
מא הרמב"םתששך

רא
 המריכי %ונוותך ~"ל סקיי לרנה מייגעשאלה

 ל6 וגס לקרקעות "ואס ד6ין כולנוד"נזרי

 ואחר סקיי לרב חיובחbtn)~b 6 כן 3%חר תקח3טי

 דכחי3:" מיתר"רסמי"
 "ואס דיין והמני מקח בספר

 מקם בט% ל" גסויקרקעוח[
 מעריס לרבעו יחס "מכח:"

 רנר דיו" נענין והסי" מזי:" בס ונסעייכ)וו"5
"יחמר ח5ר"

 ומסח"
 כחוח על ביותר לסן ים נקח דביט%

b)'lolוסו5רכט רע" דססק ~"ל ניקח "3ן עמק לרב נמי 
 : "דוגםלסכרעח
 נזי הסס ש סג6ו:יס נו נחלקו וס יניתשונה

 יס )זקמ 3יט% 36ל לסם 6ין 6ה6סס6ונזר
 ביט% %" "האס לסס "ין ס"ותריס תסס וים .לסם
 ימ "ואס ל6 לסס סיין דעח')ו ,6ת 61)1הקם
 : מקחבט%

רב
 לו סיס 3ר"ובן ' הודו ירום רנתו %חתושאלה

מ5ר
 "וחס לחכור ונוטיך "מרח לרדיוס 1'5"

 כר לס5'1 עמד לקימתו סטר נכמ מקוסל"וחו לוי ונ" כחק:ס לקיטס סטר לו וכחב ללויונזנרס
 מסוס יותר פיוס ס":י )כון ~ס "'ן לוי לו "תרלסלקו )ו5י"

 עחס וניחי 3נ"הוחיו וס51י"1 לר6ו3ן מנעני)חחי
 ו"חס )מסי "ח ותניחי נדיך ס51"וח וס651חי וסלפיקוס
 יס "ויגייס קנס סיקוס הסי ונמלקו . עכסיותסלקנ'
 וק5חס וסטונ סימר ועסית יגסוס וס לוקםלסלק
 סיס חי יעסה נזר( כן ד"ס לסלקו סדין )ק 6ין"ויכריס

 למגרו הלטיך oto לתדעח וסלך ~ס olrnJ מ5רלו
 : כפי וסכרו רבעו יוריט תחט or,tמי

 ונר 7ינ6 תסוס נו 6ין זה תעסההשונה
 כן "ותר "תה "יס6ס )ז5ר"

 )ח5"
 תופרך סנזוכר

 תחיו סיקוס תי מ651 סטינו ידו לקל 61יןלמטוחיו
737 ודע"

 סגר"
olcn בר נבי וליח[ ומטוס סיסר ועסיח 

 בס ליח גירי ושי סיו 3ס)י חר6ס סל6 ']כוס[מ5ר6
 דבר דע6)זסוס

 בס דלית גונג סקי גי סכן וכל מגר"
 : סדין וכך ת5ר6 דבר דע6מסוס

רג
 ח"מ חנם וחלתיד סנן ק"ת( י' )נכת רקעישאלה

 סלינו "עס"י "ו סכן כססו" ~ס מכס .קודם
 וסכרו רבית יורינו כדבר חולקים סר"עו קורס סו6סנן
 :כסול

 "מד 6ין וכו' מכס ותלמיד סק ד"מריק ס6יחשוכה
 דמקןינען סו" מוקדם b~b מיגר" נרמסם
 : סיין וכך סכן סלינו ו"עפ"יליס

רך
 שמרינוו קהלשאלה

 6מרנזח"
 ק~כ לותן בסחנח6

 וסתדכי ' ל16 "ו יחירוס נתמרטו כןובחר
 עיקר תם ותו ל6ו 16 נדבר מיין יסים סמ~ודסעם
 וחו . גרף עליסון 6עיס ד)זיחיי3 הע3ירוח ומסכווי
obוסלק נמו יתולו סל" ונןחע "דם הרו קמל סמריס 

 : ל" "ו וס חנכי יקייצו תחויקברו
 לותן 1O1~DS סל6 ד3ר על ן6מריוזו קהלתשובה

 ויתיר מכס "5ל ' ילכו עליו ו)חחרטוק~כ
 עלים סנחמרט לגזי לס3וערי מעוסק כגזו סחרם 6חלעס
 שרף ועיקר ' ל" גררי .למיסרך דירע חכם ליכ"ואי

 ססמח"סו"
 וקין סתח6 ס:חמייב תי דין כיח ס)זסחחין

 כין דין בית "1ת1 סרו6ין תס כסי "ל" קטב וכרוס
 לת% מייבין סקסל ססמריתוסו וחי . כרייסס ביןנסחת"

 מרונו SD "בן בנימין "בל חפו "ח וקצרין 61:3ק
 נזרמיקין סככסח לבית ליככס ר5ק ob1 לסקילס~כר
 : 5ר תכ5 "מוח "רבעכזיעו
 עמו "רם יך3ר סל" סחנו ול" עירו 3)י ס:דוסווכמי

 סוסירוסו סל6 )זס)י כלוס עתו סמובר על6'ן
 עתו וסווך3ר עתו לדכר ראוי וקין . עתו לדברסל6
 עתו סייבר תי פתחו וקם . דין SD'1 "ין "בל טוימגהס
 : נמוחו הוי תסומח עחוהחך3ר

רה
 ססי6 תמתח המכרמח בין 'ס הפרס מסשאלה

 ססו6.רו5ס חממת ס)זנרימ ובין ליק"ר51ס
bet5לניסחו נכסיו יסחעכדו סל" כדי "מה : 

 )חן oh לסיכך בלל נטיס סניחס ת5ייו ל"תשנה
 13 דנין וקין קיימת סימנס לאחר נכסיוכל
 : ת3רחחדין

ין
 לו סים 6סר כי"ובן סודו יחס וניט %מדיושאלה

 מחוחים 31סטר מס כסך ס)זעון על ח31סטר
 רקס וכגסי לרגובן קרוב תסעדיס "הר 6ך עדיםסני

 ob מסיום לבט במחכס 1)ח)ו גדם בטל סלוכסוטר
 יורן)) ]לקן "ס ראובן לנן סתעון מעל וט סטריקויים
 : סכ)ו"ס ויבק. בוס סדיןרבינו
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תשייוח41
 הסטר כי ל3)1 קטטר רקונן יחיגח יועיל ל"תשובה
 שטר וקין מועיל "עו עדיתו קרוב "'נו ראובןסיבן 1"ף קרot1DOn 31 ס"מר מגמר כט5 ~ה.

 ככסרוק וסופו תמלחו דנעי:ןכסר
 : וליכ"

רז
 סים ilDnC על טוען היה יאק ינית יוריישאלה

 חודה היה ו)זקגחס די:ריס י'ד עלי15
 לרתוכן אתר לו' bao עד כיס טייב "ע1 "ותרומקלחם
 כטוכחך"רלס

 סק)זמי
 ס"חס דינרים הי"ד לס)זעון

 "חן ו")' נתורה תמי5ה זה ע5 אין 5ו וחחפס 15חו3ע
 סחה רונסון לסריגו ב" המכוח חג יום וער מכאןלך

 וס לוי עם רטונן )חרלס נך וגיחוך סיס וס5ססדעריס
 ן')ריס סס0 לו סיחן זה ע5 לרקונן לוי קניןותפס
 ותסס ~)זן העכרת כ5י הסוכות מג ער וליסוהסס

 סטר ס5 טופסו הה ועריס נקנין וסטר ו0 ע5 קנין15'
 מוו 5נו ")זר סלוני 3ר 5וי "יך וכו' 3סבח וכךככך
 ומתנע יכוח סל 5סון בכ5 וזמני וקנו בקנין עריסעלי
 מרלון סרגיתי נומשח לכוח בידו 5היוח לרטיה 15וחנו
 מסגס ובנפם ק5ס 53כ hSb כ55 3"הס סל"נססי

 קרקע "תות מהרע ביזור כקרן מעכסיו 15וסקניחי
 העבר" כל" ר"סוןלסניה הב" 0סוכוח חנ ער וחים קלסה דינריס ססס לוס"חן

 ומן
 לרטובן ~ה )ז5וי וק:ינ"

 בם:" לעיל וספורם דכחוב מס ככל~ס
 דכסר

 ר"31ן הכע עולסיו סומן ונסהניע . וקיים מריר וסכלקים לנזקני"
 הסססתלוי

 דינריי
 5ך )וחן "ען אתר לוי "ותו עכס

 סטר לד עמיחי סנסבעו ס)זעון לי יחן "ס "ל"כלוס
 .בכבר כלוס ס)זעון על 5י "ין ואתר רטובן עגה .~ק

 הסרס 3ס3'ל הכל 5ו התמלקי חח:י קנין "תהחססח
 לוי ע5 הדין נון 'ס "ס רסנו יורינו ועכסיו ' ליסחתן
 יקא וסגרו bs ואס דעריס הססם "לו 5ר"ו3ןלפרוע
 לו סעודם רטונן סי"תר תה יאכזר זה %וי - הסריסחן

 3031י5 נלוס 5ו הודה 5" ותקלתם תקלהססתטון
 וערבתי בי:יהס גכגסחי הקטטות מן כיני0סמרקיחי
 והעריס מאי להמסיר זל" מלוס 05טל כדי "לוכמפיס
 . הלוטה %" הו" עריות )זחתח ~ה שטרתעיריס

 בסטר לדון מופס "ינ' חעיריס "ס "פלו "ונזרורקומן
 ;.ובוס

 eubc"1 רקעו וכך יו ס"לס ע5 עתידותשובה
"55 

 5ו נוודה כמעין שיה לריכוכן לוי התה1
 בידו 5ו סיין סימון "ח ל0ס'כ לריכוכן ים סריבמקלח
 לו )זמ% 5וי סינגר ועכםיו בעריס י"ר מקוחןכלוס

ההמק"ט

 ~חיס וס5סס דינריס ססה לך )וחן וקני נו05החגיעס
 גסקעכד לף הרי כך ע5 לוי מן תקנס כקנין 15ונימל
 על )זת:1 קנס ל" ואו דינריס הססה שוחןלראובן
 צבועה "ל" עליו לך היה סל" כלוס עכסיו עדחסרחיך ק5" דצך 35ע5 חוור 5ו ולותור כן לחוור יכ% 0תןנך
 בטעות תחמס "וחס כי והסכיעו לך לפניך הו"0:ס

 וענפיו ":י 5ך ס"חן )עח SD "5" לו ממלת ס5"סי"
 חוור לך nIDDJ תמתה תמילחך הרי לך )וחן ":יס"ין
 1JDO הרי כך על מתנו סקנה כיון "ל" והסביעו'"ליו
 לחוור יכ% וקינו המנב שוחועלתו

 "'ן לן דקייך"
 "כיך עלי נקמן נעוין סקס כך"מרינן נגוס קניןלקמר
 ' המלוקח לך שחןד"תרינן

 3"חן ד"סי 1"סיקכ"
 קלוס אין לאחר "ין תירו קיט "ס דין נוזר %פכי5ך
 ןי)רין הססס "וחן ליחן לוי חייב הרכך ' הלכהוכן

 ~.eoa כלווחן ס)ועון על 5וי וימוור לריכוכן ווויםום5סס
 : הדין וכךדערין

רר[
 עתך נידון "ידי "ויזר וה)חכע סוערתפקוס ,5" עיזך לרון רולה "יני תובע "תר "סשאלה

 : כאן"5"
nawnכין 35יח התונע עס לדך 5)חנע נהין 

 ")ויתר ")זר ")זרו וכענזומחס
 כוסין הלכח"

 ו  הלכה  גנן הועד לתקוס וסדך"וטו

 1"ל ריר,שי'.ש סשה ר'ליב

 ורקדקתי 03 כבחך והכרחי ס"לחה כבריע5עתדתי
 על הדברים לכ"כ לרדין 3קל וח~רחי03

 סלחי הקדוסס חורתינו מדברי לזו סירקה )ז0 כסיבורין
 נוייס ס5 כערכ"וח ס)עסו כטרוח דברי ע5ס"סביח
 ו0))י וס בדין בסס נורך לזו "ין כי 0יסנזע"5יסמוסטי
 "6ר הנטיס ]דגר[ על כטחי קולר לסי לי הזרקה "חכוחנ
 סקנזעון ס)ודע ס)ז"חר 5י יר"ם ' "תיו וביוסף סחעוןקנה
 3הס סדר סכחבח כמו מוקה ם:י "לי בדחיס דרוה

.
 "ס 5נן "מיו תיוסף סקלן טוען סרטון והרי "רוך ~מן
 קורס כסס דר היה התוכר למיו היוסף 3כירורנודע
 עוב ס)זעון כמיקח 30ח'ס סרי "חד יום "פילוהוזכר
 מוקחו סיסהור ~'I1DD טעה נסוס נקמן "חיו יוסף"ין
 כ5 %"ו ברורה כראיה סינרר)ה ob "5 ס)זעוןסל

 hn~h והכי . הקונס סנזעון סל ~כוהו ל"3דהיגעו

בחוססח"
 סר"קון 1")זר סלוקם תן הלוקם פפירוס
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תשובות

 ונוה . ~ה מל [כוחו ל"כד הישו גל 5" 3יד' הי"גלה
 [ה יוסף מטען מה כל לכן . זה לוקח סל (כוחו5"כר ob "3 מחש )ז)זקכל לי ותה הלוקח וזן לוקחל'

 דברים הס "ס לירז 3"ח הי"ך [1 חח)ס בערןהחוגר
 oh לו סותעין "ין הלוקם [ה כמעון סל ~כוחוהסוחרין

 3)זח:ה לו גק:חס מבזוחו ("ח בחיתונה חטין ")וכררם ס5" (תן וכל ברורה וכרגליה בעדים רבריו צינרר5"
 "ו תחכה ותכמ נהם הו" וזכה נתורה נחנירה"1

 להעמיד כדי דבוריה וס5גי:ן 5סמעון חכרה (1מנירה
 ' מזקה סגי בו ורר הוטל סתעון בח[קח הזההקרקע

 רק הבחים :ח"ח על רעה ליוסף ס"ין מכחכחואס
 עיקר היה סל" 5פי הסופט סססלו יסנזע"ל כחב סיעל

 "מר כי ר"יס יו "ין בקלף כחוכסחכר
 טוען מהו"

 כחב למוס 5ריך "יגו מהתחנה טהי" חזקה nlDWבסיו
 3מס מסד. "'ן לכן מעיקר מהי" ח[קחו n:DD:פסל ל" הסטר )סמל ob 1"ף יס)זע"לי ע" יהודי לסכלל
 תוריד ל" גועלה ל" "יגו כי הכחב "ותו הסופטמבטל
 יוחדה סטרוכפרט

~i'bc 
 )זן גויס סל (nlbllD נסר

 החוקה לענין חוורים 1":והרין
 ויכה חורט הדין בהו"

 וחוקתו כק:ויחו סתעון ו~כה מיתמה חתותו כתחוחיוסף
 שחה סכך "ויגריס 1")1 לל1קמ i~:DIQ לעלסנ'

 [ו תחכה )חי)ח חוכן 15 )ודע כסל" [ה ונ5 . ןהיזחנה
hSh11 מחכה מב"ח כרורה ברקיה "ו כעריס יחכרר"ס "כל ', סכחבו כמו הנכר הכזוכר יוסף סל תפיו 
 תמוחו לו ס)ח:חס :יםו"ין כחורת סחוכר יוסףליד

 ס5 "סחו ולזחה ה:ום"יס כל כדרך כחה עםמיחודה
VD1וכחו החקנה כדין הכחים במגי ~ה יוסף (כס "ן 
 נלס הבחיס )תכרו "ס ולכן "תה ירוויח )ץ5דכמלתן
 כי )תכרו יפה לקמר "ו זה 5ס)ועון הכח )סו"יקורך
 לסוטה ל15רך הקטפה 3ח1 ומלק מלקו למכור ינוליוסף

 ת"פוטרופום גרעדל"
 רעלת"
 ב"ר ]כמ[ "ין כי דין בית "1

 כריכה החח הקטנה היתה ל" ולכן . כע5)זס ת"כיהסויפה[
 5גנסוח כידו הו" הרסוח כ' לנוכור ל"כיס רסוחליחן

 55ורך כס)מכרו תוו נדלם חועלח לך ליןלחועלחס
 "ת לתגור 'כע [ה ',vo היה )סמך תרזה לכן ':צוקיה
 סכחכח ותה . סחדמן 5)זי "1 לם)זעון הילוסבחיס

סהו"
 ו"':ס הכחוכה בחוך הקרקע ניחוח לכחם )ז:הג

 הבחרס SD3S ר"ח זה ושלך הלח הכחורה בחוךכחוכה
 ס)זוח~ק ס)זעון מקח לנטל ר"יה נוה "ין ליוסףם)ח:ה
 ה3" הנסמכיח

 חח:ס :כחכה hSn וזפ:י יוסף סל יפכחו
 כי 11 3)זח:ה ונזורדח תעלס טע:ס "ין כי נכחובה[ו

 ה'" ורעועה קלהטע:ס
 לסחעון ס"ין טכחכח ותה .

מבהרמב"ם

 ),י)זו:ה ס5 כזה 3ן הלזערער סר"31ן לסי מ[קהטע:ח
 דבריס ערבוכי . סיערער כדי 13 ~כוח לו היה "סידע סל" מגדל "תר גס החכירה 3סעח קטן היהס:וכרח
 ),כמ לירם ור51ה תערער הקטן (ה "ס כ")זח "כן 'הס
obסל מ(קחו ול" סתעון סל מ[קחו תועל ול" "כיו 
 סנריל "ס ויפסילו קטן כנכסי )זח[יקין ס"ין oDDnיוסף
 :חזה וקח סמימו:ה :ודע ob וט דרך על. הדין"[

 נידו ר"יה "ו סטר לו וש מחזה ליוסף הקלוהכחיס
 סטך לו "ין eh ]"ו[עכשיו

 לו וים שמחרס ע5 ר"יה ו5"
 בנה צחיי "1 כחייט טיס פלס סהמ~יק ר"יס "ועריס
 טע)ס (ה לריכוכן "'ן סוכ המערער (ה רקודן סל"כיו
 זה ו"ק בנדלוחו ול" 3קט:וחו ל"בהם

 )קר"
 חמ~ק

 תימהה במיי ~ה יוסף ההמזיק צרורה כרטיהיתברר ebt "5 . כהס הקטן [כה ל" 5עעס כי קטןבנכסי
 "ין "ו ה55ו בבח,ס נניס סלס 3:ה בחיי "ומתוהו
 5סי הכיח (ס ע5 מ[קה סני יסכמו 5כ"יס "ו [סליוסף
 תמ[יקין וקין קטן "( מסיס (ה ריכוכן בח[קחסעו"
 כסוף כחבת גס ' עתה עד "מריס "ו הו"ערער סל" במה מוססין וחן לערער onD 1יכע קטןבנכסי
 בכחיס לסתעון מוקה טע:ח ס"ין מ"חר כךס"לחך
 עלתו טל והמסיך החכירה במטר ליזהר לו היההקלו
 תוכנים "15 דכריס . ו"כך סטר לו סטיה ס"תרבתה
 סריס סלס "לו בבחיס מהמזיק ליוסף מזקה ים "סכי
 "1 מהכס סטר כירו. ספיה "1 3:ה "ו תימההכחיי
 "נר "ם "ף לסתעון ]גס[ מקס ש לו ס:ח:חסבזכירה
 P)'b תורהר טיס סלם דעך חוקה סני כהס סדרסטרו

 ב"בדח מ(קחו הפסיך ל" תזדהר ל" טפיכמטריה
 ס)זעון חוקת ]נס[ מזקה "עה יוסף מקח 1"ס 'מסטר

 ידי על ל" סקס ידי על ל" חוקה "ינה )זכחוהב"
 דבור דבר העגין לב"ר כדי ה"רכחי כקן ער .סטר
 oh הו" כך כק51ר הכין עיקר דבר וסוף "ופניועל
 )זיתו:ס לו סוחרה כרורס רטיה רידו התוכר [היוסף
 "עם", הנה הכיחמנעתו

 נלא מע5חו IDID הו" ob "ו בכה במיי ל"במייה ל" מוקה סגי כה דר ס5"
 סל6 כסן סדר כרורה ראיה 5ו וים 'לו ס:ח:חסר"יס
 כי פוכר ימס לס)זעון ס)זכר ונזה כמוקדו הכחיס"( הכזערער [ה ריבוכן סל "ביו בוס נמיי "ו בחייהסריס
 להמי"ה כרי כחו ח5ק וגס חלקו 5תכור יכף היההו"
 רסיס יוסף כיד obl r'b . בח(קחו כבחים ס)זעוןויסקר
 ככיח סדר ראיה 15 "'ן וגס לו ס:ח)חסברורה

 סקסה 1DIDna (ה ראובן סל "ביו 3:ה כמיי "ובמייה הסו"
 11* ע" "ו קטן מהנה ראובן כמוקח סו" הבית "וסריס
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 הרמב"םתשוכל42
 לפרעון סכ[ וכ5 כלל בהם חוקה ליחו 6% ליוסףהים
וט

 ו:3"
 ופרין קרון ליהגרילה הו" וט ' קטן תנסי נזמ~יקין "ין כי מכחם

.0~ 
 יבי~ש'ילש משה : חורחעו תדין

ר1

 לסרות נוסי מסקל על מסמעון לקח י6תןשאלה
 0"ריך,:~מן "ך ראובן חסלם וסיס אח"כלו

 ItDnc הגיע לס"ו'ע וכאסר חלסלס נמר bS עדייןוראובן
 הנזני תמון לך נתחי רקונן הסיס סכרי )" הכסמרקונן
 ססתח)ח ר3יח הי" כי לך טגע "יכו סוקל ס"חסונזה
 "סר הסנין פ"ר "ס גי ו0 6ין טוק שמעון המעותע5
 מינני "וגור "חס "סר והסוס תהנוסי לי מיינ"חס
 9 : סכנז"ס וינ" בזה סטן יוריה ' בורמס

 סכר סתעון לקם "יך נסיסת י"וק קבעתשונה
tcno3"סר סו" וצנעו סוקל "סר 0יחרון חס 

 "3ק מכתים "תרו ובוס רכר סוס יחן 1ל" לוהמחין
 חן ל" פירסו וסנזסרסיס כרייניס יע"ס "עסרבית
 : ול'ס 5ת15ס מלוס צון %" לוסהנעום

ריא
 רב ~מן אחר מצרנות דין יש אם ~צ,1 הנגיר הלוי שמיאללרבינ,

 03 "ין ת5הגומ לסוס ר"31ן מטען41O)DDש11עך,
 סנים ר' היום OJUD3 11 עתר ל" גהרימחס

 ססותע ל"לחר סת5רנוח 3קביעח עימר סילעו חיוכל
 וקסתו כך 4חר להבוע יסע "י)1 ושולך מוחק הו"וסרי

 בריחו קרור סינוורו והזכיר ותגע3"
 1)ת5"

 הל1קמ ביר
 3ר n)DD לטעון יכל "יגו תותרתמון

 ת5ר"
 כר")שר

 : פיוס עוגו סחבק וס סכןוכל תגר" י3ר ןיג" מסוס 03 ליח סרו ושי ג'רי הניריגן

ריב
 ו0ומ[ק יחוס לכסי לריגובן סנזכרומעיר טובי מכעס ונ"ה)1 רבינו "בהנו יורינושאלה
 ומעירו העיר טוכי סנעס ot)ol "פ הכס נלסוןעליהם
 לכס0נרי5 וכמזיק רטובן וירר סבעחס יריהסכמתימת
 טופס ריכוכן 0ומ" "לו נככסיס ' לירד כקם ,היחוס
 סר"סון תסס סניס יר מחס על נקיוס נזעפהת"1ח1

 קור03 5ר סיוחריס 0מנזסה ובנזק5ח וס"מרוןסגמחינזה
 טוסס 'ענוד oh להודיענו, ר3')ו ויכבור "נוונזבקסיס

 מלו ח)וסס כמקלח סיס עריס והעירו וט )זעססרטובן הוט" obl ' הנועמס סף בלוקוס הלונר גקיוסזה
 "ס "ו 'ob SD9 קרבת5ר

 יפגסי
 )חקיינזס 5" וכך'"ס

 טוען סר"31ן הסטר יססל "ס "לו ממסת סלעךוח
 "עו והקמרון הרקבון חמס ot:e על לו ס0ועדסניון
 ונקוזנו רנינו ובלוס ' לכן בריך "ינו בהס סיס"ו קורכס 5ר 3סס ס"ין פי על סמנזס0.ו"ף לערותגריך
 ויסב"יפרס

 : לעד
 תמתוח רירי חכן ה" )זנזו)וח כדיני 536 ניכר לנור53רני "ל" העיר טורי סכעה 5ריכין ")ו דברלכל סל" לרעת לנס וים ם"לחכס על עתיחיתשובה
 סלפה 3עיהס ש "ס ור"; סנוכרו "לו 1ס3עה .3סלסס
 כהכר~ה כהונן ותכרו תנזו)וח דיכי יסעירסר"וין
 "ו עתהס קרונים סכתנו פי על וקף מכירםנוכירחס
 בליחן תהל סלק ותלבד לוה ~ה קרוניס נזק5חססהי1
 קורכה 5רסיסס

 רקיינו"
 מנזתוח ודיגי כססוח כדיני לן

 bSb ל0ס בורין "ין והלנזירו הרב וכנו "3 חכותונעי
 חמתות כריכי 3לו עס מ"ב ס)תנס לנזבח bo '"מד
 מסם אסה ob מלכחן כך והללו ' "חד למסונעגין
 בסוף לחחוס ג' "וחס ס5ריכין "ל" )כתרח חכירקןטעו %" ומכרו ללוקח %" ליחוס %" לוה (ה קרוסין"ען
 קינוח לסוס למחוס ראוי סיידו מי עס יצטרפו ס5"כרי
 סניס נז0 סעו סכן סס15ח לסוס"ו

 )מ5"
 מהן "מר

 אסה "ף בטלה ערותן פס% "וקרוב
 )נז5"

 ח0ס 6חר
 ת"ס DO ס"סעו ונעין נטלת ערותן סם% "וקו.ונ
 לפ' l~:De ואתרו וס לרצי טעס מחנו '. עריסת"ל

 ת15' סהטעס וכיון למסוס ראוי ס"י)1 חי עסכמחמו
 0דעח )קי' ה'1 וכן ))וי ו"נזרען כר,יניס 3ין נעריםבין

 גן oh "ל" הסטר על מוחנזין היו ל6 עוניןבירוסלס
 ob "ל" נכין יאמן סי1 51" ענזהס מוחס תייורעין
 נין "מך סהר3ר לתרח ה" : O~nD יוסכ נוי יודעיןכן
 כל5 ,ה כטופס רין חוחכין ")1 וקין להדייר 3יןלרון
 הסטר סל הגוף ס.5"ער

 ר)ו5"
 . לכסוף בוריס הסס 13

 יסג"1ס15)זנס
 - : ובלוס לער

רינ
 ח31ע היה רקונן הודו ינוס ינינו לתמושאלה

 תועו סקל וכאסר לו חייב מהיה מ31לסנזעון
 כירי "'ן נשח לעת "תגס לך מייד ")י סנזעוןהסיג
 לסלומ י0% ")כי "סר סמורה ערי ים "כן חלוימחון

 פלוגי "'ם 'ר על . סמורה במכילך "סלם היםל)זרי)ח
 לך מייב "גי "סר ההנזון נתעור סמורח' עסההסך
obl03 והרוים ססמורה וסלח ' לברך לך יהיה תרויח 
 "(ן כוזסי3 וימי סריות ),סנועון סקל ר"31ן ירעוכאסר
 51" סמורת תחגי לקמח ל" סתרי כלוס סריוח זוןלך
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טנ הרמב"םתשובת

 יחמייב obi בוס מרין רבעו יורים ' ברסוחךסיחם
 בחחלס 15 ס"מר כמו 5ר"31ן סריומ "ח ליחןממעון
ob11 סבוע0 יחמייב" bS ' חסנורחו חסים ס' וכי"ח יורעו 
 :ס5וזר(

 לטיס הסמורם )ח, "סר כעת סמעק obתשונה
 סתעון 1""ר עכזו רטובן עמד ס51יכס"סר

 5ך כחחי "סר 1"ח סמורם חן 0סמורס )זק5653
 ס"יס וקבלם לו מייכ "גי "סר סמוכ בעדלרטובן
0סו"

 1"ס לריכוכן סיnbr 6 ממורס rh . לרקונן 5חחס
 bS וטס ' לו סוסיף הוסיף 061 15 סימתפימת
 סמורס קם סרם "5 סחעון ")זר bSl ססלססנתועדו

 לרטובן וחן. 11 סמורם כזכור bSb לו וחגגם 5ר"וכן11
 מסיס מס "ל" 5ר"וכן "'ן "1 15 מייכ סטני וכךכך

 : סדין וסך לס)זעון סו" סרי סיס"ר וחס לו מייבסתעון
 פאס' אל יצחק,כתב

ריח
 וקנל וט OD ~ס סמורס המ5ק1 המעון י16נןשאלה

 קכ5 ל" ]רקונן[ "ך )זר"ובן ססמורססמעון
 על הככמהו הסקר 1ע5 0סמורס ),ק5ח 'ob כימס)זעון

 לר"זבן הסמורה ההוחס לוי נחן ע" ס5סחן במעצדלף
 מסבון וטמרו סמעון OD 5ו' מסב' לימים וימי .כ15ס

 5וי ע5 ןבר סוס 5ס),עון מיה ס5" מו~6ב')יסס
 סח5יסין נחבסלו ob רכעו ע)זד)1 ססמורסמ"וחס
obו ל"ו" oh ורינו ' ~ס על ד3ר סוס סמעון חייב' 
 : כפול וסכרור3יגו

 סיתם ומס  סתתליפין בבתי  תלויםספמורות בפיסיי "לי  ליילין  "ילן  פהליפין  פתרט גריךתשובה
  "ין בפלס בנית תלוים גלתי סתיתת תפסתימתת

 מרקונן ססמורס סחעון קב5 "ס כן כזזו . ניקכיןסמליסין
 55וי וקין 5וי על סתמנו "ל" נידו רשכן יקמ "סרוקין
 ס"ין 5ר"ובן 0סמורס 1חמ11ר סמ5יסין נט15 16כ15ס
  סקכל חס ע5 יחמי,כ %" סמעון "% )ז5ף כנגדולו

 פ"תרו וכתו סיס  בטטוה  פטרי  רבר  פופססתורס
rtwJ)רפברו גיוסי סוסו יפר( רף  

  תופצל"
 סרין:  וכך וכו'

ואפון
 : ק5ו5ס ר3יח סו" ומה רכיח "נק סו" תסשאלה
 רבית סו" ומס רכיח "נק סו" מס ס"5חהשובה

 המלוס עס סססק מס סו" רכיח 'ק515ס
 ובש . תתלו פלסת תס על לי  למוסיף ססלויסבפסת
 תטיס וס"חייפ  רילריס  במתפס ס5ע  סתלוס"תרו

 כך "חר החוספס ניס 6כן הסלוקי 3סעח 5והוסיף ל" "סר סס5ו"ס o)nb ' רניח blon הפניבפלפ
 מוקדתח ורבית ' רבית "בת 0ו6 וט נסקס ס"סנוזו
 והוכר תונס סעו" יחס  רפית "כק סו" )ז"ומרחויבית

 ססש"ס כעד ובתירס, רניח "נק סו" ,סנסוספס
 וססיקס רביח "לק סו" וס 5"מריס מסוכר תססבפמוח
 גל פכר  בל" פיסתי  ופטר סבסוק סער כל" ססירוחע5
 ס)זחעס כסו סייך 5" סרניח "וסגי וכל . ר3יח תבתזפ
 ן וסמונר סלוקמ וסלוס המלוס עונרין ס)'כ5ני

רמז
 ס6ס נס וסחסונס סס"5ס ~"ח ע5 עתויומשונה י 13 ודר מברו 3מ5ר מננס בתישאלה

 כבית סרר 5ר"31ן "תרו ונעלסס"סס

  הפכווס  כדין נס וירור 5ניק סלריפ)ן סקוליהספגי"
 לס ים "נ5 סירות 05"ין

 מלכיח"
 ס)זןע0 כ)זנסג

 ob "מיס . 5ס יחן 'וסמ"ר ס510י6 מס כמכוססיקמ
 06 כס וחנה  סהפולת  הן  פתפהרס נס דיר"מרו
 סנזס סיס ob נמורו סידור למי ססכיהוח טח)ין"דם כגי סנ)זס סכירות נ5י בס יריר וט כנק רקסס"חס
 ס5קמ לת' רוהט ,ס לחס 60 . חמיב  מה" )זסמךיססהס
 בעלס רסוח בלי נס ורר וכגיס מברו ס5 "מחחורבם
  כקוס  ההרו לסרס סיס ל% פסרי  סכירות לו וכעלסס"')1

  פרר כ"6( )קת"'דף סאתנו. וכחו. 5"גר6 קייצן"ד5"
  יכר לו לסקלת  יריך "ינו הרעתו פלי תנרובהלר
 סגי כגון סו" חס -  סטר ילת ופעיית פלסתרהפוס
 מסחך סיס ססו6ן"מריגן

  סה"
 לו פליט 6בל  תחרב.

 ס"ד( דף ענ)ז5'"ס סינרו וכמו לסקס זריך כמזרוודה
 אינו 5דעחו סל6 מכרו סל במגרו סרר ס"מרו"עפ"י
 לסעלוח דייך נמכרו ודר סלוסו סכר לו 5סע15חבריך
 61סי15 כןייכין יי6 ס"יגו רבית 6כק 610 ווס סכר5ו

 6בר  סיעור 5גכויי 5יס ')זמייבען 65 ד5פרפיסוזקתי
 סו"': תעיס פיסוקי וו~יס נל6 ס15קי כ5 כד6)זרעןכיחיס

 מס)זעון . תנע ני16נן 6י1יי1 "חי מסשאלה

נפסקי
 ויהר  ,פתטוו וספיב לו חייב  פפיזר "מד

 : דבריך נז")זח  "ץי "נל תום ע4  לך פיס יפייורט
 מכרו לו י"6ר נזרי כלנר ממגרו סחנע מיתשונה

 מ6תח "יני "נל ע5י לך סיס "נייודע
 OnD רמריס ' מנט סחונע )זס כ5 5מנרו יחןדגרך
 לחי רוהס  תס לו  פונט  פ"ין תס ההוו פלושן היבפס
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תשרת43

 "נזרו ה5" 3יןי 5ך "ין "ונזר והסקר בידי 5ך יםס"חר
 1ה5" כירך 5יכעס

 ממסיס "ל" צידי לך "ין "ונזר
 יכ% וקינו צבועה ונחויב 5יה הוה יודע "יניוהסקר
 .הסקר וסלל חוור היה ס"ס תהמר ' נזסלס5יסבע
 מחס מרס "ס כי עליו יהיה ל" מסופק blo"סר
 : הדין ונך סחס מרס "ל" עלס יהיס 5"נך

ריוק
 ממיס בנזעסה ה71'ו ירוט "דתנו יאחר מהשאלה

 וסס"יר קטן 3ן "מריו וה)ימ וזחסר"וכן
 היחס כי כקרן היה הרעכ גי מקרה ויקר "מד ביה15
 המן דין כיח ענזדו ולכן ' הבעריס ויוקר כלזרחסרח
 כי חדס'ס סלמס לפרנסו היחוס לקרום וט 3יחולנכרו
 ככ"ד סטר [ה על וכחב קהה וקיוכו ' הרעככבד

 היחוס והלך  מלעיס ס5ס0 סרנסח ליחוס לחחונתחייב
 ספרגסו המר olnte ורוח ימים עכרו %" קרונו"ל5
  והיך הכו' היחוס 'ורם קם כן %"מר . מרסיססכי

 ונאסר "מד נפקוס בה 31)0 הנ[' היחוס ככיחוהחריק
 כלוס ל"ו סכנת סרס לו וקמרו סונזן יין 3יח חוסירעו
 סלמה פרגסחו ענוי השוס 5קרונ הו" סביחמהרי
 ' לוה 1ס5"..הערך כל5 פרנסו ס5" היורט טען 'חדסיס

 חןסיס ב' סיחוס "ח פרנס "יך עריס הבי" הקר31ומ[
 סדין רבים יורעו הסלימי סמרם 0ס5יס %" היחוםומת
 : טכ)ל'ס ו'ב"טס

 )זסמעון לקם "סר בראובן מורינו יורעו לח 03ואף
 יסרוע בסוק סוס טהי0 גונזה ביותרסמורה

 סקל הזמן וכסהג'ע סטר 5ו וכחב [מן לקמרלו
 סרס לו תחן ליחן תה 5ר"וכן מיס 1" כותורוכמעון
 (מן פצעון 13 ועבד י מה על חיקי חס כי (ההחכר ל" ובסטר 5ו סמייב נותה olCO )ק הניגחוכסיעור תיולי" 11 מכדה סיה)ה עמו והחגה "סוחיקי לוסריס
 'ס ושטי- סנזעון חח ימיס %"מר חסירוחיו תהגהמס

 לראובן הנסטר 3ן לוי 15 סקל סנועון חח ונאסר)"תנוח
 סכחוב חס לסלם לי "'ן הסיב וראובן בסטר סיסנזה

 מנדוחי "ביך סננה תה כחמטוכ "מר "ל" (סבסטר
 "ותר שחה חה יודע "עו "נזר %וי 5ך "חןוסחיר
 3וה ודי 3)ית;וח טסטר כי בסטר סכחוב חס "סלי

 : סכמה ויכף בז0 מרין רבינויזריע
 סריחה נמה תעיד'ס O'7D 5רמונ[ ]ob ]7תשונה.

 ובלקחה נוס)ועון 5קמס בעת הסמורהסוה
 מהיחס ת0 מס כי 15 5הח חייכ "ינו דציו ונכדייותר
 כמה סימסוכ עתו החיה מס כן וכנוו ' 11 סמורםסוס

הרמב"ם
 כלקח מס סכום טיוח" יריך "1 הסרס חסירוחסיסיה
 )סנה "'ך עדיס 5ו ים "ס הסקר 5ו ויפלסמהחוב
 "דם 3;י ויעמידו בסיס נזה olnic "ו סוסנוסס
 ויסלק ס1ין היו מה סל[ הסדם סירות 3טי3יודעים
 "יני היחוס ס")זר נזה "רפס . יסלם ט5ס הרס"רוהיה
 'דע ob 5גו צוה בבירור השדו ס):עליס נז"מרוודע

 אטדים הודיעוהו כאסר "ל" ידע ל" ותו" ירע ל""י
 ספו" נזה סרהובן סקל היטוסכי

 "סר והנקמנות יודע
 גה:ס "יך סעןיס הער"ח ים "ס )זססיק "י;1כסטר
 בראובן הסטר חן לוכוח סנריך הסדה חמוחסולמעון

 : העריס על ל" עלצנו SD "ל" השחייול"

אים!
 וקמר לו חייב מסיס מתון מבמעון ס"5 יקונןשאלה

 "מח סנה עכור %"מר 5ך "חשולסנה
 5יסרע סחעון מרב "ס רבינו יורעו ' ,ה ע5סטר הק'" וריכוכן דבר סוס 5ו מתב ס"י)1 וקמר לוכפר

 : כפרן ס)זעון סומ[ק סהרי ריכוכן סיסנע חלילרמשן

 15 וכפר מוכ על למברו 0"ש סקל "סתלובה
 ס"ה "'ך והעידו O17D סני" וחברו3כ5

 ' סכוע0 מכרו על אין 5ס5ס לריך סמ' סך לומייב

 כאוחר 5ויחי 5" הקומר כל נו""( )סכועוק "מרוובנה

 : הדין וכך רח' פרעח'5"

רב
 על חוכ סטר 5ו היה ריבוכן כנעו י5תיי1שאלה

 קטייס בניס "מריו והסייר ראובן וניחטמעון
 פרעח' כ3ר וקמר סחעון iDU1 טמעון ע5 הסטרוהיייו-

 ממייכ )")זר ob1 ' ,ה SD סכועה מייב "ס5"3יכס
 שבועון רכוכן תחו מס זכן ' otnlnlo  יגדלו  סירער  סלי  פתין ירין חי ויל . הסכועה חטיי: "יךמבועה
 5"מד חוב סטר ונסקר "מריהם 'ורסיס היחווכעס
 וגס . הירסיס 3ק בנה הדין יהיה "יך מברו ע5תסס
 ב5י הו" 1"ס . נ)"מנוח החף"ס היה שטר"ס

 : סכת"ס ויב" בוס תדין יהיה חה"מריות

 ריכוכן ונזח סטר ממעון ע5 5ר"וכן היס "סתשובה
 5ים3ע ר"וייס אינן קטנים בניסוה)ימ

 יסבטו "נזי ohl ' טיפרע לריך סרעחי "ומרוהלוה
 l'nnoS בריך "ין "ב" סקדע טל" היורסין סבועחל'
 נזחו "ס המגס . ויקמו ויסבעו היורסין ינד5ו "סרעד

 "ס חח5ה נזח מי לרקוח לריך "ו והלוההנלוה
 יורסיס ס"תר;1 נמו מרין יטיס כחמלה נזחהנלוט
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חשופות

 חמלה נזח הלוה 1"ס ' וגובין סיורסיס סבועחיסגעין
 מלוס )קמיינ כבר מהרי כלוס הנילוס ל'ורסי קורר"ין
 והסטר . לגניו מבועה ודוריס "דם וגין כס13עס לוהלכני
 . נ"נז:וח קמ"ר סדין יהיס 1)")ז)וח החרטה נו סיס"ס
 סטרי וכו' "מריות נו מיה סל" ס")זרחס תה"תגס
 כי  כלוס ההלו  יפול ל" ותמכר תעה וסטריהלויכוח
 "מריוח ע'( )כ"ת ")נרו וכוה )נח3 סל" "ף הו"ראי
 מקם בסטרי בין הלו"וח כסטרי נין הו" מוסרטעות
 :ומנזכר

רפא
 לאס כח ככיוס מסר ל"ת יוד י"וקשאלה

 וחכסיטין מגזין "נזה נזביח סגנכםהנו'
 היום והיה ' היסח סכועח רבית והכריכה כסרהודייק וכ'51"

 בסיה מה לרקוח כסריס טייס סי' eo' לאס "לננ)סו
 כי ססי3ה וסי" דודה רחובן "1 הסרס "סר b'o"ס
 דמחנזין מהדי "גן העןוח יוסמ ויס ' כלוס 'דעסל"

לחח"
 מח וכאליו לוי 3ן יסמק "לנזנח לקה "ל כגוסנו

 וחען נזרעה גנבה כחה סדנה מוסרח הי" ohסיה
 וכפס הו" תה יודע וג'ני תתני סנג)כ ")זחוח"מר

סו"
 סדנה כבירור 'וןעח סיחה oh לס לס"ק וחזרנו .
 סגלנו נן תתו ' יודעת ס"')ה 3סכועס והג'ינסג)3חס
 "נזה סחקח והסיבס סחסגע ר51ס 06 בחס דחס"ח
 . יסביעס ," לס סיס נזהכל

 קנזסס והב))1 ססנוע)1 ונזרי
 בר מהן ilsw : חח)"1 מרמסון למדם טוכ כיוסנקבעו

 ה)1, לילו( SD "כ( ר3י)1 יירי)1 ' יצחק בר יהושע 'ששה

 בכירור יודעת "יגס ס")זרי ת"מר מבוערן "ין "1סבונגה
ohlכסול וסכרו רבינו'ואינו ל" "ו וט ככנון שריך נתו ניס 3ן סגועח עלים : 

 ורקיעו נכחבכס הב"ק הם"לה על עתקותשונה
 על סנסחסק לזזי היסח סבועח מייןס"עו

 היסח סנועח ישה ן3ר 31"קה ' ננכו "מר hna"ו הו" נ)13 "ס 33ירור יודע "')ו סהרי לו סנובחכרו
 . ויטול סשכע הקובע על המגועה להסוך סיכלנדגר
 המכועס עלן יהקכו oh ליסבע ינול גמעו חי"תגס
 וכנוו ' OnD מרס יק "~ל סיסת סכועח (ה שגון"ין
 ןי)ס על בבירור ל"מ יודעח "יגס oh ןיןן כגרוןכן

 כיח 3ן דין ו"ת)ס ' סחס מרס oh כי עליס "יןכחס
 כמכניס בת' הו" "כל כבית עמהם סדר נזי על ו0"ין

ונז51י"
 ומנזכר כתקמ עתסס

 ונעל"
 וכן הקמרו וכמו

 לו סנזכניס "ל" 3רנליו ויון" סנכנס ל" ס")זרו3'ח
קועליס

 וחולי"
 ; סדין ונך סועליס לו

מרמרמב"ם

רכב
 וכאסר חס כסך מסכון רחל "5ל נסככה 5"סשאלה

 רמ5 כסרה סלם המסכון להקי" לקהראה
 כך עליך לי ים "גי "כן בירי לך "ין 1"נ,רההנסכון
 ושכורחו תהיה ה' ננזפת כוה הדק רכינו 'ורצו 'וכך

 :טלקס
 חמלה התסכון על ה)חנעח סחסנע קריךתשובה

 כך וקמר כלל "ללס תסכון לה "ין"'ך
 יגורס "י)0 סרמל זה סוס מלס )זסכק כחס ל"סח"מר
 ל"חח "ין רחל ססומלח נסך טוה סיס "ס . "~סמהי"
 כ3ר יותר סוה סיה ההסכון ohl כלוס מברחםעל

 ו"ס . "5ל0 מסכון לל"ס סבן כסכועחס רמל)פטרם
 ל"ת סחסרע כריך פתוח "ל" סוה היה ל"המסנון
 תמ)ס ס1"לח הי" "סר החוכ סקר ראיינו התמוןפ"ר
 וכך לרמל טענה כמקלח מודה סהרי סחורהסכועח הי" הנכסיו כהיסח המבועה היתה עכוזיו ועד 'רמל
 סי' במסינו כהן ספח' הרע סכחב מה )עיין :הדין
 ויסיכ סס"ך סנחבוכנע ד"ורייח" ~eDIJ בהי" בגירור )רקס ומכנןהיסח הי" 1"ח ססכועה סכחב ש"מ הרה על סהםיגע"3

 טעה"
 : לתילחיס(

רכב
 כי סחה בו מ5")ו ע" סהוכיר ים ייון עלעמרנו

Sbknל לכ" סל" כברוחיו קדם)ו יתכרך" 
כיחו

 1DntnS 'כע "ינו תכייפו יו5" וסו" נידו דכר "ינהלי ח5" אפילו י, וכר תעמוד במוץ ס"נורו נוה וסו"
o)nSוסלים ס"מרו כחו נזנז)ו יקחסו דין בית סלים 
 מן רכר לעקור יוכל וז' הקציה 150ה וקמר ש"ג(דף ))זרע" ל" pr(l(' "ק )חומי "נזרו כי לנוסכוו ביתו"ל ליכ)ס דין כיח 0סלימ רסקי ו"י)1 נחומי ת)חמאיד

 מן דכר לננקור יכולין .3"ר "'ן "תרו והריהחורה
 כך כל "יזו עסה )זנז5וח ,ה דבר היה oh1 'החורה
 לעבוט ביחו Sb חב" ל" ס"מרו נחו הטסה ל"מטח סמי" וס כגון "3ל ס")' תעסה Sbl סב "תרוסהרי
 גמ"ח כמכועס עלינ ומתיר סכן 1obnl ' ל"עטטו

 לעטר תקנה נהקן זל" נאה יותר עלינו אין3סופרוח
 חורה דברעל

 וככיול"
 ל"דס לו "ויזרים וכ' "נזרו בזה

blunגונזיו תבעו "כל ' חררך הינכס כסכל 
 יס זהו"

 "מנס סטר ס"וחר "נזרו וחס )זועלין ננה דכריו"ין פלוני סל ~b'e דבר "ותו על אמר בעין דכר orthלו
 ' )")זן "ינוהוך

 "מר "ןס על סטר לו סיס "ס והו"
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 הרמב"םתשובות44

 מוכו "ח לגבוח סמ31 5כע5 וקין מוב עליווסיס
 "מר "רם על לו 6סי ;ס נזסטר "ס כ' וט ע5"סר
 סחו" נז6חיג'ן "נו6'ן

 נ")ז)וח 13 וקין 6נעס סטר
 זנן ' סלי ;0 סטר מקומר דכרי תקבלין 6:ו 6ין בןוכחו
 לסלתי טגע "65 כלוס בס 5י "ין ו0 ככר "נזר06
 ובמוקח בח;קחו סדרר b~b דבריו )זקכלין 6ן6ין
 חוססין 1:6 וכך ש15 סמי" ר6י0 סיסי" עד מובו3ע5
 נוכס סם ע5 חלום ס6תרו מחס (ס דין יידון6)עס
 לנו מספיק "')1 לווין בסני ד5ח חנע5 ס65 0יורסיןחן
סוס

 סיורסין נון ומבס וכו' ניחו Sh חב" 5" ליסור"
bla

 נז)זינ"
ob1 ס"ה ונסני 5וס הלוס )ננס 'b:o סבחחון  

  מתקין סיתרו החס  חירום  לך ו"וסיפס .  קייםוחליו
 תירי "יכ" וחי  מפולס  תקון תפלי  פרחבילסלל

  6מרו . תסחט ר65 הכנן וצחקנו  bDncnרתריו,-ייחס
 ססעס רפו וכליסר דרבנן סוס בונזן ס3יעיח ;ס-על

 05ס כחקין ;ס "ח ;ס )לס5ווח עלמן "חנעגעיס
 וט "ח ,ס חלסלוות טלחן יתכער  סל"  גב' פרחכולס5ל
 בטלו  ojnb  תסורס  תן  רבר תבטלי "ילס סתסלסכי

 65 סחורם מן סיס ו6ס  תרבייפם סיס  רנרבתקכס
 : סכין וכך די 0131 "מסרסיס

רבד
 )זט5ט5'ן 5קמ נר6ובן טוח ייגס יניי1 ייייי1שאלה

 וכחסורו "ניו 'מיחה נזעח "%ו וס'וליחוס

 לו o5Pn  "1  סיפנפ מיחוס 61מר . סיו כמס ירע51"
 : כפ% וסכרו רבינו יוריט 5יסבע ר51ס שמעו "יזרוראובן

 סנחנע נור"ו3ן חסיון וס" ;ס דני יקיטתשובה
 ו0נהבע ~Sb1 ססו6 )ז0 יודע הייו סחונעבי

 תמחר . 5'סכע רוגס ולעו 1%6 ס0ו6 )זס יורע6עו
 ותן  IS5b מסיס חס  גרטחך  סטר לנתבע י"תרסכן

 "1% סיס מיודע )ז' 5נ5 סחם מרס וימריס .ליחוס
 "כין העורון ס5קמו רכרסוס

 : סדין וכך 'ח)0 ו5"

רכד,
 סטין חומר ני סו" בס וסחסונס ס56חכסראינו

 ימק סתעוח 3נחינח ,עריס סנזעון עללרטובן
 כלוס לו  כחן לי  סרהובן סיסת  ויחבט 3ן3יוממעון
 ניפרע סעל'1 צונזר ססמעיסו ססעיןו וסעך'ס 'ויסטי
 : עד' 6חס לזמר גריך ססיס וס ע5 חעידק6ין

רכו
  פריטך" לי ר"ת,-חמיתח, רנן חרי  כ3י 5י "ח )זריינק 5מ3רו  סאתי חישאלה

  פנתר  שרין

 ;גל bSn  שחר טוי  פ;בל ג' יופריס ב'מייתרו
 נ65 סעךיס ודברי .דבייו סחקבליןכלוס

 מסיביי
 כן 06

 תורירין ול"  תטלין ל" סעדיס ודגרי לו  לתן סוסח"תר
 : חקלתיסת"י

 ונס65  מסטר  סיעף סתסטחשובה
  סטטי י)ז5"

 וייתר  ססטר בביטול עליו יטיד ליבדמסרי
 "ס . בטלחיו ;ס ומן )זקודס סלוני ע5 לי סיס סטרכל
 ופוליי  כךטסם

  מבטלו  היתר  כלוס "ירו  כך יתר תסיר
 : סדין ,וכך

רכז
 לי "יח סטר" למבריח ר"חר  תקן  סס"לחסדמה

 בעי ו6ח  סגי  גגך  סירך ליס יחר  ו"יו-כספלך
 בחר65סוק'

 המבטיק מי תמור  לניילן כרי  ד"יסחבטל"
 לפקדון 5סרמוחו 51רעחך . 65 גכיס'"ו דליחיסליס

 יסכע סת6  "%ו  סספ;רון נזי חמילס נסבע חיןסחס
;ס

 ו'51"
 נו יפ5 נפקדן והדס . הסקסן "ח מלס

סמקו"
 צונזר הפקדון בע5 כי ססקדון סוס ססיס נחס

 סוס oto  פכך 0פקרון כע5 נסבע ob סוס סיס לכך
 )זס סוס ריעש ס5" 1)מ65 כסקרון נך "תר סיסוסולית
 סוט סבופת סלסבפ וחליסיתר

  ולתל"
 תתחלל  סתיס  ספ

 "ס ד60 013 חקוק סוס 6ין כי כך סילו  1wcoתיל
 יליט סח"  חפחר ותיוו מפרט  למבט סרעחי טועןה15ס
 מסוד 6עו כוס כי 5סו" ססנוטס ויסים ססטרסלס
  ס"תלתיך  מפטר סנ6כד 5' כס6)זרח "ותר סס5וסכ55

 ויסרע תסטר י%י6 סנז6 )זסמד "ס 6ך . 5ךיפרטחי
  %ריך  ססטר לך  ים מחה הלוה 'צנזר 6י סניהפעם

 כ5 בט% לי סב "מנע מעי וחניחני %יטע5קנע ר%" "חס "ין oh וחגב0 ד"ורייח6 מכועססחסבע
 ומס ("ח סבועס ,תן  תקודם  סטוי ע5' סח51'6סטר
bSפסיד" סוס 6% מסדם סוס עליו ע"ר 

 610 ו6ס .
 חייב  ססטר סנ"גי לי ססבע צונזר 6ך 5ו מחייבנזודס
 סק17ן דין כומס רנו o)nb סכוע0  ימייבו ולילסלם
 דכר סח31ע דתי כידך כל65 ש"י תקוט . סטרלדין
 ולקח "חרס  הסתירה ' סיוטם חיוב ים יו  החין  בוסיס
 מיונ בו  "ין  תמון  בו  סיין ברבר  "בל שלס  ול"כפליו
 שסי אל יצחקינתב : מרין וכךסבועס

רג12ק
 "% סספקיד 3)זי טורו יצח יניי1 י1רייושאלה

 מסקרון בע5 וצנזר לו oh)n %י ומזנןמכיו
 סנ6בד  סיודע ")זר וסיפקך ןבר "';0 ומסקרתומחסר

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



תשובות

 ימנע . דגר "יגס רנונו מסר "ס ישע "'גו 6דומ65ו
 "ומר והלס ביו'ך לי מנס ס"מרו ווט נדין היסחסגסקד
 מתפקיד DJP סכ"בד מיודע מגמר "ו . יורע"יני
 :וינגס

 נסהגחבע דוק" ויגנה קנע סהחונע יםתשובה
 גתו ויגו ויטיס . 737 סוס לו סנ6בןידע

 ההעשקמרו
 ג3ר"

 קרור סק מר מבריס נכיס ד"סקיד
 6תר וסדין כול" סוס מינין ")ור סכין קונסוארעו
 bnh חל" הוםלוטנסין

 (ס הרי אתר דרב קנוי עובד"
 "י"ס מגוזו )"בר "ס יוןע "ינו "סר ו~ה . SDI11גסנע
 : ויפטר יצנע ס"תרנו כתו דעו יכיסר3ר

רבם
 : ססנועס "ופני רכינו יירינ1שאלה

 סלמס ס6לח "סר המכועס. מלקי "תרסתשובה
 ד"ורייח" סבונה ס"מח 'סתס

 סיקמ והגץ
 סכועח ' סלמס ופס 3יד1:1יסבע חורה ספרס:סנע
 , ס:יהס כין חסיה 'ה' תכוסח הנחוכ ס"מרססו)וריס
 מיעיך חי והסלשיח , טצ:ס כתק5ח חווםוהסיח

 הכעלי כר15ן hSb יהיו ל" ססלסס וקלו ' "חד ערנו
 b'o "סר "חרת יס הולס . החורה זון ועיקרםדעיס
 ר"ורייח"כעין

 ב"וחס כמו רידו סיח ה:סכע ויקם
 "וחן )הסכים ס"עס נמו נתפכח 1"י)ה ס~נרנוססכועס
 חק:ח הי6 36ל סחורה מן קינה ")עם ס~נרנו.הם

 13תנו מכיר נמו 3מם:ה ס:(נרח בנוסס וסי"מנחים
 ססוחסין ' הס3ועס על מסוד וסנ:נדו וייטבל.הנול

 בחוך והטח:ח ס:וס"ח הסס ה"סוטרוסיןהלגריסין
 סננלדו עליו ומעיד סטר כידו סיס וחי כיח וכןהבית
 . מחטסלקמ

 ותו"
 סטר סידו ס.ם תי ותהם . בזה כופר

 . הכל סחן "ותר וסכ)נרו מקלח תמס סלקמוחורם
 סת51י"ונוי

 3סכועה "ל" )מרע "ינו היחותיס על סטר
 מנוצח וסס:יח . סנועוח כממנח ח~" סם וכיה"11

 לו הין מנרו כח3יעח מנוסר תי על נחקרה 111סיסת
 קריך וקין ככל %" בתק5ח ל" היעידו עדים bSIרייס
 "כ5 וכרכו "סר כ"מרוח סלוקם כתו מ"ח כידוליקמ
 ועור . יכמין לססכס רob1 15 ס:יהס נר15ן סיסיםקריך
 וע'" סליסיסבס

 "סר ברברים על ובחקן מחס מרס
 )ח6)וחול6

 "חך סוס סס ~וכר ס"')ו ובו" וכ'51"
oonימריס "ס כי one החוכע מוס לו סיס גוי כל על 
 וסלוניך ס"לח "סר ססכועס מלקי סס "לו . לוונוסר
 :יבדל

טההרמב"ם

רל
 ")ור otcleno מן לאמד סקל יסתרך מ5":ושאלה

 בינייהו 6יכ6 דרבן לסכועס ד"ורייח" סבועסכין 6יכ" יו6י . נסמה וס סכועה בשיןכמכורו
 . "סכינן בדרבנן "פכען ל" כד"ורייח" מכועסמיסך
 הנחכה 6ס כוor 6 "פכיגן ל" בד"ורייח" "מרוסירופ
 רוקה תסלם %" ד"ורייח" סכועס נצבע סו""סר

 תן וט לו %מלס התונע על ~b'o נתוחלהסכס
ס:נעע

 סיסח נסבועח גועליו הסבועכ להקל ר51ס מהו"
 מייב "ס blo בדרשן "ותרו ופירוס . סחס. חרס16
 כעין דרכון סכועה גסכשן הס "סר נוהחוכעון6מד

 "עו חמובו ולפגרו להסכה ר5ס "ס וטטליןד6ורייח6
 והו )והקו'תו:יס לנודת "כל - oantn וסו עליוננוגע
 הי6 ד"ורייח" סכועס כעין דרככן סכועס מפירוסס
 וקוצר וכחרס סבוצס נס יקמר "סר כערסהנורר,
 וכעין דרבנן חק:ח6 סהי6 דרשן סיועםסס)וס

 הסירוס ו6ס . כעומס כחורה סנועס סהי6ו6ורייח"
 6מד על הבכועס להפוך סכל "יגס ס")ורכמו

 רמנו יורקו נוס הדין "יך לדעת ו"חסכסמסחוכעין
 : נפר סלמס )וסנורחו חהיס ס'ותקח

 סתמגריס לאמר ~נרח "סר החפונה ג"חתשובה
 ול"ר"עוס

 ס13עס "ין כי . כעיני יסרר,
 1:וטלין היסנעין ס13עח הי6 כ"ן הוחכרהדרבלן
 6% הכםכעין סבועח על 6ל" חיל תדכרין "יןני

 יכול 6ין לו ושלמו התובע על להפכם ריו obמסלמין
 ס13עס ")זרו %ג"ח סיסח סכועח היob 6 6ל".להסוך
 סנוהפכין והטעם . 1:וטלין ה:סכעין סבוצח על ל"ורען
 סל6 נתבע סל דעתו למסים חק:וס יען סיסחסכועח
 ס13עח רשן לס וחשו )סס תפחי וילך החונוי"כר
 תטול עליו סיחק:וס "מסר ואי ג"ח לסנססיסח
 הסכועס לספוך בע5חו ס:חכע ר5ה oh "ך ."רם כגי מחון כוה ו:"3ך תורס לדין ונרוצ הפסד והכי

 ולסלט סנגנדו על להסנס ורונה רען לו חקנו6סר
 להפסיד בוס סר5ו:ו מקמר נווה "ותו תו:עין ":ו"ין
 ע5חועל

 וככיול"
 3קק:ח הפסי "י ס"וחר ")זרו כוס

 3ין סרסוח 6ייו ~ה ודבר . לו סו)ועין (1 כנוןמנ)ויס
 ob מהרי ויט% יסכע רכון לו מחקנו בחריסחובע
 לך ל"ו לו  "ותרין וויל תכחיס בחנונת מיפסי מי"תר

 וכמו ם "מר "ל6 ן3ר סוס לך ס6יןבכרכיך
 obl סלט בסלכוח כחובות כ)וסכח וס כלסכחכ:1
 : יו לס6לס קריך היית ל" סס העייןסייח

12
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 הרמב"םתשבות46

אלא
 %סייס והוביס פיס מסתעון הנע יקוצןשאלה

 15 מייבמהיה
 וסקי"

 חס מ31 סטר ' עליו
 5ה'וח לראובן ותנו וכחכו בקנין עריס עלי הוויוסמו
 התפיס חמסה "5לי 15 ס:עסס ממוזח לוכוחבידו

 וכל ורפו כמלוה ע5י חקפחיס %ס"ה נלס~הוביס
 ל"לחר 5ו "מרענו תשי תחתו ראובן סיכקסוכזן

 הר' סך 15 לסרוס "עכב ואס נ55 ועכוב "ימורסוס 3ל"
 כל "חרי לרדוף תעכסיוהרסיחיו

 יעלס 5י סיווג"
 נוכל ופטרחיו נוזרו עד נ15 הנו' וט סךיהסח5ס
 ~ה ר"וכן וה")ז)חי גפור פטור בכך עלי סיטי"הפסד
 ' וכו' כסריס עריס כסגי גתורס )"וזנוח מ)וו)1בגבית

 סעס כל סענזיס וס נזמסכון חמני קבלת ס)זעון 5ו"תר
 11ה 5ך חייב ":י "סר )זהמוכ עבדי4'ס וה31יסמסרה
 קכלחי כך סקבלוח נואלו "מד כ5 מסם ידךכחב

 בייב סו" "סר תהמ31 עכדיי"ה (הוכיס עטרך,)זס)זעון
 סם %" ~מן הללו קכלוח תהסחי "מח פסוס עין5י

 לוי לקרובך נחהי "גי לריגובן סתעון וויתרר"31ן
 מלף ~מן בלווחו ~ס ולוי ידו כחכ חס והוביסעסריס
 5ו פחן ממעון טען וקת גס וקף י עטתו לכיחסלך
 ריגובן נממיב וימי . זה מכוס על יותר תסי תסקלמזה
 "ך ידי נתב מהי" "נזח הנלוח הסחי )ז"לו פכרמה
 והוביס מ)ום'ס 5י מיי3 מיס הו" כי הסטר תוה"יגס
 עליו 5י )סקר הדיין וכר "סר והוזמי . ~ה סטר"מר
 . כלוס כוה יודע "יני קרובי לוי כחכ ונס וכךכך
 לרון כן %"מר תפסטר וס לגבוח יכ% "ס ררינו.ורינו
 בירו "סר הקכלוח ועל סמכי ע5 )ז)1)1 ססו"3 בנוהעתו

 צידון זריך "ו . עדיס ככ' :"תגוח בסטר סכחובתתחמר
ODותה וסרוסי סקכלוח "ורוח ע5 בחמלם סמעון 
 ריגובןססו"5

~hcn 
 ~ס קמר עבדיי'ס (הוביס המלסיס

 15 נונע ס"י)ו וטוען מו"ר וריגובן מסטר. חביעחירמס
 סתו נו "ין כי כלוס ס),עון ביד "סר קכ5וח הכ'מקלו

 "חר "1 הסטר מקורס הס "ס יודע וסגי ומןזל"
 כסטר "סר ססוהוכיס "מרח טע:ס 5ו ועור .הסטר
 ob1 . עבןיי"ה קכלוח הסחי ב"15 1"סר :%יי"הסס

 לכחונ 5ו היה הלן ססטר (מן "מר "לו סקב5וח"יה"
 יוריו . ל5פיי"ס וכך כך סס עכדיי"ה היהובים"לו
 הסיס ס' ודו"ח נוס ססכועס ימיה ונוה בוס הדיןרבינו

 : סלמסנזסטרחו
 סטע:ח 5י ס:ר"ס וחס o5h~ 11 תגיחיתשובה

 מסחוב מון הס סקבלוח סקלוריכוכן

 מון "1 הסטר תממון היס (ה ob יודעים ")ו"ין סמרי ידוע ידו נסב סיס ו"פ1% רגויס טע:חומבסטר
 נסרים עדיס כסני הקמינו דהרי הטעם ו"%ס .לסטר
 ו"ס תליו ומקובל ר5ו' סטר בל" ס"סילו רגהוחס
 כלוס "':ן דכריהס הסטר תן סהס עדיס כ'יעידו
 מהו" ר,"5ס"נזרו

 כני 5י )זה')זן למכריה ליה ד"תר
 bs ד"תרח "ימת כלחרי

 פרע:"
 כליפי ארסיס "ו5

מלח"
 רב לה נזחקיף יהילעיס 5" כחח" היתסיס חרי כ3' פפ" רב ")זר

 הונ"
 עסיסי "ותר:" לעפן )ז%י הזי דעות רוב כתר"לען כי יהוסע ד3ר בריה

 . כחח ותקה כת"ס חרי עדות לעתן "כ5 טסיכקי"'
 כסטר סכחונ נזה כל לר"31ן לחח ס)ועון מייכ לוההכה
 ו"ס . מנסטר ה:"מ:וח חסכי מבועה רקודן עלוקין
 חכה ועסה הסטר לך. פרעתי olkn סחעון י")זר"נזור

 ריגובן והסיכ והרסי הק3לוח פסחי סכחוכ תה ליכ"
 כלוס כדבריו "ין סמסטר מה "ל" כלוס וכידך ביני"ין
 מ"חרכי

 המטר מסכום התסי 5קכל ר5ה ל" סטו"
 סנועס מייב גן "ס נזום מוז 15 מייכ סהיהומינזר

 : הדין וכך הסטר על b~b הקמינו 5"סהו"

רלב
 כרי חורם מסר להבי" רריך "ס רבעו יורינושאלה

 : ל" "ולהחרים
 ה51"ח בסעח וחתיסי בסי סממרי)זין המלהגתשובה

 ספר הר"ח כעת היס ל" ohl .מ"ח
 ידמו ול" חורס ספר יו5'"ו להמריס 5ריכין וסיוחורס
 ס)ז" "מרחלמעה

 ים ob "יכפת bSI דבר "י"ס יקרע
 : הדין ונך עפרה "ין "ועירס

רלג
 עכרו %" כן והניח ראובן ונזח יגויסעכרו %" סטר זזתנו וקכל לסמעון ס5וה ראובןשאלה
 ליתיס וימי . כן הו" גס והסייר סתעון וימתיתיס
 50:1 כנו קם לו אחריו הו" נס רקוחן 3ן ויתחעוד
 ום"ל בנו 3ן 3יד סחעון על לר".3ן היס "סרסיטר
 - מנקת סירס הסטר ממון ס)זעון מבן הס' רקומן ם5[ 3:ו]3ן
 "כיו סל הלן מוב לסקס ס)זעון 3ן מייכ "ס רצינויוריה
oh"5 ' נון ה' מ"ח כפול סכרו והים סדין רביו יורינו 

 :סס)זיס
 ~ה בסטר רבר סוס 1335ח ראובן לכר "יןחשובה

 יפרעו 5" היחוחיס תן היחוחיס וכן רוש ס"תרוכתו הו" סתעון 3ן עס ראובן 3ן דין כיוהטעם

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



חשובית

 כין )ז5")1 וסל" b~b פקקו סל" נסכוערי"ל"
 ריכוכן 3ן מח וכקטר ' פרוע ~ה סטר יכ':1 סלסטרוח'ו
 לקכע 173 על "ין עליו "סר וקח ס13עה )סכע%"

 3ין סע3ר מה יודע "')ו מהיי %נכוח וקחסכועה
 זנן . מהיה חס 'ודע ס"י:ו ניקמר ל'ככע רשי"יזו כי לצליו סכועה מורים "רם "ין ")זרו ומה"כיהס
 "יכו בסרי "כיו כל כטרוח'ו 3'ן מ5" %" "כיו15הו סל" "3יו על לים3ע ר"וי ר"31ן )כד "ין דירןבזדון
 כסטר כלוס לגנוח רקונן לוכד "ין כן "ס 3")וחיודע
 "סר ~ה חתון SD ס'ורע ח' על סחם יפייס "כלזה

 לו )והכס ו"')1 "3יו "בי ועד לו תניע "ס זהבסטר
 : הדיןוכך

רלה
 מ5":ו ל" סלחחס יסר זה סטר יסח עלעמרבו

 עד'ס כשי בדבורן עלי נ"חן "ס כי13
 חכיעחו :סלה "יפו" כן "ס "חיי. יורתי על וקיןכטייס
 כונו 3ס3ועה מל" ןכר כוס לגבוח לו והן היורכיסעט

 'עליו הן")ז:וח יהיה ח:"י )ו':' 3נל גן ונוזו .3ם3ועה "ל" יסרע ל" יחוחיס ח:כסי ליפרע הב"ס"נורו

 ל:כסי לירד ראוי ואן ' "מריו יורסיו על זל"דוק"
 ם3ועס "מר 'וס סלס'ס הכרוה לאחר "ל"יחו)זיס
 : סדין וכך הקנוח כה ינטל ל" הומן סקורך כיכאחור

רלה
 ממורס "יזו לה:ימ למכירו כקוניו שחן נכוישאלה

 הו""ס
 : סוחר

 ההסחי ל" ":י "1)זר ססמעון וראינו ס"לחכסראינו
 לחען המקוס לו )חח. o:nh לסותרה 11ד3ר

 מהו" ותן גל 13יסוונזם
 סוס כיה "ין כן oh גריך'

גריעות"
 חיבגני'" ל" קחך3יחמ ה" ")זרו וכזה כלל סונור זה ממעון 1"'ן

 ' וכו' הוי דל" סכר סוחר

osl~1לסקרון "ל" לו )הגס סל" "ומר מנרו "ס 
 היסח ס3ועה יחמייכ הסקרון )קס מסר ohוכומר
bSn3ך "יך הם3ועה בכלל ויגלגל לפקדון לו )חכו" 
 : סדין וכך ויפטר בה נגע ול" ידע ל" ובו" 11דבר

רלד
 לילך סרגה נר"וכן "דהר יאכזר ינהשאלה

ללחהד'י"
 עתו לו מיליך טמעון מדווו וסקל

 נוס סכל בחמי סחורה 3הס סיקוס דינרמחס.ס
 הים דרך רטובן נסע וכמסר ביייהס יהיססירוימו

סוהרמב"ם

ללנזהדיי"
 מתסיס ועתו ר"יב; הט5 הספינם נסברס

 וכ" נוס' כהס וקנה הר'דינר
 "תר rh1 ' פקס לעיר

 הם'ב וריכוכן . נוהריומ ומלקי נזעוחי לי חוס סהרוןלו

 וכטיוחי ללתהדיי" לעך "ס כי or חנזון לקחתיל"
 יהיה הרו.מ oh וכן נססיך הייהי זל"בוך[ הליכין ה'1ו"ס חסי 13 וקג'חי ~ה חגוויך הלחי והלי"ח )סחכ:חי3יס
 : כפקסכרו ויב" בוס סדין רנתו 'זרינו כן כי סכה ' 5יסריות

 ריגובן ס"מר סנה ור"י:ו ~ה על עחד:וועשובה
 וכנזון הלוקח מהרי טע)ס 11 "יןלסנזעון

 ו"ס לע5)זי' סריומ %יתר לטעון לו "ין לסוחפותוכמכרו
 ob כי יקוה סל" הממון סמק3ל לזזי הכנתון 3על"נור

 ס' למקום oh גי .ילך סל" "1 יןועססחורם
 הכזמון לבעל "'ן )"3דה ונמס "מרח סמורה וקוהסיכה 1ה1"

 הנוחן ס"נזרו וננוו מלקו. :וגע 3ריומ "כלפס.דה
 ob מטיס לו %קם סעורים לו ליקה למכרותעזה
 לקחו "ס ~ס ל"נזיע הוחירו הותירו ו"ס לו סמאופחהו

 סוחפות למס :חנו ססקעון ןיןן בנדון נן ונתז .לסוהפוח
 "מר מלקו לסחעון לחח רקונן חייב כןומס

 לסמעון "ין התמון נ"3ד ו"ס בסל')ווחהסכירות סיו5'"
 הסעור oh כילהפסיר

 סהו5'"
 וכך לו os~t והסקר

 :סדין

רלז
 : ולהיה מיגאש בן הלוי יוסף רכינו הגאון א.מט:4טלה

 קט:ס כח וגס מתון והנ"מ מח רקונןשאלה
 קט:ס ב"ודוח להםחדל 3"ד זקתויורסח

 לחח הסכנזחס ועלתה "ביה ע~כון SD להסגימהליו
 יהחחון

 תסנ:ח"
SD נחים 

 נוכיח"
 החסכ:חוח נם"ר

 ,ס נתכוון כלקח מהם וש תחזן '"כד%"
 סהסנירוח חהס 1'ס כסכירות דרים והר כחיהסעל )זסכנח"

 )חכו יתיס ס:חייס יוקז דהי . חק-~oo'Jl "מד ידעל
 ס:כייח" וכמקו הסכירותלה

 1")ורו לס ליחן ר15 %" הקרן מן סיפסקו 51ריךר3יח הו" סוה סקטור פוי ויט
 ' 3דיעין י51" 1"י:ו רביה "כק "1 ק515ה רכיחס~ה

 במגרו לרור סחרר בעל )ול ob1 . כוה הך'ן רצעויורינו
 ל" "1 הנומון לבעל סכרוולהעלות

 הר' נאזון נחן גס .
 ללוי סה3י" עד לעס הספיק hSI וה מ5רו עללסנזעון
 הסטר ב:וסמ ובפורס ככחוכ ק3לכין ערכ:יןויהודה
 על ס)ו' ו'סודס לוי ת"ל מגרו סקל ימיםלטמר

 מעכסיו בו סכר ל" כי 3טל הסטר כי ו"תרער13חס
 מסטר נכור "מר מוזכר הו" )ועכס'1 סלם וסק:יןבחזקי

*12 
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תשובות46
 עבור סמ' הסך תלסרוע סתרים יבטלו "ס רבעויוריט
 ל" ob מעכסיו הווכרסל6

 מעיר טוכי סבעס וחס .
 יורינו . קיי)וח סערנוחס ינייון יעירון בסטרסמווכרין
 : וכת"ס 1יכ6 בנה סדיןרביט
 סכסנסרג הים כן משר טוני חנעס ot:Gn ניואנו

 דמו ינקם ס"5 קססוס גן נ"ע תסס נר יוסףזור
 5"ן וס:ימ יורסח יחומם דוגם תרח קט:ס כחוסגימ

 וסני"ו 151ינו ידיסס ע5 לרעות נודרי עםנסוחסוח
 כקי"יס "נפיס ומלכו ט%יט%ס ל)ודינח לכאןסאן
 סארי OD סאן ומלק נ"ע סלמס כייר יוסף נור (סעל

 ושריס והגוסס 3)ו"ס היורסח ןו)ס מרח מלקהחבר
 י5מק ונור סלמס ותר נהוראי תתר מר"הבטי"ס,הוכיס
 על'הס וקופים תלוי 03"יט 1ת15י כרס ועמיר nruמי
 ו0בעיס תשח ס)עס ממנח סנט הנסיח מד0עד

 3יתיס הק5וז הומן ססניע %"תר . נו רנילין סאו01חייס
ot~D1n"3 נזדוגו ונקט מירון בן יסו0ע מר לפגינו 

 לתרח בפתוח ס;קוניס "לו על מסיס סגו' ס(סכ סךחן
 סך 3עד וחסנן וס31יס "רנעיס סיורסח סיחונוסדחס
 סכונרח היחוחה וחספס 3כ"ן לו סיס ש"ס מ5י1לגונר

 "מריו ס3" "נסיח ותמדם (1שנס סב" "ג0"ח מרס עד (ס דיג" מסק תומןת0כירוחס
 3:כייח"

 סנה לכ5
 הכמכמס 03טר סכחסרס כמו סרק"י "מד והותום:ס

 יהו0ע מר 31עלס יוסף חר נח גתילס נורח ע5ס)וומוק
 ע0ירס 03"י:ו ועמירה 3חחה מי סידון כן נ"ע יימק3ר

 הוק:יס ידי על סמ' לזחן ס:ו' (סו3יס ס"רבעיסו0יסרעו
 ליחונוס טוב סירקו גוס מהם ויעסו סכ:סח ככיחיס5"1
 ה:1' 3סס ה:(' יסו0ע זור 5סמג1 ס:סנעאמר

 סוכר הסך סריעח 15 ימ5" ל" מ"ו ואס רעת"חיוסרח סב" ב"נ0ייח סקרון כומן המכר הסך מלסרוסיחעכ3 סל"
 0י30ע נןי ח"ח ן'יע 03:ח סג" 3"ג0"ח סקרוןעתן

 6ח%ס וזורח ס:(כר מסך לסרוע לו ס"ין סחורםסנועח
 סערבגין ס"מר"ין משו ק)עי"ל בן ינמק ונורנחו

 מי ממכר בזמן סנגר "לו (הוביס ל"רבעיססקנל:ין
 "5ו n(SD~ otb )ע1י בס"י:ו ופעוי ברם ועמיר-בנזח
 ב"ר "גו סהסכת:1 ונוס סג(כריס הוהוביס יסו0ע תרלקם
 ורקעו ניחד' סעיר טוכי ו0נעסחקג'ס

 0סו"
 נווטב

 סחור ע5 לס מומוקיס ~סו3יס ס"רנעיס סיהיוליחונזס
 "לו SD1 כעלס יסוסע נור ועל הפילס נזרח ועלסגונר
 כסטר סנחפרס כווו לעיל לוס וט סקכלגיןסערבנין
 נסור"י לנזר טעו נסנווח סנקוביס "לו עלסנו0כו:ס
 סמנר ההסך וסונים ה"ר3עיס פריעת 0לווסולנור

 סנוטן תססך 16חס ופטרנו סיחו)וס לחנסטעליסס

הרמב"ם

 ס"רבעיס בקלו עליהם לערער בע0% לקרס ים"ס5"
 העידו תענוד ובטחו . זה ינוטע מר מגבסוה31יס
 ומבעלס גוו%ס מזורח 0הק:1 כסריס עריס מגילסגינו
 יהומעתר

 וממר"
 מחרס יוסף ומזור בחס מחולה

 מענסיו סלם אין לע% 0:חסר0 מס ע5סקבל:ין
 גל'ג ח"ק סגת חסרי במרס ביס לחקגייסדנ0ר כנו:"

 :בטלט%ס

 יזע ח'.ם ב"יאגרהם- גזע שמאל ב"ראברהם
 נקע בנימן ב"יpnst- נ, מנחם כזריוסף
 נזע pnst ב"רירחק- נ"ע שלמת בזרישחק
 ה אלטר נזראלעזר- נ, יוסף ב"רמשה
 נקע כעדיה נקר'וכף- נקע שאל ב"ר'וסף

 ליוטס המח1מיס טוך ":1 . המשכעס סטך )1כומ11)ש.
 בן יה01ע תר ונעלס נמרס תרח 1:5 ס"תרס העשנן

 ומחמו וכחבו תעכסיו סלס כקנין עריס עלי התסירון
 תע(13ן 1ק53נו ס:ט5)1 תומרח (כוח 50 לטון בכלעלינו
 תר יד SD סקס ה5"ן מרתי נהור"י חצור קפסוסבן

 המר3טייס (הוכיס ס"-בעיס היקרס דעת ועלסלתה
 רמס לזורח בהם ומבכנו בר0וח:1 מעסו לידינווב"ו

 "5 מסגר )כסרן 3כ"ן ס:"ס סחור "וחס כלסיחותס
 עס וחמחהיס עליו:יס סלס ךיורין חצי גל ODמילה(
 כל ועס הכד כיח OD סכ5רס מ5ר ועםס:"וחיס
 "נ0"ח וחמרם "נסיח מד0 ער (ס סטר )"מןס:"וחיה
 0רק"י "מך 31or סנה לכל כ;כיחס ח"ח ר"ע כשחס3"
 רו:סחלך

 וחהנס ח0כיר "ו (ס 3חלר וחדור סיחופה (1.
 בריח "לו ~הו3יס :מרע הק15ב ()זן וכביגיע)וסכירוחו
 וקימור עיכוכ 3לי "מח ככח הוק:יס ידי עלהנכסח
 ס'ר"1 תה הצנר 3סך ויעסו ברס ועתיר 3מח מיכלל

 3סס (ה יהוידע .חר .לשיט 0:0נע לתחר ליחוחה)ווט3

 מם ו"ס הקלון 13מן הככר סך לפרוע יחעכ3סל"
 לו ס"ין ס'ם3ע כני הסך סריעח לו ית5" %"01ל01
ols)צור ובעלה כהו סחטה צורח ה:(' הסך ויסרעו 
 )"ענוי"ס בן יוסף וזור קמ)י"ל 3ן יעקכ ברעמק
 מעל פעוי 3ם"יט ולודוי ברס ועביר בכוח מימחוס
osh)nב"מריוח היחומון לדוכס (1 )ו0נו:ה )נחרה "לו 
 וכחמ"ל כהוגן כלל ומרטט מורה סוס 3לי b:':GIב"נכ ונוטלטלי מקרקעי בנערס "משוח לעיל ס:(' נלעל

 מחונוי ":ו וקזינו כסטרי כטופסי ודל" כ"סחכח"דל"
 לעיל ס:חסר0 גוס נ5 על ה:ו"5 "5ו מנ5מטה
 בם:" 1tcJDn סלסקאן

 מרס 3יס .להקנייה דכסר
 : בטוליטולס חחע"ג סגחחסרי

 ' חיים בר יוסף ' שמואל 4ראברהש
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 הרמב"םתשובות

 דוה SD וסחסובס יו נם"לחכס עתויותשובה
 "מר "% )זסכהס ביתו סיחן מ' -סס"לחס

 ה)זסנו:וח כנעסג ת)ו:1 סלקמ וננווןע5
 כבכיח"

 "ס
 בחס סנה תידי ססכירוח ויעלס בכיח לדור סו6ינ%
 ל" "1 החמהל3ע5

 בכנון 3חלחוד נוהגו כיסר סוס .
 סתו" נר"סזה

 על ו0 סכירות חוח, סכר"ס מסור
 לעגינו וס כיח גריך "יט הנוכוון סכעל )ז"מרסתתון
 ד:רס"י נמכירי %" מקוויקי כטרס"י 6% ססו:"ינטיס"י ל" הלנח" ליח "תיו 131ה ל"מריס "וחסוסוכר
 מ"י ד:רס"י מכירי ס"מ( רף )מגיע" כסירוסולנחרו
 לפלוגי "רעש פלהי ליס ניסכן סכי וכחכיסי"
 ניס~ס חימס דקמיס קנ"ה "יוזח יכעיס מכרסוסרר
 הסכ'רוח להעלות ובריך נדוחו דר הנית 3ע5 ~סהגס
 מן ככר לו מפרע נוה התמון לבעל 3ס:ס סוסנזידי

 ססס"ר ומס החגוון חכעל "ותו חיי"ין "יןססכירוח
 נ15ס 15 )וחן "י:1 הסנירוח ת"ס הכיח סכעלביד

סהו"
 "וחו )עלי"ין סטין ר3יח "3ק

 )%וס 5" כדייגיי
 רכיח ו"%ס . ללוס מנילוס %" קלוב 3ד3רלמלום
 ע5 בסירוס הסכירות .נס:וחן "5" יהיס 5"קט5ס

 כ"סר סלומון כעל כי לידע לב"ר רמוי "תגס .ההלוקס
 "וחו פרמ מקבלו לקמר ר3יח "3ק ססומ וניון"סור הו" )ז)ז:ו סקכל )זס כ5 הכיח חכעל הסכירוחנכס
 חן קכל מככר מס ס"יגוימוור 'וכתו מ11ר וקיטוליסור

 כ5 כי מהסלו"ס וס תגוון למסוק לו "ין כךססנירוח
 הו" יכעיס "מוקי (ווי בל6סלוקי

 סדין יטיס כן וכמו .
 5יחומס והוק:יס 3"ך עסו "סר 11 בחסכו)ס דיןןננווון
 הסנירוח מוחן בפיחו (ס רטובן וסיס ריגובן בכיחו6ח

 תמגס נהלי" סדין תן .וקין רבית "בק 1ה1ליחו)זס
 ס"פוטרוסין ביד "ו ליש ס3" מקמר קכלס מנכרתם
 סכל 5ס סימוור הו" הדין "ל" הקק תן לס לנכוח51"
 ףסיס לגערה סט31 13 ויעסו סלן חתון 3"דויקמו

 ויודיעוס היחותס חנדל "סר עד ל'ד ביר הלוהסכירוח
 בדיעין "וחו תוגי"ין l'ba גטלוהו כלייסור סלןסמפון
 וחס י ורסוחס בירם ריס כיסר h)b מם סרוימווסל"

 )וסכהס ח5ר1 לו ויחן לסתעק תחון )חעח ע5סס"לחס
 הו6 סדין ויסודם לף 3ער13ח ה)וסכ)חוח סקרכדין
 יזוג" ל" ו6ס לסמעוןסיס"5

 ויסורס לוי מייבין "ו 5ו
 . מעות תחן בסעח ערבין סהס ס:1' מסךסריעח
 קע"1( ןף פעוט נט )פ' מס"ס )וסקגח היחסוניוסר
 oe סנן וגונך קנין נעי bS תעות וזחן נסעת ערככי
 "רכ13ס סיחרו נחו מווק סוס ק3לטח ונס 3קגייןסיס
 6ף מעכסיו נכחכ סל" בטוען גוס "תגס ריכפי.6חרי

 סוברך ל" מענסיו כי "יכפת bS כל5 בו יהיסםל6
bShהחלוי כדגר "ל" 'סיס ל" חס ה"ם)וכח6 שור 
 נו חיך "ין ת"י כל" יהיס "סר "ח o:nh 'כש"י
 : לעד ויסנט יסרה וס5וחכס סדין ונך )זענסיולותר

 גזע הלוי מאיר בזר הלוייסף

רלף
 5סרוע 5סתעון כרמו צנר ריכוכן שעו יורעושאלה

 החמ~ור ברסס %" )ס לו o~ull "סחוכחוכת
 :סמכיר0

 סכך כרווו לחוכר וימיר %וס ללוקם "יןתשובה'
 וווי ליס 6יגטריכו %" ~בין מכתיס")זרו
 : 31ימהדרי

רלמ
 יסר56 ולכל 5רנגן ומח זוח 'עק3 רנתו יוריםשאלה

 ודיגם רהבן ילדיה ושי סקסה והמ"רסבק
 בו דרים "סר "מד הלר לבסוס)ימ

 זהו"
 מחוך היס

Sbהיס סמ' 5וי מ5ר ללוי סהו" 3לד1 "סר "מד מלר 
 מגרס חוך האח המורבס ההיסס הוכרח ולאסמרב

 ר5ך סעס וימי י לושוחס ו30י"0 פחח" 05וסתמה
 לאס וחקם )זס ומן טס 1)חעככ סיס ל)ודעחראובן
 במגר 3"ך והורידוה כחובחס לנ13ח סובין לנ"רוחלך
 31ח:"י כוררס דיגי "ופני 31כonlns~l 5 סכיעס "מר11

 לרינה (1 ביח נחוס והיק קנין יקמס סעדם ~קניוספגי
 בס וערב סטר וס על וכחבו זניחה ולקמר תס'וסכחס

 ויסר לקה וחוח יכויס עברו %" וההורדססבועחס
 ע5 שחוחו פינס עם 5סחקוטט והחם% ומרכוראובן
 05 נחוס 5" כי טוען bto1 סמורכם"ודוח

~bS 
onb 

 6סר תסטר והביע לב"ך וב"ו סחורנס 651 המגר6ל"
 סגימ סל6 כסבוצתס מכרס ולעסו והסנועס הנוחנהט
 בסחוס ותטה וכחוב וכו' וכך ונך 11 המלר יותר נעלילי
 מגר סוחחי וכו' וחחנע וכחכו בקנין עריס עליסין

 6ל ענק כן יסורס לתר מלר 6מד ותלד לטולממכר
ShSDb'a לכ"ורס וסוס . למעלס המחכרת סמורבס 
 ועור בכלל סמורנס סרי וכו' 6מד ותלד ס6תרסנמס
 סגין מפסק חי ים כלוס לעגמי בס סיירתי 1ל6סמכר
 נגלל סכל ימיה וכו' סיירחי %" סנס"חרס לחיסכי
 לבעלי מסיס המגר נסנועס סוכרה מגאו כאסר6)ו:ס
 המגר סיידו למעלס ס:~כר סמלר ונתחי בפחוסו~כררי
 בעלס ליעקכ מש ם5" יוועיס 1":מ:ו לנעלהססיס
 סל6 כניכור סרי נמרבס צוחו 6מר מל" %מורבס
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השיבוח47
 ~ה וככנון נלכד לבעלה סיס "סר הניח "ס נ'נחוס
 הדין רכ':1 יורמו ' החמחו:ה על הסטי 3על יר")זרו
כוה

 : סכמ"ה וי3"

 לדינה סוחבה נחוכ המשה מנסטר מ"קיהשובה
 ת'הח "הר לקחה "מר המורבע ל" רעלה להסהגימ "ל" הנול מזר ו"ין המזר על b~h ההורדההיתה סל" רו"'ס 1":1 לתעלה המכר חזרבחת

 יותר כעל' לי ה"מ סל" )סכמה "סר ונעתכעלה
מח!-

 לדיה "ין וו לקק- הורד:וה ההוררה ו(נרו 11
 3הור)'ה לקה )קרה "סר לכד לקביה "סר חה4,ריוחר

 חוך "ל ;ו חוררה הכגיסה סלקה וקף החורכהל"
 וקף ' לה הרחינ ח5ייס לומר כי')ונל חה:י ל"מזרה
 בזה רקונה "ין נלוס לע5חי בה סיירתי ל" ס"חרה)זס

 "חרו וכה . החורפה נסלהכניס
 ס""( רף )כתר"

 מליס לו כח5ר "עפ"י גדולם ככירה למכרו 3יחהתוכר
 "י דמ' היכי בס"ס ופלפלו לו' הרמיב תקריסהמ5ו:יס
 לה דקרו 1"יכ" [ ]וכו בירה לבירה כיח לריח ליהדקרו
 תהו 3יח לכירהנתי

 דחימ"
 שכיזע ק" ליה ~כין געה

 קדחי "ילין נוכי)י סיירחי ל" לחנחכ ליס תןהוסלן
 חכ"ן כרקה . סטר סיורי )וי:0 סחע כחכ %"כלוס
 לכירה לס דקרו בד"יכ" מהכי וכו' סיירחי ל"ממירת
 סהו~כר הדגר "ל" לחוכר "ין כירה "ו ביח "מר"ס )זסוסק ד3ר נמכר ימול "סר הרהר זה גי כיחכגזי

 עחס נוכר ל" "סר "חר הדבר ויחיה נלבדבמכר
 ס:"תר וזהוי ל" נמכר עתה )כלל כקמר ה~רנעת
 bSh המחזה )סלה 5" 3כ"ן גס לו' הרחיבצ'ייס
 נעלה סה:ימ 3מ!ר "ל" "עו וזה נסטר החווכרכמקר

 לה 'הים ל"והמורכש
 )מ5"

 בה :פל "5ר כדבר
 ' והחורכת המ"ר על 3ה ים% ל"סמח"ט

 כזה וכ"

 3ה יעמר "סר בירה %סירס 3יח לניח דקרוהיג"
 "חר ל" "ו "מר ob "'כסח 1ל" לו הרמיבמלריס
 : יגדל וסלומך כלוס קדמי "ילין כונעי סיירחי%"

 זצ"ל הלוי מאיר ג"כ הלויי,ס4

רם
 ניחס נוסכנו לקה לסחו י"1נ; ינינו יריהשאלה

 וקמר תה לומן וסו3'ס עמרה נערלסחטון
orננחר "סר 3עח וימי "חרת למדינה ריכוכן סלך 
 סטר לו וכחכו העיר וטובי 3"ד "5ל סלך סחסכו:0~תן

סומ"
 כך למטס החחו)זיס o':GII 3"ד ":ו . נוסמו חס

 עמק תר וקרב מחרעס ב"ר כמוסב למנעו מענודסיס

הרמב"ם
 חסכ:חי ביס סכע כזוו סהיוס מבספיר 3ן טונינר

 יכ% ו"':1 יוחק חר כדין עתו ועתד סיס לסחיכעלה ע,ר" "כן ירחק ומוגר מכפן "כן כח דצהממרח
להוי"

 (ה חזי על ס'כרין 151':1 ממקו I~SJD עד יזמרו
 מר והורחו גנכסע עד לו והלך היגל "ח לו ספסטלפי
 מעכסיו מוחזק נחנקי זה נאר זה טופי 3רי5מק
 סיס סקי לתוף עזר" כן י5מק כ" ס"ס ס:יסלסחי
 סחמוור 'כדי ה:~נריס (הונ.ס העמיה חמיו וים-ע"לו
 זג הה-רה טובי 3י '5חק לתר "חרכו וכך . לוהחגר
 ממן ס:וס סחי אסוף מענשו וסליחה גחו-ההורדה
 הקל גהקנו מווקין פזיזי ככל תורקח הורדה יוהורדה
 הוררת וכקר ער3 ר5וס'ן יום מלסיס הכרוחסל"חר לסי וגו' העיר טוכי לסכעה ול" לכרוריס ול"לדיין ל" ם:'ס סחי לאחר עליו לערער 3ט%ס ל"דס1"ין
 וכלפול הסעות דומק וכסר"י:ו 11 בח5ר זה יומקמר

 דעחי:ו ההסייחה וחס ",1 סיס סחי הרוחבהעחיס
 החסנו:ס נסטר לס:י)ו ס:חק"ס ותה (1 הורדה SDצימר
 ' כט%יטולס עיט ס:ח טכח 3חדס וחחמ:וכחבנו

 (מן לרקונן "סר הריי( וקם ה:(' נמטר עריסוה~קן'ס
 מעכרו לאחר 1503 העוסה (D1b 3ה והמזיק ממעוןביד
 עכור ולאמר . ההורדה פסטר הזכירו כאסר סריססחי
 סתעון עם דבר %" נידרכו ראובן וכ" רסיסיתיס

onicnהכיח וה:'מ כזח "סר עד כסח דר סחעון והיה 
 ' "לזונחו וכיד "תריו בניו היורם'סכיד

 עררו ול"
 סמעון יורמי ועדיין הלו הכיח 3על רתוכן רמחימים
כפיח

 ויקותו היום דהי וח!ס!ף פה סוכה עין ההו"
 סטר לבטל ור15 "ביהם 3'ח SD וערערן ר"וכןיורסי

 ההו"סהוידה
 סמעון 3:י "ל כדכרס ו'הי עסו "סר

ו3"
 הסטר 3כח רקוחן 3:י עס לדון ס)זעון מכני "חד
 הלו ההוררה סטר 3"ר וירקו 3"ד "ל וילך סידו"סר
 לכטל החלחידיס ור5ו העיקר נהו" הכסכונהומטר
הסטר

 ההו"
 הנקריס עסו "סר

 ולהוקי"
 חיורסי הסח

 הסות" כי כלנמרססמעון
 הר"סתיס ")זרו כאסר "ינה

 . בה סדר בגוה %" נריח ס:ח:1 מס נהכר~ה החכר%"
 כסטר (כרו ל" ו"%ס הקרחו:יס סערו מה"חר ולרנן לערער לזו "ין ")ור וכס חהדיעיס "חדענה

 3"ופ:י בקילוין ה'1 ל" יען on:uDn תווה דבר סוס%" סוס"
 "סר המטרוח לכטל ב")ob1 1 מיודע נכי עיןהסומ"
1SDהחכרם סל" עכור ונ3טלס נפחס )דע ל" ו":מ:ו 

 גס 1"ף . 3'י! עולס מרבן ח(0 ויחנלגל יקרסהסוגי"
 דכרו יפס סלמס סס3יח טוע:ין סמעון יורסי ס"סואח
 obואט

 חת5"
 עבור סחכטל לומר

 הסוח"
 חחקייס
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מח הרמב"םחשובות

 מוחו "מרי גי 1"ף ריגובן במיי בבית ססמ~יקובמנקה
 עליה הקלס נדכייס טענו ל" החס 1"ס ' כי7סהי6
 סימרו כחו בערס ~itUQ רתי'"דרן

 טועניי
 ותקד . ליירט

 חחבט5 ו"ס (1 כטע:חס ריכוכן בגי (כו(ה
 שטר לירון 3" סימרו ונתו בידם ים "ליתח"חוקה הפוזז"

 וליתרו ה'חונזיס סיר ובע ' לצרר קריך "'ןובחוקה
 הסטר הכח "מ')1 מטוען בוזה ד3ר מוס 5)61ין

 11 ניח יוןעיס ":ו ס"ין מקמר לוה )ריכיס ":1ולן ההו"
 ס:'הס והיו ריכוכן נ" להורדה החר וריוחו 3"ה"יך
 הנה במח ולקמי ערער ל" לתה ימד ור"31ן"כבו
en:bייקשרו 3"ר ויענו . יחיס נחה יה בחוכה דרים 
 טעכס לטצון לכס היה נזיה" ה" הו" כן כרכרכם")זח
 קורס(ו

 סיב"
 3טטר לירון הכ6 "מרו ורעל "מיכס

 (ס "תעו הנה סתעון 3)י ויעץ ' במוקה ל'דון"ינו
 IDU "סר הגזול 1"מ':1 15 סני ob כי הגרול"יט

 3ה ל"ני:1 "ין וחג3ס חסכע ")וזו ו"ס יוטע:חי:1
 עיזינו הקר חלויות 5ך עיזינו כן כי הגס ' דברסוס

 יטלה ה"5מ:ה 1"ס וט בריח יוכס מי 11 ס"5סכחסובח
 ל" "ו לנכות5קנע

 כסל סכרו והיה ר3')ו יוריט .
 : ס'ת"ח

 (1 מקידס נסקלה %" תסורס נוה הייןרזשובה
 b'o הוררה כענין חרובה הגמוןו5הר5

 יס 3כ"ן ")ז;ס . וכו' כ"לחכס על עתך)1נוחחלח
 63 סר"וכן כסקלה חכרחס סם"לחס מה זהו"יתרון
 בימך ס)יהס ויהיולעיר

 עסק על ריכוכן ערער ול"
 לבניו וספיחו ונזח רניס יתיס כה ןר וססתעוןביתו
 התס הל" ושיו הו" 13 דרו "סר הטיס ימסכווכניסר
 ריכוכן סיערער תכלי ר15סוח סייס מלס ומס חוקהסכי
 מעליי" חוקה 11סרי

 "מר נקופן "ו נזנחו סקכ5 "ו הו" דכר b5k1ערער ול" מחק כ"סר סר"ובן ופ"רר .
 וי"נורו עליהם יטעם כ"ך כוה טעה ל" היורסיס1"ס

 טסטר בכם לב"ר הב" סתעון כן 1"ס ' ה"5סכרבריס
 יוכר ל" מסטר oh לן "ינפח ל" להודיע כידעל

ס,)ז"
 וכחקה כסטר לירון הב" נוה ")זרו 5" כי ועוד

 "תגס עלתו )זחתח לערער סב" מי ע5 )"תר (סכי
hJOליח מסיון "י"ס שטר סים "ף תוריסו וכממח 
 לסנזעון (ה כיח בכי"ח "מר 5ד כוס סיס ונ"נזר . כהלן
 "ס "'פו" כן 6ס ו5יחוחיס ליורט טוע)ין ")ררו לוהכי

 וקין סחעון ליורמי מכיח להחויר מייבין לכן לכון"יטו בדין סרטון יוראי נזיר (ס 3יח ה%י"ו וה(ק)יסה3'יד
 סנזעון קורסי 15רך וקין ' וכוח סוס בו ריכוכןליורני
 . למס חמ~ור וט ת35ר "ל" "נגס 3כחובח (סלחלוח

 הסס לקחוהו ניסר הכיח 5הס להמ(יר סקריךועוד
 : הדין ,כך בו וכוח סוס ראובן 35:י סאןתימר

 ~ק:יכס עסו "סי ההורווח על ססי5חס מסואולי
 3י7יעח סל" ה)וסכו:וחלבעלי

 הממסכניי
 "ס

 נתור "הר התממנן )ז)ז:ה טיהרה תה כל ותזהויגוזר ס5" ()זן כל 3יןו 11 נזסכו:ה סחתסך כתחלהכי"ר ל" "סר חסכונה כל הנס . 3ידיהס המסכונהחממך
 "ח התלום בתמה סולחיו כווו "סור התסנו)ה(מן

 )קר" ל" כי 3די')ין bty ס"י)ו ר3יח"בק הו" "53 . כסחות )ו)ז:ו ימכור 51" סחורו ידור ל"מנרו
 קזוסס רמח

 ההלוקס 3עח ההלי יהיה 6סר bSb כד'עיןסי%"
 תטיס ס"ח"ס "ו דערין כמחסה סלע העלוסנתו

 חסלי ההלוקה כמכח ירויח "סר הדכר "חוסבפלס.
 התמסנן ~ה כמו ההלואה נסעת החלי בהסיפת
 )חן 1Cb ה5ו תמון נסרח הלו כיח נסנירוחסרהבה
 "כק הו" הרי החמכו:ה ומן הנמר "חר הניח5נע5
 הניח נע5 מס היה oh וגס . 3ךיי)ין יו5" ס"')ורניח
 ס:"תר זהו המסכונה (תן "חר הוה ככיח קרורוהסחו
 הבעל "ס "53 . בדיי)ין י%" ו"')ו ר3יח "בקבה
 רונלי המתון ~SDJ בה ודר לעיר מחוז היהסכיח
 י6% "יט בזה נאמר 5" ממות ק53 ס5" תמכהרצוח
 ערור 5הח מייב "סר סחוב "ותו ימסונ "ל"בדיי)ין
 "ף ס")זרו כמו החוכ תן "וחו ועכה תסס ס:ה:התה
 "ין תרעחו סל" מכרו סל כחגר הרר סיקרו סיעל
 5העלוח אייך במגרו ודר הלוהו סכר 5ו להעלותגריך
 לכעלי הנקביס עסו "סר 3הוררוח כך הים "ס . סכרלו

 ותן 3יריהס וסחחסך ocn התתסכ)'ן כלכחהתסכ:וח
 3ןיינין י%" רניח "כק הו" "ס ואף "סור זהותה

 סמיה ואף הבחים נעלי 3רסוח קוה סל"ח"מר
 כוה רכר לעסות 5כ"ד ראוי ולן תהוי 5" כ"דכרסות
bl,xתם לבלס מייכין ולכן ככס ע5  ראו  ותש רבית 
 "5ו סרוב סוכרחס ותה ' החור מן סיחסבו "וס:ה:1
 יחכטלו כסההורדוח יהיה (ה וסהוריסוס ))זכרוהכחים
o)nbעהמוירס היורטיס )ק 5ה%'"ס ה," הדק יה כנון 
 ליורס טוע:ין ס:"מר לעוכר כוה יטע)ו ל" כיוכעליהן
 5כס נקרחי כבר וכיול בה כוה "ס oS1b1 .עוקם

 : להאריך 15רך וקין "מרחבחסובס
 : מיגש אבן ז"ל הלוי מאיר ב"ר הלייוסף

רנמ14
 לסחעון )חן סר1316 מסיס נמעטס יניי1 יירייישאלה

 וכל כמוחסות 5מר כסס סיקוס דעריסס"ס
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 הרמב"םתשתות48

 . מלקו 6מד כל ותעול מלקים לסני "הלקוסו סירוימומס
 וס:ימס ככרים טסררי סשה עד הלתר קתס ממעוןוסיס
 סרוס מרסיס סני ל6חר עד "%ו תדחיס וסיגבסיחו
 סדכריס סקר קצה טיס וממעון סלו ס,)נר ל5כועריגובן
 ~יח וסמן הערט"ר ha"3 כמו ל5כעס5ריכיס

 ס'%יכו" בחגיי בקרן "מ"כ %מסרסמוותורו 1כ'51"
Sb עיר 

 "מר ס5בע ס)ועון נתר וכליסר ' סם ימוכרריימרח
 למוכרה ל6נמייח וגלך פועלים לט וסכור לך ר316ןלו
 להכי" '165 טרם ס)ועין וסלך סחכיג1 כיסרסס

 סועליס
 לו והכר הלתר מנה תר6ובן לקטת ב6 6מד "יםוסנר,
 סוס תליך "יני לס)ועון וייזור ויען וסררמ ככריססני
 מן בכיחי התכר סיסיה טוב סוחר ל6נת"ח תוםונר

 דעתך על יננלה ול6 לו 6)ור גס בדרך. 6סקיקר6)1
 סטרמח תם כעד לך המניע ססנירוח oh כי לךספחן
 נחמבטו המלתידיס וסוס . "וחס 51כעח הלזורבפליח
 סכירוחו bSb לו וקין סס1הסוח סחסוור התרו מהסבוס
 סהסוחסוח "נורו ונוסס י כקנין 6ל6 :נתר ססוחפוחס"ין
 גחנו ל6 נוחמלס מסרי ךנר .סיס ימ~יר 1ל6קיים

רקובי
bSb נוס הדין 5ןק מורס ערעו . סוחפות לסם 

 : סכת"ס.ויבק
 קייס סהקוחפות ור6י:1 ס6לחס על בחיייתשובה

 ו"ח"נ. התצין לו סחןמקמר
 מובע לו נחן

 "ין סכן מקמר 351עס ק:6ס "ד3ייס וסקרבסכותי
 "ינה יצטרך ohl . ססותסוח לנטל יטל מהס 6חדגס
 ירפס ממחון 3ענל ו"ס לנונורס מייבין לנמור כדידבר
 ק"מ( דף )ת5יע6 לתרו ונוס . יכ% 6י:1 הסוחסוחלבטל

SJT.neומכרג סדם( "% nCD 06 לקעתיר נוי בס יס 
 ו"יכיכ "יקום h:b לו כוחכ סכך בס ליטסל מייבכרי.

 קתך כרי 1"וקיס 1"ידרי ו"ךוס 1nD'ht ו"מ5ולוהרע
 פל63. ירי 31:פקח b:hl.b:Se bSnD3 ותיטול "חוחיתי

 ליטפל מייב מיה ל6 ביגיהס והירעדה הסוחפותעלולי
 לו י6תר לקלק יכו16 וכנוסר, ע13דח1 נתר סוף ערבה
 כדים וס מעוין התקבל בסרק ועור . סי65 תמסקם
 בקרקע לסוחפות 11 סוחסוח בין GIS'n וקין וס:טע"ריס

 )וסנרמיי6 וכלעור רבי "מרו וכחסר במטלטלין1)ססוחפוח
 ליס ויסיכ לס יסטיס ל6ריסיה לי6 רסנ בסנוריובן

 סוחסוח הל 3וה רומץ סיגו ליס רסינ 63נר6ר,ם6
 ' ס"תרט מס )ח")וח סרי דיון כנכון והול3תטלטלין

Ob116יותר לנווכרה ל"ל'נוח בר4לינחן ריומ סט יר 
 מתמון נעל SD וקין לסייכס מתשן יכ% סנטת)וכירחס
 ליטפל חייב ס6מרו וכמו נסוחפוח סחת וה על כילענב
 במברו ירמס סת)ען ס3על 1hb' נו! סיס 1ל6 'בס

 לו הלס חייג וסוף פחמנה עוץ ססח:ה מגוסוימ~ור
  )6תר וט ו3כנק הכמהו ל3יח1 ס5)ור ס3י6 63סר6%
  חנהס  יפריסההה

~SDI  

 י  יסרס  בנגרים
 אלפאסי  יצחקוכחב

רמבנ
 ולפחס ויחוס קלמרה והכימ מח ר316ןמצאלה

o:n5boמלק למכור הוגרמה %זה תיחוח 
 היחוס לע~רח 3"ד ועווןו לס 6סר ההכרס לארועון"מד

 וה:ימ  הל"ו_  וליה הכרס  במלוקה  סתפון עםתחססרו
 ס)ועון על סחט ש"ח 6ך . סנרם 3"ח5ע סיחוס'מלק
 יחפסר 6ו וט כמלק יחר5ס ול" יגדל כאסר סיחוסס"ס
 כימר  ונסההפו נוס גחר5ה ול6 האד ויכויל 'ע5נוו
 OD למלוק I1una ר5ס כן תחרי רבים יתיס נוהועיורו
 ~ס. פנל קרן מטלל  ר15 כיפר יתר כל  וליהוהיחוס

o:nb66% הנרם ההקפח המלוקס בעת הונירו ל 
 1תם6 סמעון סל בחלקו היה תעיין יען OnD1 עלעלה
 6% לנס מלק ל'מיס וימי . הכרס כל "ח ומסקסימרד
 יוריה ' מחלקו לם)ועון "סר הנן 6ח לססקוח lluncר5ס
 יכפיל ושמקוס ל" "ו לעכב סמעון יוכל 6ס הדיןרכסו
 : D"b כנודך על כבוד ויוסףסכרך

 לזו וס:ר6ס גה ועמתו ס"לחכס רפינותשובה

 "ח תסקין הקלס המיס  "ס  סירקוהו"
  פהטון  נכרפ  סיהפרו חנלי ontrnl ת6ליסן נאההנרס
 "יזו כי  היהר  להסע  יכול  תילו  ההים תהה  פס"סר
 .  סרוס הרה על  כופין יהרו בנס לין  פופ  לולוגט
 רוכלי סלו סיהוס מלק להסקוח 6ססר "י  "סושולנו
 "ל6 למטע יטל מוס )~ק לו נונע סנועון 'ככרססימסור
 ממלקו הלחין "מרו ונגר וס על ומחמלה סחט כן"0
 חלו:וח ול6 זה על וס דרך. oos "ין כלקוהות הןהרי
 נסס והוסרו ~ס SD ~ס otne "מח ול6 וס עלוס

 אלפם. ~pns כהב : הלנחס תן הס ק3ועוחסהלנוח

רמנ
 לחוך )וטה סהIS'b 61 סירוס רבינו יליוד:ושאלה

 : מברוהדס
 ר5ו וכו' (ODI מסו" "ילן ס" סס"לחס מסתשפנה

 עטין ועליו בריווחו %6ן לרקונן ס"סנוס
 כדי ער סע:סיס מקוחן לקלסו יכול מכרו סדס,לחוך
 נ5כ טob 61 ס3קר תלמד סהו6 לתרדע יפסיקסל6
SDוחן תסגי מחרסחו לסור תונע  סערי סממריסה נני" 

 ל" תהע 6יע 06 6נעס ' למרוס יטל 1Pblסעגסיס
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סט הרמב"םתשובות

 והן" לטילן שיק סהו6יקטן
 י סענפיס בטוחן מק לו "ין

 החסק%ח כבנד יק15ן מוקין סטיבן והסקנסוהחרוב
 6רו כתו פרי עמס סילעו הו" סרקוטען

 : סדיןוכך וכיול"

רנמוש

 3"ח יתיס וס למברו ס6)ור מי ינינו יורינושאלה
 ונך 'כך כונוני עקמחס סוחפך ופלוני"חס

 פ' מנרי עס 6ל" לקמחי ל" 6:י "חח נמסיכוימי
 )חן סל" ס13עה יתחייב "ס הורינו יורינו ' 3יס")ונח 5" הו6 ו"לנל6 בעכורו "ל6 נתח ל" o:nbכדבריך
 יפרע 061 מכועס. זריך 6ין 16 ויגנה לס:יהס6ל6

 : המזי 6ו כרוס:חבע
 מרעו bS1 והלכו בימד סחורר1 קלו סנים 06תשובה

 לסרוע מייב תסס 6מד 63 יגויס%"מר
 : הדין וכךהכ5

רבנה
 ביורסיס הודו ירום רבעו יורילו נרנטס מעיישאלה

 DDI(1 "רם 3ני סיעת עליהם גחק3ל1"סר
 הי0 וכאסר מוריסס 5הס שיח "סר כמקוס דרךלמס

 oh ידעו 5" ופס לעבור דרך למס קוה ל" חימוריסס
 בחוקה להס יחקייס האס . ל6 16 )והס קאו.מוריסס
 ל)ווריסס הררך הניכוי 3ני ונכרו oh וגן סמייקו"סר
 וומלו 6בל 5ו מכרו bSn טוע:ין סיס 14 6מך היוםוער
 : כפ% וסכרו רכינו 'וריוו הן'ן יהיה חס וט ע155

 31'ן1 "כיו תיחח "מר היורם המייק "סתשומה
 לט 5הר6וח מייכ 6י:ו קולביו סירסס ר6יס.
 הדרך ווהנווכרין 6חד 6)ור 06 וכן ' "כיו 5יד 3"ס6יך
 ותנירחס משיחס 15 חמלנו 6ל" חכרנו ל"5"כיו
 : סוה ~הבגנון
 ו'ע 5נ6ון חסונה סלמחס ימים סוס סס"לחסומה

 וקדור לו"3י1 סירם 3יח תם)ועון סקל י316ן עלי
 לסחעון ו"חרנ1 ח"כי סירסחיו סו" סלי מכיח וטלו

 במחמס נור6וכן מלקחו וניוסף סקנס .טעןסימוירנו
 ורקונן מיוסף קיקו "יך וט על )וכירס סטר לווים
IDID"5ה3י 

 דברי הגה . ליוסף )ח:1 הו" '6יך ר"יס
 "65 סביןו )וכירר1 הסטר מפני ע6 )וק31ליס "ינןממעון
 6יט וטס בנוחנס 13 יוסף וכה 6יך רסיס סיבי"עד

 לו סים סיטעון ל" "ס כלוס בדבריו "'ן ר6יהחבי"
 ובוס וס( בגרון 6מר יוס 1"סי' 03 )ודירתו מ~קססני
 בסקי בעית נואי למכייס 5יס ן6נור בנרה ססו6תנורו

 ")ור מינך ח3?"ס וניחמה מפלגיי" ליה "תר"וע6
 (SD ל"ו וע חינ"י 31)חס דל" 5י )וודיח ק" ל"וליה

 : סדין וכך 5יס ק")ור דע" רב" "תר . "ח ולידכריס

רמו
 ביתו תכר כראובן סופו ירוס כנעו יורינושאלה

 הרבעים לו  ולחן ךיגריס O'D3CJלס)ושן
 י סריס סלמס לו סיתחין ס:ס"ריס ססלסיס וע5ןיכריס
 דינרים הס5סיס רקונן ס"5 סייס סס5סס עכרווכליסר
 וזה 3עך חמוייו כיוחר וט בית תנוך קגיחי הסיבוסנועון
 מסוק נוחס יותר לך נוחן "יני %גן 5יסהנוח:ח
 . 5ך מכרחי מנך ססכעיס 6ל" לוקם טיני "ונורור"31ד
 061 יחכטל סו הזוכר 'חקיים 6ס 5דק כערסיורעו
 ו6ס . סוס מהכיח גוה "ו המכעיס כל לנבוחלר"31ן

חמ5"
 16 היוס כסוס סו" "ס מסוס נוס סיקמ 15מר

 כריגובן רבעו עתרט 61ח גס 1"ף : ס)ונר בעתנסוס
  סיס נחס וס  בו ררם סיחם 6סר כיח מל6ססקל

 וס ל6ס Sb ויקרור היוס ויסי עלים 1D~D ל"והו"
 כן כדבריך "מח 5"ס ססיכס . בו חדור ולחסביתי
 "מר ומנוך מלקמו וויוי קגיחיו וקני 5ך מסיסהו6

 בסטר לדברים ר"יס סח3י6 ריכוכן ויסה . כךססמלכחי
 חומ~קח ס6גי להני" עלי "ין "נורם וסי" עדים"ו
 הגס . נוכרתי ל6 6גי 6)ור וריכוכן ובגיס ')וים ננוהזה
 ; כסול סכרו ויכ" כוס הך'ן יוריט כןכי

 לסמעון מנוכר כראובן סס"לחס תס ע5תשונה
 סחנו תחמלס ob וכו' דינריס 3סבנמססיחו

 ס6ר ע5 לו סינוחין מס על נסבעיס סיקח:1 נןעל
 הסרס "ח 15 נוכר "נורו %וס "סור ודקיהמעות
 כ"כ היק הרי 5' נוחן 6חס )וענס'ob 1 לוולינור
 תעלס "ינו כן ואס יסור מגס ב"ב כנורן .ו6ססלעים
 65 נוחמ5ס 061 ' סיכר בעח סוס סהיס הסוס6ל6
 כי לקרקעות 6ג"ס 6ון כי המסיר וס סרי נךסיס
 לכן כס רזונו סיין )ו"מר יוחר צוחן נכית רנ1)1סו"
 6כר סי"תר ססנוח:ס תפני וס "ין כי לו לפלסמייכ
 נופם נך גחנו מתחלה obn לנוך'ן גמ5'גו . לינמר_

 מהו" 6ל" ל"ו 061 . מסור ודקיססנוח:ס
 ורקס 03 תגו

 : סדין ונך סמ"ר יסקס סבעיס לולחח
 זריך ביח רולקס סס6ל רקונן ע5 סם"לחס מהועל

 סנים מכר סר6וכן שנורח לל06סי"תרו
 תר16נן קג"ס ססו6 ליה חמק ניוט קכיח 6סרל"יס
 מגו ד6)וריק ג"מגח לו מכרח בסגי nlab סיחס06
 אגורס ob נך ג6נוגח קגיחיס תנוך 15מר נעח6-ו6י

--- - - - - .  
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 הרמב"םתשומת60

 סחלתוד "ותו מכי" %פיכך . דין בית 6ב לו ספניכי
 ביח וקב סימנס נ0י6 החס כר"מרינן רין בק 6ב%6
 1)0הי6 . ס)ננסדין

 דפירק"
 דק"נורי)ן ןמנינס קנון

 ויכפילו ' וין ביח 6ב מגייס נסי6יס סיו ר06תיססחם
 . סגלו ת,טוט מפני )וענירען הסמוך במעלחוג0י6
 55'ער וופני גנעי"ל לרבן סעבירוהו מס מסגיועוד
 כמגיח" יהוסעלר'

 וורה בייחוס נסי" 36ל . בברנוח
 והיימום יסח:ס bS לע6% מייחוס מיימוסו ליסמעכירען
 עם נדול לכסן קורס מכס .חלמיר דתתור עיקר"עו
 לסיוחו ננו:ויו גריכין "ט "'ן גטה ורק והו"ל יסקרן
 6:סי ונהסננוח לייחוסו h)b החורם במכנותמכס
 סג%ס ר6ם לטיוח עליו סיסכיתו נבל בני סהסתקומו
 נוסכת בסירוס ול'ל פוגרי b~h הנדיק סנ"ון סירסנגהר
 לסח:וח "ע 5ריכין ור"י סלו הנוסרה נופירוסיבכורות
 וכ:יעחו ל5דק ו6הכחו ירתחו ימוסו ODבת:וייו
 וליסור . המכנוים הורקח פי ע5 וכעך סחורםלת0סטי
 b~b ירינו סל" יערטל בין החורס מנפטי דןלסיות. נו:ויו וקין כך. יהיס ל" oh "וחו יקבל עלסלהסכיס
 . סדיינין חקי בהן ספסלנו החורה, כפוספטישמכניס

ונוקר"
 וידועים 1:בו:יס מכוייס ":סיס לכס הכו )ול6
 בפוקוס להיוח קויו "גל . 3ר"סינס ontcbtלסבטינס
 לדיינים רצוח )וחן ולהיוקו . כנלוח 'ל)ולכוח וכרנלך
 "0 הח0לומין זון סטורין סיסת כדי יסר"ל ביןסד)יס
1DD'%דס:הררין בנ)ו' תסורס סו" כקר סןעח בפק 
 הו6 '16 סחורס נמכנוח מכס 6')1 ו6ס . ר06וןסרק
 והו"מכס

 סרייניס להס ס5ריכין ~otb)n כון 1r1h מסר
 ונוי י דייו לקבל ליסר6ל לכוף יכף 1"יגו לרון לו"ין
 וכחלנווד כנוסנה הנוסורסיס .סחורס בנוספטי סל6סידון
 ל6 "מד בדור גליות ר"סי סני %ענין י כלוס ךעיו"ין
 נדור "מד דבר לן קיינומ דסכי "דם רפס עלעלס

 ימוס סל )סי6') דין וס וגופני י בפור דברים סני1ל6

 כוחן היטיבה ר6ס "ו הנקה ר6ס לטיוח יחמוססל"
 אר"ל בגי כסקר דינו סכים כחס ס:פסקההסמיכה
 1)דו'1 ןיע חכם הו" ו"ס . כידיהם הסרס סוסוקין
 כקר הו6 סרי חלמם הו" ו"ס ' המבמיסכמ"ר

 . חורם סל הדין גון ויעפה כלבד גולס רקס יסים ק"ס "ל" היימוס נוסני גלל מעלק לנדויו 61יןהתלתידיס
 ר"וי דור ביק מלנוח על' המ"ק כ5 ד"נורינןותם

 וכקר 5"ן "דתיהו ויובר רכחינ נמםלהכרו
 ותרי"

 עס
 . עמר וומלי מחח עס החס וכחיב הוומלח"3ן

 פי SD התתמה הנולה רקס מש בחקוס מ"קסיהיס )סי" וכנון סלמס עס מולק סהיס "רוגיסו כנוןסירוסו
 מכתים סל כררן סורז הו" כי :מס להכיסו ר6וי דיןכיח
 ז"ל הרמיכם בן אברהם ,נהב : נמס יסכלו גררופורן

רבא
 סקר" נוישאלה

 תטחו "מר וספר ונחור למגירו
 : דיה נוס רבינו יורר ח"מסל
 "ח מוסג מ)קר למכירו הקור" ים עלתשובה

 ' לוקה מככר בסס למברו והמקללה"רכעיס

 ' "וחו למסר ר"ו' "ל" לוקה אייו כסרח hScוממקללו

 'רו0לס מרכה %" - לע"ה מלק לו "ין ח"מוהרכוס
 חטובה בנענב הרבים והמקלל . ח"מ בה סכנועד

 חב"ד דה61 ס0ל'ח לפני תקוכלח חסוכחו 6'ןדהיית
 סיהוססט בחלנוור ותפורם ' החסובס המעכ3יןדכריס
 ונחבקו )וכס"ו עותד סיס ח"מ רו6ס כמסיס יהורסנולך

 ותקרי רכי עליו קורץ והש בקרו תחיבו והשותסקו
 זול הרמבזם בן אברהם ונהב : כ")וח ומלך נסעוסו6

 התשובותתמו

 הם" מחבי רז יוו
 עד כו הערמתי . מותר כמן זס תקרץ יסר6ל בכבי לעך ע" י65 היום ~ס כעתה ואסהתסוער. יין הים גלון ותקדם ח"ן "סר הדור פ"ר ספר וס גפר. סתו על לברך ID"D1 רחנע" בריךסלעיי84מר
 . נמר ל" ורימו טענוו עמר וחל"'ח פורמות ויכוחיות סכלם כולתך הסלים רוב לסי גי )ונעח כסס יד סירימקוס
 ו6ף וכתם כנוס "חח על בנסיל6 "קור וניען יען מעט וחמסרסו סס"ב בנוססר ב6ו בכחוכיס סתס כיו6ף
 "מח מגיעו לס16ל נמו כך נוסס וכנוס ימד גס פלסה 6ו מיס מברחים קט:וחס לרוב חהס נמס מ ז"חגס

 : ק:"נור כמו ורב נדיק פעולת סם כי יכירוס רו"יהס וגל "יחתר סכי "יחגור כי נאמד והו"וסתיים
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