
יא הרמב"םחשובות

מג
 5סמסיך ינ% "ס מע"ס )ע" "ס 1'( ס' ל )ס' מסשאלה

 פתוח פמוח מוליכם ל" ואס כומסיךעריס
 עלס לך מסלי" "סר ס' כרוך "חס ועחס . פתיחמד'

 ולסייר 5יי למושל %)ורך סו6. סקוזסס כחורתוונכורם
 חי פרק ריס ם5 נמרק לסרם גרע bS כי כוסעי:יט
 עניין נסוס נכעיס מחירו ם65 למופרה "ל"ססמםיך
 6י 1"ס הרפס ביס  ושרת בכיסו 656 תלי"סלנני
 לקיחתי 6חי לתוני SD נסי ססו6 ווחוך לו ונחיר6חס
 סיטם ב6ר ססלכס רבינו 5נ1 יפרס ,ס כ5 ועםסקבלגו. כמו נ"ל מנהל רב')1 כפירוס תג6ט וכןבסריס
 סרבים 6חס כי עלעו מנטוי כדין וסא"ל יוגין נסור6%

 בס מברח "סר . ובקרל תספר מחי ננלוחיטושמט
 ומעבור סבבי ארן יקנטו יסר56 ונדרס סרבסססכמס
 : כר6סיט וס'לפתו

 כרבותי 6חס "ין ob עלחינס חקטייו 6לתשובה
 ססקסיחס וכ5 ותיודעי מברי,56ופי לחלףסרי

 SD תפסו כ3ב5 מהע סיסי3וח ר"סי נס לסקסוחראוי
 קלים דברים עם סמבור קליפס כססניע יוסיטם
 6לו,סלכס סס6לוח כל 6כ5 לכס סיסחסקו לכססמל%ס
 סמ5ק סוס כמממס ל' ירמס וכך . לעתקן ירדו65
 סחלי"ס ליחן "65 ")ור ל6 5)עי6ס כיס ניןרנ6
 ממוח פמוח 5105יכס "בל המזוור ע5 לסגיחס 16לנכרי
 6ינס "חוח ת"רכע פחוח סמוח מהרי ל" למוח'תל

 ' ל6 פליקס 6בל כיסו דוק" רכ6 סי")ור נרי]ס:ויס[

 שד' סמוח ההמכס נוו תה" ה" ס)6 מ"י ח"מרוו6ס
 סגחנ6ר כחו hnSn "וט" hSI 03 ים נרפס 5נעספתוח
 "מר "יס 651 כבר גריך ותינו חפי5ין בסחפתסס

 ל6 יפ" נמם, ימיה ול6 "דם כו יכיר ול6לסערו
 כרכר דעתי סי" וו . "מוח ד' יעכירגו סח6 5ונחוס
 טיטן ב"יסשה : ימלוק למלוק סריס וחיוס

מד
 ערום לרח סקדס הינם וכן לקוין חתמויני"ו עס0 )וממויבי "ו סם:יוח מן "מח סתקרסשאלה
 "לו:וחיט עליך ל" מס ונמם . וכו' גחורין קרוסין "לוסר'
 לסניה מסער וה )סנר ני עלמינו על obגי

 בס דחססי לס חסנמח סיכי עיוס לרח דה"יכחוכו זונו"
קדוסין

 דבר 5נל קתת6 ערוס בתקוס הירס וסל"
 לעלגו" בסריערוס

 דפסיט6 נ5ל מלילת 3ל" גיחרח
 סיני ו""כ בערוס כס יס נחור יכרח סלל לניחלסו

 סב"ד ס6ותר דברי חיתר ו6ס . כל5 קרוטין 03תססי
 סינס ו0 וח"כ עסו bG'~D דווסוס החון 3כ5נודע סל" מחי3)וח י5" חו"ח סחס6 ו:נו:1 וחרוס65מריהס
 ועני מסניסס נט גייכס וקדסס 6מר ב6 06סקדסס
 וכל סגו6ל לני6ח יוכס os~tln עעי ונוקיר סגריקוורם
 ; מכריסיסר56

 ל6 ונס ס"מרחס נמו ח~חחינס ע5י ל6תשובה
 מסופר ע5 סיט מ5הוח 6נל עגהינסע5

 לרח סקדס סינס וכן סס כך דגרי וטסם . ס)וניס1ע5
 טשה : גתורין קדוסין 6לו סריינתס

מה
 בו ס:חכסל כ5י כחוכ ננוה ענורס נמסרשאלה

 וסטיסס )וריקס bSb מנעלס זריך 6יטחרומס
 65 דעחיט nl')DS ני מימלוח נ6הט 5חסובחועינינו

 יתרס וסטיסס תריקס ]6ס[ כי קדסיס מסקרגחמעטס

 קדסיס כסס נתבסל bhn] כליס של סנעלח 6חרמסי"
 Sp'm מ6ן 5יכ6 הנעלס 3ל6 6כ5 יריך ל6 %חרוחס]יריך[
 תימד ת6ך ממוח בחסוכות לרקוח מפגי יסקל סק%%ו

 יע5וו "ו דרכים נסנעס פוחזו ולסגים חלתירךחלעירי
 מסרו ליס ויורו מסככוחס על ירגט נככורמסידים
 רענס ורפס סוקקס גסס ססביע ובטירו)(סנמגריסס

 : טוב)ע6
 חרותס 13 ס:חבס5 נלי 6ין מממרחי וסתשובה

 6)ןר 610 ורעים במסר 'סגעלסגריך
 6% חרותסבסלכוח

 וודיוק"
 ס6)מר תח:יח6 דססי6

oaע5 6ל6 וס סמכתי וכו' מט"ח דס בפרק שכמיס 
 מתערס חק רסני סחנחי נחרונווח , ססטיססמס:ס'
 סרכינס מאין 5חונס טחן טיפין נ' תוסף 5כדשונך
 חרותרי 11 סריוווילס

 מסיס נר סחערס פירוסס  חסו .
 כל ופסק סנחרוקן עד חרומס יין 6ו חרותס סמןכו

 "יט טיסס "מר טיפס לטוף סתסק' וסחמיל.ס:יטק
  סירוו כיון 6ל6 מטיפין כל סיססקו עך להצחיןגריך
iScמיד מוען לחונם תותן דיו טיפס 6מר טיפס טיסין 
 סרכעס ו6ס l?Dnln -ננד סס סנס"ריס ס5מ15מיןוטין
SDהלמדומין כ5 ם:חקכט עד טיפין ס5ס עטפו "מר 5רס 

 מתסוס . חרו)וס סנ)עק טוחו 6מר לתקוס תחתלוסבנך
 .5רינס חרומס בס ס:חכסלס סקןרס סטין רקרקחי11

 ]וחס[ סר3ריס וק"ו בלבך הטיפס 656 לחוליןסצעלס
 מןמע 6עו סכר בדפני ס)ס"ר סהרון "ו סחן"ס

 תמגס תחתנה סיס לרס על סכד הרכין סקלומעפיי
 עלמן סן סס ס)ס6רין סגחטמין וכל ס)ודנועחחרותת
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 הרמב"םתשובות11

 ע5 יעלס ]6יך[ במרסיח ס~5עח לחרומח ק"ו חרותם50
 כחרסית סילע סוס תדמע. ס)נ5ע "1ח1 סעיסדעח
 סתיס bSh סחרומה תן סי6 6% ממס בו"ין

 וקין בקורס סנבלעיס מן סחרו)וס בס6סנחבסלס
 "וזור ")י לפינך . ~OD %" מתם עob 6 סיוג"ל"1ח1
 סוככתי 651 בלבד רמיקס 56" וריכס סקררססטין
 ליחן "ב5 לסח)ויר הקור ידי SD סטי" מסכי 56"רמעס
 לכר הונד סחערס כנוו רמלס גריכם 6ינס גסן מ51יןלס
 סגעלס ס5רכחי ל6. 11 ס5כס ומסכי וט בדבר דעתיוסו

 משה :לחרו)ור(

 דחרונווה ט"ו בסרק נ"ל סר"ב"ד ~ו,ססינס גס)המ"ח
 יו(: חסובס סם רזון נ"ל מכסף ומרן "'טמלנס

מך
 שסלוח לסני גדר מסורן מיקין נספר נחגשאלה

 חוק גדר סיס oh וסויקס וע"ס מברו.

 ליס לנוס כנור ולכוחל oh SD רבינו %תן)ו מייכסרי"
 "מרי ho "תר סמק על ohl . והיקה י5"ס לנזיתה'

בנגור"
 מכיסוס כן oh "5" מיי3ין סלסטיס ס6ין
 : מיס כסול וסכרו מורינו יורינו סמק 5תקוסוסדריכוס
 ונך סנוחל על hSI "סרחי סמק עלרזשכה

 ס156 הנוחל ע5 %" סמק ע5 מכמיס"תרו
 ע5 מעלס כמו סכוחל SD לוי בן יסוסע רבי דבריסיו
 לסגי נדר ססורן "ומר סיס ל6 פירוסו סר"יחי נוי,לב

 סבסנוס עבין גוס מנרו נכר ססורן "5" חברוברומח
 ~ס כמקוס "לו דברים סח5תוד הבי" 5תס ועודסכ6
 סחלמוד מהעמיר וס ועוד . לדיר 5"ן סנתס חסנתע5
 מנרו נסתת לסגי נןר ססורן ס")ור יהוסע ר'דברי
 "ס רשע ככוחל סחים מדיגי ומייב "דס חדיריפטור
 פטור הו" לחס רפות כוחל פורך  וכי  ק6נזר הכוחלעל
 סססובר בע"ס olb יעח על יעלס וכי "דסמדעי
 כך "ל" סטור רעוע נלי 1סס31ר מייכ 1)אק סלםכ5י

 דמי תפלס ומזק פלס כלי מסובר סדיןסו"
 סלס כלי'

 ססוחר וגן רעוע כלי דתי מסלם רעוע נלי1סס31ר
 סספסירו דני )ום5ס קקי הנוחל ]על[ obt . מברוכוחל
 נוחל ח"תר oh1 . "דס נדירי ומייב רעוע בין כרי"בין
 הו" רעוע 'וס

 bnb' עתיד ק" ולונוס לסחירס ועונן
 וקין )סחכם כך סנוסרס כל ודקי "ל" סחיט צדעי6יי3

 11 .)וסריס וס~יקס מע"ס בסנוט לענין "ל"סדבויס
 ססורן בו מסחתרח ס"עה יעוץ נוקל סיס 061"דס 3יןי 3)~קס חיים ספורן וכריף חק סכוחל סיס06
 ומייב המהחס סה[יקה הנ,ק 'ס על הדס תדעיפטור

 וסכוח5 ס61יל 5סלס לבע5יס גרס מסרי סנויסברעי
 פר15ס 6ו וע"ס מחרס ס"סי' סכ6רמ כמורעוע
 ס5"' סיס "פמר סרן 5" ו"%ו מייב הבסווס בע55יסטיס
 ססקסיח חס סתיס בדעי מייכ וס' ותפני תויק 6%ח65
 סברי"ס סדיר תמעח ספרנו סלסטיס נון וט דברעל
 תע5תס י65ה "ס 6בל ס,ומ"וס עד במקים מייביןס"ין
 וסם" זו סי6 )6ס קוסים ורזיסטורין

 סקוסי6 ~"ח
 . כוחל סל בעלמו וס דבר ססענזיד עד ממסרסססקסס
 ובין סדיר ספרונו ליסטים בין ים גד% מסרס פירוקסחסו
 לנ)31 נתחם ססליסטי6 מברו במתח לפני מסרןמברו
 סבעליס נורסוח סו5י"וס סל" ונון כל %סיכך סנס)וס"ח

 ונעת נרסוחס געם'ח %" נגנינס גחמיינול"
 "ס 6בל 3מקיס נתחייבו נרסוחס תעסיחסי51י6וס
 3סמח לפני נדר מפורז 6כ5 סטורין סס %סיגךסגכיכס ססי" לו סיחנוונו ססי~ק עסו ל" סרי ססס)ימוס
 סאסקס סח65 6ל" גחכתן %" לנווט כותתו "יןמברו
 בלווחו מיינ הו6 אפי' בחקיה בעריס ויחמייבווחןיק
 011 סמויקין כ5 יתדין 1n1CDS לחמוס סנחכווןסנוק
 עיקרי 6ל ויאפין כטכיס סדבריס כל ונמשו נדגלספרם
 משה : "מד מרועם )חגו וכלססדעין

 סרב 'מרמו מס ועיין 3' ס5כס פ"ר ממון גוקי)ס5כוח
 : ו"5(סתניד

מז
 כסייחו סתוסר 5יס בסמוך סנחוב נחס יורינושאלה

 אעפ"י %סוקל סנר %סומר מנסלסומר
 וסכע5יס ממוריס ססונוריס יועמס מתירססם)ורוס
 מס לדעת סמכמס nwDn נועינעו נסחחתו ו")1מייבין
 ססותריס ססתירח בסס חיי3ין ס3עליס וס חס ועלים

 : 1)סנועיגך דפרל" נגרי לן ליסכ וזוחן סיתס )וע%סס)וירס
 oilbn החעחיקיס ע5 "ין טעות 11 גסתשונה

 סס מיה סל" דבר עתה 6גי הוספתי וככרב)זקונזס סל" 3גליתיס דברים ק"ו סר"סוןססססר
חמלס

 1ה1"
 6חס הוסיסו . ס"דס "ח ס)ויחס 6ס%ו

 ססומרין וה~יקס ויסקס נך ססלנס הסח רסיס וס 6חגס
 הו6 מכס סונור "ס ממוחס סמירס נתרוססטורים
 ס"דס "ה סמיחה וקפינו מייבין וסנע5יס פטורהסונור
ob1ולפי . הנוסם וסו מייכין סו56 "1 לו6 סכר סותר 

 הדברים כחקסו בתקומו ס65 חייביד והכעליססנכחב
 מללס הו" נוכס ל" סמנחס )ועי)וח ונסחחמוכודניי
b~hגסס ענקן יגלם וסק%נוום מסחתן סו6 סק%מוס 
 משה יזהב : ד'( רכהסגד
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חשובות

מה
 בעסרס סגי לננס נכס סבין כחוכ קבין בספרשאלה

 ובחחלחטסמיס
"33 

 ]דיוחר[ תסתע 3חר6

 ו""כ מבמגר ]3געס[ סי~ק בלויס ר"יס דסחק לזססהע"
tbnbbS תיס "פיקי על תערוג כקיל לח0ובחו 'אנתנו5ח6יס כי וג"הט רכינו יורים ' "ר~ע."חוח זריך : 

 כתוחכס גדולים otp)h5 ר6ף סי" ל" [1 ס6לסתשובה
 ר"יס סי[ק כין לכו 0)י ל6 וכי . on~bל0"1ל

פסו"
 מכרו olb 0יר"ס 1ד6י גדול סיוק

 מסו"
 עוווד

 מכרו קנוח סיריוס ר"יס סי[ק ובין ועוסס'5רכיוויו"כ
 יסים סל" מן מסידות דברי טפלו. ניס" h)'Dמסוס
o~bמנוי ססעל ופוחו מנרו "ח רעם כעין עויין 
 ןסלכח" "ליב" ופעו סו"כעלגו"

bSb עיקר 
~ve סכני נתקוס סו6 נמרמקיום olb כננוח 6בל דרים 

 דרכם ספין לסי "מוח 6רכע זריה "יט תירוח[מל
 טפמיס עסרס 3)ומי5ח bSh בגכוק לדור "דס כניסל
 D'(b סל הענין ניפוחו oh1 מס לדורolh 3)י דרך ספין לגנוח ק"ו כגנב ]עליה מיחסם סיבי כיסני

 "סעו כיס"
 מברו סל קתחו מעיקר לגדור "1ח1 מחייבין מיינוכבקעס'
 לנדור "ותו ממייבין ס"" נחכרר ונבר סי",יב3קעס
 "ין יעלס בעסרס %" כ"רכעס ל" גללנבקעס
 31תקונעח Olb כני וגסוס b~b ראיה לשקחוס0ין

 הנקמרו סרבריס הוחס . 5מ5רומ לןירססקנועיס
 סו6 תבוקר דבר וזס סו" בעגלו" סיטי בטססס
 : ת( מלנס פ"נ סמים )מלכוח ' ט לסקריך קריןטין
 ססטיס סמוכסק הרב רס"ל הס"לוח על ססבטכנר
 מעה 51'לל: IOJO יסונחן רב סחעיססמ[ק

מכ!
 : ההש,ב,העם הני להרב שבנא מינא הגרן שלח אשר שלימים אגרתחאת

 סדור ~ס ' תנ5רס 3גןיס ממון נו"דוס נ" יהמי
 הרים . רומו נדיבס ורום . כמו 3רב כעסנלנוסו

 מר13 מגר סחורם %)ולמתוח . רימו ס' צרכוס0ךס
 כס" ועל ' סלמווחסם

 סרם hlo חטמו ונוסב סחלמוך
 יסונחן ורכ[ ]תר . רכ ונופו תוסכ סנמ)ור .סנערכ
 מורעו קדוס)1 גבירנו ננוד בן סמכנויס מגלחמנסן.
 יפכס "סר ובכל לסוסיע עסו "לסיו יסי 51"ל דודורכעו
 ' נכיכחך ס)וסחעסע ' לרקוחך ס)כסף ית"ח .ירתיע

 %סר13ח מלוחך לסח)ויד חסיד ס)וחפלל במברתךסםתמ
 . [ל'ל הימק 3ר תסס . יתוחך בטוב ולסקריך יחורתך
 סננע" וככל ' lblpn ס' עם "חכ4 כי"נונס

 כחוב

יבהרמב"ם
 . ח5"ו ס' 5ב"וח מל51י בכ5 ור"סוגיס ח)ע"ו.עמייס[
 וסמסרחיס דגלו על סמו)יס . ומבלו ס' חלק "חסכי

 לנס סחורס וספר . מילו ס' 3רך מכיו חמיךלסניו
 ונבקק גל וסיס סר ל" נוכס סחחיך מוסר ותעח .)חסר
 סותרים "חס גי . סחורות ו6ח סחוקיס 6ח .יסורוח לסבין לכס )נור נבר כי ' סר הו" מסתעחכס Sbס'

 סכריחוח. 6ח לפכים )51ריס טסורוחן ס'"),רוח"תרוח
 ' יסר"ל חתדח כל "כיך %כיח%ך

 נוכס י0כוח ול"
 כחבך במניע לכן ' כקרקל לפסס ח"ח . גו6ללחורה
 לכ5. מרקיע סוסר ומסיר. יקרס "בן בכלסחחע6
 תהוסו סחל)וידיס וכל ' בסיר כסר . חוסירתסכיל
 וכסתמו . דעס נורמוק )סיוע וכסלמס . וב[רועסבמיקס
 סחרי המקרו ' ענעיו נלו נם)וע וכליסר . סעס כלעתדו
 מנחג עם ויולך . תסניו ועם תסה וירץ .ת5סוניו
 . יגברח תגלם ]כ5[ על ונויך .' "וגרת חתדס לכל ."גרת
 ע5ס רומ ומנס מכמס רומ ' "מרח רום נס סיוחעקכ
 .ונבורס

 לסכינם "סר )ודעו ל" "סר ס"נרח סי"
 מחס כל יסקל %סרוקם ירום. מכוייס כסרנוסתן
 . ס"ס סגד% ס)ור"ס "ח וקרקס ו6 "סורס )ו0סויקמר
 ויטמר ' סערם כרומ מנק סקוסיוח ק% "חהסלע
 סדלחוח וסנס ט"סל "ל לב" ורכס לעלוח'.'יוכל %" רסיס סריס ונסכיטו . נסורס ע)וח ק% [סתסס
 וססיכ . סמרךיס OD ומרד ' על'ל1ח לס ו0ס. 'כע%וח
 . כבריס מסט וידי . ""דים סדבריס לס0יכ ימיכו"חור

 בנקרח ויסב למדו סלך . ועיור ניגוב "סס כיוכרקוחו
 בסס ידעחיך "מרח onh ' ס' "ל )ו0ס ויסגור .ס15ר
 ל6 בעיני 6סר וסדרכיס . סדבריס 6ל0 כל וקמר 'בם החגי סימיס ב""%יח וסנס . בעיני מן חו"חוגס
 "סר סדרכיס סתס . ומסריס הסרוח דרך .יסריס
 חס י וסתסליס סמירוח רברי ' סלייס ל6תק5חס
 . נענעיהס ודברנו . במס דברם "סר מלועטסדכר
 נססרד "סר "מיס וכל . לסריס "בוחנו דרך 0סי"לסי
 סלך לקרחה עלית רז"ל ועתרו - סוניםלס

 '  לטיילו  פרבר נשווע ולסיוח . ל"יחט סיס לסמ[ירור"ף 3)יתוס"

 ס)ומס בסס סנומחי וס"לוחיך כחכך "לי ססניעובעת כי . יסמחן  סכסן סרב ספר  %ליך תסס %ליתוריפ
 . גו"5 לך  ס'%פרל%ספביח  ברוך  ל)סס' 1"נורחי .נדולס
 . חלפוליסבו  וינין י  עליויסט  סירת לגוי דברי ססגיעווידעתי

 מזפ למשיב וט סרי ללפסי וצחרתי י  לרצוי בסס ויתוויפי
 חס סרב. חם56וח וס"5ס 0"לס כ5 על ח0וכססיום ססבחי ונבר צוי  יתך כי תיר% %ל .  פיפיח יפתסיפית %פר וכל . פצלת ימס סילת  %פר  וכל  שבתך %תולגלכל
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 הרמב"םהשובזה
 תדבר תרכנה 5" "ס סייס כמס סחסובוחס)ח6מרו
 וענסו במליי עחדחי סיס כתו סמסומוה ומרובסמולי

 רוב ו")י . סנ)ס 13 ס"ין כמקס "גי הריסנחרפ6חי
 נדברי נוקרי otSlno SD ועול ס)וטס על מסבסיזס

 ל6 "מח מעם 5י מנימו 6% כמי 6ח מרפוסרפ161ח
 6סר 6מר nlnDS יוכל "ני ותם הלילם גזן bSI סיוםתן
 כידוי כמו פיוס ס6יכי ועור . היטוח נרגב טבעיע6

 לסגי קלרס ורומי קן ולני נס5 כמי bSbסנמרוח
 ותרויח  סתפובוס לנתב  פלויתי פל  בטינינפ יקסם Sbים ותפפי 55Db 9סדס "גרת לכתוב "פילו רערס  ויריכנדס

 5י ס"ין לסי ירי בנחנ סכ5 נחנתי %"סנחניס
 6ל1 חסני רומי וקולר כמי כסלון מפיי לוספנקי

 הרב לסדרת מסה 6ני ומודיע ' קהיר ליהמלעריס
 סקור6יס וסמ3ריס סמכתיס וכל מכסן יסונחןרב4
ohירטחוי  מתורס  בבטן  וולרתי  סנטרם  ס"טפי'י כחכי 

 ת"ס הטיוותיס  ולספיך ' ס9רטתמ  תרמס b~bונתרם
 נ"ה3חס 6סר געורי 1"סח 13ob מילח וסיע .לתותני
 לרוח 5ס נמסו נכריות )סיס יו גס ו6ף . תנמורימניחי

 יורע וסקל ' מחיות "דוחיוח 5רוניוח ע)והיוח)ע"3יוח
 ולטנחוח לרקמות לס 5סיוחן h(b )וחמלס נלקמו 65כי

 ט31ח כי יפיס 6ח והסריס מעמיס לסר6וחול6ופוח
 מסרי טתחס )חמטטס תקום מכ5 מ6ד. עד הי6מרקס
 טרמתי ..ונחס חכ)ור( מיני 3כל 5נ)וס:מלקיס 35ינמלק
 (ס מסור נקבון רל1פוח סניס עצר נמו %%סיומס

 קרנתי ססרי סעסיחי מס ירעו מס ככס נרוליס61)סיס
 סגבעוח בין . 1)ופורדיס . תפו~ריס מרומקיסותריס
 כהשפמה וסנים וזעיר "מד "וחס וקרסתי .ומהריס
 ח5ויס וססנמס  יבין תיופלימות

 וכ'"
 ימסיי ' סקניס

 61ל "מרי 17351ק בשרי למפס רידוי הספוח "לוכ5
  'b)b  מתלך "חרי  סיב" ס6יס זור, כי כמבורי סקורהיהתל

 עתןי עסיחס גרפס וטוכס יכ6 סגולך ויקמר הרסיחיוסרי
 ער ימסכ טוכס ויודיע)י דנר סיועך גזי ונ5 ר(מכמיס6חס
 וס בתבור לתכוולחי  סל" שכסול לל'ו סס ,סקר ל66סר

 החל)ויייס תכפני ה)וכסול1ח %הסיר סדרכיס למנוח"ל"
 נמסק טעות וי65 ותחן סחפי  חרוב  רעתם חמלםסל6

 ח5מוד על ו6חכס 6וח)1 יגרר סו6 נרוך וסוזקוס .סהלנס
 ובימיכם כידועו ויקוים )כס5 6% .יהודו תדיעחקורחו
 סשה : 6כחבנס 35ס וע5 כקרבם חורתי 6חמחחי

נ
 נדרים כ6ומרס ח"5 נגח נוסו מ5כפ סניפנושאלה

 מבניסם לג"ח עטיין ליגן ח"מ חס רופני)ס"6(

 ולנמיו חמאה 3חורס תברכין סגין מסני רב "תרןח"מ[
 : רב כגנח מהו נרע65

  מקורין סוזי מסני סו" נוס ססתע)ו מסחשובה
 מכתים והחלנוירי כחיכ יתיך 61ורך מייך הי" כיטוטס 6ל" 6יט עולס ועינו חורם 5ססרלוחו

 ורעעו הורס לספר לרקוח ע5יסס קפה ככ5סרוכס
 סננסח נניח ח"ב נמס יסע ני מעי והטפס .ע5ייחס
 כמכמס תסס ממוח "T~bo 1 עם נסן נחמלסתעלו
 ויין  תיסר"ל חורט וייעטו כי bmJ ודין תמ"סויקרץ
  סיחרו 6מח הן ' נוהס 5סמוח 656 חמילס "וחסקור"ין
 נתח יסע %וס מוין נלס סיסיו למכס ריסון  שריכסן
 . חמילס 3חורס הנרכין ר6, )זגניהס יע6 ח"מ 6יןר,"5
 דף )תניס : Shlnn נסיעת בכהני קרי רב איורוולס
 משר : ס'( דף המקין וכס'ל'3

נא
 י"ב היך מסמס 06 רגעו %מינושאלה

~SDn 5וכסליו ו)ורמסון בחסרי סס5יכחו "ותריס 6יך מנסנכ 
 ו6ח גס 1"ף וקדר ו30ט נטבח %ך "סר סירקהסו6

 חמנס ע6 6סר ס)קורס תן כי רו6יס סחיו )ותטוסלחה
 ססס)וס "ודוריס וחיך מחסרי גס יפרר מתלסנניסן
 : )ומ6וגיס ובחסרי אטלס ע"בניסן

 ס)זעלוח נ%% ססמס מח)ועע 6סר סחטעסהשובה
 תתיחס בסה %ך 6סר הו" תעלס "לממעלס

 ננוו כטלס ובגיסן נמ"וניס נחסרי 'סיס %גן "חחפעם
ס"1ווריס

"101 
 . נעלמו ססמס חלועח blo חס ' ס6)וח

 ונלילס  כיוס  ססנוס נ5נ5 יסונכ מעליון סיגנל")עס
 וסוקעח בתורמ  ירסס מהע  יום בכל  ולכן "מתפסס

 כל יסוככ "סר סו" כעלתו ססמס נלנ5 וקיןכחערב
  סתמקר  מכתי %6 ידוע ווס 6מד כיוסס)ועלוח
 וכל סמ"ל לגר מטס ססמס מס5יכח  לויס גלול וסי"יתר  פתנו בללסלס  סטחט יסבנ המע15ח נלג5  פכן יוסחכולפ
 ירט תתלם  ימר סו9ורס "ילס  כיוס תחלט יירטיסר כשנסורס חר"פ "סר טד סיופך  בספח )טויססגדד'ס
 לנר 'OD "סר עד 5"ט לקט  מולך  ויום  יום  ובבללסחר
  ססלינחו נ5 לעין חחר6ס ב5 קלס בחטעסדרוס
 1 5סבינס  "וגל  ן תמכחס  קלתן לסתלתר  טרמתיביסר ולגי חבעס בס5יחוחס סבורך חלייר 6ס  6ך יברוחב

*שה
נב

 נפסמיס רוק דברי סירוס רבעו 5נ1 יסרסשאלה
 במערב מחס ובשגע בחורת מחס כמחסי'6(
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ינ הרמב"ם-תשובות
 קרנת" כין יונו6סיח

 מנזם ס"נ,רו גוס וכן . ל3ד 3מור9 "ו לבד כקין"ו 31מורף בקין חסיד ה61 וס "ס
 סו" ob "דם כלברקם

 : חמיך
 נזס:י וסטעס תקום ונגל חתיה ויקי יםתשובה

 פנל ז"ל מכוייס ונרו "סר הסעותמכל
 י"3 מוס3יס ומן 3כל דהי')ו וח)יוח סעוח סם0חלתוך
 "1 היום obl ' לסיפך "ו ברה והלעס "רוך פיוס"ס "ו מוין והלילה סיום ob בלידס סעוח וי'ינ גיוססעוח
 יהיו ק5ריס oh1 "רונוח הסעוח ימיו "רוכיסהללה
 וחניות סעוח החכמה חכנזי "וחס קרחו %כןק5רוח
 "ו ק5רוח "1' יתנסכו "סר .עת ' יסחנו הווון לסיגי

 mm 5ר ויהיה דרוס ל5ד פגיך תסיס "ס "ומרוכוח
 בחמילח הסמם חרקה סנה לימינך זנזערב5ם)ז"לך
 סעס יעכור וכלנסר . הרקוח כחוס T-he וזן קרובה'וס
 זהו" ~,ph תן )עלה יותר חר"הו"חרת

 סלילך ל5ד
 נגד הסמם חר"ס מסיח מעה לסוף הדרך ~ס עלוכן
 קטת" 3י יקר"וסו חס ככיווןסניך

 סעס סוף ועד
 ל"רן ומתקרר ינזעך ל5ד :וטס הסתרס חר"ססכיעיח

 "חרס . ובחורף פקין תמיד הו" ~ס יסקע "סרעד
 מגוס ollsn 3ח15ח והו" קרוח" 3י מסמס יסיםכ"סר
 דסיעו ר"סך 5ל רמוקס חהיס "בל פליך :גדחרקנו
 קרובם חסיה סחן וכיתי לברין )וטר, המורץכיתי
 ובחקופח סרבם רחוקם טנח.חהיס 31חקופח ס5דדיןנון

 ה"קליס -בנס יהיס זה וגל . הרבה קרונם יסהחנזוו
 מעיר כנזנח רמוקס "ו קרונה ויסחנה נוף()סל
ob"'סיס ר"סי ח5ל חחרחק ל" ברומס תעוטר ס(" 
 "פטר סתקומוח רוחכ לסי כי ב"וסן שרך ~ה עלוכן
 סגל 1'ר"ס olh כל ברקס סיוס כחלי ססמסיהיס
 הסנז' גרס לרקוח "פסר סקי חקומוח כיס ויסמריסרה
 "סר עד היוס וכקותו הנזקוס פקוחו היוסבמלוח
 ויוכל למ~רמ פניו יהסוך 1"1 תערב ל5ר להטוחיחמל
 ובבל 53רה תערי וכקוס כסוס יקרה ל" ויה .לרקוח
 "בrDnO 5 תערי 3ק5ח גס הנזחון "ותו וכלודמסק
 הנזם "ך הנזקו)ווח "וחן ובכל ונוס תימן בערי זהיסיס
 )וסחניס מילוקיס (~or 'ס "לס כל3ר"ס

 בסנר"
 יו

 כי נויומדח כעיר 3ס)ה יונזיס "ו יום יקרה ל"ס,ה
 יס כי "מר בחקוס יקרס ל" 3כ"ן יקרה "סרבעת
 מש" יכהב : כמקומות הרבהמקוק

בג
 סכקר" הו" סריו ob רבינו ילודנושאלה

 נלסון
 hlo "ס . "מר דבר סו" "ו מיכ"רערבי

 תדבר מעסיס יסגס "ס ני סנזניס יהיו )זס 6מרובר
 . סת15ס ופוסל חורה ספר 3ה לכחולי ר"ויס "עה"מר
oblשקר" ~ס 

 : ל""ו וק:ק)חוס העס5יס חן סעסוי הו" סיביר
 "י:1 סריותשובה

 הקר"
 כך וס"ותר מיצ"ר

 נוס סעויס כמס מליזו כי והרקים .טועה
 בקומום ל" כוחי "י:1 י'1( )דף במוטס "מרודסרי

 דבר בכל %" בק)קנחוסזל"
 73'יו b~h רוסס סמו"

 כחכ ותחת וכחבסל"מר
 סהו"

 ליתחק יכול
 נמ5"

 מסדיו
 חחדבק סל" ר"ל רוסס "ינו ופירוס רוסס ס"י)ודבר
 כחוכו סטיי מנה גדול מרוסס דבר לך "ין כת"סמיער הו" הריו ופס חנזמק לצומקה ירש ופס לעולסבקלף
 וק:קנהוסקותוס

 נתחר ופיך רומס ודקי והו"
 ריו 3ין סיטי סיס תדעו וכחחילס ' רוסס "עז וסריודיו סהו"

 סרוסנזיס דברים ככלל ה"ה קנך( )דף הכח מסרילדיו

והו"
 ODJ בדיו נחס "ונזרם

 כסקר"
 וק:קנחוס 3קוחום

 דבר31כל
 סהו"

 סמחכרח סתריו חנפן )ר"ה וכו' רוסס
 ד3ר סו"חסיד

 כנוו לוסס עוסה סהו"
 וקוחוס סיקר"

 ןהוי בספח בס סכוחב סטור 'מיס הכי ל"ו דקי1כי51"
 כחככקלו

 כמסקיי
 מירוח בתי "ו

 סהו"
 מפני סטור

מסו"
 כדיו כת"ס ח5" ינזמקוה ו"ס חחקייס ס"י:ו דכר
 דסייט נך סריו עסייח חסיה לכן בסוטההמו~נרח
 כתו ססת:יס עמן %יקם %סומקו הנסרס נזסחסליקמ
 ויסח- ~יחסמן

 וקלסו:יי'"
 "וחו OD לערבכו והפח"ק

 רקיקין סחין . ויעמיס ודפס נסל'ג "וחו וללוםהעמר
 כחכ ויטיס 1יכחוכ במיס יסריג לכחות ירה "סר'ונעת
 חס"ר nb oh(b מוטס כפ' )ממק "וחו וכסנזוחקיןיפה

 ותעליס מ"ליס הכל יודחק מלס "ו ס:חיי0סנחיכס
 תסס סכחנ תורס מספר ob וחמסני . רוסס ע"רול"
 "וחו וממחם "ותר וסך 11 כנון בך'ו סיס ע"סרצעו
 "סמר "יך לעד 3ך סס וסיס "לפיכס ה' בריח "רוןמ5ד
 %ת"וח ל"לפיס ביס כחס סס והיה זה כרכרסכחכ
 ס"ופן כוס חורה לספר סדיו עסייח "גן . נתחק%"

 DDn וינים סעפי" נזי ליקמ ו"מ"כס"נזרכו
 מקלף SDn "וחו עררין יר5ס "סר וכעת)וטוסטסח ו5" .)זברה וחהיס 3נזסקלח ימליקהו הח"כו'כחוכ קכק:חי

 רוסס סוס יסקר %" לק)מו צגך כמעט עליוויטכור
 ומהיכן כהלכס' לעסותו ובקסת סלא בס"ת עסעווכן
 יינו דף ובערובין ODID3 )סס נזקיר ר' נזרברי יפורט~ה וכשנזרי עסמס חי 03 יסיס השונר סדיו חסיד כיתדע
 סדיו לחוך "וחו תטל סבי לי יס "מד ד3רד"חר

 לחוך ק:קנחוס בטפין וכי לו ")נרו ' פחווק:קכחוס

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



תשובות13

 5סחמוח פיסל כחב וכומס מחב 6תרס ומחורריסדיו
 עפלים נוי בחמ5ס סיסים לריך ס6י כי כ5 כי מסקוקין

 מילוק וקין ע" ול6 ניחקק 'נדי סקגקגחוס יגימשבסוף
 למנוס וס וכ5 כימר סניסס 6ו מקודם סעפליס סנמחנין
 ד"מר ס)ווסנ)ויס סם יסורס ר' דברי מסרי לעכס6%
 סי סקס )וסרסח מון סןיו לחוך קגקנחוס מטעיןלכל
 על קללנו תטיגח חסובס ["5 נסים %רכינו נלטף)וכך
 Sh3 ויסרס נוסקנק:חוס ויקם כח3 351סוף סדיוענין
 סר6יוח 1Sh ככל סקריך 65 6ב5 ' וכף ויכחנומיכ"ר
 6ותרס סנווסכ)ויס סך3ריס כחכ סו6 הנונסס[כרג1
 חר6ס ונקטר סוטם חפ' מת קנקגחוס תטעין לכל["5

 סדיו סו6 מחס לוקוס בכ5 ממחכר מסדיו3ירוס5מי
 סו6 וסקנקכחו' קנקגחוס כחוכו וים מ"ח בו יכחכו6קר
 כסיקרון בריו יכול וכחב סס הגורו ססרי מרבקדבר

 סירות ובנוי בחסקין יכול ותמס ת"ל ובקנקנחוסבקו)עס
 לס)ומוח יכ%' ססו6 כל[ב כי"ר bo וכחב 5ו)ורחל)ווד
 [ס ע5 מס"ס ופריך . קגקנחוס בו ס6ין סןיו וס61י~ס
 ק6מר 6יך כלונור . כסר מספר מהוך נומס וסחכיי616מר
 קנקגחוס בו ספין ;כןיו hSh חכחב 65 סהעסהס'
 גריו כחור תורס ומסר נסר סספר וגחוך תמס "ססרי
 יוקיר ר' "נור דחגיו" חגיי" כסדין וווסגי קגקגחוססיס
 ShD~n' bS ר3י b~b תורס 15חדין מסיעו ס')ויסכ5
 בכ5 דיו ומחס סמוסנס וסוף קגקיחוס טחכיןסיעו
 צריו כחכ כסנט סמחכר וסוף קגקלחוס 3ו יםוקוס
 סיס 6סר סו6 1735 יוקיר וסרם וכו' נסקרהכסס
 לכל 6)ור 'סודם ו% קכקכחוס בחוכו סטין נדיוכוחכ
 bto ויו ססחס 5תרנ1 סרי וכו' קגקגחוס'חטי5ין

 נוסלטח6 לריסוקי מילוקיס כתם ריס ונוטמרכקנקנחוס
 13 סיס "ך קכקנחוס בל6 סלג1 חורס סספרכחבנו
 ' :עפמס

 סגנון ספירס וכוס %'1 ןף במוטס עיי[)"מייח מש" 1:תכ
 הממבר.

 סריועס,יח סתעחיק סר3 ופי' סס סמסנס עלנפירוסו
 בוטניםסמן סו6 5מע5ס סחו[כל וק5סו"כייס 'ו"ל"חיכר

 פרף( תוין סו6וסכו"ם
נר

 מי5 ע5 נו[ו[ס 5נחוב מותר 6ס ינינו ירינושאלה
16hS 
 )סבת יזורו דסרי סו" גתור ס)ןחר לי ע"סרזשכה

 . ססולס מהטלית ועל מנייר  על יתבעש"ש
 מ6י . כסרס סןוכסוסטוס סגוי5.~ועל 1ע5 סק5ףע5

 חמין 5"ו bSh כחכינן גוי "קלף מוחס תרס6לינו6

הרמב"ם

 בנדפס וגיירי % דכרייח6 דעחיס סלקי הסתקסןנר6ס
 ולעולס כתבען נוי יקלף ונוחס סקסם%כן

 סקסס 65 5חס סכי חינוך 65 ד6י כחביגן נויל רעלליה דס3יר"
 ע"6( לנב )דף ובנצמוח כחביק 6ק5ף 6ו יגולמנחס
 l'CID oon 6ין סכ15 וחסלין סב5ס חורס מסרכס"מרו
 ק5ס לקדוסס מתורס מקרוסס מורידין l'ba 5פית[ו[ס
 סקלף su חפ%ין וסחניי6 עובין נעריןין ס6 מס"סוסריך
 כפוקוס ק5ף נוסעי לגוסס מלנס דוכסוסטוס ע5וח[ו[ס
 כ15ס בנך "ין סינס ד"ס עוסין )וורידין ohלעיס כלומר 5ת15ס וחוסכי . סער בתקוס דוכסוסטוס3סר
 לכחות סקוחר בפירום סרי רוכסוסטוס [SD] כלנחס6בל
 ל"ו ייגסוסטוס כגועמ,חס

 לעינוג"
 גון לת15ס 6ל6

 משה יכתב :סנוונמר
נה

 ס"תרו נמו סוDb 6 מלקיח בע0ייח יסגו "ידשאלה
 יפמוח ל6 ססומח 5"ט( רף ))עמות'בס"ס

 מסיו כמו "ו עסרס סלם עV'D" 5 65 וסמוסיף)וסכע
 מע"ץ ורבינו לסנ"וניס נחוב סנע"ט נמו ס[קגיסעוסיס
srtl1דהו ד"תר 

 לעיכוב"
 : סו6

 סח5מור פויח מובס עסינ1ס1 ל" מסדר ~סרזשרבד;
 סס5יסיח ושכריכרד כריכות נ' לכרוך סנריךסו6

 ע5 וכן ויקמור ס5סס ויכרוך לועט יחרמק ו"מ"כ6מח מזליי" וגסו )ומוברוח נריכוח מסלמס וימיו בס'קמור
 נריכוח נ' מ%י6 וכ5 מטיוח מבע סיקסור ער סדרך[ס

 ענף סליסיס ומסגי מסיס ריס סיסיס .סמוטיןבסייס מטיוח ססכע חסיו b~SInS מהיי" בין בעטויפריס
 בחכלח סו6 כס"ס סנוו[נריס וסמעיוח סכריכוח "15סכ5 סו" )וסג"היס ססנוענו גוס 6נצס ' סמוטין כ5וסיפרר
 "מד יקח 'e~D 61יך 35ן 06 גי חכ5ח 5יח סיום"ב5
 SJb ענף מלסיס וא' ס5ש 6ך כו ויכרוך מוטיןמסמ'

 5קסור יניס ו6ס יעסס טירקו נמו וסקסירוחסמעיוח
 כחנו סג"1)יס ו6ס בירו סר0וח עסרס "ו "מחמקייק
 סו6 )וסחלמוד ווסגר"ס 5ן "יכפת גוס "מריסכבריס
 ר"ל ")נרו וסרי דוקק כסברחס מסוק בריך וקיןכך
 ירלס 061 תיגיס חנחרון מנחר 6% חקרעהיס יוקרעל6

 משה : כירו מרתוח מפיוח מנע5עסוח

13
 Scl' ר6ס סל חפעין סל ס)ועברח6 עור '6סשאלה

 : ל6 16 לסתן עיבוד לריכסיד
 ענוד לריך "עו ]גס[ לסרוס עבור ליין "יןהשונה

 לעור לוקמין "רם גונני וכתםכלל
 סנועברח"
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יד הרמב"םתשובות
 מתנו ונרסיס לוחו וחורין . יכסעור

 "ס וקף סתעברח"
 משה : לטניס סיסים זריך "ין נזעובדיסים

,נז
 ובעת סמיו[ס בקכיעח וזזן[ מנרך שיך ohשאלה

 ונס ר"סונס פעם וסטליח סחסיליןלביסח
obסחסילין )מחכו "ס וגן "מרח וסנים סומו~ס סמליף 
 מריך "ס סנעוח סקר כל וכן 5עיח "ו "תריסוסנימ
 : ל"ו "ו ~מןלברך

 "תיותשונה
 נחוספח"

 נוברכין סח15ח כל )ברכות(
 מברך לע5נזו לקב סעומס ססגיענועליסס

 חברך לעמו חס%ין סעו0ס וכו' נטלו 0סניענוברוך
ססג'עט

 )עמוח תקריב סיס "חרו ומס . מזימן כססו"
 וכמיס תקריב מיה ., ססניענו נרוך גזברךכירוסלס
 תברך תקריבן וכססו6 ססגעננו ברוך קומר3ירוסלס
 לתנין נטעו . ס"מ 6ח לסקרים 6קב"ו o"nbניל"י
 . 0סמייט עמיחן בחמלת עליסן )זברך סנז15ק30)ל
 ת15ח כל דסיעו מלקים לסלמס כוס יחמלקווסתטח
 כמוכס ממן סחלויס דבריסס סל בין תורס סל ניןעמס
 מטנס מר %%נמוסר

 ומקר"
 לברך קריך וראי נזג%ס

 "סר וונוס כ5 מסני וממלק . מסוט ונס ססמיעועליסן
 ונזעקס ותוחס והסטין 5י5יח כגון חנזיד olh כל בסמייכ
 מ"ל1 "מד סכל ססמיינו ר"סונס בפעם לברך קריךודקי
 כליס מקונס ממוחס 11 תסיס bS לו קנין ס"ס נלוחמס

 ")זרו %וט מןס כיח בו)ס "ומרסיס
 ככריית"

 מיוב
 סנו15ח כל ס"מרו ונמו סחסלין ועל ס5י5יח SDומתן
 olb לכל ל6 גס לסענויס ob , כי חתיד חקרם ל""סר ת15ס כל סו" ססליסי ומחלק . ססמייט עליסןמברנין
 כת'ש ססחיעו יברך לידו סמ5וס 3בו6 16 כללחב6 ל" "ו ותן עמר ולקמי סיום סנעוס חב" ליו"ר ohכי

 תברך ס3ן "בי סנן- בפדיון "תרו' ונן מנסוחבחקרע
 תברך ס)ו%ס ועל וססמייט וכו' קרסנו "סרסחים
 סנזילס על גס תכרך ll'1aob רס" סחכרס ול"ססמיינו
 עליסס חצרך סת~ח כל "תרו סרי ועור סל6רמ"י
 ל"ו "ו יברך "ס סקלו ל" סבן בפדיון36ל

 תברך סבן 6בי 06 לס6 )סחפק "ל" סיברךלסו ןפסיט"
 כיון נוברך כסן ד"ת" "ו ,ו מלוו: b"m דידיסדעליס
'Wmססמיעו ודקי סיוריך כבירור גר"ס תכ"ן . סיקס ליסh)h וכסנבין . ס)זנרך סו" נזי למס סגסחפק 
1SOמלס מנוסרים בודקי כי כרקס מילוקיס ססלסס 

 ססמיעו ינרך ל" סט3ל טמ" וכן וניעטרוחרומס
 "סר מ%וקיס ססלסס "לו בכלל 61ינס 11 'תטוסעל

 מסלכוח )פי"" סנדול כמבורנו סחר"ס וכגזו"וורד
 מימו ב"ר משה :3רכוח(

נח
 מעסק גוי נ"ט( )סנסדרין יומנן רבן מימרחשאלה

 קריך ואס מלכס וס "ס מייחס מייבבחורם
 ס%)ודיס ),סנז15ח ובר ילנזך "סר יערפל בר כלליכנע
 : ל" "ו מלוחמסכע

 יסר6ל יד חסיס 1"ס מסק בל" סו" סלכסהטיובה
 עד חורס מתלמוד ' יתנע עליססחקיסס

 ןס" כחורם עסק ob נסהנ "עז "כן .ס'חגייר
 מייב'

 לוווח כבע על ס"נזרו נגע נסרג ")ור %" "נורנויחס
 וסעוש ומסכר לנולריס סנז5וח ללחד ויכ% נסרג' )מבן
 ומוריס "ונזרים וסס לחוטב סימורו תסס כמס יםכי
 על לגו סנחונס סי6 ססתיס תן סי6 1"ח חורחיגוגי
 ' 6ך נסליתהזס "%ס כחומס b'a ע"ס רצעו ocnיר

 סס הסס וכניס כסלנס ס"יגס סנים ינל1לסענויס
 משה : ליסר6ל נזכסול בוס וקין לנוטעמחריט

3כ(
 ובין סופר קול לסתוע 3ין סיס מחילוק מסושאלה

 : מוסר nDtGnעל
. 

 סתיומרח סמ15ס כי בניסם נד% סמילוקתשובה
 מיחס דחס סגי נס)יעס "ל" סחקיעס"יגס

 לעגמו לתקוע ואמד "מד בל גריך סיום סחקיעססתנונם
 ססוחע ודפי כן ופס ונסוכם בלהב "דס כל סמייבכתו

 סדין ופין סקקיעס טמע[ ]%" "דיו מחס "סי' מונחו'ירי י5" סיע סל" סחוקע וכן מוכחו ירי י5" ל" תקעסל"
 סססונס ובנע סחקיעס %" ס0נויעס סי" סנץ5וס כיכך

 ססנזיעס סי" ססנו15ס יו כךכאוגדן %" סלט%ס 31ל%ב מעסיס ול" סיסינס סי6סמ15ס
 וכססו"

 "יט תוקע
 לממוע לברך יך 5ר ולכן ס1מע סבינו כננס ]כל[ מזנחו יניית"
 : מוכס לעסות ולק 3סוכס ליסב סנוכרכין כנע סוסרקול

משה.

ם
 סנחונ ס"תר ים מסשאלה

 )ויקר"
 מוס "ח ל"ד( ~'

 קראו ספוק לחס סחרותס סוק 61חסחיופס
 : תנוסס וסוקסחיונזס
 לאסרן 6סר סנולו"י' "יל כי סו" נוס ליו סיריוסתשובה
 סעוסין ככוו "מד נסעם 101ק מוס גונזנו סעףל"

.4 נחמ%ס סריס לנרו ססוק ob כי סלטים קרבן נכללדורות
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 וסניף ממוס 5קמ נד וקמר . "ותו וסניף סקלמנוף
 "מר תכף סטוק לוקם סיס סכחחלס ותסגי לנדו"וחו

 לכןס"מורין
 לקר"

 כסוף סיס "סר סחוס "53 חרותם

 )קר"ל"
 סגסח מסיס ס)לו"יס 3"ל סו" חס תרותס

 וס"ליס סח5נ bo'5 זון ולקמח ס)"חר כמו קורסמסוק
 וקח מכבך יותרת וקח מקרב "ח סתנסס סחלב1"ח
 היהין סוק וקח עליסס "סר סמלנ 1"ח סנליוחסחי
 סו" מלו"יס stbכי

 ' סנ5 המח וגו' למס ונגר .

 סמלו"יס ת"ל סחוס "ח לקמח וגו' "וחסלקמת
 ס"מרנו נמו כר"מ ' חלופת "וחס ושסח לאסרן"סר
 לוס וסגף תקודם סיססססוק

 נקר"
 כך המר חרו)וס

 מתכוסס סיס ססל)ויס כ5 לדורות "ב5 . וסעףסמ~ס
 משה "הב : כמנמות חר"ס כאסר ימו' וסוקלמוס

מא
 למסב סיורע )נ"ס( )ס3ח ס"חרו נמסשאלה

 יסיס "יך ונו' נוחסג וקיוו ותעותבחקופוק
 : ל"ו ob מלכס סו" 1"ס היגיס נפק" וח"י [סמסבין

 חכו)ס מנמת נו נ5ו5 וצלוח חקוסוח מסוגתשובה
 כ5 ס"תר וחס ' פרטיסן בכל וחססרועיבור

 כידו יכולת לו סיס חי לותר רקס ממסב וקיווסיורע

 עוסק ו"עו ססקןתוח ויוןע סמנ)וס מסחמוחוקר"
 מחכו ים חוע5ח מס סם"לחס מס ")צם . ונו'נס

 )ץ"יר ר' "מר נברנידיעחו
 כבריח"

 במעסיו ססחכ5
 סעלס וסיס ס"תר מי "ח מכיר "חס כךממחוך

 על סמכנו וכגר סדכריס "לו כל 5כס יסורסוחחנורנו
 עזיו ירחם וסחקוס 51"5 "סרי' רכעו תססחס31וחיכס

 ולסך)ווח גתטתיו לעסוק כללו "ת ויגזור "חנםוינרך
 : 5סטרוח "חפ"מ סיון "כגר סימורו לסביןבדרכיו

 וצ-ל ט,מ~ן כ"אסשה

CD
 חס"רח לפירח יקרח סדרת עיינין לן לייסרשאלה

 מסרקך הנדע סרכ "דווינו תסס ורכינוחורצו
 "ות סמכ)ויס רג5 ממערבי )ר סמ"ק מסטיםסחוכסק
 סמו יני . ווקור"1 כעס ' ברמו ססלור . וסלקוסעעס
 ויעטר ' עלס ינון כירח עולס- "לסי כבאחרלעלס
 מזוודו בזו וימים ' ידויו וכ"ריכוח נמייו סקוס קס15חכללי
 עגדולחו ולחע5חו למכריחו 5חורחו וינכסו ' ימירוירירו
 לכוחל מחוך "מד דקל יס יסורי 3מלר ' וח"וחוכמפט
 וגדל סוגך וסדקיו סרכם בקירוכ סרנים לרסוחסטטס
 ת"רנמק

 11 כוחל וכנבך סרניס לרסוח למס וסו"

הרמב"ם
 "סר סמורף ובינוי . גריס סל מלר וגס נוייס סל ועד3יח

 סרוח יסליכ:ס סח6 פחדנו מבריס וסרע)ויסהרומות

 גי. ,"ח גס וקף . וסטכיס כעוברים תפני מכנסוסו"
 להפיל שיכניס ירמעס פירותיס וחסל חלין "סרבעת

סחמריס
 וחחמ5"

 ול" "3)יס מקרקע כ5
 3ר סוס יכלר

 יורינו ]וקח[ ע5 וי[יקסו. "בן 13 ותיגע יעכור "סר"עם
 : סכת'עם ויב" נערית חוריה יכל "עו"ו לפורטלוח  חונן  סו" כי )ו"מר לעוקרו 'וכל "0 לדקזוורה

 בסיבתו תקלס ינ" ח"ו סח" 5עוקח לריןתשובה
 לעוקרו יני ולס . סיקוס הנוח כדי גסומס

 דקו נורך סוס בלי עקירר( ob כי "סרס 5"וסחורס
 : עלס "ח חסמית 5" סחורם מוחס לוה נצמיחסף

 משהוכתב
סג

 ססמיינו בירך "0 "דומנו הדרת וחורינושאלה
 לנרך כן נס לריך ob טוב יום 50 "'ב5ל

 : 51כת"ס סמועריס בין מילוק יס 1"ס סניבליל
. 

 כ' ובליל כאסון 3לל ססמייט לנרן לין תשונה:
 וכך ססנס רקס סל טוכיס יגויס בסניוגס

 משה עהכ : ס)וערכ מכמי כ5גוסגין

מד
 בתם סדין יסיס ,)וס סררחו תורעו "סשאלה

 מנסגססיס
 3"סנ)דריי"

 קטן כתנור כמיחס "ס כי נוייס ס5 בתנור "וסיןסיו סל" טובי6 כימי'
 קדרם "ו מרס סל כירט 5ו סיס חכור לו סיס ס5"ומי

 למלריס "דם 3ני כגוס ויעלו סיום וימי . בסאופק
 מס וגס כחטר סמנה כל "ופין ססס ונוקרו"לקסר"ס

 מדם ותידי כסבתו סכת מיןי וסורעיס כמכסג ככסעסו
 . פיסים "יך סחרור תן מסח לוקחין סיד וגסכחדטו
  וסיר ת"נל ווויני פירות סתונרק סנויס עחסלעת

 סיסודיס "5 טוב כיוס ב"יס וקתיס סתוכריססוחרים

 ניסר ל" נ"תרס סמי יחי נם"ר עמסם ליחן5יס"
5כס

 3סבח "5" ותחן גוס"
 דוק"

 כחזור "ופיס סקס ני"ט סר1"יס וגסני סי"'ומסיבם ל" טוב כיוס "נל
 "סטר "י טענוחס ויסחחתו )ומסבוחס יתבטלו"יי בביחס אפוח כבחים סחיוריס ולעסות סויוסווכמול
 : סנטוס ויכ" בוס סדין סררחוחורעו

 1"5 טוב יוס סתמת "דם לכני יתנטל פתשובה
 סס סענייגיס "15 1כ5 כחנור ולקפוחייצעו

 בחגור-: ס"פיס חפני ססינס חח5ס 1"5רמוקיס
 משהתתב
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פו הרמב"םתשובות

מה
 וציל אסוים רבי,מתלמע'

 קרקל למחי גוייס הח' נין מקוק ש obשאלה
 דר"ילו 5" "ו יסרקו 5קכרי נוייס קבריונין

 מצעון ר3י דכרי ע5 מסווך ע"כ( קי"ן )דף סחק53נס'
 ס)וק3ל ובסרק l'bnwn 6ען גורס קכרי ד"מר יוחאיגן
 )וט)ו"'ן 6')ן סקבריהס וט ל'כ לכורו b"D) ס"6)דף

וסם"
 במנע

 בין סמילוק ob ' כיסר"ל חטת"ין ומס"
 מברח oh1 מוין סליהם דין "ו קבריהם וכין גוסןהמחים

 נווחייהו וס5כח6 מ1לקיס מננו'ס 16 סוסנמס במעוןר'
 הגוייס )זדורוח נענין י"ח( )סרק nlSneJ נעיטוסרי
 לכסן 61סור גוייס לקברי "ה5 דין סיס 'נרסססמסס
 : סם0ילגס

 .3ין סמחיס בין סמי5וק 6ס ס6מרחס ע5תשונה
 החורם 61)ורס סו" רב 3י קרי וי5קבריסס

 "ו במח 6ו מרב כחלל הסדם סני על "סר-ינעוכל
O~D3כפס סורנ כ5 כחיב תדין 31)ולח)וח בקכר 6ו 6דס 
 תחיס נין מקק בהם "ין הכחוביס ובקלו 3מ55 )וגע1כ5
 סכל לדברי 'bnD 5" ב"ס5 "ב5 יטו" נקכרווסענע יטוו" גוי נזוח שונע סחורם היוחס קנריהס זנןעגמן
 כוץ דפ5ינ ח6ן %יכ" הכל לדברי ווס ניב)ווח סקורוכמו
 בחר" דמו" רביג6ס"מר

 במנע נ6ה5מ"טתויי קר" ומעטעסו )הי ד"מר
 061 קר6 מיעטינהו חי 1)וס"

 לתיגור 5יס הום . ב5כך ממעון רבי ע5 רכע6 דבריסיו
 ב"ה5 )ו6טמויי קר6 דנויעטינסו )סי ס)ועון ל"וגר
 כשמקין. ס6ין ס)ועון ר ואוזר נהי לוזיר לו סיס נך6ו

 דתיעטינסו לסי ד6מר עכסיו . 6)ור זזי Ocnt כרוגעכלסל
 6סכמיס ס"מרו ונוס . ק")ור הכל לכנרי ודקי 1כ1'קר6
 מדגרי ממנין ננוו תגע %" סיס ת"ס% וכו'65ליס1
 63ס5וח )וסגס ס)ע6 "סריס רב')1 סוכר ונוס יעירבי

 חס . פוס וכר סוס נוסס )לנוד "עו "סotu 5טקברי
 ויסק י0ס6 כנוס othne מגוייס )ורורוח סנוסנסנוסת
 וגו' 6סס עתו סטין "עס"י יום 6רכעיס כדיקהקריך
 סנזיס 1"ת סע)ווקיס הכיכין 6ת בוןקיס הס גוס6ח

 סס)וקו)ווח סו" סתם)ס ~"ח סירוס הנס וכו'ססרוחיס
 )וךרנ)ן טח6יס מגוייס בסס יהיו "סר יסר"5)ו"רל
 "סר סנוחיס חסני סוס וסגל במק 6סה טו)ו"חכזוו
 "ט "~י יוס "רבעים יסה" ואס סס קובריםסס

 6ף גורו 51כן סס סנסל וקכרו מהסקס "פסרקומרים
 הכי טפילו יו מסכה 'סיס סל" 6סס סס חסיםס65
 6ו "סס סס חסיס "ס סגוייס 3)ודורוח ,חקוקיהיס ס5" כדי במיקס גריך יוס otD31b ע3ר 6ס %נןמרו

 סס סחהוקס סל" ס"רז כ5 6ח סימפור ל"מסלינו סגו" מוססין ןסס וכו' הביבין "ח 3ודקין )זס ו6חל"
 משה : 3~ס מסק וקין סס סמסנס סירוס 101טומאה

 ובחוססוח פ"6 מח טות"ח בה5טח עיין)"מ"ח
 פרק "סלוח נזסכח ובחי'ט ס"א דף סמקבלנסרק

 : יעו"ם(מ'"

סו
 3)ועסר מייכיס הנה:יס oh רניט %מכיושאלה

 "1 ונ)ועסר 3חלס מייניס ססס נמונסנוט
 מייביס סס 061 נוס דבר סוס קנלט דל6 הייניס"עס
 . כסמם נ)ועסר מייביס סכס:יס קומר לרוב למססיס
 סקירה  סטוריס.  מתרו ל6 לתר( סטוריס ססו6ס
 : תסחמס תנקה בחורמךשינעו

 נתעמר מייחוס סנס:יס ob סס"5חס נוס ט%תשובה
 5ריכ6 ומעמר וכמלס . מייבין ודקי 65 16'3סמס

 ,סיס 6וחס 15קמ מהכהן )ו"מר סיר ק65bo1 6סתועיגן
 סטו" כנווכטור

 תסמע ה" סנן ותפןיון נהדס מווח:וח פטור
 מייביס ססנעליס ונר סיס מס . מיינין סס 6ל" דל"5ן
 ססו" וס כהן 6בl'1twe 5 סכסניס "ו לכסן.ליחן

 מיונ
 ןס" מייביס סני ומעסר רבעי נטע ונגון5בע5יס

 לועטן
 זעקנו %" 5בעליס נ6כ5 והבסר ס")עריס נוקריככסתם
 כ"סר 6תנס . בכחוכיס ב" ל" כי 1"ף פטור תקום15

 נסתוח עמר לו סופקו כיון )")ור ןס6 33"קמ5")1
 ססטעס מסם ונר"ס סחעסר מן סטורין הגרבגול
 חן סטור בחחנס ססלוקמ יזוע ומדבר תחוס מווחפני

 הייכ נרסוחו סטנך דס"נו הכהן יומון "בלסתעסר
 נסבת ס")זרו נוס ר"י:1 תשנו וקח גס 61ף 'בתעסר
 נ)וחגיחין ד"נורו סטי" ע5 בעט ונתסכת נ"ר()דף
 כר15עס ית"ס סיחם גנוריס בן 56עור רבי 50פרחו
 .bo1 לו סיחס מד" פרה וכי סחם פריך קנביסשבין
 סוס נעלי "5פי תריסר ס)ע"5 תנור יהדס רבתנור
 סרבי ידוע וכע- וכו' יועדרו בוריס כן ר"6מעמר
 לטור" ועמירי כסן סיס56גנור

 נרוכס סתקותוח נושו .
 סשה ילת4 : ספוט חס להרוס נמספר ושיגיסססכסניס

מז
 "0חס סל" 6ו "1כ5 ס65 ע5י נדר ס"תר יםשאלה

06blo 65 6ו גלבע כנע מיינ : 
 מסר לס רם" יבר סוס מס חייב "ינו'חשובה

 דהיעו סנדר נדבר כור %" רבר  בסוסט5תו
 "מרס וריחורס וכי"ח מרס 16 קרנן וס סריס6ותר

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 הרמב"םחשוכות16

 סיס ob עכ"פ 6כל וכו' קיסר למסור לס' )דר יחרגי
 עם סוודרוס

 ס6רן'
 6מר מבקוס סחם לו פוחמין 16י

 סשה : בנןריס ר6ס קלוח הסוג סל"כדי

מח
 ל6 6ו לעכי'ס סריעס nl~DS יסמיל יטלשאלה

 ' בוס ליס)זע"ליס נו5ריס כין מילוק ים Ob1י

 כ"ס דף )עכו"ם סברייח6 כפירוס עיזינו ס6רהנב
 וגוי ד65 מור"נס לאפוקי גר למס סגף 6ח מליסר6ל
 : נר לסס מגוי"ח תל יסר"ל לל)וד)1 ב" גוס וכו' יסרה 6ח ינעלל6

 רמס לעכו"ם פריעס לעסוח לקרטל מותרתשנה
 )3סל וקו סערלס מחך סענו"ס ohלואר

 לגונורו יסר6ליטל
 ,דם"

 לו ))חגין הטס סעסס עכי'ס
 סנר תיס" ס6 וטווס ססו6 כתי 6ינ1 6ך )%וססכר
 לסחנייר סר51ס וכל כגר ככס 6)זרס וסחורם בידות15ס
 6נל 1)%וח חורם לקבל 16ח1 כופין ז"ין ויתגייריב6
 גר 1011 נמ בני ()לטוו )%וח עליו לקבל 6וחוכוסין
 סחר6ס וכניו מגריס סלמס בפני סיקנל לו תריךח"כ

 במבורט כחבט וכבר 3ODt כן "ליגנור דרביבכרייח6
 סכרייח6 ס6)ורס ומס . סתי)י( פרק וכלניס)מלנוח
 סנחגייר סוזי פמוט ~ס גר לסס סטי "ח וזל-יסוקל
 לסס ס6נור דרס דעחין סלקך ק6 פריעס העמסינוול
 וים6ר לפורעו 6ססר 6י גן ו6ס סטי מילח למעוטיגר

 גר לסס ס6נור סמם מס"ס ביקר לוס חסול גויבניוחו
 לו ע6 6ס דסיעו )יר6כס למעוטי "ל6 כועס ל"עוטיל16
 למחוך סיסר"ל יכל 6יגו "ערלס ברקס ח1לעח 16מלי

 רקונו "ל" )%וס סוס 3מחוכס 6ין כי סיברי6 כדיסערלס
 ל6סוקי גר o~s כמח סטין מס"ט פירס לוס לסחרס6סו6
oStn6ח לסליל מיסור סינוורו נוס על וניוסד סכל חס 

 hS עכו"ם ס6מרו כתוסעכי'ס
 ונס )וורידין ול" מעליי

 עניין על עיט חחנס ע" סכחוכ ס6תר )ץ)זסכלתר
oh"3 כוס מלוק וקין סריעס לו סיעסו 16 לנוול נף 
 נסוס לסס ולססרע לחול סנ6 וכל וכו' לסקר עכו"םבין
 משה ינתב : לעסוח מס כרח למולו 6טיכפין

 תסנס סכסך ונזרן ו' מלכס פ"נ מילס נסלכוח עייןנ"מ"ח
נתב

 דסכיר"
 ליס 6יח ד6פילו לרצעו ליס

 תורכני
 יכול

 : ת15ס( לסס סוoh 6לתולו

סם
 )ס"מ( תפלס 3סלנוח סנחוב חס מניט "ריישאלה

 וכל hSh O~CD3 יטיס ל" סבקדוסס דברוכל

 תקנתן ויולכו בעסרס כסס סחמילו 6ס סדבריס6לו
 פירוס יסיס 6יך וכו' סס6ר יגוזרו רס'6ין l~bcאעפ"י
 6מך ה65 6ור ר~ר קדים אור ססלימ סחמע 6ס~ס

ocnל6 16 עסרס ים סל6 6ף סקנסס סס6ר ייגזרו 
 מנור .ומסלימ ססחמיל בסעס נוסס 6מד ע" ohוכן
 וגס ' ל6ו 16 סחפלס וכל סקדוסס יגמור ותמהםמגן
 ירי סרבים 6ח נו51י6 סבור סלים מס עוד ס6ו,רנוס

 ועוגיס ;otDnlt וסם מחסלל ססו6 נסעס נידמונחס
 גמם נ)וחפללין סס סרי וברכס כרכס כל "תר"מן

 סיורע 6בל לסחפלל יוסע ס"יט 3)זי 6תוריסדברים
 6ס ע5)ז1 בחפלת "ל6 מוכחו ירי יי6 "יטלסחסלל

 כסן סברכוח בסקר ob ברכות עסרס כס)ווכס סו"וט
  סררחך  הוריכו נטר י.ן-~סלימ סתתסלל וכנזרי וכיו65סנזע
 : כס1וסכרך

 קדמת ובין י"ר קדוסח בין סקיוסס יפתחתשובה
 מסיו עד לומר יוכל ל6 קדית 6כל 'חפלס

 ובור וסלימ . יכול 6עו נזעסרס כממוח 36ל עסרססס
 ובכל סחסלוח ובכל 3קי שעו נזי 6ח 6ל6 ת51י66יט
 משה ינתב :ססנס

ע
 לרסוח בסכת ל65ח ינול oh מוריס ירינושאלה

 נחפיו ועל רמסו על כרוך נטליחסרביס
 : ל66ס

 מן סרבם סמ5יח עניין על ס0"לחס יסתשובה
 בכס צונזר וט בנס סער 6הו סחךסתמבריס

 יומק רכעו ומנס : 6וסרין נוסס וננוס בנס אורורונס
 סבת כליל כ5י5יח ל65ח אוסר סיס 51"ל ססלכוחבעל
 וס בעניין חסובס לו ור6יחי . מיוב ,תן סחיטנוסני
 סי651 קל"ט( דף )סבח סה6 רב )וד6)ור )"מרוסס

 ויל וסכר מט"ח מייב כסלכחס ת5ועח ס"י)סבטלית
 יס6 חובתו ירי י5" סל" מסני מט"ח סמייבססטעס
 טבח בכליל מכלן 1"ל סו6 לתך נסלנחס )%ועח"יגס
 עין ססקד)זס .)""ח לנויו עמריו ב"ו 6סרמכוייס סחל)וירי כל וסנס . ב5י5יח ל65ח יוכל ל6 מיוב ~מןס"יט
 וכיו65 בו למגור ול6 ר"סו על סטליח לכרוך ר60י6רס

 סי51" נקופן6ל"
 עטוף סיסיס דסיייו מובחו ירי בו

 דתוחר לי מזי לריןי המנס . ורובו ר"סו ותנוססבו
 על 16 ר06ו על לכרכו יכול וכן בלילס עי5יחל65ח
 ס5עיח  "ס  ולרטתי סירוס כגוו 6ו נו למגור "1טהרו
 "סי' בסכח לג"ח ת"ס יגסוס למחירו )זכל  "יךהטת

 נו לאח מוחר ~נן סקעס כס סיס חעסס ל6יסיק סכת ודמי 5י5יח דמ15ח עמס 6חי ל6 דס6בעטיפס
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מן הרמב"םתשפות

 ובין ע0ס ל6 "ו לעוס 3ו ע0ס סג" ל" נוס"סיגינו
 חי bSb מס" ספיח ס"ין ל65ח יכ% בלעס וביןביום
 6עו 16 נסלכחס מ15י5ח סטליח "ין ob "כלסכנד
 מוכחו ידי בס יtbc "51(1 סטעס לון ול" ל65חינ%
h~hבטלי 1ל" מסיבי סינוורו )ו)זס . Ob1 "מ5וי5ח סי 

 סי651 "ן נסלכחס )עוי5ח "עם ו6ס )וי סוי "וכסלנחס
 סירסר גוי נויתעו מנוענו %" - מט"ח מייכ כסכתברי
 סקדס כגוי מחכר ובחלנזור סבת ובע% בסבתלפח
 וסו" פיוסעליו

 ועין תפילין לנוס
 ובכיריי

 53ימח ~ס
 נסלכחס מ5ועח ס"י)ס בטלית ססי651 לי סכר6ס%גן
 סדבר וקין מוכחו ירי ע" סל" יוסדי 6% מט"חמייכ
 ד"ס סטעס b~h י5" ל" "1 מובחו ידי ע" obחלוי
 b~h )וס"וי סמוטיס inl~el'h כסלכחס )עויחמיחס
 "ינן ודקי 6ו נסלכחס ח5ף5ח סיחס ל" 1"סתנסיט
 ל65ח ינול נסלכחס וסועועח . בס סיו65 ומייבחנסיט
 וקטן 6סס וכין מיונ וזון סיגינו בלעס בין כיוס ביןכס
 : פסוח לי נר"ס ונס חציר. ופסקנו עושן "נמנו וכךניוס

 סשהשתג
 עא.

 "ו נסור ניוס חלס 6יע 06 ינינו ירינושאלה
 סברית נורתן מנוס על יברך "ס ב6כתסערי

O'Dp'1למסרך "חי ד%)ו6 מייסינן %" לחיעק תזונו 
 : מס' כפול ופכרו ~"דגיו יורעו . כוס 3ל6 יברך16

 בורק סנירך וחי נוס 45ינס סנרנס 6יותשובה
 לכטלס ברכס כירך ודקי וט ב"וסן סנפן סרי.

 מס)וכיניס "מד סוס ." סו" ODW סל"תמני
 "ין בכן . סחי)וקוח ללמוד סיחס ob "ףסכרכם
 : סחעניח ימי בסקר י" סימיס נ"ל1 נלל כוסתני"ין

 משה,כתב

עב
 בין לסססיק יכ% סנוחסלל oh יעיי ילודותשאלה

 בפיוטים 6מריס 16 סחע קרית פלסניסברטח
 איריס 6ו וסחפילין 5שח כתו יקרעו 6סר בברנוח16

 ומסבתו מלוס סקלת כנוו וס ףכיס הנוגיםוכסכמות
 טוב יותר oh1 '"יחוזר ל" "יחתר 1דל6 "יחתור ד"יחנזר וט בכתן כקדור"ו

 T)O עס 3ימיד ק"0 לקרו"
 סיחקכט עד יוחר "ו "מח סעס לסתחין "1סמ)וס
 : סכ)ו"ס ויבק בחסובחך עינינו ס6ר 'סקסל

 בלעוס ומשסק ובר בסוס 5ספסיק ר6ף 6יןתשובה
 3ין ולססם'ק "מר ליבה למסוק ר"ו'קינו

 קריח תיקרעו וסיבור 0סימיר סר6וי נון גס .סרבקיס
 משה ,בתג : סמתס סנז עספתע

 כבפס כמל ספסלו מסיס במעמס רבעו עמתושאלה
 די0 דעס גוס יימד מלס 3סר עסקטנם

 וים ' "יסור בס "ין קטנס מסי" )ו"מר ס"ותרתי
 לכסלס ואסור לקטכם גדולם בין מענק ד"ין"ודוריס
 קמרו 6סר בייסורין ob רבים יורעו נס 'ימך

 לננס כך לסורות מוקר "ס כמסיס הכטליןמכוייס
 ל" "וסקרן

 יערס יורינו .
 1י3"

 : סכ)ז"ס

 קטנס "1 גד%ס כנחס נין מקוק סוס "'ןתשובה
 גי וסטעס . רמסליג תקן %ינ" סוסודיגן

 טכעס ני מלב בס יקע" קטנס סחסיס "ףסכ3סס
 "מגס מעט יסים "גל סמלנ תחמוס ו)וך)זסתנרימחס
 נוך6י %כן . סחלב יחרבס ות)יקס והדחכ0)וחגדלח

 סככסס כמל לכסל ותסור מסרס 3יניסן יסיסל"
 0יקרעגס עד "ל6 3יוחר קטנס חסים ob "ףקטנס
 למלומיח סוס יסקר סל" עד בכוחל ויטימנס וערבסחי
 )זס ועל . כססיס לבטלו כריך "י והמס קריעססוס כל" כך 03ל 1"ס בסר עס ל03ל1 מותר דקוחל3

 מוחר "ס כססיס דבטלי ס"'סורין עניין עלס")ורחס
 olb לכל סוס סדין כי וך"י סקרן לעס כךלסולוח

 סגו" מרעןול"
 סכחערב ןבר כי חסני . פרן יסר15

 דכר כעסיס בטע בחרי מד תורס דורין ב"יסורסיחר
 רנטל 11D'bo טעס 13 כפקין 1)וכ"ס יוחרססיחר
 סו" ורסןבתיעוטו

 זון ס"דס לסרמיק עלים כזוור
 "מד כי ת"חר )ועחס "מור ' דרבנן בסיעורםחולול ל" ולותרו בפסיס "מד סיסים עד שסרוסעבירס
 ווי לנוירס נוירס ממור "נן )יקום סו6 גורר,בפסיס
 ס6סור סכמל כי ודע י כקלס ר6ס מי ס"תסתע
 3סר חורס ומדין סופרים תדכרי סו6 מלפו ODלנמלו
 )דף 3מ1לין חר6ס נ"0ר ונוחר סמוטס כמלבממוטס
 מענוי סכתס סווערכ בערי 'וס בכל ונועסיסקיט(
 ל5עק נדי מגוייס ובלויס כפו)דק"וח תנסליןסקרו
 דבר סקררוח שוךותגימין

~tD'b 
 מכתי לסם ונותיריס

 ס6תרט נורוטעס לסורות ראוי וכך ריס ים obסנוערכ

 ר16י ומין . למירס תירס מרען 6% מירס מפ6דמי"
 נורח "מר מתוקר דכר ולאסור אר"ל תמון לעדלדיין
 משה עתג : סוף לכנר "ין כן ך"סמכוייס

עד
 נ"ל סרית סלל בר' נסירתי ר'  עמתו תרייייושאלה

 חוררי סססר נפייח יסיס  6יך רבינוילתרנו
 1ל" ממוח hS כסקיסו "רכוסיס"

 : יוחר
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 הרמב"םתשובות16

nawnס0ס "ו ורתוח מתרסס "מח 6תס חעסס 

 וב5דדיס 3הלוכס סוה סחסיס 6ךוכיק"
 "נוו יוקען "ו ברום 16 וןמ3)וסותסיס

 1כי51"
 בילופן.

b~cעד "5כעוח כלס החרס וקח ותמלוק חחעוח 
 ודע ' 1כי651 מסיס "ו "5בעוח מתסיס ב"רכססחר10ס

 רומב סו" ס)וקומוח נכל בתורס ס)וחכר u35b כלכי
 ל56כעות ס6מס "וחס מלקת 6סר המר )7")ו5עונגודל
 ידוע ויסיס סנעס "1 מלקים לס0ס תסס D35bתמלוק
 . וס)ויניח וספיח ורביע הל'ס uj5b מס סיעור"%ך
 רוחכ ויהיה כריבוע וחרבעם סנוט "1 מקלףוחקם
 ב"חס "סר ת"גנעוח D35b ועסריס 6רנעס עורכל
 קפירים וקין . מסק כלי סססר קונח סיפסר יפיסחס

 חמוד "ך ק5ר עור וים "רוך עור ים כי סעורותבסיעור
 כל "ורך יסיס כחס סחדע עד סעורות סןעחב16ת7
 ויניע מלסיס ססו6 וים ומגי6רכעיס סמו" ניס D15b משסיס ס"רכו עור יס ועורעור

 1כי51"
 שמר

 "1 לח,כרח %6ך ח5יינס ועור עור כל קורךסחדע
 תסדר ממ"כ . סיעורו ועור עור בגל מקמוריוחנחוב
 מיטב סדק תסודק מורס סספר ס%3לין כתוסעורוח
 עור מסי סל במוט וחמדור 56נעוח כ"ר סיסיסער

 סספר נחינח יסיס סעורוח וב"וחס חסרירס61מ"כ
 "35עוח ן' סיקוו-. וחסרטט ועור עור גל וחקמתורס
 והסקר %יון להעלס ונ'למטס

 לכחינה ntus5h י" ססו"
 "5כעוח )ו"וח ומתם "לף העורות מנוס סיס "סדסייט
 סחמחוך רסיסו לנסיון "5לך 1יהיס "לו כתו 6מד עורקמ
 לרומב כ" "5כעוח נחס וחרקה עכס "1 רקס"ס סס"ח נס לכחוכ חר5ס "סר סלוח תנין פע)7יסל לתספמוחי לכחוכ כני ורמנס "35עי ל"ו "רכס 6מחדף
 ולרוך "5נעוח "רבע סרומכ נ" חסל בורך "סמדף
 "5כעוח סחי ודף דף כלבין

 נ)ו5"
 סיס סדף רומב

 3כל "סר ס"5נעוח סנוס תחלק ", מסיור OD~נעות
 .נ"סר "5נעוח וח"ק "לף נעו 0סססר דהיינוסס"ח
 מהו" "5כעות ססס לססס חמלקס6תרט

 דף כל רומכ
 לפדח ס6 ומרסיס ת6תייס יסדסיס ימיו והסיוריםורף
 דמין וממסיס ottnhn סו" שלו כעורות סיסממס
 סמותס דמו חססור "ו סספר סחכחוב 5ריך נסס6סר
 נקותו סעתקח כסיס כתרי ותדע זיתנו תעתיק6סר
 כמוחןטויס סססר כל לכחונ תוכל "ס ותסער כחבת "סרסדף

 סרי
 יסיס סיס 061 טוכ מס מנס דפין

 חכחוכ להיפך ו6ס ס6וחיוח חרמינ 16 סרכריטסקלי
 יוחר טחסיס. 6מרח דף חעסש "1 . יותר רקסכחיבם
 6סר עד "מרח פעם וחכחוב ק5רס יוחר "ורחבס

 יפמוח "ו דמין מחסם "ו ד' יוחר oh1 3"וויחותחנוין

 "סר ופ"רר ' כלל לך יזיק ל" ס,ה כ"ס חסגימל"
 "סר vlo ב"ס כי דהיעו הדפין מסכון בגירורידעת
 ")ורנו כ"סר. חורס סססר נל מסבון ידעת נסלסיח
 ודף דף לכל מרטוט וחעסס סעורוח חקם כן"מרי
 חסיעור יוחר יס ob ועור עור מכל סינגר ותהלעגתו
 q1DJ 50ריך תפיי "ותה תמתוך סעורה וכמגי56כע
 כדי ו,ה סיור 1)וסהו 56כע וכחמעחו ועור עורכל

 "35עוח ב' ורף דף בין ויביס ו)וכ"ן )וכ"ןלחסור
 )ו"וחס סיפמות ולה נונך והנה . כ"ח5עוהחפירה
 כתס וחרקה כ"ל1 סלם עור סחקח גריךסמחיכוח
 "רבע מהי" מלסיון סל הד4 כטוחה חכחוב"סר סעף 0חהיס חננית חסיד "ך תוסיף כך חסר"5בעוח
 5יירחי וכליסר הסיור ל15רך יחרים "35עוח וב'"5בעוח
 כי ודע . וחסכ% תדע והדסים ה6~ע וסיעור הכללך

 סרומב ובוק "5בעוח "רבע ונספרנו רף כלרומכ
 ככל "סר n~wnol סע)ויס פלסה ל)ו0סמוחיכסכחבתי
 דסיעו הליופן Or3 נך העסו וכקבר otcnnl "מדי9
 סיטס וככל סיטוח נ"" ןף ובגל רוחכ "35עוח ך' רףנ5

 כי מסכון סוס יריך ' "ין "ו ג"ס ל)ו0סמוחינסכסיעור
 ס"ס ליסר קריך ב"ח "ך ' כסיקסו "רכו יסיסבודקי
 ורומכ דקס יוחר סכהינס תסיס ביותר ע3 סקלףיהיס
 יוחר והניטוח ]"5נעוח[ מ"רנעס ממוחסדף

 יוחר סכחינס 0חהיס קריך דק יוחר הקלף ימיה1"ס )ע""
 מהסיס "1 דס"ט חוס סמוח והסטות רמבס וסדףעכס
 ]חוטרך[ ל" "ן כמפרט סעורוח סיהיו חעסס ob1חטרם ל" "ו כחככו כ"סר כידך וס גלל תקח וכליסר יו"ט"ו
 סיטוח ג"" "5נעוח "רבע סרחכם כןף לכחוכ "סכי

 גי ורע ' וריו למססמוחיכס ג"ס כסיעור סיטסוככל
 ספרנו"ורך

~Sb 

 מון otna D35b וסיס מתוח ומלס
 וססס נו"חייס ומדפין וסוסו סספר סנחמעח סטיוןמן

 סירח 03 "סר סדף ליחרון ונס סיס סירת כס"סר הדף רומכ ליתרון ס:וחרין "5נעוח ס0סס ותלוועסריס
 31")57ע וכסוף הסטם 3חמילת ריומ הריכס מסי"ס"דט
boוגיוסן כסיקפו "ורכו סספר "ורך יב" "יך למדח 

 oll~s "וחך ויעור נחורחו לבך ירמיב וסתקוסעסייחו
 : מנעך ככפסך יגדל וסלופיך וחורותיו)157תיו

 זצ"ל מימנן בומשה

עוז
 6דהינו קדו5ח נסלח כנוד סדרת ירינושאלה

 סכקר" סו" סעור מן גר 6י~ס ורבינוחורינו
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ת הרמב"םתשובות

 6סר ס5ד "ס דונסוסטוס שקר" סו" 5ד מחסקלף

 דנוק "סר והם קלף סוקר" הו" לסער דכוקהו"
 שקר" הו"לכמר

 ל:1 יפרס למסך "ו רוכסוסטום
 )רקס וכקורך עליו הטובה ס' כיד נירווח סירס"דותו
 5ריכין ":ו ללחוד כי מט"ח, עלינו יסח וקל"ור

 5ר ו"י[ס החסילין בה ינתוב ממקלף 5ד "י"סויודיע)1
 וסקל וזיינין  לן לינסר סחיחס בס יכחובתסרוכסוסטוס

 : תלכוחו ותכון כחורתו עינאיקיר
 דסייט כנהוג ויעבד)ו סלם העור יקח "סחשונה

 ק"מ כו תחן הסער והסיר וסיי17סתלחו
 סם הו" וגו% נויל כקרך ~ס לעכרו והום'ף סובין"1

 לקנני קורין %כן לרכו כל )נחר %" כחקן סל6סדכר
 סעור יקם ומס ' נויח דתספ"ן וקנני גויל תססייןדל"

 וכעכיווימחוך
 ויולי"

 הסער תפקוס "סר הןק ס5ד
 נקר" ~ה ס"תר)ו כחוויעכדריו

 והמלק דוכסוסטוס
 קלף נקר" נר"וי "ותו עכר ob עב יותר הו"סעי
 דבוק סיס "סר ת5ד 6ל" כן יכתב ל6 מקלףו[ס

 ob כי נו לכחן יכף ל" סדוכסוסטוס חס3כסר
 סער 3חקוס לנחיבס וסיקוסהמוחס

 והן"
 המקוס

 ובוק מיה "סר o:Gno %" הסער תשו יגדל6סר
 משי ינהב : הקלףבנב

ער
 ואס סחגין עסייח יסים "יך הדרתו ותורעושאלה

 חנתיס תקנח "1 תסעי לחסם הלכסהו6
 תורס יוריה :חקן ומן נז"'וה כן ואס מנהנ יסיס16
 : מסממה 1)נלס טוב כי סקור 6ח5דק

 ס"וחיוח ברקס קט)וח "וחוח הו" החגיןהשובה
 נ"וחיוח מסק ש "ך ןוק" ~יימן נעיןומן

 ס5ריכס וים סחים ס5ריכס 1'ס "מד חנ אריכה 6וחים
 "מנס . in"CD "וכן הו" or סכעה עד 1כ'651סלס
 ח)הג זה "ין כי נודפי ח)הנ הו" "ס onSh~c מהעל
 ס"חרו ונתו "וחיות כחרי ז"ל רבוח')ו קר"והודוס
 נמסרי נח5" וגן ל"וחיוח' .כתריס קומר להקכ"הנ%"1
 הוונן כ"ריכוח "כן ע"ס רגעו בסס סכחכסתורס

 "ותר וס ב)זסורח מלוקים ונחס כחה )חשווהטלט%
 חסורם סיס זה כר"' ~ס רפי %" נכס "ותר 011נכס

 ובמסרס חגין סלס ס5ריכס "מח "זח עלס"ו)זריס
"מרח

 ))ז5"
 בקמח

 וכ'51"
 )זנוו)ין )ח5"ו סל" נקופן

 לנטל סמנוזיס נדעח סיהולק
 החגיי

 כנוס סיס ח"מר
 ר"ו נ"סר 6תנס . נסנט 6לס )דע ל" ו"נמ:ומ%וקיס
 נפחומוח בסרסיוח מילוק [ה ן6ין נעכב וס 6יןכי

 כוחבין תענב וקיט הסנין במספר "ס גיוסחווווח
 סוס יכחוכ ל" 06 "ך סמונמר מן מזוה והו"סחנין
 נחערכ 6סר המסריס וכל סת5וס פוסל "ינוחגין

 משה י"ג : כתניןכחונים

 : ח'( הלכס סיב חסילין בהלכות)עיין

עז
 ססס נת65 6סר חורס במסר הדרחו וחורינושאלה

 לסיטם מוז ומויו הסיטה בחוך מויונחוב
obיכול אינו כוה הספר יפסל 

 לקרו"
 "ס בקבור בו

 : סכמ"ס ויב" הררתו 'זרינולס
 נועמס ראינו ל" ור מעל מרס המוסר יהתשונה

 סיריערי אוחס להמליף ")5י tiblol מעסקובז'
 משה כהב ' לכחמלס 53כור בו יקרא חלופה ואחרולנפה

 ~ob כחבו הרסיס 61מרהי בק"מ, ~t_1thn הרב)1["ל
 לסחחי5ו ראוי "ין סיטם בסוף סקדוס סם לונוך)זן
 לה51'" %" הסיקס כחוך כלו )ננס6""נ

 "ס1% חמנו
 "וח סכל "ל" "מרוסו סל" יר6ס [ה ודכר "מה"וח

 והו" הבסס הו"סכנליון
o55b סיטי וכעי חלויס כדין 

 בריעודך 6ף 1""כ חקין "ין כקלחו פולין כלו ")זרווהרי
 וסם"סס%

 לטיוח "נ5 לכחמלה לאסור חליים דוקק
 *(: : ל" כדיעכר 6ף לפס% נתורהחלויס

עת
 ס)קר6יס מנחס וקח ob רבעו %תרתשאלה

 נניח "1 חיומד בחקוס ל)ז5"ו "סקרולין
 סס "סר רב:יס ou~n וים השסח בכיח "1ממדרס
 ח"לו "מד oh סכע"ס וחורה סבכחב כחורהמודים
 מהדברים וכיו65 קרים לוזיר ויכפין היזויין 'נתורהקרטין
 יכפין )זסס נאמד "ס כן ונמו עסרס )ז)"ןס5ריכיס
 הכיגע קר"יס והסקר רכניס sc~ היו "ס וכןלוינן
 סנרו וסיס חמ"ל יזיין )טס ול" בזה הדיןמלכח
 : וזס'כסול

 תאחר )ען'ן בסס ס'סל'תו ח'חי תסיג"השובה
 ודקי כן Oh1 רז"ל 3דכיי תודיס "יגססהס

 בעירוב ס"חרו תמה לוס וסר6יס המזיין תםלימין 6יןהס
 וכ"מ עירוב "י)1 וכו' כערוב וווןה fha:1 ווי 3יד"ו
 ס"עס בודקי כלל "לו במוקיס תוך'ס o)tbn"לו

 ל6 לוחון %" לחפלס . לקיש לת:יין ל6שארסיס
 6יק דפס חטבי כל" מאה יהיו ו"%5ו דברלסוס

 לטס סיריוס תס ob כי כלל ר"ל בדברי)זסגימין
 : רקח מעשה מסו נעתק*(
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 הרמב"םתשובותשן
 מנימול נסף מקגק וק לקמך סגי)51 נסק מקנחק

 כיד עלמם כתי 633 כל מינוב 63ר ענו י63רלסחוס
 : ת"ס כס% סכרו וסיס עליו סטובסס'

 כסף מקנח וכן ירוננ ושמגס נימול בי"יקיר כי והות תנו"ריס סללו בנוח די חשקתשךבה
 עבד קנס ד6ס סייט 0קג16 פיוס 6מד ליוםנינשל
 בו דיגו כסף סנזקנח גיוס נו ל)ז1% קריך יומו בןקטן
 6מר "דס עונרס וקנס 6מח מסמס קנס 06 וקביום
 מקנח הף סעונר וס. לקמר וססירוח לוס סנוףירשנו
 וקנס קג6ו ונחסר . ברקוחו סהר עלתו כסניכסף
 נינעל סלד 6ס וט כנון לו קודם קנזו קניין 6מו6ח

לסחגס
"101 

 תקנח ש הג' סכגb's~ 6 ו6ח כסף )זקגח
 לעוכרם ססמס קנס ob 6)ז;ס . לס)עס ייועלכסף
 לסם לסטב%ס סל6 מכל על ססמס סקכס 6ונלכר
 נלי כיח עיר וסול  נרפותו גיד סלי וס סריענדוח
 ביוס :ימול וט סרי וילןס נרסוחו נחעכרס 061ספק
 1כ66 כסף מקכח כדין דיט תולן סוס מסניס:ולד
 בגוף דבר סוס 15 ס6ין קידחו פיוס דסיעו 1h1pסעס
 כ5 לו סיסיו לעונריס 6ל6 "וחס קנה 65 .מסריס6ס
 6ין 5הטב%ס סל6 ע"מ ססמס קנס 6ס וכן . סחלרתם
 סלדוט

 ס6)זר וכהו 5סמו:ס לחה בית %יד נקר"
 )קנלו טנגו "סר 0סס "ברסס ניח ב6נ0יסכחוב
 המפתוח %" ויגיסקליסס

~ab 
 בגיוח5 עריין מס

 bSn סספמס ,6ח נן וכתו ביתו הסי יקר"ין עייןס156.
 יליד כדין דעו 6'ן הדס י"ס כיחו מקנסי oyhט3לס
 סברס 6חר "תו טכלס 'ו6ס ס:ולר ניוס וגימועביח

 סלעו הוין ה61 סכך מנח דומם "ען 6בל לסוייס)חי
 לשם 6מו סטבלס כיח ליליד 6ל6 כלל מכחדומס
 סקלו בכוח בפי' הרמסו סרי ילעס כלמ"כעבדיח
 יכתב : ינדףוסלומכט

' 

 פשה

פז
 ססקור6 כ6סכנדריי6 סוסנו נתרי רבעו %מדעשאלה

 נידוח עסררי סל0 לקרו6ח מניע ob ,כחורם
 נכול בקול סקסל 1bl~'rj עד מוחק חס" כי es'ססס
 רמוס "5 ס' כסייגו הב' ווססס סקסל קרי6ח סחמלחוושיס
 כין למסוק סר6וי מן סייע ס6ותר תי וים . 'ונקומנון
 מנמס רני סר3 וס עניין משר סיוס וימי . סתוםסל
 ססס סקסל נקרי"ח לוזיר אפסר ס6י ללז ופיזרנרץ
 נסכך6מר

 oh bp1 כי נידוח סרג ימיו ל6 גי כקמי
 ען . עו' החטן רמוס 6ל ס' ס' סורח סכ'נרמכרח
 ויקמרו ס)זנסנ יבעלו סל6 61תר 30'1 6לגמר רניפנ6

 תבת כתם 3עי דביני ובח"י - בחחלס 6ומריס מסיוכמו
 סיקרנו חס רמתנו (ס תנהג על חנר קי16 סלתעמס
 רקעו hSt סחעט ל6 וס כנון וקמרו נדול בק%מקהל
 ,ס מ30 ז"ל סעדיס רכינו 06 כי תסס"ס ופקוסבסוס
 ממס כי כגון רם כקול לומר נסנו 06ר סרנריסעם

 קק"ק ק5לס בדברי ונס סיס סבסירח וסססוקיס")זמם
 5וס רח' מש סמע:ו 65 סמקירס 61מר . לבידוחס'

 מכר 6ס סקו לרק תורס יוריט כן כי מנסתסחל)זוד
 ס"'נ קיי6ח 16סן יהיס 61יך בס"ס חוס ונרסוס
 רס בקול מידות סל'נ לקרוח מונס יסים ob1 .נזידוח
 סירוס. כגזו יעמס 6מר כל ולכן מ:סנ ob כי יס "ין16

 6% בחורתיך עגיה ס6ר ורבינו נערינו 6ןהיגו6סס
 : מ"מ כס% סכרו וסיס וסמאל יזייןגטם

 כ5ל נחל)עד הוזכרו ל6 הדנריס "לו גלתשובה
 "כן סמוגין מיסדו שסג ססו6 ליוסנר6ס

 כנוס .ססרי כך סנסנ למי מונע "יני וגס מוס יורע6יגי
 6ומריס 6ין קסלוח וכחס רס בקול לותר גססקסלוח
 סקר סקורי כמו "וחס קורץ סמון 6ס כי יברסוס

 המנס . דבר סוס 3וס וקין בנעהניס חלוי וסגלססרסס
 סר6סון סססס ס6)זח מדוח ס"'נ ע5 סס56חס מסע5
 ממולק תי סחעחי ל" והע"ס מרוח סי'נ ותעין6עו
 3סס וקר6חי סקכ"ס סיחר חסכחוב גריס ונךמה
 ה56 סונר מעניין 6מחח ' סו6 וגי ומנוחי לסניך11

 מאריכו כ5ס וסנ6תיס וגל ומגון .רמוס 6ל ס'יתברך
 ולס"ס ס6ע רכי' דכרי 3סלכוח סרב וכר ונאסר3וס
 06 ,6ל6 יחכן ל6 חס מסיח חרס ססי6 מסרור3

 כוס )חמבטו מסנר%יס גוזם . סנ' וזססס סתגייןחחמ%
 חדס עקס ול6 6מח מרס סו6 סהקס ס6ומר מידים

mnbתרס מסכל 0"ו)זר חי ויס מסחרגוס נרמס וק 
 רמתיו 5עד סמו ויחע5ס יחברך ס6ל כי 6otlnlb1חח
 - חסן לפרז 1)קחס וכתמ"ס ינקס ל" הקס)ורוכין
 יסיס מחסכון "ק . ":קך ל" תקם לתססטויסרחיך

 מס' ומזון סן' רמוס סנ' 56 ס3' 6מח חרס ס'כך.
 מסך טלר סמ' וקמח סו' מסר ורב הו' פסיס6רך

 ס"'נ ומטקס ס"'6 ומסע סי' עזן )וסtpo 6ל6לסיס
 תרס יגקס ל6 מקס וממוסב . יגקס 65. סיגוזקה
 "כוח עון סוקר יסיס ס6נךיוסייס פירסו כ06ר6ח6
 610 הס' ס16)זר חי סממנו 6% . סרג המדם נגיסען

 תרס כל הכזרוח 156 כל דס6 אפסר ר6י 6מחמררי
 יסיס כן ob1 "מר סוro 6 וס' ע"ע נסכי עגייןוחרס
 6ל ה' ס' "ו ס' יקורר 6ס מקוק סוס וקין סכחכג1כמו
 זש,ל מימין ברי פשהיכהב : עו' ומערמוס
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יט הרמב"םהשובוה

מ
 וי63 שחס 6סר 35ור נסלים כניט %חלטשאלה

 ס"ן 6% 6מת העם סכגסח לניחסטר
 וכלסלינו מספר מטף מ"ח ס6%ח וכעת מחסלל6מר,
 ~6ח תר4 לו יאתרו ימדיו סעס כל רענו סרתוגיסוסבר
 כדעתו סיס bs כי סס"ח יסה ותס כמסיב וימיעסית
 לו 6לס "סר 6יס 06 רכש טדיעט י סכרוחותרונ
  יק הליס תימר סרור  סלסל מירוח בייר סיטפל"ו לסחיט ס"ח תסח לו יחגו 15 מכור סלימ עודי)-ייזם
 מרע נמעסס עסת סחים 6% "מח פעס ל6 כי )סבר
 הוסטו יסים תרי יוריט - פעתיס כתם וס Db כיסוס
ohlל6  סו מט6 6מר טל יגר סוס יחמייב : 

 כהעמיס יגנסס לבור ססםלימ מראוי מן מיגוהשובה
 נסוס יטסל ל6 ולכן ומטפיס רשםס6לס

 סקסל ויקמ תורס טספר בידו לו יחגו ול6 סק"קסירוח
 סחורם 6ח ממנוס מי כי פגים לו ירטו 6% 6מרס"ן

 משה : סנריוח על תמולל מנוסו יודחו יטיסותמללם

פט
 נר( סטין כדירם, סוחפים כסני רפינו ילחינושאלה

 למגרו ים וכך בכך מלקי )ותמ' קנס 6ו וכדמבכך לי וזכור למגירו תסס 6מר 6תר מלוקסןין
 : י6 16שיו
 'עלס לעכב למברו 6יןתשואה

 וכוסיי
 : לכך צוחו
 משתוכתב

צ
 מ5ר רכיע קנס 6סר 63יס סדרתו נחווטשאלה

 יהיס סנרו 6% 6מע כח עם 'כסוחפות
 ולתרס והמנו טסטר לקמס 61תו ' ס6יס רמחמועטים

 סיס ומסטר o~nlb סיחהויס וקרובי גונך ססטרגי
 6חד עד 06 כי ליחותיס גת65 ול6 ממח גססכחוכ
 גחר5חס וטורם עמל 6מר יו כקטטס יתיס כתסונסקרו
 ממלק o19m והררי ליחותיס החנם סלוח 06ס6סס
 סיס סכיך סלוח מ6ס סקנס והתר 6מר olb כ4סיום ויסי כמרסו מוס מדי ומן רייריס בסגי סיחו)ויססל
 יורינו מקמין על סטר כחב ל6 6נל סמעוח לסוגחן
 : ל" 6ו מכר סונר 06מורינו

 ו6ס מירס סיומ6נס חי "ן ליח"יס מניחתקשה
 o)p ל6 16 סמח oh תס6למנס הנס 610-

 משה ינתג : דבר סוס סיחומיס על.6ק

צא
 לראווה כמקר סוחפיס מתעק, ני16נ,1ח1ייטשאלה

 . נמלקו סוק 6מד וכל סליסיס ל Ounc51כליס
 עמו פירור הקרוביו לקמך oon "מר סנים סיוסתסי

 סידור רטט סחין וחותר לתגכן מסגי סוחפו ויקםבמלקו
 06 סקדהס סורחו יוריט יותר 6% סוחסו ob כיעתן
 ה63 ל6ו 06 עתו המריס יניף סל6 לתלועויטל

 :סכנל'ס
 מלקו לקם חס מלקו לקק ,ס תחמלס 06תשובה

 זס 3דיררי סימליפו ניגיסס סחג6יויןיס
 עתו: לעיור ממרו ליתנע יטל "ו, 3כ6ן חס נכסןסגם

 טרהוכהת

צב
 6מח %ר ירמו pDnm נר"1נן סירחו וחריעוצאלה

 מכירות פרע ול6 מיס ס' 11 נמלר סוועוןודר
 ם ודר סמ"ר רקונן %קמ מממס קטטס ונפללראובן
 רר כ06ר כמנס ודר סכירות סרע ול6 סגיםמתסס
 פורע oto 6% סגס כסריס כתו סם דר 61מ"כסמטון
 6ו לסנים ממח פעם חעורמ SnD 6מר 06 כילסתגנון
 ס1651ח כמס תוש סיס סו6 כי "1)ור וסיס מכיסלסלמס
 תר16נן ותנע ס)ועק ענוד ליהיס ויס' . ממגרלחיקק
 נס 1סר51ס מלקו "מך. כל ויקמו 11 ח5ר .למלקסר51ס

 יוריט סמור לתקון סו5י6ו סכל כי טות ורצונןססכירוח
 : מייב 6יט 6ג לש סבועס מייב רקוב! 06רבעו

 מסרהמ[ םל6 מפן 3גקיטח ר6ו3ן ק3עתשומה
 וסכ כסייף מס על קטגס סרוטסכמסבון

 ס5ריכיס לתקו)ווח סמ5ר לחקק סיו סומק 6סרסס6%וח
 משה תתב : יחרתוח ול6תיקון

צב
 תרמקיס לקרל סלך טלף "סר נקש וחוייטשאלה

 ל6 וכקטר ת6מריס לרגוז 6סר ממורריוכירו
 סו6 61מי1 . נ6 ,6% סס ס6ק וס גסחסס דרכולקרס

 סה~יס סס לו "רכו כי ושי ' עגעיו כל על 0ל1סמורסס
 לגו חנם צקיו 6ל ויצמרו סתמק נעלי ס6נסיסויקיתו
 . ידך חמת חסגת65 לצמיך נחנט 6סר סמורחיט6ח
 וטפסר ינnbD bS 6 לעת 06 יודע ווי נתסינויסי
 יב6 תנסר mnb 6רן 6ל וו%ך נסמורחו ס%ימ610
 ר6ש לסניף גריכק סן 06 . ס)ונען סספ"יר 16נוח ס6מי מקיום לכס סבי16 כדנריכס ע-יי לו מן סרעיגדל
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 הלעב"םהששות19

 סיחההיס מחח *מ6ו 06 נובריסס סיס סיס "ס ל166
 06 לטעק סיחותיס ינלק ו6ס .ל6 06 ס6לחסלחח

 6)וט תנברי 6יפ5 ,ק 06 נוח ס6ניגו ס61 כןכדבריכם
 סדרתו יוריט ' ")וגו כסובח יורסיס 61)מגו כחוכח'6ח
 : סכנו"ה ה63 נוססדק

 וקייוות סריר6 נמורק בעךוח יחנרר obתשנה
 יצנע 6ו בחוחו Pbo 16 וסובסברמח[

 י הקמ כיניסס סריומ מסיס ויטיב 6)וח 6יךסתונע

 סחובע יקמ 6ל קודם סכחובס סטר061
~Sb 

 מס
 משה ,נהב ןסש6ר

צד
 חח סר16בן מסיו: נמעסס "רהיט קורינושאלה

מל%"
 נוחגורר קטן ובן נעליס נגיס תןנימ

 ר316ן לסי טס סיגיו מדיין סיוע וכאסר להדס דריםoa~ גסו"יס סנוליס ומבגיס "לחטחס 3יח ס"לתגס 6ת051
 ססרנסיס וסלנו מקטן 1"מיסס קנוס על משנימוסבןליס
 לפרנסתו "מד זח היומו יום נזידי לו לחח ענוססשחיו
ומס

 כ)ו~
 תקרוביו 6מך

 6ח ליקמ oSc קנין נטל וסו"
 יוס )וןי לו נוחגיס 6סר טוח כעד לפרנסו 6~1סלן
 ומגער ידחס ומכוסו יאכל ותסחו בניחו ויקחסומיוזע
 ועוד יוס 3כל otnr כ' לו תסמיק סיס ול6 ערלכלך
 וכלסר ביומו יוס זודי וחים 6רבעס לו מספיקסיס 1ל" בקרן ככד וסרע3 לרעב ס' קר6 כי מלס רעם1

 שבר vnb 6ל ויקרב חס3יע מקומן 6ק כי קרונור6ס
 קרונו ינץ 06 סרגסחו די !חיס ד' יחנו לנוען לכסעל

 טוענים סקטן 6מי כי נס ומס ל6 6ו סקטן לצמילתבוע
 לס כחמלם כי סדרך !1 ל6 כי טוס! וקרוכו צמיוSb 1י5"  יגדל  יפר עד  %1  לי לחח נקניק עמו סחט כךכי
 לת"ס נר לפחד גר "מר כי סיח לסג"ח 3חמסכחועלס
 יוריט תמנח ירו והין סחמיס לס מלנס בעחסומלס
 : סליתס תסכורחו חסידו ס' ודו"ח בוס סדיןרבינו

 גלל לקם "סר מקניין מפגי מיינ קרוש "קתשנה
 ימסר 6סר תמסורו די oot~b תחתון בפרנסתוסהטן 6מי ומייביס לפרנסו כיכלתו סיסוהפילו

 השה ,כתב ; 6סס ים" 16 ינול 6סר עדלו

צה
 סננסח בבית סיס בנער וחוריטשאלה

"31 
 "דם

 בתחיחת  ירעו אדיס ונקו 51"ל סדיין הלגיור ורנהתרה לסני סנכחנ מגער וס על סטר וניכו6מד
 ססיער סגחבע 61תר "מח סרס סמ' ר(סטר חמןידרסו

 בן WtDh~1 6100 עדים 31"1 לקטן p'p 61י! קטןסיס
 כמו נזיקס 5רז 06 )עריט יוריט )ועחס סגםל'1
 ויכה 76הט חוריע . 5נ-יך 6ין 16 וכי"א לקרוסיןסקריך
 :סנל'ס
 עלי1'61ין מסעידו ח6מר נול נפקח סו6תשובה

 משה ינתב ; כדיקםיריך

צו
 בדבר בגיסם ס"ט מצעק ראובן רמנו יורעושאלה

 ס6ס סחנו ובכלל קנין לקמן סטר וכחבומל
 כסף דיגריס מקס למגירו ליחן סריך וגסס 6מךימרר
 בזיסס 6ין סחכ"י ובספח מענסיו בתחגס וחקקיסבי
 ליחן מיינ מסם 6מך סחבי ינטל ob כלל זוטינגוון
 : ל6 "ו דערין סח"סלמבירו
 חוגם גווען לסם יסיס סקגין סנסעח גריךתשובה

 0131 6מריס 3יד "1 כביחס 6ו תקוםכסוס
 ב6 סל6 דכר ויקנס "דס 6ין ןס" קייס סחנ"יסיס
 מתון לו סיס 06 סחם מרס לסמרימו ~ריךלע"ס
 משה ינתב : ל6 6ו סקכין3סעח

צו
 בסמר ברכות בדק סוכר מס רבעו וחוריטשאלה

 ובערב ל6מרש וקמח לפייס סחיםמברך
 ")ור כך 6מר וכו' לקמרים וסחים לסנים סחיסמוכרך
 וקמח מרוכס ס"ממ לדעחינו . קירס 61מח ארוכס6מח
 ארוכס 6מח וכו' וכערכ ס")ור לערנית קקיקיררו
 יורעו וקח גס 61ף . וקיררו "רוכס וח"י ק5רס61מח
 סי6 וגו' נ" סערנ h'x סחורם כרכת "ס ירקמורס
 ממלתך 16 מברכס ונעין וסיף מחורר( נוחןמוחתח
  ו6ס - חאלס במרורי סו"  סכך שראל לעמוחורם
 "וסב נעך סמוחתח ס"מ תן עסרר( ס"מחסכרכם
 יתיס געסרס 6ל". נלך כס פרין "ין ומפטאקס
 נסקל סדין סס61 כתו סכפוריס ליום ססגס ר6ססכין

 כמע קרית oh גס . ל6 16 סוס דינם ויסיםסקדוס
 "ו סווע קריח מנוח על לכרך יריך מלוום ס)וטסעל
 "לא' ס' מעם כפול סכרו ויניס סורחו חוריט :ל"

 :יסרבל
 כממריח 3ין בערפיח בין סלפגיס otbnכיקור סו" קירס וקמח 6יתס 6מח למריין ת6יתשובה
 ערבים ותעריב ממריח 6ור י"ר סמחמלח סברכסוסיף
 ערפיח עלס 6סבח וסי" קורס ססגיס ומברכסערפיח
 ננרוך ו)וסיי)וח בברך ססוחמח נרכס וכלוממריח
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 הרמב"םתשובות

 . קורס סי6 בברוך פוחמת 6עס 061 6רתססי6
 גיור סחורם נוחן סיסים זריך 6713י סחורםוברכת
 סחורס 6ח לנו )חן ססק3"ס ,וכר סככללסס3רנס
 לבנו וסיסחמ 03 סכחוב כל 6ח לעסו)( %מוךליזען
 ממוחס o:nb . למורסס 5)1 נחנס 5וס כי סחויסכלימוד
 סמו ויחע5ס יתברך ס6ל בי נזטון ~ס 6ין חורםסמלמך
 תן סברילט קותנו ב6סכחו 6ך סחורס לנו נזלנודקינו
 גריך סמ15וח עסייח 6כן קנוח תורח לזו ונחןסנויס
 סם6לחס מס SD גס ' רלתו לעסות ובידיט נומטסיסיס
SDומספט לרקס 6וסכ כ"י מוחמת סי6 "'6 כרכס 

o)nbלעמור כס6 3ין יגויס כעסררי תלך סיוכור הריך 
 עלים יברך ל6 ממטס על סתע קרית אכונס .כקמור
 משה י"מ :"( נרכס סלריכס נוטסס6ינס

צח
 תכרח כעס ורבינו תורינו היוסגו 1חויייושאלה

 ל5hat 6 ל6 6בל ס"1( חסלס )הלכוחבמנור
 ססימיד סכחב מי וים 6מרהו' בג' 6% ר6סהוחבסלם
 נדרוס ומס כעכרך מס יסר6ל וגרוס בסר בעכודסיסנור
 וחמוינר( הוחנו חרש נימומ כרים החנו 6סר כ65ח
 סוכרת כוס תם . 65 15 ,ס נוסם 15)ור יכ% ob .עיגינ1
 נון נרגס ססו)וע כל י"6( סלכם פ"" כרנות)מלטח
 ידי כס לשח תתנוון סופם ועד )וחמ5חססנרכוח
 סעונס וכל ותנור 6מן ענס סל6 1"עס"י יג6מוכחו
 DnC3 ציירי ~ס "ס כמנרך. סו6 סרי סנזברך 6מר6מן

 ונס)ועס ענוט 6חס דבר כונס בל6 במסיע 6ו1)חכחן
 גסס סוכרת ~6ח נס ו6ף . לך3ריך כנמנו גרטיסני
 תעין נ3רכח סיום קדום וועין סי,כור י'נ( ס5כסמ"ג
 סמ(ון כברכת סמווכריס וממלעט ר5ס סו6 ~ס 6ספלס
 מסיו מבריס ד'( סלכס פ"ר )סס סוכרת נוס גס . ל166

 סס מנימו 6ס וכלס מחן 5קר6ת וילקו לקטליוסניס
 61עס סעודתן ' וענוריס למקותס מוורין מלס 16~קן

 וקן וכן וכלס מחן דוקם ~ס "ס סנ'ס לנרךגריכיס
 פל חהקוחו  סיקוס חי על  ומנוולו( חסל וט 6וומולס
 נ5 ססינס לעניין ויין בפירים  סתחנר  זנן .  יהירחית
 וס יטיס 6יף ולברה למזור גריך מקומו 6חסיאנס
 וד3ריס ' לבית מון 6ו כעגמו סביח בצוחו 6סססנוי
 16 נווון ברכה קודם סו6 6ס ססעודס 65מרסב6יס
 בכלי סיס חן יריו ליט% יכף ו6ס . נווון ברכת6מר
 ob גויס לו וצין ביס סס%ך יחנסג ו6יך פסי 16610
 בורק נרתח 06 וגס . ויולת יריו טטל 16 טבילסגריך
 : בחרושים לקמן עייןי(

 ל6 16 סט%נזיס מי בנ"י מחימם וריכס רבותנשוח
 ומלכוח סס בס לסוכיר. קריך וס)זטיב 31DO ברכתו66
 מוכרח לריכס 6י)ס כי 6וווריס רבים פרענו כי ל066
 כסי סכרו וסיס סדרתו עריט . ומלנוחסס

 : חס'
 כעבודם סתוסיפין omnh "סר סטסמ יםתשונה

65
~SDn 

 לרכיו ס61ל ~ס שין מוריד 6%
 יגמע 6ו קנון סעו)ס וענ"ס . סו6 סכרכם ונעיןינק
 ס)זנומ יום ושכיר סו" סיוס ופעין . חובקו 'דייג6
 ני לנוינור6 ל6ו ומ51ס וקן וניס ומחן . טוב יוס6ו
 כקולע ונזם:ס ,. סווכרו לממל 6ל6 ל6 ותו ןוק1566
 6%מר . סביח 1nlbs לסנס נוסס ד6תרו סיוס קיךוסכדין

 יריו יטבל ביס וסס%ך . סמוק כרכת קודסססעודס
 67131 . אבסצס לסחייח סר6הין בכייס יטע 316'ס
 נוסמחס סחכר כלסר מחינוס בס 6ין רבוחכפסוח

 דיין ל'נ ונן וממטיב מטוב הנונס סנן51'במידורנו
 סט1ב תמ"ס 63"י ומלנוח סס ס,כרח גריכםג6)וח
 WD" יכתב במבורט: ~ס ננדון ס6רכגו וננסרוסמטיב

צם
 סל חורר( מסר סעוסס כמי רכינו ותרעושאלה

 לנועלם 6חח חסירוח סלס בנידין חסורר6"ק
 ס6ר 6ך סיריעס 65ורך ל)שס וקמח ב6)~ע61מח

 בסבור בו לקר61 יכ51 6מר ד3ר 6ו כוסי כמוטסחסירס
 : וסכמ"ס 6דתט יורעו ל6 6ו עליויברך

 סחפירר( SD תסמל לחס רקק ס" 6סי "מיתשונה
ob6סו ' 

 תן נחמד סו6 סרי וניצח במסי
 משה יזהב :סמותסיס

 קלת( מיתן נקמן נ"1 סימן לעי עיין)לח"ח

ק
 תונמ וסוף אור "נור לו סק הי ותוייגושאלה

 סעטמ מסם סוס ים 6ס ססחיס ם5במכנסיים
 : ל"6ו
 עוסיס שמנו ונך כלל חיסור שם כ6ן 6יותשונה

 פשה יכתב : וב6נדנסליי6 בנוערב ]עוסיס[תך

קא
 סיקוס כתי סדין יסיים תס מדהנו וחוריטשאלה

 בקמוח ואוויר ס3וקר חרם טרם63סנערח
 לברך צריך ob מסמר עלות ער נ")עריס 16 ספוקים16

 לקרוץ סיתל ג6)ור 061 . 65 יב סחורס כרכחקודס
 ונוס ברכס קודס וחוסנמוח בסט-ות 565ולסודות
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 1תשובות20

 בע5 י5ר "סר קודם מח"ל 06ר לנור נס5ימ סןיןיסים
 ob )וורמ ונערי נדחסק חד')וח בכמס ידיםנטלת
 ס)וגוח וכ5 ידיו נטל כבר כי מקמר לבט5ס כרנסתסיס
 ' 65 "ו 5עסייחן עוכר עלסןמקרך

 ופכרו סדרתו חוריי
 ס"ו)זריס בעת סי'1 סקסל כסגו כ"ח גס 1"ף . חס'כסך

 כורעים סניסס על 1'פ15 וירהו ODO כ5 ויר"במעריב
 וזורינו יורינו . בסס ווקסין 1"')ס סססוק גמר עדנכריעס

 : ס' מ"ח נסע סכרו וסיס ל" 6ו ככס לעסות יונך06

 קרי"ס קודס סחורם ע5 סינרך היך לע"סתשונה
 "ס בילוק וקין "מד מסוק יקרץומסילו

 גריך ענ"ס סיסים תם יפיס וכקסם חמעס דרךיקר"
 ידיס )טילת נרכח על סס56חס )זס עo)nh 5 'לנרך
 לריך' ולכך מסק כלי b'a לנטלם נרכר1 ון6'וכיוגה
 ' איסור בן3ר ao)n "ין כ' חאג יסיס ob וקף5כטלס

 נוסניס ")ו כך וכו' זירוזו סעס כ5 וירץ במסוקוסנריעס
 ea וקין מפסוק ינתור "סר ער ר"0ס ווקסיןואינס
 משהתהב : "יסורסוס

קב
 5קרו6 3ל1ר מנסע בוסס 6דתינו וחוריםשאלה

 לפריס בסכיסס 1)ונרכק ובטל בי"דסוזנלס
 : %" "ו לריכס ס"ינס כרנס מסוס עוברין "סהכמריס

 5)1 יסחסק "סר מקוס גל כי סל ס"מחתשובה
 נון 3ן יסוסע )זינעח מומס יזוקף סו6"ס

 5"61ו
 )קר"

 סי6 לגל קרי"ס וזזן עצר ד"רבעס במד
 מספק מן לססחלק )עמס ~"ח עוד"וו)ס

 וזקר"
 גס

 מפכי לקמרים זל" לפנים 5" ברכס ב5" "בל3ט"1

 סו6 ן"ורייח" ואיסור" לריכס ס"ינס כרכססקי"

סכום"
 חסני כך לע10ח ראוי וקין לבטלם סריס סם
 )זד"ורייח" בין מלוס 0בכ5 גךו5 כל5 חססספק,

 3ין
 עומס 5" "ו יכרך "ס 3ס כסחסקנו. Dhחדרתן
 "סר חפ5וח בסדרי דבר מהו oh1 ברכס ב65"וחס
 מנהג לס"מ מכמיס לחלחידי ראוי "ין בס הסגו5סס
 סמנסג לפטל ראוי ולכן מייב "ינו "מר יום ע"'ס נ'וס
 "ח ליחן עתיד 5בטלס בברנס "מן סעויס "ףכי
משה :סןין

קג
 715 3)י כחסלוח הדוני ת6ח "דרס ~"ח עודשאלה
 וכון ו3רכח וסקדוס נ5יוח 50 סני טוב כיוס.
 ס6ינס ברכס פוקוס עובהין ב,6ח נס ob 16מריס"סר
 15ר כי ונזסירוסל)וי לסבבני ob1)on כי 5" 6ווריכס
 : סט5ומיס סס בטין סיו וטפסר )ויטר56 וול6סמיחס

הרמב"ם'

 ו ל6אשונה
 כל דג" ho' כ כס גר נס ס" ברכסע5

olrnגריך ל"ו "ו ס0לומיס ב"יס סיו "ס סיסוסק 
 תנסנ פסיס כמס חלוי ~ס כי טו3יס יגייס סנילע0וח
 יצוקו ע" לירוס5ס קרוכ מקוס מסיס ויפכר"נוחיסס
 חונעיס תגוייס כי "ו סןרכיס סכ)ח תפני "וססלומיס
 נ' עסיס היו ob גי נמ)סנ חלוי ~ס כל לנן"וחס'

 לאייס ס50ומיס ב"יס סיו 5" כי מורס וס טוניםימים
 לוקוס סיסיס "ף פיוס נס לעסוח לריך לכןסירס
 סיו כי ודאי "מד יוס עוסין סע 061 5ירוסלסקרוב
otb)שנחביר וננוו לסוסיך 6ין ועליו סס5ומיס סס 
 משה ינתב : סגדך במבור)ו וסכ5

קי  5חח מייב סיס יסודי "ק מסוייו וחורינושאלה
 דחלכ"נרגם

 נז"ו)וס נ5 והן "5יס וס)וג0יס
 6ו עסריס 15 לוס למען "מד סומר "5 וסלךבידו
 ס5סס ססוחר לו )חן כ6 נ"0ר הסי דינריס5סיס
 ססלסס כמל"ו דעריס י'ג לערך ]כ"מ[ סוים 6חר.כנדים

 עליו כחג o)nh חסיד מוגר סו" נך כיב"רבעיס
 קכ5ס וסו" כסקסם 15 וזכר יען ךינריס במסיססטר
 וין ס)ירס יורינו . סטר 15 וכחב נידו ונסכון לותחן
 ס"לס כמעסיס לעסוח ס)ווכר יכף "ס ושדקס"~ח
 : 65"ו

 עתכור כוס רע חעמן 0יעסס למוכר "סורתשובה
 יסרע ס5" )זס)י סח)סג SD ביותרממורחו

 : נוויו )זך)ז' יותר לו לפרוע 5ק1)ס ויסור חנףלו
משה

קח
 סטו0יס ככיח 0ותסין סיו תחעון ואנןשאלה

 מלק וסחעון מ5קיס ג' לו י0 ראובןס)קנע
 ק"ל יגייס לקמר ר"וכן. ביל חסיד סמסבון וסיס"מד
 דבר 5ו צחן סרוימו "סר )זסריומ מלקו חר"31ןמצעון
 וראובן לו סרחן חחס יוחר סרוימ ני קומר ופרעוןתס
 שנרו בוס סדין יעינו . ענל1 )זכ5 אקו ~ס כיאוחר
 : הס'כסול

 "ו ספסיר "ס סמסנון 15 סיאנס לייןתשונה
 "סר ססוחסי' סנועח עליו וימנךסרהמ

 : כלום )ות)1 עכ3 לס ססרויח כריומ מלקו כ5גחן
 פשהינתב

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח




