
כא הרמב"םתשובות

קו
 onS] "סי' יס)ועון ראובן ורביב חוריט ותורעושאלה

 "מריס ו0בחיס סעליתס בסיח רקונן דר "מחסוס. bSh 3י)יסס מלקו ל" "חנם בסוחסוחכיח
 סעליוגס כריח ממעון רר "מח ומנס "וחסתבכיר
 לקם עת סיום וימי סדרך וס על וגן סמ"רתמניר
 וממעון לנוים ס3חיס סקר ססכיר נס לדור סביחראובן
 לנויים להסביר רם"י רטובן וס"ין סדרך 11 ל" כיטוען
 0סנירוח יויל כי וטור 1"ח . הכיח חפסידיס כיחסני
 ונדור ב" לו "מר "לס כל מעל דכריס כנוסועוד
 לסססיד ר15)י "ין כי מלקך הפרע "גי "דור "1ביחד
 וסיס ל" "ו נוס מיחס "סר 3ססידס מייכ ר"31ן1"ס בוס הדין מורינו יורעו . כו סידורו גויס 3ס3"חחגרי
 : ססתש מן ס' מ"ח כסוללכרו

 יקסינ ל" ואס גוייס 'bg %" מרעו ינץתשונה
 "עו סיחס "סר כפסידס o:nb כדוי.מייב

 י"חר. "סר מחכר כדין 3סכירוח ודעומייב
 "1 תנוני סכור "ו לו ד"ונ:ר כסכירות כן וכמו"נוד "ו נון לו

 משה!כתב : מתך"סכור

קי  נחוג מוכ סטר לו ס נ"יס ינינו "חייושאלה
 וסנים ההם ונוח גויס וככתב ערביבלסן

 ססמיטס קורס היס סאים ותיחח סיורם ותו" 3ןלמריו
 1"1 סטרו להכוע טסטר 3על ב" הסתיטה עגורואחר
 סחר מנסטר ס"יס3ן

 סנן"
 גויס.לכן כדיני יה3עסו

 ועדיו דג" רו" על גומדם סטר וכחב מסטר "ותוקרע
 : ססתיטס מנח ע3ר כי ונסל"ו "ו יקריס וס סטר "ס מורינו יורינו ' לו ונין3מוחתיו
 חשו גסס יורם ולוס ליורם טועיין"זליו ומעיקר וה במעמס עמס ויפס "תה סדיןתשובה

 : 1)"כד 5)עריסו סיס סרוסך ד"מרען בסרח3ולסל"
 משה1נתכ

קח
 ו"מ"כ ובירך תונס יר ססיליק נח' וחורינושאלה

 קריך mnh 06 סר"ס "1 "מרח לונודמ)ס
 רס"ר כמו סמנרך ננותק חלוי 11 דנותשובה י ל" "1 יתייחס "1 סדלקחס על ולכרךלמ11ר

 כסחו סיחס obברכות
 11 כנרכס לס51י"

otnsלכלן 6מח נרכס "מרים oh הכליק בירך 

 משה !כחב : *( .O'nDDע"ס ואסלו "מרח OD9 יברך "מרח כיח לו מדחנו:61מ"כ

קב(
 לרכים מתורס סו" "סר ריבוכן סדרתו וחורינושאלה

 לרכיס וסוחף מבפיקסלסמיטס
 מסו"

 נונכ
 סיס עליו סעידו לוס ומ0מ;ויוח סמטגמייס תביתבסר
 צירו )ע"ו נך וקמר וכיק" ובכדיקס נסמיטס ~לו131

בסר0סיי"
 ומלע תקלקל ערעור 06 ויגרוס עב "סר

anoob ל""ס לרבים תחמס עוד יסיס לו "לס "מה "ים 
 : הכת"ס ויכ" הדרתו 'ורינו .
 תורח סיקר" לחי ר"ויס הללו מעסיס "יןתשנה

 לנעכ קחו כ13ד על ויחום ע"ס ר3י)1חס0
 עסס הסלו סוס טעון ינוסר ob לרסיסולמוכרס
 סרסוח ימיר סוס כבית לסחוט ירפס ואס כרסיסwinP ל" ולכן ת~ס גדול ה' מלל לך "'ן ני גחורסחס31ס
 וסדק סכחכ תס על סלך מסנים ס)מ סנני מפוחס"מ משהתתב :כידו
 נ-ע ששנן בר' יצחק : "חחדין

קי
 ח"בריו "מר ות5" עוף ססמט בחי יחורעושאלה

 תרקיחו ס;סחנסהפנימיים
 "ו סקור על )פל ob ירע ל" ונעלס סמיטסקורס כרי" סיס וסו"

 : ס' ח"ח כפל וסנרו ל" "ס .ל"נלו יוכל "ס "רשו יורים כך' ח5"ו ob נ' "ס טליו)סל
 ' חר"יחו סמסונג ס"כר "יחו ירכז ohתשונה

 נימול "תר ואפילו סטבעי לתר"יחוויחור
 מאחרו כמו אסור לקור סנסל ח~קחו סרי ל"1 ואסכסר
 6שה 1:תנ :ת"ל

קיא
 כגח דריכתו 3סעח "סר כיין "דריו וחרינושאלה

 עק סע)ביס "ח לרקוח קריך סרריכס כסעחו"ס ל" "ו דבר סוס ונפני מייק מחט "דם סוס מחס1"0 ל"ו "1 לסחוחו יכולין- "ס תלעיס 3ומ5"1
 : ינרל סררחו bS ' olSnI "ו חולפיםש6ר סל"

 סססק תסכי סהעעיס ממכו לס51ל קריותשובה
 סע)כיס כהימין 50"1 עמיכן מ3)יוכנוס

 דגר סוס עסס ל" 1"6 ' סחלעיס סיחפררו נדיגתים
 לכחחעס סיין 5סחוח חותר סמן כתות סענכיס וררךמוס

- - .- . - -  

 : ד' ס' מ"ג תנוכה ה' גמ"ח טי(*(
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 הרמב"םתשובותזפ

 ל6 מעולס ביין גי וידוע . טעם נטחן %b "סורדיין
 : לתחוחו וסוחר %!ס חיעיס טעסיח65

 וצ'ל מימון ברו משהוכהב

קים
 מגס ל6ר3עיס קרוב סו6 6סר נ"מ 1חוריטשאלה

 רוחין פניו כי 6מח סער "פ" מקת 5תמ%"
 "1 לבור סלימ לסיוח יוכל oe סגים עמר בן גערכסגי
 : כפול "כרו 6דהגו m~o תורעו .ל6

 "בל וס לו ס6פסר לגוי מסער ל5מ"ח גניטתשונה
 גוי 16 מגוס D'-ID כרין וינו יסי' סוכר!ס

 !ס בדין כוהחס סקי! לסי סערו סססיר מ"יס6רעו
 נדלוחו סחמ~קוח סכוהס 6נל ומעדרו ססערח5י6וח
 עד ס"ן יח)עס ל6 סערות סחי אסביל מנמורו6פ"
 !"ל מסחנו כזע ס!קן לנדר ויניע יותר גילוחוחוסלם
 טהחס סיחם ו6ס ל כן סיסי עד 6כיו נגכסיולמכור
 סגין חי ollnlbl דנין סיו וסעדרו ססער ח5י6וח וסנדין
 גוי ס"מרו כגוו יוחר .וטרק כולל סןין סי' rb1 !קןלו
 סמוחר ומכלל נוס וכי651 ידויו כל מ6ורוח ר6ססל6

 משה : *( ופקפוק נרטן סוס מכלי ס"ןלנגוחו

קיג
 ס6ל יסחירס נך% 3קסל גדועו וחורינושאלה

 ע"ס נוי)עח מגסנס סיס 6סר כגפיויסחר
 נוחוור סיקורו 6מר סבם בליל לומר קדמוגיוחומסנים
 1")ורו מכמיס חלחירי 60 המ65ו הנלו ססבח ליוםסיר
 נעסג יסל'ו מהסל ו16)וריס ויכלו לותר ר6ף 6יןכי

 "סר גוסס 6דהגו נ6 יחתר . מנטלים 6ט 6ין6בוחעו
 מנוס כסני מסם וסגי סקסם סובר כל יופסטבעיניו

bnb~nbכנסי כסגי סעליהס על וידו סחפי רכי 
 ת)וכסגס 0קסל רגו 06 . חסימג6 רעי'6ןרממג6
 : ל6"ס

 6טחיסס מיסנ עטל1 6% נמגסנס קסיותשונה
 קורס סענוידס 6מר 16ח1 מיקמרו ס6ח6ך
 משהוכתב : ערביהןגמר

קיה
 סמחמ3ריס כנוס סקדוסס טורחו וחריטשאלה

 טובים וכיתים כסבחוח "וס בניכגוס
 6מד כוס מוחס סמרוימ וחי עניים .נ36גיסוהסמקיס

 ססס וכמריס .ךס ' לסמוק כדי סמבי"יס חמס יקסל
 : רקפ מעך פם' נעתק*(

 !ס נעתר 6ס וכיו65 1ל1!יס 6גו,יס בסירותסומקים
 : כס% וקררו סורחו 'ורעו ל6 6ו טוכיס ויגויסהכבחוח

 "מגס סו6 לסור ס"בגיס טלט% נ' ושיתשובה
 יוחר "סר 3ןבר~ם וכן )עחר כפירורולסמוק

 נסמק וס וקין בספחטלטלן
 3ק31יי"
 משה ינתג :

קבנו
 וסנים מרמקיס ל6רo 7(1_ 6סל נאק וחורינושאלה

 65י לכסחו 6מה . לכחו וקורס 31כי1יסחו
 "מח ני" סכירות לס ים וגס 3מ~הוחיך ידיךמועמס
 ובניך ערוך מכלנ5ח חסי' לסוקמר

- 

 סוס ססכירוח
 מייחס לניחו סמור וקמר לנעל סססכירוח סידוקומן
 לחח 5רי5ס 6ס לסרגסחס מתון סלוחס מט"מעליו
 יכ% oh 5קמס סל6 חכסור וגס ' ססכירוח חןמסכון

 ו6ס חוהוח ללויך סלוחת מס ועל וס .עללססכיער(
 ב!ס סןין רבעו יורינו . סלם סססנירוח לטעוןיטלס
 : סכמ"סוינק

 לנעל וסוך ססכלוח על מסנון לחח גרינסתשךבה
ob1למס סססיקס ל6 סססכירוח טועגח 

 למיי3ס 6ין ללווח סס1גרכ' עד ונסוח למוטחסס1גרכס
 טעגח לטעון יטל סכעל שין לסי OnD מרס 6סכי
 משה ימתג : נוסודקי

קמ(ז
 ס6סס סיח"ל6 רכעו מסס כראגו וסוייטשאלה

 לנדחס לטבול וממשח מעלס חמתססי6
 מסרי דח עוברת 6ו ניקרים חורדח יימס גוסמסוס
 לס516 ה5רכחי ' לטב51 יכ1לס 6יגי לו "ותרח נסירוססי6
 עלים וקכלס 3כחוכוח בכל סכוחכין חסני וס'ד3ר
 ח65 תסרב 061 לכדחס סח5טרך עת גל לט%3סלהיל

 מתסוס טטס תלמידך ורעת סחורם נוין כחובםנל"
 דוקריך 6% ד)וילח6 עלס רביע 6רי דס6 יתגיסמוררת
 ויסרס כוק6 גדם מנוסחו כן 6ס 6ל6 דח עלעונרח
 חינוקוח חלמני מססט ובס . 3~ס רבינו יורנו בדוכח6לס

 ככספים "ף עדות למעיר וסולכין סגו" )ול6כחפמגימין
 רמירי תל6כחס סטין כמנסל6

 יודע קיני עדותן וגס .
 סכרו מנוטל 33נורוח '610 סליח' מסגם ססרי סי6מס
 ן6יכ' פי על וקף . בטל עוותו לסעיד בטלים דיניולדח

 רדמיק 61יכ6 עדו' לו יודע נססי' לס ומוקמי ליסדתפושי
 בנולךותעייל

 בקופ"
 סי6 בטלק פכר וקמר דתמט6

 חיטקוח תלחן כל כבודלי י לן סבירה ל6 61קלסקלי
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 הרמב"םתשובות

 . משגי מדבר תכוער וממסוי ומלי סניון ת65נלוהמקי

 : ולסכינו ס)זכס%יח 5ססיר 6דונט פיס"לט
 עומס ע5 סכר 5יקמ ס6סור ברור סדנרתשונה

 ס15קמ עד ססו6 סופר "ב5 . עדות50
 וקלו סעןוח על 5" סכר ניעל מסטר כחיבת SDמסכר
 הכטלין כטיווח כסס סימיס סכ6לו חעוקוחמלטדי
 עונריס קק וחציר בטניס בדנריס יום בכ5מלנחן
 ' כמנס ב5כד לסעיד 56" מלכחן יכילו סג"וס615י

 דח ע5 ססעוברח ודקי ס"סס דין ט5. ס"מרחותם
 . יודע "ינו וסול נךס וסת0חו נע5ס "ח ססטעיחסי6
 לפניך 6)י וסרי טוב5ח קיני 5בע5' ס"ומי' 006וכן
 פוכרה ס"רורס וו גס הטחם תלסתס נתנפה "יגסוסיף
  ob י3ל י תמס רה  פל  פכרו  ופליסס  כהותו רתפל

 סט3לס נון ונתלעס חסנזסני ס65 כדי טוכסת סיגי")גרס
 . דח ע5 עובר' 5" מורדת ססי6 וד6י ~ס דברולפגי
 ))עעוח 6ען בכחובחן וס חכ6י למן סכוחבין סנסיסוקלו
 55ער רקוח 1"ילן מעות דרך "5" מרר דרך סטכעסמן

 כבזרמן עגתן רומ15ח b~h  ריס  בהים  בטבילסעגתן
 "5ו 6וחי ס"5ו סעתיס וכדו' ' כסימן נרקיסןוחונעוח
 ונאהבו%  פליס כחס  יטבלי ס65 בע5יסן עססתסכינעח

'DD~סטכ5' 5י סס3עי לס יתגזר 5גרם' וירפס  ביליסן 
 . טבי5ס 53" לסרוסך סרסיחני "חס "ומרח וסיףלדוחך
 מבעל "ח ~ס בונזן 5סכיסס סכל ~ס דין על סייינייס156
obסנחונס כתו 6וחו וקהסיס 6וחו כמרישין סו6 סורס 
 פכברי רעו  כתיבם פילס וקת  סתטול65

 656 נגב

מור"
 OnD תמרינוין טוענת סקר וי6)ז' יכפור 'ואס . ננב
 61מ"כ 6)זן ועונם )זדעחו טנלס מבטל נוי SDבפניו
 זחל מימין כ"א משה ,כהב *( : נחובס 653 סי6ח65

קיז
 סיחומיס במתון ס6מרו במס 6דהנו ותורעושאלה

  ותוהוו לספסר  ירחון לסכר קרוב ליחוססיריך

  6" תכי וס פלין יטיס פיך לרפלי
 6ו רבית "יסור בו

 בתנור סדין 5דק וזוררי יורינו ו6ח גס וקף ' מלוק6ין
 והש .  בלין  סל תנור 6ו מרס ס5 חזור סו" "סוכירים
 יורעו 5"1 6ו בפנקס )זוחרק  6ס  טרלס  נעלי  פריןסוף
 : כס51 ואכרו סס)זיס נזן סורוסו כאסררבינו

 חורם סל רביח כסס 11Db יחו)ויס סל תמוןתשובה
 לי לר"' ולוס הוהר  דבתיסס  סל רביח"גל

 מסו" ברבית 5יחנססההזר
 סעהס זזי וים מד3ריס'

- - -
 :  הרתיע  משרת נעהק*(

  ירויחו ob 13  ולישן וליסף  תתולם ליקה  דס"כו זסנקופן
 דכר סוס יפסידו 5" סם יססידו 061 ונמלק 5ססיסיס

וסו"
 לסכר קרוב ונסו חורס סל רכיח זס עין יפסיד

 ו"תנס . 3ח5 65ן כהו תהם וס ממון וקין 5סססדורמוק
 מלוק "ק מי5וק ים ob סחנור ע5 סס"לחס נוסע5

מ6וירו ויטמ" סוס סכל עין ס5 "ו חרס סל ותנור3יניסס
 חרקה ohl מנמו בנניעם 5" דוק"

 3סירוסלו'

 . וס 5כס יסורס סנדל 3מ3ורט 6ו נ5יס דמסכחס"6

 סססיקוסו ח)ור ס"תרו ותק מסק בלי תוחרין ער5סועלי
 וסנרעינין מסרי עס קמור ססו6 תסכי ער5סבק5יסי

נסוריי
 מפורס וכך כ5ס 5רבווז6ח סריו 6ח מלתרו כמו
 בשבורנו  זכרלו וכעפר  רפרלס ר6סון וכסרק כסריסותורח
 מעמס ע5 למכס סטופר 610 ותס מאסור תסווסירסת

 משה ,נהב : ויעלס בנזמסבס עלס5"

קיח-
 מח נר316ן יחורעושאלה

 1מ%5"
 6סחווקוקס וסניה

 בתיסס ונסתפ השנטיס  יהיס  עברו 6%לידס
 סיכנוס וסומ6ס 5סוק לסלט% יכולם יפר  בשיפןסייס

 .סתת יורמי "5 ומלכס "5יס ספנע מס 5ג13חנחובחס
 פורעין ואינס מוען סנחו3ס בי טענו ומס ממס5נכוח
 סדרתו חוריפ סיבס ותיחח סיעידו כסריס בעריס656

 . 013 סדיןסקחסס
 : סכנז"ס ה3"

 כחובחס חטו בו 5יגם6 סוחרם 6סר נעדוחתשובה
 חתירהי 6סר כ16סן 6ונזרח וק 5ביחוכסו5כ'

 ואינס סיורסיס נון וינטל וחס3ע כח31חי 5י תחיולינ60
 : ברורם ר6יסהריכס

. 
 משה יכתב

קיצם
 יחו)זיס סל מתח כח3 בב"ו )זוריפ- וח1ייי1שאלה

 סטר ע5ה וכחב יסר56 בר ע5 ~קופסנילוס
 ליחותיך תחגס ביניסס ע10 6טר ~תן ככ5 5יחו)זיססיחן
 6ו רביו( 6כק 610 ~ס oh סרבם 1%6 מממוןוענב
 ו6ס . 65 16 יחובט בתאן וס מותר ואס קטלםרביח
 וסכרו . ל6 16 סיחו)ויס נזן יob 1611 ק5ו5ס רביח~ס
 :כסול

 - טוער( ב"ך סו" 011 קט5ס רניח ס" יםתששה
 ,וקחין 656 סיחומיס זון מ51י6ין 6ין"חלס

 יס חתון נתן  "סר ססטר כעל "ח ומבי6יןסמפון
 וס  לו  ויוהרימליהוהיס

 מסמירו סקריך יח"  ס5ך סחתי
 החמי הקמסו עניו טמס מננו% רומ חחנסו 1"ס5ך

 משה יגהב : דירסו ך65וד"כלי
6*
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קד
 נדולח כ13ך חס"רח יקרח סדרת וחוריטשאלה

 3יסר"5 הנרוו סרכ ממס ורבעו תורעוקווסח
 סיע ימי מבואו ער ממס ממ(רמ וסלקו סעו5ס'16ר

 בזמן )קנח ס)זטס דין "ס . ע"ס o5b' נמ6מר.5ש5ס
 רילין בחי כסס בוס נוסגיס ראינו רקס כי 65 16סוס
 3~ס סןין סדרתו תורעו . (ס ע5 ל3 סחו ל6 מססוכמס
 65 "1 ססמטס סרח נב" יחבשו וסמובוח טסנח6ס
 : כפ% סכרווסיס

 דן ס"ייו דיין תל סוס סחן ממטס . וין קחשוכה
 : O")DO "ח וגחל סריס יר6 6יטכך

 משהוכתב

קפא
 סך "מח ל6סס מייב סיס שויי "ק הורינו שאלה.

 לינזיס וימי וכסנון פירס החןמהסן
 (ס לו eD'))O "סר סנרהוי6 נכלל k~SD35 החןס6סס. וחנם"

 (ס מסטן גי יןע וסו" ססמטס קורס סיוג חסר(תסטן
 ס6סס ומנזח יכויס עברו 6% תם סך ע5 מונםמש
 עכור "מר לרקוח תס נדח ס3על וירסס ססתטסקורט
 ב3" ר~ם)זטריסנח

 ס6סס 31על ח~כולו ליקמ סמסנון 3ע5
 כך ספו" ע5'1 ~קמח 6סר "ח תפרע "סר ערר(סיב
 סוס 53י תסכוגו לחח סבע5 מייב ob צרעו '%ך
 . : 65 6ופרעק

 סמוב סיס 1"ס מחר "עו סמסטן ע5 סחנחשכה
 "יגו ולוס מחר Irn'o ממסכון ע5יחר

 "ו לו יפרע "סר עד ס)זסכון לו למזור מבעלממזיב
1bPינתב : סיורם 35ע5 סתסכון 

 משה'

 מורידו חפ"רת לסירת יקרח סורח וחוריטשאלה
 וס65ו סע%ס "ור תסס סגדך סרכורביה

 הסקר "סחו "ח סנרם 3תי . מבואו ען סוזס)זמזרמ
 סנח ססבע סנח קרבם ס(תן וכממסך כחובחס 5ס,מייד

 ohl ' ל" "ו קובות סקר כדין דעו שיט בן "סססתטס
 ססמטס ב3" ססתטס ' קורס חרס "ו "מח. סוס מזביקמ
 : סכנל'ס ניב" "רהיט חוריט .יחכט5

 זס 05 נחכ "ס "5" סנחו3ס "נוה 5"תשובה
 כסתטס עליו מעבר נזי וכל מזבוח סקרכתו

 : מלקמו "חד יום לו ים 5" והסילו 3טל מובוניכו
 סשהתהב

קכג
 סיס 6% עליו תוטל סנויס עול "סי רטונןשאלה

 עלוס סך 5סס היס מייב ני עליו 5סב%ינ%
 'רפ6 "יי "מרח "רן "5 רעיו לכחח נרתחווססניס
 נרמס ועל )")מס b'o גס לקפחו רכי וכאסר)זסוכחו

 טונס "רן "ל סיעיכס באח, "ך סורית נרלהסס5"
 רכיט יודיע:ו רקס. ל6 וסו" ודבס מלב (נח עםורמכם
 לטעון יכוסס 06 ככחובס חנקי סוס לס l'bcנז"מר
 "ו נתונחס תפסדח ואס דינם נזם רלחס 5" "("ס בכחובס חלי לס סיס צונזר חמ65 ו6ס סטענוח "5וכ5
"5
 : וסכנו"ס בוס סדין רבינו יורינו .

 כחוסו לכרך תגרך 656 5ס%לס ר65י 6יטתשובה
 משה בתג : לעיר משר"ו

קכד
 כמזוח ' "רם בזי m3o3 עינין לן לייסרשאלה

 יסורים יס 6ך כסף טרס' טוס כ5ס'ו)ז5"כח
 סססי יוס ריומ ני ביייסס וסחיו גויס ביניססהס

 ככס לנסוח יכייס ob 'וריס לנוים ס3ח ויום5יסוןיס
 לנוי חיומד מלק וליחן נמברס מתמון % ליקמדסייט
 תסיס כ' וח"ח 013 ימלקו "יך רכינו יורינו . ל166

 : ס5י)זס)זסכורהו

 ליסר56 מסי ויוס 5גף סבת יוס ריומ יסיטתשובה
 תתיר כי ביניסס ימלקו סי)ויס וסקר5נר

 יוס לכרס יגייס וכ' 5כדס ימים חמסם ססבועימלקו
 סל סנליס ימיו cih 1"ף . ס3ח יוס כונר ליסרה"חי

 : כסבת 3סס מל"כחן לעסוח מגויס יכוליםסיסוריס

קכה
 3סנח סיחונזיס ח31 "ס סורחו וחורינושאלה

 שבוח כקר ריסססתטס
 דע5)ז"

 ("ח ססלס לנו סניך סחלת'ריס תן ח"חד סחעטגס 5" "ו
 . דירס תס ידענו ול" מ31וח כחס וים ססחטס סנחסי"
 : 3וס מרין "והנויורעו

 "סי' יורם ומחס סיחותיס מוכ שסר פתשובה
 סנח סיחם סעכרס וכסף ' גד51יסים

 נתבטלו סמובוח וכל לסטר1ח "חק"( סכת וסידססמיטס
 משה שתג : דלי)(6וכמטן

 משהיכתבההר
/(ע~א4
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כנ הרמב"םתשתות

 'קבו

 הזר סוד חפ"רח וסירת יקרת סדרת ויורעושאלה
 ורבעו )ווריט כל'ק כוחרח %)יףועטרת

 סמוק ססטיס 3יסר"ל סנר% סרס תסס הזרזוכחרט
 סקס )ז)זורמ ופלויו סןור ימיך סרכ:יס דגל ס)זערכינר
 וכ"ריכוח במייו יסר6ל גלל 6לסי)1 יעטר תבו"1ער
 ' ")זן 3יסר6ל סייחן ס"דיר ספר ממודו וימיטיחיו

 דוכיו 1לס51י6 לחוכרו נ"ר יכניס ob סקדס סלכמקר
 ןסכירוחו "דעת" סקדיסוסו oh ךסיי)1 "מרנדהר
 16 בפך יטלין ob לנו6ור סנון 16 לעכייס לסחסיסים
 ' 6מריס לןנריס 6ל1 סו65וח לסומק שחריםהנרסיס

 נס ודר רטובן וקנביס מקדם סל מ5ר נזנרו נ"ךוטס
 ר16 כך וקמר ל"מריס ססכרס 16 'ותר .מז פלססגחייס
 למסוב גריך oh מיגו לסעיפו ורש יותר סוס וס גיסקסל
 ל6 16 מכר סחנר ופין לסקוס ססכירוח %יקםעתו
 : "ור נרפס ובפורך רבעויזריע

 לעניים ס)זוקןס דבר כל לזוטר נ"ר ינ%יסתשובה
 לרכי בספר מעותיו %סעי6 6מר דכר"1

 לסמליף ינעין וגן . סכגרך נדגר )ז15ח במ"ר "ועור
 רוקק טמר סחוס ob 6בל סקורך לסי סכלססקדסוח
 וכל . ל6 6ו "מרח לנז15ס %" 11 לתרוס סכירוחוחעי6ו
 %יח כרקתו לעסות צירו סרסוח קרקע'מססקדססקהרי
 וראי "ו בחכר 1DD נ"ר 66. "ך נידים דיממ6מ6ן
 סשה עתג : סכSD 5 לפרוע עריך סק)יין מלל6

קכז
 סמוכסק סרב מפס ורמנו מזרעו סורח וחויינו.שאלה

 פחס ת)"רמ ופלסו סדור יחיך מחוקספטיס
 . וזסעדו 6לסיס ויס' נ13דו וינדל סוןו ירום tbunעד
 סירים סקר "ו וסיוטים )גווים לזמר מלאנין ס)סטבוזם

 לוולס "ו למחן סיריס 6ווחס3מוח
 וני51"

 ו6ותריס
 ק"מ ולקמר סיע קרית סקודס סברנוח ב6)ז5עוט

 בערבית כי עד ~os1Dtn ובללי 31ערכיח3סחריח
 סמובר במס כרעחס "ין "דם 3ני 317 טובים יתיסלילי
 כל . כפיוטים סו ב3רנוח סוob 6 יודעים o)th1סחן
 "דונט הסס סני )כמ "ל דבריה )6 ימיו דנ6ק3ל
 סברכוח 3"מ5ע וט לותר יוכל ob' נעמס תםויורינו

 "מר קןיס סחח5ח קודם 6ו סברנוח לקמר6ו.
 ל6 "ו יפסיק %" יתמין 1"ח"נ ספיוטיס יקמררמוס וסו"

 כרכת סנקר6ח סברכם ענין )זס סדרתו תורעו וק .סנ6
 סערם יבו16 ומנס עק בגן 6גח 5ג 6סר וסיףבח%יס

 ממכרך ויקם ממחן 3יח וקרוביסס וסכלם ממחןסטביני
 מברך 61)ל'כ ס3סנזיס על ויברך בסס"נ ויאתר כידוכוס
 כסקר בסס ומוחמת כסס ופוחחת וכו' "נח 5נ6סר

 "ס 11 ברכס סל טיבם גוס 5דק מורס יורילו 'סברכוח
 ו6ף ברנות מנע "ח"כ, מנרכין וכן תשג "ו דיןסי6
 כלל מרסות מניס 6ין ונס סעודם סוס יסיט ל6כי

 וסיס bS "ו "לו נרכוח לברך יכ1לין ob מורינויוריה
 : תס' כסולסכרו

 ל6 סק"ס . כנרכוח למסוק סידך יו "תשונה
 ו6ס ' סל6מריס ב3רכוח %" סלס:יסבברכות

 "תרס סיע קריח כרכות קורס ייזור 6, לוזיר סכרם610
 סוס לסוסה ול6 מכרכות מתנעע למפסיק יכף6עו
 לס תנומי דבר  סוף כי ספק בלי לנטלם פרכססיף סרי בחולים ברכת ס:קר"ח nbr כרכס "תכס 'דבר
 "1חו והורין ק'דוס בס חקר %)נרי יסדוס לתםירעסי
 געל ססו6 הזי . מוס תגתס דבר לך "ין סבח%יסקידום
 משה ונתב : וקח כסן במברם 1nSD יחר"ס Sbסכ5

קכח
 יאכזר בחו"ל לסר"ס מלב מנכוי ס6ל1 "סרשאלה

 ב6)זירח סדין יסים )זס סנרול סת"ור מסס)6
 ולס"ס ניון מעריס רבינו חקן 6סר סחסלס"וחס
 עיל 31סנומוח טוביס וליתיס לסבחוח ותקנסונחמס
 )קבטלס ח"י תפלח כי )ו6מר ל6ותרס סיכור יטלין06
 נטרים ידהרו יודיע)ו . כבווסהסני

 רמם:"
 יסיס )זס

 מילוק ים ו"ס 63תירחס לקוס קריך ו6ס כוססדין,
  וביהיס בספחות ייגזר ל6 1"ס לרכים ימיך 3יןמס

 03 6סר וסנקסוח החמעוח מפמ נמי 6ס ניטוביט
 ל" "ו קדים "מריס לוזיר קריךו6ס

 מנזר Dh וכן ' .
 ל6 16 קדיס ממריסס לונזר מריך סרס "ו 6מןנזונזור
 : מס' כסול וסכרו "רהעויורעו

 סידועיס במקומות 6ל6 כלל קדיס יאתר ל"תשובה
 דבר 6יוס קרי6ח 6מר 6ו בחסלוח6סר

 יקמר 6ו "מר מסוק דרם "1 מירום 6יוס "1 תורסמדברי
 וק ז"ל סנ"ק חיקן 6סר סחפלוח "15 "תר 6ת:ס .קדיס
 חסונם ינוי נעסרח ס:6מריס רמתיס סל סחמי:וח6לו
 6% קדיס כסס 5ריכין "ס יודע6י)י

 לותר כעיני נסיר"
 סעקיקו 6סר וחפלות וסבקסוח סחמינוח ומלו -קדיס
 1"ל סחכתיס נגפני ' טוביס ביתיס ול" בסבת ל"לזיכור ול" לימיר ל" "תירחס לי מזי ם סג"ו)יסתספיני
 "תרו נכי%" למקס כסבת לותר גדי דבר חיקנוכאסר
 חרונין ורחמיו לכ6 קרובם 1רס1"ט מלזעוק b'oס3ח
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 י'מ סל npD5nb ברכות מנעו %" לכד מונעריוסוף
 סחפלס גי וסטעס וחמיוניס רממיס מסי" מפני 6סכי

 ענינךיוס' ככל לסוכיר ויוריך יתברך סקל לכבוד נכויסע?ודס
 ובב" דיומ"

 לסיוח כריך ט31 ויום מכח יום
 יפר"ל לעתו מנוחם )חן "סר לקל %סורח ונעלוסתמ
 חעקס חעניח יוס סיסיס ל" למחמס וחוגנריססנחוח
 וסתסממיס סנ"וחיס סדכריס "ל" בסס יקמר 6%רען

 ;סו %)1 "נוחינו עם עמס 6סר )פל6וחי%1סוכיר
 סשה י:תג : "גי %" תכמר ו"חס בעיניסנר"ס

קכש
 מסס%ליס סקנס נמי סורחווחורינושאלה

 כעיר 6סר ננסיות )זכח' וסט סקדסכחכי
 סר"סון לתקו)זס לסחוירס קריך 6ו יעכנס obימרח
 ימוירס ואס לי 6ו תעו)(יו יגבס Ohl חמס לוקחו6סר
 לגיח לסמוירס יכ% "1 סננסח בית InlbSדוקק
 : סכמ'יס ויכ" ומס סדין יורעו . "מרחסכלסח
 קנס סרי נזלך במרח סיס מסלל ים "סהשובה

 כלי ו"סי' ססקןס נם 1)חבטל סכלסו6
 3ס 31"1 כקונגרס קדוסחן כטלס כטגלקמוסנזקדס,
 במרח _h55 נסללו 16 גגנob 13 וכמנס . ומללוססרעיס
 כעס ממן ב)קיטח יסבע 16מלך

 ס51י"
 המורו ויט%

 משה תתב : ססריו"ו כליו סננכ13 חי כדין סר6סון לתקונו! סססריס"וחס

קל
 ספמס קנס 06ר מבנסין סיחיי ייודעושאלה

 33יח1 יטבח ח6ח נמור 6101 ע"ריפת
 3נוחי5 וסלם אביו ndh עמו דרין "כן נד%וספיח
 "ח ונחרו בעיסס קטטס מפל חדסיס כשעלסוימי
 ומלסיט ססוסט 6ל וסוליכוסו סדריכוסו )ו5מסבנימק
 ומיסר עמוס ושחימד . וסוף גייס "ממס נביאו כיעל

 6תר ססופט וכסמוע יעמסנעימו
 סססמס 6ח לסני"

 וסיף 6ח עם וס מ"י חמר פיס 6ח וק"ללסמיו
 וסיף ומוזם ואיידס סי" ינוייח כי חסוכחסערנס
 ו'3י"ו)י סכוני סיסודיס כנבכי 1")ורס לכס על )לנגסל6
 בעיניו מן תגסס דכריס "ח ססופט הסתיע ויסימנס

 יוךיעכו גן מלס . מלסוס כח)על ונס"רס טוב כימנומס הר" לנו ISD בניתין 1נר16חס כיחס וחבקהמלמס
 ומייחס סנ")זר נסוס יזניחו לסו5י"ס ל"ד מייבין06
 דילת" "ו ותיסר6ל מס'נקים

 "כיו "סח כי ח"מר

הרמב"ם
 דק ובמיחס י51י6וס ל" בטחים סלס מס לווניג'ס
 פסיס ימוד "ל" סירסרו משנו ל" כי מקמרי51י"1ס
 יס ונס בביתו. יסיבהס ננסור דין גגהס.ב6יוסויחוד
 : וסכ)ז"ס סדרתו חוריט ל" 6ו חוקר יסק דיןלס

 ו"סילו תמס לגרסם קריך חורם תדין ודקיהשובה
 סקר כלגד 6ל6 חורס רכול bS כיבנימוס

 קדלי "פילו טוכ כל תל"יס וכחים ב"סורין ")זרוכנסר
 ממוערי 6מר דין ביח נזמוייכק ולכן ' סדרך 11 6%רמ~ירי

 לגרם וחע5ותוח עז ככל משחדלו טוכס ל" "סר11
 כי 1"ף ויס6נס סיסמררגס 6ו ס61חס")זס

 סנטני
 על

 6נן . לכחמ%ס ליס6)ס יכ% 6יגו ונסחמררס,(מסמס
 כך ססקנו וש" סיגרם כקלו כדכריס מסקנונ"סר
 ספרו לס' לעסות עת srrl "ודירס פל ומחכנו שתוסומן %" רוטב סי6כל )זוטכ ו6)זר)ו ססביס תקנחנזפני
 שסר פונינו יכמר ברממיו וסמל ליס6נס ויכולחורתך

 סשה  יהב :  ברילייך כל ושסירס לנו  נרו

קלא
 סב6יס נזחיקס נגועי 50"1 6דו)יכו יוריטשאלה

 קט"יף ערבי 3לם1ן ונקייה ססעודס6מר
 כנתוח וזיגי 3ור6 הכלחס קורס נרכס 5ריניס"ס ס"כ%ס ODD %מסיר ססס לס)וחיק "וחסומבייליס
 כיק "ו קריך 6ין סס%מן SD 630 )ז6מר כישוסן
 5יק יגורס יוריכו לברך 5ריכין "כייחס גמרומכבר
 : כפינכרו

 ספח 6כילח נמר 6מר י63 6סר ננו לתשונה
 קריך ודקי ססמודר4 6חר סנקר6 סו6ונס

 וטפילו עלקןיס יצרך ל" מפס לסמחיק סר5סדסייגו ססעודרי תמנח סכ" דבר סו6 ו6ס %"מריו לפניוברנס
 /קט6יף סנקר6ש 6לו כי לכס ויורע . הדסיאכלס
 ל3ד1 בסס 6מד 6כל 6ס יגס כמלס ומייניס סו"פח
 כסוף 6% כחמלם ל" עליסס יכרך ל" ס"כ%ס"מר
 "מריס ןנריס נחמוס סנוחניס סקט6יף "ויגס"תגס
 51ריכיס 3כסנין מב"ס סח %6י ;סו אוחסותטפיס
 6חח ברכס %כסוף ופתוח וזיני נור" בחמלםכרכס
 תססונ6"ר סעסוייס )זחיקס מיני וסקר סלסמעין
 שעסיס ת"ד דק קזזת )סי כס"" כסס ס)זערנוחןבם
 פסנל שלידס  יברך  סיבספו( פר  לתיס סרויסוכמטיס
Sh1'1  מעכס יטעהnlho היני בור"  לברך  לריך כי 

 סוסיי"  תפזיהללוס
 בחןבורלו ויערלו וכספר .  בו מפר

  גטה 1:הג חורס: תסוס  ספרסגרול
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תשובות

קלב
 מבריח כורח נרכח טסמ 6יך ר3יגו עתרתשאלה

 : כפי וסכרו ופירוסס קידוסין ברכתהוסח
 6סר o"nb נאי סי6 כך מנרכס יוסמתשונה

 ו6565יו סם בם6ר1 ומק -)וכטן ידיד -קירס
 מלקט מי 6ל וו בסנר כן עלי קוס כריח 63וחמחס
 סקרנו ידידות לסלע לקדוסיס כ15יח 5וס חריטלעד
 סס6לחס מס , על olnh ' סבריח כורח כ6י'ימסמח
 עיקר סו" לעד חיבת סגם כי מכס לעלס ל6פירוסס
סדבריס

 מלקט מי "ל סו6 סנטוס וקח ע"י כי וסו"
 בריחי "ח וסק')ווחי בטויס יתברך סוט ס"וזר כגזולעד
 o51u כריח . לדורוחס חמריך (רעך ונין וניניךביני
 נסרגו 6סר 61מר . תמריך ולזרעך oto5bS לךלסיוח
 )וחפלליס ~6נ1 "מר בעניין המריס ברכרוס סחמלג1(ס
 כאסר )וסמח ספירט ידידוח לסליל 015 גורינול6ל
 על חסלם ססו6 סנפסוח על 3וס וסר5ון . לקרוסים15יח
 כאסר )זסמח סקרנו )פס לסלע ס")זירס ויטיסנסם
 בו יקמר עברי 0סלסון ידעחס וכאסר לקדוסיסנויח
 ברכח מוסמ . 1כי651 בסובר 3סגס אתרו וכקלו6סר

 מן וסנדילט נ)עוחיו קדס)1 6סי sl~rnb בעיאירוסין
 סנמו"וח 6ח לט וסחיר ס6רוסוח 6ח ל)1 ואסרסעריוח
 0תכרכין וים . יסר6ל )זקדס כאי וקדו0ין מופס (דיעל
 סדבריס וקלו סעריוח SD 1%51 בתפוחיו קדם)ו"סר
 סעריוח סרמקח SD 1%51 כך וימיו כיקור יותר5ריכיס
 "ין נך ")זר ל6 וגס . ונ'nlt1Dk- 651 זזן לפרום 5ה61ו
 משהינתב : ונר ס:ס013

פלג
 6סר 3ח סרם 6ת D~b כראובן וחורינושאלה

 סברס 3ססמ ממוסס סחסיס ביייססוסחנו
1)tSDסידוכין סטר בעיסס 1כח13 לתירס ס' ס' לסלוס 
 סיןוע סחג6י ובו וסחג"יס הכח "בי שוחן )ז)וסכלסונ
 63 סיום וימי סג0ו6ין ונון בפטר לכחודן נסנו"סר
 יסר"ל ככני לער )וסחו ונס סטר ובידו 6מד 6י0"לינו
 וכל "סר 3ח סרח "ח מרס  סחעון בן ר316ן6'ך

 13 מימזור וגי סכל וסבסדך סחולסס סחנו וגססחנ"יס
 ח5ריס )זמעוח דינרים עסרס קנס למברו ליחןמייב
 מענפיו גחמייב נוסס 6מד 0נל o51% קניין%קמו
 וליס כתמור די)ריס עסרס לחברו יחן בו ימכורס"ס
 כטוססי 1דל6 כ6סנזכח6 דל6 מס31 3"ד נפכיסקגיין
 בלי מעכסיו נו לקטת סכ0ר נכלי נגזור קנייןדסטרי

כרהרמב"ם

 מסטר טסמ וסו . וחלמים מודעין כל נמטרסוס%61ס
 סגנון קרב וכיסר י כתלם וולס ב6וח 16ת כחובכ6סר
 כי o(l'bln 0רעס לסחור0ס ס)ז0יך' 6)ור סנסו"'ןסל
 ליסמין ר6ףס "סס לי 6'ן סוערסס ומסיב סומןב6
 סדרתו תורעו ' כלל 6מח סוס OD 6וחך b'~bול6
obדעריס עסרס חמי כחוכו כחוב 6סר מסטר וס 
 למברו לחחס כו ממחר ומיינ קיים סטר סו6סגי'
 טייב נוסס "מד סוס וקין נטל ססטר ,ס 6ו קנוכמסר
 : 6)ס"1 יגדל סדרחו ופלוס . דכרסוס

 : נו סמור מי -ליחן חייט דינריס סעסרסתשובה
 משהונהב

קלה
 עולמו לכיח סלך 3יעקכ "דווינו ותורעושאלה

 וסיס ופרעון רטובן סניו טוחו 1ירס1ומליי'ס
 ותכרו ססטר לקם והמעון 6חר על מוב סטר"5ל1

 "מיעור 6ל ויאזור סוזנר מוס ידע ל" וראובןל"מיע~ר
 5וס ידעת ל" 6ס ססטר ניקמי לקלוח עסית ו6חתם
 כססכתח "ס כי ליזכור רצוח לו וקין "בינוירוסח
 6תר סו6 סל" כתסיב ויסיסלילו

 לך וקין סלו מסו"
 "תר וראובן קניחץ %כן ססטר .מס עתו ונמלטמלק
 ססטר וס ומההר מ0י3 'וממעון לסוריעני לך סיסלו
 ימףכ ob "מר ד3ר כנגדו לך תחן לכדי לי "בי 'נחיו

 סל דעו יסיגו 16 סמכר ויח3טל ד3ר כסוס6מיעור
 0ל1 ס"עו דבר מנר "סר על קמיו ס)זעון עסראובן
 : סכת"ס 1י63 נוס סדין יסים מס סקדוסס סדרחוחורינו

 לראובן וקין דכר סוס 1ID'nb מייב "ינותשובה
 לראובן ליסבע 0תעון ומייני חכיער( סוסעלו

 nWb נתב : ~ס על סיסת0בועח

מ4
 מתח נמי יתורעושאלה

 נניס .סני למריו וסני"
 וסגימ ונח)'י6 כח31ס לס ים וינסחוקטנים

 לחכוע o~ho ו63חס 6חריס יסודים "%מסנ%וחיו
 3"ך רסוח 3לי דכר סוס לס לחח ר5ו ל" וחסממס
 ב"ר סס וקין ליחומים ימיו ס)זעוח 6ל1 "ס  לידידכדי

 ניח ' סנים עס רכים וסעייס ותסורר תסחרומתונו
 "ו סעחס 6ח בו לפרנס סריהן ליקמ ים "ס6מד
 נחונחסמננס

 1)דו)ייח"
 סס51י6ס מס יניס'לח13ע וגס .

 ככה . חלף 'י"ס ל6 6ו נעלס ממח וכיוס נכיסעל
 ולפרנס לגסס ליחן %מלק למריו ססס"ר חסלרקוח
 : ס' ODn כפול ופכרו רניט יוריט יגדלו 6סר עדליחודית

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



 הרמב"םתשוכך
 סטיב יודעים ססס כבריס )זי0ר6ל סלמסחשוכה

 ויסהץ וט עניין רר16 מס ילכו ותחןמס6
 ליחומים מוס ה51י6ו וכיעה ממטלטלין ontbהמכרו
 סס51י6ס חס על דגר סוס לגנוח or:5bS ומיןימלחנס
 מפן ננקיטח סחסנע עד ניוניי6 6% כחונם לסוקין
 6% סרח ובנכסי סיורע נוי כל על סימרי)ע51ר-יך
 משה יזהב : לכחדיוןיע

קלי  )ס"6 חסילין[ 3סל~ח סנטוס ניוס 1ח1.טשאלה
 *( כסר מקלף על סננחנ סורס ספר ל(ה'

 סרס וערי סבך)זסק מעידו ומנס בסעחק( כח31דוכך
 סכל סלוננויס ובערי סתער3 מערי במקלח עםוסודו

 עכרו ום6ל לחע0ס סלכם 63 וכאסר רחקססריסס
 נסני חפור רק סל חורס מסר על 6דהט סי'6ח

 וסס6ר חס%סיס גידים מוטי כסלמס וכ6מ5עקמטיו
 בי תסונפו וסיחם ל6 6ו כסר סו6 06 נמסיחסור
 ל6 ו6נמט מחסירם SD לסקי 6ין רק ססו6תקמר
 : רכינו ישתדלו כוס כמנחונדע

 פס% סו6 סרי רחק ע5 סננחב חורס ססרתשובה
 קורין 6ין ס6חרו סמומסין חן כגמדוס61

 רק 6100 וזימר ס6מרנו וסו סגנור כבוד נזפניבמוחס
 וזן כממד סו6 דסרי החפירם לר16ח עוד לטמס

 משהעחב : כמבור סכח3ט וכחוסמותסין

קלו
 6ו דגוך וינץ ממנרו ססו6ל נסוחף וחויינושאלה

 סלו Pe -ry5~o וסנחבע 6חד 3ביחהנוד
656OD מיונ ויסים סוס סןין יסיס "ס קטנים %ריס 

 יחמייבו ו6ס . ל6 6ו 6ער 16 דגוך כדיכם5קטניס
 6ס בוס הדין תסיס 6יך חגור 16 גוך בריןסקטניס
 חי וירקו כ"ד כחוטב כיר מורסס OD הסוחףיבהו
 ב"ר איכריו דמיינו 6מר דרך ים 6ו יקמנססתוסיף
 06 יוסיף 61מר יחן מסר ססוס ויסמע ססכחסחנקי
 וט דין יסיס 6יך רבינו קרעו . בסוס מילוק 6יוס.יר16
 : מיס כפולוסכרו

 ל6 נכ"ד סיסיה קודם ערער סל 6סתשובה
 061 לגוך 16 דגוך כדע6 סקט~ףיחמיי3ו

 תל1 נענ,ן לנינו כתור קורס נטפה הרת בהטילה נטה*(
 והסמל גו דג,ק ההסינר הזק נד הו* f'p ג' "1 ,סגרודוגטומט~ס

 נ,מ3ר
 לזנם ~ע,ין סמול hlo ב"ק ו4ל כ, לג,גו ה";3 ולכן רקק הו*

 אבזא : מ"ק סם וגהונדה כזוסימן

 יסימו 6ו סכין )זן לברום הדי ערער והמ"כ לב"רס6ל
 6ינוך 16 רעד דיגת ויסקל לקטנים 6פוטרוסוסכיד
 טוב ob ירסס ס6סוטרוסוס 6ל6 סכרוס לוס גריךוקין
 ט31 ו6ס יקמ ססו6 ססוס נער לקטנש לקנוחכעיניו
 : סקטניס חועלח 35קס סגריך נקופן יחכור לחכוריותר

 סשהוכהב

קלדן
 וס)ז6ומר סמוקדס סרו~ב% פירוס גדולינו יורינושאלה

 חג6ט בחבור דבריו רהיט כחסר סו66יך
 ס)זיטס )ס' 3ח13ר כי וסוף סתסנס בסירוס מסרגןפיוס
 לסר11ב% ס)עוס סיקך,ס סקרנך כחב כ"כ( זן ס"טויובל

 המורס "ו סכחינס ונון קדימת סו6 ומ6ההרוסתוקדס
 יקריס סספרחב1ל כחב פ"י( )סכיעיח סמסנסובסירוס
 ססרחכ1ל על סמלוס ס6יחר סו6 ו)עקדס 1~6ומרלמלוט
 1ל6 ס6תחיח מסברי סי6 ממס קיוו סדרתךחוריכו
 : ס' ווכח נס% סכרו וסיס ו0וו56 ימיןגטם

 6ין 6סר ס6חח סו6 נמ13ר סנרנו מסהשובה
 סחסנס בסירוס וכרס כן וכמי מסק סוס13

 6סר סר6סוגרי סכוסמ6 סי" בירכם 06ר מתסוסח6ח
 חס כסי סס ובקרט סגסחס קודס ידינו מתחחע6ח

 וכחסר 1'יל מפן ר3 סןינין כוחכ סכחב במססר6יט'
 6ז סדכריס. 6חחח נמסור וכחבט הדנריסנררט
 סר6סונס (bnDI 63וחס כן וכחו סרוסנו פירוטתקעו
 כחס יס סמ0נסבסירוס

 נזקו)ץ"
 מסעסר מת וט כזע

 נזסנ"היס גאון ועת חסם 60ל0 ככל סס ססוריטס6לוח
 ! סרר3"ו( ובח' ("5 קורקוס מסרניי נס')עיין מש" : לכס ויודע וחקעוס מקונוס ורקעונ"ל

קלט
 3רכוח ת"ל ס6מרו' ~ס חסו רכינו וחורינושאלה

 יחסלל 6ל לעולס חנ')6 רבי 6תר "()5""(
 פחימן וכוין סנ6)ור מלוכח 13 סיס בסיח 6ל66דס
 .כי ' מסוקס סלכס וס oh ירוסלס נגר בעליחיסליס
 ומס כלחוח 3סס וקין כסס יחסללו )וקוחוח כמסר6ינ1
 : מס' כס% וסכרו מדהנו יורינו לחסלם במלונוי15רך

 6ין לכור לחפלת ' סתיומדין תסיח נחיתשובה
 למס תסגימין 61ין ח,ו:וח כססלסקריך

 6דס יחסלל Sh לעלס שאיור מגע6 רבי דבריו"מנס
 וגו' ליס סחימין וכוין סג6' מלמוח כו סיס ככיחמל6
 לפי דניאל עומס 0ס" נתו נביחו ס)וחפלל כימידסס

 : *ג" גר חן,* יי *מל סלנו הגט' גומם*(
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נח הרמב"םתשובות

 מלון סניו כנגד יסי' ועוד נחפלס לכווניי לוסינרך
 בחחמבחו סי5'יר כרי לאוויר .פחום

 מהו"
 ירוסליס סגד

 לפי ;ורוח %" כגין ל" לנמס בתו מזע דכר.וקין
 )זרוומ "1'ר "ל ממס הרוקה רקוח .יחסךסבחלו:הו

 וס גדולה נומס ימיינ וכחיוגו ~ס ס5יור ספקוקין
 תצל מיימון ממשה : *( ליגר"ס

קם
 אל ssfft מימון בן משה יבב, שדק מזרה הגריל הרב ששלהאגרת

 : **( זצ"ל משגלם בר מחס רבי אלכסנדריאדיין

 קדוסח גוית כנוד לסדרתהודעתיכבר
 החנא% סתעוו סנדול הדיין ס"5 פנמהורכנ' ))ר)"

oxo
 ממופל"

 ' 51"ל הרב )ז0עס בל
'b5a נח"מרחי 

 וס"מיתיס' סר"ס1:יס כחציך עללה0יכ
 מפגי "5"

 למון מחקכלי ס"יני ס0מעחי. יכריס תסגי ל"מליי
 יסח:ה לקים )ו"יס סיעחק דכר סכל יודע ו":ימרע
 ' סרנ% 0יר5ס למי חוס ויותר חוססוח כמס נוויתוסף

 סלוני ס"דס בורקי רדעחי נקווי סתעחי "סלווח'ע
 תרמס חרףן"'ני "0יל1 3ד3רי בי,ט "ו בקלפיהחנכד

 הסבעח:י ו"סר ' ו"סלמ ")זמ% "ל" זה 'SD "קסידול"
 "סר לפחון ו"ס )טעחי "סר "עקור ob לימיס סענין "ותו וכל מליי "סליכך bSn ה"חרון ,הבכתב
 תלמיד 1ל" "תה ל" לעלס ל3ך SD יעלס "לבניחי
 "סלו 5ער סוס "ו רעה תחכי "ליך סיניע למכסק"ו

 ס"5 המסיר סדיין לך פ"מר חה . כד3ריסלהליט
 "לי "תילה" onb הרקבון כחבך על סרבהסכעסחי
 "ל ),ק5ס העם כל קחו נכס ~ה נכוסכן נחוג ."כעוס ל" "יך לזזות )וטה מולס וחי סיגיי hSnנחכ
 'כקין ":ו "ין ל"תר "5י ונקו וקט:יהס וק:יהסק5ה
 0חר15 )זר~ מחירים "חס מהרי דכריכס עורלמ"ח
 ת"כוחט מסורח היה להרי סחמפ5ו תהוח"סרו
 ob להחסלל יסר"ל לכר 0"ין לעינו "סרהר"0תיס

 סכלסח בבית ולהכסס להחסלל וענסיוהחרחס עלמו"ח ,ירקה ויטהר ביס "ו בגורמו סירתן TD קרי כלהו"
 בחור'%קרוח

 רמתה 53"
 31ל"

 סל סדת הו" כן "ס טהרם
 "ות דבריך טס" זה ' וכו' לסלילים תודיע גלךיסר"ל

 :בשח
 ה)זנעיסין הס דבריך "ס רקס גס רקסועתה

 גל רקתו "מרח ., "ילן "ו הלקן להלל"סילו
---------

 "w~a : נגז," "ינה הער גפלר כ, ר,ןת מעסק מס' )עתןי(
 : הכמנ"מ מטרח נרתק*ש(

 כלס היו סל" 31רור ידוע ודבר .: וקט:יס ~קניםהעס

 דבריהם סטע:ח ועוד . ה10טיס הלירז חע)זי ק5ח"ל"
 מכמיס רכיי הס כקלו "וחס ועסית 1on~h)זל"ת
 בתורס לקרוח סירסור וחק:ח סססדרח הדוריסמגלל סב" ועוד . )ו"13חיהס וקפלה מסורח כעליגדולים
 ועוד . חקיי רמינה "מר "ל" הננסת לבית%הסס
 כדבר להם לדרום ממך סכקסו סכחב 3"יחונחבח
 זה נס ' ודר0ח הדנריס מוזיר להס ולהוריע~ס

 הן ומס וממוריס קלין ~ס בדבר )עסו וגיהנעים:י
 . סדבריסמומר

 בשער ת:הנ h~b סדכר "ין והל"
 פרונינמ6' וכל תרפת רוגזי ערי בכל "בל כלכרובתערכ
 ווזעסיס - וט כתנקנ )סגו ל" )זע%ס עריכם":סי
 למסרג תעריכם ורכנ'ס נדוליס מכחיס .ס'ב"1חת,ר
 1"ומריס עלינו סומקים מקרי רומ5יס "וחנווכסירינו
 כ0סחעח היה סדין ותן ' היסתע"ליס חנקיוחלמדחס
 כהלכם וחורה בהם סחגער סקתו העגייס "וחןדברי
 דברי ס"ין רתעו מסט סרח להן D'rlnl תמפה%"
 בביח לסכ:ס נזוחר קרי ו0כעל טומ"ס מקכ5יןחורם
 חלוי סדכר לסחסלל "בל חורה בספר ולקרוחהננסח
 וכל . לרמון )סגו סיסמע"ליס סבין 5b1P כל .3)ו:סנ
 ח6:ו ל" 1"חס . לימון נסנו ל6 הערלים. סכיןיסר"ל
 לותר סיס נך המוסג מן לוח לכס ויסור "כוחינס)ז)הנ

 חקלקלח וססנ"ס מסורס הקלקלת "הבה "בל .ולהורות
 וחי"ל רני ובין תיגך מהיחס סס:"ס תפניהסורה
ODD)חתך ונחעלחס עלו סקחי' "לו לרגסח וסחחח 
 : התספטדיך
 סו" סקר תקרי רומן ס"יני עלי ס")ור העניוזה

. 
 וקח עסיתי ל" סתעולס וקרן סתיס עלימעידין

 טלה בל" 136חי ותוסג תלגלגי e)ab היך ממולי"ל"

 נר"יחי oh בסחיוחו הו" יןע 1)זגק . "יסור 010כל"
 ול6 מעלין ל" חלותוח דברי וך3ריו ז ל" "סלרכוז
 "בל כודאי סקל ~ס כדברי להפריך ופין -מורידין
 סנחב בפוחו כחבת ועוד . כעסתי וזה ונסניה71עחיך
 לחי "ך לעולס ת"'ריס הכוריך ודברי . ננה ~ס:וסח
 ו:ס"1 עסקו "סר סחכתיס 0ס מודע בחלתורמעסק
 בתלמךונחס

 לברט בהם לסחעסק ול" ובנמר"
 סכן וגל . -,OSID תן וס"מור"יס הח:"'ס ocוימחכמ
 המ13ר כאגורי וטועים ל1)ודין תה יורעין ו"ען0לותדיס
 טנע התעיין סקוס וס ות"י ןעחך לסוף יורריןו"ען

 ויתוחו וכו' 5רבריכס הגהרו מנתיס bl~o "תרועליהם

מח5"
 * 3"וח "ות דבריך מן "לו ', חחמלל סתיס 0ס

 לעולס לסורות לסורחך רפף ~ס טסם כח31ועוד
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 הרמב"םתשובות26
b)vיניחו 

 מנתר"
 וט כל SD1 ' וט' בס תלסחעסק

rt:ts~וכריס הבנ"י סכ3ר 1לכודיעך להוכימך ר16י 
 ' 3רתי(ס bSb "וחס פירחח סל" סי טל "ף30ל3ך

 חחעסקו ל" "מרחי ל" ומלוס מס ס":י חמלסדע
ל6

 : שחו "ו ינמק ריי סר3 כהלכות %" בנוזר"
 "%י לנזרו סל" ומי סגם כתו לי סיס ער .והיודע

 מקלח לתרו ":סיס סלמס bSb '1"3מנורי
 הרב סל ונסלכוח ללתור ר15 סחלתיייס ורוסמסריס
 סריס עם סהלכוח גל סעתיס נניס "וחס%תרתי
 ללשיךסקלו

 6סר נוסנחוח 16חס 1לתדחי סומר"
 ס"סרוף ל3י על עלחס "1 5ויחי ":י וכי .סקלו
 בסירוס וסל" 1 מנורי תסי לסגי שעסו סספריסכל

 וט כדבר וס"רכתי ווסמוחר סיפסור דרך תתםיכין ולי סחלתור לעומק לירז יכול ס"?ו לחי סרומקיר מסי hSb "1הו מכרחו סל" מנורי בחמלת")זרחי
 הוכרתי נבר סמכתיס סתות על ס"תרח תה 'הרנס
 . סחנור גחנעח ו"חור"ין ח:"ין המכתים רוביממוח
 נקייט סלח ועסה הלכרז מפסק יזי סכל הו" בןס"ס.
 ככר . לבך על מעלס כמו להתמלל סתיס לסםגרס

 מלכוח ומסקו מבוריס סחררו ונדוליס נ"ו:יסקדתו)י
 למסוק 36ל ' ידועים 3ע:יגיס ערב ובלשון עבריבלסון
 o~b קדחני ל" חורה דיני ובכל החלמון .בכלסלכוח
 נזפני ,ob1 גפי. חימס (ס הרי להחמלל סנזיס לסס גורסכיל סוס תסגי וכי . הקרוסים וסיעתו הקרוס רכים"מר

 ממבר חי כל ביר "ין יודעים ס"עס ס"תרחהלו)זדיס
 ופלוני: סלתי hib לקרוח יגימ ול" עתו היך סיסיהמנור
 13 סקפ0חי סהע:ין מ13רי בחמלח "נזבחי מכברודע

 hS "חס "כל . המטס וכלכון הרסוס דרךסיהיס
 ררך 3ין סיס ההפרס ידעחס ול6 לדברי לנרכססמחס
acn~ידוע (ס ענין ס"ין ונסרי. ' סחלחוד ודרך o)S5b 
 במנור מעיין כסדי ונס ככס ים )וסח סם 3כהכ ליכחכח
 ה:סחריס נכריס ינוח dfnL'9 3הס "גי מוס" רכינוסל

 . o)1a~s דיה רעתי וקין ר"יוח בל" סהס מסייבעיני

 : "סרס ועחס . הדנריס )וסם"לו
 ברברי בין מסר סכח3 נזי סכל ותיוגעי "לופיל'דע

 הנוים חן בין המכמות סקר ברברי 3יןחורט
 תסי "מד הרוס"יס זזן 3ין . המכסוח כעליסקן)ע:יס
 הו"ורניס

 - סירוס ררך "ו מבור נרך "1 . "וחן
 קוצי" כי" צלבך ה:כוגיס סך3ריס להזכיר המכורונרך
31ל"

 סירוק
 31ל"

 רבעו סענה לוזו 3ע%ס ר"יה סוס
 הדברים לסטר מסירוס ודרך . סנוםנס במ13רסקיוס
 כל על והקוסיוח "וחן סוחרין "מריס וךגריססגכגיס

 "ו סקר חס "חח סך3ר טס וסריגיה והפירוקדבר
 שהחלחור החלמור דרך תהו ' ר"וי "יזו חס ריףסוס
 ררך_ חכור 6ל6 פירוש עמיחי לי ו":י סתמנהפירוש
 וסגו" -סתמנה

 ירין סל" חי י")זר
 כח31 3מם:ס והל"

 כך "ותר פלאי הרדיה הי" מוו וידחס החכ)זיס'פתוח
 : הר"יס הי" 11 . כך סלתי ")זר מה ותסי נך פלאי"תר חס להוריגלחפ:י הי" סידיה רייס ~ו 6ין כך. "ונורופלוגי
 תפזי החכתיס סס ל"3ד נרתקי ":י ס"סגדע

 התססט שי טל סרס ה:כוניס ד3ריס ס"תרחי.
 נס תפסחי הקרוס רביו דרך "וחרס סס בל"מחס

 "רם סס b5_1 סימר סחס סכל חלמי זה עכסהו"
 רא4?יומ המכועס ודוחן הס "מריס מכחיס וכריכלס

 כשמריס ו"מריס "תריס חפי "ל" "מרו תדעחןל"
 וכרס . ר3?ו תססער

 סל"
 וה"תור"יס הח:"יס סקסירו

 לדבר ס"ין ימיסס ער ממס סתיתוח החכתיס כל סתוחעל
 oh סתוחס על ":ו :קפיר ל" כךסוף

 הו(כרי
 הו(כרו ל" "1

 כוחיס לן ומחס וכך ככך סלוגי 34י סל יכרע רניר"ה תקומות בכונס בסירוס ")זרו והל" מה יס חועלקומס
 בפירוס סוס . טחים לן וסחס בכך סלמי ר' סלורנריו

 "1% מסוקס סלכם כהן רכי "וחן סרקהסהדבריס
 ו3כחס ' "דס סס גל" סחס, "),רן לעסות ר"ויומנך

 הזכיר %" סי" ימיר"ס סהר" ho' ")זריכןנזקוחוח
 ל"חד )וטה ןעחו היחס ע" נזמלוקת בהם 'ס "ל" ר'"% הלנס.פסוקס סיו סל" ון3ריס . נוסס "מד ססרכינו
 "ותר סלוני ר3י "וגזרן כסס סדכריס סני ")זר סדבריסנזחי
 מיש תפני רביהן ורבי רביהן סס ל" לוהגו קרובים מהן"ו ההן סט)זע סמכתיס סחות וה,כיר כך "וחר פלבי ורביכך

 מס תטי ר"ל לנו יתרו וכרר . עליו המולקהיחר נדנרי עוסיס ורכים (ס כדברי a1D" רסס היחןבלווחו
 ח(כירין לתה בהריי הלכוח במקלח סה(ניר סמוחהיניר
 %מס . הבפיס לסרוח ללוזר לבטלן והלל מת"יברברי
 כך "ךס יקמר ס"ס לכטלן oulnnn ביןהיחיד דברי ת(כיריס ולגזה . וכו' עליו ויסמוך הימיר ככרי"ח ל'ד ירפס ס"ס התרוכין 3ין הימיר סכריושכירין
 "לו עוסיס מהיו הותן 31"וחו . בלפך המסוקהההלכה "ל" להזכיר ר"וי ס"ין כפירום הזה י וגו' בקותל":י
 כדברי קבל "מד והם:נזעין התקכליס והיו כך ומלוכך
 וכיח להזכיר. הולרך (ס חסני זה כך3ר' קבל וממד~ה

 הלכס כל ההלחוד מסק וככר המצנה ררך ":יסמכרח'
 תהן ספוסקיס סכלל1ח מן ככלל "ו כסרטוהלכה
 ס"יס סס תכיר ":י לנזם מעסיס סני סס וקיןההלכות
 סיתיר (ס ן3רי סדין "וקו וס"ין כנעתו סלכססטן
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תשובות

 נופי ולרובין מ5" ר3" "1 6ביי נמו בתלמידסנונר
 לררות לחעיס מקוס ליחן סל" במרחי וס וגופני 'קרובין
 1"י:1 סוווכיס "חס ימידיס כברי על "ותריס הןמסרי
 %סי ' ורבכוח "לפיס ווסי "לפיס ורב3וח "לפיס bSbכן
 מפלוני קכ5ו דינו 31יח פלסי המנור כחמלת "חרתי וסענין
 ימיר ל" תרביס רבים סהקכלס להודיע כרי ריווובית

 והלכם הלכה 5כל ותגובחי חר1גחי ס'חס ולוהחימיר'

חמ5"
 מח"מר ל" היחיד רכיי סעי" נלונור סחם

 סכעטו הקלו המאיס מרבת ממנה סיב" ער ס5היבסס
 סלוני בסס "וחס 6ר"ו 5סי פס סכע5 סחורםככ5
 פלולי "1חbSh 1 לע"ס דבי'וס נ"נור ס5" ודווווסלולי
 :תרפסו
 ס"מרחנזה

 סחמ5"
 וגסני הנסחרים דברים בחכור

 לך הים ל6 ~ולס. דעתך -וקין רייס 653סהס
 "וחן סה%"חי דבריס ביכור סיה "לו "5" גן15נור

 הכלנחי %" סחס "וחס וכחנחי 'ונוךעח'מפלפולי
 "וחן גלס . מע"ס "ותו עמיחי 5" ונס . רייסעליסס
 ערוך ח5תור סכו המחס סדבריס סנ5 ודעמנמתך

סו"
 "1 3'ריסלנוי סו סכלי 3פי'

  יו ומסרי תספר"
 "ו ערוכתהם)ס

 חוספח"
 ותסן סנוכח' "לו. על

 ודכר .מברחי
 סטו"

 בסירוס התר הנ"ו)יס )וחסובח
 וכו' הי" "מהמיס קק:ח "1 סנ16:יססורו

 סעדכן לי יר"ש בסי' "ותר נופ5פולי סהו" ייני -ביה וכיק"
 וכך כך .מסדני 5תר "תה מכ"ן "ותר ":י "1 וכדכד
 סכלו החכור כחמלח סהודעחי סח"מר סריגיה הי"חו

 וחוספח" וססר' וספי" וירוסלנזי בנלי)וח5)ען
 מב5 .

 לותר5ך
 סחנ,5"

 זוכר "חה סחן ה:סחריס דבריס בו
 ככס %כל 5ך יקרע ור"י ~ה )"מר מקוס וס"1ח1'ב"י
 גדול מכס bSh 13 יניעחן יכיר 5" ~ס סחיכור .סנע%ס
 ע5 הלך סהו" 'דמו החלמיריס סקר "ב5 .כמוחך
 ונוסיר סחלנוודסדר

 הקומי"
 )סכע ":י . כלכד והסירוק

 פסוקנה הלכוח הסרק גילוחו 'היג פרקים כנוס 13סיס
 ומן והירוםלתי סחלתור מן יותר "ו )וקומוח)ועסרס
 Su %" הי51)וור סדר על 5" נוהלך ס"י)' ןהכריחות

 ס)")זר סדינין כל תקנן וענין ענין כל "ל" הנוסנןסדר
 הענין "וחו הלכות יהיו סל" עד מהן תקום 3כלבו

 מנמתי סוף היתה חו ' הנוקו)ווח בין ונופוררוחמסוורות
 כ5 ~תר להיות בע"ס 3"יס כמ ס"ין המנורכוס

 עיקר כהן מלסחן והכרייחוח וירוסלתי ככליסחלמוד
 . ~ה כדבר עהה לי "'רע תה לך "ותר ובי .סדעין
 ים בירו המכור תן וקו:טרי"ס המסיד הדיין "ליבא

 הלכס 5י והריס (otr,1l )וססר ר"מ הלכוחכו

כוהרמב"ם

 מה לו "נורתי "וחס קילוחי 11 קר" לי 6מר"מח
 "לו דכייס :ייזרו נזקוס וה 3"' 5ן 1r)h 113 יסספק
 נס:הררין "ו הנקלס הן באו "ו כנוקוחן לואתרתי
 ח!"חי %" הכל על מורחי נכר לי "תר סרוגתבדיגי
 כחוססח" ו5" בירוסלתיל"

 פעה כתו הסמו)ונזח. '
 :חסיסו שגיטין כלתי סכתקוס נוכר ":י 15ולנמרחי
 חתההי ח5"חי %" ומספחי ניטין ה51"חי . "5ורבריס
 עתה ה"מ "לו דכריס נוותיו הינן 1"נזרח'וננסלחי

 ' חקותן סיכורער

 סלימ מלחחי וכרחי ואי יג" הו"
 "גב יבתוח בננורח מסו,-סין הדברים לו והר"ח'והמורחיו
גרר"

 תוה בזעי ":י חת'ר וכן . והלך חתס
 "זוור ]":'[ סעחיס "15 דבריס נקמרו הינן ויסקלססו"ל ס'כ"

 "וכור ל" ומסך לס ופענזיס סלוני בתקוס מידלו
 הרכה יצטער "מ וט וע5 ' "קריהן ס:מסס עדנוקונזן
 רכר תקוס תתני ויתעלס ס)וחכר ":י הרי "ונורסעי
 מכרחי ס5" נמתחי זה ועל ' "רם כני סקר יעסו נוהוט
 גוזר oh וכדעתי 5ך "ותר סמני ענין ~ק מנורעם
 סרנם טורמ בו סיס פי ע5 "ף פ"עס:ו יתכרךססס
 נוקותרן' "וריע ענין כנוקונוהדב"וחו ס"י;ה הלכר(סכל
 רכר כל תמכורי ס3ח הלכוח כגוןכיקר

 כמירום סהו"
 והלכס . רוקותו להודיע "י:י.5ריך בעירובין מובסכת

סה'"
 מסרק פ5ו:יח הלכס וקומר מקותם "ודים בכריחוח"ו 3[3מיס "י בפסחים "1 בנל'ו סהי" ס3ח כשלנוח

 . פלונים מנזסכח סלו)י כפרק תקותם המבור נוןפלהי
 במכו nlCDS "פאר סקי לנדו "תר המסר ~10'היס'
 ונוקל . לך ס"ו,רח' כגזו פירנס דרך ס"י;ו מנורסל

 חוריע:י ' נוקוחו מהררתך סיחעלס דבר כלקוקוס,
 תחתכח ' )ו"חר סכו ono סכל 5ך "ונור 1"נ'כמסרך
 "גב נחלמוד סכ" יוסדי תקונויודע סל" הו" סקסה סןכר "בל סו" "לומבוריס

 ben ודרך גרר"
 "רם ירע %" בנוקותו ס5" הכין "וחו 1;חכ"רונוחן
 : וס עלן סיס ונכי יסקסהיגן

 ספלוני ועליך נרסיס "תרתי סעי "' 3כחנכלעבת
 "לכס:דרי"דיין

 כלוס יורע ס"י:ו לי )חכרה
 לרבעו :ח3רר תה החל))וד מכרזי כמכמת בקיסעו

 דו"ח ממלחי 1":י הרכריס כ"15 עלי ס")ורתתני.ער
 הן "לו נוהן "0310 "לי ב" %" ס"לוח כנזסרבית
 בכחכ 03 ' דבריךנוסם

 ס3"
 כחוב בקרוב עחס

 חמו3ס וסנזע . תהררחך כקסתי 6סר הןע5)ווחוחל)וד)י
 "ותר צ"ע, עטך "נורתי 5" מעלס זה סכר הכלעל
 מקלח סם היו "בל "מר כ:וסמ %" ~ה 3:וסמ 5"סקר
 ' היו כךהגריס

 "5סרי"נ "כו 6לס"ך נון כחב "5י ב"
7*



תשובות26

 סל סמלי מחיו טיקמ מחיו עם 15 דוח ס6חס6מר
 כ5 3ו ויעמס ברול גגן )כסו 3ח1רח עליו סכחוכוסג
 סו"% "מרח ל)ורינס בו סיגך רלס "פילו מירלהמס
והו"

 תם:* למחט סמלי סהבי6 עיון . 3"מריוחן מייב
 כלל קמו עתר 5יקמ מחם רכס ל" וטכין

 עס סהךין 15 ורנת בחמריותה מיינ ס"היה ר51סס"יני סנדו:'"
 וחחיור :דו)ייחס ותטול סחסוכ "וחס. וסנוסיןמחנו

 ' 5י ס")ןר סדבריס עוייני מן "לו )ולונ :כסיהנרג'"

 "מרן ו"ס . "לו דוריס ס"תר חלפון קיני 15כחכחי
 : 5י וסלמ דבריו ע5 עריססער
 ליחן נעלס סירלרי 6סס סכל דגתס"חס טת6)י וקב"ן מכ5י'ף הדוח בו' ים נחג לישלח
 וויך עוץ. סדין "מריוחה עליו ק"ר %". )דגייחס05

 "רכעס ס5סס וכחו עתי מס ממסיך הדיין וסיסחתסקי
ot~tih5 "מרחי . נ5ס חמסו סעדוח 5סס סר"יחי" 
 סעוליס מבערי סיסוויס נ5 גס סר%'6 גני "לוחחתהו
 ס"י)ן לסי נךיגין נקי 6ע1 סנהן גדול מכס'~%ו
 סיסחע"5'ס כמו 5דק )ונימיס הערלים ס"ין נסןרג%ין

וכסינ"
 "זחו ידעו 6% לודעי יותר 3ו י"ריכו דין 5סן

 נוין עוסין סטו כמו מרכס נחלחוד סימססוהועד
 31"1ח1 כסן עוסקים 6:ו סטין 5פי סיום הקרב)וחחךיגי
 טען בסן כקיטן סיו סנ5 כסט עוסקין מסיוסוסון
 בין ססיכ:יכו "לו כמו . 5מסס 51" 5ס"ו5שיכין

os5bDnGen1 בהן הורגלו מככר סדין כמסקיSsb 
 סיו סכך קייתיס הס וסעדיס ער היודע ,סח5תידיס,
 : 5נרוע ו653 5סוסיף ב65סדבריס
 הסבותי 6% ס"4" כחס יוצעי nShcn ס"תרחרווק

 ס65 ס"לס לעיס .ודע סייגי בסנועס .5ך
  קדותי כענין מו"ס 1":י ס3"ס ת11 מוז עריסכחכוחי
 "ל""וחססס"לוח נומך כל5 560ס ר"יחי 1151"מרמס. עליה תסיכ ":י וסרי תרכרטשס מהן ס")ורתיכסף
 ער פעתיס ננוס חמ~רחן ססק:יטהי "ירוסין ברכתס5

 . ונסה סתרנה ונוה רעתי הוךעחי כנר לךס6)ורחי

 לסמו" גט ס5 ס"עסונע
 גופני סס% מהו". ס")ורת

 סיפ כהפרס וסר"חי כסר מסו" לך וכחבתיסס5ימוח
 והתרח  כזרוע  והזיהברכריס

 יה מ"י ירעחי ל" עריי
Ou~hto עס חפיר דרכי הן . וס:מחיו שתקחי כסר 
 לחוור ר51ס עיט נסטוחו עומר 16ח1 ס"ר"ס "רםכ5
 יועחי %" ' 5ע0% דרכי כך נרל1:ו ו":ימט "מחוקבו
 . ולסקול למוור' מקוס-"מסר יוכל (גור וקיני לידי ב""ו ידעתי ס65 רוס ע5 6:סינ עלמך חולם 61חס לידימניע 51" סכחכ "בר מת" "מר כדגר לי סברס ס"5סכ5ל

הרמב"ם

 היכריס "תה עלמח' . המגר על מכועס מייכחס"עס 6)י סרוחי יחומים עס ס"למ:ס תעוין לי נחנתוכן
 ס"5חס מיחס %" וכו' הפרוח )כסיס ס)תכרוn:ulw מהי" ה"למ)ס וס בכחנ ונחנת טע:ס 1onibעסיח
 ו")ורחי 3חסוכחי ":י פירחחי וגן . טע:ססהר3ר
 מהמגר ספותה לריכה "יגס לס וידועם במחהכחוג והו" הנרווי" ועכסי (nGS ,ה סמלי בורקי הודננסוגית

 מפני 5י ו"חרח ' סיחוחיס כמיקח וגירו הו"במוקחס
 חלויין הן "ו בהן )חלה "חה עמך הדיעין מחמומה
 "מרח "חח .כך

 : לי הי" ונריעוח"
 35דך חנחוכ ס"ס מ"5נס:ןרי" "5י נחנואבל

 כך "ומר פלוגי למוסט 6. לפקמיס הרייןיאחר
 יה'1 ו"ס י וי; לנו יעסו 5" ווכריע נוי כך "ותרו"ני

 רסיססמוחתיס
 סירעחי וכיון . רסס בין יחל הו" ))זל"

 כרי כבורי ע5 לממזל ר"יחי ג"תח ןעיסן הו"סכך
 כלחכך ס"תרח סנר% והחימס . לקמחו סדיןסיג"

 )וחוח היתה ל" הס13עס תן )ופמוח סיחס 5"1"ל)ו5"
 די:ריס ג' להם הוסיפה עחס "בל ריומ סוסליחוחיס
 נמוחך מכס יקרור היאך יורע וקינו שחן )שםאלו

 מן יסמר סל" סרסע הו" מי וכי "לור3ריס
 ססתעח לי נה3ח וכן ' חיתה ד3ר "5" וס "יןסס13עס
 וסלהחי 3ט5 מלסריג "13 סל 3ח1 טל מהגט 5יס")ורו
 . וסכסר6'1 ~ס ד3ר עלפמפס

 "15 ן3ריס סיו 5"
 'תעולם

 רעוע כמס מושי עתי עכס לי וקמר פר"ג .""5 "כו ם5 מחת "לי 3" וועסס מיס כך 56"
 דבריו מכלל הכרח' . וט כרכר והגרככי הררך גוןוסמ~ירני
 אכו וכחכחי. דכר סוס "תרתי 5" ס5ימ ע"ימסנט
 . ק53ס 5" "ו ניטס קכלה בחך לו וס"לחי"לסר"ג
 וסהרסהו הדליח בס5יהוח סכהבח רבריס )וסם 5יוכחב
 עד "' סערי חה"מר "5 לו כתנתי ' הנט 5סליחן

 "53 . "חריס ר3ריכו סס היו ל" כמהרה גיטםסחק53
OnDהימך הק' . דברים 3' ע5 להוכיחך ":י גריך 
 מהן רוקה ו"חה 6' סעס "פי' הסלימ ג~'י רופטהנמת
 לבטולו מפסח ל" הי"ך נרזה ווור'3סבקטטס

 והולך ומבטל י1ל" היס "15 וריק סכ5 ס:עסס מסכל ובתג"
 1כי651 "לו דברים להודיע hSh סטין 'וע% ודוסלדרכו
 חשי על נטם חקב5 ס5" "פצר "י סונור לך סיסנסן
 ועוד ענו:ס סי" חסיה bS סס5ימ ידווח ob ועורוט
 קודם ופלוס מס וכרו )ודע %" ביס טבע 16 )סרג6ס
 נט ו"ין הסלח בל הגט יוע% תס לידה גטמיגיע
 וט כגט סכחבח ע5 הכ' והרהר . תיחס5"מר

 קבס סן ועסית ונפלחו סחי"' וכחבק עך נך יונתע5 0הו"
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תשובות

 )זענסי1 כקומר ועת על 1nlbo כל מלמט זה וחסללש
 3ין וריאין ספרסוח כמה יודע וטחה לכסך 5ריד1"')1
 )ז:ח על וצוקכם וזברס ונין ש"י על ו)זקדסוזנר5

 הפמיר ל" תה וכו' לנסתחן "ו תחן והי"כד"מרי:'
 המריס סיה'1 כמוחך ניול מכס לי קס0 "גל .כלוס

 ס)זס)וע כפל וח:"' ומעכסיו ס)וס)זע )ז:ח על);עורככ"
 ח"כרהס ח5טער ם"חה ל' ממרח ' הוה 0רנרלכם'היס
 והכפח' כן מנערתי וד"ן על' עד היורע ביןיורוה
 וסל" לעלס דעתו על סעול0 כתו לויעור סל" 3כחכי והס3עחיו בגללך וככתב פס על"ותו

 עליך ידבר
 הרי ספלוני כחכ מלפר"נ "ב"ו וכן - יקבל "ליתועה
 וסהןי . ס"כל לו ס)חן תחנו חפני הדין SD ob'עובר
 ולנמרחי לו סנתרחי נוה על מעמו ידי וכחב3סתיס

 לך סדן הדברים וקלה ל3ך על "לו דכרי יעלו "ללו
 וחס בהורקה יטעו הגאול דין וכיח בכסה ל" דןבטעות
 ס"מרחי לך ס"תרו ונס ' דבר 3כל כעסו והמרחיבכך
 "ל כיס סיס ותה "נורתי נך "נזח (IDD מהו"עליך
 ,ררחמ מרען 5יר3" סקי בעיניךיקרס

 "וריח" תרחמ"
 דתרחמ"ה'"

 ' י" )"ס כקם דברי כה הל" ס:' ליה

 דכי"ל רבי ובין כעך ס"ירעו הכבריס כל לי ס"מר1לפי
 יהיס סל" בעיני וקסת כעסן סהו" ")זרחי "1כחכחי
 ות5דיק סת'ס יר" "רם hloc לטיך ותלוכדיממבריך
 ו3"לכס:דרי" הנסרכ"

 סייח להיך הלוזך סיס וקלו
 הדברים עקרי 5הס 'נעריע והיית .כו עיג'הסנקריר

 וס: סיהיה "מלי1)סחריהס
 סעס ח5ער לר1)ו:י""ס למ~ור רוזה ס"חסוששעתי

 ס:קכע )וקו' חנימ ' ~"ת חעס' ו", הנהרהוה
 יעלס החוסל רוח "ס 3גייסוח תסו3סוח לתקו)ווחוחלך
 [נרי "בי GDD' על וסקלת ' חלם "ל מקותךעליך
 מבקהל ונקטן פומד הו" ודלוח בסמלי הסררםסלקם
 סעו3ריס דברי י3הלוך וקל לו חמום Sh עתר לווקין
 כלל כחב לו נחן ול" ולכטלס להססדס חסעיסכחן
 י~1 סיהוןיס 13 ירקו 04 .ככס רסוח hSb התלךחן

 עד לפסיפס בלעס ובכה "5" לוקני וקדור סו"וב"
 : ירכס והומך סד3ריס "תחח סן "לו -סה:ימוסו

קמא
 הנזל: מהדיין הקד,שין ענין על השאלה היאוו,

 ב'( ס' ס"" "שוח )הלטח "מרח נוס תשישאלה
 כסף וקדותי תד"ורייח" וסטר בי"ססקדוסי

 ב'( )קידוטין מחוררי נון להו ילפען כולהו וס6כרכנן
 : וכו' קימם קימה גדל לן מ)"בכסף

כיהרמב"ם
 ערכי בלסון מנור לי ים הי6 כך קלרה ונךתשונה

 וסו" ה)ז15ח נזויןבשין
 ס"5 סעדיה מר ",ל

 )ז:ק כעיקר נדחיס כנלליס פרקים י"ר בז ו'סחלוץ'ןי
 לו יחכרר כך המר "וחס ליצע "דם .'5י'ךהמ15ח
 הלנוח ותנעל תת:' חוז הח15ח סטה חי כלטעות
 דבר כל ס"ין כ'"רח' הפרקי' וניגוחן ענפיו. עןנדולוח
 דין הו" כחן נדרסת מהחורה נידוח )וי"נ כתרס"1 סוס כג~ירה "ו וחותר 3קל "ו כהקס ".תוסלנודיס
 3סירום מכתים סי"מרו עדחורה

 החורט חן סהו"
 סוסריס תך3יי סהו" תיקרחי ומס ר"יוח זה עלוהכריחי
 סוסריס הדברי כסיני לגוסה הלנה ~bto בדכרוקפלו
 ומפורס מה," דבר "ל" החורה וזן מס ו"ק ליהקרען
 ס")ורו ר3ר "1 ועריו' ומכח וכלגייס סעט:ו כגוןבחורה
מכתיס

 ךכריס "רבעה סלמס נכוו והן ההורס מן סהו"
 הכל הוכרתי סחנור וכטוחו3ל3ד

 יחכ"ר "וחו ' וכמחקר"
 ודקי הכעילם ולותר בודקי לסקול ]לו[ 'ס וככירןלך'
 bSb זורות ,)זי"נ ]כזודה[ לתרות ל" מסרי סהולסזון

 בהקם והסטר מכסף "ל" ככי"ס ס:קג'ח וקלמר]ובעלס[
 וסנסף החורס מן מהסטר "תרתי לחס "וחןלתרו

 סהנסף "ותר ה"חי כך סודקי זה על סחסובה ')ודכריהס
 ד"תרי:ן ה"י לעי 3"1 הדין וגזן הוקע מדכריהסוהסטר
 כסקלס b:nm ן"מר מ"ורסס :ערה ט'( )קרוסיןבהדי"
 תר"ו,ר פי' לס תסכמחהיני

 רמוז:"
 ת"ורסס בחלה כערה

  וטרו  וסקלי וכתה ob'J כל" התורס נון שקורסה[ סיס]ס")ו
וסוף

 ה)ו')זר"
 לס מהכרח ינמק כר נמתן רב ")זר

 ונוחר סו"ע כסטר- סקדססכגון
 ות51'"

 ' ומסיס נותר

 [ה ועל ותסיס נוזכר הסטר הגל סלדכרי וניגהס)זצ
 "ל "לוסי וכמייך ' החורס מן סהסטר וססקחיסתכחי
 חחלס Shl הע:יי:'ס "לו כל על להסיכ עקמךח5ער
 עוין ע5 קורס דרך "5" כחניך כ5 על ס"סיבע5חך
 בלוס וגופי ע:יעיס 3כחס הרכס טרור ס":י 'המועיל
 עליסן לסם'כ ומוזיר קל הכחנים לקיוח יכסח ביוקין

 כל5 מ"י לי וקין ' מכתם דבר סל ס"לוח ימיו "ס6ל"
 בכמס ,עלתי חל)זור ורסני תתיר, נופי nlPSnמטי

 : בעותר 5"ס וינדף ירכס וסלועךעניעיס
 זצ"ל מיימון ב"רמשח

קמש
 6ס וט' מעונרח "סחו וסגה[ סתם מי 'שאלה

 למס ס"ס זור, ע5 5ססכיערן יט5יססיחות*ס
oa'3b: 
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חשובות27

 נזה על לססניעה ינ%'ס היחומים "'וחשובה
 וקמר בעריס גוה 1S'nhl "כיעס o~sס"ס

 1"ף o55b הי6 סח" טע)ח ונך כך פלהי "גל לוסים
 להסכיתו ינ%יס ו"')ס ת"כיהס ור"י טע:ח מהיה סיעל
 סי"נןרוטר

 כי'"
 סיס ל:1

~3bS 
 כנון גירך וכך כך

 הפח"ע "ח מסכיעין למ"כ בפניקס "כיהס לוסחן
 סדר וואו nD'O סכועח ה'" . תו . היסחסכועח
 ססירר נזה כסי הוה ב[)זן ל'ד סמסכיעיןהסנוטיח
on~bהסח כתלת הערוך ספר נע5 )חן רני)1 הנילון 
 ר3ב" קת" הלכהבסוף

 גנזי הסח" ה'( נד' מח"ה
 הדיעין כבוכוח בפרק דחף :ממן נוררב מכועסמייביה
 ר3 המר פטור כלוס בידי 5ך "ין בירך לי יםמנה
 ג"ון סירס מדרסן היסח ס3ועח "1ח1 )ום3יעין)ממן
 נבדוח בטרח סהיכט כבדוח למון הסח חלת"מר

 צבועה בין תה 1")ור עוד ופירס ttJcoS עליומהכבידו

 3תקגח וכסור6ס "מן ער 31ערוח ססומריססבוגנח ר"וריח" הנימס ~h'k ,[ו וגי . דרסן לסבועסר"וריח"
 תמון פענח על נזמיי3ין 1:6 היסח וסכועח .הטענה
 ol'(h ' )פחן כארב )זנלן "מח בה ס"ין סי ע5וקף

 ם13עסדממייכ
 ן6וריח"

 כסעס חורה מסר ביןו נוחתן
 :חי ו"נזרי)ן ' ביריה מפג" 5":קוטי ך")זרי)ןס:כנס
 )ויוסנ .מנס ח5נעד וסכועח מעותד ה6רז עםסכועח
 ובן לכחמלה מכתים ח5)זידי חורט במסרוסנועס
 מלו "ותו כסתסכיעין מכתיף כתלמידי עדייןהמ:הנ
 מטס ומכיסן חורה ססר ח"ח בידו וקמין 1Saחס%ין
 יסומין 1)ורוח 3")%ע "ותה ות:ימין מסיס עליהס:ום"ין
 נדי הככועס בסעח "וקן ס)וחירין "ו "וחןסמכקיעין
סחן"

 דולקין מרוח תרחרח הכרף בק% תהן הרום
 מוטלק ומקין חסו[ר תקלה ו"סר 0סבועס 3סעחסחכ3ין
 0טע:וח וסורר ה:ם3ע בפני דין כיח סלים ועיתדב"תגע
 ים oh סלפי כן סלהי "חס לשבע ו"ונזרוהנפירס
 נבר" תהו" ליהוידיסר"ל כסרח" עליך מטען השח הטענה מכל וס לסלתיעליך

 ובתרס סע5'ון 3"ד כמרס
 סחורם 3ססר הכחו3יס ס"5ה דברי וכל סחחחון3"ר
 ותוסיף "יבריו וברמ"מ ריסו ע5 ימקו ניסהום
 על %" דין ביח סחלב דברים ועל דעתו על 6%נסיע סו" דין ביח דעת על כן עגמו ע5 ותקנך גנזןטפס והו" הקלס עס 3ם1פר וחוקעין נמו כסי 013בניי"
 סבועח לענין "ונזרים מקנו פי על וקף ' סכלככוכבריס
 נסנועס יהסס רב "מר ליס נוס3עיין סיניסריעיס
 1"ל0י ססנויס "להי כיי' ו"סניעך בחורםס"נזורס
 מנע" כרבי כתקן "קסי)ן ס"סקרן

 ד"רר תידי בר

הרמב"ם

 רבנן חית" "פילו וסרקיגן ממיוחד סם ר"יכ6ער
 לרעהו "'ס ימט" כי כחיב ונס כידים מפג"לנקוטים

ונם"
 סכועח 6ך . ר6ורייחculJ~ 6 הי" ["ח . "לה 3ו
 . כך הי" סדורההיסח

 יוסף רכינו פירסו [ס וררי
 בהלכות סלו סכועוח בפירום נזכו"ר סירוס [5"להלוי
 ע5 להסנימ ר"וי אין . o'nntiS מם ל" הכיד"ין דל" תקן 1כ5 . כלל מסק כה %יח ' פנקסו על[]ח:1:י
 וחעסיס "ביהם דכרי על היסח סבועח סמייב מיר3רי
 נלכד מחס כמרס זה נדין טיס 1"גמ:1 יום בכלכס:':ו

 רב סקטור נגע "וחס מסביעין "'ן ס:ס"חוה"לנז:ס

0ה"
 זצ"ל מ.מ,ן נ"ר משה :

קטע
 "ניג% "ח 15 לקם "סי כרקומן רבינו %תרנושאלה

ocb56תנעלס "לנסס 3על 3ע%ח ו0י 
 לקמי וקוקה וסיף ורע סוס בלי הו" גס ונזחסר"סון
 3י3וס רגם והיכםהוזח

 )סל וכזה . רגחה ל" וס'"
 סמוררח יכמס סדין "חח סמן סיורר נז' יסנזמלוקח

SDס כי לס סטן בעלס ע5 )זורדח כעין כעלס" 
 כחובהעיקר

 ברוניי"
 1"')ס היכמס 613ח כן 6ין "נסס .

 "עס הדין ומן קטלנית ס0ומ[קס תפזי כל5נזססדח
 5ינס"יכלה

 ולכן חנם" ל" לסליסי ["5 ס"חרו ונתו
 וקף )סו"יס )))ער( מהחורה נז"מר בתררוחה ל)1תה
ob"פסק חגינו ונס . להסיקה יכמין ":1 "ין רגחס הי 
 מומ[קח היחס היגנזה ס"ס ["ל הקרמו:יס תן ל"חדרין

 לרקבון כסיח ["ל "חרו סטרי חתיבס ל" ל'13ס1:סלס
 (nice ססק מס לסליתי he:n ל" ונזח לסכיוחח

 י"ג עליה שכרחו לתילם מוחה ht~c ת5")1וכאסר
 הי"סון בנס סתלס כ"סס רן"5 סימרו כנוו3ריחוח
 חמול ל" סליס' וחח ס:'1)וח

 ~blo סכן כל בכרח והו"
 על סנזכנו כמלקה תיקון לס מיס נז"חר ליבוםרומס
 הפסק[ס

 ס"ף ומתר נזע5חו דן ס"דס ומופזר קל והו"
 ויחן בחליגס לפטרס סמייכ ביבים ר1גס סיססהיבס
 כחובחס כללס

 וגרונייח"
 [1 ס"ין פענוח מה כרח

 . סינוס גויעה לנו)סס ינ% ס"עו ססנזעס סנזפ:ימורדת
 תוחוקח הי" "ס סיבתם בין מקוק סטין ס"ונור ת'וים
 יסטרח וקירס לקנזס עלס וח5וס ססחיס מן לוקוויה מהי" חוררת סי" סרי סי13ס o~a eD)n דהיית ל"16

 החומוקוח סקר סין וקין בחיחחו "ו נמ5יגס "ל"תתם
 מ)ימ הנזוח~קח יבם מומרח כדין לעסק יכפיןסטיון
 סרס . מלטה נטוח הקריס קודמת סהי" יבוסנטוח
 רכיבו יוריע)ו ולכן "ור יסכון דרך "'[ס יועצו 5" גןכי
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כח הרמב"םחשיבות

 כחוורת הי6 06 סיוררה יגס 3ם1)ורק סדין יהיסמס
 נחונס עיקר 06 כי לס וקין כעלסעל

 ו:דו:'י"
 "ו

 תומ~קח 3ין מילוק ים ו"ס . נעלס על נחוררח"יזה
 ס:'הס ר5ו ו6ס bpt:lln כחוכחס במסרוןל"מרוח
 יפ% )6 חומוקח סהי6 מסוי למכעס קריך 06ביכוס

 הינוס ועש דין הפסק יוסכם ו"ס דגר סוסתכחונחס
 לתפוח קורתח 'בוס ת15ח זה 13)עי:ו ohl ' חליהויחן
 ביסוצחך עי)')ו הקר . קודחת מלילה )ו15ח "1מלעס
 לעמס "סר התעמס ו6ח נס )לך הררך "חוהרבו

 : ס' חימס נפ% סכרוויב"
 חתיה" "תהגיתשובה

 מכנוים תל)ויןי על נדלה
 עליסס יקסם חסיד בקורס עסוקיםיקריס

 הליסור הדבר בין מ%קיס וקין כקלו פסוטיסדכריס
 ")זרו סל" גס ונוה מדכריהס הקמור לר3ר סחורםחן

 "סר ס"ת נם"לס ":י וחמס . )עיעה oh גי"'סור
 למסק מלה מדומה כירים הכ" גסמוח ספק לדחותר15

 רעות 1)ן"ורעוח וניקרס 3מו5 חלוי הו" "סר)פסוח
 וחמסת מוסח ום'יוי הותסס והכגעח 5ודקוחבלתי
 וה על החסובס 6)ו:ס . לוס ~ס כין דנויון וקןההניס

 onib מנעו לקטל:וח התומוקח סלח חןעו נ"סרהו"
 בוס "'סור סים מפגי %" "דם לסוס ח')ס6לגלחי
 י"כל "1 )זומ~קח ים" 6סר ה"יס כין מקוק ולןכלל
תכיס"

 "קלנו לנועסס והלכה ' דמיונו חס ננסס ד"סר
 והסי הר"סון בעלס סי)עח תנזיר סלנרל"ס עריבכל
 תלים" גח:עחו"')ה

 )עזריה גימ' היתה Dh סנן ונוכל
 חסז בהס "ין "סר O'D1 ונקריס לנפזה למתמש

 על לעכור ההירו סהלתוד מנתי ויורעו . עולזהוהמקיר
 להרמיק כרי )ל"ט( כגיטין מזוח" וסמררו עסה"יסור
 וסך לפרי5יס מנס% ליחן וסל" .העכירם מןהקרס
 התזהב ו:חססט . רעה לחרכוח ל5"ח 'אר"ל כנוהנ:ימ
 סיס "ח סיס"לו עד ל)וומ~קח הקרבין היו סל""%:ו
 כרפסה הו6 ו6ס רקס הי""ס

 וסדו"
 "חר "רם ת5"ס

 קדום'ן )וקכלח "ו לכה כטוכ hlo ופס לקדסססר~ס
 לס ויכחנו לל'ר חב" וקת וקמר hnSD1 סרסכעי

 כך . ברכות אבע לה ו)וברכין למופה וחמסכקונה
 כעל ~5"ל הרב י5מק רבינו סל דעו ככיח עוביןה'1

 חלצינו הלוי 'וסף רבעו סל דעו בניח וכןההלכות
 ססק:ו וכן "מריהם נקו 6סר דינין ה3ח' בל עסווכן

 וכי ' מכ"ט היום כלעריס ל)ועסס הלנס ועסית6:מ:ו
 תסוס חורט סל ת5וסחדמס

 בעלנו" מסם"
 מחיבתי לנחמלס סגחקןסו למעכס והלנם ווידועוס)וע:1 ל" וס לכר

 "ין "סר פמוט דנר ונס כוס ססקסיר )ו' רקעוזל"

 ס'3חוח כבל ריגם סיבמס 1"ח כי כלל בולססחפק
 חתרוד "ווחחייכס

 ידעחס וכליסר ' כח31ה 53" 1ח5"
 שפעו מלקה למלוח קודמת יבוס סח5וח ההלנסמסק:ח
 חתון לחס "ו יוני )וס:י "ל" מקוה o~s וכחכוין6עו
 "'סור סוס 1"'ן לקמיו סוחרם 3:יס לו "ין סכ"סר)זס:י
 מלי5ס תלוח סנה ס"% 6נ" לןעח "תגס .ערום
 מלוה לסס כווגחס ספין דכיוןקורמת

 )ח5"
 3"'סור מונע

 יב)ווח כחלחוך חר"ס כקמר כתותו הלכה ופיןערוה
 משה ינהב ' : לאט()דף

קמה
 ללוכמס לו ונוחר ob מנורה נססוקיעותד וטו" ותפילין טלית לו ס:~דנון )ו' רככו יורינושאלה
 ספיר כרנת מסגי הפסקה זה וקין עליהםיברך
1661 : 

 וחפעיו ה5'5'ח SD כברכס "יסור סוס ",ןתשובה
 במסוקי טיח הפסקה ס"ק הביתוריבחוך

 סי"סור ער ס)וצ %"'קריינת חסלם ו"יגס "סורסחתרה
 משה יאהב : כ"חסססקס

קכ,זק
 ורוכס התסללו 6דס נזי אמניח ת1י,י1 יוריישאלה

 החסלט לבור סל'מ 'יסרר "ס בחפלהבקימן
 מסידור )ופ:' 3קי ס"')ו ת' 6ח לב"ס סל" נדיעליהס
 החסלס "ח הס"ן יסדר ל" "ו יס על )חקןהחפלה
 ידי 'h5? ככר מהרי 5ריכה ס"')ס כרכס נהי"טסני
 לעגנון יחסללו ל" להחסלל ס"ז ירר "ו ' כלמםמוכעס
 סורח חהבטל סל" כריבלמם

 הסדר"
 ביחס י"חרן "ו

 חי כה5טרפוח "ל" ר"וי הסדר 'הים ול"בחמלה
 רנעו יוריג1 . תהם מון "ו העסרס ניכלל כקי"יסס"י:ס
 : סליתם )זםכורחו חהי' ס'ודו"ח

 לסגי סין מירר ז"ל מכוייס סחק:ו ח"חרהשךבה
 להוקי"סחי3ס

 ולרעת בקי ס"י:1 כוי "ח
 עגתו לבן 3י:ו התסלל סל" הבקי "פילו גנולי6לרבן
 החק:ס תתי כלל לכטלס נרכס הסין תסלח "'ן""כ

 סחק:ו ונמו יג" ס5" כוי ההנורה ב"ח "יןקפלו
 ומיינו ה"ורמיס נוסי ה'1 ו"ס הכגסת ביתבקרוס

 ס"נורו וכגזו "ורמים מס 6ין ויפסילו כנסיות כחי ככלק
 וקריך לנ" ה)ו"מרין מפגי נבח ליל ערביתנ"ימור
 גל גן וכמו ' ב" סל" תי סס "ין ויפילו חסיד כךל:הונ
 הסיבים סח~ד)ון עד bG11 ל"ו מינה חפני שחקןיכר
 "ס בין תתיר כך 5גהונ קריך b~h )חקן נענורס"סר
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חשובות28

 זריך והיה לסעורין דבריהם )חלו סחו'ע :ת5"הכי חית" ל" דיי הו" כך ולדעתי ל"ו יו הסנהחסים
 : והחק?וח סגורות בטל הו" ויה יחסל5 ל""ו הס"ז סיחפלל כך וקמר יודע "יכו ומי יודע מילרקוח

 משךוכתב

קנ,1
 סיס נמה ערס וסהס 5ר"31ן נ:ס"ח "מהשאלה

 כהס לסמעון נס"ח ועור לכס י"וחח
 והומוק' לו ליה ל" סו" גס וחח סרס נמהעמס
 בית ~ok )וווהרין ו:ם"ה "דם סריס טבר "סעקרה
 ל" "ו ידיו חחחח להו5י"סןין

 יימוח לן רקימ" והזי .
 ' נרכי הלנס)עיט(

 עקיב"
 מלו "דס סריס ד"מר

 מוכימ כ'רוסלס יהיה )זגוסח רכן והעסה ל"סחוומלגין

 פקיכ" כררידהלנח"
 עקת"כרבי דיק" ))ז' דחח:יחין וסחת".

 וגן חיבם ל" מלז ל" הסריס דח:ן
 מכמיס ואחרו הכנמה י" מולח ל""לסיח

סריס נגמר"
 ןותי"

 "ף סתיס ביןי "ילוניח מס ד"ל1:יח
 "דס סריס ה" תייכס ל" מליז ל" נחים בידיסריס
 מחוקם" הינ' ידע?" ל" 'מלין

 בריח" קפי"גיורה כסס" דקי תח:יחין
 וסריס מסכה וכוכוח דכ" יפ15ע

 131' יב" ל" סגימר מסוס לקייתן ויסור עד וכי"דג(

 נדנזפרס עסקתן בקהל"לת"
 כנוזר"
 ולבסוף לו וכשפלס .

 חחוקמ" ל")פ5ע
 רכי לדעה יוסף רכ יוקחה ' ע0ס 1:ןמס ס5יעס"יסור היחי רחקתי דיניי קסי" ידפוס

 לררי ליס סלעיכן תנדי דידקטי וזה לחרוליעקיכ"
עקינ"

 ומייבי דהי נריהוח כחייבי ל"וין' חייבי ד"תר
 "דססרים עקיכ" ר3י "מר והיני וינוס מלעס כוי ל"וכריחות

 וו("
 יב" ל" כחיב

. 
 וקח"

 ותירן יוסף רכ
 כמייכי הו" דמ"ר לקוין מיידי עקיב" ר3ידלדעח
 "תר ל" י3" דל" דלקו גרידי לקוין מייפיכריחוח
 עק'3"לבי

 סריס להני "חטו נריחוח כמייפי דהוו
 גן oh י מלן"דס

 תחוקח"
 "רם סריס נגל תח)'חין

 t~cDn האי ל' וקסם לסלט קורס )מחרס. "סויפסילו
 דסלכח" "ליב" 'לי קיים" ל" תנוסחרונן

 ועיקר ' כלל
 ס"לחי כמסדו לי ישר הנאון הגדול הרב"ד1))1
nbrסיקו"ל"ס ת"י י"" סרק"סטה מקהל ס:ם"לחי 

 חחמח להו5י"ה דין בית מחהרין "ס סיתיע)יהעיקר
 . לס "0ידו

 1ח13"
 "סלחנו תסוקר בכחנ "דותו חסובח

 סיטב להבין חורה כעלי "יגס סהס סחים בע~רחלהם
cih"סקדוס יד ובמחימת תבו"רח הנחיבס חהיס ל 
 : ז5"5 הודו יקר oa עם"רוננו

הרמב"ם

 סס"ל סס"לה וטח על ח)והחי גדל חיתההשובה
 יסתרהו הקהיר הננדד הדיין הגבלהמנס

 הטסה וטח היות חועע וזה סחיתס ובקוס b1O ויה15רו
 עקרס כל וכי . לסגי כן ליס לו היו ל" לרקבון;מ"ח
 סמ"ק הו" וחי דוח כעלת להכעל חוחרחו"ילו:יח

 . כוח נעילת סבעילחו "דס נסרים 1'ע החנתיסחן
 SDוגי

 דכ" פ15ע יכ" ל" "רם ימלוק מל" תקר"
'131 

 "ינו "ו ונזסוחררח 3ניורח מותר olh סריס "ס"ל"
 כניור0 "סור קהל "יקרי גריס קהל ר")זר לנל"ן .מוחר
 הכ5 ולדכרי . בניורח מוחר קהל תיקרי ל" ד"מרלחמן
 קומי" "ין "סחו "ח שכחו )זגוסח רבןנלעסה

 כלל
 )זחיינתח ה'" הרי תנוסח כן נס" ניורח "ס נפיךנזה

 עכר תנוסח כן וטס הכללדברי
 1)ס"

 סלינזס חמה מהרי סריס סטינו לקמיו מחיינתח"סחו הרי 'סר"ל בת
 יערטל ליכוליהן וחוחרוח לכעליהן "סויות יםס)')ו
 מסק זה 3דכר וטין וכו' תיזור "מ לו וים מתרחסוס"

 קסי" מקוסל"
 3עילח "דס הסריס ססכעילה ותאחר .

 ינסוס לקייתן ואסור קנו כעלו וטס 3נריח".נסורם מהו" כמו להתיקה תו~הרין דין כיח ימיו ל" השךפוח
 . ונו' דכ" סלוע יב" ל"ס:")זר

 "5ל הדברים סיכם ל"
"וחס "ל" קורו סוחרהו התוכהק סרב להדרת הסו"ליס"לו

 הקוני"
 סהקסו

 וטוחן עקיכ" ררני "לינ" נגוזר"
 ספירקוהפירוקין

 הקוס'"
 ר"יהי ולפיכך ' "חורטי שהו

 ו~ס הע:')יס כל כיחכ"רו נדי ההוכה "וחס כללפרם
 סריס "סרס ")י עקינ" רבי "תר סם:י)1 ניוןפירוסה
D1hקויכן הכומר סעח לו סהיחה לקמחו וחל5יס מלז" 
 ע3ר ס"ס וכסס דתי כריחוח כחייבי ליקוין חייכיד"רר עקיכ" לרבי ליה סמעי:ן מנדי הג' עקיב" ורביעליה
"רם

 1)ס"
 "תו "חוח "ו "חוחו

 וניול"
 "וחס "ין כהס

 סע3ר o7h סריס וה 5ן כלל ליכס וקוקההערוה
 מלי5ס נח "ינה 3ל"1 עליו "סורס והי" הו"ל"מה 1:ס"

 "תר והיאך כלל ~יק" עליה וקין עקיב" לרניוינוס
ר'.

 נהי" עקיכ"
 וסריס . D'1D olh "סח 11 ]מללח[

 עקיב" דרכי "ליכ" "חירבי
 "דס סריס 0~ה ואוזר

ניורח
 ל"ו "סור כ)יס."יס 1"'ן לו מוכיח תהי" )ס"

 עקינ" רכי "תר זה ונזפני ליכס ~קוקה ה'" ולטיבךכלל
 חחייכס )ווי 'כותי הכי "' ליה וס"לינן מל"חמהי"
 לחה 11Dh סתת ~ס סריס 3:שו"י סאן חימרנלומר
 ר'"מר

 עקיכ"
 ' חחייכס כתי יכולי "סחו "ח חשק

 ו"חרען מין כעי "יהו "תר לקפחו וחקיין מזוסססריס ס)זעחי ימוצע רבי סיתר ואיירי )ת' הני "ין1"סדרי:ן
 נן על נחיר" בן יהקע ר' סעיד דקתני גתידיק"
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כס הרמב"םתשובות
 תלעס בת "דס סריס ס6סח ג'ינס סמע וגו'תנוסח
 דין למעתיר "יסטר ו"י עקיב" לרני "פעו סי"ויטס
 bSb עקיב" צרבי "5יכ"וט

 כסוס"
 סם סטין ניורח

 ' כ55ליסור

 קופי" וסקנס רבם וב"
SD ויחר ~ס סירוק 

 סחו5ן "רם מסרים ס")ורט וט 5סע)ויד חונךסיכוך
 ייסחוומקלן

 כמנס"
 כריח" נוס" רבס ותחיב . ניורח

דחגי"
 עד וכו' "רס וסריס ספכס וכרוח דכ6 פ15ע

 "רס סריס "סח תהיה היולך כל16 סהס עסקיקבקהל "5ת" יכ" סלוע יב" 5" סנ"תר תסוס לקיימןהסור
 "%ו 5"וק סמייכי ננקיב6 דרכי "ליב" ליבוםוקוקה
 סירוק רבס "תר bSb . נריחוחכמייבי

 1ה61 סכסר קמיו "סח לו סנפ5ס סו" כך עקיכ6ורבי "5יב" 11 קוסי"
 העמס נסלע כך וקמר 5ייבוס לו וקוקס הי" מסרינסר
 עקיב" לרבי מייבם 651 מולז ולפיכך "רססריס

. 
 פ5יעס 6סור היחי 1")ור וס כסירוק קרנס וסקסה6כיי וכ"

 וכו' "ותר ננלי"5 רכן חנן bS חי ייינוס עמסחרחרי
 5ר' לקוין ד"יסורי כיוןפירום

 כריחות כלייסורי עקיב"
 15 סלסלס תועילחס

 וסו"
 1Dh)l סריס סנעסס כסר

 h'o 5יכס ~קוקס יבחס ע5 כל"ו 11 סי3קס סיעVb 5 ד"5ת" יקי" ייכס ו"ס מולן "דס סרית י)ו65סי"ך עקינ" ררבי "5יכ" סקוסי" ועמדס . חכ"ידכו5הו "5ינ" סיינוס ותן סמלי5ס חן תסטר סכי כל"ו .ליכתחו

 וב6 י כריחוח נמייבי hSb עקיכ" לרכי ממעלו כך%"
 עקיכ" ררתי "ליכ" קוס'" ה"י ופריק יוסףרכ

 ועזור
 רהחייבי  סמולך  בפרן ר%תר  הו" עקיכ" ירכי חג"העי
 ונמור סוי ]"כיו[ ותסוחח "3י1 ":וסח מהי" דמ"רלקוין
 5"1יןממייבי

 נרילח"
 וקוקס 6ל6 סיינוס ומן החדקה זון מטורס"סחו טחה" ער כריחוח כחייבי "י)1

 סריס הכ5 לדברי היפכך עקיב" קיני "סעו 'סי"5י3וס
 ל"5 "ןס סריס וכן . 'סר"ל כח לס" ס:" י"ניורח נס" סי" 6% לניסחו ותייבתין לניסחו וחרבין מען"לס
 לרבי נין גיורת היחס "ס "חיו "סח חימס "ילורס'ע
  בין  יסחו סנחיבווה תנוסס 3ן וה וכן לרשן ביןעקיב"
 סרי ונסקס וענר  יסריליה  פסיפס 3ין גיוראססיחס

 יבמם מיה ו"ס ' סכ5 5ר3רי הכסר 5י3)וס )וחח3)וס11
 קנס ובעל ועבר "דססרים

 מייכי כסקר בנט וח5"
 לה51י"ס דין 3יח מיידוין ה"לחנס סקסה ח"ח .לקוין
  כסיס l'ha)o כסקר כרמן 3על הסריס ידתחמת
  לסיין הספורי  o~be סיחה סג" ל%בפבירס

 וליסור וין כיח זוחן  תסריסין סוסריס יצרי מייסורי"ו ר%וריחי
 בבית נם "ין ohl ' "מח סעס 6סי ממס5החע5ס

 "ח כמרידוין התקיפה הגויס יד תפני "וחס 5הומ"דין

 יום ככ5 556)ו תעמיס וכן גר% כ"יוס ברניסטויסס
 )וכסרפ הזכן לכ "ח יסיר וסקב"ס ' סקוסופנל
 מרוב כי יורע יחנרך וסקל ' ")ון תלס:יפ ראוכם%וחוירים
 ובלילם ביום וטרוד חלס ושי "לו מוריס נחבחיחי3חך
 ננסות "וחי ימסדו סח" ו"חרחי פנקי 5י "יןססרי
 . ירמס ססתיס 1)ון 5כחוב עגורי המרמחי %פיכךסרומ
 הדרת סו" ויגרל ירכס ותיורעי "לופי סררתוסקוס
 מדיין ס"5 "נטלי רכי ורבנ" חרג" קדוסח גד51חכנוד
 סכר(יר הנוביגיס "ור הנזהיר ודק דח הסירהס)והיר
  nSD פל .  בס5למחך  ומשהה  ססס "מיד וכמפזכחסנך
 זצ"ל מימן לימצה :  הירחךתפלה

קזוז
 3יח לדרוס עוווד ס)ודרס כיח יבינו יורעשאלה

 לדרוס פניסס ממוירי כו כס)וחסל5יןסככסח
 35יח רסייגו De55 "מוריסן נת5"1 יסרה 5"רןדסיי)1
 5" "1 חותר הו" "ס ברבר וטסכנסח

. ob1 or 
 תם רסעיס ה)וחס55יס הוחס סקור"יס )עחרסדכר
 לררוס סעותדוח סחררם ביח ס"ילס מזרוח ומ"ר 'דעס
 נתהונס %ו בתילם תמל  סם כסנותקכמן סכנסחניח
 5" "ו סס לסחס5ל 5הס ים תנוסנדבר

' obl כין הסרם ים 
 : ססתיס תן כפול וסכי-ו רבינו י5)וד)ו 5". "וימיר55יבור
 סנ)סח לניח ססמוכוח המאוח נ5תשובה

 לסחסלל צוחר ההסח ניח ונין ניגסהנוחל סננע"
 סתחפלל פוי  סיסיו בק גבור כין ימיך 3'ן המגרותכזוחן
 ניח כוחל סיסים בין  הנלסת ביה  נוהל בוגרהנילוות
 %"' תעמס בוס olb מ5ק ע" "מוריו ככנךסכנסח
  טיפ בזפ  פיפ סותעו ססתע)1 מנס לב ע5עלס

~1Db  בע"ס. 
 הננסח בניח bSb "יגס הוך" דרי דנוימר"

 "מורי 1nluo נחג" סכיניו )וכ5 ומנוי לרמכססעורך
 ת%51 הכנסח לניח וקמוריו ולחפלת הנס סננסחכיח
 כוונדל בפח"ע עוווד סכנסח ניח ססרי ס' היכל"5 ו"מוריהס בנס ס"חר כ"וחס סו" והרי סכ)סחלבית
 כיחו כחוך יקדם הו6'"נ5 מקדם הכנסח ביחוכ5

 סיחו כוחל Sb ו"מוריו כרזוי יסרה "רן כנגדוו,חפ55

 כתי יר"ם ול" י%15 כיה "ין הכנסח כיח כוחלסתו"
  ור"יס  ליכר.  פרבר  ס"ין ססיכ5 וכנגר סניוסנומ[יר
  ו'(  לבריום תיתרי  מרין פל  סבביי ס)ועססאכר
 עותך סיס ביתו בחוך וכי . ונו' ח~ייס buttv "מר5סון חייטי הסו% סלף וכי  חלל. קי. רסוס נבר%רהבו%

 הערבי נסעבר הסיכך סרמוב בחוך סיס בורך"5"
 ונחג"  ישראל ירך  כנור פניו  תסעיר "ותו ורזהבדרך
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חשובות29

 לכ5 ויןוע ססהע דבר תה י הרגו הכנסח לכיח"חוריו
 )זחפ5לין והעם כנסיות לכחי ס)ווכוח המלרוח תהוםבכל
 ממלק חי וכל . יסר"ל "רן כנגד סחסיס רוח 5כ5סם
SDסבי"רכו הקנוח 5הוריעו ר"וי הח5מידיס מן (ה 
 ו"ס ' 3"יסס למחקו ר"וי במחלוקתו החרהנס

 לקמר "ו כך קר" לרבים ואס לחייו עד עתו ירךלימיד קר" "ס "15 כבחים סחחס5לין ל"וחס רסעיסבסס קר"
 "ותו סרי מכנזיסנזחלתידי

 כרכרים הין עדוי סקור"
 : אמרח רמח הכרע זל" מסק6לו

 ~צ"ל מיימון ב"רמשה

קמח
 שמרימו סחרם "זהו עיין על סש"לחסשאלה

 נס"5ס דכרינס נוסם סרסוח ע5),קלחס
 לקרס יגמעו סל" היס ססמרס "תרחם י היםכך

 בכיח עומד סהיס זזי כל . היסיכס 5ר"ס ול"סכעולס
 וחי גסבועס כחמייכ ")זן וענס החרס בסעחסכנסח
 פג על "ף ס")ורחס כזזו עעיולעלוס ו5" "וניו לסחוס לריך וקינו o15% סטור עכססל"

 כלך עותד סמו"
 6ס המרס 3סעח חורה סמר "וחג היה "פקוהתכריס

hSקל הכלוס סטור ")זן ענס ול6 תפיו סנועס סוגל 
 ענו סל" "לו וגל . סכנסח כבית היה סל" 5)זיומוזיר
 עליהס קבלו "ס סמרס נסעת סם היו hSn 16")זן
 מייב כתבועה סהנזקסיס פטורין "יגס 6לובענייכיס כי%" ונל סקבלקס חס טנמט על קבלנו סרי"1 כזיוך "בו נס הגסבעין חן לאמד ס")זרו כגון כך"מר
 מרס עליו 5קכל וכל בו ע5חו סהחפיס כלו5סיכך

 נתמרט Db ")זן קענה "ו תמותחו 3סעח רביםשסמרי)וו
 לטוח לריך "ג5 ממכס 'לו יתיר סכועחו להתירורלה
 . להתירו 6חר ננגין גריך ס3)זג'ן ובר סכל ברסיסהדבר
 obl ' ככלום חיי3ין "ינן עכוזן החסימו %"ק53וסו ו5" החרס ססתעו "ו שעו סonib "5 וראי"53
 ונוחר זה סרי סירל1 תי כל כרצוח עגנון להכניסרגו
 נגסוס "חר ונענין ntDh oe5 "כל סכועה תסוסלהם

 יסר"ל כיח כל חייביס כך "ל" "גודוח "נודות תעסו5"
 ע"ה רכיג1 תסס כרח החח~יקיס יעקכ כסססכקר"ין
 ההיה %" "מח "נודה תיסרטת וקהל עדה כללהיזח
 מכנזיס onO1 . 3ע%ס ןבר כסוס וכמלוקחביניהס
 . נורווח רעות וכמה הממלוקח עמס וזהו יורעיסמסתים
 נט15 למיעוט חמיו מל מיעוט סיסנעין "לו היו1"ס

 ענה סל" )עי סכל הו" וגלוי . כסבועחן 1'ענודונתיעוטן
 ססנ'ס "לו גל "יסור ניסג "ב5 עגתו מהפיס 6bSIמן

e"tb~n

 "ס מייב ססו6 5בו ע5 מעלס )זפ:י רמו)( המעו5"
 5סכניס 15 סוחר וס סרי סהמרינזו )זעח רסוחטמע
 חיודיעוסו "חר סירנה )זי כ5 ברסוחעלמו

 מסו"
 נעתר

 ס"נזרחס חה ' כבכועס התסיס 6% גסבע סל"מסני
 סלה הודו ו'יל נ5יוח רקם הסי" גס מבמיסמהרכה
 טעם וט מ"י יודע "ילי ק"ס ו"יכו מעיקרו בטלהמרס
 ה"נסיס "וחס ע5 "ל" "הרו ל" מת" זה רכר"מרו
 סכל סעס רונ סיגרו ס"ה הדגר וכן . עליסס קכלוסל"

 יתחייבו וט חרס כגון סרסוח תדברי דבר עלס)זמריס
 למון "5" המרס סטן כך הדגר "ין וט מרס לקבלסגל
 י ונק נווי בו סנועס 13 "5ה בו וקרור"רירם

 על קב5 ל6 6101 גנם ססמריתו מרס ע5 העובר~ס ג)~"
 תי נעלס סיין נ% מייב "יט סנועס מסוסעגמו
 יחמיי3 נדוי "בל י"סר חס יסכע סוס דעתו SDמעלה
obוחו ססעסס דבר עוסקו מבמרימו דבר "ותו היס" 
 לעוס סוס כסס ס"ין הרסוס דכרי ע5 "בל )דוימייכ
 יעסו סל" "ו סיעסו "מריס על לסמריס ל"דס"סור
 1כ5 . לסחריס רסוח לו ים סירוס )זי 51כל לעלויו6בל
 להס י"סר ~ס כחרס עכוזן סהחסיסו "ו קנסבעו"5ו
 תרסוח 13 סי"נזרו כמקוס ימיו ל" "דם רסוחלסייוע
 מרצוח כו הכחוב כסטר יחח)זו %" יכתבו %"סלוני
 יסכמו "לס חרסות יחוורו %" סיריוס תי כל סס"ו )והס סר סס "1 סיסיבה רקס סם סוכירו ohl -סלוני
 עליו ויחסללו "בנחיו על וירמיזו "וחו ויקלסו"וחו
 מותר זה סרי הננסחבבית

 "יו כוסין יהיו סל" וסו"
 "דס "ין "ו וכך נך עומס olh סטין ו"ונזריססעס
 "ו פלוני סס בו סיהיה ער סטר נוקנ "1 ,"ססנוס"
 מבשבעו מרסוק עלין סוהו רמתיס עליו סיכקסוער
 ס"לחכס סי על סןבריס "לו וכolh 5 כג', לסון"חר ס5ך וננדריס רסוח סעס כל קור"ין וט יענין 'עליס

 כע"ס olb רצוח יממעו סל" החרס שהיםס"תרחס
 )זק5חנס ם סס"לו ננוו הסבועס היחס "ס"בל
 סיחוור )זי על ממריתו סכך וקברו המרס נוסחונחנו
חסיוס

 כחג סי על %" -חורם ספר עלי ל" חסידיה %"וכר ול" 3טכה ל" רסוח o1h5 ישמע וסל"ס הסו"

 סגוסח ~הו סנה "חקס"מ עד הניכוח זון o:a עליול"
 "סור היס הנס וכנוסח המרס סו" כן ו"ס לישסלמו
 סס וכירח לשמוע בו עלינו החפים "ו סקנלו )זילכל
 לניוחו והדור ככור דרך חורם ססר על hSIכרבים 5" הר"סיס יון רקם "ו יטיכס רקס "1 גטהרקס
 ורסיסי סגליות רמסי סס סנו~כיריס כדרך ממכרסנכנד
 בסבחוח "ו בתועדוח והג"ו:יס הסריס א"ריסיבוח
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 הרמב"םחשובות
 "ירע "ס סכחב1 ~ס :וסם לפי לף וניס קבון נעת16
 וסם סמו לסחיר ס"5 לדוק רב ס)כ3ד ספר לוסד3ר

 יעלס "1 וכר בן לו יקד "1 "סם סיס" כנון ל"ע"13חיו
 כחורםלקרו"

 הברכיי
 לכברן: כרידוי "1ח1 ומקלסכן "ותו

 "רוחיו וסס סירוס נגוייס חיכי בגל "וחו1)"כירין
 "רן יס'3ח רקס סג"ון סלמי בן ו6ותרין 51"לסקרוסיס
 ססתעו 0:0נטין כל על "סור סוס מס וקין וט'ספני
 3רביס ופרכוסו לטקס דבר :חן 06 זנן 6ל1לריס
 וסס כנוייו 3כל סמו תוכירין מח:דב כל סתכרכיןכדרך
 ברבים "נוחיו וסס סחו יזכירו "ל6 דבר ססיקרע ל" "ס "3ל . "יסור ממס בוס וקין כגולן 3כל"3וח'1
 מהיו נדרך רמתיס עליסס ויבקרו 3)וועדיס "ובסבחוח
 "וחס סרי הסריס לסקר "ו גליות לריסי נוקודסעוסין

 חסוויס %" וכר י" בטכס ל" יסנזעו סל"ס:סנעיס
 בודקי יותר וס לבר סרמב:ו סרי . לסנעע למס"סור
 . וס בענין "מרח OD9 עלס ללול דבר נם"ר סל"עד
 נזנזק5חכס nb~c סס"לס על זה ענין על ססב)1וכבר
 וריעות ~ols וג'מוס "סנט ביניסס 'DD וסקל'ס ~סעל
 ס)דע עד בסר לב לקו ויחן הכסרינו 0"בן לכ "חויסיר
 : רכון 'סי וכן 11tsu כנז15חו ס' 6ח לעבוד הרופססבכות

 ז"ל סימון ב"רמשה

קמם
 יע'א במצרים המחבר הגסן הקנה הקנהנשח

 . ענוי חדרך הכסול סריגנו דרך סגו סלוסלוואטר

 0ודו)יס סנזיס עלית עכרו כאסר שוסמן
 וחלי'ח יראו על ס' רמס עחס ולעת ' וגסס נשםוהיינו

 לבנו וירוס סיוענו 3")1 כי וימי סעירה סס:חקב5נו
 סוס לדרכו "ים לנס מלק מנ)זיס סחל)זיןי בל ביעל
 %גן בעיר סס ישו "סר "ח לב על סס "יםאין

 %רקוח קדסיס 5"ן 1לרעוח לסתקכ7 כמעסינוהוכרמ)ו
 5")1 כחוך סיוחו כיוס עדרו רועם כנקרח לבור5רח

 "סר "ח %חקן כגיס על מ13ח ל3 %סטיב)סרסוח
 ככזו "רוכס תעלה "%י חל6וחס ממסר רכו נישחו
t~nbcנסברח "סיב ס:דמח 1"ח "3קס ס6ובדח 6ח% 
 3גע מנ"ט סדרך לנחוחס ל3 סחנו ונינסר -6חבס
 כעתוח:ו ס135ר נרום מסט "סר גד%עון

 כי וסו"
 חורח)ו כיני מכהו מכריס ערי ברוכ "סר אר"לרו3

 נבעת וכספירת תקווד בתי )רם 3טבילח מ"רוסקסו
 כמיס רומזות סטן עד תירוח נז:0נ מסגו כקייםיחי

 סוחרו וכוס דחיתן הנזקור eu~1 כוס כי ומוסבותס"ובין
 ל" "סר ונזדכר גמורם נזיטח ob כי וס וקיןלנעליסן

 טמורם סי" "סר "מרח "סס לוקמוח ומן ' ס'דברו
 ממקור וט0רס סס"וביס סנזיס "וחן עליםוחספוך
 . ט0ורס תסיס סססוסכח נקח ob כי טהרם לסעלחס ל" טסורס "יננת "סר "מרח "סס עליס סחספוך"ו סנזיס "וחן בעלתם חספוך ס"ס מוסכות ]מן[ כידוריס
 חסורת לסריס ועהוח ע5חן על חקפיתח ~"ח גסוקף
 IOt~D סוסכין ו"1 ססמסוח בין ער ותתחעיסמרין
 סטו עגוהייו )5טןק ונוס גדכר גוס ' סרעיס0נזיס
 ס~קניס וגריי סחלתידיס וכל ":1 ר"יט כ"סר %נן"לס
 :51:ח 5רעח גז"ד כהדס כי וחט"חס סוס טעוןגודל
 "סר "לו מעסיס רוע וידענו . סב0רח כעורפסחם
 3סרריסייnv1D 6 וגלוי לתינוח ס"דס "חתבי"ין
 תסטין "ין ו"5 ס"מרו כחו חורס דברי והבטוליוחר' מסו" סופרים דברי ובטול חורט ן3רי ובט%לרביס
 על לעבור טוטפות מנוס פטור חורס דברי עללעבור
 לחורם סייג ועסו סטרו ז"ל וסס ' מ'י3 מכוייסן3רי
 סע גסס כיוונו ל" "טר "מריס דברים ילוכדו)זחונס סני" 03 )זסופקין סיו "סר ומדבר מרוח כנוסומרו
 ס"תרו וכתו מון פספס נזן "וחס יוגי"ו לבלקי:~סרין
 לתקוס ותגלו גלוח חובת חטובו סת6 בדבריכםסקרו
 י וימוחו "חריכס הבלויס 0חלמיריס וקחו סרעיסתיס
es~1יכפלו ס,ס מרע בהיקרס כי בעו)וחי)ו ידעה 
 SDt" nhr ויטוחו "מרינו סב"יס 'סר"ל כלויסחו

 וכניסר . יאוישו תקין סוס סעון גודל לסס וןרסטנחק53)ו
 5ופ0 "רם 3ן ס)")זר כתו ס)בי"יס יןי SD)נפויט
 "חס וסוסרח דבר גוסי וסנזעח 'סר"ל לבית)תחיך
 לע5חנו רעם ערס 0,ס תרע סעון כי ויךע)1 .והנעי
וגד%

 )ז:סו"
 ס"נזר כחו סעון יכומר ל" עריוח נלוי עון

 נ"סר "וחס בט)ז"נס "חנם סקרן חקי" %"סכחוב
 הרופין עו)ס סוכלין ו")מנ1 . לס)ינס "סר מגוי 6חק"מ

 כ"ס סמרכ "ח יר"ם כי וס5וסס ס)")ור כמו3ע13רס
 טמר ל" וסעס כסופר תקע%"

 וחכ"
 וחקם מרכ

 . ולדרוס 150פ0 נזיד ודמו %קמ בעגו סו" נפםמהם
 0נר,)ו סינזיס ומק ' ))וקים ")מנו ובס כנזות1לתס
 סוס סעון עתם וסורע)וס מכרסות ובכחי כנם'וקמבחי
 למרמזוחרמון סחכ)ס 6סי'( 43קוס ]כהטפל קורסוסס:רס
en5Dסנע%ס תימוח בכל bsl וסרי נלוס[ לס יועיל 
b'oוטורס תקווד 3תי במיס ס"3" ער בטומ"חס . 

 תסס כרח )קיים ימי סכעח לספירת "וחסוס~הרנו
 רומסן סיו "סר סרמי5ס "וחס למן ו"סר)11'סר6ל
 פלילי עון ססו" לסס ופורענו סנזיגק כדרך ומקרסת"ו
 גנזור'ונזי)וח

 וסו"
 . נזיסר"ל טכ%ס פס לסקע סגורם

8*
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 הרמב"םבשטוח80
 בעותו מסילו עלנוס חרמונן 6סר 6טס סכלו):ודעגוס

 חרבות סי6 סרי וס 6מר מקוס נכוי טבלם יוםסל
 11 נתעות סממויקין וגזן סכל גד51 מסע וסוסעחרעס
 וקמר ' )וטסרין וקלו 6לו לותר סמורו כטנילסיהלו

 ס)גע 6מח סנט וט לעסות תם כרח onibססוסרגו
 V~b SDI זעי 6מח "ל6 למוטכ מורו bSt בעיניוענון
 שיתן וקסם 3)זעוח כמניקו 6סר סרסע~ח סגסיססגל

 : הדס למכעיס קרה לכני סיו מגס מןסטכערי
 סיקג'ס וכל וסן")'ס שמכניס ולנמנו ישגו גן גיוזנה

 דסייט עלים %ססניס יו חקנם 5עסוחוו:ח"מ
 ס65 יסר"ל כחסכ5

 סחססור 6מר סקוס בנוי חטבי
 ע5נוס וחרמנו יסר6ל כנות גסלטח )קתס ינניס3עס
 ח65 ס"סס ~6ח )וחמלס נ6סר סרעיס סמיםכלווחן
 נוח)6י tblo 6% כחובס 65 לס וטין כחונםבללת

 שעברם 6ו טובלת ס"יגס עליס מבררו 6מרסנחוכס
 6ו אכלס סל" דסי'יו "וסרוח ססלסס מקלו 6חרעל
bs~וחמלס כ6סר סרמ5ס "1 גקייס יחי סכעח ספררי( 
 לגבוח סחבק 56)ו)ס כל וגס . טבלס כן ס6מר1"פילו
 פרוטם חט% ל6 11 ססכווס ~מן 6חר בכאכחובחס
 קטבלס ס6לנזגס סכועח ככלל עליס סתג%5ין עד6מק
 לגניוס )וטחס סנטוס זל" וסל"ס וו חקגס נומעחלגןחס
h~bיסור6ין גו3רין נס5כח חקוס כווי טב%חס 6מר 
 עלתס 6ח רמוס ס5" וגס גקייס יתי ~' ססירח6מר
 טנלס סל6 לנ"ן )ודע וניסר נוחמלס.~ רוממת מסיוכתו
 סרעיס olno 63וחן סרמלס 6ו מפרס ס1665

~6 o13bוכגוו כחובס חיקי וכל וחוספח עקר כחונחס 
 16 מסרס ל6 "ו טבלס 65 06 סחחגרס גוי לכ5ק

 סעברס מבעל 6מר 1"ס ' ונץ כחובס ל6 05 6יןרמ5ס
 16 לבררו יכול ואייו חקנוח ססלסס מהלו "מחעל

 בגקיטח מרוורס סבועס סחסכע ער כחובס S~wnל"
 נקיים ינוי 1' ססירח "מר לנפחס טוכלח ססיחסחפץ

וסל"
 וקרעו . סכחונס ליחן מנעל מייב והמ"כ רתלס
 ועדם קמל מחוך )וררסוח ובבתי כנסיות בבתי ,וססכמס
 6מר ול" כחוכם לס 1ס6ין סללו כתג6יס 6ל6יס6נס סל" "מס ליס" סירלס גוי כל ועל לכל שסרסוסיחם
 ול6 תעין ככרכי תלך סל6 בחגויי 6ל6 כחובסנזתכ6י
 כל על עליס 5סחרוח אריך ום"ין . מסט רו2 עלתעבור
 לכל וסלקה נזרייוס תסיס [1 חקנס 6ס כי ופעםסעס

 6)ו ו)נזגיגו . וקטגיס גד%יס ובעריס בחגריסססוכגיס
 עפ"י 6ל6 וס65ס נוסיוס גרון סל6 לחטםסמה(מיס
 נכטלס ול6 גפסירס 6% )מליפס וס65 סיחחקנס
 סנ6יס על כיוגורט יכמו . בס יפמחוע6

 במריי
 דיעיס

 הוציקו 11 ססכ)וס עפ"י 06 כי ירוגו סל6 חקגיסומנ)ויס
 היטיס מסרוס מסס דח גדר 6ח וירפ16 311חקנס
 SD' ל6 סנבי6יס כ5 סל רבן תורח כדין סריסלמס

 : סגסיסכחובת
 ממרעו יעמור מחוקן סריגו מב"רפמדנוובאשר

 יעמס ול6 בר( י561 16 11 חק)סויקלקל
 וס גלג51 כ5י ל6לנז)ס סכחובס הגברי סחקגס סיעל
 סרמי5ס ועל נקייס יחי ו' ספירת וע5 סטכילסע5
 6מרנוג6 סיסבעגס קורס וכבעלס ל)זגורסח יגנס16
 תגריס 6רן בכל סיעמוד 3"ר כל על 1נו1ל גפורמרס
 ח5מיר "1 מכס כל ועל יו חקנס סי על "65 יחןסל6
 3כל סדין ויסיס סוית סחקנס פי על סל6 סיורםמכס
pbחק)ס ע5 וססכ)ונו . ס)וסימ ינו' עד כך חלריס 
 לילירס רחחקי'ו סיון תמרם אפריס T1h3 נס סידון[1

 סחע הצינור )מם יסכנו גרר ,T11el "תה וסכלוסיקס
 על ססכמע וכ"כ 6מך. חורח חטום ו6ל יפן נווסרבכי
 סנ' 6מד'ת6לו ע5 סעכרס 6סחו על ידע 06ר 6יסכל

 סנרוסין בנעת ob כי לב"ר יגלם ול6 ובחקעכירות
 ס5בור נון %מפריסו %נרוחו לסמרי)וו מייביןסכה

 וססכנוגו סגנון וכסי לס"ד סיריוס תר( כסי נזנוקוססהרת
 : סמחו)ויס "נמנו גתורס ססנמס [סע5

 - החגר נתן ב"רמבזרך . זצ"ל מימין ב"רמשה
 . יוסף ב"רשמואל . סעדיה נעור הלזישמאל
 . 1.ל שוביה ב"ר הנהןיהורה .. נרץ  הריין ששן ב"ריצחק

 'החבראברהם

קב
 אברי על אמין לנוא ז"להרמישם ששלח החרם שתיתת שסחתהי

 : גרושה שנשאכהן

 ס' 6ח סנר תן ס"ורמ תן רמס כיד חעסס 6סרוהנפש
 הלסיס ופללו לגייס "ים 'ob bDn מגוףסו6

ob1'לעדת  סנורת נוס . לו יחפל5 ווי 6יס ימט6 5ס 
 "סכנוריי6 ככפר סרריס נוכורכין ס' מ%סתלתידיס
 סקדו0ס מערס וסקר ס)זכובדיס סיקרים סקסלול~קגי
 תלכי רגלם הלסיסיסתור

 סעסס וונוס 5)1 כססניע כי .
 "לללו ולתסייס .  סת"רן בן גשר כן  הלטור חבוסרסת
 יד וסריס סעח ססו6 כסריס  עויס סכי יריבנתיבת
 ביד ועמס וגלוחו וספר יכריז וניס יסר"ל הלקיכרי'

 6% נרוססוס61כסן ו)ס6 6סב 6סר ס' קודס וחלל]רמס[
 רדף 6נל וויסר דברי סקסיב ולת תונימ לק%סתע
 חורם ספר סיאט . לכו בסרירוח וסלך ערוקמרי

 3רניס תסורס 3סס וסמרמ)1 לסמרוחו סעו 6סרסתקווס
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א הרבביםתשובות

 ס3"ס 31"לקסרס בח5ריס כלסיוח מבחי וערסבקסם
 5ו סימר סווגם וכסס . חסיד נבוליןיליד

 ססיס וסו"
 ג5 בסס נזענוד ציוחו סמרנו:ו וכן ' "לעלס "כןכח
 יסר", בח "1 יסר"לבר

 סי"כ5 16 עתהס ויחן סים"
 "ו לננוח ד' בחוך עמהם מיסב "ו עחסס סיסחה "וענוסס
 נזסחחסין ושן . 5הס סיסיו 5י53וח "ו לסלוחה 5הססיכ:ס
o~nuעמסם סס:סגס תסיס 6נ5 במוח ע" נפייס 
 ס' נוקמל ת5731 נ5 עם נדחית סממוייבחססנהגס
 מנומס וסר6וח הדין לרוק ב5" וק13רחו "רותתסקי5ח
 סמרחוח וסיס ' כסוחו סידים הרסעיס כמעררוספון

 ועחס ' וכך כך מנוסי כיוס פרסונןס "הכסבהודענו
 הסני )ז"לו העם שיבדלו כדי 6וחו ויסרססברבים יקר" מבינוס על סין יוסף רבי סח5נוידכסיענןר
 וי~סירו . נוסס ויסרסו כ:פסוחס ס"לס סמט"יסרסעיס
 סיוכרח הסס OD להיכנס האסרס כחכליחארסיס
 יוסיף ידעחס וככר . סנורתן בכיח "פי' פוקוסבסוס
 סרסעיס "ל סי5טרף דוי כ5 כי מט" ירקח ה"55כס

 סיכרו נוי "1ח1 סקלו סןכריס זון כדבר ענזססויסתחף
 6סר סנני"יס "דון ת6נור וסוף . 3"ברס ויאבד"וחס
 "תריו סכסלו' גנזי ח5טנוע והלילנו ה"חחוח 5גוב"ר
 בכל תספו מן 5סס "סר 3נ5 תגעו Shlס"5ס סרסע" ס":סיס 6ס5' )זע5 )" סורו ס"נור נככדומס

 וכוס. .מט"חס
 ס' בקול הסו)וע'ס ";מנו לגו רעי

 . ס"5ס סמט"יס כ5 תבדיל ס)פריס . ירו על 5טממניע
 ססרמקס בחכ5'ח ב:פסוחס סחט"יס 156ויוסרו
 סכלם ערי יפקמו oh1 . י'ח 5"5 סיסובו ערסלח
 ויבלו ינרסנה ס"מח Sh 5סוב וירבו )וסחיוחסויעורו
 ויסבע . נורדוח כוכוח )זהס "מד כל ואקס 5ל'דס:יס'
 5עסוח יסוכו סל" ס)וקודס חורה נמסר ווסס "מרכ5

 סמרם "ח לטס חחירו למ"כ לעלס הנסכנועסס
 ס"סרלוסו לוס עתיר כדי בוס ל% ותנתנו . "סרחם"סר
 עמסס 5דכר מותר 5נס יפיס "וי 5כס מנחירואחר

 ס:"סור "חר כי . יסר"5 ככלל וי5טרסו "ליססלסחמבר
 כנורים יחתירו ואס 5בדכס 5סחירו לכס יתכן ל1:66

 ספחימין סעי כדי זה חודיעהו ינוסר לקמח1)ו6ט
 ברוכים וחמדסו והרמוקוח סקרובוח בעיירותעליסס
 כ' 'מונו ל" "ס כרבים המרס "ח עליהם עודחסם

 מרע ס)ועסס בכנוו 5סחרס5 יתכן5"
 סחנוינוס וכחורתו רכעו כתסס יכפור נתרי ידלסריס וסו" סוס סגדי

 סריס ס:סכיר לנו ומ5ילס ' חס 1)חעלס בססרססי'בגלוי
 חמלb 15(S לכנורו )עמ' "ו "רם יגסוס מנפחך "31וה

 ollbll מעסו נוס ע5 נהם סדין 5סעכירבססנמס

 סרור "חך נקמר נסססקסל
~CID 

 רנויה ס' נשתכח
 כסיס "רך הרחנזיס ובעל . הדס מרבו )~1:עוארור
 דרך "וחס ויורם לתוטכ ימ~ירס בןרך מט"יסחורט
 הלו 5סס מסיב ו)ובסרי)1 נזנסרס סאבן לב ויסיריסרה
 נסכל לודען )1%ח1 לסניור בחורתו 5ס3ין בסר5ב
 : רגון יה' וכן 1")ון "חן )סגה "סרנ%

 ז"ל מימן ב"רמשה

קנא
 למטס סמחונויס סעדיס ":ו בסנינו בסיסמעשה

 ס:וסעוח בספיטח רע מקרס "ירעניסר
 סם ספי:ס סכחוך "סכ:דרי6 סעירס נוסס הגדול5יס

)נזג"
 "5 גדעם רום סטי וס' וניחס עליו למרה וכקמרל'ע רל'" "ל "בי הככבך כ, 6לנזפ% "כי סגככך

 סתמוו בחוך הססינס ונטבעס גדי DO~ וימיהים
 כן 1"עס"י bS "ו ניח ob לודע ל" סלך מ5ףוהגייס
Incbדם כגי וכחס בדר ויסבס "למיוחס בגרי לכסס" 
 ויסבס קיימת עדוחס "ין כי הלרייס ול6 סרח"נזרו
 לסחירה מססקח עדיחס "ין גי ינזיס נמס ~סעגו)ס
 עדים ":מזו ר"יט רקס סיום ויסי . ענתה)ונ53י

 בסוק מלכיס כסס',:ו סנניסס ניוט 5תטססמחונויס
 סססי:וח נוקמח )ו5מ 6מר מי ב6 ממכרחכנודי:ס

 מסיו ל"וחס ס"'רע נמס נספר והיזם חונוו 5סי)וסימ וסו"
 יסר"5 ניח "חס 6מר סו6 דבר סוס לוסנס"ע מבלי 5ו סונועין וכססי'נו אירע. "סר וסנועססבספי:ס
 ס:טנע מיסודי רל'" 56 6בי בן מס% "חסידעחס
 כמלבושו ור"יחיו נו והכרתי "יחו ור"יחי סיסוסס5יכו
 5),טס סמחונויס סעדיס "ט :6מ:ס וירעדו . עליו"סר
 וידעטסו סגיו פר15ף וסיועי גחן "סר כסינו:יסוסכרנו
 "ח ידע ססו6 )זעדוחיו ור"')ו סס סיעו כ"5ובבירור
 דברי מעריס "נמנו וכסנזעיו קורחו. שלבוסו ומגידס"יס
 ספוחיו ומחתיו כחב% ר5"6 56 6בי בן ע5 מסגיך בנוססנוי
SDבעיגיסס כטוב ויעסו לב"ר 5סר"וחו ססנזע:ו סלן עדות 
 ממכר ממח "סח ג"ח עגונת לסחיר וכוח ית65ו"ולי
 5י5ירס דחחק5"ס סכת תנוח למדם כסריגי ~סוסיס
 יורעו גן כי סרס . )ווחבס י)ז6 כיף דע5 ")זוןבי6
 "ס וקח ."מה (bc)t יכבה וט בעדות 06הורינו
 : סכנו"ה ויב" 5דק רוורס יורינו165.

 בעדות עיגהס נעגלי ס6סס סוחרםתשובה
 : החחותיס מעידו "סר וט כערות5נחמ5ה פיכס" 1'כ51ס חוזיו לסי תסים ~סנוי

 טשמ1:הכ
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