
 בית אלף ררך על השאילתות סימני לךהא
 לםינכ"יש ם""ב שיככא 4'י' ישכוב יא'י:מ"י'י בואשתןפרשת

 ' זףםיקכויהי5סספויה
 דכית וםחייכץ שאילתאא

 ישר"
 'P'a 5בר דאניףות~" םי5תא 'יאז דאיתכם מאן דאי15סו דשבתא, כיומא המינח

 , ntGna~l 5נןע55גכיהםיודיכו1 4וץ אסיר חבריה בהדי ייננת 4ה דאית ם"ן דאי15ב

 איתתא 5סינסכ דברו מאן דאית ו1 05יז5 4רש מיכול אלא כא5ימותא גריילהיעכר
 מיתנתי

 ,רושא 4ה
 כהמס וכרכת בעשרה איריםי, כרכת וכרוכיברישא ן ועינאלנכי

 %טעכי חכריה ע5 חד ףרחומי ישראף דכותוסחייגיןג
 י כתוכתא 5ה וםססרנעשרת

 וגךדש n~sw ואזף אשה לקרושי ש"ח לשוי טא, דאונו זו חסדיס' וגמילותבהדי-מצוה

 ' ידוש הווליה חכתה חד 41מיחשף 5מוגז4 'שראל קרמת 5חק שגירי
 ינהקוזדלדדךצ , דטופנא ונא כנניאשכחן דהכי מסורי כלו מן dWI' רגזי5וה עונשכםדחפורן

 1WP' כהדח טץדשניתתאישה" י41ן "' נחחולמות

 שניי
 י44ש

 מיתקה אלא ורביה מפריה ףמיכטף שדי 5אילדה
 בם וא41רי נשי ישרא55םינסכ דביה וםה"מן8

 וגךונ"
 ן עני ואוףידי אחריתי א'תתא ום'נסכ 5נרושהי'ה

 דוריס רוכתפש 4סיקכע שרבנן 5צורגא 4'ה רםיתכעי ט י . ן ירכיהפריה
 רגפש תאכף 5א דכת'כ דתשתחיט.' כיקס'חיותא-, ' וגריסבה מן יתיש בישראל 5מיכ5 ישראל ירכית להון ואנדרפ

 ועקביוצא ' הנשרעם

 מיחייכ לנטורי חיתתה" ליה דמש5טן גכי~י 81ייי לךלך
 מנטרח ליה אשלימו חנם לנטורי אי שפיר 4נטורא1

 ן ק5השמירה 51אנם1רו ארייתכם 5מנםר ישראד[ דכיתיםח"בין1

 ולגךומיו5מיגרס
 דמעני מאן וכר[

 בתכקך 5ה מנסיכ וקא ברתא 14ץ ראית סאן ראיתן 8כ 5חכרידץ לגרץ
 משמה, מן סידעס 5ה 5tn'asiיה כמאן שמירש קמיה עליה חשיבין אורייתאלמוגמר
 רמייחד~ש בכמשתא לצלוייה ישראל דנית ומו",בק גכ ברייה'רהוא

 דבורםחייניןח
 היכרז םיקדשא בבי דציי ביעקב כראשכחןי שלעיט כיומא זםט ת5תא 5צףחי ישר"

 דס'יחדאלש,הא,' אשיחהואהמהוישםעקו5י, ומהריסוכקר
 ן 4ש5ומי מייאיב ששא קש נדרוש סאן'דנדר דאילו ננ נוהייג,5ם,סה4רץ כרשו זיוה רמיתי4ר סאן לאילוש

 ל"מ אזל לקא דבעורנא אכונן ניעקב אטכחו יהכי כשכת ש15 שמיני ראי5ואיק5ע והיכא יומי 5תםניא.
 טון שפהוק כן ואפילו השנת אתרוחות

~lQU11 

 נדרא, נפר םוקדשא יחו םטא כר יפן
וירא יעקבויקמיח י רח' נסי שנת יומילתטניא

 רכתיס , נשיא נירא 5דכאזושרא55סיכ55פן
 ' הנשה גיר את ישראל בני יתכלו ףא כןעף יומו בתמניא מהיףותא ישרא45מימהף רבית דמח11בין*

 שפחלץ או גויה ףסינסג ישראר! 5דטת לחון יאמיר חג ברית רם מיניה 4אטופי סהו5 כשהוא' רנו5רוה'כא
 תפשו 51א הוא געימא זמת שפחה או נדה ואנסים , ,י עריתורתניא

.. "בהוקירושין מרוכתפש אזיע דקא דאי14מאןדאיק5עענייא5גביה*8

 ישראר( דכותרמיוליבי(בו נוך ואי כשתיסקןדות 65יטראליה סיייכלדוכתא
 שמישש קמי ולשכוחי 5אורויי

NVDWINבעידנאדסתללוש45)ניסא ן 5יה קמתן םיחיכ ניח דנם םירעס
 יחנוכהשאימת1 שרנא ישרא54אד~קי דביתיםחיינין אסכררה בגיטא 5ה רפטה או גברא רפית איתתא דאיתופב

 ן מצותה ווא מראשון םעכרא רריי0א ירחי תיתא כנו45וםםכא

 ישראר[ דכיתומהייכין הולש קמא כו אי יריע 5א ויקדת 5שמ סינסכאוכר
 כגופותי 5טיקרג"

 51אנמורו

 היינות בענייניה יומא בנביא ולאפשורי באורעתם , ז "וא בחרא בראי
 בחג, חלכיהג י כעצרת עצרת חייכו ' גפפתnDa, הכרפש שכיב אי בגיטם" נכרא דפשרח איתתם" דאי15 ני

 5איטשגו 15, אסירה מנינך קא אי םיניהוםיעכרה
 ועקבלושכן ן יוםיםניקותא נושלםעד

 דכתיג ן חבייח חד ישיא55היפשא 5דג'ת ףחן יחסיי שנ שרה.חיי
לא
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 , בהנך אסך את תשנא4א
 תו ומשא ומשנא 5אישתעה 5רטתישראלראטר4הק

ק5דנחח"

ויה'סכךו
 עשרת ביה צרי 5יח רשמתין בחלמיה דחזא מאןדאיה

 או שפחה 4ה חזיא I1StaN1i 4ה דשר1 חי5כתאדתט
 אועכר

~IOP 
 ן כחי5מיה

 מיחייב דינא בי ליה ומשמתי שמתא דמהייב מאןראי5ו
 ' כאכל בנגשיה נז'פותאלמינהג
 דצריך מאן בחבריה חד לרחומיה ישרש רביתרמח"בין
 י יפרנופי ליה והיבעיפונסה

יעש
 נובוריש כגק פירי ישרא55מיעצר 5הון5דכיתכאסר

 איתן( כר"תא דחיי ום'שחאוחםרא

 יעקבגיחי
 ן מתנה מתנתו ומית מתנה דיחיב מדע שטכדלויי

 ' 41סקכריה בשיככא 5מיעסק 'שראל דכיתדם'תכין
 ע5יוץ ים'תכ ם'חיב ל'וקמת~ש כטת מאןדאינו

 ן יזמין שבעהנאכ5ותא

 ן בוימנוחא  ויסישרא יסישל ישראל דכיתדסחיינין

 שמאואדכה
 דטתחחיינין

~&1Wt, 
ISnataSI יומן 5תמניא מהי~תא ( 

 ווט שנאק ' כחגר,ח חד 5ריעמ* ישראל דביתדםחייבין
 " עמ1אונך
 ן עניא מן עיינא 5ע5וט ישראף לרבית יהוןדאנצר

 הבריות ע5 4ם'חשדהד ישראר( קרבית להוןראסיר
 ן וכות לכף ל,דייטהא4א

יארא
 4ה5מיבדק משבש איתתא 5מינסכ לבעי מאןדאיתו

 ן1לטטכ

 יושת ל נפשענו 4סומש ישלא5 דניתדמהייבין
 הוא, בריך רקורשאהשם
 כאחסנה ליח אואר כחבר'ה זיפתא דמודף סאןלאילו

 יבהווחא

  פרעה  אףבוא
 במוהי5אקדוסהח בענייה כוכרא 4ה דמיתי4ר ן טאראשו

 ן שמיאקטה

 ד4תנון4ח דקנ"א לסריה יכווון 5כהגיראסיר5יה
 , 4ריליהנכיר

 'שראר( יביתרמחייבין
 בראסההון תפלין לאחותי

l'"amגזרורהון ' 

 4קה אסיר וקאבש5אשבהי1אי15.מאןדמנח.תפי5י
 ן קהו דמס~ק עד5איפנוי

 51קדהןינהו ירחי ימיקכע ישראל[ רבות רממיגין 1מ
 5סקכשח ם'5תא כליא ובכוד'נא טועדיאתתקוני
 ' 51עכורוה ףחסוויה41רחא

 בשלחהת
 דשבת~ש ניומ~ש 5ם'כ5 ישראל ערכית להון דאסיר זם

 תאיני כנון לאכילה מאיתתך מוקצת דהותמירעם
 יכישון לא השמשו ראסקינהו5יבושינהוובוועינכי

 דשבתאשפי ישרא54סנויבוומא ראסירלהק.לרביתטת
 ' אמה אלפון תרימן
 משיקנא דעת'ה  51או מסב מאורחא דאז'5 םאןואלו

 ומשכתית וניס וגנא קמיה 5פטיי אלא התםשכיתה
 נדוכת~ש שתתפש שקני 'ומא 5יה וקדיששינתא
 ן אמה איתים 4הואית

 נתהומ~ש יומא 5יה וקדיש באורתכם דאת' מאןד51ו
 ן שמתא קני דבדוכת'ח מר ייבא 4אדלתא

 םאיפים טפי כשבתחש לקמיה 5מיז5 דכעי םאןראיתן
 איפים  בסוף  סעודות שהי מזון ומייצב משדראמה
 ,אטה
 בוושט ו5אפהף י4ניתישראר(5שיו5י להוןדאסיר

 ן 5רשחזא רשותא מןדשכתא

 - , סבא חוטא צריך ר5אטכא ביובשני עיבירתא 5מיעכד ישראל קרבית להוןראסירנ

 ארווישסע
  וינא דו-נין חינין ~riwSp למנויי ישוא5 יבית רמחיבק אנ

דקושטאן
1S'mr~a רוכח~ש נחדא סעיד%,הו ת5תאדקנע 
 n~SwI כדתנן הדדי בהדי 51בחכי 5אזמתי חיבןמי

 ' ' כאחתשאכ15

 געימא מדעה lo1W~l ףנצפ5ח ישדל ידיות 5ה1( ואפיי כנ
 ן לחודיה יה"כח אלאשאורות

 בשמא בויקרא 'SunwtNS ישראל לרבית להון ראסר נג
 רקבהז בשמא כשיקרא  רסשתבש מאן יכלמקנדה
 ן 5עו5ם מחיה 44ח%ית

  ונעה כשבהקש בחטא  יקרותי ישראלי רגית רגודיבין רג
 ' היבל נטי,

 ה(יוס4ש פכא hb1'SI 5קיושי ישראל דביתרמחייבין
 ,דשגתא

 ושקךא שהאחא 5אםעיי ,שלאף וקיטת ת"ו יאסר הנ
חררחכווחז

 ן טמא אבא 4קה" ישראל דבית ומחייבין 1ג

 שטיהן  ברשת ישרא1[4פעכר לרטת להון ואסירנו
 ןרקכין

 המשפמפםאלה
 4א נים 5קךא לדינא לרוחף ישנא% לוטת להון  ואפיו חנ

 ן השואף הנח4ט
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ס כשאלתותפמני
 יכיף אכוה נגרה ו5א כמה נרתא 4ה דאית מאןראי15

 ,5קדושהחמשקיכספא

 ן כס1תהועונתה כשארה מ'הייכ איתגא דנס'כ מאןאייו

 1אימיה אכווץ לצעווי לאיניש לינץדאסר
~IXD1 רועש 

 ן קטיא יויכאכוהואימיה

 ממוג" ~ה5אווקיראפר
 ממעא דאזיק וסאן דחכריח,

 ומנבן ףמכסי דינא נוה נוח'( הכי יענידרחברירש
 ' שדהו כמיטגליה
 סמומהון מן צרקדה 5ם'עכד ישראף דכיתומבסכין
 ' 4ה רצויך לסאןומיחו

 תצוהואתה
 " דשבתא יקרא שרגא יאדיוגן ישראן רביתדמח"בין
 ן ואוצא כרוב %אדלוקי צריך מדייקוכד

 תשאגי
שמהיינון

 דניתישראי
 ן דשכתא יומא לנטורי ישראל רביתדםחייכין שקילס," מצות למעכר

- 

 צעראוע5מא דאיכא נזמן ראיף1 ושרן דטתדסח"כין
 ע"ע לאלתר נפש"הו ומענן ישראל כתעניתאיתכין דכ" נפשק ולענויי בתעניתכם 5מותכמיחייכינן
 ן הכפורים טוס אשכחן דהכי הקנהלהון

 לפוריםפרטה
 ואורו" בפוחי ומשתי 5מיכ4 ישואר( רמתימחימן
 ןבםי)כה זאביי %ן רעכר נוטיא כל ע5 שמיכם קמיושכוחי

 דתלוסף כאורחא מגילה למקרא ישראל רכיתדמחייכין
 ' אפסר נגהי אדר ,רהיזמי
 נאדבעת מנייתא נוק5יא %פקיא זשרא רכלדמח"כין
 ן בארר עשו ונחמשהעשו

ויקרא
 * ותרכא צמא 5מוכ5 ישראל %רכית להוןמאסיר
 כין דגעירא נין רמא לסיכי ישראל לרבית להוןכאסיר

 ן דעופא ביןדתחזא

 ישראי ירכית %ויןמאסיר
 ואב* איסוררה ספק 5סיכ5

 ערבל דפ שום( וחתיכת ה5ב חתיכת כטןדמו
 ז רשומן הודא רחיכ הירא יריע חיאבהדדי

 לנשוא נמחאכ רחבהוה כסהדות*פ רירע מאןדאיתו
 ' 5יהואסהידי

 למט"ק חי מייתרה יגךומי א? דסישתנע מאןדאו4
 ן שכועתא על כמעכר אסורס.4תא

 הזכת חכורת מן חד 5גינז5 ישראל לרבית להוןשאסיר
 ' ואיתנים חכריח טןרנז4
 נזי5רץ אינני נביה פקדון חכרירה ראפגךר סאןדאיתן

 מיפלג ליום פודי והדר 4ה ואושתכע 4והוכפי
 ז סזטה לנט OWNtI לבקיוס ושתש קרןלשלומי-

 "ושין אתצו
 ) לנישא מאננא חיתא 4אפי1שי ישרן דנית כמהסבין גע

 ז בניסן מארכיסר חכורא %בעווי ישרא% דטת דמחייכון דע
 דפסחא נעמי חמירא 5ם'כ5 ,שרש ירכית להו( דצסזר הע

 י ככרת קאי דפסחא ביוםא חםורא ראכיףוסאן
 באורתכם ומרור rwn 4מיב4 ישראף הבית יסחייניןעי

 , חכיסר נגהי דניסןדארניסר
 רחסיסר, נגהי כניסןנאהטסר נאורת4* וסיור מעה %שכל ישראנ( רמח"כיןדנותען

 דאפוךד והרכיש חס'רא %כעורי ישראל דכית רם""כין חע
 לירה נטר יססקליה %מריה %1קזיה חמירא?שראל
 חכירתה סשו0 ג'ל לם'בדק רגיתישרא% דמה"כיןעט ' י'ה בע' אתי דייכי לשכייה דחו' שעות ארגעעד

 ן רשרגא לנהורא ארכיסר ננהו דתליכרבאוריתא

*wa~דפסחא בוומא הבירא לחיכי ישר" ףרכית 5הק 
1

 גי4הקאסבכרת, ד ז
 לארכז"אץ אור חוכתו ידי יוצא שאדם דכויםאלו

~mpi הייכפף עימא ולא בפסח ואהילו שרי סק51פנדי 
 ן יוקיצרבו

~PDW
 להון יאפיר א*

 ולמיסף 5מישרא הלנה לאורו" 5רכהשו"
 ן דמשכר כשיעור המרא כדשתי %1דכיייולטמו'י

 מעשרם עביר דל** אקנ משתכר בו %אימהי ראכור ג*
 ,בשעתיה

וההטמיאה, טמארש נהמה 5מיכ5בשר ישראל ידבית להון ואפור נ*
 וומשי' שקשם  גשר לםונל ישר( 5דבית ראסירףהך( דפ

 שיריעכי
 איארח ישיקם"1 שבעח ונר מן שאתאח5דה דאונו ח*

 ן%נברא

 טומאה ימי %ה יהכינן זכווגקכה דיללה אותחח דאי5ו 61
 שיתיוש'תא, ונקב טהרה וימי יומי אוניסררנקכח

 והרר קכ"ה*ש כ~'םנא נשלחו דםפ5א אאןת*ש דא'15 1*
 ' ויידהמיעכוא

אצורע
 'א* לכהן 5אוצוו"ת צריך ננע כיח רמתי4ר מאן 1אי45 ח*

 טומאת נגיס וטומאת ליה מטמא הוא טמחננע
 ' הוא ~1tuoוצאה

 15רנא מסוך מנשיהון ישוח55נופרס דמת דםח"נין*ע
 %הודח"יחדםמדה,רקכוע

 ירירץ 5סומשא צריך יהם4ש 05וכ4 רבעי מאן דאי15צ
 ז טכול והדרברישא

nneaמא 
 5כסרע דה"ב אןצפרא חיהח*ש דשהיש מאן ח"צא
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 מהשאלתותסימם
 ן כערוג%ומיה

 וכרסא, מחףכא %םפוש ישוא% וטתדמחי,טן

 למימה4רה מ'ח"ב ברא לירק דמיתייל'ד ~rtsדאי14
 , יומייתמניא

 תרכיבה כ% 4ה עכדינן בשכתבה רשכיכ שיככאדאיתך
 כל( עושיןכדתנן

 אותו ומד'חין סכין המת צרכי
 ' אכר בו יזוז שיאוכלבר
 אימשקריכת,ה* ףמינסכ יטרגל לירכית להוןדאסיר
 יאינשי לאיזדקוקיגנו~ו ישראל ירכית יהוןדאסור

 , נידה כשהיאבית,ה
 דכתיבן ערות ימינסכ ישראלי %רצית להוןדאסיר

 , דאורייתא לעייות ושניותבאורייתא

 תהיוקדושים
 %שאורי מיחייב %ה חציר כי ארעא 4יה ראית מאןדאי4)

 ' ולנר לעניפיאה
 , כלאים ףארבוש ישראל לרבית יהוןדאס'ר

 ףרכית 5הקדאסר
 ישראי

 דמפקין אין מכל 5מיכ5
 , קדמאי שנין תלתפיף

 רביתדמיהיכין
 ן ייברון ככ% יהקכה ימירחמיה ישר"

 תריצי מתקל' ימינקט לשראל הקכרקדאזהרינהו
 , תויציוכיילי

 1 דייתן דכאו %מ'תא יאטמו" יכהני %הוןראסיר

 אי בנטוש רכיגרשא איתתא ימינסכ לכהן ליהדאסור
 ~וט-ו נס' אי מבריא 4ה וחף'ז 'בם קמי רנפלהנמי
 ,וחליה

 , קעצא יסרוכא ישרש% %רבית להוןואסיר
 ייומא בחי וכראה חיותא ימישהט ישראל ףרבית ףהוןדאסיר

 ;סר מגי שבועי שבעה %מימנא ישרא% רביתדמיחיבין
 רבנויה דפסחא קטא יומא וכתר יומא דהואבניסן

 , עוכרמקרכינן

 רמיפרשא ראשת יותכף ישראף לרבית גילוןדאסיר
 , מאננאדמיפרש-א וחלתה* פייי כ% מן בן מחמרתם בין משעראבין

אמור
 ו,דושיבהוו5תקונו ירחי ףמיקכע ישרש נותדמיחינין
 לירחא למיקכעוה מילתא תלש דינא וכביסועדים
 ' ולעבוריהלהסירי

 , הוא כקייה בר שמיא תיופו נפש'ה דיייט מאןדאילו
 יהוןדאכור

 רהבריה ממונא איגיש %ארגו %דבוישר"
 י ,tal~wS, סיחייב דחבריה ממונא דמזיקוסאן

 סיניבהר
 ארעתם שםיטתא נייח ףמ'נח 'שראף דבית דמ'הוןכין נקי

 , שנ' לשבשתאחרא

 יאטעוייח ליה אקיר זכינתאלחבריה רמובין מא( רא'1% נקי
 , רשוי מפאי טפי ליהוזכומ

 4ם'קף וםיצטריך ומיעט סי,עא ליה דגרסא מאן דאייו ד יק

 ' בהדן דטח הני ני dtt1h~i'טחאמנן
 5ה, קם בכטפא יוצריה ארעא רובין מאן דאילוקטו

 בהקוהיאם
 %שיוטו, מרראמיחייב מאןדנדרר דאלו וקי

במדבר
 דבית דמיחיינין ז יק

 ישראי
 בוכר* ייהברא רהוו מאן דאייו

 ' לכהן ס'יעין חמש פורקניה 5מיתןמיהייכ
 ~ta'nv קמי הוא קדוש בוכרא דאיתייליד מאן דאלוקיח

h~PJ

 ויפכח חכויה טן חד 4מיגז4 5דביתישראף ףהון דאסיר ט יק
 מ'חייכ נזיתיך ריא ליה ואישתבע מלכריהדגזייה
 ' ליה ומיכפר ama קרכן ומאתי וחומש קרן%שיומי

 עם תדברי לאיתתוהואמרלהאל לה דקט ראילומאן כק
 דההוא* בהריה דאיסתתרה מהרי ונפקו פלוניחיש

:'al~Dנכריה אסירא% , 

 ישר" ידבית להון דאסי א כק
 ינכרא דאמרה שתתא דאיתן

 י גיסוראעברית

בהעלותך
 כשבתא ליקרא שרנא יאדיוקי 'שראף דנית דמחיצין ב נק

 ' כרוב יאריוק' צריך %ה סד5יקוכי
 ' כקהיא ישראל ףברוכי כהנ' דמח"כין נ כק
 דחיותא או דכ;ירא או כישרא למיכל דבעי מאן דאייו ד כק

 ' כשחיטה אלא מישתרי לא רעופאאו
 %סיכדשוש צייך להיותא ימושהט pS1' סאן ראי4ו ה כק

 אקו ואי פגיסוה~ש כיה אית דייסא כרישא%סכינא
 , לה איטרפא גה ושחיט פניסותאבית

 לךשלח
 כמרעם צרכיהון %מעכר ישראל %רכית להון ראסיר 1 נק

 י מרעם %מיערכהוןדציצ,ף חוטי כגון גסצורק חוכתיה ידי ניוט לאפוקירעכיר
 ארבע ע5 דתכ%תא חוטי ימרםא ישראף פכית דמחייבין 1 כק

 ' דכסותהוןכנפאתא
 כיונחא עיכירתא להיעכר ישרארי %רבית ףהון האכדר ח כק

 ' בסקילה דיניה דעכיר ומאןרשכתא
 והם* וכי %שושהרע %אישחעויי ישרו לרני להק דאס'ר ט כק

 חסירלקכוייחן הכי לאישתעוייהךאסיר

 קרחפקח
 יהיו חכרידש בהדי דדינא סייתא ליה ראית מאן ראיתן %ק

 ירכים להון ראסירקיא ' בהוי דינא ושמע רע יקית זיסנאריה
 הכיש פףונת~ש 4טיעגי ישרא"

 ' חררי 4טיסנא אתו בפיונתאדקישי
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 אס השאלתהשסימני
 םםםונשון כהתה מתמת יאפרהא פרש דביי לשקיטןקיב

 * לנהניופתן

 ' 51מקכהה כשוככא 'שוא55איעסוש דנית וממימן4

 ב5קחרא

 בשמא חגרנה איטש 5םויט ישואל ונדמת 5הק ראטר*
NtDV1ן 

 * נויה וכמנסב ישראל ירמת להוןראסיר

ט~נ!ץט
 וכנאת*ש בני 5יה ואית ושכקמכסי דשניב מאן ואילוק5ה

 כחיי כני שכיבו ואפי15 בנאתא ירחן 5א כניבמקום
 ן 5בנאתח קרסון כני דרסך ורעץ לחו ואותאכוהון

 המטותראשי
 קםישמיאאפר*רץ5םיעכר מרוא דנרר מאן דאיתן4

,ntSPן *חיקיוםי אלאכובש 

 ראיסורז מסאב מדעם טן למיפרש ישרן דכו דמחייכיןלז
 נמו אי תנאה ורם' לחבריה זכיבת~ש רזכין סאן רא'14קףח

 נריש taa א' כקידושי תנארץ ורמ' איתת*שקדיש
 ' תנאח תנאיה בנירושק תנאה ורמיאיתתא

 מסעיאלה
 זוטי )מכהון קשישי מינהון אחי דאיכא היכבש ראיתו*

 4הו טוקט,ק ימיפ4נ ובעו מכסי ףהוואית
 זוט' כהנךאפוטיופא

 5הו 61ש4 פ5יג דאויר(
 ' 5וצכת בין לזכות ~rita קשיש' אוה בהד'טנתא

דברים
 רדיינין דיים ע*הון כמנהי ישיא5 דנית דמחיניןקם

 י רקושטאדינא
 ריפוש נבט Slmta~ ישרא54נמכ5 לדנית להון ראסירקטא

 ן להתגמאידאבי

ואתחנן
 דבות דמחייכיןקמכ

 י אור"תא נניהק יאנמורי ושראי
 ן וערכית שחרית שמע קרית למקרי ישרץ דכי דמה"נקקמג

 ן לבהק נכי לשה למירתםיה ישראל רמת רמחייניןקסד

עקב
 ז כפתההק מתזה 5מיקכע ישראל דכית דמח"מןקטת

 בזיפון ריפת*צוף'בין רכרכו תלתנה כירא'15קפ
~mlS1  

 ן  גנרך.

 אנכיראה
 ן תכהה ע5 חד 5ושםי ישוגל דמת rI~atmaקמו

 " וםדםא םחלגא ייפוש ישואנן דנות רפה"מ(קפת
alalw

 סיכםוצמי

 י רקאטא אנא ףםירן יטבתי רבא דמהייבין -קמט
 שמחא ומשרר הכריה כהר' דינא ליה ראית מאז ראי15 נק

 ר,נ*ש לכ5 מישרה דקנו וא*ג ברינתה4נותכעיה
 ומיטיבת וזכייתדדיינת

 5ירץ אמר מצי 5י מקבי
 י בהוך 5רינא אתינא ו4אאת ד'די דברים נע5 5או את כהדיה הנא ראיתההותן

 יוךב)תח 4%א ררועא לאירושי ישואל דכית רמוניכםקנא
 ן ינהניסומיתן

 תעאגי
 איתתא 5ממ"רא 5אינסומ ישראל לרבית לחון ואסירק4כ

 ן ישראףבת

 למיברק *ה שתכש איתתא 5ם'נסכ דבש מאן ראי15קננ
 ' דם"חס טדותקאומינסנ

 חייג ףיה 4ת ונרכש מינהון חד דם'ת אחין שנו ואייוקטר
 ן אשתו את ליבםאחיו

 יומחש דאנררנן כקצירא ישיו4 ישראל דטת רמשיהןקנה
 ן חנינאבר

 ן צרכיה כ5 5יה עניינן רשכיבנשכתא שיככא ואילו 1 נק

 שבאנ"י
 ן ניומיח אברח לשיתן ם'וויכ אנירא דאנר מאז דאי15 ז נק

 כאם בתשעה אנו5ותא למינהג ישראל רבית רמחייכין ח גק
 י נפשיוהו41ענרי

 %4ניתפ אסיר מכו הים למדינת דאזף נברא ראיף1 ט נק
 , 5ע5ס 5נכראלשהוי

 והרף קדמית*6 כומנא נשונא דאפיף4י ר51ואתתא סק
 ם4עמתן פטור ברא ההוא דכר כר וייקרהאועכר*ש
 ן ףכהנח סיעיםחמש

כעבים
 יגמא כ5 וביחיא בפפיא לפוקרי ישראל ימת יטשימןקפא

 ן דיומאבענינא

האדנו
 ן נמד יין 5םישתו ישראל סיבית להון דאסיו בקם

 5מיסח*רץ מיה"ב בורש 5וח דמית'4ד מאן מחייו נ םק
 ן יומי5תמניא

 דכית דמחיבין ד סק
 ן כקעירא 5שיו5י ישראי

nDpובמעסק בם ואיורי נשי 5במנסכ ישראל דבות רפרייבין 
 ז ורגזהצפויה

 ן יחמרא אכסא שכתא *רושי ישראל דבית דמואינין סו9

 בעשרכם בתעגיתא ים,תכ 4שרא5 קלה ראוהרינהו זקפ
 י בשכת I1StaN1נתשי

 רכיפווי ניומא תעניתכם למיתכ שראף ראית רמהיניןקטה
 י נפשייהוסנרי

 נרץ וברתם פטייתא 5טקכד ישוטף רמת דטטימןקסצ
 ןשבעהיוטו

vp6%קרהינק טוס יומי ישרא55נטורי דמת רפדוין 
 ן בזפטה ,אהל חד גי קושמקרא

 )השאלתות
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 כראשית כפרשתבשאלתות
~rtav

 שמרז יהא אמן העונגת כ% , %חלום והמתענה , השנת
 לדין, יבקשנו אלא יאנסנו לא תכירו ע% דין 1% שישרבא'טי-

 , הד'וטזת לפני ו4%"לפניהם

  גווורז רהיינת %שתי ומשי
 י תולו י אחרי ינתיב ' הסרים גפייהת יעשות , עוברתל

 ' בצינעא צרקהוףעשות

נ
יאא

 %נ11י
 ' החי 4ן אבר ואייצר , אשה 4שא ' יננוב ושיא

  חבירותוררש  והמימרבן י מצוה יבר  תבירו אתהמעסה ירי
 אף4ש העקר הוגש המררש %א י לשמוץ בתורתוהעוסק
 ו מילה ועניין , תפיה  ענין יהמעשה

פרא
 ער תבססו יא ויבמה מרושה אישנה י אועמסגריהננסת

 י  הין ערפד 4בשא  אסורה  ומניקח עוברה ,  חרשיםל

 שרהויי
 ברכות שבע חתן והיכונו ן אנ%שעגות

ושללדות
 ולא טניס עשרה עמה ושהה אשה שנשא םו , קידושיןהלנות

  טקום ,כוע אדם צריך , לנפלם ומישהוהזקהיקדה,
 ! אכואם' וכיכור נוי לימור'

.וולא
 44ז לשחן צריך בתו הםטר*ש ' שכר ושומר חנפ שומוחיגות

 ן :osws- וחיב הסרר 1 יתפיחו מקום הקבוע 'בתויה

 , גרריםוהפרת

וישיח
 פפחרה או נויה 4ס4ש שאסור , והחנטן הנשוא מדחננות

 ישרין כת שקירשו ועכר נוי כהן'וכן תופסין איןוהקידושין
 כקהי לכומש כשרין טחןוהנויר

 ושרין ושיכרז היגרת ,
 'ום, של כעניינווםפ9הרין

השב
 והעש חמוש וטוביה , חנם שנאת המין ישאאתהכיתןשיא

 ן רוע ישון (l'uP י סעי ואיע ערות והיודע 'סנניד

 5ך 5ו והאסר עד 'אסר ככפן שהיבש ויחכירו וגר15מר
 יאשו

מקין-
 י הנידף יעניי( חלום וענגן ן 4ה דמשמתין כחףומו שואתסו

 5ה וייפינן ' הפרה צר-ד שנתקיים צ4 תנאי ע%והמנדה
 ' לחבירו הערב וענאן ' סיודה לראובן שגוםמיהודה

ויגש
 רעבון, בשם מטתי אדם ישמש NSat, שעויס, מהקיש1"1

ךו1קו

 נאוו א"א טדאי יחזר כשיככא ומשיעסק ן מרע שכינ מתנתצין
 , חכמיםשטרו

 טרטורו talm1 באמונה וייתן וף'ש4י
 ן לאריים נכסיו כ% ור13תב י קונחורנשיכה

שמות
חן

~nStb 
 חוכרו אתהעני יון השכתי את דוחה נדשא אכנת

 חניוו את יוון הרכסים משום  וצרקרש שזונותשביקש ימי ובודקין ן ומגתים ן שופעתים תרעתיס ובשוהמרובה
 ז נתגרשה או לשנהקושה קול שיצאזמו

קרא
 טאינח אשה והנושא כאודה, שינדוק צויך אשה הנשאק

 ומעשה ן פסו% הפוס% וב% , 5גה כתי והמשיא 1%,הוננת
 או ממזר או בכור כני זה לומר האב ונאמן חשמונאידכית
 ונכל , השם קרושת ערן עצמו ארם ימסור י ספחתהבן

 מעז חוק יהרנ ואד( חענוהטתרפאין
 וסעשח , וספד ו"

 טשלותיו סיטמין וכי י הריבינ ודין י צוצית*ש בןרנתן
 , הזטן קודם וווקונהפזות ,לישראף וטונרו י בטהווין טטאים דגים קרט והמערב יבם5ח

בוא
 החרש, וקידוש י ,pSan ח%נמ , בנווףן

במלעז
 לשיחת חחומין שיוכז N)Stm ן כשכת המלהציקאיסור

 ושיאנת להשחזי טרשתן והוצאה מבואות ושזגופיחצ'רזת
 ' תעשין וקןרוכו / olta! aleI, נפשאוכל

ייערי
 כרכת והטמרך  סבת ברנקלבט4ח'הךרוש והמירךלאשיה, שערם  שפ והמרוא יו, והלאות ' המון  הללא י הימןהלכות

 גוס ורי( ' אחרוביס ,ag י  שיטוייריו ער  פגצייברךהמוון
 אב ומבור ערות והיסות פג יום שף  וקךוושושלורכה'

וח
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סב השאלהותוש
 מט4 הקבה אדם וכשמת נארס יש ~rt~sw 'l'emm ורושואם,
 שנ[ l'waw' בדמות לעשות וחשו , משף כהא ומכיאשלו

 ן הוא ברוךהקרוש

משפטים
 ' ועונרץ כסות שאר וחיוב ידהאןי והקנות / דעו(58נות
 ן חגירו טמון המזיק ודין ן ואמו אטו מל5ווין

מנרומה
 ז ותמחה קשה וף( י צדקהלעטות

חגוה
 ן שנת לענוד שכת נוש5%הד6ק

השא
 ן כשבת היין וקידודי י צדקה נבאידין

ויקהל
 פאן פ%תא ומנהנא פותים והלנות , ותשגח תעמת58ב"

ויקרא
 ן אסורות ומאכלות ן תכשר 'ושקור , תיפ החלב איסורחן

 דברו' יבטל שיא ודיןהנשבע י עדות כשייע להעירורין
 והפקיון' הנוףורין

צי
 ן פסה והי5כות ההיהדן

ש"מ
 טמצה והיה טמארץ בהמה והלכתו ' להורות אסיר ילידין

 ן ורמשיםושקצים

הזריע
 י %כהן סלעים ה ונתינת והנדה היוידעלן

מצורע
 I1WS~ עי , כאין הננעים לדברים וע4 , נגיס מיאותדין

 הרען
 וע4 , הרוח נסות וע4 עריות' ניקוי וע% , דמים שפיכות1ע4
 הפזרש כ% י מצירע טהרת 1ד.ן ' העין צרות וע% ,גנז%

 המקיש וכ% , זנרים כניס ייה 1%סתההוייןטאסתוסמוך
 רברים ושישוה ' 'דים נטיית ודין י תשמיש כשעתעצת
 ן מטתו %פני מיס המשתין / עניות 4רי האדם אתמכיאין

 ן %פניו מקליתו ושאשתו יריםוהמזיח(4נטי5ת

 מותאהף
 ן הום מ10ידון

 1 הבשר וניקור , סכין ונריקת , תאורש וכשי

 כשנת חמת צרכי כ% r~w1P1 חו4' וכיקור , ,Sta",והזיכות
 ' ובדוש ואס1פ' פוישתוגן עריות ואסור , טובויום

 יותר מצאנו %א החניםמאלו
 בהעתקתי

 שלנו
 : חובה לכף חריננו אללבן

 66 5*ר  hurl 1 יפז o'5h ISSO כת4  תיווסיעו  ~ISS,t  ליושבם ריקו כרבנס
 סרני,אמין פי ייש נכא כתניו 6סר געש 606' חיבסלילות

 לשיי ונריויינקי
 ן וזקשרקו יפיסריי

 יממש בן וכשאיתות שנמרנו פה עד שקףרנו נמו ת"ח 15 אק אשי סהא5 אשאן ההיה נ5וכתחל
 גןוניל"ו ומתפ55 מתרגן כך רע, מנע באי אנהם להם5ר"דו515הש5ים
 גנל רמ5אנח ע% חטיי השטר ' ודש548

 ן השם 5כנוופננו
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