוח ס"תר תס כנעו יריושאלה
 תכניס רקס סל כחפלס ססרסיוח סדורכילן

 רונסון כב(ח סנעע ob וסיס מסי" 6מרתססר0ס
 וס סידור סמליף ו6ס עד וכו' ס)עימ ליכיןסהו6

 ורכזחיגו )ורבוח'ט קפלט הלנידך ו6:מ:1פסולוחי
 כ"נ~ע הויות דכעינן שריסס סקיי ורכינו וילחהנ"ו:יס

 כל ר3 "תר יסודר, רכ ר6מר ס6 בס:הדרין פירסותן
 5י קדם כנון פסי ס6ויר 6ח רו6ס סהו6 מעוןביח
 5ר 16חו גקר6 סקלך כי תסס קבלנו נ, )גס .וסה"ננ
 לגו וכמרומס מיס בעודס נבסר רסוק מסו" 5ר",הו סו6 ורוכסוסעוס מיס בעודם בו דבוק סיססססער
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 הרבביםתשובות

0גמ"
 יוסננו גן על ו'( ס' ס"מ ל0ס ים*( מפך נספר

 : לעסות גוס כרח ויורט "לינו דבריך 3" עד )והסידינו
 ספר0יוח נס17ר דעחנס על מעלס יהתששה

 דכוק סססער סדק המלק 6100ונקלף
 נתערב לי מהיו וחס%ין ככס ווקורס דעתי היתה כך13
 הטעס סמ13ר ויזוחו תקורטוכה ),ע וזימון בר תססר' סני בחסילין מכור ממכר מכס "ותו כחג ומס סיוכך
 Dhn5h' עמק סרב רבינו ונס . )ולסגיס מערס "נסיכל
 לו סיס 3חסו3ה ליה סביר" כווחיס ססלכוח 3עלנ"ל

 ו'ע קלעי 'עקכ ר' סחו "חד .מכס וגן חסליןנתעסה
 מננויס כי וקמרו ~ה על מלקו ג6וניס וסרטה ' עמסככרי

 כחובין וסיו ויל סעי רבעו סל תפילין פח"1נ6נומס
 דרעי מפס ורבי י כח13ר סכחבחי מסדר SDונע)מיס
 ט15 החסילין סיו יסר"ל לקרן ,ממערב גון כסבךז"ל
 סקרתו)יס סנ"היס דברי ונסהר"והו מקומנס cib'כמו

 וסר"יס מסרר- 1ס ע5 ועמס אסליו מסליך סלהסוסר"יוח
 הקורך Tnt~o בסרק הכחוב וס 7373חרורה

 קור" טיס" כדי כלזוור הסדרעל קור"
 וטסט ' סחורם כסרר

 נלקחי סנט "בל במערב' סלנו 3ספריס סיס hS~ס
 ספני ר3 וחעסס . 3סס נחוכ ונך סיס)וחסטסמ"וח

 ]תסי[ 6יס כחבו ,סחורס ובסרר ין 3מ5וס ~סירין כלס6"י
 סדר על סרסנוחיס סדר יד סל חפילין סכל %דברי6יס

 לןברי מסרי סוס סחיסס כחיבת סחם" סו" ודיןסחורס
 סלע ידו ש ו)ונימס ר"מ סל על עור טלה 'וסירכי
 ודוכסוסטוס קלף ' i')DS וכן . לס:יהס "מד סדרכעס
 . דעחיכס על סעלס ]כמה ה"ונור גל טעס נדחסטעות
 גיוחר נ"ס חתם כחיבם לסיוח 5ריכין נסן ידועססדבר
 סדונסוסטוס ע5 0סנוחב ז"ל מכנוים "וזרוופפירוס
 במקוש תסיס מקלף מעל וסכחיבה סער כמקוסינחוכ
 הנ"וגיס ]נוקדח[ 0"ומריס כנוו ח"תר "ס .3סר

 מנסר סעל העור גון מעכה סחלק "וחו סו"שהקלף[
 סגי %ו בסיד "וחו ועוסין ר"ק סערבייס "וחומקורין
 כיוחר ומלק ל3ן 6מדמכיס

 מלק ו6')ו לועט "ד)וי)ווח בו ים וס"מד מבסרנוקוס וסו" לכחי3ס כ"ס וסו"
 סעור נון סדק סמלק סו" וסרוכסוסטוס מסערתקום והו" ומד%רלח מסחרת bSb נ"מ "ינו 13וסכחיבס

 מלפג,נ; ;גגוסח לג,גו ניגר, מחלפות nlho1J סני* מס הכ"מי(
 נגר 1; גרם* לקבס ללה והכ"מ ~gs נקר* הסער טטמ;5 המלק זהכתת
 "דע ;5* ג; מור כמת"ג ;"סטר ;כתם nh~o גתם;נה רג,ג;דינת
 גמקוס הדק כהתיק ונניד טק:סי;ן הכרח מרנינ; "תר זה ,תגן*,ן

 לגת,גה ל*;, *יגן הגפר'
 ולפטר"

 fspo o)on וגל שהגחינה *משגן

 אבטא. : וא"ק גפרגמק;ס

 ניס ס"מד מניס סני לו וים ק0"ט ערכי בלסוןמקורין
לכחיבס

 והו"
 סדטקיס ס"מריס וססניס ס0ער נוקוס

 )בלע סריו "ל" כלל לכחיכס ר"ויס o:'h סענסכמלק
 ~דוכסוסטוס כקלף סנחיכס חסיס ככס ס"ומריס"וחס לדברי ליבריכס ))ח5"( נוטוסטסוח וס"וחיוחבמס

 י 003 )וועעס סכחינס ס"ין ופמוחיס רעים3נוקוחוח

 סכחבחי כתו ס6ו)ור דברי כס ססכרעחי ססניחוסר6יס
 נוקודס תורס סססר ]ידוע[ השר ]כי[ ה'" 11במכורי
 סי6 וכך סנווחס זון יוחר וסחסילין סחסלין גוןיותר

 נשק רוסס 6מר כל עור סיסים תמיני לגוססמהלכה

 ספר ' קןוסחו כסי ולסחקייס לעלעך סיוכל כדיוברי"
 סעו"חורס

 סלם עור על "וחס כוחבין מקורס יוחר
 סמלי ע5 ומ,חס סעכ סעור מ5י מסו" סקלף עלותפלין
 . סדקהקמר

 לנע"
 ר51ס נקדוסחו )ועלחו מסס "חד נל

 )וסלסחן "מר כל וכחינח בקיומו עורו )ועלחלתר
 משה חתס: 'כחיבתן סחס6 נדי לכחיבס סיקסנתקוס

כן
 otb)n עסרס "'( ס' נפק ויוחס מלטח עוד נחנשאלה

 לעסוח כס סור יחמייב כך וקמר סביח'גריך
 ~ס . מלחוח לס בהיו חקרה לו וסחסיס ער וכו'חוחה
 סקנלכו גוס לסי דלחוח 5ס סיסיו סח"מר נוס כי לנונוסופק
 עוכר" כססו" )ל"ג( נ)עמוח ד"מרינןה6

 o~s ד"רר
 ובסער 5יר היכר נוסוס "ל6 ג"מר ל" בריסק ד0יקכע
 ו6יגס ותכופן ))כ"ן י5י6ס ל0ניסס סיס כתים סניסכין
 סבו: 5יר כמיכר "ל" ס"מ5עי לסער בי"חס)יכרח

 חליך כוי סו6 ניר סיכר מסוס ס"תרחס וטתשובה

 סל6 כחלתוד סחוכין דרסיחו וכי בס"ס"
 על סנ"נור נסער onlh bSb חלס 5מ סחגוס מעיקרתדעו
 ה)"ו[ס על תנימין מקו)ווח כסני וכי וכמעריך ביתךמזחוח
 פעריך נווחוח ועל ניחך SD olrtrn "נור כך "ל" הסערועל
 ממרוח סערי ואמד בחים סערי "חד ר"ל "נורווכן
 דלחוח 15 ס"ין סחם סכל בחיס פחחי "מרו %"וכו'
 עירוכק בריס יעכר וכן זוקרי לס סער מקריסחמ

 חלוי המיוכ סטין מעולס למכס וס דבר יסתפק%"
hshדקר" כמסטיה נסער 

 גלוח" וריס
 נמנון לרכ ס"נור

 ל"ו ללחוח לס סיו ס5" ססחמ על נו[חס לולקבוע
למינור"

 b~h בלבד ססחמ על ח111ס סמיוב סבור 0היס
 סנווחס למניח כמנון לרכ "תר הצוחוח ססע)וידכיון
 דלתות יעוורו כך אמר סחמ סל ס)"חס על כחכסל

 וסי חלי לו "מר מהרי וט דבר נלתד גמדון רבומדברי
 "עכ"י כלומר בריסק 5יר ח5י 15 ")ור זל"בריס"

 סי" הטווס עלססכחיכס
 מנימין 6ין )ענמח '
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תשובות
 בתוחח bSb סמיוכ ס6ין מילחות סתעתידין עדשחד,
 : משה : bnSD3 כהטווס ול6 ס63רנו כחוס0ער
 סבר'ס ל" סכ")ו כיורן 6' ס' פש מוחס נס' עיין)6ל'ח
 : נ"ל( סר6ל'ד 0ססע גוס על סבי6ס עת נתגעלור6יחי

נבון
 עטין כעי ['( ס' )פ"6 קימח בסלנוח סםשאלה

 ער וכו' סטליח ננויח מחם, ס5י5ח6ח
  ידענו 65 לבן. וססבעס חכלח מוטין מ0נוונר1 6מדויסיס
 לכן. וסססס חכלח ססניס bSh 6ססר וריי"ד סו6 .מס

 רביט תורעו . כריכות סחי וכורך חכלח מוטולוקמ
 נוין ססו6 וסלכן ))ר(5כן סתכלח יותרלחס

 כגי
 נונונו

 מוטי 61מך . נמעט 6ין וככריכותיו תסיים ובומחמן
 י עומס חורין לעסותן ר5ס "ס סחכלח ממעי ועמדסלכ!

 כונונכן חכלח במסרי עיף b5o1 ולורנר רבג6יורינו
 : P1lla כ6ן 6ף סורק לסלןחס

 ונוקשיו חנלח מקלחו 6מד חוט לטוח לו קתשטה
 עוניו כסני ומיט מוט גל ot))~s לו ת0ל3ן

 חכלח עמד לבן מהטין מכעס סיסיו עד 101[רווכוסלו
 סל ססנולס קפי מגיס ול6 6מד חכלח פתעסנ6מר
 bSh סלכן נון נעמס ל" חסלת כלו ספחע .סשיסחכלח
 סבולים וסמר כנף נוין לכנף ממוכס בלדר 6מחכריכם
 0סי6 למרמס נונרינס מוז כחנלח כלן. סחליוחעם
 בן.מסכי סמו6ל רביט כחג וכן בו וסחמיל סו"ילנלנן
 ואורין סנגור ונס . ערכי כלמק בלוח סמור כמסרולע

 וסי סנועון ר' מסרי ססחס סי6 סנועון רני.וחסכן
 כנוסו כחנחי ל6 [ס ובר סותר 6ךס סוס העלקי0ל6
 סטך לי אין לי גרפס כך כתפכן ססס מורק ימיו60"כ
 מיטון ט"ר השה : .~ס 3דנר6מר
 ע11 וסמנדל סס [י"ל סך36יוך ס0י3 13[כ וס)בשליח
 : Lon עיין. בקעוה סכי6ס 6ך 11 חסובססביל

בס
 מוטין נו65 אפילו כסוק הצלח סת651 0סשאלה

 דעחעו עיוח לפי . ססעס וסווריןפסוקים
 ןסנזעח6 , עסקנך וסט וסמאל ימין למטוח %ו6ין

 דחנן וס6 טרחי ל6 ס6י דכאי כסריגן )עססקיןך0וורין
 יסורס כר' מדסוח ל6 6כל )ונניסן יסנוח תפליןסת651

 טרם ל6 ס6י דבילי סס קנויעין 0נו6 דמייסען נוססל"י
 סטיק חדסוח מן נוס ~bS חסעין כווין קנויעלע0וח

 בעניב6 6פי נסכת לחק0רינסו "פ0ר דל" וחמוסמקו0רוח
 יתיר . סי6 ק0ירס עניבת ד6)ור לטעתיס יסודספר'
 למסיר תרווי נס" עיניג1 תקורלט

 סמכתי
 : הלפגיע

חהרמב"ם
 וכעיקר סו6 כן נדברינס 6מח ויקי וותשואה

 סדנריס סס וכך טעיתי סלי למוסמלסעחקחי
 ו6ס מסיס ססוקין מוטין נו65 06 סעסמ6 חקנו001
 מ.מ,ן ביר משה : כפרסחורין
 : 1"ל( סר6נ"ד ססגח ו' ס' 3פ"3)עיק

ל
 _ סכחתעדו רבים %'ב( ס' )כ"6 כרכות בסלכוחושאלה

 בלנך יין בפח ד"6 בגוס וכו' פחל"כי
 יוריט . ססכס 5ריכין 6יק ומסקין 6וכלין כשר6בל
 יוחק לרבי דמסנוע ן6נורי b'(b ))ים למס ורנניתרני
 ל6 וכריס ס6ר בבל מסכרן לסו דנוסמ6 סו6 ייןפת
 : מיובל טוי 1ל6 לגפ0יס חברך ומד מד וכלווסני[

 סיין תן סגל ת[ משכס פספס ירוע  סוברתשובה
 מסי13ח ולסי ספירות וכל סתסקק תגלמסונ

 כרכס וקמר 6מך לכ5 מ5ריכין 6ט עליו 0תכרכיןמדבר
 חרי נסנסו רעחכס על מעלס ססירוס וס לסי . עומסבפני
 מסח וזן יותר מסובק וסנו0קין ססירוח ס6ר[ ]גנו65לימני
 כחוועיו ob לכלם נוברך 6מד 61'ין ססח חסרי סייןויון
 ל6 ומסכו מנחושת 6עס"י ססירוח וכסיר מסבו16
 לעלסו לנרך קריך 61מר 6מר כל 6ל6 לכלס 6מדינרך
 רגבי 1651 סתי6 ניבוי וגיורא בקרעי עיבל כדלסמך
 61יל לסו 6יח טענז6 חר 6ל6 ליצגי חרי מגסו סירוססו6
 כנוס ויד . נלבד סחימר6 במעוי 6ל6 בענין מלוקסוס

 סנזינור6 %סמ טע נוקסיד 0סו6 כך 3חל)711נוק1)ווח
 פירום חסו ' נעניין מפרס נגיסן ס6ין אעפ"י סי6סי6ך
 רכעיי6 פח 6לba 6(1 ל6 רב 6מר ת"ג( ןף)כרכוח
k13'DOל6 דברים ס6ר 6בל לכל 6מך יברך כך וקמר פי 
 . ססבו 0לnDhl 6"' לכל מברך 6מד 6ל6 ססינסנעי
 גנוי "ן "סעו 6)ור תמנןורבי

 בעי.
 6יכ6 . ססיבס

 ססינס ליס b")om 6ל6-סק 60גו ל6 רב "מרך6וורי
 6"ד כל והסובין 110 ל6 ס6 לכלס תברך 6מרסיה6
 בסקר "בל בלבד סו6 3פח וס ווין לנעתומכרך
 ססיבס נסו מסנייך 0נ6)ור כדי וס דין בסס "יןדכריס
 6מ% 6וור יההנן ורבי ' סו6 כן למי ססיבס בל66ל6
 גוברך וקמר 6מן כליין

~5DS 
 נוסניי6 ססבו ו6ס

 מהמין ב"ר משה : לכולם 6מר סינרך ססיבסבסו
 מעמיק 0סס 1"ל מסגס סנסף מרן 0כחב חס)עיין
 : יעוקד( 11 . תסוכרי ליטבסרמיב

לא
 וממד 6מר כל נאמד ס6נ5ו סנים ט"ו( ס' ס' )פ' 0סשאלה

 מומ6ין "ין תחוררי נון בדבר סמייכ סכלוכו/עד
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 הרמב"םתשובות8

 . 5חורס מן כמוסו דבר ניגוחו סמייב 6ל6 מוכחו ידי16חו
 ת"ס דף )נרכוח רתמת מלכס bh1 ורבג6 מרנתיוהנו
 דנ! נויח סי6כל עד מ31מן ירי המריס 6ח יומק0ל6

 610 ולנרווי סובען כדי ס6כלו המסריו ינקיומהימין
 סנער4: חמין ב6מד 0ס51י6 סטם בן סתעון ר3ידענד

 ~ס וכר וסרי 3דבריכס ים גד%ס חמיס6תשכנה
 ליס הנור )ו'כ( כ' )דף ממחו נוינפרק

 מד6ורייח6 סת!ק בברכת מיינות גסים לרבהר3י)6
 ס6כל נגון עסקיגן כת"י הכ6 עד וכו' מדרבלן16

 רנ כדדרס דרבנן ונפיק דרבנן 6חי ורננןסשור6
 כגיח סי6כל ער ד6מרי 601 מסק. נו 6ין הסעףר6
 06 6"ר ענק חס 16כלין ס6ר ס6כל חי ל6סוקידנן
 6יט 6ו מונעו כל ס6כל מי תומה ינן סיח ס6כלוס

 נוי נפ' סנחברר כתו לררבק ס:תמייכ חי 6ל6חו5י6
 שקרי על ובנויים כרוריס הדנריס סרות,סורחו

 11Dtb ב"ר סשה ' :סברכוח

לב
 וו:חמיל בירו פרכס סל כוס לקם ""( ס' מ' נס' סםשאלה

 6ס חוריגו יורם וגו' וטער, כסכל לותר מנחעל
 . י65 סי6ך הי6 סעורים סלסנר

 סרב ורבה ומרני
'o~Sbלסומק מחרט סירך ,ה על סמך 51'ע Sb 
 מן יאביס אינס מסכר מירוח מסרי יכיס 6%סי3סס
 16ר ש51ר וסייס ערבים במעריב לפוחם ודווימנסן

 olbn תי טוב מ סקור 6ח רכעו סרנו . ע6דל"
 וססרמבס סטוברי ס' כיד נורוומ בפירום O')'DSסו6
 :עליך

 נסכר bSb ג6)ור סובר ס6ין לי ייוחסתשונה
 וסכר מיין כמיר סקטור לסו סנסן מןסי651

 16 סו6 סכר 6ס נטם )ר6ס ס6ין ססכר ובקוהו .תיר
 ויסייס סכר סס61 מנח על ףפחמ יט% ס6דס סייךיין

 3ו 1ני651 סעוריס סל כסכר 6נ4 . סגפן פרי3בור6
 סי6תר מי יס וכי כלל נדכר מכוייס דברו ל6 )כר6100
 דעת על ")י"ס לכרך.במ"י וסחם% חחרס בירוסלקמ
 ' סקרן חן onS סחבים וסייס טען סרי 6713לברך

 ורעי 6ל6 11 לסנ:ס תקום וחס עסקען נ0ופטגיוכי
 י"b)So )6 י"מ סינרים מן מן סנפן ת! סע5וינסכר

 : סשהכתב

לג
 לסרמין סדרכן חקוס מ'( )פ"ב מילס בסלטםשאלה

 במחין 3ין עד . תו תרמימן מקטן6ח-
 מסני נמנח 1naoa בממין ונק 0בח בערב.סכומתו

 6ח נומק 6יק תילם דחכסירי ניק יסחכ! 1ל6 ימולhS היוניי ק"ל י ש י6פDnCn 4 לו ס"ססנש
 תרג6 סרב 6ח סווסיניס סר3)י0 תפסו גבר .ססכח
 מקט! .6ח זורמיהן 3ר,לכוח סכח3 ז"ל ס6לפסיורבא
 במנוין בין סתילס לקמר ונין התילס לפני 3יןנדרכו
 לכתוב לו סיס כך לזו וכתדו)וס . וט' 03כחססחהמו
 ססומש בממין ס)וילס לפזי ככרכו סקטן 6חנורמימן
 ממתק סלו מחין נססנו 06 ס)וילס לקמר סכת3ער3
 כמהפכו 6101 לו סי6 ססכ:ס תפני בגנח wb' מזויןלו

 תרמס מזוין לו 6ין 06 ס)ו%ס קוןס 6בל סתילס6מר
 דומין תילס מכמירי . ס6ין נרמס ס0בח וקיןממילם
 : ססכח6ח

 מפורסים כמבורי ססדבריס !1 לס6לס חחסחיתשונה
 0תמילח ,ס לספק "o1G לי שש 6%מרכס

 כסכת סקטן 6ח נקו )סס( סימ נך סלבס16תס
 קוסין ססתנין גחפורו . 16 ממחין סתיס נספכוו6מ"כ
 למרמיו סכרכן תקוס לו סי6 ססכנרי תסגי במנחסכל
 להיות סמל לווילס סליתי עד וגל מרמיה מקק6ח

 ברורים סך3ריס סרי לו. סי6 ססכנס חסני עדנסבת
 במזוין נק אוחו סנורמימן אירגו נועם סל 1PSaסמל

 )ופמ בסרח ססההמו כמווין בין סבת 3ערנסהו)ומו
 מש-' : כלל ספק בכאן לי ירוכס ול6 לו סי6ססכנס

לד
 bSn ער סלע נר י( ל )פ"נ טס נחג עיישאלה

 מכרכין 6ין 6דרעיטס וק ער וט'נתגייר
 וומל6 ורבא תרגל יורעו . ורלי ספינו מפני תילתועל
 מברכינן דל6 610 דרנגן ספק Sb1 סו6 חורריספק
 סרוג חפזי סדת6י חן מון תברכילן ד16רייח6SD 6בל
 . מדליקין במס בפ' נר6מרען 00 )ועסרין סקרוענוי

 סמ15ס סעל ברכס סכל ירושם סיבריסלישובה
 סחורם מן סנטוס סחסיס כין סי56רבריסס

 כל "תרו ומס מברכס סחקגו סס ומכמיס תדרב)ן16
 חמס דבר עסחח 6ס לגו ס:סחסק דגר כללפיכך וכי חס6 ל6 מסוס עובר 5ריכס שינס ברכססווכרך
 עסש 6ותס על הטף סהיס כין ג5טוי)ן לס 16ג5טוינן

 ברכס בל6 כבר טוחו עונין סחורס תן מהיה 3יןחדבריסס
 ססק 03תיני וערברי לולכ כפ' הלכרי )מסקס וטומסגי
 ותיגרז חכרכין ל6 נרוכי יחבען יחוכי שלכחן סנימכוש
 hS 6ו מטס סי6 06 לן סיסהפק סת15ח לכל לודר6חס
 חסו כרכות מלכוח בסוף סנטרנו כזוו נרכס גל6גלעין
 נס"ב ס6)ווריס סןבריס ואוחס עליו ססונוכיןמשקר
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ט הרטב"םתשתות

 חהו לדוריס סן 6מר בטין ל'נ( )דףמדליקין
 רב, והסיס 1%5 היכן מנוכה )ר ברנת על 3גת'סיילי:ן פירטי

 וינדך "ביך רס"ל "תר )ממן רב חקור תל66וי6
 נוכרכין תדבריהס מהי" תנוה סכל ס:יהס )ודכריסתעיען
 דה"י מתעמר ס:י0ס על ענורס ר3 והוחיב 1:151עליס
 כרכס 3ל6 תפריסין תם ונוסכי תדכריסס הו"מסרי
 תדנריהס bten תלוה כל על נו3רכין ס"ין נ!')הסתע
 וקין נ!ן3ריהס תנוס סחק:חו ךכר 1")!ר "כייופריק
 מנוכס )ר כנון ברנס עלס חיקה המסק מפליחק:חו

)נוקר"
 סגניקר דכר "כל 'דים מטילת וטורוכ נונילה

 עליס ח"ו ל6 דה"י מעמר כגון סססק תפניתקנחו
 יוס והרי סירוק" הדין לכוס "ביי על ו0קם')1ברכס
 ל%%ו ןל" היכי כי החס ו")!ר "כיי ומריק וכוץ ";יטוכ
 מעיקר ד3ריס סקר "בל ברכה לו תקיט להכי03

 כרכס SrrI מכתיף למן חקנו ל" הססק תפני"קנחה
 דת6י הנועכר SD כרכס ' 1"ל מכניס תקנו ל"%סיכך
 רבר סכל ח"נור "ל וגדור "מר סירוק ופריק רב"631

 כרכס מכניס לו חקט ל" הססק תעי חק:חושעיקר
 נוהן ]ונוסני צרכה לו וחקט הספק דועכי סני טוכ יוסשהרי
 ענוי סרוב נופכי דמ"י הממסר על כרנה חקנול6

 סניי טמרם רכ כלס דגרי כתגם . הס מעבריןסקרן
 ברנס מנתיס חקנו מס מסי ODD ליחן b~h קינןורנ"
 הילכך וכךלקך

 כל'
 דבר

 ס:ת5"
 סנ!כרכין למכוייס בפירום

 %סחפק 0חורס מן סעיקרס נ!15ל וכל עליו[ ]מברכיועליו
 לס חקנו ל" בס מייבין ")ו "ין "ו בס מייכין "ט ohל)1

 סנח63ר כתו החורט מן סור"יחס מעסיי כרנהמכניס
 סשה . ת5ויש מסק לכל סדיןוסוף הנוי דס בכסוי סדין והוא ת"ו( )דף כמונסנודנריסס

לה
 כל )פי'3( לדרים בסלטח רפלקס 3ססרשאלה

 סמעו פיוס ניסר מ"כ 01ס13טוחס:רריס
 חורתיך 3ת6ור עינעו הקירס וכו' הקט:ס 3חו )דריכל

 נ!רגחכ נדרים בתסכת וכן לפעל "נ )וקיס במסריסהרי
 "לס נוסר "עו SD31 )לבתו 6כ בין לקמחו "ים3ין
 ]3ח[ 35י רכחיב כל ודרים נפט( עטףגדרי

 תרכ" לנ" יפרס6מריחי' לתילח"
 נור11מ.: פי' מה ורבלון

 מכס כל 6וחס לסקול ר"מ 4713י סט6לס יותשובה
 יסע וסרבר וס בדכר נחיסבחי ימיםוכנורי

 '"למ מפר הקב "ין בססרי סמפורם הסקס "ותוסלדכרי
נדריס

 סנדלי
 ~ס דבר לי קמה והום סנוסרס כתו תמר

 הס סנועון לר' "לו שריח סודקי ו"תרחי רכיםיתיס

 "לו דברים היו וקלו סנ!עון רבי כסרי ססחסלבדו
 מחיק הום ל"הלכס

 " לעולס תנע" סל6 נ!')יה גער"
 bS1 חלנווד'ס 3ס:י ההקם"וחו

 ")גרו %" בחוססח"
 לניסחו "ש בין והשי" הכי "ל" )ע"ד( נרריסבננור6
 לפיכס 1%30 :דרים תפר סהכעל נולתד לכחו "בכין

 כספרי סנ!עון ר' סדרם סקס על וה עיקר הביק%"
 "לו ס"נור סנוס:ס על קומי" ~ה תקר" הכי""ל"
 ו"נור' הקסם נסס עצוי 3הן סיםדבריס

 עעף נדרי
 והחניק .תפר "ינו נסס עיטי כהן סיין דנוסר הו"נסם
 לבינה ביט כנ)דיס יפר 5הכעל נילכד לפסחו "יסכין
 וסתוטוח הלנוח ונלהו ' ]ונוםחתרי

 ס"ס תקום נגל סחתן"
 bS יסר ל6 וכך כך גדרה "ס יסר וכך כךנדרה

 פנל ובטקס ברנטס b)h  לעולס התורה יומלוקס חת5"
 ו6ס לע"ס וס דבר נתג6 ל" "ביה כביתבנעוריס
 ה6נ סיסר סנרר הו6 הבעל מיסר הסודרח6נור
 כביעל סי"ך לבתה סכיט דכריס )פס ניכוי )דריתינמ
 ובעלס ecb סבין כינריס ל"ג הכפח ונוס 6מדוב"כ
'obדבריס ועוד' י כוס 1ני1ג6 סרק תעכרח "1 כומלח 
 16 ח:"6יסחתיט ל" וכי ro נזר, דפס גניגוי ועדרי מון לכחו "כסכק

 6תור"
 כך סגדרס נערס סי"תר

 "מד י"תר ]"ה . יפר ל6 וכך כך )דרס ot~h יסרוכך
 דכריס ננוס ס"תרו כמו לבחו 6ב סכין)!הדבריס
 סנח:1 מספרם ועוד ל"סחו. 6יס סבין כדכריס6תוריס
 ל6 ל3ינ0 מניט לנדרים עיטי )דרי כין s~rlמכמיס
 סתרו בבעל "ל6נשו

 נןריס.
 חמוחיס ]כד6יח"ן )ע"ט(

 3תמל1קח חכנויס רברו דל" לי נר"ה סדכריס"לו תכל נדרס.וכו' עלס מייל לה תגרס כי ספרםסוית
 מכתיס מלקו ל6 "נ לגפי "כל בעל לענין "ל6נדריס
 דקר" כססטיסננדריס

 61סריס נכריס כל "ל" מלק סל6
 כל אתר מלק ונכעל יקום ל6 יפסס על "סרסהסר
 6ל1 שריס .לפי )סם nt)DS "'סר ס3ועח כל "ונדר

 ןכולסו סוניי6תססתי
 תססטיס י5"חי %" סנועחח"

 סן ימיר דכרי סתעון דרכי מסקס ס~0 ולכרחידקרם
 משה : סגנם נוכל יגל% והא לי ס:ר"סוה61

לך
 עיכק בסלטח?אלרן

 1מי)'"
 סתקדיס וכל '"מ( 0' )ס"1

 סגוברין וקין וכו' סננענייס וססמחועתדו
 סרבם 3עימט ספסק6 ,1 )סל"ס דתיסן ליקמרם6ין
 )וחן סו6 "ף , כל"מ( גיטין ד6תר כרבי לן קית6דס6
 כסף דקסבר לו כחוכרו סהו6 ספגי וי5" עגתודתי
 מלכס וצין ססולמ צפ' בסכיך פסיק וסכי 3ונותר
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 הרמב"םחשוכוה9
 מסק סטי3סן,לע 13 נותר כסף 6ק. שמר סמטהכרכי
 : 6ור נרכס ובקורךימעך

 כן בעיניכם סלט 11 ססק6 סנסל"ס %סחשגבה
 תשוקות מסחי סרנר4 נעיגי וו קקי6 %ל06.

 נסס ואייו %סיס במקדים )סס( וח"ק י ממלוקח 60מדמס
 סס למס ' מחכרו ס6מריס 6ל6 סענןיס דתימלקמו 6עפ"י מסמררים סנ63ק סבין ח"ק דיקור וכו'ט3דיס

 ססוקדם ססעבך 61מר בוס לרוו רני ומולקסתסמרריס
oh16חו "כרו 'וכ6ל1 למירוק י65 לנברק דמיו מק 

 6יפסיק6 1ל6 סמךור נט זריך והית ל6מ4סמנרק
 ס6)ור כח"ק סס"ע %סיכך ממלוקח נסחסלוחה

 ט6ין'
 ס6מרט כמו למירוח on~h . לסוטה רס6קסנו3רין

 מלכס וק למירוח ענדים לסומק יטלל סטיק63פהערופין
 6ני טהור ותתר השתפק נענין 0ס מקק ר"וגס
 י כח"ק 6ל6 כמוחו סלבס . ומן וכו' שתו דתיטחן

 גתי סיועך ורכי ר' תמלוקח onno 610וסתמלונ[ח
 רכי לפני 6תת %'ל( סס פירוזה חסו עבתמספקה-
 pb 6מ 6ווור לסס 6תר תסו ענוה מפלהי כחי6סחי6מר
 רנו וכענוק מפקע מכיח לסי פיתם נסטר 6ל6חקגס
 לו סיכחוב מירוח ננט bSb סיסחחרר חקגס לן 6קנילוס
 6ל6 תקנס לו 6ין ר' יקמר סי6ך רכי על וסקסןתרבו

 שענך גחן ס6ס ע3ןו בנוקןיס ן6תר 610 ור'וסטר!
Pm61עס"י סטר נל6 למירוח י65 למבר Dp9G'' סעבוך 
 ופרקיק בכספים חקגס לו ים . 5נס נריקים מתערט
 ססקכ סעכד סירוס פסטר 16 ננסף "ו ק6)ור]סני['
 ני16ע בין בר(פקר נין נריקדס בין מעליו רבושטך
 6ת נו 0יסדס נכסף 16 סמרור נגט' 16 חקגס לויס
 שלו כספקם ליס סקע כנר דועכיו סנחי06. חסעימו
1bRמירות נט ' רבו לו 0יכחנ נסטר "ל6 חקגס לו 
 1סל6 ל6סתועינן 6חת מ6י 610 גן 06 ק6חרו6ס - נסטר 6ל6 חקגס ל1' סיין 6ני 6ו)ור רבי "תר [סועל

 עזתו קרס כנע0*סבשלס ע3ן סכל סס ידועיםובריס
 ' 6ל6 רכי ב6 ל6 ונסטר ככסף דנריסנסני

 לספוקי
 עקידה רבי תסוס סותר סתעק י דקנים חג6תסקי
 61ין ]בס[ מתר סטר עד וכו' בס עמר כסף 'hOיכול
 דור נחתם ,ט6ס חרופת 3ספמס פירוס בס סתרכסף
 רבי %דגרי ב35ך נסטר 656 למיתת תא. ל6מ%
 ס6 . למירוח ח5" )חי %ש נאנס ו6ס 3ס גהור5סף

bp'D9~bסיין בסדים סלוחי 
~lso 

 ר6תר סתעק בר'
 60ק סלכח6 ו)וד6יססיק6 סטר 6ל6 נס נהירס6ק
 גומר רקתי כרני 0סלכס 4י 6חס סמטק כר'סלכס
 עבג. כל ין סטר 3ין כסף נק כלתפס 3טפמס3ס

 כמו סטר נק כסף בק 13 טמר רבו מעבודספקע
 ע"ע דווי טחן סקי 536 סקטור רבי תך3רי0לתדנו
וכי
 דוף סיק46שסגונרק כרבי סלכח6 6שסיק6 6% .
 bSh~ למירוח ידו תצמח ר65 תידו סקדס 6100מעבן
 בפיר1ס סרמכ:ו סרי ' כח"ק 16ח1 תו64יןהמריס
 ספלי6ס מסת ססוטס ססי6 61עפ"י סרגס %סקס
 משה : בססג%דס

לז
 כ"ג( ס' )ס"מ סמהעס בסלכוח קךו0ס נספרשאלה

 טריסס סלם מעליק למי סגשל כרומסגנונה
 כחוכ תאנו 1ל6 סיום עד סתעגו ל6 בעמוחעוופגמנו
 כ0כ6חר כעיגעו גרפס וסיס וס למק סנעסס מסרנסוס
 obns 60עס"י שתופינן רגוח6 כהר סחחחת למינשל

 יורעק 6ע 6ין פרבר סוף מעלק למי סגן וכלכעיקור
 מוטתו עם סעליהיס סלמייס ניטלו 06 יוסרסי6ך
 פירור רבינו לט יפרס nslon תחירין ס6נולרנריגו
 : נוסיף ל6 פעלת 6ק ו6ס 'ססתרוומ

 מחמק עד סחמחון גלמי ססיתגין חלס נויתשובה
 )וססחמס סו6 רמוק סחמחק למי סל סתס5ל 6בלועיסק סמיך עיקר נין חלהס סססימנין וע ילעיקור

 כסחט וס ומסגי 6כ%ס כסעח תריר 0עוע כדי סרבםורפס
 בלנד 6כ%ס בסעח ל6 6דס גגי תרונ ינוחפענויס
 1"ס יזקור כמסרס שוירוסו ob1 פיסוק 3סעח6ל6
 "כל . סמי י)עח 65 מס1% ניטל 61סילו יכפור ל6ל6ו
 לסואץ[ סו6 בו סקכוגנ DIS~ 610 oDlnol משיקלמי
 סנסימס עס סקי"ס ררך ללב סננגסח סמייס חמג0תח
 לנסית סו" ננ נמו סע14ן סלמי 61וחו מפס מןסחכגם
 קכס לחוך[ פח6וס לסקר רום נקמח תנגס סל6גקגס
 סענניס כחו oo1 אדוניס למייס סגי נס ' וי)עחסרי6ס
 [ס וכופני סקוס סי' נננד תל)ועלס סמיך בסוךחלהס
 סקנס ]דרך ססס מן מיכנס סרומ סיסים כדיגנר6ו
 חמלם [ס בנתר מונע סרי6'לחקק

 ססס בחוך 0סו"

 136 סעליק סלמי גיטל ו6ס לרי6ס יכנס כך61מי
 סרומ נו יכנס וגויד ליהר נוגרס סקנס סי נת65 ]כי[סכל
 ורימלק ס"0יסס פי לחוך סינוס כמו ונסיתם ככעוס5כל

 5ך ויין סבס)וס וח)ווח ומלב סרי6ס חחקררוניוחס
 hsw יו)זריס 6גו וט והפני מוס יותר חי): כמהם60ע
 ~omnb חס sDO'11 ל6 בכסתוח ר%ן6 סחמחת .למי
 נכלל [1 ק)עס גוי כחבור ר6יחס 6% ש)ועחססל6

 . ירקו סרנריס כ6וחס וכסינרו למן רעחס סתוסלף ספגי ס)ופרסיס כל קכרוס ל6 דברים סרבססטרפוח
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 הרמב"םחשובות

 נחיר סיבך טרפס .ן6ח מיחס ס6ס ס6)ורחס011
 ב"ס 5ר ונו"יוס בוו 11 חלס נוי ידעני ל6סחסוכיח
 סשה : ירק 5רינק ס)סיס עד 11קו0י6

לך!
 רננו נסברס ob בעוף כחוב ת5"ט ינשאלה

 כלחי מנוענו %" טריפס ס6רכובס מן5תטס
 וב3סתס נעוף .סנעויין ב"בריס מפרס גדע סל"סיום
 : סתיס בעוף 'נקרוס 6סבי

 "ס בעוף . כחוב סמ65חס ס"מרחס יםתשובה
 נ5חי ס)ועחי ל" "ני נס וכו'. רגלו)סנרם

 . וו n1DW )נע"ת לדהרי נזקוס ב6י,ס סהיט!)וסיוס

 סנוסמ בוס נ"תר סמיטס )וסלכוח עמירי נפרקסנט
 סי ע5 ' וקף סבסנוס על יחר בעוף ים טר16חוסחי
 מרקס ס)סחנס עוף מן 1561 ס6כריס "וחן לססיס
 ר"סו ע5ס סנקכ ממיס ועוף סקור ממנוח מעיו3ני
 דבר "ליכס ססגיע נספר יס 61ס דברי טסמ סו"וס

 חקט סו" מוסר טבוח ודקי סכחבחס כנוו זהמסוחר
 מטה : סכח"ס ויבקמספר

 כס"ס סנחב נומס 610 למס ססוקסס מחס כרקס)המ"ח
 וכחב 1"5 סר36"ד ססינ וסם וכו' נירים ויעין י"רס'
 וסר0ל'6 כססריסס נפ5 סטעוח ומ"ח ריי נוסס ו'עמח
 : ע"ס( 13 מ"ר סרביט ס0נוע בחסובס כחבז"ל

לס
 כלי בסקר וכ"מ מרם 50 נוסות נובר גסשאלה

 סנ"1)יס 1)וכ5 )ורבוחינו קבלט ממרסקיום
 טיס כסס סחו 6י תקנס לסס 0"ין 51"5 "נססיוסרב
 כן על מורס י'ב כסחיסכס ob כי הליס ר6סהססעס
 כי לגו 61וי . נספר כחוכ 6סר )וכ5 כל5 סכננו65

 : מרקיע 10סריוסר סיטי 63ר 5כו וסנוסר0 סמכתם מעינות מנונו')עלוזו
 כתו נ"ל סנ6מיס תקלח התיו בן ושיתשובה

 לראין סןנריס "ין 6ב5' "חססקכלחס
 סדכריס לנו65ו נך חיתרו ס"סכך

 סוחריי
 וס 6ח וט

 לקיום מכניסן ס"ין סעי סכ5 סלכח6 "יסמיק"מעבר
 "ו יום גסך סיין בסס ג0חסס "סילו לסו סגיבסכסוך
otwוכן ]כוסן ננון oh חנויר עליסס עובר סיין סיס 
6%oon~ סיסחס טכוס יסיס וכעד סמססך כגון 
 ס"ין דנר סכענין ועוד . יסון גריך פעחיס סני מגויכו

 6סר 6סי רב גויס 50 בכוסות גמ5קו לקיוםמכניסן
 ס5כח" ונפקקס ליינ( דף )ע"נ סחיר 6סיורב

 סעס

 ענק rfhc פינס[ ]סנזעען ונוחר סייסי אסור המניריסון
 כסס סחס ob סנן נ5 מעמיס סני גוי בסס ססחססיבריס
 : במ13ר סכינינו כנוו סדכריס פירום "5" סלקיסעס

 משה : י"מ( ס' ע"מ "סורות מ6כ5וח)ס5כוח

מ
 נמל" נסשאלה

 ובסקר נזקונווח כסרבם כחוכ
 לקוין מייבי ע5 סב" 6דס ס"יןסססריס

 וס מ5"פ %" וןרבס ויגענו קדסס מ"כ b~bלוקס
 נערות 6לו ברים נדו5ס קומי" ח65נ1 גס 5ךותניין
 ואי-רבי . 3חו קם'6 נוקיר רבי "י דתקסיס כ"ט()דף
 סססר %דברי ' ונוסלם לוקס ד6ין ען[ קית" ה" 'ההורס תסי" י5הת רכי 1.י '  "חוחו קסי6 סקנס כןנמוגי6
 ור3נ6 לורנר יורינו . כל5 נלקות 3ס סייך 5"5ע1לס
 קוסי"חירון

 ימין ממנס נסור 6% )0נועס 61נמט 11
 :וסנו6ל

 בס לעיין ר16י ודקי וסקהי6 סס"5ס ,"חתשובה
 סיקסס סם ככס מרכס נלעיס ומכמיססרבם

 בככר ענודחי סמהור סמ3רח' וכסעס . [ס י3ר5סס
 חמי5ס ממברחי סר6סתס וס)וסמ6 יתיס כחס'וט

 ס)ר6ס 5סי בס נחונ סעחקחי 6% צלבי .ססקלחיס
 נערוח 56ו )וסנח וסקי וכ5 עמק דר' 56יכ6 11נוסלכס
 בסחד6ס אוין מייני ס3וע5 סכל ש'ב( 5"6 דף)כחובות
 וסמועס סמועס כל ודקדקתי ססעחקחי וכעת .לוקס
 ננימ 65 ולמרחי יו קושם ע5. סמכתי ל6 סספריסחן

 מסרי נחרק 50 ונוחן נומס6 ס5כס וכפסוק ערוךח5חוך
 "נוור"י וכגוס 5קיס בן llDnc ורבי יומנן ור'עע6
 מכתי ונס )זחניח6 כסקי החנו- נסך דירסו"5יב"
 עמק סר' לותר וים . וס שידבר סרבס מ%קיססנוסכס
 אוין 'כוילי בועלי 'סכ5 ליס וסביר6 וס 3ד3רמקק

 יוחק סר' 1יס'15מר מלכס ו"יגס כקניי לוקסכסחר"ס

 כסברה בתמורת 5יססביר"
 רעול"

 'מתר סמרי בהמוחו
 בנערת %" סי" כטנרח סכ6מוחו ססנומ5וקתע6%
 "חס סעי 5סי 3)ונ"רח 4ס סבירה עמק רביכך
 בכעלס ס6סס ו6ח 0נ6מר עד אוין במייבי 5מ5קיכ%
 ב6לתנס 656 ובעי5ס בקרוסין ח6ח ע5ש עק6בלנד
 )דף קןו0ין בסוף 0ס ס)חפרס כנץ ברכל גרוללכסן
 לוקה קדם סביי "מר סס מערוך סח5מוד חסוע"6(
 אנזר רב ימלל ל6 יגסוס 15קס בעל ,קם bSוגסוס
 תס ק6מר טעם מס 15קס 6ן)ו בעל 5" לוקס'3על
 נרומחו בהנזיר 6כיי ונוודס י"ל5 ל" חמוס יקם 65טעס
ohrתר 5"סס 15 לטיוח לוקס סיגו 3ע5 ול6 קנס" 

3*
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 הרמב"םתששך16

 ohn ב6ל)ונס גדול נכהן ומוכה לינץ וס6רממג6
 רמ)ע6 6)ור ורעו ימלל 6% מסוס סלוקה קרס %"נעל
 כעל ס6ס נרוסחו בתמ~יר חודים וסגיסס מללוסרי

'זל"
 דרב6 ונערס החלנווד נוסק וסו . לוקס סיגינו קרס

 ל16ין מזיבי מבכל תעם סתע . וכו' נוודים וסניהםוכו'
 ס"כיי סליגי לבד כהוים כלייסור ול" ורב" "נייסליגי
 נל6 לקוין );נומויכי 6מח מבועל סכלסבר

 קדומיי
 לוקס

 ויבעול סיקדס עד עלים לוקה ס"י)1 נרוסחו נווזמוירמון

ורב"
 לוקס "יט ל16'ן תתמייני "מח סכועל סכל סבל
 נרוסחו כנוחויר סקדוסין "מר ~SDJt עך סשסולנוחו
 נרנ" הלכס ורכל סולניי ידוע וסוברקנס סל" "עפ"י לוקס בעל ס6ס גן% לנסן וו"לנעסמון

 הישיל נר
 "ליבך יצמק רבי דבלי ל"וקונז' 3ע')ן 6י סילכךקו'ס

דסלכח6
 )ים"

 bSID ס"מר כתו כממורח "מר יצמק סר'
 עמק לר' ליס סכיר6 מנך ח"מר חרצה ו"סנ6מוחו
 כל ועל' כצביי לוקס קדושין כל" לקוין מייבי סבועלסגל
 מבקרט גווו מלכס גססוק ותחן fcn ברברי ל"ופגים
 . משה : כלל מסק 6לו בדנר,ס סיין לי'1)ר"ס

 : פסו(בי"ס "יסורי 1בושלכוח פ"6 3חיס גערם* נסלכוח)גניין

בוא
 יום 31סלנוח )וקונווח 31כנ;ס ותכיס נספרשאלה

 סיסר"ל כעיר נספר הכחוב גון כרפסמנסורים
 ברוכס "בל חסקחין תמנה על נוח5ס נס דריםטויס
 כך כי כוס נדי מרוס סנועט ל" ומינוייו . 65טיס
 ט"ו( )רף ככחוכוח ד6נ;רי)ן 60קבלט

 )רף וכיום"
 רוכך "פילו סר51 "מר )מס כסקומ ס%כין 6יןפ"ר(
 הספר דברי ל"תח כגמועות והפכט . חפלמיןנויס
 כי ולתנועה ענוט 6חה דכר כ; על תתנו השיםוסטך
 : סוס סטני ת"ח 6כי, תסייעחנווכוחך

 "נו וכי סרבם סקבלחס ~ס דבר ע5 חחהניתשובה
 ספק סנוקוס ספוחו ים וכי כך קכלנול"

 דמד ר3 בי לנר ו"פ1% סס כרוריס סדכריסבע"ס

 מעיר 317 ס"פילו דסכר מחו"ל כברי סס סכךיום"
לויס

 בפקחיי
 IY)nD יומנן ר' "דברי 6נו "בל עליו

 יסר"ל וצמד נו'ס חמסה יומגן רבי צנור יוס' רב'ך6מר
 תסקמין "ין "מר כמצר מסקמין מ5ר בצוחוביניסס

h)wOlb1דפרים דכל נזפקמ'ן "'ן "מרח רחלה תסס "מך פירס"ס %סי קבוע סס גס"ר ל" מסרי כלס 3ספירסו 
 י 3דיוקSbinn 6 על מולק ר3 גס . עליו תפקמיןסיין טיס סר31ס תעיר מסירם לוס סדין וסו" סריס)ור631

 סנמ65 סחינוק ס6)ורט חמ5ס על ממלם ססי6 תעירסדק
 תיירי 6% לימסו 6% -לסמיוחו סוס וקמר יסר6ל'נס

 לו מתענו 65 דרכ חיח6 תפעו ]כלל[ ]נפם[בסקומ
 תעיר "סירם[ וס על ססקומ מסו" וס נדברוממלוקח
 עליו ממלק נקמר כמחו"ל ןק ]סל6[ מסג' %" גויסחרונס
 ~ס על ח"ק 3ס,רום יומנן ר' סרי סכי חינוך פסילו]ח"ח[
 מסקמין ח5ר כטוחו יערפל אמד נו'ס בחסעסוקמר
 "מר )סס בסקומ סלך והנס נוסקמין 6ין 6חרבמצר
 סלכם יומנן ורני ססת61ל ידוע והדכר וט כחקוססרוב
 פשה : יומנןגרבי
 סווניד וסרב כ"ז הלכס בי"ס איסורי הס' ט"1 נס')עיין

 : רסוס(("ל

מב
 ס3כרמליח סנור כחוב ס(( פיר סבת )ס' ססשאלה

 מ6ס עמוק ססו6 מעפיי ככר);ליח ס'"סרי
 הו%6 תיירי סכים ר133ר לסרס נרץ לרניט לו סיס6סס
bD1b ומי" מממינן מי" תטפח דקסנר גניו על וסיןוסחים

 ס'" -סתינח"
 כנון מיירי כרנ;ליח בכל 061 .

 : סקןוס רכינו יורעו וט "מסר סיטךכקעס
 ססרי ממלוח נ' סבין ננוו 6ל6 6תרחי נ6השונה

 קרן סי6 110 סב"רגו כנוו כרנזליחבניסן
 נתו לבקעם סדין ותו" סרבים לרסוח ססמתססוויח

 סלכס בספר סים חרכריכס לי יר"ם "3ל :ס6מרחס
 ~b1s הרי סבכרנוליח 713 הססר נוסח 1(ס דבריםממרון

 על 6רבעס 13 6ין 06 6);ס ohn עתיק 6סיככרנעיח
 סביר מלק 1ל6 סו6יל ~ס כדבר דעתי סי" 111"רבע
 סחסנס 16חס נס . כנר)וליח סו" סרי לעלנערסיח

 6תס obn עתוק בסי' ברור גחנו 3ער31יןס"מורס
 ככרתלית מעותד בכור 1"וקיתג" ערוג וסהרי

 נו ספין ככור לסעתידס אפסר לתעלס לסכותמחנוח
 סרגיס כרסות לנבוח נתנוון חס "רנעס על6רבערי
 וגחכוק הימיר רסוח סהו6 נבור להענזיךס ,ו6ססר
 ד' SD ד' בו ס"ין מבכור לי וירסיס . 3כרמליחלסכות

 לן תסתע ק" לפינך סמס)ססי"
 רבות"

 "פי' וקמר
 סו6 סרי 6ל6 מכרחליח זון נמלק ,6 6חס ת6סע)עק

 מס "ר3ע על תרבע נו סיס חווור ob 6כלככרנוליח
 רסוח טפמיס עסרס עמוק לי ותם ")וס ת"ס ענעקלי

 סיועכן דעחעו על OSID סיס %" ס'" גנוורססימיד
 "פי' ויסנור חלבת וט סיסיך עד נלוט סעונוק'חוספח
 וסעחיר 1"ל נסים רבעו פ" ען . "מס מקסעתוק
 משה : 6רנעס 3ס בספיןחסגס
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