
 הרמב"םמשיבות

קנב
 וכחכו לאה "ח מסדך ני"ונן ינייו יוריםשאלה

 ו:חמיי13 הח:"יס כל בו להזכיר סרוכיןסטר
 לחח סמיי3 סהח)1 חחי "מד חנקי הנוכטלסכל

 סוס עבור "מר החוסה ~מן ועסו דיגריס עברהלסכ:גדו
 הלך חלף "לס כל נועסוח כלוחו "מר ור".3ן ."מח
 פס יך'עה 31"0 כתערכ "סר לטריפולי סיס לנודי:חלו

 עכבוס 3חוכס "סר וה":סיס הספי:וח כלכלסעירה
 י51"וקין

 עבי 3י:י דכי:י 31נז"' מס ר"31ן 1)ח"מר
 "בי והלך המופס סיסיה ב:'הס השו "סרהונזן

 "כ' וכסתוע . "מר להם 3ח1 "ח וסידךסתסורכח
 עסית וקת נוס ס)נסודכח ל"כי ואזור  לו מרהר"וכן
 "סי סה~תן ירעח הל" "סך יחרט למה כחסינורה'
 ו"כ'ון עני גי חלהסי"ה 3ח' "ח Db(3 ל" עברק35ע
 צמוחנו "ח הגומדך "3י ~clh ויען ' תמנח ידי וקין":י
 גן obהמר

~yb 
 לי חן הסרוכין "ח כטלח "חס

 מייב החזקי סהתכטל סח:י:1 "סר די:ריססעסרה
 לליס רגובן :חן "סר החוקרם מורו וכאסר . למברוליחן

 "כי ר5ה 1ל" כי:יסס "סי קנס די:ריסוסעסרס
 נזה סרנזה חסוכחו יב" ער ומנימוס לקכלססנוסורך
 עסרה הפסדך "גי )דר 11 נס וגף . 3~ס סגיןיטיס
 לחחס 3:ו יר5ס ל" ~oh ונמנע לעסיס "לון'נריס
 הדין יהיה דוה רכתו יוריו . תניסו סו" ימסלע:ייס
 וסכרו מוריו יור')1 מס ~כוח יע:ייס ים ו"סבוס
 : הסרונין סטר מסח וזה הסתרס תןכפל
 הלח כבוד 3ן היקר הכמור יפח ור'מרשדך

קדוסח
 ורכל" תר)"

 בר' יקו סוקן וכריס
or~bהכחולט טרף "ל סח "ח :"ע ה:ננד ס~קן 
 כרחה3ונרח

 ורבנ" זור:"
 3"ר סיקר הקן "לעור

 מן נמור קטן ספקנו "הר וזה . ל"ע ס:נכד הזקןימועט
 לדורס מורסה עסתה "'ך הוכרח טרף "לסח

 חר)"
ור3:"

 ב"ל1 3עדס סיחנה 50"1 היקר ס3חור יהורס
 ותה קרקע ")נוח ד' "נב קיתח וההרם"ההסדוכין
 יהיס סהמוקדס התכריס והנזטדך החורסס כיןשעסה
 סחוס נוסעת בסחוס לעריס חנועוח דינר"רכעיס
 עגור "מר סעוס וסיהיס ל'כ ןי)ר ע"הוסנו"ומר

 סנעקדנזיס חעוח התסרך והכי" הסרוכין תותן "חחסוס
 טכעוח סלמס נ"נ צחן דינר ס"רבעיס השט ~כרנו"סר
 )זנזגו וקולס הגו' יהורס נזר לסנזויסה זה כלחיסר
 עד סקרון צחורת בירו לסיסיו מטס מחומי "עבפרעו
 תסורכחו כנחובח סיגחוכ סתסרך על וסחנו ס:סי"יןסעח

 ח)ווח ומלוס חס וס"ס ונוסקה מאכל וזיני נכל)"וזנח וסטי" בחייה "מרח "סס ים" סל" וטס הללוח:"'ס
 "ו בת ול" לה "ין ובן )סו"יה "חר הר' טרף "לסח

 כאסר סכל וחכסיטיה תכנדיה סחם"יר נוה כלסיחלקו
 וסכעל מלק יקחו טרף "ל סח ו'ורסי חלקים ל3'לכל
 ל"ו:סס יכף וקעו 1ר15:ה כמסה סיהיה והדירם 'מלק
 נויד וקוינו . ר51ה "עה סעי" סכגס כנזקוסמחדור
 בחורת דער ה"רבעיס כקלו )חר05 "יך קיינהנוסרך
 לס )חוס ל13 וכטוכ טרף "ל סח למסודכחומוקדם
 נמורס כמחכם ת5ייס )וחעוח ד')ריס עסי-ה הוסיףועוד

 יעכור "סקנס סו" ונס חרה בה דלית נוחה ותסורסיוח גלויהנועכם'1
 ונזי

 מקלו "מד יבטל "ו ה:סו"ין
 מעליו המ' יהודס גור ה)ערסה נויד וקרינו . סמ'הת:"יס
 הס' יסח )ו' לסבסדך גהור ח31 3חורח מעכסיוועליה
 שין עקשו ),הח:"יס "מד יבטל "ס ד')ריסעסיס

 לו מיגיע גוה "מר כל והנזורסס והנזסורכחנזהחסדך
 3רגונס תעכסיו 13 להות סכ0ר נכלי מנזור גנדורהין
 כ"סנוכח" דל" וח:"'ן י,ורעין כל מביטב כלל "1:ס3לי
 3,ה סך'ן הקדוש הדרתו תורעו . דסטרי כטופסיודל"
 : ה' מ"ח כסולוסכרו

 סי' מקלו דבר סוס התורסם מיינ "יזותשובה
 על דבר olc מנוסרך מייב י"י)1 .דינרים

 מייבח ו"':ס ענ131 מיס ס3"ונס יברר oh ס:חעכ3נוה
 סאה עבור "חר ל"מריס ליס" ר51ה הי" "סהכח
 "ו לו חמ~ירס הנוסרך לס סלח "סר סכנדיס כל"ך

 לנבוח ע" לס"א הנוסרך ל"3י וקין . סלולתוושס
 הין 33"ך :"נון נזורסס ע"י "ס כ' 3)1 סחןנוס

 משה ,כהב : סוכר ננוס וכות otcלעניים

קננ
 לעלוה )ו:הנ לו סים 3מי "רועו יקרור מסשאלה

 "ו ots~nלמ"ח
 לקרו"

 כעליה "ו סהפטרה
 ימיך' עיערו היוס ויהי ע"בוח'1 לו היגועה"מרח
 נתקוחו למ"ת להעלות רו5יס ססס וקאיו ~ס עלהק"ק
 ווהעח וקירס מוקה יס ל" מבחורה וקוויו "מר"'ס
 סבם חק וינטל 3ןכריהס יוכו ob ' חלע5וח "חדסוס

ההו"
ob "כסל סכרל ךכ" טס הדין רכיע יורצו ל' 
 : הטניס מן ה'ח"ח

 ס")זרו נוס יהיה וכיר"ם במבסס  המרונדל כחקותי לעלות ר51ה "סר הלוה ס"ק ohתשובה
 בדבר לסח,יק ולויס Pb כר15ן "ען החנרס מקיכ'

סמו"
 o:nb . מלוס דרכי חמוס "51י מונם hle 1"ס .
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תשובות

 5" 16 חמנו ממוח 5ע5וח רקה "סר !ה"ס
 משה ,ג"כ : מורירין bS1 כקדם חעלין )"נזרכוה כיד" מעל .

 "(קנך
 מורינו חפ"יח לפירח יקרח הכרח ח"נור תהשאלה

 פטים המוכהק כיסר"ל הנדל סרבור3י:1
 מת~רח 1פOStu~ 1"5 "ות הרסיס דנ5 ממערבי )רהחוק
 3)ז")זר לעולם יכון נירמ לעלס סתו יהי כבואו טדסחם
 ' יוניו 31"ריכוח במייו סקדס קהל כל5 ויעניך עלסדלהי

 ופרח ומדקל מלריס כנסר הנדולוח כלסרוחסה5יכס
 ססתענו לפי מוחר. 6י:1 "ו מותר הו6 "ס להםוהדו)זיס
 טעם מנחן מי מטס. בסבת !ס 16סריס "לער"כסקוסי
 התיס וימיו נמנח בירן הספינם דבוק, תפכיליסורו
 טסמיס עפרה נהם 6'ן נסנח הספי:' כעסמחלך
 לר3ר טעס שחן חי ותהם . בירן )גררת b'eוכקלו
 מוחר הו" ואס . "%ס הת:סנ זה מרסוסמסי

 גני על ומהפיכס בססנה ההליכה סכין ההמרסחודיע:ו
 קורות ס5סוקר

 וכיק"
 סרוכ3ין 5הס שניוחס ויזה בסס

 הו" ואס . תותר ד( כob 5 ע5יהס "דם3:י
 ג"כ ונוחר

 5"1 "ס סכת הכוסת קודם סבת ערכ במסילה5יכ:ס
 מגיע ו"ס . 303ח כספינה החסחי0 דין הו"ו"יך
 תוחר ble' "ס נסכה התקו)ווח תן למקוםספינה
 תהיה "יך בחתם סיקוס שוחו י0לינוהו."ס וסוחר "ינו ונס י תוחר הו" היך 3סבח ביבססלרדת
 הדין סקרומס ר3יכו יקרח הדרח' חוטו . 0סהלנגחו
 : הסתים זזן כפץ ופכרך ה)זוסל"ה מכמתך כפי "להככל

 הזעומים ofntJ ההליכה טן הסרס "'ןתשונה
 הנ5 חרובים סחי),יהס הכסרוח 56וונין

 ההליכה כין מסרס וקין . כלל "סור 13 "יןמוחר
 והדותה קורוח 50 סוקר נכי SD ההליכס וגיןכספי:ס
 . יבוחר הגל5הס

 3ין ויטיס עמוקיס יעיי 65 גן "ס "ל"
 ופן טפמיס תעסרס סמוח ~pb סטת וניןסטמס
 ההליכס הין "סור 3סנח סווי' 3"לו ההליכהחסיה
 . חחו)זין 6סור כזה ויחלם כפרז ההליגס כדין3"5ו
 יותר "1 טסמיס עמרה סנ3הס סרבים הגויסו"),:ס
 osninn שסור ס"ין 5פי בסבח חותר נכס עלההליכס
 לוכח ונוחר סיס ~ס ותפזי ככרח5יח נעצרהלתעלה
 והמקלס . היהיו חכתס "י"ס SD חציר ס)לוחיסאיריס

 חמו)זין "יסור ob ום6ל 5ח5מידס:סווסקה
 )ועסרס למעלס הליסור ~ס ל"ו ob חעסרה5תע5ס
 "ויר ר"ל סיס "ויר "בל סם ס:חכ"ר כנע הו"3יכ0ס
ntSm)"13 יחלט ל 

~lD'h 
 תעסררי לנועלה חחו)זין

 . הלמגיס ט*גנ" ג'טהק קפג ש*5ה ים מכלן*(

לבהרמב"ם
 המסינה וקותה הו"י5 בסכה בסס 5לכח מוחר ל"ו"ס עסרס בנוהן ים "ס הגויס בניוחן מסק לנו יהיה1"ס

 ~bs סתיס סכי על סטים קויות סל סוקר רוחוסקט:ס
 bla עליו ה)זוסכס הסורס ~ה על והרגליה ' ענזקסהרע
 למופזר" וך"וריח" לקלם דרכון bi'nD ו"5"הרס

  ו")ור'
 התרח ההקרתוח סחי מ"5ו וחחי5ד . דרבן ין המוחו"5

 טנכהן "%)ו יח")זח ק "ס b)b הנניס גב עלההליכה
 ס3י"ר:ו כמו מיכסה דין סדעס טפחים חעסרהסמוח
 מבי זה ס"וסר ס~כרחס נוי ר6יח תבטל ההיקסושה

 ס"סרנו )ןס סכל לסי גוססת הססינ; חהיה סל"סחוססין
 מסו" מפגי(ה

 יסיס "תר לסייג לריך יטיס oh1 ס"ג
 )זהקלוחס ס~כרחס מה "כ5 ' חכליח 55" הולךהרכר
 יו"ד כן לסהר  סמייך  דבר סוך התלעג  ירותכ)עהנ
 כו כהנו 1"מריס התר סל ד3ריס !"5 "מרווכביקור
 5חכ"י לריר 536 ' בס:יסס להחירס רסקי "חס "י"יסור
 tn~cilte החלתודס3ימרו

 ר3ר סיפוחו לידע עריך והו"
 ob "3ל עלתו על סתדקדק מגד עלמו על 1"1סר1מוחר
  "סור  שסיע סירסר  גרבר  פולריס התכף "גחו "נסיהיו
 נחמנר "ס ונ"מ כו סיפסור סחוסביס SD תחתיריסוטס
 להניח ר"וי "ין '"ו "סורו 5הס סדינה וניוחך היקץ13

 בידם גריך.לממוח "נ5 סייס 03וס התחסנה3~6ח
 מהו" 13 סחם13 ס61ח להםומוריעי

 מוחר הום "סור
 בסוס 5קכועהטעוח ר"וי ס"ין 5סי טעות ב"סור' להס1:פ5
 ' הינסור והתרח התותר "סור כין כוה הפרס וקיןס:יס

 ונוחר להס  סרוגנה וכ)זר( הנהרות כקלו ההפלגה1"ת:ס

 "ין עליה )"וזר ס3סבילה מהסבה לפי סבת  בערבהו"
 וכל הסבת קוד' יגויס חסלסה פתוח כססי:סתסלינין
 ת'ומד הכרם 3סבע וס)זוהר סירסור וזן 3וס סג)זסךנזה

o:nh,אסביל התלומיס כי)זיס 3הליכס תלוי כלו ו)( הוי 
 ס)קר"יס סתפורס)זיס סמקרי' וגוחן . olb 3:י5תקגח וסקיי 1ה353ו5 מלער הליסור )זן 13 סי"רענוה
 ססכס 111 "חחי סקס על ההפכח ה"מחיחהסרה והי" סנאטט מן העיון 3ע5י ס63רו זזה כסימרי

 הכחסך הדין יעדר מסיכך ס:הרוח באלו כהלינס)עררת
 סהי6 נוסני מוחר הו" הספינה 3נל ור(טלטל '"חריט
 וקלו בעמידתה 3ין כס5יכחס 3'ן נחורן הימיררמו'
 בד' hSh נכן SD להסחתם "סורס קורוח ס5ס61ר
 ורינס חמעוק להס ~rb 5סי "חוח "רכע על6תוח
 נון ולתו "ו תיס לספוך "ו המסינה "ל מלסר "וסיס תנוי 5ר5וח ואסור כרנזליח otno blon על הסגלךכאין

 16 5כרתליח סימיך חרס1' טלטל סהו" לסי גיססספינ'
 טב6ר 3חנ"י "ל6 "סור הו6 לפיכך סימיד לרסוקתכרנזליח
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תשובץ32

החלוווד
 מהו" כל זח סיטי" זהו"

 סיחר בו סיס" עד
 יזהר ofno וסטם הזח בין מיה" ובלבד . עליוויסחחס
 לחקוס תכרנזליח סחסנויס סיהיס נדי טסמיסמעסרס
 עסרס המיס סטם 31ין מוין בין היה oh "בל .בטור
 סחר "רבע על ד' 13 לשוח 5ריך ממוח "וטפמיס
 תיס לנסוך "1 3"נז5עיחו תיס לדלוח מותר 'היםנך
 הספיגה מסח על נז'ס לססוך כן גס ותותר . ליסגונזנו
 ועסו "מד לנמל בם3ח הססינס הגיעם ו"ס .גורו ל" בכרנוליח מנמו לפי לנסר "1 ליס נזנז)ו יוררי'והם
 נוותר לעסות סררכס כנוו בו לירז לע5)וס מכנסהנוים
 הננול ובין כינו סיהיס ונלבד ננזל ללווחו לירדליסר"ל
 )כנס oh "3ל ' מחוח "ו "נוס "לסיס ססבחכמיכנס
 סענזךס סנזקוס "ותו לחמוס מון והו" הסבתעליו
 מושי עד סססינס נון לשח לו "סור נסבת סססי)סנו
 לעיני בספינס לרכיו nl~DS 'נ% "ינו ob "ל6סבת
 לרכיו ותוסס ליבסס לירד לו מוחר יסים 1"1 6דסבני
 גוסני מנח )וו5"י עד ליבמה ח"ח יתכן ל" "סומחר
 וכנוו סנחורס k~cDn ל" "ח סדומס סכריות כצודסנדול

 סססליכוהו כנון כ"ו)ס גויס הוריןוהו 061 .סנח63ר
 ונוחר "ו מיחיד רסוח "ומר ובכלל במערס "וננודינס

 רסוח כלומר במדבר הסליכוהו ו"ס . בכולם למלוךלו
 "תוס' לד' מון ל5"ח לו "סורסרכים

 כן oh "ל"
 עד ויחרמק ס,5" כ~כרנו ננוו לרכיו עסותיכרימנו
 "וחס סהו"  למקוחו ומחר לרכיו לעסוח סר"ויסמקוס
D31bמיס סססל'נוהו סנוקוס "וחו היס ו"ס . "נוח 
 היזק וכפגי ומחירך )ספוח סכגח פוקוס בחדברבו

 כורכר כסבת ללכת לו ונוחר רעס מיס וסיוקסל'סטים
 סיס6 )5רך ויפסילו ופסוח סכ)ח 13 סאן לנוקוס מיגיעעז

 זצ"ל מימין ב"ר משה סכ)ס:כליןיןבידונווחרלו3נץקוס

קנה
 : ויל ה.ש.בה ראש הלוי שמאל הר' עליו שהשיב התשבהוזאת

 הוראס יל'ו "נרסס מר יקירנו הכהן מיסר סוקןהראגו
 רבית "דירת הדרת קדוסח גדולת חכ3וד3"ס

 בסחרח . ס5"ו סדור מנס סגנור סחובסק מדייןנומס
 ונכר כסבח' ופרח כדגלח סגדולוח כבסרוחו(סלינס
 להר"וחה "לין רננו ככודן . הסס יחסיך המנקסיפוחו
 1"ף . רנויוחו נפי ועסעו בס %6כו סים מס %ותר"לינן
 מכנוס בטל זורו י"רירנו סגדו5 הרב הטחן סוס פיעל

 החבוריו Otb111 ומסדיו מכנווח נזיני על וססקפס)ופו6רס
 נולסבמס סרנו ול6 ונוחפסטיס כנודינוחנופורסנויס
 סכחב)1ס1 כורי סעס כל ידעו וכבר . בסבמסותמסר

הרמב"ם

 במנורו ס)כחנ נועגין נוחרענויס וסם כמנחנולחיתן
 וסג'עו SD'1 ס"נזרו נוס ולפרס בסנמו לטסוהסבנו
 נו"תר "בל . וענוח)וחו וסררוחו )וד!ח'1 ט31וח"לינו
 ר51ה סהו6 מסדיו לפי ויודע לסנימ1 רידוי "יןהקמח
 עליו סנננס ונוס סקוסיו' ,נון בדבריו סיס נוס לולנכור
 . סגד%יס ולהכריס לנבי"יס ס'"רע וונוס ססגגסנון

עתר
 הנני"

 כב"ר גן "ס . יבין נזי סגי"וח ע"ס
 מס 1)וכור הנזלוחי' במיס ~ס על סחלנ;ור תסתרח ~סעל נובי" ב)סרוח סבליכם )וסחרח סוכרנו 3)והדעחילו
 וסייר סקרמוח הכי" סהו" "ונור . סנככדחמכחיכחו סב" בנוס סנדקדק נובלתי כק15ר מיסורוסידע)ו
 ס"מח ססהקדמס חכר תותר סהו"נוסס

 חמותיי
 דרבנן

סי"
 דרבק ספיק6 הי" וססנית .

 לקול"
  ולחתר .

  דרבנן  המוחין rnb וסוף וממרח הקמהסהס;רהס
 nlDDO )כלסזממנה

 "לו חמחיו "ים סבו בחורה כחיצן היכ" "תם"לפיס סני ס"נורו סי SD ו6ף דרככן "ו ד"וריח" מס"ס כחמונוין מנתיס למלקו סל" והו"
D31b1 מרוקותו "יס '5" "ל "תזחSb נוס "לסיס" . 
 )עיסס 1ווקוס כפוקוס לוקוס לחדדו b1Dn ר3ו6תר
 נזמון ומדוחס תמון ומון תחזן וגבול נוגב%היסס
 סחמונוין וזוללו דרסן חמומין פסוקס ססלכס כי .לעיר
 )ץסכימין סכל יסר"ל ממנם כנגד )ז% עמר מניסו"תכס
ססס

 )וד"וריח"
bla על לוקין וזכוי סרק כסוף ")גרס 

 ס)ועח" סלק" ובסני קרינן י5" וקל מנוקותו "יס ע"6ל בחר" כהו" "ס' רב וןייק . חורם דכר חמו)ויןערובי
. 

 ית' ססס )ו"נור ססנימו החלחוך חכנוי על יקברוולויך
 ככי"ור חורס סה~סירס וחס . ממקומו "ש י5""ל
 כבר חס ' דרבלן מסו" לונור olh יוכל "יך חעססבל"
 b"o רבי קוני "נור יומנן רבי סירוסל' סחלמודביקרו

 ננרו3י על לוקין לקוני" 3ן יוסי בר ס)ועון ר' 3ססורב"
 "ין bSa מיי" רבי לו 6חר חורס דבר בסכתחחומין
 קותיס יוסי ר' "מר וכו' ונרח סקילס "סור "ל"בסכח
 נומוורין ס"יק סבח חמוס סוף הניעה סוסעי' רביכד"נור
 ממזור "יזו קנוס 6לפיס בע" יומנן רבי . חורסדכר

 נניס תחוס h(b ככלן )זמוור 5ך "'ן bnh רביבסס בס" כן סנועון רבי . סו6 ממוור "מס "לסי'"רבעת
 ~ה גל סחלוזל ביקור obt . 'אר"ל נזמנה כנגד תילעסר

 ססלכו' 31על ספירוסי נעלי סוכרוסו מס לפרסס%רכ)1
 מעב ופמוח )ו% י"ג ד"1רייח" סחמונזין ססכינווסכלן
 וסר"יס דרכנן חחונוין בחלחוד ג"נור er ועל דרנ)ןנוע

 וקלו מנוקונוו Pb %" 6ל כתורס סכ"נור סי"סמוחכח
 ביקרו 6% ססיעור סרמיכו 6% בקולע מכנזיססערו
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ג הרמב"םתשובות

 לו סיס כסיעורו ססו6 ומס יסלסל נוח:ס סו"סתקומו

 סהו6 מס לפרס לו רם המסוק מססט רזייה5ה3י"
 מס סיס עתה לנו )ח3"ר כן -oh . הסיעור מוספתוח
 ומורס המכתים ו)ודכרי החורה פססט 7"וריח"קמותין
 ד"וריח" להיותה ךר1:3 )והיוח ס"חחההקדידה

' 

 ד"וריח" למסיק" דרככן תססיק6 המכיחוההקרתס
יאוחר"
 מנהרוח וה פנל עחס לנו נתבקר גן "ס .
 ob ספק והם קורות סל וסוקר סססינוח בהןסס%נוח

 סהס ל"ו "ס מעמרה למטהסס
 מקורית" מסיק"

%מותר"
 ההליכס 3"סור ח5ויוח הור"חס ויל והנ"וניס .

 המכמיס הן חולתו 1"ל לרבינו תערכ חנמי סקלו וכבר3הס
 ;ולחי "סורו ובקרו ובהורקה החלתוך נתנסחהתפורסתיס

 3לסהס (ה הו" סוכרו מה ומכלל . סופרנו הררךתן
 סהס ע:ייט תפליגין "תרס והו" "מרוח הקדמות"חר
 כן "ס )3רל רמוק המוף ותן הקרן מן ויתרחקויבדלו
 הנהרות 1")ו:ס . הנרך וה על בהו" תה "ל" הותרלס
 ידעת הגס ' הקרן מן הכדלה ר"ל המלגס 6003ין

 בדברי 5" כבהרוח כסס.)ה 3סליכס סיחר b~mסל"
 "% כ:הונ %"חכ)ויס

 ההתוי
 תן סיס כ"מרו:ס וקדור .

 סטם סיס סכ"מ5ע נ"נ החנתיס "% ם)ח3"רוהנלליס
 כהקש וסהמוקריס הרכס הים קרקעות וכין כיסהריס
 3תקוס הגס כ"ת:עיח הססי:ס סיחה ו"ס' וס"ותריס
 הלכח הי" וטס חמוחין "יסור סס "ין רסיססהתיס
 יוק 1)וד3רי1 חחותין ים הכהרוח נווו )ועשיס3נויס

 והסכין pho מן קר31יס סהס ב%30 כבהרוחסההלינס
 ים ומ:מ:1 ' חעסרה פמוח ילך ס"מ :חוס הינסהתן
 ~ס סבי":ו 51" הע:יי:יס מקלס סוכרלוהו בתה רילכו
bSbD'1l~S 1" על ווכחה בכבל המכתיס הסנמחDb סר"וי לכו יסמיק נת:הנוח כהתחחו סוכרו ותה~ס 
 %11ח1 סהומ"והו חי סרק בחל)~ור סוכרו רוסלעיין

 הויי שמוע : וסלם מרקהסחנלוח
קנו

 : ז"ל הישיבה ראש של התשובה זאת על בטופל הר"מ הגדול הרבהשתת

 מלוי התוקל ר3 מגדול ההון סונר 3מסהסתכלנו
 סס6לס נוו ' ס"5 גולם סל הישבסרקס

 ס"ין ור"יכו "לין להר"וחס סרנ"תי חסויי לוס:6נור
 סססריס חס  ואטלס . הדכר וה פרקן כגל להטיב סל"ר16י
 וכסכמנו כחוסר "רינתו וט עלעו ס)וסיכ ההת:%וחטן

 וננעלי במסירים וירכס ~ס כל על טוכוח סססיגחל:ו
 סנד%וח nlSD~n לנעל' סר"וי חסו . נרווחויווסר
 ס"נמט יוריו 15 סנטוס %6י סס9 וקין . ונדחנמכתם

 דנריסס 6דס כסיסחיר להם סיקסס "דם בגיכרוכ
 ובורתן נוס ססס ס5ילט וכבר . דבר עליהם יסיכ"1
 16 סכחלתיריו מקטן תליט ססינ "פי כי יורעע"ס
 חסונס ססינ ob נוס סנומיס טיילו מחקורם "ומכר

 . רותעו ס:חעלס כנורי גלליו סיעורר:ו בתה ונסנומ6נוחיח
oblהיותו עליו נתפוס ל" ומס מלילס נרמיקסו 6%טוחו גס:" ל" טוגנס התסיב סוס נן גס רו"יס ":מגו 
 סס"דס לסי עלינו כחסונחו גחיס3 סל" 3תס עלינותסיס
 לו סירקה מס כסי נובטלס "ו מיומית דעתת"תת
 ' סקר "ו 6)וח עיון "ותו היה ביןבעיתו

 חר6ס סל"
 תקסים סיו החל)עדייס עיו:יסס בני ויל המכמיספנל

 טס וקין 6)וחייט ד3ריס SD ")ותיוח "יגןכקומיות
 וס 4ק ' סלם הסחנלוח בלחי סטיב מי במוקממרון
llbloוס"ס ותעלתו גדי %6:ו מסתו סי על וטף 

 וסוך עטו סנחסרסס נוס כפי התלמוד במכסחו)וררגחו

 נחפוס ל6 כ! פי על וקף ביסיכס ויוסב ,קן ספקכל"
 קטר בסביל ~ס "ין כי ' )ומ"נורו לו ס:ר"ס בתהעליו
 ססחכלוחו תעט נסביל "ל" ~כרונו לרמוק 6%סכלו

 מעיון בחמלת סטס6 6נב ברי תעיין והיותוכדכרעו
 דבר לו מנרמס חב"ר ס":י תם וס בסביל לווקרע
 וסוג סקד)עתיט מסחר גנו. יתגייד הסס "מרכרכר
 י )ומסנחו נסי סס5ע:1 גוס כטף "תחח על רסס"%ו

en1Go~lניתרו עלינו סגחנ% עד 3ס מטעינו סיתור 
ntbu~ירנק חמונוין סחסובס ח"ח "חסו סי6 יבין גוי 
 כרכנן מהם סתמומין כי הו6 סידוגנ וחן סחםח")ור
וגוסס

 כלן סססקוח "וחן לנו וב"ר מסק בלי דקוריה"

 ול6 חסובחי בעת ומכעוס סידע:וס "ו ידע:וססל"
 לפי החלתוד למון כריעחקת להודריך לכנווחו ר6ויהיה
 ימכור בוססכיו5"

 חיתסי מקוס חס מסוקי לתקרי רבות"
 ס"רוניס לקלס מניע כבר ומבורגו חיתם יסים ל6ו"יך
 במקלח סטעעו סמוסכ "מד olb סיס ' ~ס עללתפוס ר"וי וקין סיסינוח רום otiDle סבהס וס)ועטבבבל

 לסם ומיכין סטין לסר"וח )ו3קס 6מר ויםתקומות
 ל'כ o~itrn סהס ס"ונור h)b ~ס לו יססיק ל"קמר
 גכק וסי"נוח מרק נניון לקמר "ל" כן לעסות ריבויוקין
 חרו סק 1כ5 סנועחיקיס ססססירוס הלסהוח מגיחנן

 יתץ ססס יחמיר סנ"ון לוס וסיס הטופס תןסנכחכ
 וס ob וידע סבת תרילכוח כ"י פרק נמכורסיע,חיק
 ידוע דרנ:ן "ו ן6וריח6 חמו)וין סונרו'מסעחהמדוס
 ני6רגו מככר 15 סיחנ6ר 61מר . יגוע "עו' 5616ל)ו
 וס .כנו"נוריט %ססחנל לגשור לו סיס. .פלס 3'6ורי0

 מיסחור סו6 ר(סקר טוון סי6)ור 16 . סחשבסנורח
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 הרמב"םחשובות33
 המחח לו סיח3"ר עד כר6ף %ו ויעיין וס יח ~סדכריו
 סיספיק "ו . ~ס "ח וס סחייח 13 ום"ין 0"תרחמס
 בפוקוס סכי"רנ1 וזה הסך וס "לעו בקסוכחו לותר15

 ל"וחס קריך סיס זל" בחסובס מלס 'ותר blo חססלתי
 האדוניסהקרכם

 0הו"
 סייע ס5" נוס הודיעה גיר

 והעתר 'יוןעיס
 נמל"

 היותו סחסונה כ"וחס 0י0 נוה
 הכחוב לס51י6 רפף i'ba "וחנו קונוס ע11 יחחידסוס

 ":חלו מלקנו 1נ"15 ממקומו "'ס י5" "ל והוהנוססוטו
 והל" יםעל

 וסלם ניס בחמס קמטת במסר "מרט
 מניקומו cth י5" "5 ס"מרו תעסה 65 תתרוחמפוח

 וודנריהס ר"יס והכפנו נסכת ההליכס SD "והרססו"
 בטוחו והסכתנו חורם דגר חמומין ערוני SDלוקין
 החרור חס ן"וריח" תלוח "ס כי בו )(נור סל"סמבור
 סיס ההמרס סם כטרחי hSi כבבל "~ס נוטי כןגס
 הספר "1ח1 כגח סטין לסי גויל י"ב ובין "נוה e5h"בין

 1"מנס בלכד ענייגיהס ידיעת h~b הנלוח חלמוךלןעח
 סיסחכל גריך כן "ס . הסטר כורח נסי ~ס ביקרנוכמבור
llbboהתוקדמח 3ח0ובחנו 60נורת מס 0"5 סגדה 
 וידע ידיעס נועט לו סיס וכל מבעלס חל)ו'ד וכלסו6
obסקדתוחנו )סחרור ob "ל 

 "תעו 0"יח:1 ווט .
 עסוי וסדכר

 סחלנווד 00"לח כס סנוסופק האקלס
obחמו)וין "סור "ק "ו נועסרס לגועלה חחו)וין 6סור 

 1")ור)1 ' לסוגו סס ס)חב"ר כנוו כיבסס העורסלהעלס
 רוש ~ס נתו התועטיס בתים סהסלינה וט קודם גןגס
 6לה ו"חר . חמהזין לסור נוס יחלה תעסרס לנוטםלומה

 הס סנזיס ob מסק לנו יהיה ס"ס ")ורנוס)ו6)וריס
 כם3ל יאוחר יהיס מע0רס לתעלם "1 )וע0רסלתטס
 תנוקר כלו חס כרננןספק

 והו"
 כתים ההליכס 0"סור

 ' ד"וריח' ול" דרבנן חמותין "סור סו" נוע0רההסמוחיס

 כוה ויחלה ב"נורט לסהכו דקדוק לססחכל לווהים
 וכקרנו ' הדגר ע5ס "ינו הדגר והחלות חמונוין6סור
 "1 נוע0רס לתעלה חמונוין "סור "ס קה0"להבכיפור
 ' כתלנות ס)חב"ר ננוו כיבסה הי" ")ונס ol~Dn:נוטה

onbl1 נוכס שמכניס נלכס "רם בם" o)tb~ מננויס 
 רג5 כף בותדרוך סל" ניס פני SD ד"וריח" חמונוין לסיוח יחנן"יך

 והו"
 כלס הבהרוח ומס כיעלית

 כרנוליח הס רבים היו בין מועטיס היו 3'ןוהניס
 blo 11Db ")עם חע 3"לף "סי' 3ססוסאלטה
 דחו רב 3י 3ר בדעת יעלה ל" סוס סכן וכל .מדרבנן

יונו"
 "סור כנויס כסליכם 0יסיס

 5blafכרומנס ד"וריח" חמוקיי
 0סו"

 . סרבים רצוח
 0"סור ידוע וסל"

 "ר3ע הבעתיר בו "מרו סקילס מיוב 3ו 0י0מטלטול

 רומס ס"עו לסי סטור מקורס. סרגיס נרסוח"נזוח
 סנויס פני על נויל י"3 ספסלך ספק בלי כן . נודברלדגלי

 וכבר . יסרקו לנומ:ס דוכיה ס"ינ1 לפי סטורה)וועטיס
 על המעניר 0יהש מגנוח תן בנה סמייב חסבקרנו
 - סחורם נון לוקה ומנוהלך בדרבנן "סור otnoסני

31ור"
 זה ~'OSDn ח30)1 ל" מתעלס עלינו עד עולס

 התורך זה נו להתריך קריך סיהיה רכס חלמיךמעיני
 התסור לידע כדי הסוקל 0י0"ל 03"לס סכן וכל 'סנרול
 דקדוקיהם ל" הרסויוח לגבל הסוקל נונת וקיןוהנוחר
 מקוס על הערנוהו l:olb1 3כתחו סתיוחר תה6ב5

 כחמות'ן כלו הדבר בל היזח זהי" וס ע5סרוביה
 ~כרת טל" בדברעו כן נס ססחכ5 ל" וחיך .ררבלן
 ~נרהו נוקוס וקינו חמונזין סעור סחסובסב"ח
 כ5ל לסיעור רנתו ל" זוע "לפיס ל" ")וס6לסיס
 . נזדרבכן וקלחו החורה זוןמקלחו

 בנמוח המנתכו ול"
 כו 0יהיס כוי יבמה הו" "ס כלויכוחו "ל"מחמוס
 יס סיהיה "ו ממסק 11Db 13 דהיה נוטסרהounS הו" oh דבר כל "ו . נוע0רה למוטס ודקי חורס סל"סור
 )ודרבכן "סור נועסרס לחעלס לכחמלה ווותרויהיה
 וסו" כועסיהלמטס

 ' חמוווין "סור יחלט נו מלפריט

 לנועלם לותר רקס סריס סי' על 0סהליכס החב"רסגה
 . כלל "סור נו יחלס ל" לכחמלס מוסר)ועסרה

 "סור שעירס סמוחיס סנויס פני עלו0הסליכס
 חחונוין 11Db כו ויחלהמדבריהם

 1ה1"
 לפי מדנריהס

 זצ"ל מימין ב"ר משה : ד"ורייח" חחותין "סור סס0"ין

קנז
 סג' לקרחו כותב כריחות גט דור כיחבנולמנוח היו5" כל ט'( נכחוב' סי' תה נטיבוחי' עעין ליהרשאלה
 כחיב 0"ול כחלחנוח b.p הטי וה" חקם ערובתםוקח

 דוד ניח מלמתח 0נ" ע"י ועוד . כנולוייס להטי 'דענ"ע"
1bcnינהו מפיקי ל" נולמנווח( 

~eD 
 וליגן "חו ל" ספק "תו

 כ"ורכוח "תלינן עכוחכוחיס ובחבל ס)וכינן ך)ור"טבוחים
 קנויססחין

 דספר"
 ישל התנורה נקח סחורה כתר רכס

 : סחנוינוה תורחו כ"ורמוח ויורנו עלינו קדחו)ורומ
 דין כיח P"D טסי" מלמנוה כלומרכס כיול" כל וכן דוד בית לתלחנוח סולתת יסתשובה
 O'iDID סס מסרי 5דיקיס הנולמנוס בעליסננו5"1
 לה51י6 גט. וכוחבין עליון על מדקדקין 1לסיכךבנץ15ס
 ג)ווריס רסעיס הכלס סקו0ריס מכר סל ס)עמנווח"וחן
 ס5ב" "נטי כנוןסיו

 סס ומכריהם ו"מ"ב ירבעם סל
 כל גס וכיקה רוך 'כיח מלחתח 6כל ירקב.אכעיס
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לר הרמב"םתשובות

 מסור חיק "רס r1b1 הן 5ריקיס נמ~קח ס5נ66פי
 5דיקיס וכר כמוחו 5" במייו ל" 5"מריס מכסל5עסוח
 ותלכו ויקר סולטן יהיב ולךחרכה

 ודנרנ"
 מיימון כזר משה :

קנח
 סהסיכ 5רק נר מן יסר56 תקרןס"5סתשובח

 נזינזון נ"ר )זםס ")ור . ו"5 תפס רכ')1הגילון
 ירוס5ס ג5ו,מגני

-ch 

 "5')1 סגיעו ה"ה ו"5 בספרד
סקלות

 ורב)" )ורנ"
 החק גר הנזכין היסכל עוכדיס

 עסקי ע5 ס"לח . כנפיו כמח למסוע כ" "סריסר"ל "5הי ro כעס נליתס מסנורתו וחסי מעלו ייים5ס
 חחס5 "ס "ו עלתך לבין כידך והחס5וחהנרכוס
 קדשו וחסר "הותעו ו"לסי "להעו לותר לך היםבסנור
 וסה)מ5ק ' נגז במר ו"טר . הכדילט ויסר 151)1כנזלותיו
obוסיס וסעםה ' כלריס יוקרן וסה51"ח:1 . "כזחינו 

 הכל לותר 5ר ט . הענעיס כ"5ו כיק" וכ5 '5"נוחיגו
 כל ויכרך ס'חסל5 כגזו "5" דבי חם:ה 1"לכחקנן
 סחחס55 בין ולהחסלן לברך לך ר"ו' כך מיסר"ל"זרח
 ס"ברהס הדבר ועיקר ' לבור מ5ימ סחהיה ביןימירי
 דח והודיעם והמכעס ~OD כ5 סלינזד הו""בעו
 עבורחה והפר כעץ וביעט סקכ"ס ס5 ויימודוהקמח
 והורס לורדס ססכי)ה כנפי חמח רביס , כניסוהנ)יס
 סכקוכ כנוו יי דרך י05)וור "מריו כיסו וכגי כניווגוס

 ניחו וטח בניו "ח יטה "סר לנוען ידעחיו כיבחורה
 עד סנחגייר חי כל לסיכך וגונור' ס' דרך וסוגרו"הריו
 ובני הו" ע"ס "בינו "ברהס סל )וח5נזידיו בחורהכחוס סתו" כזזו סקכ"ס סל סננו התיימר וכ5 הךורוח כ5סוף
 נ5ס הסביתו

 וצו"
 מהחויר כסס ותוטב on~b המיר

 להתגייר העחיןיס כ5 המניר כך וב5נזודו בסיו דורו")סי
 "מריו. כיחו ו"ת בכיו "ח קוהב115"חו

"51(( 
 "כרסס

 3ררכיו סמיכים הכסריס קרעו "כ הו6 ע"סצבינו
 לוזיר 5ך ים לסיכך סיחנייר נר גל והם 5חל)זידיוו"כ
 וק . צביך הו6 ע"ה ס"כרהס "בותעו וקלסי"טסינו
 סקרן נחנט ס5"ברהס "כוחעו "ח סהנמ5ח לותר5ך

 5ך כי ולרתכה לצרכה בקרן התהלך קוס 5וט)"תר
 )סיס סטסיח "ו כמקריס סה~"חנו "3ל 'ולחננה
 יסר"ל "ח סהו5"ח וצונזר לם)וח רליח "סל"בוחי)ו
 הסכינה כיפי חמח ס)כ)סח מצחר כלוס הססי 3כך"ין ס)יח oh1 bS . "חור ליסר"ל לסיס ומטסיתח)!5ריס
 הכסיס וכ5 ונרך בינינו הסרס כקן "ין "5'1וג5ויח
 ו"5 ביסעי' "ותר סו" נסרי ' ולך 5)ו נעמו כ56וסנעסו
 ה' יכדלנו הבדל 5"תר 11 "ל סגלוס סוכר 3ןיפתר

 דכר 5כ5 וכידיך כעיט הפרס סוס 6ין . וגו' עתותע5
 "סר ' לזו נחן ו"סר בנו כתר "סר לברך 5ך י0וודויי

 וסברי5ך הבורק 3ך גמר מכבר . הבדילנו 61סרה)מי5)ו
 נחנס לגריס 5)1 מסחורה סחורס לך וזחן ס"ו)זוחמן

 עולס חקת סנר לגר o)s "מח מקס הקהלסנ"נזר
 ומספח צמח טורס ס' 5פ)י יסיט כנר ככס5דורוחיכס
 "13חי)ו כי ודע - "D~O סגר לנר o)s יסיס"מד
 3נ~ריס סיו ורה ע13ןס עובדי רוכס התגריססילקו

 הקב"ה ססלמ עד )זנזעסיהס ילוכדו בגויםנתערבו
 הטניס חן וסבדיל:ו ה:בי"יס כל ס5 רבן רבילומסם

 לכלנו וחס סגרים עכל 5)1 הסני)ס ננסי תמתוסכ)יס:1
 "נמנו "ס כעיניך ק5 ימוסך 'ס" ו"5 . "מחמקס

otDennלה' ידגור ~ס 3'סעיס מסוים וק . הע"ס והיהס"נזר לתי תח,ימס "חס ויעקב ידקק 5"3רהס 
 5ך סימרנו ניס וכל . וגף 'עקב OGJ יקר" חס"גי
 מתסכת 5וה רייס ככר חסנם סל" הכרכותבענין
 הגר ת)')ן חיזן .בכוריס

 נזכי"
 יכל ttbc קור" ו"י)1

 . 5)1 5חח ל"כוחי)ו ה' )סכע "סרלותר
 וכמהו"

 מחפ5ל
 "תו סיחה ו"ס "בוקיכס "להי "ותר הכנסקבכיח

 עלמו לבין בינו מחסול hl~GJI ' "בוחי)ו קלסי"1)ץר תיסרקי
 ' כירוס5נזי סנחסרם נחו "ל" ס5כה וקירס חצירלר' וסי" תסנט ס"ס וסו . אר"ל 6בוח וקלסי "5הי6ותר

 ע5)זו 3ר יהודה רכי כסס חני ")זריכןחתן
 "נ הים למעבר )תחיך נוים הנטן "כ כי טעמיהמ"י וקור" תכי"

 בן יסוסע ר3י . הכריות 5כ5 "3 1"עך תכ"ןל"דס
 . יהודה .כרכי הלכס "ונזר5וי

 עובד" "ח"
 ןר' קווים

 5ך סיס לך )חנרר הנה ' יהווה כרכי והורס"בהו
 ולכל וקנו 5ך 6ב oo-t3bc1 ל6נוחעו ה' נתבע 6סרלצמור

 שכרתוח לסקר הדין והו" כדרכיו 55כח "הורהה5דיקיס
 ~צ'ל מסון ב"ר משה ינתב : כלוס חס)ס סל"וסחפ5וח

קנם
 צדק: גר מןשי

 : סתיס מיר"ח מו7 מתים בירי הכ5 ע5שאלה
 'ס"דס 3)י כועסה נל ני "תה ס")זרח תה SDתשובה

 סכור" תליוני בגורס"ילס
 ס6נוח סו" יחע5ס

 כדרה הלך "ס סכר לו )ותכין הסיכך . דוסי 03ס"ין
 וכל ' רעם נדרך הלך "ס נזמנו ונפרעיןסטובס
 וסוף - 00 סריס ירקח 3כל5 הלידס בנינזעמה
 סכ5 ו"5 ר3וחעו ס6מרו חס תהו . ענירס לירי"ו הגוס לידי וזבי" הפס בני )זנזעסס וך3ר דברכ5
 וטכני עולס סל כנעסגו סריסבידי

 "י5גוח וזעי כנון .
9*
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 הרמב"םתשתות34
 . סריס בידי הכ5 1)זל6כיס וג5ג5יס ופילוח ונססותומיוח
 וככנינו (ה מענין 36וח מסכת חס)ח בס" הרמבטוכבר
 מכ5 מברזו "סר הגרוף המבור 3חמלח תןר6יוח
 ע5 נגוייס סהס סכי6ר:ו דנריס ס)צימ 1כ5 .סמ15ח
 בנזררס "1 הסנדוח וזן כסכרה וכומסם וסולך O51Dיסוןי
 35רכס (כרס הנעמיס מן 6חד בדברי "ו סנזירסיסמן
 כברי סהס דברעו SD נס יסיכ 6חח מ5ס סינץ65ער
nDTעו וחבובה" bSh חס  לו ודי  לרפת  פלחו חיבר 
 לסכויי סלתי מ5 בתו רבך 5ך ס")ור תהו . לגססוסעסס
 (6ק הי" ככ5 טוה גזרה יפ לפלולי פלולי סלותהון

 3ו%מ)זס ינזוח פן סחורה )"תר קנזס כפיוטםוהדברים
 . ימ1:55 "מר וטיס יקח)ס  6מרו6ט

 בע"ס ים וכי ,
 . בחורה סכחוכ וזה "מר ,ה דבר 5ו יסחסק ךעריבע5

 ס"מח ררך לסבין )כון יכו מכין מסו" 5)וי ר6וי כך656
 יסרוס סל4 ויסור טלר יסורס התסורס וס ענקסיסיס
 ' תחוט 65  4סר  ססתיפס ויחרבלין

 ונסיח5"
 מסוק

 ע5 מיק ו"5 רכוח')ו כרכרי רבר "ו הלבי"יסמרנרי
 פר  לבו  בפין ויבקס ידרוס or עוין וסוחר Orעקר
 מנוהים דבריהם '5"1  6ס וכמכס 4ו סלני4 רבריפינין
 יטמר 5"ו 1"ס טוכ מס סרי כחורם ספסורםנעגין
 סככי"דברי

 "וחס יודע "ןי (ה מכס דברי "ו סוס
 ס4חר ווס . פסהציל~ס טל ועיכס מס  פבגודכריס
 פורע:וח דרך "ו סכר ררך . לסלוגי פלחי sc בתוסמפט
  סר4וי הטס עסו סלה ,"ח  16 ס"יס זה טקס ' ,סה61
 הו6 ברוך הקןוס וחסובמ  יסה  ,יזוג  בסן  סברסליחן
 ס'סיס 3ווונ תהם 5יסרע ר"ף "ס וכן .. 015 ~סמזוען
 סיתרו  פפלין חס .  חיוגן חחיר  והלמתם  קטטסט

  וחתירת  הפולס  בסוף יתר תחור יפילו  1'ולרביתירו
nooולזווגן  תניילן סוך  ברוך סתהס  ספולס  בסוף 
 סרבריס "15 וכ5 .  יתעלס  מפס בפילי  פיפר כתו סוכויו  ס:חחייבו 565ו 656 5נ5 סוס סוס כרכר וקין 5(ס~ס
 כמו "נוח חסכת פפירוס ספירסט וגס ע5 בטיססס

  ססנ:ח 5ך ים בזכין %ב 6חס גר% ומכס .שסכ:ח
 זצ"ל טיסן ב"ר ששה ההב :  סישרס  ררך וירטםסרגויס

קם
 : צעק הגר מןעוד

 סוברי  סיילס ~mnb  ס,פתעיליס  4לו טלשאלה
 פ"ע סוכרי ססס רקך  לך ויתר  זרם)2כודס

 5ך ומסיב ' 5מרקו5יס מן כחרוסן סמס5יכיסוס6בניס
 עליך וקרס 1)כ5תח 5כך 56 ס)תענכת עד כהונןס65
 : כקולחו נסיךערס

 ורם עבודה עובדי 6י:ס היסתע"5יס "6תשובה
 והם . ומלבס )זפיהס )כרחם וככרנ5ל

 . רוסי 13 סחין יחור כרמוי ימור יחנרך 5"5מימדים

  "ויגריס  ס":otlnlbl 1 ומכובים מסקרים סהס )זס:יו5"
 סהס ל"תר ע5יהס ":חלו נס יכ(כ בן יחנרך 5"5סים
 דבר פיכס "סר עליהם העידה מהחורה . ע"(עוברי
 ' וגומר וימיים610

 י תרתית  לצון בפיסם  יתלה 5" כונ ידביו 6% ע"ה'1GD 5" יסי"5 ס"ריח עלעו העירה והי"

ob1יקמר olb עכורה בית "ותו מקלסין 0הס סס3יח 
 עונריס סה'1 בחוכו לפוזה (רס ועכורה הו"(רס
 היום כנגדו ה)זסחממס "5ו כנך יזה . 36וחיהס"וחת
obכס:הררין ו"5 רבותעו סירסו וככר . לסריס לבס 
 סבור והוי ורם טבורם לכיח "רס  ססחחוסס"ס

 היסמע"5יס "5ו וגן .  לפסיס הפור  לבו סרי  הכוסחבית סעו"
 וביימור בפיפס ורס עכורס לכרחם  ולפיס טף נלסהיום
 ליסמע"5יס שיה ו63מח .  :לל  n1DD 5סס  "יןתסס
 סעור ורה עבורה מיני בלסה סתקוחוח כ"וחסמקורס

 סוס "לו 3דנריס. מטיס ע5נוס והס . וכונוסונזרק51'ס
  סיפפור עכורחו סעור ' ערכי נלסון ממוח להםוקור"יס
 כתו 5מ%ו ערותו וינביט ריפו תילית ין  להיופלחו
 ותרק%יס . כיןסלחס היוס ofinncn היסנוע"5יס0"5ו

 סריס  בפריעת הכורחו  וכתוש ה"כניס כרגיעתעכודחו
  וירוסים  הפולריס  כלס  ורבריפ '  תפור  בגר ילבטגזלי
 סיפתע4ליס 4נל .  סיפהע4ליס רת פחפתור תעורס54לס
 חסור 3נד %נס וסל"  רישלו  סלפרפ וט "ותריסס'וס

  %,נור יתעלה ה"5 5פ:י ס:כ:ע נדי הו"נחסריוח
 מסקחיהס ו"חריס ' 5ערכ13 כרי  "וחן  כשליכין ילושפטו כפי  סינליס  הסליך ו~ה . מקכרו olh 'ענזודהי"ך
 הו" )ז:הג "מרו ו"מריס טעם ולוח:ין"ותריס

 כ55ו .
 "ין 5ע"( ויסודם  סרבריש  מעייר סי ע5 "ף ד3רס5
 ד3ר עורס ו5" החקוס לטוחו מסחמוה כע"ס6רס
 כהוגן ס5" רבך הסטך ו"סר . 05תיס מסור035 "5" כ35ו ו5" כפיו ל" (רס ע13רה 5מס סך3ייסמכ5

 כידו גח5ס ענירס כסיל  וקריך ומכעיסךוהעליבך

 מט" גדולומט"
 5ו ור"וי הו" ססוגג כעיי וקר31 .

 כך וקמר ' ח5תירו ס"תה פי ע5 "ף ממילם35קם
 5ו ויתם% 5ו 'חכסר "ו5י ויכנע ויחשלו ויועקינוס
  וססס.  סבפלסיס ירע %" היס סכור וכי . ית'ה"5

 ")זר "15 . ד3ריס "וקח וסיףחמס ל" ונר ןבר ופיס סגר ע5 החורה הזכירהנוקו)זוח
 ושייח ס"נזח סו"

onbרכות לך ו5רבר פייס 5ך להסביר 5ו היס סחועס 
  רורס  סוס 1ע7 ' התועש וסוף 6)וח ס6נזרח סכןכ5
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חשובות

 הש ל6ו Db )1"1 עונגי הס "ס סיסתע"ליס"מר
 5דק גר ססכליס עד סכעס מכעס על לעשו למוסלו
 בעיניך ימיה הכועס כל ר"ל ")נרו וככר : כריןסל6

 סגרים על סחורס סמייבח)ו ממונס ויןוע . ע"1כעובד
 ותורק בכבוד נ5טו'יו ~ob ועל ס"ב על . הי6גדולה
 ויירק o7b סיככד ו6פסר לטס לסילוע ה:כי"יסועל

 ב"סבס 15)1 סגרים ועל ' הוסט סלנו מתיויסנזע
 סלתו כתו י סגר "ח on3oh1 ללכ ממסורסרכס
 וסקלם ' 6להיך 0' "ח ו6סכח ס)"' סמו "חל"הוב
 לחס לו לחח גר ו6והנ סנ"נור הגר "ח 6וסכנננודו
 ונס .וסתלס

 סס)ימ olb סו6 גדול תינו' כסיל לך סקר"
 סנטתם רדם עתו ומלכוח נזדרחו ומקוס וחתו6כיו
 לתחעכ סיום סהיX1b3 11 6 מרבק וב" לכו נעיןוספין
 ולדק "נוח ןח מדחס ויןע ומכיר כו נווםל'ס עכרנוי

 ועכר ס' קמרי ורדף סגל וסכיר יסר"ל ורכיוספין
 כעמר מחידק ססכעס כנפי תחח ונכנס 0קדסבדרך
 מנצוחיו וממז ס)בי"יס כל סל רכן גנ"ס רכינו פססרגלי
 לנועלת %עלות סמייס 63ור ל16ר לקרכה לבוונסקו

 וספליך ס5דיקיס בסנזמק %סחע)ג %סנןמסנזל"כיס
 חי כ"כ וסטי רסנים "ל סוס %" נענו הנססע%ס
 קר" כסיל ל" לך מלילס 'קר". כסיל תעלקומוו

 ס'

 נוסני "ל"מתן
 סל חלנזירו )כומוח וסלך וווכין וסקמ

 ס' קמרי תטס ונזולדחו- 136ח'1 טה)ימ 36י)ו6כרהס
 הנס בעולס סכרו לו וזחן רבן 6כרהס "ח ס3ירךהזי

 כרצי סכרך לך ויחן "וחך יברך סו6 הנ6ובטולם
 סחורס ער ינמיך ויקריה . הב6 %עולס הנסבעלס
 ס)חנזוח ככל לרקוח לוחך וינכס . גנלחו לכל ה'כדרסטי
 עמנו ס' ייטיב "סר סטון וסיס לשראלסעחירוח
 : יסר"ל טל טוב דכר ה' כי לךוסטכנו

 זצ"ל מימנן ברב'משה

קמא
 נוודים 6ס ורגלים יןיס נסשוט ססחמויסשאלה

 כסול וסכרו רבינו יורנו ' ל6 "ס 5רוקיס03
 : סס)ויסנק

 סככח3 כתורס k")1ba לסי 3ס תידין 6יותשובה
 ססנוסחמוס וסורו ריי כיח טעו "סלסיכך

 "15 סרי פטור ורגליס ירים פיסוט בל" ורםלע3ור0
 ס5דוקיס סכין בדכר סטתו לסי מגנחן נקרכןמייבין
 1"ל מ.סון ב"רמשה : כומוריס

לההרמב"ם

קמב
 6מר ער ע"ס לנסונס תעלין "סאמרחשאלה

 : ל"16

 סנל דעו סתיומסיס. מס מס האלחםתששה
 וקירס כסריס הס נמוקה סוס סמנזןסכסניס

 סל בנו סה61 עדים סני עליו מענידו וסמיומס .וויומסיס
 אביו על עךיס ס)י צריך וכן כסר bl,-ct הכסןפלחי
 סכתן פלוני בןסהו6

 וסתו"
 סצל אביו 36י על וק גמר

 סגי מסעירו כנון כדיקם לריך ס"עו "ים ערבעריס
 16 הנצ"מ נכי על כסננם ר6י:וסו וס 5ל ס36יועריס
 הוזונמ חן 13דקין ס"ין לפי גדולם בסנ0רריןר6ינוהו
 ס.1 הנחל נין מכיח ולנעלס מסנהדרין ול6ולחעלס

בודקיי
 16 כס:סדרין on~b חת)יס נך ואחר טליסס

 עוסקין הס)סךרק היו ובוס ' בתקרם לעבור on~hתניחיס
 )דס נוסכה כסוף סנחכרר כנוו סכה)יס בגדיקחחסיד
 6ין הו" וכסן וט הו6 3ני וצנור תזומם כרזן ב6תפעו
כנו טסו" עדים סס סיסיו עד ליומסין סיו על "ותונועלין

 וססו"
 סו" נרוסס כן ס)ו6 נסר

 הנוריק סקי לפום .
 ולנסחו סו6 וי65 בסנילו כרס 6סס מנם" תיוחסמכסן
 6סס ואנזר 6מרי0 כרוכין וכניס ונוסחו סו6וכ6

 לסכיך צריך "יגו בניס וקלו 11 הי" סרי ענויס'65ח
 צריך 6'ן נוחס ו6ס סב)יס על 6% ס6סס על ל"ר6יס
לסכי"

 בפנינו סוח~קס סטרי נסרס ססיחס 6תס על ר"י'
 תיההסיס 6מריס סכרוכין כמס יסיו מלמ"כ כסרסכסס
 ס)זעמס סבין וספסרם ' עדיס 3ס)י 0"ל1 סר"'וחוכל

 ואוכל נתקדם נוסכת ססמיומס הו6 0נזומוקור(כרין
 ו6ל1 סחורס וזן ססס 0נכ% וכקןסי סקןסיסבקדמי
 אינס נלכר מוח~קיס 6ל" מיומסיס ס"ינססנהניס
 מוכרי ססס ס,ס כזיון וכחרונוס כמלס "ל6"וכליס
 "ונליס ולעס יבתוח בננור' סכחברר כמוסופרים
 לותר 5ריך' ולין ד"ורייח6 3חרו)זס 6% ד"וריח"במלה
 סל6תר עוכדין כינס סכן וכל  תקדם כקרסי "וכליסס6ין
 . סקדסיס נקרסי יאכלו ל6 6סר לסס סחרסח6ויאזור
 מיחס ל6 ע'עם עזר" פיתי ס6פילו לידע "חסתריך
 יסר"ל בקרן ואפילו חורם )זדכרי סחרונוס ול"סמלם
 וניניי נזק5חכס ניקח ול6 כולכס ניקח חנו"1 כיסנ6נזר
 )וק5ח בי"ח שצםע~ר6

~nso 
 סכ0:ימ מץ %פיכך

 בחרותם 6וכליס )נלקו 6% סנוחימסיס כחבםסנקסו
 נפר" בינויוכמלס

 . זצ"ל המשררי מימין נ"ר סשה . ע"ס
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תשבות36

קמכ
 עמהם סי3)יס יחנסנו "יך סקר"יס תעגיןשאלה

 3כחיהס שכח ס15תס 1נס"5ח טויססנחי5ח
 : עגיעיס וכסקר יעםונענין

 ונורע הסכל וסורס וסיקר ס:ננר "מי התגסחשובה
 ורתם גס" כי ס"לחו מתוקף ניסחימעיקר

 הלנוח ולעותק מרר הו" ולנוטותיו "לסיט %רני)ועלחו
 5פ:י "סיב ~otnc זון 0סורעו נוס ולסי לירד כקםיר"ם
 מה ססוכניס סקר"יס oSb כי . וקומר גרלחוהדוח

ב)1"
 pb )וקונווח ונסקר ונדתסק מלריס ובקרן "תון
 סנ13ר למנקי למיקס הס ר"וייס ו~ו5חסיסמע"5
 כנוכח ע)והס ו5הח:הנ ישר כנועסס "לס%החקרכ
 ינהגו מס 0גס ומן כ5 וו-יסלוס ס"נוח 31ררךסעטס
 ססחיס 11%ח פס עקסוח גוסס ויסירו 3חתיחוחעמנו
 כסי0תרו סק וכ5 . ספרור הרבגיס חכמי על חועס)זלר3ר
 סחנ"יס סקדוס'ס רוק בדברי ותסח5ען מ5הלעינלס"ס
 סק13עיס 31ח)הגיס סבדבריסס והחרחור סנוסגר1מנתי
 וספח . הלכיס ":ו סנגורה נופי )ז0ס ונוסי תסיסס5)1
 בכחיהס "פי15 בפלורס לסקול ולווכח 5כ3דס לטיכון
 ולנמס תחיהס ולקבור בסכת ואסי כ:יהס "ק%מ%

 ס)יוקין סרק כמטין דחפן ס" לןכר ראיה -"בליסס
 יסר"ל ירי bs "53 ב30יעיח ניס *די תח~יקיןבסוסו
 כנמר' ע5ה ואיחתר סקוס דרכי נוסני 3ס5ומסוסו"5יס

ר3
 חסד"

 להו מקדים
 50)ו"

 סוס יאק 3ר :חתן רב
 לסו ליכפל ד5" היני כי תהי עליך פלוס להו"תר

 כסלעןדל6 קלנו"
 י לנוי סלנו"

 סל 33יח1 "רם י5ך ל" וחכי"
 "ירו פיוס בפוק נע"ו ואס סקוס 15 ליחן אידו כיוסגוי
 ומעסיס . tnlSc1 לס"% כפיחו 55כח ונוחר "ירוכיוס דסל" לוידס DnC . רקס 1בכ31ד רפה כססם סקוס לוטחן
 פיסך בר ערירי ררב" )ועסס בננור' יוכימו בתלמודרכים
וכו'

 בעובדי ו"ס ר"סון בסרק ע"ז כחסכח כד"יח"
 ותורס סגויס מוקי בכ5 מכופר כנוי ומומר ק5 כןנל'ו
 1"ס1% בסלונוס 05"51 לנו סנזוחר סתו יתכרך "מר3"5

 התקודסיס ה' נועדי רקם כק15ח ממ55יס "ס "ך .נבחיסס
 ביוס 35קרס יטר"ל 5בר "סור לט סקב1עיסבי)ויס
 י"תר "רס :פס ו"ס ' נולכם סככתו בתה 5סססקבוגנ
 כחבי כ5 בסרק טבח ננוסכח ד"יח"' טרסון- ןלה6י
 ס"ס 3)י "ח ")י "קפמ "ותר טרסון ר' דחנןסקד0
 וטח on~b "פרוף ")י נויגיס ספרי פירוט לידיינוולו

 כחם ורן להורנו "מריו רוצף רדף 0"סי5ו"וכרוחשם
 ססכגס כ0עח "פעו 33חיהס יכנס "ל . לגחכו"מריו

הרמב"ם
 . ססכנס נסעת ס65 5סלוס למס 5ס"ו5 55כח סנןבל

 3תיגיס טרפון' דרבי תקי דה)סו נזירי ק0י" ל"סקי
 מרחק מכנוים בהו דררסי למנהו ודמו ניגהו בעיק'וכסרי
וסרסוח. הנועוח וס ביחס פחם "5 תקרב 1"5 דרכךמעליס

 ורמיי
 פקרי ד5" "ימת כ5 דסכ" סגי "ב5 )ועלין %"מורידין וסח0ותךי סחינו עליסו ר"יחנור לסוסו

 לב:ייסוומסליגן יקר" 5סו וס5ני:ן כוחיסו 5ה1 מסכינן ל"במגיסות"
 בסבת"

 3ח%" סכן כ5
b)'b להו דביר 

גוירת"
 וסייעם נלעס 5סו ועביר רירן

 ןרי5נו"
 נסיק

נועיהו
 ליס "סכמכן וסכי . בחשבה והררי מעקי" ורע"

 oSIDn ווילס %שין הכי ד"רר ולע ג"ון סטילרבעו

 כ:יסס "ח תלתול ה50וס ע5יהס רבוחיט )תגעול"
 וקין הנוקב "5 סימורו "ס0ר כי בסכת קר"יס50

 ובכל ב"5ו הללו ורבריס . עליססתעבירין
 כי51"

 בהם
 נניח סתתו:ס וכמוסל וכת)הנוחיסס חכתיס כדתממלין
 כ)ו:סנ וחחס5לין מכווים ח5נזירי 5בחיסס ונוחכ)סיןדין
 ורבעו יהורה ר' רברי "לו . כלוס נ""ח נוס:ין וקיןסלנו
 . י5"ל ג"וןה"יי

 יסרקו עזיי OD גויס שיי )וסר:סין וחני"
 יסרבל מולי עס גויס מ51י ונזבקרין ט15ס דרכינופגי

 כ5 ' מלוס דרכי תסוי יסר"5 נותי OD גויס נוחיוקוברין
 5ר 13 "'ן סכלי 5פי ויעם . יעקב ווח%עח 0הס "לוסנן
 סנו5"ו ער סיחר 3מ~קח מיה כוחיס יין מהרי"יסור
 בהר סוכ:יס כהיו 5"וחס סירה גריויס בסר ימסרמץ
 דנויעוט" סי ע5 1"ף .נריויס

 קכ5ו נסך דיין ב"יסור ה11
 לתימסעסיסו

 5נויעוט"
 דמיים נושר ר3י לכברי ומסו

 בנו ננלי"ל ר3ן מר סמיטחס ועל יינם על ומרולנזיעוט
 עלייהו ק3י5י ד5" גב ע5 1"ף הנאי" יסורה רכיש5

 ורבי "נזי רכי "תו 3חריהו ודרככן מקיר דרכיבדריהון
 היגיהו 5יטר"ל סגי דל" ננווריס כגוים ועס"וס"סי

בסיטי
 מכוחי תן חנז)ו מתנור עד b~h לחודים רסוח

 3ע5)ו"כעי
 1"ף 11Dh סוס ביסס "ין סקר"יס "3ל .

 נוהרני מכס% תחן 5" עור יסדי להו ד5יח גבעל

 לבר ליס דסרי היכיס סחו ד"עסו סיכ" סכן כ5"מחר"
 רס פרק gtD, ברדס דח)ן ' לעיס לניסחי תיכןי0ר"ל
 עליו )")ו:י' "ען בו סמסוריס דבר כ5 הכלל ~ססכןס
 בגנונן ותד"נויי:ן י סיין על וחסלו (ot)nb מסוך'ןסיו 5" "ס ה" מנוס י0ר"5 מבכי סל" הכוחייס ע5פירוסו-
 l'nlop 5"חויי ח"י 5"חויי סנ5ל וס מח:י' רס6ע5ס
 הוו 65 ה" וכהנעי ל" עלייהו דמסירי כיון כסךויין

 :"תמס נוח:יחין ןס" כריס" כן"נורען ממנעי הוומסידי
 דקקי ו"וקנוי)ן קברנו ל" "ו הלס5יס 0ס קברנולותר
 ונקיט קברנו ל" דק"נורי "תר" בססות חמן דירסוכסן
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תשובות

 תיזה "נע וק" ביןיסחרו)זס
 קשט"

 bS עור ולפני להו רקיק נב SD וקף טעו"ס סוססם ד5יכ" ק"נור

 המוחך וכן 1"כ5 חנון רקקי כיון ככסוף תחןל"
 ' )וסמיטחו 5"כ% כנוחר 1"כלו לו פוחן בסרכניח

 כלהוו עלייסו דלמרי מקנוי בריח" דס6 גב 1SD"ף
 נ)ווריסכנוים

 6מ)ור"
 דגל מינים tnP~S 5ן "יח

 סרי ךידהו דמ"ר" הכ" ד"'קנהו קר"יס ןסני סו"סכן
 נרוגע "ינסו בדילי דם" מיניס "עהו דסחו סכ"כ"ס
 מ~י 6% לצנען לריימס "יכ" 5נירחן 1"פעו כללטכסן ןל" לסו ד"יח "מסח" תסוס ו"י . יסרסר וטסיגוי
 כיס דנגען חיזר" )וההו" לתסחי ליס דסרי נויכן למדלן

 לוחן סל לנזנען קפדי ל" 6')הו ואי ")וסח"מנסו
 כ5ל 5סו טבלי דל"ס"תהוח

 חיקרו ן5" לן וקיינו"

נסנו"
 עד דיסודיס

 נטבלי
 הסינוני %" )ורייהו גתי "ינסו

 זצ"ל מימין נ"רnWb ;לנוי)ור

קפד
 פרי 3ור6 ותכרך הססם בלילי ירק נסי"כלשאלה

 יצרך ל" 6ו "מריו בסוף יכרך obס"דמס
 : ב"מרו)ס החרור ע5 ויכרך מהנדס סיג)וורער

 ונסי"נל נוססקח מההנדה מסני "חריג יננךתשונה
 ויברך ימוור כך וקמר חאלס יכרךהחרור
 זצ"ל מימון ב"רמשה : לבסוף"תריו

מסה
n~wwאוחס סנוססין דייס6 50 קדירס SD נבי 

 סקרירס 6ח כסתוריריס לתחר 3סבחכירט
 הרכס 3ה ו)זניסין ספרור ען 3ה תכניסין הכירטנועל

 והגייס וסריפוח סבור ס)וחער3 עד סקערס בחוך"ו מקדירה לדדי ע5 הסרור כען "וחס ונכין "וחסו)וערבין
 SDn מיס )וסירין otnDnI 6חד נוף נולם וחעססוחסנוך
 לס )ווסיפין וסעתיס ' "וחס )וערבין כך החרסנים
 : ונוחר"ו 11Db ס)ועסיס "לו כל וריכס סהי6 חס לפי מגויסגויס

 בפירו' מהרי ~b7k תוחס יס ס% ודקיתשונה
 יום ומבעוד מרסקן וסמלע1ח ומבוסרהסוס חנינ"

 עקיב" רבי חסחחסך יגמור מוזיר יס)וע"לר3י
 "ותר

 "ס סדכריס ההוזיר וקל . '~SbDn כרבי לנועססס5כס ואפסיק" פלגינן סחיקס דבחחוסריס ו"וקיתכ6 ' ינתורל"
 סמיקתן לגנוור ונוחר ממיקס ממוסרים סהסנו%5וח
 מען לרכן גל ונחבשנו נסמאו סכ3ר סריסות3סבח
 "יסור לכו וקין ' סכן כל ל" בלבד עירוכ hSbחמוסרין

 סם סנח3רר כמו נלכד ריכס ממוסר 56" מענין3וס

לוהרמב"ם

 סריסוח 61'ן ד6סיר פליני ל" עליז" כא' ךיכסנלריך
 ונחבסלו לרכן כל במרוכס חוחן דכו מכבר דיכהמחוסרין

 ונחיכח . ועירוב סמיקס לועט bSh )ומוסריס ו"')ן לרכןכ5
 כל לעסות נוחר %פי' תותר סקדירס לחוך ממיןנוים
15"D'CDn~ סטין סכירס תע5 סקדירס סתורירין "מר 
 זצ"ל מ.מ,ן ב"ר משה : בלכד וכחיסס סמיקס "ל6כ6ן

קמו
 ימס דין בית הכח דין ככיח נח31חהחובעח וסי" המרח נ6ון 3ע5ס ס:5ח)וך "טסשאלה
 ל" ob פעלה בורנסי כהוכחם לסלהנכוח

 "תר גי .
 נח31חס להננוחה וין בפיח כמ ים ססוסטיס צון"תר
 לס נוחג מסרי סתח)ויס'ס מן 1b~b"י)1

 לכסחנס"
 לקמר

 ינח31חס יגרסגס oe "5 בעלס נחיי סמי" וחןכל לסים" יכעס o)'b ומי" ליכ' סכחוכ נוס גל לסחנו

 : נומייס לג13ח )חגהל"
 נקווי 6בל . "יס "סח הי6 ועדיין סיפוח עד"ו סיגרם:ס עד כחובחס ליט% ס65 הדין ירךתשובה

 וכן ר5חס 06 כחובחס סחטול הורו כולס ומערסתורח
 לדכר סו" קנס ודבר וס בדבר לסנינו יוס 3נ5והעסיס
 הפקר ב"ר מסקר ס"רו"5 ~ס על וסמכו הרבע לוהוט

 חסיד עוסה ")ו וכן הורו' וכך יו לסור"ס 3"1 וווסודרך
 סכסריס 35ניו חנחן ירוסס לו :פלס "ס סנשחתר חיסכל
ob1כאלולירם סר"וי "מר ליורם חינחן בקראל בניס לו "ין oh 6וטעח' כעולס שולוי סרסע וט סיס ל 
 "מרקי "ני ונס . מפקר רין ביח הפקר מרין 3זהנס
 סחטך ~סבדין

 ססקר ותסוס הואיל כלל ס13עס 3ל"
 : לרון ר"ף וכוס כחונחס 5ס )וחן"לי

 ועל היתן מימון גירמשה

קמז
 ליחן bat5 וע" במון מוחן יה" סיס יקונןשאלה

 ננס ס5 נכפריסכשהנו
"31 

 "חד יסודי %6
 בעיר למכור וסלך נוקלח נוסס %קח סס כליווהסקיד
 . מור ול" סלך "נור עליו וס"לוסו לקפחו כליוסקר סכי" "ו 3" י" otns וסלמס ויומים יוס וסתת'ן"תרח
 לסם חתרה סס דרך עכו תבני יהודים עכרוליוז'ס
 לו קירע תס ס56ו)ם . 6חר לשודי ס6ירע תס לכסיקרע מת" לבחיכס ומורו 5כו תכף חוו~ו ל" 5הס")זרס סלמי לכפר לס "תרו ס%כיס "חס לקן 6מחגויס
 עטו פלמית שר "ל %כח פ5וניח תעיר ע"")גרס
 h1k1 "חרה ס6יס וה תדעי תקין ס"לוס וסרגוסו."מריו
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תשוכך36

 וספרה מל"כחעו ועמס בעט כסהיס תודעחיגוהיס
 דין 3יח "ל ססו)זעיס סעדים 1נס163 דנעחו.לסם
 סתנוחס זזי %6עו וים ' פיסם על ס"סס lbtnoסכתנו
ברבר

 ולזבי"
 6דעגו סל דעו סער Sb יניעו ומס ר"'וח

 : יתברך הסס זזן סכרו 1יקכליושו
 הנוים מוו לשם" ה'" ירוחרח ה"סס ג"חתשובה

 סמורו סי SD וקף חומס לפי הי"תסיסה
 סי על 1"ף הח)זריס עיר ד5וער ככועסה "ותהוסקלו
 ב5יי"דן כחעסס שמו "ותו יכעס %" סתו הוכירססל"

ו"מוס"י"
 "מר לעקר מחרין הדכריס "לו וכל .

 ודורס החמתיר וגל ' ענתה "סם כעדות )זדקרקיןסחן זהו"
 חכתיס דעת וקין טוסה הו" יפס ל" "לו נדבריםומוקר
 וגסוס הקלו באסה חקנחס כשקר היזעו)זהה

 ענו;"
 זצ"ל מ..מון ב"ר מנה :ד"חח"

nDr)
 יטקכ דין על ג"ת:1 "דשו מלפני גס"ל עודשאלה

 מלוס בי:יהס הים 6% והסי6ס כח לוססי'
 סבע%ס דבר סוס סנירוסין בכח ~SD3 וכר זל"וגרסה
 להם" ר51ס מהיחסוכסח

 לו "חרו ~ס לסלוני חוס" סל" חוח על "ל"נרסחיס ל" ":י ואוזר הכעל עמד
 לע"ס וט דבר תסיך ס)וע:1 ל" תסיר' ועדי סנטעדי
 יטיס היאך רבינו ulnSt . לע"ס מזח ola ~נרח%"
 דירי לומר יכ% "עי כי רביו לפני "סחחוס "גי .היזנח
 יותר "דותו כבור יאחרו "סר חוס3מוח כל ניס3ח
oenלנו "ין 6בל ' כסלים נמלי bSb ס:י ס)בקס%( 
 ית'6להינ1

 : ה)זסימ כמלך פענוחך סחניע רשם"
 מחמת יו5" ונט הו"% %ל SD30 נדניי "יןתשובה

 עד בנט חנ"ה לרווייה כמיניה כל ל"וידק
 . עריס סססיה'1

 וחגב"
 והו" ליס לכחמלס

bSn יהיס 
 פי על "ף שי' )טען וכלוס מס ob "בל ' מסדסס
 "סס lh'P סל" הגון דין בית לכל ר"ו' tba O'7Dסאן
 סל" והרויה ' בעלס חמת והי" עלים סנחסדלחי
חגם"

 ש"י סוס בל" פלס גט ינחוכ לפלתי נרו0חו
 קורס לה ויקמר מסירה עירי בסני כידס "וקורח:ו
 זע"ל טימ~ן נ"ר משהנהב : לפלוניtbn)o סל" חוח על גיטיך ~ה הרי כפכיהם לידס גטסחניע

קסם
 : ל"מ( )שיי ou)n בסולמן ע"ס סיגינו % ענין עלשאלה
 וססנייס וקח. h'o מד" נעבו לקני חויתשובה

 סחכי)ן ס" ועל וגו' מי טסו" נ)עח ס)"כלכ5

הראשם

 לס"כל ררכן l'hc סירקוח "כל . חיין סמן כלזוחנ"כלין מסרי מגוי "וחן 3סל ob מוחרין )וחיקס וויניולפיכך
 1"ל מימין ב"רמשה : "סורין סגוי סלקן "סמיין

קע
 : י"ג( נכחובוח לכיס ססטילו סלמס, עיין עלשאלה
 לסקול אין סו" מסוט 11 כס"לס לכו דקסי כלתשובה

 היס "לו וכי סמיה דכר מקן ש"י ' ה)זעוח לסיבח)"' ה" מעם דקדקחס ע5מנס הטעחסו"חס
  "ילו ססח:"' "דעח" דסליק מקן "יכ" ]נזי[ ח:"יסס

 לבעל הסכר רביע סיהיס החוס וקסמו בלימוןתועיל
 ר")זר ח"ן "ינ" חי[ ]התלה לבעל מלקים והסלס'המ"חיס
  תיתר" ra'l~ ' 'hol כהחם כזזה חשקי[סמק

 קריך "וו
 סימר bSb OnDJ  "חורין הרנריס ועין כלללעותרן
 ס"תרס התסוס  תן טלי יהקסי:ו בסיה  חולקיןמתויל
 ותירן . )ועוח לפי הלקין מהן מחס לכיס מהטילוסלמה
 מממון עין וסחנה כמטוח 1)ח)1 לם"1 ס"ס נממןרב

 "ו ופימחו קייתין עלתן ה),עוח היו ohl בנוהמלקין
 ח:"י כקן עין חעוח לסי מלקין טבע" וכמתחהותירו
 כעיסן סהח:1 כנוו ot;Stn ח:"י בי:יהס היס "3לגלל
 סיילינן ל" עתה[ ס"תרחס ויה . )ז"ך עד הו" ברורודבר
 טעמך מ"י סתו"ל הכי ולותר לסקול מדרכו כמובג)זר'
 ונס "תר דין ודנין "חך ענין otinlh ")זור"ין סני"ו ח:"ין סעי כחקוס "ל" הכי "ודורין תקום 3כ5 ל6ו .וכו'
 וכך כך לדבר טעס )וחן ונס וכך כך לדבר טעםנוחן
 וסני כויס ס:יהס ודכרי הואיל ו6וחרין 3נ)זר6סו"לין

 ~ה תם חטי חר"יס "מך לדרךסטעמיס
 ר"יס ח3י"

 כפרס וחט י5 תטעם ראיה h'3o ול" וכך כך)זטעס
 מימן ב"ר משה : יו לדרך מקוס כקן וקין בי)יססים

קעא
 : הנויס osD-tln במס הום 13מן המעסי עיין עלשאלה
 סדנר עיקרהשובה

 . לו 6'ן "ו ה)ועסרות זזן להפקיעיסר"ל 3"ר7 לגוי אין ט "ס הו"
 בגיטין )תכ"ר וככר ' וחכחיס נוקיר ר' ממלוקח ~סוככר
 סיס סי על ס"ף הירוסל)וי תן )זקותוח ובכחםבבבלי
 החורה מן התעסרו' מן להסקיע יסר"ל T1bJ לנויקנך
 . סוסריס תדגרי כתעסרו' מייבח הי"סרי

 ))ז5"
 דין

 כקרן קרקע לו מסיה )זי הו" נך ה~ס נוחןסתעסרוח
 )זס:י )ודבריסס וב)זעסרוח בחרו)"ח בס מייב'סר"ל
 כרבי ללוי ר"סון )ועסר תותן מנוי תן לקומםפסי"
עקיב"
 בקרן חמונרין סגוי מן פירות סלוקם וכן .
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תשועות

 לבעליסן הוחק תדבריסס ו)ועסרוח נחרותוח מייביסר"5
 נ6רז סירות ו5קמ קרקע לו ט"ין ומי . וס5הססכסגיס
 סטורין מגוי ביר מ5"כחס הנתרס מנוי גורמו 06יסר56
 'סר56 נורמן 1"ס . נוים דגן %" סננך ר6סיחמנזמר
 בלבד גדולס חרו)וס )והס תפריס וס סריכר10חו
 למעליס סו%  יסרי ר"ס~ן מעמר ותפריס לכהןהוחיס
 תמתח "חיג" ק" י15י ליפ  %הררחלי

 מליח ד5" ג3ר"
 "יסור סמעסר ב"כילח ס"ין לסי כסריס דיג"5"יסחעי

 מלק סתו" פי על Vh  רקבון  פהפפר בחרותם סיסכמו
 מפריס ו"יפ סו" מ% bSb לוריס מסור "ינוס15יס
 כני ת"ח תקמו כי ס:"מר )ועסר חרו)זח b~bמפירות
 "חס )ויסר"ל לוקם ס"חס טבלים ה)זעסר 6חיסר56
 סרנריס וכל . הנהן הוחגה תעפר חרו)זח ממגותפריס
 וחסרים ר"סון סרק יבכורוח כגוזר"- )וסורסיןהקלו
 כומן סגי )ועסר כל ודין . וסודהו סגי תעמר "לותסירוח
 ס5קמ[ )ופירוח סתסרים ]ובין סלו מקרקע ס)וסריס ביןהוה
 סתקדס ספיח ובגנון ' וצוחר סר,טס סוס SD 5כממ5סתמ55ו
 ס:חברר כתו במוייו bSh לנחמ5ס "ותו ממ55ין "יןקיים
 סו"% סוס ב,מן נדולל חרותם וכן . "מרון פרקבערכין
 כממו"ל סיטור לס וקין 0סו6 כ5 תסריט מך3ריהסוסו"
 ומייבין סנרי "ח פוטרת 6מח מטס "פקול"תר
 סמלוצו סכ5 בידך יטיס נר% נ55 ונס ' הנס ב,)זןנביעור
 כסן ס:חסרס נתרוח מון ומן וננץ נוקוס 3כ5נוסנוח
 כפגי "ל" :ונגוח "ינן "ו 3"ר7 "ל" נוסנותסיגיכן
 כגל לוסג "ל6 סביח בסי חלוי "ינו והכיעור .סכים
 . נוסגיס סס)ועסרוחוזקוס

 31סדי"
 סקליס בסוף חצן

 "( : מכיח בסני וסל" סכים בפני )וסג דגןתעפר
 1'ל מימון ב"רמשה

העב
 : וכו' n11DCS תעין הריתחי עכין עלשאלה
 מהגח ויובלות טמיטין לתיוח קק"ל החמקותשובה

 לפי  לקרך סנכנסו %תר סוס  עסרסמהם
 "מד כל ס6ין הפלי  הנו bS  סהיקו ופבע  מכבסו.פפבפ
 סלכם וכגררם כספרי וט ככר ועיקר ' מלקו יזכירואמד

 ממרב עד הלבכין מגין וסיו . 3חלמוד )זקומוח בכמס(1
 ס"מר תחסרי סחחלחס 3ס סמרר ואס בר"סהס.ספיח
 וסיף סביעיח )ו%"י מיחס סי" מרכ ב"ב כיסמרכן
 ססמסבון לפי עשר מכעס  סל ביובל ומלסיס מססכת
  50 1כי531 ס5)זיס יו53וח ע0ר סשס שרן ס)זפת%י6
 היגסס ג*ג"ה כי ויען כ"ג 0י0ן  לעיל  כוילה כיר זינה שתדויק*(
 : "פונס נגנך Ol)ph~O לכן 'ותלטגו*לש

לוהרמב"ם

 מניס 0כע ס)ז:1 סתתן ע5 תוסיף ו"ס מרב ע0רנכעס
  פפר פבעס  Tnh3 פפפו להלת  פהל9ו  ופבפפכבפו
 בניסחן תסעח ו"רבעיס נורווח D31b נ)ווריסיובלים
 וכיון סר"סון סביח סע)זד וח"י סכיח 3:ין עדלקרן
 וכמעלס . ממנין בט5 ונלו סביחממרב

 בסנייס ע"ס עור"
  קזוסס הזירז "ח כס וקירס מעלס נוסכר( לנעותסתמילו
 ומתכס סלי ביה  הבנין  ספביפיה ספלה סיהס ופיתפלייה
 )זס3טלס 3ט5 ר"סון מיוגין ויונלומ סמיטין 5נז:וחסחמ%ו
 תנו bltD O"D בינני יובל סיס ס65 פי ע5 וקףסקרן
 למכין 'ע"ס סיובל מ"מ ספין סמיטין לקרס כדייוב5וח
 סדבריס סס "לו . סלכם וכן דמכ)ויס "ליב" סכועסני

 בלירה  סם סדכריס 156 וכ5 סחלמוד זזןס)וחב"ריס
  3ר"סונס סביה יהלי זפ  הנבון  זלפי ' מסי  פר9פרנין
  סחמ5חס סס:ס וסי" סביעיח 3ת651י מרכובסנייס
 ס"מרההפרי

 סמרני
 לידע ,ס תכין. ע5 סמס13ן ודרך .

 ונירבע מלסיס כטרוח  הוין פל  פהופיף סו" ססתיטסטנח
 כזזו לסטרוח סחמילו למרבן .ו6רבעיס 6מד סבסנח-לסי

 פמוח והנם"ר נ' נ' סכל וחסליך ע", כחמלתסנחברר
 מנח ססי6 11 סנס תסיס זה מסבון %פי . עומר"תה ריבוע תן סריס בכונס ומרע סבעס 0בעס ססליכסוחג'

 וסיע כמבוע מסיח 5סטרוח )ו"וח ירבע התטיספי
 ~otwtn "ל" בר"סונס סביח מ0מרכ  יונ15ח  הלו ל%יבל  סיהכיס %לו  וספליו כטל ל" רקבון מיוגין שניעם51"ל סקיי רבינו 5ג6ון חסובס )ז5"נו "ב5 . כיובל עסריס0נח
 ירוסס סוס טסמ0כון החסוכה ב"וחס 1"),ר 'בלבד
 כחוב נ)ו65 וכך קכ5 כפי סדוררי ומסי" ניריסססי6

 כרכרי טניס מכמס ול'ל גלון סקיי רבי מקורסכחסובוח
 ב"מרונס מרב מניח ינז65 וט מסבון ולסי .סג6ון
 "רבע ססי6 סלם וחסים ס6תרנו כמו סניעיחנמ51"י
 ר6יס וסכיה . פהיטס פנת לצפוית ופס  otmn1)161ח
tbonכמס ותדע רבעי נוילן ס6י ננס בחמ5ח ר"תרילן 
 סבעס "ל" יוכל תגינן ד5" מינם דסחעח וכו' בשנועשני

 סנחסרסו סדבריס SD 156 ססנימ 6% )~נס כלכןסכעס
 מרסיס וסד3ריס . כחונים "יכס כ"5ו כל5 ערכיןכנמרח
 דגמון מיתרץדס"י

 ומוסבנ"
 ענד נע5)ו6 וכר bSb קיים bS גף'ס hllDן"תר דוז"ן "5יכ6 "~י5 ייליס

 לנוף לעתיד וקדסס לסעחס קיטס ר6סהסוקדוסס
 דסמעח' י5ינ" דס5יק וסו" ן"מריגן קם" תיתר"וסע

 וקזוסס קדם ע"ס bllD ד6)ז' lbm "ליכ6 ערכיןמנמרח
 ורבר ' 5בו6 לעחיד מוסס  ולי  למפחס קרקסר"סונס

 נג)זר' סנחברר כתו וס")יר6יס סחל"יס בו נמלקווט
 סתעח" "ול" כחלתור )זקומוח ובכתם סגי סרק0בועוח
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תשובות37

 בדברים 5נו ים סירום'ס וכמס ' קידם hS ד"מרנמקן
 . כמהטס מסק "גליו סרכי ועדיין ממכרח כמכורים"לו

 ירוצה ~ס טחסכון ס"יזר sr~r הגאון לך3רי ":וומחסין
 הדברים מס הלך יסה יפה לנו סיחכרר עדבידיהם
 : יח3רך בנב'ה "חכם ונודיע ו"0למ ,ה ססקויסתלק

 זצ-ל I1D'D ב"רמשה

קענ
 olcn ימויר ל" רע סס ח51ל עיין עלשאלה

קלקל"
 לקלקלנז0חניע יכל "יך מ"ת( )גיטין

 : כלוס "יזו וערער הכעל 3" ואפילו קירסנט
 ס"ותר הו6 תועיל מבעל ערעור ס"ין יהתשובה

 ' לו i'Dnle "ין הו" מזוייף וגט נרכה'ל"

 סנר0ס לקחי רע סס olcn "סחו "ח הנונר0"כל
 היה 0"15 חוכיחין הדכריס שועה כסרס מהי")תברר
 6לו יקמר ואס חנרסס סיס ל" כסרס סהי"יודע
 )ועח" ד"נלוי ' הנט 3טל נוגרס סייחי 5" יודעהייתי
3עלמ"

 כר"חריכן הגט יפכל
 תודע"

 ומחכה כגט
 הו" כעלצו" מילח"נלאי

 50 ןעחו לנו )זם:ורע גלות'
 ס"ססר לסי . מגורסת "יזה וגירס גזור סל")ונרס

 ממגי" 5וס "ונזרין מיהו ההקפו5קלקלס
 רע סס

 ואס חגרם ל" חרגם oh לו "ותריס מהרי מגרססהחי ל" יודע הייחי "לו לוזיר יכף יסיט ע" הנירוסיןיחלה ע" וינרס סינ)ויר נדי לעלס להמ~ירה יני "חסס"ין
 : להחויר ינול "תה "ין רע סס מסוסתנהם

קעו זעי מימנן ב"רמשה
 )6)עוח הסחו 0כחב 0נזי ס"תרח 'ס rt)D ע5שאלה

 ~,'otall "% "ל" ס5קוחוח "ג5 רועע"ין
 : בנה טעחו תוריתיורינו

 על "5" מ6תעס וט סגין הו" "מח ייןתשובה
 "ינו "מריסי נומון 5סססיד "ב5 עגתוידי

 וננסוס "מריס נזמון מהססיך לה שגנוין וס סי"ך .יכל
 bSh תפרע ל" )וסועכדין שכסיס כידעוערוכס
 קררי 5ההסיסס 1CD' "ינו סה"נוינס נופכי וכי 'בס3ועס
 חעוחיו הלוקם ויקפד תטרוף וסיגיך לגומות עסויםאינס

 לססביעה 3רסוחו הבכייס יבואו סל" הו" כרסותילכ"יס ול" ליורמי ע" דחגן וס6 . וכמלס ול" (ols)סרעס סל" סחסבע עד תטרוף 5" לעלס "ל6 . מבועה53"
 חמלי כך ואחר הסכעי לה סי"נורו 0חססה נוסעל

 .כחו3חה
 הין בעלי לוחי מ"תין נבר "ונורח מסי"

 "53 ' ס3ועה 31ל6 "מרי סנ0"ר "ל"לכס
 נסחבו"

הרמב"ם

 כבר לו וח"מר תנותו למפסיד הלוקמ נויד להטי"ס'"
 ראוי "ין בכועס 3ל" גונזתך לקחת בעלי "וחיסחתין
 ")זח דין ס")ורחי ונזה י בו לדון סכן כ5 ,ה דברלמזווע
 5יורסין "ל" מוע5ח ס:"ת:וח סטין וכהלכס כתורסהו"
 ו5ה"תעס 5ה ממהו ליחן ר5ה ותו" כלוס תססידיסס"עס
 : בנדי "ותו תס5קין ל" נועוחיו "ח שחן לוקם"בל

 זצ"ל מיימון כ-רמשה

קעה
 ס")זרס הערלה חחמיינ מקמחי יני' לתמישאלה

 נוסעת "י ערלים לכס יסיס מיס מלסחורט
 : הפרי  תוכיח מסעת 6ו ס"ל:וחנטיעת

 דח)י6 ס)עין וכיעס מ0עחתשובה
 דכי במסר"

 ו6יגס נטיעה נוסעת מוס הו" )ו")וחיר3
 "חד לערלה הסה רקס "ל" 5יוס תיוס ot)cס5ס

 יוס י"ר יריך סגה חסו3יס 3ס:ה יוס ומלסיסנחסרי
 3חנוסס "ילן הוטע כ5 לסיכך ' ססל0יס קורסלקליטס
 יוס 1"רכעס 3"רבעיס לחסרי קודס המג" ב"3עמר
 ס:חב"ר כנוו עילס לנזכיין סוס 15 עלתה לכן קודס"ו

 סל )וס,רוח 65כול ואסור . רקבון פרק סחהכרקס
 רקס מהי" רביעית מסוס כסבה עפר רייסס עדעריס
 כחסרי בטמר סיס המלם סנננורו סי ע5 לף לקלןסס:ס
 עסר מלגסס ער "סורק 11 כטיער1 ופירותכד"תרין
 : רבעי לרגעי ואס ערלם לעריס ohבמבט

 זצ"ל מימון בירמשה

קעי  טסו" כסיכת" כוו" חל"שאלה
 קאו( )טבח אסור

ob3ס3ח חולין שין דבר לכל גונזיו )למור 
 כל וכן ס)וג:סחכנון

 כי51"
 : "דוננו יורנו נסן

 ךעחנס SD העלס כגוו מדבר פירור "יןששרעה
 לח15חס"סור

 בסינח" מנח"
 סח0"ל עד

 כל נוסר0יס "יחס ומנס ' "תריס למכריס ח)עווחלנוך
 הס5כס"וחס

 ונווול"
 סמוחר ותדע החסונם חנוק

 וסממסח מכח"לחלוח
 6ו)זריס וחכ)ויס חזן . כסן וכיון"

 לחלוינו כחצין וקין טוב ביס סתסתרח 6ח חולין"ין
 סירוסו ' ת"י חלס לסו "בעי" ננתר" ו"נורען .03בח
 מייד חלה יוסף רכ ")ור נוהו סחסחרח 0חלסנוי

nbwn"דק 
 קבוע "ה5 עמס מחלה סגה יוסף רכ סכר

 עליו וטקסס nhvn מייב לפיכך כונס חעדח הי"והרי
 ח5ס מעחס "ל" ואוזר"כיי

 נמי סכי כסיכח" לוו"
 לחלוח מכנזיס ס"סרו סוס ח"תר ס"ס כלותרדתיחייכ
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לח הרמב"םתשובות
 מט"ח מיי3 %פינך קבוע "סל etoc נופכיסמס)ורח
 "מיסה "ו והמספח סכו~" חלס "סי' תתארח 0:"ת"י
 0הו" כדרךיעסה סל" כדי הדרכון "ניי "מר "ל" כיחד כסןוכיול"

 "ין "כיי "נור פירוס ' בם% עסה
 "הל עוסה מהו" גוסני התימרח ח5י,ח כלזיכורהטעם
 חלייחס "סור"ל"

 כדרך יעסה סל" תדרבני
 עומס סהו"

 הנזס)זרח תלייה הי" במרבק סה"יסור לנזנח והנה .3מ%
 "סרו לסיבך סקילה וחייב נול"כס עתה מבמסתרחלסי

 מהו" כדרך יעסה ס5" "תרינן ודכוחסח5ייחס
 עוסה

 חלייח "ב5 .גם%
 והתמסח הכוו"

 לפי מותר 3הן וכי51"
 כררך יעמס סל" הגי 3כי"חרען ו5" סקילס עליה סחייכין מלטכס בהן עוסיןסטן

 סהו"
 ד"ס בת% עוסה

 כדרך יסב %" בם% "וכל סהו" כדרך .'6כל ל"כן
 "חה ס"ין למבין הו" צרור דכר תה בם%סמס3

 נדרך יעסה סל" יגסוס מכת'ס סיפסרו ד3ריסלע"ס ת51"

סהו"
 לתל"כה סירגילו ס"ססר דכריס "ל" במול עוסה

 ביין יססנ 5" סזון[ סל ]"1 'ין סל חכית לו ס:סברה נוינגון
 סהו" כדרך יעסה סל" כסחן יטסימ%"

 ס"ס בחול עומס
 לו חפיר sloi obsעוסה סהו" כדרך יעסה כל" הקומה לחוך "ו הסל לחוךיחן ל" כחור מירוח לו נחסורו ' סחיטס לירי 'ב" סם" 15חחיר

 וכן סימור לידי יב" סגו"
 "כל לסמר יכ" סמ" ה)וסמרח3חלייח

והוע)פח חליימ.סכח"
 וכי51"

 נזוחר בהן
"% 

 סם סיין מנתיס "סרוהו
 למוםדבר

 סנף"
 זצ"ל מימון ב"ר משה : וכו' יעסה

קעז
 יהודם ר' מ5":1 סל" ס"מיח עזיו עלשאלה

 במוכל "ל" במקלקל ממלקו ס)זעוןורבי
 : ק"ו( )פכחומבעיר

 )זקלק5'ן והתנעיר סהחונל סו" נעי יברהשונה
 "וזרינן דעכי ' סטורין הן %סיכךהן

 סמייכס התסה ג"ח כלוזיר תסנט "ינה ו)ז3גנירח31ל 3ננזר"
 סכן לסי עליה ססונזכין ווספה "'גס ותנעירסחוכל
 oh1 וסטורן)וקלקלין

 חנז5"
 "ין מיינק זיהר )זסנס לודר

 ס'ה" דרך5ך
 ןס o~tS כרי ת53 "ל" מייכ ממוכל

 האסר ליקמ כדי התכעיר וכןלכלכו
 מכל ס5" סינוף"

 לתרח סגה . ונקלקל סיע" כני הממחה דרךוהכנ"ר
 ועיקר הן מקלקלין הסחתה דרך והנזכעירמהמובל
 3נל "~עז תגויס "ילק ממעון ורכי יהודה רבי)וחלוקח
 %" כספר" %" בחוססח" זל"סחלמוד

 הר"יס כספרי.
 כגקגכח3ו סל" ה3רייחוח פקוחן וט כרכר סממלוקחס הדכריסלי

 מח:יח"
 ר3ר

 מוסעי" ורבי קמר"
 ומבריסם

 עקר על 51"ל נ"ון ה"מ לרבעו ס"5ס )ס"5הוכבר
 ב"ל נסים רבינו כחב ונך ירועס ס"י)ה ולינורנזח5וקחס

 מולק'ן סהן לך :הברר סרי ודקי "כל . המסחם'בכתב
 במובל סוטר יהורס דר' כעקלקל ס)ועון ור' יהודסרבי
 זחל מבמון ב'ר משה : )ומייכ סנועון ור' קלקולדרך

קלח
 . "נוח סיך ודכרי . "חס ס"להיס Pbשאלה

 בסרק ד"גריר" כריית" ה" ויורנו l~'Sbדכרך י3"

 על טחתה חרותם 50 ככר גכ' ד'( )ןף נכס דמסכחקנו"
 נפלה ~oh סי על "ף חמחיה )חון hnD ונודד הדףגכי
 טהור "דם "ונזיין 0")ו טהורה "מר טזקוסונסקס 31" כחרף ננעס כן "ס b~b ליפ% לס "יסבר"'

 "דס נסס סל" 5ו סרור סי"חר ער סטלה לוסננוס
 נזדרון לתקוס "5" )לרכה ל" "לע"י רבי "תרלוס
 bnteסכי

 בגמר"
 ' דנדים

 דככר בריח" ס)" נ"י וקמי"

ונבריח"
 דפסמיס קת" כמירק" ננץ' ד"גריר" דקוררוס

 "דס "תזר ס")י טמ" הכיח ככיח ס"3ר קוררוסוחני"
טנו"

 "ותר גתלי"ל כן סתעון רבן תטלו לסס ככנס
 תלען בקורדוס "נ"י . וגו' טהורמכיח

 כנתר"
 בקרס

 טנף". ב"דס ריעוחי כחרי למיחלי "'כ" תרומה Scכככר "דרב" טהור 1"נ,ר טמור 3"דס חלען דחרומה ככרוגבי כריח" ד"יכ" טהרות 5נולהו bGtnDn ותטת"ינןטח"
 כתקוס וסנימס מדף נועל %קמה לסס נחססח"

 Dnle במדף תגעס מאליס נפלס סת" "ו ' ססס))ע"ח
 התקום "לע"י רכי ד"וקמ" סכן כל ו)טת"ח הדףתחח
 כרבכן דטות"ה גודף סיני לסלן דהי נ3 ע5 1"ף -מדרון
 .קומי""כחי

 קייט" כדוכחיה
 וסלקו ןורינו תוסח .

%מדנו
 : הממיס גון כסי וסכרו סנלעו ונעין ס:סל"
 סחטונזקו וב" סחות כיחו סה:יח סני ידוע הדברתשובה

 )ע"obl 1 טהור )נזי סהו"
 סרבריס "לו וכל ' טת"והו בניח סננ:סו הג3"ין"1 סמוכסיס "ו סהנ)3יס bnD ס3ביח כל ד3ר ocnסגג)ב
 וסמוחיס סס רסשס "לו סכל לפי הן ערוכות)זסנ'וח
 ונגדיסס טומאת במ~קח כיס ססס הארז ענוימכל
 כפל "וסריס "ימ "מר בנוקוסומל"ו וב" הדף נבי ע5 חרומס 50 כנר ה)ימ "ס לסיכךתערס

 ונטנו"
bSb דס" 

 כחוקת הקרס ואוחו למקוס )ותקוס וסינהו לפיחנכנס
 "כל בלוס הכיח נון לקם ל" סמרי היס וטמורכסרוח

 וגובו )ככס נ:3 "ןס ח:" "ותו וקדור ס"3דהקורדוס
 "ס וכן . סכיח כל ימת" בשיבס ס)נ)ס 1)מויקהואל
 "דס כקמר "מרח מתח ותאו 11 113יח קורדוסס)ימ
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חשצוח88

 וסמררו לרכיו כו וגנמס סקוררוס ונטל וס נניח)גש
 גולן נורעח ס65 סו"5 סכ5 רסע וס נס "מרחלווית
 כך 5ו)ור יכ51 "חס ו"י סכביח כל יטח" 51פיכךסו6
 בדבר ס"ק 3ע5נוו וכמזירו ככר סוגל olb סגןבככר
 נכוס 1"15 . וו65כס בו סיננסס כלי "עו סטרי חועלחוט
 סיס וגבולי כרוכס גלן "ו גנב כנון רסע olh וסלבית
 ננווח סביח סנ)ג6 ונוגמר לו ומולך מככר)וטל

 וכעתר נססים טסררי במ~קח 130 נ5 סרי כלוס מסרול6 פסו"

 : מבר כלוזיר טסור olb "ל6 5כ"ן נכבסל"
 זחל מימון בזרמשה

קעש
 בעילת צעקתו עומס olb ".ן ענין ג% ס6לסתשובת
 )נחובוח מקמריכן bo עלים סקסית . מוח.
 סיני olnb ונדך - רוח נשגח 5כעעחו רננן שויוסשיד(
 ~טח לסם 5ח" ollnib "נו "ין . פיסוח ד"יכ6 6יונוי
 1ס1"י5 "יסות or5 656 3ה51 6י)1 ספג% נo~th5 "5" ~טח נע%ח פענחו olb OaD "ין סמוקםגחנתן
SD31בע%חו חלס ~ס ס"ין נט וריכס וקח סרי כסנינו 

 טעות 3סס bSnt "1 יפסלו סח" סר"סגיסבקיווסין
 5כע%חו רבנן דסויוס חס ' רוח בע"ח 3עילחוו)ת65ח
 סו" "נ5 דטושהו סו" דרבנן קהי" orh ~טח3ע%ח
 י יסחו לבע"ח "ל6 כחגוון %" רוח כע"ח עס"סל"

 סבועל סנ"ף סיבורר עד וקח בנשקט יסר56 גליעלס
 %ינ6 גט תתט וריכס בעריס פסיס עם סוינס חינל ננוד" גן ס"ס מ~קס בו מו)וריס 6)1 61ין וטתררך
 ' סכי 5חיחר "דעחיס דס5יק ד"ררמקן

 ולמרען ןל"
 6בל סןבריס b)h OnD1 נקום ככל מוקהלשלם
 s*s1 מיימון נ"רסשה : ברור סדנרבפירוסס

קפ
 וכו' OnD וכנס ת"י ע5 סחקרס עייןע5שאלה

 סיס סלכם 3ס"לוח וכחנחס ע"ג(לכחו13ח
 ססירס חי וים - ובעל ומיר וססס ס3על כגון ססירסמי
 טטס ססרעח וסמ~יר סגירס כגון סתפרסיססע)וידוס ל" לנוס ו6)ורחס וחמסחס ' . ונעל ומור סכעלכנון
 : ד3ריכס חורף כ~" וכך .5כך

 ממם 103 ליח ד")וריחו פירוסי מי%תשובח
 בסס ס"ין ןבריס onc בסן לעיטי ח6%11

ODDצון לחתוכי וראוי י סתעטס ל6 ומעולס כ5ל 
 "0ס סעתייו ל6 לנוס ו6תרחס סחתסהססחנויסס
 "מסר ו6י . וסמויר ממרט כתן נם'ס מתי כעין"מת

חרמנתם

 5סע)זידס דעחכס ע5 ע5ס סי"ך ' בכך5סעמידס
 ומור כס6תרחס וגירס ח:"י ע5 קירס 6ס (סכדבר
 עoh 5 סס:ייס סקדוסין מס ונוס ס:ייס קרוסיןוקרס
 סוש15 נוס כעיין סיעו סחס SD31 "וחס קשסחכ"י

 סחס 1"ס ממס נחנרסס וכבר סר"סו)יססקיוום'ן
 5ססק כקן ע"ר תקום חס ובעל סנייס נסעםקידם
 סגירוסין "מר 3על oh1 ' סחס ובעל סחס קידםסרי
 olrn כקן וקין בבי"ס קידוסין מיינוסחס

 לימאי
. 

 ססלנוח בעל ססירס כתו "ל6 לסעמידס רפוי "יןודקי
 ססלכס ג"ח סירס מכבר ול'ל "לפסי ינמק ר3יטסר3

 עליו חע)ורו ותסס ותדוקדק עכו"ם סירוס ס5ו3סלנוח
 הך3ריס אוחסוכל

 6לי3"
 : )ינסו רסתגנח6
 וצול מיפ~ן כירסשה

קפא
 ועוף חים נסתם בסמיטח רגיל 0סו" "יםשאלה

 ממט נניס "מח כעס סיס שםוממט
 קודם מסכין "ח וכדק ליסר56 5תכור כדי טוס5ט3מין
 סוייף סבסמס1:פס5ס, פרנוס 1ת5"ס "וחס כדק ססמט וקמר כדתססמט

 דמ'יסען סגו)וס ססכין ות5"

מנו"
 חייב ממומט oh "דתנו לזו יביר ' )סגנוס בעור
 נסמוח otlJS וח)ונר סו"% ססחוטס סבס)וס דווי3מסרון
 : חייב פעו סוסכלתמס סו" ררגי5 כיון דקת" "ו לימר"ליס סחתנרחמס

 זחל מרמזן כירמשה : 5ש5ס חישתשובה

קפה
 מעיר אלפפי זצזל *( יעקב ה"ר ,רפא מהנא הגיל הגאוןלרבעו

 :אליסאנה

 ס)ועון %6 מהו מסכן יקונן ינינו יורעושאלה
 15 החר קטוע ותן על וסוכיס וכךבנך

 לך )וחן ובי כחזרי קרור סחנימני רצך לטבעוןרחובן
 תסכו)" סח)זסך ותן כot31or 5 וכך כך שנס3כל

11 
 ר"31ן וסיס כחגר סתעון מניחו מן ס)ועון לו 6נורבירך
 ססגיע כיון עתו סססק תה סוס בכ5 לטבעון 15נוחן
וזון

 סרוסנו)"
 5ך נוות "יט 5ם)ועח. ראובן "נור 5יסדוח

 לך נוחן מסייחי סתלוס נון בידי לך סנם"ר נוס"ל"
 : סנירוח וכך כך טנס3כ5

 1*1ל, גפ""ס גט5* כל*(
 ס~"

 : נכוון גטן ל"ג,
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תשובות

 רבית ור"י סדין וכך סס6לס ע5 עמדתיתשדבה
 קמ"ן . ד"סי15 בןיי)יס וילעס סי"ק515ס

 סג" 3)כיח6 תסכנח6 ת""( )כ"חוסרי
 ךרכיח 6סר

 )ויניס דסקיל ח6י כל לנ,מסכ נעי סילנך סי6קט5ס
 -מסכת" זודתי לסי ומגני סני מגסובכ5

 יסיב. ום"ריס

 לס סריגן ל" 6נן O~u דס6לח בנכיחה וחסכונך .ליס
 . ד"סירס קטיסי רכנן כל נס תורו וסכי סו6 רביתן6כק

קפג
 ראובן רכי)1' למרנו 3"סר"י מטלטלין נמנירחשאלה

 ו6יחנסו במתסס "יסו ניסליס חב)יס וחי. "רבעסנירי מסו" צוי וק" 63סר"י לסנזעון נירי 05ובין
 קtsl~lh 6 לווני ד"'חגסו כיון "נזרען חי 5נכיסליווי
 תקן סקי )ז"ד( )ב"מ ד"רר כמתן כררב נניסמחק
 "יסו ליס ויסב "רבעס "51ן וס" לקירקס ~וויריסכ
 6יחנסו כי "לנו" "סור ל'חנסו סרי "יחוסומתסס
 .כביס 1115י מו~יעסו ק" 6ווו5י ג3יס ר"יחנסו כיוןכנוי סכ" נביס "ועיכסו ק" "וכולי 6)ורי)ן נביסלקירקס

16
 : "מריכן 5" כ111י ולמרען בסרי דלת"

 כטסי ב"סר"י חמגריס מירי ישנן "6ותשובה
 "סריגן ל" 6ת6' וק"חרח וכו' דסויסגונזיי

 נדסוו כי"חרינן כעי גייס 6ו~י5 "חולי גריס וו('גרסת
 סכי: "חריגן ל" סילכך רנןו51י הינסי כנכדי דל6 ויליול6 יקרי 5" דד)וי S'ilb "חלי כדמי לנזיחר ליכ"' גריספירי

קפד
 5סנזעון ממז סמנר ראובן רבעו לתד)ושאלה

 6% פסוק וסככיסו טמעת וסלךב"סר"י
  ור(טחיר ברץ מלקמו דווים מקוחן ממוח hSb סוסנורקו
ltsuעריס 

 6יגי לרקומן טתעון "מר llu1eo ותן וכסב"
 הכוסחיו מסרי סוס סלך חפז מסיס סר)זיס "ל6 5ךטחן
 מיין כזריו וכך כך "ל6 סוס היה ל" עריס 3ס)ילשוק
 : ס)וונר תן כסן סלקמו סןמיס "וחן לוליחן

 "וחס תו%"ין "ין סל רנ" "נק יותשועה
 סנולוו: מן %" לח5וס סלוס חן ל"נדייניס

 "וחן 6ל" לו לפרוע "זחו תחי'3ין "בו 6'ן לפיכךללוס
o'nloדרכו "ין סנווכר "וחו ו6ס . כסוק מוין חמיו 
 5ת4 "ל6 בסוק סמורחו "חלתבור

 סנוקח וחוכע סכ"
 ע5 שוין דוזיס 15 ליחן אוחו נזחיי3ין סי5כךלקטת
 בשק לתכירס מתובע בק ים כנזם ומנוין סתוכעירי
 לו:הותן

לסהרמב"ם

קפה
 6נר כל )ל'ה( )3"ח ד")זרי)ן תהו ונעו החיטשאלה

 : "סור ליס)טר
 למכריס גיירי רמתן ""ן % כירשו נךתשובה

 סתקמ "וחי כדנוי עלים וסוסיףכ6סר"י
 כל פירוס וסו "סור לומן בדנזיס עליו סמתחיןכסנר
 : "סור ליס )טר"גר

קפו
 עליס למכריה יחסיתטס ח6ן כנע, ילתיטשאלה

 וסחו גבי ליס  ofb7 3)ו)וונ6 מסדינכתרי

 ניסליס פרעיס דכבר קמייסו דוודי 1"ססידו מסריסלח"
 5יס דם6)י רמנו)6 דר63 תסמיס לן ד6יחתר ח"ידע"
 דסרעיס ד6ססידו תסיכ" קנזייסו דקורי ד"ססירוסיכך
 חויי ח"ח" לס" לס גמר וק" ב"סייסוגיס5יס

 סכחסס
 תיליס:  בירורים טל  לתיקם ס"ו(ו%י%ריך )כיקוסורס

 ססרי כנחרי למגריס ליס רמסעק תקן ס"'תשובה
 תסע" לך דסתיע למרחוק"

 p)o ריק

 ליס  ויחר  רתפסיר ת6ן בין לן רם6ני לך כמגמיעסו"
 תקן  ונין  סטר% ססו%  לך פרפ רירי קת%ילחלום
 ?mnb  9חן יזריח ית ליס ייתר רתלוס פליטרתפסיר

  רסוס סטרי bloo1 נזחייכו דתוריל% יסרי טלי  סלולן
 הסוף נ3י5י

 לי  "סחייר ול6 ניטלי ךפרגמס פלניי"
 ר5" טעח6 סיעו מוכמסח רעדותס"ס ועירי סכחסס לסירי חלס% סי ירחיי  תירטסמליס

 ערות סוייף
 שכמיסי סני ונססת ק6 )זלח6 כחדל דחרותיסוינסוס
 בססי6 65ו ס~נוס עדי "כל סני תנמשי וסניסני

נולת"
 קתססרי גופייסו "ססרי 656 נבייסו חססדי ק6
 "תריחו דק6 יום" דססו6 עלייכו פסדי 6)ן 5סוואתרי
 רננן פלניי6 כאחרך לפ5גיי6 ס5גיי6 כיסדקט5יס
 )ויחטי "יפצר דל" פלכייך באחרך יוחץ בססותסויחון
 טס וסם תחומ' וכסכי יותץ כמר "חר6 לססו6חינים
 ל6 כלום נתפרטתי ל%  טסטר נע5 5יס כד6מרנעי
 היסו דרש לך מרע רירן קמן  6ין ססרי סלי להג%תרי
 רידיס עליס 656 תעייסו טפי 5תלוס 5יס נוסיתןק"
  רל6  רפהצך  9תן מוריס %ח ליס ייתרי  תסתריק"
 : סכין וכך תירי לכו 6נזינ" 5" לסו לסינורת5י

קנז
 ויינו סטעס סג0תייב חי  סלרי רטכו סקרוןכתב

 תמbSb  ob  5 ליס פטתע % ליסבטוו%
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 הרמב"םתשובות39
 הסכינן ל" ד"ורייח" מכועס האנוח הו" כך מבירו15

"5"ob 15הפכיך ובדרבנן סניהם )מר : 

קפח
 ע5 מוס סטר לו סיס נר"ינ, יניר ילתיי1שאלה

 סתעון 5יור0י רקונן D_1nl ס)ועון וחחס)ועון
 ירסנו %" כלוס 175 הנים ל" לו אחרו סכידובסטר
 כפ% סכרו ויב" נוה הך'ן רבינו 'לנודנו כלוסנותנו
 : סס)ויסחן

 טסטר 3על ~ob וה 3י,ן יי'1 ":1 נךהשובה
טוען

 "ו מזיון ת"3יהס סירסו לי ס3ר'"
 נכוי ליה הוה כלוס ירםנ1 ל" "מרו ומסושלטלין
 בירי 5ך "ין "מר וטה בידך 5י כעס מבירו "חמטוען
 טוען החו3ע ואס . ונסטר היסח ס3ועח ס:סבעכלוס
 ואנזר סם"טעכח

 ס)ז"
מרס. "ל" לנו "ין מ"נינס ' ירסחס

 : סני" n1DD כ5 נדין מחס

CDi)
 ומח בחמסים סתעון ביד ולסנון ססנימ יקונןשאלה

 לתבוע ריגובן ונ" קט:יס בליס וס"מסחעון
 5הס ואוזר סתעון יורמי נויד ס),סכון"ח

 15"ח כך 5וץ"
 ואיור רקונן IDD1 כבי"ס כידו בנווטכן מה,"מתח
 לו 1")ור . ת"ס אחן הזוח 5וס סכך הקרו3יסיסכעו
 "ס "ל" סלהס ס"י)1 ס3ועה הקרוכיס על "'ןסךיין
 עד סחם ידי על "וחס וים')ע ת"ס יחן ראובןר5ה
 סקןנו סל" היורסין סבועח ויסכעו היחומים יגרלו"סר

 וסל""כ"
 מחמת, )ונוו)ס גוט5ין כלוס במסנהוח.ו חגינו

 : כפ% וסכרו תורינו 'וריוו סס5יסידי
 סטין "5" הדיין "מר סיסס רקק "17 כךתשובה

 בחנחן הדיןוזן
~bno 

 סלים ידי על כולס
 המתסיס o~s חנחן "ל" כממסיס מוןה סו"מסרי

 ידי ע5 סח:חן hla 03 יעדה סטינו הנס"רחוכממסיס
 ob "3ל מקס סוה המסכון "ס "15 וד3ריס .סס5ים
 דמיו נרי "ל" לחח עליו "ין ת"ס סוס "יזוהמסנון
 דוויהן כדי עד לטעון יכול כד")זרי)ן דתיו 5סי3ל3ד
 .עמוייס ~H'h מדכריס ממכון דהוי היכ" מיליוסני

 העסו'יס )ודבריס הו" התסכון ob "כל %המנירלהם"י5
 ס"ק לזמר בעי דקי מגו ד"תרינן כנוס עהסכיר5הס"יל

 במתסיס בידו הו" ונסכון ר"31ן ))וי ")ור כי בירוהו"
 דס5מג"תן

 מ)ינ"
 להם"ע העסויין .דכריס hJb 3ר

 "תר ורבם ' )")זן "ינו בידו מן 5קומין ואוזרולהסביר
 בדברים תיהני ד"גרח" וספר" דסרב5" ~ח""מיק

 SD'1 מונה יחותיס סל ס"סטרוסוס מרס זל"סבועס 5" ע5יהס 5" וסקרוביס להסביר להסללסעסויין
 נד")ורינן נסלטעון

 כמהו"
belnul~b "לקנויה ד"ח 

 וכוחו "ה "כד "חד ס'תן עס"ס חנן 5'ס ")ורד"ביי
 קיים ןיחמי "כוהן הוט "י "סוטרוס" ההו" 5יס")זר

 טע:חו מסיר ליה "נור לו מגיהי "מד oSn ואוזר טעיןהו"
 : ייחנוי בוכוח" הסוכי ךיןע גונ" הצי כימוקיס "פוטרופ" דתוקיס ח"ן הטי הילכך "בי' "חר עמ'וכו'

קצ
 על סו" מס עיסק" ס)זקבל רכינו יורינושאלה

 : מנס סוודר "1 סכר סונורהפקדון
 דפלניה יעיסק" ד"מריין י"לן3 מיין הכיןהשובה

 סתו" מלוהנחורת יתחח" טעה" סכין סקסן ופלגיהמלום
 סקרון ובחורת נ"מריוחס מייכ

 מכ5 כת15ה וט ,bS מרוים hlna נוס ליטוף לבעליוסיס
 ")זרי קאמרי דה" פרו מכל נפקדון וט %"פניו

 ד"נור סחי סכר"3יס למסח" לוה בעי "י נילוס סלנ" ד"חרח הסח")סרדעי
 ד"תר עסקך "יקרי 5הכ' ר3"

 למסח" %" )יהלך יהנחיס ביה ל"יעסוקיליה
 ביס

 נימלך יס3חיה לגטוריס לנזיחב ל"ו )מי וסקרוןסכר"

 למעכך עליה "'ח "ל" ל"יעסוקי"ל"
 דעבדי כמ"

 וים ס)וק%ק 3הס ים "ס וך"י )ו5ח" הק' 3כיחגרי
 להיעבד כימיית ס)וממיריןבהם

 כמקן %נטורי כמומר"
 סוחר במ)וירח "בל5עווחי ל" סויחיך לתקוני ד"תר כס)וירחו מוחגרידנזממיר

 "סילו %" עליה 5יח גריד"
 ורקס 5" כיה לעוקצו חגרי דרנעין אגו"י מגסכסונר
 הנ:13 בקרקע כספיו סנור ןל" b)'o סכר סומרד"סי5ו
 דנפיק "ינוח כ5 )ו5י ל" עיסק" ומקבל לפלסמי'3
5Dh,כי51" עונין סססוחריס נדרך עמס"ס והילנך בקרקע ס)ווריס כידיה ד"יח כמסיס לתהוי 

 כייקרי ל" בו
 ההו" כציה ימייכ%"

 : )ו%י 3נל ןיג"סוי עיקר" הדין %פוס נזידעס

קצא
 ~ס סכר סוחר נעסין ססוחסין נעגין י"תייחווהא

 נליס מנטלו "ותניס דס:י וזיניס ודיקיחולגס
 5"מלע בעיהס והסכר בימך5עסוחס

 ו3"
 מטס "מד

 מסנר 3פסיעס גוידו מסל ל3ע5יו כוהן "מד כלילהמרר
 בכע5יס פסיעס סה'" לפי עמו לסלס סוחסוסחמייכ

 כנון bSb סכר סוטרי כמיוכ מייבין סוחפין סני "יןדה"
 נדנריכס עיינתי ' ינומר לך "סיגור וקני סיום ליסיגור
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תשובות

 גופייהו קעליס סל ביומון "65 במעליס פסיעס"הרינן דל" לס ריקיחו בטפוח מינם דדייקיחו ודוקים6לו
 "ין חל"נס עוסי סגי "כל ממוסס OD ס"%יסס:עסיס
 ככעליס הס"לחו סחה" כדי מבירו "% ממון מהםל"חר
 ככעליס סנזירס ענין וזר, כי ה61 "מריס סל ממק6ל6
 כגלי הפסע הילוזך בנעלים מנזירה נצן "'ןבכל
 _מכירו וטין נחסלונזין סמייב ה61 ידו מחמתסנסנר
 : כלוסמייב

קצב
 בית מסכר בר"31ן סורו ינוס ינינו ילתתושאלה

 פיס ססס:ס בחסנו "מח לפסמסמעון
 בוס רצונן יורע וצינו נזעוברח סס:ס והיתה מדץעמר
 : כסול וסכרו 3וס הדין רביטיורינו

 "מרו מהרי סוס הכל ירע ל" "ו ידע "ס.ועשובה
 סס:ס החע3רס לסלם לחכירו ביחהחסכיר

 סהסכיר לקמר סירעו ודצי העגור ~ס לסגר:חעברה
 : סדין וכך לסוכר גחענרס וקמרוספיח

קצב
 גחנו ליזכור ביח 15 סיס ביצבן יביי1 י5מיי1שאלה

 ברקליס ת"ס הכיח בעדלו
 מיעון 31"

ob:~tועמר כב"ס l'on'a יוריו הנזעוח סקר ע5 לו 
 נצנזר "ס ל" "1 ד')ריס סעסרס סחבק מייכ "0רבעו-

 : סמעוח על סינזחין על bSh סוסיכןסל"
 וסי" ס"לחכס שגי י"חסתשובה

 רבית "כק
 "נר כל מ""( נצ"מ ר"ל "מרי ובוס"סור 1ה1"

 וכיוסו ברי':יס י%"ס ק515ס רבים וקמרו "סור ליסגהר
 ויפסילו ללוס המלוס מן סחוורוח דהייכו י51"ה ס"נורו3וה
 לחחס יכול "ינו enp5 ל" ob "ל" החלוה לקמס"ס כדיעין י51" "ינו רביח ו"3ק עתו והיחס תחנולקמט
 : סדין וכךלו

קצה
 סייס )זעסס D'1De ציורו "ס רביה יוריטשאלה

 יקבלו "ס בסטר חלווכרו וסכח:1 סיסכך
 : ," "ודבריהם

 מחרק ס"יק נתר מה ינייסס 'קלותשונה
 . מסכמו ויסדי עליו הוסיסו "בלגערוחן

 "נורו ob "ל" :"מנין דברעו היו ש"י "נזרווכאסר
 1ל6 פמוח 1pC3 bs טיס יזה "ל" נדע ל"העדיס
 סוסיסו כך וקמר לכד לסניסס סדבר:1 תה עליותר

מהרמב"ם

 וכך ט"לחנס על ססכ:ו כבר נ")עין "ינן רבריס"קם
 : אלפסי עמק וכחבהדין

קצה
 בכיח סידור וסכ )זטכע נזם)זעון לקם יאוכןשאלה

 מחכו סקל סל" ר"ה כ"א וראובן ה)1' המ31 סקלי" בביח סנזעון רס"ר מדטיס ססס 3ח5רו"הר
D~pn'r)o "סם לו "רכו כ' מס' . דבר סוס לו נחן ל 
 ים ר"31ן ננזסי3 מס' סמ' הנזט3ע סנזעון סקלהיניס
 "חח סנה סכירות עליך5י

 ח51י"
 "חן והסקר ססכירוח

 :סכמ"ס 1י3" ל" "ו 11 כטעכחו 'וגס רקוען "ס רכיט יורתו .לך
 בחורת בסס סרר מרסיס המסהתשונה

 העיר ב"וחס הנו)סנ כסי )כיח" מליסיחן נזטכ:ח"
 ס:כיח" יתן hSh סכירוחו"ין*5ריך

 העיר כנז:סנ
 לסרוע קריך הלו חדסיס מסה "תר דר ו"םרבמסכנחוח
 11 תסכוגס מחמסך וחן לבל נוסעחס )תנה סל"סכירוח
 SJb ob ' חסנתם לסם לו )הנה 11 םנוט3עואפילו
 הניס יו חרטים טסט  סחרור כיח לך ו"הן הלתי"נור
 לו ולסרוע הסכירות כל למ"כ 51ריך ק%5ס  ר3יחבוס
 יצחקינהב : יסער "סהסער

קצו
 שנזרו בחס הווו ירום "דומו לנו יפרםשאלה

 לסכירות "ף "ונזרים וים ר'(' דף סס:ס3ר6ס
 רסניי"בחים

 עסר סריס מפס למסרו כיק 0חסכיר
 עד וכו' ליוס פיוסמרס

 דירן ות:" דכריח" קם" וחב"
 "חר המלכס תסיס "יך ' קטרי מכיחי ח[כח גמיגיסן
 : נפול שגרו רכינויורינו ה" "יך 11 לפס "מר ob מינס תסק" כחסרי"ו כניסן "ס בחיס לסנירוח הס:ס כרקס ס:סה6וח"לו

 ס"ס רבריח6 קם" וח:" כידן כח" סקנהתשונה
 נחסרי "מד יום ססניע כיון 11 לם:ס6תר

 : סדין וכך סוס לו עלתה.

קצז
 דיגריס נ"רנעס  יין  כסרטון קנס יצובןשאלה

 ועל דינרים הסלמס לו ונחן וחים61ר3ערן
 סתעון סקל ליתיס ויהי ' סטר לו כחן ~וניס וד'סרתר
 עור קט:ס סרוטס לך "חן ל" ריכוכן 15 וצנורהמ"ר
 לך מוכרחי 5" ")י "ונזר וסנזעון רעריס סלמה"ס בי סוס סיס ל" ס"ן כזכוך סקניחי ס13נזן עריס ליסים
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 הרמב"םהשיבוח40

 סדין רצעו יוריה מיס 61רבעס דעריס ב"רבעס"ל"
 : כס% 1סכר1ניס

 סיין סוס עריס ש ob רבית "נק ס" יסתשונה
 וסוס דיכריס ס5סס ob כי סוס סיסל"

 יחן bs ואי סיין וזן סו" וס כסטר לו חייב "סרסנזעוח
 . סחקח כסעח סו6 סיס "סר דיגריס סס5סס ohגי
ob1סוס ימ~ור ל" סוס מסיס נמס יו"ר לקם תחח5ס 
 : מרין וכך עוד ול"סוייו כדי עד לו יגחור "ו עדיין סריו דחי -נחן ל" ואסדבר

קצח
 : ומווכוח מעות נסקר)זחשאלה
 "לו "ס סמ~תוח לנעל לחח סיקס 1תיתשונה

 נסער עמו ופסק לקנוח נסוק מלויססמוהוח
 סססק נוס ע5 לו לחח סמ~וטח 3ע5 מיינ "ומסוק
 ימ5" 65 "ו עחו יחג6 "סעתו

 גיחן רולס "ינו ואס .
 : ססרע זזי עליו סיקנל גריךלו

קצם
 ויחידו סדור מוסח סע)יו סרב י"תר מס שאלהן

 ורבנ"מרנ"
 מרנ" כבוד 3ן יצמק ר'

 יעקב ר'
 )קנטר כעד גי5ג( )קנטר סמליסו וס)זעון כר"31ןנ"ע
 סמ' הנלנ קנטר ר"31ן וקבל5ך(

 ' ורסוחו דייו וב"

 ותהו וסקלו הס' 5ך מקנטר 5ק3ל I1DnC 3" ~ס"מר
 יסיס ob ' 3וס סך'ן יסים )זס 5יטרין עסרסמסר.
 יסיס "ו לבטלו- גסס "מך ירסס "ס בטלסמלוף
 מסר "סר 5יטרין סעסרס 5ו 5ססליס ריגובן וע5קיים
 יחקייתו ל" "1 . 5ססליס 5ו ויחנס 5ו )חן "סרמסקך
 מס 5יקמ סמעון וע5 שמג" הסיס בתם "ל"סמליפין
 עגור תסנע"ג 5יטרין עסרס כן נס מנכס כעיןסיס

 סמורה סנים סרליסו ob גן וכזזו . 5"ך ליטריןסעסרס
 לס "ו כדוריס "וחס לסוס יריך "ס סמורםכעך
 וט "ח ~ס קמין סמטלט5ין וכל l~nhc חס ע5תסמוך
 כבחס סרחך כ"מ( ןף )קרוסין בוס סימרו תשעוסיס
 סמ5יפו "ס וכך ' וכו' ונך 3כך נכנוס מבזורך וכדככך

 סדין רבעו יטיפו ' ני)יסס )זעוח יס כי "ונ"ט כס "ין"ו "האס 3ס יס "ס ני:יסס דמיט 1יס 3סמורסמהורס
 : סלמס חסכורחו חהיס ס' ותקחנזס

 סקכל סניון ורטיגו וו ס"5חכס ע5 עחד)ווחשוכה
חסינס סי" 110 לריחו ונביאו ס:'ל"ג אטררתוכן
 nnyh ול" המנוי סחך לס)זעון ויחן חעלייח"

'ob הנגוייס ליטרין וסחסעיס ליטרין סעסרס מסרו 

 עמרה סקטור בו"ח "ך קנס נילב הקנטרכמסיכון
 ל"ך לו 5נקס סחך )וחן זריך ואייו ' מסנע"נלטרין
 )ז0קל בעד תסקל "65 במליסין קוגין סאן 515חח
 5"1 ואס טוכ מס סים ת"ס 5סניסס ים ס"סדמיינו
 ויו"כ . לו מגוחן תס סיעור עד לחכת )זסס "מריחן
 סמי5וסין על סס"למ ומס ' דבר סוס לקנוח גריך"ינו
 ס")זרו חפני 65 "ו יקוייס ob ברמים פיסוחותכלי
 . וכך 3כך בכמס פרחך וכך ככך בכנוס מנזורך)סם(
 "מרו "5" בן)זיס נט'סוס "ס כי סמליפיןיחקי')זו סל" ע5 וכך כך 63נזרס ,"ל כתחם .מיחס ס5""סיכך
 כטוסטגי 1"ל ")זרם חר"ס דמ5ח" "ורה" נך ניזה

 בח5יסין "ס onShca חס ו"נעט . קפדי דל"עסקינן
 13 ס"ין מסחלתור כ)ר"ס . "ת"ס "ין "ו "ת"סיס

"ונ"מ
 וסו"

 "הסס וחמ~יר קנס 3"15 5ו חכור ו"5 ")זרס
 מכירם 5סס ס5קחס כיון כלותר ק"וזר בקלו 5ידמכור
 ממכר חתכרו וכי olnb וסחורס "ת"ס דק נסיס

 ר"וסריס סו" בנזתכר קנס "ו5עמיחך
 רמ)ע"

 בכ5
 אלמי יצחק ,בהב , סרין וכך 65 במ5יסין "53חנו

ד4

 הקב יצחק מר מן שאל א.שר גיאני אל יצחק מרשאלח
 : זצ"ל y'p'אל

 נכלם כרך נהיה ואל - נעלם אשרהביננו
- הוא לאלם פיךסחה  נאלם מאר בינה בלא 

 להשכילם נשאל עלי - יש קו בליוהשיאל
 במשאלם בושים יהו - פן בזעף לאבנחת
 קולם יפצחו אליהן - תשובתם תגעועת

 במקהלם גם ביהר - ובבא בצאתיברכוך
 עולם יסור צריק פרי - לרבינו רבושלום
 ס3ר ק" ררכי)" "תיגר" 6יע6 ינן נוי"שאלה

 דבר דע" נזסוס 5ס5וקירכינ"
 תגר"

 ליס ")זר
רכ

 "רבעי "נסי ")זרי ירכין" ייב" דרכ נריס מסר"
 ומויל" 5555" '61הבעי555"

 הומן גוייס "רבעס סירוסו

 סעור "ח סחוסך 5)זי גוייס ו"רכעס סכורסקיסחו"
 כעסין רותם "עז וסוחסל

 : ס'( ןף )כתר"
 בעצרן "וכל ככרות "רכעס סירוסו טמענו נךתשובה

 1"רבעס עני ססו" כיוס סעורות "חסתע3ד
 5וה יתרון כוס עמיה ססו" סעורוח נעל "וכ5נכרות
SDם רכ ")זרו וט כוסל וס 

 ~'be כדי לרבע"
 סנכמיס מן 5ו סיס במס ויסחסק מעולס 013חו"ס
 סלקת כקרקע רוני" סעימ כדי יותר כלנוה יכקסוקל

 דכר בדיג" יסקלנו%"
 סגר"
: 
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