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 שלי גדולה מהסמיכותהעתקה
 הגאון הרב מאת שנין סרי תמני בר הוינאנד

 ציסיע פהית עהיי פהיר הנרול הנהןהספורסם
 מהו'רוכו'

 דווילנא הרבנים וקן הכהן שלמהר'
 וזיל נבג'ם זציליציו

 רבה גברא האי כבוד עי יכהוב ניתןהאמת
 הרב היהיקירא

 הברקי אור ובקי החריף הגדוי
 בנו גיי מרדכי סוהיר שכית ונקי זךמשנתו

 מ5אנידעל 1'י ליב אבא מוה,ר הגאון הרבשי
  אהךו קבע אשר לשנה קרוב שזה אשריציו

 השסשים של המדרש בבית ללמוד תורה,וי
 ובשקידה בהתמדה שם ולומד ווילנאדפיק
 אצלי ובא הי'נכנס הנ'ך זמן משך ובכךגדולה
 ובסברא בהלכה חזותו ךהראות 9עמיםכמה
 פנינים בכמה בהלכה עסו עסקחי וסידיישרה
 באורייחא וחילו וכחו גובריי רב הכרתישונים
 גדותיו כל עך ומיא וב5וסקים בגם, טובאובקי

 ךו ויש ישרה ובסברא הלכה ובפלפולבחכמה
 נכונים תידושים ולחדש ולפרק ולהקשותהלכה שי בעומקא וללין להעסיק מאד הישרשכך
 אליבא שמפחתא ולאמוקי דדינאאליבא

 יתורה יתומכו ראיתי לזאת אידהיךכתא
 ויורה איצסךא ךאותו הוא ראוה כי)עבוראה

 וכו' ידין וירקיורה
 בתורה התמדתו בגודל בו ומובטחניובעזיה

 ולהאדירה תורה להגדיר ה' יזכהו כי הטהורהויראתו
 שיקבלו ואתר אתר וכי תורתו במאור רביםויהנו
 ממנו נחת יקבלו אוי עייהם ולמורה לרכאותו
 הוא עוד ישרה ובסכרא בתורה גדלו מיבדכי
 וחפץ לרבים וגוח לשמים נוח מעודו שמיםירא
 ירצון. ויתקבל יצליח בידוה'

נאט
 מתויר בלאאטוירשלמה
 ז'ל הכהן משהישראל
 טו'ץלה'ה

 דפ"
 רילנא.

 יום ד' יום רגעח'ח כ'רפעויה
  לשין.  תרנ'ג שנק חנוכה שלשטיני

3ע,'ה.

 ' ת ו מ כ סה

 לשם המפורסם הגרול הגאון היב ש'במאת
 ונו' פה(ח עהיי פהירולההלה

 שליט"א ד'ק מענדל מנחםמוה"ר
 יצ'ו ריגה דפה ואביד מהיבחאריש

רשכבה'ג
 ירירי כ' של טהרה חב1יי על ה0כסהי וטכנרמאו

 ישרה 3סברא ונקיאות 3חריפ1ת טהולל הגאון הרבש'3
 והוראה 3הלכה לפלפל לו רב וידיו ופומקים 3ששצם'ם

 כגש'ת וכך חפצו ה' ויראת ישרה 3ררך :לטטראלטשקיל
 אברהם ר' הטאוה'נ 3הר'ב שלים'א מררכי ר'כסוהר'ר

 בצאת עתה אולם רינה. טפה ועלפיוזיטץ ו'ל ליבא?א
 להסכיס יק לא הנני לאור סררכי עטרה שו'תח13רו
 כי סאז רברי על להוסיף נם אס כי הסכטהי אשרעל

 א, שחזהעי ט:ה לשבח יוהר הרכה וה 3ה13המצאהי
 והשוסקים הש-ס אפיקי 3כל יק:רה חורו ראיתי הל"כי

 לענין טענין והורר ישרה וסנרא  בייין :נקיאוהבהריפוה
 ברבריו ויהענגו יהנו רבים אשר נבירתא3הילכתא
 סוב ונם בסברא ואם בפלפול ואם 2חירור אםהיקרים
 חפורו לאר 3צאה אני שטח וסאר ולהלכהלהוראה
 וה הפורו כי 3רכה כטוהו וגאון נרול לת'ח והיכףהיקר
 ומביני תורה שוחרי עליו רקפצו כישראל טהלךיסצא

 זה ספרו ברכה  להביא  יחן9י תורה אוהכי ונלשטעההא
 ולתושי' להורה 3רכה פרי סח,יק ,ה ספרו כילכיהס
 נם ירויה לטען לירט ,ה ספרו להניא ויעש1 יראו.טמנו
 וכי ולטשפחתו לכיתו 3רכה להבש 3תורה עטלופרי
 היקרים. ח13רי1 יתר לאור להוציאיוכל

 הק מענדלמנחם
 יצ'1. ריגאה"יק

 התרח'ץ א'ש דר'ח א' ה' י.ם גאעה'ר.ער'א
 רינא. פהלפ'ק



 ה* ח י רזפ

 ע'ך גל רבריך שאשט,ר יצונך רבש'ע דוד איל ההלי0(  מדרש קי'ט )תהליס סתודהך נפלאוה "ביטהעיניגל
 זאע'5 וני. !א3יטה עיני נל נאטר לכך יורע אני טנין עינ' אה נולה אהה אין ואם מתרתיך נפלאוהואגיטה

 א,מ אה הק3'ה שנלה ער כלזם יירע ה" לא נביא שט1אל שהי' אעיפ וראה בוא כל1ם יורע איני פת1חהןשעיני
 ערוהיך פלאוה אזמר הכתוג וכן הורה הש ו, פליאה וכי' רניאל זכן ט'( א' )שסזאל ונו' שטזאל און נלה וה'שנאסד
 ,גזהיק הטררש עכ'ל הו' המשיח וטלך ושלמה רור טהק3'ה חכמה שאלו ארם בני נ' ונו' חקיך ררך ה' הורניוכו'
 דאוריהא מילי לטימר 3עינן דקב'ה במיעהא אירחא 3האי ואנן וכו' סבא יבא רג שטע איו;א נ'ט. דף בדאשית3*'
 רק3'ה נירא הוא כלא הנינן רהא קשיא קרא האי שמך ליראה לבבי יחר 3אטתך אהלף ררכך ה' הורני אמרפתה
 ררכך ה' הויני קא:ר הכי רור אלא קב'ה טעס רא תבע היך ורור ל'ג:( רף )3רכוה חינא או זבאה לטהוי3ר

 כ'ה: רף 3נרנות אהעא וגס הוה'ק עכ'ל הו' 3אטהך אהלך ולכהר ולסנרע עיני לגלאה ומתקנא סישור אורחההזא
 שלא אלק' ה' טלפניך רצון יהי אומר טהו בכני0הו ה'ר גט' וכו' לבהמ'ר בכניסתו מהפלל ה" הקנה 3ן נחוניאר'

 טטא טהור על .לא טהור טסא על אוטר ןלא חברי כי וישטחו הלבה ברנר אכשול ולא ירי על הקלה רבריארע
 לסמא אסור כך המטא את לטהר שאמור כשם אלעזר א'ר רהנינה פ'א סוף 3ה-זשלמי ראיהא )טשום הנם' עכ'לוכו'
 הובאי נ'כ 3' הל' רסוסה ר6'ה ובירושלטי בן טשטע לא בע'ז טעטירין אין פ' סוף וביר1שלמי עכ'ל הטהוראת

 למהי 3ין אכשול שלא נהבה(ע ר' ההפלל ולבן או'ה( 3כללי רט'ב סי' 2'ו'ר הש'ב פסק וכן הנ'ל אלעור ר'רברי
 וא'ב זה על הה5ללו הנ'ל הצריקים שכל כיון וא'כ הנ'ל אלעור כר' שס'ל מש1ם המהור אה למטא ובין הטטאאת
 2רבך ח'ו אכשול שלא עיני את זשזר יעורני והש" הנ'ל ההפיליה כל לדק3'ה לההפלל אגחכ שצדיכיס וק'וכיש
 יהא אטר א3א ר2י סליק ני ל'ח. רף בביצה כראיהא א3א ר' שעשה וכסו 2ה'ק נחוניא ר' של וכהפלתוהלכה
 סאת ואבקש אבוש, שלא המקום לחכמי רהתקבל דשמערעעא טילהא אימא ז'ל רש'י ופי' רינ;ק3ל טילהא ראימארעןא
 הירושים. עור ולהדש רועורה יעל הש'ס על היר,שי וגס השני טהלק השו'ה להרפיס שיוכני רעת לארס החונןהש'י
 הקב'ה של שמו על נקראת 3ההילה רבא ואמר י'ט. רף בע'ו ד'"יהא מש,ס 3שמי שלי הח13ריס כל שקראה'והא

 של וסו על נקראה ו'ל יס" ופי. ולילה י,מס יהגה !בהורתו חפצו ה' נהורה שנאסר שמו על נקראתולבסוף
 ראיהי ונם אגרות וכחירושי ל'2: רף בקירושין 'עי' ארם כל של רסשסע ובתירהו כרכהיב בה שטרח תלמיראותו
 ההקרטה כההילה המעם שאכהוג מה לפי ונם בשטיו יעשה אשר להחי13ר לקרות שצריך איה שכחתי אך ק3להבספר
 קורים יהי' שלא 3ח'בור' המעינים טאה "בקש השם. את להזכיר צריך כן גם וכו' רובבוה ששפתוהיהס סשוםבל'נ

 ואם בהשטסות ונם אחריהם רפש באיזו יעין גסקופם קשים הם ואם היטג בהן ירקרקו אלא נים .לא ניםכטתנטנם
 2פה יסר אבוש ילא  אורה אף  עמו  שהרין אראה ואם מוב מה אזי להזריעני אפשר אם יקשה והחיפוש הע'אחר
 אסר פעטים נ' רבא שעשה וכטו ש'א. 3שו'ה בהקרטוע הש'א שכו;ב וכסו בירי הן מעות שאטרתי רנריס 3רםמלא
 3נדה ג' 8עם קכ'ו. דף בקדא 333א שנהק "עם ק'ד. דף 3עירזבי; אחד פעם 3ידי הן מעזה לפניבם שאמרתידנרים
 עור שנסצא יאפשר ע'ו; 3רף ושם כ': רף 3יבמוה ראטרי היא טילתא לאו רכא שאטר נמצא פעסים ושני ס'ה.רף

 חריפא סכינף רבא על מתנא כר ארא רכ לי' דקרא ע'ו. דף גחזלין בראי;א ביוהר חריף שהי רבא ומהפעמים
 ו'ל רש'י  ופין מכרק 3שוקי עזאי  כגן הריני רבא אמר א,זא כיט.  רף ובעירובין בסברא לו פתוח לב  ו'ל רשייופי'
 שישאלני ט' לכל בחייפיה להשיב טו1מן והריני רעהאי צילא  השהא לתלמ'ריו להו ואמר לרבא ל" הוה בריחאיומא
 רבדיחא יוסא רש'י רפיי .הא .ב.' נ'ח.  רף בבכורי(  השום כקליפה לפני ישראל חכסי כל אוטר והי' וכו' עזאיננן

 בקירא אצבעהא כי ואנן נ'נ.  ברף שם אמר גיפא היא הא לדשיי לי' רקשה סשום היא יהר שפה והלא הוהרעתה
 דשטעתא אנרא ו': דף 3ברכוה רבא אסר ולהכי וכו' לו' הוה בדיחא שיומא פי' ולהכי רש'י בפי' וע'שלסברא
 ינס שם רשיי בפ" ועיי רבא בי שסינה בשרא אכלי הו א3א בר ארא רב אמר ולהכי סברא בעל שהי'  סשיססברא
 י'נ רף ריש 3כהוכוה ואטרי' 3ירי הן טעוה לפניבם שאטרתי רכרים שאטר ט'ז. קז בעירגין נחטן ברב כןמציני

 רב בר'ה ל'ב. 3רף  בפה-וכין בהופפיה ועי' קיי. רף  ובבמ'צ נ'ט: רף 3קירזשין איהא וכן ?ריני נהטן כרברהילגר,א
 מ'נן רף 3שבה נמצא יכן 3ירי הן טעוה לפניבם שאטרהי רברים אטר ום'ם שליהוהו עושה שליח חזקה אטרששת
 כי 3ועירי נ'ה רף 3חולין נמצא וכו 3ירי הן מעות לפניבס שאטרהי רבריס להו שלח לנהררעא מליק כי ריטיברב
 3ירם הם שמעוה לומר בשו לא שהם ב'ון וא'כ בירי הן טעות לפניכם שאמרהי רברים להו שלח לנהררעאסליק
 שטשס אפשר כ' בהבהי  אשר אחר  במקוס יחפשו ונם ההקרטה בההילת לקסן שאכהיב וכטו אני שסה אניה'ש

 אחר.  במקומ יעשירים  בסקומן  ענים ח-ה רברי הי הל' ררה'ש פ'ג  בירישלטי שאיזא וכטו תירץיטצאו



 רה* מ ד קה
 אשר חידוש' לאור ולהוציא לכהוב שעודרני מה-

 שני טצד הוא חש'י שהנני פה !פוסקים 3ש'םחידשתי
 השוכת כל מ'ה פ'נ 3אבוה שאיהא טשום א(סעסיס:
 מתחיב כאילו הכהוכ עליו סעלה מטשנהו אחררבר
 הגאין וה על וכהב ונו' לך השטד רק שנאפרגאשו
 ד'מ, משוס 3ר'י ר'ד שדקרק טה : וצ'ל רחיד'אהקרוש
 !הר ממשנה אחר דנר הש,כח רק לוסד הויטמשנהו
 שיך פה לטד לא שאם יוהר א. אהה פעם שלמדידעינן
 ידוע שוה 3זה לישנ שאפשד כן והירץ השוכחלוסר
 זוכה הוא ואם 3סיני 3הורה חלק, ק'3ל אהד כלבי
 והחידוש כסיני נשמהו קגלה אשר לאור סוציאוהוא
 וע'כ חלקו הוא זה כי יען להרשו יכול אחר איןההוא
 כהר נשטהו קיכלה אשר ההידזש והידש וכה אפי'אם
 זה הרי נשכח זה 'די ועל לא.ר הרייאו שלא אךסיני

 ההידוש כי להרשו י2ול אין אהר אדם כי גנפשומתהינ
 אתר דנר 2לשינם. רקרק, לכן נשפהו לשורש שיךוה

 נהנלה זה דבר כי :שמה איהי!ת הוא משנה כימפשנתו
 3חד'א :ע" היה.ר'א ע2'ל לאחר ולא לנשמהורק

 ביבסן; ראיהא ב( יכו'. הרו.ם ה2ם 3ך'ה :'ח. רףבנרכוה
 )ההלים רכהיב סא. רב אמך יהירה רב דאמר צ?:דף

 2שני לנור לאדם אפשך וכי ע,למ.ם 2אהלך אגורהם'א(
 רצ.ן 'ה' ר2ש'ע הק2'ד ל2נ' דוד אמר אלאעולמים
 רש2'י פשזם ר'י ראמי 2עיה'ז מ2. ששעה דנרש"מרו

 שפהוה'. 2ע.ה'ו מ?יי שסועה רבר שאימרים ה'הכל
 1בסנהדרין ל'א רף 23רכית הוא .כן וכו' 3קברדו2בוה

 ר2רכ!ה פ'2 2יר,שלמי :וא ו2ן 3הוספוה וע'ש צ'רף
 ר,ך אסר הלשק ש: אך ה' הל' דשקלים ו2פ'ב א'הל'
 3בהי נאסרין ר2-' שיהו או2ה :ר2'סיע הק2'הלפני

 על עלתה ו2י לש.ן שי:וי .;.ר פדרשוה ?כק.כ:מי!ה
 וכפו אנחנו .2'ש זה על 3קש. שם יוחנן ר' ו:םד.ך ראפיי אלמא עכ'ל לעילמים וקים הי שיהא ר'ר שלרעה.
 2ר רנא אמך זירא ר' אמר קי'ג: רף 3ש3תשאיהא
 ואם אנשש 2נ' אנו סלאכים בנ. ראש1נים אםז.מונא

 רח3'ד של 2הפור1 ולא כהפורים אנו אנש? ננ'ראשונש
 גשקלים וע" חמי-ים בשאר אלא 'א.ר בן פגהם ר'ושל
 5'1 סוף .2יי-ושלסי לשון גש'נזי איהא שם א' הל'פ'ה

 מה רגי קומ' 3עיא .:לם 3י הילל ר2. א.הארנימין
 ר3י ראיהיו שלא ל" אמר יום. 2ר' הל2ה לומרראוי
 עלי3יא אנן אסר יוסי דך' על פקשתה כעי הזהכך

 לנק הקדשים קד'ם' לנין שכש2 'זסי די' עלטקשפה
 ר' אסר יוסי ר' של לדירן רורינ! 2'ן 2ך היליןחולי

 דורינו 2ין כף לע"ף זהב ש3ין גשם '1םי ר' נ"ישסעאל
 לנ! יוהנן ר' אמד נ'ג. רף עירז2ין 2נמ( א2א שללרור.
 של כפתחו אחרונים ושל אולם של כסתחו יאשוניםשל

 נאמר טה ואיכ וכו' מודקות מחמ נקב כמלא ואנוהיכל
 עד בתורה עטלהי יטי וכל אין פשל שום לנו כיאנחנו
 וכסו טאד עלי חנינ והיי הלכה של לעומקישירדהי
 אלעור ד' של דמעהע עיניו זלנו י'ח. דף 3מנחותשטצינו

 הורה שדברי חכטים תלמידי אשריכם אמר שמוע2ן
 אהבתי מה הזה הטקרא עליו קרא 3יוהר עליכםחניגש
 צ'ו( 9' ק"מ )תהלים ונף שיחתי היא היום כלהורר,ך
 שיך הוא כי צורי אל קודם יום 3כל אוטד אני וה9סוק
 אפשר להלכה. שיך אני ולכן 3מפרים שידוע כסולשמי
 יש 9סוקים רויגה והלא וה טקרא עליו דקרא האלוטר
 דף השרא 9' בוה'ק שאתעא טשום ההורה באהבתטקודם
 דכל אוליפנא טבאן אלא שידע,י היא היום כל מאיכ'ז.
 כאילו בוריה על דינא לאשלטה 3אוריהא דישהדלמאן
 ונו' שתחתי היא היום כל כך בגיני טלה אוריהאקים
 הדין לידע רצה ה3בלי יוסף הי' נטי 1התם הוהרעכ'ל
 3והר ראיתא משום הוא התורה ואהבה ע'ש בורי'על

 וכתב ע'נ דף אהדי *' והד חד כזלה וק3'ה-א!ריהא
 ראודיתא פי' 93'ד 3לק'א הקדש 3הניא הזקןהאדמו'ר

 ובעצמו 3כבודו והקגיה הק3'ה של ורצונו הכסהוהיא
 " הל' התודה שודי מהל' 3פ'3 הרס3'ם וכם'ש הךכולא
 וצסצם וכו' הידע והוא הטדע שהוא השוכה סהליונפ'ה
 נגדי וכו' ההורה סצ!ה 2תד"נ והכטהו רצונוהק3'ה
 להשינן הוכל האדם שגנוף ונפש רוח או הנשטהשכל

 ד3זר 3טעשה טהן לקים שאפשר טה כל ולקימן3דעהו
 3שלשה 3חינתתי' עשר 3כל התל3ש זה וע'יומחשבה
 כל סל3ישים וסצות" שההורה .מאחר וכו' אלולבושים
 החים 3צרור צוורה כולה הרי וכו' הנפש 3חי'עשר
 טראשה וטל3ישה טקייה מטש ה' ואור סמש ה'את
 וכהוב 5'נ( י'ח )ההלש בו אחסה צורי בם'ש רגלהועך
 וחכטה. רצונו שהזא פי'נ( ה' )ההליס תעטרנו רצוןכצנה
 וימינ! כם'ש וכו' ומצותי' 3תורתו הפל.כשיםית3רך
 טימין שנהנה התורה שהש פ'ו( 3' )שהישתחכקנו
 מיא 5' תשא מדר שמוה ובמד'ר ס'3. ורף ו'. דף3רכות
 תנחוטא וטדרש שופטים 5' ריש ובדברים פ'ד.בויקרא
 מקץ יב9' רכ'ח. דף 5נחם 9' ובוהר ויקהל וב9'1.קרא
 ודף י'א ודף ט': דף הזהר הקונא ונהקדטת קצ'תרף
 הוא ההיא שבעה 3למודו כשיחשוב וא'כ קנ'ה ורףקכ'ז
 לו יחעורר מזה 3ורועו מחכקו .המלך המלך אהמח3ק
 דלמע 53'ה שם וכם'ש ללסוך נדולה וחסרההשוקה
 גההלנשח(ם אם כי !הכמתו 3רצונו זלא ?" הפיסאטחשבה
 והוא כהם טלובש שבלו ונם לפנינו הערכוה2הלכות
 כו' גלל נטצא כערכו ולא כפוהו יהוד שאין נפלאיחוד
 העומק סעלה מאד נדלה לטה 'זכן !כוה 3פכ'נוע'ש

 ע"טות יחוד שהלא מקפלה ואפי' המצת( מכל י.הר3תודה



 להפסיק צריך אומנתו הורהו שאיו רמי והאעליונים
 הסשכיל יוכל ומזה הכי כלאו וטבטל דמפסיק מאחרהינו

 איך בשיהכונן בהורה 3עסקו נרולה יראה עליולהמשיך
 3תכלית ממש טיוחרימ הם וכפיו ש3כוחו ולבושושנפשו
 3הם המתנלה מטש 3'ה א'ם ואור העליון 3רצוןהיחזר
 קמי' חשיבי ניא ותחהונים עליונים העולמות שכלמה
 אלא מטש 3תוכם מהלבש שאינו ער טפש ואפםכאין
 רק חהתס עיקר להחיהעם מקיף 3כחינה עלמין כלסובב
 שלא לסבול שיכולים מה 3הוכם מהל3שה הארהאיוה

 ראמיי' מה יר,בונן ונם עכ'ל וכו' לנסרי כמציאיתיתנפלו
 כתורה ועוסק שיושב אחד שאפי' ומנין ו'. דףפברטת
 איהא פי'ה ריש רבא. ובאליהו וכו' שנאטי עמוששכינה

 נכח ל3ך כמים שפכי אשמורות לראש בלילה רניקוטי

 סכאן ה' פני נכח לבך כמים שפכי מאי ונו' ה'פני
 הק3'ה בהורה ועומק ושונה וקורא שיושב ת'ח כלאמרו
 לבין הנם' לשון 3ין נ'ם ויש וכו' עמו ושונה כננרויושכ
 ס' דף נח 8' בוהד דאיהא משום ר3א אליהו שלהלשון
 אמאי .עקנ שמו ויקרא גתיב נח שמו את ויקראכהינ
 אחרא דדנא והכא הדא דדגה ההס אלא אה כתינלא

 % אה טלא כהינ לא י ואראה י את ואדאכדכתיב

 ררנא יעקב שמו .יקרא נח שסו את ויקרא 3נה הסאאף
 לאהנללא את הכא אבל יעקב לי' קרא ממש ק3'הרילי'

 וכן הוהר עכ'ל לתו;א אהרא ררנא רהיאשכינתא
 דהק3'ה טשס אלטא ניח. רף 3ראשיה פ' בסוף שםאיתא

 רק איהא ובנמרא לבד שכינהא ולא שם ה,א3עצמוועו
 שהרב מיום ח,. רף כברכות שם איהא ונם עמוששכינה
 הלכה של אטוה ר' אלא 3עולמו להק3'ה לו אקכהם'ק
 אוריהא איהא ר'. דף ויקהל 9' ובוה'ק 3ח'א וע'ש3לבד
 ראה' 3עלפא דחפ .ארכא עלמא 3הא' רחי ארכאאיהי
 דק3'ה 3היכלי' אשהדל כאילו 3אוריהא ראשהדל טאןוכל

 עסימ נש בר וכד איהי אוריהא דק3'ה עלאהדהיכלא
 רכתיב כמה לקלי' ואצית תטן קאים ק3'ה3אוריהא
 טרינא רינין מהלת נש 3ר ואשתויב ,נו' וישמע יויקשב
 לשלטאה יכול דלא הפוה רמלאך ומדינא עלמארהאי
 3ד'ה בהר 9' 3לק'ה ועי' עכ'ל וכו' רניהנס ומרינאעלי'
 מקרשי פי' תיראו ומקדשי 1כ1' השמרו שכהותי אתוזהו
 ידי מעשה הוא שלסטה המקדש כי התורה עלקאי

 של מקרשי הוא רועורה אבל א:תו ננה שלמההאדם
 ד' אלא 3עזלמו להק3'ה לו אין יכמארז'ל טמשהק3'ד
 ל'ר פ' 3לקא'ט הוא וכן ע'ש וכו' הלכה שלאמות
 השגיח. אל אך עלי שיסמכו אני ומה אני קטן כיוהנם
 א' הל' סוף דסנהררין פ'י 3ירזשלסי איתא כ' זהעל
 קמן מפי דבר שטעהה אם הק3'ה אמר וכו' רילאמר

 אלא קטן מ9י כשוסעו 3עיניך יהא לא והניך,ישראל
 3שוטע. אלא נדול ס9י כשופעו ,לא נדול טפיכשומעו
 נבש מפי כשומעו אלא חכם טפי כשומעו ולא חכמפפי
 .אין רועה ט?י כשומעו אלא נביא טפי כשומעוולא
 עמו טשה עולם ימי וטבור רהיסר כפה משה אלארועה
 את בקר3ו השם איה צאנו רועה את טים הפעלםאיה
 רואה מפי בשומעו לא י'א( פ' ס'ג )ישעי' קדשורות
 אהד ואין אחד מרועה ניתנו הנבורה טפי כשוטעואלא
 אחד ה' אלק' ה' ישראל שמע שנאטר' כמו הק3'ה.אלא

 בגס' דאיתא דרך על הוא והכונה הירושלטי עכ'לוכו'
 מאי יוחנן א'ר א3א בר חתא ר' ואמר י'מ: רףמנילה
 3הר עטכם ה' רבר אשר הרכרים ככל ועליהםרכתיכ
 דרףוקי למשה הק3'ה שהראהו מלמר 9'י( פ')רברים
 עכ'ל לחרש עתירין שהכופרים ומה סופרים ורקדוקיתורה
 הלשון שם תהקע'א אות ה' קהלה שמעוני ובילקופהנם'

 ובייושלסי עליו משיבו וחבירו לחרש עתיר ותיקשתלמיד
 ועליהם עליהם אמר ריב'ל איהא ר' הל' ר9אהרפ'3
 עליהם לבתוב ל" שהי' )פי' הדכריס רכרים ככלכל

 שהי' נם וכל וכועב כל לכתוב שהי' נם ועליהםוכהב
 ואנרה הלמוד משנה מקרא הרכרים( וכתב דבריםלכתוכ
 למשה נאמר כבי להורות עתיד ותיק שתלמיר מהאפי'
 היא חדש וה ראה אדם ש'אמר רכר יש מעם מה3סיני
 פ'י( א' )קהלת לעולסים הי' ככר לו ואוטר חכירומשיבו
 הל' רמנילה 3פ'ד 3יר,שלמי הוא וכן הירזשלסיעכ'ל
 ויקרא סרר וכטד'ר ח' ה5' רהנינה פ'א וכ'ר,שלטיא'
 קצת איכא כמדיר אך י'2 פ' קהלה ובמד'ר כ'3פי

 ההלכות פרפי ולהבין 3ד'ה 3ק'א 2הניא ועי' הלשון3שינוי
 אך ונו' הא?קיות 8רטי וכל הלשון איתא ושםוכו'

 מחכס עדיף דנביא משמע הלל פ'י רסנהרריןטהירזשלמי
 י'ב. 3רף שם דאיהא להיפך איהא 3תרא ד33א 3נם'אבל
 שמוה פ' 13ה'ק הזא וכן מנניא עריף והכם אמימראמר
 לוטנין לנכיא דהא 3קלא מנביאי עדיפי וחכמי ו';רף

 אערי לא וחכימין לא ילזטנין קורשא רוה עליהושרת
 לעילא די טה רירעינן הרא רגעא אפי' שרשא רוחטנהון
 צו 8' 3והר הוא וכן עכ'ל ,כוי לגלאה בעו ולאוההא
 וכחובה ע'ג רף ל' ובהק' ל'א דף "ה נ;ק' זבוע'1 ל'הרף

 2הניא הוא וכן כ'א שער הנפש הש3ון שערהלבבוה
 כהירזשלמי דלא קע'3 רף מצוהיך ובדרך ייס איה3אה'ק
 כשוטעו ולא להיפך הנ'ל 3'רזשלמי צ'ל אול' אךהנ'ל
 מכל חדא א?ך כי חכם מפי כשומעו אלא נביאמפי
 אפיך הרתי מקטי חדא צ'ו: רף כב'ק וכראיתא הנ'להני
 ט9ני כאן וכ'ש 3ריהא תרהי מקמי חדא משנהאפי'
 אך כן א'הא 9עסים ובמה וההק'ו הוהיק 1מ2ני3בלי
 פע' מצותיך ררך 2ספרו הצ'צ האדפו'ר שכהב מהלפי
 ונין החכמים יריעת 3'ן ה?רש שיש פ'3 ומצהפסח
 3טוהו לא כי התנוננהי 'מי 1כל ע'ש ניחא הנב"יםהשגה
 ל': רף 3שפת דאסרי' פה וגם קם'ט( )תהלים הכליקח
 ר;חת שיעסול עסלו ?כל לאדס יתרון מה פסוקעל

 הזא השמש תהה ינאי רי רני ואסרי א'( )קהלההשמש
 שם קהלה ובסררש עכ'ל לו 'ש השמש קורט לוראין
 של 3עכלה הזא עמל אבל יתרון לו אין 3עמלואיתא
 מה הנא איתא רכ'נ: רף ויהי פ' .בזהר ענ'להורה
 שיעטול ה'ל דאורית." עמלו אף 'כל עמלו 3כל לאדםיהרון
 הוא שמשא טן רלעילא דאוריהא עטלה שאנ' השסשתחה
 ב9מחים כראיתא העולם שנכרא קודס הוא והת.רהיכו'
 ט' פ' אטרים בלקופי 2הניא  ,עיי לימ: רף גנררים נ'ר.רף

 שאיהא מה ונם וכו' היח.ר כשער ם'ש להנין 3דיהונק'א
 עירמת ראית אם רשכ'י הני ז' הל' פ,ו דחנ'גה3ירושלסי
 סופרש 3שנר הח,יקו שלא רע 3א'י טמקופןשנהלשו
 כמרבר נצתה הארץ אכרה מה על מעם סהומשנים
 ט'( )ירמיה הורתי אה עזכם על ה' ויאמר עברמ3לי



 נשץא יודן ר' פ'א.( דף גנדרים פ'ה.. דף . 33ם'צ)עי
 דארעא 3קידיתא למיעכור אטי ולר' אסי ולר' חיה לר3ישלח

 פ'ה:( דף כ3ם'צ )עי' וסחנ'נין ספרין לין לסהקנהדישראל

 אמרין מתנין ולא ספר לא אשכחין ולא אהר להדעלץ
 קרהא סנמורי לין איהין קרהא נמורי לן איתיןלין

 ליה קרהא? נמורי אילין לין אסרין העיד( שערי)עסרי
 נמ!רי אינון !טאן לין אסרין קרתא. הרזבי אלאאילין
 ירמיה ר' ר'ח !כו' שתנינש ספייא לין אטר'קרתא
 עכו'ם על לישראל הק2'ה שתיהר סצאנו רש3ר'י3שם
 ה,א יבן וכו' תיהר לא 3תרה' טאסם על וש'דונ'ע

 . ?'1 סוף 3אגהיה 3הנש ועיי איכה ר3ה לטדרש83תיחה

 פטירה. ש3שעת אלא עיר ולא אבוו; פרקי 2םוף איהאוכן
 הודה אלא וכו' והב ולא כמף לא לאדם טלו'ן אין אדםשל

 לשסה שלא יכתן שלא בלבד אך לבד טוכיםוטעשים
 אדם יעמוק לעולם נ': רף 3?סחים דאטרי' אע'גלקנוער
 לשמה שלא. שטהוך לשסה שלא אפי' ונסצות3תורה

 הנ'ל 1' הל' פ'א דחניגה 3יר,שלטי ה,א וכן לשסה2א
 התוספות ר,קשה כבר אך רע'1 דף הצא ;י 9'וב1הר

 ראטרי' דהא .הירצו סקוסוה כטה ובעוד י'1 דף33רכוה
 אלא לופד שאינו נברא שלא לו שעח י" דף3ברטה
 עכ'ל שיכבדוהו ע'מ שלומד טירי וההם חביריולקנהר

 פיא דשבה וביר,שלסי 3' הלי פ'א ד3רבוהובירזשלטי
 נ:ה לעשוה שלא שהלוסד איהא ג'כ שם כ' הל'סקן
 לי נוה לעשוה שלא הל'טד ייחנן וא'ר ננרא שלאלו
 .עי' עכ'ל לעולם יצא 'לא פנ': על שיליהו נהפכהאילו
 ה,א מי אסיו;י לשטה כי י'מ אית סוף 2."ה'ק3תניא
 הה:רה לשם דהינו הקר:ש'ה הנשסית רק לכהןשיוכל
 שכתנ סה ועי' כנ'ל גרוע לשסה שלא ה'! 'הא שלאאך

 וכז' פ'3 היחוד 2שעי ס'ש להנ'ן ד'ה ס.ף 3ק'אההניא
 טמוחרה טאהבה רק לשטה שלא שאינה סהם תורהאבל
 רבן 2יה ,"ל תינוקיה של פיהן טהבל נרעא לאמבעי
 טיראת ססש לשסה שלא ה,א אם אה וכו' לעילאדסליק
 כל ש2כלל לוסר .ניכל עכ'ל וכו' הסופר ש3ידהרצועה

 טש,: התורה סאהבת רק ה,א 2ההטרה שלוטדמי
 לההפרגס אהרים למידים ללמיד 'ן.ל די'דנלאה'כ

 וע'ש לעילא דפלקא היא שסשא טן לעילא לכןטהם
 אך הנ'ל היהוד 2שער מ'ש להבין ר'ה ברישדתנש
 דאר" ל'א: דף 2ש2ת .מאיהא כסו י'ש גם להיוהצריך
 וע' וכ:' בלבד י(ש אלא 3עולסו להק3'ה אין ר'אטשומ
 אפי' הורה אלא לו אין דאומר כל ק'מ: דף3יבמות

 ועשיהס !לטרהם קרא אמ- פפא א'ר ס'ט ל. איןתורה
 שאינו כל 3לטידה ישנו 2עשי' שישנו כל ה'()דברים
 וע' ה' 2א:ה 2אגה'ק 3הניא יע' 2לטירה אינ.3עשי'
 שהורה ה' יראה ל' פ' סשפמים סרר שסוה3מד'ר
 סדרש שונה אד: טוצא אתה כך מהו לעדעוטרת
 בל,ם פידו אין חטא יראת ל. אין ואם ואנרוההלכות
 ח'. דף ד3רכוה הנמ' על דש3ה הנם' דפליני לימרואין
 שחרב ס'ום דעולא סשסי' אסי בר ר'ה אמר דשםהנ'ל
 של אטוה ד' אלא 2עולטו להק3'ה לו אין הטקדש2ית

 אין ר'א טש,ם אר'י הנ'ל ל'א: דף וש2ה 3לנדהלכה
 משפע 2לנד שסיס יראת אלא כעולסו להק3'הלו

 שחרב קודט על ר'י אירי רנש3ת לומר ואיןדפליני

 3הם'ק שחרב אלאחר קאי הא שם וב3רכות הטקדשכית
 סקום כנגד ה,א הלכה של אטות ד' דהא אינו והאך

 שכהב כסו פסוקה הלכה יוצאת ה,' שסשם הגויתלשכת
 אין אך הגוית. הלשכת 3עולמו הי' שמעיקרא שםהח'א
 טש,ם כך ה,א דש3ת הנם' וכונת כלל פלונתאכאן
 3בחירהי תלוי שוה שסים טיראת חוץ שמים 3ידידהכל
 וטסילא הלכות סע' אירי לא אבל אטר לא ורשעשצדיק
 בחד'א ועי שסים ירא נם יהי' הלכין מורה כשיהי'יהי'
 הש'ם 3נליון רע'א הגאון נ'כ נתמון ול1ה בשכתשס
 3ד'ה כ'ה. דף 2סגילה התוספות שכתב דרך עלוה,א
 3כה,בוה רהא וקשה שטיס טיראת חרן שטים 3ידיהכל
 ונראה ופתיס סצנים חךן שסים 3ידי הכל אסרי' ל'.רף

 עני מפש או חכס יה' אם האדם 3הולדות סירידהכא
 3כהוב'ה התוספוה כהב וכן וכו' חלש או נ13ר עשיר.או
 מ'ם פ'ג 3אבוה שכתב כסו להיות וצריך הנ'ל ל'.רף
 קודמה המאז שיראה כל אומר דוסא בן הנינאר2י

 תק'ו 3הקדסף ה,א וכן הו' סהקיטה חכמהולהכסתו
 ד3לא כתב 1' כדרנא 1' 3דף שם אך ה' 3דרנא ה':דף

 גנחגא . חטא ירא בוי אין כדא' דחילו ליתאוריהא
 3לא דהילו ליה הכי אף רחילו 3לא אוריתאדלית

 חסיד הארץ עס ולא כתנ י' 3דדנא ושם וכו'אורירלא
 תורה גרולה רבנן אוקסוה1 איך וכי' חטא ירא 13ר'אין

 ס': דף 3קדושין ה,א )וכן סעשה לירי לאדמשסביאה

 להכסהז יראהו הקודם דכל טשמע רהכא טקוטוה('בעוד

 נש נר דא' כתב ס:ה לעיל .שם ,כו' סתקיסה-כטהי
 דעכר לטאן ד'לה ועתשין דילה ואגרא אוריהא ידעלא
 האריך ההק'1 אך וכו' סני' דחיל איך וכ.' פק,דיי;ל
 לוסר אפשר הנגלוה הנמ' לפי אך הק3לה דרך עלב:ה
 דאסר סקומ:ה ונעוד ס'נ דף 32רכות דאיהא סש,םכן

 53י' וע' יהנה :אחיכ תורה אדכ י~טוד לעולםרבא

 ה,א צריך סההילה לכן 3גמ' וע'ש י'ט. רף 3ע'1רש'י
 ה,א וזה חמא ירא בור אין דאל'כ כנ'ל ללסור2'ראי
 רהינ, לחכסת: קודם להיוה צריך חמא שיראתהכונה
 חכטהו ה,א :וה ולהרץ להקשת; למילתא כילהאלדמוה
 י' 3הקונא שכהב וכמי 2י'ש ללמ,ד צריך ואה'כ.ד'ל

 בתניא :ע' לעילא פרהה לא .רחיטו דהילו 3לא'א'ריהא
 כי ל': רף 2ש3ה ראיתא דרך על והוא ל'מ פ'בלק'א
 עצסו להשתעבד וצריך 3איסתא יהיב למוף וכו'ררבה
 תלטיר אצלי 3א כ'3 פ' רבא 3אליהו דאיהא כטולתורה
 תורה 3דברי אני עוסק לו ואסר 2הלכה נקי שאינואחד

 ואין אלי תבא תורה אס אני וטצפה :סהאוהיטחטד
 לדברי הא"ם וכה לא 2ני לו ואמרהי אל' 3אהת'רה
 שסים לכניד עלי' למיקה נפשו סוסר א(כ אלאת.-ה
 כבוד על עצטו סוסר וה,א לעול שטכניסין ה1הבשור
 ובאליהו וכ.' שור 2כה הבואוה ורב שנאטי לעוכרו2;ליו
 לעולם אמר, אליהו דבי משום איהא אי פ' רישוומא
 שחורשה וכ3הפה לסשא וכהטור לעול כשור אדם'הא

 3כל 2ד'ת זחורש עוסק אדם יהא כך .?שדה3בקעה
 ה': ד' בע'1 הובא 1וטא רבאליהו והלשון וכו' הטיד'יס

 3תניא והיכא קנ'ח. בדף הוא הישנים הדפוסים'בתק'ו
 שישים הכונה '!תר עוד לפרש ואפשר כ'ה 9'2לק'א
 לשום יכוין שלא דהינ, למשא ולחסור לעול כשורעצמו



 כחמור או כשור 3עליו ריון סצר. שעושה רקהמוחש
 ה3על רצון שעושין רק עימו של הגאה שזמ להמש"ין
  אדעתא "וניש עניר כי טעיקרא ס'ח: דף ב8סחים ד**סר.'חזא

 התורה ירי על לה' מש4 לקשר היט עביר קארגששי
 ה' פ' מוף בלק'א התניא שכתב וכפו הש'י רזיןשהיא
 כן לפרש נוכל לכן כמ'ש לשמה דשאשזה

 קביד קץ דנפאצ' אדעתא איניש עניד כי טזיקראהכונה
 למשא וחמור לעול משור נמוכה טררינה הא זהאך

  ארעתא עכיר מעיקרא ורק בעליו לריון רק דיאששם

 להשונ יריך לומי כשהוא השחיכ בלק'ת וע'רנפש"
 אפשר אי וה דבלא הלכה של עוסקו להבין העניןעוטק
 סתוך שאטרי מה אמרתי ובזה הלכה של לעומקולירר
 בהערה שיעסק לאחר הינן המל לשמה בא לשמהשלא
 אז יהרהר לשטה השלא ישכח הענין באסצעדהיט
 ראל'כ מתף הא חה המצהן 3עשיות ובן 3למ1ד1רק

 שלעולם כית לשמה יבא מתי ואיכ לעולמ אמר האקשה
 וג' כפירושי לפרש מוכרח ע'כ לכן לשמה שלאץסק
 וכר חו'ב המאה'נ הרב אחי והנה ל'מ 8' מקן3לק'א
 3שם מטני בקש רשעסעלא רכ שלימש יוסף חיםמוה'ר
 הדערה על ררושי טתחילה ההפום על להעלוחהרבנים
 רפה הלומרים אך השו'ת האח'כ הש'ם על חירושיואח'כ
 על דאולכ השו'ת מתחלה להדפים טמני3קשו
 רפה לרבקשה והמכסתי רוערה על ררושי האח'כהנם'
 והזא ח' הל' ת'ה טהל' 83'ר 3רם3'ם דא"תאטשום

 אחד שאל ששאלו שנים ססנהדרין ז' ד9'סדג,ום*תא
 ושאינו מעשה לענין נזקקין כענין שלא אחר ושאלכענין
 מררש להלכה מקקין ומררש הלכה לטעשה נזקקיןמעשה
 יו'ר כש'ע ה3'י פסק וכן וכו' למררש נזקקיןדאנרה

 לאנדה ה'ש למררש קורמת דהלכה י'ר מע' רמ'1מי'
 ובש3ת הלכה 11 ה' דנר י'נ: רף 3כריתות יאיתא.ועור
 ישקני כס'ש ס'ה "' בלקיא 3תניא הזא ונן קל'ח:דף

 ה4 כרבר הארם דבור התקשרות רהינו פיהומנשיקות

 תהילה להדפים 3ל'נ 3רעתי ננסר לכן וכף הלבהוו
 והב אמי.' רב יתיב ס': דף 33'ק יאיהא והאהשו'ת
  שסעתהא טר ל'סא איל סר נפחא יצחק די' קס"אם'
 ולא אנרתא לטימר פתח אגרתא מר ליטר א'לוטר
 וכו' מר שביק ולא שמעתחא למיטר פתה מרשכיק
 אגדהא לסימר לכתחילה פהה איך הנ'ל ולפי הנמענ'ל
 קוש' וה אק אף כמל 3שסעתתא לפתוח לו הי'והלא
 רפעח מקמי ררבה הא כי הנ'ל ל': רף פש3ת דאיתאטשום
 3פמחימ ה!א וכן וכו' רבריחוהא טילתא אסר לר3נןלהו
 אליעזר ר' ל'א אוה מ'1 3שטוה 3סנלתא ואיתא קיז.דף

 ובימא ארם של ל12 טושך שהזא להנרה רוטהאוטר
 להנדה שדוטה גר אומרים אחרים איתא ע'ה.רף

 הטהלוקו; הי' ושס עכ'ל כמים ארם של ל3ושמושכת
 מלתא רק שיאטר לא אכל יתחיל ענין גאיזו רקכיניהם
 רשפד2 מהגם' כנ'ל טאנרהא התחיל זה ועלראנרתא
 הניח לא השני אף בשמעתתא לררוש 3רעתו הי'ואח'כ
 אכל חדא 3יוטא רק הוא וזה באנדהא להתחיל אפי'לו
 דף ובעץ ל'. דף בקידושין גדאיתא רחוקים לעהשלא
 קם*ה רף זהר ובהקונא רנ'ר. רף 9נחם 5' ונוהרי'מ:
 3משנה שליש ?טקרא שליש שנוהיו אדם ישלישלעולם
 צריבא לא הי נמה יודע טי הגס' ופריך ?נמ'שליש
 הדפסה לע' לכן שם ותוםפוה רש'י 3פי' עי'ליוטי

 כנ'ל. סקורם הלכה להרפים ראוי?וראי

 למד אשר לאאטו'ר הורי לנשטה ציון ולהציב עולםלזכר
 9ה על 3הם פקי שהיתי עד 9המקים עם נם' הר3העמי

 זצ~ל אלי' ברן זעלבאוויץ ליפ אבא רש וכוש המאוהשגהרב
 הרץ'א שנת חנוכה של ד' יום השטימהועלה

 3מרותיה והטפורממת הצדקת הרכניה"'מ

 ז"ל זונדל רן בת שפרהמש
 תר5'מ שנת שני ארר לחדש ימים "3. השמימהעלתה

 טר1טט. בגמי תנצב.ה וסאדם נ9שם בכל לתורה 3ניהם להדריך הף חפצס כלאשר



 ה ל אש
 מ'ת מוברין אין ע'א קנ*א דף בהרא ובבבא עיא כיז רף במגילה דאמרינןהא
 ב' הל' סית סהל' בפיי הרמבים פפק ובן אשה ולישא תורה ל5מודאלא
 אך ב'. מע' א' סי' ובאהיע אי מעי עיר מ" ביויד פםקינן וכן שם בכימיע'י
 בם'ת לקרש הדין יה' איך אבל בדמיו. ולקדש הסית למכור רק הוא זהכל

 לבי רעל נברא ההוא נט. לע' עיב ייט רף 3גיטין א.תא זה ובאופןעצמה
 וכו' גטך הא לה ואמר לדביתהו לה יהיב סיה שקלכנישתא

 א ענף ה כ 1 שת

 יוסף רנ נע' עיא ל' רף בקייושין אטיינזהנה
 ואיטנינה1 ס'ה ניתא א'ל נימא טהאי רגחין 1ח1-

 שהכ.או ער סשם ווו 5א חנה 3ר 3ר רנה אטר 5אטי
 לא אנן 1'הרות בחסיר:ה בקיאו א.נהי א'ל וטנאוסס'ת

 סי' נא'ח הרם'א כהנ וכן הנם' עכ'ל וכ'1בקיחינן
 "א הל' ס'ת טה5' כפ'ו פפק והימ3'ם ר'. סע'קט'ג
 נוה שם שכהב כחומש רינו טעות כו שנט?ארס'ת
 וכו' סלא ההסר או הסר המלא כתכ אם אנלה5שון
 טן כח:טש א5א כלל ס'ת קרושה נו ואין פסול זההרי

 סי' 3א'ח פסקינן וכן הה.נוק!ה בה שטלמר.ןהחומשין
 3חמירות בק.אין אינן שאנן כיין וא'כ נ' סע'קנ'נ

 ק.דש אם וא'ב פפ:לה ס'ה שהי' אפשר וא'כויתרות
 סטכה שהיא טש:ם סעזת קיר:שי שהיא נמצא אשהנה

 הה,ספיה שכתכ 5סה רוטה 11ה כשרה ס'ת שה'ארעתה
 צריך 5א שירא' יה.לכהא כר'ה ע'א ט' רףבק'רוש'ן
 ש.ראי רר:קא לאשמיעיגן ראתא ר'ה ואוטר וכו'שומא
 ואין קצה יר:ע ששוטתן לפי שוסא צריכי רלאהוא

 אבנימ נגון רברים שאר אכל כך כל נו 5טעותרגילש
 ורנ.5ים סעט א5א טוכות שאינם שיש וטרנ5יותטובות
 רלא מש1ם ש:טא צר.בי סשמים יוהר בהרכה5מעות
 שאין 3טבעת לקרש הע51ם נהנו ולפיכך דעההסטכה
 לרנ ו'ל רש'י פי' 51פי ההוספיה עכיל וכו' אבןכה
 לא ג'כ כאטת מוכ אכן וה.' אח'כ שטוה אם אפי'יוסף
 ראמר יומף רב על ע'3 ו' 3רף שם רפי' קירוש.ןהוה

 א.נה תחילה שמאום שלא וכיון שימא צייכישיראי
 הנם לרירן הרין היא וא'כ ו'ל רש'י עכ'5טקורשת
 לע' אבל ש,טא צריכ.ם ראינן 3שיראי כרנהרפסקינן
 למעות ש"2שר היכי לר.רן גם שוטא שצריכיסרברים
 יוסף. ירכ כמו הס הרי א'כ שומא צריכים 3וההרבה
 והי' אח'כ ששמא:ם ואעפ'י םתח'לה שמאוט לאראם
 3קירושין שם כתכ הר'ן אד קירושין הוה לא נ'כטובים

 י'ח הל' אישוה טהל' בפ'1 רכתכ כן סיל 5ארהרמ3'מ
 שוין שהן אל: ב3גרים לי מקורשת את הרי להאטר

 שהאשה כהן וכיוצא טשי של והיו רינריםחמשיס
 טשעת מקורשה 11 הרי חטשיס ש:ין היו אם להןפתאווה
 סקודשת הה" ,אח'כ 3ש:ק ש:מא צריכין ואינןלקיחה.
 5ה שאמר כט: שוין והן הואיל איא רעתה שתסטוךכר'
 הרמ3'ם עכ'ל' וכו'. ראשונה משעה טקורשת זוהרי

 צריכין ואינן לשונו פריקרוק וה על ו'ל הר'ןוכתנ
 רב רנם טשטע וכו' מקורשת תהי' ואח'כ נשוקשומא
 אנל ראשונה משעה מקורשת שאינה רק פ5יג לאיוסף
 נ'ט אין רכשיראי אע'נ רמקורשת טורה שומאלאחר
 נ'ט אך שוטא צריכה רלא הילכתא איפסיק רהאפירי
 עכ'ל וט' שומא רצריכי שכתננו רברים 5אותןטיהת
 בקיטין אנו שאין ביון רירן לשאלה נ'מ אין אךהר'ן

 שומא לעו5ם יה' 5א וה לפי א'כ ויתרות3חסירות
 לכן רלקמן להענפים יהי' נ'מ אך מעות קירושיוהוא

 והר'ן מוה. ארכר פעוה'ש ולקפן הטחלוקותהאניאוהי
 שומא צריכי לא שיראי והילכתא כהנ טזה לע.5שם

 למימר 5י' הוה 5ישנא כהאי פסקת אטא' הכאומקשו
 כרנא וה.לכתא שם ראטרי' היכי כי ברבה:הילכהא

 ררוקא הלשון טרקרוק נראה ולפיכך נחמן רנאטר
 הל' ו' 3פ' 3פו'5 הר'ם ופרכרי שומט צריכי רלא ה:אשיראי
 נמרה להם מהאוה שהאשה פתוך רשיראי נראה"ח

 אחריני 3טירי אנל כרקאטר רשוה היכי כ5 :פשהומקניא
 טחטרתן האשה שאין רברים לפעומי וה ולפילא
 מהרכרים הזא ג'כ ס'ת לע' נם וה ולפי הר'ן עכ'ל:כו.
 שהיא אפשר ונם שומא. וצריכא טחטרתן האשהשאין
 קירושי הוה וא'כ כשרה שהיא רעתה סמכה :היאפסולה
 אטר רשם וט'מ הנ'ל הרמ3'ם לרברי אשוכ ועההמעות.
 נכרא ההוא ו' רף 3נט' וכי'. טקורשת את הר'לה

 יוסף רנ שומא צריכי 5א אמר רנה 3שיראירקדיש
 ולא חטשין לה ראסר אי שם ואמרו שומא צריכיאמר
 ושמ חמשים ראטר פליני כי שה לא הא חמשיןשוו

 רנ חמשין שה רהא שוטא צריכי לא אמר רנהחטשים
 כשומא 3קיאה לא ראיהתא כיון שומא צריכי אטריוסף
 פפרש שהוא נראה ר3ינו ומלשון רעתה. סמבהלא

 כיון 3מלימ הקירושין שיה' אטר לא יוכף רנראפילו
 שאינן א5א ז'ל רש'י שפי' כמו ק3לתה קורס נשומ:שלא
 מירי 5ן נפקא לא רינא לע' ומ'ט נשומין שיה' ערח5ין
 ופטיש שומא צריכא 5א רשיראי הייכתא איפסקארהא
 להמ סתאוה שהאשה 3הם וכיוצא משי של והי'ר3ינו
 הוא 11ה רכר בכי כן הרין שאין פבור שהואנראה
 לא פירי כ5 אטרו ולא ש:סח צריכ' לא שיראישאטרו
 שיראי ררוקא שאסרו אחרימ ספרשים ויש שוטא.צריכי

 שומתן שאין ופרנליות מובות כאכנים אנ5 ניכרתששוטתן
 הם צריכות מחנירתה כפלים ששוה אחת 1'שניכרת
 שכתג מה טונניק אינט רכרי1 אך הפ*מ עכ.לשוטא



נורדכי תשובותשאינתעטרתב
 או כיש'י ס'ל הרמ3'ם אי נ(מ אין רינא שלע'טתחילה

 שומא. צרוכי לא רשיראי הלכתא ראיפסקא כיוןלא
 והיו ר3ינו וממ'ש הומ'י כתנ הוא רהא 1ה להניןוצריך
 שהוא נראה להם מתאוה שהאשה 3הן וכיוצא משי-ש5
 יהי' וה לפי וא'כ וכו' רנר ככ5 כ! הרין שאיןסבור
 קירש אם מחמרהן האשה שאין רכרים שאר לע'נים
 ששטאוה 5אחר קירושין הוי אי שומא הצריך 3רכר3הם
 שגם מצאתי אךאח'כ ל1ה. 1ה ס1תרים רבייו א'כ לא.או

 ונם רנריו כל ע5 קוש' עור ונם כן עליו הקשהה5'מ
 אח'כ נישוטו שאם מהרמ3'ם לריק אטר איך עליוהקשה

 ח'. 3רף שם ר'י מיתי ראי' מאי א'כ לרייפק:רשת
 3תנואה גקנה ואינו גקנה הוא 3כסף מקגהו מכפףרהנא
 לשיט-גהו יכולים רהא ניחא מי לרירי' יקשה וכו'וכלים
 דפצינו כך כל קשיא לא 1ה אך יהני לא ולפהאח'כ
 אם אכל גישוטו שלא 1מן כל נקנה ראיגו רה'קלמימר
 הנ'ל הר'ן גם 3אמת אך עכ'ל וכו' מהני אח'כנשומו
 רכונת 11 ראי' לרחות יש אכל פהרפ3'ם כןהוכיח
 אכ5 3שוק שומא צריכים שאינן ר3בגרים ה1אהרט3'ם

 הוה קצוב. טקחו ויהי' 1ה על שער לעשוה צריכיםמ'מ
 קצוכ. טקח 1'עשה שישוטא ער קירושין הוה ר5אאטיגא
 כן רלא 1ה על הרמ3'ם כתב לכן הקירושין יהי'וטאו
 שצריכים 3רכר אכל תומ'י הלין שהק'רושין אלאה:א
 5עולם קירישין הוה 5א כהם ק'דש אם 3אטתש:מא
 סק' ל' סי' באה'ע הב'ש כחנ וכן ששמזה לאחראפ"
 לעולם קירושין הוי רלא כרש'י ס'ל התוכ?וה וגםא'

 יוסף ורנ 3ר'ה ההופפוה שמ שכהכ שופא הצייך3רבר
 3קונמרם כרפי' קאפר הקירושין קורם שוטא. צריכיאמר
 3שמר לי התקדשי ג3י הגיא ט'ח רף רלקטןוה'מא
 פיוטה שוה 3ו יש אם הנתר אה שטין אוטריםוחבמ'ם
 ואע'נ הקירושין אחר הניר את שט'ן וטשמעסק,רשה
 אלמא עכ'ל וכו' יר:עה היהה לא הנתר שומהרמהח'לה

 קורם שוטא צריך מדכתב כרש'י פ'ל ההוספ:תרנם
 הגיר אה משטין מרהקשה ועור רש'י. כרפי'הקירוש.ן
 הוה לא אח'כ שטוה אפילו ראם מ'ל רכרש'יאלטא
 רליהוי אטרת ראי ראל'כ השוטא טשעה אפי'קירושין
 אימא מההם קושי' טא' א'כ השוטא משעהק'רושין
 א5מא הגם' שם כ'ון ל1ה הש,סא לאחי קידוש'ןרליה:י

 קירושין הוי רלא 1.ל כרש'י דם'ל מוכרח טשםמרהקשה
 5קרש דאין ס'ל רר'ת לענינינו אחייר ועועהלע1לס.
 כתנ :כן .ש:מא שצריכי ט"ני מוכ אכן 3ה שיש3מ3עת
 נמף של 3טנעת שקירש 3אחר הרשכ'א 3שםהטררכי
 הי' אם ואפי' שכתכ וכו' והנ ש5 שהוא קסכרהוהיא

 קירושין צריך ואין קנה 3על מעות הראשוניםק'רושין
 ג:פה המררכי אך כי'ת. דטסקנתו משטע :כויאחרים
 3מ3עת לקרש העמ נהגו ראבי'ה 3שם פוה לע'לכהכ
 ארם 3ני דרוב משום 3תוכה יקרה אנן כלא 1הנשל
 טרלא מקורשת קירשה אם ומיהו 3שוטא כקיאיםא'נם
 3קיאה. לא אפי' ש'מ 3שוטא, 3קיאה איהתא ר?האטר
 3רירא לא ום'הו ו' רף 3ק'רושין שס הרא'ש כתבוכן
 המכעה מן האנן להמיר העולם שנהגו מה מעטא האילי

 ררך ואין קטא ללישנא פליגי לא רהו ככל אטרי'רהא
 1'ל הרא'ש עכ'ל וכו' קירושין ש5 למ3עת שומאלהוז

 כר'ת ס'ל היא'ש רנם שכהב ל'א כסיי 33'הועי'
 3מ3עוע רק אנן 3ה שיש 3מכעת ?קדש איןר5כתחי5ה

 "ככום רי1כור סאן איכא דלפא להוש ריש אבן 3השאין
 אכן 3ה שאין 3מכעת לקרש נהנו ולכן הקירושין3שעת
 רזהגו אבן 3ה שיש ז. ט3עה אלא שם ראין רו;יכא"5א
 הרא'ש הקפיר 1ה רנר על טהט3עה האכן את להפירנ'כ
 ולא 3סתם יקרש הטכעה. יקלקל רילמא להושריש
 והמור ה3'ח עכ'ל וכו' קירושין 3שעה פכום שוםי1כור
 ששומהו  3חפץ דוקא ר'ת וכהכ  וויל י'א 3סי' שםכתנ
 כך כל נו למעוה רגילות ואין מל3,שים כמו קצתיר1ע
 3שוטהן 3ק'אין שאין 3הן וכיוצא ומרגליות מונות אנגיםאנל

 3אכן 5י התקרשי (ה ואמר הר3ה 3הן מועין!פעטים
 נהגז ו5כך רעהה פסכה רלא שומת צריך 111 נ'ששוה
 הרא'ש א'א וכהכ אכן 3ה שאין 3מ3עת לקרשהעולם
 לן התקרשי 5ה שאמר ה5שון לית" 3ר'ן הגה וכו'.1'ל

 3זוכן יקרש ש5א ר'ת אוטר וה על 111 ג' ששוה3אכן
 שכתב כטו לר'ה יקרש. 5א נפי 3סועם אפי' אל8מוכ

 מנירה שה" ואפשר מעט אלא טוה שאינו שישטפורש
 אמר רלא ראע'ג טורה רבה אפי' בהא וכטה כטהששוה
 שוטא רצריכי רהו 3כל לה אטר אלא תטשים רשיהלה

 1יל ר'ה ואומר לטעות שלא כדי שיראי פירשוולפיכך
 וכו' אכן 3ה שיש 3ט3עת לקרש שלא נהגישלפיכך
 היא כמה לה יאמר לא אם שאפי' פפורש כוזבהרי
 כל הכרח אין עצטו וסההוכפוה כ:;. יקדש לא ג'כשוה
 לה אטר לא שאם בפירוש פירשו מדלא ס'מ אךכך
 אסור ענין ר3כל טשמע 3ה לקרש מ:הר שוה היאכטה
 3אבן יקדש ש5א ר'ה אומר רלמה להוכ'ח אפשרועור
 רק שוה שה'א כטה לה יאמר שלא 5ומר 15 ה.'מונ
 כאנן לקדש אופן סצא טדל" ולכן דהו, 3כל להיאמר
 דהכונה ולוסר :לרחוק אס1ר ענין ר3כל טשטעמ:נ

 שפי' וכמו שוה היא כטה לה יאטר שמאשחישינן
 המור אך כלל מוה רט1 שלא רוחק ה,א וה 3רא'שהב'ח
 נהגו לכך שכהכ וטה אטר. אם רק הוא שהחששפ'ל

 5פ,ם להכין וצריך אנן. כה שאין כמ3עה לקרשהעולם
 ו5כך כהנ ולטה אטר אם רק ה1א רהאיכ1רבברתו
 ה" והלא אכן 3ה שאין כטכעת לקדש העולםנהנ1
 שלא אך מ:ב אכן 3ה שיש 3מ3עה אפי' לקרשיכולים
 ל:טר הוכרח ע'כ בטור אך שוה. היא כטה להי"טר

  והישינן נט'רי דיני עלסא כןל' רלא1 דכיון משוםש3ונתו
 3מ3עת לקדש נהגו לכן ש:ה היא כפה לה יאסרשטא
 לדכרי כן לפרש ג'כ יכולין א'כ וא'ה אבן. 3השאין

 לכן נמירי רינא כ'ע ר5או רכי1ן סשוס ולומרההום"ות
 1ה אך מוכ. אכן 3ה נ.ש 3טכעת לקרש שלאנהנ1
 רק ה1א דהאיכור להדיא כן פ'רש רהמזר פשוםאינו

 ולכך שי הכונה כן לפרש ה:כרחנו ולכן שוהכשיאטר
 נאטר לטה א'כ 3סהם, כהכ ההוכפות אכל העולםנהג1
 3ר הר'ש כהכ שם כהנ והנ" העולם. כונת הואש1ה
 אין נחשת של ונמצאת 3ט3עת המקרש על 3הש'צטח
 שהיא לה אטר שלא כיון הקיר1שין לבמל מספיק1ה
 הי' שהמ3עת סכרה והיא פהם שקרשה אלא כםףשל
 אמר ראי אכיקגא רהא שכלנ רכרים לי' הוה כסףשל
 כיון  בסתם רה,א כל ופירש שוטא צריכי יא דהו3כל



גכורדכי וחשובהחשאלוחעטרת
 של נמצאה שאם שאומר טי יש אנל פרוטה, שויםשהן
 רנ.5:ת שא.; רכיון טעטא ושמא מקורשת אינהנחשת
 וע' עכ'ל הכיע צ-יך והר3ר כמפרש הוי  נחשהבש5

 אם א'ח ו'5 רקירושין לה5כות רשיכי המיטוניבתשובת
 של א5א והב ש5 שא'נו נמצא ואח'ב 3ט3עתקרשה
 פסילין שהקירישין הר'ם אומר נחשה של או סווהבכפף
 2מה וו במנעת לי מקירשת אה הרי אמר א'כא5א
 העו5ם נהנו שלכך 9רוטה א5א שוה חינו ואפילוששוה
 שוה וו ט3עת הקירושין 3שעת הקירושין לערילומר
 טעןת זה אין טגחשת אף יהי' שאם האשה 3פניפרזטה

 ה'ש רעת ונם מימוני מהשוכת אלמא וכו' להמשהוריעי

 יכולים שאנו רכ5 ס'5 צמח 3ר הריש שכתב שאוטרמי
 שלא אעפ'י יותר. שוה שהוא רעתה ממכה שהאשהלומר
 1ה2'י קיר1שין. הוי לא ס'ם שוה היא כמה 5ה~מר
 קדוה שאס י'א כתב 3' סע' ל'א בש' שם אה'עבש'ע
 הרבה 3הם טיעים ופעם-ם 3שומתן 3קיאין שאיןברבר
 לה ואטר 3הם וכיוצא ומינליוה טוגוה א2ניםכנון

 סט2א רלא שוטא צייך  ויו נ' 'משוה 11 3אכן ליהתקרשי
 הקיושין קורם שטו לא ואם הת'ט זה על וכהברעחה
 היטב'ם ולרעק  כלל טקורשח אעה רש'י לרעה אח'כושטו
 לאהר טקירשה אבל נ;ינה סשעה לטפרע מקורשהאינה
 ה:'ל( היט2.ם לרברי  כן הט?-ש הר'ן לוכרעחשוטא
 לעיל ששירשה. בטו להיטב'ם טפרש סק" שס הב'שאך
 לא ואם הן'ש ובה: 1'ל רש'י על פליג לא הימ2'םונם
 צריך ראין הרש3'א יבהג מחרש לקרשה צרק.שטו
 אוטר אלא מהדש אותה ולקדשה הקידזשין סמגהליקח
  ובקב ה2'ש עכ'ל וכו' 2:ה לי טשרשת את הרילה
 ולא סהם  באבן קירש שאפי' שייטי טי ויש הב'יעור
 לקרט נהנו ולבך שוטא ציי2ה ה נ' ששוה להאטר

 הן: רעה הוא חה ה2'י עכ'ל אבן בה שאיןבטבעח
 שיס הרא'ש כרעה היא הנ'ל הרטב'ם רעח  אךהנ'ל
 הראשהה וכריעה בה. לן לי; נ' ששוה לה אסרלא

 ליש:א הרי איכא רבנט' טשום  ה" הטחלוקוחסוהטעס
 רלא פליני לא כ'ע רהו  בכל לה "טר אי קטאלישנא
 וה-'ן ק:א בליש:א 9סקו והרטב(ם והרא'ש שוטאצריכי
 פל.גי :טי רהי  בכל ראטיי ראיכא בהרא כלישנא9סק
 ולקטן  כך. כל טוכיע שאינו  בהבהי כבר ההוס?והורעח
 קרשה ואס שם הרם'א וכהב טוה.  עור ארבראי'ה

 נחשה של ונמצא מ2עת בסהס או אכן בו שישבטבעח
 1כ;2 וכו' 5ק'רושין היש'נן 3כך לקרש ררך שאיןאע'9
 לקירוש'ן חיש.נן 3כך לקרש ררך שאין אע'פ הח'טשם

 ברעהה סימכית שהיא ואף נסור תנאי לאו שבלבררברים
 וה2 של 2ודאי ה,א שהט2עה א1 וכך כך שזהשהאבן

 וק?לה רפכרה לוטר אפשר הקיד,שין 3שעת 9י' ש5אכל
 שיש 3טבעה קרשה ואם ג' 3ם'ק שם כהב והכ'שעכ'ל
 פוסקים רלכמה משום קיר1שין ספק ה'1 מוב אבןבו
 אם הנ'ל כל לפי ואיכ עכ'ל וכו' רעהה סטכהלא

 רכיים הוה ולא  כשרה אס'ת 13רא' רעהה 3סיתקירש
 שאינו הנ'ל. צמח 3ר הר'ש 3שם ה3'י שכתב במושבלב
 לוה. רעהה לנילוי אפי' צריכה אינה ר3מ'ה 5שםרומה
 וכמו כשרה ס'ת על היתה שכונתה יורעין שהבלמשום
 רברים 3ר'ה ע'3 מ'ט רף 3קירושין התום"ותשבתב

 וכן רעת ני5וי אפילו צריכים שאינס רברים שיששכ5ב.
 ולא וב.ן בר'ה ע'א ציז רף ככתוכות התוספ1תכתב

 הי' שכ1נתי; יורע.ן שהכ5 כיון וא'כ וכו' לו1ויאיצטריכי
 אנו ואין פסולה ה.א 1ח51י בה 5קרות שכשר הם'תעל

 9סקינן וכן כנ'ל בה1טש היא הרי וא'כ לתקן איךיורעין
 וא'כ כ' סע' רע'מ ס.' 1.3'ר וע' 1' פע' ער'ה סי'3י1'ר
 קיר1שין רהוה ופ'ל ר'ת על החולקים לשימת אפילוכאן
 והוה לזה שנתרצה שאפשי סשןם מעמא הינוההם
 ק'רושין ר5אהוה מורים הכל כאן 5כן כנ'ל שכלברברים

 על מברכים אינם וסשה'כ רר3נן. קירושין רקראוריתא
  רף בסנהררין בראיתא מצוה  שהוא אע'פ ס'תכתיכת
 פפו5ה. היא שמא סשזם לקמן ועי' ר'ל ובמנחותכ'א.

 3ענף

 3אסת מ1בה האבן הי' לא אם א"י' רההם י'לעור
 5כן שוה היא 9רומה אכל חושכת היתה שהיאכמו

נו~
 ס'ה ה'א אם כאן אנל וקכ5ה סנרה שהיא לוסר

 כהוכה יק-א שאם סצוה לה שאין רי לא א'כ9פולה
 לנמלה 3רכה ינרכו ירה שעל הפפר 5ה יש ארר3האלא
 רף 3ביכות כראמרינן השא לא על ןעברו עבירהועשו
 משזם עובר צריכה שא'נה כרכה המברך כל ע'אל'נ
 רר3נן א.סור א1 רא1ר-הא אים,ר הוא אם אך השא5א
 י'2 וכפ' מ'ו הל' כרכוה טהל' 83'א הרמ3'ם כך.הוא
 ה,עוספת אכ5 ראוריתא שהזא ס'ל מ' הל' שבועותמהל'
 ס'ל וכו' יןסי ד' והא ר'י הא כד'ה ע'א ל'נ דףכרה'ש
 ההירה מן והאים!ר בע5מא אסמכהא יקיא טררכנן רקדהוא
 לברכה טהכוון אם א2ל לכרכה מהכוון אינו אס רקהוא
 כה3 1כן מררכנן. רק הוי 5א או צרובה שאינהרק

 כוה שכחבהי סה וע' מ'מ כ55  רקירושין כפ'קהרא'ש
 מ',. 3מערכה כלאים של 3ציציה לקמן טח'נוך3תש'
 הרט3(ם 3ין .הי( ונים איכא א'פור כך ובין כך ביןאך

 כאן נרע וא'כ 3עוה'ש 5קמן שאכת1ב כטהלהה:ספות
 שרעהה אפשר רשם סשום א( צמח 3ר ר'ש שלמהרין
 בוראי שרעתה כהרי אנן כאן אנ5 9ר1מה 3ש'ם אפי'הי'

 ההס 3( בו לקרוה רא1י אין פס,לה היא ואם בולק-ות
 5פי לבמלה סה2דכוה פסירא איכא 1כאן פפירא5יכא
 לא אנל ס'ת כהל' כ9'י ה2ימ שהביא הרש3'ארעת

 שכתב ז' ס'ק ש'ו מי' 3קצה'ח איתא וה וכא1פןלהרמ2'ם.
 פטור סשחה מבח הי' אס 3חינם שחט ואם רב"שם
 בש'נ וה על הקצה'ח כ;ב חיכ סןטחה אינו1אם
 הכרכה אי שנסת9ק סי טררכי 3הנהת וראיתי הנו,לפ'

 רפמור התלמור מרהכיא ונראה לא. א1 שכירותחשיני
 וה 3ענין לברכה לה חשיב רלא כח.נם אוטן ה1יכי

 לברכה ראיכא התלטוד רירע 131ראי5שכירות
 ער~

 ורטים
 פ'ו רף הרם כ.סוי וכפ' צ'א דף החובל פיכראיתא
 שבירות ה3רכה חשיב לא הכי רמשום לומר 1איןע'א.
 כיסןי אלא סצ:ה אינו דשחימה סצוה. כאן דאיןמשוס
 לברכה יש הרי ראע9'כ אינו רוה טצוה. לה רקריהוא
 הכרכה רק הטצוה שס כשאין אפילו והובים עשרהערך

 שיכות כאן ראין לומר אין גם החובל פ' תום"ותוכם'ש
 שנטר*ה כיון לי' אויל שה3רכה בי1ן הכרכהלשכירות



שאלותעטרת.ד
13רלכל ותשובות'

 שלוקח מה שכירחע חשיב המור שהרי איע זהרגם
 נפי והני לוקה אינו המרפה שמזאת אע8'יהכרכשתא

 וצ'ע שנטרפה אע'9 ה2רכה שכירות כאן לחשוב לנוה"
 ה3רכה חשיב דלא 3מעמא כהב 3פער'ם ואא'!עכ'ל

 ואע'נ ברכה שכר לו אין דניבלה דכיון פשוםלשכירות
 ש'ש הו. נפי הכשירות על רק שכר דנומל דהיכידק"ל
 נטי הפסד חנל שכר לו איו נשנטרפה דההם דפילא
 שפוציא לו הוא הפמד שניבלה כיט כאן אבל לואין
 ריה' כן נמי הכא וא'כ עכ'ל, וכו' לבמלה שפיםשם

 סהדין נרע כאן וא'כ ידה על לבמלה סה3דכההפסר
 רשם סשום להלוק יש אך צפח 3ר ד'ש של והדיןדד'ת
 לי' חשבינן שפים לנ?י הוא דאונם וחף הקצה'חמסים
 לו הי' מ'ם מומחה שהוא דאע'נ סשזם עכ'לכפושע
 התומפות שכהב דרך על הוא והכונה ובפתון 3עיוןלשחוט
 וי'ל וכו' קם'ל ארעא אורח 3ד'ה ע'3 לה דף3ביצה
 היתר בחוקת עוטדה היא דמשנשחטה אים,ר ליבאדוראי

 כשונג נעגש הוא שאכל לאחר מריפה נמדאת אםסיהי
 התומפי; עכ'ל כך כל למהר לו הי' שלא כאונםולא
 אא'ז 2שס הקצה" כתב רלמה להבון צריכיס א,כאך

 כפושע לפיפר לי' ולמה כפושע לי' חשבינן שפיםרלנ3י
 דשונג כיון כאונס. ולא כשוננ  שנחשב לופר רי הי'והלא
 שנתשב הנ'ל רוווספות שכתב וכמו כפרה צריךניכ

 הנ'ל והרא'ש ההוספות שימת אלינא כן רסתב נ'ללשוננ
 איסור על רק עובר צריכה שאינה 3רכה דהמברךשם'ל
 סף 3ה'ם מתב והכתיבות וה. ענף 3ריש כנ'לדר3גן

 צריך אין 3שוגג עבר אס דר2נן ד3אימור נ' מ'קרל'ר
 ד3דר3נן ע'3 ס'ו רף מעירומן רא" והביא כפרה.שום

 על נענש הי' "לו תיובתא מותבינן והדר עובראעברינן
 קג'ל .כו' עונש זלק2ל לענזר לו מניהין הף האוהשוגנ
 ל?י אבל הקצהיח שהביא טה האא'! נועכוון ולוההנה'
 לנו די דאוריהא איסור כאן שיש שם'ל הרם3טדעת
 על נם רא:ריהא ד3איסור משזם לשוננ, שנחשבלופר
 לא זה לפי :איכ הקצה'ח ניחא וא'כ כפרה צריךשוננ

 הפסר הף לא ד?ם'ה פשזס לדר~עם, רהכא הךדטי
 צריך אין מ'ם פסולה הס'ת הזא אם דאפילופשום
 עפו נמור אונס שהזא טשזם לבטלה רברכה עלכ"רה
 ונסצאת 3ר'ה ע'3 ל'ה דף ?יבמות התוםפותשכתב
 רהכונם רס.?א דופיא אמרי חרשימ נ' הוך 3חולץטעי3רת
 להגם' דופה שהוא ).עור חדשים נ' תז דאירייבפתו
 וכי' פמ,ר 3על נרה ינמתו וע'ב ע'א ע'3 דףד"מחים

 2ס:כה וכן ח' הל' שגגוה מהל' 3פ'3 הרמ3'ם פמקוכן
 וקמנוי אגפים 3ין שנמצא העק: עולה ע'א מ'3דף

 ראי כן( יה'נ שס 2הימפות וע" 9טור ואכלה היאחטאת
 ניכר עוברן נשים דרוב כיון קר3ן חיב אמאי נ'לאחר
 למיעבד. לי' הוה פאי עוגרה ה:כר ולא הואיל וזזלשליש
 שלא נ?י לאנ:ס פרט ע'א י'ה דף 2שגוע~ת אמרי'ונה'נ
 לא דהוא בונתי פ'נ ש'א 3ש'ש ועי' עכ'ל וסתה3שעת
 הביא ולא ההולק רריש רינם:ת -ההופפות דק שםהביא

 כין לחלק ירד ולא הנ'ל. כ'ה סדף דביצההה:ספוה
 אגו ואין לשיטתו הולף והוא שכהבהי וכמו לרשותמצוה
 מאד עלי: אה9לא אן הנ'ל הנהיבות למברתצריכים
 הדין הוא וא'כ דביצה. רו;וספות מעיניו נעלסמדוע

 מקרי הוא וא'כ מצוה הוא ההודה דקריאת כיוןכאן
 להמתין יכול שהי' אעפ'י דשם משום פשם כ'ש והואאונם
 ומקרי להמתין צריך אין מצוה שהזא כיוןמ'ם
 אם מ'ת 3שום בקשין אנו שאין כאן וכ'שאונס

 להוצ"ה איך ופעולה מצחה הוא התורה וקריאת כשרה"
 סקרי כוראי אופן 3שום אפשר אי לנמלה 3דכהמספק
 לחלק. יש כן הפמד. סקרי ולא כ"רה צריך ואיואונם
 דר~עם טההילה שכתנתי 3פה הראשון החילוק לנו דיאך
 אפילו ואם כונהה יודע שטי ש3לב דברים דהוההוא

 נהרצתה היהה לא לאו "ם הד3ה ששוה רעתהספכה
 כאן משא'ב קידושין הוה ולכן ש3לב, רברים הוהט'ם

 מ'ה הקונים כל וכן נהכונה כשר ס'ת של יודעיןשהכל
 קונים אין הזה 3זפן עתה ובפרם בו לקרוה דקקונים
 רואות שעינינו הפו כהוכה לקרוה רק 3הוכה ללםורמ'ת
 וכפו קמנות 2הלכוה ס'ת הל' ?ריש הרא'ש שכתבוכטו

 הוא כן 13דאי לכן 3עוה'ש לשונו את לקפןשאכהב
 שפואל שאפר וכאופן רר3נן. קידושי רק שיהי'ואפשר
 שוה לא דכאן אע'ג 3פדי 9רוטה שוה שמאחישינן

 קיץ. לא ומטילא9רוטה

 נ.ענף

 של ופדנ. ר'ת של סדינו עדיף דכאן י'לעוד
 א9י' לאחרים למכיר א2שר דשם משה צפה כרר'ש
 לאהרים לטכוד יכילה היא הרי ט'ט לך ראוים יה' לאאם

 ל:פר סברא הי' לכן פרוטה. שיה והיא כמףולק3ל
 להם'ה למוכרה יבולה א.נה הרי כאן אבל קדושין.שהוו
 לקטן כדאמרי' היא כשרה דדילמא סש:ס נ' ענף ס% לקמןע'י
 שהיא יודעין אט אין זה נם אנל בקיאין אנו דא.ן אמרינןרק

 ומברכין בה ק:רין אנ: הרי ואדר3ה פכילה,בוד'אי
 שהיא ה,מר אפי' ועוד איהה, המכור איך וא'כעליה.
 הנ'ל י'א הל' ס'ה סהל' 3פ'ז כהב הרפ3'ם הלאפמ:לה
 רברים שעשדים לפר נמצאת א' הל' מ'ת מהל'ו2פ'י
 טהן אהר נעשה "ם מ'ת פמול פהן אחד ש?כלהן
 ההינוקיה 2הם שמלפרין ההימשים פן כהופש הואהרי
 הדי עכ'ל 2י3ים בו ק:רין :אין סא קר:שת בוואין
 כהב פתחילתו מ'ה 3הל' והרא'ש כחוטש שדיטכתנ
 אי ונם מ'ת לכה:ב היא נר:לה מצוה דודאי אניואוסר

 הר'ם כהנ וכן אשה ולישא תרה ללמ:ר אלאלפוכרה
 ס'ת לכהוב ם.שראל איש כל על רפצוה עשה3מצות
 כלומר הואה השירה אה לכס ?הבי ועתה שנאמרלעצפו
 ס'ה כ:הבין שאין לפי שירה בו שיש ס'ת לכמכהב:

 ב:הבין שהי' הראשונט ?דורוה ווהו פרשיות,פרשיוה
 ומניחין ס'ה שב:הבין האידנא אכל נה ולומריןס'ת
 על עשה טצוה 3ר3ים 2הס לקרוה כנסיות 3מתיאוהס
 התרה הזטש לכהוב משגה שיד: מישראל אישכל

 מצמה כי ונניו הוא 2הן להגוה ופיר:שיהן ונמראומשנה
 בני ולסדה כדכהיכ בה ללמוד כדי ה" ההורהכתיכת
 9'רש ידע ופירושיה הנס' ידי .על כפיהם שימהישראל
 פצווה שאדם הספרים הן לכן בודים על והדיניםהסצות
 ולישא תורה ללמוד לא אם למכרס שלא וגמלכהבן



-

הבורדכי ותשיבותשאלות עטרת
 פסק וכן עכילאשה

. 
 ב' סע' ע'ר פי' י:'ד 3ש'ע הב'י

 דינא לה יש הרי סיס פם'לה ס'ת הש אם אפי'וא'כ
 כל יעל ג'כ ה'בש על ה" מכירה והאיסורפחומש
 כאן וא'בהספרים.

 קרזשין הזה דלא סורים הכל יה;
 ע'ש. תל'ט 2שם כק'י ע'ר סי' כיו'ד כפ'ת וע'כמל
 דאם הג'ל הרט3'ם שבתב רסה לומר יש וה לפימ'כ
 רעקזרה 2כ2ר הנהגץ( לע' רצ'ל בהוטש רינו פסולהם'ת

 בו לקרות שלא יגם רפ'2 ס" 21ירר 3פ'י שסהנאמרים
 3פירוש י'ה סע' רפ'2 סי' בץ'ד כתב הרם'א אךכר3ים.
 של ס'ה שהוא ו22-ם שרי לכ'ע טעוה בה הי'ואם
 א'ח ו3ש'ע קנ'ג 2נ" א'ח בטור ה2'י טלשון וגםיחיר.
 כהומשים דיט ס;'ה בו שנטצאן ם'ת כתב ל מע'שם
 ראפשר לרחזת יש בשס הראיה אך מכירה לע' איריושמ

 מותר טעות נה שיש ס'ת סכרו שאם הואשהטנה
 טעץ; בה הי' שלא כ" סכרו שאם א1 חוטש מוהליקח
 לס2זר לא אבל ס;'ת. כה שגמצ'" ס'ה מוה ליקחאסור

 שהביא מה שהכ'י ו3פרט נשאך שניה הראיה אףלגמרי
 היא אם ס'ת דביברין להדיא כתב הריב'ש תשוכה3שם

 והלא כהוסש. דך'מ כתבי למה יקשה א'כ אך5מולה.
 הרא'ש על אך לט2יר א:'ר 21חומש למכור מחערכאן
 שהוטש שכתב שהרא'ש כן לומר אפשר הרם3'םועל
 הורה ללמיד לא א2 לס2.- אכור נ'כ הספריםוכל

 משום מהוםש גרע פחילה דם'; לרידף נימא אשה.ולישא
 פסולה שם'; בע'לס א:ר לא ס:נה לוטרין אנודאין
 לומרין אין יאט ה:. לא דלקריה כיון כחזמשדינה
 ממנז. שלוסדין סהזכ? נרזע היא ולכןססנה,

 לא כהימש ד'נ,ץ ?:.לה שס'ת ש:קבוהרמ3'ם
 יקשה אך :פריס ?אר ג2 לם2זר שאסזראמר
 אה'נ אך הג'ל. ר-'ד ד3'י על רא'חסה3'י

 3פ'- ש2 3ט'למצאתי
 שהוא 3' הל' :'; סהל'

 לם2יר אסיר ד':ש'ם דאפי' הנ'ל הרא'ש לרעתמסתפק
 מעיה נז שיש 2'ת נרע ו2-  ע'ר מי' הטיו'רככ:'ש

 דם'ו; סשים ק'ש' נך בל א'ן ,ה אף עכ'למח"שים.

 למילתיהו הזי לא ת' דאיפ2לה וכיון קיסאלקריאה
 סהזסש גרע -ה' ל:ן ב' לזטרין אנו אין בווללמוד
 אבל נו. לומדין ד2הוטשמשום

 י'ק-
 להקשזה ל. הי'

 כן לזסר נלע'ד אך הנ'ל. רי.'ד ה3'י על רא'הטהפ'י
 ס'ת 2יהר הכל ז2לל'נהי עיבינהז וה3'י דהרא'שדאע'ג
 ד3ם'ת ב'נתהז :'ס יה' דאעפ'כ נ'ל מ'מ מפריסושאר
 יה' לא ספרי2 '?א- 2ש- הם'ת את לסכזר איסוריה'

 ה3" קוש' "'שב '2י- 3ר3ה. סיסן רואה איני רקאימ1ר
 דלטה לקמן א'ך'? וא2'א רמ'ח סי' ח'מכמור
 ש:קב .2א'פן :?-.:. לשאי ?'ת 3ין נכס' לע'מחלקו

 דיהיר י2ס'ת ?3תב ה;י- ב:' פ' ריש 3טגילההמררכי
 כראסי 3ר2ה 2':ן ר.אה אינ' א2ל איסזרא ליכאהמוכרו
 המרדכי :סהלק בב. א'כ הסרד3י עכ'ל וכו'רש3'ג
 נסי איסירא ד-2י2 ר2'ק ר'ה'ד לם'ה דר2ים ס'ת3ין
 א'2,רא אבל 3י:ה סי' ר.אה אינו רק ריתיר וכם'תאיכא
 יהיר'ן ן2וה :פ-.:. לשאר ס'ת 2י; גמי נהלק כןליכא
 2.ץ קנ'נ ס" כא'ה אברהפ סגןקוש'

 ם"
 ד2יו'ד כ'נ

 ואסור כם'ת דיגן ספרש דשאר ה3'י כהנ ע'רסי'
 כתב 1כן אשה ל'שא א. תורה ללמזד א'כ אלאלמהרן

 ותיר'ן 3שלו. ליחיד מתיר הכא דהא וצ'ע שםהטור
 לקרהת המדרש ל3ית כשהקדישן רו;ם רמירידאפשר
 ניהא שכתבתי מה לפי אבל עכ'ל וכו' ר2יםכהם

 ע'ר 0יי 3יו'ד אבל האימ" סצד דמותר אוטרר3א'ח
 אנל 3רכה מי' רואה שאינו מצר הוא ימכרם לאאמר
 וש שם. וככה'נ כיו'ר שם כט'ו ועי' איסור מצדלא

 דנים ולומר להלוק אנל כ'נ ס'ק 3א'ח שםבטה'ש
 להשהסש א"ור יה' ד3ם'ת כמעותיו להשתמש לע'יה'

 מכר אם אבל לכתחילה רק למכור אין מפרים31שאר
 40 בלד הכ'י שכתנ וכמו כטעוהיו להשתמשמותר

 דר2י: מ'ה 3ין סהלק שהרא'ש ס'ת לע' י'ח סע'רפ'ג
 3ם'ת אבל 3מעותיו להשהמש אמזר נ'כ מכר1 אםאפי'
 מכריה אם אכל לכתחילה למכור שאסור הגם יחידשל

 פ' 3ריש הרא'ש שכהב כמו 2מעותיו  להשתמשמתער

 שהביא קנ'ג ס4 כא'ה ה2'י רהא אינו וה אבל העיר.בני
 י'ה סע' קפ'נ ס" 3יו'ד הניאו והרמ'א הרילשדעה
 הזכרהמ לנן טעוה. כשיש לכתהילה אפ4 לטכורהתירו
 רק ליכא איסורא הספרים ד3כל ראשונה הנ'םלומר
 .א'כ איבא. נמי "יםזרא בס'ת אבל 3רכה סי' רואהאינ1
 ר1אה יהי לא יסכרו אם פסול ס'ת הוא אם דאפילוכיון
 נתרצתה. לא זה  דעל למימר איכא א'כ 2רכה.סיטן
 ש2תב זכאופן לכתהילה. למכ1ר איס1ר יה' אם21'ש
 א2הי סיהו שכתב נ' ס'ק 2אמצע כ'ח סי' באה'עה2'ש
 ל'בר יש גנונ היא הזה שר2ר לה גלה לא אםקשה
 2תימפ'ה ועי' ע'ש. וכז' ננוב 3דבר לההקרש רצונהאינה

 וא'ה וכו 3ערלה הסקרש בד'ה ע'2 נ'1 דףקידושין
 הנאתן כדרך שלא ליהנות שרי הי' סקודשת אינהאסאי
 אף פרוטה שיה ראיכ'א שפיר דמיר' י'ל נסי איו2ו'
 לה שיש פבורה שהאשה כיזן מש הנאתן כדרךשלא

 ק-דזש' והזי רעהה סמכה לא 2ן .איני הנאהן דרףליהנזת
 ליט ס'ק שם 2ה'ס כ'ה ס" כאה'ע וק.' .ך'מעית
 2כל טעות ד' יש אולי לחוש יש עוד נ'ר סיקע3'ש
  ע'2 כ'ט דף כסנהזת כראמרי' גני,ה רטעון ידףדף

 ג'כ לטוכרה אפשר אי וא'כ ד' כע' רע'מ סי'הת'ד
 פטירית דנשים כיזן לומר ואין רחוק. השש הוא והאך

 שלו בם'ה הרםב'ם שכתב כטו הם'ת כתיכהססצות
 מלשוני משטע ו2ן 3הן חינה הנשים שאין י'חמצוה

 טצ,ה הלשון !וה שכהג הל,א ס'ת סהל' פ'וכרם2ים
 ו2ו' לעצמז פ'ה לבהוב טישראל ואיש איש כל עלעשה
 קמנות 3הלכו~ע ס'ת הל' ריש הרא'ש מלשון סשטעוכן
 משנה ירו אשר סישראל איש כל על היא מ'עהניל
 סיע ?דנהבו ע'ר סי' יו'ד 3ש'ע ה3'י כהב וכןוכו'
 אשה ,אהד אי': אהד כועב. ולא סישראל איש 3לעל

 שהיכא מקום 3?ל כטו ל'ה( סי' 2ש'א כן סצאתי)אה'2
 טהטעם וע,ד אשה ואהד איש אהר כו,-,ב'ם היבת א.:השם

 שיטה ישראל 3ני א, ולמרה כרכתיב הרא'שש3תכ
 2ה'ת שסהויכ איש ג3' רק וה שיך לא כ א זכו'3פיהם
 וה לפי .א'כ כ'ט רף 2ק'רושין כראסר.' אשהמשא'כ
 לכן הס'ת ומכתהטע מת'ת הנשים רפטורות כי.ןנימא
 בטבעת למקדש דוסה וה ויהי' הכ'ת למכור נ'כיכולין
 וכאן נהשת של ונסצא 2ט3עה אי טוכ אנן נהשיש

 3מחליקותם תלוי וה רין ויהי' נהשה. של הם אוליהחשש



כ1רדכי ותשובותשאלותעטרת
 3מגילה שם אמר" הא 4( אינו וה אך לעיל.המבואי

 ש'אין אע'9 ס'ת אדם ימכי לא ות'ד הלל עיא כ,רף
 והוא ארם ימכור לא סהם אמרו הרי א'כ ובו' לוצריך
 מגרח הא לרהות ואין לנשים. וכין לאנשיס ניןכלל

 ואשה אשה לישא או תורה ללטור או מראטרממקומו
 אשה לישא אצלה שיך איך וגם מת'ת פטורה היאהרי
 יכולה דהא ראי' אין טזה אך איש על רק רקאיאלא
 לישא או תורה ללמוד לאיש רמיו לתן הם'ה למכורהיא
 לבנה מללמוד ואפי' פטורה עצסה רהיא ואע'נאשה.

 כ'ט רף נקירושין כראמר פטורה היא ג'כ אשהולהשמשו
 רמ'ה סי' ביו'ר ההע ונן א' הל' הא מהל' פ'או3רט3ש

 מוהר לאחרים אשה ולהשש תורה ללמוד מ'מ א'סע'
 3הכנ' מוכרים ו' סע' קנ'ג סי' 3א'ח כראטרףלמכור.
 הלמירים להספקת ס'ה וא"ף שבקרושה רברש שאדוכן
 ט' ס'ק שם אברהם 3מנן ועיי 3דמיו יתומים להשיאאו

 א' סי' ע בואה כ2'ש ועיי ע'ש וכו' יתומות והיהשכתג
 אע"'י אטרו הא ועוד 3( א' ס'ק שם כהח'מ ורלא 3'ס'ק
 רכיון לאיש אשה 3ין מם אין א, וא'כ לו צדיךשאין
 הטכירה כלל הלוי ראיע אלטא ללמוד אחר ס'ת לושיש

 הנ'ל ל'ה סי' 3ש'א שם איתא זו סכרא נם2הלימוד
 ס'ת 3' הל' ס'ה מהל' 3פ'י הדם3'ם כתב הא ועורג(

 למבור לאדס ואסור גרול וכבור יתירה קרושה % נוהגיםכשר
 ישן :אפי' רכיס ספרים לו הי ואפי' שכל מה לו אין ואפי'ס'ת
 הגי לכל הרמב'ם מדכתנ הרם3'ם עכ(ל וכ:' חרש בוליקח
 ש'כות שהוא מכלל מית למכור ואסור טרכהב ועור אחת3הלכה
 ומה המש; של וכבור קרושה מצר שה,א אלמאללפניו
 מחיבים הכל שהרי אשה. ואתד איש אחר שויסהכל

 הבסף כשהיקדשה טההילה ונם הם'ה ובבור3קרושת
 ולהוציאה לם:כרה אין ולבן הוקדשה ס'ה קדושהלשם
 יה" ווה אשה. להשיא או תורה ללמור לא אםהכ0ף
 להשהטש 3' המקירה עצם ההורה 3זיון טצר אחד רבריםשני

 לענינים משהטש והוא ס'ת לשס שהוקרשה הם'ה3הכסף
 טה לבר הס'ת. כתיבת למצות שיכות וה ואיןאחרים.
 נשים רגס ה'ל הרמ3'ם על חילק ל,ה 2ס"שהש'א
 ולשאר הרמ3'ם  לפי.רעת אפי' אך הם'ת 3כתיבתחיבות
 יה" הס'ה מכירה לע' ט'ט כווהי' שם'ל הנ'להפיסקים

 הניל המעמיס מצר נשיסנ ואחר אנשיס אהר שויםהכל
 אמר שם ראטר" ע'א ח' רף 33רכוה כהבהי והוכאופן
 מאי אטי ר' אמר טנחם ר3י אמר יהודה כר הונארב

 אבהו ר2י וירגא. ס'ה הטניה וה יכלו ה' ועוצירכתע
 לפסוקא פמק" 3ין פ?א רב 3עי לנברא גברא 3יןנפיק
 והוי 2,ק.קו ומליקי יינה ר2ינו זה על וכתב תיקומהו
 3א'ח הםזר פסק וכן עכ'ל ולחומרא ראוריהא היקולי'
 הרברי והקשה א' מ'ק שס רגם'א פסק וכן קם'ומי'

 התורה קרשה רהא ל'א ס'ק ו' כלל כפיא שסחמורות
 משה של מהקנת אלא כלל התורה טן מצוהאינה
 כפרשה מלנר פ'3 רף מרגה 3פ' וכראיהא ה"ועזרא
 כמו להחמיר יש הוא נבשיס שר,קנוה דביון ותירץצור
 מדף טשם לזה ראיה שם כתבהי ואני ראוריהא.3ספק
 מנילה על שאל 3האאינעי ומתחילה דר3נן היל ע'א"ר
 הלל ראוריהא ק'ש כהב לי' כשפשיט ואה'כ הללועל

 שמנילה ש'ם וטגילה הלל כתב ולא כ'ש לאדר3נן

 3ררך רק הזא מגילה על וה?שיטות כראוריתארינה
 באיה בם'ז ועי' ע'ש כיש. 2ררך הוא 3הלל אבלוכן
 כן הוא שהאמק שם כתבתי אני אך 3' ס'ק תרס'1ס"

 די2,':ן אבל מרר3נן רק היא התירה שקרשתשאעפי'
 מנ.הן .הוא הם'ה שנפתח וכיון ריאור*תא ההשהתורה
 ה! ועו,בי בכלל א"שר וא'כ לפסודא פסוק" 3יןויוצא

 על שם כהבהי כן וע:יבה 2ויון 3כלל שהואיכלו
 נימא אם אפ" הגם רירן בגירן הרץ הוא וא'כהגליון.
 אם או כהבה אם ט'ם הס'ה פכת'בה פטודהשאשה
 למכזר היא אפורה 2נגתנה לה מתן אחר אם אולקחה
 שיש יהיר של ס'ת שהמא כיון אה'ל ואפילו האישכמד
 אם הנ'ל רפ'נ סי :3.ו'ר קמנ סיי באיח סחלנקתבה

 וא.ן כהוטש דרינה פסולה היא אם וגם למוכרהמותר
 ברכה פי' ריאה שאין שב-רנו כיון אבל מכירה אשורבו
 יודעץ אנו שאין ו2פרט כניל טעות קירושי היאא'כ
 כ'ש לא לנשרה סהזיק'ם אנו וארר3ה פסולהשהא
 וגס למלברה יכולה אינה שהיא כי:ן קידושין הוהשלא
 א' מעות קידושי הוה א'כ פסול שהוא אפשר בילקרוו;

 ררבנן קירוש' רק להיה; צריך 2אטת אך קירושין.ספק
 ש:א הישינן מ'מ פר:טה כאן שוה לא אפי' ראםמשום
 ש: אך כאן וכ'ש ק"ן דלא אע'נ כמרי פרוטהשוה
 הסביא על להקשוי; ואץ ררב:ן. קרושין רק הואשט

 ללט'ר כ'ה שטוכרים שרר'ן לעיל שכהגתיראשונה
 ;'י כ'ו דף 2מגילה דאמך.' אשה לישא אוהורה

 שכן: 2הבהי יהימ'ם ולהשיא הלמירים להספקהדטוכרין
 נט' אשה כן זה על הם'ת למכי- יכולשהאיש
 ה'א אם מ'ם 3עצטה מוה ?מ.רה שהיא אע'גיכולה.
 1'ל רש'י שכהכ ררך .;ל ערבוה מצר הוא והעל מ.כ- שהא'ש רמה מש,ם לחלק 'ש והלא יכולה.רוצה
 ע'2 ס'ה רף 2רכוה .ה.ם?.ת ע,א ס:ף כ,ט רף3רה'ש
 כ'ון נשים אבל וכו' רגן כויה שיאבל עד ר'הס:ף

 2פ'ג 2רא'ש .ע" ערביה בכלל א':ה מת'תדפטורות
 2פה.חה לא'ח בפהיהה 2פ'ם :ע' י'נ כלל סיףד3רכות
 שכ,-בת' טה .עי' כ'ה אזת והיג ט'ו אית ני חיהכולליה
 שה'א ניון ואיכ י'ג סערכה ריש לקסן 3חיניך3תשובהי
 ס'ה ::כרה ואינה מה;רבוה ימזרה הש מה'תפטורה
 שטכה 2שביל הטא אמרי' רלא מש'ב לאחרים.ללמור
 מליכ.ר פטורה שהיא שהגם משום אינו וה אךחכירך.
 רף 3הגינה דאמרי' כמו לשמ.; הינה היא ס'טהורה

 ד2רכ'ת 2פ'ו הרא'ש בתנ וכן לשטוע 2אזה נשים ע'אנ'
 רס'ת כש.פ הס'ה על לב-ך 'טלוה רנש'ם דהא כ'3כלל

 32י' :ע" עיש וכו' לכ:לה אינה וכרכה ע"ילשמיעה
 .כן וכי' ההורה. 2רכת טברכ'ן רנש'ם מ'ו סי'3'"'ח
 ס:לין מהר'י 2שם האגור כתנ שם א'ה 3טור ה3'יכתב
 הסס'נ רעת לפי .כ'ש ההורה. 2יכת מברכותרנשיס
 וע" ע'ש להן השיכים ד'נים 2לימיר שחיבותשכתב
 22רהס'ו היבוה נשש 3ד'ה ע'2 כי דף 33רכות3רש'י

 שזה ואפשי שם. 3תשפ'ה ועי' ררב:ן. אוראוריהא
 אנרהם ?מגן . ועי' ית'ספ:.;. יש'י של מחלוקותםהוא
 וכקן ונ'רה 23רהמ'ו מוב'ך'ס נשים אי ג' פ'ק קפ'זמ'(

 .זח לפ' וא(כ וכו' שלמרהמ הורתך על לוטרשצריכים
 ות על ס'ת טוכרה היא ולכן 2תירה ג'כ שיכותהן



מרלמל ותשונותשאו:תעטרת
 להס'ת לטבזר אסורה שהיא -דכיון לעניניט נחוידועהה
 הוא א'כ בהיכו לקרוה ג'כ חויא ולא פסולה היאואולי
 קגיג ס" 2"'ה המ'ו שכתב מה לפי אף מעות.קירושי
 ק3לה אם יכ'ש למוכרה מההילה קנאה ראס ס'ק .י'סע'
 ובפרמ איסור הי' לא כאן גם איכ למוכרה מותרבחוב
 י?ן למכ:ר טזהר הוה ד2וסן שכהב ל'ו פם"להש'א
 י,ט. שק קנ'ג סי' 2אזה ההיאז וה3ה'ס הג'זכהב

 ד.ענף

 עור ויתרוה, 3חסירזת ?קיאין אנו  שאין מהולבר
 שויס הקלפיס כל דלאו טשום לדהם'וק שומא צריכיםהר'
 כל ולא שוים הכתבים כל ולא שוים הריו כלולא

 וה הניא ע'? קל'ג דף 3ש2ת כראטרי' שויס.הסופרים
 נאה סגה לפניו עשה 3טצ'ה לפניו ההנאה ואנוהואלי
 בו_ וכהוב נאה מ'ה נאה ציציה נאח ושופר נאהולולג
 עכ'ל וכוי אומן ?לבלך נאה' 3קולטום נאה 3ריולשטו
 מביא ה"חד אחר ובל ע'א ע' רף 3יוטא אמרי' וכןהגמ'
 עכ'ל לרבים ה,ותו להרא'ת כד ט וקויא מניהוס'ת
 3עליה ותפארת ס'ת של נ:יו להראות רש'י ופי'הגט'
 וכו' .אנוהו אלי וה שנאמי 3מדה לההנאותשטרח
 רף 3מוטה )אך עמל שם הביאה הכפורים יוםומערנ
 מוה שס כרו?ועי שלי הש'ם וננליין כן רש'י פי' לאס'א
 שומא צריכא 'להכי ב~ה( להאייך מקום באן איןאך

 ויש לט3עה ד?' יד" ז,ה מקודשה, תהי' לאולהכי
 ר,הי' לא דמה"-;'כ לזמד א'ן אנל הנ'ל טה אבן3ה

 3ני ע'א ט'ג דף 3תרא 2בנא דאמרי' משוסמקורשת
 אזתה 2דיני ד:'ן אין שלהן הירה מפר שנגנובהעיר
 זאטאי כו' הע'ך א-הה סאנשי רא" מביאין ואיןהעיר

 קאי רל,םמ';ה ס,7 שאני ןלידיני טיניחז הרי 3ילסתלקו
 מה לע' ה- דף 3קידושין כת? והר'ן הנם' עכ'לוכו'

 3טנה לי דתקרשי לה אסר נהסן רב אמר רבואראמר
 כאן אין מ:ה טק'רשת אינה עליה משכון להוהניח
 3סקרש טשא'כ וול הטעם ה-'ן שס וכהב כאן איןמשכון
 שהזא סנה דאזת' נלוטר כאן א'ן דמנה רידי'3מלוה
 נ3י ראנ'ד קיד'שין '?סף ג3י' אניר אכתי נהמקרש
 אלמא הך'ן ל עכ .?י' ה:א קיר:ש'ן כסף לאו3על

 וכאן ל:סרי ס'ר. הקד:ש'ן הכסף לצאת צריךר3קרושין
 אנ.רה הרי א'כ סמנה ;צמ. לסלק יכזל שאין כיון3ם'ת
 ב. אגירה הה'. דלא צרי2'2 נמי גט רג?י אע'גלו

 3דף י?ן נניה אניד .הא ע'2 ע'ה דף 3גיטיןכדאטרי'
 רכה,בות 2-.'[פ.ק '?ן ול'2א. כריתית 3ענין ע'3פ'כ
 רדוקא .כ" לאהר:די 2צי דלא ואי 3ר'ה ע'3 ל'רף
 מש'ם נט ה.' רלא ל:תק' רי?,ל היכא אמרי' נטנבי

 למה זא'כ עב'ל 'כ.' נ' אנ1ה זהא כריתותר3עינ!
 ליהזש הימא ,?י גט ל;' ל הנ כ' רף בנימיןאמרי'
 והא .2ו' ס;יקרא למפרא ויו' ל.' ויהי? אסריםרילמא
 ?ריההע ל'3א וא'? 3י' אנידה שהם'ה אס-י' הנ.ללפי
 הס'ה דכל :'ה 2דל' הסרר?י שכהב כמו ניהא שסאף

 ע'? נ'ר רף מגיטין ראי' והביא לשמה לכתוכצריכה
 פסולה נ'כ האזכרוה 3לא אפי' לשמה שלא כתבואם
 3פירוש שיאמר צריך אלא פסול נמי 3מתמא האוכרותרק

 3פירוש נתב אם אנל כשר 3סהמא התזרה הללשסה
 שיש הכריתות שכועב כיון כאן וא'כ פסול. לשמהשלא
 פסולה היא לכן ס'ת לשם נכהב לא א'כ הגם לשםבס:ת
 יכול הי' שהגם' אטת לעיל אבל 3קריאתו יצא לאא'כ

 על מילין מי רא'ן סשים משני עריפא אך ,ה נםלתרץ
 אס אבל וליכא לשטא לה דכהנ סשזם אז מילין מינ3י

 אינו וה אך הנ'ל משוט גט הוה לא כשרה הס'הה'הה
 י'2 מע' ו' ובסי' י'מ סע' ל'ז סי' 3ח'מ פסקינןרהא
 הוא והועם עצסו לסלק יבול אחרת ס'ת להס ישדאם
 א'כ אחרת רליכא כיון וא'כ העיר בני של רהם'תסשום
 יהיר של ס'ת שהוא כאן אבל 11 טהמ'ת לשטועהוכרח
 לסלק יכול יהי' לא למה א'כ אחרה איכאזלר3יס
 רשם דשט. התוספוה עם נעשה מה א'כ ועודעצטו.

 כעינן הא בה ראית כריהות משוס אי ר'השתהפות
 סשטע סוטה מגילת רלענין תימא וליכא. לשטה להוכתב
 ר2עי למאן אפילו ההורה טן לה רמוחקין רעירובין?פ'ק
 נשרה מנילתה אין רלם'ר פפא רב רקאטר לשטהכהיבה
 ה'נ כתיבה רמתמא תורה אהרת סוטה בהלהשקות
 כווהיה לה ס?ר לא דשטעהין יוסף דרנ וי'לרמחקינן.

 למח:ק מוטה 3טנילו7 דמ3שיר מאן דאפ" נראה ועודזבו'
 משום וכו' רפסול נם לע' מורה לשמה רבעי אע'נטם'ת

 ניהא וממהמא סקפיר לכתוב שעלין הכהן שאיןר(סתטא
 עכ'ל וכו' לי' ניהא לא סתטא 3על גמ ג3י אכללי'

 רפלינ לוטר מההילה להתומפ,ה למה זא'בהתומפוה.
 משזם לומ- להם הי' זהלא רחוקור, כבדוה ה'פש.אה'נ
 5סזל לכן נז אנירה הה" שלא כרק-,וה 3עינןד3נמ
 איכפה ולא כריתית 3עינן רלא מומה ג3י אנלסס'ת
 אג.דה אםאפי'

-2 
 ש'מ אלא :שס. למהזק כשר לכן

 ר2יס של ת 3ס רק כן לומר שיך דלא שכהבתיכטו
 לא הני 3לאו אבל אהרינא רליכ,א זהיכא קימאדלש2יעה

 בתוכה ללמור קימא יחיר של 3ם.ת אבל כן לוטרשתך
 מהס'ה. לומרים ה" 13מנם כי לקטן אי'ה שאבררוכמו

 בם'ת יקדשו לא הכי דמשיס לי נראה מעםעור
 כ'ז פי' 3אה'ע רהכ'ש הטקנה. שכקב 3טה דיךעל

 סקדשין שאין המרדכי 3שם ?הב סק'ה ל'א ונס"סק'א
 שכתב ענין 3אותו שם הניא .הסררכי מדר3נן?טם3ע
 פוף נ' 3מי' שלי ?ק'א המק:ה זה על ובתב ר'הרעת
 הקרושין הנשואין מן אבל הרט'א שבתב מה על א'סע'

 הטעם שסזה ואפשר ז'ל המקנה וה על כהב וכו'הו,רין
 ר3סשנה אף בטט2ע לקרש רא'ן הטרדכי 2ש2 ה3'שכתב

 הינו דהתא 3?סה יכ! :2פרוטה 3רינר הנןק?יך;א
 שירוכין 3שעה לקרו נוהנין הי' הווס דבימןמשה

 פ'רוה הנאת נו ושיך הנשזאין עד הרש י'בלהמתין
 ע'כ כאחר וההופה שקירושין הוה בוסן אגל הנ'מ'א.ןער

 הוא שהרין א;פ:י ד3ט2עת טש:ם 3ט3עת לקרשניהג'ן
 ריש לעיל דא.הא קישיט 3הנעק סהקרשת מ טשהוור
 משעת פירות א:כל שה2על כיון 3מט2ע אבל כ'טמי'

 ש3ין 2פירוה אין לנשזאין סטוך לקדש והמנהננשיאין
 גופא ד2מרדכי )הנס ל עכ פרזטה שוה לנשזאיןאיריסין
 רכטלו עבירה וצורתא אצורתא ררעהא משום הטעםכתב

 טעמן נתן ו'ל המקנה אף ע'ב טיה רף בבם(צכראטרי'
 רכעיג משום הר;ם הוא המעם ונפשוטלשבח



ב1רדכי ותשובוהשאוותעטרת.ח
 הצורה דאם הטעם וכאן שם רש'י ש9י' כמו מסףםדבר
 יקשה כן אם אך מעות. קידמטי הוו! ולכ יותר שוההוו!

 לפי מיכ המקנה( שהקשה כטו !פרוטה 2דינרמהמתני
 מהסית הפירות דמהו כטמ3ע הוא הרי בם'ת נםזה

 5טורה דאשה משום ה3על סזה יהנה ומי הקריאה.הנאת
 מה לפי איט וה 3אמת אנל רוערה וטקריחע(מת'ה

 על לברך יכולים שנשים ע'א וי בדף לעילשכהבהי
 2שטיעה חיכות הן וגם קאי דלשפיעה טשוםהתורה
 זה הרי וא'כ שם. הנשותי אשר המם'נ לדעהובפרמ
 הלף חה הנ'ל. כ'ט סי' דריש קישומ להנאתדוטה

 נשיס 2ד'ה ע'3 כ' דף כברכה( י;וספי( רש'יבמחלהון
 אינן דשם ולתוספות לתורה. שיטת הם דלרש'יחמבות
 רבינא א'ל אמרי' דשם . כנ'ל לתרהשיכות
 רשיי ופי' דר3ק או ראוריהא המוון 3ברכת נשיסלרבא
 לך נתן אשר הטובה הארץ על דכתיב דר3נן אוז'ל

 התוספוה אנל וכר להתחלק לנקכוה נהנה לאוהארץ
 והימה וכו' מדר3נן או דאורמהא 2בהם'ו נשים 3ד'השם

 וא'כ פארץ חלק נמלו לא שהרי תיבעי נטי ולושכהנים
 יל אלא המוון בברכה חובהן ידי אחרים י,ייאזלא

 ועל 3נשרנ1 שחתטת 3ריתך על רכהיב מש1םדמעמא
 3תורה ולא 3בריה לא ליהנמה ונשים שלמרהנ1תורתך
 ל'ג דף 3רה'ש התוספווע כתב וכן ההוספות עכ'להו'
 המחליקה אפרש ועתה וכו'. יהודה ר' הא ד'ה סוףע'א
 דלא סשום משר:ם דרש'י שלהם. המכרה( ותוספה(רש'י
 ההרה מן פמזרות להייהעמהן יכיל לכן 3'אר'ן הלקנמל1

 דף 2ע'ז דאמר" משוס 3ריה סשום לא אנלמ3רהמ'ז.
 טשום ימול הטל אסרי' ולא למול כשרים דנשיםכ'ו

 הם ונהורה דטי. דטהילי כטאן ל2ן 2ה1 דל?;ניהורכיון
 כהסם'ג שם'ל אפשר אי לשט:ע שהיבין סש1ם אושחכים
 והקושי' התרה מן 23הט'ו היכין היו זה מצד ולכןהנ'ל

 א( לרש'י היא קוש" לאו רש'י על ההוספוהשהקשה
 הלק נמלו הרי הרי א'כ עירוה מ'ה נטלז שהריטשום
 וז סברא ט'צ'חר;י ואת'כ כלל. נמלז לא נשים אכל3.ארץ
 ומעשרוה תר1מוה נטלו שהרי וער שם ירמ?מעדני
 הש' לענודה הם נתונימ כי קד1שתו ומצד ישראל.טארץ
 האי2עים את רק יטלו לא הם כי התורה צותהולכן

 2תר 3ד'ה כ'1 רף כתובית הוספוה וע' עירותושטתה
 טפני ר'ה בהוספוה ע'? פ'1 דף ועטוה עורא.דקנסינהו

 הקדש 3ד'ה ע'ב כ'ו דף פסחים כהוספוה ועי' הו'מה
 הלא 11 הש ה:טרא מה תיטא בטל לא 2אלףאפילו
 .מטעם חילול ירי על ה,א טהירין לו שיש דברהקדש
 מדר2נן אפי' קל שאים,ר אפילו 3מל להיות דינו (:.ןוה

 דלא דהא 2ן ה'נ .א'כ עכ'ל ר' דף בביצהכדאמר"
 וננד קר,שהן טמעם הוא ישראל ככל 2ארץ הלקנטלו
 ששה והו 1מעשרוה הר,מות להם להן ההירה צוההזה

 לא שי2ו שהן יס'ל 3וה טיאנו התוספית אבל ז'לרש'י
 להאריך טקומ כאן אין אך 3תורה. ולא במילהלא

 רההוספוה הזינן 2קיצור אך הנ'ל והוספוה רש"מסברת
 כן 9י' טדלא ז'ל ירש'י 3הורה שיכוה אינן שנשיםם'ל
 ,ה מצד רק אי ולכן להורה שיכיס דנשים דם'לח,ינן
 והוספות רש'י 2מחליקות הקיר1שין הלוי הי' לבדהמעם
 ולכאורה הקודמים. טהענפים הטעמים לוטר מפי עדיףלכן

 מכתיבת פמ1רות יהי' דנשים ראי' להניא יכוליםהי'
 כתיבת על מברכין שאין טש1ם מת'ה שפמורות דכיוןהם'ת
 הכהיגה שאין .3יו! הלימוד ה1א המצוה שגמר אלמאס'ת
 מ'3ן דף 3ט:הות כדאיהא מכרכין אין לכן המצוהגמר
 3הסרות ?קיאין אנו שאין טשום הטעם רק אינו והאך

 א. ענף 3ריש כנ'לויהרות

 הענף

 הל' פ'ה דנררים טהורושלטי זה לפשומ נגלעוד
 ר' 3ם'ת קידש נש 3ר חד איו;'א דשםה'

 יר' שוכתי
 מקודשה אינה ואסר יזסה ד' קוטי עובדא אעלוןחסידא
 עוד. ולא 3גוה וכהיב איגרן(א קרה אנא חוקיה ר'אטר
 עיד. ולא סהי חזקיה ר3י קוטי קשיתה טנא ר'אמר
 מקודשה אינה ל,ן אטר גךדש יחיד של תורהבםפר
 ולא והיגז ק'רש. ד2ים של 3ס,ע אפילו לך מיטראהא
 קידש יחיד של ה:רה 2כפר אפיל? אץ טימר אתאעוד.
 הקר2ן .פי' הירזשלטי וניוסה עכ'ל מקודשה אינה!הינו
 קידש יחיד של 3ם'ה אילימא עור ולא טהוהעדה
 אפיל1 אלא עיר ולא סקודיש( אינה ואסר לר'יושאלו
 אינה נסי בה הלק לו שיש ר3ים של 3ס'ת קירשאם

 ואטר קירש ר2'ם של 3ס'ת דילמא או ה'גמקודשת.
 'היד של 22'ה אפילו לך סימר ואהא מקורשתאינה
 א'כ עדה. הקר3ן ע2'ל עוד ולא והינו מקודשהאינה
 ק'רש יהיר של 3ס'ה אילימ'א להרישא מפרש שהואחוינן
 גולה והוא ה,א, יחיד !של גוילה היהה שהם'תהינו
 אם אפיל. אלא ע'ד ולא ,ה .על ואטר בה. וקירשטמנו
 3הס'ה הלק לו ה" א2 אפיל1 .הינו ר2ים של הם'תה"
 הי' שהשאלה ה'א הירושלמי והכו:ה מקורשה אינהג'כ
 קידישין הוה לא 2ג:ל רקידי: ר'י ואמר 3גול מקרשיןאמ
 א'ת א' הל' פ'3 2קידדמין 3ירושלמי ראמרי' כמווהא

 מקדשין אין תני תנח ואית 3גזילה מ9-שין הניהני
 3ג,ילה.3נו'לה טקדשין דאמד טאן מנא רי אטר2גזילה
 טקרשין אין ראסר ומאן 3דע טידו להוציאה 'כולשאינו
 גירסת לפ' הוא ,ה מידו להוציאה שיכול בגזילה2גזילה.
 רב בר שטואל ר2' 2שם 2ץ ר3י בי יומי ר3יהפ'ט
 שלא 2גוילה בג,'לך. סקרענץ אין דאמר מאןיצהק

 2גוילה ?נוילה. מקדשין דאסר ומאן ה3עליםנתיאשו
 2מו והיא היר'שלמי עב'ל ממנה הבעליםשנתיאשו
 3ג,ל קידשה ש'ם ע'א. נ'? דף 3קידושין 32בלידאמרי'
 הטף גברא הה1א בע'ו שם וכן וכו' מקורשתאינה
 הה!א אהא ל' מהקרשק לה אמר לה ושרה מהנר"זווי

 דאמר רר'ש להא דחש ליה אמר דרבא לקטי'גברא
 פמק .2ן ש2 הנמ' ע2'ל הוי 3עלים יאוש ג,ילהסתם

 1--'ל 2מ'ס י;' 1' הל' אישוה מהל' 3פ'ההרם3'ם
 כ'ח סי' 3אה'ע פסקינן הק הירושלמי 3זה שהאריךשס
 אפשר אי כר'ש. הלכה דאין הוא ההידוש א'כ א'.סע'

 63' המרדכי ש2תב ובמו 3ס.ת 'אוש דאיןדאשטעינן

 הגוזל 3פ' הטרד2' בתב וכן קרקע כמו דהויהכינס
 2הגהות כועב וכן זיטול הדציא כמה יש3ע 3ד'ה3הרא
 רל'ו סי' כח'ם מבש והרם'א טציאות אילו 9'טררכי



טכערדכי ותשובותשאלותעטרת
 הירושלמי שאסר סה חהו נ' סע' רג'ט עם" ח(פע'
 אינה לון אסר קירוש יחיד של כם'ת עוד. %אמהו

 טקדשין ואין סהיחיד נזל שהוא משום וה'נומקודיצב
 קידוש רכש של כם'ת אפילו לף טיטר אתאכטילה.
 כמו הוא והטעם  סקורעאן. אינה נסי בו חלק לושיש
 שכהב כסו או ע'3 נ'3 דף גקידושין הריןשכתב
 ההזא 3נם' שם דאמר" מימוני 3שס נכוויםהשלטי
 ופי' דרב'א לקמי' אתא דשס3י כסחא דקרישאריסא
 ראשי שהוא פיי והערוך כצלים של יר מלא ז'לרש'י
 הלקו לך מחל מי רש'י פי' אחלך סאן לי' אטרכצליס.
 אטר סצי כישא אבל 3סווי טילי והני ה3ית בעלשל
 כישא כי כישא כישא. את שקיל כיומא שקלי אבעלי'
 סתחלק להיות הירק שדרן אנודה כישא רש'יופ"

 טול אחת נמלהי אם שוות הן האנורות וכל3ח13ד1ת
 דאפ" שאוסר מי ויש הר'ן ,ה על וכהג אחתארזה
 אחת שהרי מקודשת פרוטות  עצעי שוה הף אם3סווי
 פרוטה 3שוה אפ" כן דאם נהירא ולא שלו.מהן
 כטרי פרוטה שוה מהצה שטא מספק מקודשתהיתה
 סאן אסר דהא כלל לקידושי חש לא דרבאומשמע
 ואפשר לך. פלינ מאן ההא האלפם רנירסת לךפלינ
 אפילו הוי לא הכי ומשום סדי ער מתקים הי'שלא
 שאפילו נראה ס'ם אב5 כפק שכתבתי וכמו ספקקדושי
 ההקרשי לה ראסר דכיון מקודשת אינה כסה שוההי
 ש"א:ר עד קדיש לא רסו,י כפלגא קדיש כמווי כ,ה.לי
 כפ'ה ו'ל הרם3'ם רעת וכן ש3מו,י 3חלקי התקדשילה

 3'ה 0" 3אה'ע פסקינן וגן הדץ עכ'ל אישותמהל'
 יה' לא הכי טשוס הר'ן דעת לפי !א'ב "חסע'

 חלק כו לו שיש הגם ר3ים. של כס'ת אפי5וטקודשוו
 כולה על הף כונתה כוה לי ההקדשי דאסר כיוןס'ט
 ש3ונהה כיון וא'כ בחלקי לי התקדשי לה פירש לאאם

 חבירו הלק את לנ,ול נתכתן לא והוא כולה עלהיתה

 אינשי אח,יקי כי בחלקו אלא סקדשה אינו שהואהוא
 3ודאי ולכז נולן אינו שהוא ואמרי' מח,קינן לא3רשיע
 מקודשת אינה ו5כן בו לו שיש כחלקו אלא קדשה5א

 אלא עוד ולא אסר וה ועל מעות. קדושי שהואסשים
 לנו,לו שנתכוין שידעע יחיר של כס'ת קרשהאפי'
 אינה כגוילה שהמקדש מצר טקודשת אינהאעפ'ב

 שלו כ0'ת אירי לא ה,ה הירושלסי כל וא'כסקודשה
 ראיה ליכא ,ה לפי וא'כ כנ'ל ג,ילה 3ם'תאלא

 לשאלתינהטהירושלמי
 כם'ת שאמר מה מהירזשלסי שהסיפא אפשראו

 אפי' אלא עוד ולא מקודשת אינה ואסר קירש רכיםש5
 צריכים כן הכל. שלו יהי' אם אפ" הינו יחיד של3ם'ת
 של 3ם'ת דאטר הא שפרישא דגן'ע נירטח לפילפדש
 שאטר טה רכמעא יהי' ולכן נ,ילה של הינו ע'כיהיר
 חלק 3ה לו שזש ר3ים של 3ס'ת אפ" אלא עורולא
 ס'ת שאמר מה רכרישא את'ל אבל טקזרשת אינהס'ם
 ס'ה אפי' עוד ולא יה' רבח,א מה איכ שלו הינו יחידשל
 אהה טצך יהיך של מס'ת כ'ש ר~א והלא דכיס,של
 של 3ם'ת אירי הרישא 3וראי לניהסתו לכך שיה"מעם
 אי כמבואר. סגרח אינו בסיפה אבל מילה שהיאיחיד
 הפני אך כנ'ל. ש5ו שה*א אי ג,ילה והמש יחיר שלקאי
 אינה לון אמר רכ.ם של כם'ת רק שם נריםמשה

 אינה קידש יחיד ש5 כס'ה אפי' לך מיסר אתאסק,דשה
 אגב הדפוס מעות הרברים יתר עור ולא והינוסקןרשה
 נרסתו ןלפי להרישא. גרים ולא עכ'ל הןשימפתו
 של לס'ת ספרש שהזא מכלל כלל להרישא גריםדלא
 ספק הוה לא ולכן כולה, שלו שהמש אפי' הינזיחיר
 רכשל רק רכים של כם'ת יותר חידזש שיהי' כלללו
 היר,שלסי את מפרש והרידב', יזתר. חידוש הוהיחיד
 אינה לון אסר קידש יחיר של כשת עוד. ולאסהו

 "י' קידש ר3יס של בס'ה אפי' לך סימר אתאסקןרשת
 3ם'ת אחרים של 3ס'ת אלא שלו שאעו כס'ת דקידש ק0ברה והיא 3חלקו רק לקדשה היתה כונהווא'3

 לך סימר אתא עט כמלה סקדשין דאין וקם'ל יחיד ..דדלש5 הרבותא. ההו חה טקורשת אינה לכן כנולהשסקרשה
 והספרים ההיבה דידן פמתניתין כמו רנים של כם'ת סהטעסש;1'אפי' מקודשה אינה ס'ם חלק בו לו שישהנם
 חלק ג'כ לו שיש אע'9 העיר אתעה של דכר הנקרא :~ג שיש פי סיטוני כשם שם כהכ נ3ורים והשלטיהנ'ל.
 רעת כלא ולקח הבירו עם כשתתפות סחורהלו

 חבירוי
 3עלטא 5שוהפ': רמי ולא קיד1שין הוה לא אעפ'כ 3ה ,*.:

 רפייש היני )כינתי דסקורשת דקי'ל 3חלקו אחד שקידש ,צי ענ'ל ?'ד שוטת שצריך כיון קידושין אינם כהוקידש
 וכאן  טקודשת ה-א ראו 3סתם ולא 3חלקו רק שמקדש משום"איו; טעסא סהאי טג~דשת ההף לא כאן גםוא'נ

 לו שיש 2חלקו רק שמקדש כפירוש פירש אם אפי' כ'חז4,(ן כסף ה3'י פסק וכן חלקו את לשום כ'דשצרקי
 רטאי טשום שאני הכא  מקודשוע( אינה מ'ם כהם'ת הסחורהזבש כל לה נתן ואפילו כתנ שם והרם'א ייחסע'
 ויהי' חלקו לה ,ען אם אפילז כי כחלקו לה איע הנאה !אמ מקודשת אינה הכי אפילו מפרומה יתקר כחלקושיס
 נסכר אין הלא יתרק כוה לה יש וכי אצלה. חלקו שיך ס'קלפיש שם הח'ט וכתב 3כל רק להתקדש רצונהשאין
 לצורך העיר אותו אנשי כמעמד העיר טובי 13' אלא ס'ת זי'.:1ן לי שיש כהלק לי התקדש ואמר ש"ירש לא אםל'3

 שלו שהחלק סה טוה לה יה" הנאה וטה שנוים פדיון : הקר2ן[נמ פ' לפי ;ור. ולז: והינו עכ'ל. ,אתכסחת-ה
 מה הנאה וה חשיב הנאה ר2מודר ואף לה. שיך יהי עמז~4 ש5 כס'ת דילסא או אח'כ ונרים 3ניחותא הואהעדה
 שהבירו 2מה הנאה חשיכ לא אבל חכירו. סחלק שנהנה אפילו4,~שב לך מיכר ואתא טקורשת אינה מוסר קידשרכים
 שקרא כסה שנהנה סה רק הוא והנאה חלקו. לו אך,נינננותן עוד. ולא והינו מקודשת אינה יחיד שלכם'ת
 ופריך ח5קו לה יתן לא אם אפי' לה יה" ,1 והנאה אי.,שש':כו יחיר של 3ם'ת הפשט יה" איך כאן פירש לאהק'ע
 יחיר של כם'ת אדרכה כתמיה עוד ולא והינו או.צל,מהנם' לעיל כדפירשתי הוא והטעמים שלו ס'ת עלקאי

 כם'ת משא'כ כג,ילה דמקדשין. דיל יותר רבחקא ]א:ץ,)הוי כן הכונה ויהי' ג,ילה. של .שהש 8י' באן שנםאפשר
 ו"שיטא כחלקו דמקדש רק גחל אינו הא ר3ש .,,זפשל ואסר רכים של כם'ת שקרשה דילטא או הי'שרהטאלה

 רבים של כס'ת דקידשה להיפקו ומשני מקודשת והאסת:147דאינה 3כולה שמקרשה סברה שהיא סשום מקודשהאעה



ב?רלכי והשובוהשאלותעטרת
 הוי 5א יחיר של נ,ל ש5 כם'ת אש" לך מימרואתא
 וישו! עוד ויא והינו כלומר מקזרשת אינו והינוקרזשין
 מפרש אינו שהזא ח!ינ! הרי א'כ הרירכזז עכ'ירטתא
 א כענף  שכתבהי כמו יהי' והטעסש ש5ו הי'שהם'ת

 נו~ה. ס'ת על טפרש א5א נו3ענף

 1ענף

 פ'ת האי וקשה 3ירזש5מי שמ נתנ קר3ןוהשירי
 תנן הא  מקורקצן אינה מ'ט שלו כם'ת אי רמיהיכי
 כ'ש חיו ו5כרי אשה לישא מ'ת מוכרים כיכוריםמוף
 אחרים של פם'ת ואי שמקורשת אשה כה שרשאם

 שלו נם.ת ראיר. לומר ואפשר מקורשת. ראינהפשימא
 5מיכרו רשאי ראינו כיון מקזרשת א.נה המומשום

 כאה'ע ועי' הרמ3'ם זכרעת ררכנן לאיסזר ורמיא5כתחילה
 רמקרש זה רין שהוכירז 5הפומקים ראית. ולא כ'חמי'

 במוף הנן הא שכתב מה הנה השיק. עכ'ל ובוי3ם'ת
 כש'ם הנה ח1%, ו5ברי אשה לישא מ'ת מוכריםביכורים
 נומ5ן חוב ונע5 כיכירים 5ע' רק כמתני שם ליכא3כ5י
 הוא אך שם המתני' עכ'5 כס'ת בכהובתה ואשהכחוכו
 שם אך הביאו והר'ש ע'א כ'ז רף מני5ה כנם'כ3כ5י
 לו צריך שאין אע'פ ס'ת ארם ימטר 5א ת'ר כןאיתא
 ועור יאכ5. טה .לו אין אפ'י רשכ'ג אמי כן ע5יתר
 מוכרין אין ד'מ משזם יוחנן ר' דאטר מוה לעילשס
 הנמ' עכ'ל וכו' אשה ולישא תורה ילסוד אלאס'ת

 הא אררגה חיו וכרי ה5שון ליכא ובנם' רירןובמתניתין

 לז אין אפי' רשנ,נ אמר כן על יהר כמני5האמר"
 "ל' ס'ת מהל' 3שי 3רט3'ס ה5שון הוא וכ! יא3למה
 3דמ'א. א' סע' ע'ר ס" מו'ד הוא וכן שס 3כיט וע"כ'

 קנ'א רף כתרא גבא מנמ' להיפוך להוכיח ריש נילועור
 מ,רבין רלא כיון מאי ס'ת להז אי2עש שםראטרי*
 רמזרכין ביון רילמא או הזא נכטי 5או 5וכונוראסור
 הנמ' עכ'ל תיקו הוא נכמי אשה ולישא תורה5למור
 לומר לו הי' ח%ו גרי טשזמ למזכרו רמותר אמית וא'א(
 בתיקו נשאר ולמה כ( הזא נכםי חיו כרי רבורביןכי1ן
 נרמי 5א וה3'ה ררש'ל משום כך כ5 רא.' מכאן איןאך
 להרבריס חשונ קא ו5א מהנ'י כרמוכרח תיע סאי ס'ה רקשם
 ה11א כתיקו שנשאר מה תם להם'ת 5מכור מותר טהשעל
 א,יאסר הסית מכירת 3לא חיו כרי לו יש ראטמצר
 מהנם' ונם נכסי מקרי ר5א אפשר 5כן להם'תלמכור
 5מכור אותו מחיכין שאין הזא הכונה רק יאכ5 מהיו אין א*י( 5מכור איטזר שיהי' מזכרח אינו נ'כדמני5ה
 רשם משזם י'ל ועור צרקה. לק53 מוהר רק5הם'ת
 יעולם. כרכה פ'מן רואה אינו כתו א1 מ'ת המוכימסים
 כחב שם 3טזר הכ'י אך רייכא ?ומר אפשי אים1ראאכ?

 ולומר מהרישא הס'פא מח5ק ולא איכא נסירא.מזרא
 איכא נמ. איסורא אוי לאכול טה 5ו כשישר3רישא

 סי. רואה אינו אנל 5יכא איסזרא יאכל טה 5ו איןואס
 שהקשה מה 3' מ'ק ע'ר מי' כיו'ר כט'ו ועי'ברכה.
 3גה'נ וע" שמ וכצערץ ע'3 נ' רף מ*סה.ס הכ"על
 ס'ת אדמ ימכור לא כן 5פרש לער'נ אך היו'ר. עלשמ
 אמר כן ע5 יתר איסורא יה" זה לו. צריך שאיןאע84

 לו מזהר שאו אעפ'י יאכ5 מה לו 8ין אפי5ודשב'נ
 שאי0ודא שאעפ'י כתו א: ם'ת 1מוגד ירצה אםלמכוד
 סימן-2רכה א! רואה אינו אעפי'כ כזה כאופן5יכא
 פמקינן נ'כ מלאכה כעשיות שמזתר כפורים ואפיי5עולם.
בא4ח

 ס.,
 מאוועה 3רכה סי, רואה דאינו א' סע' תרצ'ו

 טוזס ע'2 ה' דף רמני5ה מנמ' והזא לעו5ס.מלאכה
 כווב כאן אך אימור. כו נהנז ואחריט המוהריםרכרים
 ה' סע4 תקפ'ה סי' רה'ש בהל' וכן מלאכה. סאותהרק
 להת*5ל כרי או כר'ה שוגר 5תקיעת שכר הנוטל ב'ככתב
 ברכה. מימן שבר מאותו רואה אינז ויו'8 פשבתות לתרנםאו
 בהב י'ר הל' מני5ה מהל' כפ'ב כרמכ'ם 3אטת"ך

 מהל' גפ'ח 3רמ2'ם וכן כדכה. פי' דואה אינוכסתם
 אך 5עולם. כרכה מ.' ר1אה אימ 3מתם כתכ י'ו הל'יו'ט
 והמזרחי רש'5 בשמ כתב א' מ'ק תם'ח מי נא'ח1,טיז
 אכל 5עו5ם כיכה טי' רואה אינו מתם כתכ שכנמ'הנמ
 היט 5עולם ראמר והח רבר כאותו רק הזאהבונה
 טמקום הפמר כננרו לו .ה4 מזו ריוח לו יש אםאפילז
 והקשה ו' ס'ק תקפ'ה ס" כא'ח כט'ז שם וע"אחר.
 תקפ'ה מי' א'ח טזר על עיר מ4 'ו'ר רט'מה3'י
 אך ,ה מתרץ נ' מ'ק תס'ח 3מ' והח'י כצ'עוהניח
 הנ"ל ע'ר מף כיו'ר ןהט'1 כוח. 5האריך מקום כאןאין
 "ער אמר רכאן טשזם המי רפסחים טנ'מ זה עלתירץ
 מהב'י שהקשה מה הקושי' נ'כ יתורץ וטטי5א כןעל
 טוה. הונחה כך ני  שאין כתכתי כבד אן ה3'י.על
 אך הש'ק, לרכרי אחויר ועתה כונתי עיקר זה איןאך

 אך כיכורים סמכהא רכמוף הירוש5מי על נתכוזןהש'ק
 שם והלשון 3מה5וגץ;. והוא רשם מהנמ' רק מהמתני'5א
 סהז ידש3'נ שאיי חא ?ר הפא ר' 3שס יוש ר'כ!

 תורה ללמור אין, לון אטר אשה לישא ס'ת אדסשיבכור
 הושינן ולא פי' אניבון ו5א חיו ספני אין, לוןאמר
 שא5ון4אק חא כר חיא ר' כשם יונה רי זה. ע5כלזם
 אין טן אמר אשה 5ישא מ'ת ארם שיטכור טה.רש2'נ
 ולא ש"לון לא חיו מ*ני אין לון 8מי תורהללמור
 אניבון ו5א שאלון לא ניחא יונה רר' רעתי' ע5אגיבון.
 אתא כי אניטן. 5א ו5מה ליי שאלון אם יומי רר'ע'ר
 הוא מוכר רשכ'נ כשם יוחנן ר3י פנחם רכי חנינהרבי
 עכ'ל חיו ספני וכיש הורה ו5לסןר אשה 5ישא מ'תארם

 אה שהב"א ככ'מ ועי' פנש כטראה שם ועי'הירישלמי
 שהם בטחלוקת שהוא וכתכ קצה 5שון כשינויהירוש5מי
 אך ע'ש חיו כר. מוכרין ראין ום'ל יוחנן ר' עלפ5יני
 הוףק ?כתב ומה הירזשלמי. און יפה העתיק 5אהש'ק
 למוכרו  רשאי האינו כיון סקורשת אינה הכיומשזם

 יכול הזא והא קשה הנאה. לאיסזרי ורמילכתחי5ה
 לומר אפשר אך כנ'5. תורה וללמור אשה לישאימכור
 וההנאהועי' נהשכת לא ולכן ניתנז להעת לאו דמצותכיון

 למטר יכולה אינה שהיא רניון 5ומר אפשר אךלקמן.
 הטשה מה א'כ ע'כ ו' וברף ע'א וי רף לעי5כראמר"
 כאופן שאיתא אמת תסכור. לא דלגתחי5ה ביון להיה'י
 ה5' רקירזשין פ'ב פירוש5מיוה

 רכי קירשה כסה ון
 ש2! הנ%ה 3טוכוו אסד יותנן דני 3נו*ו אמרלעור
 210ת כיהקת 3ג1פו 5שר ר3י דאמר מה פלינין ו5א נאמדאו

 עכ'ל 3פרוטה לכהן 5סוכרו שיכולה 9י' שפוהנ'ה



ג2רלפל ותשובותשאלותוטרת
 א5מ"הידישלסי

 וטה 5טכור. שיכולה מה הנאה דהעיקר
 שהוא משום טנתו לכתחי5ה לטכור דאין הש'קשכתב
 סיי וביו'ד קנ'נ ס' כאיח שמבשר וגמו יחיר שלט,ת
 להירושלמי רמי 5א כאטת אך וכנ'ל. י'ח סע'ר*'ג
 3קדשי אוכלת אשה אין דשם משום הנ'5 דקירושיןרפ'ג
 משא'כ למכור יכויה שהיא סה הוי הנאה כל יכןקרשים
 אפשר אך שם'עה ידי עי להעת ינןלה היא הדיבם'ת
 דף כרהיש כדאסרי' ניתנו להנות לאו רמצותלוטר
 יקשה איכ אך טקומות ובעוד *'מ דף ובחילין עיאב'ח
 עליך הדיני מ'ח רף דנדדים רככלי והנמ' דשםהנמ'
 ואמרי' העיר אותה של 3רבף אסירין שניהם עליואת

 והמרחץ הרחבה כען העיר אותה של רנרואו,הי
. 

 וכו' ס'ת רש'י ופי' והספרש והתיבה הכנסתובית
 ג'כ וכו' בו שקורין הס*רים פי' שםוהרין
 מוכרח ע'כ לכן ניתנו ליהנות לאו מצות האיקשה
 כרכא וק"1 כ'ח דף בד~ש שכתכ המאוד ככעללןמר
 מחכירו הנאה והמודד ניתנו ליהנות לאו מצותראסר
 של 3שו*ר ורוקא מצוה ש5 3שופר לו לתקועמותר
 לא נתעניות 3חצוצדות אבל ההורה סן שמצוהורה'1
 היא הרירה דקרשת כיון ניחא לדידי' וא'כ עכ'להו'
 דרבנן ומצוה כנ'ל וכור מ8' לבר מרר3נןרק

 השנה כל של קריאת פ8ני אסורים ולכן נמ~נו.5יהטת
 ליהנות יכולה היא שהרי כן הדין 3אשה נ'כ יהי'וא'כ

 היא כי הנאה חשיכה וזה כולה השנה כ5 שלטקרטת
 תרי'ג כמצוה כתכ דהחינוך משום וכור מ*' א*"*טודה
 רלעשות סשום לקרותה זכור מ"רשה *טודותרנשים
 הממנ'א אע'ג עכ'ל לנשים. ולא יאנשים שתךמ5חמה
 הם אך שהו'ג מ'ע וה דחין משמע א' ס'ק תרפ'הס"

 ש*לינ 3ר~ש שם להד'ן אנל הנ'5. אחד סטעם*טודים
 לסצוה ראוד"הא פצוה 3ין פחיק 1.,יני הסאור 3עיע5

 איכ ניתנו. ליהנות לאו מצות אמרף סקום ו3כלררבנן
 וכפרט אסורים יה" למה ס'ח דף רנררים ההואיקשה
 א' הל' לולכ מה5' כ*'ה המ5ך השער שכתכ מהלפי
 דאפ" וכו' 3' 3יום הוא יצא וכשאמרו ה'ה ומ'שבד'ה
 הסצוה קיום כעת הנאה כשיש אלא אמר 5אהרז'ה
 כזה השופר ש5 קה 3שם'עת הגוף הנאת ראיכאדהינו
 דכמצוה דר3נן למצוה ראוריתא מצוה בון ניסאיכא

 קיום נעת העף הנאת איכא אם בה לן ליתראוריתא
 3עת הנוף הנאת איכא אי דדכנן 3סצוה אבלהמצוה
 רק הנוף הנאת דליכא כמקום אכל אסורה המצוהקיום
 למצוה דרכנן למצוה נ'מ חין בוה לבד המצוהקיום

 פדף כרה'ש והר'ן רש'י ש*י' כסו ראמריי סשוםדאוריתא
 צואריהם ע5 לעול אלא המצות נתנו לא גי שםב(ח
 65י אך 3הס6רים. אסורים 'הי' למה ואיכ ע(שוט'
 ללמוד העיר בני שקנאומ והס6רים שם הרא'ש ש*"טה

 ייא סע' דכ'א סי' כיו'ד הט'ז שכהכ כטו ניחאגהם:
 אסור חנירן על ספרו אסר אם המח3ר שםשכתג
 הטעם והוא סי סיק הט'ז שם וכקב בו ללסודלנאסור
 שלא לחכירו ספרו להשאי5 האדם על חיוכ איןשהרי
 ככך מקלקלו שהרי ליתנו עליו חובה שאין כמולרעתו
 ליתן צריך שהי' דושכד סהנהו ונסצא להשנירווטןתר
 וסק5ק5ן ס9ני ספרים פשאי5ין שאין שהפקמופו'

 מתקיקל א'נו כשופר כן שאין סה כהן מצוישהקלקול
 כסנ'א ועי' עכ'ל: וכו' רמעין ההוא וכן בו יתקעכשוה
 י'א סע: הרצ'א בסי' ככי' וע(י ד' ס'ק תק*יוס"

 רק טחויקו שאינו 5שופר דמיא כרלה י'א ס'קוכמנ'א
 ה-כת כהמ ש5ומד ספרים חכל אחתפעם

 פ9נ' שאסויים הטעם ניחא וד'ל יותרסתק5קלים

 שנהנ ש0 הר'ן פ.' ל*י אנ5 הם6ריסשסתק5קלים
 3רה'ש כתכ גופא יהר'ן כהן. שקודיןןהספרים

 נ.הנו ליהנות לאו מצות דרכנן כמצוה ראף הנ'ל כ'חדף
 ונלעיד פס6רים. אסורים אמאי יקשה שיטתו לפיא'כ
 שאנ' קונם לאשה האומר 3מתני' שם דאמרי'עיג טיי דף כנדדים דסיל סטה לשיטתו אזי5 דהריןלישב

 לה משתעכד והא דכרו יחל בבל זו הריסשסשך
 כאוטר ינרע לא ועונהה כסותה שאדה דכתיבמדאודיתא

 כתשס'ש לי' ניחא קא לא והא עלי תשמישךהנאת
 וטשמשהו אותה כו*ין עליך תשמישי כהנא רנראמד

 שאין אסור עלי תשטישך הנאת 5י' טשעברהדשעבודי
 הר'ן זה על וכתב לו האסור דכר לארם לוסאכי5ין
 סצות והא סהסר אסאי "שפישך הנאת אסד וכיוא'ת
 ל'הנות לאו מצות אטרי' רכי י'ל נתנו ליהנות5ח1
 אבל הנאה. חשוב המצות קיום שאין לומר ה'טנתנו
 מקרי הנאה מצוה רפק..ם נהרי' נו*יה סתהני אםס'ם

 המעין סן הנאה הנודר כ'ח דף כרה'ש אמרי'ומשה'כ
 עכ'ל החמה כימות לא אבל הגשטיס כיסות כוטוכל
 כהדי הנוף הנאת דאיכא דהיכא ס'ל רהר'ןאלסא
 מם'ק הנ'5 רכ'א סי' כ.ו'ד כתכ והט'ז אסורהמצוה
 ש4'ד במי' הש'כ נהב ונן ה5נ טשמח דהתודהמ'נ
 ממעם הוא ב;ורה לקרות אמור ראכל דהא א'מ'ק

 פי' כא'ח ועיי וכו' לכ סשמחי ישד'ם הי *קוד'דנתינ
 נה יש הר. א,כ שס ונפניא ונט'ו א' סע'תקנ'ד
 והשיכה נהנ.ה היא ג'כ כטשה ש'כ אסורים. ולכןשמחה
 מכיאו והשעה(ם המאירי על פליג רהר'ן א5מאלהנאה.
 וכו' רב וסן ו"הר וטעתה כר'ה א' ה5' 3פ'ה לולנכה5'

 ככך אין לנוף הנאה איכא הטצות ק'ום שכשעתשאע*יי
 הסורר כנון המצוה עשתת אחר יהנה שלא וכלכרכיום
 שאחר מ*ני ההמה כימות בו לטטל ראסור מטעתןהנאה
 הרשכ'א אכ5 גו' המצוה עשית אחר נהנהשנטהר
 הנ'ל הנמי על שם כתכ ע'כ פ'ו דף פנדרים?חידושיו

 וי'ל 5לה'נ ומצות עלי' דרמיא *ויר טצ:ת איכאהא
 באשה לו אפשר דהא מזו זרע להקים מחויבדאינו
 ררה'ש בההוא א'כ ןקשה כהר'ן ס'ל דלא א5מא וכו'אחרת
 שלמים וש5 עולה של כשו6ד התוקע יצא ימה הנ'ל כ'חדף
 הכ'מ שכתכ כמו י'5 שם אך כאחר אפשר נמיהא
 שמעון כר מאיר רכי כשם י'א הל' *'ז נדריםכהל'

 מודר לכין דעלמא הנאה אימורי 3ין שטחלקהמעילי
 עכ'י וכו' ע'ש אסור ויתור אפי' הנאה דכמודרהנאה.
 יקשה אנל א' הל' פ'ח לולכ בהל' המלך 3טעםועי'
 וא'ן נן הדין ג'כ הנאה במורר רנם שם רבא אמרהא
 יענור ימהין ואם אחר שו6ד דיינא התם ראירילומר
 אם יצא ד5א יהודה רב יאמר איך דא'כ אינו זההוסן
 וזה וה ר" דלסכדת אמד רבא ונם ניהנו ליהנותטצות
 ואין ל8 או יצא אי מם לפאי אהר דלינא "י יצאלא



יב.
. 1]'עטרת '

 ב2י*דכי] ותשובות שאלות
 על תשובה צריך א'כ (צא %א רכיון משום לומרהין

 .שם כתב יהא אינו  וה אך נפדה. וצדיך 3חנם.שתקע
 9"1 רף בשבת ואמריי ובו( בשונב נלוטר חקעואם 3טויי בלוטר הקקע לא שיה וטל בשו*ר פר'החתוטפות

 הנטה שו*ר ותקיעה ע(פ כ'ט רף ו3רהיש קליא.ורף
 במי' כהב והנתי שנןת איטזד רק :הוא מיאכהואיע
 יעיל ןע' כסרה צריך אינו 3שוננ שבות רעלרל'ר
 מצוה 3רנר מועה הוא רהא פמור נמי וה 3לאאך

 3הנהה לעיל ועי( ע'א מ(3 וכפוכה ע'3 רף כפסהיםוע"
 כל אריי עי3 מ'ז דף 3רהיש ראמרי'. מה לפי יילאך
 וכו' 3מופה לה מריען בתחילתה לה. תוקעין שאיןשנה
 תק8'ה מי' כא'ח 3מור וכן שם התומפהז וה עלוכתב
 ראיתיליר אלא 3ש3ת . רארקלקי לא 3הצ3שם
 אונם והא ף ם'ק  שס המ'ו זה על "קשה וט'-שמ

  ת'מ וה  על  להצ*ער שירעי הקירץ פ*ריהרחסנא
 ישונ שצרעי כן ה'נ וא'כ עכ'ל וכו' פתשובהשיחורו
 הא עוד יקשה אינ אך כנ'י השנות כל עי3תשוגה
 איכא 3ין יחלק יש 6ך נ'כ הזפה לע' שם אמררכא
 אך ור(ל המצוה הנאה רק הנאה לליכא הטףהנאת
 והראו' קח'ת 3שסישז היבות דנשים סוכרת איני3אמת

.מהקהי
 קורא הי' המלך שם דהא איפ ם'א דף' דסוסה

 עי(  רילונ  ועזי עץ של 3ימה.על
  אך שם בפ'.רש'י

 "ח פי מופרים ר3ממכהא כתב ו' ט'ק רפ'3 3מי'הממא
 ומצוה כאנשים התורה קרשת לשמוע היכות דנשיםאתא

 חוצה לצאת הנשים נהנו וכאן עכ'ל שיכיני להןלתרנס
 הנשים נהנו שלא מה הוא רהמעם נלע'ר אך מג'אעכ'ל
 ההורה רקרקת רכיון משומ הוא התורה כקריאתלשמוע
 3לא ימים נ' ילבו שלא משום .  ועורא סשהמתקנות
 נ'  בענף כני טרובה פ% ראטריי כמותורה
 פהתקנה ה" ל8 אצ טח'ת פטורוח רנשים כיוןולכן

 11 אין באמח  אך לעיל. ועי שהו'נ ם'ע היא ובורו""
 אי מ'ק תרפ'א פם" בחב שהטג'8 משים שהז'נמ'ע

 שההבטים אך אחת: פעם ושנה שנה בבל  היאשהסצוה
 ט(ע  פ אין וה לפי וא'ב ה*ורים שקורם שבת עלקבעוה
 שרקאנשיסחיבים .תרינ 3סצוה כתב. התימך אךשהינ
 רפטטנה אך לעיל. ועף בנשים שיך לא שטלחטהטשום
  ראין שלנו הנטי על  טסכי  לבן רהיבין איחאטו*רים
 וכפמחים י'ח רף נכרטת כתב שהחוטפות הנטחיכין,
 אנו רברים ר3כמה וכו' עושהו אכך 3ר'ה עי3 מ'רף

 הואיל אך שלע. גמ' ומניחין חיצינים מפרים עלמומכים
 שלנו נם' לנ3י חיצונים מפרים מופרים לסטכתוקרא
 3טמכת שאמרי כמו עושין שאין על קוש" ליכאלכן

 לא אבל בן, עושים שאנז דנרים נמה אינא אךסופרם.
 ומהנט' שם. שכהבו בטו בנולט עושים שיהי' ההכרהטצר

 שוה טטטע הרטג'ם  טלשון וגם בנ'ל ראי(  איןרהקהל
 פפינ כהב שהרמב'ם התורה קריאת לטהם רוטהאינו
 ח'נין טנירין שאינן ונרים 1' הל' חנעהטהיל
 ונילה ויראה 3אימה לשמוע אונם ולהקשיכ ל3םלהכין
 נרולים חבמים אפילז במיני בו שנתנה כיום3רערה
 ניולה פבהנה לשמוע ה%כין טלה התורה כלשיודעים
 שלא 11 ל3ו.לקרשה מכ%ן לשסוע יכול שאינו ימייתירה
 כאילו - עצמו ויראה האמת רת להוק אלא הכהשבקכעה

 היא שליה שהמלך שוסעה הגכורה ומפי בה נצטתהעתה
 איע רמיא  אלטא ויל. הרמ3'ט עביל האל דנדילהשמיע
 יה" רנשים מוה ללמור  אין  ולכן קריאה טחםבנרר
 שאצלה.רשות כיון וא'כ החורה קרשת 3שמיעתח'כות
 3ירר ראמריי והנם תשזכ, לרכר הנחה נהשכתטראי
 חגל ובר לה יש תורה שלמדה דאשה ו' סע' דם'זטי'
 אבל וטי ועושה מצווה שאינה מפני איש כשכרלא

 סלמדה ואם לכהחילה אותה ילמור לא שפכתכתורה
 ט(נו להנות לאו טצות לוטר שיך לא שבר להשיש אעפ" מ'ם שם. 3טיו וע" עכיל הפלות כמלמדהאינו
 לא הנ'ל ע'א כ'ח רף פיה'ש בחב ו(ל  שרש(יטשום
 לעול אלא הנאה להם קיומם להיות לישראל נתנולהנהז
 על" ההורה נתנה לא כאן וא'כ עכ'ל נתט צואריהםעל

 וזה נהט להנות לאו מצתת יומר שרך לא ולכןהעול
 הר'ן ואפ" רשות על וכ'ש נתנו להנות לאו מצותבה אטרי רלא המאור 3על בתכ דרבנן מצוה על ומהק'1

 מצוה ש%ם שם'י משןט הוא המאור 3על עלשאיינ
 ופשומ שכר טוה שיה'  אעפ'י הרשות פדבר משא(כהח
 אחר וכמקום 3זה להעריך מקום עיקר כאן אין אךהוא.
 וכדאמדי' ע'א מ'א דף ןנטומה ע'א ע' דף פיומאיעיל וכדאמר" קישוט הנאת איכא הא ועור מזה. אד3רא"ה
 בפ'ק  הרא(ש שכתכ ררך על והוא ר. ענף רישלעיל

 טשה רבעו ששר הרינין ובטפר שבתב ב' בללרקירושין
 שאולה 3ט3עת המקרש אחת 3השוכה בהב ו'להכהן

 טקורשת שהיא רל שטשין לר'  בחשינה נטצ* ונןטקורשת
 ת ונהט ירוע לוסן המ3עת לו השאילו אם אוסרואני
 והודיעה האשה אה כה לקרש לאחר להשאילהרשהז
 מקוישת שהש לה וטסרו  5לו1י  זמן עד 3ידו שאולהשהש
 פלוני  וטן ער בן  להחקשט שהוכל וקישיט שיטושבהנאת
 מקירשת פריטה שוה  קישו* אותן  בהנאה יש אםשטין
 פרזטה שוה הנאת יכל שלה הט3עח  טף  שאיןאעפיי
 רהלואה 1יטנא לה אארתח דהוה מירי בה טקודשחאשה
 הנאה 3אוהו לו מהקרשת והיא חשוכ לאדם סנהונוחנח
 כ'ח מי' פאה'ע 3כ'ש ועי' וכו( ממנה המנהשקי3ל
 סלואים 3אכט וע" אופנים ר' כה שיש שכתב מ'המ'ק
 ז% קישום הנאת איזהו לי מה כן. נסי הכא וא'כשם.

 להמקדש לרמיין יטלים האיך וא'כ מהם'ת אומהמ3עת
 ונם יפה עולה הרטיון שאין ררבנן אפי' הנאה3אימורי

 האומר עיא מ'נ רף 3קידושין ראמרף מטה זה נרעוכי
 לשלמון עליך שאר3ר מנה על לי טקירשת את הרילאשה
 אישחז מהל' 3פ'ה הרמכ'ם פמק וכן מקורשת עליהריכר
 חמרי' רשם ואפי' "3 סע' ל'ח מי' וכאה'ע יימהל'

 נפרומה ההקדשי לה ואמר 5רוטה לה שנתן הינידדןקא
 אם אכל שם הימי'ם פמק וכן 3נמ' שם ר'ך שספרשוכסו
 ל'ח 3סי פסקינן וכן מקורשת אינה פרזמה לה נתןלא
 מתהילה לשכירות שישנה טמעם הזא וה אך . י'נ.סע'
 מקידשת אינה כסלוה והטקדש מלוה יה והוה מוףועד

 כ'ח מף וכאה'ע ע'א מיז ו3דף ע'3 1' 3רףכראמר"
 מלוה. כאן שיך לא הם'ת לה כשנותן משא'כ ז'מע'.

 לה שאק הנם להחויר מנת על ממתנה וה גרע וכיועוד
 היתה חליפין משום נזירה לאו אי מ'מ למכודרשית

 מליאים באבני ול' ע'כ ו' 3רף שם כראמריימקורשת'



'ייג . ב1רדכי. והש5בותשאלוה -~עפהת
 יימ סע' כ'ח סי' 3ק'א 3מקנ%. ועי' נ'ר ם'ק כ(ח'סי'

 קישומ בהנאת לי. שתתקרש י לה שיאמר שצריךשטהב
 ס'ק נתנאי כקרפן שם וע" לא כן. אמר לא אםא3ל
 'משןם מעמא היט ה'תם דקידושין. 3פ'א כ' כללי'ן

 עצסה 3קישום אמר אם לכן הדבר נוף לה עתןשאינו
 דשכירי2 י'ח סעי קב'ו סי' 3חה'מ כמיש כטלוההוה
 הם'ת לה שנותן כיון כאן משא'נ כמלוה. הוהכלים
 קשה וא'כ שתמא כזה לי החקדשי לה שיאמר דיעצטה
 משים .כך ה(א דהבונה י'ל אולי ,ך הש'ק ד3רילהכין
 יתן לא אם אפי' להם'ת למכור יוכל לא דה3עלרכיון
 הם'ת לה -שנתן מה מ,ה לה יהי' הנאה מה ח'כלה

 תה:ה נ'כ הס'ת לה יתן לא אפילי דהא3קדושיה
 נשארת תהי' יטמילא הס'ת ימכור דלא משןםמט:ה
 לו להנשא נתרצתה לא אם דהא אינו זה גם אךאצלו.
 כטף לו ה" לא אם להס'ת טוכרה הי' א,י  כדמיהא5א
 שנתרצתה ועתה טהם'ת הנאה לה תהי' לא וא1יאחר,

 וא'כ מהס'ת ה:אה עהה לה תהי' א'כ 3הם'ת לולהחקרש
 לן דאיפע" משןם לומר ואין מהם'ת. נהנית השהרי

 זסלק נכסי איקרי ס'ת א. ע4א קנ'א דף 3תרא3ככא
 ומתנה 1כיה מהל' 3פייא 1'ל הרם3'ס פפק וכן פתיקולן
 )וע'ש י'א סע' רם'ח פי' 3חה'ט איפסק וכן מ'והל'

 שהיא ם'ת וכין נכסי פכלל שהם ספרים שאר 3יןשחילקי
 נימא ולכן ,ה( על שהקשה מה 3כ'י וע'ש 3תיקונשאר
 אינו 1ה אך רר3נן. ה:אה איסורי כמו שהיאשכונתו
 נכסיו שהקדיש 3עה בונהו לן דמספק. משום הינודההס
 כשיקדיש ל1טר היתכן אכ5 הס'ה, על נ'כ נהכהןאי

 לא נ'כ מכירה רא'כ הקדש, יהי' לא להם'ת-3פיר1ש
 ע'3 מ'ט ומדף ר'ע ריש 3'ק טנט' כרמזכח להיהני
 דם'ה ד3כורים פ'ג 3פוף אמרי' הא 1עור דונתא.ונכמה
 :יכא איך וא'כ בכתונהא, ואשה 3חונו נוטלה חונפעל
 אשה. בה לקדש כח לו יהי' ולא נכסיו נקרא יהי'שלא
 נומלן חוכ דכעל נ'כ פסשנן כ'נ סע' צ'ז סי' 3חה'טונם

 מקרי דלא טצד אשה נה יקדש רלא ניטר ולטה3חונו
 3יו'ד הט'1 שכתכ דרך על לומר שיך אין ונםנכסי.
 3רי3ית ללתת מותר כ'כ 3סע' ה3יי כתנ ששם ק'ם 'סי'
 הט5וה אכל כ'א ס'ק הט'1 שם וכתב נפש 9קוחמפני
 שצריך 15 יש נפש 9קוח דמה איסןר שעושהפשימא
 שהיא אסת הנה כי כן (זיסא ה'נ וא'נ ונו'  ריביתליקח
 והןכרח אשה ד5ישא .הטצחה מצד להמ'ת להעןמץ2ר
 ממט ליקח רשאי אי:ה היא אכל 1ה מצד להם'תלתת
 דמי ולא אינו ,ה אך הם'ת 3לא . לו תתקרש רק .הס'ת
 רי3ית 3לא לאחיו להלחת טצ,וה המ רהתם טשןםלהתם
 טשא'כ ע'ש. רעך דם על העמוד לא ע5 עשר שהואועוד
 לנר. 3פרוטה לו לה:שא מוזהרת אינה היא הריכאן
 נ'ל אך הם'ה. טטנו ליקח רשאי תהיי לא למהוא'כ
 הוא הנאה לאיפורי ודטי הש'ק שכתכ דהא אפשרראולי
 הנאה לאימורי דמי כאטת שיהי' לא אנל 3עלמאידונמא

 אסור אהריוא למילתא ד5טכ,ר כיון הנאה. 3איסורי דמהליףרק
 כטו שטים לפדי1ן א1 תורה וללמוד אשה לישארק

 קנ'נ סי' ו3א'ח רפ'נ סי 3יו'ד ועי' התוספותשכתב
 לכן טצוה. לדנר ואפי' לא אחרינא למירי אנ5הנ'ל
 רמי ו5א סרו3ה לה:אה :חשבת לא 3מכירה שנהנהמה

 'שהוא..'-יא'כ כל הנאה אפי' שסור רשם __ הנאהלמורר
 ה~אדש ע'3 נ'ו דף גקידושין דאמרי' למה דומה זהיהי'

 ה4רש טכרן משדשת אינה וכו'. הכדם .3כלאי3ערלה
 ה5'א' גיש' מהלו פ'ה 3רמפ'ם הוא וכן מקודשה.3דמיהן
 בדש'י ע'ג י' דף 3חולין ועי' כ'3 סע' כ'ח סי'ונאה'ע
 מיד ד'יד'מותר ובתוספות וט' מחליפין שהן מ9ניד'ה
 י3א,סורי לאאלופי אתי ולכן וכו' מחליפין שהןטפני
 אע'נ עצמן הנאה ן 3איסורי רמקדשין ולומר נמורההנאה

 5איסורי סכרן אם ראפי'. מוכרח ע'3 מ'1 דףדסנדדים
 איסורי של 3הדמים לאשה לכתחילה לקרש. אפורהנאה
 לכתחילה למכור דסותר כאן אמרי' למה וא'כהנאה
 קושי' 1ה אין אך 3הדמים. לאשה לקדש כדילהם'ת
 מוכרח 1ה וכאופן נורינן לא מותר דבדיעכד דכיוןסשום

 3טעדני ועי( וכו' יק5קלו שמא 3ד'ה חולין ררישמתוספות
 כרכינא כו5הו ה' 3כלל שס 3רא'ש הא וכן 1' ס'קיו'ט
 מןמחין שאין אין טומחין דאטר 5ישנא להך אמרילא
 טצוין רוכ להו ראית משום מפרשין והנאונים וכו'.לא
 לשחומ לכתחילה להן ומוסדין הן מומחין שחימהאצל
 סמך על לאו אם הוא מומחה אם ידוע שאיןאע9'י

 סמכינן קמן ליתיה ראי משום שחיטה אחרשינרקנו
 לי' ושרינן הן מומחין שחיטה אצל מצוין .דרונארונא
 עכר איסורא לאו 3ריקה 3לא ואכלי' אישתלי איוכן

 וכו' אישתלי דילמא חישינן לא הילכף ארוכאוסמכינן
 א' סע' א' סי' וכיו'ד יו'ד 3מור הוא וכן הרא'שעכ'ל
 לקרש. הם'ת ש5 דמיו על לג1ור איןולכן

 אשה 3זה-
 כיון הש'ק שטהב וסה הש'ק הכ1נת יוטר אפשרכן
 יחיר של. ס'ת שה1א כיון כונתו לכתחילה. מוכריןדאין
 א'ח וכש'ע שם 33'י קנ'נ פי' א'ח פטוה שמכוארכטו
 לכהחילה כהנ ולכן י'ח 0ע' רפ'ב "י'. וניו'ד .' סע'שס

 הנ'ל וניו'ד ניח ה2'י אך מותר, פריענד אבלטשמע
 אכיו 3שם הטור המתירין הראשון הי'א י'א שניהנ,א
 1'ל הרטב'ם דעת הוא האוסרים השני והי'א ,'להרא'ש
 השואל עס הנשאל 3הנהנות כתכ לא'ח נפתיחהוהפ'ם
 כשד~"חצף ו' ס'ק הג' סרר3ח1'ה

 א~
 3' מנש הרכ

 אחר1נהד כסכרא. לפסוק דעתודי'א
 אוסרים 'היש ,כאנ

 השנית. הדיעה הוא 3דיעכראפי'
 וא'ל"י,'-צריני"

 לפסוק
 ס'ק קמנ סי' טהטנ,א אך אמוד. נ'נ 3דיעכרראפילו
 הראשונה כדיעה ש9וסק מלשונו משטעכ'נ

 'הנ"
 שיש

 5דיעה 9ומק שה3'י הוא כונתו נפשומ אנל שםלדחוק
 ה3'י 'בהב ע'ר סי' ש3יו'ד המג'א שם שכחבראשונה,
 ללמוד אא'כ למוכרן וחסור .כס'ח רינן ספריםדשאר
 הכא דהא וצ'ע שם המור כתב וכן אשה י.שא אותורה
 שני ה3'י הניא הכא וה8 עכ'ל ונו' בשלו ליחידטהיר
 אע'ג  בשלו ליחיד טתיר דהכא פתמ כחכ והאיךי'א
 הביא והנ*' יאסור סחם נחב רהחם ולוטר לרחוקריש
 אי.בפשוט ההם. :טו ראסור סחם בהנ ולח ריעוחשני
 א' סי' 3אה'ע בח'ם ועי' ניל.  בן שבהבחי בטינונהן
 6'קב'. וכט'1שם ט'1 וס'ק ט'ו ס'ק שס ו33'ש י'אס'ק

 שמה הנ'ל החששים שכל הראשון לע' אח1ירועתה
 הג'ש.3אה'ע סנרת משום נ' ענף 3אמצע לעילשכתכתי

 חולק ל,פ ס'ק שם ובח'ם נ'ד ום'ק נ' ס'ק כ'חפי'
 וכו' הייש הנה 3ד(ה נ'נל דף בקידושין המקנה 1הע5



ביו"דכ' ותשובותשאלותעטרת.יד
 שם הנם' דאסר דהא וכתב א'. סעי ג'ח ב0י',עק'א
 ה!א וה ידו על הקרש דנתחל לו ניחא לא מג3רף
 אמרי' לא דוה הטקנה ,ה על. ובהב ה3ייג שלהראי'

 נ'ד 3דף שם ואמרי' יהודה כר' עי'ל 1אנןרק'לר'ט
 הבץע תם 3וה שהעריך ע'ש בהקדש כריי הלכהע34
 כמו ה3'ש על נ'כ הקשה ' כ'ח ס" באה'ע שם-מאיר
 לה דניחא אלא כן אסרי' לא ולהלכה הסקנהקושי'
 ברכה סימן רואה איט לבין איסירי בין לחל1ק דיו4אע'ג
 כענף ש:תבתי מה תם בנ'ל. חמור איסורא 3אסתאבל
 הם'ת אולי 1א'כ וץזרות 3חסירתז אטבקיחין שאץ רגתן%
 סע' קם'נ ס" 3א'ח הרכמא סברת על בטי וההא פטלה.ד4זנ
 חסר בה יש דאם דמנילה 3פ'3 חהרץ הרס3'ם וכדעהר'

 בתב דהא איט נ,כ נחומש. חשט פסולה המו קזידזי
 לבם נהט לא והאז וקשה תר"נ מצות חמיךהטנחת
 3שי כי האמוראש 3ימי נשכח %מה לשכוחשלא

 חסר מיני שמ רש כהב זלכן ונף נשכה לאההעאט
 ההיכה פירוש נש4זנה וותיר החסר ירי רעל אהרוו;יר
 הסר 3סכה כתיב משל דר4 3סטהררין דמבטטיכהגהר
 3סהה פסול המת שחחת דמוכה .דרשן! ": קץ1ע5
 כהלכהן יטעים או אחד כ"טמע חסר י0סת ע'ג טרדף

 הדין  טעדזנה מלא כתב חום וכף טפח אפ"ה458ושית
 טלא כי הרין  סשתנה חסר או טלא קיעה -,%דטהטע
 וכו' חסר או מלא נפשות וכן אחת ההש והמר שניםהח4
 3ודאי י;ר או חסר ידי על דעתיבה שידוש מאשזנהזיכ
 כפי אחרת תיבה ה1א כי מ'ת דין לה העין פסולהם,ז
 מט4זנה ראינו ויתרתז חסירתז יש אץ וכו' לנווחזטמר
 3מם'ק תצוה 83' . אהרן כנק וה ידי ש העיבה*ירוש

 ישנים 3ם'ת ראיתי וכן 13ח1 מלא שנכתב ממרתיש'
 האידנא נה:נק גן וה על "ולקין מסראן פעלי הדפהאך
 דנכהב טסורות קצת דיש דבה פצוע וכן פאחדוניםע"

 בהא כותבין ואם ישנים 3ם'ת דאיהי וכן לפמוף3אלף
 ידי על הטילה פירוש פשתנה אין כאילו יברים3טוף.
 ההלק והנה ויתיר. כחסר קפידה וין גונא וקשי בבי411

 ו3פרט מהדין השערה כחוט אפ" נשכח לא ודאירוט4שע
 ע'י מ'ע שיתבטל וח'ו ס'ת כתיבת של למצ'ערטגע
 הטילה פירוש  נאשענה שלא ךתיר חסר אותט אךופכהה.
 אם יודעים הי' לא כן על שכחו 11ה אלי 3יןכ%
 זו לם.וחה מויק איט חה וכר גיסא מד4ר רנחיןהשו

 התורה כל כי והנם 3שלומתן המצוה י פבתובהויצאצ4
 "ידוש משתנה שאין כיק מ'ם כמץע רק3'ה שלשמחזיו
 לן לית חסר או מלא אם ניכר איט תקרקשההתינה.

 שלא י"ו ישכה הטהנת דמצוה כלל סברא דאץבה
 3א'ה דפסקינן ומה התורה מן מ'ע לקים ישראליגלו

 בכי ה'ט וט' אחרת ס'ת מוצהאין אץ יבחרי קפע0"
 מעס מביא ררם'א וקצ'ע שם במנש וע" נתאד94
 מטם כאן ואין וט'. וה טעם לטימר לי' והה:,אהר,
 מכירחע לע' תם חיני. הסנחה עכ'ל וכו' .3והלהעריך
 על וצ'ע כ'ב ס'ק קנ'נ 3סי' הסנ'א כתב הריהס'71
 לקרוו; לבהכ'נ נהנו אפי ס'ת שמחנרין העולם סוטכיןכח?
 לי' הוה כן רהמנהנ טת וצ'ל פדמיהן. ומשתמעפהן
 עליהם ר3יס קדזוצ; רזח% שלא 3וזהולה יעענה.כ4יל*
 הטטז; דשת ל*י אן % מ'ק, סוף שם 3שו -הזי'ק%ל

 ל'1 דסיי השנ'א של הם'ת מכירות של ההיתר נסתרחינוך
 מ'ם אך י,ט 3ם'ק היטב הבאר שהב" מה נ'ו שלוההיתר
 למוכרה מתער הרא'ש ולדעת יחיד של ס'ת שהואכיון
 דפ'ב סי' וכיו'ד י' סע' קנ'נ בסי' ה3'י שמבהאוכמו
 דהץזר ע'ה סי' ח'נ ד' מהדורא ומשיב 3ש"ל ועי'הנ'ל
 רם'ח סי' 3ח'ם דמשמע והא יחיר של ס'ת למטרג'כ

 הוא הש'פ דטנה י'ל טודבנא לא יחיד של ס'תראפי'
 על להקפיד העולם רמנהנ משום רק איסור משוםלאו

 דעת ומביא וט' נכסי פכלל הוי לא לבן ס'תמבירת
 טתב בין שמחלקים הקנה יר ום' יהורה לחם 3יתמ'
 גךנה ובין יהיד של מ'ת אפי' לטכר אסיד דאוס'ת
 לע' לכן ע'ש, וכו' יחיר של למטר טא,ר דאומ'ת
 3ירושלמי ונם מוה נובר לא דבבבלי כיון הלבה.פסק
 דדילסא שלו 3ם'ת המקרש על שקאי מוכרחאינו
 להסקרש לרמות רק צריכים לכן כנ'ל נוולה 3ם'תא'רי

 שם כק'א במקנה ועי' הנ'ל מוב אכן 3ה שיש3מ3עת
 חשה'כ הרמ3'ם שכתב שמה שכתב א' סע' ל'א3סי'
 14ע הרי לה ומשמר שיהוור ירי על רצ'ל מקודשתרט:י'

 3ני 3ס*ר ועי' ממנה נטלה לא ואפ" ל.מקודשת
 הל' אישות מהל' פ'ו הרמ3'ם על ר'י להגאתאהובה
 נשומו אם האף כרש'י טפרש הרמ3'ם שנם שכתבי'ח

 שצריך כ' 3סי' רנ להס 3ת' ועי' סהני לא נ'כאה'כ
 כן ה'1 וא'כ איריסין 3רכת 3לא אך פעם עודלקדש
 שם 3רם'א וע' הכלוה פני שמכמין מנהגנו לפיואפי'
 3שם שכתב ר' ס'ק שם 3פ'ת ועי' 3' מע' ל'אסי'
 אם אפי' הצטעות הכלות פני שמכסין מנהננו שלפי קה'יס'

 3ם'ת המקדש אבל עב'ל כוראי מקודשאז טוב 3אבןקידשה
 לידע יכולה אינה כך רבין לא או פניה מכוסי נ'םאין
 רק פעם עוד לקדש צריך אין פודאי לכן שויהכמה

 קידשה תוס 3רטה. 3לא אך להחטיר אפשרלחומרא
 כהן אשת בין נ'ם ריה' י'ל נט טמנו צריכה אםאחר
 למשל דהיט דר3ק קידושי רק הי' "ם ישראללאשת
 ע'3 ה' דף 3קידושין ראטרי' ההו ואמרה הואנוק

 3א שאם ו'ל רש'י ופי' מדר3נן והישינן היאספיקא
 ראשון של הי' לא שמא טשניהם נט צריכה !קידשהאחר

 קידושין הראשון של שמא או שני קידזשי והלוקידושין
 ועי' ו'ל הר'ן כהב וכן 1'ל. רש'י עכ'ל שני שלולא

 ,ע'ש בוה שכתב טה ח' סע' כ'ו 3סי' 3ק'א3מקנה
 הוא וה דין או נ'ם איבא 'אך נו"א. הגמ' על שכתבמה
 נ'ם אין אוי רר3נן קירושי יהי' דלד'ה מחלוקה3לא
 תויכא 3סחלוקת תלוי הדין אי אבל לישראל. כהןבין
 כע נ'מ יהי' אוי כלל קירושין יהי' דלא דם'למאן
 דלא לע' ע'ב ל'ו דף 3יבמתז כדאמרי' לישראל,כהן
 יהמא נשא וזום חבירו ומינקוז חבירו סעו3רת אדםישא
 התם אירי ררב בריה הושעיא לרב אשי רב א'לוכו'
 הא נפל איט יום ל' 3ארם ששהא כל אומר רש3'גתנן
 ועמרה יום ל' 3הוך מת "יתמר הוי ספיקא שהאלא

 הטח ישראל אשת אם אמר דרבא משמיה רבינאונתקדשה
 נכי . הכא וט' חולצת אינה היא כהן אשת ואםחולצת
 עבוד מי סאי לכהן הנשואה הבירו וסינקת חבירומעוברת
 3שלמא השתא הכי לי' אמד לא או לכהן תקט,אר3נן
 ד4זסרי ררש3'נ עליה רפלינו ר3ק דאיכא 'כיוןדיזם



טךבורדכ' ותשהנותשאלותעסא~ת
 דלא כיק כהן אשת נגי הוי טעלהא ולד יטהא דלאאעצ
 גר'מ אי נעניד כמאן הכא אבל כרבנן עכדעןאפשר
 3נם האמרי כרכנן האי עולמית יחזיד ולא יהבא אמרהא
 כלא הוא דר3נן הדין אי נ'מ דאיכא אלטא הנמ'עכ'ל

 אבל ישראל לאשת כהן אשת נץ נ'ם אין א:ימהלהקת
 כהן  אעצז נין נימ איכא אוי כמחלוקת תלוי הדבראי

 נט או חליצה צריכה איע 2הן דגאשת ישראללאשת
 שצריכה כמקום דהיע נט או חליצה צריכה ישראלופאיצע
 חליצה צריכה חליצה שצריכה ובמקום בם צרתמהנט
 3אה'ע ועי' ניא הל' וחליצה י3ום טהל' 93'3 3ל'מועי'
 כאה'ע ועי' יי סעי 3רמ'א שם ועי' י'ב סע' י'נמי'
 דלא מ'ל שהירושלמי כיק כאן אך זן סען קמידמי
 כן מ'ל עדה הקרפן ונם הפנ'מ ייי לפי קמ1שיןהף

 משניהן נט צריכה 3וראי ולכן מוה, טכר לאובבלי
 שאלה ולכשי1דמן לטעשה. לא אנל להלכה זה כלאבל
 3שערי ועיי הדור לנדזלי לשאול צריבים 3הףאי אזיכא

 ונשם הנב'י 3שם שכתב מה תקע'ז מי' פאיחתשזבה
 מלכהאל בדברי זז שאלה מיאתי ומן ואחר אפרים.שערי
 משדעןע כחקאי כס'ת דחטקדש ופסק בקצרה קיה ס"ח'נ
 פזרהם לפני זכור 8' דקרהית לעיל  שכהבתי וטהע'י4
 המניא שכתב טשזם נרסא שדשמן ט'ע מקרי ההיילא
 שיקראז בהורה כתיכ מי דאטו א' מיק תרפ'ה3סי

 1. 3שבת תקט שחכמים אלא ח כשבת דהששכתורה
 לסמוך כדי לפורים וסמק: 3בהכינ רנים הטכ:חיהשיל
 עכיל וכו' הלבוש כסיש המן למעשה עמלקמעשה
 הרא'ש שכתב טהא לזה ראיי להבש יש הנההמניא.
 שם דאמריי הא על כ' סיי ע'כ מיז דף דברכהן3פיז

 שה
 א. לענףשיינות

 *סק ב:חמדתן וההא טוכ 3אגן קידשה אסולע'
 קידשה אם קק-ושין. דה" פ'נ ס" ח'א 3חאה'עהח'ס

 מימ אך קק-ושין הוה לא ומיעתו דלהר'ן הנםפסחטא
 להתיר הטחמירים פומקימ הני כל ננר ראשו יקלמי

 קידשה דאם דם'ל סזה ניל לכן ע'ש כזה דג,וראיכיר
 שנ". לקידזשי חישינן יהי' נ'ב אח'כאחר

 הע' בעיקר בי לענףשייבוה

 שעשה ונמצאת טצוה לעשהע נתכתן אהדשאם
 שהיי טי ע'א קל'1 רף 3ש3ה מדני' ה"א וה זיןעבירה

 לטול "חד השגת אחר למול אחד תעוקות, שני.לו
 אחד חינ 3ק3ה הש3ת אחר של את ימל ושכחיכש3רנ
 עי3 של את ומל ושכח 3ש3ת למול ואחר 3ע'שלמ%
 פומר יהושע ור' חטאה מחיב אליע:ר ר' 3ש3תש3ת
 נחלקז לא מאיר איר דתנ"א פטור סתני יטרה רננמי
 גערנ למול אחד תיעקות שני לו שהי' כ:י על ורייר'א
 כשבת טנ(? ערנ של ומל ושכח כשכה למול השחדש3ת
 תינוקות 3' לו שהי' סי על נהלקז מה על פוטרשדשא
 וטל ושכח כש3ה ,למול ואחד השבת אחר לס%אחר

 מצא %א הכנמת לבהן שנבנם אליעזר 3רכי מעשהתיר
 עביד והיכי לעשרה והשלימו ענדו ושחרר עשרהשס.
 3עעי: קוכר קנדו המשחרר כל יהורה רב אמר והאהכי

 דאלים שאני דרכים טצוה תעבודו. נהם לע%םשנאמר
 דהיט ישראל 3ני כהיך ונקדשתי דכהינ דרכיםעשה
 מלתא הף ואפי' כרגים 3עשרה השם את דמקדשיןעשה
 עיקר לו מציט שלא ונרכז קחשה לשמוע כנוןדרכנן
 לי מסתבר דלא דיחיד עשה דחי א8ה'כ דיערהמן

 סן שה,א זכור 8י לקרהן כנון דאוריתא 3עשרהדמירי
 ירשיט יל  יביי וטי אירי ענין 3נל דמשטערוערה
 נם א'כ זכור פן כקריאת חיבת שאשה אמית האיז'ל.
 יטהאשה מצוה כל עיא די דף גחנינה ואמרי' בו חינענד
 לו~הרדו לר4א לו הי' .לטה איכ בה ח'ב ענד נהחיבת
 בקרא והוא נו חינ נ'כ עבר הוא שאפי' שבעהכיץ
 'סצחע טחויבי אבל שרי רשכינה ונקדשתי ככללניכ

 יפם הראזש כהב כן נימול ניכ הזא ועבד גריע3ני
 חיג נ'נ עגד הי' ח*גת ההזה אשה ואם ענץ.כאהזו
 שמר זלגן פטורה ומאשה שימ אלא שחררו לטההאיכ
 דוטקווףנ. הא גיחא הי' זכוד *' הי' אם %כן פטור הי'נ'כ

 ה(טגה ט'ז: ד' דרה'ש הנם' לישנ אמרתי זהוכאופן
 עח~עפר ברנל דט פני להקביל אדם חינ יאר'י כע:ד'

 מכלל שבת %א חדש לא הים אליו הולכת אתמדוע
 הא וקשה הנמ' עג'ל למי1ל אינעי ושבתדנחדש
 שאץ ואמרתי שהז'נ ממיע ופמורה אשה השהשונמית

 שתרצה מתי פנים להק3יל צריכה דהיא משום הז'גזה
 סוכשר. יותר הפנאי ושבת שכחרשרק

 ורי. חטאת טח'נ שר'א 3ש3ת הש3ת אחר שלאת
 מיא רף ובמוגה עיכ דף 3פסחים הזא וכן מו'פוטר

 גשפור נחער של שפוד לו נתחלף ארשכ'ל שסוגפמחים
 ת'ב 3על נדה אשתו אטר ר'י חינ ואכלו צלישל

 לא אשהו מיוה כזה יבטתו וכוי פטזר 3על נדהינמתו
 הנם'. עכ'ל וכו' בה% זטנו ההם דילמא וכו' מינה3זט
 וטנטה טהל' פפי2 הרמי'ם לשץ חה כר'י הלכה הואוכן
 קשיתה "גכלל המצחק טן טצוה העושה כל ח'הל'

 6טור זה הרי 3שננה כרת עלי' שחיבין עכירהנעשית
 והרי יבמתו על הבא כיצד כרשזת שעשה מפניסחטאת
 טפמ מחפואע *טזר זה הרי ידע. לא והוא נדהההח

 אהר חעוקות שני לו שהיי טי וכן וכו'. פרשזתשעשה
 ישגח 3ש3ת 3אחד א 3ע'1 לט% ואחד 3ש3והלטול
 רשהק לי יש שהרי מחטאה פטזר בש3ת שניהןומל
 .טרקדק אינו כהול ו:מנו הואיל וכו' כשבת אחדלמול
 חסה*ה חי2  גשגה לטול רא,י מהן אחר היי לא אםאכל
 הטעם הרס3'ם שם ומסים כריל פסק ט'ז כהליושם
 כ"ה היצא כל וכן זז גאכילה :טצוה עשה לאשהרי
 גשני חי בהל' דהמעם חי, כהל' ככימ ועישעכ'ל.

 ע'שב לידההן אצלו שבת שנהנה משזםתינוקהן
 ועשה נוצחה 3רנר רטעה היכא זה לפיהאיכ

 רק ח*ב דיא סצוה שום א גסעשה הי' ולאענירה



2ערדכ5 ותשובותשאוות .עטרתטזן'
 אם אפי' 5טור הוא אז אצלו לידחין שניהן היכא3שגת
 ועי' .כנ'ל מצוה. שום זו 3מעשה .עק~הלא.,

 טעה אם נ'מ ש1פד :טהל' 3פ'3 רבולך :3טענג:
 לא1נם מחשב אוי.לא ד~עדיהא איסוד ועשה דד3נןכטיחק
 רא1ריתא איסור ועשה. ראוריתא טעח,3מצוה ~וטאבל

 . ע'ש. מצוה בדבד והטעח לאונם מחשב.

 ג' לענףשייכות..'י.

 לן דאיבעיא דכיון ס'ת בקידהטי יש חששאעוד.
 נכסי ס'ת.בכלל אם הנ~ל ע'א קניא הף גחרא3בבא
 הןא דא1ריתא באיסור תיקו דכל וק"ל , 3חתזוסלקא
 כל עט5 לפלוני, נכסי שאמר מרע שכיב , ט'1הל, ומתנה וכי' מהל' י'א 93' הרסב'ם פסק ובן'לחוסיא

 והעופות וה3המה והעבדיס הקדקעות זכלהסטלטלין
 ס'ה אבל הנכסימ, גכלל הכל ספדים שאר עמוהתפעין
 אס לפינך אינו או נבסימ 3נלל הזא 'אם פפקיש.12

 9מקה3'י וכן 3ל'מ 1עיש .עכ'ל מוצשין..מידוהפסו;.און
 .לא ולכן ונש'כ בסמ'ע וע'ש י'א סע' רמ'ת סי"בח,מ-
 דאמרינן 3הלקו להטקדש לדמות ה"פשר קתעשיןיהי'

 שכתב 3הו'י וע'ש טקןדשת דאינה ע'ב נ'ב דףבקת,שין
 מיס לכהן למוכרה שיכול פרוטה שוה ב" ראיתאע'נ

 לפי אך ע'ש ובוי מקודשת אינה נבוה ממון שהואכיון
 דמשום 3תרא כבבא שם הריטנ'א בשם הניי שכתבסה

 הוה לא ולכן עצסו 3פני שם לו ףש חשןב דברדס'ת
 אך הנ'ל ךקידזשין לההיא דמי לא ,ה לפי נכסי .3כלל

 .דלא ביון רידן בנמ' .במו הנירמא להם הי' לאססתטא
 דלא מןכח מזה וכו' הוא. נכסי לאו לזבונו דאסורמיזרבן

 ביון מתהטת נדמינן דלא הג'ח שם כתב ולכן.כהריטב'א
 נקרא רלא רכיון הנ'ל הסברא , ~לפי הןא. נכסי היבהעד

 דניטין הנמ' יתכן לא א'ב .קירןשין, יהי' לא לכןנכסיו
 אץ נם. שיהי' מברא יהי' דלמה- : הנ'ל ע,3 י'םדדף
 על כתט ע'א כ' 3דף שמ דאמרי' טשימ סתירה והאין

 וקת,שין 3פ'א בירןשלמי הןא וכן כשר הנאהאיסןרי
 ובאה'עסי. ב' הל' גירושין .מהל' פ'ר וברס3'ם א'הל'
 משא'כ אבל הנאה טאיסודי גרע לא ולכן א' סע'קכ'ד

 . לנד. שלו שיהי' ד3עינן3ק,דושין

 ה. לענףשייכות

 דקידושין פ'3 ד3ירןשלמי הנם בנזל קידשה אםולע'
 מיד הנזילה .להוציאה יכולים דאם שם מסיק הניל א'הלי
 סתם כתב ח' הל' סוף שם אבל מקןדשת אינההגזלן
 ובט'פ. בפנ'ס ע'ש 3נזל מקדשין אומרת ,את חנינה ר3יאסר

 מאוקריינא מלאצקווי ניי לערנער משה ישראל מוהיר וכוי הני מהרבנשאלתי
 קיים ניכ ממזר הבן הי' שאם ו' סעי ברמיא א' סי' באהיע פסקינןלמה
 אינו ממזר והלא הקשה גם בעבירה הבאה טצוה הוא והלא 9וירמצות

 אלגזי הריימ ג'ב הקשה זו וקוש' עכיל הי ואינומוליד
 א ענףהשובה :.. . ..,

 הוא וה דין 3אמת תה כן תט'י י1הדשבתי
 מהני 1' הל' ריבמוה שני ד9'סהירמטלמי

 טן אנ? אשה את פוטר טקזם , טכל נן לו שישמי
 רנר לכל לו ובנו קללתו נעל מכתו על חיבהיבומ
 היא )ו,ה הנכריה ומן .השפהה מן לו שיש .ממיחרן
 נעי אנין רכי נמי כ'3( דף גינמות 33נלי דאיתא.כמנ.
 אך דןרושלמי עכ'5 ולשניה ל19'ר אפיי דבר לכלוכע

 אגל בעיא רק שהוא לומר אפשר נופא הייושלמימלשון
 כהב כ'3 דף שם כיבמין הרש3'א .אבל איפשטאלא

 1לשניה לפו'ר אפי' דבר לכל הוא בנו בירושלמינרסינן
 וקים שניות ניה נזרו בעבירה שנולד 9י על שאףל1טר
 והריטב'א הרמבין הביא 1כן הרש3'א עכ'ל פו'ר טצוהבי'
 צריכים אנל ~שיטתע 3ררף רק איבעיא בלשק. כהבוולא.
 כשמואל ס'ל אבין ר' דילמא זה דין להו טנאלהנין

 וה עאופן למצהג'ע חישען רלא ל'. דףדם(ל.'גסוכה
 קרא דל'ל שכתב ט'. דף 3סוכה נופא הריטג'אכתב

 ותירק מצהב'ע לי' דהץ ת'ל נ,ילה 16כהלמעוטי
 לרצות שבאו ובלולב 3קרבן אלא מצהב'ע דל'להתוספין
 סמדרש להביא יש לזה וראי' סצהק '3שאר לאאב4..
 לסה -נזול לולב שלוקה מי .לוי א(ד לי .*' יקראר~ה

 3ירושלמי כדמגח וליתא גו' ללסטים דוטההדנר
 היל_ בריטב'א הןא ט'ם )אך נזולה מצה נ3ידפסחים
 קצה טןכח נמי והתם נ'( הל' "נ פ' רשבת3ירןשלמי
 .קימען השתא דאנן וי'ל ה,א דאוריהא איסןרדמהב'ע
 . קרא לי איצטריך זסש1לנ טצהב'ע לי' דליהלשם,אל.

 גר"ט דאמר" שמשל אמר והיכי הריטב'א. עכילהו'
 ולא ראשת 3יויט שנא לא  והני מסיק קא  הנזולל"כ
 נזל אלא וליכא 3עינן  הרר יבש בשלמא שני ביו'טשנ'א

 שני 3ירט אלא טשלכם לכם רכהיב  יאשון יויטבשלטא
 טשוס יוחי 3ן שטעון ר3י משום  יוחנן א'ה לאאמאי
 העת הפסח ואה ג,יל והבאת שנאסר סצה3(ע לי'רהוה
  אף תקפעא ליי ליה פסח מה רפמח רומיא גתלההולה
 לאחר וליש יאוש לפני שנא לא תקנתא לי' ליהגוןל
 אסר מכס יקריג כי אדם יא,ש לפני בשלמאיאןש

 3יאויג קני' הא יאוש לאחר אלא הןא דיר" ולאורהמנא.
 יצחק דר' ןפליני וכו' מצהב'ע לי דהוה משןם לאואלא
 אלא שט לא שמואל אמר נחמני 3ר יצחק ר'דאטר
 יוצא בשאול שיוצא מהוך שני ביו'ט אבל ראשון3י1'ם
 לף לית דשמואל אלמא הגמ'. עכ'ל וכו' בנוןלנמי

 התוספחן אך בסובה שם כר'י פסקו הרי והםכדיה3'ע
 הכא כתב 3נזןל, יוצא בשאול שיוצא מתוך 3ד'השם

 רלא.,: דשא תה אסצהלע. היש . לא מרר3נן שהואדתמא
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 על לא דאור%הא על הוא ט' ד2דף משוםהריטב'א
 מיבעי ההוא 3רה ט/ כדף שם 3תופפות ועי'דר3נן,
 אית שמואל נס ראור%תא דכדבר 1ה א*י וא'כ וט'לף
 דרב כתב נ'ח. כדף 3נימין התופפות אך מצהב(עלי'

 הוא ושם עכ'ל 3עבירה ה2אה למצוה ח%ש לאיהודה
 לסצה3'ע ח%ש לא אבין דר' י'ל 1ה לפי וא'ככדאור%תא.

 דשכת 3פי'נ הירושלסי הא להקשות החין יהודה.כר'
 דהא קושי' 1ה אין אך למצהכ'ע. ח%ש נ'כ הנ'ל נ'הל'
 ג1ולה מצה עצדק כן שסעון ר' בשם יוחנן ד' אמרשם
 א,יל יוחנן ור' הנ'ל 92פח חובהו ידי בה יוצאאיע

 לסציה דח%ש הנ'ל לי דף כפוכה 33בלי נם שס'ללשיטתו
 אבל א' הל' פינ דשכה 3ירזשלסי וע" 2עבירה.ה3אה

 כשמואל או יהזדה כר' שם'ל אפשר הנ'ל 3יבמהן אביןר;
 כממ1ד גם 3פו'ר דיוצא ס'ל ולכן לסצהכ'ע ח%שודלא
 ר' של תלסיד הי' אנין ר' דהא אינו וה פאסתאך

 81י' הוא דפסכא אבין ס'ד: דף 3יגמות כראטר"יוהנן
 לפסוך יש יוהנן ר' משום אבין שאמר סה 1'לרש'י
 לשת תלמזרו על חו1ר 1'ל ר~י 81י' בח1רה ישנועליו.
 יוחנן ר' בו ח1ר ואס יוחנן ר' לפני שעה בל מצץאחר
 גו הוא נם וחו1ר אבין שוסע תחילה שאסר דבימשזם
 סצינו וכן מיד. דף 3קידושין איתא כן רש'י, עכ'לוט'

 פ'ל ייחנן ר' ברכי' ססהמא הח'כ כש'ם. סקומותככסה
 פ'ל שהוא לוסר דוחק ולכן ק'ה דף 3ש3ת ברשכ'אועי'
 הר'ן ונס הסאור 3בעל הר1'ה אך לסצה3'ע. ח%שינןדלא
 הכ" וכן בשס~ל ש9וסקמביאו

 סע' תרמ'ט כי' בא'ח.
 לזלב מהל' 3פ'ה הרט3'ס *סק וכן דשטזאל *סקהי
 דרכנן 3מצוה רק חיש לא דשמואל 9רשו והם ט'הל'

 3סי' או'ח 3טזר מפורש כן כתב וה3'י הנ'לכהתוספות
 כ~ה נ'ם אין אך .שמואל ח%ש לא 3רר2נן דרקתרס'ט
 הרמיא על מהדס'א להקשמע רק הביאותי אך פ'לאיך

 3נ1ול פוטלין ויש ה' פע' תרס'ט כסי' שם כתבדהרס'א
 הרנ וכפמק יוחנן כר' והוא נהוג והכי ימים 1'כל

 ור' שמואל וכהגלל ההרא'ש וכרמב'ן והראב'דאלפס
 יוחנן כר' הלכה ור'י רב ואפי' יוחנן כר' הלכהיוהנן
 הפאה לסצוה דח%שינן רפמק אלסא שמואל לג3יכ'ש

 9סק איך יא'כ כדאור%תא. וכ'ש מדר3נן אפי'3ענירה
 ח%ש דלא אלמא כסס1ר בפו'ר דיוצא הנ'ל כאה'עהרמ'א
 מהרמ'א קשי' הא'כ כראור%תא, אפ" 3עבירה הבאהלסצוה
 מהל' בפ'ח הסלך שער סברת עם מ,ירצתי הרמ'א,על
 מרוטת ענביו שהי' הדם הרט3'ם שם שבתב ה' הל'לזלב
 פסול שחורות או אדומות אם כשר ירוקות אםסעליו
 במתקן שה,א לפי 3יו'ט אתען ממעטין ואיז כשר סעטןואם
 שליקטן או וליקמן עכר ל'נ: דף דסוכה מהנס'והוא
 ולקמן הרסכ'ם עכ'ל כשר 1ה הרי לאכי"ה אחדאחד

 1ה על וגתב 1ה. הרמ3'ם של כוונתו כעד אד3רבע1ה'ש
 הא כשר אטאי 3י1'ט וליקטן עבר דאם ק'להשעה'מ

 לולכ *' 3ריש ואסרי' כעבירה ה3אה סצוה לי'הוה
 התוספתז שכתב לטה ואף טעסא מהאי ש*סזלהנ,זל
 ה'נ המצוה 3אה ענירה דמחסת ד3עינן משום כד'השם
 דאלה'כ באה וליקטן דענר עבירה דמחמת ה1אכה'נ
 דע'כ- לט.מד וליכא למצוה. ופפול מעליו מרו3ין ענביוהיו
 2קבירה דוקא אלא סיפסיל סצה3'ק דמשים אסרי',א

 איסורא אלא דאינו הכא משא'ב דג1ל דומשדאור%תא
 במ'ש 1מכשירו בלי למתקן שדומה שבות סשוםדרכנן
 מדכרי ליתא דהא ולקטן. עגר 3ד'ה לעיל ו'לרש'י
 וסדברי דמאי. 3ד'ה ל'ח: דף שעה כל 3פרק ו'לרש'י
 הכאה סצוה הו'ל דר3נן 3עבידה דא"י' סכואר שםהר'ן

 דרש'י משום ראי' אין מרש'י נלע'ד. ]אך ופסול.כעבירה
 חששא שמ שיש כדמאי רק הטעם 1ה שמ כהבלא

 דשם נקוב שאינו כעצ"ן דרכנן כטבל לא אבלדאור%תא
 3ש'א וע" 3סהרש'א ועיש מצה3'ע סשומ רק גהבלא
 ד9פחים סרש'י הראיי להגיא צריך הי' דלא ועיד צ'ו.פי'

 מהרמ2'ם הראי להביא לו הי; טוכ יותר רק דשם,והר'ן
 יוצא אדמ אין ,' הל' ומצה חמץ מהל' כפ'ו שכהגנופא
 שאכל 'בנון לו אפורה שהש סצה 3אכילת חובהוידי
 שנ1לה. או תרומתו נטלה שלא ראשון מעשר אוטבל
 ידי גו יוצא הס1ון 3דכת עליו שסנרכין נל הנלל1ה

 בו ייצא איז הס1ט ברכה עליו מברכין שאין וכלחוכהו
 יט הל' פ'א 2רכח, וגהל' כאן, הרמ3'ם עכ'ל חובהוידי
 אינו 2שננה 3ין ב1דון גין האמזר דבר האוכל כלכת3
 טבל שאכל הרי כיצד בפוף. ולא בהחילה לא עליוטברך
 תרומהעיו נטלו שלא ראשת סעשר שאכל או דגריהםשל
 אפור נ1ולה סצה תני דחלה דפ'ק מהירושלסי והזאוט'
 איסזר על דנם כאן פ'ל דהרמ2'ם אלמא וכו' עלי(לברך

 לומר אנו צריכיס הח(כ עליו סברץ אינו נ'כדבריהם
 3מצה יוצאים דאין 1' הל' מצה מהל' פפ'ו שכתבדמה
 שאין כל הכלל 1ה וט' טבל שאכל כנון לו אסזרהשהיא
 קאי הוברי. ידי ט יוצא אין הט1ון 3רכת עליוטנרכין

 לסה וא'כ מבדכין. אין עליו שנם דר3נן טגל על נם1ה
 רש'י פליני דדילמא ור'ן מרשיי ראי' להביא צריץהי'
 מהרמ3'ם הראי' להביא לו הי' יותר הרמ2'ם עלור'ן
 93'ח רהרט3'ם לעיל כהבהי הא להקשמע ואיןעצמו
 ה3אה מצוה אסרינן לא ד3דרכנן פ'ל ט' הל'דלולב
 לקסן ועי' כנ~ל כשר ל ד3יו'ט שכתב משום3עבירה
 שהרמ2'ם מפורש דכהג א' הל' שמ ככ'מ ועי' ד'כענף
 אין בעוה'ש. שאכתוב סה לקסן ועי' לסצה3'ע ח%שלא
 על דרכנן הוא המצוה אם על קאי דשם משום קשי'~ה
 חמור לא מדר3נן רק הזא המצוה דכל כיון אמרי',ה
 מצוה הי' כאילו סצה3'ע 11 סצוה על לאפור האיכולי

 העגירה אך מדאור%תא הוא הסצוה עיקר אם אבלדאור%תא
 וד'ל[ כענירה ה3אה מצחה אמרי' 1ה על מדר3נןהוא

 לא דע'כ ולוסר לחלק נראה והי' הסלך השערומם%ם
 כההיא וכן 3נ1ול דוקא אלא 8סול כצה3'ע דמשיםאמרי'
 דהףט הטצוה ישיח  רבשפח וכיוצא טבל שלדטצה
 וכן דמאן או מבל שאןכל העבירה עושה סצהאכילת
 הרי לה~לים סח1ירן שאינו עוד כל הנ1ול כלולבנמי

 וסצא הנ1ילה את דוהשיב אעשה ועובר כידו היאעבירה
 סשא'כ *פול ומשה'ב 3עבירה הוא הסצוה עשיתדבשעת
 בלל קגירה סרך כאן אין הסצוה עש%ת ד3שעתהכא
 דכשעת ביון הכי א*יי המצוה 3אה ק4ירה דמחסתאע'נ
 מצה3'ע אמר" לא עבירה פרך כאן אין הטצוהעש%ת
 וא'כ השעה'מ. עכ(ל מו' כשר ולקטן עבר אמומשה'כ
 אמרי( דלא שעהים מסברתח1ינן

 עש%ת על מצה3'ע
 עושה אין שעתה רק עגירה ע'י שגאה שאפ"הסצוה
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 ולא פו'ר היא המצוה שהעיקר כיון כן ה'נ וא'כענירה.
 ההש 3עת המצוה עיקר שנעשה 3שעת וא'כה3עילה
 והנם תומי' 3ע,ה'ש שאכאר וכמו ענידה עושהאינו

 והציו ענר שחציו מי גכי מ'א, דף בגיטיןשהתוספות
 שם וכהב וכו' אפשר אי שפהה לישא וכו' הורין3ן

 דלא לאו ולידהי ורבו רפרו עשה וליתי ה"'תהתוספות
 עשה מק'ם לא לאו טעקרא רכי ועור וכו' וי'ל קרשיה'
 ההיכפות כהב וכן וכו'. להתע3ר רחזיא כיאה 3גמראלא
 גאופן המצוה. הוי כיאה רסע! אלסא י'ג. רף 3תראדבבא
 קושי' קשה ולי שכתב כ'ג כי' 3אה'ע כררישא איהאזה

 על טברכין אין הלא 3תולים של 11 כרכה עלאחרת
 דף הבשר כל 3פ' רועופמהע שכהב כם. מצוההכשר
 טליחת על וכן ה3שר ניקיר על מנרכין אין ט רמהק'ה.

 טנרכין אין רסה'ט רכהובות 3פ'ק הר'ן כתב וכןהבשר.
 אלא הסעןה עיקר קידושין שאין לפי ק'דזשין עלאקב'1
 3בעילה נם א'כ ר, פו היא הסצוה עיקר כי טצ!הה?שר
 מהעברת אשה אץ כי סצוה הכשר אלא אינהראשונה
 השניה ה3יאה י,בל טשמע עכ'ל, הו' ראשונה3ניאה
 פעהלת דהמצוה טשזם סהידה זה אין אך טצוההוה
 עושה וה1א אח'כ גתקים המצוה עיקר אבל ההיאמעת
 כל ונמשכת טא'לי' נגמרה והמצוה הסצוה התהלתרק

 ראם ס'ב רף כיבמית רסיל יוהנן לרי טי3עי 1לאהימים
 הטצוה כוראי לרירי' פן'ר קים רלא ומתו בנים לוהי'
 מהל' 3פם'ו הרמ2'ם פסק :כן היטים כל שיכימשך
 שם'ל הונא לרנ אפ" אלא א' מי' ובאהיע ה' הל'אישוה
 קמם ולא חי להולר דצייכים מודה ם ם פו'ר שקיםשם
 ללמר א2שר אך וטתו. טדקאמר לבר 3בעילה פו'רטצות
 מתו רא2י' -חנן דר' רבותא טש,ם וטתו דקאטררהא
 ג'כ לבר 22עילה הונא לרב לוסר אבל פו'ר, קיםלא
 אסי רר2י טש,מ הטעם קאמר רהא אינן ,ה פי'רקים
 אלטא וכ.' ש2גוף נשט'ת כל שיכלו עד בא דוד 3ןאין

 ה'יירה אפי' כי לבר, 3נעילה 1לא נשטה בריאתדצריץ
 דף 1נסנהדרין ל' דף 3נדה כדאטרי' י,ם לאר3עיםהיא
 ק'רמ לא אכל יצירה משע; נתנה רהנשמה אם-י'צ'א:
 נמשכת המצוה וא'כ לאנטוגינוס. ר3י שאסר כמולוה
 המצ:ה נמר ונעת סעיקרא ננמרה והע2ירה ה?עילהאתר
 זה יעל עבירה ולא המצוה נעשית ואילף היצירהונעת
 שעה'מ ממברת משט להלק שיש הנס מצה3'ע אטרי'לא

 התהלת א"י' ה" לא העבירה עשףת 3עת דשסמשום
 מהמציה ה;חלה אפי' הי' לא שלקטן בעת כיהמצוה
 ה3עילה עיקר ולא 3נים לילור הכונה הוא העיקר מ'םאך
 הטצוה שקר וא'כ הבעילה. 3לא לנניס אפשר שאירק
 אמרי' לא לכן עבירה ש,ס עישה אינו וא1י הלידההוא
 ט'. רף 3חגיגה דאמרי' והנם כעבירה. ה2אה מצוהבה
 לתקן יכול שאינו טע?ת איוה איטר מנמק 3ן שמעוןר'
 רבהלייה אלמא מטור טמנה והוליר הערוה על הבאזה

 שעונו ה1א רהכונה קושי' וה אין אך הענירה.ג;נרל
 שם כהגיגה שם:כה כטו חי שהממזר 1מן כל ונוכרגלוי
 סיהת היצעא כד'ה 3רש'י כ'2: רף וכיבטות מ':כדף
 גלף דעונו נמי ונהי הוא עמך מעשה עושה ושנהואיל
 3כלל "ילך טתש1בה טיהו קים שםמור זטן כלונוכר
 3הלידה הענידה שנתנדל לא אבל הוא, עסך טעשהעושה

 ומן וכל הגוילה להשינ דעליו הנוילה להשכת רטיולא
 אעפ'י עתה גם מעשה ע1שה הוא שעדמן נקרא שכשלא
 הראשון מעשה ע'י מ'ם מעשה ש,ם עתה עושהשאין
 פתוכטה; י'ז. רף 3נויר כראמרי' לטעשה, עתה גםנהשב
 3ר'ה י'ז. רף ונשכזעות וכו' לי' דאטדי' איליסאר'ה
 ל' הל' רכלאים 9'י 3רם3'ם ה1א וגן וכן' צריך איןאן
 3פ'א 3רט3'ם ועי' 3אימור התחלתה שהי' כמעשה 1הונל
 ר' הל' נזירות סהל' בפ'א וברמכ'ם ג' הל' חו'מטהל'
 ובשעה'ם י'ג הל' מעה'ק מהל' י'ר ו3פ' ט' הל'וכפ'ו
 וע" ואיברא, וק'ל, אגכ, ודרך כור'ה הל'ג חו'ם טהל'פ'א
 האיסור 3טם,ר כאן אבל המקרש, 3יאת טהל' סופ'גבם'ל

 עונו נהגלה זה ידי שעל היא הלירה אבל לנרהבעילה
 ואפי' כזה כלל אימור עושה אינו ה.א אבל שעשהמה
 האיסור. יתוקן לא ג'כ קמטא 3ן יולר ולא תפילאם

 וא'ב אותו. מהי' שהק3'ה יעשה 1סה 3'ד1 אין האשניה
 לכן עבירה שום ע1שה לא המצ1ה קתם עיקד שבעהנ'ון
 כהל' הרט3'ם ונם 3ענירה הכאה טצוה בה אמרי'לא

 דנרים "ר3ע העשרים כשהשכ א' הל' פ'רתשובה
 והליר הערוה על ה3א השיב לא התשזכה אתהטעכבים

 כן.סמנה

 ב.ענף

 3,מנו שלא טילה טל שאם אטרתי 711 רררועל
 משום 3עבירה ה3אה מצוה דהוה אמרי' לא ג.כ3ש2ת
 ועיד ניטול שיה' אחת טצוה סצות שגי איכאדבסילה
 שהיא יעור הל1י בית כתש' שכהוב כטו ערל יהאשלא
 ועתה ר' 3תש' וע'ש נמשכת מצוה שהוא לט1ווהדטי

 רק שיכו המצוה ניטול יהא שהוא מה המציה כן.ה"
 לא שהוא מה הסצוה אכל המצוה עושה שהיא2עת
 אסצוה רמהני ומינו לעולם נמשכת זו מצוה ערליה'

 עשית 3עת היא אשר להמצוה נ'כ טהני לאח'כהנטשכת
 הף כוכה לע' רופן רהוה טיגו 1'. דף כמוכה וכדאמרי'הענידה
 הסיבה רמהני מיגו מ'ג. רף כ3רכות איתא וכן שכת לע'ריפן
 ו' רף בהוריהז נמצא  וכן עיש וכו'  לין נמי טהנילפו;
 גטצא וכן אמתים נמי מכפרה אחים רמיכפרךמיגו

 רמיע וכף ר'ע אמר כי ד'ך 3;)ספות 1': ר'3מעילה
 ופ' רכראי להאי נמי אהני רג,אי להאי ,דיקהרמהני
 להמיף צריכים אינכ ולהכי ע'3 וריש צ.א. רף 3ש?תוע'
 הש'כ פפק שמנה בהוך שנימול היכי והגס 3ריתדם
 אך כזטגו פרית רם להטיף דצריך ב' מ'ק רם'כבסי'
 יטיף שמנה כתוך נימול אם אוי 3ש3ת זמנו יגיעהאס
 שאם שפסק שם כהרמ'א ורלא הש3ה לאחר כריתהרם
 3תוך מלו אם אכל כרית רם להטיף צריך 3לילהנימול
 הש'כ עכ'ל כרעז דם להטיף צריך ואין יצא וביוםח'

 3זמנו מלו לא ראם טודה הש'כ לשיטת לפיואפילו
 3רית רם להמיף צריך אין וכש2ת זמנו לאחרומלו

 זפנו הגיע לא שעדין כיון דשס טשום כן הואוהחילוק
 כדאמרי( 3ריה רם להטיף דצריך מהול נולר כאילוהוא

 לאחר סשא'כ ר( כע' רם'ג סי' ו3ייר קליה רף3ש3ת
 צריך אין לבן טעכבו שהאיכור רק חיובא בר שהואזמע



יטב1רד*כי ותשיבותשאלותעטרת
 קל'ז רף 3שכת ראטרי' סהא לזה ורא4 פרקן רםלהטיף
 למול א' הינוקות שני לו שהי' מי ע'כ רףובפסחים

 אהר של את !טל ושכח 3ש3ו; למול ואחר השבהאחר
 3שכה למול ואהר כע'ש למול אהד ח'נ 3שבההשבה
 סהיכ אליעזר ר' 3ש3ת ש3ת ערב של את וטלושכח
 אטרת ואי שם כנם' יעי' וכו' פ!טר יהושע ורכיחטאת
 מחויב הי' לא ע טצה2 משום כרט, רם להמיףרצרץ.
 5טור 2חבורה רמקלקל שם'ל יהורה לר' לכולםבלל
 אלי3א יהודה זרנ הוגא רב בה פליני קל'ז. 3רףוהתם
 ור' לעולם מהיב אליעור ר' רלר'ה יהושע ור'רר'א
 ש3ו( ערב של ומל ששכה רק 5וטר אינו דפוטריהושע

 שסל שהיכי מ'ל יהורה ורב טצוה שעשה משוםכ?3ת
 הוא המחלוקת רק 5טור לדיה 3שפה שפה ערבשל

 ור' מח'כ אליעור ר' 3שבת הש3ה אהר של שמלהיכי

 לא התם סכר יהושע ור' כע'נ סכר ר'א 5וטריהמפע
 3פ'3 הרט3'ם פמק וכן טצוה מריר והכא טצוהמריד

 ה,אי ררב הלמירו יהורה ורכ הונא ורב שננחן.סהל'
 פ'נ: רף יבמות ונהומפות כש'ם מקוטות ככמה שטציטבמו
 יהודה ורב הונא ורב וכו' הונא רב רב בי אטרו3ד~ה
 כסנרהרין וע' ההוס?הע עכ'ל וכו' דרב תלמירובולהו
 הונא רב 3'ו: דף ,בטגילה הונא רב רכ ני אמרו י'ז;רף
 אמרה לא מ'ט וכו' ררנ קטי' וקאי ריתא אסרהוה

 רב לי' סדקאםר כ'ו: דף 22רכות וע' וכו' למר וכןלי
 מר בריל מ' אמך 'לא 2רלה מי לרנ אבא ברירמיה

 שסהירת אך רבי' הוא מר ל' דקאמר רהיכא אלמאוכי
 רטציץ אע'ג 3,ה להאריך טקש נאן ואין כש'םכזה

 לשמואל יהורה לרב איר,תא ההיא ךאמרה נ': רףפ1ררים
 רב אצל לטר דמהחילה ק!ש' וה אין אך וכו'רבף
 כי 3ד'ה ד'ט, 3כ'2ה 3רש" ה!א כן שטואל אצלואח'כ

 ולאהר הי' דרכ הלמירו יהזרה רנ דשם:אל קמי'אמריהא
 רש3'ס כתב 31ן שמואל של הלסיד הי' רב של5טירתו
 אסריהא כי בדיה שטת טי פ' ר'ש קלמ: רף רתראיייא

 ס'ל ושטואל יינ יהירה רנ ה כד ט'ו. רף בע'1ו3רש'י
 יטסהטא פטור 2הבירה רטקלקל כריי ו' דף ככועובותשם
 3ש2ת מק:ם'ת 3כמה שטצינו וכמו רבם על יפלינולא

 דם להטיף רצריך אטרת יאי מי. רף 3יצה קכ'ה.רף
 מצוה טריד טע2 3לא אפי' חיב יהי' למה א'ככרית
 אמרי' שם ק'ו וברף הוא מקלקלהא

 דר'~
 טקלקל

 יה,רה ור' מילה. לטישרא קרא מדא'צטריך חיב3חבודה
 לי מה מילה מתקן לו דמה אשי כדרב הוא טתקןסבר
 א'כ כ-ית דס להטיף רצרץ- אמרת ואי :כו' כלילתקן

 רהרס3'ס הרמ3'ם על יקשה הן הוא טהקן לאועדתן
 יהודה כר' דהלכה ייו הל' ש3ה סהל' בפ,אפסק

 כתנ ח' הלי שגנ:ת מהל' ו2פ'ב פטור בחבורהדמקלקל
 ואהר 2ש3ת למול אחד הינוקוה שני לן שהי' מיוכן
 3ש?ת שניהן וטל ושכח כש2ת 2אחד או 3ע'שלמול
 כשכת מהן אהד לסול רשוו! לו יש שהרי מחטאתפטור
 שני שהם אעפ'י עשה ומצוה אצלו הש רחויהושבה
 הי' לא אם אבל סדקדק אינו נהול וזמנו הואילטפין
 שאינו מי 3ש3ת ומל ושכח כש3ת למול ראוי סהןאחר
 וכל'מ 3כ'מ ועיי עכ'ל חטאת חתב 3שבת למולראץ
 פמור כחבורה דמקלקל להרם3'ם דס'ל כיון וא'בשם.

 הוא רלמה בהרישא הטעם לי' לטה אחד א'ככר'י
 צריך הי' כלאה'כ והלא אצלו הוא רחויה שש3ר;פטור
 לא רערין הוא 3הנורה רמקלקל משום פטורלהיוה
 אכל 3סוף שכהנ ועוד ברט; דם להטיף צריך אםהיקון
 וסל ושכח 3ש2ת לפ:ל ראוי סהן אחר הי' לאאם

 ש'ט אלא הוא מקלקל והלא ה'ב יהי' לטה הינ.כש3ת
 מיכ" וא'כ הוא סהקז ולכן 3רית דם להסיף צריךשאין
 3יום אפי' ה' ר(וך מל שאם שם'ל כהש'כ רלאמכאן
 טכאן אך הרם'א על ופליג 3וטנ! 3רית דם להמיףצריך
 צריך א.ן נ'כ וכש3ה ה' הוך של מל אם רא"י'סוכח
 צריך שאין 3הול ח' הוך מל אס וכ'ש כרי" רםלהסיף
 מברא מצאהי אה'כ סהקן הוה ולכן בריה דםלהמיף

 ה:א אך סוה מרבר נ'ר 3מי' ונם נ'ב כסי' 2ש'אזו
 רבותיו ור'י ר'א על ר'י יפליג לא שמסתטא סתטאכה2
 משש והתנו 3עבירה ה2אה סצוה כזה אמרי' רלאאלטא
 פלינ הוא שנם עיג דף 3פסהים 2צל'ה וע'י הנ'לטעס
 מק!ם כיאן ואין הש'א של מטעם לא אך הש'כעל

 כאן אמרי' לא רלטה להבין צריך אך ע'ש כוהלהאריך
 ראכד" 3ש2ת הש!הט 3של~א טהני לא עבירראי

 כיו'ד.~סי' פסק'נ! וכן כשרה דשחימה' י'ד דףכהולין
 ווה פס!לה השח.טה ויה' מהני רלא אמרי' ולאי'א
 על 2רעקיא יהובא ם'מ סי' 2ח'א טהרי'ט הקשהכבר
 ס" ר כי. ,כהו'ד ק2'מ 3סי' ו2השוב:ה': י' כסי'הי:'ד
 רלא אטרי' דה.2א .הי ב סק ר'ה סי. ובמתיבותא'

 3ש2ה 2השורט א2ל האימור שיהוקן היכי רקמהני
 3ש2ה כראטרי' נשטה נט'לת טש:ם הואשהאיסזר

 ,2וה .ההי סן א2ר ס'ך' לה'ציא תיקון והו' ע'הדף
 ע!ך כאן ואין ל3נ'ך טהה היא שהרי מהני לא שמךל(;

 ח ת מה וב:ביי סרבנה ברניל שם .עי עכ'לאמהיה
 פ'ג ו2שעהימ ו ע כ.' חאה'ע כמהר'ק ט' מי.יו'ד
 ש 3-ה ובם'א כיב נ" ובה.טים י'ט הל' נירושיןמהל'
 הגלי,ן על. ש2ת2הי סה וע'ש שלמים סיד'ה כ'הר'

 ,א'כ קל'1 .סי' קל'ך ם'. :2א'ח נ מי' אה'עוכה'

 :והני דלא נימא 3ש2ק וסל כעבר הקוש' לןנשאר
 מש:ם מהטאת 5מור :יהי' בריה רם להמיףויצמריך
 לישב אמרתי פטיר הוא בחנורה והמקלקל מקלקלשיהי'
 טצינו הנמ' על ק'ר!שין 3כוף המקנה שכהכ טהעס

 שלא ער כולה התורה כל את אבינו אברהםשעשה
  כהבני הורה ובהירוש' המקנה זה על  וכתב וכו'ניהגה
 טפני ה'מ ניטווה שלא ער מילה מצית  קים שלארמה

 אעפ'י 3עצמו ההיבל הח:בל 2פי בביק  3טהנייראיחא
 אך כרכהיב לב'נ אף נצט:ה" והוא פטור רשאישאינ:
 היי לא ואיכ שם כפירש'י לנפשותיכם רמכםאה
 שלא מציה 2שביל שנצט:וה ה.בל טצוה על לעכוריכול

 עוכר 3הבירו הה!בל ונם ויל הסקנה עכ'ל וכו'נצמווה
 ראם כי ס'ק רס'כ 3ם'י הש'כ קוש' 'הישב וכזהכלאו
 מילה רחי אמאי 3רית דם להמ'ף צריך דאיןאיהא
 נ'ב כסי' הש'א קוש' ונם ע'ש וכו' טע'ש למהיליש3ה
 3שכת לי(ב לייא לי' לט' לח' נים:ל דקטן דהנןאהא
 דאיכא ניחא לסברתי אבל ח' קורם נימהליקל'1
 כחבירו חיבל ל'ב. רף ככתובות ראסרי' במו חובלאיסור
 דלא מלקות איכא זיל רש'י ו5י' ומלקות ממוןראיכא
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 כתב א' הל' ומויק חובל מהל' כפ'ה והרמב'ם וכו'יופיף
 החונל ולא 3חבידו 3ין 3עצמו 3ין לחבול לארםאפור
 בין קטן 3ין מ"2ראל כשר ארס הסכה כל אלאכלבר
 כלא עובר 1ה הרי ב1יון ררך אשה בין איש 3יןנרול
 התורה ה1הירה אס להכהזו יוסיף לא שנאטרתעשה

 ונח'מ עכ'ל הצריק את למכה קו'ח החוטא 3הכאתטלהופיף
 לארם אפור נהבו תש(ע שם בטור א' סע' ת'בסי'

 כו' וופיף פן שנא' 3לאו עובר הכהו ואם לחבירושיכה
 דהוא שהוא כתט ולא וט' רברים בה' חיב בווהחובל
 הנחת ולפי המל 1'ל הרמכ'ם שכתב נמול 13יקדרך

 אטרי, לא האיפור ההיקן רלא רהיכאהמהרי'ט
 ראי

 ראמרי' והנמ שבה. מצד *טור שההש והנס מהני לאעביר
 פטור 3שגת 3חבירו והחובל 3סתני' פץ. דף קטאבבבא
 בפ'ד הרמכ'ם פסק וכן בנפשו נרון שהוא מפנימכולן
 רגא אבל תב'ר פ4 בח'מ הוא ובן 1' הל' חובלמהל'
 להרמ3'ס המשניות *י' סתב רשס משוס שפת משום הפבארט
 החובל כי שכה מנמ' ייר 3פ' 3שרנו כבר כךהטעם
 הרם לקהת כשנתכוין אלא בנפשו סתחיב יהי'לא

 אם אבל שירצה במה בו שישתמש המכה מןהשותת
 מצד ופטור מקלקל הוא כלבר ולהויק להכאיבנתבוין
 בחנידו חונל אבל 31חיה בבהמה בהובל ווהו שגתחיוב
 בה1יקו רוחו ורפתה רג1ו ששככה מאני סקילה חיבהוא
 כחמתו בקךרע שהה3אר כמו כמתקן הוה ריבול3על
 טעשה 3אותו דעהו שחעח לפי הפנ שההש טתוועל

 בם4 כח'מ הסט'ע כתב וכן וכו' קלקול שהואהשע"'י

 נחת ולעשות להויקו נתכוין שלא כאן אבל ב' ס'קתכ'ר
 יה' מ'ם אנל ש3ה איכוד כאן ליכא ולהכי ליצרורוח
 לג3י קל שהוא אע'ג 3חנירו חוכל של האיסורנשאד
 13ה אמרי' לא לנמרי יתוקן שלא כיון %ם חטאהחיוכ
 במק:ם ארכר ו3ע1'ה טהרי'ט שכהב ררך על מהנילא
 מהאיסור קל אחר איסור נשאר יה" אס סוהאחר
 רעקיא שנס מצאהי ואח'כ טהני לא ב1ה אטרף איראשון
 3רית רם להטיל צריך ראין נ'כ כתב קע'ר פי'כתש'
 סבית שיך כאן שנם ותירץ מהני רלא נימאוהקשה
 ואפי' עוד להתוך צריך אין שהתך דמה משוסמהריט

 החתזך קצת טהני נ'נ 3רירי דם להמיף דצריך נימאאם
 והפריעה החיתוך המילה שמעשה אמרתי ואני ע'שוט'

 ל1ה ראי' והביאתי לאומן וצריך ייול למעשהנחשבה
 וט' מעשה מהוסר האי 3ד'ה ס'3. דף 4סהיסמתוס*ות
 מי 3יו'ט בתישה מסיק מ'1: דף רלעיל ריב'אהקשה
 רטחוסר אע'נ הואיל אמרי' שרי הוה אי טשמעשרי

 עכ'ל טפי חשוב דמילה טעשה דהאי ריי ותירץמעשה
 רצרקו לומי דאפשר קלי1 דף פשגת ראייתי נ5תרוא'כ

 כי מתקן שה:א משום חשב ולמה 3רית דםלהמיף
 צריך אינו חה לאומן צריך ו1ה שעשה והפריעההחיהוף
 אם אפי' חיכ ולהכי מתקן הוא הרי וא'כ עוילעשות
 צריך אין אך נרית דס להטיף שצריך לומרתמצא
 הנ'ל. השעה'ם סברת מצד כרית דםלהמיף

 רשבת הירושלסי את המלך שער הכיא אח'כאך
 הלשון ה:א וזה הירושלמי את הביא נ'כ שס הרעק'אונם

 בעון חבייא שס 3נם' ג' הל' פי'נ 3שגההירושלמי
 פן שמעון ר' בשם יוחנן ר' אמר כן לא יופה רכיקומי

 ) אמר ב"סח חוכתו ירי בה יוצא אינו ג1ולה טצהימיק

 כך עבירה. ענד הוא הכא בדם ענירה גופא תמןלון
 הרבים לרשתז היחיר מרשות- מצה הוצש אומראני
 הרנזן"א הביא וכן עכ'ל כפסח חובהו ירי בה יוצאאינו

 3מצות 3תש' הב":תי ואני הירושלסי את ק'ה דף3שגה
 יתא איע מולה מצה עדה הקרגן ופי ח' ענףחינוך
 נקריעה ה'ה א'כ באה שבעכירה לפי בפסח חובהוירי

 באה שכעגירה לפי תיבהו ירי ,:צא יהא לא3שפה
 שאלמלא עבידה היא הטצוה עבירה נופי' מל -נ3יהמן
 ונמה הפצוה ולקףם עלי' לברך יכיל הי' לא נ1להלא

 סצות לקים יכול שאינו העבירה עיקר נעשיתשאכלה
 עבירה עכר הוא ר~כא 3רם נול אשר המילה אתוהשיב
 1ה 3נד קרע אלו ענירה 3קריעה אין אבל 3ש3תשקדע
 וממים הפניס "י' וכן קריעה ירי יוצא הלבך3חול

 היחיר מרשות מצה הוציא אומר אני בךהירושלמי
 בתמיה 3פסה ה:ברע ירי כה יוצא אינו הר3יסלרשות
 לרשת( היחיר טרשות מצה הוציא שאס אומף אני בךוכו'

 כס?ה רוקא אלא 3פסח חוכהו ירי בה יצא שלאהרכיס
 רהתם שאמרתי גמו לחלק ברחף ועל כן אמרוג1ילה
 אלטא עכ'ל בנופה עכירה ובנ1ילה 3גופה עבירהאין

 13ה אטרי' לא 0,3ן תלוי האיסור דאם ה1המהירושלמי
 הש'כ. כרעת הוא חהמצהב'ע

 כ' פ'ק ר'ח פי' 3ח'מ
 שהאשור רהינו 3היתר הרבר לעשות יכול הי'ראם
 אטרי' לא א1י 3הול לעשות יכול והי' ש3ת מצדהוא
 מילה  בש3ת טל אכ וה לפ' ~הני לא עכיד איבה
 טשום ברטז רם להטיף צריך אין בלאה'כ ב1מנושלא

 הסברא אך מצהב'ע בה אמרי' לא ש3ת מצרשהאיסור
 מהני' על לכתחילה רקשה דלטה להס'ד ה' שעה'םשל

 נ' הל' רסוכה דפ'נ הטתני' על כז הקשה ולא הנ'לדש3ת
 הוא כן כי:'ט מסעטין ואין כשר טיעטן החס שסשכתב

 3ייושלמי יהא להכין צריכים וא'כ3ירושלסי
 ל'נ 3סוכה 33בלי רק כשר 3יו'ט טיעטן ראםליתא

 ואין ואח'ב 3רישא כשר מ.עטן ואם מדכתבוארר3ה
 על קאי כשר סיעטן ואם שאמרו דמה טוכרח כיו'טכמעפין
 ממעמין. ואין 3רישא למתני' להו הוה ראל'כ יו'טערב
 יה' שא1 כשר סיעטן :אם לומר להו היי ואח'כ3יו'מ

 יקשה א'ב אך יו'ט על קאי כשר מיעטן ראם3משמע
 דאם 3יו'ט ממעפין דאין המתני' על ב3בלי אמרי'איך

 לא רגיו'ט המתני' מ;שון הוכרתנו והלא כשרמיעטן
 ומן רכל משום כך כל דיוק 1ה אין אך למיעטןמהני
 מפסול ולא שם כראמרי' אותן  לפעט דמהני אשמעינןרלא
 ראין לאשטעינן יכול אינו ה;שוי מן ולא תעשהטשום
 אכל 3יו'ט ימעטו למה סהני לא ראם ביו'טממעטין
 ואין לטתנ" שיף אי נשר טיעטן ראט דאשטעינןאחר

 כל הכרח אין ולכן כסהקן שהיא משום כיו'טממעטין
 על. גם קאי בשר מיעטן ראם לומר להיפך אבלכך
 אינו נמי יצא לא סצה  מנ~ל ,ה על להקשותיו'ט
 .ו'ט על קאי רלא טשמע לשונו רטשטעוה משוםיבול
 קורם הוש שבת הע ועור  יו'ט קורם  טיעטן שאםרק

 הסחני' על בן הקשו ולא קירס שהיא 3שבה הקשה לכןסוכה
 שהטצוה רהיכ' לסביתו הכרח ולכואין כשר ביו'ט מיעטןראמ
 השעה'ם שט סתב אך טצהב'ע 13ה אטרי' לא אה'כ3אה



פעשכהרלכי והשובוהשאווהעטרת
 לחלק סנרא האי לי' לין משום בד'ה ל'. יף 3סובהשרו;וספהן

 עיר ושל אשרה של לולב דפסלינן מהא שם שהקשה משוםב,ה
 טצוה משום לי' תיפוק שיע1רי' דמיכרע; משוםהנרחת
 רמשה אשרה רלאו שרינן אטאי ץן1 בעבירההבאה
 המצוה 3אה הגול עבירת דמהמה לנ~ל דמי דלאותירצו
 מי בו שנעשית עבירה מחמת אמז הני אבל בושיוצא
 עכ'ל 1כו' ני'נפיק

 הקוספ"
 לי' לית שהתוספות אלטא

 להו הוי סברא האי ג'כ שם'ל איתא דאס סבראהאי
 אין הסצוה עש'ת דנשעה סשום שאני דדו,סלהרוצי
 שגם לומר ואין השעה'ם עכ'ל בלל עבירה סרךבאן

 משום התוספוון כרעת שס'ל מהה יהי'מהירושלמי
 ומאחה ו' לאחר שולל ר'ל הסתש בל שעלרבקריעה
 ואינו ל' לאחר שולל ר'ל ואמי אניו ועל ל'לאחר
 ש'מ סי' וביו'ד ב'3: דף במוע'ק בדאמרי' לעולםמאחה
 רצה האיך וא'ב הנמשכת מצוה נ'ב היא וא'כ טוסע'

 עשית בעת ששפ ואכלו מיה לנול לדמויהייזשלמי
 ותני פפיק קא דהא אינו ~ה אף העבירה. עושההטצוה
 שוללת ואשה שם אמרי' הא ובאשה אשה ול'ש ~ישל'ש

 לעולם מאחה שאינו רכיון לומר ואין כבודה מפנילאלתר
 ל' לאהר עד קרובים ונשאר ואם אב על באשהאפ"
 אינו ןה אך נמשכת. המצוה באשה נם א'כ באישכסף
 אינה ג'ב קריעה אכל סה1בר להיות צרין אינו רקרהא
 עשית 3עת ס.ד נגטרה קריעה המצות וא'כ להיותצריכה
 שבתב הירושלמי דברי ממוף יקשה לכאירה אךהעבירה.

 הר3ים לרשית היהיר טרש1ת טצה הוצש אוטר אניבך
 לפי וא'כ עכ'ל 3הטי' 3פמח חובתו ידי בה יוצאאינו
 היהיך מרשוה טצה להוציא קריעה סדמה האיךהנ'ל

 ואכלה, מצה לג~ל זה מדמה האיך או הרביםלרשזת

 והלא אהרדי רטיא היו 3וטן תלזי ה" שהאימור לאואי
 ?עה הוי הרת' הני דהא ל,ה וה דומין אינםבלאה'ב
 מרש1ה מצה 3הוציא טשא'כ העבייה נעשי; המצוהעשית
 עשית !נעת נגסרה כ3ר העבירה הר3ש. לרשזההיחיר
 דכונת סשום קוש" :ה אין אך ליכא, עבירההמצוה

 פצר דימין הי' ולכן היצ'אה ?עת שאכלה הזאהירזשלמי
 יכולים הי' והמצוה בזמן תלזי שהאיסור משזם רק1ה

 יוהר להם פש,ט הי' ולכן בהיתר, עהה גםלעשחן
 עתה דגס משזם דיצא לרה'ר הי' מישוה מצהבה!צש
 ש'בולים דמשזם כך הוא והדמיין המצוה לעשות יבולימהי'

 :1 3טצזה עתה גם יצא לכן 3היתר וז מצוהל;שות
 לקפם לו הי' לא ו. במצה הלא גוזלה בטצהמשא'כ
 שם ברעק'א מצאתי ואה'כ או(ן. בשום לעולםהמצוה
 שאכלו כנון ד'רזשלסי להסיף כן נם שפי' התשזבהבסוף

 שפירשתי. כטו היציאה3עה

 ג.ע:ף

 באות ד?כורות ?פ'ה אלגוי 3רים טצאת'ואח'ב
 הנ'ל הירזשלטי את ג'כ הניא ומתהילה ואולם בד'הס'ה

 וכו'. כעבירה ה?אה מצ1ה לי' הו' והא ג'בוהקשה
 פו'ר ידי ד'צא בירזשלם' דאסר" רטאי לומר ה"ואפשר
 אמרינן לא דע'כ ונאמר בשוגנ ערוה על שבאמירי

 .בשונג. לא אבל 3מויר עבירה בשענר אלאמצה3'ע

 ו' דין. חמץ טהל' בפ'ו דהר,ם ליתא דהא נראהאנל
 האסזרה מצה באכילת חובהו ידי יוצא ארם אין !1'לסקב
 בל-שאין הבלל וה שגולה או וכו' טנל שאבל כנוןלו

 וכו' חוכתו ידי בה יוצא אין המוון ברסת עליומברבין
 3שונג אפי' שיף דטצה3'ע סדבייו מתבאר הריעב'ל.
 דכל ברבות מהל' בפ'א הר'מ בתב ברבה לע'שהרי
 מברה~ליו אינו במ:יד בין בשוננ בין איםזר דכרהאוכל
 ולא בתחילהלא

 3ס~
 מצה אכל שאם שסתב מת וא'ב

 עליו מנרכין שאין דנל נלל וה על ונתן ונףהאסזדה
 שהרי למויד שוגנ 3ין נ'ם אין א'ב חובחו 'די יוצאאינו
 מברך אינו נ'ב בשונג איסזר דבר אכל אמ שנםבתב
 הג~ול לזלב בר'פ התוספות ממ'ש ללמוד יש וכןעליו.
 שעה כל דפ6' תיטא ומיהו בסה'ד וכו' משוםבד'ה
 תיפוק מקרא לי' ודריש בטבל מצה ידי יוצא איןדתניא
 מצה ירי ונפיק איסורא אכיל דקא , מצהב'ע משזםל"
 ~ה טעמ שיך לא דבשוננ אי;א ואם התוספות.עכ'ל
 היבא לקרא דאיצטריך יל הרי בתימה הדבר הניחולמה
 על טענ לכן ליגא, מצהב'ע דמשום בשוננ המצהראבל
 חמץ איסזר עליו שחל בדבר אלא יוצא _דאינו קרא~ה
 עליו חל שאינו טבל איסור עליו שיש 3דבר לאאבל
 אלא יוצא אינו ג'כ בשוגנ אכל ואפי' ע'ש חמץאיסזר
 לא וא'כ לטויד. שיגג בין נ'מ דאין לההוספות רס'לש'מ
 בשוגג ערוה על ש3א 2.אופן להירושלמי לאוקמיהאפשר
 3אונם ערוה על 33א מחרי רהירזשלמי לוטר ראפשראלא
 בד'ה ל'ה דף ההילץ בר'פ התוכפות שכתבי מהוכגון

 במהני' דאסרי' דמאי שכתט וכו' מעוברתונטצאת
 שהולד בומן וילדה טע,3רת ונמצאה יבטתו אהדהכונס
 ג' תק- עלי' ש?א הינו בקרבן וחיבין יוצא קימאשל

 נשיכ דר1כ כיון קרבן חתב אסאי ג' לאהר דא'חרשים
 הוה מאי עונרה הוכר שלא כיון וזז לשליש ניכרעונרה
 והר'מ לאנום פרט ב,פבזעות אמרי' וכה'ג למיענדלי'
 חיב אינו רבאונם מעסא דהינז בתנ שנגות מהל'9'ה

 זלדקדק לבדוק הי' דהשיגנ משג חיב ובשוננחטאת
 לידי בא הי' לא 3שאלות ודקדק יפה יפה בדקואל1
 צריך יעשה ואח'ב 1ררישה בהקירה טרח שלא ולפישננה
 .ושלא הי(ה טה!רה הרי לעשות לי מה ןה אבלכפרה
 דאף י'ל וא'כ עב'ל, אונם אלא זה אין 3על ופו(ה3שעת
 שהי' מפני דוקא היט מצהב'ע כשזם איכא נטידבשוגנ

 3אונס אכל שנגה לידי 3א הי' ולא שה יפה לבדוקלו
 ואח'כ עוברה הוכר ולא חדשים ג' אהר יבמתו עלש?א

 לא התומפות שכהב כמו הוא דאנ1ס מעו3רתנמצאת
 ועל פטרי' רהמנא דאונם בעבירה הבאה מצוההשיב
 דאפילו רקי'ל על" בא ד3אונס האופן ב1ה הנ:לרמסור
 א'ב טהל' ט'ו בפי הרטב'ם וכמ'ש ממזר, הויבאונם
 .אבל פו'ר מידי ד'וצא ביר1שלמי שאמרז הוא ,העל
 וכו' פו'ר קיס . לא 3שונג אפי' או 3מ,ידלא

 הירושלמי לאוקמי' יכול איך פאד ב'ק על אהפלאעכ'ל.
 ג' לאחר עוברה הזבר ולא אח'! אשת על שפ,אכגון

 ועתה הראשון ה3על מאח.ו מעזברת היוה והיאחדשיפ
 שהזא אע9'י אמרז וה ולד ועל פעם עוד טהיכםנתעברה
 שכתב וכמו אעם. שהזא פשום בפו'ר יוצא מ'מממןר

 אשה דאין ב'1. דף בנדה אסרי' והלא וקשהרו;יפות



נהרדכי ותשובותשא5ותעטרתכצ
 כנדה ור'ת רש'י פליני ופזה ומתענית 1ה11רתטתענרת

 3ד'ה יכ: דף יכמות ותוספ1ת קמ'ל ד'ה 4תוספ1ת כיהדף.
 כלל מתע3רת אינה ד5ר'ת וכו' סנדל עוכרה תעשהשמא

חפ"
 סתע3רת לא קימים שניהם דוקא ולרש'י נפל אחר אם '
 שם 3מהרש'ל ועי' להתע3ר יכולה נפל אחר אםאנל
 ליתא ר'ת לפי' נחו' ועתה שם. פינמות ונמהרש'לכנרה
 מעז3ית אחיו אשת היתה שאם משום כלל מציא1תלהאי
 מטנו פעם עור להתעכר 'כולה איגה הרי הטתמאהיו
 שהרי 3פו'ר כו 'וצא שהה הידושלמי יאמר זה 3ן-ועל
 דאם רם'ל ו'ל רש'י 9י' ל*י ואפי' כלל הטצשותליתא
 צ'ל ע'כ וא'כ פעם. שר לההעכר יכו5ה נפלאהר

 עור להתעכד יכו5ה אינה הרי דאל'כ נ*ל היושהראשון
 אשת איסזר כאן ליכא א'כ נפל שהוא כיון וא'כפעם

 ריש ביכטות כדאמרי' כשר ולד והוא טטוראחיו.ואיע
 טעזברת ממצאת 'נמתו את הנונם שם ל'ה: דף'ההולץ
 ואס 3קד3ן !ח9נין 'וצא ק9טא שי שהולר 3וטןוי5דה.
 סשכחת איך וא'כ הגטנ עכ'ל יקים קימא של ולד-און

 ששי' הוא וה רשיי 45" ו5א ר'ת ל*י' 5א ןהמציאיו'
 5סכרא ש3א כיון הנ'5 ט5גוי ריט ע5 קשה אךאחת.
 לאוקטי' לו הי' 3אונם עלי' שכא הירושלמי את לאוקמיזו

 5י! דמוקמינן 3אופן- פתם 3אונם עלי' שפא טוביותר.
 5ומר ואין י3ום. 3טיות לא אכל נ'ר רף רישפיכסות'
 בסנהדרין דאמרי' משזם ןה 3אופן תירץ לא הכירטשום'

 עבור 5ארם אוטרים אם שבוערה עכירווו כל עיררף
 וניל!י כוככים מעכורת חוץ 'היג ואל יעכור ההרנואל

 יסורי מהל' פם'ה הימ3'ם פסק וכן רמים וש*יכיתערלת
 משום טמ~ר יהי' וא'כ קנ'ו סי' וכיויר 3' הל'הרירה
 כתיסור שאפי' שם כטל'מ וע" נפשו. למסור לושהף
 3ר'ן ה1א וכן עיש כן הדין נ'כ דר3נן שהואחליצה
 3יויד הרמ'א כתנ רהא אינו ,ה אך כ'ה:. דףפ*סחים
 ויוצים מ1קשה כבר הי' האיש שאם א' סע' קנ'וס"

 וכן כ3'י הוא !כן 5יהרנ צריך אין פערוה אעע5תקוע
 נערה אף סוד'ה כהן דף ר*סחים סתוס*ותמוכרח.

 דשם מהרין מזכרח וכן וכו' יעכור ואל יהרנהמאורסה
 טוקשה שהי' כגון לאוקטה לו היי טונ יותד וא'כהניל'
 שא'תא ונטו כמל 3ערוה יתק!ע עגו'ם ואנ0ווןלאשתו
 לאוקסי יו ולטה הנ'ל יכמתו על הכאה *ו ריש3יכמות
 5ומר ורוהק כנ'5 כן 5הימן כעולם א*ש- שאי3מציאות
 מאד רהוק שהזא אלנ,י הריט נתכהן כוה ' או*ןשעל.

 לתרץ עיני יאיר והשיי רכריו. צ'ע לכן זמכונהומדכריו.
 מקרי לא דפאונם דם'ל סנרתו לפי שלישית הקרשים. .דכריו

 התוספות נשאר 5מה לרוכתא ק1שה,ו הדראמצהפ'ע'
 שאנסוה היכ' א"י' קאי שהקרא למיטר הו'ל3תימא

 לא מימ מצהכיע ליכא דהשתא טכל שללאכ9,מצה
 יצא חמץ חאכל 3ל סשום שאיסור1 מי הקיא טטעםיצא
 הרי כשרה מצה לאכ!ל שכפוה היכא וטעלטא וכףוה
 1אמר יצא מצה ואכל כפאו כ'ח. רף 3רה'ש כדאטריייצא
 תע'ה סי' 3א'ח פסקינן וכן פ-סים שכ*אוהו אשירנ'
 קרא אשמעינן לכן 5צאת לו הי' וה לפי וא'כ ר*סעו'
 עצמו שהוא כמו הקושי' ויהי' הניל מטעם יצאדלא

 א'כ מצה3'ע ליכא ר3שוננ אמרת ראי שונג ע5הקשה-
 שתנ ע5 5הקרא לוקמא 3תימא5םה'נשאד-התוס*ות'

 קשה וא'כ הך. דהינו אונם ע5 עתה יקשה כןכמו
 פ'ו הרמ3'ם מרכרי שהטריח ר3יעית אדירי'מרידי'
 טברכ'ן שאין רכל הכלל מרכהכ ו' הך' זמצה חטץמהל'
 כתכ כרכות מהל' ונפ'א 3מצה 3וה יוצא אינוע5יו

 אינו 3טויד 3ין 3שוננ בין איסזר רכר אכ5 ראםהרמ3'ם
 גם איסור של המצה אכל אפי' וה לפי וא'כמכרך,
 דם'ל טמנו מ,כיח א'כ ח!כהו, ירי בה '1צא אינו3שוננ
 רנר לאכול אנם:הו אם דהינו סנרך אנסו אס אונםדעל
 וה כתב לטה קשה נ'כ עליו, מ3רץאיסור

 לרב-
 3רזר

 שטכרך כתכ קצ'ו 3סי* שה3'י טחלוקת 3זה איכאהא
 בסקם איסזר רכי האוכ5 הטור שעל 33'י וז'לע5יו
 ו5'נ מ3רך שאינו הרמ'ה כשם ירוחם ר3ינז כתכסכנה
 ה3'י פסק וכן ע5יו מכיך כה'נ דכ5 הרט3'םדמודה
 ואינו ןה על חולק שם המ'1 אך פ' סע' שם3ש'ע
 א'ח 3ט!ר ה3" שנהנ והיא" ל18נם שוגג דןמחלק
 שטנרך 3יוהכ'פ שאכל שחולה שנהנ טהרא'ש ר'דסי'

 האכילה דשס סש1ם לשם דומה אינו יוהכ'פ שלומוכיר
 שכתנ וכטו הוסן על ה,א האיסור רק היתר ש5הוא

 מידי ומגס אישה5י 3ד'ה : ק'ו דף ב*סחיסהתוס*ות
 הכיא וכן וכוי נתן יב' בר'ה י'3: רף ש3ת1תוספות
 מקיסות מצ'נופהרבה וכן סק'א רם'מ 3סי' אנרהםהמנן
 הלוי ,ה רין וא'כ ר'. ענף חינוך 3מצ1ת 3חשזבתיוע"

 מנרך פאונם הא רריקינן ריוקו נסתר וא'כ3טח5!קת
 פטח5וקה הל1' הרי ןה ורין חונהו ירי נו יוצאוהילנך
 לאונם שוננ 3ין מחלקים שאינם הפוסקים יענו מה:עוד
 אלנז' הרי'ט על להקשית אין יה אך הנ'5, הירושלמיעל

 3מבל יצא רלא רהא הרם3'ם של מעמא הינורילטא
 רכהיכ משום טעטא הינו 3שוננ אפי' איסזרים 3שאראו

 האכל 3ל ט":~ם שאיסורו ס' חמץ ע5'1 תאכל לאקרא
 דהא אינו וה אך מצהכ'ע. טשום 5א אכך וכו'חמץ

 3שונג דאפי' אטרי' נמי ושם נזל נמי שם כתכהרמכ'ם
 דלא משזם מצה3'ע רק אחר טקם ליכא וננול יצאלא
 הדמ'א שכתכ מהא ראי' 5הניא 1אין הנ'ל הפס,ק כאןשיך
 15:תות או לאכול אנסוה אם ח' סע' ר'ר 3סי' הכ'י3שם
 כך על ונאנם ה1אי5 עלי1 מכרך אינו ממנז דנהנהאע'נ
 איסור. אנילת על וכ'ש היהי באנילה אפו' זוהזענ'5
 כנ'ל 'צא פצה 5אבו5 אנסוה אם מ'מ יקשה א'כאך

 הכיל שנתן מה הרמ3'ס רכונת יאת'5 מגרך אינווהלא
 דק הוא חוכתו ירי 'וצא אינו על'1 מנרך שאיעדכל
 מברך אינו אם לא אכ5 האיסור טצר מכרך אלואם

 המעם כתב הזא רהא גופא טהב'י יקשה אך אחר.מטעם
 הטעם טצה לאכיל אנסוה אם 'צא דלמא תע'ה3סי'
 שכן חיכ 21עריות 3חלכימ המהעסק כראמרי' נהנהשכן
 עך'ו יכיך יא לטה וא'כ 5הנאה. זה דחשיכ אלמאנהנה

 פם.' עם והמ'ו הט'א זה הקשה ככי אך היתרכאכילת
 אר3ר כעוה'ט אחי ובטק,ם 3צ'ע ונשארו כ' ס'קר'ד
 סנרהמ כל כי כ,ה, טעט אכהוב כאן אך כאריכותמןה

 3אונם שהחי5תה לאשה רמרסי סשזם מלנרךשטטרז
 דומה הנירן ואין 3ע?מם כתכו שהם כטו כרצוןוסופה
 א'ר ע'3 ר'ש ל'ה רף פניכות דאמרי' לוה ונקריםלראי'
 3רכה 3לא ה,ה העולם מן הנהנה כל פטא כרחנינא

 נו~כאי5י
 אימא וכו' שגאטד ישראל וכנסת להקב'ה



מגפ1רדכי ותשובוחשאוותעטרת
 העה'ו מן הנהנה כל נסי מיני' ולעי5 גוילה 5ירקרי
 הארץ לה' שנאמר שמ'ם מקרשי נהנה כאילן 3רכה3לא

 שאכל ור לא3י 5': רף 3כתוכות ואטרי' וכו'ומלואה
 הכא וכו' מיתה שהיב כיון ההש5ומ'ן מן 9מורתרימה
 היכי וכו' 9'1 להוך חכירו 5ו שתחכ כנון עפקינן3מאי
 אטאי לאהרורה מצי לא ואי ניהרר לאהרורה רמצי אירמי
 הנם' עס'ל וכו' הדהק ירי  על לאהרורה רמצי צריכא ?אחיב
 מיתה חיכ אטאי לאהרורו טצי רלא ,אי ו'ל רש'י61.'
 טהיכ הי' רמטון רש'י רלפי' אלמא עכ'ל, הואאנום
 ר'י ופי' התומפות שם רהקשה ואע'נ אונם רהזאאע'נ

 אג5 וכו' נו5ה לא רהןא משום ה'מ ממון ח'בראמאי
 וכו' העולם טן אבר ה!א ככר טטת שנהנה 3שעההכא

 ראנן וסמטון מטיתה ופטר וכו' רשיי כפ" ממישוריצב'א
 רלרש'י א5מא עכ'ל איסזר 3אכילה לי' ניחא רלאמהרי
 כ5זם עשה לא והזא חבירו 5ו 3:חב אפ.' לשלומיחיב

 של את לאכו5 אנסוה רק אם וכ'ש אונם הואו3וראי
 שהוא טש,ם ה'מ מהתשלזמ'ן רפמר לר'י ואפי'חבירו
 הוא כבר שנהנה ונשעה הראשון רק כלוס עשהלא
 דלא פהרי שאנן טשום הריצכ'א ובן הע51ם מןחבד
 כנתיכות ועי' הנאה ל'כא וטם.5א איסור 3אכילת לי'ניחא
 ט,ה ויותר חיכ הכי 3לאו אכל ובשעה'מ רל'ר3פי'
 ק"ו וכרף ס': רף קסא 3כנא מפורשת נמרא הואהרי

 שם ההוכפות ופי' חנירו 3טטון עצמו להצי5ראסור
 א.בעיא חכירו 3מטזן עצטו 5הציל טהו 3ר'ה ס'!3רף
 עכ'ל נפש 9קוח ספני עצטו כשהציל לשלם חיכ אי5י'

 9'ח 3רמ3'ם הוא וכן לש?כ. וה'כ ראסור להוופשומ
מהל,

 שהוא אע'פ 3יר ונתן נשא ואס 3' הל' ומויק חובי
 כלים ששבר נררף י'ג 3הל' שס וכן לשלם חיבאנום
 שכר ואם טנופו חכיכ טט,נו יה.י לא פמוי רורףשל
 חכירו 3סטון והציל אהר דכר על אנס1ה אם נ'םואין עכ'י התב הבירו כטטון עצטו שהסציל היב אחריםכ5ים
 לאו ואם לעשות 3פימ ,ה דכר על אנפוה אפי'או

 שהמציל רנ'כ סי' סוף 3יו'ר ועי' ה'נ ניניהרנוה
 עיש. הכ'1 סי' 3ח'מ 3ש'ב ועיי 5ו לשלם חיכלחכירו
 וארר3ה לנכוה נול ימה הרי1ט נול 5י טה זה לפיוא'כ
 עיי סרמה האיך וא'כ נ'כ מעילה ראיכא הס1ר נכוהנזל

 ולהמעימ ולהס3יר 2עלטא. לאיסו-א נו'5ה מצר שהוא3רכה
 3' הל' האוטי 9' דק'רוש'ן הידושלטי עם אפשרהרבר

 אונסו אטר ר'י ו' הי' שאהוו טי פ' 3נימיןוירושלמי
 כש'כ ועי' רעכר כסאן אונסו אמר ור'ל עכר רלאכטאן
 הכסף 3נקודות ועי' ?כ ו3קצה'ח נ' ס'ק כ'א סייח'מ
 פמרי' רהטנא דאונס שם וע" י'נ. 0'ק רל'ו פ"3ין'ר
 זה לפי וא'כ ע'ש. אטריי לא ה'כי רחטנא אונםאטרי'
 שם שיך לא אנוכה של עבירה רע5 כך ההס3ייהי'
 הוא הע' דכל אם-י' לא הפכא רהטנא אונס ?ומרסלל
 אונם אטרי' 5כן הונות 3שביל האשה את לחיבה אםרק

 נ'כ אמריי 3רצון סופה יהי' אם שפי' פטיהרחמנא
 אכל לא!נס נחשבת וה ונם האונס התחלת מצרשהוא

3נוי
 חב רהוא משוס ח'כ נ'כ ינו51 אנסוה אם אפי'
 שהאונם נסצא האונם סצר אותו תפטור אם וא'נלאחרינא
 הרכר ששיך למי לשלם חיב הוא ד3אגען מש,םהיבו
 רוצה אתה וה ש? אונסו מצר אך שלו הי' וריברשנ,ל

 רחמנא אונס 3כ5ל הוא לכן ולפוטרו סמונו5הפסיר
 הוא 3רכה 53א שלהנות כתכנו וככר אטרי' 5אחיבו
 על 53אה'ב קשה וא'כ לעיל. ש3ררתי כסו נזילי;3כלל
 אנופה לרין 3רכה דין שרימוה ה18סק'ם כל ועלרמ'א
 מק1ם ע'קר כאן אין אך 3רצון. וסופו 3אונס תחי5תושל

 במקופאחר וכעוה'ש כעמ רק כאן וכתכתי פוהלהאריך
 3אדיכןת. מ,האכתוב

 קיענף

 נמשכת המצוה שאם שהנחנו הכלל לפיועתה
 וא.כא קורם ננמרה והעכירה נמשכת אינהוהענירה

 מצוה אטרי' לא זה על עכירה 3לא המצוה בעש'תזמן
 א' 3ענף והכיאות'ו השעה'מ שכהב וכמן 3עכיוהה3אה
 סוף 3הנאה שכהבתי כמו לרחות יש שהראי1תהנם
 ק1ש' 3וה וית1רץ היא נכונה הסברא מ(מ אך כ'ענף
 שלחו שם ראמרי' ב' 3ענף הנ'5 כ'ח. רף ברהישהמ'א
 מאן כפאו יצא מצה ואכ5 כפאו רשמואל 5אב,הלי'

 שומה ועתים הל1ם עתים הניא והא שד בפאואילימא
 שומה כשהוא רכר.1 לכל כפקח הוא הרי ח5וםכשהוא
 3איח 9פקינן וכן וכו' רכריו לכל כשומה הואהרי
 כפאו אילימא 3ר.ה הט'א שם וכהב ה' סע' הע'הסי'
 ככפאו יצא ואטאי 8י' וכו' חלום עתים תניא 1האשר
 המצות טן ו9מור שומה הוי שעה רכאותו רכיוןשר

 באותה חלום הדר וכי הוא כיום לאו שעה ראוהואכילה
 ואכילה ולאכול לחוור צריך חיובא בר ונעשהלילה

 חיוב 3ר שעה 3אותו הי' רלא כיון פמרהו לאקטיתא
 ראמרי' מהא וק'ל הם'א של ראשון פירש ה,אזה

 יוחנן ר' ונתמר 3ניותו כנים לו הי' ס'כ רףכיבמ:ת
 ו' הל' 93מ'ו ם הדמ3 פכק וכן וכו' 9ו'ר קיםאוסד
 3סנהררין כראטרי' 9ו'ר על מצהין אין נח רכניואע'ג
 והא וכו' 9ו'ר והא ד'ה 3הוספות שם וע' נ'מידף

 בני נסי רמעיקרא ס'כ דף 3'נמות נ1פא התםדקאמך
 אטאי והשהא מצהין אינם וראי 9ו'ר על מ'מ נינהו19'ר
 באותה הא 3ניותו לו שהי' בבנים יוחנן לר' 19'רק'ם
 עלו לא בנים אותם א'כ הוי פו'ר היוב 3ר לאושעה
 שנהניר לאחר רהינו חיוכ 3ר שנעשה לאחר לפומרןלו

 ח-וב 3ר שאינו בשעה אכלו ראם מצה נ3יכראטרי'
 ותירץ חיוב 3ר שנעשה לאחר ל9ומרו לו עלתהלא

 הרי שומה רכשהוא ר3עת שכיון פריף רהכיהמ'א
 5א המתעסק 5'ב 3רה תנן והא רבריו לכל כשומההוא
 שומה והרי כונה. צריכות אין מצות אם אפי' לכ'עיצא
 .נ3י י'ב: רף כחולין כדמוכח 3עימא כמתעסק א5אאינו
 חר חשו'ק והרי שס התוספ' וכפי' מחשבה לו ישקטן
 חיוכא רכר היכי והשתא לקטן כרהנן להו איתרינא
 חיובא 3ר רלאו לשומה ק'ו יצא לא 3מתעכק ואפ,ההוא
 ונ'ם יצא דלא 3עלמא מתעסק א5א שאינו וכיוןהוא
 המצוה חיוב 3שעה נדול הי' אם פירושים 3'להני
 ועשה שהו'נ טמ'ע ד9טור כאשה ררינו עכר שהי'א5א
 יריחובתו יצא לא א' רלפי' נשתחרר 3יום ובו טצוהאוהו
 הט*וה שעשה 3שעה רעח 3ן שהי' כיון יצא השניולפי'
 לם אין מצה אכי5ת רלע' ואע'נ טתעסק לי' הוהלא



בערדכ,' והשובוהשאלותעטהן;
 נאכילת ה5נות נשיס אפ" -דהח *ידושים ב' הני)3ין
 כפ'נ רק ליכא 3פ'ב )אך ר*סהים כפ'נ בראמרי'מצה
 וכו' תורה רנר מצה . 3אכיית ח5טת נשים .ט'נ!רף

 ו3קידזשין צ'א: 3רף וכן א' הד דפסחים פ'ח31ירישלמי
 כתרא כ*' שם אך כ'ה: רף ונפוכה ל'ה )רף ל'ררף
 מס ס'ט כוסות( 3ר' ה5בהן דנשים איהא ק'ח.דף
 פי' ע'נ סיהו דאמרן נונא בהאי 1לולנ שו*ר טצותלע'
 עכר שחציו רמי כ'ם רף לקטן חמרי' רה8 אטתא'

והציי
 אתי דלא סשום סוציא אינו יעצמי אף חורין בן.

 רכ'ש ומיני' רלנפשי'. חירות יר ומוצש דירי' עברותצר
 שעת אתי רלא ושוטה קטן כנון חורין גן א,נוכשכולי
 והוניא שטענרל אהר היונח שעת וספיק ריר"*טור
 רהיו מההיא רק'ל והא שט,פקה. אהר או שעריתג'
 נעינן רשנת התם רשאני לק'ם ונתניר גניותן בניםיו
 התם הונא רנ על פלינ יוהנן רר' ואע'נ איכאוהא
 נט'א הוא )ט'ם פו'ר רקים וטתו ננים- לו שהיוום'ל

 מוה עור אכתונ אי'ה אם ולקטן קים.פרר לאוצ'י
 רהא מורה נכרי נהיותו בנים לי כהיו ט'מ ?י(אוך
 א' בענף שנתבתי מה ולפי הט'8 עכ'ל שבתאיכא

 נעשית לא רבסצה סשוס כלל ליכא סעיקראהקוש"
 3עת היי לא אם ולכן הטצה אכילת נעת רקהמיוה
 כפו'ר אכל כ5וס. עשה לא רעת כר המצהאכי5ת
 קים שאם היכא וסה היהם ימי כי נמשכההמצוה
 הנ(ל הטעם טשום כה יצא מ'ם כענירה הי'המצוה
 ,ה ע5 סצתה הי' שלא רק ענירה עכר דלא הינאכ'ש
 שכתכ רסה ולוסר וידהוק הנ'ל סהטעס יצאטדאי
 שהוא משום נ'כ נתכוין איכא והא 3עינן רשבתהט'א
 'וחנן רר' אע'נ אמר אץ. יקשה א'כ הנמשכתמצוה
 כאן אכל וכו' ומהו כנים לו בהי' הונא רנ עלפלינ
 דכיון הנותנת היא אררבה הלא שבת איכא דהאטורה
 שהזא אלטא פו'ר קים רלא וסתו ננש לו כה"שס'ל
 נכרי בהיותו ננים לו נהי' (וצא לכן הנמשכתמצוה
 הנטשכת מצוה היא גוראי שלר'י לומר לו הי'וכך
 שהיא הוא מורה מ'ם שיצא שם'ל הונא לרכ אפ"אלא
 גלידה תלוי העיקר הונא שלרנ אע9'י הנמשכתמציה
 שאיבא משום יצא ם'ם עכו'ם ה" הלירה געתוכאן
 ואעפ'י צ'ל וכך כרפוס נפל רם'ס י'ל אולי אךשנת
 רהעיקר אלטא פו'ר רקים וס'ל ר'י על פלינ דענאשרב
 הי' ואיכ אזלינן שעתא ההוא ונתר 3לירה שח.תלוי
 לא נכרי בהיותו כנים לו כהי' לכאורה להיותצריך
 אפיי שכת טשש 8ו'ר רקים אשטעינן מ'מ 18ירקימ
 אין כר'ה ה'. רף בע'1 כתנו שהתומפות הגם הונאלרנ
 ישראל של שנשמות שכנוף נשמות שיכלו ער גא רורגן
 משבת מוכרח וכן וכו' עכו'ם עס אחר כנוףאינן
 אעו הללו ה~נים עם ,ה לפי וא'כ וכו' מאי גרימ קמ'ו,דף

 יוצא שאינו אם'נא הוה וכנ'ל דור נן .לניאתסקרב
 וה או זה ראו ריצא אשטעינן יכן כ"ו'ר הללי הגניםעם
 דאי סורה שכתכ הלשון נופל שפיר ,1 נירסא 1לפיסני
 ולטאן עליו פ5ינ 1ר'ל כן טפורש אסר הלא ריי עלקאי
 ניחא הונא רב על קאי אי אנל מורה יוחנן ר'יהי'

 הונא לרג מורה ויה' ר'י נרים אי אנל לרזישמירה
 מירומורים רף נינמהן- עי' נה, אירי לא רנ-הוואהלא

 אטרת א. נס' מסור שהויר נרושרל קרונתננושא
 אטרת אי איא וטורים רקתני הפנו נה איריבשלמא

 צ'ל כך וכין כך בין אך וכו' 1מודים מאי כה אתרילא
 ש5פנינו .המפדים דכנירסות משום כדפוס נפלשם'ס
 לו נהיו זס'ל הונא רנ על פלינ רר'י אע'נ שםכתכ
 ס'ל רי' הא 1קשה עכ'ל וכו' פ1'ר רק5ם וטתובנים
 הוא שט'ם יוסר אתה צריך ע'כ וא'כ פו'ר ק5םרלא
 רילמא פו'ר קים רלא שצ'ל רט'ס לך לימא מאןום'כ
 ד'י על - פלינ הונא שרנ אע'נ לוטר שצריך הואהם'ם
 הרברים כל אחר אעפ'כ אך וכנ'ל כ*ו'ר שיצאוס'ל
 לומר אפשר ואולי הסלך השער_ סכרת כט'א מרומואינו
 צ'ל 1ח1 31טקוט "ו'ר דקים רס'ל ר'ה על ופליניצ'ל
 הוא מונ יותר אך רם'ל צ'ל ום'ל שכתוב רמהרלית
 השעה'ם על א' בענף שהקשיהי וטה לעיל שכתכתיכמו
 הכאה לסצוה חיש דלא עפא סהרמב'ם להוכיחשיש

 ט' הל( לולנ סהל' בפ'ח רפמק מהא כררכנן3עכירה
 למצהכ'ע כררכנן ח5ש רלא אלפא שני 3יו'ט כשרשנול
 הימים שכל כמקרש רנם הם'ט שם כתנ רהא אינו1ה
 רלכם ד*סול משום י2ם כשר נ'כ מראוריתא הואשם
 3ד'ה כ'ט: דף דסוכה כדעזוספות ודיא כתינ הראשוןאיו'ט
 שיוצא טהוך בר'ה ע'א ל' רף ותוס"ות וכו'בעינן
 אפי' כשר הימימ 3שאר אבל וכו' בנוול יוצאכשאול
 הואאם

 מראור5ת"
 וא'כ שם 1הר'ן הדטלן כהכ וכן

 שהרמכ'ם מוכרח יהי. א'כ אך ררכנן לפסול ראי' מוהאין
 טוכרח וכן לסצהב'ע ה5ש יא ניכ 3ראור5תא שאפי'ס'5

 שם שכתב ו' הי' המו3ה ~וסורי סהל' "'הסהדט3'ם
 שונאו והקכ'ה פסול הקד3ז והקריכ הנו,ל אוהנוננ
 מתק3ל שאינו לומר צריך ואין נעולה נול שונאושנאטר
 תקנות ומפני הו' נשר הקר3ן הכעלים נתיאשוואם
 אינה לר3ים נורעה אס הנוולה שהטאת אטרזמזכה

 מוכח יאמרו שלא כרי הבעלים שנתיאשו אע9'יטתכפרת
 כרנ רפפק משום הא חה עכ'ל העולה וכן גילותאוכל
 למיהביע חיש לא יהזרה ור' נ'ה רף כנימיןיהורה
 ואע'נ וכו' מ'ט כר'ה שם כהוספ' וע' בראורפהאואפי'
 חיש שלא לוטר סוכרח אעו דלר'י שם כת3דה8נ'י

 הדמכ'ם אנל קניא ברי דיאוש רם'ל משום הינולטצהב'ע
 א'כ קניא לא כרי דיאוש נניבה מהל' כ8'ה פפקהרי
 והנם למצהכ'ע חישינן דלא שס'ל לומר הוכרהע'כ

 כהב הגזול לולכ פ' כריש להרמ3'ם המשניותשכפי'
 הנרחת עיר ושל אשרה ושל הנזול לולכ שלרהפמול
 טשם אין למצה3'ע דחיש אלטא מצה3'ע משוםפסול
 ססש הה,קה יר 3ספר1 חור "עסים דכמה סשוסראי'
 כת3 איך הטשנ' הפי' קשה בלאה'כ אך המשניות3פי'
 מצהב.ע טצר הוא הנרהת עיר ושל אשרה שלרפמול
 רכאשרה ל'ה. ו3רף ל'א: כרף שם אמרינן 3פירושהא
 מכרען בהזתי קאי דלשרפה כיון ס'ט הנדחת עירונשל

 אך טצהכ'ע סשום אחד טעם ברה למה וא'כשיעוריה
 א' הל' לולנ סהלי 83'ה הם'ם שכתנ סהלפי

 לקסן וע' סצה3'ע םשום שם 3נם' הי' הרסכ'םשנירסת
 נ*'ח הכ'ם ונם ניחא א'כ כעוה'ש מזה שאכתונמה

 כוטשאל ום'ל מצה3'ע לי' לית שהרמכ'ם בתנ לולבטהל'
 מה אר3ר ולקמן ל" לית נ'ב ראוריתא כסצוהואפיי



נ~רדכל והשובותש~חעטרת
 לבנות שהתחי5 טה על שעה'מ של היפור נפ5הוא'נ
 הנ'ל מרש'י הקשה לסה השעה'ם על להקשות יש עור 11מברא
 החי 5י' לית שהרמ3'ס שבתבתי פה לבד הרמ2'םעל
 סנר שהרטכ'ס ראי' אין בלאה'ב הא רמצה3'ערינא
 הנ'5 ר"סחיס טרש'י להקשות לו הי' טוב יותרברש'י

 סןנהו העושה שם דאמרי' ב'3: דף דסובה דש'יעי
 3יו'מ לה וע51ין כשרה הספינה 3ראש או הענלה3דאו
 5ה ע1לין .ואין בשרה נם5 נבי על או האילןפראש
 עבר אם בי1'ט ואף לחה'ם בשרה זץ רש'י ופי3י1'ט
 והלא ייא למה וא'ב עביל חונתו ירי יצא 5הוע5ה
 מה שעה'ס של תירוצו שיך 5א וכאן מצהב'עהוא

 ענר ושעהא שעתא בל באן רהא הרמפ'מ ע5שתירץ
 נ2יצה כראיתא .נבע'ח אי נאילן שטשהמשעגירה

 או נאילן להשהמש נזירה .כין ולחלק ל,ן.ף
 קשה נ'כ רר3נן איסורי שאר 35ין חיסכ3עלי
 שהוא 5'1: רף 3ביצה ראמרי' בחנת.לחלק
 ר': רף 33יצה בתב והתוספות טירהמצד
 מרר3נן שעיקרו ררננן אי0ור נץ חילק שיש ותנןבי'ה
 פסחים 3תוסשוה הוא וכן מה'ת שעיקדו5היבי
 להח.5וק אנו צריבים ברחך על 5כן ל':יף
 שהאיפור כין חילוק שיש הנ'ל הירוש5מישל
 עצמו טצר הוא השיסור 3פסהים ששם עצמו מצרהוא

 שיטתו 5פי וא'כ הזמן, מצר הוא האיסור כ'נ רףונסובה
 ההירץ הלא כישיי לטצה3'ע חיש ניב רהימ2ימשס'ל

 ע5 יתיץ נ'ב יבולים רש'י על להרץמה.שהונרח
 מובן אינו זה אהיים. תירוצימ לח"ש לו ולמההרמב'ם

 משוס נו?א מהרט3'ם המלך שער פברת להוביח נ'5אך
 5א רהרמ2'ם מוברח הנ'ל ו' הל' הס31ח מאיסורירנ"'ה
 בהב שם מ' ונהיי ובנ'ל 3ענירה ה3אה לטצוהה~ש
 החדש מן ולא הטכל טן 5א ונסכים מנחות סביאיןאין
 ונ5אי מע-5ה צ'5 ואין המרומע מן ולא לעומרקורס
 שונאה שהק?יה 3עבירה הכאה מצ1ה שהיא ט6ניהכרם
 נתקרשו אכ5 5ק-3ן רא1ין לה.ותן גתקרשו 5א הניאואס
 רבייו וא'כ היטג'ם, עכ'ל שנ"סלו בקרשימ ויהי'5פסל
 סתירה אין הנ'ל לולב רטה5' אטת וה, את זהסותרים
 אבל שאנ., ר3ק-כן אפשר ונמ בזמן תלוי רשמטשום
 5בן הוא, בק-בן שניהם רהא קשי' ט' ה5' על ז'טהל'
 בן הוא ו' רכהל' משומ שעה'מ 5סברת אנחנוצריכימ
 כראמרי' הקרש ע5יו וחל שהקרישה רמשעה משום נזללע'

 הקרש הקדישן והאנס והנז5ן הננב ס'1. רף קמ38בכא
 וכוי הקרש והשתא חו5ין טעיקרא ובו' תריטהיתרומתן
 הרמימ להחז.ר רק מח1ינ ואינו קנאה הרי הגמיעני5
 כיון א.ס,ר שום בזה עושה אינו אח'ב בשהקרינהוא4כ

 הרם.ם ע5 חיוכ רק ע5יו ונשאר הקרש הואשהרבר
 ננר הקרכה מצות עשית כעת :מצאת יחוירוהרמ.ם
 הקיבה 3עה האים1ר שם ט' 3הל' אכל האשירב5תה
 טבל ונס פהנאה אס1רימ המ הנרמ ובלאי שער5הביון
 בר' רלא ה,א ווה קל'ר וסי' קדנ סי' א'תצח צ'ו סי' כש'א ועי' לפיך. הט1תר מן אין מן המוחרש

 וזה מצהג'ע. שיך ג'ב יא1ש לאחר ר3קף3ן'ל
 חיש לא יהורה דד' שבהבז 3ניטין כהתוס"ות דלאהיא

 סש,מ שאני באן דק יסצה3יע רחפש רי'ל.'לטצה3*ע

 הפצוה עשית ובעת העבירה ב5תה א'ב רקנאורביון
 בריה סו: רף קמא ב3א 3תוספ1ת ועי'_ בנ'5 ליבאענירה
 "ר3נו ש6יר חשיב א(כ קני ראי קני לא ריאזשש'מ
 קורם ל1 קנוי והוא הואיל מצהכ'ע משוס מפסי5ולא

 קרוש ומ'מ מיפסי5 כיא1ש קני 5א אי אבלשהקרישו
 דקאמד השס דשינוי טעטא ידע לא ואבתי אע'נהזא
 יאוש כאן 'ש ס'ם הקדש והשתא חוך'ן סעיקראלקמן
 קני לא ברי ריאוש ראף קרבנות כאותן רש1תושינוי
 ראע'נ א5מא התוספות עב'ל להקרישה או למברההועי5
 וא'ב ההקרש עליו חל ס'מ קנה 5א ברי ריאוש ס'לראפי'
 כרי ריא1ש גניבה מה5' בפ'ה רס'5 5הרמ3'ס נםניחא
 בר( ולא בשמוא5 ים'ל קני, הקרש ירי ע5 מ'ם קני5א

 5כן ליבא, איסור הקרבה שכעת ביון הבי משומיוחנן
 5הב'ן צריבים אך בענירה, ה3אה סצוה בזה אטריילא

 את יקריש בי איש רהא ההסהש ח5 יהא רלמההטעם
 יפני הש'ס שפריך 1במו ריד" לאו והאי כה.ב3יתו
 ברי ריאוש ראמרי' ביון יא1ש 5אחר ט"י' וא.ניא1ש.
 5ומר ואין הקרש לרשות להבניס יבו5 האיך א'ב קני5א
 כנ'5 ס',. 3דף שס הנמ' שאטר המו השס שיטימצד
 השמ שינוי יהי' 5א ההקרש יחול לא ראמ יקשהנ'ב
 הרמ3'ם סברת והן הנמ' סברת הן 5הבין צריך זהבל5
 ל ס'ק שנ'נ סי' 3קצה(ה ומצאתי התוס?ות סכרתוהן
 יקנה האיך בן שהקשה הרשפ'א 3שם א' ס'ק שס'נובסי'
 הקרש והשהא חו5ין מעיקיא השם ושינ1י יא1שמש1ם
 שאינו רכר שהקריש. ביון הקרישו ח-5 היב. אכתיוהא
 באין וקניתו והקדישו השם שינ1י מש,ם ותירץשלו,
 דלמה ,ה לפי יקשה א'כ אך עכ'5באחר
 5ומר לנ1 רי ודלא השם שינוי מש1ס למ-טרלהגם'
 וקנינו רהקדישו משום נ'ב ונימא רש.ח, שינויסשום
 הנ'ל סיו, ברף  התום!ות הקשו ככר זה אך כאחד.3אין
 נקט  הרוטה רטשש הרשכ'א  והי-ץ שם ה-שב'אוכן

  והלכך בה וכה לא בהן ליר ראחי ער ובחרוטהלכולהו
 רטשוס ה'רץ וההיס"יח לבון השס שינ,י רק כאןאין

  רשות שיטי שום אינן רשם 1ה מעם נקט ואשםחטאח
 שינ1י מ'מ ררא.בן הורא והשתא ררא,בן תורארסעיק-א

 וברף והשהא ר'ה ע'ו רף בתוספות ןעיי איבא,השם
 מש1ם כן ה1א החילוק בק.צור ובוי. והקריש ננבע'ט.
 שהזא -יקיבה מ1תר כעצמ -הרבר הרי ו' 2הלידשס
 הנז5ן. ע5 או הנננ על שהא.סור רק לפיך המותרמן
 ליבא תו ועכירה רמ.ם ח.,נ רק ע5יו אין הנ'5 כ?יואיב
 אסורה כעצם הרבר שס מ' 3הל' אבל בשר הקיכןלכן

 מצוה שה1א מפני שבתב ,מה לפיך המ.תר טןוצריך
 שהם הכרם וכ5אי ער5ה על .ותר שיך כעבירההכאה
 המרוטה ועל חרש וע5 מב5 ע5 וא"י' נ'ב הנאהאיסורי
 להקרבה 3עצם האסור רכר שהוא טשום ה'ט שיךנ'ב

 איה'מ. ש5 ה5בות שני ח15 5ח5ק יש בן 5"יך, מ1תרשאיע

 ה.ענף

 ריש "לעור
 פ(ה של הלבות שני א5י 5הר"

 וססילא אחר  גאופן ט' וסהל' ז' טהל' הטז3חסאיסורי
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 לית רהרסכ'ם בן ונימא השעה'מ. 5סכרת ראי' והי'לא
 . אלא כר'י ורלא 3קיכנות אפי' 3עבירה ה3אה טצוהל"

 אך הנ'5. כניטין הרעספות וכסכרת יהודה ורבכשסזא5
 שמסשכנין כהק-3נות רק הקרכנות בבל ו5א הנאה3איסורי
 !ה ואין מהקי3ן עצטו שיפטור 3מה נהנה וא'כעליהם.
 להנות 5או מצות לוטר כאן שיך ו5א לכר הסצוההנאת
 רתנן מש,ם היא, נמורה והנאה משתכר רהאנחנז

 עו5ות חיבי כ'א. רף ע5י משקל' האומר כפ'גערכין
 מסשננין אי! ואשמות תטאות ותיני איק מסשכנין,ש5טים
 ינפרה ה3אה דנד דנ5 משזמ מ'. דף 33'ק ןע"אןת!
 אנ5 עזש וכו' משכוני' 3עי ו5א עי5ו" חסירמחסר
 לה חשיב לא עלי' הש חובה ולאו הואיל וש5מיםעולות
 עולת ".ב5 אותן. טמשננין ה5נך לשהוש ואתינפרה
 ראין כערכין שם אסרי' מעככחו עולרי שנםמצ:רע
 הקד3נוח מעשה מהלי 3".'ר כרמכ.ם ועי' עי.הן.מפשבנין
 וט' איתן מטשכנין זשלמם עו5ות חיני כי "!הלי
 טעוכבי והם הואיל אותן מסשכנין אין ו(נשטות חטאותאבל
 קי3עתיהן וישהו יפשעו שמא "הם חוששין איןכפרה
 ונס:ים ומנחות מ'ח: רף כסנחות ועי' הרטג(ם. עכ'לוט'
 כאים שאין עליהם שספשכנין זשלמים כעולות הטהדי

 ונסכים. מנהות יהכיא עצמו שהתחשנ זמשרי5כפרה
 נהנה הזא והרי 3עכירה הכאה מצוה באן אמר"ו5כן
 ולכן עור. 15 ממשכנין ה" לא כשר הי' שאם זהכקיכן
 משזם יוצא אינו שם נם וכו' 3טכל .כרישא אבל כ'שהוא

 ו3!ה יפיך. הסותר מן שצריך משום אם*הושהכתוב
 ק'מ רף רחולין כהתוספות ס'ל הרמ2'מ שנם ניחא'הי'
 3סי'א כתכ והרט3'ם טצורע כצפורי אירי רשםמש,ם
 פעכבים המעשים כ5 זשאר ר' ה5' צרעת טומאתמהל'

 ועי' מעככה, הצפורים וא'כ שם ובב'ם כראב'ר שםועי
 מטהר רלא דכטה וכו' הש5ום נדול קם'א. רףכחז5ין
 בתב לכן  וה ע5 מסשכניס אין וא'כ וכו'. פתה'מאסזר
 ירלא נהנו להנות לאו מצות בה ראטרי'  ההוספוהשם

 טי הלי הטזבח איסורי טהל' בפ'ה שם שבתבבהט'ל
 ניחא ע'ר ולפי  חולין  רסוף החוספוח על חולקשהרסב'ם

 וע" סק'נ י'ץ מ" וכקצהיח סק'א ל'ט מ"  בקצה'תועי,
 5פי וא'כ י'ז, הל' הקרכנות_ טעשה טה5' י'ד 3פ'3מ'ל
 השעה'ם סברת של להחידש שיכות א5ו הלכות שני איןזה
 3ד'ה ק'ס.  דף שס 3תוספוה  הלשון יטרויק ניהא  זהויפי

 הנדחה שד פבהטת וצ'ע ונו' הנדחת עיר צפורילטעזטי
 עכ'ל וכו' כשר קר3ן .הזא אם והק-ינה והקרשה ענראמ

 51א כך כ5 התוספות האריך רלסה להבין יכאורהוצריך
 עיר של 3המה והקיינה ענר אס וצ'ע 3קצרהכתב

 ודקרישה עכר אמ 3לשונו האריך ולמה מאי,הנדחת
 כן מריק רלהכי נ'5 לכן כשר. קר3ן הוא אםוהק-ינה

 קרבן חיכ הוא אם ה,א רהחק'רה לומר גטעה שלאכרי
 חובתו ירי יצא אי זו פהמה והקריכה עולה אושלטים
 על'1 ואין !1 הרי שאטר והקרישה עכר אם מרהקלכן
 כשר קר3ן הזא אם רק הזא והחקירה אחר חיזבשזם
 שיך לא זה רעל סש,ס חוב משזם אותו לפטור 5אאב5
 5פרש נלע'ד כן ננ'ל. נהנו יהנות לאו טצות5וטר
 ש5א הנ'ל הרמ3'ם כונת לפרש יש ועור התוספותבהנת
 של הטעמ שבק רלמה צץ רסף הש'א קושף ע5יויהיי

 לישראל הטותר סן ישראל משקה רמטעס רפסחיםהנמ'
 הרסב'ם ש5 רה"שט לוסר יש אחר. טעם תפשו5מה
 רפסחים הנם' שאמר כסו המעם יהי' וחרש מבלרעל
 י'5 ואין שססתם מה אך הראשון, כהירץ שפידשתיוכמו

 רף כזבחים הוא כן מצהג'עז משום הכרם וכלאימער5ה
 וכו' זז שמעתא ובאמת ר'ה סוף צ'ו סי' פש'א ועי'פ'ח
 אין א'כ לתקן כירו יש רמבל מז~ם נך הפשטיהי'
 פסוכה ההוספות כחכ !ה וכאופן מצה3'ע, בך כלשיך
 ובחים וחוטפות וכר רטשה  3אשרה ר'ה סוף 5'3רף
 שם  יחוסשוח  ברטים ריחוי. יש  וש'מ ד'ה סוף י'ב:דה
 ונראה רחוור חרש וכן וכו' מעיקרא  רחוי וש'םר,ה

 ערלה אב5 הנ'5 !7תוכפות נזפא שם שכהב וכמומאיליו
 הוה הדנד שאין וכיון 5איסזרי ההר אין הכרםונ5אי
 יוהר זה על שיך לכן אן6ן 3שזם קר3ן 5היותיכול

 רסשה 3אשרה התוספ~ת שכתב כאופן הזא ו!המצה3'ע
  .באופן הנ'ל ובו' ענין בשום  הקנה אין עבו'ם  רשלוכו'
 הכתנה ואין א' ה5' לולכ מהי'  בפ'ח  בכ'ם איהאוה
 ט' הל' המזכח איסזרי מהל' כפ'ה הם'5 שחשבכמו
 הנאה איסורי מצר כהרם3'ם הכתנה חשב שהזאהנ'ל
 מח5וקת יהי' שלא ניחא נ'כ שפירשתי טה זלפיו~נ'ל
 ודלא הנ'ל ק'מ. דף דח,לין יהתוספ~ת הרמ3'ם3ין

 איסורי מצר חשנו שהם קל'ר סי' א'ח ת'חכהנב'י
 כעוה'ש אבאר כאשר זה ולאחר שכהבהי כמו רקהנאה.
 מהל' בפ'ח רהמ'מ יותר, זה .יתכאי המ'מ רנרואת
 הנזול דל51ב הרמכ'ם רכהב רהא כתכ ט' הל'לזיב
 פמקרש אפי' הזא היסים כל שאר עם 3' כיו'טכשר
 ומפרש כשמזא5 רפסק מצהכ'ע 5י' ר5ית מראורתתאדהזא

 מראוריהא שהוא כמקרי אפ" כ' 3יו'ט מתיררשמזאל
 משזם לא ראשון כיו'ט רפסזל והא מצה3'ע 5,'ולית

 כהל' שם הכ'ם כתכ וכן לכם.  רכ?י4ן משום רקמצהכ'ע
 מהל' רפ'ה טהרמ3יס עליהס יקשה טנררע לפי 5א אםא'

 אך 5מצה3'ע. חיש דשם המל ט' הל' המ!3חאיסזרי
 רכרים לשאר קיכנות כין חילוק ריש לוטר אפשר זהעל
 ואת נזו5 והבאת והקרא פורה שסזאל נם רכקרכןוי'ל

 כתיב 3קר3נות מצהכ'ע ילפינן רמינה החולה ואתהפסח
 וטה מקרבנות. מצות ?אר  ילפינן רלא ס'ל  רשטיאלרק

 אל'בא הוא זה הנ'ל מהירזשלמי כסזכה הריטב'אשרהה
 יןחנן ור' יהוצדק 3שם יןחנן ר' אמר דשם י!חנןדר'
 נ! ר'י אטר ל' דף 3כזנה 3ננלי דנס 5שיטתואוי5
 המצות כל שילפינן שאמד ר'י ע5 פלינ שמזאלאכל

 רשם יקשה המ'ם על משנה מהטניר אב5מקרבנות.
 של לולב שאסרו רסה ס'ל רהרט3'ם בהב א'בהל'
 מ' הל' על ט!ה קשה וא'כ המצהכ'ע מצר היאאשרה
 טתחילה שנמעו א5א סצהכ'ע אסרזה רלא י'5 ,ה עלאך
 שמה טחח.5ה שכהב 'קשה אבל הזא שמסים וכטולבך

 'אזש. 5אחר אפי' הוא ראשון 3יוימ נזזל הרמב'םש19סל
 וכן כשמזא5 5קסן פסק גזפא הרמכ'ם הא הכ'םוהקשה
 יוחנן ר' אמרה מאן יאזש ד5אחר זפמזל נ,?א הם'מכתב
 כל 'ל'ף ור'י כקר3ן אסזר ו5כן מצהפ'ע ס'ל האוריי

  הטצות בכל ל.' ל'ת  שמואל אנ5 טקר3נןתהטצות
 נירם רוקא הוא רה"סז5 5ומר אתה צריך וא'כמצהב'ע
 שפ'ל לשיטהן אויל רהרמב'מ סשים הכ'מ ותירץיאזש..
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 לא רלהכי אמרי' א'כ קני לא ריאוש נוילה מהל'פפ'ב
 עכ'ל וכו' ש5כם ראינו משום רק מצה3'ע משום לאויצא

 ו5ער'נ הןא-כתנהו. כך מ'ם ממש לשונו וה שאיןאע'נ.
 שכהכתי הכלל לפי רק להשימרע צריכים אנו שאיןלהרץ.
 3התר וה כהכר וו מצוה לעשות יטל שהי' רכיוןמשום

 מהירושלמי ררך על והוח מצהפ'ע 3וה -אמרי' לאאוי
 סי' 3איח הרם'א שפמק מה לפי א'ב הנ'ל,רש3ת
 ש5א חגירו של 5ו5ב 5יסול דמותר ה' מע'תרם'פ
 מצוה ימיענר לאינש יי' רניחא ימים 3שארמרעוע
 ביו'מ מ' 3הל' לכן עכ'5, וט' כשאול והוו3ממונו
 ואפי' כשאול לצאת יטל שהי' וכיון לכם בעינן דלאשני
 מסיע העבירה שאין משום יצא לכן חבירו דעת3לא

 בו שמעור3 רק המותר רבר בעצם הוא והרכרלהמצוה
 פהני לא נוי5ה שהאימור אמרי' לכן להנולן אחראיפור
 אפייו נפלו דאם משום עשה אשד וו גמצזה מידילי'
 נו יצא נ'כ 3יריעתו של8 שאלה 3תורת רק גזילה53א

 א.סורי ומה5' בשאול. יוצא ראינו ראשון 3יוםמשא'ג
 הי' 5א רשם משום סשה 5א נ;כ פ' הל' 9'ההמזנה
 מן ר3עינן אמרתו רההורה משום וה קרבן להקריגיבת

 93'א הרם3'ם 9סק לפה וה לפי א'כ אך לפיך.המותר
 שאין יצא כו שהקע הנזוי שופר נ' הי' שופרמהל'
 ולא נו ננע שלא אעפ'י הקול בשמיעת אלאהמצוה
 הרפ3'ם עכ'ל וכו' נול רין 3קול שין יצא השמיעהגגי'.
 וכסו חנירו רעת 3לא ייסו5 יכולין ג'כ בשופרזהא
 לשון הוא ונאמת כנ'ל ר' ס'ק הקפ'ו סי' הם'אשכתב

 עיד ושל עכו'ם שופד א' הל' דסוכה 3פ'גוהירושלמי
 הני כשר חתה ר3י תני כשר אמר לע,ר ר'הנרחת
 מה "סול. שהוא 3לולג מורין הכל *0ול הושעיהר3י
 3לו5ב יוסה א'ר לולג 3ין ומה שופרבין
 3רם הניה איסור פשל לא משלכם לכם ולקח,-שכתיב
 תמן 5עור א'ר מקום. מכל לכם יהי' תרועה יוםהכא
 קול ויש יוצא הוא 3קולו הכא 3רם יוצא הוא3נופו
 קו5 כ'1 דף 3"סחים אמרי' והא פהמי' בהניהאסור
 הירושלמי. עכיל מעילה משום 3הם אין וריח1מראה
 השני טעם כתכ והרמכ'ם המעסים שני איכא רשםאלמא
 של הראשון מעם ום תפס והראב'ר הירושלמישל

 3קצרה. הירושלמי לשוז את שם הביא והם'םהירושלמי
 לפי ו3פרט הראשון המעם כהב לא למה זה לפיוץ'כ
 יכו5 א'כ ה3עה'כ רעת כ5י לימול שיטל שכהבהימה

 ייל אך הנ'ך. לפי מ?ה3יע כחן שיך חין 3התרלהיות
 רמעס משום הירושלמי של השני הטעס כתכדמשה'ג

 יא רשם עכו'ם ושי עויה של 3שופר נם שיךהזה
 ,ה. מעס כתנ לכן וה כשופר 3היתר להיות יכולהף
 וה'רושלמי כולם, על עולה וה רמעם הנזול שופר ע5גצ
 ה'רושלמי ירר רלא 3פשומ הוא הראשון טעםשנהן
 ש"ירשתי ןכמו כהיתר. להיות יכ:ל הי' ,ה כרבר שנםלומי
 הל' נוילה סהל' 3פ'3 שם והל'ם ו'ל הרם3'םגכונת
 כאן הדמ3'ס כהכ שהאיך הדמכ'ם על הקשה שםא'

 נו5 כלים מהל' כ'ד ב8' פסק איהו והא קני לאשיאוש
 נתיאשו אם אנל טהור נניעה 3לא עליו יררםמשכב.

 דשאני וי'ל וכו' קני רשוש משמע . .ובו' טמאה3עלים
 ולינמור וא'ת וכו' "וש טדם דרוקא קרא רנליהחם

 רנוירת התם רשאני וי'ל קני. ריאוש כעלמאמינה
 כשכנ טסטא שאין רטה התומ"ות כרכתנו הואהכתוג
 מסנו ללמור אין ולכך מעם לו שאין רכר הוארחנרי'
 כהקרש קונה השס ושינוי ריאוש רכינו מפרש לכךוכוי
 אינו השם ושינוי. יאוש אפי' רמראוריתא מרר3נן,הוי
 אמרי' רר3נן וכיון רקני ראמרי' הוא רבנן אלאקני,
 עכ'ל וכו' טכ"רת התורה ומן הפקר 3'ר הפקר הוירקני
 לי. רף כמובה ראמרי' הא יקשה וה לפי אךהל'ם.
 ר"סח, דוט.' נזול ההולה :את הפמח ואת נזולוהבאת
 תקנתאי.ש לי' לית גזול אף הקנתא לי'. לית "כחמה
 ארם יאוש לפני פשלמא יאוש לאחר ו5'ש שושלפני
 הוא רירי' לאו והאי רחמנא אמר קי3ן מכם יקריגכי
 רהוה מש:ם לאו אלא מאוש קניא הא יאוש לאחראלא
 הל'ם סברת לפי וא'כ הגסי. עכ'ל וכו' מצהב'עלי'
 איכ מררכנן רק השמ זשינוי יאוש קני לא התורהרמן
 משום יאוש לטחר הקרבן ר"סול רהא לי' מנאיקשה
 רפצה3'ע משם ככל ילפינן ואח'כ מצה3'ע לי'רהוה
 ריאנש סשום ההורה מן אסול הוא נלאה'כ והיא"סול
 3יו'ר הם'ו שכהב ררך על וי'ל התקנה. קורם קנילא
 אינם בהורה טפורש שהתירה רבדכר א' ס'ק קי,וסי'

 רק 5אסור חכם.ם 3יר כח ראין 5אסור חכמיםיכולים
 ככלל ווהו. כהורה. מפורש והיחר איסור שאין3רגר
 ולא הרין מן שלא ועונש.ם פכין ש3יר שסעתימאמרם
 9שיטא רקשה לתורה פינ יעשות א5א ר'ת עללעגור
 שהכ~נה עיכ אלא ר'ת על לעטר ארם כשום כחשאין
 ספורש שההיתר 3מקוס 3כהם אין 5ההמיד אפי'הוא

 שיאוש 3תורה פפורש יהי' אם כ'ש וא'כ עכ'ל,בהורה
 על לענור רבנן 'כול'ם הי' איך קני לא השםושינוי
 איכא בקרשים רכאן הנמי הכריח 5כן רקני ילתקןר'ת
 ושינוי ריאוש מצר האיסור ש'כ מצהב'ע טשום מעסעור
 ר3נן הי' ולכן 3הורה מפויש אינו וה קני לאהשם
 אחיכ רקני. השם ושינוי ריאוש בעלמא להקןיכולים
 וכהנ ה5ח'ם ע5 כן שם הקשה המלך שהשערמצאהי
 לכאורה אך שכהכתי למה נתכתן ואולי במה כתב ולאוי'ל
 3או'ה חכמים הקנות 3י: לחלק ריש משום וה לרחותיש
 3'ר הפקר פצר שהוא ממונות כדיני חכמים תקנותלנין

 לי יש אך התורה. מן רבר יעקור מקרא לאוכממון
 דהנטן כהב רהמרככת חילוק דאין המרכבת טןראי'

 ורלא סו"רים מרנרי קונה כרי ריאוש ס'לרהרס3'ם
 רנה שאמר וכהסברא כרנה רק ס'ו. רף 33'ק יוסףכרכ
 לידו אהאי רכאיסורא משום אכרה לסוצא רמירלא
 3ירו שיהי' כרשוהו ר3נן ואוקמי' קנאו מרר3נןרק

 נמןר הקרש לי' הוי הפקר 3'ר שהפקר וכ'וןלהקרישו
 רין לנמל רצו לא אך כרת עליו וחינ'ן ההורהמן

 ארכעה חינ יאוש אחר וסכר מבה אם לפיכךתורה
 יאוש אחר לנעלים חוורת עצמה הנניכה ונםוחטשה.
 הנוילה את רוהשיב עשה לעקור הפקירו רלא.משום
 הקנות ס9ני חלדות ניוות שנה לע' דק יאוש מהניולא

 חכסים הפקירו הלא אומר הוא רנם אלמא עכ'להשנים
 הוא ווה עקירא לי' קרא הרי התורה. מן עשהלעקור
 חאיח 3נגי'ת ועי' משם. הוא וג'ש הפ'ו רכרי3כלל
 ק'. מי' עד צ'ר מסי' אריי ופשאנת ובקליר קליג3מי'



 .כח
נורדכי והשובותשאלות עטרת,

 שכתנ דהא ה' ענף בסוף שכתבחי מה לה3ין צריןאך
 או הגונב ו' הלי המו3ח אימורי טהלי בפ'ההרם3'ם
 ה3עלים נתיאשו ואם ובו' פמו5 הקרכן והקריבהנו,ל
 פשמע וכו' אטרו הטזבח תקגות ום"ני וכ!' בשרהקרבן

 רק הוא שהקנין ה5'ם דעת 5פי ואפי' בשדדפראוריתא
 דאוריתא קנין נעשה ב'ד הפקר ירי על ט'מפדרבגן
 בעבירה ה3אה מצוה הוי לא רלהכי שם וכתבהיומכ"רת
 ועכשיו הקנין ננמר כבר השם ו3שינוי דביאושפשום

 צריכים עבירה ביא הפצוה עישה והקריבוכשש1חטו
 שהתהי5 כיון דהא נסי יאוש 53א אפ.15 דא'כלהבין
 עי3: דף כפ'ק י' כדאמ מעשה 3שינו' קנאהלשחוט
 טגח קא דמרה לאו אירך אמרה פורתא כה שחטמכי
 הנאה איסורי בד'ה ע'א: 3דף התום"ות שם שכתכוהגם
 טובח כ5 הא טבח קא דמרה דלאו בכך ומהוא'ת
 קני' פורתא בה שחם דמכי ט3ח קא דמרה לאונטי

 3כך 5קנות סעשה שינ1י חשיב ד5א וי.5 פעשהבשינוי
 אך פורתא בה כשחט קניה דלא אלמא התוספותעכ'ל
 5מיהרד מצי הוה בעי הוה אי רהתם משם איעוה

 שהי( כמקום אנל למעשה נחש3ת לא מש1ה'כלה3עלים

 בה ששחם דכיון וה ננון מועם טעשה 3ההיאנא0רת
 שכתב גם1 נאסרת והי' בעורה חו5ין הוהפורתא
 י'ד מ'ק ב' סי' 3יו'ד 3נה'כ וע' ע'ש שינ בסי'הנתיבות
 מועמ 3ר3ר נאסר יהי' אס מוה אר3ר 3עזהש'יו5קמן
 אינו עור : כ ד' 3חו5'ן דאמדי' פשום 3עורה חולין5היות
 רח51ין דהא 15מר אפשר וא'כ וכו' ?שח.טהמעככ
 מק.רושין שטוכח וכטו שחיטה 3ררך רוקא אסור3עורה

 נאסרה לא 3שחיטה מעכ3 א'נ1 רעור וכ'ון נ'1:ר'
 אפ" נאם-ת כע'ו אבל מהקנה קצת עס רק לברכעור
 ע'3 ריש ע'3 ר' דמק מתומפות שמוכח וכמ! 3לנר3עיר
 אין לם'ד ואפ.י אסרה פורתא בה ששחט כ.ון3ד'ה

 תלוי שה".ס!ר קטא 3פויתא נאס-ת 3סוף אלא5שח'טה
 3עורה חולין טשאיכ ט3ל וכו' כשח.טה ו5א3טקשה
 אתה מקום 3רחוק וונחת הטק!ם טטך ירחק פכיילפינן
  כעורה לחולין פ-ט משס 3ק.רןכ זוכח אזה ואיזוכח
 הוא בעורה חולין  רטטעטען רשם רישוה שאר וכןובי'
 י'ל א'כ טשחיטה רילפינן כיון וא'כ וה בררךג'ג

 טהקנה סעט עם רק נאסרה  לט לבר העוררבחח'כח
 יה' לא מיטנים 3סקצת רגם ר3'ק סהגמי לרקדקואין

 ע'3: כדף שם דאטרי' מהא 3עזרה חולין טצדנאסרת
 ונמרן 3הוץ ס'מניפ מקצת ששחט כנון עניןפאותו
 טחיה ששחט כנון אמר לא ולמה הגם' עכ'35";.ם
 ס.מנים ד3טקצת אפי' א5מא 3פנים ונם-ן 3חוץסימנים
 ריוק וה אין אך כעויה ח51ין טצר נאם-ה לאנ'כ

 מחצה על רסחצה רס'ל לש'טהו אזיל דרנאמשום
 ד3א דאמר 3מחצה די ד3שחיטה כ'ט. ר' 2חוליןכ-ונ
 אך לעינים הנראה רוכ רכעינן טיפה לענ'ןשאני
 דבמשהו טרפה ומה הוא דכן כ5 ולא 5י' פ-יךאפי

 לעינ'ם הנראה רוב 3עינן רו3א ד3עינן ה'באמ'טרפא
 רבעינן ב'ש 5א מיתכשרא לא דובא דאיבא דעדשחיטה
 מבר הי' דמתח.5ה אלמא וב!' אלא לעינים הנראהר!ב

 ובפיק קרשים לסרר קודם הוא 31'ק 3מחצה דדידבא
 שחמה הי' אם וא'כ דיכא סשפי ר'נ אמר ג'כ הואשם

 ששחמה כנון אמר לכן 3וה נתכשר 'הי' ס3חוץמחצה
 מחצה עד רצ'5 3פנים וגמרן 3חוץ סיטניםמקצת
 כ5שון אך 3פחצה דסני מהחילה סבר הי'דלרבא
 חולין ריי סבר קא לימא ע'ב. ד' ד3'ק דשםהנט'

 שהם מכי דאוריהא ראי ראוריתא 5או כעורהשנשחטה
 טשמע וכו' פבח קא דפרה לאו אידך אסרה פורתאלה

 הקרבן להיות צריך הי' יאוש בלי אפי' וא'ככנה'כ
 הוא יאוש לאחר רוקא הרמ3ים 3תב ולמה מד'תכשר
 3ב'ק כראיהא לכ'ע קנו מעשה 3שינוי וה5א ד'תדכשר
 3אמת אך קני לא פעשה שינוי לם'ד איכא מי מ'1:ד'
 נ'ה. ד' דניטין הנם' ע5 רק התלונה הרם3'ם עללא
 נורע 5ן ובין נודע בין תורה רבר ען5א דאמרהנ'5
 דנר אמר וד'י וכוי קני לא כדי יאוש מ'ט פבפ-תאינו
 בדי יאוש מ'ט טכפרה נודעה לא 3ין נודעה 3יןתורה
 טכפרת אינו ד'ת פ'מ קשה 3ודאי 5ע51א וא'נ ובו'קני
 ריא1ש משום הטעם אמד 5מה קשה ג'כ 5ד'יואפי'
 יקשה ונם מעשה שינוי משם הטעם אמר 41א קנהברי
 ולא קר3נו לרכה א3י איהבי' ס'ו: ד' ד3'ק הנם'על

 א5א פש'טא קרא 5'ל יאוש לפני אילימא ה'רהנזול
 לדידי נמי והקשי' קני לא יאוש ש'ט י"וש לאחדלאו
 וא'כ 5ר'ה קני מעשה שינוי אב5 קני 5א ריאושדם'5
 כר3ה 5ומר מוכרח 1ע'כ פסול יה' למה יאוש לפניאפי'
 אין וה אך פסול יהי' 5טה ראל'כ דחברן קר3ןרגזל

 ולהכי קמא 3ם.ע!ם דקני סברות 5הפש ר5'ללהקשות
 בפשוט להקשות יכ!לים א3י  על והלא אבי עלהקשיתו
 הגוול קר3ן לסעמ קאי שהקרא להוכ.ח לא3י לורמנא
 לוטר נוכל והלא פשיטא יאוש יפני דאי יאושלאחר
 דקניא כיון דהיסא הוא דמה יאוש ס5פני קאידהקרא
 דהוא ק-א אשסעינן והכי בשר הקי3ן להוי מעשה3שינוי
 אין אך לא או קני או הקיא אירי לא ומיאושפסול
 איכ השח.טה דק אחר קנ.ן אין דאם סשום קוש'וה
 טיפסיל הי' דאו סשום דקר3נו זה ע5 קרא צריך ה.'לא

 ה': רף 3חולין התוספות שכתג וכפו רשעים ו3חטטעם
 הי' 5א סהחילה שנ הי' ראם וכו' שם אינו3ר'ה
 שחיטה 3תחילת רקניא נימא אי אנל הנו51. ק-3ןס!כיאו
 השחימה הח'לת אחי תשוכה שעשה דא"שר טשום ניחאאוי
 קר3ן 5שס להשחיטה נטר ולכן רשעים ,בח זה איןוא'ב
 משום ליכא נמ. 3ענירה ה3אה וסצוה דקניאסשום
 כשום קוש' וה א'ן אך ייכא ענירה שח'טהי3נמר
 כראמרי' כוף וער מהה.יה לשחיטה רישנו דאמר"דכיון
 א'3 דוכהא 31כסה עיב כ'ם דף וכחולין ע'3 דף33'ק
 ראסרי' וכמו רשעים זבח משום השחיטה כהח.לתנפם5ה
 משום שחיטה פההילה טסלה היהה מחוירו הי'דאם
 דישנו ס'ל 'והנן רי' משוס כעורה שנשחמהחולין

 נפסלה ה'תה וה מטעם 3ן כמו סוף וער סהחייה5שחיטה
 א3י על לישכ הוכיחנו וה כל אך רשעים ובחממעם
 דחו5ין ניו: דף 3קירושין מ'ל דאבי פשום הנ'ידכ'ק
 אמד אלא שם ראטרי' פשום דאוריתא לר'שנעורה
 וכו' 3עורה ישחטו שלא 5חולין 9רם וכו' מהכאא3י
 וסני לא3פ פפא ר3 א'ל פ'ה: דף בחולק איתאו3ז

 1ענף



כבטבורלכי . ותשובותשאלותעטרת
 לשיטתו א'כאבפ איווכו' א'ל דאוריתא כעודה חוליןר'ש
 מראוריהא. קסא 3פורהא לקנווע שינ,י חשינ לדידי'ולכן
 נפסלה היתה רשעים וכח דסשום לומר ה~רחטולכן

 ועד סתתילה לשחיטה דישנו מש1ם הנ'ל טה'טטרנהילתה
 שהרם2'ם מש1ם קשה לא 3למה'כ הרם3'ם על אבלפוף
 ח1לין השוהם וכל נ' הל' שחיטה סחל' 3' 3פ'כתב

 מכין 3שרה שנשחטו ח1לין מ3שר כותן ה'אעל או3ע1רה
 שה1א אלשא שם 3ם'ט ועי' עכ'ל. מרדות מכתאותו
 חמץ סהל' 3פ'א השעה'ם כהב וכן דדבנן אימ1רארק

 א'כ טדר2נן רק איע שאיס1רו כיק' וא'כ 2' הל'ומצה
 ולקנהק למעשה יהשב בהסיעוט איפ1די שמש1ם ליטדאין

 הנ'ל מהל'ט ראי' ואין כשר הקרבן ולהיווןהבהמה
 כשר הקרבן להיות מהני דרבנן דקנין הוא דיטםמש1ם
 זה יהי' 5פל1ה שרכנן דכיון וה 3שביל גימא לאאבל
 מ9דיון בתש1בה מוה כתבהי וכבר לקנות למעשהנחשג
 הזא טדר3נן ראוי אימ אמדי' אי מההינזך זבהשובאה3ן
 כתב שהיטה מהל' 93(2 שם הכ'ם אף מדאוריתא ראזיאיגו

 איס1רו שאין כיון רק דאוריתא שאש1רו פ'לשהרם2'ם
 צריכים לדידי' תז'כ עליו. ל"ין אין לכן פועורהמפורש
 פ'ל המ'ל וגס להרם2'ם גם הנ'ל תיר1צו להאיאנו

 לאו שה!א מש1ם רק מדאוריהא שהש פ'לשהרמ3'ם
 צריכיס לדידי' וא'כ עליו לוקין אין להכי עשה מכללה3א
 מי1חד בענין שכתביעי מה ועי' הנ'ל להיררן ג'כאנו
 נתקדש לא דאם ולומר להרץ אין אבל 3עורה. ה1ליןלע'
 סים, 3עלה הש אזי א'כ פורתא 3ה ששחם לאחררק
 מוד'ה 3תומפית כ'ח: דף 3ח1לין התשפית שכתב1כמו
 אילא :אי וקדשיס פסה וכו' דסא שעי' סמססס כיאתא
 גדול מ1ס ראין ולבדוק העור להפריד אפשר ד.אילטימר
 וא'כ סש. הוה נסי 2לבד כעיר ד'אפי' אלמא עכ'למ1ה

 יכ:ל לא השחשה מקודם הקדושה חל לא אם והלפי
 לפי לקר3ן כשר ולהי:ת הקדושה עהה נם עליולדול
 טשש אינו זה 3אמת אך התוספוה. כוונת שלפשוטו
 וגם העור להפריד שצריך טשש ה1א ההופפותדכונה

 תחת 3ושם נקכ יש ד'לסא ולנדוק מה וההסיטנים
 אס ילדאות הצואר 2שי מן הושם להפריד וגםהקגה
 ובדף מ'3: ובדף מגמ', שם שמוכח כטו נקב שם.יש
 ועי' טר?ה 3ר1?ן שנדלרל1 סיטנש שמהל אסרמ'ד.
 ומע' ט'ו פע' כ'ר סי' 3יו'ד ועי' שם ותוספה;ברש'י
 1ה ס,ס יהי' לבד 3עור לא אבל י' מע' ל'ג ופי'ט'ו
 כל הנ'ל כ': דף מח1לין ס1כח וכן הדעת, על יעלהלא
 1'ל יש'י יפי' 3הבדלה סעכב אין 3שחיטה טעכבשאין
 ניטל שה'מה קודם שאיל1 בשדיטה מעכב אינושעור
 כשטנה הרמ3'ס וגם כן. 3קדשים דנם משפע כשרההעור
 העור. נחהך או ניקב השיכ לא 3פ'ו 3ה'ם 3הל'הט1סין
 אפשר דאי ?הוספות שם גריס השטק'ב שגם מצאתיואח'כ

 מ1ם לך דאין ולבדוק הסימנים ולהפריד העודלהפשיט
 רעים והטלא גצ מרפה היא שאו ה1א והבונה סוה.גדול
 התוספ' כונה 3פשט טעה כמחכ'ק ס' ובדף ל' בדףשם

 להבש ויש טום. הוה לבר העור דכנקרע מברשה1א
 אלעור ר' אטר אסי ר' אמר כ'ה: דף מ1כחים לדכרידאי'
 שחט כשרה שחם ואח'כ התך בח1ץ ורגליה כפניםהיא

 כשרה שחם ואח'כ חתך ופרכינן "פ1לה. חתךואח'כ

 כשרה קיכל הוח'כ חתך אימא אלא טקריב קא טום2על
 כשרה קיבל ואח'כ חתץ ופרכינן פס1לה חתך הוח'כקי3ל
 דמו קי3ל ואד'כ הפי אזן הצורם וירא ר' אמרוהא
 רב"סדא אמר כבר, שהי' הפר מדם ולקח שנאסרפסול
 הנמנ עכ'ל לעצם שסגיע ער כאבר חותך אנימאאמר
 ז'ל _רש'י ופי' לעצם שמגיע עד ה2שר את חיתךפ"

 מלעלץ; חתיכה ידי על טעוכב והדם הוא מ1םדלאו
 וה3שר העור רבחתיכת דאפילז אלטא עכ'ל. לפניםולכנוס
 הוה רלא לבד העור 3חתיכת וכ'ש מט הוה לאג'כ
 אחר עד מ1ם כה יהא שלא צריך כאן גם דהאמ,ם
 דהעור אטרי' ואעפ"כ מחים כמו בה פמ1ל 1מ1םק2לה
 דהא כלל מם טזה יהי' ולא ~חתוך יכולוה3שר
 מש1ם מקודם העור יקרע לא אם הבשר לחהוך עולאינו

 לחתוך אפשר שאי שכהכהי "א העור תחת ה1ארה3שר
 הם'ו דעת לפי הש מקודם. העור שיקרע לא אסה3שר
 העור יכול ולכן דם ליכא ד3עור ז' ס'ק כ'נ ס"סוף

 שליכא דכיון סש1ם סשם העור ליטול צריך ואיןלהשאר
 עם שיצא מהעור הדם מעורב יה" לא וא'ב בעורדם
 צריף א'כ ה3שר להתוך שצרז משום רק שמבפניםהדם

 ה3שר. את מכסה שהעור מש1ם טתחילה העורלפתוח
 מיח. דף וביופא ב'ה. דף 3וסקים דאמרי' מה לפיאבל
 גם דם דאיכא אלסא ובו' העור סדם ולא הנפשמדם
 הע:ר לימול צריך ה1א הרי וה לפי וא'כ3עור,
 לתתוך צריך כן כטי ה3שר לחתק- שצריך דכטוטשם
 כזה האריכ1 בכר הט'ו נגד ה1א שהגם' והא העור.גם

 טקום כאן א'ן אך 1ה על תירץ אמרתי אני וגםהאחרינים
 3גליון וע.' נ'ה, סי' ח'ג 3שני'י ועי' 3זה.להאריך
 שם. י.'ר עלמהרש'א

 מתהילה הנ'ל. דובחיכ הנמ' את אפרשועתה
 מכחי' הינז 3ח1ץ ורגליה 3פנים ה"ש אלע,ר ר'כשאמר
 מצד לא אפיל1 עצסה מצד 9ס1לה הבהמה כל הי'אוי

 כ'1. 3דף שס דאמרי' וכמו אנר ש3אותו הדסהערובות
 3פנים היא משט1אל רשמ1אל אב1ה מיגי' 3עיא ענין3אותו
 שתהא .עד לה' והביאש א'ל-,כתיב מה1, 3ח1ץ!רנליה
 הל' 9ה'ם כהל' 93'א הדס3'ם פסק וכן לפנים.כ,לה
 הוכח ושהטה 3הךן ורנליה 3פנים כ1לה ה?הטה היתהי'ד

 עכ'ל. כפנים כולה שתהי' ער לה' והביא,ם שנאטר9ס1ל
 אבר איוה מטנה הטעה אם פס1לה ה3המה כל הי'ש'כ
 שהיטה קורס לנמרי האבר בל שיחתוך לא אסבהךן
 פריך .להכי לח1ץ. העצם סקצת אפי' מסנה ישאדשלא
 וכאן טקריב קא ט1ם 3על כשרה שחם ואה'כ חהךהנם'
 אפי' נשאד ה" דאס סשזם לנד הבשר שיהה,ך סהנילא

 כשטשני אה'כ אבל פס1לה, ג'כ הי' 3היץ לבדהעצם
 כן ה,א הפשט א1י כשרה, קי3ל ואד'כ חתך איטאאלא
 הוציאה השתיטה אהר אח'כ רק 3פניס הכל היההש3חי'
 אבל לכד היוצא הבשר רק נפסל לא ואו לח1ץרנליה
 שכח1ץ שמאבר הדם ה;ערב שלא רק מ1הר ש3פניםמה
 שלא רק איע לחהל צריך לכן ש3פנים הדםלהוך
 עד ?אבר חה;ך אטר לכן 1ה 3חיתוך מ,ם בהלעשות
 הבשר שנתתך 3טה יהי' לא ס,ם ואוי לעצםשמגיע
 הרס3'ס כהב וכן. ש3פנים. הדם עם יתערב לאוהדם
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 3פנים כולה והיא שהש: מ'1 הל' פה'מ מהל' 93'אשם
 לעצם שמגיע עד 3בשר חותך לחוץ רנליה הוציאהואח'כ
 עכ'ל וכו' 9סול וי(ך ואח'כ קי3ל "ם הרם פקבל .ואח'כ

 לא ששסואל 9י' שם ורש'י ריעוספות אך ז'ל,הרם3'ם
 3חוץ. ורגליה ט3פנים בשהיא . לשחוט לכוזחילה רקאסה
 לכתתילה רק דשסואל מיני' כעיא עא דשמזאלזזעעה
 ישחוט לא רלכהחילה לי' ו9שיט בך לשוחמה מ%עראם
 ורש'י הנ'ל שהט חוח'כ חהך ה 3ד התוספ' 8י' לפי הם"כן
 וין מכ הנ'ל לבווחילה לשוהמה מהו גו. 3פנש הה".ד'ה

 ושם פה'ם מהל' "ר הל' פ'א שם 3ל'ם .ועי' להי9וןלהוכיח
 9י'.רש'י מדזע להאריך מקום כאן ואין דברי כנים כיתראה

 טהא להוכיח ו"ין כהרמב'ם פירשו ולא כןותוספות
 לעט'ם בהוץ 3שכת חמאת השוהט מ' דף פחוליןדאטרי'
 9נום קנה חצי שהי' כנת ואוקימנה חטאות שלשחיב
 שנם לומר אתה צריך ע'כ ושם שהו כל עלי'והוסיף
 הי' דהעור קאי דשם לומר דאין מקודם נקרע. ה4העור
 כדאמרי' ש3סתר מוס רהוי משזם כשר ילריגישלם

 הרי מ3חרן .לוה זה חומפין ניקט ל'ט. רף33טרי(
 הוא סתר ש3סקום רש'י ו9י' פום אינו ספפנים מום.זה
 פסק וכן וכו' מאבראי מום מה נופו 3נם' . שםוכן

 ובהל' נ' והל' כ' הל' המובח איפורי מהל' כ9'3הרמ3'ם
 ל'ה. דף ככורוה מנם' והוא שם ככ'ם וע' מ' הל' פ'זבה'ם
 היי דאס מש,ם כך לופר אין הדין. שכן הוא61שוט
 נאסרה וא'כ העוד מתהילה לחתוך צריך וא'כ שלםהעור.
 כל דבטעשה שם כראטר4 "עור חתיכת 3עתהומ'י
 נחתך הער שנם לומר הוכרח ע'כ הש'כ נאסרתדהוא
 כלומ וה אין אך העור 3קריעת מום הוי רלאאלמא
 נ'כ עור על רהוא כל סעשה קאי אי ההקירהלנר
 ו3זנהים כ'נ דף כתולין ואטרי' 3עוף אירי שםהלא
 ווכרות תטות דאין 3שים סקוטחע ו3כמה קמ'1.דף

 טזס סצר 9סול בה אין וא'כ שפמול אבר המחומררק 3עי
 הנ'ל כ'ה: דף טובחש אבל יעוף. ראי' אין ולכןלבד
 ראי'.איכא

 דשם ט'א. רף מבכורות ראי' להביא ישעור
 כטדינה ולא 3נ?קדש לא עליהן שוחטין שאין ואילו'אמרף
 וכו' בטדינה ולא 3סקדש לא ואנררונינוס ומומטוםגו'

 דילסא לא 3טקדש סזממום כשלמא שם 3נמ'"פרי'
 מוסא ט ולית הוא וכר דילמא' לא 3מדינה השנקבה
 הש נקבה דילמא לא 3סקרש 3שלנדא אנדרונינשאלא
 שלו נקבות העשה הוא דזכר נמי נהי במדינהאלא
 או הרר! או קרא אטר אני אטר עלי' וישחוטחרוץ
 אף עצם 3טקום שבור מה רשכור דומיא חרךןשבור
 מציח לא נמי שנר בלא אמר רבא עצם. כמקוםחררן
 מוטא הוי ס'ד דאי סוטא הף 3שר 3מקום חרוץאטרת
 רבהיג חרוץ טיחרץ חרם זה נרב מר דאמר כיוןסכדי

 הצל מן העמהה חמה כמראה העור מן עסוקומראהו
 חרר! מה וזוסינא נרב בעי %א חררן רחמנאוליכתב
 רחסנא כתב כ'ש לא רמאש נרנ מומא הוי מאיסדלא
 עכ'ל וכו' מוסא הוי לא 3שר במשם דחררן למיטרנרב
 והנם עצם. כמקום אלא הוי לא דמומא אלמאהנמ'

 רדילכדא מעמא הינו במקדש שוחטין דאין שסדאמרי'
 בחכטים פסק שהרמ3'ם והנם ש6. כדאמרי' היאנקבה

 אך ה', הל' 3כורות מהל' כפ'3 כלל קדושה .כוראין
 ואררכה רפליגי נטצא לא כשר 3מקש מום הף אי3וה
 ה'ם רילטא אסר לא נטי כרבא שם אמר הנם'רהא
 ני' קרינן רע סום דסנכרא היכי אבל מננרא רלאהיכי
 פודה בדמה של כנקבוה טנכרא דלא דהיכי אלסאוכר
 טוטא. ה~י דלאכ'ע

 סומין אלו על פ' בדיש ל'ז. 'כדף מראכרי' רא"ועוד
 העוי מן לא אבל הסחום סן  אונו נפנמה ה3כור יגזשוהטין
 מי' ובירר ב' הל'  המקרש כיאת  מהל' כפ'ז הרמכ(ם פמקוכן
  אבל  בטרינה עליו  שוחטין אין העור רטן לומר ואין בי '  סעש'פ

 סום שאינו לרברי ראי' אין וא'כ עליו שוחמין אין נמיכטקדש
 ט'א 3רף 3טתני' לחשוב לו הי' דא'כ אינו זה אךכלל

 ולא 3מקדש לא עליהן שוחטין שאין ואלז שםכשחושב
 אלא לבר העור נפנם שאם נמי לחשוכ לו הי'נמרינה
 כלל מזם איץ שהוא ש'ס שם. לי' חשיב מדלאש'מ
 הרט3ש 3רברי אך לי' טהשיכ לא נמי עובר למוםוא"י'
 מהל' דפ'ח הלכית ושני פ'ה דמאהם'ו אלו הל'שני
 3פני לקונמרם צדיך לבר זה ועל מאד עמוקותלולב
 אקצור ולכן בוה להאריך מקום עיקר כאן "יןעצטו
 שעה'ם של שהכהה שכתבהי מה לפי אפי' אך3זה
 ניהא ולכן הש אמיתית הסברא ס'ם נסורה הוחכהאינו
 3טטזר אפי' 3פו'ר שיוצא ו'ל הרמ'א שפסק מההלכה
 שס'ל להפופקים ו3פרמ טצה3'ע מקרי זה שא'ןטשום
 לתרץ נלע'ד כן 3דיענד ולא כן אמרי' לכחחילהשרק
 3אסת חיי לא ממר הא שהקשה וסה הרם'אדברי
 לא סמזרא סבר קא אלמא ע'ח: רף 3יבמוח נם'הוא
 תנן אנן ההא ה% לא סטורא הונא רב אמר וכןחי

 זירא  ר3י אסר עולם איסור ואיסורן אסוריןטטורים
 רלא הי ריריע יהורה ררב מעיה ליי ספרשאלרירי'
 טפי חי ררי תלהא ער יריע ורלא ריריע חי לאיריע
 טטזר ובא ילא טהקרא הקשו רלא והא וכו( חילא

 קוש. וה אין  אך רחי אלמא עשירי רור ער ה'בקהל
 תפלתם טקודם אבל כנה'1 אנשי טהתפלות הי' והרהא
 3'לקום איתא כן טהכיהני' רק פריך להכי חי המטזדהי'
 רג נ' הל' הערל 3פ' כיבמות 3ירושלמי איהאגן
 א"טהי וכוי יום טשלשים יותר חי  ממזר אין אטרהונא
 וכוי הוא חי טפורסס הי' אם הא מפורסם שאינו3זסן
 וע'ש י'כ הל' האומר פ' . בקירושין 3ירישלטי ה4אובן
 אחא כר עוקבא רכי אטר א' הל' יוחפין עשרהכפ'
 אין רב 2שם הונא רב 3א ר3י אטר כר היחיעמו
 מפורסם שאינו כוטן איטחי יש משלשים יותר ח%ממור
 יעתה הירושלטי עכ'ל הוא חיה מפורסם הי' אםאבל
 כר' .פסקינן שאנן כיון וה לפי וא'כ התשובה אתאסים
 ע'ג א'כ 3פו'ר יצא דלא ומת. ננים לו בהץ'והנן

 באה'ע הרס'א ונם הירושלמי דפסיק דהא לומרצריכים
 193'ר ריצא מטוד הבן הי' %ם שאפיל4 וי סע'  א'סי'
 ירוע שאינו 3טטזר אבל דהי הידוע בטמזר צ'לע'כ
 כתב וכן הקלושה נלע'ד כן 3פו'ר יצא לא הידאינו
 רברי מדי הנ'ל הרם'א על ר'א מ'ק כאה'ע הכ'ששם
 א' 3טי' מהוקק ההלשו שס שכתב אוכרנו וכורט
 וכו; מטזר ה3ן הי' שכחב הנ.ל הרמש על ח'פ'ק

 באטבט' שנתעברה אשה להסת9ק יש וכו' הטצוהשקים



לאכורדכי ותשונותשאלותעטרת
 ובלקוטי רבר לכל בע מקרי ואם פ'1 האב קיםאם

 שרחץ ירמיה של בט הי' סיר'א שבן נמצאמהרי'ל
 3סק'י שם והנ'ש וט' ירמיהו בגימ' פיר'א כיבאסבטי
 והב'ח סמ'ק נהגהת ממ'ש ראי' להביא יש וה עלכתב
 סרין על תשכב שלא מווהרה אשה קצ'ה סי' כיו'רהביא
 גוירה אחר של משיו .תתעבר פן אחר איש עליהןששכב
 רבר לכל בנו רהף מוה נשמע מאבי1. אחוו;ו ישאשמא
 כ'3: דף 3יבמות אמרי' לטה וה לפי וקשה הב'שעכ'ל
 אביו אשת פוטר טק" מכל 3ן לו שיש מי המשני'על
 לאהוי מ'מ וה על 3גס' ואמרי' וכו' היבוםמן
 לאהר אטר לא ולסה ממור לאתוי יהורה רב אמרמאי
 יותר נופל וה ועל באמבמי מסנו נהעברה  שאםכה'ג
 באמפטי הי' שהורע רק ממש מסט לא אפי' מ'מהלשון
 לאתוי לי' ומנא הנ'ל כהרין היבש. סן פוטר 3והגס

 שהורע לירע רהוק דבר הוא שוה ש'מ אלאממ,ר
 ולא האשה נהעברה ומוה שלו הורע דוקא הואמאמבטי
 3וה 183'ר יוצא אינו ג'כ הוא וה לפי ואיכ אחרמורע

 הסמ'ק של להדין סתירה וה ואין לירע יכול מיכי
 עליהן ששכב סדין על האשה תשכב שלא אמת הואשוה
 ישא שטא מוירה אחר של סש'ו תתעבר פן אחראיש
 אנל רנר, לכל לבנו נחשב הוא 3אמת כי מאביואחותו
 ויפטור מפו'ר ויפטור 3נו הוא שוה לירע שיטל הואמי

 ררונ אמרי' בעילוו; ג3י 3שלמא מי2.ם. אביואשת
 כה'ג משא'כ י'א: דף כהולין כדאמרי' הבעל אחר3עילות
 דאטרי' הגם באמבמי מהע2רין אין רוב אררבה רובא,ליבא

 באמבטי שמא והישינן שכיהא לא דשמואל ט'1. דף?חגיגה
 3אמה רשכיח הכונה כאן אין אך רשכיח. אלמאעיברה
 המצוי מיעוט שנכ וע,ר שכיח הןא רשמואל שנגדרק
 ראיי אין שמשם כן הזא 3קיצור שכיח. נקרא נ'כהוא
 בתולין רם לה תש בתולה שהיא טוענת היא רשםסשום
 עי2רה טאמנטי א1 ה,א הספק אך להתכרר, יכוליםווה
 שאמבמי אמרי' וה על כדשמואל, .עשה מאיש שעי3רהאו

 טה לפי 31פרט שכית, שוה לומר לא אבל מפישכיח
 שעיברה בתולה בר'ה י'ד: רף 3חגיגה שם ההומפד;שכתב
 ע'פ רבדקנוה 3הך לי' קטכעש א'נ וכו' לכה'גסהו

 גם ערין, בהולה שה.א ראינו הרי א'כ הו'החביות
 עוברא הוספאה רבה דעבד פ': רף ריבמות מהנמ'יקשה
 תריסי עד ואישתיהו הים למרינת 3עלה שהלךכאשה
 פסק וכן לא טפי אבל משמע וכו' ראכשרי' שתאירהי

 סיי 2אה'ע הוא וכן "מ הל' א'כ מהל' ט'1 כ9'הרמ3'ם
 ואי רעוה. שני ייד סעי שם אה'ע  בש'ע והובאד'

השמטות
 י'ו בדף כר'י. פסקו הם אך צ'ך מ'ו רף3סוף

 שפ הי' מ'ס 3הגהה השישית 3שורה השני 3צר א'בענף
 שכתב טש.ם הראי' אין והביא דמרש'י נלע'ד אך כןמ'ל
 רק ראורמתא הששא יש רשם משום 3רסאי, הטעםוה

 לא אבל הגמ' על כ אה כתב שרש'י טמה יהי'הראי'.
 שורעו סררבנן טנול כטבל צריכא לא 9שימא וכו'בטבל
 רגאה מצוה אפה'כ שם ו'ל רש'י 91י' נקוב שאינו3עצהן
 ראורתתא חששא ליכא וכאן עכ'ל. וכו' חשיב הישכענירה
 ראורמתא טבל הוא שטא הוא החשש 3רמאי  .משא'כאבל

 שמאמכטי כן למעון יכולה היא מקוס ש3כלאמרת
 טטור יהי' לא ג'כ חרש י'3 לאחר אפי' א'כנתעכרה

 דיעהפות סברת לפ' דאפיי נהע3רה סאטנט' שמאכי
 וכו' אר,סה; מיעוט איכא _סאי 3ר'ה ע'נ דףדקירושין

 למדינת כעליהם שהלט ומיעוט קאמר דמאי יקשהועור
 שם ידי על כא דשמא להכשירן לנו יש נמי רהאיהים

 למרינת שהלך רשמואל ראבוה עוברה ההוא כיושימש,
 וכו' שמואל את והוליד ושימש שם ידי על ובאהים
 אלא שם ידי על עלי' ש3'א תלינן דלא י'ל נמיאי

 שמאמבטי רכשאמרה ה'נ ניטא א'כ ובו' נן בשאומרתרוקא
 שם. ירי על נמו יי3 לאהר אפף רנאמנה ה'ננתע3רה

 .אבל שם ירי מעל רק הדעמפה( יקשה לא הרי מ'מאך
 רק לטעון יכולה אינה רוה אלמא מאמבמי הקשולא

 המ'ל שגם .מצאהי אויכ שכהבהי. ובמו שאנישריזם
 3ספר וגמ סהל'.א'3 ובפי'ו ד' הל' אשחז מהל' ט'1כ"'

 יתישב וכוה 3וה. שהאריכו אישות מהל' 93ט'ו אהובה3ני
  החשינן ראמרי' הנ'ל ט'ו בדף 3חגינה המ'א שהקשהמה
 י' דף 3יבטה; דאמרי' מהא רקשה עיכרה, 3אמבטישמא
 היכום ומן התליצה טן צרותיהן פומרות נשים ט'ותנן
 לר'י האפי' אביו אנוסה אמו נשים מ'ו וליתני הגמ'ופריך
 ראי ומשני וגסיב רעבר לה משבד~ן אביו פאטסתדאוסר
 אנם יעקב לה טשכחת נמי ראי בלא תו ופריך קתני.לא

 קמי ונפלה בנים כלא ראונן ומה כן ממנה והולידכלתו
 כאתוה א'ל אםורה נטי צרתה אמורה רהיא ומיג31רה

 הנמ'. עכ'ל קמתרי לא ראימורא 3אחוה קמירירהתירא
 נמי בר~(ירא 3אטבטי להתע3ר דאפשר איתא אםוהשהא
 כלהו שנהעכרה כנון לינום לבנה שנופלה להמשכחת
 ונפלה 3נים כלא 3עלה ומת 3ן והולידה 3אסבטיטהמי'
 רנהי ניחא שכתבתי מה לפי אך עכ'ל. לי3ום 3רהקמי

 היכי רק כן לומר נאמנת אינה היא מ'מ להרמשכחת
 אבל חביוו; פי על שנברקה או 3הולה היא עתהשגם
 אפשר אי ולכן בהולה עור אינה שילדה כיק כאןלא
 לדנר וארע 3ה,לה עדין היא ששם רק עתהלידע

 מאמכטי א1 כדשמזאל או להיות אפשר שאישנתע3רה
 מדשמואל טפי שכיה שהןא מאטבטי שהיא אמרי'לכן
 יהי' וה שגם ועור אחר, 3טקום נאמנת שתהי' לאאבל

 לה וטאסור לעיל שהביאת(י הממ'ק רעת לפי2איסור
 לה שאסור ה'ה א'כ . אחר איש ששכב סדין עללשכב
 שר,יאיאינה א?שר ועוד אחר, איש של לאמכטיללכוע
 מחליצה לפטור לא אבל רכהונה עשה . לאיסור רקנאמנת

 .. ' ~ בוה. לפלפל וישוי3וס.

"דת*קךבים
 לטתקן שדוסה רק דאוריהא הששא ליכא ולקטןובעבר
 הביאו. 3עצמו והשעה'מ ו'ל רשיי שכתב כמ. ומכשירוכלי

 מברה שיך כאן שגם ותירץ ל'ד שורה הכ'פצד
 ומברא עוד. לחתוך .צריך אין שתתך דמה משוסמהרי'ט

 אפשר דמשה'ב הנ'ל נ'ב 3ם" פש'א שם נ'כ מצאתי11
 .שחתך רמה הוא והתיקן כרית רם להטיף רצריךלומר
 להביא ואין אק(א כ'כ ד' 3םוף עור. לחתוך צריךאין
 ראי'. להביש ויש צ'ל הרס'א שכהב מהאראיי



בערדכי ותשובוהשאלוחעטרתלפ
 ה ל אש

 אמן אחריו עונין אם צריכה שאינה ברכה בירך אחדאם

 החשוב

 תרתיה דאפרי ור'ל יוחנן ר' ל'נ. דף בברכחעאסר"
 וכו' תשא לא סשג עובר צריבה שאינו ברכההמברך
 רק שהזא כהב ר'י הא בך'ה ל'נ. דף ברה'שוהוספות
 3הגהחע שם איהוא וכן הוא בעלמא ואסמכתאמדרבנן
 מהל' 3פ'א הרם3ט אבל דקידזשין בפ'ק ובראישאשר'י
 הרם3'ם פתב וכן טדאוריתא שהוא כתב ט'1 הל'ברכות
 על לומר לענין ובהשונה מ' הל' שבועות טהל'בפ'3

 23רבי2 או הורה בפסוקי הפטטעפשן על אוהגרטמשפשן
 או דאוריהא הזא אי ב,ה הארבתי שם האצרותעם

 3ענף כנ'ל 3וה איכא בוואי דר3נן איסזרה אבלדרבנן
 שהוספתא ,ש"יהא ושד 3ס'ת, 3המקדש א' 3שאלה3'

 ולא נח לבן החי סן אבר ישראל יושיט לא דדמאיבפ'ב
 לו האפר דבר האדם אה מאבילין שאין לנויר יןבומ

 3נדצמ; ובתש' ו: דף וכע', ככ: דף 3פסחים)בדאיתא
 הביאחעי ד' ענף 3רי'ש שם בציצית 3כלאים לקטןלחנוך
 עליהן טברכין אין בזלן ועל התוספתא ופסים 11( נם'נ'ב
 אלמא עכ'ל אמן אחריהן עונין ואין עליהן מ,מניןואין

 ועוד אטן. אח-יהן עונין אין 3ה3רכה איסור שישדבטקום
 הינוק ה" הטברך אם 3רבן; מהל' בפ'א פמקשהרם3'ם

 אהריו עונין אין ה3רבוה ממט3ע ושינה גדול שהי'או
 ואינ 3' סע' רט'ן ס" א'ח ב.2'ע ה3'י פםק ובןאטן
 מט3ע שיט' לך אין בלל צריבה שאינו 3רכה ש3רףכיון

 שעבר דכיון אמן יענו לא 3ודאי לבן סוה נדולה2רכות
 היא. ענירה מ'מ אבל בשגנה אפי'עכירה

 ה ל אש.
 דוקא הוא אם מותר 3ציצית כלאים דאמר" הא דפה הישיבה מבנינשאלתי
 אפי' הותרה 3ציציח הכלאים ע" דאזי או הציצית ידי על שנעשההבלאים

 הצ.צית. לבד בכלאים הבנד נל יהי'אם
השובה

 ל'ט. דף 3סנחוה דאמרי' א( תום'י השנהיאשר
 ס'ד דאי דאוריתא עליון קשר ש'ט רבהואמר

 פשיטא בציציה סדין למישרי איצטריך מאידר3נן
 דאוריתא ש'ם אלא ח?צר אינו אחה תביפההתוכף
 ובסנהדרין 3שמק'3 ותוספוה רש'י 2פי' וע'ש הנם'עכ'ל
 נ'כ להיות פוהר א,י תבלת ד3טק1ם אסרת ואי פיטד'

 דכיון דניטא הש'מ ה1 ליכא א(כ 3כלאים הבנךשאר
 אפי' בלאים איסזר נהם עוד ליכא ציצית 3הפשתלוי
 בד'ה שם ו3הוספיה ד': ד' 3יבטות וע' ה3נךבבל
 ס'ה: ד' 2ע', דאמרי' משום 3( שם. ובת1'י רחמנאואמר
 לא ,ה הרי כלזיס בו שאבך בגד מ'א; דףוכנדה
 עושה אבל להמור מרדעה יעשה 1לא לעכו*םימכרנו
 הל' כלאים מהל' 3פ'י הרמ3,ם פסק וכן למתהבריבין

 ההקנה הנם' אמר לא ולמה ה' מע' ש'א סי' וביו'דב',
 לומר ודוחק לנמרי היהר לו יהי' וא, ציצית נ1שיעשה
 3ציצית כלאים על שנורו לאחר על רק נאמר והשדין
 דר3נן איסוך רק או יהף לא הנוירה לאחר אפי'ועוד

 3ידים לקטן מאנילין דר3נ! דאיסור דס'לולהרש3'א
 להן יבולים הרי א'ב קי'ד דף וביבמות קביא דףכש3ה
 בד'ה ד': דף יבמות 3תוספות דאיתא נ( ללבוש.לקמן
 חוטין שני דאפי' נראה לצמד ו9שתן לפשתן צטרדאפי'
 דאפשר אע'נ בטנחוה כדאטרף 3פשתן שרי צטר שללבן

 פוטר נמי לבן פוטרה דהכלת טגו ההם כדקאמרכמינו

 דלבן מנו ידי על הצמר פוטר נמי פשהים שלולבן
 וכו' ?וטר נפי פשהים של לנן בפשתים פוטר צסרשל
 נמי לנן 3ד'ה ל'ט: דף 3מנחות בתוספות איהאוכן

 ייפמרו מה1 פשהן של להו איבעש שם דאיהאפוטר
 דהכלת דב?ן דפוטר הוא פשהן בשל צסר צמרבשל
 3קונטרם 9ף ההוספות שם כהב ובו' פטרך נמי לבןפסרה
 הבי אלא וכו' יהכן ולא חזא דבנף מינא דלאאע'נ

 הותר 3ציציה דרק אלמא עכ'ל נינהו רבלאים אע'גפירושא
 ל'ה רף דריש מהוספוה סוברח ובן המנו ידי עלהבלאים
 חומי ד3שמ דאע'ג לדחות יש ומיהו וט' ההכלהבך'ה
 רב אסר אר'ז מ': מדף דשם טהגמ' טוכרה יכןעכ'ל וכי בלאים אימזר ליכא טפי רטי בי סצוה איכאלבן

 ה"פף בלאיס משום בה אין תבלת שמואל אמרמהנא
 וכף למוטלה הטיל פמורה מאי אלא ובו' פטודה3טליה
 חידש מאי דאל'כ הכלאים הוהרו 3ציצית דרקאלסא
 לא כלאים של הוא הטלית באם אבל מוטלהבהיטל
 לא דההורה כן יהי' והסכרא להתירו הציציהמהני
 האיטר יהי' אם אבל אוסרהו לא שהטצוה רקאמרה

 דטצוה ע'י ההורה ההירהו לא המצוה 3לאלהל3ישו
 ואפשר מתירהו אינו נ'כ אכל אוסרהו הציצית,ם'אין
 העשה נדילים )כב( תצא 3פ' דכתינ משזם עודלוטר
 שבעען הרי בה הבסה אשר כסותך כנפות אר3ע עללך

 הי לא בלאים של הי' אם אבל לבסות הדאויכסות



לגכורדכב' ותשובותשאוותעטרת
 דדרשינן דרך על כלאים איפוי מצד לכסות טקודםראוי

 אשר מ'ט שפטורה לכבודו שעשאה 3וקן מ'א.. דף3מנחות
 ועי' עכירא. . לאיכפוי לא1 האי רחמנא אמר בהתכפה
 תכפה סאשר דממעטין כ'ד אהע שלח 5' בסוףכפ*רי
 וא'כ שם תצא 3פי 2כפרי ועיי וכסהות כרימ להוציאבה
 דאמר מהא מ'. מרף הראי' אך בן. מוה נדרש נמיאנן

 3היטל פטזרה ?טלית כלאים סשום בה אין תכלתשמואל
 גזכ הטלית 3שאר דנם לומר דאפשר לדהות ישלמוטלת
 כיון כאן אך כשרים הציצית שהי' 3אם כלאים אזליכא
 וכמו 5םזליס המ שניהם א'כ למוטלת ציציתשעשה
 וי כע' י' 3פי' הביאו מרמיא י' סיי 3א'ח ה3'ישכתב
 ובשע'ת ובבהי'ט הראש!נים לחתוך שצריך ברמ'אתיש
 הוה ולכן פפולים, הם 3יהד הציצית שני דעות להניאך

 איכור 3הם נשאר יה" 9סזליס הם שהציצית שכיוןאמינא
 9סזלים נשאר יהי' טהס לאחד שיחתוץ לאחר ואפי'בלאים
 שמואל אשמעינן לכן כלאים, איפור עליהס יהיז.טמילא
 מהם לאחד - יחתוך שאם מצר כלאים איפור 3הםשאין
 מ, ולא תעשה 3וה אמרי' ולא כשרים הציצקעיהיי

 3רש'י אחד דללשון שכתב שמ 3ט'ו וע"העשוי
 יהיז

 3לכר. שביטלם רק להראשונים חהך לא אס אפי'כשד
 נפסל 1לא כשרים נשאר שהציצית החידוש ה,א והוא'כ
 לע' משם כלל ראי' וליכ:א בלאים איפור שם ליבאולכן
 הראיוה שאר נשאר יהי' אנל ' ה3נד שאר שלכלאים

 אי ה,תרו 3ציצית כלאיס אס להע' שיך יהי' ולאשדג"אוועי
 ונראב'ד 1 ט הל' ציצית מהל' כ"'א 3דטב'ס וע"הודחו
 ד'ה ק'י: דף דחזלין דוע,ס?:ה דדנרי זפשט שםובנ'ם
 3ריש מדאטרי' להוש דאין ר'ה ואימר וכו' שאולהטלית

 במלקע וא"י' כלאיס מש,ם בה אין ותכלת מ' רףההכלת
 בה שיש טלית 5" למ,טלת שהטיל כנון זמפיקקטזרה
 הראשונים הם'ר שאה'כ כנון למיסר 3עי ולא כברציצקע
 העשזי מן ולא תעשה סש,ם פסולה הויא דלאוקמ'ל
 הטיל לימא בלאימ מש!ם בה אין למימר לי למהדא'ב

 כה דאשתרי מלקע כל קם'ל הא אלא בשרהלמוטלת
 להתעמף 3ין הענינים 2כל מותר 3הכלת דהינוכלאים
 3ין לאשתו 3ין לחנירו 3ין לו 3ין תחתיו להציע3ין
 הובא וכן וכו' כלאים ניה שרא דלגמרי 3לילה בין3יום

 אשמעינן טילי דתרי הוא הכ:נה ציצית. הל' 3ריש3דא'ש
 כלאים משום בה אין דהכלת אשמעינן ברישאשמואל
 הענינים הכל מצוה 3שעה שלא אפי' דאשתריהיט
 משום פמול בה שאין שטואל אשטעינן ובסיפא ר'תשכתב
 נימא שלא הוא ר'ה של וכונת העשוי מן ולאתעשה
 אשמעינן לבד העשוי מן ולא תעשה של החידזששרק

 3סי' השיא 9י' :כן אשמעינן החידושים ששני רקשמואל
 כהונה 3נדי של רכלאים שנת3רר ואחר ד'ה, פוףל'
 דאשמעינן לעיל, שפירשהי כטו לפרש אפשר ונםוכו'
 נעשה לא מ'ם הראשונים הציצית עפ שנפטרודזופי'
 אפי' שמבשיר המיו דעת לפי השני' הציצית עייכלאים
 סצר 3כלאימ רק הוא  ,ה כל אך מהם. אהד הסירכשלא
 ר'ת סרברי ואררבה אהר מצר 3כלאים לא אבלהציצית
 רתבלת שאטר 3טה ה" ראיי טאי ראל'כ  כן להוכיהיש
 שלא אפי' סותר שיהי' רהינו כלאים משים בהאין

 ררוקא איסא מציצית. שפיורה לטי ואפי' מצוהבשעת

 כו  שאין יהי' והחיוש החיב.  וב,מן בציצית שחיבלטי
 אלא ה3נר ככל כלאים לעשות או  דמזתר כלאיםמשום
 רק שהות~ו ודאי אלא כו'ע סנרי לא וה שחירושש'ם

 אחר. טצד הכלאים לא אבל ציצית הטצות מצדהכלאים
 3ד'ה מ'. סרף דטנהות מדיעוספות הכונה נ'כ יהי'ווה

 דחוטי טפי לי' דפשיטא והאי וכו' 3מינן דא2שרכית
 איכא הכי דבלאו משום הינ. 9שהן בשל 9וטריןצמר
 כלאים ה,חרו ציצית במצות דוקא הינו עכ'ל,כלאים
והסברא

 כנ'ל,-
  בריה מז. רף דכתעות בתוכפות ועי'

 וראי  לבן  חוטין רי רכל ואורית ובו' בצרעת טילהכגון
 צמר חיטי רשני קאטר התט אבל במינו ראפשראסיר
 נעשה שכבר פטרה דתכלה דמנו  *עאען בשל. פוטריםל~ן

 דאין משום שם י'ל ג'כ עב'ל, שבו ההבלת ע'יכלא,מ
 יש ועוד הציצירם מצות משזפ 3ציצקע - כלאים עלק9ירה
 פ'ג דף ריומא כהרא דפ' הרא'ש שכתנ סון'אלפשום
 שאלו וכו' הקל הקל אותו סאכילין 3ולמום שאחוובמי
 3שר יאכל לא אם פכנה בו שיש חולה ו'ל הראב'דאה
 שנשהט לא אם שחוטה לנז חוין נבלה לפניו ישאם

 לשחומ לדועיר זה על 3הש' השיב ור'ם וט'3ש3ת
 דאיכא 3י1'ט רשוהטין בי1'ט נפש מאוכל דמיוןוהביא
 נבילה ומאכיל כ'ה.( דף )שבת טלאכה 3איסור ול'תעשה
 דליכא עופות לנהור לעכוים לומד א. לזל אלא בהדזוין
 ההרה, מן לעוף שחיטה דאין דר3נן איסוראלא
 ההירה רההורה כ'ון אלא כן( א.נו הדין אנל 2'פ לר'י)רצ'ל
 התירה שהתורה כיון וה'נ בחול כטו פיו'ט נפש ח1כללנו

 ההולה 3שניל 3ש3ת שעושה טלאכה כל הוה נפש9'ק"
 ועי' הרא'ש, עכ'ל וכו' 3חול עשאה כאילו סננה בושיש
 שהשבת ג'ב שבתב שכ'ח פ" א'ח 3טור ועי' שמ.בר'ן
 שס'ל שהטעם 321'ח 3?'י וע'ש הר'מ ובמיש כחולאצלו
 3עי פ'ד. דף 3:נהית ואיתא חולה. אצל הותרוששבת
 נרוגרות שתי ויש גרונרות  לע4;י שאמדוהו הולהרכא
 שתים סיהינן מ.ניהו ה. אחת 3עוקץ ושלש עיקצין3שת.
 סמעטא דקא טתהינן שלש רילמא או ל" דח,ימיתינן
 קא דבי הכא אבל וכוי כיתינן שלש פשימאקצירה.
 ענ'ל מיהינן שלש ודאי קצירה מפשא קא 3אכילהסמעט
 ובסור ח' הל' ש3ת מהל' 93'3 הרס3'ם 5סק וכןהגמ'
 הוה לא האי3עיא גל ט'ו פע' שם ונש'ע שכ'ה כי'איה
 הי' אם אבל ע:קציו כע4,י הי' גרוגריה דשתי משוסדק

 ולא סב"אין שתים דשל 5שימא הי' אחת 3עוקץש.;'ם
 ה'ה יהיי א'כ חולה אצל הוהרו שש3ת הגם שלששל

 וה שדין כתבו שם וה3'ח הן'י אך 3ציציה.?כלאים
 ואפשר הודהו או 3צי3זר ההרו מוטאה אי 3דיןהלף
 רמזמאה ל'ג דף 3ובחים דם'ל לשימת! אויל ירבאל:נר
 הובא וכן ע'ט. דף מ9סחים סזכרה וכן 3צעורהזדהו

 וכן וכו', תחליפא רב אמר 3ר'ה 1': דף 3יומא3חיספות
 אצל הודחו דש2ת שבת מהל' פי3 3ריש הרס3,םכר,נ
 והל' ט'1 הל' המקרש 3"את מהל' 3פיד מ.ל ונםחילה
 3ציצית כלאים משאיכ אבל  בצוטר, הודחו דמומאהטיו
 וכוי 3מינן ראפשר  כיון סור'ה 3מנחות התוספותכתב
  פשהן בשל 9וטרין צמר  רח,טי טפי לי' ר*שיטא.והאי
 ?פצותה( 3ציצית )רצ'ל כלאים איכש הבי רבלאו טשוםהימ
 דאפשר דכיון דגור הוא ורבנן שריה מדא1ריתא נמיאי



 ותשובות'שאלות עטרת ב..5ד
.

 נ?רדכי ~
 ה1תר מסש רכ5אים שרי טראוה?תא אנל שניהםלקים
 ודוזומפ' התוספות, עכ'ל וכו' רח" טש1ם ו5או ציציתאצל

 אצל הזרחה שש3ת נ'כ כתב הנ'ל מ'ר רףכטנחות
 וא'כ הנ'ל, מטנחמן יקשה לא להתומפות ו5כןחולה

 שהזרחו רכיון רשמ 3שפת מחולה לחלוק יש זהלפי
 מההכרח שה1א מה רק ה1תר1 לא לכן חולה אצלה1א
 מ1תר לכן שה"(ר כיון 3ציצטע ככ5אים משא'כאנל

 הרא'ש הרי אנל הציצית. מן שאיע טה אפי'לנמרי
 ובטג'א "ר סע' שם א'ח 3ש'ע והכ'י שכ'ח כסי'והמור
 להרין כהבו 1אעפ'כ חולה אצל הותרה רש?ו( ללשם

 עוקצין 3עצעי והיו נרוגרות לשתי 3אטר1הו דפשיטארהנמ'
 נרונרות ג' בו שיש העוקץ כורתין אחד כעוקץ נרונרותונ'
 אלא יכרתו לא אחד כעוקץ וג' אחר 3עוקץ כ' הי'ואם

 ובטחה'ש כמנ'א וע'ש טי1 כסע' שם כ' נו שישהעוקץ
  הנראה כפי כהכ ט' 3ס'ק שס אברהס %3של הפ'מא4

 אצל היא רהוי' ששבוע ורש3'א ור'ן כהרטכ'ם פסקשה3'י
 חולה הי 3ר'ה שם כטור בן שכתב ה'נו וט'חולה
 ולא דחוי' ששפת .הלכה שה" לי ובמרוסההו'

 והמג'א דברח שם אין ש3ש'ע טה3'י אבל וכו'התערה
 כש3ח לחולה שוחטין רלבף י'ר סע' ה3'י על כתבשם

 רנם ז'ל והראב'ר הרמ3'ם דעת אבל שהאזרה,משזם
 ורלא לנטרי שה1תרו ולא רחי' כררך רק ה1אכציצית
 1' הל' ציצית מהל' 3פ'נ  שכתב הנ'ל דג(יםפותבסברת

 הלבן עושין אלא הכלת בה מטילין אין פשתן שלכפ1ת
 מפני נרחות שהציצית מפני לא פשתן ח1טי שלכלנר

 כלילה 3ה יהכסה ששא מדנריהם נזירה אלאהשעטנ1
 עו"ין בעת לי( על עוכר ונמצא ציצית חי1נ ,טןשאינה
 ור.איתם שנאמר כלילה ולא 3יום הציצית שחובת מ'עשס
 ה1תרה רלא דס'ל אלטא עכ'ל, וכו' הראיה כשעתאותו
 ק'י: רף 3חו,.ן התומפות כרעת ודלא מצותן כ,טןרק

 ט': דף 3טנחות ותוספות וכו' שאולה טלית3ר'ה
 הראבזר רעת ובן וכף כלאים מש,ם נה אין תכלו(3ר'ה
 הרט3'ם שם שכתב הרמ3'ס כרעת ט' כהל' שםו'ל

 1טרברי התורה מן הציצית מן פמ1רין וקטניס וענריםנשים
 לחנכו כרי כצימת היב להתעטף ש.ודע קטן שכלסופרים
 3רכה 3לא מוועטפיס לדיזעטף שרצ1 ועכדים ונשיםכמצות
 כה . שאין כציצית רוקא הראב'ר 1ה על וכתבעכ'ל.
 ה1דחו ציצית רמצח( רם'ל טש,ם וטעטם עכ'ל וכו'בלאים
 דח1לין דיזומפא על פליני -ולכן ה1הרו ולאהכלא.ם
 כלילה . ואפי' לכ1לם 3ציצית דבלאים שהתירוודטנחות
 לא לדירהז וא'כ כציצית הכלאים רה1תר1 רס'לטש1ם
  ש5א לחולה ש3ח מריני בציצית רכלאיס הדיןנרע

 כבר נ'כ הנ'ל תתוספמ( לדעה וא"י' ההכרח. רקהיורה

 הציצית מהסת ש3.אים הכלאים רק היתרה שלאכתנהי
 והראביר הרט3'ם כדות טוכרח ד', רף רינמות1טהנמ'
 ל'ש רוחה דעשה ילפינן מדג(ם שהרי דהוי טצדשה1א
 ושם 3ציצית 3בלאים לקטן לחנך בע' כקונמרסיועי'

 אישתרי דאישתרי דמני נימא לומר "ין 13ה.הארכתי
 כסקום ראישתרי טנו וניטא ח'. רף כינטותכדאיתא
 הוא הרי חה ה?נר בכל הכלאים נמי אישתריציצ'ת
 ואר'י וכו' אטר רבא ריה 3תוספות וע'ש אחרכאימ1ר
 אטרי' היא אחת מ1טאה רשם קרי ?על רנכי לחלקד1ש

 ומו' שמות כשני 5א אנל וכו' אישתרי ואישתריהואיל

 וכו'_ להראב'ד ראיתי זה אחר 3ר'ה ל' כסי' א כשועי
 -כשאר נמי שרי זה כרנר ואישתרי הואיל אמריידלא
 ררבא רמשמע ל'כ; רף כ1נחיס ועף הע', כמוףועיש
 א'כ אך א%3. על 1פלינ אישתרי ואישהרי הואיל לי'לית
 אך הנ'ל, אמר רבא ר'ה ח'. רף ריבמות התופפותיקשה
 כנהן ושטואל רב פליני כ'א. רף כקיר1שין הא יקשהא'כ
 ואישוזרי הואיל ט1תר אמר ררב שיה ככיאה תואר3יפת

 ברב דהילכהא וק"'ל וכו' אפ1ר אמר ושמואלאישתרי
 דף ובנרה מ'ט: רף בנכורות במטונא 1כשמואלכאימ1רא

 קג'ם פיעיל לנר אכי לנ3י כרנא רהילכהא וקי'לנ'ר:
 וא'כ כ'ז. סנהדרין ככי כמצ ע'ג רף כ'ק נ'3.קירזשין
 הש'א רברי עם יתורץ זה אך אהילכת.א, הילכתאיקשה
 אישתרי ואישתרי הואיל אטרי' רהיכא שכתב הנול ל'רסי'
 להל'ת העשה רתתת מהמת כאה המעשה שאין3רנר
 יבא שלא כרי רש1ת התורה שנתנה דכיון אמרי'3,ה
 במשם לא אנל שניה רכיאה נטי ה1תרו כאיס1ראלי'
 אח'כ בהם. חל~קים דינים יש שאזי לל'1( עשהזחית

 מה ולאחמזו כר'ה נ' רף מנילה כריש כט'אמצאתי
 מ'ל רא%3 הנ'ל דזבחש הנמ' ג'כ שהניאו וכו'ת'ל

 כמ1טאה לא אכל אישתרי ואישתרי הואיל אטרי'דכהק(רא
 ליי ואמר אירחא. לא להא אירחאי להא ראטרי'רחויה
 להא היא היתרא מצ1רע מםתברא איפכא ארר3ארבא

 מה הש רהויה ט1מאה אישתראי לא ולהא .אישתראי

 ורוקשה הנמ'. עכ'ל דחיות שתי לי !טה ריחויא הרלי
 אחת שם כין לחלק לו רלמה הנ'5 ריבמות התוספותעל
 שאשת כיון לתרץ לו הי' טונ יץ(ר שטות שנילבין
 ואישתרי הואיל אמרי' לא ונהיתרא ה1א היתראאח

 רס'ל הנ'ל התומפות לשיטת לרבא וא'כ ע'שאיעצ(רי
 אטרי' לא א'נ ה1א הקזרא הכלאים שה1תרו האדכציצית

 1להראב'ר ולהרמכ'ס אישתרי שאישתרי כיון הואילשם
 רוטה ה" הרי א'כ ה1רחו כייצית שכלאים שס'להמל
 הנ'ל ל' רמי' ולהש'א הנ'ל ס'ר. דף דמנהותלהנמ'
 הי' 3ציצית כלאים סותר שה" כזטן אפי' לרעתילכן
 עור שיה" לא אבל הציצית ידי שעל ככלאים רק 1הכל

 ו' והל' ה' הל' ציצית מהל' 3פ'נ 3רמכ'ם ועי' שס.כלאים
 שסובר רבינו מדברי נראה ולכאורה כתב ו' כהל' שםוכ'ט

 לפשתים צמר של לנן מטיל איע תכלת שטטילשאע:פ
 אלא התידה לא ?ציצית כלאים שהתירה ,מ.אע'פמבו'
 בלאים יש שכבר ואע'פ וכו' אחר כע' אפשר שאיהיכא
 3אימורא למע1טי שאפשר מאי דכל מ'מ וכו' 11כטלית
 הלנן נס 5עשמ( רכזהר ט0יק 5כסוף אבל הו'ממעטוק
 שם, הרמכ'ם לשון ה1א חה תכלת כמקום לפשתןמצטר
 ח1טי או פשתן של ככם,ת צטר ח1טי לעשות ה1א1טה
 תכלת כלא לבדו לנן שה1א אע'9 צמר של ככמ1)פשתן
 שהרי ציצית לע' מ1תר שהשעטנו מ1תר שיהא ה1אכדין

 און מה 1מפני לפשתין. אותה 1ממילין ה1א צמרהתכלת
 וכל משנה שלה הלנן לעשות שאפשר מפני כן,עושין
 את לקים אתה יכול אם ול'ת עשה מוצא שאתהמקום
 ל'ת את וידהה עשה ינא לאו ואם מ1טב הרישתיהן
 1נחה ז'ל. הרמכ'ם עכ'ל  יא,יהן את לקים אפשרוכאן
 לפשתש תכלת שמטיל שאע'פ טתחילה הכ'מ לה1ביחרצה



להכעררכי ותשובוהשאווהעטרת
 סלשונו וכרסשמע לפשתים_ צמר של 'הלכן סמיל איעפ'ם
 לסעוטי שאפשר מאי רכל טשום הנ'ל המעםומצר

 לא שהרס3'ם וכתב בו חזר ובם,ף מסעמינןכאיסורא
 וטס'ק ה' סהל' וה 1הוב'ח לברו לבן 3טמ,ל רק זהכתב

 שהוצרך רכיון פשתן בבנר הכלת שבמקום מ'לשהרס3'ם
 הלבן מפני נ'כ נרחה התכלת ס9ני רכלאים לאולרחות
 שלא רכיון תכלת ט שטטיל אע'פ צמר של 3בנראנל

 הלבן פפני נ'כ נרחה איע התכלת ספני לרחותהוצרך
 הלבן נ'כ הותר שנרהה מצר שרק רם'ל אלסאע'ש
 שלא וכ'ש הכי 3לאו לא אבל פשתן כשל צמרשל

 של חוס חר לי סה אטרי' ולא ציצית סצך(3מקום
 ברף וששלה בר'ה ציצית הל' גפת'הה א' אות י'חטי' 3ם" 2א'ח 93'ם סצאהי ואח'כ ח1מין הר3ה אושעטנז

 טי שך"לה ול ושם ג. מ'ק ?א'א י'א 3מי' שם ובפ'םז'
 לערתע דו;ורה סן 5סול א' 3ציצי; כלאים האידנאשלנש
 ר'ה סוף ס'. רף סנחך; מהתומפות בי תשובה, לאו.או

 רחיה לא לגסר' הותר 3ציציוע רכלאים לוסר צוררוכיע
 הזה 3זטן אפ" התורה סן שרי שניהם לקפם יש1אפי'
 ל'ם. סרף רסנחות הנם' הביאו ואח'כ נזרו. שר3נןאך
 סתהילתה( שהבשותי )הגט' ראוריתא עליון קשרש'ם
 ראפי' ר'ה מוף ר': רף ריבמית סהתוספות פריןואח'כ
 תכלת 3סקום ורוקא ונו' לצמר ופשתים לפשתיסצמר
 גו' במיע ראפשר כיון ח12ר תכלת שאין 3מקוםאכל
 סתירה אק ובאטת עכ'ל. ארא'ריהא קאי ושם רר'לטשום

 דוקומפות כהב 3מנחוה רשם טשום ריבטתעסההומפות
 הא ההורה סן שהוא ס'ל הראשון וכהירץ תירזציםשני
 היטא ונמ הראשון. ל:ע'רץ ה1א רי2מות וההומפותרר'ל
 ט'. רף דכתגות הת,מפות הביא לא רלטה הפ'םעל
 לבן ח1מי שני אס וצ'ע 3צרעת ט'לה כנ:ן ר'המוף
 3מלית לתת ט1תר צטר של לבן ח1מי 1שני 9שתןשל
 שני הותרו לא רשטא פשהן של 3מלי; או צטרשל
 3מקום שלא אבל תכליע 3מק1ם רוקא אלא לבןחומי
 שכהב טה נם עכ'ל, וכר שנא לא רלסא או לאתכלת

 רהא אינו וה הי;רה, 3צ'צית שכלא'ם ניטאשלהרמ3'ם
 ד"'ם עוד שה1דחה. ס'ל והראב'ר שהרם3'ם כתבה'כבד
 שהי' ננפך( ר' 3ת וכמות כהב א' ס'ק "ח נם"3ס'ו
 הכלאים חתך וא'כ ציצ'ת עשה שלו 3שפה כלאיםט

 עשפתן רבעת ביון העשוי מן ולא תעשה רהוה "לפסנה
 תכלת לט שאין עכשיו בה הכמה אשר בה קרינןלא

 כלאים עכשיו נם סותר יה" ההורה שטן נאטד אס1אפי'
 טקום כל רר'ל סש1ם האיסזר הוה שטדר3נן רק3ציצית
 ס'ט מדר2נן רק הוא :כו' ול'ה עשה מוצאשאתה
 לעיל שכתבתי מה לפי אבל עכ'ל. תולם'ה הוהסדר3גן
 ראורפתא אימור יה" טהציציה לבר כלאים שיהי'ר3טקום

 לעיל שהב"ותי סה הנה ההורה. סן הולם'ה הוהא'כ

 נרונרוה לשת' שאמרוהו מחולה מ'ר. רף מטנחותהראי'
 רשל אחר 3עוקץ ושלש עוקצ'ן 3שו2י נר1נרות שתיואיכא
 יאלש אחר בעוקץ שת'ם א-כא אי אבל סיהינן,שלש
 לטמעט ר3עינן אלטא כנ'ל טיתינן  שת'ם של אחר3עוקץ

 הזהר רלא כציצית כלאים לע' ה'ה 'ה" וא'כ3אימ1רא,
 סהלוקה שיהי' שאפשר אמרתי ציצ'ת לטצות הצורךרק
 איהא י'ז. רף ר3ביצה . והר'ן והרש3'א הר'י 3'ן3זה

 שאינה אע'9 3שר הקדרה כל אשה סטלאה אטר31אטת
 ומיהא הר'ן ,ה על ו2הב גו'. אחת לחתיכה אלאצריכה
 איכא ומיהי וכו' ס1הר 2יו'מ 3שיעורא רלר3ותטשטע
 חולה . מ'ר רף במנחוה ר'י 3פ' לן סראי3עי'לם'רק

 הת2 לן אינעיא לא כ'אן וער- וט( נרונרות לשתישאטרוהו
 ריבוי ראימא עוקצין 3שנ' הי1 ר3שתים נהנא האי כיאלא

 ושלש אהר 3עיקץ רשתים לן. רפשיטא סשסע אבל3צירה
 דלרי13מ טיתינן לא ושלש מיהינן ופו;ים אחר3עוקץ

 ראיבא רוק'א 3ש3ת רהתם ז'ל ר'י ותירץ אסור2שיעורא
 והרש3'א וכו' הקיל1 לאו ראיס,ר 3יוימ א3ל מקילהאיסור
 3שבה 3שיעורה רר'3ימ רם'ל סכלל וכו' עור סומיףז'ל
 לנטרי הת'רו מצוה טש1ם ולכן סרר3נן אלא מי;מרלא
 רא'כ הר'ן עליו ופריך שם, רש3'א בחירזשי איתאוכן

 דריבוי טיהינן רשלש פשימא כטנהית סי3עיא קאטא'
 סיהסר 3צירה ור2ו' מרר2נן אלא טיתסר לאבשיע1רא
 שיעורא ררי3,י 3ר,ר לי נראה זלפ'כך 1כ1',מראיריהא

 שהש2ת רטי לא הכ' ואפי' ס'תמר פראוריהא3שבה
 שהע.קר כל ולפיכך ה1תרה ולא חולה אצל השרחוי'

 אבל מרא:ריהא 1אס,ר כטוה1 הומפתן אף אסורטלאכה
 מערב לעשיה אפשר דאפי' בה הוהר נפש שא1בלי:'מ
 שיהא ו2לבר העיקר על טרבה שהוא כל לכן שרי'ו'ט

 ,ה לפ. וא'כ ו'ל, הר'ן עכ'ל וכו' ט,הר אחר3מורח
 לא1 אלא ליכא כאן רגם משז2 כאן ט1הר יהי'להר'י
 אפשר להרשכ'א ונן מקילה ראימור לש?ת רמי לא1לכן

 נ'כ 'הי' לנטרי התירו מצוה רמשום רם'ל סש1סרשרי
 א'כ והזרחה ה1תרה 2'ן רסחלק להר'ן אבל ס1תר,כאן
 הותרה כלאים אי הנ'ל 3טהלוקת תלוי יהי' כאןנם

 רי1סא בפ'ח שכתב להר'ן נ'ל )עור הורחה, א31ציצית
 וא'כ סקילה איםור בטו חמור לאוין רהרנה פ'נ.דף

 ושהה ט התרו ואם 1לנישה לבישה בל על חיכבכלאים
 ה1א כן ממהיה שהיה כל על חיב וללכוש לפשומכרי

 נהבתי וכנר ל' הל' ד2לא.ם פ" זברט3'ם כ'א: רף3טטת
 מקומות געור 3זמע 3פה'3 ו2תש' ריוטא 3הר'ן3אריכות

 וכו' רבא אמר אלא 3ר'ה ל'ב: רף 3יבם" 3רש'יוע"
 ס'ס ס'ר סרף הנ'ל רמנחת; הראי' גסתר אם .אפי'אך

 רק הכלאים ה1תר רלא הלל הראי1ת בל לנונשאר
 ,רלא כלאים לשאר ולא הציציה יר' עלהבאה

 הנ'ל.כהפ'ם



 דכ'נוו והשוכותשאלוהעעטרתלך
 ה ל אש

 פהיחה שפעה נעשיה שלהם הכמא שביה מקומוה יש אשר דכר עלנשאלתי
 משם לצאת הדלת פוהח ובאשר מאיליה העלעקמרי נדלק שם לבואהדלת
 נים איכא אי וגם צרכיו לעשוה פשפה לתוכו לכנוס מהו לבד. מזהנעשיה והכיכוי והדלקה והנשלה, הפתיהה רק אחרת מעשה עושה אינו והואנבפה
 או אהר איכא אי וכין ליציאה כניסה כין ' ממ איכא ואי לאורה ב'הכין

 העלעקמרי. פלא נם שם לראות יכול אמ ממ איכא אי וגם אהרליכא

 א. ענףהשוכה

 תנא ק'ב: רף בשפת מפורשת גמיא היאלכאורה
 1אם בררבו ונועל 5ותח הרלה שאחורינר

 אהא לרב רבינא לף אמר רב עלה ל%ם בבתה.בבהה
 אשי לרב ררבא פרי' אחא רב לה ואמרי ררבא3ר"'
 יהורה כר' ס'ל ררב משים אילימא רב עלה ל%טמ'ט
 כר'י לה סבר ררב משזם שמעון כר' לה קתניותנא
 אפף בהא לי' אמר ל" ל%ט מיל%ט כך'ש רתניכל

 ר'ש מודה תרו%הו ראטרי 1רבא א%2 דהא מרהר'ש
 התוספיז שם 91" הנם' עב'ל ימ~ז ולא רישי'פפס,ק
 מתנרנר כן ירי שעל אע'פ כררכו ונועל 9והחפד'ה
 מכפה והוי מתקרב או השלהבה מן השמן .סתרחקהנר
 שהנר פירש ר'י שכהנ 2דא'ש שם ועי' וכו' מבעיראו

 את מרחק ובנעילתו הרלת ו3פתיחת הדלת 3אחודיתקןע
 הרא'ש עב'ל הפת.לה אל טקרבו או הפתילה מןהשמן
 טקודם אך אס,ר שה.א כגם' ספורש זה רין הריוא'כ
 אים,ר או חטשז איסזר אי וה על יהי' איס,ר איוהנברר

 ןמזה 2עלמא דר3נן איס,ר או הטאה 3לאדאוריתא
 התשובה. לנ!יעלה

 עולשין התולש ת,ר אמרי' ק'נ. רף 2ש3תהנה
 במלא לפהמה אם כנרוגרת לאכילה אם ,רדיןוהמ,רר
 ל%פות אס קלה 3יצה לבשל כרי להיסק אם הנריפי
 הקרקע את לייפות לא כולהי אטו שהן בל הקרקעאת
 אפ% שנו באגם תרויהו דאמרי יוסף ורב יבהנינהו

 קמיכוין רלא וכגון אנם רלא בשרה תימא אפיל!אמר
 ג5סיק שטעת ר' מורה תר%1הו דאמרי' ורבא א2יוהא
 ופי' רחנר" בארעא רקעביר צריכה לא 1מזת ולארישי'
 פי' מוה וי:תר עב'ל ליפית לי' איכפת לא ,'לרש'י
 שם 2נם' ראטר" מה על כ'ה. רף פ3כורות ו'לרש'י
 וההניא אכ!ר מתכוין שאין דבר המשולס בן ר'יוסני
 המשזלס בן ר'י םשהיר וראשן מאדים עיקרן שערותשהי
 את גווו שם י רש ופ" חושש ואינו פטספרים נוחאומר
 המאדים טן ומש%ר 3כם9רים שמשחירהראש

 מתטין דאין משוס אלמא 3קדשיס ני,ה סשום ד!ששואינו ואיל"
 מתטין אס אפילז אלמא עכ'ל שרי לתקן אלא גיוהלש,ם
 רבר אחר פעולות שני וה פדבר ויש וה דברלעשות
 ,ה 3לא זה להיות אפשר !א' האסור דכר והשניהמ!תד
 אע"'י להיתר כו:הו אם מ'מ רישי' פסיק ה,או3ראי
 דהכונה ביון מ'מ מעשה 2אהזה נ'כ נעשה האיסזדשנם
 שאינו רגר וטקרי מותר להאים,ר 1לא להיתרה"

 ואיע 2מם8רש נווז בר'ה שם פהוספתן ועי'מתבףן

 אמר יה!רה רב אמר ל'ר. רף 3גם' שם ועי'חהמש
 יצהק 2ר נחמן רב לה מתקץן שמע1ן בר' הלבהשמ!אל
 אשסעינן לא השתא ער רמתנ" ר'ש אילימא ר'שהי

 התוספרז שם ובתב טותר מתברן שאין רברשמיאל
 אפי4 הא מתכוין ראין משום ר'ש שרי מי אטותימא

 ואע'נ שרי נמי מום יעשה שלא אפשר שאיפמק1ם
 פרף.כ'ה. רלעיל הקונטרם ולפי' ובו' 2מתבוץ מ!םרעושה

 פשחיה וראשז מארים שעיקרן פרה של שערות שתיגבי
 חושש ואינו פממ"רים נוזז הטשולם 3ן יוסי ר'רקאמר
 טתכיין ראין משום מתברן איע רחווב 3קונמרםו5י'

 ראין הבא נמי ניחא הפרה את לתקן אלאלנזיוה
 שאין רבר ס'ל ושמשל וכו' רפזאה משום אלאםתכוין
 לשסואל לי' איצטריך אטאי פריך להבי מותרמתכוין
 רש'י על שס פליני דו;וספוה אך וכו' שמעון בר'לפסוק
 שם שכתב עצמו סותר ע'ה. רף פשכת פרש'י אךו'ל
 ר'ש מודה תר%1הו ראמרף ור3א א%2 והא הנם'על

 נשטה בי' ראית רכמה הכא שאני 131' רישי'52סיק
 ופ".. הנמ' עכזל צינעיה דליציל היכי כי לי' ניהאמפי

 עצמו רכל וכיון המ( מדם טוכ ההי שרס ו'לרש'י
 אין סת אפף 2ידו ימן( שלא לשטדו וט!רחמתטין
 לף איבפת רלא במירי ר'ש סירה וכי מתעסק אלאכאן

 רו(ופפהן אך עכ'ל מיבוין לא איכהני וס,הו איתרמיאי
 רהיבי ופ" הנ'ל ק'נ. דרף סהא רש'י על פלינשם
 מיתרמי אי ליי דניחא 2מירי ה'ם רישף 2פסיק ר'שמורה
 ודועספרז שם הש'ם 3גליון גיב מצאתי ,ו וקושי'ובו'
 פארעא רעביר צריכא לא בד'ה הנ'ל ק'נ. 3רףשם

 בגון ליי ניחא רלא רישי' רבפסיק גער1ך ""רהברי'
 והקוצץ אוהבו שאינו פאחר גנון רחברי' כארעארקעביד
 ואפי' לכ!עחילה מהזר הנאה ל1 שאין טילה 3שעתנהרה
 2פשתן שפקקוהו חבית ר' יהתיר ליכא דר3נןאיסור
 אפשר שאי אעפ'י בשנת תן כ:ני ולמשוך הפקקלהסיר
 ראיע כיון ריש" פס.ק והף הפקק כשמסיר לסחוטשלא
 נראה דאינו מרזר לארץ נופל שה%ן זאת טסחימהנהנה
 הי' ק'ז. דרף ליחה סמט להוציא סודסא ספיםההא
 נהנה שאינו אע9'י דנ!פא צעדא טש,ם לאו אואסזר
 אלא הפתח לננין כלל מתכוין ואינו הפתח פנניןכלל

 יר של ממחט הרש3'א שס הניא וכן בעלסאלנכהה
 כר'ש *'ד רף 2הנהנקיף לה דם!קי הקוץ את כהליטול
 1משים עלי' 5טור לנופא צריכה שאינו מלאכהראמר
 אי אס!ד ה" 2דכורה נהנה שאינו ואעפ'י שדיצעדא
 דעניד צריכא לא דקאמר והא דגופא צערא מש!םלאו

 איסזי אגל חמאת מיח%ב- רלא הינו רחגר"3ארעא



לזנערדכי ותשובותשאלותעטרת
 איסור ולא רר3נן איסור היט איסורא והך וכו'איכא

 ?ד'ה ו'. רף דכהובוו; מתומיוה מנרח וכןראוריהא
 "ע'נ תו' להד:קה אסור רנויהא טשכרהשהאי
 וכו' לכתחילה אסזר לי' ניהא רלא רישי' פסיקדדוה
 יע" רר?נן איסור רק שהוא ש'ם לבהחילה פרבהבענ'ל

 נתנאל ובקר3ן הנ'ל קיג ררף ההוספוה קל שם3מהרש'א
 שכתב הנ'ל ק'ג 3רף דשם .הרא'ש מלשון טוכרח וגןקס
 לע' אנל וכו' היא ראי' רלאו יגיאה וכו' הערוךפי'

 וכו' מדר3נן לכהחילה ראסזר מורה ר'ש אפילןאיסור
 3ין מחלוקת איכא לי' ניהא רלא רישי' רבפמיקאלמא
 והרשג'א ההום12ת וכין לנמרי רטוהר שם'להעריך
 ראורירש איסור אבל סררכנן אסור שהח שם'ל!הרא'ש
 כבר מתכוין ואין לי' ניחא לא נקרא הוא מה אךליכא
 ורש'י הנ'ל רבכור1ת רש'י מחלוקה שהוא לעילכתכחי
 רם'ל לר'י ונם בררו;י וה בל הג'ל ר(הוספלו( עסרשפה
 שהזא רם'ל מאן איכא נםי אסור מו;טין שאיןדרכה
 טיחם 3ד'ה ט'א: רף דשבת בו;וספות טרר3נןרק

 9'ה. רף 3סנהררין דעעוס2ות כהב וכן וכו' טסטשפינה
 3ר'ה כ': דף ככריתוה 3תוספתע ועי' וכר ור'שכר'ה
 ה': רף 3כתובוה 1קנים 3אסיפה ועי' וכו' לי'סבירא
 לר'י סהגוין שאין דרבר שכו;ב כר'י הלבה ,אה'ל3ר.ה
 ראטרי' כ'. רף דכרתעוה וההיא סדר3נן אלא אסוראיט
 היב איסר ראב'ש המאה היב 3ש3ה 3נהלים ההותהשמ
 ואטר" העלי1נוה ,מכ?ה ההההינית שסבעיר ספנישתים
 כבר ת'ק פליגי מא'ליהן וה1בערו לכ2:ה דזהכויןשם

 דרכר אלטא כר'י הלנה סבר ור'א  שמעון כר'הלכה
 בהא רישי' רב2סיק וי'ל המאת ר'י סיהיב מהטיןשאין

 )וכן :ב.' דטיאה הינ לר'י וראי התחהילתרהבערה
 כרטוכה חמאה חיוכ לי?א לר'ש מיהא שם( פהוס2ותהזא

 כרטוכח איכיא דאוריהא אים!ר אבל הג'ל רכריתוהטההיא
 קציצת לטשרי' רחמנא מראיצמייך רטילה ר'א93'

 ליה שגה נבי רישי' 22מיק רלר'ש ,אפשר וכו'נהרת
 אבל 3עינן מחשמה דטלאכה דאזריתא אים,רא להאילי'

 רישי' 3פמיק דאיריהא איס!ר איכא איסורים3שאר
 ה'ל ריה 3הומפוה ק'י: דף 3ש3ה עי' עכ'ל וכו'לר'ש
 דדאסיפה אלטא שרציס שמונה 9' 3םוף 3ר'ןועי'
 לי' דניהא אפי' רישי' רשפסיק לר'ש רם'ל ס'לוקנים
 הנמ' רכריו לפי יקשה אך מרר?נן רק הוי לאנ'כ

 שאין רבר שאטר א?י על שהקשה ל'ר: רףריומא
 הכי אכ' אטר וטי דנם' וה על .הקושי' מותרכעעכו'ן
 יהךן 2הרת שם שיש 3סק:ם אפי' ערלהו בשרוההנש
 לר'י א?י .אמר ל'ל קרא בה והיינן יאש'ה ר'רברי
 ההורה 3כל מילי הני אס,ר טהכיין שאין דברראמר
 ויל י יש ופל הגם' ע?'ל דזא רר3נן ציר,ף אכלטלה
 קרא טדאיצמייך לר'י לי' מםתע דקרא לא?י ס(לאלטא
 טאי יקשה וקניס האסיפה דברי לפי וא'כ עכ'ללסשריי
 טהטין שאין רנר 3ש3ה שבה לאיס!ר איס!ריס משארקוש"
 1כן אסזר איס,רים כשאר אבל 3עינן מחשבה דסלאכתמוהר
 מרר3נן רק שה,א שם'ל רש3ה ההוספוה לסברתיקשה
 מ'א: רף בש3ה ההוס2וה הקשה כבר 1ה אך לר'י"*י'
 ראוריתא 3איסורא הנימ 3ר'ה שם 3יהא והתוספותהנ'ל

 אך ע'ש 1קנים האסיפת על להרץ גט עולהך,ירנשם

 הוא אסזר מתכוין שאין ררכר לר'י דס'ל הא הנ'ללפי
 ייא: רף 3פמחיס הנמ' הקשה למה א'כ מררכנןרק
 נ3י.חמץ ום'ש ר'י ג,ר רלא קרצוף ג3י שנאומאי
 לא 3קירצוף קירור מיחלף 3לחס לחס וסשנירנ1ר

 פשום החילוק והלא מר,חילה הקשה לטה וא'בסיחליף
 נור לכן ראוריתא איסור יהי' לאכול ינא ראםחמץ
 רא2י' משום קירור אמו גוריין לא קירצוף אכלר'י

 דבר שהוא .מש!ם רר3נן איסזר רק איע נטיקירור
 3ש3ה רש'י ונם הוא ושנא שנא א'כ מהכךןשאין
 מרר3נן רק היזו לר'י ג'כ ס'ל הומו לפי דלמא 3ר'ה קכ'א:רף

 הזא מרר3נן לר'י סתטין שאין ררכר שם רש'ישכתב
 רש'ה על נם א'כ עכ'ל ג~ור לא סויקיןולע'
 3גליון. וו קושי' טצוע;י אח'כ אך 11 קוש'י .יהי'
 1נ קושי' פריך ל'ד רף 3יוסא והתו'י שםהש'ס
 רברבד משום 3וה להאריך מקוס עיקר כאן איןאך
 והלכה_ כ'3. רף 3ש3ת כראטרי' כר'ש הלכה סתכתןשאין
 טתכךן שאין רכר דאטר שם רש;י ופי' כגרירהכר'ש
 יהקנן רי אמר והא 8'א: 3רף שס .אטר" וכןטוהר
 ררכר אלסא ומפספם חופף מיר ותנן משנה ככתםהלכה
 והאירנא צ'ה. 3דף שם אמר' וכן טותר מהטיןשאין

 רש'י 53י' ועיי לכתהילה אפילו שרי כר'ש לןדמנירא
 וכן ת'ל 3ר'ה ק'י: 3דף התוספות שס נקב וכןשם
 3רבר טחלוקה זשלש 3ר'ה כ'נ. רף 23יצה התיספוהכתב
 3ש'ס מקוטחע בכטה איהא וכן בנם' שם הזא וכן1כו'

 ה' הל' שנת סהל. 3פ'א הרט3'ם פסק וכןובהופפוה
 חהל' י'י 3פי' וימיס ז' הל' שם 3ם'ם ועי' שםו3ם'ל
 המלך 3שער ועי. הערוך רעה ג'ג שהביא וי הל'ש?ת
 של'1 סי' א'ח במ:ר ועי' א' הל. ש3ת טהל' י'3נפ'
 כהב י'ח סע' ש'כ סיי 3א'ח והב'י כר'ש רהלכה א'פע'
 שברפנה נקנ למהה פשהן של כפקק שפקקוהביה

 אפשר שאי :אע9'י להסיר שמתיר מי יש ין נושמתיאין
 שאינו דכיון כלי החהיו יהא שלא והוא יסחומשלא
 ימוהר לי' ניחא דלא ריש" פמיק הוי וו 3סחיטהנהנה
 רפסיק כיון לי' ניחא רלא ראע'נ ואטרו עליווהלקו
 לכ'ע ליכא חיובא אבל שם המנ'א 1כהב אסזר ה!ארישי'
 3דבר היהר נוהנש והעולם ה3'י שפ וסמיס המג'אעכ'ל
 ?'. ס'ק 3מנ'א שם יעי'וכו'

 רכצרה כנישתא ריש כ'ט: רף כש3ה אמרי'ועור
 כר'ש כמאן א'ל רבה ירמיה מר' לעילא ס"מלאנרר
 אטר מי 3קמנים אפשר רלא כנרול'ם ר'ש ראכראימר
 כנרוליס אבל כקטנים מחלוקה עילא דאמר רעולאופליני
 כררכן טוכרין כסות מוכרי רבה טתיב וכו' מוהרד'ה

 מפני תנשטיס ההמה מפני 3חטה יתכוין שלאו?לבר
 הכא והא לאחוריהן 3סקל טפשילין והצגועיןהנשטים
 טהכוין לא וכ' רמי קמנים רכ' כצנועין למיעבדדאפשר
 היובתא רבה ירט.ה דר' היובהא לבתחילה ר'ששרי
 משום שרי לכיע אפשר רלא היכי אלמא הנם'עכ'ל
 כאן אך כעולא הלכה א'כ רבה ירמיה ר' איפריךרכיון
 יר כלאחר חורש רהוה משום ררכנן איסור רקהוא
 רסיכוין היכא כל מ'1: רף ש3ה 3נם' שם אטרי.וכן
 לכתחילה ר'ש שרי מ'כוין לא כי רר3נן אוסזראאיכא



נורדכי והשדבוח שאלות. .עטרת.5ח
 שפונה טיחם כר'ה מ'א: _3רף התיטפות שם כתכובן
 וההופפות וכוי עיקר כל סים כתוכו יתן 5א סיםממט
 החמה מ8ני 3המה יתכהן שיא ונלנד 3ר'ה שטבתב
 מלכושים לכזש שהוא כגון רישי' 9סיק הוי רלא וכעניןוט'

 אלמא עכ'ל הצינה ומ9גי החמה מ9גי עליו להניןאחרים
 כגרים לו יש אי ט'ם לו טהמס שהזא אע4'יסכאן
 1ה הבגר שגם אע9'י או עליו טנינים המ אשראחרים
 איתמר כ'ה: רף בפםחים אמרי עור מיתר. ט'ם לוסחסם
 ורנא מור~ר אמר א3י כרפ בעל לארם לו הבאההנאה
 כ'ע טכהן וקא אפשר לא מכהן וקא אפשר אסורהאמר
 פייני לא נ'ע מכהן קא ו5א אפשד לא דאסןד פליגילא

 טכהן ולא אפשר לא בר'ה שם פתוספות ועי' ובי,השרי
 קטכהן ולא אפשר רבלא בן והלכה וגו' 9ליגי לאכ'ע
 3זה. ט'ם קסא הלישנא ראיפדיך והגס 5ר'י אפי'שרי
 ראמרי לאיכא וכץ קמא ללישנא כין הרעות לכלמותר
 מהעגף והיוצא כרזי ואבי . ר;ה בתומפות שם וע"שמ,
 רפתר כר'ש ה5כה מתכתן שאין ר3רבר כן הואוה

 גוה יהי' . חיסזר איוו אך ריש נ'ב טודה ריש"ו3פמיק
 חיוכ אבל ררבנן או ראוריתא הוא אי הא'1נסתפק
 כהב ררכנן, באיסור גם ר'ש מורה ואי ליכאחטאת

 אסר רר3נן 3איסור רגס ק'כ: רף 3ש3ה ז'5הרש3'א
 הוא הנ'בו' דהא הדית שאחורי סנד ראי' והכיאר'ש

 אסור מ'ם טתכהן א'נו ונם לגופא צריכה שא'נומלאבה
 ראמרינן ממה ירחוה יש 11 ראי' אך עכ'ל ע'שר'ש
 ראוריתא איסורא איכא רמכהן היכא רכל מיו: רףבשכת
 שס כחירישיו והרש3'א שם התוספות והקשה ד'שנור
 רמלאכה לר'ש ראויתתא איסורא ליכח ככיכוי הכאוהא

 איכא מכמן רכי רה'ק וי'5 הוא לפפא צריבהשאינה
 סראודיתא רטחז'נ יזכתא ראינא והמיל ראור9תאאיסזרא
 הל' שכת טהל' ב'ה ב9' בשעה'ם ועי' מקום. ככלגזרו
 רישי' וכפם'ק רשפת 8'א ח'א המשנה כמרכבת ועי'כ'ר
 רף ר3כורות ומרש'י לגטרי מוהר 5הערוך 5י/ ניהארלא
 והרשכ'א והר'ן ולהתוספות כן משמע נ'כ הנ'לכ'ר

 מררכנן. אמורוהרא'ש

 3.ענף

 רף בברכות אטרי' צרכיו עשיות בער ארברועתה
 ש3תורה ל'ת את שרוהה ה3ריוה כגור דנרו5י'ט:

 כשכת ואמרי' דרכנן שהוא הסור ריא 3לאוואוקימנא
 והא כי' חש רכא ובו' הן הררוקן מ'ני ג' ת'ר ל'ג.רף
 שאני כפן מנפ'חי קרר קטילי נפישי ראטר הוארכא
 שעל רכה הררוקן רבה צואה מ'ר: רף 3בבורהןואמר" ו'י רש'י זפי' נורחי' 3ע5 נעירני' רבנן ל" ראנמירנא
 אמריי ועור 1'ל, רש'י עכ'ל וכי בא הוא נקכיםשהית
 3ש3ת 3צרור למשמש אסור רכא אמר פ'א. 3רףשם

 ו*י' ליסתנן יןטרא מר יה טהקיף 3חול שסשטשנררן
 החוזר עמור כ'1: רף פ'א בתמיר סר ראמר ליסתכןרש'י
 בעא וכו' יר כלאהר וסשגי עב'ל הררוקן לידי אדםמבש
 אהריו להעלוהם מהו תסרא טרג שי5א 3ר רבהטינ"
 כבור גרול ל" אמר שם ותוסטת רש'י בפ4 עי' הגנעל

 . ר'ל אמר גופא ובו' שכתורה י'ת את שרוחההכריות

 "טנה וההולש - כה לקנח מותר עשכים בו. שעלזצרור
 רש'י פי' פיפ'סא אנ9 אסר וכו' הטאת החנכש3ת
 שעושין מצאתי הנאונים וכתש1כות כי' ש1רעו נקוגעציץ

 סכיכית וסחוירו שלו אחר כל וכערה'שנומל וכו'חותלות
 וזה תייפתי ו1ה זה תחת 1ה ואומר פעמיס ו'ראשו

 טילתא בי' נימא לירן ואתא הואיל לגהר, ומשליכותמורתי
 עי והניחו קרקע נכי על טונחהי'

 מיחיכ יתורוה גכ,
 רוקא לאו סחתכ רהאי רש'י 93י' ועי' וט' תולשמשום
 לצורך קאטר טמש חיכ ראי לחולש ררמי אמזראלא
 ובו' ק.נוח סשןם זסק.יה נדת איס1ף רכנן שדיהיכי
 כ*'. כרסב'ם ועי. שם כתוספות ועי' עכ'ל מרר3נןאלא
 ש"3 סי' א'ת וכש'ע א'ת וכטור ה' והי' ר' הל'כ'ו
 מותר בשבח  הרף נשבר  ואט ג' סע' שנ'ה 3סי'ישס
 רוקא זה וכל נ' כסע' ושם הבייות כנור רגרולסשום

 רגרול מותר עירגו ולא ששבחו כריעגר אבללכתחילה
 ה3ריות כגור רמשיס הנ'ל מכל אלמא וכו' ה3ריותככוד
 מ'א: רף 3עירוגין וע" רר3נן איסוד על 5ענורהותר

 9יקת אי 5נקגיו וצריך לתחןם חוץ שהוישוהומי
 אחאו רכ אמר מ':: רף בטכות אמרי' עור וכו'. עילהוא

 כתכ וכן תשקצו 5א משומ עונר נקכיו אתהמשהה
 ל'א ה5' אסזרות סאנלות סהל' 3פי'והדמ3'ם

 כ'ן נרולים 3ין כל5 נקכיו את שישהה לארם אסורוכן
 נפשו משקץ פכלל וה הרי נקביו המשהה וכלקמנים
 וכו' כנפשו ויהחיג עצטו על שיכיא רע'ם חלאים עליתר
 להשהות ג'נ אימודא איכא הנריות כבוד לכד א'כעכ'ל,
 להשהות אסור עצטו על להחסיר ירצה אס אפי' לבןקצטו
 ראוריתא א'סור ה1א אם אך צרכין לעשות צריך אסעצמו
 הב'י הפוסקיס. מה5וקת איכא 13ה 5גר, דרבנן איסזראו

 פ' 3פרכוה חטורות והרכרי כוה נסתפק קט'ז סי'ביו'ר
 טררכנן רק שהוא כתכ פ'ר אות כיר כלל שמהומי
 מרר3נן רק שהןא ג'כ ס'5 3' ס'ק צ'3 סי' פא'ה המג'אונס
 כתש1גתי ועף כק ה5. א' מאכז מהי' י'ז "' כם'לועי'
 טף 3יו'ר סהט'1 אך כציצית. ככלאיס לקטן חינזךבתש'

 הת'ש רעת נומה וכן טראוריתא שהוא רם'ל משטעקמ'ו
 ראוריתא איסור ריהי' לער'נ אך ב1ה. שהאריך י'גכם"
 דאטרינן עשום תשקצז 3לא יבד נקגיו המשההעל

 ובכיק י(א רף וכתעגיה ים. רף .וכנ1יר י'. רףכנררים
 הקפר ר'א אסר רתניא 3ש'ס מקוטוה וככטה צ'א:רף

 וכי הנפש ע5 הטא מאשר ע5יו וכ*ר ת'ל טה3ר3י
 והלא ה9ן, מן עזסו שציער אלא זה חטא נפשכאיזה
 נקרא הין מן אלא עצמו ציער שלא 1ה וטה ק'ורכרים
 עכיל וכמה כמה אחת על רבר מכל עצטו המצערחוטא
 ראוריתא הוא א. מח5וקת 3זה שאיע" 5קטן עייהנט'
 הבריות בכור איכא שכאן ש3ררני כיון וא'כ ררבנן,או

 איסור איכח ונם תסור רלא כלאו ש3תורה ליתשרוחה
 עצמו את 5צער ראסור איסור א'כא ונם תשקצודנ5
 נדאסרינן סאיסןרא סננתא וחטירא סננה אינאוגם

 ט': רףכחולין
 3כית יהי' שאם כן הרי: יהי' הנ'ל מכלועתה

 הרלקת גלא לראות שם שיכול הכי 3לאו אורדגסא
 אי גענף- שהכיאותי וכמו מותר כוראי א,יהעלעקטרי



כורדכי ותשובותשאלות עטרתל
לט .

 ונלכר 3ר'ה רשם ומהרש3'א כ'פ: רף רשבתסועם"ות
 העתים 3מכהני שם יקרא שלא אך ןט' יתכתןשלא
 לא רמעיקרא משים ש3ת ממעשה כוראי נהנה אויכי
 העתים, כמכתבי יקרןת יכול שיהי' כך כל אורהף
 יקרא לא אם אנל לי' רניחא רישי' פמיק יה"ואו

 מש1ם לי' ניחא רלא רישי' פם'ק הוה העתים3מכהבי
 שאינו כל נמי 3רירי' ואפילו רחברי' כארעא רוקארלאו
 ורש3'א מתומפות שהוכחתי וכמו לי' ניחש לא מקרי'ליפות
 דאי' אין דשם ע'ה. מרף אנל הנ'ל כ'ט רףרשגה
 יותר הרס הוי חי שהוא זמן כל אררגה רשםסשום
 ניחא רלח רישי' 9מיק רהוה לומר פפ. ניחא לכןטו3
 העשי' אחר פו3 יותר שיהי' 3טקום אנל גרירי' אפי(לי'
 מתום*ות הראי' הניאותי וה על לו, צריך שאינורק

 רפ'ח מהרמנים ראי' להביא א*שר ונם הנ'ל.ורשג'א
 המ1רר עולשין התולש שם שכחב- ה' הל' ש3תסהל'
 שיעורו ל3המה ואם כנרונרת שיעורן לאכילה אםוררין

 3יצה, ל3של כרי שיעורו להמקה ואם ,נרי פיכמל:"
 תרננולין של 3ינונית 3יצה היא מקום 3כל האמורהוניצה
 רח%רי הרט3'ם פירש לא למה וקשה 1'ל. הרמ3'םעכ'ל
 רקאמר רהא ש'ם א?א הנם' שפי' כמו רחנרי'בארעא
 הוא הכונה אלא רוקא לאו הוא רחכרי' 3ארעאהנמ
 אכתי וא'ת היופי לו איכפת ולא 3לאה'כ פונשהוא
 קשי' !ה אין אך היופי, לי' איכפת רלא לפרש לי'הוה
 האילנות 3עיקרי המנכש הרמנ'ם כתכ א' 3הל' רשםמשום

 ליפות כרי השריגים את המ!רר או עשכיםוהמק-ממ
 שהוא כל וטשיעשה חורש תולרת 1ה הרי הקרקעאת
 שהוא, 3כל ח3% ליפות שם 9ירש הרי א'כ עכ'לחיב
 רהיכי נימא אי אכל פעם, עור כאן לפרש צריך איןולכן
 3ארעא רק ח%נ ניכ להיפוי צריך אינו אם אפי' יפוירהף

 שהוא גכל ח%נ איגו א1י 3היפוי כלל נהנה רלארחכרי'
 רחנרי' 3ארעא רוקא אירי שהוא כיון לפיש לו הי'א'כ

 פי' לא רלסה המשנה המרככת נם הקשה 11וקושי'
 צריכא לט הנמ' שפי' בטו רהגרי' 3ארעא רא%ריהרמ3'ם
 הנמ' נתכתן רלא המשנה המרכבת ותירץ רחנרן3ארעא
 הוה רא'כ הוא כן לא האופן 13ה א%רי רהכר%תאלומר
 רחברי' 3ארעא רקע3יד עסקינן 3מאי הכא לומרלי'
 רחכרי' 3ארעא עניר ראס רכיון משום כן הנמ' כונהאלא
 לכן הקרקק, יפות טשום 1ה 3אופן האימור שם הי'יא
 פמיק 13ה אמיי' לא נ'כ שלו שהקרקע אפי' עתהנם

 אעיג רישי' פמיק רהוי כצרעת למילה רמי ולארישי'
 רהשתא כיון אפה'כ 3הרת קציצת 3לא למולראפשר
 משום לשם דסי לא 1ה רישי' פפיק הוי. 3הרתאיכא
 כאן משאיכ צרעת ט שיש וה תינוק למול כונתורהתס
 !ירין ל!רר כונתו אלא רירי' 3ארעא ללקוט כובהיראין
 שפיר רחכרי' גארעא אפילו שהם מקום גכללעצים
 סהל' הרפ3'ם על טתרץ הוא וכן מתכחן שאין רברמקרי
 טלה אותה ומפשיפין שם שכתנ י'ר הל' פ'א פמח.קרכן.
 כחול כסעשהו 2ש3ת להיות י'ד הל כהב שם פ'1וכהל'
 9ירש לא רלמה הל'ם שם והקשה כשית מעשהוכך

 רכנם' ב3רזי לי' רשקיל הגמ' שפירש כמוהרסכ'ם
 3שכת להיתע שחל י'ר ת'ר אמרי' קפ'ז! רףזשגת

 רי3'3 של גנו ר'י רני'י החוה ער הפמח 4ע,ט9שימין.

 ראסרי ורנא א%3 והא כו' טלו את טפשיטיןוהכ'א
 לי' רשקיל ימות ולא רישי' 3פם.ק ר'ש מורהתרה%הו
 אנל - הל'ם וה על שת.רץ מה ע'ש הגס' עכיל33רוי
 ראפשר כיון הוא רהכונה כאן שתירץ כטו שם הירץהוא
 הוא רישי. 9פיק לאו נ'כ כררט הפשיפ אפי' ולכןככר!י
 נמי רירן גנירן רבריו לפי וא'כ סשנה, המרככתעכ'ל
 הוא רק וה הכסא לנית רוקא צריך אינו שהואכיון
 3לא לחיות יכול צרכיו ועשיתע צרכיו, לעשותצריך

 דהיופי לשם דמי דלא ולומר לחלוק שיש הנםהעלעקסדי
 או פה1ררין להצירך ש%ך שאין חוץ רנר הואהקרקע
 אך צרכיו. לעש%ת ש%ך העלעקפרי כאן אנלהעולשין
 היספות יש מהעלעקטרי רק 3לה'כ אור שם יש אם3אמת
 המשנה המרכבת מכרת לומר ש%ך שם נם א1 לכןאור
 כמו ררגנן אימור טהירין נ'כ לכר צערא 3מקוםונם

 מורמא הספיס. ו' רף ושמהו3ות לו. רף 3שכתדאמרי'
 רר3נן איסור רק הוא ג'כ והתם ומותר 9מור3ש3ת
 שכהב כסו לנופא צריכא שאינו מלאכה שהואמשום

 מורמא המפ'ם שם ראסרי' שם, וככרענות שםההומפות
 ליחה מסנה להוציא ואם ח%כ פה לעשות אם3שכת
 וכפ'ח ייו הל' שפת מהל' כפ'י הרם3'ם פמק וכןפטור
 שי'ו 3מי' 3א'ח הרמ'א פמק וכן כ'ח מע' שכיחמי'
 8מ קשרים שני להתיר מותר צערא ר3מקום א'מע'
 מתירין ניכ לנר צערא רמשום אלמא ק%מא, שלאינו
 וליכא ה3ריות כבור רליכא 3מקום אפילו דר3נןאימור
 !ה כל אך הני כל איכא כי וכ'ש תשקצו רלאהאימור

 כלא אור שם לי3א אי א3ל 3לאה'כ אור איכאאי
 !ה תלוי א'כ לי' רניחא רישי' פסיק הוה א!יהעלעקטרי
 יהי. א'כ ראור%תא איסור לר'ש שם יהי' אם3הטחלוקת

 מותר יהי' א!י רר3נן אימור רק יהי' אם אכלאמור

 וקנים האמיפת מכרת א' 3ענף לעיל שהכיאוהיוכסי
 חיו3 אכל ראור%תא אימור שהוא מ'ל הפומקים רונאך

 אפשר 3ררך רק וה כתנ !קנים האמיפת ונם ליכאחטאת
 אך ראוריתא, אימור זה כשביל להתיר יכולים איןלכן
 יהי' 3יציאה אנל 3הכנמה האיסור יהי' והכל

 לי'. ניחא דלא רישי' 9מיק הוא רשם משוםטותר
 ג3על אכל הכית 3על שצנו אחר 3איש הוא !ה כלאך

 רמרויח טשים היציאה על נם איסור יהי' עצסוה3ית
 למיעכר מצי אחר ראיכא אי ונס הע?עקטרי עלוחס

 אחר ראיכא אי קל'נ. רף 3שבת ראמרי' וכטוהאחף
 שאפשר או קמן או עכו'ם איכא אי וכ'ש אחרליעכר
 התקנה אך כש3ת ירליק שלא הש3ת קורם תקנהלעשית
 לפתוח האחר מצי ישראל אפייו אחר דאיכא אישכתבהי

 מותר ואזי הפתחלו
 חוץ אחר אור שם ליכא אי אפילי

 רלא רישי' פסיק הוא אחר רלנ3י מש,םטהלעקפרי
 אך הנ'ל קינ רש3ת רחכריי ארעא כמו והוא ליניחא

 ראיכא אי שם ראמרי' הא קל'נ. רף משבח לחלק ישלכאורה
 ישראל כל על ה1א החיוב רשם מש,ם אחר ליענראחר
 3קידושין כראטרי' שלו אניו מל לא אפ אותולמ1ל
 א' הל' מילה מהן' כפ'א הרם3'ם פסק וכן כ'פ.רף

 בשבת אעתו למול האחר צריך ולכן רם'א מי'ו3יו'ר
 אימיר ען אפי' אחר הישראל יעבור למה כאן אנלנ'כ

 ל'3: רף גערו3ין אמרי' רהא אינו וה אך 3שנילוררגנן



 כי זבור ותשובותשאלות עטרתן,מ
 ולא קלילא איסורא ר5יעכר 5חבר לי' ניחא סברר'

 רמצי א5מא הנמ' עכ'5 וכו' רכה אשורא ע'הליענר
 מאיסור חבירו את 5הציל כרי קל איסזר עלליעכר
 איסור על רק יעבור לא רהאחר בן ה'נ וא'בחמור
 והוא והרשב'א והרא(ש והרין התוספות רעת 65יררפנן
 ר'. רף פש3ת שהתוספות הנם ראוריתא איסור עליעבור
 3ר'ה ל'פ; רף כעירבין והתוספות וכו' אומרים וביפר'ה
 משום הטעם כתבו ובו' רבה איסורא ע'ה 5יענרולא
 5עבור אסור נורם הי' 5א אם אבל להאיסור נרםשהוא
 ר3ה איסורא חבירן יעבור שלא ברי קלילא איסוראפי'
 לא וה אך לאיסור נורם שומ האחר אין הבא הריוא'ב
 התוסצת סמיק 35סוף אכ5 מתהי5ה רק התוספותכ.קכ
 אז שפשע היבא רק בן אמרי' 5עולס אלא נ'טראין
 הוא והראי' חבירך שיזכה 3שגיל חטא אמרי'5א

 דהש5סה לעשה ורחי רפסח עשה ראתי נ'ט רףמ9סחים
 ובן ה3ע5ים 3שביל 5עבור הבהן צריך רהש5מהוהעוה
 חורין פה וחציה שפחה חציה 5'ח רף נניטיןאמרי'
 אמדינן יא אזי דפשע היבא אבי ובו' רנה אתוב16
 שפחה נ3י הנ'5 רניטין וההיא חנייך שיזנה 3שנילחטא
 התומפות כתג בכר רבה את ובפו הפקר מנהנ בהשנהנו
 עצסה וממציאה מחזרת שהיהה סשוס "שעו 5אר3זה
 לוטר ואין רר3ימ טצוה נטי והוי לאנוסין ורום"לזנוה
 הע5עקטרי חתך ש5א פמה 9שע הרי הבית כעל הואשאם
 כשפת התוספות כתב רהא אינו זה אך הש3תמקורם
 אבנים נ' פשכת 3ר'ה ל'ו: רף ובסובה ע'3 ריש 9'ארף
 רכנן אטרחוה לא נרולה טרחה ראיבא רהיבי ולוסרובו'
 רהוכרח דהיכי לחלק ואין מזו נרולה טרחה לךואין

 אמדי' אזי הא'סור ע5 יעכור כוראי והוא האיסור5עבור
 מאיסור חבירו את להציל ברי ק5 איסור עך לעבוררצריך
 ואם יעבור ולא לכה'ב ילך רלא נימא באן אבלחמור
 והוא 9שע לא רהא א( א'נו וה אך פושע יהי'יעבוד
 שחמירא ועור תשקצו לא ע" שיעבור ועור לצאתהוכרח
 אמרינן הא ב( לצאת הוברח ולכן מאיסוראסכנתא

 שהוא חבירן אח לרואה מנין התניא ע'נ. רףבסנהררין
 שהוא עליו כאין לסטים או נוררתו חיה או כנהרטובע
 אברת נפקא סהתם נפקא מהבא והא וכו' להצילוחי3
 ה'ם אטינא הוה מהתם אי לו והשבותו ת'ל מניןנופו

 הנם' עכ'5 קמץ יא איטא ואנורי מיטרח אכ5פנפשי'
 וכן "ד ה5' רוצח מהלי 93'א הרת3'ם פסקונן

 שבהגתי ומה הכ'ו ס" ובח'ם חים בטור6סקיגן
 סן דאסור ומנזיר מנדרים הראיי 3' ענף3ריש
 מהועספות מח5וקת הוא כאטת עצסו את לצערהתורה
 הין מן עצמו שציער אלא בר'ה צ'א: רף קמארפבא
 רתענית מתןספות משמע וכן מראוריתא שהוא משמעוכו'
 מה5' 3פ'ג משנה ה5חם אך שמוא5 אמר 3ר'ה י'א.דף

 איסור רק שהוא מהרמפ'מ להוביח רצה א' הל'רעות
 ב'ז. רף 3שבועוה הר'ן אך הוא כעלמא ואסמבתארר3נן
 רשתז הרעה אף רשוה הטבה סה הנם' על שםבת3
 ראע'נ 3ירו שהרשות הרע ולא לעצסו 5הרע נשכעאביא
 לחבל רשאי ארם ראין אסרי' צ'א רף החוכלרב*רק
 מפורש התורה מן ר5יתא ובל 5ן אתיא טררשא3עצמו
 עליו שבועה תחול שלא לענין ועוטר מושבע מקרילא

 פ6'ה הרמכ'ם ש6סק מח ניחא זה לפי וא'ב עב'לובו'
 ו5פי-רברי ע5יו ח5ה שבועה רשאי שאינו אעפ'יכעצטו שיחכי שנשכע כנון 5הרע נש3ע י'1 ה5'רשכועות

 כתורה פ9ירוש מפורש שאינו רביון משום ניחאהר'ן
  כשבועות התוספות בתב וכן שבועה עליו חלהלבן
 לימא וא'ת ובו' הכל ברברי לה רמוקי כר'ה ב'ג:רף

 שיעור חצי ס'ל רר'י משום כר'5 אמר רלא טעמארהיע
 הוא ועוטר מושבע נמי שהוא ובבל התורה מןאסור
 ועומר מושכע 5או כע5מא איכיי אלא רליבא ביוןוי'ל
 איסור על חיל 5או אימור ראין ואע'ג לי'חשיב

 עשה,

 מתנה על חיל שבועה רא(ן ב'ה. פרף שם ראטרי'במו
 שיעור הצי מ'מ וכו' 5ו תחן נתן רכתיכ משומ5עני
 יבול וה וע5 3עלמא איפוד רק 5יבא נמי עשהאפ"

 פר'ה ב'ב: כרף התוספות שם כהב וכן לחו5השכועה
 הנס ובו. קמישהבעאהתירא

 רנופו תשחית בל ראיב"
 רכ1נת ואפשר ק'ם: ורף קכ'ט. רף פשכתבראסרי'
 הוא הטעם עריף רנוש תשחית בל שאמרו טההנטרא
 דאעו " הל' סיטס סהי' 83'1 פסק דהדם3'םטשום
 לכר 3איינות . רק תשחית 3יא סש1ם סראזריתאאסוד
 מבת רק לוקה ואינו מררפנן רק הוא רברים 3ש"ראב5

 א5עזר ר' אמר צ'א: רף קטא כגנא ראמרי והאמררות
 נ5 משומ 5יקה מראי יותר המת על שהטקרעשמעתי
 כ'ב. רף במכות ועי' מררות מכות הינו ובו'תשהית
 בי מהכא ואזהרתיי פונות אי5נות הקוצץ נמיוליחשוב
 רארם תשחית 5א וא'ב תברוה לא ואותו תאבלמטנו
 ראסרי' והא מאבל מעץ רב'ש רוזוריתא איסוריהי'

 השרה עץ ארם וכי השרה עץ הארם בי ז'. רףבתענית
 תברת לא ואותו תאבל ממנו כי רבתיב משוםא5א
 הוא הנון ת'ח אם ביצד הא וברת תשחית אותוובהיכ
 על זה שררשו הרי ובו' תכרת 5א ואוחו תאכלממנו
 איסור זה ע5 ריהי' נימא אי אפ" אך כעלמא ררשא רק הואת'ח

 5ל'ת רוחה 5'ת ראין להתירו זה טהני 5אדאוריתא
 עשה האי 3ד'ה ל'. רף כבם'? 1'ל רש'י שכתבובמו
 מועלת 5'ת אין איכא נמי רל'ת ואע'נ תשי3טהשב
 וכפרט וכו' לי' רחי דקא הוא עשה אלא ל'הלרחות
 איכא פשכת. הא ועור ר(טאת חיוב יהף אי נימאאי

 א' ה5י שנת מה5' 3לא הרמפ'ם שכתב כמו ו5'תעשה
 שנאמר עשה מצות ממלאבה בשביעו שניתה שםשכהב
 ס'ע ניטל טיאבה בו העושה ובל תש3ות השביעי1ביןם
 עב'ל וכו' מלאכה כ5 ר(עשה 5א שנאמר ל'ת ע5ועבר

 א'כ אך ס'ה ויאוין 5' עשין כסם'ג הוא וכןהרס3'ם
 5ן ומנא הגמ' רפריך עי3 רמ רף ריכטות הנם'יקשה
 מה טמילה נילף תימא ורי וקאמר ל5'ת רוחהרעשה
 5מה 'קשה וכוי כריהות "נ ע5י' נכרתו שכןלמילה
 למימר לי' הוה נריהות י'נ עלי' רנכרתו משוםהושיכו
 הוש ול'ת עשה שבת רהא ועשה לל'ת נם ירחהרא'ב

 מוברח הי' סוף רסוף סשום ייל הנם' על אךבראמרן
 ראל'ב משום בריתוה י'ג רנברחו משומ לתרץהנט'
 היא בלל וזה ועשה ל'ת רוחה רעשה משם נילףיקשה
 ע5 יקשה אך ועשה ל'ת רוחה עשה ראין הש'םבבל

 ול'ת עשה האי ר'ה 3סוף קל'3. רף רשפתהתוס6ות
 נגמר ועשה ל'ת רוחה עשה ראין רקי'ל והא וא'תהוא



מאנערדכי והשובוהשאיוה -עטרת
 - עליי נכרהו שכן 5מילה מה וי'ל ררחי, 3צרעתנומילה
 הת:ספ:ת על יקשה ,ה ןלפי התוספוח, עכ'5 3ייתותי'נ

 דעשה כירעה סמ.לה נילף וא'ת לכתחילה הקשהרלכאה
 מי5ה ע5 להקשות ינול הי' הרי ,ו קושי' ועשה ל'תדוחה
 11 קושי' ג'כ שהקשה כטהיים מצאתי אח': לבר.נשכת

 כטו ב'1'ם רק עשה 5יכא ר3ש3ת ס'ל רהדיםפותתירץ
 שבת כה'כ רכיו'ט כ'ה. רף כשנה שם אשי רבשאמר
 רהא כעיני הוא ו;ימא אבל מהר'ט, שם יססיםשבהן,
 וש2וי וכוי כנון שגת נגי דכהיני ס'ע גטהאשכחן
 לקרשו אלא אירי מ5אכה איס,ר לע' רלאי לום.-1צריך
 רלטה מה-'ם על לי והטוה עכ'ל קרזשות מעיגשאר
 תשכות השב.עי וניום ויל ם ה-ט2 שהכיא הןס,ק הכיאלא
 מפייש שבתנ היט2'ם רבי' מטנ. נעלם א.ך ועורנמל
 על דולק שהתוספ:ת לומר ואין מ'ע, איכא גש2עוגם

 1'. רף 3יכם.ה כן כהב ניפ" הת.ספות רהאה-ם2.ם
 נינטר וה'כי וא'ת וכו' רחי רלא מהגא נינטר3ר'ה
 וכ"ם 51'ת עשה רהוי הכא שאני ר'למא רחי רלאמהכא

 ר'ה 3תיספוה ס'ט רף 3שבה. ועור וכו' תש3ותהשגיעי
 כשבת וו מ'ע נ'כ הב'או וכו' ב:חוטין להדירע
 ונחיבורי 3וה 5הא-יך מקס עיקי כאן אקאך
 לטצא יכ41.ם ונם ?וה. שם הארכהי שכת מסכתעך

 ע'ר. רף וכסנהררין פ'ה: רף 3י.מא רא.תא סשזםהיתר
 עכור לארם לו אט-ו שאם ס:ץן ישסעאל ר( אטרתניא
 בהם וה. היל יהיג ואל ש.עכר מנין תהרנ דאלעכו'ם
 )רוקא ם 3ש מק'טוה וכבטה כ'1 רף 3ע'ו איתאוכן

 סכנה פוה יכיא אם ולבן 3פרהם'א( לא אכלכצנעה
 גיומא ראטרי( ונמו 3הס וחי טשים לש3ת רחיכוראי
 וכו' סשטזאג לכי פרכה להז אית דנייהו שם פ'הדף
 ואס~ר ג' הל' ש2ה מהל' כפיכ הרם2'ם כחבוכן

 אשר שנאמר סכנה כו ש'ש שבת כח'לו5להתסו:טה

 למרת הא כהם ש'מוה ולא כהם וחי האדם אותםיעשה
 וחסר 3רחטים אלא כעולם נקסה התורה משפמישאין
 מרכרינו היוצא כלל את מסים ועתה עכ'ל. 3עולםוש5ום
 אחר ע'. מיתר או הרלת את לפתוח אחר ראיכארהיכא
 כבור מצר ומוהר ררכנן איסזר רק יהי' לא אויכי

 ויהי' אחר ר5'כא ככקום אכל הנ'ל ה'הרים ושארהכייות
 אז כנ'5 ראורץהא איס,ר ויהי' לי' רניחא ראשופסיק
 יעכור ןלא לשם ילך לשם לילן אחר מק1ם לו ישאם
 ויכול אחר מקום לו אין אם אך ראוריתא א'ם'רעל
 אך כנ'5 כהם וחי מצר מותר ג'כ א,י סכנה ל'רילנא
 לפלק מחוינ הוא או אך סהאור, להנות יכייןשלא

 אימור על לעכור 'כא ולא שכת עיכ כללהלעקמרי
 לע' 3' א1ת ש'ו סי' אכרהם כאשל ועי( כנ'ל,ראוריתא

 הככוי כי כיןה'כ הנרות מכ2ה שהעכו'ם שנהגזמה
 שאינו מלאכה רהוי כר(י רהלכה שבות אלא אינובעצמה
 ואף רשנות שבות הוה לקכו'ם ואטירה לגיפא?-יכה
 גוירה סשזם הץנו לכנוה בשכת לומ- אסורראעפ'כ
 בהחילת לוטר יש ועכיפ וכו' טס1נ. על כה51רארס

 מהד'ק כ:נ'י ועי' 'פסיר לא הנרוה יכ3ה שא2שכירהו
 הרכ'נ. כי' וכשעית ליג סי'חא'ח

 ה ל אש
 שנתן ישראל דבר על ז'ל ליב אבא ר' ובו' הטאהיג הרב מויר אבימאדוני
 שהבבשה ואמר העכו'ם בא :הקיץ ואחר אחד עכוים אצל לרעוה זקנחכבשה
 אם יודעים אנו שאין וביון לדבריו לחוש אם הד'ן יה" איך זכרים שניילדה

 זיל אמויר והאריך בבור בס2ק השניהם איב מקודם ילדה הזקנההכבשה
 להקיל. בפלפולבזה

 א. ע:ףתשובה

 אטר יהזיה רב ואמר א.הא ט'. יף יחןליןהנה
 שח.מה לאח- כס.מנים שיניוק צריך הטכחשמ,אל

 ר'א מש~ם חנט'גנום 3ן אליעור ר' מאי 3רק ו5אוכו'

 נבלה תנא 2מתנ'תין בא2י5ה ואמירה מרפה א1טר3'י
 ט-פה כר'ה ההוספות שט וכהכ ונו' 3משאוממטאה
 מראור'הא ושרי שפיר שוחמ פעמ'ם ררוב סשזםוכו'
 אלטא הקוספית, עכ'ל נכלה לעשוה החמירו 5אלכן

 כ'. רף 33ב1רוה ואטרי' כסעשה רתל,י רונא רה,אדאלנ
 רכנן א,לי כ' רכנן תימא אפ" אטררניגא

 כת-

 רונא,
 לא כטעשה רתלוי רונא אכל כטעשה תלו. דלארונא
 מראוריתא אגל טררכנן רק הוא וה מ'ם אך הגם',עכ'ל
 תלוי רלא ר!כא לכין 3מעשה התלוי רובא 3ין נ'םאין

 הרשכ'א בחירושי הוא וכן התוספות סנרת הוא כןי0עשה

 ראינן ום'עוטא כסעשה דהלוי ררונא כא'ס~ר אנלשכתנ
 3ככןרוה כרא'הא רונא כתר א,לינן 5א 3הא כמעשהה5וי
 הראשונה איסור כחוקה רכנן (,וקם.' הכי סש,ם כ'.רף

 רלא מזטאה כחוקת לה מוקטי' ק-טא רהוי איכ,רכחוקת
 הרש3'א, עכיל וכו' לה סוקטינן לא מספק קתמאהוי
 כהר אולינן רלא הא מררכנן רק שהון מלשינואימא
 א,קסיי הכי משום מרכהב כסעשה הת5וי כיוכארוכא
 מהעכרות 3המוה ררוכ י'ט: רף כיכורוה ואטרי' וכו',ר3נן
 היתה הנ'ל שהככשה כיון וא'כ וכו' שנתן 3תוךויו.רות
 אך הרוכ, טצר ולרה שככר ל:סי אני יריכ'ם א'כ,ק:ה
 ראמיי' כמו כהרא אזלינן רלא כטעשה התלזי ר31אשהןא

 התוספוה רלרעת 3ררנ1 ככר הרי אך שס.כבכורות
 ככל לר'ם כמו כוה רןכ והוי טררכנן רק הואוה-ש2'א
 חולין נתוספות עי' לסעןמא. חישינן מררכנן ררקרונא
 ונתוספוה פ'ו ונרף וכו' וקרשיס פסח כר'ה י'ב.רף



 , ., י,ך 'ימשובו, שאיות - .:- :;(ן עייותן.כ2ננ,:.';,,ליל'(,-
 מרהכי ,

קי'ט),וימנחות. רף וביכמות וכוי. "יפא כיה;ואין'בעות כ'. יף3לכורות
 . ובעור,"קומוה . ט'ז .רף

 , הטקוטות וביוב.

 23כולוה א5נ,י הר;ט. וכן'בתב' טרר3נן דק שהזאס'ל
 ח'ש דד'ם 3מקים,.שכתנ.ך4-%ס"ות ואע.' 4יט אחע23'נ,

 כהרי ח!קה ה.כא.ש.ש רוקא הינו טראורחהאלפעוטא
 והוי ילרה שלא 3הוקת הככשה,_ מקמי' אמ-ה. הא.~ליכא. . הוק; ונא; מרר3נן ,א5א. הןי ,לא יהוקה 3לא 'אנ;מעוטא
 קרוש שא,נו בחוקק הולה נוקטי'. אררבה נימא אז-'3גור

 ההוט2וה. בטו_1כ,ג ()טו )3טע' ח!5,ן שה.' והרי23טרה
 רהא הנ'ל ל':- ר'ם:)23כו1יתלדף בר)ה י'א: -רף3תולין
 ו43נורוה ע'. "'טן'יוברף רף 3חול:ן עי' מקרשו 4פוהרחם
 ,שמ וכן ' מקהשו רחס ר"טר: . רחם 19ר כ~ור "ם'רף

 .3כור טהל' כ-פב'ם'.כ",ר הוא. וכן ע'ן רי". טי בדף)
 דס'יח!קת".סוהד3ה,מה) ולא הפ',שם ס.ף ער .לר_פה5'
 ה.' ה3המה 'נטעי רנסמש1ם

 :הולי
 5א-נשחטה אט אסור

 . כנור א-סור טשא'כ אכל שתירתג 4טו ששחימוק רקאמג

 הלוי רחם 3"טר פינות(,דככור. 3כממ הוא וכןכנ'ל
 ורוחק פרהכנן.ל ,רק הוי' לא ליכא,-'כללכ;1 רח,קה כיוןוא'כ
 "'ל יכרתהג ) והנא רכריתל והנא רזא פ5-גי רב!הלופר

דמדאודתוק"
 וו(ה,ס!( התלויבמעשה 3רוב הונא א,לינן.3תך יא

 ד3ריגא לא,יההנא אכל לי'א לק טעסס כתכווהדש3'א
 יטחיטה מהל' כ9'א רכ-יהא כהנא שפסק ה-פב'מוא'כ
 אך' ראוריהא, איסור כאן יה.' לר-רי' א'כ ייכה5'

 פביא שא(ן טוום רק כן פשמע לא הגמ' סשטפשמעות
 שאס:ר דכ-ון טוסאה 5בין אכ.לה א-ם!ד 3יןלחלק

 טהאי ג'כ לטמאה צריך,נ'כ יכן השעוט סשום3אכי5ה
 דבריהא ההנא פכרת הוא כן ה5וי 13ה שזהטעמא
 לא ואי ג'כ באכילה טוהרת הרי רוב כהר אןלינןראס
 5הלק א2שר ואי נ'נ מכמאה ה'א הרי רוכ 3ת-אזלינן
 כהכ 3' ס" כ-ו'ר רעקיא שהנאון 1הנס הרכקס3ין

 ה1א שבוה ס'ל נבלה פטמאה שהיא שפסקרלהרס3'ם
 רק הוא כטעשה ההלוי ררובא ס'ל שר,אהטחלוקת
 רמראוריתא ס'ל רכריהא והתנא רובא הוי לאפריבנן

 כ'ה 3סי, שם כתב 'עצמו הוא הא מ'ם אך יוכ הוילא
 כדעה מדרכנן אלא אסרה אינה הפהפה דניףלד-נא

 ייכ כיל, העסק'ם כשושנה כתכ וכן וה-שכיאהתוספות
 שליהוהו עושה שליה ח:קה תורה כשל אפרי' רלאדהא
 פררבנן רק והוא 3מעשה הה5וי רוכא 6יר ג'כהוא
 אלו ש-לרה אם..ראינו אפ-לו הא זה 5שי וא'כע'ש

 ככר שטא ספק ס'ס ואחר אחר כל על ג'כ הי'השנים
 אהר כל ע5 ס?ק הוא הרי כנר ילרה שלא ואת'לילרה
 3יו'ר שהרמ'א והנם ראשון יצא הוא לא שמאואחר
 וע'ש ?ם'ם אפי' שאסור שם פסק נ' סע' שט'31סי'
 לא שם ואך י'א אוא ס'ם נכללי כש'כ ועי' וש'כ3ט'ז
 שם כתכ שהרמ'א רא-' וה4 כי5רה אלא 13קנהאירי
 א;ההןפסו 5כן דאורשתא הוא הדאשון שהספק כיוןטעמ
 אפשר חי פ?ק עור אחוב כשבא ולכן ילרה יטלאלוראי
 3ט'ו זעי' ה' ס'ק שט'ן כי' 3ט'ו ע'ש הראשין הספקלצרפו
 ראינו שלא כיק וכאן ס'כ ס'ק וכש'כ י'נ ט'ק' ק'יכסי'

 5ומר צר,כים אגו אלו,_א'כ !כיים השני ילרהשהכבשה
 ננר שהוא תפרק לעכן'מ גלסהן.י4פינו הישרא5 של.זו, סככשה ולא אלו וכרים השני נולדו העלפע ככש'משמרול

 .נאמן 'שראל אפי' אם אכרר כ5'נ כע,ה'ש 1?קמ7הרונ
 הרש תנן י.'א: דף ב?כ1רות אפרי. ו;א ועור הי1כננד'

 ; לסעשר 3חוקתן ע'ה ואצל הכיתי אין 9ייותיוהטפק-ד_
 _אר'א דמאי אוטר ר'ש כפיי!תיו )כו'ם אצ5ןלשניעית,
 מנר ת'ק לכהן להנן פליני כן פליגי לא ע, ללהפך,ש
 וכוי רמאי סנר וריש לכהן מיהננהו וכק( חל"'נה:.ורא-)

 )) יטוהן אמר את הכא ררמא-, פ'ר שמל..פ'נוכ(רושלמי

 כאן כ"-רותיו הנכרי 11צל אסר את .והכא רמ"יהנכרי
 ן י'א 3פ, ןהרט3'ק 3ג-רוח, *ייוק וכאן 3קוג,הקיפה

 ) שכתט )בראכ'ר: וע'ש כה'ק 9סק ט'ו ה5י. פעשרפהל'
 רפאן אטר ' את והכא . וראי אפה את הכא שקשהבגם'

 רמאי 3ק,9וה -3פירון;ק'פה פ-ר1ה כאן 3ק-פ-11כאן;שזה'
 ועיש ו,ל הרא3,ה עכ'ל גמלוא-ס' לא,:כווןל שמ"פהייא
 . רכמקום. אלפא 3מכהכך אמו'ר אקה שהכיאותה וליו,3כ'מ

 וראי. הוי פרהה רלא יבפק.ם. ס"ק הוירם-הה
 שהחליף לוראי להחו'ק צריך אתה נאן ואיב,רההל'ף.
 יאה ולא ירע שלא כי1ן ילרה איוו יורע ה.שראל.שאין)
 ואין גי 3ענף לקפן 1ת" ,סרהת ולא י5רהאיזן
 ראמרי' סשום 5הניק יהם הניה לא אולי -רטההחלומר

 ו"יבעיא יולדןת א'כ אלא מ-חטה נ'ך(דא'נה ד'.3?כה-ות
 פן מניקה כהטה הלוקח רש3'נ יאפר הא 3נט'שם

 יולרות א'כ אלא פרחמת רא-נה 3הוקהו הרכרהעכו'ם
 סרהמה רירה רלכא או לרהומי המשי;ן ר"וליר ה-כאהא
 כספק הרבר הרי וא'כ וכו' לי' מ-חמא לא ר'רהרלא
 דילמא טרתוע יהי' !א'כ דידה דלאז 1לד ע5 מ-דיאאם
 הככש ל3על יודע א,י וא'כ אלו הולרוה על תיחטלא

 העכו'ם וראה שכרק ח2שר רהא א-נו ,ה אךשהה5.ף
 האלז הולד,ת על ההליפם ואח'כ על'המ מ-חטהשה-א
 :נחוי לכרקו כנמ' להו איכעיא למה א'? להקשיתואין
 פניההו אינה ל-וניקואם מניהתו ולכן זו 3המה 3עיגיתן טוצ"  זה שולד יש רלפעטים מש!ם קושיי ,ה אין;:ך

 5ה שיש שאפשר הכלל על ראיי יהי' לא נ.כ5יוניק
 ולכן ליוניק עהה כניההו אינה- ולכן כדרי' כואכעהה
 הקשה כוו וק-שיי ה-וכ על ראי'אין

 ה?ו"
 מחלוקת לע'

 או גבר עילאה אם לע-' ע'1 דף ב9?ח'ם ושטואלרב
 1ה8'ם ארמאה קפילא ז5םעיטה הכו'פ והקשה גכרונהאה
 בטהר'ק וה:כזי 1' ס'ק ס'ף 3ם'1 צ'א 3סי' 1,3'רדכיאז
 טככר הקשותי ואני 11 קושי' הכיאז ג,כ ב'ח. סי'חיו'ר,
 3רברים ולנחון 'שראל 3קפילא אפ.' לכחון א2שרוהלא

 על פליגי רהם כוה באיפן גוכ הכו'פ והיר,!המ'הרש
 וא'כ ע'ש כן שאינו שנמצא אפשר 3טיעוט אכיה-וכ
 אך וכר,ם שני ו'ידה 3ודאי מבכרה היהה אםאפי'

 כלי5ה שיאה כנין והסונהם מראיהם ראה 5אהישיאל
 הכניתם לראורל יבו5 הי' לא אכ5 וכרים שנישילרה
 הס שאיו ויאמר וכיים שני העט'ם יכיאו אח'כואס

 החייפס שהעכו'ם אופריפ הינו מהככשה שנולדוהוכרים
 וסצר וקנה היא שהכבשה השהא וכ'ש אחיים הסואלז
 םנכרת ואינה י5דה ככר שהיא י!מר אנו צריכ'םהר!?
 חתשינן מרר3נן ולכ! 3מעשה הה5זי רונא שהואאך

 הזא רשס פש,ם אסרי' לא ההליפם וראי אךלפעימא
 פשא'כ אכ5 הוא רוראי אפרי' ,לכן-לחזסרא
 א'כ -לכהן 5הנפ שצריך: רכיון אך לקולא הזאכאן



 ; יהשובות שאלות-עטרת
( 

%3ג - ' %3גאלכי) ,
 -בכטה 5קולא.כרא-הא ממונא רספק רוראילהוא_ ס'להרי

 יה" לא שחשש שאפי' 5ומר אפשר א' מ'ס אכל.רוכתא
 א'3 כלל. שי5רה ראה ש5א , רכ.ון , דבאן )ועור

 יש ומ'ע,מ ערין 'לרה לא רר'לסא מפק עיי כאןוהש
 וכראטר" ילרו לא שערין אפ-' .שחילבות פרותאא"

 טך4-א" ש3ת3 וכסו וננש כעו וכ'ש כ.; רף3כבורות
 1 שט ס', 3יו'ר הביאו והרמ'א ו5ר בלא שחולבותשררכן
 5ס3רה וא2-' הנ'ל וס'ם ספק עור כאן א'כא וא'ב נ'סע'

 הם'1 .שהכיאהאויה
 )3סי,

 3כל5י שס והש'כ מ'ו ס'ק ק'י
 הרי אך א'שר 3ח;קה ס'ס סהני _רלא כ'1 ]52לס'ם
 כאן רהרי וע:ר . איס,ר ה;קת כאן שאין כתבהיכבי
 רה-כא כ'ם לכלל' כת3 שם והש'כ מ2-ק-ת שלשאיבא
 ,הטעם א.כ,י 3הוקה אפ" -טוהר מפיקות שלשראינא
 שלא רהתנז פהח'להו ח:יר כיפן 'הא רלא מש,םהוי
 א'ס,י מ'ראי איכור .2הוקת הראשון מ2ק אחר חמוריהא
 ה'נ וא'כ כ2'ס ומותר טזה נדלל א.פ,י חוקת לךשא'ן
 על אותו ט;טיר-ן אנז הראשין רבמפק ניסא אםאפיי
 הש'כ שם בהכ וכן .ס'ם שס יהי' מ'ם הרי אימורח1קת

 שוה ככר 'ליה שמא הןאשון ,"נפק כן יה"נהספיקות
 מככ-ת שה-א .אה'ל מבכ-ה היא אם סהח-לה לריןצריך
 ילדה 5א עהה גם שמא הש5.שי והם?ק הח5-פם,שטא
 ואין יכ:'ל ילרה.א:הס שה'א ואסי הנ-אס שהע2ו'םרק

 ויאכר שין -לר.2 :-ב-א ע3.'ם יעשה דלטה5הקשות
 אפשר אך הפסר. 5: :יה.' יש-אל של הננשה שלשהם

 א:זדימ שה132ר'ם יורעשהענו'ם
 5'שראי

 ישלם ימס'לא
 שמהו 'אמר 1מן ואדך א'הם לרעיה לו ויהן ה'שרא5לו

 השני מן '.הר כק'ר אחך והכפק כ?יג~ה נ' א'כאוא'כ
 אלו ו2-.ס קל א'ן ילרה יכ33- ראהול כהשל'ש'והשני
 ,מעהה ראר"ל הש-'שי מן 'והי השגי והס2ק ס?קשום
 ;ם שטא השי-שי והספק מ22-ה הו תהי' לאולרה
 בכללי ק'י בס-' יהש'3 מב3-ה וסדין ילרה לאעתה
 מ' רף 2:ה.מק שהה:כ2.ת שהגם כהב "כ איחמ'ם
 3איה שס 2;2 !2ן ס.ם רי. 5א אחר משם בם'םכת3
 ו5א ס'ם הוי י.ה- טהיר אהר שס2ק במקים אבךי'א
 ושסא ילרה 33ר שמא ראמ-י' הס'ם אחר סשםהוי

 עהה ש-לרה דסה נ-מא אם אפי' העכו'םהחליפם
 ש312רימ הג2 דהייפס שסא מ'ם אנל ראשין פעםהוא
 שמא נ-סא ראם כן ה,א נ'ך ס'ם אכל נ'ם איןאלז
 רעהה נ-טא א2 "3ל גק': ס2ק עהה ליכא א'כ י5רהננה
 ::ס מפק כאן ה" א'3 פהלייה שלה ראשינה 9עם""

 ה,א כלל ילרה לא רשמא הממק 3אמה אךהח5'פם
 3גמ' שם אמר'נן רהאטעות

 ד-

 איא מ-המת. רלא 3'נ
 הל'ח. 3כור:ת מהי' 3פ'ר הרמ3'ס פסק וכן ילרהא'ב

 3ס'ם א2יי הא 'והר ועור ב' מע' שט'ז מ-'וביויד
 דאפ.' ואב'א 2ד'ה ט' רף בכהנוה הת,ם2ותשכהב
 לם'ס סגט-'ף לא נ'כ הרוב ננד היא אחר מפקאם
 5רעהם רק ה,א וה ר53 וה על שם הפנ'י ,ה עלכתב
 לס3רהם ולכן לה:מרא ההזרה סן ראוריהא רספקשם'ל
 לש-מה אבל הרוב ננר 'הי' לא ששניהם מ'םצריבים
 לחומרא רקמררבנן הןא ראוריהא שפפק שם'ל,הרס3'ם

 שרי הרוב ננר יהי' לא הספיקזת ששני ,בעינן לאאזי
 הפנ" שם ומסיס הרוב ננד הוי )י8 שמפק)אחרפה

 עהה ולכן רבנן 3'ה לא'נורן שבהא',נונאשאפשר)לוס_ר

יה-

 רנעינן ש0'5 ההומפ'ח לש'טה ההעות לכל כן הרין
 יהי' לש-מהמ. הרג דדוכ .הי:ננר 5א הספיקיתששתי
 ש"ס אפ-' רונ הו- סראורתהא . ס'ל הם שהר,הה'הר
 לוימת ואפ-' רוב הוי 5א מררבנן הק ' במעשההל,י

 שנהכ וכמו ר:ב הו' גא שטראוויהא שמ'ל.הרס3'ם)
 רעק'א הנאון של הלשון ןוה , קם'ר פרף כנ'להרעק'א
 השוהט כל "ב הל' שהימה סקל' בפ'א הרסב'םסרפסק
 ונההך ביק לא ואם וה-כה 5אהר הם-מנ-ם לכרוקצר.ך
 הש'הט הי' נכיה.ואפי' הר'.זז ש.בדוס קורםה.,1ש
 אלמא נבלה ספק כהב ולא ו.ל הרסבים וסהיר:עכ'לזריז
 אה הנרעק'א עכ'ל יונ הוי _לא שסרגיר~הא מ'5שהזא
 שהזא רכ:ון סש,ם מותר יה.' להןס3'ם נם ר3אן-נ'ל
 ו3ררבנן להוכרא הזא סררבנן רק האוהיהא רמפקמ'5
 הנ'ל וכה?ג" היוב ננר המפק :הי' שגם אפ"כ:הני
 .הי. וא'כ ה-וב נגד אחר כפק רק יתן )לא שאםורן

 ומס'5 5הרס3.ם שאפ-' שכאסת ועור הרעית ,לכןסותר
 מ'מ א?ל התויה טן -וב הוי )לא במעשה )ההלוהשרובא
 השקו5 ובכפק השקול כספק רק ו'הי' הוי לא ס'עוטהרי
 כהכ ול" נ52ה רהוי הרס2'ם שפסק והא ס'סטהני
 כק'רם לה שה" כזר א החוקה סץ,ם ננלה כפק _שהוא
 סשום א' מקורם 5ה שהי' אמה'ח א'סזר חוקה סש!םאו

 והוכפ!ה רש" 3ש-מה ת15י ר;ה וב,ח שא'ני א.מזרחוקה
 ובספק מ' רף כחולין ורש" כיך דף ו3שנועוה כ'ה רףכביצה
 כאן שאין 3ירו;י ככר כאן אבל אחוקהו לה ט:קם'נןהשקיל
 אלז הוכר'ם על דנ'ן אנז שהרי סהבכור א'סורח:קה
 האם הוקת מהנ' אי "נ רף 3כהוב:ת וע' האם עלי5א

 רכאן וקיר בוה להאי'ך כקים ע'קר כאן אין אךלבהה
 ניכ לאסם איכ 'לרה כבי שאמם אס-ינן הרובטצך
 רק הו' לא סיס 3סעשה הלזי שה,א ואפ-' הוקהליכא
 היש:ה לנ-רמה אפיי נ'חא יה.' וה תירץ ו5פיספק

 ס:רה כרת רבא-סור מה מוטאה פהל' כ2'םש3-ס3'ם
 דעה זלפי התורה סן לחוטרא שמ2-קי הרמב'םגס

 איסזר הוי ובחוי5 הוה 3וסן 33כור שנם 5קכןהט-רכי
 בקהש" הוה המררכי 3ער ארכי ר' בעגף זלקטןכדה
 בספק אפי' ונס מפ'קות ב' א'כא שכאן משום ניחאט'ם
 הט'י דכרי לפי ו"ף רוב נגר הוי לאאהר

 סה5' בפ'ר
 רהא וכו' סור'ע אנ' ועוי ד'ה סוף א' הל'בכורוה

 נעשה אס רוקא הוא 5ק,7" הזא רר3נן שספקראמר"
 המתירו בומן נעשה אם 'ודע שאינו רק המתירודבר
 כלל ירוע אינו אם אנל המה'רו בשיעור נעשה אםא:
 אע-קרא סמהפק-ם ןאנז הטתיר דנר כלל נעשהאם

 נ.נא האי נכי הסהירו רבר ב5ל לו נעשה אםררינא
 וה לפי וא'כ ע'ש הוקה ש.ש לא אם לקולא א~לינן5א
 והרש3'א להתוספות רם'ל רהא לחלק נ'כ לנז אפשרהיי
 ורק רובא הוי טדאורההא 3סעשה התלזי דרזבאהנ'5

 היכא דוקא שה,א ג'כ ניטא רובא הוי 5אטררבנן
 נמר אס הוא שהם?ק רק הטתירו במעשהשההח.ל
 שהמפק רק 5שחוט התחיל שהרי בהתם רהינזהמתירו

 אם המפק הזא הרי כאן אבל הסתיוו גטר אםהי'
 ר5א _להס'ל לומר אפשר זבוה המתירן רבר כילנעשה
 כאן הדי אך .קהורה סן - אפי' רוכא נתר ) .כאןאולינן



ב7רדמי ותשוכותשאלות עטרת=מד
 11 להסכרא סוכרחים אנ1 אין 1א'כ ס"יקות 3זאיכא
 מיל ולא הם'5 על שם חלוק השעה'ם שהרי וע1רהל5

 כ'ו. פ'ק הכפק 3.ת כתו'ד 1עי' ש5ו החילוקגלל

 ב.עבף
 פרט'ם 1השלשה פיטים לשלשה נתלק זה ריןהנה

 ער כאן היי אם א( פרט ד'נים לתשעה נחלקואל1
 וכרים השני ילרה 11 שככשה ראה שה1א שאמרישדאל
 הי' אם נ( ישראל שיסר הער הי' אם 3( כהעדדאל1

 6-סים השלשה ה1א וה וו. ערות אמד עכו'םהשומד
 הא א( רין רינים. מ' נמצא1 אל1 פרמיםוכהשלשה

 יה" אם 3( רין להתיר. נאמן 3איס1רים נאמן אחדרער
 אם ר( דקטן. רוכא ננר טע'ר אם נ( איפור. חוקתננר
 חוקה ננר לאסור טעיד אם ה( רעלטא. רובא ננרםעיר
 העד הי' אם ז( היתר של הרוכ ננר טעיר ה1א אם 1(היתר,
 אם ט( עכו'ם. השומר הי' אם ח( ,ה. רכר עלשופר
 רינ.ם. ההשעה הו8 ןוה הרנר. 3על העכו'םהי'
 הפניי כתכ כא'סזרים נאמן אחד רער הא הא'דין

 מ'ה רף 31ק'ר1שין שם נ'ר ו3רף גיט.ן 3רישהסכרא
 רמם"קא והא לו ולא חומא ארם דאין חוקה 3נדררהוא
 א'ס1ר חוקת ננד מה'מן אחד ער אי 8'ח רף 3'כמיתלן

 לו ולא חומא אדם דאין תזקה נמי א'כא רלרירי'אלנ
 אהר עד אין ש3ערוה רכרבר רחוינן כיון ה1א הספקאך

 ארם ראין אסנדא סמגינן ילא א.פורא כראתחויקנאמן
 איס1רים 3שאד נט' ין סספקא הני סש1ם לו ולאחוטא

 לוסר ראפשר ולענר'נ הפנ'י כתכ כן איפודאכאתחזיק
 הרכר נשאר אם ה1א והא'3עיא חוקה ננר חוקהשהזא
 סחוקת עריף לו ולא חומא ארם ראין רחוקה או3ם"ק
 מש,ם וו סכדא לרחית אפשר אך להע'ר ונאמןא.0ר
 וח,קת כש-ים ישראל ררוכ ורוכא חוקה א'כאדלהעד
 ולא חוטא ארס א'ן ,חוקה משנולד עצמו מצדכשדוה

 רבר אותו של א'םור חוקת טצר עריף 3וראי ה,אלו
 הי' זה עלולא

 צריי
 נכון 'והר ולכן האי3ע'א להיות

 הוא א.ס1י חוקת ננר הי' אם 3( הניל. הפנייפכרת
 א'נו לתקן 3ירו אין ראם הנ'ל פ'ח רף 3יכמותנם'
 כאהחז'ק א"י' נאמן או הא'ס1ר לתקן כירו אם אכלנאמן

 פנימין ה-א'ש פכק וכן רשם מהגם' כרמוכחא'סןרא
 קכ'ו פ" פ'1'ר פסק.נן ובן נ' 3אות הניוק.ן 93' נ'ררף
 רהתנ1 רקמן רובא ננר מעיר ה1א אם נ( נ'.סעי

 מוכרח וכן נאמן רא'נו הר'ן רעת ה1א 3זהכתערוכות
 נהקרכ שאם שס שכתכ נ' פעי קכ'ו פ" 3יו'רמהרם'א
 איסור של אחה הת-כוה שני ככאן הי' ואם 3היתדאיס,ר
 א'סור 11ה ה'הר וה לומר הער נאמן היתר שלואהת
 ואחה א.מוי של שת'ם ה'י אם אכל סוה משמעעכיל
 ה-י ונם היוב נגר שה1א משזם נאטן ה.' לא הית-של
 3נכיי ועי' הר'ן דעת נורע וכנר טהד'ן שםמצין
 נר,קרב אמ דוקא דוה ניכ שכתנ ס'מ סי' סוף אה'עחי
 כחרחר

 אב-

 של חד נתע-כ אם
 רא'סויי 3היי היה-

 של וא'וו א.:ור של א'וה שמכ'ר להעיר אחד ערובא
 נאמן א.נו אחר ער רהרי נאמן אם לעין צריןה'הר

 ואף מחוקה עד'ף רדובא 3רוכא וכ'ש איסורא3אתחויק

 כפה ל1 ששחטו מהקצכ כשד לקנות יום 3כלרפעש'ם
 שלא לשמוד ש3ירו משום הינו נטרפו ורוכם3המות
 הוי שנתער15 כיון אבל נאמן ש3'רו וכל 113 זו'תערכו

 שם כיו'ר הכיאו והפית כנכ'י ע'ש כירו אין הוליי
 והשיש פיה ו3דף פ'נ רף 3ק'רושין הפניי אך י'נפיק

 הוי דלא קמן רא-תא דוכא ננד דנאטן פ'ל פיושיי
 והלא חוקה ננד נאטן רא'נו ראעינ ולכן כטכרראלא
 הער רלרכרי פשום נאסן כ'ם אך 0חוקה עריףר1כא
 רק החוקה הי' עתה שער פורה הוח הרי החוקהלע'

 3ודא' רוכא לעי' כזה 31אופן ההוקה נסתלקהשחח'כ
 3תערוכוה רירן כנירן משאיכ אנל נאמן ה"לא

 הי' 5א לריריי הכשירה את מכ.ר שהוט העדשלדברי
 מכיר אינו אשר לא'ש אלא הוי לא שרוכא רוכאכאן
 ירירי' הנשירה אה הסכיר הח'ש אנל הכש'יה הואא'וו
 ראי' הכיאותי שני עיש עצכה 3פני כסונחת היאוהרי כלי ועערונות כשן הי' לא לדנריו כ. רונא שחךלא

 והוכא וי הלי האומר 3פ' דקירושין כה,רושלמילרכריהם
 ואינ' 3תי את קרשתי ס'ר רף 3ק'רושין רא:דיי3ד'ן
 נאמן קרותי' אני ואמר אהד וכא קרשתי' למייורע
 נאמן לכנום נאמן וא'נו נם להן נאטן רכ אמרוכו'
 לכטם נאמן יא.נו לו ולא חוטא ארם ראין נטלתן
 וכהכ לכנוס נשמן אף אמר אסי ורכ הקפו יצרוא'מר
 5מיר הקשו וי הלי האיסד 3פי ונייושלסי הריןשם
 נט המכ'א עליה פלינא מהניהין ואמרו לכנוסנאסן

 את ישא לא נההם ו3פני נכתכ 3פני ואמר היםכמרינת
 נדם הכי. 3פנ' א'ש אשת הוחוקה המן ומשניאשהו
 לכש'כא שנים 3פני אלא איש אשה ה1חוקה לאהכא

 שמכרר אלא וה אין כלומר סירש פלוגי ויאמרוהשנים
 שהוא יאמרו הק'רוש'ן ערי כש'בואו רשסא אב ש5רכורו
 3וה רעלמא רובא ננר ר( ו'ל. הרין עכילקרשה
 כטכרר אלא דא'נו דנאמן ס'נ רף 3ק'רושין להפנייפ'ל

 ס'5 הניל פ'1 ש'1 השיש אבל הרוכ טה,ךהם'ע,ט
 התערוכות מהמח א.נו קמן רליהא ר1בא רהא נאמןרא'נו
 נ'כ הער ולרכ-י 3טכע רונ והוא עצסו כפני רוכאלא
 רובא ננר מביש חזקה ננר נאמן ראינו וכ'ון היוכ ננרכעיר
 טרוכא עריף קמן רא'הא ווכא רוכהא דבכלואעינ
 ואפיה טחוקה עריף קסן רל'הא ררוכא וכ.ון קסןדליהא
 ווה נאטן קטן ראיהא רוכא וננד נאמן א'ני ח~קהננד
 כאן הי' לא הער רלרכר' משום שכהכגו כעמאה,א

 עכיל עצמו 3פני עומרה .הי' כאל1 אלא כללהערוכןת
 הער רנאטן כאן הפנ" כהכ א'ך יי-שות ואיןעיש
 הסיע1ם כמברר א5א ה,י רלא סשים הרוכ ננדאחה
 נש.ם 3י וכן 3סשנה כ'ג רף ,3כת~כות הרוכמתוך
 ו3ומן נאמנ'ן א'נן אני כהן אוטר ווה אני כהן אוטדוה
 רהא ויל הרסגים וכהכ נאטנ'ן וה אה זה מעיריןשהן
 3ראורתהא אכל רר3נן 3תיומה הינו נאמן אחד רעררהא
 ק'יל רהא 3שטעה'ן הרין על'ו יתטה ערים ב'צריך
 טשום זלעיד הפנ'י וה על 1כתנ 3איסורין נאמןע'א
 רוקא התנו כאיסויין נאמן אהר רער רהא איריא לאהא

 כעינן כאיהחויק סשאיכ אכל א.פורא א.החו'ק רלאה.כא
 רוכא נם' והכא ער'ף יובא וחוקה רובא וק"לשנים

 וכו' פריש מרוכא דפר'ש וכל נ'נהו כהנ'ם לאורעלמא



נ"הנ~רדכי ותשובוהשאלוהעטרת
 הוי רלא הנ'ל 3קירושין כהב הא וקשה רשנ'יעכ'ל
 דיהי' כן ה'נ ,א'כ הר!ב מהוך המיעומ כטברראלא

 ער נאסן יהי' לא ולמה הייב מת41 הטישטכמברר
 איכא רכאן סש!ם משם מירי קשה לא 3אסת אךאחר:.
 האיש ה!א אי,ו המ'עומ סכירים אנו !אין הסיעוט13ראי

 נרע מי כי נאטן הוא שזה הער אטר אם לכןמהמיעוט
 אהר איש יש 2רהך ר3על כיון אחר מאיש והאיש
 אבל כמברר ה!ה לכן א!ה. יורעים אנו ואין קרשהאשר

 וידועים ניכדים בהנים דהמיעוט דניל ?כתונותטשא'כ
 הוא טאן הלוה פרמי איש על לנו נפל הספק אךלנו
 צריכים אנו 3:רא' א'2 ישראלים סהרוג או טהטיעוטאם
 פריש מרוכא דפריש דכל ישראל מהרונ שהזאלוטר
 מברא מצאהי זמן 'אחך נאמן אחר ער אין כאןולכן
 שכהב הפנ'1 סנרה 3עיקר אך כ' סי' חאה'ע כח'םוו
 קשה רעלמא רזבא נגד מע'ר רהוא הנ'ל 3קירושיןשם
 נהקרשה לא היא יהלא רעלטא רוכא ננר הואהאיך
 נאמר ולא הי' אהר ראיש לומר עריף ומאי לאחררק
 שר3ים לוטר לנו אפשר ה" שאם הטקדש הי'שוה
 ואיש אהד איש שרק לזסר באש הינז זאנו אותהקדשו
 ננד הוא ש1ה ל'מר יכולים ה'נו אזי שקרשה הוא,ה

 אי:רים אנז כך '2ין כץ 2ין הרי כאן אבל דעלמאהרוכ
 א-:רים הינ1 אם ל' מה א'כ קרשה אחר איששרק
 א'טרים הףנ. אם ל' .2ה אהד האיש הואשזה
 א'ש בל על "ל אר-בה שקרשה סי הי' אתדשאיש
 למ :נשאר מהר,ב ה!א ב' קרשה לא שהוא מעלמאאחר
 אה'כ שקדשה ה,א שוה הגם לה שנהן וה אישרק

 ר'ה ס.ף שם ק'ר,ש'1 על הדש 3א.ר זו קושי'מצאהי
 ;ל 3;והש" שא:ת'ב יה יע.י יכו' כוקלין אין אמררכ
 ח:טצא ב:יפיל 2'נ 3דף 3הרא 3בבא והענין
 יה. 3גנין 3אריכ,ה א2ה'ב וש2 קם'ר סי' חאה'עונתיס
 1ה ;ל שימך ה" לא א2 לאכיר טעיר הי' אם ו(ה(
 מהרוהיך :טמאן בניר'ה ס'ה: דף 3ק'רושין התוספותכהב 2י ד.,קי ה~קר, להדבר ה" רלא אע'ג נאמן הי'לא

 2ריש .בהוספ,ה ש: במהרש'א ועי' נאמן שוהקוהלה
 'ה" ד.הר חוקה ל! שאין 3דבר והלא יקשה אךניטין

 2'"ד הש'ב הקשה 'בן כפק מצד אס,ר כך וכין כך3ין
 ס'ם לע" יה" דנ'כ הש'כ והיר'ן כ'ו סיק קכ'זסי'
 י3'לדזקי 3וה שמפלפל 3מקנד ת'ש כ'נ ם'ק 3ש'כוע'ש

 דאמרי' קדר'ק שק' לע" 'ה" דג'ט 1, קוש" עלהידצתי
 נפל ש2 שנפל שראי:י ראיכין האיסור שנפלר3מקום

 א2 נ?ל קדרה לא'ן: דא'ני שלא אעפי. השנ' נםשם
 א'2.ר רק עליי 'היי שלא 3מימ מין וה!א רונ שמהי'

 בפסך'2 2דאה;א דהר'מ!ה דפש מהוספהא והואררכנן
 ק"א כ.' .3'"ד פ'ב רף וביבמיה ט'ר ורף ט'רף
 אב ד,א :ה ר2ל לההיםפ'ת דס'ל לומר נוכל ו'סע'
 ראשין הא'ס'ר ה" א2 אבל שיים האיסורים שנ'הי'
 שנפל למקום אמרי' לא א;' איפ,ר ודאי יהי' והשנימפק

 כאן שהי' כ1ה 3איפן ולכן הש:י נם נפל ראשוןהאיס,ר
 ו.דעינן 3קדירה א'מיר מפק שנפל וראינו קררוהשתי
 בקררה אהד איסיר ם2ק נפל ואח'כ הקרירה הואאיוה
 שיש ב"ן אמרי' הוה אוי נפל הקרירה לאי,ה ראינוולא
 ם'ל זה ועל מזהר השני שהקררה אומרים הינזרוב

 וראי שהוא טעיר אהד ער הי' אם שאפילולההוספוה
 נוכל יהא שלא איסור לוראי  להחךק נאטן אינואיסור
 -השני נם נפל ראשון האיסור שנפל למקום אח'כלומר

  ל'ט ל'ח ל'ו סי' ח'א רוקח  כהשמן ס'ל לאוההוספוה
 הוא והשני ספק הי' ראשון האיסור אפי' שאםרס'ל
 הביאו שם 3י.'ר וה9'ת להגךל תולין נ'כ וראיאיסור
 רש3ה הנם' על לקמן שאכתוב מהועי'
 כשהי' רסהחילה סלקוה לעי' יהי' רנ'מ אן קל'ה:רף
 על לוקין ראין קי'ל רהא לוקין הי' לא איסורספק
 שהוא וה אימור ספק על אהר ער אמר אם ועהההכפק
 יאכלנה אם עליו לוקין יהי' נאמן יהי' שאם איסורוראי
 פי על ולא שניס 9י על רק לוקין דאין ואע'נ אהדאיש
 לשכיעה. רק קם לא אהר רער אהרעד

 סנהררין מהל' ט'1 בפ' הרם3'ם כהנ האאך
 אבל מעשה 3שעה אלא לטלקוה עדים 3' צריךדאין
 חלב אחר ער אטר כיצר הזחזק אחר 3ער עצסואיסור
 או נרושה אלו 9ירוה הם הכרם כלאי זה ה!אכליוה
 נו שההרו אדר 3עדים 3על- או ואנל וז אשהוונה
 וכו' אחד 3עד הזא האיסזר שעיקר אע9'י לוקה וההרי
 נאמן אחר הער אם נ'ם יהי' וא'כ ו'ל הרם3'םעכ'ל

 אהר איש יא2ול ומן אהר !אס איס,ר לוראילהחויקו
 כהרמ3'ס ס'ל לא ההיספ,ת אנל פיו על ילקה שנימע'פ
 .גט איס!ר לורא' להחויקו י!כל אחר העד שאין!ס'ל
 .הרמ3'ס ההזם2וה על פלינ לא הרמ3'ם שנם לוטראפשר
 שכהב וכסו מהימן אהר עד שאו 3ירו שהי'אירי

 והפנ'י לההיר הינו כאיסירים גאמן אחר עד ראמרי'.הא 3עוהש'י ו' באיה 3ממוך שא3הן וכמו שםהטהרש'א
 ואדר3ה הח1קה ליכא רלאי2,ר ממעם זו 3סבראההויק
 ממון לו מפמיד שהוא כיון ועוד קמכוין לצעוריאטר"
 שמ 3קירוש'ן הר'ן שכהכ כאופן ערים שני צריךבוראי
 זהרם3'ן הראב'ר אך ממ!ן ממנ, שמוציאו כמושה,א

 ההוספות על פליני !המרדכי והרא'ש והר'ן:הרו3'א
 אהר רער כההיספות סמק נ' סע' ק2'ו סי' ביו'רזה3'י
 שם והרמ'א לההמיר לא אכל להתיר באיסוריסנאמן
 לו שאמר כנון לברורי דאיכא ר3רבר י'א 3שם3-,ב
 לרברי! להוש צריך תנך מנסך ע3!'ם 'אראך 3אאחד
 אחר עד לאיסור ולא לה'הר לא אההויק שלא דכרו2ל
 ומרדכי הני~קין פ' מאשרי :ה!א לאסרו א"י' עליונ."מן
 הנ'ל גהה!ספות זדלא היט'א עניל יכו' רנה האשה?'
 נאמן. אינו הרוב ננד יכ'ש הה,קה ננד לאפוראבל
 נ'ר:  רף  בגיטין נט' הזא .כימר האוסר הער הי' ואסו(

 ההומפוה על החולק'ם  אץ נאמן שכירו כל אמררנא
 ורש3'א ורה ורש'י ע'ש  בשימר הוא  רלרב:הא ס'להנ'ל
 יא באות ין הרא'ש אבל למטמאה שבירו בלפירשו

 והבעלים בעלים בגרר הוא שבירו כל פירשווהמררבי
 בש'כ ועי' הראשון בפעט לו אמרו אם שלהם עלנאמניס
 בא אם ישראל בשומר אפי'  ולכן א' ס'ק קכ'ובמי'
 הרין הי' אז האיסור לעשוה 2'רו הי' שלא אךלאסיר
 ראינו ורשכ'א ור'ה כרש'י הרין אי איסור ספקשהוא
 כירו הי' שלא שאפי' שסיל והמררכי כהרא'ש אונאמן

 שהוא מצר  נאטן נ'כ לבר  3ירו שהי' רק האיס!רלעשוו;
 3טוע'ק מבואר רינו עכו'ם הער הי' אם ח( בעלים.בנרר



 צאמי113 ותשובות שאשות-עטרת .'.. ,מו
 נאטן עכו'ם ראין ודוע 31אור ע'ט -אות 3רא'ש כ'דדף
 3מ'ו .עי' לנד 4שה 3ערות אלא תיטר לפי 3ססיחאפי'
 והמררכי 3יו'ר צ'ח סי' 'רישוש'כ

 3מוע"
 יביס2'ן שם

 ה'.'ר בח'ם :עי' שם. וש'כ ינט'ו שצ'ז מי' וכירדשם
 לא נאטן שאינו עכו'כ ריעה לעי' נם' שכתב ש'ןסי'

 קי'2 3סי' ושס כ'ר בסי' בח'ם וע'ש לאכוד, ולאלרועיר

 הסיבר עכיים קכ'2. רף 3יבטות סבואר דינו הדבדבעל ה;כ." יה" אם מ( ח'. 0ע' סוף ק'ל 3ס" בדמ'איע"
 להשניה נאמן אינו ובו' הן שביעית של- ואמרפירות
 סעסא הא. לאן דאי טשמע הגטי עכ'ל כן אומרטקחו
 שצ'ו סי' 3יי'ד המ'ו הביא וכן 3רא'ש ועי' נאמןהי'

 הי' הדבר 3על שהוא רהיכא אלמא זדוע איר 3שםפק'א
 התשע הזא וה כן אימר מקהי שלהשניח לא אםנאסן
 כ'ק 3ט'ו מ'ז 2סי' 2יו'ד ועף שס. 3גימין וברא'שדיניס
 3מ'ו צ'ח ובסי' מ'ה סי' 3מוף ו?מ'1 כ'נ ס'ק ו3יוכמ'1
 3מ'1 קכ'3 נמי'  שמ ובהו'ך 3' ס'ק שם יכש'כ 3' קס

 שם שסתב כ' ס'ק קכ'ז סי' ובש'כ שס ו3ש'כ ד'ס'ק
 רא'ן דוכו;א 3כמה הפוסקים מתבו עכו'ם ערוהולעי

 דאפי' ונראה וכו' להתיר ולא לאסור לא נאמןהעכו'ם
 ונו' אהריס 3של להעיד נאטן איט 3עדוהו הנאה לואין

 עכי'ם של עדיתו פלק דלעולס 3ירך כללא האיונקומ
 אחרים 3של כור'רין או טעלין רברי! !אין דליתאכטאן
 מ:ה עוד אר3ר 3ל': 3ע,הש'י .לקטן הש'כ. עכ'ל'כו'

 לעכו'כ. עדיה דאיןאלטא

 ג.ע:ף

 דעת לפ' שבלי. קט לפי ההשעה אה אבררועהה
 כר'א הלכה רנ דאמר 3ד'ה ל'א. דף 3עיוהתוספע;
 להביי. שילה 3ין להלק יש וכו' אהד כחתעם יןשמתיד
 2ה:ך הז~;ם צ-יך רא, לה2יר. הזהטו ור,אה ח:ודזא.נו
 אנל ההזהם יכיי לא שדאהר שסנור מרהת דלאחוהם
 הוהטי להנ'ר לרא!ה ועת'ד העכי'ם 3יר שמניהוהיכא
 3רברי. הזכיר ר'א שהרי הוא שכן הדע אחד בהוהםדי

 להכיר שם להו,ר דעהו ו3סחטא עכ.'ס אצל יההמפקיר
 של:ו חיטק הו2יר דלעיל אשי -נ אבל וסתזמותוהמו
 הה'כפ'ת עכ'ל ו2י' עכו'ם 2'ר ששילהי משטע עכו'ם3יר
 רק לי' דהשיב לר'ש דאפי' לוטר נוכל זה לפיוא'כ
 ההל'ף שב,ראי לה'ק ט,רה כאן אנל ההליף שמאלספק
 מש,2 הנ'ל י'א דף 2נכירוה דשם כה'ק שהלכהוכפרמ
 הרט2'2 פסק :2ן מה'ק פריך ל'א דף 3ע'ו רנן'דסתמא
 וה:2 ההליף ד12ראי דאטר" הנ'ל טעשר טהל'3פי'א
 אמך" ארר2ה אך לקזלא יהי' .כאן להוטרא הזארההם

 יס?ק לנ.-,בע הינו לקולא מטזנא ספק עיג: רף22תובות
 ה1לין נ'ז: דף כהרא 33א ס'ג: רף גימין לחומראאיסזרא

 5ה'2 לטציה בקונמרמי יעי' כ.ה. דף נדה קל'ד.רף
 שההליף טמעס שט:ציאין דכיון וא'כ ג' 3ענף3ומנו
 מוציאק זט'ט הר!ב אחר 3מטין הולכין שאין שהגס13דאי,
 איכורא לע' יכ'ש לכהן ולתה מכל לוראי להחזיקוממנו

 ס'!: .דף כ'ו: דף 23'ק כדאיהא הרוכ אהרשהולכין
 צ3: רף 3הרא331א

 של הכבשה ילדה .ממא א( איכא רירן 3נירןועהה
 של. וכרים 'סני על ההליפ2 הועכ"ס נקבית שהיישראל
 משה ברמ'ס ס;.לה נקבה 'טה סהם וה לבד וגםגר,עיט
 ההליפס .ה;ב!ים ;ב-'ם שני אן" ילרה שאם והגפו2ר
 ההליפם לא ה,א 'כהרי א, מזהיין ג'כ הי' שלן 1נריםעל

 ההליפס הזא א?י. ואם ועוד 12 3הם שטשהכרשנאטר
 עכ!'ם רק רטיו אה ,;יפ2 דאין ההליפין טוהרין ג'כהי'

 נ'ר רף 'בע'1 נ'ח רף בקיר,שין כראמרי' לבר!שביעיה

 .בכטה מ.ד טותך 3ד'ה ד': רף 3חולין וחוממתע.גרשיי
 הל' ייור'ם סהל' .'ב ב?' 3דס2'ם ועי' 3ש'םנק,ם!ה

 2פ'ה הרמב'ם פסק 'כן פ'ר ס" היו'ר מהר'ק !ננב'יר'
 כ'ה סי. 'באה'ע ג' והל' 3' הל' 3' 531' אישוהטהל'
 23כ'ר ע'ש הנאה איס,ר דליכא 33כור 1?פרט כ'3'סע'

 ו?המ'רה י'2 רף 2ב'ק .תס הי מזכר דהכהן הוה2ומן
 ;'ה הל' 3?יר,נ; כהל' ?פ'א הרם3'ם פסק וכן ו'רף

 ז': רף 3הטירה ראמר'. הגם י' סע' ש'י פי'ו3יו'ד
 ה': :ברף יכ!' .המזרהו הזא ריה 3מוף שם 3טשנה3רש'י
 לעש,; יכילים רד2עלים בכיר הס:רה דיש כיאובדף

 אם וא'כ הטייה סהל' 3פ'א ברמ2'ס הוא וכןתמורה
 3כיר הס,יה דין ההליפים על יהי' 2עצמו ההליפסהי'
 ההה וי א. וז הם:רה וו לוטר צריך דהא א'נו והאבל
 ,2רט2'ם 2": דף 2המ'-ה כדא'הא 1. הליפי וו א.זו

 הט'-ך 'ה א'1 כן אסך לא אס אבל המייה טהל'3פ'ג

 ה" שאם א?י' ט,קיין ג'ב ה" 3עצמי החליף א?י.'לכן
 נקב'ת שתי 'לרה דשטא כהנהי אגי לכך אךוכיים
 לסברה דזטה יהי' יזה טיר' טט:נא מפיק יהי' שאומשה
 שני דסעשר ו'ל הרמב.ן 2ש2 ס'ה רף 3קירזשיןהר'ן
 י ש2א טי אטרי' ל.. רף עס:הרר'ן ה,א טטיגא אפוק'נטי
 של עליני של ט:.ן שדיםמ.ן אב.כם אה רא.ק.ואמר
 - ק-ט'ן דבר'! בשדה כל,2 אסר ל;: 23ית הכ שניטעשר
 בהב וה יעל קיןין דבך'. ליטלן ש3ירו כל הכללוה

 רין ט'ס א':'ך 'ש ונ' ש2מעשך שאע'ג ו'לדרמ3'ן
 ל'. דף 2'סב.;ור, 2ר'ן יע" ו'ל. היין עכיל הזא מט!נאאויק'
 כיה:( רף )פ2היס אפ'קה" ;רל'הי' לא דאכהי והגם ר','3נררים

 את ל' 'ניר;ן "מראל של את נוכל שהיא כיון מ'סאך
 אבל 3:ה. טמון לדפקאו; דיטה ה,א הרי א'כ החהםאלז
 א'ב :כר'ם שני 'לדה ג'2 '".ראל לל שהכי"ח ניטאאי
 לא 2ך 21'ן 2ך ר3'ן טשו2 מרשזה. טמון מוציאיםלא
 הבב':ה 'לרה ד.בטא כתבת' .ל2ן מזה, מאומה לויהי'
 ה,א ע2!'ם של אל: .הוכ-'2 נקביה שועי הישראלשל

 של לה2ב.:ך ךתה'לך זברק להחל'פם מהדר הי'והעכו'ם
 2;יי נראכ-" א:'יפא מהד- ד;2י'ם תעניקם אםה'שראל

 'ה:ם של!. על ההל'פס שהגיקם ראה ונאשר ל'אדף
 22ך לוייפא הישינן רלא כר'א ס'ט 3רף שסרפמק'נן

 יהנס למפק'ר, שליה בין שמהלקש ההוספ!ה ;ת ןכהבתי
 א?" טפי ו;ך.ף טקיר2 ה'שראל איהם ראה לא הריכאן

 ?אן אבל 'יראם ש-,רטן שמליה דאפשר משוםטשליח
 לםברה .נם בשקר' לע'ל: יכ'ר ולא טעולס ראם לאביראי

 לו.זפא או היש.נן יק-.ם רדמ.ו מש,ס רשםההוספוח
 חילזף רק ה,א יוה ו2פרט כנ'ל כן כאן גס לוטריכולים
 ש2ודאי דאטרי' כ-יק שהלכה כהבהי וכבד ויזפאולא

 מהכבשה שנ,לרו הנבשש מהעדד לקח מקודס אךהחליף.



13ז13רדטל ותשוכזה שאלות-עטרת
 ב'ר רף 23ב'י'ת 3ראמרי' לאהרים הנץ לא דאל'כזו

 יביל 2קל יזך ר.רה רלאן ומרחמה רירה שבקהרל4
 כלל ל: לכה להקשית .אין ס,יופא, הזא !נקללעשוה
 אלא שלו הבל -יהי' ל:מרי הל-רה .יעלם ישהזקלההליף

 לה בדק ר'כמא רמ-קת ל:כך ואין קאמר שקושטאש'מ
 יבך-ק ';תה הניקה ולא לךע.ו; לז שנהן קורםהישראל

 שהכבשה, להיש-אל ל- יזדע יאו הניק זר'למא הישראללד
 כראמ--' יירה א'ב אלא מרהסה רלא מש,ם ילרהשלי

 2ע.ז אמר" דהא אי:' וה אן . הנ'ל. כ'ד רףב3כורות
 לין ראהת דה'כא טקומוה 1?הר3ה ע'רף

 לא"מתמוטי
 2אן וגם מיהת לא ש.ה.' 2א.פ; עצכו להשהמםש,כול
 שלא הטעם ה,א .ט:ה ליסר ש.כיל לאשתטי:י לי'אית

 שהכנש-ם א- 3דדי' 2א2 לה שהי' מש,ם סקירםהניקה
 שלא ממעם דיא להמ להניק הנלה לא אשרהראשוניס
 1;'2 כקלדם ילרה שלא ממעס לא אנל 2עיני'הוכשרו
 כאי ס דאל משזם כאלה חילזעם לזטר צרי3יסאנ,

 מרהמא .לדה אס 2'ד דף יי-.ייה להגמ' להו.אי3עיא
 זכזן מיהמא לא דירה רלאן דילמא אי אהריני עלג'כ

 אפשר שאי ש'מ אלא ל2רקי לה, אי3עי זמאי )הגמ'.עכ'ל
 !לכן א' 3;נף לעיל שבהבקי יכ2. הכלל על מטנהליהע
 ;ל :נאמן שמהזך ל.מר לנו הי' וא'ן טרההאינו

 מכנ'מה שהם ל.מר ג'3 נאמ; ישראל של שהםהכבשים
 להפ2-ך נא2ן שאקה מהיך ניד. רף 3גיט.ן ונראמךינן11

 פנק':ן -בן '3.' ;'-ך 2פ- להפ2.ר נאטן אההשברך
 רפ'" .2ס.י 2'  ס;י ק3'; כי'?יו'ד

 כ:, -2נרא ה' ?ע'
 שאיל יד 3דג--ת -עי' ד' ס'ק שם'י :י' ב?'ר הט'1בהב
 'כ-'ס ב'.?-אל אלא אמ--' לא יך דכל א.נ' וה אךשם.

 ל- שא.ן 2;כ"2 משא'ב אבל ער,ה 3ת-יה :אמנ.הלו
 נאכן ס'ן. דף 2-3ס-ה 3רא:-י' עד.ת 3תירו;נאמנו;ע
 רלרבי-ך ב;-ך לפס.ל נאכן אקה -אי עןמך לפן-לאתה
 :2-' אהה ;אכן בך'ה ש2 בת-2[-ק -;י' יכ.' אההע3ו'ס
 :כ ט'מ אך רא-כז-א ההי2ך נפ':.' רמש:י מצדשהוא
 מהל' פ'ם ב?:עה'ן י;" ד.ן 2על הוראה מצר ה,אוה

 י'ה ס'ק א. ני' נ."ך הב'א- .הפיה ט'. ר.ןאישוה

 הביא-ה. -א:. :רר, מצך .לא י'א ם'ק ל'ו מי'ובאה'ע
 דפהך בכ:;'א כק.ב-ק על מ-רב- מ;הה בהי3ירי לז,ראי'
 רבא בך'ך :'.. דק רק.רי'ב-) מה!כפ!ת ט' 2רףפתיד
 לא לסה דכי בך-ראה .כה.קך דשוהק כיין וא'האכר

 רא.סורא ךק-בך ;לי' לע.ט.קה .יכל לא .3י ליהאסוך
 כשים ;רר מם;2 לא 2.רא. ר:א -וה רתוספ.ק עכ'לוכי'

 ד: ב.:בוע.ת כרא.הא ב':פה-י שיצא :ר כהני לאר3נדר
 ,2נאךך 3'בפק.- ש..צא צ-יך בל2. גמר שמ!אל אסרכ'.:

 'נ.-'ך פי. גרך.ב 2הל' היס3'2 5סק .בן '?"בשפהים

 ליכא ס.ר'ה ב'ר; בדף 3ה.כפי; יע'ש א' כע' י'יס"
 כצך שהיא .מ': אלא .ב.' יה'רה כר' דאטר יוסףרב

 ז;-' ל-;ה עצם. ;ל עריך, 3גדר .ה,א  בע'דה,דא,ת
 רנאמי:- א?-.' לא דלהב. "ל ,עיד ל'ד, 2סי'בקצה'ה
 2סק-ם אלא מה.ך אסך" דלא סשום מהוך, סצרלעכו'ם
 הודאיר, וני רא'כא היכא דכל כשום ממזן לק3לשצריך
 שה,א :.ין :לבן הה'ב; הודאק בתר אולינן הדרירסתרי
 חיט-ם בטענו במו הש2ר את להפס.ד נאמן 13ראיהתונע
 על 2ודאי דנאמן כיון אמרי' ולכן 3שעירים לווהורה

 נאמן וה על 'ט:אמן טהוך אח'כ אמרי' להפכידהה:דאתו
 לשלם צריך הש,טר .טהיי 2טקום סשא'ב אבל וה עלג'2
 וה על נ'ב נאמן ,ה על שנאמן טהיך אטד" לאאן.
 נאטן יהי' .לא לשלם נאמ-נ' לא אריבה אטר"אלא

 ואיכ מאר נבינה וו וסביא הה.'ר שם בתב ובןלהפסירן
 3סהנה ל. ית; ירצה אס אך כלל, נאטיגז לא נאןגכ
 סהוךי לזמר 3אן ש-ך לא זל2ן ההי2 כצר לאאבל
 טשום וה מצר ר2,רו על נאמן העכו'ם דיה' לימר1אין

 לרבר רגלים שיש רבמק.0 ק3'ו מי' במ,ף כה2רהין'א
 א.ן לכן 3דבר ובקי חריף בקמן ה,א שם אך לא2יר'ש

 מפירש הוא שם קכ'ט סי' ב:יף א2ל עכוים עלרא-ן
 רגלים שאיבא שה.כא _הרמ'א כתב שם יגס עכי'םעל

 ןא'כ ר'ו פ' סוף מרדבי אכזר ה"ן סהמן שה'אלדנר
 דלמה :שום אטת אומר שה,א לדבר רגלים ישהכ'נ
 שה23שה להישראל שגזלה .כ.11 בניל הדבי לנלות ל:ה.'
 א'סר שהיא לר2ך רגלים הוא  הרי אלו  וכרים שגיילדך
 מהישראל ששמע שאפשר מש,ס אינו וה יאמה אךא:ת
 יידעיס ש2יניני יהעכי'ם ל:בכרה להכבשה מחו'קשהיא
 הישראל א?;ם ויהן לישראל אס.- שהבב'ר ישראלסנהגי

לעבו"
 ישראל מ:הג'  כן בי לו "שלס אוהס לרעיה ןה

 ו3-י'ר בנ-ך-ק מהל' בפ'א זנימ3'מ ב'1  רף  בןב.ךוחועי'
 צייך אין שפשע ר2מקים ב-מ'א ר'  זפע' 3' כע' ש'.ס.

 הביא הם'ריק הדברי .גם ע'.ם .נ.' לק3ל2הבהן
 מכ-ה .מלא מך פ'טע הרי ינאן ד2כ'רוה פ'ד 2-י.מ2ן

 שיפיל עד לרע'ה :ו הי' וא'3 ךט2ביך, 3דיןלעכ-'ס
 :מן יאחר המרעה שכר ייקבל יגרלם .ה,א סים2ם

  בהנאה אס,ר ע:רס גס כי .ק2דם שמהי לה.שראל-אכ-
 .2הילין ק'ד ו2יף ק'ג  רף בזבהיב בראיהא קבלה-ב:ץ
 המזבה א.ם,רי מהל' בפ'2 :3ימ3'ם ע': 'ברף סיטדף
 -' הל' 3כזר.ת סהל' 2פ'ג ברכב'ם ה,א -כן י'אהל'
 א' ס;י ש'ו ס-' ז2יי'ר י'א הל' פה'מ מהל' י'מ.בפ'

 .ר-יח יא'2 מהם שנפטר מה על ה'שראל או!'שמך
 אינ. כהן 3ריעה .אפי' 1,, 3אמ.רה הרבה העכ.'סמוה
 ל'ה רף 23כ-ר'ת כדא.תא שנהשר. הט:מין על:אסן

 שי'ר סי' .3-.'ר כ'ו הל' בכיי-ק כהל' בפ'ביב-כ2'ם
 ט.3ה איו. על להשד. ש.ש עב"ם בי:עה .כ'ש ב'םע'

 הישראל ישמח יע,ד א' 2ענף כ:'ל טע-מיהי ל--ט.3-א,
 3ץ'ר שם הבה'ט שכהב משוס וקבים .טטתו ל.ב:.אמר

 3כדין לקנור נ!הג.ן ה2כיר יה שא2 א' ם;' ש'זכ-'
 להטט ינא פן ב;זמק מעט לק'ברן יצריך הקבר-ה2ב-ק

 מכל שנפטך במך ה.שראל ישמה וא'כ ע2'לאה-.הם
 .הטרהה.הה.צאוק

 ד.ענף

 ההוקה נגר אומר שה;כ"ם כיון  לעניננו נ-.ד.עהה
  קלין הןקה להם יש א'כ כ:'ל  הילין הי'  אמן רבטע'משיב
 רמעיי-א כיון לימר ואין בהם ה" לא אימור ספקשאפ'.
 אמה'ה מאשוך ההויק ההי טן ראבר איסור עליה"
 3מש:ה מ'ג  דף בנ,י ראמרי' וכאישן  בבור א'ןורעל
 'ריעה טטאה אם טטא שהזא לו  ונויע שנילחנויר
 גילח שלא עד אס סיהר אינו ההום טשאת אםסיהר



כ2רדכל ותשזבותשאלותעטרתמח
 ונמצא 3מערה לטכול ירר כיצר סותר 3ך זכין כך?ין
 3קרקע משוקע נסצא טמא המעיה פי על צףמת

 טסא מת סט1מאה ליטהר טהור להקר יררהסערה
 לרכר שרגלים מה:ר. טהור וה1קת טמא טמאשח1קת
 ניראין שהרברים כללמר רש'י 3פיי וע'ש הסשגהעכ'ל
 הזקתו על העמיר וטסא חוקהו על העמיר רטהורכך

 עכ'ל טמא טטא וה;קה טהור טהור חוקתוהיהוי
 על ראשון כאימזר רסח1יקין אלסא 1ילרש'י
 ה'ש ראשון טאיסזר דיצא היכא אפי' אחראיסזר
 הזא דעדחן הכא כסו ראשון סאיס,ר יצא דלאהעא
 הזא רשם משזם לשם דסי לא אך אמה'ה אים,ר3ח,קת
 אנל טה רמ,טאת שם להם יש רלשניהם אחרמשם

 ההוספוה שם כתב הא ,ע'ד הן שמוה רשני הכאמשא'כ
 רכי ממא טטא רהוקה וכו' המערה 3קרקע משוקע3ריה
 הי' שלא לארם ד:קא הוהר רמה הההוס רטומאהגטירי
 והזא הואיל ייל גרזל שטעם הו' מת טוטאהכחוקת
 וכו' אצלו הההום משאת הותרו לא סת טומאהבחזקת
 אהר משם ראפי' סכאן סזכרח לא וא'כ התוספוהעכ'ל

 ע'ה: רף רכתובתת טהוספהת אך לאימזר מאיסזרסחזיקינן
 מחזיקינן אהר דטשם מוכרח סשם טמא ספקכריה
 אסאי טטא ראמרי רר2נן מ'ט ר'ת הקשה שםשכתכ
 טחרי רהכא ר'ת ואוטר וכו' הוקה נהר א,לינןלא

 ק:רם סכוה או שחין אהד נגע בו שהי' לטזטאהכשנ1קק
 ואהר ספק נו נולר שנטהר וקודמ :מנז טוהלט.היי

 וכו' ,ה ספק אלא ב. נשאר לא הראשון מןשנטהר
 ועי אחר סשם לא'ם,ר סאיס1ר רמה1יקין מכאןאלטא

 לש,ק היהר 2הזקה 11 אשה 2ריה ל' רף יבמוה3הוספוה
 היהר 2ה:קה אשה מ1קטינן רהכא וא'ה וכן'עוסרת
 בחוקת עוטדת ה'הה דספק שנולד ש?שעד אע'9לשוק
 2הטה אטרי' טי דף ונחולין די עדחן ש3עלהאיסזר
 עומדה היהר ?חוקת נשהטה עימדת איסזר 3ה1קה3חיה
 שחיטה לאהר דאיהילר ריעוהא לעי' דוקא טשטע.כו'
 גג,ן מחמס הספק נולך אס אבל וכו' היהי 3הוקתהוי
 עדין היהה הספק שנילר ר2שעה מש,ם לא דרומהספק

 משום ררוסה לספק התשינן דהתם ושר'י איס1ר,בח1קה
 ועיי יבו' מלחיהרא מ?י לאיסזרא מלועא 1מזכחרשכיח
 ועי' וכו' עולא קסנר בר'ה מ'ג. רף בחוליןחופפיה
 3ל ש'ו ער מש'ה ובש'ש גי ס'ק נ' פי' 3יו'ר3ש'כ

 הערר ש2כל כיון רוכא נגר הזא וגם רשםהפרקיס
 מרובא שהס אפשר וגם הנכרי של כבשים הרבהאיכא

 הוכרים שני אה לההו'קם צריבים א:1 3וראי וא'כרעלסא
 הישראל של מהבבשה ולא דעלמא מרובא שהםאלז

 והיכא 1' משגה ?'ב במכשיר'ן כמשנה איהא זהלכאופן
 רוב אם מושלך הימק בה מצא ט'ו: רף כהובות?גמ'
 הוא דשם והגם יש-אל ישראל רונ אם עכויםעכו'ם
 מים אך קבוע לי' וד.י עכו'מ 3כית הזא וכאןמושלך
 3נויר ועי' זסהערר הלירה סטקום פירשז כאן גםהרי
 רצ'ב סי' כח'ם נ?צא .כן ט'ו רף וככהוכוה י'3רף
 או ונאכר אחר איל הפקידו שנש שם 3רט'א יןסע'
 מר.בא רפריש וכל רובא בתר אזלינן טהן אחרגגנב
 מ" 3יו'ד א'תא זכן שס ונ:הינוה ונקצה'ה בשיכ ועישפריש
 הקדש מעות כתינה השהסש נרט'א צרקה הל' סוףרג'ט

 בשתיהן אהת בבת השהמש אם מעוה אח'כ ומצאוח:לין
 אולינן זה אחר 3וה השהטש .אם רונא בתראולינן
 הנ'ל ס'נ פ'1 רטכש'רין מטשנה וה,א וכוז כתראבהר
 שם סצין יהרם'א כ'ו רף '22'ם ו' רף 2פםהים.היבא
 קטן ראיהא ר'בא הרי יכאן 3פ'ק 2הרא ד2?אהגמ'ר
 הרי וגם 2עררו לו יש כבשים הרבה דהרי ההםכטו
 ?3ה,בית שאיתא וכס. ג'כ רעלטא רונא ר,נא הריכאן
 ם'ק שי'ג סי' 3יי'ד הש'נ קושי' הירצתי 11 ו3סנרא1. טהכבשה שהם ל:מר העכו'ס נאטן יהי' לטה וא'כ ט'ורף
 נו סטיל ת'נוק א. עכו'ס אם 2' פסע' שם דאטרי'ד(
 אם מ?ק ו2ו' מיהר לה,תירו בי:ן לא אם סעצטוטזס
 לפי טסיה עבו'ם ואם לקולא א1לינן לא או לההייוביון
 'כתב הרט'א עכ'ל אטזר צוהו שהישראל ,אטרהוטו
 ראין אטרי' "א סע' ט'ו סי' רלעיל ואע'ג השיכשם

 לוי אבל 1ב1' לאם'ר אפ" לעדוה נאסן מסלפ'תעכוים
 א.סור ה1קה לה3:ור הי' שי'ג ר3ס" ניהא שכהנה'טה
 מש1ם לאסזר הע3:'ם נאטן .לבן המ,ם לו שנעשהקירם

 אימר כשעכו'ם ט'ז 3סי' משא'כ אבל מסיעושוקקזקה
 והרה2 הרוב נגר אומר הזא א'ב בנו ואה אוהושהם
 'להבי ל,ה וה ורש הם שהרוב 3ני ואת אוהואינם
 ר' אוה סיף 3' 3ע:ף שכ.-,בהי מה לפי ואפי' נאמןאינו
 ראמא לשם דמי לא כאן אך הייב נגר הוי לאששם
 אמיהם נשהטי שכבר שא"יר אסיה להם יש היהמזתכל
 הפנ'י בדבר :ש'כ א2ל הרוב נגד ה!א וא'כ בגים אין.להם

 2ניפול ב'נ רף 3הרא בבנא שהביא:תי י'2 רףרבהובזה
 אהר מאיש :פל 3ך .בין כך 3ין רשם פש,םהימצא

 איש ל' זמה וה טאיש ל' ,מה אנש'ם מהר2ה'לא
 3אריביה בהבהי דשם 1ה מאיו אחר א"ט עדיף ומיאהר
 יוהנן א'ר שם דאס-י' י'3. דף 2נ,.ר א.הא וה.כאיפן
 ?3ל אמור סתס אשה ל' .קדש צא לשל:חיהאימר
 טי' .ני' שליה,הז עושה שליה ה,קה ש3עולםהנשיפ
 ון דילמ'א איההא ונמכ האיש א'הי הדר זאי ו'לרש'י
 שקידש האשה א:קה של אהיתה אי נהה א. אמההיא
 אפי' רסדא'ריתא התוספוה שם ו2הב ו2י' של.ה.לו
 סק-'בו,ק יאיגן רובא בהר דא,לינן לישא שריה,א

 2;ם שליה שעשה 3עלטא קנסא אלא ואינ:הטקיישה
 רזה וה מהום' אלסא '-י' לפלוניה קרהב לו פירשולא
 טזה קיר ארבר חהך- בטקום בעוהש'י ובל'נ לרזבחש,ב
 ,גמ החוקה .נגר הרוב נגד איסר שהעכו'ם כיוןוא'כ
 כל על פפק ע,ד איכא שנים שהם כי.ן וגם ס'םאשא
 הנלילי כר'י הלכה ראין ראשין :ולר הזא אם ואהדאחר
 אפיבר ראי רס'ל כהבמים אלא לצסצם ראפשררם'ל

 סהם לא, כ'ח דף 3יבסיה ועי' "ו ד' ב2כור.הלצטצם
 בדף ימם 32בור,ה 3הוספוה יעי' הגלילי בר'י תנאלן
 ועיי הגלילי כ-'י הלכה א.ן 3:ראי שמיס ו3יריי,1

 2כירוה מהל' 2?'ה .2רמ3ים ביה: רף 2חולין2הוספוה
 שהרט'א מהראי' של ריני הזא ,וה א' סע, .2י'ח סי'וביו'ד
 שם 'בהב .3ש'ב במ': יע'ש ג, פע' שם,ו 3ם"הביאו
 .א'כ דאיריקא הראש.ן שהספק משזם הטעסמהראי'
 יהס?ק תערובות ירי על יהשני 3גופו אהר ספקהוה

 איך :א'2 א.סור לזדאי החוקנז מקודס שנזדעהראשון
 שהסיס כאן סוא'נ אבל ע'י: סיס לעשזה עההיכ.ל



מטכורדכי ותשובוחשאוותעטרת
 רק נולדים הם מסי לנז נורע שלא כיון כאהד3אין

 בישדאל ואפי' לעכו'ם נאסנתע ואין כן אומרשהעכויפ
 בכללי בש'ב .עי' בנ'ל נאמן הי( לא בירו שאיןהינא
 שלש איכא כאן ונם שם ובפימ י'3 !ברין י'א 3ריןס'ם

 וה שאין לוסר אפשר ואחד אחד כל רעל משוםס2יקות
 שנ. 3וה שיש מה ח1מרא איכא כבכוד באן אךה3כור,
 לכוד שנפל 2כוד 3משנה כ'הי דף 3יצה וכנם' כרה'מכדיתות
 מ1ם 52א נשהט אין הוה 3ומן בכור שם זיל רש'ייכתב
 כשה1א והשוחט קריש ה1א דסאיליו ה1א שקרשיםמפני
 דש'י כ;ב וכן כדת וענוש 3חו'ן קדשים שוחט הויתם
 שאר נ3י התם השהא הכי 2ר'ה ל'ו: דף 33כודותויל

 יגוול שסא לישראל למיהשרי' אימא סובהקין שאיןמ1מין
 3ע' רלא מי5תא 3הא ה1א בשד רארם ואע'נ הכהןאת

 אכ'5 לא 3חוץ דקדשיס דנהי מומחא ע'9 אלאלשוחמו
רנכרת

 ה1~
 רכהן אנוילה מיהו 3חז'! קדשים השוהט

 רעל אלמא ו'ל, דש'י עכ'ל חשיד הזא 3עלמאדלאו
 3סוף 2מדדכי ועי' כרה איכא הוה 3זמן 3בודשחיטת
 5ההמיד למיעומי חישינן בבכור הכא אבל שבהביכמות
 כריהות שני בו שיש בבכור והוא בזה חמורבאיסור
 המדרכי. עכ'ל הנוף 2ט1טאת קדשיס ואיכל הוץ שוחםמשום
 3ין שאכל הטמא ק'ו דף 3וכחים ראמדי' טש,ם1ה1א
 כ9' ברמב'ם היא וכן חיב טהור קרש בין טמאקרש

 מה.ם טטאי כלנז שעהה וכיון .'ג ה5' פה'מ סהל'י'ח
 2הוספ' וע'ש לנ1 יש הואה וכי כ'ז: דף 33כודן;ואמדיי

 הדא,תם כהנש בעינן בך'ה י'ו: רף 3העניתועי4'בהוספהן
 כעבירה אפזרין נסי תן בלא והלא יא'ה וליכאלעבורה
 3ד'ן תי' וטי זו' ג' ה1אה וצדיך נינה1 מהטרטמאי
 יו'ט סהל' כפ'ג 3מיט .עי' וא'ע פ' ס'ו דף3פסחים

 וכמג'א הק'ו סי' א'ח בטור וכ3'י הרשב(ו 3שם ח'הל'
 בעיר ובט'1 ר' אות הבשר כל 3ן וברא'ש י'נ פ'קשם
 סי' סוף פסה הל' ארמו'ד של ו3ש'ע 3' ס'ק שב'רמף
 ה2שד לט1מאת הג1ף טוטאת שקרמה דביון וא'כתנ'1.

 שנהרם כיון ועהה וכו' סעשה מחזכרים הן שהדיפטור
 שם והקשה טועד, האה5 לפתח רא1י אינו א'כהמובח
 ודסעלה השוהט בפ' בובהים ר'י דאמר הימאההיסמוה

 הא :אנואי חתב 3חוץ קרשים הוה 2ומן רמע5ה ק'ו:רף
 דאפי' המו3ח שנהרס כיון מוער אהל 5פהה ראויאינ:
 נ'ט רף בובהים קדש'ם קרשי 03' אטרי' המובהנפגם
 סעשה מחוסר לי' והוי פסזלין שם ונשחטו הקרשיםכל
 כ'2( ה5' פה'מ סהל' 03'נ 2דמ2'ם הוא ),כן וכו'גדזל
 קטרה בהעלת מתרי בח1ץ במעלה דטחחב ייחגן רר'וי'5
 שנעקר סו3ח נ'ט 3דף שם דאסריי טו3ח בעירלא

 3ובחים ההוספות כתב 1כן וכו' במקומו קמרהמקטיד
 ההוספוה כתב וכן הסו3ח, נבנה שלא ער 2ד'ה נ'טרף
 אינו הזה דכזסן וכוי סשחט ונשהטה בד'ה י'נ: רף3ע'ז
 בהרם3'ם ס'ל רהסדרכי לומד ואין כנ'ל הוץ שחוסימש1ם
 93' שכתב הוה נוסן חתב ח1ץ שחומי על שגםש9מק
 קדשים ששחמ מי טיו הל' הקרבנות מעשה הל' סוףיים
 ההוספ' כגדסת כתב ולא עכ'ל ובו' חתב יכי' ה1ה3ומן

 בן ל"טב אין אך השוחט, אלא הזה 13מן 3ה1ץהטע5ה
 קושי' ארירי' מרירי' הרמב(ם על יקשה רא'במשום

 מהל' י'ח בפ' לעיל שם פסק כעצמו הוא דהאהתוכפוה
 שיפתחו קורם 3ח1ץ שלסים השוחט "3 הל'מעה'ק
 :נם וכו' מעשה סחוסרין הן שהרי פמ,ר ההיכלרלהות
 מו3ח כי3 הל' המזקדשין פם1לי מה5' 3פינ פסקהיא

 3טקדש שה1טין שס שהי' הקרשים כל נפכל,שנפגם
 עליו ל,דוק מ31ח שם אין שהרי רמם נורק לאשעד'ן
 הזבח כלומד שלמיך ואת עולוהיך אה עליו ו1בההינאמר
 רובחיס מהנמ' והוא עכ'ל, פנום לא 3הק,נו עומדוהוא
 ק1שי, עליו נשאר יהי' וא'כ 2כ'מ יע(ש הנ'ל נ'טרף

 עיכ לכן ארירי' מרירי' אפי' אלא מהנמ' לבדההוספהע
 הנרסא לו הי' שהש כיון שהרמב'פ לומר אנוצריכים
 כתירץ ס'ל שה1א 3ח,ץ המעלה 51א 3הו'ן הש.הט3גמ'

 רמיד' שכתבו נמי כהאי הנ'ל ודובחים ריוסאההיספוה
 קרשה הראשונה שקרושה ספני במקומו הש3ח שאכלפ',שבנה רטמא ום'ל רבנן על שם רפלינ הנלילי ר'יאפי'
 שה" וכיון בחוץ שחט וה1א לנא לעהיר 1קרשה הגוף%88יי.לשעתה מ,מאה שקרמה שהיכא מ:רה הוא אבל פט1רטמא

 פט1ד הטו3ח כנה לא אם אבל חיב 5כן נסקשו המו3ח אמד~~ךיי ק'ה 3רף שם שאיתא וכמו שחיב הקדש5מ~סאת
 התב שהוא כהב1 איך הטו3ח בנה שלא כיין עהה וא'כ ה3שרן נטמא ואח'ב הגוף טומאת דנטמא היכא כלרכא
 פלינ'. כי 3כרה הנוף טוסאת שכן דחתכ פליני לארכ'ע

 הטררכי דכהכ והא וכו' הנ1ף נטסא ואח'כ 3שדבשנטמא
 כריהוה שני כאן שיש משום למע1מא חישינןר5הכי
 איכא כחלב רהד' ר31א. כתי אזלינן כדת ר3חדמש1ם
 י'1: רף ככדיהיה כדמ1כח דוב 3הר אזלינן 1מ'ט כדתג'כ
 3שום חילוק סציט ו5א כש'ם פעמיס וכטה י'חונרף
 שיש המירכי כהנ ולהכי איכ,ד'ס לשאד חלב ביןמקום
 הזא שם'ם כהב שהדש3'א כיון וא'כ כדיתוה שניכאן
 3הר אולינן ולא למיעומ חתשינן דבבכוד וביון דונסצר
 קשה אך ס'ם. גם מהני לא ולהכי הנ'ל כהמרדכידוב
 הנ'ל דמדרכי ועל אחת קושי' הנ'ל דש'י דברי עללי
 הבכוד כשש"ם שכהבו סה על אחת קושי' קוש".שני

 ריש ס'נ דף 3יוסא אמרי' והלא קשה כרת, ענהטמ3חו'ן
 וכו' פט,ד ההיכל דלתות שנפהחו קודס 3ח1ץ שחמןע'א
 הל' הקיבנוה מעשה סהל' י'ח ב9' הרמבים פסקוכן
 ההיכל רלתוה שיפתחו קורם כחוץ שלסים השיהטי'4

 יעלה יכול אומד ד'ע כיא: דף כתמ1דה אמי" האיעוד
 ויקדבנ. קים ש3ה'ם בומן לאדץ לארץ מדוצה :כורארם
 ויצהרך ,תידושך דננך סעשר אלה' ה' 5פני ואכלהת'ל

 דגן מעשד מעלה שאהה מסקום וצאנך, 3קרך.3כורוה
 דנן מעשד מעלה אהה שאי 1מסקים בכור מעלהא;ה
 כ2כוריה הוא ,כן הגמי עכיל וכי' ככ.ד מעלה אההאי
 ה' הל' בכוד מהל' כפ'א הרס3'ס פמק ,כן נינ.דף

 הנ'ל כ'ה רף ב3יצה רש'י פי' על 2שלמא כ5'מוע'ש
 ,הזא רבי סירד דהמשנה משום הנ'ל הגם' יקיטהלא
 הנ'ל ל'ו רף ד3כודות דש" על אנל 'שיאל 2אדץהי'
 דאתא שדוע הה,א שם דאסדי' אשי רנ על קאיששם
 אי הוא כהן אי לה ניחוש למאי אמר אשי דדבלקמי'
 אשי לרב דבינא איל עמו ומומו 3כור הרי הואישדאל
 סהסיא 3מהא הי' והזא וכו' השתא הכי אשי דכ איל!כו'
 רנ אמר יי1: רף קירא הי' פ' סיף 33רכות שאיתאכמו
 יקרא הוו רקא נינהו לכ א3ירי סחפיא סתא בנואשי



)נ
מרדכי  ותשיבותשאלות , עטרת,..

 מינףהו ניורא קטניר ולא בשהא ומנא תריראוריתא
 לשטוע 3'ארר ישראל שם נאספים שהי' שם ל ז רש'י91"

 הלכזת לשמע עאלול אשי ררנ טררש הפכחכהלכות
 ראש הי' אשי רב ר'ה 3רש'י ל' 3רף שס ה1א וכןהחג
 וכן הר"ה 3פי שם הוא ין 1כ1' מהסיא 3מהאיש'בה
 3ה חוא אשי ררנ הא כי נ': רף - 3הרא ב33אה1א

 להתס לפיריא ועיל סהרי' רמחסיא רמהא 3כנישהאהיוהא
 עברי אנא אשי רב אמר י'א רף ריש 3ש3ה איהאוכן

 ריש  בעירובין רש'י כהב  וכן  תרבה דלא מחסיאלמהא
 ג םרף

 וכן-
 טספר אין עד 3ש'ם 9עמים כטה- נמצא

 כיון כרת שם וליכא הוא ר3בל כרת שם הי' לאוא'כ
 רף בתמ1רה אעהא וכן כנ'ל סוער אהל לפתה ראוישאין
 על חיב אינו טוער אהל לפתה רא1י שאינו כלי'3

 ריש 3הולין 31רש'י קי'3 רף 3ובחש ה,א וכן ה,ץשחוטי
 מעשה טהל' 3פי'ח הרמ3'ם 9סק וכן 3נו, חו, אותופ'

 וכהב גש'ם פעמים כמה נמצא וכן זן והל' וי הל'הקר3נתע
 טצאהי ועור וז'ל השם'3 אית רחולין כפ'ק מררכיהנהות
 ראוי שאינן לפי פרר3נן אלא אס1ר אין ה,ה 3ומןככור

 ריש על ובין רש'י על 3ין היא 11 וק1שי' וכו'להקריב
 קושש עור יהי' המררבי רברי סוף ועל הטררכי,רברי

 הטף, 3טוטאה קרוטים שאוכל על שני כרה שיששסהב,
 קורש שאכל מטא ל'ד. רף 3ובחים דאטרי' ודאקשה
 ליקה אינו אוטר יוחנן ור' לוקה אוטר ר'ל ,ריקהלפני
 רף ב'נם!ה כראיהא מתלה לבר ר'ל לנ3י בר'יוהלכה
 המ1קדשין 9סול' טהל' י'ח בפ' 1'ל הרם3'ם פסק וכןל'1
 3מכוה דאמרי' הנס לוקה ואינו ברת חיב ראינו ט'והל'
 31ין ,ריקה לפני 3ין מ3כור כזית שאכל רור יו.רף

 ככור מהל' 3פ'א הרט3'ס 9מק וכן שלוקה, וריקהלאחר
 איסור אך וריקה ק,דס אפי' עלי' רל,קה אלמא ט'והל'

 יכיל רתניא כ'ה: דף כמנה:ת שאיתא וכמ: שאניטוטאה
 משום עליהן חיכין יהא דטים וריקת לפני שנטמא3שר
 ה:יהר וגו' 3שר יאכל טהור כל ה'לט,מאה

 לטהורין.

 היבין אין לטהורין ניתר זשאינו טוטאה מוום עליוחינין
 הנ'ל 13בחים 2רש'י הובא וכן וכו' ט,טאה משוםעליו
 היכא אפי' האיסור 3עצם או ור:ה 3איסור משא'כאבל

 כדאיהא ה,ריקה לפני לנהן אפי' לאכול כדינודנשחט
 הקר3עת ס;שה מהל' 3פי'א 21רמלם י'ה י'ו דף3מכות
 רטי רחנקינהו רכמאן 2ככור כאן משא'כ אבל ד'הל'
 הא וא'כ שס רש'י גפי' זע' פ' רף וכה1לין מעילה 3ריש,עי'

 כראיתא קבורה יטעון מאילי' כמהה לה והזי שחיטהכקורם
 לעיל ועי' כמשנה ל'1. ורף כטשנה כ'ח. רף3ככורות
 והל' ד' הל' 3כורות מהל' 2"'נ וגרמ3'ם נ' ענףנסוף
 ו3טעשה ט'ו הל' פי.ח פה'ם 3הל' ?רם3'ם ועי'ט'

 הטררכי הוציא מאין וא'כ ר'. והל' א' הל' פי'אהקרבנות
 אחת קישי' יקשה רש'י ועל כריהוה שני דאיכא רינואת
 שחוטי סצר 3שהיטה כרה שיהי' כנכורות שכתב טהעל
 להמ'ל וראיתי 3ר'ה כריפ1ת להל' כפהיחה הפ'מ וגםהוץ
 סיס. טהני ולא ה1א ככרת טהרה 3המה ר3כורוכו'

 ה.ענף
 כרת הוא סהאיסור רהמקור ה1א רכ:ונהם "לאך

 שאני ל'ו רף 3עיר1בין ראסרי' ובמו איסורו המורולבן

 חטור ולכן וכו' התורה מן עיקר לה ויש הואילמ1טאה
 התורו מן עיקר לו שאין דר3נן איסור משאראיסורו
 עמהעיקר כי:ן מ'ם רר3נן איסור רק הוא שעתהואעפ"
 לו לתן צריך וה סצד לכן התורה מן הואהאיס1ר
 סוף ל'3 רף 3עירובין שם התשפות כהב וכןהומרא
 וב מררכנן פירות רמעשר אע'נ פתאנתו תאנים3ר'ה
 שליחתעו עושה שליח חוקה פופרים רבשל מורהנחמן
 כשל לה חשוב התורה מן מעשר שם דעיקר כיוןמ'מ
 האי מאן  כריה  ל'ו: 3דף התוס"וה שס סתב וכןתורה
 93סחש ותוספות וכ:' ברירה לי' לית כדרכנן יאפ4תנא
 3ר'ה ק"ר: ד' ינמות והוספית לישהינהי בר'ה ל'.רף
 - ותוספות ס'ה ר' ריש 3גיטין ותוספות יוחנן ו'אמר
 3ש'ם מקוטי: ונעור רא:רףהא רם כר'ה קי'א ר'חולין

 אות ם'ס 3כללי ק'י סיי 3י1'ר פש'כ איתא- וכןהמתוספות
 ראי' להניא ויש ככורות טהל' כפ'ר ובמ'ל י'ח ואותי'ו

 9יב. רף 3ינמות ראטרינן האיסור הומר עלרמשג'הינן
 "ע'נ כרת איס1ר סיפא לאו אשור רישא אטר'רבה
 3דאורףתא כל ראטר הוא רנה והא הגמ' פריךדהתם
 אך נ'מ. ראין אלמא כרת איסור ל'ש לאו איסורל'ש
 ללאו נטי חשו לכרת רבנן חשו אם שם רש'י פ"הא

 אין אבל איכ,ר לירי יבואו שלא רצ'ל תקנתאועבזר
 שנם הכונה רק לאו מאיס1ר חמ1ר הכרת שאיןהכונה
 על יענרו שלא תקנתא ועשו לר3נן חט1ר לאולאיסור
 ו'ל רש'י ממרש שם קי'ט. .ברף ראורתתאאיסור
 איסור לספק לטיחש בעינן לא מי לאז איס1ר לי טהעל

 רספיקא מירי הא כרת איס1ר לכפק דחישינן היכי כילאי
 עגיר לכרת דניטא הטותר 3דבר הוא ררכנן הרחקהלאו

 רהכא הסוהר כרנר הרהקה עניד לא ללאוהרחקה
 ז'ל רש'י עכ'ל קעניר טמש ראור*תא איכ1רישטא
 רובא ביער ראולינן כדנף רהינו המותר ר3רבראלטא
 טפי' טשטע כן הרחקה רכנן עברו כרת רכאיסוראפשר
 ה,א האיסור שעיקר 3רבר רנס אפשר "'כ רכאןרש'י
 עברו ט'מ וה על כרת ליכא שעתה' אע'נ כרתאיס1ר
 להוביח יש ]ועור רובא בהר נויל רלא הרהקהר3נן
 לחומרא התורה מן ראוריהא רספק ס'ל ררש'י נטימכאן
 ראיסיר שגה ק"ר  בדף שם איהא וכן נרידא[ כלאואפי'
 וכן  רב:ן בי' גורן לאו ראיסור יויט  רכנן גוריססילה
 2שבויה הקלנ1 אם כר'ה י'3  דף קירושץ  בהיספותאיתא
 אים4 אלא דליכא טשום  בשבויה הקלנו אם זי'מזכי'
 וכטה ובו' מיתה אטור יאיבא באש נקל רוונהלאו

 ליכא עהה אפי' עהה נכ ולכן כן נמצא כש'םפעמים
 נ'כ כרת איסור הוי האים,ר שעיקר רק כרה הרברעל
 האיח טהר'ק כנב'י ועי' גרירא מלאו חמורהוא
 כ'א.מי'

 סה הסנרא 'נס3יר הקורם לעניננ1 נחוירועתה
 ה1י רלא הא 3מעשה ההלוי ררובא א' 3ענףשכהבהי
 יהי' הסברא 711-ש3'א. לההוספות טרר3נן רק הוארובא
 ע'ר. רף שאדוו מי ב"' 3ניטין הר'ן שכתב ררך עלכן
 לטידק ואיכא וכו' תתן 1היא אמר הונא רב הנמ'על

 לא רעלטא הנאין כולהו הכי אי מקשינן הסנרשר3פ'
 ובניח בטל נט ונמצא תנאה מקיס לא רילמאתנסוב
 חוששע ואין לינשא מתער תנאי ר3גל ראלמאטסורין



נא13רלכל והשובותשאוותעטרת
 נשכ שהוא תנאי דוטה אינו י'ל התנאי יהקים לאשסא
 שהוא הנאי ש3ל זעשה נקוכ שהזא לתנא' העשהואל

 ואין מיד לינשא אוהה מהירין ובו' תעשהבשכ-ואל
 שם פרכינן הכי !משום תנאה על תעכיר שטאהוששין
 הנסיב לא דעלטא הנאין כולהו הכי אי הטגרשבפ'
 העשה ואל בשב שהזא תנאי על קימא דהתםמשום
 וכן וכו' חוששין ועשה בקום שהא חנאיאכל

 סגקע הר'ן אן ל'ח סי' סיף ו3אה'ע הרמ'אר,ניאי
 כאבני ועי' הביאו שם הרמ'א וגם השניה הד'עהשם

 21נית י' דין אישוה מהל' פ'ו וכשעה'מ שםמלהתים
 על הנס' על ס: דף פקירושין הר'ן כתב וכן שםמאיר
 מכר נ?י בנט. גרסינן וכו' עפר כור ביון שאראךמנה
 ל2ין העשה ואל בשב שהוא הנאי בין נ'כ מחלקוכו'.
 רם'א סיי 3ח'מ ה,א וכן ע'ש ועשה בקום שהואהנאי
 מנת על וכך כך לך נוהן הריני להבירו האוטר "סע'

 הנאי שקים יאי' להביא הטקבל על פלוני דברשתעשה
 להביא הנוהן על העשה שלא מנר; על לי' אסר אםאבל
 הטעם כ'נ בם'ק הסם'ע ום ופתב הנאי שביטלראי'
 כסו הרכר נשאר שמסהמא הדבר מוקטינן דלעולםמש,ם
 שנשהנה ראי' להביא צריך הכי ומשום מעיקראשהי'
 הקצה'ח שם !כהב הסם'ע עכ'ל התנאי קים ולאהדבר
 רכי של 3טעמא נמהפק קנינ סי' ח'א ח'שמהרי'מבם'ק
 ט'להא רהך טעטא :ראה ולי הקצה'ה שם וטסיםוכו'
 קידכ שהי' אה,קה לה מ,קמ'נן ועשה בקום שהואדכל
 שהי' ?עריס שיברך עד עשיה הי' שלא ואסרי'עשיה
 3ניט'ן השולח "י ריש הה:ספמת כהבו בוה וכיוצאעשיה
 ההראת היי רהא לזקה היכ' ין ששו;ה רנויר ל'גדף
 טע'קרא הנדר :עיקר נויר!!;' על ישאל רשמאספק

 ילא עבשיו עד שדיא כטי אחוקה אותו דסוקמ'נןותירצו
 ה3י א?י' מעיקרא הנדר עוקר דהחכם ואע'גישאל

 אלמא עכ'ל ע'ש וכ!' עכש'ן שהוא אח1קה לי'מוקמינן
 עכש.ו עד שה" מטה הרבר שנשתנה אמרי' דלאהא

 בהינוך 2השונותי שבהבהי טה וע' ח,קה לו שהי'משזס
 דלא היכא הזא 1ה וכל "א טערכה סוף 3ציציה פכלאיסלקמן
 עדיף ר21א הרי רובא דאיכא כטקוס אבל רובאהוה

 לה1קה סיע,טא סמוך אסרי' שטדרבנן רק רמעיקראטח1קה
 רק ה,א וזה פיו דף ו3הולין קי'מ דף 3יבטותרדאיהא
 בהולין ה1א 1כן התיבם ולא תנשא ל:; דלהכימדר3נן
 3פ'ק ו3רא'ש שס ו2רא'ש שס פרש2'א הוא וכןהנ'ל
 הלב 2דיה כ': דף 32כורית ברוומפות הוא וכןדחולין
 מהוקה עריף רובא מראזריו;א אכל כיניהו איבא5וטר

 ד3כל מש,ם י-א דף 3ח,לין כדאיתא וטהמ'ע,טדסע.קרא
 לזטר שיך לא דאל'כ הרה ננד שהוא טיעום איכאר,בא
 צר'ך ההורה סן 3סעשה התלזי רז2א 3כל וא'כרו?א
 רמעיקרא טהחוקה עריף דהרוב טשום הרוכ אחרלילך
 דלא ואסרי' להחוקה מיעוטא סמוך אמרי' שמררבנןרק

 הירצתי הנ'ל הר'ן ו3םברת הסתירה. הסעשהנעש'ת
 אמר איהסר שם דאיהא ". דף פכת,נות הרמ3'ןק,שי'
 לבנוה להם הקנו הכמיס וכו' שמואל אטר נחמןרב

 זשאם האמינוה והם סנה ,לאלמנה מאתים לבתולהישראל
 והר'ן הרש2'א יהקשה נאטה מצאתי פתוה פתחאמר
 ישראל לבנות לרום תקנו שחכטים מדכתבו הרםב'ןגשם

 שאם משמע האם'נוהו והם מנה ויאלטנה סאועיםלב:;,לה
 הט;זבה :הלא נאסן, הי' לא ד"ורה סן הכהובהה"
 צריכה וא'כ 2תולה, שההי' התנאי על אלא נכתנהלא
 דאסר" שטרות סכל ומ'ש הנאה שנהקים לבררהיא

 אנל שתירצו מה ע'ש רו;נאי את שקים עדיםדצר'ך
 ואל בשב הוא שההנ'"י דכיון ניחא הנ'ל הר'ן סברתלפי

 מ'כת ההי' שלא אפי' לט'ד או בעולה הה" שלאתעשה
 שכהנ למה דסי ולא סעשה ה,א 1ה הרי וא'כ ג'כלן

 רף ו?בכירוה ר'ט בד'ה קי'ט דף יבמות 3סיףההוספות
 ה,א וה בל אך לסעשה, חשיב אין ה3על ד2עילתכ'.

 בה1לה כת,בות היהה אם ולכן . באחר לא אבלב3על
 נאמן הנעל ה. ולא כיר!ר צריכה היהה לאראזריתא

 אזההי מעכירין שהינו מש,ם 3תולה היתה לא שהיאלזבר
 אסרי' טדר3נן פנים כל על דהא לימר ואין ה1קחהעל

 1ה ,טטעם ה2על, של מסון לחוקה לחוקה מיע,מאסטתי
 קם'ל 3ד'ה כ'1: דף המנ.ח פ' ריש 3ב'ק ההוספות3הב
 דשכ,אל הסעם ה,א ד,ה הרוב אהר 3מסון הולכיןראין
 אמרי' דמדרב:ן משש הרוכ אהר במסון הולבין ראיןרם'ל
 שט,אל אסר נחמן רג הוא 1ה זדין לחוקה מיעומאסטק-
 דרזב ג'כ רוב יש הרי כאן אך לשימהו שמ,אל.א'כ

 יבר:נ מ'ו דף 2כה,ב.ת 3דאט;א נשאת 3ה,לההנשאה
 ד3ר-ב קי'ס רף ביבמ" וכדאיתא טורה שמואל נםיהוקה
 .3ן דמע1סא כסעיםא רהיי סשזם סירה ר'ט אפי'-ך:קה
 ס'ף 3גליין ש וע ט'ו דף 3כהיבזת הסאיר 3על3;ב

 רכט.ם שט,אל אמר נחטן רב אמר ולכן א רעהת'ספ'ת
 2הי3:יי ,בכז;בועי מה ועי' וכו' לישראל לננו!; להכ';קט
 ה:תע.ת רברי אה הביאיה' ושם כתינ'ה;ל

 דשגת סהנט' ל1ה ג'כ ראי' להנ'א ישזלכאורה
 3ש'ם כקיסות !3כבה נ'ן דף זבכת,ב'ת כ'ג. ורף י'נרף

 התל,י רוב ה,א כאן נב והא הן, סעשרין ע'הררזב
 לעשר ההיוב מדר2:ן רק שה,א אמדי' ואעפ'ב?סעשה

 וכן הניל סק-שה 3שני ד3שבה ,הנם מדאוריהא!לא
 אויל ויבא רנא הס.טרא 3על ה,א שם ו: נ דף33ת,ב.ת
 מחלק ולא ררבינא ליי דליע "מ דף 22כ!רוהלשימה1

 ולהכ' 3מעשה, התלזי לרו3א במעשה תלוי דלא רו2א2ין
 על ופליג כר3נן ולא כר'ם הכשנה שס רבאאזקטי'
 ע'ה דרוב רס'ל לשיטהו ררבא לומך נוכל וא'2רנינא
 אבל אך 3מעשה. ההלוי רו3א שחא ואג'ג הןמעשרין

 מעשרין ע'ה ררוב א3י כן תירין דכהונוה כ'ר 3דףשס
 נ'כ זהוא רגמ' סהטא כן ה'רץ ל'ה רף ו23יצההן

 הר,ל,י ררו3א רב.גא דאסר רהא לזטי מיכיח לכןרבינא
 יקשה א'כ אך טדי2נן רק ה1א וה ר,3א הזי לא2סעשה
 בע:ף כניל ר,3א הוי לא טדא:ריהא שהוא רס'ל מאןעל
 רף דבכירוה טרה'ס?.ת 11 ראי' לרחזת יש באסה אךא'
 היש לח,טרא 3ין לקולא 3ין איכא בעיה ואי 3ד'הכ'.
 סשסע הן היפשין חמשה נ3י ניה רף ב2מ'צ וא'הז3:'

 מראיריתא סבל אינז ולמה לר'מ אפי' כדרבנן הויררכאי
 וה דאין וייל כבל לחוקה טעשרין ראין מיע,מאדכמזך
 כדאיהה 3מו'ן שהכנ'כה אושעיא כרבי ע3יר דרילטאהוקה

 נדה ס'ו רף ובסנהית ט' רף ובפכהים ל'א רף22דכוה
 טיעומ בשביל 3רשע אדם שום להה,יק ראין ועוד מ'1דף
 סחוורתא נד'ה קייט. דף וביבמות עכ'ל טעשריןשאין



בורלמי ותשיכותשאלותגעטרתנפ
 אין ילכן השני הה'רץ רק התוספות כתב שם ר'ססתנ"
 חוקה כאן אין הראשון רלהתירץ סש!ם טכאן כללראי'
 צריך ראין א?שר הרי עישר, דלא ראת'לסשזם
 בסעשר נתתיבה רלא ת,קה יש רלהתבואה דארר3הלעשר
 3תיס?תא כראיתא 3מעשר א, גם חיב יהי' שמררבנןוהגם
 3פסחיפ שם ר~;ומפות כתב וכן י'ג רף 3ביצה ה,באהן
 פסק וכן וכו' אגלה 3המהו שתהא כרי בר'ה ט'.דף

 הרי מרר3נן הרי אך ו' הל' סעשר טהל' 3פ'נהרט3'ם
 שהרי סשזם ראי' לאו נ'כ השני ולהתירץ לעשר.היבין
 רזבא לי' הוי יא'כ כשרות ח,רון ואחר אחר לכליש.
 חיב באטת לסה א'כ וה תירץ לפי 'להקשות ואין.חוקה
 3מעשה. התלזי ר,3א שה1א משזם י'ל אך מררבנןלעשר

 ספיקות כמה ראיכא הנ'ל טכל מרגריטהיוצא
 טה סכל להתיר אפשר היי אחר אימזר הי' אםהנה

 כריתוה שני ה1א האיס1ר שהעיקר כיון כאן אנלשבדרהי
 נאופן ההיתד לעשות נ'ל לכן הג'ל. המררכי שכתבוכסו
 ארץ ר3בכורוה הנם עכו'פ ירי ע5 מום לו לעש:תוה

 ע'י וא?" 3וה ראוריתא איס1ר הי' ה3ית בומןישראל
 לא סזם נל ל'ג: ודף ל'ד. דף 33כורתע כראיתאהגרסא
 אין כ: יהי' לא מ1ם רתניא דאתי הוא לנרטא גויהי'
 31צק רכילה יניא שלא סנין מ,ם בו יתן שלא אלאלי

 כל ון'ל ו'אכלנה הכלכ שיבא כדי האוון עלו'ניהנה
 ה' הל' 3כורוה מהל' 3פ'3 3רם3'ם ה1א וכן וכו'מ1ם

 נלקה ה'י הכית 131סן איס1רא רק ליכא כרת מ'מאגל
 ליכ'א טלקוה אבל 3ל'ת עובר ה1א הוה ו3ומן והעל
 וע'ש ו' הל' הטו3ח איס1די מהל' 3פ'א הרמ3ים פסקכן

 כדא.תא 3אכילה אסזר הי' הבשר אבל ונל'ס2כ'ס
 לא וה הר' 3כור אוזן הצורם במשנה ל'ר. רף22כירות
 של 3וכר מעשה ל'ה 3רף שם הוא :כן וכויישחוט
 טה ואסר אחר קסריר יראהו סרולרל ושער. וקןרהלים
 א'כ אלא נשחט וא'נ, ה,א 3כוד לו ואסרז וה שלטיבו
 לפני סעשה ונא אונו וצרם ?יגום נטל מוס בוהי'

 גכורות 2יאוני וצרס הלך שהתירו ראה והיהירוהכמים
 אםזר לרעתו שהזא כל הכל5 ה1א ,ה וכי' !אסרואחד'ם
 הזא :כן שם פעסש כטה מצינז וכן סיתר לרעת:שלא
 איסה' אך הבש-. אס.ר מ,ם בו היטל שאס שי(נ מי'2יו'ד
 בוסן ה1א לכ'ע סזס גו להטיל ראמיהא איסזרה1א
 דר3נן א'סור רק שהוא לרש'י ס'ל הוה 2ומן אנלהניה
 קדשיס לע' "נ: רף 2ע'ו ראמרי' התוספוה דעת ה1אוכן
 אבף אסר גיסטרא ולשויה הגם' ופריך היעקר הוה2,מן

 הנם' ופריך 3קדשים טום כסטיל שנראה מ?מ אמי רכאוכו'
 ש3יה 3וטן ה'מ הגם' ומשני הוא מעליא מיםנראה

 להקיבה חזי דלא השתא להקרבה רחוי קים הי'המקרש
 ו'ל רש'י ופי' מ,ם ב3על ס.ם כסטיל !ליה.' בה לןלית
 יהי' הסש ני' דקורא קים הי' הטקרש ש3י;3ומן
 ולא ה,א סזם 3על נראה השתא אנל להקרינלרצון
 כלוטר מ1ם בנעל מום כסטיל :נהוי סדאוריתאאסזר

 טשש סדאוריהא עבר לא אסאי ראסור ה,אמדרבנן
 מזם נ2על ט,ם מטיל הרי להקרנה חוידלא

 3בכורוה תנאי בה ופליגי להקרנה חוי 5ארמעיקרא
 נהי וסשני אס:ר להקרנה ח,י רלא ראע'ג וכו' ל'נ:דף
 ה~י לרמי' רלא הכא לאפוקי הוי לדמי' לנופי' חוירלא

 לאפוק' שם ו'ל רש'י ו?" הגס' עכיל הז' לגופי':לא
 לגופ.' 5א ה,י 5א 3הסה דש1ם ק'ם 3ה'ם כשאיןהשתא
 סראוריהא מ'הסר ולא ה,א 2עלמא נראה הילכך לדמיולא
 3בכורות 3תוספות הובא וכן ו'5 רשיי עכ'ל סדר3נןאלא
 3עלמא דיקלא פשימא מעיקרא ט1ם בעל 3ר'ה ל'ג:רף
 הזה לוסן ראיצריך לסימר מצא הוי נטי רהכי וכו'ה1א
 ואפי' בתם אפי' ט1ם 3בעל מזם טטיל משזם ענררלא
 גרע הוה 3וסן סום. 3נעל מום 5מטיל רמחינ5מאן
 ס'ס סראוריתא שרי מ:פ 3בעל מ1ם דמטיל ראע'נוכו'

 נ'יי רף בסנתות 3תוספות ועי' עכ'ל אסור מ'הוטרר3נן
 ה' סי' פוף צ': 3רף 23ם'צ הרא'ש כתנ ונן אלא3ר'ה
 מררבנן אלא בקרשים מום להטיל אסור שאין הוהזכומן
 אפי' דאוריתא, איפיר 5יכא הוה 3ומן 2כור זה לפיוא'כ

 להקרגה רא1י שאין 2חו'5 33כור 31פים מוםנהטלה
 מעטים 3הר3ה וא'כ נ' רף ד' ענף 3סיף כנ'ל ה3ית3ומן
 נרטא ע'י או עכו'ם ע'י מ1ם בו להטי5 להקי5 ישכאלה
 הל' אהם'ו טהל' כפ'א פסק שהרמ3'םוהגם
 רק ס1ם בו לעש:ה כל'ת עוכר ה1א הוה 3ומן שגםו'

 מהגם' שם הל'ט עליו הקשה ננד אך לוקה'"אינ1
 שה1א אלג,י 3רי'ם :עי' 3צ'ע ונשאר הנ'ל י'ג דףרע'ו
 בל'נ טוה אכת.ב אהר ונמקום הרט3'ם על הירץהיפש

 סלקוה ואפי' ליכא כרה להרס3'מ נם ס'ם אךבעוהש'י
 רק ליכא ראוריהא א'ם,ר אפי' .ה:ם?וה :לרש"ליכא

 ואפי' לגביה1 'היר הרמ3'ם היי :א'כ דר3נןא'סזרא
 ררש" רניון כט:ר י' סי' 2א'ם ה3'י שכהב מהלפ'
 והרא'ש רש'י רפליגי שם ולכן פימק ולא מפרשהו'
 רש" דרעת ה2'י כהב שיטה 2הד ם והרס3 שימהנחר
 חילק הרא'ש רק לי' והו' מ?רש שהזא כ'.ן נהשבלא
 הכה'ג כתנ .בן כהרמ2'ם רהלכה רק"ל הרמ2'םעם

 נ'נ שאכועוכ כם: ה:ראה 3כלל' א.'ה 3מוףוהוכא
 מה לכד להרמ2'ם גם מ'ס היי אך 2עזרה ה:ל'ן3עי'
 3שבועוה 2תוספות :עי' ליכא מלקיה א?י' הא ליכאשכרה
 הישראל  היטיל אם א?יי שיעיר חצי לעי' כ'נ:דף

 כאופן לעשות ויבולים עכו'ם עיי וכ'ש המ,ס2עצסי
 רהינז קסדר ע'י שעש. הנ'ל ל'ה רף 32כורוהדאיתא
 סום בו שיעשה 3?'רוש לענוים לצ,ת ולא לרט!וירק
 כבשים השני ש'שהט שאחר לה'שראל לציה נ'לוגם
 ולא נמקולין ולא גשזק :לא 3ב'ה רק ה2שר 'מכוראל1

 הכבש,? של סנה בנגד ח:לין של טנה רק 3ליטראישקול
 23כורות כרא~;א טזם 2על 22כור הנוהגים כריניםאל1
 מ,2ך איסורי טהל' פ'א כוף 3רס2'ם הוא וכן ל'ארף

 3כור על נוכר לא שם אך י'ה הל' 2כירוה מהל'יבפ'א
 וכן ננ'ס וע'ש 2לימרא א:תו שיקלין שא'ן טזס2על

 שא"שי טה דכל מש!ם ו' סע' ש'ו סי' 3יו'ד?סק'נן
 כמה שאיכא והנם לעשית צריכים כהיתר ,לעשוהלתקן

 או 3ש1ק ,טכידהו 2לימרא שמנירהו וגס כנ'לס?יקות
 וכרה קרש'ם 2ויין מש.ם איסירא רק ליכאבמקולין
 דאוריתא א'סור וה על היי אם אף זה על ליכא3וראי
 3ך'ה "ג. רף 32'ק רש'י דעה הנה וה אנרי רר2נןאו

 ת"רה. לא וכו' ש:ר 2כור אך וכ.' נאטר הם22כור
 לסכור 3כור מקדישה רליפוק לי' רלית ה,אפדיון

 רפ'ל אלמא דש" עכ'ל וכו' 3ליטרא ילשקול2איטליו



 נג.כורדכי ותשובותשאלותעטרת
 33נוריה הת.נפזה כה? ו2ן טן-ההירה דה,א לרש'ילי'
 התזרה טן 2רה. רעל הם'קרשין פסולי פ' ריש ל'א.רף
 טרר3נן רק שה" ס.2סע ע'ה: רף ט1כה'ם אך וכו'הוא

 שישקול סהו ה2'ת לבדק 3כור הה1פס שםמדם3עי
 דאינו הא אט-" דאי הת'ס!יה ש" ןכהנ זכוי3ליטריא
 קי'ג דף מסנהדרין אך ניהא מרר3נן הוא בליטראנשקל
 2המתך 3ק'רה שנא2ל מי 3המהך דרריש הנרחה עידג3י
 כל רהנן 3המקך, 2ת'רה נאכלין שאין ומעשר 3כוריצא
 זהטעשר ה3בור טן ה1ץ 3איטליו נמכר'ן המוקרשיןפס1לי
 ראין נפקא קרא טשים המא ה'. רף. בהמורה הואוכן

 עכ'ל להקרש הנאתן שא.ן 3דנר 3זיון מנהגנוהגין
 רף "ה'ם פ' 3ריש יבתסורה ע'ה רף בובהיסהתוסמוה

 וו הגירסא בסנהרר'ן ליהא דילן בש'ס אךל'א.
 ה3כור מן ה'., 3אימליו נטכרין המוקדשין פסוליכל רהני

 2ת,רה נאכלין 'טאין 1טעשר 3ניר יצא. אלאוהמעשר
 לוזי .?ם להם שיש ,כם ו'ל רש'. ופי' לא. והובהסהך
 1מעשר 3כיר 3הנת אלא הנרהת עיר 3הטת אוטריסשאין
 .הגס כלל משם ראי' ליכא וה לפי וא'כ עכ'ל,וכי'

 טרש'י אך וו גרסא א'הא ח'. רף 3הט,רה דילגד3ש'ם
 ה.' לא ראל'כ 11 גר:א ל. הי' רלא מוכרה הנ'לו'ל

 נהנו שם .הךא'ש הןס2'ן :גם לי,י שס מש,םטפרש
 מדר3נן רק שהיא מהס סו2רה יאיכ סעלה ר3נןדענדז
 גר.ש אלג1' 2-.'ם .ע'ש שצ'ג 3נצוה ההינוך כהכוכן
 שהעת'ק .' 2ע' ו" ס.' 2'.'ר ה?" כהנ .כן פה'םפ'

 'רס' דהל2' דשם ,ה-א"ב הרמ3'ןהלשזן
 'עיר. 'ג.רי

 ע2'ד רלא הס;ב מפ-ו.ם הם אך 2אימל.ו נמ2יין.קרנז

 א2ל לא. 2ךנ' א2ל ל" רך;י 22ש- אלא סעלהר3נן

 2ס'ק שם הט'ז אך דב;ם מפרש לא 2יי'ר 3עצמוה2'י
 התסר טוה ל. .ה.' לא אם :ה כל אך טעם.. מ"רשדי

 כ..ן להקל .ש 2.דא. ט1ה הפנד ל. יה" "סאנל'
 כאן "ש רד3נן א':,ר רק שה1א הפ.סק.ם סרינבררתי 'ב2ב-

 הזל'1 3שך ?א- כס. למ.כך. להקל .ש ל2ן ספיקותכטך
 כ2.ך'ת רא.2.ר נ' הל' דמ'ע'ק 2פ'3 2יר,שלמי א'רל"יכו
 ב-ש" .דלא בד-2ג; רק ה'א .2מקזלין בלימרא ככיר3שר
 א'ל1 :מל 3ך 2א איר 3ירישלמי שס ראמרי' הנ'לד3'ק
 לך'2קיל 22'ר 2שך ה.ת-ק' עסי שיזמנה טי ל-ה.'

 לא 3ליטרא להשקיל בכ~ר 2שי אסרו כל,ם וכו'3ליטרא
 טעריסין והן כוול. אלא. 3'1קר איהו סוכרין 'טיה'.ברי
 דם'ל אלמא היר,שלמי, עכ'ל 3יוקר אותו זטוכריןעליו

 רק הוא 3ליטרא פכ,ר 3שר סכירוהדאיפ,ר
 טדרכנן.

 וא'כ
 כרש'י ורלא ה1א, טעם דחד 3איטליו לטכזר יהי'ה'ה

 עושין שיהי' טאמר 3אותו עור שט .אמר הנ'לוהומפית
 כח'ה מלאכה לעשות אסרו כל,ם ההרהי 3ה'הסלאכה
 אוכלין ואינן בתורה ויניעין ושזהין אןכלין שיהי' כר'אלא
 3הגיגה התוספות הביאו הזה והיר1שלמי ופה1ין.שוהין
 כתב וכו' מלאכה כעשיה אסור חוה'מ בר'ה י'הרף

 אה הביאו יהם הזה סהיר1שלמי מדדננן שה1אההיפפוה
 דשם דיר1שלמי הם'פא את כ' ואהפלא 3קצרההירושלמי
 ור' תמין הביאו, לא סבכור דהירושלמי הרישא .אההגיאו
 וסלאכה 3כור ט3שר רינא תרוויהו כללינהו ממל 3ר3א

 הניאו לא והרישא הביאו הסיפא וסרוע 3בא 2הר3הזה'ם
 לא כי אך מרר3נן רק ה1א רוה טיכרח זהוהיר,שלמי

 לא רכאןו התוכפזת ו3עלי ההזספיה אה כר,ב אחראיש
 3תוספ' כהירות נטצא פעמיס וכמה וה. היר1שלמי אתראו
 כהבם; אחד איש לא כימשש

 טצאהי ו'ל, לאאמו'ר 11 תש' ששלחהי ,טןילאהר
 שמכר דהינז לעכו'ם אס22רה ככש שט2ר 3אהרלע. קצ'3 סי' היו'ר ת' 3נב'י עכו'ם ע'י מ,ם דלעשזתההיתר
 שם וכהב עובדה שה:כר רק נ.לר 'טלא עד לעכי'םה:לך
 ר'מ סי' כח'ם ועי' עט'ם ע'י ט,ם לעשית והההיהר
 ועי' דשל3ל'ע ג'כ הוי הע:נד היכר אם .סאפילו ר'מע'

 האומר מפרשים זקצה דלהרמ2'ם ח' כע' ס' ס.'2אה.ע
 ה'הה שאם לי מקורשת תהא 3ה אשתך הלד אםלהביר'

 ו2ניש 3ח'ם וע'ש טקודשה ד2ת הע,בר זה1כר סע!2רתאו
 להתוך לא'י שצזה ח' ס'ק ש'2 סי' 3י.'ר זבט'וי23'ם
 וכר לא אכל מ1ם 2הטלת רק וכר לא הנב'י אךהאוון
 סצאתי אח,כ .נם שיה" א.פן 2איוו ה2שר מ2ירתכע'

 סי' הלל רן מהגאון הטש,לש הוט שן'ת הנ'לההיהך
 שיאסר כ1את. הטצאה כהב ק'ה נס'י ה'ס ה' ו2ה'סר'

 שה1א סום לי לעש,ת אהר לכ,הי יאסר שה,אל2'ק'
 דשנוה.שבית

 ותיקוניםהשמטות
 3'טורה שם ~ר. י2א.פן צ'ל ה' ?!רה א'2עמיר

 2י 2ע:ף ג.:א. מדא' אן ג'סא סהא' דנה'ן יאי צ'לה'
 .מר.:י צ.ל א' שירה ג' ענ, יקרא. צ'ל י'2שורה
 שויה ?2 ה.-א?.:ה. ה-א" אך צ'ל "ן ש,רה ה'עמור
 צ'ל אהי.:ה 'סל2נ. 2ש:רה :' עמוד ס'ף הא. צ'לע'ט
 ה' עמיד 2-'? רבע.נן. צ'ל אחרונה 2שירה שםטעב.
 מ'ו 2;ט,ד ש.'2'. לא צ'ל מ'י 2ש,יה שם רעם.צ'ל
 ס,כ'מר י.קר ד:ס; ..בבה שבהדש השסטה התשזבה2םוף
 ש2ר'ה הגכ סלאנה ב'טזל 3הם א.ן שא: סש1םהטעם
 רא.הא 2'ר. דף 3?3ה ?ראיתא טלאכה בעשיתט,תר
 המוון 2ב-כק הר'? ראש להוביי סהז להו איבעיאשם

 א. צי'ך רא.-י.;א ר'ה צריך לא דר3נן 3חנ,כהאת'ל
 וכוי מוכרינן לא טלאכה 3עשיק אם,ר רלא כ'.ןרילטא

 הרין טצר הינו 3י'ת סלאכה בעשית רט.ו:ראלמא
 רהא התוספית שם שכתב כמז הטנהג מצד לאאבל
 ניטול כו שיש כל הכלל וה כ'2: דף 2מנ'להאמרין
 ד' קירין וחהטו'ע ר'ה כגין לעם טלאכה 2יטזלב. ושאין ג' קורין והב'א צי3,ר קעניה ב:ון לעםטלאבה
 שס ותוספוה רש'י אך טלאנה ב'סיל 3הם שאיןאלסא
 להס שניהנה טלאכה בהם עישין הנשש שא'ןפייש,
 ע'ש הענל נמעשה נוטיהן "רק. שלא לפי וומצ:ה
 רף 3חניגה בהיספוה הובא וכן רר'א מפ' רש"2פי'
 ועי' 3' לענף הש'כים 3השטמות .:ס ר'ח. 2ר'הי.ח.

 .3סוף שם. רפסח'ם. ון'ר,שלמי שם דש3ת2יר,שלמ'
 ש1רה כ'ה 3עמוד כר'י. פסק: הם אך צ'ל ט'ועטוך
 ?(וספ?; טיש'י יום צ'ל י' ש,רה ל' 2עמ,ד םברת'. צ'ל!'ג



נורדכי יתשיבות"איית "עסרת,נל
 כ'ו. דף 3פפחים דאמרי' סש,ם נתמ.' 2' הל'ריבטות אפ.' העור ' 2חתיכת סזס נעשה . שלא כן להוכיח"ש
 ל'נ בעסוד סעילה. משום כהם א'ן :רית .מראהקול ש3עיקר אפשר ונס הרמ3ים ס9י' שמיח וכטו בשדונם
 ש,רה ליט 3עמוד י'ד. ענף בריש צ'ל ראשונה2שאלד לה0'ד 9ירשז שהם רק כהדמכ'ם מ'ל האטה "9יהדין
 אין-רא". ע'ה סדף סרש'י אבל ע'ה ומדף צ'לט' אסור 3קול ויש צ'ל ל'נ שזרה כ'ו כעמזד בל'ם..וע'ש

 י'3 דפ' כירושלמי א'הא וכן היר1שלסי עכ'לנהואה

 ה ל אש
 דאסור סתם כשנקבר לקבר מקבר המת לפנות בענין אתר מנדולנשאלתי
 נים אם אי מעי שם'ג סיי ביויד והובא דמעיק מופינ 3ירושלמיכדאיתא

 שוים. המתים שכל או למת מת 2ין,

תשובה

 הקכרות כל נ' הל' סוף דנזיר 8'ט ניי"לסיאמר*'
 המלך מקברי חוץ הטיטאה( )מפנימתפנין

 הי' חולדה כני וקברי וכו' בבודן ס9ני הנבשוסקברי
 להם אסר מעולם לפנותן כהן ארם ננע ולא2טעשלש

 מקדרת ט1מאה הי' זסשמ שם הי' מחילה ראי' סוטםד'ע
 כתופפהא הזא וכן הירזשלמי עכ'ל קררון לנחליוצאה
 ה,א תן דנגעים דפ'ו זבחוספהא 3הרא דבבאפ9'א

 ר'ע מהלוקת הזא זה שדבר י'ד 9' שסחות2טסכהא
 פ'ר; ד' 3כת,נזה כדא'הא סחביריו ולא מחנירו זהלנהור3ק

 הכחירה כית מהל' בפ'ו הרמכ'ם פכק הן ס'1: ר'דבעירובץ
 הסקפיה העירוה סשאר מקודשת וירזשלים וז'ל ידהל'
 מקיטין .אין וכו' ביר1שלים שנאמרז רברים ואלז כו'דימה
 נה שהי' חולדה וקבר רוד 3ית מקברי חוץ קברמזנה

 בהב ולא ז'ל הרמכ'ם עכ'ל הראשונים וב"ויםטימות
 כדאטעא ודלא לבר חולרה על רק חזלדה 3ניעל

 נני נוכר המקומות כבל דלא טשזם דנזירונירישלסי
 אין הנביא וכבוד המלך כבוד רסש1ם טשם אלסאחולדה
 שהנם כטרם ט9ני טהקנרות 3ניהם ולא ,יתםטפנין

 הטומאה מפני ונזוזטראות זטין בה מוישין איןש3ירושלש
 שם רשיי כפ" ועי' שרצש טפני אשפתות עושיןהוין
 הקרשים שמטמאין ס9ני פ'ב דף מרוכה 8' 3סףב2'ק
 מעשרה והוא קדשים טש1ם תרננולין בה מנרליןואין

 הנ'ל 31רם2'ם הנ'ל כנם' 3יד1שלש שנאמרזדנרים
 ואין הטומאה מפני כיר1שלים מאד זהיריפ יטהי'אלסא
 אם הסה את מפנין והי' זה םטעם קברות בהמקיטק

 מניהם כנביאים וכן ,בניהם כםלכים אבל שס נקפרח"
 כבורם סש,ם אותם טפנין ה" לא הניל הירושלטילעי

 טומאה כוה ינרום אם אז משניהין ואין בבודםיטנדול
 ישאר. שאם להיפך ללמור עכל  זה לפי איכ3ידושלים

 משום לפנוהם מצוה 3וראי אוי  כיון להם יהישם
 דמע'ק פ'נ אשרי כהנהה איתא וכן יתבוו ,טלאבגיש
 סקבר אפי' המת את מפנין אין לשוט חה 8'1אות
 לסבוברבזף

 מלתי
 שערב לבווי המכובד מן אפף שלו

 טשתמר שאיט וה'כא אבחעיו איל מונח ווהואלאדם
 שיכנסז או עו'נ יוי"זהו שמא לחוש שיש הקברפוה

 מיוה וראי אז הנסצא 3קבר נ~י אי קברו יתוך וושיי

 הוא וכן הנה'ה עכ'ל המתים ובזיון צער מ"נילפנקעו
 כהש' וע" וש(כ כט'ז וע'ש א' פע' שס'נ סי' יו'ד3שו'ע
 שאפ" עוד ולא הרש3'א ובהש' נ' וסי' ט'ז סי'ח'צ
 לינ דף 3קיר1שין דאמרי' 3חיו כבודו על מהלאם
 הזא וכן מחול כבוד! כנודו על שטחל האב אםלעי'

 רים סי' וביו'ד ח' הל' ממרים מהל' כ9'ו3רמ3'ם
 ברמב'ם ה1א וכן מחול כב.דו על שטחל הרנ !כן י'טמע'
 אך ל'3. סע' רמ'ב כי' ,2י'ד י'א הל' ולה מהל'9'ה
 טזה י3"3,יון שאס אבל בו'ון יה" לא שאם ודכל
 על לא אבל לטחול יכול כבור רק בי לטחול יבולאינו
 ל': דף בבמ'צ הרא'ש כחב וכן מזה. בזיון לו שה"3זיון
 ועי' המל ל'ב כע' רס'3 2סי' כיו'ר הרס'א פסקוהן

 נ' סע' רס'נ כ" ובח'ם י' פע' שד'מ מ" כיו'ד2ימ'א

 הם'א כהכ וכן ה' וכ'ק נ' ס'ק שם ובסם'עברס'א
 הל' 3סוף הרמ3'ם פסק וכן א'ת 3ד'ה כ'ה דףבטגילה
 המת ישאר שאם אשרי הגה'ה שכתב כאופן ולבןת'ת

 אפי' לפנוהו מצוה 3ודאי וצער 3זיון אז לו יהי'כקברו
 טשם לפנוהו 3ניו מחוינים מ'ם זה על כחיו מחלשאמ
 צדיק או נבש או כת'ח וכ'ש 3סהם אפי' ה1אוזה

 כח יש אם אחר לקבר מקבר! לפנוו;ו סחויבים3ודאי
 3סנהררין דאיהא למה "פף מחילתו מהני ולא3ידם
 "סקינן וכן לו שוסעין יספרוהו שלא שצוה שמי מ'ודף

 אבל הרמ'א שם כהב. הא אך י' פע' שד'ם סי'3יו'ר
 שומעע אין שלשים ונזירה ז' עליו לנהונ שלא צוהאם
 שנם ום'ל הרם'א על שחולק השבו'י לרעת ואפי'לו
 שזה משזם ה1א 3' ס'ק כפ'ת שם וה!נא לו שומעין3זה
 ל'כא רק כן עושה אינו אם ול3ן מתים לכנוד נ'כהוא
 לכ'ע  בויון רהי' היבא אבל ליכא נ'כ  בזיון אנלכנור
 איהא ונם וה על סחל כשלא וביש מחילהו מהנילא

  מוליכין  רעו ננמר  נקטצן  א3י אמר "א,  דףבמכוה
  נרול כהן שמת קורס מת תנא וגו' לשם עצ'טותיואה

 הרוצח ישוב רכתיב אבהעיו קברי על עצמיהיו אתמוליכין
  היי  אחחתו כארץ שהיא ישיבה אי1הו  אח.זתי ארץאל

 מהלי כ8'ו ברמבים הוא  וכן  הנמי עב'ל קבירה  עאוטר
 שינלה קודם .סת להנלתו ריט  שנינמד רוצח נ' הל'רוצח

 קוברין מקלטו 3עיר שמת ורוצח לשמ עצמותיומוליכין
 עצמץ( מוליכ'ן הנדול הכהן שימזת וכעת שםאותו
 9סק וכן ויל הרסכ'ם עמל אבותיו לקברי משםהרוצח



 שאלות ,'עטרת.',

 הנ'ל סכל וא'ל ל'1 3מי' נחירוש:ו ששי ח' מוףהח'ם
 אותו מכוין רשם הרשעים אשר בקנר נקבר הצריקשאס

 ולבר א:הו לעשות שיהלו 12יונות אי1ז אשר יורעומי
 מ'1. רף 3מנהררין ואמרי' רשעים אצלו ש:ק3ריןמה

 מי' 2י1'ד הוא וכן וכו' צריק אצל רשע קוכריןשאין
 טופלנ הכיד אצל וכינ!ני וכשר צריק ואפי' ה' מע'שם'ב

בהנוו"וכ'.ותשוכות
 היכא דאמרי הזנא רב אצל כ'ה. רף כמוע'קכראיתא
 תורה רינץ חיא .ר' תורה ריבץ הונא רכנינחהה
 פ'א ררמאי ו3ירזשלמי 1': רף 3ח!לין ועי' ע'ש3ישראל

 אחרי י! ונ1הר א' הל' פ'ג רתענית ו3יר!שלמי נ'הל'
 3טקום ולקוברו משם לטלו מצוה 3ודאי ולכן ע'א: רףמת
 ל'ז. מי' ח'כ 3סהרי'ט ועי' הנ'ל מכל ולהצילואחר

 ז ל שפרןו
 אכיד הכהן שמחה מאי רי הגאק קוש" דכר על אחד גחל מהבנשאלתי
 שיבשה ריאה רכא ואמר מ'ו: דף 3חולין דאמרינן הא על זצ'לדדווינפק
 בצפורן  שתפרך כדי דרבא משמיה 5פי רב אמר וכמה מרפהמקצתה
 מוציאה ואינז, תינקב שאם יכשה איזו רתניא המשולם 3ן יוסי כר'כמאן
 נפרכת שתהא כדי יבשה -  אומר המשולם נן יוסי רבי דת.מיפת

 לא זיקא ביה שלים דקא בכור אוזן גבי ר3נן תימא אפילו ומשניכצפורן,
 הנים. עניל בריא הדרא אוירא כיה שלימ קא דלא ריאה אכי בריאהדרא

 שכחב מה לפי הנ'ל הנאק הגאת 'ה עיוהקשה
 וסימנך 2ר'ה ל'ח: רף 23כורותהתוספות

 טום השיב מאיליו סהרפא ראין רהיכא י'ל ועורוכו'
 עובר דאם הקבועים מ!מים נ3י לקמן רקאמרוהא

 אין קכוע היי לא גשמים של ויכש לה אותוכשמאכילין
 או אם קבועים הם אס ונסיון ?ריקה אלא סמש רפ!אה11
 הו' קבוע כ,ם ה:י להעביר יכולה אפי' נמ!רה רפואה אכללא
 ר3מומין להדשם?' ס'ל ה1ה דבתירץ אלטא ההוספות,עלל
 ה!א אם רק קנזע שאינו מום נקראאימתי
 רק טעצטו ש,ר איט אם אבל 5עצמוחוזר
 אמרי' תמרפות קב!ש סום נקרא רפואה יריעל

 דאי נטירי מהה. דקא הינן קא והא נ'ר. רף2חולין
 תל!י ר3טרפות אלטא הנם', עכ'ל חיא סטי לה3רר4
 היא מ'מ סמילא הררי דלא אע'נ רפ,אה לה יש אםרק

 כמאן קושי' סאי סעיקרא זו הגהה לפי וא'ככשרה,
 לא ר33בור דם'ל הנס נידיא נ'כ לרבנן אפי' והלאכר'י
 טוציאה ואינה תינקב שאם רק 3צפורן שתפרך ער3עינן
 מש1ם מעמא ה'נ! התם קנוע סום הוה נ'כ רםמיפת
 ירי על רק טאילי' 2ייא הדרא לא כ,ה ריכשהראמרי'
 התוספ' רעת לפי קב!ע מ!ם הוה מוטיס לע' ולכןרפואה
 ממ!ם להוציאה רפואה סהני לא מומים רלע' משוםהנ'ל.
 רפואה לה ריש רכיון אסרי' הא מרפוה לע' אבלקבוע
 ורוהק ק!שי' טאי מעיקרא וא'כ 1כשרה חיא סמים יריעל

 בריא דדד' לא דשם הנם' משני מינה דעריפאלומר
 הנ'ל. מהנאון הק,שי' כיונת הי' כן רפואה. ירי על אפיזכלל

 אי ענףתשוכה

 רוקא, לרנא הזא יהקושי' כן לתרץולערינ
 ענין 3אות. מ'1: 3רף בח!לין דשם סש!ם לשיטתו אוילורנא
 סקצתה שהארימה ריאה רבא ואמר אמרי' מינהלעיל
 רהררא מ'ם סקצתה לרבא רבינא א'ל טרפה טלחכשיה

 ל'ש אלא וט' תנטו לא מי 3ריא הררא נמי כולהכריא
 עכ(ל וט' כשרה מקצתה ובין כולה רנין ו'ל רש'יופי'
 מ'ל ולבן מאילף לההרפות יכולה סקצתה רהארימהכן לוסי מוכרח ע'כ לכן ררבא. סכרתו הי' טה נחזיועתה
 יטלח אינה טלה האריטה אנל כשרה שהשלרבא

 לרבא ס'ל ולכן רפואתה ידי על רק מאילי'להתרפות
 שיכולה דכיון כלל להאי לרבא לי' :לית מרפהשהיא
 ניד; דף כח"ק כנ'ל כשרה- היא רפ,אה ירי עללתיות
 ר' דאסר הא נץ: 3דף ראמרי' הא לרבא לי' ל,ע!נם

 הוה חרינ י'ג תוך ואסרו 3'ח רר'ש הא לוי בןיהושע
 ושט טרפה נ'כ סמים ירי על הי' אפי' רלרידי'משזם
 הללמ.פ של מהטרפחן הוה ולא טימרות רק 3ריתותאינן
 ררוא הלכח דאטד והא לטרפ.ת עתה לעשות שרצ!רק

 יטזרחחה :תפשטה כבר שם ז'ל דש'י פי' הא2ישראל,
 רשואה 3ה מהני לא הללם'ם של טרפות על אנללנהוג
 לרבוו ס'ל כן טרפה נשארה נ'כ נתרפאת אםואפי'
 או7 ירע החע לא שרנא אפשר הוי לא ראל'נסשום

 הפלונתא ויהי4 להתר*אמז יכולה כולה שנםהמצשות
 הנתהד לפי אבל להתרפן; יכילה כ!לה אם2המציאות

 ס,ל שדץ' רק המצהאזת את ידע רנא שנם סשוםניהא
 ה טדפ היא לבן 3כולה מאילי' נהרפאות שאינהרכיון
 כשרה היא. לכן סאילי' שנתרפאות רכיון 3טקצתהאבל
 ע4 ב:תרפאות דנם ום'ל ררכא עלי' פלינ רבינאאכל
 כרביט4 והלבתא הנ'ל הנם' וכפ" כשרה נ'כ רפואד'ד'
 ח'ו רבא הוי לא וה לפי וא'כ חיל,ק, ראין וכשרהול'ש
 מא"יי ביינ דהררא בעינן 3טרפות ו3ין 3מומיןד2ין להי איע דעא חר תרהיה! לרבא וא'כ 3סציא!תמועה
 לרבא סקום 2כל להכשירה מהני לא סמים ירי עלאכל
 לרטש4 טרפות על מסומין שפיר שם הנמ' הקשהולכן

 הנ'ל ר3בורמע והי'מ להי אית ד'נא רחרלשיטועו
 ירב וכבה'ג הנ'ל 1'ל רש'י כ"י' ל'ש אלאמפרשים
 רב(ז. יהיי ה",ב שם בחומפהן הנ1כר בר'א ור"אלפם

 נאם3 ענין טאמ,ולשיטתו



.2אלוה ע3טרת: ..נל
 3.ענף ..,

 כן חטרה' אחרה לשיטתו .נשיתי החירור וגררךל
 טצד ה,א הנ'ל רבכורות התופפות שסנרת ' הנחהוהמ,תי
 לכן . שנהרפאה קיום שנרהה וכיון החימ;נירחיןש3עלי-
 שוהטין ולבן מלהקריב 5סזלה נ'כ שנהרפאה אחראפי'
 3משני' ט'א. רף 32כירוה ראטרי' והא זה. מזס עלאותו
 וכו' במדינה ילא פמקרש לא עליהן שוחטין שאיןיאלו
 טטילא עגר מזס דהזא טשזם א1 טעסא האנז 3נם'ע'ש'
 ל'1: רף 3תוספה ועיש 3נט' ע,ש ראורח" משיםאו

 של הסברא בקיצוי ע'ש. לפסול כאן לשחום כאןבר'ה
 'די על רפזאה מהני דלא להי'מ דס'ל הזאההוספות
 כנ'ל נירחים הים ר3עלי דס'ל משום הוא הטעםסמים
 3יזטא ראסרי' נירהין חים 3על' ראין ס'ל רבאאבל
 שלא ער ראם 'יהיכ שעירי טשני אחר טה אם ס'3.רף

 11נ יבא מה משהנריל ואם לשני זונ יקח מתהנריל
 וה טת שם של אם ויאטר 3החילה עליהם ינרילאחר
 ע1א1ל ש5 ואם תההיו, יתקים לשם הנורל עליושעלה
 והשני ההתיו 'הקים לע1אול הנורל עליו שעלה זהמת
 ע2'ל וכו' לנדבה דמיי ויפלז ויסכור שיסתאב וריר~ה

 שני רב אמר ם'ר. כרף שם 3נט' עלי' ואמרי'הטשנה,
 אטר 'והנן ר' .רעה שני שבזזנ שני .יקרכ רחשוןש3זונ.

 3סא' 'רעה, ראשון ש3וזג שני יקרכ שנישני.ש13,נ

 הבר 'ר'י נירהין א.:ן הים 3עלי מבר רב מפליניקא
 1מן ממהוסי ר.ליף דרב טעטא טאי3עלו..חים..נירת'ן

 סיח1י הרר כי הוי לא רהשהא אע'נ לאו .זמןמחוסר
 כלל א.החו' לא דהס דמי מי ל'ש נמי הכא רסישפיר
 מ3על ריליף ררב טעמא הינו אלא ונרחה .נראההכא
 השתא ה:י רלא אע'ג לאו .עובר מזמ .3על .עונרמזס

 טנא וההס שנא לא נמי הבא רסי שפיר מוחוי הדרכי
 רלא ה,א 3ם טום כם. ס,ס 3הם טשחתם כי ככתיבלן.

 3הם 3הם. רחטנא טיעם ור" ירצו טוטן עבר הא'רצי
 ונדח' ה!איל רהימן כל הא ירצו מומן עבר דביהוא

 אי נרהין א'נן הים ד3עלי . נמי נהי ולרבנרחו;וכו,
 סבר רנ רבא אטר נקריב האי בעי א. נקריב מאיבעי.
 י.סי ר' אלא .3ו' בראשין מצוה ראטר .יוסי כר3ילה

 הדקיי אחר יהפריש ואבך פסחו המפר"2 רתניאדפסח

 טהן איזה .ע,סרין שניהן והרי הראשון נטצאואח'ב
 3ראש'ן מצזה אזמר יזס' ר' הכם.ס דנרי יקריבש'רצה
 כיות'ה ובריתא ררב כייהיה מהניהין ריקא רבא ..אסרוכו'
 צ'ג. רף ו3בט'צ "מ: דף 3סובה ואיתא וכו' 'החנןרר'

 די3א ט3אן ם,כרח .א'3 כבריהא ועכרת מתניתיןשנקת.
 רטהניה.ן מ'2.ם נרהין הים 2עלי ראין פ'ל ורכ כרכפפק
 3ר'ה שם וההימהוה כיב הלכה הר' ררי בוותיההוה
 לר' ואש" ה,א ונדחה ניאה הכא כלל אתחוי לאהתם

 ר1בהים ו3פ'ק 1': רף רקיר,שין 53'ק ל" דסכירא'וחנן
 וכו' המם 32עלי זאפ" ריחוי הזי סעיקרו ריחוי י'כ:רף

 י,ם לקרושה לילה אמיי' נמי וסן מחוסר רג3יואע'נ_
 להקרבה חויא לא ראקרשיה רבעירנא אע'נ אלטא .להרצאה
 סעיקרא ריהוי אמר %א ליה מקריב לסהר חזי כ'אפ'ה

 ל'לה עליה ועבר ביום .שהקרישן הקר3ן כל וכןה"
 נראה ליה רהוה לקרביה לא תו חקריכו שלאאחת

 דכיב11והשוכוה
 חשיב ולא 1מן מחוסר לאן לילה לתריץ !איןונדחה
 3'ומיה. ח1' רהרר אע'נ נדהה השינ הכא רהאנרהה
 הש'ב-נרחה לא 3נ,?ו מעשה סהזסר שאינו כיוןוי'ל
 בר'ה י'3: רף 3ובחיס ה:עומפוה בהכ וה .כאופן.3ו'
 טחוסר רשאני וי'ל הו' ריהזי הןי מעיקרי דיח!יש'ם
 אלמא יוחנן לר' הזא ושם ע'ש ממילא .נראה דהוור1מן

 מאיליה בחוור מ'ט דיהוי שיש שס'ל 'והנן לר'ראפי'
 שכהב הלשון וכטו ריחוי אינו פגופו מעשה צריכה שא.נהאן

 3ובהים הה,ספות שכתב כפז הלשון א. נאןהה.כ?וה
 אפ" ריחו' הוי לא סטילא ונראה רחו1ר הנ'ל י'3דף
 התם 3עלי ראין שם'ל לרב טמילא וא'כ יוחנןלר'

 סעשה שצריך היכא אפף דם'ל לוסר ע'כ מ:כיהנרהים
 ע'כ כרב פסק דרכא כיק :א'ב נדהין אינן ג'כ?גופו
 שצריך היכא אפ' גרהין הים נעלי אין אופנים ר2כלסיל

 אפ" רסהרפה היכא לדירף יא'ב 3גופו מעשהלעש:ה
 הנ'ל הנחה לפי קבוע סום הי לא ג'כ סמים ידי;ל

 שנהרמאה היכי ראפי' ש-ה-ז ל,ה: רף ר3כ.רוה!ההוספתע

 לרעה רק הזא הנ'ל קבוע םום היה ג'כ סמים יר'על
 שנהרפאה ק.רם שהורהו וכיזן נרחין. חים ר3עלימ'ד
 נשארה נ'ב מעשה עיי אהצ נתרפאה אם א?י'לכן

 לא ד1ה מאיליה נהרפאה אס סשא'כ אבל בנ'ל3?ס%ה
 לשיטהי עור לעשוו; 'יש לי2ימהי .רבא כנ'ל דהוידיי

 פפ' רב .יה' פפי רב ה,א מ'ו: ד' 2הולין רש2מי2,2
 טקצהה שיבשה ריאה רנא !אמר .2ם ראטר"ל'2ימהי
 שהפרד כרי דרכא כשמי' ש?י רב אמר וכטהמרפה
 המשולם 3ין כר'י כמאן הגמ' פיק- וה ועל כנ'ל3ציפ'דן
 ס'א: רף 2יומא י2ם ראמרי' ל::'טו;ו א1יל ?פ' !ר2יכיי
 הרשן אב'ה וגשרפין בגדים סמטאי2 .כ.לן דקםקנן
 היטנותם להשעירים ה?רי2 כל 1'ל רש" .פי'!נ.'

 פי והביא 1ו כפרה לאדר הדם נשפף גגי3משנ.;'נ.
 .הביא הרם ינשפך ד?רכה מתנית יגמר ל?רכה'2:'

 טהנ.ה לשלש הי'ן נשרפין כולן המ31ה למהנות.מליש'
 כרכת'ב 3שריפהן העסוקין 3גדים ומטמא.ן הדשןאב'ה
 טשלה שעירים כטה גהסן כורב רבא סיניה 2ע.א.'3!'
 לאהר דשעיר רם נש?ך אס זול ר'ב"יפ.'

 שגמ-

 מתניה
 אה ושחט עליהן .להנריל שנים להביא יהיצרךפנש
 עוד והוצרך הרם ונשפך הפרזבה מהניה ונהן ש2'מל

 למהנה שם של אה -כחם עליהן ולהגריל '2ניםלהנ.א
 א'ל 1וגות סשלשה עוא1ל שעידי שלשה כאן דריהמ31ך
 לשלח הכהוכ הזקיק לא ;,ל רש,' י%" סשלה ;דרן.כ'
 רבא ו'ל רש'י .פ.' ש!רף עדר! וכ' לי אטר אהראלא
 ה1קיקז עררו זכי ,למעמיך נהמן לר2 ל"  מהדרקא

 מי ומשנ' הרשן אניה ג.2ד?ק .2'לן .תנן ל'2ריףהלה!ב
 רש'י ופי' א'ה. כהיב הכא אזתו כתיב לא הת2רמי

  טשטיה פ5י רב איהטי ט'1. ייקרא לע1א1ל א!;.לשלה
 ':אמר ררכא משסי' שימי זדב משלח ראש!ן אמרדרבא
 ררבאזדאטר משט" ש':. רב 3שלמא טשלהאהי,ן
 פפי רכ אלא 53רה בי זנס- הזאיל קסבר טשלהאהר,ן
 טצוה ראטר יו2י כר' לה סבר ק2בר מא' ררבאמשמ"
 המפריש דהניא רפמה ר" אלא יבי' 'ים' ר' ה"3ראשון
 הראשי, גמצא זאה'כ תההין אחר יהפריש .א3דפסחי
 דנרי יקריב שירצה מהן זה אי עוסדין שניהןוהרי



נזב~רדכי ותשובותש"לותעטרת
 טובהר שני ה" האם בראש,ן ,טצוה אומר יוסי ר.חמסים
 א1 הראש1ן נסצא ואח'ב , ז'ל רש'י ופי' יבי"נזטסנו,
 ר' "טר וקא חצית אחר או עשר דאר3עה חצותק1ףם

 חצות ק'דם השני שהופרש ואעפ'י 3ראשון מצוה011י
 הראשון נמצא א.טת' לר'י מחלק וסדלא הנם' עמלהר
 3פסהים  וע" קבעו יחצות חצוה אחר נסצא אםואפ"
 ררב אלסא נדהוי דראשון אסרי' ולא צ'ח. ורף .ע'ג:רף
 ונם נרהים. הים 3עלי דאין ס'ל דרבא טשסי'פפי
 סכלל י.סי כר' סיל ררב רב." אסר הנ'ל ס'ד.בדף
 נדהין היס 3עלי דאין רם'ל. כרב ג'ב ס'ל יוסידר'

 .בעיד הנ'ל ס'ר. רף 31יוטא ע'נ: רף ב9סחשכדאיעא
 סבר סדרב כ'ה. דף 33כ!רוה .כדאסרי' בש'ססקוטתן

 וכן כרג ס'ל המשולם 3ן ר'י הטשולם 3ן כר'ילה
 כי היא חלושה זו .ראי' אף 2ש'ס 9עסים כמהנמצא
 3ן כר" לה סבר רב אב'א אסרי' ניפא 3?כורוהשם

 לפי ו2פרט כרב לה סבר לא המשילס ?ן ור'יהסשול0
 וכו' כר'י לך סבר ורב 2ר'ה התוספ,ת שם שכתבמה

 לסניף רק זה כ-,בתי אך עיש לוה הוכהה שיששכתבו
 אסרת ואי טשלח ראשון טראסר הוא והעיקרבעלמא
 ועי' לאהרון לשלוז צריך הי א'כ נדחין חגטד3עלי
 כר'י כמאן שפיר עהה הנס' הקשה ולכן נ' 3ענףלקסן
 הים 2עלי דאין לרנא ס'ל פפי יב דלשיטתמשוס
 נ'כ סטש ע'י נהרפאה אם אפי' טסילא וא'כנדחין
 י3פרם לשיטה. פפי דינ סש,ם הקשה ולכן ט.ם היילא
 3טרפוה סהנ' לא דלרבא א( 3ענף שגר,כת' טהלפי

 דאס ק'1 3דרך הקושי' יהי' וא'כ מט'ם ע'ילהכשירה
 לי' איבעי איפכא א'כ רפיאה ידי על בר.א דהדראאיתא
 דלא ש'ס אלא יה" ומרפה ה.ה לא דם.ם לרבנןלהיות
 ההס שאני טשני ואח'כ ש?יי פייך ולכן כר2נןט'ל
 דלא ר.אה אבל נריא הדרא לא זיקא בי' שליםרקא
 ררבא ליטר אפשר ולכן כריא הדרא אוירא בי'שליט

 כר2נן.ס'ל

 ג.ענף

 הלשיטת נסתר 'הי' ו'ל קורקים הר'י לרבריאד
 דבריו את איפרור כבר אר הנ'ל די,טא פפ' ורבדרבא
 דברי .את דבריו את אביא .עהה מוה אכתוב אניוגם

 עליוהחולקימ
 שהרט2"

 ו' הל' פכה קר3ן סהל' 3פ'ד
 אהר פסה שהפריש אחר וטצאז פסחו שאנד סיכתג
 פסה לשס שירצה מהן איוה .קריכ ע,טדין שניהןוהרי
 וה הרי פסה. ששהם אחר מצא. שלטיס יקריגוהשני
 ו'ל 2ראנ'ד יעיי ויל ה-ם2'ם עכ'ל יכו' שלסיםיקרב
 ז'ל קירקים הר'י כהכ הכ'ט שם וכהנ שם ובכ'משם
 איזה שיקר.ב ר3ינו שכתב בסה  לין מקום כאןיש

 יוס' ור' ס'ר. ד' שעירי שני פ' כייסא ר?נן דעת והואשירצה
 שאם ראטר לרב שם והקשה הראשון יקריב וסנרפליג
 זוג שיקח הוא שהדין שעירים שני של סהוונ אחדסת
 ופריך ירעה ושני יקרב שהראשון שס רנ ודעתאחר
 שירצה איזה 'קריב נדחין חים 3עלי דאין גהישם

 שהראשין קסה גכי דאטר יוסי כר' סבר דרבותירצו

 עב.דק מהי' בפ'ה כווכ ור3ינו בראשון רמצוהיקריב
 ירעה 2:.ף שהגי.ל השנימ מן והשני ט'1 הל''וה'כ
 ?-2:ן פכק .2אן '.סי כר' שהעם.רו רב דעתוהוא
 'לקמן אד-ר.' ד.ך.' קש.א "ע יקריב שירצהשאיוה
 שאפ" ר3יגו שדעת ונראה הרמכ'ם לש.ן אתאביא
 דסנר לט.מרא לאו מ'ל י1סי כר' דרב שםשאמרו
 י.ס- דר' ה.כי כ' קאטר הכי אלא פפח נ3יכווהיה
 פמה לשס שה,?רש מ9ני 3ראש.ן מצוה פסח נכימבר

 ר3נן שאפילו אפשר ומיהו כאן רב ס.בר כןתהילה
 לדהוהי אין הבירו סצר אלא דיהוי 3א שלא כיוןמודו

 נדחה שלא הראשון לדחות לא הוונ יניא מ'רוסהחילה
 אלא שנים מביא ואינו תחתיון אחר י2ריש )אלאמצדו
 יהפריש שאבד כיון 5סח ג2י אבל הגרלה טצותלקיס
 1.קריב שנראה שנאמר לנ. די כשנמצא 3מקוטואחר
 ובו' דוקא השני להקריב - נצמריך שלא שירצהאיזהו
 ,רנ .כו' לנ! אין רוקא הראשון שיקריב שנאסראבל
 דכריו לפי וא'כ עכ'ל וכו' למלתיה אמרה כרבנןאפי'
 היכ' רק אירי דרב משוס דרב ס'ל שכולהואפשר
 דיח!י הוי לא לכן חבירו מצר אחר סצד הי'דהריחוי
 רב רנם אפשר עצסו מצר הוא דהדיחוי היכאאבל
 וא'נ כ,ה 2איפן נדחים הים וכעלי דיחוי רהו,מודה

 אם ג'כ רלד'רהו וניסא 9פי ורב ררבא הלשיטתומתבטיל
 'הי' רפוא!ה ירי על רק מאיליו הסום נהרפאאינו
 מהסה הבא 3פ:ול נידחים חים דכעלי משום קבועטוס
 טחטת ה3א כפסיל רק אירי לא פפי ור3 זרנאעצמו
 טציה לעי' 3סברת. קורקים הר'י שטהלק וכמואחר

 נירחים חים 3עלי לע" הילוק יהי נמי הכיכראשון
 סציר' א. הפסול 3א צר שמאיזו שתלוי 95' ולרנלרבא
 ס'ד דף 2יומא ס'ל שהה!ספ1ת והגם אהר מצראו

 אינן חיס ד2עלי לרב מ'ל מק'ם ד3כל י'3: דף31ובחים
 כתתיה ס'ל לא 95י ורב דרבא אפשר ס'ס אץנידהין
 את להבין צרק. אך אהר טצד בא שהדיהף היכירק

 אפי' נדחין ה'ם 3עלי דאין מ'ל רב הא קויקים הר'ידנרי
 ע'נ: ד' מ9סהימ כדמוכח עצסו טצד הוא שהפסולהיכא
 שסתו מצר אהר סצד הפסול הוא שם רנם לוסר ישאך

 עצמ. מצד .לא ה3עלים סצד הוא הפמול א'כה3עלים
 זבר שה1א טשום מעמת שהוא 3מחכ'ק אך הקרבןשל
 מה ושכה ט'1 הל' 8סח דקר3ן דפ'ה הרסכ'םאת

 שני י'ד 3הל' שם הרמ3'ם וז'ל דשם ט'ז 3הל'שכתב
 זנדטים ובקןסה 3טראה שוין שיהי' מציהן יוה'כשעירי
 מהן אהד לקח כשירין שוין שאינן אעפ'י כאחהולקיחתן
 אם מהן אחד טת ט'1 הל' כשירים למהר ואחדהיום
 מת משהנריל ואס לשני זונ יקח מה הגריל שלאעד
 שטת והו אי ורואה 3תחילה עליהן ויגריל שניפ'ביא
 לשם הנ,רל על'1 שעלה זה אוסר שם של הי'אם

 שעלה :ה ואסף עואול של המת הי' ואם תחת'1'תקחס
 השנים טן והשני תחת? יתקיס לע,אול הנורלעליו

 1.סכר טום בו שיפול עד ירעה ?סוף עליהןשהגריל
 ט'ו הל' מהה הצ2ור הטאת שאין לנדבה רמיו.יפל!
 החת.הן אהרש .הפריש שאבדן יוה'כ של ושעיר9ר

 ויפלו ףמכרו שיסתאנו ער 'רע1 הראשוניס ונמצאוקרט
 שיקרנו קודם הראשונים נטצאו אם וכן לנרנהרם'הן



כורדכי ותשובותשאלותעטרתנח
 מום 3הן שיפו5 ער השנים הראשונ.ם.וירעו 'קי'נואלו
 נ'כ מיז כהל' הכא והרי ט'ו כהל' הרמב'ם עכ'לוכו'

 5הרין רימה והןא שנאכרה עצמו מחסת הואה"סול
 ק'ם בה5' פסק למה וא'כ 1' ה5' ק'8 רהל'ר*'ה
 כאן יוה'כ ונהל' כנאנרה שירצה איוה שמקייבכר3נן
 וקושי' כראשון רמצוה 'ומי כר' כנאנרהפסק
 בצ'ע ונשאר הנ'ל ק'" מהל' 3פ'ר ה5,ם ניכ הקשה11

 'וה'כ ענורת מהל' ו3פיה עלי1 קושי' עור שםוהקשה
 והירץ קורקים הר'י על זו קושי' ג'כ הקשה ט'והי'
 וא?'לו וחמירו 5כ"רה רנאה חטאת נכי רשאנישם
 פסח לע" רק רפנן פייני ו5א 3ראשון 3מצוה מור1רבנן
 שכתב מה ועי' ע'ש כך כל חמור ואינו לכ"רה כאר5א
 מהל' 3פט'ו בכ'מ וע" ה' הל' שננות להל' ב"'נהל'ט
 ק'פ טה5' בפ'ר והשעה'ט ע'ש ר' הל' הקר3נוהמעשה
 כ'נ. רף רתמזרה מהנמ' הלימ של וה תירוץ עיהש-ג
 אחה טשך שאם מורים הכל רכ אטר ה,נא רנראמר

 ררכ' למלך כנא אלא נח5קו לא טהה שהשנ'והקריבה
 ההכ"ר לי' ואטר'נן וכו' בקרשים תקנה עשו לאמנר

 תקנה עשו סנר' 1ר3נן תמות ואנורה אנורה3שאינה
 כיון ר3חטאת ו'5 רעתו לפי והשתא ע'ש 1כ1.נקרשים
 ואפי' בראשון טצוה רלכ'ע 5רכ סיל אתו קאר5כפרה
 רלא ס'ל רר3' ראטה רנהי קשה א'כ יוטי רר'לרגנן
 3ראשון רטצוה משיס 5י' ה"וק 3קרש.ם תקנהעשו
 בקרשים הקנה רעשו 5טעמא איצמרכו אטא' נמיורבנן

 ההם אירי 3חטאה שהרי 3ראשון רמצוה משוםת'י
 יוסי ור' ר3נן רפ5יגי היכי רכי נאמר אםזנש5מא
 דרבי שפיר למימר איכא חמאות נכי נמי פייני93סח
 רברי לפי אנל יזסי רר' כר3נן ס'ל רתטורהור3נן
 הנ'5 מ'ר דף 3יומא ועי' בזה שה,זריך וע'ש קשההל'ם
 כיון וא'כ ע'ש כפרה כו ונטר הואי5 משלחאחרון
 ה"מול הוה אי 3'ן נ'מ שאין 5נו נשאר מפורכיםשרנריו
 5שאר חטאה 3ין או אחר צר מחמת או עצמוטחטת
 משמי' ""' רנ וכן כרב פסק ררנא כ'ון וא'כקדשימ
 הים בע5' ראין מ'5 א'כ 3ראשון טצוה אמרררנא
 מצר או הפסול בא צר מאיזו נ'ם יהיה ולאנירחין

 כנ'ל. לשיטתו הכל 1'הי' אחר מצר אועצמו

 הענף

 לפיאך
 הכ~

 שאין כרכ ס'5 שונא שהנההי
 אטר ע'נ: רף רזכחים הנט' יקשה נירחין חים3ע5'
 מרצה לא נקריכ א' נקר'כ לא ר3נן ראפרי השהארנא

 שנתערנה חטאה לרכא יהורה כר הינא רנאיתני'
 כריכוא אחה אפיל, 3חטאח שנתערנה זעו5ה3עולה
 שאין בכהן אנ5 נמלך 3כהן רנר'0 כמה כו5ןימותו
 אחת "סול וטחצה כשר :חצה למע5ה עשאןנמ5ך
 חטאה אומר שאנ' "מולוה שנ'הם 5מעלה ואחת5מטה
 ראטר כסאן הא א'ל לטמה קריכה ועו5ה למעלהקרעה
 נירחין אינן חים 3על' כמיר והא נירחין חים3עלי
 יקשה וא'כ נירח'ן חים ר3על' ס'ל ררנא א5מאוכו'

 הנ'5 ע'נ רף ר3ובחים 5ומר אפשר אך ארכאטרכא

 סש5ח דאחרון ררנא טשם" שאמר שים' ררכ אליגאקא'
 לא 99י לרכ אכל 3' כענף וכנ'5 יוסי ררי 5י'1לית
 שעם'ם כמה מצינו זה וכאופן מעו5ם וה רכר רבאאטר
 ההוא רנא אמר רלא לומר צריך ש'מי לרכ וא'כבש'ם
 ורנ ש'מ' ררב ה"לונתא רתלינן רכיון הנ'ל ס'רררף
 מ'1: רף חולין רנם' דהקושיא לומר צריך 1נם 3וה9פי
 ביומא א'כ אד שימי לרב ולא "פי לרב רק הואהנ'ל
 ררנא כשמי' שימי רנ כשלמא רקאמר הנ'ל מ'נרף

 5טה כ9רה נו ונסר הואיל קמכר מש5ח אחרוןראמר
 אפשר אך נירחין חים רבעלי משום הטעם אמר5א

 רס'ל למאן א"י' רכ'ע א5י3א מעם 5תן להנמי רניחאלומר
 רבכורות התוספות רנרי 3עיקד אך נרחין, אינן חים3ע5'
 הס,ם יהי' אם אפי' מזמים רנכי מתרצים הישרעת
 רעה קכזע מום מקרא נ'כ 'הי, רפזאות 'רי עלעונר
 ריחוי ש'מ 3ר'ה י'3: דף רזכחים מתומ"ות נפרכתזו

 3המה 'וחנן רא'ר 3נמ' שס ראמרוי ריחוי ,הוהמעיקרא
 ואינה קדושה 1לקחה וחזר חציה הקריש שזתשין שנישל

 תלת ש'ם כה כיוצא ותסרתה תמורה ועושהקרינה
 ריחזי הו' מעיקרא רחוי וש'מ נרח'ן חים כע5יש'מ
 נר'ה התוספות שם וכתכ וכו' ברמים רחוי 'שוש'ם
 יוחנן רר' מ'מ וא'ת וכו' רחזי הו' מעיקרא רח,יוש'ם
 דלא ,מן ממח1מר לולף דחו' הוי מעיקרא רחויראמר
 מחוסד דשאנ' 1'יל ס'ד. דף 3'זמא כדאמרי' רחויהו'
 יוחנן לר' א'צטריך אמאי וא'ת מטילא ונראה רחו,רזמן

 הא ירצו מומם עבר רכי הזא הני כם רמושמיעוטא
 נרחו ונרחו הואיל ירצו 5א מ1מם ענר אם הרחויםכ5
 ממי5א דההם רחוי הוי רלא ילפינן לא עובר מזםהא
 רפזאה 'רי על א5א עוכר ראינו מים רא'כא וי'להוי
 רכ'5 הנ'5 מתרצים היש רכרי לפי וא'כ התוספותעכ'ל

 סום טקרי נ'כ רפואה 'רי על נהרפאה אפי' אםר3מ,מין
 ע5 5א אנ5 טאילי' נהרפאה רק עובר מום 51אקכזע
 התוספות ק,שי' נשאר יהי' וה לפי ואיכ רפואהירי

 ש'ם אלא כם רמזם מיעומא לריי איצמרוך למא'3טק'טה
 ראם מודה מ'ס נדהין חים רבע5' שם'י יוחנן לר'דגם
 הזא וכן רהזרחו אמרי' לא הרפ,אה יר' על המ,םענר

 וא'ת וכז' ר'ש א'ליטא 3ר'ה י'ר. רף 33כורות3תומפות
 להתר"אוה 'כול שאינו כמום חש'ב הרם ראחווהכ'זן
 אמזר רמררבנן ו'יל עלי' לשחוט א'כ ט,ם עשיתב5א
 15 שיש עובר מוס כטו חשינ א'נ בהם 5אח5ופיראתו
 מעשה 'רי על הוא הרפואה והתם התוספות, עכ'5רפזאה
 סנרא. הא' להו 5'ת רהתומפוה א5מא מטילאולא

 ארכא הנ'ל ע'נ רף רזנחים מרנא הקושי'ולישנ
 ונזבחים נדחין אין רכע'ה לרבא ס'ל ר3יומא הנ'ל.ריומא
 כזה דפליני 15מר ורוחק כנ'ל נרחין ר3ע'ח לרבאמ'ל
 5ישכ אפשר הנ'ל רזכחים והנמ' שימי ורנ פפירנ
 ררי כיות" בריהא בדיה ס'ר: רף ריוסא הההפותעם
 רריקא מהנית'ן נטי איכא הא לי ת'מא שכתנוי1חנן
 ריחו' הו' סעיקרא ד'חוי ראפי' טינה 1עריפא 'וחנןכר'

 ער תרעה לפסח, נקנה הטפריש תנן צ'ז: רף3פסחים
 בנמ' עלה ואמר" ש5מים פדמ" ויב'א ותמכרשתסתאב

 מעיקרא רחןי וש'ט נרת'ן חים כע5' ש'מ תלתשים
 ר5עתם נמזרה רחי' הוי רהתם רמי ר5א וכו' רחו'הוי



נטבורדכי וחשובוחשאלות~טרת
 וכוי פסח רהינו לשכו, שהופרשה לקר3ן חזי לאנקנה
 תירץ וכן התומפות. עכ'5 וכו' 5עולם רחוי הויולהכי
 רכחג ר' הל' פסח קרפן מהל' 3פ'ר הרמג'ם ע5ה5-ט
 שנים שתי 3ן זכר או 5פמהו נקנה. המפריש הרמג'םשם
 ואם פפח 3רם.ו ו'בא ויטכור מום גו שיפול ערירעה
 שלמים 3רמיו 'ביא פסהו .שהקרינ ער מום 3ה נפ5לא
 תמוהים ורגריו הל'מ זה על וכתכ זיל, הרמג'םעכ'ל
 מכר רהוא כיון ו'ל ר3ינו ע5 לתטוה 'ש ועףיןוכו'

 עצמו רהוא כאן לפסוק לן הי' נרח.ן אינן חיםדבעלי
 שאגר מי ו' בהל' שם הרמ2'ם שכתב וכמו שלמ.םקרכ
 עומרין שניהן והר' אחר פסח שהפריש אחר ןמצאופמחו.
 ש5מים יקייב והשני פסח לשס שירצה מהן איוהיקרינ
 מרירי' 'קשה וא'כ וכו' נרחין א.נן חים רגעלי משוםובו'

 זיל ר3ינו ולהכ' הנ'ל התומפות עם ג'כ ותירץארירי'
 רנקכה נמורה רחי' רהוי לפמחו נקנה רהפריש רחי'גהך
 חפם ר3עלי מהני' כסתם 9סק לעו5ם חזי לאלפסח
 ראגר גההיא אב5 שלם.ם ש.קייג כתג לא ו5כךנרחין
 ררמי שלמים ריקייג פסק נמורה רחי' הוי רלאטמחו
 כר' הלכתא לית וגהא יוחנן רר' חצי' רהקר.שלהך
 כי פורתא 3רחתה נרח.ן אינן חפם ר3עלי משיםיוחנן
 נתגפר שלא ער הפייש ו'5 ר3ינז לרעת וא'ת וכו'האי
 ריקריב ט' 3הל' לקמן ו'ל רכינו רכתכ נשתחררולא
 רחוי הו' ההם הא נרח'ן אינן הים רבעלי מש,םפסח
 רא,' אינו סשוחרר א.נו וכשהש עכו'ם רגשהואנמור
 רחו' רהו' ההם לומר לו ה.' רעהו לפי וא'כ כלךלפסח
 דגירו רהיכא י'3: רף כוכחים כתכו ז'ל רהתוספ~תוי'ל
 שגירו עכו'ם תינח הא ואוה גמור רחן' הו' לאלתקן

 שם 3קמן :כן להשתחרר 3ירו אין ענר אנללהתניר
 וה הרי והנ.א שערוה שהי הניא ש5א שער ט'גה5'

 לומר לו היי א'כ להנריל 3ירו שאין פמח 5שםמקריגו
 ויגא 5ה.ות שאפשר רכר הוא רם'ט ו"ל דחו'רהו'
 וכדכרי לעולם חויא לא לפסח נקנה אבל 1מןלאחר

 מה נטי ניחא ~ה לפי יא'כ הלים עכ'ל הנ'להתוספות
 רנזבח.ם טשןם ריוטא רכא ע5 רוכחים מרכאשהקש.תי

 ראז' אין שנהערכ רכיון מש,ם גמור רהו' הוי ע(נ:רף
 כולי נסור רחוי הו' כיומא החם אבל להקריבהלעולס

השמטות
 מ'ר כעמיד וה.רץ, צ'ל ש.ש'ת שורה מ'אגעמזר

 נאמן ראינו הרין רעת ה,א 13ה צ'ל השני ני3אות
 שם שכהב נ' סע' קכ'ז ס.' 3'ו'ר הרט'א מלשוןכרמיכח
 היתר ש5 ואהת איסזר של אחת חתיכות 3' נתסרגשאם
 הינות ור' שם הר'ן איסזר ווה היהר וה לומר הערנאמן
 5יתא 3ר'ן 3אכת אך 'תר. הום הר'ן( רעת נורע)זכגר
 מהרמיא דנם נ'ל ןעוד באחר אחר נהערב שאםשם
 איסזר של גשנים היתר של חד נתערג שאם ראי'אין
 שכתנ כה אך היהר, של היא שוה לומר נאמן יה"לא
 לומר שנאטן שכהכ מש,ם גאחת אחת התערונותשהיי
 שהתערובות רוקא הוא שוה איסור ש5 שהוא אחתעל
 איס,ר ש5 אחת הערובוה ה" אם אנל 3אחת אחתהי'

 נאמן אינו או' מהכטלים שאונם מרברים היתר שלגשנים

 רגהך ניכ כהכ ה' הל' 3פ'ר שם השה'ם ונםהאו
 ריוסא ררגא הך ניחא ולכן נמור רחוי הוי הנ'לרונחים
 הלמיח על נ'כ הקשה השעה'ם אך כנ(ל. רוכחיםאדרבא
 כל שפמק א' הל' פסה'מ סהל' רפ'ו טהרמ3'םהנ'ל

 שור או הסהות מחטאות אחת 3הן שנתערגוהזגחים
 חתם ש3ע5י לפי 'מוהו כולן בריבוא אחת אפי'הנסקל
 3עלי שא.ן הורצו הקריג ואם 3טלין ואינם הןחש,נין
 נמור רחוי הוי וההוא שם 3כ'ס ועי' עכ'ל, נרחיןחים
 לעולס חוי לא נתערבו רככי לפמחו נקבה רמפרישרום'א

 בהפריש ראלו יפמחו נקנה מהמפריש ונרוע5הקייכה
 חז'א רלא כיון "מרי' ואפה'כ לשלטים מ.הא חו'אנקגה
 כ'ש לנמרי נרח.ם פסח רהתנו שהופרש למהיעו5ם
 ואפה'כ קרגן לשום לעולם חויא רלא שנתערגו3זכחים
 רתרתי השה'מ תירץ ו5הכי נרחין, 3עיח ראין רכינז"מק
 בתומפ' שמביאר וכמו 3יריס רחו' ונם 3אטת רחו'פעינן
 השעה'מ, עכיל וכ:' ע'ש ש'מ גר'ה י'ג. רף3זנח'ם
 אטרינן לגר 3נתערבה אנל 3עינן רתרתי רם'5א5מא
 רונחים מרגא הקזשי' הררא ןא'כ נרחין חים 3עליראין
 הוא רההכרח מש,ס ניחא יהי' מ'מ אך ריומא, רגאע5

 ע5 אכ5 3עינן רתרתי רם'ל הרמ3'ם רברי כן5פרש
 והוי סג' נ'כ לבר 3אמת רדיהז' רם'5 שפיר י'לרנא
 3רחוי סחלק ולא כרכא כ~ה פמק לא הרמכ'ם אךרחוי
 לרכא שאיהנ" יהודה 3ר הונא כרכ ס'5 אלא 5ברנמור
 ק3ל 5א הונא ררנ מ'5 והרמ3'ם הנ'ל 3ונח'םהתם

 וריל. הינא כרכ ס'ל והרמ3'ם ררבאהירוצו
 יי3 רף רובחים שהתוספות אלה טרנרינווהיוצא
 הה'כפ' כסגרת מיאנו הנ'ל ל'ר. דף ר3כורותוהתוספות
 שיכו5 רכטןם וס'ל ונו' וס.מנך 3ר'ה ל'ח: רףר3כורות

 רי אפי' ו3וה טום הוי לא רפןאה 'רי ע?להתרפאוה
 אחר'0 3רחיים רק הוא נרחין חים ר3על' רם'ליוחנן
 אפשר לא 5כן רהוי הו' דלא טורה ר'י אפי' 3,האכ5
 ס'ר: 3דף שם ראטריי כיון ועור הנ'ל תירזצולהיץ
 רככורוה רהגמ' כיון וא'כ ררב כ~תי' ומהניתיןהנ'ל
 מ'ל הר' וההני' שם התוספות וכן הסתני' ע5 קא'הנ'5
 3ע5' מ'ר אליכא ראז5' לומר אפשר א' וא'ככרנ

 נרחין.חים

ךתיקךבים
 אחת נהערכ אם אכל וראי 5איסיר לאחת להחז'קלומר
 היתר ש5 על נאסן הי' אזי אימיר של 3שנים היתרשל

 3החילת שס הרם'א שכהנ וכסו כנ'ל מפי נאמןרלהיהר
 ער לא'ס,ר ולא להיהר יא אההוק שלא רכי וכ5הסע'
 הוא רנם אלמא עכ'ל, וכו' לאוסרו אפי' עליו נאמןאחד
 סשטע לאסרו אפי' רנאטן מרכהכ כפי נאמן רלה.תרס'ל
 'חלוק שהרט'א ראי' א'ן ולכן טפי רכוהא הואשוה
 כר' הל( אין אנל כ'ה שירה ח'א כעכור הפנ".עם

 שע5 ג'י ר'ש כו-ם שם שאמר יוחנן כר' אלאישמעאל
 3רמ3'ם הוא כן יעכיר ~אל יהרנ וש'ר וג'ע ע'ז טנירותג'

 3עמור קניו. ס.' וכיו'ר 3' הל' התורה 'סורי מה5'3פ'ה
 'הי' לא אחר ספק רק_ שאם ורי צ'ל מיח ש,רהמינ
 ונם. ציל המוף לפני שורוח חי מ'ו 3עמזר. הרוג.וגר



ם,
 דכ'בוו ותשובותשא5ות)ולרא ,, - -

 ה ל אש
 בחובות מעות הרבה לו הי' וגם בביתו נדול עזבון לו שהי' איש דברעל
 הצעיר שבנו צוה טרע שכיב שהי' ובעת בכורים הי' ולא בנים שני לווהי'

 קיימים. דבריו אם חי. לכל היים שכק ואהיכ שנים *י ירושהיטול

 א, ענףתשובה

 קי5. רף כתרא פ3גא נם( הוא וה ריז עיקרהנה
 3ת שיש 3פקום ירשני *5וני איש האוםר3םתני*

 ע5 שהתנה פ5זם אטר לא 3ן שיש כםקומ תירשני3תי
 אמר אם אוםר ברוקה בן יןחנן ר' כתורה שכתוכםה
 ןאמר" ר,מתני' עכ'ל קים.ן רכרי1 5,ורשו שראוי םיעל
 יש 3*י כירושלפי הוא וכן ב'פ כר'4 רתלגה כנם'שק

 ובח'ם כ' ה5' נחלות טה5' **1 וברמג'ם ה' הל,נוחלין
 ליטול יכול אם החקירה יהי' כאן אנל א' פע' רפ'אפי'

 כרשיתו שאינו רבף רהא כשיגכי םהחובחע נם*י.שנים
 כן יהקנות יכול ואינו יעולם בא שלא רבר כם1הוה
 וכן ו' ה5' ק'ם פי' ח,ם כטור היבא ,הרא'ש רעתהוא
 331'ח 3כ'י וע'ש ה' פע' שם ח'ם כש'ע ה3'יפפק

 רף ריש כ3'ק כרא'תא פרשאעו שאינו רכר הואוהח1כות
 י' פ'ק רימ 3פי' וכש'כ ות1ס*ות רש'י כ*י' וע*שע'

 רף בתרא פככא כראיתא ראוי םקרי נ'כ כשטר חוכואפ"
 ה5כתא *"א רב אמר קכ'ה רף פמוף שם והגם'קכ'ר
 2ין קרקע שנכו פין כסלוה שנים *י נוטל ה3טרא'ן
 וכן כשטר וא*.' הרש3'ם שם וגתנ וכו' םעותשגכ.
 רע'ח סי' ו3ח'מ ה' הל' נחל1ת פה5' כ"'ג הרםכ'ם"סק
 השטרות ירושז כעד טוה אכתוב פי'נ אחר וכמקום ו'פע'

 קונה אינו א'כ ד'רן, 5נירן הראיות רוםין ואי5בכור
 פהעוכ1ן אפ" או לחקור יש ונם םהחוכות שניםה*י
 סש.ם שנים הפ. יקגה רלא לומי אפשר ג'כ כרשזתואשר

 3קרושין ואמרי' והמור את לסנ' דוטה יה" לא שוהשא*שך
 קנה אסר נחטן ררכ קט'ג רף 3תרא ופככא נ'א.רף

 3*' פםררפי ועי' כ5יפ קנה 5א אטר הם:ונא ורנמהצה

 הפא רבר לארס טקנה אס לי' דמסמקא שס שמתמי
 שם םררכי ופהגה:ת לע:לם 3א שלא רבר עסלעו5ם
 את קני לע' נחמן כרב היכה רקתי5 הגם זוופריםד"א
 הבא 5הרכר א?י' קנ' רלא לוטר אפשר כאן אכ5וחמ1ר
 והרמ'א ע'ש לע,לס 3א שלא הרבר קני שלא טהוךלע51ם
 שס ו3רמ'א המעס.ם עיש ד' סע( ר'ס ס.' 3ח'טהביאו
 כ5ל קנה שלא שייא פ,ה רע1ת גי הכ'או רינ פ.'סוף
 הנכס'ם גער רק טר3ר רפ'א פסי' 3נת'בות מצאתיאח'כ
 נם עהה ספק שיהי' שלי והפפק לעו5ם בחיש5א

 את אכיא ועתה ד3ר, 5א פוה לעולם שכאובה:ככ.ם
 ר"'א סי' כחים הנתיכוה רבי' ווה כהס, וא*ל*לרבריו
 לפשוט כשהנחיל פוע'ל אי נפת*קת' ג' ס'ק א'פע'
 א' מכאן לאהר הכאין פנכפיס ג'כ ווכה אי שניםט.

 רבר אף יורש םם'5א ליורש אותו שעשה כיוןנאסר
 אמרי' לעולם 3א ש5א לרכר במקנה ורוקא 5עולם כאשל8
 כםו לו להקנות יכו5 שיין רכסו קי'א רף כתיא3כבא
 לעולם כא ש5א רבר לענין אכל 5ו 5הנחיל וכול אינוכן'

 םהני רלא נראה ר5רעתי וכתכ לא. או י1רש כשאררינו
 עליהן. יורש 5עשותו יכו5 אינ1 כרשותו אינן שהנכפיםרג5
 5טאי- קל'נ. רף כתרא פפבא ראפרי' טהא לוהוראי*

 מתנה משום 5,וגה יר,שה םשום ,וכה- אי כיןת5כתא
 ב1 אין וכרבר אפי'כרשלבל'ע טועיל רכיר,שה נאטרואם
 שכמתנה הנ'ט יהי' ר3וה כ*ש'ט1ת 5וםר- 5ו ה.'ממש
 סועיל שאינו רכל וראי אלםא מועיל ופיר,שה פועייא'נו

 הנתיבות. עג'ל וכו' ירושה 53ש1ן ג'כ טועי5 אינו3םהנה.
 המיםרא פעי רשס סשום ראתתו ע5 צ'עולענ'ר

 שכיב הונא רכ אםר פנם' שם ראםרי' הונא רכהיא
 נומלן לי1רשו ראי' אם רוא'ן לאחר נבם'1 כ5 שכתב.םרע
 נחטן רנ א'ל פתנה פש,ם נוטי, לאו ואם ירושהמש,ם
 הוא הקושי' וא'כ הנמי עכ'ל וכו' הי5כתא 5פאיוכו'
 ראם פ'ו: רף פ3ם'צ ס'י גןפא הונא ורב הינא5רב
 רכ אטר שם דאמרי' קנה לעולם פא שלא רברםקנה
 לכשאקחט לוקח שאני שרה לחבירו הא1טר רכ אמרהונא
 רארם כר'ם ס'ל דרב שם ואמר' קנה טעכש'ו לךקנויה
 הינא רב צ'ג, רף כיפטות אמרי' וכן רש535'עםקנה
 וכו' לעולם 3א שלא דכר מקנה ארם ראם- וגו'כרפ
 לדירי' וא'פ רשל3?'ע טקנה רארם ס'ל ה,נא ררבאלמא
 םקנה ארס רפשנ'הם רם'5 טשום 3דשלכ5.ע כ~ה נ'מאין

 הונא רכ אמר וכן פמהנה, 1פין פירושה פיןרש5כל'ע
 ראיתסר לעו5ם 3א שלא דכר מקנה רארם פ'ו: רףפכם'צ
 בא שלא ער ה,נא רכ אמר 5חכיר! רקל *'רותהמוכר
 בו לחוור 'כול אין לעו5ם מש3אז כו 5חוור יטללעוךם
  ןה ולגר רשי3לזע מקנה ארם קסנר שמ ו'ל רש'י91"

 רכ על יחלוק לא ו3וראי רר3  הלמירו הינא רבהי
 םקנה דארם פי5 13דאי ורכ קכיח.  רף .3ש3תהראטריי

 רנ'ם הונא לרכ לופר יכו5 ה" איך וא'כ פנ'ל ערש5פי
 םתנה טשום נוט5ן לבין ירושה משוס נוטלן 5ניןיה.'
 רם'5 5שימתו הונא ררב םשוס רש5פ5'עלע'

 לרירן אכ5 3וה נ'ם אין לריר" רש5פל'עלכן מקנהדארם
 ר' סע' ר'ט סי' 3ח'מ רשלכל'ע מקנה ארם רא'ןרם'ל

 פ'כ רף כק'דושין ועי' טבירה מהל' כ'3 פם'וברמ3'ם
 שימה כחרא קימ1 רבש35ל'ע מקנה ארס ראמרי'רכ,להו
 נ'ם להיות 'ופל ירידן וא'כ כש'מה ה5כהוא.ן
 ק'נ סי' וח'ם 3ח'ס 11 קושי' פןאתי ,טן ואחר 3וה,גם

 ,ה. מטעם רנרי אתוסתר

 ב.ענף
 ראםרי' ~ה פאופן הנת'בות רכרי 5תרקולער'נ

 לר'ס ראפיי ע'ט: רף 3תרא וכבכא 5ג: רףבנם'צ
 ראתי רעכירי 3רבר ה'ס רש5בל'ע םקנה רארםראםר



סאב1ריכי ותשובוהשאלותעטרת
 דאתי עכידי גדלא אבל דאתי רעבידי רקי פירות3טן
 ראית ש2יד יהי' עתה וא'ב הנט' ע3'ל אמדלא

 שש" דשיני'ע טקנה אדם ד3יר1שה אסרה דאיהנחיבות
 דשלכ5'ע מקנה ארם אין 1כטתנה דנמבר רם'ל5רירן
 דם'ל אפי' יר'ם ה'ה וא'ב ומקני שאני 3ירושהמ'ט
 כטבר דשלב5'ע מק:ה אדם אין דשעי עניד( ריאברנר

 רלא כדנר אפ.' לקנות לו הי' 3יר1קה מ'מוכטתנה
 הונא דרב דא:י רעגידי .כיר1שה ידידן כטו ראתיעבידי
 הנט' כשפריך זה לפי וא'כ כי'מ פ'ל ורנ כרבסיל
 דשלכ5'ע לעיי יהיי רנ'ם לוטר לי' הוי הילכתאלסאי
 ירושה כין נ'ס דאין ש'מ א5א דאתי עבידי דיאבדבר

 למה ואפי' להו א'ת רינא חד רכ1לם ומתנהלמכירה
 לאחר ד'ה כפוף ניח: דף ככתונות התומפותשנתב

 מוכא יפר מי דאיכא ראתי עגידי לא דבכפי5אשאתניד
 דאהי עכידי חשיב יטר טי בתרי או ימר מי בחדאכ5
 ימר מי יה" .נאם יהי' דנים לומר יכו5 הי' מ'טהרי
 א"ר טדלא ש'מ א5א דאתי ע3ידי לא תשיב ראוימוכא
 יר1שה כלשון 3ין 5הו אית דיגא חד דכולם זהנ'מ

 דשלכ5'ע 5עי' שיין כילם מתנה או מברוגין,)53שון
 קכ'ו: דף כהרא ככבא שס 3תוספות מצינו והוכאופן
 כטתנה למיתכא כעי אי15 ל'5 יכיר הנמ' שםרפריך
 לו שנפלי 3נכסים צריכא לא וטשני 15 יהיג לאמי

 למה יכיר דשלפ5'ע טקנה דארם יר'מ ופריך מכאן5אחר
 שם וכהכ ג,פם כשה,א לו שנפלו פנכסים ומשני5י

 מצי הוי ה'נ נוסס כשהוא שנ"לו בנכסים 3ד'ההתיספות
 טעסא מתרי חדא א5א דאת' עבידי ר5א בנכסיםלשנות
 כתנה הי' דוה ניטא נטי הכי וא'כ התוספ1ת עכ'לנקפ

 רק וכר 5א דהא משים קצת דוחק וה אךהנת.בות
 קי'ל ,הא ראתי עכידי ולא דש5ב5'ע מ*רש 51אדשלכל'ע
 ככיצה תופפות רכר', את ל"רש צייך אטוראדאפי5ו
 3ד'ה כ'ו: דף שכ1עוה ותוכפות וכו' כאן כד'ה כ'ה:דף
 כפסח'ם ורשנ'ם י'ט: דף סנחות ותופ"וה 5שטואלא5א
 לפרש צריך שהי' הנתינית כ'ש וא'כ ק'א:רף

 כאופן להקיא לפרש שנוכ5 טהקיא ראי' ואיןדביין א!~
 כטו דנריו את לפיש צריך א'ן תנא דאפי' מש,םכוה

 כד'ה ד'. דף כגימין ורש'י הנ'ל 3תוספותשטגואר
 3נדה וכן ט'ט כלל טרפות א5ו 9' בחילין והרא'ש הביוי
 י'כ. דף פשכת וע" משחוי ח,ץ שטוא5 לימא הבי אי כי.דף

 וט'ו ל'פ רף כהולין וסהיש'א וכו' א5יסא טי ד'הכתוספות
 כ'. דף כנזיר שכתבהי טה לק"ן ועי' י.ד ם'ק 5'1 סי'כיו'ד

 ג.ענף

 מאן ראפי' טש,ם כן הנה.בות רכרי רי'ל ני5אר
 יהי' הטקנה אם דוקא ה-:ז דשלכל'ע טקנה דאדםדס'5
 קידם הטק:ה טה אם א3ל לעולם הדבר שיכא 3עתח.

 כתרא כככא כדאם,-" טקנה מצי לא אוי לעולם הדכרשיכא
 משום רצה מראטר הטקנה מה 1:רי והכא הנ'5 קכ'ו:דף

 כנם' שמ ואטיי' נומלןירושה
 אדם דא"ר לי'ט הניי

 כשהוא לו שנ"לו כנבפים וסשני 5'ל יכיי דשלכל'עמקנה
 טקנה דאדם דס'ל 5ר'מ רא*י' שם רש3'ם 91"נוסם

 כו שיש כשעה 15 שנופלים נכסים כנון הנ'מדשלנליע
 נו ואין 5רבר יכול א.נו גוסס אבי לאחרים לתנםכת

 5ידו דאהי טקטי ל"קנו'נהו פצי לא והי5כך ליתןכח
 להקנותו יכול אינו לידו שכאה כשעה א*י' דהאסש,ם
 -לד'ם דאפ" "לסא דשב'ם עכיי וכו' לכן פקודםוכ'ש
 אנל להקנות יכיל שיהי' כעת לידו הדבר שינאכעינן
 יכול אינו אוי יהקנות יכוי שאינו כעת לידו יבאאם

 שה1א כעת אפ" 5עולם שיגא טקודם הדגדלהקנות
 שם דאטרי' הא על 3שמקג'צ איהא וכן כריאעדין

 וטיהו ה5שון כוה שם בתכ נופם כשה1א שנ"15כנכסים
 כאו ולא לחגירו דקל פירות גטוכר דלי'משטעינן
 עכ'ל וכו' קנה 5א דעהו שנמרפה או שטת עדלעו5ם
 ראמר.' ם'ו דף ריש דגי"ין מרעס"ות להוכיח ישוכן
 נ*יק הוה כי הוה כקו5ר יוצא גנינא ס'ו: 3דף כגם'שם
 פניא דנהר סחטרא אכינא לרכי ווזי מאה רי הכואטד
 הונא רדכ לנכי ואזל 5פילתיה אבינא רי דרא 1ירא ר'אטר
 חוזר עמד אם מתנתו סה כמתנתו גימו הונא רג דאטררכי'
 דאמר כיון פריש דלא אע'נ גימו וטה חוור עטד אם ניפואף

 תנו דאטר כיון מתנתו אף תנו אטר דיא אע'גכתכו
 ר' א5א וכו' אנא רי 5ה מתקיף מיניה קנו דיא'חע'ג

 חטרא דטי קאטר לא חמרא לי' קשיא קא הגיאגא
 כ. וא'ת התופפות שם והקשה וכוי מתטרא קאטרלא
 3"' כערכין בראטרי' דש5כל'ע הוי חטרא דמי גטיאטר

 וטוקי עולה עלי זה שור דמי גכי כ': רף משקליהאוטר
 אדם א'ן והא ו"ריך יקרשו דמ'1 לכשיכואו נאוטרלה

 דאטר משום דהתם 1"5 5עו5ם כא שלא דנרמקריש
 טשטע עו5ה עיי זה שוי דמי אטר אם אכל5כשינואו

 כי וה'נ וכו' 5עו5ם כא שלא דכר וה חשיב דלאהתם
 לדמיו לו קנו' הין שיהא לפיטר כעי חטרא דמיאטר
 דאדם דם'ל ד5רים מיר ואי שם התומשות עכ'5וכו'

 לעולם ינאו שאם אפי' לעולם כא ש5א דברטקנה
 מהא שם התופפות הקשה סאי א'כ מהתו לאחריהי'

 זירא ד' על כן הקשה אבא ר' הא אכא ר' ע5דערכין
 ס'ל הא ה,נא ורנ ר3י' הונא רכ לנפי או5 איראטר
 היא וגערכין כנ'ל לעולם כא שלא דגד מקנהראדם
 דאפי' ש'ם איא רשל3ל'ע טקנה ארם אין מ'ראייכא
 דשלבי'ע פקנה דאדם דס'ל דאע'נ פוה מודה הונארכ
 המקנה 5היות צריך אד לעולם הדבר לכשיבא פעי:ןטימ
 5א 5עולם הרכר שינא מקודם המקנה מת אם אנלחי
 צדקו וא'כ לכ'ע שווין וכזה הונא לרב אפי' טקנהטצי
 מקנה אדם אין הכל 5רכרי רכמת טש1ס הנועיכותרנרי

 שנים 9י 5פשומ הנחי5 או דכירושה הכייח ולכןדשל53'ע
 ה1א רירושק סש1ם כרשלכליע זוכהדאינו

 5אח-
 מיתה

 5אחר לתן יכול דאין ומהנה לטכירה הוא שוהוכוה
 משום ירושה כ5ש1ן אסר אם אפי' כדש5כ5יעמיתה
 למתנה ירזשה ?ין יהי' דנ'ם 5וטר להנט' לו הייראל'כ

 שנא- ד5א ש'ס כן קאטר סדלא א5אכרשלכליע
 ני הרמ'א הגיאו כ'ג דפמי' כיון וה אפיםועתה

 הקנין כל דנתכטיל כלל קנה שלא ש"א כוהמח5וקת
 מה רר דקני וי'א קים הקנין רכ5וייא

 יכול שהי,
 ועי' 11 כרעה פפקו והאחדונים כחנירי' תלוי אחר ואיןלקנות

 כ'ת פי' ער קכ'ה פפי' חח'מ מהד'ק נכ'יבתשוכת
 ו5כן דדינא ספיקא דהוה מיו וכסי' מ'ה כפייוכטהד'ת
 שם ר'נ פסי' 2פ'ת ועי( דעלמא דדינא ספיקא ככ5יהי'.הדין



23רדכי ותשובוהשאלותעטרתסב
 ה ל אש

 עירה וגם רופלאנד ממאוועט לעירה ש?אתה אחת בתולה דבר עלשאלה
 בא ואת'כ 3עירה הקול כן והוציאה לארופה עצמוק והחזיקה במדינתםהיא
 ובאו עתה לנשאבה רוצה ואינו אירסה שהוא עליו אומרה היא אשרהאיש
 תובעה והיא כלום זה ואין בנימומיהן רק כדת אירפה לא כי הוא וטעןלדין

 שהיא יודעין וחכל שלהן אמורים בביה חבוש הי' כי ממעם כד'תשינשאנה
 לא שמ ני אך כד'ח ישאנה טשם תצילנו שאם אז לה והבמיח גדולהספנה
 שהם עהה לכן כידוע המלוכה אימת מפני בנימומיהן רק לנשא אפשרהי'

 הדין. איך אישה. יהי' והוא אשהו ולהיות כד'ת קידושין לעשות שיכולים3מקום

 טסש יש אם א( חקיר.ת: כמה ב,ה ישועהה
 לארוסה עצסה שהחויקה טה 3( רמאוזעטן.3ק.ר1שין

 מחויב אם ר( (,ר.פה. שהיא בעירה הקיל שייא סהנ(
 ינשאנה לא אם ה( הבמחתו. טצד כרת לנשאנההוא

 ינשאנה לא אם ו( זה. על לכופו יכולים אם3-צונו
 חשש באן יהי' אם ו( כסף. 3הר3ה לחיבו יכוליםאם
 ת"'ל אם ד( נט. 3לא יו"את איש אשת 'אטדושמא
 אם נם לה להן לכיפו יכויים אם וה חשש כאןשיש
 לה להן מחו.ב 'הי' אם ינרשנה אם מ( ינשאנה.לא

 3בית 3'הר עטה ה.' אס הרין יהי' א.ך י(כתובה.
 נהשכה אם קידוש.ן 3לא ואשהו א.ש כררך עפהורר
 ארם הוא אס נימ יש אם יא( נט. לע' כאשתי3וה
 שרא1 היה!ר על ערים צריך אם י3( 5א. אוכשר

 5א אם יג( לבר. ב.ר.עה שרי חו פכ.תשנתתחרו
 שהזששין ממעם נט 5ה טצריכים אם אח'כנועיחרו
 אם ככל:נ,ה אח'כ יה שלח אם יר( שפתים.לוות

 ואם טי( קיר.ש.ן. ממעס נט להצריכה לזהחזששין
 נהקרשה רה.א נ.מא 5א למה השונ אדסהוא

 מהנאת גיע וכי האסירי0 פ3יה ששחרר! בפה3הנאת
 31יסב'ם י': ברף 3קיר1שין כראמרי' וימנא לה רארוזחמלוה
 ט' סע' כ'ח סי' זכאה'ע ט'ו הל' א'שות מה5' ה'3פ'
 וכיה ולא סהם נהקרשי אטרה אם נ'ם יש אםטו(
 שטו אה ווכרה 5פלוני שנתקרשה הוכירה אם או5סי
 3עוה'ש אכהיב וו וחקירה אטתלא 3וה נס מהניאם

 ה3'3חקירה

 אהרוןי אחרון ועל ראשון ראשון עלתשובה

 הרין מע'קר רכא:ועטן הקירושין הנה הא(שאלה
 טעטים סמטה לע'ר כלל קירוש.ן הוילא

 נכהבים שהם סה ה1א שלהם הקירושין רכל סשוםא(
 הי' אפ השטר עצס שמצר הנם שלהןנשטאנדעסאממ

 שנעשה סצר נפסל הי' לא קירושין שמר כריןנכתכ
 ישרא5ים טסירה ערי אח'כ ה.' אם שלהפ3עיכאות
 ראטרי וכמו כה'ג א"י' הי'.פסול ר3נט הנםכשרים
 כותים של בערכא:ה העולים השטרות כל ט'. ד'3גימ.ן
 ,ש'חרור' נשיס מניטי ח,ץ כשרין כות'ס שחותם.הןאע'פ
 ה' הל' עכרים טהל' 3פ'1 הרם3'ם פסק וכן וכו'עבדים
 "ט סעי ק'ל ס-' וכאה'ע מ'ה סע' רם'ו ס.'ו3יו'ר
 ר5כר אלטא ר' הל' פ'א רנימין 3ירוש5סי הואוכן

 1כן קיד1שין שט-' אפ" משרין ה.:טיוה כל השניםאל1
 קהנ. כי אלא ה'נ 3ר'ה י. 3רה שם ו'ל רש'יכהכ

 איכא והא פרכ'נן כי כל1מר כק.רןשין רליוהאכ.להא
 היכי בקירזשין ליהא נטי זערכאזה יכו' זלשמהטחוכר
 רנ,רי הוא ושיחר1ר ר3נם ישיאל פם'רה עריראיכא
 אחרינא נימה לי' ומצרכינן עייהו לט'ססך אהירילמא
  עדי טשוס טקזרשה דטרא!ריהא ביון 2ק'דןשיןאנל

 5ע5מא א'ש אשה שרית טקירשק א'נה אמ-ה אימכ'רה
 רליהא סייתא קהני כי 3ר'ה הה:ספוה שם כהכוכן

 ישראל סמירה ער. רא.כא כ'.ן ערכא,ה וכן וכו'3קירזשין

 לסיחש דליכא כ.הים ידיהמין אע'פ 3ק'רזש'ןכשי
 3מה הקיה לירי אהי ר5א עליה: למיסמך אהיר'למא
 דליכא הא ה1א זהמעם ע'ש 'כ.' טקירשה להיוהשסבורה
 דהא הר3,ר :אוהו לע'ל הה.כפזה ש2 שכה3 מש.םהקלה
 להיוה שככורה כיין מאהר ק'דיוין שהק3ל שנ.הי5א

 3חירושיו 3נימין שם ו'ל הרש3'א כהכ וכן ע'שמסזרשה
 ה1א שכיהא רלא מש,ם שם הרש3יא כהב טעםועוד

 שעל יפי 3ניט'ן אנל _3עיכאזה ק'רז'2ין שטישיעשה
 3ערכא1ת לנרשה הרבר מצוי מגישה הוא קטטהירי

 3חירושיו "ל היס3'ן כהכ וכן ו'ל הרשנ'א עכ:ל וכי'עכו'ם
 כשטר הוא ק'ר:שין כולהו ר5או עור וכהכ 3חיר:ש'ו:הר'ן
 נור1 1(א שכיח. לא יכן כ:ף קיר1ש. נ'כ א.כאדהא
 הי' אס וה כלאך

 השמ-
 רק כשר ישיאל כתב זה

 שם ו'ל רש'י שכתכ וכטו שוהם 3ערכאוהשנעשה
 כותים של 3ערכאוה העול'ם פר'ה טי: רףפניטין
 לא רצ'י עכ'ל כזהים של 3'ר ירי על השטר1השנעשו
 שם ש טפיר כן ופי' יריהם על שנעשו רק כהכושהם

 כי מהובר א'כא והא וכי' א'כא והא ליכא והורפרכינן
 של ערכאזה ןהא קהנ. לא ראיר-הא רר3נן פסוליקהני
 ור'א טם'רה נערי זקהנ' ה:א ראוריהא דפסוליכוהים
 ואין שם ו'4 -ש" וש" :כו' כיה' ססירה עריראמר
 הנט אכחיבת 1כהכ ק-א כהכ יכ' 3נט יחת1םצריך
 כ'נ. רף לקמן )יכראמרי' ערים ירי אחתימה ולאכת.כ
 לשטה כת.כה 3עינ; כרהי סס.יה ערי ראמר ה1אר'א
 ו'ל רש'י עכ'ל וכ.' יש-אל ס.פר 3שכהכ ומתניהיןוכו'(
 חוץ כשרים כוה.ם שהוהם'הן אע'פ ר'ה 3הוספותוע'ש
 אעפ'י לפכול 'ש ענו'ס דה,הט'הן ואוריי נשיסטניטי
 לקטן כראטרי' נינהו כריה1ה 3ני רלא1 ישראלשכהבו
 קא דנפשיי ארעהא 1ע1'נ לשמה רבעינן ועור כ'נ.רף
 לה דמוקמינן ולטאי וכו' כ'נ. רף 3ספ'נ כראסרי'עכיר



 סג.מ1רדכי וחשובותשאלותעטרת
 א5א ט'פסל לא יש-אל רכ;2 הינא- מסירהנר'א_ובעדי

 שיהי' בע'נן רלכ'ע אלטא עכ'ל מתוכו מוויףמטעס
 ח;'טה 3ע'נן וליבנן ה:ט של כהב לר'א ישראלים3גט
 ונם כנ'ל כיש-א5ים 5היות צריכים וא'כ לשמההגט
 י"'ג הרמ;'פ ש2קב י2טו הנמ לכה'בת פסולטופר
 הגט את לכ;ונ :שרים הכל ט'1 הל' גירוש.ןסה5'
 שהוא אן לע2וים שהסיר ישראל וכו' עכו'ם מחסשהחוץ
 רברי1 ל2ל כע?ן'ם ה.א הרי 3פרדסיא ש3ו;'תטחלל
 קכ'ג סי' 2אה'ע פסק'נן ו?; וכ'מ ובל'ם 3ם'םוע'ש
 3קירושין יאסיי' שם תכ'ס ה' ס'ק ככ'ש וע'ש 3'סע'
 טהל לשטה ש5א שכהכז א'רום'ן שטר ר'ל נעי מי:רף
 טקשינן ליצ'אה ה'יה פש:ה הרר דבעיא כו;רזט'

 רכעינן אלטא הנם' ע?י5 וה'הה 1יצאה קראדאטר
 הרם2'ם פסק .2ן בנט כטו לשמה כת'כה אירוסין3שטר
 באה'ע פסקינן :כן ר' ה5' אשור( פהל' 93'גו'ל

 5'ב ס'(
 הרט2'ס שפסק כטו ב;-נ, נסי ושליחוה לשטהדבעינן
 כיון כאן 1א'כ ו' ס;' י'ה ס.' זבאה'ע י'ו 3הל'שם
 אס אפי' א'כ השט- "ת ות'הט.ן כוהב'ן עצטןשהם
 טמעם פס1ל היא ט'ט כשי שט- כטו הנומח גכתבהי'
 עצטן הערכא,ה טצר ג'כ 5פוס5ן אפשר מעם עודהנ'ל
 א' הל' ולוה ס5וה סהל' 2'ו 3פ' הרט2'ם שנהכפשום

 ,ה ועל ק2:'ם אלו ;ל לה;יר ישיאל עדישצריכין
 שיחר בק3לנזה יר,ע-ן שאי:ן ערוהן שקים שלהםהש1פט
 כחים הן ה-' אל' ?2ל ר2ר עכו(ם שטרי חם.11אם
 הרט2'ם על חייק ?ה-א'ש 1הנס א5פס ה-ב כהנ 1בןכו'
 לנו ר'ר1ע 2':ן אך ?'הדא מק2ל' 5א ערכא,ה רסתם ום'לכוה

 ולא נ?ש-ה! טיעי יו2 שוהר טקכלין ש5הסשערכאוה
 עצטן, עי2אוה סצר הך'ן מ: פסזל'ן הס הרי א'כ להואיכפות

 שצך'ך מש.ס א( אה- מצך יה'י !ס.ל-ם עורגס
 פפ'ג ה-מ2'ס ש2;ב י:2י ער'ם בפגי השטר 5הלהן
 על כוהב 2?:- ק'רש יא2 זו'ל ג' הל' אישותטהל'
 ש'רצה -בר ב, עי א. ה;לה על או החים על אוהניר
 כיוצא וכל ל' מ":ר2; אק י ה א, לי מק.דשת טתהרי

 3אה'ע ה,א וכן ;?'ל ;ר'2 2פגי לה ונוהני אלו3רברים
 לה נ1הן א.:' ':להס בער2א.ה ~שם א' סע' ל'3סי'

 השט- ניסח ננהב ה" אפ" שאםהשמר
 וכבהב כר'נ,

 ערים 3פני לה :הן שלא מש'ם קירוש.ן אינו ט'םישראל
 ה" שלא מש:ם אחד פסילי2 שני כאן יש וח'נכשרים
 שיוח. או דוא שצריך ו?נ'ה השמר כנהינת כשריםערים
 וא"י' ה?טר לה טסר לא ה1א וכאן השטר לה5טסור
 כטו ש5יהוה כני א-:ם הס היי הערנאוה יה מסרואם

 ,כו' הנמ אה להכ-א כ?ר'ן הבל כ'נ רף 3גימיןדאטרי'
 .י הל' קיך,שין מהל' 2פ'ו כרט2'ם הוא וכן מעכו'םחוץ

 פע' קט'א סי' וכאה'ע ה' הל' רנימין פ'3.כירושלטי
 ה'. דף 3נימין כראמר.' לנט א'הק": שטר וקירושיל'א

 פסק 1?ן א' הל' פ.א רקיר:ש'ן ונירושלמי הנ'ל מ'ורף
 י'ו הל' א'שוה מהל' נ' 3פ' ניפא 3קירושיןהרמב'ם
 כמלי ר.נו ר'ך' לומר .א'ן 1' סע' ל'ה ס.'וכאה'ע
 בנט כמו פ2.ל וה נם הא ק-קע ג3י מעלקירושך
 נ2' טעל נימך כ5י רבא ואמר ע'ח. רף 3ניטיןראמרי'

 אך שטר 3קירושי הרין הוא וא'כ כלוס אטר לאקרקע
 הכיא א' ס'ק ל' ובסי' ג' ס'ק כ'1 מי' 3אה'עהפ,ם

 סעי נ'1 מ" 3מקנה וע' קיר1שין מפק רה1" רשיך3שם
 שטחלק א' סע' 5' סי' מלואים באכני 1עיי בק'אא'
 מהני כסף רכקירושין כסף לקר.שי שטר קירושי3'ן

 איהק'ש לא כמף רקירושי משום סהני 5א שמרזכקרושי
 הא , תטי' הנ5יון על שם כה2תי 2בר אך ע'שלנט
 ואח'כ להררי הויות רא'הק'ש ע'ר. רף ככהובוהאטרי'
 ראי' את הביא ג' מ'ק כ'ו ס" באה.ע שהפ'תרא',;י

 3ק'רושי שנם ס'5 שהוא שם וכהכ פ'ב ס.' סהח'סון
 אך קרקע נכי טעל ק'רושך כטלי קירוש.ן הוי לאכ2ף
 עי' הי' לא רכאן טשום לעיגיגו ניגע א'נו וה2ל
 אנ' אין אך השטי לה מ1סרים א'ן שהערכאות טשוסוה

 וו, 3מחיוקת הנרול'ם ההרים כין ראשי להכניסכראי

 לה נותן הי' אפ" שאם ל1טר אפשר טעסעור
 צריך שהוא מש.ם מהני הי' לא ג'כ 3עצטו כשרשטר
 ל'3 סי' כאה.ע ככ'ש כם'ש לקירושך ןה הרי להלוטך
 א' ס'ק ק5י1 וכסי' שם ה3'ם נהכ וכן הש'ג נשם ג'סיק
 3קידושין עמזקין הי' לא שאם פעם עוד ה3'ש שםכהכ
 כהנהם ה" אם ואפי' ק'רושין חשש א'ן בשתיקהוגתן
 ו'. רף 3קירושין די'ד ההומפות כת2 וכן ק'רושיןלשם

 רעה 1?ן שם הריטב'א כתנ וכן גימך ,ה הריכמ. ק.רושיך וה הרי 3פה לה לוטר צריך שמרר3ק'רושי
 3אהיע טלואים יהאכגי ר' סע' כ'1 סי' בק'אדמקנה
 י' א.ת כק.רןשין 3ק'א הפנ'י אך מ' א,ה ל'המ"

 וה רנר הניח ה: רף 2סזף נט' על .שם 3והססקפק
 הוראי 5הניח ואין כן ס'ל לא הג'5 ה".סקים נ5 אך2צ'ע
 הפנ'י. של ספ'קא טפנישלהם

 יי טקורשת אה הר' בשטר 5כהוכ צריך האזעור
 מהל' בפ'ג כרס2'ם וכן ט'. כרף שם בנט'2ראטרי'

 הרימב'א .כתב א' סע' ל'ב סי' ובאהיע נ' הל'א'ש"
 3טקרש הרין וכן שטיאל אטר ר'ה סיף 1'. רף3ק'רושין
 אעיג לא ואי ולי ורין ולכתוב 3על לשון ר3עינןכ?טר
 שאינו וסן שכל מהני לא 3עלמא 3ד'2ורא לי'ראמי
 111 נכון הנה אטה והנה שמר תורת כו אין נוכהיב
 ה': 3דף שם אטרי' ונם עכ'ל נר'י ר3ינו טוריש'מה

 וכן פ'ח1ש 3'ת כאן א'ן וכי' 3עלך הריני אישךהריני
 שוה 93וכקים מ5א ה1א וכן הנמ' ע2'ל ונו'2ניר,ש.ן

 אטי לא אם הוא הפנ(י של הספיק,ה נל 1נם נגחה,א
 מטעם הוא 3וה מקרשה שהיא פה 3על השטר נהינה2עה

 5היוה צריך רלכ'ע א5מא הקיר1שין בשמר כןשכהיכ
 כלל כותבים אינם והס כק'ר,שין ?טועיל 3שטרהלשון
 2קיר1שין. הטועיללשין

 כפני השמר 5ה להן צריך הא לפסול מעסעור
 הל' אישות סהל' כפ'ג ברס3.ם כנ'5 כשרים עריםשני
 השמר ע5 חהוטיס כשרים ערים הי' לא רכאן וכי,ןג.

 ו3.ש ובח'מ שם 3ל'מ ע" מסירה עידי נעינן3יראי
 3ם'5 עי' ירי כתכ ה-' 5א וגם א' סע' ל'כ מי'3אה'ע
 לערות מרא1ריהא פסו5ים והם נ' הל' א' הל' 3פ'גשם

 וכיכמות כ'ה: ורף כ'ר. רף כסנהררין כראמרי' לכלכ'רו?
 מהל' 03יר וכרמ3'ם בש'ם מקו?ות ו3כטה כ'ה:רף

 ערים בלא כסקרש והוי קירושין אינו ראוריהאער.ת כפסולי רהמקרש ה' סע' ט'כ ס" 1באה'ע ,' הל'אישוה



 , .: )עטהה_
 בורדפי , ותשובות שאלות

 3רט3'ם ס'וג רף 3קירישין כדאיתא מורים שניר,ם1-פין

 ו' - הל' א'שות מהל' ב9'ר 31ימ3'ם ערות פהל'8'י
 נסורים כעכוט והס ב' סע' מ'%. סי')ו3אה'ע
 רף 3קירושין כראמריי תשובה עשי רילמא לומרואין
 רשע אפי' ?ריק שאני מנת על החשה את המקרשסיט:
 ה,א וכן כרעתו תשיבה הרהר שמא מקורשתנסיר

 מספק מק~דשת שהיא ה' ה5י "ישות סהל( 3פ'חגרמ3'ס
 וח'כיהי'םפקק'רישין ל'א סע' 5יח פי' 3אה'ע הואהן
 או כסף רהוציא משום החם רשאני מש~ם אינו זהאך
 שאני מנה על שאמר כיון לכן הקירישי: על- שטרעשה
 הרהר שסא ואמרי' כן שהוא לפפוק. איכא לנןיריק
 עשה כריגורו ונס מעשה שעשה משום 3רעתותשובה
 כראמרי' לכטלה רנריו מציא ארם אין גי לפפוקימקום
 ל'מ רף) ריש ו2נימין ה'. רף ערכין ט'. רףגנויר

 פקום רהוי כ'ש מעשה עם רי3יר והוי מח יף1גכדעבות
 פקום הוי לא 3ערים כאן פשא'כ תשובה שעשהיספוקי
 מ?אתי אח'כ חזקתיהו על. להעמירם וצריכים הפפקעל
 וכתכ ה' הי' אישות פהל' פ9'ח 3ל'מ 11 מסבראמעט
 רט'א  שכהנ והנם מפדןכה טאיר מהר'ד הרנ לירץשגן
 ראוריתא ערות פס,לי לפני הטקרש מ'3 פי' יפוף?ם
 י'א רשעים שאר או אנופים כנון.5פני רשעתןמכח

 כו' מקילין ויש  3תשובה  הזרו רילמא לקירושיןחפשינן
 בטי אירי רהמתמיר שם וה2'ש  הח'ם כחב כבר  הרי,ך

 תתילהו על סופו הוכיח אטיף לכן גתשובה את'בשחזר
  סיסני 13 נראה שלא טי אבל לשם'ם תטיר הירל13
 לנ3י א'כ לפורו שהזר תחילתו על סופו והוכיחטהרה
 1אין 3לבו תשובה הההר שסא 3י' אמרי' לא נוהסומר
 ע'ם להנאי רמי ולא הכ'ש ומפים כלל מחלוקהכאן
 רנלים יש שם תשןנה הרהר שמא רהישינן צריקשאני
 יהנאון חסד 3תורה עי' ענ'5 כן שההנה הןאילידבר
 חאהיע 3ח'ס ועי' נ' אות ו' פי' 3חאה'ע מלי3ליןריז
 א'כ ק'מ, פי' ח'א הרר3'1 ושו'ת והנה כר'ה פ'טפי'

 3תש' 1עיי תשזבה עושים  ששינם רואין אנן הרינרינינו
 כחב לא בחש' זיל רש'י שנם חאה'ע י' ס"טהרשר'ם

 שאח'כ רק כאן רמ'א ס5שון מוכרח וכן האגומים עלרק
 נתרצו אם 3ל3ם הי' איך יורעין אנו ואין האונם8מקו
 תנאי על המקרש לבין ערוה 3ין ההילוק שם ומסיםלוה
 נתייית זה הרה1ר שעל אמרי' רהתם משום צריקשאני
 הרהר שסא חיש.נן 5כן צריק שאני ע'ם שאטרוכיון

 שהיא אמרי' ונם כתנאו הוא כיון ההרהור ו5והתשובה
 תפסי לכן לבר ההרהור כאותג ונתפיסה וק3להסנרה

 והמתקרשת הטקרש 3ר?ון לאו 3ערים אטנםהקיר,שין
 ערות 9ם~ל' 3פני וקרשו ר?1 אם אפי' רהא טילתאתליא

 ש3ערוה רכר אין אפרה התורה כי נל1ם אינםהקירושין
 שית3רר ער כשר'ס נעשים הער'מ ראין ונו' משניםפחות

 כ'ה:( רף )סנהררין מהנמ' שסוכח וכמו גמורהתשובתם
 העירו אם רק לערות נפסלים ערים אין הא לומרואין

 מהל' י'כ 92. הרמ3'ם שכתב וכמו 2'ר לפניעליהמ
 שני עליו העיר1 אם 3עבירה הנפפל כל א' הל'ערות
 שהרי נו ה'הר1 שלא אע'8 פלונית עבירה שעשהערים

 רליכא עתה וא'כ וכו' לער1ת פס51 זה הריאינו,יוקה
  העבירה 8יחה שעשו , הערזח  הקגלח מהני לאסוסחין

 עביינן  שליחוחיהוקא טצר רק הוא הער1ח הקגלוח כלבי
 כל הרי וא'כ פ'ח: 31ניטין'רף פ'ר:  רף כביקכראמרי'
 כפסול' רק הם הרו וא'3 מרר3נן רק הוא הערותק3לות
 - 3רס3ים שמנואר כמו מפפק נט רצריכה רר3נןערות
ובאה'ע

 הנ'ל.
 ס:ק ל'ה סי' בח'ט הקצהוח 3תב כבי אך

 מן רבר לעקור ח3פיס 3יה כח יש נרול ר3ר3רא'
 מק3לין איך ראל'3 5וה ראי' 5הגיא ויש ע'ש.התה-ה
 פ'ח: רף 2ניטין התופפות שכתכ וכמו הוה 3ומןנרים
 ואטרי' וכו' מומחין ?ריך רנר כו' רשכיחי 3טילתא3ר'ה

 21פרט עכרינן קא רקמאי רשליחיתיהו וכו'רשליחחקיהו
 כתב3אה'ע הרם'א ונם נמורים. כעכו'ם שהם יורעיןשהכל
 לעכורת מומר וכן עכו'ס שנשא עכו'ם א' סע' כ'ופי'

 אח'כ ונתנירו 3נימופיהן לעכ1'ם מומרת שנשאכוכנים
 אע'8 נט בלא ממנו לצאת מותרת כל5 וירושין כאןאין

 כח3 ונן 3עלמא כזנות אלא אינו שנים כמה עמהששהה
 אף הנולה ה3אר שם וכתכ ו' סע' קס'ט 3פי'הכ'י
 והנרש כ'ר 3ית כתב.הרר'כ וכן כשרים ערים כפנישיהי'
 ועא נוו1 לא 3רום אין שהרי שכתכתי כמ1 ג'כ שםכהכ
 1ב1'. ט3עח אחר  לטל נותן ה15מד אלא הוא אטרויא

 נקיר1שין קירושין שום שאין הא( טחקירה היוצאעכ'ל.
 לאר1סה ע?סה שההזיקה מה ה3( חקירהשלהם.
 יןחנן א'ר פ'. רף כקירושין מפ:רשת נמ' ה:א5נאורה
 וט' החוקוה על ושורפין שוקלין החוקות עלמלקין
 2שכונ1היה נרה הוחוקה יהורה ר3 ראמר .'הורהכר'

 פפק וכן כו' נרה משום עליה לוקה3עלה
 כ'א והל כ' הל' 3יאה איסורי פהל' 3פ'אהרמ2.ם
 תני איחא י' הי, רקירושין פ'ר ו3ירושלסי כ'3והל'
 היא אשתי אסר ה,א הים מטרינת שכאו ואשהאיש
 אשת משום עליהן הורנין אין הוא 3עלי אמרהוהיא
 3כאז עד איש אשת משום עליהן הורנ.ן הוחוקואיש
 ער יוחנן ר' כשם חיה ר3י כא ר' יונה ר' חוקההיא

 ביאה איסורי טהל' בט'א הרמ3'ם פסק ולהכי יוסשלשים
 זאת אוטר הוא הים ממרינת ש3או ואשה איש כ'אהל'

 יום ל' בעיר היחוקה אם כעלי וה אומרת והיאאשתי
 ה1רנין אין יום הל' כת,ך אבל ע5יי הורנין אשתושהיא
  רף 3הרא נככא איתא וכן עכ'ל איש אשת כשוםעלי'
 געיר קטו שהוחזק כל רנ אמר השם חוקת לע'קם'ו:
 ולוה טלחז מהל' ב'ר ?ל'  הרט3'ם פסק וכן יוםשלשים
 נ' סע' ק'כ סי' וגאה'ע ג' סע' מיט סי' 3ח'ם הוא 1כן ר'הל'

 וע'ש כ' 1סע' א' סע. י'ט ס.' באה'ע הוא החוק1ה עלוסוקלין
 טהניאטהלא יום ל' שער ב' ס'ק וה3'ש המ'1 שםובחב
 ועדר אחד חסרון הוא א'כ אטהלא מהני לא  יום י' לאחראגל
 הרא'ה בשם כ'נ. רף בכהוכ,ת הר'ן כתכ שהריהסרון
 אבל סהם נהקרשתי 3אמרה רוקא אטתלא מהניהיכא
 אלא מינו כשום סהני לא לפליני נתקרשתי אסרהאם
 לא1 לו שנתקרשה שהורה רכ'ון 3רנר טורה הואא'כ
 כת3 ובן עכ'ל טמנו עצסה ולהפקיע לו לחוב כמינהכל

 יותר הוא הרי כאן וא'כ י'א 3שם מ'ז סי' בסוףהרס'א
 יהני לא וא'נ לפלוני שנתקרשה אמרה היא ונם 'וםמ5'

 ח'א 9נוי 3תש' וע'ן כן אינו 3אטת אבלאמתלא
 מזשונת י'נ 9' ער י' ט8' ש'ו וכש'ש א' סי'חאה'ע
 נפ'י וכתש' שצ'ח סי' ח'א הרד3'ו ותש' לבטוהדין



סהנורדכי ותשיכותשאלוחעסצררנ
 חשש. כאן יש אם הראה ומשם ס' סי' חאה'עטהר'ק
 אשה רבר על בקציה הנ'ל פנ'י הש' את אבשועתה
 טמנו ונהע?רה ' .כ אחר 3ליעל לאיש שנתחבההאחת
 3עה'3 אצל ה" לא לעיר וכשבאיס לעיר סעיר עמווהלכה
 וכאשר אחר אצל ווה אחד אצל זה ענתם כריך רקאחר
 וההויק:הו 2עלי וה ספלוני אסרה נתע3רה סטישאל!
 אחר 3'ר לפני כן ואסרה הק1ל כן ויצא 3עלהשהזא
 ואח'כ וכו' עמה לד.ר אלי' שינא שיסתבו מטנהש3רח
 כן אטרה רק 2עלה אינו שהזא נשים קצת לפנינלתה
 ואח'כ 2ונ!ה טטנו שנתענרה לוטר שנת2'שהטשזם
 שפעיר לרנ הרני וכשנירע 3'ד רשית 3לא ונשאתעטרה
 .כו' לה2ליעל נשאה לא שטעילם והושיבה אחרי'שלח
 אשה של דינה מה ט'. וה על ערים שאין ה!אררזע

 תשונה לא או עהה לו שנש:וה 5כעלה טותרת איזי
 אה'ע הטזר מ'ש ז'ל 2'ח 3ע5 הגאון רברי לי הראהיכו'.
 רסקילה רה,קה והמ,ר הרט2'ס דכהנ רודא שכתכ י(טמ"

 שאין אהר על" 3א אם רוקא התנו ל' לאחר היאישרפה
 ולמיטר לאשהסוטי רמצי יומ ל( מח,קת פחות אותוהירגין
 היך כל 1,3 או אהותו אלא  אשהו שאינו סנור הית'כי
 אבל אשתו שהיא 2ח,קת ואינו טפזרכם אינו 'וםל'

 והניא ל' תן אש" 11 חוקה ע'פ נהרגת ודאיהאשה
 מב,אי יעור טשכ'ב(. פ'י ש'ו ש'ש )ע" וכו' לוהרא4
 אינה נהקרשהי לפלוני איסרת ראפ ו'ל הרא'הברברי
 משמע ל.. לח'ב היסנה כל רלא 2אמהלא להוורנאמנת
 כמ'ש לאמהלא נאטנת קרשה שלא מורה הזא אםהא
 אלא מפזרש הר'ן שם כהב כן רהא מ,נן אינו )אךלעיל
 היהי א'כ אמהלא( סהני ר3טורה אלטא טורה, הזאא'כ
 אפ" ד'רן 3נירן .איכ ?אטהלא נאטנה ר3חוקהצ'ל
 ו'ל היב ר2רי י'ל ע,ר בו'. 2אמתלא נאט:ה חוקההיהה
 שיהנהגז דהינו הסנהג ע'פ ח:קה צריך רעכ'פדרצ'ל
 רף יי סי' הטש,לש 3הוט ע' אשתו עם ואיש כו'כררך
 יקשה ראל'כ כו' סג' הוקה .קצת ה,ראה דאיכא וכיוןכ'ו
 אנ' אשתאיש אטרה דאס כ'3. דף רכה!ביה מהגס'עליו
 לרברי' אטהלא נהנה אם נאטנה אני פנוי' ואטרהוחורה
 הי' לא אמהלא מהני הי' ואט עליי סוקלין שהריכערש ה" והזקה רברי' ע'? היהזקה הרי נאמנה היאאטאי
 2ש'ש ).עי' ס2ק התראת הי' שהרי סוקלין ולאטלקין
 ל'כ סיי הרא,ש הש' את הגיא מוה ולעיל פ(י(ש':

 אמרי( 2ערים קרשהני אמרה ולא קרשהני פלינירבאומרה

 ט'ז .סי' ט'ו 3מי' הביא, 1ה2'י עצמה לבין 3ינורקרשה
 2ה'מ, ועי' אי ס'ק מ'ה מי' באה'ע ה3'ש כהב .כןוכו'
 אמריגן ולא קאמרי בעלמא קיר1שין רמסהמא ש'מאלא
 ר2רי' שקפרש עד פ:י" טחוקת ולהוציאה מספיקהאלה
 ראמרה אע'נ 3עדים שקרשה אמרי' לא 3נ'ר גםוא'כ
 שאשהו וסבייה עצמה לכין 3ינו שקדשה אפשר3עלי
 מצאהי דברי כל שנטרהי אהר וכו' רברי' .שתפריש עדהיא
 ,העלה כוה שהאריך א' סי' ו'ל מהרמא'י הנאוןכהש'
 ר3ש ימים ה1חזקה אפי' אני איש אשת אטרהרגבי

 נ'כ וכתב הוהוקה ריב,רה פי שעל כיון 3אמהלאנאטנת
 אפי' מירי גרולה אשה ההיא רג3י לעיל כהבהיכאשר
 ריטים לישנא נרמשטע ר3ים יטים לאחר עצטהקרשה
 לא 13דאי טהרמא'י ולהנאין להפנ'י א'כ הפנ'י עכ'ל1כר

 נתארסהע'ש שהיא שאסרה טה החוקה פחפת חששהוי
 אינו והכא הנ( בהקירה אביאנה סשם ומעמ בוהשהארע.

 -שלא אומר והוא לנשאה רוצה אינו ה,א כי לוחו
 סעולם לאש"1 אוהה החויק 5א והזא כרית טעולםקרשה
 23'י הזבא אשר הרא'ש הש' של טהרין כ'ש הזאוג0
 3פיר,ש אטרה ולא פלוני קרשתני 3אוסרת התם וטההנ'ל

 ער'כ כלא שקירשה נהכוונה רילמא אטרי: 3עריסשקירשה
 אפיל. הפנ'י של ברין גן מחזקהה אותה טוציאיןולא

 3פיר!ש אטרה שלא כיון ט'ט אך 3עלה שהזאשאסרה
 ידא עצטו לבין ?ינו קידשה שטא אטר" 3עלה הזאאיך

 טמרי:ה שטאז ואישה 3א;ש !3ירושלמי 3רט3'םדאיתא
 אכ 3על. וה א!מרה והיא אשתי זאת אומר הזאהים

 הרם2'ס כו' עלי' הורגין אשתו שהיא יומ ל' 3עירהוחוקו
 פ'ד והירזשלטי כ'א הל' 3יאה אימ!רי מהל' 3פ'אהוא

 שהי' נהורע יום ל' ש3הוך התנז התם י' הל'רקירזשין
 מדינ' ק'ו הזא וגם כן אומרים ושניהם גטזריסקיר!שין

 אוה דבר על איתא ששם ח'א שצ'ח סי' הרר3'זשל
 עלי' שגור הזמן שעכר קורמ ניסה עדאברה מפניעגונה ,ה" והשינה לינשא עמה ורי3רו לירושלים ש3אההאחת
 וסן 31כל שנים כטה כך הרבר ונטשך להמהיןהחבם
 שאנדה מפני הסי3ה נ'כ אטרה עגזנה שהיאשאסרה
 א.נו ניטה שנאנר שטה אחר חכם לה אטר "ח'כגימה
 טעט'ם מכטה הואת האשה להתיר שס .האריך כו'מויק
 אנ' ענ1נה אמרה אם ראפילו התשובה באמצע כהבושם

 אני ה'ג 3כי אפ" גיטה שאברה טפגי אמרה ומןולאחר
 ועדיפא סוו נרולה אמהלא לך ואין וכו' לינשאמהירה
 לקדשך טהוננים שאינם אדם 3ני עלי' שקפצז איהולאטהך
 'ד' 1על טשקרא ודאי ראל! כ'ב. רף דכהו3'ק.כו'

 ראסה אמרי' רירן 3נירן "לז עתה אימרת שהיאכט. דיא !האטה 3תהילה אמרה רשקרא אומרים אנזהאטתלא
 י:לא 3החילה לשקרה רצתה ולא ונסוף 3תהילהאטרה
 ולקמן בנ'ד כאן ק'1 וא'כ ע'ש כו' 2דין טועהשהיתה
 הש' ?שם כהב פי'ב ש'ו והש'ש 2עוה'ש הכל אהאפרש
 כינר שאני לפי כהכ ט'א סי' ח'א ח' כלל 5כטוהרין
 עלי' הולקים הפוסקים וכל יהיר רכרי ו'ל הרא'הרדעת
 לירי טעשה 3א היי שאם מהרכרים העולה כלל1כ1'

 אטהלא נתנה הוח'כ לפלוני אני מקורשת האוטרתבאשה
 הרא'ה לרעת גם וכר נאסנת שהיתה לוטר קר:בהיהי
 מקורשה אימרת היתה אא'כ להחמיר חושש היהילא
 לההמ.ר חושש ה'הי כזה הטקרש ולפני 23'ר לפ5וניאני
 היאיה ברכרי ג'כ הוקשה הנ'ל הנכ'י וגם עכ'לוכו'
 מאר קשה ששם יורעין שהכל רירן בנירן וק'ו כ'שוא'כ

 א,סר כי טמהסא א'כ הזא וסכנה נטורים קיר:שיןלעשות
 .כ'ש שכנימוסיהן לקירזשין נתכוון מסתמא שנתארסאהר

 ל,טר כאן שיך ולא נאטנת 12ראי רבריה מפרשהכשהיא
 .דף מ'. דף 2כת1כית ראסרי' כאופן הר'א אנפשהשויה
 ה' הל' פ'ג רקירזשין 31'רזשלטי מ'ה רף ו?קירזשיןכ'2.
 טהל' פ'ט ו3רמב'ם י'3 סע' א' כי' כיו'ד הזאוכן

 כיון כאן שתך לא סע' ס'ח ם;' ובאה'ע טיו ה5'אישוה
 "ג. רף 3קירזשין ראסרי' וכסו 3דין מועת שהיאראפרי'
 רכל כיון כאן ז3פרט וכו' גסירי רינא נשי כולהוח10
 3עסרה ועי' קידזשין לוה !קרו כן נהגי טדינהםבני



מרלכל והשינותשאלות עטרת-סו
 הפי' י'נ מי' כוף חאה'ע מעם כר1ך ר' להגא.ןחכמים
 לומר טציה נ'כ ארוסה שהיא 3יר לפני טתהילהאטרה
 :אפיי ונאסנה כאוועמן קידושי אייפה והוארהימ
 שיי והא 3ר'ה כ'נ. דף 3כתובות דס'ל הפלאהלש'מת
 לא 22'ר כן אטרה דאם שם שכתב וכו' הר'אאנפשי'

 רטהני ט:דים ב'ע רירן 3נירן אץ אחיכ אמהלאטהני
 ק'י 21סי' פ'ה סי' הרש'א כהכ הא וה לכר אךכנ'ל
 מקים 2כל מהני ואטהלא 3וה חלקו לא הפוכקימדכל
 בח'ס ועי' מ'. דף 3כתוביה 3הירזשי שכהבהי טהיעי'
 '.כ טל' 'והר שהי' צריך האסהלא דאס מ' 0י'חירד
 3אהיע 3יח שם כהב וכן יום ל' לאהר אף אטהלאמועיל
 ונפיה ה' ס'ק קפ'ה סי' 2יו'ר הביאז .הפ'ה ע,וכי'

 נאסרת ראינה 3' טחקירה היוצא נ' 0'ק י'ם סי'באה'ק
 כן אטרה ואפי' אר!מה שהיא טהחילה שאטרהבטה
 כל ולבד שלה הארום ה4א סי 'סאמרה ואפי' 2'דכפני
 שה,א ני:ן להאר.ס תונ אינו ונס חוקה כ'אן שאיןהנ'ל
 הר'א כאן 1"ין להרא'ה אפי' גאטנת נה רוצהא'נו
 נם שלה להארום רוצה שהיא כיון מכרא עור יש2ניל
 אנז טוה רק כדה שינשאנה 33'ד לו הונעה והיאעהה
 הורה כאן אין .א'כ כרין לה נשא לא שהואסבינים
 כי עהה אוסרה שהיא כמו הזא שהאמת טביניםואנחנו
 שעהה שאימר.ם טטעם הוא אמהלא מיעיל שאיןבמ:ךם
 טשום טהח'לה שאמר ממה והור שקר לימעוןלטד

 לאמהלא א-ת. מאטינים אנו א'ן לבן כן למעין עההשצריך
 יהיא ל. להנשא ר.צה שהיא ר.אין אנ4 כאן אבלזז

 מאטינים ל2ן 3ד'ן אוהה לינשא סהזיב שה,אהיכעת
 שאם כד'ה ולא 3ניטום'הן הי' שהאירום'ן 3וראיא,תה
 אהר'י מחזרה שהיא כיון כן מ:עגת היר,הכר'ה

 לינשא
 גמ:ר'ם קיד:ש-ן הי1 אם וא'כ והב'עות סענ'הזטבקשת

 שלא כן א.מי הוא שנם ובפרט כן מ~ענה היההבידאי
 כאן 'א'ן האמה ה,א רכן אטרי' :טיריס ק'דושיןהי'

 אער:טי דילמא ההשש כלל כאן שמך יאין כלל.חזרה
 בכהוביה הזכפות ועי' התניעוה ריאין אנו היי מערמהקא
 יכו' שההיר הפה הזא שאסר להפה מנין 3ד'ה כ'3.דף

 3א ולא הראשונים רנריו פיתר שאיני וה דב;ינןואר'י

 מינו דליכא אעיג טהימן הראשונים דנריו לפרשאלא
 2השוב!ה ועי' ט' מיי אה'ע ה' מהרשדים 3הש' ועייוכוי
 ראיר,י והנה 3ד'ה מ'א: דף נ'ד ש.י חאהיע מהריקנביי
 שטיהזקין אף י"שה דנאיש וכו' א.מר .אני ובד'הוכו'

 שס שאין ה,הוקו לא שהדי להד1ג א'א אנהימ"שיה
 יזה אשו;1 זו 3פיר.ש שיאמר. ער .נשיאין 3קידוש'ןהנאי
 3וה. שהאר'ך ע'ש מהני לא '.ם רל' הזקה ואפי'בעלי
 3;.ר שמה יצא פ'ח: רף בניטין משגה  הוא הנ(הקירה
 מלבר  טגירשה 41 הרי סגירשה טק,רשה ט הרימ:'רשה
 שלא וכו' ה'ר 5'ט. רף נ'ם וכר אןהלא שם יהאשלא
 כו' לה הושש'ן אין אחרה בעיר לה הוששין  איןלפליני
 נרוה ש'הו כרי אלא הברה קול ששמע4 לא עולאאמר

 :אימרים ייוצא-ן נכ:ס'ן ארם :ני מויעוה וטטוהרולקיה
 אקרשה לא ירילמא סהקר'מה? ה'.ם מתקרשתפל,ניה
 דנה אטר וכו' לוי הני וכן היום נהקדשה פלוניהאימא
 אמר, לא קול הזא וה דבר אסר4 .כוי אד'י הנה 3ר3ר
 והכי ו'ל רש'י ופי' וכו' קם'ל וכו' אטהלא הוא והדבר

 אלא וטכ.'ם מקזתם להוציא הרכר נסרז לאקאסר
 הוא 3ספק פלוניה נהקרשה כנון הקול עם שוברהיצ'או
 לא ת! !ססוים מקזתם רכר אטרן אבל אמתלאדהיי
 הונא רם. 3ר מררבה לאפוקי רשיי עכיל אסהלאסהנ'
 שיאמר4 כדי אלא הברה ק:ל ששטעו לא רב אטר1כ1'
 להם !הלכו ספלוני ופל!ני טפלזני שטע טהיכןפלינ'

 איהחו1ק דלא קלא כל א'סי רב אסר יכו' היםלמדינת
 רהא מהגט' אלמא הנם' עכ'ל הוא קלא לאן דינאבב'

 ומטה רולקוה נרוה  3עצמן דראז אי לקולרה:ששין
 נקקרשה פלונית ואומרים ויוצאין נכנסין ארם וייט:צעת
 שאמר בטו או יוחנן ור'  ולוי עילא שאטר  כמוהךם
 ופלוני מ9לוני פלוני ש"מר. רב אמר ה4נאןב

 רשיי בפי' ועיי הים למרינה להם יהלכומפליני
 % הל' פ'ם  ביר1שלמי ה" ובן שם וראיש  וריןוה'ספית

 לא הבי בלאו אכל רינא בבי קלא ראיהחזק צריך'גם
 טקום אז היי הקול שיצא בעת ה:י וגם קלאה,י

 הוא יכן זמן לאחר אפי' הא:הלא מהגי אזילהאמהלא
 האשה כ'3. הל' אישוה טהלי ס' כפ' ויל הרמ2'םלשין
 טקזדשה ,4 הרי לפלוני טקורשה שהיא ק,ל עליהש'צא
 בב'ר הוחוק שלא קול וכל ברורה רא'י שם  שאיןאע?יי
 שהיא בו 41 שהוהיק הק'ל הוא יביצר לו ח,ששיןאין

  דולקוה הנרות שרא4 :העירי ש:'ם שבא.  בנוןמק,רשה
 שטחה ונשים וי~צאין נכנמין אדם ובני מזצעות.סמיה
 3א, אט .כן. :כיי היום מליניה  נהקרשה .אימרהלה
 ק,ל ושסענו אירוס'ן שסחה כס: רא-נו ואמרזשנים
 פלוניה שנהקדשה מפלוני ששטע ספליני :שמענוהברה
 וכי' אהרת לכדינה הערים להם יהלכ, זפלוני פלוני2פני
 לפלונ' ומ:י;קרשה ק.ל עליי יצא כהב 2'ד בהלי'ש2
 שהוא ל3'ר הרב-ש נראין אם אמהלא אמי4 ימי2.לאהך

 לא: ואם מק:רשה היה,ק ולא האמהלא ;ל  ס-מכ'ן2ן
 אין הקירזשין שנשמע4 3עה האמהלא נשמעה ילאהיא'ל
  ובב'מ במ'ט יעי' ,יל הרמ3'ם עביל לאמהלאהישש'ן
 שהטז לב'ר ניאה ראס רם'ל ם מהימב אלמא שם,יבלימ
 והב'י  המי יסק וכן  ומן לאהר אפי' מה:י ט?האמחלא
 ר' ובסעי ני ובסעי ב'  ובמעי א' בםע'  מ'ן םי'באה'ע

 כשהוחוק אלא לקול ה1ששין 1אין ון'ל 2' בם' שםיהרמ'א
 אנל בקזל טמש!ת שיש ושמעי 3דבר הקרו ש3יר22'ד,
 חזקה שיש 3טקום לא אם לא 22'ר היחוק שלא ומן3ל

 לכ'ר .יש 2ביר היהוק בעינן לא אז שנהקרשהטינה
 טמש!ת ב! יש אם לכרר כד' הקל אדר ,לדקדקלה,'ר
 והזא ככלוניה לה ?לה ר' 3מ:' שם 2רסיא וע.'עכל
 עלי' דיצא אע'נ לה ששלה לסבלונ,ה היששין שא'ן2:רך
 לקרא ררך שכן לקיל ה,שו'ן אין סק:רע:71 ק!למ:ה

 אין לההס'ר צייכין שאין מק.: וכל קידושיןלכבל-נ'ה
 יצא אם דאפי' מ'ו ס'ק 32'ש וע'ש יכ" כלל 3ק:ללהרס-ר
 הזא דידזע כיון כלום א'נ: מ'ם מקיד.מת שהיא סהםקיל

 מהמה הזא שיצא הק,ל הל'נן ססילא סנליניהששלה
 דאיכא היכא דכל מ2אן אלמא עכ'ל, 'בז'הכנליניה
 3שם י'א ם'ק 2ה'ט .ע'ש הלינן דבר 3א'ז' הק,ללהל'ו;
 ארזסה 'מהיא אהה טשזדבה על קיל שיצא הרא'שתש'
 א ה, וכן וכוי ארומה לסש,דכה לקרא העולס שדרךוכתב
 כמו הקול שיהי' שצריך ה3( 3חקירה הנ'ל פנ'י3הש'



סזכורדכי והשובוהשאלוהעטרת
 אה'ע 3ש'ע ה2" וו'ל 23'ד והוחזק הנ'ל 3נם'שמפ1רש
 הזשש.ן אין 23'ר הוה;ק שלא קול וכל א' סע' ס'וגסי'

 כגין טשדעצ; שה" 2ו 1! שהוהוק הקול הוא וכיצדלי
 שצע'ה ימטות ר'לק'ה הנרזת שראו והעידו 3'ש3או

 .א,מרה לה שמהוה ונשים ועצאים נכנסים אדםובני
 פלינ,; איטרת א.הן שמעז אם אכל היוס פלוניתנתקדשה
 :לא לקרש נ:דמנו שמא לה הוששין א-ן היוםהתקדש
 רא.נו ואסרז שנים באו אם וכן כהב 3' ו3סע'נתקדשה

 ששמע טפלינ' ושמענז הברה ושטענו ארוסין שטהתכטו
 להם ודלכ. 1פליני פליני 2פנ' פל!נ.ת  שנתקדשהטפלוני
 א!הה שמה;.ק ק.ל ,ה הי. מהז או אהרה לטד'נההעדים

 אסרו אם וכן הרמ'א 2קב א' ו2סע' הבזי עכילטקורשת
 2עיר נקקרשה שאמרו אי לפלזני אמר1 ולא סתםנתקדשה
 זה3'ש הה'ט שם ז2הב היס'א. עכ'ל קול מקרי לאאחרת

 לשון נהקרש: שאטרז א( להי'ת: צריכים רנרים ר'כגצא
 נהקרשה שא!טרים נ( ה.'מ הי' דקירושין שאטר1 3(העבר

 אלמא עכ'ל, .כו' ;. 3ע'ר נתקדשה שאמרו ר(לפלוני

 א?י' מהני מ!בה אטי;לא שהיא לכ'ר נראה דאםמכאן
 ה2ר .אס פ-טים ר' 2ע' דבקיל הנ'ל מכל וא'כ זמןלאחר

 פרטי2 טהך' אחר ה.' לא וכאן קול הוי לא טהםאחר

 אל. הק.-יה מ'טנ' ה-צא השש ש,ם 3קיל הוי לאבודאי
 ק'ל. ולא חוקה לא כאןשאין

 מ':,ך כר'ק לנשאנה :ך,י2 ד,א א: הר'חקירה

 גמ-א ה,א ל2"ז-ה ההצלה, מהטה לנשאנהשהבטיחה
 שה.' הך. קס'ו. רף קמא ת23א ק'! דף 2'בטוהספורשת

 ר.נר ט!ל א'ל י2מ. מעבייק ,ה,קה האס:דין ט2יה3ורת

 .'3 בפ' הרמ3'ב פכק '3; שכי' אלא לו איןוהעבירני
 3ה'מ ה:א '3; ו' הל' וא2דה גו'להטהל'

 ס;י ר:'ד סין
 דף דגמ' ;ל נ-רר וה פ' 3סנהרר'ן 2מררכי הוא וכןז'

 למך- הן ל. אמר 3ידך לי טנהכ.ט.
 הנה( לי אטר

 פכק גם תש'ד 2אזה פ:!י. נך אני סשמה לו אטרלי
 אק הלמ!ר הע':יר לףקני שאמר ראובן על טאייר3ינו

 מ?מה ל" אטי ימצ' כ" פמ:ד וכך כך לך ואוקן3נך

 הרי 3.קרא דהג!:ל לההוא ורמי 3ךאני
 מ2.ת 3'רה שה'.

 שהקן ע'מ לה הל.ן הל.צה מצוה פ' כוף וכןאסורים
 אפי' 3ף אני משסה למ.מי דסצ. וסכ'ק זוו סאות דילך

 נ,' 3הן זכי!צא אל. 3בל ה'נ ל" טעניגן טעון לאאי
 ד.:ך מ1ל נ2י כהב קע'2 א'; 3תרא הגוול ס'ובמרדכ.
 לשנר דה'ה ר'מ א'כר שכר., אלא לי איןוהעבירני
 אמנם טרה.. ש3ר אם ב. ל. להה סהותנ שאינושדכניפ

 להה שחיינ שטהה ר2.' כשב שפסק א'1 3ספרראיתי
 ד'נר לט,ל דמי :לא לז ליהן שההנה מה כללשדכן

 מכר- '.הר הר3ה ליקן; יג.ל.ן שדכנין ש3שכרוהעבירני
 שעשה 2אחר ר" ל?ני 3א דמ;שה לוה רא" והב'אטרחה

 ואהר ,ק!ק ל, זנדר הגג-2ה שיחוי1דו שדים של3השבעה
 !פ2ק מרה. .סבר אלא ל. להן רצה לא הסעשהשעשה

 להת רג.ל.ן וה רברנר שההנה מה כל לו לתתר'י
 יש,נ השג'ח .לא מיר' לפני ואטרת' טרהו טכר'יותר

 טענ.ן דה'ה 'ה,דה ר' משה הטצוה 3ספר כןמצאתי
 ל.טר 2וה גאמן .לא מרו2'ם דטים ליתן דרךרפואות
 רא. שכן מא-ר ר' לפני הדבר הרצו ושוב נוששיהק
 להביא הפ,על את הש!כר כי' השג'ח ולא הטצות3ספר

 אשי כ3ל משלם שכרו לו נותן להולה ורורטכקין2ר!נ
 2סלאכה עיכק ה" אם דוקא הזק'. ר' הרנ פ" עמוהתנה

 יאפי' משלט ש3-י לו נירק או כך כל ט לו'טהפס.ר
 לו 'י;ן לא הכ' לא' א' אכל היבה טרהן מברי.יהר
 עי2( ריש קט'; דף התוספ,ה כתב )וכן טרחי שכררק

 אני משטה א'ל דמצ' כו' האס,רין מ2'ה ל2ורחדרם'
 טרה. ש3ר :ל.מזל להצילי והתב מסוכן רהא ומעמא2ך
 טלאכזה 2שאר אבל לחולה רפ,אה להביא מצזהזה'נ
 וה. 2ע' סהלוקוו; שיש אלמא הטרדכי, ל עכ !3ן'ל. ההנה אשר נל לו להה חינ מצוה( של .כא.נה;ר'ל
 שם 3יבמות הרימכ'א כהנ'3ן

. 
 גדול שכר ה?ז2ק כל

 למסטנים הצריך כן דמ'הן אלא לו נותן אינן האזנםמחטת
 אלא ל! נוהן א.ך דהק: טפני הר2ה שבר עליהם:קצ"!
 ו'ל הרא'ה אנל הר3ה, הרופא עם הפוסק זבןדמיהן
 הכמ!;. כ' לו להן ה'ב הר3ה הר1פא עם הפומק כיכה2
 ה,א חיב שררי מהרר ואינו כטה שוה שה1א לוסכר

 )3ראמרינן ג,פי אנדה סדין לרפאוהו 2הכטתולטרוה
 הרא1' כפ' א. 3פ'על טרהן 3שכר ורי ע'מ( דף3סנהררין

 הור ה'. רף 3ק.דוש'ן אבל כינט:ת הריטב'א עכ'ללו
 מכר' 'זהר 2שכיר!ה המהנה שכל טינה זשסעינן וכתכנו

 משמה לומר 'ב!ל של' השעה ורוהק האינם מפנידס.ס

 מפ:י יקר': 3רמ'ם הר2ה פמנים ללוקח ומ3אן בךאני
 2זה. כייצא 'כל 3דמ.ה; אלא מח,י,ב דלא הרירקה.לי
 שחכטה. ל! להן ה-2 הר2ה ה-"א 3ש3ר ההגה אם.ס.ד.
 וכן ו'ל הרט2'ן אך.:.ץ כהב !כן רטים לה .א.ן לוב3ר

 3ה.דושי! הרש3'א כר.ב יכן ע3'ל, וכו' מורי מ?.שס;הי
 דמהניה.ן דמעמא שפירש מי !.ש ,מסים ש2ל.נמיק
 להציל. דה-ב מש,ם הינ: הא2ירין ט2'ה 2זרה שהיאדט.
 א'ן ,לרנר.הם 2מל כפזעל אלא שכרו לו אין ה3'מש,ם
 לה דמרסינ! מ2ק3ך זלא .מלו כטלה שכך אלאלרופא
 סמש ה.,בא על" לי3א ס'מ רהא בשמעתיןלהל'צה
 סמעכ ה,א דא12-ין .2ב.ה 3הל.צה המעס רקלמ'הל'ן
 אבל ו' סע' ים'ד 2.' שב 2ה'ט הרס'א פסק !כן עישא!נם
 רפ,אה אן שד.ם  השב;ה כנ!ן הר2ה ל'הן שדרך3דבר
 והוא הרבה לו להת עמ. שההנה מה כל לו ליהןהינ

 !כ.' שברן אלא ל. אין 3ר'ה ק'.. דף יבמ:הסת.פפ'ה
 ג' כע' של'ן 2י' 3.ז'ר ה3'י פבק וכן הנ'ל!ממררכ'

 2ט'ו יע" 1' הל' נו'א סהל' י'2 בפ' הס'מ כהב.3ן
 ט2יה 23ירה דשאני שכהנ ק'ג סע' של'ו טי' 'כס?'1'ד

 לך 'אהן הענירני ל. ,"סר לפניו מעברה והיהההאס1ר'ם
 לאוהה .ש רקצבה ההם שאני שכר' אלא לו שאיןדינר
 3הש' וע" הט'ו ;3'ל .3:' הרפ,א:ה :חי-ה מה:א'3פעולה

 על ול' מרד3' עי;ה י3הש' תהקפ'! הש' ה'גהרדב'ו
 ליטי ואפשר .'2. עזף 3צ'צ'ה 2כלא'2 לקטן הינזךמצ'ת
 למימר לי' דלמה מ'כ.ב גופא הנמ' סלשון מ,כרחדה3י
 למה וכז' לפנ'! :עברא !הי;ה האכ,ריכ טב'הה3.רה
 לאהד ואמר. האכיך'ס 3ניה 'ושב שהי' הר. אטךלא

 אלא לו שאין ד.גר לו ו'הן להפש- ש.!צ.או  2עדולדבר
 וה לשנר קצבה שאין כיין וה ש3א!פן ש'ט אלאשכרו
 הנ'י אך עמו, שפ2ק כמ! הכל לו להן הוא מה1חבאוי

 הביאו ולא ד'במוה הר'סב'א את רק הב'א. שם3יבמזת
 הנ'ל להרם2ין שהס2ים הנ'ל דקירושין הריטכ'אאה



מרדכי והשובוה"אלותעטרתסח
 לנירן ה'הוא'כ

 דידי
 הצלת סש1ם הר3ה לתן שורך

 3ין לחלק יש וגם נפשו 3ער _יתן לו אשר רכלנפיטי,ע
 והגטיחו יהרננו לא ואם הר3ה מסון טטמ 3יקשאם
 3סכנהע שהי' היכא לבין לו, טליתן 9ט1ר שאוי לדלהה
 יהן אוי טהסבנה יצילנו שאס אחר לאיש והבטיחנפש:ה
 שהבטיח סה כל הכל לתן טחדב 'הי' שאוי הדפה סךלו
 הכמים 3סשנת נמצא זה חילוק ררן על כוה וכאופן לולתן

 ויש סק'א קנ'1 סי' ב?יר רביאו ע'1_והפ'ת להל'3פתיחה
 3ר'ה ייב אות ר'ה מף 3ח'מ סרנ'י לוה רא"לרביא
 הי' שלא האטןרים טבית רגורח רהא לומר ואפשרבר'א
 לשון אה אביאנו ועהה "הר. אונם רק נמשין סגנתעשס
 וז3ין תליוה הונא רב אטר ס,ו: רף מו;רא ר33אהגם'
 לא דאניס לאו אי איניש דמ31ין כל מ.ט ובינווביני'
 מ' הרשב'כ שם ופי וט' זביני וגיני' ואפיה מז3יןהוה
 הרסים וקיבל שמכר ער יסורים לו עשו או איהושתלו
 הוה לא טתנה אבל מכר ור.וקא וכוי וביני וביני'.כו'

 אמר וכר ומקני' נטר לא טירי טק3ל רלא רכיוןטתנה
 שס וכהב וכו' ,ביני ,ביני' וו3ין ו:ליוה הילכ,עי"רבא

 אבל מכר ורוזקא וכו' הילכתא רבא אטר 3ר'ההתוטפווג
 טודעא טפר לא אפיי טתנה הוי לא ויהיב תליוהסתנה
 לא אפי' סורעא רמסר והיכי 2אונסי' ערים רירעיאי
 פסק ען שם הרא'ש כהב וכן וכו' כתבינן אונסי'ירעי

 3ח'מ הט1ר פסק ונן ג' הל' טנירה מהל' 2פ'יהרמ3'ס
 אבל אמרי' וזבין רתליוה שם הנ.י כ-וב וכן ר'הסי'

 שס ו3-,ב ה:ירכי שס כהב ובן אטר" לא זיה'בריל'וה
 אטריי רסקריקין אטהני' בהניזקין אמריי הא יא'תה3'י
 כ.ון ומציעהא קטיתא הילכך וכו' נורו נ1ירותרשלש
 אגנ הילכך זיל רש'י ופיי יסקני נמר א:נסי' אגנדקטלי
 ניהלי' אקנויה והניהני זה קרקע שא לי' אטר 3יאינס.'
 משמע וכו' זניני וניני' ז21ין תלי.ה וקי'ל שלם3ל2

 .י'ל ומקני נמר נמי רמים בל:: א?" אינס רע'יטהכא
 נרול ראונס וכ.ון וכו' ה1א המיר שאינם התםרשאני
 3שאר אנל רמ'ם בלא אף ומקני גסר אונס" אגבהיא

 לא לא ואי יסקני גטר אונם 3הרי ו1וי איכא איאןנסיס
 לא. זאי זי קרקע לי וען אופר ר3שאנס אחר ונ'ל'כ1'

 אכל רסים לו נקן אאיכ ומקני גטר לא וראי לךקמל'נא
 להורנו רצה שהוא אלא כלום טמנו ה:בע האנםבשאין
 רמ'ם 3לא שאף וראי שינהמ ברי קרקע לו נותןווה
 להרעה שהיפק-1 כיון נזירת; נשתי .להכי וסקנינטר
 הי' חה קיקעו ממנו שיהבע בלא להורגו 3א הי'האנס
 ה1א רוה ןונ'ל עכ'ל וכו' וטקני יגמר בקיקע: עצמופירה
 ז1 קרקע שא א'ל כי שכהנ ,'ל ר'2'י 3לשוןמרזטו

 וה,א להורגו רוצה הי' שהאנם מוה משטע ;כ'ל'ה:חני
 ולא .ו3ין תליוה לי' רה:י רש'י שכת2 מה ניהא.עתה הקדקע עם ;צמו לפדזה :ר1?ה יהרננ. שלא סהאנםס2קש
 3ח2.רי 3אריכות בוה שכהבחי מה ועי'טתנה(
 2עצמו שה,א כי:ן נסי 3נ'ר ולכן פ(ה. דף ש2תעל
 ססות להצילו מאשה 3יקש ששות בסכעה שהי'3עת

 דב-': את לקיס צריך 3וראי וה 3שניל ינשאנהוה"
 מי' ו3אה'ע הנ'ל ביבסה; לה3בלי ס'ל נ,פא.בחליצה
 שכר כשאר רק לו ליתן חיכה שאינה ני מע'קס'ט
 איר,א חליצה מצוה 9י סוף שס היר,שלמי אבלשכיר

 ועי היר1שלס' עכ'ל נותנת טנת על אטר אם טנאא'ר
 מנין אמנה 2עלי גרולים כטה אמי זא'ר ח,. רף3תענית
 31כל_הסציל שס והוספה כרש'י ועי' וכו' 131רטחולדה

 2קירזשין 3ריטכ'א עי' טמנ1 3יקש לא אשר חכירואת
 רניב מיי סוף ו3י.'ר וכו' אחרי' רץ כלב גר'ה ח.:רף

 הכיו. סי' 3ח'טוגש'נ

 אוו;ו כופין אם לנשאנה רצה לא אם הה'חקירה
 מש,ם כרת רנשאנה ליי כיפינן לא לכאורה הנהלנשאנה
 שאין וקדיש אנסוה שאם פ'ל העיטור ובעלרהרי'ף
 טהל' 3פ'ר שפמק הרם3'ם על והולקים קיד1שיןקירושין
 הח שלהם והמעם קירושין שקירושיו א' הל'איש~;
 אטרי' לא וקני תליוה אבל אטרי' ו,בין רתליוהטשום
 סי' באה.ע והנ'י ר'ה סי' סוף פח'מ הרמ'א פסקוכן
 שאנסוהו הא.ש אגל ו1'ל פזה רעות 3' הביא א' סע'ט'3
 שאינה וייא  מקורשה  וו הרי כרהו 3על שיקרשער

 בח'ם שם ועי' הב'י עכ'ל ספק ליי הוה  הילכךמקירשת
  הנ'ל רק; סי' 3חים והלא שכהב אי סק ט'3סי'
 וכו'  קנין אעי לקנוה אנסוה שאם סתש  הרם'אפסק
 ותירץ שם בה'מ הנהיבוה גיכ הביא  11 ,קושי'עכ'ל

 ותשבו הרמ3'ם לרעו: הששו רקירישין חומראשמשום
 וה לפי ואזכ עכ'ל הדין מצר לא אבל קירושיןלמפק
 ה~נו בעציצה שוהה אינם ל'ט רה  3כהובות דאמרי'הא
 ביפינן לא אבל הורה הרין שבן לו ש"וטרים למצוהרק
 הרמבים רפסק יהא העיטור .ל3על לרי.ף יהי'  בןלו

 לשימהו  ה" איהי  רביפין נ' הלי נערה מהליבפ'א
 אנסיה ראם הנ'ל א' הל'  אישוה מהל' בפ'ררס'ל
 הוא שנמ מ15אים 2אכני טצאהי יאח'כ קירושין הוילקרש
 מצוה רא'בא היבא רכל ניל 3אמה אך :ז סבראכה2

 הוי דלא ,קריש אנסוהז לסהס רמי ולא ל"כתפינן
 לרבר משא'כ הרשות 3רבר אירי רהתם מש1םקיד1שין
 מי ב' הל'  נירישין מהל'  3' 3פ' הרם3'ם יו'לטצוה
 רצה ולא אשהו את לנרש אוהו שכופין נוהן.שהרין
  אוהי מבין 1מן יבכל מקום בכל ישראל של 3ירלגרש
 וכן כשר נמ "וא הנט ויכתוב אני ריצה שיאטרער
 איסרין שישראל מה עשה לו ואמרו עט'ס הכוהואם
 וה הרי שינרש ער העכו'ם כיר ישראל איתו ולהצ,לך
 ונרהק שנלה'ן למי אלא אטם אוטרין שאין וכו'כשר

 טהובה טי  כנון ההורה  טן בו  מחייב  שאינו דברלעשות
 הרע  יצרו  שתקפי טי אבל  שנהן ער או  שמברער

 רבר שעשה ער יהובה עבירה לעשי; אי מצוהלבטל
 לעשוהו האסור מרכר שיהרחק ער או לעשותושהיב
 הרעה 3רעתו ם;צמן א:וס ה1א אלא סמנו אנום זהאין

 להיות רוצה שה,א מאחר לגרש רוצה שאינו והלפ'נך
 מן ולהתרהק המצוה כל לעשות ה1א ורוצהמישראל
 שתשש ער  שהוכה  וכיון עי;קפו הוא ייצרוהעבירוה
 הרמבים עכ'ל וכו' ליצונו נרש כבר אני רוצה ואמריצרו
 רבופין הא לכ'ע נ'הא עהה ואיב גריל נלל הוא ווה1'ל

  למאן השפי'  טצוה שה,א משום בעציצה ששוההלהאונס
  לרבר וה נל אף קירושין הוי לא וקריש רהליוהרס'ל
 ראמרי' כ?ן נסי הכא וא'כ סצוה לרבר סשא'כהרש"ק
 רוצה אינו הוא אם איכ לנשאנה הרין מן מהויכשהוא.



סטנ2רדמי והשונוהשאלותעטרת
 הנלי:ן על ,ה כהבתי וכבר אפשד . אם לי' כתפינןלנשאנה

 שבופין אנ' שרוצה ליטר צריץ אך מלואים אבנישל
 וע" וגט קר3ן ג3י וכט1 אני יוצה- שיאטר קדאע,1

 ו': דף יוסףבעצטות
 אם לנשאנה לכיפ: כיל'ס אנז אין אס 1'החקירה

 הנה ,ה  על :לכ!פו הרבה שכר לה לתה הזאטחוינ
 קנס לה להן הוא צר'ף הך' 3הקירה שברדנו טהלבך
 הרט'א שבהב והגם ם'ז ס;' ר'ז סי' בח'ט שמבהארוכט1
 וס'ל הרמ'א על שם הליק דש'כ אך קנין שידיךשם
 ס'ו. דף ר3מ'צ מהה.כפ.ה מוכח וכן קנין צריךשאין
 קגס 'מ'ה: !כ:' ק:'א לא אסטבהא אטד ומניומי3ך'ה
 הש!ב ב2'ך קגין 3לא אפ" מהנ' שידוכין 3שעהשעושין
 דלקטן אסיטשהא רה'י מ'רי העולם כל נו שטהניןכיון
 בו ההו,י כל להההיב הזא ד2דין ועוך דקגיא ע'ך.דף
 המכים שהקצה'ה ,הגם וכו' הבירו אה שמבתשכיון

 יעין ;'ש להש'כ ה:כש הנתיבוה אץלהרם'א
 שכאן והגם י'1 מ'ק נ' סיי 3אה'ע2הנר'א

 שורש טהרי'ק 3שס י'ד ס'ק נ' סי' 3אהיע הוששכהנ כמי לקגס. ראו' ט'מ אך קנס מהחילה עליו ק3ללא
 דהיב 2עיגי ה,א ק-וב אפ'ה קנם עבך' לא אפי'כ'ט

 לחיב' ריש נ'ל י;זד 22': וע'ש הז'  בושתו דטילשלם
 וא'ן מ'ה. רף בג'ט'ן ראמרי' כמן העולם תיקוןטשום

 הימב'ם פכק -בן ד;'לב ת'ק'ן מפני השבחן אהטבר'חין
 ה' ם;' ר:'ב מ' 'ב'"ד י'2 הל' ענים מהנוה טהל'2פ'ח
 על אי אל. 3?ק'נ ה;'כק'2 בפני רלה הנעול שלאוה'נ
 3ת-א .בבבא ה'. רף .בב'ק נ' דף כגימין דאטרי'דרך
 צי'ך 'ה'נ 5"ם 2?נ' הדלה הנעול שלא כרי קע'ה:דף

 מציאה הן'צא מ'ה: רף 3נ'מ'ן דאמר" ררך על אית'קון
 3רמ2'ם הוא יבן העילם תיק,ן טפני ישנעלא

מהל, "ג פן
 כמ. או כ'; ס;י -ם'1 סי' !נח'מ כ' הל' גו'א
 שם ו2ימ2'ס הש,ק הק:ת רעש, קט'1 דף 23'קראטרי'
 נ:' א'הא 'כן ?' סע' שנ" ס" 21ח'ם ז' הל'3פ'ה

 ס"נ ןך' צ'ה. ירף צ'ד: דף 3'ק השנים הקנהמ"ני
 ה' הל' נ"א מהל' 2פ'א מרמ2'כ נ'ה. רףובג'טין
 ובח'ם 3' הל' שם פ'ב י3רמב'ם א' ס;' ש'ס סי'ונח'מ
 ה' הל' פ'ד ג'טין 2יר!שלטי איתא :כן 3' מע' שס'3מי'
 נמצא .בן הל'א' פ'מ 'ן'ק " והל' והל'נ' א' הל' יפיה 1'והל'
 העילס. היקין דצריך ?אן ומכ'ש ופיסקים נש'ס רכוהפעטים

 א'ש אשה יאמרו שמא השש ייט אם הו( חקירה.
 'ב'רז'כלמ' פ'ה: רף 3יבמיק גט' הוא גט, 3לאיוצאה
 דף רבה האשה פ' 2-יש שס ראך-'י אי הל' פ.ישם
 לה .אטרו .2א, הים לטד'נת בעלה שהלך האשהפ'ו:
 וצר'כה ומ,ה מוה הצא ב;לה 3א "ה'כ וניסה 3עליךטה
 בשלמא פיה: דף 3גמ' שם 'אמרי' 1כ1' וסזה טוהנמ

 ה,א 3;למא ,נ1ה אמאי טש:' אלא גמ תנעיסראש.ן
 וה .נשא וה גירש יאמר. שמא גזירה הונא רבאמר

 3'רזשלמי הוא יכן יכן' נט בלא י,צאה איש אשתונטצאה
 שניא משני( )הינ. גט ממפ צייכה ההא לא טעתהשכ
 ש3או י'רעין ארם שנני )ספני היהר ררך לך שנשאתהזא
 ויאטרז 2א ש3עלה 'ודעין ואינן 3עליך שמת וא'לערים
 שמא אני א.מר אמר שט.אל גט( 3לא יוצאה אישאשת

 א'א שיאטרז הכונה )ג'כ הימ מסדינת גט להש'לח
 שם בהשפית ועי' הונא( כרנ ה" 1וה נט 3לא"צאת
 3רמ3'כ הוא .כן וכו' קנס רמהינ הני ?ד'ה צ'א.2דף
 איני וה אף ק'נ סי' ו2אה'ע ד' הל' גירושין טהל'2פ'י
 דקתני ס'פא הכי אי פ'ה: 3ך' 3גט' שם פרכינןרהא
 מזתרת 3עלה 3א 1אח'כ ונתקדשה 3עליך טה להאמיז
 ונטצאה וה וקידש וה נירש נימא נטי ההס לולה:ור
 קידש אסרו סיפא אלא וכו' גט בלא יהאה א'שאשת
 קנסוה איסזרא דענדי רישא יכו' נטי רישא הי.3טעוה
 עכ'ל ר2נן קנס,ה לא אים,רא עבדא רלא סיפאי3נן
 אבל ד'ה מוף צ'כ 3דף התוספזה שס כהנ .כןהגמ'
 3רט2'ם הוא וכן וכי' מיכטה ממזר אין אזמרימהכמים

 סע' ק'נ סי' 3אה'ע ה,א וכן 1' דל' ג'רושין מהל'3פ"
 לשטא היש.נן לא איסורא עבדא דלא ד2מק,ם אלמאא'

 וכ'ש קנסא 3טקים רק גט 3לא 'וצאה איש אשה.אסרו
 נט צריכה אינה 3ודאי .לכן . דלקנסוה  עשתה מהכ'אן

 יאטיז. שטאמטעס

 אם לה.מדא גט לתן א.ה. כופין אס הח(השרה
 כגידן טבעי לא איש דאשת ה.טר טשום לההמיר'רצו
 שקדשה אטרה אפי' אלא אותו כופין א'ן 2.דאירידן
 אסורה היא שאוי הים למרינת .הלכז עדיכ 3' ו2פנ'כדה
 אעפ'כ טזדה איני ה,א אם א?י' גט בלא לאה-לנ':א
 שהיא הגם מודה אינו ה" אס גם להן א.ק. כ:?'ןא'ן

 כ'ה. רף בקידזשין ראמרי' כמי הדיא טשום לנשאאם,רה
 י3רמב'ם מ'. דף .3כועביה " הל' פ'ג רק'דוש.ן'2.רושלמ'

 אך 3' כ;' ס'ה סי' 'באה'ע טיו הל' אש'ת כהל'פ'ט
 בגמ' שם כראטרי' גט לה להן לי' כי5'נן לאס'ס
 וכו' טבקשין אטר ושסואל כופין אטר רב סיה.רף

 ניחא לא אטר אטאי כיפין אלא להף מבקשין3שלטא
 אטר איהמר אהדרי שטעתהא אלא 3קריבה דא'המרל'

 נט נהן אם יב אטר גמ ליהן ממנו מבקש'ןשם1אל

 ה'ק 1כו' נם' א.המר כה1בה ל'הן איהז כ.?יןמ;עמי
 לההן אותו כזפין מעצסו נתן ואם גט ליר,ן ממנונבקשין
 טהל' ט'1 3פ' הרט3ים פסק יכן הנמ' ;נ'ל3ה'2ה
 טחקירה הייצא ו' סע' מ'ה כיי ובאה'ע ט'ז הל'אש!ה
 אנפשי' ששייה טטעם רק נט צריכה דא'גה דהיבאוי

 ההנהה לפי לכן לגרשה לי' כיפינן לא אףהך'א
 קידזשין הוי דלא הא(מחקירה

 כלל.
 שקידשה 3מה

 שלא -ק לוה טירה 'הי' הוא שנם אפ" לכןבניסין'הן
 וה לפי א'כ השל אה היצ'א .לא לקרוש'ן וההה,'ק
 י'א הל' פיג ה:ם ו2'רושלטי גם לה להן לי' כיפי:ןלא
 ליהן אותו וכופין נם ליתן איהו טפהש אטר ה,נא-ב
 !קנס גמ שחתב 'ורע יהי' הבר שה" ;צמך הגעקם
 הס"ק טפני הודאי אה טוציאין אחהה את .נשא'הלך
 טשזכ להכהן3ה קרא וקנפ .3פנ'מ 3קה'ע 'עישעכיל
 !עי' הגט לה שנקן טהמה אלא ממנו :נביהימא.נה

3רש2,א.

 ליתן מה-ב יהי' אס ינרשגה אם המ(הקירה
 לה דאין הח' טחקירה זה נורע כבר הגה כקי3הלה

 להן איתו כופין א,י טעצטו נט לה נתן אם רקבהי2ה



13רדמל ותשובותשאוותעטרתע
 היא אס אבל נשיאין הי' אם וה כל אך הכהובהלה

 אוי ארוסה 'היא לכר קידזשין רק ה" שלאאוטרת
 צריך אין ג'כ מעצסו גט לה נוהן הוא אם אפי'להלבה
 אישוה סהל' 2"'י פ0ק דהרם2ש משום כתובה להלתן
 לה כהב לא אס כלל כה,בה לה אין רארוסה י'אהל'
 י'ו דף וב2ם'צ פ'ט: רף כהוכות 3גט' הוא דאיבעיאמשום
 בר'ה הנ'ל י'ו רף 3בם'צ שם וקקוספית אך איפשטאילא
 לה ראיה ראיפשמא כהב. וכוי. לי' מנא האירוסיןטן

 איכא מי 3ך'ה י'ט: דף כיוטא ההוספוו; בתב וכןכתונה
 זה אחד והלנקא 3ר'ה טיד. דף 3כה,טה וכן וכו'טידי
 כהב ובן שם הרא'ש כהב וכן וכו' הנשואין מן והואחר

 רייד רו;ו0פוה בהב וכן ס'ה. רף 3קידושיןהתוספות
 ט'ר. דף 3בקבוה שם הדי'ף כתב וכן שם3קידושין

 י ה3 פסק וכן כהרמ2'ם ס'ל שם נכהובות הרש3'אאבל
 רהמנהנ הרם'א שס כהב וכן 1' מע' ניה סי'2אה'ע
 כהונה לה יש רארומה אוסרים כהיש ולא זוכסברא
 לווז אין מ'ם אך הרם'א על שם חלק שהנד'אהנם
 הפסה אס אך מ,הוק כשה3על ובפרט הרם'אמפסק
 בוה טמה?ק שהכהינ י'א ס'ק שם בכהי'ט וע' לעיןיש
 3נמ' שנהפהקה נערה 3פ' 3מרדכי וע'ש תפסהאס
 טן לאלכנה דאין ראבי'ה כשם שכתב הנ'ל טיד דףשם

 נ.הגין הי' שלא הקנאימ ש3ימי רק כתובההאירוסין
 אנו אבל 2'ך ?ה:אי הכל נובין והי' כו;ובה כלללכהוכ
 האירוסין דין פשימא הנש,אין מן כה,בה כוהניןשאנו
 1כ1' נלל לאיוסה לכהוב נוהגין אנו שאין כיון להאין

 בפ'י פסק איך אהדרי רס2'ם דבר' להקשית ואיןע'ש
 כתב לא אם כתו3ה לאר.סה דא'ן "א הל' אישוהמהל'
 הנ(ל ט': הל' בפ'ט לע.ל פסק 3עצמי ד,א והאלה

 דאס קירשהיך לא אשר יה,א קירשתני האוטרתדהאשה
 שסוה כקובה ליהן אי;ו כופין מעצמו נט להנתן

 לא אמ ראצ" ס'ה.  דף שם בקירישין ההוסטותהוכיח
 אומר הוא דהא לה כהב לא שם יהא כתו3ה להכתב
 כל הוכיח ומוה כהובה לה יכת,ב ואיך קירשתיךלא

 תי' לתרהן אפשר אי הרס3-מ ועל הנ'להתוספות
 לוטר אפשר כפשוט אך לרידן פהק הוא דהאהיאבי'ה

 שלא רק של. מש'רבה היהה שהיא טודה הואשזה
 צריך אינ. בי .הוי קרשה שלא כיון ולכן עדיןקדשה
 9סקו וה2'ש !הח'ם הרכ'ש שכהנ וכטו הכהובה להלהן
 מודה היא אזי מעצסו גם לה יהן אם רק כהריכ'שנ'כ

 כהנ שה,א מצר כתיבה לה ל'הן הוא צריך לכןשקרשה
 זהירץ כן שם הקשה הס'ט שנם מצאהי ואח'כלה

 יכהב מקדשין .אה'כ כהובה שכיהבין 3מקוכשמירי
 ועי' ו'ל הרם3'ן כהב .כ: נ': רף כקירושיןכדאמרי'
 ש2הבהי כמ. הכוינה נ'כ היא זוה ם'ה. 3דף שם2טקנה

 וכטו נשאהני אלא ר:.קא לאו קידשהני לוטר דאפשראו
 בדף כן ?י' והוכפ,ה שרש'י ופ'ו פיג ש'ב הש'ששהביא
 טה וע" כן כאן נם הפ" יהי' זה לפי וא'כ עישע'ה:

 אה רהנושא 3טשנה י'2: 3דף ושם רפ'פ כמוגיאשכהבהי
 הוא .וה 3ב'אה שקירשה אזמרר, דהיא לוטר ואין וט'האשה
 לה ליו;ן דצריף כהכ ולכן י'. רף 3קירושיןאי3עיא
 ואת'ל כה.בה לה 'ש אר,פה רילמא א( ס'ם טשוםכתוגה
 עושה נשואין 3'אה קד,ש' ד'לסא כהובה לה איןר'ארוסה

 ארוכין ביאה רק'דזשי דאה'ל המההפך ס'ס הו'ינם
 מש,ם אינו וה אך כת,בה, לאדוסה יש דילסאעושה
 או ככף קירושי על קאי סמהטא סתם קידשהנ'רקהני
 על מנניר הוי ררב משוס 3יאה קירושי על ולאשמר

 פסק וכן י'2: רף בקיר,שין כדאמרי' כביאהרטקרש
 כ'. סי' באה'ע :עי' כ'א הל' אישוה טהל. בפיגהדט3'ם

 ק'ה. דף בפסהימ ואטר" 2וה עבירה יש וא'כ ר'סע'
 הוא זה קהני לא ראי נ'ב. דף וכמנח,ה י'. דףובינסוה
 טהל' א' הל' בפ'י שם הם'מ כהב הא ב( אחד.טעם
 אפשטא דלא ראע'ג הוא הרמ3'ם דדעה הנ'לאישות
 וכפשט עושה דא'רופין ס'ל ורכא אבי הא ס'ם3הד'א
  אסירה ראריסה רהא ראע'נ פסק ולהכי עכ'להמשנייה
 3ביאה ק'דשה אפ" מ'מ ס"ריס טרנרי רק ה,אלבעלה
 דרבנן רספק הגם וכו' שני' 3יאה עלי' לבא לואסור
 ע'ש אריסה כודאי והיי ספק הוי לא זה אף לקולאהוא
 סטעם ליטר שאין ג( שלו. השני הירץ לפי הואווה
 טוצ'אין דאין א' ס'ק ס" ס.' ?אה'ע כתנ הט'ז האס'ם
 וכן ק'כ מי' ה'נ כספרו הש'כ כהב וכן כם'םממון

 .כן כ'ך אות שם הנה' וכן ק'כ אוה כ'ה כסי'ההוטים
 אי ר'ה  בהוספיה ט'; דף 3כ~;,2'ת והפלאה הפנ'יכה3

 כ'ר וח' כ'נ עי בי פ' ש'א 2ש'ט ויי' יבו, להלמיהי
 כ'ל ט' 2'ק נ'נ פי' 3אה'ע ה3'ש אך כהש'כ ניכשם'ל

 2שם כ' פ' ש'א דש'ש כהב וכן ?ם'ם ממוןרם:ציאין
 דכה,ב.ת התיכ?.ה 3ש: כיא מ" נ' בס" לכמוהר"ן

 כבר אך כן ס'ל רההיספיה משם שה.כיה. הנ'ל ט':דף
 שא-ן הנ'ל הפומקי2 וכל וההומי: .הפלאה הפנ'יכתנ

 שכקבה' כסו להר'ן מוכרה ל2ן רא" הק.ספיהמרכרי
 .לעיל

 עטה נהחחד אם הרין יהי' איך 1'א( י(הק'רה
 ספירש ה" יה רין נטרים. קירושין 3לא אהל עמהוהי'

באה'ע
 שס שבהב  שב .-1'ש בח'ט אי סע' כ'ו סי,

 טשרת שנשא מימר  ובן  עכוט טנשא עבייםהרמ'א
 כלל קירושין  השש כאן אין אח'כ ונהררוכנימוסיהן
 כמה עמה ששהה אפי' נם 3לא מסגו לצאהומותרה
 הזא וכן .' ס" רי2'ש בעלסא כונוה אלא אינישנים
 אי בהקירה כנ'ל שס 23'י ו' סע' קמיט סי'3אה'ע
 עושה רוראי לרצלנ. במ~:י הוא וה דכל הח'מ שםוכהב

 ה:טן אנום' אנל ל" ניהא ובהפקירא זגות 3עילה3עילו;ו
 לשם אנוסה א:וס .:שא 3צנעה טצוה ששומרים גודעאם

 היטב להתישנ יש העכו'2 כחוקה שנשאה אףא'שות
 כעילה. עשה לא ר'רא' :אמר לא אם ה'ה לרעתבפרט
 נש,אין לשם אנום-2 הר2ה 2פנ' נהחהרו דהא זנות3עילת
 שהוא מהרה 21מקו' כנרה נזהרים הי' אם 31פרטוכו'
 להקל אין לטעשה ע'כ הריב'ש שכהנ הטעמים סןאחד

 שס וכהב ה2'ש שם כהב וכן עכ'ל הלילה א'א3איסור
 ניר!ה אחר עמה דר דאם פשוט ונראה 2ק'אהמקנה
 ,נ,ה 2עילה בעילו;ו עישה ארס אין מסתמאאמריי
 שנתנירה מנ- הכ'הב פ' סוף פ'ט. רף מכו;ובוה כןוהוכיח
 המשנה עכ'ל קימה בן מ דע קימה כהוכהה עטואשהו
 צריכה הנירושין אחר לנד עמה נהיהד אם דאפי'ונראה
 לב'ה דם'ל כפונדק עמו ולנה אשהו אה הטנרש כמונט



עאמ%רדכל ותשובותשאוותעטרת
 עושה ארס ראין 3יאה עירי הן והן יחור עירי הןרהן

 וכו' ביחד לרור שדעתם הכא וכ'ש ונות 3עילת3עילהי
 2ה'ג 3שם 2' ס'ק קמ'ט סי' כאהיע 2כה'ט ועי'ע'ש

 ישראל בת 3גייהי שנשא 3מתנכר לפני שכאמעשה
 ולבמוף שנים שלשה או שנים יחד ושהו ג'כשהתנכרה

 היא דודאי ופמקתי אחר וקרשה ישראל לרת היאחורה
 יעי' 2גיוהם יחר לה,רוזגם לק'דושין נהכונו לאוו;וא
 3עה'ש לקטן א?רש הבה'נ של והכונה עכ'ל ו' סע'לקמן

 הי' ההקירה שנהנרר סוה היוצא יעהה הי'2.3חקירה
 בצנעה טשמרים ואינם אנ,סים הם ראם הי'אוהחקירה

 אוי כלל אמם'ם ואינם מומריט הם אם וכ'ש יהודיהרת
 אע'פ גמ בלא לצאת ומוהר כלל קירושין חששאין

 .אין 3עלפא כ,נ,ח אלא אינו שנים כמה עמוששהה
 אינם שניהס אס לבין אמם אינו אחד אם 3יןחיל1ק
 הם אם אבל שניהם דעה 3עינן ר3קידושין משוםאנ1סים
 להקיל. אין 'ה,דית רה 2צנעה יטשמריםאנוסים

 או היהיר על רוקא עדים צריך אם הי'3(חקירה
 איש כררך עטה רר שה,א יודעים שהכל 3מהשרי

 3צנעה אם דהינו ניטזם'הן של הקירושין אחרואשתו
 2אה'ע 2?'ש הוא ;ה רין הנה 'ה1ריה רתמשמרים

 לי שנורע אחר אם כיס'ני כהש' וכהנ ל'א סי'סוף
 ולא זאשה. איש כררך עטה רר פרזמה שוה הי'שלא
 ריב'ש ובהש' 'ח'ר כערי רהז' "ל יחור עיריהי'
 הש' 1בסזף יהיר כעידי דהז. הרא'ה 3שם כתב קצ'נסי'
 עידי דצריך כהבו הראשינ.ם שכל .כהב ע'ו חולקו'

 יטם בה'ם ועיי ה3'ש עכ'ל קם'ם ס" ריש ועי'.חוך
 אה'ע ה'ח 'בנב'י " הל' נירושין מהל' פי'א 3מ'ל'עי'
 קט'ם לם" הב'ש שטצין ~מה נ'ד פי' סוף ער נ'3ססי'
 וכהב ערים בפני י2עלה הב'י שס שכהב ה1א א'סע'
 ש יע שנשאה בגין על" ש2א לכל שנלוי או הרם(אשס
 2א ואפ" נ" םי' 2ריש ה2'ש כהב ןכן ובב'ש3ט'ו
 לכל וגל1י שנשאה נל קם'ט סי' עי' אישוה לשםעליה
 גל,' ה" אם וה לפי' הב'אה 3עה ערים הי' כאילוהוי

 מהוס?זה ראי' .הביא נ' ם'ק שם 3הנר'א שם הוא.כן עכ'ל 1כ!' בביאה ק'ריש'ן הזי אישזה לשס אוו;השנושא
 אבל וכו' לכשאבנמנה ד'ה ס'ף הוספיה נ'2. דףריבמהע
 3ג'טין 2השפוח הזא .כן 2יאה וראי ואיכא רכנסהההס
 דבנסה יהכא 1כ.' אגרש:ה לכשאכנכנה 3ד'ה כ'ו:רף
 ק'ט: רף 3'בטות ה,א .2ן זכ.' 3יאה איכא רידאי מפיגרע
 הקטנה את המקרש ע'ר. !דף ע'ג: רף יבכהובות ק'י.ורף

 יהזד עירי 2לא רבעל ראע'ג ומשמע וכן' אצלווגרלה
 .כן בעל קירזשין לשם ודאי עסה שנהתחר שיר,עדכיון
 רקטנה הנ'ל י' הל' גירזשין מחל' בפי'א המ'לכתב

 ראשהי דכיזן צריכה א':ח יח,ר לעדי אפי'שהנדילה
 עלי' יבא עטו שנהיהרה ידע- כ'ע עטו ועומדההיא
 ואפי' א' סע' י'ו 2ס-' שם מאיר 2נ.ה ועי' עכ'לוכו'
 א.הה שנישא גל,י הי' אם לפ': זממים 3כ'ש עי' עלי'2א
 אה כוהר ה1א הלא זכ" בנ'אה קדיש הוי אישותלשם
 שדברי סה 2וראי כי הרמ'א על שם שהקשה 2מהעצפו

 שואה זאמרו כר'ת בנש,אה רק אירי לא ור'ןתוספות
 קירש כלא לביהי פנויה בנישא אבל נבעלה 3וראיהוא

 3ביאה קירושין דהוי לוסר היתי סהיכי 2עריםמקידם
 'נשואין כרין נשאה לא .אם 3עצפו ה1א שם.כרכהב
 אף וא'5 קירושין לשס רבועל ל:מר היה'סהיכי
 בלא מקרש הוי קירושין לשם אוו(ה 3על 3אטתכי

 פילגש הינו לע'ד וכו' כ1ינהו וצ'ע טמש בהם וא.ןעדים
 אברר יאני כר'ה נ'3 מי' אד'ע ה'ח הנב'ישהביא וכמי הרא'ה על הריב'ש כק:שי' הוא וזה הב'סעכ'ל

 אך ט,ה עוד אד3ר אחר 3מקים ו2ע:הש(י .כ:'הרברים
 לילך יש 3וראי לכן 2טהלזקה תל1י הרבר2ק'ציר
 מ'ה: רף 2יבמזת 2הוספמע סצינו לוה ור1גמאלחוטרא
 לההיא אטנלה אמי בר היא רר' עברי' שםראמריי
 יכולנא יוסף ר?י אטר אגהתא לשם כוככיםע:נרה

 סי אסי רב ראסר אסי כררנ נה זננרתא בהלאכשזרי
 מ' 3ר'ה רו;וספוה שם וכו:ב וכו לנרותה טבלהלא
 צריך גר ס'ו: רף לקמן ראסר" ועימא לנרה;ה מנלהלא
 המנו ני דבעינן רהא ז"ל וכו' בי' כהיב רמשפטג'

 דכיון מפרשים ויש וכו' לטנילה לא אנל המצוהלק3לת
 עכ'ל וכו' רמי שם ע:מרים כאילו שםבלה לכלרירוע

 שם כעימדין הוי לכל שיד1ע דכיון אלמאהתוספוה
 רשם מש1ס גר טטבילת לחלוק יש אך רמיהערים
 ל'. דף 3מנהררין שאיהא כם. יריעה ערי רק2עינן
 שצ-יך קירושין בערי מוא'כ אבל ו' סע' ל' מ"'בה'מ
 באה'ע שכהה כמ. העדיס אה 'המתקרשה הטקרששיראו
 אה .המהקדשה הטקרש שיראו צריך ג' סע' ט'2ש'

 ועי בעלסא 3יריעה סגי רלא אפשר יא'כ וכו'הערים
 וע' י(ט סי הו" י3ספר רע'ה וסי' ר' מי' ה'א2ררב'ו
 2חקירה לעיל ועי' ס'ה. דף קיר1שין עלבהי2ורי

 א'הא וו כנרא שפהיס ל:יה להוש ה-'נ('הקירה
 יכ.' אסי :ררב ביב: רף '2כהו2וה כ'ר: רף יבטיה2גט'
 2בכורוה ההיספוה שכהב :בטי רא'א ה,מרא טש1ם'גם
 לנשא ס.ף להס שאין במיס שההסיר1 רמה כי:רף

 3תר א,לינן ילא ?נזסס .כן טיעומ שהוא אע'גלכהחילה
 לא רהטיעזמ אע'ג אשהו אה להשיא עלי. להע'רר21א
 מקרשי יהרר ססבלי ררוכא נ': דף כקירושין ינןש3.ח
 לההירה וחזקה רובא ראיכא טסבלי 'הרר טקרשי,מיע1ט
 משים ה,א ר'ה גירסת לפי לההמיר למע,טא:הישינן
 ?קיר1שין התוספות שם כהב וכן וכו' איש ראשתהשרא
 למיע1ט שחיששין ז'ל הרט2'ם פבק וכן ה'ג 2ד'ה נ':2רף

 3תרא אשה פ' ר'ש הטררכי כהב וכן הנ'ל ר'הוכגירסה
 י'ג. רף 3קיד1שין דאמרי' לטה .3פרמ קי'ט רף3יבט,ה
 2כהונוה הרא'ש כהב וכן גמ'רא רינא נשי כ,להואטי
 כ" 2ה'מ 2ש'כ ה,א :_ן גמירי ריני 2יע רלא פ'ה:רף
 אוה מגו כללי 3קיצ1ר פ'2 3סי' יננ;יבות ניי ס'קס'ו
 ירעי כ'ע לא. יא'2 שם, ובס'ו ק'ה במי' 2אה'ע :22'חי'

 וע' שפהים לזוה ויהי' שלהם ?קידושין מטש דאיןהרין
 מש1ם השש כאן אין ט'ם אך .'א ס.' ח'א2טהרי'מ

 דאיכא היכא רק הנ'ל עכ'ל רא'א ה,מרא נמצארלא
 מיעוט ראפיי בטק:ם אנל לאיס,ר צד חד רהואמ'עוט
 ונם נאסור רא'א הומרא דסשוס אמרי' לא אזיליכא
 לכתחילה נבעי גסירי דינא כ'ע דלאו שפהים לויתמש1ם
 הגטרא את אביאנו .עהה כאן לטיהש ליכא נמיגט



נערדכי ' ותשובויעשאלותעט?ת
 טה אוסרים שנים אר'י הנ'ל כ'3ר רףדכת!נות
 נשאה ואם תנשא לא 11 הרי סת לא אומריםושנים
 ותגרשה לא אומרים ושנים נתנרשה אומרים שנים הצאלא
 ומאי רישא שנא מאי ה,יא נשאת הוס תנשא לא אהרי
 אומר אחר ער אחר 3ער תירגמה אכי אמר סיפאשנג
 טקום כל עולא ראמר וכרעולא תרי כ3י רכנן הימפהומת

 רקאמר והאי שנים כא; הרי אחר ער הורהשהאמינה
 שנים 2מקום אהר של רבריו ואין חר לי' הוה מתלא
 עקשוה ממף הסר אסי ררב סש,ם נמי לכועחילה רביאי
 אלמא הגם', עכ'ל ,כי' ממף הרחק שפתים ולוות9ה

 רוקא היט שפהים לזות משום למיחוש ראיכא היכאמכאן
 אחר ער ה" אח'כ 'גם אהר ער מתחילה שהףהיכא
 אחר לער ההורה רהאכ,נה היכא רכל חירש שעולארק

 העד ולא כשנים הראשון העד הוי ולכן כשנים ה1אהרי
 כ'ע רלאו לזמר שיך לכן מרעולא הוא וה וחיר1שהשני
 מתחילה יהי' אם אבל שפתים לוות ויהי' לרעולאירעי
 מה שלא ויאמר אחר ער יבא שחיכ שמת עריםשני
 משום שפתים לזות יהי' ולא לכתחילה לינשא מיתרהאזי

 אהר של רבריו דיין הוא ההורה ררין יורעיןרדגל
 לאוקמ" ~הנס' הי' כן לא ראם משום שנים3מקוס
 אחר ער רק 2א ואה'כ שנים מתהילה ש3א. וה?אופן
 לזוה כלל ליכא ש?זה ש'ם אלא לרעולא לי'ולמה
 ישראל קיר,שי רנע'נן יורע.ן הכל נמי הכא וא'כשפחים
 שם ,מקרש'ן להז5ה וטכנים'ן יום 2כל טצוישהרבר
 שצריך .יודעין הכל ונס ואת יורע שאינו ע'ה לךואין
 שוה שהיא טמ2ע א' טבע.ת או להכלה לתןההתן
 21פרט שטר קידושי שיש כלל יורעין העולם ואין9רוטה
 הי'ג מהקירה היוצא לכן כשטאנרעסאמט. שיכתבוטה
 לזה. לחושראין

 צריכה דס סבל:נוה לה שלה אם הי'ר(הקירה
 ?סשנה נ'; רף 3ק'ד,שין אמרי' הנה זה. מטעםגט

 53הות אהה אשה או 5רוטה 3שוה נשים שהיהטקרש
 אינה טבאן לאהר סבלונזת ששלח אע'פ פרוטהמשוה

 גמ' וכ.' שלח הראשינים קיר1שין שמהמהטקורשת
 רבה אמר וכן לסנלונוו; חוששין אסר הונא רכאיתמר
 אע'פ אשמעהין וממקכינן רבה אמר לפבלונותחוששין
 לי' אמי טקורשת אינה מכאן לאחר 0בלונתעששלח
 שלה הראשונים קירושין שטחמה מעמא כרקתני התםא%3
 וכו' קיך,שין הת כעל:א הא טעי רקא ה,א הכאוכף

 והדר דסקדשי כ.אהדא 9פא רב אמר עלה הוימאי
 טקרשי חיש'נן לא מקרשי והרר מסבלי חישינןטסבלי
 והרר טקדשי ררובא צר'כא לא פשימא מסנליוהדר
 סהו טקרוי י"רר טסבלי ומיעוטאטסנלי

 ניהוש דר4'מ'"
 ז'ל רש'י רסבלונתע וההשש הנם' עכ'ל קמ'ללמיעוטא
 2ערים מבלונות ושלח ונתרצה 3אשה ששירך מיפירש

 5י' שס והתיסאה עכ'ל :כו' הן קירושין שמאהוששים
 לפי' רש'י 5י' בין יהי זהנ'ם כבר קירשה שטאחישינן
 הוי לא דאל'כ ההילה שירך צריך רש'י רלפי'התוספות
 כקיר1שין כראמר" פירש ,לא לה שנהן כיוןקירושין
 ששני 3עינן וגם 5ירש, ולא קיר1שין לה נהן ו'.פרף
 קיד,שין עצטן שהן דכיין הסכל:נות נה'נה 3עת יה".עדים
 כראמרי' הייקידושין דלא ערש 3לא המקרש הויראל'כ

 ' לא לההוספוה. אנל א( 3חפירה זכניל ס'ה. רף2קירושין

 ערים 3עינן לא וגס הקירושין 3ענין מקורם שירכרונעינן
 ההוספוה לרעת וא'כ הסנלונוה לה שנותן 3עהש'רא1
 שמא ה*ש?ן ערים עתה אין אס ראפי' חוסראהוא

 אהרת לטרינה להם והלכ1 מעיקרא ערים 3פניקירשה
 קרשה שלא ערים יהי' שאכ לרבריהם קולא יהי'ונם
 יהי' אם אפי' הששה ליכא לההוטפות אוי השירוכיןאחר
 ו3רט3'ם חוששין רש'י ולפי' הסבלונות הנהינת כעתערים
 לשלוח שנהגו טקש כתכ כ'ח הל' אישות מהל'5'מ

 פנלןטה שדא1 עדיס ונ'"1 שדיעאדס אחר לאר1סהסכלונות
 טמפק גט .צריכה נתקרשה שמא הוששין להשהובלו
 קורם אלא כבלונוה משלהין אין העיר אנשי שרובאע'פ

 2תחילה סבלונהן לשלוח נולן שנהגו ומקוםהאירוסין
 עכ'ל לה הוששין אין סבלונות וראו מקדשיןואח'כ

 שהובא ר'ח זנגירסת ההומפזת כפי' הוא ווה ו'להרם3'ם.
 צריכא לא איפכא גרים ור'ח וכו' ה'נ ר'ה כתוספותשם

 מסבלי והרר 2קדשי ימיעומ מקרשי והרר מסבליררובא
 טקורשת תהא שלא פי' למיע"א ניחוש לא רתימאמהו
 וט' איש ראשת חומר משום למיעומא רחישינןקם'ל
 ו'ל הרשיא 'כ-,ב הם'ם שס וכתב הי'ג כחקירהוכמל

 שם 3ש.ש דוקא דחוששין מסבלי והרר מקרשירמיעומא
 מקרשין רלעהים היכא אבל 3רגילהן כן שעושיןטיעומ
 ובמקומוה טיקרי לא סיעוט אפי' טסבלין ואח'כ3מקרה
 אין שמתהדש סקרה מחמת אלא כן עושין שאיןשלנ1

 היששין ואין יזס 3כל ומעשיס כלל לסבלונ,תהוששין
 חזששין למה הטעם ולבאר שם 2ם'ל ועי' עכ'ללהם
 טשום התוספ.ה דעק לעיל כהכף,י כבר הנה למיעומאכאן
 הטעם שס כהב 'הך'ן הרא'ש כהב וכן א'ש ראשתחומר
 נשים ררזב רש'א .מהייב קטע רוב ,ה שאיןלפי

 מצר קנוע רוכ שה" מ?ילוה ומיעוט ויולרתעמתעביות
 ומנהג הטנהנ מצר אלא שאינז זה רינ אבל העולםטבע
 למיעוטי לחוש שלא חשזב דזב ,ה אין להשהנותעשוי
 .הרש3'א זהרימב'א הרמ3'ן כהב וכן . 3ר'ן עיש.כו'
 אשרי 2הנה'ה יעי' שם במדדכי ועי' פ'ו ש'ר 3ש'שועי'
 אין מקרשי והרר רטסכלי הזאאע 3ארץ שכהכשס

 אר,סה שהיא הקיל שיצא ומה קיד1שין משום2סבלונות
 ררך בי גט להעריבה הזא קיל לאו הסבלונותמחמת
 אלף מ" הרש2'א 2י;ש' ועי עכ'ל ובו' כן לומרנשיס
 שאירם אחד על הרי2'ש בשס מ'ה מי' כ3'י שהונאורל'1
 ל5י' סבלונ'ה לה נתן :אה'כ  עכו'ם ניטוס כפיאשה

 אם אף קירושין לשס שנ.הנו להם חוששין איןרש'י
 שלא 'ר,ע שהרבר אותם שק3לה 3עת ערים שםהי'
 סבל,נוה ישלהו יאה'כ יקדשו שהר,נ מנהג להסהי'
 המנהג נה2מל 3עזלקינ1 הנה כן מנהנ שם הי' אםיאף
 אין סבלונוח ק'דם לקדש טנהג אצלינו שאין וכיזןההוא
 שלא כ':ן קדושין 2ה,'רת נוהנים שיהי' לסבלונותלהוזכ
 וכ'ש קרישי' עכקי על עסה טר3ר הי' לא או5ירש
 אם הע2:'ס כמנהנ 2שיר1כין התהלהם שכבר שלךכנרון
 !לרעת העכן'ם סנהנ שלפי לומד שיש 3רצון אםכאזנם
 3קירושין ששנינו למה ריסה שולח ה,א שירוכיםאוהן
 ששלח שאעפ'י "רוטה משוה 3פחוו( 3מקדש נ':דף

 הראשונים הקירושין רעה שעל להם חוששין איןסבלונות



ע13רדכל והשובותשאלותעטרת
 שה" שאע'6 כתנ 3תש' והרא'ש וכו' שולח הואהפסולים
 נפ להצריכה מיחוש 3ית כאן אין ארןסה אותהשריז
 כתנ והרט'א ארוסה למשורכה לקרא העולם ררךשכן

 שלא אומר החתן ואם ומל 3' סע' מ'ה ס"*אה'ע
 וכן 3כה'נ למיחש ליכא לכ'ע 3עלמא לסכיונות רקשלח

 והסנלונות 3שרוביס חווריס ל*ע0יס יום נב05עשיס
 3ו0ן 3מקוטות והוא הוא.ל נט להצריכה נהנו ויאחווריס
 ששלח אומר אינו והחתן סקרשי והדר ססנלי רכ'עהוה
 אין כאן רלכ'ע מוה היוצא הרט'א. עכ'ל קירישיןלשס
 ואפי' טקרשין והרר רמסנלי שהמנהנ א( להסנלונותלחזש
 ה" שמעיקרא כאן ועור 3( יסכלו והרר ריקרשו ליכאטיעום

 הראשונים קידושין רעת רעל אסי" בניסוסיהןהקירושין
 שנם ועור הנ'ל הריכ'ש כשם הג" שכתנ ונמושלח
 מתנה לשס רק נתכחן קירושין לשם שיא אומיהחתן
 והרימנ'א הר'ן עם התוספות המחלוקת ל2,-ש אסיםועתה

 באן דח9שינן הא הטעס נהגו שהם "נסוהרש3'א
 והוי 3מנהנ תלוי' היא רהרונ משום למיע,טא3סבלונות

 הטקם כהג והתוספות כטנע התלוי רוכ משא'כ גרוערוב
 הוצרכו הם שנס 15טד צריכיס מ'מ אך רא'א חוטרמשוס
 להם שאין 3ם'ם 'קשה ראל'כ פש,ם התוספוהלסנרת
 חים נשאר'ם יאינם מנעי רונ הוא רשם ובנוסםסוף
 סנרא ס'ל הם שנס לומר הוכ-חנו ע'כ לכן חיש'נןט'מ
 ס'ל הם נם אגל סניא עור לוסך נוכל פסנלונות רקזו

 התם פשלמא להם שהזקשה ,עור כנ'ל התוספ,תסנרה
 הוא דהט'עיט דאע'נ לומר ניכל איש אשת חוקתאיכא
 להחוקה טצטרפין רא'א חומר מש!ם ט'מ נר,עמיעוט
 להיפך והוי פנוי' חוקת איכא הרו 3סנלונות כאןאנל
 לכך רא'א איסור חיבר כזה אמרינן ולא ורופחתוקה
 קי'ט: דף 3יגמזה וע" נרוע הרונ רהוי הסנדאהירשו
 מיעוטא י"וכרים והוי לש,ק ורוכא 5שזק חוקהסי*א

 לחלק ריש הנס רזם חיש לא  רמעזטא יטיעוטארמיעוטא
 אך טיהה.  אים,ר הוא  ובאן לאו איסור רק הוארשס
 רבה אמר נחטן רב אטר אמרי' קי'ט.  ברף שסהנם'
 לאו ראיסיר ס'פא חששי ביה רא'סור רישא אבוהגר
  ראוריתא והא ראוריחא הא מברי רבא אמר חששולא.
 נרף לעיל אך כו' לאו איסור לי טה כית איסור ל'טה
 ראיסור 'ו'מ י3נן נ,רו סקילה ראיסור ש3ת אמרי'ק"ר.
 ס" א'ח ח' טהר'ק פננ" וע" רגנן כ" נורו לאלאו
 אות כ'ח רף פ'3 3כת,כות כרא'ש וע" והנה 3ר'הכ'א
 בלאו שה" מנרושה טפי  רבנן החטירו איש ובאשחל'*
  הקלנו אם בר'ה ייכ: רף  קירושין הוספוח ועיי1בו'

 אלא רליכא סשום כשנוי' הקלנו אם וי'מ וכו'בשבוי'
 וכו'. מ'תה איסור ראיכא כא'א נקל דוונה לאואיסור
 3חליצה יוצאה איש אשת ן,;הא בר'ה שם י'רו3רף
 הוא רין ולכן כלאו שכן לינטה מה לטפרך איכאוא'ת
  בנליון ועי' ובו' בסיחה שהיא 3א'א חאטר בקלשחצא
 איסור ל' מה בר'ה ז'ל רש'י גיון במעט  אך שסחש'ס
 וכו' הטות" פרכר היא ררכנן הרחקה לאו וכו'לאו
 בתבה' אחד ונמקוס י'ו הל'  'יט סהל' י9יא ~3"3סילענ'ל
 חוקת חוקות תר' איכא 31נוסם סוף להם שאיןרבמים
 ום" ק'ח ום" ק'ו ס" רע'א נתש' ועיי חפם וחוקתא'א
 שיי ונתשונהי 5'א סי' חאה'ע ק' ו3ננ'יקצ'ת

 . איסור לי מה הנ'ל הנמ' ו3ער ח' ענף חינוךבמצות

 להאריך מקום עיקר כאן ואין לאו איסור לי ומהכרת
 הריכ'ש ח,קה חר או חוקות תרי יא'א יהי' ואםנ,ה
 3טשנה כ'3. דף בגתונות כק'א והפנ'י שע'טכסי'
 חזקות לשני לה חשינו וכו' היתי א'א שאטרההאשה
 עבר ונד'ה אני ואו0ר 0'נ סי' חאה'ע טהד'ק הע'יאך
 קשור הוא א'9 רחוקה חוקה חר רק הז' רלא כתכוכו'
 ריש רעירונין לההיא רמי ולא הכעל של חים חוקתעם
 השני רשס חוקה חר והכא חזקה תרי התם י'ארף

 ע'ש. לוה וה קשורים אינםח,קות

 בהנאת  רנתקרשה ני0א לא ל0ה הם'1(חקירה
 הנה הוא. חשוב ארם אם האסורים טביח ששחריןבמה
 מקיושת את הרי לאשה האומר ס'נ. ברף שס נם'הוא
 ואמרי' טקורשת ובו' לשלטון  עליך  שארבר טנת ע55י
 ונו' פרוטה שוה לה שנחן והוא ר'ל אמר בנט'שם
 י'ט הל' אשוח סהל' 63'ה הרטב'ס בסק ובן בנם'ע'ש

 ו': ברף ראסר" להא רטי ולא י'ג סעי ל'ח סייוכאה'ע
 מלוה 3הנאת מקזרשו2 אינה 3מלוה המקרש אגיחמר

 לא כו' ר3'ת הערמת מפני כן לעשות ואסורמקורשת
 שם ותוספוה רש'י כפי' וע" וימנא לה דארווחצריכה
 וכיש ט'ר הוא האנאהה רשם משזס לשס רוטה אינואך
 רם9רי ט'ו הל'. אשות טהל' ר9'ה ז'ל הרםב'םל9.'
 זיל  הרטב'ם לשון ווה גהלואה הבסף עהה להשניהן
 בנון ביצר טקורשח יה הרי טלוה בהנאח המקרששם

 טק,רשת את הרי לה ואטר זוז מאתים עתה אוההשהלוה
  כך בידך שחהי. 11 בטלוה  לך שארויח  זטן בה1אתלי
 מקורשת 11 הי' פלונ' זפן ער טמך הוכעה ןאינו יוסוכך

 סוף ער 11 נמלוה 5השהמש טעתה הנאה לה יששהר'
 קיר,שין הוי לא לא, ראי כלח'ם וע'ש וכו' שקכעומן

 עכ'ל וכו' הקירושין 3שעת לירה טעיה נת'נתרנעינן
 רעות שנ' בוה שיש י' וסע' ט' סע' כ'ח סי' 3אה'עוע"
 בהרמ3'ם הקירושין כעת עהה ההל,אה להיות צריךאם
 ההלואה היתה אם שרי ורא'ש והוספות רש'י כפי'או

 ואם הרעות לכ' לחוש שיש שס פסק והרס'אטקורם
 רק הוא וה כל אך וכו' משניהס נט צר'כה אחרקדשה
 הוא כאן משא'כ הכסף עחה לה כנותן שהואטמעם

 כמלוה מקרש וה'ל ס,ף וער מהחילה שישנהכשכירות

 את הר' האמירה חסר הא ועור שס. כנמ'כראמר"
 שכתכ ואע'נ הא' 3חקירה שנהכאר כסו ל'טקורשת
 והוא בשהיקה לה נתן וא"" נ' סע' כ'ו נס"הרמיא
 והוא קירושין הו' - קידושין לשם שכו,נו אומריםוהיא

 ראירי משים הוא ההם טקדש האיש פ' סוףמהמררכי
 שם שכהנ כטו קירושין עסקי על עמה סדכרשהי'

 כאותו שעסוקין והוא ו'. רף רק.רושין מנם' והואהטררכי
 שניהם שיאמרו צריכים ונם ע'ש לענין מענין ואפ"ענין

 ופשוט בן אוטרת לברה שהיא ולא קירושין לשםשבוונו
 ראנאצטהער הנקרא ררהינסק אביר רי' הנאון אךהוא.

 קורסהנט  טאחר קירושין קבלה אס ט'ם  אך א'אבא-טור ובפרי להקיל אין לבן  רסייעט בקירושין מארהחטיר
 לטעשה ולא להלכה הוא זה כל כי טשניהם נטצריכה
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 שאי"
 מייכי '. יתקיביח

 מפני בי ל'ו ורף .'ם רף פניטין ראמרי' במויהוא
 רף בינמות ראמרף כמו אי מעשה נעשה מרמיןשאנו
 !במ! ולסמוך ניקום ואשגו* קל'ה רף 3תרא 331אצ'א,

השמטות

 א'תא ובן שם חסר כ'ח שורה מ'וכעטור

 רנאמן רהא הטעם נ'ר רף בגיטין הר'ןכח'רושי
 ראים:רא בטלתא רוקא הסמר 3'ר הם'ת הי'אם
 3טסונא אבל 3א'סורין נאמן אחר שערלפי
 לחב'רו שהאומר מהיך מש,ם מה'מן לאורא'
 על שנאמן אע9', מנה לפלוני חיבין ואחהאני
 סי' 3ח'מ פסק.נן יכן עכ'ל חגירו על נאסן א'ניעצם!
 3ריש כ'ה סע' פ'א ,3ס" ה' סע' ע'ז ופס" ר' סע'ל'ו

 ובגב'י נ'ו אות הקרש פאנרת ,ע" שם חסר נ'העט'ר
 נטצא וכן י'נ שורה ייח מעס!ר פ'ט. ס" ח.ו'רסהד'ק

 שאותו וכויטהוך יב אסי בר'ה מ'ו רף בנוירכת'ספ,ת
 עמור כסוף וכו' לעצמו נ'ב עולה לכנו עולהתנלחת
 נ' 3כלל העמק'ס כשושנת 11 שאלה מצאת' אח'כליה
 הנ'ל לכל ננע ולא פנע לא אך שאס,ר נקצרהובהב
 י'נ ל'ו 3עסור בפ'ם. שכהנ לסה עצמו סוהרוהוא
 'ה- סוף לפנ'שירות

 על הק,שי' אלו ת'נוה ר' שם
 סהל' צ'ל הסוף לפני שורוה 'י ט'ט 3עמור הנמ'.וה

 כ'ח שורה ני 3עמור בני צ'ל העמ:ר 3סוף שםבכורות.
 במהני לי: רף 3יבסוה א'הא נ' עט,ר מסוף נכורותצ'ל
 הצר!ה איו הר. 3ספק נרוש'ן א! קדיש,ן נה, זה".נולן
 קר!שין 5ה ורק קר1שין ספק כ'צר טהפכסוה ולאחויצוה
 נמ' וכו' קרושין ספק זהו לה קר!ב ספק לו קרובספק
 קהני לא לה ק-וב ספק לו קרוב ספק 3נר:שיןוא'לו
 עומרה גשוק היתר כחוקת 11 אשה רכה אסר טעסאטאי

 עכ'ל וכו' מספס תאסרנה אל לאום-ה בא אתהומספק
 והא להו רקשיא איכא שס הרשב'א וה על וכתבהנט'

 נעמירנה רמת השתא קיסא ה,ה א'ש אשתבא'סור
 ררכותה להו אסתלק קסא רא'סור ואע'נ א'סורכחוקת
 בהמה בראסרן לאיסור מא'מור רמחוקינן בעלמאאשכחן
 שיורע ער אסה'ח דהינו עיסרת א'סור 3חוקת3חיה
 סטנה נסתלק שנשחמה רמשעה ואע'נ נשחטה במהלך

 אלמא נבלה משים לה חןשש'ן אפ'ה החי מן אבראש,י
 ולשון וכו' רמ' רלא ומתרצ'ן לט'סוי מא'סורטח,קינן
 או מתה שלא בל בהסה נבי רההם לפרש נ'לאחר
 ער אסורה בהלבתה נשחטה שלא או מם'לאשמתה

 פא שאתה כ'ון והלכך הטכש'רה ענין נהשיחחרש
 להביא ע4'ך שהכשייה מעשה בה רנעשה ולומרלהת'רה
 לערוה צרה מהח'להה ש,ו ב,ון הכא ורבותההראי'
 מת והיי לשוק היתרה סס'לא 3עלה מה וא'לוהות
 רנעשה ולומר יאוסרה פא כשאתה ;ל.ו מוכיחוקנרו
 הא' בי בקרושין הרין וכן הראי' להביא עליך מקשהנה

 אטי" ד5א הטעס ה,א ווה הרש3'א  עכ'י נ'ל והנ!ונא
 3חגאים ניט שיש הטעם ווה. מהרש מעשה 3השנ*שה

 גגיהס'4  ההערובוח  בענין הין'ר על בחבורישבתבתי
 א'א.  גאיסור וב'ש הנ. חשש3סוף

ותיקונים

 שהוא תנא. לבין תעשה ואל בשנ תנא' כין חילוקש'ש
 טף ונשה,ע רם'א סי' .ובח'מ הנ'ל 3ר.ן ועשהכקום
 שרוצ'ם 31פרט נ'ה עמור מהם. בתבהי כאשר לזחמי'

 ואמר.' שלו שאינו ארץ הוא שם ובשנקבר לש'ילהוצ'או
 מיית לא מובן רז3ן פנחם א'ל קי'3 רף 3תרא3ננא
 צריק ונסצא 3יונל חוורת שרה נטצאת רא'כ"מרה
 שהקרקע התם 31פרם חנם' עב'ל ש5ו שא'נו כקנרקב:ר
 3א" אב5 ע'א ס!ף ל' רף 3סוכה כרא'תא שלהםאינו
 מ'ר: רף 3תרא 3בבא א' כתירץ ההומפות שכתנהרי
 ארם  לך ראין - וכו' מעולם ח"ארעא הי' דלא3ד'ה
 עכ'ל ובו' ננולת אינה רקרקע פא" אמות ר' לושאין
 ו'וסף אבינו יעקנ נם שהר' קי'א. רף בכתובות איהאונס

 אה יקחו וכאשר  שם ראמרי' טטעמ לא" שיעלום2יקשו
 העפר  שחחחין הקגר טעפר עטו ג,ב יקחו משםהצריק
 בראיחא אצ3עוח ני בעיביו שחתחיו מעמר יקחי ונםחיחוה
  נוטלו בררט מושבב בהחילה מח הסוצא  טזר: דףבנויר
 יג*ן ס'ה. נרף שם 3נט' ואסרי' תו' הפוסהוואה

 נ6י' ועי' ממצרים ונשאתני יהורה רב חמרלתפוסה

 עפר נומל ר'א "יי תפוסה ובמה שם הרמ3'ם ו3פי'רש"
 רש'י כפ' הטעם עיש אצבעות נ' 33ת!יה וח!פדהיח,ת
 טומאה סה5' 3פים הרמ3יס פסק וכן ו,רט3'ם831י'
 על אלא רש3יעית ר6'נ פתוספתא שא'הא 3ה:להקרקע עי נהכונו לא קרקע 3נת!לת שאמרו וסה א' הל.סת

 הוה התוספתא יקשה ראליכ נימוה שאינהקרקע
 וט' קרקע בחולת ארם 3תולת הן כתולותרנ'

 קיקע כתולת לכתו3תה א'נ לכ'נ נ'מ ארםבתולת
 למקח א'נ איתן לנחל נ'מ נע3רה שלא ,כןכל

 הא נמי ליתני א'תא ואם שם הנמ' ופר'ך וכו'ומטכר
 להכריח יש וא'ב הנמ' שם !משני הן בהולות ר'ת'מא
 רוקא הו6 וה רשיעור "'ח8 ראם ריננו ניכמשם
 או הן בתולות ר' ליתני יקשה א'כ בתולה קרקעעל

 אלא הקנר לחשסת נ'ם ניכ הראי' עיסר ווהשיאמרו
 הי' רא'כ :;יר בתולה קרקע על רוקא נתבונו שלאש'ט
 פיר1שלמי ולכן בתולה שאינה מקרקע השיעור לומרלהם
 שלף הקבר תפוסת ובמה כתנ נ, הל' רנויר6'ט
 מקרקע ,כר !לא עב'ל יורר שהמוהל מקום ער אצבעותנ'

 הפ0ק לתן שצריך אפשר אך כנ'5 וראי אלאבתולה
 הע*ר לכין היריק לבין פומאה מקפל שאינה3רבר
 נושיהן ע5 עליהם שנורו סממאה העו'נ שארץמשום
 ו~ן נ'ד דף ןכנויר מ'ו רף 3שבת נראיהא אוירןועל
 בר~תא מממא א'נו עצמו ו?ריק שם 3יר,שלמ'הוא

 ונידושלסי היום אותו גר'ה ק'נ: רף רכתוב!תבתוספות
 אג1וה *י ראוננ' וגילק!ט מש5י !3ייקוט א' ה5' דנדכוהפ'נ



עה לכ'בוו והשובוחשאלוהעטרנ
 *'הי דף רבנמ'צ פהנם' אך קס,ח רף וישלח *'ונ,ה'ק
 טמפאה חו'ל וע*ר כן טשפע לא נ'ה. דף בתראוםבבא
 ו: ט דף 3ש3ת התוספות שגתב כפו לא'י הניאם אם :א*,'
 ההחי' לאחר הצריק את יממחן וא'כ נ'ד: רף ובנוירשם

 כ'נ. ר' בבכורות עי' 3יוב לבמל 6פשר אך ביטינ"יסהרה
 ולפמוף חלוש רהוי סש,ם 'ועיל לא להסבר לחבךאבל

 ו3עהש'י א' סע' שם'ר סי' 3יו'ד 3רם'א ועויח3רן
 מ'ו שורה פ' 3עמ,ד 3אריכות. סוה אכתוב אחר3פקום
 עוד חחיט 3ח'ס צ'ל ב' ענף גסוף שם ר'ט סי'צ'ל
 שורות ו' ס'א 3עפוד שס דבד'ו. את וסתר צ'לשם

 ר'ג. רפסי' צ'ל הכוףלפני

 ה ל אש
 כשוטר או שכר כשוסר רינו הוה אי צרקה טהנ3אי צרקה טעות נגננובאם

 השו0רים. שכועה נלא נאטן ואי הוי לא נטי כשית אפיי אותגם

השובה

 לעניס לתן כפה קצוץ צדקה הטעות "יו אםהבה
 וא"י' לנמדי *טזר הי' בוראי א,י העיד אותה של;
 כדאיתא ב*שיעה ננטםאם

"33 
 כש'ח וא*י' צ'נ. רף

 ראהי דצרקה ארנקי הה,א שם ר*פרי' ושי לאנטי
 כה ופשע נניא ההוא נ3י יופף רב א*קדהל*1מ3ריתא

 והתניא חג? לי' אפר יוסף דב חיבי, ננטח ננכיאתו
 רפופ3דיהא עני 5" אטר לענים לחלק ולאלשפוד
 הרפ3'מ 9סק וכן הנם' עכ'ל הוא ולשפוד להז קיץט'קץ
 סע' ש'א ס" ובח'ם א' הל' ופקרון שאלה סהל'*9'ה
 יאיר החות שכהב כפו חיכ שפים ירי לצ*ת אך1'

 אן ו' פ'ק ש'א סי' בח'ם שס הניאו והפ'ת קש"פפפי'
 השש'עה על חיב דשם לענים קצוץ הי' אם הזאהשאלה
 יוסף רנ וח'ט שפשע בנט' שם שטבואר כטוגוראי
 נ9שיעה שלא נאבדו או נננב. שאם הוא השאלהאך
 דס'ל יוסף לרב שכר. כשופר רינו אם ח'נ הואאס

 דף ו33ם'צ נ'ו דף 33'ק כש'ש דדינו אנידהרשוטר
 טהל' 3*"נ הרם3'ם פסק וכן פ'ג דף וגשכועותכ'מ
 סע' רם'1 ס" ח'ם 3ש'ע הלי *סק וכן י' הל'גוו'א
 והם'ם ה2'י על שם חולק הרם'א אך כ'ה ופע'מ',
 3ח'ם ועי' העיקר היא הרכ שרעת 3רפ3'ם שםכהב
 כשוסר וה דהרי הפשכון על 3טלוה 3' פע' ע'3פי'
 ד5א הנאה 3ההיא וכו' ?סף דרב *דוטה פשוםשכר
 9טור 3פצוה רעוסק פ?ום לעניא ריפתא לי' לפיתב3עי
 כאן נם והנה הנ'ל. 3נם' שם 3הש*ות ועי' הטצוהמן
 על הנה 3הצדקה הנ3אי שעוסק סה סצוה לו שישכיון
 אבירה כשומר רריגו הדין להיות צריך ה" הסברא*י

 ר93' הרט3'ם על פהרם3'ם יקשה א'כ אך כש'שודינו
 פהל' וכ*'ה כש'ש דרינו *סק הנ'ל נ,ו'א סהל'יינ

 ופסים הנ'ל רג'ק הנם' כלשון כחב הל'א 61קרוןשאלה
 אם וישלם תובעין לו שיש הטמון וה הרי להןיוץ הזא והרי אלו לשטים או אלו לענים ה" 64אבל
 הרספ'ם עכ'ל השוסרים כדרך *שע שלא ישנע או*שע
 השיע דבדי יקשה וכן הרסג'ם על טהרסכ'ם יקשה%כ
 הטשכון על 3טלוה נש(ש ררינו 3' פע' ע'נ . ס"פח'ם
 כהרמ3'ם ישלם *שע שאם *סק הנ'ל ו' סע' *'אונ6"
 ל*י אך ,ה, את ,ה פותרים נע הש'ן רפרי וא'6"5'ל

 כסי' כתכ רהחומים ניחא יהי' והנת'בות התום.םפבית
 הקרש רנ3אי ייט פ(ק ע'3 3סי' והנתיבות פ'ו פ'קס'ו

 ררכ פרוטה טש,ם ש'ש טקרי ו5א כש'ח רינםוצדקה
 דהינו בחנם לעשות סחו'ב שהוא 3טקיס "לאיוסף

 א:י 3חנם לעשוה ה,א רפחויכ אכירה סשיב *והלואה
 כיון ש'ש פקרא ולכן לעניא פרומה ליהיב *מודהוא
 מחו"נ'ם דא':ם והקדש צרקה נ3א' אבל שכי ק3לתשיש

 כם.:יהו כל לאו וה על שכר 5'קה דיכולים 3חינםלעשות
 פ-ובה להן ו?מפמר טצוה לשיי כרי שכר ימו5שלא
 לתן מתויב הוא וכא:ת ספנו העני חונת ולהפק'עלעני

 רכיון שבר ק3לת שום כאן 5'כא ולכן 5עניפרוטה
 הוי ולכן ספטר לא נמי וטפרומה פק3ל אינוששכד
 5י' דרם' נ'ח. רף ר3ם'צ טהנס' 5וה יא" וה3יאוכש'ח
 סשים א'נו שנר נושא תנן לרבה הטא 3ר יוסףרב

 לשטור הפיה אה לשמור הפועי אח השכרורטינהו
 ש3ה שכר לו נותנין א'ן הורע'ם אה לשמור התינוקאת

 שכיר שבת שכיר הי' עליו ש3ת אחריות איןל*יכך
 ש3ת שכי לו שנותנין כיון עליו שנת אחריות וכו'חודש
 א'כא וידקה 3הקדש דנם אפרת וא' הגם' עכ'לוכו'

 דאין 5ים'ם 3שכיר 3רישא נם א'כ י:סף דרב*רוטה
 עליו ש3ת אחריוה אין אמאי פ'ס ש3ת שכר לונותנין
 כפי' אירי ד3הקרש 3שנה נם גטצוה עסק הואהא
 דלא ש'ם אלא לעניא טריפתא מ*טר וא'כ שם ז'5רש'י
 כש'ח הוי ולכן שכר 5יקח שיכולים כפקים פענ'ספטר
 מעני ספטר אוי 2חנם לעשות שטחזיבים 3מקוםרק

 רדילפא רא*תם על להקשות ואין עכ'ל וה ע5 ש'שונקיא
 כש'ח הןא אכירה שוטי דנס כם'ד דשם מתני'אתיא
 פהרישא. תקשה לא ולכן 3זה דפליני תנאי ראיכאכיון
 ולרירי' דפקשה הוא יוסף רב שם דהא אינו ,האך
 כשופר רינו יהי' אבירה דשוטר דס'5 תנא שזםליכא
 ולכן בנמ' שם שאיתא כסו היא תנאי לרכה רקחנם
 דינם וצרקה הקרש רנבאי משם שפיר הכריחז יופףלרב
 לרירי' תקשה לרבה י.פף דב הקשה לטה ראל'ככש'ח
 סברחסטת:ספ' על להקשות יש אך לסיפא. טרישאני6א

 שס שכהבו וכו' נש3ע אינו ש'ח ד'ה פ'3: דףדשבזעות
 רף החובל ג8' כרסוכח ט"שיעה *טור נפי רש'שונראה
 לט*טרי' א3י רבע' וט' דצדקה אדנקי חה,א נ3יצ'ג
 לדכ הזא ק'ש והתם לענים 5חלק ולא לשפורמשזם



במרדבי ותשונותשאלות געטרת-עך
 אלמא וט' לעניא ר,פחא למיהכ 3עי רלא משום'ומף
 רהי' ואע'נ לעניא מריפתא רפטור רינ! 3צרקהרנס

 התם פטזר הי' מ'מ אך לעניא מ-'פתא 9טורשכר נוטי ראינו כטה כ5 מ'מ אך 1ה ע5 שכר ליקח'כוי
 אכל לחלק ויא לשטור מש,ם קצוץ היי לא שאםמשומ
 צריך היי לשמור מטקם פטור ראיגו קיץ רמיקץבמקום
 ורלא לעניא מריפתא רפטור מטעם כש'ש רינמלהיוה

 יעניא טריפהא נפטר רא.נו שכתכו והנתינותכהתוסים
כנ'ל.

 והועספ' לש'טתו א1יל רהתזמים כן לתרץולער'נ

 . 1את: קושי' 5תרץ יכןלים אופנים ו3שני 5שיטתיהו.א1לי

 כר'ה נ'1: ברף שם כ3ם'צ שהתוספות הלשיטהו א(אופן
 ראפי' סש5ם ראינו רה'ה ונראה כתכו נ"כע אינוש'ח
 שכתב כטו הזא )1ה משלם ראינו נרשה פשע אמש'ש

 מרפריך אחרה( ראי' הכיאו שם אך 3שבועותהתוספות
 5שמור הפרה אה לשטור הפועל את מהשוכרלקטן
 כשפשע משני ולא וכו' ה,רע.ם את לשטור התינוקאת

 סיי 3ח'ם השינ והקשה פטוד ה,א 3פשיעה דגםאלמא
ס'ו

 פ"
 רפטזר הת,ס?ות הכריחו האיך התומפות על כ'ו

 האיך והלא כשפשע הגמ' אוקמי מרלא הפשיעה עלנמ
 שכה שכר לו אין לים.ם שכרו רקתני הרישא ניחאיהי'
 כש*שע נזקטי' ואם ע5יו. שפת אחר'ות אין.5פיכך
 ס'ר השהא רהא עליו ש3ת אחר'ות אין אמא'תקשה
 כקפשע לאזקט" טצי ה" לא ולכן כש?שע חיב שיחרגם
 מפרש רהתוספיה וה ע5 ההוטים והירין השיכעכ'ל

 וה 'ר' וע5 3ש3ח 'שטור ש5א 3פירזש שאטררהיני
 אט :לכן מ:ה גרולה פש.עה 5ך אין וא'כ הרברנפסד

 מלשטור עצסו את 5הפקיע גאטן אינו ש?ת שכרקנל-
 ש3ש3ה לוטר 'ךול ש3ת שכר ק3ל לא אם אבל3שכת
 פטזר ש'ש רגם ש'ם כן הגט' סשני ומרלא ישטירלא

 הנ'ל ר?ם'צ פהגם' הוכחה אין להתוספית וא'כמפשיעה
 רכיון .וסף ררנ פרזטה ליכא והקרש צרקה שלר3שוטר
 שטר :לא 3שכת ישטור שלא 3פירזש שאמרשאוקמינן
 ררנ 9-וטה שם ה.' יא ולכן שאטר כמו 3אמתבשפה
 ק3ל לא אוי' א1י 3שפת גם שוטר הי' אם אבליומף,

 מריפהא רמפטר טשום כש'ש רינו ה'( גיכ ש3ה שכר:
 אבי התומפות. לרעה יהי' כןלענ'א

 התומים של ראית,
 שכהכ וכמו ל'ו. רף כנררים ז'ל ור'! רש'י לרעתיהי'
 שם 9" ררשיי 11 סכרא שיך ולהם 3הריא הת.מ.םשם

 8.' ולא טסני נגננו אם משים אינו ש'ש עלכטהנ"
 מוכיח  ע'כ :א'כ רשם התוספוה כפי' פשע שאםשאפי'
 בש3ת גט ששטר רק ההוס"ות כפי' 9י' לא שרש"לומר
 ליכ"ולכן

 יהי' ולכן כניל הפשיעה ע5 ג,כ ר9טור ראי'
 הזא ולכן לעניא כריפהא טפמר 5א צרקה רשומררא"
 וההומים שהתומפ' אחר אופן ה,א וה הובחנו כאשרכש'ח
 לשימת"הי.א1ל'

 על עור של הקשה רההומיס 'יל ה3(ואופן
 ג'נ שכר דשוכר רא" הנ'א, א'ך הנ'ל ד3ס'צהת:ספות

 מפשיעה אפ" פמתנ" שם הנזכר.מ הרברים 3כל9ט'ר
 ההינוק את לשמוד הפרה את 5שמור הפוע5 אתסהשוכר
 אפי' והקרש הקרש הוא שם והלא ה1-ע'מ אתלשטור
 1'. רף 23'ק 3הוספות כראיתא פט,ר נ'כ 3יריםט1יק

 ה*נ" שם הקשהי וכן צ'ט רף וככמ'צ רעהו שורכר'ה
 את רהשוכר כהר1'ה יפרש  שהתום2ות התומיםותירץ
 רק כלל קרשו לא שערין רק כהקרש איר' לאהפועל
 הקרקעות על נש3עין אין רתנן מהא הוא מהגט'רהקוש"

 ה,רעים את 5שמור קהני וכאן פ-'ך מהקרשותולא
 התוספות שכתנ והא רמ' רכקרקע לקיקעהצריכ'ם
 ולא וכו' כתיכ לישראל רסשקה אע'נ הורע'ם אתלשמור

 כיון רעומרין ורעים ע5 ולא -רעלמא 1רעים מתם על8י'
 והקוש" ה!קרשו שלא ער 1רעים על שקאי 8'ישה.;ומפות

 רי'ל קוש.' וה אין אך הנ'ל הר1'ה וכפי' מקרקעותהוא
 להםרה:קשה

 והך לקרקע צריכים כשאין אירי רילמ"
 העומר רכל רף-מ'ג כשכועות רם'ל כר:ם ס'לתנא

 3בס'צ איתא וכן כסמ5ט5ין ורינם רסי כקצ:רלקצור
 3תומפ' וע'ש ל'ט רף וכניטין טיו רף ובמנהרך'ן ק'רף

 בח'מ ר8מקינן כן הרין א'ן )אך כר'ס רהלכה פי'רר'ח
 לע' כקרקע הוא יקצור עוטרת ראפ" ה' סע' ש'אסי'

 שה"ומרת ציה מיי 3ת'מ פסקינן שכועה לע' אךשומרימ
 ןעיש קצ'נ נם" קנ'ניס לע' ןכן כ0מ5טל'ן דינםלקצוד-

 ולהכי אהררי( אלו הרינ'ם 'קשה שלא ו3ש'כ3סט'ע
 5ומר שיך לא ולכן רעיסר 13יע'ם רמיר' ההוכפ~תפי'
 לקצור אפשר שאי רכיזן רמי כקצור יקצור העוטרכאן
 ס'ו. רף 3מנחות כראיתא העומר הק-נת ןטןקורם
 א'כ התוטים עכ'ל כקצןר ה:י לא ולכן מק'טיהו3כסה
 כהר1.ה ספרש רההוכפות מפרש רהת!מים חו.נןהרי

 על רא" לההוספות ליכא ולכן כהקרש איר' לארהנט'
 רש'י' אכל שלהם, טהגכאימ רינם 'הי' א.ף וצרקההקרש

 ששכר הקרש שי נ,בר הפ:על את הש,כי שםט?רש
 מוף 5יו רף כנרר'ם הר'ן פ" .כן הקרש סשלפיעלים
 לרש'י 'הי' ו5כן נ'ח. רף 33מ'צ רש" כ9" שט ' ופע'א
 ראי' 'הי' ל9.רושם והנת'כות ההומ'ס של ראיהםור'ן
 כך הרין 'הי' ויכן ושיטהם התוכפות שיטת ניהאועתה
 רס'1 סי' 3ח'מ פסקינן גופא אכירה כשוסר רנסכ'~ן
 על 3ם5וה וכן כש'ח ררינו הרם'א שם ש9מק מ'1סע'

 רמלוה רי'א הרמיא שם פסק 3' סע' ע'3 3ם.'הטשכין
 'תיים הסשכ,ן רמי שאם כש'ח אלא הו' לא הטשכוןעל
 אכר אלא היתרון להלזה נותן הטלוה א'ן הח'בעל

 שם ועי' מסונא מפקינן לא וטספיקא 'והר ולאמע.ה'ו
 יא סעותיו כנגר מהלוה המלוה ת?ם שאם וכש'כבסמ'ע
 לא כוראי צרקה כנבאי כאן ולכן ע'ש טינ"מ?ק-נן
 הו' לא ל'ו. רף ?נררים. ור'ן רליש" רכ.ון מ.נ"מ(קינן
 רריגו 13ה ט:ריס הכל ולרכר.הם 'ופף לרכ אן"כש'ש
 הרי אך כש'ש רינו הו' יוסף לרכ להת:ספות רקכש'ח

 וא'כ ש'ח רק רהוי 'וסף רב לנ3' כיכה פסקשההוספות
 ממון ח1קת עם כ'כ רהו' ועור כש'ח רינו השיט:תלכל
 רלא ברכה הלכה ררילמא כרבה או יוסף כרב הלכה אי מפקא(
 לרנ שגם ורין כרש'י הלכה ר'למא כ( יוסף ררכ לפר:טהחיש
 פעי א' 3ר'ה מ': רף בכתיכות והתומפות כש'ח רינוי:סף

 3פנ'. םט1ח1קוע'ש אפ.' םםון םיציאין ו3רי דכס'מ כחכלט.מנ
 ובסי' ט' מ'ק נ'נ ו3ם" י'ז ס'ק עין ' ם 33'ש ובאה'עוהפלאה

 אך סמ.ן מוצ'אין ג'כ לבר רבס'ס יס'ל י'ר ס'קס'ח
 ונחימ האחרונים כ5 וכן מ'ח בסי' שם חויקהם'1
 רפוראו מטון ח~קת עם 3ם'ם וכ'ש ת9'סה בכלל' כ'הס"



 עזימרדכל ותשובותשאיהעטרת
 שנולר לאהר סהנכא' הקה5 הפסו אם ואפי'מהני
 ש'ר 3ש'ש וע" הס'ם ננר ההפ'סה יהני 5א נ'כהספק

 ןעי' עיש ס'ם ננר תפיכה מהגי רלא שכתכ מ'ז9'
 ק' רף עבם'צ כהוססות וע" הרגל כיצר כ9'מרא'ש
 רא'כא כיון 1"ל וכו' קימא רסאן כרש,:ו ולחוי3ר'ה
 כרי ןמןען טעג,היהן 3לא כרנר ספק ויש רממוגארררא
 אם אנל טירו לה:ציאו אין 3רש,הו הוא אםהלוקח
 וכוי טספק ה,קתו 'ועיל שלא ה,א סכרא שטא מועןהי'
 מש,ם שמא טוען אפי' סושל מ"וק הוא אס מוכראנל
 ןעיי וכו' הם:ירה קורם סהת'לה 3וראי מ'חזקשהי'

 שהמסקנא שכהכו כהן 3תקפו ו' כרף ככט'צפחוספות
 השואל כ8' ראמרי' והא ט'רו טוצשין כהן תקפוהוא
 משומ לשוכר כלו חדש בסיף רבא מרחץ שוכרנ3י

 תפס. 3ה'הר 5ח1 נהן ?הק"ו אכל נכנם כהיתררהתם
 3ספ- וע" פ'י ש'ר כש'ש וע'וכוי

 ..ם" כ'ה כסי' ה'כ
 התוטימ ס.ל ןכן 3ס'ס טטון מוצ'אין ראין שטסיקק'כ
 אוה כ'ה 3סי' שם הנת'בות וכן קש אוה כ'ה כסי.שם
 הוא וכן כיר .9' ג'נ ופ' כי פ' ש'א כשיש ועי'כ'ר
 ה".סה מהגי 5א ואיכ כ'ת סי' ח'ם 3ח. מהר"טרעת
 ועי(גאן

 שאלה נ'כ שמוביא ג'ר ס.' ח'מ הי ת' בנכ'י
 והנהינות ההומש סברה רעהו על ע5ה 5א אףכוו
 3קיקע שט'רה המעיה צר'ך אם הסכרא רס וכתנהנ'ל
 ככמ'צ וע" מ'פיל טשי: כש'ש ה,א אז' יתעפשושלא
 צריך אין אם אכל י'מ סע' רכ'ו סי' ובח'ם ל'רף

 גשאר הבסף א'ן אם ,א'ב כש'ח הוא א!' כקרקעשמירה
 לרירי' גם ,א'כ 'העפש. שלא כירא' אוי רנ זטןאצלו
 עם ההיספות הטהל'קה דנ'ל לכל ירר ו5א כש'חהוי
 יכיי ה" ראוי כיתיין הטעיה הי. אס כין לחלקואין הנ'י רשביעות הה'כפ:ה רק הב'א לא והוא ור'ןרש'י

 מותר,ן מטת מינ רף ככמ'צ כראיתא כהםלהשתטש
 סי' נח'ם ה,א וכן כש'ש הוא הר' לפיכך כהםישהסש
 רהא איע זה אי שולחגי אצל 9קרון 5ע' ו' סק'רצ'כ
 ראסור א' סע' רנ'מ סי' 31י1'ר ו' רף 3ערכיןאטרי'
 מתזר אז' 5ענים הנאה יהי' אם רק צרקה מעוהלהלוות
 ועי' לענים הגאה הי' לא ובאן לש הכי כלאואכל

 מותר אם להסתפק שיש שכתכ מ' סיק ש'א פסי"כנה'ם
 שהוא ל!מר צריך 8ך צכור פכסף 5השתמשלהגוכה

 נכסף רק 5ענים 5התחלק העומר צרקה בכסף אירי.5א
 אבל צ3ור צרכי שאר או כהכ'נ לכנין העומרהצכור
 ררי5סא כערכין שם כראמרי' לעגים בצרקהטשא'כ
 אסור ולהכי לתן טה לו יהיי ו5א עגיאאיהרמי
 3הם להשתמש ראסור כצרורים רהוי 3הם5השתטש

 שכועת לשכע צריך אם אך גלע'ר כן כש'ח רינוולכן
 מ'. רף בתרא בבא 3נס' מכואר וה רין הגההשומרים

 ברקרש ולא צרקה הנכאי עם כצרקה מהשכין איןה'ר
 מת'ע סהל' כפ'מ הרמ3'ם פסק וכן וכו' הגז3ריןעם
 אמר אם זה כל אך כ' סע' רנ'ו סי' וכ'1'ר "אהל'
 5א נכאיל שהי' פעת אם אכל גכאי ערפן שהי' כעתכן

 כן אמר או מג3אותו שס5קוהו 5אהר רק כלוםאטר
 הגנאי ו' כה5' שם כראיתא כשבןעה רק. גאטןא'נו

 צרקה של לכים הלויתי וכך כך גכאי 3עורושאוטר
 וע'ש עכ'ל שסלקוהו לאחר לא אך שבועה כלאנאטן
 שסלקוהו אחר תכף כן אטר שאם שכתבו ו3ש'ככט'ו
 כלע' שם כהב והש'ח !טן 5אחר 5א אכל נאמןג'כ

 ומפורסם כשר כנ3אי טיהו השיכ זמסים עיון צריךמעשה
 שסלקוהו לאחר אף שכועה 3לא רגאמן להורות יש3צרקהו

 שהוא מה ל"י רהכל לדין יש לכן עכ'ל כירו הניםוא'ן
 קנ'ז. סי' חיו'ר ת' 3נג'י וע" הלכה הפסק הוא כןארם

 ה ל אש
 השכירות ולקה קטן בהנות בעה'ב אצל שכור שהיי אתד פועל דברעל

 אהת 9עם ה.פכירות נומל וה" והדש הדש לכל לאט מאהמ?עה'2
 חנותו אח בעה'3 הנד'ל ואחיכ הששי הדש 3סיף דהייבו חדשיםלששה
 לימול הפועל בא ח:ותו את סשהבדיל חדשים הששה ואחרבפלים

 ניכ נתנדל ההנות שנתנדל דכיון אמר כי כפלים ו;פועל כקשהשכירות
 מוען והכעהיב כפלימ גיכ ה'פכ'רות לו לתן צר.ך ולכן כפךיםהטרחה

 הפמיד מה איב היומ נל בח:וה להתעמק צרין ה" כך ובין כך ביןכי
 יותר. שרוצה הידיעו לא למה ועור יוהר סחורה שיש בטהעהה

 מי? עםהדין

 ה ב 1 שה

 שם ראטרי' ס'מ. דף כבם.צ נטי היאיכאורה
 קמשהעבר ארעא למי. אריסא סהם א'גשי אטרי שםאמריו גפ לתורי גנ.ל להורא נכי5 א'נש'ראטרי

 א' הל' שוה"ין טהל' ח' 93. 3רמב'ם ה,א וכן עישוכו'
 טרחה 15 יש ג'כ הכא והא 3' סע' קע'ז סי'יפיו'ר
 גב'ל אטרי' ום'ם אחת ט3המה ר3וה 33המותיתירה

 לבעל משתעבר נמי וכן גם' הכא וכן לתורי נכיללהורא
 לו לתן צריך אין זה לפי וא'כ הארים כמוהחנות

 רריבית ייהטר לחלק יש אך קרם כטו רקהשכירות
 כציר אלא עמו מביי לא שאפ,י שמ ראטויי וכטושאני
 אפי' פהחילה ק-ו התנה ואם קם'ז (י' כיו'ר וע"סני
 ר' ס'ק קע'ז מ' בנתיכות הוא וכן ע'ש כגי שהוא3כל
 שאמרנו מה פי סע' שייכ ס" מח'ם ראי' להביא ישאך
 ער לצאת יכול השוכר ולא להוציא יכול הטשכירשאין



מרדבל ותשובוהשאלוה ןעטות ..עח
להומיף ימשכיר יש ה3תים הוקי1 אם מקודטשי1ריעט
 אםוכן תצא או 3שתיה שכור או לשוכר 1לומרעלט
 לסשכיר ויוסר השכר לפחות 5שוכד יש ה3תיםישויו
 סיהו לפניך 3יתך הרי או עכשיו של כשער 5י קטראו

 הורעה ומן שעבר ואע8'י הומן מקורם הכי רהושורוקא
 הראשון שכר על  דעתם טסהמא נמתם עמדו אסאכל
 3רם'א ח' סע' ש5'נ סי' פח'ם איהא וכן הע(יעכ'ל
 לשנה העיר מנהיני עם . עצמו שהשכיר ?ב1רשליח
 הואה העיר לבני עצמו השכיר ואח'כ וכך כךיהנאי
 הראשון תנאי על וראי התנה ולא שניים טנהיניםעם

 עטר אם אבל הרם'א שט שטמים והנם עצמוהשכיר
 הראשוןוא'כ הנאי על רנשאה אמרי' לאעסהם,פעאעיקה

 לראי' רומה הנירן אין אך כן הרין ,יה' ה'נלכאורה
 לא אנל התנאים פענין רק ההם'א נתנ לש רשםטשום
 נתחלפו ששם יש חילןק עור ונם השגירותבעיקר

 וה אר פזה נ'מ ראין הסם'ע שם שכהב ואנםהטנהינים
 שעמרז רהיכו המיפא על לא :אכל הרישא על יקחוא

 רטה_,יחנז לומי א"שי וא'כ לומר אפשר גןבשת.יקה
 לא שהס אפשר כי הראשונים הטנהינים עם קפסקמה
 הראשונים הטנהינים נשארז הי' אם אנל טהתנאיםידעו
 וא'כ פשתיקה אפי' נשאריס הי' פהתנאים שנםאפופר
 צריך הי' אתר לאיש החנות סכר שאט אפשר ,ה?8י
 הרם'א על חלקי שם גם הרי אך השנירןת לפדשנוכ
 מכר שאם וה רין לרמות ראפשר ונ'ל 3ש'כ ע(ש13ה

 שני פ' סוף רקירזשין להתוספהא אחר לאישהחעת
 כרט3'ם הוכא והתוספתא השכירות על שחור 3טידתלו'
 מקח מחנירו לקנות הטכקש וויל טכירה מהל' 8'כרחש
 איני אומר והלוקח לך מוכר אני כמאתים אומרמ1כר
 נתק3צז ואח'כ לגיתו ווה לביחו וה והלך פמנה אלאשנה
 להלוקח שתכע הוא המוכר אם מהם הח*ץ והומשך
 הוא הלוקח ואס מנה אלא לו נותן אינו החפץ לוונתן
 שס וכתב מאתים. ליחן חי3 מתם הח*ץ וה זטשךשבא
 9'ק 3הלכות והונא רקירזשין מהתום*תא שהזאהם'ט

 כפ'ק 3רא'ש והוכא רכ'א מי' 3ח'ם פכקינן וכןרקירזשין
 3ח'ם וכרמ'א ח( מע' כ'ט סי' ו3אה'ע ט' אותדקירושין

 של'כ מי' ונח'ם ע'ו רף 33ס'צ ועי' ה' מע' של'3סי'
 רסי' רהרם'א להרין שלנז הרין רמי לא ובאמת ה'סע'
 להוציא רצה צי3ור השליח רשם משזם הנ'ל ח' מע'של'נ

 משכיר ה,א הראשונה רארעתא אמר" לא לכןטהצי3זר
 י:טר יכול א, טהם להוצ"1 רוצה אינו כשהוא משא'כאבל
 ח' סע' 3ט,, ןע'ש טשכיר הוא הראשונה ארעתאשלא

 שכתכ כמו היחיר ננר מוחוקים נקראים רהקהלטשזם
 את המוכר מפ' המררכי פשם ר' סי' סוף כחיםהרט'א
 סוציא הש'ץ נקרא וינן וכו' טסים פעניני ודוקאה9ירות
 ע'9 שהוא ד3ד רכל_ כן הכיל להניח ונ'ל הקהלסיר
 החיזב מך 3פ'רוש רביי שלא כיון אטרי' א,יהחייב
 דרך תחילה שהזא מה - כל אכל ממיך אסעיקראוראי
 דנר הכוהב 9' דמוף כתוכה רהתומפות כההיאמתנה

 הינא א'ר קיסוו הראשונה רכתוכה אשתו עםשנתניר
 אלא לה רעס*הע_אין אבל ומאתים מנה אלא שעלא
 השנירוה מצר הי' קוה 3ש'ץ מש~כ אנל וכו' חירשא'כ
 וה תנאי קל אם כי ~תחילח ש'ץ להיות רוצה הי'שלא
 3כחם שאין כן וכמו עצמו השכירות ככמף לי' הו(א'כ

 עליו להשיל 3כחם אין כטו!כן השכירות מהכמףלנרוע
 הט'ו שם חלק ולכן טתחילה אותו ש9טרוהמם
 להמם השבירות כין לחלק שרצה מה על הרם'אעל

 אין 3שתיקה :חש'ץ נשאר הטקימות ש3כל הט'ווטסים
 כ'ון וא'כ הרמ'א על כן שם הטה הש'כ ונם 9קפוצה

 שאין כ'ש א'כ לא19מקים מיל כן לגרוע להם שאיןשאפי'.
 אטר לא שאם וה כל אך הראשונים רבריו עללהומיף
 שעבר מקורם אטר אם אכל סקורם השכירות עלשיוסיפן
 מהתומפתא גנ'ל חכירו את לפים שהלך פמי תלוי אויהומן
 ששכר ת'ת של 3נפאי מננד 9טקתי ונן הנ'1.5מנ5
 טאסף הי' והנ3אי ל,מ: לאט טאות שלשה פערטלטר
 וכן וחרש חריט פכל נריבים ירזעים מ2עה'נ הכמףאת
 עם הטלמר שלמר אחר השלישי וכומן ,מנים שניהיי

 שעכר החוש 3עד שכירותו את 3קש חישהה5מידים
 מהכעה'3 הכסף את אספהי עתה ער הנ3אי לוהושיב
 הכמף אמיפת לי הוא נרולה טרחה ועכשיו לךהיריעים

 כי הכסף את ותאסף לך הירזעים הבעה'פ אצל אתהלך
 הושיב והסלסר וחרש חרש טכל הנרינים יתנו לךגם

 הוה פומן נם הנערים עם ללמור ממני פקשת אתהוהלא
 כמו לו לשלם עליך וא'כ הקורמים 3ומניםכמו

 לו והושיכ הככף לאסו. עלי ולא הראשוניםב,טנים
 מהשכירות הכסף הסכום על רק ה" לא שכונתוהנכ"י
 א, ופסקתי טענחם הי' כן הכמף אמיפת על לאאכל
 ש3עה'פ ועור הראשון תנאי על הי' מסתמא כי ננ'לניכ

 לא אכל יפה פעין לו ונותנים טהנ3אי יותר3ושים
 ולכן לנמרי נריבו~ם שיחבטל להיות יכול ולכןלהטלמר

 נריבתם את מלאסקע עצמו אה יסיק הננאי גיר כחאין
 פמנחוה ועי; הקורמים 3וטנים כמו להמלמר השכירותולתן

 עושה. הראשונה רעח על העושה כל ט'ו.רף



-

ע8 , -בווחדפ',שאלות.ותשוכות - עטרת
 ה ל אש

 מריפח מחמת ימרפה שאם מנת על לקצב פרה שמכר אתד געה'3 דברעל
 רמוכר פמירא  יה4 אחר  רבר מחמח  יטרפה  וחם רהלוקח פמידא יה4הריאה
 אהר דכר מתמת מריפה ונם הריאה מריפת כה נמצאו  .כשנשחטהואחיכ
 אחך דבר מחמת מריפה ג'כ בה נמצא הא מוען הקצב הדין יהי'איך

 מריפק ג'ב בה נמצא הא פוען והמוכר דבעה'3 פםידא היא זהומחמת
 וא,כ עליך ק3לת וה על והא מריפות עוד בה איכא אי נימ לך ומאיהריאה

 מיו עם הדין דידך פסידאהוא

 שמפויש כמו כן הדין הי' סתם 3מוכרוהנה
 למכחה לחכירו 3הטה הטוכר "א סע' רל'ב ס.'3ח'מ

 מרפה שה.תה 13ראי נ!רע אם מרפה ונמצאתושחמה
  שאז הטכה 8י והזניר הכוסזת 3ית שניקנ ננוןכשלקחה
 שלשה ה!ך קנאה אם שניקב יטים שלשה לן שישירוע
 לא ואם הרמים להחויר וצריך מעות מקח הוייטים
 ה,נרל ולח ימים נ' תוך שקנאה או ימם נ' תוךקנאה
 לאו או ימים נ' הוך ניקכ אם ספק הו* ראו המכה9י
 אם הרטים ויתן יפסיר לא ואם ראי' לדכיא הלוקחעל
 ומחולין ע1נ רף רכתובות מנמ' וה,א 3ירו ערלןהם
 ו' הל' מכירה מהל' 3פט'ו הרמ3'ם פסק וכן נ'.רף
 רס.רכא טריפ1ת ה3יי כתב י'3 סע' רליג ס" 3ח'םושם
 1ה1' דהזא.ל דגה'ה הזלקיס 1'ש טקה דטנטי הד'ןה1א
 אוסרין שאנ. מ-יפה ואפי' לאתנוי ליי הוי דשכיחרבר
 ראי' איהי לומר יכ!ל המוכר ואין המקח מבטלמפפק
 טריפה נמצאת אם ולבן הרמ'א עכ'ל הוירמריפה
 הנאי  3לא אן.' !. חקירה לחקור יש טהסירכאמהר,אה

 רסירכא טרטוה בין נ'ט אין הראשונה לריעה אבלכלל
 וכרוטה שס ה"יח שכהב כמו ונם אחרהלטריפוח

 נן. נהנו לאשעכשיו

 ה וב שה

 ובככא ק'כ דף 3כס'צ מפורשת נמ' הואלמאורה
 3ית השוכר סקומות מעוי ק'ה רף3תיא

 לחדש זהב ריני לשנה והובים עשר 3שניםלחבירו
 ראשון לשון תפום או ספק באן ואיכא השנהונתעכרה

 לשון הפוס א1 להשוכר שין העיכור החרש הריא'כ
 שם ופסקינן להסשכיר העינור החרש שיך 1ח1אחרון
 קימא 3עי" 3ח,קת שקרקע מטעם להמשכיד שיךשהוא
 מ'ו סע' שי'כ מי' 3ח'ס פסקינן וכן שם 3תופפוהועיי
 ח!קה אצל הדכי נשאר אוי כהאי ספק 3ממלמליןאנל

 הטכה 8. הזנלד 5א ע'!: רף בכהוכוה ועי'רהשתא
 ועיי שם 3ה1מפוה !עי' הראי' על.ו מחבירוהמוצוא
 וע" וכ,' סומכ1ס מני הא ר'ה ק' רף 3כמיצ3תוספות
 אלא לה כהב שלא  3ר'ה טי,: רף 3כתובות3רעספות

 3חימ וע' קיב כלל הרא'ש בחש' ועיי לכונסה טנתעל
 על אך שם וכפ'ת וכש'כ 3סמ'ע ועיש ו' סע' רכ'הס"
 רנ'נ ס" מח'מ ראיי להכיא יש אך לפקפק ישזה
 שלישי שני. לו ונתן .וכר אשתי תלר אם אמר נ'חסע'

 שליש .לה ונהן נקגה תיד ואם שייש ולאחיממונו
 נתבפלה ונקבה וכר וילרה של.שיב שני תאחימטונו
 לין והכל תורה לרין הרכר וחור לאחיו שנתןהמתנה
 3אה ראס הראיש 3שם . הטור  ח'ל הדא'ש טתש'זהזא
 ~לקים לשבע  צריךלחלקו הית  הצחאה לפי  הטטוןלחלו
 חלק והנקבה חלקום ב' ואחין חיקים רי העיויטול
 שי ואחז כאחיו שנ"ם 8י הזבר נוטל הי' ראזאחר
 בן לוטר אפשר שאי אלא  הציאה  בערך בנקבהשנים
 והוא עטן שגולרה הנקבה בשביל הער יפסיר לטהכי
 על והניה רינה טה נקבה תלר אס בחנאי שירשלא
 3רין ה!כר כח מנרעת הנקכה ואין ה!רה שלרינה
 אםיק לא ונקנה וכר רעל כיון וכו' שלו והכלהורה
 יה" נקנה ואס נן יהי' וכר ת"ד אס שאטי זהנםאדעווי'

 ה?האה כמל אסר לח תרהיהו רעל כיון מ'מ אךכן
 רף בתרא  רבבא מנמ' והוא כלוס צוה שלא בסווהוה
 אשתי,אם של  רחטה נשטר בטה הטבשרני רהניאקם'א:
 מנה נקכה אם טנה נוטל לר ילרה מנה יטול1כר
 אלא לו  אין ונקבה וכר ילרה מנה נופל נקכהילרה
 ראמר  ומשני אטר לא ונקבה !כר והא הנק'  ופריךטנה
 גרש3'ם ועיש וכו' מנח יטול )טי ונקנה וכראם
 יה" ה'נ וא'ב הנ'ל כ'ח סע' רנ'נ סי' 3ח'מ 3ש'כוע'ש
 מרישת השני שיה' רעתם על עלו רלא דכ.ון כןהרין
 שנשסק כטו הרין וחורה הותנו שלא כטו לי' הוי3"ר
 לן איכשת ומה הנ'ל "פ וסע' י'א סעי רל'3 סי'3ח'ם
 להא זה רין לרמות יש ונס פריפות מיני כמהכשיש
 על האשה את המקרש ל'נ סע' ל'ח סי' כאה'עראיתא
 איע שמעק יוסף ששמו ונסצא יופף אלא ששטומנת

 עלי1 ק3ל שלא הלוקח שאמר בי:ן כן ה'נ א'כקירישין
 נמצא מריפות עור נסצא ואח'כ הריאח מריפתאלא

 רמה ח' פ'ק ר'! ס.' כח'מ 3נה'מ וע" 3טל?מקהו
 רפרפה משום היזק נורס סקרי יא מריפה ונמצאששחמ
 3כהיכות ההוספות שכחכ למה  רמי !לא ע'ש חי'אינה
 ר33א ולהתוספות הנ'ל וכו' לה כתנ שלא ר'ה מ'ו:רף
 ונו' נפשה קדשה לא דהכי ארעתא ד'ה ק": דףקמא

שכתכי
 כטו אלא מילתא תליא לחורי' הלוקח ברעת רלא

 טשא'כ אנל אחצ שנמרפה שאני התס הסוכר 3רעתנן
 ניע'ר כן כלוס קנאה לש טשרס טריפה שהיתההכא

 מהראי' כן הרין הי' נ'כ הנה'ט רגרי בלא אפי'ו3אמת
 שיך מה לוחומ לקח שכאן וכיון הנ'ל 3תרארבבא
 סאה'ע הראי' אך לו מכר וה על והלא היוק רנרםכאן
 הרי רשם סשום לרחות יש הנ'ל ל'נ סע' ל'חמל'



בורדכי . ותשובותשאלותעטרת
 *ירש 5א וכאן 5בר יוסף רק שמו שיהי' גפירוש*ירש
 הריאה סטרפת רק אחרת מדפות גו יהי' קלאה5:קה
 הוא ההפסר הנ'ל הראשונה 5סכרא טהג'י להרין%כן כלי הוהנו לא כאילו רהוי כן הרין להיות צריץולכן
 ולרעת לכן סקורם מרפה שהיתה יורע אם הסוכרעל
 הרט'א נ'נ טסכ'ם דנן וטשמע שם דהג'י חולקיםהיש
 רהוי סשום הלוקח על ההפסר הסירכא רמר*תבנ'5
 המריפות על גם דק3ל סגר אתני ומר5א לאתנוי5י'

 יהיי וכן טרפות עור 3ה שיש לן איכפה סה א'כדריאה
 נטרפה 5אם הרין לפי נ'ם יהי' אך הטנהנ ל*יהרין
 או ?'מוק מחמת שנמרפה לבין חריאה סירכתמחסת
 חלוקים הם הרין שלפי הריאה מהמת אהרת פרפותסצד.

 רמי ןלא טרפות לשאר רומין הם סהריאה אחרתשמר*ות
 לכן כך כי שכיח.ם אינם שהם מ8ני דסירכ:תימר*ורמ
 13כחים איחא וה כאופן ושאלה לאתנוי 'הלוקחלש'.גקי

 ומעשר 3הטה ועולת העוף 'חמאת להו איגעי 'צקרף
 רקרם טעשר א'כא העוף חמאת ת'קדם קודם טהםאיץ
 היקדם לה רקרמה בהמה עולת איכא סעשר ליקרםלה

 ועיש ומ' לה דקרמה העוף תמאת איכא גהסהעולת
 5המתפק לנו הי' זה וכאופן העוף חמאת רהפהום"מד

 5חכ'רו המןכד ו' סע' דכ'ה מ" צח'ם ראיתא טהלע,
 על אחריות יהי' שלא 3יניהם והתנאי %ן שלמרתף
 יהיי ולא פלכר תשפך או חכית תשנר אם רקהמוכר
 אס כנון גלכר הטעם לע' אלא הלןקח עלאחריוה
 ע5 הוא ניסך אונם אם כי אירע לא אח'כ אםיחמזץ
 טעם מעטים שני שם 81יכא הרא'ש מהש' והואהמוכר
 לא דהטוכר הראשון מהתנאי למירק ראיכא כיוןראשון

 אהר אונס לא אכ5 ושפיכה דשנירה אזנם רק עייוקגי
 רק עליו ק3ל ש5א היוקח שי השניוהתנאי
 הוא הרי וא'כ אחי אונס על לא אכל יחטוץ שאם)אונם
 אונסיס רשאר סגרח הטוכר של מהתנאי הדיוקיםסתירה
 טונדח היוקח של ומהתנאי הלוקח עך הם קבל 5אאשר
 אוקי אמרי' לכן המוכר על הם מהחימוץ האונםרלבר
 כן הרין יהי' זה מעם לפי א'כ סרף נחזקהממונא
 טשוס רשם השני וטעם 3יחר, שמהם אונסי אירעשאס
 לי' ראה' .שגירה שפיכה ראונם רוטיא ה~א ניסךראינם
 אכ5 רשכ'ח ושפיכה רשבירה אונפ שכהכו אלאמעלמא
 להוכיר ארעתיהו אסקו לא שכית רלא רניסוךאונמ

 רגוף אתריות אלא עליו קפל 5א הלוקח אכלנכהינה
 וה אונס 3כיל יהכניס ואין הטעם יתקלקל אםה%ן
 3סי' שם המור עכ'ל טעלמא לי' ראתי אחר חונסשים
 טיפה ה5וקח ע5יו רק3ל כ'ון וה טעם לפי וא'כרכ'ה

 רשם רומיא רמוכר תנאי רטי כאן והרי הריאהרמחטת
 שאם הק הטוכר עי'ו קג5 ד5א טשום ה5וקח שיההנאי
 שיהי' נמצא וא'כ שכיח שאינו טרפות טחטתיטרפה
 טעם 3ין לרינא נ'מ ויהי' רירן להשא5ה טשםפש'טות
 ראיהא טה לפי לעין יש אך הנ'5 השני לטעסראשון
 את ז5א ה3ור את לא 3משנה ס'ד דף 3תראגג3א
 5ו לוקח וצריך ןדומא לו,עוטקא שכתכ אע*'יהרות
 ומורה ררך לו 5יקח צריך אין וחכ'א ר'ע רכריררך
 ררך ייקח צריך שאין טאילו חו'ן לו שאמר כוסןר'ע
 חוץ מ4י5ד חוץ לו שאמר כומן הישפ'ם שם ופי'וכו'
 3כל5 אינן שהרי הוא 5צורך שלו ותנאי ורותמ3ור
 ולר3נן ררך לו וש%ר קאתי מילתא 5אמפו% א5א3יוז
 ררך לעצמו שיר הכי רגלאו כלל יאטפוי אתאלא

 ה3ית כ5 ה5וקח יאטר שלא כן אמר רטילתאולרחחא
 3קיאין המוכרין כל שאין ררך עיככתא ז5א ליטכרה
 ב*' 3רא'ש )ועי' הרש3'מ עכיל כך פירש והלכךברינן
 רל,1 דם~ה פטיגו פרוע לוסד נאסן דאינו פיחהכוהנ
 נשי כו5הו אטו י'נ. רף 3קירושין ועי' נטירי רינוכיע
 3נתיבות ועי' נ'ו מ'ק מ'ו 3סי' 3ש'כ ועי' כניל נטירירינא

 הרמג'ם פסק וכן י'( אות פ'ג גסי' סינו כ5לי3קיצור
 ג' סע' ר'ד סי' ופח'ט מ'ז ה5' סכירה טהל' כ'דפ6'

 הנ'ל חולקים היש רעת 5פי נטי הכא וא'כ כר'ערה5כה
 רסירמת המרפות תנאי 3לא אפי' כך וכין כך כיןהי'

 רהכחנה טכלל 5אתנוי להו 5סה וא'כ ה5וקה עלהריאה
 יהי' הריאה טרפות עם טרפות עור יהי' אפי' שאםה"
 תנאי 3לא אפי' כן הרין ה" וה כי 5אתנוי לויסה כי טהמוכר 5היפך כן לריק יש א'כ אך הלוקח עלנ'כ
 אפי' עליו ולק3ל קאהי ד5אספוי יזפר צר'כ'ם אטא'נ
 נ'כ הריאח טרפות יהי' ג'כ טרפוה שאר עם 'ה"אם
 עליו.ק3ל

 31גא כ%3צ ראטר.' 5הא לרמות לעיל שנהנהי1טה
 לשנה ,הונים עשר בשניס 5חכירו 3ית הש:כר הנ'לגתיא
 תפום אי ספק ריש השנה ונתעכרה לחרש והנרינר
 איזו ספק יש הרי כאן ונס אחרון 5שון או ראשין5שון
 כנ'5 אחרון הלשון או ראשון הלשון או ןתפוסלשון

 לשון לוסר שיך רלא ניל רשם כהרין לרוןוצריייח
 ונם ארם. 3ני 3שני לא אכ5 אחד ארם אם רקאחר:ן
 אם אכל רי3ור כרי וכתוך אתר 3סאטר הי' הכלאם
 3די3ור הרבר שננטר כיון 5כן רי3,ר כרי הוך הי'לא

 מעשה ו5כמל האחרון 3רי3,ר יחויר יוכל 5א לכןהראשון
 לחזור יןכל אזי הרבר ננמר לא שאם רקהראשון

 כנ'ל. רינוויהיי



פאבוררכי ותשובוהשאלות עטרת=
 ה ל אש

 אחד ~הבטיח הטארג על ה" א:לר סוחרים על דבר על אחד מגדילמטאלתו
 בעד לו יתן אע יתן ,2הוא ממה עתר הסחורה דמי ע? 'עלה לא ,שאםלחבידו

 עליו העלה שלא השני עשה וכן אצלו הטארג 'שאר שאוי משום קצוב סךזה
 ואינו הראשון חזר ועתה קנין בלא הי' זה כל אך אביו. הטארג ונשארדמים
 קיו. דף ביבמות דאסדיי וכאופן בך הייתי משטה טוען כי כיזם להשנינותן
 נ' סע' קסיט סי' ובאה'ע כיד הל' יבום מהל' ד' בפי וברמב'ם קטיז דףובביק

 לא אלו טוען והשני ז' סע' רסיד סי' ובת'מ ז' הי' יי3 פ' גזיה בהל'וברמבים
 הנחת לא ואם הטארג את בעצמי לוקח היית' זה סכומ לי לתן הבטחניהיית
 והם מ,2תיקותי כסף הרבה נ,שכרת ואיכ הרבה בדמ-ם עליך מעיה הייתילקחת

 מ'? עם הדיז בעלמץ דברים רק קמן ולא שטר לא עשולא

 ה ב ו שה

 נטצ" "שאעה
 הביאי והפ'ת דוד 3ית 3הש'

 3סי'
 1הכיא ב1 לה:.ר ריכול וכתב ר' ס'קקע'1

 רנפלה גכרא ההה,א שם ראמרי' פ'א רף טכתובהעראי'
 א'ל 3ג'מה למיפסלה אהיה בעי 3פומנדיהא ינסהלי'
 ופי' יכו' לך פליני ב:כסי אנא נככ', טשזם  דעתךמאי
 כלום הי' לא קנין דגלא אלטא ענ'ל מידו וקנורש'י
 דיש לע'ד אך יד' תהה א'ן ה,ה הספר אך ע'שוכ!'

 הי' הינמה ל- שנפלה ם. דשם משזס ראיתולדחות
 לו דנפלה טהל:.ן שם הרמוכח מהאחין הגרולהוא
 כדאיהא לינם 3גדיל דסציה טש,ם לאחיו ולאיכטה

 רצה שאחיו יק שם ו'ל רש'י פירש וכן כ'ד. ד'3יבסות
 נתהיב לא ,לכן נדין שלא ה" .:ה 3גיטאלמיפסלה
 ליקה יכ,ל ה:ני ה" כאן אבל לו לה; 3עלמא3אמירה
 להס אחד :דין שיה כהם כ' ה,א כטז הדין ע'פהטארג
 3א הי' אם וא"" סהשני יוהר ורשיה כח לוהואין

 יכול הטארנ ננטך שלא ,טן כל ט'ט המארג עלראשת
 א' סע' רל'ו סי' 3ה'ם שאיתא וכמו ייקח ג'כאחר

 2ין קרקע 2ין לשכיו או לקנוהו דבר אחרהמחור
 שם וכתב .כ.' רשע נקרא וקנאו אחך 31אמסלטלין
 ש3יניהס הד:ים פסקו כשכבר אלא מירי לא וה וכלדום(א
 הפסיקה ערין כהימיין אם אבל הקנין אלא מחזסריןואין

 לאחר סוהר ניול ריצה והקונה בכך רצה,טהטוכר
 רק לקניהו כוצא שאינו 3וול וה,א הדם.ם פסקואם אפילי ונט .כו' ישראל או עכי'ם המיר אמ ביןלקנותה
 שלא וטן כל לקניהו ו:בל כטצשה הוי אחךבטקום
 קנו לא אס ולבן שם הרם'א כתב כן הקונה בוזכה
 כהיגן שלא עשה שה,א ספני נן "חו:ר יכול הי'מידו
 ק' רף 3.נסןע כדאסרי' כהונן שלא עמו יעשוולכן

 הד'ן כן 'לכן ט'ח. דף 3הרא וכבא 9'1 דףונכתובות
 אבל הנ'ל דינסיה ס:מעת חליצה דרך על והואנינמה
 דלא אפשר עולה ש,ס עשה רלא 3הטארג כאןנגשא'כ
 .' דף ס?בם'צ ראי' להכיא יש אך זה על קנין3עינן
 לי תנה. להבירו ואטר המצ'אה את ראה ופמראסרי
 הנטיה. אס "פי' זכה תחילה בה זכיתי אניאוסד

 וסשטע בו לחוור יכול וס'מ 3שבילו להגבההכע~הילה
 לחזוי יכיל ס'ט 3עצמי להגביה 'כול חי' אם דאפי'.שם

 ועיי לא או 3עצמו להגכיה יכול אם 3ין הלקו מדלאט
 לנו קנה לשמעון אמר ראוכן 3רמ'א רס'ט סוס'י3ח'ם
 אמר .אח.כ וקנה שטעת והלך פלונית סח~רה3יהד
 לי' רהוה ראובן עס לחלק רצריף י'א לעצמויקנאה
 ראמ וי'א רבבמ'צ פ'ק סררכי להביד1 מציאהכמגבי'
 דלא )טשזס שקנה נמה שטעון ,כה דטיס לדאזבן הי'לא
 ול,כוח החמור מן לירד יכול הי' ששם לטייאהדסי
 יכול ראזנן הי' אם ודאי 3קניה שתלזי 3סקה אנלבו

 זכה לאחר הטהר שימכור קודס ולקנות סעותלהשתדל
 וה לי' רהוה ראונן וכה לא לא, אי אכל ראזבןבו

 ואם ראנ"ה( 3שם המרדכי עכ'ל המר לא ווהנהנה
 עכ'ל לשניהן ,כה כאלו לי' הוי לשניהן לקנותנהרצה
 שהי' ראונן הרכ'א כתב ד' מע' קפ'ג 31סי'הרט'א
 3יהד להם לקנוהה לשטעון ואמד 13ול סהורהיודע

 קנאה אם קניתי לעצטי איכר ושונ וקנאה שהקושטעוה
 נתדצה אם ואפ" שקנאה 3טה שסעון זכה שלו3מעות
 רמאי אלא ואינ. כו לחזור יכול 3פירוש3תהילה
 כשם נ'י עט! לחלק צריף ראוכן 3טע~ע קנאה אםאנל

 יכול המשלח ואין דה'ט פ'ד מרדכי והגהיתהע.טור
 עכ'ל עצמו 3כעוה שמעון קנאה אמ !אפי' בולח,.ר
 הרמ'א שכתב הנ'ל דס'ט סי' טסוף כולם והקשוהרם'א
 כטעוו; קנאה אם אפיי ראזנן עם לחלק שצדיףשייא
 אין עצמו 3מעות קנאה שאם מתם כתנ וכאןעצמ,
 כתב ק8'ג במיי רכאן משים לישכ 1אין עמ1 לחלקצריך
 א.נו וה ושהק כתב לא רס'ט בסי' ושםושתק
 נתרצה וא*י' קפ'ג 3סי' שם הרם'א טסיםדהא

 שהכא ותירצו נו לחזור יכול ?פירושבההילה
 שיהי' רהבי ארעהא קניחי שמהחילה עתה שאטרמירי
 סתם קנה שסתחילה שאטר מירי רם'ט 3כי' ושםלעצטי
 שם שכתנ ססה משטע וכן לעצטו דוצה הזא עההרק
 דכאן הב'ח 3שם הירץ והש'כ וכו' סציאה כטנני'דהוי
 3עלמא דנרים אלא נסזר מעמד כיניהם עשו שלאמ"די
 בסי' אכל יקנו ובכמה יקנה האיך .אמר ולא 3'חדשיקנו
 וכו' זמה איך גמוד טעמד ניניהם שעשו אירירכ'ט
 איך גמזר סעסד עשז כאן גם הדי הש'כ דעה לפיוא'כ
 לתן הוא סחזינ וא'כ וכך כך מך עטו פסק שהדיזמה
 קור ונ'ל וננה(מ גט'ז ועיש עמו שפסק טה כפילו
 לעשוה הטוחריס כל נהט שכן כן עתה הזא רמנהגניון



 ותשובותשאלותעטרתפפ
 כורדכי'

 ואם ר3ש סזהרים 3אים אחר טארג על ך כוה3איפן
 יהי' ולא הר3ה רמים על יעלה אוי ביניהם יתפש-.לא
 בכרי כוה באופן לעשח; סינ-הים הם ולכן פרנסהלהם

 להנשארים יהן והוא לנרו אחד 3יר רקש'שאר
 3שוהפות נשאר שיהי' או ניניהם שיפסקז מה כפירוח
 מועטים 3רם'ם רק המקח על מעלים אינם :הסלכלם
 דמטומהא ר'א ס" כח'ם שפסקינן כס:.מת' זה הייוא'כ
 אי 3וה מעין י'3 סי' חח'מ יבח'ס בנתה'ם וע'שקנו
 כה'ם עור ועי' ררבנן קנין רק או ראוריהא קנין ,ההוי

 הנ'ל ר'א מי' בח'ם שם בפ'ה ועי' שי'ד סי'ה'1'ר

 .טה,א 2'.; בו לדי'- 'ב'ל שא'ן נלע'ך יל3ן א'כ'ק
 ה'מ 2'טןע ש: ד:" 'מ2קב .2מ' הס'ח-'ם 2'ן ב;מנדנ
 על 14. למיכר פ-י2ך דליקך ונ'תן ירי ;ל כגיןב. לקנור, הקגר'2 .2:ך:י דבר כל .2ן 3' סע' ר'אס"
 הס'הר'2 .::-הנימ 2מק'ם א' רמ'א כפי לי 'טה'ק;ידי

 ה2'י ש2 'מסי2 רמ'א ע3'ל המפהח לק':השט'סריב
 של 3טקום ממקמא אך הב'י עכ'ל ץוה ד'-צא כלובן

 כן פסק לא 'ל2ן כן המנהג '2ם הי' לא ד-ךהביו;
 יביל שא'ן 2נ'ל הר'ן 2.דא' כן שהמ:הג 3מק'םאנל

 נ..לחו:ר

 ה ל אש
 מעוה נתן ויא הסוכוח חג קודם אחד מסוחר בהמות שלקח אחד טבח דברעל
 הככות ץחג קודם ימים אחו ה" הה וכה כך מקח על ,טלאך האנד עשורק

 זה מהמקח חזר מועטים בהמות כי הסוחר וראה סזכות ערב כ,טהגיעואחיכ
 שהטבח  ירא  בי ראחרים למכור ורצה לאט מאות איזו מקחו על להוסיףובקש

 והשכיל לן הי' גא מזומנים ומעות הכסף כי לו יתן ולא אותו יאנההראשון
 הרגל אחר ועתה עכשיו לו לחן שהבטיח הכסף סכום ,2ל ערב ועמדהטבח
 מתח'לה שקנ-תי ממה 'ותר לך לחן שאמרח' מה בך אני משטה כי הטבחמען

 מהטבח חובע יהערב מהערב לחפס רצה הסוחר ועתה יוחר לו לתן רוצהואיני
 דינם?מה

 ה ב 1 שת

 שעש. 2'ין אך מעיה נהן שלא אעפ" הטבה בןהדין
 רף בבט'צ י2דא'תא קנין וה ה'ה של"ךה"נד

 לסאי קניא ס'מ'סתא הא ררבא משט" פפ' רב אמרע'ד.
 לקנילי אמרי ר3נן טטש לטק:יא אטר חביכא רביהילכתא
 ובאתרי שפרע מ' עלי' לקביל' .ה'לנהא ש"רע מיעלי'

 1'ל רש'י ופי' הגס' עכ'ל קני ממש לכקנירנהיגי
 ין של החבי.ה על החנונ'ם שר'שמין ה'הם0יט.מתא
 ש3ל לרעה איתם ורישם'ן .נ.' 3יהך הר3השלוקחין
 מהל' בפ'ו הרמ2'ם פמק וכן עכ'ל נמכריההרש,סית
 1' סע' ר'ר ובס" א' סע' ר'א ס" 31ה'מ :' הל'טכיףה

 רנר 2ל וכן ה3'י שם שכ-נ 2' סע' ר'א 3סי'.ע'ש
 הל:קח שנוהן ירי על כנון בי לקנןי; ההגריםשנהגז
 שס ונהנ כ15 ל. שהוקע יר. על או למוכרפרזטה
 לקינה שמיסרים הסוהרים שנ"גיכ 3סק:ם א.הרם'א
 יה" של"ך דה"נד ש"ר ס" ה'1'ד 3חיס .עי'המפתח
 דא,רפהא קנין וראי הזא וה :קנ'ן דמלכ,הא דינאםעד
 כקיצ,ר כ'א. ס" 3ח'מ וננה'ם י'ב כי' ח'מ ה' בה'סועי'

 א'ו. שעשה של"ך בה"מ ה3המיה אה הט2ח קגירל3'ע

 הסוהר יכ.ל לא הד'ן ע'5 וא'כ הס,כות הנ ק:רם'מים
 שמצינ. כמו ריני הוי .א'כ '.הר ולבקש אה'כלחווי
 את השוכר ע'ה: רף האוטנין אה השוכר פ' רישבבם'צ
 רבר והוא ארם שם שאין מקום כהן וח,רו וכ.יהאוטנין
 כפ'ט ברמ3'ם הוא והן וכו' םטען או עליהן שו3רהאבר
 הרין ה'נ וא'כ ה' סע' של'ג ס" י3ה'מ שכיריתמהל'
 שפטזר דכיון פטזר הערב נס ולכן פטזד הטנהוא'כ

 ש'תחתב לה'יה '2'ל 'א'ן 2ער. ערב שנעשה א-ש עלהמ2ח
 על ?א'ן כיון ה;-ב ג'3 :פט- הליה ש:פטר ר2'-ןהער2

 יהיבא נ' אלף הך:2'א 2ה':' רא'הא והגם לההח-3.מ'
 מר2'ר' דפ'ן 'כ:"ל מ' ה' 2ע' ק3'מ 2י' 3ה'ם2רמ'א

 רביים לך אר,ן פ4':. לומן לך אהורנ. לא אם ל'יאמר
 ':לנב' אעפ" דרמ'2 2עד ער2 ל' 'העמיך וכךכך

 ;כ'ל לשלם חינ העיב אבל :פט,ר אסמכהא הי'ה,טיאל
 וה א'ן אך הינ. הע-2 ט'מ פס,ר רהש-אל רא;'גאלפא
 מש,2 הש'אל רפט,ר רהא הטעם היי דשם משיםסת'רה
 3ערב רא'ן מ.2.: א' נתהיב ה;רב אנל א2ס2קא,רהוי
 נפשי' מימע2ר רמהן:'ה הגאד רכהה'א סשוס אסמ2תאר'ן

 2דהיא אש' רב א2ך אלא ק;יג: דף בהרא ב2בא'כדאיהא
 לי' מהימן רקאהנאה

 נס-
 כת2 יכן נפ'מי' .משתע2ר

 רה.. לימר 'מיך 'לא מליה, מהל' כ'ה 3"'הרם2'ם
 ה;רנ נ2 פ2זר דדל'ה מק'? ד22ל שאטרו מד33לל
 א קל 3נ" ום -2:מי; ו2ש'2. י2ט'ו 3סמ.ע וק":פט,ר
 הי' .הה2 י2;מ-2, ע.? מיר' שקנ. מש,ם אי י'2סע'

 של. ההפ'; .':א'ל .:לא 2'רי רויה יה'הה של,הדפ'ן
 א;'ג 'ל2ן יי 2:ך עצמ' ש'הה'2 ,ה הנא' עלרק

 סה א2י ד;-2 אק להיב י3:ל'ם ס'מ פמורשהש,אל
 על ה3המ'ה אק קגך הל'קח שהמבך 2'ון באןשא'2
 ה2המ-ה את ל;3נ 2'ר' רש,ק א'1 יאוכ כנ'ל דרין5י
 כ' ;י2'ת 2ך'ני וך ר2ך נ:נס א'נ. .א'ב ל. ל,תןילא

 יביר. של ר2י שג'ל למ' ד:סה .וה שלי על ;רבלא
 לההוירי רוצהיאינ'

 מהגולן הך2ר לה2'; דננול י2א
 דנגול והעמ'ר 2רמ'2 לא אם להחויר. רוצה א':י.הנולן
 .אד-3ה לשלם הער2 שם שיתהת2 היהכן וה 3ערערב



פגמ-דכי והשובוו;שאלות-עטרת
 ע'נ סי' ת'ס 3ט,ר 'ע" ע,שקי מיד עזשק להצילמצוה
 היי גופא הע-ב 'א'כ -' סע' ש: ה'מ ז3ש'ע י'ואהע

 י3"רט מקה: ש'תק-ס זל-א'ק לו שאק'מר מה כל ל;שיהמהו'ב
 .:עשה מהמקח ':רע ה" ה;רנ ש:ם כאן הי'שהטעשה
 .ראוי להנירו ;דוה מהיזר; ג-; ולא כההילהכהינן
 מ יבה נ'ן. רף 32'ק 'מא'הא 'נמז להעיר שהיבלהעיר

 שטצ'ה ער!ה מהל' בפ'א ו2רמ3'ם א' סע' לחס"

 את הסלזה ק;'ג. רף ב.קרא כבבא ?ע:ן ע'ש.להעיי
 רשב'ם שם 'פ" הערב ין יפרע לא ערג ירי עלח3ירו

 ויחחבוה לדין הליה אה שיהכע ער תהילה הערג מןלא
 ספישיגן הכי הערכ מן יפרע אז לשלם לו אין ואםביד
 3עיב 3גם' שס הוא זבן רש3ים עכיל 3מסמ:א 3נסילי'
 רוהילה הערכ מן יפרע לא מאי מ"מן רנ אסראלא
 מהל' כ'ה 3פ' הרס3'מ פסק וכן וכו' הכי גמיה:ש
 שצריך כיון כאן .א'כ ח' סע, קכ'ט סי' .בה'סכלוה
 זא'כ כנ'ל "טור יהי' והלוקח החילה דל!קח אתלתנוע

 הוא. ופשום הערב יתחיבאיך.

 ה ל אש
 שמבקשים רק כפף נתינח 3לי מהתגרים 3המות ש?וקח'ם הטבחים דברעל

 השת'מה אתר מהם אתד נל לחזור ם יבוס אם 3;דם. סה.ם ללה?והמ'ם
 הדין יהיי איך וגם 1;וא מי של ההפמד אהיכ נננבו אם הדין יה.' איךוגם
 ביק': רמ2האם

 והפועל הממבת'ם ?בית ה3המה את להכיא ;כיים :הפן;י
 את'כ נגנכה ואם השתימה קודם ?הזור '3ול'ם אם כן ע'2הענוים

 מיו שרההפסד

 רא'טון. רא'2ין ע? ה. ב 1 שה

 ס'פא רקת:י הא אלא ס'ך. דץ קמא 332אאמרין
 אק- 'בא '2בחג:ב

 השל,מ' מ'כלם -א'מ'ן ';:2'
 איבא 'מ' ק-ן אלא :.ט.ב א':' -ש:' 'ך:?דאר3עה
 דטב'הך אלךא ;:'ל, 'כ" ק:י לא 2;'מה ש.מ'למ'ר
 שב;ב 'הגם 2משיבה ה" '"'ב לק:'; סעשה שינ!'היה
 :ק':ה '?ז' ט;'נ" דאך:י טב'הך מך 3ד'ה התיספ'קשם
 ק:י לא ב'ך'ם ;'שה הגיל; '2א'ן 2ש'נ!- דרוקא וי'ל'ב.'
 הגולן י:;'שה מ;שה ש':1. אבל הבך:ח .ממההכנ,ן
 ט;'מ'ו אה:' א': דק:' ר'א מ'רך טב'הך נג'ן3ידי2

 זכ.' לה רק:' .לאז ה3;ל'ב מן '2מח2ך הינ'דטניהה
 של.2 1.ל ד'ה ס'ף צ':. דף 3בס'צ התיםפיה כהב'בן
 רא'תא במ' 3-'א הי2ך 'אין לר'א רק היא וה כלאך
 לגולן .לא לג:ב לא 27'ן א'ן 'ך'לבקא י'א. רף ב2'ק'מם
 ס" .בה'מ ט'. הל' :נ'בה מהל' 3פיא הרטב'ם פמקוכן

 ,שס ט'! הל' ג,'לה 2הל' 3('ב !3רט3'2 ה' סע'שנ'ר
 'ס2 '23'ק י' ס;' ?'2 נ" 'בח'מ ק:-. ר,:'נ,' "ר3הל'

 ג.נ' צ". .2דף 'ב" ק':ה 'כ':,' ר2ה אמך ם'1.רף
 רגיל מ"ן יא' -בא אמך 3" קנ' 3שזך'ועברינהו
 פ?א י3 אמך 3;'3 ':2 .3ן כ" ק:' ה'צ' !עברי:הןלול.בא
 הרר ד-למא אמרת 2א. קנ' עפך" .עני" לני:הא!בי'
 הרר אמרת מא' קני נ2:א ,ע2ר':ך' וו:י וכו' לכאן3א. הר'כ'ה זפנ'2 ה,א אך-.ק' ל3':קא הא' לבינז;אועניר
 3ח'מ ה:א .כן .כ" לבאן 3א: הר'מ'; פנים וו~י לה,ע3יר
 ראמרי' ךא להקש-ת 'אין 1' .ס;' הנ'ל ו' סע' ש'ססי'

 הנביה' '2" פט,ך 3-שי;. ומכר וטבה גנב ע'ט. רף33'ק

 סה'-ה זה א'ן .ט' היב .טה 3עלים סףשוה היציאיאז
 שאס כ" רנה דאסר ל'ד: דף בכהיביה ראמרי'מש,ס
 הרמב'ם פסק וכן ז3ו' ומ3ירה טביהה א'ן גניבהא'ן

 בטנ'חה קנאה אם אפי' וא'כ י'ג הל' גנ'בה מהל'3פ'ט
 'הגם הטביהה על פט,ר לכן טק'רם קנאה שלא כי.ןאבל
 שלוהי ע" שנשהט 2יין ט'מ אך כעצטו שתט לאשה,א
 בראסרי' כטוה. אדם של ששלוהי 3;צסו ה" כשהטהיי

 3שאלה אע" אלא ע'ד זלא מ'2. !רף ס'א: דף3קירישין
 ה3הטה אה להביא עכז'ס להפיעל ציה באסהשנ"

 שליהיה שאין ראעפ'י טש'בה מטעם 3וה קני ג'כל3המ'ט
 גרע רלא של'היה 2עינן לא דכאן משוס קנ' מ טלעכו'ס
 3קירושין בדאמ-'י דקנ' לרשיהו 3אה !ה'א להמקורא
 מ" י3ח'ם .' הל' טנירה מהל' פ'2 ,3רס3'ם 2.3:רף
 2שם י'סק'א קפ'ח ס" 3נהיב" ה,א !כן .ג' סע'קצ'ו
 הלזקה הינ נאבר או נגננ שאס ,מסילא אפר'םמח:ה

 הגאה איסזרי 3ד'ה ע'א: רף 3'ק 3הזסמזה יע"3הפסירו.
 קטבח דסרי' דלאי בנך !מה 'א'ת י2י' ק'טחיט רמר"ולא
 3ה שהם דסני קמבח דמייי לא' נמ' ט'בך כלהא

 מעשה שינ,י דש'ב דלא ."ל מעשה 3'ס'ם' קניהפ,רהא
 ל'ד. דף 3בהוב'ה הה,נפ'ת 2קנ 'כן 'נ" 3בןלק:'ת
 3טבח א' סק'ט שט'א ס" כ:תיב,ת זע" ר.2דם 3יין3ר'ה
 23ה,ב!ה היע'א אך זכו' ה,א 3עלמא טו.ק 3הנבההשלא
 כ'ק נניבה לשס רם2יהה נהב משמ; ס'ד,ך ל'ר:רף

 הנהינוה לרעת אפ" אך '3!' טעשה ש'ניי קךןדא'3א

שימ-

 3ר'ה ל'ד. 3רף שס 3הפלאה :עיי מליקה שאני
 31קצהיח י'א ס'ק שמ'א סי' שם 3סט'ע ו;" ב:'עהכא
 אקן. טריף ז'ל קס'א ר' 3חולין זעי' ו' ס'ק ש: ובנת' 3'ם'ק



 כורדכי )-שאלות,ותשובות ן עטרת )-_פר
-.

 ה ל א ש -
 בקידושין דאמרי' כמו לחוכרא קידושין במפק אמרי' למה אחד מרכנשאלתי

 משום הקידושין בכף לההזיר צריכה דהיא כיוו ואמאי מגוטוח ו3כמה ה':דף
 להחז'ר צריכה דמספק כיון וא'כ מידו מוציאין כהן דתקפו דקיילדכיון

 בהקושי'. לשונו הי' כן  ק'דושין הוי ויא בלום לה _נהן לא וא'כ הכסף.

 ברשות  תפיסה הו' רגאן סשזס נן שם'י יןדתירצתי
 והתוספוו;  ברצוע הכקי לה  אןשהיא

 יכול אין נהן כהנים לשני ואפ 3ר'ה מ'ח: רףב2כורות
 להקן זקוק אין נהן לא ראם כיון וא'ת מירםלהוציא
 וכו' מירו רמוציאין כהן כהקפו להוי דנתן נמיהשתא
 אע'5 כהינה מתנות 3תורת לו נ!הן רמתחילה כיוןוי'ל

 מספק ליטלו ראזי הי' לא נטל לא שאם נהנלהשאח'כ
 החרש באמצע ר3א הה" וכן מירו מוצשין אטרי'לא
 כןלו החרש -רכהחילת ראע'ג ק'נ; רף הש!אלכמיף

 וכן הה"פה עכ'ל כהן להקפו ל" מרמינן לאלמשכיר
 רהואיל הרמ3'ן כשם י'3. רף רבכ!ר!ת כ9'ק הרא'שכתב
 ב"'א שם הזא והרמ3'ן מיני' מפקינן לא 3רשזתרתפס

 ה,א וכן י'מ אות שם אלנוי ברי'ט ועי' חע רףר3כ!רות
 31א:'ה ה'כ 1בקיצזר ע' ס" עי ס'ו ססי' כהןכתקפו
 האור'ם 2טשפט הפ'סה 3ר'ני כ'ה 3ם" 3ח'ם הזא וכןשם
 כהגהה נ' מע' לו ס" 3ק'א 3מקנה וע" ע'ש י'ור'ן
 המ,ח,ק מ'ד להוציא 'כול אין ס"יקא רהו' וכיון,כו'
 סה לפ' "ל ועור ק'. רף 3נמ'צ התום"וה כהב:כה'נ
 כפרא:ה נמי !אשה בר'ה ל'. רף כנררים הר'ןשכתב
 איש יקח כי אטרה 'טההורה כיון אלא וכ!' רמיאאחרים
 כה':נה כל לאו לאיש אשה הלקה כי אמר זלאאשה

 3קירזשין אטר" ומשה'כ ה2על לרש,ת עצמהשהכנים
 3רברי' אין לך טאורסת הריני היא אמרה ראי ה':רף

 מכטלת היא האיש לקדזשי מככמה שהיא מכיין אלאמטש

 הפקר של כרכר ה3על אצל נשמה ומשוי ורצונהרעתה
 כל א'כ 1'ל הר'ן עכ'ל וכו' לרש,הו מכניסהוה3על
 כהפקר נפשה שמשיי מה רק הזא שלו הכפףהנהינות

 מ'מ הרי מצ'רו קירושין ההי' לא אם אפי' וה לפיא'כ
 הכסף הו' ולכן ה3על לפני וו 3שעה עצמה הפקירההיא

 לחוור צריכה אזי מזמין 3ה די' אם אך שלההקיר,שין
 קירזשין למ'ר אפי' ע'1: רף בכת.בות ראמרי' וכמוהכסף

 י'ל וע:ר ע'ש. לא מעות בק'רזשי אכל נהנזלסבועין
 והנה 3ר'ה כ'2: רף 3נה,ב:ת ההפלאה שבהב ררךעל

 דמהני ה,א מהם נתקרשהי כאטרה ררוקא כהבהרא'ה
 רלאו אטהלא מ:עיל אינו לפלוני 3אמרה אבלאסהלא

 3שמי' שם הר'ן הניא הן סמנ. עצמה להפקיע כמיני'כל
 לענין כג'ל גו' סיז כי' 3אה'ע 3הנהה הרט'א!הביאו
 1' סע' קט'1 מ" 3אה'ע רהא וקשה ממי:ועט.קירזשין
 כהובהה ראכרה לך אנ' טמאה אומרת נ3י הרס'אכהב
 כן אסרה למה לרבר.' אמהלא ינהנה 3ה ח;יהראם

 חבירו וזכוה מסין לנבי ראפ" הרי נאמנתמההילה
 לע' אינו הוראהה רעיקר כיון רהתם !צ'ל אמהלאמ,עיל
 רנאמיה כיון עליו עצמה לאסור שיצהה אלאכהזנה

 כהזבחה להפמירה יכיל אינו ממילא עצסה לההירבאמהלא
 לע' אצלינז ה,א הע' רעיקר כיין כן ה'נ :א'כ עכ'ל!כו'

 להזמיא לה רמחוק'נן כ.:ן .לכן א'א באיס.רהקיר,שין
 הקידישין. ככף לההוירן צריכה אינהלכן

 ה ע אש
 בהם נכצא ואחיכ מחבירו כרי או בגד שאל אחד אם אחד גדול מרכנשאלתי

 לו לורם ח.יב והוא השואי 3רשות אם הטום נעשה מתי יודעים ואינםמום
 או פמור והוא נעשה הכשא.ל ברשות או אונם'ם על אף חייב דשואלכיון

 הי'. וכאן נמצאו כאןדנימא
 נרקה הניא נ'ח. רף 3נרה מפזרשת גמ' היאו:נה

 מהורה היא להבירהה והשאילהה והלוקהעצמה
 וכו' הנן רינא לע' ששח רב אמר בה תולה!חבירהה

 כה תולה רהכירהה החלוק מן הכ;ם דכביס רש'י:פי'
 השניה הההיב נטי טרינא !א'ה ההוספות שם וכהבוכו'

 3רשזה: ספק שנולר כל ע'ו. רף 3כהיבוה כראנורלכבמל
 כיון וי'ל היז וכאן נסצאו כאן ראמרי' ראי' להכיאעליו
 ברשזהה ממש אינה שאלה 3תורת אלא לשניהראינה
 ראי' יביא להוציא ירצה שאם קאטר רההם י'ל.עור
 ז! וקזש' עכ'ל לבנסו האחרונה ההחיכ לא הכאאבל

 המיציא 3ר'ה נ'א רף ריש 3חולין נ'כ ההוספ:ההקשה
 נ'ח. רף נרה מנם' יו'ט ה'ר והקשה הראי' עליומחבירו
 ונקרושין הסכר לקיס כרי רוראי דמי רלא ותירץהנ'ל

 פרתך קח לל!קח המוכר שאימ- הכי ראמרי' הואמברא
 ש2רשיהך לאשתך קה ל3על אמר והאנ נמרפהש3רשוהך

 חלוק ג3י אבל ה,ה המעשה ל2טל לנ, ואין המזםנולר
 3רשזה הזא לעזלס חל,ק ג3י ועיר הכי למימרליכא

 כתורה השגיה ליר 2א שלא ההלוק 3עלההראשונה
 שואלה 2רשות ל!מר ש'ך ולא שאילה 2הורה אלאמכר

 הזא זה ורין ההזספות עכ'ל ההלוק 3עלה 3רשזת ולאנטצאה
 3ח'ם כדאיתא רפטזר נההיכהי אם י!רע לאינור!מה
 פרריסו ר'ה קיג. רף 3נם'צ הוספ:ה ועי' מ' סע' ע'המי'
 שהמוכר ההההונה על לוקח יר דההם י'ל ועורגו'

 מוחזק שהשואל ההח,ק!נה על דמשאיל יר והכאמוחזק
 וכו'. ארעתא ר'ה %: רף כהרא 3כבא וע"גו'



מהנווץדכני ותשובותשאיות עטרתנ
- ה ל אוש

 כה דף במיר יאמר" הא יפ~נעמעז אמר ל הגך ה;מקן מהגאענשאלתי
 ואלו יטתים יטנדר מעירים אלו אותו מעייות עך'ם ביהי 'טתי שהיו מיבמתנ"
 בכלל יש ובהיא נזירות נאן ואין העדוה נתלקה 3שיא המש שנזירמעייים

 שחים. נזיר שיהא שתיםחמש

 בנו ישטעאל רבי דה:יא תנא, כהאי דלא מתנ"נמי
 כיהי שהי על .2'ה ב'ש נחלקו לא אומר דיג'בשל
 בכלל שיש ה' א.טרת החה שהים אוטרח ארצןעדש
 אוטר אחד אהה נת על נחלקו מה ע5 שתים,חמש
 עדוהן נהלקה א:סרים ש2~ש חטש אומד ואהדשהיס
 2תרא 333א היא :כן וכ!' שהיס חטש פבלל "פובה'א
 דאטרי' כסיניה ר'ני לע' ל'א. דף ו3סנהדרין ט'א:רף
 אלעור בן אריש דהנ.א אלעור כן כר'ש בכאן א'לשם
 אומרה שאהה ערים כיתי שתי על 31'ה ב'ש נחלק1לא
 על מנה טאהים 3כלל שיש סאתים אומרת !אחתסנה
 אוטר !אחד כנה אוטר שאהד אהה כה על נחלקוטה

 מנה סאתים 3כלל 'ש ובה'א עדיהן נח5קה ש2ש'אמאתיס
 איגרתא לך כיתינא .הא שם בתרא בבבא הגם'!טסתס
 היהי 5כי א'ל אלעור 3ן כר'ש הלכא דאיןמטערבא
 כהנאמן ..'ש טזה'ר הכללי העסקן וכן' הנאון ליוהקשה
 בפיג ה-ס2'ס פמק מדו; שליס'א פטנעו!עו רק'קהאב'ד
 אפ.' שם שני,3 רשן'א וכדעת ב3'ה נ' הל' עדוהמהל'
 לשלם הינ טאת.ם א,מ- והשני הלוהן טנה האחדאמד
 כרש3'א פסק הרי א'כ וב.' מנה מאהים בכלל שישטנה
 נויריה סהל' '3פ'ג 3'ר, אטר אהד ועד אהד 2עדדאפי'
 מ. הרמב'ם פסק ט'הל'

 שהיי
 מעידין ;ר'ס 3יה. ות.

 שהים נויר ,ה הר. הטש, שנו'ר סע'דין !אלו שתששמיר
 ו'ל הרט3'ם ע3'ל וק.ם טעידי, כ,לן והרי שהיס חטששבכלל
 המל כ' רף רנו.ר דפתני' כהלשון כאן ש9סקהרי

 קשיא א'כ כרש3'א .דלא ביהים 3עצעי ה,אדהמחלוקת
 שם. הל'מ נס הקשה א זק,שי' הרס2'ם עלטהרס2'ס

תשובה

 א' סע' 5'א מי' 3הש ראיהא מה עס כו~ינירצתי
 הסכחישים עד.ם כי;. שני שםדאטרי'

 ד  עא א אתח
 א~

 משח ;1 סמ אחר וע ת ת מ
 שקר סהם א' 3.דאי שהרי ערה כאן אץ אחרתבעדות
 הזא וכן : מ', דף ש3זעזת 3גם' הונא כרב והואוכף

 2סק'א הש'כ שם וכהנ ערוה סהל' כ'ב 9' ריש3דמ3'ם
 וה אאת וה ?ככהישץ עדים 3יטני הדין יהי' איךוצל'ע
 לערות ד5כי5ץ 1כ נאטר או מ'טקר מיניהו חדדג'כ
 גדול כהלוקקת 2! נפל וה ורכר וכר לא או ביחדאחד
 נראה הש'כ וה על ומו;כ הלוטדים 3ץ בריסק3ק'ק
 פס,לין גמ' עדים דשני שנהארסלה האשה פ' הר'ןמדבדי
 ועד נהגרשה אוסר אחד עך ההם דאטרי' אחרתלעדות
 קמסהדי איש 3אשה הרו-ה1 נהנישה לא אוטראחד
 אחר של דברי. יאין חד לי' הוה נתגדשה דקאמרוו:אי

 האי מרקאמר וו'ל ו'ל הר'ן ,ה על יכתב שניס.3טשם
 והא אפ,מ'הו אלא א'א בח~קת קתטה. דלא ש'םלישנא
 פס1ל טינ'הו חד כדחך על זה את וה שמכחישין3יון
 עדים כיתי דשני הנשבעין בל בפ' אמר דטה'םהוא

 ו". וטעידה עצמה בפני 2אה 11 והי את וההמכחישיס
 ואחד 11 טכון אחד לא אבל וטעידה עצמה בפניבאה
 מודו דתרוותהו כנון דמתוקמא היא ק1שי' לאו 11,כבת

 עבידו וכה'ג לה וקרוב לו בקרוב דפליגי אלא3ניר1שין
 עדיס כיתי דשני היכי רבי אלמא ו'ל, הר'ן עכ'לדטעו
 הש'כ עכ'ל !כו' עדים .שני ה'ה אחרת לעדותפסולים

 דף 2שבועען שס דפרכינן מהא רהושם שם !הקשהו'ל
 לי למה שקרי סהדי בהדי דאמר חסדא רב עלס'ח.
 גבוה אוטר אחד כ'ד. דף 3רה'ש ראטרי'מהא

~ 
 טדדעוה

 ואחד נ' אומר אהד ק'סה, ערותן שלש א:מרואחד
 וההם וט' אהרת לעדות ומצטרפין בטלה עד!הן ה'אומר
 החכטיס שיטה לפי וא'ב מאהר רק מובחש הוא אהדהא
 אחר, אחד טעך מיכחש נעשה אחד דאין דם'להנ'ל
 אחד עד רק הוא התם הא טרה'ש הוא קזשי' מאיא'כ
 בילדוון. מבכר הקשיהי .קישי' הה:מים. עכ'ל אחד.עד

 והאריץ סק'א ל'א מי' 3ח'ט בנהיבמ; וו קוש.'.סצאהי
 עד מ8' הסוכחש אחד עד להכשיר דאין שם והעלהשם
 2שנים אנל אחד עד בתירת כן כש'אוטר אם כיאחד
 3דדמי כן שאטר מהן אחר 3שים הילין אין להעידש2או
 ומשה'כ עדיס שני שיה" ולהצטיף להעיד ש2או3י:ן
 נהלקו .לא לצירוף ופמולין אחד מפי מוכהש אהראפי'
 רק להעיד שכא ליה איטר אחד בער רק בריכקהבמי
 דשס ד,טבועוה מה'א עיד יקשה ולא אחד, עדבהירה
 וא'כ הנהיבית, עב'ל ע'ש וכו' עדים שני כתורת3אן

 פ'ג עדמע 3הלכות דשם מש!ס ניחא הכל .הףמעהה
 3משטע הי' ש'"'כ אהה 2כיע הלש:ן כה3 לא גיהל'
 שם כתב רק עדיס שג. 3הורה אהה 32ח להעידש3אן
 מאהים אומר והשני הל!ה. מנה אהד אמר אפייהלש.ן
 רק בא שלא ,סשטע מנה מאהימ 2כלל שיש מנההינ

 אבל לשבועה קם אהר ער שגם טש'ם אהד עד2הירה
 ש,פטים 2פ' שנאטר כטי אהד ער טהני לא3גוירוה

 וגו' חטאת !לכל עץ ל3ל באיש אהד ער .קים לא.'מ
 מנתן למכוה נ?שוה בדיני אלא לי אין שם 3ספרי,עי'
 וע" וכו' הטאת ל2ל ה'ל סנין לקרבנות עון לכ5ת'ל
 פ' ריש י'א: דף בכריה.ת 2הומפות ועי' שם רש'י3פיי
 שאחד מ'רי .ע'2 וכו' לו אמרו ד'ה במוף לואסרו
 פשימא אכלהי לא אפר דאי יודע אני אוטר עליושהעיד
 באיש אחד עד יקום לא דכהיכ מהימן לא אחדרעד

 התוספות, עכ'ל לשטעה רק קם אחד עד שאיןדנראה
 נוירחעו על עליז להעיד אחד עד יבא לא ססחסא'א'כ



בעררכני ותשובותשאלותעטרתפו
 כאן כותב הי' ה-ס2'ם אם ולכן אחר עם שיבארק
 ל) צריך הי' ערוה 3הי' שכהכ כמו הלשון וה3רין

 להע'ר לכר רק 3א שלא שמירי ולפרש 3רבייולהאריך
 מזכחש הי' ראל'כ טש,ס האחר הער עם 5העירולא

 הנת'כוה וכדברי :ו להערוה מצט-ף תי 51א השנימהער
 3הר'א ל"יש צ-'ך א'ן ערות בה5' טשא'כ אבלהנ'ל
 סש1ם האתר עס להע'ר ולא אחר ער 3הורת רקשגא
 הכ-ח א,ן ולכן לשכ,ע אחר טער אפי' הער!ה סהנירשם
 רא:'כ אחר ער 3הזיה רק להעיר שנא שמירי לפרשלו
 רשס טשיס ה'טני הער עס יצטיף ולא טוכהשיה"

 מה אך השני. להער לו הכיח אין כ' כן ה1אססתסא
 מחלוקה ריכ'ב ש5 3:ו ישטעאל רר' שס. הגט'שאטר
 אחר ער 3ה!רה רק ש3א רבריו טפרים ולא אחת3כת

 רהנא משום השני להער יצטרף ולא סיכחש יה"רא5'כ
 רש2ועוה הה'ם"ות שכהב כמו רביי1 את לפ-ש צריךאין
 רף רפיצה וה:ם['ו; ובו' 5שמואל אלא 3ר'ה כ'ו:רף
 רף ס:ח:ה ית'ספ:ת וכו' הסטיכה 3שרה באן 3ר'הכ'ה.
 ק'א: רף 3פסח'ם ורש2.ס נחטן ריב ופל'ני 3ר'הל.מ:
 3ר'ה ר'. רף 3ג'ם'ן ורש'י וכו' הרר קטא 5ק'בעאגריה
 ל': רף תטו-ה ות'ספיח וכוי ר'ט ה" אוטי הכיאי
 שבהבה, 3סה לעיל וע" וכו' טלו;א הא מנא ר'המיף

 הרמ2'ם שהשמ-ם מה נטי נ'חא .לכן הנתיכוה3רכרי
 כת-א 23א 3גט' שהווכי אחת כת היבה ערותכה5'

 וער מנה א,מר אחר ער רק כהכ ולא הנ'לו3ס:הררין
 3נמ' שהיא כמו ה5שזן כהכ ולא מאה'ם אוסראחר

 טש,ם טאה'ם א'מ- ואחר סנה א,מך אחד אחתש2ת
 ער-ם שנ. 3;,רה אחה בכת להע.ר שבא, ימעושלא
 לכל שהוא רמהנ'. הרין רק כ;כ נו'רוה בהל' כאןולכן

 שכתכ סה על ה-כ3'ם כמ'ך אהר 3ער :הריןהרעוה
 3רברי1 בך כל להש-'ך ר(ה שלא ס'ט,ם ער,הבהל'
 3טפ-ש. פעס-ם כמה וסצ.נו אחר. רער החירוש סש1םכנ'ל

 שכתב מה על שסמך היטכ'ם ע5 כן רטה-צ.םהרט3'ם
 לה-מ2.ם רם,ל ש2תב כהה'ם'ם רלא יה" ווה אחר3טקום
 רק לעולם אחר מער סיכחש נעשה אחר ערשאין

 3הורת להע'ר 3א כשה,א 3ין שמתלק הנילכהנתיבות
 להעיר 3א שהוא לב.1 ריק רלא אטרי' ראו' אחדער
 אט'ה-ה עד1ה 3ק:רה 3" הוא שאו אהד עד עודעם
 וע" 3-ור ה,א וה וח-ל!ק ש"'ר מריק היא אולכן

 י'ל 2( יאופן א( אופן 1ה נלע'ר. כן הע'מ כי'3ריב'ש
 טש,ס רנוירות לער:ה רסמין ערות 2'ן נ'ט רישכן

 טאהים אימ- והשנ' הליה, מנה אהר אטר ראםר3מטון
 ט:ה טי:ה הוא שטקה'לה משום כך כל הכחשה ה:הלא

 לנן סאת'ם הבל נעשה מנה ע'ר נותן כשהיאיאחיכ
אמרי'

 היאש'ן הט:ה יק ראה 5א שהיאש1ן שאפש-
 הוה ולא השנ' המנה לו נהן כאשר ג'כ ראה!השני
 רף בסנהררין כר"';א רכ-'הם סתרצין א:ו כןהכחשה

 1?ם'. א' ס;' כ'ט ם.' 3ח'מ כראיהא ס'ם. :3רףמ'
 משא'כ אכל שנ'הם ה;ר.ה טצט-"ין לכן 3' סע'ל'

 אםפנוירות
 אם-

 הכחשה היה א'כ חטש אטר לא שת'ם
 תק'לה לוטר ר-ך ש"ין אחת 3כת אזמ- היא רשםסשום
 טסנהררין להקש:ת וא'ן שנים. גי עור להים.ף ואח'גשחים
 רסי אוסר ואחד שסן חכית רטי אוסר אחד ל'א.רף

 הב'ה א'י על- מדקיק-ם א':ם רכה1ראה טשיפ יןחכ-ת
 ת 1 הק-כ'ן -.: רף הק-נ'ן 5י ר"ב בס:חוה אמר.' אימי:ה"

 דנר :להקט-- לאכ'ל, דר2ו שא'ן רבר לאכילהמנחה
 א'ר אסי א'ך .כי' פ-סל י.א כש- להקט'ר ררכלשאין
 ובח מ2ש- -אכל .האכל וא2 ק-א אמר רר'א מ'ט'והנן

 ארם א2'יה "הר כר3-. הב;:2 אכיל!ת 2שה.שלמ-ם
 1א' א2' לי2 1'רא י. א'ל ,כ.. מ:3ה אכ'לה1אחד
 היטא יכ' ל'ה*כ נמ' כית היא הכי טשום רר'אמעסא
 ר'א מ'רה ':הנן רר3' מ':ט-' ראט-ה ה!א את והאה'נ
 אל'2א היא הגאי א'ל כיה ענששא'ן

 למ.ר א'3א רד'"
 הש.הם רה:'א רן3:י פסןיה למ(ר וא-נא ראורתהאפסולה
 למהי מ3שי. להקט-ר לכך- סר:1 לשת'ת. הובחאה

 2דכ' להנ'ח פ-מל יך'א 2שר למח- טאימוריולאכול

למחי
 פ:מל ר'א 13, אף ר'א אם- ".כי יהירה ר.
 אל'בא א-ל'מא רמ"ן, אל'בא 'ה!רה ר' מכשירין.1הכט-ם
 מכ'מ-רי אב-לה 2לכ'ן מהש: רקא ההם וסה השתארר3נ;
 א; ריא '":- רך':: אל'כא אלא כ..ט לא הכאר3נן

 אלא 'הידך י' הי:. ר'" סבש'רין וחבטים פ'סל ר'א3וו
 פ2,לה לה:'ה ס2ר יהורה רר; 3'נייה. א-כא כרהלאו

 י' :א;א ס'ה-ב גמי כ-ה 3ךנך3עלטא
 לם'סר אלען-

 'הירה ר' ו'ל רש'- :פ-' ב-ה ב. וא'ן פסול וא'ריא'רי
 לשק'וע א2ל לי'א רפ:1ל ה,א האי סכר פכ,לראטר
 רין ש:'חן 2ל!:- 3ו: אף ראט- ור'א א'כא כרהאש"
 2: א'ן 2:-:ק-ה א; ב-ו; ליכא כאן :ה לה2,אחר
 היק 3ד2- מה,.קת ר !הנא ל'כא כ-ת רכיע לאכרה.
 מבי 'הירך --' כ.ס- ה2ל רב-- להנ'ה פל'נ. 3הנךפכר
 מקצ~; :ו--ה נ:'ט יב'ל ה2ל ר2י' יהנ'ח פל'ג'3הנך
 א2- דק:'א דא--י:א, פ2'לה רמו יבל רמו בל אטורסו
 ל2חר ך:'ך' '?אב י' מ'ך'2 אהם א' יה,רה ר'להם

 -ש" 'פ-' .3" פס1ל נמי למח- להנ'ך: ה'צנשפס,ל
 (ל';- בך:ך ?2- );'ק 3רב- סהל,קק ג' .הכא1'ל

 ררן

 גור ה-לבך פ.גיל רך'ה כך-2. מחשבה אמו גוראלעזר
 כש-ה הבל ר2-' לך:-ה א2ל פס:ל, רהוי כררכובשלא
 ככלל ר:ק-' א:-לה טת'כבק אלא ת.רה אמרהרלא

 עכ.ל ג:--נן לא רמ' כל אטו רטי ומקצק ה!אאך'לה
 רסקצה לן-ש ל-'2" ל" למה להב.ן וצ-יך ז'ל.רש'י
 לא דמי כל אטודסו

 נ:ר':י
 פ:'2 ע'ב דט' ר3בל מ'?מע

 אם-ה ר"א ג'פא נ::ן כ;ב עצמ. ה.א והלא אס,ר,היא
 פ2לה לא לה:'ח ,בן :ש;-' אב-לה סחשבק אלאה1רה
 בש-ה ג': 3',ה ל-נ'ך ף!-22 א? אפ-' ה:ה,טכהכלל
 1;2 א'ך בך'- ";. רף דכ'צה ההיספ'ה עם!י'ל

 שבהכו -ב-' ר:'2 'א-] 2ר'ה "ן. רף רהמ,יהח;.ספית
 ה;'כפ'ת נקנ '7) ך?!ב-; כ22-:ק 'ט-פ,ג: ס3-ארא'ן

 1פ'טר הפק'ק'ן על ט2-ך 3ר'ה ל'מ: רף3ביבוה
 פ'רש ;א ו'ל ש-ש'י יהג2 וכו' השלמ'ןאה
 אחר ררך ל. ה-' ש-א משים הינו בןשס
 .ב'.ן ב':!:-2 .ב'ן גך:ל'2 3'1 כ1לל דפת'ה'ט ס'ל,ה,א

 אכל קירמ'ן הן נרול.2 בז;';'1 א'כ .טיין הסר3ב'נונים
 ה,א 5.' ולכן גרול'ם  על קא' רפה'תין ס'להה'ספ'ה

 אכל שם, 3צל'ה יג" :1'ם הם גרולים 3פקיתיןרגם
 טפי 2!דאי הפ.כ.ה סכ-וה 'הא שלא לפ-ש ריבול'םהיכי
 רק כשר ר'ה להניח ס'ל רה'ק כיין כאן !א'כעריף,



מז13רדמי  וחשובותשאלותעטרת
 ולשהוה 5אנ,5 דרכו שאין רנר 53אכ:5 ה!אדהפ15נתן

 5הקמ,ר דךכו שא'ן רבי ולהקטיר 5'טהיה ררכו שאיןר3ר
 פכ,5 ר'ה !5הנ.ח פל'ג. 3הנך יה!רה ר' יאטר איךוא'כ
 להפל,נהא 'פ-ש אם אב5 הקצה. א5 טקצה ה'פך ה!אשוה
 או דאוריהא פסולה ה'א בי5ה להג'ה מחשבה אםהיא

 טש,ם כך בל הפ:ב,ת ס-רוה היה ?א א'כ רר3יןפם,לה
 לא לבן רי3נן פם,ל רק ה!א ר3ב,יה כ'5 רח'קרכ'ון
 -'. אבל כ,5ה, אטו טקצחהגזרינן

 א.כא ד2בילה :'י

 לא זאוי 3ולה אט, מקצד.ה נ;ר.נ; 5כן רא!רי.);אפס,י
 ניטא אי אבל ה5י, 3,ה רוה משש הפיכית סניזההוי
 5א א'כ דרן:ן פס,ל אפ" 53ל 9סי5 ל'כא 3כילהרגם
 דר' לט'2ך 5י ולמה פיינ' ר33.לה רק 5מיטר לוהוי

 כטו ש'מ איא ב!לה אטו מקצקה רגויינן סנריהורה
 רף כנימין 3ה'ר!ש'1 כהב הרש:'א הא וע.רשכחבהי,

 כהב 3., ק.ך'; א.ן אחה .ריעה שחסן סיה 3ר'הס'.
 ק'ו טעבב אהר 2ה2 ראפ'י רוקא 5א. אחת ריריעהנ'ל

 1כ1' ט;כב אהך רכקנ ליך רף 3מנחות דהגןטהפ'לין
 אפי' וה .אט- 1ש?א הענ.נ'ם לקרב כן ההלמ,רוררך
 כהכ חכ- אפ" יאסך י,ה 12 ק,רין חוטש'ם ארבעהחסר

 הליכות הספר -בסוף כהכ וכן וכו' 3ו ק'רין איןאתר
 ס'כ: דף קארז 5מוהריי ה,ק5מ1ר בכל5יעילס

 רף כ,נה:ק רפ" 5שיטת! א,יל ררימ'י "ל1עיר
 3ר נחמן רנ אטר לפס!ל 5א נמי א'פםולי הבי א'כ'ן.

 שם ס'ל דרש'י וכו' ה'נוח אמתשב" רהזה ט'רייצחק
 כתכ וכן פס,ל הוא הינ1ח רטהשנה 3"סה ס'5רכן
 א53 כן, ם'ל ררש" , ו' הל' פח'מ טה.' 3פט'והב'ט

 ס'5 שריי רכמי רק רשם הנט' בן 8י' לא ו'5הרמב'ם
 ר3אטת ס'ל ררש'י ביון  ולכן  כאן כיל כן כטוההס
 ררינא אלי3א ש5א לפרש רצה לא לכן כן הואהרין
 רהכל כגלה להנ.ה לע' ררינא אליכא אולי רהכלופ"
 וה כי י'ל וע1ר ככו5ה, א-כא ריבנן שפס!5ימיר.ם
 להנ.ח סרסו לשה1ת סראטר כו לפרש ,י5 לרש"הכריח1
 רמו לשה'ה אמן רלא רמ, מקצת רק משמעטרטו
 ג.וטא כראמ-י' רטו טמקצת רק סשמע לכ, דס!ולהנ'ח
 רם טקצק .אפי' הפר מרס כ'ה. רף 31ובח'ם ס'חרף
 הי. רף ו?חול'ן הו' הכהמה טן טן: דף 3גיק יעי'וכו'
 נז'רה 3ר'ה י'ה רף ר'ש 3ה:ספ,ה וע'ש כלכם !5אטכם
 מלהם ר' הל' רפנח-ם פ'3 ו3ירזש5טי וכו. רמומקצת

 לקסן. ועיי ה5חם כלז5א

 ה ל אש
 3י1ם רמו נורק אם מוק זהי' .הק-.בו חמאת! יהנ'א ה:שה 2ה-ב ה" אהר א:ני2ייה'

 3'ב. דף כה:5'ן כראס-" 3'!ם עוא. אס אלא כש- !א-נן ר:2ש'ת 2.; ש,-ק. 3נ!ן 5.53האו
 א' הל' הק-פג!ה טעשה 2ך?' 3פ'ר ה-ס3'ם פ:ק !ב1 צ-ה' ס3"נ 2ש'ס ר,כהא31בסה

 כשר ה:א הק-בן אם ספק היא ה-. א'כ 1.3ם, .נ1-ק ::המ אם בפק .2ה.א ב,:ן עההולכן

 אשם לה2יא היב ש.ה" אפ.מ- א'3 לא אן זה 3ן 2ק נפ2- א2 ה'א ספק .א'ן פם'לאי
 רף 3כריהיה כראס-י' א'סזרא א'קנע אם הל!י 3"'טס 'טח-ב מ2פק הטק"נ מגל כריןהלוי
 המאק. היכ ד.' שהךי א'סורא א'קנע הרי וכאן א' הל' שגגזו; מהל' 2פ'ח הי2ב'2 פסק וכןי'ח.

 ה ב ו '2ק

 מ:ין בך'ה :". רף 3,גה'ס הקיספית ייעתהנה
 .ה'ספ.ת 31:' הקמק נ':ק'ע; שנפסללרס

 רם'ל זב:' החמה 3.:ק'עק נפם: פר'ה כ. רף3טנהיה
 לה'.ת ק,א דך-ק א'ב '2ק;ה הד'לה עד א5א 3ש-דאין
 .'ו בס.י ה2'א לדעק ", הסע.נן י:ם ה" אפ רקכפק
 !הםפק וק.עה ם'ף דהי:: ה:-בב': צאק ער רכש-רם'ל
 ק-י 3ד'ה ל'ה. ר' 2':7ה הה.סן'ה י32הכ כסויהי'

 ב-נ':'ס ב'כ:.ס היא א'י' ה:א ריספק ימ' מ.לה'לה.
 1א'כוכו'

 אפש-

 אן 2'בב'ם ניא-: ה" ו-'קה '2נ'2עק
 ה!א 3אמ; ה:,: ב.:'נ'ב ב'בב'2 ה.' ה2 אם ה.'הספק
 אב'ן ב- -2' ר' א:- ר'. ;-ף כהז,-ייה מפ.-שקנט'
 הדני ל2ה רבוןב'ם מ'2? :ב'רא בר 'וס. רב' המ"1א'

 מגעיך ספק השמש'ה 3'; 3פ-הו 'מהכ.א לאדסדומה
 מ2'א 'ב"'ן ל' נ;כ[- ט'2ך'2בה כפק 5ו נהכפ-יום

 פט1ר ה,א כוה ך3א:פן אלבא ה:ם' עג'ל ו;ל1יאשם
 ה' הל' 'מנג,ה מהל' .'ר 3פ' שהרט2'ם והגם הל!יסאשם

 שנורע רכיון סשים ה,א הטעם אך כס.טכזם פ:ק5א
 הרט2'ם שכהכ ו2מו לשא'ל 5. ה" א'ב שטע.ל3'ר
 נושוס ה,מטש..ן 33ין בפ-הז להב'א רמ' לא ו25; שםו'ל

 ז13ה להרדי כרמ' סימ2ום אד לשא'ל למ' ה" לאי2.מם
 רפמיר ?.דיס ה3ל דירן 2נ'רן אבל כט:הי פסק-נן5א

 ז3ררך '!ה- הקי,נ דיך ה,(; וה כנ'5 הל!'מ"'2:
 הלנ כמהניי י'ט. רף ר2ך.היה מגם' כן אט-ק'ה'כחה

 אבל טהן א.וה 'ירע וא'ני סהן אחר זאכל לפנ':י:זה-
 י,רע וא'נ1 השסש,ה 3'; 2יאכה ועשה :'וה'3 '22ת1ב,י

 פימר יהישע זרני הטאה ךה-נ ר'א '2:ג מהי3א.~ה
 טאשם אה יהושע ר' ה" פי:רו יה1רה ר' א2רוב"
 שחמא ש'רע לוה פ-מ 'רע ולא ההטא בי שגאמרהל,'
 הרמ3'ם פסק ז3ן 'הירה וי' 'הך:; בדי 'ךלכה31"
 רכוו: כאן גם וה לפ' וא'ב ה' הל' שנג'; ןהל'2פ'ח
 מהק-בן נפטר אם ה,א הספק אך הטא ,טב'רא'ש'רע
 הרא.' אך וה על הלו. אשם להב'א ל: אפ'ט- א'א'כ

 ה!א 0ש!מ הנ'ל מ2ל 51כן 3פש!מ ה,אה-אש.נה
 ה5,י, מאשם ה,אדפמ,ר
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 נהרזפכץ . , :ותשובוה שאלות ,_

 ה 7 איט
 ים5יטיא וכו' חךק אב'ר ריצטאן רור 3רוך ר' מוה'ר וכו' נפ5א וררשן הנאון מהרגנשאלוזי

 צרכו כל האוזיונ שננמר קורם מהאילן לקיחתו 'טכל כץן המבושל אתיונ על לברךאיך
 וכא'ח ל'ה רף ככרכות כראיתא הארמה פרי כורא עלע ,טמכרכים ככומר ריע יהי'אס

 שהחינו. עליו מכרכין אם וגם ר'כמי'

 התשוכ

 רשהחינו טשום עליו מכרכין לא 13יאישהחיינר
 עי'_ חרתא פרי על אלא מניכיןלא

 מי' א'ח ובטור שם ו3יא'ש ו3יש'י מק רףפעיריבין
 השנה כל להתקים שיכול שאט שס 3כ'י ועיירכ'ה
 ון סע' 3ים'א שם 3איה ועיי שההינז עליו טנרכיןאין

 3סוכה כדאטרי' השנה כל 3אילן מתקים הריואתרונ
 בר'ה שם ברש'י ועיי לשנה משנה כאילן שיר ל'ה.רף
 שנים ושלש ש.ןים גאילנן ונדול דר שהאתרןנ ונו'ה'ק
 על שהחינו שעשה .המוכות חג קורם אפיי ולכןוכו'

 איך החקירה ועי שהחיני על.1 יכרך לא מ'םהאתרונ
 אטרי' השןנה העץ 3'* או הארמה 8.3 אמ עליןיכרך

 נדולים חינין והאתיתין התפ!חין מ'ד 8יאגמעשרות
 עכ'ל וכו' כקמנים כאתרונין פוטי שמעון ר'וקטנים
 כרגנן הי הל' סעשי טהל' ב8'כ פמק והרמ3'םהמשנה
 ראןין שהן מפני משיתענלו והאת-ונים התפוחיןוויל

 רטעשרות ר8'ק מהירושלמי והןא קטנים כשהםלאכילה
 הכומר אתרונ ל'ו רף 3סוכה ו3בכלי שם 3נמ' ניהל'
 כחכמים והלכה וט' מכשירים וחכמים פומלר'ע
 ועור תימ'ח סי' 3מיף וכא'ח א'ח כמור פסקינןוכן

 האילנות את קוצזין אין מאיכעעי מ'י פ'ר ישביעיתאיתא
 אומרים וכ'ה משיוציאו האילנות כל אומרים 3'שכשביקית
 סשיניצו  והויתש משינייעו והנ*נש  טשישרשרזההרובין
 בידושלסי  היא ובן ובף טשיוציאן היילנוח כלושאר
 ופועומפות ל'ו:  רף בביבות ויי' חן הל' רשביעיחב9יר
 הר'ם אוטי והי' וכו' אשי רב כר כמר והלכתאר'ה
 3אדץ המיקל רכל סשומ הינז הזא פירא לאו עילהדלנ3י
 ומביכין פירא הוי וראי גארץ אכל כחו'ל כמותוהלכה
 וע" לח'ל ארץ 3ין חילוק ליכא ו33רכות העץ 3'*עליו
  5רי טשיצש אילן בל ושאי ב' סע* ר'כ סי*3א'ח
  הנאון הרכ לי ש"ל עור וכו'. העץ ב'6 עלירטברבין
 ולתפש  לילך טחויב אם אתרוג לו  אין שאם הנ'לובר

  שטחויכ לו אם-תי טהנס' ראי'  אתרונ טצוחולקים
 מן יותר כתוקעין ומצוה ל'ר:  רף ררה'שטהנם'
 מ~כין זנאחת תוקשן 3אחת עירןת שתי ניצדהפנרנין
 שטכרכין לטקים הויכין וא.ן שהוקעין למקומהולכין
 רהא ראע'נ צריכא לא ררכנן והא ראוריתא האסשיטא
 פ'נ שיפר הל' 3מוף היטכ'ם פסק וכן מפק והאוראי
 ררבנן מצוה על ראפי' אלטא תקצ'ה מי' ובא'ח י'נהל'
 מיכעי לא וא'כ המצוה את לקים ולחפש לילךצריך
 ולחפש לילך טחרכ 3וראי ראוריתא שהוא ראשון3יום

 רק שהןא ימים 3שאר אפי. אלא הפצוה אתלקים
 הוא  וה הטצוה אה לקים לילך מהויב מ'םמדר3נן
 מיי  טוף לולכ בהל' אברהם  טטנן וראי' טהנטיראי'
  אין אחית ובעיר ט?חר  אחיוג לו שיש ארםחרניט
 על יכרך והוא לשם שישלחנו מושב כלל אתרונלהם
 חוינן הרי א'כ י'ב מ'ק תשובה כשערי וע'ש הקהלשל

 הם אע*'כ לוה  וה עיכ.ם רק שהם אהריםדאפ.לו
 הוא כ'ש וא'כ הטצוה  אחרת לעיר לשלהוסחויבים
 אחרה לע.ר אפיי המצוה אחד לחזור סחויכ שהואעצטו
 לקיש פן שטעון א(ר אבהו  א'ר ט'ז, דף 83סחיםוע"

 יומי א'ר וכו'  סילין ר' ירים  ולנטילתלנכיל-ולחפלח
 אינו מיל אפי' לאחריו אבל לפניו אלא ל'ש חנינא3ר(
 פהות הא חחר ראינו הא מ.ל וטינה אחא א'רחוור
 אך קכ'נ. ורף קב'ב. קי  בתולין הוא ובן חו~רטטיל
 רןכנן שהוא ירים לנמ-לת רק הוא וה רשיעוראפשר
 מיך משום ק'ו. רף 3חולין עי' התורה טן עיקרשאין
 חנמים רכרי לשמוע ומצוה שם רש'י 3פי' וע'יתיומה
 פעירנבין ועי' ע'ש נקיות משום רתקנו שם כץוספותוע"
  שיבול הקנה שיש א' מע' קס'נ מי' כא'ח וע" כ'ארף

 עי' 3עשיה תפלה לע' וכן כף או מפה עיילאכול
 שהוא שפי' וכו' לנכ,ל 3ו'ה קכ'כ: רף בחוליןכתוכפות
 ח'. רף ר3רבןת ג8'ק 3וב'י ועי' פעשרה הפיהיע'
 היכי עפירי כיני אלא טצלי הת לא חמי ור' אפירר'
 דאטר כ'ה: 3דף  זע'ש ע'ש וכו' אכי וכ( נרמידהת
 הצ3וד להפלת תפיתו שיקד.ם לאדם לו אסןר יוחנןר'

  שנו  בצבור אכא ר' אטי עלה איתמר לאו ל"אמר
 שהצבור בשעה  רצון 9מ איסהי ח'. רף בגם' וע'שוכו(

 הוא שאם ט' סע' ין סי' ובא'ח כמא'ה וו'מחפללין
 שהובור ישעה להת9לל  יבוין ל3'ה לכא יבול שאעואמם

 3שם י'ג ס'ק בכה~ט שס וע' חקנה יש א'בסהפללים
 אפי' או ראוייתא עשה טצוח אבל אליהו ירת'ט

 עיק- לו שיש  ררבנןבטצ'ע
 יומי שאר רהינו ביאךייחא

 מ'ם מרר3נן רק שהוא אע'8 ראשון יום לכרהמוכות
 יש ה-י שם ןנם וו. כשיעור לו רי שלאאפשר
 סה555ים והצ13ר כשעה לטץ כצפור תפלה לע'תקנה
 שאם אל'הו יד 3שס  הניל י'3 ס'ק צ' 3סיי נה'טוע'ש
 הצכור עם לההפל5 מחזיכ איע אוי טס1ן הפסר לויהי'

 קנ'1 מי' ו3יו'ר תרנ'ו ס.' בא'ח וי' טצ'ע כשארמשא'כ
 כמפה למול תקנה יש הדי נט'י ולע' שם 3ש'כ א'סע'
 אבל א' מע' קס'נ סי' 3א'ח שפסקינן כטו ככףאו

 הנם' וכר לא ולכן נן הוה לא לגמרי מ'ע3כימול
 אלו, אלאשם



פט דכ'בהו ותשוכותשאלותעטרת
ך אש  ן 

 ה3" של התיר' לפי שבעה ולא ימים שמנת הוא דחמכה הא אחד מנ"לטפאלתי
 דק שסן שמו ולא 3פערה השטן כל שנשאר נם הי' הראשתה כלילה רנם כשום תריע3ס"
 והלא השמן כל לשאר ראשונה בלילה הנם להיות צריך הי' לטה והקשה אחת "ילהשיעור
 תרומה פ' 3זה'ק שאיתא כמו נם לה'ות יכול מעט שישאר וכיון שסן מעט שישאר דיהיי

 ה3'י. של התיר' לכל יקשה וכן בט'ו ועי' קנ'נ:רף

תשובה
 להיות צריך הי' הסנורה יכשמן כיון כו ייהושבת*

 שמן 'בה נשאר הי לא אס וא'כ ויתשמן
 למנורה פסול אחר שסן כי וית שמן וה היי לאבלל

 וירא ר' כעי ע'נ ס'ט רף מנחות כנמ' נסצא והובאו*ן
 חיטין דהינו התוספ' ו*י, טהו 3עבים שידדוחיטין
 למנחמן אי למאי לי' קמ-3עי וה ועל השמ'ם טןשירדו
 או וכו' לא-ץ חוץ למשמי וכו' הלחם לשתי אלאוט'
 רכתיב כיון כן וה.נ השפים. מן ולא ישראל מארץרוקא

 תא פ'ו. דף כמנחות ועי' השמ.ם מן שמן ולא ויתשמן
 הויתים שיהי רש'י ופי' היתו וית שמן רתניאשמע
 שנעשה וה שמן וא'כ ע'ש וך שמן נהן שיהי' עדנאילן
 בעינן הא ועוד כאילן 1ך נעשה ולא נתנדל לאננס
 כיפי רפפקינן פ'ו 3דף כאן דאטדינן כטו למאורכתית
 ח' הל' המובח אימורי מהל' כפ'ו ברמ3'ם ה1א וכןיהודה
 התיר' יהי' דכריתא רר'י לת'ק אך "ו3הלי

 וצ'ל 3ריסקער ר'ח הנאון שנם הנדול לי זהשיבהראשונים
 וה. על ראיות הביא לא הוא אך כןתירץ

 ה ל אש
 וכו קא כי פנמ' אמרי' לפעמים מרוע שליט'א יופף חיס טוה'ר וכו' הסאיה'נ הרכמאחי
 ו3ח1לין י'3: רף קמא וכ3א נ'3 דף וכק'דושין כ'א. דף 3ביצה זבו קא נבוהטשלחן
 ס'מ: רף קמא תככא ה,א נגוה טסון מעשר נ'ר: דף כקידושין אמיי' שני ונמעשר ק'כ.דף

 הלשון. שינוי מדוע בש'ם טקומות1כעוד

 והנשה ה' לפני תמפה3עינן דפק-3נות טשוםותירץ
 משא'כ וכו קא נכוה ופשלחן ל1מר שיך לכןיהמוכח
 13 שיך לא לכן והנשה תנ,פה 3עינן דלא שניכמעשר
 3קידושין שם 8י' ריש'י ואע'נ וכו נבוה משלחןלומר
 מסון שני דמעשר וכו' לטעמי' ור'מ בד'ה כ'ד.דף
 רק הוא וה וכו' הוא נבוה סשלחן ואכילתו הואנבוה
 לא אכל נכוה סשלחן לאוכל שדוטה נבוה ממון על*י'

 ושוק חוה מן 3ש5סים חילוק יהיי ובוה כן. באמתשהזא
 חלק משא'כ אכל הנטה טעונין שהס הכהנים חלקשהוא
 3ד'ה י'כ: דח 3ג'ק ההיפדת דעת הוא ווההכעלים
 ונדכות נדדים לענין דה'ס וי'ל וכו' אטר מיומחים
 כשניל הוי שחיטה דעיקר סשום 3יו'מ ק-יניןדאינן
 5נבוה ולא לכס והוה 3על'ם אכילה משוט ולאגבוה
 ממון היה שחימה לאחר אז'י 3עלים דהלק *.פיטאאנל

 הנופה בעינן 5א רחלקם נהמום טעסא הינו גו'3עלים
 שלחן על שעלה טש.ם כתכ ונם ביה. אחי 1הא-יךוהנשה
 ל'א: רף וגתמיד ס'ד *'ו 3שקלים דאיתא משיםנבוה
 גמת ש-ש של שמינה נמקדש ה.' שולחנותעשרה

 ב' הק-נימ את מדיחין שעליהםחמטגחים
 שיש של על כסף של ואחד שיש של אחד הככשבמערב
 1עי' . וכו' שרת כלי כסף של ועל האברים אתנותנים
 מקום שכתב .'ר הלי הכחירה גית מהל' ב*'ח*יטג'ס

 שמניחין שיש של שולחנות וט אסות -שטנההשולחנות
 2*יו וע'ש וכו' לנשלו חבשר את ומדיחין חנתחשעליחן

 ורף ט'ו. רף 3יוסא ועי' ו' ה5' הקרננות סעשהסהל'
 רק הי' ו,ה וכ!' טריחין ששם 3ר'ה 3הומפות וע'שי'ט.
 פ'3 דק'רושין גיר1שלמ' שמ 3דירב'ו ועי' ה:הנ'ם שללחיקו
 בד'ה פ'1. דף ר'בסוה מרש'י סברהו אחי והחו.ק ו'הל'

 אנל מלך שלרן ש'רי שאינה לכהנ'ם קנוי' היאהר1מה
 שירי שהן אל' פני סאת כמשאת הן היי קדשיםשירי
 מעשר כ'ן הה'ל1ק מכאן חוינן הרי רש'י עכ'לשלחנו
 סה יפי כן לו הושבהי ואני 3וה. אחי 1האריךשני

 וכוי והטעשר הבכוי הסש:ה קל נ'ו: דף 13בח'םדאמריי
 דהניא ה,א הנל'5י יוסי ר' חסדא רב אמר תנאמאן
 יא דטו חינס אלא נאטי יא חלנו אומד הני'ל'ד'.

 שמעונין ופסח ומעשר 3כור על ליסר רממ אלאנאמ-
 3רם3ים ה,א .כן וכו. המו3ח לנב ואימ,רים רט'םמתן
 והמ'5 ש'ס סצוה ז3ח'נוך ר' הל' 3כויות טה5'83'1
 ה3עליס דנם ר' 1:ל' הק-כנוה מעשה סהל' כפ-'אכתכ
 בהוספ, הוא וכן האימויין הקטרת קורם ה3שר איכליםאין

 שם ה,א וכן עיש וכ!' שנמפא כג,ן מ'3 3ר'ה כ'; רף33יצה
 וה'ספ!ת וכו' נכוה סשלחן כהניכ ד'ה ?רש'י כ'א.3דף
 התוכפות את הגיא לא המ'ל אך אכל 3ד'השם

 וכו גכוה משלחן עליהן נס נאמי לא לסה וא'כהאלה
 כל צי3. דף 3סנחות כדאסרי' ממינה כהן שאיןהנם

 הוא וכן ימעשר סגכור חוץ סס.כה טעונין ה'חידק-3נות
 אינן ונם ו' הל' הקרבנות טעשה טהל' ג8'נברמ2'ם
 כ*'ג שס 31רספיס צ'; רף שם כדאטר" נפכיםטע1נין



 דכינהו וחשובוחשאלותעטרתצ
 ראין טש,ם ושוק חוה תנופת בהם אין ונם 3'הל'

 נ'ו רף ובחים בנט' שסבואר בטו חלק בהםלהכהנים
 י'נ דף ב3'ק והנט' ד' ה5' בכירוו; טהל' ב9'ו31יט3'ם
 הא ט'ט אך ה3כור על שלטים 3טע5וה הני כ5חשיג
 הט:3ח ראכילת פשום וכו נבוה טשלחן וה על נםשיך
 כ'ח וברף י'נ: דף 13בחיס כדאטיי' אכילה נקראנ'כ

 הכהוב אכילוו( בשהי פ'א דף 31חזלין י'ו דףוגטנחות
 ר,ריקה ועור פובח אבילת ואחר אדם אכ.לה אחרטדבר
 מ'נ. רף ביבח.ם כראטיי' ה3שר הטהיר ה,א כוראיהרם
 לכהנים ועורה לטז2ת בשרה את טקיר רטההעולה
 העוף חמאת 5טוגח 3שדה את טתיר רטה העוףעולת
 רף 3פסחים אטרי' ונם לכהנים. בשרה אה מה'רדטה
 וע'ש וכו' הרם שיורק ער באכילה מותר הגשף שאיןע'1:

 ביש'י ועי' וכו' באכ.5ה ניתר גש- שאין ר'הבהוספ'ת
 ועיש וכו' לוקה שהוא זריקה לפני 3ד'ה ייו. דף3סגוה
 וריקה לאהר שנו(ערג, אלא ל'ש אמר פיח: רף93סהים

 נורק בר'ה 9'. דף כתוספות וע'ש רש'י 93י' וע'שוכו'
 י,רק הדס כ': רף 3גיצה ועי' 1כ1' נודע ואת'?רטו

 רף ובנויר ט'ח. רף במנחות רוא וכן ובו' .אכלוהגשר
 וכן טבגר אין עד בש'ם טקוט!ה גכסה היא 1כןכ'ה.
 וע'ש ד' הל' הק-3נוח טעשה טה5י בפייא הרמב'ם9סק
 רבינז ימ'ש בד'ה ו' ה5' פה'ט טה5' ב"-'חגט'ל

 ובנרה ע'ו דף 3.וטא אכילה בכ5ל ושהיה וכו'והא.סורין
 ו-'קת דקורט ביון וא'כ 3ש'ם. מקיטות ובעור ל'3.רף
 שיך נ'כ בלכר הרם כוריקת נם א'כ גאכילה אסורהדם

 וייקת רצר'ך פסק-ם נ'כ לה3ע5'ם זכו נכוהטש.לחן
 רלהכעלימ סשומ הח'לזק טגכי כתבתי גאטת אךהרם.
 פש"'כ לנכזה כת נ'נ נתנו שהס רק טמונם מע~לםהי'

 שה'י דהית מנכוה שזכו רק שלהם הי' לא טעו5םהכהנים
 ובערכ.ן ט'ה. דף בטנה1ה ראיהא וכרדך חלקס להםויכה

 ונתנו השם קנאו לכהן להי ק'ט: רף ו3כ'ק כ'ח:רף
 בק'רזשין ו3רש3'א 3י'טב'א 11 מכרא טצאהי ואח'כלכהן
 "ו וע' כ'ח מ" באה'ע הדט'א שכהכ דרך על וה'אשם

 אשה בו וק.רש חיקי ינכל בעה'ב אצל היושכהאורח
 להביא 1'ש וה על חולק המ'ז אף ב2'ש וע'שטקזרשת
 דאי לאפזקי לא א'ל ל'ד דף מ'ף טנרד'ם להרם'אראי'
 ע'ש ה'א ככרו :טי שעהא רההיא הר'ן 81י. עלהאזמני'
 בין 1כ1 קא כי בר'ה נ'פ: רף בק.רושין ושיי כהבוכן

 מצאתי אח'כ ענ'ל בבשר 3עי.ם ב'ן וש1ק גה:הכהנ.ם
 3אריכ1ה. ע'ש נ'ה השיבה חמישאה טהרורא3שו'ט

 יוסף ה-ם כהור'ר ובו' הרמאוה'נ הרב טאח'עור
 כ'ו ברחש'ת הזלדוה 9' ע'ש ריומא טענינישלימ'א
 ובו' טגרר אליו הלךואבימ5ף

 ה' כי רא':ז ראו ויאמרי
 ונכרו(ה ובי;ך בינ'נן ביניחינו אלה נא ההי' ונאמרעמך
 עם ברית עשז הרי הא להנין וצריך ונו' עמךגריה

 יי השגקה :;הה כ'א וירא 3סדר שנאמר כטזאנרותם
 אשנע אנכי ויאמר ונו' ול;כדי ולניני לי השקר אםונו'
 5עשוו; הי' 5מה וא'כ וכ:' 3דית ויכרת: ל'כ גיסוקשם

 מי' 3ירר שאיתא מש,ס אך יצהק עס שני פעס3רית
 אחד ועכר אהר רבר לעש:ת שנש3עז שנים ו' סע'רל'1
 איש לפיכך ההרה וא'צ פמיר השני השכזעה עלסהם
 קכוע לזסן לינשא חרם וקגלי לוה וה שנשהדכ1ואשה
 והלה לאחר ל.נשא אכור המוער והעגיר שעיככטי

 טעמנו לך ל-צחק אכ.מלך שאמר כיון ,כאן וכו'ט,תר
 חשנ לכן שמ שנ"טי כטו ונו' סשם יצחק ו'לךונו'

 לכן השב~עה על עבר הוא ש3וה יתשכ שיצחקאגיטלף
 אחר רעה לעש:ת שלא ורק שניה פעם ברית עטועשה
עט

 כיון אפשר זנם השנושה. על ;בי יהי' אוי חב.רי
 ביבסוה ואס-.' שניכיל ק,רס הי' אג-הם עטשהשב.;ה

 דסי. שנולד כקמן שנתניר דני ז ס 21בכורות כ'3.רף

 ה ל אש
 דפאנעוועז הישינה מ3ני אהך מאברךנשאלתי

 לשטן שלא שנזכחו  הובחים כל  וכחים גי'שא.תא
 ו'ל רש'י 91.' חובה לשם לבעלים עלו של" אלאכשרים
 חוק 5שמן :ישחמ:ו לנררי אי לחצתו אח- להכיאויריך
 9סול.ן שהן 1'5 רש" 91-' וכו. והחמאה הפסחטן

 סנלן פסח ו': דף 2נם' שם ואט-.' עכ'5 וכי'לנט-י
 כל שיה.' פכה ועשית האכ-ב הדש את שמוררכת.כ
 3עלים ש-:וי קירש ש.נוי אשכחן 9סח 5שםעשיות'1
 ישם וביחה שתהא הוא פסח ובח ואטרתם רכתיכמנלן
 לש.נזי ע:ין תניה! קירש לש'נ,י ענין א.נו אספסת
 9סח וובתת קיא אטר טנלן לעכב לטצוה, אשכחן3ע5'ם
 האכיב חרש אה '2טוי וכוי ספרט רכ אטר אלא .כו'ונו'

 3שינזי פכח ובח ואטרהם קודש פשינוי לטצ.ה:עשית
 ושהמ רכתיב טנלן חטאת וכו' לעכנ הוא 5מצוה,געל'ם
 שחימה אשכהן חטאת 5שט שחיטח שתהא לחטאהאותה
 שחהא החטאת סדם הכהן ולקח רכתיכ טגלןק3לה

 אמר' נ'. 3רף ,שם הנט' ענ'ל וכזן חטאת לשסקנלה

 פסולה עולה ל?ט ששהטה הטאה רכ אמך רויאמי
 דלאו בה סח-יב רמ-נה אלטא כש'רה חזלין לשםשחטה
 רשחם מ'ו: גדף שם איהא וכן וכו' בה טחריג לאט'נה
 מחר'כ לא ס':ה ד5אן טש~ם כש-ה הזלין לשםחטאת
 א' הל' פסה'ם מה5' ט'ו 3פ' הרמ3'ם לשון יוהבה.
 כשריס וכו' השם שינזי כטחשבת שנשחטו הובח.סכל
 ההטאה מן חוץ ח!בה לשם לבעל-ם עלו שלאאלא
 ושם וכו' 9סולין השם שינוי כמחשבת נעשו שאם"פסח
 והפפה ההטאת דין נשהנה מה וספני כהג נ'3הל'
 הוא הרי הכהוב על.הס שעין מ9ני וכז' הובח'םטכל
 לשם שחימה שההי' לחמאת אוהה ושחט בחטאהאומר
 ועשית בפסה ונאטר וכו' 5שמה עפורוהי' שאר וכןחסאה
 ונאמר 9מח 5שס עשיהן כל שתה' אל' 5ה'9סח

 *סח  לשם וכיחתו שתה' לת' ה,א פסח ובחואטרתס



צא3?רדכי וחשובוהשאלותעטרת
 נ' בהל' עב'ל וכו' פסול כעייו שם שטו.אן שינה אםהא

 כנון אחר ונח לשם ששהטה חטאת ר' 3הי'ושם
 שיט.ם לשם או אשט לשם אן עולה לשםששחטה
 הרי ח1לין 5שם ?הסה אם אנל שניאינ1. כטופמולה

 טפי כהכ ה' 3הל' ושם 35ע5'ם ע5תה ויא כשדה11
 ההולין ואין קרשים טהללין שהקרשים למרוהשטועה
 שש"טו הפסח כתב י'א בהל' ושם קרשיםסחליין
 אחר ,בח 5שם שמו ששי~ה נ'ן השם שינו.גטחשבת

 פסח זכח ואטרתם שנאטר פפול ח:לין לשם ששינהגין
 3היי הט'ל שם וכתב ו'ל ה-מ2ים עכ'ל וכו' לה'ה1א
 רישם וה 3דין רנינ1 על שהטה ה,בח גברכת עי'"א
 ר3סח רכ.ון פשומה ה.א והקוש' עכ'ל 9מולחו5ין

 ר' 3הל' הרמ3'ם כהב וככר להס אחר ריןוחטאת
 טח5יין החולין ואין קרש-ם מדליין שהקרשים ה'ובה5'
 הוא  הו?ין לשם שנם כהב ד292ח ט'ש וא'כקדשים
 נ'. ר' 3ובה'ס ערוכה נמ' ה.א  והלא סחמאה מישפסיל

 ו, קוש' לת-'ץ רצה נ;ב הכיט אך כנ'ל ס'ו:וברף
 ר5שם סשטע לה' כיי לרכו;'כ והמעס אפשרוכתג
 קיש" לו נהקשה. ג'כ ה' סצוה 3מ'ח ונם פסולחולין

 11. לק:שי' א-וכה העלה ויא11

 ה שובה

 ם'א. רף 2פסח'ם ראטרי' טש,ם גן לתרץ נ?עד
 פסק וכן פסול לטנ,יו ו5א שדמו3מת:י'

 כפסח'ם וע" ה' :ה5' א' הלי ק'פ מהל' 3' ב2'הרמ2'ם
 את ומושכין נ'טנין פ'ט. כרף שם אטרי' וגם עיח:רף

 אטר 3נט' שם ואמייי וכו' ש'?,;:ט ער טטנויריהן

א3-

 ער הכל רברי ל'מ:יו; א2ל ונו' ליטשך טחלוק;
 3נרי'ם א'הא .כן ס'. רף בגט' ון'ש וכו'שישחט

 ה-טג'ם פסק .כן להו ומוכ' קא' כיש-א עי 5'ו.רף
 נטל הרי א'כ חילין 5שמ ששחמ כ'ון י'ר הי' ב'בפ'

 כשר ולא 3שר סהם יאכי, שהם ורק "סח שלהטנוי

 יאבו5 יה" שהשחיטה לה.וה צריך והטנ:י ממחשי
 ח':וך במץוה גח'3ורי כהבת' כ~ה ו2אופן 9סח של3שר

 ה'. מעדכהגםוף

 בימערבה

 ישם שהט עס בפסה דהפפ:ל לת-ץ נילעור
 הרי ט'ם אך מח-'ב א'נו מ-ני 3שא'נו שט'ן הנםח,לין
 באן חס- הרי א'כ ר.קא לי.ן' בע'נן ובפסח דמילהי

ההכש-
 ו3וה דלה'

 היס2'ס כאן שכהכ סה ג.חא יה';
 וכו' השם שינ,י בםחשכת ששחמו 3פסח ייא3הל'

 צריך יטה ולכאורה לה' חא פסח ונח ואמ-תםשנאמר
 והלא טפ:רש הטעם ויכת.ב להאך'ך ה-מב'םבאן

 כטו 5וטך לו רי והיי הטגם שם כתכ ג'שגה5כה
 ועל והטאת פסח שנ'הם כתב ג' 3הל' רהאש3יחרנז:

 ששחמה חטאה כהכ ר' 3הי' ויכן טעט'הם כהנשניהם
 אשם לשם או עילה לשם ששח:ה כנון אחר ובחלשם
 קוך שם כהכ ולא שביארנו כמו פפולה שלם'ם לשםאו

 שב'ארנו כטו לכר,!ב לו מספיק הי' לא וכאן הפעםפעם
 נ'חא יה' רברי ו5פ' מפורש הטעם לכת.3 שצריךאלא

 ח,ך'ן לשם ששי:הו גין נ'כ סס~ם רכאן רכיוןמשום
 שנאטר טש1ם ספורש המעם לבתונ מוכרח הי' לכןפסול

 ההכשר דם- הרי ובאן 5ה' הזא פסח ונחואטרהם
 נה טפם.ל הי' יא ינר פסח פסוי מש~ם אכלר5ה'
 יה.' ועתה נה סח-יב איגו 3ט'נו שלא טין רהואטש,ם
 שבנם' הרי להן מילת לסים הרמכ'ם צריך רלמהניחא

 ,נח ואטרהם הכה:ב רק 1כר לא הנ'י ו': רףרונח'ם
 סנחן 3' הל' רפסח'ם פ'ה 3ירושלסי. ה,א וכן הואפמח
 ואטרהס רב כשם בא ר' 5שטו לשוחמו צריךשהוא
 ה,א הרי פסה 5שם שחמו שאם לוטך הוא פמחונח
 נם ה-מ3'ם כהכ למה וא'כ פסח אינו לאו ואם9סח

 טה לפי אני 5הי הוא טמח וכח ואמרהם לה'הט'לה
 טה חדש רין להוציא סנין.להיסג'ם אך ניתאשכקכהי

 נ'ל לע.ל שכהנתי מה לבר טפורש כנט' זנרשלא
 הנ'ל שה'י1שלם- מש:ם כן טהיר,שלטי מריקשה,א
 לאו ואס פסח ה1א הרי פסח לשם שחמו שאםכתנ
 ושחמ מנין חמאה בתנ ט.ד 3סטוף ושם פסחא'נו
 חטאה לשם שחמו שאם שם כתב ולא וכו' לחמאתאוהה
 חילוק ש,ש ש'ם חמאת אינו לאן ואם חטאת הואהרי

 א'נ: ונחטאה חולין לומם אפי' פמול ש2פפחביניהו
 :לוה אתי קינן 5שם שחמ אס רק ה,יין 5,מס9ס:5
 נאט- שוה 5ה' מט'לה הוא שהר'וק הרטג'םכתנ
 3שם הפפיל ש'ה' בעינן ששם 3חטאת לא אני3פמח
 פסה 2שם הפסול יה" שאם רי לא כאן אנ5חטאת
 א ה פמח ובח שכעינן משים נפסל הוא בוהאישוה
 נורל יש ש3פסח אלא הנ'ל ונחיס 3נט' דאסריכט.

 ט'ם פסח כשם פס,ל הי' לא הנם שאם חמאה עלהטעיה
 חול'ן לשם ששהם בגון רהינו דלה' החים-ון יה"אס
 וה ורין כנ'ל ר5ה' ההכשר שחסר טשים 9ס,5ג'נ

 הטעם ספיש הוא ורק הנ'ל טה.רושלס' ה-מ2'םהזצ'א
 רמנין כולם שהקשו מה יתורץ .3ןה ה'רוש?ט'של

 ט'ו: רף רובח'ם ראטרי' והנם וה. דין הרט3יםהוציא
 פסק וכן וכו' ונח 5שם נונח הוכח רב-'ם ששהלשם

 הרי א'כ י' הל' הקרכנות טעשה מהי' 3ן'רהרט2'ם
 ה.א רכתוכ כיון וכפמח לטצוה, שם אך כן הקי2:ותכל
 5ומ- ונוכי לעכב וה הרילק'

 הכ'ם נהכוין ו. רלכונה
 השני שהת'רץ ה-אנו זמן ואחר כקצרה כהב היאאך

 אטרו היאשון וההירץ התירה ברעת בקצרהנ:צא
 הרא:ן 5א אנל הלוי 3ית כתש' כקצרה כןשא'תא
 המשנ' 3פ" טצאהי ואח'כ 5רעתם שכונהיות'ל

 נ'כ שם הביאו שהוא ב' ס' ר"סחים גפ'היהרטב'ם
 וכח ואסרהם שנאטר ה5שון 3וה הנ'ל הירושלט'את
 ולכ 3ירוש5טי כן הי' שנירסתו א5סא לה' הוא9סח

 ניחא.3וראי



בהרדכי ותשדבוהשאלותעטרת
 ה ל אש

 דבעינן מ'ם פטוד העדים יר נקמעה שמואל אמר מ'ה: רף ככנהררין איתא הנ'ל:מהאברך
 רפסילי נמ' הכי רמע'קרא גירמין ערים מעהה אלא ו5יכא כראשונה בו תהי' העריםיר

 טהל' ייד 93' הרט3'ס פסק )ןכן וכו' כגר שה.תה העדים 'ד קרא דאסר ההסשאני
 דנל 3הן יד נהן לו אין דתנן היא תנאי כרכתיב קיא בעינן דכ'ע אבל ח'( הל'סנהדרין

 ובנון יר בהן 5ו אין 3ר'ה התוספות וכתכ הנם' עכיל וכו' עולטית טהרה לו א'ן ימניתאון
 בעדים מודה קרא_כדגתיכ רכעי שמואל אפי' הא יכן קורם ראי לטומאה משנוקקשנקטעה
 93'ה והרמ2'ם להן אחר ררין מהתוספות אלטא התוספות עכ'5 וכו' לע.5 כראמרגירמין
 לו שאין או יממה רגל בהן או ימנית יר כהן לו אין כה3 א' הל' כפרה מחום-ימהי'
 לטוטאה טשנוקק שנקטעה בין טחלק ולא הרמ2'ם עכ'ל  ש5מ'ת טהדה יו א'ן יסנ.תאון
 על וחלק הנ'ל ח' הל' "ר 9' סנהררין 3הל' שמח5ק כסו לכן מקורם שנקטעהלגין

 מרוע. הנ'ל. רסנהרריןההוספות

השובה

 ש9" 5שיטתו אויל רההוספות משג כןהושבתי
 מ"רשים ומטילא 83שוט כנר לו שהי'ירו

 מ(דש רש'י אב5 נ'כ הזרוע שנקטעה אפי' הינזגירמין
 3שעת להם ההי' להם שה.הה יר הקריםיר

 היא רוז מ'נ.1 מישתמע לא מעיקיא נירמין אבלמיהה
 נירמין מפרש רש'י וא'כ ויי רש'י עכ'ל ש5הם'ד

 שפי' כמו ווה1 הורוע להם שנשאר הינורמע'ק-א
 הא ש9יי ורוע 15 אין כר'ה ל.ו. רף 3טנח1תהתוספוה
 הורןע. 15 שנשאר היע כת('יין חיכ דג.דסדתניא

 ש'ך ולכן נ' ס'ק שם ו3מנ'4 ;ין פו' בא'ח כר'מוע"
 הורוע כש:קמעה משיכ אב5 שלהם, 'ר ה'א רו,לימר
  עהה וא'כ שלו יר ה,א שהנזף 5ומר שתך א.ן שאויג(כ
 כפיה מתוסרי מה5' ר9'ה הרמ3'ס דעת לחאיהיי
 כפי( נ'כ מפרש שהוא משים הניל א'הלי

 הנ'ל רש'י
 לומר שיך אין או רנל ובהן יר הכהן נקטעה אםו5כן

 התנוך גשנקטעה או שלו רנלו 3הן הוא שנשארשהיר
 תנוך הוא הנשאר שהאון 5ומר אז שיך אין שלואון
 3מקום עמו משמש הזא או הורוע רכשנשאר טשוסשלו
 נשאר לא כשנקטעה 3תנוך או 3כהנות משא'כ אבליר

 תנוך או בהן שהזא 5וסי שנוכל 3טקוסו לשמש אחדאבר
 ר9שז אב'ר כהנטן מהנאון היש'בה מכני מ1פלנ והאכרךשלו.
 רכערים משוס כן וה על תירץ שסע שהוא אמר הנ'לנעיועו
 ורשמ'י עליהן ערות רינ. 1כל משהעירו תוס" עדיסנעשו

 ולכן ונוי בו תהי' הערים יר הרין עליהן חלמשהע'רו
 הנדת  בשעת כגד שהיתה העדים יד עליהם לומרשיך

 איו דיניס שיך לא 3מצודע טשא'כ "ני כ3'דהעדות
 חל הוא אלו ורינים מצרעהו הצרוע שיתרפא לאחררק
 אכל כלום עושה א'נן הצרוע אבל כן לעשות הכהןעל

  נוירוה רהל כפ'ה ודקושי' )כהבתי. כמו הנכ!ןההירץ
 ואחיכ נוירות 3הל' שם והלימ הבימ כהב כבר ה'הל'

 9, בננקים שהחויו'ט רפה אנ'ר  הגאון הרב שיבהראנו
 בזה.  רברו סחברים  והיבה ווםייר

 ותיקוניםהשמטות
 התוספות שכהכו וסה ע'ר: מעטור להשמטהש"ך

 אם  א"ילו חו'ל רעפר נ'ר: רף ו3נ,'ר ט'ו: רףבשבת
 פיי'ו  ד2סוף טטשנה הו" טטטאין הס ג'ב לאייהב"ם
 83' הרם2'ם כתכ וכן רכל'ם רפ'נ ופתופפתאראהלות

 כאכות ורינס ר' והל' ני הל' סה טומאה מהליי'א
 סהל' בפ'ה  ה-ס3'ם כתנ כן ס.פ-ימ רכיי שלהטומאה
 לאו הוא 2תולה שק-סע שם שבקבחי וטה סתטוטאת

 ראי' להכא יט ניטוח ט,'נה קרקן ש:יש אלאריק"
 גי משנה ראהלות ט'ו פ' לה-טב'ם הסשנ' טפי(ג'ב

 הבופתו ואת ניטלו כרימ מישכב בהחילה מתהטיצא
 ווה הרמב'ם שס 9י' הנו_תן ו"ת  נוטלן ש:'םטצא

  יצט-ך שלא ער הת.הות  טהעפ- שתחתיו טה בלכש'סוי
 ובסצא יכו' אצ3עות ג' עוסק הקטה בא-ץ ויחפורח".יה

 ה12רק רי בסש:ה וכו' קב-וה שכ'נה 11 הרי וכו'ג'
  לבתולה או לס(ע ט:יע  שהוא ער "טה על אטהבורק
 יראה לא אש- א-ץ בה ירצה י2תולה ה-מכ(ס שס8'
 שרומה מה ולא עיר ולא תיתות ל" הישוב אותות3ה

 ומרלא עכ'ל ארס כבתולת נרמה קשה ארץ אבלל,ה
 9י' שם רק שנים או אחר מת בנמצא כ-י"א כןפי'

 ג'ט ש'ש אלמא ת'חוח שאינה הינ1 קשה ק-קעשהוא
 יש 1כן רסיפא בתולה לקיקע ררישא כתולה קיקעכ'ן

 א' ה5' הטוטאה אב,ת מהל' ר9'ט מהימ3'םלהוכ'ח
 וחופר שתחהיו היהוה העפר כל ונוטל סהס כהבששס

 מת.ם נ' 3נמצא 1' הל' ושם אצבעות ג' ק-קעכ2ת:5ה
 עגורה שאינה שנראת ק-קע כתולת הו" טה פי'שם

 וכו' גבתח'לה 11 הרי חרם ומצא אמה ק' אפי'העמ.ק
 ולחגרם שם שכהכתי ומה וך'ל ב'נ'הם ח-לק ש'שאלטא

 ולבסוף תלוש דה1ה טשום מהני לא א'י לק-קעולכטלם
 3סנהררין כראיהא נאסרת אינה עולם רקיקע והנםחביו
 י', הל' אגל מתל' 93.'ך 3-ט2'ם הוא הן מ'1:רף
 יהי' דוה טשום אסור ה'3רו ואח'כ העפר כשנתלשאנל
 הג'ל וגיטכ'ם 3נמ' שם דאמיי' בנין של לקכירומה
 והוגא קג'ו אות רסוע'ק 3פ'נ אשרי כהנהיה ועי'דאסור
  פ'ז. רף 3הולין וע" א' סע' שס'ר ס'1 3יו'ד3רמ'א



בור*דנבי ותשובותשאיותונפרת
 9סק ובן תלוש הוה חנרו ול3טוף תלוש הוה ע'ורלע'

 יש משם אך בן הרין יה' ה'נ א'כ ד' הל' ע'ו מהל' 93'ההרמביס
 לן ה(דאית ב8'ה_סה5'םעילההן' הב'ם שכתנ במולחלק
 כתלוש הניו ולגס'ף הלוש שס הוה הכי דמשוםלם.מר
 יאי' להכיא 'ש אך כמ'ל ועיש רע'ו הומראמשום
 אוכלין מימאת מהל' פ9י'3 הרמב'ם ש9סק זרעיםפהכשר
 הרמב'ם 9מק שח'טה לע' ובן כתלוש רהוה נ'הל'
 בת5וש כשר ה,א דבדיעבד י'ם הל' שה'טה טהל'3פ'א
 דאפ" שם דחןלין 4פ'ק 9סק הרא'ש אך א'בר',ולנסוף
 הרא'ש על ה1לק'ם ה*וסק'ם נל אך אטור נמי3דיענר

 כתלוש רהוה ניפא ה'נ וא'כ ו' טי' ביו'ד *סקינןוכן
 וקברו הסת  תשפישי אי ה9הק'ם גפחלוקת רתלוי י'לאך
 בהנאה אסור עצפו מה ררק או דא:ריתא א'טורהוא

 וע" דרכנן א.טור דק ה,א דנרים שאר אכלפדאוד5תא
 שאני ט'1. דף 33'ק דא.הא וכאופן מ'ה ס.'3רעק'א
 הטומאה העם'ם עפר ולכן מררבנן רק שהואשאיבה

 ח.בר ולנסוף דתלוש ולופר להקיל  יש מדר3נן רקה"
 3גכורות וכראיתא כרונ לבטל טונ יוהר אך נמחו3ר,הוה
 ר' הל' ארומה 5רה מהלי 3*מ'1 וברט3'ם כ'ג.רף

 הדעות. לכל יוצאים יהיי 31והכנלע'ד
 אלו תיגוה ה' שם יהר כ'ב שורה ט'הכעפוד

 בשורה ס'ם געטור היא. וט'ס משכ'3 8" ש'1 ש'שעיי
 ה' ע'א 3עטוד קניס. רטהיס הני דיה 3תוספות צ'לג'

 היכא רק דא'א הזמרא נמצא דלא צ'ל הסוף לפנ'שורות
 ז"נ הסקי ל*ני שודע; י'ם ע'ד 3עמוד מ'עוט,דאיבא
 כהנא דב אמר והא א'נו שם אמרי' ח': דף נרהובנם'
 בהולת הן כהולות נ' דשניע.ת( 9'נ )בת'ט5תאהניא
 ומן כל אדם ברעלת שקפה. בתולת קיקע גתולתארם
 קרקע 3תולת מאהים לבהובהה א'נ לב'ג נימ נבעלהשלא
 וסמכר למקה א'נ א'הן לנחל נ'ם נעברה שלא ,מןכל
 יש וא'כ הנם' עכ'ל ובו' הא נמי ל.תנו איתא ואםוכו'

 קרקע 33רעלת נמי ליתע דא'ב דיננו נ'כ משםלהוכיה
 אלא נ'ס נ' רק חשב ולמה הקנר לתפוסהנ'ם
 איהא דכדים ועירבוכ הקבר, ת9ופת לע' נ'ם שאיןש'ם
  הקמור סוף לפני שודות ה' ע'ה פעמור ,ו. 3השממהשם
 רהדס'א להדין שלנו הד'ן רמי 1באטת ציל ים'ןבצד
 השיק שרצה כ'ק דוום משום הנ.ל ח' טע' של'נדטי'

 היתיד ננד סוהוקים נקיאים שהקהל טשום טהקהללהוצ'א
 ארעת היי לא 3שתיקה שהיז רכיון לומר יכוליםלכן

 443ידת1 סהס להוצ'א רצה הי' שאם וה'ההראשוגה
 ?3נוסקס ל1 לומר יכולים ה,' היי, הראשונה אדעהאשלא
 כיון 41אן טסתפר מפי שוה הראשונה רעת עלהי'
 הדאשונה שאדעת לוטר געה'3 יכ1ל מבעה'3 להוציאשבא
 השאלה סוף לפני שורות ה' ע'ו 3עמוד אצלו.נשאף
 שלא. צ.ל שמאל לצר י.א שורה 9י בעמור והש'ב.צ-ל

 בשניעית. איתא צ'ל כ'ה שורה 9'הבעמוד

 ה ל אש
 3לולב חייב לנענע חיודע קמן היר מ'ב. דף 3סובה ראסרינן הא א.טערכה

 ובו' בציצ'ת חייביההעמף

 הרם3'ם 5פק וכן כדבדיהם להנכו 3לולנ ו'ל יש'יו9י'
 י'1 0י' 3א'ח 9סק'נן וכן מ' הל' ציצית סהל' 53'ג1'ל
 ה.כי נל אגף אטר 1'. דף 3חגיגה אפרי' ןכן יינסע'

 מדרכנן ליי סח:כ'; נפי קטן סדאוריתא מהינדנדול
 עכ'ל 9סןר נמ' קטן טראוריהא 9מור דנדול היביוכל
 בצ'ציה כלא.ם לקטן ללכזש מוהרין אם לחקור ישהנם'
 משום 2צ.ציה סרין על שנורו הנזירה קודם תכלה3טקום
 3פקוס שלא בכלאים דאסוי כ'ןן אפרי' אי לילה,כסוה
 שיעוי 3ה שא'ן 3מל'ת צ.צ'ת עשאו וא*.' ציצ.המצוה

 כדאמריי קטן של ורוכו ראשו ,כרוחב 3אורך כהשיהכסה
 הוא שוה ט'ז סי' כא'ח היא ובן מ'א רף ריש3טניות
 נהטן לרב או 3ציצ.ה מחויכ ש.ה,' הבנד שלש.עור
 וכו' הציצ'ה מן 9כורין הש'רא.ן ל'כ: רף כפנחותדאפר
 כררבנן רק ופשה'ס צמי כל ~ף וכו' ר'י רכידהניא
 בנרים דשאי צ'צ'ת מהלי 3פ'ג הרס3ים 9טק וכןטיחתכי
 יק מציצ.ה טדאוריתא 9טורין ופשה.ם מצמרשאינם
 ןהנם כן פסק ט' ס" בא'ח ה3'י ונם מ.חיניטרד3נן
 מראור5תא היבין רכולחו וס'ל ~ה על .9לינשהימיא
 הא מ'ם אך ימרדכי, וסם'נ והרא'ש התוכפותכרקת
 משי של מיית על לברך שלא רנהנו והמנ'א הג'ה9סק
 טשי. של אח'כ ולובש .ומסירו צמר של 'על מברךאלא

 *טור שהוא 3בנד ?יצית עשאו אם בנדול שגם כיוןואכ
 שנם אפשר לכן 3צי?ית גכלא'ם ללונשו אסורטצייית
 סחוינ הנדול יהי' וה שבטלית ואפי' ללונשו אטודלקטן

 א'כ ציצית פמצות פטוד שהקטן כיון ט'ם אךבציציה
 ואמרי:ן ט?ןה במקום שלא כלאים לונש שהואנסצא
 מצתין 3'ד א.ן נכלות אובל דקטן הגם קי'ד. דף3יכמות
 הדמנ'ם פטק וכן אסור, בידים לו ליס*1 אכללהפרישו

 אהד שאכל קטן כ'ז הל' אטורות פאכלות מהל'93י'ו
 ב'ר אין כשבה מלאכה שעשה או אסודוהטפאכלות
 3שעשה 3ד'א דעת 3ן שא'נו לפי להפרישו עליומצחין
 !סאיסורן דנדים ואפי' אסור 3ידים להאכילו אבלטעצפו
 נ'ר שאין אע8'י כהנ ב'ה 31הלכה וכו' סופריםמדברי
 ב1 לנעוד אנט על מצוה הקטן את להפרישמצווין

 ע'* לנער הנוך שנאמר כקדושה לחנכו כריולה9רישו
 3דברי מ*ל*ל שם ובל'ם שם. ו3ם'ל בכ'ם ועי' ונו'דרכו
 3'ד ננלות אוכל קמן ש'ם בד'ה מ'ו דף דנדהרש'י
 נשם ק"ד גדף שם ביבמות כר'ן ועי' להפרישופצחין

 ובן נירים. לתינוק מאכילין ררבנן רכאיסוריןהרש3'א
 דש3ת מהא והקשה שם 3ינמות הרשב'א 3ה'דושיהוא
 -שהוא פטא__כל חנב הטוצש אף אומר ר'י צ':רף
 .קסי' קאי חהץ כהנא רב רהא נמי טהור הבי איוכו'



כורדכי ותשיבותשאלות,עטרתצד
 5יפרו רלא שקלי' איל אפופי' שושיבא קפעבר והוהררנ
 וכו' נפשוהיכם את השקצו בל פשןם וקעבר לי' אכיל קאמיכ5

 איסור וק הוא בהם קצה ארם של שנפשי'והנהבלתשקצו
 מחלוקת הבש י'ג 3סי' הת'ש אך עכ'ל ירוע כהרברררכנן
 פה ועי' ררכנ, איסור או דאוריתא איסור המ א'בזה

 3ש3ה העלעקמערי הבערת לע' 3תשובה ס,השכתבתי
 שהוא סיל שהרש3יא אפשר א'כ ב' כענף 3בה:כטאיליו'
 סהא הדש3'א על הם'ל הקשה עוד דאודיתא'איסור

 כשמן לס1כו מהו ערל קמן עיא. רף ביבכעתראיכעי
 ראשונים רוב . סברת כפי לזר וסיכה וכו' תרומהשל

 טאא'ם הי' סוף הם'ל עכ'ל וט' מדרבנן רק הןאאיסורו
 יסזכה דאסור ל'3. דף דנדה שס..סהא הקשה~ם

 הלוי 3ית 3שו'ת ועי' תרומה 3שפן _קפאהלקטנה
 3הוספ' הוא וכן וכשמן. ,ריה יףגך4. נרה תוספות :'נסי'

 הנדול משום יהי' רהאיס,ר ל5.. נם..וונ אד שס:חראיש
 הנאת ל-הנוה לישראל דאסור ושראל_ יהי( שהואהסוכו
 שמשהבר פה הגרול נהנה והרן נעזרופה. כילוישל

 שלו השסן לושנשאר
 עי,

 ל'ר. דף ו"סחים כ'ו רף כש3ת
 ר'ה ע'ז. רף 3יופא התוספ' דעת וגן מ'ה רוווביבמות
 3סוף לקמן וע" גו' כשת" שהיא שסיכה מניןהתנן

 1ע" "ר הל' תרום:ת פהל' כ8'ב במ'ל ועי'התשובה
 ה,א וכן 3וה נימ אין לענינינו אך תרומות 3סוףבר'ש
 ואיכ 3.דים איסור לקטן להאכיל שאסור שמ'נ סי'גא'ה
 ררבנן רק שהוא חינוך פצות שיכא ג'פא איך זהלפי

 וידחה דיכהא ובכפה הניל ו'. דף בחנינהכדאפרי'
 3ירים ולהלבישו ראוריתא א.מור שהוא כלאיםלאיסור

 סחלוקה 3וה יש מררבנן או סרא1ריתא הוא אםאך
 שרצים 3הורה האמזר רברים 3שלשה שרק רם'לדאיכא
 אבל מדר3נן, רק הוא מילי 3שאר אבל ום:מאה,ורם

 3א'ת ?2'י וע" ש,יס הם סקום ש3כל סיל זילהרטב'ס
 א' סי' דא'ה מהר'ת בנב'י ועיי שם ובם'1 שם שם'נסי'
 דאף ראי' הבאה' אני אך שם קי'ר: רף ביבפותועי'

 2.ר'ם להאכילו ראוריתא אימור ה1א א.סוריסנע~אר
 יאחריס ששחטו וקטן שוטה דחרש חולין ברישפראטרי'
 מ'ג: רף ?סוכה אמרי' וכן כשרה רשחימתו אותורוא'ן
 הוא וכן ה' הל' שחיטה פהל' 3פיר הרם2'ם פסקוכן

 רלמה 3'ז 3ס'ק הש'כ שם וכתב ה' סע' א' סי'3י1'ד
 וא'כ המצות עי מצתה אינו ה1א והלא כשרהשחיטתו
 ויבחת דכתיב משום טסול ועכו'ם כעכו'ם הואהרי
 טשום כשרה הסטן של שח.טתו הכי רסשום הש'כגתכ
  שח.טה כלא לאכול לו  אסור שהרי זניהה נר םקיירהוא
  הלשין ב~ה בהב כ'ח סע' שס וכת'ש השיכ עבילהעי

 אכול זב'חה כי שהוא אוהו וררשינן וובחת רכהיבואעיג
 עליהם מיוהר'ם דהא כזמחהפ1ךוע,,ףינהו"נם..איתעץהו

 פותר פראוריהא אבל נבלות ,.)האכולו אסורן:עוסרע-:ן4ן' שהוא אמיה ואי הת'ש עכ'ל וכו' )י47( ,גקאפ:לק?לא
 רעה 2י אינו שהוא משום .מותר כנהאי עצמו הו,גאיכ

 התורה מן היא היי וא'כ לאכול שלא לו. ייוה?לתורה
 אותו דואיס כשאחריס כשרה שח'טתו לטה וא'ככעכו'ם)

 א' ס" חא'ח הנכ.'ת אן הת'ש לרכרי כיע השיכ.ונם
 להש'כ זכר ולא כשיה שחימתו רלכך הטעם זה )כפתב
 3חירושי מצאתי כ1ו וראי' ג1ה סעט שחאריך .!ע'1

 הפהק'ם נסהפקו רהנה ט' סע' אי סי' 3יוזררעק'א
 וה-הוא א' הסצות טן פמור דסוטא לר'י דם'לרהא
 ממור הוא מ5'ה דגם כמל'ה נם אפ'לו או ממ'ערוקא
 כנבי'ת זגם כ'ם איה לא'ח הכויל'ח כפה'הה 23'סו;"
 של  ובהירושיו קסש סי'  רעק'א וכהש' ק-'כ סי'הא'ח

 ממיק רק רפמור הוא  רפשוט כהב ה'ויר שעלהרעק'א
 וכומא יינ: רף 3הולין אמרי' .לכה ראל'כ ממל'הולא

 כליה ג'כ שפמור אמדה ,א' 3שרה שהימתוששהט
 נטי אנ' אף איכ עכ'ל וכו' זכיחה 3ר 5או הואא'כ
 נבילות לו טאכ'5ין ראין הא האיסור יהיי ראם כןאומר
 כשאחרים כשרה שח.כהו יה.' האיך א'כ מרר3נןרק

 דכד' את פעם אפיש 1;חה הדא הא נ3י עלעוטדין
 משום י1טר אפשר אך כר'י רלא המש:ה רייטאכשרה יהיכת~ ששהט סומא סחוי'ן רא" דהביא האהרעק'א
 טהנ'תין סברוה שני' סשנה עי אמרי' י'ר. בדףרשם
 כר'י נ'כ ראשונה המשנה משהנה וא'כ וכו' ה'אר'י
 סשום כוה מליוע לליבשו שלא לומר 'ש כבראועוד

 3לית לחנכו כדי טשים ל5יבש, שלא מוב יוהרררילמא
 במ*1 ועי' טהאי האי אולמי רסאי  שעבגו הלבשרלא
 לחנכו שמחויב שכ'ש שכהב א' ס'ק שמ'ג סי'בא'ח
 רריש טגמ' והוא עכ'ל וכו' סעשה חטיר דל'תבל'ת
 במהכ'ק אך וכו' מיניי חמור ל'ת לאו ח'. רףיבסות
 3שני תלוי ו1ה פשום רבר אינו וה רבר הפ'משל

 קטן ק"ר דף 3יבטות בעלפא דאסר" הא תימטוכו, אין בנו בד'ה כ'ח: ר' כנזיר התוספוה שלההירוצים
 אמר ,הא להפרישו עליו מצווין כ'ר אין נכלוהאוכל

 1.'ל האב על מומל מצ.;ה ולקיט לעש:ה לחנכו אףר"
 א3ל מציה ,לקים לעשוח לה,ה'רן אלא שיך לארח.נוך
 8'3 רף ריומא וההוא ה'נוך וה אין מלענורלהזהירו
 ר'ו אומר עור שס. 3ת1'י  ועי' ועניהס מצוה ק'ומהינו

 ש'ך לא אהריגא באינש אבל באב אלא שיך לארחעיך
 הוי לא הפ'ם רסכרח אלמא שם ההוספית עכילוכיי
 בהירץ אבל ש3היס?וה השני ולתירץ המקשה  לרשזרק

 על בהוושיו הרשבש מם סביא הא' להו ל'תהראשון
 מחויב שאינו ךאפשר קי'ר  ברף גיב כהב יבמוחעל

  הת,טפוה רברי לפי וא'ב בל'ת לא אבל כמיע רקלחנך
 בחינוך נ'ם  דאין ס'ל הא' רבהירץ  כן היא הנ'לרנייר
 שיך אינו שהחיווך רק ה2'ר רהיני אחר ל3ין אבגין
 ראין ס'ל הש:י ובההיר'ן בליה לא אבל כט'ערק

 אב 3'ן יהי' שנ'ס רק בהעוך לל'ה עשה ביןלחלק
 קטן בר'ה פ'ב. רף  כעיריבין 3תוספוה איהא וכן-לאחר
 ראין אע'ג הה'ספוה -ם כהך אמו בע'רוב יווא ששבן

 אמו בעירוב קמן יוצא ס'מ מצ,ה לרבר אלאמערב'ן
 נמי 3קטן א'נ אתריה רכ-וך כשיס 5הנ.הו אפשרראי
 ל'ה הראשון רכהירץ אלמא עכ'ל להנכו מצוהא.כא
 השני ובהירץ ג'כ 3ל'ת ח'ניך ראיכא להתוספ,תלי'
 איםזר הוא ר,ח.ט'ן ראיסור בל'ה גם חינוך ראיכאס'ל
 ררבנן ראיסור רס'ל הרש2'א על לי קשה אךל'ה
 מה 5פי 3'ד'ס לי'ס"ינן

 להפרישו סעוז,ן 3יד דאין דקחיי
 ובש3ת שם ג.בפות בחירושיו יעצטו הוא שכתבוכמו
 בעירוג יוצא שקטן הניל דעייובין פחא ןקשה קכ'ארף
 אס אנל. שס כראמרי' לצוותא לאסו צריך שהואאמו



ב2רדבי ותשובוחשאלות -עטרת
 עירןכ וה5א אטו 3עירוג יוצא א'נו שש מגן י1הרה,א

 ט'1. רף ?עיר,גין נראמרו' רר3נן איסור רק הואתחומין
 'ח'ד )י כה רר?נן ההומין ע.רוכי מכרי לא3י רגא%ל

 י'1: 3רף ועיש וכו' יח'ד 3מקום יחיר או ר3ים3מקום
 לריש לי' ל'ת כי ליו: ו3רף שם 31ע'כ ל'ה.31רף
  ~עי' 3רידה 5.' איה 3דר3נן אבל 3דאודתתא3דידה
 א' הל' ש3ה כהי' בפלו 3רמן'ם ועי' ל'ח. דף33יצה
 חיץ רק ה'ר סי' בא'ח הןא וכן ררבנן רק שהואשפסק
 הרס3'ן ונם פ'כק'ם ןהשאר ראורחהא הןא מ.ליןל"3

 וכטו סראוייהא כלל החןס'ן ראין ס'ל נופאוהרש3'א
 עירןב כלל לו לסה וה לפי וא'כ שם, הם'םשהגיא
 מהר'ק 3נב'י וע" דרבנן איסיר רק שהוא כיוןלקטן
 הוא פ'ב דף 3ע'ר1ב'ן רשם לימר ואין 3' ס"חאה'ע
 3זה מהלוקה ליכא שכ רהא כן לומר אין ראוריהא דר'עאליבא

 סע' הייר סי 3א'ח ה,א וכן והרמב'ם הרי'ף פסקוכן
 יקשה :ה גם אך פוה. אדבר אחר 3כק'ם 31עזהש'י3'

 אמרינן במשנה כ'ה: רף כנויר כאן הא הרעות,לכל
 3נה את סררה האשה וא'ן 3נויר 3נו את טרירהא'ש
 אמר ר'י ט'ט לא אשה אגל אי; איש גמי ובו'3נויר
 3סצות להנכו כרי ר'ל אמי ב-'ח ור'י 3נויר היאהלכה
 3מצות כנו לחנך היב איש קסגי נם' אשה אפ" הגיאי
 טהכ איך וא'כ וכו' בנה אה להנך חתכה האוהואין

 חינוך מצ:ה משום שהיא הנ'ל 3עירוכין שםהתוכפוה
 בריש ז'ל רש" וגמ כנה. את מלחנך פטורה אשהוהלא
 ואי5ך מכאן א?5 וכו' קטן איוו כר'ה במשנהחניגה
 אביו על הט-לו חבם.ם הה1וה מן חינ שאינואעפ'י
 מ'ל ר'ל ררק לוסר אפשר אך 3מצוה לחנכן אמוועל
 סלש1ן מ:כרח וכן ?נה אה לחנך חיכת אשה ראיןכן

 אנל היכה האשה 'א'ן יחנך ה"ב א'ש קסכרהנס'
 נ.בס:~; ?ראסריי ר'ל לנ?י ?ר'י והלנה ;ל.ו פל'גר'י
 רכאן ההיכפ1ה קוש' נ'ב י.ה1רץ מתלה לנר ל'1.רף

 3':מא ןההס לא אמ-יי3הו הכא לשונ. ו,ה הניל3נויר
 א,הם סתנכין ה-נוק'ה ןאחר ה'נ:ק אהר אטרי' פ'נרף

 ההו'י שם הקשה וכן בד?ר לחלק צריך 3-ה'כלהתענוה
 3נ. את מריר הא.ש כ'מ רף 3נו.ר ראטרי' ק'לפיומא
 לא בהו א-ן בנו 3מצ1ה לחנכו כדי ראסר כרר'לבנויר
 רוקא אלא אירי לא רההם וי'ל לח:כה חיג איןרג,1
 ומעשה וכו' לחנכם חיכ מצוה שאר לע' אנל נ~ירותלע'

 שמא 3סוכה 3ני' ושבעה היא שישכה המיבהרהילני
 ה.הה אב להם הי' לא ואז-' 3כך וחנכס אב להםהי'

 ש?הבהי סה לם. אנל ההי'י ע?'ל בעלמא למצוהמחנכהם
 ואחר ה.ניק אחד נ:בר 5א במשנה ר3אמה משיםנ'חא

 דשס המשנה לשון אה ואביא א.תא. 2נמ' רקתינושת
 לפני איהן מהנ?ין אבל ב'ה'ב א!הן מענ.ן א'ןהתינוקוה

 נם' 2מצ.ה. רנ.לין ש.ה'י 3שב.ל שנתים ולפנישנה

 ובן י' 3ן ל'מעיה איהן מה:?.ן מ' ,בן ח' 3ן הינאא'ר
 3הינ,קוה מראו-יתא סשלימ.ן י'ג בן טררבנן משלימיןי'א
 .'א 3ן 5ש;:ת אוה. מחנ?ין י' 1בן ט' בן אמר נחמן 1רבמו'

 3ה.נוק טדאורי'הן מ?יימ-ן י'נ 2ן מרר3נן מש5ים.ן י'33ן.
 רר". אל'בא רק שהיא ל,מר אפשר א'כ עכ'ל וכו'בתינוקית

 3ין טשטע הה'מקה סהס א'הא דנסשנה סש1ם ל:מ- אפשדאך
 3סי' הסג'א פלא אך נן. ת'רצ1 לא לנן נקנח 1נק,כר

 כש3ת התוכפ' שכהכ והא התוכפות 4ת הכיא לאשם'ג
 עליו סצתין 3'ר נגלות אוכל קטן ש'מ 3ר'ה קכ'א:רף

 להפיישו רצריך כ'ש לחנכ1 שחיג כיון וכו'יהפריש1
 ס'ל שהתוספות אלמא עכ'ל, וכו' עגירה יעשהשלא

 היא רוה כשים ראי' מוה אין אך כ'ש שהואכהפ'מ
 על הכ'ש יהי' ואוי להפר'שו טצווין שה3'ד להם'דדק
 הסכקנא לפי 5א אנל הס'ד של סנרר,1 הי' נ1האג

 העושה פקטן רק להפרישו מצווין 3'ר שאיןולהלכה
 רהוספזה הס'ר כרעת הןא רכאן הס'ד ודעה אכ'ולדעת
 ככו ודלא ועות שני כ,ה שיש חוינן וא'כ  1ונ'לרנויר
 איס1ר שהוא לעיל שכהבהי הראי' אך הנ'ל הפ'משכהג

 ראל'כ משום כשח'מה כיר,ם נכלה להאגי5וראוריתא
 הוא ~גיחא כר רלאו עכו'ם כשחימת פס51ה שחיסתוהי'

 כ'ב: רף בגיטין הרעספות שכהכ ממה לרחותאפשר
 2ני לאו והא וא'ת וכו' נינהו רעה 3ני לאו 1האבר'ה

 הנדיל ואם הואיל כריתות 3ני רהש'גי וי'ל נינהוכריתות
 אך עכ'ל. וכוי גריתות 3ני הוי השומה ונשהפהיקטן
 מש~ם וה טטעם לרחןת א.ן סומא לע' הרעק'אראתה
 מה אגל להשתפה דרכו שומה 1נם להתנרל עת'ררקטן
 דאמרינן והא ~ראות לחוור דרכו אין סוסא כןשאין
 ההם ונפתח וחןר ונסתטא פתוח ג'נ. ברף שםכגימין
 הש'כ אך הוא אורחיי לאו אגל כן איתיסי ראי רקקתני
 בעוהש'י אחר ובמקום בן ס'ל לא הג'ל והנג'יוהת'ש
 סחלוקה דיש אעפיי לענינינו אחויר ועתה מ,ה. עוראד3ר
 אפי' 5ומר נוכל לא אעפ'ג 3ל'ת ח.נוך יש אםב~ה

 לחנכו טוב יותר שיהי' 2ל'ת חינוך ש.ש שם'ללהרעה
 עשה סה טפני הרמב'ן שכחג משום  בעשה מלחנכוכל'ת
 מעשה חמור רל'ת ינטית 3ריש אמיי' והלא ל5'תרוחה
 3קום דצונ1 5טלא~ת יותר יש הטלך דרצ1ן ~ה'ר'ןננ'ל
 דאפי'  שבחב ל'נ ס.' 3ש'א ועי' העשה ואל טשנועשה
 ואל בשנ הוא השנית שהעשה הימי עשה רוחהעשה
 3כתוגוה 3שטק3'צ הוא 1כן ללית מררחי וכ'שהקשה
  שס ו3פנ'י גהפלאה וכו' יסה  ניהי כר.ה ט'.רף

 הו' הוא ולית עשה קם'א. רף 3חולין 1עיי שםובק'א
 ניט. דף רפסחים סהגט' אך ל'נ. רף טעם 33רוךוע.'
 וירחה כרה 13 שיש רפסח עשה יגא שם ראמרי'טהא
 ייג'ג של 3נו לר'י אלא כרת כו שאין רהשלמהלעשה
 אלטא ע'ש, וגו' עשה מהאי עשה רהאי אילמי'מאי
 3שנ הוא השנית שהעשה אעפ'י לעשה דוחה עשהשאין

 ואח'כ ועשה בק.ם הוא הראשונה והעשה תעשהואי
 יותר :לכן כל'ת רק שהוא כן טסיק הש'א שגסרא.ה'
 יהי' ש3וה ציצ.ת בלכ.שת ועשה וקום בעשה לחנכוטונ
 ולחנכו כלאים של מלית ללונשו טשלא ח.נוךיותר

 ההורה מן מחוינ שגרול ביון וניטא כהל'ה כלא.םבמצות
 ההוספוה לשיטת . היא והשאלה טרי3נן לקטןמחנכין
 חיוכ איכא הקטן שעל שם'ל י'ט: רף 3טנ.לה'הרין
 3גרכות ורש'י ל'א דף ?ק.רושין הי'ן אבל מדרבנןטצוה
 33עה'מ כ': דף 3כיכות הרם3'ן לשיטת ס'ח.רף

 כלל מצוה ליכא הקטן שעל שס'5 שם י'מ רףוכמנילה
 משום שאלה 11 אין לחנכו טצוה איכא האג עלרק

 גר'ן ועי' האג על יהי' וחמצוה עייו יהי'שהאי10ר
   בח:יורי  11" "ד גענף יקטן ועיי עיי1 שהקשחטה



ב1רדכי וחשדבות תאלות ' " לעטרת - ':צו'_
 ועי' ב,ה שכתטז' מה הגףנטרם במוף כתזבות עלשלי

 ע'ש, וכו' עלויי רהם הא_ רהטנא נ'ה: דף3קנהררו!
 3ר איע שההש מצר רק מההר עצמו הוא ד%'תאלמא
 3ל'ת להכשילו שלא - לאחרים לה,היר שיץ לבןדעת
 הרמ3'ן שלשע הגם שם ופמ'ז שמ'ג 3סי' פמניאועי4
 משמע לכאורה עיקר כל 3מצ1ת מיחיב לא דאיהוהוא.
 עיקר כל שאמר מה רהכונה לומר אפשר ףך מלףנם

 שם'ל ררכ אלי3א ה" השאלה ונם מררפנד א"יירצ'ל
 הרמ2'ם 9סק וכן נברא חוטז דציצהז טיפ רףבטנחהן
 י'ם מי' 3א'ח 9סקינן וכן א' הל' צייית טהל'93'נ
 יכול הרי הוא מנא דחובת רס'ל למאן אבל א'מע'

 3מנחה ועף ילפשנו ולא כלאים במקום בציזהןלחנכו
 מ4דף

 שטואל והא 3ר'ה ף. רף פחגיגה 3טטו ועיי .
 הגזירה הי' אוי .שגם קי'ל רהכי וכתב וכף לרכובריוכל
 3ציצהע סרין על והגזירה עמל וכו' 'חינוך עלררינן
 החקירה יהי' ט' דף טנחות טגמ' כרטוכח הי' לאעדין
 אשד להקדובים קטן לכהן למטא נ'ם יה" עם, ביני. ינעי ההש יסןש

 ש'י מי' סט( פמג'א ועי' להם לטטא סצחק ה4להנד%
 קושי' ולתריץ אימור או טיוה הא אם ה*א,ודושולה
 על ל'פ רף רנרה ומהא ע'א רף דיבמות 5הא'ו.ום'ל_

 לכין ררפנן האיסור להקטן ליתן פין לחלק ישהרא21יא
 כמו הוה תרומה 3שמן ולסוכו ה3ליעה 3בהן 15לתהמב
 דאסור מודה הרשב'א נם ו3,ה ה3ליעה פביה לותחש

 י'ג, ס" הלוי 3ית 3שן'ת כן סצאתי וטןואהר

 ב. מערכה ה. כ ו שת

 ללוכשו טצוה ופוראי כלל ספק אינו י'ת יעת י9יהנה
 יש 1אם צמר של טלית לו אין אם כזהטלהן

 שירצ. טליז אי,ו ללוכשו מותרין נ'כ צסר של 2זלמןלו
 עושה. '8גר%כמ1
 אברר ועתה הפוסקים לשאר הוזו השאלה כל אך.

 שאולה טלית 3ר'ה ק'י: רף 3חולין התחמפות הנההרבר.
 כלאים של הוא ראם ץ'ט ובף יום שלשים כל9טורה
 להוש ראין ר'ת ואומר טדאוריתא דפטורה כיעראסורה
 משוס 3ה אין ותכלת ט' רף התכלת ברישמדאמר"
 למוטלת שהטיל כנון ומסיק 9טורה פטלהן ואפי'כלאום
 קמ'ל הא אלא וכו' כבה ציצהז 3ה שיש טלהן*ירוש
 בכל מתזר 3תכלת רהינו כלאים ?ה דאשתרי מלהןבל

 לחברו 3ין לו כין תחתיו להציע 3ין לוטעעטף ביןענינים
 כלאים פי' שרי רלנמרי 3לילה 3ין 3יום בין לאשתו3ין
 רש'י ש9י' כטו לא לילה במות משום טירה ראטר"והא
 נ,ירה אלא 3לילה 3ה יתכמה שמא %: דף 2מנחהן1'ל

 כלל כלאים 3ה אשתרי רלא ללילה המיוחר כמהןטשום
 3ריש טראטר לו הקשה טמ"! ור'א מוראיתםראימעיט
 וטפרש וישראלש לוים כהנים 2ציצהז חיכים ה%ערכין
 גביהו כלאים  יא,טתרי ה1איל דסר'א לי' איצטריךרכהנים

 3עירן שלא עבורה יעירן ראשתרי נהי -קמ'ל ליחיכולא
 אפילו ענין נכל ראשתרי אמרי' ולא אאאקרי לאעבורה
 פכל אשתרי נטי דהתם .ר,ז 'ה%סר עבודח ,2עידןשלא

 מ'ח רף 3יומא כראמרי' ענורה -3עירן שלא אפי'ענין
 הי' לא ת'ש לא או 3הם להנות נתנו כהונה 3גריג3י

 מהלכי הלוכי הא רלא, הוא שינה כהונה בבנרי'שגים
 כלומר עכורה כעירן ראשתרי נהי רקאטר והא1?1'

 9י' עטדה 3שעת שלא עכורה, 3שעת שלובשים3גרים
 רעה לפי וא'כ עכ'ל וכו' 3כלאים אשתרי טי חילבגרי
 שרי רלגמרי שם'ל רכיון משום כלל שאלה ,1 איןר'ת
 כלאים ואיסור טציצית לגטרי 9טורה שהיא לאשתואפי'
 כמו חיבת היא ל'ת רבכל טשום איש על כמועלה
 5~רש אשה הוקשה ל.ה. רף 3קירושין כראמרי'איש
 דומתא. ו3כטה פ'ד יכטמז "'ג פסחש ש3תורה עונשיןלכל
 %א כלאים 3איסור ולחנכו 3חינהו. שחיבים לקטןכ'ש
 כבר חגוכו. יהי' ווה 3צ'צית בלאים של טליתילבש
 הוא השאלה כל אץ אינה שוה השאלה 3לשוןכהכהי
 דעה ולפי הנ'ל רש'י דעת ולפי מפרשים היש רעתלפי

 כרשיי נ'כ שכתב ז' הל' ציצית מהלי. 93'גהרמפ'ם
 ולריזזב'ר 3לילה 3ה יתכסה שמא לילה כסותטשומ
 וקאש ועבדים נשים הדם3(ם שם שכתנ ט' הל' 9'נשם

 קמן שכל טופרים יטרכרי ההורה מן ציצית מןפטורין
 מעים 3טצות לחנכו כרי 3ציצית חיכ להחעטףשיורע
 על ומתב פרכה. פלא טתעטפים לההעטף שרצזועבדים
 עכ'ל וכר כלאים 3ה שאין 3ציצית דוקא ו'ל הראביר,ה
 כלאים הל' 3מוף כהנים לע' ו'ל הרט3'ם כתכוכן

 היבא אשר ממיץ נר'א י'3 הל' המקרש כלי טהל'י3פ'ח
 לע' עלי חלק ויל הראב'ר אץ הנ'ל רהולין2תומפות
 כהי'מ מ'ל ץצטית כר'ת כה,נה פכגרי ום'ל כהונה3גרי
 כרשז ס'ל ג'כ שהראב'ר לומר אפשר אך ורמ3'םירש'י
 הכלאים נעשה אם רק החטיר לא והראב,ר ציציתלע'

 ר'ת אבל טצוה לשס לאנשים ולא לבד להם3ציציה
 לם 2ס" 3ש'א ועי' ור'ל טצוה לשם נעשה שאסקאי
 כ(7ונה לכנרי ציצית פין ולחלק בוה. שהאריף ל''2מי'
 זיציה להס ועשו כהיב ד3ציצית משום כן לומרא?שר
 מ'1 נמר3ר ונו' אותו וראיתס ומ' 3גריהם כנפיעל
 ל'ח דף ו3מנהות י'ח רף בוכחים ואמרי' ל'מ ל'ח"'
 בנמע ע'ש לילה לכמית 9רט מקוסות ופעור ט'ג'דף

 לל3וש לו הטטחר ה3גר שיהי' 3ציצית ר2עינןאלטא
 על לך תעשה גרילים כתזכ י'3 9' כ'3 3רכרים'גם

 פנמ' הובא שם וגם 3ה תכסה אשר כסזתך כנפותאר3ע
 להמזהן ללוכשו הטייחר ל2גר הוא הציציה שחיובכן
 אבל מהכלאים נהנה ה.א א'כ כלאים 13 כשאיתא'לכן
 לשרתלמצוה רק סמנו ליהנות עשוי' שאינו כהונה?גרי
 למצוה עשוי רק הוא כלאיס 3ו שהי' האבנט'א'כ

 וכדף כ'מ: רף 31שבה ה' מ' 9'מ 3כלאים ואטיי'3עלסא
 ובלכר כררכן טוכרין כסות טוכרי כ'1: רף ו93סחשמיו
 הנשטים מ9ני ו3נשטים החמה ס9ני 3המה יתכתןשלא
 איעא וכן י', הל' כלאים טהל' ב5" הרמ3'ם 9סק'כן

 הץ יעלה לא רחטנא כתב ראי ג' דף יבטות3ריש
 בתב כפ,ת מוכרי של .אפי( אסר העלאה כלאטינא
 הנאה 3י' דאית רלבישה רומיא שעטנו תל3ש לארחטנא
 ליהנהק שלא הי' אבנם של הלכישה רעיקר כיון.לכן
 ט'א דף ריש במנחות נתוספ' איתא וכן מצוה לשםיק

 א'כ.גמהאילאו ה4 דקשין ס'ט רף 2י,מא דאמרי'ו2פרט



-

צז מרדכי - - ) ווזשונותשאלמ עטרת
 ו2רה'ש .3ר'ן מ'1 רף בנררים דאסרי' ו3פרט עשןי.ליהנחז
 ל'א רף ן2עירובין נתמ ליהמת לא1 מצות כ'תרף

 הן  קשין כה,נה 2גדי ראטרי 3הא אך פ'ט רףו3חןלין
 רטשה'כ ס'ל ררש'י והוספחן רש'י מחלהך; 2והאיכ8
 ס'ל שם והתוספתן 2לב.שה אפי' התורה סן הןמוו;רין
 יה" בלנישה אלל 2הצעה רק מ~הר אינו ,הרמטעם
 רמנתות מהא רש'י פי' על שס "קשן התורה מןאסןר
 כלאש ואישתרי הואיל סר'א מ דף וטערכין מ'גרף

 לכל מותר הן וקשין דדואיל רש'י ולפי' וכו'לנ2פהו
 הגמ' סבור הי' רמתחילה רי;וספות לפי' אר3ר עתהאך

 אין רא, לענורה שלא אפי' כהונה יניי ללבהט הותררלכהן
 לא עבורה 3עירן רשלא הגמ'. משני השח'כ מצוה2ה

 1בטגחמז ק'י: רף 2הןלין הנ'ל הפשמים וכפיאישתרי
 לשמ רק הי' ההיתר דעיקר הןא הגט' והממקגת מערף

 ר2נר מצוה לשם העשןים הבגרים 2אהען דהינןסצוה
 לכן עשןיה מצוה לשס רק טטפ ליהנוה עשויה אינו,ה
 ציצית של נגר משאיכ אבל כלאים רין וה גננראין
 כנפות י( בו הי' אס ורק להנאהו עישיה ה3גרעיקר
 לעשמן אסור אחרים כלאש אבל כלאים משל 3ציצהןחיב
 לומר שיך לא לכן ל'3 2עמור כתבתי וכן 2הציצית רק ,ה33נר
 הותרה ולא עשויה להנאהו שהרי כלאים ,ה 33גר שיךשאין

 שעשויה ר3גריכהונה ר הראב רעת ולכן 3הציצק; רקהכלאימ
 משא'כ- אבל עבורה 3שעת שלא אפי' שרי כהונהלשם

 של מליון 3ין ח.לוקים עוי כר,בתי אני וגם3ציצתע
 להאריץ סקום עיקר כאן אץ אך כה:נה לנגריציצית
 שלא שס'ל לרירהו לכן א' סי' הלף 3יה בתש' וע"3,ה

 השאלה לרידהו וענרים לנש.ם אסורה לכן המערןלגמרי
 מוכרח הראב'ר לרעת אך לחינוך שהגיע נקטן יעשהאיך
 אך קטנים על לא אבל וע?דים נש-ס על רק פליגרלא

 2קמנש. הדין יה" איך היט לרעתהשאלה
 הנ'ל כ'ח: רף רגויר מגט' ,ה לפשוט דישת'ל

 וכו' 2נויר 2נו את כריר האיש 2משנה שםראמר"
 טעמא מאי לא אשה אבל אין איש 2גמ' שםואטרי(

 אטר חנינא נ'י ור'י בנויר הש הלכה אטר יוחנןר'
 קסבר נמי אשה אפ" הכי אי 3טצוה, לחנכו כריר'ל
 את לחנך חיכה אשה ואין 2טצ!ת 3נו לחנץ חיבא'ש
 להכי אטמי 3נויר היא הלכה ראמר לר'י 3שלמא3נה.
 3נ1 קסבר נמי בהו א?י' לר'ל אלא לא כהי אין3נו
 לר'י 2שלטא וכו' להנכה ה-ב אינו נהו לחננוחמנ
 הקפה ועניר מגלח הני משוס 3נויר היא הלכהראמר
 הא בט.בות לחנכו כרי ר'ל אטר חנינא 2ר לר'יאלא
 הינןן ,אתי דרבנן הראש כל הקפת קסכר ר;ק?הקעניד
 הקפה קעביר הא ו'ל רש'י וו" רר3נן. הקפה ורחירר3נן
 ופריך חינוך משוס טדאוריתא דהוא הקפה על עברהיכי
 טנלח אה?י כנויר היא הלכה דאטר לר'י 2שלמאתו

 2מצוה לחנכו כרי ר'ל ראטר 3'ה לר'י אלא קר3ןמיתי
 לאו 3עורה חולין קסבר לעורה חילין מחתי קאהא

 כי אהכי 3נויר היא הלכה דאטר לי'י נשלסאראוריתא
 לר'י אלא מליקה כהן ,אכיל ציפורין קר2ן מיתיטיממא
 יהורה 2'ר כר'י קכבר ננלה קאכיל הא ר'ל אטרבר'ח
 רא:ריתא לאו 3ע,רה וחולין התורה טן לעי שחיטהראין

 אלא יוחה איגו חינןך דסית, אלסא הגס' עכ'ל וכו'.

 כיון ה'נ וא'כ ראוריתא, לאיסןר לא אבל ירבנןלאיסוה
 טפני נרהה לא ראוריתא איסור ה,א כלאיםרלבישת
 דף 2הגי:ה דאסרי' וסה מדד2נן, רק שהח חיטךטצות
 ל" מהנבין קטן טראורמתא סחןחב רגרול היכי כל1'.

 :בן ראוריתא איסור 2זה יהי' שלא היכי היניסרר2נן
 . .כו' לרכ'ב ריוכל שט-אל והא 3ר'ה הט'א שם רכ;בהא

 לו שאין מצר שהקטן רק מחויב הי' נרול שאילוכל
 לו בשא'ן שהגרול והנם פטור להיות צריך הייקרקע
 ה,א כאן מ'מ פטור ג'כ להיות צריך הי' קרקעלו

 מצר ג'ב הןא קרקע לו שאין סה החיסרון כימחויב
 הטבא בר טקרי. איע הוא ,ה מצר לו נרםשקטנחזו
 איסור ליכא אם רק ה.א ,ה נל אך 2,ה. לחנכווצריכים
 אינס א,י ראוריהא איסור יהי' אם אנל ב,הראוריתא
 : רנייר מהא לחלק יש אך הנ'ל. כפי לחנכורשאים

 שא-נו משום המצתע חינוך משאר רנויר היטך רשאניא(
 שציער על קר3ן להביא שצריך וארר2ה המחןיבתמצוה
 י'ט דף ממיר י' דף 3נררים כראטרי' הין מןעצסו
 הוא שההינ,ך רק 3ש'ם מקוטחן ו2הר3ה צ'א דף331ק
 3נזירותו לההנהג איך יויע יהי' א,י עצמו וי,יר טרמןאם

 ולהילוק לעולם 3ה וחיב תרירה שהש במצוהמשא'כ
 אין 3נן ר'ה סוף : כ'ח רף כמיר התוספות נהכמן,ה
 אחר אסיי' 1ד1;ם לא 3ת1 אטר" הכא וכו' לא3תו
 צריך 3יה'כ לההענות או;ם מחנכין תינוקת ואחדתינוק
 יש:'ס 2ה:כפ' הוא וכן הנ'ל התוספות עכ'ל. נרנרלדלק
 סי' 3א.ה א הט כתנ וכן השאלה. 2לשון הנ'ל2י,מא
 ל.ה'כ דטי הטצות רכל ואפשר לכהב א' ס'קשס'ג
 עב'ל ג ע קע'ח רף אטור 3ילקזט הוא וכן לחנכםוצריך
 סל.ת לו אין ראם טיא. רף נטנחות ראמרי' הנםהטגיא

 ?צ-צית הטחותב 2גד טליקח פמור בציציתהטחןיבת
 ה?ש-בת סצוה אינו ג'כ ציציה הרי וא'כ ציציתולעשות

 ר3עידנא שם ראטרי' הא א( אינו ,ה אך לעולם.בה
 טהל' בפ'ג הרכב'ם וגם ,ה. על ענשינן ריתחאראיכא
 לו לקנ.:ע סהןח2 אדם וראין אע'פ כתנ י-א הל'צטט;
 רא.י א-ן ציצית, 3ה שיעשה כרי נה ולהתעטףטלית
 ישהרל לעולם אלא זו, מטצוה עצמו שיפטור חסירלארם
 טצ:ה שיק'ם כרי 3ציצית המחוינת 3כסוה עמוףלהימ;
 לתלטידי הוא נדזל גנאי יותר, לה,הר צריך רי;פלהו2שעת
 כתב "ב ובהל' עטופים. אינם והם שיתפללוחכסים
 שקלה הכהוב שהרי ציצטן כטצות והיר אדמ יהאלעולם
 3,1-הם אוהו וראיהם שנאטר כולן המצוה כל 3הז;לה
 ה3'י וגס מ'נ רף מנחות מגם' והוא ה' מצוה כלאת

 להייה ונכין טוב הלשון 3זה כהב א' סע' כ'ר סי'3א'ח
 שיוכ:ר כדי היים כל קטן טליה לל13ש והיר ארםכל

 ה:שה כנגד קשרים חמשה 2ו יש וע'כ רגע 3כלהטצות

 יכו' יה-ך שיפנה צר ש2כל כנפש ואר2ע תורהחומשי
 ציצית 2טצות ה,היר וגו' הארץ 3כנפות לאחו,נאמר ועליי ציציה מצות המבטל עונש גרול כהב ו'ו3סע'
 כך,ה מנמ' והוא ה3'י עכ'ל השכינה 5ני ורהשה,וכה
 רק הרבה שכי מקבל הוא לובש כשהוא וא'כ מ'ניף

 בצ'צית להתהיב 3גר מליקח 5טור הוא הרין עיקרשמצר
 שצ'ער על קר2ן להניא צריץ שהוא ננוירותסשא'כ
 טגויר לדלק נוכל 3( אחד. חילוק הוץ וה כניל,עצסו



ב1רדכי והשובותשאלות עטרת-צח
 הק"ה איסור על לעכור ניג הכהן צריך הי'רדעזם
 הניקף ואחר הטק.ף אחר נ',: רף כנזיר רשטרי*סוום
 הא'פור ש;יקי שם'ל כמג!ת הרימב'א לש.מתו3ש-ם
 הניקף על חיוכ ריבהה שהתויה רק המקיף עלנאטר
 3-יס3יא וע'ש ר3ים 3לשין תקיפו לא הכהוכ שאטר 3טהג'כ
 שהאטת נהי כן הוא הנט' רכונת ניטא זה לפיוא'כ

 אכל רנוירות חינוך טצר להקיפו טותר הי' הקטןשטצר
 לאו על הכהן יעכור ואיך הכהן רצ'ל הק"ה קעכידהא
 א*'ל1 חכירך שיוכה 3שביל תטא אמרי' ל8 והאזה.

 מקיסות וככטה שם 2תופפות וע" ר. רף 3ש3תכנרול
 רם'ל הונא ררכ אלי3א אויל והנט' לקטן וכיש3ו'ם
 הרימכ'א לשיטת או החיוכ איכא הסקיף על רנםשט
 יכול הי' והנמ' המקיף על איסור יש הרעוח לכלהוא

 כרכ פ'ל לא שר'ל ה9'פקיפ שאר לש"מה כאןלתריץ
הינץ

 ופומ-

 טתרי חר טתייץ שהנם' רק הטקיף את
 מררכנן רק הוא הראש כל הק"ת קמנר וטשלמעטא
 אכל וה. תירץ לתריץ מוכיח הי' הרימכ'א~שיטח
 שום להקטן הלוכשו יענור לא 3ציצית כאןטשא'כ
 לא שעטנו כלאים וכנר כת'כ י'מ רפו'קרא טשום.א.פור
 שיג שעטנו תלכש לא כהיכ כ'נ ו3רכ-ים עליךיעלה
 לא אנל שעטנז הלובש על רק הוא ה"י_ור כלהרי
 צריך רהכא לוטר נוכל ולכן לאח-. שעטנז הטלפישעל

 ללוגשו מוהר הקטן רמצר 3ציציה 3כלאיט אפי'לחנכו
 כנרול אפי' איכ להקשות ואין איטי-א ליגאולאח.יגי

 ש'ו:ה בש:יל חטא נ.מא ואיך להק'פו ה:הן מ'תראיך
 התורה צ?תה רכך טש,ם קוש' וה אין אךחכירך
 כקטן ואפי' ה': רף טנחות בריש כראטר" ככךומצותן
 שוי' כטו ניחא נ'כ כנזיר היא הלכה כר'י נימשאי

 הקוה רעביר ואע'נ לנלח לו טוהר אה:י ז'לרשיי
 רש'י ע:(ל הלכה ה,א רהגי תקיפו רלא לאו עלוקענר
 רלטה הק'ש' נואר יהי' א'ג רכ-י לשי להק"ותואין
 אין אך חינוך. 3שגיי ררכנן אים!ר יע:ור שה:הןנימא
 וכטו אט-ו, והם אט-1 הס בררך שהוא טש,ם קיש'זה

 כעוהש'י לקטן שאכש כטו חניגה בריש התום"ותשכחכ
 על אין רהא טעות ה,א שלי הונית הם:יא 3אמתאך

 עגו'ם או אחר קטן או ואשה להנזיר לניחו מוטיהנהן
 כ' כהן שם נוכר לא כי לנלחו יכולים ה"ג'כ

 3כטרכ-
'1 

 טהרתו 3יום ראשו ינלח כתוב מטא נז'ר לע' ט'109ק
 מהור  וכנזיר כהן שמ נוכר ולא ינלהנו השכיעי3יוס
 את סוער אהל 8תח הנויר ונלח י'ח ב*סו; שםכתיב
 בנמ' ואמרי'  בהן נובר לא  באן ונם וכו' נורוראש
 כויון ררך הוא רלכ 3עורה טנלת ראיט מ'ה.  רףבנויר
 לעורה חו'ן טנלח והי' השלטים על שקאי רקע'ש
 וכן שם במפיי הוא וכן לנלחו עכו'ם נם יכולהיי

 כהן וכר לא נ'כ כ' הל' נז'רות טהל' כפ'ח3רט2'ם
 כתכ שם נ' הל' מוטיצ טהל' בש"א רק3התנלחותו
 טצו-ע 9י טפפרא והיא כהן אלא מנלחו ואינוה*מ2'ם
 צפ-ים שח-טק מנ9ן וכו' בכהן הטצויע תוית ר'אות
 ככהן הטצורע תרת היל כ:הן ותנלחתו צ*'ר רםוהוית
 קשה אך ו' היי ח' 9' רננע.ם בתומפחא הוא וכןוכו'
 שתים הוקן ועל 3ר'ה נה רף רשכועות התופפות ע?לי

 כמו חיביס  .שניהן ונשחת  דסשחית )ראה וט'טכאן

 ואחר הטקיף אחר ניז  רף בנויר ראמריי היאשבהק"ת
 תקי"ו לא טרכתיכ רריש רהתס ואע'נ 3טשטעהנ'קף
 הא יחנר לשון השחית לא כתיכ זקן ונ3י רכ-םלשון
 לעי מהררי וילפ'נן רכ'ם לשון יגלחו לא נט. כהנ.ם נכיכתיכ
 9את ר9את וכניש 1: נ רף 3נויר השחתה כו ש'שנילוח
 3ועספחא חנ'א וכהריא ליה רף 3קירושין מהרריילפ-נן
 חיכים שניהם חכירו של זקנו 9את הטוחיתרטבות
 ולהשחית ראשו להקיף לעבו'ם להנ'ח ל'שיאלואסור
 וה'ה תיכ הקסן את הסק-ף הונא רכ אמר רהאזקנו

 ראפי' נראה ועור. וכו' לנ'קף טקיף סקיש רלאאיפגא
 רהסקיף אע'נ חיוכא כר רניקף היכא טח9כ ארארכ
 3ר לאו רניקף היכא אלא פטר ולא ח'וכא 3רלאו

 לעכו'ם או לקמן ראטר איש קאסר טרלא ה,אחיובא
 סשום לרחות 1'ש ארא לרכ נפקיתא והוה נרול ליאקיף
 נרול ינ.ח לא לנ-קף סקיף מק'ש רלא הונארלרכ
 ר'ה כ-בטות מראמר ראי' להכ-א אין ונם עצטו.להקיף
 ראשו טרכת-כ רהקפה ללאו ורחי רטצורע עשהראתי
 שרי ראי ועג~'ם אשה ע'י ראסור סורו רכיעמשטע
 לרחות ריש שנ.הם לקים א"שר הא רחי אטאי אראלרכ

 ועט'ם אשה שם ראין ה'כא ררחי למיטר קראראיצטריך
 קטן או עכו'ם או אשה שיטצא ער יטת'ן לום-ואין
 או אשה ירי על אפש- א'ך וסשה התוספית ע:'5וכו'

 להיות שצריך הנ'ל וכספיא 3ת'פותא מפורש האעכו'ם
 כשה'ט 11 קוש' מצאתי אה'כ כהן ע'י רוקאהתנלחהו

 ירי % הוא רהכו:ה ותירץ אי הל' ע?!ם טהלי .י92'
 אשנרת רק הוא עכו'ם או אשה רנקמו והא קטןכהן

 אלו פ' ר.ש ההזספות כהכ וכה'נ עכ'ל וכו'רל'ש:א
 ק"'כ כסי' הנהיבוה אך וכו' וחלוצה כד'ה כטכותהלוק'ן
  הקוס18ת רברי את הב'א שט'ח מי'  ובמוף איפ'ק

 כר אינו השליח ראם רס'ל רלמאן סוה ילסרכפשטן
 קן'כ ובסי' עכוים כשליח אפ" הטשלח חי?חיוכא
  לעכו'ם שייחזת אין הא כן תהי' למה וה עלמתריץ
 רל.ש:א אשנרה סשומ שהיא לה-יץ אין לרברין וא'כע'ס
 לעבו'ס של'חוה ריש  הרין מוה לטר איך רא'כסשום
  וקמן אשה נם וכר ק5'ב בסיי תינח הא ועיר ~ה.לע'

 יקשה א'כ לנד עכו'ס רק זכר לא שמ'ח פס-'אני
 יתריץ רהנת-כוה י'ל אולי אך הנ'ל. והת,פפתאטהספרא
 לעיכוכא לא אנל כהן כעינן לטיוה ש-ק הההפיתלרעת
 הנטי לפ-ש צריך לכן שס, וכטעה'מ 3שעה'טועי'
 לעכור לקטן לנרום שאמור הוא הכונה הקפה ק;בירוהא
 היא הראש כל הקפת קסבר ומהרי'ן ראו-יהאאיסור
 אמיו והם אמרן רהם טשוס ש-י  ח':יך 1ב?ק'םררבנן
 הנ'ל עכו'ם מהל' בפי'ב רשם  עהימ ה: קישי במונקישב
 ירי על בתק:הא רא(שר כ'ון רבנן להו שריראטאי
 טשום לומי אפשר אי עכו'ס ירי על אבל וקמי,אשה

 יכיל עכו'ם ואין נשים בעורה הי' נ,-ר שלרהנלוח
 ט'ה: ברף אטרי' הא הנאון על )אתפלא לשםלכניס
 נילח ואס בטשנה הוא וכן נל!ה ה!ה כמרינה רנסשם

 לנלח רשות לו ש.ש שם ההום?ות בפי' וע"כסרינה
 וכו' ט,ער אהל מקח אל רכה'כ ואע'נ ש.רצהבטקים
 כג'ם ועי' ג' הל' נו'רות מהל' כפ'ח הים:'ם פסקוכן

 טקני לא לטה א( 3זיון שיה" 3שתח שיגלח לא שסונל'ט



צטבורדכי ותשו3:תשאלותעטרת
 ?שני ל" הוה הקפה קעכיר הא שהקשה 3עתלכוגחילה

 כש:י למה ועור אשה. ירי על ועביר ה3א כרברם'ל
 מור2נן ורק הק:ה שסי' 5או הראש כ5 הקפתדקסבר
 שרי ואמאי ריכנן להקפה ורחי רי3:ן חינ'ך 1ארעאסור
 תתופפות 5סב-ת ראשה תקגהא ר"יגא מון ר3נןלה1

 אשה הונא רלרב אמרי' נ'ו רף ובנ,יר הנ'לרשבועות
 שסיל ה-ם2,ם לסנרת אכל וט' לקטן להקיףמיג-ת
 מרר3נן אסיר אשה רנם ה' הל' 9"3 ענו'ם 3ה5!שט

 את שנלחה הז:א דנ אשת דחובה 1הא יקטןלהקיף
 לאחר להט שנלחה ו'ל רש'י כ*י' ה-ם3'ם יפרש3ניה

 נ*ו: כרף רשם התוספות כ*י' ורלא 5הבר1תן בריהחולי
 שא.ן לחולי אפי' רר3נן איסור על לעטר סותר51חולי
 וכו' קנ'ה ס-' ו3יו'ר כ'הי רף 3פסח'ם עי סכנהבו
 טתיי שחר שכתכהי מה 5פי אבל 3וה, שהאריךעיש
 התקנה שמ.574ת רק דחיה 3דרך שא.ט ונם 2קטטעמא
 הנ'ל הם*א רעת וכפי אטרו והס אטרי והם ש!כך
 לפי להקשות ואין הי' כך ריעקנה שסתחילת הכלניחע
 להא:י5 רסותר הנ'ל ורש2ה ריבטות הרש3'אדקת
 שהגט' ש8.ישתי סה לפי א'ב בירים ררכנן איס1ר5הקטן
 הכק.ף כצי לא אבל הקטן של סאיסור רק אירי5א
 להקפת ורח- ח'נוך ראתי לוטר הגם' צריך 5טהא'כ
 שפירשתי בטו נפ-ש אם הן רר2נן רק שהזא הראשכל

 חכט.ם כשגזר1 1לנן מ:בר היהה חינוך שסצותסשום
 חינוך סצוה ש.הי' 3טקום נו-1 לא הראש כל הק*תעל
 שס'ל רק לת-יץ רי הי' שלרירי' 5הרש2'א יתכןלא

 לבר כוה ניחא ויה' דר3נן רק חא הראש כלשהקפת
 אפי' 3.ר.ם לו להאכיל כוה- ררבנן רק שהיארכיין

 ו5וסר להאייר להנט-א ולמה ח.:1ך סצות כסקוםש5א
 מצר רק שהזא ררננן להקפה ורח. רר3:ן חינוךראתי
 א' מע-כה כסיף לעיל שכת:תי סה לפי ::ךרחיי

 איסור אפין להרש3'א א"י' אס1ר יהי' כנרונודליההוב
 לו להן רק ררפנן כאיסור התיר לא והרש2'אררכנן
 לו לתהוב סשא'נ אבל יאנול לא ירצה לא אםשאו
 וה לפי הקטן ולא רהקטה המעשה עושח הזא הר.וכאן
 ניסא אי אפי' סתריץ רהגס' "5 וה כלא ואפי'ניחא
 הרין יהי' ואוי להפ-יש: סצת.ן נ.ר נבלוה אובלרקסן
 3איסור אפי. אסור 'ה" 2ירים רלהאג.יו ררנארנחות

 מצות מצר אך כנ'ל נו?א ה-ש2.א שכתכ וכטורר3נן
 הי' רע15 5ר'5 ה,א רהתירץ כ.ון ועיר רחיחיעך

 3יר א.ן נכ?וה א,כ5 שקטן סנר טצי 5א ר'להקישי
 אט-י' שם ק.'ר דף ר2יבט.ת סש:ס להפרישוסצחין

 ושם יהפ-יש1 מצ:וין ב'ר אס לי' ס:פקי ספוקיר5ר'י
 היא וכן להפ-ישו טצת.ן 3'ר שאין רה5כה סוגיח קיינ3רף
 סהל' "ו 93' הימלט פסק וכן כש'מ סקוכ1תפכסה

 ר' לנכי כר'ל הל' יהי' וא'כ כ'ו הלי אסירותסאכלות

 ינ?י כר'ל הלכה ראין ל'ו. רף כיבמות ואטי"יוחנן
 כתרא כ2א בתוספיה איתא וה וכאופן בקלת רקר'י
 רס'ל א1 לומר מוכיח לכן מיתמ. אש' 3ריה ה'זדף

 לכן לי' סכפק' נ'כ שלר'ל א1 5ה"רישו סצתיןד3יר
 יהי' ראל'כ רחי' סצר שהוא כן לתריץ הגמיסוכרח

 רף כיכסות שם 3תוספות ועי' 1ר'5 כארכעה כר'להלכה
 כיו'ר ועי וכו' ליי ממפקא ספ,קי לר'י אלא כר'הק"ר.
 'אפ'15 להקיף אסור ראשה ו' וסע' ה' סע' קפ'אשו

 שכתבתי השנתה הסכרא אך ע'ש. הי'א רעת לפילקטן
 יקכור לא 5הכי הכהן על גם יהי' שהא'סור סשיםלעיל
 הא רקאטר הא רשס הנמי על שיך זה ח.ל1קהכהן
 אבל סליקה כהן קאכי5 והא וכו' כעורה ח1לין סיתיקא
 הראשון חילוק לחלק צריכים ושם כנ'ל הק*ה עללא

 להכיא שצריך ואררנה ח.וב פנדר אינו שההםסשום
 חטאת 3ר'ה ר'. רף כנררים 3י'ן ועי' כנ'ל וה עלקר3ן
 א5א פר'ה צ'א רף 33'ק ותוספות שם ותוספוהחלכ
 ראיי להכיא יש אך ציצית. סשא'כ ומ' עצטושייער

 כל קטן הזא איוה ריה חניגה רריש סתוספותלשאלת'ע
 לחינוך הניע לי' הוה והלאה משם לרכוב יכולשאינו

 נרכה קר3נותיו 5הביא וצריך רטתחיב ה,אופרר3נן
 לסחר ער קייבין אין 3יו'ט קייבין א.ן ראסר.ולסאן
 קדיכין אין ונרכות רנררים רלסיר לם,סר וליכא וכו!3ח'ה
 להכיא שיוכל לה תקינו רכנן והכא הוא ררכנןכיו'ם
 טראוריתא שה,א סשסע כ' רף רכיצה 3פ'כ רהא כ'1'םאף
 מציה שהזא ראי' קר3ן ראפי' אלטא התוספות, עכ'4ובו'

 שלש ו'! רף כחנינה כראמיי' חיזכ כררך על'1הסוטלת
 ושטחה 1חנינה ראיה לרנל 3עיותם ישראל נצטוזסצות
 ום'ם א' הל' חנינה סהל' כפ'א הרסכ'ם פסק וכןוכו'

 הי' לא כיו'ם קריכין ונרבות נרר.ם אין ראיאטריי
 רירחה "מרי' ולא 3חיה רק כיו'ט ק-כנו אתסק-'מן
 לפ' אך עליו. הטיטלה סצוה שהיא כיון הינוךמטעם
 רשם מש,ם 11 ראי' נם נדחה רלע'ל השני'סגרא
 איסור הכהן ויעשה 3יו'ם ק-בנו להקייכ הכהןצריך
 הנ'ל 3עורה חזלין והק-בת הניל סליקה אכילת כטווהף
 שיש ט'. רף פרנינה דאמרי' כש1ם לח5ק אפשרועור
 סהל' כפ'א היס3'ם פסק וכן שכעה כל השל1ם'ןלה

 ו' כל תשל1מין לה יש ראיה עולת ונם ר' ה5'חגיגה

 סהל' 83'א שם 3רמ3'ם ע'י המיבחר סן סציה שאינהאך
 הם,בחר סן סצוה היא ו3סטן ה' והל' ר' הל'חנינה
 יויט לחל רוסה שוה הנ'ל השספות שכהכ 1כסונ'כ

 ניו'ם כקטן ה'נ כשפת הק-בה זמן שא.ן כש2תראשון
 כראשון ח,י רלא כיון כר'ה מ' 3רף שם פם'אוע"

 אין אם לנמרי תכלת טצות לו וחסר צ'צ'ת לע'טשא'כ
 נ.ו'ם יו יק-יב אם ראיה ד3קיפן ועור אח- כגר15
 לא כך 31.ן כך ופין זה כיו-ם פעם עור לו 'קר.כלא

 רק כיו'ט יקייכנו רלא אמרי' לכן אחת 6עם רקיק-'כ
 ו5 כנרים 3כסה לחננו 'ב1ל 3ציצית סשא'כ '1'טאהר
 ח' פם" הם'א נהכ וכן בציצית חינ'ן כזלן כנפ'תד'

 החיוב 1נם י'3 ס?' ח' סי' א'ח 3ש'ע הנ'י הניאוכן
 ראי' להביא אין לכן 3יום שעה כ5 ועל ויום יום כל עלהוא

 להרם3ים הקשה כ'ם כם" והש'א רקטן. ראיהמעולת
 כהווה כנרי שינשו שהכהנים כלאים הי' 3סוףרס'ל
 האבנט סשים לוקין 3מקרש אפי' עכורה 3?עתשלא
 חטגת ר3ספק שם הנם' אסר למה וכו' כ5איםשהוא
 תרי איכא 31נקנח 3עורה חולין איסזר חר א'כא3וכר



נורדכי וחשיבוה שאלוה ..," , עטרת ב ' ,ל-ק
 דאיכא אסר לא ולמה נכלה, איסור נ'כ- דאיכאא.סורא
 שכעת האיסר דק חשיב דלא 1תירץ כלא:ם א.ם(ר3יכ

 שקסבר כשמת-יץ מתחילה 5הקשות יש אך ע'ש.אבילה
 רהא פכיאים להקשות לו ו%י דאוריהא לאו 3עויהחילין
 83'ט ראם-י' ; משום נן לתריץ ולער'נ כלאים.לוכש

 נס1ח סוכ-י כ'1 דף 31שסח:ס כ'ם ו3שבת ה' פ'דכלא.ם
 וכן ה-ם2'ם 9סק וכן יתכחן שלא ו3לבד כדרכןמונדין
 ו' סע' ש'א ס.' 3ץ.ד הוא וכן כדרכן תו8יין ת כםהוש-י
 רק אסר לא וה-פ3'ם להנאתן נתכתן לא ה-ןוכאן

 לעיל עי' כהונה. לבנדי צייית 3ין חילוק וישלהנאהו
 המערכה. פריש.

 ג.נ?ערנה

 דף ד9סחיס מתוספתן וה לפשוט יש לכאורהאך
 ששחטו יועס שם דחמרי' פ'ם, - ל3ית שה 3ר.ה9,ח.
 שס ואסיי' דיצה שהוא 3סקום יאכל א8ס-21ט,םע?.1
 פ'ם לב"ע שה וירא א'ר 3יידה יש פנה שסעתפנם'
 ואין נ'3 לכל יקחנו 3'ה איש לבית שה ו'ל רש'יו*"
 פסח סאני5 והאיך וא'ת התוספות שם !כהנ דעחן.צריך
 פצתין 3יר א.ן נבל:ת אוכל דקטן נהי לס:ו1%שלא

 3יכמתץ כדאמ-י' אסזר 3ירים לו לספות אכללהפ-.שו
 ולא תאכילם מלא ילפי:ן דהתם ר'י ואוסר קי'ד.דף

 דאיבא כה,נ אכל ונבילות רשרצים דוסיא אלאחס1ר
 אסאי א'כ .קשה ולכאורה ההוספות, עכ'ל ש-י סצווחינ,ך
 והלא מ?אן הזא ראי' מאי 3-ירה יש ש,ם הנם'קאסר
 דליכא גסקש 3עלסא אנל לקטן חיניך מצות איכאכאן
 כאן הי' שאם ש'ם אלא 3-ירה, א:דיי יא חינ~ה0זות
 אחר דק חימך, סצות 3יה מהני ה.' לא דאוריתאאים:ר
 לכן הוא סדרבנן דק דאור%תא לאו לכית דשהשסשני
 3בלא-ם כן הד.ן יהי' וא'כ ה-נוך. סצות סהניסעהה
 3זה מהני הף לא דאוריתא איסיר יהי' שאם13-%ית
 אסזר היי 3טסח רהתם משים לחלק יש אך ח-נ'ך.מדת
 אירע ואם 3-ירה ראין אס-ת דאי לגרול אשי. ,הה*0ח
 לטנזתו שלא שהזא משים לו אסיר נ'כ ה.' לגדולכך
 דלא משים זה נפסח להקסן לחנכו אסוי עתה נםולכ.

 ללבוש מותי הי' דלנדול כאן משאצ .לו ניםקטגוהו
 טל.ת הקטן על לאוסרה עהה 3את שאהה רק וה .טל.ת
 ועל ציצית פפצות פטור הוא .נותו ק רפיד פש,םוה
 יכול אתה אין זה שסצר הנ'ל הם'א של סכ-ת ש%ך:ה.

 וה הח'סרון שאין קטנותו מצד ח.נוך מפיותלפים-ו
 כל הנ.ל ו' דף דחנינה הנם' לוסף שיך זה וקלפוט-ו
 פרד2נן לו פחנכין נפי קטן מדאור%תא מח:יב דנרולה.כי

 משים הנזי הט'א של טהדין כ'ש שהיא לומרואפשי.
 זו טסצוה 8ט!ר הגדול עהה שנם הט'" אירידשם
 ל1 שאין רמה הקטן של שהחיסרון רק ק-קע לונשאץ
 קיקע לו אין דלהכי לו נים שקטנותן סצד הואק-קע
 לחנכו שטחו%בין להטיא פ'ל אע8יכ 3ק-קע זכי' יושאין

 הי' שהנרול כאן וכיש חיונא 3ד ומקרי פנים2ריאחץ

 1ל8 לחנכן שצרינש כ'ש לא וה 3טלית 3ציצץעחיב
 שכתבתי דרך על לחלק יש ועוד כנ'ל הנ'ל לפסחדפי

 א.ס1ר על ג.כ יעכר לו הנותן שגם פש'ם ב'3סערכה
 סהל' 83'ם כתכ ו'ל שהים3'ם ויל היאביד דעתלפי
 ה8סח מן 3.ן ה9סח מן כז.ת הפאכיל ו' ה5' 3סחקרכן
 הושב לגר או לע'ו לסומר שני ה09ח מן ו3יןראש1ן
 הראב'ד וה על וכתכ וכו' 3ל'ת עוכי וה הרי לשכיר:או
 שהוא אע*ע עש כפונה שאינו לישראל וא8" א'או,ל

 א-מור כיק יש הרי א'כ עכ'ל וכוז שכירו אותושנו
 אבל מנויק לשאינו סאכ.ל שהוא משני ג'כ ל1להסאכ.ל
 דוח שהקשו דכיון פש,ם כהראכ'ר ס.ל לאההוספוה

 מצהין 2'ר שאין הגם 3ייים נכלה לו לספהעאמור
 לוע 5כחה כהראכ'ד דסיל ואת'ל עכ'ל וכוןלהשיישו
 וגם עיסה בפני איסור הוא כאן והלא לנכלהלדמות
 דשרצקם דומיא אלא אסור ראינו שמתרץ כן ס.ל לאהר'י

 !אם עכ'ל שרי פצוה ח.נוך דא.כא כהיג אכלונכלות
 על אחר איסזר כאן יש הלא ו'ל. כהרגנ.ד דם'לנימא

 סמט אבל דאוריתא לא1 יכית דשה ואע'נ ל1הסאכ.ל
 הטאכ.ל על דר3נן איסזר יהא וא'ב רעתן פצריכינןפררבנן
 שר74יסשות לום- פזכרח ע'כ. לכן לפנויו שלאשסאכיל

 בנדזל אשי' אסרי' ולא נה-ס3.ם ק 1 כהיאב'ד 0'ללא
 לקטך וכ'ש חנ-רך ש.זבה 3שניל חטא לו ערוכשה.א
 וצריכום אפשר איסזר עושה איע אחר אם אכלכנ'ל
 דפסחיפ סהא להוכיח יש זז רא" אך כוה. לולחנך
 והמ אמרו שהם סזד לחנבו שמחויבש דר3נןא.סור עי דק לעכור צריך אין שהגרול דה'כי הנ'לופנו.ר
 צריכ-מ אך הנ'ל. חנינה 3ריש הת:סשות ש:תנ זכסואם-1
 1ט4 כהן האי ד'ה פ'ט. רף דפסחש פה!ספ!תלהבין

 עורות שנהע-בו חמשה 23-יתא 8'ח: 3רף שםדאמרי'
 יוצארן כולן סהן 3אחד י3לת ונסיאת 3יה והפסח.הן
 לא אבי אסר שני 9סח פלעש.ת ופטורין הש-טהלכ.ת
 דם ראץ-ק ד2ע.דנא וי.קה לאחר שנהע-בו אלאש:ו
 ה%כ-1 וריקה לפני נתעינו אכל לאבילה חזי הויפ.הש
 טד אטר שס. רש'י 3מיי וע.' וכו' שני פסחלעש'ת
 טשימ נפק דלא חד א.כא והא שני *?ה מיעוותופסורין
 קח פסח וחד חד כל ליתי ליעכיד היכי א2שרדלא
 ל-תי להו עכדי מ.ניהו דארכעה לעויה ח~ליןמית.
 רשיטאר למנו%ו שלא נאכל 9סח נמצא פסח חדטלהו
 תמ דירי אי ונ.מא וניהנו פסחו מיניהו חר כלניתי
 ו"*י סים 3על דידי ואי ם שלם ניה!י השתו דאיתיהא

 חוה דאיכא סי1ם אפשר לא טכח ניהוי השתאדאיתי
 כהן וחד חד כל ונ.הי לי' דאכלי הוא דכהניםושוק
 האי דילמא 8סח דעביר אי דטי ה'כי כהן האי3הדי.
 עניד דלא ואי לסנו%ו שלא נאכל פכח ונפצא הו"פסח
 חטשה נל ונתזי 9מח עכיד ולא הוא שלמים דילסא8סח
 08ח.ם חסשה הני עיר' וניסני 9סח עכיד ר?א כהןחד

 8-' נפיק וקא 9סח עביד דלא חד איכא נפשךדמסה
 היגי כהן האי נר'ה הת'ספוו; שם וכהב הנם' עכ'לוכו'
 דעדי8א 1"ל קטן כהן ונ.תי וא'ת וט' פסח רעבר אידמי
 ק"ן כוע האי הנא והא התוספות. עכ'ל פריךמינה



קאמרדכי חשונמשאלות - .עטרת,
 הקך3ן על 5הטטה לרעתו צריכין א'כ ה3ית סיניאיט
 ניון מ'ם ה3ית ס3ני הוא אם ואפיי ההורה מן9סח
 אסור -הרי !א'כ לפ'ש. עור רא!י א.ט 3"סח יצאשנבר
 פסח !נמצא היא 9סה האי שטא וה מפמח לולהאכיל
 שה 3ד'ה פ'ח. 3רף התומפוח ובקושי' למנוי1 שלאנאכל
 הון העוך שטש1ם לוסר ך ש' אין _וכאן כניל וכוילבית
 חינוך 3יה מהני ןלא ראוייתא אימ!ר פיכא כאןרהא
 רי3:ן 3איסור רק מהני לא רחינוך לעיל שהוכחתיכסו
 ליכא יצא שכני כ.ון וכפרם ראור1%;א 3אימור לאאנל
 יפרש שההוספות אטרת- הפשיט 3ררך אך הינוך.שר
 הקטנ.ם אין ההורה שמן ל'ו. רף 3נררים הריןנפי'

 מכנו אעלין אלא חבורה 3ני עם 3שה להמעתצריכים
 לטנויו אלא נאכל פסח רא'ן ראע'נ עליו נטנו שלאאעפיי
 לן לית ני:הו הכי בני רלאו הקסנ'ם אנל להמנות 3ראויןהים
 רפי' רום ההום?וה ס"-' סיכרח וכן ו'ל הר'ן עכילפה
 צריכים אינם רקטנים כלומר הוא ראוריתא לאו ל3יתשה

 לם:ויו שלא כנאכל היי לא הפסח סן ועכלין ראםלמנות
 הכומו 3סצוה ראיהניהו להנהו אלא רחטנא אמררלא
 אנש'ם רהוה סירי מירי לא כהו שיך רלא אוהםאנל

 לאכול מוהרת 3פסה היכות שאין שאע'פ הןררשות
 ההום2וה עכ'ל 3קטנ'ם וכן לם:,יו שלא נקרא ואינומטט
 ואיכ הי'ן כפ" ט?רש התימפית רגם משטע א'כרשם
 3רף ושם הא?ה פ' בייש ועי' לשיסהיהו התוסשותאולי
 ועי' כקיטיח ו3עיר כ'ם. רף ו3חולין ציא. 31רףע'ט:
 הב'ה רבני ק:נ'ם 2ין נ'ט אין ןא'כ שם. ה-אשכפי'

 שככר כיון הא השני' קיש" יקשה אך ר~מא,לקטנ.ם
 ??ש'ם ל"רש יש עור עור. ראוי אינו ראשון 3פסחיצא

 כה על קא' קטן כהן ונ.חי ואלע שבחב !7.;וספוחרכונת
 ש5ט.ם ר'5טא 9סח עניר רלא וא' אח'כ הנם'שאסר
 לכה: ינ'ת. התיס?ה הקשה ,ה ועי פמח עניד ולאהוא
 שלטים רילטא ת. יקשה לא ואו פמח עניר שלאקסן
 רק ה!א שלו יב רח כ5 רהא משום 9מח עכ'ר ולאהוא
 נאטת סהויכ שהוא 1לא 3פסח אותו לח:ך ח'עךמצר
 לן איכפת ומח כך ונין כך ב'ן יהי' החינוך וא'כבפמח
 יאכל הוא שהיי ש5מיס אם "סח אם 3אמח שהואמה
 היא ההום?.ה וקישי' כוה. ח.:וך ויהי' "סח לשםאותו
 הרישא שטצין רק המוף על רק הנט' רכרי ריש עללא

 על רק הרישא על קא' לא שהק'ש" לרמו וכויוכותנ
 להקן כרי שטשום מעם עור לומר אפשר ושםהם.פא
 ו3?דט הקטן של רפסח 5ה'נוך ש'רהה הוא כראילנרול
 שני נפסח להנכו הה'וכ עיקר שא.ן שני רפסחהחיגוך
 לפסח ראשין פסח כין ח.לוק אשה נ3. נמי מצינווכן
 נשים וקסבר צ'א: וכיף ע'מ: 3וף שם ראטרי'שני

 אשה צ'א כרף ?ם איהא יכן רשות ו3שני חונהבראשון
 אוהה עוש'ן וכשני עצטה 3פני עלי' שוחטין3ראשון
 ש!חטין 3שני אשה אומר יוסי ר' י'י רניי לאחריםמפילה
 אומר ר'ש 3ראשון לומר צריך ואין עצמה 3"ניעלי'
 אין 3"ני לאחייס טפילה אותא עוש'ן 3ראשוןאשה

 ק'פ מהל' כפ'ה והרם2'ם וכו' עיקר כל עלי'שוחטין
 והשגנה האונמ מפני 3'ן לשנ. שנרחו נשים . כחב ח' ו!לי.
.

 רשות להם שני פסח הרי רחוקה וררך הטומאה ט9ני גין ~
 3' הל' 82'1 ושם וט' שוחטין אין 'יצו ופוחטיןרצו

 כר' רשות ובשני חינה כראשון שאשו: 9סק נ'והל'
 נר1ע .רקמנ'ם. ר' .הי' כפ'כ וע'ש 3כ'ם וע'שיהורה
 ונ.תא שפיף !5כןפר'ך רשות 3שני רקטן י'ל ולכןסנשים.
 נם יהורץ ובוה ראשון פמח עשה לא אשר קטןכהן
 וע'ש לגיול להקן כרי שהוא 31פ-ט השניחקוש"

 והא 21!י. ריעבר הנ'ם ו'ה סוף פ'ם. רףכהוספות
 יכול  שהכהן נ'ט. רף כפבח'ם אמרי' 3גרולאפילו
 על אחר יעבור שלא כרי רהשלמה עשה עללענור
 עשה אהא ר'ה 3הומפות ועיש כרת נה שיש רפבחעשה
 אומרים וכי 3ר'ה ר'. רף . 3ש3ת תוכפות ועי' וכו'רפסח
 רק :אן אין ני איסור ום"ק נרת 3כפק קטן וכ'שוכוי
 וה הקסן עוה אפילו שאם לומר נוכל ולכן איסורפפק
 ופמח פכח לכ5 לקטן להכיא טוהר נ'כ יהי' ואשוןפמח
 ריש הנ'ל הראכ'ר דקת לפי אך פכח עשה כשלאוכ'ש
 בשלא רוקא לוסר יריך לבנויו לשלא להמאכ'לאיסור
 רוקא ו'ל הראנ'ר לרעת אפי' אפשר ועור הפסחעשה
 כי:ן קטן אנל ה"מה על. לה'טנות שצ-יך לאיש נהןאם

 הי' שלא אפ" לו הנותן עכר 5א לה'ם:ות צריךשא'ן
 פמח הקטן עשה שיא לומר טינ יוח- אך כ9סחחיכ
 על נטצא הנ'ל וכהסביא כהסברא. כפק אין ש3והראשון
 3אנשים ניהנין וכו' הקטיצות רחנן ל'ו רף ב;,ס"!ת והררך
 פנט' שם אמרי' וכו' ונוירות סוטה מטנחת ה:'ן ?נש.םו5א

 והקשה וכו' אהרן 3:ית ולא אהרן 3ני רכה'כמש'ם
 3נרים סהומר לי' הוה רנשים לי' רה'פוק התיס?ותשם
 הןי יא כהונה 33גרי נצטוי שלא כיון א'נ וכ!'1י'ל

 בפ'כ 3ם'ל ועי' כן נימא ה'נ וא'כ עכ'ל 3נד.םמחוסרי
 עכ'ל וכו' ובא:ה 3ריה י' הל' ומוס?.ן הם'ריןטהל'
 ואין .ו' הל' פסח פהלי 3פ'ם שם ה-אנ'ר שכ;נ1טה
 לא עיי רסנל סבעם הוא עיל, שהוא הושנ 5גרצריך

 ו3ל'ס. 3כ'מ וע'ש נפקא 3ויאכל

 ד.מערכה

 הי' שכאן רכיון משום כן אמרהי חירורו3ררך
 הי' וא'כ מהם כאחר רק נסצא לא !טום הסשהמ'ה

 יש רק כ9סהיהן האנש'ם האי3עה ויצאו כשריםארכעה
 הוא ורק 3פסחו ההוא הא'ש יצא ויא פסול ש:ואאחר

 יצא שיא שאחר ורק שלמים הם קרכ:!ת'הם3ןסח'הן שיצאי שאר3עה ו:מצא שני הפסח לעשות צדיךלכרו.
 רק כרונ 3מל הוא התורה שמן נטצא ה"סח ה,אלו

 לקמן שאכהוכ כמו תשיכות מצר כטל לאשמררכנן
 כמצות 5חנכו כרי מוה לאכ!ל לקטן טוהר ולכן3עוהש'י
 נ'ט. רף כפכחים כראמרי' מצוה שה,א קרשיםאנילה
 3שאר בי"ורים מחומר אף א'מר 3'2 ר~ של בנור'י
 שם רש'י ופי' וכו' לערכ כקרשים ואוכל שטיכל השנה.ימות
 קרשים אנילת אלמא כהן כי9ר אשר איהם ואכי!רכח'ב
 ל'שראל ה:אבלים 3ין לכהנ'ם הנאנלים בין הואעשה
 מהכפרין !נעלים שכלים שהכהנ'ם מלמר 3ע'2 שםוכן
  שהןא מקוטות ונעור צי. וברף מ'. רף כ'נמות הואוכן

 זה אך כנ'ל רר3נן. לא'מור רחי חינוך מצר ולכןמצוה

 הנים בר'ה 9'ט. 3רף רשס התוספות שימת לפיה!א-



שאלותעטרתקפ

 פם" הו'א אנל חמשה והי' שס'ל הנ'5 וט'ריעגר
 שררך אלא שנים ה'ה אלא רוקא לאו שהוא כזכלא

 חכויות ה' צ'ח גרף שפ ראם-י' כט ה' למזניהתנא
 ר'. ר' כחנ'נה הם'א א?5 חסטה, אלא עור ולא *'ט31רף

 נקט ררוקא שס משסע וכו' א.צסריך הרי3ור3אמצע
 לש'טתיהו אולי וו~זיס*ות הנ'ל הת.מן'ת כרעתחטשח

 איפור רק רצי יא 1מ"'ה חטוה נקט רדוקאשס'י
 ש'ה" רק רוקא לחפשה צ-'כים אנז אין אךרוגנן
 שם'ל והר'ן ה-ש2'א רעת 5פי להקטות ואין טשניטי1תר
 חתיכה ז1 מראי יותר נרולה חז-כה א1 שלםשכנש
 לנרול נס מות- ה-' א'כ יהזכ3ר רשי' חשיבה לאו)ה

 זה א'ן אך קטן גהן רוקא לי לפה וא'כ מפנהלאטל
 שכתכ הנס מקולם להיות שצריך רכיון משוםקוש"
 נחתך גר'ה ע'3. ר' צולין כיצר *' בייש שפהתום*'
 לקלמו רמצוה לריכ'א ניאה שנתכ מקילם וה איןססנו
 שמצוה כיון ס'ם עכ.ל וכו' ספס'ל לא הכי משוסאכל
 ח?וכ לרכ- איתו עושה המצוה חשיכ"ע א'כלק5סו
 ראמ-י' ררך ועל מרי3נן נטל לא ולכן שלםכשהוא
 מכטיין 1 עו? ראין כ'2: רף ובטנחות 9יא. רףגזכחים

 א-סו-1 י.. רף 3בכורות ראם-י' ררך על או זה אתוה
 הפ'ל שחק- ררך על או חשיבו שסציה וכ'שחשיבו
 י'3 ר" 3קירושין ראטרי הא על אישות מהל' *'רמוף
 אינה פ-וטה משוה 93זות המקרש שם גסשנה נ'311רף

 י'ט הל' אישות מהי' 3*'ר ה-פ3'ם פסק וכןמשרשת
 *חות ששוה 13 וכי1צא בכלי א1 3ץ:כל קירשה1אס

 הפקרש הם'ל וחק- צו' כסוק מקירשת זו ה-ימ9רומה
 שעתה רק 9-וטה שוה אי:ו עצסו שמצר 3מינתזגאתרוג
 קרושין הוה אי מהו 8-ומה שוה מצוהו שסצדגמוטת
 הטצוה חשיגת ש2שכ'5 יותי לומד נוכל וכא1 ע'שוראין
 לופר א"שר שם כי להת?גר הר16י' לחתיכה נחשביה'

 לראות אנו שצייכים כאן משא'כ מחשבה גתרדאזלינן
 כרכרי כואפל*ל 3עוהש'י זלקמן ור'ל שהוא מהרק

 גייש זה על גר1ר1ת רא"ת עור אבתוכ ק'א גמי'החו'ר
 ראר' מק-י שאיננ שט'ל ח-ה חתיכה ונס ה'סער:ה
 אצל רק ש5ך אין זה כי משום כאן שיך איןלהתכנר
 גחולין הרש3'א כהג 1כן במק1לין סשא'כ 3כירו3עה'ג
 כזערוב.ת ש?תנתי גמה וע' מכושי ליכא ד3מקולין צ'הדף

 שפ שלי יז'ר הנליון על מוה כתבתי וכגיבבהמ'ט
 היא הסביא וה לכר ונם כן. הרין - 3עורה 1גם ק'א3מי'
 להתכ?ר ראויי סק-י א'נה ח'ה שהת.כה ס'ל מ'ס כיכן

 שחמר סשום חש'כה אינה נת?שלה שלא זסן רכלמשים
 וה כל אך לא-כלה, יכ51 שא-נו וגם טרחה ה-גהלה
 מצוה של כרכר א?ל סדה שי שאינו 3-בר רקהיא

 מרר3נן ואיכ חש-כ לרבר אותה עושה המצוהחשיכות
 כן לנרול ולא קטן לכהן רוקא מותר לכן נטלהלא
 גכו'9 זו מכ-א טצאתי ואח'כ התומ*ות סברתהוא
 רהא כתנ הוא אך 3-וב 3יטול מטעם רהוא ק'אמי'

 שנתערנו ושוק רח,ה מטעם הוא לנרול 1"סור בטלר6ינו
 ונם לור.מ ראסורים צלי קורס מה2הסה נמזטוהם

 שהחוה נ'כ כתב נר"זך 3ר'ה ע'ר. רף גומחשהת.מפות
 וכו' נטסל לא רמשה'כ אלא צלי קורם 2חתטוהשוק

 שם ננס' אסחים על חרש גא1ר אח'כ טזאחו וכןע4*

כהרדכי"שובות
 הקרוש'ם 3רגייו וא*ל"ל הכוי* לשון את אג'אועתה
 לההכ3ר הו'אוי' חהיגה א' מע' א ק במי' ה3'יוו'ל
 היא אם ואפילו במלה לא 3אלף ראפי' ככרי'רינה
 ווא:י' מותרת ה-הה תת:טל שאם כ-ון 3הנאהאסורה

 ראם היה רעת הפלתי זה על וכתכ ה3'י עכ'ללהתכ3ר
 הי' שנקבכל ק.רם רק חשזכ רכי א'נו שנקכטלעכשי1
 הרע'נ ס" כא'ח הס'ז והסה כט-ל לא נ'כ 'חש!גרגי
 ש'הבמל אחר יהי' כאשר הכל אז5ינן רילמא הא לןמנא
 וכו' ראי. להת'ה, ריש ונ4אה להחם'ר ובין להקילגין
 שנמצא 3חמשה פ'ח רף ר"סחים סנם' ראיי 5וה1יש
 החכ1רה לכל אפש- ראי ראמ-י' סהפכחים 3אחרפמיל

 ראי ושוק חוה סשים שלפים או 8:ח ריה'יהתנית
 למנו"1 שלא והוא פסח איכא רהא לאיכל1 לכהןא*שר
 ל,רים ראסור ושוק חוה ר(,יכא לאוכלו אטשר איויזך
 לכהן שיך ושוק ח,ה ואר3עה וכחימ ה' הי' כאן האוקשה
 לכהן אסור 9סח היותו החפישי שהוא ואחר בווסןזר
 ואין 3מל בתרי חר לי' הוי הוא אי,ח נווע זלש:כיון
 9סחו לעשות רק לכטל נתכזן רלא איס,ר מב:ל-ןכאן
 ולא לרהככר הראוי' חת.כה ו:וק ח,ה רהוי וצ'לכה-נן
 חהיגה הוי ולא ל?הנים ושוק ח,ה שלמ.: הא 1קשה3טל

 ק'. רף 3חולין והי"'ש הת-כפ,ת כם'ש להת??רהראוי'
 זה מ-בה סח'יק-ן אין רכהנ'ס וכו' חהיכה שאני3ר'ה
 כאחיו איש כ רכח הה-' אהרן גני רלכ5 שוין שכולןלוה
 לכני להתכ?ר ראו' הןי פסח הוא'ל לומר צריך1ע'כ

 הראוי' ח,ק'כה הוי נהבסל לא אי א'ג שלהםחבו-ה
 רהי' צול'ן כיצר ריש ת.כפות .ע" בסל לאלההכ3ר
 וראי וא'כ איברים ס?ני 3הית,ך להצלות הפסחיכול
 סיושכ 1בזה מנוארת וההכרח והקושי' 3תיי חרהוי

 ייקח ר'בול רכתכו כהן האי ר'ה בתוכפות הפ'אקושי'
 מ'ש רלפי 3'ר'ם לי' ל?ספ' אסיר הא רהקשה קטןכהן
 וס'ל ררבנן א'מור רק כאן ואין 3?ל . בתרי חרהא

 1ר1'ק וא'ש ל" לספות יכיל רי3נן רא'סורכהיש3'א
 משולם רגינו 3שם הולין ס-ף הטררכי שכהב מה לפיוסי'
 לעולם רכאן ל'ק א'כ עצפו 3פני וה'הר הא'מיר נ'כיהי' ל" מעולם היא-ל 3:ל לא רלכך רס ש-קקה יככהעל
 אבל 3-טול. שיך ולא היתי :א'זה איסור א-וה נ'כילא
 שחימה 3הל. י'ר סי' כדלע-ל צ'ע סשולם ר3ינז שלר'נו
 את להבין צריכיס אך הפלתי ע:'ל ק'3 כמי'ולקפן
 נת3טל כבר .א'כ הציי קורס נחתן א-מתי והארכריו
 3סלים נשאי, ניכ אה'כ נהה:ו אפילו ואס ש:חתךקירם
וכמו

 3ניצתה ת-:נולוה נ' סע' ק'א נס" ה3'י ש?ח-
 להת?כר ראיי' א.:ה שהרי כטלה 3אחרוהשנהעיכה

 הס-רו ש:תע-כה שאחר "עפ" שהיא כפ-ה האויח'םלפני
 ער פהאיסור נורע שלא שאירי לוסר ואין וכו'הנוצות
 שכתג וככ1 ?טלה לא נורע שלא וכזן ש:חתךאחר

 ק'ט סי' מוף ו3'1'ר ק'. ורף צ'מ רף בחוליןהרא'ש
 לא הנם' רהא אינו וה אך רם'1. סי' הררכ'311זש'

 אפר זה ועל טהן 3אחר יכלת ונסצאת סתם רקאפר.

 זכר ויא וכו' ור'קה לאחר שנתעיכו א5א שנו לאא3י
 מיר הי' רהסצי"ה פשסע כהיכלת המציאה הי'אימתי
 לעיל שכתכהי כפו לומר טוב יותר לבן שנחתךקורם

 יהתכ3ר. הראוי' לחתיכה אותה עושה המצוהרחשיבות



ק 3ורדכ:'' -.שאי"-.ותשובות- --.עטרת
 רמי כחתוך 5חתיך שעופר -רכיון הטעם לוטי נוכלאך

 העופר כ? סור'ה 3הוספות וע'ש ע'ו רף 33'קכראפהי'
 3נת!נןת ועי' ק'אן רף פנחוה ו3ת!ספ.ת דמי נורוקלורוק
 רף כשבועות ועיי רם' כנרור לגרור העופר כ5 ניארף
 מקומןת ובהרכה ר' הל' מוען מהל' פ'ה ו3רסכ'םמ'3
 שהשיכוה שכתכהי מה ולפי וה. ררך על נמצא3ש'ם
 היקשה לא ר5מה ור,ןשכ השיב לרבי עוש.הוהמצוה
 כש-ים שאיבעה כיון השויפה לביה יוצא'ן רלסהלהכו'פ

 והר'ן ה-שכ'א רעת לפי וא'כ הפסול הוא שאחר רקהם
 חתיכה וכן לההככר ראו" מקיי לא נרולה רחת'כהשס'ל
 שת'רץ 3פה להיין א.ן וכאן נאכל'ם אינם ל:ה וא'כתי'

 על משולם ר3-נו 3שם חולין רסוף הפררכי עםהכו'פ
 הף 5א טשלם הוא'ל כטול לא דלכך רם ש-קקהיכמה

 שיך לא וה תירץ כ'מזל. שיך ולא וההער האיסורמכר
 הבו'פ שכהכ וכסו ניכר א-נ, הםבטל נם רשמ טשוםכאן
 א'סור בל הרס'א שכהב מה על ק'3 סי' 3סוףגיפא
 רכר שהוא אעפ'י בטל שנקערכ קורם ניכר ה"שלא
 המ-רכי כן כהבו זה רין הכו'פ שס וכהב מתייין לושיש
 סוף המירכי רכתב והא ש'כ סי' א'ה 3ש'ע והוכאוסמ'ק
 רוק צחצוחי כ5' אפשי ראי רם שרקקה יכמה עלחול'ן
 לא*שיך נ'כר רא'ן רכ'ון סשום 3-ובא כטול רלארהא

 הפבט5ו הרנר נם רשם פש,ם לוה סת'רה זה אין3יטול.
 כו'כה וכן כאהר כפה כא'ם והרם הרוק כי ניכראינו

 נתכטל פן להיבו זב 1כש2ה ם;'ש ע'פר החן כאןמשא'כ
 נאן ה'נ וא'כ ע'ש וכו' הא.סור ן5א נ.נד דהיתרתיכף
 סש-ם וה טעינה 3ס'ף לקטן ועי' נינר הה'תר רהריכן

 כיו'ר כראמ-י' ה'תי 3ה,קה יצא הרי הרם שנזרקרכיון
 ש'ברקנו ק-רט ונאבר ברוק כסכ'ן שחט י'נ סע' י'חמ.'
 הוא-ל כשרה שה'מתו פג'ס נמצא ואתצ שה.סהאהר
 גה:קתייצא

 ה'ת-
 א'הא וכן י'א כטעיכה לקמן ועי'

 י' כס,ק שם הכ-או והקצה'ח ע'ה ס-' סוף בח'ם3ם'ז
 רל'ב 3סי' והש'כ שם הקום.ס ונם ה' ס'ק שםוהנת'
 מעות סך לחכ'רו ש?-ע 3פי הרשר'ם 3שם י'טסע'
 טה-כם סווי?ה סס2ע לו והראה הם15ה .3א הפרעוןואחר

 יורע אינו הוש-כ והלוה חוכי כפרעון ק2להי מטךואפי
 ספולק אני כבר הלא המ;וה באותן 11 מטבע היתהאם
 יורע א'גי וע?שיו טוב סעית כחוקק הפרשן בשעתטסך
 לא'נו טרם'ן קצ;ם הרינ.ס 3ין רע,ת חילוקי 3זהויש
 לא'נו סרסין וקצהם ונפ:ר רנש2ע לך ח5כ אוי אםטרע
 כרכרי נ'ל ועשינה. השאלה. עכ'ל וחיכ פ-עהיך גםיורע

 ש3נירן :טצא וכי' לך חיכ אני אס יורע א.נו שהואהא'סיים
 ?סם2ע הכפק נילד ועכש'1 מפנו נסתלק פרעי כשככרזה

 והוא עכש.ו ער בחוקה שהי. כפו הרכר טקיהפזויפת
 והוה ל,:י?וה א'נן מ:כ;וה ררוכ מוכ *-עון3חוקת
 אני אם א'ני'ורע מיען ווה חרשה הב'עה כהבעועכש'ו
 הם'ו עכ'5 ונפמר יודע שאינו ה.סת שישבע יךחינ
 הרם שנויפ כ'ןן כן נפי הכא וא'כ הנ'5. כלם פסקווכן

 יקמן ,ע" הה'תר נ'כר ה-י א'כ פטור כחזקתויצאו
 א'ם:רא יימ: דף 3?רנוה ראטרי' והנם ייא3סערכה
 רק הוא וה כל אך הטור ראיסורי י5פינן לאמטמונא
 לשמואל אב5 הרוכ אתר הולכין 3?מ:ן רנס רם'ללרב
 הו5כין 31א'סורי הרוכ אהר 3ממון הולכין ראיןרם'5

 הנ'ל ייט רף 33רכוה ושם חפור. מסונא איכ הר!כאחר
 יהורה רב אפר על קאי רשם ררב אלי3א הסוניאאזלי
 מ'ט נשוק א*.' פושטן 3ננ-ו ניאים ה:וצא רנאסד
 קיש".אתוספ' ירירץ והשתא וכו' תבונה ואין חכסהאין

 וא'ת '85'נן לא טפטונא א-סורא 3ר'ה כ': רףרנם'צ
 אהר .3ה הן5כ'ן אין רהא 3טמונא מהמו'נן אגןטפ'
 אלינא קאי רשם מהא שכתבי;י מה 5פי אבל וכו'הרוב
 רף כש3ת כראפרי' ררכ תלמיר הי' שהוא הונאררכ
 להאריך סקש עיקי כאן אין אך מ'. רף וכ3.צהקכ'ח
 היאי' 5נו רי כי חפוי א'סור או חפור מפון או3וה

 ולרונטא םוה, אכתוב אמר כסקום ו3עוה'שהראשונה
 וא'כ הראשון מרעעירה תצא לא כ'ג. רף 3כתובותאפרי'
 עננים מיאה דגי3.ת ויהא נ.נר 5ה.הר דןפה הואהרי
 אבי שאמר מה ניחא יהי' ועתה הנ'ל הגו'פ שכתנוכםו
 רא'זריק ר3עירנא זר'קה לאחר ש:תע-בו א5א שנו לאשם
 תיבין וריקה 5*ני נתעיבו אנ5 לאכילה חוי ושידס

 שם נם נימא לא רלמה קשה ולכאורה שני 8סחלעשות
 החורה טן 3אכ'לה מיתף ויהי' מום 3ה ש'ש א.רטהר3ם5
 סרר3נן נם מותר יהי' ולהר'ן ולהרש3'א הרעות5כ5

 3הרחב זה אכאר ולקמן שני ם*סח פטור 'הי'ופם'לא
 רשם סשום ניחא שכתבתי מה לפ' אכל כעוהש'יה3שר
 5קטן אך ח'וב חזקת עליו ש'ש הה'הר הובר לאער5ן

 להקשות וא'ן זו ק.ש" את אסתיר 1' וכפעיכה ה'3טערכה
 אסור רהא איסור כחוקת הוא הרי ,ריקה לאחר נםהא

 כדאסדינן דוקא זיי ונם הל-יה ער פסח 2;דביאכל:
 ת'ל חיב יהא חי כז'ת אכל יכול ת'ר מ'א רף םכפסח
 5ך אמרתי ונשי נא מנוונ5 ונשל נא מפנו תאכלואל
 אסר וכו' אש צלי אם כי ת'ל פהי יהא יכול חיולא
 ופירש אש צלי משום עכר דקא רקהני ח-כ מא'רנא
 ובו' איגא אש צלי אם בי האבל רל" לאו  זילרש'י
 על לא אבל טבערכ נופי פ:ח על רק קעי רשםוה:ם
 וגשל :א טטנו חאבלו אל בע'ב שם כראטיי' פבחערב

 אש צלי אם בי ת'ל שא'ן אש צלי אס ני במיםטבושל
 בבל יש:ו אש צלי אכול בקים שישנו בשעה לךלוסר
 חאבל נבל אינו צלי אנול בקום :' שא ב?עה נא,האבל
 3לאו לחיכו הוא רשם משום סהירה וה אין אך ובו':א
 ואגלו רכהיב משום פכח כערב א?-' א'כא א'כוראאכל
 לא 3'ום אין 3לילה ים ואמרי' הוה כלילה ה2שראת

 והא ע'ש וכו' היכ יום מבעור ילי אכל שסואפרי'
 איסורא אכל יום מ3עור ליכא רח'ןבא ראע'נראפיי'
 א'נו תנן חנן הא ק'ם: רף כחולין כוה 3אופן נטצאיה',
 וכו' איבח איסורא הא עכר רלא הוא ס-עכי עליועוכר
 *'רות ום' כר'ה י'ה רף ב9סח-ם 3ה'ספות נטצאוכן
 פ'ר: רף 53סח'ם מ"ורש כן איתא ןבאפה וכו' טהפיציןאין

 ביניהו איכא יום מ3עור העצם שבירת אלא שסראסרי'
 לאו השתא לאנייה דאוי לט'ד הוא כשד הא כשד5ם'ד
 3ר לאו פכח רכעיב אלטא הנמ' עכ'ל הוא אכ.5הכר

 ה"טועים כל *' סיף נונח" א.הא ונן הואאנילה
 הורסה ש5א תורה וקהם' ה:צ5ו שקא פסח 3שר ק'::רף
 אסור הרי צן' ונס להריום ולא לנכוה לא חוירלא
 חיב יום מ3עור צלי אכל מ'א: ברף שס כדאמרי'כע'8
 ונ*'י ו' הל( *סה קרנן מה5' 3*'ה 3רמ3-ם ועי'כנ'5



 בורדכי ' ותשובותשאלות ו3טרה :--: . .קד
 היתר לו ראין כיון אימור ח,קת עלי1 יהי' וא'כ א'הלי
 טשזם כלל קושי' זח אין אך אופן )3שום ב% . פסח3ערב
 הזא והציחי הזמן על רק ה3שר על האיסור איןרכאן
 י'ח: דף 3נררים ?ר'ן נטצא כזה וחילוק הנברא עלרק

 שהילקו 3טה כ'ה. דף שבועות תתוספע; הילכך3ר'ה
 ושטעה ח"צא איסור גס הוא שנרר לשבזעה נרר3ין
 3ר'ה ק'ו: רף פסחים תוספית ועי' ננרא איסזר רקהזא

 נתן ר' 3ד'ה 4כ: ק: שנת ותוספות וכו' ומעםאיתשיל
 הזא שהאיסיר היכי 2ין שחילקו ז' רף גימיןותוספות

 לא 1לכן הוטן על הזא שהאיסור היכי ל3ין הרברעל
 3מצוה ובתשובתי "א 3טערכה- לקטן ועי איסור חזקתמקרת
 ש,ש ררבר שכהב קירוש לע' א' ס'ק רם*מ 3סי'הטג'א עי כוו סברא סכבר כתבהי וכן נ' 3ענף  בענירההבאה
 הגם, להאכיל1.לקמן לע' רר3נן טאימור גרע לא עשהבו

 כן. פירשתי אני אך גרע לא זה לעי שרק מפורש איעש3טנ'א
 כ'ה. רף דשבועות טנט' סהירה יה' ראל(כ משום הטנ'אאת

 ועי' הוא סיני סהר ועוסר מושבע לעני נ~;נהאילימא
 שעל וכו' כריה לה רמוקי 3ד'ה ב'ג: רף שבועותתוספות
 ועיי שבועה תל רר3נן מצוה ועל שבועה חל אינועשה
 רהא צריכה לא ל'ר: דף ברה'ש ועי' 1' 3טערבהלקמן
 מ'ם ספק הזא ההורה רמן והטצוה ררלנן הטצוהודאי

 פיריצ;י לכן 3ש'ס טקוטות 2הר3ה תן ע.ש קדיםדאור'תא
 משזם ההס3ר ואטרתי לקמן להאכיל לע' רקשהזא
 דבר לאס:ר 3כחם שאין ת2צא איפזר איט ררכנןראיסזר
 וא'כ וכו' הסור לא טצד הארם על הזא שהציחירק
 ששניהם דרכנן לאיסור דאוריהא עשה 3ין 3זה נ'םאין
 ס'ע שהשוה מפורש איט ש2טג'א הנם הארם עלהוא

 סי' 3'1'ד 3ש'כ ועי' הוא כן כונהו פ'ט ררכנןלאיסזר
 ט'ה. דף כ3יכוה הילוק אטרהי זה וכאופן כ' מ'קרל'מ
 אכל ולא בציר אלא עטהם טנל לא אפי שםדאמרי'
 להוציא אבל וכו' טצמריף אחת כגרוגרמן אלאעטהם
 רש'י והקשה וכו' רנן כזיה ששכל ער חובתם ידיר3ים
 גטזרה אנילה אנל אפי' להוציא יבןל רלא סקמן ס'שו'ל
 גם כו'ת רק שאכל וגרול טרר3נן מתו'ב הא נםהלא
 3אסצע לקטן ועי' הירוצו ע'ש מררבנן רק הזאחיובו

 על דאין משוס כן להרי'ן "טרהי מ'1נטערגה
 אשר לכל וכוי הסור לא מצות רק פהט'ז מצותהקמן
 "ו ש1פסימ צן 3ם2רי הזא וכן תעשה לף יאסרז אשריורוך
 הזא -נן מ'ע וז העשה לך יאטיז אשר הטשפמועל

 הגיאז לא למה ופלא נ' הל' 3רטה טהל' 3פי'א3רמ3'ם
 שיע:י שהזא כו'ה רק שאכל אעפ'י נדול ולכן שם.הכ'ם
 שיעור שאכלז אע5'י לאחריכ להוציא יכול מ'םדרבנן

 לכן הסז:ן 3כרכה היובא 3ר שהוא סשוםדאורפתא
 להוציא יכול ט'ט רר3נן שיעור רק אכל לא שעתהאעפ'י
 שחכטים דכ'ון סשיפ ראוריהא שיעור שאכל למיאפי'

 טקרא ולכן כנהט'ז הינ הזא זה שיעור על שנסאמרי
 שאכלו האהריס עם אהר סענין והא ראוריתאחימץ
 התורה מן נעצס שהזא הקטן משא'כ רא1ריתאשיעור
 סצוה טשופ תיבו שההכטים מצר רק המצות טכלפמור
 רק כהט'ז טצות קיס לא ר:קמן כשיברך א'כחינוף
 ומצוה אחרה טצוה שה,א וט' יורוך אשר מכלהמצוה
 מצמ; 1קים וינרך כוקע שאכל 3נדול משא'ככלליות

 . תרפ'מ סי' 3טנ'א עיי כאחהם פרטיוה טצוה שהזאבהט'ז

 הנפ' יקשה זה לפי אף לחלק אפשר כן _ד'ס'ק
 לאג'1 טכיך ר3ן שס דאסרי' כ':מדף רברכוה,-

 כשאכל_
 האב

 . לבן כנם' שם כן נרים דרש'י כיון אך דרכנןשיעור

 אך. כתיר1צי לתר"ן 'כול הי' ולא אאר כאופןתירק

 שהזא 3טלחטות שם הרטגין נירסת לפי הזאתיר1צי
 . לכלל כשהניע הבם'ע כנט' גרים רק כן שם גריםלא

 אפ" לאביו מברף אינו טסש קמן אבל ע'ששעהיו
 ההוספות על  שכתבהי והתיר'ן עיש דרבנן?שיעור
 גירוופץ טהל' ב5'נ כשעה'ם אח'כ טצאתי הנ'לרפסחש

 שוחפים שני וכו' ר3ינו שכהב טה לשונו ווה ר'הל'
 - ,שעם אחר וכלב מ' לקח ווה מלאים י' לקח זהשחלקו
 מהם אחר יש אם שכנגרו העשרה אבל מוהריןהכלב
 מן מוצשו הכלב דטי על יתר או הכלב כרמירמו

 השם טותרים והנשארים טהירו ויהי' הכלנ כננדהעשרה
 הרי הכלב טרמי פחותין רטיו מהן ואהך אחרבל

 רר3יע רכיון ז'ל ל'ט הרב והקשה אסירים כולןהעשרה
 מהם אחר יש ראם כתב האיך 3רירה ראין פמקו'ל

 מוהריפ והשאר העשרה טן שטוצשו הכלב כרמישרט'ו
 השח'ב וכף ברירה לי. דאית לטאן אלא אטרי( לא31גם'
 3רברי הקושי' ולעיקר הלשון 3זה כהב ש'הי' איך3ר'ה
 שבווב ספר קרית 3מפר ,'ל למבי'ם ראיהי ו'לר3ינו
 רהמלה טותרש מלאים כולהו רטראוריהא נראה.ז'ל

 מררכנן אלא מדאורפתא ונתבמל נתערבו הנלבשכנגר
 ולא חשיבי הים ד3עלי טשום ביטול להס ראיןהוא
 וכן השעה'ט ענ'ל ע'ש וכו' כרירה יש 31רר3נן3טלו
 תם'ח 3מי' פסח הל' על ח'ם טקיר 3ספרו ההו'דבהב
 את ולא הט3יט את לא זכר ולא נ' וכסיק א'3ם'ק

 סוף ליו'ד 3הידושין רעק'א הגאון כהב וכןהשעה'ט
 השת;פין 9' ריש ט'ה: דף בנדרים כהר'ן ודלא מ'ופי'

 א5י3א הגט' אזיל רשם אלא ראוריהא איסור שהזאשכהב
 ברירה. יש 3דא:ריהא רנםדם'ר

 דק כן ס'ל לא ס'ד: דף 3קדושין הטקנהאך
 שם רכתב במלה לא שמדאוריהא הנ'ל רנדריםבהר'ן
 ובו'  המפרשים הקשה וכיי סנר דר'ט למימרא?ד'ה
 3מיר דאיהא סה ל?י ס,כא קשה דהא לישבולעד'נ
 ההוספות שם וכהב :כו' לשל,הו האוטר נ3י י'3רף

 . לישא העולם כל יאסרו וא'ה הנש.ם 3כל אמורכד'ה

 . לישא שרי הוא אפי' רמדאוריהא ויל וכו' רילטאנשים

 שעשה כעלסא קנסא אלא ואינו 1כ1' רונא בתרדאולינן
 אלא דמי כטחצה קבוע אטרי' רלא .כוי מהםשליח

 לא לעצטו ניכר כשאינו אכל לעצטי ניברכשהאיסור
 הנשים כל אסרינן דלא ההס ט'ש קשה יאע קבועטקיי

 קשום הבנות לכל ר'ט ראסרי והכא רובא בהרראזלינן
 השין פריש טרובא דפריש כל אמרי' ילא איש אשהס2ק
 דהא אינו זה לטעומי רהץש לשיכהו אויל דר'מלוטי
 וכו' חנוקן מ' כנון ר'ה קי'מ רף בלמוה התוטפ.הכהב
 ללר ונראה וכו' הנוית במ' ר'ם רפלינ אשבהןרלא

 כס1ף המררבי כט'ש רוגא בתר למ'זל שיף לאדכהיג
 - במ5 ראינו "ל וו'ל וכו' דם שרקקה ינטה נ3יחולין
 השח'ב. עצמה כפני מהתילה ניבר שהי' כדבר אלא3רוב

 במי לא טתחילה ניבר הי' שלא ברהר אהלנתערבו



קהכורדכ:י ותשובותשאלותעטרת
 שנתערב 5אחר התעיונות מן אחר שנאסר נרגר רס'להרי
 לנל ראן.' 1ה4 עצמה גפני ניכר ההיתר הף רלאכיון
 ו3הכי רי3א. 3חר אולינן ?א חנירן נמו לאטור טהםאחר

 3הנהיה קי3 טי' טוף 3י1'ד הטפרשים שהקשי סהכע?רצח
 שיש 3רנר א*יי 3טל תח'לה נינר האיסור איןראם
 ש3נים פרוסה סע'לה רסוף סטתני' והקשי מתיריןלו
 חאיטור הי' שלא אף רו3א 3הר אזלינן ריא הקרשזח

 למיזל שיך רלא ש*יר אתי שבתבתי סה יל*יניכר.
 התערןבוה גףרס ניכד הי' 5א שהה'תד ביק דז3אבתר
 כיון נמי הנא א'נ הקדש להיות ראף אחר רכלסשים
 קידושי' 3שעת ירוע הי' ולא טתס 3ה1 את קירשתישאמר
 להה1א רטי ולא ר31א 3תר אזלינן לא מקירשתאטה
 ההיתר ניכר הף השליח שקירש 3שעה רשם משוםרנויר
 וקקה שהינסה סה 3הדין והנם ז'ל המקנה עכ'לוטי
 האזסור יכול הי' לא ושם הטרדנ.. קאי וה ועל מהרם
לחול

 על.
 הכונת אך 3מל, רלא שס אטדי' ום'ם כולם

 על היי 3אכעז יעוים גיאהו שתחילת או נן הואהמקנה
 לעולם 3יאתו ש:חילת או גטל לא אוי תערובותירי
 אחד על איטור שנ,לד רק תערונית ירי על שלאוי'

 האיטיר החלוה שבעת סי על נורע ולא שנתערבלאחר
 האיס1ר החלוח ראוי' שיהי' צריך אזי גתעיובותהו'
 תערוב1ת ירי על נולר סק-י וה נם אזי נולם עללחול

 אשר הא-סור אם אבל 3תערונוה נולר האיסורשהחלות
 זה א.ן כלס על לח!ל יכול הי' לא אחת על עתהחל
 או*ן ועל תערובות .די על לעולם 3יאתו תחילתמקרי
 3יאתו רהחילת דניון סשום הטרדכי נתנחן לאכזה

 גהחלות ונם הערונות ירי על הי' לא גאטתלעולם
 רוסה ,ה רין לכן כלם על לחול דאוי הי' לאהאיסיר
 13 והיי 3עוטיס ענבים סלאה 3ניניז רהטרדנילהרין

 3ש3ת הין סן ליקח רטזתר הש3ת קודם צליל 'ןהר3ה

 שסת3מל לפי שעה כל הענבים מן עהה נם שתצאואע9'י
 הש'נ שהביא רשיל'ם טש,ם 13 ואין ננר שיצא?מה
 טי' א'ח 3ש'ע. הביאו 1ה3'י .'ב ט'ק ק'נ טי' סוף3י1'ר
 93'א 3מ'ל וע" רש3ת 9'ק מהטרדכי והיא ב' טעיש'כ
 נתיש3 לא הטקנה דביי לפי ולנן "ר הל' מו'םמהל'
 סשזם הנ'ל חים והסקור והרעק'א רשעה'ם הקושיינ'כ

 כל על הטחיר לחול יבול הי' הנ'ל מלאיםר3עשרה
 נקיא שזה סשום נח3מלו ל8 ולכן סהן ואהתאחת

 5א לדידי וינן העיוטת ידי עי לעוים 3יאתוהה~לת
 כהמררכי ט'ל והר'ן בהר'ן, ס'ל והש סראוריתאנת?טל
 צ'ל אך הניל. כהטירני ס'ל דלא צ'ל הרם42ם4ך

 ו3עוהש'י אחר 3או*ן הנ'5 דק-דזשין הנם' יתרץ,פהרמג4ס
 הסקנה רברי ל*י זטסילא סזה אחר בטקים אכהונ3ל'נ
 החומפות טנית על שתיצרתי סה התירץ נסתרחנ'ל

 רלהני וכו' רסי היכי נהן האי ר'ה *'מ. דףר*סחים
 סרא!ריתא הרוב 3יטול מטעם קטן לבהן לתןטותר
 ס'ר רף רקירושין הנם' להך דומה רשם משוםכניל
 לחול ראוי ה" רשם סשום הנ'ל מלאים רעשרה1להך
 ל*י ונם התם נסו מהס 81חר אחר נל על 9סחשם

 המערכה גריש לעיל שכתבהי סח נסתר יחי' חנץרבריו
 ל*ני אנל זריקה לאחר שנו לא א3י ואמר סח%

 חמירכי סנרה סמעם שני *טח ?עשות חיגיןורעה

 נטצא לא והא איט זה הסקנה רכרי ל*י אךהנ'ל.
 ינלת הי' לא 31אר3עה סרו( אחר של 3עור רקהיבלת
 להדין דמ' ולא 9טוי שי עייהם לחול ינול הי' לאא'כ

 ע'י לעולם 3יאתו החילת מקרי ולא הנ'לרהסררני
 אנתוב הנשדים 3תוך נת3טלה שלא מה אךהערונות

 החו'ר 3ער אר3ר אשר ?עת 3עזהש'י לקסן 3לינטזה
 והרעק'א קל'נ סי' יאיר חות תש' של והרין ק'ארטי'
 האם נהערנה גאם מ'ו טי' 3םוף הניאם וה*'ת ט'זרסי'

 ההערוב:ת לשחוט אח'כ סותר 3תה שממ ואה'כ3אהרת
 הוה. דלא *ש-מא סת'רין לו שזש רבר ני נכבשינה1בלא
 שנחעיבה ר3שעה אחר סהני לא ר3עיח חשיטת אפי'אלא
 שם ראסרי' להא רטי ולא ונ!' איטור שום 13 ה.'לא

 3תה או אסה שנשחמה 3הסה י'פ טע4 מ'1 סו'3י!'ר
 ניצר היום סהם לשחומ וצריך 3אחרות .ונתעדבההיום
 אחד טהם ויקח קניעותן טסקוט רנירי נננשינהותקנתו
 אסור הנשארים 31' *ריש מר!3א רפריש רכלוישחום
 רגשעה סשום מעסא הינו התם הכ'י. עכ'ל התםלשחומ

 להיוה יכול וה רין כאן. סשא'נ איטור 3ו היישנתערנה
 של נת דפשחימת מ"ום הסקנה טנרת אלי3אש*יר
 על 3נ1 ואה אותו של איטור לחול יטל הי' לאאחת
 הנשארים של 3ניהם לשחומ שינול אסרת ומאי נולם.י

 החלות אשר מעשה 3אוהו אבל אחרת ה מעי הואזה
 9רות על לחול ינול הי' לא זו של אסה עלהאיטור
 ואינו 3ת! את 3שדשתי משא'נ האיטור אותואחרות
 הקירושין של האיטור החלות בעת ששם איוו עליודע

 אחרות על נם לחול ינול הף הקירושין סעשה3אוחה

 עליהם ולחול לקרשה יבול הי' סהבנות אחת נלכי
 שכהנ מה להנין צריך אך *שוט. הוא והחילוקהקירושין

 לתן יכ,ל,ם לנן מרר3נן רק 3מל רלא וכי!ן הכו'*שם
 3ש3ת כהרש3'א ס'ל רהתוטפות משום לאנולליקמן

 עכ'ל לקמן להאכיל סוהר דר3נן דאשור הנ'לובינטות
 כהרש?יא רם'ל לם-סר לי' רלמה מונן אינו והדבר
 שיסור רנם ום'ל רדש3'א הא להו לית אס א*י'הא

 3יה'ש התוס*ות שנהב ובטו לקטן להאניל אסורדרגנן
 רר3נן ראישרי סשמע !כו' הכי נסי תניא 3ר'ה ל'נ.רף
 ולטה שם התוס*ות ענ'ל ומי 3'רים לי' ספינן לאנסי
 החוספות עי חולק ד*טחים רהתוספות ולומר לרחוקלי'

 3סגףם ררגנן רכאיסור לומר 5י' הי' מ31 יוחרררה'ש
 כרעת ראטור ס'ל חינוך 3משם ש?א 4בל התידוחינוך

 פטח ראכילת חיעך מצ!ת סשום רק ררה'שהתוס*ות
 סצוה נמי קרשש אנילה וסצות דר3נן נאיסורההירו
 מ. רף וביכמות נ'מ רף 3*טהיס ראמריי וכסזהזא
 הקיפנות  טעשה מהל' 93'י היסגים 9מק ובן כנ'ל צ'ורף
 גכורים, הל' ונריש א'הל'

 שה בר'ה פ'ח. נדף שם נופא התוס*!ת האועוד
 רטותר הוא חינוך שסצר נ'נ שם בהב הניל מ'מל3ית
 לא1 לבית שה ראטריי ביון ררגנן איטיר רק ה1אושם

 היפך הנ'ל *'ט סדף ההוטפות יהי' 1א'כראוריתא
 התוסמוח סדעת היפך ונם הניל *,ח טרה ההשס*ותמדעת
 אחר מעם לכהונ הנדיחז ומי הנ'ל ל'נ רףררהיש
 שר צ'ע וח רנר הנ'ל 5יח סרף ההום*ותמסנרת
 יכת שחיי שכתנתי סה לנר זה תירץ על עליואת*יא
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 ולא 3רוכ 3יטול וסצד ח'נוך מצהה מצד שהוא.תריץ כערדכי. . ותשוב1תהאלוה )

 אפי' לתריץ לו אפשר ה" רר3נן, א.פור רק כאןיהין
 דאוריהא שספק ס'ל כאן שהריספות רק 3רוכ 3'טו5גלא
 והדם3'ן והראמד הרםב'ם וכשיטת דד3נן איסוד דקהוע
 ההומפ' שרעה שם כהכ ס'. דף 3גהובות שהפנ'יוהנם
 לחןטדא ההודה מן שה,א שם'ל ור'ן ורש3'א רש'ןכרעת

 3קידושין המקנה כתכ וכן ק'י סי' 3'4'ר הפ'חוכן_כתכ
 כהנ וכן ע'נ 31דף ל'ט. וגרף המצות כל 3ד'ה ל'1:דף

 כתב ונן וא3'א 3ד'ה מ', 3דף שם 3כתוכיתה(לאה
 הסחליקת והנ'8 שלו רגפק בכית 3ריש נופאה?ו'פ
 או כהרם3'ם או לדרעטפות ס'ל איך 3יה 1הפ'חמהרייט

 פ'ל כשם כפרק גפאה שה"~מפוה הכריע והזאוהרש3'א
 מהה1סשה נ'כ כתנ 9'נ ש'א הש'ש ונםכהרש3'א
 לע, פ' דףדינמות

 שמן ס'ל סרים סיסנ' % נולד אם
 לופר הנו'פ דנחת כיון מ'ם אך הספק אסירדעזודה
 3תוספות מחלוקת ואיבח 3וה חלוקים התומפותשדעת
 אם דאפי( רבאן התוספות שרקת לומר לו ה" מוניותר
 ספק רק שהוא מצד יהקטן ליתן סותד מ'ם נת3מללא

 אס,ר רק ה!א א'סןר שספק התוספות ים%ר ובאןאש,ר
 סצד הוא וההיתר הנ'5 וה*סקים הרס3'ם  וכרעתמדרגנן

 פ'ח טדף לוה הקודם טוף עצסו את ימרער ולאחיטך.
 ש?הנ ,נמו איסןרא ראיקבע טצד שהןא לומר ואיןהניל.
 מחוינ 'ה" איך דא5'כ מודה הרמב'ם נם ש?זהמהרי'ם
 ע5 נולד הס?ק רהא אימ ,ה אך תלו'. אשסלהכיא
 רכיון אזדא חיוב החוקת ונם הבהמ~ה על ולאהאנשים
 קכוע ונס כנ'ל פטור בחוקה אחד כל יצא הדםשטרק
 קנוע שיך לא א'כ האיס,ר הוכר שלא כיון כאן שיךלא

 קפץ ?ר'ה ו': רף 33מ'צ הת,ספיה שכתכ וכמודאוריתא
 יכו' הנשים בכל אסוי 3ד'ה י'3. דף 3נויר,3תים?ות
 רבא אמר אלא ר'ה ב:וף ע'ג: רף גובחים31ת!ספות
 נטצא וכן אסור ספיקא 3ר'ה צ'ה. רף כחוליןו3תוספות
 ר' ס'ק נט'ז ק'י סי' 3יו'ד איהא וכן 3יאשונים גג~מות3כמה
 טה לפ' ,בפרמ הפומקים 3כל ס5א והוא י'ד סקוגש'כ
 ורבא דאבי פמחלוקה תלוי דזה *'ד ש'א הש.ששכתנ
 ראוריתא שספק סוכרים שיטי ורכ וא3י י(: דף3חולין
 וכאן התורה מן שהוא ס'ל רכא אך מדרבנן רקהוא

 אסור מרר3נן דק ה,א דאוריהא שספק ס'ל א3יוט' שני 5א אטר ראבי דא3י, אליבא הנם' אזלי3פסח.ם
ע'ש,

 החטשה רעל וה מערכה בריש לעיל שכתכתיומה
 חוקת דהוה מש,ם המררכ' סבית שיך לאהיאש~נים

 מה אן שם ש2ררהי ונמו ההיתד ה!נר נמו והוה9טזר
 לא רשם סשוס הסקנה סכרה לפ' 3סמוך לעילשבתנתי
 רכיון משוס הערובוה ירי על 5עולם 3'אהו תח.5תפקרי
 כזלם על להול 'כו5 ה" לא 3אחת אלא ה.צלת הי'ד5א
 רטי ולא 3אמה מוס 3הם הי' דלא כיון ה"סולאוהל
 ולא הנ'ל טלאים דעשרה להא שו הנ'ל דקידושיןלהא

 הטהדכ' ש5 5הדין שיכוה וה אין כי 3פשוטתירצתי
 אך שנתערנ מקודם סככר הסום 3ו שהי' דכי1ןמשום
 וה אין א'כ שנתערכו אחר עתה עד סהמום נודעשלא
 ששם משום רם שרקקה מיכסה המרדכי של להדיןדימה
 ונם תערוטת ידו על לעולם 3יאתו .החילת פאמתהי'

 ט5אים רעשרה ותמורה רבכורות להנם( דומה זהאין
 נההערוכות ןקיעתה האיפור נוגר לא רשם משוםןהסהיר,
 וכן איסור'נלל שום שם הי' לא וסקורם הכחירנתהוה
 איווי 'ןרע ואיני סה3נות אחת כקירוש דקדושיןהרין
 ב9סחים אנל 3ההעיוכוה, רק נולר האיסור התחלת שםנם

 שלא רק התעדוכוה קודם סככר האיסור הי' עםהנ'ל
 מאיזה נודע שלא אך שנהערכ, לאחר עהה עדנורע
 המרדכי ש5 הדין וה על לומר ש*ך ימ" א.ך וא'כהוא
 ה3ני נהערכו ואח'כ בהסות נ' כששחט לוטרהית:ן
 ולא מהן אחת של מעים נכנ' טריפה ונטצאתמע*ם
 הסידכי של הרין שם לומר שיך 'הי' הוא, מאייהנורע
 כאן נימא 3ההערובות האיפור נורע שעתה כיוןולומר
 על יעלה לא וה דכר הטרדכי ש5 סהטעם יה3כלדלא
 ההכרח אץ אחרים. טעם'ס לומר הוצרכת' למה ואיבהרעת
 משום המעם וה מצר הוא וו 5רסכרא שהכרחנימה

 עליו ה" לא ט'ם אך מכני, המום ב1 ה.' ש3אטתשהנס
 3אכילה היי מוהר אבל לקרבן, פסול שהי' רק א'מורשם

 הקרש הי' היי פ'מ לקיבן שה~ישה ל*חרואפילה
 פ' ריש ל'א דף בנזיר כרא'הא הקדש הוי דלא3טעח
 שהוא סה והאיס!ר הש'י פע טזה לנמן שאכ"ונ וכמופ'ש
 ת' ווה מה ה?ח אחד וק נולד יה שריפה וטעוןאסור

 המרדני ש5 הד'ן לומר נאן ש"ך ה' וא'כ3תערוכות
 להריץ אפשר כאכה וך אחריט, הירוצ'ם כ;כתילכן

 הה?שט לאהר רק מק'רם נהעיכ! רלא משומ והת'רו'ן
 מאיוו היכלה 3ה שנמצא העור נודע ולא העורותנתערנו
 הרי וא'כ ההפשמ קודם כ נ 3ה הי' כלת וה היא3הטה
 בהעי,כות ה" לא עדחן אשר ההפשט קורם האיסורנולר
 הנ'ל מעחם בכני מריפה לנמצאת דוסה הוא הריוא'כ

 הנ'ל. רהמרדכי להא רומה והשאין

 ה.מערכה

 הי אוה ק'א ססי' החו'ד לשון את אכהוכועתה
 לי תם!ה שלם ככש לשונו זה הנה ברכריו.ואפלפל
 עורות שנהעיכו חמשה ג3י 9'ח רף רפסחיםרהא

 שנתעינו אלא שנו לא אכי התם אמר קא9סחיהן
 וריקה דפשעת כיון לא זריקה קורם אבל זריקהאחר
 לא אמא' 11 דעה ולפ' ברש" ע'ש לאכי5ה חוילא
 יכלת נמצא אס לי רמה ביוכ נחבמל הא לאכילהחויא
 הההיכה דסוהד טהן טאיוו יודע ואינו נקוב ינאו

 שלם ע'נ ,פסח 2כ'י 3' סע' ק'י 3סי' ברטונח3אנילה
 ספורשת טשנה הא ברם שנהערב דם משום לומר ואיןהיא

 5וטר ואין כשר ונהן נמלך לא דאם ע'ט דף3ונחים
 גאכריס כא?רים דהוה האיטורים יהקטיר ראוי ראיןמש,ם
 ע'ז רף פ,בחים כמכואר השריפה ל3'ת יוצאיןרכולן
 לננוה שעולין כיון הן רחשוכין לם;ות ררכו רהוהסטעם
 נממאו איא יהא דלא אינו ר,ה שם הה~ספוהכט'ש
 כטכואר כיכילה הנשר דמיהר שנאבדו אואימורין
 הראוי' חת'כה רמטעם ורא' אלא . ע'ו דףבפסחים
 3עזהש'י וכויולקמן 3תריתא וכרעה כמ'לה אינ"להתכ3ד
 הקרושים 3ר3דין מעמ א9לפל ועהה דנריו סוף אתאכןזונ



קזבוו"דבי ותשובותשאלות שותס
 סשום הינו הזא שלם ע'כ שה9סח וכיון שכתב סהא4

 שם כת~ספות וע" לק5סו שסצוה ע'ר. 3רף שםראמרי'
 להיות שצריכה כ'ון אררבה הא סאר ',ה עלאת9לא
 3מלה לא שלכן הנוהנת והש אחשיבה התורה א'כשלם
 שהתורה סה נרע וכי שלט. להיות שצריכה רביוןסשוט

 סטה.אהש,בא
 3פכ.ת אסרי' וכן אחשיכי' עצמו שה"

 3ש'ם מקיפות ובכפה כ.א רף ונשכועוה י'ו ו3רף י'נרף.
 כחולין אסרי' וכן כויה 3ה שאין אפי' חיכ נסלהשאוכל
 נזית 3ה שאין אש' שח9נ הנשה גיד לעו צ(אדף

 כובחים וולס*' שם ובה!ספות שם יש'י ב9י'  ועי'לרכנן
 ההורה שאסרה רכ'ון פשום הוא 1ההס3ר ע'ב רףריש
 פן פאבר ןכן טפא עוף האכל 851 הנשה ניר תאגללא
 אחשיבי' והחורה קטן וכין ניול 3ין *ירש כאילו הוהההי
 כ'א רף כשבועות ואפרף 2עטים כפה נסצא הטעםווה

 ח9ב ספרש רלסח שם דפרגינן דמי כברי נמיטפהש
 שהתורה כסו חיב נ'נ אחשיכי' דכשה1א וסשני שה1אבכל

 חשיכות היא אהשיכה שהיערה רסה אלסאאהשיבה
 ב3כורות אפרי' וכן יתער להנמ' *שומ רזה סשוםיותר
 ו*י' ר' ס?רכה נייש לעיל עי' השוכ אש1רו 1'רף
 סשו'א לישראל רחמ:א לי' ראסר אימורו שס ו'5רש'י
 לעכ1'ם לאכילה רראזי טכלל לי' ראסור רכיון א!כל.לי'
 אטרי' לא עלסא רכולי שם רבא רסמיק ןהנםהיא

 רהיכי 2מצוה מ:רה ט'ט לרבא אפי' אכל חשוכו,איסורו
 ררך על חשיכות היא 3ורא' לפצוה אחשוכי'שהתורה
 לא שנטמאת 3הלה גטשנה כ'ו: רף כ3יצהראטרי'
 כיו'ט לכהן ראו' א.ן ו'ל רש'י שם וכהנ סמקוסםיו',ם
 3י:'ם קרשים פבערים ראין לכלבו לתהה או להסקהאף

 אחשיבי' ררחטנא סש,ס כהטה אכילת ירי עלואפי'
 כטה רחמנא ראחקיכי' כן נפי הכא וא'כלסלאכה:
 וה סטעם נטלה לא ולנן שלם שיה' התורהשאתה
 על לסלאכה נחשב קרשים 3יעור של שהטצוהרכסו
 שלפה של המצוה של חשיבית כן כסו שיה' או*ןאיזו
 שלפני גפערכה שכתכתי וכטו חשוב רכי להרכרנחשנ
 כיצר 3ר'ה 3טשנה 3רש'י ס'ו. רף 93סחים ועי'וה

 העמור כריש ר(: רף בפסחים כרש" ועיי וכו'ספרושין
 סהר'ה וכנכ'י שם וכצל'ח שם בפנ'י ועיי ש'םר'ה
 טהל' פ'ח כשעה'ם איהא זה וכאופן ט'1 מי'חא'ח
 הנשה ניר שהאוכל היס3'ם פסק לפה ו' הל.סא'א

 סה שם 3כ'ם וע" וכו' שתש חיכ נבילהשי
 והא השעה'ם עליו והקשה הישכ'א כשם על.1שהקשה
 כגירין ראין י'ה הי' .טא'א סהל' כ*'ר פסקהרסב'ם
 ניד לנ3י רחסנא דאחשיני' דניון סשומ ותירץננ'ט
 וטה כ( ע'ש. וכו' ננילה משום וה על נסי היכהנשה
 הא א( וקשה 3רוכ רנהכטל משום לאכילה רחזישכתב

 נסצא שלו שנה9סח למי לוה אסןרים האחריםה9סחים-
 נטנו לא הזא שהרי לסנ~יו שלא שהם סשוםהמום
 נופא שם כראיהא לסנויו אלא נאכל אינו והפסחעליהם
 נ'ו רף ו3ונתים שם סקוסוה 31הר3ה שם פ'א1נדף
 ולקסן ר' 3סערכה שכחכתי טה עלי גם יהי' 11וקושיי

 שם אטרי' הא סוה עור אר3ר 3עזהש'י ף-3סערכה
 שישחום ער סטנו יריהן את וסושכין ניסנין *'ם.-ברף
 סחלוקת א3י אסר וכו' הרם את שיזרזק ער אופף -לש

 סנר ור'ש רשה פחיותו סשה מהיות סכרי ררכנןלימשך
 אלמא וכו' ש.שחופ ער ריה לסנות אכל רשהמהויתי'
 הועספוה כתב וכן עליו נ.סנין אין שחיטה אחררלכ'ע
 כ'ע אבל וכו' ס,תר וניהי ונטרחו ברוה פ'ם. 3רףשם

 תו חוי 'רלא 3עלים ג5א אחת שעה נשאר ראםסורים
 5סח קרכן סה5' 93'ג הרט3'ם שסק וכן עכ'ל וכו'ל9סח
 היא הרי אזכ טום כו שהי' כיון כאן וא'כ י'ר.הל'
 היא והרי ?ליו נסנו אשר הסנו9ו ונתכטל לק'פ8סול
 וההפשמ השחי"ה אחר עתה וא'נ עליו נסנו יאנאילן
 אפי' היבלת ה'א סאיוו הספק ינפל המום נתנלהאשר
 עליו נסגים אינם הרי ס'ם ברוכ ריתבםל ניסאאם

 יה' הרי א'כ הפום סצר הסנוי שנתבטל רכיוןטקורם
 כנ'ל לסנויו אלא נאכל א'נו וה9סח לסנויו שלאנאכל
 על וא'כ 3הערוכות אפ" לאכלו יכולים יהי' איךוא'כ
 הוא קרננו שסא הפפק הוי מהחמשה ואחר אחרכל

 "ל השני' קוש.' על אך 93סח כו יוצא ואינוהפסול
 ולנן 9סח שם עליו חלו לא א'כ סזם בו שנסצארכיון
 לוסר שיך אין ונט לסנו19. שלא סחסת לאסרו שיךלא

 שהם כט1 שלו 9סח קי3ן אס~ר יה' להם שנתבטלרכ'ון
 סעילה מהש' ב8'ו הם'ל כהב רהא אינו זה לואסורים
 איסןר להיוה סהה*ך איסןר כיוכ שנתערכ ההקערשזמן
 כשער ה*'ם כתב ~כן הספק סצר סלאכל שסנוערק

 3ר'ה נ'ט: רף בנררים 3ר'ן הזא וכן 93'רההערוכות
 לא רהתירא משים טעסא ה9נז רהכא וכו' כאןועד
 וכפל ומו' ההיתר ולא לההבטיל ררכו שהאימויבטיל
 חנינא ורכי חסרא רב כפחיוקת תלוי שוה אטרתי'לרוהי
 מ'ל חסרא ררב נ'נ. רף וכמנחוה ל'ח: רף23יצה
 שתעשה לשחוטה אפשי שאי 3שח.טה 3טלהדנבלה
 שהעשה לנבלה שאפשר 3נכלה 3מילה אינה ושחוטהנכלה
 אטר הלנ8 ור' טומאהה פרחה מסרח.ה רלכישהוטה

 אפשר שאי ונל כמל אינו כסוהו להיות לו שאפשרכל
 כר'ה שם ז'ל רש'י ופי' וכוז כמל כפוהו להיןתלו

 טעסא ספרש לקמי' שחוטה שתעשה לנכלהשאפשר
 לרוכ אפשר ואי יהואיל סכטי נתר ראויל חסראררכ
 אזלינן ולא סינו כשאינה כפין ה:ה כסיעומלהיות
 כסרובה להיות למיעומ ראפשר דאע'נ 3טלכתר
 לו שאפשר כל וכר'ה פינו 3שאינה כסיןהוה
 אינו מנטל של כסוהו להיות סועט רהינולכטל
 שחומה אני 3שחוטה 3טייה א'נה נכילה הילבךבמל

 ואם נכילה שתעשה לשחומה אפשר רא' גננילהנמילה
 רר' עלי' נשרפת 3תרוכה החתיכות סן אחתנגעה
 שהניא!תי והא ו'ל דש'י עג'ל גטיל נתד אוילחנינא
 איכא רכזה אלמא רבריו סוף מוונן רש'י לשוןאת

 ההיתר נהכטל אם חנינא יי; חסרא רכ כנמ'פחלוקה
 נתנטל ההיהר ראין לשימתו חסרא רב ולכן לאאו

 מאן הסרא רנ ל.' אטר נזם. רף בנררים ושםכאיסור
 הלך להיכן שכהן היהר רכך יוחנן ולר' לךצאית
 להיחה 'כול אינו רה9טור בטל אינו רהיתר רם'לסשום
 הש'ם על וב*ירןשי כהפםור להיות יכול והח'וככהח.וכ
 אך יוחנן ור' חסרא רכ ברברי בוה סעט הארכתי שםבנררים
 טוטאה רלע. שם *י' ותוס*ות רש'י רהא אינו זה3אסת.
 ננילה חמדא רנרי-רנ 3תחילה רש'י שם *י' וכןאיהסר



 דכ'בוו ותשובותשאלותעטרת
 ואין נני5ח ואהת שחומה חתיכות שתי יש אם *שחומהנפיה
 איט סהחתיכות באחת ננע שאם 3הן גט5ח הה איזהיר1ן
 נ'נ. רף בבכורהה *י' וכן הי6, שחוטה ראמדי'טמא

 ה5' דתר1טות פ'ה 2ידושלמי ה1א וכן 5'ח: רףוכביצח

 ג9'א גדסב'ם הש וכן א' הל' ינויר ו3פ'81'
 כן שיע והיתר איסור ד5ע' סשסע ייז הל' אה!פסהל'

 כלה כ(ג: דף כנכודות התוספות שכחנ כס1והמעם..הוא
 5שאר דטי ו5א 3ר1נא להו כמילין דמיא טיק1טאהנך

 מוסאה 5ע' כלקר פעם א-תסר דלא 3מט שהןאיסודין
 דמטל ב8'3 הר'ש כתב וכן וכו' 3שחו~ה נבילהוכן
 אכי5ה איסור רלע' הדי3זר 3אסצע ל ס' .יום
 כעיקד מעם ראין תדע כעיקי מעם דהוי הוארוקא
 הוא וההכרח וכו' מוסאה לעי כנ3ייה שחופהליחשנ
 9דחה טסרחה דלכי שם יאסדף הני5 רסנחותסנסי

 רף 33טיות וכן איתסר מןסאה ד5עי אלסאמוסאישל
 פ5מסא טהור 3ר'ה אר'י עלה איהפד והא אטדףכ'נ.
 כט5ה נב5ה חמדא דב אסר והא 3משא סמסא אכל3סנע

 אכ-5ה דלע' ועור אירי מוסאה רלעי א5טא ונרגשחומה
 מין נקרא א-זו ורבא רא3י ס'1. רף כע'1 פה5ווךןאיכא
 דא,5ינן פ'5 ורכא מעסא 3תר דאז5ינן ס'י דא3יכסעה
 סהל' כפי'ז חרמ3'ם פסק 1כן כרבא, והלכה שם8,בתד
 מטינה סין אב5 3ש'כ 3' סעי צ'ח סי' פיו'ר ועי'סא'א
 אפ" 5כן א.תסר מזסאה ד5עי 6י' לכן מצינו לאכזה

 פסינו דסין א' ה5' ס'א סהל' 3פם'ו רססקדהרמ3'ם

 טה'מ סה5' פפ'א *סק מזסאה לע' סים 3רוכ3טי
 חיא דרנ אלי3א ספרש חסרא שדנ אפי' חסדאכרנ
 שהוא איפא 3טל, 5א 3סינו דפין דט'5 דר'י א5ינאוהוא
 כנ'ל שאני זטזמאה איתסר מזמאה לע' שדקספרש

 *ירשו דלסה טעם עוד לתן ויש רכטרות.מהתומפות
 ויא ור'ח חסדא דרכ הא איתמר מומאה 5עי ררקכז5ם
 כדאיתא דרנ חלם-ד ה" חמדא דרב סו1ם אכי5ה5ע'

 סתנהא תרת. כידו נקיט ה1ה .חסדא דנ י': דף3שבת
 חדתא שסעתתא לי ואסר ראהי סאן כל אסרדונייא
 רנ דאסי הינו א'ל וט' ניהלי ל" יהיכנא ררנמשם"
 ש?תה לפי שם ז'ל רש'י 81י' יקידי "לכישיהשסילתא
 עליהם אהה וטחזיך פשטועיתיו ורני5 דכ שלת5סידו
 הי שהזא ועור סקוסוה כעוד מ?ינו וכן ז'5 רש'יעכץ
 וב3ם'צ כ'ה. רף כסוע'ק כדאיתא הזנא דנ ש5 תלם.דנם
 3חתיכות ננלה רחת-כות ק'י רף כחולין ס,ל ורנ ל'נ.רף

 דש'י פ9י' וע'ש שהיא 3כל ואוסית 3סינו סין הוישחומה
 תלשרו הי' הזנא רכ 3תו' כראיתא כרנ נך5 ר'ה ונםותוס*ות

 רנ ר'ה על יח5וק חסרא ש-כ 5היות יכו5 לא וא'כ רנש5
 שהזא הזנא רנ ע5 קלח. דף 3ש3ת הגם' שהקשה וכסודבותיו
 שם ראטרי' הנם ד3ו רכ על יח5וק איך דינ, ת5סירוהי'

 דנייו את פדספיש אך חיא, ררי אלי3א אסדשהוא
 דלע' פירשו 5כן דיכתי 3כסה כדטצינז כתתי' דס*5סכלל
 הנאון ע5 סאד ואת9לא כנ'ל. הוא והטעם איתסרמומאה
 ורס3'ם רש'י לדנרי ירר ש5א ד' סום'ק צ'ח בסי(הכו'פ
 5כד טופאה לע' יק אפרז והה~ר איסור לע( שיש,'5
 הוא הסנרא דירן ונירן אמד1, עמן ר5כ5 חשנוה~א
 דנב5ה ס'5 חסרא שרב דכסו חסרא רדנ 5סגרתרוסה
 שלה חסעשה דנתפפלה הוא ההס3ר פשחו8הבפ(5ה

 אינה שפחיה רהינ1 3דוב הבימוי ירי על הסיתהשי
 על סמסאה הסיהה שי סעשה 5ה כשנעשח דקסטסאה
 דקידושין 8יג בידזשלסי )ע" 5רג שאירע וו סעשהידי
 וכו' סקזדשת וו הדי יכסיך שיסות לאחר ה' הייסוף
 להידזש5סי סעשה השיג לא דסיתה 31פנ'ם 3ק'עע'ש
 י' באות ואח'כ ל'נ אות גיד ס" האה'ע 3נבי'תועי'
 במילה רננלה אסרי' ש9יר לכן לקמן(. ועיי כ'1.דף

 ש5ה הסעשה טסנה נסת5קה הרוב ירי שעל3שחומה
 בטלה שאינה 3שחומה סשא'כ אנל עור סמסאהואינה
 לא השחוטה ש5 ונ3טעשה ספני רונ שהם אפי'3ננלה
 3חיה סעיקרא שנם סהעם ס5ממא 9עזלה שום להנעשה
 חדש רין לה שיהחרש ולוסר סמסאה ה'תה לאנ'כ

 נשארה שהיא לוסד צרכים ואין אסרינן 5א ,הוימסאה
 טל רף כחולין ראסרי' וכס1 סמסאה שאינה רקשח1מה
 תלוי- ואינו אסרי' יא טוסאה בחזקת אסדי' איסוד3חזקת
 אני5ה היתר לה יהיי לא  ונא*ייז אכילה החזר יהשיהי'
 אחין ר' ב9י פרשב'א אהשא זה וכאופן יממאה. לאמ(ט

 נהחזקה ,ה ל9י וא'כ 8ימ  ש'ה ובש'ש ל'! דףפיכסות
 שא9יי כאן1 פא.סזד וח3טל הההזר שאין דלעילהסנדא

 זה באיסזי ההיתד נהבטל טק1סות ר3שאר ניסאאם
 ירי על רוקא נ'כ הזא שההיתד אמלה לעי דוקאהזא

 סשאיכ סעשה ידי עי שלא הוא ור(רסור השחימהסעשה
 ידי על הזא זה יסטיו ויא 9סח קרבן של3איסוד
 הדין עליו ויהי' סנזי שזריך פסח קרבן ש5 חדש דיןלו ויו5י ע5יו נסנ1 שלא זה נהפמל לא יכן רוקאסעשה
 אפשר אי זה על-הם. אחייס שנסע :ה9סח-ם הרונש5
 סהשכתב הנ'5 נ'ט: דף 3נדר-ם שם הרק נונת הואווה
 ההיתר נ'כ דשם סשים להה3טל ררכו ההיתר שאיןשם
 ק'ט מי' שלי ט'ד הנ5תן ועל ע'ש. 3סקשה תלזיאינו

 האיסזר אם היא 1ריח הסרא דנ של שפ5זנתאכהכתי
 ק'. רף 3חז5ין הדעספ,ת ו5 931לונהא להיהרנההפך
 שגסנין דכד או ד'ה ע'ד רף 3ע'ז ורש'י ביי' ד'הסוף

 המ3ר רצריך משום 3יא'ש ועיש שם כחוליןוהרא'ש
 ניחא סכט5 3תר ראזי5 חסדא רכ בשלטא ר'ח.פסברת
 סכרא איזו כמל 3הר דאש.ל ר'ח אנל י3-ם שהםסשום
 ניסא אם אנל טהרונ, יוהר נחשב הסיעומ ריהי'הזא

 ררנ ניחא לה-תר נתהפך האיסוי אם הזאדהסחלוקן
 עור כאן אין תנן יה'הד נתהיך שא-סזר ס'לחסדא
 ר'ח אכל סכמל 3תר רק לילך צר-כים אנו ויכןאימור
 התירו וה שספק רק להיתי נהה8ך האיסזר ד8יןמ'ל

 או5ינן לכן פטקומו עוסר עדין רהאיסור כיון לכןדעערה
 זה שיך לא כאן וא'כ בזה. שהארכתי כה וע'שאחדי1
 סצר הסיעומ על קדזשה עליו יחזל דאיך סש,םהסעם

 מים 13 שנטצא רכיון בו שנת3מ5 ה-וב ש5תערובות
 שה" כסו חזלין 1נשאר קרושה שזם ע5יו לחול יכול5א

 הנ'ל רףל'א כנזיר 3טעות-כואיתא הקדש סשוםסקודם
 יש גלח לח א9" והא 3ע,הש'י לקסן אנארוכאשר
 סיא 3פ'מ גפרה כדאטרי' 3ייה יש אי בוהסחלוקה
 כל  טים לתוכה  ונפלה צלוהות פי. רף בוכחים1הוכא
 ךאטרף  *וטלין וחנסים הזא1ת שתי טה אומד ו'אשה1א

 סיק ריא אלא ובו' בילה יש טברי רבנן גשלטאשם
 דילסא הוה סאי הואות שחי טוה ני בילה אע קטבראי



 ק., דכינור וחשובותשאלותעטרת
 קסכר אי 3ילה יש סבר קא אלא מזי קא מיאתרה9הו
 קסכר אלא הזאות שהי לי למה שיעור צריכה הואהאין

 החולין המיס אין לכ'ע ום.הו וכו' שיעור צרינההזאה
 טהל' 3*'ט 9סס והרם4:3 ההערוטת ירי על טץקרשו',

 מים 3הם שנהערכו מקורשין מים ח' הל' אדומה*רה
 אילו הרי לק.רוש שנהסלא מים א*ילו שהח כלאהרים
 שיעור צריכה הזאה מכרי רר3נן הכ'ם שם וכהב*סולין
 מהערכ נלח לח שהוא כיזן בילה יש דמברי אע'נהילכך
 שאין כיון *סילין אעפ'כ מהכשר קצת יש הואהו3כל
 ראסרי' ניבש 'כש וכ'ש עכ'ל וטי מהכשר שיעורבצום

 שזורי ר'ש טשזם אוסר כ"פר פן ר'י י'נ: דףברדרש
 להוכו נורנו צוכר עושה הוא כיצר וכוי המצרי*%

 ומן שכו החרש על שגו החרש מן ומעשר רירםוטפצא
 הכי שמואל אמר וסי וכו' שכו הישן על שנוהישן
 ו*י' וכו' ישטן מין חוץ 3ילה אין לכל שסיאלוהאמר
 סומכין אין יבש אכל יפה נכלל לח שרכר שםר,8'י
 מע'ש מהל' 9'א 3ימג'ם ועי' עכ(ל ה3ילה עלט
 נורנו לזונר צריך אין שם ז'ל 3יאנ'ד וע" ח'הל'
 ועף לנר ושמן לין אלא 3ילה דאין קי'ל האלועט
 נלח ולח כלל כילה אין ביכש דיבש אלמא שם3ב'0
 התעיונות ירי על ההילין נתקרשו לא מ'ם 3ילה רישא8.'
 קרושים. שהס ה-וכ ירי על קרושה שם עליושיתיל
 חל שלא כ'ש לא 3ילה שאין כיכש ריכש הוא ק'ולכן
 הרכ'ו סי' בא'ח ה*'ם על אתטלא קרושה שםעליו
 שממין צסר חוטי 3כויר עירנ שאם שגתנ 3א'א נ'ס'ק
 עכ'ל כט.ל ה1א אס צ'ע לשסן הטמין עם לשמןופלא
 שףך 5א ולכן בטיל לא ג'כ לבשוננ אפי' והלאוקז8ה
 עליו אסורים שהאחרים כסו עליו נאסר הוא שיהי'לו0ר
 3שר אוכל אינו *סחו כשאוכל רא'כ להכין צריךאך

 קרושה שם על'ו חל שלא כיון 3עלטא 3שר רקהשמח
 הרי מתח'לה שגקרש עצ:ו וקהושת התערונות ידיעל
 והוא קרושה שוס זה 3שי על אין וא'כ כנ'ל פטעותה"
 ז'1 רף כוכח'ם אמרי' הא ועור ה9סח. 3שר לאגול?ריך
 פסק וכן 8סח לשס קש"ותיו כל ש.ה' *סחועשית
 זה אין 3אטת אך ג' הל' פה'ם מהל' 3*ט'והרטצם
 רק צריך ראין טשום י'ל הא' קושי' רעל נללט45
 קישי' ועל מפסח י*טר וסם"לא לאכילה ראףואיה4
 וכמו הרם נ,וק שככר ספרש דההו'ר משום י'להשני'

 לפני נתע-ט אבל על ש9.' ז'ל רש'י מ8י'ופטוכרח
 3שר לאכילת הרם נורק שלא 9'ש לעשות חיניןזר'קה
 לא זר'קה ש3שעת אלא הרם נזרק שככר אלמאעכיל
 התערובות נורע שלא אירי וסכתסא 3שר לאכילת ראויהף
 אירי איך טוה ארכר כעזהש'י ולקטן זריקה לאחרער
 לשם עשיות.ו ה" הרי וא'כ לא או הרם נזרק כבראם
 הי' הרי א'כ כשיים הי' שהרונ כ.ון זה ולנד*מח
 טעם 2טוכ הרבר ולהמע.ם 9סח לשס הרם להזותיכול

 והרש3'א הרין ש'טת על הוא הקושיי כל כי כןא0-תי
 חשוכה לא נדולה חהיכה או שלם רכנש מ'לראינהו
 החו'ד הקשה שעליהם אשר הראשונה הרעה רהםובטלה

 לאכלן אסור 3תרי רחר שס'ל לשיטתיהו אזליואיגהי
 ק'ט 3סי שמבואר כמו הרא'ש כדעת ורלא 3יחדכ%ן
 היא )הרש3'א שם נב'י ועי' ז' מ'ק 3ש'כ וע'ש א'מע'

 מש,ם הוא הטעם .וע'כ נ'ה( 9' 3מוף הוא והר'ן3ת'ה
 נתה9ך שהאיסור נלא התורה התירה זה שספקראמרי'
 לארם נם מותר הי' רא.כ משום הרא'ש כסכרתלהתר
 לשיטתיהו 6זלי והר'ן והרש3'א 3יחד כולן לאכלןאחר
 -כנ'ל לחומרא התורה מן דאוריתא שספיקאשם'ל

 לנמרי להתכטל צריכ.ם אינם לדירהו א'כ ד'3מערכה
 לארם לאכלן ולא 3רונא שנתבטל מה וה 3חירושורי
 שאוכלו זו 3אכילה וראי יה' שלא רק 3יחר נולןאחר

 סנרה דרך על ט' טערכה סוף לקמן ועי' ג'כהאיסור
 כרי לנטלו הכל_ מצרפין ולכן ו': דף 3בם'צהשמק'ב
 בעוהש'י ולקמן וה נ'כ ניחא ולכן ולהתירו לספקלחיותו
 להקשות המתין למה החו'ר על יקשה אנל מוה עוראר3ר
 ה3ר9תא על להקשות לו הי' טונ יותר א3י על זוקוש"
 לש.טת והלא השריפה ל3ית יוצאין הן רלמהנו*א

 השש' שם ואררפה נ'כ לאכלם יכולים הף והר'ןהרש3'א
 כאן משא'כ חיוב חזקה ליכא דשם משום חוקיותר

 ה" ושלו חוקהו על אחד כל רמעסידין לומריכולים אני א'כ חיוכ חזקה עליהם שהי' 3שעה הי'התערובות
 מהני ולא ר' מערכה 3ריש שכהבתי וכמו מוםה3על
 סמוך לע' ט' 3מערכה לקמן וע' כשרים הרונכאן

 3סערכה לקטן ועי' קמן ראיכא 3טיעו" לחזקהמיעוטא
 רוכא בהר ראזלינן י'א. דף 3חולין ריל*.נן מה לקףי'א

 מ9רה אתיא ר'ה שם ומתוספות מנם' אדומהטפרה
 שצריך 9'ר. 3רף לעיל שכתכתי ו3סברא וכו'ארומה
 סהם אכילת ולא ה8סח 3שר של ואגילת המנוילהיות
 מהל' ר9ט'ו הרם3'ם על העוים קושי' 3זה נתישכ3שר
 3סחשכת ה9סח את שחט שאם שכתב י'א הל'פה'ם
 ששיגה 3ין אחר זכח  לשם שמו ששינה כין השםשינוי
 כ'ש כולם והקשו עכ'ל וכו' 9סול חולין לשםשטו

 קרפן רלשם מ'ו: ו3רף ג'. דף 3,כחים ראמרי'מחטאת
 מחרינ 3מינן רמין משזם כשר ח,לין ולשם פמולאחר
 הרם3'ם שם פסק וכן מחריב אינו מינו בשאינוומין
 אחר ררין משטע 3נם' והלא ה' ו3הל' ר' 3הל'נופא
 ר3חטאת משום ניחא הנ'ל לפי אכל ופסח לחטאתיש
 שכתכחי מה ועי' 3פסח משאיכ אנל מנוי צריךאינו

 צ'8. 3עמור לעיל גזהכאריכות

 ו.מערכה

 הכו'* על ונם החו'ד על הקישי' ה3יאורו3הרחב
 הפסח יתנטל דהאיך לעיל. שכתכתי מה על עליונם

 משום לחבירו אסור 8סח כל והלא הכשרים 3תוךהפסול
 על ולא הדכר על הה האיסור וכאן למנויו שלאשהוא
 נמערכה לעיל שכהבהי לכה רם' לא וזה לכרהנברא

 חפצא א'סור אינו 3ע'9 ה9סח עליו שאסורה שמהד'
 שהוא מנויו לשאינו א'מיר משא'כ אבל ננרא אימוררק
 שאסור נ' 3מערכה לשל כחכתי שכבר חפצא א'מורנם
 להראב'ר עליו נמנו שלא לאחרים להאכיל א*י'עליו
 93י'ח 9סק והרמ3'ם ח*צא אימור נם שהוא הואופשוט
 זה שנללן והטמא והנתזר ח9.נול כ' הל' פה'םמהל'
 סנטלו אינו חבירו על מין שריבה אע8'י חיב 81כלןבזה



 ותשונותשאלות עטרת- י ' 'קי...
 בורדכי.

 הכ'ם שם וכתכ עב'י ,ה את 1ה פבטלין איסיריןקאין_
 ר'ל א:ר אם?" עיח. רף ר3ובחים בר'א *סקררגינו
 אי *טור ואכלן 13ה ,ה ש3ל5ן והטמא והנותיה*ינול
 וע'ש וכוי מבטלנה הנירו על מין ירגה שלאא*שר

 ר'א ראמר רר'א ו*ליני אטרי' שם עיט. וברף3וזוספות
 חיסורין אין כך זו את זו טבטלות םצוח שאין .כשמ

 ררבא טשום בר'א 8סק הכי וסשום וכו' זו את זוטבטלין
 להכי כר'א לכ יוהנן לר' פ'ל וגירופ5מי -לר'ל.איך4ני.
 הק'פ ית?טל איך וא'כ הכ'מ עג'ל כי'א ה-מ3'ם*טק
 הג~שף יקשה נ'כ לר'ל רא*י. עור ונ'ל גאחרימלשלו

 התוס*וה של התירוצים 3שני ת5וי יהי' ש1ה אךעיינו
 ואשן וכו' והנותר ה"ינ1ל כסר'ה שם ע'ח. רףרובחיט
 ה*יגול ףו, רף ט21ח קרשי ג*' 3מעילה תנן אנןוהא

 שמות 3' שהם מ8ני 1ה עס 1ה מצטי*ין א-נןוהנותר
 חב5 רפרר3נן ירים לטומאות אלא לש גננוואמר4
 קרש כי 'אבל לא אוטר ר'א רתנ-ח מצט-8.ן אפילהלע'
 אניליע על ת ל ליתן הכרעכ 3א *סול שנקרש כלחם
 ראיסורין 3טל רמעיב הכא אכל טערב 3רלא דההםוי'י

 או 8עת פשום ללקות הכא א'נ זה אח ,חמבטלין
 *סול ש3קרש כל עליו לעפר פירי התמ אנל קאיעתר
 רהוי פשום ליכא פלקות איכא ראיפורא נהי רהתטועור
 התירוצים שני לפי לבן התום"ווע עב.ל ש3כל5ותיאו

 אין לכר איסור רלע' שם'ל התוט*ות שלהאחרוניט
 יקשה לר'5 נם איכ לר'5 א*י' זה את 1ה מכטליןאיסורין
 הוא כר'א *פק שהרפ3'ם שפ*-ש הכ'ט אך צקושי
 פ5קות חיב שהוא פשפע חתנ הלשון כהב שהרפג'םפצר
 להקשות ואין מכ חיב הוא לבן כר'א 9סק שהרם3'ם*י. לכן חיכ, הלשון ש'ך לא 5כר א.סור לע' ראיפשום
 א'נ שמ א'רינן לכר א.שר רלע' רכיון התופפתזעל
 פן אסור שיע1ר רחצי קי'ל הא לאיצטרופי לןלמה

 הוא התירוץ רבאן פשום קושי' 1ה אין אךהתורה.
 מותר שיעור רחצי ע'נ: רף 3.ומא %ל ור'5 רר'לאליגא
 שיעור רחצי שס רם'ל ר'י אבל לשיטרע, ור'ל התורהפן

 פוכרח וא'ב לסלקית הוא הצירוף ע'כ התורה מןאסור
 וכהירוש5פי הנ'ל התי' לפי בר'א ס'ל שר'י נ'כט3ביי
 התוס*ות שבתב פה רלפי י'ר גמעיכה לקמן ועי'הנ'ל

 וברף וכו' קמישתבע אהתירא גר'ה כ'ב: רףגשבועות
 שאע'ג שכהנו הכל כרנרי לה רמוקי 3רה שמכ'נ:
 שנועה פ'ם התויה פן אסור ש.עור דחצי פ'לשר'י
 פושכע מקרי לא 3עלפא אוסור אלא ראינו כיון עליוחל

 עשה איסור ע5 חיל לאו א.פור ראין ואע'נ הואועומד
 טתנות על ח5 שבועה ראין כ'ה. רף גשבועותכראמרי'
 נ' 3מערכה לעיל ועי' לו תתן נתן רכתיב טשוםעני
 רק כו אין עשה אט1ר שא2י' שיעור חיי על חלמ'מ
 התוספ'  עכ'ל וכו' שטעה עליו חיל ולהכי געלפאאימור
 מהל' 93'כ *סק וכן שבועות סהל' 3שר הרפג'ם *סקוכן

 יוחנן לר' נם למ.פר אינא 1ה ל*י וא'כ נ' הל' עשישבה,ות

 שבועה עליו 'חול שלא לע' גאיצטרו8י ג'*איכי
 הוא וה כל אך כר'א. פ'ל שר'י מ1ה מוכרח אינווא'כ
 )כי'א והלכה אש-ך רר'ל משום געלטא ל9ל*זלירק
 פשום לו ג'כ אסורים הם הגשארים אר3עה הנךיא'ן
 ועי' פום ה?על את ,בפלו א.ך וא'ב למנו19 שלאשוצ9

 שאין רביון וניטא להקשות אין ווה י' פערבה סוףלקטן
 לא וא'כ' ארמ בני חמשה ול הם ונם לההערכס1פן

 ירושלפי י'כ פי רתרופות 93'ר 3ר'ש שהוכ." ובטויצטרפו
 קו*וה 3' לפנינ הי' שמעין ר' בשם חיא ור' ויראר2י
 לחוךאחת תרומה סאה 1נ2לה סאה נ' 1121 סאה נ'ובזו
 פ1ה פעלה ט1ה להעלות רצה נפלה 5א'וו ירוע ואיןמהן
 רהא. נראה 1ה ולפ. ובו' פע5ה פ1ו ומחצה מוו מחצהמעלה
 כששהיהן הינו נ' 1131 מ 13ו גשי" את.1ו 11מעלות
 גני 3' אכל ו5ההערב להתטנות ,שררכן אהר ארםשל
 ומשני ובו' יוטי ר' אפר יע גפשנה ושם ובו'- לאארם
 פק9יר ושאין מע5ה א'נו תערובת1 על הפקפיררבא
 קישוא.ם לפאה שנפלה טפאה קישות עבירא האיךפעלה
 תעיובתן על מק*.ר ואין הואיל הוכשי שלא בלופרטהורים
 בלול 3רבר אבל בלול שאינו ברכר וה וכ5 וכו'פעלה
 הג'י *סק ונן עכ'ל פעלה פק".ר שאינו 3ין מק9.ר3ין

 שפ ובש'ב ח' ס'ק שם 3ט'ו ועי' ק.'א מי' בסוף3יו'ר
 אינם אדם גני שני רפשל אלמא י'ט, וסע'ק י'חסע'ק

 והוא ארם 3ני חפשה של הם באן היי וא(כפצטרפין
 זה א.ן אך 5בטלו. יצטרפו איך וא'כ בלו5 שאינורבר
 שפן כ.ון אך ערין נתערב לא רשם פשום לשטרומה
 ה.' לכן אסור הי' אפדר3נן רק 3רוב 3טלהתורה
 3מקום הבל הי' באילו 3ספק הי' אשר הכלפצטרפין

 וא.ן אחר 3מק1ם הי' שהבל כאן פשא'ב פעורכאחר
 לטאה שנפלה טפאה לקישות רומה ו1ה נניעתן ע5פק8.ר
 רתרופות ב9'ט בתוי'ט ועי' שמע5ה מהוריםקיש1א.ם

 בו5ן חולין של ואחר היומה ש5 לננה מאה הימ'
 1רעו שאין 3רכר אבל כ5ה ש1רעו 3רכרמותרין
 אסורין כולן תרומה של ואחר ח1לין של פאה אפילוכלה
 ולא הש פ2ורשת שהחר1מה ל(י שם ההוי'טובהב

 פ'ר י( לפשנה רפי ולא הרם3'ם בשם 3חוליןנתערבה
 להתערב רבראוין אלטא עכ'ל להתערב וראוין 3חלושדההם
 כלום לאן ניב שלו את פכיר אחר שכל מה ונםבטלה
 נרחה בכר 3תש' קס'ט רסי' טהרי'ל סברת ביה1א
 רלא וכיון ט'ו סי' הקניע שער ארם 3נינתועי'
 ינטל מצפרפ.ן הנל לכן סהם האימור הוא איווידע
 וגם תערוכות ירי על הספק שנולר ביון כחיגיריעי'
 ומפון איפור שיש רה.בי המא.רי סבית לפי 5הקשותאין
 רכיון משומ אהר איש ש5 נכלה דהינ, נטיל לאנ'כ
 קושי' לאו נ'כ הא.סור נתבמ5 לא הפסון נתבטלש5א
 הוא השאלה וכל שלו את פכיר אחר כל הא א(הוא.
 כל הא יקשה אך הממון על ולא לכר א'סור לעי'רק

 הרעה שהיא והי'ן הרש?'א שימה על האהמישי'
 נר1לה חתיכה או ש5מ רכבש שם'ל ק'א רס.'היאשונה

 ראיסור פ'ל והס להתככר ראוי' הש.בה לא מראייותר
 וה לאחר לקפן שית3אר וכטו גע5ים לו א'ןהנאה

 עליו ח5 לא א'ב פום כו שהי' כ.1ן והכא 1'במערבה
 בע1רה חו5ין והוי בנ'ל 3מעות הקרש הוא כי 9סחשם

 בחולין המקרש נ'ו רף נקרושין כרחטרי' בהנאהשאם,ר
 סוף לקמן ועי' וכו' מקורשת אינה 3ע1יהשנשחטה
 3רש'י ועי' בפשנה ע'ר. רף בע'ז הוא הן ח'פערבה
 כע1רה חולין שם'ל לר'י א"י' שכתכ כ'ב רף3פ0ח'ם

 שהוא סורה 3אכילה אכל הנאה , 5ע' .ה'ם ראוריתאלאו



קיאבוהדכי וחשובוהשאלות -עטרת
 נ'כ.6ן הוא הנאה איסור א*;' לר'ם אבלטן-התורה
 0הל' בשיה ברפ3'ם ועי' :שם גתוספות ועי'התורה
 פ'א ובשעה'ם ובס'ל ובל'ם ובכ'ם 8'ח ובם'6שחימה
 התורה מן הנאה איסור יהי' אם כזה שהאריך תו'ססהל'
 אינו הוא מ'ם סררבנן רק הוא אם ואפי' דרכנןאו

 הל' נעיה טהל' פ'א כנ'ם וע" מדאוריתא ג'כראוי'
 מיגי כל הפור רלא אקרא שאססכיהו שכיון שכהבה'

 לאשה תהי' מלו !איסע'ט מראוריתא הזא א'כדרבנן
 וכו' טעמא טאי 3ר'ה נ'ה. רף דניטין כתוספותועי'
 כעכירה הכאה טצוה חשיכ יא דרבנן כתקנתא קניה?כי
 סראוריתא שהוא ר'ל ריש סוכה 3.הוספות ועי'ונו'
 נירושין 3הל' ושם ו' מע' חהניס 3חו*ת כשעה'םוע"

 ושם ונו' להדב לי רפש.טא טאי נס 3ר'ה י'אפ'ח.הל'
 הו' האטנם 3ר'ה ר' ה5' פמ'ו וחליצה ינום3הל'
 כהנאה אמור הי' ואפ.' 3ר'ה פ'ה א'וכהל'
 להמת8ק שיש שנתכ א' הל' רתרוטות כפי: כם'ל ועי'וכו'
 אמרי טי כרת חינ אי מריכנן מטאה תרומה שאכלכמי
 וסתו כ% קרינן שפיר התורה מן טהורה 11 רתרומהכיון
 ממעטינן סררכנן שטוטאהו אף רילמא או יחללוהו כיכי'
 וראי' ע'ש וכו' ועוטרת שטחוללת ל1ו 8רט ואסרינןלה
 אין כר'ה כ'ם. רף רפסהים טהוספוה הכיאותיחחת
 כו' ר'ת הקשה וכו' לכלכים להאכילן הקרשים את6ורין
 לתטוה ואין סררכנן פודין אין קאטר דהכי ר'י!תירץ
 רכיון ראוריתא סטעילה נפקיק ררכנן חששא טשוםאמו

 בר'ה ל'ח. ברף ובן טירי שוי לא 18רין אין רבנןראסרו
 11 שכתכו רשם השני כתיר'ן מטסיא דאי חלתואכ5

 כ'. רף כטכות ראורחו(א לק)!ו( סחיצה כט'רהמוניא
 ח:ץ יצאה ראי ט:שנת היהר לה יש מררכנןראי

 אין רמרר3נן כען נטי אי מה1רה אפי5ו נפריתלמחיצה
 אלטא עכ'5 סושבה ככל נאכל ח?יב לא 9רףהלהם

 מררכנן ראוי' שאינן רכיון להת:מפות ס'ל השנידכתירץ
 עשאים 3ר'ה נ'סי כר' שם איהא וכן טראוריהא דאוי חינומיקרי
 לם'ר התומפות שם 1כהנ עכרן. -או א-מויין שנטטאוכמו
 הכא רנקט הא ניהא העולין ע5 טיצה הציץ אין ע'ו רףלקטן

 מה על 6' רף רלקסן כרחהא אכל אברו אושנטטאו
 ומריבנן הוא.ל צ'5 הח5כ ועל הרם על מרצההציץ
 ורלא התוטפית עכ'ל האיטירין אכדי כאילו הוי מרצי5א

 י'א מערכה ה?ן ספריון וכהשוכתי ק'ח כמי'כהש'א
 עור אכתונ יי כטע-כה כעוהש1י ולקטן ט1ה שםכתבתי
 להם אין הנאה וא'ס:ר הנאה איסור הוא וא'כמ:ה

 כר.ה 8' רף כסנהררין ההוספות שכהכ כטוכעלים
 לו ואין סכף לי ראין ועור וכו' ר.נו נגסר שלאכשור
 הוא 3ר'ה מ'ח: ר' 33'ק התומפות כתכ וכןכעליס
 לחילול הקרש מדטי .היכי וא'ת וכו' כצנועיןדאטר
 5הקריש יכול כן חבירו ש3יך טה 5חלל שיבולשכטו
 יכול חבירו של פירות 5הקדיש 'כול שאין אע*'יוהלא
 ובו' 8'ח יף ביבטות בדמשטע חבירו של הקרשלחלל
 של סישותו יצא שהוקרש טאחר רהקרש רטי רלאיי'ל

 אחר יכול כן כט! ל*רותו יכו5ים שהכעלים וכמוכעליס
 לאכילה 1כאים הכע5ים רכעי ככרם אנל לפרותונ'כ

 אין הנאה ראיס.רי מ'ל רהתומפות אלטא ע'שכירושלים:
 ריש ע'נ רף ד3'ק 3תןס*ות לעין יש אך (:3עליםלהמ

 אמרה 6ורתא כה שחמ מני ראודףתא . ט'ד דאי ד'הש3
 משטע ובוי רפרה חשוב מ,-רפנן הוי _יאי טשמעובו'

 הל' בשעה.ם ועי' בעלים. להס יש רר3נן הנאהראי10רי
 מ'1, רף 3נררום הרשכ'א כתב וכן נ' הל' *שחו'ם
 3חי 3ר'ה לי נהניה אתה שאי שנם לפנו האומרלע'

 1וכה הוא הה9קר סן פננסים . ש1כה וב'ת וכו'וכטותי
 3נדרים גר'ן הוא וכן פעלים לו דאין אלמא עכ'5וכו'
 יבלו לי נהנים לוים כהמם ג~נם האומר לע' 6'ה.רף
 מעמא דהינו תרומה שאני אמר רבא וכו' כרחועל

 לכהנים אלא ח1י לא דתרוטה משום כרחו עלדיטלו
 לטיטד ראתי כיון הילכך לישראל ליתנה אפשישאי
 הנאה טוכת לההוא דאפקרי' 3עלטא עפר6 שויאעל"
 עצטו על פירות המשת שהאומר אשטעינן ומה כה 5ושיש
 לעכונ יכול ןאינן כרחו 3על אותן. ליטול אהריסיכולים
 הא טיהא רהשתא כיון נררו על לישאל שיכולאע'*
 דניון לשלם חיכין דאיתשיל היכא טיהו איתשיל,לא

 הנך להו הוין דאיהשיל כיון מעיקרו הנדר עוקררחכם
 יסלו האיך א.כ ואקן מעולם עלי( אתסרך לא כאילוורי

 ומחהני מיתשיל רילמ6 נחוש לא לסה כרחי על.כהנים
 על האשה הטקרש תנן דהא הוא קושי' לאומדידף
 עליו או עלף ונטצא נדריס עליו או עלי' שאץתנאי
 משמע סקודשאו אינה ומרקתני מקורשת אינהנררים
 התס רחנש אע'נ לינשא ויכולה נלל מ2ודשתשאינה
 איטת כל ובו' מקורשה ובוי והתיךה חנם אצלהלבה
 איתשיל דאי ה'נ מיתשיל רילמא חישינן לא סיתשילרלא
 לא איתשיל רלא א'מת כל 5מפיע אימורא כהניםעכרו
 שטשעה לפי ב1ה ממת*ק ואני ז'ל, רשכ'א להכיחישינן
 כזוכה קנה אחר נו שזכה וכל הפק.רו עצמו עלשאמרן
 שאלה ידי על הלך שכו שאימור ואע8'י ההפקרמן
 שאלה סוצא שאינו במל איע 1ה של סטונו קניןמ*ם

 כיון ודאי לא ראי כרחו על ימלו הבי וטשוםכה*קר
 דכר טיקיי הכי דסשום קיסין עליהו לאיתשולירנרריס
 סיתשיל: דילסא חישינן נ'ט. רף לעיל מתירין 5וש.ש
 אלא לינשא מחערת שתהא לא טקורשת אינה הנןוכי
 דאיסור מיל דהר'ן אלמא 1'ל הר'ן עכ'5 וכו' שתנירינא
 סרף לשימתו אזיל הרשפ'א א'כ כעלים 5הם איןהנאה
 דנררים *'ה מרף לשימתו אזיל הר'ן וכן דנרריםמ'ז
 כרף מחירושיו הרש3'א דברי ימתור לכאורה אךהנ'ל
 סרף רבריו את יסתיר הר'ן וכן הנ'ל 9'ה רף עלמ'ז
 שיטתיהו חל*ו והרין והרשכ'א הנ'ל 9'ה דף על הנ'למ'ז

 כבר הרשג'א רברי הנה אבאר כאשר הקצה אלסק?ה
 9'ה רף כי'ן הובא רכריו וגם מ'ו סרף לעילהניאוהי
 כע5ים להם אין הנאה שאיסורי מ'ל מ'1 שכרףהנ'ל
 שכהב 3עלים להם יש הנאה שאיסורי ס'ל 6'הוכרף
 הוא וזה לשלם חיבין נררו על ראיהשיל היבאמיהא
 הרשפ'א טדנרי שהוא הי'ן שטמים כטו הרשג'אדכר.
 9'ה ביף ל?יריס 3חייושט גופא הרשפיא בחב ובןו'ל
 כיון למירק איכא אימורו על רנשאל היכא ומיהוו:'ל
 לם*רע לשלמ חיכים א. טעיקרו הנדר זה עוקררחכם
 כאן אין כאילו וה דהרי רמשלמין וססתברא לאואם

 את מוו~ר הוא הרי א'כ הרשג'א עכ'5 וכו' כ55אימור
 כנשאל 46 א*" דאל'כ 3עליס להס דיש ס'ל שכאןעצמו



 פיב2רז והש?נותשאלוה עטרת - -קיב'
 הנ'ל הר'ן כדעת פטור להיות צריך' הף ג'כ איטורועל

 דפדף דברי את סתר הר'ן וגם ההפקר. מן כווכחדהוה
 ו3דף 3עלים להם אין הנאה שאי~זדי מ'ל הג,לפ'ה
 שם דכתב 3עלים להם יש הנאה ראיטורי להר'ן ס'למ'ו

 ומח לי נהנה אתה שאי קונם לכנו האוסר הענין3אמזי
 הר'ן וה על שם וכהב ירשנו לא וסת זבמותו 3היירשע
 למימרא לאו ירשנו לא מת אם הכא תנן דכי - יודעוהוי
 רהא 3הן תכה לא 3הנאה לו אטורים שהנכטיםדכיון
 או לבניו ויהן ק'ט. דף 3כ'ק דסתני דההיש כטיפאקתני
 זכה לא ואס ונפרעין. 3אין ו3ע'ח לוה לו אין ואסלאהיו
 כע'ח והאיך לאחי1 או לבניו נותנן האיך הנכטיםכנזף
 שאינו אלא נינהו דידי' נכטים ודאי אלא וגפרעיןכאין
 שמותר לומר ירשנו רישא דהני וא'רי מהן ליהנץ;רשאי
 ירשנו לא נמי סיפא הנא היורשין כשאר טהןליהנין
 כוטם זז קושי' סתרץ הרש3'א אך ז'ל, הר'ן עכ'לוכו'

 עליו אפורין שנכטיו שודאי המדיר אב על שקאיהראב'ד
 וכר טטנז ונפרעין כאין ובע'ח לוה דקאטר והא.לעולם
 אצלו הרמל 3חנונ. א'נ מפטיר איע הון כל כאומףאלא
 כאן ט'ל דהר'ן אלטא ע'ש, סתם ונוטל סתם לו~תן

 מרף עצמו את וטותר 3עלים להם יש הנאהראיטירי
 הנאה ראיסורי להרש3'א ס'ל מ'ו ד3רף מץ. דף עלפ'ה
 פעלים להם שיש שם ט'ל והר'ן בעלים להםאין
 יש הנאה דאיסורי להרש2'א ס'ל "'הוכדף
 וא'כ כעלים להס דאין שם ס'ל והר'ן כעליסלהם
 3המורה בתוספות איהא וה וכאו"ן לנמרי שימתיהוחל16
 ורבא חי' אינה מריפה כם'ד חטדא רב כד'ה י'א:דף
 נהפנה ג'. דף ד?בירוה ו3"'ק חי'. מריפה כם'דטבר
 חטדא דדב עכו'ם שזתפות גפי ואתטזניש

 טב-
 מריפה

 3שאר מציט וכן ש?ש'ס הפעות הסוניות מן ואח"

 3ססכה מוכיחות דידימ ורבא דא%3 פלינתא נ3ידזכתי
 רגעוספ' כו;ב וכן .סו' ט'כ דף נויר וכמטכת ה': דףנדרימ
 אך וכו'. אמר חסדא דב 3ד'ה ג'. דף פככורותשם

 לא הה ט'ז כוף דשם כן י'ל והר'ן להרש3'אלתרץ
 פ'ה 3רף אבל כנו על אטר שהאב רק עצמו עלאסר
 שיש כן הדגר ועתה עצמה על הנכטיו את אסרהוא
 על אטר הה אם דהינו וחיטרון 0עלה ואחד אחד3כל
 לאו ש2ידו מה וכל לאיתשיל שכירו טעלה ישעצמו
 לאי ש2ידו כל ס'3. רף כקדישין כראמרי' מעשהמחוטר
 פעי ד~ר ק'כ. רף כמנה,ת ועי' דמי מעשהכמחומר
 ונף הבא אנל 3ד'ה ט'ח. דף 3*סחיס ועף אטר4פריק
 אחד טצד חי0רון ג'כ יש אף מעלה אחד טצר ישהרי
 ממש הפקירז כאילז נחשב עצסו על אסר שהזאדכטן
 מצד ההיסרון שם יש אף עליו אסר כשאהד משא'כאנל
 נמצא זה דרך על וחילזק לאיהשולי כידו שאץ טהאחר
 שהרשכ'א כן הש הדכר ולכן י' ס'ק רם'ז ט4 3יו'ר3מ'ז
 כידו שאין משזם מפי גרע אחר עלינ שאטר דמהסובר

 על שאטר דסי טובר והר'ן הוה ממילא והפקרלאיתשיל

 והא כנ'ל הפקירו 2עצמו שהוא משזם מפי נרעעצמי
 הרש3'א 3שם 3י טע' תרם'ם 3טי' 3א'ח הרמשושכתנ
 עצמו של מלולבו אי חבירו של מלזלב הנאהוהמורר
 מתשובת שלכם הוי רלא משזם א' 3יום פו יוצאאינו

 על אטר חזא ששם הגם ותשט'ז תשס'1 טףהרשפ'א

 שלכם מקרי לא איתשיל שלא זסן כל מ'ם אךעצמי,
 שלו שהח שאעפ'י הוא והטעם ו' מערכה סוף לקסןועי'
 אבל ל'ה. דף 3םזכה שם כדאיתא ממון רין כו איןמ'ם
 ,כמו אכילה היתר כה שאין לפי כאן לומר שיךאין

 אכילה ה'תר כו שאין לפי 3ד'ה שם ר~עוטפותשכתב
 רלא טאן ואפף וכר הנאתן דרכי כנל לכם אטר.רחמנא
 אכילה רעיקרו משוס הינו ממון לדין אהרוג לג3יחיש
 מסון דין לע' רידי' לכם אכילה כי' רלית לולבאנל
 הרשנ'א על מכבר שהקשה,י מה יתזמץ הנ'ל הילזקולפי
 וקשה לו לשלס הט צריכם אהץשיל ש~ו הנ'ל פ'הררף
 כל עדיי שהזומי הנסקל שור כ'ד. דף רכריתותמהא

 משנגמר הזא דרשקר זיל רש'י ופידש וכה 2והמהאק
 שלו הא הרי עריו שהממז דכיון נימא לא ולמהדיט

 הם צריכים אה,שיל שאם כאן כמו לי לההזירוצריכים
 דשם ניחא שכהנתי מה לפי אנל שנא דמאי לולשלם
 3ידו כאן אבל הפקר הוי ולכן הערים להוים כירואיע

 אמד 3נם' שם מוכרח וכן ר,פקר הוי ולכןלאהזשולי
 נרבע ל" דאמרו כנון יוחנן דר' מעמא מטת3רארבא

 יריע סידע כעצסו הוא שורו רבע לו אמרו אבלשורי
 הנם, עכ'ל ערים ומיהי ומרח לי' מפקיר ולא רבערלא
 עדים למיתי ידע רלא משוס יוחנן דר' דטעמאאלמא
 אין אנל לי' מפקיר ולכן יודע שאיע סשום 3ידושאין
 מדקדק הרשכ'א רהא משים ניחא יהי' הכי דכלאולומר
 צריכים להכי מעיקרו הנדר עוקר דהחכם דכיון2לשונו
 דמה לומר נזכל א'כ שלו הוי דמעיקרא משום לולשלם
 דר'י ונימא מעיקרו הרבר עוקרים אינם ה2'ד כןשאין
 ילה3א מכאן וומם רעד ע'2: דף נ3'ק דאטר כרבאס'ל
 דין דינם והי' כשריס העדש ה" ההומה עד ולכןנפטל
 הזא וה דכל משזם מעות הוא וה אך הוטה. לאחרעד
 שהעידז וו עדות לע' משא'כ אבל אחרת עדות לע'רק

 איך דין דינם הף דאם ועור רי' שקר כי כמלה?ודאי
 אלא לטוקלי צריכים והלא כו וכה 12 המחזיק כלאמר
 פדרך הוא ופשזם שקר שהי' כיון כטל דהדיןודאי
 דא3י כתת" רהלכתא 5סקינן אנן דהא כן אמרתי"לפיל
 כ'ו. וכטנהדרין ע'נ. וכ2'ק כ'כ. ככם'צ קנ'ם3יע'ל

 הוא רהעין כאכי הלכה וומם בעד וא'כ נ'כ.ובקידושין
 אם כר'י דהלכה דקי'ל כר'י הלכה ובאן ווסם ערר,ע
 ותוספחן ס'ה: ורף ט'ב. עירובין תוספחן ריכ'ל ננדלא
 ועי' מיני' קשיש שהי' מ'ה. דף נרדים וכד'ן ל'ה.ע'ז
 ל'ה דף 3סזכה 3רא'ש ועי' *'3 ה' שער שטועה?ינין
 ינאי ר' או חוקף עם רה%נו ר2ו עם שחולק כסקוםאו

 שם . והרא'ש : ל'ח דף שז כתוטפוה עיי רכמעיושהי'
 רפיט שכהב וטה 3ד'ה ל'נ טף יו'ד כסןר 33'ייעי'
 ו3יבמחן דרב4 הא 3ד'ה קל'ז: רף 2ח,לין 2רש'ית"
 דף 3הרא 33א וכו' רכי ינאי לר' ר'י לי' אמר צ'ב:דף

 הל' דקידושין פ'א ירושלמי רכו ינאי 3ר' .כפורקנ'ד:
 גם שכאן ו3פרם פ'ב ה' שער שם עילם וכהליכוהד'
 פסק וכן כר'י הלכה 3וראי וא'כ כן שם ט'לר'ל

 פהל' 831'י י'ג הל' טטון נוקי מהל' 3פי'אהרסכ'ם
 הא'כ נפטל למפרע וומם רעד כא%2 פסק ד' הל'ערחן
 כרבא סבר ר'י הי' אם וה ולבד אהלכתא הלכהאיקשה
 בסאו הדין סקום ד3כל טשא כרבא חדין הי'פודאי



נערדכי ותשוכוהשאיותעטרת
 קגים טיקיל הר'ת הרש3'א יפרש ראולי לומר ואיןכנ'ל
 3ר'ה נ'ב. רף בקיר,שין הת1םפות שכהב וכטו אחר3ענין
 שאינה לידה יסי רהינו הל. טפרש רר'ת קג'ם3יע'ל
 טפרשים נרנינא .2ני ,יבהה לם"ירה עולין שאין 3רג(רואה
 קסכוון ולא אפשר לא שעה דכל פלזגהא היגורהלמר
 ב'כ רף וב3מ'צ שס רש'י כפי' ורלא וכר כאבירהלכה
 וא'כ ו?י' תלה ש'ם ר'ה בתומפוה ל'. רף כנרהועי'

 ער על קאי רלא העין יפרש רהרש3'א לוסר אפשרה"
 אסר א3י ע'ג: רף דש3ה הגם' על קאי רהעין רקוומם
 ש'ס 3סי' 3סנ'א דזבא זכן קרקע 3גד,לי אלא עשראין
 קג'ס ריע'ל מהכלל יקשה לא וא'כ הע'ש ?שם ט'1ס'ק
 רהא אינ! וה אף הנ'ל ורם2'ס כרש'י לא יפרשוה!א
 כא3י שהלכה ע'ג 2רף 2'ק על 3חירזשיו כהגהיא
 3ער כרבא ס'ל שר'י אפשף לא וא'כ ווטם3ער
 דבר 2יז לחלק הראשון כהתיררן ט!כרח לכןווסם
 1אתא ההעיל א,רתי ,אגב 3ירי שאינו רבר ל3יןש3ירו
 ק,שי' אה אניא הנ'ל כ'ר רף רכרמעות הנמ'לירן

 צ': רף קמא רבבא הגם' על ע מגט' קצ'ו 3מי'הרעק'א
 ריני אותו רנין .הויק שהמיה תם שזר ת'ר וסםדאסרי'
 יהויק שהסית ט:ער ממינה, דיני אזתו רנין ואיןנפשות
 נפשות ריני אזתו ירנין זחיורין מסונות ריני אתעורנין

 דינ' א,תו ורנין חזזרין אין נפשות דיני וררהןקרטוה
 ליהדר הף מאי נפש'ה דיני ורנוהו קרטו !כיסטונזת
 ואמרי' הפקר יהי' יהלא .הקשה ז2ו' מסונ!ת נמיליריני'

 נגה אפי' יהזרה ר3י אסר כן על יתר ט'ר: 3רףשם
 יהוער שנאטר פם,ר הפקיר ולנסזף נגה הקרישולבכוף
 ונמר בדין והעסרה מיתה שתהא ער ונו' והם'ה33עלי1
 י'ג: 3דף שם בתנ 'הרא'ש הגם' עכ'ל כאחר ש!יןרין
 אטר רבינא וכו' המ"הדין ננסי2 שם ראטיי' הגם'על

 נסי תנש הפקיר ואה'כ ננה הקדיש ואח'כ נגחלטעזטי
 :אך'כ נגה הקריש ואח'כ נגח ר'י אמר כן על יתרהכי

 רפליני ואע'ג הרא'ש ,ה על .כתב וכו' 9ט!רהפקיר
 ררבנן משזם ביהיראה סתנ-הין רבינא סוקי רר'י עליר3נן
 סיהה לע' שה,א ארם שהמ'ה גשור אלא עלי' פליגילא
 פליגי לא מסון לע' רק שה,א שור שהם'ת 3שוראנל
 נגה דאם לר'י י2נן סור, מסון דלע' אלסא וכו'עלי'
 נפשוה דיני דרנזהז ?יין כאן וא'כ דפטזר הפקירואח'כ
 הנ'ל רכריתות 3:ט' ראמרי' כ:ו הפקר תוט'י לי'הוי

 נצ הקשה ה'ה ב:י' הקצה'ה אך בצ'ע הרברזהניח
 2אסת הנאה א'ס,ר ה" ראם כן שס "הריץ זזשש"
 בכ-ית'; אך להקדישי יכזל שאינו כמו להפקירו יכולאינו
 2אטק הש'ך הי' .א'כ שקר הי' שחעדות משזםהטעם

 'לכן של' ד.' שהש:ך ידעינן כ א עדיו שהזומז דכ'וןשלו
 הנאה בא'ס:רי מהני דלא ראיי והכיא להפקירו יכולהי'

 2שיק 'נת2נל. .בם ראמרי' מהא ו'. רף טפסתיםהפקר

 היא רנ אמך נירל רכ ר'"סר גירל ררבסשום
 'לס;לה שע" :שש הסקרש רב אמר יומף3ר
 ע3'ל .כז' לק'רוש'ן הוששין אין קוררניתא כחיטיאפי'
 אבל וכו' בעלי: להס א'ן הנאה ראיסזרי אלסאהגמ'
 והלא ו'. מרף סגם' וז ראי' הניא דלמה להניןצריך
 רפריך ו': טרף רלעיל טגם' 1. ראי' להניא יכולרהי'
 סשכהת רילטא יסשני לבמלה לי' סשגחי' וכי הגט'שם

 מבםל מצי זלא קימא 3רשזהו ולאו איכ!רא ל3וערלי'
 יעיכאן ארם של 3רש,הו אינן רכרים שני ר'אראסר
 טשש :הט'ן 3רה'ר 13ר הן .אלז 3רשזתו כאילזהנתיב
 ו. קיטי' 2אמת אך רש'י 3פי' ועיי יכו' .לטעלהשעות
 ם" יו'ר על 3ש.'ה שלו 3ש'ע הוקן ארסו'ר ג'כהקשה
 :-'א היאי' 2אמה הב" והוא בהקצה'ה נ'3 !סתרי'ןט'ו
 הקצה'ה הנ'א ;וד רבר'י. אה אביא 1בסמוך שנהבתייכמן
 משנ:כר אדם את שהט.ה שור לע' מ'ה. רף 2'קשס
 רש'י זפי; יכו' מיקדש אינו הקדישו טכור אינ. מברוריט
 ה'ה זא'? עכ'ל לאקד:ש.' קאי דסרי 3רשזקי' דלאוו'ל

 א'תא ען הקצה'ח עכ'ל 131' 3רשזתי' אינןלאפק'רי'
 ב. דיר" דמם:נא ביזן לקט נ2י אבל ס'מ רף סיף23'ק
 ברשית" ליתא בי לי' טפקיר רטצי ה!א 2רש!הי'איתא
 לא ברשותי שא'ני רנר רבל אלמא לי' ספקיר מצילא
 ה:'ל אדמן'ר דנרי את אנ-א ועתה לי'. מפקירסצי

 דא.' !הניא וה ה'ר'ן ג'כ מתרין הזא אשר שלוטש1'ה
 יאח'3 דנגה מניתה גם רפטור ל רס גזפא ר" סרברילוה

 זהיי ר'ן, גסר 3שעת 33עליו והיער רבעי משזסהפקיר
 'ג:ר! ה2'ד .:מט עיוהן וכיונו הערים משנחקרוהיבמ
 נ.ר; אם טיהה היב שהשור 2עלי1 בפני שלא3יניהס

 'נת-אש לרעת' אסה.' 3וראי נאטנה יריעה ל3עליו~ה
 ל' 'אזסריב ל3'ד לבעליו לקרוא אח'כ שולהיןובשה2'ד

 ',בה למה דר'י אלי2א התורה, כרין מקילה הינשש'רך
 .כלא ל'מר 'ד'דק ממ'לא הפקר והוי נהיאשז 3ברהרי
 'ך';ך לבעליז הץ;ה כשלא אלא סקילה, התו-מחינו
 רבך'2 שנ' רק ר'א רהש'ב והא זבו' בו;הילה:אמנק
 ה?קינ שעשאן הינ. אדם שהמיה לשור הש'נ .לא2לבר
 א2 לר'י ז2ן 3כה,ב מפירש איני 'הויק ננח אבלרוקא
 2נק'2 מ"'רש א'נן נ'כ ל2עליס בההילה יריעה ל:היתה

 :;בה .ה:ב" ע'ו 'ממצא ישראל ר'א נמי השיב רלאותדע
 2ך:אה שאכי-ה מבש 3פמה הטץ כסו 3רש!תו שא'נה2ה

 .~י-ה ש.חק כדת:ן הטץ 2סי העולכ מן לנערהוצר'ך
 ה'א הבי 'אפיל: כ'ח דף 3פ2חים .כדאיתא :"לרוח

 אלא מ'2. ר; 2;'ז 2ראיתא 3יטיל לה שאין לע'גשלז
 עבידק 'היי לה טב2יל 'הרר לה סנ2ה דילסאנורה

 א.:ה יש-אל י'ר כיכ-ים ;בורה 'כל יש-אל יידכז--יס
 דל' ;2ן'ם טהל' 2פ'ה 3-מ2'0 ה:א 'בן לעילם2מלה
 '3ש'; בה?,ב'ה'ו ענ.ל 2' ?;' קמ'ו 2י' 3'ו'ר ז;"ט'
 ב3ר'ר '.';- מפיר'2 שלז בק'א תל'ה בס" של' פ:חהל'

 ד.' ד23-.ת.ת מש,ס ד2'ק הנם' על מ2ר..ן'-;הן;.-'ן

 מךנ' ל2ן של' השיי 3אמת ה" לבן ז':טי2ה;ך'ב
 לא ל2ז של' א':: 2אמת ה'ב'ר .ך" 23'ה א2להפק'-'
 לך2.א י2יל ךי' וז דיאי' :ל;ד'נ ;"2. ךפק'יימהנ'

 'ה,א ה;דים שהע'ר' רט'ר בן :'מא  דל;'לם :'2ימ2פש'מ
 ה-י א'כ דך'ן 3ן יגטר ':2ורא' '1ך; 'הזא וה אהשמ;
ה,א

 ה'בי
 ירע 'לא דאך.ן עם שהיא לא א? טק"אש

 ה-מב'ב 'נ: דינ' אק לגמיי אח'? יכזלים 'א'ך מהדיןכלל
 ה:אה א'?,רי רנל ד' הל' מב'רה מהל' 2פט'ו 5מקז'ל
 :?ן מ2'רה לה2 אין הה'רה מן 3'ן סיפרי: מרבריבין
 השז2ר פ' ר'ש 2ע', הי'ן 2הב וכן רל'ר מי' 2ה'םהיא
 הנאה איסזרי !מכי עכר שאם הירזשלטי טן הפועלאת

 לפי 'שכיעית מעמ'ם חז.ן עצטי למ'בר מ!הריןשרט'הן



 ותשובות -שאוות : . -עטרת,
 ב1רדכי. - ,

 אימורי ' דנישאס.
 וזה 3ירו גזל אן מו;נה אלא הנאה;

 שהן טפני 3ר'ה ד': דר- 3ה,לין רש'י כרברי שלאהוא
 תזפס הנ'"ה איסורי דאין שרי מיהא ולדידן וט'מהליפין
 3תוספות וע" וכו' ושביעץע והקרש טעכו'6 ן1ץהליפין
 וו הנחה לפי להקשית ואין שם. 3ע'ו ותנפותשט

 להם אין הנאה ואיסור הנאה אינור שהואש4תבנו
 חצר 2הירת להקדש העורה ריקנה נימא א'כ3עלים
 שנה אדם יל והצירו הריוט מכח הקרש כה יגרעולסה
 לו קונה ארם של. דתצירו י'א רף 3בם'צ כראמריילו

 א4דה מהי' -83.'1 הרטג'ס 9סק וכן סדעףל שלאאפ"
 נ' סע' רם'ח ו3מי' כ' מע' רם'ג ס" ובח'ם ח'הל'
 בגיטין כר'אסרי טהקדש חטר הריום כח יהא%א
 כ' הל' סגירה סהל' כפ'מ 3רמיס הוא וכן נ'כ.רף
 וכראסי' בטיל לא 3אלף אפיו רהקרש ממעם ליכטלולא

 ששי וה א'ן אך א' ס'ק 3ם'ז ק'ט סי' 3יו'ר 3פ'םועי. 2ש'ס טקוס:ע 31הר2ה נ'ו רף ה9סחים ח. נ רףגנררים
 3בבא והרש3'ם התטפות כתב רהא א( טעטיםטשני
 רלא ש3הזבי לטה מתלין ואין 3ר'ה ע'ט. רףבתרא
 טשום הריום חצר שקונה כמו הקרש חצר שיקנהאמרי'
 ועי' להקרש יר מצינז ולא א'הרנעי יד משזםרחצר
 ועי' ק;'ר סי' סוף 3טג'א ועי' ט': דסעילה 3פ'ג3תו"ט
 2הקרש שאלה יועיל דלטה שהקשה ר' כי'3קצה'ח
 ההצר יקנה כיר: דף בשבוע'ת כד'א,;א שחימהלאהר
 הקשה הרש'ש ר' ש' נפתיחה שס ננהיב' ועי'להקדש

 ולא התזי'ט את לא ראה ולא זרוב'ם התוספ,ה עלמכן
 לדעת אפי' שנית מ'ד סי' הא'ח 2חש וע' הקצה'חאת

 דהא קושי' וה אין להקדש הצד ש'ש שס.להרם3'ן
 הא המ;ם נ'ה דף שס בנדרים פ-' ה-א'ש ור'ןרש'י

 כקב :כן 2פדיה היהר להם ש'ש במיל לאדהקרש
 לא באלף אפי' הקדש 2ר'ה כ'ז: דף 93סחשהתהפוה
 לה אין 3עורה והולין פעטיס כטה :סצא וכן וכו'בטיל
 וכן מהנקברים שהמ תטורה גמוף דאמרי' כטו9ריון
 אסרי' !נם י'א הל' פה'ס מהל' 3פי'ם הרם2'םפסק

 ואין יק2ר! מתו דאס 3קדשים 3מתני' י'ד. דף33כרמע
 והערכה העטרה רנעי נפרין זאין רש'י ופי' פדיוןלהם
 נ'ז: רף בק'דזשין ואמרי' ט'י. !2דף 3ע'3 שס 3גם'ועי'
 ,שלך !ש4י אניך 2שלי שלך אף אכזר בשלך שליטה
 לקמן ועי' פד'ץ לה אין 3שלי שלך אף פריון להאין
 רהקרש ראמיי' והא ?וה שכתבתי מה ח' טערכהמוף
 דטים קד:וה עלי: ש'ש 3טקש דוקא הזא בטילאינו
 רק קדושה 'מים עליו שאין כאן טשא'ן לפדוריוויכול
 וה ריי אביר ולקסן לגד הנאה איסור 3עלסאאימר
 מ.'ר אני והגדסה סה אב.א אורהי' ואנב 3עוהש'י3בירור

 רהא הטעם ל.ס- הנמ' צריך רלמה תרנ'ה 3שנהו'ל
 .ל:ה ןה.רץ ל' שיש רבר דהו' סש,ם בטיל לאדהקרש

 רמסונא מש,ס נמיל לא דהקרש רהא הטעם אמרלא
 בטיל לא ממ'נא ל'ה: רף ?ביצה כראמיי' במילל%

 חצי הקדש משל ה'ום אכל .'ה: רף בכריהותואמרי'
 ואפי' זכ!' רש'י פי' כן פי,טה חצ' לסחר אכלפרזטה
 וה עס :ה מצטרפ'ן שהן טנ'ן שנש שלש וערטכאן
 הכפוריט יים עלי' כיפר הא ואמאי ריבה מעל ת6עולת'ל
 מכפר לא טמונא על א'סזרא על כ יוה טכפר כיאטרי

 ואשט והוסש קרן רטחויב ר'ג שם ופי' דגם'עכ'5
 תירצתי חני 3זה האריך יאראטו'י הוא רטםונאאלטא
 כשס,אל כמאן כ'מ. דף 3עירכ'ן ראמר'נן . משוםכן

 טחולל פרוטה ש,ה על שחילל1 סנה ששוה הקדשדאמר
 סילי הני אסר, טי לכתחילה 3ריעבר שמואל דאמראיסר
 רהקרש פסידא מש,ם קים הי' הסקרש ש3הע ה3ית3זטן
 דליכא ו:ל רש'י ופי' נסי לכתהילה אפיל4 ה,ה 3זטןאבל

 לכתחילה אפי' לכן עליהו ררביע היא איסור אלעפסיר,א
 וה ה3ריהא קאטר רמשהיב לוטר אפשה לכן עכ'לנטי

 דליגא ה,ה. וסן על נטי שיך זה דטעס סשוםהטעס
 מזם פעל ל'נ: דף 33טרות ההוספות כו;ב וכה'נכיה

 רל3כור ליטא תיטא הוא 3עלמא ריקלא 5שיט4טעיקרא
 רניחא 41ל פריץ לו ואין הנוף קדושוע כו שישאיצטריך

 טצי הף נטי דהכי הקדשיס לכל דאיצטרק- לאשכוחילי'
 מום סטיל טשום עבר רלא הוה לזמן ראיצטריךלטיטר
 3וטן פכור אלא שפ לא י'3: ד' 33'ק איהא וכןיכו'
 פ'ר 1' שטעתא הש'ש קץטי' על תירצתי גן גו'הוה

 כהא כ'א רף רטעילה ההומפהן מרכרי נראה וכןשכתב
 והוצהו מעחן מלא לכיס שנפל הקדש של פלעדתנן
 ע'ש ברובא רליבטל הוספי( ,הקשי ממייקא דטעלאהה
 כבייה יכראיתא בטיל לא ממונא קף'ל דהא קוש"וטאי
 קבין 3עשרה חיטין קב לו שנתערבה הרי טשילין5'
 אטרינן רשם ואע'נ ע'ש 'חדי הלה יאכל חבירושל

 ש12 ההוטיןדאיסור
 ש2-

 טש,ם הינו 3ס'גיא ע'ש 3מל
 3איסר הלוי ואינו עצסו בפני אים,ר הזא החוטיוראיסור
 בין ה3עלים כרגלי הוי נטי כלי. לו הישא'ל ראפי'נ,ל

 במה הלזי הזא מעילה איסור הקדש ג3י אביהשמשוה
 דמס.:א כיון 3יטזל שיך היכי .א'כ כוה 3נכמישמעל
 צ'ל ע'כ אלא גבוה 3טמון סספ.קא סעל הרי במללא

 הורת רק מטון הורה כו רנין אין לעולם נכוהר3נכמי
 כבד לע'ר אך פ'ד ש'1 הש'ש עכ'ל גו' ש13אימור
 רמעילה הועוספות על הקושי' לישב אך טמיןהרה איכ'" 3הקרש רנם הנ'ל דכריהות סהגם'ה!כההי
 על שקאי הנ'ל רנדרים הגס' על שבתבהי כטו י'להנ'ל
 כאסת אך כנ'ל. מטץ רין הזה 2זטן רליכא חה,מן
 משזם כן לתר"ן ליכאשס

. 
 3הן מועילין סאי אטרי' רשם

 טשה הוטש ולא קרן ומשלם שם רש'י ו9יישמדרננן
 מיהי איל 2הרירחטש

 זבון
 3': בדף שם רש'י 5י' וכן

 3ין איכא מאי מרר2נן טועילין סאי שם דקאטר האעל
 דר3נן ואשם הוטש טשלמין דא:ר"הא לד3נן.דאור?הא

 כן יהי' נטי טעל הוצמע אם ראסרי' נמי הכא וא'כלא
 רשם טשום לומר אפשי אך היב. 'הי' יבקרןהפשמ
 הנית הי' הרי אצ 2ררים ששהטן קרשים קרשי עלקאי
 "ומש 2קרן שהיב דאוריתא טועילין מאי אמריילבן
 3משנה אבל 3קרן להיכ יק הוא ררבנן ומזעיליןואשם
 לשרינהי רק צייך ולבן הוה וסן על דקא' אפשררהבא
 רוחק זה אך הנ'ל כ'ט. דף 3;רכין דאטרי' .כסו2נהרא
 וו טשנה דנט לפרש טוב יותר להתיספוה לו הי'דא'ג
 שקאי לפרש ולא כלל קושי' יהי' ולא הביה וסן עלקאי
 ול,מר ולדחוק כעלטא אימזרא רק ליכא רשם הוה ומןעל

 הירצהי שס אך טהטעילה הכסף 3נהר שישליךשסועלין
 מתן הזא אחר דסלע הינו רפר,טה רכיון אהר3איפן



נ1הדכי וחשונות שא5ות. -עטרת
 דין כאן ליכיא אוכ הזא אחר מלע רילמא אךלהקרש
 הל' סוף כמ'ל ועי' במל ואימזרא לבד אימזדא רקטמה
 טה לעיל . ועי' ל'. אוה פ'ג ,אלגוי 31ד"טמעילה

 דנדרים הגסרא על תירצהי ועוד המקנה 3שםשסתכהי
 ה;וספ" סברה ל*י הנ'ל מת )וף

 ע'נ: דף 3ע',
 לא ג'ב לבר המעם אפ" מהירין לו יטיש רדכרחם'ל
 ה"ועל את השגר ב"' בע'ו אשרי כהגרי( ורלאבפיל
 טמשות שיש דוקא 2טל לא רדשל'ט הא שכתב כ'פא1ת

 ואפי' 2טל שגימוח ווגיסי מסשוה אין אפ אבלה"אסור
 3ע'ד הרט'א כתב וכן מהרי'ח טתירין לו ויש 3מחץמין
 י'ל לנן כן ס'ל לא התוספזה אבל ר' מע' ק'במי'
 מטון דאו עיקר ולא טעס רק יהי' לא אם ידי'רג'ם

 את אכיא ועהה רשיל'מ משזם לומר שיךליכא-רק
 רר'י כההי' תניא ע'נ: דף 3ע'ו דאמרי' רק'והת1מפתע

 3מיגן שלא 3ין 02ינז 3ין ש3תורה אימזרין כלר'ל
 במינן שלא במשהו במינן נסך וין מטבל ח,ץ טעםבעתן
 אלא רעכז'ם הזמרא טש!ם נסך פן 3שלמא מעם,3נ1תן
 חימה שמואל דאמר איסירו כך כהיהירו פעמא מאיטבל
 תעי~א ההיפות שם ונהב וכו' הכרי את פוטרתאחת
 איסזרו נך רנהיהירו 2סשה: דטבל רפעמא משמעדהכא

 רשיל'ט זכל יל'ט דמבל טשש רטעסא קאמר31יר"פלמי
 1הקדש ומעשר זשביעיה מנל כגון 3טיל לא 3אלףאפי'
 טעטא תרי .העתא 2נ'ט 2סינן שלא אכל 3סינןכשהן
 סעסא הך אלא ליכא דאי תרוויהז ר.יריכי 1י'לל'ל
 יל'ם דאז בעיר דה2על'ס היכא דוקא אטינא הרדיל'ם

 דיכול אע'נ 3עיר לינא א. אכל להפריש יטליםשהגעלים
 טורה לו שיש 2יון ט'ם שס שה3עלים כמקוםלילך

 הזהנ בפ' ר'ה שפ.' כס. סתירין לו כאין הוי1הוצאה
 הלבך ו.ציאה מירה 3לא אלא יל'מ מקרי רלא נ'גרף

 וכ:' איסורו כך רבהיהירו משש רהכא מעסאאיימריך
 לחוד רהטעם ס'ל שהתוספ'ה אטרה ואי התוספותעלל
 אמר הכי דטשזם לתרי.ן לו הי' א'כ ?רשיל'ם3פל
 הממשוה רנטלו היכא ל;' אימורו כך כה,היר1הטעם
 לאמור דאין אע'ג 3טל לא ג'כ הטעם רק נשארולא

 וטדלא איסורו כך נה'תי-' מצד נאסר מ'ט רשיל'טמטעם
 נ'כ דשיל'מ סטעם רנס דם'ל ש'ט כן רועומפוהמתריץ
 לבד טעס רק האים,ר מסש'ה 13 שאין אפי' 3טללא
 דעת לפי א'כ אחר. הירק להרי'ן ההוספוה הוכרחולכן

 נטלו אם יה" רנ'מ הנ'ל בנדרים קישי' נתישבהתוספתן
 ליכא מטון מצר דאוי לנד מ;ם רק נשאר ולארוממשתע
 ולא לבד האשזר נשאר רק סכספו אפחתי' רלאמשזם
 לי;א וה תיר.ן 2אסה אך דשיל'ט. ספקמ רק או3טל
 הירזשלמי 3שם א' משנה רסע כפע הר'ש שכתבמשזס
 דשיל'ם הוי לא .א'נ ע'ש טעס על פדיון שיךדלא

 מע'ש לע' הזא שס אך פדיו! לו ראין כיון3הקדש
 חשבון לפ' השבה ניבר ששבהו כל הנלל ןה שםראמרי'
 הר'ש הניא ,ה ועל לשנ' השבח ניכר שבחו שאיןוכל
 על פליגא טתני' הירזשלטי לשון ו,ה הירזשלטיאעע

 חזלין של ?תבלין שהינלו מע'ש של תבשילרשב'ל
 והתני ניכר שבחו מעם 3שאין לה פהר לשגיהשבח
 יצא לא מע'ש של 3הגלין שתובלז חולין שלתבשיל
 התער שם שיהא .הזא רר'י דעהי' על 8ריונו מידיטע'ש

 ניכר שגחו טעם שיהא והזא דרש2'ל דעתי' ע5טירה
 שיך דלא הר'ש זססים 3ר'ש וע'ש הירזשלמיעכ'ל
 הר'ש. עכ'ל וכו' ססש בו שאין 3רגרפדיון

 4.יסזר שיהי' רכיון הראשון לעניניגז אהוירועהה
 מי ט'ט אח'כ שית?טל מה לן יהני מה וא'כהנאה
 פשעה פמח לו הי' לא מזם בעלה שלו הכבששהי'
 ואחר בעלים להס אין הנאה שאיסזרי רכי:ן הפסחעשיה
 סי. בחיו'ר שם זסצאהי יצחק עין הספר לידי ?אהוסן
י'ר

 3ענ"
 תרם'ט ש' 3א'ח 3סג'א ועי' מדכרי מעט ג'
 כל מיק אברהס 2אשל שס ובפ'ם כ'מ'ק

 ז.כערכה

 להס יש הגאה איסור או הדין עיקר לע'אך
 3עלים להם שאין- מהוספוה ראי,ע יש לא, אובעלים
 3אריכות ק'9 סי' הא'ה 3חים א חקירה טצ'אהיאה'כ
 מתומפתע ראעת ויש מ'ח סי' הלוי 3ית קע'ם ז3סי'ע'ש

 שלא לישב וצריכים בעלים להם שיש אחריםממשמוה
 נ'ה דף 3קידושין אסרי' הנה ל,ה. וה סהירהיהא

 והולין וכו' הנסקל 3שור הכרס ככלאי 3ש-להה"קדש
 הת:ספוה שם וכהב הו' מקודשה אינה ?ע,רהשנשחטו
 טקודשת אינה אטאי וא'ה וכ.' בערלה הטקדש2ד'ה
 רכאן !"ל הנאתן כדרך שלא ממנו ליהנ!ת שריהא
 י'ל נמי אי הנאצען כדרך אלא פרזסה שוה דליכאסירי
 הנאהן כדרך שלא אף פרזמה שיה דא.כא ש?ירדטירי
 הנאהן ררך ליהנות לה שיש מבורה שהאשה כיוןסיט
 עכ'ל וכו' טעוה קידזשי והוי דעהה סטכה לא כןיא'נו

 הנאה ראיס:רי לההוספוו( דביל סבאן אלסאהקומפות
 משזם בפשום להריץ להם הי' בן לא דאם בעליס להםיש

 זלקטן שם הריטב'א שמתריץ וכמו לה יהיכ מידידלאו
 אין הנאה ראיסזרי ם'ל זהוא 3ע,הש'י דבריו אהאבש
 ריש כ'ם דף רפסהיס טתומפוה מוכרה וכן 3עליםלהם
 שיי לא עבשיו שהזא דכטו רכיון וי'ל שס שכהבע'3
 איסורי דכל טעמא נמי והיט טעילה 3יי שיכי לאטירי
 טחער אפרן הנשרפין דכל אע'ג הא,טה 3הן מקדש.ןאין
 דמי לא וסעל דטי כסמון למסין הגירם דבר איואפיי
 הא י'ל ועוד בעין. שהזא כטו הפסה לאהר חו.דהתם
 שוה בי' דליה ה?י היט הנאה 2איסורי טקרשיןראין

 כעיני' חוי הא קשה קטא ולתירץ אפר לכשיהאפרוטה
 הללו מקומוה בשני דם'ל אלטא עכיל הנאהן כדרךשלא

 כע'ו התומפית כהב וכן 2עלים להם יש הנאהראיסורי
 הערלה 3טף הא סשסע סקורשת 3דמיהן 3ד" סיב.דף

 וקשה פרזטה ש'ה בי' רלית משש טעמא לקדשאסוך
 או הנאהן כדרך בשלא פרזטה ש'ה א'כא נמיבגופה
 מוהר אפרן הנשרפין בל ל'ר רף בהמורה כרתנןבאפרה
 התזה טן לסוכרו אמור ?עין שהזא ומן ש2ל כי.ן.י'ל
 מכירה כמו חשיכה רהוה אשה בו לקרש אס:ר כןכטו
 אלמא עכ'ל וכו' האשה אה בשמקרש הנאה בור"ט
 לאו כ ראל 3עלים להם דיש לההימפות מ'ל כאןדגם
 אח'כ הנאה לה שיה' לן ח7פת ומה לה יהיכמידי
 האשה את להטקרש דוטה ואינה הזא רירי' לאוהא
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 אעפ'י דטשדשת ס'ג 2דף לשלט!ן ע"יך שאדבר סנהעל
 כבר אך הגאה. לה שעשה' אלא כלום לה נועשלא
 3חלקואינה הסקדש נ'ב:2ד'ה 3דף ההוספוה וההקשה

 שכר לימול יכ'ל רההס רמי רלא והירצוט;4רשת
 הפוכה הבא אבל פרזטה לה נהן כאיל. והייטרי3ורי'
 לירו; ימל .א'נ! ה,א גב:ה מפון דןיא שלו איעהנאה
 הוינן א'כ הת'םפ.ת עב'ל לה שעשה טהנאהסטון

 5'. רף רמנהררין לרו;וספ:ה סותרים אלוררועוספיה
 רכרי ונם וה שלפני 3מערכה הנ'ל ס'ה: רףו3נ.ק

 על מריך נ'ו דף ד3קירושין זה אה וה סההריםהרשב'א
  סקורשה אינה נ" הכרם ובכלאי פערלה רהטקרשהטשנה
 שילהי והנן בשרפה הכרם וכלאי ערלה והא וא1הוכו'

 דהכא 3הומפוה והירק טזהר אפרן הנשרפין כלהמורה
 כררך 2נהנה ואפי' 3צימצום פריטה שיה אלא3דליבא
 הטקדש כל קהני סהטא רהא לי סחוור "ונו 1כו'הנא~;ן
 קתני הנסקל רשיר רומיא ועור הכרם ו3נלאי2ערלה
 אינה רלעולם וססהברא ובו' 3כולי טשסע הנסקלושור

 טשזם ערלה של "ירזה כסאה קידשה אפילזטקורשה
 ואי אוהן לטכור ראסיר רסים להו ליר; טיריעדהשהא
 נ1פא לי' הז. ל" קלי ול3י בעולם אינם אפרןסש,ם
 ו'ל הרשג'א ע3'ל 1כי' 3ז שקירשה הזא וה ולאאהרינ'
 וזה בעל.ם להז אי; הנאה ראי:ורי כאן רם'לאלסא
 ר'איסזרי בהכ דשם ס',. רף 3נד-ים שכתכ כמ' רלאהזא
 היער שזם 3יד' אין הרי כאן וגם 3עלים להו ליההנאה

 הקשה הנ'ל נ'ז דף 2ק'ר.-ם'ן שכ הרימג'א 'גםלא'ם'דז
 שם .תיר'ן 'ה-ש2'א הה-:פה שהקשה מה ו, קיש-'ג'כ
 נריו וסורי ':ם'ם הק'מפ-ה של היר-; כתרצ'כ יש3שם
 ליה רהשהא 3':ן פר,2ה 'מזה 3א?רן יים רא2'לזתלץ
 'בערינהן לה. ש--ף רכ' מקודשה א'נה ממון ריןבה.
 הריטב'א ;כ'ל נאפ-ן ,3ה ד,קזדם ז2ל ניגדו דידי'לא.
 אנ. צך'כים לה-,ם3'א אך בן תיר'ן לא הרשב'א אךויל

 3הנאה עליי א-:-הה שהת'רה היב' ל3-ן נרר ביןלהלק
 כהבהי 3נר 1ה פ'ה רף ;ל ס., מרף עצמז רכ,;ךוהא
 אהררי יקשה שלא הק-נפ..; רנרי ולישב וה לישכלעיל
 רטנהוה ה;'ס?יה -מל התיר.צים 3שני הלו' רוה כןי'ל
 ויהללז .א'ה הקרש של גמ~-ת ו:ת-רין 2ך'ה ע'א:רף
 לכהחילה א2" הוה ר12סן פרזמה שיה על מנהשזה

 לפ-ש יש וכן 3ק'נם ראנרי וי'ל כ'ט. רף 3ערכיןכרס'בה
 הוא 3עלימ ד'קא נסי אי ו' דף אוהוין רשנ'םמם:תא
 כל שיוכל מברא דאין 3פרזטה טנה שוה לפרוהריכול
 5רזטה שיה על מנה ש-ה חבירו הקרש לפדוהאךד
 ההום?וון כהכ '3ן ו: הה-??זת עכ'ל ל;צסוויקהנ1
 אמרי לא ץרה נ'1: רףבתב'יה

 רי'ט על ואהפלא .כ.'
 ההומפוה דכרי נל מ2'ק ש:עלס י'א. דף 33כייוהאלנ:.
 3ע,הש'י אלגוי הריים לשין אה אביאנז זכמכ,ךהניל
 לאחר בעלים 3.ן מחלקים לא ה-א'מ.ן ר3תיר'ןאל:א
 להם אין הנאה רא'ס'רי רם'ל סש'מ לזמר נ'כלא'כ

 ה3על רגם משזם לאך- 3על-ם בין נ'ט אין א'33עלים
 שכוקבו השני 3קירין אנל ל3על עזד נדשב א'נו שזנשלי

 פר,טה ש'ה על מנה ש'ה להלל יכולים רוקאר?עלים
 להו איה ה:אה ראים,רי רם'ל טשזם אהר לאאגל

 הכל  וה ילפי לאהי 3עליס 3ין נום איכא ולכן3עליס

 אליבוו אולי הנ'ל ובב'ק בסנהררין רההיטפותניחא
 וקירישין ור1עוספמ; הנ'ל  ההיספוה של הראשוןההירץ
 השני רי;יכץ אלי3א אולי ה:'ל דע'ו "תומפוהודפמחים

 רכהוביה ההוספחן מכ נהישכ ועתה הנ'ל ההוס2והשל
 תשלוטי סשלם וטכח. הנסקל שור גנב ר'ה ל'ג:דף
 מרךבה  ב8' דאסר לר'ל טהכא רהיקשי תיסא וה'ד'
 וה:8 בטביחה ליהף במכירה רליהי' היי כל ע'ורף

 המירי קרשתם רההם ייל בסבירה ליהי' הנטקלבשור
 שכרנו אם הגמקל שור אכל במכירה בללרלה;ניהו
 לרב,-י מתירה הזא ולכאורה וכו' רטיו תופם  איןלבוהי

 ולא פעלים להי רלי!; שכהנז הנ'ל רמנהרריןההומפוו;
 "רנם שהבעל-מ ניון הסוכר הזא סי כי טבירה 3הםשיף
 אכל לקמן ועי' ס'ה. רף 3כיק רש'י שבחב וכסו?עלים
 ראיסויי ס'ל -'ל רגם וניסא ניחא שכהבחי מהלפי
 שם במנהר_!ין רו:וםפה וגמ 3עלים להו זרההנאה
 ומם ונמ ע'ש כר'ה ורלא מכר לו שיש ע מגם'הכריחו

 כתבו הראשע רכתה-ץ תירזצש שני שם כתב.2מנהררע
 את אביא ועתה לסוקלו וטצוה רינו לענוה דאסורטשזם
 רב אבא- י'א רף 33כירתק דאטרי' הנ'ל אלגויהר"ט
 חבירו של הפזר פמר הפודה הזנא רנ אטרשיוב'
 דלסא או לפ:רה פרוי פדי!נו להו איבעקו פרויפריונו
 כיז לך היכעי לא די'ש אלי3א ל3עלים פרויפדיונו
 אלי3א היגעי כי ה!א ר3עליס טטונא 3הנאה סח;רראטר
 ו!-המנא לי' מרסי להקדש 3הנאד אם!ר ראטר יהירהרר'
 ד3ינו לדך דקני כיזן רלסא א. לז וקם הכסף ונהןאסר
 זה על וכהב הנכ' עכ'ל וכו' להקרש רטי לא'בינו
 ועם3?2 טשם שהביא .כ.' המפי' להרב ורא,עי אלגזיהרלט
 רהא רבינווביל איכא נמי הקרש כל וא"  וו'להיציניה

 5רימה  ש!ה על שהללי מנה טוה רהקרש 3עלטאאסר"
 כעלים דרזקא "יל ל" פריק סצי אחר וט'טטחולל
 ילא פר,מה שוה על לחללויכוליס

 אה-
 ארשלא עכ'ל

 התוספךע נהב כבר וה והלא אלגוי רי'ם עלעליו
 מהל' בפ'ת הרן3'ס  פסק וכן הנ'ל ובהסורה2טנהוה
 להטח: ייש אלג1י היי'ט שמ בהב תו י' הל'ערכין
 הקרש שסמול ראמר רהא כוט.  רף  בערבין אטריירהא
 בריעבר הינו מהזלל פר.טה שזה על שחללו טנהששוה
 מו:קרע: להועזספיה לי' קשה מאי וא'כ לא לכהחילהאבל
 אס אפי 3הקדש ווכה ה2.רה רבהקרש אע'גהא
 יךיי דפדתני אטר.' -לא 3פר,טה מנה שוהפרה

 ר53מר להקרש דמ:ר פט- פריין רמ. לאל3עלים
 דביני  3בזאי 'לוב..ת לכההילה 3שה לפר.ה. ה3עלים2'ר המי-

 רפודי: כמיני' כל רלאו ל:מך מסהבר ומשה'כ.ביני
 לפר:;י היעלים  ראיךייר 3הקרש מש"'כ  וביהילהפק-ע
 לכההילה ןוזיובפהוה

 דאם.-
 ואם לנההילה כן לעו-ה

 לר21עלי? הפסיר לא 23ה:ה "רא. האיסור על עברהיורה
 יהפורה 2פחוה. לפר.ה' לכהה'לה 3ירו ראין כיוןכלוס
 שם אטר" הא עליז לי וקשה הרי'ט עכ'ל. וכו'לי. ך~שק ךסאי מיפ'נא בהדיא 7כה דאיהו היא מ3ראשעבר
 לבתהילה יוהר ה!ה  ב,מן אנל טפירש כ'ם. דף3עיכין
  לההחמיהע רא.הי יהנה ח, איה 3א,עו שם כהבוהו
 דאינה הטור 52מר רהמקרש טקרש האיש 3פ'רי'ר

 כ"טר  יו'ל שכהכסקורשה
 חמ-

 ש"שושה ואעפ'י פיר'ש
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 וטן כל אעפיכ ב' מיהרת :להיות 3שה לפר!הו'כילה
 כלום לה נתן שלא ונטצא הנאה א'סור היי פראתושלא
 נההלל שלא מפני קרש לא 3סויד דאסרי' 3הקדשוה'ה

 על להלל .בילה שהאשה 'אעפ'י קאי כדקאיוההקדש
 שזה על שהללו מנה ששיה הקדש רקי'ל .פרוטהשוה

 אינה חללהן שלא זסן בל הכ' אפי' סחזללפר,טה
 והכי לה יהיב מיר' לאו קידושין ד3שעה טשוםסקירשה

 אלא אינ: רשט,אל הא קשה עליו ונם עכ'ל הכאנטי
 לפטר הקדש סרמה איך יא'ב לא לכהחילה אבל3דיענר
 דטפני ;ה למעם צריכים אנ, א'ן 3הקרש האחסיר

 דלעילם לי' רה'פ!ק :'די לה יהיב לא קידושיןש3שעת
 מש:'ו פחות להלל: 2ירה דאין כיזן טידי לה יה'בלא

 סהמת כלל הנאה לה א'ן 3ש'י' ההללנ, :אםלכהחילה
 הנ'ל ולפ' עכ'ל וכ" דט' 2רמ': קגאת' דכא'לוהק'רזוין

 הוה וטן על קאי ר"ד דהתיכפ'ת משזם ניהא כאןגם
 לסנרה צריכי: אנו אין 'א'כ סידי קשה לא וא'ככנ'ל

 גמ נ'ז רף 2בסיצ 3שם'ק שהיבא והרימ3'אהרש2'א
 איה דכ'ע וא'א וכז' דפליגי.ברשמואל דאמרי' ור'לדר"
 לכהה.לה אפי' סנר טר קטיפלגי 3הא יהכא דשסזאללהז
 דס'ל דהא זהרימב'א הרש3'א יבהני הג' עכ'ל :כו':מ.
 שעדין 3הקרש ר'קא התנו נטי לבועהילה דא(י'לר'י
 סברא א'ן גובן ליד משבא אנל גז2ר ל'ד 2אלא

 עכ'ל '3:' מש"א בפח-ת לה2על'? לפך'ק' ט"רשיהא
 לכתהילה אפ" מנר .:- 3ד'ה בבם'צ שם 2תש2'.עי'
 נט'א זע" בלאח'כ ניהא שבהבת- מה לפי א3לוכי'

 3שעה'מ .ע" -ב.' קדש מ' אדם 3ך'ה כ'ג: רף3טגילה
 א'. הל' איש'ק טהל' ה'3פ'

 3פש'מזת ההל'ט .' דף 3השמט.ק 2פנך'ם'הצל'ח

 דף מברי,ת'ה -א" -הביא 3עלימ להם א'ן הנאהדא'ם'רי
 והאריך ע'ש ;בה 2' המח,-ק שנל הנסקל :שירביד.
 א'ה הנאה דא'סור' ל:מי צריב'ב ל3א!יה אך 3וה.טעס

 מ~עם שלהו כ'. דף בגימ'ן דאמר" משום 2עליםלהו
 קכ'ך  ס" 3אה'ע 3סקינן 'נן נו- הנאה איס,ר' עלכקב'
 3' הלי גירו'מין מהל' בפ'ד הרמ3'כ פסק 'נן א'סע'

 דאפ'ל' טשמע הנאה א-:ור' על כזתב'ן הלשין ש:אך
 בתב 'כן ד-ע3ר הגמ' כלש-ן בהב ה3'י אףלכהה'לה,

 א'ן אך ,כי' קרקע בכקונק 3ר'ה ב': 3רף ההוספזתשם
 ה,א כשך ס'ס אך 3ד';בך א' לכתחילה אם לע'נ'ס
 נהינת שה,א שם א'סר שהגכ' אטת ונהן 3עינןוהא
 ':'ס א~א 2ע'נן של' שך,א רבר נק'נה ס'ט אבלהגט
 2המקנה ,. -אי' מצאק- אהיכ 'גק;, נקיא לבן 'טל.'מה!א

 .עהה ו,. רא'ן ידך-ק -'כ לע'ד אף נ'.: דף2ק'ד,ש'ן
 התיספזה על ג": דף 3ק'דו':'ן הסקגה לש'ן אהאכהיב
 ה" הה.מפית ד2-י 'לול' .בהב .כז' 3ערלה הכקדשד'ה
 הנאה איסיי' ד3כל הג'ל הפ,סק'ם כ:.שה דמיכהנראה
 קסא 323א הנסקל בשזר כראסר" היא 2על': מטוןלא'
 רש'. זפ" מבזר א-:' מכרו מיקדש א'נ. הקריש' מיהדף

 מדמה נ'3 3רף .לע'ל לאקדוש' קא' דמרי' ברש,תןדלא'
 1.רא ר' סליק ני שם דאטר.' 5הקדש קידוש'ןהש'ם
 רקא הא ו'ל רש'י יפי' רי" קסיי שטעהא להאאמרה
 מי לי' אמר טקודשת א'נה 3גול קדשה לעילאסר"
 ולא גול יוהנן ר' והאמר אמר לא .הוא הבי רכאטך

 לפ' וה להקדיש 'ב'לים אינם שנ'הם ה3על'םנהיאש.
 דקיד!ש'ן אלמא !כ", 3רויהו שא'נו לפ' ווה של'שא'נ.
 ה'ה קדיש דלא ריי ראסר כיין 'התנו וכז' להקרשדמ'
 3המ.; !': דף 2פ2ה.ם דאנך" .התנז ק.ד!ש'ן ה"דלא
 זכן'- קאי 2ר1:זו;ו רלאן 2ימ,ל ם'עיל שאינ: ששלאחר

 רפט,ך ל'א דף 3פסהים נרא'הא ג:ל טשום 3' איןזנם
 'כ'ל הנאה ד3א-מורי ד:-אה :אף עצש ודמיטתשלימ'ן

 3גט כ' רף בג'ט'ן בדאיתא נקינה 3ן 'שתך 3זלוכץ;
 לאי סים ונתן 2', דכהינ אע'ג ה:אה איסור' עלשבת?,

 הקדימ ולא הפקר 2י' שיך לא לבך הוא דמים2ר
 ד3"ן ט.כום 'הינן רינז שנג2ך 3ש,ר .:ב ב3'קכדאמרי'
 דנ'גה לנניה אם,ר דהא הנוף קרזשת להקד'ש' .ב'לדאינ.
 להזציא הצאן .מן ט': רף ב3'ק נראמ-'. לקרבןאסר
 ה'ה וא'כ הוא רמ'ם 3ד דלא' ל'כא דכש יקד,שתהנ';ה

 רשוקי 3לא נהנית .אם ה:א רמי? 3ך דלא- נ"ן2קידושין

 נה. 5. ?לשלםפטורה
 דמות-

 כדדך שלא מ:נו 5'הנ.ה
 האבנ' כתב 'כן זכי' ר,א רידי' ממ'ן לאו סשהנאהן

 מדבר' .סשסע 2ד'ה נ" כ'ק כ'ה ס" 3אה'עטלואי:
 ה3' זמש,ס כלל 3עליס 5': ליה הגאה דאיפ'ר.הרימב:א

 סשמע הרמ3'ם מדב-י א2ל 3אפ-1 ובה הק.דםכל
 הם-ן טהל' 3פ'ג שכקב 2על'ב ל" א.ק הנאהראיסרי
 ומל עיש .ראה 3ל משו2 ליקה 2פ:ך המ'; קנה.מצה
 וג' דאטר: ";'ג 3;?.ם י.' א'ת ה:.:ך דא?,-'נראה

 הן כאילו הכתיב 'עשאן אך2 של 2-ש:ק' א-נןדב-ים
 וב" דאיבא לא' א' 3פ?ה המ.ן שק:ה ;ה אבל3-שוה-
 כהב 'כן קנה מה א'כ 3על'ב לי' .א'ת הנאה3א'ם,רי
 רא" זהכ'א הנ'אה 3א.ם'-י :נ.' רמךני ה'א בס"הך-ב'ש
 ל-' ה.' 'שראל א:ב-' ב2' נכך' 'כל 3ע'ו דאמי'מהא

 ג'כ כתנ וו י-רא.' 'כ.' 2.ט:ל לי' .ל-ק "כ-אל שלע':
 זכב- הי( מ;רכה בם.ף ב;'ל של. 73ייק 2ש'עאדם"ר
 לדן יש הנאה דא:יי- 2. ס'ק ק'ה ס-' הקצה'ךכתב
 ררביע' ה!א רארי' כי-ן אלא 3-' ו3-' לי' 'א.ת3עליס

 שא'ג' דני ל" ה" ;לה ':.ש הנאה א'2,- מהכקעליי

 'בא':. ר3ך 'כל3רשיה'
 3עלים לז ד'ש א;'ג 3-ש'ק-

  ה3עלים נתיאשו זלא ג;ל '3ב' ?רקך":' -כ'ל א-נ'ה,א
 להפק'ך. -ב'ל א-נ' 3ן.כס'

 'כמיש ברש,ה' שא'נז ד3י
 ס'ה. רף 3'ק סרש" מ-כמ; .כן ;'ש -"א ם.'הקצהיח
 לאקד,ש-' קאי רסך-' ב-שיק. רלא' מקדש א-:'הקדיש'
 3רשיה. שא'נו דב- בק-' דנאה רא'סיך' 2"ןאם:ם
 א-;.'מ?ך'

 זטן כל לאשה להקנ-ק' מצ- לא א'כ מכ!-
 כשנעשה .אך'3 .ךזא ?-ש:ה- שא.:- דרבר בע-ןשהיא
 -ך'- האשה ובהך לאאפר

 שסלש'ן אלא ה?קדש ש4 ל-.
 ל" דלית משטע באפ-ן ובה הק.רם בל '?כקבהריטביא
 ,;-'ן מ" 2ת'מ' ה-.כב'א מרב-- מ.כמע וכן כלל3על-ן
 ס'הי הרש3'א אך .ב:' 3;ל.ב ל.' ליק הנאהדא'סור'

 ל הנ' נ" דף 3קיך,ש'; בה'ד'ש-' וכקב למה ;צמ'את
 האחר!ן 3קינטרמ תל'ה 2ב.' של- 3ש'ע הארמ.'- כהב'כן
 הנאה איס,רי דכל ;ה 'כלפנ' 3סעיבה הנ'ל 3' ם'ק.מל.

 '2א 2עבירה ל-טיל ה-זצה שכל עד נמ!ר דפקראינן

 רש'י טלשון וה .הזכ'ה 3;ל'מ. של כרה. 3עלייטול
 דסים 2ר לאז 3פסח 'דמק שכתב ל'א דף סזףדפסהיס

 ט'רי ולאז לי' חזי ה'י לא לה'סק 'אף 2הנאה דאס,רהוא



בורדכי ותשיבוו; שאלוה- עטרתןקיח
 הף:ל" גמזר הפקר דהוה ואת'ל ז'ל דש'י עכילאפסדי'
 כהן שהפקיר הר1סה וכל ה.א _דהפקירא לטיטךלרשי'
 רא" הש זה מכל1ם. דפמזר פשיטא 3ם:'ד זרואכלה
 דקידזשין סהא אדטו'ר כהב ראי' ע,ד מאדטו'ראחה
 סעוה לימול אס.ר דא:ריתא הגר ירושת דאי י'ז!רף

 אלמא הו' 3ע'ז שזכה לפי הגף אחיו שביד ע'זהליפי
 שם האדטו'ר הביא נפלאה רא" ועוד 3ע'ז זכי'דיש
 לבטלי' לי' משכח וני דפדיך הנ'ל ו'! דף דפסחיםמהא
 3רשוהו 1לא איסזרא למהר לה משכח רילמאוטשני
 3רשותו אינו דברים שני ראר'א מבטיל טצי ילאקימא
 לא להכי ברש,הו שאינו טשום טשמע וכו' ארםשל
 ואי ט:עיל הי' לבמל טצי הי' אם אבל לבמלטצי
 הכהזב עשאו ואפ'ה וכו' גטור הפקר הף נטי הכיבלאו
 קאילז ע'כ אלא טיעיל טה כשיפקירנו א'כ ברשמעוכאילו
 3רש,הו כאילי הכה,ב עשאו לא אוי גסור הפקדהי'
 וכ!ה לו 'שאין אלא גטור הפקד אינו שהוא עכשיואך

 יכול אינו ולכף מטם ליהנות לו שאסזר מחטת3גופו
 ונו' לגטרי שלו הוא כאילו הכה1נ עשאן א,ילרופקירו
 סש~בם?י הראי' אך מדנש סהוק ודאיתו ה'ארסו'רעכ'ל
 וגם כשר שהזא הנאה איסזרי על הגם -דכהטטהא

 ראי' לדהות דיש לעד'נ מ'ם 11 ראי הביא ז'להמקנה
 3גם' דאטדף זכמו הגט נהינה רק בע'נן דשם משזםזו
 אבל וכח זטת שים בן לאהר יהא שלא דבעינן רקשם
 שאינו אן" ונהן טקרי זה ,כהת בו לאחר שאין זמ;כל
 יקשה אך אחר של יהף שלא לאפזקי רק ג'כשלן

 הנאה דאיס1רי דם'ל משמע תר'ב טסף דתש'מהרש3'א
 .השמ'ז תשמ'1 ס" 3ם'ף ס'ל וכן 3עלים להולית

 הנאה רהם,רר ב' סע' הרמ'ם סי' 2א" הביא1והרם'א
 א' ביום נ. יוצא איני עצט. של אי הבירו שלטלולבו
 אך 3עלים לי' דליה דס'ל אלטא ל כנ שלכם הוידלא
 שאסרהו איסור בין להלק דיש טשזם סהירה איןטכאן
 נריש כנ'ל עליי אמר עצמי שהזא היכי ל3יןהתורה
 בקידושין שכהב מה על הר'ב טס" אבל אך זהמערכה

 ל'ד: דף 3סוכה בחירזשיו ש?תב טה על וגס הנ'ל נ'ודף
 פסול טטאה הר1מה ושל ערלה של אהרוג המשנהעל

 בה שאין לפ' אמר חד ל'ה. דף 3גם' שםואיפליגי
 .כ1' טמון דין בה שא'ן לפי אטר .הר אכילההיתר
 הזא הנאח ראיסזרי פר,מה שוה עואינו ז'ל רש'י)ופי'
 הראלד ונקימ לטכדם רואי שאינו הזא( שלכסולאו
 טמון ודין אכ'לה ה'תר בה: רליה רכיין כפשמןדכרים
 בהו ליה דה'א לכפ בי' קרינן לא הנאה אימוריוהו'ל
 השזבות רב' ול'נ גולן היי לא להו דגול ומאןטירי
 הנא ואל. א' ב.וס אלא מפסלו לא דא'כ חדא3דבר
 שלו שהזא דכל והו וכו' א' 3ים שנא לא והניפסק
 והנבון בי' קרינן לכם ווכיה רשות לאחרים בוואין

 מכתה וכתותי' הנשדפין טן הזא רערלה משוסדמעמא
 דעכו'ם לאשרה שאין כשם לעולם היתר לה שאיןשיעורא

 הרומת שה" אהרוג רתרומת "ע'נ מטאה תדומהוכן
 ט'די לשריפה דקא' היכא כל היא 3עלטא טדר3נן9ירות
 הרש2'א עכ'ל התורה טן 91מול1 כי' כתהעי להוימטא
 3עלים להם יש הנאה דאיסירי כאן דם'ל אלמאיל
 הא על תר'ב סי' דהש' הרש3'א דברי יסתירוא'כ

 בבאן מצינז אהה ראיי אך הנ'ל 21סובה 3קידןשיןשכתב
 פסול הוא טרר?נן שפסולו דבל הנ'ל 3םןבה3דש3'א

 טן ראוי' אינו מקרי טרר3נן רא.י' ואינו ההורהמן
 3עטרה ועי' 3עוהשי מוה ע1ד אדבר ולקמןדוע:רה
 ובספרו ה' סי' סט: חא'ח טעמ 3ריך ר' להגאוןהכטים
 הימ'מ סי' בטג'א ועי' פ'ה ההער!טת שער טעםבר1ף

 שם. מפ'ם י' ו3מע'ק כים'ק

 ח.כערכה

 ודכתוטה ורב'ק רסנהררין התוספוו; דכרי י'לועוד
 דפסחים והופפ' רקירזימין התוספוה על סהירה יהאשלא

 הנאה איסזרי שכל ד3אסת ונימא הנ'ל דסגהוהוספות
 מלואים .האבני והטקנה אדמ,'ר כסברת 3עליס להםיש

 הנסקל 3שור ל הנ 3סנהדרין ההוספוה דכהב והאהנ'ל
 על שטזטל כיון ממעם הוא 2עלים לו ואין טכר לודאין

 שסתנ כמו אוהו יטכוי ואיך לסוקלו ל2'ד להביאזה3עלים
 נהנינו לזן שכהבו ושר ןה'"י הראש1ן בהירהןההופפוה
 לשני צריכים רק ה,א כן לא אך יספיק השניש3טעם
 2ר'ה. ~ה: דף דסתוטת 3השפוה נמצא וכןהטעמים

 'יא 3מערכה 3פה'3  2תשונוהי שכהבתי מה ועי'יעור
 אפי' הרי13ר 2אמצע ע'א. רף 3זבהים 3הוספוה הזא.כן
 בהן להלית שיש אוהן בש?רים אבל .כי' 3רי3,יאהה
 יה" הטעם ו;ה וכו' מקרבך הרע ובערה משוםהיבין
 לאהר משא'כ ס'ר לשורפו שטציה גזפא 3פסה 3חם'ןג'כ

 3שריפתה מצוה שאין ה:אה איסזרי שאי כטו הזאהפמח
 י' ס'ק שם'ג מ" .בקצה'ה ה' ס'ק תם'נ ס'. בח'יועי'

 ע'ד סי' הא'ה :במהר'ב י'מ ס" הא'ה מהד'ק'2נב'י
 והכל כן הזא הנ'ל רס:הדרין הה'ספיה 3פשט י'ל'עור
 רש:ר הפשט .ה" וכן שני טעם ולא אחד טעםיהי'

 משזם הינ, לרריא אפי' טכור אינו מכרו רינושנגמר
 יאין מכר לו אין ועור לס'קלו זמצ:ה דינו לענ"ראסזר

 לנ.' ארם משאר ין:;ר 2ו לזב':ע יכלל אין והלוקח בעליםלו
 כה עיר לו אין לכן לסוקלו דמהזיב דכיון יהי(והנונה

 משאר יוהר 12 לוכ,ר; יכ:ל אין והלוק" אותו לם?.ר2ז
 אי הע3ד לא רחט:א ראמר ט'לתא כל מצד הואאדס
 אמר פ'א: דף 2נהוב'ה דאמרי' כם: או מדני לאעכיד
 ה,י לא דו3ין א;'ג לז3.ן לא ר2נן דאטר כיון יוסףיכ

 אישית מהל' 52כ'ב הרם3ום פסק יכן 1כ1' זביניזביני'
 אהד טעס הכל :הוא נ' פע. קס'ה סי' ובאה'ע י'אהל.
 וצ'ל מכר לו רא'ן טטילה יתר היא הדלית שהא"רק
 יעוד רק מעמ ע'ר וה אין ועיר .האי מכר לו איןיעור
 מטעס רק 'הוא טכר ל' א'ן ולהלן ומכאן כטוהוא

 לסוקלי.דמציה
 ל! דא'ן הניל הה:מפ:ת דברי לפרש טיב יוהראך
 דאין ועוד כן 'הי' להפשב! הרבר לסכור הינ31עליס
 והכ.:ה שם. הגייסא הזא .כן 3עלים לו דאין טכרלו
 2יד כח ראין משוס בעלים לי אין המכירה עלהיא

 הבעלים נהיאשז ולא ג,ל כטו :ה,א אוהו למכורה3עלים
ו, מערכה 3סוף הנ'ל טלזא'ם והאנני המקנה שבהבוכט:

 3תוספהע הכינה יהי' וכן 3רשזתו שאינו כמו דהוי



קיט23רדטי ותשוכות שאלות .~ "עטרת
 שכתב הנ'ל וכו' כצנועין הואיראמר 3ר'ה ס'ח: ,רףר3'ק
 יצא שהזקרש טאחר רהקדש ד~י דלא וי'ל לשו~וחה

 אבל כרשזתו אינו נקרא רק שהוא רצ'ל וט' 3עליםסרשאע
 כטו לסלוה שסשועברים לוה נכסי כס! והוה .הואשל1

 לוטר עור צריב'ס אנז אין יא'כ א, ל רף 3פסהיםרא"?א
 וגם רמנחוה התיכפית של התירזצ'ם , 3שני הלוישזה

 רכת,כוה התוספות אך הנ'ל תירזצים השני הוא3סנהררין
 ועי' שאני לעכו'ם רמכירה צ'ל אך קשה, הנ'ל ל'גדף

 הירזשלמי את והניא ו' הל' אישוה סהל' 83'ק3מ'ל
 סכרן דאפ" ה"יעל אה דוט!כד ר"ט דע', והד'ןדקידזשק
 איס,רי חליפ. א2'ה מהס ליהנות ררשאי"כ1ש
 נול אלא אינו רטיס 3עד1 לקח ואם וכו' נינהזהנאה
 נ'ה סי' באה'ע טלואיט 3אבני ועי' ע'ש וכו' לגהנהאו
 וכנהיבות שם ז2ש'כ 3' סע' שם'ח סי' בח'מ ועי' נץאות
 שם ע3'ש 21ח'מ 2רמ'א א' סע' כ'ח ס-' 31אה'עשם

 א' סע' שנ'ם סי' ?ח'ס ג' ס'ק שמ מלזאיםו3אבני

 שא?ור ראי' להביא יש ולכארה ו3ש'כ. 3מם'עושש
 דאסרי' הנ'ל ל'ה. דף רסינה מרש'י פעלים להם ישהנאה
 אבין 3ר חי' ר' 3ה פליני פסול ערלה של אתרוגשם
 אטר וחר אכילה היריר 2ה שאין לפי אטר חר יוסיור'

 פרוטה שוה שאינה ו'ל רש'י זפי' מטון רין 3ה שאיןלפי
 פי' ולא עכ'ל ה:א שלכם לא. הילכך הוא הנאהראיסזר
 על שם ו'ל היאנ'ד שפי' 'נמו 3עלים לו שאיןסשום
 הרי ואיכ פרוטה ?'ה ?אי:' משזם פ.' אך כנ'להמשנה
 אמזר ג'נ פר,טה מ?וה פח:ת ראפי' סשום שלוהוא
 הל' גזילה מהל' 3פ'א הרס2'ס שכהב .כטו טמנולגזול
 3ס'ם ועי' עכ'ל :כו' ה.ךה ד'ן שהוא כל לגוול ואשר3'

 3סט'ע ועי' א' ם;' ?נ'ם ס" 2ח'מ פסקינן וכן שםו3ל'ס
שם

 מ"
 אך התורה. מן א2יר שישי דהצי טשס 2'

 הגמיא לשון  על קא' דרש'י מוז2 לרהזת יש זזרא-'
 הזכרה לכך סמון דין בה שאין לפ, אסרי' זבגס'שם
 'קשה א'כ זא'ת פרוטה ש'ה שא':. משזם כן לפרשרש'י
 שאינ. סשוס רק רהיא רסשמע ה:מ' מלשון הראב'רעל
 וה גם אך 3עלים לז וא'ן כ?,ס לא אבל פרוטהשוה
 בה שיש שני בעשר לע רנ'מ שס ראטרי' סשזםניחא
 מסון רין בה שאין יק גמה ממץ יהזא אכילהההר
 ספני הזא בעליפ לי ן שא משזם שמ טפ" הראכ'ראבל
 פי' לכן 3גס' פי' 'לא ג:פא המשנה אה ספרששהוא
 לפישאין ד~ה 2תזכפ:ה שם יעיי 3עליס לו שאיןסשום
 דאיסזדי להניא נ'ל ןאי' עיד ע'ש וכי' אמלה ההרבו

 אמר שם ראסר" קימ. דה מהילין 3עלים לו ישהנאה
 שם .כהב ה:רהה ;'י צפ'י' למעיט. סהירית נחסןרנ

 דכי,ן ר'י דבי ירהני גפקא נמי הא תיסאההטי,ה
 רלא ואפשר ישראל ממ?קה בי' קר.נן 3הנאהשאמזרים
 דאי וכ.' לערלה ר,מיא אלא 'שראל ססשקהסמעטינן
 עיר ב2הטות וצ'ע :הנו להנ" לא! מצוה הנאהסשום
 כשר קר3ן ה,א אם והקרינה והקד'שה ענר אםהנדחת
 ראיס,רי אלמא ההי2פות ע2'ל קימא דלשריפהכיון
 דאיש קריש ה" לא 3'ראי ראל'כ 3עלים להם 'שהנאה
 שלו שהזא רבר 3עינן רהבנא אטר ביתו אה יקדישכי

 ובכסה ל' רף ו3סוכה ם'ח .דף ס'ו דף 3ב'קכדאיתא
 להבין צריכים אך שם בסהרש'א ועי' .3ש'םמקוסות

 רינו שננטר מ'ה דף 3ביק אסרי' הא א( ההלמפותרנרי
 3רשותו דלאן ז'ל רש'י ופי' טוקדש אינ. הקרישו מכור אינומכור
 והסקנה האדמו'ר הלש'; הביאו וכן לאקדושי קאירמרי'
 מהל'"נ,קי בפ'א 3רס2'ם ה:א וכן הלל מלוא'םוהאנני
 3עליו הקרישו הארב את שהמית שור ט' הל'מסק,
 הכל ו3זה זבו' כ:פקי אינו הפקיר. אם הן קדושא.נו
 וכל 3רש,ה! שאינ. רבר כקיי הנאה שאיכ,רימורים
 דאסרי' מש,ם להקדישו יכ:ל אינו 3רשוהו שאינורבר
 2רשוהו ביתו מה 3יהו את יקריש כי איש הנ'ל3ב'ק
 יניל שא'ני הכל לדנרי הרי זסמילא 3רשזתז כלאף

 אית אם הוא הפזסכןם שהסחלוקת רק כנ'ללהקרישו
 3על ממנז ליסלו אהר יכול אם יהי' ונ'מ 3עליםלי'

 של הדין לע' 'הי' רנ'ם א! ז'ל ארסו'ר כס'שכררו
 ונס כהר'ן אי כהרש3יא אי הנ'ל ס'ז רף דנרריםהגם'
 כהרין אי כהרש2'א אי הנ'ל 9'ה דף נררים שלהדין
 הנאה איסורי של ההיכה נהערבה אם נ'ט ועזרדשם
 בא'ח הפ'ם של הדין אהרים 31רש8; באהרים אהדשל
 ואנמ'ל הנ'ל 3ם'ו מק'א ק'ם סי' ו2יו'ד 3ס'ז סקיא המ'חסי'
 הנ'ל תל'ה רסי' יהח'י אדסו'ר של הרין לע' נ'ם וגםבעדו
 האיך קשה יא'כ הנ'ם כל להשוב אין אן נ'ס עורויש

 הזא יהלא כשר קרפן הזא אם 3זה התוספוהנסהפקו
 חא'ה בה'ם יז ק,שי' מצאתי רב ומן אהר הקרש.אי;ו
 שנגסר ק:דם שדזדהן אחר הקרישז אם !מתרהן ק'פסי'
 לרצון עילה א' ה,א הספק אלא הקדש הקדישו שאורינס
 דף 2פסהים התיספוה כהב הא להבין צריכים 2(ע'ש.
 רבריס 3מה מר אכך 2נמ' ?ם יאמרי' מה לע'ל'ג.

 המ'ן המפריש אבל 'ההמיצה הר,מה 2כפריטאט.ר'ם
 רב אמר מ.לי ה:י סגא קך'ש אי:ה הכל רבר.תר,מה
 '?תנ לאזרי 'לא ל. קתן ק-א אטר יצהק 2'רנהמן

 רלא איר'י לא'ר. :לא לו ההן בר'ה התשפותשם
 לי' דא':: הגל'לי ייס' לר' אלא מלו לסיררשאיצמריך

 בהנאה הס'ן ראסרי הנאי רלהנך 3הנאה מוהרהמ'ן
 להי'ת הרא" דבר הקורש אה לכהן מזנהן לן:פקא
 והא מילי הני :נא ר3עי ה:מ' העל :א'ת יב.'קודש
 הכל רברי תדזטה המ.ן דהפריש בריהא רהך ת:איהנך
 ה,א פשים דבר כה:אה דאסזר רם'ל כיון קדושהאינה
 אלמא ההיספ'ה, עב'ל ימ' לי' ק3עי ומאי קר,שראינו

 איך ,א'כ קריש ראי:ז ר,א פש'ט רכר הנאהדבאיכ:רי
 הקדיש' אם הנ'ל ק'מ רף 3ה,ל'ן התיספ:תנסהפקו
 טהא הקשה דלא ,"ל כשך הזא הקך3ן אםיהקריב:
 משום קדוש אי:ן הקר'ש' דאמ-י. הנ'ל ס'ה רףד2'ק

 פמול ר:יגה משום עלי. לה:ל יב:ל אינו הנזףרקר,שה
 מ.א רף :32כורוה ס. רף 32'ק שם כדאמר"להקרבה

 איני ?ה'א מצר על" לה,ל יכ'ל אי:. דמ'ם קד'שתיגם
 הגוף קדזשי; ;ליו לה.ל יכ!ל בח,לין אבל :כג'ל3רשו,;ו
 2הנאה האסורים ררבר'ם מש,2 גי?יה. אינו שהיאהגם
 להזל יכול הגוף קרזשה מ'ט 3רשוה. שאינו רברטקר'
 זלא לגול דוסה .אינז ,ה מצרעלי'

 נתחא,טי
 ה3על'ם

 הא מעמא ה-גי התם להקריש! יכ:לים אי:סרשניהס

 דבר שהוא 2שוט רבר היא להקדיש הגולן יכולדאיני
 סש!ם להקריש יכ:ל אינו דנגול והא 3אמה שלושאינ'
 זו פברא מצאתי ומן אחר אהר. 3רשוה 2אטתשהזא



בורדכי ותשובוהשאלותעטרתוכ
 לא הנאה 3איסורי כאן אבל הג'ל. ק'פ סי' חא'חכה'ם

 שהח רק טמש אהר 3רשי( אינו שה1א סשום לנולרטי
 שיעבוד 3ררף רק שהוא הנ'ל ל'א דף דפסחים להאדוסה
 וכראטרינן הנוף קרושה עליו טלחול טעכבו "יטלאחר

 נינהו הג1ף רקרושת קאמרה קונטות נ'ט: רף3כהיבית
 קרושת ורוקא שם רש'י ופי' הו' טשיעבורשטוציאו
 שיעבור מפקיע לא ה3יה דברק רמים קרושת אבלהגוף
 הלל. הכמים את :פודה דינר עור טומיף 3ערכיןכדתנן
 למעמו רבא 3ר'ה ס'1: רף 3יבמות רש'י כהב וכןוכו'
 לוה דאקריש היבא כל הנ'ל ל'א. רף 3פסחים אק(אוכן
 מלוה ואתי וטריף טלוה דאתי פליני לא דכ'ע לוהוובין
 שלא כדי מועט 3דבר ההקרש מן רש'י ופי' וכו'זפריק

 רכא דאטר יאע'ג וכו' פדיון ?לא יוצא הקדשיאמרי
 מידי טפקיעין .שחריר הם.ן הקדש נ'ט: דףפכהובות
 או קינמות כנון רבא קאמר העף קדישת דוקאשיעכוד
 עכ'ל אטרי' לא דמים קדושה אבל וכ.' לקר3ן2הסה
 שס "הפלאה נ'ט: דף 3כה~בוה שם נשסקב'צ ועי'רש'י
 ולכן ס'נ דף 3קירושין ובמקנה :'א ו3רף שם.3פנ'י
 י'ל הנ'ל רפסהים וטדע(וספמ( הנ'ל ר3יק ההואניחא
 ג'כ סקורם הרומה היהה אם אפי' בהדוטה דשםסשום
 המץ הוא ראם הוא פשוט ולכן חטץ איסור עליוחל

 2עיר אבל הר,סה קדושת עליו לחיל יכול איטמכבר
 על.1 חל אינו מקידם קרושה היתה שאם כן אינוהנרהה
 שללה סנהדרין 2כ,ף כדאטרי' הגרהת עיר שלהאים,ר
 ט,3ח בקדשי 'בם ראסרי' זאע'ג הקדש של שלל.לא
 רפי' 1מ1 טאיכוהא טשום טעטא הינו ההם יכו-ימותו
 כטן מז3ח קדשי 3ה די' ע'3 ריש קי'3 2דף שםרש'י
 3ה. קרינן רלא נהי 2הו2ה רשעיס של ואשס1העולות
 אלא היא בהטהה לאו דהא הרב לפי 3הטתה כלאה

 של קרכנוה להקריב הוא מאיםזתא אלא שסש3המה
 לביפה איתן כינסין יטיהו הילכך שהודהו הללורשעים
 דמיהן ראפי' נכקעת שכריסן עד שעירין אוהן.טאבילין
 דיס,ל רק 2מילה קר,שתן אין אנל ו'ל רש'י עכ'לאמ,ר

 וה אין שאו בשר'ס הקרישה אס טשא'כ אנללהקרבה
 והקריבה הקרישה שאמ להיות 'כול א'כ רשעיםזבח
 הל' עכו'ס סהל' 2פ'ד בראב'ר וע" כשי קרבןשהזא
 ואהיכ הנדחה עיר נעשה אם שאפי' י'ל ש"יר ולכזי'ג

 הנדהה עיר של אימיר סמנה נפקא והסרי?ההקרישה
 א'נ רשעים ובח וה אין א'? כשר איש שהקרישהוכיון
 רהרומה טשום טובה לקרושת דוסה אינה רהרזסהי'ל

 3קידושין דאמרי' כהן של למט:נו ונהשב לכהןטותר
 וכ.' יסעשרית 3תר.סוה המקרש נ'ה. וכרף נ'ג.רף

 שם ראמרי' טז2ה 3קרשי כן שאין מה אבלטקזדשת
 קרשים ובין קדשיס קרשי 3ין 3הלקו המקרש נ'ב2דף
 אינן .לכן נב,ה מסין שה,א טשום מק.דשת אינהקליס
 זהא ,כו קא גכוה שטשלחן סובח לקרשי תרומהרומה

 כשר הקר3ן 'ה" אם ג'כ זהקריכה התומפוהרד'קרק
 הטעם דאסזר. לן פשיטא לכהחילה להקריב אבלטשטע
 עבזדת של ל,לב ל'א: דף 3כוכה דאטרי' דרך ועל כנ'להוא

 מש.ם שס רשיי .פי' כשר נטל ואם ימול לאכוגבים
 אבל א' הל' לולנ מהל' 3פ'ח 23ים היא וכןרמאים
 שכהב כמ1 לם'טר ליכא 3עבירה הבאה סצוהמשום

 רמהטה לגול רמי רלא ל' דף ריש 3סוכה שםההיספות
 לא ראי טשום 13 שיוצא המצוה כאה שנעשיתענירה
 ענירה טחמת אטי הני אבל הטציה אוהי לו הי' לאגול

 3ירןשלס' א'הא וה .כאופן 3י נפקא מי כושנעשיה
 לסצה רמי דלא 2ש3ה טתו על הקורע לע' 53י'ג2ש3ת
 ג' הל' פי'ג 3שבת 2הירושלםי הלשון הזא .והגוולה
 ר' אטר כן לא יימה ר3י קוטי 3עון חברףא שם3גם'

 ירלא אינו גוזלה מצה יזצרק 3ן שמעון ר' 3שםי:הנן
 פרם עבירה גופא הטן לון אמד 3פמה חובו(1 ירי3ה
 טרשי; מצה הוציא איטר אני כף עבירה עבר הואהכא
 2פסה הובהו ירי בה תצא אינו הרכים לרשוההיהיר
 3טצוה לעיל כ,ה שכהבתי מה ועי' הירושלמיעכ'ל
 2'. כענף 3עבירהה3אה

 רנא אטר עיג! רף 3ובחיס הא להבין צריךאך
 א'כ מרצה לא נקרינ אי נקר.ב לא ר2נן ראטריהשהא
 פרבינן הא קושי' וה אין אך פםזל הקר3ן להיות לןהי'
 2עלי או 3טהל'_קק תל,י דוה וטשני רבא על 2גם'שם
 מדהין חים בעלי מ'ר אלי3א אמר ורבא נידחיןהים
 טהל' ?~ו רמ2'ס נ.רחק איק ה"ס ר3עלי פסקינןזאנן
 ק:ש' להריץ שכהבהי טה 3תש.נתי ועי' י'ו הל'פה'ט
 ר' 3;נף ,צ'ל דדוייגסק אב'ד שטחה טאיר ר'הגאון
 שהוא 3סערכהו' שהההלהי מה הענין את אסים.עתה
 ראמר התרה טן הוא ולא2י 2הנאה שאסור 2עורהחזלין

 אלמא .3" .א.פיך קמא סק-א לעזל2 נ'ר דף2פסה'2
 מ'ל לא דאבף לומר יפשר אף התורה מן שהואדם'ל
 ט'ס אך כן רם'ל למאן לתרי.ן 3א שהוא רקבן
 3רס2'? :עי' הה'דד סן 2הנאה שאכור בן שכ'ל ר3'סי'ס

 2' 3הל' שה'טה טהל' ו2פ'2 "א הל. פה'ט בהל'?'.ט
 סהל' י3פ'ה שם יבשעה'ט ל .בט .נל'ט בכ'ם ג''בהל'
 33בירות כראסרי' לפדזתו ים'כיל לוטר ואין 3ס'טאישזת
 להקדישן קביע סום שקדם הקדשים בל 3טשנה .'ר.דף
 ובקטורה ק'ל דף 2חולין הוא יכן ,כ1' יפרו סתו ואם.2י'
 איסיר. סהל' 2פ,א יבימ2,ס 3שש מקימיה ובע,ד ל'גרף

 ב5.י יעי' ש: יבמיל ובל'ם 3כ'ם ועי' י'א הל'הכו2ה
 .פדי פדי1נן ק:דס טתו זאם 2ריה שס 2בכורוהרש'י

 רגר,ע קטיל ותי המזרה קדושהן ו"אין לכלניםלהאבילן
 לפני לעס'ד שיי3ל. הין אלא נפדין שאין קרשימטשאר
 ר'ש שירה בע'2 2גט' י;'ש עו' הערכהן 3שעתכהן
 העטדה 2עינן .לא :כו' שנפדך טעיקרא מוס2נעל
 זכי' ר'ש זטידה 3ריה שם 3תוספיה יעי' יכי'.הערכה
 ה'לין שהזא טש,ם 2דיינ: טהני לא דטשה'נ לזטר'אין

 רטה לעיל שכתבק. יכסו פריין לו ט:עיל שאין3;,רה
 2שלך ושלי אס.ר ג'כ 2של. שלך אף אסור בימלךשלי
 יהא לא 2שלי שלך נטי הבי אף פדיין לו טיע'לאין
 ע'ו ר' כב'ק דאסרי מש.ם כן ל,טר אין פריון לןס.;יל
 ממטאה פיה אזטר שטעין ר' בש'ם סקוטוה.בעוד
 ר'ל .אמר הבושר שעה לה יהיהה ה'א'ל אינליןמימאיה
 ועי' טערכהה ג3' על נפריה 5רה שמע.ן ר' ה"אומר
 ט'ח. דף 3טנהט( אטרי' גן שם ,תוסס.ה רש'י3פי'
 .חולין נזאי לה' ופריק יכי' 3עורה חולין סעילהא

 שם זת.ם2ית רש'י 53י' ועי' יכ.' התין קאמבילא
 ,ה אך .בי' 3עורה חזלין מכניס'ן .כי 3ד'ה פ':ברף



כערדכי ותשובותשאלותעטרת
 הזא הן הקרישן חעפ'כ 3מוטם ידע רההם סשזםאינו

 שקדם הקדשים כל 2ד'ה י'ד דף פככ,רתע שםבת1ספמ;
 בעל שהקדיש שעובר ואע'פ וכו' להקדישן ק~צעטום
 מקום סכל יי: דף דתסורה 3"'ק כראטרי' למזבחטום

 טשא'כ דט'ם קדושה עלי1 חלו .לכן וכו' דעואשמעינן
 רלא ?טעהע הקדש לי' הוי א'כ 3הט'ם ירע דלאכאן
 וכרם3'ם ל'ג ובדף ל'א דף 3נויר כראסרי' הקדשהוה
 כנדרים נדיים לע' הוא !נן ל'ד הל' ערכין טהל'פ11
 מ" 2ייד ה:א וכן נדרי: טהלי בפ'ח זברט2'ם מ'ה:דף
 טשום בעזרה חולין נשאר1 1לבן ז' ומע' ו' סע'רלינ
 סהגט'דקידושין :גם דטים. קדושת אפי' עליו חלהשלא
 לשני' ווג יקח טריפה ונטצאת שחטה שם דאטרי' נ'ז.דף

 משנה פייר בננעש סשנה וה" פהנאה מותדה1הר14שונה
 מימט טזה כלל קשה לא 3הנאה דמהערה אלטאה'

 שחיטה לי' היי א'כ טריפה שנטצאת דכיון שאנירטריפה
 ענין 2א:תה 3גס' ע'ש שהיטה שטי' דלאן רא:יישאינ1
 כפ'3 הרמ3'ם בתב צן טקומוה ובהר3ה נ'ח 3דףושמ
 אה;ו נעזרה חולין השוחט אבל 2' הל' שחימהסהל'
 וקוברים בו ו2יון'א 3חלב נגשר 2הנאה ."סיר מהורה3שר
 עכו'ם לאכילת או לרפואה שחט אפי' אסור ואפרואות1
 ועכו'ם !המעקר 3עורה העהר אבל לכלבים להאכילאו

 ועוף חיי כהטה יהשוהט מרפה ינטצאת והשוחמששחמ
 עכ'ל בהנאה טיתרין כזלן אלו הרי כעזרההטטאים
 שכתבתי מה ולפי שם. ו2'ס -ת'ט וע" ז'להרטבים
 הבאה א.סורים טיני שני ריש 3עז-ה הזלין 3ע'בקינטרסי
 עשה שאם שני ואיסר עב.רה כ;ין לעשית 3עורהחולין
 את שחט אם לכן ודנאה 3אכילה נאטרו אוי3עזרה
 נאסרו שלא הגם הטסאין ע'ף אן היה א! נעזרההטרפה
 כסו 3עורה הילין ה?אה א,סיר על ע2ר ט'ס אך2הנאה
  שם.שכתבתי
 כפ'א 2רכ2': ועי' הט'ן :הל' 3פ'א פשעה'ס.עי'

 טיסידי טהל' פ'ה 2טל'ם ועי' ז' הל' כפרה סחו0ריטהל'
 באריכית. 3עורה הילין מהל' בקינטרסי יעי'התזרה

 מ.נ?ערכח

 שס'ל לשימהו הולך שהיא הח"ד לד2רי אשיבועתה
 הנאה דאיסור תל'א 2סי' אויה על הים מקור2םפרו
 וההשפ' דקידיש,ן .נההוספית כהרש2'א ?עלים לי'אית

 וטטילא הניל מקימית .בעור ל'ה ודף ל' דף רישרסהה
 שאם וגם להקדש החצר שיק:ה שהקש'הי הקושי'יתור'ן
 שאין של. הפמה היי לא הר' מ'מ הקרש יקנה לאאפי'
 שיש שס'ל כהרם2'ן שס'ל ניטא אס שאוילו בו.לצאת
 2ח'ם עי' ניהא ג'כ יהי'  סעילה בו שאין רק להקדשהצר
 גופא שם בנה' ס'ל גופא שההויד "גם ט'ר ס.'חא'ח
 שס אך להקרש. הצי אין טציאה דלע' 3פהיהה ר'3סי'
 עדין יצא לא ו'כה ליד אהא שלא וטן דכל המעםהוא

 הנאה שאיס,רי הוא אסה אי כאן משא'כ 3עליםטרשות
 הפקר וג2י גסור כהפקר הוא הרי א'כ 3עלים לואין
 ללא דהא הססון כעל של שליח,ת דלצ הנת' שםכתב
 1.כה ליר אהי שלא זטן דכל 3טציאה טשא'כ ממון3על

 הסס:ן ט?על שליהות כע'נן ולכך הכעלים טרוית יצאלא
 חל שההו טשום וגם המעם כהב לעיל ושם וכו'דוקא

 ארם לשוס שליח רחמנא עשאו שלא וכשםלאהרינא
 לזכות שליח עשאו לא כך לאחרינ. ילהונ לוהלזכית
 ועי'.3נה' וכו' הרטכ'ן מודה ובזה לאחריני ולחוכלהקדש
 פ'ה דף 3כתובות 3פג'י ועי' 3' וס'ק א' ס'ק ק'הסי'

 כי קיה מי' שס 3קצה'ח ועיי הר'ן של הטעםועיקר
 ה'כי שליחות סהני דלא דהא שכת2 הפנ'י שלהטעס
 איפריך עבירה לדבר שליח דאין משום לאחריםדהב
 ה:א רהעבירה היכי רק הוא לר'ע שלוק ראין הארעיקר
 אשה לי וקרש צא לישראל דאטר כהן 2ג'ןלסשלח
 היא רהעבירה היכי לא אבל לטשלח היא דעכירהגרושה
 עבירה. לרבר שליה אין אטרי' לא א, לטשלח ילא לשליחרק

 אלא כד'ה י'3. דף דגיטין טהומפוה לוה ראי'והב"
 זאטר הסיאה את שלוקמ מי ג2י לעני הלקט לאדכתיב
 יהנגו וחכ'א לו וכה אומר אליעזר רי עני לפלוני זוהרי
 נפ'ק לם'ד "'ת החומפות .כר,מ .כו' ראשזן הנמצאלעני

 א' העניד לא דחמנא דאטר מילתא כל ד': דףדהמורה
 רלא לחכמים ס'ל למה א'כ העני קנה א'כ מהניעביד
 ואי וכו' ראשון הנמצא לעני שיהונו רק העני אותוזכה

 ג'כ השליה רק עבירה עביר לא הטשלה אם שגסאמדת
 ש'מ אלא שלד'ע אין הא קושי' מה א'כ לד'ע שליחאין

 ד3עינן הר'ן של הטעם עיקר לכן לד'ע שליח ישדכה'ג
 2ריך רק וה כתב הפג'י וגם כניל הטמון 2על שלשליח
 רעק'א בהש' ועי' ככתוכות שם גופא 3פניי ועיי ע'שה'א
 טשש לוטר וא'ן שכהב מה להבין צריך וגם קצ'ר,מי'
 ע'ו: דף 3זבחים טפ!רשת טשנה הא כדם שגתערבדט
 א-רי איך להבין וצריך עכ'ל כשי ונתן נסלך לאדאם
 דב;ידנא זריקה לאהר שנהערב. אלא ל'ש א3י ראטרהא

 לפני נתערב. אבל לאכילה הו' ה.ה מיהא דםדאיזריק
 ה'ני נחזי הגט' עכ'ל שני פמה לעשוה חיביןזריקה
 רערין אי הוריקה לפגי נתערבן אכל דאמר הא כאןאירי
 יכו' היב'ן 3ד'ה שם רש'י כפי' ודלא הדם נ,רקלא
 ;תנ הא יקשה וא'כ לזה. הוכחה י' 3טערכה לקסןועי'

 .כ!י כדיעבר הנ'ט 3ד'ה פ'ט. דף 2פסהים שםהתוספוה
 דלא סטיכה טשום או נזהר יהי' דשטא בשביל וני':עיטא
 כרה מפק לידי יכנס כהלכתן :תנות יעש: לא אןמעכב
 סטה תעשה ואל 2שב כרה ספק שירהה דטונוי'ל

 ועי' פסת עשו רעם ככר כי כהונן שלא רינםשיעשה
 המהרש.א קושי' כער אד3ר 3עזהש'י ולקמן שם2טהרש'א

 למה וא'כ לזרק שלא ליי אטריי למלך כשיכ'א כיוןוא'כ
 ו.הי3י יורק לא שני ספסח אותס .להפמיר ברי כאןי:רק
 הניתנין כל אמרי' שס ג: רהא שני פסח לעשיהכילם

 דלכקחילה כיון אמריי מ'ס יצא 3שפי2ה שנתן2וריקה
 הרם ר':רק ניםא למה א'כ ההוםפוה וכסברה כרתספק שה" הגם פ'ש טלעש,ה פמ.ר ל2ן כן לעשוה נ?.ןאינו
 כהונן שלא למקחילה יעשו לטה שני טפסח לפוטר2כרי

 ואז שני ססח ויעשו הדם יזרק לא ארר2ה הרםולזרק
 אחר נשאר הדם בשיזרקו .עהה כרה טםפק כולם'צאו
 יע"  העשה ואל שב הוא יורקו שלא וטה כרה2ספק

 כיון לוטר ואין ע'3. ריש נ'ה בדף 2גיטין3ת.ספ!ה
 שהדס להיוה יוכל א'כ הדס נורק לא אנל קקנירסהטא



 -'קכפ
 ' שאל".ותשיבות .' ), -עטרת ,

 נורדכי ,
 של כום על דק כהונן יעשה 5א וא'כ כופוה3חסשה
 -שלא שקשה מה לך אע9ח לא אחר תל_ טהםאחר
 המפקח כרף'!'א,-,אסה" שם רהא אעו ,ה אךכוענה
 כהן אירע אם לפינך וט' עליהן שוחמין !ט' הנלאת
 טלעשות "מורין8ם1ל

 גנל הטפקח מן חוץ שני 9ם"
 אטר חנה כר כר רנה אמר נס' נאתחילתו מטאשהיא
 9מור ארן גל אנל עטל ג5 א5א ינ1 לא טחער'

 11' שחימה כשעה הי. מהור שני.איטא 8סחמלעשתז
 נמ לעי5 כראסר4 אפשר רלא משום אמיר רלרשע
 חר א5א 5יכ9 נג5 וחהם עכ'5 9םדמהד שמתערכוהטשה
 וכען כשפיכת או _פטיכה כלא ריעשה אטרינןולא

 אחעו .להציל כרי 5כתחילה כן יעשו כשהרכריענר
 תעשה ואל רשנ כונתו רק ר1נם רוק* לא כהונןשלא- יעשי ררוכם התום"זת שנתב רהא א5טא כרתמס9ק
 יפאס!ר רכר א"1 סלעשות נרת ס9ק 3טק!ס אפי'עריף

 לעשוה שאסור מעשה איזה  לעוות ונ'ש?כתחי5ה
 כנו 3ן ק'ו והוא כית 3ם6ק אחר ולהכניסלכתחילה

 להקשוי ואין נ(:( רף 2זנחים )נדא.תא ק'ושי
  הפעס )

 נ'מ. כרף שם ראמרי' מהא שנא ומאי כן היאטריע
 רהשלטה עשה וירחה כרה כו שיש רפפח עשהראתי
 בעירנא ה1ה רלא סשום קושיי  וה אין אך כרת גושאין

 רפסח העשה סקיט לא הקרבה רעשיוה העשהרטתעקר
 חשסח של הטצוה והעיקר  ביום  ה.א שהריקהסשים
  כן הרין שני ב8סח ונם רפסח האבילה 3לילההיש

 צ'ה. רף נריש שם נמשנה זה להשונ להנא ל1 הי'ראל'כ
 הראשון "סה 3ין 3סה כ'ט: רף כיומא 3תופפותועיי
 מהל' כ9'ח הרמ3'ט פפק וכן שם 3תוספוה וע'לשני
 שני פסח כשר אגילת וכן שכתב ג' הל' 9פחק-3ן
 רכעינן ק5'נ רף כש3ת ואסרי' וכו' איר לחרש פ'ו3ליל
 רנעירנא 3ציציה כלאים או 3צרעת דמילהרומיא

 ואין 9עטימ כטה נטצא וכן עשה מקים לאורטתעקר
 נעירנא שלא נ'כ הוא ראשון 93טח נם איכלהקשות
 3ד'ה נ'ם. 3דף שס התוס"ות שנתכ וכמו דחיום'ם
 רהשלמה עשה ורחי כרת כי' ראיה ראמח עשהאתי
 עשה רטיעקר כעירנא הא רינ'א יהקשה כרת כושאין

 אלא ראינה "סה ראנילת עשה םקים 5ארהש5גאה
 כעירנא כעינן רחטיר כל'ת ררוקא מתריץ ור,י וכו'כלילה
 לעשה רחי רחטיר עשה אבל עשה רלקים לאודמיעקר
 רכעירנא חטור עשה  טקיס לא אפיי ענין בכלהקל
 נע.נן לא רפפח ר3עשה אלטא הקל אעשה עבררק8

 עשה כוראי רק הוא וה רכל קשה לא וה אךכעירנא
 שהחיפרון כין לחלק יש ועור רכית. עשה כספק לאאכל
 שהחיפר!ן לנין רהשלמה עשה רהינו אחי מצרהיא
 ויעשז הדם יורקו לטה וה לפי וא'כ הקד3ן 3עצםהןא
 זה ירי שעל עור ולא 5כתחילה לעשות שאסירמה
 וטה מהתם ק(ו הוא וה !הלא כרת לספק אחריכנום
 אטרי' ומ'ם כרת לפפק אחר יכנום אוי יעשי שאאהיש

 ה,א והמעס כרת לספק אחר ויכנומ יעשי שלאשסומכ
 ויכנום ועשה קום לטימר לן הוה רלא גאן 1כ'שכנ(ל
 יצא ש5א כאן יש 3ור9י ראחר רהינו כרת לס9קאחר
 הוא שהפפק רק כרת ח'וב כוראי על!1 יו3 וא'כ3יסחו
 לוטר לן הי' וא'כ המחוימ. הוא אם 1אחר אחר נלעל

 לומר החו'ר רצה ואיך שני פסח כלם ויעשו י,רקושלא
 מפ'ש ויפמירו הרם לזרוק צריך הי' והר'ןרלהישכ'א

 -משום לחלק שיש והגם וריקה לאחי כנתערכוכמו
 ע'מ: רף כזכהים כראטרי' גזירה מצר רק היארהכא
 מצר הוא ווריקה סטיכה אנל יורקו אמריי הכימשום
 כתופפה, 5'. רף 93סחים טצינו זה ובאופן לכתחילההרין
 ותנן כר'ה ר': רף כיצה והופפוה וכו' לשהינהור'ה
 י'ח כלל ס'ם ככללי ק'י ס" כיו'ר כש'כ א.הא וכןיכו'
 ולומר 3כרת אחר ולהכנים לי' מנא להכין צריכיםאבל

 בו שהי' ה6סח רנתכטל סשום 8'ש יעשה ולאריורקו
 ערין רשם  טשוט  הניל ס'גן.  טרף לחלק יש אךהסום.
 טש4ם !ורקים לכן נשחטו שבבר גאן  אבל נשחטולא
 ב3סחים  בראטרי' ה9סול ל3יה קרשיס  ט:ביאיןראין
 מקוטות וכעור ע'ה רף ו3זבחים י'ט רף וכ3'צה י'נ:רף

 כשר  3ק-3ן הזא זה רכל םשזם 5חלק יש אךבש'ם
 כך ובין כך ובין !ריקה קורס כאן משא'כ וריקהולאחר
 עור ארבר י' בטערבה  ולקטן השריפה לבית  יוצאיןהס
 ב'ט: רף -3יוסא כתכ שההוספיה והגס 3וזהש9מזה
 הבא ליבח רהא וכו' העוף עולח אפי' אלא ר'הבסוף
 להוא לטיסר איבא טיניהו וחרא חרא רבכל סשוםברת
 לשס ךמ' לא אך וכוי ה1א רספק יצאו שככר היובמן

 נפטיו שכבר שני 9פח לעשות לעי' אחרינן דשםמש!ם
 שם התוספות קאי וה רעל זריקה יאחר ראשון3פפח
 ואחר אחר כל על יש איב וריקה קירם אירינן כאןאכל
 הכא והא מהוקה עריח ררונ אמרה. מאי אך חיונחוקת
 סט!ך נימא לא אטאי !א'כ ר8פ,5 חרא איכא3וראי
 קי'ט. ר' ו3.כמות פיו דף כחולין בראמרי' 5ח,קהמיע!מא
 תרי ראיכא הכא וכפימ ופופק.ם בש'כ סקיטוהו3הרכה
 סוף 3פ'ם ועי' מומין וט.עום מריפ!ה מיעוממ.עומין
 והנה כה'נ כעל נשם שס שכהכ טה וחוקה רוכאבלל
 קייט רף יבמות כסוף הרשביא שכהנ לסה רומה,ה

 מש,ם הינו לה:קה רמפילוה סיעוטי טטו4 ראםרי,רהא
 הטיונה ח5ק דסאוהה טשום להרוב מדע מ.עומאדהאי

  לעיור חשבן  ולפיבך שמפילוח טקצה יששטחעכרות
 בפ;ט ועי' בם'ה הרש3'א בתב ובן ובו' הרובגננר
 רטאוהו כן נמי הכי וא'כ ר, ס'ק כש'ר א' סי'ביו'ר
 טוס. בעלת ט'עוט בה יש בשרים הרוב  הטיובהחלק
 5הניא לעולם יכול ולא כן ניטא לעילם א'ב לוטרואין
  ה8סח קורם אוהו בורקין רהא א( א,נו  זה אךפסח
 ביקור טעון ראשון ר8פח ציו. רף כ"סחים אטרויוק
 כעלטא לבן יפה כרקו רלא איהרמי באן אך יטיםר'
 לא לוה כי יפה כרקו לא ד.למא למוט.ן חישינןלא

 ראטרי' מיטין הוה לא שבפנים רמומין מיהיםח~שינן
 מ!ס'ן כל אף ט!ם,ן א?ו על פ' ריש 5'ז. דף3בנורות
 ולטאי ובו' טהבראי מום טה ליט. 3רף שס ונטשכגליי
 שאינו טצר פסול שהוא שבפגים אבר לחיסרוןניחוש
 טהלי ב8'ב וביטב'ם ל'ט.  ברף שם בראטיי'חטים
 הרי אבר  חיטרון יהי' אם היי י'א הל' הטיבחאיסורי
 שני 3פסח אבל ראשון 3שסח רק הוא וה גל אךיראה
 שם ספויש וכן לטיטר איכא טאי יריקה  צריךשאין
 ביי' ועי' ובו' 6'ש לסעוטי ר'ה שם ובתוטפות3גם'
 טשום  סטוטין אוחו 3רקו רטסחטא אך.1'ל שםרש'י



קכגב1רדכי ותשובךתשאלות .עטרת
 כיו'ר שמפורש כמו טבררינן 5ברודי ריכולים. היכי.רנל
 ועור ים.ם. ר' 3'קור מעון ראין רק א' פע' אובמי'
 ואינם טריפות אינם בהמוח הרוב .רבעלפא משוםטעם

 מןמין המיעום ט'ם אוהם כדקי 5א אם ואפי'כע5י.מומין
 הכהטות שמכ5 מש:ם כ'טירות הרונ על יוקא נקבעלא
 יהי' 5א לכר סהכשירות וי~כ מ,מין בעלי מ'עופאיכא
 רטעון והא להרוכ מנרע לא לכן רמעוטי מיעוטי כמירק

 רא.' והא הכהונ גוירה הוא ובתמיר ראשון 3פסחניקור
 קמן הם'עוט הרי הכא משא'כ ימים ר'רפעון-ביקור

 כשרים והרונ כשר'ם הם הרוכ ורק מום הנעלתיה'ע
 רהרש3'א להדין רוכה שוה ועור אחר, הא קטןאינם
 מריפות טיעוט א'כא מוטין 3עלי שא'נם שסהרובוגיסא
 נם אך מום כעלת להם'עוט מריפית טיעיט פמוךונימא
 נשאר ח'כ טה:5 הוא מךשות רהמיעוט ניון כן י'5כאן

 חוקת ראיכא כיון י.5 אך רט.עומי מיעוטי רקמהכשרום
 קצ'ח סי' כרעק'א ועיי כזה כהטיע1ט רי לנן וכוחשאעו
 חאה'ע כח'ם עי' קמן איכא מום כעלת שהםיעוטונפרט
 הקשה שיב כר'ה י' פ.' כא'ח כט'ז ועי' מ'א ופיו ה'פף

והךשב'8
 כיון ונימא למעןטא מיע,טא פמוך ראמרי' פ,ל.

 3הם איכא מוטין ?ע5י שאינן המרובה חלקימאותה
 הוקת ונס להררי מ.עוטין השנ' ונצטרפו טריפותמיעוט
 אחר שבילין כשני שהלכי לשנ'ם רמי רזה ועורחיוכ.
 שניהם לר'ה ראו אחה 3נה לשאיל וכאו טהור ואחרטמא
 כ'ו. רף :נכהונות ו'. רף 3פסח'מ ראמרי' כמוטמאין
 הא טה-ות ו;שה סהן באחך הלך בר'ה בתומפוחוע'ש
 אע'נ רלגנרי מש~ם טהיר ארט קאטר ולא טהרותרנקט

 והואה טנילה להו מצריכים טהוריס כחזקה להורמוקמינן
 אחר 3כיכר שניהם ינען אם וראי טימאה לירי ינואופן
 ש'ש כאן כ'ש וא'כ ע3'ל וכו' טכילו זילו 5הו אוטרלכך
 וכרא'תא ה' במערכה כנ'ל אסור אחר רלארם ק'.יף 3הולין ההופפו,ק רעה לפי להקשזת ואין חיונ חוקתלהם
 כומות כחטשה הדם שהי' ניסא ואי יט פי'ביוור

 אחר ס31ח על כזלם יזרוק איך ככומוי; הי'והתערוכה;
 הקשה ככר זו קושי' אך אחר. לאדם רומה זה הריכי

 ששני והירץ ק'ט פ.' 3'ו'ד שם יהונתן 3מטההנו'פ
 על רק איסור שתך לא גופא המז3ח ועל יקריבו,כהנש
 הרם שיזרק נימא רלמה הקושי' נשאר וא'כ ע(שהמקרינ
 הרם נורק 5א שערין שטידי נגרש אם מפ'ש5פוט-ם
 ובפרט הנ'5 רש'י כפי' וד5א הרם שיורוק הואוהקושי'
 רכרי אך כל5 הנ'ט 3ר'ה פ'ט. רף ההופפות פברתלפי

 מובנים: אינם רבריו כל וכו' ריענר ה'ם ר'ה שלמהרש'א
 כהונן שלא אחר יעשה ראם רכרין כריש שנתכ מהא(
 וה רבר מדכריו סשטע כן לן איכפת ה" לא ,העל
 ע'א ריש צ'א מרף לעין הוכח,קי כאשר כסחכ'קאינו

 לומר ורוחק כסיף שכהנ מה וגם וכו' הנ5 ~יןמהמפקח
 לו ר5מה טובן אינו נ'כ 3פמה. טעככ.ן מי5י הנירכל
 שפסח הסעם 5ג1 רי והלא כפסח שיעככז טי5י הני5כל

 יכול הי' 5א וא'כ כפסח טעכנת הטפיכה רוקאבשפינה
 קכ'א רף "כח'ם כסוף אמרי' וכהריא בזריקה הכ55עשות
 עשה 5א 3וי'קה הפמח נהן ואם רוקא 3שפיכהרפפח
 כפמח מעכנין אינם הרנרים שאד אם 5ו וסהכלום
 מעכנין הכ5 שיהי' ממנו 3יקש רפי הננה מחופר והרבר

 פוף כשעה'ם ועי' סעכנת אחת אם 5נו רי וה5אכ8סח,
 רק'פ.פ'נ

, 
 לא רלמה החו'ף ע5 שהקשיתי הק,שי' אך

 כהחו'ר י'ל וה על חיוב לחזקה רסומין מ.עיטא ססוךניפא
 5א קמן ראיתא רברוכא פ'ג כפי' רם.ל לשימתואויל
 יופף להזכרון פ'5 זה וכאופן לחזקה מ.עוטא פמוךאפרי'
 פ.' כרעקיא ועי' כן שמחלק י'ו אות ה'. סי'חאה'ע

 פ'ו רף רינמות מתופפוה לוה ראי' הניאות( ואניק'ו
 רכרונא ואור'י וכו' 5מעוטי חוששין אין כר'ה עיבריש

 ור5א וכו' למעוטי חישינן ר5א מורו כ'ע קמןראיתא
 פוסין 5הו ר5ית קמן ראיתא ריכ(ו הוא וכאןכהח'ש
 רהפנו מכחוץ שנראה פה רק פוסלין 8'נם רמומיןמשום
 סה מ'א. ורף ל.ט. רף בנכויות כראמרי' שכנלוימה

 המקרש ביאת טהל' 3פ'ו וכרמנ'ם כגיל וכו' מאנראימופין
 אטרי' 5א וממילא י'א מערנה באפצע 5קמן ועי' ו'הל'
 נשאר וה אך רטריפות 5סיעומא רמןמין מיעוטאסמוך
 אחת בכת לשאול ונאו ש?ילין לשני רומה זה רהאלנו
 מפפח כלם ויפטרו שיזרקו נימא למה נזרקו 5א ואםהנ,ל
 נימא אררכה והר.ן הרשכ'א לרקת החו'ר רעה לפ'שני
 שא'ן אמרת פא' אך שנ', *פח כלם ויעשו יורק.שלא
 י'נ רף כפפחים כראמרי' הפפו5 לנ!ת קרשיםמניאין
 שפו5י מהל' כפ'ו 3רמכ'ם הוא וכן י'ט רףונביצה

 ובפרט העשה וא5 בשב הוא כאן אך י.ב הל'הטוקרשין
 ונם כנ'5 השריפה 5בית יוצאין הם כך ובין כךש2'ן
 כשר 5ע' ל'ר. רף 3ובחים וע" וריקה ק,רם ה,אהרי
 כריי והלכה לוקה רא.נו פ'ל רר'י וריקה לפניקורש
 כזנחים ועף י'3 ה5' פהים מה5' בפי'ח הרמב'ם פסקוכן
 וכרפב'ס פםןל 3רם שנתערנ קרש.ם רם לע' ע'םרף

 השמק3'צ כתכ הא ועור הנ'ל כ'ג ה5' פה'ם טהל'83'3
 כו5ן לתוכן המנוים מן אחר רקפץ אהא ו': רףכם'צ
 3רוכא רלנפל היטא התופפות שם כתכ וכו'פט,רין
 הפגו כטי5 לא שבסנין רכר רהא כמעשר כולהווליחיבו
 והה'תר שהאיפור ברבי א5א שיך אין נמי וקבועמררכנן
 ובריי חנויות ט' כנון לקח מאיזה ירע 51א ויריעיןניכרין
 ונכבשינהו התופפ' והקשה השמק3'צ שם וכתב ה,ה לאנמי

 בשם הוא והירץ פריש מרונא רפריש רכל ונימארניר'
 וראי לאו פריש מרוכא רפריש רבל ראמרי' רהאהרא'ש
 הרוכ מן פריש לא דא:לי נפקא 5א פפ.קא וסיריהוא
 לא הוא רפ"ק כאן וא'כ וה פפק התירה ההורהרק
 ימעשר בטקשר, וחץבת ק"ריש מרובא ינ.מא בטעשרשיך
 כפי' הניאו והכו'פ פפק מעשר ולא רחטנא אמרוראי
 וה 5פי וא'כ כוה והאריך יינ פ'ק ק'י וכפי' כקיאפ'נ
 פפח ו5א וראי פסח ר?עינן כן פפח 5ע' הכאנימא
 3נית קיי פי' 3פוף כהב נופא החו'ר הא ועורפפק
 שס'ל הרמ3'ם על והר'ן הרש2'א קושי' .להריץהם"ק

 התורה מן ו5א אפור מריכנן רק הוא ראוריתאשספיקא
 מפמח רונא נתר ראו5ינן י'א רף 3חולין ילפינן א-ךא'כ

 התורה סן ס1הר ספק כל נמי כ5אה'כ והאוקיכנוה
 מש'ס וה הוציא רהרמ?'ם ו5פער'נ וכו'. רובא ליכאאפי'

 רס' נירל רנ התם ראמר וכוי כ'ם רף מפוטהערוכה
 וראי טמא יאב5, לא טמא ככל יגע אשר .והגשרכתינ
 יאנ5 מהור כל וכתיכ יאכל ספק הא יאנל ר85הוא
 וכו' יאכ5 לא פפק אכל ריאנל הוא וראי סהורכשר



נוררכי ותשוביעשאלהעטרת-%ד
 טשמעותא דקרא לישנא דכל אימא יהורא, ליבאושם
 בין רשאני נמי מוכח ומוה רטפק עי ולא הודדעל

 כנון תעשה ואל ישב וקשה קום רהמנא דכחבהיכא
 חזיר  כנון תאכלו לא  וה את רהמנא רכתכ הלאויןגכל'
 פפק אכל תאכל לא וראי והלב ודאי חזיר אמרי'וחלב

 הא יאכל לא ממא רכל רהא הש(ם דדריש דוסיאיאכי
 אשה בנון ועשה 3קוס קרא דמוהיר ובמקום יחכי0פק

 אמרינן מצה ואנילת אתרונ יקירעע וכן יקחבבועלי'
 !ראי טהור דרריש כטו 3פפק ולא גודאי ש'הי'רסחו'כ
 מהא ר3חולין הנ'ל הקוש'י כל שיב קשה ולא פפק.ולא
 וראי וכד דכתיב 3הא רדריש כמו וקי3נות מפסחדיליף
 ענ'ל וכו' ספק ולא ודאי תמיר ררשינן ה'נ סשקולא

 וה 3פסח 'וצא דיה" ממא איך וה לפי ןא'כהחו'ד
 אמרינן לא זה הא הרוב מצד הכשר הי' רשלו1נימא
 מעשר כמ! והוה מ'ע פפק 3מקום ולא איסיר 3פפקרק

 בכל 3שלמא וראי. "פח 3עינן ה'נ ודאי פעשרדצריך
 רוכא פתר דאולינן ואמרי' .בו דיוצאין הא ניחא"פח
 באן אין טיעומ ראפי' ראטרי' סשום גחולין דאמרי'כמו.
 איתא וה דרך 1על נמור, רוב שהוא הרונ מןוהוא

 3מקום אכל ש'ש 3םוף "רענקיל 3ר!ך ר' הנ"ון3הנהות
 הפם:ל הי' ששלו לומר ונוכל 3וראי הפפול מישטשיש
 רלפ הנאון רהנהות מהם.עוט עריף הרבה הטיקיטוזה
 שני "סח מיעשית ויפטר הדם ש'ורוק נאמר למהא'כ

 למימר א.כא נהער3 ואח'כ הרם נ,רק כשכבר?שלמא
 אפיין ןלכן ןחזקה דןנא אינא וא'כ פטזד חוקתדאיגא
 3נהקרבו סשא'כ אנל חישיגן לא נ'כ קמן ראיתא3מעוטא
 נאמר למה וא'כ חיוב חוקת איכא ארר3ה זריקהקזדם
 רכל משום ל.שכ אפשר אך מפ(ש ויפטר הרםשיזרק.
 מע' ק'א רם" הראשונה רעה על ההו'ד שהקשההקושי'

 רל.ת לשיטהיהו אולי והם ןהר'ן ה-ש3'א דעת והואנ'
 הרם3'ם על הקשו שהם משום הנ'ל החו'ד פברחלהו.
 א'נ וה כלל להו דא'ת איתא ואם הנ'ל רחוליןמנמי
 סחדש החו'ר אך הנ'ל רח,לין טהגם' לה,א קשה הי'לא

 מהנמ' עוד קשה לא לרירי' ולכן ררככ'ם אלי3א זופב-א
 ראמרה רהא השטק2'צ שיטת לפי יהקשות ואיןהנ'ל
 אך ס?ק מצר רק ה,א פייש מרובה דפ-יש כלהתורה
 רגל הרמכ'ם דעת לפי 1א'ב התירה התורה זהשם"ק
 כמו כהשמיק פ'ל ע'כ וה-ט3'ם התויה מן מזתרפפק
 3כל הוא חירוש מה א'כ פק1א פ'נ סי' הכו'פשכתב
 אמרי' אי 3שלמא דטותר כן הרין פפק 3כל ה-ידפריש
 ה,א רכאן החורה שחירשה מה ניחא וראי מצרשהוא
 שיהי' ר2עינן א.סור לבמל לע' יהי' ונ'ם וראיהתיר
 ק'מ כפי' הטור 3הנהות הכה'נ שכהב כמו וראיההיתר
 של והפשט הכיאו 1' פ'ק 3ש'ד ק'ט כפי'והפ'ם

 להש,בה ה,א שהכינה הנליון עי שם כתבתיהכה'נ.
 ס" ייו'ר 3חידןשיו הניאי והרעק'א רע'כ ס'יהיש12א

 חקייה פיא התקרוכות גשער ג"'ם ועיי מ' מע'ק'ה
 כחד חר פאיפור אח'כ נתע-כה אם נים שיה' אוהא'
 ולא ודאי גתורת אסור 1'ה" לא'סןרן סיס עליו יה"אוי

 מקומ עיקר כאן אין אך 3וה לפלפל ויש פפק-3תורת
 היא פריש מרוכא רפריש הא שנם אסרת אי אכללזה

 טרזנא דפריש הא הזא חידזש מה ספק טצר רקנ'כ
 מקרי א'כ הקרןכות שהי' רכיון וי'ל פפק משארפריש

 מן אסר רספיקו מורה  הרמג'ם נם ואז א'מוראאיתחוק
 בם'ל ועי4 לה סשכחת היכי תלוי אשם ראליכהחורה
 "'ח 3רסבים יעי' יש הלי 3שה איסורי  טהל'3"ט'ו
 ש'א וכש'ש יוחסין עשרה ב"י בפנ'י ועי' 3' הל' שנגותסהל'
 בסקנה ועיי הספק בית בהחילת ק'י 3סי' בכו'פ ועיי"'א

 ל'ט.  וברף הטצוח כל ה'ה  בהוספוח ל'ו:  רף3קירושין
 שההיספ' שם וכהב ליואנאאיכול אויוךס"ק בר'הגנס'
 נ'ם נסי אי ע'נ.  ברף שם ועי ו'ל כהרם3'ם ס'ללא
 י'ב הלי סת  טוטאת מהל* ב"'ט 3רם3'ם שבהובלפי

 ההורה טן אסור ספיקו גרת  ורונו על  שחיביןרברנר
 1ע'ש כרת איסור שאימורו יבר לעי נ'ם יהיי א'כוגוי
 חירץ וסחריץ וו קושי' הקשה ב8'ח טצאחי אח'כ3כים

 כל יהי' א'כ  להשסקב'צ להקשיצ  ואין שלוהראשון
 טטעשר 5טורה  רטייפה טשום  כטעשר שטורוההבהטות
 לסריפה פרט יעגור אשר נ'ו.  רף בבבורותכראמריי
 מחולין שמיכח וכמו רוב דק הוא וזה עוביתש"יגה
 כתכ לא רהשמקביצ נהקא הנ'ל לפי אך הנ'ל י'אדף
 לא אכל ט:כ ס'עומ דהוא קסן רא.הא 3מיעומ רקזה

 אם  אך  קטן ליהא היוכ רנם אע'נ קמן רליהא3טיעוט
 וראי 5סח רבעינן  אע'נ 3פפח ה,א וכן נמור רוכה,א
 ההיהר שם קמן ליהח והם-עוט נמור רוב שהוא כיוןט'ם
 בסבית לוטר ר'ש אן ספק  3הורת :לא וראי 3תורתהוא

 כתר אזלינן לא רבממון הנם ט'1 רף בכהיבוההפלאה
 רכרים בשאר הע( 3זה הולבין ראנו בכקיט אבלרובא
 שאר לעי'  כן הרבר אוהה  סת,יקין ואנו רובאבהף
 אפשר אי בי בן טטון לע' גם טח~יק'ן אנו לכןרברים
 יריכים אנו גיב  טעשי לע' נם לכן לכשרה אוהוסחויקין אני כשיוה רלע' כיון כן ה'נ א'נ היב'ק'ם ?יןלחלק
 הנם' מפרש דהחו'ר לומר אפשר הי'  ואם  בןלהחו.ק
 וריקה לפני נהע-כ: אבל ראסי והא הדם נזרקשכבר
 חיבין שכהכ מרשיי משסע וכן כרין שלא אח'כוורק
 עכ'ל 3שר לאכילת הרם נזרק שלא כשר כאן שאיןכולן

 3שי לאכילת הי' שלא רק הדם שנורק מלשונוומשמק
 ומרטרקדק הרם גזרק שלא למימר לי' הוי כן לאראם

 מזה משמע 3שר ראנילת הרם נזרק שלא הוהב3לשונו
 לפרש יכולים הינ, ךאם לאכילה לא אכל הרםשנזרק
 אבל רש'י כפי' מפרש ופושת!'ר ולומר ניחא הכל הי'כן

 זריקה לפני אכל אמר ריסה להוכ'ת אין נופאמהנם'
 שככר משמע הרם יודקו לא אמר :לא שני פפסחחיבין
 רסש,ם לומר ראפשר טש,ם כן לה:כיח אין מוהנ,רקה

 א2י אמר משה'כ פ'ש טלעשוה ו"מורין קהנידכ3ריתא
 יורק! שלא ימשום 5'ש לעשות חיבין זריקה לפניאבל
 ןלהכי ד3רחהא יישנא מש,ם ה5שון כן אמר וא3יהדם
 נזרק שככר ראי' איכא סדש'י אך ניפא טא3' ראי'אין
 ולוה ו'ל רש'י כ"י' 6'י שהחו'ד לום.- מוכרח וע'כהרמ
 נזרק לא אם אבל 3רש'י ע'ש שכהג כמה החו'דנתכוין
 כרי הרם  לזרוק לו יאמר1 שלא יןדה 3וואיהרס

 בפ(ס.לפוטוים



'מרלכל ותשובותשאלךתעטרת
 י.מערכה-

 נורק שכבר אחרי שהחו'ר ניסא אי יקשהאך
 היבף שס החו'ר ש3הב טה יקשה א'כ נס5ך ולאהרם
 הא.טורין להקמיר וא!י ראין טשום לוסר ואין ,האחר
 השןיפה ?ב'ח יוצאי: דבולן באיברים באיבריםךהוי

 למנות ררכו רהוי טטעם ע'ו דף בובת'םכטבואר
 אלא 'הא ר5א אינו רוה לנביה שעולין כיון הןרחשובין
 במבואר באכילה ה3שר רמוהר שנאברו 14 איפוריןנממאו
 ובוי עשא:ם בר'ה שם בהום?וה ועף נ'ט: דףפפסחים
 ההיכה מפ;ס וראי אלא שם ע'ו 31רף ובו' 'כולובר'ה
 וקשה הה,'ד ע3'5 תו' 3הריהא וכריעה להתכברהראויי
 הרחוי' חהיבה שה'א הסונרים שיטת לפי אפי'הא

 רסי מש!ם מררבנן רק הוא ט'ט בטילה ואינו5התכ3ר
 ולא השז3.ן ג'כ שלס כבש או גרו5ה רחה.כהס'ל

 אלא ד'ה עיפ. דף בובהים ההוכפ!ה רעה הואבטילה
 הימא לס.טר איכא מא- שנ.נו למנ:ת  שררנו אתלם'ר
 ררא,י סש,ס לטנ!ה שררכו מאת נרול שור נרעסי

 המאוה רמש:ם לפרש ונראה וכו' אורהין בפנילהתכבר
 אפ'יו רסשטע ?ררכו אה לס'ר הכא פריךהמהות
 ?הה.ס2וה א5סא הה!ג2.ה עג'ל וכו' העוףחטא"
 ס'ל נ.?א ,הה:ספוה ול2 שהיא פה חיסרון שאיןס'ל

 ע'נ: דף ג!פא 2!2ה'2 שם דכהג מררבנן רקשהוא
 מ;טא הת:י אלא :כ:' קב,; מש,ם רבא חמר אלא3ריה
 דאזוחהא מיל. ר3ל 2ר31א 3מל רסדאירתהא משוםרהקילו
 הש:בין רגר'2 ששה :א2'יי יריע ר5א כיון ברובאבט5
 שם 2ט'1 .;.' ק'א .2.' ק' 2י' ב.ויר פסקינן ובן131'
 א' 3ע' ק.. בם.' ה-מ'א כהכ !כן שם ובש'כ א'סע'

 רכל י2'ל ש.טהו 5פי וא'ג הפ!כקים בכל סנוארוכן
 רק רןא ברו3א 3טל ולא פ'ש לעש:ה שצריכיםהמעם
 רק הי' לא הא .הלא להה32ר הראוי' חתיבהסטעם
 רם: גורק 3ר'ה פ': רף 3פ2ה.ם כהב והתוספותסררבנן
 הציץ ע'3 בשר ד2ג:כא:ת 5ר'2'א וקוה וכו' נ!רעואח'ב
 ועיכ !ג:' שני מפמח לפטור אלא לאכ.5ה טרצהלא
 למויר ש.נג כין מרמ52.ג מדיבנן התט סרצו רלאהא
 3פ2ה ר2נן 5י' טהיבי וה'כי צ' דף ביבטוה אמרינןוכן
 ע3'ל 3עייה הולין לי' הי' פ:ור רמראורתתא כיוןשני

 ביי- כה אין הת'רה טן פמ!ר הוא ראי א5מאהתוספות
 שא'רי נימא אי א3ש ההוספוה לרעת לחתבןהרבנן
 הרס .,רק שלא ראמ-י' ניחא הרם נורק לאשערתן
 הוא הרם נורק שלא ר3'ון 2ס:5 הקר3ן יהי'ומם'5א
 כיכרח ממ'לא :א'כ פ'ש להב.א ההורה סןהיב

 שלפני 3מעיכה הנ'ל רו'י כפי' מפרש אינושההוספות
 משום ק'ש-' ל'כא 1'ל רש'י :על הרם שנורק שאתריוה

 הטשנה ;י שפיי ה;'ל פ': 3רף לשיטהו או'5ררש'י
 שפי' ממא שהוא נירע ואה'כ רמו את שנורקהפסח
 הפסח נמסא שם" גיון ואיכ הרם או הפמחשטפא
 פסליה ר3נן אפי15 ראם ס'ל ע'כ וא'כ הבשררהתנז
 וכטו בעויה חולין רהי' אמרי' ולא בפ'ש חתבנ'כ

 פסלוה דר3נן רכיון 'סנר ורש'י הנ'ל התוספותשמרתק
 אינו הו' סררבנן ראיי שאינו רב5 פ'ש 5הביאיכו5
 יהי' ועהה פעוהש'י ולקמן שאבתוכ וכסו סראורתתאראו'

 נורק לא שערתן לפרש אנו צריכים להתוספות כןהרבר
 רק אס,ר שהוא והנם הרם יורק ד5א ואפרי'הרס

 ביבטיה כראמרי' בן 5עשות ר3נן יכולים ס'םטררבנן
 הזעורה סן רבר לבפל ר3נן יכ:לים תעשה ואל 3שב צ'רף

 ש"ין הנם רבשר יאב5ו :לא הרס יורק שלאואמרן
 י'ג רף ב9כהים כדאמרי' הפס,ל לביח קרשיםטביאין
 כנ'י מקושת  !בע!ר ע'ה רף וב,בה.ם י'ם רףו33יצה

 ועי'
 יאסרו שלא כר'ה ע'3 ריש נ'ה רף בנימיןעהוכפות
 5עקור הכטים ביר כח 'ש ו3י :א*ת גוילווע אוכלמו3ח
 להביא צריך אין התורה רמן ועשה בקום ההורה טןרבר
 סכפרה אינה וריקה קורם נודעה ררוקא וי'ל אהרקרבן
 אחרת להביא הצריכו לא נהבפר שבבר וריקה ?אחראבל
 ר'ה בהופפות נ'ו. רף כ,נתים בהובפוון הוא ונןענ'ל
 ויש שכהבו וכו' החטה בשק'עת שנפכ5 לרםמנ'ן

 הב,בביס צאת ער אלא נפסל א'נו התורה רטןכפושים
 ההכה ועעה כהה.לת ופכלוה הררקה עשו רבנןאלא

 כרי רחוקה ררך לעי' כרת בסקזם רבריהםוהעסידו
 התוספ!ת כהב ונן עב'5 :בו' לבוא 5מהר וריויםש.הא

 רהעטירו א5סא וכו' נפסל בריה כי: רףבטנחות
 מ' בסערכה לע.ל עי' העשה :אל בשב ברת בטק!םרבריהס

 ס'ם אך הנ'ל התוספות ע5 חויק יץ בסי' הש'אאך
 הרא" ובפרט הש'א כפני ההיספות רברי רחינןלא

 וא'כ קושי' משם אין הנ'5 פ': רף רפכחיסטה,ספוה
 מן ב8'ש סה~יב הוא סמ'5א הרם את יורק! שלאכיון

 רס'5 לש.גועו אויל ררש'י כן הוא הרבר ועתהההורה
 סראוריהא ראןי אינו הוא סדר3נן רא!י ראינורכ.ון
 רס'ל להת.ספות א3ל הרם רנורק לפרש טצי שפירלכן
 צריביס ירירהו טראורתר,א ראו' כקרי מררבנן רא:'דאינו
 ל:מר אנו צריכים וא'ב הרם נורק לא שערתןלפיש
 רש'י ברעת ס'ל והר'ן שהרשב'א ס'5 שהיא5החו'ר
 מראוריהח ראו' אינו הוא סדרבנן ראזי שאינורכל
 ראיות וצר'3יס ו'ל רש'י וכפי' הרס נויק שכברואתרי
 הרומה ושל ערלה של סור'ה 5'ר: רף רסובה!מרשב'א כנ'י הוא קושי' לאו ראל'כ רש'י בפ.' ס'ל שהםלוה

 אהרונ רתרןמה ואעינ שכתב כן כשטע וכ:' פסולממאה
 ה.כא ג5 ט'ם היא טררבנן רק פ'רוה תרוסהשהוא
 מן ופסולין כו' כתות' להוי טמא סירי לשרפהרקאי
 וברין ניח. רף  רקירושין מהרש3'א אך עללההויה
 כן טשטע לא וכו' סוכהו העושה כרזה ב'ג רףרסוכה
 י'א בטערכה מפה'ב  ובהשובתי ו' בטערבה לע'לועיי

 שאינו רכל רא'וה הר3ה ויש כ'ב ובסי ק'ח בסי'ובש'א
 שכהבהי בטו מראוריהא ג'כ ראו. אינו הוא טררבנןראוי
 בסובה להשיא ראי' להביא נ'ל אך י' בטערכהשם
 או האילון בר"ש סובהו העושה שם ראטרי' כ'ג.רף
 בנם' ואסרי' ביוים לה עולין ואין כשרה גטל נביעל

 חוי סחןי מראוריהא נמי הא ור'ם וכו' הוא ר'םמני
 והרס3'ס שס אלפס הרב !פכק וכו' בה רנורו הואורבנן
 פסק ובן 3ר'ס שם והרא'ש 1' ה5' סיכה מהל'בפיר
 ניאת אבן כר'י ודלא ג' סע' הר'ח סי' א'חהש'ע
 כהפוסקים רק כן ס'ל 5א נ:פא הרזן אך הביאישהר'ן
 ס'ס חוי לא דמררכנן ראע'נ רס'5 כר'ס שפסקוהניל
 שהזא סה לן איבפה ולא סגי סראורתתא דראויכ'ון



בורדכי ותשיבאשאלוה עטרת,;קכו
 5עיל שכחבהי טמה היפך יהי' ו~ח סרר3נן ראויאעו

 דאינו ס'ל והרש3(א דהר'ן יס'ל לוסר צדיךדלה~ו'ד
 ראי' אך מדאוריתא ניכ ראוי איגו הוא סדי3נןד~שי
 רכעינן סשןם הוא רר'ן רטעמא סשום לרחות יש11

 ור3נן ר'א סחלוקף הוא 31אסת לשכעה הראךיסוכה
 לשבעה הראוי' סוכה רבעינן ס'5 רר'א כ'ון 3רףשם

 הראן" סוכה יסש שבעת 5ך תעשה הסוכות חנסשום
 ע5י' פליגי ר3נן אכל כ'נ. 3רף רשם כר'י והואלשבעה
 *מק וכן 3חנ סוכה עשה רחטנא אמי רהכי ום'לרר'א

 תר5'1 סי' וכא'ח ט'ו הל' סמה סה5' , פ*'והרסנ'ם
 הלכה אין רלעולם לוסר אפשר וא'כ ברגנן א'סע'
 טדאוריתא ראו' סקיי סיר3נן דאןי דאיע ,דס'5 גסהכדים
 הלבה ור'י ר'ם סקום 3נל כהכלל בר'י הלכהו3וה
 3יאש רכשרה הא הטעם רק ס'ו רף געירוכיןכריי
 הראןי' סוכה 3עינן רלא משים .הנמ5 נכי על אוהאילן
 רלמה ניחא יהי' ועתה הנ'ל ב'ו מרף וכר3נןלשבעה

 היאוי' שכה כע.נן אי וריי ר'ט ר*ליגי - הנט' אמרלא
 ו5סה כעינן רלא ס'5 ור'ם רבעינן ס'י דר'י5שבעה
 3עינן לתרו'הו לשנעה הראוי' רסנכח- לוסר להנם'יי'
 ראןי אינ1 טקרי סרר3נן רא1י אינו אי הוא ר*לונתארק

 דהכ5ל סשזם ניחא יהי' עתה אך לא. אפסדאוריתא
 כר" הלכה וי'י ד'ט הנ'ל ס'ו רף 3עירובין 3גם'הוא
 הוה ושם לשבעה הראוי' פכה רבעינן הרין יה"וא'כ
 ונס ר3יס שהס משום נר'א ולא כרננן דהלכההנ5ל
 ק'ל: רף 3ש3ה עי' הוא ושטותי לש סת5מירי הואד'א

 הילכתא יקשה וא'כ שם 3תוס*ות ועי' ו':. רף31נרה
 ראוי אינו או רק הוא רהפלוגתא סוקטינן לכןאהילכתא
 הלכה יה' כוה ןא'כ סראוריתא ראוי אינו הואטרר3נן
 ס!?ה רכעינן לתיויהו רם'ל 3וה אך הניל וכהנללכר'י

 וכן כר3נן רק כטותט הלכה אין 3זה לשכעההראוי
 עשה שלא מי פ'ו הל' סוכה מהל' 3פ'ו הרס3'םפסק
 !כו' 3ח'ה מוכה עושה 3ט,יר 3ין 3שוגנ פ.ןסוכה
עכ'5.

 ראטרינן הנ'ל 5'ה רף ססוכה ראי' להביא ישאך
 3ר' חי' ר' בה *ליני ס'ט 8סול ערלח ש5 אתרונ,8ם

 אכי5ה היהר בה שאין ל*י אמר חר אסי ור3יאכין
 היתר נה שאין ל*י פר'ה התום*ות שם וכתכוכו'

 רטיכתת לי' תיפוק עריה של אהרונ וא'ת וכיאכילח
 ל'נ רף 3תםויה לי' רקחשיב כשרפה רסצותי'שיעורי'
 וא*שר יקברו לא הנשיפין התם ואטרי' נשר*יןבהרי
 שהב.א!תי וכסו וכו' 3ש-פה ערלה הוה מראוריתארא*י'
 ואפשר סדכתנו וא'כ ו' כטערכהיעיל

 מדאוריהא שאפ'לי
 הוי לא מררפנן רק הוה ראי סכ5ל כשרפה ער5ההוה

 ראוי הו' רמראוריתא סשוס שיעורי' דסיכרשןאמרינן
 רהוי מאי לן אכ*ת לא סדאודיתא רראוו רכיוןאלמא
 מהלי 3פ'ח 3שעה'מ סצאתי אח'כ סררפנן ראןיאינו
 בשני הל,י שוה ער'נ ולפי 3זה שמפ5פל א' הל'לולכ

 שס ראמרי' ל'ח. רף 3*סהיס התוס*ות ש5התירוצים
 ש5 3חלה חובתו ארם שיצא מהו רש3'ל בעי3נם'
 לך תיבעי 5א הגלילי רר'י אלי3א 3ירושלים שנימעשר
 לך תיכעי כי סיבעי 3חלתו ג*יק 5א פחו5יןה8תא

 להן יש פימסא ראי רנפיק הוא פחולין8לי83,רר'ע

 היהר לה ליה ממסיא ראי חלה אכל רסושכותהיתר
 התופפוה שס וכד,נ וכו' נפיק לא אולה ולשרפהדמושכות

 מחיצה כם'ר הסוגיא 11 כמטיא ראי חלהו אבלבר'ה
 לה יש סרר3נן ראי כ' רף סכות ראוריתא5קלוט
 אפי' נוריה למחיצה חוץ יצאה ראי טושטתהיתר
 חשיב לא פרי' לה אין רמררכנן כיון נטי אימהורה
 הלזי רכ~ה אלמא ההומפות עכ'ל סושבות 3כלנאכל
 ראינו ס'ל היאשון רההירוץ ההוספ:ת של התירוצ.םשני
 3סןגיא כתכו ו5כן ההורה מן ראוי סקרי סרר3נןראזי
 כסכרה הוא ווה ראוריהא 5קלום כח.צה כם'ר הוא11

 ראזי אינו שהוא רכיון ס'ל השני והתייוץ הנ'להש'א
 הסיר 5א סצד מראודיועא גיכ ראןי אינו הןאסדד3נן
 פורין אין 3ר'ה כ'ט. סרף התוספוה רעת הוא וכןוכוי
 מירי ש!י לא פורין אין רבנן ראסרו רכיון שכחבווכו'
 כטו עשאום 3ד'ה נ'מ: סרף רפסחים והתוספותוכו'

 לא ומררננן הואיל צ'ל וכוי אכרו או א.מוריןשנטסאו

 ו' גטערכה הנ'ל עכ'ל האימודין אבדן כאילו הוימרצי
 ההיספ' שי השני התירוץ א5יבא הזא הראיות כלושאר
 ס'ל רישיי וה 3טערכה לעי5 שכתבתי סה אךהנ'ל
 !כמו מראורחהא ראןי א;נו הוא טרר3נן ראוי שאינורכל

 מנול 3ד'ה י'ה: דף דפמח.ם סדש'י 'קשה שםשדוכחתי
 חש:נ היא  1ךייייד ה3אה מצוה ואפ'ה שס שפי'טדרננן

 שיצא משים פ" ו5א מצהכ'ע מש!ם שם ומרפי' וכו'לה
 רק אינז שאיס!רו רכיון א5מא אחר איסןר לו שישוה

 שאיסורו ולמקרי ראירחהא לאיכ,ר מהשב לאמררבנן
 דטאי 3ריה שס העסור ש2ריש והנם אחר איסורנ'כ
 ראטרי' וכהב :ה טעם נמ שם רשיי 9י' לי' חוולא

 יוצא אתה 5בר! רמץ תאכל בל מש.ם שאסורו מ'לקטן
 משום א'נ אחר אים,ר לו שיש מי יצא סצה 5שםכה

 איני נצ ה,א וההם רש'י עכ'ל כעכירה הכאהמצוה
 ר' 3טערכה 3טצה?'ע 3תשוכהי וע" מררבנן א5אאסור
 וה טרש'י הסתירוה ו'ל המהרש'א הקשה כבר ןהאך
 ראוריהא רספיקא מילהא כי' איה רשם משום והירץל,ה

 הרשיי שני ניהא יה" הכי מש~ם עכ'ל עישר לארשמא
 רשם הנ'ל פ'מ רף רפסח'ם הרש'י יקשה אב5רשם
 5הלק ריש נ'5 אך שנהבמיל כ.ון ראוריתא ס*יקאליכא
 ירי שעל רק התורה טן הןא איסורו שעיקר רכר3ין

 טרר3נן ראוי שאינו כל ניסא שא, לררננן נתהוהביטול
 איסורו שעיקר דכר 35.ן מרא!ריך;א ג'כ ראוי אינוהוא
 ראוי שא.נו כל אמרי' לא וה שעל מרר3נן רקהוא

 3פסהימ שס לכן מראוריהא נ'כ ראוי אינו הואטרר3נן
 עיקר ששם :קיכ שא.נו נעצ,ץ דוננן 3םנל ל'ה:דף

 אסרי' לא רכזה שם לרש'י ס'ל 5כן מררפנן רק הואאיסורן
 סשא'נ טדאוריתא נ,כ דאוי אינן הזא מדר3נן דא!' שא'נונל
 אסרי! לכן 3טול 'רי על רק לרר3נן נההוה ששם 8'ח:3דף
 מראוריהא נ'כ ראוי אינו הזא מדר3נן ראוי שאינו כלשפיר
 ס'ס פכ5לי ק'י מ.' ?יו'ר הש'כ ג'כ כתב כזהוחי5וק
 היכי אלא לק.לא ררפנן ספ'קא אמרי' ר5א י'טאזת

 מצר שהספס היכא אבל מררכנן ה,א עצמו מצרשהספק
 אוי מרר3נן הוא אחר טצר רק סראוריתא היאעצמו
 רעירובין מנם' ה,א לוה וראי' לקולא ספיקא אמר"לא
 התורה סן עיקר 5ה ויש הואיל טומאה שאני ל'ו.רף



קפמהלכי ותשובוחשאלותעטרת
 עכ'5 דרבנן ) ההןטין יומי ו' קסכר רשייהא נטישבת
 בדמאי שכתנ שם הטהיש'א נהגחן 5,ה וגםהנט'.

 דאוריתא ספיקא שהיא נתנ ואיך דא:ריתא ס"יקאהי"
 דף ש3ת הן מעשרין ע'ה שיוכ אטרי' מקים כגל.ןהלא
 אמר כ'ר. רף וככהיבות כן רכא אטר שם כ'נ, וכדףי'נ.

 קי'ט. דף ינמוח כתום2!ת ועי' מקיטות וככטה כןא3י
 וא'כ ד'ה:א'א כ' רף 3בורות ותופפות וט' מחהדתאבד'ה
 חשש הוא שעיקיו שנקטון רק דאוריהא מפיקא יהי'איך

 לשהינהו כר'ה ל'. רף דפסהימ פתיסשת :שיראייתא
 ובהוספות וכ,' 3טינן ש5א כהו וליעכר הפסח אחרער

 עכ'5 לכההילה איסור מבטלין אין ותנן 3ר'ה ד': רףר3יצה

 ונס 3וה להאריך טקום עיקר כאן ואין מוה כתכהיו?כ-
 3טעדכה שכתנהי 5טה אשונ ~עתה 3,ה. האייךהשעה'ם

 ע5 ו' מעיכה וכריש ט;רכה ?ס,ף וש? א' 3אותה'
 ק'א כטי' ה'ו'ר ע5 אברהם ניר אח'כ מצאתיהתו'ד
 רפסה ההוא נמי5 דלא סעטא דהינו וו'ל הטלך - ירכי2ם

 רהא פייש מ-וכא אחר כ5 על וניסא הכשייםבא-כעה
 שמ5ר קידט כתפותיהן על הבע5ים ונמלום הופשטהככר
 מסיע הרוכ אץ רהתם טשום  הקביע.ה במקשהסשק
 5חכירו אחר פסה א?ור מים א'סוד דבלאו ביוןיבטל
 אין ע'ג היהר ספק בנרר נכ)? ואינו 5מנזיו ש5א.בש!ם

 לאכו5 שלא נרר אהר דאם טזכה וטזה 5בט5טצמ-פין
 5אכן( א?וו טאח" רק 3ע!לס 3הטה טכ5 וחלכ3שר

 רפריש אצלו אט-י' רלא ט?וס נדן ש5א טאוההגם
 סחטת 5ו אסור,ה כילס הבי רב5א! כיון כש-:תטרו?
 וטה ה' סעדכה ריש שבהבתי כטו הוא ווה ענ'להנרר

 הפסח נהבט5 לא דאסאי !כ,הב 53שונו המ5ך הירשהווריך
 וכ!תב פריש ם-וכא אחר כל ע5 וניטא הכשךים3ד'
 מרוכא רניטא :ש:ית ב-.נ רנהנטל אחר ם טעטהרה'
 או 3רוב שנהנט5 ??~2 אי מעם 3חר מגי ו5אפייש
 מש~ם כן ה,א הט?ם פ-י? סך:בא רפריש כלמש.ם
 רצה שה,א סשום טספיק א':י 5בר בדוב דנתנטלרכטעם
 רעה שהוא ק'א טם.' אח-.:ה סנ-א לפ' אפ'515הקשיה
 טררכנן כטלה ו5א להה?נד דא.' רחש.ני .רא'שהתיס?,ת
 רניטא ההיתר קמעם נ'כ כר,ב ולכן ריבנן 5קכועונחשנ
 טוף צ'ה דף 3ח,5ין 2ר'ן .עי' פ-'ש מ-וכא דפרישכ5
 הוי כט5י רלא !ביון !בי' היונ אח- ה5ך ובנטצאד'ה
 דכל הש:י 3טעם לסנ. א'כ להקשוה ואין קכוע.5י'

 3יט~5 סצר הראשון טל? ג':  לבחוב צריך ו5טהדפריש
 קושי' וה אין אך הרק!ה, 5כל סנ. השני טעם הריבר!ב
 3יר'ס פירש שהוא סש'ם סג' לא השני בטעם וגםטשש
 3ירים רפיוש נ' ס;' יי ב2.' כראטדי' פ-מפ מקרי51א
 שם .אפריי הספק שמלר ק!רם לקחו שהס ואףאסזר
 הא אך טוהי ה:פק שנולד קורם שלקח רסה ה'3סע'
 אם וה רכל י'ר מ'ק שם והש'כ ה' ס'ק הט'ו שםכתנ
 אפי' וראי אוי דאוריהא ספק הוא אם אכל דרכנןהי'
 שם 3ט'ו ועי' אם.ר נ'ב הספק שנילד קודס לקחאס
 רק ?רוב שנהנטל סשום היאשון המעם נ'כ כת?ולכן

 קודם בירים אפי' 23'רוש סגי לזה רר3נן איסורשנשאר
 א'כ אך הטעמיס. שני כת? זאת ולכונה הספקשנולד
 כסוף כראטרינן אפורים אחרונים שנש 5היות צריךהי'

 כתנ רחא אינו זה אך ניז. טי' כטוף והמוד פ'ו סי'.

 התערונות נודע דלא דכיון "א ט'ק ה' טע' ק' 3סי'הכו'פ
 אחרוניס שנים דנם אמרי' לכן גו5ן שפירשו אחרער

 ה~רכתי אהד 31מקיפ נועס דרכי כהגע5 וייאטותדין
 אורחי' ואגנ ה'. מ'ק ק'י 3מי' החו'ד כתכ וכן3וה

 ואע'נ המ5ך היד רכרי 3טוף שכחכ טה הפשםאפרש
 את אפרש שהכיאוהי כיון רק לענינינו שיכותראין
 3סוף ח'. דף 3מוע'ק התוכפות שכתכ וכטורכדיו.
 חטרא דרכ 53א חסדא, וא'ר מתא3ל אינו ו5ערנר'ה

 נירא אנכ הש'ם רני5ות כך אלא הימנהקשה
 עו5ם בה5.כות כהכ וכן וכו' הכדיתא פירש5הכיא
 נ'ו. בדף קארי למוהד'י התלטור כבל5י ה' שערטוף
 מה אפרש ועתה וכו'. כשסקשה ונד'ה וכו' מצינו3ר'ה

 מגל וחלב 3שר 5אכל שלא נדר שאם המ5ך הידשמטים
 אפילו לאכו5 אט!ר אוי מאחת רק כעולם3הטה
 דפריש כל אצ5ו אטרי' ולא נדר שלא 3הסהמא~תה
 ולא וחלכ בהמה גשר מכל שאמר סה וכו' כשרותמהוכ
 הזכיר ו5טה נרר לא מאחת דק 3המה כשר מכ5אטד
 לא הנשר 3כל דאסור כיון נ'כ נימא ואוי מחלבנס

 נדד 4א דאי משום אינו וה אך ה3שר. לנגי הרוכמהני
 5נ3י היונ לו מועי5 הי' אוי לבד מהכשד רק0ההלכ
 מותד דהחלנ וכיון מהה5כ נדר שלא משום נ'כהבשר
 3הא רהא 5ו מותדים הכשי נם א'כ הרוכ מצראצלו
 אתמול נרמי' 3ר'ה י'3. דף כחולין 3ר'ן ועי'תליא
 נ'3 דף רנרדים מנמי הוא 5זה וראי' מחלכאכלנו
 וכקיפה 3דומכ מוחי ה3שר מן הנודר 3משנה שטראטרי'
 ופי' וכו' על' וה 3שר שאמר 3זטן אימתי וכו' אוטרור',
 עלי' שוי' וה 3שר שאמר דכיון שס ו'5 ורא'שרש'י
 כשאמר אכל ונהנאתו בם;מא ואסור ראיסיראהה.כה
 3שר הנקיא רכף א5א עצמו על אסר לא עלי כשיק.נם
 על שאסר רכיון אמרי' ולא עג'ל והקיפה הרומכ.לא
 יהא לא וא'נ דכשרות רוכא תו ליכא הכשר כ5עצמו
 וכקיפה 3רומכ אסור ר5א מדאמרף אלא ובקיפה 3רוטכמותר
 דדונ סנלי יצאתה 5א אינ גהח5נ מותר שהוא דטש!סש'ס

 והח5כ ה3שר עצמו ע5 יאמר אם אכל כשרות3הס!ת
 אפי5ו אסור יהי' אוי מוו_ ח!ץ אטר ואפי' 3המהמכל

 דמה ו5ומר 11 ראי' לרהות ואין הנ'ל כפי והק-פהה-וטכ
 בשר דמשמע עלי 3שר קונם אמר דאס רש'יש?תב
 מצר רק דמותר הוא הכונה וכק.פה כיוטכ רמותרמטש
 משום מריפה היא שטא מצד איסור עליו יה" אכ5הנרר
 נטצא וה כאופן כנ'5. דוכא 3הר כאן אולינןרלא

 וכו' הוא כרין ר'ה סוף 3תומפות כ'ם רף רישבפמחים
 הקרש איסור אכל חמץ איסור יהא שלא וכו' י'לושטא
 מצד הא'טוד יהי' דאם יהי' מינא ונפקא עכיל.יש

 נמינו 3ט5 ולא מתירין 5ו שיש רכר הוא אויהנרר
 ושס 3ש'ס טקומות וככטה נ'ח 3רף שםכראמרי'
 וכיו'ד אסודות מאכלות מהל' כפט,ו וברמכ'ס נופאנמשנה
 האיטוד כשיהי' משא'כ אכ5 ד' כמערכה וכנ'ל ק'3סי'
 כדאיזא טדרפנן אפף כששיס נתכמ5 אוי מרפהמצד

 תרויחו דאמרי ור'5 דר'י ע'ג: רה ו3ע'ו נ'מ: רף?פסחש
 בנ'ם 3מינן שלא כין במינם בין שברשרה איסוריןכל

 הרמ3'ם פמק וכן מקומות ונעוד צ'ח ודת צ'ז רףו3חולין
 5א אבל צ'ח טי' ו3יו'ד .אטודוה מאג5ות מהל'3פמ'ו



כורדכ,' ותשובותשאלוהגעטרתקכה
 כ'ון רהא אינו ,ה אך לנמרי. טותרים ש'ה"נחטט
 לוטר שיך איך א'ג נררו מצר ה3שר ככל אפורשהוא
 ועל הרוטב על הא'סור יהי' המעם טא'זו לםשיה:1
 רבל רכ'ון טרפה משום או הנרר משום אוהק'פה
 שהם אחרים נטין נתערבו שאם רק לו אפורהסינים
 לכין רשיל'ם גין נ'ם אין הלא מיע וכשאינו לוטותרים
 מן שהערר המתני' ססים שם שהלא ועור טרפהאימור
 שקאי אלמא אמור כנ'מ בו יש אם 3אהר ונתערכהרבר
 וכסו בטשהו אסור ד3טינם 3מנם שלא תערוטתעל

 אנל שאמרי רמה מונרח ע'כ וא'כ שם הר'ןשכחנ
 אפ" לנמרי רמותרים וכקיפה ביוטכ טותר כע,ם3שר
 הנם' על "א רף כחולק כר'ן איתא וכן פ'מול3לא
 וטעשה וכו' ר31א כתר זיל רכנן ראמרי טילתא האטנא
 3ריקה כלא הריאה רנאנרה ז'ל רש'י לפני3א

 אחטול כרנר מחטירין שה" רנותיו לפנ' והשינורגויר
 דר'ן ענ'ל וכו' 3טרפה נחזיקה ועכשיו טחלכהאנלנו

 ל'ט. 3פיי יו'ר 3מור ה3'י הניאו וכןז'ל

 ייא.נבערכה..

 והקשה שנתב החו'ר רכרי לפוף אשוכועתה
 וכו' 3רוכ 3מיל הא לאנול הכהן אפור דאטא'הט'פ
 כרוב 3ימול שיך רלט רנראה קוש" טאי ייעתיולא
 הי' לא ואם ההעיובות מ?ח נולר שהפפק כמקוםרק
 הפפק נולר ההערונות מכח רק ספק ה" לא אחררק
 וא'לו מוכין רוכ ש'ש רפנהררין רומיא 3יוכ כימולשיך
 משני רק פ(ק הי' לא המחו'נין או המזנין רק ה"לא

 לא אם שאפי' 3רכר משא(כ הספק נולר לפמנוששניהם
 לא אם ראפ" הכא כמו הפפק נ'כ הי' אחר רקהף

 אסור וחר חר כל א'כ הפפק ג'כ הי' אחת רקהיתה
 לא עצמו 3פגי עליו שנולר שהפפק משוםמראוריתא

 י'כ. רף 3הולין רטקשה מהא וראי' 3יטול זה עלשיך
 הא קושי' ומא' 3ש-א אכיל האיך למעוטי רחישורים
 אפילו ה,א 3רו3 וכיטול 3רוכ אכיטול פלינ לא ר'םע'כ
 הטרפה יתגסל נ'נהו כשרות ררוכא וכ'ון עולם 3סוףאחר
 אחת כהמה רק ה" לא ראפילו כיון וראי אלא3רוכ

 3'מול שיך לא התעיונות מצד ולא נה ספק ג'כה"
 כרוף 3ספר ועי' כאמת נתערכ לא שם ונם עכ'ל3רוכ
 רא.תחוק היכ' ררכנן פפק רין התערונות שערמעם

 מהר'ו ל'ח ס" ח'א וכשו'ם ג' עמור כ' רף פ'3איפורא
 3זה הארכתי אחר ונטקו0 9ח'ה ודנדי מאד נכונה 11ופגרא
 רס'ל לטאן רק הוח וה רחולין מנמי שהכיא הראי'אך

 אבל נכונה ראיתו לכן ההורה מן למעוטי חישרר'ם
 התוספות שם כתב וגן מרר3נן רק שהוא רם'ללמאן
 רק לטעומי חיש לא רר'ם וכו' וקרש.ם *פח3ר'ה

 תוכל לא ועתה מרר3נן כשרא אכל היכי ופריךמררבנן
 לטאן ראפי' טשום מרר3נן נם 3אחרימ רנטללומר
 כאן אנל 3מ.לה נרולה חתיכח או שלם רככשרם'ל
 וכעלי ע'נ רף 3זנחים ואמרי' מחים גפל שהפפקג'ון
 מהל' 3פט'ז הרמכ'ם פפק וכן רחשינ' פמלו לאחים

 *סקינן וכן הל'א *'1 *ה'מ ו3הל' ו' הל' אסורוהטאכלוה

 אין וכזה כטלו לא רטררכנן א' מע' ק" פי'כיו'ר
 שם'ל ור'ן ררש3'א אליכא מרנר החו'ר אךמחלוקח,
 למעומ' ח"ש רר'ם ס'ל והם כפילה נרולהרחתיכה

 הוא והי'ן י'3. רף כחולין שם ה,א )הרש3'אמראוריתא
 מאר נכונה הסכיא עצם אך הצלמיס( כל פ'3ר'ש
 לכן ג'כ רא" איכא ולהר'ן ולהרש3'א רא" כלאאפילו
 לנו רי אך ג' טערכה נריש שכתכתי מהסכרא נוהררי

 סברת על ג' כסערכה לע'ל שכהנהי אחר'ם3תירוצים
 9'ח. דף דפסחים סהתוספזת היא" יט ונשאדהתוספות
 שפגע להיכי לקמן מועיל שהחינוך וכו' ל3ית שהכר'ה

 ראוריתא רכאיפור טשם ראי' להנ'א אגל ררכנן3איפור
 משם ראי' להניא יכול אהה אין ג'כ ה'נוך סהנילא
 הקמן אין אם זה 3פסח רגאן טשום לשאלתינו רמישלא
 ממנו לאכול הנרול לו 'תן רלא מעמא הינו על'ומנו'

 לגרול נם אסור הי' זה רכפסח משום זו 3מצוהולחנכו
 רחמרי' מהא הוא רק'1 לומר וא"שר עליו נטנו לאאם

 9מור רנרול היכ' רכל שמ ראמר" הנ'ל 1' רףכחנינה
 כיש א'ב הנם' ענ'ל *מור נטי קמן כררכנןמראוריתא

 שאין פשיטא אזי הרכר אוהו איסור יהי' רלגרולה'כי
 הי' זה רכטלית ציצית לע" טשא'כ כזה לקמןמחנכין
 כלאים וה 3טלית לו והותר כצ'צית סחו'נהגרול
 כנ'ל הט'א שכתב וכמו לו גים קמנותו שלקטן רקכצ.צית
 התוספי שכהג וכם. סחויכ יהי' שלא אפשר כאן רנטועור

 קר3ן טהל' ב9'א כם'ל ועי' מאלי' כריה נ': רףכפסחים
 רם' פ'" וההיכפ.ת כהרמ3'ם ס'ל לא רהתוספות5סח
 רר נשהו או 3רגליז לה1לך יכול שאינו או ק-קע לושאין
 שהקמן אפשר וה לפי וא'כ פסח מלעשיה פטור3ח'ל
 ההום"' שכהנ א,פנ'ם כשאר או בהרל ירור כשינרולזה
 להאכיל ראסור שם'ל היאב'ר רעת רלפי לחלק ישעור
 המאכיל על גם הוא למנויו רשלא והא'סור לב?.-ןשלא
 רמשים החס שאני וא'כ ג' טערכה 3סוף שהביאותיוכמו
 הטנו' הי' אמ עלי: נסנו שלא לקטן להאכילו איןהכי
 הי'צריך הוא דנם רנר:ל איס:רו משןם מראוריתאשלו

 אין צ'צית לע' טשא'כ 3' כמעיכה 1כנ'ל איפורלעשות
 ועי' 3' 3מעיכה ננ'ל מצרו א'סור שום על עוכראחר

 רף רעייוכ'ן מהתוספית להנין צריך אך ל'ג. רף?רה'ש
 היכי הכ19רים 3.ום מקרשין אין רלמה שם ראמרי'מ':
 ק3לי זמן רחטר כ'1ן לי' זשתי עלי' מכרך אועניר
 ירב אכא כר 'רם" רכ לי' אמר רהא ל" ואפירעי"
 המכיך 1ינחי', על" לכרץ נרילנא, אין וא'ל 3רלתט'

 אחא כרנ יל?כתא לית לינוקא ל'הכי' שימעוםצריך
 ענ'ל לססדך אתידילמא

 הנ~
 בד'ה התוספות ים ינתנ

 קכוע שהוא ,טן נ3י רוקא ר'ש א.מר לטסיך את'רילמא
 מ'לה כרית אירע אס אנל לססרך את' רילטאחישינן

 לא 3עלמא אקיאי אלא ה1י רלא 3'וה'ב או 3אנ3מ'
 3שכת 3תופפות הוא וכן וכו' "טם-ך אהי ר'למאחישינן

 וע" וכו' ישראל לת'ניק ולתן ד'ה 3היספות ק5'ט.רף
 רם'ט סי' 3טג'א וע" ל'א ס'ק 3סג'א תקנ'1 סי'3או'ח
 הוא ששס הנם ג' 0'ק תרכ'א פי. 3מג'א 1ע" א'ס'ק

 הי' לטסרך אתי שמא לאו אי מ'ם ראוריתאא'סור
 ואפ" לשתות להיניק ןלתן הכ9ורים כ'ום לקרשצריך

 קם'ח: ר' 3ש3ת כראמרי' ראוריתא ג'כ הוא יוהיככתוספות



קכטב1ריכי ותש4בותשאלות1טרת,
 רף ככיצה הוא וכן דאוריהא הוא, ,וה'כ תוספות-דהא
 תוספות על כרת ענוש יהא יכול פ'א. דף וניומאל'.
 לאו טאי פר'ה נ'ר: רף 5סהש פתוספות הוא וכןקיטי.
 פסי' הסג'א פמק שן 3ש'ס פעמים כמה איתא וכןונר

 שהוא 5עת לשהות לו לתת מותד יהא והאידתר'ח.
 דקאטר משום ניחא ניפא טהנם' אך דא1ד%הא,אים8ר
 ומן דאמר כיון לי' ושתי עלי' טכרך אי ענידהיכ*
 עצטו חיוה'כ קאי הוה וא. וכו' לי' ואסר יי עלקפל4
 אמור הא רק3לתו איריא מאי יה'כ פדלספוה אפייא1
 תוספ' שקודם הומן על שקאי ש'ט אלא עצמו טידהזא
 מותד הי' וה לפי וא'כ פק3להו תלוי הי' ולכןיוה'כ

 למסרך אתי שמא החשש טפני אך לשהותלהתיפק
 לכשעדידהיט

 וישתה יוה'כ עליז יק3ל ואוי 41קדש
 שאם שכתנ הלעמפות אנל ניחא, מהנם' וא'כ נ'כיאז

 אלא הוי דלא פיוה'כ או 3א3 פט' מילה גדיתאידע
 וקשה לממיך אתי דילטא חישינן לא כעלמאאקראי
 איסור שהוא 3ידים 3יוה'כ לשת1ת לו לתן פותרהארך

 ~דאיתא שרי נכרא לתקוני שהוא משוט לוטר וא.ןדאךריתא
 דהא לנטלה 3דכה יהי דאל'כ ק'ה: ד' 1בטנ. ד',ע'1:פוני
 שכתבתי דרך על והזא כג'ל שימעום צריך דהטכרדק9'ל
 וה אך שרי, נכרא לתקוני שהיא דכל נ' טערכה3טוף
 הינו שרי נניא יתקוני שהיא דכל אמרף דהיכיאיע
 כאן מש~כ כדת איס,ר על הנדול יעכוד כן לאשאם
 ועי' מילה הפרות על הכוס על לכרך מנהנ דקשהיא
 סה ועי' א' סע' רם'ה סי' פיו'ר ועי' ימא פוףיטררכי
 כיו'ט קידוש ואפי' י' ענף טפה'פ 3תשובתישכהבתי
 שדנו י'ח הל' שית מהל' כ'ם פ*' משנה המנידכתנ
 ככר אך מק'א. רע'א בסי' הממא מניא וכן התורהמן

 ראי' אין הנ'ל עירוכין דנם' דיוה'כ דמשדנשכתבתי
 וא'כ טדרפנן ה,א שהקידוש יומי צדיכים אנו איןוא1נ
 גיוה'כ לקטן להאביל מיתר יהי' וה שטצד ניטאאיך

 שהדנר ל3ין עצמו טצד אסוד שהדנר נין להלק נ'ל לכן)
 לו נים היום של שהאיסור רק עצטו מצדמזתר

 ועי,
 י'נ: דף פשכת איתא כוה וחילוק ד' 03ערכהלעיל

 סנרא מצאתי ואה'כ וט' סירי וטעם אישתלי פר'היה רף *סחים ותוספות והטה קיא נתן ר' ד'הבתופשת
 את הטנ'א יסתד לכאירה אך סקש. רס'ם סי' 3מנ1א!1

 לאכול להס לתן שלא סק'3 תרט'1 3סי' למישעצטך
 שרשאים לפוכה רמי %א 3ירש נבילות כטאכילורווה
 איסיר דן האכילה דהתם לם,כה חוץ לאכול 11ליהן
 למוכה חוץ או פמוכה יאכיל אם לה ומה לז נותנתוהיא
 רהאכילה באן כן שאין מה למיכה להכניסו סחויבתואינה
 אין כשאוכל אלא ננילה לו כנותנת והוי אסורבעצמה
 עי' מ'ע הוי דההם ועוד שט'נ סי' עי' יהפיישוצדיך
 לקמן נותגים דאין כאן דם'ל אלטא עכ'ל, רס'םסיי

 כסי' ולע.ל לננילה דומה שהוא 3ידים להאכילופיוה'כ
 אין כאן כי לנכילה דומה וה שאין כתנ הנ'לרס'ט

 שיך וה ומעם קידנש, קודם פשפת הזטן על דקהאימזר
 זה אין אך עכ'ל קיד,ש קודם 3שפת כסו פיוה'נ1'כ
 אפשר שלא כטקום דק מושל אינו זה דמעם טשוםקוש"
 אנל כן אטרי' אזי מנהנ או משה לאי,ו צריך אםדהינ1

 טהממא טוכדח וכן 3ידים ל1 דיתנו אטרי' ילא והפל"

 רף כעירוכין התזספות כתכ ולהכי הנ'ל ים'מ דסי'שם
 . קל'מ דף וכשכתמ':

 לשתות לתינוק דנוהניס הנ'ל_
 עטרי' רהא ניחא נמי הני 3לאו אך פירים לוונותניס
 כיוה'כ אותן מענין אין התינוקות פמשני' פ'כ. דףפיומא
 לשעוה אותו מחנכין ט' וכן ח' פן הונא א'ר נם'וכו'.
 לשעוה אותו סחנבין י' ובו מ' פן אמר נחמן ורנוכו'
 מראוריהא סשליסין ייג 3ן מרהפנן משליטין י'כ ונן י'אפן

 עשר שכירען מהל' ב9'ב הדמכ'ם 5סק וכן וכו'כתינוק
 יב~לין וא'כ פ' סע' תרמ'ז סי' פאו'ח פסקינן וכן י'הל'
 יכולין ואו שנים י' אי ממ' 5חות שהוא לתינוקליהן
 לאחר רק שנים י' שהיא לתינוק או ככקר טיד לוההן
 הא וה לכד ונם לאכול רניל שהוא היום על שעותאיוו

 הפרית את לעשות היום על שע!ת איוו לשהותצריכים
 פיוה'כ טילה 3' סע' תרכ'א סי' כאו'ח *סקינןדהא
 הרי וא'כ וכו' דעזורה קריאת אחר למוסף יויד 3יןמלין
 דאיתי את אסים ועתה היום. על שעות כמההוא

 אים,ר על רק שהוא פ'ח מרף הנ'ל דפסחיםמהתוספוה
 המל פ'מ מדף )והרעספות משם ידעינן לא ויותרדרכנן
 דרגנן איסור רק יהי' לא שם, נם כי סתירה הוה לאנ'כ
 שהוא יספר דכאן והתהפות דאוריתא ספיקא טצדוה81
 כסו או גנ'ל 3זה חלוקים דעות יש ופתוסשת מדרבנןדק
 כמערכה שכתכתי ומה נ' פטערכה שכתבתי התיריצימשאר
 ע'ה סי' מוף שפח'ם המ'ו של לרין דומה שהואד'

 הוקה כאן ליכא ולכן י'נ סע1 י'ח סי' יו'ד שךולהדין
 פטור להיות צריך הי' רא'כ כן לוטר הרכר קשההיוכ
 המעס צ'ל אך שני. פסח וניתי הנם' פריך ולמהלנמרי
 ורק מזמין 3הס ואין כשרות כהמות ררוכ משוםהוא

 ררוכא ממעם 9טור מראוריתא ח'כ פום נמצאכאחר
 לחוקה מיעוטא סמוך אמרי' מררפנן רט מחוקהערף
 ט0פיק אינו הנ'ל לבר היהר פחוקת שיצא כיון פמעםאכל
 פס% שהוא כאחת מום דנמצאת חוינן כאן דהאסשום
 י'ח דסי' פסכין משא'כ נפיק לא דודאי חד נאןואיכא
 הי' ולא אח'כ נעשה דהפנם אמריי התם דיו'ד י'נסע'
 מי' דמף מהמ'ו דח'ם חדין או כשחיטה פמול שוםכלל
 כמעזהיו הי' שלא נ'כ אמרי' שם הטוויפת ?מטבעע'ה
 רכיון משום שקר הוא שאטר ומה מ,ויפת טמ3עשוס
 נמצא ד3ודאי כאן כן שאין טה אכל פטוד, 3חזקתשיצא
 ה,א סי של יד~ע שאינו אך פסול שה,א אחד פסחשם
 אנו ולכן 5מור פחוקת שיצא מה הטעם מהני לאולכן

 הי' מראוריועא ולכן הרונ מצר שה,א להטעםצריכיט
 טשזם לחוקה מיעומא סטוך אסרי' הי' מדרפנן אלפטור
 ועי' שלהם הפטור איהרע א'כ כאחת טום שנמצארמון

 קבסהרי פפנ,יה תרוזיהו 3ד'ה כ'נ רף כתובותבתוספות
 אוקטה למיטר לן יית הקידזשין לה ,רק דודאי דכיוןוכו'

 ט' פערכה כאסצע לעיל ועי' וכוו להיהרהאחוקה
 טיע,טא סטוך אטריי לא קטן דאיתא כרוכאדלהחו'ד
 בסי' הכיאו זהפ'ת יוסף פוכרון איתא וה וכאופןלחוקה.
 ריש ס', רף ינמות מתזספות משטע וכן %ר ס'קמ'ח
 כנ'ל. ס'נ פמי' כהתש' ולאע'3

 הוקת חושת תרי איכא כאן הא להקשותואין
 כחיפודי ןע" אדם של חיוכ וחוקת ה3המה שלאיסור
 ונח'ם ט'נ מי' חאה'ע כנני'ק ועי' נ': דף חוליןעל



בורדכ:' ותשובוהשאוות.עטרת
 3כם'צ ועיי י' סי' ונה'א נ' ס" אה'ע ח'א ונחים כ'ה ס" רחיו'
 כתכ והריב'ש וכו' מסונא איסרא ר'ה 3תוספות כי:רף
 חזקוה שני נגר רונ מהני דיא עיגונא יע' שע'ח3סי'
 הניא והמנ'י ר3עך ח'ם וחוקת א'א חוקת רהוימשום

 שאמרה האשה 3ר'ה ס'ט ס.' אחרון 3קונםרםנכתובות
 אהר ד'ה כתוספות "ח. רף ננרה ועי' וכו' אניא'א

 פמה 5גש,ת 5עולם ינוך לא רא'כ ניחא ,ה אךהרונ.
 מתרי אפי' עריף ררונא אמרי' אך כן. הוא 5עו5םרהא
 שם רגם ארוטה מ9יה ראי' 5הנש ואין והסיעיט.חוקות
 המוי! של טומאה וחזקת ה3המה ש5 איסוה חוקהאיכא
 אמרינן ולא לזה חישינן לא מ'ם טריפות הסיעוטוגם

 קשחיט נקנ פמגףם רילמא וניחוש חוקתו על טסאהעטיר
 עד'ף דדוכא אלטא בהואה נטהר דאדם אמד"איא
 רשם מש,ם לרחוה יש ת ראי' אך ומיעופ. ח,קותמתרי
 חוקה על ההוקות שני עך רנין אנו אחר 3וטןךא

  רהינ4 מחולפ.ם 13טניט רק הארם  הוקת ועלה3הטה
 ע? רק  רגין הי. לא או השרה העשו: בעחטחחילה
 רונא והוקה רונא הכלל או הוחוק ולכן לבר, ה9-החוקח
 אח'כ ו5כן נשרה 3חוקת ה9יה את אז והוחוק:זעריף

 חזקה עור אז ריש אע'נ ממא הארם על ךהווהכש3אים
 3חוקה להפיה החזקנז רסקורם כיון ט'ם טמאחוקת
 אנשיס בער ה9רה נשחט ולא הנ'ל מהטעםכשרה
 החזקה באה שאח'כ רק שלהם החוקה ריועילירועים
 3קירושין ראמרי' וכמו בחזקתה הפרה נשאיה ולכןשגי'
 מלשן 'והק ר' אטר אבא 3ר חתא ר' דאמר פי.דף
  ז'ל רש'י ופ.' הח!קות ע5 ושורפין סזקלין החוקוהעל
 נרנך עדוה א.ן ואפיי כן סחויקין שאנו רנר ע5 כןשם
 כי הלי ניאה איסורי מה5' נ9'א הרמב(ם פטק וכןעכיל

 ו3א  ע5יו הטטיס לכעליו נשחט שהפסה כאןמשא'כ
 ההוקוה שנ. על רנין אנו וא'כ חיונ טחזקת אוהטלפטור
 כלהה כבר וא,י ב5י5ה יהי' רהאכילה והנמכאחת

 פסח הקרכ,ת סומן הוא החיונ התחלת אץהשחיטה.
 3שעת לכנום יכוך שאינו כ5 צ'נ: רף ב9סחיםועי'

 סנר וקא צ'ו: 3רף ושם רחוקה ררך היא 11שתיטה
 אלא ס'ר. רף ביומא ועי' ציח 3רף שס וע.' קנעחצי;
 3ש'ם פעמיס כמה נטיא וכן שם כרש'י ועיי רפסחר'י
 לכן ע5.הם לרין כאחת 3אין החוקות ששני כ'וןוא'כ
 חוקית סשני אפי' עריף רונא נו אט-י' ר5אאפשר
 המחורשים ס'ס ככלךי ק'י 3ם' וכ"'ם לי1 כל5 3ננ'1עי'

 יכזל יהא לא לעו5ם א'כ אך 3' נאות ומתה'שמפ-'ח
 על גה רנין אנו לעולם כאן רהא פסח קי3ן?עשית
 ראי' איכא 9סח מק-2ן כן ואם כאחת הח~קותשני

 עליהס רנין שאנ, חוקית משני אפי' עריף דרוכאטוכיחה
 כאלי.  סביוה קצ'ח סי'  ברעק'א מצאת. ואח'ככאחת

 חו5ין ריש  ראם-.'  טהי לי;ביא אפט- ראי'ועור
 ען ע?ה וכמכינן הם מומחין שחיטה אצי מצויןרונ
 א' סי' וביו'ר ו' הל' שחיטה סהל' 93'ר 3רס3'םהוא
 אימ1ר ח:קק כנגרה חזקות הרי ראיכא אע'נ א'סע'

 צריכים וא'כ  טוטחה נולר ש5א רנביא וח,קהד3הטה
 11 ראי' אך מימחה ואינו למר שלא חוקתו עללאיקט'י

 חןקה א'כא לטר ש5א הוקה רנגר טשוס ירחוהיש
 חוקה  ונגד שוחט הי' לא מומחה אינו הוא שאטכשיות

 מטמאה אינה רכחי' טהרה חוקת הרי הבהטה  שלאימור
 וכו' ממונא איסזרא כר'ה כ': דף רבמיצ מתוספותאך
 יהי' כ': דף 3בכודות ר'ת טדעת אך לוה סהירהיהי'
 !נוחה שאינה חוקה נגר א'כ שם 3סהרש'א ועיירא.'
 אתה ואם טהרה 3חוקת שה.הה נננרה חוקהאיכא

 וכוהה שאינה חזקה מצד יפה נשהטה ש5אההויקה
 טהרה 3חזקת היהה והיא טמאה תה.' הרי איכ3חי'

 3חוקת אמרי( איסור 3חזקת סכר ומי ט'. רף כחוליןכראטריי
 .אינה החי מן 3שר שהרי רש'י ופי' אמרי' לאטומאה
 כ': רף רנטרות התוספית ק'ש" נתישכ זכוהמטמאה
 3שחיטה מרר3נן אמרי' ךא רךמה וכו' 9וטר ח5כריה
 גן ונו' הבהסה לחזקח מומחין ראינו מיעזטאסמוך
 וכן יבטות 31סזף ט'ו סי' חזלין גריש הראישהקשה
 והפ'ם הבית פסשסרת והרש2'א כנ'ה היא'ההקשה
 תירק אחר ע'שוכל הניאם 3ש'ר ר' ס'ק א' 3סי'3י1'ר
 רנגר משומ ניחא שכ.תב~2י סה לפי אכל אחר3אופן
 בנב'י ועי' טהרה חוקה גבה איבא עוה  טאיבהחוקה
 הנליון על שכהנתי מה ועף ס'נ סי' חאה'עמהר'ק
 3ין לח5ק לרנרי רא" והניאוהי א' סע' א( סי'3יו'ר
 אחת שחזקה היכי לנין כאחר כאיו החוקותשהשני
 אנן נר(ה כץ: רף 3כהונות מתוס9וה קורם3אתה
 הני 3כך אטרי' רלא 8י' 3רזך כר' ור'י וכו' לי'ארו;ינן
 של סחוקהו אוהו שמוציאים ?השנים 5פי אח!קהאוקטיי
 מחוקתו יצא כשהעירו ומיר החיךה טעירים הםהתר
 יקשה ,ה לפי אך וכו' אהוקה שקטי' אמרי' יאותו

 ראמרי מילהא הא מנא בד'ה י'א. רף רחוליןהתיספוה
 חוקה בחר  1יל דאטרי' 2יון וא'ה רוכא כהר וילרבנן
 רלרנ וי'ל עריף  רובא וחוקה ריונא רובא, בהיב'ש
 רמפרש ו5טאי מקרא חוקה לי' ק'ם רלא נעי נ'יאחא
 טסברא ילפינן 5א טהזקה עריף ררונא רהא חיסר'

 אע'נ רונא בתר ראולינן אר1טה טפרה ילפינןאלא
 כהוקת ע5יו שסוין ננרא ראוקי הרוכ כננד חזקהראיכא
 סה ךפי וא'כ ההום"ות עכ'ל הכא שפיר אתיטמא

 איכא ששם ס9סח הראי' להגיא בולים היי האשכהנת.
 3חורה הן אדומה 6רה קורם נוכר ו9סח חיוכחוקת
 מערנה נריש לעיל שכתכתי פה 5פי אך כאן 3נם'והן
 קרקע לו שאין רסי 9סחים רריש התוספות סנרתזה

 גחן רליכא לומר נוכל וא'כ הפסח עשיוה טן9טור
 וכראמרינן הקיקע אח להפקיר רבירו  משום חיונחוקת
 להפקירן רנירו הואיל ציצית לעי' קל'א: רף3ש3ת
 1יפטר קיקעוהיו את להפקיר יכול שהרי כן ה'נוא'כ

 לר'י נ' פפני נעינן הפקי רהא יי5 אך ה"מחמ"עש,ה
 מ'ה. ר' ננררים כראסיי' מדר2נן הוא ולרוכ'למדאוריתא

 ונן 1' 3מעיכה כנ'ך ריי לנ3י בריכ'5 שהלכהוהנם
 מהל' פ' 93' הרם3'ט פסק וכן והרא'ש ה-ין שםמסק
 אך ו' סע' רע'נ סי' 3ה'ס הוא וכן ט'ו ה5'נררים
 לה?קיר ירא יהא וא'נ ג' 3פני 3עינן סיהא סררבנזסים
 אפשר מ'ם תורה דין עי קאי ששם אף ',טשמא
 נ'כ ראזי אינו ה1א טדרכנן ראזי שאינו דכיון5ומר

 אמר למה איכ וה ךפי להקשוה ואין כנ'לסראוריתא
 ירא יהא הוא יהלא להפקירן ו3ירו תאיל 3ש3תהנמי

 בסו היא דרגךנה י.ל אך אחר,  פהן  יןכה שטאיהפקירן



קמרדכי והישוכוחשאלוהעטרת
 5א אסרה ואי הואי5 ס'. רף 3כהיגות התוט"ותשכתכ
 רחי ו5א קל עשה ה1א לכן ושי. 5עשה איכא טיכעינא
 הציצית רחי ולא קל עשה שהוא שבת לעיי ה'נללקן
 אמרי' 5א 5מה אפרש 3עוהש'י ו5קמן רש3הלל'ת
 את להפקיר ו3ירו הואיל ק5 עשה שהוא שמחבקר3ן

 להפק'ר ש?ייך כ.ון 8סח לע" כן הוא ועתהקרקעור,.ו.

 3נכסיו השלשה אוהן י,כ! שמא ירא יהא א'כ ג'3פני
 לי' אית חכ-א הכרך כ'ח: רף פת-א 3כנא אמיי'ונם
 לא נכסי דרכנן א5'3א 9'ר: דף כנרריס וכראמרי'וכו'

 1הנם אח-ינא א'נש בהו ןכי רי5סא דמירתה א'נשס"ק'ר
 כיני ראשי' 1י'א ר' סע' רע'נ סי' 3ח'ס הימ'אשכתנ
 3ס'ק הסמ'ע שס כתנ כנר הא השקר הוי עצמו5נין
 או השאיל שאס ש?ה לעי' א5א רק קאי לא דוהי'א

 מלאכה כו לעשות לעכו'ם 3הסה השבוע כאמצעהשכיר
 י"קיינו אןי לו החויוה ו5א ש3ת קורם 15 ש*ח~רוהוסכר
 שורך ינ1ה 5מען ע5 יעכוד ש5א כדי עצמו 5כיןמנו
 ה"קי ה!ה הו'ל הקנת אחר א"י' דבכה'נ בהמהךוכל
 שלא כרי 3הפקירא ל3ע5ים רניהא סהרי דאנןסשום
 3תוספות ועי' גי סע' רמיו סי' 3א'ח ועיי וכו(יענור
 51נר 1כ1' א"קי-א להו דם2קרא 3ר'ה י'ח: רף3שפת
 זאפקינהו 3ר'ה 5'נ. דף כלטין התוספיה כתג הא~ה

 שהיא אחוקה ראיקמ.:ן 1ע,ר ובו' מ'ני' לקירושיןרכנן
 אמאי וכו. ין ש'תה שהי' נו.ר ראליכ נש!אהעכש.ו
 כל על חחנ השתה אל השהה, אל לי אמרז דאמלוקה
 על ישאל שמא הוא ספק ה;ראת וא'ב ובו' ואההאחת

 קירם כד(ה ר'. רף שבת 2;'ספו; ועי' וכו'נ,יר1הי
 הוא ספק התיאת וא'ה וכו' כק-5ה איסור לירישיבא
 וכו' דיכור כרי ר,.ך שהרניק דכ':ן רינ'א והייץוכו'
 א"שר אך חוק;ו על לא1קמ" לן דה.י כן ה'נ א'כעכ'ל
 אמריי לכן מעשה ט;חילה עשה דשם מש,ם סשסלחלק
 שהיי כאן משא'כ ה-אשונה מ:עוה יחןיר 5אטמזמא
 ה1א דיקוח משים טמי5א שה,א 3'רושה לו הי'הקיקע
 רס'ל כר'ל רהלכה הנוף ק:ין ולא 9ירוה קניןרק

 פמק'נן וכן הנוף כק:ין לא1 9ייזה רקנין ט'ו: דף3ניטין
 ה1א ותרא תלת נהני כ-(ל דה5נהא ל'ו רף3יבמות
 בתוספוה ועי' הניף כק:ין לאו פייוה יקנין רב'לבמה
 לא א'כ וכו' ריי ראמר לאו אי כר'ה ס'ח. רףכניטין
 אוקמי' אמרי' דלא לוטר אפשר ,2וה מעשה שומעשה

 3~ה נ'ט דאין הרנר ה1א כן לא 3אמ; אךאחוקה-'
 דב 3ר'ה ע'ד. רף שאח,1 מי 3פ' הי'ן שכתנוכטו
 הטנרש ד93' לט'רק וא'כא הו' ה;ן והיא אמיהונא
 תנס'ג 5א רעלמא ;:א'ן כולה! ה2י א' מסש.נן פ'נ.רף

 ממוייס ובניה 3טל נט ונטצא ה:אה סקים לאדילסא
 5א שטא הוששין ואין יינשא מ:ה-ה ה:אי בכלרא5טא
 ואל נשכ שה!א תנאי רומה א'נו י'5 ההנאייתקיס
 שנ שהוא הנא' שכל עשה שם נו ש'ש 5תנאיתעשה
 תנאה עך תעניה שטא חיששין א'ן עו' תעשהואל
 3נמ' נרסינן 3ר'ה ס'א. רף 3ק'רןשין כר'ן ה.א וכןוכו'
 5חכירו האומר י' סע' רם'א ס.' 3ח'מ הוא וכןוכוי
 על 9לוני רני שתעשה מנת ע5 וכך כך לך נותןהריני
 ע5 ייי אמר אמ אבל הנאו שקיס רא" להניאהמק2ל
 תנאו שכיטל ראי' 5הכיא הנותן על תעשה שלאסנת

 כ'נ ס'ק כסם'ע וע'ש הנ'5 וקירושין רניטין סהר'ן והיאעכ'5
 שה" כמו הרבי שנשאר ממתמא ס:קט.נן ר5עו5סשכתנ
 הרבר שנשתנה ראי' להביא צייך הבי טשוםסעיקרא

 ה' ק ס שס כקצה'ח ועי' עכ'5 התנאי קיםו5א
 לפרש רוצה והןא דנר ש5 כטעסא נסת"קשהמהרי'ט

 תעשה ואל כשנ שהוא תנאי על רנר כנוהן טשוסהטעמ
 לאססתמח

 הטילי
 המקכל על ולא הנ,הן על אלא הראי'

 וכיוצא ין שתה שלא עשה ש5א ראיי יניא איךשהמק3ל
 מי אלא כן עליו שיעירו הלוי 3כישי עריס אטוגו

 שהןא 3הנאי אבל שכ'ט5, ראי' יניא הנאי ש2יטלשטען
 בק'1מ ראי' להניא שיוכ5 המקנל על הראי' ועשהכקום

 ועי' שכתנהי במו הטעמ מסיס הקצה'ח אך וכויהתנאי
 כ'ג ס'ק שם 3נה' ועי' ק'1 ס'ק ס'ו סי' נחים3ש'כ
 רע,; שני שט הרמ'א שהגיא 5'ח ס" סוף 3אה'עועי'
 3ה'ט ועי' י'ב כסעי וע'ש ס'ט ס'ק שם ככ'ש ועי'3~ה
 3"'ה ועי' שם סלואיס 3אנני ועי' הסי' 3ס!ףשס

 3תשונתי 3וה שנתנה' פה ועי' הנ'5 סי' סוף3אה'ע
 3עלמא 5פ5"ו5י אך הרנייס כאמז אך נ'א 3עמורלעיל
 יעשה איך או עשה א'ך אצלינו היא הספק רשממשומ
 פ'ח: דף 3פסח'ם כדאמריי נ5יא שמיא קמ"אבל
 !הוי חוקה איכא הפקיר ש5א וסן וכלהנ'ל
 יפקי-נו אס יורע בעצמו הוא וגם חיונהוקת
 ויו'ט 3ש3ה להפקיר דאסיר משום המעם 5ומר איןאבל
 שניאה ק'כ דף כש3ה 3שימה הריטנ'א שכתנכמו

 בק'א ועי' הם'ר כ.' בא'ח 3פ'ח ועיי בש3ה קניןכמקנה

 הא אך טרר3נן רק שה1א ואע'נ שם ארמ1'ר ש'עשי
 רא1י אינ1 ה1א סררכנן רא,י שאינו לכל רע:תא'כא

 ע5יו יה" יו'ט מערג הפק'ר שלא וכיון כנ'למראורמתא
 וה אך הפסח אכ.לה 3עת 3ין'ם כערכ חי,כהחוקת
 להקנית מכוון אם רק להפקיר "ס1ר רלא טשוםאינו
 5אהר 5הקנות רוצה אינו אם אנל ~ה כהפקי5אחר

 השעה'מ כהכ וכן ק:ין כמק:ה ניאה אינו שאן טש,םשרי
 3ן מוהי'ם שפיי וכמה כר'ה 3' הל' לולכ מהל'3פ'ח
 כי' כא'ח 3פנ'א ועי' וכו' אסת הן ו3ר'ה וכו'חביכ
 כלל היא קושי' ל,,1 3אמה אך קע'ר. סי' וכרעק'אי'נ
 מחוקה עדיף ררוכ" ה-אי' הביאו לא דלסה התוס"ותעל

 מ,כח דלא מפסח הדאי' רחי הנמ' דהא סשוסמ"סח
 דטנח רילמא שם כדאסרי' רונא נתר ראולינןמשס

 5הקשוה ואין ע'ש וכוי לי' ונדיק לי' וקלי ע5י'גומרתא
 ה!אי נקכ שח'טה כמשם רילמא הפמח משהיטתנילף

 אינו וה אך י'3 דף וכריש י'א רף 3סוף שםוכדאטרי'
 כוה רר1נ לוסר ונ!כל רמעוטי סיע1טי הוי ר~המשים
 סעליא ס-ע.ט שס ראיכא ?רונ משא'כ סח,קה דעריףהוא
 הנינית ופסוקת הושט דניקנ ייל ועור מהוקו; עדיף5א
 ופח-ס מטהרהה שח.טהה ראין שחימה לאחר ננילההו'
 נכילה קהני כי 5'3: דף מח51ין כרמוכה מטמאהאינה
 הושט נקינת במתני' נקיט ר5הכי מחים מטמאהדלא

 ונש'כ סק'ד 5'נ 03י' 3ש'כ ועי' וכו' הגרגיתופמ!קז
 יש הרי א'כ שם 3תשי ועי' שם ובש'ר סקיג 5'רסי'
 לכן סטם"ה ואינה סתה שאינה כנגדה אח-ת ה,קהלה
 דאיכא הנס הפסח טשחיכת הראי' להכיא יכול הי'לא

 שאינח כננרה ח,קה דאיכא טש1ם ונוח שאינוחוקת



בורדכי ותשובותשאלות עטרת.ק5בן
 הפסח פשחיטת הראי' 5הכיא יכול הי' אך כנ'לטטמאה
 אלימתא ח,קה הון לא ח'וב רחזקת י'ל אך ח'וב.ומחוקת
 להשתטת עשוי' היא חיוכ רחזקת ס?1ם טטא, חוקתכטו

 יכולה חיוכ רחוקת פשום טומאה חוקת פש"'כפא'לי'
 83מחים התופטות שכה? האופנים כמו פאי5י'להתנט5

 טומאה חוקת מטא'כ אבל הנ'ל ובו' פאלי' פד'ה ג':רף
 3קירושין וע" והווה ?טבילה לא סא.לי'.אט נהבט5אינה
 קירושי נ3י הכא 3י'ה 3רש'י וע" 3ונית לע' ע'ט.דף
 לפי אך 3אריכוה מ,ה גהכתי אתר וכמקוס וכו'האכ
 פשום רטיעוטי מיעוט. רק הוא המימנים רטייטיתהנ'ל
 אחר רפקום הטייפות א'כ מיעוט רק הוא הטריפותרכל
 ראזל.נן אשי רב שם יליף א'ך וא'כ רם'עוטא מיעוטאיהי'
 ואכול שחוט רחמנא ראטר עצמה משח'טה רובאבתר

 הוי לא זה והיא שח'ט קא נקכ 3מקום שטאוליחוש
 כנ'ל רעלמא רוכ על ראי' א'ן ואיכ רמעוטא מיעומארק
 פעליא חזקה הוי 5א פטמאה ראינה הא רחוקה י'5אך

 3תוטפות ועיי כנ'ל להשהנות העשוי' חזקה שהיאמשום
 3ט'1 ועי( ובו' מר אסר בפירוש 3ר'ה מ'ה: רףבק'רושין
 נ'ו ופי' נ'ה מ.' חיו'ר פהר'ק וכננ'י שצ'ז סי'3יו'ר
 ולר'פ הנפ' אמר 5מה ונם קצ'ח סי' רעק'א 3תש'ועי'
 ואת'ל וכו' גישרא אביל רלא נטי הכי למעוטארחיש
 חיש לא ר'פ אפי' 3וה והלא רמיעוטא ט'עוטא רקרהוא

כראית"
 3תופפ' וע'ש ל'ר: רף ו3ע'ז קי'ט: רף 3יכמות

 לא ררוב לופר דרצה הנ'ל הריב'ש שם הכיאונס
 פרש'י רבריו את סתר הוא אך חוק:ת משגיעריף

 פטפחין ת.נוקות ררוב שט ראמרי' מהא 9ג רףרק'רוש'ן
 שני איכא ושס .כוי 3טוטאה מטטחין 1'ל רשייופי'

 אחר ינמקום ע'ש העיסה וח1קת התיניק חוקהחוקות

 פן וא'ב כוה. להאריך פקומ ע'קר כאן 1א'ן מוהכתכהי
 פהיוכ הוא אחר שכל שת5ינן פצר פטור הואהתורה
 כ8'ש לחיכס הנמ' רצה פרר3נן אך מומ.ן 3הןשאין
 הששי' פצאתי ואח'כ נפ'ק רלא רוראי חר רא'כאכיון

 גח'ם ג': רף רפמחים התוסטות לרעת יע"ישהקש'הי
 שהוא דכמו קרקע לו שאין רפי הנ'ל קב'ר פי'ח'א
 לפי א'כ ה8סח מלעשות 9טור הוא כן היאיה טןפטור
 כנ'ל 5הפקירן 3ידו הרי הש3ת את הפסח ידהה איךוה

 רר'א אליגא קאי ק'ל רף ר3ש?ת משום שס1הירץ
 שרותיו כל את החייס ראמ כ'ח. רף 3ערכין פ'לור'א
 השקר מהני ר5א 5ש'טו,1 ר'א וא'כ ע'ש מותרמא'נו
 ר3נן ואפי' עכ'ל לנ?יה פחרס הפקר הוא רכ'שנ'ב

 להח-יס ראטור פירו פ'ם חרם רהוי וס'ל על"רפליני
 ה' ו3פ' 3' הל' עיכין טהל' 3פ'1 הרמ2'ם פסקונן

 לארם לו ואס,ר וו'ל י1תי מפורש י'3 הל' רע,תטהל'

 וע'ש ה3ריות על ויטייח נ?ס'ו כל להקריש א.5הפק'י
 לרכרו ק-קעותיו כל להח-ים שאט.- כ'.ן ואיב?כ'מ
 משא'כ 5הפקירן 3ירו הוא'ל בי' אט-יי 5א לכ;הכל

 ה3נר איתו על רק הוא הנ'ל ק'5 רף בש3תכציצ'ת
 ההפקר שמ 5יא רף ו3עירוכין פפנין נרישושס

 יש ועור ע'ש ווז פי' פחות ומשירכמטלטל'ן
 יפקירנו אם ר3ציצית משום טציצית5חלק
 פנא חוכת שהוא לם'ר מציצית לנמרי פט1ר יהי'אזי
 שה1ש רלפ'ר פנא חוכת שה1א לם'ר קאי 3ש3תושמ

 שים ואין ציצית יעשה ולח יל3ישנו לא נכראחובת
 לא ה5בישה 3שבי5_ חטאת חיוב עי_ שיעבורפכרא

 .גפנחמן 3תטפות ועי' הש3ת את ירחה ויאילכישנה
 ש8פקינן -לרירן רק וכו' שאולה טלית ר'ה פוף פ'ררף

 וכא'ח י' הל' ציצית מה5' 8'ג רפ3'ם נכרא חובתשהיא
 3ציצית פחויב שיהי' בנר לקנית עליו פצוה 5כן י'פפי'
 קאפי הכי 3ר'ה מ'א. רף בפנחות בתומפות הואוכן

 גברא חובת לאו אי ופ'מ מציצית נ9שך לפ9טרטצרקי
 השאלה 53שון כנ'5 לי' ר5ית כיון ע5י' 5מיענש שיךלא
 ה9סח  לעשות עליו היא שהפצוה בפסח פשא'כאבל
 לכן הראיה פן 9טיר היא שאז קיקע 5ו אין אםרק
 וויטל לופר נוכך איך וא'כ ה9פח לעשות לו אפשרא'

 נע 1יפטר הראיה פן פט1ר ויה' ק-קעותיו אתלהפקיר
 "מיוה 5קים 5ו אפשר שאי טצר שנ9טר רקהפצוה עלי ה" ג'כ קרקע לו הי' לא אם אפי' שהריפהפפח
 שאיניכיון

 שכוזכ הראשט התירץ על אך לרנל. עו5ה
 משים לה9קירן גירו חואיל פקדי לא רלר'א פשיםהח'ם
 טעט להכין צריך להפקירן שאפור הנ'ל 3ערכיןרם'ל
 ואמר ה9יאה את שליקט פי פ'ט ר8יאה 93'ר רתנןהא
 ואטרי' וכו' לו זכה אטר אליעזר ר' עני לפלוני 11הרי

 משום הטעם ט': רף ו33פ'צ י'כ. ורף י'א: רף3ניטין
 אדם 1'ל רש'י 81י' עני והוי נכפי' פפקר בעי ראיפנו

 איר לא השרה בכעל ראי השרה כעל שאינו3עלפא
 עני רא9ף לנפשי' ר,כי פנו לפ'פר רליכא זכהא5יעזר
 לעיל וע4 וכו' ש5ו פשרה פיאה ללקט ש5א ה1אמוזהר
 רש'י על פלינ 93יאה שם הריש אך ט' פערכהבריש
 בעי ראי נ'5 וכן לשונו ויה שם הרא'ש כתכ וכןזיל

 לעצמו לזכות ויכי פופקית שרה אותה נם נכפי'פפקיר
 פופקרת שרה אותה נם הלשון ופרכתנ ה-א'שעכ'ל
 שזוה נמ הנכפים כ5 רמפקיר דכ'ון פשום ממ.לאמשמע
 צ'ל אך כנ'ל פינו זה אין הח'ם לרכרי והלא3כלל
 גכלל יה" קרקע אותה ונם הנכם'ם כל פ"קיר כעיראי
 סאתים שוה שאינו אחר 3מקים שרה לעצמו שישיררק
 לשינוטמש זה שאין ואע9'י לשו'פ ליטול מיתר שאזזוז
 הקשה רעק'א הגאון אך כונתו רכך לומר צריךפים
 דאיך והרא'ש כהד'ש כת3 הזא שנס הועי'ט ע5שמ
 שיך ראיך תמוה לענ'ר עצמו השרה 3על אף אוכתנ
 3על הף ולא לנכפי' מפקיר 3עי ראי פע 3זהלומה
 ממשסר השרה 3ע5 הי' שקצר 3שעה מ'ט האהשרה
 בלא פוזהר כנר הא עתה שהפק'ר 3כך ומה ליטול5ו

 הוי לא רפשה'נ רש'י רכרי נכונים וא'כ וכו'תלקט
 סנו שיך ולא ז1 שרה אח גם 3הפקיר לאוקמ"מצי
 שכתבתי האחרון והחילוק טעפא האי 3לאו ,העל

 בווסקב'צ לזה רונמא נפצא ל9סח ציצית 3יןלחלק
 נם ובו( ל'ת ו5רחי עשה וניתי 3ר'ה מ'. רף3כתוכוה

 יכול שה4 הנם קלה למצוה נתשנ א'נו רה9סח"ל
 ה1א וכן הנ'ל פ'. רף רכתונות התו'י רברי ו5"ילכט5ה
 קלה טצוה היא לכן לכט5ה שיכול רכיון 3שמקכ'צשם
 כרת ענוש שהרי בפפח כן לומר אין 5ל'ה רחיו5א
 ול'ת עוחה האי ר'ה פוף קל'ב: רף 3ש3ת תופשוהע.'

 הע דף יבסהן ותופ9ות וניתי ר'ה פ'. רף כהוטתותוספ'
 -רף גפ9מואם כרת שכן ל9פח פה שם ובע'ג שכןר'ה



 . ךתשובוח שגלית י -עסזרוצ

בורדכי
ק5ג ,

 שהרי ועור וכו' כרת כו שיש רפסח עשה' יבאנ'ט.
 שהנ'ש פ'ו רף כ"סחים ואמרי' כמוערו התורהאטרה
 להקשות ואין השכת את ירחה שה"סח גמינינגסרה
 לית רוחה ק5ה 3מצוה שנם מיני' נ5יף איב והלת'רץ
 חוזר אין 3ניש הלטר ררכר משום קושי' זה איןאך

 תירץ ולפי נ': רף כוכחים אמרי כן סצינו 3פהוסלסר
 ועור כרת. ענוש שהוא משום גלאה'כ ניחאהראשון
 לה"קיר וכירו הואיל 3ציצית אמר4 רמשה'ב 5וסראפשר
 אהר יונה לשטא חפש יא ד3ציצהן טשזם 3"סחולא
 בלא כנר לו שיהי' עבירה אהר לאוושו יהי' שאזימשום
ציצט,

 הה"קר השוסעים אותן יוכה איך וולכ הש3ת אוהי
 אחר רלאותו ואררבא האיסור אווע יה4 להם נסכי

 בשעת עתה ווכה שהוא כיון ספי נרע 3שגתשי,כה
 מי' 3מא.ח ה3'י שהביא המררכי לרעה וא"י'האיסור
 שאם מררןי'ש י8למה ר' הר' אומר 3סררכי כת!נ 11'לי'נ

 ער ל5ובשו שאסור כשבה מלית של חומ לאישנ"סק
 רליתא ר'י והושיב געשה עובר לוכשו שאם אוהןשיתקן
 בו להפי5 אלא אינו רציציה רס'ע לר'י נראה לכךובו'

 תל3ש לא 3לשון הכהוב אמר ולא כשילכשנוציצהן
 3ל" כנפות ארכע 5ו שישכנר

 הי' וראי ראו ציצית
 וס'ס ציצית בו 5הטיל ניירא עשה מצות אלא עטוהרין
 עתה שאין כיון עוכר אין ונם ללפוש אמור הט5יתאין
 עובר וראי 3חול אבל ש2ת שהוא ציצית כו להטיליכו5
 עכיל וכו' ציצית כו להטיל בעשה שלובשו שעהכ5
 וכן נביא חוכת הוא רציצית רס'ל לרירן הוא זהכל
 בט'ז ועיש וברם'א 23'י ני סע' י'ג סי' שס 3א'ההוא

 הכנר לו שהי' הוא פשלמא יא'כ ובסחה'ש.ובמנ'א
 5זכות אבל ציצית כו לעשות הפפיק לא אךמכבר

 וללובשו כש3ת ציצית כלא כנפות אר3ע ש5 כנרלבתחי5ה
 3שכת כתוסשת ועי' להטררכי נם ראסיר אפשרכשגת
 ריכיא ותירץ פקילה איסיר ליר' שיכא קורם כר'ה ר.רף
 סלררות שמניח הואיל סקילה מיחפכ לא התירו לאראם
 ערל צ'ב. רף כפסחים וכן לו אוסרין שאנו פה יריעל

 משא'כ וכו' כרת 3טקום רבריהם העמירו ואיזמלהזאה
 ח' הל' חו'ם מהל' כ8'נ ככ'מ ועי' נופא בש3תכשיזכה
 ארמו'ר ובש'ע סק'ב שם ובטנ'א ה' סע' תט'ו סי'וכאיח
 רציצית רס'ל 5מאן הנ'ל ל"י וא'כ כק'א ושם תל'נמף
 כיון בשכת 13 לזכית אפור כוראי יהי' טנא חובתהוא
 9'ד ונתופפות 3עשה ושעה שעה כ5 עליו עוכרריהי'

 אם נכמיו כל את להקריש לארם אין כן איתארערכין
 להחרים רשאי ארם אין טוקרשין הן הרי כילן אתהקריש
 סוחרסין הן ה-י כולן אה החריס ואט ננ0יו נלאת
 כל ולא מ3המה ארם כל ולא מארם אומר אליעוררכי

 אם לפיכך אחוותו שרה כל ולא אחוזתו משרהכהמה
 כולן אה החרים ואם מוקרשין הן הרי כו5ן אתהקריש
 פין 3ר'א החילוק נזכי לא פנט' אך וכו' פוחרטיןאין
 *וסק שהוא משום הרמ3'ם ,כר שלא ומה למקרישחרם
 רשאי ארם אין רכ'ע אליכא רהא להבין צריך אךכרפנן.
 וא'כ המל 3תופ"תא כרא'הא נכסיו כל להקרישא"י'
 הקריש הורקנום של ראביו קכיז: רף פש3ת אמרי'איך
 כתורה עסק לא כנו שהירקנום כשביל לשם'ם נכמיוכל
 הורקנום של אביו הי' שהוא הנרול אליעזר ר'והיא

 "'כ סוף. בירוש5טי איתא וכן מ'ח. רף כפנהרריןברחיתא
 רסוכה ובירושלמי ל'ה. רף 3מנחות איתא וכןרש3ת
 כן אליעזר ר' שי כנו 3הורקעם מעשה ר' הל'"'נ

 ולא ארנפן של גלשונוה תפי5יו קושי שהי'הורקניס
 בו פוחה ולא 3נו ראה צריק אותו אפשר רבר 5ואמר
 הראשון הורקנום ש5 אביו שהי' שא"שר ג'ל אךוכוי
 ראל'נ האסת יהי' רכן וניל הנרול, ר'א של זקנושהי'
 אצל האיש ונשכר ע5יו שם אמרי' איך הנרו5 ר'אעל
 שלא ס~כרה עינ יכן שסו אה יוניר ולא ונו' אחדפ'ה
 6'1 נתן רר' כאכות ועי' הטעשה. הי' הנרו5 . ר'אעל

 נכסיו להרירו רוצה הי' הנרול ר'א של אכיושהורקטם
 ריש לך מרר בטררש הוא וכן הוא וכן לטר. שלאמ"ני
 לעשוה מאביו וה לסר שהויקנום וא9שר ע'ש מ'ב"'
 מנכם'1 לו ליהנות רצה לא ל5מור רצה . שלא ש3שבילכן

 ועי' ס'ז. רף 3יכפות עי' הרכינם שצ'ל א"שרואולי
 על שקאי מפרש הוא שנם שם 3שפה יעק33קהלת
 שר'ע אט(א שם שבות פ' ובשאילתות ר'א שלזקנו

 הנרו5. לר'א מישכרהף

 יי3.מערנה

 ביבמות ראמרי' מהא לשאלתנו ראי' להכיאויש
 חולצין לא וקטנה תניא 3ש'ם טקימות ובכמה ס'א:רף
 שאין אמרת יפה לר'מ לי' אטיי ר'מ רברי מיכמיןולא

 אלא יאיש אשה וטקשינן 3פרשה כתיב אישחו5צין
 שמא קמנה ,מרים ימצא שמא קטן א'ל טיבט'ן איןט'ם

 אלמא הנם' עכ'ל כעיוה 0ונעין ונמצא אילוניתתמצא
 יטעא שטא לאו אן לר'ם וא"י' הקמן טיבמיןרלר3נן
 אע'נ מיכמין הי' אילונית תמצא שמא וקטנהמרים
 רחינוך אלמא פכרת הוא מצוה כמקום שלא אחראשת
 נרירא לאו לאיפור וכ'ש רכרת 5או 5איסור אפי'רוהה
 סכאן ירעינן ועור יכום פמצות מחותב אינו הקטןרהא
 ע5 תעברה היא שנם אע'נ לנרולה אפי' טיכםרקמן
 איש חולצין שאין אמרת יפה 5ר'ם טראמרי' והאיסיר
 רהא אמרת ואי לאיש אשה וטקשינן כפרשהכתיכ

 הטחלוקת הי' כוה כיחר שניהם היני וקמנה קכןראמרי'
 רהשני מש,ם מחלוקת הי' לא כוה נרול אחר אםאכל
 5איש אשה וטקש,נן אטרו למה א'כ איפור עליעכור
 פהאשה גס הפס,ל לן ולסה י3ר ~איש ד' הי'1הלא
 קטן או קטנה או קטן או הפשמ פחליצה וראיאלא

 2יכום הטחלוקת יהיי כן וא'כ לקמנה גרול אולגרולה
 סיכמין ו5א הולצין לא נשנו 3יהר שניה רהא האז?ן3וה
 ע5 אבל חולצין שאין אמית יפה רכנן אמרו ,הועל
 כפירוש קי'א: 3רף כנמ' שס הוא וכן חולקין.יכומ

 זה עם וה ינרלו קטנה יכטה על ש3א קטן יכםבמשנה
 טתניתין ליטא נם' וכו' הגר5נו נרולה 'נטה עלכא
 מתפכמין ולא חולציז 5א וקמנה קטן רתניא כר'םרלא
 לקמן נדולה ר'ם אמר כי ר'ם תימא אפי' ר'ם.רברי
 קמן אבל הוא ראיפורא ביאה טיניהו רחר לגרולוקמנה
 והא אמר לא נינהו הררי כי רתרומהו הקמנה. עלהבא

 חוזאה חנינא רי אמר תנרלנו נרולה יבטה על 3אקתני
 ראימורא וביאה כיאה רכל קאמר תנרלנו והא שאני3א



בוררכי - ותשובוהשא5ות עטרת-ק5ד
 רהיא אעינ כנרו5ה גם קפן .רמותר אלמא ונו'הוא

 סןתר חינוך רמצר א5מא ו3יאה 3יאה 3כ5 איפירתעשה
 רינרול כיון זה איסור על יענור אחר רנם כמקוםאפי'
 שום יעשה לא שהאחר רירן לנירן נ'ש וא'כ מצוההיא

 3משנה שם ראסרי' ל'ט. רף מיבפות יש ראי' עורא(מור
 וכו' האהין כל על מה5כין רצה לא ליבום 3נרולמצוה
 59יני גדו5 וחליצת קטן נ'את איתטר 3נם' שםואפרי'
 קפן גיאת אמר חר לוי 3ן 'ה:שע ור' יוחנן ר'בה

 3קונטרם שם ופ" עריפא נרול חליצת אמר וחרעריפא
 וקטן 5חלוץ דוצה נדול נרול. וחליצת קטן ניאת3ד'ה
 -רקטן הוא טמש קפן לאו קטן והאי ליבום רוצהפמנו
 מאן ואפי' סרים יפצא שמא א ה וינום חליצה גר5או
 מוגי8 וראי הכא ליכוס סותר וקפן למעופי הישרלא

 ודאי וההם ונו' הוא סטש 3קטן דלא טובחאדשטעהין
 אלמא כנ'5 חליצה יה יועי5 5א ראל'כ 3נרו5האירי

 היא נם באן והא לנרולה נם ליבום הקפן מותררלר2נן
 סוב5ת שהסצוה ליבום סהוינת איננה והיא אשודתעשה
 מי' 3תשונותיו הרשב'א שכתנ וכפו ע5י' ולא ע5יורק
 3כתיטת ההפלאה אך לשונו את אניא כעוה'ש ולקמןי'ח
 ולקפן כן כחכו לא מ'. רף 3כתינות והפנ'י ב'ר;רף

 רעלסא ינוס 3כל ונשלסא לשונם את אניא3עוהש'י
 הפצוה 5עשות אפשר ראי פשוס להתינם מוהרתהיא
 ס'. רף בכתוכות ראטרי' להא רמי ולא רירה3לאו

 הנ'ל ובתוספות גנט' עיש כל5 מצוה ליכאר3רירה
 ד5יכא היכי רק צ::הה רהתורה 5סיסר אינא דשםטשוס
 משאיכ אסורה ולכן לא איסןר ריהי' היכי אבלאימור
 זה כל אך א'סיר לה יהי' שלא אהר אופן רליכאהכא
 כינמות התוספ' שכהכ וכסו 3כך שסצותן אסרי'3נדול
 א'כ וכו' רחי פי כרת נו שיש ל'ת ר'ה מיף ר'.רף

 יעבור אהר שנם 3פקים אפ" שיך רחינוך טבאןמוכרח
 רוחה אע9(כ כשיורפן, רק תרירה אינה ןהפצוה איפורעל

 נרירא ל5או וכ'ש רכרת ללאו ואפי' ראוריהאלאיסור
 נעשה אך וא'ת תרירה והיא איסור על יעבור לאואחר
 שכהכו הנ'ל ומהתומפזת פ'ח. רף רפמחימ הנמ'עם

 לבית שה לוטר הנמ' צריך ואעפיכ חינוך מצרשהוא
 סאני5ין הי' 5א ראןריהא ה" אם אנל דאודפהאלאו

 טערכה 3ריש פ~ה כהבנו כבר אך ח.נוך. מצרה9סח
 עליו נמנו לא אם אסור הי' לגרול גם רשס משוםנ'
 ו' רף 3תניגה הם'א וכסכר:ע לו נרם קטנותו 5אוא'כ

 וכן קפנוהו טעד רק הוא החי0רון ינןם 5עיימשא'כ
 רף 3נם' שמ ראפרי; ררך על יהי' והראי' ציציתלע'
 אין נכילוה א:3ל קטן קסכר אלטא שם ראמרי'קי'ר:
 ואחר פקח אהר אהין שני ת'ש להפרישו. סצווין3'ר
 9קחת בע5 הרש סה פקחוה אחיות שה' נשואיןחרש
 פת אשה, אהות מש!ם תצא 9קחת 3על 9קח יעשהמה
 את סוציא פקחת כעל חרש יעשה מה פקחת בעל9קח
 אה סוציא אמאי 5עו5ס, אסורה אהיו ואשת כנמאשתו
 משום הוא נגילות אוכ5 קטן נ3י' ת'תג 3נ6אשתו
 יה" כאן והינ הנם' עכ'5 וכו' רירהאיסורה

 הראי;

 ק"א: רף 3נמ' ועיי 5הקפן להנשא סותית סרהשסרירה
 הוא הכי 3ר לאו והאי שם לאחיז 5הקים כאן קריהנ'ל
 יעי' וכו' רהו ב5 עלי' יבא יבמה קרא אמר א3יאמר

 שם לאחיו להקים כאן קרי 3ר'ה שם ונמהרש'א3תוספות-
 3פי' ועי' קטן לאשת פרפ ייפ. רף 3קירושין וע"וכו'
 מהר'ק וכננ'י נ'ב: רף וכסנהררין שם ותומפותרש'י

 לרהות ואין נ'ר סי' ג'כ חאה'ע ונמהר'ת נ'ר סי'~חאה'ע
 ל'ח 3ר'ה נ': רף 3ינמות התוסמ:ת שכהנ ממה זוראי'
 אח רמאשה ר'י ואומר וכו' אח ראשת כרת כושיש
 כרת נ1 שיש ל'ת עשה דלידחי העלטא 5סייף טצי5א

 אחר 3ענין אפשר וחי ככך דמצותו אח אשתרשאני
 מכלאים אנ5 ינום פצות 3ט5ה ראליכ יכום מצות5קים
 הכלה סצות כקים לא דאי 3עלטא שפיר ילפינןבציצית
 איתא וה וכאו9ן וכו' רח. ואפה'כ גצמר טקים3פשתים
 ראי. יהי' לא וה 5פי ואיכ שאני בכך מצותן ה': רף3מנחות
 וה כל יהא אינו וה אך רהי' סצר שהוא דהיבי3ע5טא
 וככהוטת 5ים: ברף שמ כראמר" סצוה בפקום דקהוא
 אומר שאול א3א תניא גש'ם מקוטות ובעור ס'ר.רף

 רבר ולשום אישות ולשם נוי 5שם יבפתו אתהבונם
 הולד להיות כעיגי אני וקרונ 3ער:ה פוגע כאי5ואהר
 ובו' טקום מכ5 ע5י' יבא ינמה אוסדים וחכטיםססור
 הרם'א פסק וכן שאול נא3א ר'ת ופמק שם 3תומפותועי'

 שפטק רשס ה3'י לרעת ואפי' א' סעי קס'ה סי'3אהיע
 שלל וכידוע א,טריס יש 3שם ר.ת דעת סרכתגכר3נן
 אוי וי'א כותכ ואח'כ 3מהס הראשונה הרעה שכתבהיכי
 הש'כ הוראה גררכי כירוע הע.קר היא הראשונההרעה
 ביו'ר הניאו והפ'ט תיטא ובי 3ר'ה רמ'3 סי'ביויר

 3ר הנדול הוא התם ס;ס אך או'ה בכלליםסהחילה
 פחויכ שאינו כקטן טשא'כ פעכבת אינה והכונהחיוב

 ל'בום רשאי שאינו למימר לן ה:י אוי כלל ינוםכמצוה
 ליכאטצוה רלר'רה הג'5 הנחה לפי אך כן הואוה'נ
 ראמריי -הא הקשה א'כ היכם על היא המצוה כ5רק

 שחציו טי י'נ. רף 3תרא ו?כ3א גמתני מ'א. רף3ניפין
 עצטו ואה אחר יום ר3ו עע עוכר חורין 3ן וחציועבר
 ואה רבו את הקנהם אומרים ב'ש כ(ה רכרי אחריוס

 הציו שכנר אפשר אי שפחה 5ישא הקנתם לאעצפו
 יבמל עכר חציו שכנר אפשר אי חורין 3ת הורין3ן
 אוהז ,עושה ר13 את כופין העולם וקיקון כפני אלאוכו'
 עשה ו5יתי וא'ה ההוספות שם והקשה וכוי חורין3ן

 ועור זכו' וי'ל קרש יהי' רלא יאו ולרחי ורנורפיו
 מ'. רף 3כהוכות 3תו'י א'תא וכן וכוי עשה 5יכאכרירה

 איהי' מי 3עינא 5א אטרה אי ?ר'ה הנ'ל שסוכשטקינ
 עשה סשום ?לאו לעבור לה אין הי5כך וכו' כ5ל5עשה
 פ'ר רף כיבטוה כראמרי' כמותו מו,הרה רהיארירי'
 ליככקטן לינשא מיהרה היא האיך וא'כ התומפותען'ל
 הטצא שמא או סריס יטצא שטא לאו אי ולר'סלר3נן
 צריך ה" נדול אפ.' והא לו לינשא ט!הרה היההאילונית
 טשום רק הנ'ל והשטק'נ ההוספוה פי' לפי אסורלהיוה
 אינו נ'כ שהוא כקמן משא'נ אבל כנ;ל ככךשטצ~תן
 סוהרה תהי' הינוך טצות דסשום ניטא והאיךסצוה
 התורה אמרה רלא רהיכי מנרול קטן עריף וכי לולינשא
 ה'נ א'כ כנ'ל אסורה היתה לו מותרת שתה"3פירוש

 קושי' ,ה אין 3אמת אך לנדו5 רק התורה אסיהלא
 לרבא. והן לא3י הן הניל ק"א: רף רינפות ר,נם'לפי
 ולרכא רהו נל עלי' יבא יבמה התורה אפרה הרילאכי



בורדכי ותשיבותשאלותעטוית
 שעתה ולבהר ל" אימורא רהשהא סירי איכא ס'נטי
 קורא אני שאין יבסה 3ל רב אמר ר'י אמר ,האשרו
 אח כעשת היא הרי עלי' יבא יבמה נפילה 3שעתבה
 'שבו כי קרא אסר נמ', ה3י ואימא ואסורה ננים לו .שיש
 ההירו הרי וא'כ ע?'ל אחר י!ם בן אמ" יחרואחים
 ברערה.טפורופ

 לרירה שגם כהב כ'ר: רף 3כה!בוה הפלאהאך
 כפים סנשיאות טעלין א' שס רא'בעיא ביבום ט'עאיכא

 ופי' לא עשה ראיכור כפ'ס נשיאות אני וט'ל'וחס'ן

 מכלל הכא ולאו ורים ולא אחם הברכו כה ו'לרשיי
 וההומפ' הפלאה זה על ובהנ רש'י עכ'ל עשה.עשה,
 יש א'ס:י סה ר'י ירע לא כהנו ק"ח ר' כתכו בל9'
 לבטלה. כיכה טשום לא אם לרובן העולה נזרכו

 3א'ח והרמ'א רירן טמ'ג'א הטפרשים בזה המהווככר
 אירי ו3שבה כהנים, 2יא אירי רהכא כתב קכ'ח3סי'
 יש א.ם!ד סה ר,י 'רע 5א .ולכך חחרים כהניםעם

 רכאמת הט'ז הקשה 'הי לחלק ל" רמנא וקשהנרבר
 יורע שהיא כיון רהא עולה רהי' יוסי ר' קאמראיך

 3קוס לעקור הכטיס 2'ר נח ראין ש'ל הא כהןראינו
 לי קשה ותו בעשה לעביר להם ישמע ולסהועשה
 לבטלה כרכה משים קאמר ולא עשה סש,ם הכארקאמר
 וי. רף כיבסות בראמרי' סינ" טפ' רחטיר ל'תראיכא
 לבמלה 3רכה טשש ה,א הפי' ר3אטת שם 9ייוהמנ'א
 ו3רכה עשה א'ס,ר 3הך'א קאמר רהא תמןהוהוא
 וכו'. ל'ת הו'לכטיה

 רלרעת אחה 2הש,כה טוה גהבהי כבר)הנה
 והדא'ש שס אשרי יהגה1ה ל'נ. רף 3יה'שהתוספות

 ב3רכ1ת ראטרי' דהא כ'ל מ'ט כ.' רקירוש'ן ק'ב9'
 מש,ם עונר צריכה שא':ה 3רכה הטניך כל ל'ג.רף
 .אפי' 3עלמא אכמכהא וק-א מרי3נן רק הוא השאלא

 ט'ו הל' כרבןה מהל' 3פיא שמיל הרמ2'םלרעת
 רק ה,א רא1ריתא שהוא ט' הל' שגועוה מהל'ו3פי'ב
 כרא'תא תענור 1אוהו קירא א5' ה' אה משוס עשהאיסןר

 מה5' 3פ'3 הים3'ם ב??ין מיכיח וכן ר'. רף3תמורה
 עיקר כאן ואין 3וה הא-כה' ו3תשובה י'א הי'שטעות
 ועי' כלל קשה 5א ,ה לפ' וא'כ מוה להאריךמקום
 לי2(. וכעמור ר' כעמור5עיל

 דכטו פשוט נלע'ר ה" הרם'א רברי לז5יאסנם
 איכא נלי הכי '"ראל אה לברך לכהנים ס'עראיכא
 מרברי היפך 1'הי ד:הנ'כ סן 5ההברך 5ישראלס'ע

 רוקא רוא עשה דא.מו- לר'י רם'ל ונימא ז'להרס'א
 טהכהנ'ם להה3יך היץ צר.ך שאו אחרים כהניםעס
 מפורש א'נ. ר3הו-ה א:': מקיס:ה 3כמה מצינווכן

 שניהם על הטצוה ט'ט הטצוה עו?ה על אלאהציווי
 דהא הרע עלי' נם 1המציה ע5י' יבא יכמה 3יבוםכנון
 על עוב-ת היא וא'ך ל'ה דרוהה כ' רף כיבמותקאמר
 3גיטין הת,ספות כם'? נ'כ הסצ:ה עלי' א'ן אםהליז
 הגרט: על לנגן 2עי' 3ה'2'יי הניאותי וכן עו' מ'ארף

 ע5 מ'. רף בכהובוה הפנ" כהב וכןסיפין
 איתא טי לי' כע'נא לא אטרה אי הכא אכלהנמ'
 אןתה מלסרין נסי השתא ו'ל רש'י ו9י' בלללעשה
 על מהכא ל' קשה ולכא'רה עב'ל רוצה אינילוסר

 בעינא לא אטרה אי נסי ר3יבסה ל'ם: רף ביכסותס'ש
 אררבא אלא לה כ2'נן יא ירנרי' אמת5א ונוהנות5י'

 לאו שחין סוכה לפני שנפלה ריבסה שיחלוץ יוכפינן
 הכי ואפיו 5י' בעינא לא ראסרה היכא כל איארוקא
 כרת בה שיש ל'ת ראפי' פ'ק כיבמות הש'ם וטרישק'5
 לא ואסאי קרא 5מילף ואיצטריך רחי ר5א לןסנא
 לומר אותה רם5סרין כל5 לעשה רליהא הכא כ'אסריי
 סלכרין ראין ההם רשאנ' לחלק יש סיהו רוצהא'ני
 נוהנת שאינה כי:ן יכום מצות 5עקור יכתחילהאוהה
 ס,והרת איהי יבום רבמצ1ה ועור לרכרי' ברורהאסתלא
 רוקא סילהא ה5יא בה'דה הכא סשא'ב העשהשתקים

 אין רוצה איני לומר אותה סלסרין אם נסיולכתחי5ה
 סרעהה אלא נאסרה לא הסצוה רעיקר מצוה עקירתכאן
 שגם רביון משום משם רא" אין רבריהם לפי וא'בוכוי
 רמוהר למיסר איכא הכי משום יכום הטצות מומיתעלי'

 משאי3 ד'דה מעןה סש,ס 5הת'נם סיתרת והיא5'נסה
 ולא 5הקטן לא בלי מצוה שם ליכא 3ציציהכלא'ם

 3רית בשו'ת )יעי' 5כר. חינוך סצות רק אותולהמלביש
 זה( ספר 5י ואין ג' סי' וחא'ח נ'ר 0יי חאה'עאנרהם
 'בום סצוה רטעיקר משום כן הוא הנ'ל הפלאהוכונת
 כתומפ' במ'ש ?כך רמצ:הן משום ראי' להביא אפשראי
 על קא' ששם כ' סרף אבל כג'ל ר' רף נריששם

 האירום'ן מן אלא ום הנס' פריך וה ועל לכה'גאלמנה
 שיך אין וכאן 5'ה יירחה עשה יכא הוא גריראל'ת
 כוה אופן רעל לומר ראפשר משום בכך מצותןלומר
 טשום 11 ראי' לרהיה אפשר אך התורה. צותה5א

 דאסרי' סש,ס א'כורין משאר שאני כהינהדא.סור
 על מווהרת שהאשה טלסר יקחו לא פ'ר. רף3יבסית

 והיכא מווהרה ה'א סווהר רהוא היכא וכל האיש'ר'
 הציווי רעיקר משום מווהרה לא איה' סווהר יארהוא
 על איס1ר אין אם וא'כ רירי' קרושה סשום רקהוא
 קוש" יתירץ ו3וה א'סיר ליכא עלי' ג'כ אזיהכהן

 רביון סשוס נררי0 בסיף סמ'ץ אלעור ר' עלההוספות
 אבל איסור על" ליבא לבן נפשו על אסיה לארהגהן

 עצטה. מצר מו,הרה שהש פסולים 3שארמשא'ג

 י'ג.מערכה

 היש3'א טהשונת לדכייהם סת'רה 'הי' לכאורהאך
 הינ,ם על מברכין א'ן רלהכ' שם שכתב הג'ל "הס"

 והיא שם לאחיו להק'כ פו'ר ה:א המצוה רעיקרמשזם
 שכהנ העיט1ר כבעל רלא ווה פי'ר ע5 מצווהאיננה
 והטיר יבמה 3ע'לה על אקכמ!'צ היכוס על לכרךשצ-יך
 קס'ו ס" 3כוף הרט'א וכן הביאו 1 קפ נם"אהיע
 כשאר ט'ע היא ההליצה אם פלפלתי ומלפניטהכיאו
 יוצה היא שאם רירה ליהא משום רק שהוא אוס'ע

 היא אם אכל הליצה לה לחן מחויכ הוא אוילהינשא
 פ3'ש וע" ח5יצה 5ה 5הן צריך אין להינשא רוצהאינה
 והח'צ הווהר 3שס ט' סע'ק סוף קס'ה סי'3אה'ע
 להינשא רוצה היא אם לטובתה רק שהוא כתכ א'3סי'
 כתכ חאה'ע פ'ה סי' ח'3 והח'ס לא הכי פלאואנל
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כורדכ-

 שהוא אם )בי למצוה . ~אמרו לא הווהר לרברישאפילו
 ז' ס'ק קס'ה ס"  כאה'ע 3פ'ת ןע" המת לנשמונסנולה
 בר'ה ס'1: רף דנרה סתוספות אחת רא" הביאמזי,"ני
 וט' "'ת וכף ט מעבבה בילה אין ל3'לה הרא41כל
 גינהו מצות והליצה וטקרה-3כוהים 3ילה אבל ובו'וי'ל
 הנ'ל ל'ט דף מיבטות ראי' הביאותי וגם עכ'לובו(

 וחליצת קמן 2יאח וריב'ל ר'ירפליגי
 עדיף איזו גר"

 תובעח הש אם רק מצוה זה אין רחליצה אמרת ואיובו'
 הסצוה. עיקר שהוא עדיפא קטן 3השז 3ודאי א'כלהיגשא
 או המצוה מעיקר היא אם - פליגי דבזה לומרורוחק-
 עריפא גרול חליצדו דאמר ומאן למימר לי' הוי רא'כלא

 לאו קטן 3יוזת נדול ו2משס מצוה נמי רהליצהמש,ם
 ום'ר סהם אמר והגם' לומר צריך הי' בן - הואבלים
 בלום לאי קטן 2יאת גדול 2מקום עריפא גדולחליצת
 הספר מן חסר עיקר ועתה מצוה הוא אם זכר ולאהדא
 ערופא איזו הפלוגתא רק .היא מצוה דלכ'ע משמעע'כ
 מרש'י משמע כן עלי' ולא עליו רק הטצוה פחליצהאך

 טוטעת חליצה ה'ר 2גם' שם ראמרי' ק'ה דף3יבמחן
 מנה על לה חלר! לי שאומרים כל אלא וט'בשרה
 שהט,ן ע'ם לה חלוץ לי' אמר וט' זו, סאתים לךעצזהן
 לי' הב זיל לה אמר לה רחלץ לבתר זוז מאתיםלך
 תניא לא מי לי' ענרא בך אני משטה 9פא ד' לי'אמר
 לפניו מעברא והיו?ה האסורין מ3ית ברח שה"הרי
 אלטא שכרו אלא לו אין והעהירני דינר טול לי'ואמר
 וכו' בך אני משטה נמי הבא בך אני טשטה לי'אמר
 דחליצה ביון לי' אמר 3ד'ה שם ז'ל רש'י ווך' הנם'עביל
 רמיא רעלי' רביון לי' לית נמי דינא משום היאכשרה
 רש'י עכ'ל לי' עבדה בך אני משטה בעי ולאלטיעבר
 רעלי' דכיון בך בל להאריך לרש'י לי' למהולבאורה
 ררש'י ונ'ל 3האריבות רוצה הוא וכן; ובו' ליעבדרמהא
 והעבירני רינר 3טול מ'ש לרש'י דקשה סשום לזהנתכהן
 3אה'ע הדא ובן לגמרי פטורה היא וכאן שברו לודיש
 ר2בורח משום כן רש'י מתרץ לבן נ' סע' קס'טסי'

 דמשהצ והעבירנו דינר טול אמר והוא האסוריןמ3ית

 מחויב היא שביו אבל משכרו מיתר רק פטורה"
 דאמרי' וכמו להצילו הכל על הוא הטצוה דשםטשום

 אבדה נפקא סהתם נפקא מהבא והא ע'ג. דףבסנהררין
 2נפשי' אמינא הץ טהתם אי לו והשטתו ה'ל סניןג1פ1
 הגמרא עכ'ל קם'ל לא אימא אמרי ומיגר טיטרהאנל
 דאין להטציל לפרוע חיב חהניצול הרא'ש שסובתב
 לי' ראיה היכי 3טטונו חבירו נפש להציל מח-באדם

 אה ששבר נררף ע'ר. 3דף כראטר" להניצולטמהא
 עיש וכו' חיב אדם כל של פט1ר, הרודף שלהכלים
 עצמו להציל מהו 3ד'ה סי: דף ב3'ק התוספות כתבוכן

 הנרדף את להציל מהו'ב הי' ואם ע'ש וכ:' חבירו2ממון
 חבירו ממק שהרי הכלים משבירת יפטר א'ככממונו
 הרא'יט עכ'ל להציל בדי שכרם וברשוה להצילמחוינ
 י'ר הל' רוצח מהל( פ"'א הכ'ם כתב וכן 2סנהדריןשם

 הא טעמא היני ההם סק'א תב'ו סי' בח'טובסם'ע
 להציל ח,וב יש עליו רנם משום שכרו לו לשלםדמחרב
 משום הוא לנמרי פמורה שהיא מה כאן משא'בעצמו
 פטורה היא לכן עלי( ולא. חחליצה -רמיא לברוקעליו

 הב"ו שההיפות מה קט'ז: דף ר3'ק הגמ' ובןלנמרי
 אלא לו דאין -להולה ור1רמסקין כרוב להכיא הלדנ3י

 טעמא הינו נמי התם לי' אית שכרו מיחא לובו'שכרו
 2חליצה כאן משא'כ עצמו להציל החולה על דנםמשים
 שהחליצה שכהכני ביון אך מצוה ליבא האשהשעל
 והנם החליצה על יברבו לא למה א'ב טצוההיא

 להרש3'א ס'ל אעפ'ב מצוה 3ודאי הואש3יבום
 גטר זה שאין משום טעמא היע ההם בנ'ל יכרבודלא

 שאין וניון שס לאחיו להקיס פו'ר הא שהמצוההסצוה
 דאמרינן וכמו עלי' מביכין אין לבן רשצוה גמרזה

 בגון מצוה גטר שעשחתה מצוה בל מ'3: דף3מנחות
 נטר לאו רעשיתה מצוה וכל לביך צייך וכו'מילה
 3הנהות הזא וכן לברך צריך אין ונוד הפילין כעןמצוה
 3חלוצה משא'ב אבל י? סף רכתובוה 3פ'קהרא'ש
 אך מ'ע הוא אם יברבו לא למה א'ב מצוה גמרשהיא
 אחרים פרעת שתלוי מצוה שהוא משום קושי'- ,האין
 צ'ז 3מי' הקצה'ח שכתכ ובטו זה על מצווה איננהוהיא
 טתנמז על מברבין אין דלהבי הרשב'א תש' 2שםסק'א
 כיה המצוה שאין סשום - ואם אב וכבור וצרקהענים
 השני שעל למעקרא "פשר המצוה העושה .3ידתלוי'
 אי מ'. דף 3כתובות ראמרי' כטו והוי המצוהליבא
 וולכ ע'ש וכו' כלל לעשה איכא מי בעינא לאאמרה
 סברכין אין ולהכי כנ'ל מ'ע ג'כ היא רחלייהאפשר
 אסורה שהיא רק מזה פטורה שהש דכיון משוםעלי'

 לירקה דומה היא ולבן הליצה 3לא לאחרלהגשא
 3רוך ההליצה אהר הרנ רמברך והא ענים1בנתנות
 וכטו אבינו אברהס של וחוקים 3מצות קבו'צאשר
 אך נ'ו סע' חליצה 3סדר קס'ט 2סי' ?אה'ע ה3'ישכתב
 ה3רכות דכל משם ראשית החליצה על 3רכה זהאין

 קים ודף ז': דף 3טסחים בדאיתא לעשיתן ע1ברהק:וה
 כ'א: רף ו3טגילה ל'ה: רף ונסנחות ל'מ. דףובסוכה
 ג' הל' 3רכות מהל' פי'א וברמכש ס': דףובנרה
 ועוד כ'ה ס" ובא'ח 3' הל' 3רכות מהל'ובפ'א
 שאין 3רכה כל רכ אטר מ': דף כ3רבות אטרףהא
 בה שאין כל אמר ור'י 3רבה אינה השם הזכרתבה

 ה' הל' 3רכות מהל' 2פ'א הרט3'ם פמק ובןטלבות
 הה1לץ רק הטציה עשה לא שהרב ועור רי'ך סףובא'ח
 א' סי' 3יו'ר 3ט'ז וע" הרב ולא לברך לו היי ה1א"'ב
 איע שהחולץ משום לוטר אפשר טעם ועוד "זס'ק
 רף יבמות עי' יסיע שלא ואפ" 3החליצה מעשהעושה
 :'3 וסע' נ'א סע' חליצה 3מדר קם'ט סי' ובאה'עק'נ.

 לא אומר שה,א וסה הרקיקה ונס עושה ה"והחליצה
 2סרר הוא ,כן קיו: רף 3ינמוה בדאיתא לקחתהחפצהי
 מעככה הקריאה אין הא אך מ'ט מע' קם'ם סי'חליצה
 והליצה יבום סהל' 3פ'ר ו?ימ3'ם ק'ד רף שסכראמרי'

 לא שפתיו דעקימת ועור מ'ג סע' שם וכאה'ע י'בהל'
 אמד ר'י 2ד'ה צ': דף 3מ'צ היספוה עיי מעשההוי
 מנש3ע הרן 3ד'ה כ'. רף שבועות ותוספות ובו'חיב
 3רסכ'ם יעי' לה דף ריש יבמות ותוספות וט'ומימר
 בפי'ג ובם'ם שם ובל'ט 2' הל' סנהרין מהל'פפי'ח
 הנעל שנועל טה ונם שם ונל'ם הל"1' שכ'רחןמהל'
 שכתוכ סרריס רש מ'א מע' חליצה 3סרר שם כתבהרי



קלזכורדכי וחשוכותשאוותעטרת
 כראוי לו וקשרו הטנעל לו נועל הטסדר שהרב2הס
 שפיר 2עצטו לעשזתז ימל הינם אם להוש איןאבל
 ולכן 2עצמו לעשוה הוא צריך דאין אלמא ענ'ל,דמי
 והש טעשה עושה א'נו אנל וה על מציוה שהואאע8'י
 לא לכן טציה אינה אבל מעשה עושה שהיאאקפיי
 שהוא העוטר ספירת על שטברכין והנם שניהס'ברכו
 2מנחץ; ההזספץ; כחב ייבל ג2' וכן 3רי3ור רקטצוה

 אחר לכל ספירה שההא לכם .ספרהם בר'ה ס'הורף
 להז קאטר רין ראביה לך וספרת כהיב יונל נניזאחד
 על מברכין שאנו כמו יטברכין סזפיין 3'ר ושמארחמנא
 ויונל שסימה טהל' 3פ'י 2מ'ל ועי' וט' העוטרספירת
 לההוספ' ו:צין ומברכין סזפריס שה3'ר שכהב א'הל'
 ת.ספיה 3פסקי אך שמא 2לשון כתב ששס הגםהנ'ל
 שסופרים הלכה 3ררך רק שמא הלשון נזכר לאשם

 טה 3רי2ור ההא טצ.ה שעיקר ההס שאני אףוטברנין,
 לקההה הפצהי לא שקריאהו כאן טשא'כ כפהשסופרים

 ילכן ההליצה הזא עיקר אבל לטצוה הכשר רקהוא
 שכתנהי הראש,ן טעס ,לפ. כנ'ל טעכ2ת אינוד~(דקשה
 כרשה שהליי סשזס ההליע.ה .על מברכין אינסרלהכי
 נוה גם לפרש אפשר הסצ'ה ליכא עליהם אשראחרים
 טברכין אין רלדכ' שבהנ טד הנ'ל ז'ל הרש3יאטוגת
 לאח" להקים פ"ר ה'א הטצוה רעיקר טשוס הינוסעל
 מעם סה ילכאירה יב:' פ.'ר על מצתה אינה והיאשם
 פ.'ר על טצןה אינה שהיא משים יברכי לא דלהכיהוא
 טצרד שאיננה זהיא הזא ינרך א'2 טצךה הוא הריוהלא
 שה.א דכ'ון משים נ.הא שכהבתי מה לפי אנל רענרךלא

 הנ'ל ענים יכתנית לצדקה דזסה וה לכן סדוהאינה
 אינם והם אהרים ?דעה ש;ליי ר2"ן הרש2'אשכתב
 הפנ'י שכתב טטה היפך יהי' זה אך כניל וה עלטיווים
 ה2נ" לדברי אפי' לזטר אפשר ההליצה זעל הנ'ליהפלאה
 ובאהיע ק'א רף 2יבטזה דאסרי' טשים המליהפלאה

 ולכההילה ריניס ג' 2עיק רנחליצה א' סע' קס'ממ'(
 נחמן רב אטר רבא אמר ק'א: 2דף שס דאטרי' 3'עוד
 דרב 2רי' ה.:א .רכ פ2א רנ .כי' 3שלשה חליצההלכה
 הנומפים השנים .אלי הו' 3חטשה ע,נדא ענרייהזשע
 שטמאי נסי טילהא לפרמיטי שהוא רק ע'ה הםאפי'
 הרי ש'כ ג' שע' א' סע' קם'מ סיי שם ובאה'עשס

 לאו נמי גר כ'ב. רף 3קידושין ובדאיהא 3רעהס גםתלוי
 ומ' שלשה צר-ך נר אר'י א3א 2ר חיא ר' דאמר3ידו

 הני נירסא שאי2א והנ0 הלתא ל" דטזרקקו יטרמי
 אלא 2ד'ה רשם טה;,ספוה אך שם 2מקנה ועי'תלהא
 דאפי' רק ?ם 2פנ'י הוא ?ן כן משטע לא וכו'מעהה
 טוסחין 2עינן נר דנ2י יאע'ג טה ומן 3יחדלהתעסק שירצי אנשים נ' לטצא שקשה 2יד. לא. נטי שלשהסהם

 הל' א'3 מהל' 2פי'נ יכרמ3'ם ט'י: דף 3יבטוהבראיתא
 2עינן לא 2חליצה יכא! ג' סע' רס'ה סיי וביוירי'א

 הנ'ל קס.מ סי' .באה'ע ק'א דף 2יבטות כראיתאטומחין
 שיהי' ר3עינן כיין ט'ט אך מוב ג'כ הריוטותראפי'
 לטצואתם קשה זה גם לכן שם 3אה'ע ועי' לקרותיודעים
 הרש2'א דברי לפרש אפשר וגס וה על יברך לא .ולכן
 להינס להנשא ימם 2מצות שיכה ג'כ תהי' רהיא רנהיכן
 טק: להת יכולה נפ"י טחוינה איגה שהיא גיון מ'מאך

 3ד'ה י'2: דף 3ינסוה התיספות וכדעה התשטישאהר
 אין השטיש. לאחר אבל וכו' אוטר ור'ת יכו' נש'םשלש
 ל'מ רף 3כהיגוה ההוספיה רע; וכן .נו' לאם'ינראה

 נח לבני שנאטרה טצוה כל שם דאסרי' נ'ט.בסנהדרין
 שנאטרה פ"ר !הרי וכו' נאמרה ילוה לזה 2ס'ניונשניה
 להם אטר לך במיני ונשניה .רנז פרו ואתס דכהיבלנ'נ
 שם יכתב לב'נ .לא נאטרה לישראל לאהליכם, לכםש'בי

 טשום יאי לב'נ נאסרה דלא לן טנא היטאההזספוה
 ועשה קוס לעיל א:ר" הא בצ:ת ו' 2הדי ל" חשינרלא
 שטצרה דמי ה" נסי העשה ואל דשנ וי'ל השינלא
 ס'ל הר'י אך עכ'ל ורע להשהית שלא טצהה פי'רעל

 אסורת; נשים דגס הנ'ל 2הזספ'ת ל'מ. דף2כהובזת
 ההוספ' עכ'ל פו'ר על טצוות שאינם אע'פ ורע3הימההה

 לקנהה יכולה היא הרי .א'כ כריה ס'ל דרש3'א י'ל'א'ב
 א'כ ח'ת שם לאה.: להקיכ הטצוה יקףם ,לאעצטה

 שלא אח אשההה"
 2מק"

 על טזוהרת גצ יהיא טצוה
 ובפסחים ליה. דף ונקירושין פ'ר: רף 2יבטוה נדאטרי'וה
 לכל לאיש אשה הכהונ דשזה מ'1. רף 'ב2'ק ס'ג.ד5

 אין אך עצטה הקנהה איף וא'כ וכנ'ל ש2הירהעונשין
 3ר'ה כ'. רף 2יבמזה ההוספוה שכהנ :שום קושי'זה
 אשה ר'"ין דכיון ריב'א הקשה ל'ה ירחה עשה?א

 שניי זבשה שס הקסת לינא ראשונה ט2יאהסהע2רת
 2שה אטו ראש'נה מאה גזייה לקטן בדאטר ל.אסזןה
 שתה" ביאה 2עינן רלא מ'די קשה רלא ר'י 'א'כ-שנ"
 להקמ; רא!ין 'הף והיבמה שה'בם אלא שם להקסהרא,י'
 ל'לד דאוין שאינן וסר'ס א.ל,ניה אלא מטעטינן :לאשם

 מטעט' לא 2ה להתע2ך 'כ'לה שאין ביאה אבללע'לם

 הא'ך הקשה ראל'כ לה:ליר -א"ן היבם או שהאשהניין
 לאו אי מהיבטה היהה לר'מ .גם לר3נן מהי2ט;קטנה
 י-ייק הקימפ'ת עב'ל וכו' אילי:'ק הטצ'א רשכאהששא
 זהיא פן'ר ה'א הטצ'ה שהע'קר כיון כן ה'אה-ש3'א
 י2.ם 3מצות מחהר,ק שההי' זהג: וה על טצמהאינה

 מ.והרה א'נה פז'ר שעל ניון ט'מ אבל ליבםלהנשא
 הטצוה עיקר נהקיס ,לא הורע להשהיה היא יכזלהלכן
 'בא שס אמ--' איך א'כ אך :ך על טנרכין אינם'לכן

 2וה רגם אלסא לבה'ג, דאלטנה לל'ה יידחה דיבזםעשה
 דברי כן לפרש היכל לא :א'נ דיבוס. העשהנתק-ס
 זעוד הנ'ל זה5לאה כהפנ(י ם'ל הוא רנס ולוטרהרש3'א
 תהי' א'כ לי2ם להנשא נ'כ מווהרק שהיא אסרהדאי

 וה ההקים ירה ?על שס לאך" 2להקים ג'כטווהרת
 כשהזא משוס זרע כהשההת :יקרה ה'א מקוס ש2?ל'הג:
 ונשאר 2שמת אבל 3אחרה פ"ך לקים לי אפשר2היס
 אם אזי אש;ז 'רי על שם לאהיז להקים '2זל אשראהי'
 אס,רה ההי' אוי יבים 2טצזת נהחיכה היא רגםנשא
 2וה למיעו ג'כ ה-ב; שה" טש,ם ורעו 2השההת3ידאי

 טפורש הרש2'א כהב הא 'עזר תחלק סברא טאי,יכי
 2מוך משמשיה נשיכ שלימ 2ד'ה שם לימ. דף3כהובית

 ורע כמשהית,ר, יא.נן בטוך לשסש מיתרת ו'ל רש'יפי'
 טפקירי לא דהא טזתרה נסי נשי כ.להו דק'ל.איכא
 אסור דגבריהו ורע רהא מידי קשה לא ילדידיאפו'ר
 ם'ל דרש3'א אלטא ז'ל, הרש3'א עכיל וכו' להשחיתלהון
 רס'ל אלטא דננריהו זרע להשחין אסירוה הנשיםדכל



נורדכי ) ותעובותשאי" עטרת" 'קלח
 כר'ה ולא הנ'ל ל'ס. רכהוטת.רף 3תום",ת- הנזניכר'י
 רק כן כתנ לא שהוא לומי ורוחק 3'כמה כ'שוא'כ
 אך כן טשמע לא לשונו ממש(עות אך ו'ל ר,8,ילרעת
 3הקרסתו 3פ'מ וע" 3חירישיו שנתב סמה כתש' חוראילי
 ה-מ?'ם ונם ע'ש ט' שת או'ה 3הוראות 3גלליםליויר
 על ש8ירש ממה שלו תרה 3משנה פעמש כמהחור

 ממה 3תשוכותיו פעמים כמה חור הרא'ש וכןהמשניות
 מטה 3-ס'א שחור 3רס'א מצינו וכן 3נם' הראישש8(ק
 הוא זה 3אח-ונה שחי3ר מה וה וכלל שלו, 3ת'חשכקב

 סהיש?'א ז' 3טערכה שהקשיתי מה יתורץ וכזה3טחלוקף
 רברי 3אמת אך ?תש,בותיו ש8סק מה על כנם' ששיימה

 ט'י הוא המצוה שהעיק- שגתכ מה טובן א-נוה-ש2'א
 על יקום כ'ר. רף 3ינם:ת אסריי הא שס לאחיולהקים
 כילה ההלרה ר3כל אע'נ רבא אמר וכו' לנחלה אחיוש(
 אשיקת" נ'ש אתאי הגא פש,טו מירי יוצא מק-אאין

 כטתני' מ'. 3רף שס אמרי' וכן וכו' לנמרימפשט"
 מ'ט נס' וכו' אחיו של 3נכסים וכה יבמתו אתהכונס
 הנמרח עכ'ל קם והרי רחמנא אמר אחיו שס עליקום
 שמצוה סיכן ה3כור והי' כ'ר. 3רף שם אם-ייונם

 3חירושי וע" וכו' לאילונית פרמ תלר אשר ליבם3נרול
 הריב'א קושי' יקשה ו'ל ה-ש2'א לרכרי ונס שסרש2'א

 רכונתו לומר אפשר וה אך הנ'ל שם כי. רףמתום"ות
 וטחלק' פ:'ר היא המצוה עיקר אך כך ומן כך מן יהי'רמצוה
 ממנה להתע2י יכולה שא'נה 3יאה אפי' היאהמצוה
 הוא עליו לכרך נם יכולים ראין והא לל'ת רחי זהונם
 א. יהי' והטעמימ וה על מצתה איננה שהיא סצררק
 כל'נ פעוהש'י לקם! שאכת!כ כסו או לעיל שכת?תיכמו
 רק מכרכין שאין מש,ם שכתבהי הראשון טטעם לאאך
 רעיקר משוס המצוה נטר וה אין וכאן המציה נמרעל

 טהתומפ' שכתכתי כטו אינו זה טעס פו'ר, היאהמצוה
 כ'. רףריבטות

 רא!י' שההא 3יאה 3ע-נן רלא הנ'י
 הרי א'כ וס-ים אילוניה אלא מסעט'נן רלא שסלהקסת

 רלרירה מ'ל רהיש2'א ניטא א' אפי' אה המצוה. נמרוה
 רף 3כתיכוה הפנ" ק!שי' הקשה לא מ'ם מצוהליכא
 אי הכא אגל שס ראטרי' מה על שהקשה הנ'למ'.

 רש'י ופ'י כלל לעשה איהא מי לי' בעינה לאאמרה
 קשה ולכאורה רוצה איני לוטר אותה טלמדין נמיהשתא
 נמי ר3יכסה ל'ט: רף 3ינסות רש'י מיש על מהכאלי
 כפינן לא לרכרי' אמתלא ונותנת לי' כעינא לא אטרהאי
 לפני שנפלה ריכטה שיהלוץ לי' כפ'נן ארר3ה אלאלה

 כעינה לא ראטרה היכא כל אלא רוקא לאו שחיןמוכה
 ל'ת דאפ.' פ'ק 3ינטות הש'ס ומדי שקיל ואפ'הלי',
 ק-א לם.לף ואיצטריך דחי רלא לן טנא כ-ה כהשיש
 רמלמרין כלל לעשה רליתא הכא כי אמרי' לאואמאי
 לישב אפשר אכל כנ'ל וכו' רוצה איני לומראותה
 כוימי טענת או שחין סוכה טענה רומה ש"-נוולחיק
 ק'א. רף 3כהוכמה 3ר'ן איהא זה וכאופן איסורלטענת
 נ' מ" האה'ע ת' ובנכ'י וכו' הכמים שאמרו נשיםכר'ה

 רק כונתו רוקא לאו שחין מוכה לפני רש'י שכתבומה
 כורסי לע' וכן רש'י שס שמסים וכמו אחר מוםעל
 שקירושין חיי רף 3יבמות אמרי' ונם איסור לע' לאאבל
 עלי' יכא ינמה א' קל' רינטתע 8'1 ובירישלטי %ריף

 מוכה אך כריונה הרבר תלוי לא א'כ כרחה 3עלחפיי.
 כאלסנה הרין וכן הר'ן לשון וזה שאני וכורסישח'ן
 בהן היכר שלא שאע'פ לישראל ונתינה ומטורתלכה'נ
 לגלוון עליהן מוטל הרכר הי' שלא תומפות להןיש

 איסור שיש ואע'8 המקח עליו שיערב ראפשררסב-י
 בהן נתפים ארם שאין ובנררים 3מומין משא'כ3רכר
 לפרש יש עור נ' ס'ק קט'ז מ" 3אה'ע 23'ש הואיכן
 פו'ר ממצות פטורה עצמה שהיא כ'ון כך הרש3'ארכרי
 וה ועל !ו במצוה 5אחע .ל90ע עלי' תהיי שהמצוהדק
 וז!טנין ל'בם סניא רמ-סנא צ'נ: רף 3'כמות אמרףהא

 רויסנין ששת מרב רכעו קמא רכלישנא *'ררחסא
 לי' רסניא הוא רמיכנא אמר ראמרי וכאיכא ליי .ררחמא
 לי' רמניא הוא ררוכ אלמא ליי רסניא וימנין אסרולא
 וסברה כריה נ' רף ריש 3כתובות ההוסשת מרפקוכה'נ
 ררחמא רו'מנין והכא 3ר'ה הרשלא ניימת לפיואפי'
 היבסין את אוהכות יכמות קצת שיש לפי ליכם פ"לי'

 3לישנא ראמי" והפנו אותן שונא!ת קצתן ויש בהורניסי
 משטע א'כ עכ'ל ליי 'רמניא רזימנין3תרא

 רנירמתי
 הי'

 פפק והזא פפלנא פלנא היא הרי וא'כ 41טניןכת-תיהו
 רזימנין.רסניא אמרי' רשם צ'ר. מרף היא להרש3'אוראי'
 וכו' לעלמא יבפה לך תיכעי כ' ר'ה 3ת'ספות וע'שלי'

 אשף אך וכוי האוהבות מאהכה השונאות שנאתשגרולה

 הינום שעצם הנם ואיכ הוי מפק עכ'פ ה-ש3יאלרברי
 אחר אכל כנ'ל כרחה 3על אפ" ליכמה יכול הואהרי
 לו לסיע רק זה על מפקרה לא שהיא כ'ון חיש'נןכך

 אחר 3מוך עצמה הקנחה שמא הישינן לכןלהמצוה
 תעשה ראיך לוסר ואין 3מצותו לסיעו תרצה ולאתשט-ש

 כ'ון כתב לכן ערכות, מצר מווהרת הה" ה'א האוה
 ריכום ערבהן עלי' אין א'כ פו'ר ממצוה פטורהשהיא
 ענין רכ5 מש.ם זז 3מצוח ליתא שה'א כיון פו'רמשום
 3זה מחויב הף והזא פו'ר 3לא שמת משום הואהיבום
 3מצוה ערכות עלי' אין מפו'ר פטירה שהיא כיוןאבל
 ויאמר פ'ח ל'ח וישב 3פ' שנאטר וכמ! פו'ר הואהמצוה ועיקי זה שאחר כטערכה 3עוהש'י 5קמן שאכתוב זכמו11

 ורע והקס איהה ויבם אח'ך אשת אל 3א לאונן'הורה
 התוספוח וכונת הזרע הוא המצוה רעיקר אלמאלאחיך
 ואר'י וכו' ל'ת וירחה עשה יכא ר'ה כ'. רףריכמות
 פו' שם להקטת ראוי' שתהא ביאה 3עינן רלאוכו'
 ראטרי' והא כר5עיל ור5א מוה עלכה הוי רלא רק הואהנ'5
 רכא אמר וכו' לנחלה אחיו שם על יקים כ'ר. רף 3נם'שם
 פשוטו מירי יוצא מקרא אין כולה הת:רה רככלאע'נ
 שירש הא וט' לנמיי ספשטא אפוקתי' נ'ש אתאיהכא
 נמר והכי המת אחיו 3שם לכנו לקיות צריך שאיןרש'י
 וראי איא וה 3אייכית רש'י ב?י וטאי עכ'ל מרכי'לה

 הכתוב מהכונה נם ראפיקתי' ה'מא רלא ה.א רש'ירכונת
 יקשה ראיכ מישראל שמו ימחה לא ובוה פניםרילר
 רק. חזא הנם' רכונת רש'י פי' 5כן הנ'ל מיהורההכתוכ

 יוסף המת שס אס 3עינן רלא רקרא מ?שטותראפיקתי'
 לא אבל לנמרי אפיקתי' לכר רמ,ה יוסף נ'כ כנויקרא

 לא ר3וה . כנים כמנה להוליר שצריך המקראסהכונת
 לכררכה אפיקת" והא נ'ר. פיף וע'ש לנמריאפיקתי'
 אלמא שס, שטקים 3סקוס נפקא שס לאחיו מלהקיםההוא,



ק5טנורדכ' ותשובותשאלותעטרת
 3קירושין 3תוסשת ועי' כנ'ל לנפרו פשוטו מירי יצאדלא
 שנן פריך רהכי לר'י ונר' וכו' 5יכפה פה סור'ה ד':דף

 לאחיו להק.ם מצותה שעיקר כלופר לביאה ועופרתזק~קת
 9טורה שה" וכזן פה%בום המצוה עיקר היא וא'בוטט.
 כנים לו יהי' ולא עצפה . שהקנחה ח%שינן 8'כס8ו'ר
 רכ5 לעיל שכהבתי כסו ור5א מברך א.נו ולכןסטנה
 על ו5א לנח5ה אחיו שם על יקום רק הוא הכדעבבונת
 שכהכהי התירץ ישאר לכן להכי ראתאי והשתאבנים
 הפצוה נפר זה שאין פשים פנרך אינו רטשה'בלעיל
 פ1'ר היא הסצוה רעיקר כיון כנ'5 יהי' הרש3'אובונח
 אינו וו ופצוה כה פחויבת אינה שהיא פצוה הזאוזח

 3ע'כ ליבפה ש'כול והנם הפצוה עושה 3יר ב%הת5ף'
 יהי' ולא הזרע את אח'כ לקגחה יכולה שהש כיון אנ5בנ'ל
 רברים ושאר לצרקה ורומה כירו הוי לא הו לבן,רע
 לופר מ:כרח עכ'" אבל פברמן אין זה ופטעםהמל

 הנ'5 וה9לאה כה9נ'. ס'ל רלא הרשכ'א רבריספשטות
 3*שוט לופר להרשכ'א אפשר רהא להבין צריךאך

 יוכה יא שפא א'כ 19'ר הוא המיוה רעיקר רכיוןטשה
 שכתב וכמו פ'ר. רף כיכמות ראטרי' כפו פפנהלהבנות
 לא רשטא הנ'ל י'כ סי' רכתזבות ב9'ק אשריבהנ'ה
 ערין ויבפה י'ם: רף ביכפות ועי' יחר להבנחעתבו

 ובכהוגית ל'מ. כרף שם הזא וגן עלי' ה-אשוניםיבופים
 שלקחה כיון 5אשה 15 ולקחה שם ראפרי' והא 8'ב.רף

 הכעי ולא נמ לה רטגי הינו רבר לכל כאשתונעשית
 קאמר תרתי רהרש2'א לופר א9שר אך 3גט' ע'שהליצה
 שתקנחה נ'כ א"שר סטנה להכנות יזבה לא שסאלבר

 ל:מר ואפשר פו'ר על מציה אינה שהיא ביון3טתטין
 על מגרכ'ן א'ן רלהכי הרש2'א מ;ם לבר טעםעור

 איסר שאול אבא ל'ט: רף 3-בפות ראטיי' משיםדרבוס
 אחר רבר ו5טם א-שוה ולשם נוי 5שם יבמתו אתהכמם
 פפ,ר הולר 5היות כעיני אני וקרוב בעיוה פונענאיל1
 יבטוה דיש 3ירזשיטי הזא וכן ס'ד. דף 3ברינות הוא1כ1
 פצוה לשם נהכוין לא רר'לפא יניך לאלבן

 חמשה פ'ו רתרופ:ת כ9'א כראיתא פעככית איןוברכות
 והשבור האלם תימה תרומהן ת-פו ואפ יתרמולא

 תישהן תרמו ואם יתרפו לא קרי ו3על והסופא1העריס
 ע'י פעכבות אין שה3-כות פשופ והטעם ענ'לתיוטה
 ת-ופה אגל מ'ו. רף 33ינות אינעא וכן שפ3חוי'ט
 ובן ע'ש וכו' פילתא הליא בב-כה ולא הוא 3-כהפשום
 זאה אבא ר' אפר רברכות 8'ב ריש 3ירושלפיהה

 הכיאו והרא'ש וה,וספות מעכבה אינן 3יכותאום-ת
 ב"-ישה הוא וכן סי כמי' א'ח והטור קורא הי' *'בריש
 ב"תיחה ועיי א' סע' י'ם סי' וכיו'ר א' ס4 סו'בטף(ר
 רכה ואל.הו יוסף כרכי כשם כ-כות כהל' בא'חלה9'פ

 הן 5יבום. קורטת חליצה אחרונה למשנה ונם עקפ8(
 רף ובכתובות ל'ט רף וביכפות י'ג. רף בככורותאמר4
 והשתא יכרך לא ולהכי א' סע' קם'ה 40 נאה'ע ת'ס'ר

 מעסא האי חליצה נכי נסי לומר א9שר להכיראתית
 ק'ו. רף כיבטות ראפ-י' כיון מ'פ מצוה שהיאראע'ג
 היא שנחכהנה ובין היא נתכינה ולא הזא שנתכיןבין
 שניהם שיתכוונו ער 9םזלה חלייתו הזא נתכתן1לא

 ט'ו הל' יבום פהל' כ9'ר ברמ3ים הזא וכן'עכ'ל'הנם'

 פעככות אינן שהכרכית וכיון פ'ר סע' קפיט סי'וכאה'ע
 1הלק אעשר אך יפה. יכמנו לא דשטא מכרכין אקלהכי
 לא שפא ח%שינן לכן הטף הנאת איכא רכיבוםפשום
 הנאת רליבא כחליצה .סשא'ב אג5 הנוף 5ה~את רקיכוון
 החל'צה כוונת הזא ופה יו~כוונו שלא ניחוש לסההנוף
 כוונה או הפיוה כוונת הוא אי כ' 3פי' הח'צהנה

 שהיא והכריע כ' ס'ק ער'ה נם4 הב"ז והקצה'חהקנאות
 כוונ~ע שהוא כאן כהב וה3'פ ע'ש לכר הקנאות כו:נתרק

 רמי ולא לכוון אפשר כך ובין כך כין אך ע'שהפצוה
 פשום החליצה על מנרגין אין רלהכי אפשר ועורלינום.
 כלום לאו יכוס כפקום וחייצה היכום הוא הפצוהרעיקר
 וה אין א'ב כ'א. רף יבפותהוא

 ע'ק-

 ע5י' לכרך הסצוה
 כסופו פערכהה' 9ר'כ כמצות כהשובתי כתבתי זזוכסביט
 י'ג רף וכככורות ל'ט כדף שפ ראפיי'והנם

 זה פ'ם קורפת ח5יצה מצות רעבשי1 ס'ר רףוככתזבות
 יטם. פפצות נהפעט הרור של החימרון פצר רקהוא
 ררך על הוא ו:ה הח5יצה פצות שנתנרל לאאכל

 רו5 הוא רמים שטיבות להו איכעאי כ'נ רף 3יופאראפרי'
 רמים שפיכוה רילפא או קימא כרקיפא כלים טהיתאכל

 ועי' וכו' רחפירא הוא כליס פהרת אבל קיפאכרקיפא
 כ2'י רקות שני כוה ש'ש א' סע' קס'ה סי'כאהיע
 שפ פסקוהרפ'א

 ראפ'לי
 אין כיכוס רוצים שניהס אם

 לשס שפכ'ונים וירוע ניכר א'כ א5א ליכם אותםפניח'ם
 לרכרי אלה פרכרינו היוצא נ' ס'ק כפ'ת וע'שפצוה
 אין יכים פצות איכא נפי רלרירה שם'ל והפלאההפנ'י
 5יכא רלרירה ס'ל רהרשכ'א נ'מא אם אבל פשםל"שומ
 אפשר ה-שג'א רכיי מפשימות וכרמשסע יכוםמצות
 כצ'צית ככ4אים 5חנכו מוהר כאן רכ'ש פשםל9ש'מ
 פ5יט הר'י כתש' וע" כפחלוקת תלוי זה רנר א'כבנ'ל

 הכיכה לעי' 9'. רף אפכמררם רפום באמררהםשהונא
 ה3אה פצוה הוי רח5יצה מרבריו רניאה וחליצה יכיםעל

 נתש' ד5א הזא ווה דינום עשה על דענד3עבירה
 חאה'ע אברהט כר-ה כתש' זע" רל'ט סי' ב'ו'רהרא'ש
 ונשל'ה ו-שב 8' ה-פב'ן 3שם וע'ש ה' אות נ'רס"
 3זהר ועי' עכ'ל הוא רב מ יבום טצות סור תצא9'
 חקת וב9. ק;'ז. רף ק-ח וכפ' וע'כ קט'ז. רף וישבפ'
 ר'9: רף תצא כי וכ9' חליצה ועי' יבום לע' ק'8רף

 רפ'א.ורף

 ייד.מ;רכה

 להקטן לליבשו אימור ראין לופר יש לכאויהאך
 עצטו שהוא כיון כאן יהי' איס,ר ראי,ו משום כוהמ5'ת
 להקטן 5האכיל רק מצווה ואינו וה מלית ללגזשמוהר
 לא אנל כ:ה אסזר נ'ג עצמו שהוא רבר שהואנכלות
 1ב9סחים ו': רף 3ע'ז ראטרי' והנם בה מותר שהואמה
 מן ואכר לנויר %ן בוס ארמ יושימ שלא פנין כ'ג!רף
 שהוא והנם וכו' מכשו5 תתן לא עור לפני ת'ל לכ'נהחי
 בן נימא נפי הכא וא'כ 5ו להושיט אסור פ'ם נזירא'נו
 ויהי' נזיר להיות יכ51 נפי הוא רהתפ פשום אינו זתאך
 5נזיר להושים ראסור אמרי' ויכן עליו אסזר זהכום



 -;קמ
ב1רז*כי "שובוחשאוות עטרת

 להיות יכול 5א עתה שהזא כמו וה כטליח כאןאבל
 ראסזר ראשסעינן כיון להקשות ואין לע1לם עליואסור

 נויר הסושיט הוי לא שעתה הנם לנזיר ין כוםלהושימ
 אשסעינן 5מה א'כ אסור נזיר לה.ות שראוי כיוןט'ם
 לה1שים שאסור הןא כ'ש והלא נח לבן החי מן ואכרתו
 אנו ע'כ אלא כאסה'ח אסןר ניכ עתה שהוא כיון5ו

 לישראל רמזתי טפרכסה ראפי' ראשמעינן לומרטוכרחים
 ל'נ. רף כחזלין כראטרי' לעו5ם עליו אסירה. יהי'ו5א

 גחולין ?ראסרי' לעכו'ם לתן אסור ט'מ כ'ו סי'וכיו'ר
 ולרברי עכו'ם גשחימת 3מהורה או כמסאה קכ'א:רף

 אפילו עכו'ם של רכבהסה י'ו ס'ם השוחם פ'סהרשיל
 השחימה על נצטהה שלא סאחר אסיר מים ישראלשחמה
 הכיאו והש'כ כשחימה לו הותרה לא שלו נהמהא'כ
 אפילו ל'נ. רף כחולין שס ולריל כ'ז סי' סוףבין'ר

 על אסור יה" 5א שלעולם רכר הוא וזה נמיככשרה
 3זה אשסעינן מאי ראל'כ לו להושימ אסור מיםהישראל

 עליו אמזר 'ה" לא וה ררנר ראעינ חוינן הריא'כ
 זה כמלון הרין ה,א וא'כ להושיט אסיר מיטלעולם
 'כול מום 5עולם עליו אסור יהי' לא זה שטליתשאפי'
 רא'כ משוט אינו זה אך ללונשו, לקמן לתן שאסורלהיות
 שנאמר סקום כל ראטר אבהו ר' על שם מקשינןכי
 ואחר אכי5ה איסור אחר האכ5ו לא תאגל לא יאכל5א

 הנפש תאכל לא רכתינ אסה'ח. והר' כסשטע הנאהאיסור
 ארם יושימ שלא טנין טוסר נהן ר( ותניא הכשרעס
 מבשו5 תתן לא 5פ'ע ה'ל 5ב'נ ואסה'ח לנזיר יןכום
 רשלא אסרת ואי הנס' עכ'ל וכו' שרי לכ5כיםהא

 הנמ' פר'ך סאי א'כ מפיכפת ע5 קאי לכ'נ אסה'חיושים
 אשי' 5נסרי מותר הוא וה5א שרי 5כלביס הא א רעל

 אפשר סמש אסה'ח הא 5כלבים וכ'ש עצסו5ישראל
 ע'כ אלא ק,שי' סאי וא'כ לכלכים אפי' 5הןראסיר
 שאמור מה ססש אסה'ח ע5 קאי רהנם' 5וטרסיכרח
 סה הא שרי לכ5בים הא 5נ'נ לתן אסור והלישראל

 גהוספ' ועי' כי'5 ה5כה ואין 5כ'נ מוהר 5'שראלשטיתי
 רלמה שסקשים מה נ'כ יתורץ ובוה כ'ו ס" וניו'רשם
 רף סוף גחולין שסיל כרכנן ס'ל נתן שר' טוקסינןלא
 אמרי' ק'3. ובדף 3טהור'ן א5א אטה'ה נוהנ דאינוקיא
 רברי כנינ אבל 3ישראל סחלוקת רנ אסר ניר5 רכאסר
 'כול הי' הרי וא'ב וכו' כמהורין הטסאין ע5 מוזהרהכל

 ולכן טוחר ולישרא5 אסור ש5כ'נ 3טטטין רא~רי5אוקטי
 מוכרה עיכ אלא הטפרשים הקשו כן לכלנים להןטותר
 תו ליכא לישראל טותר שהוא רכיון ס'ל שהגמ'ליסר
 סאי שלהם הקישי' 5הכין צ-יך גאסת אך 5פ'עכאן
 תאכלו לא נאסי שם גם והלא כטסאין לאוקסיעריף

 שהם מצר הנאה האימור יהי' וא'ב 81'ח 9'ר י'א3ויקיא
 לקסן ואמרי* לבס כת'נ רשם משום לוטר ואיןטסאין
 כאן ירעינן 5א אכהי אך יהא. שלכם לכם כ'נ.גרף

 צירי רתנן טהא מקשה רלקסן ראי' והא זההתירוץ
 מותרין טסאין מינין 5הם שנזרסנו ורנים ועופותחי'

 לכם קרא ראסר התם שאני ומתרץ לנכריםלמוכרן
 וא'כ מלכם הררש ירע לא מתחילה אנל יהאשלכם
 האיסור יהי' שלא ואע9'י הטומאה מצר האימוריה.'

 אפשר אך הטזטאה מצר 3הנאה אסור יה" ס'טמאמה'ח

 צירף עם כ3שר כזית רק הי' יא שאם כן הואשהקושי'
 מצמרף אמה'ח מצר אשר שהוא ש5כ'נ ועצמותנירים
 איסור רק ר5'כא יישןא5 אבל- והעצטות הניריןנם

 והעצמות הגירין מצטרף ולא 3גשר כזית רליכא כיוןטוסחה
 מאכלות. סהל' 93'ה וכדט3'ם ק'כ. רף כחוליןכראסריי
 מן אסור שיעור רחצי כד'י רקי'ל הנם נ' הל(אמורות
 טהלכות 93'ג הרמכ'ם "סק וכן ע'נ: רף כיוטאהתורה
 ואפי' לאו 5א זה על אין פ'ם אך נ' ה5' עשרשביהת
 כינ: רף כשנועות ועוווספות שכתב וכמו ליכא נטיעשה
 מעסא רהינו 5ימא זא'ת זבד הכל כרנרי לה רמוקיכר'ה
 אמןר שיעור חצי ס3ר רר"י סשום כר'ל אסר רלארר'י
 לאו 3עלסא איסור אלא רליכא כיון וי'י וכו' ההשרהטן

 רליכא שיעור חצי מ'ם וכו' ל" חשיב ועומרמושנע
 ועומר מושכע חשיכ 5א 3עלכא איסוי אלא עשהאפי'
 אההירה כר'ה כ'ב: 3רף הת!ספות שס כתנ וכןוכו'

 מ'ר רף ריש כ9סחים האעוספוה כהב וכן וכו.קסישתכע
 הן8 וכן ו' ה5' ,פבועות סהלן בפ'ה הרס3'מ כת3וכן

 סי' בש'א עי' נ' הל' עשר שניועה מהל' כ8'ככרמכ'ם
 ואכל ומרפות מנכלוה שדשא בל אוכי שלא שכועהסיא
 חצי על מושנע אינו  שזורי כשביעה חפנ מגזית9חות
 ק~מא רהא ואע'נ .טכהג 3ב'ם וע'ש סיני מהרשיע,ר
 עליו טו?נע אינו ההורה סן אסור שיעור רחצי כר'ילן

 שלוקין ס'ל שמעזן שר' רק 1' פסערכה לעיל וע"עכ'5
 ועיש כ'ר. ורף כ'א: דף שב1עית שיעור חצי עלנם

 סוף 5'נ. רף כחילין דיזזספות לרעת רק הוא זה וכלכס'ל
 רעכוים אע'נ וכו' בו מותרין ישרא5 ואהר עכי'ם אחרר'ה

 איסור הוא רירירהו כ'ון ועצם ונירים בשרנסשהו
 צריך אמהיח איכןר 5'כא רבטסאה כיון 1?'שראלאסה'ה
 סהל' 93'ט כהכ הרמ3'ם אבי ע'ש וכו' בגשרכוית
 החי מן כשר וע5 אסה'ח על חיב וכן י' הל'מלכים
 וכו' 3יכר לישראל א5א השיקוד'ן נהנו שלא שהואככל
 לופר צריכיס אנו אין לדידי' וא'כ ו'ל הרם3'םעכ'ל
 סכשיעור כפחות שהי' רק 3טהורין אפי' אלא כטמאיןרוקא
 סשום לכלבו מותר לכן 3זנלסא איסיר אלא רליכארכיון
 5הרסג'ם והן 5ההוספוה הן האכלו יא זה על קאירלא
 ד5נינ טכש.עור 3פחות זנז*טד,ח 3טהורין לאזקסי'אך

 איסור רק יהי' לא ~ישראל עליו וחיב להרמ3'םאס1ר
 הי' וה כניל כו יהי' .לא עשה אפי' לאו לאכעלמא
 איסור איכא 5הישראל רנס רגען משוס 5אוקטי'אפשר
 ש~ך שהיא כיון ס'ס 3עלסא איסור הוא אם ואפי'זה
 התוספות לשיטה אכ5 לפיע שיך לכן זה גאיסורנ'כ
 לאוקמי' הי' והק~שי' שיעור צייך כינ רנם רס'להנ'ל

 עוכר ג'נ ררק רם'5 דד'ס א5יגא טטחין שלבאסה'ח
 טסאין של איסור רק ליכא לישדאל אבל אסה'ח ע5עליו
 איכא לב'נ א'כ זעצסות גידים גצ'רוף כזית וה"5בר
 ס,זהר שהקכו'ם סצר לז להושיט ואסור אמה'חאשור
 נאמר לא זה שעל מצר שדי יהי' ו5כלנים אסה'חעל
 אפשר וה על הלאו 3נ?ל וה שאין משום האכלולא

 ליכא ראמה'ח לאו 5יכא דלישראל רכיון יזשוםלתרץ
 שהוא וסה זה ללאו שיך לא רהוא כיון רלפ'ע לאוע5'ו
 זה רעל כיון הלפ'ע שיך יא וה על מסאין מצראסור
 3יו'ר הם'ז רעת שכן בויאתי אח'כ העכו'ם. מווהרלא



קמא דכיבוך ותשובוהשאלותעטרת
 והפ'ם שמוא5 אמ!:ת רעה הוא וכן א' ס'ק ס'3פי'

 שא'א 3מנ'א קנ'ו סי' 3א'ח 1ע" סק'א 3מ'ו שםהניא1
 מה ל(י קושי' ע,ר להקשיה א"שר להדט3'ם 3אטתאך

 מעי2 3נ. על ל'שראל רמוסינים מא'ם טה5' נ*ירשפסק
 הר' א'כ כר'א דהלבה 5עטום51א

 הא יא:קם" 'כול הין
 דלעכו'ם רכי!ן טשזם נשיה של סעים 3בני נתןדר'
 לכלב'ם מיהר ומשה'כ 5פיע משום 5ו י!שיפ לא לכןאס1ר
 נ.חא הנ'ל 5פי אבל מוהר נופא לישראל ראפי'מש1ם
 סוסנין רא.ן והא לפ'ע 5יכא מותר ר5ישראל רביוןסשם
 ואין 3ירים כמאכי5ו רהוי משום מעים ה3ני ע5עט'ם

 טה א'כ נמזר פאמה'ח דא'רי כיון הנ'ל קוש"5הקוות
 ארר3ה והלא לנויר ין מבום יותר 3אמה'ח ה1אחיד1ש
 רק ס,הר עהה שהוא שאעפ" יותר תירוש הוא ין3כ1ם
 שכן טל א'כ לפיע איכא ט'ם עליו אסורה 5הי1תשיכו5
 קושי' וה א'ן אך עלי1 אסורה נ'כ עתה שהואאמהיח
 מ'ם ערבוה כו שיך שאין 3כ'ג ראפי' ראשמעינןמשום
 כ'3 רף 3פסח'ם ש:י 3ככור ה!א וכן לפ'ע ג'כ 13שיך
 רטוהר משם לה:כיח יש וא'כ וי רף 3ע'ז 3ריןועיי

 יהי' לא להגדול רטוהר רכ':ן כוה פלית להקפן5לבוש
 מגס' 5ה:כ'ח לנאורה יש ועור ללוכשו לקפן להןא'סור
 רוקא 5פ'ע יש רה'כי אוקם'נן רשם הניל ו' דףרע'ו
 יהן לא אמר מרלא כן מ,ב'ה והלשון רנהרא עכריבתרי
 לימ,ל 'כול ה.א אם אבי מרה,ק משמע 'ושימ לארק

 לקטן כיש וא'כ .2ם בגט' הוא כן לפ'ע ליכאבעצמו
 מצאהי ואת'נ 2עצטי. ליקח ריכנל היכי לפ'ערל'כא
 שא'נו ראעיג הוא רהה'רוש כסכיה' 3'נ לע' שם בע'1בר'ן

 ט'לי דיני משמע י2.הו כקנ ועיר לפ'ע א'כא מ'םישראל
 שהדי א2ור טיהא מרר?נן מ'מ אנל רא1ריתא איסוראלע'

 עכירה ע'כרי ירי 'סיע יהא'ך מאיסור להפרישי הואטחויג
 3ד'ה ג' דף ריש 3שבה ההומפוה כתכ 1כן הר'ןעכ'5
 ע.ר אלפני עכר קא והא ואיה ומוהר פטזר ררישא3כא
 לא אפי' ליטלו 'כול שהי' מיר' ואפילו פכשול תתןלא
 לנ"ר ין כים דס:שיט לפיע משים עכר ר5א 3ידוה4
 ט'ם רנה-א עברי 2קרי דק"י 1' רף רע'ו 83'ק להמוקי
 וכי' מאש!ר 5ה?רישו שהי2 איכא מיהא רר3נןאיסור
 טים אך להפייש. סציו.ן כ'ד א'ן ר3קטן ואע'נעכ'5

 אך השאלה בלש,ן שנ,כך וכטו האנ על הואהחק'רה
 מ:הר רלנדול רכי1ן וה מערכה 3החילה שכתבתיהפברא
 יש ל5גוש 5קטן 5תן ט:הר יהי' לכן וה מ5יתלל3וש
 פיה דף רפסחים טהה'א מוכיח 5היפך רהא 12ה5פקפק
 רכיזן 5אפ,מר91ם'ם טיהר ה" מה הפסח רהאהנ'ל
 ידיהן אה למשוך ש.ב יכ!5ים אינס וגשחפ ע5יושגטנו
 אה !מישבין נמנין שס פ.ט 3רף שאמרו כחככיםרהלכה
 טהל' נפ'ן הרם2ים פסק וכן שישחומ ער ממנויריהן
 אב5 הדכ ש.זיוק ער רק ה,א לר'ש ואפי' פסחקי3ן
 הדם ונ,רק נשחט שככר כ'ון כאן 1איכ לא. וריקהלאחר
 ה"סח וא'כ .ריהן את 5משוך שוכ יכולים אינםלכ'ע
 שא.נס מצר עליהס אם,ר לה'!ת יוכל לא לעולםהזה
 יה!ם רא?רו מהא משם לה1כ'ח הגמי רצה ואעפ'כמעין
 שמעת יוצה. שהיא 3טק'ם 'אכל אפוסרופסין עליוששחפו
 לאו ל?יה רשה ,ה את רחי וירא ור' 3רירה ישפ'נה

 וכנ'5 חינוך פצר מוהר ולהכי מרר3נן. 1רקדאיריתא

 א!כ5 ה" לא ראוריתא ה" אם אכל ג' סערכהגר.ש
 מוהר הוא וה שרכר דאע'ג א5מא כרירה מש1ס יאואי
 הדבר_יהי' אם עייו אס,ר ,ה דבר יהי' 5א ולע!יםכו
 אם רק חינוך סצר מיהר אינו מ'ם עכשיו שהואכמ1
 שהכיאוו;י ז'ל הראכ'ר רעה לפי אך רר2נן. א'כורהוא
 על ליק'ן למנויו שיא האכילו שאס ג' מערכהכר'ש
 רק לכר 5פ'ע סשזם אינו וה האיסור רעה! לפ' א'כוה

 לוקין אין לפיע  דעל להמאכ.ל עצמו 3?ני הזאשהא'כוי
 שהזא רכר על מ(בם רא" אין א'כ שבכל5ות לא1שהזא
 ירעה ואפ" אחר א'כור הנוהן על וא'ן לכר 5?יערק

 רנהי כש,ם 0שם הרא" לרחוה יש ג'כ שם וילהרס3'ס
 3שוס היום על'1 לאם:ר יכול ואינו ט:תר ה!א והרבפכח
 לא אם ה3א לפכח מ'ם אכל לטנו-ו שלא משוםאו?ן

'ט~
 אשר אחר פמח כקר3ן אך וה 3פסח אפי' או  על'1

 טליה על ראי' א'ן א'כ לו אסור ה,א הרי על'ו נמנושלא
 שם ראטרי' ": ר( סבט'צ ראי' להכיא אפשי אך כוה.3צ'ציה
 רשל'ה ה'כ' עכירה לרגי שליח ראין אמיי' היכי רבינאאמר
 שולהו טהינ ה,א ח'וכא בר רלאו 3חצר אגל הוא חיובא3ר
 היכא ענירה לדבי של'ח א'ן אמרי' היכא אמר סמא רכוכו'
 כרה.' רבעל הצר אבל עביר לא כעי וא' עגיר בעיראי

 כהן כיניהו א'כא כיניהו מאי שולחו טיהינ כהפושיב
 ראטר איש אינ גר!שה אשה לי וקדש צא לישראלדאמר
 דא' ה'כא גל ראטר ל.שנא יהך קטן לי אקפילא.2ה

 אי הינ שולחו מ'ה-כ לא עכיר לא בע' ואי ענירבע'
 להך שולחן טיהיב לא עכיר לא בעי ואי עכ'רכעי

 טיחיכ ח'!בא בר לא! רשייח היכא בל ראמרתלישנא
 שולהן ט'חיב נ'נהו תיוכא 3ני רלאו כי!ן נמי הנישי5הו
 5'שראל ראסר בר'ה ההיסוות שם וכהנ הגט' עכ'לוכו'
 זייל נטי לכהן אטי ואפ" וא'ה ניושה אשה ליקדש
 היב לעצטו טקדשה וא2 הוא.י חיובא 3ר סק-ידכהן
 פכשו5 ה;ן לא ל?'ע מש,ם דע'בר אע'נ 'שראלאבל

 לא מיהיכ לא יעצ2ז מקרשה ראי כיון לכהן;שטקרשה
 דאעיג א5טא 3רימב'א זע" התיספ.ה ענ.ל ובי' חיובא 3רפקרי
 לכהן מקרשה אי מים נרושה א'סור עליו ליכא זו אשהרעל
 יע" לקמן וה 2טליה כן יהי' וא'כ ל?יע טשיםעי2ר
 לרהוה יש ג'כ וז ראי' אך קצ'ד סי' רעק'א2תש'
 ראפשרסו,ם

 ל!ך-
 דף בינסוה וכראסרי' שאני רכהן

 הוא וכן דפנו רצה 5א שאם כרדי 2עי וקדשהופ'ח:
 ר2ורא' א'סור :: לנרומ כ'ש ואיכ ו' סע' ו' ס"כאה'ע
 ראי' 5הכיא יש אך אחר. על מכהן ראי' א'ן לכןא2זר

 5עכו'ם ד':; מ!מר'ן א'ן בד'ה י'נ. רף דהג'נהמהופפיה
 ר' ב9' ראטר לטה )" היפוק אלהנן להי'ר קשההי'

 היכ 3הורה שעוסק עכויכ נ'מ. דף 3סנהרריןט'הוה
 ס:רשה לנו 2ורשה סשה לנו צוה הורה שנאמרט'הה
 סכש:5 ההן לא לפ'ע משים עוכר ו:טרטרו ,כו' להםולא
 אחר עכו'ם דא'כא ה'כא א?י' טירי דהבא .י'5וכי'

 זכו' וי: רף 3ע'ו כדאמיי' ל?'ע דל'כא 5למדןשרוצה
 מ'ם ללטזר מצוה אדרבא ה,א דל.שראל ראע'גאלמא
 הזא א'כ לפיע ל'שראל איכא 5למור אסור שעכו'םכיון
 11 רא" הכיאו האהיונ'ם שנם סצאהי ואה'כ כאןהךין

 מ'מ לרירי' שטוהר ?סקום שאפילו שבררנו כ'וןוא'כ
 נשאר א'כ הנ'ל שטואל והאמונה כהטי, ורלא לפ'עש-ך



כורדכי ותשובות,אלותעטרת"מב
 ר' אירי רילפא ר'א על הקשה 5מה הניל הקישי'לנו

 כי1ן 5כ5בו מותר ולכן להישראל שמותר כאופןנתן
 לכלנו הא הוא הנם' רכונת י'5 אך מותר, 5רירי'ראפי'.
 יאבל ר5א אטרת ואי עכו'ם ש5 לכלבו אוי' הינושרי
 שנאפר כיון וא'כ הנאה א'סור נם הוא וכו' תאכ5וולא
 הנאה נם הרי תאכ5ו לא רמו כנושו כשר אךפכ'נ
 שהרי עכו'ם ש5 5כלבו לתן אפי' אסור יהי' וא'ככבלל
 כהנאה לישראל שאסר שמה וכטו מוה העגו'םיהנה
 5פי וא'כ 3עכו'ם הרין יהי' כן כפו לכלכו לתןאסור
 לטה יקשה א'כ אך הנ'5 הקושי' כל יהורץ זהפשט
 לא רכ,זיכ אמה'ח והרי כשמקשה הפשק הנט'הביא

תאכי
 ותניא נ'ב הנאה הוא פכללו א'כ הכשר עם הנ*ש

 אזהרה הוא וה הפסוק הרי שרי 5גלכו הא וכו' אומרר'נ
 הוא לכ'נ וא1הרה ק'כ. רף כחולין ראיחא כמולישראל
 כבראשית האמ1ר האכלו 5א רמו כנפשו כשר אךמהפסוק

 הנפש האכל לא נר'ה כפסחים כאן יש'י שכתב כמוט'
 3בני נוהנ איסזרו שכן כר'ה ק'3. רף וכחולין ה3שרעם

 וכו'.נח

 מיו.כזערכה

 ה1י יא שעכו'ם הנם הוא שהחיר1ש שכתכתיומה
 רעת 5פי להקש:ת א'ן לפ'ע כו שיך מ'מ ערנהזככלל
 א:ש רנשים שכהב י'נ כלל סוף ב': רף כב-כותהרא'ש
 ראסרי' ליו: רף כסומה סוכרה וכן ע'ש וכו' ערבות3כלל
 וחטש א5פים 1"לשת אלף פאות שש של כריחות מ'חשם

 1ע'ש וכו' מ'שראל ואחר אחר לכך נמ?א 1חמשיםמאות

 וע" ה5וים ולכד הנשים 5כר הי' זה ומם"ר רש'י93"
 ערכו 5א אנשים רנם כ' רף כ3רכות שםכצ5'ח
 3אמת אך להרא'ש מפרש הוא כן הנשיםכער
 ערכות 3כלל איננה שהיא הוא הרא'ש רכונת לפרשיכו5ים

 לעו5ם ע מטצוה מראיריהא פמורה שהיא מפניכ3רהם'1
 שהש הטצות 2כל אנל 3זה ערנ1ת 3כיל איננה ה.אלכן

 התוס*; שכהב ררך על והוא ערכות ככלל היאמחויכת

 ואת'כ ובו' רנן כוית שיאכל ער כר'ה מ'ח: גרףשס
 את 5פרש אך ע'ש ז' סי' רעק'א 3תש' זז סב-אטצאת'
 כאן א'ן ב' 3עוהש'י ~הי 3מקום אכתוכ רסוטההנט'
 3;,-בות הי* לא נ'כ 51וים כהנ.ם נם וא'כ מוה. מקוםעיקר
 ש5א ההירוש אמר לא למה להצל'ה א'נ 3צל'תוע'ש
 ולטה לל1.ם אן לכהנים או לנשים אמה'חיושימ

 ראפי' הח'רוש ראשטעינן לא אם כעכו'ם החירושאשמק'נן
 בוה איסור לע1לם ע5י1 יהי' 1לא מ,תר  שהישראלגטקים
 משום רוקא כעכ.'ם שיך זה וחירוש לפ'ע כאן ישמ'מ
 לו הי' רא'כ להקשוח ואין שוים היהורים כלרכוה

 רטוטאה לאו רהינו לנר ככהנים שנוהנ ליתלאשמעינן
 רף כ'כטות ראטי" מש1ם ניחא 1ה אך נשואין פסו5או

 וקרשתו ה'ל רפני הכהן רצה לא שאם מנין הנ'ךפ'ח:
 ונש.ם וכלוים חיר,ש כאן א'ן וא'כ כנ'ל וכו' כרחו3על
 ה1כיח ולכן פטורים וה.שראלים מח-בים שהס ל'תליכא
 שהישראי כאופן באטה'ח ההירושלומר

 והעכו'ם מותר
 3כלל אי:ו שהוא פה רק החירוש הי' ראם כנ'לאסור
 וליים 3אנשים זה חירוש לאשמעינן יכול ה.' 5כרערכות

 מ'שראיים ככל5 שאינו עכו'ם ראפי' ראי' מוה - אין 8ךגנ'ל
 וכן לפ'ע כו שתך מ'מ . אחיך ככלל 1אינו מעמךואינ1
 רף ובכ'ק ע'ו בריש אמרי' ונם כנ'ל שם כע'ו 3ר'ןהוא
 וא'כ 5פ'ע כו שתך מ'ם קימו לא נ'ג טצות רשכעל'ח
 החקירה את אכיא 1עתה השא5ה ונשארה סשם לפשוטאין

 רעל מ'ח. רף 3גרכות רש'י רעה הנה הוא ש'טהלאיוו
 הוא החינוך ועיקר מררכנן אפי' המצוה כלל 5יכאהקטן
 אלא עפהם טכ5 לא אפיו כנמ' שם ראמרי' האכקל
 אצטרופי מצטרף אחת נרתרות אלא עמהם אכל ולאבציר

 ששכ5 ער חוכתן ירי היפים את להוציא. אכלפצטרף
 כית אכ5 וסמ ר5 יש'י וה על וכתכ וכר רנןכדת
 הוא רר3נן שיעורא רנן רכוית אק'נ מפיק מיהארנן

 3רכר טחיכ מררכנן רמיחיכ כעןכראמר"לעי5ר'כימיהו
 שהלע גקטן וא'ת חוכתן ירן רכים וטוציא כ"קרען
 מיחיכ 5א טרר3ק אפיל1 החוא הכי אטר לא האלחימך
 כהכ וכן רש'י ענ'ל לחטכו ררמי הוא ראכוהרעי"

 לאו לחינוך הניע ראפילו ' י'ט דף 3מנילה ו'להרמ3'ן
 כל כטצות מחיכ לא ראיהו ראבוה אלא חרי'פצוה
 כתכ וכן שם עליו חו5ק הר'ן אך שם הכיאו והר'ןעיקר

 ראטרי' רהא וכתכ כ':' רף ככרכוה כמלחטותהרמן'ן
 הר'ן כחכ וכן ע'ש נרול ככן אירי לאכיו מכרך כןשם

 דנ דאמר עלה 3נם' ונר0'נן 3דיה ל'א דף3קיד1שין
 מחויכ אינו רקטן כתכ שם וכו' אמ'נא הוה מרישיוסף
 ראכוה עלי' רחינוך 1מצ1ה הוא ח.וכא כר רלא1 כללכרכר
 וכו. אירי קטן 3בן לאו לאכיו מכרך רכן והא וכו'רמי
 כברכות הרמ3'ן כרכי' הוא ווה וכו' אירי נרו5 בכןאכל

 הרמ3'ן מוכרי הוא שוה וכר לא כאן אך הנ'ליכטנילה
 וחולק היטב'ן רכרי את מהח.לה כהכ כפנילה שפונם
 1ה כי זכר ולא הרמ3'ן דעת את רק כתכ וכאןעליו
 וא'ג עצסו רעת הוא זה כ' ונראה הרמ3'ן רעחהוא
 איך ונם קירושין ע5 מסנילה עצסו רכרי אה הואסתר
 3שם רנר הא1מר וקלא הרמג'ן רעת היא ש1ה כתכלא

 3סג'א 1עי' ט'ו. דף סני(ה לעו5ם נאו5ה ממאאום-י
 אמריגן ונם "ט: רף נרה ק'ר: חולין קנ'ו סי'כא'ת

 מררשא 3י' רר'י שמעהא אמר אלע,ר רר' צ'ו: רףכיכטות
 מ'ט 1ריי כו' 1א'ק*יר ר'י שמע רר'י משטי' אמרה51א
 אנורה רכהינ סאי רכ אמר ר'י ראפר האי כוליקפיר

 עולמים כשני לנ:ר לארם לו אפשר וני עולמ-ם?אהלך
 ר3ר שיאטרו רצון יהי רש'ע הק3'ה לפני רור אטרא5א

 ה'ח כל כ'י ריש משום ר'י ראטר 3עוה'ו מ*ישפועה
 נקכר רובכות ש?ה'היו כעוה'1 מפ'ו שסוקה רכרשאוטר'ם

 בפ'כ כירוש5פי היא וכן צ': רף 3סנהררין הוא וכןוכו'
 ל'א: רף וכככורות ה' ה5' רשקלים ופ'כ א' ה5'רכרכות

 הוכיר ש5א פה אך שם. צ'ו: רף כיבטות כח'אוע"
 יעקכ ר' רפיסו שם ראמרי' פש1ם אפשר ה-מ?'ן ש5שטו
 שיהושע וכמו ה:א שלך כי יורע'ן שהכל פשזס איריכי
 סשום דבר נל על משה של שם 5הזכיר צריך הי'לא

 תלמירך אלעור ר' כך משה ש5 תורהו שהוא יורעיןשהכל
 לכן הרפ3'ן סכית שהוא כפגילה כתב שהר'ן- וכיוןוכו'
 כיון מהרמ3'ן הוא שוה כק'רושין 5כתוכ צריך הי'5א

 3שכת ראמרי' כטו נשים לסרר קורם הוא מוערשסרר
 וכו, חוסן עתך אמונת והי' רכתיכ מאי אר'ל 5'א.רף



נהרדמי ותשובוחשאלותעטרת
 סרר וה חןמן מ1ער סרר וה עתך זרעים מרך והאטונת
 שלא סה ניחא לכןנשים

 וג-
 אכ5 הרס2'ן של שטן אה

 על חו5ק הה'ס?ות אגל צ'ע. וה עצט1 את סתר5מה.
 רג! כויה ש'אכ5 ער כד'ה מ'ח רף פנרנ1ת שםרשש
 אינו. קרי להינוך שהניע רקמן לןמר רןחק וע1רוכו'

 אינ: א'נ סדיכנן אפיי סחוינ אינו ראם מררגנןמחויב
 התוכפ' ונם ר' בטערכה לעיל ועי' וכו' אבי1 8הפימר

 שהקטן נ'כ שס כהב וך'י ריה בסוף י'מ: רףכט3'לה
 5ההוכפוה הי'ן הסכים ושם מררכנן מחו'ב השעצטו,
 ו'5 ורט3'ן ו'5 רש'י דעה 5פי וא'נ התש:בה פריח!כנ,ל
 אנ5בטל'ת מדרבנן אפי' טם'ע לנטרי פט!ר רקטןדם'ל
 ומצות התשינה 3ריש שהונחנו כסו אסור יהייפוראי
 שלא 5רירהז לוטר הסביא א'כ האב על רק יהי'החינוך
 כשניל חמא א,מיים שאין לקמן עי' בציצית פנלאיםיחנכו
 1כדאיהא ערנות 3כלל שה,א 3נרול אפיי חנירךשיזגה
 לאדם יו אוסדים ובי 3ד'ה כהוספ1ת 1ע'ש ר'. רףבשבת

 ערנ~ה 3כלל רא')1 2קסן וכ'ש 5'3 רף ובעירוניןוכ"
 בעון ע'ב. רף ובכתוכוה 5'נ: רף פש3ת ראמיי'והנמ
 הנש'א רר" איהא שם 1בשבח ר'5 טו;ים, נניםנדרים
 נר היא ר' בה פליני וכו' תורה בי"ו5 בעוןאוסר
 כימול כעון אטר זחר סו~:ה נעון אמר חר יוסי 1ר'אבא
 אחרים בקז לא אנל בא15 רוקא הוא זה אך ום'וערח
 שהם לא אנל ר'י אכיו על עונש 1ק הוא זה עלונם
 בהיספוה וע" היא ופשימ כהע-כוה מחויניםעצמן

 3עון נס א'תא כלה ונטסכה 5'ם' רף ריש3שבועות
 אינ1 האב אם 5אכ ע.:ש ר1קא הוא וה מ'ט אךציזית
 על 3ערנוה ה,א ק?ן יה2ן 5א אבל ציצע; מציתמקים
 "ט דף רטנילה והר'ן ההיספיה לרעה אנ5 ש5והחינוך
 ט:תר שיהא א?שר טרר3נן בטצות טחויב ה1א הפןשנם

 כטצות מחו'ב הכן רנם כיון לוטר ואין 3ציזיתככ5אים
 עשה הוה איכ ח'נוך סצ:ה איכא האנ על ונםמררבנן
 עובר עכרו הטשחרר ל'ח: רף 3ניטין ואמרי'ררבים
 3ר' טעשה ס'ו; רף וכ3יכית שם ואטרי' ונו'געופה

 ושהרר עשרה טצה ו5א הכ)סת 5כ'ת שנננםאליעור
 אטי והא הבי עכ'ר והיכי וכו' 5עשרה והשליטועברו
 דר3ים טצוה וכו' כע?ה עוכר ענדו הטשחרר כ5ר'י

 ל'ח: רף גנ?ין אכל ט'י: דף פכרכוה הוא נןשאני
 רק ה,א רה"לה הנם א5טא שאני מציה רס אק,אשם
 5י' דחו ט'ם רא1ריהא עייה הזא ושחרור ררפנןמציה
 רר2ים טצ1ה שהוא טשים טררכנן רק שהוא תפלהטזווז
 וע'ש נ' א:ה טגלחין ואלו פ' כריש פרא'ש איתאוגן

 וכו' שאני ררכ'ם טצוה כרזה מ'ו: רף כ3רכותכתומשחע
 רכים אין רהא א'נו וה לנר אך כ' מיק הם'ו סי' במגיאועי'
 דף וכניכין ע'ה. רף ככהיכיה כראטריי משלשה*ח1ת
 החק'רה לפשום נוכ5 אך כ'א. סע' רכ'ח מי' וניו'רמ11.
 וכפ' ט'ו ה5' כרכיה טה5' כ"'א הימג'ם שנתבממה
 צי'כה שאי)ה 3רכה המניך כ5 ט' הל' שבועות מהלז"ב
 לשוא כנ?2ע ה,א והןי 5ש'א שמים שם נושא זההרי
 פ'א 3רכוה 2הלי שם 1טם'ם אמן אחרי1 לענותיאפ1ר
 ואע9'י כהיקונן הכרכות אוהן ס5פרין התינוקות ט'והל'

 ואין סותר וה היי למור בשעת לבטלה מנרניןשהן.
 ירי יצח לא אטן אחריהן והעונה אמן אחריהןעונין

 נינ: רף דכרכות מ)ס' והןא ו'ל הרמב'ם עכ'לחוכת1
 תינוקות אחר אטן 5ענות 0הו מרכ שטואל _מ'ני'נעי
 סהינושה חוץ אטן עונ'ן הכ5 אחר . א'ל רבן כיהש5
 רש'י-שאין ופי' .עשוי.ן ו5התלסר הוא'ל רבן ביהשל

 מפטריהו עירן 3רלא ןה'ם עכ'ל ר 5ל? אלא לכרךסהכ1נ'ם
 ההפטיה כשאופרים רש'י ופי' עונין טפטריהו כע'רןאב5

 ו'ל וש'י עכ'5 אמן אחר'הן עינ.ן וננב.א כהירהומביכ'ן
 טרמ3'ם מוכ-ח וכן ג' סעי רפ'ו מי' נא'ח הואוכן
 פכורים וקסנים וענרים )ש'ם ט' ה5' ציציה סהל'כ2'ג

 לההעכף שרצו ועכרים ונשים כו' ההורה טןמציציה
 רקכנ'ם אלטא .הרככ'ם עכ'ך נרכה פלאכהעספים
 וענרים נשים עם קמנים 3סיפא נטי חשינ מר5מסנרכין
 עוכר צריכה שאי)ה ברכה הטנרך ד5הרמג'ם הנםציצית  9י מכרכין רקכנים ש'ם אלא ברישא 5הו שחשיננט1
 0ה5' פ"'א הרכ3'ם שכהנ וכס1 ראוריהא איסורע5

 וכרמשטע שכועוה טה5' "נ 31פ' 3רישא שם3דנות
 ררה'ש כהיספ'ה 1ר5א ל'). רף ר3רכות . רנם'מפשמא

 אינו כרכה דרך שהיא 1כל אסטכהא רק. שה~א 5'נ.רף
 1נהנהוה רקידןשין 3פ'א 3רא'ש הוא 1כן מרר3גןא5א
 אלמא ע'ש י'פ מערכה סוף 5עיל ועז שס 3רה'שאשרי
 לנטלה פ-בה ע5 ראוריתא איס1ר איכא רלהרמ3'םאע'נ
 ועי' חי)וך משים כהיקונ! ה3רכ1ה אה הקטן ט5מריןט'ם

 1כהנהוה והרא'ש וטהוספוה י' מ'ק רם'ו בס"3סנ'א
 ב?ניל שמיהר רר2)ן איסור ע5 רק ללמר נוכלאשרי
 טוהר ראוריהא א.ם,ר ראפי' 5למוד יש וטהרמ2'םחינןך
 הרס3'ם רפמק כהא להכיא 'ש ראי' עור חינוך3שביל

 נאכלה מעשי והרוטה הדןכה א' הל' ו;ריסןה סה5'כ"'1
 )קיכוח כ'ן וכרים כין קטנים בין נרולים 3ין35הניס
 אי היוטה 3אכ'לת ט'הה אימ~ר ש'ש ראע'נ אלטאוכו'
 רוקא שאירי 15טי ורוהק מזהר קטן לכהן ס'ט כהןלאו

 רעה לפי רטי' ועיר דרבנן שה1א הוה כוטןכתר1טה
 רהרומיה ו' 3פ' שפי' ממה מרבר'1 שטשסעה-מ3'מ

 ביטבים ועי' מראוריהא כשהתה ה~א רסיכה רם'5ס'א
 רב געי ע'א: רף ביכם:ה ואטרי' 3י הל' דהר1מ1ה?פיי
חמא

 ב-
 הר1טה של כשמן לסובו מהו ערל קטן עוקכא

 ערל הי' לא ראם אלטא השא5ה 3הח'5ת הנ'לוכו'
 ל'כ. רף ר)רה להה:ס"וה אך 3פשיכוח מותר הי'הקמן
 רק שהוא ס'ל עיו רף וביוסא כעצטותיו וכשטןכריה
 טוי3נן רק שהזא שס'ל שם הרא'ש הוספיה ולרעהררכנן
 רר3נן 1ע5 דרכנן א'סור על רק סשם ראי' להב'אאין
 וה מערכה כסיף יקטן ונמ 5וה ראי' הכיאוו;יכבר

 איסןר וה נ??: לגדול יהי' אם אפי' מחנכיןרבררבנן

 מהא שהביאוהי ה-אשונה הראי' אך רש'י לרעת ה1אכן

 איס,ר שה,א סזל שהוא ולהרמכ'ס כה'קונן מברךרקטן
 נם טיתר חי)יך ?טשום מ,כרח לרירי' א'כראוריהא
 ראמיינן ס?ים ,ן ראי' לרחוה יש ראוריתאגאיסור
 משום או רר3נן "צות על רמכרכין הא כ'נ. רףבש3ת
 לך 1יאטר1 וקניך וי)רך אביך שא5 משום א1 תס,ר5א
 מצות על שטכרכין הרו ,ה לפי ןא'כ ד' 3סע-נהננ'ל
 יכול מררכנן טחוינ שהיא קיון הקטן גם 1לכןררפנן
 5הקן כלי רבנן יכ1לים האיך הקישי' יה" אך5נרך
 שאינם צ' רף 3יבסות אטרי' הא ררפ)ן פצוה ע5שרכה



 כי13רז והשובותשאלותעטרתוכוד
 הרי וגאן ועשה בקוס ראורימא איפור לעקור'טלים
 הי' איך להקשומ יש ונם רסברך הא ועשה קוםהוא

 ה?רכוה שכל קי'ל הא הכרכ:ת להקן כלל רכנןיגולים

 כ3רכוה כראמרי' טררכנן רק הוא הטזון פכרכתלכי
 לארם לו אםור הוא פברא אלא פכרנין כיצר *'ריש

 והוספ:ה רש" פפי' וע'ש כרכה 3לא העוה'ו פןשיהנה
 ברפג'ם הוא וכן היא'ש שם פפק לכן גרף,כ'א.וע'ש
 ה5' ובפ'ח ני והל' כ' והל' א' הל' ברכומ סהל'יפ'א

 ההורה גרנה דעל ר' סע' ק?'ר וכפי' פ'ז פי' ובא'חי'כ
 ראוריהא שהוא ט'ז סי' 3א'ח ס'ל והפ'ח פחלוקהאיכא
 בבה'ם וע' ראורץהא שהוא פ'ל כ'ר גסי' הש'אונם
 וא'כ א' פ'ק שפ'כ פי' ובקצה'ח שם וכשע'ת שטבא'ח
 שהוא להרטן'ם הברכות לתקן יכולים הי' האיךקשה
 אזיל שהרט3'ם טשוס אך ראורתמא איפזר שהזאס'ל

 טה כל א' שורש שלו המצומ בספר שכהבלשיממו
 כבי טמנו שהוהירנו טה וכי לעשומו חנטיםשצונו
 אמרו והוא 5עשוהו שיצונו כסיני ע'ה רכ'נו פשהצוה
 מה פנל רבר טעכור יה' והזהירנן 'ורוך אשר המ:יהע9'י
 הש'ש וגם עכ'5 וגו' הסזר לא ואמר נורו או אןהושהקע
 אסרה 5א והה:רה לשוא כחן אין וא'כ הביאו פ'נשיא
 גסצוה וכן חכמ'מ שאמרו מה יא אנ5 טטש לשואאלא
 טס'לא הוא והנרכה למצוה הרבר אוהו עשו שר3נןררבנן
 שה3" ,' כ'ק הרפ'ח טסי' טנ'א של ההס3ר הואווה
 יה3'נ 3'מי הוקף אם ספק שהוא כרך ר'. כסע' שםכהכ
 3.'ר אם כ' 'כרך 'לא וכ5יליהן וכם'ו כי'ר קורין לאואם
 ר'גיך רש'ל בשם ה3יח הקשה המנ'א שם וכקכוכו'

 וכו' נליוה ש5 יו'ט אשני דהוי טיריכשניהם
 רלק'ם .נ'י

 טביכ.ן מ??ק 5עש,ה חכמ'ם שתקנ: פצוה עלררוקא
 ספק על א?י' טביכ'ן אין טם?ק עושין ש,נו טצוהאכל

 הכט.ם שאטרו כיון הוא הכ:נה הסנ'א עכ'5רא:ריהא
 צריך הוא טטייא א'כ כך שיעשה ,ה רכר עלכפירוש
 3?'ר:ש אטרו ר5א ה'כי טשא'כ אבל כג'5 עלי'לברך
 נן למ'רין אנן מכללא כן שהרין רק כך ש'עשה ,הע5
 5א מצ:ה היא ,ה שרבר בפ.רוש אטרו ש5א כיוןלבן
 להוטרא ה:א ראורתהא דספיקא רקי'5 אפי' לכןיכרך
 רהינו דאורץהא פמפיקא יותר טח:.כ רהוא גרה'שואטרי'

 שה:א והרבר יקיכנה אם ספק טראורתמא שהוא רברעל
 לקתסה 1.חזור רר3נן 'ניחנה 3וראי לקיטה יכולפדרכנן

 כרה'? ראטי" יקיטנה אם ספק שהוא הנםהראירימא
 שהי כיצד הטברכין טן יותר כה1קעין ומיוה ל'ר:רף

  שהיק;'ן 5טק,ם הולכין טכרכין ונאהת הוקעין כאחתעירומ
 הא ראיריתא הא פש-טא שטביכ'ן למקום הו5כין:א'ן

 הנם' עכ'ל כ?ק והא ודא. דהא דאעיג צ-יכה לאררכנן
 אן הקצ'ה כ-' ובא'ח שיפר הל' פוה כרסב'ם הואוכן
 ש'עשה 3?-ט וה רכר על 3פ'רוש רכנן אטיו 5א אסמ'ם
 כאן נ'כ .י3ן על'. טכרכ.ן לא כן פסקינן טכללא רקכן
 מ'3ע. לא 3טצוה 3נו אה 'הנוך שהאכ רכנן שאטרוכיון

 איכא ה3ן ע5 שנם שם'5 רטנילה :להר'ןלהמוספומ
 ורט3'ן רש'י 5רעה אפ" א5א יכרך טצי נורא.טצוה
 כיין מ'ם האב על רק טצוה ליכא הכן שעלשס'5
 זה א.ן איכ 3נו אמ לחנוך צריך שהאכ רכנןשאפרי
 סש:ם משם לחלק אפשר ועור סשם. ראי' אין וא'כישוא

 3הוספ' ועי' כלאים בה שאין ככנר לחנכו אפשרר3ציצית
 . סנהוה ומופפ' ט'. רף כמובות ומומפומ ר': רףיכטומ

 ועי' אחר כע' להנכו אפשר א' כברכומ טשא'כ פ'.רף
 ועכירנא טפקירנא רלא גר'ה ל'א. רף כק.רושיןכטקנה
 נינ. רף כקירושין ראפרי' טהא ראי' להכיא יש ועורוכו'

 הקמן ואין סום כעל אפי' חולק איש ע'3: רףוכטנחות
 הקרכנ1ח פעשה פהל' בפ'י הרפ3'ם וכהב מם ואפי'חולק
 שטימר אעפ'י ק5ים כקרשים אפי' חו5ק הקמן א'ן י'זהל'

 והטנחמ "מ הל' שם כם'ל ועיי קרש-ם קרשי5האכילו
 לאכ:ל פ'ע שהוא כיון ולכאורה כמכ קליר גמצוהחינוך
 הכהנים וטבמלין חיוכ כר אינו הא לקמן 5תן 'כוליםואיך
 על הפצוה רק כולו יאכ:ל הטצוה אין כאטה אךט'ע
 אכילה כפו ראכייה פ'ע כל כפו כזיה לאכול אהרכ5
 אפילו כקרשים בעינן רלא נ'ל ונם ואכלו רכמיב*פח
 על הארם על הוא החיוב ומצה כפפח רק כזיהאכילמ
 נופו על החיונ הןי יא 3קדשים משא'כ אבל אדםכל
 חוכהו ירי ויצא ו' פע' ב' סי' הל:י כית 3הש'ועי'
 כרי לאכול מצוה רק 5אכול טצוה אינ: ,ה ואחרגג,ית
 כן נטי הכא לקטנים לתן ומוהר נותי לירי ונאש5א
 הפפח אמ רואכלו רם'ע כהב צ'ו 3סי' הש'א אך:כו'
 אלסא עכ'ל, וכוי לחור כוית על ולא הפפח כל עלקאי
 ונם קדשים קרשי אפיי לאכול מוהר דקמן הנ'5טכ5
 5הקטן להן פמם שסומר מה לא אכל הקרשיםמאכילת יהנר:י פצוה טה.סר שיהיי מה יק מפלפ5 לאהטיח
 טה בל פומר חינ.ך רמשןם טכאן אלטא קרשיםהקרשי
 לסוכו שטומר הרומה של משמן הראי' ונם 5נרולשמוהר

 רסאה דס'י דירש'י יעיל טהשנהגהי אך כל5להרכב'ם
 3כלאים 'חנכו שלא הסכרא 5כן האכ על רק הואח.נוך
 אנ5 5'נ. רף ברה'ש ראמרי( מש:ם גיי הרריבציצ.ם
 הנ'ה כשכמ אפי' אר'א שילמרו ער בהסטהעסקין
 כהומפ' ועי' וכו' כשבה א?י' שילטרו ער כהםמהעסק.ן

 כהחילמ שכמכמי וטה בעזהש'י כאריכות אכיאנו ולקטןשם
 צ'צימ של כנר למן טותר להקטן אס רנ'טהשאלה
 רעהה משזם ה,א ביני רב.ני הזסן על ה,א3כלאים
 פמנחות כראמרי' כציציה פרין על נזרו ונם הכלמליכא
 8'נ ו3רסכ'ם וכו' אפרוה לטה א'כ ר' אטר מ'רף

 העכר זטן על הוא החקירה ואס ז' הל' צ.ציתמהל'
 לטצוה עשאו רר3נן מררכנן רק הוא חינוך טצומהא
 ה5א יפצוה 5חינוך שעשאו הר3נן וא'כ ההורה טןו5א
 'הי' זסן איזו על וא'כ ניכ נציציה סרין על נזרוהם

 כיני רביני ומן על הי' דהחקירה כהכהי לכןההקירה
 המ'א כט'ש שטואל כיטי נם הי' ככר הינוך ; סצ:יבי

 3ר'ה ר'. רף 3יוטא 3תום?ןמ וע" בנ'ל ו' רף3הנינה
 וה'טא וכו' ז' כ5 הואה ה'ק א'נ הו' ה:ה טי ככ'ניהזאה

 חקירה כך כל הי' לא ההיא וסן ;ל ב(מה אך וכו'לי
 פא' הלבישן כיצר ה': רף כייכא הנם' רפריךונטו
 לכוא לעתיד לכ:א. 5עמיר טלכישן כייר אלא הוהדהיה
 וכ:' ויאמר עטהם רבינן וסשה וכני. אהרן לכשיבואנטי
 היני קרא האי הסרא רנ כעי 1'; דף כחנינה פרכינןוכן

 כבשים עולוה ויעלו ישראל 3ני נערי אמ וישלחנתיב
 רהוה מאי כלוטר המוספומ :פי' וכו' נ'ם למאיוכו'
 כסנהררין רהא כן הנם' פריך מק:ם ככל יא אךהוה



בורדכי ותשוכותשאלותעטרת
 מאי פי'ך ולא ככמה סיני שור - הגם' נעי -ם'וירף

 אינורי זירא ר' רכעי צ'ו. רף .פפסחים וכן הוהרהוה
 הוה רהוה מאי פריך ולא אקמרינהו היכי סצרים9סח
 ימי ו' כל משה שימש 3מה רכעי ל'ר רף נע-1וכן

 סיני שור מ'ו: רף סנהררין רשספת ון" וכו'המלואים
 ועי' וכו' נ'ס מאי פר'ה ו': רף חנינה ותוספותפכסה

 רף ריש 131כחים לסשיחא הילכתא נ'אי רףבסנהררין
 כמו נ'ם יהי' החקירה מהעיקר אך שם 31היספותמ'ה

 אשר להקיונים קטן כהן לממא לעי' כסוף שםשכתבתי
 להס נ'כ הקטן סטטא אם להס לטסא סצוה הי'להנרול
 נפשס וטהתשובה הנ'ל ציצית לנ3י כטו הואוהחקירה

 ראטרי' לינ רף ררה'ש הרש'י אה אניא ועתה שסגם
 מלחקוע התינוקוח את מעבבין אין ל'ב: רף בטחני'שם
 ל'ר. רף בנם' שם וכו' שילמדו ער עמהן ננתעסקיןאנל
 שילמרו ער כהן מתעסקין תנ'ה 3שפת אפי' אלעורא'ר
 ואין כשכת טלהקוע התינוקוה מעככין ואין 3שכתאפי'
 כהן מתעסקין אטית קשיא נופא הא כי!'מ לומיצריך
 והרר תקעו אמרי' 5כתחילה אלמא כש3ת ואפי' שילמרוער
 לא לכהחילה הא מעכנין רלא הוא -עכוכא  מעככין איןתנא
 3קמן כאן לחינוך שהגיע פקמן כאן קשיא לא תקעואמרי'
 לחינוך שהגיע קמן ז'ל רש'י 91" הנם' עג'ל לחיטך הגיעשלא

 רש'י עכ'ל מעכנין שאין וכ'ש שילמרו כהןמתעמקין
 הזא תימה ורכר וכו' הנ'ה 3ר'ה הועספות שםוכתכ
 אפ.' מתעסקין לחינ,ך שהניע רכקטן לוסר יכולהאיך
 איפכא 5י ונראה וכו' כשופר היום מצות אין והלאכשכת
 לכתחילה אנל בשכת טעכנין אין לחינוך שהניערקמן
 ומ'ט ררכנן איפורא רא.גא כיון תקעו להו אטרי'לא
 כשופר היום טצות הי' שבת לא ראי להירישו מחינלא
 מ'ס כירים לי' ספינן 5א נמי ררכנן ראוסור סשוםוכו'
 וא2י' לח.ניך הג'ע שלא לת'טק יתק1ע כו להתעסקשרי
 רטי ו85 שופר כהשעת מצוה איכא דומנין כיוןפשכת
 וכהנה'ה כרא'ש וע'ש התוספוה עכ'ל ונו' איסוריםלשאר
 ,ה דכפעם אע'נ כטציה להקטן מחנכין רלרש'יאלטא
 11 כמעשה איכפ רלנר1ל כיון אך 5גדול איסוראאיכא
 להקשות ואין כה להס מחנכין מ'ם אחרת כפעםמצוה
 רשם משום נ' כמערכה הנ'5 9'ח. רף רפסחיםמהך
 רפעס ראע'ג טשם אלטא כרירה יש מינה שמעתאמרי'
 לקטן להאכיל אסור הי' מ'ם לנרול מצוה הי'אחרת

השמטות
 טצאתי זכן אחר שס חסר א' ענף סוף ג'כעמור

 ר' ענף סוף ח' כעטור נ'כ. סי' סוף חא'ח פח'םכן
 סוף לפנ' שורות נ' ר' פעמור אי ענף פסוף כנ'ל.צ'ל

 לשיטהו. הולך וה1א תיכות ג' איל1 שם יתרהעמור
 טמרר הוא וכק שסאל לצר ראשונה בשורה ב'חגעטור
 כראיתא קרשים מסרר שה,א לזנחים קורם שהואנייקין
 סרר זה חכמת נ;'קין סרר זה ישועות ל'א. רף3שפת
 כף ספר בשם כתב ע'ם סי' ח.1'ר הנני'ת אךקרשיס
 כזה. שכתכ מה ע'ש אח-ון סרר הוא נז'קין שסררנחת

 העמור כסוף ושם כי' רכתיכ צ'ל י'ח ש!רה צ'א3עמור
 מסתסח צ'ל ט'ז כו!רה שסאל כצר צ'ר פעסור ולכן.צ'ל

 שהי סשום התם אך וה בפעם לנרול אסור הי'אם
 מזה היוצא ראסור מווה רש'י נם 3זח ראוריתאאיס!ר

 פמצוה לחינוך שהניע לקמן סחנכין רש'י רלרעתרארר3א
 להנרול יש עתה שאפיל!כסקוס

 6'סי-
 כ'1ן אך ררפנן

 להם מהנכין ראוריתא מצוה להנרול )יהי' אחרתרפעם
 להקמני5 טחנכין אין התוספות ולרעת זו 3מצוה עההנם

 רק יהי' אס ואפי' עתה להנרול אים!ר שיהי'כמקופ
 לאו ראיכא הנ'ל הראנ'ר לרעת ובפרם ררפנןאיסור
 רשיי לרעת ניחא כוראי א'כ לטנויו שלא המאכילעל
 צריך ולכן להקמן. רהסאכיל איסור סשום רהוטויל

 ררה'ש מהא לחלק ואין ראוריתא לאו לכית שהלשנוי
 הנרול שהרי וחיונ מצוה אחרת פפעם לחנרול יה'רהתם
 כאן שא'כ טה אבל פרה'ש שופר פחקיעח טחויבהוא

 ר' של כנר לל3וש ירצה אם רק חיוכ שאיןכציצית
 ילבוש לא אס אכל ציציה פמצות מחוינ יהי' אזכנפות
 אינ! מנא חונת רהיא לם'ר או 3צייית מחהנאינו

 והנם כציצית ולהתחיכ כנפות ר' ול פנר ליקחמחו'כ
 על ענש'נן ריתחא רכעירן א' פמערכהשכתנתי

 י'א הל' צייית סהל' ר9'ג הרמפ'ם שם הכיאותי וגםזה
 מ'ם אך ע'ש זו ממצוה להפמר חסיר לארם ראוישאין
 המחויכת מצוה שהוא שופר רמצות חיוכ רומהאינו
 ה'. רף ריכסות מהתוסיות אך לנר חסיר לארם לאלנל,
 חי5וק לחלק טשטע לא וט' כשאלה ישנו שכן רה'טסוף
 ררחי וטילה ונויר מכהן נילף קשיא אכל שס רכתכזה

 כש3ה אליעזר ר' כפ' כראמר ול'ת עשה רהויצרעה
 כאחר ה3אים כת,כים שני כמו רהה ונראה קל'3רף

 איצטריך ר5א חר נמצא למילף איכא מהני וחררטם,לה
 כצי*ית רכלאים קרא לי למה מיניהו ילפינן איועור
 א'כ כראטרן איתא ואם ההיספ' עכ'ל וכוי נריראללאו
 רוחה רעשה איתא ראם לההוספות להי קשה.מאי
 רחי י כציצית ככלאים קרא לי למה א'כ ועשהל'ת
 והלא ועשה ל'ת אפ" רוחה עשה והלא נרירא,ללאו
 חיוביס כשאר המחוינת מצוה שאינו שאני רציציתעשה
 משאר ילפינן 1לא נרירא ללאו ררחי קרא איצמריךולהכי
 סיל רלא ש'ם אלא נמור חיונ שהם עשהטצזת

 הט*ות 5כל ציצקע מצות ומרמי זה חילוקלהת1ספות
 ט'. ס'ק תקנ'ם סי' פסנ'א ועי'המחו'נה

ותיקונים
 כצר סוף לפני שזרות מ'ז קי'ו בעט,ר ראשונה.הטשנה
 שורות כ'נ שסאל לצר שס קעקע פכהוכת כר'ה צ'ליטין
 צר נריש קי'מ כעסור ו'. מערכה כסוף צ'ל סוףלפני

 עטור נריש ימין פצר ק'כ כעם,ר טשננטר. צ'5השמאל
 ר' שמאל בצר שם י'א וברף שם. ובהפלאה ופפנ'יצ'ל

 שורות י'ז שם בי'. נפיק סי צ'ל העמור כריששורוה
 י'ח שזרה קכ'ג 3עטור רנרעי. צ'ל העט1ר סוףלפני
 בעטיר ט'א. וסי' " וסי' ה' סי' ח'א חאה'ע כח'םצ'ל
 שלי. הראשון תירץ צי5 מ'ו שויה שמאל כצרקכ'ר
 קכ'ח עמור מום. צ'ל כ' שורה ימין פצר קכ'ופעמור
 מסוף השממה אי. צ'ל סוף לפני ש1רות ט'1 שטאלכצד



בורדכי והשונותשאלותעטרת -קמו
 כין ירש'י הנ'ם לומר ראין לישכ אין אנל י'פערכה
 פר*ות פצר האיפור שיה' לבין הנדי פ?ר האישרשיה'
 פרפה וכאיפזר כפל ויא רשילים הוי הנרר רפצרפשום

 רהלכה ל' רף ריש כ*פחים פ'ל נופא ררש'יכפל..פשום
 ק'מ. רף כחולין רש'י *פק וכן בפיל לא כמיטרפין
 רפתר תמי. )אך יו'ר כפור הכיא וכן פ.רי ל" ורעכר'ה
 3פשהו( כם'נו פין וכל כר'ה ס'ו. רף 3ע'ז עצטאת
 נם .רהרי 3מינו מין לכין רשיל'ם כין נזם אין.א'כ

 דש'י 9י' שם דהא אינו וה אך כפיט נם הוארשיל'ם
 יהודה ד' על פליני והד3גן יהזדה לרי ל" אפד4 עלכן
 כר' פמק זזל שרש'י רק כפיל כפינו רמין פ'לוהם

 להתירוצים הוכרחתי לכן כפיל לא כמינו רפין שם'ליהורה
 פוף לפני שורות י'ר ימין. 3צר קל'נ געסיררופם.
 רק שהקריש לופר ואין הפערכה כסוף שם ו3תום*תאצ'ל
 סנהררין נריש 3מהרש'א ועי' ננל .ור,כ הנכסיסרוב
 רהא אינ1 זה אך נ': רף בהוריות ועי' רנין ואין3ר'ה
 כל שהקריש פוכרח ע'כ לכן להשכיר לשלם לו הי'לא

 התופפות על הערה ח' שורה פ'3 כעטורהנכם.ס.
 ילרה שלא כחזקת הכבשה נוקמין אפרת ראישכתט
 שאיט כחזקת הולר טקטי, אררכא ניפא חזי בכורוהוה
 ההום"ות עכ'ל וכו' אפו כמעי חולין שהי' כ3כורהקרוש
 לחזקה האם חזקה כין לחלק יש שפיר ריקת רכינלע'ר
 ממילא להשהנות עש:י' היא החוקה רכולר סש,םהולר
 עשוי שאין האם חוקת פשאיכ אבל פעשה שיםכלא

 כטעשה ההלזי לרובא לה חשבינן שהרי מאילי'להשתנות
 קייפ. רף יבפות כתופפות ועי' הנ'ל .כ' רףכ3כורות
 חשיכ נתעכיה שהיא שמה אר'י וט' היא ה'םבר'ה

 טה משאיכ אנל פאילי' להשתנית עשוי ואינולמעשה.
 חוקה נקרא הוא ווה מאילי' יוצא הוא הרי נולרשהויר
 הפנןנא רב אמר פ'ד: רף 3נויר ועי' להשתטתהעשיי'
 שלהן 3שביעי הההום כקכר שהלכ4 9פח ועושהנזיה

 מתיב למיפתר. התהום מופאת אילימא רלא פ(מפהורין
 פפא מפא. שחוקת מסא המת פמןטאת ליטהר ירררכא
 תנלחת שמחופר 3נזיר לך פורינא א'ל מהור פהורוחוקת
 רלא פפח 3עושה לך מורינש אנא אף רכא לי'אפר

 שיפשא א'ל שסש ערכ פחופר הא אכי א'ל כלוםפחופר
 3תופפות וע'ש צ': רף 93פחים איתא וכן ערבאפפילא
 שנתארמלה האשה 9' ריש בכתזכות כתב שה0לחפתוהנם
 שאינה םשום חזקה איט נשואה היתה שלאשחוקת
 ה3הסה שהדי כן ה'נ וא'ג לעולם תשאת שלאעוטדת
 מ*י נדע הולד ה,קת פ'ם אך ולדות יהולידשטדת
 פוף עיח! רף בכתוטת ההשמפות כתב הרי לזהוראי'
 חשיכא לא פט" רחזקה לרש3'א ונראה ום' אכלר'ה
 הטנה נ'כ הוא ווה עכ'ל הנוף חזקת לנכי חזקהכלל
 אכל להשתטת שמרת *נו" שחוקת פשום שנתנהינטו

 סוף 3': יף בנימין 3הוס*מז ועי'  הנוף  חוקחפשא'נ
 י'א פי' ח'א בסהר"ט הר4 באיסורין נאסן אחר ערר'ה
 י'ו ס9' ובש'ו ייר 6' ער י' ס6' שע ובש'ש ס'אוסי'
 נ. 19עד

 אה'ע ונח' 1' ס" יו'ר ח' סהר'ק ובנב'י
 חה פ'ז אות נ'ר פי' חאה'ע טהר'ת ובנב'י צזג פי'שם
 ועז שצ'ו פי1 כסוף ביו'ר הפ'ז שכתכ לטה ר1מהיהי'

 ר3הפה פשום י'ל אך נ'ה פי' חיו'ר פהר'קכנלי
 כראיתא להוליר לה א*שר ואי פתה ל*עסים היאהםככרת
 3כור רכ אפר פאי סישראל לוקח כ'א: רףכ3כורות
 לי' פישתנח הוה אישתבוחי רבכרה איתא ראםוראי
 ראשונה 3פעם הלירה פכנת פשום ותוס*ות רש'יופ"
 כן איתא מ'מ.  רף ובב'ק וה על  *ליג לא שמזאלונם
 3כור יהי' לא וא'כ תלר שלא אפשר וזלכ אשהלע'
 סכרת להצריק נלע'ר כן עי ורף ס'מ: רף כחולזןועי'

 רישא ר'ה 3פוף פ'ח. יף ינטות תופ*ות ועי'התופ*ות
 וכו'. כהונה3סולי

 ה ל אש
 את לשסווי אפייתן בעת המצות על מברכין אין למה אהד מנדולנשאלתי

 המצות. את ושמרתם נדנתיבהמצות

 א. מערכה ה. ב 1 שת

 עיי המצות עושין שאין ת'ם כפי' כתב הפא'חהנה
 עכו'ם לשה 3שאלת,ת איתא והכי חשו'קעכו'ם

 ראפיה אע'נ נינהו ש.פור כני רלאו חשו'ק אולעיפה
 נפ'ק לא א3יה 3שעת שיפור כה ועכר רעת 3רישראל
 3ליל חוכהו ירי לצאת צרק כהן רכ וכ'כ חוכהו יריכה

 רבתינ מצה לנם ישראל שאפאה כמצה אלא אזטראשון
 וכו' פצה לשם שיפוי שיהא ער הטצות אתושמרתם

 פוסקש ועור והרש3'א הריפכ'א כשם ה3'י שמ כתבוכן
 והרא'ש נאון האי רכ לרעת וא"י' שם. 3שיע 9סקוכן

 והאופה הלש פי לחוש שאין שכתבו והרם3'ןוהר"ף
 וחסירים סיחר ישראל בשני עכוים לי  שנלוטה סצהשגתט

 שיסור צייך הרי ס'ם  אך ובו' בעצסן האופין ולשיןסחסירין
 וה על סברכע  אינס לסה א'נ לביע סצה לשםהישראל
 הי' אם  לברך יריכים הי' אס אנאר בעוהש'יולקסן
 שסירת על או הסואל נרעת הסצוה את לשסורסבינין
 נלל.  סנרבין  אין רלסה חבאר סהחילה  אךהסצתז

 כפנחות ראמרי' פשום הוא הפשוט  ררך עלהנה
 הוא וכן וכו' 3דכה יריך אין ציצית רב אמר מ'כ.רף

 פכרך לא סוכה לעשות ואילו בססוך שם וכן י'ם פי3א'ח
 לעשות ואילו 3ע'3 ושם תרם'א פי' כא'ח פפקינן וכןוכו'

 רעשיתו פצוה כל טעפא הינ1 לאו אלא טבדך לאתפילין
 כישראל כעכו'ם רכשירה אע'נ םילה כנון הטצוהנמר
 כנון פצוה נפר לא רעשיתה פצוה וכל לכרךצריך
 לכרך צחך אין 3ישראל 3עכו'ם ד9פולין אע'נתפילין



 קמז:כוו"דכ(' ותשוכותשאלותעטרת
 הרמפ'ם 9סק וכן חינוך 3מצות י'נ פמערכה וננ'לוכר
 גסר היא שעשיתה סצוה בל ח' הל' ביבות סהל'3שייא
 עש9תה אחר שיש מצוה וכל עשיה פשעת סכרךחטבה
 האחרון הצתי עושה שהזא 5שעה אלא סברך אינ1 אחרצתי
 או ציצית או שופר או לולנ או סזכה העושה-כי?ר
 וכהנ וכו' עשיתה 3שעת מנרך אינו סזווה אות*ילין
 קרושי על מברכין אנו שאין מה מימונ"ות הנהותשם
 אפילו רסכרכין אע'נ אשה לקרש ק3מו'? אשראשה

 פרא'ש ועי' עכ'ל מצוה נטר עש"ת1 ראין מקעםאדר3נן
 על טברכין ראין הא ניחא וה לפי וא'כ נתהות3ריש
 אם כי הסצוה נטר הוי לא חה משום הממתשטירת
 ראינ1 הנ'ל ולכל והפילין לציצמה רומה ווה המ?האכילת
 פשעת רה"נו האחרון היתי עושה שהוא 3שעה אלאטברך
 ח' הל' 3רכות מהל' פפי'א הרמ2'ם פסק וכןאכילה

 אין רלמה ר' ענף סוף פם'ת 3מהקרש פתשונתי1ע"
 פסנהררין כדאיתא הוא טצוה רהא ס'ה כתיכת עלטברבין

 ל'. רף ונמנחות כיא:רף

 3.מערכה

 סי פסח הל' בא'ח רה3'י כן אמרתי חירורונררך
 הוי ר3יסול סשים וי'ל חטץ פיט.ל על ינרך וא'ת כהבתל'נ
 הוי ה'נ וא'כ עב'ל ש3לג רגיים על פביכין ואין3לב
 לשם שוסר שהוא 3פה לוסר צריך שאין שפלנרברים
 או עצמו שהוא להלכה לעיל שכתכתי והנס סצוהטצות
 ואינו ואפיה היישה לעשות צריך רעת ונר נרולישראל
 משום טעסא הינו התס חשו'ק. או העט'ם עשה אםיוצא

 כ'נ. רף 3נ.מין כראטריי קעכיר רנ4שי' ארעתארעכו,ם
 ום בתוס*וה ועי' טיו הל' נירושין סהי' פפ'נונרמג'ם

 כ'פ! ברף שם כראטר" נינהו ריעה פני לאו חקן'קהן
 הכונה ש.הי' מוום רק הוא ה.שראל של העש"ה כל9'כ
 אין ולכן מצוה נ'כ העשיה שיהי' ל9 אבל מצהלשם

 המצוה שכתנת כיון ויכן מצוה מטש 93וע35עשיתה
 עומר נרול ואם זה על פברכין אין לבן המחשבההע
 התוספות ק,שי' תירצתי ונוה שם פ2'ו עי' נפי1על

 התוספ' והקשה לע?מה יה וספרה 3ר'ה ע'3. רףדגתיבות
 שטביכין כטו ספירתה על ונה מ3רכת אין ואטאיויו'ת
 ול*י עכ'ל וכו' וי'ל וספ-ה נתיכ רהא העומר ס"ירתש
 בטה 5טנות צריכה אינה רפוכה סשוס ניחא  שגתכהיטה
 פסיף פר'ן ועי' 5נרך צריבה אינה ולכן פמחשבה רירק

 בל לכם וספיתם וכוי יומי למימני וסחיבין פר'ה8סחים
 3שאר משא'כ מטש מנין וס4רתם רהאי ר3נן נמריאחר

 רף פמנחות תוסטת ועי' וכו' פתורה הנתוטתס*ירות
 ש'5 מצוה 3חינוך ועי' וכו' לכם ום"רתס פר'הס'ה:
 ער שנים של שבוע ושבוע שנה שנה מונין שה"קכהב
 ועי' עכ'ל וכו' העומר ימי טונים שאנו כטו הענלשנת

 ונם שם ונם'ל הל'א ויובל שטיטה מהל' פ8'י3רמב'ם
 הם?וה רנטר משוט הקישי' גה"שנ נ'כ שלי הא' ת"ל9י
 מניכין למה וה ל*י א'כ להקשות יש אך הפני5ההוא
 כראטרף לנר 3טחשכה די ותרןטח תרזמה, הפרשתעל

 ו3בכורות נ'ה. רף ובטנחות ליא. דף ונני9ין י'ט יף33י?ח

 נרולה שתיזמה כשם וכו' תרזסהגם לכם ונחשנ נ'ח:רף
 אלמא מברכין למה וט'כ וכו' ובמחשבה 3אומרנוטלת
 לגיך צריך ונתיומה מברכין לנר הטחשנה עלרגם

 שומע ואינו המר3ר חרש פ' פס' רתרוסות 83'חכראמרי'
 הביכה שוטע שאינו מ9ני הוא והטעס וכו' יתרוםלא
 3ע!הש'י 5קטן שאביא כמו רפרכות 3תום"תא הוא.וכן

 פים3'ס הוא וכן י' פמשני' שם הזא וכן ט'1. דףובפרכות
 ברטב'ם היא וכן י'נ 1נהל' י'2 הל' פרכות מה5'פפי'א
 פסחים בריש הדא'ש כתכ יכן ר' הל' תרוט!ת מהל'פ9'ר
 אך נוסח 3איו1 הפיכות מעי מוה אר3ר נעוהש'יו5קטן
 שטחשבה נ'מ. רף כככורות רש'י שפי' ראש1ן 9י'לפי
 משום הינו מחשכה לי' רקיא והא אומר אלא רוקאלאו
 עתיד שאני לונין שני ואומר ומחשב אותן מונהראינ1

 ר': רף וכח.ם 3תוספ1ת מצינו וה 1כאו*ן וכו'לה*ריש
 החושנ פר'ה מ'נ: רף 3ם'צ 1תוספות 3עלמא מחשכהפר'ה
 זנ'ש ריפור רא.כא כיון שמנרך סה ניחא וכו' ירלשלוח
 מה 3ריה ט'א: רף 3קירושין ש*י' הרש3'א 9.'ל*י

 רכמחשכה ש9י' מי ויש 1כוז פמחשבה ישנן שכןלתרומה
 נמל שאם פטחשנה ישנה *ירושו הני והנא *לינינמי
 וה הרי ,ה לפי עכ'ל תיומה תרומתו שם לה קראולא
 ר9'ר הרט2'ם רנרי נ'כ ל*רש יש וכן מעשה נ.כצריך
 3סהשבהו ה-וסה הפריש שכתנ מ'1 הל' תרזטותמהל'
 ונחשב שנאטי תרןסה זז הרי כלום כשפת.ו הוצ"ולא

 ממש שהט-יש כן לפיש נסי אפשר עב'ל ונו'הרוטתכם
 אכל נ5ום כשטתיו הוציא שלא אך תרומה לשםוחישכ
 תיוטה הי' לא לנר בוה כי להפריש לנר שחישנלא

 והיסשת רש'י כ"י' שהזא שם הכ'ס שכתכ כמוורלא
 ג'כ ט'ו הל' רתרזמוה 93'ר השעהים שנם מצאתיאח'כ
 רהולין התוסטות רברי לפי ונם ניחא לרכריהם כן9י'
 3צר ואכל וה פצר עיניו נתן ורילסא ר'ה סוף ו'.רף
 תחילהו אכל נתקן ה" שכבר פרוטע רשאני 1.'ל וכו'אחר
 זה פצר עיניו ליתן ראפשר ירי על שרי לא סכלשל

 ורש3'א רש'י כ9י' נ'כ יהי' ,ה עב'ל אחר בצרולאנול
 ולפי' הנ'ל רפכורות ררש'י השני 8י' לפי אנלהנ'ל

 וכן נמור 3טבל אפי' לכר בטחשבה שרי רשםהחוספות
 ונגימין פמחשבה פר'ה נ'ה רף נמנחות התוספותכתב
 נ'ט: רף בקירושין ותוספות וכו' 3סחשנה כר'ה ל'ארף
 שאפי' וי'ל המחשבה על יברך רלטה וקשה וכו' מירר'ה

 פמחשבה פאכי5ה השאר וניתר טנל האיסורשנסתלק
 ער ת-ומה הפרשת סצות את קים לא מ'ם אנללבר

 לכרך ?ריך וה3יכה לה*ריש שמכיך ראי' והאשי9ריש
 ה.' י' הל' 8'1 רגיכות פתוספתא כראיתא הפרשה3עת
 קרשנז אשר 3רוך אומר וסעשרות תרוטות להפרישמהלך

 פשעה עליהן מברך ואימתי ומעשר תרוסה5הפריש
 הרואה ב9' 3ירישלטי איתא 1כן ההוספתא עכ'לשמפרישן

 פמצותיו קרשט אשר פרוך אומר והטעשר התרם ניהל'
 נפ'ב 3רמפ'ם הוא וכן ומעשר ת-וטה לה*רישוצונז

 ואיכא נר'ה ו': רף 93סחים וגי'ן מ'ו הל'רתרזסות
 רעיקר אלטא ע'ח סע' שליא סי. פיו'ר הוא וכן ונו'למידק
 המנל תיקן קל 9בל טעשה הוא ןוה ה9רשה הואהם?וה

 רכתובות 93'ק הרא'ש שגתב כס1 לכרך צריך הי'לא
 תיקן על סנרך שאימ " סי' דאסהיס וב8'ק י'כס"



 , שרת ג .קמח

ב2רדכי וחשובוחשאלות -
 ועי' הנשה וניר חלב ניקור על טברך שאינו בםוהלאו
 הל'נ ם" 3א'ח ונם'ו א' פעיק 3ט', י'ם פי' פוו'רפ*:ס
 הנתינה יהי' שםוה הפרשה על הברכה עיקר איכ 3'פיק
 ב3א 3תופפ' ועיי י'ו פ'ק א' פ" פיו'ר כטיו וע"לכהן
 ס'1: רף כניטין 3רש'י מל' לסשטי ההוא 3ר'ה 9'א. רףפתרא
 כיו'ר שפ רע'א 3הירושי ון" וכו' לא סראוריתא3ר'ה,
 הימה 3ר'ה נ'ח; רף 3קירןשין ר"ר התוםפות שכווכ םהול9י
 בתינ לו התן והא טקשים ראקזי הכרי, אה 9וטרתאחת
 לתרץ ונ'י הנו ראשית נגי כרררשי גתינה נרי.ו3עינד
 כרהנן חשונ דנר לו ליתן .סצוה רפוראי הריטנ'אבשם
 םלעים ה' סשקל לו עתן הוא וכסה הט ראשיתב9'

 פ9להי תנן נסי והכי ותעה נדי נו שיהא לו וע(ןשנאסד
 שעורים וקב חיטים קנ טחצי בנורן לעני 9וחתין איןפיאה
 לקים רוצה .אינו אם בכך שסצהזו אע8'י סיהו אבלוכו'
 פירי ויצא ניתקן הנרי טכל אחת היסה והרמ 11סצוה
 ררלריטות 3פ'3 תנן וה'נ נתינה סצות קיס שלא אלאמינלו
 תיוסתו 3שוננ תרם ואם הטהור על הטמא .סן רערטיןאין

 לו רמזן קרא ראמר וכו' בלום עשה לא 3מוירתייטה
 מיבלו נה(קן תים אם 3כך שטצותו ואעי9 לאורוולא

 בלזם עשה לא 3פויר רקתני והא מצוה שחימרואע'9
 קנפא משום וה וכל וכו' 9'פ. רף רכה בהאשה כחפליני
 עכ'ל מצוה שחיסר אע'4 תריםה תרוטתו רינא סןאבל

 ניחא וה לפי וא'כ שם 3ועפפוה וע" רי'רהריפמות
 הונא וכן פעשה הא ווה הנתינה סצות עי הוארהגרכה
 רף 3ניטין ההוםפיז אך עיש הרימכש 3שם שם3סקנה
 כתכ וכן כן פ'ל לא הוח הנט גהינת רילטא 3ר'הכ'.

 רוםיא שיםה 3עינן סי 3ר'ה פ'. רף 3מנחותההופפות
 הראשון תירץ נשאר יהי' לרירהו לכן יא אורנת.נה
 לו תתן 3ריה ע'3 ריש כ'ה רף 3ש3ת תום*והועי'

 שכתנ עליו פליאה ר'א םי' חיףר םהר'ת פננ'י ועי'וכי
 ס*ורש הוא והלא 9וסק או מ*רש שום קרסנו שלאשם

 שכהב סטראני מהר'י רנרי לישנ אטרתי ובוה3ריטנ'א
 להקרש רכר איוו שיקרש שליח לעשות יכול ארםשאין

 לשליח טססין לא וסילי נינהו סילי הקרש שלררי3ור
 שהקשה והא מהרוסה עליו יקשה שלא לקםן שאכתובוכמו
 ומרף כ'ם רף םני"ין קם'ו םי' חיו'ר הסה'ת הנב'יעליו
 שני שליח לעשות ינול אזו ראשק רשל,ח רק רה!אפ'ו

 כח ראין רק סילי סממרין ראשק לשליח אנל3םילי
 נלע'ר עכ'ל שני שליח וה על לעשות אוי ראשון3שליח
 לעשות סעשה שום כאן רליכא רכיון םשום כן רכריולישכ
 ואינן לבר במילי ררי הוא הכתוכ רגוירות רקהקרש
 סשום די13ר ומכסל דיכ1ר דאתי אמד.' ולא לח:וייכ:ל

 רף פקירישין כראיתא להריוס כמטירה לנכוהראסירה
 הירושלםי שם ו9י' ו' הל' כוף רקירזשין 8'ק יכיר,שלסיכיח:

 נתרא וג33א בה זיושכי הנל ~מלואה הא-ץ לה'שנאם-
 יקריש כי ואיש רבוניכ םשים רש2'ם שס 9י' קל'ג:רף
 לכר ברי13ר1 כח ויש וכו' תשט:ר ש*תיך מוצאונו'

 לו אין לכן ההקרש 3רש.ת ולהכניכו ס-שתזולהוציאו
 3בס'צ ראיתא ררך על של.ח עי' זו 9עילה לעוותכח
. ה'נ 3חליפין ממנו לקנות סמון איע הנאה טובת "ארף
 רש'י שכהב וכטו וכוי. ק-קע נ3י על לקנות יכולאינך
 לאחר ונמפרים חוורים להיות כח 3רי3ורו ואין שם:3ני"ת

 העיקר רהתם סשום ראשון שליח לעשןת בנט רםהניוהא
 ואיכ להאשה ולפסןר הנם ינח:נ שצריך פסעשההוש
 ריתינה הסעשה הוא לעשות הבעל כה לו שיש הכחעיקר

 הבעל לכ! םעשה לירי להביא הוא שהרי13ר רקוהספירה
 לעשמז כה לו יש לכן מעשה לעשות הוא שלושהכה
 על ועא כחו שכל השליח אכל שלו הרי3ור %שליח
 ועהמלה 3הקרש וא'כ שני לעשות 3כחו אין לכןהרי3ור

 הלל מנימק השליח של 9עולת כסו 9עולוע הטקריששל
 לאד %ל בר'ה ר': רף נחמורה רועס*תז שכתנ ררךועל

 % תעלה וני וא'ת סיסר והרן עליו לוקין אין לעשההניתק
 שילומ והר* ריקי לעשה הניחק לאו על לוסר רא3ירעתו
 6קף4 דאם קם'א: דף 3ח"ין היא שלסה דסשנההקן
 ל41 דדשי םשום לוקף ואינו סשלח ה3נים עלהאם
 לוע הכדיכ 3א - אסר נםי נוהר גפי וכן לעשההניתק
 חמף אתם נ3י וכן לוקין שאין לוסר ל'ת אהרעשה
 ו4נמ ועתר הקן פשילוח לא3י לי' רפשיםואור'י
 ושמי4 שהף אלא לקי רלא ללאו, רירהו עשהרפסיכי

 5או תרימ1 טהנותיכם טכל פםיך רלא רסעשראלאו
 דמסיך ואע'נ םיםר והרי פריך הכי םשןם תאחררלא
 לטילח14רכר טילתא סרסה םיהו הלאו אחרהעשה
 רזינו משום לעשה הניתק 3לאו לקי תטורה רנ3יהיכי

 בפזנוהיכפ םכל לסיםי לן הי' ה'נ בירים העשה םקים'
 ממיך רלא כיון םיהו בירים העשה רטקתם אע'גתריסו
 עכל ע'ש וט' .יעשה הניתק ליאו יהחזיקו ינו הוילא

 אלנפ4 בר'ה ג' רף בסעילה 3הופפוה נםצא והוכאופן
 רקאגמך רהא סשסע לכאורה מעילה לירי םניא*ינול
 לוזכמ4 לומר רוצה הלחם קרש למקומה וחוץ לוסנהחוץ
 יל4 3לו1ם םע.לה אין רוראי וקשיא סעילה לירילהם
 וין לש קרשים רהיט 3תורה ראף ה' קרשיסקרי
 קדוו רקאנא- הא נראה לכך וכוי נאיםורין אלאםעילה
 רקרש כתן וה'ק סעילה לירי להניא ולא לפסולהלחם
 וקי4 עכ,ל םעילה לירי שמביאה :ריקה נפי ניםאה'נ

 שפ2 ה-עס9חן פשיטא בר'ה ס'6. רף בשפתבתוספות
 לא אפי' כר'ה 8'כ: רף נ.טין ותוספות ק'ו רףריש

 רהסי ו"ל וא'ת לכהונה פסולה טאישה אלאנחנרשה
 אגאלה םאישה אלא נהנרשה לא רא9י' רכיווםיתי
 ובויוכן נםור גט הוי טפלוני חוץ אמר כי א'כלנהונה
 לא דאי5 רכרי לפי ו8וסקים 3ש'ם *עמים נםהנסצא
 רלא 3תרומה שליחות רטהני הא סהרי'ם עלתקשה
 ווור םעואם הוי הה הפרשה רכעינן םשום מילימקרי

 גדאיהא איתא ררחסנא נוא ככי ראיהא היכא כלרהקרש
 הנובר יבא כהקרש ונם קל'ט. רף וכחולין 1'. רף3רה'ש
 לסעשה הנתינה אפי' חשינ לא :לנן כרחי 3עלונוסל
 הנאה טוכת כו ל3עלים דאית הרי פתרשה בשא'כאכל
 יטעשה הנתינה חשיב לכן הוכעין לו שאין טטון הןאונם

 ו'. 3סערכה לקמןועי'

 נמעיכה
 הנ'ל קכש ם" ה'א מהרייט רכרי על יקשהאך

 מקריש חמא כר ימי כעי י'. רף כתסורה ראיתאםהא
 פשיפא רכא אמר תםורה עושה םתכ9ר או .תמורה;עושה

 א'כ תסשדוז עושה הםקריש ראי תמורה עושהרםתכ9ר



קמט13רלכי והשובוהש~והעטרת
 שייח רשוו כנון המורה עושין ושיתפין ציפורמציני

 3"י( ועי' הגס' עכיל ונו.לאקדושי
 אלמא שם רש'י

 הגט' ךכ1נת וי'5 כמהרי'מ 1ריא לאקרושי שליחותדמהני
 השייח ש5 מכהמה לאקרושי שליח דשוי כנוןהוא

 חנרי' ל" רפריש צרינא יא כ'א דף כערכיןוכדאיהא
 מהנירו אבל סרירי' דעה כעינן כי רתימא מהאמרידי'
 גי 1כ1; יצא לא לדעת ש5א יצא לדעה וכו' קטזל5א
 עכ'ל תו' הפדשה 3שעת דאירצו כ*רה 3שעת ההיאתניא
 וכן דעת שצייך משומ ש5יח דשה כגון אמר לכןהנס'
 ארם הולך הושעיא ר' תני והא קס'ח: רף כשפהנמי
 וטקרישו לפסחו סלה לו ונוהן אצלו הרגיי רועהאצל
 מע'קרא לי' אקרושי' אצלו דרניל כיין נמי התם 13ויצא
 ופי' הנמ' עכ'ך מר,.3נן עילוי הקרש קתני מקרישוהא
 כומך שזה יורע שהרי מע'ש רועה 5י' מקריש אקרוש" ז'לרש'י
 אם אכי הרועה שי שהטלה א%רי נטי התם עכ'יע5יו
 וע" להקדישו יכול הרועה הי' 5א כעה.3 של הט5ההי'

 3הש' כהבה' אהר וכמקום ג' הל' דפסח'ם פ'חכירוש5מי
 נקרא הוא ירו רתחת רהא כ' 3ענף ככור לע'לאאמו'ר
 הוא זה כאמת אך נ'ר: רף רנימין מהא זה על3ע5ים
 רהוה משום שם הפנ'י שכחכ וכטו נאמנוה לע'דוקא
 ע'ש סעיקרא הימנו דהא ס'ר כרף שם נראמרי'כשליש
 רף דנררים מהא יקשה אבל להקדש ש%ך זה א'ןאנל
 נררים כל לאפ:מרופ,ס האומר י'כ דף ומנוירע'כ:

 והפר הפר פלוני סטקום שאכא וער מכאן אש.תישנוררת
 יפ'רנו ואישה יקימנו אישה תי5 מופרין יהו יכול5ה

 התורה 3כל מצינ. יונהן ר' לי' אטר יאשי' ר'דנרי
 קאטי לא יאשי' ר' ואפי' בטיהן ארם ש5 שלוחוכולה
 וכו' לי' שטיע לא והא 1כ1' הכהוב נזירת משיםאלא
 נוייה לאו ראי יאשי' מדר' עליו יקשה וא'כ הנט'עכ'ל
 מר' שיקשה ונ'ש להפיר האפוטרופוס יכול ה"הכתוכ

 והא ואמאי להפיר האפומרופ'ס יכול ש3אסת שס'ליונחן
 זה אין באטת אך הנ3'י שמ הקשה וכן מ'יי לי'הוי
 בה לו ויש שלו 2אמה היא שהרכר רכמקים משוםקישי'
 הגוף קנין להוציא כח 3מילי שאין אטרי' לכן הנוףקנין
 היא קנ%ני רכל בסקים אבי 5שליח לממסר נה 5י'שיש
 היתה דעתה שנם ,טשום הנרר שטיעה רהינו כמילירק
 ט'1: רף ובש3ה כ'מ: רף 3'כמיה כדא'תא 3ע5ה רעתעל

 כררכ ס'ו: רף :ננרה פ'נ רף וכנימין ע'נ: רףוננררים
 כע5ה רעה על הנודרה כל ראטר דרכא משטי'פנחם
 שכיון דברים קנ'ן ככו רק הוא זה כל אך נודרתהיא
 הלשון 5יי קצנה והקורה נררה אק בדעתו הלו"שה'א
 נררה את הזלה ה'תה אם טשא'כ אכל לה שיפיראיף
 מ'מ אחד 3איש נררו שיהלו 3עלמא איש או אחר3איש
 שכהנ כטו חכם ע'פ ש5א הנדר אה להה'ר יכול הי'לא
 כזה קנין שם בנרה כתגפות וע" שם ע'נ: רף כנדריםהר'ן
 נ'מ. רף 3ניסין רא'הא ררך על ש5'ח שעושה להיותיכול

 כ'. דף וככ;ובוה ונרמז רוסז שחרש ק.'כ רףוכיכמות
 שאיהא וכאופן ו3ין שומה וכשהיא זכן שומהכשהיא
 כפה טהטנה וכ,' כ'נ 3ר'ה י'כ: דף כיימאכתוספוה
 מהרי'מ של דהכ.נה לוטר אפשר ועור 3"הומסתלק

 כרשוה ולהכניסו מישוהו להפקיע מילי של ככח שאיןהוא
 שהי 3מי5י לעשוה שצריך הסןתר דנר ולאסורנכ1ה

 שמוציא מקרי שאינו הרומה 3הפרשת משא'כ אכיפעולוה
 טשום נ'מ! רף וכקידושין פ:ר: רף כגררים_ ועי'מרשיתו
 מוציאו אינו וגם לנמרי. שיו נ'כ הי' לאשמעיקרא
 כראיהא כמיהה שהוא מכל הי' מע.קרא רהאטהיתר

 א' הל' רהרומ1ת פ'א וכירושלמי פ'נ. דף3סנהדרין
 עדין ונם יימ הל' אסירות מאכלות מה5' 8'יוכרט3'ם
 לכל יתן כידו עהה נם רהא כהן לרשות מכניםאינו
 נסנרר רק דהוי טשזם 'ה" הסברא ועיקר שירזהנהן
 שמעורכ וטעשר תרומה טחמת רק הוא מכל דאיסורמשומ
 וה'ה כר'ה ליח: רף כקירזש'ן ההוספות שכתכ כמיכו
 וכו' רהרש מק'ו נילף ומעשר התרומה מכל וא'הוכ1'
 האמר כשאלה אינו שכן לחרש מה למיפרך ראיכאוי'ל
 לחוור כדי לחכמ לשאל שיכוליז פי' כשאלה שהןכהני

 ד5עולם כשאלה שאינו אע'נ ומכ5 שהפריש הו'ממהפרשהו
 סחמת אלא א'נו דאיסורו כוון מ'מ שתקנו ער מכלהוי
 וכמו זה קל שליח לעשות יכול ולכן ו' ס'ק קכ'וסי, 3יו'ר כנה'כ ועי' כפנ'י וע'ש וכו' מנ%הו חטירי לאתו'מ
 וכתרומתו אהרן כח5ת כר'ה י'כ. דף 3נדרים הרא'ששכהב
 דהא הנרור רנר הוי לא מ'מ פיו ידי על רסהסרואע'נ

 אלא אסור לא ופיו מכל סש,ס אסיר הוא נמימעיקרא
 שס התוספות כתכ וכן מכל סירי השיי%ם שהיציאהתיר
 כככורוה שטואל ראמר חו'ל בהרוטות זה סעם לפ'וא'כ
 וכן טפריש ואח'כ והולך ש"וכל מ'. רף וככ'צה כ'ו.רף
 'כול הי' לא ר' הלי ככורים מהל' כ0'ה הרמכ'םפסק

 לעשוה יכול האחרים מעסים מפני אך ש~יחלעשוה
 9עתה שום עושה אינו שהוא נררים 3הפרה יכ'ששליה
 נ'ו. דף ככה,כוה כהכ ההפלאה אך כהקדש ם?א'כאבל

 כנזיר וכו' ואור'י וכוי סקוהשה זה הרי ר'הכתיטפיה
 הרי וכו' ין שוהה שאהא מנת על נזיר הרינ' ייא.רף
 מה על טהנה 5י' רהוי ט'מ וכו' ככולן ואסור נזירזה

 ליי והיפוק וא'ת התוספות שם ו3הכ כהורהשכהוכ
 ככהונות ואמרי' שליח יר' על לק%ם אפשר אירנוירוה

 וכני גר נני מתנאי נמרינן מהיכא ת:אי כל ע'ר.רף
 הוי ההם כי שליח ידי על לק'ומי' דאפשר חנאהראוכן
 ההם כי שליח ירי עי לקיומי' אפשר רלא הנאההנאה
 להכיא יכולים ראחריס רכיון שם ותירצו הנאה הוילא

 וכהכ שליח ע'י נעשה הכל כא'לו חשיכ החהיוקרבנ,ה
 טכיא שנרר 5אחר רהא )כינתו מוכן וא.נו זה ע5הפ5אה
 וא'כ הנזירות עייו הל שככר אחר הנרר לקיםהקר3גית
 וא'כ שליח ע'י לקים אפשר אי הנויריהההלוה
 וכן שליח ע'י הקי3נות להביא יכול שיהי' טה 'הניטה

 הפלאה וכהכ וו( כהש' שם קט'ז סי' חיז'ר הנבי'תהקשה
 כני מתנאי ללמור צריך אין ה:וירות של הרכוררכאטה

 משומ אלא דכור ומבמל ד13ר ראחי רא,כן .בנינר
 ע'י להביא יכול כאמה וקיכן כטעשה, לי' רהויק-בן
 דק9'5 כמעשה ה'ל קרכן רחיוב כהנ מוה ולעילשליח

 כ'ח: רף )3ק'רושין וכו' להריומ כסס.רהו לנכוהאמירהי
 רהחיוכ כונתו ו'( הל' סוף 3פ'א כקירושיןוכירושלט'
 הרע'א קושי' נהישכ ונזה נוירוהו הוא-כעיקרהקרכן
 כקרכן התחיכתו את מחשכ שהוא אלמא מ'ח פי'כם'ף

 ולכאורה שכתכתי כמו דלא וזהו לכר למילי ולאלטעשה
 אמר נ'. רף 3הסורה ראמרי' מהא לזה ראי' להכיאיש



קננעררכ:י ותשובוחשאלותעטרת
 יוחנ: א'ר אר'י עטרם רכ "סר אבין בררב.איר.
 מעשה .עשה ש3תורה ל'ת כ5 הנלילי יוסי ר'משום
 וטקל5 וס'מר טנש3ע חזץ פטור סעשה עשה 5א5וקה
 ושם וכו' חיכ מעשה עשה ש5א אעפיי כשמחנירו
 משום וט'טר תהנו 5א 5הנא י1חנן ר' א'לכע'ב

 רכטה א5טא הנם' עכ'ל טעשה עשהרגריכורן
 כהנ רהא אינ1 וה 3אטת אך לסעשה נחשנתשסקדיש
 לוקה הטטיר נל א' ה5' תטורה מהל' אי 83'הרמ3'ם

 ו5א !ח5'פנו 5א שנאמר שימיר ו3המה 3הטה כלע5
 5טרו השמועה מפי מעשה עשה ש5א ואע'9 אותוימיר
 חוץ ע5י' לוק'ן אין סעשה כה ששין ל'ה מצוהשנל

 אלמא עכ'5 וכו' כשס חגירו את ומקל5 ומטירמנשבע
 אך לפעשה שנחשכה 5א אבל השמיעה ספי רקשהוא
 קל הרם2.ם פל'ג רהא'ך הנ'ל המורה רריש מהאיקשה
 י'נ 93' הס'מ הקשה ככר זו קישי' אך הנ'5 יוחנןרי

 רכשכועוה מש,ם הירץ שם 1ה5'ם כ' הל' שנירותמהל'
 רחשיכ זו הם,מרא ג'כ איתא ט'ו. רף ובטכות כ'א.רף
 רכרי שם זכר ולא סעשה כו שאין ל5או למימרנמי
 ר3רי13ר1 משזם מ'מר תתנו 5א 5תנא שאמר יוחנןר'

 עב'ל וכו' הוא רטילתא קושמא רלאו אלסא טעשהעשה
 בכמ'צ כהוכפיה ועי' קם'ח סי' חיו'ר מהר'ת כנב"ועי'
 מעשה הוה ש2תיו עק.מת אסר יוחנן די 3ד'ה צ':רף
 נאטר אס ראפ" כן להיץ אמרהי הסכ,-א וכררךוכו'

 פקריש על ראי' יה' 5א ט'מ 5טעשה נחשברמ'מר
 וכמו 3שאלה ליתא ר3תסורהמשום

 ראיר,"
 רף 3הטורה

 כט,יר ש'גנ עשה ו5א כטזיר שיננ עשה רבתסורהי'ז.
 ואפי ע'לה המ!רה לוסר קסכור ננט' וע'שנט1קרש'ן
 וכו' לנן ואטך שהור לוטר ק0כור הו' ש5סימתטורת
 הל' פ'ה רנויר 3יר1שלטי איהא וכן שט רש'י 3פ.'ועיי
 הטורתו ע5 נשאל ואין הקרישו על נשאל רארםא'
 3פ'א הרמג'מ פמק וכן כככ5י כטו שס העניןוכל

 וכן שם ונל'מ שס 3כ'ם ועי' פ' הל' הנ'לההמורה
 הקרש תח.5ת רילפ'נן רכ'ש טימ ליא. רף כנזירא'הא
 אפ.' הקרש אף כטעות אפ" תטורה מה הקרשמסוף
 לא 3טע!ת הקרש אהוה' אכל תטורה ה'ם וכה'אבמעות
 פסק וכן הקך'נ הוי לא 3מעיה הקרש אכל גו'מחתינן
 דגהמויה אלמא ל'ד הל' ערבין 0הל' 1' 3פ'הרם3'ם

 רף בשנועוה איתא ובן שאלה יש וכהקרש שאלהאין

 פסק וכן בהקרש שא5ה ריש כ'ב. רף ובטכותס'רי
 ר'נ ס" !כיו'ד כיה הל' נררים מה5' י'נ נ9י'הרמ3'ם

 הערים יכן ?ר'ה מ'ר! רף 3חו5ין כתכ 1התיס12ה נ'סע'
 רבר רכל וי'5 וכו' וא'ה וכו' לוקח כשא'ן כולסשהעידו
 אלא ש"ינו ההם אבל טעשה חשוב פ'הם עלשננטר
 לפ. זאיב עכ'5 וב!' יעשו 5א שהם וא"שר וכוירי13ר
 ד-יתא רביון 5מעשה הרי13ר נחשכה ר?טיטר ניחאוה

 שא2שר דכ'ון 3הקרש אב5 נריכורו הרכי יננטרבשאלה
 הרי3ור נחשבה לא לכן 3פ.1 הרכר ננטר 5א3שאלה
 סה 5פרש צריכים זה לפי לכן לחלק נלעיר כןלמעשה
 5טעשה בהקר3נוה עצטו שההחפכ שטה הפלאהשכתב
 קיוכ שזה רק נמור כטעשה שהיא נתכתן לאנחשכת
 ריפןר וטכטל ריכור שאתי בזה אמרי' ו5א למעשהיותר
 5מיבעי שפך לא והכא רי'א 3נזיר שם הכיא השמיקאכל

 וכני נ4 בני כתנאי ש5'ח ירי על לקפם ראפשרתנאי
 קרושין נמ ח5יצה כנ1ן 3ירים מעשה נ3י ררוקאראוכן
 ירי על 5קפמ אפשר אי אם !ראי רההם 3הןוכיוצא
 נתקפם 5א ואפי' הטעשה אלימ עצמו ירי אלאשליח
 צריך ראין ונוירוה נרר אכ5 הטעשה נתבט5 לאההנאי
 שיתקפם אלים 5א מעצמו וישטור שי:יר א5א כירימטעשה
 הנרד להפר בנחו וש _ולנן עכ(5 ההנאי נהקים לאאם

 5הוציא צריך -ואין 3לכר 53כו לכמ5ו ואפי'כריכור
 הל' נררימ מהל' י'נ 3פ' הרמ3'0 שכתכ זכמו3שפהיו

  הראכ'ר בהשנת שמ ועי' וי הל'  ו' ה5' הי ה5'ר'
 שנם שליח עיי  נם מהיר יבול היי  לבן  ובליםוככים
 שנוירת 5או או ש5יח ע" להיות יכו5 הי' מ'מ מי5ישהוא
 אפשר ועור יפירנו וא'שה יקימנו אישה היאהכהוכ
 שליחות מהני רלא מקום 5כל לוסרין אנז רטשמלוטר
 מה5' "נ 83' כרמכ'ם הזא וכן יאש' כי' רהלכהלמילי
 רהנזירות רהמעשה הפלאה שכתכ מה אך מ' הל'ניירית
 כמעשה רה'5 כקר3ן עצמו שההחפב הוא שנררסה

 כמקשה 3אטירוצ הוי א'נ להריומ כטסירהו 5גכוהראטירה
 ולשלמיכם י'ר! רף 3הטורה ראמרי' הא להכיןצר'ך
 ראי פסח שלמי טר 1ליטא אכפ א'ל נויר שלמילרכות
 שהוא כ5 הכלל זה רתניא הזא ונירכ נירר נזירשלמי
 א'נו ונירר נירב ושאינו יחיר כככת קרב וניררנירנ
 3כטת קריבין והנוירות הטנחות והניא יהיר 3במתקרב
 ר"לנ 1'ל רשיי ופי' נוירות פכאן סטי ר'מ רכרייחיר

 נירר  נויאין הקרבנוח  אין נרר עיי  סליו כאהרנזירות
 מופ5 מאי5יו והקרכן הין סן אלא נרר יא רהא:נירכ
 הקרכן הההפכ רלא אלמא ויל רש'י עכ'5 ח!בהעליו

 קייז: רף 13בחימ אטיי' וכן חינתו התורה רק3ריב1ר1
 ההנרכ לא רהוא ז'ל רש'י שי' היא חזכהנזירות

 נהחפב ומאי5יו וכתנלחת 3ין עצט1 אסר אלאהקר3נוה
 פן( רק ובר לא הנ'ל  בהמייה  )3רש'י עכ'ל3קר3נות

 ריש טני 3ר'ה מ': רף 03נ.5ה התיספוה כתכ האאך
 וכו' ונירכ הנידר רכר רהוי נוירוה רהא וקשה וכו'היא
 תנאי סכר רימי ורכ 3תטירה שם נירסא ראיכאטשום
 רהותרו כיון אלא 3ר'ה שם 2תטורה בתש12ת וע"הש
 קי'ו רף 13כחימ הוא וכן ור3נן ר'ט מח5וקה והואוכו'
 1"ימים נעולה מחלוקת שמ,אל אטר שם אטרי' ונםהנ'ל
 הרי א'כ נינהו חוכחן הכל רברי ואשם 3המאתאכל
 3א שזה הזא ונירוכ נירור וש5כ'ס רעולה מ'יר'מ

 שכחב במו כרים הא רנויר והסשנה  נורן של3אמירהו
 החוספות קאי שם ו2כהיכות הרי3ור 3אותו שםהפלאה

 ונירכ נירר הם שהקי3נוה ס'ל 1ר'ט ר'מ רכרי עלג'כ
  קייו: 3רף 3זנחימ רשטואל קטא ללישנא שט מוכעי51א
 וש5מימ 3עו5ות אנל ואשמ 3חטאה  רטח15קת רסילהנ'ל
 אפי' קרכי ושלטימ רעולות רש'י 81י' נינהו ישר1תר'ה

 רנזיר ושלטים עו5ות הוי לר3נן רנמ ניחא 3וראילרבנן
 ל5ישנא אפי' אלא 3נורו כאם.רהו ש3או ונירכנירר
 רחוכות מ'ל כ'ע ואשמ ר3חטאת רמ'ל רשטיאלבהרא
 וש5מימ עולה ר5ר'מ א5טא ושלמים 3עולה וסחלוקתנינהו
 רכתיב טהא 5הפ5אה ראיי להכיא ואין ונירכ, ניררהם
 קר3נו ירור אשר הנויר תורת ,את כ'א פ' נשא3פ'
 ו5א 3נדרו כאה הןא רהקר3נ1 אלמא נזרו ע5לה'



ק -עטרת קנא דכיבוו ו"שובות שאלות 
 ר3נן על מהכתוכ 1'קשה 5רימ ראיו ויהי' תורהשחיבתו
 ניהא יהי' הירושלטי לפי אך וה פמוק על יענואיך

 הל' וכפ'ר נ' הל' ופ'נ ט' הל' רנויר 3פ'גרהירוש5סי
 שיקרים נוירו ע5 5ה' קרכנו חי' ר' תני רשגזעותנ'
 הירושלמי ענ'ל 5נורו קר3נו שיקרים ולא לקרכנונורו
 ועי' הנוירות הקנלוה כעה הקרכן התחיבות על קאיולא

 ועי' הנוייות איסוי ענין ה,א סה נ'נ סי' ח'אכמהרי'ט
 כהקרכנוה. הוכירו לא הם אך כ'ב 01י' מ'ו סי'פא'מ

 ד.כ:ערכה

 המצ1ת שסירת על . מנרכין חין ילהכי י'לועור
 אין רלהכי ע'3. רמ ככהוכות שם התוספוה שתירץכמו

 שמא ה'נ וא'נ והפהור תראה שטא סשום הוכהמברכת
 מצאהי 1אח'כ לבטלה הכרכה ונמצאת העימההתחטץ
 הטחכר. ס3ן 3הג'ה קכ'נ סי' חיו'ר 3נכי'ת 11מברא

 הנה המצות אה 5שטור הברכה כלשון ששאיומה
 שינרך צריך ה3ורק יהזרה א'ר אמרי' ו': רף3פסחים
 רכ המץ לכער ררנא משמי' אטר פפי רב מברךמאי
 לא כ'ע כלכער הטץ 3יעור על אמר ררכא משמי'פפא
 1כ1' 3יעור בע5 פליני כ' משמע להכא רוראיפליני

 5מול נימא נימא, היכו ההס הם'לה על כאקפו'צטיתבי
 נטי ההם השחיטה על וכו' סהול איהו ר5חו סניאלא
 1קרשיפ פסח שחומ איהו רלא1 סגיא לא לשחומנימא
 שם נרא'ש ועי' וכו' נסי הכי אין למימר איכאמאי

 רנעשיה מצות דכ5 לרנר טעמ נוהן הי' ויל ר'השכתב
 המכילה ע5 טנילה מקרא על כנון על עליהן 5נרך שיךמיר
 על מצה אכי5ת ע5 הרומה הפרשה ע5 ירים נמילתעל

 ולישב 3ציצית 5ההעמף תפי5ין 5הניח אנ5 סרוראכילת
 סעומר להיות כך ע5 מורה וה5שון שיהוי כהן יש3סוכה
 ולמתל 5אבול 3ס1כה ו5ישב כציציה עטוף ולהיותפתפילין

 כראמרי' כסצ1הה שיהוי יש חנוכה נר ולהרליק היוםכל
 רנל שהכלה עד החסה משהשקע מצוהה כ'א: רףפשבת
 כין להפסקה שיה!י יש שופר 3קול לשם,ע גן השוקמן

 וא'כ ובו' הכרכוה סרר על שופר מצות רעיקרהתקיעות
 אם הרא'ש דברילפי

 כע5 .סברך הי' לביך צייך הי,
 מש1מ המצות לשטור ולא הטצות שמירת עלאקפו'צ
 אכילת ע5 סנילה סק-א על כמו מיר נעשיהשהטצוה
 ראפשר דטצ1ה מח5ק הי' וריכ'א הרא'ש שם וכתבטצה

 בעצמו שה1א טייה אנל על מכרך ש5יח ע'ילעשות
 רלהכ' הק'נ שם וכהכ כלט'ר לברך צריך לעשוהצריך

 ובטקרא ש5'ח ע'י רפורין סש,ס ה3ן פריון עלמכרנין
 יכול אהר רנם משומ סנילה מקרא על רמכרכיןמגילה
 כק:5 5שסוע 5כרך צריך כש:פ- אכ5 המנילה אתלקר1ה
 מ9ני שם הר'ן וכהכ שמוע איהו רלאו סני ר5אשופר
 כפני בע5 ות'קנוה קריאהה ע5 כמגי5ה מנרכיןמה

 כרכה הקנוה 1נשופר אחר ע'י לההקימ הקריאהשיכולה
 ע'י 5התקים אפשר שאי לפי כ5ט'ר ותקנוה שטיעההע5

 השמיעה על מני5ה כרכת שההא איפכא נעבירשליח,
 שיברך יהינו געל ההקיעה על שופר וביכתובלם'ר
 פס1ק יש שהמנילה שלפי י'ל שופר תקיעת עלאקפציו

 קריאתה על כרכהה תקנוה לכן א1הן לשט1ע שצריךא1תיות
 קך'אתה 3שמיעת אלא יוצט הוא כ5כר כקול ש5א5למור
 י:הר ק:15ת פסוק טוכיח היועה לשון א'ן כשופיאבל

 ואיכא טוה לעיל 'ן ה וכהב הר'ן עכ'ל שמיעהמלשון
 להפריש מהלך הי' רכרכוה כתשפהא מרקהני הו5מירק
 1מעשרוה תיום:ה 5הפריש אקכ'ו מכרך וטעשרוההר1טה
 5ההקתם שאפשר הכא והא מ'א: רף כברכות רש'י כהבוכן
 שכיון "ל נעל מנרכין 5א הכי ואפי' ש5יח יריע5

 ק"ל דהא כעל'ם סרעת א5א 5תרום נכנם אינושהשגיח
 אהם רררשינן הר1טה תרוסהו אין ש5ו שאינו אתהורם
 שלוחכם אף 5רעתכם אהמ מה שלוחכם 5ר3וה אתםנם

 אלא סמגה 5הפמר יכו5 אינו הוא שכן כיוןלרעתכם

 לפומרו יכול שאחר וביעור. לסי5ה רמי ולא עצמוע'י
 הכרכות שאר ע5 כרא'ש ועיי ע'ש ונו( טרקת1 שלאמהם
 כעל רק כ5מ'ר לנרך צריך ה" לא ג'כ ,ה לפיואיכ

 העושה נל כהב י'א ה5' 3רכות כהל' 3פי'א.הרככ'ם
 אם על'ו תןנה שאינ: כין עליו הונה שהיהה כיןמצ1ה
 5אהרים א1הה עשה לעשוה סברך 5עצטו אוההעשה
 טכרך לעצסו הרומה הפריש י'2 ה5'  העשיה עלסברך

 מנרך 5אהרים טוו,ה ק3ע אם אנל י'ג הל( כו'להפריש
 עך טביך תרוסה להפ הפריש וכו' טו:,ה קביעהעל

 ולאהרים 5ו רמצוה עשה י'ר הי' וכו' הרומההפישת
 העשתה על מ3רך הוכה שאינה מצוה היהה אםכאחר
 ונהכ1ון הינה ה'הה עירוב מצות על מנרך ה:אלפיכך
 לפ'כן 5עש1ת מברך אחרים ויהוציא הובה ס'רילהוציא
 שופר. כקול לשמוע טנרךה:א

 נהתשב נ' 3מערכה הנוכרה הפלאה דנריו5פי
 ההיספיה הירץ ע5 ט'ח מ.' 3כ:ף 3הש' הרע'אקוש"
 שאיאפשר אעפ'י כנויר1ה הנא' טהני רלהכי הנ'5דנויר
 קרכניה 5הביא יכוליפ שאחרים טש:ם שליח ע'ילקתם
 שליח ע'י  לעש.ת ינ1ל המעשה כ5 כאילו נחשכהההיו
 פ'. רף 3נררים ראטריי הא הרע'א והקשה ההוספיהעכ'5
 היום ארחץ אם 5עולמ ע5י רחיצה הנאה ראמ-האלא
 ואי קרכן בלא נדר הוא כאן .הא הסדיר כר.ש וכן1כו'

 אמרי' ולא הנאי טהני ולטה ש5יח ירי על 5ק'וטואפשר
 הפ5אה רברי לפי אכ5 עכיל קתם והטעשה במלרהנאי
 3ודאי קר3ן 53א רכנרר ס'ל ההומפוה שנמ שכהבניחא
 כנוירוה רק רי3ור 1טנטל רי3ור דאתי טשוס הנא'טהני
 דמי להריום כמכייה לננוה ואטירה קר3ן ראיכאכיון
 לי' וסנטל רי13ר אהי איך ואיכ מעשה לי' ד!יוא'כ
 ראובן 1כני גר יהנאי רוטיא בעינן טעשה ראיכאוה.כי
 התוכפ' סקרץ וה וע5 שליח ע" לקת0 שאפשררכעינן
 ושאר ש5יח ירי על לקים יכולים וה קי3ניהדהכאת
 לפ' א'3 עכ'ל שליה ע" 5ק'ם א"שי בעינן 5אהרכרים

 רק הוא דשס טש:ם 3נדר הנאי רטהני הא ניחאוה
 כעינן ו?א ש5יח ע,י 5קיומו אפשר 3עינן לא וטיליטילי
 ט:כח וכן טידי קשה ולא רא1כן וכני נר רכניד!מיא

 3ין 'הי' :הנ'ם כפנ'י  ועי' הנ'ל נ'ו. רף רכ;ונוהכתוספיה
 עוריאל ר' הרכ כשם השם'ק להירץ רמיר הה!ספותהירץ
 מה ע5 רק הוא הנוירוה רק-3נוה ס'ל רע'ו רהר'הוא

 3קנ5ותו נההיב 3עצמו שהוא 1לא התורהשחתבהו
 הנוירות 3קכלת הוא הקרכנות רנס ס'ל 1התוספה;הנוירות
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בערדכי ותשובות שאוות -.
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 בן הטומאה ומן תנלחת וטן הין מן עצמו
 חישב לא רע'ז הר' ולכן 3קד3נת; עצמו מחיבהוא

 בין מחלק והתוספזת גרר כמו רק והזא למעשהגוירות
 הקד3נות מצד מעשה חשינ . דמידוה לנוירות ..גרר
 רק נחשב אינו קד3טת רליכא בנררש משאיכאבל

 לקיומו אפשר רלא אפי' הנאי מהגי ולכן 3לנרלרי3ור
 דביון טשום ופ'ר ב'ג רתגוא דומיא הוי ולא שליחע'י

 כן די3וד וסבטל רי3ור ואדי ייבוד רק מעשהדליכא
 לר' רק שליה לעשות ג'כ יכול ולכן הפלאה רעתהוא
 לאחר הבהוב, נוירה משום שליח לעשות יכול איטיאש'
 קכ'ז פשאלה שס ידאיהי -סהרי'ט השרת לירי באזמן
 מאתם שליחתן דאהדבי הוא לתדומה דד1קא והובד'ה
 אין להקרש אנל מקרש האיש בריש כדאמדי' אהם-גם
 ארס אמד שאם הדברים לי שנראה שליחות ריןבו

 הקרש דין בו אין משחרי אהד שוד והקדיש צאלחבירו
 נמהנה אף לשליח מסמרן לא דמילי וק"ל נינהודמילי
 כדאטרינן כנט הוא הרי מתנה דאמר 3דיני כשמואלדק"ל
 כ'ט.( דף הגט בל בפ' שצ'ל שמ )וט'ם התק3ל93'
 האיש 2פ' דפרכיגן אע'ג מעשה חשיומא הרומהומיהו
 שנוהן פ'רוש במהשבה - ישנה שכן לרא-ומה מהמקרש
 לעיל הביאותי )הכר אהר 2צד ואוכל זה בצדעיניו
 האומר פפ' מוכח וכן 3ש'ש כן איתא *עמיםשכמה
 מהשבה מחשכה מיר מוצש מעשה ראמרי' אהא ג'טדף
 ופיכינן מחשבה מיר ולא סעשה מיד לא מוציאהאינו
 נמי לפריך 2הוספות והקשה היפוק מירה מחשבהמיר
 3טל הרם שלא ער אם דאמד לד'י לעיל הרומהגפי
 הרזסה תרוסתו 3טל  טשהרם אבל הרוסה תרוסהואין
 תרומה דטחשכ; וי'ל וכו' 3טחשבה השליח הרסאפי'
 הרומתכם לכם ונקשב דכהיב דמי דכסעשה יודעהיי

 הקרש של רי3ור אבל עכ.ל בידים הרם באילווהויא
 צריך אך מהרייט ענ'ל לשליח ממפרן ולא נינהומילי
 הימים )רברי לב נריב בל כתיכ כקרשימ נם דהאלהבין

 2מחשבה שדי כ'ו: דף בשבועות אמר" ומוה כ'ט(3'
 כו' :קדשים תרומה דהויא משום 3ד'ה 3תומפוהוע'ש
 נרינ כל כ'ט 3' דה'1 3עורה שרניאו כתיב קרשיםג2י
 הרומתכם לכם ונחשב כתינ הרומה וג3י עולותלב

 איהא וכן שוים שגיהם הרי איכ וכו' 3מחשבהשגיטלה
 וכו' ?טהשבה ישנן ו?ן 3ד'ה מ'א: דף 3קידזשיןבהשפוו;
 1כ1' 3ד' וניבמלי' בד'ה ו': רף 3פסחים בד'ן ועיי צ'ע רבדיוולבן
 הח'ם לידי 3א זמן ואחר תל'ד סום'י בא'ח ובב'ח 3ב'יועי'

 דנדרימ הגם' אה שהכיא שכ'א מי' בחיו'ר שםמצאתי
 מדעה שלא ורק להפריש יכול 3עלש דסדעת ל'ודף

 וצ'ע טהר"ט דנרי נגד יהא להפריש עול אינו3עליס
 של שלוהו ההורה ?כל מלא חמרהי העיון ואחריכעת
 תרוסה בהפרשת טפורשד; שליחוה שהרי ועור במוהוארם
 ע'י נעשית והרי עלה לאהשולי רטצי גרר  ממעםוהוא
 3לשון וראיהי הנרריס לכל מיני' נילף לא ולסהשליח
 לשליח מיטסרי לא מילי שכהב 3ניטין התק3ל 6'הר'ן
 כהב 31אמה ונממרים חוזרים להיוו; כח 3דנריםשאין
 הא וע'כ וכו' כנ'ל( כ'ט. דף - בגיטין זה לשט ג'כרש'י
 שליחוה ילפינן דלא משום לשליח סימסרי לאדמילי
 אבל טעשה איכא ובכולהו ותרומה וגייושין מקדשיםאלא

 ר3ים מוציא ציבור דשליח ומה אשנחן לא נריראמילי
 אלא שליחוו; סטעם איגו :ה פיו בדבור חוכהםידי

 השפשר כעוגה שומע וסטעם ערבים ישראל כלמטעם
 יפידנ:-_ולא אשה רכתינ ה3על מהפרה דילפינןנמי

 ובהוספ' ציו. דף :בם'צ ע'ב. דף 3נדרים ועי'השליח
 דהפרשת אע'ג ל:מד צריכים והשהא וכ:' שליח 3ד'השמ

 עיקר מ'ם 3ר13ר הפהוה ולכל 3מהשבה מגיתרומה
 הרומה יה' לומר והרבור והרמה ההפרשה הואהמצוה
 ג3י ג'טף וה רהרי האסירה כמו הסצוה לעיקרטפל
 לשלוחו ששטר 2טיר להדירו משא'כ :כדוסה .הנטנהינה
 נכסי הפקר או לקר3ן 3המתי הקרש או 3גזירו:;הדירנו
 זה על שליח לסעה כח אין 3עלמא ד?ור אלאשאיגו
 ואזמר עולה סחוינ שאיט נסי רדוקיא לחלק ללוטמילא
 עולה עלי הרי שאמד מי אנל כהסהי הקדישלהבירו
 עולה להפריש עלי: מוטל ההונ דמעהה אפרישולא

 אחד שור הפרש לשליח לומר שיכול ה'נ אקמנכפיו
 ההפרשה דעתה כבר שנתהיבהי במה לעולהמשמרי
 זה שור לומר פה לד3ור גמ רצריך ואע'ג המצוההש
 הרי הנדר 3עיקר נתחיב שכבר כיון מ'ם אך עולהיהי'
 טמנו להפריש ומחויב טנל שכדיו להרומה דומהוה
 תרומה זה הרי לומר שצריף אע'5 שליח לעשותיכול

 ההם ליו. דף דנררים טש'ס מדי קשה דלאוממילא
 אקרקפהיה ומ:טל נתהיב דכבר חטאה שמחרנסידי

 להפריש אלא ידור אשר נרר כאן ואין המאהלהפריש
 לע'ד אכל הה'ם עכ'ל לפע'ד נכינה יהסכרא 2~9זכן
 שהפריש אירי ל'1. רף דנדרים והגם' שבר;בהי?מו

 אמר כ'א. דף בער?ין שאיהא ו?מו שלו מ2המהיהחמאת
 קס'ל מאי לרצינו שנאמר דעת צריכה ע:להשטזאל
 לרצונו שנאמר שיהרצה ער. לו סהב2ר שאין אע'פהנינא
 רעת בעינן כי רהיטא מהו חברי' לי' דפריש צדיכאלא

 לי' ניחא דלא זימנין קם'ל לא סדחברי' אבלמדידי'
 של ואשסו הסאתו טיהיבי דירי' רלאו 2סידידליכפר
 ושלמי1 עולתו יצא לא לדעה שלא יצא לדעה עליפלוני
 לך אסר יצא לדעה שלא בין לדעה 3ין עלי, פלונישל

 3שעת ראירצי כ9רה בשעה ההיא הניא כישמואל
 פסק .כן וכף הפרשה 3שעה אנא קאמינא כיהפרשה
 האוטר י' הל' הקרבנוה מעשה סהל' ?פי'דהרמ3'ם
 רצה אם עלי 9לוני של ושלמי: ראשסו :עולהיהטאתו
 לו וטהבפר ידו על להקריבן מניחו זה הרי פלוניאתעו
 ח,ר אלא הקרכה 3שעה רצה ולא הפרשה  3שעתרצה
 אע'פ כהן לו :מהכפר מקר'בין ו3שלסי! 3עולהנו,

 כחטאח אנל הפרשה 3שעה רצה שהרי עהה רוצהשאינו
 עכ'ל ס:ף ועד טרוהילה ש.רצה עד לז :הכפר לאואשם
 ההם דשמ:אל על" דפליג עולא ואפי' כשם"לדהלכה
 הוא כלל דפרשה ?שעה דעת צריכא אינו ד;:להום'ל
 נקוספתע וע'ש הנירן של על טשלו ש"דיש אפרי3זראי
 הגם' הוא וכן שלן את להקריש 3שליה כלל איריולא

 מדעתו שלא הכירו של קר3נו להקריכ שם ראירידנדרים
 שם מוכרה כן הכירו של היונ על משלו להקדישוכ!

 לשליח כלל אירי ולא דשמ ומההוס?יה .סהר'ןמהגמ'
 הגאון על הוא ופלא המשלח של 3המה להקרישלאדם

 וו. התשובה 3כל לעומקו ירד שלא ומחכ'קהח'ס



 '-עטרת
 - ) ) וחשונוח !שאלות -

 ]ב1יידכל
 ה.מערכה

 השעה'ם קוש.' נת'שב הנ'ל הפלאה דברי ולפי ')
 סהרי'ם לס'ש לי קשה דמכאן 3ד'ה אישתן טהל' פץדסוף
 לא כשבילו שיקדיש שליה שעשה דטי קכ'ו סייח'א,
 - וקשה לשליח מיממרן יא ומ,לי סילי דהוי כלוםעשה
 דהוי ,כיון הנאי על הקדש לה סשבהת לא דא.כ.טובא
 רנררים 31"'ד שליח ירי על לקיטו אפשר שאיהסר
 נקצצת( אינן אם קר2ן האלו נטיעוה הדי הק כ'ח.רף

 אינן אם באוטד פנס' לה ומוקטינן פריון להן ישוכי
 נקצצו א"י'. איהא ואם וע'ש נקצץ ולא היוםנקצצות
 הנאי לי' הוי שליה ע'י להקדיש אפשי דאי כיוןנטי
 ק'ם והטעשה במל התנאי של'ה ע'י לקימ! אפשרשאי
 משפמי כעינן ולא הזא אימורא דהקדש לטיטרוליכא

 בטטוצא ליי ליה כי ל'1: דף פשבזעוה כדאיתא.ההנאיס
 רוענאים טשפמי ים בעינן .לא לי' איה 3איסוראאבל
 טם:נא 2" דאית איכירא הש.כ דנדרים שס כהב הר'ןהרי
 אטרי' טטונא 3יי דאית ונאימורא עלי' חפצא דאסרכיון
 נטי הקדש וא'כ ההנאים טשפטי שם ד3עינן 3נם?ם

 3י' דאין איסזרא ודאי הקדש ותז הזא הפצאאיסזד
 הקדש לרשזת מרשיןני טוצ'או הזא דהא האסטונא

 לה טשכחת דהיכי הקשי י'א. דף דנויר 3פ'קודו(ום"ח(
 שליח ידי על לקיטו אפשר דאי כיון ו(נאי עלנוירוון
 לק'טו אפשי השיב קר2ניתיו מ2יא דאחר דכייןוהירצו
 דלא ןה היר.ן -מ-ך לא ודאי הקרש וג2י וע'ש שליהע'י
 כנויר הגידר ש3ל הנו'ר על חזבה שה,א גויר קר3ןדטי
 אינו שהקרכן ט;'לה קר3ן טשא'כ אבל קר3ן להנשחיב
 הנ'ל הפלאה דנר' ל"' אנל ו3וי מעל אם דוקאאלא
 דיבזר וטנמל די2.ר יאק' סילי רק ה'י ד3נרר טשוסניהא
 בעינן ולא רא,בן ובנ' גד 3ני דתנאי ד,טיא בעינןילא

 הינו טעשה דא-כא היכא רק שליח ע'י לקיםאפשר
 נני טתנאי הנאי רטהגי לטילף בעינן אוי קר3ןה3את
 וגם שליח. ע'י להב'א לקים אפשר חה ראזבן יבניגר

 ש'ה 3סי' הרם'א על עוד שם שד;ק'בה טה 2הנילנה'שנ
 לפרוה יכול האב שאין הריב'ש 3שם שכת3 י' סע'סע:
 וכל והש'כ המ'ו עלי' שהמהו טה טלנר שליחע'י

 דאטרי' טהא .רגליי יריי סצא לא כן ראם ק'להראשתים
 לי שתהוירהו מנת על סנה הילך וי: רף דק.דזקין53'ק
 קנה לא וכ:2ר פרוי בנו אין 3פה'2 טקודשת אינהכאשה
 לההויר מל; על דמתגה משום קני רככילהו וטסיקיכו'
 בחליפין גקמת אשה שא'ן לפי טאשה לבר טתנהש:ה
 ו(נאי רכעינן משוס כמל דהתנא' לי' תיפוק איהא!אם

 הטעם לטיטר ל" 'ולמה שליה 'רי על לקיסושאפשר
 רבא ועור בתגה שסה להה,יר מנת על רטהנהטשזס
 וצ'ע פדוי בגו דא'ן טעיקרא לטימר בעי הוה היטנטי
 החטש הנתינה היא דהטעשה טשים ניהא הנ'ל ול?יעכ'ל
 דף בבכורוה כרא'הא שליה ע'י לעשית יכול וזהסלעים
 זווי שמסר דרבא 3רי' אהא לרב לי' שדר אשי רבננ

 והרם'א רצ'ז( סי' ח'ו'ד כח'ם ועי' רש'י בפי' )ע'שבפהינ
 והילך בבורי בני אמירה ה'נו שליח ע'י טהני דלאש3תב
 ונאטירה שס ה-ם'א שכהב וכטו 3פדיונו סלעיםהי
 "ח'כ ' הפלאה שכתג במו התנאים דיני בעינן לאלבר
 על כן הקשה ע'ד. דף בכתוכות כקצסו שהפלאהראי,י

 השעה'מ דברי ולפי בן הזא תעידץ ננו פשם הנ'להרט'א
 רמעילה לקרפנות דנוירוה קרכנות בין לחלק שכהבהנ'ל
 יהי' אןי עכר שאם רק ' ח!בה רקר3ן אין שאםדהינו
 דכיון - לוטר התו2פות נהכי:ן לא זה, על . קרכןחיב

 הענין שכל כטו הוא שליח ע'י לק'ם א"שרשהקר3ן
 היו'ד הנבי'ה הכברת יפול כוה שליח ע'י לקיסאפשר
 להקשות העיון אהר אץ ד'ה 3סוף ט'ש הנ'ל קם'וסי'
 שא!טר אלא דיה ס:ף ס'1 סי' חיו'ד בנבייק אבי! דבריעל
 כשטעה הנאי טרטהני שליח ע'י להיות יבול רשבועהאני

 סהני הי' לא שליח ע'י דליתא איתא ואם וז אוכלאם זי ככר אובל שלא שבועה כ'ח. דף 3שבועחעכדאיומא
 דנזיר ההוספוה ד3יי דלפי וה על ננו וכהנ גו'תנא'
 השבזעה על עבר דאם דכ-ן סשם ראי' אין הנ'ל י'א.דף

 מעשה כל כ'אילו נהשכ שליח עיי אפשר ו,ה קרבןמביא
 דסזף השעה'מ רב-י ולפי עב'ל שליח ע'י הואהשטעה

 דשם טש,ם לוה וה דמ' לא הנ'ל אישןה טהל'פיו
 2שבועה טשאיכ אנל ותימ'י ההיוב טן הקרכןבגזירוה
 הנבי'ק רברי אך יקטר אם רק טיד קרכן חיובליכא
 הלל הפלאה דכרי טצד נדהיס יהי' הניל היו'ד ס'ודש'
 ראזבן ובני גד בני מהנא' ילפינן לא לבד ר3די3,רטשום
 דכלא משום שליה ע'י לקיס א"שר שיהי' בעינןולא
 לבן כנ'ל ד'בור וט2טל דיבזי ראתי ידעינן נטיטילף
 רעת :כן שליה עי' שבועה סהני ריהי' ראיתונדהה
 גם 3אמת אך נ'. מע' קכ'ג בסי' המשפטש;ר

 השעה'ם לרברי אח:יר ועהה כן ס'ל והר'ןהרמ3'ן
 שטועיל ראי' שהב'א הנ'ל אישות טהל' פ'ורסיף
 אלז נטיע,ה הרי כ'ה דף רנדרים טהא 2הקדשהנאי
 לה2 ריש נקצצי .לא ה-ם ועבי היום נקצצות אםקרבן
 אפ" א.נ תנאי 2הם שעיל ראימ איתא ואם וכו'?דיון
 לכאזרה עכ'ל פרתן להם צריכים הי' ג'2 ה'ש יקצצואם
 3הקדש תגאי ד:';יל הוקה ראי' להניא להשה'ם לי'הי'
 דהקדש כ'ד: רף ובש2,;'ת כ'ב. דף כמכ!ה ראטרי'טהא
 3'ג. ד5 !3ערכין ל'א. דך 3נויר א,עא וכן בשאלהאיתא
 ומה 2שאלה ד'שה שה הוא ק'ו .א'כ ג' 3מערכהכנ'ל
 האזפן צ:ה ריהי' יד; אילו דאמר השאלה העניןה,א
 ק'1 א.כ לו טת'י'ן אנו הקריש לא או נדר ה.'לא

 3ידאי הקריש לא זה א'פן שעל בפירוש שההנההיכא
 א'ן אך טשס רא-הו לה2יא לי' הי' וא'כ הקרש הזילא
 וההס טטשנה יאי' להביא רוצה שהי' משש א( ק,שי'זה
 :בשנ,ע!ת ובמ2!ת כט?ורש והף כן הטשנה פשטהרי

 למדר ק'רס הוא נש'ם שמדר ועוד נט' רק הואגערכ'ן
 וה היסן ל'א. רף 3ש3ת כרא'תא קרש.ם ולסדרנויק'ן
 קדשים טדר ;ה ה3מיק נויקין סרר וה ישועוה נשיםכדר

 מוטה טסבת 3ר'ש כדאיתא לנויר קודם הזאונרדיס
 להכפר ובפרט ל:דרי2 דר:' נויר הנא נררים דתנאאידי
 שהסדר בשמו ע'ט ס" היו'ר דנבי'ה שהביא נחהכף

 3נדרים ונם ע'ש הפדרים של אחרון סרר הואנויק'ן
 2הקרש שאלה ר'ש איהא ק'ב דף כהרא מננא ע'ה.דף
 רק נמצא לא 3טינה אנל 3גמ' רק הוא ,ה כלאץ

 ראטירתו הנ'ל העגין עיקר ולהבין הנ'ל. זננזירבנדרים
 כנדרים ההא'ש הוא. טעס סאיוו להדיוט במסירת!לגבוה
 כאילו דברי! לקים רחיב טשזס חסעם נתכ כ'ח.רף
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 שאו,מ- עטרת קנד
 והשוכות

' 
 כורדכי

 מצי ו5א כ'נ( )רנריס תשסור שפתיך' סו?א רכו~יננרר
 פי' קל'נ: רף כתרא 3ככא והרש3'ם עב'ל כי'לסיהרר
 ואיש נדכרמב יהדיוט נטסידה1 יננוח ראסידת1 .3ד'ה
 שפתיך סוצא נ'ו( )ויקרא 5ה' קדש 3-תו את יקדישני

 סוף רקירושין פ.ק ו3ירושלמי כיר( )רכ-ים ועיתשטור
 כטמ5מלין הקרש מעוה שנת! ניופר ניצר אית" ו'ה5'
 ומ5ואה הארץ 5ה' שנאמר שהוא מקים 3כל הקרופקנח
 זבירוש5מי הירושלמי עכ'ל וט' כ'( )תהלים כה 1'ושביתכל
 לנכוה אטירתן סתם בתנ נ' הל( סוף דני"יןפ'ו

 איש מהפסוק רי5יף הרשב'ם כונת הנה להריוםכממירת1
 לנבוה ראמירוע וע' לה( קריפ 3יהי את יקרישכי

 רמילת משומ "5 ,ה 3פסוק מרומ, הינא להריוטנססירהש
 יקריש בי איש 5טכתב לי' רהוי סשום יתד הואקרש
 הזא רהכונה ש'ם אלא קרש סילת כתכ ולמה לה'גירע
 לשימ צריך ואין קרש נעשה פירע את שיקרישומיר
 לה' מקרש כ', בויקרא שם רריש ש3ספרא והנסקנינים
 מסילת נ'כ והוא הבית לכרק הקרשות וסתפמלמר
 טשם ,1 ררשה כיח: רף געיכין ס'ל הש'ם אך לה'קרש
 ס'ל בב'ת רר'י לה' הוא קרשים קרש חרם טכל)כיח(
 רגנן אנל ננ'ת ד'י גשם נופא גספיא שם ה,א וכןכן

 ה1א מ'ותר וא'כ לכהנים חרמים רסתם ום'ל עלי'פליני
 על רקאי רשכ'ם 9יי 5כן רשם י'ר מפסיק קרשטילת
 משום הפסוק נ'כ שם רטספם והא טיר שנעשההקנין
 שני ל" רלמה קשה ר5כאויה תשטור ששתיךמוצא
 להספיא ה,א ואוטר מאי 3נ'ם שפ-כינן ונטוכת,כ-מ
 צדיך הי' ו5כן ה3ית 5נרק חרטיס וסהם משסודדש
 לוטר אפשר הירושלטי ש5 51מעם השני הפסוק5הניא
 3ככא כרא'תא הארץ. שלה' כ'ון חצי קנין מצרשהזא
 מוכר עליו שקכל כיון לוקה 3רש,ת *'ה. רףבת-א
 ו' ה5' טכירה טהלי 3"'ר 3-מ3'ם הוא וכן 5וקהקנה
 כראיתא סחנה לעי' הרין וכן ר' סי' 3ח'ט 9סקינןוכן

 וכח'מ ח' ה5' מתנה מהל' 93'ר וכיטגש י'א רףפ3ט'צ
 מ*ורש היא כ' בסע' ושט בסט'ע וע'ש ר' סע' רמ'נמ"
 והוספות ורשפ'ם ה-טפ'ן כטחלוקת תלוי יה" ,ה אךיותר
 ר5א וכו' קאטר הכי ר'ה סוף ברשכ'ם ע'ם. רף 3תיאפבכא
 פהדיומ ראילו הריומ ביר רשזתו טן לקנות הקרש רש:תאלים

 כ'כ שמות ביר1 הטצא הטצא מואם רשזתאתרכאי
 ואין בריה התופפות שם כחכ וכן עכ'ל 3הקרש 5אאנל

 הקרש חצר שיקנה אטרי' רלא ש?תונו כסהמועלין
 ולא את-נאי יר סשום רחצר הריום חצר שקינהכטו
 ועי' להקרש הצר ראין רסי5 היי להקרש ירמצ'ע
 אך ו' בטעיכה חינוך 3סצות כתשובתי שכתכתימה
 להקרש חצי ש.ש שם'ל כהרמ?'ן 15ל שה'יושלטינ'טא
 סשום שפתיכן כטה טועלין ראין רהא שטעת' שסשכתב
 5הקרש יר ואין אתיני 'ר רמשומ להקרש הצר קנירלא
 כשטק'ב איתא וכן בוכיתה מעייה אין אך לה. קני א'נום'
 בקניתה מעילה אין קינה הקרש רחצר את'ל ראשי'שם

 גגידולי אפי' רהא מעייה 5'כא מטילא דקדישרנמאי
 דאין יהזדה 5ר' ס'ל אהו קא הקדש רמגוףהקדש
 הקרש 3גייול' אלא יוסי ר' עליי פלינ לא וע'כמועלין
 ר' אפי' ,וכה שחצר 3טה אכל רבו קא רמהקרשמש,ם
 וע" השסק'נ עכ'ל כ,כיהה טעילה ראין מורה'ןס'

 לא רלסה רס3'ן של הטעם א' ס'ק ר' 3סי'3קצה'ה
 ראין סשום להקרש החצר 'קנה אם אפ" מעילה'הא

 שאינו -וה אנל ארם ע'י שהןקדש 3הקדש אלאמעילה
 5ה'אקדש ובי טטילא א5א מקנה אחות דעת ע'יקרוש
 3קרשי אפי' רהא ותרע כו מועלין אין חצר3תורת
 ואע'נ בו מועלין אס מ'ה רף 3ונהים תנאי פ5יניעכו'ם
 ע'י ש5א סמילא שהוקרש ו,ה הקרש לה קנירוראי
 כת1"מ 1עי' עכ'ל וכו' רכ'ע אלכי' מועלין איןארם
 סיק קנ'א ס" 3איח 3נה"ט ועיי ו' מ' דמעייה93'נ
 מעילה רייפ אנורה 3שם כ'נ ס'ק קנ'ר סי' וכמנ'אה'

 שנה רחצר אמרי' 1יא כו זנה 3כהנ'נ רכררמצא
 גמחלוקה ת5ץ ש,ה אלמא 3ארכות בקצה'ה וע'שלהקרש

 היוצאימ רינים 3פרמי שם שכתכ וכסו פמתנהטשא'כ אכי 3מציאה רק הוא וה רכל שם שנתב ההיאך
 וכן להקרש החצר ,וכה ר3כתנה להאוריםטהפתיחה

 אהי רלא כסה רכל סשום גמציאה לכר הפקר3רכר
 של שליחות וכעינן 3עלים טרשות יצא לא ,וכהליר
 הקרש כחצר שם'ל וכמו כ,ה שהאריך עיש הממוןפעל
 וא'נ הארץ ש5ה' משזם מקום 3כל להירזשלמי ס.לכן

 המשתמדת חצר נעינן הא אך ש5י הזא סקום3ני

 והוא שסואל אמר יה1רה רכ אמר שם כדאיתאלרעהי
 שלוח1 ע'י משהמר שיה' כעינן וא'כ שרהז כצרשעומר

 הרכ רעת לפי שוסרו שהנותן מה מהני ולא הקנ'השי
 הב'י רעת וכן חי הל' זכי' סהל' 3פ'ר והרם3'םאלסם
 הלוקח ברשזת הטטלטלין הי' אי סע' ר' סי' ח'מ3ש'ע

 אם לאפוקי פ" הסט'ע שם וכהב וכו' לרעתוהטשתמר
 הטוכר לרעת משוסר שה,א אף הלוקח לרעת משתטראין
 משומרים רהם כעינן ושלוחו רירו רום.א רחצירו קונהאינו

 הרט'א אב5 עכ'5 ונו' נמותו ש5והו או ר5ןקה5רעהו
 משוטר אמ טתנה או ר3מכר וסי5 הו5קין ויש שםפסק
 וכו' להורות נראה וכן וקנה סני הנוחן או הטוכרלרעת
 לא ה3'י רעת רלפי כן יהף הרין א'כ הרם'אעכ'ל
 שטשתטר מה מהנ' ולא לה' הוא שהארץ מה הקניןמהני
 רשס הרמ'א רעת לפי אבל העתן א1 הטונרשרעת
 משטרו והנותן לה' הוא שהחצר רכיון ,ה קניןמהני
 י'א: 3רף שם רם'ל 9פא כרכ ש*סק' משום כוה ר'נ'כ

 על חלק שמ הש'כ אכ5 שאני אותן מקנה אח-הררעת
 ררינא ספיקא רהוי ום'ל 9*א כרב רלא ופסקהרם'א
 וס'ל פפא כרכ ס'ל רהירזשלמי י'ל אך בנתיכותועיש
 נקנה הוא נלכן הןתן לרעת משתטרת שהיא כטהשרי

 3אמירה 'קנו ונן מש.נה 53א אפי' 5נר הכמףבטזינת
 לתוך ונהנה מתנה 5חכירו יתן שאם* נטו רהוהלכר
 וע" כנ'ל נ' סע' רם'נ סיו. פח(ט ש*סקינן כטוחצירן
 ובל'ם וככ'ם וכם'ט א' הל' מכירה מהל' 3פ'םברמכ'ם

 היכא כל ו'. רף כרה'ש ראיתא ררך על והואשס
 קל'ס. רף 3ח1לין הזא וכן איתא ררחסנא נ,א בב'ראיתי'
 ועי' ונו' ומלואה הארץ לה' רכתיכ הטעם מפזרשושם
 הכסף נתינת 5" למה נקנה לנד דפאטירה דכיון5קמן
 מש,ם לחא ,הי' נ'כ ה3'י לדעת דאפי' עוד לומרןא"שר
 יהורה רכ אמר ל'ה. רף בכרכות ואטרי' ומלואהרכתיב
 באילו 3רבה פלא העה'ז מן הנהנה כל שטואלאטר
 וא'כ וכו' ומ5ואה הארץ 5ה' שנאטר שטיס מקרשינהנה



קנהכורדכי ותשובותשא5העטרת
 רף 3שכת הוא וכן ש5ו ההתחתבת סי5וק פררך רקהוא
 כח'א ועי' כפקרם להקרש הרכר גשאר וממילאקי'ם.
 כרש הג5 כי הוא שהע' הנ'ל ל'ה. רף פפרכותשם

 הכל הרי א'כ 3ה ויושני תכל רכתיכ כיון ועורלככורו
 ביר עכר יר צ'ם. וירף צ.1. רף בגמ'צ ואמרי'עבריו
 רף בקיחשין ועי' ין ברף שם בבמ'צ ועי' רט"רב1
 אפיים כמחנה ועי' נ' הל' רם'ש 8'ר וכירושלמיכ'גז

 קש'ח מ" וכנה'כות ט'ו סי' מש-כה קנין מכייהפהלכות
 שלא ער 3הק-ש ש"5ה מ.ע.5 למה יקשה אך א'סק
 ו3ירןשלמי כככלי ל'א רף כנו'ר כרא'תא נ,פר יירפאה
 הרשפ'א כהב ככר הרי אך נ' כמערכה לע.5 כראיתאשם

 כממירתו לגכוה אמירתו אמ-1 ר5א בחירושיו ח: רףפניטין
 רהקרש טבר ליר טמש כממור שיהא לומרלהריוט
 מסירה אחר שאלה שאין ?הקרש שאלה מצינו לאשא(כ

 כהן פיר פתיומה שאלה שא'ן נ'ט, רף כנררימכראטרי'
 הקריש שאס קני' לענין א5א 5הריוט כממירה אטרוולח
 ער וכהריוט הקרש קנה עו5ם כמוף שהוא אפי'שור

 1' ס'ק רנ'ה במי' כש'ב ועי' הרשב'א עב'לשיסשוך
 פאטירה ררוקא הטעם נ'5 שכתב וכו' להקשות ואין3ר'ה
 האפלה א5א ק:ה ר5א כיון מ'מ גטור כקנין דהוינהי

 כנרר'ס שאלה ריש ק-א 5ן רגלי ר3ור ומכט5 רפוראתי
 15 מ'ח5ין אה-ים אכל מ.חל אינו הוא רכרו יחלרלא
 יהא ר5א מהכא אםירתו ר5 אטרי' 5נוכר כשטסרואנל
 כשהק:הו ניפא פהריוט רהא הקרש מנח חמור הרי:טכת

 שמסרו כיון נמי כהקרש וא'ג שאלה מהני 5אפמשיכה
 אתי רלא ופש'טא כמשיכה ההקרש ק:הו הרי נ,כרליר
 כח נרע רלא קנינ'ם 2שאר וה'ה מש'כה ום3ט5רכור
 לרעת ניחא הא שס. הש'כ עכ'ל הריום מבחהקרש
 שהוא קל'ג: רף ה-ש2'ס ולרעת כ'ח. רף ר:רריםה-א'ש
 רקירזשין פ'א ה'ר,שלמי רעק 5פי אבל נרר מצררק
 מועיל 5מה וקשה חצר קנין מצר שהזא הנ'5 ו' ה5'סיף

 3הקרש שאלה רמוע'ל ס'ל היריש5מי ונם כהקרששאלה
 כמע-כה כנ'ל א' ה5' ר:ויר כפ'ה נ21ר ליר פא שלאער
 השאיה יהי' הירןשיט' ר5רעת 5ומר א"שר אךג'

 חרטה 3ררך 5א אבל מע'ת כררך יהי' שאם רקפהקרש
 ר3'ח מי' וכיויר ע'1: רף 3נרריס כרא,תא נרריםכשא5וה

 כטעות שהי' יהי' והתיה שהשאלה רכעינן אלא ו'מע'
 יתבטל הי' נ'כ כהריוט שאו כטעות הקנין הי'וא'כ
 הנ'ל לה3כלי טשא'כ אכל הקנינ'ם כל אחר ואפי'הקנין
 כע,הש'י. מוה עור ארכר 51קמן נררים שאר כמוהוא
 הטעם נו לחוור יכ51 א.נו כהקרש ראמרי תכ'רויע'
 החולין טן הורה כר'ה פ'א: רף כמנחות התוספותכתב
 וקשה רמי להריוט כמם'רתו לנכוה ראמירתו משיםוכו'
 ו' סע' קצ'ה סי' 3ח'מ ה3'י "סק רהרי:ם כקניניםוהלא
 אפילו והלא הקנינים כל לאהר כתכ'ר בו לח1וררוכול
 5ח,ור יכו5 נופא כהריוט והלא להריוט כמסירה הוהאי
 ח' מי' צרקה כהל' אפ-ים כטח:ה 11 קישי' מצאתיט

 כתכ'ר לח1ור שיכול מה חבמימ חקנת רק הוא רשםותירץ
 שכהנז כטו כהריוט נם 5חוור יכו5 הי' 5א טרינאחב5

 א'נ ר'ת ע5 הרכר הנ.הו רהקרש חומרא ויביהמפרשים
 גמר ,ה הרי רלגבוה מ'רי רהוי כיון וצרקה הקרשרגפי
 כי פר'ה ע'ג: רף פ'ק בתוספות ע" עכ'5 סידוהקנת

 רכשארם מעמא רהינו ר'ת ןמפיש וכו' לר'י לי'לית
 שלום לו נוהן וחנייו וממכר כמקח עוסק אן ערותמעיר
 לנרכות כרא.הא ולהפם'ק להשיב ?ו יש ע'כ רכואו
 רשע גקרא לן מחויר וא.ן לחנירו שלום הנותן ו'.רף
 עג'5 הף הפסק חשיב יי,א שלא הבס.ם ת'קנו ולבךוכו'

 בר'ה קכ'ם: רף בהרא בפבא ההוספוה בהב ובןההופפות
 ששם והי5נתא כר'ה פ'ו. רף כנררים כר'ן ועי'והילכתא
 מעשה טה5' 3פם'ו פשעה'ם וע" הטעמים שניאיתא

 פבכא פשמק'כ ה,כא וכן פוה מ'ש א' הל'הק-3נ'ת
 ה,א הג'ר ראמ-" מה מקום ש3כל קכ'ם רףכת-א
 ברברים א53 מר'ה 5א אכל כניל התקנה טצררק

 כהרשב'ם רלא ווהו שם הקוו ולא הר'ה על הניחוהחמורים
 אמרי' לא שגהני מה רהטעם קי5 רף פריש שםשכתנ
 מהל' 2פ'ב כתכ והרמ2'ם עכ'5 הוא רר3נן חימראתכ'ר

 וכו' 3תכ'ר מיר וחור וכ:' ש:ש2ע טי י'ו הל'שבועות
 הקנין הע' הוא רמה ויהכ'ן לטועה. רומה שוהמותר

 5פי' אכל הנ'5 והרשכ'ס הרא'ש 5פי' לגכוהראמ'רהו
 ררא.הה ררך על או לוטר אפשר ניחא הנ'5ה-רושלמי

 רמשהעכר המק,פו 3חנוני חסיא -ב ת'רגסה ס'ג: רףפע'1
 בפי' ועי' נ2י' רינר לי' קני לאקופי' ראו-חי' ר3.ון5י'

 ה-ש3'א כפ.' אן וכו' ליר מ'ר כנותן דהו' ר8-' שםרש'י
 תק;ת שהיא אטימר אמ- 3ר'ה .'ג: רף 3ג'טיןשפי'

 התיספ.ת ש3הכ ררך ע5 או ע'ש מרינא ולאוחכמים
 בהצ.רו כקום ליי מק:י קא אקניי 3ר'ה י'ח: רף3ככורות
 וכו' חצ.רו 5י' ומוע3ר רנמר קני קא קנ'ן 3לאואפ"
 וכו' שיה-' א'ך 3ר'ה י'3: כרף אלגוי 3רי'ט ועישעכ'5

 רליהע3יר לאינש 5" ר:.הא טעמא רא'כא רכ'ו!וכונהם
 5יי מקנ' קא דאק:וי כהר' אנן ,ה ומפני בממוני'מצוה
 שעשאו מצינו הרי עיש וכו' קנין בלא אף בח?ירומקום
 מצינו וה וכאופן 5רעהם שנראו 5הרברים קניניםחכטים
 רקא הנאה 3ההיא אש' רכ אמי ק'ו: רף כתרא3ככא
 3יש3'ם וע'ש הנמ' עכ'ל להררי וטק:י נמך. 5הרריציתי

 הרין קלוניסום 3ר משולם רב'נו לקת וז ומנם'וכשמקיב
 ש:תן אהוהם נכסי ע5 פק:.ן יחר שההנו אחים נ'על
 כשוה ש.היקו טאחוהם טת:ה שיס53 מי שכ5 3ע5ה5ה

 ראין ראע'ג והש.כ לאחד טתנה נת:ה ולימיםש5שהם
 רסס3י הנאה כההיא לע.לם 3א שלא רכר מק:הארם

 ק'1: רף 3הרא בכבא כראמר" להררי ומקני נמייאהררי
 גפרי להררי רציהי הנאה 3ההיא 3נור5 שח5קוכאחין
 רכריו את הניא מררכי וה:הות רברים כסה ועורומקני
 כח'מ רכריו אה הכיא והימ'א הרם'נ 3אוח כתראכככא
 קע'ו 3סי' וע" הטעם 2סט'ע וע'ש ח' סע' סוף ר'טבמי'
 ויש שם הרמ'א ~כר:ב ג' ס'ק כנהיכות וע'ש נ'סע'

 אמרי, ונפסקא כשמן הטירכ' שם כהכ עור ע'שחולק'ם

 )כו:הו אהררי ומקני נמיי אהררי דמיחתני הנאה3הה.א
 וכריב פס'קהא 3שטרי ק'ב. רף ככהיבות דאמרייאהא
 אהה ו3כה ~כף כך לכנך :.הן אהה כמה רכ אמרגיר5
 הנקנים דברים הן ין ק:ו וקירשו עמרו וכף כך לכחךנותן

 מהל' בפכ'ג הרמ3'ם פמק וכן קנין כמא אפייכאמירה
 ובאה'ע ייו הל' וכום'ת מהל' 1ב9'1 י'ג הל'אישות
 רממך הנאה בההיא אמיי' נמי 31ערב א'( סע' נ'אס"
 בנא מוף )גמ' לי' ומשעכר נמר יף רמ'המןעלף



 מרדכין יהש-נוה)ש-י4 '?טית,קנון.
 9כ'ה רם3'ם3תרא

 ולוה מלוה מהל' .
- 

 3' הל'

 שזסר טתנה הנא ונם מ( מע' קמט פי'ונת'ם
 שמוח5 אפר פרכהיס 3מאי עלה ואמרי' כשואל להיותהנפ
 פירו קנו כשלא ת.פא א2ילו אטר יוחנן ור' ס.רו3שקנו
 הוא )הנס' נפש.' !טשעכר נפי 5יי רפיהפן הנאהכההיא
 נירסת אך ש'ש 1פת:ה הנירסא ושם צ'ר. רף3במיצ

 הנירפא להם הי' אר'י 3ר'ה שם נ'ח. כרףהתזפפות
 הג-רפא גגם' ונם שם אור'י 3הנהות הוא וכן שיח1פהנה
 הוא פה'מנא ראינ'ש קלא לי' נשיק רקא הנאה3ההיא.
 שכ.רות מהל' 83'3 הרמ3'ם 9פק וכן נפשי' וטשעכרנמיר
 ה'לכך שם ומסים כ.ו( סע' רצ'א סי' ם וכח ט'הל'
 3רורון 3ין גמציאה גין גשיתוף 3ין מהני תנאהכ5

 גע;ני וכ'ש וטקני גמיי אהררי רמה.מנו טעטאפשום
 רח'קא כאורחא ת'זל 1לא 3אש-אי תוכנן ר5אאהררי
 רמתע תנאי 1כ5 פהרי כת-י לי' ותה.מון הזמנ1תף3לא

אהרר.
 קעיז פי' ונח'ם עכ'י רא.סורא מתנאה 3י פהני .
 המרינה פמנהנ ישנה לא תנאי בלא ראפ" 9סקיגן י'פע'
 גהק(ה תם'ר יהסכר שדרגן דכר אלא בהקשה ימגורו5א
 גרכר א*'י לעש,ת שלא כו התרה וא" הרם.א שםוכתנ
 וקצת כהקפה סוכרין קצת ה.' לש5ם היב כהקפהשררבו
 ואפ-13 ע'ש וט' הכ'רו רעה כלא יקוף לא מוכריןאין
 י'ר ונפע' י'נ וכס;' י'ב נסע' וע'ש כן הרין הנאיכלא

 הנ'ל. אל1 כרינ'ם ט'1וסע'

 ך.נמערבה

 וכין פבכלי ש3.ן הנס הראשון לענין אחוירועחה
 להריוט כטסירתו לננוה שאם.רו;ו הטעם אמרוכיר,שלפי

 אעתיק ועתה ביניהם נ'ם ריהי' 15טר אפשר פ'סאך
 כיצר ת'ר כ'ח: רף בקירושין רפכל. הנם' לשוןאת

 א".' 3בהמה טעוה שגתן ניובר 3כסף הנבוהרשות
 ש.פשוך ער קנה לא ובהריוט קנה עולם 3סוףכהמה
 זה שור האומר להריום כטסירתו לנכוה אם.רתוכיצר
 לא בהר'וט ק:ה העולם פסוף אפ" הקרש וה ביתעולה
 נסצא ר3כלי הנם' עכ'ל וכו' ויחזיק ש'סשוך ערקנה

 להריוט כמס'ית1 לנכוה ראפירהו הטעם נתנ1רכככ5י
 ד3טכ.רה גפנירה 5א אכי בחנם גע5פא בהקדשרק
 ובבם'צ שם דם'ל ',חנן וכי' הת!יה כדין קינה ינדגסף
 פש'כה אמרז מעס וסה קונוה סע1ת ,ע!רה ררכר פ'1רף

 אג5 כעליי ח'ט-ך נש-"ו לו יאטר שטא נוירהג~נה
 לנר כ:סף וקונה התורה רין על חכם'ם הניהו3הקרש
 יקנו שלא 3הקרש ניכ כן הקינו לא מ'ט להקשותואין
 אין אך 3ע5י' ת'ט.ך נשרפו יאמר רשסא לנר3כמף
 יאמר שפא 3ר'ה כאן התוספות שהקשה מש,ם קושףוה
 רמעות כיון נם' השתא וא'ת וכו' 3עלי' ח.טיך .נשיפולו
 קורם למוכי מעות הלוקח יתן ל"עם.ם קעותאינן

 וייל בעלי' פעותיך נשרפו הפוכר ויאסר החיטיןשימשדך
 כש'ח המוכר יהא ה"חות ר5כל לפיחש 5יכארלהא
 לא והחם כקיקע אלא שסירה להם אין וכסש'םרמעות
 התיסזןלנ3י שיך זה כל אך מעותיך למיפרלנש-פוש5ר

 רהא משום זו תקנה טהני הי" לא גהקרש אבלהריום..

 וכן שטירה מרין הקרש ראיפעט נ'ו רף כ3ם'צאמרי'
 כהקנתם חכם.ם י~עילו מה וא'כ ט'3 רף כשבועותהוא

 -נשרפז יאמר רשפא סמעם קונות אינן שמעותשיאמרז
 3סעות יקנה שלא יהאמר1 עתה נם. והרי 3עלי'חיטיך
 שאין פמור הזא וגהקרש 3על" הסעית שנשרפזיאמר
 נ'כ להקרש כירים פ,יק 1אפ" כראפרי' שמירה ריןכהס
 שם ראמרי' הניוק'ן פ' ויש כויושלמי שאיתא כמו9טור
 - להקרש ק'1 גס' וכו' בעידיח להו ,2סין הניוק'ן3מתנין
 קתמין אנן טה יוטי ר' ק1מי 9פי כר אבא ר3יאפר
 רעהו שור "'ר( )ב'ק רהניק - הרא נ,קין להכשראס
 ר3י רתגי היא הרא גופו לניוקי אם הקרש שורולא
 לנבוה נוקין ואין להריוט נוקץ 8'ר( ר3'ק )תופפסאחי'
 3ר'ה 1': רף בכ'ק הביא דהתוסשדח הירי?ימי עכ'5וכו'
 3ר'ה צ'ט. רף 33ם'צ 3:עספזה הוא וכן וכו' רעהושור
 א' סע' ש'א סי' כח'ס פפקען וכן וט' לפויק9רם

 שכח נ' הי' שנ?זה מר~ל ג8'כ ה:ל-ם עלןאתשלא
 כתכ 5א והרסכ'ם 2שע אם הקרש על חיברלהים3'ם

 גענ, 8שיעה על יפחינ 3הן וג.וצא כענר'ם רקשם
 אן קרקע על ה5נו  ;כ'ל וכף הוא מו'ק ה"ושעשגל

 פמור כ.רים מויק נם ש-בם הקדש על לא אבלשמר1ת
 ועי' הירושלמי על חזלק-ם שהגכלי 5ומי רהקו וסיכנ'ל
 וגן וכו' נשכע א'נו ש;ח גר'ה מו; רף גכם'צכפנ'י
 כהש' ע'ה 3עס,ר הלל ס'ו פ'ק ס'ו ס" 3ח1'תאיתא
 לרעת ואפי, ע'ש צדק, מהנבאי צרקה פעותשנננכו
 פ3ם'צ ההוס12ח קבהב נ:ה לפי ניחא יה.' נ'כהמ5'ם
 רלר'י יי5 ועור וט' ריציא א.ריא סאי 3ריה פ'נ.רף

 ה?ק'עו לא שטת םע:ת רלרה רבר להו ראיתולריה
 כיון 3הם להשתסש שיכול 3מעוה למכ!ר לו ש.שכה

 ועיי עכ'ל וכוי על5הו שואל 1ה11 התורה טןרקונות
 ה'טיך יאמר שמא 3ר4ה 8'א: רף יעירוניןבתוסטות
 טשא'כ אבל בחולין ה!א זה כל אך וכו' כעל"נשרפו
 אס,ר הרי א.כ קונות חרנן פכ'רה הוי לא אם3הקרש

 פעוהיך נשיפו לוסר יבזל א'כ הקרש כמעותלהשר,מש
 לכר כנ'ל תפוה המ5'ם דכדי אך הסקנה כתב וכןור'ל
 חולק שהככלי ניפא כזזי:~ה 3.ר1שלמי פפורש שהואמה

 ואעתיק כן מוכרח ג'כ י2ם הרס3'ם שממטון הריעליהם
 מהלי ב9'כ לשונו חה דברי כנים מ ותיאה לשונואת

 וגיוצא בענד'ם 8שע ייאה5ישאס הנ'ל נ' הל'שנירות
 ושטרור; וקרקעות 2ענדיס 9טזר שא'נ! לשלם חיגכהן

 הי' שאם כהן וכיוצא וסע;ה !אכירה נניבהאלא-פר'ן
 וקרקעהע ובעכר'ם יי2כע אבדן או ונגנגו סטלטלין ע5ש'ח

 נניכה שטשלם שיש ה" אס זכן טשנועה 9טורןשטרות
 9שע אם אנל כא15 מי,2לם פמור כסטלמליןו:,:ירה

 הרמניס עכ'ל הוא נמיק הפושע שכל לשלם היככה
 א' 3ה5' שם שונר נס. סהקרשזוע נאן וכר ולאו'ל
 השופרין כארבעה בהןרה האסירין רינ.ן שלשה לש,נוווה
 יצא1 וכו' הריוט !של ישיאל של בפטלטלין אלאאינן

 השטרוה ויצאו לקרק17ת שריקשו העכרים ויצאזקרקעות
 שוכר נפצא עכ'ל !בו' הקדשחע ויצאו מפון נופןשאין
 נ' רק ובר לא כ' המהל' הקרשות עם רברים ר'כאן

 מאי שיר והקרשות ושטד!ת וקרקעות עכריםרברים
 וכינמוה נ'ף. רף כסוגה - כרפרכינן שיר רהאישיר



קבזבוהדכי ותשובהק ",שאלות ! -"עטרה
 אין ער 3ש'ס כק!טוה וככמה מ'א. רף א:_1בכה1בות פדף

 מוכיר הי' לא אם רק רשיר 5ומר שיך ר5א ועורמספר.
 להו ראיסעיט 5ו מוכ,ר א' רכה5' כיון אבל א' כהלןמהעדש
 רינם שאין ש'מ להו וכר לא פשיעה ברין וכאן שומריםמרין
 כהב לא דהבכ5י כהנ'ל היוצא כקיצור שאני 1נהקרששוה
 ?הקרש רק 5הריוט כטס,רהו לנבוה ראפירהו הטעםכאן
 הי' סוף רק.רושין רפ'א הירוש5טי אבל בטכירה תא אבלכחנם
 מהניהי' שם הלש:ן ווה טכירה על נ'כ וה טעם כתבוי

 ני~בר כיצר בחוקה ההריום ורש1ה 3כפף הגבוהרשוח
 סקום 3כל הקרש קנה במטלטלין הקרש פעותשנתן
 אמ'רהו נה 1.ושבי הב5 ומלואה הארץ לה' 'שנאסרשהוא
 ההקרש טן פרה לקח כיצך להריוט במפיהולנכוה

 במנה שעמר ער מאת'ם להכיא הספיק לאכטאתיס
 להריוט כטם,רהו לנביה אמירהו רא הרא טא,;יםמכיא
 מקום בכ5 הקדש קנה קר3ן וה 21.ה ע!5ה וה שורוכו'
 והג'מ היר1שלסי עכ'5 וכו' וט' האהץ 5הי דכתיבשהוא
 כיצר רבייתא רישא ע5 שם הקשה רהייטב'א כןיהיי
 אפי' ב3המה מעות שנהן נובר 3כסף נבוה רשוהאטרו
 כסף לי לכה מ.5הא לי המי' קנה. העולם 03וףבהמה
 להריום כמסירהו 5נבוה ראטירהו קונה גטי כסף3לא
 3ר;רא בבכא וכדאטר.' קנה הטיכר עם רמי' שקצץוכיון
 ולא נובר לנ3י אסטי' י1עור 3ן י!סה .בענין קל'נ:רף

 ).ההוספות להרייט כסס.יה לנכ!ה ראטייה אתתשימא
 וההוכפות הס.פא( על שם ?הרא ~בנבא גאן כןהקשה
 רטים קציצה רטרינא והנכ!ן וכי' נהירא זלא וכו'תרצו

 אמירה השיבא לא הט3ר עם ק1צץ ה5וקח אושהטוגר
 שקצץ רברו ש'ק-ם שגו-1 הוא ררבנן אלא וכו'לנבוה
 רליה ה.כא ר3נן אסרי !כי לגב!ה כאשרה ררסימש,ם
 לא פס,דא לי' ראיה היכא אבל פפידאלי'

 אהטו-
 עלי'

 רבממ!ר הרא רה3א הא והינו נ.' למיהרר רלאלמיוני'
 או כסף ראיכא ער בי' הרר מצי השער שנשהנהדכיון
 עכיל השער נשהנה ?שלא 3תרא רבבא 1הה1אמשיכה
 הספ'ק ולא 2סח;'ם טשב: שס אט-י' ולהכי וילהריפב'א
 אלטא ;כ'ל וכ:' מאק,ם נוהן בטנה שעמר עדלפרותו
 5כר. 3ר13ר לא א3ל מאה.ם. רגותן ה:א משכורוקא
 נהחינ נ'כ לבר ר3רן'ר משסע הניל טה.ר,שלט.אנל
 כ.צר והריוט כטסירר,ן ל:נוה אט.רהו ראמר טאהיםלתן
 מאהים להביא ה0פ-ק לא 3טא;'ם ההקרש מן "רהלקח
 לגבוה אט.רהו ה,א הדא מאתש מנ'א כטנה שעמרער

 ראפי' לה,ר~שלטי רס'ל אלטא עכ'ל :3ו' להריומכטסירתו
 לקימו סה!יכ ג'כ השע- :נש;נה רמ.מ וכלא משךבלא
 לפ-ש ורוהק להריוט כיס.רהו לנבוה ראמירהומשומ
 שמשך החנ1 ההקרש מן פ,-ה 5קח היר1ש5מי שאמרמה

 וכמי שטשך לומר לו הי'רא'כ
 וע,ר בכבלי ראט-י:

 חמור הריומ כח יהא שלא הטעם לוטר יהם ה"רא'ב
 בכסף הנכוה רש,ה ב-ישא הירושלמי שאט- זהאמהקרש
 הקרש ק:ה כטטלמלין הקרש מעות שנהן ניו3רכיצר
 1.ושבי הכל וס5יאה הא-ץ 5ה' שנאטר שהוא סקוםככ5
 כלל לי' רלסה ה-ימכ'א שש.' יקשה הנ'ל לפי א'ככה

 רלמה 3( לנר. 3אט,רה רי שהי' והלא המעותלנתיצת
 אמרתו אח'כ שאמר כסה רי הי' ולא 5הכתוכ*ריר
 נם רי הי' זה טעם והלא כיצר להריוט כססירתןלנבוה

 ראמירתו רסטעם מש1ם כ; נלע'ר וה. כל ולישכבהרישא
 אם אכל 3הקרש שאלה שיש שאלה מועיל. היילנטה
 ואין חיר 3הורת המקום לי' קנה אוי מעוח הניוכרנתן

 שאלה ס!ע.5 שם בסיפא אבל וכנ'ל שאלה עורמושל
 כסקנה ועי' ש"ל לא אם הףנו הקרש רקנה ראמרי'1הא
 שיש הכיא לא טרוע אהפ5א אך 11 נ'מ נ'כשכהב

 כשהוא 2עת  העי' ככי15ה 5היר1ש5מי בבלי כיןמחלוקה
 שכהבתי הרין ובעצם עש והר'ן הרמ3'ן רכריספרש
 שנם טצאתי לא. או כפף הנאר נהן אם כיןהחילוק
 כהטקנה וה חי5וק נ'כ כהב נמשנ' הרעק'חההוספות

 3אטה נם אך הנ'ל סהיר1שלמי מ'כרח כן שכהכהיוכמו
 כטפירה לנבוה אמירה שיך 3מכירה ש:ם 5ה3בליפ'ל

 קל'ג: רף 3הרא רבבא מההיא שמוכח וכט51הריוט
 בעשר  שלי היא הרי אומי אהר כ'ו, רף וטערכיןהנ'ל
 ט 1חור וכו' בעשרים ש5י היא הרי אומר ואחרסלעים

 מהן' ח' כפ' כרמכ'ן הוא וכן וכו' מנכסיומסשכנין
 לבר 3אם.רה נהחיב כטכירה רנם א5טא נ' ה5'ערכין
 הנ'5 לרברי ונם ניחא התוספוה שם שבתכ טה לפיאך
 כין הנ'ל חילוק שכהב הטקנה אך הכל שפירניחא
 רק כהנ ככף נם הניובר שנהן היכא ולכין לבראטירה
 רק הה,ל:ק וה כהב רעקוא התופפות ונם רכריהםולולי
 לסעשה להלכה לכן  שם ההוי'ט שכתב מה עלקושיי
 מו'ר ועי' הקרש 3וסננו שאין והנס כן להחליטקשה
 5צרקה כתנהו סהם להקרש אטר אם א' סע' רניחסי'

 לו אין מטש להקרש שכוונחו אמר אם מ'הו5ענים
 לו יטתירין להכם 5שאול וצריך ממנ1 ליהניההקנה

 ררעה הכ.א שם הש'כ אך עכ'ל נרר כשאר3תרכה
 ברכר פריון להס יש בטמלטלין ראפי' והרס3'םהרי'ף
 לקטן בהינוך 3הש' שבהבתי סה וקי' הש'כ עכ'לטועט

 צדקח לע' 'הי' נ'מ אך ו' כסקיכה כצי*.תככלאים
 צרקה הנודר ו' סע' רנ'ח ס.' כיו'ר שם שפסק'נןובמו
 15 וההיר 5חכם נשאל א'כ א5א כו להוור יכולאינו
 וע'ש ה3'י עכ'5 עליו להשאיל יכול אינו הגכאי ליר הניעואם
 יחוור יכול ראינו הכהן שב הש' נשם ו' ס'ק?פ'ה
 לקח אם הנ'ט יהי' ושם ע'ש הקרש כרין הכ'ר א""כו

 כיויר ע'י 3הכ'ג הנ3אי או הענים 3ער רכרהנ?אי
 הנבאי שאם כין נ'מ קנ'ג סי' וכא'ה דנ'ט ובם"כאן
 שאם ל3ין סעוה נהן לא וערין רנר איוה מא,שלקח
 מהקרש גז?ר כרין לבר ככסף קנה שא:י ג'כ טעותנהן
 בח'מ 3שיכ ועי' י'ר ס'ק ינ'ט סי' ביו'ר 3ש'כועי'
 ועיי שם ובנה.בוה וכקצה'ח ו' ןם'ק ו' 0'ק רנ'הסי'

 לבהכ'נ או לעגים הקרש רין א' סעי ציה סי'3ח'מ
 כח'מ ועי' הריזט נכמי כעל עליהן שנש3עין בהןוכיוצא
 ולא הקרש שיעשנו ארעהא קרקע קנה ח' סע' רי'ככ.'

 לצרקה להי; 3לבו ש:מר רכיון י'א כלום מפיוהוציא
 לב נריכ כל רכהיב ראע'נ שא!מר מי ויש להןחיכ
 לא טקרשים חז5ין כ'ו:( שב.עוה כ'ט כ' )רה'יעולת
 הקרש שאין ח51ין רין לו יש הקרש כל והאירנאילפינן
 שלא כל הילכך לצרקה אלא ואינו הבית 5כרקעהה
 הרא'ש מלשון 1הוא ה3יי עכ'ל כלום אינו 3שפתיוהוצ,א
 שם .כהב הרמ'א אך צ'ה סי' וכסוף שם המו'רשהניא
 רמח סי' סוף 3יו'ר וע" הראשונה כסברא 5החסירויש



נהרדכי ותשיבותשאלות עטרתטקנה
 תש' 3שם שכהב 3חיא כ'נ סי' סהרי'ט פתש'ועיי

 אמירתו אסרי' לא ענ9ם רלנ3י תקם'נ סי'הרשפ'א
 ראסרינן טשום רק וה1א וכו' להריוט נממייתולנטה
 ו'. רף בנררים הוא וכן צרקה 11 פפיך 1. רף3רה'ש
 סצר לא חבל רסח9ב הזא גרר סטעם שהואמשסע
 מתש' מוכח וכן וכו' היא כססירה ראמירתו קנין1כ9ת
 מצר לא אבל נרר מטעם רק מחיב רלא ו'להרא'ש
 אסרי' דלא י'ט 3סי' שם כהנ 1כ1 ע'ש וכו'מסירה
 אבל בקרשים אן ה3יה ברק 3הקרש רס לנבוהאסירה
 רי'3 3סי' ה3יי שהביא הי'א רעת הוא ווה לענים 3הקרשלא
 הרש2'א רכרי לפי וא'כ א' טע' ש'א סי' 3חים ועי' הג'ל חיסע'

 אך 3תכ'ר 3צרקה כו יחוור יכול הנ'י וסהיי'טוהרא'ש
 לחוור יכול שאין העלה הנ'ל י'ח סי' פתש' הכהןהשנ
 רק לתוור שלא יהתמיי וש לכן כתכ'ר 3צרקהנם

 איתא קי'ר 0" ח'א הרדב'ו 3תש' אך יחנם.3שאיה
 את שספסיר מפני נירוי חיב וה גרר שמתירשהחבמ
 התרת סי 3פני לפרש וצריך הותר הנרר ומ'מהענים
 יש לסרה'י הלכ1 שהמת.רים אסר ואם אותוושואיים
 לא וה נדר שהתידו 3דשיעי אינשי ראחווקי ליתןלטא

 אך ו' ס'ק רנ'ח סי' 3יו'ר הביאו והפ'ת עכ'למחויקינן
 אם אכל תכ'ר חור לא אם רק החסיר לא רהררכ'וג'ל
  הרשג'א רירעת סשים  החמיר לא  וה עי תכ'רחור

 הביאם וה3'י י'ב פע' רי'ב בסי' הטור שנחבוהראיש
 לו יש הקדש בל שהאירנא הנ'ל ח' סע' רי'ב 3טי'שם
 התרה צריך ואין בו לחוור יכול היי א'כ כנ'ל חוליןרין
 נ'ל ולכן ראשונה כסנדא להחסיר ויש גהנ הרם'אאך
 לסמוד כראי וה על כי מלהתירו בך כל להחמירשאין
 שם 3שיכ ועי' כן ס'ל מהר.'ט ונם והרא'ש הרשב'אעל
 שבתב מה קצת טובן אינו הררנ'ו רנרי אך ו'ס'ק

  סשום לסרה'י הלכן  לן  שהטהירין לוטר נטטןשאינו
 בשבועוה ראיהא ךובשפן טשקינן לא  ברשיעי אינשיראחיקי

 טחוקינן( לא 3ננכי אינש לאחזוקי נסיניי בל לאו סץ:רף
 א'כ נלרו על לעבור רוצה והוא הוא ששקר אמרי'ולנן
 יפמיר שהוא סה לכר לרשיע אותו טח,יקין שאנוכ'ש

 ול'ת עשה שני על שעובר נריו את מקים אינו הרילענים
 שנאסר ר' הל' נררים אמהל' כ6' הרם3'ם שבתככמו
 כ'ג )דכרים נרדת כאשד ועש.ת תיסור שפה.ךמוצא
 6'ג( ל' )פמר3ר יעשה מפיו היוצא ככ5 ונאטר כ'ר(פ'
 שגאמר הת1רה סן לוקה עבר שאם כתב ה' 3הל'ושם
 איסורו הרי א'כ שם( ל' )3סר3ר וט' רנרן יחללא
 צדיכים הרי וא'כ הנרר אה לו מהמתירים הד3הגדול
 להתירין מחויקין שהינו סמה יוהר לרשע להחויקו אואנו
 ולא חוטא ארס שאין 3נדר שהוא א( קושי' וה איןאך
 ובשנ1עוה ה'. דף ו33ם'צ פ'ר: רף נקירזשין שאיתא נסולן
 אנו עצמו הוא משא'כ אבי כ'נ. רף ובערכ,ן מיב:רף

 בעינן נררים רההרת כיון 3( טמונא. סשום לוחושרין
 ל'ו: רף כבכויות כראיתא הריוטוה ג' או מוסחה יתיראו
 וני'ם ה' הל' שנ,עות טהי' 93'ו 3רסב'ם ועי' י'ו1דף
 יחיר רבעינן שכתב א' מע' רכ'ח טי. 3יו'ר ועיישם

 גי בעינן מומחה יחיר אין ואם וסביר רנמירס1מהה
 ובש'כ 3ט'ו ועי' וכו' וסנירו להו רנסירי וה1אהריוטות

 רא1י שיהא סזסחה אין והאירנא שם ה5'י ימסיםשם

 נקל וא'ב והש'כ הט'ו שם פסק וכן עכ'ל 3יחירלהתיר
 וכפרט מומחה ליחיר מלחשיר הנרר לכעל לחשורלנו

 הוה 3ומן וכ'ש מ1מתה או נם הי' לא הררג'זשכומן
 לכן 1מנירי רנטירי אנשים לג' לחשור אנ1 צריכין61'כ
 סנרת הוא כן הלו יחירי לאיש לחשור יני טוביותר

 אחי לי ששאל פמה ענין מאותו אמים ועתההררב'1
 סההומפות ההטבר שלים'א יוסף היים וכו' הסאה'נהרכ

 3סחני' שם אמרי' וכו' אסא' 3ד'ה פ'א: רףדמנחות
  1*י'  החולין סן ולחטה היא יביא הךרה עלו הריהאוטר
 רגר לי' והוה בה נתחינ עלי ראטר רכיון ו'לרשיי

 וכיון לקמן כראטךי' החויין פן אלא כא ואינוש3חונה
 טתח9נ ולחמה אסר רלא אע'נ תורה עלי הריראמר
 הח1לין מן עלי תודה עכ'ל תורה בנלל רלחם3שתיהן
 רש'י ופי' ההפין מן ולתמה היא יביא המעשר סןולתסה

 הכל יביא החולין טן ואמר הוכח ןשדה דעיקד כי1ן1'ל
 החולין  סן ולחטה הסעשר  טן תורה עב'ל ובו'  החוליןמן
 סצוה יעיקר הואי5 שאסר נטו יביא רש'י ופי'יביא
 החולין סן וכח סיתי לא והוא החולין טן לכואהוא

 אמר  נם' עב'ל 1בח בחר לחט נריר לא להכיבסצותה
 ולחמה הורה סביא תורה לחמי עלי הר. האומר הונפרב
 איקריב לא הורה 3לא רלחם גברא האי ייע מירעמ'ט
 סוף תורה להטי רקאטר והאי קאסר ולחכה תורהוהאי
 כמאן הוי הורה לחמי אמר רכי רש'י ו9י' נקטסילתא
 סן ולחסה הסעשר מן תורה תנן ולחמה תורהראמר
 מן לחמה ראטר כיון ואמאי שנרר כסה יביאהחולין
 הנטדא עכ'ל ונו' החזלין סן ולחסה היא יניאהח,לין
 מן לחמה ראטר כיון ואסאי בר'ה התומפית שםוכתב
 ש9ך לא הא תיסא החולין מן ולחטה היא יכיאהחזלין
 אמר רכי לי' רקשיא וי'ל כרלעיל נקט מילתא סוףהכא

 מן ולחטה המעשר מן תורה יביא הורה להמי עליהרי
 שבהכת טה היקר אחי והנה התוספות עב'להחולין
 כתב הוא ונם הובח הביכת ג'כ כתב ההוספות3כונת
 הת1מפוה רברי לפרש ונ'ל רחוק הוא שוה שכתבתכסו

 הרי האוסר הונא רב שאמר רכיון כן ה"שהק1שי'
 החולין מן הינו ולחמה תורה סכיא תורה לחמיעלי
 רנהחיב כיון לכן וכו' ירעי רמירע רכיון משוםהינו
 סן שיהיי הלחס אחי התודה נס נגרר לנן 3תודהנם

 אין ניכ בהורה שנחחיב רניון  הלחם כמו ג'כהחולין
 מן יהי' והתורה ההולין מן יהי' שהלחם ולומרלחלק
 אחר ננרר היא מ'ם העיקר היא שההורה והנסהסעשר
 ת1דה הנן הקשה לכן 3זה וה אגודים שהם משוםהם6ל
 ואמאי שנרי כמה יביא החולין מן ולחמה המעשרמן
 החולין מן ולחמה היא יביא החולין סן לחסה ראמרכיון
 הטעשר פן תורה תהילה אסר אם כין נ'מ שאין וראיווה

 סן לחסה החייה אפר שאם לבין החולין טןולחמה
 כטו יניא לעולם הסעשר טן ותורה אטר ואח'כהחולין
 ההולין מן לחמה תתילה אמר שאם לומר ראיןשאמר
 מן והודה לחמה עלי הד' שאמר א1 הסעשר סןותורה
 שאמר רכיון סשום החולין מן הבל יב" אויהמעשר
 מיר ונתחינ החולין סן נתחיב לחמה עלי הריתחילה
 אינו ולכן הונא רנ כרכרי החולין טן התורה עלנס
 3סערכה הג'ל הטעסים וכבל תכיר אפי' נו לחווריכול



י
קנטבורדכ,' וחשובוהשאלוה עטרת

 ולחמה החו5ין פן עלי הודה גרישא תני אמאי א(כה'
 לי' ה" יותר הח1לין מן ולחמה הש יביא המעשדמן

 החו5ין טן 5חמה בהחילה אמר אם דאפ"לאשמעיגן
 חודוש שהוא החולין פן הכל יכיא נ(כ המעשר מןוהשרה
 פה נים שאין ש'ם אלא הלחם אחד ננרר שהיעדהיוהד

 שהיא ההודה שחר ננרר שהלחם דק תחילהשיאמר
 רלמה יקשה הונא לרב וא'כ הט*ל הוא והלהםהעיקר
 התורה להניץ ש?ריך שהנם הלחם אחר התודהיגדר
 והתודה החולין פן והי' שה5חם להימע יכול מ'מ אךג'כ
 ואין כחורה דיהי' המתני' יקשה דאל'נ המעשר מןיה"
 ועדה דאפר דכיון ההם שאני הגם' ופשני 3הקרשח1דה
 תודתו לפטור לחם עלי הרי כאומר נעשה המעשדסן
 שהוי רק ח1רה ה1י שלא כן הוא הבונה *לונישל

 ח1רה מועיל שאינו דכיר נרי שלאחר מייעי ולאגמ*רש
 כדאיתא להדיוט כפסירתו לננוה דאמירתו משוםבהקדש
 ונכא ו'. רף וכנמ'? כ'ט: דף וכנדרים כ'ח: דף3קירזשין
 *'א דקידושין וכהוספהא ס'נ. דף וכע'1 קל'נ דף3תרא

 רקידזשין *'א ונירושלמי ג' הל' דניטין 9'ווכירושלמי
 פהני לא נ'כ כתכ'ד חורה א9יז "לא הנ'ל ו' הל'סוף

 כתרש וכ3בא שם וכר'ן פיז. דף 3נדרים כראיתאבהקדש
 וע'ש כ'ה דף ובתמזרה וכנ'י גתוספות וע'ש קכ'טדף

 הקיבנות פעשה פהל' כ9מ'ו הרםכ'ס *טק ובןב*הים
 ואפיי דתפזרה 9'כ וכסוף וכשעה'ם בם'ל וע'ש א(הל(
 החולין טן ולחפה הטעשר פן תורה מתחילה אמראם
 שהם ס'5 שהוא רכיון מטהניתין הונא רב על מקשהנ'כ

 התודה אה עמה נורר הלחם שא"י' עד בזה זהאעדים
 מן ולחטה המעשר מן הורה טתחילה אפר אם אפי'א'כ

 פש,ס החולין פן הכל להכיא ?ריך הי' נ'כהחולין
 וכנ'5 רטי כרכזר ה3'ר 3קרשים נם אפרי'דלחזמרא
 המורת 11 אפר ו' הל' דרפאי כ*'ז כירושלמיוכדאיתא
 )אינו לפחות דפתכוון כאן דכור כדי בתוך נו חוורעו5ה
 )שאופר עכ'ל וכו' להוסיף בטהכחן כאן בתכ'ר( כוחחד

 בתכ'ד חו1ר שאז שימים תמורת נפי ותהא3תב'ד
 לרכרי הרי וא'כ פוסיף הוא הרי כאן וא'כ חי5י(ותרוויהו

 ולא החו5ין מן ההורה נ'כ להניא צייך הי' הונארנ
 מן ולחמה רנור כדי לאחר אפר שאם אפי' אלאעוד

 טשום החו5'ן פן שניהם להכיא ?ייך הי' נ'כהחולין
 הלחם ירי על בהתורה נ'כ נתחינ האחרון 1השכדכור
 קושי' נ'3 יוערץ וכ1ה כג'ל ומשני הונא רב דבריל*י

 הא תודה דאמר טעפא 3ר'ה זה שאחר מרבורהועם*ות
 דרוקא ה'נ אין 5י' קשיא מאי תימא לא, תורה אמרלא

 5חס אמר אם אנל 5חם 53א תורה עלי הרי3אומר
 נקט טילתא דסוה פפרש קא 5עיל דהא לא תודהכלא
 אנל עכ'ל לא תורה כלא לחם כהריא *ירש אםאבל
 הרי שאמר רמיד סני דהמקשה סשום ניחא הנ'ללפי
 חורתו אח'כ יועיל לא לכן כהודה נ'כ נתחינ לחםעלי
 אמרי' לסה 5כ'ה ההסכר היקר אחי עוד ששאלתופה
 לנמרי 6מור ה1א לחם כ5א תודה עלי הרי אפר דאםשם
 כך נוררין שאין יודע היתי אילו באופר לא אםלנ'ה
 כפתני' כאן אמרי' ולמה וכו' כך אלא כך נודר היתילא
 היא יביא המעשר מן ולחסה החולין מן השדה עליהרי

 ו9תחו נדר כאן גם ניטא לא ואמאי החולין טןולחמח

 סמוכין א5ו הרינים שני הרם3'ם כתב וכן התם כפועמו
 שם דפהניתין הרין הקרכנות טעשה מהל' כ9י'ו ל1הוה

 לחס 53ע ת1דה ע5י הרי האןמר השני והרין י'א3ה5'
 שם הטפרשים כהכו ולא פשפט. 3עין שם וטים י'כהל'
 דטעם לפרש ולענ'ר כיניהם. חי15ק יהי' מה מפני טעםשום
 רק הוי לחם כלא תורה אסר שאם אפרי' פהמ*ני

 הורה עלי הרי אמר אם אנל ח1רה הוי ו5אכמ*רש
 הזא ש1ה פשום חזרה הוי הפעשר מן ולחמה החוליןפן
 כתוספות כדאיהא עכרינן 5א רחוקה דפלונתא גדולכ5ל

 ותוספ' וכו' הפתיהין ע5 מכרך כד'ה ל'ט: דףדכדכות
 בהסורה ותוספוה וכו' מחלוקת א'ד בד'ה י'נ. רףכני?ה
 כניטין הרש3'א כתנ וכן וכו' המים ואין 3ד'ה יינ.דף
 וכו' כו קורין אין אחת יריעה שחסר ס'ת כד'ה ס':רף
 פהחי5ה כשאפר ו5כן פ'1 כעמוד לעיל שבתנתיוכמו
 וכזה המעשי מן ולחם החולין מן הודה להביא עליהרי
 מתחיכ הוא כך ונין כך דכין דכיון גדולה נים הףלא
 פן נם להביא יכול שיהי' רק הלחם להביא ע?מואת

 שהוא 15מר יכו5ים אנו לכן דוקא החולין פן ולאהמעשר
 או החו5ין פן תורה עלי הרי כשאמד ומהחילה נוהו1ר
 הי' החולין סן להכיא חינ שהוא סתם הודה עליהרי
 ח1ר אח'כ אך החולין מן ה5חם ניכ להניא מתכהןאו
 כהקדש ח1רה מועי5 :אינו הטעשר טן ולהם ואמרכו

 פן הזרה 3ד'ה נופא שם התוספות שכתב וכטווכנ'ל
 החויין מן הכל יניא לכן וכו' המעשך סן ו5חפההחולין
 אין א1י לחם כלא הודה עלי היי כשאפר משא'כאכל
 הורה עלי הרי שאטר וכעת נו ח1זר שהוא אומייסאנו

 יהי' א'כ נו כךח1ר אחר אך הלחם אה להכיא נ'כנתכמן
 רק שהוא 15טר לנו סונ יוהר לכן רחוקה פלונהאאז

 3נררים .ע" טועיל ה:א ולבן ח1רה הוי ולא רנריו "המפרש
 1' ה5' רנרריס פ'ד ונרם3'ם 5החפיר נדרים סהם י'ח:דף

 לא ע5י ואה דפריש כנון 3ר'ה ה'. כדף שם הרא'ש כפי'וקי'
 לסה,ר אהני לא לא. ע5יך ואנ' פריש אי אכלוכו'

 טהי כריה ט'1. 3רף שם הרא'ש 3פי' 1עי' וכו'הלשון
 שאי בשפהיו שהוצי" כיון ובו' ה1א לישנא טיקםרת'פא
 עכ'ל הכי כהר דקאמר נפאי 5י' מהימנינן לאאוכל,
 יוחנן א'ר 3' הלי כוף רסנהררין א' ב9' כירושלמיועי'

 ש"ריו ופעיש פרוי 1ה הרי דסיו ע5 יוהר שפריוהקדש
 מה הקדש 3ין פה פדוי אינ1 זה הרי דמיו עליותר
 לו אין מ'ש הו3עין ל1 יש הקרש הי5א א'ר מע'ש3ין

 3' מע-כה סוף לעי5 שכהכתי כפו הוא )ו1ה וכו'תוכעין
 אטי רכי ק1מי בעיא זירא ר' תוכעין( לו ישדהקדש
 כרק לכ' 5" אמר נתכוונה- לו ואטי האיש אוהוננדק
 אך לי' מהיטנינן רלא אלטא הירושלסי עכיל -וכו'

 פשסע לא ר' הל' סוף דכהינות י'נ רפ'מהירושלמי
 יכולין אנו אין וכי )פי' משאלה סופי' ולית רפריךכן

 המרות ע5 אם לת1כעו כתנהו היהה כסה 5כסוףלשאלו
 עכ'5 רנשההק כההוא השמן( עם הכלים על אושמן
 5ש"לו( יכולין אנ1 ואי: אחיכ שנשתתק דמירי)שי'
 שם'5 מקימות שיש שוין המקומ1ת ככל דלאאלמא
 כחנחו היתה שכך אחיכ אסר אם עליו 5סטוךשיכולין
 לי' איתקיל לישנא כר'ה כ'. רף כשנועות כתוספוהועי'
 שאמר כגון וי'ל כדעתו הי' מה נשילי' וא'תוכו(



 ) ];עטרת., , ,ן , ,קם
,כוררכי . והשוווה שאלוח ן

 אלמא וט' לשונו טש~עות_ ) שיהן מה כל_שברעתן
 3תוספות- כ'1: כדף ; וע'ש שאטר מה על לי'דטהימנינן
 מהיסנינן דלא משום הוי רטעמא_ וג~' גלפוד(ה,_נמר

 כאן ,ש אך וט' הי61 פל3ו , שהי' דקאטר במהלי'
 כי כוה להאריך מקום ע'קר כאן ואין אריכותהרפה
 הנ'ל כשאלתך אחזיר יעתה -מיוחר קונטרם צייךלוה
 קרשים והצאן הובח ה3רכת הישנים כמחכרימ חפשתיכי

 ברגרי לא לשאלתך פתר מצאו לא וכזלם מחברימועוד
 שנלע'ר מה כהכתי 1אני השני' שאלחך על ולאהתוסשות
 'יודפום של הטררא ט"ני להאריך מנאי לי איןוי,תר
 3ריאוהך את הש'י ש'חוק א1הך המכרך אהיךממני
 ע5 ואחכה ופוסקים 3ש'ם חיר!שימ ולחרש ללסורוהוכל
 מרדכי רב מפז פעיני כאר הוא יקר כי חידושיךעור

 ו'ל. ל'כ א3א וכו' המאה'ג הרב מו'ר3לא'א

 ה ל אש
 אה ולקחן ה3המוה אה שהופשמ ואחר בהמוה .ש~עה בבהמ,מ ששממאהד
 נקב החיצון ובצד החיצון ביק דכנהא בהדורא מצא4 משם מעיים הבני.נל

 בריש שאיחא ככו גכוהה פרפה וה'א שיסהום פהור "לב שם ואיןמפולש
 כמו סותמהן אינו רכעייא שירקא ואפיל4 טרפח. הדקין ניקבו מרפוהאלו

 וביויד ייה הל' שחימה מהל' 3פיו הרמג'ם פסק וכן נ'. בדףדאמרי'
 השאלה ואיכ הפרפה. כנהא הי' בהמה לת,מאיז4 נרע ולא .א' סע' מיוסי'
 טרפוה. בספק הכל הרי ואיב נהערבו שהבל הבהמות בל קל-

 )השובה.

 פרי' משום א( החשש החששיס: כל אתאברר
 כרוכא וליבטיל ק'. צ'ט: רף 3חזליןואמרי'

 בטיל לא כאלף ואפי'. התוספות שם וכתכ שאני3רי'
 דאיהא בט.ך צאלף ראחר איהא דתרוסות ד8'י31ירושלמי

 ברא'ש ועי' לאלף מר בעכ3רא כון בד יום' ר' הורישם
 שכהבו החכסים סן שיש שפי' הנ'ל ק'. רף 3חול"ןשם
 הירזשלטי את כן פי' לא הוא אך כן הירושלמי שלפשט
 רעת וכן התוספוה כרעת כאלף א"י' בטיל דלאוס'ל

 ו' הל' סוף אסור1ת מאכלות טהל' ט'ז ב9'הרם3'ם
 פמקינן וכן הר'ן רעה היא וכן שהוא 3כלראומרות
 רבריי לוטר צירר הכו'פ אך א' מע' ק' סי( יו'רפש'ע
 בפ'מ הר'ש כתב וכן 3עינן אלף עב'6 אנל כאלףבטיל

 סיף עיו כסוף אשרי הגהות כתב וכן ח' ט'רתר1טות
 רעת הוא וכן וכה'ג ורוע אור 3על  רעת וכן י'אאות

 חלק'ם וששים תת'ק רביע בית ראשון כשערהרשכ'א
 שהאריכו כאחרונים ועי' ע'ש ,ה ממפר על היי רעתםוגט
 אפשר שאי רהינז נדול הרחק 3שעת להקיל והעלו3וה

 כל על ולסטיך להק'ל שיש 3מילכין אם כי לחםלמצא
 3ירינו זה ר_לל והנפ 3אלף רכטלים ולוטר הנ'להרעות
 טהח'לת שאסור כרכר אלא כרי' איסור מקיי רלאהוא

 סקחילה כה טרפה איס,ר ה" שלא הרי כאן 1א'כבריתו
 זה איסור רוקא בע'נן דלא הזא התום?ות רעתאך

 שאם אפי' כרי' איסזר עליו לה'ות הזא ורימתהילה
 איס~ר עליו הוא ועתה אחר איסור מתחילה עליוהי'
 טדעת הוא וראי' מתח'לה התר יהי' שלא ורקאחר

 לר'ש דפריך טעטא פאי ס!ד'ה צ'י. דף דח51יןהתוספןת
 אמרי' הא כק'א עולה תרזמה האיך כרי' חיטהרחשינ
 רכשנ:לר טעסא הינו רההם תימא וכי כטיל לארברי'
 ועופות ואטה'ח ושרצים גיר כמו עמו האיסורנולר
 וקשה עכ'ל עד,שיטרחג1כו' מותר תרומה אבלטמאים

 הי' 'ותר שימרח ער טוהר רה.' לוסר להם הי'רלמה
 א'סור הי' לא התרומה שהפריש רטקורמ לוטרלהם

 רקורם ההיהר להוכיר להם הי' ולטה עליהםתר,טה
 אוהו דוקא כעינן רלא כ'ל שההים!,ה ש'מ אלאטירוח
 כאן נם ולכן סק1רם ההיר הי' שלא כעינן אלאהא'מ,ר

 נסצא ועהה אטה'ח א'ס,ר  ע5י1 ה.' שסהה'לה כ.ןןבן
 רבא ראסר לסאי ואפי' ג'?, טרפה איסזר עליושהי'
 ם'ל דר'י היא 1ר'ל יןהנן ר-' רהפלוגקא ק'ג. רףכהולין
 ממנה שהלש ובנ,ן ע,סרת לאכרים לאן 3חיהרבהטה
 טר?ה ואיס,ר החי טן א3ר רא'סןר סנר רר'יוטרפה

 מת"ת לנר ר'ל לנ3י כר(י והלכה קאתי הררי?הרי
 ה' הל' אסזרות מאכלות טהל' 93'ה הרם3'ס פסקו?ן
 שיהלש קורם אטה'ח א'סזר ע?" הי' לא וא'כ כל'םוע'ש
 הרו ועתה עליי הי' 3'ראי ~כ'ה שאינה איסזר אכלאך

 לי' הי' לא שמעולם נמצאת א'כ מיפה שה"נסצאה
 איסור עלי' הי' שסהח.לה להיוסה רומה הוא ולכןהת'ר
 יהונהן כממה נ'כ הוכא וו 1רא" הרוטה איסןר ועההמנל
 יקשה כתוספית זן נ'רסא ל?י א'כ אך קיא סי'כיו'ר
 לי' וחשיב שהו 3?ל ה-כ שהוא בטכל ס'ל לטהלר'ש
 הקשה 11 וק'שי' טבל הי' לא מיריה שק'רם הרילכרי'
 גהוספ' רנים' א.כא לכן ש3 3סכוה יעק'א הת'מ?'נ'ב
 הראי' כטלה וא'נ שס 3-ש'ש ועי' הרומה שיפיישער
 החר לכיל 3את שלא דכל ס'ל ס'א סי' ש'ר הגהתאך

 פוסקימ עור יש ונם שם 23'ה יהוכא כרי' חשיכמע1למ
 ק' סי' ובכו'פ 'הןנתן 3טטה שס שכהב כטו כןשס'ל
 נ' הל' 3פ'ר כן ס'ל ה-ט3'כ דגם שכהכ ר' ום'ק נ'ס'ק
 אמה'ח כטי כרי'ורינו טקרי סק,ר עזף רנט טאא'סמהל'
 ע5יו ש'הא דנע'נן ק'נ: דף 3ח,י'ן ם'ל רש'י א53ע'ש
 ר'ה רש'י שם ש3תכ בריתו מהח'לה עצטו איסוףאיהו
 רכרי' חינ, שה,א ככל כט'ההה 3ין 3חיה 3יןטטאה
 לחיוכ, ל'בח ינכלה לאז אנל וכו' שיעור צריכה ולא .היא
 נבלה'וכו. ע5י'שם הי' לא דכשנבראת .משיס ברי'משום



.עטרת

 ותשובוה ש%"
. 

קסא נורדכי
 רעת הזא וכן הנ'ל ש'ר גהנהות והובא ר'ת. דעתוק

 לכן ו'ל רש'י כרעת שם 3הזלין והרא'ש והי'ןהדש43א
 מתחילת נאפר שלא משום נתבט5 ה" לנר נריהטצד[
 שניטל רכיון לנריה נחשב שלא םה צ( טעס שרבר*וצ.
 3לי לבריה נחשכ לא שזב . םע%ט והבני הראשסטנו
 הנשםה שאין אבר 0מנו נטלה א8יי ראם טשוםס8ק
 לנריה נחשב אי נ'א: רף כנזיר בעי נ'כ הא נהתלףו
 נםירין שיעויט םהו, שחמרה נטלה רנא נעי שםראיתא
 איפשטא ולא והאיבא לה נםירי 3ריה % חסף והאלה
שם.

 וס' מה: שחפרה נטלה 3ד'ה 3תשפות שס א"
 5חיות (כולה היא שעד%ן רנלי' נקיצו אס לי'וסינעש
 והרא לה נמירי כריה . רילםא או עלי' בריה. שםועדין
 רלא וכיון עכ'ל 5חיות ראזי' וערין הואיל שרץלה

 להקיל רר3נןספק 3איס1ר ולכן ונשאר.3פפק לףאי*ש8א
 החשזבים. הרברים כל נהבמל לא םרר3נן ק דר.סש1ם
 9' גסוף כת3 והר'ן והרא(ש ו~יש3'א כתב .וכן

 םקרי רלא יורע והוי יבו' ננם' נדסי' 3ד'ה הנשהניד
 שנטן םטפא "יפורא שיהא האחד ,הגאים 3נ' "לא3רי'
 ר3נזיר וכו' שיםה שתהא השלישי נשטה גייתואעהא
 כשניט5 כ'ש וא'כ וכו'. םלקות לנ3י לן אי3עקש נזא:דף
 פסק וכן לביי' או נחשט לא 3וראי והראש .טעיסהגני
 ו' סע' ק'א וכס" א' פע' שם וגש'ע ק' פי' 3יררהטיר
 אם ואפי' וראי מצר רק פ*ס םצר לא ברי' הוי לאוא1
 לראוריתא. נ'טהי'

 רף 2:יצה ראמרינן שגמנין רבר םשום הב(חשש
 לא ?ררכנן א*י' ש?םנין רבר רכל ע(נ. רף וב1בחיםנ(:
 שררכו את הוה 2ימן ובהמות 3ראוריהא וב'ש3טל
 שמ1ם.ף ארם לך ואין פמ:ין נמכרים הם שלעולם5סנות
 3כלים א.נמ הכל ירכרי וא'כ ללוקח אחת 3המה.עור
 הפוסקים כל רעת הוא 1כן לר'ל וביש לר'י א*"הימ
 ש2מנין דנר רכל ו' הל' גפט'ו שס'ל הרם2'םלכר
 3ש'ע וה2'י כי3נן( ו*סק )מש,ם פטממרין ועויין3טל
 לשער ג9ה.חה וה9'מ כהימ2'ם 8סק % סעי ק'י סי'יו'ד

 3?'1 ו'ל רהר'מ ורע כר'ה ו83'2 נ' כת5קוגתערובות
 יורה ה2'י נם מועם ר3הפמר ב-ג וכו' פה'מטה5'
 ק'י 3פי' שם הרם'א אבל בם5 לא נטי ימנץזדררט
 המיר לטנותו שררכו ש3םנין רבר רכל והא וי'א בתב א'סע'
 3ט'ו וע'ש נוהלן וכן ר'י 3שם הטור נדעה גטלאיע
 3המזת ערי םוכרין אין לעולם הוה 12טן ועתהונש'כ
 לוטן רמ. ולא יתירה 3הסה סזפיפין אין ונס םניןגלי
 או מנין 3לי 3המוה ערר יםכור םנהנס היי שא1הנט'

 ע.3. רף כובחיס רשיי שבתב וכםו יתירה גהמהלהוסיף
 אין הני וכוי לםנות שררנו את למ'ר אלא ד'הסוף
 הערר מוכיין או יתירה הםוסיפין שיש למנין םיוחדררכן
 רכר חשש כאן יש הרי א'ב ו'ל רש'י עכ'ל םנץגלא

 ועי' 3ראוריתא וכ'ש 3ררפנן אפיי 3ט5 רלאש3טנין
 יוחנן ר' פזר.ה פ'א: רף יבמות ותיספות ע'ד רףבלז
 וכוי. יחר הערר בל לםכור שרנילים לפיוכו'

 להתכ3ר הראד' התיבה םשזם נת3טל רלא הנ(חשש
 ואי נרולה 3הםה שהיא והנם . ק'. רף 3חיליןכראיתא
 ם'ם אך לנתחיט אותה לנתח וצריכים בך לב3דאפשר
 כםו להתבפר הראוי' חתינה .םלהיות אוהו טעכב! 1חאין

 *' ריש שם ראיתא ע'3. רף ר1נחים מהתומפותשפוכח
 פנסקל 3שוי או הכהות 3חטאת שנתעיבו הובחיםכל
 רה הנם' שם ופריך וכו' כולן יםותו 3רבוא אחתאפי'
 שררכו את לםיר אלא שנינו ליםנות שררבו כללס'ר הניח" במלי ולא חשיבי ת'םא וכי גרזבא וניבטלוע'3.

 תימא התופפ' שם וצתב לםיםר איכא טאי שנינוליפנות
 חתיכה אפי' הא למ:ות שררכו םאה הנרול שור נרעםי

 לההכ3ר רחשובה םשום לםנות שררכו את חשיבא3עלםא

 רברים י' הנך וכל ק(. רף 2חזלין בראיתא האורחים3פני
 כשור חשינ לא לכשרה לםנות שררבו אתרחשיני
 3ר'ה פ'א: רף ריכםות םתופפות םזבח ובן ובו'הנרו5
 ר'י ואוםר ובו' הנסקל שור קתני והא וא'ת יוחנןר'

 התערוטת 93' *ייך קטנות בבשי הן םתות םחטאותררןקא
 וא*ילו יחר -הערר בל לםבור שרני5ים לפי. חשיברלא
 כשה,א בה יהתכבד הראזי' בחתיבה שחוט בשהואיחשנ
 הזא חשוב נרול שהוא הנסקל שור אבל- טפי נרועחי
 רעת הוא וכן התופפות ענ'ל ובו' ררגנן אל3אאפי'

 על ,'ל הרא'ש וכהב _ ל'ו אות צ'1 דף 2ח,ליןהדא'ש
 הטןר כתנ וכן הכאי רברי הם וה על החולשםרעת
 ו'ל הרשכ'א אבל עםו והסכים 1'ל הרא'ש אביו2שם

 הראוי' חהיכה איוו נתב א' שער ר' 3ית הכית3הוית
 להניח ארם 3ני של שררכן כל אורחין פפנילההבכר
 קטנה שא'נה כינזנית חתיכה שהש אחר אורחלפני
 ואין חשזכה אינה קטנה שאלו םראי יותר נר,להולא
 עומרת הנרולה וכן נככר אורח כפני בה פהכברארם
 אחד אורח כפני כזיה להניחה ררכן שאין להתוךהיא
 3רזכא וליבמלו התערוכוה כ*' התמ םראמרי' ףךותרע
 שחזטה אלמא כמלו ולא חשיבי חים ר3עלי סשזםומשני

 תירץ לרוחק רס'ל סשום ו'ל ה-ש2'א עכ'ל כטל3רבהתה
 חטאות סשום שתיר?ו הניל ע'3. רף רובחיםהתיכ"ות
 הנ'ל פ'א: רף ר.כמות ההוס*ית .הירץ ונם פייךהעו*יה
 רככשים המהוה תטאות רמש,ם הניל הששי' עלשתירצו
 שהוא רכיון ר3פשום הרשג'א תי' ולכן פריךקטנות
 או אמ1 או כעורו ככש ומכ'ש 3מל לכן נרולהחתיכה
 וכן לההכ3ר הראז" התיכה מקרי לא 3נוצהההרננולת

 נבלה כתרננולת ר'י 3שם ם' םי' 3ש'ר וכן הסמ'קכהב
 ר'ת וההיר 3נוצתן והי' כש-ות שחזטות  בשהישנהערכה
 הזנא וכן לההככר ראוי' אינו נוצתה נוט5 שלארהואיל
 פ' כסוף הר'ן רעת הוא ובן ה3'י נהכ ובן כאן23'ח
 אין 3אמת אך הניל מוכחים נ'כ הזא וראיתו הנשהניר
 הם ונם נשחטו שלא ה1א רשם מש1כ מוכחים ראיהםמ1בן
 ונם פאר נרולה טרחה שהיא הופשטה שלא עריןכעורם
 כתרנגולה אפי' ונם מכהפות העור להפשיט ירים אימוןצריך
 אח'כ ונם הנרולות הנוצות להסיר נרולה טיחה נ'כהןא

 םשא'כ אבל חש1בה אינה לכן הקטנות נוצות שיוראלהסיר
 כחב ויפה לטרחה חשזבה אינו 1ה לחתיכותלהתוך
 כרית רס'א הכריע ולכן ה2אי רברי ש1ה וה עלהרא'ש
 יא נם אך וה עי ראי' רליבא מש1ם חולקיןהיש

 ער ולכן רוחק הזא ררןרוצם משום והרא'שכהתופפוה
 הרעות שני בטור כהב ה3'י אך נטל הופשטשלא
 ראוי' שאינה רחהיכה רהא רביון הלבה ולע(ומסים

 כרנרי להקיל יש לכן ררכנן רק ה1א 3טל לאלהתכ3ר



-קספך
בורדכי רהשיגרחשאלות ;ונטרת  משום ג' סע' קיא סי' יו'ר 3ש'ע הוא 9סק יכןהמקזים

 3שם כתב הפחמירים ורעת פסהם המק.לים  רעתשכתנ
' שכתב היכא רכל רמ'ב 3סי' הש'כ כתב וה וכלךי'א

 רעה אז ייא פשם השני' ורעה בסתם ראשונה רעה הפחבר
 רעת על שם כתכ הרמ'א אך לרעתו עיקדהראשונה

 מעשה רמהופרת כנוצתה תיננולת 3לגד נוהנין ובןהי'א
 פ9'ק הטררכי כרעת בטילה שהיא בה רמהגיןנרול

 ק'א 3סי'  הש'כ שמ וכתכ וכר'ת תרמ'1 אותר3יצה
 חיקן שמקומר כיון הוי לא נמי ש3מנין רכר רנמ ז'ס'ק
 שנמלה ראף כהג הת'ח אך ה3*ח: רעת הוא וכןנרול:
 היא וכן שפטנין רכי מכח במלה לא מש חהרלקהמרין
 שעל שלו יהונתן במטה הוא כתכ וכן הכו'פרעת
 מוכרים הי' ש3ימיהם שא"שר המעמ וכהב 3פנים.היו'ר
 שם וכתכ בטנין לבר אחר כל לא אכל עושת מלאסל
 רגר הוא לרירן משא'כ ואכל ?תשובה הרש3'א כוגכשכן

 אפ.' א'ב כטנין רק אותם מינרים שלעולם ע'שש3טנין
 ננוצתה ת-נעלת וכן עורם נפשם שלא ככש אושוה
 ט'מ אך לחהרל'ה נחשכ לא שאזי אמת בטיל לאנ'כ
 השלחן הערון כתכ יכן. שפמנין רבר מצר נתבטיללא
 עורם הופשט כבר כאן כי 3וה נ'מ אין 3שאלתנואך
 איכא וא'כ נרולה. חתיכה שהיא החיסרון רק נשארולא
 ופצר חהרל'ה מצר חשוב: רכי מצר החששות .שניכאן
 לפצא יותר קשה ראו לעי' יהי' ונימ שכטניןרגר
 ה-עק'א הגיא וכן ס-ובה הפסר פשביל מקילינן דאקילא רתרי צ'א סי' סוף כיו'ר הט'ז שכתכ מה ל"יקולא

 1' וסיק ה' ס'ק הש'כ על נ'ה פסי' יו'ר עלבחירישיו
 ר3ריעכר חליצה מהל' י'1 הל' פ'ר פלח'ט נטצאוכן
 ע'ש לא פסולי תרי אגל פסןלא חר אלא מכשירינןלא
 3ר'ה ס'ז: רף נרה מתיספות ראי' הג.אותי לזהוסער
 אינה כוטנה שלא וכין 3זטנה בין רנרה פתה סרףפשום
 הועם"ות שם וכתכ פתה ס-ך משים כלילה אלאטובלת
 לננכים לחוש שהי' 3עיר לאשה התיר משולםורכינו
 לא קולי רתרי א1סר יר'ת ננכים משום יוםמנעור שמיני שהוא שפת 3יום ולטכול שלה פז' פע'שלחוף
 3הה: וסרך מטכילה ח"יפה הרחקת השים רשריאשכחן
 משום ביום שטיני 3יום למבול רהחירורנהי
 להרחיק נם להקיל לא אכל אחת שלי רק הוא והננכג

 הלכות בסיף 3נרה ביא'ש איתא וכן מהמכילה.החפיפה
 3ר'ה ס'ח. רף מנחוה בתוס"ות נטצא זה וכאופןטקויות.
 רניסי וא.ת וכוי העטקט פית ושל השלתים פיזקיצרים
 8סול הגיא אם רההיא ש?עמקים השלחים 3יתהכא

 בהום!ות ס'13 פרף שם נטצא וכן עיש וכו' תיתיראיכא
 רלא שטעון הר(ר ותירץ וכו' ק-פנותיו הש.לת וכןר'ה
 ערין ראיכא מש,ם 3חטאת רוקא אלא לאקשוי'שיך

 נעשה מרמין שאנו פ8ני לא אך הו' אחרתחששא
 מפני לא אמרי' ולפעפים ל',. ורף י'מ. נימןמעשה
 לא לכז קל'ה. רף נת-א פבבא איתא וכן ולימ?ךליקו אשינוי אטרינן צ'א: רף ופיפפות מעשה נעשה רניןשאני
 וכן ו'ל הרמ'א שפסק כי1ן לכן משירש שלניה"ופק.ם שכהכו מה רק לנו  אין ואנו בהניל קולא שיםנעשה
 לא 3וראי העור הופשט שככי כיון כאן א'כנהונין
 לני שיהי' או טרפה פספק אך וראית 3טרפהנהבטיל

 נחבטיל מראי יותר נרולה שחהיכה שם'ל פוסקיםועור והר'ן הרש3'א רעת לצריף יש אזי אחר התרצירוף
 בתערוכוח רהינו ברוב שנתכטיל 3טינו כיבש יכשכרין
 אחרים לשנים הראשון מהערוכות אחר נתעיכ שאםשנית
 שבהב מרפה םפק כרין השני' התערוכות מ1תריםאוי

 מרפה סספק כ'ש שא וזה ה' סק' ק'י 3סי'הרמ'א
 מה ועי' הרמ'א לרעת הסכים ק'א בסי' החו'רונם

 לעיל. הנליון על שםשפתבתי
.

 ע'נ: ר' 3וכחים כראיתא קכוע משים ר( חשש
 משום רבא אטר איא וכו' פרובא ונגטלו הקושי'על
 נשחטו כנר 1כאן חים פ3עלי הוא ופהתם ואע8'יקכוע
 י'א. וכחולין ט'ו 3כתוכוה חנויות ט' כטו זה הריאך

 ואיהא חנויות כמו הוא הכהט'ט ונם 3ש'ם פעמיםהמה
 נטצא ואה'כ כשר בחוקת המקולין מן 3שרשלוקחין אלי התוס"ות רכרי ולפי בר'ה צ'ר: רף כחזלין3רש?'א
 מאיזה יורע ואין כפקולין הבהטוה מן 3ארעןמריפות
 שלקח מה כל הכשרות מן אם המריפה מן אםלסח
 כפירוש אלא פקכיעות זה הספק נולר לא רהא סותרכבר
 3חולין התוספות כהכ וכן וכו' פריש מ-ובה רפרישוכל
 קכוע לי' הוי רמקולין משום מו' וכנמצא 3ר'ה צ'ה.רף
 9י' והר'ן אסור ספיקו 3ריה שם כר'ן הוא וכןובו'

 וכש'ע ק'י 3סי' יו'ר בטור ה1א וכן 3המ'ם הואסקולין
 אך נ'כ קכוע סצר יהככל לא א'כ ה' סע' שםי'ר

 ניכר שאיט כיון עצמו בפני רנר איע ,ה קכועפאטת
 נקרא אינו לכן כתערוכות רק עצטה 3פני הטרפוהלנו
 הנ'ל ע'נ: רף 3זכח.ם 3תוכפות ועי' קכוע העיםשם
 וכן 3הגה'ה שם רש'י וכ8י' וכו' רכא אטר אלאפר'ה
 רכל "סור ספ.קו 3רה צ'ה. רף בחויין התומפותכתכ
 חר מראוריתא רקי'ל והא רמי מחצה על כטחדהקכוע
 אכל האיסור ניכר ואינו שטעורכ ה'כא הינו כמילפתרי
 נכלה, 3שר הטוכרת וחנות 3רוכתי' האיסור ירועהכא
 וט' קניע כל ואמר במיל לא מעויב אפ" חשובוברבר
 קנוע כשים אינו הטעם עיקר וכו' קכוע וכל קכועלי' רהוי חתם 3עלי 3תערובות ע'נ רף 3זכחים ראפרוהא
 לטנות שררכו רכר גמו במל! לא חים 3עלי משוםאלא
 אחר הלך וכנסצא- ריה סוף שם כר'ן הוא וכןע:'ל
 ירוע האיסור שאין כיון רתערונות 1בההיא וא'תהרונ
 נטיל שיהא איסור לך אין וא'כ קנוע לי' קרנןהיכי
 ירוע ואינו שטעורכ כל וראי האיסורין ר3כל י'ללעולם
 נתכטל שהוא וכ.ון פמיל כרוכא ראררבא קכוע מקרילא
 נינהו חים 3עלי התם אבל כקכוע לרונו אפשראי

 וכן קבוע לי' הוי כמלי רלא וכיון כטלי ולאוחשיני
 הטושאל. שם רק הוא ו3אמת שם פרשב'אהוא

 אחת בכהמ'ט הי' שאס כן הוא הרנר עתה"יכ
 ולקח כשרים הכל הי' אחרים וככהט'ם הירועשהטיפות
 שאמ חטיות ט' כמו ד,רין 1ה לקח מאי1ו יורעואינו
 . וכל אמור מפקו הי' נ'כ בשרים פהם'ם הר3ה אפי'ה%

 רק הי' כאן אבל נ'ם רפאי חנויוח ט' כמוהרינים
 הש בהטה איזו חטרפה מכר שלא בכהמותהתערובות

 3ום ההכסים שקראן ורק כנ'ל לר~הבגר הראוי(וחתיכה שבטנז רנר שהוש טצר רק עיפו מצר קכוע טק-יולא



קסג צ*נב'נוו והשובהזשאלות=עטו*ת
 3חו'ר ןעי' נקטע רינו פיר" שאט הדק לע'קטע
 3גהשטת ובהפלאה שם שגתבתי וכה ל ס.ק לי3טי'.
 רהרין לעיל שגחבתי כמו הרינים נ"אר 1לכן טזידף

 אחר רעזר צר איזו יהף שאם רק 3טל רלאכהרם'א

 אחריהם נמשך שה3'י הראש1לם רעת כל יצרף טכלאזי
 הטשיכוה1 התערוכות שנ1רע שאחר המעשה היי1כאן

 לכית זו הסם3חים מ2ית התערוגות כל אתה*1עלים
 שטחבך מה קטן נג עליהם שיש רק אחרהמטבח'ם

 רוזלויווב הכהטות יענרו אשר 3סקום י0עלהלהם
 9ירש. מקרי אם הא( ריזקירה נאן איכאח('כ

 שא'כא כ.ון ס'ם אך אחר 3הם'ם שהוא הנם כזהפיריפ
 אפי' כי אפשר 3( כאחר. נחשבים יהי' א'כ הטחברם3נ

 זן לווית זן מוויון אפי' 8ירש נקרא יהיי אוצז3סקךלין
 אפיי הא ג( וכל. מבל מנהס'ם להוציא דוקא בעעןולא
 אחר ה*ועל"ם פירשו הרי ס'ם אך כוו פיריש יק-אאם

 כוה קנוע 3זעיוכחע כלל סהני אס נם ר( הספק.שטלר

 אם ה( התע-וטת. שנורע לאחר סם,לא אש"9יר"
 אחר. לסקךם כולם עט'ם הפועלים9ירש1

 נחשב לא לנר נג רכשכיל הא( חקירה עלתשזנה
 רף ונסיכה צ'ה. ורף צינ. רף 3עירונין נרשיתאלבנין
 ואין כש.רה פצ'מין לה שיש אכסריה -נ3י על סוכך"ח.
 ה-מ3'ם *סק וכן כ-כא והלכה לרנא פסולה פציטיןלה

 יורר תקרה 9. אטיי' רלא ט' הל' סוכה סהלו83'ר
 וכאן סורה א93 אפי' אזי אטצעי רופן חסר ואס1סותם
 רף כסוכה כתוספות ועי' הצררין סשני פתוח שאהרי
 כר'ה כע'3 ושם וט' א:סורה נ3י על סובך 3ר'הי'ח.

 כתרא ככבא אטרי' סג.רה לע' ונם כנקעהאכסררה
 שהיא ואעש'י יציע מכר לא ה3ית את הטוכר ס'נ.דף

 סהל' כ'ה לפ' הרסבים *סק וכן וכו' לתוכהפתןחה
 רפנות לה ויש כח סחיברה שהיא הנם א' הל'מגירה
 רשות נקרא שוה אלסא ממט שלפנים החרר וכןנ'כ
 הכ( החק-רח נס כי זה לכל צריכים אט אין אךאחר.
 ראטרי' ט'. רף 3פסחים מ8ורשת מ-ש'י לששופיכולים
 עכ3ר ואחא חטץ של ואחר סצה של צכורז תשע 3נסושט
 ם. היט שקל חטץ אי שקל טצה אי ירעינן 1?אושקל
 תשע רחנש שפא הינו ושקל עכ3ר ואתא 8ירשחנרתז
 3שר מוכית ואחת שחוטה 3שר סונרין כולןחנויות.
 לקח מהן טאיוה ירע ואינו מהן מאתת ולקחנבלה
 על ו'ל רש'י 1*י' הרונ אחר הלך וננמצא אסירספיקו
 הזוית מן לאחר הצטרין סן אדצע *יוסה *ירשפיריפ,
 ונכנם ושקלי' עב3ר ואהא *ירש מיניהו נאה* ירעגא1לא
 רלא רהיכא חנויות רחשע ר3-יתא סיפא הינולכית
 ז'ל רש'י עכ'ל הרוג אחר ט ה:לכין קניע 3טק.םלקחו
 3פירש סני ראוריתא קטע שרשא התם 1מה ק'11א'כ
 הא רהתס לומר ואין ררכנן 3קטע כיש הווית סןלאחר
 הרי חטץ וכריקת חטץ כר'קת לע' שהוא רש'י*יי
 כזה כפירש הקילו רההם לומר אפשר ולנן סררכנןרק
 רכעינן אפשר ראוריהא לרין קבוע ריהי' לדיכאאנל
 כזה 3פייש רי יהי' ולא טחצר או מ3ית לנמריפידש
 קכיע ולא ררכנן ק~וע כאן כי לם אין לשאלתטאך

 ראוריהא 1איסיר ראוריתא קטע לע' החקירה אךדזיריתא
 מ' הינו 3רה התהפות פי' הא דהתם איט זהאך

 הנריקה אזי וא'כ נטל שלא רש'י לפי' ראיריחנויות
 טהל,חטץ 3פן? הים הבש הא 121ר דא1ריתא.היא
 רבריקת ראע'3 שהטעם ו'ל הרא'ה 3שם יי הל'ומיה
 שכריקת רכיון משום כמפיקו החטיר1 ס'ם רר3נןחמץ
 ספיג~ת סשאר 3מפקה החמיר1 הכפק על החילההחטץ
 הנאון על ואתפלא וכצל'ח כפנ'י וע'ש עכ'ל רבריהםשל

 מעיניו שנעלם ק'ר סי' נה'ו'ר כתש' הח'ם האמיתיהגרול
 מיוסא ראי' להביא יצה איך עלי1 אתפלא וגם זורש'י
 לא שמואל אטר יהירה רג אטר ר'י רחטר פ'ררף

 כוחים ט' ראיכא אלא 1ט' הרוב אחר נפש 83יגךחהלצ1
 לא וכו' קטע לי' רהוה פשיטא נמי הא אחרוישראל
 דפריש הא קשיא לא וכו' אחרת לחצר רפרישצריכא
 שם והוספוה רש'י כ*יי ועי' מקצתיהו רפייש האכולהו
 מפקחין אין אוי אחרו; לחצר רפריש רוקא רנעינןאלכא
 כ?יקוח התכין אין א' סע' שנ'ם סי' 3א'ת הואוכן
 וכוי אחר 1.שראל עכו'ם ט' הי1 אפי' הרוב אחרנפש
 סהם אחר פירש עקירתן וכשעת כולם נעקרו אסאנל
 שנעקר שכיון עליו ספקחין אין עליו וגפל אחרתלחצר
 פריוו מריכה רפריש .כל אמרי' ממקומ1 הראשוןקביעות
 כלל ראי' ראין ניל אך ונרם3'ם 3רי'ף הוא וכןעכ'ל
 אמרי' רוכתא רבנל ראע'ג שם הר'ן שכהכ וכמוסכאן
 משוס והכא רניר ה,כא כל פריש מרובה רפרישכל

 לוסר אפשר ה'נ וא'כ עכ'ל אטרי' לא רפ'נחומיא
 3פירש רי ולא אחרת לחצר רוקא הכא נעינן הכירמשום
 3שער בתהכה'א הרש3'א כתכ הרי עור לסקיםסטקום

 בשלקח ה'ם וכו' קבוע כל שאסרו וסה הערונ~ת מריניא'
 ונפל הקנ-ע מן אחר לקח אם אנל וט' הקנוע סןהוא
 זה אין וכו' קניגהו ממקוס חוץ 3מקוס שהניחו אומירו
 כבעלי שיך רלא פשום ונם י'ח 9' ש'ר ש'ש וש'קכוע
 נימא ז1 3ורת 3חצר או ככית עומר כשהוא לוסרההי
 ככל לילך ררכו כי זה כמקום שלו קניעות הוארוה
 הנמצא תינוק על נ'כ יהי' זו וסנרא כחצר וכןהבית
 איך זה לבר ועור למקום. ממקוט 3בית לשאהישהררך
 הרי ישראל של 3ניתו אי מצאו איה המציאותיצויר
 הוא בוראי עכו(ם של 3כית1 אי ישראל של כוראיהוא
 אך בשוק כשנמצא רק ספק להיות יוכל ואיהעכו'ם

 לנו נקאי לכן נופא, החים וכר ג'כ האחרונותהסכרות
 או סהבית וכל פכל שיפריש רוקא כעינן רלאהרין

 השני לנו נ2שם א'כ הח'ם נ'כ הסבים זה ועלמהחצר
 לחלק ריש הנ'ל לפי להקשות שין הראשוניםחקירוה
 אחרת לחצר בעינן רההם גימא אפף ראם רפ'נפריש
 רין לרון יכולים איך א'כ אחרת כפריש משאיכאנל
 רהא קושי' זה אין אך לו מארונ נפשות מריניקנוע
 היוצח את העדה רשפטו משום רוכא בתר אזלינןהתם

 רישר~ל לפנ'י רוטה ואינו קטע דין ההם איכאואגפ'כ
 הח'ס רגה ?עם להצריק אך הוא ו3שום רוצחשאינ1
 נטל שלא רכל צ'ה דף 3חולין הר'ן רעת לפיכי

 רהחקירה כן וניסא ייכנן 3קנוע רק הוי סשם3'רים
 רהחם השאלה לעי' אכל ראוריתא קבוע לעי' הי'שלו
 הנ'ל. מרש'י לפשום יכול הי' ררכנן קנוע רק הי'שלא
 אחר הפועלים פירשו אשר הי רי נ' החשרה רנרועל

 שנעלי ו' סן' ק'י 3מי' ס8וריפ רינו הרי הספקשנולר



 עטרת) ותשומתשא1ות -מרדכיכ.קמד
 שאינם 3היתר שנתערכו ההשוכימ רבדים ושאדהים
 אתר הרוב מן אחר *יוש אם אפי' 3אלף. אפי'3פיים
 אבל כסהכוין שהפיישו והוא אסור התערוכותשנ1רע
 היש3'א רקה הוא ווה הב'י עכ'ל שרי .ממי85 *ירשאם
 מסילא 9.רש ראפ" פ'ל פוסקים ושאר הרא'שאכל
 והש'כ הם'ז הסכים ולזה אסור נ'כ הספק שנולרלאחר
 נם כטתבוין בהפרישו אבל הרא'ש כרעת להחפיררמוב
 נכרי ירי על הפרישן אם אך סרינא: 5אסור הכ'ירעת
 3"' 3מרדבו איתא כן כי משיא ' 8ידשז גאל? יי'הוי
 רלא רית 9י וכו'ם ניר בנטצא- ון-ם'ח אות הנשהגיד

 הומרא טשזם גקרשש "לא הקטע טן יקח שטאחישינן
 טכיר :א'ן 3ערר 3רימה ואב ררמ ראם ו*ר,ןדקדש'ס
 ישראל יראה שלח עכו'ם רנכבשי' 3עני~זה להתיר גוכל.חוהס
 סיובא רפריש כל ונימא אחר אחר ש'פרשד ערוירחקם
 -סוף הנשה גיר *' 3אשר'י ועי' 5ר'י נראא ולאפריש
 ברלא סשם שפירש -ורוקא 3הנה'ה שם וכהב כ'40
 הים'א ובחב פריי אסור כשיה סשל ואי נמיה משלא, ירקינן רלא אף .חקבוק סן רפירש חוינן אי אבלהוינן
 כמתכוין הפרישו אם ראסןר והא. ו' סע' ק'י כסי'שם
 הא'סודים טקצת ונשאיו סעט דק פירש שלאה9נו

 אם אנל נ'כ הקטע סן יקה שסא חיש'נן דאו3סקימם
 עקירתן וכשעת במקומן נשארו ולא כיהר כולןנתפרשו
 אחרונ'ם שנ'ם רק מותרון אז ש*ירשו אותן קצתן"ירשן
 יחר 1בח1 שחורו שאע"'י ל'ו מ'ק נש'כ וע'שאמורין
 פקביעח ונעקיו כולן תחילה שנתפזר1 כל אחרבסקש
 הוא ח'רוש קבוע ררין קבוע חש'ב לא שובהראשון
 שנשאר רהיני חירושי אלא בו לך ואין הר'ן שכתבכסו

 שיקה ררוקח ים'ל איבא זה ומצר הראשוןכסקופ1
 ש"ירש געת שראו לא אכל הקביעות פפקום 3עצסיהוא
 לד'ן ס'ל וגן דרגנן קטע דק הוא דוה ס'ל זהועל
 לעכו'ם שיאמר הנ'ל ר'ה כשם הטרדכי .כהכ והזסצד

 3פירשו אך שיפריש, כעת יהאה לא הוא אךשיפרוש
 גרנר איסור שיש ידע לא אכל גמהכוין אפי'כולן
 רעליהם משום אמורימ אהרונים שנימ אך 3דיענרטותר
 כתכ י'ז כס'ק שם והפ5תי פריש רסרובא לם'סרליכא
 ההער1בוה כל יהי' אם איסור מבטל רהוה משוםהמעס
 כשפניח אבל איסור סכטל היי שלו סעשה ע'יסותר
 שנים ם פנ כל רעל איסור מבמל כאן אין לאסורשנים
 קורם 9ירשו ראם י'א באות הכו'פ שם וכהבאם.רין
 שנעקרו כיון מותרין נ'כ אחרונים שנים אפף אזהספק
 י'ד ס'ק סוף 3ט'ו ק'א 3פ' הפ'ם הסכים זלזהכזלן
 הנם ר3שאיתינז כיון ועהה לי ס'ק 3ש'ד עיו3סי'

שפ'רשי
 כיון אך 3ירים פירשו ונס הספק שנולר אחר

 מה3המותשכקל
. 

 עכו'ם שפיעלי רק פ'רש לא הוא
 המל לפי א'כ כ"ני: ש5א ה?הטוה כל את ה"רישוונס
 הכ'א וליקה אחרונים טש:ים לבר מותרין הכל'ה4

 הכהמוח הגעל שירע צריכש י'ח אות הקכוע3שער
 היתר שיהי' כרי התש,כה כסוף לקפן עי' פורש.םשהמ
 צריכים שוה שפורש.ם 3עת יראה לא שהיא אךרפריש
 והש'כ הרם'א לרעת שאפי' סשום ייאה לא שהיאלר'ה
 רוקא הוא שזה 3ריעבר מותר הכל ג'רים ה"דיששאפ,'
 פירש אם ואפי' סן]הקטע 3ידים 3לקח י8 אכל3הפריש

 משם לקהו כאלו הוי לקחו כשעכו'ם שראה אולפנינו
 כאן כי אמתן נ' סע' ק'י כסי' הים'א שכהב כסוגירו
 רק ג~אזכוין כולן הפריש שאם סהירין רר3נןגקטע
 ע'י כהפריש רק הזא זה כל 3:ה. אש,ר שיש ייעשלא

 נכבישינהו ע'נ: רף כזכחים רש'י יי9.' וכסו,רנככישינהו
 ליהף דיא : שינודו אוהם יטף ו'ל דש'י 461דנ"די
 שהא ו' ד3מע' אע'נ נהפזהן ראם שכהבז ה~א וזהקבוע
 ם'ס חיס 3עלי שא:נם החשונ'ם דכרים ושאר חיםבעלי
 שנכב-שף' דה9נז הקבוע סן 3ידים שיקח ולא שיפ,ראפשד

 א% כנ'י ר'ת כום הסידכי שכהנ וכסו  עכו'םעיי
 לקחו שאת'כ א;9'י מהקבוק 3ירים שלקחו ניון_כאן
 מהרוב להפריש שלקחו וחרא חרא שכ5 כיון מ'מטלם
 אם 1חרא חרא כל ע5 פריש רמ:וכא יוסר יכוליםאיך
 3שעה "'כ טהקבוע לוקח שהעכו'ק 3עה יואההוא

 להי?ה אח,ב יוכל א'ך א'כ אז הוהר לא לקחשהעכו'ם
 להפרי* רוסה וא'נו הסברא סן וה א'ן הכל כשיקחהיתר
 מהקטע בידים כשלקח אבל נזירה סצד רק הוארשם
 דאמר4 והנם כ5ל: לוה וה דוסין ואינם הדין טן והזאזה

 כשלקח א'כ הב'ת 3על כ'ר פועל ריר י'. רףבבם'צ

 אז אך סהקכוע הג'ה 3על לקח כאלו הזא הריהשעי
 הנה'ט כהכ הא וכ( שלו אינם הם דהפועי,מ א(א'ט
 ע'י.כחו שנם גקנ9נים רק סהני רלא גחים קפ'חגסי'
 בטום אבל  11וי:ז "ועלי ע'י נם מהני אז טהני נרמו א:ינרמו
 פועלי לי נם סהני לא או נרסו או כח1 סהניר5א
 ע'א: רף ככם'צ כראיהא לעכו'ם שך'חות ראין ב'וןעכו'ם

 קפ'ח מף ובח'ם א' הל' שלוחין מהל' כ' 3פ'וכרמכ'ם
 לא ג'ב 3פניו פ'רש רא8" להר'ן ס'ל היי כאןאבל
 משזמדילפינן כנ'ל ררבנן קכ.ע רק ראוי"תא קטעהוי

 כהאומ עליו הראשונ'ם כל חולשם שם אך לומארוב
 מזדימ רש נם בשניו שלא שה" כל אבי 3פניושהי
 ידי על מהקנוע יקחו כשלא וא'כ קכוש סקריריא

 רק האימור לבמל שלא מעצפן יקחו שהם רקפקשתו
 דאמוץ4 אפי' או לעשות כך רורשה שהסלאכהטצר

 רק % שלח לא אם אבל לעכ:'ם שליחות ישרלחומרא
 בקכוע כנ'י להקיל 'ש או כררכו עושה עצמושהיא
 והוזקמה הראשונים רעה לצריף שיש כאן ובפרטררגנן
 ולא יההכבד הראוי' חתצה מקיי לא ח4 אוגרולה
 זפמורון יה' אחרונים שנים אך ש3מנין דבר ולא קכועהוי
 עד עדע לא דאם ח' ס'ק ק'א 3מי' 3ש'ר כפ'םוע4
 ניד 9. סהרא'ש וראי' במל לא הנוצוה הסרחלאחר
 נורע רלא וכ'1: ההיהר נ:רמה רהיריעה י'ו אוההנשה

 כןכהב גהנמלו -לא לנן כנוצהן ה" כשעדיןהתערובהן
 ינש נורע לא ראם יג ס'ק נש'כ ק'מ 3מי' ועי'הן'ת
 ום'הו כאן וה,ה אסור שכישך אחר ער התערוכוהביכש
 ולצרפ לצרר יש הרחק ושעת 3ה'ם הבישל קורםכנורע
 טהנין וכן כתב והרב צ'ע ום'ם הרש3'א רעתלמניף
 שכתכ בטקים אי יבואר או'ה וככילי מנהנא:משמע
 אכ5 לספק הסח3ר רעת לצריף יש אי המנהנ, וכןהרב

 נכנם אין מהמחגר הפך יפסוק הרב שהחליטכפקום
 הזא יטה כהסחכר הלגה שטא יוסה כפק 3נדיכלל
 טרסת הידיעה ראין רם'ל הב'ח רעה הוא הצירוףרעת

 -דהתעדוטת דכיון לנן ק'ט 0י' 3םוף כהב כןההיתד



קסהנורדכי וחשובותשאלאעטרת
 פההערובות ירע לא שהוא אך בנוצהן שרי בעתהי'
 -ונם. ההיהר נורמו; הידיעה .דאין דעות שיש ביוןלבן

 .הידיעה שהצ-יך מה הדא'ש לרעת דאפי' דם'לאיכא
 הב'שול קורם שנ,רע כיון לכן סדדבנן דק הזאלרו(יר
 עכ'ל ובו' והפ,ט הרחק בשעה הרש2'א דעת לצריףיי8

 5סשק רק המח3ר דעה טצר.ף דא'נו זה פכלא5פא
 בשנורע הדשב'א דעה לצריף כהב איך .ע5יו אתפ5אאך

  שהיא 2התיכה רק היהר לא הדש3(א הדי שביש5הסודם
 כה'ה ע'ש חי' 3חתיכה ל8 ~נל מראי יתזרנרולה
 מהירין 5ו שיש דכר כל. בד'ה ראשון שער רביעיבית
 הט'ם .כהב הא ועוד הי' סחתיכה שם זכר ו5אוכו'
 11'ל היש?'א גשס ייא הל' אסורוה פאבלח( סהל;פ*'ח
 וא"י' המקו5ין טן 3שר ש5קח שטי הרשג'א כהב.ועוד

 חה-בות נורע ולא כסקולין טרפה ונפצאת חשו;:החתיכה
 . הטקולין מן ש5קח סה כל לקה טאיוו. יורע ואינוהטדפה

 3קבוע הספק שם נפל שלא ט'תר טרפה שנטצאתיי?
 אב5 פוו(ר כשרות שהיוכ גכ.ון שפירשו לאחר.א5א
 ראוי' שא'נה חתיכה ואפי' . חסור ואילך טכאןליקח

 חשוכה 2ין וימעו 3וה בקיאין הכל שאין ל*י5התבגך
 3ח-רושיו 2יש3'א איהא וכן הט'ם עכ'ל חשובהלאינה

 ובר'ה וכו' רהו,יא מעשה 3ד'ה צ'ד 3דף חוליגע5-
 ושס כנ'ל בהם'ט היא ופקו5ין ההוס"וה פע5י דבריולפי

 צ'ה. 3רף שס הרש2'א כהכ וכן ח'ות הםהחתיכות
 וב?שוט עכ'ל יכו' סורכן 3מק'5יו 5או מבוש5 גשרועוד
 נ'כ ח" חת.כה ראפי' אלטא 3בהט(ט טבשלין שאיןהדי
 ה3'י הא 5י קשה ויוהר לההכ2ד הראו" חתיבההיא

 שהוא א5מא ז"'כ ה' סע' ק'י 3מי' וה רין הביאעצטו.
 שהקירו והך'י הר'ה ונס הולק'ם היש לדעת הסכים3עצמו

 ר'ת שהכשייו שחלמ,ת כשהי ש:הע-בה נבלה3תרננולה
 שהי' סטעם הכשייו ולא בנ'ל בנוצהן שהי' סמעםור'י
 ערין נהבשלו לא 3וראי א'כ ננווהן שהי' דביוןחי'
 חי' חה'כה שנם שסץ אחה דעה שיש כהב הרא'שאך
 ועל הם הנל שרברי זה ע5 וכהב ראוי' אינה נ'כהיא
 אינה היא סדאי יותר נדולה שחתיכה שמונריםדעת
 הביא וכן הם הכאי שדביי עליהם הרא'ש בתבדאוי'
 טיוחרים רעות רהם א5מא ק'א 3סי' דבריו אההטור

 נ'כ רח.' דם'ל טאן דנרי על כל5 לסטוך איןולכן.
 הקישי' אך שיך א'נה ג'כ 3לנד. לצר,ף וא"י'בטי5ה

 שכהנתי סה לפי ל-שב א?שר ומה3'י מהרש3ששהקשעזי
 למכור עוסדה ששם טקו5(ן בין . יחלק ק'ב 3עמודלעיל
 2עה'3 משא'כ אכל דוקא חי' שם להיוה צייכהלבן

 כלל קשה לא לכן ח" כשה'א ח'סרון הוא שמ3כיתו
 דכ.ון כן הוא א5ה מדברינו הי,צא בן הדין ס(טאך

 בטל ה,א המחנר ד5רעה רכיון טרפה כם"ק רקשהוא
 וכן רק נהב שהוא וביון במל אינו הרם'א לרעתרק

 וכן הרב שכהכ ד3טק,ס באו'ה הנ'5 הכל5 ולפינ~הנין
 שפירשו כ'ון וכאן כנ'ל הטח3ר דעת 5צריה ישנוהנין
 3קת ירע והוא 3פניו וש5א 3צואהו שלא עכו'םה*ועלי
 יהי' נ'כ ה?-שה בעה ירע לא שאפי5ו וא"שרש*ירשו
 ההיתר דאין שם'5 הרעת עם הטח3ר דעח לצריףטותר
 טשום הוא הטעם והעיקר שנתבמ5 רק 3ידיעהתלוי

 3רונא ראיסורא דא*ייש וחדא חדא בל ע5דאסר"

 עי' ידיעה נעינו לא לבן מטול סצד וה ןא,ןטשהאר
 רק הותיו שה"רשן דביון כאן נם וכן ליד. ס'ק3ש'כ
 עוד ונ'נ כו5ן שהפרשו דכיון אסורין יהי' אחיוניסששנ-ס
 סוהרין יה" נ'כ ישיאל פועלי ע'י הפ-שו .אפי'שאם
 בנטצא ראטרי' הטעס דכ5 משם בו5ן שהופ-שודביון
 5ו אין דעטים פשוס פ.דש- טטעם הותר עכ:'םביר

 וא'ב 5נמצא דומה . ה,א 5בן 5קח שסאי,ה 5:טרנאטנ'ה
 ישרא5 הפועלי בש5קחו באן נ'כ הדין יה.' זה5פי
 רינם א'כ רבר לכל וחשורים ש3הות טחללי שהםרגיון
 3נימין דאמרי' סשום. מוכ יותר בעכו'ם אך עכו'םנ"'רש
 פרט2'ם הוא וכן קעניד דנ"שי'. אדעתי' רעבו'ם כ'נ.דף
 רעה על עגיר ולא ט;ז הל' נירושין מהל' ג'בפ'

 3פדהסיא ש3תגת פחל5י הס ואם המשלחו,ה?עה'ב
 דף 3ם:הדרין שאיתא כטו ישראל-ם עשיה פפנידה'נו
 קכ'נ סי' ובאה,ע התורה יסודי .סהלי 93'ה וברס3'םע'דן
 שפודשין דכיון יש התר וקוד נסודים כעכו'ם דינסא,י
 להקיר לפקום הטלאבה נטך 5אחר השחיטה לאחרעהה

 ושם אחר טקום 3ודא. הוא א'כ האלע קילשקורין
 עושין ו5עולם בהט'ט נקיא ולא שוחטין אין דשםאחר
 לכד ,ה ע5 אך הקטע טן יקח שמא למנור וליכאכן
 שהניא היאי' 5סתור ולער'נ 5הת-ר סוטכין הףנולא

 נהערבה ואם ו' 3ם' שם הרט'א שכתב מטה שםהח'ם
 הכייה 3יניהם 3יצה ונטצא 3כשרות מרפההר:נו5ה
 5נבי טהבט5ין ולא חשוכין דהתרננו5ים אע'גטוה-ת
 או'ה בשם שס הש'כ ובהב עב-ל ר~נא בתר א:5-נן3יצה
 5נ3י נזיינן ולא פריש פ-ובא דפ-יש דכל מטעםגה,א

 דפריש דדי אלמא עיש הקבוע טן ההרננולת שיקה3צ'ם.
 אין באטת אבל הח'ס עב'5 סקום מאוהו רקש'פריש
 5אויר הק-ננולת מבטן נפ-ש רשם משום משםהא'ו
 ואטרינן 3ייקה היתה וטעיקרא החצר 5אויר אוהבית
 פסק וכן ממטאה אינה ב5ועה מהרה ע'א. רף3חילין
 י'2 והל' י'א הל' טת טיטאת פהל' כ'ה 2?יהרמ3'ם

 לע' נמי פריש הוי מיפאה לע' פריש טרהוי אט-ילכן
 הסכה רטהניא טנו פ'נ. דף 3ברכות כדאיתאא'סןרא
 פנו דתז'. 3סיכה איהא ובן 5ין הס3ה נפי מהניאלפת
 5ע' שם וכן ש3ת יע' דופן הויא ס,כה לע' דיפןרהויא
 ב'ראוה פסי נ2י על או לחי 5ה שיש טנוי נ3י עלס'כך
 "סק וכן לסוכה דופן הויא לשכת רופן רה:יאטע

 ט'ו. רף וכנ~יי י' והלי ח' הל' סוכה מהל' בפ'דהרמ3ים
 עו5ה הניחת שאוהו :ר%ך- וכו' רב אסר 3ד'ה3הוס2יה

 רסיבפרה טנו ו'- רף ובהוריןה וכו' ינפשי' ג'כ ט5ה5כ:ו
 ו'. רף בביצה כיש'י נטצא שן אטת'ם נטי כנפ-האחים
 אהקן להא דאתקן רמנו וכוי עצמו וכהיר ה,א'35ד'ה
 לי' דטהני כנו כ'ח. דף 3שבזעות נפצא וכן 5האנם'

 קטא אכוית שאלה נמי לי' מהני בתיא אבו'תשאלה
 ר'ע אטר כי ר'ה בהומ"-ת ו': דף 3טעי5ה נמצאובן
 להאי נמי אהני דנואי להאי וריקה דכהני רט'נווכו'

 כמה נמצא גהנה שם ובע'כ צ'א. דף 3ש3ה וע"רביאי
 פר.ש שה,א ביון ונם כן ניפא באן נס 5כן 3ש'ספעמים
 ה.הה העוף בבטן בשה'הה דסע.ק-א סליחה ריןלע'

 שהש . בטו הקשה הקליפה כ?ננטר אשי' ט5יחהצריכה
 עם לט5חה ש5א יזהר אה לסלחה שנוהנין 3שוקנפברת



קסו
בורדכי ותשובותשאחת עטרת.ס

 כשילדה אני נ' טק' ע'ה בסי' הרט'א שנתב כבעבשר
 כשם פ8'ת וע'ש טל.חה צרינה אינה טטעי'ויצאתה
 ג*יוש הרין לע' נ'ב ה9רשתה כהני לכן יענ'ץשאילת
 שלא שנוהנין 3הלנ ינשלם 5ע' נ'ם א'נא ונםסרןנא
 שננטרה אע" התרננולת 3טעי כשנמצאו 3הלכלכש5ם
 שכתכ כמו הדין טן שלא שהוא א*י' החיצונההקלי*ה
 הף רכרים הר3ה שלע' וכי1ן י' מ'ק 8'1 3סףהש'כ
 י'ח געמור לעיל וע" וה לעי נינ *ירש הוי לכן*ירש
 אחרונים השנים היא איוו כש.רזע וה כל אך 3'בענף
 כש8ירשו טהני רמאי לאיטור חוורים אוי יריע כשאינואכל
 מרעץילה שהדי ונתערכו חורו עכשיו הרי סותריםה"
 הוא איזו ירזע ואיפ כשנתע-כו ומ1ם מגת-ין הי'ניכ

 הראז" טהתיכה התעיוכות מטעם כזלם נאם-יםהאיטור
 3אימורם נשארי אחרונים רהשנים כיון עתה וא'כלהתכ3ר

 סתחילה כטו לאיסוריהם חורו 5ההכ3ר הראוי' חת.כהוהם
 הכו'פ של המעם שלפי והגם מתחילה כטו הריןונשאר
 אסורים אחרונים ששנים מה שהטעם י'ו ט'ק ק"3סיי
 מוהרין התערהות כל יהי' אם איסיר סנטל רהוימשום
 צ'מ 3סי' ובמבואר וכנ'ל שלו מעשה ירי עך שיךווהו
 לא הפועיים ונס עשה לא שהוא כיון כאן וא'כ ה'טע'

 הכל כאן סניתו לפי יהי' א'כ כשנילו לנטלנתכונו
 להטעים רק לעיקר וה מעס כתב לא שהוא נ'ל אךמותר.
 סשזם יהי'  הטעם ועיקר לעיקר, לא אב5 יותרהרכי
 כל שכתכו וכטו פריש רטרוכא יט.מר י.כאדעליהם
 מ'ו ט'ק ט'ו בטי' הת'ש שכחב מה ולפי וכנ'לה9וטקיס
 שאיט זטן כל מהקבוע 3מתכין להו ס"ריש איראפי'
 מהקלוע נוטל טקיי לא שט*רישו ער לרשןתונוטלו

 והיכא וכו' מהקכוע יקה שטא אלא אסור איעוכעכ3ר

 אז מהקכיע יקח רשטא החשש או רליכא כילםש:תפורי
 להנ'ל צי'כ.ם אנו אין א'כ מהרין ווהו עכ'למזתר
 כשליחורש ושלא 3פנ.ו שלא לקחו שהפועלים מהההיתר
 וכנטצא כדיה צ'ה. רף הנשה ניר 9' שם ב-'ן 3אסתאך
 שראה אע'פ רק ההיתר שם כתכ לא הרוכ אחרהיך
 שחכמים אלא ראורפתא מרינא ש-י הקכזע מן פורשאותו
 שאם כתב ולא עכ'ל וכוי הקכוע סן יקח שטאגודו
 נ'ל אך טראורפתא מוהר יהי' נ'כ ב.רים פירשאפי'
 כקבוע הלימור רכל מש,ם היא שלו המכרא רכלרכיון
 ס'ו. רף 3כהובות ראטרי' וכסו לו מארוכ רי5פ.נןטשום
 כרש'י הונא וכן ע'מ. רף וכטנהררין ט'רו רףוכ3'ק
 הוא רהחיוכ רההם רוטיא כעינן וא'כ פ'ר: רף3ייטא
 .אנל מירו כש.זא תים'י אכנו ע'י או ע'י כשנהינרק
 ליכא וה על אחר א.ש נהינ ואח'כ אננו כשנחל8
 הת'ש ש*י' משטע בן לו ארוכ כעינן וה על ולאתיוכ
 דכ'ון טשום הד'ן שכונת משטע נאמת אנ5 הר'ןכונת

 מוה לע.4 שם הר'ן שכהכ וכטו רקכוע רין הוארח.רוש
 הטעשה שהי' רהתם רום.א כע.נן לכן רכ אטר3ר'ה
 אך כן, כהן הר'ן שנס ולוסי לדתוק יש ונ-וחקטריו
 כשער גכ'א וע.' כנ'ל ה-'ן על חולק.ם הפימק.סכל

 כי3, וכס.' י'ה 3סי' מ' 3סי' ה' 3סי' ו' בס.1הקכוע
 הכנתא שומן לרמין יכוליס כשאינו יה כל אך-

 לרמין יכולים אס אכל הפשר ולטראה הכליותלסראה
 לע' ט' אות שחיטה סהל' פ'ו בהנהם'פוכראיתא

 3פ'ז וע'ש ח' סע' ק'א סי' 'ו'ד 3ש'ע הוא ןכןקרקכין
 שהיא החלחולה ולע' ק'א טום'י 3מור בב'י הוכאוכן

 3תערוכות 3טלה היא קומניצע( קורין שאנו )מההכרכשתא
 יפהאירנא שאע'* מהרש'ל ההרל'ה רין עלי' ואין 3תריחר
 אוכלין שאץ כין 3מ'לה מ'ם 3טנין אלא אותה מוכריןאין

 אית רביצה ב9'ק 3:ררכי והוא סילוי ע'י אלאאותה
 רקרכפם ב': רף וכסעילה נ'ר; רף מנררים וראיתותרס'3
 ע'ת מי' ביףר והוכא אינש 3ר לאו ואוכליהן נשרלאו
 הנאון על 6אר ואת*לא א'. ט'ק שם וכש,כ א' ט'קבם'ז
 השאלה שהניח י'פ ט'ק כש'ר ק'א 3טי' שכתכה9'ם

 3הנה'ה אי טע' ק'ט 3טיי מכואר ורינו הט'ו אתולא רש'י את ולא ה0רדני את לא זכר ולא 3צ'עמהח5חו5ת
 רע'ז מרש'י והזא לעכוים לתן א אחר להשליךריש
 המחולים לע' וכן קחשיכ. שגטנין רכר אי טור'ה ע'ררף
 שאיתא כמו חש.בי לא נתרככו שלא רכ.ון הרנלים לע'ובן
 אם אפי' הרין יהיי ווה 3רם'א נ' סע' ק'א פטי'שם
 בטף ראיחא והנם הטריפה ה3המה הי4 א'וו נורעלא

 כן נם ריהת'כ שאינם החת.כות אפי' רנם ה' מע'ק'י
 רא.כא רכזן הטעם הש'כ כתכ הא שם אף כנ'לאטור
 הנם 3כהם'ט וכאן בבהז טשא'נ אכל 5:מעי אתורגים
 יכן שלו את רק נומ5 אחר כל אך רב'ם קצכיםשא.כא
 בם'ו ק'י כם.' רכ.או 3עצמו ה9'ט ונם לביה. רומההוא
 וניון בטל נ'כ הטייוי שלאחד שא*י' נהנ ושם א'ס'ק

 אך עצמו רכרי שכח ואיך ראלהה'כ אינו המילוישבלא
 אינם המ.לזי לאחר שאפיי משום מוכן א.נו שםנם

 אינם אכל בתוכה אשר הסאנל הפנו הם.לוי רקאוכלים
 שיכזת אץו ואיכ הכ-כשתא רהפנו עצמו העוראוכלין
 שכהכ לסה דמי ולא לההראל'ה מהכיכשהא העוריהי'
 3חטאה קיעפליך שאפו במעשה ל' סי' חיו'ר מהר'קהנלי

 אכל נ'כ השסה אוכלים רשם כשים העשה הואשהע.קר
 הכיאו והפ'ת העור כלל אוכלין שאינם 3כרכשהאמשא'כ
 3סלים מעים הבני כל ושאר ג' טק ק'א 3סיי הנכ'יאת
 3טל לא הלשון ערפן ממנו נטלו לא שאם הראש רקכניל
 11 טהש' היוצא ח' ט'ק שם 3ט'ז כראיהא רלהת.ר שהואמשום
 על השטת ושני חיו'ר קיר רמי' הח'ם על השנותג'

 במיק 3' והשנה חי 3ם'ק א' השנה ק'א סי' 3ש'רה*'ם
 א' ט'ק ק'י 3טי' כמ'ו הפ'מ על שליש'ת והשנה"3
 יצברף לא ארם כני כ' רכשל נ' טי' שעה'ק 33'אועי'
 ו' 3טערכה חינוך 3טצות ק'י 3עטור לעיל ועיילבמל
 השנה ט': רף ר9סה.ם מרש'י החזם על שהשנתיוהשנה

 חקר הוא שנם ט' טי' הקכוע רשער ה3'8 על נ'כזו
 את וכר ולא הנ'ל ר9כחים הנם' את ויכר 11חקירה
 וא1ת "נ אוה הקבוע שעי 3כ'א ועי' הנ'ל דשסרש'י
 ההערוכות שנודן יאחד 3פנ.נו נתפודו דכעינןי'ה

 3וכחים ועי' ע'ש אסור 3לא'ה אכל התייאראיתחזיק
 רפריש כל וניטא מיניהו חר ונקריכ ונמשוך ע'נרף

 תל קכוע לה הוה ונסשוך הנם' ו*ריך פרישטרוכא
 ראם נ'ל למעשה ולהלכה וכו' נככמינהו אלא וכו'קכוע
 שיה" ידע שלא אך הכל את עצטו הוא הפר"פאפילו
 כולן את ש8ירש כיון טותר נ'ג 3ה*רשתו 3וההתיר
 הש'כ וכרעת ו' טע' רשם הרמ'אוכפטק

 מ"
 ועי' ל'ו

 הוא הר, כאן אך אית" כרוכא איטורא ע'ר רףוכחים



ק .בורדכ' והשובותשאלוה -עטרת
 כמו הנרמא עי' הפשט הוה שהפריש טשומ 5קחיהי'

 לקח אם מ'ם אך הנ'ל עינ: דפ 3וכחים רש'ישסתב
 הת'ש וכרעת מותר יהי' נ'כ גפניו א*י' 3הפרשתוהעכרם
 ולצריף שם כש'ר 31פ'ם כ'כ ס'ק שם 3ש'נ ועייהנ'ל
 נרול. פרפסר ו3פרם נ' סע' ק'א רפסי' המה3ררעת
 ירוע מקום סוחר לכל שיש רכיון כאן עור 5חשרויש

 שהעכירם רכיון ע1ר 5ומר אפשר 3הטתיו5טכוח
 רכש5מא כפירש רינו יהי' אחר מוחר לטק1םמטשמו
 מטקום שפירשו אפי' אזי שלו הטקום ורוחכ אורךרככ5
 הוה מקומו רכ5 משום כ9ירש רינו אין אחר לטקוםזה
 אכל הקבוע מקום הוה חנותו שכל חנהע סשםכמו

 כ*ירש יהיי זה אחר לכוחר המיוחר לסקוםכשפירשו
 לאחר שהזא רכיון 3הפ'ם ו3פרט ר9מח'ט מרש'יוכני5
 ועי' הריעות לכ5 ההורה מן שטתבט5 התע-ופתשנורע
 אם אסורים יהי' אחרתים שנים אך י'ח אות שה'ק3כ'א
 אמורין. וכו5ן וכנ'ל רינם הרר הרי לאו ואס לכריןהם
 שאם כחנ א' ס'ק כם'ז ק'ט כמי' כיו'ר הפ'םעור

 היהר של כשנים ראוכן ש5 אכילה איסור חת'גתנתערכ
 דידנה דם' לדאןנן שטעון ישיס שצריך שטעקשל

 לשלם צריך 5כן 3אכי5ה הוהר שנהבט5 רכיוןטע5יא
 היהה אם אז הנאה איסורי החת'כה הקעה ואם כולהלו

 שטעון של החצר לו זכהה שמעון של 3מתוהתער1כוה
 קש'ס ש5ו א5ו הרינים שני הנה הפ'ם. עג'5לשמעון
 הרי אכ'לה א'כור רק הי' שאס ש5ו הראשון הרין כימאר
 תני כ' הל' רהיוטות 9'ה כירושלמי מ9ורש זהרין
 אוטר טהורים 5ין ח 5טאה שנפלה טסאה תרומהסאה
 כמו הוא )הב:נה יך חיג אף עצ'ם רמי ויאיכהן
 לשרוף שטצוה כשם רכ אסר כ'ה. רף כש3תשאיחא
 ונ:מאת התיוטה אה לשיוף טצוה כך שנמטאוהקרשים
 שס וכהב 1כ1' מטנה היהני כיעורה כשעת תורהואמרה

 כ9מחים ההיספות כהב ו:ן וכו' רוקע רשיפההתומפות
 ועל 3ר'ה כ'ז: רף וכ3יזה לזי5וף ראזי 3ר'ה כ':רף

 רטי לך טו5 לשר*ה( שקאי נעצים נהשכת לכןהח5ה
 5פחות שנפ5ה תרוטה מאה וכי 5ו אומר והואעציך
 את מרמעין ועצים הכיי? את מר0עת אינה שמאמטאה
 לחשבם יכול אתה שאין כהן שטוען הוא )הכונההכרי?
 הף שאם טטאה לפחתן נ"5ו מאם יה" והיאי'כעצים

 ועי' 3פת עצים שכח שאין טשוס נאסרים ה" לאעדם
 מ'ם עצים שגח יהי' אם ואפי' א' מ' רמע'שכפ'כ
 וגם שאומרת הרי הרוטה סאה הי' ואם מטש כהםאין
 מטאה ה-ומה סאה כ'3 רמ 3ככורות שאיתא כמוס'ל

 תעלה אוטיים וחכ' וכו' טהורין חו5ין 5מאהשנפלה
 כר'ה ההוכפות שם וכהב וכו' ק5יות או נקוריםותיאכל
 להנה וצריך זו סאה על יש ת-ןטה רקרושתתעלה
 ריכול ז'5 רש'י כ9" ולא הרומה כקרושת לאכו5לכהן
 כפיה הי'ש רעת הוא וכן ע'ש לכהן הרמים רק5תן

 רמי 5הכהן שישלם וכיון התוספות כרעת ט'כרתרוטות
 מוען כן טעליא רמים מכהן אח'כ 5יקח יכול לכןעצים

 לפחות שנפלה תרומה סאה וכי טוען הכהן אבלה3עה'3
 מרמעין ועצים כהטי' הכרי מרמעת אינה שטאסטאה
 שס כרירכ'ז ועי' 5ה'9ך( שהוא וה5א 3תמי' הכריאת
 עצים רמי לו נותן והוא חורן ל3הן טיתנינח טושךולא

 5כר עצים רמי לא ישלם שהןא רוראי )רצ'5נתטי'
 נותן הוא מע5יא רמים רק מעיקרא שוה שהי'כסו
 :חלוקו. והשאר עצים רטי 5ו נןהן כרין מאילך(
 עוכרא אהא חימין גו שעורין אפיל נש גרחר
 שעורין רמי לו יתן ואמר ש5ום כר יורה ר'קומי

 א'נו רמתחילה אלמא הירושלמי עכ'ל יחלוקווהשאר
 וכן השכח את חולקין ואח'כ המרפה רמי רק 5ונותן
 שהוא נוכיתי אה'כ אך הנ'ל כהפ'ם ור5א כרורהוא

 3שר וההיכת מור'ה ל' אות ע'ר רף כע'ז אשריהנהיה
 שכמנין רבר כל וכו' ר'ת אומר וכוי שנאמרהכחלג
 ימכור 3הנאה אסור רכר אותה. ואם נמיל לא כא5ףאפי'
 כחת'כות נחתכה ואם רבר אותו מרמי חו'ן 5עכויםהכל
 וכוי שכמנין רכר הוי לא רהשהא 3מלה כקרירהרקוה
 5וןוק צריך אין כהנאה שמותרת נבלה חהיכת היאואם
 רמים 5ו יפרע הוא אחר ישראל של הוא אם אךכ5ום
 אשיי הנההה עי רק התלונה עיי יא א'כ ע'כמא'ו
 ונם זן הנה'ה וכר 5א מריע הפ'ם ע5 אתפ5א אךוא'ז
 אחר וה הירושלמי את וא'ז אשרי הנה'ה ראה לאא'ך
 נ'ה ס" אוד 3עטוד ד*ה אנ'ד הנאון היב הראניזה

 היתוז שאם שם הפ'ם שכתכ סה כ( הראשונההחק.רה
 ככ'הו התערןכית היהה אם אז הנאה איסוריהחהיכה

 יראה כררך כן וכתכ לשטעון החצר לו זכהה שמעוןש5
 3ראשוניס מח?וקת איכא כוה הלא א( ע5יו וציע5י
 סי' סלוא'ם וכאבני ק'פ ום" קע'מ ס" חא'ח 3ח'סועיי
 ארסו'ר ובש'ע ה'ה סי' ובקצה'ח כ'ח סי' וכטקנהכ'ח
 סי' היו'ר על ש5ו וכשו'ת כק'א הל'ר סי' 9סחהל'
 הינוך כטצוה ולעי5 זו חק.רה א.כא מקוסות וגכטהמ'1
 ר בטעיכה ה- 3מעיכה כזה האיכהי כציציה ככלאיסלקטן

 וא'ך 3ע5.ם 5הם יש הנאה איסורי אי ו'ובמערכה
 שה,א 3( כעליכ. להם אין הנאה שא'סירו הואהחלימ
 3ס'ו הס'ח ס" כא'ח עצטו הזא שכהג למה עצמוסוהר
 נ'ל אך ב'. ס'ק אכיהס כאשל הרם'ם וכס" נ'ס'ק

 המהלוקה יהי' ר3וה משום ל קושי' ע5 ה"ימ אתלהרץ
 ר3כ.צה מש~ם הירושלמי עס 5'ח: רף ככ'צהה3ב5י

 כי וטההילה כטיל 5א ססונא כמיל איסורא שםאטר"
 שיהכו 1כ1' ור'ח לר'י ואשכחי' לא'י א3א רןס5יק

 5הן אמר עיסה לנכי וסלח ס'ם ולנם'5 אטאיוקאטרי
 חמין קבין כעשרה חטין קכ לו שנהערנ הרי א3אר'
 כרכר 1'שטח שס רשיי ופי' וחרי ה5ה יאכ5 חכר1ש5
 ש'רו'ח סנרא שאין רם'5 אלמא עכ'ל וכו' ב1 עטלש5א

 מעינא כני אכל בו עמל ולא שלו הי' שלאכרכי
 להייושלמי כ'ל לכן ש"כטלו רעתס ע5 ועיה על"ראח'כו
 רכרי אה טעט להם שנהקנל משום 5הצאין 'הי'רהרוח
 יהי' לא האמיתי הרבר ו3על וחדי הלה שיאכל אכארי
 לאחר היגו ש.חלוקו הפחןה 5כל סי5 לכן  כלוס?לו

 א' הולקין ש'ה" טערכא לכני נהק3ל ש5הםהויכןח

 רכל ס'5 א3א ר' אכל הספק טצר כן ש.הי'שאפשר
 ספרא רכ וכן האסיתי הרכר לכעל להיות צריךהרוח
 י3היכ חבירו של מנרנו זררות מהבורר ראי'שהביא
 מ'מ אך 5סילת רק שהוא אע'ג חטים רמי 5ולשלם
 חטים 3ער כמו בעריהם לימול יכול והי' שלו שהםכיון
 הוא שעתה כיון ה'נ א'כ חמים רמי לו לשלם צריךל3:



 י -קפח

בורלכי ותשובות שאלא . עטרת כ
 לאכילהרא41

 והרבר_
 והוא שלג הוא הרוח לכן שלו הזא

 הלה ניצר ל'הו .רף 3בם'צ יעף ר' יאטר ררךעל
 שאטר טה ווהז ' וכו' חבירו של בפרתו .פחורת1עושה
 ופף הסרי' כילא ה'צ חסרי' נילא אלטא פפרא רבלי(

 מיר? רלא ואע'נ לן סהח~ב סרהש שחפר מ*גי ו'לרש'י
 וטל" מים 1ב'ששה

 משזם - וכו' כמעומיהו בטלי לא
 לי' שני ילא א3י לי'. אמר 3מ.עומא במיל לא.רממונא
 הובעין לי שאין לממון תובעין יו שיש מטין ביןלסר
 הוא היום קונעין לו שאין .טמון ומתניתין רש'יופי'

 לו שאין ומסק וט' יו'ם לאחר ער ניהלה'חפשילתינהו
 שפיר וא'כ עכיל ולבמל טטונא חשיב לא הוש'תובעךן
 רש'י ופי' ולטעמיך לא3י ספרא -רב ל" אמה עלי'אחיכו
 ונוח טעי ממזנא .שם 5קע השבעין לו ראיזוטהפום
 קףי 3בעלים ולא בבעלים ברוב . רבפיל טעסא וניליבטל
 רכי ה'נ ונו' 2שח,טה בטלה נבלה חפרא רב ראמרהא
 ספרא לרנ אבי לי' אמר ונף בטלה לא בללים לחאתע
 לא מםונא במיל איסורא לממונא איפורא מגמית קאמי

 להיות 3רוב מיעם בפיל לא ממונא אבל רש'י 91"במיל

קנף-
 ,'ל רש'י עכ'ל וכף מרובה של לבעליו הסועם מסת

 ל1סר סברא שאין ס'ל פפרא ורב אבא שר'אלמא
 הניל הפ'ם כסברה חהו בו עמל שלא לפי טטונאשיעבמל

 שאטר בטה א2א ר' כווזת הי' שטן לפרש אפשרונם

 חבירן של חימין קבין בעשיה חימין קב לו שנתערבהרי
 ינתערב ראיסורא חיפין של קמח קב לו שה"רהינו
 הלה האכל חברו של כשרים חימין קמח קביןכעשרה
 3של האיסור רטהבמל רכיון רנימא הזא הכהנהוחדי
 מין שהזא כיון רוב אלא עשרה רוקא ולאו חימיןרוב
 ניטא הברו של חיטין ידי על 3א שההנשר ונמיא3מינ1
 ההיטין של האיסור שזתבמל רכיץ שלו נ'כ יהי'שהר1ח
 שפירשתי גט: סגרא אין וראי ווה בעליו השס ,'כיתבטל
 להפסר ההוטין א.סור א3א ר' ופמרמה מה ניהאולהכי
 שהאריך הטשל מהו ל'ח: רף 3ניצה כשטק3'י וע'שממונא
 א2י מדברי ולטעסיך רהאי ו"ם אח'כ שם גהבבוה
 1מטון גרידא ממון הוא תובעין לו שיש ומטון וכו'הוא
 וא.סורא מסין בי' דאיה מתני' כעין הוא תובעין ל1שאין
 והילכך כט:ן תשלומי על ולא הוא איפור על ריננו1עיקר
 ראיל. וס:ין 2עלים ענין כאן יש ואפי' רליבמל הוארין
 3עלים לי' ה11 רכי חסדא ררב בהא נמי נימא במיללא

 דלא ת.נעין אעם דהשתא אעינ ממונם להבועשסופן
 הרברש כל את א?רש ונסמוך עכ'ל עיש וכו'תנטיל

 א3א ר' לה. שאטר שמה שכתבתי ונ,ה וטדיא.מהשקלא

 הנרו של העין ק3ין כעשדה תטין קכ לו שזהערבהדי
 שאם בטולו הי' א3א ר' של הכתנה וחרי הלהואכל
 שלא א.ם,רין משאר הקסח שהי' רהינו חפין קבנתערב
 רצ'ל 'הדי הלה יאכל היתר של קמח עם מרשיל'סהי'
 אסור כשהי' שמתחילה שלו קסח הקב עהה שנהיקררכיון

 כשנהבטל ועכשיו אחר ווו רק שוה הי' למשל3אכילה
 הכל ידי' השגי שהוה תימר זווים שני שוה כשרשהוא
 ושבר נה.קי יר1 שעל כיון קבים העשרה לבעלשיך
 כניל רש'י שבהב וכטו פברא אין וראי ווה הראשוןשם
 חנרו של מנרנ. צרורחן מה3ורר ספרא רב שאטרוכט1
 הרי ה'נ וא'כ המירה ל1 שחסר משום לו לשלםשחיב

 שקאי שכתבתי והא שם בשמק'ב ועי' המירה לונהופיף
 3ר'ה פ'בן רף 3יבמוה ההוספות פי' שכן משום קמחעל
 כ'ב: רף כמנחחע והתוספוה שם השכקיב כו~ב וכןר'י

 נ" פיק ק'ם סי' 3יו'ך בש'כ ועי' ובו' סבר וריי3ר'ה
 שמו 1על הראש1ן להכעל שיך שהרוח הסברא:בוראי
 חביר: של קכין העשרה 3על על ולא חטין הקג-נקרא
 השם מ'6 אך שלו קב את ומבמלים רובים שהםאע'פ
 אושעיא רב יכן סכרתו הבק לא א3י אך להשס שיךלא שהאיסוי משזם טקבמל שהאיסזר אעפ'י נתבטל לאשלו
 לא 2על'אחר לו .ש האיסור שאם שכותתו- חשטרק

 נחבמל לא שלו הממון רהעצמ רכיון משום כללנהבמל
 שוה שהי' הממת ועים האיס.ר ג'ב נהבטל לאלכן

 חברו 3ממץ זתבטל לא הכל לרברי מעיקראהנבלה
 האימור נ'נ נחבט5 לא לכן הברו של כשר1ת ררובדה*נו
 חשכו. )כן מממון האימיר להלק אפשר שאי טשוםשלו

 פרב ספרא לרנ א3י לי' פריף ולכן אבא הר'הכ.ונ"
 האמתעי .כווזתו הכינו ולא הנ'ל השמק'ב 5י' לפיהמדא
 מיטית קא מי לא3י ספרא רב אמר שלבסוף ער א3א ר'של

 שיך לא רננלה איסור כן הש רבתנה לממונאאיסורא
 ה3על שם נתבטל שלא אע8'י ולכן הראשון הבעללשם.

 איסור ט'ט הרוח רטי נם לו לשלם הוא וצריץההאשון
 אבל לוה ,ה שיכות שום שאין משוס נתבמל שלונבלה
 הטמון 3על של שם מצר רק נמשך האיסור שכלהיכא
 שיבים שהם משום כאן שהוא האימור שכל ?מהני'כגון
 אפשר אי א'כ אחר 2טקוס הוא שלו שהחום כ,הלבעל
 רשם הפנ'י קושי' יתורץ ובוה מטונו איסזר שםלחלק
 שהרי 3חירות חד א1 הי' משלים טמש'ל אבא ר'1כ1'
 השמק'כ הקשה וכן ע'ש ובו' כלל לנטשל דימה המשלאין
 כסברת פסק הפ'ם ולכן וכו' להמ השיב לא שטענודמה
 שנהבטל כהירושלמי ולא דילן כנם' ספרא ורב אבאר'
 רביצה מפרא 1כרב אנא כר' האטת דילמא ספק מיראו

 המררכי כשם הש'ם על בחי43רי כהבתי כוה וכאופןהג'ל
 את ה3ין לא א3.א 3ר שריי ק'נ. רף רפסחש הגס'על
 ומהמילתו לבסקי ער רנרי1 את הנין לא ורבא רבא,דברי
 קבין כעשרה הטין כקכ 3סשלו א3א ר' של הכו.נההיי
 עשרה עם 3אכילה שאסוד הטין קכ היע ח3יו שלהטין
 בטלים שהם באגילה שמוהרין חבר1 של חטיןקבין
 למי~העודף

 הק3 לבעל כוראי שהע1רף אכא לרי וס'ל
 3מוף כהוספהן ועי' עליו ושמו הי. ששלו דניוןאחד
 פמתני כן הרין גיכ ולכן .כו' קב לו שנתערב הריד'ה
 רק 1שעורין לתמין ותטין, הטין 3ין ממ נהכוון לא.ה,א רהחומין הרין ג'כ עליו יהי' ולכן עליו ששמו רכי.ןנטי
 3עיסה ששיס ליכא רמסתמא משום 3רוב 3יטוללע'
 רוטה שהוא כאן חשנו שהס חשב ולכן וטלח מיםלננר
 3ר'ה ל'ח. כרף שם ההוכפות שכתב וכמ1 3טינולסין
 בשעורין חטין אבל וגו' עימה לג3י ומלח מיםולבטל
 כמו כינש יבש נם ס' צריך מיגו כשאינו מיןשהס
 עלה 3נם' נרסינן 2ר'ה ק' רף נ'ה 3פ' הריןשכתב
 בשם ק'ם פי' כיו'ר הטזר כהכ וכן וכו' מתני'רהף
 סור'ה מ'ר. רף בפסחים ההופ?ות כהב 1כן התר."המעל

 אף אמר רבא סורוה י'ם. רף 3חולין והוספותאיתבי'
 טדאוריתא ס' יריך 3יבש מינו 3שאינו שמין ס'להתופפחן



קב2רדכי דתשובותשאלדתעטרת
 3יו'ד ועי' טדר3נן - רק שהוא סיל חהסה'ת הר'ןאבל
 הס אך י' וס'ק ט' סק גש'כ א' סעי 3יםא ק'טסיי
 יתנטל ענין שלאחו הבינו לא ונם סשלו כלל רביעלא
 שאחיכו סה .על היצדיקים אושעש ורב עלי' אורכוילכן
 הניאו ולכן א2א ר' של כענהו הבין ספדא רכ ארשץ
 לא שהס שאע'נ הברו של סנרנו צרורות סהפחרררא4
 צריכיס עליו ושסו שלו שהם כתן ס'ם אך נל,םשש

 א'כ 3חטין לחשבס יחל שה4 כיון חטין דסי לולשלס
 א'כ כסף שוה הי' סעיקרא נם שהרבר שהס לסיכ(ש

 לק3ל הוא וצריך אהד ידך על. ומסו טקבטל לאבךדאי
 ח93 אך פתח,מין נ'כ שםו נתנטל לא א'כ לכהשדף

 לו הקשה ולכן 3פשוט דבריו ורבין דבדיו כן הביןל8
 לו שאין לסםון תוכעין לו שיש סםק 3ין לסר שניולא

 קטרפית פי לא%3 ספרא רב .הש.כ שאח'כ עדתובעין
 שאר או נבלה א.סזר הינו 2טיל איסודא לססונאארסזרא
 שכל דהינו טסונא אבל 3עליו טצד אינו שהאיסוראשור
 האיסור נם אזי הכמון בעל רהינו 3עליו םצד רק אינוהאיכיר

 סה על הש סאי וטעסא הגם' רפריך והא טעבטללא
 שאין אעפ'י שניתה קונין המקד. רחפצו 3'נ . ר'ידאמר
 הי' ספרא ורנ א2א ר' כן הוא בקייור 3עלים,להס
 רב אבל בטלים ראינס ום'ל ק'י: רף בחזלין ע4נפבל

 ר'ח קי'נ: רף בפסהים כדאהעא סא'י נ'כ שהי'אושעלש
 5סק והריץי םערבא כבני ס'ל 3א'י אהטכפי רהוייר'א
 הוא וכן היר.שגסי. ננר כ2נלי רהלכה עירובין3סוף

 סברת ק3ל שם א3י ונם דש?ה כ'א 93' סררכיפהנההע
 שכקב םה ולפי דילן לנירמא הוא כן ספרא ורב אפאר'

 בטלה נבלה הסדא רכ ראמר הא ~טעטין דהאיהשט'ק
 ל%שב אפשר 1כנ'ל אב9 טרנרי ג'כ הא וה3שחוטה
 3שחוטה נבלה אכי 1כר רלםה והפנ'. הםהרש'אקוש4
 3םצתע ה' 3טערכה לעיל כהבהי ובבר אחר. איסורולא
 ק'. רף 3חולין ס'ל ררב ק'ה 3ע' 3ציציה 3כלאים לקטןחהצך
 לרב ל ס וכן בם.נה 3ט.ן .?שהוטה בטילה אינהדנבלה
 3כל ס'ל 1שטזאל דרנ ע'נ: דף ו3ע'ו כ'ם: דף3פסחים
 ס'ל ורבא א3י ונם במשהו נמינו רסין. תורהאיסהרי
 3פסחים ?תיספות ועי' כטשהו בטיע רמין ס'ו דף3עץ
 א%2 ס'ל רש'י דלרעת וכו' רבא אטר 3ריה לי דףריש

 םסתםא ררב הלמידו הי' שה,א הסרא רנ וגם כרבורבא
 3ש?ת כראיעא ררב תלםיר הי' חפדא ורכ ס'לנרב
 קכ'ח. דף 3ש?ת נראיתא רנו רכ על יפליג ואיך יי1.דף
 אכל ?ד'ה נ'ו: רף ע'ו 3תוספות ועי' ה,נא דבעל
 כ'ג רף ובבכורות כ'נ רף ובמנחות כאן רשיי *ירשולכן
 הנם' של פף הרס2'ם פי' ונן איתם- מוטאה לעי'דרק
 ע'ש לעי'אכילה ולא הל'"ו סהל'אה'ט 3פ'א טוטאה.לע4

 רכיון א%2 פריך לכן 13ה שהארכהי ה' 3טערכה חינוךבמצות
 לטה א'כ עלי' 3עלים שם 13ראי א'כ כטלה לא אכילהדלע'
 ס2רא רב רנרי א2י ק3ל ל?סוף אך טזמאה לעי' לץ;בט.
 וכן ה.' ת;שה שסא נ~ירה ל2ם.ף ח92 רסז-ץירא
 ראוי' צ'ט: רף 3חולין רס'ל לש.טהו ראבי סשיסרבא
 שאני שם דקאטר במינו סין 3טל רר3נן 3איסחרלר'י

 רק שהוא ההוספ,ה שם ופי' ה,א יעלםא דויעהציר.
 ברב ט'ה: רף 3עירונין ועיי לרבא יהי' וכן דרפנןורסזר.

 ויש עיש הקילו ר3עירוג א'א ר'ה פתוספות וא3יספרא
 יהא להבין אפ צריכים פאטת אך ואכס'ל בזהלפלפל

 והשביחה שא?אה סע'ש של עיסה ס'א פ'א בםעישאי;א
 השבח ניכר ששבחו בל הכלל ,ה לסישי לשניהשבח
 לשני_ענ'ל השבח ניכר שנהו  שאין ובל חש3וןלפי

 3מהני' א' הל' רכע'ש פ'3 3ירושלמי ה,א וכןהסהני'

 הות.ר בו שיש כל יוחנן א'ר שס 3גם' ואיתאהנ'ל
 טידה ה'היר בו שאין וכל חש3ון לפי השבחסירה
 השבח ניכר ושנחו שמעםו כל אםר רש3'ל לשניהשבח
 לשני: השמ" ניכ- שבחו טעם שאין וכל השגוןלפי

 רלר'י רטהני' הכלל לזה לפרש 3אז וריל שר'יהכהנה
 אזי לםעשר בטידה נהוסף ד"ולין השבח סחטתאס

 במעשר הי' שטתהילה לםשל דהינו הש3ון לפיהשכח
 הח,לין כשנתערב ועכשיו זהובים ט' שוה והי' סידותט'

 וההולין ם.רוה עשרה הוא ועכשיו אחה פידה בהנתוכף
 2יהר כשנתערבו ועתה אהר. והב נ'כ שוה הי'לנדו
 זד,נים הםשה ריוה כאן אעא וא'כ והונים ט'ושוים
 ו3על זהיבש חצאי ום' והונים ט' דסע'ש נוטלאוי

 אנל הש2ון לפי רהים והכ וחצי והב נוטלהדולין
 לאהר שעתה שבה בה שיש אע8'י הסידה נהרנהגשלא

 לטע'ש הוכה נל מ'ם יוהר שוה דחוליןההער:בות
 שט;םו רק דםירה נהוכף לא אם שאפילו ס'לור'ל
 חו2.ן לפי ה,א הרי נתיקר וה 1?שמל ניכר.ושבהו
 ודקשה למע'ש הריוה הכל ניכר ושבחו טעמו נשאיןאבל
 פליגי םתני' יכו' ר'י על פליני מתניתא ר'י עלשם
 וטלה סים הנלין םהברהה ששאלה האשה יוחנן ר'על

 נהוכף לא הרי וכאן שהיהן כרגלי אלז הרילעיפהה
 ,קניא ט הלק לשנ.הם יש ום'ס בלכד טעס אלאהסירה
 לע' ככו פי' הדין לטירת עשו תחומין בא ר' אטרלר'י
 אהר כל נמיל לא 3דבר חלק לשנים שיש דכלטמון
 עצ.מ אפי' 'כ.' לך תרע 3טעמ הלוי ולא חבירואצל

 הירזולמ. עכ'ל וכ:י ססש נהם אין עצים סיםרסנרינן

 היא הרי זה ל2י וא'כ א2א -ר' הוא 3א שר' ירועווה
 לפרש צריכ.ם ילכן הולקימ סתם ולא חש?ון לפיהכל

 הש3ון ל"י רה.לק'מ כ' הל' סוף דתר,סות רפ'ההירזשלטי
 זב.ן לר'י ונין להיר,שלסי ובין לה2בלי 3ין הוא והורין
 בפ'נ ובראב'ר 3ים2'ם ועי' לר'ה א?א לד' וביןלר'ל
 הטהני' 3אמת אך שם ונכ'ס ט'ז הל' עד י'נ םהל'רסע'ש
 לנידן רםי לא והרם3'ס רשם להירושלסי רםע'שרפ'ב
 הנול 3' הל' ס.ף רתרומ:ה 3פ'ה להירזשלםי ולארירן
 י'ל לכן מהתערינות הס.דות 3כל השנח הי' רשססשום

 השבח הי' לא דירן 3נירן םשא'ב אנל חש3ון לפידהשנח
 2ט.נו במין כשרים 3רוב ש:תבטל מה איסור של נחלקרק
 נתז:ף לא הכשרש כההלקים אבל 3ששיס מינו כשאינואו

 יהי' ההקירה אך כנ'ל להיות הרין צריך לכן שבחלהם
 הכשרים נם נת-קר האיסיר חהיכה ידי שעל כזה3טציא?;

 יוהר הר3ה חא חהיכ:ה עשרה של שטקח לםשלרהינ!.
 שאו לכדו אהה ההיכה ערך לפי לא חתיכות מ'ססקח

 רהירושלמי הרין שיך אוי א'כ כנ'ל הכל על השנחיה"
 מירה ה.תיר בי שיש כל ס'ל רר'י ור'ל ר'ידסחלוקת
 טהלה לנר ר'ל לג2י כר'י והלכה חש3ון לפיהשנח
 הטהרש'א וק:שי' השמק'ב קושי' 3הנ'ל ויתורץ ל'ו רףיכםות

 גהישכ ונם ר3יצה. הנם' את לפרש נלע'ר כן הפנ'יקישי'
 הניל השני' קושי' אך הנ'ל הפ'ס - .על הראשונההקושי'

 הפ'ס. עלנשאר-



 ותשוכותשאלות -עטרתקע

 ותיקוניםהשמטות
 יש סוף לפני שורוה מ'ז יסין 3צר גך'2 סעסזד.

  עצטו על אסר שהוא רטה הרש2'א לדברי ראי'להניא
 ס'ו: רף 53מחש ראיתא סהא כסמונו ונהשב מפיעריף
 הא ממוני' עלה סתשיל בעי ואי הואיל סבררר'א

 2תרוסה הוא זה הואיל אמדף רלא דם'ל יהושע לר'ואפי
 3נררים משא'כ אבל עלה לאיהשולי טצ:ה רליכאוחלה
 ג'ט. רף 3נרריס כראיתא עליהן לאיתשולי סצוהראיכא
 רפסחיס בתימפית 1עי' ז' הל' רנררים פ'1 3ירושלמיוע'
 ומ' עלי' מהשיל בעי אי הואיל 2ר'ה ס'ו: 3רףשם

 כר'א. פסק ט' הל' יו'ם טהל' ג' 93' שהרס2יםו3פרט
 3ין נ'ט אין צ'ל ה' 3שורה ימין 2צר קט'31עטזר
 ג'כ הוא דשיל'ס נם דהרי טרפה א.ס,ר לניןרשיל'ט

 מהו צ'ל ו' שורה יטין לצר קט'ם 2עמור בטינו.רק
 צ'ל סוף לפני י'א שורה ימין לצר ק'נ 3עטודרתימא,

 סאסצע שסאל לצר קנ'נ 3עמזר ליקח. רשאיןכזלס
 נתכהן לא מן רהינו ו( שורה אמצע ער ר'שורה

 רק כאן הוא יהר שליח י ע לקים אפשר ערההוספות
 שמאל 3צר הסוף לפני שזרת; ט' קנ'א לעטורשיך
 לומר התוספות נתכוון ולא שיך שם עכ'ל שבהבלאחר
 'שנל כס1 ה,א שליח ע'י לקים אפשר שהקר3ןרכיון
 3עסור וכו'. זה לפי א'כ שליח ע'י לקיס אפשרהענין
 הוכיח רהפ'ם לתרץ אפשר הימין לצר מ' 3שורהקס'ה

 שהוא רלה'ת סקרא אינה חי' רחתיכה ס'לשהרש2'א
 מרחה יק שהוא גרולה חהיכה וטה גרולה. טהתיכהכ'ש
 מקרי שאיטז ס'ל אע?'כ חהרל'ה מסנה לעשותקמנה
 לכשלה גדולה מרהה שהוא הי' התיכה ב.שרל'ה

 לתרץ. יש כן רלה'ת סקרא אינה13ראי

מרדכי

 ה ל אש
 ז'ל הכהן פינקאוויץ אליעזר ר' וכו' המאוהיג הרבמגיס.

 שני 2ין הנטצא ניפול כ'ג: רף 2הרא 2בבאאמרי'
 טחצה על מחצה שלו לוה קרוב שלו לוה קרונשונכות
 אבירה כהל' ט'1 5' הרס3'ס פסק וכן יחל:ק.שניהם
 להבין .צריך ח' סע' ר'ס סי' 3ח'ט פפקינן הן י'חהל'
 וסימנים סיסנים שם דאמרי' כ'ח. רף 2במ'צ ראמרי'סהא
 וכן ו' הל' אבירה טהל' 3פי'ג הרס2'ם פסק וכןיניח

 רכאן מ'ש להנין וצרך ה' סע' רכ'ז מי' 3ח'טפסקינן
 כשוה צ :32ט יהלוקו אטרי' ספק כשהוא כתרא2בבא
 מי של ספק ג'כ הוא הרי סיטנים נותן ווה סיטניםנותן
 דנר הוא 2שניהם .הלא יחלוקו ולא יניה אטרי'הזא
 בשניהם אן שוין ריניהם להיהן להם הי' הרי ספקשל

 בריניהם. חלוקים הם ולטה יניח כשניהם אויחלוקו
 אופניס: 3שלשה זה לישכ ישהשובה

 א.מערבה

 טענהעיהם בלא לב'ד כפק שיש ה'כא 2י1 הילק ש שיא(
 טענותיהם ירי על רק הספק שנולר ה'כאל3ין

 אומרת ואת 3ד'ה ל'ה: רף 3ב'ק הההפ.ת שכהככסו
 מונא האי בכי ר,קא סימכ:ס על הביריו עליוחלוקים
 רף ר3ט'צ וההוא 2דנר להסתפק שראזי סוטכוספליג
 בכל זילרה שפחתו והסוכר 3חם:ר ?רה דטחליףק'.
 3מקום אבל ל3'ר להס;פק ראוי טענ,ה.הן כלאהנך

 לט'ר רהרי סומגוס פלינ לא רבייהם ע'פ 3אשהמפק
 לחבירו ארם אטר אם אטו וברי ברי אפי' סומכחאטר
 חולקים סו:טם אמר הוא שלי לבוש שאתה ווטלית
 חר ת?וס כי לקטן אתו דאי אטר 3סלית אוחוין31שניס

 הוא כלום לאו סרוכי לס:סכום ראפי' סרוכי מיםרךיהד
 דף 3תרא ו3בבא 3': דף 3מ'צ ונריש הת:כפות לעכ
 יש מהכא מענהיהו ררל פי' דמטונא רררא 2ר'הל'ה:
 שעל אבותי של אומר בוה הכא אבל וכו' ל3'רכ2ק
 רף 3תרא 3בבא לכן עכ'ל. הו' הספק 3א טענוהיהןפי
 רואה ה3'ר שהרי טענוהיהן 3לא א?י' ל3'ר שהספקכ'ג:
 כלום מענו לא אם אפ4 א'כ סחצה על מחצהשהוא
 ספק שאין סשוס ה,א מי של ל3'ר זה ספק ג'כה"
 שובך דליכא 3נט' שם רא,קמינן טשום אהריס עלל3'ר
 מררה אין המררה רכל ןבטדדה אמה חסשים 2הוךאחר
 בבט'צ אבל ריחלוקו שם פמקינן לכן אטה מהטש'םיהר
 3לא ראילו טענותיהן ידי על רק ל2'ד הספק נולרלא

 משניהם אחר על 3'ר רעת על יעלה לאטענותיהם
 רש';ם על כלל יעלה רא.ך סשום הזא ט. רשלכלל
 מענותיהם ירי על רק נולר הספק וא'כ וו אבירה אבדושהם
 רק ס'ל זה רהילוק והגט יחלוקו 3וה אמרי' לאלכן

 רלא לוטר יש מ'ס אך עליו פליגי ר2נן אבלסומכום

 אחר ראין היכא אבל מ,ח:ק דאהד הינא רק עליופליגי
 רסש,ס י'ל ב( לס.מכוס. מודו רבנן גם טיהוקטהס
 אהר בוראי רהתם טש,ס שיחל1קו 3בט'צ אמרי' לאהכי
 שאינ1 שאפשר אטרינן ולבן שטועה או רמאי שה,אאו
 שאהר רכטו טש,ם הוא ראחרינא רק כלל שנ.הסשל
 ששמע אפשר רק של. אינו ש2יראי אע"'י הם.טניםנוהן

 הסימנים יודע ולכן הוה. דכי 3אטת שנאברו טמיטהשני
 שלו אינו הוא זה וח?'ן כוה חפץ אבר ג'כ שהזאאו
 של אינו הוא זה שהחפץ לה.ות אפשר כן כטוא'כ

 ששטעו או והט זה חפץ נפל שמאחרינא רק כללשניהם
 חפצים שני אברן להס שנס או הסיסניס האבירהט3על



קט2רדכל "שובוהשאוותעטרת
 אפשר כן כסו מהב אחר -א"ט על דאמרף וכסוכאלו
 וכאופן ש'הלוקו שם אמר" לא ולכן שניהמ. עללוסר
וה

 אקן"
 וו וסכחישתן 3ד'ה ק"ח. דף י3מות 3תום(תן

 שקרנית מהן אחת דוראי ינשאו לא אלו הרי וו~טע
 3אה'ע 33'ש איהא וכה'ג וכו. שקר אוסית שתיהןהשולי
 כיון קשה לכאורה ובו' נאסן ה 2ד ט'ה ק ם ליוסי.
 שמא חיש'נן לא למה סירהת אינו 3וראי פהםדאחד
 לא אבידה ד3שאר ואע'ג ש. ע וכו' סיררעעים איגןשניהס
 סשנים נותנים ששג'הם דהוינן כיון כאן אך ל,החיש'נן
 טהם אחד של רק שניהם של איע הדבר הריו3ודאי
 רק כלל שניהם של אינו שהזא ג'כ לומר אנ. טכללכן
 אסרי' ולכן דיחלוקו נאמר איך וא'כ הזא אחרינאש5
 השני רק שם דליכא כיון 3תרא בבבא כאן , אנליניח

 אינה המדרה וכל נמררה 3גם' שם ואוקם'נןעוב3ות
 ליכא אסה החטש'ם צתי אמה סחמשים יותרסדרה
 של דשסא ספק שזם כאן לעא וא'נ אחר שובךשם

 סבדא עוד ג( ריהלוקה שם אמרי' ולכן הואאהרינא
 דעלטא דמרונא לופר אנו יכולין רבבם'צ פשוםאטרתי
 שגיהמ של אינו והדנר הר:ב אחר לילך אט וצדיכיםופל
 וכאופן וכנ'ל דעלמא רובא שם ליכא 3הרא 3בבאאבל
 ברי ר לם י'3: רף בכהיבית שהקשה 3פנ'י נמצאאה

 לסה א'כ ט!ב ושמא גריע בבר- אפי עדיף 3ריושמא
 הטוצ-א והלא 2אב'רה ס'מנ-ם לתת התורההיצריכה
 הי' א'כ ברי ט.ען האב-רה וה3על שמא טיען.האבירה

 הנרי סצר ס'סנים 3לא א2י' האב'רה ל3על להןלנו
 שם'ל סקומזה יבעזך שם התיםפ.ה לדעת ה:יחאשלו.
 פוסקיס הר3ה כן ;הס2יטו גי:ע ושמא טוב נרידבעינן
 סוב שהשמא להיפך ה,א דכאן סשזם ניחא .לדידהו
 והאהר הוא מי דשל לירע .לו הי לא האנירהשהמוצא
 יודע שהוא מש,ם גרוע שלו הנרי האבירה 3עלשהוא

 טהני לא ולכן להכהישז יודע א-מ האבירהשהמוצא
 ושמא נרוע בברי שא?'לו דם'ל להרט2'ם אבל שלוהברי
 ולוה סלוה מהל' בפ"ג ע" עדיף ברי אמרי' ג'כטוב
 וע' ופקדון שאלה טהל' 5'ה סוף 3ם'ם וע' ד'הל'
 ו2סי' ה' ס'ק רצ'ח .3ס" נ'א ס'ק 3 ע כטי' 2ח'ס3ש;כ
 לד'ה סמיך והעל" ה3ית פי ריש הנ'י א' ס'קשד.ם
 שננח שור פ' ריש הדש3'א 31ה-דושי כנט'גרסינן
 ולא להסיסנים התורה הצריכה למה קשה הפרהאת
 שמא אומך הוא הרי האב-רה את והמוצא ל3ד כדמברידי
 הפנ'י וו;ידץ שלא א'נו שה~א להכח"טו יורע אינוכי

 לוסר אנו רצריכים רעלמא רובא נגד טוען שהואטשט
 ג' 3ענף ובסמוך סם:-ם בע'נן זלכן נפל דעלמאדסר,2א
 דליכא ה-כא ולכן בעיהש'י, הפנ'י מברת 3ער עודאד3ר

 דעלמא לדו3א חתשינן לא סמגש נ'כ שנותןאחרינא
 כן גם ראיבא היכא אבל סטנ-ם נותן שהוא דכיוןטש,ם
 דסרעא לומר הפנ'י סברה לנו נשאר סמנים שעתןאחרינא
 הש'ש ראית לדחות אטרתי הנ'ל זבסבדתי נפל.דעלסא
 שהב" 9'גשיו

 פ'ח. דף 3יכמות ראמרי' דהא דאי'
 אפילו טשנים פחות ש2ערוה דבר ראין 3': דףוגגיטין
 הנ'ל כ'ח דף 33ס,צ דאטרי' סהא חוקה דליכאהיכא.
 מוחוק ליכא והתם וט' יניח אחד ועד וספניםססעם
 עד אין ג'כ כלל חוקה דליכא 3סקום רא8י' אלסאגלל;

 דנר דבר דילפינן ש2ער!ה כדבר וה'ה 3סמון נאמןאחד
 3ש'ם סקזסזת ובכטה פ'ה: דף 3קידושין כדאמרי'סטמק
 או כלל משם ראי' ליכא הנ'ל לפי אבל הש'שעכ'ל
 האהר הדג א'כ סמניס נ!הן אחר גם שכאן דכיוןסשים

 שבתנ וכמו טעה אחד שהעד לוסר אפשר ולכןסכחישן
 3עד ו'ל הרם2'ן כתנ ולפיכך כ'ב דף בכתהותהר,ן
 ערים 3שני סשא'כ אנל ה,א כלום לאו מכהישואחד
 סק'א ל'א סי' 3ח'ם כש'כ !עי' ע'ש שטשקר סש.םולא
 ל!טר א?שר ססנים ג'כ שנותן אהר דאיכא כיון כאןולכן

 נימא ואיך אהר של הוא הוה והחפ'ן טעוששניהם
 הקשפט 3שער זו סברא טצאהי זאה שנתבתי ואחרשיחלוקו
 חה.ס אברהס 3ריה ובשו'ת 3קצרה מק'א ג ל סף3ח'ס
 הא על צ'ה דף 3חולין 3ר'ן ועי' ט'ו וסי' י-דס"

 עינא סטביעית עדע: סימ:א אמינא הוה טרישא רבאדאטר
 אנידתא סהדרינן ולא 3סימנא אבידהא מהדרינןדהא

 נאסן נמי דאמציאה וה'ה הר'ן וכהב ונו' עינא2טביעוה
 הנאה לי' דלית דכ'ון פלוני של כליו אלו לומראדם

 אך כהש'ש. דלא אלמא גו' דסשקר חישינן לאמינ"
 כפ-ו ל'א דף העדוה 3שטעות דאסרי' טהא להקשוו;יש

 חיב הראשין זה אהר 3זה חיבין, שניהן כאחדשניהן
 הנא כהאי מתני' ל'ב: כרף שם ואמרי' וכו' פם,רוהשנ-
 שמ;זן 3'ר אל;ור ור' פט,ר אחד ער מש?יעדתנש
 אהא ב' אחר עד מבר רטי קטיפלני בהא לימאמחינ

 ל:מו:א אהא כי קגאהר סבר ומי אתא רקא הואלשבזעה
 הכל י2ו' סוטה 2עד מידים הכל א?י אסר וכי' אתאקא

 וב'י הים:א דרהמנא מוסאה כעד שחיב פימה 3עדסורים
 דנל ג'כ לומר לי הי' הנ'ל הר'ן דברי ילפי הגם'עכ'ל
 ש'ם כן אסר ומדלא נאמן שג'כ אבידה 3ערמיד'ם
 ש וכהש ה:קה דליכא כמקט אפי' נאמן אחד איןד2מם'ן
 .ט להש אבל הנ'ל הר'ן על קושי' 'הי' מוה אךהנ'ל
 וככב-ה כנ'ל ר,3א נגד שהוא סשזם סכאן רא-' יה"לא

 סברת בעד אד2ר 2עוהש'י 3ל'נ זבסטיך הנ'להפנ'י
 לא אטאי להש'ש סשס רא" להניא אפשר אךהפנ'י
 ר'בא ננד אעז ונם הוקה דל'כא ד3טקים כן א2יסציר
 שובכוה 3שני זכגון אדם 3ני שני רק שם רליכאדהינו
 נאמן אהד ער דשם סשים התב דאז הנ'ל 3ת-אד22א
 ער מהשן רלא כן מצתר סדלא ש'מ אלא טמוןומחיב
 בה'ס ועי' הנ.ל הש'י !כסברת טקום 3שוס 3מטיןאחד
 ח'. סע' רנ'הסי'

 כהר'ן משמע הנ'ל כ'ה רף ד3ם'צ הגם' סלש-ןאן
 מהיטן אהד שהעד לוטר ניכל אזי אחר רלינאדהיכא
 וסמנים ממנ'ם זכ.' רבא דאמר ה3עלימ הכרה 3ליאף
 יניה אהר עד אסר לא לסה ע?'ל וכ' יניח אחדועד

 אלא אהד !עד וסשנט 3ס.מנ'ם ירעינן היהוטמילא
 או' אלו סימנים נ'כ שנוהן השני ה" לא ראםש'ם

 העד לו שיש לם' נותנין שהי' רק יניח אמרלא
 סשום הוא ההיסרון כאן רק הנ'ל הר'ןוכסברת
 אפשר ה" ולכן סימנש ג'כ שנותן אחר איששיש
 לדבחיש יש3ע לטה יקשה א'נ אך ונלל שטעהלוסר
 שצריך יראה וסיהו וו'ל שם הרא'ש שמתב וכמולהעד
 הי' שאס ססה גדע רלא לשנע העד שכנגדאותו
 ואם ססיעו העד והי' הוא שלי אוסר אחר והי'3ידו



ענמריצ - והשוכ?השאלוהמרדכיעב
 הרא'ש עכ'ל הער לנעל יתנוה אטבע לא ואס יניהיש3ע

 ט' כפע' שם והרס'א רם'1 פי' 3סוף הטור כחכ וכן ל1
 ט'א מהל' 93י'נ 9סק ם הרפ3 ונם ונש'כ 3ממ'עוע'ש
 סיפני נתן וזה האבירה פיפגי נתן זה ש:ים כ~ע ו'הל'

 לזה ולא לוה לא יתן לא האחר שנתן כסוהאבירה
 יעשה או לחנירו האהר שיורה ער סונרן; תהי.אלא

 יתן ערים הכיא והשני המיפנש את האהר נתן9שיה,
 אהר ונר ס'סנים נתן ווה ס'סנ'ם נהן זה הער-ם,לגעל
 ולפי ז'ל. הרמב'ם עכ'ל ויניח שאינו כמו האחר הערהרי

 - והרבר נעל דעלסא רסרוכא כ'ון דאמרי' הנ.לסביתי
 לא 1אם דהם2ע אמרי' לסה א'כ שניהס של אינוהזא
 האמתעי ה'"נירה לבעל שסיךו למה הער לבעל יתנויש3ע
 וכתב סה לפי ונם שלו הזא שהדבר ערים יב'אשאולי

 ל,-ב.רו אהר שיורה ער יניח וסימנ'ס 3מיטניםהרס2'ם
 כיון ה2שרה או ההוראה יהני למה פשרה יעשהאו

 לאוהו לר,2סיר יובלו איך אחר איש של שהואדאסיי'
 ובעיקר האהרים להתירוציס סוכרחים אנו לכן כנ'לאחר
 3פמוף. ארכר הפנ'יפברת

 הנ'ל הר'ן על רשביעי( סהנם. הק:שי'ולהרץ
 ובחזלין רבא הזא המשרא כעל דב3ם'צ פשום כןי'ל
 :יסן אחר עד ר3מציאה הר'ן שם כהב ולכן רבא ג'כהוא
 כנ'ל א3י הוא הסימרא בעל שם 3שבזעהק אבל לש'טהודרבא
 ירוע והלא סהיטן אחר ער אין 3מצ'אה רנם פ'לוא3י

 33מ'צ בראיתא קג'ם פ.ע'ל לכר אבי לנ2י כרבארהלכה
 אנברא וגברא נ'ב ק'רזש.ן כ', סנהררין ע'נ 3'ק ב'ברף
 כ'ה. ורף ו'. רף ריש כמנהררין ברא.תא רסיהקא

 שהער לעיל שכהבהי הסברא ו2עיקר ר': רףהעניה
 רובא ננר מעיר הזא אהר של שהזא 3מצה"ההמעיר
 הר-ן ש2תג וכמו כטנרר רק ש.ן,א סשי2 לרח.האפשך

 ק'דשתי האב אמר שום וטם דאמרי' ם'נ: דףכקיר,ש'ן
 שנאמן אני ואמר אחר ובא למי יורע :א'ני 3ת.א;
 א'ן והלא נאמן יהי' שלמה הר'ן והקשה וב.' נטליתן
 סש:ס הטעס הר'ן ובתג משנ'ם פחית ש3עןוהרבר
 פ'ז ש'ו 3ש'ש וע" והמקנה שם ה(נ'י כהב וכן כסבררשהוא
 3כהובות י ה(נ קושי' להקשות ואין מ'ה בעמור לעילועי'
 ברי יבע'נן רס'ל ה;ים2.ת לרעת א(י' ל הנ י'3:רף
 הש'כ ש:ת? סש'ם ס.:נ'ם כאן בע.נן למ: ם'מ אךטונ
 שכתנ פ:קסו על חנוני לע' י'2 ס'ק צ'א ס"בח'מ
 ס'ף רהכא סטזם ערק: כ-י אם-י רכ(ע אלי3ארהבא
 וכו' בחוק;ו ק"י ולא טרשיתו תש.ק ס:,נא ה"ישף
 סתש"ות הש'כ לרב-י ראי' להב'א ויש הט'כענ'ל
 שני הקונה ה;ם ה:ן שם ראמרי' פ'א רף 3ה-אר33א
 א:מר ר'ס ק'רא ואינ, סביא - הב:רו של 3ת.ךא'ל:1,;
 של 3,יך אדך א.לן הק'נה רבה מת'נ וכו' וקואסכיא
 ר'ם רברי קרקע קנה שלא ל2י קורא ואינו מב'אהביהו
 ס2וקי אחר 3אילן י'ם רילמא ק:שי' טאי רבא אסרוכו'

 1כ1' להו מ2(קא מ2'ק. אילנון 3ש:י ור2נן ל.פמ2קא
 חולין סעיל וקא נ'נהו 3יכורים לאן ררילמאוליחוש
 להו ר2ריק טאנל.נה', 3עי :הא להו רמקרישלעזרה,
 סתרזמ:ע להו ס2ק; וקא נינהו 3י:ו-ים לא-ורילמא
 לה יה'ב נרולה .תיזמה כשלמא להו רמ2רישוסעשר,
 יהיכ נסי עני סעשר לכהן .לי' יהיב שני מעשר.לכהן.

 עכ'ל וכו' הזא רלף ראשע סעשר אלא עני לכהןלי'
 סחו'ב אינו דרמאי ואע'נ התופפחע זה על וכתבהנס'
 רלא ראי' איתי לי' _אמר רמצי פש,ם פפ2קליתט
 אין רהלא רפי רלא רשב," אומר ושקיל הזאפתזקן
 אינם נפשך פסה ישראל ושל הלוי מן יותר פזחזקהכהן
 א'ג נינהו 3יכ1רים לאו ואם הם רכהן הם כיכוריםר."ם
 שאיתא וכפו ל עב וכו' רלוי והוי הזא ראשוןסעשר
 שם ראיהא י'3 הל' אישה? מהל' 3ש'ט פימונית3הגהתן
 אחר ובא ק'רשה" למי יודע אינו האב אמר3רמ3'ם
 צדיך זאיע לכעם אף נאסן שקירוא;י הוא אניואסר
 כרב פ'נ: רף דקירושין מנם' והוא ל עכ אהריםקירושין
 אם 3ירושלמי ריק וכה'נ וה על הגה'ם שם וכהבאסי
 ואמר אחר וכא לטי יורע ואיע מכרתי שרה אחראמר
 לריב'א ונראה ספיק ילא לא או מהיסן אי לקחתיא:י

 לסוגר א'ל פצי שלו שאיט מורה והמוכר דהוא'לרםהימן
 יבא ואם לשלפא ז-ל הוא רירך רלאו פורה 6תלאו
 פסק וכן עכ'ל לו טחזירנו אני הרי כפהרי ויכחישטאחר
 הדין להיהן צריך נ ה וא-כ רכ-ב. ס" פוף 3ח'מ אהרמ
 פ'ה רף כש3ת הש'ם על כחירושי שכת?תי וכמוכן

 את"לא אך רובא 3תר בב'נ אזלינן אמ לע' א'3סערכה
 ססיק ולא הגה'ם שכהב סה רשם כרין כעיקרעליהם

 הוא הירושלפי והלא 3א.3עי שנשאר רהינוהירזשלסי
 אתעא ושם ז. הל' דקירזשין וב8'נ י-א הל' ריכמית3('3
 רבר ממנ' לסירין ואין לכנזם נאפן אמר יוחנן ר'הלשון
 פשרותי אחת אחר רבד פמט למירין אין פהואחר,
 לקחת4 אני ואסר אחד בא סכרתי לסי יורע ואיטס?רתי
 הרי א'כ שם בם'ם הלשק ה.כא וכן ה'סט כללא

 פבר הי' רפתחילה נהי י'ל אך סהימן רלאאיפשיטא
 וכפו סכירה על הוא ר'א על לסירין אין רהאיהגם'
 אופר שאינו כאופן ואם הנס' אה'כ ואסר מ הפנ שםש2י'
 ונ'ל כן הרין בשרושין גפ אז רו; ה השרהעל

 רטנחות הנם' עם בן הנ'ל הירושלסי אתלפרש
ו2י, וכף נפל פראהו ונ2ל לך סובר אני כניתי כית ק'ה:רף

 והו ואומר פראהו ס3יתו אחר ונפל ז'ל רש'י
 ב"כ'א ז'ל הרסכ'ם פ:ק וכן עכ'ל נ(ל לךשמכרתי
סשיר, ושור פביתי כית לחכרו האוסר י'ם הל' סכירהסהל'

 פן אחר מת ש3הן הקטן לו נות, לך מיכר אני
 שסת זה לו פראה הנ;ים פן אחר שנ2ל אוהשורים

 פפקינן וכן עכ'ל התחהונה על השטר 3על ש'ר שנ"לאו
 לו שיש משים הש והמעס י'3 סג' רי'ד סי'כח'מ
 הירושיסי את א2רש ועתה ואחת. אחת נל עלח,קה
 אחר רבר היסני לסירין זאין לכטס נא:ן אמר יוחנןדר'
 היסנו למירין ואין שאסר ר'י של הכונה סהו הנם'שעי
 1איט פכרתי סשרותי אחת אמר שאם הנם. .ופשיטר'א
 לא שלקדצעי' הוא אני ואמר אחר ונא מכרת.' יסייורע
 הוא הכוונה היסנוכל

 אמר ולא סשרותי אחת באטרי
 פכר שרה איע יורע א.ט שנם סשום הינו מנרתישדה
 כנ'ל ושרה שרה כל על קטא סרא ח:קת איכאלכן
 יודע וא'ט פכרתי שרה אמר אם אבל טהימן. לאלכן
 הא:ען 3זה א'כ הנס' זה על 1!ריף נאמן הי' אוילמי
 ה2ת אי~ו יורע ה4 לא שאם נאמן הי' לא כק.רושיןגם.
 אש קיישתי סבטתי אחת כן כקידושין אף ואמרקירש



קעגבורדכ:י  ותשובגתשאלות?טרת
 כל לא קידשוו" אני ואמר אחר ובא קידושז" לס4ידע
 ואפשר א'א פם2ק טלן שהי' כיון הזא והטעם עכ'לדךכונו
 לענין קם'ב 3עטוד לעל  שכתבהי כסו הטעסלפהש.

 תיי לא אבל אחת קולא רק סקילינן רלאחתערובחן
 לפרש א2שד ולכן מעמים עוד לפדש חש2שף ע.שקךלי
 הכחנה דש היסנו לסידין ואין שאסר טה ר'י דבריאת
 בקידושין וסמ;ט בקידושין קאי ענע מאיתו לסעטהף

 טכירה .טטעט 3קידזשין שקש נימא ולא קרדש אחוייע אינו אם ולא קידש סה3נות איזו גשיודע דוק,זרהיצ
 מסתפרא אלא נ'ף רף פקירזשין דאמרי' דרץ עלמעא
 הל פדף ושס ממעט קא רכחתה יימאה סמעט קארכי

 פנירווטין קאי אבל 3גירושין וטסעמ 3נידושין קאימטתברא
 בן 3ש'ם 5עסקם כסה טייט זה וכאופן קיוזשץוסטעם
 פנים וטראה כרשנ'ם ודלא הירושלסי "וז לפרשנלעיר

וה"1"
 הירושלסי של 9י' נלע'ד כן ור,ם'ס הנה'ס כ9' דלא ונם

 לאיזו שיורע האב אמר אס 3ין החילוק לפרש עודפזל
 ל3ין המקרש האיש הזא סי יודע וייפ רק קרדשבת
 מפטתי אהת היט קידש בה לאהו נ'כ יורע שהרעצוכ,2
 הירושלסי כתנה יה4 וכן הרבה 3עת לו שריח;יט
 י'פ. דף רנזיר הנט' לזה ונקרים הר3ה. 3נות לושרר'
 לי וקדש צא לשלוחו האןמר י1חנן א'ר עסף פראר*
 עושה שליח חזקה שבעולם הנשים פכל אסזר סהםאשא;

 קדיש ניהו הי ירע לא הא לי' פריש דלא גיוןשליחהזו
 "ית אסור 3ד'ה התומפות שם וכתב הנס' קכ'ללי'
 על שנתקרשה היא זאת דשמא נשים לישא יאסרןוכ'ע
 לישא שרי הוא אפילו דסראוריתא וי'ל הו' שליחהץ

 הש הסקורשת קרובוה לאו דרונא רוכא נתרדאלען
 לא :לאחריני קנם' ולרירי' 1כף 3עלסא קנסא אלאמחין
 שאס היר,שלטי נתכוון לזה דנס וניסא עכיל וכו'קנסו
 ואסר אחר ובא למי יורע ואינו בהי את קידשהיאטר
 לא ברשיעי אינשי דאחזוקי סשזם נאמן קיישתיאני

 לאחזוקי ס.1; דף פשבועוה וע' קנ'ח 3עסוד כנ'למהזיקינן
 בנוו7 לו כשיש משא'כ אבל מחויקינן לא בננביאינשי
 %ל אזי ק'רש פה מאיוו יודע אינו דאב :אוסרהרגה
 פריש דסרובא וסנר לעצמו התירא רסורי טשום .נאסןדאינו
 והא 3סקנה וע.' להם יקנם האנ דסשוס הכא שיץ לאזקנטא

 סשום דנויר הנמ' ל3ין רירן נירן בין חעק שק ית*
 ראוריתא קב:ע הוא ולכן קידש למי יודע המקרשרהאוש
 ו' ס'ק ק'י ט" ונחהד י'3 ס'ק ק'י 3ס" הגו'פ שכהבבמ!

 יש א'כ קבוע הזא ג'כ היורע, לפנינו איע הואשאפי
 שם שפ'י רש.י ל2י' ואפי' עיש מראוריתא איסורכאן
 לוסר ג'כ אפשר רס.רתת טשזס המעם ס'נ: רףפגם'
 לא לכן הכל את לנמרי שכח שהאב שריאהדגיק
 אחעעה את שקידש שא"שר. ועוד שיזכרהו כך .כלטיר,זה
 שהוא ביון סירתת לא .ולכן זאת על שטועה לוטרהכול
 שאולי אפשר ונס אשה אחות איסור רק שהוא פ(חתנו
 שספק אפשר ונמ בעתיו כל על שחם סשוס עליויחפה
 להאריץ ויש איסח- ודאי סעל כך בל חיש .לאא"פר
 דפה א3'ד הגא1ן 1;רב אצל 3א;י 1אח'ב15ה-

 31ע'ו ס'פ. כדף הרלף על קידושין על5הידהמע. מהר"ט . דברי את היאני בשרי שארשייט'א
 ההןושלמי הכונת 3עיקר אך 3זה שחאריך ק'יששום

 כסברת לפלפל .ויש שכתבהי כטו נ'ככתב
 ועור 3דבריו להאריך טקום כאן אין אךמהרי'ט
 סוף 9'ת בב'ק מפורש ירזשלסי הנאון הדבהראני
 קצצתה שורי הרנתה יוחנן ר' קוסי אבהו ר תני 1'הל'

 תניתה הן לי' אטר חיב יודע אינו אוסר והלהנמיעאי
 למקרילתן הללו( דברים למרת סי ולפני )סהיכןאילון

 דתנן וסקבה טקור וסלשון הזא ננאי )לשוןלסקגילות
 רטרין :אינן דטעקן הזא אנא א'ל וכו'( כ'ט 8'3כלים
 אןטר והלה פלוני שור שהרג פלוני איש אנו סעידיןכן
 אנא רשנ'ט שם 91י' הירושלסי עכ'ל חיב יורעאינו
 2ירשתי שלא פרברי שמעיתי הוא אני דמעיההוא

 שלמדהי ר13הי איסן אבל היושה עדים *י עלדריעביעה
 שזה עליו סעידין הף 'מהעדים דמידי כן אסריןלפניהם
 הוא מי של יודעק הי' לא אבל פלוני שור הרנפלוני
 יורע איצ אוסר והלה הי' שורי "מר זה 3אואח'כ
 3מראה וע'ש עכ'ל שור איזו שהרנ עדים יש שהריח'ב
 א?ר'י בהנהת וע' ו' 8' ריש דסנהדרין ו2הלספו~אהפנים
 ט'ה ועמוד ס'ד 3עסוד לעיל וע' י'ד סי' הספקידפ8'
 לשם רוטה זה שאין י'ל אך 3זה. להאריץ מקוס עיקר באןאץ

 אוכל שהוא או הזא עכרס של האבידה דדילסאמשום
 ועובדי והא8יקרסימ א8יקורים הוא שהרי להכעיםנבילה
 אבירה להם להחזיר שאסור 3פרהסש ש3ת וסחלליעכו'ס
 נו'א סהל' "א 9' צרסג'ם כיו דף 3ע'ז שאיתאכסו
 לסה דוטה אינו ונם 3ידו האב'דה נשאר ויה' 3'הל'

 שדה האוסר 3י הל' דקירזשין 9'נ 3ירושלמיראיתא
 והובא שנאמן אני ואמר אחר 31א לסי יודע ואינומכרתי
 סוף בח'ס וברם'א י'ב הל' אישות מהל' ט. 83'3הגס'
 ה1י לא ב1ראי דשם משום וכנ'ל רב'3מי'
 משא,כ אבל ידו סתחת יוצאת תהי' שלו השדהעוד
 ראיתא זה לדין ד:מה הזא הנ'ל רשרה והרין כנ'לכאן
 כששנידם 3ד'א ה2.י שם שכתב 1' סע' קכ'א סי'גח'ס
 3א אם אבל זה את זה סכחישים והמלוה השליחלפנינו
 להשגיעו יכול אינו לי שאמרת כסו נרצעי ואסרהשליח
 הפמי קושי על 1"ל הפ'י עכיל וכו' שליחוועשעשה
 שלכן 9'3 בריש 3במ'צ הרם3'ן שכהב סה לפיהנ'ל
 שהסוצא סשום המוצא ליר ש3א לאחר יאוש טהנילא
 רתלזי שכר שוסר או חנם שוטי נעשה הוא האנידהאת

 ודף כ'מ דף בבם'צ וכדא.תא יוסף ורב ר3ה3מחלוק;
 ל'ג דף ובנדריט מ'ר רף ו3שנועהז נ'ו דף ת'ק8'3
 הזא הרי תז'כ יוסף ורב רבה כה פליני אבירהשוטר

 וא'כ ע'ש 3רשוהו שהזא לרבר שוש מהני ולאכ3רשזתו
 לתיבו גכוהו ואין יינו 3על הוא הוי לא זהלפי
 שהוא . ועוד וורע אינו 3טענהו האטיתי האכירהל3על
 האמיתי האבידה ל3על שיחוירנו ער לשוסרוסה-ב
 שסחזירו 3מה איסור ועושה הזא אחרינא שלורילטא
 ושטא ברי לשאר כלל רומה ואינו שלו שאינו למילאחר
 ל'א סי' חאה'ע מהר'ק בנב'י וע' שלו הוא שהרברששם
 3כתזבות 3תוספיע וע' ק'כ דף 3יבמת; וכן ר'הסק2

 בהשמטמז. לקסן ועי' וכו'. להחזיר 3ד'ה ט'ו:רף

 . 3.מערכה

 וכמב ז' אתן שרגמה'נ זה דרך על אסרתי.ועוד



ב1רדכ? והשובוהשאווע עטרת'כקעד
 שואל שהי' 3אסאן יחיאל טוה'ר הנרול הרב סשםשסעהי

סה-
 ראיסודא 3ם-להא ולא 3טטון ל! גךס לוסד יגול טעס

 כן הלכה אין אם נ'ב 3טסוןוהרי

- 
 הוי

 3יר גול לי'_
 לנכי רבשלסא והשיכ . הוא איפרא נסי יגזלהסת,וק
 אנל.כששניהמ איסור יצאגז'מורי להוטיא אזליגן איאיסזה

 אנו אין ,לי. אטרף:קים לא' או אפי' הסמוןהולקו-על
 דעאומרים כרביי -הוא הרין אס שהרי גזל מירייויאים
 היכא אמרל ולבן המוציא השגי 3יר נול. יה'להחויק
 ררל כתב ח'א ימ3'י. ובשו'ת עב'ל ועיקום ססונארקאי
 כאיסור כחורה-סשא'כ ראתעא גול גבי רשאני לתריןעוד
 טסון רג43 ייל ועור : 1. רף בם'צ בריש ראסרי'וכמו
 וזוי רקימג רהיכי 'תעשה ואל כשב רק גול ענרינן.לא

 ולעשות ולאכול לי קיט לומר טשא'כ. אנל טמפקתיקום
 וכתנ עכ'ל אטהי' לא וה לי קים ירי על 3יריםהאיסור

 שוה אינו. ה'א' תירץ א2ל הנכון הזא השני שתירץעוי
 להחזיה חיב אינה שסים ירי לצאה ראפילולי'כיון
 3ח'ם בפ'ת , הובא :ה וכל וכו' לי קים פטענותהווכה
 היכא .מקימות בשאר כן הרין ולכן ע'ש: כ'ה סי'סוף

 עריף כרי .לש'י שטא טוען והטעבע כרי טועןיהתובע
 גזלה איכזר ספק הוא רלהנהכע סשזם לו להחזירווצריך

 ספק סשזם להח:ירו חיב לכן מפק בו איןולהתובע
 כיון איסור לו יהי' לא ססנו יק3ל כשההובעאיסזר
 רעלמא איס,י לספק רוסה וה ולכן וראי ס.עןשהוא
 כסציאה סשא'כ אבל' לי כפק שהוא לםי לההמ.רשצריך
 לטי האנידה את הטוצא שיחויר במה האיכזר ייייקןלא

 של הוא אילי כי סשום שלו המפק סצר ברישטוען
 3החזרהו א.כזר האבירה את המויא ויעשה איראיש
 שהוא והגם עליו שוסר נעשה הוא אשר אהרים שלרבר
 הוא עכו'ם רשל או 3אטת שלו שהזא שאפשי ספקרק

 כראיחא לההז.ר חיב אינו ראליכ ישיאל שרובאראעפ'י
 ז' הל' ג:'א סהל' י'נ 3פ' יכרם3'ם כ'ר רף3בם'צ
 רשטא 3צ.רוף הזא מפק ס'ם אך ג' מע' רנ'מ סי'ו3ח'ם
 אחרים ישר.,ל של שהוא שאפשר וכיון 3אסת שלוהוא
 אפשר כן ועשה בקזס והוא 3ספק הרבר נשאר יה"לבן
 אכחוב בעוהש'י 3ל'נ ולקמן הנ'ל הפנ'י קושי' עללהרץ
 של אפי' שאם ועור הלל הפנ'י קושי' על הירץעוד

 הרב מברת כעיקי אך כנ'ל אצלו גזלה יה.' ס'םעכו'ם
 ר3נורות סהוספהע להכין צריכיס הג'ל 3אמאן יהיאלה'
 "הוספות שם ובהב סינ" לא.ס,רא לאפוקי 2ר'ה ט'.רף

 מספק להפריש צריך הי' לא עייפה מטצותרלפומרו
 טספק שיפו א.נו 2ן כמו טספק לכהן נוהן ואערכמו
 התזספ' סרמי רהאין מזבן איגו הנ'ל ולפי הת-מפה;עכ'ל
 ספק הזא עריפה והלא הכהן לנת'נת עריפהלהררי
 סאיסורא יוצא יהי' סספק עורפו יהי' אס ולכןאיסורא
 אך בנ'ל הכהן ביר גול יהי' לכהן נהינת סשא'כאבל
 להכין צריך ג'כ כאסאן הר'י רברי 3לאן אפי'כאסת
 ובגיטין ע'ג: רף בכתיבות ראסרי' סהא התומפה;ככרת
 וכחזלין נ'ז: רף 33תרא ובב3א כ'ג. רף ובנררים ס'נ:רף
 כפק להיסרא איסורא ספק כ'ה. רף ובניה קל'ר.רף

 כסו שכתב 3סה הוא ההוס' רכונת לוסר ואין לקולאסטונא
 יעשה נ'כ סספק עורפו יה" אם כאן רגם סשוםכן

 עוכר הוא א'ר חסור 5טר אינו הוא ראם סששםאישר

 איסורן כל רומו;לםםוןא'כלפי!ה הזא ולכן תשחהעבבל
 לוסד צד'!ג יו;ה ג'נ קנורה או שריפה דנעינןהנאה
 .ובהייא יקברו ולא ישרפו לא פפק עליהם יהי' שאםבן

 מקומהן ובכמה .ז'כ: רף הובקים ס'ו 9יג בערלהאסהי'
 ידלקו. הכרם כלאי של הילתן הכילי לו . שהי' סי3ש'ם
 גכי תסוהה בסטי .הזא וכן ירלקו כולן 3אחרותנתעהבו
 הוא וכן כן נסצא סקומות וכהר3ה חסור שטר גזיר .שער

 האחת אהת כל על שם והא 'רכתובות 1 .סופ3-ושלסי
 רק בטל הזא וסראוריהא רי;ערובוה ירי על ספקרעי'

 י.אוריתא. אוסוה יעבור:על ואיף .גטיל רלא הואשסרר3נן
 הף 3יבסמן אטרי הא תשחת; כל 3אישר ועשהבקום
 3גךם התורה. סן רבר לעקור מכמים גיר כח ראיןצ':

 וה שאון סשזם .אסרת טאי אך מילהא לסגרר _רקועשה
 סשום א( יק2רו או ישרפו יאמרו אם התורה סן רברעוקר
 האילנהן ולא י' הל' מלכים סהל' כפץ הרס3'םשפסק
 כנין והורם כגרים וקורע כלים המשכר כל אלאצלבר
 3לא עובר השהתה ררך סאכלות וסאבר מעיןוסותם
 עכ'ל מרבריהט מררות סכת אלא לוקה ואיגותשחיה
 באולני אלא ראוריה'א אימור שאין סכ'אן אלסאהרם2'ם
 ולכן סרבריהם רק שהזא רברימ 3שאר לא -אבלמאכל
 האיך .יתורץ לא כ ג זה לפ. וא'ב אסרו והם אטרוהם

 להיחק ריביל משזם לבהן נותנו ראינו הא ההוספהקמרסה
 עריפה סשא'כ אבל גזל איסור ראורפחא איסורס:ה
 איסיר על עובר עורפו ואינו לעורפו טהותב הזאשאם

 ההי' והוא לעורפו טשינ אינו אם סשא'כ אבלראוריתא
 רה'ש 3סק: ואמיי' רר3נן איסור על רק עובר איניעור-פו
 אין וא'כ ראזרפהא מפק מפני דר3נן איס,ר וראירניחה
 סנל הקזשי' על סתרצים שאנו או ב( לזה. והרסיון
 ה?קר מטעס ה,א טספק אותם רשורפין הא הנאהאיסורי
 השחיה 2ל ליכא ובהפקר צ' רף ביבמות בראטרי'3'ר
 יחקר או_ :': רף בח!לין ועי' ף כי' חיויר 3נבי'ת.עי'
 ווה זה, לדנר אמרוה שחכטים דכיון טשום לוטרמוב
 לוסר יכולים ולכן העשה ואל 3שב שהוא בכחםהה
 כך 3ין 3הנאה שאסור רכיון טשוס גזכ שישרפואחיכ
 נטצא זה וכאזפן תשהית בל עור ליכא וסטילא כךונין

 הסשחרר כל ר'ה 3תוספות ל'ח. רף רנימין3תוספות
 שאטר 3סי ס'. יף לקטן ראסר והא 3עשה עוביעכרו
 ומסקינן נה 'שתע3הו אל שפתהי פיונ'ת סעש;וכשעת
 לה לכהו2 היורשין את כופין שיחרור לשון אמרדאי
 שהררו אסר ראי 3הריא אסרי' בירושלסי וכן שיחרורגט

 בה להשהענר רשא'ן היורשין ראין כיון התםסשחררין
 3הם לעילם בה קרינן לא המת רברי לק'ם סציהסשום
 וט' עשה איסזר ליכא לחור" גט נתינה וסשוםתעבורו
 ואפי' לזה זה התזספוה סרסי איך וא'כ ההומפותעב'ל
 מקום 3כל מעסרו רא'כ ניהא אינו ג'כ 3'ף הפקרלמעם
 איך אנן אמרו שאטרו היכא ורק ציי הפקר ויאטרכן

 כברה כן ואם ממ:גס אח יפקירו שה3'ר ונימרגיקום
 3אסאן סהר'י סנרה 3לתי א?י' להבין קשההתוכפת;

 בבבוית; שם דאטרי' טשום כן הוא ההוספות רבונתוי'ל
 לפיכך כהן של ממונא הפסיר הזא לוי חני .':רף

 -ערשה מצות של הטעס הוא וזה עיש הו' טסונויופטר

 א'כ סס9ק לפרותו צריך שאינו כ-ון ל~ן זה- לפיולי



קעה דכיכ~ו וחשובוהשאללת אטית(
 להפסיר צריכין אינן ולמן כהן של טמונא טפסיר'אינו
 פודה שאינו כמו ההוספות כתנ שפיר "'כ ולערפוטמוע

 עורפו. איגו כן כסו מסעק .-:

 ג.מעינה

 מלכים דהל' ד5'1 הרט3'ם רברי לוליאך
 אבל סאכל 3עץ רק ליכא מראה-יהא תשחתע דבלום(ל הנ'י

 כונת אפשר.לפרש ה" טרר3נן רק הוא רנרים3עדאר
 ויה' תשחית בל משזס טתחילה שכהבהי כמודו1וספהע
 הוא רהפרשה הגם' איקמה רלטה כן רגעוספותכונת

 אסור חטור רפסר דס'ל רר'י ואלי3א סאי0ורא'לאפהך
 ממצוה לפוטרו הוא דהשרשה לימא הער'פה קורםל,כ

 בהנאה מוהר הטור דפטר דס'ל כריש אפי' וש;י-וריפה
 מטצוה דלפוטרו ההשפזת כהב להכי קריפה לאחרער

 נותן שאעו כטו סספק להפריש צריך הי' לאעריפה
 רבנתינתו דכטו 3אסאן הר'י כסברת ויה' מס?קלכהן

 בל איסזד יה' נעריפה כן כמו נזילה איסור יה'לכהן.
 קורס הא ולר'ש קיטינן רר'ש ראלי3א רכיוןאשהקת
 יה' הערשה לאחר ועהה 3הנאה מותר הי.'העריפה
 לאחר ר'ש ומורה ום רבה שאמר כמו 3האהאסור
 הנ'ל הדינים הנך לכל דכי לא וא'נ אסזר שהזאעריפה
 ולכן סקורם נ'כ אכיר הרבר הו' הרי דשםמשום

 אכל תשהיה נל שם לינא איהם קוברין או כששורפין'
 אסור יה' ואח'נ 2הנאה מ'הר ה" שמק'דמ כאן טשא'כ'

 יש אך כנ'ל ,עשה בקיס היחיה נל יה' א'כ3הנאה
 לר'ש אפי' דנוקי הק.ס?יה הקשה לא רלכהלהקשוה

 אלגזי נריט סצאהי אח'כ אך 5דיון. סצית לקיםופדיהו-
 אין הרוב נגר שהזא שהיבא וכתב זו קושי' גיכשהקשה
 ברי'ט ע'ש הטיעומ של ספק טצד המציה לקיםצריך
 וסת חמור פמר פריון הס?ר'ש י'2: רף בסשנה שםראטרי. כיון כן הוא יהקישי' רי א'ת שף ר2גורוון 3*קאלגוי
 אהר טלה להפריש :צריך 3אהריותן חיב אשר)ר'א

 הן ,כו' 2אהריוהן חיב אין יהב'א 3ן של סלעיס כחטש.
 טהל' י'3 ב9' הןב3ש פמק ובן בהבמים אלכה הא,

 ויה' יפריש הפסד לי שא'ן ניון וא'כ ה' הל')3כורים
 אך 13ה נתדים יה" מה?רשה והטצ:ה לעצמו לוהטלה
 שם רו;:מ?הע שכתב כמו הרוב ננד שהיא כית3הב
 לר'י ואיה לעצמו טלה ?פי.ש ונקנה זכר ט..צרה:3דף

 רבת טיעומ סטוך וא'כ .ב.' לצטצם א?שר דאמרהנלילי
 קודסים ז?ריס להו יר'י שר?ה דנקביה למחצהאחת.

 ד2מפק הנא מאן ד'ה ס,ף לעיל כדפרישות וי'ל'סיעומא.
 לאפקיע .להכ' לעצמ.: טלה להפריש ההמירומועט

 פדי' מצוה לקימ לא חבל ל::יעום ה-שינן טאיסוראל
 מעמ שהאריך ע'ש מ'ע לקים מחויב א'נו המיעוט-רטצד

 ב'ג: ד' 3הרא דבבוא ההובפ'ת טמכ'ק דנעלם לכ'אורה אך נזה.'
 וכו' מוצאי של ה,א הרי אמה להסש-ם חוץ ר.ה'סוף
 מצות לקים כרי היא חכמש דהקנת וי'ל שם כועב'הנ'ל
 דגס ע'שאלמא הרוב נגד שהוא 4פי' וכו' אבידה''השבת
 מה;וספוה אין 3אמת אך המיעוט מצר לקים .צריך,3ם'ע

 דר'ש לר3נן רק התוספתן כתב רוה 'מזשם א( ראי' הנ(ל'

 3ן' וברם2'ס. שם כגם' כדאיתא דשס גהכנן הלכה"ין
 הטעם התהפות ,טם כהכ דהא ועור. גו'א סהל'"א
 חכטים דר;קנוע ס'ל לכז הכרוה ע'י להתבדר שיכולדכיון
 אוי כספק הרבר שנשאר כמקום אכל לברר שצריךהי

 אף הסיעוט. מצר הפצוה לקים מתויביס שאינסאפשר
 .מחויב כם'ם דגם ט'ו סי' 3סף מפורש כתבהכו'פ
 וכן דובא. סצד הוא דם'ס מ'ל והרשפיא מ'עלקימ
 קשה דלא לישב נ'ל אך ט'. 2ף 3כהובות 3פנ'יהיבא
 לעצמו ויה' פרי' מצות לקיס מספק יפריש לארלמה
 יתן שלא אפי' פדי' המצות דנהקים י'3 3דףכרכנן
 אס:ר טהים דמור רפטר אסר" אם רק הוא אח'כלכהן
 הפטר הוהר השה שהפריש מיר ולבן "הורה בר'3הנאה
 ליר 3אה כאילו להפרשה זה נחשבה לבן 3הנאההמור
 לי' דאמר ג: דף תמורה בריש דאיהא ררך ועלכהן
 עשה ד3רי3ורו טשום וטימך חהנו לא להנא ייהנן.ר'

 מותר חמ!ר ד?טר רס'ל לר'ש אבל ק'נ 3עט' כנ'לפעשה
 'ולכן מעשה היד,ש שום 3ה?רשה נעשית לא א'כ3הנאה
 טה ולכן כהן ליר 3א לא אם פרי' מצות נהקים לאלד'די'
 קיים לא כהן ליר יתן לא אמ טלה יפריש אםיועיל
 מהל' י'2 53' שס ש?סק הרמ3'ם ולכן כלל מצוהשופ

 ולכן מחים 3הנאה אסור חמור ש5טר ד' הל'3כ,רים
 השה ומת -המור פטר פריון הפריש ה' 3הל. וםפמק
 שפסק משזם 3אהריוק. היב אינו לכהן שיתננו'קידם
 3קירה כן טצאקי אח'כ לוערין. נ'ל כן יהודהכר'

 והא-יך והנה ד'ה 3ס:ף כ' כאוה שם 53'2 אלגויכרי'ט
 נע'ו הש'ם על 3הי2.רי שכהבתי מה וע' אלו 3ענ-ניםשם
 קא' לא 2אמאן סהר'י דברי ד3אסת נ'ל אך ם'הרף

 סהלוקה דאיכא כ?קיב ל' קיס אמר מצי דאנא' על-ק
 רהיכא 3איס,ר דגם מש,ם אתר בם?ק לא אבלה5'כקי:
 ספיקא הזקהראיכא

 לקיל"
 נשחסה מ(. דף כח,לין כדא'הא

 היכא א?י' :מי ד3איפר ליטר חין עשדה היהרבחיקת
 אך סמ'נא ה:קת איבא ם'מ הרי היהר הזק;רליכא

 שיש דמה ראכיי' הוא מטונא רהוקת סוום אינ.וה
 שכהב ו:סו אהר של .לא שלו ה,א האדם ידההה
 ב?יעלי' טריד 3ד'ה קי'2: דף 2בם'צ הפג.י זוסנרא
 אל' ביאה א'מירי סהל' ס'ו בפ' הם'מ לי;ב ולכןע,ש
 הרם2'ן רעת הוא כן ממינא הזקוע' ליכא דלעב.'ם2'.

 דכרמגהן 9'ק כו' 2שמק'ב וה:בא ש והרא והרא'ה.רש3'א
 והנה 3ד'ה ישם ד2כוריה פ'כ ריש אלגוי בר"םיהזבא
 דזה לעך'נ אבל אסיר עכו'ם נזל אי הלזי וה שדיןכתכ
 דכהם סש,ם רט'תר קי'נ ר' דב'ק דל,את: להפקאת דוטהיה"
 רף 3קיא י2בבא ל'. דף 3סוכה כראיתא ג:לןעבי'ם
 ש-כיה מח נא2יה יהא שלא של! הוא שהדבי טה1. סב-א יהני איך א:'ר לע( משא'כ אנל ט'ה: ובדףל'הן
 קישי' ;ל י'ל אולי אך היא. 21ש.ט להיתיהזא

 בהר דא;לינן רא;'נ ה.לין בריש דאמר" סשום'ה?נ'י
 3יו'ד "סקינן 'כן מברר'נן לבר.-י דאיכא . היכא אבליובא
 יה,רא בן א,פי פ'ג. רף 23ס'צ דאמריי ועוד א'3ס.'
 שגועה טהני ולא ראי' 'בא רואה שיש 3טקום האאוטר
 3הש' ק'ו ,ס" 3ס'ף הרעק'א דעת לפי אך כן ה'נוא'כ
 אפיי טבירינן יכרור' דאיכא דהיכא דאטר" רהגםשנ;ב
 כתנ יכן החזקה נגר שהוא היכא רוקא הוא זה רובכמקום



.קעו
בורדכי ותזובותשאמת עטרת י

 ועל חזקה ליבא וגאן עיש נ'ו סי' חירר סהר,הנג'י
 אי סע' א' רסי' כיו'ר הש'כ רברי ל"8ב אטרתי והררך
 טכירין אין אפילו ארם וכל ועברים הב'י שםשכתב
 ט י1דעין אין ונם יתעלף שלא לשחום שט1והקאיע
 לו לקזן טווזר שחיטה הלכות 1י1דע ט1מחהקד~א

 היגית שדש טשחימתו לאכול וטותד לשחומלכתחילה
 וכתב הפ'י עכ'ל וט' וטוחזקין סוטהון פחזקון רג(לשמתומ
 ש'ו ס" גח'ט עי' שרןנ4:וטחין ד' נס'ק וסם הש'כ זהעל
 שהחש רז4ו להבהא רצריך שקלקל אומן מבה גפי 1'טל

 טוטוצם שחימה אצל טצוין רוב פבה'נ אסרי' %אטוטחה
 טוחק שהא כין אררבה הלא ר4'ם והקשה עכ'להם

 אין הלא אירבה ראי' להביא צדיך לכאה מסיעתווהדש
 שכתב בטו טווהק שדוא טמעס הרוב אחר פטסתהולכין

 גליון על שט כתנהי ואני פזה שכתב טה פפ'טתי' טטיעהי כשהרש 1כ'ש ע'פ ריש ב'ז רף כב'קהתוספח?
 רף פכדעבמע ה8לאה שכמב מה עס אחד תירץהיו'ר
 דאין דם'ל לשטאל וטי צריבא לא ד'ה גתוספחןמ'1:
 ויירה אטרה האיך יא'כ וכו' הרוב אחר גממקהולנין
 'לאו ודילמא הפהולחן. כטוהר ישקול כסף פטפחעהקנם
 כראיתא טקנס פמור וטפותה ריהומה וקי'ל האאבחת
 שהחיוב כיון י'ל ,ה אך וכתב ט'פ. וגדף ל'פ. כדףוט
 וק4ל שרעתי אם יורע באיט לי' הף ספק והמחילהההאי
 טקאם חיב אפ'ה הלדאה קודם הפרעון ספק אםדאפף
 לה טי' פח'ט הש'כ כנרש ודאי טירי טוייא טפקשאין
 דכית הנ'ל הש'כ על כן י'ל וה לפי א'כ ונף כץט'ק
 שהוא טה יה' שהפטור רק החיוב רהדא סואישהוק
 עצמו את להוייא וה על ראי' צריך לכןטזטחה
 ודוקירוץ תירויש עור עם שם כתבהי וגם הודאימההיש
 רכיון הנ'ל יעדא בן ראיסי הא עם שט כתבתיהו:הרק
 ולטה זה על דאי' להביא יטל הוא הרי טזטחהשהוא
 יהודא בן באיסי רכמו לשם רוטה ה" חה ארובאנסכיך
 האומנין 14ן השוכר 6' סוף 9'ג. רף פ3ט'צדאמר

 הוא אם הוא ובן ויפמר ראי( יבש רישה שושדפמקוט
 כיון הדבד יהי כן זה על דאי' להביא יטלטזטחה
 בברי רי ולא הטיטנים לתן צריך לכן סיטניט יש והשלחפץ
 טיסנים יתן לא 1אם האבידה את הטוצא של והשמאשלו

 שכתבתי מה 1ע4 הנ'ל - דאיטי טהא גרע דלאטשקד
 דף דכדמבות הפנ'י סברת כעיקר אן ח1לין פרישפחיטרי

 ושמא ה3רי 3אבידה טהני לא רלהכי שכתב הנ'לי'פ
 רהא א מברא להבין ץריך הדונ ננד טוען שהואטשזם
 וא'כ אחד טאיש אלא וה דנר נאנד לא פניס כלעל
 שנימא או טמנו שנאבד האיש שהוא ניטא אם לי.מה

 להיח? יוכל לא וכי טטנו שנאבד האיש הוא אחרשאיש
 אחר שאיש לומר לנז עדיף ומה הרוב טן הזא זהשאיש
 איש רק יהי' לא כך ונין בך ש3ין כיון הרוב טןה1א
 חדש פאור כזאת קושף טצאתי ואח'כ אבידה 3עלאחר
 הא על שכתב הפנ'י על שהקשה ט'נ דף קידושיןעל

 שרשתי לטי הדע "יני פתי את שדשתי שםדאמרי'
 נאכן רב אמר נס' נאטן. קירשת" אני הוטר אחרובא
 וכהב וכר תוקפו יצדו אימא לננום נאטן דאין נמלק?ן
 ולא משנים פחות שכערוה רבר ראין ואע'ג הפנ'ישם

 פשאר השפי' לו ולא ח1מא ארם ראין חזקו: אהאיסמכינן

 נאטן אחד ער אי פ'ח. דף פיבטות לן טטפקאאיס1רים
 ארם אין -אטרען ולא לא או אשזרא שאקזחוק3רבר
 ער דאין הוא הכתוב 'שגוירת דבא שאני לו ולאחומא
 רפלאו הכא טשא'כ אבל לנסרי החוקה לסתוד נאטןאחר
 הער שאין נטצא כנ'ל האב ע'8 פטיה טחוקת יצאהההני
 האי פבי רא'א החזקה לברר אלא .הח:קה לנרועפא

 אליבא ו'ל הר'ן כתב וכן חוקה אהאי שפיר ממנינןנחנא
 דעלטא רזכא פהר דניול לי קשה. דאכהי אלא אסידרנ
 לחר אלא  קךדיאזף אני שאטר לוה נתקרשה שלאפיטא
 יבטחץ פנט' לן רטמפקא טה לפי וא'כ דעלטאטרחמא
 ע4 אי להקן פירו דשין איסזרא שאקזחוק פרברהנ'ל
 וחוקה ררובא רוב נגר להאמינו דאין כ'ש יש'כ נאטןאחד
 כמברד רק הא רכאן הפנ'י וטתרץ וכו' עדיףדובא
 הער רברי פלא אפ" נפל 1הספק הרוב טתוץסיעומ
 החר הזא דילטא ספק נפל דאחר אחד כל דעלטשזם
 נאטן אחד ער אז החזקה דאקזרע היכא פחזקההש'ב
 אלא איע ולכן רטם4עו כועומ גם דאיכא ברובוה'ה

 ננד הוא האיך חרש האור עליו והקשה ע'שכסבדר
 אהר איש אלא קידימה לא כך 1בין כך פין והלאהרש
 בשרת לעיל ועף אחר איש לי זמה זה איש לימה

 טיאתי וכן ר' באחן ו'ל טאדאטו'ר השאלה כבודפטפק
 מעם זה פרבר טצאתי ולא פד(ה ט'ג פ" חאה'ע טהר'קפממי
 טריבא אינו הנטבע וה יאטו דעלטא רובא באן שיךוטה

 ראי' והבהא הזא ולא אחד איש שהוא נימא ולטהדעלטא
 וככר נכנם עכפר רכא בעי שם דאטדי' ": דףטפטחיט
 האי הינו אטרי' טי כחהו כפיו וככר ידצא זעכברפפיו
 ולרבריו הא אחרינא רילטא או רנפיק האי והינודעל
 הא אחרינא רוראי מטא דעלטא רוכ בתד דניולראטר
 עבברים טרונ פריש טרובא רפריש כל רק דעל האי%א

 אך הנב'י. עכ'ל ע'ש וכו' דעל האי ולא הזאדעלטא
 שלו הראי' אבל שכתבתי כמו שהיא נ'ל ד~מברעכעצם
 אמרינן ,מי כריה דוץומפח? שם שכתב משום לרחח? .יש
 השרה כל תבדוק דאטר לרשפ'ג האפי' רנפק האיהינו
 עב'ל הככר עם הוא שהרי לרבר רגלים הבא אבלכולה

 אמו רשם טשום ראיתו איפרך זה לפי דש'כהתוספות
 הרי דש'כ פפיהם כבר להם יש דעלטא רעכפראר1בא
 הראי' נ'כ לרחחן יש א וסגרא טהטהממ רהאחוינן

טההוספות
 הטטי

 אפי' חא. אחדיגא דילטא או גד4ה לו
 רטטתטא חישינן הבא שנאבר הוא שנטצא המ ראטרלר'

 התוטש' עכ'ל שיצא אחר הזא וזה פ2ית נשאדהראשון
 קטעש  הקברש רשמ טשים  וה דילוק התופפהן אמר%א
 רעלטא רובא על ספק עליהו הר ולא פטקוטו  אחרנל

 מר רהר  באן טשא'נ איל  רעלטא טריבא שהיאולוטר
 המברא לפי אבל האי הימ אטרי לא  ולנן רעלטארובא

 טקום כנ'ל הרוב ננד אינו כאן רנם טשום ניהאשבתבהי
 כאמת אה כפיהם ככר להט אין דעלטא עכפריםדרוב
 הפנ'י למברת רכתזבח? הפנ'י סברת בין לחלקנ'ל

 טי של החפץ על דשפק הוה רפכתונות משזםדקידושין
 נאבד לא האיש רהא .טפק ה" לא האיש על אבלהא
 על מהחילה לן נפל שהטפק גיון טהרוב פרישולא
 פריש הוא הזה והחפץ ה:ה החפץ. הא טי שלהדבר
 רדן ,4אמ .טה על שהדבר יטר רטי לוטד אפשרזלכן



קעזנורדכי והשובותשאלותעטרת
 נפרש הזא ר.5טא וה סאיש נ"רש הזא סהספקעליו
 ס'עזט 3וראי הזא. הוה וא'ש פריש ומרוכא אחרסאיש
 נפרש ש5א לומר צריך .3וראי ו5כן העולם רוגלנבי
 שנפרש לומר צריך איא ס'עוט רק שהזא כיון והסא'ש
 3כה,כזת שם הסכרא הוא כן רעלמא סרזכא והרגר
 הלזה האיש על הספק הוא רשם 3ק'רזשין סשא'כאכל
 וא'כ 11 5אשה קרשה אשי האיש הוא שה,א ואמרש2א.
 אע למי יורע אני וא'ן 3הי את קירשהי ש"ם-הטשק
 כא אם וא'כ המקרש ה,א מי האיש על רק הם"קהוי
 הסברא שיך שפ'ר אוי המקרש האיש הוא אני ואמראהר
 אחר איש או מ-ונא הפ-יש- האיש היי הוא אם לירסה
 הס?ק- לנו ה" טהח'לה רגם טשים ס-הא השרישה"
 נ'כ הי' הוה הא'ש זגם מ-,גא הפר'ש הא'ש הואסי

 כנים שם ולכן המקדש האיש על הי' והמפק וה2ם"ק
 הי' הוה שהא'ש '1כל.5ה'1ת 5א ראטו חרש האוררכרי
 הי' נ'כ ששם הג'ל הנג'י רכרי יה" ובן סה-וכה"רוש
 שנאגר הא'ש הזא וה אם שנטצא הוה האיש עלהס"ק

השמטות
 הייזשיטי כינת 3קצרה שכקכתי טה קע'נ,3עמור

 לכ.ן לסי יורע וא'גי ק.רשתי 3תי אמר שאם 3יןהנ'ם
 שהוא כפני ים' יורע ןאינ' קירשהי מכנוהי אחת אמראם
 ספק שהוא לבר שכאן וכתבהי ק'דש 3ת איוו יורעאינו
 לאח'הה ק'רש שטא ס"ק עור יש המקרש הי' הזאאם
 אגל המקרש הי' רהוא את'ל רא"" סשום כאן נ-עולכן

 לנקית ש'כול א( סירתת לא ולכן 5אחוהה ק'רשרילמא
 לאחת שק'רש דכיון ק.רש לא'11 שטעה ו5אמי עצמואת
 כן ק'רש לאיוו שכח שהאג רכסו ול!ם- לאשהמיטייכול
 חשב כך ובין כך 3'ן חהנו שהיא שביון 3( שכה.הזא

 ש'ש הנס י'ו. רף 3ניטין שנמצא וכאופן עליושיה"ה
 על רק יעכור לא עתה הא נ( לרונם* אך משםלחלק
 ס'תה א'סור ענ ולא 3גית שהוא אשה אחותאיס4ר
 רא'סור שבת 3ין ח'5וק קייר. רף 3יכמות .שטצינוכאופן
 ס'ם כאן ש'ש ד( 5או. אישר רק שהוא 5.ו'טסקי5ה

 ראפי' דעות א'בא לאיב,דא ס'ם שא'כא והיכאלא'סורא
 מהל' פ'ח ונם'ל ל'ה: רף 3עירוגין ועי' אמזר3ררבנן
 ועי' ו' ה5' סקואות טהל' וב"'י ה' הל' הטומאהאבות
 3ריני ק'י בסי' ב"(ם ועי' 0'ר 0" היו'ר סהר'ת3נב(י
 עכ'ל וכו' נתערנ אי והנה בר'ה כ'ו אות סוף 3ש'ר.פט
 כת לאיזו האג ש'רע ה'כא 5פ'ן נ'ם כמה איכאולכן
 ש'ש ה'כא לב'ן המקרש .ה" טי ממהפק הוא 1-קקירש
 איסור ה1א ששם יחלק ואין קידש 3ת 5איוו ס?ק גםלו

 5ומר לנז ערי"ות סה וא'כ מהיוג הפרוש הי' הואוא'ג
 איש א5א סהרוכ הנפרש הי' הזא לא הנאברשהא'ש
 הנ'5 הירןש5ם: לע' הוא וכן סה-וג ה:"-ש ה"אחר
 אך לסי יודע וא,ני טכרת' שרה לע' א' סערכה3ם:ף
 3ירזש5סי באיבע' רנשאר הם"רש'ם פ" לפי יהב'ןצריך

 את רק.רשהי סהסהניי כ(ש ה,א והלא הנ(לרקירושין
 ןהלא רנאמן אני ואמר אהר זכא 5מי יודע ואיני3תי
 שכן כל דגאסן אסרו' אימוי חזקת ננר שהוא ההםו:ה

 ואמר אחר וגא לסי יורע ואיני סברתי וריבמכרת',
 כוף רס,ף כיון ממתא הוקח שם רל.כא כיון שנאמןאני

 סי' כח'ם השצ שבהב וכבו טמנו ליאת השרהעומרת
 ר:אן אל'בא ב'ר1שלם' דהאיכעיהוא לומר ואין הנ'לצ'א
 5כנום גאמן אינו אכל גט ל'תן רק נאמן ראינורם'ל
 שאין יחזקה הח,קה סש,ם הינו נט ליתן דנאמןוהא
 רר'י אליבא הוא א'3עי רהא לו ולא חומאארם
 הח'ס כשבא ומן ואח- לכנום. אף רנאמן ס'לוהוא
 הנ'ל רכת~כות ה?נ'י ע5 וז קוש" שם סצאתי5ירי

 ק ם 3 ע 3ח"הותיקונים.

 נ'מא א'כ ואחת אחת כל ע5 ס"ק רק הזא וכאן1ראי
 אינו וה אך פנוי' חזקה על ואחה אחת כלשנעם'ר
 3מהריים ועי' האכ של ר3ור1 ירי על הוקתן הורערהרי
 סקים עיקר כא; ואי; וכ?נ'י ס'ר: 21רף ס'נ: ברף :במקנההנ'ל

 ועל עלי1 לשאז5 5כא רימה וה ונס וה 3ע'להא-יך
 3ה:סוות וע'ש כ'ו. יף כהונ'ת י'. רף פבח'םחב'רו
 רף מ'ו'ר א' שאלה ח'ב במהיי'ם ועי' טפ' נ-עוכאן
 דאוריתא שמפק שס'ל הרם3'כ דא?ילו שכהכ ע'3 ר'שר'
 רליכא היכא רק הוא וה מרר2נן רק הוא דאסורהא

 ההורה מן %(ם,ר הוא לכרורי רא'כא ה'כא אבללברורי
 וכו'. טהרי'ם שהנ'א ומה ד'ה כ~ף הס"ס 3בית הכיא:והחי'ר
 ביט5 שלא צ'ל העסור כריש שסאל כצר קם'נ3עמור
 רומה ואינו צ(ל העסיר סוף לפני שור~ן ח' שםההמץ
 המילה כ(נ שורה שטאל לצר קס'ר 3עמור רישיאל.לפ'נ
 מ'ו פש,רה שבאל 3צך קס'ה בעמור ט'ס. הואיגימו
 ציל שמאל צר ריש קמ'1 2ע:ור יש. ה'ה- ועורצ'ל

 הכיאו 3עצמו ה9'ם ונם צ'5 כ'כ פשורה שםקירקכן,
 ש'ר1יח צ'ל ס!ף לפני שורוה י'נ שטאל לצר קם'ז3עמזר
 שירות ה' שם רה-יוה, צ'ל סוף לפני ש,רוה י'שם
 לכן צ'ל קס'ח עמזר 3ריש הר(וח. רכל צ'5 סוףל"מ

 שמאל כצר שס שהריוח, צ'ל כ'ם 3ש,רה שםהריוח,
 נם צ'ל כ(א 3שורה שם שהריוח, צ'ל ה'3שזרה

 הריןח.רמי

*.

 ה ל אש
 שילם הטנת אשר עור של מנעלים וע5'ו לנרים טטנח שלקה אחד העג5ה 3על רכרעל

 3המוה שלש'ם לו ש'כיא 3הנאי מטנו 5קח והזא רויכ סאזה ואיכעה אל"ים שניבערם
 הזא 3המה מכל הכאת והטקח שלו 5מק'5יןטבם'ט
 וה סך עי5ה יה' 3המות שלשש וכהביאו ר!יכשמונ'ם
 5ערך כשעלתה ואה'ג רו'כ סאות וא-2עה א5פיםשני

 נתן לא ה3הטות. הבטת 5שכר רו'כ סאות עשרןוטגעה

 3המה המכח אח'כ ו5קח לו להביא 3המות עור המבח5ו
 הבע5 לו שחיג ה:שאיים רמי את וט?ס הענלהס?ע5
 הבהמה רם' את הונע ה;גלה הבעל לריז וש"זהענלה
 לא א3ל 5סקולין ה3הסות הבאת הק עליו קי3ל לאכי



 בורדכי, ותשובותשאלותעטרתקעח,
 ומזשה" כל כי פוען והמכח סחורה א1 כסף 3ערםלתן
 ל3על לשכור יכול הוא הי' או4 סוחר שהי' 3הטחן5ו

 המוכר על ה,א ה?המות הנאה התהיטה ניהעגלה
 עור לו ואין מאחרים לוקח רק הוא ועתה חים3חפת
 הכאת מופל שלו הם,כר שעל משןם להביאם3המות
 ממט מיס ולכן שירצו מי לכל נו'תנים והם שלוה3המזת

 3הטות 5יקף מחוינ אמ מ'1 עמ הרין הנשארים. רסי1את
 לו. להביאם הענלה ל3על ולתןחים

 ה. ב 1 שת

 האשה את העשא *' ריש ק*א: יי 3כתיטת אמי"הנה
 ניסת שנים חסש 3תה אה שי,ין כדי עטו1פסקה

 חיב שנים חמש 3תה אה שיוון כרי עמו ופמקהלאחר
 אזונה אצלי יכשהבא הראשו: יאמר לא שנים חמשלוונה
 יאסרו. לא 1כן שאטה, למקום  מוופתיה לה מוליךאלא

 ואחר ונה אחר אלא כאחר אותה  ונין אע הרישניהם
 שם ואטרי' הטתניי עכ'ל וכו'  טוונות רטי להנותן
 1ב1' שניהם יאטר4 לא  הטחניי על ק'ג ר' ריש33מ'
 לס1ף לפחינה  לחכריי ריחיא לי' ראוגר גבראההש

 הוה האירנא ער ליי אטר וחטרא ריחש  וביןאיעתי
 פחיננא טיטחן איל אנרא לי הב השתא  נ?ךפחיננא

 שניהס יאמ-ו לא  טקניהין ה*ע לם.מר רבינא ס2רלך
 לה נוהן ואחר ונה אחר אלא כאחד אותה זנין אנוהרי
 אית כייסא הר ההס רם' םי עוירא רנ א'ל סוונותדסי
 ווכין טחון א'ל מצי הכא לה ליה כריםתא הרתילה
 לריחיא פחינא לי' רלית אלא אטרן ולא וא,תינפחון
 ע5 אותו כ1פין זו כגו; לריחיא פחינא לי' איתאבל
 אטדן ולא בר'ה שם  בתוס2וה ועי' הנמ' עלל מחםמרת
 ח' הל' שכירות סהל' ?9'ו הרס3'ם פסק ובן בדא'ש ועי'וכו'

 חרש בכל סאה ב' לו  שיפחון סחבירו ריחיםהשוכר
 שם לטחון  צריך אינו וה-י הריהים 3על 1העשיר3שבד1
 ליח-ים או לעיטו  ל:ה'ן  שצריך חיטים לשובי ישאם
 סוום טרת שוו סאה כי בחיסה רטי  להן אוחוכופין
 ט.חן והריני רם-ם לי אין לוטר יכול לו אין ואםהיא
 וכן לאח-ים מוכר צריך אהה אין ואם ששב-הי כטולך
 וה-א'ש אלפמ הרכ פסק ען ה-מ3'ם. עכ'ל 3וה כיוצאכל
 ו3ממ'ע שם ה'ט ו?ש'ע שי'ח ס' נח'מ הטוי פסקוכן

 3על יוכל אמ כן הרין להיות צריך לכן שםוכפ'ז
 כופין אזי הצורך כל כפ' אחרים 3המות להכיאהעגלה
 אין אם אנל הכל לו לשלם וצייך מרום מרת עלאותו
 וכוהך מכור להפכח לוטר ה3ע'נ יכול אוי הצורך כללו

 אש
 מהויר וכו' המאוה'ג הרבמאחי

 פסןל רק הוי אי שלם'מ 5שס חטאת שחטאס
 לשטן ש5א שנוכחו הובחט כל וכחים כרישכראמיי'
 הפסח טן הוץ תוכה לשמ לכעלים עלו ש5א אלאכשרים
 כראמרי' וכו' לגמרי *סולין שהן ו'ל רש'י ו*י'והחמאת

 חים נהמות לוקח א1 המם'א קם שכתכ ובמולאחרים
 לך להנ'אם לו ותן מקירם שעשיתה כמו לאחר-םומכןר

 אך מזומנים. נסף יך לה! צריך אמ ואין שלך5הסקולין
 לו שא~ר טען שהמכח 3יניהם מחלוקת עור שםהי'
 אלפים שני שהם 3הטוח שלשים לו ש'ביא המכירה3עת

 לו אמר שלא בען העילה והפעל רו'כ.  כאותואר3עה
 רברי לפי וא'כ להביא 3הטוח שלשים רק כלל כסףעל

  לשון חפום או  ראשון ל?ון הפוב אד ספק איכאהפבח
 קי9. וף  בהרא 1בבבא ק'3 רף כבט'י כראטר"אחרון
  3תוספדת ולש 5'.  דף  ובפחים נ'ג: רף בפכח'ם1עי'
 ובתש' 8רם'א ו' סע' ר' סי' 3ח'ם 1עי' המקוסותפכל
 ובשיכ 1בסם'ע י'ב מל שי'3 סיי ובח'ט לע סי'דע'א
 ומפס מוחוק שהוא כ'ון ובאן פן עפור לעיל וע'וטם

 ינול טרעת1 הבתטה  לו  נתן הענלה ה3על שהריפרשות
 הכסף על רוקא  נהבפן ולוה אחרון  לשון שטפוסלוטר
 זכרו לא שמעו5ס ואומר ינ מנחיש ש3הע.ג כיוןאך

 פשרה לעשהן פוב לכן שכועה כאן ויש חכמף עלמכום
 יהי' לא א*י' שאם משוס פונה ל3הע,נ נם יהי'ואז
 יש 3חמור נם ני לו מחא ג'כ הצורך לכל טשאולו

 ס'ק ש'י מי 3ח'ם הם:רע שכהב כמו נטל כ?ועלהדין
 סי' ריש ח'ם וב:ור שם כנה'ט ועי' וכק'וה'חי'א

 ממה שלישים שני לו שיתן *ו-ה עש'תי לכןשל'ר
 ושליש מקחונ וה אה הפכה וינכה להפכח ח*כש3הע'ג
 הפ'ת שהניא וכמו פשרה ררך הוא ווה לו יחזירהנשאר
 שזה ועוו ע'ש מירני טה-'ם 3שם ג' ס'ק י3 סי'3ח'ם
 להם הניח ל'ר: רף  3ניניבות ראם-י' וכמו כוולהוא

 וטבחוה הי8 אביהם של וקמבורין שא1לה סרהאביהס
 כל שם רש'י ו*י' וכו' בזול כשר  רמי טשלטיןואבלוה
 רף 3תרא 3כבא כראמ-י' רנקי 3אר3עה חשכינןווזי
 רנ אטר רירקא כישא א*י' הדרא איהי נה הרראקם'ו:
 ער כוול 3שר דסי להס ושמין יהושע ררנ נרי'הונא
 ,ה שבענין י  רש3'ם 83י' ועיש תילתא עד נוולכמה
 לרעת שלא סההילה הנאבלים אוכלים מהוירין כלשטין
 אוכל דצ' לא להמיר שצריך יורע הי' שאילוחזרה
 ולעי רש3'ם עכיל וכו' מחויר םיהא בוול ומיה1משלו
 לשון שתפום  מעון טצ. הפ-ם שהוא  שכיון  ש:הנזימה

 איבעיא 3ר'ה רבכוד1ת *'ק  בסוף הדא'ש כתב  בןאחרון
 ורף ק'ה ודף  פ'ו: קי בה-א טבבא ראי' 1הומאלהו
 תקפו כקיצור כ'ח בם.' פאוית וע' ק'3 רף ובט'יק'ו
בהן

 סי,
 3סש*מ כ'ה ?מף  3ח'ט ול ט'ה וסי' ט'ר

 וכתומפות 5'ר סי' וכה'ב פ'1 אוה הפיסה כריניהאויימ
 טר". 3חוקה ממונא ואןקי 3ר'ה כ' רףרכתוכות

4. 
 רשעסעלא. רב שלים'א יוסףהיים

 וחיבין *יגול גם שיהיי או חי. רף וריש  וי רף. סוףשם
 כ'פ: ונרף 3טתנ" כ'ו נרף שם  :ראמרי' ברהעליו

3מתני'
 חן"

 3ונחים ואמרי' כרת עליו וחיכיז 8'נול לומנו
 חצות ער ולילה ליום נאנ5ין רחמאוה נ'נ. ורף נ'כ:רף



קעטב2רדכל ותשובותשאיותעטרת
 ולילה יפים לשני רנאכ5ין נ'ה. 3דף שם אטר*'1נש5טים
 יום אלא נאכל שאיגו חטאת ששחט כיון וא'כ וכי"חר
 ים'ם לשני שנאכלין ש5ס'ם לשם ושחפו חצות עד1לילח
 השא5ה כל והנה 5ומנו. חוץ לי' הוי 8'כ אחרוליל4
 שמתשטז כל כ'ם: 3רף שם שם'ל יהורה לר' רקהוא
 כרה עליו וחיכין 9יגול, הפקום למחשנת קרטההופן
 כו ואין 9מול הום; 5פחשכת קרפה הפקום סחשבתואם
 כאין ששניהם כ.ון השאלה הוי כאן וא'כ עכ'5,,ברת
 ווה וה שם שם'ל להחכט-ם .אגל הדין. ' יה איךכאאר
 כטנח:ת הזא וכן כ-ת כו אאין9פיל

 9סק וכן י'כ. רף.
 אפי15 לרירהו וא'כ א' הל' פה'ם פה5' נשם'1הרם3'ם

 ואינו 9מול רק הזא ס'ם קורם הומן סחשבת הי'אם
 *"ול קרטה ולא . כאחר 3אין כששניהס כ'ש וא'כ9הצל

 פינול. ראינו כיש לא הזמןשל

 ה. ב 1 שר2

 ששחטה תורה ,'. ורף ר'. רף כזנחש אטרייהנה
 כפ' ה-ס2'ם פסק וכן וכו' כשיךה שלם-םלשם

 רההורה נ'ה. 3רף שם ואמריי י'נ הל' 9ה'ט טהליטץ
 נאכל'ס דשימים אם-י' ושם חצות ער ולייה ליוםנאכל
 פהל' 3פיי הים2'ם פסק וכן וכו' אקר ולילה יפים5שני
 כשר יהי' 5מה יקשה וא'כ כנ'ל (' והל' 1' ה5'פעה'ק
 ח1ץ לאכזל שחטה והלא שלמ-ם לשם תייה שחטאם

 שלא כיון לופנה הוץ פקרי זה שא-ן ש'ם אלא5זטנה
 שלפיס 5שם שחישב הנם לומנה ח1ץ לא2ול 3פיר1שהשב

 שא'נן כ'ון אך אחר ולי5ה ים.ם לשני נא2ל'ןושלטים
 אפשר כי ההורה ופן לאחר שיאכל פפחשנתופוכרח
 פיכרח אינו שלס-ם נמ כי החורה של 3ופנושיאכל
 ה'נ וא'כ כשר היא ולכן התורה ופן לאח- רוקשלאכיל
 רשלא 9סול שם ליכא שלמ'ם לשם ששחטה חטעתלע*
 הזא ה9סול רק ופנו כהוך שיאגלה אפשר כילומע
 ט'ו 3פ' סהרם3'ם טוכיח וב! לנר לשמו שלאפשום
 כנון אחר ובח לשם ששחמה חטאת ר' הל' 9ה'םפהל'

 9פולה שלם-ם לשם או אשם לשם או עולה לשםששחטה
 אחר 9סול 3שם כללי בחר טלהו פרכיל עכ'5וכו'

 רעולה פשום לזמנו רחוץ איפור הוי לא עולהננלשם
 וגיפכ'ם נ'נ: רף 3ובחים שם כרא.תא 5אש,ם כלילהיא
 רק נ'כ נאכ5ין ןהאשמות אי הל' פעשה'ק טהל'83'1
 נ'ב: 3רף שם כראם-" כחטאת חצות ער ו5ילהליום

 הטאת שחט אם וא'כ ז' הל' פעה'ק סהל' 9יוכרם3'ם
 לנר 5שמה רשלא הפפול רק שס ליכא ואשם עו5ה5שם
 שנאכ5ין הנם שלם'ם לשם חטאת שחט אם ה'הדא'כ
 ט'ט ו' הל' *'י 3רם3'ם כנ'ל אחר ולילה יפים5שגי
 כל5י כחר 5כולהו פרכיל לופנו רשלא *פול שםליכא
 9'נול ולא פפול רק הוי רלא 5הו אית רינא חדא'כ
 איתא וכן 9ינול רהוי שלפים לשם 3שוחט כתבטרלא
 קתני ו5א נפמל שה,נח רקתני נפי ריקא *'נ, פרף 3גם'שם

 כן יאפר שאם להמת*ק אין ונם 3הוס*ות ועישפה%8

 5ורוק או 15פנו 5חוץ ו5אכ51 ולס'ם 5שם ששוחם3*ירוש
 הנ'ל רוכחים סהמהני' ירע'נן וה נם הרי למחררסו
 שיש רכ5 רם'ל כר3נן והלכה ורכנן ר'י פח5וקהרהוא
 לסחשנח קרפה אחר הפסול שפהשבת 3ין פמול עורשם
 רק כך ומן כך ב'ן קרסה חמן שטחשגה וניןהוסן
 9'ה ונירושלפי כני5 כרת נו ואין 9'טל :לאפס:ל

 א-הא ר' הלי רשקלים 8'3 ובירושלפי 3' הלירפסח.ם
 )רם'י יוחנן רר' טעטא 8'לא8'ר

 ראינו ה*סח רטוהר
 נפסל4 אינו עולה לשם שחט ואם לשלפים אלאקרוכ
 3א זנח שהוא כל שלם'ם לובח קיכנו הצאן סןאמ

 פשת:ה יה" לשלם'ם שיובחנו ונח לכ5 הק'ע ופי'ש5פים
 מ:ה על עולה לשם שחטו עביר? האיך 9ם~,5מחשבת
 פשהנה ת!פר אין הוא? 9טול ס'ם לסחר רפולורוק

 לסהשנת סשהנה אינו ת'פר און 9ינול 9פוללפחשנת
 עבידא האיך הפנ'ם ו9-' ה9נ'ם נירפת הוא כן פסול9מול
 לורוק טנת ועל עולה לשם כ(פנו ששחטו כנון פאילענין
 ראין ניפא ואפ-' וכלופר הוא. 9סו5 רט'ם לפחררפו

 שלמים זוגח שהוא כל כרקאפרת לשלפיס אלאפשתנה
 לא ראפ" לשמו שלא נשחט הוא 9פול פ'ם אכלהוא
 שח'שנ פגיון רהכא אלא אחר 9פו5 פחשכת עוד כוחישנ
 סחשגת האי כי' סהני אי פאי לטחר רפו לזרוקנ'כ

 ל:חשבת משתנה הטר ראין להחמיר עולה לשםהשינמ
 שחישכ הפ'ם:ל ולע' השינוי מחשבה עליו שחלפסו5
 כשהנה שאין תיפר ואין הוא 9'נול א'כ 5סהי רסולורוק

 לשפ פשתנה שא.נו רפכו~ן כלל אהר 9ס!ל5פחשבת
 רמו לורוק שחישכ 11 פהשכה נמי כ" מהני לאעולה
 3יגר ה-א פסול א'כ עו5ה לאו רהא עו5ה לשםרל:הר
 הא:ג15 מהחיכ א'נו אנל 5שמו ש5א שנשחםמשים
 הנ'ל 3*סחים הפנ'ם לכ'ל א'?שמא ולא 9'נו5מש:ם
 ה'טר אין נרים רי הל' רשקליס כפיכ ו'ל הנריאאבל

 אסרה אי נ'ם כל'פר פסול 9פזל 5מחשכתפשהנה
 כראסרי' פ!נ51 ו5א פס!ל אלא א'נן 9סול למחשנתמשה:ה
 וכראמרי' 9סול היצאה כך כשר כה-צאת מ'ו: רףכמנחוה
 נקבע אינו 3ק-3ן אח- 9מו5 יש אם ע'ה. רף3טמחים
 לשם כשחישכ וה'נ אכילתו ע5 כרת 5התחיבכ9'גול
 הנר'א עכ'ל ל9ינו5 נקבע אינו וט!ב מהכשירו נ?פלעולה
 רירן כש'ם שק5יס 3נם' הוא :כן נירושלמי 3שקליםז'ל
 שם נריס וגן כן נרים נ'כ ו-2 להנר'א איהא שםונם

 3טהשגה ?ולה לשכ שהמו אם הוא ר3עי חרהיןהתיק5ין
 רדילטא 5א או פסו5 לאוהו נשהנה אם 3עולהפסול
 טשהנה שאינו כים פ:סלו אינו אהר קר3ן רמחשנהפ2:ל

 היך רעולה 5פיסלו טשתנה א'נו כך רעולה5ה2שירו
 עא או סשהנה 3ין היא פסול ם'ם רסי היכי כמוענירא
 3'טלם.ם נם 9סול לפחר רפה לורוק סנה על שחשב2יון
 כליטר פסול פסול, לפחשכת משהנה היסר אין,משני
 !לא פפ'5 אלא א'נו 9סול 5מחשבת משתנה א'אנ'ם

 וכו' ע'ה רף וכפסחים ט'1 רף 3פנחות כראמרי'מינו5
 אין 9ס:5 טחשכה ר5נכי כיון *'נול סשתנה אינווא'ת

 והוי לופנו ח!ץ כשר 3קי3ן כפחשכ הוי א'כמשתנה
 נס לטשפע איכא 5רירהו וא'כ התק'ח עכ'ל9ינול

 הנ'ל.פהיר!שלפי



 ותשובהתשאלות עטרתלקפ

 חצר כותל מתני' היי דף 3תרא ד3בא דגם, ההם3ר הישיבה מבנינשאלתי
 שלא ראי' שיביא עד שנתן 3חוקת אכות ד' עד לבנוהו, אוהו מחיביןשנפל
 נהן שלא אע.8 אחר כותל לו ממך אוהו, מחייבין אין ולמעלן אמוה סד'נהןי
 שנתן ראי' שיביא עד נתן שלא בחוקת הכל. את עליו כגלנלין התקרא אתעליו

 3ר'ה שם והום2ות שציא עך 3ר'ה רש'י 83י'ושי
 אר'ל נם' וכו'. 18הו מחיג-ן א-ן ולסעלה אסותמא*3ע
 בתוך *רעת-ך לי' ואמר 3וסנו וגא לחבירו זמןהקוגע
 ראמרי' ורבא א%3 3וסנו ש'פרע ולואי נאסן אינוזמני

 לי' רכעזימו ויסנין ו-מני' 3נו רפרע אינש עגירתרהיהו
 בחוקת תנן לים-רן. רלא ה.כ- כי א'פיע-' איז'ל אמרזיזי
 ראפר אילימא דמי היכ- נתן, שיא רא.' ש-ביא ערשנתן
 ראמר לאו אלא שנתן כחזקת פשיטא 3זמע פ-עתיךלי'
 3הוך רפרעי' אינש עכ-ר אלסא ומני 3תוך פרעתיךל4

 ושפא שפא רכל הכא שאני ומת-ץ לר'ל( )וקשאומני'
 מ'ק ע'ח 3סי' 3ש'ג )1ע4 הואזיסנ-'

 י'3.
 שיש רכיון

 על אפי' לוסר יכול לכן מר1בא מיררא ויש הר3הזסנים
 לאב% תו )1"-יך ע'ש( ששילם ג'כ כנה לא שעריןהשפא

 שלא בחזקת ה'ש וסני'( בתוך פורע רארם שם'לורבא
 לי' ראסר איל-מא רם-, ה-כי שנתן ראי' ש.ביא ערנתן

 "רעתיך ליי ראסר לאו אלא לא אסאי 3זמניפ-עת.ך
 )וא'כ וסני' 3נ1 רפ-ע אינש עביר לא אלמא זסני3תוך
 ומני' 3נו רפרע אינש  רעב'ר רסיל ורכא לא%2קשה
 הכא שאני וסש:י( אהת פ;ם א".' ליטררן רלא היכיכ'

 ויכאורה הנם' עכ'4 ר3נן ל' רסחיכ1 %ם- מיראמר
 דהי' והלח ורב" לא?י רסיפ" מהך הקשה רלמהקשה
 זסנ" וש"א שפא רכל רם'ל רכיון לר'ל נם להקשותיכול
 כל על ח-1גא ראיכא רכיון הוסן תוך שם ליכאלכן
 3ער מתחילה פויע לכן הרכה טרר1ת וא-כא ושפאשטא
 נהעל לו רמס.ך רמי"א הך לר'ל נם יקטה וא'כה:ל
 שלא בחזקת הוא דלסה הכל את על-1 רסנלנל-ןאחר
 לי רסחינו יטר רסי מהת'רץ ירע לא רער%ן כ-וןנת;,
 זו קשי' הקטז ס"יש'ם שהרבה סצאתי ואח'גרגנן.
 ומחיכו יסר רמי ז, ס:ברא ירע הסקשה רגם י'לוכריחק
 הוי וא'כ הם שקולין 11 סגרא רסצר סגר ה4 אךר3נן
 הטן כמך שאי כסו והו' האי ולא האי לא רל'כאכמו

 מגרא הוא יבנן לי רסחיבו %סר רמי רהטעםומשני
 זסני'. 1שפא שפא מכל טובהיותר

 ה. ב 1 שוע

 ט% יותר אחר ת--וץ לת-ץ ריש נלע'ר נאסתאר
 לי'ה רנשאל תט'1 אות כס'צ רם'ף הט-רכ'עס

 9ן הסלוה 1'רא בתסוו בא' לפו-עו ס?'ת ארם לוהאם
 והערים יום שלש'ס .זטן ט2יר וישאל וסנו לכשינ.עירחנו
 אסר כ' מעהזיו והגע בס.ון 3א' לרין להזם'נוהמלוה
 כך לא הנהכע ואסר כננרי עצסך לפסור זסנוהגיע.
 הו7'כע חזר לרין הרינים שפתחו לאחר 3תם'ו, 3א'הזמן
 הזמן הגיע לא ער%ן ני רבריך וכניס 3רבר נזכרתיואטר

 כורניע לפורעני 3'ר עליך שימדו רוצה אני מ'םאך
 *ן יראתי כי לרין עהה וכאנו ה:איל ל' ער שה1אהוסן
 לרין ותצריכמ 3הסוו ןמנך לכש-נ'ע ושוב 3לךתרחני
 שאין רבר נל הגיל וה ר,ע והוש-כ יום, ל' לךויום-פו

 ואין 3טתל כסו יום ל' 3'ר נתט שם ק:יע וסןלו
 קדשאש ה3ור אם כ'ה: מרף להסשנה )הכ-נה 3הםוכיוצא
 מלוה כען ומן לו שיש גרכר אגל רסים( ונותןקוצץ
 טיר אלא 3'ר וטן נותנש א-ן קכוע 3.ום לא%ר אולנימן
 ושפא שפא כל ר3'3 3פ'ק גראמי 3'ר יכפ:הו אויפרע
 המרדגי עב'ל וכו' 3'ר וסן שם אין וההם הואוסנ-'
 ההק פצר הכ:הל על הח-וב הוא רשם ניחא עההוא'כ
 וטן בה ואין ושפא שפא כל קל החיוכ ה1א לכןראי'
 3כל הכסף להן שיצמרך סרוכא טררא יהי' ו4כן3'ר
 לו יה* לא שמא כי לפורעו יקרים ולכן ליכא ווסןשפא
 לר(ל אפ-לו לימררן שלא גרי הה~א 3וסן תום'יכסף

 הוב רק הוא שזה אחר כותל לו במס'ך 3ם-פאסשא'כ
 עתנים וה ועל שנהנה מה לשלם שצריך רעלסא חובכסו
 וטהוהנו זמן רליכא רעלמא חוכ כל על נטו ב'רזסן

 לר'ל ניחא ולכן יטררן לשלא ח%ש לא ולכןבפ'רוש
 לפ-ר לו יהכע רשסא מש,ם זה טעם שיך לארכאן
 לו ירוכע שאם סשום להשאר וכן 3' ובשפא קסא3שפא
 הגוהל כל לנסור אוי ויגול 'ום ל' ומן 3'ר לוית:1
 ו:ט,כ שלסר הל'מור יר,%שב איך א'כ להקשות וא'ן1ר'ל
 קונטרם רכל קינט-סים גמה לו לכהוב לסופר ששבר ס'על
 והוא 13ה בכיוצא הסתפררה מלאכה רכל וולה וסנוסיר

 וכהנ שם הניאו וה-ם'א הם'ח אות 3'3 רישמהטררכי

 הוא'ל פקינטימים רה'ה י'3 מק ע'ח 3סי' הש'כ והעי

 בעד סצקרא ד"רע אינש ענ'ד הוא ומנז קינטיםוני
 וכר ק'נמ-ס ככל לטררי' רלא ה'כא כי הקינטרמיםכל
 שת:עו רסיר רפועל משום נ-חאניג

 עוב-
 3ל טשים

 מכיהל יותר ע'ד לטידן רלא הטעם כאן שיך א'כתלין
 כפיא וג-מ3ש קי'3 ורף ק"א רף בבס'צ כרא'חאחצר
 שכהכ 3' מ.ק בש'כ וע'ש יל'ט סי' ובח'ם שנירותמהל'
 לגהיכ מופר תשכ'ר אס תה-ע'א מ-' חסירים ספר3שס
 שסא שכיר פעולת תלין בגל תהי' שלא עסו התנהלך,

 ס'ק נקצה'ח וע'ש וכו' לו ליתן לך יהי' לאכשהעכע
 הניר ה4 אם לע' ק"ט מ-' ששון מוהר'א תש' בשםנ'
 לכתוג ששכרו רכיון לוסר וא-ן ע'ש הסזפר של הקלףאו
 כל עוני ואינו קבלן הוא הרי א'כ ק:נטים'ם כסהלו
 יהי' ואזי להחזירן ש'כול הרי אך הקגלן 3נ'ת שהואוסן

 רף 23ם'צ כרא'הא כשכיר1ת הוא שק2לנות עליועוגר
 לרעת להקשות וא-ן וי מע' שלימ בם-' שם וכח'םק-'3.
 נותנים ואין הר3ה וסנ'ם ריש היכא רכל הנ'להש'כ
 אפיו *רעתי למעון נאסנים יום שלשים 3'ר. ,מןלהם

מרדכי
 ה ל אש



קפאבורדכי ותשונוחשאל"כעטרת
 מנכמי ניוונת אלמנה 3ריש ראמרי' הא 8'כ לה3אעל

 ?'ז. דף 3טהנ4 שם ואסרי' צ'ה: דף 3כהשבהןיהוטש
 כב,ר שלא סוכרת הנשואין 3ין האירופין מן 3יןאלטנה
 האירוסין מן ככ'ר שלא מוכרת הנשזאין מן אטרר,ש
 שאין וכ5 מוועת לה שאין ט*ני 3כ'ר אלא תטכורלא
 מהרת שם רש'י ופי' כב'ד אלא תטכור לא טזוגהן5ה
 עד ומתענה יושנה להיות 5ה אפשר שאי כב'רש5א

 צריכה אינו 5ו'ה ר5טז:עה אלטא וכו' 3'ר להשיוהקקו
 בכהובות ואטרי' אישחה מהל' ב*י'ו 3ים3'ם ועי'3'ר
 דאטרי ק'ח דף וכמ'צ נ'כ דף וכגיפין ק': ודף פ'ודף

 אגרזהא כלא מוכנינן ולקב1יה ולטווני לכרנ"נהררעי
 הוא וכן כ' הל' אישות טהל' 3פ.'ח כרם2'ם הואוכן

 שס ואמרי' ל' 3מל וע'ש ביה מע' צ'נ סי'3אה'ע
 נתננו אומרים יהום'ם יוחנן ד' כעי צ'ו. דףככהשבחן
 רש'י ופי' ראי' להביא מי על נטלתי לא אומ-תורי8
 נהידא ולא הי'ן שם וכתב ה3אה 5שנה סוונ.21 דטיו'ל
 כתוך שה1א 5חוכ רדמי מהמני :דלא *ש.טא הגידאי
 הר'ן עכ'5 וגו' פרעתי יומר נאמן הלוה שאיןהומן
 כי הרכה זמנים יש כאן נם הרי הש'כ רעת ל*יוא'כ
 דדעת לומר אפשר אך 1.ום. יום 3כל טזונות צריכההיא
 דצכא להא רטי דוה ס'ל והוא 1'ל רש'י כדעתהש'כ
 מצאתי ואח'כ היכה, ומנים לה דיש ה'. דף3חרא

 רש'י דדעת שנהב צ'ו דף שם פכתוטתכהפ5אה
 יהי' לא נ'כ מהרין רנם די'ל ניל אך הנ'ל כש'כה1א

 נ'ר. רף 3כהוכות ראמרי' מש1מ הנ'5 להש,כסתירה
 אין ונהפיסה להינשא תבעוה שמואל אמר נחטן רבאמר
 שס1אל אמר י'י ראמר הא כי אלא וכו' סוועת5ה

 כהוכהה מכיה וכו' טוונות 5ה אין 3ב'ד כתיבתההתובעת
 לה אין .לאחר אפזת.קי כהובקה עשתה כרשבתהוטשכנה
 וגן הליא א.ש:ה מהל' 3שי'ח פימכש הוא וגןטוונות
 כיו! וא'כ ח' ומע' ו' טע' ה' מע' צ'נ מי' 3אה'עה1א

 1או הינשא שמא ונס מוונותי' שהפמידה אופלםראיכא

 דטחיכו ימר מי הטעס כאן נם שיך לכן הפמידהכוראי
 'פרע ד5א סשם שיך יוהר המכרא כאן ואדרכה ר3נן5י

 הדין ירע רלא משש הטעם ה1א רשמ טשום ומט3הוך
 אצ5 הסחהו ו' מעי קכ'ו מי' 3ח'מ איתא זהוכאאן
 וע'ש אח'כ שפיעו לומי נאסן אינו קנה ד5א 3עמןחביו
 שם וכסמ'ע י'א סע' קנ'ו מי' בח'ם ועי' ובש'בכממ'ע
 אינו וה ררין טשוס הטעט שכתכ ט' פע' שע'הוכפי'
 היא וכן נתתי 5אטי נאסן אינו לכן וכו' ש.יזחיבפשוט
 שמו שיא ומן כל נההי לומר נאמן שאינו שע'ה3מי'
 רכוהל מהרין כ'ש היא זה ורין לו לתן חיב הואבמה
 רמי' להדין ד:מה וה אך קג'ו דמיי וטהרין הנ'לה?ר
 יקשה א'כ אך להש'כ הלל מהר'ן טתירה א;ן 5כןיאע'ה.
 הזהכ כ5שונו רש'י ריקדק דלכן ונ'5 מביתו מה רש'יעל

 לכתוכ לי' ולמה ה3אה לשנה מוונית דמי נתננו3ד'ה
 מש1ם להכא על מוונות דמי מתם כתב ו5א ה?אהלשנה
 לשנים אחת טיכית הונא רכ אמ- צ'1. רף לקטןראטרי'
 מ~ונות רמי נתננ! סתם טוענים הף אם ולכן חרשעואך
 חרש.אחד על אפי' א שביע.ת שתי ש אחת שכיעעל
 אחת 5סכור יכולה דהש משימ' נאטנים ה": לאנ'כ
 אפשד 5כן מני 3זאת רמסתמא א5מא חדש ק~פרישנש

 הכאה השנה על לה נהנו שהם נ'כ לטעון יכו5יםשהם
 למכור תוכל ולא השנה ממנה מנוחה להם שיה"כרי

 על-יותר אכ5 רשות לה שיש כסו השנה ג5הנכפים
 משא'כ אחד חשכון יהי' אוי כי 5ראונ להם איןמשנה
 לא אוי להכא חדש על רק יה נתנו שהס .טענואם
 לדאונ הם צדיכימ כך וגין כך רכין סשום נאמניםיהי'
 ידי יצאו 5א אגתי א'כ אוכלחדשוחרש ושבוע שכזעכל

 הטענה נשאר א'כ לטרדן שלא כדי הטענה עלחוכתס
 שלא אסר מי והגא דהתם רכנן לי רטחיבו פטרמי

 צדיך אך ו'ל רש'י מכרת היא ואה הטוונ,ת,הפמידה
 לקמן וה5א שנה ע5 ה~עם דש'י כהב לפה א'כלהכין
 חרשים לששה מוגרת הילכתא אמימר אטר אמרי' צ'ז.רף
 הל' אישות מה5' כפי'ח הרמכ'ם פמק ובן לשנהו5א
 שם'5 כי'הינא וד5א מע'ל' סי'צ'ג באה'ע הוא וכןכ'א

 דכידושלמי משזם ניחא אךנמוה עי'3רא'ש חרשאחתלי'פ
 ד' 3שם יסא רכי איתא כ' הי' *י'א ניוונת א5מנהפ'

 וגו' חדש י'כ מוון מוכרין 3החילה שאמרו היא ז1יוחנן
 אחת דמוכרת הזנא כר' דם'ל לש.טתו יוחנן ר'איכ
 שנה על יוחנן דר' פעי על רש'י פי' ולכן חרשלי'כ
 5מפרוע על רק נאמנים אינם להכא דע5 שם כיר1ש5מיאך
 יהיי י5מה להגין צריכים אך הה1מפות כפי' הואווה

 לשנים אפי' תטכרה אם וה5א שנה ע5 לה2א עלנאמנים
 אהת מטרנמ הלוקח דלב'ע אמרי' הא ט'מ הדשעשר

 המעוה כל 5ה יממור לא ו'ל .דש'י 1פי' יוםלש5שיס
 טה יחויר הינשא שאם פחדש חדש של מזונחע דמיאלא
 אכהו ר' אהא שם 3ירושלמי היא וכן 5יורשיםשכיוו
 5ה ונוהנין חדש י'ב מוון מוכרין פהחילה 'וחנן ר'כשם
 יוחנן ר' כשס יסא כר' נ'פ הזא )ווה יום שלש.םמוון
 של כחה 5הורע שלא יום לי מוון וימכרו מוה(לעיל
 נמצאת כן את אומר אמ הרש י'כ מוון לה ויתנואשה
 נאמניס יהי' 5מה וא'כ היר1ש5מי עכ'5 וכו, ליהומיםחב

 ויפמירו תינשא שטא והיא השנה כל על מוונות להשנהנו
 אותה לנכות 5הם אפשר שהרי משים ניחא וה נסאך

 מדמי *חוה הוי 5א שהכחוכה ואירי מכרעכתההמ!תר
 יותר לה לתן צריך הלוקח אין אעפ'כ מ'מ אךהמוונות
 ודינא כדינא למיקם צריכיס הף דאזי טש,ם יוםמשלשימ

 לנכות 5הם שעדיף לטעון שיוכלו א"שר עצטן הםאך
 ממנה לנוח כדי ורינא כדינא עסה ולטיקממגה1כתה

 כן איתא בייושלסי ושם וסנים סבטה וומן 1טןבכל
 חב נמצאתה כן את אומר אמ חדש י'פ מוון להויתנו

 111 אלף אפ.' שתפסה א5מנה דהני כהדאליתוסים
 )הראינו( חוי לה טימר מהו מירה סוציא.ן איןלטזמקת.'

 כידך מה חוי 4ה אטיין מנא דרכי ת5מירו כידךמה
 עתידה שהיא מכיון כון רכי כי יומי דפי 15ןאמר

 עכ'ל תהי לה אמרין כירך מה אפי' במיףלהישבע
 כלאה'כ שהרי הראינו לה אמרי' ולא ידך התת)הה.'

 כראיש ועי' מכתוכתא( לנכות יכול.מ הי' ו5כןצריכהלשנע
 מי'ע'ת. וכא1'ת הנ'ל כרש'י. רףצ'ו. ככתזבוה גפנ'יועי'

 מככא ההם3ר הישיכה לכני 5המ אמרתיואח'כ
 כדי כהן שיהא עד וכו' המרק5ין את ולא י'נ. דףכתרא
 יהודה רכ מהו לוה וכדי 5וה כדי כהן אין לזה .וכד.לוה
 וכמו טשיכה לשון )ה1פ אגוד או דנוך דינא איתאמר



עטרת משוביתשאלות מרדכי;קפצ
 פ" וימשכו על כיח פסוק ל'ו כבראשית התרנוםש9י'
 התרנ1ם 9י' טשכו על ב'א פסוק 4פ 3שטות ובןוננירו

 וכו( אבר או רנור רינא לית אםר נחסן רכ -אתננירו(

 יום רכו את עוכר. חורין 3ן וחצ. עכר שחציו מיטה,כי
 תקנחם אוםרים 3'ש 3'ה, רכרי אחר יום עצמו ואתאחר
 יכול אינו שפחה לישא תקנתם לא. עצטו את רטאת
  העולם נכרא לא והלא יכטל יכול איפ חורין 3תלישא
 אלא יצרה לשכת 3ראה תוהו לא שנאסר לפויראלא
 ע5 שטר וכותכין הורין 3ן איתו ועושין רט אתכופין
 הכא שאני 3'ש, ברכרו להורות 3'ה וחורן רםיוחצי
 ו'ל רש'י ופי' הנט' עכ'ל וטי ליכא כור איכאראנור
 אינו העבר אכל לחירית וליצא עצטו לקנות יכולהעכר
 שאין חורין לכן רם'ם שאין חלקי קנה לר3ו לומריכול
 להכון וצריך רש'י עכ'5 ?שש אלא נמכי עכריעכר
 נטכר עצםו הטוכר רתניא י'ר: דף 3ק.ר1שין אםיי'הא
 לשש אלא ניכר אינו פ'ר מכרוהו שש, על יוחרלשש
 אך י'3. הי' עבדים טהל' 83'נ הדם3'ם שסק וכןונו'
 התנה אם שש על ויותר 3ר'ה שם 8ף ררש'י טשוםי'ל

 שנים על לםכור שיכול שרק כונתו שנים לעשרלםכר
 אם רש'י רכתכ והא עולם. םטכר ל" אכ5 משששיותר
 דט0פד םשום טעשד סם"ר ואחו שנים יעשר לםנרהתנה
 הטלוה שטואל אטר אר'י נ'י רף 3טכות נם םצינווה
 רף ו3פם'צ םשמטחו שכיעית אין שנימ לעשר חכרואת
 כיתא לי' ראיגר מאן האי נחטן רב אטר רכא אםרק'נ.

 א'כ פש'ם טוכא איתח וכה'נ וכו' שנין לעשרלחכרי'
 לשש אלא נםכר עכרי עכר שח'ן רש'י שכתנ רטהי'ל

 צריך אבל כנעני בעכר שישנה עולם טמכר לאפוקירצ'ל
 לשש עצסו את יםכור נור לוםר יכול ט'ם הא5הכין
 םש1ם עכרי לעכר עצטו אח לםכור יוכל 5א 3אטהאך

 וכו' עברי פעכר נקנה הנר א'ן ע'א. רף 33ט'צראטרי'
 כ9'א הים3'ם 9סק וכן ליכא והא כעינן טשפחתו אלושכ
 3ד'ה פא. דף 3נימין והחוםפ1ת כ' הל' ענדיםטהל'
 וא'ה ז1 סכיא כהכ וכו( יכול אינו שפחהלישא
 אין ואפי' 3ש*חה שרי רעיע עכרי כעכר עצטוויםכור
 שפהה 5ו ם:סר ררכו לם'ד איכא הא וכנים אשהלו

 וטשוח-ר נר ע'א. רף נשך פא"והו ראטרי' 1-'לכנעניה
 זא'כ םשפתהו אל ושכ רכעינן םשזם כע'ע )טכרןאין
 מה אך טונ יותי שהוא וה מעם רש'י גיוכ לאלםה
 ע'ע קונה נר ראין פ3טיצ נופא :טמ ראט-יי סש,םי'ל

 ורינו קונה אכל כישראל ורינו קינה ראין שם1אטרי'
 ולכן נ' ה5' עכרים סה5' 93'א 3רם3'ם ועי'כעכו'ם
 להיות הינו לע'ע נטכרן םשוחרר ועכר נר ראין רהאי'ל
 ולשאר ננענית שפחה לו לססוד עכרי ענד ריןיהם
 דע'ע רינו 5ה'וה ולא עצםו לסכור יוכ5 אנל רע'עדיני
 עצטו אה דימכור 3ניטין שם שהקשה התוספותולכן
 שעכר תירצו וה על כנענית שפחה לו ולםסור3ע'ע

 רע'ע ריני לו להיות עצםו דת לםכור יכול אינוםשוחרר
 עצטו אה ולככור סתם כתכ כאן רשיי אכל וה5ע'

 יכול וה אותו לעטר הינו חורין פן של חלקולקנות
 אבל יכזל אינו וה עולם םטכר עצםו לםטראכל
 כקירושין ראםרי' כםו עצם1 לםכור אס1ר האצ'ע
 ישראל כני לי כי סיני הר על ששםע אוון כ'3:רף

 רף נופא פתרא 333א כאן ההוספות שכהכ וכםועכרים
 דסכור כופין אםאי וא'ת וכו' רפו את כופין 3ר'הי'נ.
 5סכור ראטור תקנה וה ראין ואור'י ובו' 3ן'עעצםו
 לוםר שאפשר הנ'ל 3תירץ י'ל אך וב!' 3ע'עעצםו

 3קירושין כראמרי' טט את לקנות 3ע'ע עצטורלטכור
 ומן קנוי נ1פו עכרי עכר א1םרת זאת רכא אטר ט'ו.רף
 ככ'ם וע'ש י'א הל' עכר"ם מהלי 3*'3 הרספ.ם*סק
 3אםת אך רשיי אפשר וה לכר לםלאכה עצםו לםכוראכל
 33םיצ כראטר4 אבור נ'כ לבר לסלאבה ראפי' אינווה
 ובו' היום בחצי אפי' לחוור יבול פועל רב  ראמר ינרף

 עברים ולא הם עברי עברים . ישיאל בני לי בייבהיב
 רי הל' שכירוח טהל' ב9'ם ברבבים  הוא ובןלעכרים

 נע לבר לסלאבה ראפי' אלטא של.נ טי'  בחיט הואובו
 מוכר ה5'א  עכרים סהלי 3פ'א הרסב'ם פסק ובןאסיר
 הורה לו נתנה בזהר שהעני ישראל וה כיצרעצטו
 ונטבר עטך אחיך יסוך כי שנאסר עצסו אח לטבוררשוח
 את ולהצניע וצטו את למטר רשאי ואינולך
 לבעל לחנם אן בלים או  סחורח בהם לקנות אורטיו
  לטבור רשאי אהמ  ואין בלבר  לאבלן  צריך איב אלאחוב
 השאר לא בסות ואפ" כל1ם לו ישאר שלא ער עצסואת
 בכ'ם ועי' 1'ל הרסב,ם עב'ל עצטו אח יטכוי ואח'בלו

 חלטירו בקורם הי' יהורה ורב בהר פרשה טת'נשהוא
 רש'י שמואל אצל ללטור הלך רב שטח ולאחרררב
 ועי. ובו' רשטיאל קטי אטריהה בי(ה סן יףבסיבה
 "כ רף 3נימין ט'ל ורב נ(ה. רף ריש בשבחברשיי
 עשה לו לוםר יכול שאינו עברו 3םוונות חיכרהרכ
 אצלו יעשה לא לוונו יכול אינו הרג ואם זנץ ואינועטי
 עכרי 3עכר עצטו אה לסכור יכ1ל יהי' איך וא'ככ5ל
 את עוכר שהוא כ'ום אוהו ש'וון שרי 5ומר אפשראך
 לרכו עוכר שאינו כיום אוהו לוון צייך אין אכלרפו
 יטים אותו על מוונות 5ו שיה" עצמו 5טכור יכולולכן
 ס'ט. דף 3ק-ד,ש.ן דאמרי' הא א'כ וה לפי להקשות1אין
 שנשא כמור כיצר לימהר, מטורים יכו5ין אוטר מרפוןר(

 נם' וכוי. חורין 3ן ה3ן נטצא שיחירו עכר הולרשפחה
 קאמר ריעגך או קאטר לכתחילה טרפון ר' להואי3עיא
 ל" ואטר הוה םמזר שטלאי רר' ראושפויכנה ת.שוכו'
 לכתחילה 3שלםא אמיה אי לכנך טהיתינהו אקרםתךאי

 עצה לי' דכס'נ ניהו םאי ריעכר אטרת אי אלאשפיר
 ע'ע שםלא. ררי וכשני כעיע ואיורכן ננוכ ויל לי'ואטר
  שהיוב5 פוטן "לא נוהנ ע'ע אין מר והאמר הוהטי
 איסירא לי( אסר היה טאי ניהו טאי רש'י ופי' וכו'נוהנ
 עצה לו רטינסיכ ומשני לםעכר עצה לו ם'נסכ הי'לא

 טוהרה שפחה וההיי לע'ע ותיודנן ננוג 1.י לי'ואםר
 םוכר ולא כפנית שפחה לו טוסר ר3ו פ'ד רמכיוהלך
 לנס1בי שרי טי לאקש1י םצי רהוי נםי וה'ה עצםואח
 םקשי הוי ראי סלק.' אחרח םקשיא אלא לטננכעצה
 יע'ע עצםך טכוי ל" ראטר אלא לשנוי סצי הויל"

 לו םוסר ר3ו ווה וה י'ר רח כ8'ק ראמי אליעורוכר3י
 3שם החוספות שם כהכ וכן רש'י עכ'ל כנעניתשפתה

 רהא לע'ע עצםו ימכור ראיך כ5ום הקשו ולא ו'לרש'י
 3תרא 333א נופא ההוספות שכתכ וכמו אסור והנם

 עצה ל4 םנםיב הוה רהאיך הקושף תשאר וא'כהנ'ל



קפגמרדכי והשוכותשאלוהעטרינ
 שאם כתכנו שככר רכ'ון יל זה על אך איסוראלמענד
 למכור שמוהר ה'ה א'כ עצטו לסכור טוהר 5אכ1ל לואין
 שם 3הרא 33בא שם אך ?קהל בניו את להתירעצטו
 הא העתם ה'קון מפני טעטא רש'י כ*י' הקושי'קאי
 רש'י כהכ וה :על וכו' ל" כופ'נן לא פו'ר משוםלא1
 ע'ע שאין ח5ק' קנה 5ר3ו לומר יכול אינו הענדאב5
 אינו רפו'ר מעטא יאן א' והא עכ.5 לשש א5אנסכר
 כנ'5. 5עיע עצמו את 5מכוררשאי

 ררגן..ספות רשם. התוס?ות רברי את אפרשוערמז
 רלא 5'ת 1'רחה דפו'ר עשה ליהי נופין דאמאיהקשת
 ע'י שניהם לקים ואפשר כיון ועור וכו' קרשיהי'
 רני' להכין וצריך ההוספוה. עכ'ל וכר רחי 5אכ*-'

 ירי על שנ'הם לקים ראפשר ה1א ת'ר'ן מאיוזהיפפוה
 3וה אסרי' וא'ך בעשה רכו 'ענור שס נם וה5אנפי'

 א'סור יהי' כך הין כך 3'ן וה5א שניהס 5קיםראפשר
 רף 3'וטא הר'ן שכתכ למה נהכהן רחתוספות נ.לאך
 הקל אוהו מאכי5ין 3ו5מ" שאחוו מי ת'ר פר'הפ'ג.
 חו5ה ה.' אם ,'ל להראנ'ר ונשאל וט, וטץי5ההקל
 נאמר 5א לסה תרנגולת לו לשתומ וצריך סכנה נושיש

 אלא כה שאין הנבלה ונאכילנו אחת 5ו שיגחורלעכו'ם
 איסור נה שיש שבה ונרחה נשחוט ולא לאואיסיר
 קל ננ5ה .איסור אין חולה רלנ3י נ'ל אכל וכו'סקילה
 סקילה אימור זשכת לאו א-ס,ר רנב5ה רנהי ש3המאימור
 שותה שה-' נן'ר לנב. כראטרי' שנה 11.ה זית כלעל כלאי עונר שהאוכלה לפי רננ5ה אחרינא חוטראאיכא
 ח'ב שותה זהוא השהה אל השהה ע5 לו אסר1ין
 אלא עכ- 5א ש3ת 5ענין אנ5 ואחת אחת כלע5

 ,'ל הר'ן עכ'ל !בוי ר"יכא הוא 5או וחר שח.טה3שעת
 לא לרכו 'כפ~ה דאכ משוכ ההוס?ות ג'כ נועכויןו5ןה
 ירחה אם אנל השהרור בעה אחח *עס רק א-סוריה'

 ויה' וניאה ב'אה כל ע5 יעכור קרש יה' ר5אהלאו
 ש'ש וסה ההוספות דנר' ל*יש אפשר כן הרפה5או'ן
 והה'ם הנל':ן ע5 שם בהבה' כבר הר'ן 3רכרי5פלפל
 שכהבה' מה וע' 3צ'ע נןה נשאר ק'נ ס" ח'33חאה'ע
 רף 'כטות ע5 ובה'רושי 1' מערכה פה'כ במצותפהש'
 שמא אנרהם ירא רלמה 5ך צפ' ההורה על ו3חי3וריכ':

 שנ'הס על והלא סונ~ה רצ'דה לדומ רמה אותו'הרגו
 פי' ו5הכי הנ'ל רש" רכרי לישנ וני5 ע'ש. כ'ננצטוו
 משזס כה5נהא רלא לשש אלא נמכר ענר. ענדשא,ן
 אינו ווה רוה י'ר: רף 3קירוש-! שם ס'ל אליעוידר'
 כראיהא נ'ש סהלטירי הוא אליעור ור. לשש א?אנמכר

 הכיאו וההום?ות 3גט' נ' הל' _רת-וטות *'ה3ירושלטי
 התוספוה הניאו וכן הוא שמות' כר'ה ו': רף3נרה
 ומסתמא וכ!' הוא שמוהי רריא 3דיה ק'ל; רף3ש3ת
 והא קכ'ח. רף 3ש3ה איהא זה וכאופן שמאי כרנוסי5
 טכ'ש הי' והק~ש' ס.. רף ופב'צה ררכ תלמיר הונארכ

 הקנתם לא עצמו את ר3ו את הקנתם אומריםרפ'ש

 'כב5 ינ51 אינו חורין 3ת לישא יכול אינו שפחה5ישא
 ועי' וכו' חורין כן אוהו ועושין ר13 את כופין אלאוכו'
 הוא כן-כי טשטאי רזא שמע וטסהסא שם רש'ינפי'
 לענין כה'5כתא ורלא כן רש'י פי' לכן סהלסיריוהי'

 כר'א כ'ש רכרי שיהא כרי עצמו את לסוכרסכירה
 א'כא ראגוד הכא שאני שאסרו מה הנ0' י'לובפש:ט

 ה5' עכרים סהלי 3פ'א כהכ שהרסנ'מ טשום ?יבאנזר
 פרך ע?ורה היא וא'וו 3פרך כו 5עכור אס,ר ע'ע נלו'
 שנאכר 3ל'וע ע5יו ועוכר וכו' קצנה לה שאין עכורה11
 ע'ע נל הרט3'ם כהנ ו' 1ה5' וכו' 3פרך בו הררהלא

 מ'וחרים שהם ם כוו נרכרים להענירו שקנהו ליורא5טסור
 הכרחץ לכית כליו אחריו ש-ולך כנון העבר-םלעש!וע

 עכד ענודה כו תעכ'ר לא שנא:ר מנעליו לו יהלוץאן
 יה" כתושכ כשכיר שנאמר כשכיר אלא נו נוהנאינן
 אנל 3מכירה שפ5ה שנפש: מפני 3ע'ע 3ר'א וכו'עטך

 אינו שהרי כעבר כו להשתמש טוהר נטכר שלא'שראל
 הרם3'ם עכ'5 עצכו וסרעה 3רצונו א?א 11 מ5אכהעושה
 ליכא דנ1ר שאמיו מה ניחא עהה ואיכ 3כ'מ וע'שו'5
 יפם'ר אינ 3ע'ע השנ' החצי עתה ימכור ראס טשוםהכא
 ענורה עסו 5עכור רנו 'כול 5א ראוי סשים רפ-את
 חורין הבן 3חצ' רישהסש משום ר3ו ש5 ביסו אפ"עכר
 עבורוע עמו לעכור אסור השני זכחצי בע'ע עצמושככר
 שכבר 'נול אינו שפהה 5'שא שס ראמרי' .כמועכר
 כ!פ'ן בר'ה שם ההוכפיה שכהנ וכסו !כו' חור'ן בןהצי
 ומשהמש עכר1ת צך אהי נכי רהשחא 1"5 וכו' רבואה
 פ'א. רף 3ניטין ההוספות כהנ וכן וכו' חייותבצד
 עסו '?כור לא וא'כ וכו' יכול אינו שפחה לישא3ד'ה
 של ניומו וכ:ש ר3ו של כיו?א אפי' שכיר עבורר;רק
 יכו5 הורין כן השני החצ' כש.שהאר משא'כ ח.ר:תצר

 שנכ ; אסר מא' עכר עבורה ר13 של 3-ומ! עטולעבור
 טכר שלא כ'ון אך כנ'5 חורין כן ש5 החצי נוסעורנ
 ז. מלאכה עושה הוא הרי א'כ השני ההצי אתעצמו
 עבורה נו להשהטש סויקר שאוי עצסו 1סרעוע 2רצינואלא
 ואח'ב ענר של נעלו ר-פסור ייכא נוך ילכן כנ'לעבר

 כוהב הוא נם כי חאה'ע מיף חכמ.ם נעמרהמצאהי
 רכהנ והא רמ'ט וכסי' קע'א סי' כקצה'ח ועי' 1!סכיא
 ליכא נוד איכא דאניר הכא שאני ה'ג היש,ן :'לרש'י
 שאני גרסא רהי' סשוס ל*רש נ'ל 3ה'נ כונהו סא'וכו'
 הא'וע סנרזע לפי הי' והגרכא 5'כא אג:ד איכא דגודהכא
 שם וכהכ אנור או רנור רינא רליו; ש'ס בר'השם

 מ.ר רפיו לו נוהן דעכר שאין הכא שאני וא'הההוכ?:ה
 רג!ר נירסא הי' ו5כן וכו' רטיו על שטר לו כוהנ"5א
 וכסברה רס.ם עהה לו שאין משום ליכא אנור אנלאיכא
 ראנור הכא שאני ה'נ 1'ל רש'י כתכ ו5כןהא'ה

 א'כ"
 הוי'ל וכהתירץ ז(ל רש" ש9" כמו הוא 1ה5" 5יכאונור

 ב9'כ נמ'5 זו סנרא מצאה' ןמן ואחר הנ'ל.טההוס?!ה
 "נ. הל' סוף פסח קר3ןמה5'

 בשער. כחימה יש אםשאלה:
 סיפק אינו ואמ ביר שטן 5ה מכיאה חנירתה לשסןצריכה צריכה היתה אם ה'ר קכ'ח: וף 3שבת אמרי'השובה

 רכה סמטה. סשה 5יי תיפוק וכו' 3שערה מניאה 3יר היתה חם הנר את 5ה טרלסת חכירחהלנר



נורדכי וחשובותשאו" עטרתסקפד
 אשי רב 3שער סחיטה אין תרתיהו ראסרי יוסףורב
 הביא והרא'ש וכו' .3שער סחיטה יש תיסא אפי'אמר
 מפדש שהיא סשסע כמאן הלכה פסק ולא הגמ' ישוןרק
 תימא. אפ" שאמר רק להלכה עליהם פליג לא אשישרב
 שמ 3אלפס הלשון הוא וכן וה לרין ראף טכאןשאץ
 ואין י'א הל' שנה מהל' 3פ'ט מפורש פסק הרם2'םאך

 עכ'ל מהיטו:ו על חיבין שאין לשר וה'ה 3שערסחיטה
 הכ'מ בתב יכן איכא אישרא ומיהו שם המ'םוכהב
 א'ח בטור ה3'י כהב וכן י'א הל ש3ה סהל'3*'ב
 ונ'ל א'ח 3ש'ע כן הבשו לא למה תם" אך ש'לסף

 מרמם'מ איכא איסורא הא שכהבו מה פשוטראיתם
 ה,א חיובא אלמא סחיטהש על ח'בין שאין-הרמ3'ם

 ק'ט: ר' 3ח,לין הגמ' סריק וכן איכא אימ,רא אבלרליכא.
 אעא. איסזרא הא עבר: רלא ה,א מיעבר עליו עובראיע

 לאו איסור גם. לפעמים שיה' אפשר איכא איסורא הלשוןאך
 רם רב אמר יה,רה רב אמר מא: רף 3כריתות שאיתאכמו

 הרי וכר הטחול רם מ"תבי בכוית עליו_ לוקיןשרצים
 אמזר ורמשים שרצים רמ שתים מהלכי רם 3ל'תאלו
 אבל כרת רקתני עליו חיבין אין סאי עליו חיביןואין
 3עלמא אימורא רק ליכא נסי לאו אפ" או3'א איסירא האעובר איני ר.:ו;ני המל ק'ט רף פחילין אך ענ'ל וכו' מחיבלאו
 לב: רף 3שבועות התוספות שכתב כמו כשיעור בו איןשהרי
 דמוקי 3ר'ה ג: כ ברף ושם וכו' קמישתבע אהתירא3ר'ה
 אמור שהוא הגם שיעור חצי דעל וכו' הכל כרברילה
 ואפי' זה ע5 לאו ליכא מ'ם כר'י רהלכה התורהמן
 שבועה היל ולכן 3עלמא איסזר אלא ליכא נמיעשה
 הרשב'א אך עשה על חיל ראין אע'ג שיעור חייעל

 "עמט הר3ה מוה וכהבהי התוספוה על שםחולק
 ולא מם'ע לר'י גרע שיעור רחצי ס'לרהרש3'א

 אימ,רא רק יה' שלא נראה כאן אך עלי' שביעהחיל
 שכחב כמו ליכא נמי מררות פכות ואפי' כעלסארר3נן

 שנאפר סקום וכל ר' הל' ש3ת פהל' 3"'אהרם3'ם
 מקום 3כל וכן לכתחילה מיתר וה הרי וכך כך לעשותמיתר
 כלל אותו מכין אין מכל,ם פטור או כל,ם חיב אינושנאמר
 ח'ב אינו שכשאומר ר3יט מרנרי נראה הכ'מ שמכתב
 אלא 3עשיוצ איסור יר יש אנל לכתחילה מותראינו
 סופרים איסזר שה,א אלמא הכ'מ: עכ'ל אותו סכיןשאין
 שנאמר משם וכל מ כהל' כתב הרס3'ס משזם-שהאקל

 ומן הכרת מו פטור וה הרי פטזר וה רברשהטשה
 ואיפרו 3שפת אותו לעשמן אסור' אבל הקרפן ומןהסקילה
 אותו והעושה המלאכה מן הרחקה והזא סופריםמרברי
 ראפי' אלמא עכ'ל וכו' מררתע מכוו; אותו סכין3וה'ן
 וכ'ש מררות מכות אמזו סכין סופרים מרברי איסורעל
 שאין שכתב י'א הל' 3פ'ט וכאן ראוריתא איסירעל

 יהי' אם אך ליכא נמי סכות.מררות שא*י' אלמאחפבין
 להביא יכולים ה'נו וה השער סחיטת על ראוריתאאיסזר
 כשבה לטבול אסור הי' שא'כ הנ'ל ר3יצה מהנמ'הרא"
 הכלים על שנורינן כמו השער את יסחוט שמאגוירה
 אשר מהסשנה הראי' להביא יכילים הינז וה א'ככנ'ל
 הש3ת אחה להיות חל י'ו: רף 3ביצה איתא תכומ'י.אביא
 כלים אומרים ובה'א השכח מלפני רגל את מט3יליןבש'א
 מיהת עלמא רכולי גמ' וכו: 3ש3ת וארם הש3תמלפני
 משזם נוירה אמר יומף רב וכו' מ'ט לא 3ש3תכלי

 נינהו סחיטה רבני כלים תינח אכי לי' אמרסחיטה
 א'ל לסימר איכא מאי נינהו סהיטה 3ני רלאוכלים
 לארמ מזתר למה א'כ וקשה וכו' הני אטו הנינוירה
 רליגא ש'מ  השער את ימהוט שמא לגוור כש3תלטביל

 ראוריתא.איסור

 ה ל אש
 שני מן אחר 3יר וצשאר החלוקה 3עת אנשים שני שם יהיי שחלקו שמקפים שני דברעל

 הביא והשותף בחש3ון שטעה אמר לתונעו השותף כש3א ואח'נ ההשכון לאחר לאטמאות
 ווה לאט מ'"ות שני סך אצלו נשאר כי אמר שהשותף יממעו נן כי להעיר אנשים שניאת
 כי אוסר והשותף 3ההש3ון טעיהי אך אמרהי כן כי אמת אמר והא לההויר חיבהוא

 אמת. ה"החשפון

השובה

 הרןלכאורה
 ה".

 חמש פש הררי בהרי חהטבנא רעבירנינאי הנהי י'ר. רף גימין 3נם' מפורש
 ניהלי' יהכינהו לי' אמרי מנ'הו הר ג3י זוויאיסתרי
 לסוף מיני' וקנה ארעא סרי 3אפי בטסקא ארעאלמרי
 ולא נ3י' פש לא לנפשי' רילי' בין חושבנא עבראול
 ראמר חרא לך מאי-איענר א~ל דר'נ לקמיי אהא וכו'סירי
 קאמר מי האי אטז רבא א'ל מינך קנו הא ועור רב אמרר'ה
 וכל הזא 3טעוה קנין א'כ א'ל קאמר נכאי יהיננא,רליכאלא
 פש ולא בר'ה התוספ' שם וכ:עב הגמ' חוזר'עכ'ל כטעתתקנין
 או לו מורים רינין 3עלי שהי' ר'ת וכן פר'ח מירי ולאגבי'
 ונן מידי גבי' פש רלא ברורה כערות ידיע הרברשהי'

 לומר נאפן אין רמנפשי מרבריהם ומשמע 3רי'ףהוא
 אמר בעי ראי מגו לי' ראית אע'נ שהוריתי 3מהטעיתי

 ל'ח .רף 3שבזעות רתנן סהא משמע .כן ופרעתיהזרתי
 לי תנהו לי' אפר למחר הן לי' אמר 2ירך לימנה
 האומר רכל משזם חיב 3ירי לך אין 9טזר נהתיו אמראם
 לו לומר. טהימן לא ואמאי פרעתי לא כאמר לויתילא
 ואינו היב להימ; סטר שהיתי . שטעיהי 3ירי לךא'ן
 סשמע אלא אח'כ פרעתי אמר כעי דאי מגו כליםהיב
 שם. ההוספה; עכ'ל שטעה לומר מהיסן לארבמגו
 כמקום .מגו או ח,קה 3מקום מגו 3גרה שהואיהטעם
 וכן יפה חשכונו שיכהן ער יורה שלא מהרי דאנןערים
 טעיתי ליקר אח'כ נאמן 3ש'ם רק שם הרא'שכהב
 אינש אבל לט:נין ורגיל עליו צלולה רעתי ראיןמשזמ



קפהבהרדכי אשובותשאלותוטרת
 פתרא 333א דגזומפהן כתב וכן 3רא'ש וע'ש לאאתדינא

 הת1ספ1ת אנל "ט 3שם וכו' השמד חזד בד'ה קעיה.רף
 נאפן הי' דלא הא רע;ם בנימין שדק מתחילה שםכתב
 חשונ רקנין שקנה סשום לו מודים שהי' לא אםושטעה
 כהנ והר'ן הנ'ל דניטין כדותוספחן דלא וזה ע'שכהט
 טעה(י לוטר נאסן שאינו שכתב הוי'ף על 3ביטי!שס

 דקא נמי אי טעוה שהי' מהדי דאיכא לא אם3חש3ון
 עליו והקשו הנ'ל התום?ות שכתב כסו חברף לי'טודה
 פדעתי לומר דיכיל מט נאמן יהא מהרי ליכאהשפי'
 לפדעו צדיץ אין 3עדים חברו את המלוה לן קינטודהא
 בא ולא סהימן מגו איכא דאי ה'נ דאין השפשרפעיים
 ומם נאפן איע עצטה הטענה שמן ל,טר אלא זילהרי'ף
 אפף נסי אי ידו מתוך הסחאה עדי ייי .זוה שלאדהיגא

 כמנו ליי דהוה שטעה לומר מהימן לא 3מט דאפ"3מנו
 סשענד ה,ה לא מעיגרא דיק הף לא דאי עדים3מקום
 3נם' שם יפפודש כפו ה" וכוגחו דארעא, למאדינפשי'
 דאינו שלשתן מעמד לי' הוי סארי 3אפי שהי'דכען
 9'נ רקידושין 3ירושלטי ועי' קנין .3לא אפי' להזוריכול
 חיב דאובן א'מי דגי 3שם אחא בר יעקב ד' ר'הלי

 ראובן לית לוי( )העני לוי א*ירמן לוי נ3י ממכ"לשמעון
 אכל 3הערמה עשו 3שלא אמר ד~עז הרא לשמעוןחיב
 הניא הוה והירושלמי הירושלמי עכ'ל חיב 3הערמהעשו
 הוא איה מצין לא הוא אך הטק3ל 3פ' 3במ'צהרייף
 סהירושלסי ט,ברח וכן שם 33ם'צ הד"ף דעת הזאוכז

 אינו חנתני אצל המחהז הפהנ" על י'א הל' 9'םד3ם'צ
 הפועל שאין אלפא עליו הן עוברין אנל נם' עליו,עובר
 דיכול מ'ל שם הרא'ש אך לחוור יכולים החנתניולא

 לא ולכן קלו 3ם" הדעזה שני ח'ם 3טור ועי'לחזור
 סדיק ה" 13דאי אוי לוקור יכול דאין ד~ל לנףאןמי3עי
 שכתב מ' סע' קנ'ו מי' 3ח'ם ה2'י דעח לפיש*יד
 הראשונה שכהבריעה ה.כא דכל ידוע חה מתם זודיעה
 רמ'3 סי' 2יו'ד הש'ב כתב כן קם'3 3עמור כנ'ל כן מ'לסתס

 3פ'ו הרם2'ם פסק וכן ה' ככלל אויה הוראהז הנהגה3קיצור
 לחזור יכול משלשתן אחד שאין ח' הל' מכירהמהל'
 נו לחזור שיכול שם'ל שס שהביא הי'א לרעתהאפי'
 שם ממים הוא הרי הא 3פירזש *טרו שלא זמןכל
 תחילה ראובן את להבוע יכול אינו וו לדעה אפי'ומ'ם
 "'כ 3ש'כ 2דם'א וע'ש משמעון לנטת שיוכל זמןכל

 הדעות שני את שס הביא והוין שפיר מדיק הש3ודאי
 חושכנא דעביד עדים דליכא היכא ומיהו הר'ןוטמים
 3מעמר  שאמר שסודה אע9'י קמיה: ראודי א'נקפיהו
 דרוקא 3חשכון טעטעי לומר נאמן מידו שקנו אושלשתן
 הף לא ל" דקים לאו דאי דאמדי' הה סהדי ראיכאהיכא

 אסר דסימר דיק לא ערים 3דליכא אכל נ*שי'טשענד

 דצריך והא עלי' דממהיד דליכף בי הדרנא מעינאאי
 משום דנאמן הא סהדי דליכא דהיכא מעמא ליהיבהר'ן
 סהדי רליבא רכיון 3פשוט אמר ולא לריק ירא לאדאז
 על ףה" הטנ1 יהני 1להכי החוקה עושה עצמו הא%נ
 לחנירו זמן דהקינע ה': קו בהרא פ3פא דאמד"ררך
 שיפרע דלהאי נאסן דאיט ,מני 3הוך *רעתיך לוחשטר
 לו שהינ עדש שיש ונ'ל התוסשת שם וכתב3זמט
 זמנ1 תוך שפרעו נההמנף הכי לאו דא4 זמן לווקבע

 לי קבעת לא או כלום הלוית לא אפר נעי דאי3מנו
 כח'ם ה2'י 5סק וכן שם הרא'ש כתב 1כ1 וכו' וסןשוס
 לאהר הבעו הכ'י כהב ה' כמע' ושם א' מע' עיחמי'
 3זסט שפרעו ומען זפנו שנשלם היום 3טף אווסנו
 ניון הש'כ שם וכתב עכ'ל ונפטד היסה הלוהנשגע
 אי*שטא ולא מנו3מקוסהוקה אמרי' אי 3ש'ם 3עיאשהח
 הוא וכן לתונע וחוטדא לנהבע קולא הפומקיםופסקו
 וממים שם ובמררכי 3נ'י ההש וכן שס 3די'ףהלשת
 מפקינן לא פערים אפי. הפלוה תפם אם זה ולפיהש'כ
 נ'מ עוד גו. הפימה דמהני נתני בהנך הוא אסמיני'
 ודין ע'ש. וכף לישבע .צריץ דאין 3עדים שלא הפםאס
 הלוה רנאפן עריס דל,בא דהיכא א' 3מל כתנ לאוה
 דליכא דהיכא אלמא המלוה תפם אם הפיסה מהנייהף
 הף לא אוי החזקה עושה עצפו והא החזקה עלעדים

 שאסר השה דהא החוקה 3טשם הסנו יהני איאי3שא
 אם רק הא והאי3עש ממנו עדיף שזה שהתירהפה

 דליכא דכיון ה'נ וא'כ 9יו על שלא לט ידזעהחוקה
 נצריך א הח;קה עושה עצסו הוא א'נ הודאהו עלעדים
 למימר לו ולמה דלהד'ם פמט טעיתי נאמן להיותהוא

 משום חש3ונו לדיק שלא ירא אינו דאז משוםהטעם
 לוה זה דופה אינו באטה אך אח'כ. לכפור יכולשיהי'
 3מי' שם הנהיבתע כמ'ש 3ינונית היקה רק האדההם
 גנדר והוא איליפת" חזקה הוא כאן אגל א' מ.קע'ה
 נברא דההזא פ'א: דף 33ם'צ שפצינ1 וכסו סהדיאנן

 3אורחא היויל לא חזי לי' אמר לחבר" חמרא לי'דאיגר
 טיא דלינא דנרש 3אורחה זיל מיא דאיכא פקורדנהר
 אין אפר אתא כי הסרא ומיה פקוד דנהר טא1רחאאויל

 ליו אפר וכו' מיא ליכא ומיהו א:לי ?קיד דנהר3אירהא

 הזא וכן אסרף לא גדים ?סקום  לשקר לי סהא?י
 3ח'ם 3ש'כ הוא וכן ג' הל' שכירוה מהל' 3פ'ד3דפ2'ס

 שמ ובנהיטת ה' א:ת פנו וכבללי כ'ם ס'ק נ'חמ"
 עדים דליכא דכיון משם הטעם לתן צריך ולכן ו'אות
 2עת 3הש12נו היטנ מדקדקאינו

 הודאהי
 לא אבל

 החוקה משוט לשם דוסה אינו כאמה אך הפגו.מצד
 אמידתו. 3לא מעיקרא הי. פקוד כנהר מיאדא'בא

 דעת נ.כ הכיא שם לניסין 3חידושיו הרש2'אונם
 מעק(י לומר נאמן הי' לא טעיע הת2רר לא דאםהרי'ף
 עופד לכתינה קנין שתם מיני' שקנו רכיון מצדגחש2ת
 שמצד יען 3חש12ן וט;יהי פרע;י לומר נאמן היי לאלכן
 שאמ אך פפרשימ יש הוא כן נרוע מענה הואעצסו
 מצר דפרוע מנו דליכא כאן אנל נאפן הי' סנו לוהי'
 דלא היכא דכל ראפר פאן ואיכא וברזר נכון וזה נאמן אינוהקנין
 אמר מצי לא רהא פרעתי בטענת מהימן שטראאכהינ
 כסנו לי' דהוה טעסא הינו והכא כעי מאי 3'דישטרץ
 פפעמד נפשי' משענד דלא מהדי דאנן עדים3סקום
 3עדים שלא אכל געדים הי' אם זה ובל וכו'שלשהן
 אם אך המל 1כהר'ן מדיק איט עדים ד3לא שטעהנאפן
 מיני' מפטד הננני ט'ם  רארפא הטארי לו ש10דהא?י'

 3קושטא חושבנא לי' אמרי דמצי סש,ם דארעאדמארי
 לדירן לח,וכי כמינך כל לאו לי' דאודיה הוא ואתהוה
 רהוי פטורי מפטר ההסכנא  אישא(לין נסי לי' אטריתפי'
 דטי 1לא דפטור ?דע איני א1מר והלא 3ירך כמנהלי'



. עטרת .. -..'ק6דן'

מרדטי לשובוג שאי"
 וראי לי' אמרי .הא ןשיעידןהי3.רהנא "ם יורעלאינו'

 האי מע1תא 3י' רא"הכח ראמרת הוא ראתפרעגו-אלא
 יאם ומפטרו ירע' ר5א טשהבע ום(הו ירע-נן לא.טעותא
 לאן מורה.אז חכרי' נננא מורה.רק אינו הקרקע3על;
 1ניאה 1כ1' הקרקע. כעל של וכותי' לאכר ג6'ני'כ5

ראפילן
 איכ"

 נמיני' כי 5או רנננא םינ'ן לאישתלום4
 51א קי' הכ וי5 קאמר קושטא חי 5י' אפרי מימרא5א

 רף 3גהונות ראסיסנא זה הוא אטגה שטר 5א1מררםי
 הא 5אחר,ס  שחג 3סקום .נאמן .אינו טי!ה דאשי'-ט.
 אחר פמקוט מיני' לאישתלומי ראיכא רהיע - ,הכילאו
 אחר טמק'ם. לי' פרעו 3עי ראי רכיע היא ררי;םנאטן
 מנננא. ארע" םארי 5י' ראיסתלק הכא אנ5 נאמןלר,בי
 ננו"וקם

 כתכ קחראב'ר איא וכו' צס:ני' נ5 יאו חכרי'
 הרי אי ופיה1 פרע.טסקא איהו רה" נאמן נננארחפ-'
 סתרי נרע רלא סה'טנא רא'שתבר טהאי כי נינהונעאי

סהר-

 נניעת כאו .אין ערוה נניעת  טשום ואי רעלסא
ערות

 הא םיניהו לאשתלוםי גרא.לא רוק'ן והינו -כיל.
 הוא אמנה שטר ראומר כההיא 5קנוניא חישינן הלילאו
 אלא ליכא כי אפ4 וא'ת. נאמן ראינו לאמרים רחבהינא
 חפב אמאי 5ן' רטורה כלל 5יכא ואפי' . נסי נננאחד
 ל" !הוה ברי' ונננא ספק טוען הוא ראיעא טארידהא
 כל,ם כירי לך א'ן אום- והלש 3ירך לי יש טלוה.ספק

 ספק היא וה"ט!ר וראי הוא הה'!כ ארר3ה י'לרפטור
 לו מ,רה ווה מט:ן לי שנההיכ; כרי לו לומר1יכ1ל
 ע'ש וכו' טע1תא 3י' ואשכח חושבנא רעבר שטועןאלא
 פ'א ס" 3ה'ס כתכ וה-ם'א קב'ו מי' כח'מ היבאוהכ5
 5וטי יכ,ל ראינו נ'גס;י

 הוא 1ש5' גהיראתי טק'ת.
 ולא כעד'ם ע5'ו הוי פי! 3הוראת פנו 15 ש'שאע'פ
 3חש12ן מ-הו פני לו שיש אק'נ טעיתי לוטר אח'כי1כ5

 עכ'ל מגי רל.כא אע'ג טע'הי ל,מי יכ:5 *._קס: עלש?תנ
 3פני שהורה ררוקא יניאה ס' 3סיק הש'כ שסוכתכ
 נפש" 1משעבר ט1רה הי' לא לי' ר3ר1ר לאו ראי3'ר
 אח'כ שיצא כגין -מגו ל.' איה א"י' ה5כך 3'רפפני
 לומר מה'מן לא תו פיעהי לופר יכו5 שהי' וכה'נמ3'ר
 קכ'ו ס" ר5קמן לנעה'ת דאפ.' טעה שלא דחזקהמעיתי
 3הורה מורה כמנו פעיהי ל1טר רנאסן רם'ל י'גסע'
 מעיהי לומר מהיטן ערים 3פני כשהורה אכל ב'רלפני
 נאמן הי' לא 3עריס קנין ה-' אם אב5 רפרעתיבמנו
 לופר נאטן אימ מנו ?לא אנ5 3מנ1 אפיז טעיתילוםר
 מ'ם וכו' ערים לפני שהי' רק קנין 3לא א"י'טעיתי
 רמ-עהי 3טגו מעיהי למע1ן ריכול עיקר נלפע'רלרינא
 ההוס?ות ררעו; רנימא אע'נ עריס לפני ה:רהא"י'

 רבייהם אין ע'ר לפי מ'ט כן אינו 1פיעתם והר'ןוהרא'ש
 טע.תי לומר יכיל 3'ר לפני טעצמו וכה1רה וכו'מוכרהים
 הפה אטרי' אכירה כטשיב דהוי טנז לי' רליתאע'ג
 לי' ו5-ה עדיס 5פגי דבה!רה !נראה שהתיר הפהשאסר
 ושהק קרי אהם הטלוה אפר אם מעצפו הורה אפי'טנו
 אין ערי אהם רלע' פ'א ס'ק ס'ו סע' לע.ל כט'שהלוה
 ועיר וכי' לוה ושהק מ5וה או ל:ה אטר אס 3יןה'לוק
 הם-רכי כם'ש טענו ה~נו ערי אהמ המלוה ש"פרשכיון
 מעיהי לוסר רנאמן זהא כתכ ס'א 3ם'ק ושם ו'3כפ'

 ררוקא סנן רליכא אע'נ פסקסו על שכתב סה3חש3ון

 3יד_ הי' כשהפנקם אנל- , אצלו מתחילה הי'כשהפנקם

 מהימן לא הטעות אח'כ לתקן יוכל ש5א 3ענין_ וכה'גנאסן
 הש.כ. עכ'ל סנד רליבא ה-בא טעיתילומ-

 ולא בחש3וני עינהי או6ר 5מקבל לחן הנפקר א1הל.יה שנראיצ" יאחי אמ הכ'י כתכ שס י'נ סע' קכ'ווכפי'
 ינול אם לו שהודיה! 3טה יסע.הי נלום אצלי 5והי'

 כשנהיצה 3ערים הי' אפי' פמןר אוסר שהוא מה 3ער'םלברר
 כפרעון לו נהנו אם לסק3ל ליהן ה:ווען והיכ 15ליתן
 ערים 3פני הטמהו אם הטע1ת לברר- !כול א'נו ואםהונו
 3דעך והיא יריע לזסן לו 5יתנו לפק3ל קבע.זמןונם
 משפה לשר נאמן איע וכן פעיה, לומר נאמן אינוומנו
 יש'. נערים הסחהו לא אם אנל מנו ר5יכא כיון נך.אני

 3סנו או רלהר:ם עסנו טן.ת' לומר שנ"מן שאוטרמי
 3ערים הסחה1 אפיו ואו הזמן לאחף ה!א א6רפרעתיך

 לטקגל. הנותנ פין והרין מנו לו שיש כי1ן נאמןג'כ
 רפרעתי 3מנו מע'תי לופה נאמן ראינו: שאומר מיו'ש
 שם וכהכ ש'ורה קורם ה'מב סרקרק ארם אררכהאלא דיאלשכיחשי"עי עדים 3מקים נטגו ךהוי סנו נאןדא.ן

 3יני לו הירה "ם. ורוקא ע'קי. לי נראה 1כןהרם'א
 טעיתי ל1טר יכ,ל ערים לו.3לא הורה אס אכ5עריס
 רפרעת4 במנו טע'תי י1פר נאמן יר: כהב לן נהן אם1ח2"

 וכתכ הרמיא עכ.ל וה על ח1יק'ם כיש ורלא נ'ל1בן
 3ערים 5ו בהורה א'נו ירו רכהב מיא כם'ק הסם'עשם
 חהפתי א1 ה!א אמנה ירו כהכ עי לוטך י2,לרה-י
 זה ומצא 3ב'ר חהיסהי לקים כרי המגילה. על ירי2הנ
 יכמ'ש שט-א האי על'ו:כת2

 ה2חב-
 סע"פ' ס'6 בסי'

 פרעתי לומר נאטן ראינו 2ק2תי ה' סיק ס'ט זבם'י.2:'
 הש'כ רעת אבל 3' כסע' שס הד2'א כרעת ירו בקכעל
 וה וכי פרעהי ל1מר דנאמן אלא כן אעו .'ר 3ס'קש2

 מניח ה" שלא אופרנא א'זו הרין רואה אס אבלב2קם
 הרין עיני ראית לפ' הכל פ:רע ה.' אם ביר1 ידוה2הן.

 3ס" הש'כ 21הב ס'מ בסי' כאן והרם'א יכ'ש ה:כס'ש
 כמנו טעיתי ירו 3כהכ לומר רנאטן ס.ב ס'קק2'ו

 נאמן ער'ם 3לא המההו ראם הנ'ל סבל :ה.,צארפ-עהי.
 ס' 3ם'ק הש'כ שס :כהנ רלהד'ם פטגו טעיה.לומד
 אב5 מעיתי לומר נאמן ראינו הזא שלשתן 3סעסרררזקא
 אכל רפרעהי בסנו טעיתי ל.2- נאמן עריס 3?:יהורה
 רפרעהי 3מנו כעיתי 5,טר נאטן אינ1 3'ר 3פני הירהא2

 טענה כי טעוהא ליפר נאמן א.נ! בגו ב5אאכי
 ס'ק פ'א נם" 3רוך אמיי בהנהוה ועי; בנ'ל היאנר!ע
 3סנו נאסן ראינו הא וה בל אמ:ס שכהב הש'כ ;לס'

 ארם 3ני ררך שאין בסר,טא רמה,ק'נן טשיס הואיטעה
 3ני שדרך לופר מקום הי' אם אבל זהוראהוי2;.ה
 רה1י מש!ם ה?נו לבכל שיך הוי לא ?ט;.הלהור1ה
 נאמנ.ם ג'כ הי' עצכס ה;רים רהא ערים גמקוםכמע
 כמו םנו 3לא אפ.' יטע!ה. שדרכו 3דנר טעינ!ל!טר

 מהרץ והוא עדות כהל' א, סע( נ'מ כי' כח'םשטב!אר
 כלומר סוריע מי 3ירושלמי וגרסינן 3ר'ה ררה'ש3רפ'ק

 הן י1תנן ר' 3ש? אמר כא 3י ר'ש ט1קרטיןשהשטרגה
 נעשה השמי על החתום'ם ערים ריל אפר והא עריוהן
 חהמנו 5א כשאומי'ם המן 3כ.ר ערותן שנהק-הכמו
 חתסנו לא וה וע5 חהסנו וה על 65יסר . (בוליןהכא



)קפז ב1ר1אכל .. לוהשובויהשאלוהעטרת
 טעות שנל למרין אנו וטכ,ן הלוי הר'ז וה -ע5וכתב

 3וה ואין 3עצטן הן נא"נ.ן נו לטעות "צויןשהערים
 וריש. קט'ו רף סוף בה-א 23כא מצי)1 וכן. וטגירחוור.
 נשך א.,הו כ9' כ;כ ו'ל הרט3.ן אבל וט' .קט.תרף

 קאי אחר טטק-ם יוצא ירן כתב 3שאין )רושימי.רהאי
 לטטעי ערים רעניר( טעזתא כל וראי אבל גאטניןוטשה'כ

 רגם טההיא טיכה רהכ' וטג,ר ה"ר טשוט 3" לית3י'
 כע.נן.מגו זלא ררה'ש פ'ק. 3ייש ה-.ן עכיל הנ'לפשוט
 וס'ל הש,ג על ח:לק י,ג ס'ק פ'א 3ם" ה,יטוםאך

 לוטי נאטן אינו . נט' קנין כלא אפי' 3עריםרהוראה
 15:- יכול ערים כלא 3ט.רה אבל 3טגופקת;י

 טע'ה.
 ה,1:.ם עכ'ל י; סע' קכ'ו 3ס.' ה-ש'א שותבוכם)
 הוראקו היג שוט שט ש2;ב י'ר רף בג'טין שט 3פנ'י.ועי'
 לא מהיי רגליכא מגו 3לא אפי' טעיתי לוטי נאסן עריםבלא

 ע'ש, קע'ה רף 2,רא ר23א מהא הקשה אך כעל חוקהועי
 ה-י'5 ש2תכ טה 5פ' .'נ סב-ת להכ:ן. צוץ.אך

 שה" או לו טור.ם רי'4יט 3עלי שה" וה-'ן והתוספות.

 א'כ מ'רי ולא -נ2י' פש רלא 3יורה 3ערת; ירוע.חרכי
 אתי לטה ועור נננא לההוא להייו נחטן רב טעהאיך
 לטערי הנוהן הנגנא לשיט נחטן ררכ קטי' לרינא.כלל

 כה2 ו'ה ,פב-ח אז הניתן שהעני לוט- ורוחקרארעא
 הפ?י ג'כ הקשה ה?:" והק,"" רוחק ש,ה הפנ'יג'כ
 לאאך

 זכ-

 כ;נ שם התוט!'ת אך י'נ כנ-ה הי' מא.
 כז חוור שה" ס'ר ר'נ כו' ה.נא רכ ראט- חיא3ר'ה
 רא'ב ט,בן א'נו ע2'ל ט'רי נ2.' פש רלא טש,םו5א

 הטעטת ש'שט; ק'דט הד'ן יפם.ק ש-'נ אפשירהאיך
 טוה לעיי שט הת.ס(:ת שבקכ טה לפי ועורותכיעות
 2ערות ירוע הרכי שח.' אז לו מירים רינ'ן 3עלי.שהף
 ל'כ" הא לו'נ לט'ט- לובא לי, הי' א'כ3רורה

 נ2י'
 כלא ירוע הרב- שת.' טחם, ה" רהפטיי רכ.וןק"ם-.
 לו לט" וגט קאט- נ2אן רל'כא אס- ולטהאטירתו
 ה,א ית- ,ה והלא קוט- יה.ננ" לא האי אטולט'"-
 ?הטע,ת ז:ה רא-עא שקטא-י ח.שב הי' ש-'נ נלע'ראלא
 טתק'מ קס'ט רף 2;-א 223א שא'תא וכטו אוריתא.טצר
 רהלין א'מור ולורי אטאי אטי- ריכ ביי' איקא רכלה

 שט ונת2 וכו' 2איריהא וליק:ינהי נינהו ט-י ררכווו..
 פ-1ב'נצא ח2ם' כתנ1 א.סז- רל.רה טחא הטח2- אם-חנ'י

והריטכ'"
 הוראה 53שין עצטו ש:חיב רכל ז'ל ר3ו 3שט

 ה,א מעיק-א ליי טהיכ היה רלא רירעינן אע'נטהני
 2בהיכות איתא וכן ה-'כ אז, שס כם-רכי ועי' ונו'טחיכ
 לך א:י חיכ להבירו האוטר אתטר ק'א: רף הנ'שא 9'ריש
 כש"א היט2'ם פטק ו:ן ו:ו' חיכ אטר ,יוהנן ר'מנה
 לאתר 3טטין עצטו המחיב וו'ל ט'ו הל' מכייהמהל'
 וה הרי נלום לו היכ ה" שלא אע'" כלל תנאי3לא
 א' סע' ס' ס.' 2ח'ט פסק.נן וכן ובל'ט כט'ט וע'שחינ
 ס'ק וכנתיבות א' ס'ק כהוטש ועי' א' מ'ק 3ש'כוע'ש
 9'ה ריש ש2יר1שלטי והנט ו' סע' ס' 3סי' פסקינן וכןא'

 .וחנן ד' גן לא לה טההיכ היא 3טה פ34 וני;שדכתיכית
 חכירו ע4 שטר הגוהכ אט-ין תייהון לק'ש. 3ן שטעוןור'

 ליתן חיכ איני היב שא'נו ונטצא לו ח-כ שהיא3חזקת
 ראנם' שם היייף גתב הא אך חיכ ראינו אלטא ונו'לו

 ור'ל רר'י פלונתא טילתא ר3הא רמנר סטכינן רילן..

 כסוף הרי'ה פמק וכן ל'ו רף 3יכמות קי,ל רהכי כר'יוהלגה
 כנם' הלכה אירושלטי רילן שים רפליגי מקום ר23לעירוכין
 בירושלמי ,כקיאי ראינהו טש,םרילן

 -עליהם רפליני וכיון .
 הי' ווה קם'מ כעטור כנ'ל רילן כהנם' הלנה רילן-הנם'
 שהוא רכיון טש!ם. סכר הי' שהזא נחטן .רב שלהמשת
 ליתן נ'כ היא צריך מהר9 שאינו אע'פ עצט.התהיב
 קאטר מי האי אטו לו אטר רכא אנל כר'י רהלכהטש,ס
 הכונה קאטר נ2אי רליכא כו חוור. שהוא מיר יהיבנאלא
 סבר הי' שהיא רק מתם עצטו התה'ב לא שהיאה1א
 חושכנא עבר כי ו"כשיו ג3י' רפש חיוכ כחוקתשה,א
 החש3ון יירע הי' ואמ ג2י'. 5א..פש לנפשי' רילי'3.ן

 נחטן רב אטר זה על עצטו מתח4ב. הי' לחמהח;לה
 רעה ולפי הנט', יפרש כנלפע'ר הוא 3טעות קניןא'כ

 ליכא 3ר'ה פ'ה: רף לקהובוה 3שטק2'צ שהניאהראב'ר
 נבי ראטה  לכהובהה ותחלת  רת.ול לה8 עצהרלט2יא
 אהגי מה רגרמי רעא רראץ  ולמאן לי' רקשא איגאאבי
 11 )וק,ש:' ) ובו' .מעל.א שמרא רמן צי'. טנבי האמ'

 הטית5 שאין .בתב ז'ל והראב'ד שס4 התוספות מנהקשה
 להנאת הטוחלת 11 אכ5 להוק 3טתכין אלאטשלם
 ג2י הניוקין ב9' שאטיו טטה רא" והניא לאעצטה
 רהיזק רפטור חטאה וכפרת חטאת 3מי מלאכההע'שה
 קנסו לא כטלאנהו ובעוסק . היוק שטי' לא ניכרשא'נו
 רביון רכהב 3'ק ריש הנ'י רעת ה.א ובן עכ'לוכוי

 רנים'ן מהא רא" ןהביא קנסו לא 3ש:ננ הזא קנסארנרטי
 הונא וכן קצטו למוכת נהכתן אם ה'נ וא'כ נ'ג.רף

 שט הש'כ ס-רת לפי .טחולש מי ויש רעת כ'ג סע'ס, מי' 3ח'ט הכ'י הכיא וכן  א' סיק שפ'1 ס.' 3ה'מ3ש'כ
 וטזיק חיבל :הל' 3פ'1  היאב'ר לשון ו~ה פזאגם'ק
 לשלם חיבים בטויר ראטר בטאי א'א  בהשגוה ריהל'

 היוק ראטר למאן  בגיפן מעשה עשה שאפי' היאש.בוש
 כתהי' וקי'ל כטויר אפי' ארם טריני פטור ניכרשאינו
 רמילהא.וטעטא

 להנאהו אלא להויק טהכוון שאין משום
 זע'ש עכ'ל מויר כו קנסו לא- הכי טש1ם טת2:וןהוא
 כרעה .לא הר'א כרעת ו'ל -הרם3'ן שרעת שבהכבט'ם

 חטאה ו3טי חמאה 3פרת מ4אכה העושה שכהבהיט2'ם
 וה ו4פי נ'כ כט,יר שפטור אלא לשלם שחיב3טויר
 5הנננא לת'בו לכהחילה נתטן רכ שרצה לוטראפשר
 נחטן ורב יארעא להטארי להפסיר שנרם נרמי.מש,ם
 התוספ' הכיא וכן קמ'ו רף סוף 23'ק ח-ב רנים'ס'ל

 הרי'ף כרעת רם'ל ונימא הנ'ל פ'ו. רף ריש3כתוכות
 ה2'י שכהנ הראשינה וכרעה הנ'ל הירושלמיוכדעת
 אטר ורבא ונוכת חוור רא'נו הנ'ל ט' מע' ק2'וכסי'
 קאטר נ2אי דליכא יה'כנא לא קאטר מי האי אטו מילי'
 אפשר כן כנ'ל פטור ושוננ שוגג הי' וא'כ שטעיה'הינו
 נהמן כרב ס'ל רכא רנס רהנם הנ'ל רעות להנילפרש
 אמר ק"ז. רף כ?'ק שאיהא כטו רנרמי רינארראין
 ר3נמ' אע'נ רמי 3יר ונהן כנשא מעצמו הראה אטרבא

 הוא וכן רנא אטר נרים הרי'ף אך רנה אטך.הנירסא
 נ'ל ועור סור'ה א' ס'ק ש"'ו 3סי' כה'מ כש'כהנירמא
 רנם איתא 3הנה'ה שם אך למומר רפמרינן מטאיראי'

 .אך רבה חיתא שלפנינו פרו"ש אך רכא נריסהרח'ש

 אמר ררנה )רנרמי רונא לי' לית רנה רהא רכאצ'ל



בורדכי ותשונותשאלותעטרתקפח
 ושם ליג: רף 3'ק פטור חבירו של שטרותי1השורף
 רבה ראמר אמרה רבה נמי הא ה'נ מ*ירש רש'יכתב

 אמר רשם הנם' בל שם צ'ח 3רף ונן ובו'השורף
 הם-מרא בעל היי ואם ע'ש עליו סקשה ורבארבה

השמטות
 ולפי ציל ימין 3צר העמור 3אמצע קס'ם3עטור

 שמאל 3זד שם 3שמק'פ, והזבא המאור הפעל שכהבמה
 השבח 3' 3שזרה שם פ'נ 3מע'ש צ'ל העמיד3-יש
 והיקונים השמט:ת קורם קע'ו בעמיר למע'ש. פ4לשגי
 המפ-ש-ם בל על י'ל 3רוחק אך ההשי2ה: אה לסיםז-יבים
 -מלים וא-נם ב'רזשלם- ב"'3ע-א הרבר ונשארשא-'
 וא'גי ק-רשתי' מ2הי רמתנ4 מהרין שרה ריןללמור
 רמירעע חצ'ף רלא סשו0 הוא הטעס רשס סשיס למייורע
 רמשים רשס מהגם' סוב-ח וכן שם ור*ן רש'י ש*"וכמו
 ואיני 3תי את קרשהי האב א:ר שאס פין הנ'ם הויהכי
 שנאמן קירשת" אנ. ואמר אחר ובא קירשת-' למ'יורע
 -ורעת וא'נ- נתקרשתי 3אוט-ת אבל אסי לרב לכעםאף
 לב:'ס נאמן שא-ן ק'דשת" ואמר אחר ובא נתקרשתילטי
 ואלפס 3רשיי ועי' מפא שם הגמי ש9י' ובמו עליומחפה שהה" הזא ריורע ס'רהת רא-ט משזם אמי לרבאפי'
 רש'י כ*י' ום'רהת חצ'ף רלא משום הוא והמעםור'ן
 א'א 3איס,ר היא וה בל אך שס וכפנ'י פמקנה וע-'שם
 א-תא וממון טמון א-סיר רק שהוא פורה משא'כאבל

 ג'וע ה3-י ובאן ~נ רף פ3ם'צ ראטי-' וכמופחודה
 השסא מפ:- להפס'ד יכול שא'נו וגם לכי יורע ש6-גוביון

 ד13 הי! ררבה מש1ם עליו מקשח רבה היי יארבא
 הוא וטשום עליו כקשה הי' ורבא אוסר רבה ה4ררבש

 3גרמיש הרין רתלוי מטורש הגם' אמרושם

ותיקונים.
 להפסירן ינול 1אינו ה1א אחר'ני של שאולי משיםשלו

 ספישים להנך ס'ל בן טציאה לע' בנ'ל שלופהשם"
 3זר ק'פ 3עסזר 3ירןשיסי. 3אי3עי הדנר שנשאדשס'ל
 3צר קפ'א פעמזר הניר. צ,ל סיף לפני שורוה ח'שמאל
 לצר קפ'נ 3עמזר "טר. סי והכ8 צ'ל סי שזרהשמאל
 לצר קפ'ר ר 3עט ניו'ם. פרביים צ'ל י'א פשורהשמאל
 קיט, 3רף שם רש'י וטכהנ במו צ'ל ב'פ שירהיס-ן

 והועם9ות  כויה 3רסו שאץ העוף 3לנ קאירי3משנה
 ושס קס-שהבע אדצעירא 3ר'ה כ'3:  רף 3שבועותכתב
 רט!ל לר'י ראפ4 הבל ביבדי לה רסוק- פר'ה ב'נ:פרף
 זה על לאו ל-כא ט'ם ר(עורה מן אמור ש'עוררחצי
 הרכפ'ם רעת ובן 3עלמא איסור רק ליכא נמי עשהואפ4
 ו83'פ ח' הל' וכם וב9'ה א' הל' שבזעות מהלןפפ'ר
 ט4 3שיא ועי' 3ל'ם וע'ש נ' הל' עשר שביהתמהל'

 על ובחירושי קים ובעמור קיי פעטיר לעיל ועי'סי
 בתב ובן קפ'ר עטור 3סוף שם ג' רף בנו'רהש'ם
 ובמדרכי שם ובמררבי שם פ-ש3'א וע-' שסה-א'ש

 לצר ב'פ כשורה ב'א פעמור האומר. פ' רישבקירושין
 ל'1. רף רק'רוש-ן בו~וכפזת צ'ל י'ח ש,יהשם"ל

 ה ל אש
 בבית ילדים שני שילדו נשים שהי דבר על אחד עוררדין תורה מ?ןנשאלחי
  על הביטו ולא ידעו לא ההיוה ונם אמוהיהם שראו קודם ונחחלפוהם'לדוה

 שי-בים. הם למי לידעהילדים

 ע'ר. דף 3ק'ר,ש'ן כראהקא נאם:-ס הס ידעו ראס)םשזם
 הי' הן אלז ה?כוי על נאמנ-ס שלשה גהסן רנאמי
 וכו' 4עולם אב-ו שבעה כל אמו לאלתף חי' ואסו,אב-ו
 :לשה וו'ל י'ר הל' נתל.ת טהל' בפי3 הרמב'ם 9סקוכן

 אם-ה שאם מיר ח-' ואנ-ו. ואמו חי' הבכור עלגאמנ.ם
 נאטנת הל-רה ימי שבעת בל אמו גאמנה ראשין יצאוה

 מי על האב אמר אפ-' יעולם א1.2 ה2כור והזלומי
 אם וכן נאמן הוא וככורי בנ- הוא בלל כ:1 היח:קשלא

 שהוא לנו הטוח:ק עלאם-
 3כורי

 עב'ל גאמן נכור אי:ו
 ש4א שכהבת- והא ירעו לא שהם לוס- צר-נ-סלכן
 אנותמ:ם מתו 1"ח'ב להשובה, שיך יה" זה סשלםידעז

 בנ-ס שר אבוה-הס הנ-חו וגס ועש--ות נחלאותוהנ-חו
 רוחיס וה-1-ש'ס ייושה ליטיל האלה הילריס כ?3"וועתה
 הרי,ע יה'י איך אתה. אח-נו לאו אחר בל על וא'מריםאותם

 ה. ב 1 שת
 קכ!ו. רף 3תיא 33בא מ"ירשת גמי ה" יה תוהנה

 רבא רררש רבא. מרררש יאפוקי ספק ולא3כור

 זה הרשאה כותבין 3טח?א זביים שני ש.ליו נש-םשה'
 כטהכא אהר א'ש של נ,כיס שתי הרש3יס שס ופ"לוה
 הרשאה ההכין אוגו ראש-ת לה-וה קדם א-זו ירועוא-ן
 האתין מן 3כורה הלק והבע ט-ניהו הר ואתי לוהיה
 לי תע לאו ואס עצטי 3שב-ל לי תנו אני נכוראם

 9פא רב לי' אסר וכו' חלקן לי נהן שהרי אחיפש2'ל
 ולא רפוהי לבל שאלתי וה רבר רבין שלח והאלרבא
 ולבסוף הוכרו ינאי ר' טשזס אסרז כך כים רכר לואמרו

 טהבין אין הוביו לא לוה וה ה-שאה כותב-ןנהע-כו
 רברים וררש עלי' אסורא רגא אוקי הרר לוה והה-שאה
 רפי סשזם אטר1 בך 3רם 3ידי הן טעות לכםשאסרהי
 לא לזה זה הישאה בוהבין נהעיכו ולבסוף הוכיוינא'
 שם וכהב הגם' עכ'ל לוה וה ה-שאה כוהב-ן א.ןהוב-1
 בו' נחערבו רלכסוף ~ע'נ לירה כשעת הוברוהישכט
 לטעזטי אתא לא וק-א אחת שעה וראי פכור ליורהוה
 רהוה בלל הוכיו רלא כגון למעזטי ספי ררסי סאיאלא
 הפטר הגן וה4 טשמע רר.כי ל-דה פשעת ספקלי'

 לכת31 ריכילין מבאן אלמא וכו' לידה טשעת פןש'הא



קפטבוו~דכי ותשובותשאיותעטרת
 ו5כמוף הזכרו געינן 3כור ספק נ3י ורק 5וה וההרשאה
 3חלק אכל ס*ק ולא 3כור הכתןג דמיעטו משוםנתערט
 לא אפי' לכן ניכר שיהא קרא לן נלי דלאהפשיטות
 העיכופ שאין לוה זה הרשאה כוהבין נ'כ ונהערבוהוכרו

 ה3גור הוכר ש5א מה הי' העיכוג רק עצמהפהרשאה
 הם. יכו5ים מ'ט סעולם הוכרן דלא אע'נ גשא5תנולכן

 לאיש הרשאה שניהם ש'תנו או 5וה ,ה הרשאהלכהוג
 רשם רש3'ם ומפי' 3תרא ד3בא מהנם' מיכרה כ!אחר
 שם דאיתא כן משמע לא מ'ז: דף דגכורות מרש'יאך

 שלשה 3עלה לאחר שההה ש5א מי וכן מ'ו. רףפמתני'
 לדאשון השעה גן אם ידוע ואינו וילרה ונשאתחדשים
 5נח5ה 3כור ואינו לכהן גכור לאחרזן שבעה 3ןאם

 הוי דלא הוא 5נחלה 3כור מ'ו: כרף 3נם' שם1אסרף
 ולנ3י ו5ידחיה האי 5נ3י ליול ואמאי שקיל כפשוםהא
 אחריו 5כא אלא נצרכא 5א ירמי' ר' אמר ו5ירחיההאי
 ולכתגו ל:חלה 3כור אין אחריו והבא לכהן 3כורוה'ק

 . מוקמינן הא 3הרשאה סתני'ש5א היסא וכי להרדיהרשאה

 ינאי דא'ר ינאי לר' ליי מסיעו ד3ה-שאה 5קטןלה
 הוגרז לא לוה זה הרשאה כוהכין נתערכו ולכמוףהוכד1
 ז'ל רש'י ופי' הנם' עכ'5 5וה וה הרשאה כוהכיןאין

 שתי כנון נהערכי ו5בם,ף הונרו דאטר ינאי לר'מסיע
 נהערכו ואח'כ ולרוהיהן שהיכרו אנשים שני שלנשיס
 דלכל אח-הם אוהן רזחין לירש כולן באין כשהןוקגשיו
 רש'י מרכהכ ו'ל רש'י קכ'5 אתה אח'ני לאו אמריאחר
 ואח'כ ולרוהיהן שהיכרו אנש.ס מ"ני נשים ע4?י כנוןו'ל

 אחר טאיש ה" נש'ס שהשהי ספיש ולא וכו'נתערכי
 גל הי' '2אז הנ'ל 3תרא בג?א היש2'ם שמפיש1כמו
 הי' נש'ם שהשתי מרמפרש אכ5 הככזרה ח5ק לע'הנ'ט
 הירושה ח5ק 5ע' יהי' רהנ'ם מכלל אנשים שניש5
 נתערנו ולנסוף שהיכרן שר.קא ינאי א'ר זה על ונסמתם
 אין כל5 הזכרו לא אנל לוה זה הרשאה דכותביןהוא

 ודלא הוכרו גע'נן נ'כ הפשיטות חלק על אפי'כותגין
 ,ה אחר רש'י שכהב ממה מ,כרח וכן הנ'5כהרש3'ם
 3נכסי חלקו על להגירו האחר 5וה זה הרשאהכותבין
 ואוסר האכות שני יורשי אצל 3א הישאה וגעלאגיו
 הנו אח'כם זה ואם 5י הט אני אחיכם אם אחדלכ5
 אין לעולם היכרו לא אבל השני לגנו יכן חלקולו

 מגאן נם אלמא וכו' טעו5ם זבי' להם ה-' דלאכוהכין
 לי תנו סתם כהב הרי ו;יך הבכורה כחלק אירירלא
 היכרו נ'כ כעינן הפשימוה בחלק דגם אלמא וכו'חלקי
 3?כור אירי ע'כ ?מהני' אך הרשאה כוהכין אין 5אוואם
 3רלא נמי ומתני' רש'י סס-ם ולכן שם מפורששהרי
 אחר זכה ולא ככור איוו נורע לא דסע51ם טעולםהיכרו
 אלגוי הרי'ט שגם מצאתי אח'כ עכ'5 3כורה 3חוקהמהן
 3ין נ'ם ואין אלו מרברים כן הע'ר ס'ח אוה גפ'חשם
 כשכיעוה דס'ל לש'מהו אזיל ררש'י נ'ל אך לפשוט,פכור
 לירו מטי רלא כממון הרשאה ליהן יכול ר5א ל'ג:רף

 לא אם עליכם אני מש?יע במתני' שם שא'תאטעולם
 פתה או בהי את פלוני איש שאנס וכו' 1העירותטאו
 פטורין כר'ה דש'י ופי' פטירין אלו הרי וכו' גהיאת

 סשים לכהנ'ה ואצטריך התוגע מ6י שישמעורגעינן
 גזו רינו. כע5 אין אפ'ה 3הרשאה 33א להרטוקטינן

 למכתנ מצי לא סקו5ם לירי' מטי רלא רמירי ממןןכשאר
 שם כירוש5מי הפנ'ם ונס ו'5 רש'י עכי5 עי5וי'הרשאה
 3סידושיו הרשב'א אך ו'5 רש'י כפי' נ'כ 9י' הל'ו'93'כ
 3שיס שמענוה שלא ז'5 מרגריו שמענו וה ודין שםכתג
 קכ'ו רף 3הרא 3ככא שס והשמק3'י ע'ש וכו'מקום
 כהבינן לא הככורה 3ח5ק דרוקא הרא'ם 3שםכהג

 הוכרו כעינן לא פשיט 3ח5ק אבל היכדו לא אםהישאה
 ו' הלי נהלות סהל' 03'3 וה דין שכתכ הדס3'םוכן
 רין על ולא 3כורה דין על היכר1 רגעינן וה ריןכתכ
 פשזם או ככור היא אם לו שנסתפק 3ן שכהגפשוט
 עושין וכיצר שנים 9' נוט5 אינו אחר עם שנהערככנון
 ונוטלין 5זה וה הרשאה כוהבין נתערגי ולבסוף הוכרואם
 3מחכואה ש'לרו כגון היגרן לא ואס אח'הם עם 3כורהחלק
 עכ'5 3כורה חלק כאן ואין הרשאה כותגין איןאחת
 3ם'ל וע'" 3כורה ח5ק על רק וה דון כהג ד5אאלמא
 על דה'ם ז'ל ירוהם ד' גשם ה3'1 מין 3שםשכהב
 גוהגין וכיות ובשאר 9שום כחלק אגל הבכורהחלק

 וכו' ע'כ ופשוט מתח'לה הוכרו לא אפי' 5זה וההרשאה
 י'ג מע' רע'ו סי' ח'מ 3טור הלשון הוא וכן הם'לעכ'5
 איוו ירוע ואין 3יחר נשיו שני שילרי כען 3כורספק
 ש5 נשים שהי ע5 רמפרש אלמא עכ'ל וכי' ההילהילרה
 מפרש והיא אנשים משני נשים שהי על ולא אחראיש
 דהא והפרישה והב'ה ה3'י שם וכהכ הנ'ל הרשב'םכפי'

 לא (וגל הבכורה 3ח5ק דוקא היכרו 3הרשאהדגעינן
 מיכיח וכן י'א סע' רע'ו סי' 3ה'ם 3ם'ו שם וגן3פשום
 שיהא דמשמע הבכור ה3ן והי' שנאמר שכתג טסס'עשס
 ו5דצריק ?2ור 5נבי רק שץך זה ורין ע2'ל !ראי בכורכן
 היא מה לנרר צריך הנ'5 ל'נ: דף דשגזעוה רש'י5פיי
 וכוהג דשי,ערענע או פשלמטכם שקורין מהרשאההענין
 ור?ורך כפי ופיך כעשץתי ועשץהך כידי ידך שההאל!

 ונם פלוני כיד 5ו שיש מה כקנין .הקנה 1כ1'כדבור'
 אה ואכהוכ לכתוג שצריך מה אנהוכ עניניםשאר
 כהנינן לא נהררעי אמרי' ע'. רף דכק הנם'לשון

 לי' אמר מ'ם לאמימר אשי רכ אמר אמטלטליאורכהא
 הבע5ים נהיאשי ולא נו5 ר'י דאסך יוחנן רר'משום
 5פי ווה שלו שאינה יפי וה להקדיש יכולים איןשניהם
 בפ'ח ועי' הרשאה אורכתא רש'י 61י' ברשוהי'שא'נה
 דר'י משום לתובעו רינו 3ע5 על שלטנוה לשוןשהוא
 להקנוחו יכול אינו הגע5ים 3רש(ת ואינו רהואיל ר'יראמר
 הנאמן מיד ו5תיבעו לחוור יכיל אכר אם הילכךלשליה
 אמטנטלין אכ5 רגו5י' אמטלטלי רוקא התוספזה ?םוכהג

 לארמ כח ויש 3הקרש טעמא תלי רהא כהב'נןרפקרון
 ראמרי איבא וכו' חכירו כיר לו שי? 9קדוןלהקריש
 טעמא דכפרי' אמט5טלי אורכתא כהכ'נן לא נהררעיאמרי
 רשיי ופי' כהנינו כפרי' לא אבל כשיקרא רמחוירכפרי'
 רמיחוי בו וכפר 3ג'ר לנאמן מפקיד תנעי' אסרכפרי'
 נב' 5י' ד5יה סידי לשליח לי' דיהיב אשיקרארחתמינן

 לע' יהי' 3הרא 5לישנא קמא 5ישנא גין .נ'סהאיך
 3דכר אלא כהנינן 5א לעולם קמא ל5ישנא 3שטר,מלוה
 אפי' ומ5וה כ9קרון, להקדישו 1יכול ממש 3ישיתושהוא
 ואפי' 3רשותו שאינה 5הקדישה אפשר אי 3שטדכשהוא
 כרגר מדר3נן רק התורה מן אפשר אי וליתנה5מכרה
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 כ1רלכד- ותשובוחשאלות .נעטרת
 3ר'ה י'ט. רף 3כתוכות התומ*ות כתב )ונן אלפמיהרב

 ללישנא:בתרא אנ5 הפומק.ם( גרולי רעת וכן וכו'וגנון
 .אפי'. נמי ואי ג"רן' ר?א 1הוא. 3שטר מלוה עיכותכין
 5הקעתו יכול שה1א 3ררך גחותטיו שנתקים והישכפרי'
 בשקרא מחוי לא מקים רמכל 5הקרישר יכו5 ש"יפ.ואע9'י
 נהררעי ואטרי כתכינן ב"רי' לא אבל השטק3'צעכ(5

 - לית 5נפשך וא"יק !וכי רון זיל 3י' כתיל רלאחורכתא
 דנרימ 3ע5. גאן האיך 5ין דאסר סש,ם ס(ט מטשא3י'
 5ש5יח נאטן האיך 5י' ראטר ז'י רש(י 1*י' אתרירי
 יטחצה 3י' כתינ ואי ח42 אמר את דירי רכרים 3ע55או

 רינא טשהעי א*לנא רינא. רמשתל מינו ,ליכ.ע5ש5יש
 רמשחעי מנו רשיי ופי'אכולה

 שליח בהדי רינא נאטן-
 רנר,ם 3על 5א1 ליי 5מיטר טצי ר5א_ נרחיך עלאפלנא
 טפק.נן לא הפס אי אם.מר אמר אכו5ה משתעי אתרירי
 מן רמהעני כל לי' רכהנן' ביון אמר אשי ר3מיני
 שוי' שותפא ראמר ואיכא שוי' ש5יח עלי קג.5ותרינא
 הנ6' ענ'ל שוי' ש5יח והלכתא "לנא למיתפם נ'םלמאי
 הנ'ל מ'ט דף לו3בכורמע ל'נ: רף 3שנועות הנם' הואוכן
 ם, וו'י. ש5וחין מה5' א' הל' .83'נ הים3'ם פסקונן

 טטלטלין לו שהי' או אחר יר תחת קרקע לושהיתה
 הק-קע ולהיציא וה עם לרון ש5.ח לעשות ורצהפקרון
 וצריך הישאה 5ו כותנ זה הרי ירו מתחת הפקרוןאו

 וכיוצא 5עצסך ווכה רון לו ואומר שהרשהו מיר1לקטת
 מפגי עטו לרון ינול אינו 5ו בתנ לו ואם אלי3ענינים
 הרטנ'ם עכ'5 וכו' ריני 3ע5 אתה אין 5ו אומרשהוא
 ב'א אית ק'ר. רח קמא הנוזל 83' ז'5 הראיש וכתנז'5

 יממור ואם ש5יח רשוי' רירע.נן כ.ון לרבי טעםוצריך
 3כל במוהו אדם של וש5זחו הררך מאהריות יפטר5ו
 את רידי רב-י2 3ע5 לאו לי' לטימר מצי האיךרנר
 שליח שנעשה רנר 5כל הפעלים כפי השליא "יה5א

 מסון לעבנ לוה יד חכמים יתנו ו5מה כעשיתוועשיתו
 המפקיר.שליחוה שמא-ינט5 רחישינן ונ'5 כדיג שלאחנירו
 ואפיק ו,כי רון זיל לי' כהב אי אבל ערים 3פניהש5יח
 לי' מכטי מצי 5א ושוב 3מתנה נתנו כ"ילו הרילנפשך
 רלא זה לע' אך שוי' ש5יח רהלכתא ראמרי' ואע'נוכו'
 חריפהא 3"לט,לי וע'ש עב'ל כמתנה הוי לנט5מצי
 שוי' רשליחא רקי'ל כתנ וצ'ל נאון יהוראי הרנאך

 אחרינא איניש וא1ר1כי שליהותג לנטולי 3עי . איהילכך
 ז'5 א5פם רנ הניא ובן הכי לטענר רשותא 5י'אית

 ח' ה5' ש5והין מה5' 3"'נ שם ;הרם2'ם שסק וכןגשמי'

 ה3יי "סק 1כן ר' ה5' קנ'3 מי' ח'ם 3טור הונאונן
 5מה יקשה ,ה לפי וא'כ נ' מע' קכ'3 מ" ח'ם3שיע
 רבינו כשם המרדכ' הביא 11 קושיי אך ההרשאהמהני
 -כסותו ארם של ש5ותו :הא ראב'ן להמ.ו שר;קשהיו*5

 את מירחו מצי לא חי שהמש5ח זמן ב5ותירץ-ר1ראי
 רירי. רכ-ים בעל לאו 5שליח יאמר מת אם אנלהש5יח
 לתיץ ולער'נ עכ'ל. וכו' יתמי קמי' 4,1 נפ5ו רהאאת
 רירי רנרים 3ע5 לאו 5ו 5מימי מצי הי' רמשה'גכן
 משוס 5ששף ואפ.ק ווכי ורון זי5 ל1 כתנ לא אםאת

 שקה שהוא יורע 3עצמו שהתוכע לוטר יכו5 הי'דמנהבע
 יורע שהוא רכי ממנו לתנוע פניו יעיו לא צעצמווה1א
 אני מטנו לתבוע אחף לאיש שלח ו5כן שקרשהז*

 שאז וההקינו כטתנה ה1י א,י .לנפשך ואפיק 5ונשכתכ
 מעות-חנירו מוליך אהר ב5 יהא ש5א משום 5תו3עויבו5

 מה5: 3"'נ והימנ,ט שט הראיש כמו.שבהב- ה.מלמרינת
 ראמהי' (ן' מ'ק קלר סי' 3ה'ם 3סמ'ע ועי' ו' ה5'שיוחין
 ובו( לב'ר ש.בא מורשה למגות יכגל אינו הנתכעשם

 רנר יטעון טעיז אילו 3עצמו שהוא הממ'ע שסוכתכ
 ר3תובע ועור 1כ1' פורשה למנות יכול תובע חנל וכו'שקר

 למריגו7 אנירו כממון. ילך ש5א. מ:דשה להקן.הוצווכו
 התקנה מן הי וה וא'כ עכ'ל וכו' 3מי';קכ'ג וכם'שהים
 3על לאג 5ו לומר ינהנע עכ הרין ה" 3לאה'כאנל

 שנם נפמי מצאה' אח'כ עיקר יהי' ווה את רירי.רכרימ
 בתנ אממלטלין 3ך'ה 2הוספות וע'ש זה מעמ בתנהזא
 רכפרי' אטבלטלי אפי' אורבתא לכהינ נהנו רהאירנאר'ח
 הרשאה 5כהיב נה:גין שאנו מה על לתם:ה ואיןוכו'
 אממלט5י אורבתא רבהכינן רהא ז'5 הרש'ש וכתנובו'_ לחבירי הלואתו להקנות 'כןל ארם שאין אע'פ במ5והאמי'

 5ענין שעשו היי הקגה יהקרישו יבול ראינו אע'גדנזי5ה
 הדכ ז'ל בתב ועור וכו' קונה עצמו הי' כאילוש5יחות
 מעוה מו5יך אחר בל יהא שלא ברי טעסא אוטרהחמיר
 ממנו להוציאה הקנה עשו 3הן וכ"ר הים למרינתחנירו
 גפנ'1 שלא בנפרעים פ'ח רף בנהונוה כראמרי(3ע'כ
 ויושכ והולך חבירן של מעות.ו נ:טל אחר כל יהאשלא

 רמילתא ו'ל א5פמ לרב השוכה אשבהן וכן הים3מרינה
 אינשי ליפסדו רלא ה.כ. כי הרשאה נ3י עכרינן3ע5פא
 בפ'נ ו'ל הרס3ים לשין ווה ,'ל היא'ש עכ'לממוניהו
 אחר ביל פקרון טעוה לו שהי' טי ו' הל' שלוחיןמהל'
 3וה מועיל מידו הקנין א.ן להכיאן של.ח להרש:הורצה
 לו נותן עישה כיצר אלא 3חליפין נק?ה הטמ3ןשאין
 להוציאן בר. נכה עי המעות לו ומקנה שהו כלקרקע

 כיר מלוה לו היהה ומוציאן, עמו ורן והולך 311הרשאה
 החוב הי' ואפי' על.' הרשאה 5כתוב יבול אינואחר

 טקנה ארם ואין ניה:ה יהוצאה שהסלוה מפני3שטר
 בה חונ ארם ש.קנה ררך לו ואין בעולם שאינודנר
 שביארנו כמו מעם ?ו שאין רני וה:א שלשתן 3סעטראלא
 החוב שטר 3הקנאת .או ח'( ה5' מבירה מהל')3ם'ו
 שבו השעבור טקנה שהוא ספני וטסירה 3כה.בהעצמו
 שכותבין הקנו הנאונ.ם אכ5 הנס' פן לי שייאה הרין,הו

 טפון אחר נ5 יט~י שלא נדי הם15ה על אףהרשאה
 הרשהו שאם הקנו ועור אחרה 5טר.נה לו וילךחבירן
 הלואה סמנן להנוע א: הכירו 3יר לז שיש מסותליטול
 ש3ארץ מה?קו אס:ה א-3ע טקנהו ק-קע 5מקנה היתה1לא

 אלו ודנרים גבן על המעוה לו וסקנה בעע(ר כנ'לישרא5
 חלק 15 שיש יאמך סי שוה ורעועים מאר ער הן קל.םרברים

 שהקנו עצמן יהנשניב נ-ק,הו א.נו רא.י ה:א ואפי'בא'י
 ואינה ההר אה הרין (ק.נ אומרים שאין אמרן 11תקנה
 בהישאה וליהן לרון רצה אם הנהבע על לאים כריעלא
 וכןהורו 1ב1' כופין אין 'רצה לא אם אנל ובו' נפטר11

 בעדי בין נשטר בין חנירו אצל מלוה לו היתהשאם
 טפני הישאה עליו כוהכ'ן 3כ'ר 3ה שכפר אע'9קנין
 הוא 9ה על מלוה אם אבל קיקע שיעבור כפירהשהוא
 ועיש עניל הרשאה עליו שיהתבו תקנו . לא בהשכפר
 וכתש' קב'נ מי' ונח'ם ח'ם בטור ועיי ונם'5 ונל'ס3כיפ



 .קצא. בורדטי .. והשובי,שאלותעטרת
 קכ'נ סי' ו'ל שהטור ותדע נד'ה י'ז סי' הח'םטהרי'ת
 ער הם קלים איו כתב.ורכרים הרס3'ם רנרי..נהערוקו

 שה3ין טשסע ש3א'י אמווע ר' לו שיקנה שנאמר .מאר.
 לא ואם מאר ער קפמ שהם הרם3'ם אמר של4רבריו
 על יא אכל כלבר וה רבר על אלא כ"'ן אין-ירצה

 כתנו וכן אוהו 3ו?ין .]סירה ש2הרשאה הרברים שאר_
 שאם הרמ3'ם שכהט פה על מיוה על ונם ה"וסקיםטל
 קכ'ג גסי' הסט'ע כהכ הטעם_ הרשאה כותנין איןגפר
 שכיחי..לא ר5א ט.להא שהוא משום שם ונש'ב ה'ס'ק
 פה. על מלוה על ראפי' כהב זיל הרא(ש אבלתקפ
 3ח'ם הרע1ת שני הובא וכן הרשאה כוהבין נ'כשבפר.

 שכותכין נהונין וכן הרם'א שס וכתנ א' סע' קכ'נמי'-
 והמררני שכפר פה על מלוה על אפיי הכל עלהרשאה
 רלקני "יא הרשאה יהן הקנה רא(ן כת3 הרא3'ן3שם
 ושיב. קיקע אגב.5י'

 אגנ צריך ראין והקנו נהררעי אתי
 הקנו כאילו ומזעיל לנפשך ואפיק רון זי5 אלאקרקע.

 קרקעאלנ
 וא'כ ע' אות מרוכה 8' הטררכי עכץ וכו,

 7(ה הנ'ל ל'נ: יף טשנועות. ו'ל דש'י רנרי .צדקועתה

 ליר1 ממי שלא רבן על הרשאה. כותמן שאין שכתב-
 להקנוה רצי'ך הראב'ן שכתכ כמו נמי רם,ל אפשרסעולם,

 שלא דבר ודאי ווק נהירעי תקמה קורם קרקע אגבלו.
 כראיהא קיקע אנג לו להקנוה יכול אין מעו5ם לירו כא'

 מהרמפ'ם והוא 1' סע' יי'א ובסי' 1' סע' ס' סי'3ח'ם
 י'א: רף 32מ'צ ועי' פמ'מ ועיש מכירה מה5'פלנ
 פ" ורש'י קיקע נ3י ע5 לקנות מטין אינה הנאהטוכה
 הכל על הרשאה כוהבין נהידעי הקנה לאחימשא'כ אני נהררעי הקנוה קורם היהה אשר המתנ" ע5שם
 מצאהי יאהיכ ,'ל רש" על הרו3יא קישי' נהישכובזה
 ורבינו ה-א'ש קישי' ועל י'נ ס'ק קכ'נ 3ס.' 3ש'ככן

 כפ.ו פיי .הלא בטלוה שליחות יהנו לא רלמה.יואל
 כמוהו ארםששלזחו-של

 ת.רץ.
 שרכורו שאט" הימב'ן

 אין ס'ט הר' אנל המשלה ש5גרינור.
 הרכ-

 ל~ן שלו
 לפי נטצא א'ג אה רידי רברים 3על לאו לו לומייכול
 שנהררעי הישאה 3;נין תקנה ה.' הנט' בומן שנסהנ'ל
 הרא3'ן לד;ה קרקע אנ3 15 להקנוה צריך שאיןתקנו
 שהת31ע הש'ם 3,מן ישנה הקנה ת' הרעות לכל-אך
 פיח. רף 3כהונ.ה שטצינו וכטו מורשה לעשותיכול
 כל יהא שלא חוב בעל אפי' ב?ניו של:: רנפרעיןאהא
 3מרינה וי:שנ והולך חבירו של מעוהיו נוטל ואחךאחר

 אבל הנ'ל א' כ'ק קכ'ר סי' ?ח'ט בסט'ע ועי'הים.
 שס 3ח'ט שטכואר כטו. סירשה לטנוה יכול איןהנתבע
 ה~א וה הרשאה גענין ה:אונים תקטת הי' טהועל

 מלוה על אם הפוסקיס ושאר הרא'ש עם הרם2'םמהלוקת
 ק-קע להקנות שיכול הי' שההקנה או ההקנה הי' פהעל

 ירו שעל כדי קיקע ל1 שאין אע'פ להמוישהבהרשאה
 הרשאה לו נותן שהוא סה על הרבר לו להקנותיוכל

 הסאוה'ג הרכ מאהישאלה
 הנח 3דיה כ'א: רף 3כתובות התוס"ות שכת3 מהעל

 נעשה ער אין שם רמשה'כ וכו' ראוריתא החרשלערות
 שמפרש כטו הר~נים לפני ש,עירו רבעינן משוםר*ן

 ויל 3הרשאה כתב לא ואפ . שם, 3רם3'ם שמבוארכמ1
 לי' כתב ואם עמו לרון 5י' כפינן לא לנפשך ואפיקרון

 על עמו לרון צריך ולרביע ולשליש למחצה.לס1רשה
 5דזן חנתבע צריך חכקו על עמו רן. שהוא רמתוךהכל
 סע' קכ'ב מ' ובח'ם שם 3נמ' הזא כןן הכל על)עמו'
 רינרים מאה לנפשך ואפיק וזכי רון לו כהב אם א3לה'

 ואין מאה על אלא עמו לר1ן סוקיקו אינו שי'והשאר
 שליש או למחצה לג שבהב רכ'ון הוא והמקם מנ1כאן
 יהי' לא א'ב לבר וה על רק עמו ידון לא אםא'כ
 המורשה להחלק שיך הבל א,כ מוה שליש או חצן' רקלו
 לו אין א'כ רינרים מאה סה להמורשה בהב אםאבל

 למה שא'כ מהרש'ל רחה וה מעם אנל 3השארשיכות
 רשם משום המעם א5א מנו משום המעם הנמ'אמה
 והא המורשה חלק עם שלו חלק 3יחר החוכ בלכלל

 מצר הקנין שטהני פטקום .דוקא ונו. למחצה~כהני
 ) התשו3ה. ע'כ תקנה 3טק.ם לא אנלהרין

 3'ק . ממהש'ל הרשאה נוסח רין את עתיקועתה
 ואמר אנרהם 3ן ר'י כא ה'מ ר"ריס 3פנינו ט'ו אות*'ו
 וחתמו וכהבו סורר 3קנין ממנו וקנ1 ערים על' הונלנו
 אמות ר' לו שהקניתי איך יעקב בר שמעין לר'ותט.
 אותו מניתי ק'ס ואנב 1אנבן פריא כמהנת 3חצ.ריקיקע
 שיש שרה או 3ית על יצחק 3ר פיטיאל ר' ננד.פורשה
 ירושה או סלוה או נוילה או פקרון או ירו תהתלי

 כעש~תי עש~ה1 והנה 3רין ממנו להיציא כרי 3ירו לישיש
 3מקומו אחר מורשה יעטוד רשות לו ויהי' כפיופיו

 ויהי' עלאי ק3ילח ?ש-ה או דינא מן לך רמתענימה וכי לנפשך ואפ.ק וזכי רון ויל הנ'ל שטעון לר'3?נינן המי רי' אטר ונן טודשים ק' עד טורשה אחר1מ1רשה
 3כל עמו 51רון נוירה לנזור ולו:ש3יע להחרים רשות5ך
 לך ויהי' ש'נ 3ע' בין ישראל 2ריני בין שת-צה3'ר

 אביהם 3ר ריי מן וקנינא זמן ו5כמל זמן לקנוערשות
 כמנא לעיל ומפורש רכתי3 מה בכל יעקכ בר שמעוןלר'

 לפ'ק תרצ'ז שנח תסח 3' יום היום 3י' לאקנו~רכשר
 וקים. שריר הכלוההמנו

 צריך אין א3ל הרשאה של נוסח עיקר הואזה
 מבסל ואני אניסנא פרלא נפשי ?-עות .בהרשאהלכהוג
 שיך שאין סשום עולם עד רפורעה ומורעה המורעותכל
 ולא כאסמכתא ורלא לכתוב צריך א.ן וכן אונםכ"ן

 רק זה שאין שטרות בשאר שכותכין רשטראכטופסי
 ס'ב סי( 3ח'ם ועי' אחר 3ענין לא א3ל שיע3ורוע'
 ע'א ו3סי' ה' סע' ס'א וכ" ר' סע' מ'ר וסי' 1'סע'
 ער ע' מאות מר1בה 8' 3מירכי ועי' מ'1 וסע' 3'סע'
 שהוציא ההוצאות כל לשלם הטורשה וצריך ע'מאות

 קכ'ב ס.' וכח'ם שלוחין מהל' 93'נ שם הרסכ'םהט1רשה

 ו'. 3סע' וע'ש 1'סע'-

 שליטיא יוסף היים סהוירובו'
 ה' לפני הערים אלו אנשים שני ועמרו רכת'כרשכ'ם
 5הזימה יכול שאתה ערות רכעינן סשום וי'ם הר~ניםאלו

-

וכ-

 3מטון בעינן לא הנם'. ירין סי'ל רהא יקשה ע'ש



עטרת ותשובותשאלות -מרדכיטקצפ
 כראיתא וחקירה ררישה ו5א לה!יפם יכול שאתהערים
 3מם'ע ועי' וכו' לפשק5 כתוכה ראיכא כיון 'כפוה.3פוף
 גופה החרש ובקירוש וכו' שם ובש'כ ל'ג סי' סוף3ח'ם
 לכל פיהא רטפסלי כיון ג'ל וה" שיך ה!מה ריןפה

 א5א 5הוימם יכ51 שאתה עדות הזא לכן שבעולםהערוה
 לפי וטכ'ש 3ן טשטע 5א מכות דריש ההוספוהמלשון
 כאשר שיך רלא היכי רכל שם ההופפות שכתבפה
 3ערות א'כ 5ה!יטם יכול שאתה ערים בעינן לא!מם

 לה!יפם. יכול שאתה ערות בעינן לאהחרש

 ה. ב 1 שת

 3וה שהאריך וק'ש א 3ק שם 3*ג'י פצאתי "קךשי'
 ולא !פם כאשר בעינן רהא להקשות .שועור

 קורם רהא עשה כאשר יהי' לעולם וכאן עשהכאשר
 לאחר רק ה': רף 3פטת כראיתא הימה ליכא רי:גמר
 טזטעים אפי אהם נ'ה. דף 3רה'ש ואטרי' דיןגטר
 עשו שעשו רטה שקר ערים ירי על !'ל רש'י ופי'וט'
 שאפי' ב' הל' החרש קירוש מהל' יפ'ב הרפ3'מ "סקוכן

 פסק וכן וכו' .מקזרש וה הרי 11 3עדןת ווסטיםנטצאז
 פהל' 3*'כ הרמב'ם כרעת רס'ל י'ל אך י' 3הל'שפ
 אינן הו!פו ואח'כ עליו שהעירו !ה נהרנ 3' הל'ערות
 לא וערין לעשות !מם כאשר שנאפר הרין סןנהרנין
 שהעירו !ה לקה אם אבל הקכלה. פפי !ה ורכרעשה
 להרט3'ם וא'כ וכו' וה פיר הטטון .צא אם וכן לוק'ןעליו
 !יל הראכ'ר אך קשה כאשר אפרי' גפשות 3רינילבר
 קמא 3כא 3תוספות הריכ'א וכן דרם3'ם ע5 שםפיינ
 שם שכת3 3כ'ם וע'ש ונו' :וסטים ועדים 3דיה ה':דף
 היכי אלא עשה כאשר ולא אטרי' רלא הרט3'םפקם
 ראןי אין טנשוא עונם רגר51 פשים *יהם עלרהרנו
 להניחם ראזי א5א עליהם שתתכ"ר 3'ר טירט( להםלתת
 לרכר רוגמא נוראים בעונשים פיתה אחר נרוניםשיהי
 פ'ר: רף סנהררין פטור שהזא לפולך !רעו כלנותן

 כן לומר שאין מה ר'. הל' עכו'ם מהל' פ'ורמב'ם
 יה' רלטה הכיפ על להקשוס )ואין ערוהם עי8בהלקו
 ויש שנהרגו 3עצפן פהרגו 3'ר שהרגן 3ערותםחמור
 ערוהם ע'פ רגם משום קוש' !ה אין אך כ*רהלהם
 3ראשונה תהי' הערים יר כרכהיכ אותו הורגים הםג'כ

 ט'ו 3"' וברט3'ם מיה. רף פנהררין וכגפ' י'זרברים
.

 עשז ונס אןתו שהרגז חטאים שני ועשו סנהרריןפהל'
 מחויב ןהוא רשע שהוא 3יר לפני שהעירו 3!יוןלי'

 עור ונם 3'ר כהרוגי 3!יון פנהג ב1 שנהנו ועורפיתה.
 שיר העם כל וגם שקר שירינו לב'ר שנרמועבירה
 י'ל ועור עונות( הרפה כאן יש ולכן 3אחרונההעם

 פיתה חיב !ה שהי' אילולא אל כערת נצכ אלקיםשפאחר
 פ"טראל אחת נפש שהאבר להסכים הקן'ה טניח הי'לא

 ונהרג !ה את להרוג שיסכיטו ל3'ר הק3'ה שהניחומאחר
 שא'כ פה פות טש"פ 5עריס אין הילכך הי' מיההחיב

 פצוה כחינוך איתא וכן הכ'מ עכ'ל כן 5ופר שאין3מלקות

 ר9פור השר*ה את להרג רופה ש!ה שם ופפיםתקכ'ר
 "הופפות הרין פן עונשין ראין אמרי' כרת לע'וגם

 השוה הצר 3ר'ה 3'ק ריש השמקיכ וכן קט'וי רף3חולין
 רררשינן פשזם המעס שם כתכ והררכ'1וכו'

 עדין שהרי משמע 5אחיו 5עשות ומם כאשר 5וועשיתם
 5קה אם אנ5 נהרג'ן _אין נהרנ אם הי5כך ק"םאחיו
 י'ל הנ'ל מכל ואיכ עכ'ל אחיו הוא קים שהרילוקין
 ראפי' עשה פ~אשר החרש 3קירוש ג'כ 0טעפינןרלא
 הרפ3'פ על רמליג !'ל הראב.ר לרעת ואפי' חיב ג'כעשה
 ב'ה: רף 3רה'ש רש'י שכתכ כ% שאני החרש רערותי'ל

 ערות כרעכ לא החרש ערות נבי רהא וכו' ואמאי3ר'ה
 כ'א: רף 3כתובות הר'ן המאו וכן וקרש ראה כ!האלא
 פעם צריך שאין שכתב רק רש'י על פליג לא הואוגם
 רין כל כאן כעיגן רלא להיאב'ר רס'ל אפשר ולהכי!ה

 3תוספות וע" אפשר ר5א פשזם וגם פעפ רקה!פה
 ארם לשזם לחיב רצו לא כאן רהא ועור טכות3ריש
 שגי 3ח1 שאם קע'ו 3סי' רעק'א הגאון שכתב כפווהוא
 והנחישז שנים ו3אז הנ*ש אה הדנ שפלוג. ואסר4עדים
 ופקכ5ין ערות ערותן אע9'כ ה!ימם לא אכל הרנרלא
 רהא לה!ימה יכול שאתה ערות שאין אעפ'י השני'ערות
 להאיש לפטוד א5א עיזתן ע'י ארם לשזם לחיכ רצזלא

 לקו רלא נראה טלקות וגם הראשינה הכת עליושהעירו
 כלל העירו לא רהא 3ריעך תענה לא 3!ה שיךרלא
 ה'ג וא'כ הרעק'א עכ(ך רנר 3שום להפסירו רעהועל

 !פם כאשר כהיב הא לומר אפשר ועןר רירןלנירון
 רוסה הוא ן!ה לה' רק לאחיו אינו וכאן לאחיולעשות
 5אחיו לעשות !טם כאשר ראמרי' הרעק'א שם שכהכלפה
 טהר'ק בנב'י הוא וכן 5הכדיל כן ה'ג וא'כ לשורוו5א

 ועשיהם ש"ך דלא טקום ד3כל ע'ד ונסיי נ'ח 3סי'חאה'ע
 לה!יפם יכול שאתה ערות בעינן לא !מם כאשרלו

 מתופ*ות והוא !טם כאשר לו ועשיהם נאטר לא !השעל
 עדות 5יי ה!י והא שהקשו גרזשה כן לע' סנותרריש
 ולא !ה כאן שיך רלא ותירצו להויפם יכול אתהשאי
 חאה'ע פהר'ק 3נב'י ועי' וע'ש וכו' הקרא זה עלקאי
 הגאון וכשם ס' פ' חת'מ ובתי ע'נ. רף *'ח טי'סוף

 הרפ3'ם על לתרץ שטעהי !צ'ל פ3ריסק הים ר'הגרול
 פשופ עשה כאשר ולא לומר כמלקות שיך רלאפשום
 3עלפא הכאה רק פלקות נקיא לא 3הנם שנלקהרכיון
 עשה. כאשר נקרא ולא 3ר'ן פלקית לחיבו רצווהם

 פ' לאהין 3ספיג כן איהא הכ'ם של הראשוןובהתירוץ
 כר'ה ס'ר: רף 3סנהררין כמהרש'אוהובא

 וט!רשי
 1לא

 פעם להת נראה וט!ה המהרש'א שם ומפים ורעךכל
 רק'1 אק'ג הרין טן עונשין ראין רוכתא 3כל ראטרי'הא
 ראיפא עוגש לענין כן לרון אין מכיפ 3תורה היאפרה
 הטפורש 3עונש טהכפר אינו ט:ו החטורה עכירה שעשה!ה

 ח' רף א' כלל סוף הררים בנינת הוא וכן פטנה3קלה
 3כל5 העפקים וכשושנת ג' 3כלל וע'ש שם ב'ובכלל
 ר' שער עו5ם וכה5יכות ס' סי' חח'ם פהר'ת ובנכ'יא'
 בפ'פ ועי' קארו למוהר'י הגם' 3כ5לי ושם כ'ה:רף

 ג( רף א' חלק לא'ח הכוללת3פתיחה



עטרת

 ח'. דף בתענית הנילמאתי

ק: כינ2רן ותשובותשאלות
 ה ל אש
 עשר כהיב מאי יוחנן רי ואמר אמרינן מ(.1דף
 שתתעשר. בשביל עשרר,

 לי א-מא לי' אמר לקיש רריש לינוקא- יוחנן ר'אשבחי
 רש'י ופי' תעשר עשר ומאי א'ל תעשר עשר אילפסוקיך
 א'ל העשר עשר סאי לר'י אטר ינוקאז'ל:

 עש-
 3שכיל

 לנסופה שרי ומי א'ל נסי ויל א'5 לך מנא א'לשתתעשר
 ינוקא א'ל רש'י ופ-' _ה' את תנסו לא והכתינלהקג'ה
 מ9 חוץ הושעיא ר' אטר הכי א'ל תנסו לא1הכתיכ
 ויהימ-ף האוצר פית אל הטע"ר כל את חכיאושנאטר
 אפהח לא אם צכאזת ה' אמי 3ואת נא וכחנוני .3כץ?
 3לי ער 3רכה 5כם והריקוהי השס-ם ארוכ1ת אתלכם
 ההת לא קרא להאי התס סטי הוי אי לי( אטר 1כףרי

 רש'י ופי' הנם' עכ'ל וכו' רכך ולהושעיא לךצריכנא
 ר'י של אחותו 3ן רר'ל לינוקא העמור כריש שםו'ל

 רש'י עב'ל לקמן ברמוגח לקיש ריש של מיתתו1לאהר
 - נ'ם מאי 3זה רש'י כעי סאי להכין צריכים ולכא1רהז'ל

 איריא מרי מלקטן רא-' הניא טאי ועור הוי א.מתלן
 היתה דרישיא . המעשה איסא בדאיתא יהא כראיתאחא
 הי' אז לו ששאל השל וכפעם חי ערין הי' ש-'ל3עת
 ל,ה זה המעשית שני סטוכ-ן שהי' זה ריק תו,הנם, רמהלשון לוט- זרוחק 3וה זה תלוי וטה ר'ל מידטן'אחר
 כן. לפרש לו איכפת וטה טה ז'5 רש(י 3עי מאיוע1ר

=  ת ב 1 שח-

 ר33ם'צ א( אופן אזפניס: 3שני רשוי כונת לפישוב,ל
 על עיניו נתן יוחנן שר' רכעת אטרי' פ'ר.רף

 וכו' בני בשכיל ע?ה ואמיה וגגתה אחתי' אחאר(ל
 הי' שר'ל 3עת תורח לטר רר'ל רהינוקא אמרת'ואי
 ש5וטר ה,נוקא 3שביל עשה לומר לה ה-' יותר קיםערין
 רבי סשזט ר'ל אטר סי'ט: רף 3שגת ר'ל ראטרתויה
 תינוקות הכל 3שכיל אלא מתקים העולם אין נש*אהיהורה
 רף 3-אשית בהקרמת כזהר הוא וכן עכ'ל ר3ן 3?ןשל
 א-נון וכנון 3אוריתא רלעאן ינוקא קול תק'א וגתק'31,:
 עשה לוט- לה הי' סוב יותי א'ג וכו' רעלמארבין
 העולם ושכל ר13 3כית תורה שיוסר הינוקאנשביל
 ורירך דירי לאגי פ?א רכ א(5 שם ואמרי' 3שכילושטד.
 חטא בו שאין 5הגל חטא כו ש-ש הכל רוטה איעמאי
 מאבותי מקי3לני כך נש-אה יה,רה לרי ר'י ואמ-וכו'

 גית שי ת-נוקות כה שא-ן ע-ר כל מאכות-ך לה)ואמרי
 הטעשה שזה ז'ל רש'י פ-' יכן וכו' אותה מחריכיןר3ן
 לטר לא ערין ד'ל 3הי אנל ר'5 מית, אחרה-תה
 אגא בר רר'ה ח': רף כגתיכית רא.תא הנםה'נוקא
 כני אותס שטא אך קי'א: 3רף שס א-תא וכןוכו,-. הוי רר'ל בני' מתנ* לה ואטרי הוה רר'ל 3ף'מקרו
 חולקין אין קי'מ: רף 3תרא 333א ראטרו. פ( או*ןער%ן.~ ר(ל פחי לטר ולא' קטן ה4 ערין הוה וינוקאלתגר5ו

 ככור לו חולק רבו א'ב אלא רכו כפני לתלמירבכור
 פסק וכן מ'א. !רף מ': רף וכסומה ס'ט. דף ביומאועי'

 ה'ת מהל' ב9'ה והרם3'ם רק-רזשין 83'ק והרא'שהרי'ף
 ואפי' ה-ם'א שם ,כתכ כ'א סע' רם'3 ס.י וכיו'רהל'ח

 5הסלעסור א-ן התלט'ר .ש5 כנו או התלמיר שלת5ט,ר1
 הולק הרנ א'כ אלא ריקלט-ר אכי או ר13 ננר הרכיפני
 היושכ , זה של רבו נ'ג הוא הרכ אם ודוקא כבורלו

 3שם וכתכ זה על .חולק מ' מ'ק שם הש,כ אךלפניו
 לפניו למר לא אפי' ר3ו של רנו שככור יוסףשאיית
 אכא 5'א. רף פקירושין ועי' וכו' רכו סכבור נרול'בלל
 שאהה וכו' כים השקני אומרת ואימא מים השקניאמר
 י'ר סע' ר'ם סי' 3יו'ר ועי' אכיך 3כבור חפכיםואטך
 רי'ל הינוקא לו הושיב איך לרש'י לו קשה הי'-ולבן
 צריכנא המת לא קרא להאי התם מטאי הוי אילר'י
 הוא והיא הושעיא לי' קרא האיך א( רבך. ולהושעיאלך
 דאטרי( נ'1. דף פ-בטות שסצינו כמו ר'ל של יבוה4

 כהן רכא פצזע אושעיא מיבי יוחנן ר' ס-ני' בעיאשם
 ולא אישהיק בהרוסה ש-אכילנה טהו ניים בתשגשא

 וגע-א אחיינא רבה נכ-א אתא לסיף מ-רי לי'אם-
 ועי' וכו' ר'5 וטנו 5י' ופש-ט אחריהא מ-להאמ-ני'

 ובהו0פ' וכו' אח-ינא רגה נגרא אהא בר'ה שם3תוספוה
 פ'ר רף 3ט'צ וכתוספות ר'ל נר'ה ס'ה רףע-רוכין
 ר' של תלמיר הי' שי'ל ע'ש איריה

 אושע"
 ה" וא'ג

 עיין שר'ל_הי' אטית .,ראי הנ'ל בל לרש'י לוקשה
 ר12 שהי' אושע-א ר' ש5 כככור מחו'כ הי' א'כ3חים
 בר'י שנם ועור בשטו לקוראו רשאי הי( ולא רילשל
 התת לא לההם סטאי הוה אי לו שאמר כבור נהנלא

 לא לומר לו הי' אלא הככור ררך וה ראין לךצריכנא
 ירטיה רר' כ'ז: רף בכרכית וכראיתא לטר צריכנאהוי
 רקאכר והינו ת5ט-ר ולא לרכ חבר תלמיר הי' אבאבר
 פרילנא אין 15 אטי ברלה מי ירכ אבא 3ר ירמ-' ר'ליי
 חנר ה5טיר וש'ם רש'י ופי' מר 3דיל מי לרנ אטרולא
 ערין ה-' רץ אם וא'כ י'ל של יכו הי' וריי עכ'להי'

 אט- הוי לאבחפט
 .דמון משזם לן צ-יבנא הוי לא .לי'

 ר'י של 3ככור מחויכ- ואגיו אכיו גככור מחויבשהוא
 ארעא אויח לאו ל'א: רף ב-ה'ש ראטיי' ועוד.רבו

 .חכר תלמיד הי' שלכסוף והנם. רכך לרני' 5י'לטים-א
 הי' שגנתח,לה כיון ט'ם אך לקטן שאכתוכ כטויר'י
 שייל נימא אי אבל אח'כ אפי' פלכורו הוא מחויכר3ו
 משים ר13 כככ,ד עור טחו'כ ר'5. הי' יא א'כ טתהיי

 ודף-קנ'א: ל'. רף 3ש3ת זאט-י' ח?שי הטהים-רכת-כ
 וכיון הטצות. סן ח?ש- נעשה שסת כיון ט.א: רףוכנדה
 גפטר 3נו .. גס לכן ה-ו רב את מלכגד ר'לשנפטי
 ר'5 של מ'ח?ו לאח- שה-' רש'י נת?תן ולוהמ"גגרס

 נזה לפי. והלא לקמן כרטונח . וזל רש'י רטסים1הא
 שחוקשה משום. אחרים ססומה? הוא ההוכחהשכתכהי



 .~- .שעי..

.)שאל" מהרכי :
..עטרת- "שיב?ה

 . מיהוע לאחר שהיי בפירוש הנמ' כן 8י' לא רלמהלרש(י

 וה אחר. תומיי ראסרי' ביון פי' לכןרר'ל
 אשכחף ותו.

 בצזמה העא ר'י יתיכ וכו' ואמר ריתינ רר'ל ליטקא .ר'י
 רסיוי רלא 3כחוכי רכהיבי מירי . איכא מיאטר.

 3אוריתא רמטו לא מי , הא אטו לי' אטר3אוריתא
 לי' א~רה אפהשזף אשי' אתש 3י' וחוא עיני' רל )וכר
 הוא הרה ושם לאבק.. כרענר לך. ליענר רלא מקס"הא

 ~ה על הנם' ססך ולכן רר'ל מיתהו לאחר שח"מפורש
 שמצינו והנם 3פירוש כן לפרש הוכרח היי ולאכיזחילתו
 .ר3ו מ'ם אך סר לר'5 ר'י. שקרא ג' ק4 עמאיממכח
 מכי ל'א רף פ'רן.ובברכות רף 3נס'צ ראיתא כ%הוה

 קל'ט וברף ל'מ. .רף 3דילין אקזא ובן ר3ו מר'י.שמעג
 רניע לטרתנה והלא יוחנן לר'. ר'ל א'ל .י.ט. רףזבגי8ין
 נשזף' מסרר הוה רייל ה4י כי .ח'. רף הטזעניתוכו'

 דד' לקטי' ועיל הודה שנהנה מיום פננד זימניןאר3עין
 לר'ל ר'י יקרא - וה8 בשש פעמש כמה מצינו וכן-וחנן
 והא בר'ה הנ רף 3ערכין התוספחן שכתב- כמד הואסר
 תלמייו,ו!ר לא3י יוסף רנ ראמר .וכוי האמר הואמר

 שהבין שאני התמ קאטינא טאי ירע הוא רנהרנברא
 לא שבוראי כן ה'נ וא'כ אחרים המנו שלא מהאכ1
 פ'ר רף 33ט'צ כרטוכח כר'ל שהנינו תלמיר לר'יה"
 אלעור ר' עם אפי' .ר'ל משתעי רלא מן רף וביוטאשם

 3הרי ר'ל משתעי רהוי ומאן רישראל רארעא . מרארה1ה-
 3סנהררין אמריי וכן סהרי נלא עיסקא לי' יהבו3שוק
 הרים עוקר כאילו המררש 3בית ר'ל הרתוה: כ'ר._רף

 נרול שהי' המקשה רעת על שעלה ער 13ה והומוחנן
 מם'ק לבסוף אך ריט על ענוה בררך יד3ר ולא סר'מ-.

 הנם וטי הרים הרי עוקר שהי' יתזר טפלפל הי'שר'ם
 שבתבחי בסי מר .3וטם קורא היי לא חבר הלמידשנם
 לא שדוב נ'ש וא'כ המל ב'ו רף 3רכות מנמ'לעיל
 הכרח שאט הא הכונה אך מר שלו הבר לתלמיר קוראהף

 מה בשמ אהזו קורא הי' לפעמים אבל סר 3וטסלקרחזו
 נ'ו רף ב3דכוה 3צל'ח וע" כנ'ל לתלמירו הדבואפ"
 א' 8' כירושלמי ועי התשוכה עיכ א'נ. . ר'ההנ'ל

 .%י' ולרש לר'ח .שלח נששה רר'י ו' הל'רחנינה
 וכו': דאש 3קיר9תא למיעבוראמ4

 ה ל ' .אש
 שלו החידושים בחוך הנ'למאחי

 הרי בי הנהז חזא יהורה רב איתא - כ'ר: רףפתעניה
 בעלטא שבעא איכא ש'מ אמר בריפתא פרצו קאדהת
 ברי' כהנא לרב ר3נן לי' אמרי כפנא. הוה עינויהיב
 רלש.ק ניעשיה קם" דשכוח מד שמעף נהוניאררב

 עכ'ל וכר לשוקא ונפיק עשיה לשולףו  רסטיךבפתחא
 להבין ויריך רשכיח רמר שמעי' ה3'ח שס והניההנס'
 וכו' רשכיח מר נרסינן הוי אי לי' איבפת כאהכוטזו
 ולרב בהנא רב על מר קיר אוי מר נרסינן .ראי בונתוע'ג
 אבל יהורה ררב שמעי' הי' שהוא מר רפנן קרוכהנא
 שרב יהורה רנ על מר קאי ואז רטר שמעי' נרסינןאי

 .אבל יוידה ררב שסעי' רהינו רסר שמעי' הי'כהנא
 מנא לדונין וצריך סר רנק הני ל" ק15 לא כהואלרב

 וה. אה לה3'חלי'

 ה. ב 1 שת
 ההוא ע'. רף 3קירושין ראטרי' משום יטראפשר

 93ומ3ר,זא מטבחיא לבי רעל רמנהררעאגברא
 לשטעי' רשקיל ער נטד לי' אמרו 3שרא לי דוכי לדשאמר
 3ר יהודה םאן אטר לך וניהיב יחוקאל בר טטרהררב

 לרכ 5ף אטרו או5י קטאי מן דשקיל לי דקרםשויסקאל
 ררב לקטיי לרינא א,מני' ההוא אויל וכו' שסתףידידה
 אסר וכף אשכוי' אתא וט' רהומנא פ,זקא איהינחטן
 שלוחא ציער גברג לההא טר שסתף סגעפא סאילף

רר3ע
 וחינ לפנז שליחו את ניוה שם רש'י 93י' ועי(
 שלוהו רסצער טאן על מנגיר ררב טר ונגדימלקות,
 עכ'ל שמ רש'י 83י' וע' ל" עברי' מימ4 רעייףרר3נן
 טשום ראוסת" משמע לעיל והא שם החיא ור~קופהדגס'
 רטורין כד4ושכחן ו'ל רשיי ו*י' עשדה רנ אתדבקה

 שר' ח4פשר הה'א וכתכ י'ז. רף 3מוע'ק הרבלכביר
 קושמא דדא 3בטרו השמר4 תלה לא ענוה פדרךיהודה
 נ'וע רף 3יבסוו; הח'א-ועי עכ'ל רר3נן שלוחו שציערנמי

 רשיי 93י' וע' שם בהי'י וע' וכר רמתפקר ר'ה3הוספות
 3רמ3'ס ועי' וכו' ררכנן שליח רטצער 3ר'ה י'כ; ברףלעיל
 סע' רס'נ סף ובירד שם 3כ'ס ה' הל' סנהררין מהל' כ'ה3פ'
 או הי' וא'כ טר הי?נן קראו כהוא רלדב אטרת ואיו'.
 לרחוק צרק- למה איכ שסעי' הי1ע 3עת גר%נ'כ
 רק אמר והוא לי' עבירף מינ" רעריף ולומרעצמו
 טונ יוהר א'כ 3ח'א הטהרש'א שכתב וכמו עטה3דרך
 ת'ה דיי שהוא כהנא לרב שניוה משום לומר לוה"
 רק מר אותו קרו9 ולא ת'ח הי' לא ע~ש~י ש'םאלא

 אבל פפו םשום כהנא רכ שמו אה והעלוה למרשאח'ב
 מר אוהו קראו ולא ת'ח הי' לא שסעף שהי'3עת
 הנמ' לפי 431,-פ אחרינא שסעי' הי' ששמ לומרורוחק

 אין חבר רתלמיך מ'3: רף ובעירונין כץו: רףר3רכהן
 איו. לו טראה כשה1א א'כ אלא מר 3שם לקרחזוצרקי
 כשט31ר אבל מ'. רף על לעיל שכתבתי מה תמחירמט
 ש הא ה" ע'כ 41לנ טר לקרוחו ידק. אין עמוסהמ
 לשי ונם ת'ח 2וראי הוא הי' א'כ ר3נן הנך שליבו
 תלמיד שגט כ'ו: רף 33רכות הצ5'ח שם שכהבסה
 3סקום רק רבי או סר או לכתחילה לקרותו צריךחנר
  השבת את שיק3ל שרצה מצוה 3מקום הי* ו33רכותסצוה
 5הת6לל ניי טצוה במקוס שהי' הדי ה'נ א'כתום'י
 רבנן הני של רכן הוא שהי' ראיי א'כ הרענ עלטיד
 מו4יס לוסר אפופר ועור שלו חבירים תלסידים שהי'ולא

 בהבא ודאשהנגש רוזפ תנן כ'ח: רף 3ממלהדאמרף
 עב'ל הלבמז שעיצה 3מי  המקצזמש וה ר'ל תניחלף

 לשי הו'כ 3רט'א ו' סע' רמיג סי' 3יויד ה"א וכןהגוי



 בורדפי. ותשובות,אוותשרת.,.
 אך הלכתן שזנה הי לא .צריכש.יוםד-שאזי ע'נזה

 מהל' 3*'נ הם'ל שכהנ וכמו ד3שכר.מותד לומראפיפר
 אך 33הן לרה2תמש שאסוד שהנפ עבדים לע' הל'חעבו"ם
 בהן עבר כ'א: רף מעוושין שטוכח תסד טיזרב*פף
 וטכרוהו שנננ פשזם לדחתן יש א דאי' אך נרזע,א4נו

 יצע עבו.יע שהסתר "ה _מף שם ואשיבי
 מהי ב*ע הרמבצ פסק תן לי "סנרתז אצא5*

 דנא קלמ,אמר וי סשין י*' ,י."ש ףעבהם.הל
 בחהלא לישא לינל דבעעא מתעש ק הילשמע"
 דאטר" והא להשתמש מוהד ד3שכר אלטא וכף ל"זכי

 ד5רנתע פ'ח מהידזשלמי הזא 3כהן להוג;טשראסזר
 קכ'ח מי' ריש ן אי'ח 3ם'ו ועי' מעל פכהוכההם2אעטש

 ומחכה א",ך המכרך אחק- ממני .שפ וכמנ'א ל'פסיק
 טררכה תוה בחירושי טלאיפ רם אשר טכתניךעל

 ה ל אש
 ? עכד לאביו יורש עבד אם ונם עכוים אכיו אה יורש עכד אם אהד טגדול-נשאלתי

.
תשוכה. .

 וככריהות מ'א. דף ובנויד ד'. "ף ..3חנעהאמר*'
 חיב ענד נה חי3ת שאשה פאת 53 ,': דף -)
 ג(ח. דף 3ב'ק 3הוסצת ו?י' מאשה ל" לה דנסרינן3ה
 _אחיו ורכנן ו2מ .ו3נם' כוי לעדתן נשד- *בר והא3ף'ה
 משוחדד ענד אבל ט'ו: דף 3יבסוון ועף וכף 3םצמעדיא
 צריאין

 שטובל דמשעה שס ויל רש'י ופ" וכו' לקבל
 דשיך עכד אנל ט'ח. גדף ושם בסצתן ש*ך עכדחןלושם
 אימזרי מהל' 3"י'ג 1'ל הדם3'ם פסק וכן 31ו.3טצחן
 אחדה טכילה צדיך הענד 3שישתחדד י'3 הל'3יאה
 צדיך השין כישדאל ויהי' נירות הינסד שט 3יומ נ'3פע
 הודיעוהו שכנר הרה עיקרי "הוריעו מצות עליולקבל
 אפילו ד3דיע3ד שם 3ם'ם וע" ענדחן לשםכשטבל
 וע'ש ז' .סע' רם'ו סי' 3'1'ר וע" מע3נ לאהמבלה
 לעכו'ם ומכור.י לניהתו וחר ר3ו שמלו עכרם עבי ה'פסע'
 ואין מוסר כישראל הוא הדי ממנו וקנאו .ישראלתשר
 שכתב י'ד ס'ק כש'3 וע'ש ' מלקות אלא מנילהצריך
 .הזא זה- לפי וא'ב הש'כ עב'ל ובו' שכינה כנפיתחת והננשי דאשונה פעם עבדיז לשם ונמבל שניטולביק
 איט ע3ו'ם את יורש גר י'ז: דף בקיזעשין ה*מר"כנד

 3פ'ו הדם3ים פסק וכן מופדים סרכדי . אלא תורהמדבדי
 לפי הא'כ א; סע' דפ'נ מ" וכח'ם י' הל, נחלחןמהל'
 נ'ל 3אטת אבל טדר3נן אביו 4יע יודש ענד הי'זה

 חיכ לו דאין משזם טדד2נן אפי' אביו א*ן יודשדזרנו
 למעלה לא חים ל1. אין דעבד פ'ח דף פ3'ק3דא"תא
 לו אין דענד הא לומד אפשד הי' ולכאודה לסמהה"*
 א3ל אהדיו טיוחסים אינמ עבד של  שפניו דק דיאחיס
 ענו'ם לאביו יורש יהף "הכי ע3ו'ם אביו אהר סתחםעכף
 כנד שנחש3 מצד ה,א חים לו אין . דעבד ישוטרי'והא
 חים לו אין דעכו'ם שם השמדיי הנירחן ננסד שלאאך

 ודפתם סזסיט הדמת דכהיכ סשום שם ו,פץ זפ"לטעלה
 נהנידו אנל 3נעתן ה'ם 3לאדן בן 3ל4וץ דכהיבהקיג
 3ן שאין הינו ע3'ל כוי אניהם אהד נתהתסו לא3גים
 אכיו אין וכן לאניו יודש אינו ענו'ם ייא אם ענרש5
 לא יחום לו אין של הפשט והינו איוו יח-ש עברשל

 אבל עבד 3ן עגד על דוקא או לסמה ולאלמעלה
 את ויוישים גנרים נחשכים *ניים והם עכו'ם וחלבנים
 -יחוור שסא רמטעם ו"ע'ג הגרים כנל מדרבנן.4ביר4

 ניטא מ'ם א3ל עליו אדון שדשזת משים כאן ליכאלמה-ו
 ידיגו יהי' אפף דאם משזם 3נרים פליג דלאטשים
 ד3נן פליג לא ט'ם מ4מד 3ישדאל אוו~ו תרינוהקיפו
 ו3טו הנ'ל "ו: דף בקידזשין שם התומפוון שכח3וכמו

 עכד 3ן ע3ד אכל הנ'ל ח' מל דם'ו מי 3י1'דשאיתא
 פקידזשין דאמדי' וכטו מדד3נן אפי' אביו את יודשאיע
 סדנרי לא אימ הנד אה ונד הנר אען עכו'ם יו:דף

 טהל' 3פ'ו הדט2'ס פסק ונן סופדים טדבדי ולאתורה
 והא הנ'ל א' טע' רפ'נ מ" ובח'ם הנ'ל י' הל'נחלתן
 א3א ?ר שמזאל נ' הל' 2פ'ח 3'בסות 3ירזשלטידאיהא
 ע3ד גד עכידה היך דורות להם שיעלה טהו עכדים3עי
 נתנירו ד1רות נ' לאחר מצדיה שפחה לגהרונ שנשאעמוני
 תימר השין מיד מזהרין בודות להם עלו עכדים תיטראין
 ונקטה עולם איסור אסזרים וכדימ דודות להם עלולא

 אלטא במפהשים וע'ש וכו' דורות שלשה לאהדמחעדית
 פפה שוה לומר אפשר 6ך נירות סשזם המעסשאין
 סהרסב'ם ראיי להביא יש ולכארה 3ירזשלמי האי3עיהזא

 ודוא גנים לו הי' שכהנ 1' הל. אישוון מהל'דפמ'ו
 שענד מ9ני פו'ד טצוה קים לא והם הזא ונשהחררעבד
 לו הי' שהעכרס דיט כהנ ומדלא עכ'ל חיס לואין
 פו'ד טצחן קים שלא העכו'ס. ונהנ'ר לע3ד וטכדו?ן

 א3יו אחר מתיחם שעבד ש'ם חיס לו אין שעכדטפני
 אבל שלו עבדות טצד חימיין לו ואין עכי'ם ככלענו'ם
 הרמ3'ם כתב לא הכי רסשזם הוא והטעם איע וה?אטה
 משכחה לא דאוי טשזם ענד 3ן לו ופהי' 2ע3י'םהדין
 זא ע3ד דזא עדין 3נו דאם טשזם וה טט?ם והדין
 הנידתן ננטר דלא דכיון טשזס פו'ד טצתן קיםלא

 הנ'ל א'3 מהל' 33י'נ הדם3'ם שכהכ וגמו?שליטתן
 שאין מטעם ולא עדין נפזר ישראל אינו הזא הרייא'כ
 חסדא ר3 אמר נ'ה: דף נסנהררין דאיהא וכמו חיסלו

 ולכלל עכוים פכלל יצא כבתו ומזתד 3אטו סזהדע3ד
 א'3 טהל' 93י'3 3רפ3'ם הזא וגן וכו' 3א לאישדאל
 ישראל הזא השוי נשהחדר 3נ1 שנם אשטעינן השי י'והלי
 איכ2ה דמאי פו'ד מצוה קים 3ודאי וה באופן א'כנמזר
 3ריש שמ 3הב הרם2ש והרי בינהים עבד שה.לן

 וה הרי והס הזא ומתניר 3ניותו 3נים לו הי' יהלכה
 לננו שיטכח- הנויד השם ע3'ל ו3ו' פו:ד טצווןקים

 פשפס מכר זה אין הרי אשתו שנתעברה קויםלעבי
 ל'י ויף מ'ו רף ב3מיצ בדאיועם לעולם 3א שלא רברשהוא



נורדכי ותשונותשאלותעטרתקצו[
 פכ'3 דיש ונרם3'ם טי3 רף ונקירושין צ'ג רףוביבמות
 שאם לציר אך ר' סע' ר'ט פי' ונח'6 6כירהטהל'
 ר'ם פיי 3ח'ם הרם'א פסק הרי לעולס 3א שלאהעחטר. אוהו עם לעזלם 3א הזא והדבר' נאחד דברים שגיטכר
 כדאיתא טחצה. רק רקני וחמור את כקני ררינו ר' 'סל
 הל מכירה מהל' 5כ'ג ונרמ3ים קט'ג רף 3הראנ33'א
 כה'ט ועי' לעולס ש3א הרבר רק קנה לא הינ' 1ת,כי'3'

 3מוס'ך וע'ש ט'ז ופי' ט'ה סיי חח'ם ת' 3ננ'י ועי' ר'ג פי'פקי
 פ' כעמ,ר לעיל ועי. ר'נ ס" 3סוף שם כפ'ת וקי'כ'מ

 ועף 3רשל3ל'ע 3בינ הרין האיך לחקוד יש וגם ס'אונעסוד
 פלפלתי ההויה על ובררושי הריב'ש 3שס ר'מ 03י'3קצהיח

 ולכן זה 3איפן שלו רין לציר הרס3'ם הוכרח ולכן3זה
 ס'כ. דף דיבמוה מהגמ' כז לומר 1מיכרח סוה דאי'אין
 דכהיב ח'ם לו שאין 3עבר מודים הכל רב אמרהנ'ל
 רש'י ופי' לחמור הרומה עם ההמור עם פה לכםשבו
 שאליעור טצינו ולא עכ'ל הי' אברהס עבר אליעור1'ל
 יחום לו אין לחטור רוטה שהוא וכיון עבר 3ן עברה"
 ט'ט: רף מיבכר; טזכרח וכן לאמ ולא לאב- לאכלל

 ורע משום פוסל ואיט 3מה משזם פו0ל3משנהךהעבר
 3ירזשלמי הזא וכן ה,א זרע לאו ודאי דעבר רשע יפ"וכו'
 פ" !שם

 להבין צריך אך כ'3. דף 3יבמתן וע'ש ף הל,
 לבניו שיבואו יוגס נכסים לעבר שיהי' לציר אפשראיך

 קנין א'ן כ'ג. דף כקידושין אסרי' הא ירזשה3תורת
 דף 3סגילה ועי' פ'חי יף בפסחימ ועי. ר3ו 3לאלענר
 לטי  עבד נכס.ם שקנה ענד להמן טרדכי שאמרטץ.

 שאיהא כמי הגדה מרברי לסירין שאין והגם לטיןננסים
 פ'א רחג'גה ונירזשלמי ר' הל' דפאה 3פ'33ירושלטי

 עד 2ר'ה ק'ל: רף בהרא ב3בא 3רש3'ם ועי' ה'הלי
 קם'1 רף 3הק'ו הזא וכן וכו' למעשה הלכה לושיאמה
 היו'ר ה' 3נב'י ועי' הנדה על- מש'בין אין הלשוןשס
 קושית על מ.ו. רף רמגילה כ8'ק 2רש'3א ועי' קס'א.סי'

 דהי' ותירצו לאסהר מירכי גירש לא דלמההתוספות
 לגרשה יכיל הי' שהרי והקשה להמלך העורע שמאידא

 אף ע'ש הגרה על טשיבין שאין נ'כ ותירץ ירו3כתב
 הכוללית 3פתיהה 3פ'מ ועי. זו להגרה צריכים איןאם

 ח'ם.לאורח
 לרנך שאין טנה על הנותן לו יאמר אמואפי'

 אמר הנ'ל 3נט' שס כך'"יהא רבו קנה ט'ם בורשאע
 רבו 3לא ל?נד קנין אין רכ'ע ששה רנ אמררכה
 דאקני עסק'נן 3מאי והכא 3עלה בלא לאשה קניןואין
 וכו' בו רשוה לרבך שאין מנת על לו ואמר אחרלי'
 עבר רקני פליגי לא רכ'ע גרנא האי כי בל דמרור'א
 וטתנה וני' טהל' 3פ'ג הרט3'ם פסק וכן וכו' רנווקני
 אפשר אך כ'3 סע' רם'ו סיי 3יו'ר הוא וכן י'גהל'
 שאין ע'מ הנוהן לו שאסר כגון נבם.ם לעבדשיה'
 לא כזה 3'"ופו ט תעשה שהרצי ןטה נן רשזתלרבך
 שאין ו3לכד פיה. רף רנררים מגט. והזא רנוקנה

 3פיך .עתנק נושאה שאת סה אלא בהן_ רש,הל3עלך
 ומהנה וכי' מהל' 3פ'ג היט3'0 פסק ופן שם 3נמ'ועי
 . י.ג הל' מוףהנ'ל

 כ'3 סע' רס'ז ס" 3ע'ר הזא וכן
 כמ'מ וע'ש נכס'ם ..לעבר שיה' להיות .יכול ולכןהננל.

 שהאריכו שם כ'ג דף 'קידושיןול:'ט-ובט'ל.-ובתיםפוה

 ידש זיך: אבל נכסי6 לו -שיה' יצויד וה כל אך3וה
 רהיט _העבך: אוהו של רט קנה הא 3ט העבדלאותו
 לוטר אפשד אך כל.ס. לה3ן ישאד ולא ה3ן שלדבו
 לאביו העבר ירש שאם 3הנכפים יוכה דבו אם יה'רנ'ם
 יורש ושויע ניסא אי אבל שלו טהעבר רבו יקנהאוי
 לו יאין שטען כנר הדין יה" אזי הנ'ל - הטעםמצר

 אטר מ'טש רף 33יק כר'"ה;א וכה הקורם רנליורשים
 יפראל ובא הגר וכצז הגר 3יר ישראל של טשבונהרבה
 דגר שסת כיון מ'ט מירו א17% טוציאין -בו והתויקאתר
 הגר ופת ישראל 3יד גר של טשטנה שיעבודה לףפקע
 וזה סעחעו כנגר קנה זה בה והחזיק אחר ישראלובא
 8ארסמר קם'ט. רף 3הרא 3בבע הוא וכן וכו' השארקנה
 סהל'ר וסתגה וכי' מהל' 3*'א הרסלם פסק וכןגיורא
 ו93'טדאש1' הפרק סוף ער א' טהל' ו3פי3 י'ר הל'ער

 לפף 3נאר טפורשת גמ' הזא 3אמת אך עריה סייובח'ם

 "בר אחא רב שם ראמרי' סיא: 3דף שס ותוספותרש'י
 אתזמ והתנחלהם קרא דאסר הכא שאני אסריעקב
 הטל . טוסאה לו יש נחלה לו שיש כל אחריכםלבניכם
 לא גסו עברש הכי אי טוסאה לו אין נחלה לושאין
 3דערו2 שאען לפי נזיר פהורת ליהה לא ו'ל רש'יופי'
 רבו קמן ענר שקנה טה רכל לבניהם להורישנחלה
 וע'ש נינדי ישראל לא רהא מזה זה קונין הןולא

 פירשו ולא עכ'ל וכו' נמי עברים הכי אי 3ד'ה3הוספות
 רק כן שם פי' לא הרא'ש אך ח'ם. לו שאיןסטעם
 השאלה לפשוט יש לכן כלל יר,שה ד'ן לו שאיןפי'
 השפשר ורא'ש %;וספ%; רש'י נמחלושז תלוי שהזאהנ'ל
 קנו מא לעבורה עצמו עט'ם טכר שאם ההקירהלצ'ר
 העע מנילה 3לא אפי' עבר של נופו את הישראלאותו
 בלוקח אלא שט לא אייא רב אמר טיו. .יף יבמותטגמ'
 רשי כפף וע'ש ום' קנו נופי' עכו'ם אכל העכו'םמן
 קנוצ לישראל - עצטו שטכר עבו'ם גופר עכו.םאבל

 ונקהשך וה על פריך אחא שרב והגם וכו' לגופי'ישראל
 חבן איא כרב פסקו והרא'ש הרי'ף מימ אך3קושי'
 את רוכטש לא הרס3'ם אך ט' סל רם'ו פי' 3י1'ראיפפיק
 יש ולהרמ2'ם אחא דרכ קושי' משזס או" רברברי
 חטבלה טעו3רת שפחה לקח שאם לע' החקירהלציר
 וב0נהררע י'א רף ריש ככתובות התומפות שכתבוכמו
 ס'ח:דף

 השפלפל 3אריכות רנז'ר הגמ' לשון את אבשועהה
 נשקע נוירי2 להס אין הכתעיכ ס'א. רף בנזיר איו;א3הם

 לה6 אץ הכור,ים קהני נם' וכו' נוירוה להם ישוענרים
 לא ולאנוו לאביו קרא דאמר וכו' טילי הני טנאנוירות
 יפטא לא ולאמו_ לאביו כתיב נויר ג3י ו' )3סר3ריססא
 טיר( 3הורה חיב שהוא הכחוב רער אב לו שישבטי.
 ארליטא לטאי - אב לו שאין כוהי 'צא אנ לו שישבמי
 יורש כוהי אריי אנין 3ר חיא ר' והאמר ירושהלע'
 אה נההי לעשו ירזשה כי שנאטר תורה רבר אביואת

 וע' טוסאה לו שאין כותי יצא וכו' 3'( )דכריםשעיר
 והתטחלתם קדא ראמר הכא שאני אמר יעקב 3ר אחארב

 פעכנאה לו יש נחלה לו שיש כל אהריכם לכניכסא7%ם
 נמי עניום- הכי אי ט,מאה לו אין נתלה לו שאיןוכל



ע
ק:כוררכי יתשובותשאלות עטרת

 להם ואין הואיל בוהים והני ות"פות דש'י אי' וט'_לאי

 התושבים מכני וגם כרכתיב לכנו עברו להורישנהלה-ניי
 אתם ל'ח. דף 3גיטין !אמרי' תקנו מהם  יצךנןצךהנדים
 מזה ,ה קוניס הם ולא מכם קונים הם ולא .מהםקונים
 3הורת ליהוו לא רש'י ופיי נמי עבדים הכי איוכף
 טה רכל לבניהם לה!ריש נהלה 3תורת שאינן ל5ינזיד
 לאו רהא זה את זה קונין הן ולא רב1 קנה עבדשקנה
 עבר מוריש שאין שם 5י' ותוספות ובו' נינהוישראל
 שאינו בו רשוה לרבו יה' שלא מנח על לו שניתןאהר
 עכ'ל ובוי מ,ה זה קונש הס ולא כדפרישית אתעוקונה

  עכו'ס ג3י רוקא והא זה על ז'ל הדא'ש והקשהההוספות
 רינו הקנינים ולכל עכו'ם מבלל יצא ועבד כןאמיי'

 אינן שעבדים לפרש ונ'ל וז.ל היא'ש וכתבכישראל.
 לכנו ממופ סוריש ולא לאביו ירש לא ירזשה שוםבכלל
 כשפק'ב הוא וכן הרא'ש עכ'ל וכו' חיס לו איןדעבר
 -3יבפוה אפרף הא והוספוה רש'י דברי להביןוצריך
 הריוט לבהן .חלוצה גרושה לכה'ג אלמנה ס'ו.דף

 לא טלוג עברי 3רזל, צאן וקבדי מלוג .עביי לוהכניסה
 3תרומה יאכלו לא טלוג וענדי גם' וכף 3תרימה יאכלולא

 שנשא לכהן פנין רתניא קנין שקנה כקנינו להויאמאי
 יקנה כי וכהן שנאמר כהרופה ששכלו עבריס וקנהאשה
 עכרש שקנתה לאשה ופנ'ן כו יאבל הוא כספו קניןופש

 כי וכהן שנאפר 3קרוטה שיאבלו עבריס שקנוועבדץ
 קנין שקנה קנינו ב. יאבל הוא כספו קנין נפשיקנה
 שקע ועבריו 2ד'ה ז'ל רש'י וגהב הנמי עכ'ל וכו'אונל
 שקט ועבדיה הנרמא ד3ירושלפי )משום נרסינןעברים
 איצטריך ולטאי רבו קנה עבר שקנה מה ואזתעבדיס(
 טנה לע2ר לז שנתנו כגון לה משכחה לרבוףנהוקרא
 יהתוספות עכ'ל בי רשוה לרכו שאין פנחקל
 קנין אין כ'ג: דף גקידושין דאפר לר'מ אפיי שםכתב
 לחירות בו שיצא מנה על אפי' רבו בלאלעבד

 דאוכל עברו 2פפקיר עכדים שקנו עברש להמשבחת
 לד: רף דנריהזת ?הדא 83רק כדאמרי'3תדוסה
 לההוכפוה ונין לרש'י רבין פכאן אלטא התומפותעכ(ל
 מתר'ן שרש'י רק עכי'ם דין לו ואין עכריס גךנהשעבד

 אליבא אפי' לי' מהרץ והתוספות דר3נן אלי3אל"
 הנ'ל דיבפוה פה'א והוספות רש'י על יקשה וא'כדר'ם
 שנשא לכהן טנףן ריבטוה פ'ז ריש 3ירושלמי הואוכן
 יקנה כי וכהן תיל 3תרופה שיאכלו עכדיס לו וקגהאשה
 ועבדיה עכרים שקנתה לאשתי מנ'ן וגו' כטפו קניןנ"ש
 קנין נפש יקנה כי וכהן ת'ל 3תרומה שיאכלועכריס
 ר' אחא כר יעקב ר' איכל קנין שקנה קנינו אףכספו
 שקנה בעבר יאכילו והם יאכלי הס לעזר ר' כשםהילא
 טהניהא היא ?הן רשוה לר3ו שיהי' טנה עלעבדיס
 רשוה לר3ו יהי' שלא מנת על עבדיס שקנה 3עבדאבל
 יבסות על 3חידושיו הרש3'א גריס גן הא קנינוכהן
 אהר לה. ריהיב רמףרי ?פנ'מ ועי' לכה'ג אלטנה3פ'
 ע'ם אוהן קנו והן להם שישפשו מנה על לקנתעפנה

 לאשה שהגקי פלונ נכם' בעין והוא להאדוןשישפשו
 לר2ז יהי' שלא ע'ם שקנה 3ענר אבל לכעלוהפירות
 כהן של קנין ולא הוא שקנינו לפי אבלי לא כהןרשאע
 הפנ'ט עכ'ל אכלי קא בהן של פכחו אכלי כיוכלהו

 עבך לעור ר' 3שם הילא רבי אחא כר יעקנ ר'ואפר
 ומה 3הן לר2! רשוה יהא שלא טנת על ענדיסשקנה
 היבזשלפי עב'ל וכ:' הן( )רבהפקר וכה בהן הק:דםכל
 פמק וכן ענדים קונה רעבר סבאן אלפא 3רש2'אועיי

 כהן עבדי ראם י'ה הל' הרופות טהל' 3פ'זהרם2'ם
 3הרומה יאכלן עברים שקנו אשתו ועבדי עבריםשקט
 3עברים קנין לו יש רעכר הנ'ל מכל אלמא עכ'לגו'
 הניל והשטק'3 הרא'ש כייי וה!א ותומפות כרש'יורלא
 ה" דאי יורשים לו ראין הנ'ל סהירזשלפי ירעינןונס
 זקנה העבר סת ראם להירושלפי ט'ל .אפאי יורשיםלו
 לן שהי' הרי הפקר היי בו רש,ת לר3ו שאין פנתעל

 פאבי' או טאמי קרוניו שאד א! ?נ'ו או אביו אולידש

 הל' נהלוה טהל' 92'1 הרם3'ס שבתב כסו פנהגםלפי
 לפי הנ'ל הירושלמי אה ל'שכ נ'ל אך עט'כ לע'טי
 טנה על עבדש לקח שאם למה רהטעס והוס"ןחרשיי
 אבל ר3ו קנה שאו טשום פאכיל 2הן רשות לר3ושיהי'
 סאכיל איני 3הן רשות לר3ו יהי' שלא עים לקחאם
 הפקר היי מ,ק אם ולכן קנה לא הוא נס שאוטשיס
 קנין לו שאין סשוס הזא ולא ד2ו לא קנה שלאמשום
 הפי' יהי' וסמילא ייושה לו שאין פצר לא אבל3עגרש

 על המנו עבדים שקנו דעבדים ר3בלי יבסוה 3גם'כן
 טצר קנין קנינו דוי ולכן 3הן רש,ה לר3ו שיהי'מנת

 אבל .הוכפ!ה לרשיי הפי' יהי' בן עןטו פצד ולאר2י
 וכ:' עברים שק:' כהן עברי ראם סהם שבתבהרט2'ט
 שיה' ע'ם קט אם 3ין חילק כתנ :לא 3הרומהואכלז
 לרב' יהי' שלא מנה על קנה אם ל3ין רשזהלרבו
 3פ" הנ'ל דנו'ר הגט' מפרש שהוא טשזם הףנורשוה
 'ר,שה 3ר שא'נו משש הוא והט;מ .השמ'קהראיש
 דלטה להבין צריך אך 3הם. קנין לי שאין פןר לאאבל
 העגד קנה שאם דהירזשלמי הרין הרט2'ם כהנלא

 כהרא'ש ס'ל שהזא דכךן הם שהפקר יפת לעצטיהעברים
 לומר אפשר אך יזרשים לי שאין פצר שהואוהשסק'כ
 הל' !מהנה וכי' טהל' 3פ'3 שכהנ סה על שסטךמשום
 עברים 3הם יהי' נכמיו את ישראל גובוו שטה גרי'ז

 הקמני2 עבדים אבל חירין כני עצמן קע גדוליםענרים
 עכ'ל וכו' 2הן וכה 3הן המהויק וכל כ3המה הןהרי
 ל'פ. דף ובגיטין כ'נ. דף 3קידושין שאול כא2אוהיא
 עברים לבין גדולים עברים 2ין נ'ם ויש כגר נהשנועבד
 חילק ויש 3עברים עצטו 3פני לרין כתכו לא ולכןקטניס
 על הטי' אך קטנים עברים ונין גד,לים עכר':2ין

 דגיטין 2פי3 2ירושלמי גם והלא הנ'ל ריבםותהייושלמי
 לש,ן ו,ה שאול וא2א דר2נן המהלוקת אה הניא ר'הל'

 שם והי' :?מיו את ישראל וב,בוו שטת נרהירושלפי
 שאול א3א לף'רות יצאו קטנכ ?ין גרולים 3יןעברים
 למה לחירות 'צאו לא קטנים להיר.ת יןאו גרולי:אופר
 ה:חויק )וכל רבן 3מיהה יצאו שהן להירות( יצאו)לא
 ;ל גרילים 3א -3י אסר נד.לים אפיל. מעקה זבה(3הן
 קטני2 לה'ריה .צא' עצ:ז אה לוכ'ה דעי, 2הן ש'שידי
 לחירזה יצא. לא לעצטן לוכוה רעה 3הן שאין יריעל
 וב' דגדולים שאזל בא3א הלכה אסר ל!י :ן יהושער3י

 22בלי הוא ובן לח'ר'ק יצא' לא קטניס אבל2עצמן
 הקזרם ש?ל מהם 2יבט'ת כתבו .לפה ל'ם. דף2נ'טין



 נורדכי . , ותשובוה שאלוה.]עטרתקצח.
 קשה ולר3נן לקטנים נרולים 3ין מחלק ולא כהןוגה
 יהי' וא'כ עצסן את קנג קטמם ראפי' סיל שרשיותר

 הירושלמי כינת לפרש יש אך כמאן, רלא רינמותהירושלסי
 אינ נרול הוא אם ולבן 3הן זכה הקורם כלריבסוה
 לצטצם אפשר אי ראחר סשום א4ם לכל קורם הוא-הרי
 קורק הוא הרי וא'נ -הארון טיתה ש5 3רנע ~ותולונות
 לזבות רעת 3הן שאין כקסנים משא'ב אכל ארםלכל

 האהרש כל לכן הנ'ל דניטין 3ירושלמי שכתנ ונמולעצסן
 יותר אך רנימין אירושלמי וסמכו 3הן זכה הקורםכל
 הזא רהטנה ריבמות]הנ'ל ה'רושלמי את לפרש. נ'לט%
 שאין נר הנרואה יהוהה כ'כ; רף 3קירושין ראיתאכמו
 תזיה 3י' לשיולי זזטרא סד על  הלש הוה יורשיןלן

 ווה לסיהה פירש זה הוה נרול *'ר לביתאואטטינהו טסנאי לי  שליף לעברי' לף אטר טוכא עלסא לי'רתקיף

השמטדת
 שאין הסומ יפני שורות " ימיו 3צר ייפע19ר

 חסר צדקה יק13 טותר דק- יהם'ת יטנוד אותוסחיבין
 מת,ע סהל' פ'ט ונרמ3,ם מ'ח. רף 3כתונות ועי'שמ
 3צר נ', נשזרה פ'ט 3עסוד רנ'נ. טי' וניו'ד 4רהי'
  הל'  נזירות סהל' נפ'ה הראכ'ד כהכ וכן שמ חסרי~ין
  עליהם  ואין  הם טתש טטאי הוה  בוטן  שהבהניםט'ו
 3עטורנ'ה_ י'ז: רף רתענית  כהר,וספות טוטאה  חיוכעור

 טיפת צ'ל ה' 3שורה וצ'ל רטיש הנריל הנאון3קו"י'
 שס חמר צ'3 3עמור הנרול. הנאון צ'ל ח' 3שורהרם,
 נירמין רערים ראמרי' רהא קט'ז סי' חו'י 3תש' איתאוכן

 העליון האכר להם כשנשאר רוקא הוא ח%נטעיקרא
 ווה ע'ש ג'כ רש'י ביון ולזה שלהם יר הי8 שזומהיר
 שורות י'נ שסאל 3צר ק'ט כ;מיר שכתבהי. כמוהוא
 3עטור לעיל שכתכתי ובסברא צ'ל ה' מעיכה מוףלפני
 וכן שם חסר יסין נצר י'ח 3שורה קי'ר 3עמורצ'א.

 אש
 ח,יז מוה' וכו' המאוה'נ הרבמאהי

 דרכה קמי' יתני הוו ורנא א%3 מ'ח. רף 3פרכותאיתא
 ורחמנא לרחמנא לי' אמרי מנרכין למי רכה להואסר
 5נדא נפק א?פ ןננ( טללא לשסי אחוי דכא יתינהיכא
 הויתו דננן הרוזץכו רנה להו אמר שמיא ניפיאחזי
 הנמ' עכ'ל יריע סקטפי' כוצין כוצין אינשי ראמריהינו
 האילן שרף היא מקטפי' רלעת בוצין  ו'ל רש'יופי'

 אמ ניבר  השיף טתוך ויו*א חונט שהוא סשעהכלוסר
 עכ'ל סקטנותו שלו מקן טקני' רנרמי ואית טובהוא
 כר ורכא הנירסא 3כה'נ הש'ם כנליון הרעק'א שםוכתנ

 כונתו. הוא מאי עכ'לחנן

 ה, ב ו שת

 קיה. רף וכיכסות ייח, רף 3רה'ש ראיהא משוםא(
 חי' 3תורה רעמס רכא קאחו עלי מדבית יאכירכא

 א'ף ברא התוספות ובפי' רש'י  לפי' וע,ש לח%םפריש
 קהמ אחר ראם הירוילסי. נתכין ולוה ונו' הוהנרול
  ותוספות רש'י לפי' וה ובל בן ובה להעבר 3חיולזבות
 קטן א'ר אהר כע' רפי' רשם ר'ת של, פי' לפיאבל
 למיהה פירש זה נו סועיל הי' 5א נרול הי' שאםהוה
 הוא קורם עליו אחרים שענורה ואעפ'י לח%ם פירשחה

 וא'נ עכ'ל.התוספות וט' ור לנ שיש כיון 3עזמולזטח
 4עבר אחהים לטה( מהני או 3וה מחלוקת יה4 זהלפי

.
 פלרש זה 3גרול נם מהני _ הוה נרול ראמרי ר3אינא נרנל

 לא הוה קמן ראמרי ונאיכא לחים פירש וזהלמיתה
 שם כרש3'א ועי' - 3נרול לא אבל 3קטן רק והמהני
 א'ד 3שני הירוש5סי של הפי' תלוי יהי' לרידלוא'נ
 טנם' הנ'ל השאלה על שהפשיטות אלו טרברנו היוצאוכנ'ל
 הנ'ל. מהירןשלמי וכן ,השם'ק הרא'ש לפיי רק הוארנויר

 .רתיקדבים.

 ב'3 יסין ב?ר קנט 3לטור אשר'י.  3הגהר( שםאיתא
 ןי' הדר טצי . השער שנשתנה רביון  טוף לפנישורות

 3שלא 3תרא י33א וההיא משיכה. או בסף ואיבאער.
 נ8'.י'נ שס חשו'י הנהות נהכ וכן שם חמר השערנשהנה
 משזס י'נ סע' רנ'ח סי' 3יויד "סקינן וכן ליססי'

 כמו כ3כלי הלכה הירושלטי עם ה3כל' שחולקיםרכמקום
 גצר קפזה 3עטור  קפ'ז. ונעמור קס'ט 3עטורשאיהא
 קפ'ו בעכיר איכתיב. -רלא צ'ל  סוף לפני שורות ףשטאל
  טקים הי' אם יבל צ'ל סוף לפני שירות י' שטאלביר
 3צר  קויפ כעמזר 3טעות. להורות ארם 3ני-  שררךלוטר
 העטור  3סיף שם חלקו, י'ל  טוף לפני שורות "ניטין
 כתב לא  אם צ'ל עמור באטצע ק'י בעטור ברברי.צ'ל
 באטצע שם סהרי'ט, צ'ל העמור 3ריש קצ'א 3עמורלו.

 רייא. סי' וכח'ם צ'לעמור

 שעסעלא. רקיק רב שלימיאיוסף

 חי' חסדים וכנטילות 3תורה רעסק אכ% שניןאר3עין
 ז'ל 3רש'י ראשונה הנירסא הוא כן וכו' שניןשיתין
 רף ו3כרכות טרנא 'ותר שנין עשרים חי' דא3פאלטא
 וסתיכתי, שביב  שא3י לרבא פשר הריא  שנר איהאנ'ו.

 רישא רהוה טקטי. רבא ט'3.  3רף הוא  יבן לנבךאתש
 ה':א התוספות שס וכתנ וכו' רישא רהוי כהרוכו'
 ובו' אבי של  פטירחו אחר ער רבא סלך לארעיכ

 אתיא רא%3 רניתהו חומה איתא מ'ה.  רףובכהובות
 שכיב רא%3 אלמא. וכו' מוונו לה לפסק ררכאלקטי'
 כנ'ל מיבא 'והר שנין עשרים חי' 1ח%3 ררנאמקמ"
 אזי הו' א'כ שנין עשר כר לסשל קמן הי' כשרנאוא'כ
 למי לא%3 רבא אז יכדוק ואיך שנין טשלשים יותראני

 ר3נן תית%כו נ'כ א%3 על יאמר האיך ונסמבהכין
 תמי' אלא זה אין יריע מקטפי' כוצין וכוציןהויתי



 .כוררכי . והשובוהשאיוהעטרת
קצט .

 רמי היכי וא'ת הת"פות שם שבתכ מה לפי-31פרפ
 כלפי שהביטו בהו ה% רטתא מאי 18רתיט קטנים. הח_שי

 קא עליהו לאוסוני לאו דהאי לומי צריר אלאמעלה

 , עניד קא לנפותינהו אלא טוכא קטנים .היי כי לה1סנפי

 שנין תלתין 3ר א%3 הי' ואס ענ'י נינה .גהם י"אס
 על אפ4 רהא ת 3דיקה לטרש חוכה רק זה יהי'א'נ
 ונו' הוא רנותא טאי לההופטת קשה הי' 18רחיטקפנים
 ורבה קארצ עלי טבית וא%3 רנה שנרים התימפ'וא*י'-
 הקשה רש'י ונן אחרות קוש' מצד הוא ונין ארנעיןוי'
 דףם'ח. ה3רכות סנס' .הגיש' לא אחדת:אנל גףש'אגט

 דהרא" גקל לרחות יש הועוספות שרובטו והראי1וז.ה2יי
 רכא שהי' לומר ;שאפשר לדחות יש דף-קל'נטחולין
 3יומא וכמו ידיהם אה שסושנין טהצנועין שה4 רקנהן
 נופא 3חולין שם איהא וכן נ'נ. דף ונקידושין ל'8.רף
 מתעת 3ררך ל" אכל נטל משסעי' 1רק נא3י קיצ,דף

 33כורות דאולי ליחות .זישר ג'נ מ3נורות- וראי'.נהוטה
 מ3רנות והרא4 דבה ולא רנא להיות צריך עום כ'ז.דף
 נריס ש3ה'נ הש'ם הנייון כתנ חזקה.~לנן רשי' הייהנ'ל
 יופף ררכ 3רי' רנא שהי' לש ריא והטנה חנן גד ורנא-שט
 דרגא פלונתא 3ר ה4 שהוא ע'ו. דף 3חויין ע" חסא3ר
 משום נא3' 3שני והי' חק 3י שהי' אחרעי רכאאלא
 ראגי סשום להיות יטל לא דאפ% פלונתא פרדרבא
 משום 3( ננץ. שנין מעשרין . יותר מינף קשישהף

 אמר לפומ3ריתא איקלע עולא ק'ר: דף 83סח'םדאיתא
 נלנלה ליי אסטי זיל נרי' ייחק לרכ יהורח דנליו

 ני לא%3 ליי שרר אזיל לא אנדיל היכי וחזירפירי
 3ין הסבריל 3רוך ל" אסך אמר, היכי א'ל אנ%אתא
 נרול הי' רא%3 אלסא וכו' לא ותו אמר לחולקודש

 ונם אנריל היני לירע לו שלח שהרי יהורה ררנ3ימי
 לו והי' רעת 3ר שהי' אלמא ר8ירו נלנלה עמושלח
 יה,רה רנ א'תא.כשטת ע'3: רף ונקירושין אז ננראנח
 צאמיא י'ד. רף ב3נורות התוספות נתנ ונן רכא.טלר
 רנא ולא ני'ם ררנה ונראה ונו' אסר אשי רכר'ה

 יה1רה רנ דאף מעולם הונא רנ אה ראה לאררנ"
 יהורה רכ שסת .ום ע'3: רף 3קירןשין נראמרי' ראהלא
 נר"קעא הונא רנ נפטר כנר יהןרה רכ ונשטת רנאנולר

 3נריתות התופפות נתכוין רל,ה ונ'ל ונו' י'ז דף.%סע'ק
 3ד רכא הדרא. חנן 3ר רכא לי' אסד 3ר'ה 4ח:רף
 ומים מברנין נ'יר 3פרק כראיהא א3י חכי הי' חנןרכ
 3רנות והצ'ון מ'ח. רף שאכלו קלשה 83' וי'ל שם הזש-

 3רף מתח.ל הוא שאכלו שלשה .דהפ' ט'ם הוא מיירף
 קשיש הי' דאג% מש.ם הנליון. שנתנ כמו הוא וזהמ'ה.

 רנא רק הידא לא%3 קיא הוי ולא ננ'ל סרנאהרבהל
 ומה 3שנים ש:ין והי' .לאנ% חכר ה" הןא חנן רב3ר

 טעוה 8'ו. רף משתתטין נייר וי'ל המנ'ה 3יירו שםשכהכ
 3שנים שוה עסו שהי' נה נל טונרח א'נו רסשם משוםהןא
 וכו' לא%3 חנן רנ 3ר רנא א'ל 8'ו.איתא 3רף דשםמשןם
 הי' וכי לאגי חנר שהי' סונרח יהי' ומאין הנם.עכ'ל
 תלמיד אפ" והא לרנו רנר איזו לו כששאל מר לולומר
 לא נ'כ שעשה טה על לרנו רבר איזו כששאלחכר
 נששאל א3א 3ר ירמ" 3ר' וכראיתא טי לו קראהי'
 רק לן כששאל ונ'ש כ'ז: רף כברנות כרלת ט'לרכ
 אכל שעשה, מה על קושי' לו שאל ולא פהםקוש'
 ראי' יהי' טשס 0'ח. רף על שקאי שכהנתי טהלפ'

 ראי' הנ'ל נינסות 3תו'י מצאתי וסן ואחרמוכרחת
 אסת. הם ההירוצים ששני נ'ל אך הר"שון.לת'רץ

 ה ל אש
 הם.ת כתיבת על יתן שהוא שאטר אהד בעהיב על אהד למדן מבעה'3נשאלחי
 המש ה1א יתן לאט מאה יתן הזה הבעהיב שאמ שני בעהיב .אסר לאממאה

 לאמ מאוה ההמש של השני בעהיב הוזי ועתה לאםמאות

 את יתן הראשון שה3עה'3 רק נתנתן לא שהןאואמר
 את נתן שהראשון שמון ועכשיו שנרר מה לאטהמאה
 מרו3ה פך מעולם נתנתן לא ש3אמת אסר שנדרמה

 רינן? מה הראשון. שיתן רקנזה

 ה. ב 1 שת
 ש3לנ דדברים כ'ח. דף נדרים ננם' שתא וה דיןהנה

 נשפתיו ומוייא היום 3לבו 3אוסר רק דכריםאינן
 עולם פירות יאסרן ראסר אי שם הר'ן 3פי' ועי'סתם
 גפיו שהו?יא סה טכטלין ש3לנ רנרים אין לעולטעי
 יאפרו קאטר סהסא רהגא אלא האי כי אוגטא נג'אפי'
 הינא ה'ט משטע לעולם דפתסא ונהי עלי עולם4יר1ת
 אנל מהיום לעולם משסע רמפי מש,ם אונפאדלינא
 רהיום לרי3ורי' לי' מפרש אונפא הך אונפא דאיכאהיכא
 3תופפות וע'ש וכו' 3הפך 3פירוש אסר שלא ניוןקאסר
 פי' וביו'ר כ' הל' נררים סהל' 3*'ר 3רמ3'ם ה181כן

 ורווין נררי 3כלל יהי' רוה לומר ואין "ר סע'רל'כ
 3רסכ'ם הוא וכן חכס'ם שהתירו כ': רף גנרריםראסרי'

 רשם טשום הינו 3פי'רל'בפע'ג' שם וניו'ר 3הל'נשם
 וכן נ'א. 3רף שם טהנם' נרמונח לירור התנרים ררך הואנך
 ועור כאן טשא'נ אנל פע'3' שם וכיו'ר שם 3יט3'םהןא
 סנ'ן ס,תרין שאסרו נררים אף כתוספתא שס איתארהא
 דכרן יחל לא היל לכמין כד' 3הם נודד אדס 'האשיא
 3יס2'ם הזא ונן שם הכיאו והר'ן חולין דנריו יעשהלא
 'הא 5א וא'כ י'נ סע' ר5'3 סי' שס וב'ו'ר רי הל'שם
 לסנין להן שאסר וכיון כוונתו הי' שכך כן ?וטרנאסן
 לה ויש שאטר מה הירקה את לתן לו נופין יהי'ירוע

 ראפילו י'ט. רף 3נתונות כהכ הרש3'א שהריתונעין,
 רשיעי נפשי סשוי יא חפירות ממרות רק שהוא3רנר
 בא הי' שאם כיון וכאן רשע עיסו עושה ארםראין
 רבא אפ.' 3זה א'כ כן יעשה שלא לו מורין הינולפנינו
 ןנפרפ חסרא רנ על התם רפ5ינ אע'נ נאמן ראינומורה



 דכיבוו והשובהתשאלותעטרתר
 דכדים ד' ונשניי כ'ט. רף 3סוכה ראמרי' משוםכאן
 שטרות משה. על לסלכות נמסרין 3תים פעלינכסו

 ועל אחרת פעם ולגכה; לחווד נדי דש'י ופי'פרועים
 ועל מיחו ולא למחות 3ירים סיפק שהי' ועל 3ר3'תטי:י

 שם רש'י פפי' ועי' נותגין ואינן 3ר3ים צרקהשפוסקש
 הקה5וו מנהיני 3תימ ש3עלי הפנו שפי' שם 3היאוש'

 שלא שאומרים כולה נותגין ואינן מרונה צרקהופוסקים
 כראוי נרכות שיתנו אחרים כשביל אלא לכך רעתןהי'
 3הרי לף מרכיל נרול לחטא לי' רחשכינן אלמאעכ'ל
 ואטר ח' רף סוף כתענית ראמרי' וע!ר שלשה הנךכל
 צרקות פומקי 3שכיל אלא געצרים הנשמים אין יוחנןר'

 לתן יכול אינו אם לכן וכו' שנאטר נותנין הין3ר3ים
 ןעי' 5נדרו פתח 1'טצאו נ' 3פני נדדו את יתיר כךכל

 3עמור לעיל ועי' ז' ס'ק שם ונפ'ת רנ'ח סי'3יו'ר
 כ'א: רף 3נם' רשם ופפרט למעשה להלכה נ'ל כןקנ'ח

 וריכין הל5ו נדרים אד3עה אסי דכ אמר יהודה דכאמר
 ראר3עה ום'ל וה על פלינ שמואל אך לחכםשאלה
 יוסף ד3 ונן שאיה 3לא חכטים התידי הללונדרים
 פ'נ ריש )שם ונירושלמי 3חוספות וע'ש לקולא להמתני
 צריכין הן .אלו אמרין תריהן ושמואל רכ נירסאאיכח
 לנררים פהה טצינו לא והרי אשי התינ חכמהיתר
 )קשרת . מותנא עליך הנר שמזאל לי' אמר טיכן.אלא
 צריכין שהן מרבריך רנשמע הרכר שהח~קת החנלעלי'
 לא הרא'ש אך הפנים ובמראה .3פנ'מ וע'ש חכם(ההקי
 -?היכין אינן אלו אטר1 נמי ושמואל ררב אל6 כןנרים
 שיש . מון אך כן פסקו ה8וסקים. שכל והנם . חכםהיתר
 .3ין לחלק שיש ונם. חכם היתר צריכים אלו שנםרעות
 דכאן לפסוק יש לכן כנ'ל אל1 נדרים לאר3עה זהנרד
 מאר. חמזר נררים שעון וכפרט כנ'ל רוקא חכם היתרצריך
 קנ'ח 3עמוה לעיל ועיי ע'3. רף ובכתןבות 5'3. רף כש3תעי'

 ה ל אש
 וידחה קרשים דאבילת מ'ע דיכא אמריי לא למה ריזכ אחר מלמדןנשאלתי

 מתם. שאל בן בקדשים מרפה דין כלל יה' ולמה דטרפהללאו

 ו3רף מ'. רף 3יבטות ראמרי' משום השאלה אתואפרש
 אשר אותס ואכלו מ'ח: רף וכיומא נ'ט. רף ונפסחיםצ'.
 סתכפרים 31עלים אוכלים שהכהנש 50טד 3הםכופר
 א' הל' הקר3נות מעשה מהל' 83'י 3דם2'ם הואונן

 אוהם חכלו שנאטר עשה מצות והאשם החטאהאכילת
 וה'ה סהמפרום ו2עלים אוכלימ הכהנים כהם כופראשר
 מצוה שאכ'להן הכהנים אותן שאוכ5יס הקרשיטלשאר
 השנה ימות 3שאר 3ר'ה נ'ט. רף 3פסחים ורש'יעכ'ל
 הנאכלים 3ין היא עשה קרשים אכילת אלמא כתבוכו'

 קיא. 3עמור וכנ'ל עכ'ל לישרא5 הנאכלימ ביןלכהניס

 ה. ב 1 שה

 רף ו3תמורה ה': דף 3מנחות אמרי' הא2כפשוט

 עכ'ל וכו' בשאיה ישנ1 שכן. לסיפרך ראיכא נמרינןיא
 אחרינא עשה אתי ולכן קל והל'ת העשה הויוהילכך
 לאחד ואפ" 3שאלה איתא קדשיס הרי ה'נ וא'כ 5הווהחי
 הרי כיר: רף רשכועות מגם' שמוכח כמו רטיםזריקת
 רטים זריקת לאחר אירי וההם וכו' 3שאלה ראיתאהקרש

 י'. רף 3מעייה ואמרי' וטמא נותר טש~ם לי'מרטחיבינן
 משום עליו חפכין אין מהירין לו שיש נל הנל5וה

 3:כתים ועי' וכוי מתירין שיקריכו ער וטטא ונותר8ינ51
 ריש ל'ר רף 3זכח'ם ועי' נ' כעמור לעיל ועי' ל'נ:רף
 הל' הסוקרשין עסולי מהל' 3*י'ח הרמ3'ם 9סק וכןע'3
 זריקה רלאחר כהנ י'נ: רף 3כריתות התוספות אךמ'ז
 על פלינ כ'ט רף כרה'ש הט'א אך שא5ה מהנילא

 3סי' 3ה'ם האורים וכמשפט ?ם כטהרש'א ועי'התוספוה
 הרם זריקת רלאחר פ'ל התוס"ות אך שם ובקצה'חר'

 כן ייל אך 3שאלה אפשר אי הרי וא'כ שאלה מהני לא וכוי4.גמ~ הטרפה את להוציא הכקר מןכ'ט.
 נמצא וכן לישראל המותי טן ישיאל טמשקה שםררשינן
 רחי רלא כ"ירוש רחמנא אמר הרי א'כ סקומות3כסה
 לל'ת עשה רחי רלא ס'נה רלינמר להקשות שישאך
 אך מ:ה. ארכר ו3סמוך ו'. רף כיכמות הנם' ש"ריךכמו

 והגם מעים 3כני מרפה אח'כ נמצאת שאם יהי'החקירה
 על לי6ר תשרף 3אש כקורש פ'כ: רף 3פסחיםראמרי'
 כשיי"ה כקרש פסולי כל אלא וכו' כקורש ששריפההחטאת
 במ'ל ועי' ייא הל' אהם'ז מהך' פ'כ 3רמ3'ם הואוכן
 ועור יה גמירי רנם' שם אמרי' רהא אינו :ה אךשם
 סקורם נזכ טרפה היתה היא רהא 3קורש פסולה זהשאין
 קרשים איוו על הענין לכרר אך עתה. שנטרפהולא
 לתדץ יכולים 3פה שהקדישם קדשים  יך אי השאלהיה"
 מצורע לנזיר מה ה'. דף כ'במות ראמרף משןם א(כן
 דאין דקי'5. הא הכ' ת'מא יא ראי 3שאלה יפנושנן
 טים מנזיד אלא טנויר לינטר ועשה ל'ת רוההעשה

 שכן רהקפה ללאו מה שם ה'. 3רף 3יכמות אמרי'רהא
 וע'ש נ'ח: רף 3נזיר. איתא וכן 3כל שוה שאינולאו

 עשה אין הא כר'ה ל'. רף ככם'צ ותוספות3תוספות
 שוה הוא הלאו הרי הכא וא'כ וכו' ועשה 5'תרוחה
 הוא קרשים אכילת רמצות 3כל שוה אינו והעשה3כל
 שלסים ואפי' לכל הוא טרפה אכילת ואיסור זכרים לכהניםרק

 אלא אינו פ'מ אך כנ'ל לישראלים אפילו מצןהשהוא
 -וכמו וו טם'ע פט,רות נשים ואפי' ונימוליםלטהורש
 ורחי 3כל שוה שאינו עוה אתי ול6 לקמןשאכתוב
 רליתא 3בכור נ'כ שיך זה ותירץ 3כל ששוהל5'ת

 אשר אותם ואכלו רכתיכ כיון 5ומי אפשר ועור3שאלה
 ש?ריכים 3ה נתכפרו לא טדפה שנמצאת וכיון כהםכופר
 רררשינן והנם 3אכילתה מצוה אין לכן אחר קר3ןלהביא
 .כל אך מתנפריס ונעלים אןכלין שהנהנים הנ'ל3נמ'
 אהרן ואכל נתונ שכבר רכיון טשזס דדש רק הו4,ה



ראבורדכי ותשובותשאלותעטררנ
...

 פשטא אכל יתר, שהוא מצר 11 ררשה דרשינן ילכןוכניו
 אינו לאו ואם פאכילתו מצוה כיפר דאס הוארקרא.
 זו דרשה לן מנא א'כ להקשות ואין תשרף אלאמצוה
 אם יאג5ו ר5א 5אשמעינן ראתי הוא להגי כו5ואימא
 רין 5אשטעינן לו הי' רא'כ . אינו זה אך פסולנמצאת

 שם וכניו אהין ואכל שכהכ כסקום ראשון 3פסוקזח
 שכאן ש'ט איח 3הם כפר אשר נ'כ לכתוכ לוהי'

 93סחים דררשינן ררך על והוא ג'כ .אתר הירושאשמעינן
 סש1ם אר3עים לוקה אינו כממא והשובר פ.ר.דף

 בפסול ולא 3כשר בו בו. תשכרו לא ועצם שםדררשתן
 הדמניס פסק וכן  ע'. ופרף פ'נ. בדף שם איתשוכן
 פ'ו שם 3ירושלסי הוא וכן א' הל' פסח קרכן מהל'3פ'י
 ונילף לרוכתא הראשונה הקושי הררא פ'כ אך י'פהל'
 או הנ'5 התירוצים ונתרץ לל'ת עשה דהי דלאטינף
 אך 3כל שוה שאינ, סשום או כשאלה שאיתאסשים
 גיר איס1ר למה להקשות לו הי' טוב יחער זושאלה
 פ' ריש 9ים: דף גחולין ואמרי' 3קרשים נוהנהנשה
 שפריך יוהר ועור למה. כטוקרשין. שגוהנ הנשהניד
 ל" פקע . דאקרשי' טשום פשיטא מוקדשין שמהנם'
 צריך והלא פשיטא קוש' ומאי וכו' מיני' ניראיסור

 ללאו ודחי קדשים אכילת מצות אתי רלאלאשמעינן
 מצות רוחה ראינו ניחא פסח כקרגן כשלמא הנשהרניר
 ראיס1ר רם'ל סש1ם לרכנן הנשה ניר לאיסור פסחאכילת
 רף )3ח1לין 3סקומו שנכתב א5א נאמר כסיני הנשהניר
 והירושלמי נאסרה הרי3ור קורם פסח אכילת ומצותק':(
 דוחה הרי3ור דקורם עשה ראין ס'ל א' הל' דחלהכפ'ב
 ל'ח. רף ?קירושין הכיאו והועספות הריכור שלאחר5ל'ת
 ולכן יקשה הרי3זר לאחר שנאטרה הקרכנות כשאראכל
 העצמות שאמרו מה פ'נ. רף רפסחים מהנם' יקשהלא

 שם 1פרכינן וכו' עשר כששה ישרפו והעתרוהגירין
 נצרכא לא חסרא א'ר וכו' רמי היכי נידין הגיבנם'
 ראכילת דעשה מש1ם ההס עכ'ל וט' הנשה לגידאלא
 יקשה רחולין טהגם' אנל הרי3וכ . קודם הי'פסח
 והניח צ'ו מי' 3ש'א זו קושי( מצאתי אך פזה 5פ5פ4ויש

 הכשר את ואכלו הכל ניחא הנ'ל לפי אך כצ'עהדבר
 כזנחים דאטר" מהא להקשות ואיו כשר 3שר עלקאי
 היא פס1לה אם כיצר הא כמוה להיות יקרש י'ז:דף

 אמר 5'ת את ולירחי עשה וניתא ואמאי וכו'תפסל
 אטר אשי רכ וכו' ש3טקרש לזת רוחה עשה איןרב8
 וע' וע'ש ועשה ל'ת רוחה עשה ואין היא עשהיקרש

 ק'ם 40 3חא'ח 3ח'ם וע' נררים מהל' 3פ'נכשעה'ם
 קושי' כלל רמי לא כאמת אך כ'ח רף ברה'שוכט'א
 לא ה3שר את ראכלו סשזם דידן לעי' דזבחיםהנמי
 רפריך והא איסור על 51א הכשר 3שר על רקקאי
 הף הקושי' שם ללית ולדחו עשה וניתא אמאיהנם'
 ליכא ש3אמת שהנם דהרי הכשר 3שר יאכל לארלמה
 יתכטל 1ה ידי שעל רכיון אך האיסור 3אכילתמצוה

 כשר באכילת המצוה יק9ם לכן הכשר מהכשרמהמצוה
 שלא רכ'ש יתורץ ובזה סהאיסר. לאכילת וירחההכשר
 קאי הנשר את ראכלו סשום רקרשים טרפה 3שריאכ5ו
 אכילת שמצות הניל לפי להקשות ואין כשר בשר עלרק

 איך א'כ ככ5 שוה שאינו סש1ם הקל עשה הואקרשים.

 מר9ק ר5זה י'ל אך לל'ת וירחה עשה יכא הנם'פריך
 הלא רלכאורה פורתא. האי משום תיפסל אמאי ז'לרש'י.
 הוא ש3אמת הנם לזה כיון ז'ל רש'י אך הוא הזרשפת

 הכשר אגי5ון שסצות ועור כב5 שוה אינו הואשהעשה
 פורתא רק נבלע לא שכאן כיון אבל נאמר. הכשרעל
 אבל התורה סן אסור שיעור רהצי רם'ל לר'י אפףא'כ
 שכתב וכטו ליכא נמי עשה ואפי' זה .על לאו ליכאמ'ם

 קטשתנע אהתירא כר'ה כ'כ! רף כשטעותהתוספות
 3סלמא אים,ר רק וכו' לה רסוקי 3ד'ה כ'ג: וכדףוכו'
 ק'ם וכעמור ק'י כעמוד כנ'ל שיעור חצי עליהי'

 רק שהוא דכיון ו5רחו שפיר פריך ולכן קפ'הוכעמור
 בכל שוה שאיע עשה אפ" לרחותו יכול כעלמאאיסור
 רפסח עשה אהי ר'ה 3תוספות נ'ט. רף כפסחיםוע'
 רש'י שפף טה ולפי לינ: רף גוכחים ותוספותוכו'

 שחקר מ'ט סף חא'ח הח'ם רא9ת נפ5ה הנ'לופירושי
 פכל שסני או כוית דוקא 3עינן קרשים אכילתכשיעור
 פינול פסולים רקרשים כלאו כסרוסה הנה וכתבשהיא.
 כראיתא 3כזית רשיעורא לי' קמי3עי לא וטמאנותר
 אף 3כזמע א'סורו מה מ'ט: רה 3ברכות מקומות3במה
 כזית ל' ,רף וכזכהים פ'ה. רף ופפסחים 3כזיתחזרתו
 שכללן והטטא והנותר הפטל עיח. 3רף ושם תנןוכויתל
 כרסוכח ככזית נ'כ ה1א מ'ע שנם טוכח טסילא וא'כוכו'

 דאכי5ה כם'ע דיוצא ס'ר ראי צ'ז; רף ר1נח.םמ?וניא
 פסולים רכזית ל'ת ורחי עש" אתי הוי 5א א'כ שהובכ5
 הש'ם פייך וטאי מג1ית פחות כפחות לא1כלה יטלוהי'

 וכו' סכזית 3פחות יוצא שאינו ע'כ אלא וכו'וליד~ו
 מועט רק הי' שהכלועה הנ'ל לפי אכל הח'םעכ'ל
 ור'ל טכוית פחות או כזית יאכל אם 3ין נ'ם איןא'כ

 שלא טרפה לע' הראשונה קושי' דע5 אמרתיוכפשוט
 דאין "ז. רף בתמורה כראיתא קרשים שם עלי'חל

 פסק וכן טסאה ככהמה היא והרי תמורה עושהטרפה
 שם אמריי וכן ייז הל' תמורה מהל' כפ'אהרספ'ם
 ואכנים עצים שטקריש כמו רומה הטרפה אתכמקריש

 פפ'נ כרט3'ם הוא וכן בנמ' ע'ש מום לבעל דמיולא
 וכו' וטרפה טואנ'ד המקדיש י' הי' המזבח איסורי,מהל'
 ח5ה קרושה שאין לפי ואכנים עציס כמקדיש זההרי
 וכל'ם בט'ם וע'ש וכו' רבר לכל חולין הן והרי נופןעל
 קרשים ראכיית מ'ע לומר כאן ש9ך יהי' איךוא'כ
 שבמקרש ל'ת רוחה עשה ראין רמתרץ דלרכא ועודור'ל
 ראגאי ר'י להגאין נ'ב השואל שאל 11 ושאלה שפירגיחא

 הנ'5 ר'י'ז רתסורה מהנם' ההירץ רק לו והשיכ ז'לטששתער
 ו5פי 5הם הורה שלי התירוצים לו כשאמרו ואח'כ יותרולא
 טאי א'ב ליכא נ'כ עשה איסור אפי' 3זכהים רשם שכתבתימה
 רכ וכן שכמקדש ל'ת את דוחה ע"ה ראין התם רבאטשני
 ש3מקרש הי' רכא של הכונה ועשה ל'ת שה1א שמשניאשי
 שיש משני אשי ורכ רוחה אינו נ'כ 3עלמא לאיס1ראפי'
 קל עשה ואיס1ר קל לאו איסזר קלים איסזרים שניכאן

 וכתשוכוהי קפ'נ כעמור כנ'ל אחר חט1ר כאיסור הםוחטורין
 כ': רף יכטות על וכחירושי ז' ענף פריש פה'כ3מצות
 מה ולפי הנ'ל פכל שוה אינו שהעשה כיון כאןו3פרט
 על עוכר ה1א הרי 3ר'ה כ'ת רף 3רה"ם הט'אשכתב
 55ית אפי' רוחה שכמקדש עשה ראין וכו' תוסיף3ל



כורדכי והשונותשאלוה עטרת,.,רפ
 הוא קרשים אכי5ת רמצוה כיון וכאן 5מקרש רוקא שיךשאינו

 אה' ר"רפה לל'ת לרחות מצי לא למקרש רוקאשיי
 קושי' נ'כ ויתורין נלע'ר כן הנ'ל כל 3לאו שפירהכ5
 סה אה אסים ועתה הח'ם. רא'ית ונפלה הנ'להן'א

 ככ5 שוה אינו הוא קרשים ראכי5ת רטיע 5עילשכתכהי
 ראכי5ה טם'ע 9טיחם נימולים ואינו וטמ"ים רנשיםרכיון
 הוא רטרפה ול'ת 5:3 שוה העשה הו. 5א 5כןקרשים
 ה', רף ריכט:ה כההיא לררעת יכי5 אינו לכן פכלשוה
 נ'כ פטורות רנשים שכתבתי והא הנ'ל נ'ח. רףוכנויר
 דעלקין שאינן רכיון טטעם הוא קרשים ראכילתטט,ע
 93'י כחב שהרמ3'ם וכיון 11 מטיע ניכ פטורוה הן5כן
 אפי' חולק הקטן אין וו'ל י'ו הל' הקרכנות מעשהמהל'

 )והוא קרשים קרשי להאכי5ו שמוהר אע'6 ק5יט3קרשים

 דנר על אחד מנדולשאלה
 אלפים ששה מכום מלוי לוה וראוכן ושטעון ראוכןרהינו
 הססהר על5אט

 ואח-

 שוהפו 5שטעון ראוכן אסד זסן
 לו שיש גסף המכ1מ כער שלגו עצימ ליקח רוצהשלוה
 ואח'כ לו ומכד שסעון ונתיצה וכך כך כסח.ראצלנו
 5א 1לוי לעצטו המחורה ליקח חפץ שרא!כן לשטעוןנורע
 שלהס והשוהפות מאר המחורה נהיקי ועהה מ,ה.ירע
 גערך הי' והממרה הוסן 3רשך היהה והמכירה לוסןהי'
 כ' אסר כי מהמכירה שמעון וחו- עסקס לחציקרוב

 מה כי טוען ורא1כן מכרתי 5א לך אכ5 טכיה'5לוי
 הרין. יהי' איך לי או ללו' הסכירה הי' אם נ'םלך

 ה. נ 1 שה
 ק'כ: רף ככ'ק מפורשת נם' הוא ז" ייולכאורה

 כשם שרה הלוקה מר אסר שםראמרי'
 לי' קניא רמקנא מכלל למכ1ר. ר'נ אותו כופין איןר'נ
 לכע5 הוריעו מי וכי ראמרי מערכא רכנ. פלינא5ימא
 כנון קשיא 5א הא משום אי 5געה*כ חסין שיקנהחטין

 רהימא מהו קינ. ברף ושם ובו' השרה ל3עלראורעי'
 עכ'ל .וכו' שקי5נא לנפשאי ראנא ירעת מ.רע א'5מצי
 הרין יה' ה'נ וא'ב ה5וקח קנה 5א ראל'כ א5סאהנמ'
 ט1כרח הרין יהי' מנאן 3אטת אך ראוכן. קנה ולאכן

 5עיל שס ראסרי' מערבא לכני הוא זה רכ5 משום5הפך
 וכי יהודה רר' אלי3א יוחנן לר' ?סערכא עלהמחכי
 אכ5 המעוה 35על חטין שיקנה חטין לכעל הוריעומי
 המעות שיה' מי 5כל להקנות הוא המוכר ררעת מ'5ר'י
 3שמק'כ הוא וכן 15 5הקעת 3עה'כ שירצה למי אוש5ו
 כנון ראסרינן הא שם והרא'ש ה-י'ף השסיטו ו5כןשם

 מה5' 3פ'3 3רמ3'ם הוא וכן השרה ל3ע5ראורעי'
 ללוי ואסר משמעץ שרה שקנה ראוכן ה' הל'שלוחין
 ואמר ראוכן וח,ר 5וי כשם מכר שטר וכתכ אזההקניתי
 אין 3שסי מ3ר שטר וכהוכ חזור קניתי לעצסילשטעון
 עכ'ל ראוכן כשם אחר שטר לו לכהוכ הטוכי אתכופ.ן

 ראפי' אלטא השרה 5כע5 שאוריע1 וכר ו5א ו'5הרט3'ם
 וכש'ע ח'ם כטור איפמיק וכן קנה נ'כ אוריעו ל4אם
 כתכ וכן כר'י רהלכה משום 3מהם קפ'ר מי'ח'ם

 למי או להקנות הטוכר רעה רלעולמ כנטי שסהרשכיא
 רהלכה להקנות המעות כעל שרעת לטי או שלושהטעות
 1ע'ש מערכא כבני שטמק הרם'ה כרעת ורלאכר'י

 כנ'ל ראוכן קנה לא הרם'ה ירעת אך "ג12ריםבשלטי
 ב'ק רהנס' להרץ כל5 רמי לא רירן נירון באפזאך
 ש5.ח רק ה" רשם סשזס א( טעמים: שני מש1םהנ'5

 ואין מום כעל אפי' חןלק איש נ'נ. רף רקירושיןטנם'
 קט'ר( 3עמןר בנ'ל ע'ג. רף במנחות היא ובן חולקהקטן
 המקרש כקר"י 5הם חולקים אין ואנררנינום אשהוכן

 הם'ע הוי ולכן ככ'ם וע'ש וכו' כאחיו איששנאמר
 שוה הוה רטר"ה והל(ה ככ5 שוה אינו קרש'םראכי5ה
 3מנחת נמ מצאתי ואחיכ כנ'5 לרחות יכול אינו לכןככל
 קרשים דאכי5ת מם'ע פטורות רנש'ם ק'כ סצוהחינוך
 רף מתמורה רההירץ משום רכיע אליכא יהי' זהוהירץ
 כמקריש א5א ראינו רם'ל אושעיא לר' יק יהי' והי'ו.
 הטרפה את רמקריש רפ'5 לשס,אל אכל לכר ואכניסעצים
 קר,שה חיל ר5רירי' א5מא עלי' 5פרות קכוע מזםצרינה
 או וה לתירץ מוכרח 5רירי' לכן נ'כ טרפהע5

 האחרים.ההירוצ*ם

 עצים 3ממחר שוהפיןשני
 מהריוח אפי' 5יטול יכול אינו לומן שוהף אכל שותףולא
 ק'ה. רף כ3ם'צ כראיתא כיניהן הקצוכ הוסן מוףער
 ורהח הררי כהרי עימקא רעכרי הרי כי הני רכאאסר
 לקרנא רהחא וכו' ליפלונ תא לחכרי' חר לי'ואמר

 נפמיר עור שנעשה כסחורה שטא ו'5 רש'י ופי'משהעכר
 למלאות כרי ער בו להשתני קים הריוח שיהאוצריך
 ר' הל' שלוחין טה5' כ9'ו כרמכ'ם וע' עכ'ל 1כ1'הק-ן
 ט'ו מע' קע'ו סי' כח'ם ה5כה הוא זכן שם 3כ'םוע'
 במה כ( 5חלק. י13י. איט הוטן כהוך שהי' כ.וןוא'כ
 לקח שלוי שאמר יק מעות נתן ש5א כיון ראובןיקנה
 6יכ נירזשלמי ואיתא אצליהם. לו שיש הס5והכער

 בקיר1שי יוחנן ר' כשם חיה ר3י ה' הל'רקירושין
 מומרין אין וכמטלטל~ן קנה לא וכק-קעוה לחומריןמלוה

 והתא כספרשים. ועיש הירושלמי עכ'ל שפיע למיאותי
 איה כתב 5א הוא אך רי הל' טכירה מהל' 3פיז3ם'ם
 הלכה כפסק וכהכוהז עור שם וכהכ ה,רושלמיה.א

 ה' 63' למעלה כתבתי וכנר ו'ל והרש3'אהרםב'ן
 כתנ וכן לרעתם קנה טלוה טחי5ת רכהנאת נ'ה5'
 רכמ5וה ר' הל' כ8'ו שם הראכ'ר רעה וכן הט'לשם
 כרעת ורלא שפרע מי ל"בל לחיכו אפ" כלל קנהלא

 מ'ו. רף 3קירושין שם הרא'ש כתכ וכן למ.הרמכ'ם
 לא וכמכר מקורשת אינה כמלוה רהכקדש ו':וכרף
 רף כם'צ כתומפות דוא וכן שם כחר'ר ועי' וכו'קנה
 אך שם. 3מהרש'א וע' וכו' שטרא האי 3ר'הטיו.

 גש' חים כש'ע וה3'י קנה רכטלוה שם מ'5הרמ3'ם
 רומה וה שהרי י'א בשם הרםכ'ם רעת כהנ י' פע'ריר
 1.ש שפרע מי טקכל כו החו,ר .כל רטים שנתןכמו

 והרא'ש והרש3'א והרם3ין הראכ'ר רעת )שהואחולק'ן
 רק לנמרי 5ו סחל 5א אפי' מ5וה מחי5ת כהנאתרק

 שלך חפץ לי יקגה 5י' ואמר הפרעון זמן לושהרויח
 עכ'ל הרא'ש כשם טןר מעות לו כנותן הו. הנאהכהאי
 ליו'ר כהקרמה הפ'ם ע5 מהרש'א כנ5יון ול שםהרם'א
 לא י'א כלשון הרעות שני המח3ר שכהכ שהיכאשכתנ
 11 כרעה הכייע סהם ראשונה רעה כהכ ואסהכריע
 קם'3 כעמור לעיל וע' וכו' עכהיג ותש' עזרי' מנחםתש'
 חח'ם כח'ם וע' הרמ3'ם על חולקים הפומקימ רוכאך
 וה. כל אך עיש ו' מ'ק ר'ר 3מי' ה3יאו וה6'ת ק'עמי'

 רכל משום כנ'ל כאופן כשותפו לא א3ל 3אחר רקהוא
 להקנוח הי' ה3עה'פ ררעת טשום ה6ומקימ כתכוהטעם
 להקטת המעות 3ע5 שרוצה 1מי או המעות 35עלאו



רגפערדכי ותשובותשאלותעטרת
 יהקנותו רעתו הי' לא רוראי ישותפו כאן פשא'כאנל
 שכחנ כטו אחרת 3טחורה להתעטק לו אטור שהריסשום
 טע' קע'ו טי' 3ח'ם *טקינן וכן ט'ח רף 3בם'?הריף
 אפי' להתע0ק לו אט~ר עצפו רהוא 3טס'ע וע'שי'

 יקנו ששוהפו הרעה על יעלה איך וא'נ עצסו3פעות
 לוה לא ששמעון כאן ונפרמ הוא ו*שומ טחורת!לו

 כאן שמעון ק3ל לא וא'כ סמנו לוה שראוכן רקפלוי
 3הם אין ו3רנרים 3עלמא רנרים רק הוי 51א כסףשום

 דף בנמ'צ כראיתא אפנה פחוטרי פשום רק ש*רעפי
 ר'ר מי' וכח'ם ה' הל' פכירה םהל' נפ'ו ונרם3'םפ'מ
 ליכא נ'כ אמנה פח.טרי פשום אפי' תרעי ובהרי 1'טע'
 ראפי' וי'א נתנ אח'כ אך ר'ר טי' 3טוף הרם'א נהבכן

 משום כו יש נו חור ואם לחוור אטור תיעי3תרי
 אך עיקר נראה וכן אח'נ שכהנ והנם אמנהפחופר
 וא'כ רינא לע' הוא שסיק ה3'ח נשס שס כתבהש'כ
 כיל מוה ירע לא המעוה 3על שהוא שלוי ניוןכאן

 הנ'ל הרם'ה רעת ילצרף כלום פלוי ק3ל לאושמעון
 ויכול כלל ראוכן קנה לא הרעות וכל ה*רמיסוכל

 יועיל ולא למעשה הלכה הרין הוא כן נו לחוורשפעון
 פעות ראונן אותו לקח ואח'כ רמאותו לראוכןכלים
 ריוח חלק נ'כ לו לוון כרי פטחרם של אחרפאיש

 הריוח את לחלק כש3אז ואח'כ שוו~פו רעת 3לאפעימקם
 3הריוח חלק ההוא לאיש לתן שותפו שמעון רצהלא

 מפורש וה רין הנה השובה פהו. כיריעתו הי' שלאפשוס
 לקח אס הרא'ש הש' כשס ל'מ סע' קע'ו ט!'3ח'ם
 ככרי ריוח ,יטול 3שוהוות להכנים סאחר טעחןשטעון
 הלה ימול שותפו לראובן הוריעו שיא אע'*פעותיו
 איתא והמעם ה3'י עכ'ל עמו שהתנה כמו נריוחחלקו
 כח לו הי' ואחד אחר שכל כיון שם הרא'שנתש'
 עכ'ל השותפים הועלת לו נראה שהי' פה כללעשות
 שאם 3שוהפין ה' כסע' שס והט'ו הטמ'ע שםוכהב
 לטניחה קנו א*יי אוי תנאים בלא מתם שותפותעשאו
 פעות הר3ה נהן אהר אם אפי' אוי 3אפתומנחו
 שיה' הוא רמוכח שאומרנא 3שוה חולסים מ'םמחנירו
 ה' בסע' כנתיכוה ,ע'ש כאן ה'ה ואיכ לאמצעהכל

 איש א אחיו הוא אם 3ין נ'ם ואין 3זה פרמיםכפה
 כל אך ל'ח טע' קע'ו 3טי' שם כמור הוא וכןננרי
 -ממנו לקח אם אנל בריוח חלק לו לתן עפו התנה אםזה

 הוא היי יסול ואם הלואה רק זה הרי א'כ נטתםפעות
 שנועה לו לתן ריכול נ'ל אנל אטור כור"י ווהרי3ית
 לופר שינול משזם אחר של הי' שהפעות אפצן הואאם
 אם החלוקה 3רין נ'ם אין ו*(נ שלך הי' המעותשפא
 כסו 3שלך נאמן אתה רק פמנו יותר פעות לךיש

 ראונן שס. ח'ס ונש'ע נטןד וף 0ע' ע'ו 03י'שאיתא
 אחר והורה אחר ובפר כאחר פפט שלוו פשניםהבע
 ונטי' 3סמיע וע'ש שבועה חנירו את סחינ ערותואין
 והא ע'3 טיק 3טם'ע וע'ש ל'3 וסע( ל'א טע'קע'ו

 שהמעות לו מאפין אינו הוא אס לשנע שצריךשכהנתי
 3תדא 3ננא ראיתא פשום שלו ו*ינו פלוני שלהזא
 פסק וכן רפי 3רשות כיורר שותף שפואל אמר ס'3:רף
 אות ה3תש חוקת 83' במרדכי וורש והרא'ש הרי'ףשם

 נש?עין רהשותפין לש3ע ?ריך חשרו השותף ואםתקי'מ
 ע'מ. ר' 3כתובות שאיהא לפה רוסה והוא שפאכמענת
 הוציא כמה ישנע אשתו נכטי על יציאות המוציא3פשנה
 וע' קש ונרף ל'מ. רף וכבם'? *'. 3רף וע'שוימול

 וכאה'ע י' והל' מ( הל' אישות פהל' כ'ג 3*'3רם3'ם
 וע'ש כאן ה'ה וא'כ שע.ה פי' ונח'ם י טע' פ'חטי'

 י' טע' קע'ו טי' 3ח'ם 3רם'א וע' 3זה שהאריך3מררכי
 אנל לנרו ש,זעטק רק לעשות ינול וה כל אךנקצרה.

 נפו בסמחרם להתערכ או פטחרס בטקום שם להיותלא
 3חלקו אחר עטו הפפנה 8'מ: רף כפמחיםשאיתא
 פשלו אוכל והוא שלו את לו לתן חבורה 3נירשאין
 3*י' ועי' שאני רעות 3נס' ואמרי' פשלהן אוכליןוהן

 המש*מ שער נתנ וכן 3פטחר רעתע וכ'ש שםרש'י
 הטחורה להחו'ק רק א?לו הטחורה יתן שלא וכןשם
 והנתינות י' נטע' שם המ'ו כהב נן ריוח לו ולתן?ירו
 פו.חילה נהיצה אם אבל ע'3 אות ל'מ 3סע'שם

 לפלקו יו?ל אינו אוי עפהם וה 3עטק נ'נ יהי'שהשלישי
 לפעשה להלכה נ'ל כן ט'ו 3טל שם שנת3ארכטו

 התשונה.ע'כ

 . ה ל אש

 את שיבשלו יין על לקדש יכול אם אלקאהאל לשתות יכול שאינו בסינשאלתי
 עליהם. ולקדש מהם הזין ולסנן טים חלקים ששה משיעור כפחוההצסוקים

 ה. ב 1 שת
 א' הי' מוף רפסחים פ'י בירושלמי יאיתא מה"הנה

 פגושי 3ין לצאהפהו
 יוצאין אם- יונה ר'

 כטוי ארכעתי שהי יונה רר' כרערע יונה ר' פכושל3ין
 הוא וכן כק'ע וע'ש וכי' ראשו וחזוק פיסחארלילי

 כננא והתוטפות כ' הל' טוף רשקלים פ'גנירזשלפי
 לא הם אך הביאם וכי' א'לימא 3ר'ה צ'1. רףגהרא
 או'ח והטור הרא'ש שם כתנ וכן הסקומ. איהצ%נו
 לופר אפשר אך ח' בטע' הניאו ער'נ 3מי' אוהץונש'ע
 לא אנל נתבשלו ואח'כ פקורם ין שהי' הוא הכונהרשם
 הא אנל %ן נעשו הצמוקים או העננש הנישול ירישעל

 וכטי' שם 3גם' כראיתא לעננים צפוקים נין נ'ם שאיןפשימא
 פ'ו: רף פפנחות ראי' להניא ריש נ'ל אך ו' טע'ער'נ
 פתוק לא פכ"ין אין 3טשנה שם ראמריי רשםפרש'י
 מעושן שם ו'ל רש'י ופ" וכי מבושל ולא פעושןולא

 או למתקן נרי אותן פעשנין הי' פרים עננשכשהי'
 3כנא וע' %ן להו קרינן ואע*'כ ענ'ל אותןסנשיין
 לקידש לא אנל לקר3ן רק פטול ואינו צ'1, רףכהרא
 ול כ'ו פ'ק שם ונמנ'א י'א טע' ריכ סי' 3א'חוע.

 התירו 3ין אמיו באמת במשנה כ': רף נהרא3כבא
 יוטף רנ אפר וכו' שסשכיחו פפני התירו 3ין תנאנס'
 הוכרח ולכן לי' קשיא נמי רשרגא קומרא אפי' רירןה"י
 הי' שלהם ין ר% פשום ענביס על שקאי לפרשרש'י
 כלל ש3ת ?הלכות 3ח'א ראיתי ואח'כ להם. יפההע"ן

 ולברך היין ולטנן הצפוקים לנשל רמותר ו' טע'ו'
 3פ' שם 3ירושלמי וע' עליהם. ולקרש כפה'געליהם

 אע'פ התירו 3ין 3אמת תני 3תרא ר833 ג' הלי3'
 הרין .שמע כר הושעי' רנ שפשניחו אלאשטמעטו
 של ננו על יינו )הניח רנני אברי' נו חפרא יהנתניה
 אפר יט( הטריח )לבטוף חמרי' *סריח המדחץ(גקו



כ1ר*דכי ותשובותשאלותעטרתרד.
 הראני רפה ואב'ר רם'ת הנרול הנאון הרנ ש'כאצל רכני רריחא א5א הפשנה שהיטעהי לא היטעתיהפשנה
 פחברים ועור ו' מי' אור 3עפורי נ'כ נפצא 11 שאלהכי הטעית לא וראי הפשנה אפר )הרר עכ,י "מרוטמרי
 על שקרי-רכ כמו לך אנם לא רו כל עליווקראתי יין קשה הסרחץ רריח אלא אמת שהרין מפנ'אות.

 נ'ט. רף 3חוליןשמואל וכשהיתי הרשני לא העת אך נזה להאריך וישוטסריחו(

 הנ(ל הרב של ה3ז נתגדלואח,כ

 ה. ב ד שת
 3רכריס להא 11 תיקה של המקור מהחי5ה אכררהנה

 וכניו הוא ממלבתו על יפים יאריך למעןי'ו
 עשר גנו מח, שאם הפפרי שם כתכ ישרא5מקרכ
 ישראל פרנפי לכל מנין בלכר. זה אלא לי ואיןתחתיו
 ישרא5 בקרב וכניו היא ת'ל החתיהם עופריםשבניהם

 המפרי עכ'ל תהתיו ע:מד 3נו ישראל 3קרכ שהס זמןכ5
 ג'.וככריוצה הל' פ'ג שם וגירישלמי י'א: רף כהוריותוע'
 ז' הל' מ5כיס מהל' ב*'א הרפפ'ם לשון ווה ה'ירף

 שנאמר הטשחה 3שטן א,תו .סזשהין הס5ךכשטעטירין
 וישקהו ראשו על ויצק השפן פח את שפואלויקח

 עולם ער ולבניו לו זוכה וה הרי המלך שפושחיןומאחר
 מם5כהו על ימים יאריך למען שנאסר ירושהשהמלכות

 המלוכה יו טשטרין קטן ?ן הניח ישראל 3קרב ונניוהזא
 שאיתא נכמו ליואש יהוירע שעשה כמו שינרילער

 והנם וכ(נ כ'ב ק' 3' ורה'י וי'3 י'א ק' פ'בפלכים
 ממנה המלוכה לקהו מ'ם הארץ על מלכתשעחליהו

 סשם והשמטו'ה בם.ת סהסקרש ט'ז עמור עדמאהיע
 ע' ער פ'ב מעמיר במסזר פו'ר קיט אם ל'א עמורער
 אטרי' לסה 8'ר 3עסור והשמו'ת רמאוזעט טקירישיןע'ר
 מי אהר אטן עונין אם כואוית 5חומרא קירושיןכסשק
 הותרו אס ל'ו עי ער וסשם צריכה שאינה 3רכהש3ירך
 עי אמצע עד וסשם הציצית 3סקש שלא אפי' בציציתכיאים
 רישא בפסיק רשא'ם נדול לצורך כשבה הוהר אםמיא
 3אכילה שהחינו מברכין אט 8'ח בעי לו. ניחארלא

 צ'ג מע' הנוכה רנר מהנם 9'ט 3ע' מכרכין ואיךאהדונ
 והשמטוה בצ'ציה בכלאים 5קטן לחנוך לע' קמיה ע'עי
 אפיות על פכרכין אין לסה ק'ס ק' ער קכ'ומע'

 ונרר ושכועה הקרש על שליח לעשוי; יכול ואםהפצות
 3הכ'ר לחזור יכול ואם להריוט כטסירה לנכוהואמירה
 סשס והשמטיה ככור ס"ק לע' נ'נ ע' ער ס'א פע''ו'ד
 משם גרול לצורך סהקבר לפנות מוהר אם נ'ה ע'ער
 טחול'ן ז'ל רם'ש סהנאין קוש' רכר על נ'ט ע'ער
 השא5ה לע' ק'ע ע' ער ק'ס סע' והשסו'ה מ'ורף

 קצ'ט בע' והח'מ והירושלמי הפ'מ ובערמהתערעות
 רק כ'ון שלא אטר ואח'כ לצרקה להן שאמרבאחר

 ה:ת'כוה דכר ע5 ס'ב ע' ער ס' מע' וע'כו יתנושאחרים
 מנבא. ע'1 ע( ער ע'ה מע' ר9(ארמי'

 3חנוה שכוי שהי' 3פועל ע'ט ע' ער משם צרקהמשת ספני שנננני
 השכירוה יה' איך החגות אה הבעה.כ הנריל ואח'בקפן
 יטרפה שאס בהנאי פרה שמכר פאחר 9' ע' ערפשם
 פסירא ר'א סחמת ואם ה5וקח עי פמירא הריאהפחפה
 ער פ'א סע' הטרפות כ' בה נפצא ואח'כ המוכרעל
 יע5ה יא שאס 3' למוהר שהכטית אהר כסומר *'3ע'

 אחר רב לקחו יאח'ב קמן בןוהניה
 שלו? התזקה להונע יכולאם

 המלוכה לירושה קורם בנחלה הקורם וכל ליואש(ונתנו
 ולא ק'נ:( רף - )כהובות ספנז 5קטן קורם הנרו5!הבן

 ש2.שרא5 המינוףן וב5 השררוו2 כל אלא 3לכרהמלכווע
 הנ'ל טהספרי והוא ובן' עולם ער 3נו ול3ן לכנוירושה
 שיש לחהנם ןה'ה רמ'1 0י' מקץ ביו'ר הרם'א פסקוכן
 סרנ כ'נ: רף סשבה איבא וראי' כבנירום חוקהלהם
 ררב נשא רבי אפהחא :הני חליף דהוה רניל הוהחסרא
 רכא ננרא אמר טובא 3שרנא רניל רהוה מזאשיזכא
 נשא רבי רש" ופ.' שיובא רב סיניהו נפק מהכאנפק
 9'ר פ' ?ראשיה בסר'ר איהא וכן עכ'ל חמיו ו"'ראכיו
 3נות כסה לנהמו. בנוהיו וכ5 3ניו נל ויק!סו הפסוקעל
 בנו יחהנו מלקרא נמנע ארם אין אלא וכוי לוהיי
 3מוף שמ היו'ר שעל שאול יר בהנהות הובא כןוכו'
 אונם מהמת כרח אם עצסו 3הרנ הרין וכן רמ'ה,מי'

 אחר רב שלקחו ואע'9 ח,קוע הפסיך לא חורואח'כ
 בר'י הלכה בר'ה י':. רף ביומא בתוספות שאיתאכמו
 ןע.' הןא. 91שוט קם'ט סי. מוף בח'ם הרם'א פסקוכן

 י'ג, וסף יב סי' האויחבח'ם

 ת ו ח ת פמ
 ואח'כ וכך כך טכום לז יהז כהטארנ המקה רמיעל
 בהמוה שלקח 3אחר *'נ ע' אמצע עד סשם כוחור
 רק 3המות ימלקח כאחר שם עור שלאנ 3האנררק

 שוס בלא 3המא שלקח 3אחר שם עוד שלאנ2האנר
 כאהר 8'ר כע' כערו. לשחוט סהש:'כ שכיקש רתקגין

 טתי יד!ע ואינ! ט!ם 2! נמצא וא'כ סחכירו בנרששאל
 ועור כ'. רף ם:ויר הקוש' פ'ז ע' ער 9'ה פע'נעשה.
 אם ביום הרם נורק אם פפק והף חטאה ששחט?אחר
 אסרי' למה הישיבה מגני שא5ה צ' כעי 3א'ה.מה!יכ
 3ערוה ועור פסול שהוא חולין לשם פמח שחטשאם
 צ'נ ע' ער השמו'ת וגם כשרים. שהט מעיקיאנירסין
 כ'נ: ר' בהרא 33א סנס' השש' קע'ז ע' ער ק'עכע'
 שלקח ענלה מבעל שם עוי כ'ח. דף ר3ם'צ הגם'על

 כמי קע.ח בע' ה2שר. בהבאת יה' והתשלוט'ןלברים
 מהנם( ההס3ר ק'פ 3ע' שלמים לשם חטאתששחט

 סחיטה יש אם קפ'ד 2ע' י.ג. ומרף ה' רף בתראר33א
 !אח'כ שחלק! שותפין עי קפ'ח ע' ער קפ'ד טע'3שער.
 כשני קצ'א ע' ער זסשם 2הש3ון שטעה אחראסר
 על הסבר קצ'ב כע' 3ירושה. הרין איך שגהערכווכיים
 סהנם' קצ'ה ע' ער קצ'נ מע* כ'א: רף רכתובוהתוספ'
 יחשת לע' קצ'ח ע' ער משס 3'ר: ומרף ט' רףרתעמת
 ער משמ מ'ח רף דברכוה הגס' על !נם והשפרתעבר
 ר3רכות הנמ' על ונס והשטרה עבר יר~שה לע' קצ'הע(
 ראכילת העשה ירחה לא )הץה ר'ב ע' ער פשם פ'חרף

 שוהפץ שף רכר על ו5הלן וסשם רטרפה ללאוקרשים
 אביה מקוס על ות רר3 הבן חוקתועל

 בע'" ראקין חלק וח"לםתם



רהנערדכי ותשוכותשאלותעטרת
- ת ו ט מ שה

 3כתוביס. נשארו אשר בדפום עיו 'טלאמה

 3שירה שס ~ך. .כא'פן צ'ל ה' 3שורה א'3עטזר
 3עסור :':ה. מהא' א' גיסא סהאי רנהין ."' שם חסרח'
 דיני 3'ע דלא' שמאל 3צד סיף לפני שירות י'רכ'

 נש. 2.להו אט' רלש:ן א'תא "ג: רף בקיד'שיןנטירי.
 ו' הל' "ה2'; עש-ה כפ' 3קיד'ש'ן .ברא'ש נמירידינא
 בקיא' לא גנ-י 'אפי' נסיר' ריגא לא' רנשי הלשוןאיתא
 סוף פ'ח רף 3כתיבזת 'ברא'ש 1כז' טערבא רבני3גס'
 3ח'מ ה.כ'כ 2קן .בן גטידי רינא לאו כ'ע איתא חיהל'
 ב'ן ש:חלק ל'2 :'ק 2קיסים זע"ט נ'ן ס'ק ס'ו3סי'
 פסק לבל 'ר'ע 'א'נ- הפ'סק'כ סהל'קה שרב' ה,הזסן

 זכו' לכ'לם הי' ארר שיכשפט הגם' זטן לביןהלכה
 3רסז2ה הת'כ'ב כן בתב הדני'ם לכל לא אךעכ'ל.
 ובהש' או' המפייםמ'2 להרכר'ם רק הנ'ל רקירוק'ןטההש
 !עי' ג:'יי ר':א ?'; לא. ::ב י'א סי' ת'אסהרי'ט
 דף 3נר-ים .ב-'ן " א'ת טג' 3כלל' פ'ן 3סי'2נהיביה

 ז22'ה ד' ס'ק ק'ה :" 2אהיע ינטיו גוירה ר'ה סיףל'ג
 ומשסע צ'ל שף לפ:. 'כזי'ת ט' יטין 3צר שםשס.
 רהא לימר 'א'; ש2 הםר א' ענף ס'ף נ' 3עסודשס.
 בסף .לק3ל הצ'-ך 2;ת לסיביה יכ!לה היא הרימ'ס
 אך בשרה, ך'א אם לני 'רע שאיני טה לי וטה הס'ה2ער
 סה על ד' 2יק -'י 2:" הנק'ב'ק שכתב !כט' אימוה

 הרא'.מ לא'א שאלך :.ך 3א'ק שם ה'ט הטורשכתב
 תטצא י:מא לש'ףטה .-א 'די' פרה לן הי' ראובן,'ל

 אתן ט-'פך קכצא 'א2 א'קה שהיט שטעון א'לטרי"ה
 כך ל' ק; נ?-ך ק-יא 'אם 'כך 2ך 2שרה 3שביללך
 אק דאיבן '?דמ ש""כ 3'ך טשכ,ן 'ט:ע'ן ונתןוכך

 המע'ת .מ2;'ן ':בך ה2':- למב.ר 'התח'ל' ונמרפההפרה
 כ' 'חור בה בפם'ך שה" שס;'; '-אה חצי' כריעד
 .אינך דן?2,ן קנ'ק' יאיבן ל' 'השי2 טע!ת'ך ט!ל!א'ל
 אםט2הא 3' קנא' לא כ' שמע,ן 'אטר בך לחזוריכיל
 יכ.' ץרין :י ;: בשרה, אי מריפה תסצא אסהיהה

 ה" לא ?' קנ'1 3לא נעוה זה שמקה לי יראהתשובה,
 לדי'- :סע'ן "נ'ל 2עלסא רברים אלאכאן

 אע'פ ב.
 חרא ימקה ::ב- לא וך בשביל שליש ביר משכיןשנהן
 נתינת ק'נ'ק מע'ק ר" א' אפי' יע'ד קינ'ת אינןדטעוה
 א.ן סנה ד': רף 2ק'ריש'ן )3ראיהא ק'נה איניהטשכון
 יכו' י-'.( -ק':פ.ק -':.' בפ" .ע'ש 3אן אין משכ'ןבאן
 שסעזן 'קך-ב לא אמא' ל' 'ק':ה ה3'י וה עליבהב
 2הים כ'?רה די' שאל'ב שהטה "" על שהר' ערכמרין
 .סקני :מך ל' דכך'?ן רכש'2 שאנ. רער2 זיילוכו'

 שהר' ת'::" לא הכא אנל 3הרא, 32א 3סיף)כראיהא

 נחית ;-ב'ת 2ק.-ק לא' רדגא ייל .ע,ר סשכ'ן לונתן
 הקני' 3דרכי קנה שלא .ב'.ן וטט3ר מקף ררף אלאלה
 הקצד'ה :ה על '3ק3 הכ" ע3'ל 'ב.' ה'א כלוםלאו

 דק'ריוין 2פ'ק רס'ל א;'ל לטעמ" רהרא'ש לוטרואפשר
 2קן 'כן הסלע על מנה הןג3י

 ד'נ-
 אני 'אקך'2 לכלן

 הנאה כטא דלא 2"; ערב מר'ן מק'דשת ראינהלך
 רק'ד,שין 2פ'ק דר'ן ?קנ .2ן לערב ר!מה א'ני ארםלשט

 .אתחיב ליט טנה ר,רוק א' כע' ש'פ 22י' 3רם'איע"
 כסו לי' ה,ו שהוט 3איסר ה'נ זא'ב דפט'ר י'א לךאמ
 סשזם יהחיב לא לסה קשיא הא אטנם ל': טנה:יןק
 הרא'ש רנהב מהא ומ'ש שחטו פיו שעל :י.ן רגר:'רינא
 לי עשה לו ואסר לא!טן שהלף 2ראובן ק'ד בלל2'ף
 הרגר איהו עשה זהיא לסהר זאקהנה הל'לד וכך2ך

 לא שאם .לעשות שאסרת הפעילה טול ל' אסך'לטחר
 !העלה סאחר לקחתי כנר אטר ירא!בן תפכ'ךהטלמ.
 וכו' רגרסי ריני סש!ס ההפסר כל לאזסן ל3--;רח-ב
 להלתה שהתגרב 3ראונן מ"ל'מ בסיף 23מ'ע א'תא'2ן

 רהיב ראובן בו וחור לכתזב לס'פר לך 'איללשסעין
 פי על שהפסיר רספרא פשיטי לשסע,ן לשל2רא!בן
 3הטות רר!ב כיון זאפשר ונו' רגרטי ד'ני משי2ר-3ורי
 כמ! לו .הוו כ'מרה שתסצא רסבור מ;יק ר-- לא2שר'ת
 הקצה'ח ענ'ל צ'ע ואכהי סטש 3מזיק אפי, רפט.ךאינס

 לא טריפה רנטצאה כיון הירץ הי 3ם'ק ש2'הנתימה
 חולה סהם אפי' רהרי לרריא אפי' לכ'ב-ה יכולהי'
 אס י' סע' רל'3 3מף 3רא'הא 2ענד 3כקך מ!םה'י
 טריפה תהי' אם וכ'ש 3נהסה 'הי' זה'ה בך' מת'שד,א

 שוה שהי' סה רק לשלט צריך איני .מיק הי'שאינה
 אם רהא לברי!ה להונזה יכול שהי' סה 3פ. 'לא2"טת
 !לטוכרה נכרים להינוה יכזל שהי' אף 2';'ם כסףהו'ק

 2אטה ש!ה שהי' טה רק לשלם צ-יף א.ן כ?ף2הוקת
 טנה רק ששיה פרה שהיט להביר, ארם 'א?- א2-:ן
 כי:ן ה'נ זא'3 סאת:? לו מה,ףב יה" מאק'ם לך'אתן

 ערנ מסעם לז לשלס .2צריך רק קנ-ן א'נ'שהקנין
 אין הבי טש,ם רויק  סט;ט א! ?" על כן'ן.כה!ציא
 עכ'ל ונז' 3אסה פיז על שהוציא טה -ק לשלבסהזיב

 הוא אך 3קצרה בדרישה וה תירץ א'הא 'נאמקהנהימק
 שהניה רכיון הרא'ש 'םכהב סה ת'רוש דיא ?,ה2קב

 חירוש הזא ןה ערב מרין טקהיכ א,נ' :י עלמ?בין
 שהי' טה 3י כן הרבר ה'נ וא'כ הפ!סק'ם. ,:-' 'טלאמה

 זה אין ככשרה 3שוה ולטיכרה ל3ריית לה'נ'ת'3ילה
 ובעיקר ג' ס'ק כ'ה סי' באה'ע 3ב'ש 'ע" מן'ןהש'בה
 !נם ג' 3ענף לקכון עיי למ!כרה '3ילה ד'א א2יעני;
 הקשיב-2ם'ף

 פברה על להקשות זאין רינים. ה"רט.
 הסלאכה 3יטול על לי לשלם ין;חיב לא רלמ-ה:ק'ב'ק

 שהרא'ש לוטר שדוחק לעשיה יכ!לה ד2המה 'טה'קהךה
 3פשוט כלל לסלאכה ראיי' מ2המה הי' ':ךא 2א'?ןאירי
 ויטא לחיוה יכ!לה שהיהה 2סה י'רע'ן א:' רא'ןי'ל

 3רברי סרוסו אינו ,ה רגר אבל טתה ה'הךלסהי
 התוספות שכהנ כטו י'ל אך 3ן סתר'; בדלאדנת'נות
 יש נוק אלא משלם אינו .שיר 3ר'ה מ'ב: ד?בגיטין
 אפי' מחביר. ס!פ הש'אל אי השזכי את לפט.י?-'צים
הו'ק

-;'?23 

 שבה ראין טש!ם מטלאכתו הר3ה 'נתבטל
 ההוכפ,ת כהנ !כן 'בו' 3בהסה לא אבל 3אר2אלא

 נטרר2י היא יכן .כן' הכחי.:ה בר'ה פ'ר; ר:23נהר-'ן
 ש': סי' 3ח'ס פסקינן וכן פ'ו 'איק פ'ה א'ק הי'2י3פ'



כורדכ:י ותשובוחשאלות עטרתןרד
 ולהתר9אות לחוור בשסופו ררוקא אמריי רשס ואע(נ 1'סע'
 לטות שסופה בטריפה לא אבל 3ריאה 3בהמה וה כלא4
 שכות וכהשי ובשיכ 3סס'ע וע'ש ור(ל וכך כ34יו
 2בהמה ולכן נ' פס'ק 3פ'ת וע'ש קע'ח סי' ח'ניעקב
 שם החולקים לרעה אפי' הרעתן לכל כן הריןטריפה
 חא'ח ס'ת 3נביי ועיי וריל שוסא צריכיס איןולכן
 ק'ם.סי'

 כ'ה פשורה שס וקרא צ'ל "ב שרה ג' 3ענףשס
 טער סוף לפני שורות נ' יטין 3צר ר' געטיר 3חנטצ'ל
 נ' ענף 3ראש שם לשיטתו הולך והוא תיבות ג'שס
 שם חסד ג' ענף פוף ו' 3עטזד ר'ש של וטדינוצ'ל
 רעם צ'ל ח' עטוד 3ראש מ'ג סי' חח-ס ינבי'תועי'
 ט' ?עמור לף. מימר אהא צ'ל ח' שירה הי בענףשס
 לא ברשיעי אינשי  אהזהץ כי 3' 3שזרה שסאל3צר

 9'ה פוף 1?רם3'ט ט'1: רף 3שטעות נדאיתאטחוקינן
 ובש'כ פסם'ע וע'ש י'א סע' צי סי' ובחים גניבהמהל'
 ב'ד 3שורה יטין 3צר י(כ 3עסור קיח. 3עמורולקטן
 אע'ג ח' 3שזרה יסין 3צר יר 3עטזד דנקאם, אקקאצ'ל
 3רכה. סיטן רואה אינו לבין איסורי 3ין לחלקריש
 אבל ר'ה סוף ק'א רף בכחיבות הר'ן שכהב לטהכונתי
 ואעיפ המקח עליו שיערנ שאפשר רסברי לה ישתוספת
 הרין פב'ל וגדריס 3טומין סשא'כ אבל גדבר איסידשיש
 חאה'ע ובנבי'ה נ' ס'ק קט'ז סיי פאה'ע 3בישוהיבא
 שאפשר סנרי שהיא רק כן אינו האטת אבל נ'סף

 3סוף ט'ו 3עטור המקח. ערבות טהוך יתרצהשהוא
 שי טוכשר יחער הפנאי שאז ור(ח 3ש3ת רקרגתשזבה
 ג. שזרה ט'ו בעטור טוה ההס3ר בהשטו'ת נ'נ3עטור

 ראיהא טשום הוא וההיסרון טוליר אינו ומטורטהשאלה
 לא סריס שנטצא אן מהט אחר טה ס'3ן רף3יבסהן
 אילונית איתא ו' הל' 3*'1 שם ובירוולמי ש'רקים
 2רם2'ט איתא וכן עילין אינן לתלר ראףן ושאינןוסריס
 נ' שם א', סי' וכאה'ע ר' הל' אישהע מהלי ט'31פ'

 יזו 2עמור כר'י. 9סקו הם אך צ'ל סוף לפנישורות
 ועי' שם חסר נלע'ר: אך הי שורה 3תחילת שטאלפצר
 י'ח 3עסזר ס'ם. באן ויש 3השטוית ל'א בעמזרלקמן

 טצוה שהיא לטוווה רוטה שהוא ועור 3' ענףגתחילת
 על 3חידזשיו 3טהרי'ם נסצא וכן שס חסרהנטשכת
 יש שם אך אמעה 1לא איע 3ריה כ'ש 3רףקירישין
 הט(ו שכתב כ' 3שורה שטאל כצר כ'ו 3עמורפ'ס.
 סי' סוף נא.ה וכן שס חסר זנו' א, סיק קיו סי'ביויר
 יסורי טהל' 93'ה וכשעה'מ ב' פ" ריש ובח'םתקפ'ח
 בצר ל'כ 3עטור ע'. כלל תרריס ובגינת ח' הל'ההורה
 ההקנה הנט' אטר לא ולטה סוף לפני ש,רות ח'יטין

 י'ד: דף ר3יצו סהגם' אבל שס חסר ציצית טשיעשה
 וו ראי' להביא אין חזי לטאי כלאים אלא הגם'שפריך
 בו לעשהע אפשר אי וביו(ט קאי כיו'ט רשס טש,םסשס
 י'ג סי' סוף וכאיה קל(א. רף 3ש3ת כראיהאציייו;
 בחול כו שנאוהן כל ט'1. בדף שס חטרף הואופשום
 היקן סחוסר שאינו ו'ל יש'י ו9יי ביו'ט אותוסשלחין

 וראיי ו' הל' יו'ט טהל' ב9יה ו'ל הרמג'ס 9סקהן
 דאיהא 3' ס'ק שכינ ס% ביו'ד 3ט'ו נמצא ,ה אופןעל
 סקרי טהור לכהן שסאערת הו'ל חלת א' בסע' גבייוס

 מרמעת לפישאינה אחר שלחן על ור עס לאכלהרשאי
 ייאוסרה ום'ל חולקין ויש רס'א 3שוה שוה נהערכהואפי'

 ?טינה ושלא 3מינה הזא אם .אהר סאה ערהערוכהה
 אם לנטל ק'א ואין 3עיסה ונהערכה חורה ואמ ס'ער
 רנשאלין כנרר לו ויהיר עלי' לחכס ישאל העיסה אכללא
 וכתב ו(ל הרט(א עכ'ל אהרת תלה ויטול הקרשותעלל
 סאה רהרומוה רפ'ה מתני' על והיטא הט'ו זהעל

 טשטע ירקגו חולין טמאה לפחות שנפלה ממאההרימה
 הו' התקנה ליתני כן לא ראם אחרה תקנה להםראין
 הי' להכלאים הקנה הי' דאם כן ה'נ .א'כ הם'ועכיל
 סוף לפני שזרוו; ו' יטין 3צד ל.ד 3עם,ד התקנה.תני
 ע'ר. כעמור וע" שס המר ל'ה עמזד 3סוף ל'ת.צ'ל

 וכו' ע'ה מרף אבל ימין 3צר מ' 2שורה ל'טבעמור
 2עמזר ט'ס. שיש 3השמו'ה מר 3עס,ר ועי' שםהמר
 הסר וכו' טנמן אר'י הניא כ'נ 3שזרה יסין 2צדס'א
 בצר ט'2 יעמור כהשסו'ה. נ'ט בעטור לקמן ועי'שס
 2עם,ר קמ'ו. 3עמזר לקמן ועי' שס חסר ח' ש,רהיטין
 ועי' שם הסר הו' הר'ן רעה הוא 13ה ג' 3א,הם'ר
 2שזרה ימין לצר מ'ז 2עמזר בהשמו'ה. נ'ט 3עסורלקמן
 ע'ר: 2עמור לקמן ועי' שם הסר בעכו'ס סשא'כ אנלכ'ח

 לרש'י רס'ל אלטא ט' מפזרה ימין לצר ס'ה3עטזר
 אפי' ונם אחד סשס שאינו אפ" לאיסזר טאיסורדטחויקין
 טרש'י מוכרח וכן שם חסר ראשון מאיסור ריצאהיכא
 עומרת איסזר בהוקה כהי' 2הטה כריה ט'. רףרחזלין
 שם רש'י פיי .כן וכו' המי מן אכר משזם אמזיהשהרי
 3ד'ה כ'ה. דף עביצה וכו' איריא ס."י 2ד'ה פ.ו.2דף

 רטהוקינן לרש'י רס'ל הנ'ל טכל אלמא וכו'לאפוקי
 שכבר היכא ואפ4 אחר טשם שאינו אפי' לאיסורסאיסור
 לאיסזר לה וטחוקינן החי טן מ'"בר ראש.ן מאיסזייצא

 ב'ה. דף 2ביצה שם כן אינו הה"פוה שיטה אךנכילה
 שהחוקת רק לאיסור מאיסור מהויקין ראין ום'להנ'ל

 אמר דרתמנא וכוהה שאינה העשה סשזס הזאהאיס,ר
 רש'י שיטה אבל ונוהה, אינה עקה נם היא והריחבהת
 אתא לא רוובחת כ'ר רף 3שבועוה הריצב'א כדעההזא

 להתיר 3א אלא טהים וק'מה אס,רה הכי ר2לאולאסור
 הזא וכן כן איע שם ההיספוה רעת אבל האסוראה
 ונחזלין וכי' 11 אשה 2ר'ה ל': דף 3לסיה ההוספוהדעת
 וע'ש הנ'ל ס'ג רף בנויר שיטהם ג'כ הזא ווה מ'ג:רף

 להל' 92היהה 821'ט שס .בצל'ח בפנ'י כ'ה רף?ביצה
 ?ננורוה ואמרי' כ'ד ?ש,רה יטין ס'ט2צר ?עטודשחיפה.

 טתים טטאי כולנו שעהה וכו' לנו יש הואה וכי כ'ורף
 ט'ח חלה רטסבה 92'ר הר'ש כהב וכן שם חסרוכו'
 נתנאל ?קר3ן ועי' א' הל' אנל סהל' 2פ'נ כמ(ליעי'
 2שטות טשתמשיס הי' הנזראיפ ש3יטש רה'ש2סוף
 בחגיגה ועי' ו'ל הר'י כמ'ש לטהר פיה אפר להםשהף
 נסי הכי 3גלילא טרכן חבריא 'י: רף 'כנרה כ'ה.רף
 ר?י.3ימי

 שהזא כהנאי 2' 2שזרה יסין 2צר נ'א?עמזד
 עיר בעסזד לקסן ועי' שס חסר וכו' העשה ואל2שב

 ח'נ כטהרי'ט וע" ההש,בה בסוף נ'ה 2עמור3השטו'ה
 יבעסזר ע'ה ,עטור ע'ר 3עסור לקסן ועי' שםחסר
 האטיהי הגרול מהגאון 2השאלה שס צ'נ, וכעטורצזפ



י*זמרי*כי' ותשובוחשאל"תעטרת
 בעמור לקסן ון' כאן חסר נררו את לו ויהירלחכם הף לא סוף לפני שירוה ט'ז זייע צ"ערשכבה'נ
 רש'י עכ'ל קי'ח עטור כריש סוה. אריכות 3השטו'תק'ע וה כאופן הטציאוה: אה ירע היה לא שרכאאפשר
 א' הל' אישה; טהל' 93'ה 3ס'ל זעי' שם חסרזיל בסלוגתא צ'3 בסי' בכו'פ סק'איע' שב'ר 3מי' 3סט'עטצינו

 בצר קי'ט כעטור שם. וכשעה'ס וכוי העולה הכלל?ר'ה תתאי אי נכר עילאי אי ע'ו ר' 93סחים ושטואלררג
 חסר וכוי והקרישה עכף אס פוף לפני שירוה 1'יטין ט'3 3עסור לעיל ועי' הכו'5 את הגיאו והפ'סנבר

 ו' יסין 3צר קכ'ג פעסור כ'1. בעטור לעיל ועי'שם 3צר כ' 3עטור 3טציאות פלוגתא יה' איף נ'כשהקשה

 טהל' 3"'נ בשעה'ט ועי' שס חסר טוף לפנישורוה את טקני גרוע יה' שוה שאפשר צ'ל כ'ר 3שורהיטין
 סוף לפני שזרות "ר יטין 3צד קל'נ געמוד 9סח.קר3ן חסר נלל קנה שלא ש.'א ל'נ 3שורה ושס וכו'וחסור
 י'לז -1 י 2 ולפי* סוף לפני שורות י'ח קסיז 3עמור ובהוספתא.צ'ל ענף כסוף שם 1' ס'ק רנ'ה טי' 3יו'ר 3טיז וע4שם
 "שר ק', כתב וכן שם חסר 3סחשכה שרי רשט הת'ספיןפ" זה. טטעם רבריו שת .סתר ק'נ סי' חח'ט 3ח'ם צ'ל6'

 /י;י'5/י-י? בסחשכה. הרומה שעיקר י'ג רף ריש 2חיליןההוספוה 3עטיר ר'נ. ר3סי' י'ל ס'ף לפני שיריה ו' ס'א3עטור
 קו, /"" 3שבועות צ'ל סיף לפני שורות י'ר יסין לצר ק'נ2עטור כלל וורריס בנינת .ע" שם חסר ט' חקירה סוףע'

 " (ןןל, וכו' טצה אכילת על ר' סערכה קנ'א בעטיר כ'ר.רף רינא כע' רלאו ס,ף לפני שירוה י' ע'א בעסורל'ט.
 ע,ג;ן ר'ו: 92סחיט תלן פסחים 3סוף בהוספהא .ע' שטחסר סוף ל"ני שור,ה י'ט ע'ר 2עסור 3' 3עמ:ד וע'לנסירי
 %: ו,יק,ס לרש'י דגרול וכפררס ע'3 ריש ל' רף 9סחים ערבי.ב9' צ'נ ועטור צ'ב 2עט,ר וע'ל שם חסר הן בהולוהרנ'

 (:( לאכול טצה לאכול לברך נ'3 3סי' 3רכוה 3הל'ו'ל על שאין ני.ן נ' ש!רה שטאל 3צר 3הש' פ'כבעטור

 :,י4 יל', ור'ס האב'ד הנר,ל הגאון הרכ ש(3 הראני אנלטרור, ובש'כ 33'י ט'ט מי' סיף בח'ט כראי,קא להתח"ג:סי /ק/1."
 ) "' אכילה על לכרך צ' סיי 9סח 3סרר האירה 2ספרר9ה והקשה ט'ו שורה 5'ה 2עטיר 3'. סע' ק'ל 3סי'וברס'א

 ס" א'ח בטור ה3'י פסק וכן טרור אכילה עלמצה סיף לפני שור,ה ר' שם יכ,' הר'ם הגרול הנאוןלי
 ב'. ס'ק הל'ב 3סי' הח'י פפק וכן 2ר'ט וע'שתע'ה סברא ראין יטין 2צד פ'ו בעטור י.רע. איני אוטרוצ'ל

 ל'. רף 2ס:ה איהא .כן שט חסר קנ'ד עמ'ד3סיף איהא .כן רהיקה: פליגתא ויה' הפיכית 3סברוהשיפלנו
 וא'כ קנ'ה עס,ר 2ריש ונו'. רש?'י סשיט יוהנןא'ר בקר2ן צ'ל ה' 2ש'רה 2שאלה שם קנ'ט 3עטורלקטן.
 טהנט' זה לפי להקשות ואין י2ו' סילוק 2רןך רקה,א האי צ'ל סלף לפני ש.-.ק י'א שסאל לצר. ק'?עמור

 אין 3פנינ, אחר הקפה את'ל שס ראטרי' י'. רףרבמ'צ לפני שירית י'א ק.א 2עשר שלטים. ניה.' השהאדאיהי
 ראטר כיון מהו הקפה כלא הקרישה סידו. איתהמיציאין 2סערכה שם 2קידוומין 2תיספ!ה צ'ל נ' הטערכהמוף
 רתקפה נטאן רט' להריומ כטסירהו לגב,ה אמירתי:ר אבל יכ.' חשינית מצד במל לא שטרר2נן ח' שורהר'

 ושנא שנא הלא הנ'ל המברא ילפי הנט' עכ'ל יכי'רמי ק'1 3עסור ש2תנתי מהטעסי2 לבד בי הזרתיבאמה
 יה' "שני המיחזק או היא יד' א'ב דבקקפה משימהוא נאכל אינ. שהפמה ד2יון טש,: ק'מ; וכעטוד א'2אוה
 שכו;ב מה לפי י2פרם בהקרשה משא'כ מיריהס,צ'א פ'2 ינרמ3ים נ'י: ר' 2,נהי2 שאיהא 2ם! לטנייואלא
 רמי כ'כ הל' 93'נ 3הרא .בבבא 3ס'צ 3רישהרא'ש 2היספות וע'ש פ'ו. ר' פסהש אהק יגהבויה ק'9טהל'

 בהקפה רק הוא זה כל א'כ י.הר :פשו ימסזר עם.שהרין יה' למה א'כ ב' והל' א' הלי ק'פ טהל' 9'םוברט3'ם
 יהי' ש3הקרישה לוטר אין אכל בהקרישה משא'כאנל ר' 3יכטוה נתנ יהה,ספ' לכהנים שנאגל מחטאתעריף
 וכאופן שלו הרבר שאין מיכרח יהי' שמזה להיפךהכרח שאני ר'ה ק'. ר' .בהילין 1כ.' הכל דנרי כר'ה9'א:

 נ' ק' א' 3מלכים הנשים לשתי ע'ה המלך שלסהשבחן כחתיכה; שנהערכה טמאה חטאה רחתיכת וכרחהיכה
 ראי. איכא רשט סשום לשס רומה וה אין אך כ'ר9' חשיכה התיכה היי שאם אפי' שנהבטלה טהורוהחטאות
 בהסה ראפ" עליו טרחסת הטעה כנה הי' ראסנטורה אינם וכהנים לכהנים אלא נאכלת שאינן דכיוןטש,ס
 כדאטעא עורב ואפי' מ'3 בעמור כניל 3נה עלפרחטה ההי' אהרן 2ני רלכל שיין שבולן לוה זה טובהסחזיקין
 אבל שד חלצו תנין נם איהא ר' וכאיכה נ': ר'3כתובוה קר3ן על כ'ש וה רין יה' !א'כ :.. כהיכ כאהיואיש
 אנל סוה. מצוה לו יה' שלו הזא שאם כאןסשא'כ זו וקושי' להתכ?ר. הרא'י' התי2ה כו שיך רלא9סח

 היתה גופא רזה י'ל אך יכולים. אנו אין להקפהלדטוה ק'. בעטוד ה' 2מער2ה הה.נא החו'ר על געיה'.
 להריוט נססירוע לגבוה אסירהו דאסרי' הא 3גם.האיבעי ולאטר לחלק .א.ן לוה. זה ט!בה יחויקו לאשהטנוים
 התוספ' שכהב טה ולפי העיקר: הנ'ל סהטעסיס מעסאיזו אכל אהרן בני לבל נאח" איש רבהיב משוםרההם
 שהקרישה 3שעה ששתק כגון וטירי הקרישה 3ר'ה'מם וה אכל 2שוה, הלקיהן יה' שלא שאפשר ב9סחטשא'כ
 אכל סוף לפני ש,דמת י'ר צר 3אותו שפיר ניחאהו' שאם האינעי לן א.פשימא פ'מ: רף ר3פסהש משוםאינו
 הטעס שם חסר כו להוור יכול אין נז3ר לירסש?אה נקט סעליא )לשנא 'פיה טהן אחר של יריו הי'לא
 הקדש שה" לו להאמין רשאי הגו3ר שאין טשזסהוא ז'ל רש'י ופי' לחלק רשאין אין להיפך( הכונהאבל
 סועיל השאלה ראין שהנחנו הנחה רלפי סשוט2טעוה סעורוה כשאר לפניהם דמנ'ת ,נ.תנין כאחר אוכליןאלא
 לכן חרטה 3ררך לאו אכל 2טעות הי' שאט רקבהקרש אהרן 3ני לכל כאחיו איש רכתיב כטו רוטיא הוילכן
 טעות 3ררך שהי' לו מאסן שאינו לו לוטר הנו3ריכ,ל ק'9 סהל' כפ'3 וכרטב'ם שוים. הטנוים לכל נטיוהנא
 לד"עחרט יכול אינו ובהקרש עתה טהחרט שהיארק שורות י'ז יסין 3צר קי'3 2עסור כן. פסק נ'כ מ'והל'
 שהי' לו סאסין שאינו לו לומר הנובי יכול זהועל שאם רהינו וחסרין סעלה אחד ככל שיש סילפני
 אם הנופר סעל אוי משקר היא שאם ע,ר ולאבטעות לשאול לאיתשול ש3ירו טעלה יש עצפו על אסרהא



מרדמי ותשובוהשאייה עטרת ;1רת
 צ'ט 3מ'צ כ' ר' ב'ק ב' ר' 2טעילה בראיתא ל.יהזירנו
 מ'מ ההורה טן רפטור להקרש מ~'ק ואפי' רוכתאונכטה
 ריש 33יק ההוס3,ה ע:כהנ כטו טרר3נן הזאמחו'ב

 יה' אם ואפי' ט'ט, ר' ובניטין צ'מ ר' ובבמ'צ ו'ר'
 זע' טדר3גן חיב יה' 3טויק ט'מ לנטרי טפושעפטור

 3הרא 3בבא רפטור 23עלים ש:ירה ואפי' שס3שט'ק
 ובן טפשיעה אפ" רפטור צ'ה. ר' ו3בם'צ ט'נ:ר'

 חי2 3יריס מויק אכל א' סע' שמ'ו סי' 3ה'ט?סקינן
 כפ'3 שם ובם'ס ר' הל' .טכיר!ת מהל' 82'א 2נ'מוע"
 !בשעה'מ ט'1 ס'ק קע'ו סי' 3ח'ט זגש'נ שם ,בם'ל ג'הל'
 ס'ק רצ'א סי' :בקצה'ח קנ'ו סי' חח'מ ח'ס ונהש'שם
 ה'נ 'א'כ 3ירים למויק פשיעה בין הילוק ריש אלמאר'
 3יראי קיץ הזא אם 3צרקה וא?י' קנ'ו 3עמור ןע"כן.
 ו' סע' ש'א סי' ובח'מ צ'נ. ר' 32'ק בדאיתא היבהזא
 דלא צרקה הוא אס אפי' אלא גשקר לן ידוירנ!אס
 פ'ה בלימ כראיהא ב'ד'ם 3מזיק אפי' הוא רפסורקין
 הלי וללה מלוה טהל' ב8'ר ובס'ל א' הל' שא:'פ:הל'
 דף 3חולין !עיי 3וה שמפלפל הט.ר כהכ עוד 3ד'הי.ר
 מ'מ מלשלם פטיר שאנלן או כהינה מתנוה הטויקק'ל:
 הובעין לו שאין טמון לו רהו' מש.ס .א'א וה רכהיבא'א
 לישנא הרי הני בין ואיכא ההוספוה שס וכתב.נו'

 להובעו יכול ראין רנהי הובעין לו ראין לישנארלהאי
 3נ'מ וע' וכי' מיהיב טיהא שמים 3ריני אבל2רינים

 ש2 ו3פ'ה ש'א סי' 3ח'ט וע.' .'ר הל( בכורים סהל' ט'יק'
 כאן שסים 3ריני הזא ש:הרנ יכי:ן ק'ה ובסע' .' וס'ק ה'כ'ק

 לימר הגזבר יכול לכן הובעין לו ראין סשש הואקטעם
 ליר ש2אה רלאחר דסיל הרש2'א רעה ה,א 1'ה לו טאמין.:אינו
 ו' סע' רניה ס.' 2יי'ר ה2'י פסק ובן שאלה טועיל א'נו;ו2ר
 נהר'מד שהזא טשום כהני .הטעם בש'כ וע'ש ח''2םע'
 באי עד בר'ה קנ'ר סי' היו'ר בנבי'ו; לעי' כהן:'ר

 נם .כהנ וכ.' וטעהה ובר'ה הרש3'א 3רברישמפלפל
 הטזר אך להאטימ הג31ך מחויב שא.ל משומ הטעסךיא
 רנם 3' סע' רמ'נ !4סי' 1' מע' קב'ה סי' 2ח'מבתב

 אך להדיוט בסם'רה לגב!ה אטירה ג'כ אטרי'2צרקה
 מטעם רק הוא שבצרקה יבהנ יה על שם הילקה3'י
 ס'ק שס .בש'כ כ'ה ס'ק קן'ה בסי' בכט'ע וע'שנרר
 נהן לא אם מסה?ק ה' ס'ק ום ההימש וכקצה'הכ'ו
 לגו2ר ממרו כאילו ריני נ'ב אם אהר ל'ר אלא גו3ר .רל

 טסר! 3ין נ'ט אין הנ'ל לפי אבל שמסהיק 3סה;"ט
 שירה ימין בצר קנ'ה 3עסיר לאהר. טסרו ל3יןלנו2ר
 הרי א'כ סזף לפני שורוה י'א שם ח'ד הרדב'זט'ו
 טהויקי: שהמנ. מטה י,הר לרשע אז להת:יקו צריכ.סאנו

 חה כן להי'ן אסיהי ההירור ררך י;ל זכ.'להמהייין
 2מ'ל שהובא לשיטהי אויל רהררנ'ו זה. באופןהרר2'ו
 הרר3'ו 3קש,בה ראיתי יו'ל י'ח הל' גיר.;ין מהל'3"'.
 לא עריכ 3פני עמה .נהיהר נרה פירסה שאם ירוכהב

 -אינ. .אפי' כ-ת א.מור על ענר לא רסתמא לההיש-נן
 א.ן רהא 3על ק.רושין לשס שםא הישש.ן איןשנבעלה

 רמאן וניה 3ע.לה 3עילהי ע'שה ארם א.ן ל.מ-'טיך
 הוא יכן ~גית לבעילת חש לא ברה א.כ.ר עלדעבר
 נהל,ה סהל' 2פיד 3ט'מ . !ע.' י' ש' ס.ף הריב'ש?ר,ש'
 ל'נ מי' 3אה'ע סליאים .2אבני קפ'2 סי' .ברע'א ו'הל'

 אפשר וה אך 2ן הנ' יא'ב וה על חולק הרש3'אאך
 שם הררן'ו כהב לא וה רכל ליטר אפשר כ'לרהוו;
 הש שלא כ'ש כרו; לא'ס!ר הש שלא שראינו כייןרק
 שהאיסור להיפך הזא כאן מוטא'כ אבל קל איסורעל
 אה לו 'טיד,ידו כיון קל הזא לענחם להן רצה שלאמה
 האיסור יה' אןי להמו;ירין 'שאל כשלא משא'ב אבלנרר.
 לבר הנ'ל נררים סהל' 3"'א הרמ3'ם שכהב כמוחמזר
 שכתנ סה עס י'ל אך רא'טזן האיסור נ'כ שיה'מה

 רכיון וכו' שכתבתי וכמה 2ר'ה י'ו רף 3ניטיןהפנ'י.
 דידד ח,קהה איהרע רפנוי' מנזה ."פי' וינתהש3ודאי
 על ג'כ רעברה לומף אפשר לכן איכא מיהאראיכזרא
 הטור איסור על השור איני קל איסור על התשור ל'.ד' כ'ט ר' 33כורוה דאמרי' ואע'נ עב'ל יכ.' החטורהעבירה
 ראיכא 3רבר אירי הפנ'י אך ק"מ סיי 3יו'ר פמקינןיכן

 היז2 חוקה איכא הרי ה'נ יא'כ כנגדה. אהרהחוקה
 ה'נ 'א,כ קל'א זעמור קכ'ר ועמור ק'נ 3עטירכנ'ל
 אנז לכן. כנ'ל לענתם גו,ל שהזא ר.אין אנז שוהביון

 ולא הנ'ל החמזר איסיר על נ'כ ענר שהזאאזמרים
 מהגם' וז סביא לפי להקשי,ת יש אך נררן עלשאל
 נבילוה אוכל מומר ישראל רבא אטר ר'. י'רהולין
 טשחיטהי לאכול ומיהר לו ונ!תן סכין גורקלהיאבין

 הגם' עכ'ל .ב1' איס'רא ואבל ההירא שבק לאמ'ט
 ויש וו בעבירה ה,קהי איתרע גיב כאן יהלאוקשה

 רלא חוקקי טהני למה וא'כ אים.ר ח,קהלהנ'מרם
 .מה ג'.ס הזא והלא איסזרא ואכל הת'ראשנק

 חוקהו שהפסיר ב'ש ההמיר א'סור ננד הוקהןשהפכיה
 להקשיה שיש מה קישי' 3עור "ל אך האיסזר אוה.ננד
 של חמצן לך רמסיע תנ'א לרבא ר3נן דאמרזשם

 1ת-  פבייהעוברי
 סהל'פ'ן שהן טפנ' מ'ד מזה- הפסה

 של טחטצן לרנא ראי' רבנן מתהו האיך וקשהוכו'
 של 3חמצן והלא לשחימה מוהר שהזא עבירהעיברי
 שהיי. וארי3ה איסזר ד:קה לההמי, ה" לא עבירהעובר.
 משא'כ אבל מיקר הזא משה'כ ההר הוקהלההטין
 ההוקה נגד שהזא3שהיטה

 אפו-
 צריכים אך אסזר ש'הי'

  שיהי' א  תוק;.  טיפסיי 2מה בע'נן רו;רו;י לה?נ'ילוטר
 אנל מעשה באוהה עבירה שעבר שראינו ב הוקהננר
 שהיא הנם מזהר ריבוא בר.ני ומשה'כ אהרה  ממעשהלא
 ~ז 3מעשה עבירה שעבר ראינו לא אבל הה,קהננר
 שהם לך רמסיע הניא ר3נן אמר, זל?ן רבא היהירולכן
 2הם.רה 3הומפוה שמצינו יכמו למילהא מילהאמרמין
 הר3ה ובעור .ב" לעשה הניהיק לא. וכל 3ריה ר':רף

 הגם ע2'רה  עונרי של רנה:צן כך ה,א יהראי'מק,מית
 עבירה שעבר ראינו ה-. כאן אבל הח~קה :גרשא'נו
 3טעשה  ענירה עבר ג'ב הר. ההליף .אפ'י :ז2מעשה

 .כ!' שמהליפין טפני בך.ך שם יהשפיה ר.מיי כפי':ו
 בחיסיין ח,קהו הפסיר דלא ראמרי' בטו כן ה,א.סברתם
 הפסיר לא ה'ן וי 3סעשה עב.רה ':ע2ר רהיניאהר
 כיון ההןקה :גר שדיא מה לבך אחד בהיסי.ןהוקק.
 של 3די:י אבל זו 3טעשה עבירה 'טעבר רא.:.'מלא
 .טהרי רהי:ו :ו 2טעשה ענירך שעברה רא'נז 'מםהפנ'.
 גשזאה א. פנ," א, ה.הה אס הוא הספק אך ו-נקה3,דאי
 וז במעשה עברה 3.ראי קלה ש;ב'יה דכיון אמרי'לכן



רטכ1רדכי ותשובותשאיהעטרת
 אבל מעשה 3אזהה המזרה עבירה אז שה'הה אפשרלכן
 יחיסרזן טעלה אחר נכל יש הניל ר' רף רמזלין3נמ'
 2וטנ' פה'3 3טצוה י2השי קמ'ה 3עג(,ר לעילועי'

 3רף קל'3: רף 3ש2ת הש'ם שעל ובתידזשי ו'בטערכה
 כ'ו. רף תמורה מנט' להקשוה אין !לבן רי'ר ירףרי'ג
 21הש' הנ'ל במ'ל .ע" ההזקה ננר אינ' רימםמשזס

 רפ'2 סההיספתא יקשך אך ו' 2טערכה פה'33טצוה

 ומצאה ובא תרנג'להו ננננ' שם ראיתא 3' הל'רחזלין
 של 3נ! ר'ה שהזטה זמצאה 'בא 3המהי ננננהשחוטה
 ריה(נ של 3נ1 ריח דנר' נרא'ן 'א'ר .:" מכשירריה'ג
 שאנרו הרי 3ר'ה :'ר: דף בבט'צ הביאו וההימפוהוכו'
 "סקינן .בן וכי' שאנרי הרי 2ד'ה יי2. דף !כחוליןיכו'
 הגניבה על רהחשיר הזא .הטעס ר' סע' א' סי'3'י'ר
 הזקה הרהי איכא כא; ;היי השחיטה על חשיראינו
 2מעשה עבירה עבר ה,א ה-' !גם הניטהט שלאיסיר

 דא*ילי לנר ח:נינה 3טעשה הגניבה קנה לא שהרי11
 ס'ה: רף 33'ק היא בעלים שוש ג:יבה שסתכראמרי'.

 שם'ה ס" .בה': 3ל'ם םחל' כ'ד 62' הרט3'ם פסקוכן
 דף 22'ק 'כדאיהא ק:ה לא לבר 2יא,ש הר. מיםאך
 גניבה מהל' 3פ'א הרטב': פסק יבן רעהא .בנמהס'ו
 הקנין ננמר יאימהי 2' סע' וניג ס.' ונת'ט "3הל'

 שינ'. דאסרי'.ים 'כ?' הוה'מה 2מעוה הגניבהטסעשה
 .הח'ס הרמ3'ס פסק 'כ: ק:' רלא למר'א א'כא מימעשה
 דלא אמ-י' 'אעפ'ב ק-ק' ב'אן א'בא הך' :א'כ,:ם,

 על ח'מ'ר לא הגנ'בה על החש'ך 'אמך" חוק;ןהפסיר
 רק הפ:'י בו;ב לא יך רכל א( בן: י'ל אךהשחיטה
 רק זנ-ק איסור רה-:. אהך איס.ר ממין הסכששניהם
 המיר א'?י- ;ה ?מ'ן היא 'השני קל אימיר הואשאחר
 קל א'סור סעשה בא'קה ב'דאי .:עבר רכי,ן אמרי'אזי
 הטזר 3א'ם.ך אפי' וה איסוך ס,ן על חזקת' הפסירלבן
 וכיי'ר לי רף 22כ'ריה 'ע" אים.ריס. סיני בשני לאאבל
 :במו נבילה 'א-מיך גנ'בה 3איסיך י3פרמ קי'מסי'

 דכל 'יל 2( 2ך:יה. איתא טסין ו'. רף 32מ'צראטריי
 טעשה באזהה קעב'ר לא שא: רק הפנ,י כו;ב לאוה
 לכן טעשה אוה' ע'ש-ק היהה לא החס.רה העמרהעל

 דבשביל אמר'. ר:קהה נגד אהרה הוקה ש'ש רכ'וןאטדי'
 מעשה איקה כלעש'ה כ':עק היתה לא עבירהא!תה
 ה'תה לא שאז' אמ-" ה'קפה שיצרה שראינ'רמון
 2מק'ם אנל דךס'-ה עב-ה אפ.' מלעשוההמ,נעה
 עכירה על קעביר שלא אפי' 1. עבירך לעש!השיכילה
 סה 'מאפשר סשזם הפנ" אסר לא :ה איפ; עלהשניה
 יאיי 'אין ניהא הכל .א'כ ע'שה 3ה'קר לעשזהש'כ!ל
 מש,כ לימ- אין אבל רר2'ו ':ל לדינ. הפנ" שלטסברה
 על יע3'ר נבילה 'על אהר 5עכ רק יענ.י לאר3ננינה

 יכנ'ל פ'ג ר' 2י'בא ך-'ן 'בםברק וכ:ית כוי-;כל
 במערכה פה'כ במציה .2השובהי קפ'ג .נעס'ר ל'ה3עס!ר

 איס'ר נ'ב יהי' הפ:" של 3רינ' גם דהא איני זה אך1'
 לאהר :ינעי אם יבך בח כל ועל ו3יאה 3יאה בלעל

 הפנ'י בקב 'אעפ'ב ל3עלה. אמורה שר,הי' הריאירומין
 כיזן "ל ג( א'-'סין. לאהר ,ינתה רשמא ל,השחיששין
 'בעמור 2' 3עמור .כנ'ל. גסירי ריני כ'ע דלאוראמרי'
 על הךש'ר ו' :ע' קי'ט סי' 2?'ד פסק והים'אע'א

 חשוד מקרי לא עבירה שהוא לאינשי סשסע דלארנר
 ר' מע' ל'ר סי' 3ת'מ הרמיא פמק וכן ס'ר סי'רש3'א
 וכן טעית מכח שעבר לומר שנוכל 3רכר נפמלרלא
 לוטר שנוכל 12ראי ה'נ !א'כ כ'ר בםע' הב'י שםבהב
 השחיטה טעשה 3איהה האיסור רננמר הדין ירעשלא
 הלוי זז סברא י3אטת לחור 3יאוש שקנה שסבוררק
 3ר'ה כ'ה: ר' 3סנהררין ההוספות של ההירוצשבשני

 טיפסיל רלא ראמרי' הא 93ירושו .בו' סבורטעיקרא
 ההמור רלא משח החטור לא על רעבר סשזםלשבועה
 שרק אז כן הוא האמת אי להו טשמע רטי 3לאלאינשי
 שהולין ל י ר( כן. שהאמת לא אכל כן לאינשירסשטע
  3שימרה  ידלה ס, רי בנרה כראיהא  במקולקלהקלקלה

 ,עולה בר'ה בהומפוו; וע'ש שלה 3ראשון יום כננר:ם
 שם ובמ'ל כ'ם הל' א'3 סהל' ט'ו 3פ' 'ברם3'ם'כ.'
 .בתזספהא ה' סע' קי'א יבמי' מ'א סע' ק'צ סי'.ני.'ר
 אסרז סכאן ק'ט: ד' 3הרא ו3נכא רהר.סוה פ'ר2ס,ף

 ולכן המקולקל הת הזא והנורר 3מקולקל הקלקלהשה!לין
 הרך2'ו דעת לפי לפרש נ'ל כן בי הקילקול תזליןאנ.
 אס ל3ין שית-ו רוצה ה,א אם 2ין 2איסזר לחלק:אין

 ולא חוטא ארם שאין מטעם רק לההירו רוצימאהרים
 גוילה השש יש דאם טשזם 3פנים שכה?הי כמול.

 3תשוכה ק'ם בעט'ד וה. השש להששל גם יהילהמהיר'ן
 להת'ספיה להם הי' רלטה 'קשה ומאל צרבךאשית
 לה,ניר להם הי' יוהר ש'טרה ער ט'תר רהי'ל'סר

 רלא ס'ל רההומפוה ש'מ אלא טירין דטק.רסההיק-
 היהר ה" שלא ר3עינן אלא האיסיר א:ה' ד!קאבע'נן
 וכו' יהונהן בטטה נ'ב מצאהי וו 'ראי' וכי'מקודם
 בק'דושין ההיס"יה שכהב מה לפי אך ':ם הנרעב'ל
 נילף וטעשר והרומה טבל .אן,ק .כי' :ה'ה 2ר'ה ל'הר'

 שכן להרש מה למיפרך ראיבא וי'ל 'כ.' סחדשםק'ו
 לשאול ש,נ.לין פי' 3שאלה שהן בהני היסר 3שאלהאינ'
 אע'ג .מבל שהפריש ה!'מ מהפרשק. להז'ר כרילהבם
 כי'ן מ'ס שהקמ ער טכל הוי רלעולס בשאלהשא'נ'

 וכי' סיניהו חטורי לא הו'ט סחמה אלא אי:1רא'ם'-י
 3י,טא )ועי' שטאל בצר קט'ט בעמיר וכניל. ?פנ"'ע'ש
 ההוספ' שוכר טה ניהא 'לכן וכי'( .הר'מה טבל פ'ג.רף

 האיס,ר מיריה רלאהר משום סיר'ה רקיר?הה'הר
 'ההוספיה ב. שכע'-כ תז'ס סצד ג'כ ה,אטהט3ל
 א' ;כחה שאינה 'אים,ר טר'"ה איס.ר אבללש'מתם

 לחלק יש ?ן כלל לזה ,ה י?-בים אינס אמה'הא'ס.ר
 נלע'ר כן יה!נהן הסטה :ראיה ראיהי 3טלה'א'כ

 לא הרש3'א הרי ט' 3ש.רה יסין לצר קס'ה3עסיך
 3עסיר ועי' ום הסר יכ.': גרילה 2התיכה רק.'ק'י
 שהזיק רכיין נ" 3שירה ימין 2צר קע'! יבעמורקיע
 מיטהה שהוא מה יה.' שהפטזך רק הח"ב רה,א3ידא'
 ה'ראי מההייב עצם' אה לה'ציא וה על ראי' צ-'ךלבן
 רכהיכוה הגט' אה לפרש מוברהים וה .לפ. שם ה?י'כ"
 לנוקין אר'ל ישראל מחצה על מהצה מ": רף פ'קס:ף
 פלגא דירן להורא ריר" הו-א רנגה'י צריכא לא'בי'

 ישראל רלאו ראי' א~ת' לה. אפר פלנא אירךמשלם
 הזנא כרב ס'ל רר'ל לוטר צריכים יכו' לכ'ן יאהןא:א
 קנסא נוקא רפלגא ט" ר' ב3'ק רם'ל יהישע ררמ3רי'



 -.רי
ט2רדכי ותשובותשאלות עטרת

 3פלגא קנסי' ררחמנא רק כלל לשלם רלא ה1או3רין
 מ'ה: 3רף שם לר'י ס'ל וכן להוריי דלנטריי היבי בינוק
 שם כדאהעא שלם נוק דטשלם הא 3עכו'ם הד'ן יה"וכן
 ה' הל' סטון נוקי מהל' ב"'ח הרמ3'ס כהכ יכן ל'חפרף
 3ין ישראל של לשיר שננח עכו'ם של ושור לשונווזה
 לעכו'ם ה,א וה קנס שלם נזק טשלם טוער היןתס
 לא ואם הנוק ססלקץ ואינן 3טצות והירין שאינןלפי

 וספסירין את;ה טשטרין אין בהטהן נזקי על איתןחתחיב
 ההיוב הוי לא ולכן ז'ל הרסכ'ם עכ'ל ה3ריק;ממון
 קנס שלישראל רק לנמדי 5מור הא ?אסת כי3רור

 להביא עליהס ילכן שלם 3נוק ולעכו'ם בפלנארחמנא
 והחיוב 2"אי הא שהפטור טשום עכו'ס שה!אראי'
 ממונא נזקא רפלנא רם'ל פפא לרב אבל בספקה!א
 רחם ה!א ררחמנא ורק כולי' לשלוטי רבעי ה"וברין
 רק הס לא דרהטניא טש!ס בברור ה,א החיוב !א(כעל"
 להביא עליו לרירי' וא'ב ספק הא והפטור ישראלעל
 יהיי והפמור 13ראי החיוב איב 3וראי שהויק רכיוןראי'
 הכרה לכן ראי' להכיא עליו א'כ ישראל יהי' שה,אטה
 קנסא. נוקא פלגא כמדפ'ל ס'ל דר'להוא

 2זוים צ'ל י'א שורה שמאל לצר ק9'גבעמור
 לומר יבול ראינ. כ'ז שורה ימין לצר ק*'31עמור
 3ח(ם י2ך'ט 32'י ועי' שס תסר הו' 3הידשהיטעיתי
 ס'ק שם וכש'כ ל'ד ס'ק שם עסט'ע "ד 0ע' ס'וסי'
 3ש!רה ימין 3צר ר' 3עמ!ר כ'3. ס'ק שס ובחומיסנ'ר
 ר'ו סי' 'בה'ט י' סע' שם חמר רנ'ח סי' 3יו'רי'ר
 ו?ן קני אסטכהא והקרש ר3צרקה 2סמ'ע ועיש י'טסע'
 פהש' א"א ונן תה'נ סי' ח'3 הרדכ'ז 2הש'אירמ

 2ישראל י-הק הלכה שכנר שכתב מ' מי' יעקבמשכנוה
 מ" ?יי'ר הב"י והפ'ת קני אממ2תא והקרשר3צרקה
 הטר  פוף לפני שיר.ק י'ו שמאל ?צד שס נ', ס'קרל'3

 סיטנים מקצה ששחמ כגון ביח: לעמירהש'ף
 רבר אכהוב וכי' ע'ב  רך ר3'ק הגם' בפנים וגמרןבח,ץ
 שם ראיכא  רף  באוהו שם אחר רב לי ששאל מהאתר
 המשה א'ל וכו' נחטן טרב רב טיני' כעא ע'א:פרף
 דלא .האי 2קך הצאי המשה 1אפי' רחמנא אמר3קר
 ופי' וכו' רהורא כישרא אכלי רלא 3אורהא לךאמרי
 וה רבר מי!מ, היכא רבר של מעמא רקרקהי לארש'י

 ששרוי שפ" רשם החוספות פי' על קשה ויהערבנמרא.
 הי'3תעניה

 ה. כ ז שק
 ב33א ש2צ.נ! כמו הכונה רש'י פי' לפרשיש
 לרפנן להז ראטר א3א בר ארא בר2 ?'ב. רףבהרא

 בי' שסינא 3שרא אכלי הו א3י 3י' גרטירמגרסיהו
 טרי,חזה צה,ביה הלכ!ה ולמד, 3א, רש" 83' וע'שדנא
 פי' .לכן 2ש-א צה!בוה להלכוה רקרא אלמא רנאאצל
 ב;קניה שרוי ש2 ש9י' ההוספוה אבל ש"יר ניחארש'י
 אמר לא דלסה פי'ו מר!מז אי' להבין צריךהף

 הב'י ו?;ב משט  כן לפרש ואמרהי בהעניהששרוי
 לאחריס עצסו ומפרם:  המיוענה תקסיה סי'  סוףבא'ח

 סי' השב'-ן 2ך על נענש ה1א מהענה שה"ןלהשחבח
 ה,א אם איהי שואלין אם ואפי' והם'א המ'ו וכתכק'ה

 ובהש( י'ח הל' שב!קמ; טהל' 1,93 3ש~ה'מ ועי'שס

 אסאי שמאל צר 3,תחילה ר'א כעס,ר ס'ה. סי(רעק'א
 מ'ה, 02סחים-דף ע" .כו' פורתא האי טשזסהיפסל
 3וה. אארץ' 2ל'נ בקוהש'י אחר ובמקוס ל'ז: רףובנזיר
 וממאים רנשים רכיון ו' בש!רה ימין 3צר ר'ב3עמ!ר
 ה'י לא קרשיס ראכילה ממ'ע פט,רש נימוליסואינן
 שס'ל לר'י .אפי' שם הסי 3כל ששזה מ'ע וזהעשה
 איהא וכן היבה ראשון 3"מח רנשים צ'א: רףמ9סחים
 פסק וכן ר'מ על הנירסא א' הל' 3פ'ח שם2יר1שלמי
 .הל' 3' הלי י?פ'ז א' הל' ק'פ סהל' 83'א ז'להרמכ'ם

 ששיה מ'ע ראשון הפמה יהי' וא'כ ק'א בעמ!ר וכנ'לג'
 כאבילה מחויבוה הם הרי ב9סח שמח!יבית רכיוןככל
 בשביל לבר ניטולים יאינם טיאים וכהט!ם ה" ופשומג'כ
 בסי ריסה שוה פכל שוה שאיגו מ'ע נחשכ לאזה

 ע'ה: רף  בעיייבין שא'!עא כטו עלי' דרביעאריא
 ר'ה סיף ר'. דך 3חגיגה ונהיספוה כ'ב:  רףובשבועי(

 3ר'ה נ'מ. דף קירושין על בהיר!ש" ובמהרי'טאלא
 רכאי2 היא ופ'סיה' ק'ר: דף ו2יבסוה אוהה ולאאזהו
 הפמח הרי  אן ראשין פסח על הקזשי'  נשאר וא'כלה,

ראשי
 נוטה במצריס שהרי הריביר רקורם מ'ע הח

 ורוחה הריביי רקורס מ'ע אהי ולא ראשון פסחעל
 2'ארי?יק. שם 2ק'א וכראיהא כנ'ל הרי13ר שלאהרלל'ה
 שנתבולו "ן על לקדש '2יל אם ההש' בסיף ר'ר3עמזד

 טע'ל טההילה לשי';ם אפשר זאם שס הסרסצמוקים
 בי ש!רה יסין 2צד רינ בעמ!ר נב.ן. יוהר ע'פקירם
 סי' רס,ף רי"ר להדין רומה וה רדין ועור שסהסר
 שפרע. סי דין 12 אין 2'א'ס,ר שנעשה ד3סקחקע'ה
 נ'ג. 3סי' 2א'ח 2א'א יעי' שס ה:ר ההש' כל בסוף ר'ר3עמ!ר
 שס2רך ראי' 'האי סיף לפני ש'רי; י'ב שמאל 3צר קמ'ז2עמור
 מדכ-?ינן ר'צ: י??י; 2השפ' נסצא כו: ןראיי ,ערןטה:להפריש

 טהסה טהענה שאם רק  וכז' סהענה אינו שמרטתענה
 קפ,ה מי' סיף  ביו'ד כהנ והרמ'א !2ו' יפרססהשזבה
 שאיבא התוה'ש שס וכק? יבשר  בין  אסיר החעניהרבליל
 שלאהר ליל על או ההעניק שלפני ליל על קאי איספק

 'כקרשים קר2ן 3סק:2 הוא רההעניה טשההתעניה
 שראוי כהב שהכרש'ל ומסים היום אהר הולךהלילה
 ראם ההוספוה ינה הזא שוה ואסר;י 3שניהםלהחמיר
 2ררך ל'טר לי ילסה 3פשוט לוטר לו הי' רש'יכפי'

 בלשון לוסר צריך הי' ש2 ארא 3רב 3שלמאמליצה
 שהי' ההוספןה פ" ל2ן היא 51ש1ט הכא ס'מא'כ אכלוה

 ב;עניה שהי' ל'2ר נבין הי' לא הג'ל לפי אבל3העניה
 אכלהי שלא סשש באיי;א אמרהי שלא מה לו אמרלכן

 דקעגיה 'כלאחר דליל סשק ה!א .הטעם דתורא3שרא
 לכן העבי  ביי2 בתעניק שהיי וכיון  בבטר אם,יג'?
 לפהישיל ראי' ה* ." בנ'ל בערב נ'כ בשרא אכללא
  צריך הי'  יהיא רקדא בשרא הלש'ן צחוה  בררךיאמר

 כששאל בא,רהא ל' אסר לא רלטה עצסו אתלהתנצל
 ראטרי' מש,ס יע,ד טליצה בדיך לן יאטר! השאלהלו

 !כן 2;עניה לישב רשאי א'נו ר;'ק י'א רף3העניה
 3לשזן לי אמר לכן 2' סע' הקע'א 3מי' כא'ה הכ'יפמק
 ה;שובה.  כך כל ניכר יהא שלאהוה

 בציציה-י"העטף אחד גדור  מארםשארה



ריאבורדכ:י ותשובותשאלותעטרת
 הט'ל ל'3 5קס1ר השיך השטפהעור

 את ג'מ הביא ייר הל' ופושנ פשכמ פה5'93'9
 ולכטיל וא'ה הה,ספות שם וכתנ הנ'ל רנרההגם'
 ככ:ר שער נני ל'ר רף המורה 3שילהי כרפריך3רובה
 רם:קי 5א1 או כפל ה.' ושם 3מנר שארנ נוירושער
 ,הקשה וכו' יט5 ו5א חשוכ רנר שהוא 3ציפורתא5ה

 נהנה הזא הרי פוף רסיף מיון 3ימול שיך רטההם'ל
 נ'ג, רף 33כורות ראטרי' פשא 5פופאת 1רסיפהמ5אים
 ר' ואטר 3שחוטה 3טלה רנמ5ה 3ש'ם פקופותומעור
 ס?יס 2סשא סטטא אכל 3סגע טלטסא טהורתיש

 שיך אכילה גני ורוקא וכו' ה1א ראיהא כסאןרפוטאה
 הכליעה ל3ית שירר ופשהו סשהו רכ5 פשים3טול
 רהדבר סש1ס פגע פוטאת וכן נחית רהק;ראאפרי'
 ההוספ,ה שם שכהמ וכט: 13ה נוגע אינו 3והשנוגע
 3בת שהוא כל אנל ו2ו' 3שחופה נפלה נבי5ה3סוד'ה
 ה-י הינ וא'מ 3יפול ש-ך לא סשא פוסאה מגוןאחת
 הא טשא רטוטאה ר2'ל הט'ל והירץ אחת במת5ובשן
 רבגד רההוא ם'ל וה;,ם' טרר3נן רק הוא 3פי5ר5א
 הקש: וטשה'כ התורה סן איסורו. הוי מ5אים בושאמר
 סההיא הקשה והו נרומא ליבפול מיהא התורה.רפן

 רטלקי ילסאי 3רובא שם ולינפ5 רפייף הנ'5רתטורה
 רטן טרר3:ן רק א'ס.-1 אין הא 3צ.פורו;א 99א רב5ה

 השיכ רמר רשאני :או5י 3רוכ 3פ5ים הרמרים מלהתורה
 טע'לה 3הל' לעיל  לט'ש רוטה ההורה פן 3יפול לוראין
 .ב:' ההורה טן 3ס:ל ויא חשומ רפט3ע התוספותבשם
 הש'ם על 3השטט:ה הה'2 הקשה ,ה וכאופן הס'5עמ'ל
 ה;!סט' קוש' הקשה ה!א שנם היש3'א ע5 ח'ס ח'סוף
 ?ה2 3הצטר פשת'ם של החומ ית3פל לא רלפההנ'5
 ה:'ל. ה;:מפוה ש5 תי' נ'כ והי'רוב

 'נש ר3;ערוכוה ס'ל הרש2'א הא הח'סוהקשה
 ט?'2 אחה 2מה לאכלן אסיר ס'ס רנ;מפ?ו אע'גמינש
 'בש אכל 3ילה יש הרי רשס טש1ם בלח ללח רסירלא

 נה2לל 1לא קאי לח.רי .האי קא' להורי רהאי רי1ן 3יבש/
 ,חדא חרא 52 רע5 טשז2 וה ס"ק הקירה שהתורה רק/

 שנהה3יך לא אבל רההירה הוא רהאי אטרי'שאוכ5
 :א.כ ס'א ק'ט סי' כיו'ר רגריו והומא להיהרהאיסור
 אחה 3נה הכל שאכ5 כט: רוטה כשלונשין נסיהנא
 להיק ולער'נ וה3צ'ע הו'ל הט'ל לקוש' שם הח'םוריפה
 קא. להורי והא' קץ' לחירי רהאי כיון אסריי רהיכאכן
 הוא עצטה 3פני שהרמי כטקום רוקא הוא טבפ55א

 ט?,2 גס.ר 3יט!ל לבטלי השאר מצי 5א ולמןאיסור
 ה'הר הוא ה-. הושהן 2כלאים סשאיכ אמל קאירלחורי
 לכן הא'סור לה גרטא שהתערוכ1ת רק עצסה3פני
 יהא' קאי לחורי האי אסריי לא רלאים:ר כיוןאסרי'
 כם: אטר.' לכן העיומ'ה שהוא אטריי רק קאי5הורי
 :טי החשכו א'2וי לע' להערוכות לי' חשימתשאתה

 טשם לאסיו 2אה שאתה מסקום היתר 5ע'תערובות
 אקה אם ה.א גפשך רטטה טש,ם היהרו מוצאאתה

 3י:ב נק2ט5 שלא :אם 3רונ יתכט5 לתערומותסחשמו
 לא הר' א'כ נהערונ1ה סחשמ1 אתה שאיןטשום

 פ' ה;עי.כ:ה שער טעם בנרוך נפצא 11 וכסבראכנ'5 נא2-

 רלבט? הירושלטי 3שם נתה'א טהרש3יא נ': רףשני

 ואימא עירות 3עשרה ההיתר פן שיש פה אףטצפרפין
 הספק כשהעיקר אם כי פועי5 אינ1 ,ה רצירוףשם

 נורם שהאיסור כסו אסיי' התערגות סחטת 3אטהאיסור
 האיסור - לעופת פתה3ר מן הנטצא למ5 מפק5עשות
 פעצסותו אחר רבר עי איס1ר ספק כשיש אב5למטלו
 הספו1רים ברמרים לבפ5 אין תערוב1ת שם הי' שלאטף
 איס1ר ספק אותו עם אחר גסקום ה'תר רונ כשסונחרק
 ה9:סקים קוש' לפרש אחר 3פקום 3וה הארכהי:כנר
 ססונ'א לקולא התורה טן רסר'א רם'ל היפ3'םעל

 3סטה רכוונו;ם ר1מא כתר ראו5ינן סנ'ל י'א. רףרהי5ין
 פרפה היתה רילפא הבהפה על לספק אתינן אםנפשך
 הרא מ5 והוי טרפוה 3הפוה 3עולם שיש שירועסחטת
 אוהן 3פי5ים הרי חהימות פשני אחת מחתיכהוחרץ
 א51ינן 5א אם אפי' הכשרוה רומ בתוך הפרפ1תבהפוה
 לפי מפו 3רובא הי' איסורים 3יפו5 רין פ'ם רומא3הר
 רהאיסור סורה ס'ט לסיעופא רח"ש רריט א5י3אהאסת
 למטל1 האחי'ם לצרף ראין נאפר ואם היתר 3רומ3פל
 האחרים פחמת איסור הספק להע5ות צריכים ר5אביון

 שנו5רה טעה קצפה נפני 3הסה מל כי סשוסהטרפות
 א'כ רובא מהי אולינן 5א או פרפה ספק עליהיש

 התורה טן לקולא ראוריתא ספק ספעם פותרת היאהרי
 3הסוה טשארי פרפות פצר ר5א ומיון הרפ3'םלשיפת
 פשני אהת מחהיכה עוד לדין א'ן הילכך עלהאחינן
 מצוה בתשובתי שמתבתי סה וע' גו'ההיכות
 ס'א סי' 3י1'ר החו'ר כתכ ומן י'א סערכה רישח'נ!ך
 ה'נ איסיר ספק לע' שמהכו כסו וה לפי וא'כ ה'?'ק
 פעם 33רוך וע'ש כלאים איסור לע' רירן לנ'רן:'טא

 הא כי נ'נ. רף דע'ו טהנם' הרס3זם על 13השהקשה
 לה 5השהחמת למינה שוקף ישראל רמ אטר ר'ידאטר
 א5ע,ר איר לן ס:א אפרה לה והשתחוה עכו'םונא

 3אש השרפון ןאשריהם רחסנא ראפר א'י  שלכ;חילה
 רמר אוסר ארס ואין פאמותיהם להם היא ירושהטכרי
 3עלסא 3ניפ,לא רסעיקרא הנך מש1ם ואי ש5ושאינו
 רניהא אדעהתהו גל1 לענל ישראי סרפ5הו אלא להוסני
 ה'נ עברי רירהו שליחוהא קמוים אהו הי 3עכו'םיה!

 וכוי 3עכו'ם ל" ר:'חא רעת.' גליא למינה שוקף'שראל
 סאן נישתרי ואי5ך פכאן ניהסר1 ענ5 ר3הרי כלאיטא
 שהי' אשירות אותן 1'5 רש'י ופי' הגם'. עכ'5טוכח
 פכאן הנענרות אמל הוה רשליחוהיהו יאסרו ה1סן3אותו
 כ,כח טטן הוה שליחוהיהו לאו 3תשינה שחורו.א'לך

 עכ'ל אח'כ נעמדו ואי1ו שעה 3אותה היתה איוו יורעס'
 ספק רכל ו'5 הרט2'ם שיפוה ר5פי 1הקשה ו'ל-שי'

 לפי א'כ אסיר שטר-3נן רק סיתר התורה מןראוריתא
 יש וחרא חרא 3כל הא האשרים מ5 נאסרו אסאיוה
 5וטר וא'ן קנל 3הרי שהי' סאשר'ם א'נו רלפאספק
 איסורא איקבע א'כ ענל רה3רי אשירים 3וראי רהי'כיון
 אסור להרס3'ם נם דוה חתיכות פשני אחה חת.כהכרין
 ריש 3כריתוה כראיהא ת5וי אשם וה על סחימינןרהרי
 פהל' 3פ'ח הרס3'ם פסק 1כן י'ו: דף חלכ אכל מפק8'

 עג5 ד3הד' הני לכאזיה רהא א'נו וה 3' ה5'שנגוה
 ר3כ5ל 1שאחימ רטקיקרא האשרים כל ננר סועפהי'

 5ע'נ העכו'ם שנטעו א~הן רק לרחויק אין ענלרהמרי



בורדכי ותשונותשאלותעטרתריב
 83' כדמפורש נאטר אינו רמעיקרא רהנטיעה ההוא3יום
 לא לע'נ עט'ם או שנמעו ואף מ'ח. וד' ם'ה: דף הצלסיםכל

 נעכרים כשיהי' איסור לנרום ולא לאמור סחשנהםהועילה
 רור 3יר )ע" שלו ש"ינו רבר אוסר ארס ראין כיוןאח'כ
 שם 3רש'י וצ'ע שם 3ריטב'א :עי' י'נ. רףכרח'ש
 ואין נאסרו( ענל ש3הרי האשרים שכל מרבריומשטע
 הרי התורה מן נתנטלו יא לנן קכוע שממעםיומר
 ניכר שאינו קכוע הוא הרי א'כ האיסור ניכר אינוכאן
 3ם'צ 3תוספות )כראיתא התורה מן קכוע רין לוואין
 ר'ה סוף עינ: רף  בובהים ותוספות ק*ץ 3ר'ה ו':רף
 מפיקו בר'ה צ'ה.  רף  חולין ותוספ1ח וכו' רבא אטראלא
 3כל אסור ר'ה סוף מ'ר. רף כנימין ותום"ות וכויאמור
 הנש'ם 3כל אסור ר'ה סוף י'ב. רף וכנזיר שבעולםהנשים
 תשע הינו ר'ה סוף ט': רף כ9סחים ותומפותש3עולם
 לשון במפר וע" קצ'מ סי' כריתות כספר ור'שחנויות
 סי' וביו'ר רמגילה פיא וכשעה'ם רם'ג סי' א'תליטורים
 סי'ק שם וכחו'ר שם וככו'פ שם וכש'כ 3מ'ו סע'ר'ק'י
 על שס אכרהם וניר י'ר ס'ק שם 3ש'ר שם וכפ'סו'

 ר'. סע' ק'י כסי'היו'ר

 האשרים כל נת3מלו לא אמאי הנ'ל ה19סקיםלפי
 אתה אם נפשך כטמה כנ'ל האשרים 3שאר ענלרבהרי
 ענל 3הרי שהי' האשרימ כסה שיש מצר להט*קטהשכו
 סחשכו אתה ואם נת3מל הרי א'כ איסורו א'קבקונחשכ
 ראוריתא ספק הרי להרמ3ש א'כ עצטו מצרלהספק
 כהב ילכן מררננן הוא אימורו ורק התורה מןטוהי
 הר'ן שהניא היס3'ן רנרי לפי לוטר אנו שסיכרהיןשם
 א'ר עולא אהא כי גנם' נרסינן כר'ה נ'ר רף בע(זשם
 אטיה לא הכירו לכהטת המשהחוה שאטרן אעפ'ייוחנן
 העגל קורס של אשרוה רנס וכ,' אסרה סעשה צהעשה
 אוסר ארם שאון ראף העבו'ם ע'י נאסרן כךישאחר
 הוכחת רק אפרו טעשה רעשה כי,ן שלו שאינורכר
 רין שיהי' סהראוי 3עליהן סרעת נאנרו שלש כיוןהנט'
 נ'מיל כהן סועיל והי' עכו'ם של ע'ג כר'ן אשרותאותן
 3הרי שה" היא אם ואשרה האשרה ככל הספק הויוא'כ
 העגל 3הרי הי' לא או 3יטול לה מועיי ואיןהענל
 אדעע 3כי א,פרא א'תחויק הרי וא'נ ניפןל להוםועיל
 דוטה וה ןהדי ראסור סוריס הכי איסורא ונאההחוקואחת
 מפנה שאז'ל קודם נולר שהספק כיון כשחיטהלספק
 באימור יכ'ש לאימור סאיפור אפי' מחויקינן ואויהאימר
 אלי3א כן להר'ן ולער'נ 13ה. שהאריך עיש וכו'ראשון
 באש תשרפון ואשריהס מ'ע שיש רכיון משוםרכ'ע
 אליע,ר ר' 3ספרי שם ואיתא נ' 8סוק ייכ 3רכריםרכחיב
 אחריה לשרש שצריך האשרה את לקוצץ מניןאומר
 איהא וכן וכ:' ההוא המקט פן שפס את 1אכרתםה'ל
 עכו'ם פהל' 93'1 הרסכ'ם פסק וכן ט'ה: רף ע'ופנם'
 טצ1ה להרטכ'ם וכם'ע הל'1 פצוה חינוך וכטנחת א'הל'
 לא והרם3'ם ע'ש ס'ע ו' ע'ו כאכור מנה והסם'קתל'ו
 גלאו רוקא הוא לקולא ההורה מן ראוריהא רמפקאטר
 ליה רוחה עשה שהר' טשים עשה 3מפק לאאכל

 סה 2הטעם הארכהי שם קליכ רף שבה עליכח3ורי
 הריכור כאמצע ט'1 פס" והכו'פ ?ל'ה רוחהשהעשה
 כתב וכ:' 3חןיין 3סוניא הרס3'ס רכרי סיושכיסונוה

 ביסוי סמצה" לטנוע תיטר מהיכי ט'ם מ'ם רהוה1אף
 וכאן ממון הפסד אינו דשם ואע'נ הבו'פ עכ'לוכו'
 בפ' ונם אחר סמק רק הוא כאן הרי מ'ם מטון הפפרהוי

 יש ונם תנדעון ואשריהם כתיכ ה' *סוק ז'ואתחנן
 הביא ולא משום א( מע'ו ליהנוה שלא מל'ת שניכאן

 ב(  כ'ו: פ' ו' רברים ביחך אלתועבה
 בירך ירבק ולא וטשו"

 רף ועי'בעש בספרי וע(ש ייח פ' י(נ רברים החרםטא1מהטן
 פ?ו2  לוקה טאלו  באחר  והנה1ה ת'ל טצוה השם ובמצותט'ת:
 מהל4 יא בשי ברטב'ם  91, ועיש ובו'  לאוין שיימשומ

 יצוה חינות במנחת הוא  וכן בי הל' האסורותסאבל"ע
 יכיון 2ר'ה מ': רף בככורות אלנזי 3רי'מ  ועי'חמיו

 חיכ רכם'ע ג'כ שכהכ וכו' לאפרושי ל'ל החרלעצמו
 כח'?רי שכתנת' מה וע' ע'ש התורה סן טספקאפי'
 ההומפ' כהב וכן כ'ג: רף פתרא 33א על מררכימנחת
 1כר אמה לחטש'ם חוץ כר'ה כ'נ: רפ כתראכ3כא
 ראמרי' ררש2'א לרכנן כ'ר. רף מציאות אלו 83'וא'ת
 בו שיש ברכר להכריו חיכ עכו'ם שרוכא 3עיראפי'
 דהלוו7 רליגא כיון רוכא כתר אולינן לא ואסאיסיסן

 השכה מצוה לקים כר' היא חכטים רתקנת 1"לרטמונא
 רוקנו7 רק שהוא התוספות כתכ רשם והנם וכו'אכירה
 אפשר כפפק אכל רזכ ננר שהיא סש1ם הואחכם'ם
 הכו'פ הנ'ל הנך רכל אך רכ'ע אלי3א מראוריתאשהוא
 לשרש שצריך הנ'ל הטעמים איכא כאן א4 סמון3הפסר  5" אכל מטון הפמר 3לי 3טצוה רק הוא אלטיוהרי'ט
 ם'ח: רף כנויר ראמרי' והנם איסורי' שחמיר ונםאחרי'
 לר'י הוא וה 2ל אך ל"וין הרי לי וטה לאו חר ייטה
 לאוין להרי לאו חר כין ומחלק עליו פלינ ר'עאכל

 נ4כ שאיכא כאן ונפרט וה כע' הארכתי אחר1בק1נטרם

 החטירר;17121רו: טש'ה אהרי' לשרש צריך שנם ס'עשני
 נדאיהא אסוי ההליפין שנם כיון י'ל עור גספקנ'נ

 החליפו שגם נ'ר: רף כע'ו ים'ר וכפרט נ'ח. רףכקירושין
 ה5. עכו'ם מהל( כפ'ח הרט3'ס 8טק וכן אמורחליפין

 אפשר וא'כ ההל,קה 2ע' קכיכ. רף 3תרא ככא ועייא'
 עכו'ם ?הל' 52'ו כם'ל ועי( רוכ יהי' לא הני כלרננר
 ו5כן לשימהד אזיי ןהרס2'ם ה'מכ. ע:ש הנ'ל ט'הל'
 הוא רסרשז רס'ל הא על הנ'ל רע'ו מהא עור יקשהלא
 טשום הרס3'ס על יישכ אפשד עוד אסור מדרכנןרק

 לישראל לכל ישראי לארץ לחלק 3א שהק3'הרכיון
 יפנ"מ ר13רא' סשו2 האשרות לשרוף להם צוהלכן

 אתר לילך שיך רלא פלי? ענל כהרי שנעברו3אשרוה
 רק הרכר יקרה אם רק הספק את להתיר אוהרוכ
 אב5 הא'12ר אצלו יבא שלא לוטר אפשר אוילאחר
 ב1רא1 אי2 ?יחר ישרא5 לכל הא'י שנתחיקמשא'כ

 כשהקב'ה לכן הנעבריס האשרים נם ר3ים לישראל'ם'כאו
 את לש-ק( להם צוה ישראל לכל הא'י את להםטחלק
 גוראי 'הנו שלא כרי טחריהס ולשרש האשרוהכל

 3כריב1ה סצינו לוה 'ורונפא 3הנאה האסורותטהאשרות
 והלך3אחר טהור ואחר טטא אחר שבילין כשני כ'ו.רף
 מהרוה ועשה כשני וה?ך ה2ירו וכא טהרות ועשהסהן
 הכל רכרי אחה בכה יוחנן י' ואיתיטא רכא ואמרוכז'

 אבוה סהל' י'ט בפ' הרמג'ס פסק וכן וכו'טסאין
 סהלק שהק3'ה כי,ן כאן נם ה'נ :א'כ 3' הל'הטוטאה

 ץ4- יריל. קכ'כ ר'  כביכ נראיתאלישראל
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