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 ~י~י~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~י~
~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~~ 

 ~~ ~~י
 ~~ י~ ~~~~~~ ~~~~~י~

 עד להשיב יכולתי לא ~~כתבו נועםעל
 יקר~ ~ י ~אוד חלש ~ופי ובריאת ~ע~די כיע~ה

 לאור להו~יא הטוב שרצונו הודיעני ~י~~~~~

~~~~~ 
 לו~ען ז~ל ~גדול הוואור הרב אביו כבוד

 ידובבו ושפתותיו ~יק יהיה עולם~כר
 י ~ב~

 ~ו~
 באוהל לישב י~יו כל הקדיש~ אשר גבר י~רך

~רה
 וקב~ ורב~

 והנני ~~פז יקרים דברים ידו על
 וכחו~ חילו יאשראו~ר

 חפ~
 ~וורו כבר יצליח~ בידו ד~

 ~בריהם צדיקיםח~ל
 ה~

 תורה חידושי ~ זכרו~ם
 תורתם פניני ויראו יכתב בספר ואם י והונם~נינם

יוד~
 לעשות ו~רחו י~עו כווה ואונם~ גבור~ם לרבים

 לכן י קונם~~ון
 יתאו~~

 מחשבתו להוציא נ~י ~עכ~~ת
 ~ועיל היותר צד על הפועל~ אלוכח

~~~~~~~ 
 ~~~י~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~י

י ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~

~ ~ ~
~ 

~ ~  ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~~י~
~~~ ~~~~ 

~ ~ ~
 העבודה ועל ה~רה על ישב ~בש~ים~

וו~ק
 אי~

 יודעים ~כיריו וכל ~ שנים לו~אה זוכה

עי~~
 ל יש~חו הדור שחכ~וי א~י ובטות ~ הטהו~ים

 לברכה~ צדיק זכר לקיים ~~ם ~צאתי ו~ה~
 כי

 הד~שו~~~
 ו שעו~ד הראשונים ~חסידים היה הוא

~~~~~~
~~~~ 
~ 

~~~ ~~~~~~~ 
~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 

 ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~י~ ~~~ ~~~ ~י ~~~~~~~י~~~
 ~~~~י~~ ~~י~ ~~~~י~ ~~~~~~~י~

 ~~~~~ ~י~~~י~~~~~~ ~~י~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~י ~~~~ ~ י~~~
 ~~~~~י~~~י~~י~~~

~~~~ ~~~ 
 ~ ~~~~~~ ~~~י~ ~~~

~~~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~י~

~~~~~ 
~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~יי~י~י~ 

~ 

 בניאהובי
~ 

 בבשורה רב שלל כוווצא שווחתי
 אביך וו~ר התשובות לאור להו~א שהסכו~תט~בה
 ל~ען הטהורה נשו~תו את לזכות ז~וק~~ל החסידה~און
 ~ ~רשות ובבתי ~נסיות בב~~י הלכות וופיויאוורו
 ~כהובזה

 לכבד~
 אחר

 ווו~~
 אב כבוד וווצות

 ס~~ת~ כתיבת ווצותגוררת
 י באחרונים שוובואר כ~ו

 ~קיי~ים הזה שבז~ן בהקדווה ש~ועה יבין בס~ועיין
 י תורה חדושי שו~דפיסין ע~~י סיית כתיבת~וצות

 הנה הסכ~ה~ אודות אותי ש~אלתוו~ה
 אחד היה ז~ל ה~~נוח הג~ון אביך~ר

 ~~אוני בהלכה~ ה~צוינים ~ע~ים בציון לואור ה~יוחדא~
 א~רי~ראל

 באר~
 אחריו ענו החיים

 ווקוד~
 כל כי

 הלבבות לקרב היה ווגוותו וכל שווים לשם היו~עשיו
 ~ל~יד ~ה שנים בקוצר ויגע כיווים~לילות
 שם קבלה בספרי וגם ופוסקים בש~ס בקישהיה
 י לביתם הב~כההביא

 חברת ב~דינתינו לייסד הדור ~אוני שהסכיו~ובעת
 וואודו~ ובכל נפשו ובכל לבבו בכל~י~ינם

~ 

 כא~ר
 קהי~ו ש~ניראה

 ל~
 בברית לבא רצו

 הקאנשטאטירונ~
 אותם ודן כעסו את כבש היראים~ קהל בתוך

ל~
 הלשון בזה לי א~ר זה ~ענין ע~ו דב~תי כאשר ~הי ז~~~

~ 
שלום~ אוהבי אהרן ~תל~וידי להיות ~~~לינו

 שאוור אברהם וובני אנ~נו כי הלב~ות~ שבשווים לאבינו ולקרב הבריות את לאהב שלום ורוד~י

א~
 פן עבורם~ ה~וקום לכל שישא לית~~ש להתפלל ווחוייבים אנו העיר בתוך ~יקים עשרה י~~או

 ישוב~ואו~
 י הא~ת ויכי~ו הרעים ~דר~יהם

והנה



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

 י

~~ י~
 ~~י

י

~~~ 

 לס~ ~~קד~וה ראיתי כאשר א~כ ש~תי~ה~ה
 לאור ש~ו~יא ~~~~ ~~~

 ~~~~~~~~~ ~~ח~~ הגא~~
 בשנ~ יחי~

 ל~נו וזה כד~ריו~ ~~כ שכ~ תר~ז

~ 

 היושב
 ישאי~ במקו~

 ~ום ~ממלא א~ ~~ש~~י להכ ~יהא רו~ם
 אבי~

 שבשום יודע ~ה~א

 א~~
 לא

 שיקב~ ל~ ישמע~
 שם עליהם

 יש כי ווהם ילך ולא ה~יקה ~~~~ ש~
 לדא~

 ~ ~אמר וע~ז ~רצות על
 ~ק~~

 אל
 יוד~ י ת~

~ 

 ~~י~יםש~~~
 ה~

 לא ה~יקים ~ ~ר~~ים וראוים ~ש
 יהרהר~

 מתו~ים ~יהי~ אחריהם
 ~י~
 הארכתי בתשובהוא~י ע~ י

 בע~י~
 עשרה ריש וג~ורא ב~ש~ה ~~ש ~פ זה

 י~~י~
 שעזרא

 הע~
 הפו

 והושיב~וה~~~רי~
 ישארו שאם עזרא שחשש לפי הדבר בטעם רש~~י וכ~ באר~~

 בבב~
 ב~~קום
 יתערבו ~ו~אי ק~וע~~ד ~

 הפסולי~
 שיש בווקום שיהי~ ~וב לזאת בקהל

 ~ה ובס~ י שיש~יח~ ב~~
 ~טעםכ~

 הדב~
 לעבדים~ שי~וכר~~ ע~י הפסולין גם לתקן עזרא שחשש

 ורב~ ~א~~
 וו~סר

~ 
 ש~

כ~ע~~
 שיחרר עבד~ ה~לד נ~א

 נ~וצ~ רב~
 בן הבן

 לכ~ חורי~
 אותם העלה

~~ 
 דשם

 ~~יד הגאון אביך וור של ה~עם היה וזה י יע~~ש זת~ד ~י~ןלי~י יכולי~
 ז~~~

 על שנשאר
 כדי ווקו~ו~

 הו~צפה על העווודים קבוע ב~ד בעיר ~יהיה ע~יהפסולין ~
 להנהי~

 של ודין ~ת ~פ ה~יר בני את
~~ תו~

 ~ו~
 יהיה וה~טיב

 ע~~
~ 

 רבה באה~ה ה~תם ח~ך ונפש כנפ~ך בתורה הו~שו~ת לברכה ותזכה
ה~~ק

 ~~~~י~~~י ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~

~~~יי~
~~~~~  יייי

~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~  

~~~~ 
~~~~ ~ ~ ~  ~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~ 

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  
~ ~

 ~יאל~
 באות~ות תולד~ת~~

 אל~
 תולדות אלה בראשי~~ ב~~ הפרשה ~ותחיל פעווים ב~

וא~
 ית~ הבורא לפ~י א~ע ל~כות האדם י~ול ד~רים ב~ ~~~י אשר סי~ון ~ה אברהם~ בן י~חק ת~~ות

 ~ותא~
~ 

 ~ם הקדושה~ ותורתו ~ראו~~ד וע פעל אשר ערבים ודברים ~בים ווע~ים ע~~~ הא~ י חביריו ב~א ~ני בעולם שם
~~ 

 וון ווש
 הדר~

 אינם דורו אנשי אם גם ~וצוותי~~ ולש~ר~~כיו לל בהשי~ת ודבק וש~אל יווין אותנו צוה אשר
 עו~ד הוא א~ת~ ו~ג~ כ~ופעלי~ עושי~

 בצדק~
 ו

~ע~
 עמ~ חס~ ~ו~ול וה~תדל ח~יריו ב~א עם טובות ועשה

 ~קנה א~~ זכה ~עי~ז
~ 

 ~ם
 ~~ב~

 א
באופ~

 ה~~
 יכו~

 ~נות וגם ויותר יותר עצווו ~כ~ת
~ 

 לדורי שם
 דורו~

 גדלאם ~דר י~ו בניו גם אם
 זר~

 ~ותנו ~רא השי~~ת אשר ה~עם זה וגם י ובוופעליו בוועשיו ובתחבו~תיוב~~חשבותיו ~ אלא גופו וב~ווונת ~~ל~ו רק לא פניו קלסתר הם אם ש~ו~ים יראים לאנשים
 ב~מ~

 אשר
רק

 ~~ו~
 כי לו נד~וה

 ג~
 בווע~תיו הר~וים בוודותיו

 כ~וחז~~ הנ~י~י~
 ובו ע~פ

 תדב~
 בדרנ הדבק

 רחום~א~
 א~ וחנו~

 בבריאת להוו~כים ית~~ש הבורא א~ור אשר וזאת וכו~ אתה
 בצ~~ינואדם נ~~ האד~

 ועי~~~
 אל ישים

 לב~
 כד~וותי~ו ~ם א~א לנו ידווה ~תואר רק לא אשר

 ובמפע~ בווחשבותי~
ישתדל



~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ת~ל
 לדמו~

 לד~ת ~רא בת~ונת נ~רא הוא ולכן חביריו ~שע על עובר ~~ן ~ום ~היות לנו
ל~~רי

 ~~וה~
 ~~ אם ~~ק לנו ~~רה ~ולא ווצאנו לא

 ~ניו
 הלכ~

 ~~דר~יו
 ~היו~

 ~~~~ו ~י~ים

~~
 ע~י ~

 ~ני~
 ו~עלליו ~עשיו ~י רק ~עולם שם לו קנה ולא ~~ע זכה לא

 ה~~י~
 נכת~ו אשר

 וש~~~ו~ק
 ~עולם שם לו קנה ~י אשר ~לדותיו עיקר היו אלה ולכן ה~ה ~ ~יום ~ד לו

 נ~
 נ~~ו את להציל זכה ~י הרמים ו~עלליו ו~עשיו ~~י~~ים צד~

 א~תי~~ א~ל י הבאים לדורות א~ ולהיו~
הקדושים

 ז~
 י ל~ם ~כל אותו וע~ו בוראם את יודעים כווותם הם להיות ~ניהם ל~דל

 ו~ה האש ~כבשן א~א כו~ו הו~ו~ה ~הר ~נ~ריו השם ול~ש נ~שו לוו~ור וווכן~ה י~~
~ל ~א~רה~ ~~~

 או~
 ~ידל ~ן

~~ 
 אל~ ה~סוק שאוור ווה היא וזו ~ניו את

 ~ן יצ~ק תו~ות
 א~ר~

 ~ה ~או~ן
 אותו ~דל א~י~ כאשר ~~ק את הוליד א~רהם כו~ו תולדותיו היו זה ~או~ן ~ניו את יצ~ק ~~ל~ליד

~הי~
 הש~ לקדש וווכן יהיה ותו~יד ת~ויד ~דיק

 א~ינ~ שיעק~ אע~~ ול~ן ~ניו~ הוא ~ם ~ידל כן
 היה

 שנהע~רים
 ~~י~

 ~~תי ל~ן עם א~יו לע~יו לה~יד ו~~ול ו~צדקתו ~או~ונתו עמד לבן
 ותרי~~

 ~~ות

 תולדות אלה שכ~ כ~וו א~ינו יעקב בני היו ו~ה יש~ר~
 תולדות תלה לכך א~ר וו~~א יוסף י~ק~

 יעק~
~ו~ף

 שזי~
 שאי~ע ו~ה וכל לו דו~~ה איקונין

 ליעק~
 א~~ ליוסף~ אירע

 לא
 ר~

 אלא לו~ די~ה ~זה
~~ 

~קת~
 עכו~ם עובד לבן ~~ית היה א~יו כ~ו ו~יראתו

 ותרי~~
 תוך ~ווצר~ם יוסף כן שמר ווצות

 י~א אני ~לקים את לאלקים~ ו~~אתי הרעה אעשה איך וא~ור ~~קו ועו~ד זימה ש~ו~יעם~
~ 

והנ~
 ~דיק ה~ו~ו~סם ה~און ~~~י על ~ם

 ונש~~
 ~ו~ה

~~~~ 
~~~~~ 

 ~~~ל
 טירוק~ד~ק שהי~

~~ 
 תולדות אלה י לו~ור נוכל מיקלאש

 אשר ת~~ם צדיק איש י נ~
 כ~

 ו~~י~ו ~ודעיו
 ~ו~ו ~~~את ~יה אשר ו~עוד קונו~ עם ומת~סד ו~ו~~עליו ב~~שיו תווים צדיק שהיה עליוי~ידו
שם

 לילו~
 ולילה~ יווום וה~ית לקיים כי~~ים

 ~א~רהם יצ~ק ~ולדות אלה יקרא עליו ~ם אבל
 ירא ~אנשים ב~תיו ולהשיא והיראה התורה ~ובועי על ~ניו לה~דיל היה ו~~צו ~ו~ו~תו כל כי~יצ~ק הולידא~

 שהגיע וקודם ~רה ~עליד~~
 לווח~

 בניו ~ם להשיא ח~~ו
 לק~

 זקנ~ לי~י שה~יע וקודם אלקים אותו
 בנ~ של ~וו~ש~תו ועלה הש~~ימה~ רו~ו~לה

 הוא זצ~ל ~~און א~יו של ~רב~ות ~א על יושב א~ר
 ~י~יניהו

 הר~
 ה~דול

 ה~רו~
 ו~ו~ה

~~~~ 
 להביא ני~

 ~~ו~
 ולהעלות ז~ל הצדיק של ו~דושיו תשו~תיו

 אוורו בשם דבר לא~ור ~ס~ר עלזכ~נו
 ול~ו~

 ו~ילו כ~ו יישר לו או~ר ואני י ~וצה תו~תו ~עיינות
 ווע~יו ~~ל יזכה כן א~א ~זכהו~א

 וי~לי~
 הול~ד א~רהם יצ~ק תולדות אלה יקרא אליו וגם ~וו~עליו

~~~די~
 ינתק לא ב~הרה אשר המשולש ~וט ויהיה ו~י~אה ~תורה ~~ו ~ם

~ 
~י
~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ 

 ~~י ~~ ~~
 ~~י~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~

 ~~~~י~~ ~~י~ ~~~ ~~~~~~ ~י~~~~~~ י~~~~י~



~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

 ~~~~~~י~

 ~~~~~~ו
~~ ~~~י~ ~~~י~י~ ~~~י~י~~~~~ ~י~ ~ו~~ ~~~~~~~י ~י~ ~י~י ~~~~~ ~~ י~~ ~יי~ ~~~י~ ~י~ ~~ו~~~י ~~~ו~~~~

 קד~
 נהגו

 הע~~י~
 לע~וח וה~ודיטח

 זכ~
 ווצ~ת

 עו~
 ~חכ~חם אשר ~~כים

~~~ ע~~
 ו~וח~

 הנ~יגו
~ 

 דתיהם אש~ ו~כ~יה
 נחנ~

 ואת
 ד~

 ~רו ללכח החיים
~ 

 אש~ ולג~ורי~ם
 ~~~תם ל~~הא~י~ ~~

 הו~~ ~~~~ו~
 ירשו וארצוח

~ 
 ~סל ו~~וית~ם ~חייהם ~ם עשו

 ות~ונה~
 י

 אח ר~ים ~ח ~ער וה~ידו ~~ע~י~ם~ ש~~ וח~~ כח~~עלי~ א~
 גד~

 ר~ה כי ~ת~~רחם
 הי~
~ 

~ ~ 
הא~~ת~~

~~~ 
~  

 חודותם ~ו~ת הכו~ ~סנורי~ א~~ הע~ים אם אותם~ כסה וח~~ח
~ ~~י~ ~  ~~לוה~~~ו

 ות~וו~
 והנאת ~ו~וח רק אש~ ~נשים

~ ~וד~ וכ~ה כ~ה א~ת על אוחם~ ה~חי~ עו~~~
 ~ו~~~~כ~~~

 אור א~ר ישראל ~ני ע~י~ו
 חור~

 להלל ~איר~ ע~נו
 לרו~ם ~א~ ~~~

~ ~נשי~
חכ~י~

 ע~קם כל אשר ועוה~~~ עוה~ז טובח אותנו להנחיל ויגעו טרחו ~שר
 וח~~

 נ~~ם
~ ~~י~ י~~י

 על לע~ח ה~~תם~ א~
 ס~

~~ ~~ית~ ה~~ לאו~~ עוה~ז ח~ך לנו ש~שי~וין ש~וי~ה~ ~הח~רה  יצרוח והרי נצחי ~יי~חיק~ח
 אוחנו ~~~דים ל~סי~~ הל~

 ~ ~~~ ד~ לי~
 א~נם

~ שו~~ וד~ינ~  עם~~~ל
 אי~

 כ~ותם ו~צ~ה ~סל ~קי~ין ~~נו
 א~ להם~ להשחח~

 ל~נו ~תוך ~~ה ~ונים אנו
~ ו~ש~וח~~  של~ו ~~רים~~יש

 ~~~י~ו ת~יד ~כרון זה והיה ל~נו לוח על הד~רים וחורחים~ ו~~
~ ל~~~  ו~חור ~רע ל~א~ס כ~ו~ם~~יות

 ~טו~
~ 

~ ~עושי~ אי~ ~דיקים~ נ~שוח יעושין אין רז~ל ש~~רו וזה
~~~

 ~קי~ין ואין
 וה~צ~ה נ~~ר~ ~~ס~ ~צ~~

 אלא והאחרו~ם לראשונים זכר~ן ואין ח~ו~~
~ ד~ריה~
~ 

 ~~ם~ה
 ~~ וחדשו~ ~~

י ו~עול~י~~ ח~צינו ל~וטרח ח~יד עינינו לנגד זה אם והגידו~ א~ר~ ~הם אםי
 ~חוך וקייווים חיים ~ם עי~~ז להם ו~~ות לה~ווח וח~צים ותורותם ד~~יהם י~ים אנ~

 זכרונינ~
י ת~יד

 ו~~ ~
 ד~רים

 אי~
 ~ועל ~חש~תי הוצאחי

 ו~ד~ לע~
 ותש~~ות ~אלות

 אא~~~ וה~י~ ~כח~
י

~~~~~
 לאור יו~ו~יאם

 עו~
 ל~רכה יהיה צדיק וזכר ~ק~ר ידו~~ו ש~תוחיו ל~ען

~ 
 וזה

 ~~ הי~
~  חייו ה~ד~ה ~תורח שכח~תי~~~רם

 ו~ורוחי~
 חו~ך ש~ים י~יהם כל אשר צדיקים יש ה~ה

 ~ו~~~י~
~ 

 ~גו~ליו~
 יום חי ~ח~רחיאל

 ~עשירו~ ו~~
 לא ועניות

את ~~דריכים ~ר~ים ח~~ה ~ור~יצים יש~ו~
~~ 

 ד~ לי~
 לעיר הו~כם דרכם ~צליח וד~ ד~

 גדו~
 ~~ו~ס~ת

 חסי~
 ו~ל ו~אה

 ~קו~
 הג~ל

עי~
 ~~זרח העם כל

 ו~ער~
 חרותים הם ועי~ז חלויים

 כ~ ~ל~
 ~כרים ו~עשיהם אדם

 ~ ~נא~~י~

לע~ל~

 י~~י~~~ים ~~

 צדי~
 וג~ל

 ~חור~
 ~כין וד~ ו~חסידות

~ 
 ~וש~ו ~קום

 ~קהי~
~ שדי~ ק~נ~

 ~~אי~
 ~וש~ ו~ו~

 ועוסק
 ~ח~~

 י~י~~ כל
 ואי~

 שם איש
 אל ~~

 הכוכ~
 הנראה הזה הגדול

~~~~ו ~~~~

~  
~ זורח~ ~ ~  

 האי~~ חורחו ש~ש כי הגם ~שו~חים~ אינם ~עשיו ~ו~ורסם~ אינו ש~וו

~~~~ח~
 נכד ~א~שקא ~~חוז ~~~ורס~ח ~י~~םח

 ~הא~~
 ו~קצין

ו~~~~י~ א~י~ י~ אי~ ה~~ורסם~
 ח~~

 ~~~ ו~ו~~ שר ~~ס~ ~~~~
 נאה

~ 
 זה ~תואר

 כח~
 ~ורו ~~ורסם ~גאון אליו



י~~

~ 

~ 

 ~י

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

 ~~הכ~ת

~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ 

 ז~ל
 הו~

 י

 ר~ש היה
 ונשי~

 ~ווחוז
 ~~ ב~טשק~

 שהיה
 לכל~~~ו~ים ~י~י~

 ~ח~
 לשבוע ד~ ~יום ~~~ו~ר לערכ~ות~נולד שהלך ישר~ל נשיא

~ 
 ~~י~

שם ת~~ ל~~
 ~~~~~ הי~ ~~י~

~~~ 
~~~~~ 

 ~~יו פיווני~צ~~ ~ישו~
 הי~

 ~יש ~פ~~~י~~ עו~ק ~יש
 י~~~

וג~~ייר~
 ~~~~ ד~

 ול~~ה לתורה ב~ו לגדל ~יה ~~ג~תו ~פצו וכל
~ 

 י

 התחיל ~ולדתובעיר
 ~וקר~ לל~

 והשגחת פקידת תחת ו~ושנה
~~ 

 עיני והי~ ~~ל
 ~~~י~

פק~חי~
 על

 יל~ ש~ דר~
התרעלה ~כו~ נפל~~י~שת~ בגורל~ והיגון ~ער ~~בו ~~נם י וה~ו~ר ~יר~ה ~נתיב

~ 
 הל~יש ש~ים

 קדרו~
 ה~ה~ה ~עינות כ~ותו~ שק ושם

 נ~גרו~
 ל~~~ל~~~~~~~ התחיה וט~י

 עליו~ת
~~ 

 תקצ~ט שנת ~ייר~ ~~י~ו ל~ה ~~ ה~פור~~ת ה~נועה ה~קת
 יטעם שלא עליו שנגזר ~ה והד~~ןהצערי ~

 ח~
 ~ם לעולם~ ~ם נשיקת

 ~בי~ שבי~
 ~ית~~

 כ~ן הלכ~ ו~בנים ו~ו~הג~דה
 ~ותו השי~ו זר ש~ט ~ו י~~ול ו~ל רועה~ בל~

 ~ר~לי~~ ליש~

 י ווכ~ ~ תרופ~ל~~

 וה~

 ~ו~ה הוופור~ם הג~ון הרב לישיבת

~~~ 

 ~בדק~ק שווע~ין י
 לש~ו~ ~~~~

~~~~נח~~
 ה~~חים ~תורה

 ל~
 פע~ים והרבה גדולה בה~~ה ל~ד זו רבו ~צל י ~דם

 עם הקודש שפת תנ~ך התלווידים שילוודו הקפיד זהשרבו ~ ~יפ~
 ~~~ דקדו~

 נביאים לו~ד היה
 שם היה ו~חצה שנה ורק י שם ~בי~כ פה~על ר~~~~~

 ו~~
 בישיבה להר~ת נפשו חשקה

 וה~

 ~~וכה לק~ק
~ה

 לש~ו~ ~~~~~~
 ר~ הג~ון ~~ר ~ן חיים ווים

~~~ ~~~~~~ 
 נ~ע ש~ים י~~ג לו ע~ור ו~חר

 ישי~ת~ל ~ר~ל~~
 הג~ו~

 ~ו~~ה רכבה~ג
 שם גדו~ה~ בהת~דה ל~ד ושם ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~

 כי~י~
 לילו~י

להגו~
 שנים ~~ו ~ן ~היותו תרי~ו ~שנת כי עד חי ~ל בת~רת הפ~גות ~~ין

 ~~ ש~~
 פי ~ת זקני

~דו~
 הב~ ~~ם ~~ז~ל שם ~ת ועטר לו ו~יב בקודש~ הליכתו על רבו

 ה~~ל~
 י ~יר~ה בתורה ו~ופלג

 והוא ביתו~ בתוך ~~תו לקח כי עד ר~ו ~פני ~~תו וועלים היה ות~י~תו חכ~תו ויר~תו~~~~~תו
 ו~ע~ תורותיו~ ו~תםת~תיו ~~ ה~ושה~ ב~ונינו י~ה לכתוב בידו סופר שעט ולפי ר~ו~ ~שם הכל וחותם כותב בביתונ~~ן הי~

 על ז~וק~ל ר~ו כ~וד ~ן תורת וחיד~שי תשו~ות ש~פסו
 י~

 ~~לא ~נו

~ק~~~
 מ~~ה ~ג~ון

~~~~ ~~~ 
 ו~קש ~צלו פנה

 שהו~
 י~דרם

 ו~ו~
 כ~~ר וישל~ם יכתבם

 נרש~וי~ ב~~תחת~נ~~
 ~ינ~ בא~רי ת~רותיו חידושי ~ן חלקים ב~ ~ש א~ורי ~שו~ת התשובות והן

 ה~הגותיווהן
 בזכרו~

 ~רי וו~י רבו וחיי ווילין ~קד~ות וגם נבעו~ וועטו כולם יהודה
 ה~ה~ ~~עותי~

~~
 ילווד ל~ען יד~ תחת יש ~שר ~~פר ~כרון כ~~ם

 הו~
ולדב~ה ~ע~ד~ ל~ה~ ד~ ~ת ליר~ה ~חריו ובניו

~~ 
 ושווע שר~ה רבו וגבורות תוקף וועשי וכל הי~ים כל

 הל~
 ~ביאור כתו~ם ה~ה

 ידי תחת שיש ~~ל ב~פרי ~~~ו~ הי~~
~ 

 ~צל לווד ושם
 רב~

 ובש~יעי ו~חצה שנים ש~ה
 ~ש~ יצ~

 ש~ת
 ר~

 ה~וש
 ~ו~~ה הג~ון ~ת וותגורר היה שנה רבעורק

~~~~ 
 לפני~ ד~ הקרה ו~ז

 ובן והגון~ נ~~ ~ידו~
 בלי שיכול בישר~ל בית ~נות לבו עלדיבר ~~

 ד~ג~
 על לישב וביזיון נ~יון ~לי וצער

 ~~ו~~ הת~~

וה~

 זקני חוויו בית כבוד ~ל
 ~רב~

 ת~ים צדיק הוופור~ם התורני
 ~ו~~

~~~~~ ~~~ 
 הגדו~ה~תו ע~ ~נת~ר~

 שהיה ז~~ל זהוז~ני ~
 ~ר~

 ר~ כל בפי

~~~~~ 
~~~~~~ 

 בעירו ~פור~ם היה
~וריו ~~ ו~גלי~

 ל~
 רכה~ה~~ג ~צל

 ווהר~~
 שכתב ח~ת יש ו~~וותחתי בפ~~ב

 כ~~
 ז~ל זקני

 ~~י שש~~ ~ו~
 ח~לין ווס~ כל על כ~עטרבו

 ול~
 כי לו~ העתיק גם ~ש~ע ~ה לבד

 הו~
 נ~~ן היה

 ב~י~~~ ו~~~
 כיעד

 ~ח~ ~ע~
 ~י~ שנשרף

 ש~ד לו ור~ז בליו~ודו שיתו~ד ~~גרת לו כתב ח~ויו~ ורכוש
 תנ~~

כ~~~
 ~ליו וז~~ד ~תורה סלם על לעלות

לא ~



~ ~ ~ ~

~  

~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

 ~~~~~י ~~~י~ ~~ ~~ ~~י~~ ~~ו~~ ~~~~ ~~~~י~~~
~

 ~י

י
~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  
~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  

י
~ 

 י ~

~  

 ל~ת
 ~י~

 ~י בשמ~י לי
 ~שר~

~~יתך ל~ה~ י~וש אל בו~ דר מ~לתו היה אשר ~ותנו~ בית
~~~ 

 ~זק אך י~גא~ מאוד וא~ריתך
 בתור~ וא~

 וביראת
 ד~~

 בגי~י שלום ואמור
המו~לג

 ~~~~ מו~~
 ק~ק א~ד

~~~~~ 
 ~~~ק שי~~ר אצלו ללמוד ~~תמיד

 ו~~ ~לא יו~ד~ טוש~~
ל~

 וי~ול הא~רונים ~ל ו~ם הראשו~ם ~ל ~ם ה~~תא ~ה
 ~ת~

 דב~~ ולהיות ~ליהם ל~זור
 ב~~שגו~

 י~ז~ך אל וד~
 ~~ וית~

 ~י~י
 ~ות~

 אל צדיק איש שהוא שמ~תי ~י
 י~זב~

 ~ ואל
~י~~~

~~~ 

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  
~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  
 אריסתו א~רי

~~ 
 ז~~ל זק~י של הגד~לה בתו~

 ה~

 הרב אצל לל~ווד ~~ד
 ~א~~

 המפור~ם

~~~~~~~~~~~~ 
 ש~ל ס~ר ~~~וים ~~מה ז~ל ~~~ב אבדק~~ק

 ישיב~
 והוא בא הנ~ל ~גאון

 ז~ א~ יד~
 ~ם~~~ת~ת

 ~יר~שי~
 י~ך ובין פה~ ב~ל~

 שת~
 שב~ת איזה ~לתו ~ליו ~~תה ~תאום כי ~תר~לה מ~וס

 נפשו ז~ל וזקני קברה ~צ~ה בנהר ושם נהר לתוך ההר ~ון ~לה ~~ונתה~ם~

 ~ש~
 לדבק

 ~ו~
~ ~ ~ ~ י ~~  

 ב~ו~שיה המפור~~ות הצדקת ~וו~י אמי את ימים צ~ירת הקט~ה בתו את
 ו~

 ו~~ת~~ ~~~~~~~
 שנה ~בור

 לק~
 ~~ בתורת וליל יו~ם והגה שנים ג~י ישב ~ות~ו ב~~ת לאשה~ לו אותה

ג~
 וזה וזה ידו ~ושך לא שו~ות ~מ~~ות

 ~ בי~ ~~

 ~ל ~ו~~~~ם צאן רו~י ~ת~ י~יי~~~
 ז~

 דברים וי~ו ביום
 תז~~~

 ~~~ה הגאון הרב
~~~~ ~~ 

~ד~
~~~~ 

 שבט ~~ט ג~ וביום ז~~ל ~~~~~~~~~
 תרט~~

 רבו
 ~~~~ ~~~ מו~~ הגאו~

 אבד
 ז~ל~~~~~~

 ~א~~י~
 ~~~וו~ה הגאון ה~ה

~~~~~ ~~~ 
 אבדק~ק

~~~~~~ 

 הם אלה ז~~ל
 ~מש~

 לדוןש~~ו מל
 די~

 ידיהם סמ~ו ואשר ישראל בקרב
 ~~ ד~ ביום בא דרך ו~ורה לרב קבלתו מיום ש~~ ~צי ~ור~~ר ~ ~לי~

 למ תרט~ז ~ש~ת אייר
 בתו~ים באו קהילת~ וא~יש~~ו~

 ובמ~ו~~
 ל~ניו וקראו לקראתו

 אבר~
 ~י~י

 בקהילתי~ אדונינ~
 ל~ו

ו~~~~
 הול ובא~~ה~ ד~ ויראת ב~~~וה מנה מי ~דת הנהיג ב~ור~~ ו~סק ישב ~ה ק~אתם ~~קיים

 ~ס~~~
 שמימה ה~ולה השלי~ו~ת

 קהי~תו בניבתוך ~
 ~~גמ~

 דרכו ~ י~עו ~~צו ו~ל ~~ו
 בקו~

 לג~~ול הבריות את לא~וב



 ~י

י
~ 

~

~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  את הצדיק את ~הב הוא ~בשו~ים לאביהן לבם קרב או~ם אהב~ו וע~י~ ~פנים ~~שואבלי 
 פנה לא ל~ ג~ ~ הרשע~ את באהבהוהו~יח ה~ו~

 עור~
 נתעשר ווהיכן ג~~ של פ~וטו או~ר פ~ווים והרבה

 ~~פסולת~~שה
 שבלו~~

 ולקטם אספם
 וו~כא~

 כל היו זו~ן וושה~שבוושך זכה ~~היכן נתעשר~
 עד~

 ישראל
 ~לם קדו~ים~ולם

 טהורי~
 אלה את ~עם~ הנפולים ה~צורעים פסולות אותן שבלוחות ~פסולת י

 א~ ידים~ בב~ אותםדחה
 לכל זה ואהבתו נתעשר~ וע~י אחת באגודה לק~ם אליו~ ~דברים אספם

 וגם פנה~ אדם~~י
 ה~~~

 אנשים ואהבת כבודו ~~יוכיח א~ד מעשה ו~לרשום אניח ולא אותו~ ואהבו כבדו
 לבנותי~ י התורה דרכי על לגדל רצה וכולם י לו היו בנים ו~לשה ~ות ח~~ה א~רת~~~דת

 ליתן
 וע~~י לישיבה לשלחם ובניות~~ח

 ~ו~
 בעת חליו~ו וגם ~ניו

 ה~חרון~
 שהשיא ובעת פרנסתו~ נתוועטה

 ~~~~~ ו~ו~~ה הגדול ו~חי ~ני א~ים ~ני~ לוודנו ה~חרונהבתו
~~~~ 

 וואוד היה בי~יבה~
 נ~~

 תחת

 בלי שצריך~ ווה ~ל לו ללות רצה הוא ה~ה ב~ו שו~~יא ששו~ע ואו~ר אהד~ נכרי אליו בא ואזד~גה~
נשך

 ות~בי~
 או~נם ~~ו~נו~ יק~ל ~ם וואוד יכבדנו וכבד

~~~~ 
 רצה ~א

 לקב~
 הפצירה ואח~י ~~ו~נו ההלוו~ה

 י הנכרי לו ~ ו~תחנן ובכה לקבלו הנכרי רצה לא לפ~עו~ ז~~ל ~~א ורצה שנה עבור ואחר לו~ הו~יל~דולה
 אא~~~~ רצה ~א זה ~ו~נם ו~~ב~ כסף רב יש ולו ל~~ הי~ גדול כ~וד כי בו~תנה~ ה~ועית את יקבל~נא

ו~
 ~חד נכרי ~י~יו ו~ת ו~ם פנים~ ב~ום הוותנה את קבל

 והני~
 שהנ~ך קייו~ת~ לקרן זהובים כו~~ה

 ווותו ביום יקבל~וו~נו
 י ה~~

 אי~
 ~עו~~ב להם שיש א~ה חסידי

 היה ~וא בקהיל~ווהנה ~
 ר~

 דלתיה סגרה הזה ה~יר כי א~רי ~~א~ון
 ~יהודי~

 לא ללין וגם
 ~נת ~חר ורקהותרה

 ~ר~~י~
 א~~א על וע~כ ~יהידים ~עריה פ~חה לו~ספרם

 נפ~
 ה~וב

 ולתקןלבנות
 כ~

 הי~ היא הקהילה~ צרכי
 האי~

 צ~וחו וואתו א~ר
 דברי~

 הוא לקהיל~ו הרבה טובים

בנ~
 ~נ~ל~ בז~~ן נאה ~~קוה וגם כנ~~א ~ית ד~ היכל את ל~ם

 וגם ה~קנות~ ות~ן החברות~ יסד הוא
 בתי ועל תינוקתה~תי

 תינוק~
 ילכו ~לא בהתו~דה~ תנ~ך ~ילו~דו השגיח

 בד~
 עקל~לות~

 שלא
 ל~אי כרו~ים דרךי~ו

 ~לי~~ודם יכ~~ו ו~לא נ~לווים~ ~~
 ובי~

 כך ובין כך
 יש~

 פה ~כו~וני ~שבת
קהילתו

 בשלו~
 וליו~ד לווד ובשלוה

~ 
 חיבר י זוה~ק בדברי ~ן אגדה בד~רי הן ופוסקים ב~~~ס הן לו~ד

 ו~ל יו~~ד כל ~ל ~גדולחי~ור
 כו~~

 וגם הש~~ס סוגיות וכו~ה
~~~~ 

 ~דרא ע~~פ~ ו~סודר התורה כל על
 ~~פ~ ~ונות אג~ות וגם ו~ו~ירות שירים חיבור וגםוסידרא

 ~~ל ~יה הוא כי
 ל~ו~

 נפ~א
~ 

 ~ם ולו~ד
 ל~סות שבאובחוריו

 תח~
 י אילו ביווים ~לח ~~ו~ות ו~אות וכו~ה כו~ה לשואלי~ ה~יב ו~ם י צילו

 ~~וה~ הגדול הרבידידי ור~
~~~~ 

~~~ 
 ~~~~~~~~~~~~ ו~~~~ ~~~~~

 וו~ות ~~לש ~וו~~ו קי~ל לי סיפר כאשר
 ~רבנים ~~~ת ~~לתי ו~ני ~~~ו~ות ~נית לו כ~ב לא ~א~וו כי א~ה אלא השג~י לא אנכיתשובו~~וא~נם

 ול~ ~ ו~~א ~חד כל ולא ש~לות לו ~לחו~~ר
 הכנתי ~לה ו~~עו~ים ~ק ע~~כ רצ~~ ~חד כל

 י

 ברורה ~איה לו ~קנה ה~ה~הו~ון
 ~אי~

 ב~שן החכם הנ~ון ~חד
 הרופ~

 ~וו~~
 ~כו~ו ~כל ~~וו~~ו ~קד ווותו קו~ם~ופה ~~~~~~~~~ ~~~

 ~~כ~
 יח~ק ו~ו~ו אחר ונווצא

 בי~
 י ניק~לסבורג קהל ובין קהילתו

 להיות שםואותו
 א~ו~רו~ו~

 ~לא להערכאות לא ר~אי ש~ין ו~ווה ה~ו~ות טל
 אי~

 כווה א~~ו ל~~ול ~חד

וו~ו~
 ולא הניח

 לבק~
 ח~~ון ו~ו~נו

 ו~~~ ~ הבינו~ים ו~כתהיה א~~~ו~ י הידועה הק~נג~~סס היינו אילו ביו~ים שנעשו הו~עשים ע~~י ~~כ~ים האלה~הי~~ים ~
 ב~ם ~~ב היה ~לא

 ~~סיפ~
 הגדולה

 ו~~~ ~~~ בכ~
 ל~סיפת ק~~נק~א

 לעירהרבנים
 ו~~ ~ פע~~ ה~יר~

 ד~תו ~גיד
~ 

 לכת נו~ה ד~~ו כי
 לו שה~יב א~רות ו~~ ~ ~~ינוני~

 הילד~~הייוו~ד ~זרי~ל וווה~הג~ון
 ~וו~י~י~

 ו~פי ד~~ו ~ל
 ~ד~~י~

 ~ כאן אותם אר~ים הווה~ לכ~ב ר~ויין
שיל~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ~~ ~~~י~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~י

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ 
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

~ 

~~~~~י~
~~~~ 

~ 
 ~~~~~י~י~ ~י~ ~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~י~ ~י~ ~~י~ ~~~י~ ~ י~~ ~י~ ~י~~יי~~~

נ~ר~
 י הסליחה ואתו

 ~וראשי ~ע~ה אשר השערוריהע~ד
 ~עס~

 וכ ע~ז כת~תי כבר ~אונים וכו~ה כ~וה הנה

די~
 שפכתי

 אכ~
 גם כי ~ ראשי על יעלה ~וורא

 ב~ע~
 בעה~יר הזאח

~  
 ב או~ור ~ה ~ואו~וה נ~שה

 ע~כ א~שר אי כבר זה דבר או~ור ו~ה האסיפה כל לב~ל ~ו~ור זה ~ בכה או~ורוזה
 הנלח~~ים אותן נ~ד לקרב נצא לא ~ם בווד~י י הרוב שאתם באשר הו~~ו~לה ~הסכ~~תשיהיה התאספווה~א~
 פעם ~בג~ויפעם נג~

 בסח~
 ב~חוני עז~תי ~כן י בא~~ונה תהיה ר~ה וחס חלי~ה

 באוות שיכחבו להיות יוכל ~ ויל~ווו~והתרד~וה הקהילותורא~י~ שיעור~
 ל~עס~

 וקהל ת~ובה
 פ~ס~

 בזה ~~צחק אולי
 ואסיפת ה~~יי~~ינים אסיפח לעשות ~~וב האו~ורים אוחן ועצת ~וו~ע~ בל~ שעושיםמה ועו~
 לא ~וינ~ס~ער השר ו~ם לענ~ד ~ואוד רעבוודאי ה~~~~ואילי~

 י ~ה לחילוק ~וזן י~~

 ~ ~~י שאציע ~וה~ע~ד
 א~

 רב~ים ל~רור הקהילות שיס~~וו
 שה~

 לבדם
 דבר אודות על פ~ב אבדק~~ק הג~ ~ם דברחי כבר הקודש~ בשירח ~ושרת וכל רבנים~ס~יכות לס~ יורש~

 ש ~ולבד ~י זה בדבר ~דולה סכנה כי מו~וחים ב~וופחים לו והוכחתי ארוכות שנים ~ועשריותר
 י בעהערדע בידם גם ויהיה כזאח יעשוה~ו~~ואילים

 להיות יכול זה דבר~ם
 ~ר~

 תאו~ר כי הצדדים לשני פיפיות
 השו~

 תס~י אתם ~ם
 רב~ים ~שילברור

 אנ~ ~בערראבבי~ע~~
 ~~וו אילו נע~ויד

 ~וויר~ענבור~
 בע~ערדע אבערקירכע

 י~ו~~
 באו אשר הצדיקים הרבנים אותן ל~י לדאבון הנה השולפא~דע~~ד

 הקי~ר~א~ל בק~ ב~וכת~
 בק~ה ב~וכתב כתבו תרכ~~א בש~ת יר~ה

 ז~
 יר הקיסר יוציא לא השו~פאנד כי שרצו~ם

 ללה שנעתק רק ~ע~וי~אר ג~כ בעצם שהוא ישיבה בצורת אף ~וא~~כ ~ב~ולם ~ע~וינאר שוםלענייני
ובוודאי

 כוונ~
 עתה נבקש איך אכן ש~וים~ ~ם רק חיים אנו וופיהם אשר ~דיקים אוחן

 ההיפ~
 ולא~ פ~ב ד~ק אב~ד להג~ון הקלישה דעתי הודעתי זאת ב~~ועי ~ויד הצעיר אניוהנה

 ~~דינחנוגאו~ים
 דרכי~ אין דרכי כי ידעתי כי להם הודעתי כבר אכן ארוך~ בדענק~רי~~ אחרים~

א~
 שכוו~ת

 שנינ~
 אבד~ק להג~ ~וספר אין וראיות בהוכחות הוכחתי כבר אני אכן ~ היא אחת

 תקוה שום אין כי ~או~יםולכווה
 ר~

 פרי ~ואים אנו כי העולם ש~ורעי~ים ו~~ה זע~וינאר ~~י
 א~ר ס~~~ינאר ~רי רק רואין אנו כי ~דול ~עות~וא הסע~~י~~

 בראש~
 הם

 ~הז~~~י~~ יהיה אם אבל ~ושעים~
~~ר



י

~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  ~ ווושל~ים אשר לוואות באו וכבר לנו אשר היחידית והתרופה גדול ה~ם קידוש ~היה בראשה יראים~שר ~ 
אשר הגדולים רצון נגד וואומה עושה אינני ואני ~ דעתי קבלו או~ר אינני אכן י ביראה וווופלגותבח~~ות

 באר~
 ווופתים ע~י א~לי שווו~כם ~ה להודיע ~ווכרח אני שואלני אם אבל ~ ~ד לעמוד והוכרחתי

 שנה וועשרים י~תר זהחות~ים

 ~~יי ~~~י~ ~י~~ ~יי~ ~~~~~~י~~י~
 ~י~~~~~יי~~~י ~~י~~ ~י~
~~~~~~~~~~ 

 ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~י~י~~~

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ 
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ 

~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~ 

~~~ ~~~~ 
 ~י~~~י~

~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 י~~~י

 קופ~ם ב~וה~ר הפושעים איך עני ראה הגבר אני וגם לנכון ה~יענייקרתו
 ברא~

 ש~וועתי~ ראשונה ~שעה זה וגם אזניו ש~~ תצילנה שו~ועיו כל אשר ~ ורשעות חצופות נ~~~הוועמאראנדום ו~י
 אכן ~ אשבות לא ולי~ה ויום כן עושה איננו לע~ז וגם בצלחת ידי טמנת~ לא~זה

 מוסכ~
 ~י אצלי

 ~ ישראל גדולי בין הסכווה יש י~שה שלא להלחם שיש ב~הרק
 ~כ~

 ~וכחתי כי ואם ~ ~יעשה בווה לא
 בפינו אין פעם בכל אם ליום וו~ום ות ל~ רק זה אין כי ישראל גדולי וכווה לכווה חזקים בווופתיםדבר
 א~ר בענין אופן שום וא~א ~ לבנות היא והעיקר ~ לא לארק

~~ 
 ולא צדיקים ווולוודים ~~ווינאר ~~י

 ו~ני אחד רק זה שאין שוושיבים וווה ~ואלו~ וכלל כלל ישראלאלמן

 ~ל~
 הרע יצר ופטפוטי ~קר ~הו

 ~ דעתי קבלי או~ור ולא דעתי זה אכן י ב~ה ויש יש ~כי
 וווו~ר~

 ~ק ~בל ~ במכתב ליגע אוכל ד~ה ס~ירה שהיא הוו~וואילים של הבנין לדחות דהיינו ~ ה~ולאכהבחצי הגבוהים השרים נגד ו~נגד לעוווד אני
 יש~אל גדולי ~סכוות נגד אחת פס~עה לפסוע לי חלילה כי לשתוק אני ~וכרח האחרת ובחצי ~במ~תב
 הצלתי נפשי את ואני ~ א~ים~יר~י

 אני אם כלום ~וה שאין עד כ~כ בזה ווי~עים י~ראל ~דולי בא~ות כי נחוותי היאוזאת
 וואוד וואוד אויהעל והגאבדק~~ק לא ~ו וויגע ג~~כהצעיר

 מתא~~~
 והיראים

 בפעס~
 ~תאו~צים וואוד

 להצליח ווסעייתם אבותם וזכות וותאוו~ים~ וואודובפ~סב~רג
 בפעולו~יה~

 ~ לש~ש
 פ~~ב ק~ק שכתב לווה ב~לל להסכים אם לע~ות איך שנס~פקו ווהוע~ד

 כן ~עשות לפ~ב קשה זו לא או פ~~ב בק~ק שיעש~ול~ע~ואראנדום לפעס~
~ 

 אווור ובאוות באזראעלי~~ נדפסת זו תשובה הנה לפעסט פ~ב קהל ~ל התשובה ע~~דהנה
 אם כי הדרך ~ה לא אף מייס~ערשטיק דיפ~אוואטישעס ~וא כי ~~~ב לק~~ק ראוייה איניש~א ~
~רו~י דברי~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~~ובנים כש~ולהברורי
 לכ~

 ויעשו כן יראו שא~רים כדי שער באי
 ~מוהם~ ג~~

 כ~
~גיד ל ~~~תי

~אשון
 בפרעסבור~

 ~~~ ו~~ בהעת~~ התשובה לי שלח אשר
~תי ~ לפי ~עו~אראנדום בפ~~ב ~~ו

 אם ~אוד ~בבו~דאי
 כוו~

עשו וי זר~ים בד~רים בראש יצאו שהם ל~~ז יכת~ו קהילות וכ~ה

~וע~ארא~ו~
 ו~ל

 ק~
 וואוד ~ב בוודאי זה אוון אחריה יענה וקהל

י י~י~~ ~~~~~ ~~~~ ~יי~ ~~~~י~~~יי~
~~ 

~~~

~~~~~~ ~~~~~~~~~~ 
~~

 תרל~דבשנת
 ליק ~יסא קהל אנשי נתנ~

 עיני~
 אותו וקבלו בו

 לר~
 להם וו~ורה

~יו~ ~~
שו~~

 שיקבל בידם ~רבנות אגרת עם ~או הנ~ל בשנה פורים
~ 

 אליהם ויבא ש~ווו
 ~~~ו~ ב~

~דם
 ~חנינה לפניו ~או קהילתו ~נשי אוונםה~פשר~

~ 
 אם

 לקרו~
 אנשים באו ~ך

 ה~ל~
 אל

 ~ל~
 ע~

~הם
ואל

 תעזו~
 אותנו
~ 

 לך נ~נו אנ~נו ~ך דבקה ונפשי~ו לב בכל או~ך אהבנו ~נחנו ~נה
~~ם ~ פ~

 בגד וגם בארך~ וויווי ושותים שיושבים ~ו~ד בחורי עם בוונוחה וללמד ~וווד תורה שללחווה
 לל~~

 זו
 שוולת ~ת נערותיך בעת אליך שנתנו ~וד שלשוולה

 הר~נות~
ותך ~נ ~יתן לך שעזרנו ~יי~ו ואנחנו

 וו~ ~גדולה ב~ךלכהנים~
~~~ 

 הגדול להרב
 ~~~~ ו~ו~~

 אבדק~~ק ז~~~ל
~~~~~~~~~~ 

 ~ן
 הגאו~

וו~~ה ו

~~~
 רא~ד~~ק לאקענבאך

~~~ 
 וו~ ה~נייה ובתך

~~~ ~~~~ 
 ו~ו~~ה הצדיק הג~ול

~~~~ 
~~~ 

~~~ק אבד סופר
 לא לווהאסאד

 ~ישב תרצ~
 עו~

 ~ך ~גדנו לא ואנחנו עוונו
 הת~ל~

 ואם ~ ~ו~ה תחת רעה
~ 
~~ף ~

 ~נה לב~ך ל~טות בזה שרוציםה~שנה
 עלינ~

~~ו~ר א~~ ויואל באוו~חתך~ הכסף את ~ה~יב בנינו ועל
 ווכאן ~~ך ולא לווב~קשתםזצ~~ל

 וקהילות~ ~
 זרעם ו~ל ~לי~ם קבלו

 לסיי~~
 ~ דאפ~רי ו~ה ~~ל

~ 
~גדל

 לת~~ח ~~~וד בדרך להשיא ובנותיו לתורה~ניו
~ 

 לוו~פרם תרל~~ו~שנת
 ב~ו~~ ~~~~

 ~הל לא~~וו כתבו
~~~~ 

~וון נ א~ר ~טוב ~וו~ו כי
הטוב

 הו~

 וויוחד ~אחד אותו ופארו שבחו וגאונים גדולים ~כווים אנשים וכי
~~וי~ ש~ ~~ר~

 כל לוו~ן לפניו ~חנינה באו ע~~כ שם דרך וו~ורה רב להיות אצ~לאלאותו
וזקן נער ורש ~א~ ה~~

ט~
 ול~וווע לראות יוכלו ונשים

 צו~
 ו~הש~חויה בקידה באו ע~~כ או~רותיו

 שיו~חו~
על א~הם לבא

 ויגש~בת
 ויד~ו~

 להם ~ם
~ 

~רו ויאו יענו א~ד ~קול ~~ם כל בוודאי ~ם או~ו יראו ראה אם והיה
זה

 ~אי~
 ~ ~ו אבחר א~ר

 ~ווה הלי~תו ו~ודם ~י
 כת~

 ו~ו~~ה הו~פורסם הגאון להרב
י~~ ~~~ ~~~~ אבדק~~ק

 לדור שיחתם ראוי יפיו ו~רוב זה וווכתב ווזה~ ~~~~~
 ו~~ דור~

 ~~~~~ ~~ו~ ~ג~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~ 

~ ~ ~ ~ ~  

 י י~~~~ ~~~~~ ~י ~י~~~~י~ ~~~~~

תוך אותו ו~ביאו ~אפא ~~~י ~י~י ~~ק~ו כי וש~ון גיל וו~לא~י לידי ו~~ת~ו ~א ~רגע~~ו

 יג~תי לריק ולא ~נ~חרי~~להק~

 בו~רח~
 ו~ו~נו נדר~תי ואשר פירעד

 ~~ת~
 נ~~ת ~ודו~יו

~שה א~ פאפ~
רצו~ו

 ביו~ אי~~~
 ה~את ~~~ה הרו~ה א~כי כי בעי~י ~כון איני כי גם יאוחר~ ולא הו~חרת

~ ~ 
~~ם

~ב



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ות~ת ישראל אלדי ~ ד~ ~םלב~ם
 ~~ ו~סו~

 נו~אים א~~דאק~י
 ~~~ ל~

 ל~~י שר~קות לשו~וע ותאבים
שפה

 הנקראי~
 ירד לא ~ם גם דאקטאר בשם

 עלי~~
 ~ורת ~וז וו~~~ת ד~ ברכות ~ללי ו~~טר טל

 י~כון וווה חיים~ ~נו בהם אשר חי~אל
 לקר~

 וו~ה אזנים לא~וווי ~דול ~ק~ל
 יו~יל~

 ~~~ים דברי

 הישוו~ו וחלוויש ו~צור ח~ק ערל לב ~ל ידברוא~
~ 

 או~ן ~יטו
~ 

 ו~גוית ~תו אשר אכזר פתנים חו~ת
 פ~רארי

 וו~ים~ ל~לל~ לו היו ו~אוד חל~~ רש~ וווב~
 וואררי~

 ~נחש וו~יהם תוך יקרקר ~וד ~אלה
 שאוור~ וכ~~נושך

 שאני ~~~ל
 ו~ינו~

 דווושך
~ 

ג~
 ת~~ח~ ~ליהם לקבל שו~ה אשר ו~ספר ~ותי ד~ יראי ויצליחו ישכילו כי גם אפרש זאת

 שם ~וושבו יהיה ~~וד לא כי לי אווור ד~רוח
~ 

 דב~~י אחתאוונם
 לע~ו~

 כאשר רצונו
 חפ~

 וד~ לפאפא כאחד הבאים כתובים ש~י ל~תוב

יכרי~
 ~ו~ה הכל

~ 

 ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~י~~~~~
 י ~~~~ ~~ י~~י ~~~י

 ~קריאתם והלך פאפא קהל וו~~לות את וו~א ~י אא~וו ירידת ~י~ה זו עלייתווווחשבת
 קרהואו~נם

 כי אסון~
 ~~ ~גי~ ~~

 ווסילת
 ~~ר~~

 ת~ת
 ניי~יי~~~

 גדול ו~~ג
 נ~~

 ~ל
 האר~

 הוו~ילת ו~ם

הברז~
 ~יה לא

 יכו~
 ל~רוך

 ה~~~
 ~הקור

 ~דו~ הי~
 והיה

 י~~
 בא ואח~~כ ה~ווים ~חת ~לם

 א~
 ~~ק

 ו~דכא ~ר נחלהפאפא
 הי~ ו~~

 הרופ~ים ל~צת לילך ~ו~רך ל~יתו ~ואו ו~חר ~~ה~~~ לדרוש יכול
להתרפ~ות

 ווו~
 וה~אה אז

 ל~
 ~~ר ה~ך ~חו ככחו

 ו~~לו~
 לעלות ודעתו ו~חשבתו כל ~טל ואז א~ו~נית

 וגו~רו~~~ה
 ~יש~

 ~ק~יל~ו ~~~וה
~ 

 ~יוםוי~י
~~~~~ 

 ר~~י ~~~
 ~ו~~ו~

 ~~נת
~~~~ 

 ות~ת צין וודבר העדה כל ישראל בני כל ~~ויב~ו
 קד~ות ~~ו~יםה~~יש ש~

 וש~
 ה~מים ו~אורות הח~יכו ~ס~תי~ו שק

 וה~ו~~
 יווים שבעת ~ויהי נלקה החווה הח~יך~

 ~~~א ~הלךאחרי
 לו~רח~

 היש~עה~ ו~וו~ייני ו~ים ל~~וב קארל~באד
 לתוך ~האל~ הו~אררים הוורים הווים ויבאו

 ביום אלינו בא כואב ב~~ותו ה~~י~י ביום ויהי בטנו וצבתהקרבו
~~~~ 

 טובה לא ה~~ורה תוווז ~~
 ול~ח ~שודד ~א פתאוםכי

 ~ט~~
 צעקה ות~י ואיננו~ רא~ינו~ ותפ~~ת

 גדול~
 ~ישראל בני ויבאו ב~יר וו~רה

 בחו~י~ ונ~י~ ~א~~י~ וה~ניים~ ~~~ירים וה~~~ים הגדולים כולם ה~דהכל
 ~ל לד~ר ובאו ו~תולות

 הודה ~פנה ~ל צין~ו~דבר
 ו~יוו~

 ~~~ ו~~~~
 יהיה ולא ~~ווו~~~ ר והע ~~וגה ה~וו~ה

~~ 
 ו~ים ~~יר

 ~ילינו ~~~ות יר~ה ו~י חכוו~~ ווי תורהו~י
~~ 

 כל ויבכו ה~ם
 היו~

 הלילה וכל
~ 
~ 

 י~ ~יס~ויי

 וו~ד~
 לא כי והבינו יד~ו כי האבילות ו~ן דע~ם ה~יח~ ~ו~יתה ווו~קום ~~~ו

 כי ל~כייה~ת
~~ 

 ויב~ו ~~~~ ~~~ות ~ת
 ה~ד~ כ~

 ~ליו~ה ~דה
~~ 

 אשר ההרים ל~לות ההר
 ~~~וו~יתו~יתה

~~~ 
 כ~~וח ~רים ~~~ג ~~ים ~י והו~י~~

 ~~ו~
 ה~וד ~~ן להם נשאר קטן ת~וח על

 ~זהוה~~ר
 ~ד~~ או~~~ והו~ך ~ילתם ~י~ד ו~י ~~כי~ה~~ ~~~~

 בקווווויות~הוא והיראה הו~וסר האוות

~א~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

בא~
 חייו י~~י כל שעבד ב~וקום לא בגורלם~ י~כון ולא בתוכם יקבר לא ו~ת~ אחרת

 ש~ קונו~
~ 

קבורתו~
 הנכנסת שלי~~ה עדה העדה כל ויבאו

 לאר~
 נעשה~ העם כל ויא~רו ויענו אחרת~

 ראויים אינם יהברי~ת י~ ~~
 שהעולהב~א בו חלק להם אין בח~ל שוות כיון בתו~ם יקבר ~רבם ה~ה~

 אלאבתוכם ~
 האל השיב כאשר נעשה אנ~

 ית~~
 א~ורו כך עווה~~~ ותקבר בצדן ~תהא

 וגמר~
 ~יגול~ ~וחשבת ע~י הד~ר אחרו לא י ~~נוחתו תהא שם ~ראו שעבדבו~ק~ם בקול

 ~ואי~
 וינוח שיש~ון רבם ~ם ולהשיב הרים לעלות אנשים ושל~~י ג~ורו אלארבות ההו~ ה~ועו~~ ליקח
 ~ בתוכ~

 דאגה עוד להם ה~איר הקבורה על שגוורו אחר הבכייה ~~הר נבו~ והר~
 ~רנסתה לה שיתן איש בלי אל~וון בניה~ וגם ועזובה גל~~ודה גלודה צדיק אל~~נת נשארהנה וו~ר~ ~דו~

~ 
 עוני לחם ~תחים על ל~קש בעלה ווות אחרי לבית ~ובית תלך צדיק~אל~~נת וה

~ 
 שו~זיזין הנשארים לחיים וכבודצדיק רוח קורת י~יה הבזה

 אלוונות~
 בלי אותה וגור~ים ~ו~יתו

 ~ושע~
 ו~ושענה
~ 

 ואז
הע~ ב~

 חייה י~~יכל שנה לכל זהובים ~ואות שלש לה וקבעו אלוונתו אווות גם והישר ה~~ב נע~ה א~ד קול
~ 
 על יעלה ~~י היה שבכולם ~דול הזה הר י אהרן לקב~רת ההר הר להם נ~ארו~וד

 ווי הודו את ירש ~וי י קדשו מקום על יקום ו~ויאחריו ~

 ירבי~
 יכהן ו~וי תורה ת~~יו

 כאהרןלעשות י תחתי~
 להורי~

 כתרם שיורישו ~די ~ויתתם יום לצדיקים ~וודיעים ה~א ל~נו~ כתרו
 ואנכי ~~תיו לכהן הגיע לא ובניו הלך באבו ז~ונו קודם הואאבל לב~

~ 
 אתם ד~י לחוות אנכי גם ויראתי ~חלתיע~כ יש והם לי~וים ~ייתי צעיר

 רק ~ה~ן הגם דאבו~~ כרעא ~רא י א~ורה והקדושה ה~ובה עדה~~ונם ~
 כר~

 דאבוהיוו
~~~יע

 ~רסוליו~
 אלעז~~ ואת אהרון את קח א~ורה וו~~~ו אביו~ ~ש~וש אצ~~א לאותו ראוייה איננו

 אחר~ויד
 ולוו~או~ ל~~ו~ ~ביו~ ~~ת לכהן אותי ובחרו לקחו ווי~ת~

 ~ב הקי~~ו נ~ל~ בית הגביהו קברו~ על בנו ועדבית קה אנשי ~~~ל~ אבי ו~קום
 ביום העלו~ בנ~ הנ~~ר ~וקום ואל ~ל~ונה~

 נולד ~יום בו כי כל ~עיני הראו ר~םבו ~
 בתוכ~

 חי
יעולמים ע עד לבם ~ה ~ל בזכרונם חרות בתוכם~ ~  

 י

אב~
 ה~הור גוויו יבאו כי עד לה~תין יכולין הכל היו ולא הי~~ים ארכו כי ואחרי ראש וח~וי

~~~~~~~ 

 ~וו~~ה צ~~ת המ~ור~ם ה~~ון הרב אדוני בביתו ה~ ביום~~ידו
~~~~ ~~~~~~~~~ 

 אבדק~~ק
בבית ~~~~~~~~

 ה~וד~
 וג~ הוי~ הוי קראו ב~וצות א~ים ו~ם ו~לא ~יה ו~בית ות~~רורים~ ~ור ~~~ד

היה ברחו~~ת
 ה~הור גווייתו בא ב~וקהלו~~ ויחנומחרדה ויס~~ ~~דה~ ויחנו ~~ר ~והר וי~~ו ~~ר~ בהר ויחנו ~ו~הל~ה ~~ויס~ו ל~~ עש~~ק וביום ווספד~

 ובתו~
 ו~ו~~ה כ~~~ת הוו~ורסם הגאוןח~וי אד~י ברא~ונה או~ו ספד חי~ לכל הקברות בית

~~~~ ~~~ 
 ~~י~~

 אבדק~~ק
~~~~~~ 

 קי~ה נ~אתי אנכי גם ואחריו
ונהי

 ה~לישי הרב ויצא נ~בר~ בל~
 והכרי~

 ~ ~~~ה שבחיו
 הר~

 ~וו~~ה כש~~ת ה~~פ~ הג~ון
~~~~~ 

~בדק~ק ג~~ב
~~~~ ~~~ 

 ונ~~ו כבנו לו אהוב ~ת~ו גיסי קינה נשא ואחריו
 בנפשו דבוק ~י~

 ה~
 ו~~ו~~ה ה~~~ורסםהג~

~~~ 
~~~ 

 ה~ה ~~~ק כי ו~דולוגם הלך היה ה~ום כי ~~~~~~~~וא~רי
 יכ~ ~

 ~~ ~ה~~ידו כבוד ~ו ~~ת שבאים גדו~ים ת~~חעוד
 י

~כבו~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~  

 ~דול בכבודי
 נתנ~

 צדיקים גדולים ק~רו~ בתוך אותו
 ~ו~יתת~

 כי וו~חייהן יותר
 בחייה~

 שונאיהם

~א~ילי~
 גדלו את וו~כירים רואים העם כל ואז האו~ת ניכר ~ו~יתתן אבל צדקתם~ וש~~ש נ~הם אור

~~אי~
 ~~י ד~ ~~ף אשר השרי~ה את ל~כות

 להו~ית דתו אחת ~וולך דבר אשר ועיר עירו~ל
 ה~י~

 יצאו~ והרבנים ליהודים~ ~דול אבל
 ש~ ואנשי גאונים וק~נים ג~ולים כולם להס~ידובראש

~ בה~פדם כבוד לו לתת ו~הרו י  

אתה
 הלכ~

 לאנחות עזבת ואותנו לוונוחות
~ 

 עלית הטהורה~ נשמה את
 לוורו~

 לוונוחה
 ת~ין לעולו~י~~ וונו~תך תהיה ~~יקים בין עדן ~גןגכונה

 ותוולי~
 תרועת קול ישווע עד בעדינו~

~ושיח~
 ~~י או~ן עווינו~ ~~תי עם לתחיה ותעמוד

 ~~ווים~ ~וכן אליאליך
 הזה היום ~ד ~~~ודי שתמכתני לבי בכל אודך כ~י~~ אל לבבי אשא

 לעבדך כח ליתן לי תוסיף כן ואנחה~ י~ון ~לי ועבודה התורה על לי~ב אבי~ תחת לכהן~י כסאי~כנת ~
 י ש~ם~לבב

 על שלוווך סכת את ות~רוס ת~ן ד~אנא
 רא~

 קהל קהילתי אנשי
~~~~~ ~~~~~~~~~~ 

 א~ר
 עבדיך ו~ק~ת ~אלת לו~ל~ות וווגו~תם ח~צם ישעםכל

 ה~ ~
 ע~ה ובא~בה בכבוד של~ני לי עורכים

 ו~וקיי~וים שוו~רים ~י אוורי ואתיקי~וני
~ 

 י ובאים יוצאים הם ערוך שלחן ~י ועל

תשוו~
 וו~ הצנו~ה אשתי יווי להאריך ו~ת~ילתי אנקתי

 ~~ו~~

 עם
 בני~

 ובנותיה
 וג~

 א~יה ימי
 וווה~ ה~אוןח~וי

~~~~ 
 ~~ו

 אב~~~ ~י~~
 דק~~ק ור~~וו

~~~~~~ 
 וורת הצדקת ~~נועה זוגתו עם

~~~
 על לישב שיוכל ~וחם כנשר ותחדש בנים ~ידול ו~~ער תנצרם י ~מעשיה בש~רים הו~הוללת ת~
 עד וע~ודה~התורה

 זקנ~
 וו~~נינים~ וו~ז ה~א~בים יקרים~ ס~רים ל~בר טובה ~שיבה

 גיסי יוויתאריך
 הר~

 וווה~ הגדול
~~~~ 

 ~בדק~~ק נ~~י
 ~~י~~~~~~~

 ~ו~ א~ותי ~~~ז
 וווה~ ~גדול הרב גיסי וי~~יתי~ ~~~

 ו~~~
~~~ 

 אבדק~~ק ~ו~ר
~~~~ 

 וו~ אחותי ע~~ז
 ~ג~

 ל~יסי ~רנסה ותן
 ו~וה~ ~תורניהרבני

 ד~~
 ~ו~~~~~

 וו~ ע~~ז
~~~~ 

 כ~~ ~יא ולגיסי
~~~ 

 ~וו~~~וו~

 ע~~ז
 ~~~ ו~~

 ~ק~ק
~~~~ 

 ~ו~~~~

 ~~~ ~~~ ~ה~ ו~יסי
 וווה~ הג~ון ווהרב ~כד

 ז~~~ ~~~~ ו~~~~
 א~דק~~ק

 ו~~~~~ז ~~~~~~~
~~~~ 

 תי~

 ז~ חביב~ א~רוןואחרון
 ואת אווונת~ היתה ז~~ל אבי את יוויה כל ~ש~ ~ו~~ורסוות~ הצדקת ~ווי

 ולעבודה לתורהבניה
 ו~גדל~

 ו~~
 ~~~~~ד~

 ד~ אנא תי~
 ~קי~

 אצל נחת לראות ו~זכה הנשבר לבה ~ת
 גם ות~רך ובנו~יה~ניה

 בב~ ~וכל ו~ו~ני ~גדול אח~ ~~
 ש~~נו~

 ו~~י~ ו~וה~ וו~ו~לג הו~ופלא ~~בני

~~~~
~~~~~ 

 בק~ק
~~~~~~~ 

 כה~ הווו~לא הבחור ~ק~ן ~~י וגם
~~~~~ 

 ~~ו~ו~

 ני
 ~ל ~הן וו~ורסם הקצין ו~~~~~נו ~פ~~ת ~כ~וד ~ו~~ו ~~~ה ה~ובות כל ~ל נווטיואפריון

 וווה~עלי~ן

~~~~ ~~~~~ 

 בק~~ק

~~~~~~~~ 

 ~~~ ה~דק~ ~ו~~ו ~ם ו~~~~י~~ יו~יו ד~ ת~ריך
~~~ 

 תיי
 ~~~ ~י~א הק~ין היקר דודי כ~ודואת

~~~~~ 
 ו~~~רים ~~ע~ים ~ו כדוו~ה ~חיו ~~~~~ו

כה~ תהיל~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~~~~~כה~
~~~~~ 

 בישו~
 וו~ האשה ז~~ל אבי א~ות ד~ת~ ואת קערע~עש

~~~~ 
 ר~ אלוונת

~~ 
~~~~~~~~~~

 י אוון ~כ~~ב
 ה~און ~ורבי ווורי אדוני נשוות את לטו~ה אלדים נאיזכור

 הוופורס~
 ווו ~דרא ~ד

~~~~
~~~~~ 

 א~ד
 ור~

 אהב את אזכור וזכור צדקי ליווין לי היותו יווי בכל שעמד ~~~~~~~ ב~~ק
 בא~רתאלי

 שכת~
 לי

 ק~
 וזה ~וותו

 דברי~

~~י~
~~~~ 

 ~~~יי ~~
~~~~~~ 

 ~~~ ~~~~~ ~~~~~~י~~
~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~
~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~ 
~~~ ~~~~~~~~ 

אחדש~ה ~~ג~~~ ~~~~~~
~ 

 כותב איננו ש~ני ויען לידך הגיעו ~ל~~ס לפ~י הצעת ~שר ח~ת על תשוב~י
~ ב~וה~~  להשיבהוצרכתי

~ 
י כאשו היום י וכו~ ל~ודי~ני א~~ך לשחר באתי עתה ועל י שי~ וותלווידי ~חד ע~י

 ~לשון וות~יל ~כ~וב וכו~ ~~צכם קציר את ובקצרכם הקרא על ה~גשתי ~קרא שניםק~יתי
 על ~ר~וז ~הק~א בד~תי ונ~ל וכו~ שדך פאת תכלה לא יחיד בלשון וווסיים וכו~ובקצרכם רבי~
 הדי~

 ~ל פ~ה נו~ן הלוקח חציה וווכר חצ~ה ק~ר ~~ וו~נה בפי~ז פאה בש~~סה~ווזכר
 עי~~~ ~כ~

 נווצא
 והאחדקוצרים ~שתי~

 נות~
 ושפיר הכל~ על פאה נותן הוא וווכלה~ ה~צירה ה~ווור ה~קח והיינו הפאה

קרא נקי~
 ובק~ר~

 וווטל החיוב תכלה לא קוצרים שנים היינו
~~ 

 הגווור
~ 

~ו
 ~י~ ~~

 ~~~~י ~~~ ~~~~~ ~~י
 ~~י~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~

 ~~~~~י~וי~ ~~~י~ י~~~~~~
 ~~~~יו~

 ~~י
~~~~~ 

 ~י
 ~~י ~~ ~~~ י~~ ~~~~

 ~~~~~ ~י~
~~י~~ ~~~~

 ~~י~ ~י~
~~~ ~~~~ 

 ~י
 ~י~ ~י~~~

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 

~~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ י ~ י ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ י ~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 



 ~~י~~ ~~~ ~~~ ~י ~~י~~י~~
 ~~י~

 ~י~י~~

~ ~ ~ ~~~~~~ ~ 

 מ~ש
 להעי~

 ביזוי אין אם
 ה~ל~ן על ת~יליןבהנחת

 הנחת~לאח~
 שלהן~ לכיס ו~וטילן ~וקפלם ~ינן אם

 ועו~~ ~וסד~ ו~ין בתו~ה שעוסק ב~ויוכן
 הספ~ים

 ווצד ל~כב~ שהולך ~שעה בלילה~ שלהם ~~~~ז
 יל~ודשל~חר

 ~ותו~
 כדו~וה כל וכן

~ 
 נא דע

 ~~נם לספ~ים ת~ילין בין לחלק יש הסב~אש~צד ~
 ע~~ב ז~ דף ביו~וא בש~~ס ~וש~~עות~צאתי

 ו~דנקט י ע~~ש בסיכתא בתליא פלי~י ~כי וכו~~ביי ~~~~
 דתליא דווקא~ש~ס

 ה~י~

 והרי ~ו~חו~ עלשנושא בשע~ שלא בסיכתא
 הכה~~~

 ת~ויד נו~א
 ~~צחועל ~צי~

 חו~
 שנתו ובשעת לבהכ~~ס ווהל~כתו

 ה~~~ס כוונת לפרש ו~~א ביוה~כ~ דלפניםו~עבודה
 דהרי נושא שאינו~לילה

 קא~ו~
 טו~ו~ת על ד~~~ה

בש~
 קודש

~~ 
 ו~~חו על עודיהו ש~ינו בשעה

 ו~~כ ~נט~וא קודש בשר הקרבת אין בלילהוהרי
 ביום יע~~כ בס~כתא דתליא פלי~י כי הש~סכוונת

 ו~~דנקיט ילבשנו א~~כ ו~ויד שעה ~ורךכ~~וסי~ו

ל~ו~
 דלא סת~וא קאוור ולא בסיכתא דתליא

 נשב~
ואי~

 ווצ~ו על
 ~וש~ו~

 ה~בוד שייכות בזה דיש

לת~~
 ווקום על

 ה~ווכ~

 לענ~~ד הז~יזות ~ו~ד קדושה דבר בכלוכן פו~תא~ שעה לצו~ך אף לו
~ 

~~~~~~
 וספרים תפילין בין רב ~~~חק כי

 א~בע של שם עליוי חקוק שהיההקודש לצי~
 וואוד ~וש~ו~ו היה ולפיכךב~לוי

 ש~
 לידי יבא

 יליף ביו~וא שם ה~י א~~נם וכלל~ כלל ד~יזוילתא~
 דעתו יסיח שלא תו~יד ~וצח~ על ~וק~א ב~~~ה ~רבה

 דילפינן שעליו~ות~ילין
 ~וצי~

 התוס~ וכ~ עיי~~ש
 יליף בא~~ת דרבנן ~ווק~ו ו~וה ד~ה ע~א ח~דף
 דאיכאנהי

 חו~ו~~ ב~י~
 בזה ד~ם כיון ~ו~~וו ט~י

איכא
 ~ו~~~~

 וון ~רבה ~זכרות בהן שיש יתירה

 ל~ק~הדי~
 ת~~יד~ בהן ל~ושווש בזה אף

 חזינן וא~~כ

 לד~~ותדיש
 שיש ל~י תפילי~~

 ~ה~
 ה~~ה~ ~זכ~ות

ל~י~
 הקדושים~ בספ~ים וא~~כ ד~בנן~ ~וק~ו הקודש

 שלו~דים בזה~~ז חיינו הםכי
 ~ות~

 ~~הם הכתב~
 ת~~ת ה~ פ~ה הלח~~~ו ולדעת ולילה יוו~םנהגה
 אלופינו הם הספ~ים שכל כיון ד~הל~

 ו~ו~~

דר~
 ר~ו בפני הלכה ווו~ה ~ום כ~ל היום ~ין ד~

והלח~~
 בה~~~יי ~וובא והוא א~ד ח~ם בשם ~וביא

 ~בינוב~ם
 ~ו~י~

 שו~ש ב~והרי~ק והובא
 קס~~

 בשם
 סתי~ת ~צד ה~וה~י~ק דח~ו וב~ו~ת ווצו~~ך~הסו~~ק
 דווו~~הש~~ס

 ולא ~ויתה חייב רבו בפני הלכה
 וכן עכשיו נוהג זה דין שאיןא~ורו

 בש~~
 ביו~ד וב~~י

 ה~~יי בשם זה דין רק הביא ט~ סעי~ ~וו~~ב~י~
 באי~ ~~פורש שהואדדבר

 בספ~ים ב~~~ע היטב
 הפ~יז הלח~~וו אבלחששא~ אי~

 יות~
 ה~דה על ~והם

 ~דול ~בוד ~ד ב~ם יש ו~~כ ו~כ~וו~עיי~~ש
 וללו~דן לתפיליןלהשוותן שנוכ~

 ~ו~י~
 ~~ס גם הקודש~

 קדושה תש~ישי הן ~ילו דקתני ע~~ב כ~~ו ד~דוו~ילה
 תיק א~ ו~ו~זות~ תפילין של ספרים ~לד~ו~ק~וא
 תש~ישי הוי דהנך ווו~~ע ותפילין~ ס~~ת שלונ~תיק
 קדושה דהוי פשיטא ~צוון ספרים אבלקדו~ה~
 ~~י אוונם י בהדייהו דקת~י תפילין כווו~צוון

 י~ע אם ~יום ~חת כש~ה ופוסק או~ונתושתורתו
 ~ותו וו~ריכין אנו אין יתירהלטיר~א

 ~לבד ב~ילה אבל ~הם~ להשת~וש ר~ונו היום~עוד כיו~ לסדר~
 לה~ווי~ יש ג~כזה

 באר~ז לשי~ום
 וו~

 ע~י~י
 והווחווי~ לבית~ ~ווכניסין רגלים~ויו~י

 יב~~
 ~וא~די

 וב~~~שווי~~
 ביזוי נר~ה מק~לן כש~ינן בתפילין

 בס~ ו~וו~יין הב~יות~ ~ל ווכו~ד ~ופו והו~כבדםיותר
 ~ופו~ש ו~~ ת~~ז ~~ט~~ו וסי~ צ~~ז סי~~סידים

שיזה~
 כבוד ה~~חלל וכל הספ~ים בכ~וד ~ו~וד

 ה~~~ות על ~וחולל גופו שלהם תיק ~והספרים

 ו~חווי~ שו~ביא~ ו~~שה י~~שו~ענ~~
 שם

 ד~א ווהם י~חיק או יכסם אם אלא ~פ~יהםיפיח של~
ו~~י~



~ ~ ~ ~

~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~

 או שלו ~~עות יט~ין שלא ~ו~היר תתצ~~ט ~~סי~
כתבים

 בס~רים~
 וא~

 כיוצא ~כל ה~סידו~ ב~וקום

אי~
 ~סורים ד~רים הם

 לל~
 וה~ור~

 ~~והר~י הוא
~נין

 ~ק~י~
 וקיו~ם

 רצו~
 דש~ת ~~~ד י ד~

~ 
~~~~

~~~ 

~~~~ 
~ 

 ~~~~~ ~~וו~ ~~~~~~
~~ 

~~~~~ ~~~~ 
 ~~ו ~י י~י~ ~~~~ ~~~י י~~~~ י ~~~~ ~י~~~~~

 ~~י~ ~י~~~ ~~י~~ ~~ו~~~ ~~~ י~י~~ ~י~~י~~~
 ~~ו~~י~~ ~~~~י~ ~ו~~~י~~ ~~~י~~~~~~~

 ~~ו~
 ~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~י~ ~~~~~יי ~~~~~ ~י~~~~~~

~~~~~

 ~~~ונו
 ~~י~~י~

 כחק להשיב ~~ה~תי ולא
החיו~

 לשע~ר צועק ~אהיה וו~ני ~ד~ת
 ~ עבדו עלי ה~ובה ד~ כיד ~קיצ~ר ~אשיבוהיום

~~~~
 ~דעת

 ו~
 ~אחת שאל י לו נ~ונים ~ינת

 ~וצות על יד של תפילה על ו~ירך שטע~ א~על
 ל~רך וה~רה ני~ ו~עכ~~ת ~י ושאלת~~לין

 ע~
 של

 כבר או~ור אני ע~ז י ~~צות ~על ל~ניח שתיםראש
 ק~דם ~כר דאם לדוד וונחם שו~~ת ~על זקןהורה

~הי~~
 ו~יד להניח ~~~כ יברך

 ו~~
 אח~~כ ש~~ר

 אח~~כ יברך ה~ידוק לאחר עד נזכר לא ואםכל~ם ל~
 להנ~ח ש~רעל

 ~ל~
 ר~יתי כן~ ~~צות על ולא

 ~ום ~לי ~לו~ה כרם בס~ווו~א
 ~ ~ע~

~~~~
 ~וס~יק ~קיצור קצת א~רר

 ~~נחות עיין ב~ה~

 ל~~~ד~
 ~רכות וש~~ס שם ~בתוס~ ע~~א

 ~~~ סי~ וא~ח ו~תוס~ ע~~~ס~ ד~
 דין והנה י וכ~ו

א~ דאי~
 על אחד בסח ד~ו~רךל~ירש~י ~~~ ~ו~רך ~~סח ~~ירש תליא א~ ת~ילה

 רא~
 ה~~נ ~וצות על

 ~ו~רך דבסח קייל~~ן ו~ן ולתוס~ א~ אלא לו~אין
 ויש י דש~ין ~~ ~וברך לו באין ה~נ ש~ר על~~

ו~קום
~~~ 

 ולו~ור רש~י לדעת ל~ק~ק
 דס~~

 ד~~~רך

~~
 ~כבר בסח דווקא ~וצות

 ~יר~
 ~הניח

 ול~
תקנו

 ר~~
 דכבר כיון אח~ ב~ג~ון כ~~לה ברכה

 לברך ~ו~ת~ר יותרהניחם
 ע~

 ר~ בשל ~~ת
~~  ~~על י לה~יחם דוותחיל ~להניח~~ רש~יו~ש~כ
~ ~ו~  ~ציצית וכן ~ווצו~~ את~גו~ור

 ~~ר~
~~ ו ווצות על  ~ג~ר ~כן ש~~ל~ש ~וצוה הוי שכ~ר~~ושום

ו~ ~~  ~רכות עי~ר א~לת~ילין~
 ת~י~~

~ו ד~ רש~י ~~דה  ו~אי~ניח
 א~

י~ הי~ כל להניחם וקאי ראש אשל  ~אין וא~כ ~~ה סי~ זקנים ~עטרתכ~~~ש
י~ ~ ל~

 על ל~ד ראש ~ל על די~רך ל~ש~י~ווכח
~~ ~~  לה~יח יותר ~סת~ראולי

~ 

~~~~

 לא ד~ח כ~ ש~יר ~יטתו רש~~י
ו~ ~  בידוע~ירה

 עיי~
 ראש ~ל על ד~ירךכיון ו~ וכ עבירה ד~ה ~ס~

 ר~
 ~טל לא~ א~ ברכה

~  אבלהוי~
~ י ~  

 וכן~ תוס~
 ד~~רך ~ידן

~~ ~  ~ל על~תים
 רא~

 ~ידו ~בירה וד~י ~בטלה ~אההיא ~~ן על להניח ~רכת וא~~כ

 וא~
 דלא

 דהוי ~ושום ב~ח דווקא והיי~ו בתוס~שם ~ו~ור~

 ה~ס~
 ~~~ל רש~י דא~בי~ ~ י כחו~~ דקייל~~ן ל~~אי ו~ותעל ש~ על ובי~ך ~טעה אבל י א~ אלא לו כאיןהוי
 ווק~םאין

 ~בר~
 להניח ברכת

 בס~
 ~~ור

 על דווברך רא~~~~ל ה~צו~
 ש~

 ו~~ ~~ות על ראש
 ד~שאלה הוי~ לא ו~~סק א~ פעם ~י~ך כ~רוזה י ס~ ~~ר~ות כ~~~ש יותר וקדוש ~תים ד~ ~י~דהוי ~ו~ו~

 ה~י ה~סק הוי ואי כ~וובן ווצוה ~ורך ~וישהיה
 ו~~רך סח וושום ש~~ר על ~~ ~שוט~ו~רך

 ר~ ~~~
~וי

 הברכ~
 ולא לעשייתה עובר וווקדם

 ה~עם ~ד ל~רך אנן ~חיי~י טעם וו~אידעו~ר~ ~~~
~ ע~  י לחוד להניח ב~רכת וס~יא ה~סק בלי~~ות
 ד~ו~ה אתח~א לא ~הניח כוונתוויהיה ~ ו~ש~
 דכ~~
~ 

 היום כל א~וצות אלא יד~ ב~להתחיל
כ~~~ש ~ה~חת~

 ~ ~עט~~
 י

~ ~ ~ ~ ~
 וחנוכה ~~ת ~ר~~ח ~ועל~ ל~ו~ש דו~ו~

~
 ב~י~ דחנוכה ~~קדים וטעה

 עיי~~ ק~~
ד~ו~ר~

 ד~תם ~~א עוד להתחיל ש~ריך ר~~ח של על
 דד~י חדשה תורה ~הו ~~ר ~עניןקורא

 ה~ירי~ל ל~י~
 ע~ ונ~~~~

 א~ ~עם ד~~רך אחרת
 ב~~ות כשבירך ~~ו~ורבס~ירת ו~

 חש~ו~
 אחר ו~כר
~~רכה~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 מ~ת ב~ דתפיליןוהא אחת~ ווצוה רק חדש דבר דאין היכא אבלה~רכה~
 היי~

 זא~~ז~ וועכבת דאין
 ~וחייבין אין הוואוחר להקדים בברכה רקו~עה
אותו

 לב~
 לברכת דוווה זה והרי לבטלה א~ פעם

 מקודם נתן אשר ובירך טעי דאי קל~~ט בסי~התורה
 יע~ש כדקייל~~ן לאחריה בחר אשריברך

~ 

~~~~~~
 ובירך כשטעה קייל~~ן ור~ח בחנוכה גם
 ואינו בה קורא תחילה חנוכהבשל

 דהא בסופו ק~וו בסי~ בו~~~א ע~ש בדיעבדוועכב
 היינו קודם ותדיר הוי תדיר וושום קודםדר~ח

 יד ש~ת ויעיין ו~עכב לא בדיעבד אבללכתחילה
 ב~חרותי ידענא ועובדא י זה ו~חליט ג~~כ ~א סי~א~~

 הגאון ~וורי טלה פ~~ב דק~~ק הגאון אווו~רבישיבת
 ני~ יוחנן ו~ו~~ה ווופלג לוודן והקורא יראשונה
 הגאון ומו~ר ראשונה חנוכה וושל ס~ת ונתןטעה
 ר~~ח בשל ואח~~כ בה וקראו אח~~כ ונזכר ובירךשכח

 השמשוהוא הקורא על כעס הגאון וווורילרביעיי
 להורות בש~ע הדין נקבע לחנם לא י השיבבתווימתו
 בע~ה כשנזד~ון קפידא אין וא~~כ שיזדוון בכדיאלא
 דאם כתב ל~ סי~ יוסף ברכי בס~ ויעיין י ידיעל
 אח~כ לילה והוי התפילין על ובירך יום שהואסבור

 עוד לברך אותו ו~חייבין אין היוםכשיאיר
~ 

~~~~
 על לברך לו שצווה כיון ו~ע~כ ידידי
 עכ~~פ עליו לצוות לו היה שתים ראששל

 וודינא שאז ~~מקוווו ויזיזנו יד בשל היטבשישמש
~ סעי~ שם הו~~~א וכמ~ש א~ פעם לברך ווחייב~ודינא
 ט~~

 אופן בשום לבטלה ברכה קפידת היה ו~א
~ 

~~~~~~
 ~בירך ספק ראיתי קל~ג סס~י ווהרי~ק

 לקשרה וצריך הרצועה ונפסק יד שלעל
 לחקור ויש י איפשוט ולא י לא או הפסק ~יאי
 לקשור דצריך ו~נחות בתוס~ אלי~ רבי~ו בשיטתבזה

 הקיש~ר קודם ואי י ווברך אי~ותי יום בכלהקשר
 ~~סתברא היה ו~ן הפסק הוי לא דהקי~ורהרי

 ה~ון בוו~ו~עות לדחות ויש י לעשייתה עוברדיהיה
 לאחר דמברך~ם

 קשיר~
 קשירה ~שעת דקאוור

 י בנתיים~ושמע
 י~~~ ג~

 דהרי
 ~~י~~

 אלי~ רבינו

 המ~וה ו~עיקר הקישורהוי
 ולפי~

 הפסק הוי לא
 הפ~ק יהיה מקודם לקושרה דאפשר לדידןאבל
 ה~י הר~י בשם הנמ~י חילק זה וכעיןיותר

 מכל אע~פ י הרנב~ח נגד דל~~ת עשה אצלפ~~ב בב~~
 דאי ~שיטות נר~ההדברים

 נפסק~
 לקשור וצריך

 ובר~ת לתורא ~ביל כו~ו ווצוה ~ורך הקשי~~הוי
 הוי דלא המוציא בברכת שתחדש ויה~~רשהחיינו
 שלא רק א~ פ~ם מברך ואינוהפסק

 יסי~
 דעתו
~ 

~~~~~
 דעתי לחוות בקש אשר סופריםוודברי
 שעטנז של ס~ת של ~ועילאודות

 לחרחר שלא ללבוש להתיר ורוצה ווענטעלע~שקורין
 אהובי נשי~ ~י עםריב

~ 
 ש~ם מצאתי לא אני

 ידיעתי במיעוט ברא~ונים ולא באחרונים היתרפתח
~וקור

 די~
 ~כלאים פ~ט ו~פורשת וותנ~ זה

 ו~פרי וכו~ כסות מוכרי ז~ ו~ במתנ~ ושםמותר לת~~
 בו שמחוום ו~פני א~ בחיקו שמשימה משום~ו ס~~~ במטפ~ת דפליג דר~א טעווא בירושלווי~קא~ור לאסור~ ר~א פליג לא ואהא וכו~ כדרכן ~~וכריןכסות

 י ידי~
 נפסק וכן שם בפירו~ו וכ~כ כר~א פסקוהרווב~ם
 מוכרי דהתירו הא וע~~כ י ט~ סעי~ ש~~א יו~דבש~ע
 מפני~ מתכ~ין שאין דבר מפני בגדים וותופריכסות
 וא~ז הג~א יחלק שלא וכדי דוקא~ פרנסתן~וחית
 מעיל בין י~א בא~~ק בט~ז חילק הנ~ל דינאעל

 להתיר הא~ז איירי בהכ~ קבוע ו~ו~ני באה~~קקבוע
 או ה~~ת תחת הקודש שבארון וווע~ל ~ופהוז~ש
 ע~~ ונכנס היוצא אבל ה~תסביב

 ואין אסור
 א~ח במ~א גם י לפענ~ד ה~ל הט~ז על ~יחלוק~וי
 תרל~~סי~

 כת~ ט~ ~~ק
 לתלות דאין מהרי~ל בשם

 של ~וכהנוי
 שעט~

 אדם מתשמיש גבוה א~~כ א~א
 כ~כ ~ה משתמשין ואין סוכה נוי תש~יש דהויאף

 וו~מ מתכוין שאין דבר דהוי ואף מד~ס בהחיישינין
 האשה תתרצה ספק בלי שנא לא ו~נ לכת~ילהאסור
 בחכמה אותה לבה נדב אשר והאשה היתר בדרךלתפרו

תבי~
 רבה באהבה ידידו והנני י טוב היותר צד על

~ 

 ~~~~~ ~~~~~ג~~



~ ~ ~ ~
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~ג~
 ~~~~~~י~~~ ~~~~~~~ ~י~~ ~~~ ~~
 ~~~~~ ~~ו~ ~~~~~~~

 ~ו~~
 י~י~~ י~י~י ~ו~~~ ~~י

 ~~ו~~ ~~~~~~ ~~~ ו~~~~ ~~~~~~~
~~~~ 

 וי~~
 ~~~~~ו~~

~~~ 
~~~ 

 ~י~
~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

 ~~~~ ~~~ו~~ו~
~~~~~~~~ 

~~~~ 

~ ~  ~ע~~
 אד~רי ~שה הר~ה

 הר~~
 והתוס~

~ר~~
 די~י ל~~ ד~

 ד~
 רק תשא

ואס~כתא דר~נ~
 ~על~~

 דא~~ר כ~א ~~ר~ת ~ר~י
 ו~~ ק~~שקרא ס~~

 ספ~
 י~זור ויציב א~ת א~ר

 א~ות דרבנןק~~ש ~~~~
 ויצי~

 איסור ל~~ת ואי ד~ורייתא
 ~שוא~ת שיע~ר ~יפאדאוריי~א

 ו~
 ~ושיא~ר יא~ר

 ~זקת איכא הא ~ו~ל~ והקשה י ועשה ~קוםוי~ב~ר
 א~ות שיא~ר ~יי~~~יו~

 הוא שהרי ויצי~
~~קת עד~י~

 ש~
 וכ~~~ש א~ר

 ק~ש קרא אספק הצל~~
 ~קתהוי

 ~ייו~
 ~ומרא ו~יו~א

 א~
 דר~נן ~ספי~א

 ~א~~ת וה~~נ יע~ש כ~ כ~ל ק~~י בסי~ הש~יךדעת
 דאורייתאויצי~

 ~ו~זקת הקושיא~יקר ~ ~
 ~יו~

 ~ה לשדות יש
 ~~וות ~~~כ והובא ~סוגיא הרא~~ש לפ~~~שנרגא

 ש~סכים ק~~י סי~~עת
~ 

 הש~~ך כדעת
 ~~ו~ורא איסור ~~זקתדר~נן דספיק~

 קרא ספק גרע דבק~~ש וכ~ יע~ש נגדושהאריך והפלתי כהפר~~~ וד~
~וודאי

 ק~ ~
 דוודאי

~ 
 קרא

 יכו~
 כל שיתפלל ולואי וכר~~י נד~ה ~תורת לר~י ל~תפללאו ~לק~ת

הי~ם
 כו~

 ע~כ קרא בספק א~ל
 להתפ~ צרי~

 ותפילה ~~בה בת~רתשיצא אדעתא
 בתור~

שאינו ~~קום ~ו~ה
 ~יי~

 והר~~ש ~~ו~ד~ יע~~ש י ~י~ אית איסורא

כת~

 אבל ו~בר ד~ו~~ר
 תוסי~

 לא אי ~~~כ והיינו יע~ש
תש~

 דר~נן
 ו~ו~וי~

 קושיית גם
 דלא סרה הצ~~~

ד~י~
 וודאידאורייתא תשא ~א ~י וווכ~~ש ד~וצוה ספיקא ~וק~י איסורא

 א~
 ~זקת ~וסייעו אי

 ~יו~
 ~~ות לווורנזקיקו לא

 ויצי~
 ד~ורייתא דהוי תשא לא ~נגדפטור ~~וקום ד~ובה איסורא נגד

 ו~ו~וי~
 אבדה

 ~וע~וקושית
~ 

~~~~~
 הנה אומר ~ני ~וז~

 סבר~
 ד~וא~ת זו

עדי~
 ה~נה ראש ~~~ס ~צי~ בפירוש

~ ~~ פ~~ ~
 פלו~ת~

 בנתער~~ ור~~ דר~~א
 ~~ת~

 ד~
 ~~ ב~ות~

י~

 ו~וד ר~ידא~ל
 ~ש~

 ע~רת נתת
 ו~

 ~עש ע~ית
~

~ידי~
 ו~~א וכו~

 ז~ ל~ידו~ ~~~
 נו~~~ ~סו~

 ~~הד~~
י

 ~וי~ דשק~לי~ אע~~והת~
 הצדדים שני

~ כא~  ~ו~וה יעשהד~~~פ
 א~ ~~ת~ לקיי~

 ~~ ~ל ויעבור
~

תוסי~
 ~ם ואין י א~ר ~ד תגרע ~ל או

 ~ולת יותרלה~ריע א~~
 ~בר~

 דשוא~~ת
 עדי~

 כ~~ש
 כ~~

נתת
~ 

 ואפ~ה ~ועש~~ עשית
 או~רינ~

 ~וא~ת
 עדי~
י והרי

 הר~ב~~
 יתרו בס~ כ~

~~~~ 
 ד~ד~ת

~ ואעפ~~~  שלעונשה
~~ 

 דבעשיית ~שה ~של ~~~יר
~~~~ ~  ~~ ~ישפשי~א

 ~ול~~ת ~ו~ני~תו יתירה וועלה
 ו~~

 ואיסור עשה ~~ו~ת ד~ינ~ך צ~ד ~סי~~תה~~ד ~~
 ~וצותעל כ~~~ר ולהכי י י~~ש ~ידים לי~ ספינן דלא~~~יר לא~

 אי~ עש~
 ל~~תעל ~~כ ב~~רו כ~ו ~~~כ ~~ר~ת ~ו

 שא~
 וו~~ה

 ~~ל~
 את לירא

 אין ~
 יע~ש ~יד~ם ~צוה ~~שותו~כ~~ש ביד~

 ודפ~~~~
 וא~~כ

 ה~
~ספ~

 א~ת א~~ר
 ואי י ~~~ת י~~~ר א~לי יקרא אידאורייתא ד~וי תשא דלא ני~~א אי ויצי~

~ 
 נא~ור ~יוב חזקת לו דיש ני~וא וא~~שה ~~ני~ת גדו~~ ל~~ת על ש~בר דע~ירה כיוןכ~ל שקולים דאינן א~רינן דהוי וודאי עשה יקייםלא י~רא
 ואי שקולין הם אולי ז~ש~וכ~ ~יי~

~~ 
 אפ~ה שק~לים הם

א~רי~
 שו~~ת

 עדי~
 וקושיתו כ~וש~~ל ד~ ~~ותן כ~~ו

~ק~ו~
~~~~~

 בדר~
 ד~ נ~ני

 ליי~
 קושיית

 הצ~~~
~ 

 א~ר~~~ין
 א~ ד~~

 דכל נא~ר אם

ספי~~
 ~יש דר~נן

 ~זק~ ~
 ~ו~רא נק~ינן איסור

וד~
 הא~רונים כה~אונים

 הפר~~
 לית ~יו~זה ד~זקת ~יכא דוקא דהיינו ~י~ואאנן ~~~ו י ~הפלת~

 שוםלי~
 ריעו~

 כההוא
 דעירו~~~

 ל~~ו
 ש~~

 נל~ד

 שהיו העולם דרוב וי~ל כבר ק~ש זוון ד~~יעכיון
~~ז~ת



~ ~ ~ ~
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 וו~ד בקריאתה עצוון ~~רו כבר ק~ש חיוב~~קת
 קרא כבר הרי נווי והוא אדם כל של כשר~ת~קת
 י כבר חיוב חזקת דאיתרעי ~ומר יש ויציבאמת
 ב~א כשאר קרא כבר ק~~ש שגם חזקה ני~אאדרבה
 ראי~ דו~וי~ ויש י קצת איתרעי חיוב החזקתועכ~פ
 העולם ~רוב אף הן~ ווו~חין שחיטה אצל מצוין~רוב
 אותן ~ו~מ ~~וחיןאי~ן

 הוויעו~
 שחיטה אצל שווצוין

 אותן וה~נ ווו~וחיןרוב
 רו~

 חיוב ~חזקת שהיו ב~~א

~~
 הרבה או ר~בן

 ווה~
 ואית~עי ק~~ש כ~ר קראו

 דבספק שבתוס~ ש~ועי~ הר~~ר לד~ת ול~~~ז ~יובחז~ת
 ק~ש שק~א לו שבריא איירי נ~~י ויציב א~ותקרא
 החזקת איתרעי כאן ~ם~כ

 ו~ ~
 כבר קריאתו ~וצד

 כמ~~שק~ש
 וקו~יית~

 לק~~וו ~~~כ

~~~~~~

 ~יותר ווחבראי ד~וסת~ינא לוליעלה
 שאין בלבד זו לא או~ור הייתי~ורבותי

 הוא כ~ו~ש ~~ דפסחים ווסו~ין לדבריו ראי~להצל~ח
 אלאז~ל

 א~
 שהקשה שם התוס~ קושית

 דעדיי~
 וווכ~ח

דספ~
 שוות ~וחבר דרבנן ודאי מידי מו~יא

 אבדיק~

חמ~
 ושני שני בדיקה דס~ק י ל~~וו ג~~כ דמתני~

~מ~~~
 ~וה~ ב~~~ב ה~~~יד הרב

 ~ו~~
 וה~ יו~~ד ~~ וווצה

 ז~ל הרא~~ה בשםי~ב
 דכ~

 בדיקת על תקנה עיקר

ח~ו~
 בכווה הח~וירו ול~יכך ה~~ק על נתק~ה

 בבדיקתספיקות
 חמ~

 דרבנן ו~בשאר יותר
 ברכות בספק דברכות בס~~ק יהושע בפניויעיין יע~~~

 דודאי י~~ל ולענ~ד י זה כעין ~ר~י ~~תלהחמיר
 דאיןמתני~

 ~וששי~
 ש~סקו וכ~וו ביטול בכבר איירי

 ומטעם בדיקה ~ס~יקו מ~רכינן דא~~~ה ה~סקיםכל
 שהח~וירו ~וצד דבדיקה סברא אי~ה זה אמנםשכ~ל
 יותר בה ~~כ יחווירו דרבנן ספק וו~אר יותרבה

 ~ריך ש~יר ול~יכךמבדאו~יתא
 ה~~~~

 דאין אמתני~
 דחבר וו~ותני~ בבדיקה דרבנן ודאי ווידי וווציאספק
 וודאי נ~וי דהוי ו~~שוות

 דאוריית~
 ואפ~ה דטבל

 וודאי ~וידי ווווציא דתיקון ס~קאתי
 ו~ו~~~

 בבדיקה
 דוודאי הש~ס וושני וע~~ז וובדאורייתא יותר~~~יר
 אתי דרבנן הוי אי ואף דאורייתא אינו ~בר~~ל
 ל~די~ה אבל בעל~וא דרבנן וודאי ווידי ווווציאס~ק

 הצ~~ח ו~י~ התוס~ וקושית מינה ילפי~ן לאדמתני~
 בסו~יא ה~ר~~ח ודברי י ~ווכר~יןאינן

 סי~ בא~~~ ז~
 ש~ו ~ו~ול ונולד וא~רו~ינס טו~וטם ~ומילתברכות בס~~ הרמב~~ דבר~ ~ישב שכתב י צ~~ע בעיניס~ז
 ד~וזרה שפסק ברכות לספק ומ~רךחוזר

וכ~ בב~~ו~י~י~
 ל~ל~

 רק והספק הוא חייובא בר ~ברא דה~ם
 ~בל~~ומ~ם ו~וברך חובה עליו ~ווטלת זו ~ו~והא~

 כלל חייוב בר הוי הגברא ~י שהס~קו~~ילה
 לפ~~ז תווה ואני ע~ש וווברך חוזראינו בכ~~

 דקיי~ל ע~אן אי בספק עליו הווו~לת ווצותובשאר ביו~~~ בלו~~

עשה~
 העווור ובס~ירת ברכה בלא

 וכדוו~
 הרבה

 וז~לא ~~ית ~עם יברך בכלן הרוו~~~ם~עת
 ו~רי~ועולם וושו~~

 הריב~~~
 בת~ובה

~ 
 ת~ח ~

 וציי~
 עליו

 ו~~ל כ~ דבריו בסוף בעצוווהפר~~ח
 וא~י~

 במ~ה
 הרי~~ף ~כ~ ~ספק אותה עושה כשהואדאור~י~א
 ~וברך שאיןוה~~ו~~ם

 ואע~~~ ווספ~
 חובה ש~יא

עליו
 וכ~ו~

 רא~ון ביום לולב נטל ס~ק ~~~כ זה
 ברכה בלא ונוטל חוזר נטל לא ספק דאורייתאשהוא
 בכל הרמב~ם ד~עת כ~ ב~ירוש והרי ע~~שו~~

 וי~יין י וצ~ע ברכה בלא יעשנו עש~ן בס~קהווצות
 הללו הרי~~ש דברי פסק ג~ ~~ק תקפ~~ד סי~בוו~~א
 למ~ש לשי~תו וה~~~~א ולולב שו~ר בתקיעתלדינא
 דחוזר ק~ש ס~ק בין לחלק הרשב~א בשם ס~~זבסי~
 בשאר משא~כ תקנו הכא דוועיקראוווברך

 באמת חולק שה~ר~ח תק~~~ה סי~ וב~והח~שע~~ש מצ~~
 יענה ~ה ועכ~פ י ~~ל וה~ו~~א הריב~ש עללדינא
 הובא בתשובה הרמב~ם ~בריה~ר~ח

 בסו~
 מילה ה~

 כיון כולן ה~וצות כל דעל עוזבוו~ל
 שה~רכו~

 רק
דרב~ן

 אינו~ובר~
 אם כשנסת~ק ~שייתן על

 יתוב~ ~~ויני בס~ק מסוכה ראי~והביא ע~א~
 ד~א י היטב יע~ש ~וברכינןולא מית~י~

 כהפ~~
 ודעתו

 צ~~עהרמה
 י ~

 ~~ י

 ~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ י~י~~~~~~י

~~~~~~~~ ~~~~~ 

~ 



~ ~ ~

~ ~  

 ~~ו~ה
 ~~~~יי ~~~~ ~~~~~ ~י~~י~ ~~י~~~י~ י~~~ ~י~~~~ ~יי~ ~ר~~~

 ~י~~~~י~ ~~~
~~~~~

 ~י~~ ~~ י~י~ ~~ ~~ו~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~
 ו~~י ~~י~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~

 ~~~י~~~~ ~~י~
 ~~~~~~~~~ ~~~ ~ו~~

 ~יי
~~~~~~ 

~~~~~~~~
 י~יו

~~~~

 ה~וופלג ~בחור תל~י~נו הגיע העבר
 ~ו~~

~~~~~~~~ 
 י ~ווצאת בשורה והודיעני נ~~י

 אוה ל~~קום תפארה בצפירת ~~ו הלך ה~~ ידידיכי
 לו ~~ושבד~

 רבנו~
 עם שם לנהל אונגוואר ק~ק

 בכל עמו ד~ יהיה ווז~~ט ברכת ברכתי לי אני ~םנא אקריב א~ורתי י ולהאדירה תורה לה~דיל אלהד~
 כוס ישא יפנה~א~ר

 ישו~~
 נ~~אות בהווון ד~ ברכת

 אלוו~ותיהם ישא וברנה לווו ~ספראין

 ולה~ות נא~ר בקודש ~~לות לעלות זה כי~~~~~
 ו~נותן ת~ה~~ק ק~ן בהרוות גבוה~שלחן

 כל על ~ודקדקים כו~ותו ו~דיקים ית~~שהתורה
 קו~

 הטוב או שהחיינו ברכת לברך ו~כה ה~ב ~~להודות
 הוקם החדשה הרבנות על כאחד שניהם אווה~טיב~

 ש~י ~וה לפניו להציע א~רתי בעוז חכם גברעל
 י זה ב~ידון בספק נת~ררתי כ~ה~זה

~ ~ ~ ~ ~

 סי~
 ק~ רכ~~~

 שהחיינו ~וברך חד~ים כלים
 ה~ג~א וכ~ יו~ד א~~ק שם תשובה בשערייעיין

 ס~ בשם בשע~ת והביא יברך לא ~קנהדבס~ים
 ברבנות לגדולה ~כשעלה ברכה ו~וחזיק ~ק~יעה~וור

יבר~
 סי~ א~ח בח~~ס ויעיין ו~לכות שם בלא

 בשם שם שכ~ ק~~וסי~ נ~~~
 הגאו~

 כשהלך בפיורדא שכש~תקבלזצ~ל ~טרויס דוד וווה~
 ~ופפד~~~

 בשבת
 התחכםבדרשה

 ~התחי~
 וכו~ ד~ את דוד ויברך

 חשש ~וצד וה~וטיב~ ה~וב א~ וכו~ וקיוונו~החיינו ברו~
 ל~ורר לי ויש י הרבנות על שהחיינו ברכתספק

 הנ~ל הגאון עשה יפה אם זהעל
~ 

~~~
 או תפילה בנוסח שלא לב~לה ש~ש להוציא
 כ~וו ~יסור דהוי נ~אה ~ו~וש פסוקב~סח

 ~שום וחדא צריכה שאנה ברכהממש
 ה~ברך ברכות ~ה~ פ~א הר~ב~םוכ~~ש ח~רת~
 י ~~~של~טלה ה~~נ~~א צריכהשאינה ברכ~

 הוא כנו~חו פסוקכ~קורא ונר~הדוק~
 דאי~

 וכ~~ש ~~בר
 סי~ א~ח בב~ והובאהרא~ש

 בש~ ר~
 דכש~ירך~א

ונפל
 לברך דצריך ~יד~

 פ~~
 אי שנית

 ברו רקהזכיר ל~
 י ד~ ~~~~~

 ~י~~
 למדני

דה~ חקי~
 ~קור~

 ולא שבתהי~ם ~סוק
 ה~

 ~ו~א
 אי ~שמעל~טלה~ ש~~

 לא אחר~א ~לישנא ס~~
 ~ה~

ודוק~~
 ד~~יל~ן וכ~~~י

 כ~ב ד~ ב~גיל~~ כר~
 ל~ פ~ק~ן ~א משה ~סקי ד~א פסוקי דכלדו~ג ע~~~

וה~~
 לא

 נכ~
 ~ותר ככתבו ~סוק~ ב~~ך לפכ~ק

 ~~סח ת~י~ה בדרך ~ו ש~ש ציאל~
 נכ~

 והנה י
 ~חשש~~ן

 הגא~
 על יברך ~לא

 מג~
 הו~יל מא~

שהתחי~
 שהוא ~~ו שלא ~סוק ~קרא דוד ~ברך

 ולאנכתב
 קור~ ה~

 ~ום ג~כ י ה ~א ~~ש פסוק
 סיפור רק ת~ילה~סח

 ענ~
 ~רוך ס~ם וע~ז י

 הש~ש ע~כ ~רי ו~~שהח~נו
 הראש~

 כל או שבו
 ~ס~םע~י ל~טלה ה~יאהב~

 ~הח~~

~~~~~~~

 כ~ב רס~ ב~~א ו~~כד~ ס~קרכ~ג ש~ע~ במחבר ~פ~~ש קצת לפקפקיש
 בשעה ולא הק~ן ~שעת שה~~נו ברכותד~יקר

 שבלב הש~חה על שמברך ~שום בהן~משת~ש
 לו ה~הוא~כ

 לבר~
 וקבל לשם שנתקבל בשעה או

 הרב~תאגרת
 דה~

 רכ~בסיי כ~~ש ונא~~ה טובה ש~ועה
 דבעי~ וב~~א~~

 בשעה א~ נא~ן אדם
 חדשים כלים כ~בישת דהוי פי~רדא להקהילהשבא
 שנסע בשעה אבלשקנה

 וופ~~~ו~
 בר~ים ודרש

בשבת
 ל~

 ש~ויעה שעת הוי דלא לברך ~קום ידעתי
 לבי~ת שעת ולא וה~~יב הטוב שווברךטובה
 ~שום ברבים לברך ~ר~ה ~~שום שק~הואיהכלים
~~~

 רק ~פוסקים זה נזכר לא ~ו~ך הדרת עם
 רבנן ותרי ע~ה בי~ דבעינן הגו~ול ברכתלעניין
 אין וה~ו~יב וה~וב שהחיינו ב~רכת אבל~וינייהו
 אשלא הברכה ז~ון לשנות כ~אי זהטעם

 וודאי ~יחידות ~ברךובזמנו בז~ונו~
 עדי~

 טפי
ודבר ~



~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 הו~~~א
 אי~

 המורים א~י שהוא בעצמם
 בפ~יטות מ~ש בעיני קצ~ קשיםבא~ח

 לאו דווצות לברך אין חדשים ספריםדבקנה
~הנות

 נת~
 וגם

 אי~
 הנה ~ז~ן מזמן רק ~וברכין

הא
 דכ~ו~

 בשהחיינו דבעינן הפו~קים לכל ו~י~א
 ~ם אק~הוב~~ח כ~ח ~י~ בש~ךיו~ד ויעיין לזווןווז~ן
 ווקור בזה שם שהאריכו שהחיינו ברכת ~יס~ילע~יין
 גאון שרירא ר~ בשם וו~~ו סוכה תוס~הדברים
 ד~תי ווידי דבעינן ע~ב וו~ עירובין מש~סוראייתו
 אינה זה ובא~ות לזווןווזוון

 וופור~
 בסוגיא ~ם

כל~~
 ויו~~כ ר~~ה דניווא לי~ דאי~עי רק

~~ 
 א~~ה ר~ליםמג~ שאינ~

 דהוי כיון ~החיינו לברך חוב~
 לז~~ן ווזוון שאינו ווה על מברך שאינו אבל ~מן~~וזו~ן
 ראי~ ווביא ס~ בברכות הצל~~ח ואדרבא י שםליתא

ווש~~~
 לברך ~~אי ~החיינו דברכת להיפך הנ~~ל

 בפי~ הש~~ס מדאו~ר חובה וכ~אינו בר~ותא~ילו
 וווכר~ת וראייתו חובה אלא לי~ קוו~עי~ לאר~ות

 פשי~א ~לדעתיונראית~
 שי~

 כשעולה שהחיינו לברך
 כקנה חד~ה ברבנותל~דולה

 כלי~
 חד~ים

 לברך איכא רשות עכ~~פ א~~~ה לזוון ווזמןשאינ~ וא~
 דלד~ריו כוותי~ להו סבירא לא ה~לווה~אונים

 להתחכווות כללא~~צ

~~

 דווש~ה נ~~ה א~ק בש~~ך רכ~~א סי~ ביו~ד ~וו~ש
 להנודר ~ברו בהנאה ספריו ל~דיראס~ר

 וו~ום נתנו ליהנות ~ו דו~~ת אע~~ג ווהםללוווד
 בחנם ~ו ~ו~ד וזה ספרו להשכיר שיש כיוןדהכא
 שופר בין ב~כי לחלק שם י~~~~ז וכ~~כ ~הנהה~ז
ווועין

 לספרי~
 וופני

 שהקלקו~
 וא~~כ בהן ווצויין

 הוו~~א אדברי הכא~ה
 ד~~

 נתנו ל~~ל ווצות אי
 ווווש דהוי אהנ~ה ~החיינו י~רך לא ול~ההספרים ולשכו~ לשאול צריך שאין ווהקנין הנאה לו יש~~וו

 ~~שים כלים לקונהדוווה
~ 

~~~~

 להגאון וק~יעה ווור ספר
 יעב~~~

 אין ~~~ל
 ו~ש בו לעייןבידי

 ע~
 לפ~נ~~ד אוונם הווג~~א

 ה~~~~~או~~ש
 נתנו ~יהנות לאו ווצ~ת ספרים אקנ~

 הו~~וה ב~יקר דוקא היינו ל~~נ דווצות כלל דווילא

 ~א דאורייתא דהמצוה הכא אבל אותהכשעושה
 ולא~~יוווד

 קניי~
 ווספרים ללוווד ויוכל הספרים

~שכר~
 ~סי~ הפרישה לדעת ואפילו אותם לוה או

 ספרים לכתוב האידנא ה~יצוה ד~יקר ביו~דע~ב
 ו~וו~ו~עות ונראה ס~~תולא

 ה~~~
 ה~ א~ק שם

 נלע~~ד ו~~~וו שם והב~ח כהב~י וד~א לדעתושנו~ה
 ~פרים בקניית ולא גווור בכתיבה אלא אי~השזה
 בי~הם עצווו בס~ת שהרי א~ א~ק שם בט~זעי~
 השוק וון ס~~ת הלוקח כל חז~לאוורו

 כחו~~
 צוה ו

וו~
 ~וור שיש ה~עם הנווק~י וכ~ ה~וק

 אי~
 היה

 העול ~יו ווקבל היה לא בכתיב~ה ~דול טורחלו
 בוודור הולך היהולא

 ולקבל~
 ווו~~ש סיני ווהר

בספרים
 א~ בזוונינ~

 ~הם
 ~יק~

 אין עכ~ז הליו~וד
 שיש ב~ווחה נאוור ו~~יך ב~נייתן הווצוהעיקר
 שהחיינו לברך דא~~צ קנייתן בשעת ספריםבקניית
 הווצוה עיקר א~ז הרי נת~ו~ ליהנות ~ו דווצותוושום
 דבו~צות הלוי הר~~ז ב~ם הר~~ן הביא בר~ה ויעייןכלל
 לאדרבנן

 אוורינ~
 שזה י~ל ועכ~~פ י לל~~נ ווצות

 המ~~א כוו~~ש שווברך בו~וו ברכת ס~ ~עםהוא
 בח~סויעיין

 נ~י~
 ספרים קניית על ~~ברך שכ~
והוא

 ~ כמ~~

~~~~~~

 אצ~ שיתא ב~די ענין באותו לענין
 לפני

 לכוין ~נ~~ל ~גדה דבר הדר~~ג וורכבוד
 ש~~ וולך צדק ~~ומלכי~קרא

 והוא ויין לחם הוציא
 וכו~ אברם ברוך וי~וור ויברכהו עליון לאלכהן
 ומדקדקים וכו~ צריך ווגן אשר עליון אלוברוך
 ו~ל~ל היא ווו~~ר ע~ון~ לאל כהן ~~והיאדהאי
 ואני י ויין לחם הוציא שנא~קודם

 ו~וסי~
 לדקדק

 דויצאדקרא
 ~ו~

 זה כל אחר לוו~~ב הו~ל ~דום
 השייכין וכו~ הנפש לי תן דויאוור לקראסוווך

 ז~
לז~

 דווקא
~ 

 הברכות וטעם ענין להבין דצריך והנ~ל
 הללו ברכות ב~ לאברהם צדק וולכי~בירך

~ 
 וי~ל

 ווברך ~יש~~ל ~כם הרואהלפוו~ש
 בר~

 שחלק
 שחלק ו~ברך בי~ראל וולך והרואה י לי~~יוווחכוותו
 שהיא א~ אדם רואה אם לעיין ונ~~ל י ליראיוווכבודו
וולך

 וח~~
 ברכות ב~ ג~~כ יברך ~דול

 הל~
 דוו~~ש

גו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ו~
 גופים ב~ א~ א~

 וא~
 בברכה שניהם דיכלול

 וכ~כ חבילות חבילות ~וצות עושין דאין דקיי~לןאחת
ב~~

 מחזי~
 ברכ~

 א~ח
 בשמים ~ע~בי בעצי ~~~

 ברכות ב~ד~ברך
 ~ה~~

 י שם תש~~ה בשערי עיין
 דחכ~וה ו~וסתבר קוד~ות ברכה איזה כשנסתפקא~ונם
 על עולה תורה דכתרקוד~ות

 גביה~
 נראה א~~ם י

להיפך
 ד~~

 י עליך תשים שום דכ~ ~וחול כבודו אין
 ובתורה י עליךאי~ותו

 יכו~
אל~ א~רו ר~~ל וה~ה י למחול

 ע~~~
 כולם ש~שוו הו~לך ע~וק היא השוה

 בשובו אברהם את ולוולך לנשיא עליהםלה~וליך

 המלכי~~רדיפ~
 כש~ה צדק דוולכי י~ל ול~ז

 התורה בחכוות ~דול וחכם ו~ולך לנשיא אברהםאת
רצה

 לב~
 שחלק הללו ברכות ב~

 תחילה ה~ולוכה על לברך ל~ היה הדין וווצד יליראיו ~וכבוד~ומחכ~ות~
 עליו~~ לאל כהן ~ו~וא א~ו~ם י ל~וחול שא~~א~~~~ש
 היה ב~מי צדקווולכי

 בע~
 ~כה~ג כה~ג

 ו~~~

 דין
אחד

 לה~
 היה לא ~גדולה ומ~וי~א

 הרב~
 גדול

~וו~נ~
 בחכ~וה רק

 ולפיכ~
 אברם ברוך ויאמר ויברכהו

 ש~ים קו~ה עליוןל~ל
 ואר~

 ח~~~תו חלק על קאי י
 הקב~ה לו שא~ור א~ קנין אברהם ב~ודרש כ~~ש~

 שאתהע~~י
 ~~רבי~

 נעשית ~ולם לבאי ש~וי
 שווים קונה וז~~ש עולםלבריאת שות~

 ו~ר~
 ברוך ועוד

 גדולת על ~קאי בידיך צריך ~וגן אשר עליוןאל

~ול~ות~
 שחל~

 שונאיו שכ~ש ~ו ~כ~דו הקב~ה
 י הלו ~רכות ב~ הני וא~~ש ו~ולך נשיא עי~זנעשה

ובי~
 לה~ליך שזכה חכ~ותו רוב על תחילה בכיוון

 י ל~לך ונ~יאתו גד~לתו רוב על ואח~כ בע~למוה~ה

 ז~כעי~
 ~~סיים א~י

 בחתי~ו~
 יהי הפתיחה ~ועין

 ד~~ם
 ~ו~ו~

 כבוד ויזכה ובנ~יאות בתורה ~דלו
 הג~ י~ידי ~~ר ד~ידיד

 ~הרבי~
 ת~רה רבים ~ים

 ובעבודה בתורה מסובלים דים ת~וו עםבישראל
 ~פשו ~אות בישראל ירבו כו~~תו צאצאיוויראה

 דש~ת הנא~~ן ידידו ~נפשהטה~רה
~ 

~~~~~~~~~ ~~~~~ 

~~~
 וי~ו ~~ה

 ~~~~~~ ~~י~~~ו י~~~ ~י~~~~ ~~~~~ ~~~י~~ ~י~~
 ~~~ ~~~~י~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~

 י~י~~ ~~~~~~~~~
 ~~~~ ~~~~~ ~~~~~י~ ~~~י~

~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~ 

~~~~~~~ 
~~~ 

 ~~~~~~~ ~~י~
~~~ 

~~~~~~ ~~~ 
~~~~~~ 

~~~~~~ 
 י~~~

~~~~~
 תורתו ש~ם וראיתי הגיעני

~ ובשמ~  ש~ר מה יוהנה א~י גם ל~ייש~וח
~ ועת~ להשיב שיזדקקני ווה ראיתי לא~ראשונות ~ ~  הצל~ח קושיית ~ישב שכת~ב מה על~אתי
~ ברכו~ ל~ח

 ע~~
 על ש~ופליא כו~ ראיתי אני ד~~ה

 ה~
~ז

~ שלקו~ בין לחלק ב~ו~ש ג~ ס~ג ר~~ה סי~א~ח  פרי לבין שהכל יברך שליקתןש~חרי
~~ הע~שברכ~ ~פה~ע

 וא~
 נגרעין ~ינן ש~יקתן לאחר

~~ ~וברכ~  עליוות~וה
 ~וש~~

 ד~וק~ה ד~ם ~וט
~ ארבביפ~~  ~וליח~וזית

 שביר~
 תחילה ~ליו ר~י

 ~סו~
~ וכ~

 וואיולדברי~
 פרי~

 דירקוו אשלקות פ~~ע דהוי ~וזית
~ ~ נ~ מעה~ר וכתב יע~~ש~ לעיל רבביפ~ת בי~ד~ירי

 לפהא~ד פה~ע בין ~לק דא~שר דהאליישב
~ ~ו~ו~  חשובדפה~~ע

 א~
 לגריעותא דאשתני

~ הפסיד~ ~  לגריעותו דאשתני כיון דגרע ~ה~~ד אבלברכתה
~  אי דוקא היינו י לשהכל ב~כתההפסידה
~ עכ~~  א~ורי~ן אי אבל ~יי~וא ב~וילתייהושלקות

 דשלקו~
לאו

 ב~וילתייה~
 הבי~ול דע~י כלווור קיי~~א

 אי א~כ פרי ~ד נקר~ת ולא ~ו~ונה ~פרישם ~תבט~
 קצת דגרע לפהא~~ד ד~שוב פה~ע ביןחילוק

 הבישול ~וכח עיקר כל פרי ~ותורתשיצתה ~ כי~
 להנ~
~

 ~לקור דא~ור ~ו~~ד להך שפיר פריך ולהכי~~~ד~
~  י ~ובינו ואיננו י עכ~~ד קייווא ב~ולתייהולא
 להדיא ~וש~וע ~שי~סד~תי~ות ~ד~

 דטע~~
 דשלקות

 ולהכי קיימא ב~ילתייהו דלאו ~ושוםשהכל ~בר~
 קאי אי שבשלת ב~וצה ור~~י דר~~ו~~פלוגתא ~יית~
 ~ ב~וילת~

 או שהכל ברכתה אי דהכא לברכה לא~א~
 בפהא~~
י

 ~וקוכ בשום קאי דב~וילתיי~ו לישנא כלל הזכירולא
~ ופר~~י

 א~
~ ו~~ קייווא ב~וילתיי~ו ואפ~ה ירקות

~ א~ בין ~ילוק ~ואין וכו~ וו~וילתא אפקי~ לק~ןוכן
ווברך



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  ל~ין או קאי במילתייהו ש~ות לבין ב~הא~דווברך
 קיי~א ~~~ילתייהו לאו לבין שה~ל ווברך~

~ 

~~~~
 ~כל ~~י הש~ס פריך וואי עדיין כדבריו אי
 ד~~קות ~ישנא רבב~י ~כי ארבב~י ~ו~יחזית

 ~~~רך ש~קות אוור הרי דר~י ווש~וי~ ~~רלבב~ק

~ליה~
 לגריעותא ד~שתני וושום ניווא ועדיין שהכל

 ל~ין עליהן פרי שם עדיין אבל שהכל~רכתן
 ל~ריעו~א ~ף דאשת~י בפה~ע קיי~וידבמי~ייהו

כיו~
 חשוב דפרי

 ה~~
 ה~~~ז כס~רת

 בזי~
 ד~י ווליח

 דר~~י וו~~וי~ דר~ב~~י להש~~ס וו~נ~ל בפה~עו~~ך
 קייווי בו~לתייהו לאו שלקותס~ל

~ 

~~~~~~

 הצ~~ח קושית להבין כלל זכיתי לא
 ווקשיי~ו ~שוור הט~ז דהרי ~ט~ז~נ

 אבד וכו~ ירקות ב~ויני דוקא י וז~~ל בדבריובפירוש
בר~~ו

 העיק~ו~
 ע~~י נתקן אם א~ילו

 ~בל הכשר~
 ברכ~ו הפסיד לא בפה~ע שתחילתודבר

 כ~
 זוון

 אדונינו דיבר בפירוש ה~י ~~~ש דבש ע~יש~תקן
 ע~י ~ו הדבש ע~י כשנתן דוקאהט~~ז

 ד~~
 אחר

אח~כ
 בכה~~

 שינוי דהוי ו~ליח ~זית אבל חילוק יש

ש~
 א~ר דבר ע~~י נתקן

 בכה~~~
 בין חי~ק אין

 נע~ם ~לא וברור ~~וט ו~ה לפהא~~דפה~~ע
 גם י ב~עתו בה עוסק שהיה ב~קוווו הש~סהט~ז וו~ג~ו~

 ע~~א ל~~ו ד~ ל~יל הצ~~~ח שווקשה אחרתקושיא
 זית ~~שו~ן לר~~י ר~י~ ר~א דוויי~י וכו~ תפלוגלא ד~~~~

 ~ווילתא נווי דקיי~~י ד~~י לקו~~א בפ~עדברכ~ו
 ה~~~ז ~ ד~רי ווזה דנסת~ו וכ~לבפהא~ד

 דאף להנ~~ל לק~~וווג~~כ ע~~~ א~
 הת~

 ~וי ~חי~י בקו~חא

 כדוו~ני לו~~לי~~א לאו ועכ~~פ ~גרי~יתא או~ינוי
 ~~רינא ~ילוי~ לי~ אית התםה~~~ס

 ל~ ו~כ~~~
 הוי

 וודאי ו~כ~~ג ~ו~טל~ו~א ~~ר דבר ע~י ~נ~ןשינוי
 הט~~ז ~דברי ~פ~~~~~ד בפה~~ע ~ין חילוקאין

~ 

~~~

 ~רו~~~א ~הק~ו וה~~~~א הט~~ז ~ל להעיר
 ר~ה סי~ דל~יל ~דבר א~~וז וכ~תי~~תוו~י ב~~~~

 ל~~ח ד~ ~צוון ה~~~~ ב~~רי ק~ה זה הרי ה~א~~ק
 דין שכ~ ו~שכ~ת ד~~הע~~ב

 ז~
 וכו~ וכ~תי ~~~ו~י

 ו~~ו~ן ו~~וז ~~~ל ו~רכ~ן לגריעותא ו~~עא~ת~י

 ה~~א ~~~~ש כ~ ובפירוש פה~ע ברכתו סיי~וו~דבש

ל~ר~
 ~ה ~אולי ע~ש עיקר דהאגוז משום ע~~ז

 כתב ~תוס~ לטעותווקום
 די~

 לשי~ת זה
 ~רי~

 דס~ל דוקא ולדידי~ דאגוז ~ויני~ לעילשהביאו
 ואפילו רא~ונה ברכ~ו ו~ברך לגריעותאאשתני ב~

 ~~י אאגוז בכה~ג וכ~תיבתו~וי

 וובר~
 ~זה בפה~ע

דחוק

~~~~~~~

 הרי~~ף לשיטת ~ובא לי קשיא
 ~ו~רך לגריעותא בנ~ת~י דאף~דע~~י~ והגא~~י~

 הוכחתו כ~ ותוס~ וכרתי תוווי ואף בפהא~~ד~~לקות
 וכו~ ורבב~~י ל~חב~~א הש~ס להווודפליג

 ע~~
 א~כ

 ז~ לי~ דשלקי תורווסא ו~ההיא ארב~~י פריךוואי
 דאינו כ~~ה ביצה ~ש~~ס ידוע ת~רווס הרי וכו~זוונין
נאכל

 אל~
 ~פי אשתני והוי זוונין ז~ ~ליקת לאחר

לוועליותא
 ניוו~

 לוועליותא דבא~תני
 א~

 ר~ב~~י
ו~ודה

 דר~~י~
 בפהא~~ד ברכ~ו

 ס~~~
 ~בל

 ~~~וי~
 או

 ~~ריעוחא~~ת~י
 ב~ה~~

 בזית וכן ארחב~~א פליגי
 ~~ועלי~תא א~תני דהוי הר~ב~~א ~ו~ידושי וו~ו~עווליח
 דבאשת~י והב~י והר~~ש ~תוס~ לשיטת יוכןק~ת

 ודוקא שהכל ברכ~י~גריעותא
 ~י~י א~ בש~וי~

 ארבב~י ה~~~ס פריך וואי י~~ל עדיין פליגיל~~ליותא
 א~ל קאו~ר ו~לוקין חיין ב~~וין רבב~~י~דלווא

 וצ~ע ו~ודה ~ובא לו~~ליותא שינוי דהויכתורו~סא בכ~~~
~ 

~~~~~~
 ~בחידושי י

 ז~~ הר~ב~~~
 קצת הרגיש

בז~
 פירוש בסברא ו~ו~ציא ו~ותיב ד~~ה

 ~ו~ית לק~וו ג~כ ולד~~יו ע~~ש ר~~ז בתיוהת~חר
 בשי~ה ה~ור ודברי י וה~ן הנ~ל ה~~~ז ~להצל~~ח

 וכרתי ד~תוווי ~ריף ~לזו

~~ 

 חיים כ~הם
~~כל ~ובר~

 תו~והי~
 ו~~וד

 ו~~~~~
 לד~א והב~ח וה~רי~ה

נת~וו~ו
 ~~~~ ~ט~~

 דחוק והוא ~~ירםא ~ו
~ 

~~~~~~~~~
 ד~לקות ~ו~יא

 הו~~
 בר~ב~~א

 זה~~~~~ן
~~~~ 

 ר~ח י
 ב~~

 ר~~י
זית

 כ~ו~
 ירק ר~~י ~~ם רבב~~י ~פה~~ע ~ליו אוו~ר

 לרב~~י ו~סייע ו~תני~ ~ר~ר~~י ~~~ל ע~יו אוו~~כ~וש

~~~
 ~א

 כ~~~י~
 א~יר ו~ו~

 וו~ ~י~~
 דר~~י ~ו~~י~ ידע

י~ו~
 ר~~~~א ו~ן

 ~~י~י~~
 שדרכו זית ~ליגי ולא

לאכול



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~

~ ~ ~ ~ ~

לאכו~
 חי

 כבו~ אפי~
 ירק ה~א בעי~י~

 כי~~
 ששל~ו

~שתנה
~~ 

 י~
 הצ~ח ~~עת

 הול~~
 ~ל

 ה~~~
 יוחר

 הסתירה ~דברי~~~ופורש זהמירושל~י
 ~יו~

 דר~ח
 כבוש בירק איירי ורבב~י כבוש ב~יתא~יירי

 ו~ברינו י ~~ז לדעת אבפהא~~ד מפה~~עדפליגי מ~~
 ב~שח~ה איירי דה~~ז ~ידי ל~~קה~~ל

 או ~בוש בזית אבל אחר דבר ע~י ונתקןונשחבח לגריעות~
 חילק אין סתםב~רקות

 בי~
 ואדרבה כמ~ש לבפה~ע

יש
 מקו~

 לפה~ע פהא~ד בין לחלק ה~~~ז דמ~~ש לו~ר

~עי~
 לו~ור בירו~ל~י ג~כ ~ונו ~ה

 ו~
 הא פליגו

 נשתנה ששלק~ ~יון בירק והא וכו~ כב~ש ~יח~
 הירושל~וי עם בבלי הש~ס להשוות ~יש וב~וקוםזירא ר~ בחיוהת כך הפי~ בש~~ס גם בחי~ הרשב~~אולדעת
 ה~~~ז דברי לחיזוק שנ~ל ~וה וזהו כוותי~נק~ינן

~ 

~~~~~~~
 בר ר~י דברי ו~גיה ~חי~

 בו~
 ול~פ

 חי להאכל דרכו שאין ע~י~ית
 התוס~ לסברת הירו~ל~י ש~יון י~ל ולענ~דוכו~

והרבי~
 דפרי ה~ ~~ק ~ה ~י~ ב~~א ו~ובואר יונה

שאו~לי~
 או~ה ש~וחקנין רק עיקר והוא חי אוחה

 כבוש ~ זית או ~~בש אגוז כגוןיותר
 ירק~ת אבל בפה~ע ברכחו כבוש ואף קאיד~ילחייהו אוורינ~

 ללפח עבידא לתבליןשעיק~ן
 בה~

 ~ים וו~כ ול~ותק
 ששלקו כיון שלהן ~שלקוח לפיכך י~יהם עלאחרים
 על זה כ~ דהפוסקים רק ~הכל וברכתןנשחנו
 ~~י ו~קנו לגרי~ותא שנ~חנו ושלקות וכרתיחומי
 פרי בין זה חי~ק נ~יב והירושל~וי י אחר~~ר

הע~
 דרובן ירקוח של ש~ות ~ל

 לתבלי~
~א~נן עבידי

 לאוכל~
 פרי כ~וו בפ~~ע חי

 הע~
 שעיקרם

ה~רי
~~~~ 

 וז~ש ח~ד
 ~י~

 להאכל שדר~ו ע~י
חי

 ~י~
 ש~~ו כיון ירק הוי ב~ינ~ כבוש

 ~שו~ון שנשחלקו בירקוחוה~~~ו נשתנה~
 ~פ~~~

 ה~~א לדעת
 שנשתל~ו אע~~פ בפהא~~ד ברכ~ן ה~~~לססי~

 הלכה של ב~ו~קה יוחר ~וו~נה אינני כי~~~~~ ~
 ולשעה די לש~תה א~וינא לווחר~זו
 י והותראחרינא

 י~די~
 ~רכחו ד~

 באי~
 ~וסר
 ~~י~י~~י~~ ~

~~~~ 
~~~ ~~~~~~ 

~~
 ר~~

 ~~ר
 ~ר~~~~

~~~~~ 
~~ ~ ~~~~~~ 

~ ~~י~ ~~~~~~ ~~~ י~י~י ~~ו~י ו~~~ ~~ו ~~~~י~
~ ~~~ ~~~~ ~~~~י~~ ~~~י~ ~~ ~~~י~ ~~י~~ ~~~~~

~~~ 
 ~ו~י~י~

~ י~י~ ~~~~~~~~ ~~~~~~
 י~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~

 י

~~~~~

ידי יד שהקשה קושייתו ע~ד וכו~ הגיע~י
 ב~~ש דברי ~ל נ~~י~ועל~

 שכ~ ב~א~ק ג~ סי~ באה~~
 דנא~ו~

 לומר ~~ה~ז
 כה~

 ש~ כיון אני
~י~

~ואכילי~
 ~א הנאה לו ואין ~זה~~ז חרו~~ה

~~~ חי~~  ונשיאות קה~ת בשביל איסורשיעשה
ק~ ו~ כפי~

 סל~ים ה~ גם דנו~להרי
 וופדי~~

לו שיש הבן
 ~חוש וישהנאה

~ 
 הקשה וכבר י הקשה יפה

כ~  ~~~ת~ת ג~~כ ו~עיר ה~~ל בס~ ~וי~וים אבניבעל
 ס~א בסי~ הי~א לד~ת וקיבה ~יים ~~ועכהונה
 ביו~ד כ~~אסעי~

 א~ שנוה~
 ~ס~ הקשה וכן בזה~ז

 אהר~ו~~א יוסףב~כי
~~~~ 

 ל~~י ל~~יחש ו~יכא שכ~
 שעי~~ וכ~ הבן ~~יון לחוש ישוהרי

 ג~כ נסחרים
 ~ש בזה~ז דאפילו כ~ווב~~ הנ~~ל הב~~ש י~ובדברי
 כלום תרצוולא סלע~~ ה~ הבן פדיון ~~קח עי~~ז הנאה~וקום

~ 

~~~~~~~~
 הפ~סקים בכל הנה י בעה~~י י~~ל

 נאוונות ~~נייןהוזכר
 פדיו~ כה~

 לפ גברא א~י אי דוודאי נ~~ל וט~וואו~ות~ת ~
 ~~ת או סלעים ה~ לי תנו כהן אניואו~ור
 נאווןאי~ו

 כיו~
 ~א כשבא אבל הנאה לו ~יש

 להערמהי לחוש ~וקום ~אין סחם ~כהןשהוא
 נ~

 ל~לותלס~~~
 ראשו~

 לי~ דלית ולנ~כ
 אחר איחרע ולא לכהן הוחזקשכבר א~ א~~נם סת~ו~~ לכהן ~י~ ו~~~קינןאינשי ~ש~ ולא האחרו~ים כ~~ש סי~ שבפרהד~ר ~ ה~א~
 זמ~

 חז
 סוקלין דקייל~~ן אנן יכ~ו~חו

 ו~ורפי~
 הח~ו על

אה~~~
 שהו~ק כיון ג~ ~~עי~ ו~ ~~י~

 א~ילו ~ח~כנא~ן והואמ~
 לפדיו~

 דלא~א ול~וחנות הבן

 ע~ אל~ו~~י~ו~
וד~י סו~~ א~~ בה ש~וח~ק ה~זקה
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 ~~ש ס~~ג קידושין דקיי~~ן לוו~י מילתא האודמ~
 ושור~ין דסוקלין לעונשין אף נאמן בתיקדשתי
 אינו דוועיקרא שכ~ ~ם ב~נ~י ועיין י החזקות~ל
 ~חרי אבל סתווא לומר אלאנאוון

 שהו~זק~
 לא~~א

 לע~ין הר~ב~~ם וכ~כ החזקה~ על א~~כסוקלין
 ב~ט~ז אחדעד

 מ~
 איסור סנהדריןדמ~זקינן

 האוכלו ואח~~כ זה הוא כליות חלב לווור אחדעד ע~~~
 כליות לחלב הוחזק דכבר כיון~~ה

 ע~~
 הע~א

אע~~
 הע~א היה לא ~מעיקרא

 נאו~~
 בשעת ללקות

 עדו~ווועשה
 ב~

 וכן הוועשה~ ווקודם החזקה
 איתרע ולא ולנכ~י~~ם ~ה~ת ה~הן ש~וחזק כיוןה~נ
 כהונתוחזקת

 זוו~
 ~הב~~ן לעניין אף נא~ון רב~

ומתנו~
 אח~כ

 ווכ~
 אבל י א~לינו שהו~זק החזקה

 לדבר~ נאמן אינומיד
 הרוו~א כ~ ו~כן שבוומון

 וויד ~ווור נאוון דוקא~הוא
 בש~~

 ע~מו עדות
 להיות כדי מיד שווערים חיישינן ולא ~נ~כלקה~ת
 ד~דיון כי~ן לא~~~ז לפדיון~מן

 הב~
 לגבי הוי

 עדו~
מיל~

 ולא~גזרינן חיישינן לא האי ~לי שכי~י דלא
 ~ה~ז גבן עלווא נ~יגי לא כהונה ומתנותא~בה
 דחיישיי אמיעוטא שקר להעיד ס~יך ולא לכהןליתן

ובלא~~~
 שלא ע~מו ~ל להאווינו מו~רחין אנו ק~ת

 שוי~ שוו~ד וכדומה גרושה י~א ולא לוותיםיטו~א
 א~ילו ע~מו על נא~ן דאיסורא חיתוכאא~שי~
 יותר והו~זק ~ווור עדות העד~הבלא

~ 

~~~~~

 בתשובההרא~ש לדע~ אף ל~ענ~ד כ~ן של זה נ~~ונת
 כל~

 בב~~י והובא נ~~ב
 ~יו~סין נא~נת וחי~ דא~ה דהא קנ~~ו סי~אה~ע

 תורה האווינה לאחרים יכירנו באביו יכירמדכתיב
לאב

 אע~~
 וו~ני קרוב שהיא

 שאי~
 יכול א~ר

 וו~ווע וכן דאורייתא זו דנאוונות וושוועלהכירה
 נא~ונה דהמילדת יליף ב~ ה~ ~~ג קדושיןהירושל~וי
ו~דכתיב

 ~ק~
 ותאוור ה~~י ע~~י ותקשור הווילדת

 לענין וודאורייתא דנאו~ות אלווא ראשונה יצאזה
 נאוו~ת וו~וו דאורייתא~ והוי ~ווילדת א~לובכורה

 כהן של~ו
 א~

 לא שאבאר כווו קצת דוווה שהוא
 ע~ווו על ל~וור נאוון דיהיה דרבנן תקנה אלאהוי

 כ~ חיה ~נין וא~ילו אני~כהן
 הר~~י

 דלאב~י~ בקידושי~
 מדי~

 משום המנוה מדרבנן אלא הוא
 י לע~ין ~ב~ בגיטין הרמב~~ן ול~מ~~ש ~אחר בעניןדא~~א

 עדים האשה שתביא שא~~א דכיון להוס~רה
 וטבי~ה וס~ירתה וזיבתהנדתה לפ~ק~

 ל~יכ~
 האמי~~~

 ואיןה~רה
 לו~די~

 לשאר הימנה
 ד~י~ עדיו~

 ד~ין
 מ~איא~שר

 א~~
 הסברא י~~כן ה~נ

 בזה~~
 לנו ~אין

 לוי או לכהן נ~יק לווי ולו~ה כהונה יחסס~רי
 ולקיים רא~ון לקרותו או מתנות לתתבאמת

 נ~כ או סלעים ה~פדיון מצו~
~ 

 הרי
 אפי~

 כ~ידענו

שהוחז~
 של אביו אבי או ~יו

 לכה~ ~~~~ ז~
 אין

 ~הרי ראייהשום
 ידע~

 י~וס היה לא עליו שגם
 אלאברור

 ע~~~
 והב~ים י עצמו של דיבורו

 אמר~ מסתמא והרא~ון מסתמ~י ה~בותאחרי ~מ~כי~

 אינם דרובן ממיוחסים ~הוא ברור ואין עצמווופי
 כהן לווור נאמן דיהיה רבנן התקינו ע~כוויוחסים

 אדם אין וחזקה נהנה שלא מ~ד ולנ~כ לקה~תאני
 א~לינו כשהו~זק וא~~כ ב~רהסיא והוי לו ו~א~וטא
 איתרע ולא ווהזמן

 כהונת~ חזק~
 מו~ר ה~א הרי

 עדות וכ~וו אחר בעניין ~א~א וופני דברלכל
 ס~ירתה לעניין ואשה ביו~סין ו~יה ואווואביו

 כנ~ל~הנ~~ל
~ 

 י ~~י~י~י~~
~~~~ 

~~~ 

~~~~~ 

 י

~~~
 ~~~ נ~~ ~~~~

 ~~~~~~ ם~ ~י ~~~~~ו

 ~~י~ ~~~~~ ~~~~~~~~יי~
 ~~~ ~~~~י י~י~י ~~~~~

 ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~י ~~~~י~י~~~

 ~~~~~ ~~~~~ו~י~~~
~~~ 

 ~י~
 ~~ו~~

~~~~~~ 

 ~ י ~ ~~~~~~~~י~י~

~ ~ ~ ~ ~

 י~ירה א~ודל בא~בע כעת ל~ הנולד בנו
 יוסיף אמינא ד~ר מטיבותא ימינוביד

 ואווו~כ~
 לל~ום ידים

 בוולחמ~
 ע~~ד וי~~ל ה~רה

 בבכורות דסובר ר~י לדעת דאורייתא ווילין~~פוטי
 דאיש דקרא בכהן כ~ר יתירה דאצבע וו~~ה ד~~ז

וודין



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~ ש~ואל שש וא~~ע~~יו
 כ~~

 ו~~~~א ~שת~י בש~~י~
~~~~ 

 א~ל
 לה~~

 ירבה כ~ו~תך ~ברא

 וי~~ביש~א~
 ~~ל

 כ~~~
 אי~ש ~~עלי~ כ~ה בשבת

זה
 ע~~ ש~שת~~

 ס~~י
 בר~שי~

 יתירה ואצבע

 שה~~~~
 ע~~~ת אעפ~~כ ו~שונה ב~יה

 כ~
 ~ו יש

 שב~~~לה~
 הק~~

 ל~בור
 שהיה שם~ ~~~ה~ ב~~

עי~~
 ב~ל~~~ה יותר ~~ור

 ר~
 היה ~~סר~נו

 וז~שבט~~אה ב~~ת~
 יול~ ~~~

 להר~ה
 וי~ר~

 ישראל את
 ~לשתי שהיה~ו~ני

 ו~
 שהרי זה זולת

 א~י~
בגנ~ת~

 רשעים של
~ 

 ~~ל ~ל~יכך יהוה שב~י~ וע~כ התורה ~ברה
 ר~~

 נו~י וס~~ל ~~רא לההיא
 שב~ד~י

 ולא בישראל בי~~אל~ ירבו כווותך בגב~רה
 דס~ל יוסי לר~ אבל י~דא ר~ ~עתב~לשתים
 בי~ראל ירבו כוו~תך א~~ל ~סול~בכה~ים

כי~ל בכהני~ ו~
 הנול~ ב~ ע~~~

 ולאבגבורה בקדושה~ ש~לד חביבי לי~י~י
 בשת~

 של בוו~וותה ~ו~ו~~ן ~יש יהיה
 כלל גנות זה ואיןת~רה

~ 
~~~

 ל~י~א ה~כה דרך נ~ן
 כשר אי ב~~~~

 ~ועל~ ידידי נת~ורר ~~י~~ז בז~~~זדוכן
 אם ל~אול~י~

 ווחויב איננ~
 ל~ני~

 בקטנותו ל~תכו
~וי~

 כדי ~ו~וו~ה וורו~א
 ~ל~

 אח~~כ יהיה
 ב~ובה וי~דל לו יר~א אם עי~ז ויהיה~דוכן ~סו~
 נ~~

רו~
 לו

 וב~ר~
 ~~ווי כראוי ביקר אדם ~~היה ל~וגתו
 אנשיםל~אר

~~~~~~~~~
 זה ~דוכן כ~ר ו~ום ~~ל כהן

י

 ~שוט ~
 בש~~~

 ~ענית
 ~ דאיתקש כ~~~

 ~ו~~ת ותוס~ ו~ה אי ד~~ה שם בת~ס~ וע~ל~יר

 ~ות קכ~~ח בא~~ח הט~~ז ה~עיש ול~נם יק~~~
על כ~~~

 כאשר בו~~~כ כ~~ז ווי~יה ~שת~~י~תי~ ז~ ~שי~
 ובס~ י~~~ש ~רד ובל~~י ~יים ובנתיב הא~רכ~כ
 כ~ב בו~תנ~ בו~~י~ה אבןטורי

~~~~ 
 ~וום לבעל ראייה

 ~וי ~א אי ס~ק הוי רק ~~~ורייתא לדוכןש~ר
 ~~ר~~~י ~ו ד~~~תכלין ו~עו~א ו~ו~ ~ור ~ניקצת
 ~ושום ולתוס~ י כהותדעיניו

 הי~~
 וי~יין הדעת

 ~י~~ו~~~א
 ק~~~~

 י ו~~~ע וי~~ו א~~ק

 אב~
 אסור וודרב~ן

 ~ו ~ו דוו~תכ~ין ו~ילה דוו~נ~וו~עווא
 ~ו~~~

~עי~
 ~ושום א~ כ~ירש~י כהות צב~ר

 ה~ היס~
יעת

~~ירו~
 וירושלמי תוס~

~ 

~~~~
 קכ~~ בסי~ הטור

~כ~ הר~וב~ם על מקשה

דבע~~~
 ~~א אינו נ~~י ורגל~ו ב~~יו

 ~~יו ~
 קאוור לא ב~~ו~ ~הריוהקשה

 א~
 בי~יו

~ ~~  ~הרי עלי~ הב~י~הרעיש
 היה שלא וכ~ ~י~ש ורגלי~~ ידיו~ניו תנ~נ~ וו~ור~ ~וור~

 באוות נראה וכן הטורב~ירסת ז~ נ~ס~~
 וושל~

 הגי~ו~ים
 קא~ור לא דב~~~ ~~~כ שכ~ברי~~ף

 ~~ני ~י~י~ א~

 ~וש~שהו~
 היה נ~וי בהן וניכר ~ותן

 זבל~ן ~הרי יותר הקשה ה~~י אוונם יאחרת ~~~ ~~ ל~
יו~ ו~  ~~~ניו ו~וווין דהוין ב~~סדתנן

 ~ וא~~~~
שא ~

 שבי~~ו דו~וווין ה~ור ~שב והיאך כ~יואת
 לדוכן~סולין ד~~ק~

~ 
~ 

~~~~~~
 ו~לין ~ו~נכרי ו~וו~ין בין ~ילוק דיש י~ל
 סת~א ל~ו~~~ין הרואה~בעין

 א~
 ~הן

ב~ני~
 אינן ו~~~~~ו ורגליו ידיו

 בעי~ נו~לי~
 ה~~ה

 ד~ות~י~ ה~ור ודעת י הברכה ברגעבניכ
 וכל י~א לא בי~יו ו~ווויןקתני ~ת~

 ו~וווי~
 בו~ווע

 ב~ניו אבל אותן שנשא וו~ני ~יכרים שהםבידיו ~~
 בש~ס ה~ופורשים ~וו~וין אלא אסור לאו~~ליו

 ה~~ה בעין נווי ונו~לין ט~י דוונכרין וסיוואזב~~ן ~~ו~
 ס~~א ~כ~ הרווב~ם על שפיר ווק~ה ו~~יכךביותר
 ~א ~~~וע ווו~~ין וכל ור~ליו ידיו ~פ~יו~~וו~ין
 דוונכרין ו~וווין בין כללחי~ק

 ~נך הרוא~ לעי~

ד~
 הוושנה בו~שוועות שאיננו ~ונכרין

 ו~
 ~~ן ב~י

 י ד~ש~סוסוווא

~ ~ ~

 בשם כ~ הב~י דהרי ליי~ב יש
 וונה~

ים ו~ר
~~כהנים

 ו~שת~ש~י~
 ה~~יתם

 ע~
~ם ~~ו

 ידיהם~ועל
 והרוו~~~

 ~ושת~ין דהעם להי~ך כ~
 שבידיו בו~וווין דאע~~~כ וי~~לוכו~

 כ~~
 עק~ת

 על בטלית בכה~~ג א~ילו ועקוו~ותל~ר~~י
 ~ני~

 נ~~י
אסור

 דבכה~~~
 ו~ום הוי

 ~~נכי~
 א~ילו

 בתו~
 ה~~
 ו~~ני בידיוודוקא ~~

 שנו~~
 ט~י וווינ~ר ~ותן

~~ 
~ל

 ~א וודאי ב~ניו דהטלית כיוןב~ניו
 ~~~ י ווי~

~  ור~ליו ידיו ~ני~ ס~ם ~כ~~ר~וב~~ם
 ו~

 ~יל
~

בי~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~  שפיר לא או ~צרים כ~נהג פניו על ~ליתבין 
 הטור~ו~ה

 ~לי~
 וווזבל~ן ~~שנה בוושוו~ות דא~~ז

 פניו על ב~לית דלא ראיי~ אין דבש~~סוסו~א

~~~

 על הוי דעקושות רש~~י לדעת ראיי~ לענ~~ד
 לחלק יכ~ל שאינו הר~ן כוו~~ש ולא~י~יהן
 וו~ילה ב~וס~ וה~יאו בירושלווי דהריאצב~ותיו

 נפתלי ~~ א~~ל ע~ושי ידי~ דהוי כהן ה~יא ישם
 דש ווואי ווותרי ~עי~ך דש דאתהכי~ן

 ול~שות אצ~עותיו לחלק יכול שאינו באדם~ייך ~עיר~
 וא~~א ~ כראויאוירים

 ש~ירוש~ לווו~
 ד~ו~ים ~~ב~ים

 וו~ווע והיה ווחולקים ~צ~עותיו שאיןדהו~~~ל
 ו~יין~~ו~דה

 ב~~~~
 אופ~א

 ד~י~
 ~~יכא לי~

 פי~ושו ו~~~כדאונא~
 ~ה~

 כדב~י ~תולדה ~וחולקים
 ולע~ות לח~קם יכול אינו ~הוארק

 אוי~י~
 והוי

 דו~ינכר~וילתא
 ~~~ו~

 הרואים
 לה~ וו~ ~~~ בעירו יוד~יןוהאיך ~ו~ וווס~כלי~

 ~כל זאת לידע
השנה

~ 
 שהרי

 וו~~ו~
 ו~א ~~אול בא זה שכהן

 אצבע לו שהיה ווש~וע אי~ו גם עדיין לדוכן~לה
 יו~~ וווסת~~יתירה~

 ו~ו~ות שעק~שות כ~~~~~י
 ונר~ה דניכר ו~ום דהוילצידהן

 וד~
 ~עי~ו ~ו

~כ~
 ה~נה

~~~~
 יפ~ול אולי יתי~ה ~~~בע ~וו~~ש וועל~ י~א~
 י~~ו~ י~י~~ ~האצב~~דוכן

 ה~ווי~י ~~לון
 יכול ~~ינוו~~ני

 י~~ל כראוי אוירים ה~ ל~~ו~
 ו~~~~ן ~פיר~~~י תליאדזה

 י~ו~ ~~ינ~
 אצבעותיו לח~ק

 ~וופור~ לחו~י~
 ~וותר ~~י~ו דש וא~~~~כ ב~~~ס

 ח~~דליכ~
 אלא כ~אי~ו לפר~~~י אבל הס~כלות

 ~ין אוי~ים דה~ט~ם
~~~ 

 ~אוי זה
 לו~~~

 ברכת

כה~י~
 ~~א דרש אלא ~אינו ידו ~ל

 ~ו~ור~
 לא

 וגםב~~~ס
 ה~ווב~~~

 ~א ואני י ~ך ו~~ני ~~י~ו ~א
~חלי~

 ב~ום
 ~ו~~

 ~~~~~ לכ~ן איסו~ ~דנוד
 יתי~ה

 ~פיו~י~א
~~~~~~ 

 ~~ם ו~פ~י
~~ 

 ~ד~בה י ~~~ו

לפיר~
 הוי ~י ~~~~ן

~~~ ~~ 
 כ~~י

 צ~י~ ~ו~~
ייי ~וו~ר

 ~~~~ו~ ~קו~~~
 י ~~ ~ווס~~~ין ו~~ני

~עי~ו ו~~
 ו~ות~ יהי~

 ה~י
 ~~י~ו ~יון א~~~ ~~ו~

 ~וי~ין ~~ ~~~ותי~ול
 אל~

 ד~~ א~~ ~~ אין

 בין ידו על בדיעבד לפ~ולעיכוב
 לפ~~~

 בי~י~להר~ן
 ופשוטז~ל

~ ~ ~~~~ 

~~~~~
 בש~~ס דגרסינן לדידן

 פ~י~
 ידיו

 והפוסקים והב~~יהרווב~ם ור~ו~~~~ע~
 וא~~

 ל~יר י
יותר

 ~ידי~
 וווסתבר שבפניו וו~וו~ין

 ~ב~~ו~י~
 ד~~ן

 יתירה כאצבע כ~~כווינכרין
 אי~

 לחוש
 ~~ב~

 ~י~
דרבנן

 י כה~~~
 בו~נה~ ובפר~

 שלנו

 שהכ~ני~

 ~~ש~~ין
 יב~ו ולא לידיהן ראשיהן עלהטליתם

 ~ב~
 ל~ס~כל

 ב~ו~~א כ~~~שבהן
 בא~~~

 קכ~ח ס~

 ~יד~~ ~~ ~או~
וובחו~

 ~~~תי ~ה ~וראה י כ~~כ ניכר ווום ה~י לא
דבר

 חד~
 ~רש~~י

 ברי~

 ו~צ~תי י רש~י וז~~ל ~~ו~ילה
 ווב~כ~ן ד~וי קו~יירי זווןדבאותו

~~~ 
 ~~ו~ורש

 פירו~~~ס~כלין ר~~~י וו~יישב י עכ~~ל ~וותר ~ז~~זאבל
וופני

 ש~יני~
 ~~~י ש~~ו ותוס~ ~~~י ועיין כהות

 ה~הוו~זוון
 ו~

 א~ילו ~~~ר כותב שהיא הביאו
 ב~ה~~זווד~בנן

~ 
~~ ~~ 

~ 
~~~~~ 

~~~

 ~~ך א~לי~ע קיים שבהמ~~ק ~~ון ~ווור אני
 ~ותר ~ י~~רה ~אצ~~ ה~ו~א ~וכשיח~וך

 דאצב~ יו~~ווווו
 יתירה

 בזוו~
 ב~~נ~ ~~~תא ש~ליו

 יש ~~~ וופור~ת וותנ~ וחותכה וו~~ו פ~~ז~כו~ות

 עצםב~
 פסו~

 לדטת
 ה~~~~

 ~~~~ךא~ר ~ושום שם
 ולתוס~ עצם ~ה כ~היה~~ם

 יו~~~
 חתכה ~ אפילו

~~~~
 ~דאורייתא ווהני לא הח~ך ע~~כ י

 ד~ב~ןלח~~א ~ו~ ~~
 דווסתכלי~

 ולו י ווה~יא י ~יה בו
הייתי

 נוט~
 ~ו~חה רופא כ~יש היולד להנ~ר ~תכו

 ~פני צער גרום יש אם עדיין לחקור צריך~וה
 או ~ח~~כ לי~ דניחא צ~רא הוי אי ~ילד~ה

 יעייןיידברי דאיירי א~ב י כ~ת בזה אכנסו~א ~ ~
 וקד~תו ~רסינן ע~ב קוו~ז ד~ ~קו~א פ~ווגילה הר~~~

וכו~
 ו~יטו~

 ש~א שערי ~כל ראשון יפה וונה
 הר~~ן וסיים וכו~~הקריב כה~י~

 וא~~~~
 וקדשתו קרא ד~אי

 האי דהרי אחד רב ~~ז והערני וכו~ כתיב כ~~~גגבי
 כהן ג~י~~א

 כתי~ הדיו~
 ~לאי ו~וא

 שוועתי ואני י
ד~וי

 ט~~~
 אקרא וקאי

 ~והית~
 לאה~ן

ו~ופני וצ~~~~ ד~וק ג~~ז ~ם ~עיל ו~יני~~וויירי ול~ני~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 והקוצרי~ אקצר ובא הס~ווך ש~ק כלה הכנסת
 ~וברך הקב~~ה כ~ו~ד ד~ יברכךאו~ורים

 בניו לבני בנים ויראה~ חלקו בוותנת י~ווחלכהנים
 אוהבו שכוום על הוו~רה ותהיה ד~ ב~ך זרעכולם
 ~~~~~ ~~~~~~~~ ~ד~ש
~~~

 ~ ~י~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~
 ~~~~י ~~~~י ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~י~~~~~~
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 

 ~~י~~~
 ~~~~~~י ~י

~וי~
~~~~ 

~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~י~

~~~~~~~~~~~~ 
 ~~י~

~ ~ ~

 הפוכין הנוניי~ן עם הס~~ת לי~~~כ~~ת הראה
בתוך

 הכת~
 שלא ווה ובנסו~ע ב~~תאונני~~ם

 ל~ייןווו~~ עתה ~ד ~קחתי לא ~נוו~ים ס~~ת ~רובנו~~א
 ולהשיבה~

 וא~יבהו נפ~תי הזה והלילה
 ב~~~הוויד

~ 

~~~~~

 ע~~~ סי~ בשו~~ת ~והרש~ל
 להסוו~ן רוצה

 לה ~שה זו פרשה ק~~~ו בשבתעוו~ש
 ס~~ת בי~~ב ש~צא ת~וונות י~~ב והאריך וכו~~י~ונין
 ~~ ~תווונה ה~ל הפוכין בנוני~~ן בזו זו~ושונות

 הפוכים ד~ותאונ~י~~ם קד~ואה ונו~ן בנסו~~ע שלנ~~ן הי~
 לפוסלה בידינו שאין עליה וכ~~ י ~אותו

 ושכן בתיבות דווקא שנ~תנות הרבה בזוהרוו~וועות ושכןי~
 טורדוס ~וו~~ה ו~~קן בהס~ת וווצא ~בווסורה~וש~ע

 שכ~כ וובוקלסופר
 ~~~כ~

~~~~~~

 ~~~ד ס~ בשו~ת ~בלין ~והר~~ם
 השי~

 על

הווהרש~~~
 שרוצה

 ל~סו~
 ה~כין הנוני~ן

 שנעלם וכ~ בכתב שלא ~נסוע ויהי ואחריקודם
 ~הספרי י בזה שוו~ולקין ופסיקתא ס~רי דבריוו~ונו
 סובר וה~סיקתא בלבד לנקדו אלא שא~~צסובר
 ב~פר וכ~~כ הפוכין נונין ולווטה וולו~ע~השעו~ין
 התורה עלבחיי

 והארי~
 בטעם

 ע~~~
 ו~כן הקבלה

 ס~~ת~ם
 שנהפכ~ אי~

 אין ווולא~רי~ם ~ולפניהם
 גם כ~ום הזכירו לא והטור והרמב~~ם יל~סלם

נו~~~
 באו~יות ~יזהר כתב רק י לא דחר~ן ~פוכה

ה~~ו~~
 זה ~ם ואו~י וכו~ והנקודות והקטנות

 בכ~~

 שהעתיקו כווו זה על הס~ו~קכ~ו~ש
 ~ ו~חריהו ל~ניהם בשנים ~~ה זה ~ושונים אילווגם ~ ק~~ פה שלנו בס~ת ובדקתי וכו~ איש וופיאיש הסופרי~

 כזה ובאחת ~~ כזההפוכות

~~ 
 ובזוהר ~

 ה~הרש~ל ש~ם עד וואוד ק~הוהלשון עיינ~
 הזוהר כ~ ובפירוש הזוהר בפשטנסתפקו וה~~ר~~~
 ש~

 יה
 רקהפכות

 וווחזרו~
 לאחוריהם

 י וצע~~~

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~דול סו~~כין שע~ו ת~רה אור בעל
האחרונים

 כ~
 ס~~ בדיני יסודותיהם

 בהאותיות לכותבם דאין להוכיח ה~ריךת~ויד~
 ~ילווז ב~ וונוזרות נונין ט~ בווסורה ~ווו~~שראיי~ וה~י~

 והר~ פסוקים ~~ ד~ ~אולי יא~ורו בווזווורבתהילים
 וע~כ כלל נו~~ן בהם אין ~~וקים ~ב~~ם

 ולא~ריהם לפניהם הם וונוזרות הנוני~~ןשאותן ו~וכ~
 ~עת ~ווורהראייה וז~

 הווסורה~

~~~~~~
 יש הוושנה בפירוש כתב ~און האי

 ונקראים אותיות שאינם~יו~נין וו~~
 ויהי ~בי דכתיב הפוכין נו~י~~ן כ~וןבעלו~א סי~וני~
 י בתוכם ~לא פרשיות הני ~בי שכתובים ~~~כוושווע בנסו~

 ז~~ל סופר לנד יונה ~וו~~ה לה~און יונה בניובס~
 ול~חריהם לפניהם ~ותבם ~~כ ו~וסכים וואודהאריך
 וופני ידו ווושך אבל הכתב בתוך לפו~לםו~ו~ה
 תולים הזקנים והסופרים ~~כשירםשהרש~~ל

 כבר ז~ונינו שסופרי וכוודוווה עכ~~ל ~דולבאי~ן טע~ת~
הני~ו

 כול~
 ~ולכותבם

 בת~
 רק נ~~צא ואינו הכתב

 א~רי ע~ד ווהד~~ק הנבו~י ~~ו~~ש ~ישנותבס~~ת
 אות לפסול ~רוצה הווהרש~~ל על ~לוקשהאר~ך
 שלדעתו סיים בס~~תיתר

 כ~
 הנו~י~ן יעשה סופר

 ויניח בנסו~ע ויהי ולא~רי ~ולפניאילו
 ט~ רוו~

 שיהיה כדי לאחריהם אותיות ו~~ ל~ניה~אותיו~
 ואעפ~~כ י הנ~~ל הנוני~ן תפסיק ו~אפתוחה

 א~רת בת~וונה שנעשה ס~~ת ~~סול~ידינו אי~
זה בפר~

 ש~
 הפוכים ו~ותאונני~~ם בנסו~ע שנוני~ן ~ועל~

שי~
 ו~ה ~ל להם

 בברכה ~וסיים וה~ני שי~~וכ~~
 ב~~רן ל~יים ויוחק שכ~~ו על ה~ושרה יר~ה~~רו~ה

~~~~~
~~~ ~~~~~ 

ב~~ה



~ ~ ~ ~

~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  ר~~~
 ~ר~~ה ~~ ~~ר

 ~ו~~י ~~ ~י~ ~~~י~~ ו~~~~~ ~~~~~~י~~~ ~~~~~
 י~~ ~~ו~

 ~י ו~י~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~
~~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~

~~~ 
 ~~י~ ~וי~

~~~~~~ 
 י~~

~~~~~

 טהור לא ~~קרה אוד~ת הגיעני
 ס~~ת שנ~ל ו~חה ~שעת בש~קאתו~ול שאיר~

 הווגביהו~יד
 אות~

 ~ר~
 עם להשיבו ווו~הר הנני

 הובא זה דין י היק~ה נ~שו בקשה כאשרו~וכ~~ז
 י ~ו~ואל וו~~י ס~ ב~ם וו~~ד סס~~י בווג~אב~אש~נה
דבתפילין

 לא~ שנ~ל~
 ס~ת כשנ~ל וכן

 לא~~
 ~הגו

 אותו דדוקא וושווע ושם ~התענותהעולם
 לא דוודאי דת~ילין דומיאו~ידו שנ~~

 נהג~
 מי להת~נות

 שיתענה ~חר ש~להשרוא~
 ג~

 אלי~ ובס~ י הוא
 בנ~תיקה א~ילו ווידו ס~~ת כש~~~ה כ~ וו~ סס~ירבה
 ווידו שנ~ל ווי על דקאי ו~שו~ע ג~~כ להתענותיש
 בהשווטות חכווים לשון בס~ או~נם י ~אין אחריםולא
 הס~~ת נ~ל אם וז~לכתב

 וויד~
 ~~י להתענות צריך

 אך להתענות חייב שנ~ל ס~~ת הרואה איןהדין
נה~~

 וו~א של~וה כ~ם ב~י ו~איתי י עכ~ל להחוויר
 ~ווך ליתן שרצה ~~~דסי~

 לז~
 ע~א כ~~ה ב~ו~~ק וו~ו~ד

 ~ו~ עלי~ יתב דתפילין ~צועה לי~ איתה~כיר~~ה
 נת~כו דודאי ט~י גרע דנ~ל ו~שיטא יתעניתא
 ~גהתי בעניי ואני י עכ~ל בווקווון שלא להיותת~לין

 ~רש~~י דשם כלל דווי שלא ~גליון על שנים כו~הזה

 ~דנה~~
 נשא ובל~~ס ~נים ה~~ור

 כ~ אות~
 כל

 ~כ~~ א~היום
 הלוו~~וו דהוי וכיון ות~ילה ק~~ש בזוון

 להיות צריך והשחור לברונוייהן
 וובחו~

 לא ואל~~ה
 ו~צות יום באותו קיים לא וא~~כ י~~ח~ כלל יצאלא

 י כ~לת~ילין

 וא~
 ו~ת~נה ש~יר היה בשו~ג שהיה

 או ב~פילין אבל בי~ הוה ו~ילתי~ דקסברבצ~רו
 ~נ~לב~~ת

 לא~~
 ליכא ווצוה ביז~י וו~ום בשו~ג

 ו~יד ~וגביהין ו~רי בשוגגכ~כ
 וליכא ~~ילתן ~ח~

י ראיה אין אבל ח~~ו רע ~יוון ~ושום להת~ותאלא

ו~הנ~~

~~~~~~

 א~ר ~ווך נ~אה
 שי~

 ~עד
 ו~ב~י לדב~

 אשר ארור י ~~ג ~ו~הי~ושלו~י
 ל~

 יקום
 אומר ~ יקים ~ן ר~~ש נו~לת תורה יש וכיוכו~
 שאינו ו~~~י תבאו כי ב~~ ה~וו~~ן ו~י~ ה~זןזה
 נז~רהיה

 להעוויד~
 שלא

 י~ו~
 ועוד

 אחרשם~ ~י~
ע~~

 וקאי ~~טה של הב~ד זה אווור ~~תא בן ר~ש
 י ע~ש ~מקים ואינו לו~חותיולהקים בידו שיש וויעל

 קדושים ~~ רבה וודרש הוא וכן ה~~ל ברוו~~ןוהובא
 י כ~~ה~~

 ע~~
 ~ירו~למי יקים בן ר~ש וודברי

 ליפול ל~~ת שגו~ם דוויו~שווע
 ~לא~~

 בכלל הוא
 שו~י העולם נהגו ולכן י ~עי ו~יהא ולו~יחשא~ו~~
 סביביו וה~ווודים וודין וותענה הוא ו~ידושנפל
 יש ג~~כ אוליעליו

 לעצוון להח~~י~
~~ 

 ~זהרו
 ד~~נו הרבהביותר להש~י~

 העווודי~
 אבל ד~קא ~ביו~ה על

 נראה הוא ה~ואין ~~ם כלשאר
 למנה~

 בעלמא

 יות~דקי~
 או י~חוויר עצו~ו על להח~~יר שרצה וו~י

 ~ת בעידנא ~~וב~~נ לקו~ת וו~~ון בפדיון או~ת~נית
 ד~סחא ק~~חא על אה~~ק בניש~ריכים

 ולשלו~
 או~ו

 הבע~ל ~סח קודם לידיהם עוד שיגיע ל~~~בוויד
 יאונה ולא בהדי~ ק~דינן לא ק~יד דלא ו~אןאבל

 נקיים ד~ עם וכל ~וןכל

~ ~
 שלא ידידי שכ~

 נפ~
 ~על ל~ו~~י

 הא~~
 רק

 י צ~ב דעירובין ~~וותני~ סו~ך והביא א~~ד
י~ה

 ~רגי~
 ל~יות ל~~~~ש לצ~~ו ויש

 סני~
 להקל

 שיהיה ~וב ה~ה ~התענית ווע~ווו וו~ובן יכהנ~~ל
 אחר ג~ ביוםו~יד

~~~~ 
 לת~~ח דדו~יא

 די~~
 בזו~ן

 שנ~ל ס~~ת בח~ם ב~ואה והנה יהו~וקדם
 לאר~

 ו~ידו
 בש~ת ו~תענין שאין ז~ ~~~ק ~~~~חי סי~ ~וג~~אכ~
 ~םו~ם

 וושוו~
 דברואה

 בהקי~
 שנ~ל ס~~~~

 עכ~פיבתע~ת ~ע~ סי~ון וושום לה~ע~ות ישבח~ל לא~~

כ~~~
 לזקו~~ ל~מ~ה התענית ל~סו~יך יותר נ~אה

 ~רכי ב~~ ויעיין י~כפו~ה
 יו~~

 בשיו~י ר~~~ב יו~~ד
 ~~סיים~ ובסו~~ בחווו~א קצת הא~יךב~כה

 כ~
 רב

 האל י ע~~ש וש~~ו ו~קו~~ו ~~י וי~קן יג~ורב~ירו
 וקרן תוה~ק קרן וירים הנופלת דוד ס~ת לנויקים
 ו~נשאיה~ל

 ו~ונ~לי~
 ד~~ש ידידו ונ~ש נ~שו כאות

~ 

 ~~~~~~~~ם~~
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 ~~י~ר ~י~~~
~~~~ 

~~~~~

 סוכה ~ודפנות ~ת~ה שנבנה ~הכ~~א
 בנינהשנסתר

 שהית~
 נבנית

 ע~ בני~
~י~ם

 לז~~
 ~~כ~ה ~ם הר~ה

 ע~
 לוועלה

 לג~
 כ~וו

 ~~~גע~שע~שי~
 נסתר ~ח~כ

 הבני~
 ~כה

 האל~
ועשא~

 חדש גג ~כל ~תיהם חד~ים ~רבה ~ים
 בית ע~או הא~ו~~כסהו~וע~ים

 הכס~
 דינה ~ה

~ 

ו~~~~י~
~~~~~~ ~~ 

~~ 

~  
 וספרים ס~~ת תיק כגון קדושה ת~ווישיול~ין

 ותפי~י~
שנ~נז~~

 סי~ א~~ח וב~~~ע ע~ב כ~~ו ב~ו~ילה וובואר
 וק~דכ~א

 ע~~
 וה~~ י

 ~וצד
 הדי~

 פשיטא גווור
 דו~~ידכי~ן

 ~וצו~
 א~ונם י בזריקה ווותרין הוי

ל~~~~~
 שאסור ~ה~והרי~ל הכלבו דלדעת ז~ א~~ק ה~ז

 ב~וקו~לזר~
 אות חיים בחקי הביא וכן ווגונה

 ~הר~ח ~~ם~~
 די~

 מ~וה בו יעשה חדא~צוה בי~ ואתעביד הואיל להזהר
 אחרית~

 דלפ~ז הט~ז וכ~
 דבר בו ~עשות ~לא טוב סוכה בסכךה~ה

 שעברה ל~ו~והכבוד שאינ~
 ווודנקי~ ~

 הסוכה דבד~נות לכ~ורה ~ש~וע ~צוהשל סכך דוקא הט~~ז
 א~

 ~ו~ום
 סכך בין ~ילוק וואי ביאור ו~ריך י בו איןזהי~~ת

 ~וצו~~~
 ה~וכה ~אין כ~ם הרי דפנותיה ובין

 וכן י פ~ולה נווי דפנות בלא כך סכךבלא כשר~
 דב~עתא הדין ~הווציא הע~~ז וודברי לכ~ו~הסווך י~

 ווגונה ~~ר ~ורקן אסור בהודנ~יק
~~ 

 בתשווישי

~~~ו~
 וה~א וציצית ו~ופר ולולב סוכה בג~~ וודהשוה

 ה~~ה א~כ א~ורין ~וצוה דבעידן ו~ל~~פשי~אבסוכה
 ואפילו ~ו~ויהן ~צי~ית

 לוב~ן שאינן בשע~
 י בהן להשת~וש אסורין ללבוש~~ו~ודין כיו~

 וי~
 ~לו ב~~ע ישר~ל יש~וח בעל ל~ג~ון י~יון ~~ת~ו ווראי~

 וי~~א תפי~ין כ~ון קדו~ה ת~~וישי ~~~ ~~ת~~~~ת

כ~ו~
 תפילין וה~וה י יג~ו הרי ג~~כ צ~צית

א~רין דוודינ~
 בג~~

 וציצית סוכה דשוין כיון א~כ ה~~~ל העט~~ז דברי~פי י חו~ורא ~וצד אלא איסורן דאין ~יצית

י~
 בצי~ית כתבו והכל~ו דה~רי~~ל היכא כי ~~ר

ורי אכ להו ~~וי ואינך ב~~ה ה~~ה א~~כ ל~ורקןדאין
 א~נם י ע~יש השקל הוו~ית וכ~כ ה~זכ~ו~ש

 ~ד~
~תי

 לדפנות סכך בין ג~~כ ~חלקיש
~וע כ~וש הסוכ~

ווהט~ז
 לפ~ו~~~

 סתם בבגד דדוקא ד~ א~ק בט~~ז
לי~ ש~ ~ר וווו וו~וה ת~ווישי דווקרי ~וא ~וצוה של~יצית

 טליתם כגון לכך הוויוחד בבגדאבל
 ש~

 ~ יש
~הו

 ובגדים קדושה סור דאלתא
 ~ביש~

 קד~ה בהם
 ש~וח~ויר וע~~שוכו~

 א~
 ~ווי~~ד ביוה~~כ ~קיטע~~ל

 ~ה סו~ של דבסכך לחלק ~וקום היה ולפי~~ז יל~וצוותו
~ה שעב~ הווצוה ביזוי בי~ שייך ל~וצוותו ~פיד~ונכיר
 ציציתכווו

 לשיט~
 הנ~ל ו~פוסקים ה~והרי~~ו

דפ~ותיה א~~

 א~
 ווותרין ד~ודינא כיון זוון לאחר~ו~~ו נ~~ ה~וצוה לצורך ג~~כ ה~וצוה ~בעידן

 והעצי~
 ~וצו~ן

 וו~ה ~~בנין או גרועה וובנין אי כלל ניכריןאינן
 נ~תק~ו דלא וכיון טפי דקיל א~שר כ~ןנ~תקעו
 נ~וציא קורות ~~ה או ~~ים רק זו עובדאב~נין
 שהיה ~פליגעלי שקו~ין ה~וכסה ולנידון י כהנ~להיתר
 ~וצ~ה ל~ום שלא דאלו כיון פשיטא נראהזאת ~הכ~ס הגג על עתה ונ~תקעו ~סוכה על~~קודם
 היאשייכותה

 כל~
 ~וצ~ה ת~~וי~י נידון כלל בהו לית

 לג~~~י ת~ויד ~ת~~ו אדרבא ~~וכות דבי~ויכיון
 ~שי~~ר עכ~פ שהיא נאוור אי ואף הווצוהלצורך
 ~צ~ה דתש~וישי ת~~ויש הוי ~רי ~ו~~וו הסוכהעצי

 הנ~~ל ~ו~ע~וים כלל ב~ם ח~שא דאיןופשי~א
~ 

~~~~~~~
ה דלכתחיל אדינא ~ידון היהאלו
 י ~~חוויר נוטההייתי

 וסעי~
 ~ח~~ר
~

י~
 דבכל ~~ א~ק קנ~~ד בסי~ הוו~א וודברי

 ת~~י~
~י

 לא ~ו~ום ב~ואבדן ישקדו~ה
 תע~ו~

 כן
י~ ל~

 א~כ גווור ~~ו ~~בר ולהר~וב~~ם~לקי~ם
 ב~שווי~
יי

וו~וה
~~ 

 לה~ת~וש ו~ותרין דוודינא
 בה~

~ו וו~~ חול
~ דא~ור~ דכיון ט~י ~~ויר בה~כ כווו ~וגונהדבר ~ גל~ בית ~ז~~ל ו~יר~ו שוום את ואבדתםתורה
 לא תורה אוורה ו~יה כ~יא בית ~הקורין

ן תע~~
 ~א~ור ~ווך יש א~~כ אלקיכם לד~כן

~ לע~ו~  כריא לבית גנאי ת~~וי~י ווצוהוותש~וישי
~ ו~~~  ע~א ל~~ב וב~ו~ה ע~~א ק~~ג בי~ו~ותהתו~~
~ דבלול~ ~ל
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 דהו~ ~ון ~~וורי ו~וותר שביט~ו ~ף דגוי ע~ז~ל

עלי~
 שם

 ע~~
 כיון וה~נ מצוה לענין ~אוס כבר

ד~מ~
 המצוה שם היה סוכה ~צות

 א~
 עליהם

 שעבר אף ~נאי לתשמישי עתה לעשותם נכוןאיננו
 י ע~ש י מדינא ו~ו~רוו~ותם

 עיי~
 שפירש פר~~י

 בפשטותהכתוב
 ד~

 בבהוו~ק~ אהקטרה דקאי תעשון

ו~~
 א~ן

 חזינ~
 טפי דינים קרא מהאי לן דנפקא

 ובט~ הוו~כי בשם ק~א סי~ ~~יכ~~ש
 ~~ א~ק

 וונין הספרי~שם
 לנו~

 וון ~ו הווזבח וון אבן
ההיכל

 וו~
 תעשון לא שנא~ וכו~ בל~ת שהוא העזרה

 דינים סעי~י שאר אף לפ~ז א~~כ א~יכם לד~כן~

י~
 דהוי זה וכ~ש ללוווד

 תש~ו~
 והרי ו~~וד ~גונה

 ו~רישה~זריעה
 כתו~

 ב~י~ הו~~א
 ק~~~

 י~~ד א~~ק

וקנ~~~
 וכ~ש ווגונה תש~יש דוויקרי בס~פו ~~ז ~~ק

 הוי וו~וה ו~תשו~י~י שנעשה בבנין צרכיוע~יית
 כווש~ל לד~ כן תעשון דלאלתא

~~~~
 הבנין נע~ה שכ~ר ~יון דידן ~נידון
ונ~מר

 כו~
 וורובה הפסד הוי וסתיר~ו

 חדשים וקרשים ווע~ם כולם ועו~ודיו ב~ינוו~יקר
 ד~ ~ו ג~רק

 ו~פ~~
 ~צדד נראה הישנה הסוכה

 הסוכה ~כך דוקא דכ~ הט~~ז ו~דעת כדוושוועלהקל

ו~
 ואולי י דפנ~ת

 י~
 הרא~ש דעת ל~י ג~כ ~לווור

 אסו~ אין סוכה יווי בז~ ד~ף תרל~ח~י~
 בה~אה

 דווותר וכווו דפנותיה ו~א הסוכה סכך אלאווה~ת
 הדפנותלע~ות

 א~
 ~אסור וודברים

 לסכ~
 בהם

דהאי
 ח~

 בהדי ווויקבך ווגרנך באספך וכו~ הסכת

 וכווו ~יבהדדי

 דבאספ~
 ולא ק~י א~כך רק

 האי נו~י כך~דפנות
 ~סוכו~ ח~

 וויני~ דד~שינן
 כך ה~גי~ה ~ל ש~ש שחלכשם

 ח~
 הסוכה יעל

 הדדי דבהדי ~דפנות ולא קאי הסכך עלדוקא
 הרווב~~ אף ~~ בא~~ק ~ט~ז ולדעת~תיבי

 לא ~~~ל
 בה~~ה וו~תרים באוות הד~נות ד~ודאורייתא ע~זפ~ג
 קושית ווצד אוסרם דהרווב~ם רק החג יווי ז~בתוך
 גם וודרבנן וב~~~ת וווקצה וו~ד ט~ דףהתוס~
 ווודהה~~~~~ש

~~~ 
 ע~י ד~ף בביצה הר~ן וכ~~כ

 ~יסור עיקרה~ל
 יווי בז~ הנא~

 ~ הח~
 עלי ~י~

 אסכך רקמדאורייתא
 ד~ילת~ וטעוו~

 דעיקר משום
 ~עשוי~~ דסוכה יותר ווסתבר בסכך~ סוכה~צות
 שאר~ע ~וכה ו~ן בעינןלצל

 דפנותי~
 תוויד עשוים

 ~רל~ו ~~ס ב~~ז כ~ובו~ר ישנה סוכה ווקרילא
 עכ~פ צריך ישנה ובסכך וו~ש הסכך ש~ושהכיון

 לה~~יה ~ריך הפ~ות ו~ל ד~ר שום בהשיחדש
 ובוו~א ~~ל~א בסי~ כוובו~ר ו~ניחו ולח~ורהסכך
 לדפנותיה קודם הסכך כשעו~ה נווי וכןתרל~ו
 לומר יש וא~כ ד~ א~ק ~ תרל~ה בט~~ז כוובו~רמופסל
 החג ד~~חר דוו~ינו ~ע~ג ווס~ברדל~כי

 י~
 לה~ו~יר

 לשוושו שלא בציצית כו~י בסוכה יתירא חוווראווצד
 והווהרי~ו והוורי~ל הכל~ו לשיטת מ~וה ביזוילד~ר
 עיקר ווצותה בזוון דהוי ~וכה ב~כך דוקאהיינו

 ~וורינן וודאורייתא הנאהאיסורה
 אע~~~

 רק דהוי
 חול בהם וו~תו~ין דוודינא ווצוהתשווישי

 להשתוושאסור וו~~
 ב~~

 בו דנ~שה דכיון ו~~ונה לדבר
 ו~דאורי~תא בהנאה א~ור היה ווצותה ובשעתוו~וה
 בכך מצותה עיקראלווא

 ~וורינ~
 שמזג ב~דים

 אלכוס ~~
 יבש~

 דגם דפ~ת אבל ו~ו~ בהן
 ווה~ת ח~~ל לשיוווש מצוו~ן ~וצד ~סורין אינםווצותן ~וו~

 דלא כיון החג ל~חר ~~~כ דיו~~ט ~ווקצ~ ווצדרק
 נח~ויר לא וו~וה תשווישי רק קדו~ה ת~ווישיהוי
 בנ~דון כה~~ג פסידא בווקום ב~רט האי כוליבהו

דידן

~~~~~~~

 לשון
 הוו~~

 ~ושווע באוות ~כ~~וו
 אף וו~והדבת~ווישי

 דאסור הוא קדושה בתשוויש ודוקא ווותרווגונה לתשו~י~
 סי~ בווי~א כוו~ש עליהם בהתנה אף ווגונהבדבר
וו~ב

 א~י~
 היינו ~זה אוונם י~א סי~ קנ~~א ובסי~ וי~ו

 הרי זר~זות וו~ד אבל גוורא דאיס~ר וודי~אדוקא

 ת~ו~ישכל
 ג~~ ו~ ~~

 בסי~ הטי~ז כוו~~ש ~~ורים

~~
 וכ~~כ ו~~ ~~ ~~~ק

 ש~
 דבס~ך השקל הווחצית

 תשווישי דבר ~סו~ים נו~י וו~וה ת~ווי~י וכלסו~ה
 ~וונם~נאי

 ל~ ב~פ~ו~
 להקל ל~דד ויש לנו ~יר~ו

 ק~~ יש ~וד כו~~ש~ לפי וא~~כ ~~ג אסו~ן נוויוודפנותיה
 הסוכה סכך בין ~ילוק

~ ~~
~ 

 בלתא ~



 ו~צוה דתש~~ישיבלתא
 דבסכ~

 ~ורך הסכך כל
~~ו~

 יורדים גש~ם שאין הו~עו~ה דסוכה הוי
בה

 פסו~
 סי~ ~ו~~א כ~בא ול~וש הב~ח ל~עת

 ~~צלתה ו~רו~ה בח~תה נ~~י ואיפכא ב~ א~קתרל~~א
 ע~~ש ~ים לו~~לה אם ואף דפסולהפשיטא

 ב~~ פסול אויר עדיין ו~ח~~תה ו~חבה צלתהאם וא~
 כל ו~צוווצם וא~~כ ~ד~ פוסל פסול וסכךטפחים
 ~ינכר ו~וה לצורך כו~עט שכלה עד שלהסכך
 עי~ר שכל בדפ~ות או~נם הוי~ ו~צוה ותשו~ישי~הוי

 ~להפתח
 ע~

 ו~צוה של סוכה לצורך ~ינה וברזל
 כו~~ש הפתח ~ורת ש~ת לי~ר אלא ~עינן ולאכלל
 ב~~ די גיפם והדפנות בהג~~~ ב~ סעי~ תר~לסי~

 ו~שלי~ית טפחים י~ ~רום טפחים ו~ז~דפנות
 דפנות ג~ לע~ות דו~ילתא ולרווחא ו~~פחיותר

 ארבעה ~ו ~דפנות בקיאין אנו שאין לפישליו~ות
 ו~ז~ שיותר וגוביהן ~חבן או א~כן שיעור~בל
 ט~חים~ויו~~ד

~ 
 ~ם כלל סוכה ו~צ~ת ל~ו~ך הוי

 ו~כ~~פ אחת בפעם ה~בה בי~~דם לצורךלא
 כו~ו ו~צוה תשו~ישי כולן הדפ~ת כלהוי

 ל~~ות ~ו~רתי שאת וליתר ל~קל אפשר דפנותבהני ו~צו~ תשו~י~י ~עיקר הזריזות ו~צד רק שישובו~~ום הסכ~
ו~כס~

 ~ל
 ע~

 אותו ~ו~יד לכסות
 הנק~

 ~וי דלא
 ~~י~ הו~רדכי שכ~ ו~ה וכעין ~~י כו~י בי~ויאח~יכ

 ס~~ל דכנגד ה~ ~~י~פ~~ג
 נקו~

 שו~~ו~ה ג~ף של
תו~יד

 בד~
 ו~ו~~

 וא~~כ ע~~ש ק~~ש כנ~דו לק~ות
 הוה עדיין ד~כ~~פ ~ףהכא

 תשו~י~
 ד~נאי

 כ~~א ב~י~ שהפו~~~ג וראיתי י ק~ת קיל דו~כוסהכיון ו~~~ו~
 ~סוכה דבדפני כ~ זהבבו~~בצות

 י~
 ~יש לעיין

 יש ו~דע~י ו~גונה ~דבר ו~ל~~~שםלה~ו~יר
 עיו~

 י קפידא ~ין ~בדי~בד ~נ~ל דברי הקדו~תלפי
 ~~ העיון ~ובת בזה~י~תי

~~~~~~
 כ~ ז~ ~~ק ק~~~ד ~י~

 ו~קדושה ל~~ות עדיף כלום בי~ו~תעביד ד~ ד~יכ~ לח~
~~~ורה

 קדו~~
 בקודש ו~~לין ו~~ום וליכא ק~ה

ו~
 גרע כלום תתקדש לא דב~~~ה כיון ו~ורידין

 ~תבשו~~~והגאון
 ה~י~

 ~~~ב כ~ ד~ בו~גילה ~ליו ידו

~~~~~~~~~~
ש~ע~

 דס~ ע~~ב י~~ב ד~ יוו~א ארוכה סו~יא ~ו~נו
 אח~~ הדיוט כהן ו~שתו~ש ביו~~כ כ~ג דבגדי דוסאר~

 ב~דים רבי וא~לבהם
 שנשתו~

 בהן
 קדוש~

 ס~ הרי וקש~ י קלה קדושה בהן ישתו~שלא ~ ח~ור
 וא~~כ עיקר כל ~ני~הדטעונים

 עדי~
 ו~לגונזם הדיוט ~הן קלהקדושה ~ ~~ לה~ת~ש
 לשיט~

 הט~
 עי~~שה~ל

~ 
 ליי~בישיטת יש ו~ענ~ד

 הז~נ~ ~~רינן דהא כ~ ~~ א~~ק תר~~ח בסיהו~~~~א דהנ~ הט~~~
ו~ילת~

 קדושה בתשו~ישי דוקא היינו היא
 ווצוהבתשו~ישי א~

~ 
 דכו~ו כן נותנת והסברא

 קרבן זו הרי האווור בין בקרבןחילוק שי~
~ על הרי ~או~ר ל~ין הגוף קדושת קדו~העצו~ה ~ שה~ה~

 רק~עליו הקדושה ח~ה שאינהקרבן
 אחת ב~~ו~הדיבורו ~יי~ ש~חויי~

 א~
 זו בבה~~ה לא

 הקדושה ~ווכח קדו~ה בתשו~ישי ה~~נאצלו שעוו~ד~
 שו~קד~~

~~~
 הנחלט ~~יו~וש קדושה ע~יו ~לה זו

 בי~ או~רינן קדו~ה דבר בה להשתו~שכשהזו~ינ~ ו~יכ~
 ו~~~ו בסנהדרין הנו~~י וכ~~כ הוא ו~ילתאהזו~נה

 היינו בהזו~נה ו~בא אביי דפליגו ו~הדכל ע~~~
 ~ודו לקדושה הדבר ~וף ~ה~ו~נת אבלו~שוו~ין ~הז~נ~
 היאווילתא ~ דהז~~~~

 ע~~~
 הו~אור ה~על וכ~כ

 ב~נחו~
~ 
~  י ~ש עליו חו~ק בו~~ו~ות וה~וו~~ן ע~~או~~~ב
~תשו~י~י אב~

 בחפ~ שאי~ ו~צו~
 שום זה ו~צוה

 הדין ו~צדקדושה שיי~ו~
 ר~

 הווצוה בו שנעש~
 עש~ה והיא אחד בדבר ו~וה ע~האו~ר ~ ורחו~נ~
 שישב אף דבסוכה ב~ א~~ק ~נ~~ל בסי~הו~~~~א כ~ בפירש דהר~ הדין ו~צד קדושה תפי~ת ~ואין בח~~~~
 אחתשנה ~ ~~

 ל~ ו~~~ו~
 קידושא בה תפיסא

 ו~יכך י אחרת פעם בה ~ד~שי~באחרת אש~
 החפ~כשהזו~י~ א~

 זה בד~ר שיעשה ו~לא בפה
 ~ו~חויב עליו רק דיבורא חייללא ~ו~~~

 ~וו~והוהרי הו~צו~ לעשו~
 ו~חוי~

 לי ~ה הכי ב~ו
 בחפ~

 או זו

ב~פ~
 ~ו הזוונה בי~ וא~~רינן אחר

 ~~ילת~
 היא

כהנ~~ל
~ 

~~~~

 הנה אנן ~זי ~כא ה~~ה אוו~ר אני
 ל~~~ש עלי החיוב קדושהת~וויש~ ו~~
 ב~פ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~~ ~  משווש אני כשאין ברור הט~~ז ולדעת קדושה לצורךזו
 או~נם יותר גרע ל~ו~רי וא~נזנו קלה ~ושה~ו

 ו~ורידו שאני קלה קדושה בו לשיוווש הס~קו~כח
 ל~ו~רי הו~ד ~ונזו וכ~אני ~ידיםמקדו~תו

 עושה אני ואיןמאליה ווקדו~ת~
 ו~עש~

 אדרבא בהורדתה
 והיהנותנת ועוו~ד ו~ניזה הורד וועשי מניעתווכח

הסברא
 דבכה~~~

 וא~~ת ~ב אוורינן
 עדי~

 כסברא
 בנת~רבו ס~~ב בר~הר~א

 וות~
 א~ בו~תן ד~

 עברת נתת ו~לא וועשה וע~ית עברתכשנתת דא~~~
 והנוב~~י ~דיףי וא~ת שב ו~עשה עשיתולא

 חדש דין ו~זה העלה~~~~ק סו~
 ל~ני~

 ~~~ש עשין שני
 וווטל שעלי כיון קדושה בתש~ישי אע~~כאמנם
 גניז~ו והרי י עצו~ו קדו~ת ו~צד בקדו~תהלקייווו
 ק~ה לקדושה בידים ו~להורידו ט~י~רע

 עדי~
 לן

לקיימו
 עכ~~~

 הא~שר ידי החיוב ~צ~ת קלה בקרו~ה
 וא~~ת שב א~~רינןולא

 עדי~
 מ~וה בת~ו~ישי אבל י

 ~~~שה רק קדושה ב~דר אינו עצ~~ו שהדברכיון
 אין הו~צוה קודם והרי ~וצותובו

 ב~
 יתרון

 לך אין ידוע כלל ו~צותו שנעשה ולאחר~הזווינו א~
 או~רו דחכ~~ים רק בו וו~ו~לין ו~צותו שנע~ית~בר
 ו~צוה בי~ לתעביד אחת ו~צוה בי~ ~אתעבידהואיל

 י כ~~א סי~ ו~ו~הרי~~ל והכלבו הוורי~~ו כשיטתאחריתא

 אותו דו~ורידין היכאאמרינן
 ו~~

 ו~צוה לדבר זה
 ו~ראשונהקלה

 א~
 מצד קדושה ת~יסת בה ~אין

 וא~~ת שב ~דרבא כלום~עצווה
 עדי~

 י לעיל כמ~~ש

וטו~
 ו~קיים ולא כלום בה עביד דלא ה~ניזה ט~י

הי~~
 קלה ל~~צוה וולהורידו וכו~ מצוה בי~ דאיתעביד

 דהוי כיון דאיתעביד היכא ית~יים לא ו~~כבידים
 בדיני דקאי הט~ז ו~יכך מהראשונהקלה

 ~חליט ~~יר ת~~ק וכל ~~ט~חת ס~~תותשמישי בהכי~~
 דלא כה~ג ו~ב~די דאיירי דיוו~א ו~ש~ס אבל יכנ~~ל ד~די~

 בח~ לשווש תורה שאוו~ה ו~צוה תשמישי אלאהוי
 והוי ~ו~ותו בו ~נעשית ד~ר הב~דים והויב~דים
 ישתו~ש שלא ~ו גניזה דט~ונים ~ם דוהניחםעשה
 שנשתו~שו ב~דים רבי אוור ש~יר ועליה וכו~בהם
 לגוורי ~~י~ה מצוה דבתש~~ישיוכו~

 עדי~

 וו~~ורידם

 אמנ~ י עשהבקום
 זה שכל לך דע ~תה

 בהו או~רינן ~ניזה שטעונים ו~צוה בתש~וישיאלא אינ~
 קלה לקד~שה וו~הורידם עדי~א ~ניזה דטעוניםכיון

 ווצוה תש~ישי אבל ~הנ~~ל בידים מעשהל~שות
 ~שיטא והושענא סוכה ועצי ציצית כ~וןשנזרקין
 א~ילו חדא~ ווצוה בהו ואת~ביד הואיל בהודא~ורינן
 ד~טמ~ ועוד וכלבוי ו~הרי~~ל כשיט~ ווורידין ק~~לקדוש~

 ה~אלתות בשם הטור כו~~~ש וו~וה ביזוידהנךמ~ום
 ~ו דאירע ~ם דיוו~א שם~וו~ההיא בב~רועיין

 ~סו~
לכ~~~

 אינו ~ני יוסי ר~ ד~ובר תחתיו אחר ו~~ניח
 בקדש ~ין ו~ע וושם הדיוט לכהן ולא לכ~~ג לאראיי~
 יוסי כר~ הלכה ואר~ח ד~ם וכעו~א ווורידיןולא

לק~ו~
 כלום עולה אינו זה דווכח דכיון ~ט~ז ל~יטת

 הט~~ז ~שיטת כלום מלא קלה קדושהעדי~א
~ 

 זה
 ~בודתו ב~דים ב~ו~ונה ועבד עבר דאם דהתםאינו
 דלא רבנן תקינו איבה וושום רק כשרהוודאי
 ילעבוד

 אב~
 ~דיוט ככהן ב~דים ב~רבעה ~יעבוד

 ~~רש~י פ~ולה ו~בודתו ~~דאורייתא אסור ~היאהרי
 ופשוט לכך שנתו~נה כ~ג ו~דינא ד~וי כיוןשם

~ 

~~~~~~
 דרכי ד~

 ~יי~~
 גם לעיל בסב~תי

 ה~ני~קושייתו
 ש~

 תב~ש בעל הגאון
 ~ש~צום ו~~בח ~בני גבי ~~~ב נ~ב ~~ דע~~זו~גו~~
 לשקלינהו ופריך וכו~ נעביד היכי דקאוורי יוןו~ל~י

 בהו ~אשתמו~י ארעא אורח לאו ו~~~נילנ~שייה~
 בהו דאשתמש כיוןהדיוטא

 קוד~
 ולשיטת לגבוה

 או ~~הם קלה קדו~ה לע~ות להם היה קשההט~~ז
 או נחווי~ לר~ והיכללעזרה

 עכ~~
 הבנויית ללשכות

 עיי~שב~רה
 שעדי~

 ו~לגנזן
~ 

 אני עוד ו~~~נ~ד
 עלוות~ויה

 הגאו~
 דהוי לדעתו סובל האיך הנ~ל

 ב~מ~ק כו~ו ~דולה קדו~ה ת~~~ישי דאיסורלתא
 לאשתווש ~רעא ~ורח לאו ה~~ס או~ר וואיא~כ
 הוא ~~דינא ~ו~ור אי~ור קדו~ה בת~ו~ישי האוכו~

 בת~ו~ישי דדוקא וו~~ש ל~י נר~ה לדעתיאוונם ~
קדושה

 כיו~
 בקדושתו ל~ייווו ו~~ו~ד ו~~וה ד~ליו

 להורי~ול~
 הורדה ~וי ל~וורי יגנז דאם כיון א~~כ

 אע~~~ ו~יכך קלה בקדושה ~ולשו~שו~~י
 שהול~~ל

ה~י



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ~~יזההאי
 דש~

 עדיף דהורדה וא~~ת
 וו~ו~

 ו~וטל עליו

להקיו~~
 אבל ~ז לדעת ט~י עדיף והכי ~קדושה

 דקאו~ר ~ע~זבסו~י~
 הש~~~

 ודרשי אש~~י דקרא

~בא~
 ~ל להיכל ~כרים ש~ביאת ו~יללוה פריצים בה

~ליו
 ~ולי~ י~~

 לשיו~וש אף ומותרים ~מור
 רק ~שםמצד הדיו~

 ד~כרי~
 ושו~~~ה קנינהו

 ויצאוע~~ש לע~~~
 כ~

 קדושה תש~~ישי קד~ת מידי ו~לל
 דבר~הם ו~צד~ק

 כיו~
 אוורו בהיכל שהיה

 על ו~צווים אנו ואין להדיוט בהו לאש~~~ישארעא אור~ לא~
 להו~ידם עדיף ו~~כ~ו~ה עצ~~ הוי ל~רידם שלא רק כלל להעלותםקדושתו

 בש~
 וולהורידם וא~~ת

 וע~ה בקום קלהלקדושה
~ 

~~~~

 עליה שו~רו~ז השלישית הראיי~ שלישי~ ~ה
 ס~י~ז הר~~ב~~ם ו~דברי התב~~ש בעל~סו~ה

 וו~ירין אין בב~~ד שלקה ישיבה שראש סנ~דריןה~
 בקודש שוועלין ווסנהדרין ל~~ אף~ותו

 ו~
 ווורידין

 ~תורף ~דא ה~~~ז ד~ת לנ~ד ווו~ל~ת ראי~ איןנווי
 ש~דא~ר בכ~~וו הובא הוריות סוף ו~ירושלו~י זהדין
 אותו קוטלין דין אותו דו~~זירין דין וווטב~~יא
 שטוב א~ ~ולקות שנת~ייב ב~וזיד ש~טאשכיון

 ווו~דר~תו ~~~א ~~~ני לשררות וולהחזיר~שיהרגוהו
 ~ואוד זלז~הו אדם שבני או~~~~ולה

 ועכ~~
 ~~ו~ים

 ב~זרתו בין ~ייכיםאי~ו
 לרא~

 לה~זרותו ובין ~~~ד
 אין ול~יכך סנהדרין ~ושאר~~

 ו~ע~י~
 א~~נם י כלל

אף
 ל~ו~ כשנייש~

 דוועלין ~עווא דכ~ הרווב~~ם

בקוד~
 ~וורידין ולא

 לק~~ו~
 דכל לעיל סברתו ל~י

 קדושדאינו
 ו~כ~

 הקדושה
 ווצוה ואי~נ~ הי~נ~

 להקדישועליו
 ולקייו~~

 ~דרבא בי~ אוורינן בקדושה
 לקדושההורדתו

 ~ר~ ק~~
 עדיף וא~ת דשב ט~י

 וועי~וי ונ~סל שיצא ו~כיון נווי נ~יא בה~יוא~~כ
 ווצד קדו~ה שייכות ~ום בו אין~ו~ו~דו

 עצוו~
 וא~ו

 ירידה האי ט~י עדיף א~ורינן לבזותו רק רו~יןאין
 בוריו על הנ~ל ~~~~ז דין עדיין וא~ת~קייוואבשב

בעזי~

~~~
 הנ~~ל דהטי~ז דינא איתא

 ~ורוו~~
 ליישב ~זה

 תו~יה שכ~ י~ד א~~ק קנ~~ד ב~י~ הוו~אתוויהת

 הדור גדול~ עלא~י
 שאי~

 ה~~רים ד~י בהעושין ~~ו~ין
כתבי

 קוד~
 איסור ~הוא אותו ~שקושרים

ש~ורידין ~מו~
 ווקדושת~ אות~

 יהיו שלא ל~ונ~ן ורא~י
 ~ביזיוןו~~נ~ים

~ 
 הו~~א כי א~רי ~לפע~ד

 ~שוודבקים כלל השם ~ו~יקת ~~איסו~מ~כיר איננ~
 עליה~ת~ים אות~

 לו~
 ע~כ ~מ~ברו ש~והדקו טוב בדבק

 איסור לתא בהודל~ת
 מ~יק~

 ~לל
 ועיי~

 יוו~א
~~ 

ופ~~
 ושבת ע~א

 ק~~
 י ~~~ה ~ו~ר~ם וווס~

 יש הס~רים שדפי~יון וא~~
 בה~

 וו~ד קלה קדושה

 ת~~~י~
 ותיק ס~רים דל~ק~וא כ~ו קדושהו~קייווי

 ס~~
 ~הרי ו~וד י ע~ב כ~~ז ב~וגילה ~י~יןונר~ק

~~ 
~~

 קפריך ע~א
 האי~

 א~ברי~ ד~א ווניחין
ו~שום אל~

 ד~
 א~שר לא ~ווי ~הנ~ה וכו~ א~שר

 ו~~י~ין דאין קתני וא~~~הוכו~ הו~

~ 

 א~ווור
~ 

 נ~כ
~וו~שין ~ ע~

 ו~
 ס~ת ע~~ג ~ומשין

 ו~~~
 האיך

 ~~ותרי~
 להניר
~  הד~י הרי ~ו~~ש ע~ג ~וו~ש ~בירו ע~~ג א~דס~ר
~ ה~דדי~  קדושה בהם שאיןו~~סיקין

 ו~~
 אונודהרי א~ש~ אי ו~קרי לא

 ס~ר ע~~ג ס~~ להני~ ו~וכר~
 א~סור ~~ש שום אין דבשווין שםוושווע ~ ואפ~~
 ו~צ~
~

~ בהוואיר~ ב~ירוש א~~כ ו~~צאתי ה~~רי שו~~~יקיןהד~ין
 ס~ריכ של ~~לו~ק~~א וו~רשים בשם שכ~בו~גילה
 שעל הלו~ותהיינו

 הס~רי~
 סוף שם ו~יים

 לכבוד שנ~שהכל הדברי~
 ~ו~ן ~וו~רת א~ הספרי~

 ~ ~~~ש גניזה וטעוןקדוש הי~

~~~
 קדושה בהם יש ואינך ס~ריםדלוס~ו~י כוו~ הס~~ ווושוורין ש~ו~זיקין רא~יה קצת

 ניון נ~~ל קלה קדושה רק דה~י אף וא~~כ כ~כ~ששא ואי~
דהכתבים

 הבלויי~
 הגנ~ה אלא או~ן בהם אין

 י~תר צד לכלהקבורה א~
 כ~~

 שיש כיון ה~~רים ד~י ו~הןלעשות איסו~ אין א~~כ בס~ת
 ~ה~

 קדושה ג~~כ
 ה~~ז כשיט~ קדו~ה תשווישי ~דיין והויקלה

 ה~~~~
 י

 לתשמישי ~צווה ~וקדו~ה דלהוריד ל~לק ישואולי
 לא ש~וא דאסור ו~ודה הט~~ז גם כה~~גקדושה

 כת~

ר~
 ווקדושת להוריד

 תיב~
 בה לע~ות לס~ת

ל~~רים תיב~
 עיי~~

 ראייתו הביא ד~~~ם ת~ריכין ס~~ת ~ומ~~~תלעשות א~ יקדושה תשו~ישי ~~יהם דהוי
דהוי



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ווקדושה אבל שניהם קדושה תש~וישי ~~~ידהוי
 ~ צ~עלתש~ישי

~~~~~
 כל חוכך אני

 עיק~
 ה~און בקו~ית

 בגדים ד~~ל י י~ב דיו~וא ~ההואת~ש
 הג~ו~ ~סקנת דהרי ו~ו~ בהן~נשת~וש

 ביו~~
 ד~

ס~ט
~~ 

 שהתוס~ ו~ף בהן ליהנות נתנו כהונה ד~גדי
 שלא ללוב~ן אסורי שלכתחילה שםכתבו

~בודה ל~ו~
 ~ו~~~

 י בהן ליהנות ~רי לצורך שלובשן כיון

 קשין ~הו~ה ב~די א~י א~ר הא כלאים וו~ום~אי
 וכו~הן

 וה~ריית~
 שנראה א~ורין שבוודינה ווח~ת

כד~
 ~וותרין וב~קדש בהן כש~ושווש חול

 כדקאוור ה~רת לוול~~י תורה נתנה דלא~ושום וטעו~
 לצורך כ~לובשן ולפיכך ע~~ש נ~~ו בקידושיןה~~ס
 אבל איסורא ~ביד לא ~ח~~כ ב~ן כשנהנהעבודה
 ובתוס~ דאסור פשיטא ב~ן ליהנות לכתחלהללוב~ן
ישנים

~ 
 בהן לקרות ש~ף כתבו אם ד~ה ס~~ח

 כה~יג בבגדי ע~~ש לכתחלה ללוב~ם אסורהפר~ה
 ב~גדי ולפ~~ז ביוה~~כ~לובש

 ביוה~~ כה~~~
 קרא ~גלי

 שם והניחםבהו
 של~

 בה וליכא יותר בהם יש~וש
 לוו~~ש תורה נתנה דלאטעמא

 ~ו~
 ~צ~ו ו~ביו~~כ

 באי~וריי~ו וו~וילאכשלובשן
 קיי~ו~

 תורה דהקפידה
 שוויוחדים בפ~ט בהם ליהנות דאסורין ה~ת~תלס~רא
 ח~ ושל י~~ב של והיא ולפנים לפני בהםליכנס
 לפיכך הם קודש ~גדי אוור~ והתורה ~וצויי~יםוונה
כיון

 שהסבר~
 אסורין היו כהונה דבג~י הפשוטה

בהנא~
 תורה נתנה דלא ווטעווא רק הדיוט שוווש

 אסורין אין עבודהכבר ל~ורך כשלוב~ן א~רינןל~~ה
 צורך שאין ביו~~~כ כה~ג בבגדי רבי ~~ל ~פירא~~כ

לבי~ת~
 והאיך היא וו~ורש ~ווקרא עצ~וו ביו~~כ רק

ישת~~
 ב~דים ווהם ל~שות קלה קדו~ה אח~~כ בהן

 כהן בגדי כשאר הדיוטלכהן
 הדיו~

 ~ו~רו שלא
 ה~נה בכל בגדים דאינך בהיתרא בגדיםהנך

~ 
 לישנא הנ~ל לפי ליי~ב חידוד בדרך ד~~~~~~

 וכו~ ועוד חדא תשובות ב~ דא~~לדרבי
 א~תבתשובה

 ~גי~
 בב~ ול~ל לי~

~ 
 הנ~~ל לפי אוונם

 וווניחין ע~~א ס~~ט יוווא ד~וו~ סוגיא דבאוותניחא

 כהונה בגדי ש~~ו ראשיהם תחת~ותן
 ~דקתני ראשיהן כנגד ודחיבהן לי~נ~~ ניתנ~

 ת~~
 הרי~

 כהונה בגדיהוי ~ל~~ ש~
 הניח~

 ל~~ד
 ל~

 כל~~ם הוי
 הוי דכה~ג דאבנטולו~~ד ~~~

 כלאי~
 ~~א~ל

 כהונה~ ~גדי אשיוודר~ ו~~ ~
 ~י~

 בהו~
ובווסקנא ~ל~~~ ~ושום~~

 פוש~
 לי~~ת כהונה דבגדי ווברייתא

 של אווריי~ד~ב~ו~~ ע~~ב י~~ב ד~ והנה י~~ש ~ת~
 ור~א רבי פליגי לאכ~~ג

 בר~~~
 כי

 ~~~~ ~פ~~~
 ול~~ן השנה יווות בשאר הדיוט כהן~ל

~  
 ~~~י

 ~~~ להקשות יכול ~בי הוי לאלפ~ז
דאבנטו ~~~ דו~

 ש~
 כהן של הוי לא כה~ג

 ס~~ל דוסא ר~גם ~דיוט~~~ל~ו~
 ~ר~

 ~של ד~ף בר~~ש
~~ ~~~ 

 של ה~נההוה יווותבשאר
 בו~

 אוו~ם י

 דוסא לר~ ל~ק נווי בל~ודשנ~ ג~~ק~~
 קלה קדושה בו יתשווש האיךחווורה ~ק~~~ דתש~י~
 דיל~~~

 ~~ת
 לשיטת~ ~ת~ו~~ש כקו~י~ דוסא ל~~ס~~ל

 ~~לגנוזו ק~ה קדו~ה ל~שותודעדיף ~ה~~~
ז~א ~~ו~ לג~ריי~

 כוו~~~
 בגדי אסורים ~כ~~פ דהרי

 יוה~~~ליה~~
בה~

 ל~שת~ש בשנה אחד ליום אלא נתנו דלא כיון
 נתנה לא בהו ~ייך ולא ולפניםלפני

 קלהדכהן לקדושה להורידן אסורין ול~~ילווה~ר~ת תור~
 אבל כ~ש~ל ב~דיו כבשאר בהן ישת~ש ~לאהדיוט
 דדילו~א לק~~~ועדיין

 בא~ו~
 לר~ ס~~ל

 ~וס~
 ד~גדי

 השנה יווות ב~אר אףכהונה
 לה~י אוו~ם י איפכא דסובר אברייתא ופליגבהן להנו~ נת~ ~

 ~חדא ד~~~פ תשובות ב~ הנך לי~ רביפריך
 של כאבנטו חדא ווי~רך~נייהו

 כ~~
 ~ב~טי ~י~ה

 של ~ווי כה~ד דבגדי דסברת ו~~ת כה~~דשל
 ~ל כהונה בגד~ הוי דלא סברית ~~~כ כרשב~אה~י בו~

 בגדים הש~~ ת~ובה ק~ה ~פיר וא~~ככ~אים
 הת~ו~ש ~קו~ית וכ~ת וכו~ בהםשנשת~ו~ו

 הא ז~א לגוורי וולגנוזם קלה קדושה ווהםלעשות דעדי~
 ~ ביוה~~כ כה~ג ובגדי בהם ליהנותיבאו

 וכו~ תורה נתנה לא בהו שייך דלאליהנות אסורי~
 בשאר ~ף ~ונה ד~גדידסוברת וכ~~~

 יווו~
 השנה

אסורי~
 ליה~ות

 ופלי~~
 אתה דהרי ז~~א א~רייתא

סובר



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 כה~ד דבגדיסוב~
~~ 

 הוי
 ש~

 כדק~~~ת כל~ים
 ~~י ע~~כ~ ~כ~עיקרא

 פושט~
 ~חת ו~קפלים

 תחת י~לר~שיהם
 בהם ד~ין כנגד~ ול~ דוק~

 וע~כ כל~ים~שום
 ש~~~

 ליהנ~ת ניתנו כהונה דגבי

 וו~~נ~פ~~ בהןי
 תשוב~

 כהנ~ל קשה ~חת

 דו~ס~פינ~~~~~~
 של זה שדין ~ווור הייתי

י

 חידו~
 ~הט~~ז

 דא~~~ דהיכ~
 דבר ~להעלות

 ~ולגו~ה קלה ~דושה ~ו~נה עד~~ילע~ות בקדושהזה

 פלוג~~הו~
 ו~וזכרת

 בתוספ~~
 ובש~ס דוונ~ות ספ~~ט

 פ~~ח~בחים
~~~ 

 שרת כלי וז~ל
 ~~תיכין אין שנקב~

 פגיו~תה את ~~שחי~ין ו~ין ~בר לתוכן ו~טילין ו~ין~ותן
 ~~~~~ע ~כ~כ עשירות בו~קום ע~~ות ד~יןו~שום

 זבחיםו~בר~נורה
 פ~~~

 ~ין ~פוגם סכין ז~ ו~~נה
 ~~ול ~בא י פ~י~ותה ~ת ו~חיזין ו~ין ~ותה~~ח~רין
 היתה סכין~וו~ר

 טו~פ~
 י וגנ~וה עליה וצוו

 ול~י~
לו~~~

 הכלים דכל סובר ~דת~יק
 שבו~קד~

 כ~ניקבו
 עוד כלום לש~רות ר~ויןש~~נן

~~ 
 ~תירין ~~יכ

 ווותקניןי~ו~ן
 ~ות~

 ~ין בו~ק~ש ~ניות ד~ין וכיון
 ר~וי עדיין הרי כשנפגם סכין ~בל ~ותם~תקנין
 ל~חיטה רק שבעולם שירותלכל

 נפס~
 ~~כ ~לא

 ~ותו ו~~יזין ~ין להכיישחיזוהו
 דאי~

 ~בל עניות
~ניזה

~~~ 
 להפשט ~ה ק לקדושה ר~וי דהרי

 פגוווים שלהם הסכינים ~כל וכדוווה ~בריםוחיתוך עו~
~בל

 ~ב~
 שירות ~ו אין שנפגם דסכין סובר ש~ול

 חו~ורה ו~קדושה ו~ורידין ד~ין גניזה רק עודכלל
 דרבנן כיון ו~~כ גניזה בו~קום ~ף קלהלקדו~ה
 י נקטינן הכי הט~ז כשיטת וסו~רין עליהפלי~ו
 לתקנה היא ~פשר שנפגם בסכין ב~~ת~~נם

 ד~ין רקולה~חיזה
 עניו~

 בכ~~ג ו~ודו וכ~~ע בו~~~ע
 הורדה ד~וי קלה לקדושה ~ורידיןד~ין

 כיון ג~ור~
 סובר הת~~ק ~בל לקדו~תו עדיין ר~וישהיה

 רק~נזוה ד~~
 שרת~

 ר~וי ד~ינו כיון שירות ש~ר בה
 ווצד הר~~וןלשירותו

 ~~בע~~
 להורידה ~דיף ~י

 כדעת סברי וכ~ו~לגונזה
 הט~~~

~~~

 קושיית ליישב ס~~וכין לע~ות הדעה בזה
 כיון ~הקשה ע~ב כ~~ז בווגילה ~בןהטווי

 דא~ילו ו~וכח שםדו~~ת~~
 בשוי~

 בקדושה
 ל~י~ר ל~ש~ס לי~ לו~ה ווקדושה קדושהעושין

בקודש ~~
 ול~

 בקודש ו~ורידין ~יןוהול~ל ק~ ~ין ~ההעל~ה ה~י ~ו~ידין
~ 

 ולפי
 דע~

 ה~~ז

לק~~ו~
 דלא זה דין הג~~ ד~ש~ו~ינן

 ~דושה חו~ו~ה ~קדושה לעולם כלל~ורידין תי~~
קוו~~ל

 היכ~ ~וק~
 ~ו להעלותה ד~פשר

 ב~וה ~וה הפחותלכל ל~
 הו~

 וז~ש ו~ורידין ד~ין
~ 

בקוד~
 אבל ו~ורידין ואין

 היכ~
 עוד ד~~~א

 לגו וו~גונזה ~ק~ק לה~רידה טוב בוועלהקדושה ל~

 נ~~~~~~~~
 הנה הנ~ל הט~~ז דברי ~ישוב

 צ~~ט ב~נחות בקודש דו~עליןליו~וד ~
 ו~ח~ות ד~תו~ק~א

 הח~~י~
 יעשו ה~לה

 ו~זבח ת~ו~ישי בתחי~ה וכו~ פחיםריקועי
 ע~ש ו~זבח שלגופו ו~

 ו~~ו~~
 הללו ~~~ס דב~י

 ~ ציפוי עילוייותר דהוי ס~~ד ד~יך ~עיניתו~והים
 ק~ו~ת ~הם שו~קריבין ו~חתות ובפרט ~רתו~כ~י

~הי~
 ~קרי~ין ש~ין וביוה~~כ שבקרבנות וו~ובחר ראש

 וגדו~ה לזכרון ק~ורת רק ווקריבין ולפנים ~פניכלום
 לו~~ו~ו~ת ונחלקה ו~תעשרין ~ותה שהו~קריביןק~ורת
 ו~יא י ה~גפה וו~עצרת י ~חר ל~יש פ~םבכל
 ל~~~ח ו~ח~ת כ~ילו ~רת שכלי פשוט דברלע~ד

 שהוו~~ח ש~צינו וכשם הו~זבח לדפנות ו~ציפוי~דיפים
 זבחים לו ה~~וי ~תו~קדש

 ו~~~ פ~~~
 כך

 ~כ~
 ~ים

 כשם ~תני~ ו~לשון ~יבינו ו~ל יו~קדשים
 שהו~

בח
 ~בכלים יותר קדושה יש דבו~זבח ו~שוועוכו~

 ~ד~~
~יא

 בו~בחכלים
 ז~~~

~ח שה~~ז כשם לו~~ר התנא דכו~נת
 ~ם לו הר~וי דבר רק ו~קדש~ינו

 ~ו~~~ פ~~
כך

גון נ ה~לי לאותו ~ראוי ו~ה רק ווקדשין אינןכלים

הו~חת~
~~ט ה~ו~ ו~כ וכדו~~ה ו~קד~ת קטורת רק

רה ח~ו ~ה יודע ~ינני ועכ~~פ הר~~ב~ם בשם~ם
גון נ שרת ~בכלי יותר הנחשת ו~זבח ציפוי~קדושת
 כלי ו~דרבהו~חת~ת

 תנ~ שר~
 פ~ה ב~עילה

~ ~~  לקדו~ת ~והדדינם
 הגו~

 שבשני~~ם עצ~ה דבה~ה

י~
 ~~ילה ~ין ד~ים ~ל ובש~ר ו~ועל ~חר ו~ועל

~ 
 ~ר

 ~ושנה ע~~שוו~ילה
 ו~~כ י ~ ~

 ו~~~~
 קא~ר

 ר~
~א א~

~ר



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

בר
 יעק~

 ווועלין הוי ו~זבח ל~יפוי דו~וו~תות ~וו~ות

 ~~~ד~
 ר~~י הנה לפענ~ד לוו~ר בזה אנוכי וא~ה י

 פירשז~ל
 בחווו~

 ~בי
 ו~חתו~

 ~הווחתות קדשו ~י האילו
 ע~או~ ~הרי ב~נאהאסורים

 טען וכבר י ~רת כלי

עלי~
 לאיסור טעם נדע לא אנחנו ~ כי ז~~ל הר~ב~ן

 כלי שע~ה וזר הק~י~ו זרה קטורת ~הריבזה
 ~ר~

 יהיה אטו באיסור עליולהקטיר
 חשבו והם כן לע~ות ~וום ~וו~ה לפי ~~~~י~~נת ופיר~ ~ ו~קוד~

 י הדיבור ע~פ כקדושה הוי ה~מים וון באשלענות
 ~באוות ~הנכון כ~ לרע~ו הוא ~ו~נם י דחוקוה~א
 רק כלל קדושה ~ום בהם אין בעצוום המחתותאלו

 וו~~ת הקדי~ן~הק~ה
 ה~ר~ת~

 לאות ~יהיו לפניו
 הייתי דו~סתפינא ולולי י ע~ד לעולם וורילב~י

וווסי~

 דהנה וו~לי קצת
 א~

 ע~~כ ז~ל ~~י לדברי
 או שהיו בקדו~תן נ~תיירו לא הכי דוו~וםלווור
 טעם וו~ום או וורי לבני לאות יהיה לו~עןוו~ד
 כבר בהם נע~ה ואלו סני~ור נע~ה קטי~ורדאין
חטא

 דבווחתות דכיון כך הענין ו~עתי י לקטר~
 לקדו~ת להכניסם וא~~א הללו הזדים חטאואילו
 ס~יגור נעשה קטי~ור דאין ווטעם למזבח ~רת~לי

 קדושה ~ום בעצווותן אין שבאו~ת כיון ל~ו~ריולזורקן
 ~יהיה ~קב~~ה שר~ה א~א נו~י הברור הרו~~ןכדעת

 לדורות ~י~ראל ו~רי לבניל~ות
 לו~ע~

 ולא ייר~ו
 בקיווון רק ולתלותן עודיזידון

 ע~~
 ~ו~בח

 הקב~~ה ר~ה לא בנ~י כל תו~יד אותם יראולו~ען וו~~ו~
כי~ן

 דנשתו~~
 בהם

 בקוד~
 שלא ו~ף ב~~י כל לעיני

~
 תפ~

 ~רת כלי הקדו~ת בהם
 וו~ו~

 לפנים נכנסו
 ו~שום בהם ל~לזל ו~ין רואיהם כל לעינילקדושה
 ~~ום ~בהם ווועטה ד~ושהלתא

 סר~
 כלי ~~ר

 ו~יל~א ה~כרח ~יה ולפיכך בהם יטעו שלאשרת
 הנחשת ~~וזבח ציפוי וובחון לעשותם ל~להוד~וי~
 טעו~אדהוי

 וו~ו~
 יירא~ לו~ען

 ו~~תוושים דלא וכיון
 ד~נסו וכיון י נ~ס קטי~ור אין וושום הוי לאב~ם

 לתא וו~וםלקדושה
 ד~~

 דלא
 ר~

 להכניסם הקב~~ה
 דהוי אחרתל~ושה

 לעי~
 וו~ו~לתן ירידה כל

 ל~~ו~ן ~וו ולפיכך לו~זבח ווחתות שהיוהרא~ונה

 ~~תן כנ~ד עלייה נו~י דהוי לו~זבח~יפוי
 ו~עליןו~~ום ~~~~~~

 בקוד~
 וא~מ

 ומ~ר~
 דעלייתן ה~~ס

 מזבח ~ל ב~ופו ועכ~יו ו~זבח תשווי~י דו~עיקראהוי
 קדו~ה מכח ~~ושה העו~ילוםויראה

~~ 
 ~יש

 ~דו~חתות מ~ום ו~י בפנים לשווש שנ~סו כי~ןבהם
 בא~ת הרי לו~זבח וו~יפוי יותר וועלה~י

 אי~
 בהם

 ~המחתו~~היו כיון המזבח ווחתות קדו~תתפיסת

ו~שלהם
 כ~~

 וקחו
 ו~תת~ אי~

 לא והרי
 ~כ~~

 ~ ו~ד~ם ~המ~בח ו~צד ~יקדשו כלל לו~זבחבהם

 פתח ויעו~דו וו~~~ש ו~ועד אוהל פתח רק~עו~ד~
 י ז~ל הרו~ב~ן וכוו~~ש ד~ כבוד וירא ו~ועד~והל

וקטור~
 ~ו~ב~ן ~הובא ו~ה לפי בה ששו~ו

 תחיל~
 ו~ן היה ~לא ו~~ו~עה~ר~ה

 וכ~ ~הקד~
 ו~שווע ~כן

 כו~ו בוסווין קטורת תר~ם ~לא לפי~ואונקלס
 י ~כ~~~

 שלפנינ~ שבאונקלוסו~ע
 ~ן אף ב~~מ ~וב

 בוסו~יןקטורת
 ע~~

 ואף י וצ~ע
 ~הרו~ב~~~

 ו~~יים
 ~היא ו~וכרח אין גו~~ר קטרתשהיו

 ו~~הק~~
 אולי

 עשאוהוהם
 ~לצו~~

 אי~ור אין גבוה
 בעשיית~

 שלא ק~ו~ת ~היה כיון ועוד אסור להריחודוקא
 ו~ם מ~והל~ם

 ל~
 לפנים נ~~ו

 בהם ודי ווזבח ת~ווי~י רק והוי בו ~היההכלי אינוו~~~ ב~
 לווזבח ציפוי עכשיו ווהםשעו~ים

 הנח~~
 ~הם

 עכ~פ ווז~ח ~לב~ו~ו
~ 

~~~~
 דינא ~ל די~לא לוו~ר בא א~

 דמ~י~
בקוד~

 בו~ת~~ תנן הא
 דתו~ור~

 ד~ פ~ז
 ב~ה קד~י ואחד ו~זבח קדשי אחדל~ב

 ~י~
 מש~ין

אותן
 א~

 די~ל ע~ש חו~ורה לקדו~ה ~ה ווקדושה
ו~קרא

 וא~
 לח~~תה קד~~ה מחדא ו~בח בקד~י

 בבכורותו~שו~ע
 ד~ פ~~~

 ע~~ ~~~
 דאין ו~~~ורא

וו~ני~
 לו~ע~ר קלים ווקדשים ל~דושה ~וקדו~ה

 וועלין ~~וה וא~~כ ע~כ~בהמה
 בקוד~

 בעצם אוונם
 ו~זבחקדושת

 ה~
 בב~~ה הן ב~ופו

 הו~
 דאין

 ותפילין ס~ת ת~מי~י כ~ון קדו~ה בת~ווי~יאבל ו~שני~~
 ~פרי~ותשווישי

 וכיו~~
 ו~זבח ~ושת בעניינא דאינן כיון

 בעלייתןוו~~ינן
 וא~

 ו~כבטורי כידוע ב~וה ב~וה
 לו~~ילהא~ן

 ולז~
 בקודש דמעלין ו~~ל ~ו~~ הק~ה

ד~למ~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ י ~ ~ ~

~ 
~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~ין קדוש~ א~יבתש~ישי
 וועלי~

 כ~קדשי

 יו~לי~~~~
 לו~ז~ח ציפוי נעשו דלהכי ווהווחתות לי~

שהי~
 למראות תלה ולא קדושה תש~ישי ~רק ~~כ

העין
 ו~~

 ~ע~ן
 ~קו~

 י
 כ~~ ושפי~

 ב~~ווישי הט~ז
קד~ה

 יכיו~

~ 

 ~~עלי~
 ט~י שפי~~~ ~א~כ

 לעשות~
 לק~ק

 דהיו כהונה ב~גדי אבל טפי ~העלא~ ד~י~לג~~~י
 ווה~ ב~~~ד הר~ב~ם כ~~ש ~הלשכה ~תר~ו~ת~אי~י
 ~וב~די~קלי~

 כה~~
 כו~~ש צבור ~של היי ביוה~כ

 ~פ~~~במת~
 ניטלן היה אחת ול~ירסא ~~ז דיו~וא

 ועכ~פ ~וזה הרווב~~ם ~עם בתיו~~ט ו~~~~~ ההקדשוון
 יבהםהיה

 קדוש~
 קדושת גם ואולי ~ הבית ~~דק

ו~ב~
 התורה נ~נה דלא טעם היה לא אי יוהרי

~~ה
 ה~

 ~בודה בשעת אפילו בהן ליהנות אסורין

 ב~ע~ושל~
 אין~ ובכה~ג אסורין ע~ודה

 וו~נין
ווקדוש~

 שנ~ת~ש בגדים רבי א~ר ושפיר ל~ושה
 בהם יש~~ש לא ~יוכו~בהם

 ק~~~
 ~וזבח דבקדשי

אי~
 וושתנין

 ולק~~~ כל~
 קישית

 התב~~
 קושי~ וגם

 וואבני נ~~ב דע~~ז ~סוגיא~~~
 ווזב~

 דשפיר לק~וו

~~
 ווזבח לאבני לגבוה בהו דאשתווש כיון ~ה~~רא

 אורח לאו וו~~וו וחללוה ~ריצים בה ~בא~א~~~
 הדיוט בהו לאש~~שארעא

 וכיו~
 לתא דוו~ום

 ווזבח~קדושת
 נגע~

 לק~ושה לשנותן א~~א וו~ילא בה
 בקדשי דהריקלה

 ווזב~
 לקד~שה ~קדושה וושנין אין

כלל
 ולק~ו~

 בוו~ילה ו~יין י וברור נכון הט~ז ודין~
 וושובח ד~ שקרא אח~ון וכו~ אוור רבא ע~בכ~א
 וושווע~~ נווי בקודש ~עליןו~ם

~~~ 

 לכאורה הט~~ז
 ד~נחות ווש~סאבל

 ל~~
 וכן שבלה ~~~~~~ס~ת

 אין ~בלוי~~ילין
 ~ה~~ ע~~י~

 שאין ~לפי ~~ז~ה

ווורידי~
 ~בלה ~יון דהרי ה~~ז ~גד והוא וכ~~

יראוי אי~
 שו~
 ~וזוכה ~והם ~שין~ יאין ו~~~ט ~דושה ~

 בירושלוו~~~עיי ~

 ס~
 וי~~ל ע~ש הפונה ברייתא ו~גילה

 בלו שהבתים~פירש
 ו~

 ו~~~ת התפילין הפרשיות

עדיי~
 כסדר שא~צ כיון ראוי לתקנו

 ודו~~

~ 
~ 

~~

~~~
י ~~~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~~~ה
~~~ ~~~ 

 ~~~~ק ~י~~ה
~~~ ~~~~ 

 י~ ~~~ ~~י~~~ ~~~~~ ~~י~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~
 ~~~~ ~~ו~~ ~~ י~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~ ~~י~י~~~

~~~~
 ~י~ ~~~

 ~יי
~~~~~~ ~~~~~ ~~ 

~~~~~~~~~
~ 

~~~~~
 ~וריי~ פט~וטי וטבין וכו~ ~גי~י

~א
 ~רי בשיע~ שדקדקתי ווה שותא בהדיואזכור

 בש~ס ע~ב ק~~ז ד~ שם אתווולחולין
~א ~ ~ו~י~ ~~ב ~ אא~כ לשווש פרוסה אדם יתן לא א~רדאר~ז

 דת~~יא דלקוון וובריי~ פשיט לא וו~ט וק~ ו~~ ידיו~נטל
 ועדיפא לפל~פ אסור ידיו נטל שלאיוהש~וש

 אוכל ווסיק דהש~סוישב~י ~ וודר~
 וו~~

 וווא~יל נט~י צריך

א~~
 אי~ ברוו~~א קס~~ג ססי~ א~~ח ובש~ע נט~י
 ידיו נטל שלא ל~וי להאכילשאסור

~~~ 
 ~ני

 א~ק קס~ט סי~ ווג~א ועיין~ר
 ה~~

 ואוורתי
 ספ~ת וא~ל לשווואל דווחי~ שווואל של ~וליי~ב ל~~~

 דינ~~ גוויר כדלא לשוי~ דלא ידי~ ~ושית ולאלבראי
 נט~י ~יך דאוכל שניהם היודיודעים

 א~
 ~~ו~ת

 דש~ו~ל פלי~י ב~א רק פטור והוואכילוואכיל
 נטל שלא עליו הקפיד ולא לב~והאכיל

 הב~
 ~ת

 והיהידיו
 ~ל~~

 שווו~ל של ורבו לחינוך שה~יע קטן
 ידיונטל ~א ש~ ל~וי להאכיל דאסור והרוו~א כרש~~י סוברהיה

 וא~
 כשהגיע לקטן

 ~חינו~
~ל דא וז~ש

ק~
~ה ל~ ~א~ר ולא יד~ה ~ושית ולא לבראי ספית

 של ידיו ~וש~ע ידיך ~ושיתולא
 הב~

~ה ה~ היא אבל
 שש~ואליודע

 א~~
 ואב~ י וונט~י פטור דוואכיל ליטל

~ה
 כסי~ כב~י סוברדשווואל

 קס~~
 וכוו~~א

 ר~ בש~
~י

 או ידיו נטל האוכל אם לדקדק הוואכילדא~צ
~ 
~א

 ולפיו ליטול ושוכח דטרוד החווירו בשוושודוקא
~~  דכיון וושני~ ואנא אכיל איהו ש~ואלאוור
 דווא~
יל

 אחרים ווהשגחת נווי פטור ~ונט~יפ~ור
 ד~
~א

יל ה~אכ דעכ~~פ דוו~ח וכיון עור אלפניחיישינן
 ולדברי ~ו~~~~יפ~יר

 בי~
 ~ווואל של ~רבו

 ו~
~ין

~~ב
יא

~אבוה~



~ ~ ~

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~  

~

 י

~ ~ ~ ~
~

 ~~ו~
 ~וזה~ ראי~ ה~ס ו~יי~י נ~י ש~יר ~ך הדין

 ~ ד~~~ א~~י~ ~~ורדמא~יל

~~

 ~~ו~ים דהיו ~א~~א י~ל
 ~דינ~

 ה~ו~~א של
 קס~~~סי~

 של ~שהל~ם ש~~ ~~ א~~ק

האו~
~ משלו~ לו ~שמושיטו ~ור אל~ני ~ו~ר אינו

 ~ול~
 הלשון ו~שטות י דנהרא ~~רי ~~רי

 משו~~ ~~~
שהי~

 של הל~ם
 רב~

 של ו~~רו ל~מו והיה דשמואל
 י~ול כ~אינו לס~ק יש ~תי~ק רקה~~

 ~ברי ~תרי הוי ~תןלו ~א~רו~~מו ~ק~
 דנהר~

 ואסור

ל~שי~
 שו~ו~ל של ר~ו סו~ר היה ו~ן לו

 דלא סו~רים היו ושו~ואל דשמואל וא~וה ~וו~י~ ו~י~~
 ~ו~ל תינוק ~ל ~שהל~ם ~לל ~ור ~ני~ייך
 י~ה~ל

~~~~~ 
 לא~ר להא~יל ד~ס~ר דסו~רים להנך

 י~יו נטל~לא
 א~

 ו~ן אסור ~ס~יקא
 ~ר~ת יונהר~ינו ~לשו~ ~מ~

 שכ~ ד~רים איל~ ~~
 ישלוודי~

מ~א~
 ~אכול לתת רא~י שאין

 אל~
 ~ו~י

 שיוד~
 ~ו

שמ~ר~
 ~ס~ק א~ל

 א~ אסו~ ~
 ס~יקא דהוי

~~נ~
 ו~ר~ות דנט~י

 דר~נ~
 ואסור אקרא אסו~~הו

 י ~~ירה ~ו~רי ידי וה~זקת ~ור ~נימשום

 הרמ~~א ~ל קצת וצ~~~ קס~ט ~סי~ ~שמו ה~~י~~ ו~~
 ~~~~סי~

 ש~~
 להי~~

 שלא מי להא~יל שאסור
 ~ו~~י~~ נ~

 זה ואין י ו~ותר ~ס~יקא
 ~~ל~

 ד~רי
 הנ~ל יונההר~ר

~ 

~~~~~
 שלא והשמש ~ה דתניא דמ~רייתא א~~ש
 ~יו לתוך ~רוסה ליתן אסורנ~י

 ~י ~~שום ט~ו~א ואי ~ותר~~~~יקא משמ~
 דאו~

 מ~~~ו

 ~ס~יק~א~יל~
 אסור

 לה~~י~
 י ~ור ל~ני משום

והיה
 מקו~

 ~ושום רק ד~רייתא ד~~מו לומר
 ~דמ~רשי~ האור~ים ~ון בא~ד דאיירי הוי~~ודה קלקו~

 נ~לואי
 ל~ם וזיו~ן ~~יו ד~~ה~~ב ד~תי~ ידי~

~שמש א~
 אולי נ~~י ~לא א~ל י~~וס~ ול~

 אי~
 ד~ת

 ~ל~מ~ה~~ה~~~
 ~~~~~א ו~יין להק~יד ~ליו

 בד~ר דוקא א~ס~י~ קס~~~
 רי~

 ~~א~ל ו~כל לש~וש נותנים
א~ל

 ל~
 ו~ייתי ולה~י ק~ידא~ ואין א~~~ יא~ל

 אלא ו~ו~ יתן לא ואוור בלישנא דדייק ~ירא~דר~
א~~כ

 יוד~
 או ~~~י אי ~~~סופק א~ל ~נ~~י בו

~ 

~~~~~~~~~~~  ~~~וםאסור
 ל~~י~

 יונה הר~ר כד~ת ~ור
 וש~~

 ה~ל
 אדם ~~לואיירי

 ש~י~
 ~מ דאו~ל ו~~מו

נטיל~ צרי~
 ידים
~ 

~ ~ 

~~~

 אילו ~ד~רים מקום
 ~~~~ לייש~

 הר~א ד~ר~
 יונה הר~ינו הנה ~~~ד אהדדידקשים

 ראוי שאין מ~אן למדין יש~~
~~י אל~ ל~~~ ~~

 שיוד~
 ונראה שו~~רך ~ו

 שמכוי~ שמ~יו~
 ~מצוה

 ~~~ש ומותר צדקה ~תורתהוי
 ו~י להא~יל אסור הרמ~א~~ קס~~~ ססי~ ו~~~~
 ש~

 נטל
 ידי~

 ו~ו~
 יונה ~ה~~ר ודלא בר~~י הנ~ל לוודין היש ד~תוהוא
 אוסרים דהי~~א אהדדי ש~ולקיםשנראה

 א~
 ~תורת

 ~ת~ קס~~~ ~סי~ ו~אןצ~קה~
 דאם~ הרמ~א

 צדק~~~ו~ נות~
 ~יונה ~ה~ר דסו~ר נראה ווותר

 וד~
 דהרוו~אלומר

 ~יניה~ מכרי~
 ד~ריהם שה~יא מ~לי

 ~וקו~ם~~מ
~ 

 ו~נ~ל
 ני~א~

 ~הר~י סוב~ דהרמ~א
~ס~יקא

 ו~כה~~~
 ס~ק ד~~~ה צדקה בתורת ו~ותר

 צד ~שיש ~י וקיל הוי דר~נןאיסור
 להק~

 א~ל
~יוד~

 ~בירור
 ש~

 נ~ל
 קס~~ ~סי~ ~~ ידי~

 לאסור
 מיירי ~~ירור נ~~י ~שלא להא~יל ואסור שם~~ש

~~י~
 סו~ר ואולי ~זה צד~ה כ~~ותן

 שא~
 הר~ר

 ~וודאי לא אבל ~~~יקא ~לא מ~קל לאיונה
~אסור מ~שו~

 ~~~אס~~~~~~~
 ה~א~ון

 הגאו~
 שלמה ~רם ס~ ~~ל

 ה~יא של~~דיו~ד
 ללקו~

 ל~ני דיני ~ל
 ~~ל~ד ~ש~~~ ה~ו~~~ים~ור

 ששכ~
 ~יו~~ד ~ז~יר

סי~
 ד~מ ~ם ~~ א~~ק ו~~~ך א~ א~~ק ~ט~ז ס~~

 ~ור ~ני ל~נין~אבו~ה~~
 ~~~~ ש~~

 להז~יר

 ~~שה ש~ו~~ז~א~~~
 ~~יר~

 ~ידו והנ~ה ~קירה
 האריך שם והמ~~~א ו~~ ~ור ~ני משוםדאסור
 ~~~~ ידי וה~זקת ~ור ~ני בדיניהר~ה

 דאסור
~ 

~~~~
 לא

 א~ר~
 לו~ו~~~ ~~ון ו~וד ני~ ידידי ~ל

 ר~ה וא~~~ה השנים ~ר~ת ~~רו~ה~ברכה ה~ות~ ידיד~ י ד~תו וישי~ני ~וו~~שי~יין
 ~ו~ת עדיפא~גאולה ו~ר~~

 ~~~~~~ם
~~~~~ 
~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

 ~ור ~~~ה
~~~ 

 ~~~ר
 ~~~~~ ~~~ ~ר~~~

 ~~~~~~ ~ו~ ~י~~~ ~~~~~ ~~י~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~

י~
 ~~~~~ו

 ~~~~י~ ~~~ ~~~~~~ י~י~ ~~ו~ ~~~~~~ ~~~~~

~~~~~~~
 ~~י~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~ י~~י
 י~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~

~~~~
 אצ~~~תיו ידי י

~~ 
 ~ח

 א~~
 הגי~ו~י

 ו~~ני היום י~~
 שה~~

 דבר
 הנ~ ב~ת~

 בא
 ~וברכין אין ~וה ת~וה אשר ד~ת ~ל ~~ידלהשיבו

~~~~~ 
 ~וקבל א~נו אם אף יוצא שהרי ~~ות

י
~ 

 הר~ו~~א כ~ו~ש ~~~ונו י
~ 

 צרי~~~~~~~
 ~ ה~בודרהם ~ו~שי ידו~ יות~~ קושייתו לבאר אני

 ו~~ב~~
 בתשובה

י~~
 הביאו ~ולם לר~וב~ן וב~ויוחסת

 ~אי~
 הרא~~ד

 ~בןלר~י
 ~~ל~

 ב~ריכות ~תשו~ה

 ל~~
 ו~ותו~ם ~~~ן ווברכין אין ~וצות דכ~~הב~~ווא ~וילת~

כל
 יווצו~

 לו שי~ו~ול ~א~שר
 לא א~ חביר~

 ~בדים וה~נקת ~ני ו~~~ר~ ~דקהכ~ון יקב~
 וכ~

 לא
ק~~~

 דא~ור ~ו~ כ~ו~~ת~~~ס ראי~ שם ברשב~~א ו~ביא עליה בר~ה ~~ל
 ד~

 ~שה אתי
 וד~י לאשהתהיה דו~

 אוורה דאי ~ושום וכו~ ~~
 כלל ~שה ליתא לי~~~~א ~

~~ 
 שם כ~רש~~י סי~ל

 אלא רוצה~ איני ~תה גם לו~ר אותהד~ול~ודין
 וש~~~~ תו~~כ~י~

 ~שה דכל הראשונים כל בשם
 כיוןכה~ג

 ~ביד~
 קיל הוי ל~וקרה

 ו~
 ל~~ת דחי

 ב~ר~ת ל~וילה דווי~ ~א~
 ד~

 ~ול דלא סגי~
 וה~~

ג~ורינן~
 דהשתא א~~~~ לווי~קרי~ דא~שר ~~ה דכל
 ד~~יא ד~~י~קרי~ כו~אן~וי~קרי~

 ו~~
 קב~ו

 ו~~ י ~ליו ~רכה~כ~וים
 דוקא ~השיב יש ~אורה

 אם ~חבירו~קום
 אי~

 או לקבל רוצה
 אבל ה~וצוה ד~י~קרה י~ל אז ~וצוהאי~~בידא ~ ווו~~

 דאם ד~ ס~י~ תרצ~ה בסי~ הר~~~א דכ~י~ונות ב~ושל~
~ונות שי~

 ל~~ה~
 יצא ~ווחל והוא

 ו~~~~ ה~וש~
 שקיים

ו~ות
 ~ושי~ה ~וקרי ~לא שי~ח ~וא ש~רי ~ונות ש~~
 קושייתו זה ~ליו יברך וא~~כ ~וצוהדו~י~קרה

~~~~~
 הרשב~א כ~ ב~ירוש ~הרי דלק~~

~~ ב~~  ~א~א ווצוה דכל ר~ד סי~בת~
 ~~~~ב~ני ~~ ~ל~~

 רק
 ~~ירו~

 אינו אחר
 וו~~

לי ~~

דכיו~
 שאם

~~ ח~~ אין או ~דקה לקב~~ אד~ אי~
לבק~

 ה~~~וה א~א
 ~~וה ~וי~קרה ~י ~יי~ו~

~ ו~  ווי כשאין ה~~נ וא~כ ~ליהווברך
 ~~ שי~~

 ~נ~
~  ~וקרי ~יי~ה א~אב~ורים

 וכל~
 כלשב~יר~ ~וי

~~ א~רים
 נ~שי~

~~ וצ ~ליה ווברך אינו ה~וצוה
 ~כי כתובות ווש~~סשראיית~

~~ ד~~ דכוו~ וו~~~  שבידו כלקיל
 אחרים בד~ת שת~י לסלק~

~ ~~  ~י קיל ~ייו~ה באחר~ם שת~י ~וצ~הכל
~~ ווש~ ~וצות

 ו~
 ו~נ ~~רכה חכ~וים ~ליה תקנו

 ~~ש~
ח

~נות
 ~~~ בזו הרגיש כבר שהרי י~~ל ~וד י לק~~~

~ ~ו שה~יי ~וברך דאינו שכ~ א~ א~~ק תרצ~בבסי~
~י דה~ ~~ילה לו כשאין וס~ודה ~ונות ווש~חעל
נ~ו~

 בכל
 כשירצ~ יו~

 דהא
 ~י~ ~

 כלל
 בר~
ה

 ~~~ שהם ~~~גיהה שרד לבושי ~ס~ וי~יין~ליהם
 וכוונת לה~יה ~וכרח אין וב~וח~~כ י~~ו~ם

 רבנן ~קינו ~הוי אי ו~אי כךל~~נ~ד ה~~~
 י שה~יינו נ~י לב~ך א~~ר הוי ~ונותא~ושלוח ברכ~

 ה~או~ים תשובות בשם הראשו~ים שכ~ואף
תק~ו דשהחיי~

 ר~
 ~את ג~כ דאיכא ~היכא

 לו~ר ~וקום ~יה בא~ודרהם וכ~ו~~ש ש~ו~האו ב~קצ~ הגו~

 דבשלו~
 הוי ווצוותו ד~יקר ~יון~ונות

 לתתנ~
 לח~ירו

 ל~ניים~ צדקה ~~ד~ ולא וכבוד~ונה ~~ור~
 ו~ראו~

 הלבהר~~ת
~~~~ 

 ~וו~ה ~וצות לקים
~ שב~ורי~  ה~~ף ~~ת ה~י ~יום ל~צות הלבבשוו~ת
~ ~ה~ש~  ~נאה ווודד ל~נין החיים בס~כ~~כ
 וו~~יר~

~~ ~~  ד~ ס~י~תרצ~ה
 דאו~

~ ד~של~ הנאה ההיא ני~א  ~~תיו הלה שיקבל ~~ דני~א ד~תיהדגלי~
 דאשה קיי~ל ב~ל~וא והרי הג~ף הנאת~וי ו~~~~
 ~ת~~

 ~ה ויו~ר חשוב ~~ם ~וונה ד~וקבל זהבהנאה

 כת~
~ ד~או~~ ~~ א~~ק ק~~ס בסי~ ריבית ל~ניין~~ז  ואלווו דינרים ד~ לך ~יתן ל~~ני א~~רל~בירו

~
ל~

 א~ילו ריבית ~וי ה~ה ה~יא ~ו~ות
~ באד~ ש~  אש~ו ברכה רבנן תקינו הוי אי וא~כ וי~~שחשוב

~ ~נות



~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ~~קרי וה~י שה~יינו ~~כ ל~רך ו~קום היה~~נות
הנאת

 ה~ו~
 כלל ר~נן תקנו לא אמנם י במקצ~

בר~ה
 ~~נו~ אמשלו~

 וניו~וקם וטעמם
 הי~

 דוומנ~פ
 ~וצוה שמ~ת ~ושוםאי

 כיו~ להמשל~
 ווושתה דשו~~ה

 ואפילו פורים שו~~ת שאר בכלל הוי עלייהוקבילו
אשמ~ת

 יו~
 ~רכה תקינו לא דאורייתא ו~ע דהוי

 פורים שמ~ת וווכ~ש איו~ט~ רק א~מ~ה~פ~ע

ד~
 פ~ות ד~ודאי ה~לבו

 עשה ד~וי יו~~ט מש~~
 אי שם מסופק קבלהדד~רי

 ב~ נושאי~
 ואי נשים

 כו~ו בשו~~ה שוו~ה ווערבין אין כלל ~י~~ייך

~י~~~
 הוי שו~~ה כל ועכ~פ

 דברי~
 ואי ש~לב

 ~לב~ מש~~אי~
 ולא ל~טלה ברכה יברך ויברך

 ר~~תקנ~
 דאורייתא ~יו~ט לא שבלב אשמ~ה ברכה

 דנתינת לתא וו~צד קבלה ד~רי דהוי ~פוריםולא
 דא~א פשיטאצדקה

 אשלו~ לב~
 דהרי מנות

 עשה דהוי וושום או ווברכין אין ~ופאאצדקה
 ~ה~~ה כמ~ש משום או כמ~~ל למ~ולדא~שר

 קלקול בו שיש ו~ל דמקבל עלבון ~הוי~~ודרהם
 כמודה דו~~י ל~רך ראוי~ אין ועל~ונ~~~י~ו

 ברכה לי~ תקינו דלא וכיון ~בירו של קלקלותו~ל ומ~~~

אמשלו~
 זה עליו שה~יינו לברך ו~צי לא מנות
 ~נ~~ד בפשטות ה~~אכוונת

~ 

~~~~

 וועכ~ת של בו~כתבו עיינתי כאשר מיד
 ~קנו לא ד~כמים כללא~ ~מר בלבי עלה ני~י
 בין כ~ון ~ותה ~ו~ייבת שהשכל מצוה אכללברך
 עולת בשו~ת א~~~ וו~צ~תי המצות רוב ~~ירואדם
 שכן נכון בטעם דבריו והסביר ש~~כ ר~אשו~ואל
 נוס~ו~ו~~

 הברכה
 אק~~

 שהשכל ו~ה ולא וצוונו
 מ~ייב היהמעצ~~ו

 אותנ~
 לוו~ר ו~קום היה ו~~ז

דעיקר
 מ~לו~

 אדם שבין ווצות בכלל כשנתקן ו~נות
~ביר~

 הכלבו וכ~~~~ש בה נ~עי דצדקה לתא ו~שום
 יו~טדו~ש~ה

~ 
 ~~~לאכה אסור שיהא עלייהו ק~לו

 שרויים והיו ~ניים רובןדה~י
 ב~לו~

 והיתה ובדו~ק
 שאין~זי~ה

 רו~
 ול~יכך בה לעו~וד י~ולין הצי~ר

 שבין שכליית ו~צות כשאר בה ברכה תקינו דלאי~~ל
 ת~~ה ~אני ו~פ~י בה א~ריך לא או~נם ל~בי~ואדם

 ~ה~כל ~~צוה דה~י ו~עקה במצות יענה ו~ה ז~~לעליו
 ובפירוש~~~ייבה

~ 
 ברכות ו~ה~ פמ~א הרמב~~ם

 ~ עלי~דו~ברך
 ויש

 לפו~ש לייש~
~דברי ~~~ודרה~

 הר~~
 ו~עצמו ו~ת~ילה שכ~ השואל אב~ד

שעל
 מ~הי

 ו~סיים ב~~ו רק ~וברך ~ינו
 ברור דין ~~ה ואין עלי~ ש~~~רך פסוקותבה~ות ~מ~

 נתקןהא~ך
~ 

 אלה דברי נא יער~ו
 ו~נות~ לו~ל~ ~

ודברי
 תור~

 ~מ~ת ~נ~י וישיש וו~~~דנות~ ~תוקים
 א~י כוועולם באורים~ ד~ ~בוד ויזכהפורים~
 יאה~נ כאו~ שערים~ מאה ב~ר~ה ו~ו~צא ה~בור~ם~~~

~~~~ 
~~~ 

~~~~~ 

~ 
 י

~ ~ ~

 ~יון ~~
 ~ו~~~~ ~~~ ~~~~

 י~~~ ~~~~י י~~~~ ~~~~~ ~~~~י יו~~ ~~~~~י~~~י~~
~~י~

 ~י~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~י~ ~~~~~~~~י ~~י~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~י~י י~י~י ~~~~ ~~~~~

~~~~~~
~~ 

~~~~~ 
 י~~~

~~~~~
 בשלומו ושמ~~י ה~יענו

 הטו~
 ובשלום

 פ~ולא~~דאו~ ד~רי על ~ם וכו~ת~רתו
 ~י~ נ~~ז שאול ~וסף מוהר~ר ה~און~מ~ש

 י מלבו~
 הט~בה ד~ ~יד קצת אשיב ~~ז השיב ו~על~וידידי

 ע~ו~לי
~ 

 כת~ מעל~~~~~~
 ש~~ בסי~ יוסף יד בס~רו

 ברביד
 לשמטו ו~תר ~דש ו~נעל י~ב א~קהזהב

ו~על
 הדפו~

 אשר~~י ה~~~ה על שצ~ע וכ~
 שכ~דביצה סופ~~

 דאי~
 ו~נעול מפרקין

 מע~~
 ביו~ט אימום

 ש~י ~~בת אפילו שהרי וק~ ב~וה~~מ ו~ותראבל
 ה~און השיבוע~~ז ~

 ~~לבו~
 ממקור נו~עים ה~~ז דדברי

הירושלווי
 ש~

 כבר ובאמת י ספ~~ק ביצה
 כת~

 כ~ה
 י ~ו~ד סי~ א~~ אש או~רי בספרו ז~ל ה~אוןו~רן
ואין

 ז~
 וכ~ עצו~ו זרוע אור ~םפר שעיינתי ~דש

 בביצה הירושלו~י בשם שם המי~ורותכל
 ספ~~
 י

 ה~און ו~~~שגם
 הנ~~

 העוו~ד בו~נעל דאיירי מלבוב
 דאין~ס~ורה

 ~~~ו~ ביו~~ ~ו~~טי~
 ו~שא~כ ~ווק~ה



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 וח~ור ~~~ת ~~ור אינה ד~וקצה ~~י~~~ת
~~ יו~~

 ~כ~ ~ר~~~~ם ~~רי ~~יא
 ~ו~י~

 או~ו
 ~יו~~ט א~ל ~ותר ~~~תו~וקא ~~~~

~~~~ 
~ ~א~ור ~~ו~ה

~~ 
 הנ~ י ~~קצה

 ד~ר~ו אילו ~יקר ~ם
 כ~~~כ ו~~~ת~

 ~או~ ~~
 ~ה~ם

 א~~~
 ~ם ~~פ~ו ז~ל

~~
 לי~~~ל~י ד~~ל ואפ~ר י ~ז~ל

 ~הח~י~~
וו~ום ~י~ט

 ד~ ~קי~
 ~י~ לז~~ול~ ליתי

 ~~~ ו~~~~
~~ 

נח~
 ~~~ייתא ~~ו~ה

 ~~ו~י~
 איירי ~נ~ל

~~~ ~ 
~~~~

 ~וורי
 ~~א~

 וואוד ~הר ~~ל
 ~ה~ ~~שו~

ו~
 ~אגם טפי ל~ור ~יו~ט ~ויירי שהא~ז כ~
 החלי~

 הד~ר
 ~~ר~

 וודאי
 ר~

 ~דרך
~~י~ ד~יו~

 ~~רת
 ר~~~

 שק~ה ~ו~ני י ~~ווק~ה
 לד~רי ~וא~

 ~האי~ור ~ירו~ל~י ~דה קר~ן~י~
 ~הוצאתו כוינת~ ואול~ י~ ~ו~~ה ~~ר~ו~ום ~רקי~ דאי~

 ~~~ה הויאי~וום ~~~~
 ~~טי~

 דאפילו ~ו~נה ו~יר~~י י
 דר~אל~~נן

 ד~~~אי~
 אין

 ~ו~רקי~
 ~ו~ום ~ו~ט

 כ~~~ירדה~~
 כ~

 לא ו~ם ~לי כ~ותקן ו~וי ~יו~ט
ה~זכ~

 לא כלל
 ~י~ו~ל~

 ~קר~ן ולא
 ~ד~

 חי~ק ו~ואי ~וקצהאי~ור שוםזכר
~~ 

 או ~וכ~יר ~אי~ור

~~
 ~וש~ת ח~ור די~ט לו~ור ~הו ~י~ךולא ל~~ת י~~ט ~ין ~לאכה ~~ר ~אי~ור א~ כלי

 אדר~~
 הד~ת

נו~~
 ~~ן כ~ ולפיכך טפי ח~יר ~~~ת

 ה~או~
 ז~ל

דר~
 דקיל ~~ום ~~ור אפ~ר

 ד~
 ~לזולי ליתי~

~י~
 הח~י~

 דו~ה זה איןא~ל ~~וקצה ~~נ ~~רת וכ~~ן יותר ~יו~ט
 ל~וקצה~ ~ו~ו~

 ני~ ~ול~ו~ וה~א~
הח~י~

 ~ה~~ם
~~ 

 ~~י~~ל~י לא~ור ~וק~ה
~ופור~

 ~וק~ר ו~~ם ~~י~ך
 ה~י~

 ~ל ~התי~ה
 ה~או~

 ~~רי ד~~~ם ~ל ~וד הק~ה ני~ ~~~ת~~~~~~ ~ ~י~
 פו~קהא~~

 ~ר~~~
 ד~~וק~ה

 ~י~~~~
 או~ ~~~ ~יינתי הנה א~ר~~י ~ה~~~~ ל~~ ד~~~יצה ~ותר

 ו~~~ ~~~זרו~
 זה

 ~~ר~
פ~~ק דהא~~ז ~ם כ~לים כפלי

 ה~רו~ל~י של י ~י~ורות ~~יאהא~~ז דר~~ל א~נם י ~תר ~י~ט ד~קצ~ ~ר~~
 א~ ו~ופרש~

 ~אינו

~ו~~
 וי~ כ~ת~

א~ת~ וא~יא י ~~ה ~~~~ז דו~~~ות כ~וה
 הנו~~ ~ה~

 ראיי~ ל~~ינינו
 ~~ פ~ד ~~י~ה~ש~~ה ~~ם ~~~ שאי~

~ 
 אחרי ~א~~ז

~~ 
 דה~ה

 ~יו~~כ~~~
~~ ~~~~~ ירו~~~י ~ וז~~ל כ~ ~ו~~ה ול~ל

 ~~צה יו~א ר~ ~~ם א~א ~ר ~~~בר~
~~ א~ ~~~  דא~~פ ד~~ל ~~יני ו~ראה י ~~לי~~
~י ~~ ~י~~  לא א~~ה ~~~~ת~~

 אי~ור ~יני~ פק~
~ ~ק~ ~א~ור

 ~י~~
 נ~ל ~קא~ר ~ו

 ~~א לי~~ ד~~
~~ קא~  ~א~~ ~~ל ולט~ל ~~ לי~~ א~~~ ~~~רא~א
~

הרי
 ~פירו~

~ ~י~ ד~קצה הירו~~י ~שם ~~יא  ~~ק והוא כ~~~א~ור
 ~קו~

 ד~וקצה
~ ~ת~ ~יו~

~כ~~
 זה

 פ~ו~
~~ הי~~ל~ ~שם פ~ק ~~יצה הא~~ז ד~ש  ~נ~ל ~פ~קין~~ן

~~~~ 
 לא ~יו~ט ~י~ום

~ ~~ ~וותי~
 ואי~

 ~פו~ק ל~וה ~תירה ~~ם זה
אחר ~~ק~

 כר~~~
 ד~תר
~ 

~~~~~~

 נזהר
~~ 

 א~רי ה~און ~ורן בזה
 ~ת~ו~תו ~~~ז~ל

 ~~~ דא~ש~
~ להירו~ל~י

 ~יו~~
 הא~ז א~ל ~~י א~ור

~~~ ~  ~וותר ~יו~ט ד~וק~ה ד~~~ל~~יטאלדידי~
~ ~ר~~ ~~~

 פ~~ים ~~ה ~~ו~ק
 ~ ולק~~~

~~~

 ~ורי
 ה~א~

 ירו~לי~~ ~~~לום ~~ל ~ד~רי ~~ל
~~~

 ~י~תי ה~י ו~תר ~~יים
ד~ו~ט~~ ~~יית~

 ~נ~ל
 ~יו~~

 נ~~ ו~~~ר אתי~ ו~ר~נן
 ~אי~ו י ו~ר~יד~~~ אלי~~

 יוד~
 ~ם א~ת ~ונתו

 א~

או~~
 ניקו~ ~א~ ~~ו

 ~לפיכך דא~ור ~ונ~לים
ד~תר ק~~

 ~חוה~~~
 י

 ו~~~~
 אי~ י וז~ל ~ו~ל~ הקשה

יוד~
 ~~~~ ה~~ט התם ~חוה~~~ו ה~נ~לים לתקןדא~ור ל~ו ~ד~ה ~ואי ~וד ~ה צ~יך או~נות ~וה
 ~ ד~נ~ו~דק~~

 ~י

 ד~~
 וקצת י הא~ד

 אצל ~~נ~ל ~יירידה~~ו~ל~י נ~ י~ו~
 ~~כ~ ~ידו~ האומ~

~~טי~



~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ~ן שיצא עדבפ~יש
 ~אי~ו~

 ביו~~ט קלא ו~וליד
 אבל י עצים בקוע כעיןאסור

 ב~ה~~~
אשי כר~ ~ותר

 ב~~~
 ~ ~על~ עכ~ל י~א

~~~~~~
 שכתב ~ה

 ש~~~
 או~נת

 צרי~
 ל~ה

 האימום על ~טב הדוק כשה~נעל שבא~תא~ לק~~
 לכל ידועב~דשהב~זקה

 שצרי~
 ~~ירו אווונת

 היה לא א~ילו הרי ב~ יו~~ו

 ~רי~

 אווון לזה

כיו~
 שזה

 דר~
 פשוט האווונים א~ל האווונת ג~ור

 כ~~~ש וול~כה גוור ~ושום לר~א ביו~ט שאסורי~ל
 ווו~ק~ו כלי ווכשיר ו~ום אוהק~ע

 כ~ו~~~
 הירושל~וי

 עד בפטיש שווכהו בסופו וו~ל~ ו~~ש י לרבנןבפי~
 זה גם הרי קלא ווווליד ~יו~ט האיווום ~ןשיצא
 כשצריך דוויירי ש~~ הגאוןז~~ל וורן לכלולבדברייש

 לווקום הולך והכל ל~רקואו~ן

 א~~
~ 

 וו~~~~~~~
 לתיקון דוווה דאינה נ~~י ווע~ו
 דהתם ב~ו~ווהוונעלים

 דבר הוי לא בוונ~ולדקרע וושו~ ה~~
 האבוד~

 ה~נתי לא
 ~ולא~ה כ~אר ב~וה~~~ו א~ר וונעלים דתיקוןדבריו
 הו~~~א וכ~ ~שיטא רקדהוי תקוו~א סי~ בא~~כ~ש

 דקרע דס~~א לרבותא וונעלים ייתיקוןדאש~עינן
 ב~וה~~וו ~אבוד דבר וכל האבוד דבר הויב~ונעל
 הקרע נקרע דכבר כיון ק~ול~~ןו~ותר

 קצ~
 יותר

 ~ירוק ז~~ל ה~און ~ורן וז~~ש י האבוד דבר~וקרי
 דאס~ר סד~~א האו~~נות ג~ר דהוי אי~ום ווע~גוונעל

אפי~
 הוונעלים תיקון וכווו ב~וה~~וו

 א~
 ~~ך דהוי

 ~וותר ~~וה~~וו דאפילו ק~ל~~ן ~ולאכה ו~וםא~ור
ופשוט
~ 

~~~
 ~עכ~~ כ~

 יו~יא שהגה~~ה לו~ור שא~א נ~~י
 וו~שון ~ושונה הירוש~ווי ש~שון ~ופני ~דשדין

 שכןבבלי
 דר~

 הירו~לווי
 ל~נו~

 ע~~ז י בכ~~~ו לשונו
 אין וופרק~ן ש~~ון י יפה כיון לא שכ~ן אוווראנ~
 י הקודש בל~ון ו~וקורו י דוקא דירושלווי לישנא~ה
 בין ושינוי ~ילוק באו~תויש

 לשו~
 כווו בלה~ק ש~ווט

 ש~וטוה ויאוור ידו~ וושה בעל כל ש~ווטשוויט~~
 שהוא ~ו~רק לשון ובין באיזבל~ הנאוור ט~ ב~וו~ים
 ת~א~ ~י בפ~ וי~~רק~ ה~הב~ נז~וי ~רקווו~ון

 בראשית ~ולוו~רקת
 ו~~ י כ~~

~~ 
 ~ראב~ע

~~~ 
 וכן ~רים ~פרק~וג~ירת

 הו~קל הוא ש~ווהוו~ם ~על~~~~ ה~~~ ~~רקת~
~~ 

י ~~~~ן ~ ~ ~  ~ ~ ~  
 ש~ם ואףוכדוווה

 קר~~י~
 ל~ה זה

~ו~ו~ ~~ו~~~ר~~~
 ~ילוק ק~ת יש

 בי~
 שו~טין

 ב~~קגזירתן ל~פר~~~~~~~~~
 ~ש~ווטי~

 ~~ר שא~~~ ד~ר הוי
 ~~ל~~~~ ~ווופ~קי~~ להפרידו ונקל ~~ור~~יבור
 ~ להפרידו וקשה יותר שוו~~ברדבר

 ~וו~~ו~

 ~י~~
 ~פני זהב נז~יופרקו

 שה~~~~
 וו~וברין הוופרקת ~וליות וכןבסוגר מסו~ר~~~~~~~
 ושניהם הסובל עלהעול ~ ~~לז~

 ~זרת~
 ~לה~ק

 בעינילא~ ~זה~~~ ~~
~ 

 ~~~ י ~~ ~~~

~~~~

 שאולי אני גם ~ש~תי וות~ילה
 ~ו~~~~ לש~

 י ע~י~ ותפרק תרגוווו ע~וו תעזובעזב בס~~~ש~ט~~ ~~ כיוצא ווו~ינו תר~ום~~וילת

 ~ר~
 ש~י~שו שם ~ראב~~ע כוו~~שהתרגום ~~ו~~

 שיתי~
 הק~~י~~

 ה~~ור ויקום ~ו~ו~ו ויפול ה~ושאויע~וב
 ~עי~~~

 ~~לא
 אותו ל~ייעו ~זירה וול~ ש~רש~~יכוו~

 תר~ום ~ל~ וו~רק שיהיה ~וורהדבר ~~~~ ו~~~
 י וה~~~ דב~

 ופירוק סתירה לשון וגם עזרה~~
 ~וו~

 וכל י
 ~~אל~י ~ו בתורה פירוק בלשון מתורגם גאולהל~~ן
 ואפרוק וארא בס~אתכם

 יתכ~
 ו~~ן י

 ו~לת יהיה ואם ו~ו~ וופרוק ד~ברות ~~~ל~
 ~ר~~

 י~~
 ~יש הש~ות ~שקל השלווים ~וג~רתוופרק

י ת~ספ~
~ 

 השורש ~ני ה~~ם אות ~
 ~אין י ו~דומה ~~ע ~קטל כ~וובבי~ני וו~~לה~~ו~ ~י~

 בר~שית י~~יונתןי~ראייהוותר~ום ל~~י~
~~~ 

 ~יפ~ל ז~
 על בש~ס פרקדן ו~~וו נופל של תר~וםהיא ש~~ לא~ורי~ ~תפרקיד רוכבי~ שתרגום א~וררוכבו

 א~רת גזרה והוא י זה~~גז~ה שו~~

 ו~~~~~~
 בתורה ~~ופרק~~ שוויטה ~ל תר~ום

 ~~~ן הוא וופרקין של~ ב~לילנראה
 הרים וופרק כווובתנ~ך ה~~ד~

 וי~
 זו כוונה שינ~י

 ז~ל ~גאון וורן כ~~~ששוווטין ~~~
 ~ו דבר ד~ ורו~

~~~~~~~

 ~ו~י לדברי עצו~וה ראיי~ להביא נראה
 שו~~ו לשון בין ~י~ק שיש ז~להגאון

ל~~~ין



 ~~~י~

~ י י ~ ~ ~ ~  
~~~ 

~~ ~~~ 
~ 

~~ 

~ ~ ~  

 ~~~י ~~~

~~ 
 ~~י~

~מפרקי~
 דמקש~ ס~~~י~ולי~~ שבת ~~ס

~ח~י ~~רייח~
 ~~טי~ ~י~

 ור~י
 מוחר ~רפוי ~יה ~אם~ ~~~~

~רבא
 שמל~~ דאמרי~כ~

 י~יס~ר

 בי~
 גופו ל~ורך

 ~ור~בי~
 רפוי לא אפילו ~~~~~ מו~ר ~ו~~וו

 ודחיק~ י ~ווחר יהי~נ~~י

 ה~~~

 ~נ~י~
 דר~י~

 בשיט~י

ר~~
 ~~ס ~וש~י לא ~הר~~~~וה~ וקשה י ~~ורה
 ~וווטין דאין~בריי~א

 ו~~~
 ~~ירי

 בצרי~

 לש~וטו ~ומן
 אבל ~ליכא ~~~וקצה דאי~ר אסור~ לר~או~פילו

 ~סו~
~יי~

 גמר ~ושום
 ~~ ~ולאכ~

 ~בפטישי מכה ו~שום
 כ~ו~ש כלי ו~~קן ~כשיר ~שום א~ י~ הק~~עכוו~~ש

 יולא שו~וטין אין בברייתא דחני כיון צ~ל וע~כ~ירושל~וי

 צריךואין הרבה~ הדוק דאינו ~~שמע ~~פר~ין אין תני
 ל~ו~ו~

 ו~לאכה ג~ור ~~שום דוקא~~וליכא

א~
 רק כלי ~וכשיר

 ~ו~
 דכר~א צ~ל וע~כ ~ווקצה

 ~ורן דברי ~כבוד ~~~ בזה הארכחי י~~~ל~
 וענקים לראשי עטרה ~וחם עושה ~~ניז~ק~~ל הגאו~

י~~~~~
 לגרגרוחיי

 י~י ~
י

 ~~~~ י~י~~
~~~ ~~~~~ 

~~~~~
 ~ר~~ו ~~~ ~~

~~~~ 
 ~י ~~

 ~י~~~~

~ ~ ~ ~

 ~ וכ~~ וכ~ט
~ ~ונהג ו~~וני בקש אשר

~~ 
~~~~~~~ 

 ישרא~
 קטן יו~כ אחר קדיש ב~ו~ירח

ב~~~~י
 א~

 לומר יש
 קדי~

 לפי שלם
 ~~נה~ינ~

שמ~פ~י~
 אחר רק ק~~ש לו~~ר אין ~ו אח~יו מנחה ~

ח~י~
 ~י~ח

 ו~
 חחנונים אחר

 אני בזה י כ~יל~
אש~~

 פוקי

~~ 
 שאומרים נוהגין ד~ר ע~וא ~ואי

קדי~
 הללו~ ~ה~קשוח ~~ר ~~~~

~~ 
 קודם ~הוא

~~~
 שיהיה ~ינו ד~א י~~~ל בזה וה~עם ~ ~ונחה

 דוקא י~ח אחפילח תחק~ל קדישנחקן
 א~

 ת~קנוהו
 איחא קל~~ב וב~ור י וחחנונים ~~וח סיום כל~חר
 קדיש ואומר~~וא

 ו~ו~י~
 ק~יש צבור שליח ו~ו~ור סח~ואכ~~~יהא~דרהם~ ע~~ש וכו~ חחקבל בה

 אחר קדיש וכ~או~ור כחב קדיש ובפי~ ו~ו~ח~קבל
 כל סידו~~כל

 חפי~
 חחקבל בסופו ~ווסיפין

 צלוחה~~
~ ~ ו

 ~וכו~ייואין
 י~ח חפילח ~ה לשון ב~ושמעו~

 י בצ~ר שאו~ורים וב~שות ח~ינוח אל~יכלד~א

~
~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  ~אשווורת ב~ליחוח ~הגיםוכ~~

 ~~י~ ~~
 חפי~ת שם

 ~תקבל קדיש אחר~ם או~ריםי~ח
 וא~

 שיש
~~ 

ש~ם
~~ 

 קודם שהוא
 החפ~

 שחרית
 מ~~

 ~מה
פעמים

 נג~~
 ז~ון קודם

 חפ~
 ~יאיר ק~ם שחריח

 ~ע~ח א~ל י שחריח ~ויד להחפלל וא~~אהיום
 ~קדיש אעפ~כ דאו~ור ~ח~~ז זה ו~ועריב ~ונחהחפלות ב~ ל~ותפל~ם דד~ויא אחריהם ~~נחהשמתפללים

 קדיש ואומר חפי~ח כב~ הוי וה~נ ~יניהםשלם
 חתקבל ~לא קדיש הווגילה ו~חר ק~ש התפלהאחר י ~~ח ~סידור כ~ בפורים והנה י ~יניהםתתקבל
 ל~חר כ~ הכל~ו בס~אמנם

 חפ~
 ו~חר ח~ק י~~ח

 כנ~~ל שלם קדישה~וגילה
~ 

~~~~
 בת~~

 בשחריח בקדיש ~לוקים ה~ונהגים
 לומרקדיש כ~ ב~ונהגים י~~ח~י חפלחל~חר

שלם
~~ 

 שהוא
 של~

 קודם יום כל כ~ונ~ג
 קדיש ~י לומר כ~ ובד~~ח ח~ק רק ש~ו~וריםבס~ח ~ה~ריא~

וכ~
 שיאמרו מפני י~ל המנהגים וטעם י נוטה הדעח

 בלא שלם קדיש יא~רו בהם ויאריכו הקינוחאח~כ

חחקב~
 עכ~פ ~~ינו קודם אחריהם וגם להם קודם

~ם
 ע~

 ~ווורים המנה~ים ~עח לבדיהם הקינוח
 שלםקדיש

 וכ~

 ~לם קדיש ~ווורים לכ~~ע בלילה
 הקינוחל~חר

 א~
 חפלח לאחר פ~~א ~~ורו שכ~ר

 מפ~י הוא ~ו תתקבל ~~י~ורים שאין ומה~~עריב
 קדיש אומ~ם זה לולי א~ל בת~ב חפלחישחם

 בעל~וא ~בקשותשלם
 כ~~

 וסליחוח קינות
~ 

~~~~~~
 בה~ ראיתי

 דאחר שכ~ ת~~~
 או~ורים הקינות ק~ם ער~יחחפלח

 ~ו~רים ואח~~כ קדיש חצי היא זוטאקדיש
 וק~ם כ~ותו נוהגין ~ין ~אנו שלם וק~שוא~ק הקינ~

הקינות

 א~
 עדיין שייך שלא אומרים~ תחקבל קדיש

 החורבן ש~וזכירין קודם חפילחישסתם
 כה~~לעלי~ ו~וקונני~

~~~
 שכ~וראיתי

 ש~~פר~
 ~לוחהון ~חקבל

 אח~לת כלל קאי לא וכ~~ דב~~יובעוחהון
י~ח

 אה~פלה רק לקדיש קודם ~~~חפללים ח~~ח ~~
~~וח~ללים

 בקדי~
 ~ולכותי~ וימליך ~ו שיחגדל עצ~~ו

ולפיכך



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~~יכ~
 או~~רים

 ע~ש ~תר~~ם ב~~ן שניה~
 עכ~~

א~
 ~הוא

 חיד~
 שלפ~~ז ~פש~ות הד~ר מ~~אר ~וו

 ~צ~~ר ו~ק~ות ת~ות אכל תתק~ל קדיש י~ל~ודאי
 כלל הקודם י~~ח תפילת עם שייכות לוואין

~ 

~~~~~
 ~הו~א כ~

~~~~ 
 נ~ה םי~ א~~ח

 ת~ק~ל קדישדא~~א כל~
 א~

 תפלת אחר
 וו~ליחות ראייה וה~יא עליו חולק שם וה~~ז יי~~ח

 סתם ו~קשות תפ~ת אחר שלם קדיששאו~~רים
 ~ד ה~יא שם והפמ~ג~י~ש

 ~ופש~ות הל~וש כד~רי משמע היה ול~אורהע~ש תרצ~~ ווסי~ כנ~ד~
 תה~~ד בשם שכ~ ~~ ס~~ק נ~~ה ~סי~ הר~ו~אלשון
לומר

 הק~~
 וכו~ תתק~ל או~ר שהרי לתפלה דשייך

 ע~כ תתק~ל ~שוםווש~וע
 שיי~

 א~ונם י~ח לתפלת
 ~תה~דעיינתי

 ~פי~ משמע עצ~
 להיפ~

 ועל שכ~
 דעל ו~~ווע תתקבל א~~א ~ורה וד~ריפסוקים
 אף ו~קשותתחינות

~~ 
 תפילת

 י~~
 ~וכל י או~ורים

 נראהה~ל
 מנה~

 ~כלל כהל~וש דלא הצי~ור
 י ו~ק~ת תחינות אכל צלותהון תתק~ל ש~תקןשלו
 ד~רי י כת~תיה~~ל

 ~~~~~ ~ ידיד~
~~~ 

~~~~~ 
~~ו~

 ~~ו~~י~~~
 ~ר~~~~

~~~~ 
~~~~~ 

 ~~י ~~י~ י~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~י~~
 ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~י י~י~~~~~~~
~י~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~ ~י~~~ ~~~~~ ~~~~~~י~

~~~~~~ 
 ~~~~~י

~~~ 
~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ 

~ ~ ~

 העירני ~ו~~ר
 השא~תיארי~ קושי~ ~יישו~

 ד~~ה ~ו~ו ~פסחים דס~ל דר~י ע~~זסי~
 הוי ד~~~ה ס~~ל י~א ד~ ~ב~~~ו ע~~כ הרי מ~וןאינה
 לראב~~ע נתון ש~~ ~ועשר תרו~ות שאמרוומון
 וכו~ אחרת דעת ~וצד או קרקע א~~ א~וע~~כ

 ~~פ ל~ש ייש~ ני~ ווועה~~ר י ~ם הש~~סכדווסיק
~ו~ש

 אדם דאין ~~~ו סי~ והקצה~ח רס~~ ד~ ה~ל~~~
 דמ~ר ~~~הוווריש

~~ 
 דכתיב כיון ל~~יו

 ונ~~

 ו~א ~~~ה כתי~אל~עלים
 ליורש~~
 ~~~ז ~

 תרו~~תי ווש~ורת את דכתיב אף נוויע~ואה ~ר~~~

~~~ 
תרוווות

 הכתו~
 טהורה תרו~וה~ א~ת ~~ד~ר

 ~~ואהתרוווה ~וא~
 וו~~ו~

 תתן ~וקרא
 ו~ ~

~ ~ ~ ~ י  

 וופרישין דאין כ~~ה ד~ בש~תילפינן
 ~וט~ווא~

 ב~הורה דווקא דקרא~ דנתינהוי~ל ~~~
 א~~

 ה~~וה י~יו~ות ~~י כ~ועשר הוי ~וואהתרוווה א~ ~~לה
 תוס~ יעיין ~שעריך והנחתו~~ ~ק~נ~

 ~~א~~~
 פ~~~~ ~דרים

ו~הנ~
 לית

 ב~
 טו~ת

 ~וא~ ה~ה~י~~~~י~
 דס~ר

 ~~~ים ~~~~ו ט~ה יה~שיער~
 ~ל~

 ~וואה
 דהוי ~ב~~~ו~~~ה וו~~

 הצל~ח דקדוק בזה ~~כ וי~ש~~~ וו~וו~
 אוואיבפסחים

 ~קי~
 בטווואה בוותני~

 ~דליכאא~ ~~הו~ לינקו~
 כה~

 ~~~ש
 ~ ד~~י~ אי~

~ ~ ~ ~

 ד~ר ה~י זה עור~א לן ~רא אומר אני

חדשיד~~
 כתי~א

 ו~~
 ~שום ר~~א

 ~פ~ים
 ~י~

 דקרא
 כתי~

 לכם~ ~נתתי ~ואני
 ~~ו~ותי~ש~רת א~~

 ~י~
 ~~הור~~

והיכא ~~~~~~ ~י~
 דכתי~

 נתינה
 ~ל~

 ע~~ה
 ~~~ו~

 ~ותם
 יל~~ן ו~נ~ ~שעריך והנחתואו

 דה~
 ~הו

 חלה ג~י וכן יל~על~~ ט~~
 כתי~

 ווראשית
 לד~~~~נו ~~ריסו~י~~~

 ו~רו~~~
 נווי וילפינן

 מ~~
 ~~~~~ר

 נתי~~~
ב~

 ~~ה~ה
 ~קרא ~~~א~ ~~

 ~ספ~~ תת~
 דלאתיתי ~~

 ש~~
 ל~~~ים הנאה ט~בת ~י~

 יה~~ע דר~ אלי~~ ט~אהוחלה ~תר~~~
~ 

 למע~ר ד~י ולא
 קרא ח~ק~הו י ד~הד~א ~ח~ה~~~ת

 והנחת~
~~~~ 
~ 
~ 

 ~~~ה דאיןו~ריש להאי נ~י ד~יולא
 דה~~~ ל~~~

עכ~~
 לא

 ~~ ~תי~
 ונ~ו~

 ל~~~יכ ~לא
 ~ו~~י~~ר~~~

כ~~~
 ד~~י~~ש הק~~ח~יאבליהכא

 כ~לי~~חדא ~ו~ר~~יהו~כ~י~
 ונ~ו~

 הא וונ~ל
~ ~ ~ 

~~~ 
~~~~~~~~~~

 קושי~~ הקלו~~~
 ה~~~גת

 ~נ~~ ~ר~~
~י

~ ~

 אר~י~
 ~~~~ ~~~ר~ ~~ול~ ~~~

~ובו~
 מו~ןי ~נאה

 ~~~~ ו~נ~~חי~ ~בקדו~~
 וומו~אי~

 ~א ~~~ש
 מיד~ ק~~~

 כיון וו~וו ~ו~ווןאינו א~~~~י~~~~~ ד~ר~
 ~~~~~~~ ~~ ~נתו~ ~~~~ ד~~~י~

חול~
 ק~~
~ 

 לת~ם דיכול
~~~ 

 שירצה
 וא~
 ש~א ~

העני
 ~שואל~

 אי רק לו ~יתנם א~~ ו~ונו
 תו~~

 ה~ני
כ~ר



~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

 בע~ מצ~
 מיני~ למי~ק

 כיו~
 אינה דט~ה

 ~~~ייןמ~ון~~
 ~רמ~~

 ~~י
 שאוסר מי שכ~ מנדר~

 על ה~א~~~
 יט~ הכה~י~

 ~~כ
 כהני~

 יתן ~לו
מת~~י~

 ה~יר ~~ר י ~~ר~ם
 הכ~~

 שע~כ שם
~ר~~~

 ~כ~מ ~~ל
 ט~~

 אינה
 ~~מו~

 הוי ~~רים

~~ו~
 י

 ו~~
 ~וודאי ~שוט הד~ר

 שנצרי~ ~~~
 ~ע~~מ~~

 ~ל
 ~~ור כממון ~רשותו הוי אי ~רא~

 עליו~ל~~רי
 יקח כי ~יהי~ קדושי~ ל~~י~ ~~

 לתו~עיו לו יש אי ~ני~ה לע~ין א~ ~י~~~~ר~נן ~ס~
 ט~ה אי י~~~י~ו

 א~ל לא א~ ~~~ו~
 כ~~

 סברי

כיו~
 ~~יא ~תי~~י~י~

 ~ל לתתם ו~רש~ת~ נ~י~~
 ~ו~ור~~ ו~~יית~~~~~יי~יר~~

 ~~ור ישראל יכול ~א

 ס~ ~י~~~~י~~
 ותן

 ל~~ ~עשר~תי~
 ~ת~

~ כה~
~~~ 

 מי ד~ל
 אי ד~רי ~וניה ~~ה~י~ שנותנ~

 ~~ ~~הי~ ~ ~~~
 א~

 היה
 כ~~~ ~~יר~ נית~

 א~ ~ו~~~
 ~~מ~~ם ד~ו~ק

 ט~~
 גווור ~ומ~ן אינה

 ~~י~ן ~י~א~
 א~~ דוק~ ממ~

 שנותנו ד~~הן ~וודו
 ~וי~י~ ~ה~י~~

 כיו~
 ~ידו שיש

 ~ת~
 ו~את לאחר

 ~כ~
 ה~מ~~~

 ה~ריות הניית ש~או~ר
 עלי~

 מותר

~ ~ ~ י

 ו~א~ וש~~~
 דלא

 כתי~
 ~ן ונתת ~הו

~~~~~ר

 ~מת~

 ה~ה טו~ת דליכא ~~רנ~ת
~ ~עלים~

~~~ 
 לו ~~א הכהנים כל ~ל הנאתו ~~ר

 כיו~ ~~~ו~ שית~
 ~וי~י~ יתהני ד~כ

 ו~יכ~
 יטלו

 עלמ~צ~~~~ו~אסר~רק
 שכל איל~~ כ~נ~

 ית~ ו~~ו~~ הרמ~~~
 אחרים ו~ים ~~נים מ~נותיו

כת~ ו~
 אחרים יטלו כמ~ני~ ~

 דא~ משו~
 הנאה דטו~ת

א~נ~ימ~~
 שירצ~ ל~וי ליתנם ~ידו יש הרי ~מ

 ~~והא~~
 ~הנים

 האחרי~
 הרמ~~~ם ~~ת ~מ~רהוראיי~ ~רור~ וזה ~ו~צמן

 דט~~ א~ ~א~ א~
 ממו~אי~

 שירצה ~~י ~ל ~תם ~ידו יש
~ 

~~~~~~ 
 נ~י ס~רי ועולא י~~וע ר~ דוודאי

 דט~~ ~~
 היכא מ~~ון אי~ו

 ~ו~~ דצרי~
 ד~וי

 חמ~ לע~י~ כ~ו~דיל~
 או גני~ה ת~לום לענין א~

ל~ני~
 הרמ~~~ם ~עת ~ילכתא וכן קי~ו~ין~

 ולרו~
~~קי~

 א~ל
 לעני~

 ~נות
 ~ו~~ק דהרי לק~ות מצי ש~~ר~~~ א~~ מט~לי~ ~~

 י~ינ~
 מקרא

דויתן
 לה~

 ~ותנות א~רהם
 ~קדושי~

 נ והתם
 ~~ורה ~ויקרי נתינה וט~~ה כ~י~א~~ינה
 ~עינן אותו מקנה אח~ת~דעת

 שיקנ~~
 ש~רשו ~~י

הח~~

 אינה שט~ה מ~ני וכי
 ~ומו~

 ~רשו~ אינו
 ~רשותווהרי

~~ 
 שירצה מי ~ל

~י~ כ~ ונתינ~
 לכ~

 דמסיק מאי ~י
 הש~~

 דשני ~~~מ
 ~~~~ןחלי~ון

 א~~
 מק~ה אחרת דעת או מא~ק קניןד~ני ווד~ כד~רש~י קנין ~ושום

 בט~~ ~ות~

א~
 הש~~ וכד~סיק י ~וווון אינה הנאה ~ו~ת אי
ווט~לין

 וי~~ י ~יא ~ליוו~א נתינה קרקע אג~
 דליתן ~וקרא נ~וי שכ~ חיים~תורת

 ל~~
 וכ~~

 אומר~~~~
 שז~

 ~~דוש ז~ל רש~י כוונת היה
 אינה ט~ה עולאאמר

 ממ~~
 לקדש ~ וכ~

 עלי~ ~ש~~ס ~וקשי ~ואי דא~העולא א~ קידושין לענין שדוקא לו~ור א~א וזה יהאשה
 לדר~ דעולא הא ~ין ~לק ס~רא ו~יןח~ירו~ ~ ט~~ ~~ונ~

לו וכדומ~ קידושין לענין דוקא ז~ל ר~י כוונתאלא ~ונ~
 דצרי~

 סו~ר ~ע~ם וומון
 עו~

 אינ~ ד~~ה
ממו~

 על יח~ק שלא ~שיטא עולא א~ל
 ~נתינה ~ירצה ~וי לכל ~תו ~ידו שיש~תורה ~מ~ור~
 ~אסרו מי~יה ~הני ~רים לענין ~סור~~~ כתי~

 כההא~ ~חרים להקנות לענין או ד~תם כמתנ~עלי~
י~~ל קידוש~ דו~א ז~~ל רש~י דת~יס והאיד~~מ

 ד~קידו~י~
 וי~ינן~ יקח כי קאמר קרא

 ~ו~~ שכ~ ד~מ נתינה דהוי ע~רון משדהקיחה קיח~
 דאינה הנאה טו~ת ל~וקילסוחר~

 כה~~
 ממון
~ 

~~~~~~~
 ~זה

 לייש~
 ד~ ~קידושין התוס~ ק~ית

ע~~~
 יקח דכי קרא דעיקר כיון דמקשו

 דקיחה ~~~ש לאיש אשה תקח כי ולאלאורויי את~
 דאי י~ל ו~נ~~לע~~ש ~ ~~~ קיח~

 כס~ ~~י~
 ~ל~י~ן ~וד זה ~דון

קדושי
 כס~

 ה~א
 א~

 מקדש ~~י ~נאה ~~ו~ת
 לה דא~~ר ~ואי ~כל ~דיונה ~~רעתנ~וי דה~~
 ו~~

 יש

כס~
 כשנותן לה או לא~י~ן

לקדשה ~~תנותיוותרומותי~ ~
 ש~ין אע~~~

~ 
 וכן ל~ד ~ה אלא ~הם

 ~וגרעת~~יצי~~ה
 א~

 ~שוה
 כס~

 כי קראגלי ולהכי י מילי וכל
 יק~

 משדה קיחה דקיחה ~~~ש ואהני

ע~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 לו דנתןעפרון
 ~ס~

 כ~ף שקל ו~אות ארבע ~ו~~ש
 הנאה טובת והאי י לסוחרעובר

 לא~
 ~ו~ור מ~~ון

 ואינהווקרי
 ווקודשת~

~~~~~

 לן היו~א
 ד~

 היינו וו~וון אינה דט~ה
דוקא

 הי~
 גו~~ר ~ו~וון ד~ריך

 וכ~~
 הש~ך

 ד~כ~פ נגועה ט~ה ~דות לענין דאף רע~ו סי~~ח~~ו
 סי~ ~ש~ך כ~ ווווון הוי ב~ליפון ואף ~ויניה~תהני

כ~~
 אחליפון כתיבא נתינה כהונה דבוותנות רק
דרך

 ו~ו~~~~
 ~ר~ותו ט~~ה דהוי אבל י היא נתי~ה ולא

 ו~אןלית
 דפלי~

 השאגת וקו~ית לפענ~ד הנאה ותני
 בס~ ~~~אתי וא~~~~ז י לק~וו יהושע ור~ אעולאאריה
 סי~ ראם תועפות~ו~ת

 י~~
 הנ~~ל אקו~יא ~~כ שכ~

 ~ ע~ש והנאני זהכעין

~~~~
 קולו~~י~ ~ביתת תהיה ופה חד~ות~ אין זה
 רו~ה אינני כיאחרי

 להח~~י~
 לכבוד ~שובה

 קרנו ירום ד~ נאו~ן~ לאו~ב החיוב ווחקתורתו~
 נפש כאות ישמח ~דיקים וא~ר התו~ה~ קרןבהרמת
ידידו
~ ~~~~~ 

~~~ ~~~~~ 

~~~~
 ~~ה

 ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~י~~~ ~~ ~~~~ ~~~
 ~י~~י~~ ~י~ י~י~ ~~~~ ~~י~י י~~~ ~~~~י~י~~~י

~
~~~ 

 ~~~~י ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ י~~~ ~~~~ו

 ~~~~י~ ~~~~~~~ ~~ ~~י~~~ ~~~~~י~~~~~~

~~~~~~ 

~~~

 ~~~יי~ ~י~

~~~~~

 לו אשר ח~~ת ה~רות ב~ עם י~וינו
 ~יתו וש~ום ב~~וו~ו ושו~חנוהי~יעני

 לו~ חיל יוסיף ד~י~אל
 יאו~ו~

 יוכל כי הונו גם אונו

ליש~
 תוה~~ק של ~אוהלו

 כי~~י~
 התורה על כלילות

 ~ניו ונ~ש נפשו כאותוע~ודה
~ 

~ ~ ~

 דרכים~ הפרשת קו~ית על עוררני
י דר~

 ווצותי~
 ~וף

 ח~~
 ביבו~ות רש~~י דב~י על

 ל~ופרע ו~קולקלת תהא ס~~א איו~א ע~~בס~ט
 וושנה נגד והוא י וה~וווש ה~~ן ~ו~~ו~תפיר~~י
 וו~~ב פ~זתרווות

 ב~
 ואכ~ה לישראל שנשאת ~~ן

~~וו~ה
 אינ~

 ~~~ל~~ה
 ~ ~~~~ חוו~~

 וו~ה~רני~ ור~ה

 די~לה מש~ם חו~~ש ~ושלמת דאינה דהאלו~ור
 ו~י~היכולה עוברה דהוכר הכא לא~וקי אביהלבית לחז~~

 ~ין א~~א זה י חוו~ש ~ושלוות נ~וי אביה לביתלחזור
לר~~ו

 וו~כ~~
 דתרוווות בוות~~ חכו~ים היינו לר~י

דר~וו
 סוב~

 נשאת ~לא בנישואין נפסלה שלא כל
 מ~~~ ובנים~ ~על לה שיש אף להלפסול

 דווצד כיון
 ובניה בע~ה י~~ות אם אביה לבית לחזור ראויע~ו~ה
 ואיש ווקרא לה ומו~וועטינן חו~~ש ו~שלוות~ינה
 אבל ~י~ ז~ה לאו והאי וכו~ ב~גגה קדש יאכלכי

 סובר לה ל~סול שנשאת בנישואיןבנפסלה
 ר~~

 חוו~~דווש~מ~
 וו~יתתה

 כ~זינת~
 וחכווים י בחנק

 וו~לוות ואינה ב~ריפה ו~יתתה נווי דהאיסוב~ים
 בכלל אינה היא כהן בת דעכ~פ כיוןחו~~ש

 הכא ~ש~~י ד~~י וא~יכ ובירו~לווי שם בר~שיעיין זר~
בין

 לר~~ו~
 וואוד קשים כוותייהו דקיי~ל לחכו~ים ובין

 לה לפסול נשאת לא הרי הכא נו~י ~ר~~~ודא~ילו
 ל~זורוראוי

 לבי~
 וצ~~ע חוווש וא~וו היא אביה

 הפ~ים ב~וראה ד~ הל~ פ~ב יב~וות בירושל~~יוו~~אתי ~
 והניח רש~י על זההקשה

 ב~~
 רא~תי וכן וע~ש

קושי~
 ~~רד~י ברוך ~~ו~ה ה~און ב~ם זו

א~דק~ק ליפשי~~
 ~~ד~יט~

 ברית ש~~ת ב~~וו
 יעק~

 דחש~ע על
 ~~לשון זה היניח ~רש~י י~ל הקושיא~~~~~~ ~

 והרי לוופרע ו~קולקלת תהאהב~ייתא
 שםבפ~~ז

~~~~~ 
 הקרן שוו~לו~ת כל הכלל זה איתא

 וא~כ ל~~חול הכהן ויכול חולין תשלו~~יה חוו~שבלא
 ארבעים ל~חר לאכול יכולה כהן בת ~היאכיון
 ימחל והיא בו~תנה תרו~~ה אביה בית ו~לחםיום

 ולא קרן לא ת~לם ולאל~~
 חו~~

 ווואי
תהא ~וקולק~

 וע~~~ ~
 ע~ו דחכ~וים ל י~

 סיי~
 תא~ל שלא כדי

 תעבור שלא כ~ון לכתחילה תרו~~ה יום ~ו~ל~חר
 התרו~~ה ~~שלם ו~תר~ ואו~~ר ~וגג ד~~קראתב~~זיד
 שתשלם ו~יון חו~וש~~עם

 החו~~~
 אין הקרן גם

 עוברה כשהוכר הוי ושפיר ל~~חול~ יכולהכהן
 כי דואיש דו~קרא כיון י~ל נ~~י וט~ו~אלוופרע ~~קולקל~

 כהן י בת ו~~~ע~ינן וכו~ ויוסיף ~ש~~ה קודשיאכל
 בהקדש ה~~ד היינו דקרא ו~~גהו~~ו~וש~

או ~ר~ ו~ג~



~ ~ ~ ~

~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~  ~ידוע לדידי~ שו~~ דה~י בזר והזיד בהקדש ש~~~
 ~בלל~~רים

 ~כה~~
 דהוי יום ~ו~ ~חר

 שו~~
 ~~ע

 שו~~ ה~י הוי ~פק ~~יד~ידן
 ל~ו

 קר~
 מ~ע~י

 ~וחו~~~
 ~~חו~ור כי~~ל י

 ~ הקו~י~

 ~י~~ ק~~~~~~~
 תרומת ה~ ~הרמ~~ם בדברי

 ~שראל ~ו~ה היתה שכ~ ~~ הל~פ~~ח
 בעלהו~ות

 ~וב~
 יום~ ~~ עד בתרו~ה ו~וכלת

 חידו~והו~
 ~~יירי דע~~ י לר~ח בס~~ין רש~י לפ~~~~ש

 ~כול ~~רה ע~וו שהתה ~בל ביום~ בוב~ות
 דחיישינן ~וידבתרו~וה

 ש~ו~
 ~ועוברת כבר

 ~אורה~וסת~ר וה~~~ הי~
~ 

 הר~ו~~ם ס~בר ו~ולי וצ~ע
 שהתה ו~פילו ז~~לכ~~י ד~

 ע~ו~
 יום ~~~ ~~~לת ~~וי

 סתי~ותכ~וש~ועות
 ל~~

 הש~ס
 דל~

 לר~~ח ~~חלק

בבריית~
 נמי וברייתא

 ד~~וא וי~ל ק~~ור~ סת~ו~
 חיישי~ן נוצר הולד ויהיהתתע~ר

 ו~~ו~
 מעוברת

 נוצרוכבר
 חיישינ~ ~

חיישינן~ י~ו~ת לש~וא תרו~~ה ~~י כווו
 ולש~ו~

 ~ות
~ 

 חיישי~ן
~ 

 בק~~~~~
 ~וש~~ים ~~~ רש~י שפי~ ה~עם לדעת

~קר~
 תשליכון לכלב ד~ר~פה

 ד~תי ~ות~
 ~וקפח הקב~~ה ואין וכו~ יותר הכלב ד~כבדלאורוי
 כ~~ב ~סחים ובש~~ס בריה~ כל~כר

 ע~~
 פירש~י

 כיון י פשו~ הו~ הנ~ה~ להיתר ~צ~ריךד~~ופי~
דלר~י

 קר~
 ככתבן ~ברים דנבילה

 וליכ~ ד~ת~ הו~
ל~וי~

 פירש~י ~בוהו לר~ ל~יסורין הנ~ה ~יסור ~~יני~
 ~וקפח ~קב~ה ~ין ~תי לר~~י ~ותו תשליכוןדלכ~ב
 ד~ופיה בריה כלשכר

~ 
 ד~כ~י צריך

 ~ו ~י ה~ה~יסור ידעי~~ ~
 ~בל ~ותו~

 ל~~~
 דכ~ר

ש~ועינ~
 ~ונ~ילה

 פר~
 ד~סורים ~יסורים ~ל

~~~כ בה~~
~~~~ 

 תשליכון לכלב
 להיתר ~ופי~ ~יצ~ריך ~ות~

 ~בוהו ~~ וכ~זהנ~ה
 ד~ ~יד~ ~ב~

 ~~~ת~וא ~ינו ב~יסורין ה~אהו~י~ר כ~~תי~ ~יי~~ן
~~~~ ~אכ~ ד~

 דקרא לפרש בת~ה~ק ז~ל רש~~י הכרח ~~יר

ד~~
 תשלי~ון

 ~~קפח הקב~ה ~ין ~תי ~ות~
 לקוחים ז~ל ~~י דברי והנה בריה כלשכר

ה~וכילת~ ~~לשו~
 ע~ש הנ~ל ~~~

יר~
 ~ש~יע ת~ויד ד~ וי~חהו בכבוד ק~נו ד~

 דבש בצחצ~ותנפשו
 וחל~

 ת~ת
 ~ו~

 כ~ות
ונפש ~~ ~פ~

~~~~ ~ חת~
~~~ 

 ~~י
~~~ 

 הרב~~~~~
 ה~~ה~~

 ~בדק~ק

~~~~~~~~~~ 
ק~~ו ~~ בפסחים רש~~י דברי ל~ לפרש~~י

 ע~~
 ~~ר

 ב~ רב~
 יצא ~~צה

 ~ל~
 ~ורור

 מרור ידי יצא ~וצה ידי ~~ורור ~~ה בלעיצ~~ ~

 כרכ~יצ~
 ~~יב

 ~~ ובלע~
 ~~וי ~צה ידי

~ 
 יצ~~
 י

 ~יחד~ ש~י~ם כרכןופרש~י
 בסי~

 הדקל
 יצ~ ~

 שכר~ן ~רש להו ל~וה וק~ה י הרשב~ם פי~ ו~ןו~~
 ~ורור ~ו ~וצה כ~ך ~פילו הרייחד~

 בס~ לבד~
ובלע~

 נ~וי
 יצ~ ~

 ~ו~עם
 ש~

 ~י ~פיו מ~וש היה

והו~
 עצ~ם דקדוק ב~~ות

 מ~~
 ר~יתי ו~א

 שי~ל א~ורתי בחפזי ו~ני י בזהשהר~יש ~~
מבעי~ ~ דנקי~

 כ~ו~~~ דכרכ~
 ווד~י ב~~~ע

~ 
 י~א

 כסבר~
רב~

 מצה בב~ע רק ה~וצה בפיו ~ו~וש שי~יע דבעינן
ו~ורו~

 ~~ יצ~ ~וצ~ י~י ~ז ביחד
 ~י~ו ~~י ~ה~וצה

 בפיו ~ו~ושנו~ע
 שה~ורור בצ~

 צ~~ ~צ~
 ד~~ דס~ל

שהו~
 הוו ~ו~ים ~~י ל~ו~ה גרון דרך ~ופיו יורד

 ונגע ~וה~צה~ות~רד ~
 ~ו~ו~

 צד בכל ב~ופו
~ ו~ע~

ל~
 ~וצה ידי יצה ולפיכך בעי~ן

 ב~ ו~~~
 וכרכ
~ בסיב

 יצ~ ד~ פשי~~ לב~ כ~ו~~
 ד~ינו

~ נו~~ ווד~י
 מ~~

 ב~יב~ יפה דנכרך כיון ב~ופו
~ ~ב~  יחדכשכרכן

 ה~~
 נ~וי

 ני~ו~
י לבנ למ~ה שי~ד עד

 ~תפרד~~ועי~
 ~וזה זה

 ויצ~
 ~~ה ידי

 וכ~ו~ עכ~~~
י

 ~וצ~בב~
 ~יל יחד ומרור

 ~~ו~~
 דכר~ן

~ ~~י~ ~פי~
 ש~יה~

 ~יחד

~~ 
 ~וצה ידי

 יצ~ ~
~~~

 ~י~ב ~~כ לומר ~וקום
 בה~

 לרש~י דקשה ~ה
~~ ~  ל~~י~~רלרבא

 ל~ ב~י~ כרכ~
 דבמרו~ כי~~ רבי~

~ 
ס~~ל

 דבל~
 ~~רור

 יצ~ ~
 מצה כרך הול~~ל

 וצ~ל יי~א ב~י~
 דרב~

 דכרכן ~יירי
 יח~

 ו~~ני
 ומ~ור ~~צה בלעבמצ~יתא ש~~

 דהיי~
 ~יחד

 דווק~
~ 

 דיצ~ חידו~ו~שמועי~~
 ~פ~~ה מצה יד~

 ~ק~
~~~~ ~

בסי~~
 כרכן

 ב~י~
 ה~ה ב~מת ~בל ביחד

 ~מי ב~יב ~וד~וצה דכר~
 יצ~ ל~

 וזה
ו~די ~ ~שו~
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י

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~

~ ~ ~ ~

 שוופרש ז~~ל רש~י בלשון חוכך א~י ד~~י
 בו ~עם שלא אפשר י~א~ לא ~~רור~לע

 ~רור~טע~
 והוא

 פ~
 לא קאו~ר ד~~ס גדול

 לכך הכריחו וווי וכו~ אפשר ~לשון ~פרשור~י י~
 ~הלהס~פק

~ 
 ~~ו~ו~~ וו~ה בלע שלקו~ן ~ה גם

 ~ו~רי~י
 י~ ל~

 ולא הואיל פירש~~י שם
 לע~~

ואוכ~
 ~~ם לו אין עו~ו ~צה

 ~ע~
 לווה א~ וקשה

 עמו ו~~ה ואוכלכ~
 אפיל~

 ל~~י~ ~ורור בלע ~~~ה
נ~~י

 והואי~ י~~ ~
 ב~ י~א~ דלא ס~י לעסו ולא

 שאי~ רש~~ ~כאן
 ובש~ס ו~רור טעם ש~ם לו

א~ר
 ר~

 לישנא רק
 ד~

 בבלע לעיל כווו יצא
 ~עם דלא אפשר רש~~י כ~ שם ואפ~ה ~וד~~רור

~~~~
 בדפוס~ ~פול ש~עות ~רור או~ר א~י

 ורש~י
 לו היה~~ל

 ה~ירס~
 הרש~~~ם כ~~ש

 תלווידי ~וגדולי היה דה~~~ם וידוע ור~י~ו~ר~ח בש~
 ז~ל~~~

 ~~ו~
 ~ולת והאי י~א וורור ~לע י עליו

 י~א וורור בלע ו~~ל י לאח~ז ~ קאי ~ר~י~~~~
אפשר

 ד~
 ~ה ובלש~ן וורור טעם בו טעם

 וו~רור וו~ה ~~לע ולפי~ך ~רש~ם ג~ככ~
 ד~

 י~א
 ולא הואיל לפרש ~~י ~ריך ~רורידי

 לעס~
 וגם

 ~~האוכל
 ע~

 שום לו אין
 ולית י טע~

 ל~
 ל~יוור

דא~א
 ד~

 ט~ם
~~ 

 היה לעיל אבל ~~רור~ טעם
לו

 ~ש~~ ה~ירס~
 וורור ~~ע

 י~~
 והרשב~ם ה~ח וכגי~

 ~ה ו~ן י נכון לא~ת בעי~יוזה
 שכת~

 ב~~י לעיין
 ~~~ש~ת

~~ 
 ר~נן ~נין לי~ הוי ר~~ן דרחים

 כא~ עלי~ו~הבת~
 ג~כ שם~ ~~~~י בן על

 ד~ים ו~~לסופר ~עו~
 אוה~ ר~נ~

 עליהם ואה~תו רבנן

 ע~~~
 בנין ~~ הוי~ ~~~

 רבנ~
 וודה והוי

 י ~~~

 י ידידו כתבתי ה~לענ~~ד רש~~י כוונתזה

~~~~
~~~ ~~~~~ 

 ~ר~~~ ~י~~ ~~~ ~~~~~ו~~
 ~~~~י~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~י~~~~~~

 ~~~י~ ~~~י~ ~~ י~~~~~~
~~~~~ 

~~~~~~~~~~ 

~~י
 ~ י~י~ ~~~~~~~~ ~~~~~~

~ ~

 ק~ל י וז~~ל ~~י הרווה ~עלתו כבוד שהקשה

ח~~
 לר~ דווותר ~~סח עליו שעבר

 ווו~~~ש ~בירה בה דנע~דה תוע~ה כל ~ל~תליתסר ש~עו~

חוו~
 ~ועבה והוי ~בי~ה ע~~י ~תהווה בפסח שחיווצו

 ו~לתכ~ת לית~ר רש~י לשונות לכלגופא
~ 

 וודא~
 לשיט~ר~ש

 דס~ל
 סו~

 ווותר דבב~ח הבשר כל פ~
 לק~ו~~ ד~ריפה דקודש ווקרא באכילה ו~סור~~~אה
 כר~~ש דפ~קו האוווראים וכל ר~אאבל

 בח~ו~
 לאחר

 קשה בהנאה דוותיר ר~~ש על פליגי ~בב~~חהפסח
 ר~ על פליגי אוווראי הני דכל באו~ת אווורו~ם ~

 שווביא רש~~י על שהקשה עלהרא~~וו התיו~א ווןאשי
 לא לווה תבשל לא ג~~פ וושום נאסר בב~חבתורה

ילי~
 ו~ל~כ~~~ הוי ד~תראי אשי כר~

 בפי~וש הלא
 שוועון כר~ ~הלכ~נא~ר

 ~חוו~
 ~ו~נם ה~סח~ עליו שעבר

 זה~ בענין ~בר לי יש אשר ארוכיםהדברים
 ווע~ה ו~~אתי לאהדבר וסו~

 ~תר~
 ווכונו ~ל הדבר

 י אופנים ע~כ בו ליישב יש לפענ~ד י לשונוע~כ

 ~~~א~
 ~לק בדעתי עלה ~אשונה בהשקפה
 בין לך שתיעבתי כל ~וור שייךדלא

 דבב~~ח דווויא אלא תוס~ לשי~ת ובין רש~~ילשיטת
 כשהא~סור אבל עצו~ו~ אי~ורו וו~וות תועבהדהוי
 כ~ון אחר דבר ~חוותבא

 ~ו~~
 שהאיסור ~~סח

 שהיום היום ~ח~תבא
 פס~

 דווי~ ~רים קא ויוווא
לאי~ור

 שב~
 דהוי בנו ואת ודאותו ~וות~ין דוועשיה

 ז~ן ~חוסררק
 דהיו~

 וווחר אסור
 ו~ות~

 שייך דלא
 בשבת קודש היא קרא לן דגלי לך שתיעבתי כל~י~

 היא כן ז~~ל רש~~י לשון וווש~עות ווותריןד~עשיה

ו~עי~
 בס~ו~~ע כ~ זה

 וש~~
 ~ביד אי לענין כ~יח ~ו~~וו

 י~~א ס~~ יו~~ד בדג~~וו והובא ו~הנילא
 לעני~

 שוחט
 ~יום ווחוות דה~יסור היכא אעל~וו שייך דלאבש~ת
 ותוס~ רש~~י בכוונת ל~לק בפי~ שכ~~כ וו~אתיואח~~ז
 ו~~~~ה ישראל עיני וס~ חולין על ארי~ לבבס~

 קוש~תו ועכ~פ וונ~איקיי~ו~י
 ~וחוו~

 לק~~וו בפסח
~ 

~~~~~
 תווור~ בתוס~

 לשונם ו~שוועות ~~~ב ד~
 כלדלענין

 דב~
 ~~עצווו דו~ווילא

 ל~
הי~

 כווו לך ~תיעבתי כל ~י~ שייך לא אי~ור
 ~והני לא ~ביד אי לענין וכן בכורי א~ןצורם

ע~~ש



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  דס~ל ~מר ק~ת ~~סיף וישע~~ש
 דאפי~

 אי
 אדם לכל ב~כילה עצמו מחוות איסור מקריבפסח ~ו~

מ~מ
 ~ו~~

 שעבר
 ממ~א דאפילו אף הפסח~ עלי~

אי
 ~תחמ~

 איסור הוי נ~י
 כיו~ חוו~

 שאין
איסור כא~

 ~חמ~
 דהוי וו~ום אלא ע~מו

 ש~
 ועבר

עליה
 אב~

 יראה
 וא~ ~

 של או הפקר של היה
 כל איסור בי~ שייך לא כלל עובר היה לא~בוה

 תועבה דאינה כיון הפ~ח אחר לךשתיעבתי
 ~לא עצוווהאיסור וו~מ~

 וו~מ~
 כי~ל שלו שהיה

~ 

~~~~~~

 לי~ב ~~ ס~~א סי~ ~~~ח ווה~ת בנוב~י
 דר~ש הירושלווי שו~פרש הרו~ב~~ןדברי

סו~ר
 חו~~

 נווי זוונו לאחר
 יה~

 וודאורייתא אסור
 ~ושום היא שהאי~ור לווור ורצי~יוז~~ל

 ל~~
 כל

 בחלב~ בשר לעניין בחולין ר~א כדדריש וכו~תועבה
וגם

 חו~~
 שעבר

 עלי~
 שתיעבתי כל בכלל נכלל בב~י

 ר~ש והרי ~לאו היא ד~~~כ בי הדרני ואוונםלך
 עליו עובר אינו ולאח~ז זוונו לפני בפירוש~ו~ר
 דערלה ו~קייו ~אתי~ וווסיק עכ~ל כלוםבולא
 לא דווה~~ט כוו~~ש י~ל עכ~פ הנ~~ל ה~נ~~יכקושי~
 שתיעבת~~ך כל באמתשייך

 בחוו~
 וו~עמים בפסח

 כ~נ~ל~~תבתי
~ 

 ~~~ג~
 פלפול ע~ד ~~על~ קושית ליישב ~ודבר אני
 ווה~ בפ~~א הר~ב~םהנה

 חמ~
 הל~ וווצה

 ק~ה פסקג~
 חוו~

 הנוב~י ותמה לוקה דווקא בפ~ח
 באיסור תופס קנין דאין כי גם י~~ט סי~ווה~ק
 שכ~ י~יט סי~ ראם תו~פת בשו~ת וראיתיהנאה
דנעל~

 רנ~ט אלף סי~ פ~ג ב~~ז הר~ן דברי ממנו
 בדרך ט~עת שווצאו הקפר דר~א במעשה~כ~
ועליה

 דרקו~
 וכו~ שיבטלנה ו~~רו גדול גוי ו~צא

 ה~וי שיבט~ה עד להגביהו רצה דלא הר~ןוכתב
 ע~~~ הוי הכי ~וקווי מג~יהה ~י דאיוו~ום

 של

ישרא~
 עול~ית בטילה ואינה בה~בהה אותה דקונה

 אפ~~ה ווווון דין בה ואין ה~אה איסו~ דהויואע~ג
 וווכאן בה~ זכה ווצוי ~וי ע~~י ל~תבטל שי~להכיון

לחוו~
 בו לזכות לישראל ~א~שר ~וי ~ל פסח של
 והוי אותו ~קנות יכולו~ווי~א

 ~ו~~
 י~ראל של

 ליישב שם כ~ ועודע~~ש
 דנ~ הפנ~י קושי~

איסור
 ה~~~

 בחו~~
 ומער וונותר ווק~ו לחזקי~

 קרא גלי לא דאי וכתבוכו~
 בחו~~

 דאנ בפירוש
 ד~ז~ כוון בהנאה דווותר פ~יטא ה~~אבהנאה
 והיא יראה א~ל עליו דעבר תורהדאוורה
~רשותו

 וע~~
 ק לאו אי בהנאה דווותר ה~א

 ~~א פס~ים חדש אור בס~ ראי~י וכןד~סור
 וה~ ישרה לסברה כן שכתב י אך ד~~ה ע~אל~ה
 דקרא וו~~ט ק~ דלכא~רהלווור

 דיהיה~
 בהנ אסור

 שי~בר ברשותו כאלו הכתוב עשאוואעפ~~כ
 ר~ש סוברו~י~ך

 דחמ~
 אפ ווותר ל~ח~ז

 לא~~ז וווונו שיהנה דאפשר וכיוןלישראל~
 כא והוי הזוון תוך אף עליו עובר ~יהיההדין

 זה מכח קנין בו יש שהרי גווורברשותו
 י דעלמא הנאה איסור ~שאר דוויא ולאהר~~ן כו~

 נ נווי כר~ש דקייל~~ן ואנן י ב~ה נכוןטעם
 ה מן לאח~ז אי תינח והא י והבן הנ~לכטעם
~וותר

 אפיל~
 אפילו עליו עובר שפיר לישראל

 ני אי אבל ברשותו כאילו ~כתוב דעשאוזוונו ~
 שתיע~תי כל וושום אסור איסורו אח~זדיהא
וכו~

 וו~וי~
 כלל זוונו תוך קנין בו אין

 הנ אי~ור דהוי כיון עליו דעו~ר קראקאוור וה~
 ר דקנה שסובר הרווב~~ם טעם וזה כר~שדקיי~ן ל~ ני~ וועכ~ת קושית ווויושב קנין ~וואין

 ולמד לוקהבפסח
 ז~

 דעובר דקרא ~וטעווא
 יראה אבל זוונותוך ~

 איסור דהוי א~~~
 לא דווותר וושום עובר וע~כ ברשותוואינו ה~

 ברשותו כאילו הכחוב ~עשאואיסורו

~~~~~~

 בס~ והיא הרא~~מ קושית עלי~
 לע~ כשאני פ~ז רסי~ בפלתיוהובא ~שפ~

 אשי דר~ אווורהייתי
 דילי~

 באכ דאסור בב~~ח
 הנאתו כדרך שלא אפילו אסור בב~~חאי אווו~ ~ידך ~ם פליג כ~ת~ ל~~ת וושוםובהנאה

 בכה~כ ווודים הכל ע~~ב כ~ד בפסחיםאוור ד~
 הנאתו כדרך שלאאפילו ד~

 ד~ ~ו~~
 כ~יב

 אכילה דווידי בב~~~ח ~ם ווסיק וכןאכילה~
~יה כ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 ווג~~ יליף אי והיינוביה
 לא

 ו~ג~ש א~ תבש~
 א~י לר~ אבל~קודש

 דילי~

 אכילה כ~~ת תאכל וולא

כתי~
 ועכ~~~ אבוהו~ כר~ וס~ל בי~

 כדרך צ~~ל
 א~~ר אווור לעיקר אבל י כי~~ל ב~ח א~ילוהנאתו
ד~ודה

 לילי~
 ווג~~~ ג~~

 שתי~ב~י דכל תב~ל~ לא
 יוסף והראש הרוו~א ~~~ש שבכללות לאו הוילך
 שכ~ב ראה בס~ החינוך בס~ ויעיין א~י~ לבובס~
 שבכללו~ לאו הוידלא

 ~ס~ ורש~~י שם ו~~~~ה
 לוווד~וש~~ים

 ווג~~~
 לא

 תבש~
 ווקרא ראה ובסדר

 בעל~~א ואסווכתא אסור דבב~~ח תועבה כלדל~ת
 צורם גם הביא דהריהוי

 ~וז~
 בכור~

 ו~שיט~
 דזה

ליתא
 כוו~~

 ~ף תו~ורה ותוס~ ~~ו חולין ~וס~
 בסי וכ~~כ א~~ר נווי ד~~ווי~א ~ע~זד~

 ל~
 ~ריה

 אוהבו וורובה בברכה ו~סיים יבחולין
 ד~~~

~~~~~
~~~ ~~~~~ ~~~~~~

 עליו ווו~ש הנ~ל הנוב~י ~ודברי דאיירי
 ווה ליישב נ~ל הנ~ל ראם תוע~ותבס~

 ב~ ד~ר~~א אהא ע~~ב~ ~י~~ו ~סחים בצל~חשדקדק
דברים

 אינ~
 כאילו הכתוב וע~אן אדם ~ל ב~שותו

 ~שי~א הא ר~יא~ קוול~~ן וואי והק~ ברשו~ו~הן
 פ~יטא נווי ~הא בר~ותו ואינ~ בהנאהדאסור

 דה~
 י~אה בל לעניןברשותו

 ~ווקראו~
 הן ווליא~ת

 י יע~~שב~וה~ק
 לאשו~עינן אתי דר~~א י~~ל ולדידי

לא~וקי
 ~ו~~

 ~~ הצ~~~ ב~~
 מו~~ה הרב וב~ם

 אלעסקיוורחיים
 ז~~~

 דווי
 ~~כ~

 קודם חוו~ו לוו~ר
 ~~~~ ~ש אחר ל~וי ו~וכרו~ש

 ~הרי בו~שיכה ~גוי
 ~ו שאין ה~קרהוא

 בעלי~
 ז~~ל ה~און ו~סכים וכן

 הליל~~ עד בב~י ~ובר ש~ינו שס~~ל ו~ילדברי

ש~וו~
 ו~ו~ר זה

 לאהיי~
 בי~ שייך ד~א לי~ראל

 דתשביתו אעשהקנס
 ע~~~

 דלהיפך י~~ל ו~ענ~~ד י

א~ווועינ~
 יחיד ~~ל~ון לך כתיב ד~ה~י לווור ר~~א

ל~ורות
 דא~~~~

 כאילו הוי ~ה~אה ~א~ור
 ~ענין ה~ת~ב ו~ש~ו בעליםלו י~

 ב~
 ~אי~ו יראה

 ו~~יכה ~עו~ה ו~ויבר~ותו
 ב~~

 ו~דעת שלא י~ראל
בעלים

 ל~
 ו~הני

 ו~ני~ו~
 ~בי

 ל~ ~ו~~
 הפקר ו~ק~י

 ב~שו~ו ~אי~ו ~ב~~ים ~י~~אלד~וי

~~~

 ר~~א קו~~~ן
 רבות~

 ו~וו~ש לא~קי רבתי
 סי~ ב~ה~ק הנ~~להנוב~י

 י~~
 א~שר דהאיך

 בקונה עובר ישראלדיהיה
 חוו~

 הרי ~פסח ווגוי
 ז~א ו~אוות י הנ~ה באיסורי קניןאין

 ל~ו~~~
 הר~ן

בע~ז
 כווש~~~

 ד~ח~פ ~שום דקרא טעווא ~יה וזה י
 וז~יה קנין בי~ שייך לר~ש לישראל ווותריהיה

 קנה ד~~י~ווא~ווועינן
 חוו~

 בו וזוכה עובר ב~סח
 הר~ן כ~ו~~ש ברשותו כאילו ~כתוב דעשאובקנין
 חידוש~ם שני בכל הנ~ל הנו~~י כסברת ודלאבע~ז

~~~

 הנ~ל קושי~ ליי~ב ~~בר רגע
 ווו~~

 ~וה~ת הנוב~י
 שייך ד~אהנ~~ל

 ב~וו~
 ב~סח

 איסור~
 י ד~ת~ת

 ~וו~~~
 ד~רה ד~תו~ה דעת בחוות ל~וו~~ש וה~~ל

 הרווב~ם סובר ולכן וו~ה~ בוודאי או ~יסורא~וודאי
 ~~~ל והנ~ל י לקולא ו~דאורייתא ס~יקא~איסורא

 דקייל~~ןכיון
 ~~ו~~

 בעל~וא~ בביטול וודאורייתא
 ~איך~יוואוא~~כ ~~י~

 דחו~~
 ה~ס~ עליו שעבר י~ראל ~ל

 איסור~ וודאי זה ~ין הרי כ~~ת~ ~~ת וושוםאסור
 בפר~ הביטול~ בזו~ן בלבו ב~לודדל~וא

 ה~~~ן לוו~~ש
 ש~~~ע~דבי~ול

 כיון בה נגטו ה~קר
 דח~ו~

 בלא~~ה
 האח~ונים כ~ ~~ צר~ך דהפקר ואע~ג בר~ותו~אינו
 ~~והר~םוהו~א

 ה~ד~ ווינ~
 וי~ו סי~

 ע~~~
 סהדי דאנן

 בלבודגוור
 איסו~ לה~קי~

 ~ו~~
 ~תוס~ ראייה ו~ביא

 לווור אין וווווי~א ע~~ש ~~קרי~ ד~ה ע~ב ל~ב~וו

~יא~~
 ~~~ו~

 לאח~~~~
 ~ך~ שתיעבתי כל וו~ום

 וודאי זה א~ן בי~ול בזוון ~~בו ~בטלו ~י~~לכיון

 ו~~ורהתו~ב~~
 דבר~

 כגון תועבה בוודאי רק
 ו~ו~הבב~ח

~ 

~~~~~~

 בברי~~ וורבה קכ~~ז ה~~ה~~ר ~רק ב~~ין
 ~יה ו~ר~~י ס~וונדרא~ לר~ותו~~ב

 באור~ הדס וב~~י בכ~~יםשנעשה
 ~סותר~וווה חו~

 ~ו~~
 פ~ ובסנהדרין חגיגה בסוף

 ו~י~ות~ד~
 בצרופים שנים ז~ היסק ע~י דסלוונדרא

 בוודרשו~~~ה
 תנ~וו~~

 ~ורי בס~ ויעיין וישב ~~
~~ן

 ~ו~

 ל~~ל כ~~ים ע~י נעשה ~י ק~ה י ח~י~ה

קר~
 לך שתיעבתי כל ב~~ל הוי ~א לאסור~ ד~צב

 ~אכל~ בכלה~~ה
 ד~ב~י תלתא גלא ההיא ב~ל~וא

ר~ח



~ ~ ~ ~

 י

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~

~~~~

 לכת~ילה ווותר הוי י~ירה ע~י ור~~א
 ואי~

 בו
 הוי סקילה איסור כש~ים ~י אבלאיס~ר~

 ול~~~
קר~

 לאסור
 ידידו ו~ע~גי ~

~~~~~ 
~~~ ~~~~~ 

~~~ 
~~~

 ~~~~י
 ~~~~ ~ר~~~~

 ~~ י~~ ~~~~י~י ~~~~ ~~ ~~~י~~ ~~~~ ~~~ ~~י~י~
 ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~י~~~~~י~~

 ~~~י~
 ~י~ ~~~~~~

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ 
~~~~~ 

 ~י~
 ~י~ו~ ~~~~

~~~~~~~~~~~

 י

~ ~ ~ ~ ~

 ~י הסלי~ה~ ואת~ הגיעני
 ע~

 לא ע~ה
 ~א ני~ וועכ~~ת והנה י ~השיב~נתי

 נשווות הזכרת בנידון תשובה ~~י ~כםבשאית

 יסוד~תיו הטבעו ו~ה על בש~ה~ ~עווים ד~כמנהגי~
 שיש ווי שיוצאין המנה~יםו~~י~י

 ורו~ה ווזכירין~ ~ין~ ~ודש י~בובתוך ואם~ א~ ~
 להשע~

 בע~מו

 הש~~שהו~
 ל~את לו וא~~א קיימים ואווו ואביו

 קנה וושענתעל ~מים~ וולא האל קהל ב~ני לומר א~ר שםשאין
 ר~ו~

 וא~רי בידו~ אשר הווטה
 וועיקר הד~ר איןכי

 ק~ידא ואין הדינים~
 ב~~ה הטובה ד~ כיד ויסוווך יבא לסמוךהרוצה בכה~~
~ 

~~~~~~

 היה
 ה~ונה~

 שבת בכל נשווות להזכיר
ושבת~

 ~ו~
 ת~נון בה שאין משבת

 וכשו~ברכין ל~וכות י~ה~~כ ושבין ~רשיות וד~ ~ולביום
 באלי~ ועיין י ר~~~ד סי~ א~~~ בש~~ע כ~ובוארה~ודש
רב~

 בשם הטעם שכ~ שם
 הגוו~~~

 שאותן ~ושום

 ~וו~~ש~~
 שבת

 ויו~~
 בעוה~~ז כ~אוי

 גיהנם של אש ל~ניהם ווה~כין וו~~מו~~יהנם שנו~י~ א~
 ו~יכך י ת~בה לא ואשם ו~~ש ~ייםולא~ריהם
 המנהג היה ביו~ט שגם וושמע עליהםוות~ללים
 כתוב ובשאכ~~זל~זכי~~

 שעו~
 כך נוה~ים היום

 היתה ה~~~ל דתקנה ו~נ~ל י ~~ד~~מ בק~קוביחוד
 ש~תו ~אותןרק

 בשנ~
 וכל אותם ו~זכירין היו זו

~וו~
 ~וזכירין היה לא ~ודש י~ב לא~ר אבל שנידונים~
 בב~~י ועיין~ש~וו~יהם

 דסווכו ש~~ רפ~~ד סי~ וא~~~

 או~ר בק~ושין ~ודאמרינן ההזכרהה~לם
~~ ה~י~

 ש~~~ ~ודש י~~ב תוך משכבוכ~רת
 מהניו דכפרה

~ להו
 ו~שמ~ מבני~~

 היתה דההזכרה נמי
 ת~

~ יב~~  נשת~ה וא~~כ יכהנ~ל
 המנה~

 וולהזכיר ו~דלו
~ בכ~  סוווך בוודינתינושבת

 ~~ולי~ ל~אלע~
~ ביו~ וושו~  בטוב הי~טו~ה

 כ~
~ בכיי ~רבות רצו שלא נ~~ל  ולקבעו ~דול לצורךשלא

י ותקנ~ דוקא ויו~~ט בש~~
 א~ר של הוותיםלהזכיר

 יב~~
~ ב~י בהם שאין

י דרבנ~ שהוא ל~י תוויד הא~רון בי~~ט ~~כוצער

 קצת קילב~~~ל
 יו~ וויו~~

 דאורייתא דהוי א~
 כ~~ ~ס~ ה~ בהג~ה וז~ל ה~והרי~~ל שכ~ווטעם ~
~ 

 שבר~לים הא~רון יו~~ט כלהוא
 קורי~

 כל
 הב~~
~

 יד וותנת ליתן הצי~ורוווברכין
 וכ~

 ווה~~ היה
 והיה בידו ~וווש ש~טל ר~ילס~~ל

 ווסב~
 וואיש

 בעבור ווברכו והיה וכו~לאיש
 שית~

 עכ~~ל יד מתנת
~ 

~~~~~~

 להזכיר תקנו
 הוותי~

 בע~ם ולי~ור אז
 ו~ה לקייםצדקה

 שקורי~
 איש אז

 אינה ~יו~~כ זה ווטעם ~וונם י וכ~~ ידוכוותנת
 תר~~א בסי~ בב~~י ~~ ול~יכך להזכיר~שייך

בשם בא~~
 הרוק~

 ~ה~ים ~אנו דווה ביוווא~ והוורדכי
 ~דקה ולי~ו~~~בעדם הוותים נשווות ביו~כלהזכיר
 וווועיל כ~רה ווטעםהוא

 הלבוש וכוו~~ש לה~
~~ם

 אנ~~
 וה~~א ~ובה~ בז~~תם נזכיר

 הנ~לסי~ בסו~
 רו~

 ~סי~ למ~ש ו~וונתו י ~סידים לס~
 ות~~י ק~~ע סי~ שם ועיין תתש~~א וסי~ק~~ע

 בעירי אווות הגלעדי ברזילי כוו~ש בכלל~בריו ותו~~
שהנאה

 י~
 מהם וכשוובקשים עו~~ באותו בהםומטיבים עליהם~ מבקשים שאוהביהם לצדיקים

וות~ללי~
 יפונה בן כלב כמו החיים

 שנשתט~
 על

 ו~תב י ~בותקברי
 ~ו~

 שנ~רים ה~דקה שלכאורה
 ~ואי הוותיםעבור

 ~~ועיל~
 ~עליה שמתו כ~טאת הוי

 נקרבתשאינה
~ 

 על וו~ינה ~ט~ת התם דו~וה אינו
 ו~יתה שוותו ובעליםהיסורים~

 ~ו~רת~
 ~~קה אבל

 ו~יכך לו~ ונר~ה ת~תיו וו~יאו בנו עולהשנ~ר והא~ ו~~ה~ בנדר ~אים ששני~ם לעולהדוווה
 שהבןווו~ב

 י~ו~
 האדם כ~ עוד אביו~ עבור צ~קה

ש~הנה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 הרבהש~הנה
 ~כו~

 אל ה~~ת~ם
 יהי~

 טובה~ כפוי
 דברי תורף ~הו י ~כ בשבילם שידיר ~בול~יכך

~~
 בקיצור ה~ל

 ניו~רו~
 הנ~ל הסיו~נים ו~כל

~ 

~~~~~
 ותעל אווור הו~ודעי ר~א בו~כי~א כה~ג
 של תפילתן שעלתה לל~דך הטלשכבת

שוכ~
 עפר

 לו~רו~
 על לה~ן

 ורו~ו וכו~ בניה~
 וכדי י ה~ל בס~ג~כ

 להגי~
 נזכירם זכותן עלינו

 וכשל~ בעדם~ונדיר
 להם ו~ועיל ~טאם נו~~קו

תפל~
 ב~ודרש ו~ו~~ש עוונותיהם ל~פר ~יים

 כפר ~~ז וכריתות הוריות ובש~סהא~ינו
 פדית א~רישראל לעו~~

 ~עו~י דעיקרי וו~כיון הו~תי~~ ~ל~
 התק~ה נסתלקה וגם ידי~ם על לנו להטיבה~כרה
 ב~ללהזכיר

 שב~
 היה טובה ביום ו~שום כו~קדם

בטו~
 י~ב בתוך להזכירם לנו אין

 די~ חוד~
 וושום

 דדי כ~כ תולה הזכות אין וגם י ובכי הצערגודל

ל~פקי~
 י בעצו~ו נידון שהוא זו~ן כל עצו~ו את

 וכ~~~
ב~

 שלו~ה כרם ובס~ ~הערה כ~ז ~י~ ~כ~ים לשון

 תרס~~א~~
 עפו~~ד עוד כתב

 ב~~~~
 ברכות

 הו~ת ~ודש י~~בדל~~ר ~~~
 נשתכ~

 שלא וכדי הלב ו~ן

~בל~ל~
 ~את חדש י~~ב אבלי נ~גו בבכייתן א~רים

 עצוום את ביו~~ט הרבה יצ~רו שלא וגם~ו~~
 ה~עם דלפי חכו~ים ל~ון ~ס~ ~~~ש א~נם נ~ן~וזה
 ~תוךדדי

 יב~~
 א~~כ ע~ווו את להפקיע

 לפ~~ו~

דקי~ל~~~
 לרשע אביו ו~חזיק דאינו קדיש בא~רת

ואי~
 י~א לא~ר ה~נ א~~כ ~דשים י~~א רק א~~ור

 כדי להזכירם ~ריך~דשים
 ש~

 אביו לעשות
 נאו~ר אם דהתם דו~י~ ולא כלל ~ל אינו י~עים ואו~~

 י~ב כל ~דינו לרשע ו~~זיקו אנו וודאי עודקדיש

 זכותו עליו שיגין ו~זכירו אינו אם א~ל~ודש~
 לר~ע וו~זיקו ~ך ו~פני וכי כלל ו~עשה עושהוא~נו
 ו~~זיקם כלל~ אבותיו ו~זכיר שאי~ו ו~ה ~כיבתו~י~
 ו~עשה עושה דוו~ה ואינו י לרשעים כך~שביל

 זלו~ן אפרים ~~וה~ להגאון אפרים שער ובס~לאינ~~
 שו~י ונהגו כתב ל~~א אות יו~~ד שער ז~ל~רגליות
 מבהכ~נ יו~א ב~יים ואו~וש~ביו

 בע~
 או~~ר ~ו~ירת

 וא~שר י וי~כיו~ט
 הוונ~~ ~~ע~

 ~ווורים שהכל ~~י

 יהיו ואלו בדבר ועוסקיםיז~ור
 שותקים~

בברכות או~רינ~
 כה~~

 יש וקצת עסוקים הכל יהיו שלא
 אבא לך אית ~~ז בי~~ות וכדאוורינן בישאלעינא ל~ו~

 ל~~~ בס~ וכ~כ וכו~ואיו~א
 ~נוהגים דו~ה ה~ל

 אב לו שיש ו~ילצ~ת
 וא~

 בא~רו~ים וו~אתי לא
 ואולי פן הוי דטעו~א אךי~ל זה~ לו~נ~ג רו~זשום
 עו~הם ג~כ ויאו~רו טעות ל~די יבאו שו~ה יהיואם

 שלווה כרם בס~ וכ~כ לשפתים כרותהוברית

~~~~

 שה~ספיד כוונתו בסופו שו~~~ו סי~ ביו~ד
 לרגל סו~וך השנה ~תשלום יא~~צ~יום

 פעם דאפילו ה~וש בשם הש~ך שכ~ וזהו~ו~ר
 היינו ל~כירו ו~~תר הר~ל בתוךהראשון

 ~ו~ים ו~לא באללהזכירו ביא~~
~ 

~~~~
 אין בש~ק ש~ל שבי~ט נוהגין קהילות יש

 רו~ז שום ו~צאתי ולא נשווות~~~זכירין
 לזהבא~רונים

 זול~
 ההזכרה נתקן שעיקר שנ~~ל ווה

 התקנה וסלקו י יד ו~~נת וושום הא~רוןביו~~ט
 ביו~ט דוקא ותקנוה בשבת דצער גרו~או~שום
 אין בשבת כ~~ל ולזה י קצת קיל שהואהא~רון
 ובס~ ~לל אז ווזכירין ואין שבת ב~~ול משוםווזכירין
 שוונה~ כ~ אפר~םשער

 ל~כיר שלא קהילות כ~ה
 א~ריו נ~גו וכן ~הזכיר שו~נהגו סיים ואעפ~כבשבת

 אנו כן~ו~ו

~~~~~~

 לעכבו יוכל ~יים דאבותיו שע~ו סי~ ביו~ד
 כשו~קפיד א~ר בשביל יתום קדישו~לוו~ר

 יכולין ואם דאב ל~אורה י~ל ה~~נ א~~עליו
 ~ו~ר שם להשאר שלא דו~עכ~ת בעובדאב~ה~ג לעכ~

 דאו~יר~ באו~ת דוו~ה א~ז או~נם ~ו~ים~ וולא אל~צבור
קדיש

 י~יד~ בשבי~
 וי~ידי ~~ור בשביל או~~ר אבל

 ~שו~ת דכ~ דרבנן קדיש לאו~ירת לדו~ות ~שסגולה

אב~
 אין דודא~ הנ~ל סי~ תשובה ובפת~י שוהם

יכולין
 ~ו~ר א~י ולפיכך י לעכב~ אבו~י~

~ 
 כ~

 ו~הרי~ל~ב~~ ועיין קפיד דלא ב~ברא תלויכ~ג
 ~~~ה~ם ששנה מ~ום יותלה ביו~~כ בחו שוותהיו~כ

 שס שהיהברעגע~פורק
 בא~~י~ ש~~~

 אני אני ס~י~ה
 ~ אנ~~ו ווה ~ל בע~יותנו ואנו ~הוודבר

 יו~~י~



 עו~נו~ק~יד
 ~לה~

 ~י
~ 

 כלל שו~ל ~~על~ הוי
 עינא ~ושום הוי טעם שעיקרכיון

 ביש~
 כווש~ל

 וועל~ו~ם
 הש~~~ שהי~

 לעי~י ~יח~ר ~בהכ~~נ יצא
 נ~וי שיחיו ~בותיו ~שם ה~עם ונ~לה רו~יםכל
 ~שום לחושיש

 עינ~
 היה בישא

 יכו~
 לווור ~וד~י לענ~ד

 שנ~רו ז~ל קרוביוהזכרת
 בי~

 ולווור ה~ווורים ש~ר
 ה~כרת ח~ו לו~ר נ~הר ויהיה ה~וו~ר הציבור~ח~כ

 דקפיד כוו~ן ווחזי ש~ל ש~ר ועכשיוהר~ש~נים~
 והישר ה~וב ועשית חובת ידי לצ~ת כדי ~~רתיקצת
 שם ~חר יש~~ם

 שיוכ~
 תחתיו ה~~ו~ר לצבור לו~ור

ווו~ב~
 שום ~ין ל~ו ו~ם

 קפיד~
 ווועל~ לדעתיי ב~ה

 ש~בותיו ~כירלא
 יחי~

 ~וקפידים
 דלא ווו~ן ע~~

 לצבור ~ש~ת חיובי שהוא כי~ן ק~ינן לאקפיד
 זקנה עד ב~בה יחיו ו~בותיו י להםשנש~ר

 י ידידו י ~וה~נ ~ובה לצי~ן י~וורועד ושיב~

~ ~ ~ ~
~ ~ ~  ~~~~~ 

~~~~~

 ~~ה
 ~~~~~~~~~~י~י~י~~~~ ~~~

 ו~~~~~ ~~~~~~~~~~
~~~~ 

~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~
 ~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~י~ו~ ~~י

~~~~~

 ~שר הריב ~ודות ש~ל ~שר ה~יעני
 הד~ר ~ין הכנסת~ בית וונהגי~ל

 רעהו את ~יש לבזות ה~~ום ביהכ~~נ ~ין כי לי~ח
 כי בוו~~חרחר

~~ 
 ולהתפלל לו ל~וושב ד~ ~וה ~וקום

 לפניו ~יח לשפוך~ו

~~~~~~~ 

 שבירך הווי עושים ~י נש~ות הזכרות
 ~ו נש~וות הזכרות ~חר ו~קהללרב

 ולקהל ~רב שבירך הו~י ~ה ווועכ~~ת להם~קודם
 הווי עושים עדתינו ~ה גם נש~ו~ת~ הזכ~ת~חר
 ש~ושה ה~לוו~ר וא~ר כל~הזכ~ת ~חר~בירך

 ~פרים שער בס~ כ~וכן הש~~
 להג~ו~

 ~~~ון ~ווה~
 ביו~~~ וז~~ל~ ~ו~ד ~ות יו~ד שערז~ל וור~ליו~

 של ~~רון
 נשווות מזכירין ובש~ו~ע דשבועות ב~ וביוםפסח
 ידו כ~ותנת ~יש וכתיב הבכור כל ~םשקורין

 שו~תחיל שקודםונ~הגין
 הש~~

~ ~כרי נש~וות הזכרת  הכתוב הנו~ח והוא יזכור שי~~ורהש~וש
~ ב~ידו~י~

שכ~~~
 ~ביו נש~ות וו~כיר

 ו~~~
 ~שפחתו ובני

~ ל~ו~ח~  עושה ו~~~כנ~ונה
 הש~~

 ל~חד שבירך ווי
 וויוח~
י

שבקהל
 נוד~ שהי~

 וב~ידורים הנש~ות~ עבור
~ כת~  היוםש~כיר

 ו~~ו~
 היום שאזכיר וצ~~ל טעות

~ ו~~~ וותחיל
 הש~~

 הנוגע ע~~~ל נ~ווות להזכיר

 לעניי~~
 ד~ם שם ש~~ים פ~~חי בהג~~ה עודוכ~

 הש~~
 ~בירך ~וי ה~זכר~ת ש~יים~~ר ~ומ~

 ~ה~י~
 ה~ודר

 עבו~
 י

ההזכרות
 י~~~

 שהזכויתי
 היו~

~ הנר~הו~ז~ טבר~ ~ון  ~ו~נהגדהיה
 ~ולפני~

 הג~ו ~וודינת ש~ ו~ולי
~  שבקהל ה~דול ~ויו~ד שה~~ד היום ~ודהנ~ל~
 ~י~
~  נ~ווות הז~ר~ת ב~ד ~דקהנודר

 ול~
 ו~ח~ י כולם

י

 צ~קה ~בו~ם שהדיר ה~ו~והשנ~שה
 הי~ בלח~

י

 הווצוה ~גו~ר ל~חר שבירך בווי אותוווברכין
 כ~ו~
י

 ויי~ר לס~~ת ~ליית ~חר שבירך ווי~אווורים

 כו~~

י

 ג~~ר ~~חר וכדוווה ~ח~תלוו~וה
 הו~צו~

 ח~ק
 חז~
~  ~נו ~~ונם י ~בתורה ~חד לספרונתחזק
 נוהגי~
י

 נוד~שכ~ו~~
 נודריש ~ינו ו~ם בלחש צדקה

~ תקנ~  ל~חר קדישא חברה קופת עםלהחזיר
~ וכ~ו~~ יו~י~  או~~ר ולפיכך שנדר ~וה כפי ד~ר בהנותן

 הש~~
י

 בעד צדקה שנודר ב~בור ~תם~~לי~ו
~ ה~כרו~  ~כל וק~ינש~וותיהם

 ~ו~~
 או ש~~הל

~ הנש~ו~  ע~רם ~דר~י~~ניהם
 ופר~~

~ ויפ~ ~ותם~ שיזכירו  הוא צדקה שנדרו ~וו~~~כ ה~~~ל בס~כ~ב
~ ~עו~ שווש~וע

 שק~ ~ע~ים הרבה וזה נדר~~ ש~וותי~
~

שה~ותים
 ל~

 או ~~ר~הם שבניהם ~לא נדרו
~ קרוביה~  להזכירנדרו

 נשווותיה~
 שנידר וצ~~ל ~דקה ונתנו

~ ~ ~~~~
~~~~~ 

 שעושה
 ה~~~

 וק~י ווסובב
 צדקה ש~רוהקהל ~כ~

 כ~ו~~~
 ~ וצרין

לע~ו~ו
 דווק~

 ל~חר דהיינו הוו~וה שעשו ל~חר
~ הזכר~

 לעשותו ~~שר ~בלהיחידים~
 בי~

 ה~כרת
~ ~נש~ו~  ו~ין ~ו~~רל~ל

 ק~יד~
 יש ולפיכך ~דבר

~ ~וקו~ו~  היחידים ~כרת לאחר שבירך הוויעושים
~ כ~~~~  ~ו~ה ו~~~כ ~פריםב~ער

 ה~~י~
 ~~~ר האל

~~ ~ ו~קוו~ות
 הש~~ ש~וש~

 וו~
 שביר~

 שסיים ~~ר
~ ה~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 כפי נוהג וכ~א שם שערים פתחי בהג~ה כו~~~ש~~~ר
 כס~ נו~גין ובסביבותינו י בו~קוווו הקבועו~נהג

פתחי
 ~ ש~רי~

 ~~~~~~ב~

 ב~קו~~ו בע~פ שעשה ח~ירות ~ירובי
 בעיר קבועין עירובין שם שאין~ף

 צעק ~~ריבו ואיש ~רש~~ וורשות להוציאשאסור

עלי~
 ~חולק ווי צדק לא ~זה גם י ע~ה שהיא בבה~~כ

עליו~
 עירובי עיקר בא~ות י~ בע~ה הדבר ואברר

 פ~וחים בתים שהרבה ח~ר לכל ~ז~ל תקנוחציר~ת

לתוכ~
 שס~~ו בא~ח כוו~ש בתוכו לשאת ו~ותר להיות

 בתוכו לשאת והיתר עירובין שם שיש בעירוו~~וילא
 י הנ~~ל חצירות לעירובי ~דיין וצריך א~ כחצרהוי

 אעפ~~כ עירובין שאין בו~קום אפילו~וונם
 בהכ~~נ ב~צר ווקוו~ות שברוב וופני חצי~ות~ירובי צרי~

 אחד ~איש יותר~ לדור רגילים ו~ם ווחיצה~ווקף
 פתוחים בתים שהרבה ח~ר בהכ~~נ חצר והוילבד

 איש כל ~~~וו לקהל שייך ~בית שכל ואףלתו~~
 בבהכ~~נ חצירות עירובי ו~ריך בו ~דר בביתושורר
 בעיר יש ש~ם ~~כ~~נ~ בחצר לדרים לשאתלהתיר
 ואין לתו~ו פתוחים בתים שהרבה אחר א~ח~ר

 עירו~יןבעי~
 קבועי~

 העירובי להיות צריך הרי
 ~פילו אווור אני אוונם י כווובן חצר באותוח~רות
 דר שאיןבו~ק~ם

 בח~~
 לבד אחד איש אלא בהכ~~נ

כוו~
 חצירות עירובי לע~ות יש נו~י בו~קוו~ו שהוא
 זה בסי~ חדש בפרילפו~~ש

 ליש~
 ו~ה

 ווקום הוי ~ב~כ~~נ ו~פני בבהכ~נ~ דוקאהעירוב שווני~י~
 אחי~~~ להם יששרבים

 וי~
 קבוע ווקום ~כאו~~א

בת~ו~
 ו~הם והרבה

 אינ~
 וו~~ל והיא ~ם כלל דרים

נ~ס~
 כ~ו~~~

 ~ח~~~ו
~~~~ 

 ב~ירובין ור~~~י כ~~ג ס~~ק
 חורב~ גבי כתב~~ד

 ואסור עווהם עירבה ד~א
 וו~ורב~ ולה~ניסלהו~יא

 דירה בית ~~דלא א~~~~ ל~ורבה~ וו~חצר ~חצר
 כי~

 עירבה דלא
 ב~ ע~

 ~חצר
 נה א אבל אחרת א~ אוסרתאנה

 ~תר~
 את

 י ע~~שע~~~
 וב~כ~~

 נ~י ~וי
 כר~ו~

 ~ף אחרת
של~~

 ה~
 ר~ות ~וי ו~וו דירה בית

 ב~ל~~
 ויש

 ~הלבעלים
 חל~

 וה~ זה~ ב~י~וב כ~ל ~י~~ו שלא

 ~בהכ~נ להו~א~סור
 לחצרו~~צ~י

 ~א ~ם לבהכ~נ
ש~ניח

 ע~~ה~ ב~הכ~~ ~~יר~
 דאז

 ה~
 בית

 עירוב~~ה ש~~ח~
 ~א~

 להעירוב ~ת ליתן צריך
 ~~ער~

עוו~~~
 ~~ ~~~~י~ ~~~~ו ב~~~ כו~בואר

 ~~רות עי~בי שעשה עשה יפה~על~ ג~~ ו~ו~לו~
 א~

 שדר
 להקהל ש~ע~ל כדי הקהל ו~וצת בה~~נ בחצריחידי
 כדברי ע~~ה ב~כ~נלב~כ~נ ~חצר ולהכ~סלהו~א
 הנ~~להפ~~ח

~ 
 ד~ש ידידו

 ~~~~~ ~~~ ~ג~~
 י~~~ ~י~~~~ ~~~ ~~~~ י~י~ ~יו~ ~~~~~~~

 י

י~י~
 ~~י~

 ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~י~ ~~~~~~

 ~~י~~~~~
 ~~~~~~ ~~~~~~ ~י~ ~~~~י ~~~ ~~~~~~

 ~~~ו~ ~~~י~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~
 ~~~י~~ ~ד

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~ 
~~~~ ~~~~~ 

 ~ ~י~~~~~~~~~~~~~~י~

~ ~ ~

 עלי להשיב ני~ ו~~ה~~ר לידידיה~~חתי
 נתננ~ לא עוד ה~בר~ בווכתביווכת~ו

 וובוקש~ו הי~ב לעיין הפו~ות די דודים ~םעתי
 ובחנתים בו~כתב~~ לעיין ווו~ד לקחתי ו~יוםוכו~

 השכיל יהשכל~ קו על בנוים דבריו רוב כיוראיתי
 יתנהו לו~ חן חן תשואות ודעת~ בווועצותדבריו
 בטובה וישבע הלכ~~ של בעוו~קה ללון עליו~~ד~

 עדעדי
~ 

~~~~~

 ס~ בא~~ח ד~~וו בעל תלונת הסיר
 דלכאורה ~כ~ ~וו~~א על ו~ א~קתל~~ב

 בביעור השליח י~רך ~איןצ~~ע
 כ~אי~ חוו~

 הבעה~ב
 ~ל וו~ווה ש~ינו כיוןבודק

~ 
 דו~~~וו ~ו~~א וכ~

 וע~~ז ו~~רך דהוווהל ו~ו~ילה וראי~ ~ביד קאווצוה
 דו~ווי~ה הדוו~~ר~~

 אי~
 ראיי~

 דל~
 יכול ~ו~~א

 שב~~ד לפי~ברך
 ווע~~~ר ו~~ לווולו~ וו~ו~י~

 ד~~
ב~וו~

 ע~יו ~וצ~וים הכל צ~~ח ~~ק ~~~ס או~ר
 ~נ~ י עכ~~ד דווילה דוווי~לבערוו~וי

 דברי לסתור
~דו~~~ר

 ו~ש~~~
 שהרי א~א ~~~יל

 ~ג~ו~
 ~ף ~נ~ל

 ליישב ~ש~יל ~א~ח ~~~ו ~י~ ~ו~~י~ב~~~בו~יו
קושית



י ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  
~ ~ ~ ~ ~

ק~שי~
 ~ ע~ב ה~ בפסחים הפ~~י

 דברי אסתיר~
 השבתתו לר~~ע ס~ל דאי שם שבפסחים ז~לרש~י
 ובפסחים ~~כה ד~ינה לכלבים יאכיל~ה דברבכל
 כשם טמאים קדשים בשריפת כ~ כ~ז ו~יצהוו~ו

 וולאכהששריפתן
 כ~

 להטילה או לכלבים ליתנה
 כ~ ע~ז יע~ש ל~ולאכה אחשבי~ רח~ונא נ~ילים

הנוב~י
 לחל~

 ביעור אבל וכו~ עצווהו~צד ~וצו~ הוי טוואים קדשים דשריפח

 ח~ו~
 רק ~ו~ווין

~ו~ום הבעלים~
 ב~

 ~וצוה ~ביד ~א ~ובערו אחר ואי יראה~
 והגם ב~~יכותן י~~שכלל

 ~בא~ו~
 דברי ד~ה בחנם

 הפנ~~י ~כ~ ש~וה וכ~הפ~י
 לתר~

 ~שריפת ~ווקא
 ביעור אבל וכו~ ~~רפה ו~צותו דעיקרקדשים

חו~~
 ~לא אלא הכ~ קפיד לא דבר בכל השב~תו אי
 אכ~הו לא דאפילו הפ~~י סובר וא~~כ וכו~יעבור
 דהרי טעות וזה י בב~י א~~עהכ~בים

 חו~~
 אינו

 וא~~~ה~רשותו
 עוב~

 וכו~ בכ~וו
 דברי~ י~~~

 ו~~~~כ
 כ~ו~~ועות נכונה~ הפ~~יי ~סברת בטעות~ דנוב~נם

לשו~
 קדשים לשריפת אחשבי~ דרח~ונא שכ~ רש~י
 באש דכ~לוו~כה

 ת~ר~
 וכו~

 א~ ו~~~
 דדין

 השבתה והך לים או לכלבים כש~ואכילה ביןהשבתו
 דא~שבי~ חזינן באש שרי~ה ר~~ונא קראנווי

 ביעור אבל דאורייתא~לוו~כה
 חוו~

 בי~ כ~ דלא
 ו~~~כ ~ולאכה~ הש~תת בי~ פירש ולא ת~ביתו~רק
 כדי השבתה ~וצות הת~רה כ~ל~ך

 וון להעביר~
 בכל השבתתו אי וא~~כ בב~~י~ יעבור שלאהעולם~
דבר

 ווהיכ~
 וו~ילו או לכלבים דכ~~~~כילו תי~י

 כיון ה~נ~~י ו~~ש ~ו~אכה יקרא~ים
 והר~י~ י דוקא העולם ~ון להעבירו ~ו~דה~בתה ~וצו~ שאינ~

~בביעור
 חו~~

 ~ודאורייתא
 בביטו~

 סגיא בע~ווא

א~
 שהוא

 עובר א~נו לפ~יו ברשותו א~~~~
 רק ה~ולם ~~ן להעבירו בכיון הווצוה דאיןח~י~ן בב~י~

 בשרי~ת וושא~כ יראה ו~~ל~~כו
 קדשי~

 ~ריך
 לו ~ותר ו~~וילא י העולם ~וןלהעבירו

 בירר נ~ה ~ן לר~~ע~ דבר בכל ~שבתתו אילכלבים להש~י~
כוו~ת

 ה~~~י~
 דברי סתירת ~~ווי י~ב~י וכן

 הנ~ל הפ~~י דברי כלל ראיתי טרם ז~לרש~י

~~~~
לעניינינו~

 א~
 ה~~ל דבתשו~ה

 דבריו עפ~~י הרבה הנ~להגאון חי~
 ~ עו~

דבחוו~
 לבער כלל אחר ~ל הווצוה אין

 ~ חוו~
~ אחרים

 וו~ו~
 שעוו~ ה~ודברים ראש היא הרי

~  ד~ פסחים צ~~ח בספרוווו~חדש
 כ~~

 ע~~א
 חווצו על ~~~י עובריםי~ראל ש~

 ש~
~ אחרי  סתם שהיא או ~צלו~ה~וופקד

 ברשות~~
~ ש~ א~  אחריות עליוקבל

 כ~
 והביא

 ס~ווכי~
 ~~ ~ודברי

 גזל רבה דא~ור הנ~~לב~ק
~~~ 

 וו~ו~י שהכל וכו~
 וכ~ ל~~רו~~ליו

 כפש~ן ה~~ו~ דברי ש~עת~
 שעו~

א~
 יע~~~ ~נ~~ל סי~ בנוב~~י כ~ו~~ש ודלא וכו~ בב~י

וא~
 ע~יו ס~וכו לא גו~רי דרב חילי~ דהיא

 בבירו וו~ם ~ו~ום ווד~ריו רא~ה ואין אחרוןבשום ב~
 דתשביתו עשה ק~ת ~כ~~פ אזפשוטה ~ הכוונ~ לבערו עליו ווצווין ש~כל הש~סש~~~ש

 כו~
~ כ י~ראל

 ל~~בי~
 ~חו~~

 ברשותו שהוא
 ~דרבו שי~בור~ שו~י~ דכר ~~ן יראה בל ~בלשלו~ שאי~ א~

בפירו~
 ~~ יראה~ בבל להכי תורה או~רה

 ש~
 ועוד י אחרים של רואה ~~ה א~ל~א~ר

 נ~~ל~א~
~ 

עשה
 דתשבית~

 ~כא נווי ~ופא
 א~~

 בבעלים
~ ~ופ~  ~שה ווצות קייםשהשביתו

 ~יים לא בי~רואי אח~ אב~ דתשביתו~
 וו~~

 ה~א דא~ה רק

 ד~ז~
 ~~ום ~חייב ב~~ו~ד ושרפו אחר ובא~~ון

 דגר~
 דשרפ ד~~ור~ ק~ו~ל ל~ניך ה~~ש ד~~ול~ל היזקלי~

 דתשביתו עשה דאיכא כיון כאן ~וקריברשות
 ובוודאי ~וצוה~ לדבר ו~שייתן ~רפובידיהם הכ~
 שהכו וז~ש הוי נ~וי הכי דת~ביתו דעשהלתא ק~

 כ~נין והוי לבע~ו עליוווצווין
 בר~ות~

 וכ~וו
 בה~יח כ~א ~בת חנוכה בנרר~~י ~פטו~

 נר~
 ~פ~י

 ג~ו~ ד~רי ~ל נש~ן ~ופא הצ~~ח עכ~~פ י~רשות שעוש~
 עיניו יהעלים שלא ופשיטא ה~י~להש~~ס

 ~~ ~~~~כבקושי~ ~ו~ו~~
י~

 ~~~~~~ י~~~ ~~~~~~ ו~~ ~~~~י~ ~~~~~
 י ~ו

~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 

י~רה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 וו~
~~ 

~~~ 
 ~ר~~~~ ~~ ~~ר

~~~~ 

י~י~
 ~~~~~ ~~~~ ~י~~ ~~~~י ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~
 ~~~~~~ ~~~~~ ~י~ ו~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~י
~~~~

 ~ו~~~~~

 ~י~
 ~~י~ ~~~יי ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~

 ~~י~~~~~~

~~~~
 או יום דואר עב~~י ונ~אחר היגיע~י
 הנני והיום ב~~ק~ וקב~תי~יוווי~~

 שו~ב בנידון ~אלתך ע~דלהשיבך ו~~~ה~
 בעד~

 זה ~ו~ה ~היא
 טריפה י~א וכעת דרך ותם הי~ר בדרך והולך י~חי~~ג~

ו~ת~~י~
 דהיינו

 ששח~
 כלל נגע ולא תר~גולת

 ה~פרקת ח~ך~ק בסיו~נים~
 ו~וורידי~

 בבדיקת~ לו ו~דווה
 הסי~ונים~ש~חט

 בעיניך וק~ה בי~ תליא וטפלא

 בפרט~סל~~
~ 

 ראו כ~ר י היא וושגה כי ~ר~ה
 היטב~י~יך

 וו~~
 ~הג~~ה ~~ ~י~ ביו~ד ה~~ך בזה

 י~~א א~~ק ב~ס~ס
 ו~~~~

 ודעתך ~תב~~~~ הפ~~ח בזה

כיו~
 דעתי וגם להכ~ירו~ רא~ון א~ פעם רק ~הוא

 ואבר~ כןנו~ה
 קי~~~עי~ סי~ בש~ע וו~ש י קצת

 התנצלות לו אין ידו ו~תחת טריפה שי~אה דטבחי~~ז
 ר~ בתשובה הרשב~~א דברי הוא הייתי~ ~וגגלוו~ר
 פעם כ~ר ~~כשיל היתה ~ווה שהעובדאואף

ו~תי~
 וו~ו~עות עכ~ז בטריפות

 לשו~
 שכ~ הרש~~~א

 וושחיטתו לאכול ~סור וות~~י טרי~ה ~יצתה טבחשכל

וו~וו~
 דא~~~~ א~ בפעם אפילו

 יאו~ר תו~יד
 שאף דבריו בסיף הרשב~~א שם סיים או~נם יהייתי שוג~

 חבירות דב~י כ~יקבל אפילו אחריו לדקדקשצריך

וו~~ו~
 ו~~שו~עות י אדם ~היא ווה לפי היא ה~ל

 ~ה~בא ה~~הרי~ו ~דברי ג~כ ד~סכים נראהד~ריו

ב~~~
 ~י~א שידוע שבא~ם ל~~ג א~ק קי~ט סי~
 הוא ~ושגה אולי אוורינן היאד~

~ 

~~~

 ד~רי על ~רבה לתוווה
 הש~~

 ש~יים ל~ בא~~ק
 ~~הר~~~לב~ם

 ביש~~~
 ט~ז ס~ ~~~יה חולין

 ולהו~~יין אות~~ ווע~י~ין רא~ונה ב~~םדאפילו
שם

 ארוכה ת~ו~ה ש~~יא א~~י ההי~וך~ ירא~

~ו~~~
 ירא ~וחט וויר~בו~ג ווהר~~ם ה~קרא ו~נחם

 ונכשל ~גגד~
 בפע~

 ולא להזהירו יש ~א~ונה

להעבי~~~
 בתורה עו~ד דא~א הו~כ~ילה נקרא ע~כ כי

א~
 א~רי ~~ז ה~וה~~~ל וכ~ וכו~ פ~~א ~~ל א~כ
 הוראה~ ובעל עסטרייך ~גדולי היה ה~~ל~הרב
וגדול

 וגדרים~ ת~נות כ~ה ו~שה ~ו~~~ הדו~
 ש~ור ראהבוודאי

 פ~ו~
 כח ואין

 ~י~
 להוריד חכו~ים

 ו~עיני אזהרה בלי ולהכליו~ו ו~חזקתו האדםאת
 הדבר הוכיח ע~~כ הד~ר יתו~ההה~~ון

 להק~
 ו~דברי

 וו~ו~ב~ם ו~שו~עות וכןהתל~ווד
 עי~~~

 ה~א גם לכן י
 ב~יעותא~ ה~וחט כוונת לפי נידון הדבר ~~לו~~כים

וי~
 החכם עיני ראות לפי ראשון בפעם להקל
 הא~יך ועוד עוד יעשה ש~א ו~הזהי~ווה~~ין

הו~הר~~ל
~~ ~ 

~~~

 ע ~ם ה~ה~~~~ל ~תו~ה
~ 

 ה~ב
 א~ פעם בין לחלק וו~~~ס סו~ך לוו~נין הנ~~ ו~הר~ו~

 ב~~ס וובואר ~ן ליי~ב ~וט נראה י ח~ודיםל~אר
 ~אשת~ח טבחא ההוא ע~~א ~~ה דף ~רר זהסנהדרין
 ועבריה נח~ון ~ב פסלי~ ידי~ ו~תותי ~ריפתאדנפיק
 לאכשורי~ נח~ן רב סבר וטופ~יה ו~זייה ר~אזיל
 ~א~ אלא ווערים קא אי~רוו~י דילווא רבאא~~ל

 ב~ אידי דא~~~ אבין בר אידי ~רבתקנ~י~
 אבין

 עד תקנה לו אין הטריפות עלהח~וד

 שי~

 ל~קום
 אותו ~~רין~אין

 ויחזי~
 ~ות~י טריפה~יו~יא א~ ~~וב ב~בר אבידה

 בד~
 הביא וכן וו~~ו ח~וב

ה~~ע
 ח~~

 ל~~ד
 ויו~~

 קי~~ט
~ 

~~~~~~~

 רב ידע לא וכי ת~~והה
 ~וו~

 שאפשר
~י~עה

 אות~
 הבריות את ה~בח

 לכך רבא שהזכי~ו ~ד אותווירו~ה
~ 

 נ~ל ולפיכך
 ל~ שיש דטבח סובר נחו~ן דר~לווור

 ~רות חזקת
 שו~כשיל וחשדא ריעוחא עליו נשווע ולאגווור
 ראשון בפעם לי~ ו~תרווי וטרי~ות בחלבה~בים
 ~וגג ט~ון וודאי והיא ידו ו~תחת טריפה ~י~י~א

 ~טענ~ אףהייתי~
 ~רשב~~א כדעת ו~ו~~ת אינה זו

בת~וב~
 שם

 וכוו~~
 ה~~~ן חידו~י בפי~

~שם זי~~ ב~נ~דרי~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  זה ד~בח הר~ב~ןבשם

 שהי~
 ורבים ל~בים ~ו~וו~ה

 עליוסו~כין
 הח~יר~

 על עוד ל~ונותו שלא עליו
 היא ש~וא וחש~ו זה~ד~ר

 ~וש~~ס והראיי~ ~ערים~
 כאןחולין

 להלקו~
 כזית על ~~דר~נן ו~וכין ב~ית

 ולאחל~י
 ~וצי~

 שהיא ~ופ~י חשודים שאר על כן
 רבים על~ו~ו~ה

 שסו~כי~
 ~לא כיון ~ו~~וו י עליו

היה
~ 

 עתה
 בח~ק~

 איתרע לא הדבר על ~שוד
 כשרות~זקת

 ש~
 יש שעדיין לג~ורי~ זה ספק ~~י

 על ב~~יד עבר ולא בידו~ היא וושגה אולי~ס~ק
 דתשובות ספק אתי ~בירות~ דברי לקבל רצה~~ועצ~וו ווזייה~ ו~ופרי~ ר~י דאזיל דע~~י סובר היהו~ו~ילא ריעותא~ וס~ק איסור ספק רק והוי ו~~ ~עורלפני
 וספק איסורא ~פק ודו~ה ~ שלו חבירותודברי
 היה וודאיאבל כד~וקדם~ כ~רות וודאי ~זקת ועו~ד ש~~ריעותא

 ר~~
 אבין בר אידי דר~ ~והא יודע

 הוא ~שוד ד~וילת י הט~י~ות על ~שודכשהוא
 כווה ~~וונו ווודברים אותו חושדים כברשהעולם
 נ~~א דלא רק בט~י~ת~ רבים ש~כשילפעווים
 ב~ירוש שיצא עתה עד ל~ועשיו וראיי~ עדותעליו

 איגל~י נבלותו~ נגלה וכעת נח~ד היה ~כ~רכיון כש~ות~ ~זקת כבר לו אין וודאי ו~ה י וות~~י~ריפה
 רק פעווים~ כווה כן עשה שכבר לוופרע~וילתא
 ~~ב~~א קאוור ש~יר ו~~וילא ~~לותו~ נתגלה~לא
~אין

~ 
 תשובה ויעשה לוושא~~~ו שילך ~ד ת~תא

 שלו כ~רות חזקת בוודאי איתרע דלזהשליווה
~ 

~~~

 ~ותותי~ פ~~א טריפה דנפיק כיון ס~ל רבא
ידי~

 א~
 טוען שהיא

 ~וג~
 רי~ותא הוי הייתי

 ~ם א~ דין והוי לג~ורי~ שלו כשרות חזקתואיתרע
 החשודעם

~~ 
 כדר~ אלא תקנה לו ואין הטריפות

 סבר זה וכעין וכו~ ~וקום ~ילך אבין בראידי
 כווה עד פרק ב~כורותרבא

 ד~
 ע~~ב כ~ט

 ו~
 א~

 דאט~וא ת~בא ~בוני ~שיד ד~י טבחא~ההוא
 י א~ו~וז~ אפילו לזבוני רבא ק~סי~ דכנתא~וור

 ו~א ~מרי~ רבאקנ~י~
 ~בי~ות דברי שיקבל לבו ש~

 י ר~ים ~הכ~יל ח~וד שהיה וופני לעו~ם~עוד
 ~ר~ה הל~ו ר~~ן מדבר~~~~~פ

~~~ 

 טבחא ~ין

ד~~תכ~
 ~ות~~י ~ריפה דנפק

 ול~
 נחשד

 ווקו~
ים

 ~בירו דברי עליו ובקיבול בהעברה~ דס~י~כלל
~~  כ~פ ווכבר נחשד~ין

 ונת~~~
 אח~~כ

 נבלות~
~לו אפ~

 שילך צריך וודאי דאז א~פעם
יא ~וצ וכו~ לוושא~~

 כ~~~ל שלו ~ילוק ו~ויר~בורגהר~~ו
~ 

~~~~~~
 ווא~~ג הגאון לווורי אש אוו~י בס~ר
 ב~ סי~ ביו~דזצ~~ל

 בשו~~
 בהו~ה שש~ט

 בדקולא
 הסיוו~י~

 ו~לו והכ~ירה הריאה וב~ק
הכבד

 ואכ~
 היה ו~~~~כ אותה

 שהווש~ נ~ו~
 ~ל

 ~כ~ת ז~ל ~וסיג~ט הגאון או~ו ודן שלם~הבה~ה
 רק כשר~ בחזקת~ בעיניו שהיהיען

 ש~~ניש~
 ש~א

 על ויבאו י ~וה זווןיש~וט
 ניסיו~

 ~וח~ש ל~ניו
 ש~א היא ~רגיל עליו ה~~טים העידוואח~כ
 נ~ד פניו העיז אח~~כ גם וכו~ ~סי~וניםלבדוק
 ~הסכים י ו~סלו לבוא רצה ולאהגא~ן

 ~וו~~~
 הג~ון

 שם ~נראה ~ותחילה שהכ~ירו להכשירו הןזצ~ל

 א~~כ אותו שפסל ~פוסלו ~והן דבריו~וו~וש~עו~
 כד~ריווווכח

~~~~~~

 ~~ ביו~ד כעת שנדפס שיק ~והר~~ם
 דידך כהא ~ו~~ש בעובדאכ~~ד

ה~ו~ט שש~~
 עו~

 כראוי~ ה~י~ונים בדק ו~א
 נשח~ ו~

 יו
~ו וכשהוכיר הביתה ~ילך ~~וי~ר א~ותלא ו~תןכלל
 ~~יו העיז~רב

 ו~תרי~
 כנ~דו

 א~ ופסל~
 שהבי~
~  ~ליו כשיקבל ~הקל ופ~~~ג ופ~ת הפ~~חדעת
יי דב~

 נרא~ ~ר~וי~ כשרות ~זקת ~ו וכשהיהחבירות
~ ד כבו כנגד והתריס ~~יו שהעיז~ ~ופני ב~לילש~וה

~רב
 שגם הדבר קרוב ~ן ולולי כן עש~

~ הו~  אתרע~ שעי~~ז ~סבר לפ~לו שלאהסכים
 חזק~
~ו

 דו~ש חותנך ושלום ברכה ברב ~וסיים ילג~ורי

~~~~
~~~ 

~~~~~ 
~~ג~

 ~~~~ ~~~~~~ י~~~ ~~~ ~~~וו~~~ ~~ו~ ~~~~~~ ~~ ~~י~ו ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~ יו~~~~~
 ~~~~ ~~~~~~ ~~~יי~

 ~~~ ~י~ ו~~~~
 ~~י~ ~~~י~

 ~~~ ~~~~~~~י~
~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ 

 י~~

~~~~~

עד ל~ נפנתי ו~א ה~~יו~ה~ י~רתו קב~י



 עיי~י לא כ~ להשיב ~קיצור~ א~וא והיום הי~ם~עד
 להחמיר כ~ י~האוונם בביתי~ כעת שאיננו ~~פני י~חק א~ל~ס~

 נק~~ שכ~
 אחרונים כל

אסור י~~ הולך שלא זוון כל ששהה י~וים ז~ אחראפילו
 וא~ לשוח~~

 לקולא נק~ו והט~ז ~הש~~ך
 ב~~ז~ ו~ובא ביש~ש הווהרש~ל הוא הראשוןהו~ח~~יר
ואחרי~

 שהה ואם וז~~ל בתב~~ש הגאון כן פ~ק
 או י~ויםאיזה

 באינ~
 ~צריך חדשיו שכלו ידוע

 הלך לא עדיין הי~וים אותן ובכל י~וים ז~להמתין

כיו~
 שאר ~~רך שיוצא ~דולה ~יעותא דאיכא

 ע~ודו כ~ר ככולן שרובןוו~ות~
 יפה הילוך והלכ~

 אחר כ~א דיעבד ~פי~ו להתירו דאין נ~~לבזה
 ריסוק ספק ווכלל ~יצא יפה ~י~ך אמות ד~שילך
 הלל בית ~~ בשם ס~~ג תי~ש שם ו~~כאברים
 בפוו~~ג ויעיין בו ~וופ~ש פירושו לפילהח~ויר

בו~שב~ות

~~~~~
 נלענ~ד היה ~עצ~~י ~כשאני

 הוו~ירין כדעת הש~~ס דב~יוופ~טות ~וו~

דא~
 ר~~~ או~~ ריעותא דאיכא

 ר~ם בבית בו דאין
 ולא הוי בנפילה והללוו~~וו אברים ריסוקחשש
 ה~און אוונם כלל~ הרחם~בית

 ב~~
 שלווה י~י~ות ~

 כ~ז~~ל
 ו~ופל~~

 להי~ך
 ~א~י~ ד~ו~יא ה~~~ס ד~ו~~

 ש~לד ו~וין ו~ו~~ייתא וכו~ ביו~~ט שנולד~ועגל
 נ ור ~דשיו לו ~כ~ו ו~יי~י ד~ם ו~דחי ולאוכו~
 לו כלו בלאאייריי

 ~דשי~
 ~י ~זקת ד~י~א

 ר~~נ גם ~כ~ו ידי~ה ד~~א ל~~~ס פשי~אע~~כ אל~
 כ~~ז~וודה

~~ 
 יעיי~ש י אבריו ריסוק ~וי הלכה

 סי~ נ~אל לאברהם חסד ~ו~ת ובס~ י ז~ אותסוף~
 ~רב נשאל יו~~דח~

 ~ה~י~
 שבועות ל~~ עגל ל~~וט

 נ~ד ~הורה ו~רה עליו וצע~ו ~ה~ךקודם
 עכ~~ז ה~ב~ש נגד ר~ייות להביא הרבהופ~~ל הת~~~

 ~כ~ ו~דבריונראה
 ~~יי~י~

 דבריו לכתחלה ~~בל
 ווה~א~וני~כא~

 ~~ו~ט ~~~~יק ~~ק
 ~ולת כ~~כהווריקים ו~צעק~

 ז~
 ג היה

 וו~~וי~ ~~

~~~~~
 בקיצו~

 אודות
 ה~~ו~~

 ידה ש~שברה
דהיינו

 ~ו~ו~ ה~~~ו~י~ ~~~י~
 לראש

 בלי להכשיר ~~על~ כ~ יפה ~אמצ~י עצםונש~ר ~~~~~~~~~~~~
 בית כאן שאיןפקפ~ק

 ~ויחו~
 הריא~~ לנקיבת

 ג~~כ לחוש ואין הבה~וה בידיעיק~~ שה~
 נו~ילאיעכול ז~ באופ~

 ~פר~
 בחשש לגוור~ קיהה שהב~~י

 לא אבל ב~גלים~ אלא שייך אין ~צוה~גוכ~ ז~
ביד~ם~

 ו~~
 חולקים ואחרונים שהש~~ך

דלא ה~ ו~~~~~
 לוסי~

 לחוש אין דידן ובנידון
 ג~~~

 לאיעכול
 אווו~ם והקוצרים י ידידי שכ~ כווו הדבר וכשרניבי

 אריכי וחיי סוווכי בבני משולשת בברכה ד~יברכהו
 ידיד~ י ~וויחא ווו~וני שליווהרפואה

 ד~ש
~ 

~~~~
~~~ 

~~~~~ ~ 
 ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~י~י~י~~ד~

~~י~

~~~~~ 

 ~~ו
~~~~~~~~ 

~~~~~~ 

~~~~~~~~~
 י

~ ~ ~ ~ ~

 ב~וה ~~ ~י~ ביו~~ד ווה~~ת בנוב~~י לעיין
 באו~ב בש~ע דקיילן ווווהשהקשה

 באו~ח ווודוע וניניידו דניכ~שינהו באח~י~שנ~ערב
~י~

 ת~~~
 ו~א שאסורין שלשה ווו~א ~נים בזיוון

 ניכב~י~הואוורי~ן
~ 

 תשוב~ת דכווה הנוב~~י וכ~

 אס~ר הוא~ אתי ד~וע~~וא ~זה בגוזלים דכאן~דבר~
 ד~ו~~ר כל ~ו~ד ההיתר ויהיה ניכבשינ~ו איא~~כ

 וורובא הוא ד~ריש כל ודילווא אוורינןפרי~~
 האיך עליו תמה ואני י עכ~~ד דאסור והיאדעלווא
 הרו~ה שכנ~ד ה~ויעוט שהאותו ~יון לווור~ו~ינו
 הואד~ל~וא

 ה~וו~~
 כלל בא ולא בס~ק~

 ~ומש דומה ה~~ז רובא בתר בי~ ~יזל האיך~ו~א בכ~~
 כ~ ~כבר הן וווווחין ווא~~שלרוב

 הד~~~
 פ~א ב~י~

 דעל~וא ~ובא איכא דהרי ~א~ סי~ ~~~~ךוהביאו
 שוחטים שאינםכנגדו

 כל~
 ~~ומחין ו~וכ~~ש

אנן אוונ~
 א~ורינ~

 דעל~וא והרובא שב~חיטה וו~ווין רוב

אינ~
 ווצויים

~~~ 
 בפנ~~י ועיין זה כ~גד רוב זה ואין

 ו~~כ ואכ~~~ו כ~רות ~זקת ~וצד הרובשכ~
כיון ה~~~

 ~גוז~
 שיש זה ~ושובך פריש ~~~יש

וווכנים רו~



~ ~ ~ ~

~

~ י ~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~  הוא דפריש דכל ני~וא האיך כנגדה~כ~ים

 דעל~~~ר~ב~
 ~וב את שלא כי~ן וווכנים~ דאינם

 כלל ד~~ם א~זה
 ו~

 בין הפ~ש זה ב~ידון אדע
קודם

 שפ~~
 ~ צע~~ ~~עיני לאח~~ז ~ושובך
 ~י~י~~

~~~~ 
~~~ 

~~~~~ 
~ 

~~~~
~~ור

 ~~~~י~ ~~ו~ ~~ ~י~~~ ~ו~~
~~~ 

 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~י~~יי~
 י~~~ ~~~~~י~ ~~~

 ~יי ~~י~ ~~~ ~~~~י~ ~~י~ ~י~~י~~~~~י
 יי~ ~י~~~

 ~~י~ ~י~ ~~~~~~ ו~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~
~~~

~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ 
 י י~~~

~ ~ ~

 בו~כ~~ו קד~ווהו דשאי~נא ~ו~ות קוותי
 קבלתיאשר

 אתווו~
 הנ~~ל ש~~ק ~יום

 סתווא אוזא בכלל אוזא בר אי ~שאלתוונפשו
 וכדוו~ה הגידין צווות לעניןהוא

~ 
 היום ט~דות וופני

 אוכל~א
 להא~י~

 והיה
 ~~בה לאריכות ~אויי~ הדב~

 ששו~וופ~י
 לדב~יו ~אייה ~ וו~יא ווהאח~ונים אחד

 כעת י זה בענין ~דולים ווקו~ים שיש אףו~ש~~ס
 ל~ועשה ~קיהיה

~~~
 בסי~ ~נפחתה ~ו~לת לענין

 זה בסי~ון וה~~~י הר~ב~~אבדב~י וופו~~
 דב~

 או~א
 ו~שם אוונם הוא~ אוזא בכלל נו~י ~א~ט~~~קורין
 ~יזבי דאוור טעווא בתר דזיל ~אייהאין

 אוזיהני בש~~~
 כע~ די~

 הן ותוויד הואיל ו~~ש~~י ווים של
 ~כולם ק~ון ו~ין ובין גדול ווין דבין הב~~י כ~ וע~ז~ווים
 ~פ~~וש ~ם הרשב~א וכ~כ ~ך וקרווון ב~ים הןת~ויד

 נווי אוזאשבכלל
 הק~ני~

 אנ שקו~ין

~~~~
 סתווא נ~~ו סי~ ב~ו~~~א צוה~~ג לע~ין
או~ר

 בקיאין אנו שאין אנ~
 לא עוף ב~דיק~

חי~

 בין ולא לגדול קטון בין

 עו~

 ושאר הווים
 ווקור ~~א או~~ה ~~ם בד~~וו וכן יעופות

 ~קהביא הדב~

 לח~

 ~דולים ~הם ~~ווה בין
 אבלו~יכרים ה~וה~י~

 ב~ו~

 ~הם
 דקי~

 א~~א ואדוווים כ~~כ
 ב~ל~~~ רק ~תווא בדיקתי~ו עלל~וווך

 בש~
 ד~וש~~א

 אי~י~ק בין לחלקכ~
 בקיאי~ דב~

שלו צו~ בו~ס~ר
 דאווזא ה~ל בשם וכן הביא~~ והפ~~~~

 ~דיקה לנו ג~כ ישהאה~ן וע~ליש~
 ב~י~

 ווש~ן שום
 ו בדיקה ידיעת על וסווך ה~ווועה~ ו~יכוושה וס~

 יו~ר וחילק יסודו ש~ד הלבושיבנה
 ב~

ל~~
 דיכול פשיטא דבאינד~ק

 ל~ו~
 ובאו~זא

 ~וור וו~ום והיה ו~~ובה~ ~הפסד אלאלבדוק
 נווי אווזא דבר~וונתו

 בכל~
 י כאן ג~~כ

 א~
 באו~~ה כוו~~ש אזלינן~עווא ד~

 דב~ו~
~  הם ~ת~נגולת דדוו~א ואפש~ יואדוווים קט~ 

 וויני לב~ נראה א~ דבשר אווזא~ ב~רולא אדו~
 אווז~

ב~~

 זולת וו~ באות ~~ד בלבושי כ~ ~פי~וש
 עכ~~ ~דיקה ווהני לא וכו~ ת~נגולת כגוןהדק ב~

~~~~

 כל~ ע~~~ לסוווך ~~~א
 ראי ~~א ~ופני

 ו~הווו~יםא~
 והיו~~י~

 ו~דין על
 ווניתי לא ל~~ווי ו~שאני כן~ש~והגים ~הו~
 ~ ~וועו~

~וה~~
 ווו דידי וטעווא ו~אינד~~ק באווזא א~ילו

 הם צוה~~ג עיקר אי באח~ונים פלוגתאשיש
~ 

חו~

 ו לצד שעיק~ם כ~ ובפוו~~ג י פנים לצד או
אפילו

 ~עו~
 והי~~

 ~לווה כרם בס~ ע~~ז כ~
 וו~~וע שוויני~נ~~ו

 ב~וף שג~
 י~

 חיצ~נ צוה~~ג
 עיק הם דהחיצונים רק בבה~~ה~ וכו~וופניווים
ונ~~וו

 ~עו~
 הם בבדיקה אנו שבקיאין ה~ס

 לידע הווו~ה ו~~יךווט~~~~ יו~
 א ואין י ולזה~ להכי~

 ולהפניווי ~חיצונים השייכים בין לחלק ווה עדיודע
 ~ק י וו~~ם סוווך אניואין

 כשי~
 ונצ ~קבון

 והעיקרהדם
 ב~ש~

 העו~
 י ווט~יפו אני י

 ו~
 ~אי

עדיי~
 בזה~~

 וווני ~דיקת ~ל ה~בה שסומך ווי

צוה~~~
 חו~

 וואיז~
 עצווי לסוווך שא~~א י ~~נים

~~~

 וב~דק ו~ספרם שיודע ~~על~ כ~ד
 יש ב~ס ו~אווזות~אי~דק ב~וניי~

 ק~~ ~
 ה~ונ

י~ול
 ~סוו~~

 כחו בכל
 ע~

 ה~~וש הכרעת
 אבל ול~דוק~לוונות והפו~

 או~ית ב~~
 הקט~ו~

 יש
 ל~~שתל~וש יו~

 הש~~~
 ויוונה ~שנים א~ ~יחלק

 ~חילוק שא~~זוכיון בטע~
 וופו~~

 אוו~ בבר להקל אין
 א~ריךולא

 וא~ו טרדות וופ~י יות~
~~יי~ ~סליח~



 בברכתואסיים
 שיו~~

 וידידי אוהבו ו~רובה וברכה
 ~ י ד~ש ונפשבלב

 ~~ג~~
~~~ 

~~~~~ 
~ 

 ~~~י~ ~~~~~~~~~
 ~~~~י~ ~~~~~~י~

~י~ ~~~~~ ~~~
 י י~~~ ~~~~~~ ~~~~~י~

~ ~ ~

 ח~ס בשו~~ת לעיין ~עוררהו לדבר אכלה
 ו~ביא פ~~ו סי~ א~~ח ש~עעל

 קו~י~
 בשם

~ב
 ו~ופל~

 א~
 ~שיט~

 דלכ~~ע ק~ז חולין רש~יי
 דש~~ס ס~~ד ו~אי א~~כ עוו~דת~ לבשר בחי~הבהו~ה

 אסור דאבה~~ח כ~~דבפסחים
 בהנ~~

 והרי דק~ו~ר
 לוו~ן התורה התירה בפירוש הרי ו~ו~~בוו~~ח

 ולו~י בהנ~ה דו~ותרין וע~~כ וכו~ שורךינוח
 ו~ה יע~ש בעבודה אסוריןהיו כ~

 ש~יר~
 הג~ון עליו

 בחישבה~ל
 ע~ו~

 ו~~~בת וס~ד וו~תה לאוכלה
 דחוק או~ן והוא י קרא קוו~~~ן ו~ח~בה שו~האוכלין

~ 

~~~~~~~

 ו~לפני יצאה ש~גה
 ה~לי~

 ה~~ון
 ע~~כ דבריו ו~ושו~עות דהריהנ~~ל

 כיון ווה~~ח ו~אבר ת~ספ~ לשיטת ~קשהשאינו
 ל~ו סובר ~בוהו דר~ לווור יכול הוי דהש~סדי~ל

 ד~נאי פלוגתא דל~ו כיון בחייה~ עווודתל~ברים
 דבהו~ה ס~~ל דכ~~ע ק~ג חולין הש~~ס וכדווסיק~יא~
 ~ב~ר רק וקושייתו לא~עלאו

 ו~ה~~ח~
 ובאוות

 דווו~ר פשיטא וו~~~ח דבשרא~ת~ויטתי~
 דנפקאכיון בה~א~

 לי~
 ו~קרא כוותיה וקייל~~ן יוח~ן לר~

 ו~~~~ח בשר זה ת~כלו לא טריפה בשדהאבשר
 או~ו תשליכו ~כלב או~ר ו~קרא הטריפה ווןובשר
 ד~אר לר~י יליף פסחים ובש~~ס בה~אהדווותר
 ביה דגלי~ דטריפה ו~קרא בהנאה אסוריםאיסורים
 נווי ו~ה~~ח דבשר א~ו~א אותו תשליכון לכלבקרא

 בהנאה ו~ותרוודאי
~ 

~~~~~
 ד~בר דש~~ס להס~~ד יש עיון

 בה~ה~~סור ווה~~~
 א~

 דב~ר שה~ליתי
 ב~דה ווב~ר דנ~~ל ~~~~ת לאחר היינו ב~נאהווותר ווה~

 וב~ר ו~ה~~ח ~בר ד~~~ל תורה וותן קודם אבלוכו~
 ~ש~ ו~ף ת~כלו לא ~ו~ו בנ~שו בשר ו~אךווה~~ח

~~~~~~~~~~~~
 ~ברהם וישכם בקרא עביד וואי בהנ~ה א~ורו~ה~יח
 דאליעזר ג~לים וכן חו~ורו~ את וי~בושבבוקר
 ו~שה ויקח ו~ן ~ב~~םעבד

~~ 
 בניו ו~ת אשתו

 חיים דבעלי דע~כ החו~ור עלוירכיבם
בהנ~~ ~וותרי~

~~~~~
 ל~יו~

 הני אבוהו ~ר~ ~קש~ דה~~~ס חדא
 קר~י הני ו~~ום ו~י בהנ~הי~סרו

 ו~~יזה לעצו~ן~ התירו וו~ין לעצו~ן דה~ירודעובדא
 י ~בוה לר~ לו~דוו~קרא

 ועו~
 אבוהו דר~ דיני דכל נ~~ל

 ~דגלי ו~~ריפה לר~י או וונבילה לר~וו ~ויליף
בהו

 קר~
 או וכו~ ~שעריך ~שר ~ר הנאה היתר

 ~ותו ת~ליכוןלכלב
 ש~~ו~

 ב~כילה בין ~יסורין דש~ר
 כתיב דלא וו~ת ו~קודם א~ל ~סורין~ ב~נ~הבין

נבילה
 וטריפ~

 כנ~~ל ~הנ~ה נ~~רו לא
~ 

~~~~~~
 שאו~רתי ראשון

 דלי~
 ו~עובדא לו~ילף

 ~יכאדעדיין
 להקשו~

 ההיתר גוף ו~ניין
 ב~רות ו~ש~ס ני~ כו הרב ידידי ה~רניוו~~ורה

 חלב גריצי וועשרת דשרי ח~ב ~לף דב~י ע~~זוי~~ו
 לדחות ויש י יע~ש דשלו~ה עזים חלב ווודידדוד
 דזבת ~~~רא אחרינא שי~י ב~וות שם קאו~רדש~~ס
חלב

 י~~~ ודב~
 הש~~ס ק~וור ד~תם נ~~ל ועוד

 קראד~לי
 ד~ל~

 דווו~ר נ~עה דלא ~סור טו~אה
 ו~קום ~היה אע~פ י תורה ~~רה דלא טהורהכחלב
 הוי לא דבאוות ק~~~~ן לאו~ה~~ח דדו~יאלטעות
 דפריך וע~ז י לאסור סב~א הוי ולא אבווה~~חכלל
 שרי דב~וות וונ~להש~~ס

 ו~
 איסור בתוך כלל הוי

 ~פיר וו~~ני~ווה~~ח
 ו~קר~

 וווכיון ו~ינך~ דדוד
 אבו~ה~~ח בתוך כלל הוי דלא לןדנ~ברר

 לוו~
 לן

 וכי דו~ו~רקרא
 יכתו~

 דו~ותרי ווה כל קרא לנו
 ו~ותר נאסרה ~לא וווה שאסרה ו~ה כ~בההתורה
 ולי~א הואיל סד~~א ~ם ה~~~ס ו~שו~עות ו~~ו~ווילא
 א~ר כי חלב וה~י רחו~א ו~ריא ווחי ד~~י~ווידי

 ודוק ווווש ווה~~ח אבר לא אבל ~וא~ווהח~~י
~ 

~~~~~

 וואי לפ~ז דקשה וורוויח אינו דכ~~ז
 לר~ ל~~וי~ הו~ק~ההו~רך

 נת~
 ווהושטה

 לווי~רך הו~~ל אבוהו~ד~~
 ו~קר~

 וכו~ דאברהם



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  בהנאתן התירו וו~~תדקודם
~ 

 כדשנין וו~חוורתא
 ~שיטא ~~~ת דקודם~ועיקרא~

 ד~
 אבוהו ר~ א~~ר

ו~ילתא
 דא~י~

 הנאה איסור
 תשיבני ואל י ~ש~~

ו~~ירכת
 הש~~

 ~וגיד
 הנש~

 ע~כ קרא דאוור
 ~~יך ש~יר דהתם וכו~ ותנן אג~ה בנ~ייאכלו
 לא ~ג~ה ק~~ב בחולין דר~י ~כרבנן דקיי~ןכיון
~אסר

~~ 
 איסור האי נא~ור ובסיני ~עקב לבני

דג~~ה
 א~

 י כנ~ל ו~עשה ב~עת ~~~קו~וו ~~תב
וה~י

 ידיד~
 לתשובתו ~צ~ה

~~~~~ 
~~~ 

~~~~~ 
~~~~~~~~~ 

 ~י~ן~ ~~~ז
 ~~~~י~~~~ ~ר~~~~

 ~~ ~~~~~~י~ ~~~~~י~~ ~י~~~~
 ~~~~י~ ~~

 ~~~י~~ ~~~~
 ~~~~ ~~~~י~ ~~~ י~י~ ~~~~ ~~~~~י~~ ~~י~~~~~~~~

 ~וי~ ~~~~~ י~~~ ~~~~י~~ ~~~~~~~י~
~~~ 

~~~ 
~י~

 ~~~~י~
~~~~~~~~ 

~ ~ ~ ~ ~
 להשיב~ נ~נתי לא ו~ויד הגיעני~ בז~נ~

 ~ניתי וכעת נחו~~ אינני כי אחריי
 ו~עכ~~ת כבוד ~הקשה ~וה וכו~ ה~עי~~ים~דבריו לעיי~

 ~~~ז ס~~ט ב~וליןיד~ יר~וי~ לר~ ~דאיבעי הא עלני~
 יוצ~ אב~באיסור

 חלב הא ניו~א ~לבו~ להתיר ווהו
 ה~~נ שרי וא~~ה ~ ד~ויא ~בווה~ח ~~ידע~~וא
 ~שחיטה היתר לי~ אית התם דיל~א א~דכוותי~
ו~י

 דאסיק ו~אי ~י י בשחי~ה היתר ~~ ~~
 לאסור הג~ול את דאצטריך ע~ב ו~ בכורותה~~ס
 י ליכא ורו~ן ~ירן לאסור ~ווה~~~ים ט~ואחלב

 ד~תי הוא ~ידוש נווי טהור דחלב ~ו~וםלו~יל~~
 סד~~א ושרי~~חי

 דח~
 ח~ינן וא~~כ שרי~ נ~~י טווא

דג~ה
 תור~

 ~~רבינן ~~~ה הא הגוול את ~רא
חלב

 טוו~
 לחלק סברא ו~יכא טהור~ ווחלב ~התיר

דלי~
 היתר ליה

 בש~יטה~

 יוצא דחלב ~י~~א ו~~ינ
 ~ותריהיה

 לחו~ורא נ~סק ולו~ה זה~ ו~כ~
~ 

~~~~
 שסובר ירו~י~ דר~ אליבא הקשה ~ע~~~ת
 יו~א ח~ב בין חילוק ~יששא~שר

 ואני וכו~ד~ל~וא לח~
 אוסי~

 ~רשב~א ~~~ד ~ו ק~שיאד~~~עי אליבא להקשות
 ו~~עי~ דלא וה~~~ן~

 ירו~יה לר~~יה
 בח~

 ~~ ד~ור ד~שיטא טרי~ה
 שי~קה כ~רה וכדתנן עצו~ו ו~~ו~ת איסורדהוי

 ל~ ~~עי~ יו~א באבר ורק קיבתה א~ורההטריפה ~
 ו~שום ירו~י~לר~

 דאי~
 ~~ח~ת ~יסור בו

 י לאבו~ה~~ח ו~ו~ש ודו~יא נשחט~אינה א~ עצוו~
 אוטרי~ה בח~ ועכ~~~

 ב~~
 איסור בהו דהוי טו~א

 ~שיטא~צוום ~~~

~ 
 ביניהם חי~ק דיש לכ~~

 ק~יא וא~~כ לאבו~ה~ח דו~יא ולא דעלו~אחלב ~~
 הא הגו~ל~ דאתקרא ~

 חל~
 ו~טהור ~ו~א

 י~פי~ ~
~~~~~~~

 י שוועתא תסתיים וווי~י ו~יניה
~ ~  דוודאי~~ל~שוט~ 

 ב~
 ד~ת קרא

 ו~טהור טו~א חלב היתר ~ור~ינןהיינו הג~
 ד~לי עכשיו א~ל וכו~ ע~~~ו ו~חוות איסורבין ~~סבר~ ~~חלקינן הוי ולא אבו~ה~ח אי~ור ~והוי ד~ דעל~

 ~~~ום דקרא דטע~~א ו~ינה יל~ינןלחלק~ ~
 טריפו לחלב ~~יניה יל~ינן וכן דעלו~אבח~ב ~~ש~~~ וא~ור ~צ~ו ו~חו~ת איסור בי~ הויטווא דח~

 תורת בס~ ו~~~כ והר~~ן הר~ב~~א ~ו~~שב~שיטות
 קצת דו~יא דה~י יוצא בחלבול~יכך חיי~
 ירו~י~ לר~ לי~~~~~קא לא~~~~~

 ~ כי~~~

 הרי~~~~~~~
 יר~~ דר~ זה דין לגו~רי השו~יט

 עליו ותו~ה אסור~ יוצא חלבאי
 י~ל ולענ~ד דאורייתאס~יקא ד~ ולחווורא~ זה הביא שלא ~~~ד חוליןב~ידו~יו הרשב~~~

 דלהרי~~~
 היה

 כיון ירו~י~ דר~ האיבעי~ על הנ~~לקושיא ק~~
 ח~ב לרבות הג~ול דאתקרא ד~צטרי~

 ~וו~
 ע~~כ

 לן ו~ית ד~~ותר ~הור ו~ח~ב י~~ינןהוי ~~~ ~ווכ~
 סב~

~~ 
 ס~~ל ~~יכך י אבו~ה~~ח לאיסור יוצא אבר איסורבין

להרי~~~
 ~ו~ר היה ע~כ ירו~י~ דר~

 כר~~~
 ט~ ב~ה

 כו~ו ס~ל ו~פיר חלב ונעשה נעכרדדם
 ~~~חילההש~~ס דאו~

 דאצטרי~
 קרא

 ד~
 ני~~א

 ~ידוש והוי טהור חלב א~ילו דם ~שוםא~ור יהי~ ח~
 אבל י לק~~וו ו~~ו~ילא אבו~ה~~ח וו~ום ולאדם ~ש~
 יוסי כר~ס~~ל הרי~~~

 ואין ~כו~ ו~~פרקין דאברי~
 דם ו~שום ~הורבח~ב הח~~~

 א~
 ~לב נווי ווני~י~~ינן ו~ אבו~ה~~~~ וושום

 ~ו~~
 ~ג~~ל דאת קרא ~או אי

~א~ור



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 דאי~ ו~לאסור~
 איסור בין לחלק וסברא חילוק

חל~
 וס~~ל דעל~~א לחלב יו~א

 להרי~
 דחלב מש~ה

 מו~ריו~א
~ 

~~~~~~

 וה~ן והרשב~א הטור הרמב~ם
 ~~ל לחומרא ירמי~ ~ר~ד~סקו
דס~ל

 ~תיר~
 שכתבתי הא~

~ 

~~~~

 ~~ע~~ת
 להקשו~

 דחלב לו~ור א~שר דהיאך
 ~~~י ל~~~ש אבמה~ח משום אס~ר~הורה

 ב~חל ו~ותכנס באברים ~~~ו~~ה דהחלב י~~דסי~
 עו~~דת לאברים לאו בחייה ~ה~וה ול~~~~דיע~~ש

 אסור הא~ראין וא~~
 ע~

 אסור ואיך וו~~נו~ שנחתך

החל~
 ~יון ~והאברים ~נ~מ~ה

 שעדיי~
 האיסור אין

 אסור שזה ~~ל שע~כ ~~ע~ית וכ~ ~לל האבריםעל

מ~
 ~ירן~ לאסור הטמאים

 א~רים ~יר דהוי
~ 

~~~
 שיאסור לשון מ~ש

 ~ו~
 לו אין ה~~ואים

~~וב~
 טהור בח~ב שייך ~א הטמאים דאיסור

 ~ירילאסור
 ובא~ו~

 ואוור ו~זה ~הר ד~~~ס י~ל

דחל~
 רק אבו~ה~ח ~ו~וש ולאו ~י החי מן א~ר ~י
 דהא וסד~א ושריא ~~חי דא~י מידידלי~א

יאסור נו~
~~ 

 בעלמא חלב לישנא נקיט נו~י ~~לין

 ממש דומה אינה דבא~~ת ו~ו~ דמי ~אמה~חלא~

 לאבווה~~~~
 כיון י~~ל גם י ~~על~ ~מ~ש

 שהחל~

~ותאס~
 עצו~~ ב~ני אבר וכחל ~כחל~

 כש~~ו~יאו
 ~~א~וה~~ח ~ית לחותך דמיא~~ה~חל

 ע~~ ~ שאין א~ר דהוי~י~ן ע~ו~ שחיי~
 ~וק~תו חותך על וחייב

כ~~~ש
 הרמ~~

 ב~ הל~ א~רות ~וא~לות ~וה~ ~~~~ה
יע~ש

~~ 
 ליישב~ יש

 בחולין ז~ל רש~~י דעת ל~י יותר
 ואיסור עו~ודת לבשר ~חייה בה~~ה דל~ע ע~~בק~~ב
בשר

 ~ו~~~
 היו~א ד~לב סד~א וא~כ אי~א~ וודאי

 ווה~ח בשר וושום ואסור בשר~ כ~יר ~אמת החיו~ן
 עווודת ~ב~ר ב~ייה א~י~דל~~~ע

~וס~~ לשיט~ וא~י~
 דל~

 כיון ~חייה עווודת לבשר
 דחו~

 ~~מ~ה
~וי

 כזי~ ~חות~
 בשר ~כלל הוי ~שר ציר אי מ~ונה

 ~י~ל דאסורוסד~~א
~ 

 ברכת ~ורובה בברכה ואסיים
 ~ ד~~ש ידידו רבה ואהבה שלוםשים

~~~~~~~~ 
 ~~ר

~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~~~י~~יי~

 ~~~~~י ~~~ י~~ ~י~~~~י ~~י~ ~~~~~
 ~~~ו~~י ~~י~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ י~י~~~~~~

 ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~י~~~ ~~~~~~~~~~~
~~~~~ 

~~~ 

~~~~~

 נ~נ~י ולא ה~יעני~ הנ~ם
 ~ניתי אשר הזה הלילהעד מי~ לה~י~

 על החיוב~ כחוקבאהבה ~השי~
 רא~ו~

 אודו~ י
 נר

 ז~ו~יתונ~~ה ~לי ~וך שדולק בשעה שנ~לחלב ~~
~

 ע~וו ~ל~ל אחד ~ורבנן ~~ורבא שם~
 שכל מע~~~ת הורה י~ה ~~דינא~ ה~לילאסור ~ר~י~
 או~ו מז~חיןאין המ~יר~

 ב~ר~
 י ולאחרים ה~סד ב~וקום

 מראש זה דיןוהנה
 ק~~ו סי~ בתה~ד אראנו~ ~ורי~

כת~
 ל~וך ~והותך חלב נר ~ו~י שנ~לה טי~ה

 ~בנ~לה ~~ שמה~מ ואף ו~ו~ הגעלה ד~ריךיראה ~~
 היי~ו ~רירא רק ~ריך הס~ין על רו~חתטי~ה
 ~י רותח הוי כאן אבל ח~ין~ ש~ירותח

 סס~י ~יו~ד ה~לתי ע~~ז כ~ וי~ה ט~יוחו~יר ו~~ו~ א~
 שלנו חלב בנרדל~~~ז ~~~~

 א~
 משווע וב~ז שבת~~ד

 מסביב דחומו משום יותרדקיל
 חו~ אי~

 כ~כ
 ~וםכרתיחת

 קדר~
 מ~ימ אש

 החל~
 ה~תילה שא~ל

 חלב ו~ן י מ~וש אש ע~י רותחהוי
 הנבל~

 ב~תילה
 נ~נים ודבריו י ובח~א ב~מ~~ג עיין דליקתוב~עת
 שהאחרוניםעד

 ~שאינו ליבון~ דוקא ש~ריך כתב~
 ס~יא ולא~ו~ם

 כשנ~~ בכ~~~
 ~ל הנר

 חל~
 ונכ~ה

 לו~עיין בעליל נראה וכן י בה~עלהב~לי
 ו~~ז ו~~הר~ם דורא שערי ובה~התב~ה~~ד ב~~י~
 ~שו~

~~~~

 והוי הח~ב~עיננו ~~וו~ר~ ~ל~ של דבנר ~ם ~סיים ~~י
 נט~~~~~

 בדיעבד ווותר
 בעלו~~~

 ישועו~
 ~ס~ דבווקום לדינא יעקב

להקל י~
 י י~~יש ~לווה כ~ם ובס~ אדם חכמת בס~ וכ~~

 אצל דדוקא נ~י ווע~תו וו~~שוהנה
 זכו~י~ יבכלי ו~ח~~י~ ~~ו~~

 ז~א י וחוויר ב~~שהו דהוי
 דאנ~

 נקטינן
 בכלי להחוויר תנ~א סס~י בא~ח דהרמ~א זוחומרא

זכוכי~
 אי~רים ~כל חרס לכלי דד~~ין ווטעו~א

זו~
 דראש~ים ~לוגתא ~עיקר טפי דקיל נסך ~יין

ב~י



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ה~~ן שכ~ נסך יין לענין מ~ז ווקורם זכוכיתבכ~י
 ~ו~~א ~וה~ פי~א ה~ווב~~ם ~~ודברי דע~ז ב~~~בשם

 וחיוורי ~וכווא אפ~ה לקיום ב~וכניסין דאףשסובר
 בכלי ~התיר בעיני פשוט הדבר ~לעין ~דאינןשרי

 הכלים ~וכל ~וועטה ובליעחן דשיעזכ~כית

~~~~

 בול~ין ואינן הן ~וקין זכוכיח דכלי הרש~~~א
 דכלי הראבי~ה בשם בע~ז הו~רדכיוכ~כ

 בלע ולא שיעז~וכית
 כדאו~רינ~

 ולא דשיע לב ~בי

~ב~~
 זכוכית ~י פו~~א דר~~נ וואבות ראייה והביא

 ואינו בולעשאינו
 ~ול~

 טעמא הני וווכו~הו יע~~ש
 בין לדעחם לחלק ~~ןי

 חוו~
 איסורים ל~אר

~~~~~~
 ואשכנז צרפת ~חכו~י שראה ~~ פסח ה~

 כל זכו~ח בכלי ~השחווש שלא נוה~ים ~~י
 ~וי~

 ~סחישחו~בי~
 ו~פני ולא חרס~ ל~~י אוחם

 דט~ווא קנ~א סי~ ~תה~~ד ד~~י~~וכ~~כח~~ו~א
 ~~וכיח כלי ~אוסרדס~ו~ק

 לפ~~
 דתלווודא ~~שום

 דפיו~וכן ווידי יוצא ~~ינו חרס ל~לי לה~י~~ווה
 לאסור וופרי~ש יחיאל ~בינו בשם הביא~~ורדכ~
 הואיל ~רס ככלי דהוי משום בפסח זכוכיתכל~

 אינו ה~עלה ~ף ול~י ~חול~ ~ון ברייחו~וחחילת
 הנ חנ~א סס~י א~~ח ~וט~~ז וכ~~וו~וועיל

~~~~~

 ווחוויר וסוו~~ק דא~ור חווו~א דנקט ~רוו~א
 ~~~ט א~~ק ~~ו~א עליו איסורין~ור~וזבכל

 להקל קל~~ה בסי~ הר~ו~~א סתם דשם ליי~~נ ד~ויאידלא
 ~ל לח~ווה ויש י ~פי קיל דיי~~נ ~ושום~ז~וכית~

הר~
 שווקשים אפרים ביח ו~על יעקב וונחח בס~

 ליישב בדבריו רווז כבר והוו~~א י אהדדי הרוו~~אדברי

ז~~
 חילוק ואין

 בכ~
 להרוו~~א זכוכית

 זו~ לה~וויר~
 לבד ש~ויקליביי~~ני

 כה~~לי~

~~~~
 א~

 ~בולע זכוכיח דכלי דינא ב~קר
 כהרוו~~א ~חווורא ונק~ינן מ~~ורינןאנו

~ו~
 והראבי~ה ה~א~ש~ והר~ן~הרשב~~א~ הר~וב~ם הרי

~~~רו~
 שאינו כחבו

 כ~~ בול~
 סעד להביא ויש י

 ר~~ת ~הביאבשם ד~~ז פ~~ב ~ווורדכי לד~ריהם~וד
 אלא ~שי~וין איןדעכשיו

 וו~~
 בהת~ת עופרח

 י ~~ש היטב שנ~ב~ל נאסר אינו ק~ה והואזכוכי~~

 בתה~~ד ~ו~~ש ווזה גדולוהרי
 הובא~

 כולם
~ ביח~  ה~וציורין זכוכיח בכלי חנ~~א סס~י א~~חיוסף
 בהיחו~
י

זכוכיח
 מבחו~

 שיש כה~ג כי דכל ו~~ להחירם
~ ווקו~  ~כלי~~כיר הווחירים אדברי נסוווך להקל עודאחר
~  כ~ו ה~נ כ~וש~ל לאסור הנוטים ~ון ~הת~~דואף
~  יש בלא~~ה נט~ג וו~ום להקל ~וקוםשיש
 לסמו~
~

 שהרי בפ~ט הווחיריםעל
 הד~~~~

 סס~~י בא~~ח
~~~ ~ ~ ה~~ ~ולי להח~~יר אין ~דיעבד ו~וי~ו בעצוווסיים

עכ~

~~~~
 הש~ס סברח נקטינן אי

~ 
 חרס בכלי

~ ד~זי~~  לכלי חזינן הרי י~~ל ה~נ ד~ודייחילהו
 ק בלע וא~~כ אותן כשווח~ו~וין נ~~יד~ודייתי ~ זכוכי~

 ~ווע~ה דבלי~ן שכחב ~ע~~ז הר~~ןו~ברי
 וה~אי~~ עכ~~~ קצת דב~עי נווי ~ש~ועהכלים~ ~ ו~כ~

 ש~ודברי או היא~ יחידאה אולי דר~נוואבות
 וואוד וושונה שלנו שהנוסחא בפרט ראיהאין אגד~
 י~ש ל~~ין קשה שלנו ונוסחא ~וורדכי שםש~ביא ~ונ~סח~
~ 

~~~~~
 ו~~וויר ל~~~וי שאני אכחד לא

 ~חוכו ~ש~~ל בפרט בכליזכוכיח~ ח~בנר ונכב~ ~נפ~
 דחחאה דקייל~~ן לדידן ~דול חילוקדיש

 קליפה כדירק גברובל~
 י~

 כשנכבה להקל יוחר צד
 ~בחו~

~ 
 אבל יכווובן

 להורו~
 יש לאחרים

 בכה~~ לס~ו~
~~

 ש~וחירים האחרונים

~~~

 ע~א יל~ ד~ פסחים החוס~ קושיח לישב
 ~והכא הש~ס פשיט לא דלהכ~ לו~ורא~ב

 סוברדרב
 נטלפ~~

 וושום אסור
 דח~~~

 ב~וש~ בפסח
 אישחמוטח וה~ב~א הרשב~~ם ובראשם שיטותלהרב~
 ד~ ע~~א ס~~ו ד~ בע~~ז כ~ בפירוש דחוס~לוועל~
 דנטל~~ג דלוו~~ד אלא הכי ס~~ל ד~א~וכלל

 ווו~

 ~ח~ו~א~
 ז~ ~~~י וגם יע~~ש ~וותר נ~וי ה~~ה

 ס~ ~ו~י אסור נטלפ~ג ס~ל דרב בש~ועתין~פירש

דאי~
 בין חילוק

 ח~ו~
 איסורים לשאר

 לעני~
 ח~~~ סס~י טוא~חיעיין נוטל~

 ~וחוקו דברי בהרבה ויעיין
 וישוע פס~ים על חדש אור בס~ וק~יא זה~נידון

 ק~~ג יו~~דיעקב

~~~
 בסוגיין ח~~~ ל~מ~יש ~~יין

~~ 
 נוטלפ~ בין
ש~ו~ם



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ~בין ב~יןשפו~ם
 נוטלפ~~

 קשה הכלי בדופני ש~הה
 ארב דהקשה השוחט ד~ה ~~ב ח~ ד~ חולין~תוס~
 וא~אי ב~~י אינה כלי סתם הא אוואי קולףדא~ר
 דס~ל בש~~ס פשטלא

 נטלפ~~~
 לא אוואי י א~ור

חיל~
 דא~ור ט~~א היינו דהכא י וב~~~ז הכא כ~~~ש

 הבליעה בסכין ששהה ~וח~ות ~ק דה~ם~שום
 פו~ם דהוי ~עכברא ו~סופק וה~~~ס ~~י~ואינה
 ~~~~ק יבעין

~ 
 יותר

 אינ~
 להשיבו כ~ת ווופנה

 ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~ ד~~ש ידידו וו~ו~ה בב~כהואסיים

~~~~~
 ~~~~ ~~~~~ ~~י~~ ~~~~~

 ~~~~י ~~~~~~י ~~ו~~ ~י~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~

 ~י~ ~~י~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~י~~~
~~~~ 

~~~~
~~~ 

~~~~~ 

 ~יי

~~~~~~~

 להשיב באתי והנני היגיעני הנעיווים
 ר~~י דברי סתירת אודות י ד~~תעל

 וכבר ~ועל~ ה~~יש יפה ו~ח~י~ה בחולין~סל~דרא
 שהקשה בח~י~ה אבן טורי בס~ ה~און בז~~קד~ו
 הארוך בשם שכתבו תוס~ על הקשה ו~ם זהשם

 שהוא יונתןשת~גם
 שבתורה שרצים שבח~ ~עכב~

 ~ב וו~וין סלוונד~א ווור~ה ר~~י או~ר בחוליןוהרי
 שנברא איתא וישב ס~ ת~ו~א שב~ודרש~כ~

 לילות וז~ י~ים ז~ ~~סיקין הז~~ין ע~י~~~~~~רא
דבריו איל~ י~~~ש לעכבר ש~~ה ~יה עי~~ז ויוציארצופים

~~~~

 ראשית בזה~ לי ~יש הרהורים כווה אזכור
 חז~~ל הרי ~שהדבר

 פירש~
 דברים ~~

 וונורה וור~~~ה ב~םנתקשה
~~ 

 ושרצים
 שפי~ ו~ווו החיה זאת לוושה הקב~~ה לוהראה ו~~~

 בחולין~תוס~
 ואיזו אסורא איזו לישראל להראות

 ל~ו~ה הקב~~ה הראה ~~כ סל~ו~רא וא~~כ י~וותרת
 הוא וע~~כ לישראלו~שה

 ~ר~
 ע~~י שלא שנברא

 תוה~ק וכי כשפים ~~~י שנים~ או יווים ז~היסק
 כ~פים ~~~י שנ~שה לווה ~~ותה או ניתנה~עה

 י~י~~~~~~~~
~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

אתווהה
~ 

 כשפים ~~~י נ~שה אי ק~א א~צ ~ם
 לה~ ~ב~י ~וי ור~~א ר~~חדהרי

 ~תא ווע~י כל
 ד~ון וו~ום פ~ז בסנהדרין להוא ואכלי תלתאעגלא
 ה~~נד~ר ו~וותר~ הוא היתר ~וין וע~ל ל~ורד~וויא

הנעש~
 וד~יא כשפים ~~י

 לשר~
 פשי~~~ ע~בר

 ולאדאסיר
 ~רי~

 דס~~ונדרא י~~ל וע~~כ לר~ויי יק~א
 כ~~ש הוא כשפים ~~~יהנ~שה

 עכבר וויני כל ~לל ש~תו~ה עכבר ובא~ותלע~ר שדו~~ בוודר~
 אסור עכבר ששווו כל ע~בר קכ~ז בחו~יןוכוו~~ש
 ע~רא שכ~ שלפנינו יונתן ית~~ום ~ונתו~ה

 חיו~~
 בשם וערוך תוס~ כ~ו~ש איננו יוהוא ואוכוואסוווקא~
 סת~א איירי תוה~~ק ובוודאי י שלהם יו~תןהתרגום
 הנו~רבעכבר

 ו~ ב~ב~
 כיון רק בסל~ונדרא~

 וי~~ל י הוי בכללא לעכבר סלוונדרא האידד~ויא
 פרה דאין דה~~א לאס~ר קרא צריךדאעפ~~כ

 ש~ס כ~~~ש ו~ב וועכבר יליף ולא ~ל~נדראהאי ור~
 ב~רייתא פירש~י ולפיכך י ורבה פרה דאינהושם

 ולא סלוונדרא לרבוי דצב קרא דצריך דס~~לדחו~ין
 דדמיא ל~סורסגי

 דעכ~
 עכבר ב~ל והוי

 לי~ דקיםלפרש ו~ווכ~~
 לר~~

 הוא ~ב ~וין דסלוונדריא
 דדוויא אע~~פ ו~~ב לרבוי קראוצריך

 ~כ~

~~~~~~
 ע~י נעשית ~לוונדרא אי בעיני
 אסור הרי לאסור~ קרא ל~~לכשפים

 תאכל בנא ה~ה לך שתיעבתי כל בכלל ד~וי~שום
 תועבהכל

~ 

~~~

 סל~נדרא ת~~ום שלפנינו יו~תן בתרגום
 ו~ה ~כבר ~ל ולא שבשרצים תנשוותעל

 חולין הש~ס על שחולק בפירוש ~נרא~טעות

ס~~
 ותנש~ת קיפוף שבעופות תנשוות אביי דאו~ר
 ההוא טלפ~א ופרש~~י קרפדאי~בשר~ים

שבקרקע השר~
 ~ ~אי~

 סלוונד~א ולא ו~וילוואו~ף עיני~~
 ~ל ~~ה פ~ד הטווואה אבות ~~ ב~ול~~ווויעיין

 שהוא דסל~ונדרא ברייתא ג~~כ הביא שלאהרווב~~ם
 ש~~ים~ ח~בכלל

 סלוו~רא אם י~~ל והנה
 כלל להביא להר~~ב~ם לו א~~א נעשה ~שפיםע~~י

ש~~א



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

ש~וא
 ~ות~

 שאינו י~~א פ~ ע~~ז ~ה~ ~~ופר ~~ו~ם

~מי~
 לעשות ~ שא~שר ש~~לם כשפים ~שום

~~
 ~מ~ינו~ מה ו~ל מא~מה

 ~~הם
 איננ~

 א~א
 וכו~ל ה~רי~ת ל~~ת עי~יםא~יזת

 מ~~~בס~ ~~~~ ו~ש~
 ~~י שנעשה נאמר ואי ~~ פ~ ~וכים

 נ~~א או ש~ים או י~וים ~~ סתמא הת~רה~קת
 דסל~ו~רא כת~י ס~~ל דר~~~~ם ~~כ י~~ל~ט~ע
 ע~~ר ~~לל הו~ ~ט~ע נ~רא ו~פילודמיא

 ל~~וייקרא ~ל~~~
 הר~ה נראה דהתרגום א~~~ר דאיירי~~~~~~
~

 ~ושונ~
 ~וקומות ~~מה ~ו~דם היה מאשר

 פינ~ס פ~ התורה על יהודא ~ונ~ת~~~ ~
 דשר~~~

 אשתו ~ת היתה
~~ 

 אשר
 ~תוולא

 ול~~
 הישר ~ס~ ~~~~כאשר אתת ~ת ושום כ~ א~לוס ~ ~תרגום

 ו~תר~ו~
 אינ~ו ש~נינו

~ 
~~

~~~~~ 
 ~רמ~~~~

 ס~
 וראיתי ~~~ קר~

 קטורת כל שתר~ם~או~קלס
 קטורת ולא ~לש~נוש~פרשה

 ~וס~י~
 קטורת ולא ~ל~ד ל~ונה אלא היה שלאש~~ל ~ופני כדר~ו

 ~כ~~~ו ~תרגום איתא לפנינו ו~מת וכו~הקודש
 שם ~וסמיןקט~רת

~ 

 ~~~~~~ג~

 ישלים ~~ פ~ק
 פרשיותיו א~~

 ש~~רכת יונה ר~ינו כ~ ה~~ורעם
 ~ין ~~תורהכהנים

~ 
 ריש ~של~ה ועיין תר~ום

 שתרגום ~כ~ ~תורה ה~ושולשת ~~ר~ה ש~תה~
 ~י~~יהם נתגלה לא אולי כהנים א~~כתאונקלס

~ 

ד~
~~~~~~ 

 דג ע~א ד~
 ~שם תוס~ ~~ ~קרט~

 ~פ~יותרגום

 ת~~
 ~וקרטע קדמ~י

 ~~וו ה~און ה~~~ו~~

 ~א~קאוויט~
 ש~נינו ד~תרגום

איתא
 קדמוה~

 ת~~
 ~תו~ים של תרגום והנה י

 איננוש~נינו
 ~~ ~וי~נת~

 פ~~ק~וגילה ~~~ס כוו~~ש עוזיאל
 ש~~ ~פ~

 היה
 הל~ תלמי~

 ~קן
כד~יתא

~~~~ ~~~ 
 וסוכה

~~~~ 
 ת~אים בי~וי שהיה

~א~ונים
 ~~~א ~גילה תו~~ כ~ ואע~~~

 ע~~~
 ~תרגום

~לנו
~~ 

 יע~~ש נעשה התנאים ~~י~וי הוא ~תו~ים
נעשה וא~~

 ~~ י~נת~ ~~~ ג~~
 י עוזיאל

~ ~ ~ ~

 הקדו~ים
 יעעו~

 ~ילולים להע~יר לנו
 מ~

 ולתק~ה~ר~
 ונז~ה ~~~ש עולם

 ד~ ~עיר ולאכול ד~~נועם ~זו~
 מ~

 ומן הז~~ים
 משולש~ ו~~ר~~ ו~קדושה~~טהרה הפס~י~

 י ד~ ~~דיע~ד א~~~ ~אות

~~~~ 
~~~ 

~~~~~ 

~~~

 ז~ ~~~ה
 ~~ ~ר~~~~ ~~~

 ~י~~~~ ~~~~ ~~~~
~~~~~~~~ ~~~~ 

 ~~ ~~~~~ ~~ו~~
 י~~ו

 ו~~~~ ~~~
 ~~ ו~י~~~ ~~ו~~ ו~ו~~~ ~~~~~~ ~~~~י י~~~~ו~

 ~~~~י~ ~~~~ ~י~ ~ו~~~~~ו~~

~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~ 

~~~~~

 כי להשי~ו ~~הר והנני היום ה~יעני
 גווי א~רי ד~ריו שהש~תי ~ושד~יכ~ר

 הנה~~ו~
 מע~

 ~משניות הפירוש ד~רי על הקשה
 שכ~ נפלאה ~נקודה פ~א ~כרית~תלהרמ~~~ם
 איס~ר הוי לאדלה~י

~~~~ 
 איסור נ~ילה ~שר

~ווסי~
 דהוי הקדש כ~וו ש~ו הנאה איסור משום

איסור
 ~סי~

 ~הנאה איסור משום ~רמב~~ם לשיטת
 הקדש דשאניש~ו

 דאיסו~
א~ל פרטי הוי ש~ו ה~אה

 התורה ~אסרתו וופני ~הנאה נאסר ~~~~~
לאכילה

 כ~ו~~~
 ~~~אה אסור אכילה איסור ד~ל

 שיפרט~ד
 ל~

 ד~~ל ~וש~וע ע~ש וכו~ הכתוב
דאיסור

~~~~ 
 נ~קא

 ~קר~
 תוע~ה כל תאכל דלא

 איסורים דכל כ~ מה~~~א ו~פי~ד ~פ~~~~ אשיוכר~
 דווקא~עינן

 וכה~~~ ~וב~~~ ~ו~ הנאת~ דר~
 דלא

 ~ופור~ ~ה~~תי~
 ד~ל דס~~ל ~וש~וע וכו~ אכילה

איסור
 לפי ~~~וו וס~תר ת~של לא ~וג~פ ~~~~~

 ~ועל~דעת

~~~~
 הרמ~ם ~ד~ת ה~ין ני~ ידידי י ל~~~ו
 המשניות~פי~

 די~י~
~~~~~ 

 דל~~ת מקרא
 ה~~צות ~~נין הר~וב~ם דהרי כן ואינו תוע~ה~ל
 ל~של שלא כ~ וקפ~ז קפ~ו~וצוה

 ושלא ~~~~
לאכ~ל

 ~ב~~~
 ~~פ שנא~ור משום

 ת~~~ ל~
 גדי

~~~
 י א~וו

 ונוס~
 ~פי~ זה על

 כת~
 ~מרים ~הל~
פ~~ב



~ ~

 לא ~אי
 תוסי~

 לאכול שלא תורה הזהירה הרי

בב~~
 בפירוש הרי י ב~א גדי תבשל לא ש~~~

דהר~ב~~
 י תבשל לא ~ג~פ בב~ח איסור די~ל ~ודה

 ולא חולין ד~סוכסת~א
 כה~

 דפלוגי י~ידאי
 סי~ הל~ ריש פלתי ועיין י כוותייהו הלכ~אדלית
~ז

 בש~
 תבשל לא ל~~ל ו~הרא~וו כ~~ג

 דהרוו~~~ם דיס~ור לית אבל יע~ש תועבה כל וול~תת~~ל אאכיל~
יליף

 לי~
 כוונת אוונם שכתב~י ו~טעם ווה~ם

 בתשובה וופאנו הרוו~~ע כוו~~ש ~ו ~לקהר~ב~ם
 וווסיף בב~~ח ~וקרי דלא טעווא היי~ו וז~לקכ~ד
 ע~ווה בפני הנ~י~ה שאם שבו הנאה איסורווכח

~אסרה
 בהנא~

 ~ליה חל ~יה קדשים חלב וכווו

איסו~
 היא בו שוועורב החלב בב~ח~ א~ל השני

הגור~ות
 להוסי~

 ~בד הבשר ולא ~הנאה איסור
 אלא וויקרי לא וווסיף~איסור

 בח~
 וכ~~ת חתיכה

 כולל איסור י~ראא~~כ
 י~~~

 ווכלל י~א דבב~~ח
 וזהו וכו~ חתיכות ב~ לכלל בא ואינו אחתחתיכה
 הפלתי ודברי עכ~ל הרווב~םכוונת

 פ~ז בסי~ בז~
נ~נים

 ל~בי~
 הקדש בחלב בשלווא בכוונתו שפירש

 ושפיר בהנאה אסור פשיטאהרי
 אח~~

 תחייבו

~~
 איסור וושום אכילתו על

 וווסי~
 בב~ח א~ל

~נ~ילה
 ע~~

 אינו ואי בהנאה אסור אי דן אתה
 כ~~ג כי דכל כלל בהנאה ~סור אינו אע~א~ל

 ג~כ ויעיין כלל בב~~ח ווקרי ולא התורה~ועטי~
 לא לכולם עכ~פ יותר~ פשוט שכ~ ~~ב יו~~ד~ח~ס
 תועבה כל דל~~ת ו~קרא ליליף הרוו~םכיון

~ 

~~~~

 הר~ב~ם
 בפ~~

 הת~רה שתק לא ווה~~~א
 בשביל אלא אכילה איסורוולכתוב

 הת~כ דברי להשוות רק היה שכוונ~ו ~~לה~ישול איסו~
 לדעת אף ודעתו דהש~~ס תלווודן ל~ת~אשכ~~כ
 לווה ~דיין וו~וו תבשל לא ו~ג~~פ דילפינןהש~ס
 ~ושום ואי ~כילה לשון פ~~א התורה ~ירשהלא
 דהוי או ~ישול~ פעווים בב~ סגי~ ~~~ת בישולד~ך
 נ~ל זה שינוי וע~~כ ~וו~א ו~י~ל אכילה לו~ר~וצי
 אכילת דס~וך ה~ורה שינתה ב~פ ~ת~ככוו~ש
 י~~~ש הבת בת ווכח ובת בי~ולו אאיסורבב~ח

~~~~~~~~~~~  דקדוקי לי~ ואז~י~ ~~ו ליה שיליףולא
 י יע~ש ה~ל ה~ב~ט הל~~

~ ~ ~ ~

 ~~ש
 הרווב~~

 דלא אבוה ר~ דברי שם
 וא~ אכילה איסור א~ וכו~ ל~תתאכל

 ~ך להר~ו~י~ם דס~~ל אף בא~ת בווש~וע הנאהאי~ור

ו~~~
 לי~שב שם

 קושית~
 כ~ כ~~~ הפלאה בנקודה

 היה שלא ה~~ל בתשו~ההרו~~ע

 נצ~
 ו~א~ו לזה~

לכל~
 ווווקור שם בדבריו האילו הדחוקים

 ו~
 ש~~

 וולשון דבריו שהועתקו לפי שםה~לתי
 שינוי אל הביט וובלי ככתבן הדבריםוהועתקו ~~ו~

הענין
 ~סרו~

 שא~~א ללשון וולשון הוועתיק
 ~וצה ~אינ~ו בעת איננו יותר י הראשוןלכוונת ל~י~

 י~דו וורובה בברכה ואסיים ל~בודו תשו~תולעכב
 ~~נאוון

~~~~ 
~~~ 

~~~~~~ 
~ 

~~~~~י
~~ 

 ~~~~ ~וי~ ~~~~~~ ~י~~ ~~~י~ ~~~י

~~~~
~~~~~ 

 ~ ~יי

~~~~~
 היו~

 התוס~ לדברי ה~ון אל
 דרבנן איסור דאף להוכיח שכ~ ע~~בד~ בבי~~

 וובטלין אין ווה~~ת עיקר ~ושיש
 לכתחיל~

 ואין
 פלגא דההיא צ~~ח חולין וו~~~ס לבטלו ע~יווווסיפין
 לא א~~ל בתלתין לבטלי~ וובר~א ד~~ דתרבאזיתא
 י עו~~ש עלי~ ~וסיף לא ואוואי וכו~ בשיעוריןתזלזל
 ש~שר ו~הוו~א פט~ו הר~ב~םושיטת

 עו~
 ב~לב

 תוס~ על וחולק עליו וווסיפין שנתערבדר~נן
 שאין די לא או~ר בעניי ואני י ~~ט טיו~~דיעיין
 דתרבא זיתא דפלגא ~ש~ס תוס~ לדבריראיי~
 וו~ורש קצת וושם נראית הרווב~ם שי~תאדרבא
 בתלתין לשיעורא סבר בר~~א דו~ר קא~ר הש~~סהרי
 סובר והיה יותר ~ם היה~לא

 להוסי~ דאפי~
 עליו

 י דרב~ן והוי שיעור~ ח~י רק דהוי וושום צריךאיננו

 ~וזלזל עכ~פ דרבנן דהוי ~עתך אפילו אבוהוא~ל
 יכולת שהנך אתה~שיעורא

 להוסי~
 ששים~ ~ד עליו

 לך א~וינא ל~ו ששים כלל וו~ריךואינך
 א~

 תזלזל
בשיעו~א



~ ~ ~ ~  יי~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~שי~~רא
 דר~נ~

 ו~~ת י ששים צריך ד~בנן שאף

ש~כ~~
 יו~יל שעתה

 להוסי~
 ששים עד עליו ~וד

א~
 וו~~~ת~ אסור ח~~ש הא ו~וד א~ל ~ה לדיד~
 ווו~י~ין ואין זה הוי תורה איסור ד~דןוב~~בדא

עלי~
 כלל

 וני~
 לו לו~ור ~ב~ה דהוצרך הא השתא

 אסור דח~~ש הא~ות לי~ לימא ~~מיםב~
 ~לא י בהכיותסגי ~ו~~~

 חדא תרתי דא~וו~ינן ש~~~

דא~
 וווסיפין ובא~ות ~שים ~ריך ~כ~פ בדרבנן

 לבט~~לי~
 דבח~~ש ושנית

 וכ~~~~
 איסור אפילו

 כשי~ת איכאדאורייתא
 ~ ו~~~ הרווב~~~

~~~~~~

 ה~ה~~ת ד~רי ~ל ~וררני אחד ידידי
 בשי~ורא ת~לזל לא צ~~ח שבחוליןאשר~י

 או חלב זית חצ~ אפילו הלכך י וז~~ל וכו~ ידרבנן
 בעינן פחות אונבילה

 ששי~
 בשיעורא ווז~לי~ן ולא

 לד~ת אסור ח~~ש קייו~ל~ן דה~י תוווה והוא י~רבנן
 שהוא דהא~~ז לווור ודוחק ~ הפוסקיםרוב

 בדרב~ן לכ~ילה איסור בבי~ול ~ו~יקל אלודברים ב~~
 ~~ותר דח~~ש כר~~ל ~ווי סובר י~יה ד~לוואברובא

ווה~~ת

~~~~~

 רהיטא
 הללו הא~~ז שדברי ב~יני נרא~

 א~י ר~ ת~ובת על וו~ירושווולוקטים
 דוור ס~ד לפי ו~~רש וכו~ ה~ך והאי~~~~~ס
 ת~~ז~ א~ שא~ל ואב~הבר~~א

 והלכך דרבנן~ בשיעורין
כ~~ג

 א~
 נווי ודרבנן ח~~ש דהוי

 צרי~
 ו~וד ששים~

 י~~ל כן ו~ה~~ת ח~~ש ~סורדבא~ות
~ 

~~~~~

 להגה~~ה דס~~ל לווור בעיני
 ז~

 אינו דח~~ש
 וכן דרבנןאלא

 ס~~~
 להגה~~ת בפירוש

 כל פ~וורד~י
 הבש~

 של דאיסור הרווב~~ם דברי על

דב~יה~
 בחלב ~וף ~ר כגון לכתחילה וובטלין

 דס~~ל לדקדק יש הרוו~~ם ד~ולשון ~ליו וכ~וכו~
 ל~ שיש דרבנן בין לחלק ב~~~ים ת~ס~כדברי
 ב~ר ~ודנקט לא או ווה~~תשורש

 ~ו~
 ולא בחלב

נק~
 רבותא דנשווע דרבנן נמי ד~ן שיעור חצי

 דרבנן איסור דאפילו~פי
 ~י~

 ~~ה~ת ~ורש לו
 להגהו~~ת דס~ל וו~ורש ה~י ~תחי~~~ווב~~ין

 נ~~י~ורדכי
 ה~י~

 וכבר
 עוו~

 ~ש~~ הגאון ~ליו
 י ~~~ט הארוךב~פרו

~~~~
 הווחבר

 בש~~
 דא~ו סק~~ו צ~ט יו~~ד

 ווותר שנת~רבדרבנן

 ~הוסי~

 ~ליו
 סות דהו~חבר והש~ך הט~~ז והק~ה יו~רטבור~ג והו~ה~~ כהרא~~ש ~סק ~הרוו~א י הרשב~~אכדעת ולבט~

 ~~ בא~~ח ~פסק לווהעצווו
 ~רע~~~

 דהנות ד~ ס~~ק
 דהוי אט~~ג ולבטלו ~ליו להוסיףשאין ~שי~ ואין שנת~רב חנוכה שבנר שוון~והשיעור

 הו~
 ו~דר~נן רקלו~צוותו

 והנ~~~ י~~~~
 ~יי~בו

 אי~ור~ דע~~כ כתבו לי~ה~נהו ד~~ה ~~א ל~פס~ים תו~ ~~
 ~ונ ב~חות כ~נת~רב ~ליו וווסיפין אין נווידרבנן
 ו~אור יע~ש וכ~ בתקנתן חכווים הו~ילו וואידא~~כ

 לכתחיל לבטלו רק א~רו דרבנן ~ה ~ל לפקפקיש
 שלא והו~ילו דרבנן תקנתא הוי ואהכיל~וורי

 לב~
 להוסי ד~וותר י~ל קצת כבר כשנתערב ~בל~איסור~
 הו~ילו ו~אי בזה ~ייך ואין ששים ~דעליו

 א~~קנ צ~ח סי~ ביו~~ד הר~~ן בשם ה~~~ך כתבזה וכ~ ווששים~ בפחות האיסור ו~עצו~ו יתערבתוויד דא~
 ~~נינו כשהוא לאאבל מות~ ס~ היה אי וווסופק בנ~פך דדווקא~ה~~ט

 א~
 כ דא~כ בו~ב~~ו~~

 בעלמ באקראי בנ~פך אבל בספק יהיוהאיסורים
 סבר~ דזה נראה ו~כ~~פ י ~~~ש לקולאאזלינן
 וווסיפ כבר כשנתערב דבאו~ת וסי~~ו~הרש~~~א
 ווט~~ אסור לכתחילה לבטל אבל ששים ~דעליו
 שפס הווחבר ד~ת וכן בתקנתן~ ~כ~וים הו~ילווואי
 האי~ו שע~~כ בווקום אבל י צ~~~ בסי~ להלכתאכן

 רבנן~ אסרו ואפ~~ה בתערובתתוויד
 ני~ו אי וודאי

 במ~ התוספ~ קושית ששים עד להוסיףדווותר
 ~~וכ בנר ולפיכך בתקנתן~ חכווים ~ועילווואי

 הדלק ס~ ס~ תר~~ה בס~ הווחבר פסק וכןהרא~~ש לד~ שוון בתורה ליתן לו אסור וושי~ורשפחות
 א~ וזה כשי~ור וויד בה שיתן לענין וו~והעו~ה
 ולא הש~ון כשיעור רק בה ליתןלצ~וצם

 יות~
 א

 י ד~ דבכורות כ~ב~ן קייל~~ן דאנן אחתטיפה
וכן לצ~צ~ ~ א~~א נווי אדם בידי דאפילו הש~~סדווסיק



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

וכ~
 וע~כ יע~~ש שי~ח ביו~~ד והווחבר ~~ו~ב~~ם פ~ק
 ווהשיעור יותר ק~ת ת~ויד חנוכה בנר לתת~ווכרח
 וא~~כשוון

 שוו~
 ע~י ~וויד חנוכה שבנר

 בזה דאף ניווא ואי ווס~ בפחות היתרתערובות
 הועילו וואי א~~כ ס~ ~ד לכתחילה עליו~ווסיפין
 פסק שפיר הכא ו~פיכך י שאסרוה ~תקנתןחכווים
 ~ ~~ש ש~ב י נכון וזה י הנ~~ל הר~~וו ~עתהו~חבר

~~~~~
~~~ 

~~~~~ 
 ~~ו~~ ~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~י~י~י

 ~~~~~יו~ ~~י~ ~~י~
~~~~ו

~~~~ ~~ 
 ~~~~ ~~~יו~

~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~~ 

~~~~~~

 ב~וגין ני~ ה~און אדווו~~ר בשם שכתבת
 בתוס~ הובא הר~~ת לדעת חלבבטיפת

 אוורי~ן דלא וס~ו כשקדם ד~~ה ע~~א ק~ ד~חולין
 כש~ופוחענ~~נ

 להתפ~~
 ב~יתא כגון החתיכות בכל

 שנפלדתר~א
 וו~עפע חלב ואי דבשרא~ לדיקול~

ווחת~כ~
 סופו א~כ ~תיכה

 להתפ~~
 אוורינן ולא

 פריך וואי קשה א~~כ י ~נ עצ~וה חתיכהב~~ג
 ע~~א ~ח ד~בח~לין

 הש~~~
 א~שר סובר אי ארב

 הבשר טעם להתפ~ט שסופו כיוןהא היא~ נבילה ~לב ו~ו~ר אוואי חלב א~ורלסוח~ו
 הנבל~

 ב~ותו
 ו~א ההיתר חלב שאר בכל יתפשט נבילה~ח~ב

אוורינן
 דח~~~ ב~~~

 נ~~נ
~ 

 ווקום היה לכאורה הנה
 כאן אשר~~י בהגה~ת וו~בואר הווובא דלפי~לק
 ר~~ת סברת הנה ובתוס~ ק~ד~

 ווש~ו~
 דכיוןדיתפ~ט

 כדי אח~~כ בו יהיה לא א~~כ בכולי~ זו~תיכה
 ב~ו~ו לא~ור כדי ~י אי אבל ויבטל~לאסור

 ~תיכ~

אי~
 שהרי החתיכות~ בשאר אח~~כ שיתפשט או~ורין

וו~ו~
 באיסורו ו~אר חתיכה~ ו~או~ו כולו י~א לא
הרא~~ן
~ 

 כשנבלעת דמיד דכיון לווור ווקום היה וא~~כ

החל~
 בתוכו נעשה בבשר

 נביל~
 ב~ר בלוע ו~~ד

 יש עתה בו ~נ~לע זו ב~ר בכזית והרישבתו~ו~
 ווה וא~כ כולו~ ית~ש~ א~ אף לאסור~ כדיבו

 שסופו נא~ור~א~
 להת~ש~

 ~אר בכל
 החל~

 כשי~א

 ב~תיכה כו~ו די~ו זו~ כ~ית בשר~~~תיכת
 ~חתי~

ובכה~~
 בהחלב עדיין ישאר כאן שאף חענ~~נ~ נאו~ר

 יצא ~ולא קצת בשר ~~םנבילה
 דלא כיון כולו~

 ז~א באוות אוונם י בו ש~בלעת גופא בחתיכההוי
 לח דה~ידכיון

 החל~ בל~
 סו~ה וודאי ב~ברתה

להת~ש~
 ב~פ בין א~ בפעם שנת~רב בין בכו~ו

 בחתיכה כו~ו להתפ~ט ~ופו אין ב~ה שייךואין

 הב~עה יוצאת אין ב~~~ע שעווודת ש~~צדלחתיכה~
 ו~ווקוםכולה

 שנבלע~
 דומיא ~כולו~ יתפ~ט ש~ה

 בי~ אוורינן הרי וופע~ע דחלב א~ורינן אידחלב
 דסופו ~~תיכה בחתיכהאף

 להתפ~
 בכולו
~ 

~~~~
 לק~~ו~ פירקין סוף ה~ן דעת

 בפש~ות
 אסור ~~וח~ו דאפשר הך בין לח~קשכתב

 דפשיטא איסורין דבשאר י נ~~נ ~צווה דחתיכה הךובין
 ווצד ~נאסר וההיתר בטעווי~ איסורא דתליאלן

 לסוח~ו כשאפ~ר ווווילא א~~כ ~בו האיסרבליעת
 הראשון~ להיתרו ההיתר חוזר לגו~רי ויצאהאיסור
 פלי~י בחלב בב~ר אבל י חענ~~נ בה~ דא~ורינןאף
 ~ני תורה ~אסרהכיון

 היתרי~
 רב סובר שנתאחדו

 ויבדלו מח~רו האחד ~~ם י~א ש~ם אף ור~~יור~~ח
 א~~כ בי~ד קריבתן היא בהם שהאיסור כיון ו~~הזה

 איסור כשאר גו~ור איסור נ~שו~ ו~קודםכשנתערבו
שבתורה

 ושניה~
 אף אח~כ יותרו והי~ך אחד אי~ור

 קושייתו וא~כ אסור לסוחטו אפ~ר וזהו~שיתפרדו
 לסוחטו אפשר רב סו~ר אי שפיר הש~~ס דפריךלק~וו
 ווה החתיכות בכל הטעם להתפשט שסופובב~~ח
 אםלי

 ית~ש~
 לג~ורי כשיצא~ אף הרי לא או

 ~~ביר~
 ~ווור איסור נעשה ונ~רבו שנ~אחדו כיוןההיתר~
 והסוברים ז~ל רש~י לדעת או~נם י וחענ~~נ בוועוו~ד
 ו~וושו~עות כוושווע הוי חדא וחענ~~נ ~סו~~ודאפשר
 הנ~ל לקושיא ווקום היה בחברתה תליא וחדאהר~ן~

~ 
~~~~~

 קושיא ליישב עדנה לי היתה בנותי
 בסי~ והסוברים הוורדכי ד~תואקדים זו~

~~~
 בהג~~ה ד~ ~~י~

 דב~
 י חע~~נ אוורינן לא בלח

 בלח אף דבב~ח הא~~ר בשם ט~~ו בא~~ק הש~~ךוכתב
 ו~כרי~~וודו~

 ~ה הש~ך
~~~~~~ 

 שם וו~ו~ין
~~~~ 

 י

ואנחנו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ~וא~~
 י~ווירו ~עם ו~ה עדיין ~דע

 ב~~~
 י~תר

 בל~ב~
 לדעת וה~ה י איסורין וובשאר

והפר~~ הש~~
 לא איסורין דבשאר ד~ ס~ק

 ~וורי~
 ~כ~ע

 א~~ק קל~ד בסי~ הש~ך כי וכן וודרבנן רק~ענ~~נ
 בשאר ~ע~נ דכל ה~ן בשםט~ז

 איסורי~
 הוי

 דבשר לתאו~שום
 ~ם הוי ו~~כ י ב~ל~

 ~לקהר~ן ~ו~~ פשו~
 ~~ ל~ בי~

 איסו~ין בשאר
~ושום בבב~~~ ו~

 ~בב~~
 ~ין ~~כ ד~לקו ו~וו~כי ~ת~~ה הרשב~א לדעתאבל ד~ענ~נ~ דינא ועיקר דאורייתא הוי

 דסבר~ אע~~ב~
 ~והרי~ק בשם ~~ א~ק צ~~ב בס~ הפ~י כ~והרי ~ע~נ~ איסורין ~כל דא~ורינן

ד~ס~ברים
 דא~רי~

 ~ענ~נ נ~וי איסורים בשאר
 וא~כ עי~ש כן סו~רים ורבים וודא~רייתאהיינו

 ~יאור צריך ~ה~ילוק
~ 

 דוויל~~~~~~
 טעם עיקר דהרי נ~ל

 דבל~
בל~

 ~ע~נ ~וורי~ן ~א
 ה~רדכי כת~~

 צ~ב סי~ יוסף ~יתה הובאוהראב~ד
 ו~ט~~~

 ובש~ך שם
~~ק

 י~~~
 ~~תיכת היינו ד~ע~נ דינא דעיקר

 ניכרת היא בתוכו ועו~וד ~ובלע שהאיסורהיתר
 איסור ~~~ןבפ~ע

 ל~
 בהיתר שנתערב יבש בהיתר

 וירבו א~ר ההיתר ע~ו שיצטרף ~ווורים דאיןא~~כ
 הב~ע האיסורעל

 לבט~
 ~תיכה שאותו כיון י

 ~ברותיה את ~צטרף אין ווובדלת היא ~ברש~סרה
 אבל ~ע~~נ~ ~הוא~רינן

 בל~ ב~
 ~בתערובתן כיון

 ~~דת שתהיה הראשון התערובות ניכרת אינהי~ד
 ~ע~ הב לבטל הא~ר ההיתר ~~רפים שפירבפ~ע
 היינו וא~כ יאי~ור

 דוק~
 בהי~ר~ שנבלע באיסור

שכ~
 שפיר שבתוכו איסור בליעת ~~ד ה~יתר ~יס~ר
 אבל הא~ור לבטל לו הא~רון ההיתר~~רף

 ~יני שני~~ל ב~~~
 תערוב~ת~

 היתר ו~ה לבדו היתר ~ה
ל~דו~

 ואיסו~
 וא~~כ י~ד~ שנתערבו פ~יעתן הוא

 להיתר הא~רון היתר שיצ~ף ~~ר אין ~ל~ בל~אף
 כיוןהראשון

 שאינ~
 ששניה~ כיון האיס~ר~ ~~טל ~ובדל

 היתר היו הראשון~~ני
 ר~ ~~וו~

 ~עת
 בשר של ~ה איס~ר לי וווה א~ד~ איסור~ע~ו נ~טרפו~

~חל~
 שנעשה

 ~ו~
 אי~יר~ ~ל א~ד

 ו~גו~
 ~~ב ~ל

 ד~א~
 שכיון י ~פ~ע שאס~ר ט~א

~ ו~ שנתערב~  ששים כדי עד ואוסרים איס~ר נעשונתבטלו
~ כנ~ד~  איסו~ים~~שאר

 ו~
 א~~כ ~הו שייך

~ כשנתער~  להיתר שיצרף א~רבהי~ר
 הראשו~

 ~י לבטל
~ השני

 כ~

~~~~~

 סברת דהנה ~ותר~~ היי~י ~י~וד
 בשם ה~ז כ~אפרים רבי~

 ודוקא ~ענ~נ ל~א איסורין דבש~ר ט~~~ק צ~~ בסי~ ~וו~~
 התערובות א~ר ונודע ווי~כר דאיסורן~ושום בב~~
 אב~ נבילה~ ~וי ש~יר היתר ואףאיסור ~ ששניה~
י ~שאו

 קודם וו~בדל ~היה איסורן שנודעאי~ורין
~ הת~~ובו~ וא~~כ

 נתער~
 ~ית~ שז~ שידעינן ו~~כיון בההיתר

י
 איסור ~ו שיש ~אף נבי~~ יעשה היאךגווור

~ אי~  וב~וו י עי~ש דאורייתא איסור ספק אלאלך
 א~רינן לא להכי איסור דבשארלכאורה ~~שו~~ י דאורייתא ~יסור ספק דהוי ~ו~וםזה לית~
 ~~ום איסור~וספיקת ~ע~~~

 דאילו לקולא~ דסדא~~
 ~ש~ם היינו ל~ווורא~ דא~~ו ספי~אאו~ורים היינ~
 ההי~~

~~~
 ~יסור ספיקת

 והיה איסור~ ~ודאי שב~
 סובר דלהכי ~~ר ~ק~ם והיה א~רים~ ~ס~רנבילה נעש~

 ה~~ר~י שכ~ אף אפרים רבינו על ~~וקהר~ת
 ~וקרי לא דזה לקולא~ סדא~ו הכי לוו~ר לוקשה ~~ו~ לקולא~ ~סד~א כר~ב~ם ס~ברים שתוס~~והראוי
 שכאן ב~ודאי שי~~ינן ~יון דאורייתאיספיקא

 האיסור ~וציאות ספק דהוי היכא ודוקאאיסור~ תערו~~
 א~רינן דלא הואכלל

 דכה~~ חע~~
 ה~י וו~י

 וקו~סדא~~
 ל~הרי~~ט ~~ס~ כשיטת

 י א~ סי~ ~~

אב~
 וא~כ ~י~~ להתפש~ סופ~ כשאין

 ~זה ~אין איסור וודאיהוי ~תיכ~ באות~
 וא~ורי~ סדא~~

 בי~
 לשיטת ~וקא וזה איס~ין~ ב~אר אף~ענ~~י

 אבל והראב~ד~ כהר~ו~~ם לק~לא סדא~ודס~ל ה~ס~
 דסדא~ו דס~ל ארב שפיר הש~ספריך לק~~
 והרי אסור~לסו~טו ~~~ ~דקא~ר ל~~וורא ס~א~ו ס~~ל ~רב ראייהק~ת ~וווראוי~

~~ 
 ~יצא ברור הדבר

 האי~ו~
 ס~~ר ורב ~ותר~ דאפ~~ה ס~בר וו~ר ספק רקכו~~
 ואפ~ר ספק דה~י כיוןדאסור

 ש~
 וווונו יצא

ס~ט ~ ו~~



נ~ח~
 ואיננ~ י

 לרב צריכין
 טעוו~

 כ~ר דנאסר ו~~ום

א~
 לחוו~רא~ דסדא~~ו אסור ולפיכך י יו~ר לא שיצא

 ~~ו~~ש ראייהואין
 ה~והדי~~

 בכריתות ~ודסובר דרב
 חתי~ה י~זד~

 אח~
 סדא~ו סובר ע~~כ חתיכות וושני

 ו~דהוצרך איפכא~ לדייק האחרונים כ~ דכ~רלקו~~

רב~
 איסורא ד~יקבע ~ו~ום דרב טעו~א לתת ור~ז

 סדא~~ו דסובר ע~כו~ו~
 לחווור~

 הטעם וה~ריכו

ו~~~~~
 פילפול דרך י~~ל כן אחת~ בחתיכה ~~קיל

~ 

~~~~~~
 שלו~ שרצים ~דיני באגו~ חזינא ק~ת
 ~יסור תערובות ה~ני ה~רגירשכ~

 וכו~ ר~ח לד~ח בליעה ו~חו~ת שנ~סרהווחתי~ה
 חתיכה ~נאס~ה הדוג~~א אסור~ לסוחטודאפ~ר
 כולה~ כ~~ד ס~ ~ד אוסרת ונתערבה ~יסורוו~לי~ת
 עצו~ה ~~~יכה רק ו~ותרת כולה ~נגד בש~יםאבל

 לא והוא י ~סור ל~וחטו ~~פ~ר ~יסוראעוו~דת
נזכר

 ובין חענ~~נ בין החי~וק ולפ~~ז פוסק~ ב~ו~
 ~וחטו~פשר

 הו~
 ואוסרת חענ~~נ ד~כ~~ע פ~וט

 ו~ותרת ה~תיכה ~י רק כנגדה~ ס~עד
 בביטו~

 היא

 ~ו~~י ע~ווה ח~יכה ווו~ר לסוחטו אפ~ר קסבראי קסב~~ ו~~י ~~ב ה~~~ס פריך וואי קשה וא~~כד~יגו~
 לכ~~ע האגור לדעת הא נבילה~נ~שית

 חענ~~~
 ו~ריך

 דהוי כיון רב או~ר שפיר ו~~~כ כולה~ כנגד~~ים

ו~~~~~
 או~רת ששים ו~הני ולא

 כול~
 ו~וכח וו~היכא

עדיי~

 לסו~טו אפשר רב דסובר
 צ~יך כ~ת י ~~ו~

 בווי~וט ~דברים~ קנצי אשים ובזה ליישבו~ בידיו~ין ~יו~
 לכבד ירים~ קרנך וד~ י ב~ו~רים ~כגרגירה~יכות
 באורים~ ד~~ת

 ה~ל~~וד בים הרי~~ י~לו בק~ות ירדו
 ~ כאות נאוורים~ב~דק

 נפ~~
 ו~ו~ת

ד~ט~ת ונפ~ י~רי~
~ 

 י

~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~~~ ~~י~

~ג~~~
~~~

~~~ ~~~~~ 
~~~~~ 

 ~ם~
~ 

 ~~~~~~י~~יי~
 ~~~~~ ~~~י~~ ~י~~~~~ ~~י~ ~~~~~

 ~~~~~ ~~~~~י~~~~~
 ~~י~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~

 ~~~ו~ ~~י~ ~~~~ ~~י~ ~~~י~~י
 ~י~

~~~~~

~

~~~~~ ~~
 לקחתי אעפ~כ הטה~רים באו~ריו לה~ת~~עהרבה
 זו ד~ דבר להשיביהו ~~ועדו~יד

 הלכ~
 ~ובקש כאשר

 הדלככחי
 ווויעו~

 בקיצור ידי~תי
~ 

~~~~~
 איסור

 גו~
 ~~קרה בעובדא שלישי בכלי

 קדי~~ שנחלף טהורבלתי
 ~קדירה כשרה

 י וכו~ טריפההקישואין
 הי~

 בה~ל ידידי הורה
 ברזל ~ל היא ~ם לי~ן ו~ריכה טריפההו~חבת
 לה ו~והני ~ל~זירט~גוסאייזען

 ליבו~
 ~ובפנים

 יפקע חרס ~א אם דוו~ו~~פ י נוהגין א~וכך וו~בחו~
 חייס יהיה לא רק כב~ונות~ והוי יתלבן לאוואם
 ב~עת ויע~וידנה וובפנים~ ~חלים ויוולאנה עליהכלל

היס~
 יוצאות שניצוצות עד בתנור התנור

 יד עדיין דהרי כיון ה~ערה וכן י~ו~~נה ווב~ו~
 סול~

 ות
 להטריף ו~חו~ירין ~נו כ~~ש דהוי ~אףבו

 ש~~לענין דדוק~
 איסור לענין אבל ו~בשל~ אינו או~רי~ן

 ~חד פה האחרונים כל ~סכו~ת כך וו~פליטוו~ליע
~ 

~~~~

 יפה והטעללער באקפא~ן של הכפות
 ואוו~ר ב~~טות~ ל~טריפם שאין ו~על~~וור

 ע~ירי לכלי ~ני כלי בין~קי~ור
 אי~

 לדידן חילוק ~ום
 אף אסור~ בו סולדות כ~היד דכ~~ש דקייל~~ן~ו~אי
 ס~~ח ב~י~ הפר~~ח לפו~~~ש ~וי הכי נו~י ~שיריכלי
 כתב ובסופו וו~וד גדול באריכות י~יחא~~ק

 דכי~ש~ו~עינן מהכ~
 וובלי~

 אם ולפיכך וכו~ ו~~פליט
עירו

 ו~כ~~~
 כלי וו~~ותו הי~ר ~ל לכלי אי~ורי דבר

 דבר ~~ותו כ~ז כלים עשרה עד אפילו ~חרלכלי

ש~
 סו~דת יד ~יסור

 ב~
 אוסר

 כ~
 ~עירוהו הכ~ים

 ע~ש וכו~ קליפה כדילתוכם
 ו~~~~

 בח~ס הג~ון כיוון
 הפר~ח כמ~~ש ~~~~ר ב~וה צ~~הסי~

 ~ יע~~

~~~~

 וק~ו~ין להחוויר~ ~ווורים נוה~ים גוש בדבר
 הוי לא ו~עלתו כ~יפה

 גו~
 חתיכת כו~י

 ~~קום הוי ולא ודוחן~ ו~ורזב~ר
 להחווי~

 ה~י כולי

 ~~ ~~וו~כבגו~

 י עניינים ו~ב~ ספק ~ל~יע~ה ~וונ~ י חם ~~י כ~~ז וד~ ג~ ב~לי

~~ 

 ש~יה כ~ ~ו~~~ו
 דבר וודאי הוי דזה טריפה~ ב~ר~תוכו

 גו~
 וכ~ו~~ש

 רותח ב~ר ~כ~~~~יחים ~~ ~~ק ~וו~~ו ~~יחה~~~~א

~~~~

 וא~י ~גיעני~ יקר~ו
 היו~

 להחוויר יש וודאי ט~~~ר או בק~רה עב ו~ו~נה ~י~נו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  י ~טינן ו~כי יע~~ש כז~ וגוש ~ב בד~ר לעולם~~~ר

וא~~
 הני~ו ~עלל~ר באיזה ידוע אינו ס~ק בלי
 ~ז חם עדיין היה אם ~ריפההבשר

~ 
 י

~~ 

 אם י
 ~שלולא

 הקשואי~
 ~~שום קו~א נופל דהוי גו~ור ~וש

 כו~ה לשי~ת לגוש לי~ ו~חשיב דהוי כ~~ש~~ינות

~וה~וסקי~
 ודוחן אורז כ~~ו

~ 
 דרך דאין נ~אה אוונם

ז~
 ~ב~ר היה אולי גם י ~~ר עם אפילו לעש~ת

 טעללער כל ~ל והניחוהו כשנח~ך ג~~ור ~םעדיין
 הטעלל~ר על ~כ~ז י קטנה ~תיכה ו~קצת~~ו~נו
 ~~ר~ ~~אה ו~~רת י ו~~ובה הפסד הוילדון

 ולכן ~~~כ ~לישי בכ~י להקל ו~ודה ~~רובה~הפ~ד ו~~~ו~ לסו~וך~ ~לא ~כה~~ג ~~יכ~א לי~ ו~ח~דהפר~~~ ~~
 הכל הטעל~ער ~ל היו א~ ~קור ו~על~ ידידייו~חול
 אז שהיס~~ב~ כדחם

 י~~~
 אח~ להת~ו~~

 השיהוי

ו~~ל~~
 וכ~ולעו ישברו ~~א בכדי ב~ות~ין ~הגעי~ם

 ר~וי ויהיהוכו~
 ל~ר~

 גבר ת~~ה ~~ברת
 וכ~~~

~~
 דו~הני ד~רו~~ות הי~ו~~~~י על ל~ו~וך נו~י ש~ישי
 י דר~נן באי~ור לכ~~ח~ אףהגעלה

 ~א~
 ~ית דהאי

 ~~ה~~ת ~יקרלי~
 ל~י~~

 בסי~ שם דה~~~~~א קו~א
 בין חי~וק אין בה~ורקכ~א

 י~
 לא או עיקור ~ו

 לא אם א~~נם ~הק~~ ~ו~כינן ו~דר~נן דהויכיון
 ~ין ב~~~~~~~~~ן חם שוםהיה

 לעשו~
 ד~ר ~ום

 ו~~ל~~ע ו~שיהוייותר
 י~~~ וה~~~

 וי~
 אכ~~ש ל~ו~וך

 ג~ר ~ת~ה סברת ~ם יושלישי
 ~הפ~~ו~

~~~~~~
 וו~ז~~י~ ה~~יני~

 ~נה עו~~ם~ ~אכ~ו
 ~~ו~וך ידידיו~~~ש

~~ 
 ~ו~~~ש ה~חזה

 כהרו~ב~~ם א~ש~זה ~~ו~וך קכ~~א ~ס~~י וש~~ך~רו~~~א
 ו~~~ו~ בדי~בד~ והרא~הוהר~ן

 ו~ספיק היה ~א הכא
 ~ווור ב~ום הו~אכל ~~~ היה אי הקתא~~~~י

 ו~ו~ילשהשחזה
 לסו~וך לנו יש א~~נ~ הליבון~ תח~

בכה~~~
 אכבלעו

 כ~
 ~~~כ והובא כתב והפר~ח פול~ו

 ~~קצת הכשר ו~ועיל דלא ד~א ו~~~ א~ק תנ~~אב~~~י
 ה~כינות שו~די~ין ד~~~י ו~~ום בפסח~יינו

 ב~עה דלא ~~~א הב~ח כ~ ~ו~ן לנקות~~וין בו~י~
הידות

~~~~ 
 ה~נה יו~ות ב~אר אבל ~~נה~ ב~ל

 אין ~י~ור ~~קרהב~~ין
 ~~~ו~

 ה~~~ז ~ו~~~ות ~י~~

 בליעת ~ו~וליך א~~רינן ולא י~~ז~ ~~~ק תנ~א~סי~
 וכדוו~ה בסכי~יםבכולו

~~~

 חו~ין היו כשלא לבד אהשח~ה לס~ו~ך
 נשת~~~

בה~
 שלהנ הקתא שתפסו לחוש ויש גו~ור חםהאיסור הי~ אם ~ל ש~יס~ב~ ~די באיסור

 בו~ים שר~~ם או ו~אי~ור~ ו~זו~~~ותבידים
 גם לעשות יש אז הנ~~ל ו~~אי~ור~לועים ~מי~
 ואכ י פול~ו כך כ~ולעו וא~~רינן לקתא חו~יןבו~ים ה~ע~

הי~
 ל~~ו~יר אין צונן הכל

 בי~ ודי ~רב~
 הפסד ו~~~קום ב~כין ק~ה בק~קענ~יצה פע~י~
 ה~י~ור ~~היה ג~~כו~ו~~לגות בכה~~

 ח~
 גו~ור

 ואכ ~ה~עילם~ יש ~ו~~ ~~ר אי~ורכ~נשתו~ש בפר~
 דילאו

 ~~~~ו~

 ו~בפני~~ גם ~~ו~ים ג~ הי~ב
 ~~~כו~~שר

 ל~ו~~~
 שידכ ~~קום עד קשה בק~קע

 יווג~ת

 ~כ~
 אם באקפאן ~ל הגדול

 היס~~
י~~ל~~

 ואם וכו~ א~~ת טוב ו~היות הכפות ~~~ וכן
 ידיחנו ~ונןהיה

 ופ~ו~

~~~

 לרבה ו~על~ ידידי לי ~הק~ה ו~ה ~ז~יר
ד~ו~ר

 בטביל~
 יעבירנו דש~~א טעו~א כלים

~~~~~
 בש~~~~ ~~ אינך ~שיב~~~ם לא

 בי~ה
 ~ייךהך ד~עו~~

 ~ע~ו~ ~~~י~
 ו~~וה

 ו~~~~
 ו~י~ך דרבה

בסוכה
 ~ו~~

 כוותי~ נק~ינן רבה ו~~וה ד~וי ול~לב
 ~~~י~תאבל

 לי~ כלי~
 דלא ו~שום כותי~ ~לכתא

 שם ~ע~י כאינך אלא בהי~~ ולא ר~ה ו~~וההוי
 דלא ~ם ~רו~ב~~םוכ~~ק

 כרב~

~~~~

 י~תביהו ה~וב ד~ ידידי על אטריחלא
 ב~~רןויחת~~יהו

 ש~
 לאלתר ~~קים

 ד~~ש וידידו אוהבו י ווותוקים ~וביםלחיים
ח~י~ה בלו~~

~ ~~~~ 
~~~ 

~~~~~ 

~ 

~~~~
~~~

 ~~ו
~~~~~ 

 ~י~~ז~

~~~~~ 
 ~~~~י

 ו~~~~~ י~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~י~~י ~~~י~~~י~
~~~~

 ~~~י~י י~~ ~~~~יי
 ~~~~~ ~~~~ ~~~~יי~ ~~יי~

 ~~~~ ~~~~~~ ~~י~ו~י~~~
~~~~~~~~~ 

~~~~ 
~~~~~~

 ~~~~~~ ~~~~~ ~~~י~ ~~~
~ 

~~~
 ה~~~ קושית ~יישוב הע~ני ~י~ ו~~ה~~~

~יו~~ד



ביו~~ד
 קכ~~~

 שכ~ ~רו~~א על ~הקשה ס~ג
 אחדדעד

 ~גון בדבר אי~ור באתחזק נאו~ן אי~
 שאינה וחתיכה~~ל

 ~~נוקר~
 ~ייך היאך והקשה

 אי~ור~ חזקת שא~~~בח~יכה
 ~עצו~ו דהב~ר כיון

 רק א~חזק~לא
 הגידי~

 ~תיכות ב~ ~~~ו הוי שבו
 נא~ון שע~יהם שו~~רבין ב~ר ~ל וא~ חלבא~
 זה לו~~ר~~א

 ח~~
 בירך~ב~ידו וכו~ו ב~ר ~ל וזה

 הרשב~א ל~~~~~ש וועל~ וכ~ ~~ יע~~ש הרא~~שלדעת
 הבא אי~ור שכל ווגולין ו~ים ס~ גבי יו~~דבחולין
 שהיה ו~כו~ו חדש~~קרה ~~עש~~ שנתחדש לו~~ר ו~חזקינן לא ~~קרה חידוש~~י

~~ 
 ול~כי א~~רינן לא

 חסר ונו~צא ~נו~דד ב~~קוה ר~שסובר
טהרות ~כ~

 ע~~~ שנע~~
 וא~~כ יעי~ש ~הורות

 ה~יקור ~~ע~ה שנתחרש לוו~ר הע~א שנאו~ןא~רינן ל~ ה~~
 עד ו~נוקר אינו בחזקת היה דהבשר כיוןבבשר

עתה

~~~~

 ו~קרי דלא ואף ו~נוקר~ אינו בחזקת הבשרהוי דעכ~~~ וכ~ יע~~ש ~~ה וי~~ושו~עתתא בש~ ה~און דבריו על ~ו~ד כבר
 ה~י אסור ~~עצו~ו אינו שה~~ר כיון אי~ור~ח~קת
 ~י~ בא~~ח הב~~יכו~~ש

 תל~~~
 בדוק ספק בית גבי

 שאין וא~~~ בדוק~ ש~ינו בחזקת הביתוווקו~ינן
 אי~ור חזקתבה

 ו~~ו~
 בדוק איננו חזקת ~ויקרי

 או~נ~ע~~ש~
 שאינו ב~ר בין ~לק ניחא כ~ז

~~נוקר
 ~בי~

 כו~ובן ואשייב ~~~ח אחד ~תיכות ב~
 קשה דעדי~ן הוא דחוק ר~ו~~א דברי ליי~באבל
 נא~ון אינו ש~~א ~חתא בחדא הרוו~~א דיו~הה~יך
 וחתיכה ~בל כ~ון באיסור דבר דאתחזקהיכא

 באי~ור ה~בר אתחזק טבל הרישא~~ו~
 וז~

 לא
 רק ב~יסור~אתחזק

 הו~
 ~~ידין ו~כח

 בחזק~
 אינו

 ול~ו~נוקר~
 הדבר שאתחזק ע~ז לו~~ר לו היה

באיסור
~ 

 אט~~ז הקשה זה סי~ דעת וב~וח
 לכל שו~~~~ינים יום בכל ~~ו~עשים ר~ייהדו~ביא
 ~ידו ו~קרי ד~ה וכ~ וכו~ ~~ר ~זה לוו~ראדם
 ו~ם יע~~ש בגיטין התוס~ כ~~~~ש ל~~וו~חה לאחרלהוליך

~זה
 ~~א~ן ~ב~ הר~י~

 ב~~~~
 פ~~ו

~~~~~~~~~~~
~~~~~

 התוס~ קושי~ יישבנו האלה הדברים
 שהקשה אדרבה~ בד~ה ע~ט ד~~קדושין

 הקשהו~אי
 הש~~~

 חזקתה על ו~קוה דנוקם אדרבה
 ניו~א ~זקתו ~ל הטו~אולא

 כיו~
 חזקות ב~ דאי~א

 הקשו ויותר לחוו~רא חזקהאו~רינן
 תוס~ ~כה~~~

 הש~ס אוור ~~אי וכו~ תרו~~ה עלי~ ~ה~רישאחביות
 על היין העו~דאדרבה

 ~זק~
 לא ו~יסור

 ~תח~~

ניו~

 ~ חזקת~יע~ש על טבל הע~~ד ל~ו~~רא~ חזקה

~~~~~~

 על ט~~א העו~ד נא~~ר דאם ~~ייושב
 העו~ד נא~~ר אם ~ן הטביל~~ בשעת הו~קוהחסרה שא~ ו~~וקרה ו~ע~ה נחדש~זקתו

 ו~עשה לחדש אוו~רים א~ו ע~~כ חזקתו עלטבל

וו~קר~
 אין ~תה ועל נתחמ~~ ~יה אז ש~ם בהיין

 הש~ס ו~קשה ולפיכך י לפניך חסר ~הרי דניןאנו
 יין והעמד וכו~ ו~קוה ~ע~~ד ~יו~א אדרבהשפיר
על

 חזקתו~
 וא~

 לקולא דהוי
~~~~~ 

 ~דיפא הרי
 החסר ו~ע~ה בה נחדש שלא ו~חברתה~ זוחזקה

 לחו~ורא דניו~א הח~קות עתה ~וות ואינןוהחיו~ו~~
כנ~ל
~ 

~~~~~
 שי~ת בזה ~~~כ ~~יו~ב להכי דא~ינא

~רו~ב~~~
 דאוריי~א דספיקא דס~~ל

 ב~יטין ה~~~י עליו והקשה ~קולאו~ה~~ת
 ד~

~~ 
 ~~~ר ו~איא~כ

 הש~~~
 נאמן ע~א דא~~רינן אי~~ר

 ולדעתו וכו~ איסורא אתחזק דלא היכאבאיסורין
 אינו איסור ~א~~זקה~י

 אתחזק ובלא הע~א~ נאו~~
 אצטריך ול~~אי לקולא ו~ה~~ת ספיקא בלא~~הה~י

 איסורא אתחזק לא להתיר ות~~ ~ש~~י ~ד~תהקרא
 ~בע~~א

 ו~~~חיל~
 הא דלע~ד לבאר אני צריך

 ~תיכה איגופא
 ש~י~~

 איסורא אתחזק הוי ו~נוקרת
 הנה י ז~ל הראשונים ~ד~ת ~~חלוקה כ~רו~~ינו
 בפ~ ~~~ ב~י~ הר~~ן ב~ם כ~הט~~ז

 הנזקי~
 דאם

 חתיכה ע~~א ואו~ר וכשירות ~רי~ת ב~~קוליןהיו
 בו~קום אי~ורו דאתחזק דאע~~ג ~~ו~~~ ~שירהזו
 ו~~~ו~~~~

 ואני י עכ~~ל ~~~~ק לא ~חיכה ב~ו~ה
 ו~~א~ילא

~~ 
 ואדרבה כלל בגיטין הר~~ן דברי

 א~ירש~י להי~ך ו~שו~ע ד~י~ין ר~~~ק הר~~ן~~ידו~י

דע~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ד~~א
 נ~~

 שהרי
 האמינ~~

 ~וישראל אחד כל חורה
 וכתב ו~חי~ה וגידין הבשר וניקורי תרומהאהפ~ת
 אתח~ק הוי דבהני כן~ לומר לרש~י לו היהשלא

 אלאאיסורא~
 וושו~

 ע~א ווש~~ה לתקנם דבידו
בה~ נא~~~

 וחלב ווגידין ב~ר בניקור דאף וושמע יע~ש
 איסורא אתחזק דה~י~ובר

 ו~ד~
 כתב

 כמ~~
 תוס~

 לר~~י הול~לדלא
 להזכי~

 שחיטה
 והפר~~

 תרוווה

 ווה ולע~~ד ילחו~
 הל~ וושו~ שכת~

 ~חבם הווה
 שהלך~ האשה ~ר~פ יוסף הני~ווק~ דבריוכלשונם
 ~הואוע~כ

 ט~~~
 י

 וג~~~
 אינו

 נו~
 היה עלזה דאי לי

 דחתיכה וודבריו ראייה ווביא האיך הט~זכוונת
 הרי איסורא~ אחחזק ו~קרי לא ו~וקרת~אינה
 בנדה נאו~נת דלהכי שם הנו~~י ~יים אח~כוויד
ו~שום

 ד~יד~
 הניקור על נווי נאוונות ו~כי ~בולי

 הרי י עכ~~ל איסורא דאתחזק ודם ווחלבבשר
דסובר

 דחתיכ~
 וצ~~ע י איסורא אתחזק הוי ~א~~וו

~ 

י~~~~~

 נעלווו באוות הללו ~נוו~~י דברי עלה
 ז~~ל ~נ~~י בעל הגאון של הבדולחוועין

 ווקום שיש דהיכא דחידש ע~ב ס~~~ב~דו~ין
 אףב~בר ~פ~

 ב~
 כבר הוועיד העד דברי

 וו~
 הספק

 נגד העד הודעת ו~יק~י ולא האיסור חזקתאיתרע
 והביאחזק~~

 ראיי~
 שלוקחין יום ב~ל ווו~ע~ים

 טריפות רוב אף בה שיש ווהווקיליןב~ר
 הנוו~י כ~~ז יישב ~כבר יע~~ש הטבח ~הודעתכ~ירות ו~ויעו~

 כיוןדבחתיכה ה~קה~ נגד ~דוח ו~קרי לא דזהכאן
 ווקרי לא הזה בו~קום רק איסור את~~ק לאזו

 ~~און אדמ~~ר ב~ו~~ת ויעיין י אי~וראאתחזק
 בזה וויש ביו~ד צ~~ח ת~ובה ז~~ל אש א~ורירכ~~~~ג
ועיין

 ג~~
 ~~~~ל לוו~ר יש ועכ~~פ י וו~~ז א~ח שם

 דאף בחידו~יו הנ~ללהר~ן
 ~אי~ חחיכ~

 וונוקרת
 בקידו~ין התוס~ שיטת אבל איסורא~ אתחזקו~יקרי
 באיסו~ין נאוון ד~~~א והא ~~~ ע~~ב ~~~הד~

 זו חתיכה או ו~וקרת ~ה ב~ר כגון ל~ירדווקא היינ~
 ו~ן וכו~ שוווןשל

 ו~שוו~
 ~פ~~ק ב~יטין וודבריהם

 אפרש~יוווו~ש
 בניקו~

 להזכיר הו~~ל דלא וחלב~ ~ידין
שחי~ה

 וושווע אי~ורא~ אח~זק ד~הני וו~ום י והפ~~~

אבל
~ 

 בניקור
 גידי~

 שא ד~~יכה דס~ל וחלב
 לא דאל~~ה איסורא אתחזק ~וי לאמנוק~ת
 ו אין איסורא דבאתחזק עליה ל~עיד נאו~ןע~~א

נאו~~
 ל ווייוווני בתשו~ת משו~עות מצ~תי וכן
 שק ראובן ~ליח בעובדא ~~כ~ ג~ סי~אישות
 וו~ידין והעדים לראובן אשה עדיםבפני

 ~ווח ו~וא י לי א~~ווהרי ~~
 ש~~~~

 טעה הוא
שא~צ ו~~ ל~אובן~ בפניהם שנית וקדשה וחזרבדיבורו~
 ג~

 דהוי ו~טעם א~ ווה~ליח
 הק~~

 בטו
 שלד ~ואע~~ג נאוון~ ע~~א ובכה~~ג ~קדש~ הויולא

~~די~
 להש א~~א באי~ור איתתא האי אתחזק הוי

 ~לדב~ ~כיוןוו~~וו
 ~תחזק לא הוועיד העד

 ~ בכה~ג איסורא אח~~ק ווקרי לא כלל~באיסור ו~ע~
 ~ה ע~א הרי איסורא איתחזק הוי אידאפילו
 תרו א~פרשת דהוי ווידי לתקן~ בידו דהויהיכא
 ו~~~~ו~ ~תה~ ~ד א~סור ו~חחילה~וי ~ העד דלדברי ~יסורא~ דאת~~ק ושחיטהוווע~ר

 נאוון
 כווו ~תקנודבידו וו~

 ~פי~~
 ו~ דגיטין בפ~~ק ר~~י

 ד~עה לוער ~~ליח נאו~ן לגרשו דבידוכיון
 דע~~א וגידין וו~~ב ~שר ניקור הזכירוו~דלא י~
 נ~

 יבה~
 ~ הני ז~~ל דר~~י

 ג~
 בחד~

 ו~חחא
 שא~ דחחיכה הנ~~ל ו~~~ז תו~~ כדעחדסובר ~ ו~שווע ~רוו~ה~ ו~פר~ת ב~חיטה דווקאובחר ~תי~

ו~נוקר~
 כנ~~ל ~יסורא ~חח~ק הוי לא

~ 

~~~~
 אוו~ר אני

~~ 
 כדעת נאו~ר א~

 אינ בתזקת שא~~וו ~חי~ה הוידלא האווו~
הנ~ל ~~ש~ דברי לן וו~ייע עכ~~פ אי~וראשאחח~ק

 בחולי~
 יו~ד

 דלחד~
 חדש וו~קרה וו~שה

 נא אנו ~ף א~~כ ליה~ חדשינן ולא ~קה~כ~ין
 היכא דוקא ~יי~ו לקולאו~ה~~ת דאוריי~ ס~יקו וםי~~ו ה~ווב~~ם לד~ת גםדאם

 דל~
 ~~ע ו~~דשינן

 ~~י אם ~בל ~ה~ ~בס~ק הקו~א ~~~יוווקרה
 הקולא ~~דהספק שנ~

 י~
 בה

 חידו~
 וווק וו~שה

בכה~~~
 א וווצאתי י לקולא סדא~~ו אוורי~ן לא

ו~~דו~י
 אח~וני~

 ו~לא ב~~ לי ~ון
ס~א~~ו ב~ הרו~י~

 י~~~~
 ~~פיקות ~~י שאין היכי ד~ל

שא~ ~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 בכה~ג ~~~שה ע~~י שלא ואחד הוועשה ~~ישא~
 וא~~ יע~~~ לקולא סדא~ו אוורינןלא

 אצטריך שפיר
 ~ונוקרת~ זו חתיכה להתיר נא~~ן דא~~א לדינאקרא

וא~
 איסורא אתחזק לא ~עתם דהוי

 מ~~ו~
 ~כלל

 כיון הוי ~א לקולא סדאו~~רש~ר
 דחדשי~~

 ~י~ז
 ומקרהו~עשה

 חד~
 וא~וועינן ה~ד נא~ון דאינו ה~א

 הנ~~ל הפנ~י קושית ו~ו~ורצת נא~ן דא~הק~א
~ 

~~~~~~
 א~~רינהו לא ו~לו~י לבית זו קושיא ~בא
 לדעת ~דא י לק~וו נ~~י דב~א~ה י לויהבלא

 ~~ה~ ספ~טהכ~~וו
~~~~ 

 כרת דבספק ~כתב
 ~~וד~

 ג~כ ~ו~א ~כן וכ~ י לחו~ורא דסדאו~ר~ר~וב~ם
 ~~ו~~ם ישינהבנוסחא

 ויעיי~

 עליו ~~ולק ~ו~הרי~ט
 דאוורינן איו~ר ~~~~ס קא~~ר שפיר לדעתועכ~~פ

 סש~~ח חתיכה כגוןעא~~~
 דל~ סש~~~

 וכו~ א~ח~ק

ונקי~
 כרת איסור דהוי וו~ום חלב ~יסור

 לד~תאף ו~כה~~~
 הר~~~

 ואי~טריך לחו~~רא סדאו~~ר ~וי
 עליו נאוון ע~א דא~~הקרא

 ל~~י~
 י חדא הא

 ו~הרי~ם ~שו~תוכ~~וו
 ~וי~~

 י~~~
 וווי~~וות ~~

 ל~וו~~ש שנית י צ~~ע~~א קי~~~
 הר~ו~

 דהיכא הנ~~ל ~ת~ו~ה
 לא העד העדות דל~י כיון ~דידן איסורדאתחזק

 ווע~לם~ ~איסור אתחזקהוי
 ~ע~~~ נא~ו~

 ~~~יד

ד~ה~~~
 היכא וודאי וא~כ אי~ורא אתח~ק ~וקרי לא

 בשום אי~ור אתחזקדלא
 פ~י~

 פשיטא ~א~ותי~ל
 לד~ת לקולא~סדאו~ר

 הר~ו~~~~
 היכא ~~ה~~ג אבל

 העד הוד~ת לולי ~אי~ור ה~תיכה א~חזקד~דידן

 דאי~ו ה~~אהוועיד~
 נ~~ו~

 הרו~ב~~ם וכו~~~ש י הע~~א
 דהא סנהדרין ~~ה~ ט~ז~פ~

 דבעינ~
 ל~~לקות ע~ים ב~

 האיסור הוחזק אם אבל ~~עשה~ ב~עת לה~ידהיינו
 ואפילוכבר

 ב~
 עליו~ א~ ~~~ר קודם אחד

 בא ואח~~כ ~ח~ב ~חד ~ד ע~פ ה~תיכה~הוחזקנו כגו~
 ואפילו עליו לוקה וודאי ואכלה ל~נינואחד

 ל~ש~ועי~ן ~רא אצ~ריך ולהכי י אחד עד ע~~פה~א שז~
 דת~ובתדינא

 הר~~ו~
 הנ~~ל

 ~~~~~ ~יו~
 הודאת

 ~יסורא ~ת~~ק ~א ו~עולם~ ~~אי~ור את~קלא הע~
 ~יטתוו~יו~בת

 ה~וו~~~~

~~~~

 ליי~ב שלישיה בה
 ~~וו~~~~ ~י~~

 לפוו~~ש

 הוי בגי~ין ~תוס~ דלדעת י ע~~ב ~ורש~~ו~רי~ק

נד~
 בידה דהוי משום אלא איסורא~ אתח~ק

 בידה אתחזקואינו בלא דנא~~ן ע~א וילפינןל~בול
 קרא דא~~ר ד~ה בידו והוי~ואתח~ק

 וספר~
 לה

 אלא מהני לא ל~~ול דבידו דטע~~א כ~ש דהויוכו~
 וו~~~יל~ שבו~ איסור חזקתל~רוע

 ~לל אתחזק בלא
 הר~~ן ~חי~י~שי כ~כ כבר ובא~~ת י~~ש עכ~לעדיפא
ברפ~ק

 דגיטי~
 דילפינן רש~י כ~ דלהכי ר~י ל~י~ת

 דבהכי א~~~ג והפ~~ת ניקור~ וו~חיטה~ נב~~אע~~ב
 הוי לתקן דבידם וו~ום ונא~~נים איסוראאתחזק
 הוא ופשרה ~ידו ואינו אתחזק לא כ~וו ~ךשוה
 יזו

 ליל~
 בפירש כ~ ~מהרי~~ק ועכ~~פ י ~ו~~~תה חדא

 לתקן שבידו אע~פ דאתחזק היכא ג~ועהדעוד
 וודאי וא~כ בידו שאינו אע~~פ כללאתחזק ו~ל~
 ~ע~~פ אתחזק דבלא ידעינן לקולא דאורייתאספיקא וו~

 לה~יר~ ~~~א נא~ון ~י~ושאינו
 איסורא באתחזק אבל

וי~
 אינו דבאוות ~~~א טפי דגריעה לתקנו ~ידו

 וספרה ~נדה ר~וונא כתב ~הכינא~ון~
 ל~

 לד~ת
 יום ~כל ממעשים ילפינן רש~~י ול~יטת יהתוס~

י
 באיסורין ע~~א נא~~ן בכה~ג דאפילו

~~~

 א~יבנו לא ארבעה
 ~לענ~~~

 י לק~~ו זו קו~יא

 וכ~~~~ש לו ולא חוטא אדם אין חזקה ~ע~א לי~דאית אע~~ לי~ ניחא ותוס~ ר~~י לשיטת אםדהרי
 ~~כח פ~יטא דהוי יע~~ש דגיטין ר~~~ק ~עצ~ווהפנ~~י
 ~דדו~י ד~~ור נ~~י ל~~י~ור וליכא ל~תיר שנאווןזה

כדע~
 דהוי כיון דקדושין דע~א ~סוגיא הפנ~י

 קרא דאצטריך ליה ניחא ואפ~ה טפי ודייקלהתיר
דע~~א

 נא~~~
 ~~~רינן ~וי התורה ~כל דסד~~א להתיר

 ~ד~ת כ~~ש או~ור אני ועתה י קרא בלאלחווורא
 תורה ד~~ורה וכיון ~~ה~ת לקולא ד~דאו~~רהר~ו~~ם

 תיתי ~~הי וכו~ עון לכל ~איש אחד ~ד יקוםלא
 דאינו כיון הס~ק לאסור נ~וון ~~~א ~ווורלנו

~~ועיל
 כ~ו~

 הרי הספק וווה~~ת י ~דותו
 ווותר~

ו~י~
 ~ו~י לי~

 דאי~ ח~ק~
 יו~ד~~ה חוטאוכו~ אדם

 ~ןאית
~~~~ 

 ~~סור דאו~~ כיון ~דד~וי ד~וור

 י לאסור נא~~ן דע~~א קרא אצ~ריך ו~הכיהספק~
~~~ 

וי~פינן~~ ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  או ה~ו~ב~ם לדעת ווקרא או לי~וי~ינן
בכל וו~~~שי~

 דנאוו~ יו~
 הש~~ס דקאו~ר והיינו י לאסור אף

 ~חתיכה נ~~~א דע~א דא~רינןאיוור
 ו~~ק ~ש~~~

ש~~ש
 דל~

 את~ק
 איסורא~

 ונאו~~
 בין ~תיר ~ין

 ~~יקר התורה~ הא~ינו או~ן ~~כללאסור~
לדעת ק~

 הר~~~~
 לאיסור להאווינו

 איצטר~
 ו~~ה י

 והנני הנ~ל בכל היטב לעיין ~ניו בש~ראסיים
 אוהבוידידו

 בל~
 י ונ~ש

~ ~ ~ ~ ~  

~~~ 

~~~~~ 

~~~~~

~ 

~~~~ 
 ~~וז ~~

~~~~~ ~~ ~~ 
~ ~~~~ 

 ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ י~~~ ~~~~י ~~י~י~י
~~~ 

 ~~~~וי
~~~י

 ~~~י~ ~~ ~י~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~
~~~~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~ 
 ~יי

 ~~~~י~

~ ~ ~ ~

 וועכ~~ת שהק~ה וווה וכו~ בזוונו ה~יעני
 חולין תוס~ דברי עלוכ~

 ק~~ו~
 ע~~א

 דא~~ר ב~~~ש ל~י~טי~ד~ה
 לחל~

 לו היתה בין
 לא לישראל דוווושקה לא או הכ~שרשעת

א~א ~וו~~~
 ב~

 ~סחים ~ו~~ס והקשה שעה~~כ לו היתה
 דבעי ע~א~~~ח

 לווי~

 הא ישראל וווו~קה וווקצה
 הר~ישו כבר הנה י הכושר שעת לו היהוווקצה
 ד~ה ע~~א ו~ ד~ בוונחות בע~וום תוס~ זו~הערה
 קרא ~לי ווקוווות דבכו~ה דכיון וכתב יכתב

 לישראל ו~וו~קה ו~שום אסור שעה~~כ לובהיתה דא~
 לה~עיין דבאו~ת ואף יי~~~ש

 בתווור~
 יראה כ~~ט

 ו~~ו~ שם~ להת~ס~ ~ווורה ראייהדאין
 תוס~ החלי~ו

 קרא דגלי סוברדש~ס
 דא~

 שעה~~כ לו דבהיתה
 בכל ו~יניה ויליף בזה לה~~ס חילוק אין שוב~סור

 כ~וובן וועל~ קושית ~ם לה וא~דהווקום~
~ 

~~~~~
 אי אף

~ 
 ~וצ~נו זה תוס~ ת~צו

 דהיינ~ י הנ~~ל ~וש~~ס קושייתו~ל~ות
באו~

 שאי~ור ~בל ווה י א~ווקצה הברייתא דרוש
~ו~~

 לה ~ורם
 לי~ס~

 וו~ופו שאיסורו~כל שע~~~כ~ היתה לא והיינו
~ 

 לו היה
 אבל שעה~~~~

 והיינו אחר~ דבר ווחוות לו בא שאיסורווווקצה
 ~ון אבל לו~ור~ ה~הו~קום כך היא~ א~ת ודאודא וכדו~ה~ לישראל וווושקה יל~ינן לא שעה~כ לוהיתה
 לא חילוק דאין התוס~דכ~

 וותקיי~
 ~ נצרך ולא זה

~~~~
 דהוי ווידי י ע~ב צ~ ב~~~~ה ז~ל רש~~~

 לישראל הו~ותר וון כתיב וכי וכו~ודם אחל~
 שעה~כ לו היתה טרי~ה והרי טרי~ה~לוויעוטי

 קאוורובפירש ~
 הש~~~

 לא דטרי~ה ע~~א ו~ וונחות
 לה דהיתה וושום ~~ראל ווו~קה יל~ינןלא

 הש~~ס דלווסקנת ז~~ל~ ר~~~י סובר ~ע~~כשע~~כ~
 לישראל וווושקה ילפינן והכל חילוק~ איןבכ~~ו~~
 ול~~ור לדחות שיש ואף י ~וס~ נ~יכוו~~ש
 היתה לא ד~ז טרי~ה~ ל~לדה כיוון ז~~לדרש~~י

~
 בווש~~עות זה אין ~ו~~וו פ~~ו בתווורה כוו~ש ש~ה~~כ

 וסתיוו~ יד~ריו
 ועיין חילוק דאין וושווע לשונו
 ע~ סי~ יו~~דבתוס~

~~~~~
 י דברים ב~ על ת~והתי זה בענין עיוני

~א~
 ~ה ע~~ב כ~ה ד~ בסוטה תוס~ ב~~~ש

 וליכא הוי דעל~וא כעפרא הנאה ~יסר~או~
 שצריך בווקום ד~וקא דלאו ו~ושו~ע ~ וכו~שיעורא
שרי~ה

 קרא דל~ל זו ~וסו~יא קשה והיה דווק~~
 לצי~~י הנדחת עיר צי~ורילוויעוטי

 והרי ווצורע~
ב~י~ורי

 א~ ווצור~
 ו~א טהרה הכשר א~א שאינן

קרב~
 ווווש

 וכו~~~~
 י~~~ש ט~~וו ווה~ ב~י~א הרווב~~ם

וק~רה
 אינו בקרקע שטעון ~~ שכת~

 דאוריית~
 י

 ביה דכתיב ~~לי~ שחיטה וודאורייתא בעינןוו~וו
 בסיווני~~ שחיטה שיעור וו~וי~א ובעינןושחט~
 ואסור קייו~י להרי~ה הנדחת עיר דבהוותוכיון

 הנ~~ל~ ~וס~ דא~רייתא שיעורא ליכאבהנאה
 כשרים דיהיו ס~ד והאיך וועליא~ שחי~ה בהו~י ול~

לצי~ורי
 ווצור~

~~~

 וכו~ והקדיש ~~עבר ה~דחת עירבבה~ות צ~~ שכ~ ק~~וו בחולין תוס~ בדברי באוות
 כיוןסייווו

 דלשרי~~
 דלהרי~ה ~וו~יה והגיה קייו~י

 ~ראות~ והטיבקייווי~
 בהוות קיי~וי ~רי~ה אי כי

 בכתותי פשי~א של~ה~ שאר כווו הנ~ת~יר

~~תי~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  דווי~ כשרוף ל~רוף ~עוווד דכל שיעוראווכתית
 בע~~ח דבאוות אלא כלל~ שחיטה בה יועילואיך
 הריגה אלא ש~יפה צריכם אינם הנדחת עירשל

כוו~ש
 בש~~

 קאוור לא ה~~~ס ולפיכך וברווב~ם
 באתרוג אלא הנידחת בעיר שיעורי~ ווכתות~תותי
 לתוס~ אבל בע~~ח הוי דלא כסוי לענין ~עפ~האו

 קשההנ~ל
~ ~ 

~~~~
 ~וה~ ~י~א ברוו~~ם ~ו~~ש

 ט~ו~
 הנש~ט דצפור

 ע~כ קבורה~~עון
 הוא ג~וור דין לא~

 חד ללישנא קשה ~~כ היה דאלת~הוודאורייתא~
 אין ג~י~ה דטעון כיון שכ~ ~~~א ק~~ד יבו~ותבתוס~
 כ~ותילך

 ~וכתו~
 ו~זה יותר שי~ורי~

 יע~~~
 וה~~נ י

 שיעורא ~י~ לית ג~וור וודין קבורה ~צריךכיון
 ווצורע לטהרת דיוכשר ס~~דואיך

~ 
 דא~ווכתא וע~כ

ב~~וו~

 ~~~~ב~~

 ~ו~קוווו~ בכל שוווואן הרו~ב~~ם של וו~~ט
 הו~ותר וון לישר~ל דוו~ו~קהבטעווא

 פסחים וונחות בש~~ס וגווור פשוט דין ד~וילישראל
 דחוקים טעווים ווקוווות בכווה כתב והואותו~ורה~
 איסורי ווה~ בפ~~ה כגון י בש~~ס שם ו~וזכריםשאינם
 וחדש ה~בל וון נסכים ווביאין אין ~~ הל~ו~~ב~
 ה~אה ווצוה וושום וכו~ וכלה~~כ ווערלהואצ~~ל
 ס~~ח וונחות ובש~ם וכו~ שונאו שהב~~ה~עבירה
 ~~ווא דהוי לא ד~~ה שם ב~וס~ ויעייןע~ב

 ~עינן~ לישראל הווותר וון ישראלוווושקה ו~שו~
 וכ~

 וופורש
 וווושקה וו~~ח פסחיםבש~~ס

 ישרא~
 אוורו ו~כאן וכו~

 ולווה וכו~ והחדש הטבל וון נסכים ווביאיןאין
 הב~~ע וו~~ה ~שום הואכתב

~ 
 שם גם

 פ~~
 הל~

 אסורה שטריפה כתבי~
 לגבו~

 הקריבהו וושום
נא

 לפחתי~
 ולא וכו~

 כת~
 ישראל וווושקה וו~ום

 לא גם בש~ס~ וויניהדיליף
 כת~

 דו~בן ילפו~א
הבקר
~ 

 שהעיר צ~~~ אריה שאגת בשו~~ת ויעיין וצ~~ע
 י קל~ד בא~ח ווה~ת בנוב~י עליו וו~~~ש ו~~~~בזה

 לאיו~ר
 א~רי~

 עליו~ כ~ת
 יש~

 ~קודש ~זרו ד~
 התורה ~ל ואולם בריאויעווידהו

 וע~ד~
 כאות

נפשו
~~~~~ ד~~~ ונ~~

~~~ 
~~~~~ 

 ייי~~י~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~  

~  ~ ~  
 לבנות כשירה ~וקוה ג~~כ לבנות ורוצהלהכנסותיו~

 עליה להשגיחישראל~
 שתהי~

 הדין ע~~צ נב~ית
 פקפוקים~בלי

 ~נייתה אופן כאן ~יין ואו~רתי
 שהכלותיקונה~

 נאה בנין שהוא אף הדין~ ע~~~
 לענייםווופואר

~ 

 ~~ ~~~א~
 ו~תחז~ת ו~אוד גדולות הבורות ב~

יות~
 כל ~~קוה ו~יו~י שיעו~ ו~ג~

 בקרקע וולבנים ונבנו ~זה~ ~ה ס~ווכין ובורבור
 ~טופשיין בעיר הנ~קח קאלק~ ~~הידרויאי~עןו~ו~ים

 שנ~ייבש יווים איזה לאח~ שטבעובאסטערייך~~
 כאבן ונע~הנתקשה

 ואי~
 כלל~ואעפ~~כ ווים בולע

 ב~אר גווור אבן ~איננו ולפ~ו~ ~ש~רו באפשרייש
 חשש כאן ~ין לפעני~ד והנה אלגביש~ אבניאבנים
 הטוח אותו שנתייבש ~אחרי כיון לווור אבניםכלי

 כאבן ונעשה נתקשה קאלק~~ ~~הידרויאי~עןשקורין
 בולעואינו

 ~וים~
 ככלי נ~שה ~~אוד ק~ה ו~וא

 ס~י~ ר~א בס~~ כוו~~ש בהם~ ~וב~ם ~איןא~נים
 בתוך ה~וקוה ~ל סאה ו~~ יהיו שלא צריךוי~~ו~
 א~ י טעווים ב~ ~~פני בכלים~ טוב~ם שאיןהכלי
כיון

 ש~תייב~
 וגם י~ים אי~ה הטי~ו~ ~חרי רק

 היה לא יותר~ וותייבש בתוכו ווים ~יאתאחרי
 שקבעוהו קודם כלי שםעליו

 ~~ורש ב~רקע~
 הכלי אין ~~~דבסעי~

 חשו~
 לפסול

 שיקב~נו קודם לקבל ראוי היה א~~כ אלאשאו~ין ~~~ ה~~י~
 וי~~ בסע~ הש~ך וכ~~כבקרק~~

 שאם כ~~א א~~ק
 בש~~הטור שקבעוהו~ קודם כלי שם עליה היהלא

 קשה שהוא אף ה~ה~ ~~וח נ~ל ועוד ישכשר
 שעו~ים אבנים שאר או אלגביש לאבני דוווהואינו ונש~~ נפרך הוא שאעפ~~כ א~נים לכלי דוווהאינו
 אינו ולפיכך עשייתן~ לאחר גווור כ~י והםבפ~~ע~
 ~ופני והרי י כללכ~י

~~ 
 הבנאי האווון רצה לא

ל~~ו~
 ס~י~וה

 ע~ ש~
 הווחבר בנקב

 ~ש~ופר~
ה~~ד~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 של ווהפקק ה~~ל הסיד ~ווונו י~~ק שלאהנאד~
 ע~
 י

 בולע שאיננוואחרי
 שבתו~ ה~~~

 רק
 בתחילתו~

אב~
 ~ות~ילה לזהר רק צריך כלל בולע איננו אח~~כ

 א~ ~עם ~קוה ו~כשיעור ~חות הווים יחסרושלא
 נח~בים איננו אבל גשווים בווי כמובן ת~סלשלא

 א~ילו בתוכם ל~בול וווותר י לק~ן כוו~~של~וחלין
בתחילה
~ 

ב~
 כאו~~א לזה זה סוווכים ~וקוואות ששני ~~~

 לבנים של ~חי~ה וביניהם גדו~~בור
 שבוע כל לנ~תם הנ~~ליכולים בקאלק ג~~כונט~ח
 הניקור~ופני

 בקי~ ב~ר~
 תוויד אחת וח~רתה

 וצויתי יע~~~ כ~~א סי~ בח~~ס וכוו~ש מלאהתעוווד
 עגולה ~ל רוחב י הנאד כש~ו~~ת נקבלעשות

 הצורך לעת לחברם י אצבעות ב~ ש~יא צאללב~
 ל~שות הנחתי לא רק נ~~ד בסעי~וכ~~~ש

 העיגולבתוך
 ל~

 וא~ילו וותכת של חלול
~ל

 ע~
 נווי

~ 
 נווי ג~ז שיהיה ש~~~ר כיון

 אינ~ הנ~ל~קאלק ~וש~
 שיהיה צריכין

 ~~י~
 ~שוטי

 שעכ~~~כלים~
 טווואה מקבל

 ~~ודרב~ן~
 נעשו רק

 ~ליינטע שני צדדיםמשני
 האל~

 כדי שטא~~ער~
 תהיה לא השנייה הווקוה אם א~ה טבילתשבשעת
 ה~י~ור הנקב עד ג~כ~ולאה

 ל~ו~לה~
 שהוא מ~ני

 יהיה לא ווקוואו~~ ב~ וושיע~ר יותר הרבהגבוה
 נ~ בסי~ כוובואר ווק~ה בווי ש~וסל זו~לין~~שש
וצריך

~ 
 הנ~~ל הסתיווה ~~י הנ~~ל ה~קב לסתום

 יצא~שלא
 ל~ו~

 גבוה ה~ל הנקב ~עשה ול~יכך אז
 שיגיעו ~בלי כדין שתטבול שא~שר כ~יכ~~כ~
המים

 כ~
 הנ~ל~ הנקב למ~ם לווע~ה

 או ~ותכות כל ב~שו~ילסות~ו~ וצרי~
 עכ~~

 ~ל בברזא

~~
 ועיין

 ס~~
 ה~וקבל~ ב~בר לסותו~ו דאין ~בר הב~~ח אףו~כ~~ג הר~~~ ב~ם הווחבר שיטת נ~~ ס~י~

טו~וא~
 עיין

 ב~~ז~
 וא~

 שכלי
 ע~

 ~ו~~~ו דרבנן רק
 לוונוע א~שר דא~שרהיכא

~ 

~~~

 הווים גובה ג~~כ אחרת בהו~קוה יהיה ~ם
 הנקב~ד

 אי~
 שנתחברו ~יון כלל זוחלין חשש

~ד נ~ בסעי~ כוובואר ה~ל נקב ע~י הווקאותב~
 כמובן כ~ל חשש שוםואין

ג~
 ~ובאו גש~וים ~~

~ 
 ע~י

 ~י~~ סילונו~
ית

 כלי יוותכתשל
 ~שו~

 יה ל~ק~ הנ~~ה ווחדש
הנ~~ל

 ווחדש~
 ~ליהם היה שלא ישנים ו~א

~ תו~  ים ש~~ל~ ישנים בווס~רים הנב~~י וכו~~~ש וועולםכלי
 בגגה ונקבעו י ט~ סי~ טהרה בגידוליוכ~כ

~ ~~  ~א הסילון של א~ ובצד א~ ווצד~וקוה
 לב~ ~י~

~ז
 יהיה ~לא ~תוח והיהכלל

~ 
 וכ~ ~פ~~ ד~

~ש
~י~ נ ל~א כלל הרא~יש בשו~~ת וכ~~כ ~~~ע ל~~ובסעי~
 ~וסל איני אחד וורוח כשפ~וחח~

 כ~ו~
~ו ~ ~אין

 ובא~ בה~ג~ שיפוע דרך נקבע ~ רק י לבז~זיםד~
~ע

 לו~ה היורד ~ותכת~ ~ל לסי~ון גדול נקבהיה
 ו~~~ שי~וע דרך ה~וים שי~דו ווקוה~ של החלוןעד

צדדים
 ש~

 ~ותו ל~וך ה~ילון
~ 

 ל~ה היורד סילון
 כזה החלון~~ד

~ ~  

~ ~  הסילון והנה 
 ~ל שהיה אף הק~קע את לשווש ווחדש~עשויה ~~~

 וב~~ה ו~~~~ כלי תורת עליה היה לאוותכת
 ה~~~ש בת~ובת וכ~~כ ווי~ח בס~י~ כוובואר קרקעאגב
 וי~יין ז~ ~ות ל~~אכלל

 בח~~~
 קצ~~~והוק~~ה סס~~

 ווס~ורות ע~~י ~נ~ל ~ותכת שלהסיל~ן
 צר~ך ~אין פ~וט ול~ענ~ד הווקוה ובגגבתוכן וב~ל~

 יד ~~ בנין דרך בכו~ל ווו~ש בנו~יה הסילוןשתהיה
~~ ~~ ~ו~ח סס~~י רוו~~א וולשון וושווע וכןוגפסיס
 או ~קרקע תחת טו~ון אם בין חילוקואין

~ 
א

 נבנה ולא הזכירו לקרקע ווחוברורק
 בקרקע~ו~
ף

~~ ~ א~ ~ח~יות טבילה לענין ז~ בסעי~של~יל  דוקא שיהיה צריך וסתווו~שניקב
~~ ב~י~ ווירו~

 כן וכווש~וע בני~~ודרך
 וו~ו~

 א~~ק שם הש~ך
~~ ~ ה שהי בו~~ה שנים איזה זה בע~ווי אניוהחו~רתי

 ~ה~ ווקוה שעשו ~אלדוואר ~יסאביישוב
~~ ~ היתה

 קבו~
 בקרקע לווטה הגיגות

 א~ ~ווו~~
ה הית

עווד~
 על

 עווודי~
 הבנויים וווסוורות

ו~ ~בקרק~
 חלל~ היה והקרקע הגיגית ביןותחתיו

 ו~~~
~י

ה ו~ר~י ו~~~ג סי~ ו~רדכי מאוור בשו~ת ויעייןאותה
לוולאות

 בא~ני~
~ כ~~ הקרקע עד וגפסים ~יט

~ו
~ע

ה
ו~

יד

א

ה

~~היה



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

ש~הי~
 ~ירוח

 ~טי~
 לענין דוקא היינו י וגפסיס

~~ל
 ~~~~וגי~י~

 י ~דאורייתא ג~ור פסול שהוא
א~ל

 לעני~ ~א~
 ~טל שיהיה ~קרקע ~הצי~ר~ ק~יעת

אג~
 קרקע

 ~~ר~
 צריך י ~~~ות ~לי פשוטי

~יהי~
 לקרקע ~חו~ר ~ק

 ו~סוורי~ ~י~די~
 ~דרך

 את לשו~ש ~~חדש עשויה א~ ~~י~~ ~שארה~נאים
 לה ואיןהק~ע

 שו~
 לט~ר ~חו~ר הוי קי~ול ~ית

 ו~~~ יוטהור
 ש~ ~ירוש הרא~ש ~תשו~ת

 ו~ן וז~ל

צי~ו~
 הקרקע את ולש~~ש לקרקע לח~רו שנ~שה

טהור
 ו~

 צינור ~~עי~
 ש~

 לש~~ש שנעשה ~ות~ות
 ש~~ל הקרקעאת

 א~י~ א~ קרקע~ אג~
 נעשה

 פשו~ילש~~ש
 ~ליי~

 ה~~חו~ר ~ו~תני~ ~~פורש ~הור
 ו~~~ י ~הור~הור

 ~גדולי
 ~~ר~

 ט~ סי~

 ~~~~ד~
 סי~ן

 ע~ ש~ ק~~
 ~לי

 ל~ז~
 לו~עלה

~~~
 רוחות ג~ רק

 ונתח~
 הו~קוה ~ח~ון

~ח~
 ~ד לו~טה היורד ~ת~ת של סילון אותו

ו~~ו~ה הח~~
 ה~י~ יורדי~

 שיהיה ~די לו~קוה ~סי~ן
 דוקא ל~קוה ~~~ה וה~ילוחהזחילה

 ו~
 ווצינורי

~~
 וזה ~ת~ות

 פשו~
 ו~תשובת ~~~ח~ ססעי~ בש~ע

 שהרוצה ~ו~ה ל~ההרא~ש~
 ספק ווידי ל~~

 ישי~
 הסי~~~~

 ~ילון ~~~~ת של
 ק~~

 של
 ע~

 של או

חר~
 יע~~ש ה~קוה ~ויר ה~ים שיפלו

 ~~~~ה~

 ~קר~עית
 ה~ק~ואו~

 שיוצאי~ נקב שיש

 ו~ק~חי~~~י~
 אותו דרך

 נק~
 ~~רקע

 נעש~ ה~קוה~ את ~~ות~שרוצים
 ו~קק הסתיו~ה

 ואין ~~חדש זו ~~קוה לצורך שנעשה ~~ווענטיל~ע~י
 י ~לל קי~ול בית לו~ע~שום~~ם

~  

 שאר ~דרך

 ~~ שלחוהו ש~~תחילה רק י ~~רח~ו~~ווענ~י~
~~ענ~יל~

 ה~

 ווחו~ר שלהם ה~ו~נא ~יה ולא

~סיסא~
 ~י~~

 ~~רי~ הפקק השטאפפע~ר להוציא
 חששויש

 א~
 ~חו~ראיננו ~~~~ קרקע~ שיו~וש ל~ורך שנעשה

 הפק~לקרק~
 וצויתי

 לעשו~
 שיהיה

 ~~~ר הפקקגם

 ~תו~
 ~י ~אסי~א ~נקב

~רזל עי~ו~
 ש~ ל~ט~

 והוק~ע ~ו~רי להוציא יו~לו
 ~ק~ק~

~אזני~
 ~תש~בת והנה י ~~ין ע~י להנ~ל הנעשים

 וכ~ לגוורי ו~קיל ה~ אותהרא~ש
 הווי~ שווני~~

ש~
 הו~קוה ~ן יצא

 לחו~
 ~~ גם לעשות י~ול

 א~נ~ ~~~~ד~ר
 ~~~ח~ר

 ~ש~~
 ש~~יא נ~ סעי~

 א~יודעת
 יש ~ש~

 או~~ר~
 נראה

 ש~
 ~~ל

 לחווורא ~הר~שופוסק ~וותי~
 ו~~~

 ~שו~ת
 ס~ ו~הרשד~~

קצ~ח
 ~דע~

 י ~~ור
 ~חרוני~ וג~

 נק~ו
 לח~~ר~

 י
 חושש היי~י ~י ~~~ענ~י~~ לה~ירוס~~תי

 ~ו~
 יש

לווענטי~
 לו שיש ~פני ~לי~ תורת זה

 ש~
 ~~ע

 ווענטיל~ ל~שק~~~
 ע~

 ~~רי
 הג~ו~

 ו~וה~ר ~~ופ~ד

~~~~~~~~~ 
 זצ~ל ס~ה דק~ק א~~ד

 ~תשו~~
 שהיא

 ~~ני ו~~י~ר~ ~פ~טות לה~ירו שכ~ ידי~חת
 ~לי~ ~רתעליו ~אי~

 ~יו~
 ועשוייה קי~ול ~ית לו שאין

 ~חדש ~תחלהלשו~ן
 לצור~

 וה~יא קרקע~ תש~יש
 ~~~~ני~ראייה

~~~ 
 ה~יסוין ~ל ~~ג פי~~ד

 שאין~~ני ~הורי~
 ל~~

 ו~~פ ~פ~ע שם
 ~ר~~~~

 ו~ן
 אות~ שקורין ו~ה י ~רא~~די ~ דעתו~שו~ע
 אינוווענטיל~

 רק ו~ת~י~ ~פ~ע~ ל~לי ~חשי~~
 ~~לל זה ~~ווענ~יל~ ו~לי קתני ו~ו~ ~יחם~יס~י ח~

 דטהור פי~א ~~ ~~תני~ לקרקע שנעשהצנור
 ~רקע ~חו~ר שהוא ~י~ן קי~ל ו~ית שם לושיש א~

 לס~וך שר~וי הגאון ד~רי אילו י להוו~ש~ש
 ש~תיירא ~סיים ה~~ל ש~גאון אלא פקפוק~~לי עלי~

שהוא
 נו~~

 ~~יד ~י~ין ~יפין ע~~פ
 וא~~

 ~ו יש
 זוחלין ח~שוושום

 ~שע~
 אין ו~עיני י ~~ילה

 זהעל חש~
 הר~

 ז~ י
 רק נו~~~ שאינו רואין שא~ו

שו~עתי
 ווותחיל נ~יישן שא~ ~האוו~ני~

 לנ~ו~
 ונרגש

 ~~תקני~שנו~~
 ~~אן ~ותו

 שליייפ~
 ע~י איה~~

 ~ו~קד~ ו~תייפ~ או~~~~ה~חז~
 שאינו

 ו~א~ ~~~
צר~~

 על להשגיח
 לפע~ים א~ ~~ י ז~

 נ~ ~~י~ ~ש~~ע ~ו~~ואר פוסל אי~ו ~ל~ד~יפין ~פי~ נו~~
 נו~פים ה~קוה ~ש~י~~י יונ~~א

 ~~~~ ו~~
 ~שר

 זחיל~ן~אין
 ~י~רתיוז~

 ש~ועות איזה
~~קוה נ~א~תייע~

 ~ק~~ ל~א~ הס~ו~~
 שהיתה ~ארטאן ס~ט ק~ן

נוטפת
 ווע~

 ו~~~רתיה ~~עט
 ~~ו~

 ~ה
 ~יון ~

ש~פורש
 ~~שו~~

 על יעלהואל וז~ל~ ד~ ס~~י ל~~א כלל הרא~ש
 ל~

 ~~יו אם ה~קוה את לפסול אדם
 קצתזבים

 לחו~
 י ו~ו~

 ול~
 רציתי

 לג~~
 חו~ורות

י~ירו~ ~~~~



~ ~ ~ ~

~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ~~יתירו~
 כשירה ~קוה לעכב

 ב~ר~
 סאלנאק בעיר

 ~רו~העיר
 אי~

 ואיןחוווה~
 ר~

 בדק ווחזיק
בעוה~~ר
~ 

~~~~~

 בסי~ הרא~~ש בתשובת שווצאתי וו~ני
 ~סי~וני ~דו~ים שהחווירו ש~וה שכ~ז~

~ותכות
 היינ~

 אבל הקרקע ועם בבנין נתחברו כשלא
אם

 ~ם בבנין ~תחבר~
 הקר~

 הקרקע ~ם נתב~לו
 צרי~ין ~ותכות שבסילוני י~~ל יו~~רין

 ל~יו~
 קבועין

 הבע~~ל שבשבוע צויתי קרק~~ אגב שי~~~ו~~~ין
 ב~~~יעש~

 של ~גגה לוו~לה גדולות ~ב~ם ~~~~וות
 הסילון שהחזיקו ה~~~~ וותכת של ~ילון תחתוו~וה
 ג~~וים יר~ו ואם גווו~ר~ בנין דרך ~גפסי~~בטי~
י~ו~ו

 ז~ ווקו~
 שיהיה הנ~~ל החד~ים ווווים אח~~כ

כ~רה
 ב~

 א~ילו רציתי לא לע~ב ~בל י ~ק~וק
 גודל ~ו~ני ~ א~רגע

 ג~ י ב~וה~~ר שם ה~~צ~
 ~~~ל

~אי~
 של ק~ן ~י~ן שיש כיון בדבר~ ח~ש

~~ 
 לווקוה ה~וים וותוכה שיוש~~י

~ 

~~~~
 לעיל וו~~ש

 סו~
 הסי~ן שיהא ~א~~צ ג~ אות

 ווחובר רק יג~וור ב~נין ~קרקעבנוייה
 כןלקרק~~

 וושוו~
 ו~וולה~ ~~לחם ו~~~~ ב~ל וול~ון נווי

 סעי~ ר~אסי~
~~~~ 

 ~כ~ ק~~~ח א~~ק
~~~ 

 ~ל הסילון
 ו~חובר דווקא ~ו כש~~ לקר~ע ווחו~רוותכות
 אלאלקרקע

 לקרקע ~וו~ובר לדבר ו~חוב~ א~יל~
 הק~יעות ו~וו~ם וז~~ל הת~ובה~ באווצע~~~ד סי~ לאב~~ם חסד שו~~ת בס~ כתב וכן ~הור~נווי

 ~י~~רנה דו~א דלאו~נראה בא~~

 באר~
 כשווחברנה רק

 ~וי בק~קע התחובב~נ~ן
 כקרק~

 בוושנה כ~ובו~ר
 ~כליםפ~~

 וכוו~~
 הרב~~י שהביא בתשובה ~רשב~א

ו~ב~
 ס~י~ שם ב~~ע ~לכה כן

 וו~~~
 ~ני~

 דבר
 ~כ~ל~ ~ווואה~ווקבל

 וא~
 דכוונ~ם ו~ווור לדחות שיש

רק
 כש~ו~

 הווחו~ר בדבר בבנין נבנה
 לקרק~

 כגון
בבית

 ~וורח~
 ~ובונה ל~יות צריך ~~ל הבית~ ~~ותל

 ~~ב~~
 הדחק וב~~ת י כנ~~ל ~ונם ~ווש~ועות דו~ק

 ~רוצה וה~יר ~~יר ~~ותו כ~ל אחרת ו~והכש~ין

 לצר~י~
 וו~~ש וודאי

 בשו~~~
 קצ~~ח ~י~ ו~~ר~ד~~ם

 ובהא וז~ל אחד~ גדול~שם
 ~~קינ~

 דווותר
 א~~לו סכנה~ ~ידי ויבואו צוננים~ ~ריםבווים ~ב~
 בי~

הקי~
 כ~~ש

 וו~ו יב~ל זה ובסיבת החו~~ ~יו~
 דאורייתא ובנדה ~ראה תהו לא כי~ו~~ר

 תווינא ביוווא בפווודב~תא ר~~י דתיקן נדהבווס~ אש~
 ~ווורות לב~ש ואין הצינה~וופני

 יתירו~
 דאתיין

 לי~
קילו~

 ה~בילה שתדחה

~~~~~~

 נ~~ו ~ורש ווהרי~~ק ב~ו~~ת
 ענ~

 ~כת ד~
~ווה

 ש~וס~
 בת~ובה

 ~וי~ י בווייוווני אח~

ש~
 בצינור היינו ל~~קוה ~ינור

 דל~ בקרק~ הקבו~
~לי~

 ~וויר ~הו
 ונ~ק~

ויש הקרק~ ל~לוחית ע~~י בקל
 לח~

 ~בה גוווא ו~~ום
 ~הו~

 בית

 קיבו~
 אב

 לווקוה ווים וווקל~ן ב~גות הדבוקיםהו~רזי~ת
 טובא~ אוויראב~ו דשלי~

 ו~
 שכיחי

כבר וירקי~ ~יתלחלח~
 הוונה~ ~~~

 ווקוו~ות לע~ות ישראל ~כל
 רקידיהם~ ~

 שי~~
 ~שותם

 וושו~~
 ~~ דבוקים ש~וורזיבות וו~ו~ו וו~ווע יירקיבו של~ ~י ביותר

 שקו~ים ולא ~כדוווהית~דות
 בבנין~

~~~ 
 ~ייר שהוא

 ש~ ע~~ של בצינורתבוודאי
 ~ו~וא~ ווקבלים י~ם

 נראה וו~~ווכלל~
 ג~~~

 ~בני ~בועים להיותם ~א~ש
 ו~ן י כהנ~~ל הכותלבקרקע

 ~כ~ז סי~ה~ווב~~ן תשוב~ וול~~ וושוו~
 ק~~ א~ ~כת~

 שלוותכר הצינור
 קרקע ~גב ~~לה בק~קע קיבול בית לה~אין

 שיהי~ שצריך נווי ווש~וע ~~~ש ו~~~ו פ~הבווקוואות כ~ו~~

קבו~
 ~לים ב~וס~ היא ~~יווה ווו~נה י בלבד

 לו ~יש וותכותכלי כ~
~~ 

 ~~א ב~~ע
 שנ~שה והצינור וכו~ והפותח ו~וונעלוהנגר הדל~ ~~~ חו~

 אינן ~ילו כל והרי לקרק~~ דווחוברים~~ום לקרק~
 ו~~לו ב~ קבו~ים רק ~ק~ק~~בב~ין וו~ויבי~

 אג~
 קרקע

 ב~ן~ ~וצא נוויוצי~ר
 ~~י~

 כשהוא וותכת ~ל
נע~~

 ~רקע
 ווחד~ וותחיל~

 ע~י~יתידות בו ו~בע
בכותל

 נעשה הוו~ו~~
 ~קרק~

 ו~הור
~ 

 ה~~וי~ו~~~~~
 הסכיווו
~ 

 יד~תי ~~י
 הכל ש~תקן ואחרי ~יו~~ ב~ ליום~~וו~וה ~י~~

ביום
 הקוד~

 וכהלכה כדין

 א~
 עצירת אז ~ שהיה

 גש~וי ~יון ר~~ח ~רב ~~ת ירדוגשווים
 שו~~

 ונת~ו~ת

הווקו~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ הו~קוה
 כ~ ~~

 י בע~ה טהור והכל ב~הרה גדותיה
 כתבתיהנלענ~ד

 עי~~~
 שבו~ות

 תרכ~~~
 ~ויקלאש ~~ס

~~~~~
~~~ 

~~~~~ 

~ 

~~~~
 ~~~ה

~~~~ 
~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 

~~
 ~~י~~ ~~~י~י ~~ ~~~י~ ~~~י~ ~~י ~~~~ ~~י
 ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ י~~ ~~~~ ~~~י~ י~~~~ ~~~ י~~~~~~

~~~~~~~~ ~~~ 
~~~~~ 

 ~~~~~ ~י~~~ ~~יי~

~~~~ג~~
 י י~י~

~ ~ ~ ~ ~

 ו~ינ~הגיעני~
 ת~וב~~~ ל~כב רו~ה

 הש~~ס ד~י על הק~ה ~שראודות
 בפני הלכה הווורה אליע~ר דא~~ר ע~א ס~~געירובין

 ~ו~לע~ר לי~ ויליף ו~גדולתו~ ~ו~ו ~וורידיןרב~
 דהור~הכהן

 ו~ענש הצבא לאנשי וודין גיעולי הלכות
 אע~~ יהושע~ לי~ א~טריךדלא

 הקב~ה דא~ור
 ו~~וה מעל~ והק~ה יע~~ש יעוווד הכהן אלעזרולפני
 ב~~סדווצינו

 ובו~דר~
 בחרם עכן כ~ועל ילקוט

והטיל
 שלא עכן לו אוור גורלות~ יהוש~

 שבט של אביו שכהה יהו~ע שר~ה ~ד הגורללי~ ווהיוו~
 לאלעזר ~ריך ~ה והיה וכו~ החושן בא~ודי~ודה

הכהן
~ 

 עכ~~ל

~~~
 שהוא ו~עלתו וו~~ש

 ~ש~~~
 ראיתי לא אני י

 סי ביהו~ע ילקוט בוודרש רק ב~~~~זה
 ~ם זה כ~ ~~~ח פ~ אליעזר דר~ פרקי בשםז~

 או~ר דלא לק~~ו~~ הו~דרש על אף ו~ו~ת ייע~ש
 אדרבא כלל~ ותוווים באורים ~אל שיהושועבו~דרש

כ~שא~
 ~ל~ור וכי א~~ל ח~א~ ו~י להקב~~ה יהו~וע

 איתא דשם אלא וכו~ גור~ות וה~יל לך לך~אני
דכל

 ~ושב~ שב~
 ווגיה אביו היה ווצוה עושה ~היה

 וכ~אורו~
 היה עבירה של דבר עו~ה שהיה ~~ט

אבי~
 י~ו~ה ~ל ~~ביו יהושוע ו~אה י או~ו ~כהה

 עי~~ז והבין כ~ההיה
 ~שב~

 וועל יהודא
 הבנ~ווהיתה בחרם~

 ז~
 של ב~וה~ק רק

 י~וש~
 ~בלא~~ה

 חטא איזה יודע היהלא
 ות~ובת ל~אלות כללענין ואיןז~ ~ש~ט~~ חטא~
 אורי~

 דקייל~~ן ו~ו~ים
 ~ביוווא

 ~~ו~ בד~רים ו~שיבין בדברים שואלין ספ~~ז~
 בר~~ן ויעיין י כלל ליהושע השיבו לא וכאןעיי~ש
 ~~ות וסידור ~תו~ים אורים הם ווה תצוהס~

 לבוש להיות הכה~ג ש~ריך שכ~ תחתיה~~הקדושים
 אז ה~ול~ות ווהאותיות לסדר שיבין כדיברוה~ק

באורי~
 לעשות ו~וווים

 ~ה~
 להשואל~ הגונה תשובה

 לא כאן אבל לו~ כשנ~רכין ~הכה~ג~ כבודוזה
 צריך הע~יןהיה

 כל~
 ולא הכ~ן~ אל~ר לתשובת

 ו~~כ י כוו~~ש כלל ליהושע לו וושיב שהיהווצי~ו
 ד~חלוקת תו~יא~ אל ד~ה ע~~ב ~ו~~ג ס~הדריןהתוס~

ה~ר~
 ווש~~ ותוווים~ אורים הי~

 לא דכאן

~~~~~

 ברוהי~ק ראה דיהושוע דס~~ל ד~ודרש טעווא
 והיה בקרא וודכתיב ליה דיליףוכו~

 ס~~ל ד~ יל~דנו א~ר והוו~~חה וכו~ לד~הנלכד השב~
דהיה

 ק~~
 שראה ע~י ~~וה~ק

 יהו~ו~
 אביו

 בחושןכהה של~
 ליי~~ ש~ע~א~ תסתיים ו~~נאי ד~ו~ל~~~~~~~

 ~יזה

דקדוקי~
 דל~אורה הנ~~ל~ ~~~~ס

 קש~ הי~
ה~

 אנן
 דקיי~~~~

 חייב בפ~ר הלכה דווורה כרבא
וויתה

 והו~
 ור~ נח~~ להכישו ראוי יוחנן ~וד~~~ר

 ס~לחנינא
 נקר~

 ~וורידין ס~~ל אלעזר ור~ חוטא
 ד~ז דרבא עליה דפ~יגי וושווע ווגדולתואותו
 ה~יא ל~ה קשה ועוד י הוי וויתה ו~חיובפ~ות
 זבדא ~ר ר~יא דברי הוונו~א ר~ דברי בא~וצעה~~~ס
 ל~לם רעב ~וביא אחד לכהן וותנותיו ה~ותןדכל

 אלעזר לר~ חנינא ר~ שיטת בין העניןוהפסיק
 ~פ~ר הלכה ב~ו~הד~ייריי

~ 
~ 

~~~~~~

 עליה פליגי ולא כרבא ס~~ל כולהו דוודאי
 ~ב~ניו ו~ובהק בפ~ר ה~כה דווו~הד~בא

ו~ו~~
 ~תל~יד וויירי יוחנן ר~ א~ל י בש~ס כ~ו~~ש

 דבכה~ג אוור ולהכי בפניו ~בדו ג~~כ ד~ריך~ב~
 ברכ~ל בן וואליהו לי~ ויליף נחש להכי~ו ר~וירק

וח~ריה
 דל~ דאיו~

 ווסת~א חבר תלוויד אלא הי~
 ואולי ווווש ב~~יו ד~וי רק ~~ובהק ~לווידולא

~~~כ



~ ~ ~ ~

~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~  

~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  איפל~~
 ~~כ~ה

 ~~י~ ~~ ~כ~~~~ ו~יי~
 נ~י

~יירי
 ~ר~~

 ~ו~הק שאינו
 ונקר~

 ~ו~א
י ~~פני~

~ 

 וילי~
 שפיר

 כנ~~ ~ו~
 ~~~כ ~~~ל היאירי ~ירא

~י
 ר~~

~~~~ ~~ 
 ~ר~א

~~~ 
 ~~~יא

 הש~~
 ~ור~ ~ר~~י~~~

 ~~ ~~ א~~
 ~~ל

 ~~~ ~נ~נ~
 ~נ~~~

 ל~~ היאירי ~~ירא ~נ~יו
 קייל~ן ~הנה

 ~~כ~וה הג~~ל כל ~~ ~~י~ רנ~א ~י~ י~~~~ש~~

 קו~~ ר~ ר~ו~ ~ה~ א~~ הי~ ~א~ ל~~י~קו~~
ו~יי~

 שקו~ ~א~י~ י~~ ~ק ש~ ~ש~ך
 לר~ו

 שאי~
~וו~~~

 פ~י~ ל~ני~ ~פיל~
 ~~י~ הר~~א וו~ש י

 ~ואירה ת~א ~~שגת ~י~ו ~~י ~~ ~~י~~~

כש~פרנ~
 ~~ינו ~~ל ש~י ~ו~~ת~~קה ~יו

 ~א~יו~וקא
 הא~ ש~~י~

 ל~נכו ה~ן~ את לג~ל
 ול~שיאו ~שכר~ אפי~לל~ד~

 ולל~ אש~
 או~ו~ת

~כל
 כנגד~ ~~~~ ו~~ר~

 לו אסור
 שלו ~קה ~~~ות א~~א~ ~פרנ~ לה~~

 א~ל ~וש~ת~ ~יד~
י

 א~ ל~ ~אי~ ~ר~~
 והש~י~ ת~רה~ של~ו

 את
נפש~~

 ~~הק שר~~ א~
 ~לא~יד~ לפ~יו~ ~~~

 ~ו~ו~ ~ו~~~ ל~יי ש~~יא~ ~~נ~ ~~~ ~שאי~לא~י~
 ~וכר~אי~

 שא~ור
 ל~

 א~ר~א ~~ק~~ מ~ו~ות לה~יקו
א~רי

 ו~~~ ה~יו~ שאי~
 ~~~ן

 התל~וו~ ~~
 ~וובהק

 ה~~ת א~כ וווו~ו~~ א~יו כווו ר~ו אתלה~יות
 לו ש~וו~רנותן

 לית~
 צדק~~ וו~~ות לו

 ~פי~
 ~~ר~ ~לי~~ לר~~~~~

 כשהיא
 ואי~כ ווופלג~ ~~~

קשה
~~ 

 אי~ניש
 שנתן ~~

 כ~
 ל~ירא ~~תנותיו

 ~היה ~~פניהיאירי
 ר~~

 היה אי
 ר~~

 לווה ~וו~הק
 כיוןאי~~יש~

 ~~~~~ שאי~ל~
 ~וא

 ק~~
 ~ל

 ~א ר~ווכש~א אד~
 ל~~ קוד~

 שאר
 י ת~~~

 א~
 ~~כ

~וש~~
~~~~~ ~~ 

 שהרי ~~~ה~~ לר~ו וו~ש~ו היה

 ג~~~~
 ~ו~~י~~~ת

 וא~י וא~י~ופל~

 ל~
 ל~~

 ואו~ ~~~ ~~~~~רו~
 ווגו~ל י~~ל

של ~~~ת~ ורו~
 ~ו~צ~וו ש~~~ דו~

 הי~
 ל~ירא ~~ר ~~~יד

 יה~ירי

 ~~יי~
 הד~רות ~~~

 ר~ו ~היא ש~~~
 ~וכר~ ואי~ ~אייה~ ש~~ ~לי~~~ק

 ול~י~ך י י~~ש
 ~הי~

 היה רק ~ו~~תיו~ כל לו ליתן

 ור~~~נא
 ~~~~ ה~נו~

 ~ נקרא ~פ~ר ה~ה
~~

 א~~~ו~~~
 לא

 ~~י~
 ~יתה

~~~~~

 י~ל
 ~ג~

 ~~~ל ~א
 ~~ורי~י~

 או
~ ~ג~ול~ו

 ~יירי ~ל~~
 ~~ ~י~

~~ 
ו~יתה ~ו~

 וכגו~
 ~דא הכה~~ ~אל~ר הא

י~ ~ ~~ ~ פ~או~ ג~ הי~ ישראל ד~~נה ~~ווש~ ~שה~פני  כ~ ~ירו~יןו~~י~~~א
 ילי~ דווכא~

 ~~פ~יו
~ו~ ~ ה~ ג~

 פר~ו~
 ישראל ~ו~~נה

 והורא~
~ שנ~~ אל~זר  נראה ~כ~פ~~ו

~~ 
 רק ~ו~וש~ ~פ~יו הי~

~ ~  אפילו ~י~~רא ל~ר~שי הרי ו~~ פר~א~ת~~~
~י~ ~פ~  אל~ר היה כאן והרי יווותר

 וופריש~
 ~אי~ר

 ~י~
י~  ו~~~ו~ין~

 הכ~ אל~זר ~~ר לא ~~א~ת י~ל
~~

 ~~~ ~וית~ ~יו~~~
 ~ה כווורה

ק ~ ~~ש~ ~פ~~
 הכ~~~וונ~

 קשה נו~י ו~לא~ה י ר~ו ו~וושה
~~ 
~ר

 ~שאו~ר ~פ~ר ה~ה ווורהד~י
ק ר ר~~~ ~ש~

 ווני~ת ~היה רק יוושה א~ ~~ צווה כאשר א~ור כאן ו~רי רבי~לוו~~
 דהי~ ר~ו~ ~~ש~ ~כ~ו~

לשל~~
 ~~י לשאול~ ר~~~ו ~ושה א~ל

 וו~ה נ~נש ולפי~ך ~~~~ו~ ~~לו~
 כנג~

 ~~ה

ה~~י~ו שהק~~~
 י~~ר~ שי~ושו~

 די~ורו ו~ודאי לו~
הק~ה ש~

 נתקיי~
 ~ו~ה

 ונצ~~
דראה ~~נ~~~ ~~ו~שה לו

 ~אב~י~
 ד~~א ~ו~ן של

 ש~~
 יהודא

 נ~לק לא ~~קרא רק י הנ~ל ~וו~רשוכוו~ש ~ ~~ר~
~ 
ו

כ~~~
 ש~ הכ~ן~ ~ל~זר

~ ש~י~ כ~ רק זה נזכר  שהיה כווו ל~ווות הגורל~~~~פ
 ה~~

 לו ~~~~~
~  ה~~ו~~ ו~~~ א~ ~וו~ש~~~א

 וכ~~~
 היה זה

 ווני~תרק ה~~~~
 כ~ו~ ~ כ~ו~

 ~ ד ו~יה ~היכלו~ יא~ר
 ~נ~י~~י~ לו~ל~ש~ן

~ ו~רכ~ ~יי~ וג~רלו~ ~~לו יופל  דו~~ש ינ~~פ כאות לו~~~~ל
~~~~~ 

~~~ ~~~~~ 

~

~~~~
~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~ ~~~~י~ ~~~י~י ~~~ו ~~~~~~~
 ~~~~י~~~~~~~

~ ~ ~ ~ ~  
~ ~ ~ ~ ~  

~~~~~~ 
~~~~ 

~~~ 

 ~~~~~~~~~~~~~י~
 י~י~

~~

 לי שקשה ~ה להתאפק אוכל
 ~שו~~~ ו~א~

 ~סי~ א~י~ ~צ~~ל הגאון ל~רן סופ~~ת~
יע~ש רנ~~



 ~הי~ש
 דמי~נמי עשה הא הקש~י א~ ~~פל~

~~ו
 דכ~י~

 ~יה
 ו~~~

 ו~ל ~שמ~ר ברי~י ~ת
 ~מ~ה~ו

 ש~~
השמר ד~~ ו~~ו~~ עמ~ש צ~~ ~י~~ין

 וה~~~~
 ~~ל

 ה~י~
 למול קאי א~~ השמר ד~ך

 שאי~ו עצמו ~ערל לא א~ל י ~נוא~
 ~ע~~ א~

 על נפ~~י ונוראות עי~~~דכר~
 ~שם רס~א ~י~ יו~~ד ~ש~ע מפורש הרי~דא הל~~ ד~רי~

 הכ~~
דה~~

 ~ש~י~ו
 מ~

 ~עשה יום ~כל עו~ר ~נו
 ו~~ורה~ד~ וכ~

 דמצ~~ ש~
 עשה

 הא~ ~~
 א~ ל~~ל

 הזכירו ולא קידושי~~ ~ש~ס ו~א~נו~
 ~~ שו~

 דהשמר ~ל~ו והרידהשמר~
 לוקי~ א~

 ~הרי עליו~
 ~~ו ~מ~ת ד~ו~רלר~י

~~ 
 לא~ נמי דעשה הש~~ר

הי~
 ו~פ

 הרמ~~~
 ז~ל

 תפילי~ המני~
 לוקה ~לילה

 וכל ~ש~ס השמי~וה ואיך דהשמר~ ל~~מש~
 הפו~קי~

 ~כול~
 קו~ית~~~~~

 הנ~~ל~ המופל~
 וויל~

 ~י ד~ר
 ד~ר~

 דהשמר ~הו ~עי לא נמי יו~א
 וה~~ר ~~ה~דעשה

 והכ~ לאו~ דלא~
 דעשה השמר הרי

היא~
 וא~

 הוא לאו נווי דעשה הש~ור דסו~ר לר~י
כ~ר

 כ~~
 הי~א דוקא צ~ו ~עירו~ין ~~~ד ה~וס~

 כגון לאו ~יניהדנפיק
 דכתי~

 י~ויווה~ ווימים למו~ה
להורות

 ~ני~ ~~
 לאו על ד~ו~ר ~לילה ~פילין

 ~ע~ה ד~רה השמר ~~לדהשמר~
 כגו~

 עשה
 מפורש~מ~לה דפס~

 ומפרש עשה~ ~לא דאינן ש~ ~~ריי~

 ד~פס~הש~~
 ו~~וס~ י עשה הוי דעשה ה~מר ומילה י

ר~ה
 ד~

 ~ו הוי דנדר ד~שמור ~~ ~א וי~~ו
ל~~ ~~

 ~וי~יה דלעיל אל~ו דקאי משום עשה דעשה ~~ר
 גם וסיימו לשלמו~~~ר

 ש~
 ~ין ל~לק ש~ריך

פ~~
 ו~וונו דתפילין דר~י להאי ו~ילה

 דלעיל לאו על קאי ~אינו כל א~ל ~עירו~ין~דה~א לד~ריה~
 וג~~י~י~~

 ס~ד האיך לאו על כלל ~ורה אינו
 וה~~ז לאו~ד~י

 הש~~ ~ירו~
 דעשה הש~ר ~עירו~ין

עשה
 ~פס~

 ומילה
~ 

~~~~

 ידידי הער~י אשר שלישיה ~ה
 הר~

 גרשי~~ו~~ ה~רי~
 כד~רי דאי ני~ סג~ל לעווי~גער

הגאו~
 דהש~ר ~~שו~~ו

 ד~י~
 לווו~ אא~ ~או הוי

~~~~~~~~~

 י

~ ~  ~קיד~שין ~~ו~~ מקשה מ~י~נו 
 או~ה~לא או~ ל~~ ל~~

 ~ט~~
 ~יו~א אשה

 ד~מו~
 הא ~~ה

ה~ל
 ו~י~ מעשה~~~

 והרי פטו~ת
 ~י~ מ~ מ~~

דג~
 ~כל הוי ~ו

 ל~~
 ש~תורה

 נ~י~ ~~
 ~יי~ו~~י

 זהו~~ו
 נעל~

 ~ ~ו~~ מעיני
~ 

~~~

 כלל
~~~~ 

 אי~~ ה~ל הגאון
 דה~מר פירו~~ ו~א קושיאלא לע~~ ~א~

 א~ ~~ה~י דמיל~
 לר~י

 כיו~
 על דמורה

 ~~~~ ~ קיו~
ו~~

 על
 ה~~

 ~נו ~ת ל~ל
 כא~ ~~

 רק ~ו
 י~וד ע~~

 ~~קנ~ ו~ה~
 יערה עד

 רו~ הדר~~
 מ~~נ~ו

 ~למודועלי
~~~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~~
~~~

 ~~~~ ~~~~~ ~~~י~~ ~~ ~~ר

 ~~~~~ י~יי~~ ~~~~י~~~~
 ~~~~~י~~ ~~~י~ י~י~~

 ~~י~י ~~~~י ~~~~י~י ~~~~~~~~~~~
 ~~~~יי~ ~~~~~

 ~~י~ ~~~~~~~~~
 ~~~~ ~~~~~~ ~~י~ ~י~~ ~~~י

~~~~~~~~~
~~~~ ~~~~~~ ~~~ 

~~~~~

 ~~~ ליש~ אלי ~ווכ~~ו עיינ~י
 ~~~~ו ל~ו ד~ ~רכות ~סוגיןוהרמ~~ם הרי~~

 הר~י ~למ~י ו~מהו ~פה~~א~ מ~רך ר~י~א~פלפלא
 דהוי מהש~~ס דמ~~עוהר~~ש

 לעני~~ ~
 ערלה~

 ~ין~מ~לק
 ר~י~~~

 משמע לי~ש~א
 לא~ר~א ד~י~ש~~ ש~

 כ~~
 ו~ר~י~תא

 ע~
 הוי פרי

 פרי~ורא ו~ר~ת~
 ~ הע~

~~~
 כת~

 ליש~ ~ועל~
 דלכ~ורה

 ~ו~
 דא~~ריך

רי~וי~ ~~~
 דע~

 ~כל
 לר~ו~

 פ~לין
 ד~א משווע שוה ופריועצי ~~ע~ ~ו~

 עו~~ ד~~~
 הוי

 ש~יא ד~פרי הס~ר~ מעל~ וכ~גרי~תא~
ע~מ~ מ~~

~~ 
 פרי נמ~ שהיא

~ 
 ל~רך שייך

 ~~רה~ע~

 ד~עמ~ו~יו~
 ~לק הפרי הוי שוה

 ~~ע~
 ע~מו

ש~ולהו
 ~ע~

 ולפיכך קר~י~ מארעא ~~
 ו~ ~וער~~ דיפ~ור ה~~אשע~פ~ש ~~ מ~~

 פרי הוי
~  ל~רכה א~ל ~ער~~ ~יי~ו קראואשמע~נן 
~~~~ 

כיו~



~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ו~

~ 
 ע~ ד~~~

 ~אי שוה ו~ר~ו
 בו~ בברכ~

 ~י ~~~א~

 דבריו תורף איל~ ~~
~ 

 י

~ ~ ~ ~ ~ ~

 לו~ור א~א
 כ~

 לפ~ז דהרי
 עדיי~

 ישאר
 והרשב~א ל~~ה~ בסוכה תוס~קו~יי~

 דטעו~~~ש ~~לין קרא ד~ורבי ~~איבברכות~
ו~~י דל~~

 אתרו~
 נווי דהוי

 טעו~~
 דאתרוג ש~ירצ~ י

~שיטא
 ד~י~~

 ס~~ד ו~~ואי ג~ור~ ~רי דהוי בערלה
 ד~טרךדי~טור

 ק~
 דהא ~וע~~ כדברי ואי י לרבויי

 וווה ~~~לין לי ווה עצו~ש~ ו~עם ביההגריעותא
 ~אתרו~~לי

 עדיי~ ודלו~
 אתרוג לערלה קרא קרבי

דוקא
 אע~~

 אבל דטעו~~ש~ ג~יעותא ביה נ~י דה~י
 דהוי ~~ליןלרבויי

 חידו~
 וונ~ל ~דול

~ ~ 
~ 

~~~~~

 יורה
 דר~

 דברי שו~שוועות
 ל~תו~ ~~סב~א~ לאכילה הראו הוי ~ריווווש~ועות ~~יו~ את וע~~ע תורה ~או~רהו~א~ר הכי~ ר~ו~

~חו~~
 כיון ל~~ל~ ו~אכל ע~~ כל ונטעתם

 פשיטא~ריו ד~תי~
 שבע~

 לוווד וווזה קרא~ וושתעי וואכל

~~~
 אתי~ ~ל~לין לרבות קרא דע~כ

 א~
 דגרע

~שאר
 ע~

 ~רי
 ו~~~~~

 הוי
 ע~

 דוווה שהוואכל ו~אכל

לע~
 וכן י ~ערלה רחו~נא רביה וב~ירוש ~ע~ו

 כתיב בבראשית חז~ל דייקינ~י

~~ 
 ובע~ייה ~רי~

כ~
 ע~

 הו~יאה לא שהיא ~רי~ עושה
 ע~

 שד~ו~ה
 רק~ריו~

 ע~
 סוכה הש~ס דייק וכן ~רי~ עושה

 ~רי ~קרא~ה
 ע~

 ~רי ווד~תיב הדר
 ע~

 היינו
 ש~~א אתרוג והייט ~וה~ ו~ריו ע~ושטעם

 ~ערלה ל~~~לין ו~חיי~ינן הוי לא קרא ~וו~י הדר~
 בסוכה רש~~ילדעת

 ד~ וושו~
 ~כלל הוי

 ע~
 ~~וור~

 להתייבש שסופו וו~ום והריטב~א התוס~ולדע~
 או ~רי יק~א לא ~ווי ~~וב דא~ילו ה~א~אילן
 עצ~ו ה~רי ש~לפליןוו~ם

 ~ד~
 נ~ף זי~ת ע~י

 בריטב~~א~ ~י~ו~כדע~ הע~
 סד~~א לריבוי קרא ~או ואי

 אי~ני שאר בכלל דליתנ~ו ו~ערלה ל~ו~רםווסברא

ע~
 ו~ירותיהם

~~~~~~~

 זה ~ון וביו~וא בברכות ה~~ס
 בסגנון איתא ו~סוכה וו~ דרבו~ילתא

 ד~ריאחר
 ר~~ו~

 ווו~שווע
 כל ו~~~~ם ~נ~~ו~

~~ 

 שהיאא~י
 ע~

 לר~~~ ה~קשה ~כו~ ת~~ל וווה ~אכל~
 כל כתיבא איוודאי

 ע~
 דאף~~י~~י ה~~א ל~דא~

סר~
 ~לא קרא~ ~ושתעי

 ע~
 ~אכל~

 כ~~
 ס~יך דלא

ר~~
 ~קרא~ דכתיב ~ריו א~ת ~~ילתיה

 יאכל~ לא בו שנא~ דערלה ציוויאעיקר דקרא~ א~י~א ~צ~ו סווך דר~וו הסוכה~ירש~י ~ל~יכ~
 ~שיטא ר~וונא ק~יד אכילהדאדבר וכיו~

 דבע~
 וואכל

 ת~ל וווהוושתעי~
 ע~

 לדינא ~סקינן ~כן וכו~ ו~אכל
 נוהג ערלה דאין ~~~ד~יו~~ד

~~ 
 ~ירי באילוני

 ביו~וא ה~~~ס בהגה~ת ווו~~ש י יע~~ש ו~וווריהםאכילה
 ליישב וו~צוה ב~רש~י לע~ין~בר~ת

 ווצוה ~~~ום ולא סכנהוושום ~ ידע~ ~
~ 

~~~
 דר~וו ליש~א הש~ס וושני דבאו~ת

 אכילה דהוי אכי~ו עלי ביו~~כ דיחייב ווק~יוביו~~א ~רי~ וו~ום ע~יה דיברך ווק~ידבב~כות וושו~
 דברי ל~ביא הוכרח אכילתו~ דרך בעלו~אכ~רי

 ברכהלעניין ה~~ ~~י~ בערלה~ שי~חייב ~ל~לין ~~~רבי~א אף כולהי רחוונא דקריה פריו~ את ~וע~~עבלשונו ר~ו~
 ויו~~~

 בסוכה אבל ה~י~ ניווא
 וותני~איצטריך ד~

 ~~ דר~~ו~
 עצו שטעם לוו~ר

 ו~~ו~ע נווי יאכל ד~א ~יסו~ווו~עיקר לדבריו~ ווו~רח איננו ~ריו דואת קרא ~אי ~והופריו
 דבע~

 ו~אכל
 התם ש~ירש~י כווי קרא~ו~תעי

~ 

~~~~~

 י~ל
 ~שו~

 בין ~שוטה ד~ב~ה כיון
 היינו ~הרי~ב~א ותוס~ רש~~י~דעת

 ייתורא ו~קרא רק בערלה~ וו~התחייב~ל~לין ווו~~טי~
 ע~~כ ד~רביוו~כל~ דע~

~~ 
 ול~~ל ש~ו~ש~

 אתרו~
 דה~ה~

כ~אר
 ~רי~

 כ~~ש ירק הוי ותלתן ל~ות~ קרא ול~~צ
 ד~יב אתי ~ל~~ין ~~בות ק~א ו~~כ ~וכה~תוס~

בערלה~
 ול~כ~

 ~לי דלא וו~אי גלי~קרא דגל~ דוואי והרוו~ם ~רי~ף סוברים
 ולענין גלי~ ~

רביה ~ר~
 ~רי כשאר דיהיה לענין אבל רחוונא~ דוק~

 ~ע~
 ד~וכח חיצונה אסברה אוקו~א ואדרבה גלי~
 ~רי היי דלא לרבויי ק~אוודאיצטריך

 ע~
 שאינו כיון

 עצווו~ ~צד לו~אכלראוי
 וא~

 ~הואכל היא~ כ~א דבאוות
~~ 

 ~רי ~וי ערלה~ ~~נין ~~י
לענין ע~



~ ~ ~ ~

~

~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 בברכות ו~בה~~ג בסוכה~ הריטב~~א כ~~~~ש בפה~~עלענין
 וכן הפ~~~וכ~~כ

 ו~ו~
 דו~קשי ברכות ו~ש~~ס בהדיא

ה~

 אהדדי
~ 

 היינו י ע~~א ל~ה
 דוק~

 ו~אי כל
 בכללדהוי

 ע~
 פלפלין א~ל בוויניה~ עצווו ו~צד פרי

 ערלה לענין רבינ~ו וקרא ע~~ פרי בכללד~ת~הו
 וכיון קרא~ רביה לא ~דיין ו~ילי שאר לענייןעכ~פ
 ביוו~א הש~~ס ו~דפריך הוי~ אכילה בר ווידידוודאי
 ל~לוק ו~וצרך דידהו~ אאכילה וור~~וווב~רכות
 ~~~וו ליב~תא~~~ריטבא

 דעכ~~~
 ו~ידי רטיבא פלפלא

דב~
 וו~ברכי~ן י ויו~~כ ברכות ל~נין ווקרי אכילה

 הרשב~~א ~סקו וכן ב~ה~א~עלי~
 ב~ידושיו~

 ורב
 בש~~ע כן ~תם ו~ב~~י גאוןהאי

~~~~ 
 ר~ב סי~

 לדינא נקטינןוהכי
~ 

~~~~~

 ראיתי עלה
 ~~ ס~י~ תרי~~ב סי~ בא~~

 רטובים זנגיבילא או פלפלין כס~ת~~

 הגולה בבאר עלה וציין פטור~ וביבש~ם ביו~~כ~~יי~
 ברו~ב~~~~ הגירסא הואכן

 בג~רסא נפל טעות ואולי
 ~אתו~ה~~ה י וב~י בטור ולא בש~~ס לא כןשאינו

~ל~
 ש~~ס

 וטו~
 ואחרי בו~קווו~~ הוא ערוך וב~י

 הו~דפיסים שגגת ראיתיבנותי
 כא~

 ו~צוה שהוא
 שבי~ת ו~ה~ ~~~ב ברוו~~~ם הנה י לת~חלפ~סם
 יבשים וזנ~י~~ין פלפלין הכוסס ~תב ה~~ועשור
 אב~ ~טור~וכיו~ב

 וו~שווע ~ייב~ רטוב בזנגביל
 הנוסחא שכן הה~~~ו וכ~ פטור~ רטוב אפילודפלפלין
 אינו אבל ספרים~~קצת

 כ~
 דינם וזנגביל דפ~פלין

 ~יין ברו~ב~~ם וב~~ה י יע~ששוה
 דלשו~

 הטור
 ~יה הנראה וכפי י רבינו כ~ון כ~ תרי~~בבסי~

~או~
 נוסחאות ב~~ק~ת בטור ב~חילה כתוב

הרו~ב~ם~ כ~ש~
 שם הב~~י או~נם

 כ~~
 י~שתא דו~לת

 בשניהם חייב רטובין הם ואם א~ניהם~ קאישב~ור
 הטור~ בלשון ו~פורש כולו זה הריוכ~ת

 כו~דוו~ה
 הב~~י הגה~~תע~י

 תרי~~ב סי~ ובש~~~ ~~הוועתיקים~
 נו~ח~ות בו~ק~ת כת~ב ג~~כהיה

 כל~ו~
 הרו~ב~~ם

 דאכלשלפנינו~
 זנ~~י~

 ר~יבא
 וו~~ו~~ חייב~

 דפלפלין
 ציין ~~~ז פטור~ נ~~יר~יבא

 הבאה~~~
 היא ~כן

 נוס~אותו~קצת
 בר~~~~~

 ~א זה חילוק אין א~ל

 ר~יבא~ פלפלין בין לחלק שלפנינו וב~י בטור ו~א~בש~ס
 לשון ~~עתיקים ~גי~ו ואחריו רטיבאלזנ~ביל

 עתה~ שהיא כו~ו בב~~י כדעתוביושר ה~~
 דדי~

 אחד
 להם~

 ~לא
 הבאה~~~ דבריהשו~י~ו

 כ~~ין שניהם ונמצאו ו~ו~קומן
 ~יו~א והרבה ~בירו~ את א~ שסותר אע~~פלפנינו

 הו~גי~ים ע~~י לידי באובזה
 וו~עת~קי~~

~~~~
 נוסח לקיים מצדד הנ~ל סיו~ן א~~ ב~~~ח

 דבפלפליןהרו~ב~~ם
 א~

 ~טור ברטיבא
 וכו~ ד~~וו עלי ~ליגי דרבנן וכ~ביו~~כ

 וו~לשו~
 ו~ש~ע

 לי~ד~שי~
 ווצא~י לא בעניי ואני ספיקא~ ולא זה

רו~ז
 ה~~~~ בו~קוו~ו~

 דר~מ זו ברייתא ש~ובאת
שיפלגו

 עלי~ רבנ~
 ארבא~ הש~ס מדמקשה אדרבה

ואסתו~א
 בכ~~ו~

 ו~שו~ע
 דלי~

 ו~אן
 י~תי ולא כלל~ זו ~רייתא ליתא דערלהובתוס~ דר~~ עלי~ דפלי~

 זה לוו~ניין

~~~~~~~~

 ה~~~ל~ בחוו~ש ר~~י ל~ברי
 דבר ל~ובה~ אזכור ~~~ינו~פרי דע~

 ה~ובהק ~גאון אדו~ו~ר קדוש מפה ששוועתיהגון
 הק~~~ במדרש~ ו~~~ש זצוקל~ה א~~שו~הר~ם

 א~ר

ע~
 ~וצאת והיא שוה~ ופריו עצו ~עם פריי

 או~ר ~ינחס ר~ פרי~עושה ~
 א~

 שהקב~~ה הו~יפה
א~~ר

 בע~
 ל~י~הו~ נווי עשב הוצאת והיא ל~~ינהו~

 פירות טעונים ~~ק אילני שהוצאתועוד
 ~פקד~ אדם~כשנתקלל ולפיכ~

 וצ~~ב עוו~ה~ על היא גם
 לחטא ארעא דחטא שיי~או~איי

 והנ~ל י ~דה~~~
 בירושלמיע~ו~~~ד

 ~ו~

 לו~דו ~צבת אר~ח עירובין
 שבותין כו~ה לו~דו אחד ~~~בות כך צבתין~כו~ה
 ש~י~ן ~ל והפירוש י שנ~חקו שם במפרשיםיעיין

ר~~~
 שבווצו~ הראשון להשבות

 ראשונה
 ואדה~~ר תאכל~ לא או~רשהק~~~ה ש~~ורה~

 הוסי~
 תגעו לא

 נ~ן דר~ באבות וופורש זו ששבות ו~צאתי ואניבו~
 ~שלא להר~~ק ~ובה ~יה וכוונתו י יע~~שפ~~א
 איסור~ לידייבאו

 וא~
 אל כו~~~ש שנכשל

 תוסי~
 על

דבריו
 בש~י~

 ע~~י שלו ו~כשל היה וכו~
 הי~~ל ולא הק~~~הבש~ שהוסי~

 להוסי~
 הקב~ה של ~ד~~יו על

 וכו~ הנחש ד~פו שעי~ז תווותון ~ן שא~~רבשו~ו
~~ל



~ ~ ~ ~

~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

א~~
 ה~~ה ~יקר

 הי~ ~ו~
 טו~ה

 ~די~א וא~פ~~
~~~~ 

 ~~~ו~ וז~~ ש~~ הוספה ~י
 זה

~ל
 ה~י~ אד~~

 ~ל לל~וד
 ~~ו~י~

 ~~ם לתקנם
גדרים

 ו~ייגי~
 והנה ~~~ל~ ~ל

 האר~
 נו~י

 ~~~ה~~יפ~ וות~~
 ~רק ו~אילני ~~~~ים~ ~ל~נהו

 וא~~ פירו~~ט~ו~~
 לידי ~את

 ~גרו~ ~~~ו~

~~~
 ~~ ט~~ פ~~

 ו~וציאה לפריו~ ~ו~ה
~~ 

 ~ו~ה
 ~~א ~וו~ו~ ~ל אדה~~ר ~~נפקד ~י~ך ~ד~פרי

~י
 הוספ~

 ~~י ו~א
 וו~~~~

 היא~ גם נפקדה
~~~~~

 ~~י ~י
 הו~פ~

 ~די ~~ה
 ~ד ~ו~ה ד~יפקי~ו ~ ונפקד~ ~וכ~ו~

 ~ל ~צל~ ילין יר~~ ~~
 הדו~איםתו~ק~

 וות~ לל~ו~ רי~~ י~~
 הר~~ה

 נפ~~ ~או~ ~~~~ רג~~~
 ה~דינה

 ונ~~
 ידידי

~~~
 ~~ו~~י

 ~ ~ר~~
~~~~~

~~~ 

~~~~~ 

 י

~~~

 י

~ ~ ~ ~ ~  פרה ~~ר י~ראל ~~~י~~ פה ~ית~

~~~ר~
 ~לא

 לנ~רי ~ל~ ברשו~ ~~~
 ~י~הקודם

 ~~~~ ו~
 ~הנ~רי וק~ל

 וו~ו~
 קדי~ה

 ו~~~~נהוג~
 ~גר~י~ ~~ון ~ ~~ר לו

 ~נת~
 ה~טר גם

 ולא ~ראייה~~~רי
 ~~ריך יד~

 ג~~
 הפרה ~ק~ות

 לנ~רי~~~י~~
~~~ 

 ~~את ~~ך סי~ ~יו~ד הר~~א
ידי

 ~וד ~~~ף ד~~רי ~~ל ~פו~ק רש~ ~י~

 ~~~י~~ דלנ~רי ~ר~י שפוסק ~ת~~י~~
 ~וד

קונ~
 ~ניהם י~~ה

 ויק~~

 וי~ש~ך ~~ו~ם ~~ות
 ה~ה~הה~~~ם

 לר~ו~~
 ~ם ו~ ס~י~ ~ר~~א

~~ 
~~~~  

 י

 ו~~ ז~ר~ ה~ה~~
 ~ואוד הד~ר

 לגד~
ה~~

 ~~~ד
 ~ ~י~~

 ~~א~ו ונפ~ו ~~צווו~ ווום
 ל~~ו~~~

 ~ו
~ 

~~~~~

 ~קי~ר
 נוור~

 ~~ו~ת
 ~י~ ~ני~וין וו~א~

~~
 ווקיל

 בנידו~
 ~~ף ~קנין ~קל זו~

~ד
 ~~י~

 ז~לי ר~~י
 ~~ו~ ו~~~~

 ~~א ~~~ צדק
 ל~ו~ ~~~ס~~

 ~~י~ה ~~א ~וד ~~ף לה~~יר

ו~ו~
 כש~~רה להקל

 ל~ופ~
 אלים ג~ר דהוי ~יר

~ק~י~
 ג~~ר

 ד~ ~~
 ו~קו~רס י ~~ש ~ח~יי ~צי

א~רו~
 ~קל ~פירש ~תב שם

 ~ני~
 אף ב~ר

~~~ ~ ל~ו~
 ידי ~א~ דודאי

 ~ו~~
 וווק ג~ר ~צוה

~ הי~ראל
 ~ל~

 אי~ור לי~י י~א~ ~לא ~די ~לם
~ ו~ק~  ~~~ר ~~ד ב~~ף אף וקונה ל~ורילו
~ י~~

 י~~~~~~~
 ראייה

~~ ~~~~ 
~~ ~~~ ~ריט~~א

 ד~~י~ה ראייה א~י~ר דאיי~יס~א
 ~ ~נ~~

 ~גרו פר~אי ~~י תד~קונה~
 ו~ פ~~נ~

י~ ~ר
י ~~~~ הק~~ ו~~ קיי~ינ~ ~~אוריית~ ~~א~~

 א~ו~י~~ דוונה~ו~יר~
 ~ידיהם

 י~~~
 והרי~~~~~
~ ~ ו~~ ר~~ ~~ך והוי ~~~י~ה~ וווקני דג~ריד~זינן  ו~קני גוור זה בקנין דגוי יד~ינןאי

 ~~ה~~
 ה~
~ ~~~ור

 וו~~~~
 כן י~ל

~~~ 
 ל~~ן ~פס~ים

~ ~י~  ד~יטל סהדי א~ןבל~~
 ~ל~

 שלם
~~~ 

 ~~י
~~ ~  איסור לידיי~וא

 ~ ~פ~~ ~~~

~~~~
 ~ר~~~~ם

~~~ 
 פסק

~~~ 
~ ז~יי~ ~וה~ ~פ~א  או ~~סף או קונה דנ~ריו~~נה

 ~~~~י~~

ו~יי~
 ~~~ז ~ה~ בפ~~ז

 ב~~~
 ~~~ ~ם

 וו~~ו~ד~ ~~~רו~ו~
 ~~יו ~~ק~ל ו~יירי ווד~ריו ~ן

~דיני ~~
 גדולהראייה ~ ~~א~ה~י~ ~י~ צדק ~צמ~ וי~יי~ ~~~ י~רא~

 ד~אינ~
 ~הני אלים

 הקני~
~ ווו~~ני~

 ~~ורו~~פ~~
 ~~רזל צאן ו~ק~ל

~~ 
 ו~ו~ הגוי

~~~ ~  ~ט ד~ ~~וליןו~~~ר
 ~זינ~

 ~י
 אינ~

 אי~א
~~ ~  ~~ ~~~ר רק י ו~ו~ ליה ~וד~יווצי

~ ~~~ו~~ ~~~
~ה~~~

 ~י~
 ה~ ~י~

 ~~ דאי~
 תגרים ~נהג

~ ~ו~י~ ~פקי~
 ~יד

 קדו~ו~
~ א~~ ו~א~~ י דאורייתא ~~ור ראייה

 גדו~
 ~ד~ר~ ~ם ~~~יין ~~ל וותשו~ה

 ~ינ~הווהר~~
 היה ~א ~~ם ~י י ~צ~ם

 ~~ו~ נתינ~
~

 זה וו~~~ם ~לוה~רק
 ד~ג~~ רש~י ל~י~ת דאף ~~~

 ~~ותרק
 ו~~~ קו~~

 ל~צאה ~ל~ה
 ~א~ נת~ואי~

 ~ל~קני~
 ~וי ~~~~ים הישראל ~הקנה ~ה ו~ל

 ~כף ~ה~ה~~י
 הק~

 התגרים ~~ו~י~ ~דרך ~סודר
~~ז

 ~הוונה~
 ~צי לא

 קדו~~ להפקי~
 לק~ן שם ~~~~ ואף ~וי~ ~~ף ~ין ~לאלא דאורייתא~ ~~ור

להו~י~
 ~ו~יל אינו ד~נהג

 להפקי~
 ~ושת

 הא ו~~י~ה ~סף ו~ר~ם וודהצריךדאוריי~א ~~ו~
הגוים ~נה~

 הו~קוווו~ ~~~
 ~וי

 ש~ו~~
 ~ל פרו~ה

קו~ה הווק~



~ ~ ~ ~ ~

~

י ~ ~ ~ ~ ~

~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~
 אינו כסף ק~ין דאפילו ~ד~~יו ומ~~ע ~וק~נה
 דברי~ עיק~ ו~~~ י לחודווועיל

 ה~~ל על הם

~~~

 ~ה
 שכת~

 ס~ב סי~ צדק בצו~ח ~פשיטות

~ש~
 אפילו לחודא ~חדא להחוויר ~והר~ם

 כלל לה~ריע כדאי אני שאין אעפ~יבד~~ד~
 שו~דברי אווור א~י מ~וו הלל~~ המו~םג~ו~י נג~
 הטו~

~אי~
 וז~ל ~דיע~ד~ אפילו שאוסר לומר הכרעה שום
 קונות שוועות שפי~ש ולרש~י ש~ך~ סי~ ~י~ד~ור

 להקנו~ צריך~גוי~
 קונה דוו~יכה ו~~ת בוועות~ לו

 לסיווטא~ או לרשותו ה~הווה שי~~וך צריך~~וי

הל~
 צריך שניהם ידי לצאת

 שי~~
 וגם מעות הגוי

 רק הכרעה שום בזה ואין י עכ~ל לרשות~י~ש~
 הטור ווודה ד~דיע~ד ואפשר ש~יהם~ ידילצאת

 וצ~ע אחת אשי~לס~ווך די~

~~~~~~
 שר~וז קס~~ט ~י~ הדשן תרומת

 עליה~

ה~~
 הלשון ~ו~ורש איננו הנ~~ל ~סי~

 ל~רי ו~ושת~~ע שם~ כוו~ואר ~די~~ד אפילודא~ור
ליש~א

 היטי~~ יע~~
 השאלה שהיתה ווד~ריו ונראה

 דווותר וסיים לחוד כ~ף~~נין
 בעשיי~

 ע~י ו~ום

 לא ו~~~ג קנסדר~נן~ רק דהויגוי
 ווחו~רינ~

 ע~~ש
~ 

~~~~~~
 ~קנין ~התיר כ~ ק~~ד סי~ לא~ר~ם חסד
 ו~~קיע~~סף~

 דתקע והעלה לנכרי~ כף
 סניף דהוי יע~ש~ דר~נן ~תיו~תא קנין דהויכפו

 ~פק דהוי לחוד כסף ~קנין~~ר
יע לו~ות~ קרו~

~~~~

 ב~טר~ וו~ירה ג~כ דידןשהיה ~עו~דא
 בשטר לנכרי קנין ~איןש~שיטא וא~
 דק~ין אחוזה מה ד~ה י~~ג ד~ פ~~ז ~~רותבת~ס~ ~ו~~

 ב~ב וו~~ס ~ע~~~ם ~~ייך לאשטר
 י~~~

 ~~פ י
 לומר ס~ראיש

 כי~
 שטרא ליה ~ית אי דבדי~יהם

~יד~
 נפשיה סוויך ~פשיטות לשלו~י ישראל ~עי

 מצד הן ~ ומקנה גוור וודאי והישראל ל~ו~~יותר
 ל~שנתן

 וכ~ו~ש אלים גבר כווו והוי שטר
 סניף דהוי הצ~צ~שם לעי~

 ~~י~
 עו~ו~ כסף קנין כש~וא

 ~אוו~ ~ווים י~א הישר~ל הוווכר ~יה דידן ~נידוןגם

~~
 ~ ש~א ליה וו~קני ~~ור דוודאי בסו~~ קי~א סי~
י~בו~

 ~כור~ו~לא~ה ~איסור
 ~קני~

 כסף
 לח~

 שיטת
 ווו~א~י י בגוי דמהני ז~ל והרו~ב~םרש~י

 ~רי~~~~
~ע~~

 ע~אי
 שכת~

 אמימר דאוור דהא הרוו~ן ~שם
 א~ל ~משיכה~ אף היינו קונה בנכרימשיכה

 מהני א~~י~ור מייתי ראייה ~ואי דאל~ה קונה~וודאי ~כס~
 ז~ל להרמב~ןולפ~ז יע~ש~ הדרי לא נווי ~כסף הא הדרי~ דלאפרסאי

~~~ 
 דמעות~אף נ~י לאמיוור

 ו~סכיווים אחר~נים ו~גדו~י והר~ה י ~נה~גוי
 ~~שו~ת וכו~~ש לחוד נ~וי כסף ~קנין להקלבדיע~ד לסמ~

 ~~צ~ ~חרון וקו~רס לא~רהם~ וחסד ~נימיןו~שאת
 יש קטןוסניף

~~ 
 שטר ו~ישראל להנכרי שנ~ו~ר

 ויעיין י יותר להקל יש י בערכאות קנין שהואהגר~י
 קי~א סי~ אש א~~רי ~על הגאון אמו~~ר~שו~~ת
 ווכירת לעניין פסח ~~ י~קבו~חק

 חו~~
 ל~כר

~~~~~
 ~~~ ~~~~י~~

 ~~~ר~י ~~~ר~י ~~~
~~~ ~~~~ 

 ~~ו~~~ז~
~~~ 

 ~ י~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~י~ו~

~ ~ ~ ~ ~

 ~הל~טע~יע~ הו~חזיק ~א~ עירנוי פה אירע
 דקיר~ה הו~לכותוו~ית

 ויהי~
 י~~ים כשני

 אשר לווקום הפסקאות ~ולחוטרם
 י~וא~

 אירע שווה
 ש~ים וו~~ה בן לו ש~~ת א~ילות הווחזיקולישראל

הש~י~
 חנו~ו לסגור ~עיניו הד~ר הוקשה כי ואחר

 ויתן וו~קשיהם לכל ~פסקאות יחל~ו אשרווקום

 שא~ווחי~ם~
 ווורה א~ל

 ~ו וה~יר דפ~~ הו~א~
 ~~ר הגדול בנולה~~ויד

 ישר~
 תוויד~ הזאת ~ירות

 אות~ נקרא שוווועל
 הע~דות

~~~ 
 בפ~~י ונחתם

הוו~
 ע~וד~ו יוונע לא ~~ה גם והוא אתם~ אש~

 ו~החליצת מקדם ~אשר כלווכל
 ~~נעלי~~

 ד~רי ואלו
 ו~~לה~ירו

~ 
 ל~וי אתווול הורתי ~~י

 שא~ר~
 לו

א~ילו~
 ~סקאות ~י~ן הלאט~~ריע~ ווחז~ק והוא

 לעניים~ יחלק והשכר וו~~לים~ ינעיל שלא רקכנה~~
 ~ש~~ ה~ב~~ר נ~דוהוא

 ~ ~~ סעי~ ש~~פ סי~ יו~~ד
 ~וולאכה אסור ה~דקה וון ה~תפרנס ענידאפילו

 א~ר~~ת
 בשו~~ י~יין אותו ווקנה

 ~~ ג~ ה~שונים~ י~וים ג~ כל אוורי
 ד~ בסי~

~~~ ~ 
 דבר



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~  ~אבל ~א~~~
 א~ור~

 בי~
 ~~וא

 בי~
 והנ~ל י עבדיו

דה~
 ה~בל דאם י~ו ~עי~ שם ~ב~ר

 א~רים ע~~י רק בעצ~וו יעשה לאלא~~ם ~וו~~
 י~ז ב~~~ק שם האריך שהש~ךואף

~~~ 
 ו~בואר דהנה ~יט~~גם יוצדק~ דברינו

 הדש~ בתרווו~
 ר~~א ~י~

 הוושרתת דאשה ~~ו ~עי~ הביא~וב~~
 לבשל לה דשרי אבלשאירעה בעה~~ ב~י~

 ול~~ו~
 צרכי ושאר

 ווובוא~ה~~
 כיבוד דא~~לו בת~ה

 הבי~
 י וכדוו~ה

והנה
 הת~~~

 ~וזה בגדולים וא~ילו ~~~ל
 התירו ואם הוולך~ עבדי קעניג ~אם דיענער~~דיא ~ראים~

 בעה~~בשי~~
 דתוכל

 ללכ~
 היותר ו~ל ~ומנו

~~~י~ ~
 לה שיש ~בי~ה י ~~י אלא

 אצ~
 ו~ף

דהט~~
 ש~ש שהשווה ה~~רה על ~לק א~ ~~ק שם
 וא~שר ל~~רת~~ה~~יל~

 דע~~~ עו~ שהדי~
 לא

 א~ לבעה~~~ לעש~~ ~ל~~ר~~ה~יר~
 שגם הדברים

 שי~וש ~ותו צרי~ה הי~ה בעצ~ה היאאם
 דהנראה אף י הקהל בש~ש ~שא~~~~ ו~ו~ר~

 דאי~
 ~עור

להוו~ה
 לשו~

 שו~שם דב~~~ה י להדדי ווושרתת
 דו~~ברהו~יא

 די~
 ל~לק ו~ש~ע לא דו~שרתת זה

די~
 דה~עשה לווור ד~~ל בזה~

 דש~לו~י~ ואף ~ש~~~ו~~ה בוושרת~ הית~
 עצ~~ ~~י הם ת~ה של

וו~~
 שהי~ה נ~אה ההיא ~שאלה

 ע~~
 וו~~ י ~~שה

ב~דו~
 להקל צד בו יש בוודאי ה~ל

 עו~
 יותר

וו~שר~~
 א~ר ~~בר

 י~~ד ו~שלי שהע~~
 ~~ו~

~~ 
 וכו~

 ב~ניע~ ~טו~ואי~
 אותו יקנסו שלא שירתו

וא~שר ב~וו~ו~
 וק~~ים דארי~ים ו~בואר גם בגוף~ אפיל~

 דווותרים וכ~~ לו~~~ה ~דהשק~לו
 ~~ני לעשו~

ה~~ידו
 ד~עה~ב~

 אם הנ~ל וגם
 ~ל~

 ב~א~~ו י~~~ק
 ה~~די~יה

 וא~ ל~~
 דא~שר

 להיו~
 בהי~~

ע~~ ~~~
 הרו~

 וא~ ה~~ידו~ ~א בזה ~ווני~ה
 דב~רי~ים

~~~ר~
 ~~~~~~הי~א א~ר ע~~י ~ אלא

 ד~
 א~שר

 א~ר~~י
 ~ו~

 שהשכירו ~~נים ~ או ~~ין
עם עצ~~

 ~~ו~י~~
 ~ות~ם ו~~ינו~י~ן

 כ~ב וכב~ וזי~ף~ גניבה ~~שש א~ר ~יא~א הנ~ל ובנידון י ~~ ~י~י ל~הר~וו ש~~~~ ~~~~~אר בעצ~ לעשו~
 הט~~

 ~שוכר ל~תיר ז~ ~~~ק ~~~ד ~י~ב~~
 ~ע~~

ה~טבע
 ליש~

 העכו~ם א~ל
 גניב ו~~שש בשב~

וב~רט
 ~א~

 ובאותו ב~רסום שיהיה דצריך
~~ 

 יהיה אצלו ~א~ר י~זיק גם אם ובזהב~צ~ו~
~ 

 ~רי דרבים ד~יכא בוו~~ק שם ווב~אר גםהרואים~

 כגוןל~
~~~ 

 דאם אווור דרשב~ג בלן או
 ה~

שע~
 הרגל

 ואי~
 ~לאכ לעשות ד~ותר הוא אלא שם

 לאורש~י
 גר~

 בצנעה
 דכי~~

 דר~ים
 ~רי~~

 לו
 דהווניעה וב~רט בצנעה~ תוה~י

 הא~וד~ דבר~וא מל~ ~אות~
 וא~

 הביאו לא שהר~~ף
הרא~~ד ב~~

 ~ו~

 נראין דבריו דאין וכ~ב עליו
 תו דברי ו~בי ו~ו~ עילוי~~ ~לוג~א ליכאדהא
 א~ור דהוא דאף הכי א~רינןנווי

 ו~~ו~
 ~רביםצרי

 הור~י הרי~ף ~~~~~רי לכדי אבל ו~ותר~לו
 בע~ו~ויהנה ~

 וו~
 ה~ר

 דלוור~~
 לעצ~ו א~ילו

 העולהוהנה~~ ~~~
 ~ה~קו~~

 וה~סד ~שרת~ שהוא
 ה~לך~ ו~ו~~ ~~ צריכין ורבים האבוד~ודבר השותף~
 ע~

אות~
 י~ן לע~ו עוז ד~ ל~~ירי ~ו~כתי הראיות

 עכ~ בש~ם~~יברכנו

~~~~~
 כו~ו אנ~נ~ ~י

 כזא~ ~~
~ 

 עת או~רתי בעו~ר~בהו~~~ק ~ו~ אבי~
~ ו~~ו~~ וה~ ה~ורה~ וו~י שיצא הנ~ל בדיןלעיין ~ ל~ לעשו~ ~ וא~ ה~ק~ים~ ~ו~וש הנזכרים היתרים ~~שהעל ~ אש~ וא~ שכלי~ בקט אקר~~ הא~~ אשע~~בה~  ~~כשול~ור

 ולא~~
 ה~ה זרה אסקל נגף

~ בעי~~

~~~~~

 לו התיר הנה ~יין
~ ~~כ~ לעשו~  ~ וב~שר~~ ה~לך~ וושרת שהוא~טעם

 וולאכ~א~ר~
 נאוור ואנ~נו י כה~ג

~ ~~~ יה~~
די~

 הביאו ~~י~א ר~~י בא~ל וובריי~א ~ה
~ הר~~  ו~ד~ת הבית דכיבוד~~~י

 והצעו~ ה~ו~ו~
~ 

~ ~טו~
אי~

 הו~יף וב~הרי~ק י ~ולא~ה ~שום ~הם
 בשור~
ן

ל~~
 דל~י~ך והנ~ל י ובישול א~ייה דה~ה

~~ ~ ~~~יי~א
 ה~

 דהרי דהיתרא ~~תא
 עצ~ ~ב~

ו
 עצ~ול~ו~ך

 א~~
 ~~~ים~ ~וא בין ~ילוק

 ~~י~
י

 הוא אף ~~ו~ר ~שיטא ו~ישולבא~ייה
~ א~~ ע~~~~  ~~ו~ה הביתבכיבוד

 צור~ דאי~
 וו~ש אכילה

~ ~~יו~ האדם
 ו~~א אצ~~ הה~ר~

 דא~ורי~
 ~שום

~ ש~ ~~~ה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~

 עשי~~~ ב~ק~ שי~ ונקיו~~ש~~~
 ~ו~רין~ ~אפ~ה

 בכי~וד יש וו~י הריד~א~~
 הבי~

 ~~~ת
 ה~~~

ו~~~~
 ~שום

 נקי~~
 ~רכי ובשאר וש~~ה

 ו~~~~ ~~~ ~~~ לע~~ ~~אכיל~
 ד~~~

 כ~ז ד~
 ~~בדין ~~~א~

 ו~ר~יצי~
 בבית

 הלש~ביא~~ וצרי~ הא~ל~ ב~י~ וקיתונו~ צלו~יו~ ו~~ו~קער~~ ו~די~י~ ~~ב~
 ל~~רים~ יוצא פועל דהוא ~~~~ין

 בא~תוהרי
~~ 

 בכל ~ו~ר בעצ~וו ה~~ל
 ה~בו~א לאש~וועינן ה~ונה לה~~ל א~~ ~ה~~~~ א~ת~

 ~~כה ~וצדלא
 א~ ד~ות~ים~ דפשיטא דילה~

א~
 ~צד

 ש~~
 והר~בת ש~~ה

 הל~
 בנקיו~ן שיש

 ה~ה אבל אסורים~ אינןנ~י
 בריי~ דהנ~

 ~~~ק

 שהן ו~ישולאפי~
 צ~~

 ~תיר ~~~~ר
~~י וז~ בפשיטו~

 הבריי~ ס~ר~
 ובישול דבאפייה רבתי דא~ל

 ~ותר פשיטאנ~י
 ו~סבר~

 הנ~ל ה~הרי~ק
~ 

~~~
 ה~יר

 בתרו~~
 סי~ הדשן

 לבשל לה דשריא~ילה ב~שר~~ רפ~~
 ולעשו~ ולאפו~

 ~אר
 אפילו הבית~רכי

~~~ 
 לדינא והעתיקו בש~ר ו~ש

 דאין א~ א~ק ש~פ סי~ הט~ז ו~~ י ~ש~ע ~םהב~י

~י~
 ~בל ט~ז סעי~ בש~ע שפסק ל~ה סו~ר ~ה
 במלא~ה ~יירי דהתם לא~רים~ ~לאכה ל~ות~סור
 כיבוד כגון אילו ~לא~ת אבל אסור~ דוודאי~~ורה~

ה~י~
 בי~י לעצ~ה לאשה ש~ו~רים ו~ו~ה

 א~~בית~ אב~
 דוקא~ הותר ל~שרתת

 ואי~
 ~הא~רו~ א~ד

 ה~~ל הט~ז דברי ~לש~~לק
 ואנכי י שלפ~י~ ~א~ת~

 פשוט בדין ל~לוק ה~~רה לב ~לא איך ידעתילא
 ~לי~~~~

 ד~שר~ ולפסו~
 ב~לא~ה אפילו א~ר

~~~~~
 ~~~רת
~ 

 שדין ומ~ש
 ~רו~~

 איירי הד~ן
שהת~~

 בל~~ד~ ו~ו~ה בכי~וד ולא ~ווני בכל
 א~איל~ ~י~

 ~פיו ולא נבי~ות~ ד~רי
 א~רי ~יי~~ אנ~

 ~~שה~ז
 בה~~ להי~

 דברי אם ~יקשה ואם ~~ור~
 ~או~ן רקה~~ד

 ~לאכו~
 ב~ש~~ת התיר ל~ה איי~י

ו~איז~
 שאי~ן א~רי אסור היה ס~רא

 ~לאכו~
 כ~ל

 אבלאצל
~ 

 ב~~א~ת ~ילוק שאין ד~וכיון ונל~~~ד
הא~ל

 שה~
 באשה א~כ א~רים ~~י ד~ף עצ~ון לצורך

 הבית~עלת
 דמ~~ר~ ~~י~

 ~~ד
 שי~שו ~י ההכר~~

 הר~ ~~ר~~~י
 אי~ ~צ~~ ל~ו~

ש~תה ~~ ~י~~~
 ~~ירי~

 ~~רי ~י
 התרי~

 שכלב~שרתת א~~ ~צ~ה~ ע~י
 עבודת~

 ~את ~~ירתה~ לצורך
 ~י~

 ~~ר~הי~
 של י~ה ו~עשה

 ה~ ~ב~רת~
~ 

 ~ש~~ ~בוא~ הרי~ה ~ב~ו~~
 שם

 ד~~ ל~~ר~וש~ר ~א~~ דא~ י~~ ~~~
 לעשו~ ד~ות~ הר~~

 ~~י לו
 ע~ז ו~ם ~~~י~~אחר

~~~ ~~~ 
 ~נ~ד

 באינולאסור הר~
 דב~

 א~ל י עיי~ש ה~בוד
 ~י~ק ~~~

 להתיר ~סברא~~י
 א~ר ע~י יות~

 ד~כה~~ ~ב~~~
~י~

 היא ולא בש~י~~ ה~לאכה
 י ה~ש~

 ~י ל~סור סברא היה~~ש~~ת ולפי~
 ת~~יה א~~ע~י יו~~ ולהתי~ ע~~~

 ובכ~~
 דו~השאינו ~ש~~ א~~ ~~י אפשר הרי

 ו~~לי~ ל~~רי~
 ל~ר~~י

 א~רע~~י א~~~ שאינ~
 כיו~

 ש~ושכ~ין
~ ב~~~~  ~~ש~~ת ולהתיר ~דש ה~ה~דבא ~ל~י~ ~~וריה~ 

 א~
 ~ עצ~~ ע~י

 ~יון הש~ך סברת ~צד ~~תואולי
 וא~ילו כלל~ ~לאכות אינןשהרי ~~~~ ~~~~ ל~~י א~~ ע~י בין ~ילוק איןהאבוד ד~~ דאי~

 ~לא ~ותר~~ ~~נ~

~~
 פסידא

 ד~ביל~
 ~~ד אלא כלל~

 אי~~
 ~לא~~ת

 בש~ר שכ~ וה~שכלל~
ב~ק~ם א~~ פ~יד~ ~~~ ~הו~

 דאי~~
 ~~ורה ~לא~ה חשש

 לפרו~
ולהתיר ~ד~

 ~~~~ ~~שר~
 ~נ~ל
 ו~~ ~

 ~לשון ~ש~ע
~~~ 

 ה~שרתת אש~ וכן בלשון~ ה~שרת~ די~ש~
 באותן ~ותרת נ~יד~א ~ש~~

 ה~~כות~
 ד~רי

 זה דין~ע~יק ~~~~
 לדי~

 ה~ית דכי~וד
 ~ש~

 ע~~ה
כתב ו~

 ז~ די~
 ל~לא~~ ש~וש~ י~~~ ~עי~ לעיל

 ~~~ור~~

~~~  
 ו~~

 יוק~ס~צדשלא להתי~ ~~י טעם ש~ב ~רת
 ה~לכות ~ט~ס~ ~~~ו~

 שירות~ ~~ניעו~ בטו~~יננ~
 וא~שר

וכ~א~ר ב~ו~ א~
 ~מ~ ה~~

 ה~~
 י ו~~

הנה ~או~~ ואע~
 בד~

 ה~בוד
 הי~

 ~~~ ע~י דא~~א
 ~תיר

 ~יו ~ם פירושו רש~~י לפ~~שבברייתא רש~~~

 ופסק~ שהפ~~ ~י ר~פ ב~~ק ~צ~ן ~ייעשו ~ושכרי~
הר~ב~ם הרי~~

 והר~~~
 ~ריט~א ש~ם וראיתי ~ותי~~ דלא

 ~ל מ~שכרין או ~~~רין דה~י ~ירשב~ק
~~~י ~~ו~י~



~ ~ ~ ~

 י

~

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  עצוו~~ על ולאקאי
 אסו~י~~ לעו~ שה~

 וע~
 ~יהן

 ~עשות דאס~ר ~ב~י~סק
 א~ ~~וו~

 הר~~~ן ע~י ~סק הר~~אא~נם הא~וד~ ~ד~ר
 והרא~~

 יר~חם ו~~ר
 ~~רי ~~א~תד~ות~~

 ~ ~רו~ ה~
 לא ו~ש~ע

 אחרי להי~ר~ ~א~יסור
 ~וע~י~ שר~

 ~אוס~ם ד~ת
ודעת

 ה~תי~~
 א~ל ~כרעת~~ ~~~לי

~~ 
 ~א~וד ~ד~ר

 ~ו~~כהוודאי
 גווו~~

 הוא~ גוו~ר אי~ר
~~ 

 ~אי
 ד~~~ ~ח~ה~ד~ותר

 ~סק ועל י לדידן ט~י קיל
 כ~ר הלאהרא~ש

 כת~
 נג~ י~~ ~א~ק ה~~ך

 ד~רי
 להתיר רק ~רא~ש ש~ו~ת ~כ~הר~א

 ~ ~~ה~ת~

~~~~

 ~אה א~י
 לתר~

 ~~הריט~~א שכלי~ ק~שיא
ז~ל

 שיט~ ע~
 אחר ע~י ד~~~א הסו~רים

 ז~ל הריט~א וה~ה הא~וד ~~~ר עצווו ע~י~ותר
 י~~א ד~ ~~ק הגו~~ קא~ר~אי

 ע~~
 תניא

 דר~א ~ר~ ש~שאדר~ כוו~י~
 דא~~

 ו~~ניא וו~ה~ חו~ירא

 ד~ריםאל~
 ש~שי~

 שעושין ~~~ א~לו~ ~יו~י לא~ל
 ד~וודי ס~~ד ואי עושה~ אינו הוא א~ל אחרים~~~

 ו~~~~ ~ותר~ ~~ר ע~י ~~א~א לרש~גר~נן
 ~ו~רש

 ר~ותא ~י א~כד~רייה~~
 ד~ו~

 קיל דיהיה ט~י
 ד~ווועד ~~שום דאי דר~~ג כ~תיה תניא דלהוי~אבל

 עצווו ע~י~וש~
 וא~י~

 אינו זה שיעשה ווי לו יש
ק~לא

 הי~ר~ ואי~
 דכיו~

 א~רים העולם כל דבוו~עד
 אדר~ה אחרים~ לי ווה היא~ לי ~ה~~לא~ה~

 ~~ל שהוא לג~י~ ה~סד ד~וי בח~ה ~~י להתיריש ~דידי~
 הוא ~א~ל ~אי~והווווון~

 ל~ד~
 ~ש~ילו נאסרים אחריםוא~ן ~ולאכה~ ~עשיית האסור
 ו~~~ ~

 דלא הכריח
כ~תייהו
~ 

~~~~
 עו~ו ~ר~ה חי~קים דיש ~חפזי אוור~י
 הוולאכ~ת דכל וו~ח~~~~~א~ל

 שאינ~
 בכלל

ד~ר
 וע~ירת דגים וצידת הקווח~ הא~ודכגו~~חי~

 הר~ה וכד~~הפשתן
 הוונויי~

 תקל~~ ~סי~
 י ~א~ח

וכול~
 ~ח~ה ווותרין

 ל~~
 אס~רין ~א~ל וא~לו הווועד~

 וע~~~~~שיטות~
 הו~לא~ת ד~ח~ה וושום ה~עם

 כבוד ווש~םאסורין
 דאיכא ו~כה~~ג ~דידן~ הווו~

צ~ר~
 ~~ווועד

 כ~ודו~ וזה~ ~ה~~
 ~ ווותרי~

 א~ל
 וה~כתי האס~כתא ~כלל הן ג~וורין וו~כות~ל ~א~~

 ש~יר הגו~~ די~ק ול~~ז ~א~ורין~ וכו~חגיכם
 דת~
יא

 דח~ה ד~ש~ותי~
 קי~

 וד~רים ~א~ל~ ט~י
 ה~ו~~

ים
 ~הך וודתניא ~~ל~ ~י~י אסוריםב~וועד

 ~ריי~
~א

 ד~ריםדאילו
 שעושי~

 וקא א~~~ ~י~י לא~ל
י~ ח~  ~ ~כל שאינם ד~רים דכל ~וכלל ד~ריםכל

 ה~

 ד~ר~
~~

 לא~~ אסורים וודאיא~~דים~
 וא~

~ך צו~ ~הם שיש
 ~ילו דדוקא וודקתניהאבל~

 ווותרי~
~~ אחרי~ ע~י א~ל

 אי~
 א~וד ~אין ד~ר כגון

 א~
ר~ אס~ אחר ~י

 שהוא כל בחה~וווהרי
 ~~ר~

 הווועד
 א~

 שאינו
~ 

~ר
 ~~~ק ה~~~ש נו~י דייק וכה~ג י ווותרהא~ד

~י~ ~
ל~~

 ד~ א~ל וכו~ אילו דק~~~ דברייתא ו~לישנא
~ר

 א~ודשאין
 א~

~ ~שוט וזה י ~סור אחרים ע~י
~~~~~~

או ה~י הרא~~ד ש~סק ~~~ה נראה
 ~ד~ דרש~~ג ק~א ~דינא ~םהרא~ש

 ~ר
 כוותיה~ דלאהא~וד

 ~~די~
 צרי~ין ~ר~ים דרש~~ג שני

 ~ל~ג~א ליכא דהא וכ~ דו~~תר~ כוותיה ~סקלו
 דאיזה קשה ולכא~רה י דרש~~געלוי~

 ~~גת~
 ~~א

 דינ~~~
 נר~ה ולהנ~ל י התנאים בין דרש~ג ק~~א

 ~ל~גי ר~נן דע~כ הכריח הנ~ל הריט~~~א קו~יתדווצד
 וס~רי הא~וד ~ד~ר דרש~~~געליה

 דא~
 ~~י ~א~א

 אדר~~ש מייתי~ ראייה וואי דאל~~~ א~ור נוויאחר
 זין ~ווכרו איננו צריכין דר~ים ש~י ~דין א~לוכה~~ל~
לה~ו~יא

 חו~

~י דע העליתי וכ~ר י ר~~~ג על
 וווכרחת הריט~~~א ~שיית שאיןהקלושה

~ 

~~~~~~~

יע ~לאטטער הוולכות ~ק כי אחרי דידן
 א~ יום ~ה הוו~ק כל ל~חור~

 ים יו~~
 ו~יד ה~~קאות~ אותן לחלק~שבוע

 הוו~
יק

 ~ור~ןהבחירה
 הוו~

 י~חרו וו~ם ~ר~ים כידו~~
 ל~
~ם

ש~ות
 וווגב~ו~

 ~יום
 הע~ ~~ק~

 ~~~וקשיהם
 ~ע~
~ק

~י ראינו הלא כלל~ ~לו השעות זולת ולאה~ל~
 ~חנות יס~~ר אם יוווים אויום

 אי~
~~ כלו~ עליו

 שבת ~טונךואדרבה
 וי~~~

 ל~~וור~ ~יכא וואי
 ה~
~א

 טו~ים ~יווים החנות יסגור כי רואין~א~
~ 
~~  ~ש~ת~סוו~כין

 ~ע~ וראי~~
 אין יווים שלשה

 הק~
~ד

 שעתה ועד~ד~ר
 קור~

יא ~~ אני הוולך חוות ~זה
 ט~ז ~ושלי וולכים רצון~~ה

 וחוו~
 הוו~

~כ וא שככה~
~ניין



 ל~ו~~ין
 להתי~

 ~ג~
 יווים~

 יהיה לו ~ף הראשו~ים
 ו~פר~ ה~~~~ד~ר

 ה~ו~ן ~יום
 ע~ו~

 ~~ורה שהתיר
 יום ~הרי ~~~בוקש~ ולי~ן ולש~ש הח~תלפתוח

 ~~~~~ה~~~~
 וקבורה וויתה יום שהוא ר~~ון ~ום

 והרי~ף ~אוניםל~~~~
 ~הרווב~~~

 והרש~~~א
 שצ~ח בסי~ כ~בוארד~ורייתא ~הו~

 ו~~
 שיפסיד הריוח

 הפסד זה ד~ין הא~ד דבר ~קרי זה איןוו~י הפס~ו~ ערך לפי ווהוולך לו ש~~ב וו~ה שיקבלריוח
אלא

 ~~יע~
 שאין וכיון וי~ו בס~~ק ו~~~ו~ר הריוח

~ריוח
 ~~ד~

 אצל ~ותרת בכלל הוא הרי העיקר
 ~~ק הש~ך שהעלה~חרים

 אחרים ~~~י ד~ף י~~~
~סור

~~~

 השותף הפסד ו~~ד טעם שכ~ שלישיה ~ו
דכ~~

 ~פסידו וופ~י לעשות ~ותרים דארוסים

ד~ע~~~~~~
 י ו~~ש ~זה ד~ין ל~י אל אשית כי א~יוא~ה ל~לך~ הפסד יהי~ ~ו~לאכתו יעסוק לא אם

 הב~י ווסיק ~~וורים ~שותפים אףד~רי ח~
 לתר~

 הבבלי
וירושל~י

 דבפרהסי~
 כשהו~ לח~ירו~ ~ף אסור

 ~דם

חשו~
 לעשות ל~~י אסור שו~ו על ש~~רא

 ~בל כשחבירו ~יתובתוך ~~י~
 כוווב~

 והרי כ~~~ בס~~ק

ה~
 על ~קר~ת ו~ווד~י לגוורי ~י~ו ~תוך שהוא

שווו
 ו~~יכ~

 דו~ו~ר ~יתי
~ 

 באריסים ש~ף ש~ית
 הרי ~חרים של ~שדהוק~ל~ים

 ל~
 הותר

 ~ל~
 ט~~י

 ב~~ק הטעם הש~ך וכ~~חרים
 י~~

 ~חרים דע~~י
 והוא השדה בעל ברשות ~לא ~רשותו ש~ינודכי~ן

~י~~
 עושה

 זה אין אות~
 ~קר~

 ו~~כ ה~בל~ ~ל~כת

ה~
 ~ביתו הוא דהרי

 והו~
 ~תרתי אותו העושה

 הר~~~ש ~~~כ כ~ וכזה אסור וודאילריע~א

~~~~
 יעק~

 שנוהגין ש~ה כ~ ס~ג סי~ יו~~ד חלק
 ע~י זה את זה לסלק שותפותבד~ר

 דווק~ עדים~ ע~י אונא~~ים
 ו~אותו ווקבל שאין

 זו~ן ~שך עווו שותף להיות ר~צה ושלאריוח
 ע~י הדבר יתפרסם שעי~~ז הטעם י ~בילותשל ההי~

 ה~ל להו~יא דע~ידי~~ים
 ש~י~

 בהו~~~ה עוסק
 ו~חרי בו~ ריוח לו שאין כיון ה~בל של חלקו~בור
~~ן

 ב~
 הרי י לעסוק יכול ~עין~ ~ור~ית ~שום

~~~~~~~~~~~~  לע~ק ~וו~ר שחבירו ~ה ~~~תף ד~ף~ודבריו

~~ופ~ הי~
 קלא~ ~פירסום חשדא דליכא

 וכע~~
 הי~ר

 ס~ ר~~~ סי~ ש~ת שלקבלנות
 ~~~ח~ ב~

 ~~רבל~ה ~~~
~ 

 י
~ 

 י

~ ~ ~

 שה~יא
 הר~

 לה~יר ר~~יה הווורה
 היכא ד~ות~ין ע~~~~ ~השכירו ספנין~ו ~~ו~~~

ד~~~
 ו~ש~ךי~ס~ק בזה חולק הר~~~ש הרי ~חר ע~י

 דהעלה פי~י~ז

 בהוות~ ע~ דדו~
 ד~תרין ק~י

 ~בל לעשות~ל~ני~
 ~ה~

 ע~~ן ~~י בין ~סורים על~ן

בי~
 וכן ~חר ע~י

 ~~י עוד י הפוסקי~ וושוועו~
 שכוו~~ השי~וף הפסד ~קרי זה ~יןאו~ר

 חז~לי

 ~~~ד סי~ ~~ח הב~י ~בי~ו דשבת ~פ~~ק ~וורדכידהרי
 ווכס~לקבל ~ש~~ ~~בלות גוי לו לה~כיר ישר~ל ל~וכסה~יר

~~ 
 שרו פסידא ו~~ום דהרי

 ד~וקא דהיי~ו הב~י שהעלה ואף ~ידם~ להציל~כ~~ש לי~ירב~~
 להתיר שייך לא בל~~ה ~~ל ~שר~ לו שחייבבווי

 ש~~אי~ור
 וושום

 ה~ל~
 וו~~~ י ו~ידם

 שאין ~ר~ה
 ו~דר~ה ~ש~ת~~ הפסד ד~~יך שלהם ב~ותפתוווחלט
 ~פסק~ו~ ליתן ויוונע יע~ר אם ~רובהרי

 י~ל
 ו~רי ישראל~~~ון

 ~ווויל~
 בזה הריוח

 לר~~
 ישר~ל של

 ז~ל רש~י כיוון ו~ולי י ~נודע ~ולתם רקוההפסד
 שהפך מי ר~פ ~~ש~~ס ~ו~פות דין~ווקור

 וו~רדווריון ~~~~
 בדר~~

 ד~ותי~ ג~רא אשי ר~ דאיקפד
לפסידא

 ל~ ד~חרינ~
 ~גון ופירשי~י חייש

 ~ריו~
 י

 חברי~ ד~ריון פשיטא הרי בזה רש~~י בעיוו~~י
 כגוןו~~י ה~~

~ 
 כה~~ל כיוון ו~ולי

 לפ~יד~ דדוק~
דאחרינ~

 הו~~ ישר~ל דבר ווריון כגון
 ואין ~כללזה אין ~ידן כנדון השותף ל~פסד~בל לח~~ ד~~ הו~

 בזה לה~ריךר~וני
~ 

~~~

 ~רבע~
 שה~ר ~שיבנו לו

 ~טע~
 דר~ים

 ~ו~ר ~~י ו~ת~ת בלן ~ו ספר כ~ו לוצריכין
 ~א~ל דה~ה ג~ור~ טעות ~וא ~~ ~ריכיןדר~ים
 אלא שם באין בעיר ד~יה~נחתום תניא פ~~הר~תי

~ו~
 ~ו~~ רש~~י העם כבוד ו~פני ב~נעה עושה

 ~~תר ~~ הרגל עת והגיע לרבים בלן או ספרהיה
 ליתא דב~~~ ~ףונלענ~ד

~~ 
 ~~ר

 רש~~~
 אם

או~ן הי~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~ר~~או~~
 או ~ס~ר

~~ 
 ו~~~ ~~י~

 אי~
 ה~וונה

ל~תי~
 או דוו~א~~~~ר

 ~~~ ~שו~ ~ל~
~ ~ל~~ט ~רגל

 א~~ ד~ריית~~ ~~~
 ~~~לק נראה אד~ה

 ~צ~ה ~~ני~ ל~~
 יהיה א~

 ~ל~י או~פר הי~ א~ ~~~ לר~י~ או~
 דתרי לאש~ו~י~~ ~יצטריך רישא והאי

ר~י~~
 או ננהו~ ~ צ~י~י~

 ~ד ~~ צ~~י~ דר~י~
צ~רך

 היו~
 או

 ~ דצ~י~י~
 ~וצד

 הה~ר~
 ו~~ז יו~~ ~~ל

 רישא קת~י ~הה~ר~ ~ צרי~י~ ~ר~י~ה~ו~~
 או~ןהיה א~

 ד~~י נ~תו~~ ד~ש~~ת~ לר~י~
 ~ו~ל~דו~ ~יות ~ירוא~א ~ת~

 א~~~ ו~~
 ~שני

 דר~י~
 ~~~ שאינ~ א~ ~צרי~י~

 ~~שר ~שהרי ה~~ר
 אולס~ר

 ל~~
 ~ל

 א~ריא~י~ו אד~
דר~י~ ~י~~ ~~~

 ~~~ו
 ~צ~ו~

 ~~תה~ הרגל ש~ת ~ד
 וצרי~י~

 ~ו~~יני~
 נ~י ~קרי

 נקט ול~י~ך ר~י~~ צו~
 או~ס~ר

 ד~~~~ה י הרגל ש~~ הגי~ ~ל~
~ 

 ~ודיס~ר וושרי~~
 ל~~ י~ו~

 א~ל
 ~נ~~ו~

 א~~א
שיא~ל~ לה~ותי~

 ו~ל א~י~~~ ~~ר
 וי~~ יו~

 ~רך ~וקרי
 ~ל ש~רש~י ~ה~~י~~

 דהגי~ ~
 הרגל ש~ת

שה~~~
 ש~~תר ~

~ 
 הוא יו~ט ~י~וד ~צד

 א~
 ~צד

י

~ 
 שה~ל

 צרי~י~
 וכהנ~ל לו

~~~~

 הרי לפ~ז
 דווק~

 ~וקרי
 ל~ צרי~י~ ר~י~

 ש~וצפי~ ל~ריו~ שנצר~~ו~~
 ל~~דתו

 ~ג~ן ה~יות~~צד
 ~וצד א~ נ~תו~

 הכר~
 ~נקיות

 וקיו~

 ~גו~הגו~
 ו~יוצא אילוה~~~ות ו~ל ~לן~ א~ ~~ר

 ~~~~ קו~ ~צי~~~~
 ~י~י ~צ~ו ~א~ל

 ש~רך ~לא~ל ו~דו~~ ה~טות והצ~ות ~סות וה~ות וא~י~~~ישול ~~~ א~~
 לר~י~

 הרוו~ת ~צד
 ריו~~ א~ ~~ו~

 ~נ~ני נתיר ו~י ~~~~ שי~ו~ד~~י~
 ~נו~~ לפתו~

לר~י~
 ש~רי~ין ~צד

~ 
 לקנות

 ~~ו~
 הרי

 שיזולו ו~שש ~~לו ~י~וי ש~~ת~שייר~ת ~פרק~טי~
~~ 

 ~טור

 שאיננ~וש~~
 ~ותר

~~ 
 ~צד

 ד~
 ~י ~~ל הא~וד

 ~~ד~ה~~ג
 ~י~~ ~~ו~

 ~ק~י אינו ההצטר~ת
 צ~י~י~ר~י~

 דשי~ת ~רא~~ש ~~ ו~הדיא ל~~
~~יר הר~~

 דאי~ ~איל~ א~
 לל~וד

 ~ור~י~
 צרי~ין

דת~ת~
 ת~~ דצו~

 הר~~~ ו~~~~ י ושא~י שאני
 ~~~ק

 ~ר~י~דדוק~
 ~רי~ין

~ 
 ~י~ור

 והית~
 ואין לה~~ת

ש~
 א~ר

 וכ~ ד~ו~ר~
 וש~~ינ~ ~ו~

 ~~יני~
 ~ צרי~י~דר~י~ ט~~

 לה~ל~ד
~~~ 

 הא
 א~~~ ה~י ~~

ו~~
 ה~רד~י ~~

 ו~~
 ~ריט~~א ראי~י

 ~ק~ ~י~שי~
א~

 שנצרך ~ה~ג
 לה~ שי~~ו~ לר~י~

 ~~~~ת
שישי~ו

 ל~ ~לאט~רי~ ~~ו~ רצונ~
 ~יך יד~תי

 זה~וקרי
 צרי~י~ ר~י~

 י~ ~ותר דיהיה לו
 ו~פר~

~ו~~
 אפ~ר ~צת דו~ק ~י ~א~ות שלד~תי זה

 א~~ א~ר~~י
 ~~ ~תוך

 ג~ ראש~ני~ י~וי~
 א~ר ~~י

 ~י~ת ג~~ורה ~ו~~ה ~קרי א~א~~ר~
 רובה~ו~ק~~

דנקטי~~
 ~וותייהו

 ~~~ר~~~~~~
 הוא ~~ת ד~וקא ש~ת~תי

 ולא ~וותרצ~ל ~~~
 להז~יר ראיתי א~~ ל~ני~

ד~רי
 תק~~א ~א~~ ה~~~

 דה~ר~י ~~רי~ו~ ~ש~
 ~י~ויה~פלל ~לי~~

 ה~~רא ו~~ ~ר~ה~ א~~
 ~דהוי ~ושו~

 ~ד~~הו~
 והוי ~~~ולהו

 צרי~י~ ~ר~י~
 ד~ותר ~~ל לו

וה~ה
 ל~ני~

 ~ן ת~ילה
~~~ 

 הנה י
 תוך ~~ל ש~י ~ש~~ ד~ א~קש~ ש~~~~ ~ג~
ז~ א~ ו~ י~~~

 י~י~
 ~~~ ו~~ש

 ~~~ א~נ~ ה~~וני~~ י~י~
 ~י~וי סת~~~~~

 א~~
 ~י את~~ז~ ד~י ~~שר

 ~שוטו~~תי
 דהת~

 אזיל דלט~~וי~ ו~ני ~אני
 ~ש~ ש~ ~ד~~א~~~ שה~~

 ד~ותר ~הרי~~ל
 ~ר~~

 ~ת~לל
 ~~ו~ י~י~~ ז~ ~וךא~יל~

 ~דינא הוי ד~~ה
 ~~ילות ~י~י ו~~~יקרגלי~~ דשא~

 ו~
 ~ש~~ת

 ~יון ז~תוך ~ר~~
 ש~ הש~שו~ ד~י~

 ו~~~ש תוךז~ ה~א א~ל יהז~ ~ל~ ~~ הרי יו~ט
 ת~

 ~~ורו~~י ה~שו~י~ י~י~ ג~
 ~ר~י~ ל~ א~

 צרי~ין
 י דת~~ ~

~~~ 
 דהת~נרא~

 ~~וי ~י
 ר~י~ ~~ו~

 יד~י דת~ת צ~ל
~ה

~~ 
 היה

 ~~ן ש~
 ד~די~

 ~יניה
 ~~~יו ~~ור אדוניו פני לה~ר~ותהתי~ה ל~~ לי~
 ו~ד~וותי~~~ה~ג יש~א~ ~

 להתל~ ~ צרי~י~ ~ר~י~
 ה~י

 ~נל~נ~דו~~תר

 ~~סת~י~~~~~~
 הייתי

~~ 
 ש~יתי א~רי

שה~יקר
 ~א~~ הי~רי~

 ההפ~ד ~~ד
 ד~ק ~ג~~ ז~ל ו~ש~~י~אי~~ ~~

 ~~ ש~ י~~
 שה~ל הרגל~~ת ~ה~י~

 י~שה ~~ז ל~ ~רי~י~
 כי~~

 ד~ית
 ~רש~ הרי ר~י~~ צורך נ~י ~~י~א ~~י~~~ה



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~

~ ~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ז~ל 
 ציר~

 ~טע~וא עוד לו צריכין דרבים לטע~~א
 ~~ליהדפ~ידא

 ולפיכ~
 התירוהו

~ 
 ורש~י י

 ז~~
 פירש

שם
 ~בל~

 שוו~ר
 וו~ש~~ ה~ור~ בי~

 ~כל ונוטל
או~א

 שכר~
 ~אי ביאור וצריך

 נ~~
 אי לאש~~עינן

נו~~
 א~א ~כל

 שכר~
 לא או

~ 
 כ~ש הנ~ל א~ונם

דא~
 הרבים

 צריכי~
 ~צד עצ~ו האבל ~ותר אינו לו

הצטר~~
 נ~י דאיכא ~ושום לאו אי ל~ד~ ברבים

 הוא דהפסידא כיון ואפשר ~ביה~ דיליהפסידא
 שעושה ו~לאכה ~לאכה בכל ~ינכר דיהא בעי~ןלה~יר~ ~ירו~

שי~י~
 ~ו ~הפסד

 שאם ב~פן שיהיה דהיינו לבדו~
י~רע

 או~~
 א~נם שכרו~ יפסיד ~לעשותה ה~~אכה

 ~ברבשיעשה
 פ~ם יעשה שלא אעפ~י בקבלנו~

 לאא~~
 שכר~ יקופ~

 המלאכה עושה ~וקרי ואינו
 לו ~ר~ה לא זו ~ו~כה ~הרי הפסידו~ ~~~תזו

 אי~הפסד~
 ~~~עשותה~ ~ונע היה

 וס~
 ~~ה~וו לדבר

 בישדאסור
~ 

 אבל בשכר~ ~לאכה לעשות לא~ל
 בוב~ס~פק

 לצור~
 לאכול לו דיש אפילו ה~ועד~

 ~~~יר דאבל וכיון בשכר~ לעשותה ~ו~רב~~~ה~
 לו~ צריכים ברבים התירו ~הכאוו~ה~ו~~

 ובצירו~
פסי~

 שיק~ צריך ~יליה
 אבל ~ולאכה~ ~וכל השכר

אי
 ויני~ בקב~ו~~ יעשנ~

 שכרו
~ 

 האבילות א~ר
~י~ר

 דאי~
 ~ווני תרי שיש וא~רי ~~וונו~ ~וסתפק

 לבעלי ה~~וין ועושה ה~ר~צאות ה~~זיק הא~דבל~~

ה~ר~או~
 וב~ה ~ותר~ או ~ודש לכל קצוב בשכר

 א~ת פעם שי~נעאעפ~י
 ~ו~עשו~

 יקפ~הו לא
 ובז~ב~~ר~~

 אינה
 ~~ק~

 וכיון ~~ינכר~ הפ~ד
 דאי~

~כ~
 דאינו אפשר ~~וור דיליה הפ~א ~לאכה

 רבים ~וצד~ו~ר
 צריכי~

 לבד~ לו
 ולפיכ~

 פרש~י

ש~ל~
 אותו היינו שק~~ר זה

 ש~ו~
 בית

 ו~לא~ה ~ולאכה ו~כל שכרו וא~ד א~ד ~כלש~ו~ל ה~ר~~
 לא יעשנה לא שאלו די~ה~ ~פסידא~ינכר

 ה~~ל~ יש~
 ובכ~~ ~~

 ווו~ר דווקא
 בצירו~

 דרבים

 ו~~ ~צריכי~
 דווקא ל~רש רש~~י הוצדך הפירוש

 בשאר אבל כ~~~ש~ בלן ~ווני תרי שיש ~יב~~~

~ו~~
 ~ייט א~ נ~תום א~ ספר כגון לו צרי~ין רבים
 ~כל שנו~לין ו~איו~~~ה

 א~~
 וא~ד

 שכר~
 ת~יד

ואין
 צרי~

 הפריש~~ ש~ם ~~~צאתי וא~ז י בהם לפירוש
 שו~ר שהוא דבלן הא על בטורפירש

 ה~ר~~
ונוט~

 כיוון ~א~ת ואולי כפירש~י ש~ו ~וכאו~א
 היא~ם

~~~~
 ו~ה

דבניד~
 ~לוטטע~ע דידן

 ערך לפי א~~כ בקבל~תשכרו שנ~ט~
 דרבים ~~ד ו~ו~ר ואינו האי כולי ההפסד ~ינכרלא ~הכנסו~

צריכי~
 ל~י

 א~
 ~קרי היה אילו

 רבי~
א~רי לו~ צריכין

 שאי~
 הפסידו ~~בלי ל~וד ~וספיק היתר זה

 הפסד ~~יב לא ו~אן בצירו~~דיליה
ואסור ~וי~כר~כה~~

~ 

~~~~~~
 שפ~ק ה~א ~י~~ בזה הנפלאת

 דבשל~וא לענייםהשכר ל~ל~
 ב~וק~~

 שיש
 אה~י ה~לאכה הנאת או ~בר ה~ת איסורצד
 ב~לק~~ידי

 ~שכר
 שעיקר הכא אבל לעניים~

 דעת הס~ת ~וצדהאישור
 האבילו~

 או
 וו~

 דנפשא
 ש~~פ סי~ ריש בב~~י כו~ובא ~ופיה עלטייסא

 לי~ ~הני ~אי ה~אבל ולא ה~לאכות שעשהא~רי וא~~~
ב~לוקת

 השכ~
 ד~רי ~יכא טפי ~ריעו~א אדרבא

עי~
 א~~א

 לצ~
 הא~וד~ דבר ~טעםי להתיר כלל

שהרי
 ~ אי~

 יאביד ו~אי כל~~ ~שכרו
 י ב~ני~

 וברור פשוטוזה

~~~~~

 ראה קשה
 בראיי~~

 ~הט~~ז שהביא
 הע~~~ם אצל לע~וד ש~ותר ר~~~דסי~ בא~~

 יגנוב שלאבשבת
 ו~~

 דהתם תניא בדלא תניא

~~
 וכשיוש~ דבר~ ודבר ~פצך ~ו~צוא ~שום ~איסור

ואי~
 דו~~ ~זה~ אי~ור עביד לא ~או~ה~ ~ודבר

ל~שב~~
 יהיה והלואי בשבת~ ש~תר בהרהור

 יעבור ולא היום כלובטל ~~~
 בי~ם~ ע~יר~

~~ 
 בזה

~~ככי~
 הכא א~ל כה~~~י שלא לה~וויר הא~ר~נים

 ~צדש~יסור
 היס~

 ~אבילות דעת
 ~סי~הרי ~~~~ר~ וכיו~

 שהכא בפרט שלו~ ~וא~ילות ~תו
 כ~~ש ראשונים י~ים ~~~ א~ור גוי ע~יאפילו ~א~
~ 

~~~~
 שכתיבה ~וצד להתיר לפקפק

ג~~ורה ~לאכ~ אינ~
 ש~וו~ר~

 שינוי ע~י ב~ו~~~ו
 ~כ~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~

~ ~ ~ ~ ~  

 ~ניי~י ~ ש~כל ~דאאו~~ם~~
 ~כתי~

 ~~וותרים
ב~ה~מ

 בא~
 ש~רי אין תק~ה

 כ~~
 אחד זה

מ~ם~
 וקייוו~~

 אסורים בחוה~מ המותרים ~~~~ים
 דחכמים והנראה א~לו~~מי

 עש~
 ~דבריהם חיזוק

 תורה מ~לי~תר
 ל~~~ א~

 ~ד י ~ורייתא חוה~מ
 ~~~הרי

 מ~~
 דווקא לי~ אסרי~ן קא המ~כה

 ו~~א ~ווצד א~
 ומת~

 כ~ הרווב~~ם שהרי
 ~פירו~

 כשם

שמלא~
 ~ך האסווכתא~ ~כלל

 כ~
 וושא

 הפ~ות ולכל ~סור ו~~ ח~יכם דוהפ~י ק~א~י בכ~ ווו~
 ימי~~~~

 ביום מכ~ש הראשו~ים
 הרא~~~

 ד~א
 לדעתדא~רייתא

 ק~
 וודאי ה~וסקים

 די~
 ~חמיר
~ 

~~~
 ק~ ~

 ~נך ראייה
 שי~~

 יום ~~י~ת
 פ~~~ ברכו~ וותני~ מסתם דאורי~תאא~

 ו~ו

 ב~י~ רח~ר~~
 תל~וידיו א~~ל אשתו~ שוותה הרא~ון

 ולמה י אני איס~נוס א~לוכו~
 ~לילה וותני~ נק~

הא~
~ 

 נפ~וו מאי היה כך שהיה ~ו~שה משום ואי
~ינא

~ 
 בלילה שקרא ~בי דלעיל ובוושנה

 שפיר ~~דאיש~שא ה~שו~
 יע~~ איצ~רי~

 ה~וואי אבל י
 ~~~~נפ~~~

 ~וו~ה היום אחרי הראשונה דלילה י~ל
 ~יום~ היהזו

 מית~
 היה ו~בורה

 ולפ~כך ווקודם~
ביום

 א~
 ו~בלילה לרחיצה יותר ~ווכשר זוון ד~י

 שוושמעותו י~ז הל~ דעות ~וה~ פ~ד רו~ב~םועיין
 ששינת~נראה

 וב~ הלי~
 אחר אכילה

גר~~ המרח~
 לא אעפ~כ יע~ש וו~ום

 ר~~ רח~
 ~הוי

 לא~ודאורייתא
 ר~

 איס~ניס דהוי וו~עם ~קל
 ~~ו~~ר

 הד~ו~
 ב~ם ~~ א~ק ש~~~ג סי~

 ה~~~
ד~מ~כ~

 חי~ק אין ורחיצה
 ~י~

 וא~כ ללילה יום

 ~~אי~
 עד המתין ולפיכך

 ליל~
 אח~יו הרא~ונה

 לי~~דשיי~
 איס~נ~ס דהוי מ~עם בו ו~קיל שני

וא~~
 דהאי ~~מר

 יבלי~
 הראשון

 שר~
 הוי

ו~ב~רה~ בלי~
 א~

 מ~~ דו~~~ ~הוא
 הרי עדיין

 דאפ~~ה וו~ני~~~~~י~ן
 רח~

 ו~ט~מי~
 ומד~~

 רבותא
 וכמ~ש הרוו~~ן כדעת דאורייתא דהוי ה~י א~ י~~ום

 ~וותי~ו פ~קלא דהש~~ אף ה~או~ים ~ם והרשב~~א הרי~ףהרמב~ם
~ 

~~~~~

~ דאשמעי~~ ולומר ק~ת לדחות יש הש~ע וותני~

 לח~
 ~אשו~יכ ימים ג~ בין

 של יו~ים ~ארדבכי
 יו~ד שונים לעניי~ים חמיריראשונים ~ ימי~ ד~~ דא~~~ שבע~

 ~~ ש~~
~

 רח~~אעפ~כ
 בלי~

 דהיה וויד ב~ יום של
 אי~~ני~
~

ו~ח~
 ז~ כל

 כוו~~
 הי פ~ד דעות בה~ הרוו~~ם

 ואםי~ו
 או~ ירחו~ ~

 ו~~ ~ליו יותר יע~רו
 ווסת~~ וותני~ ועכ~פ עי~ז ויח~ש לרחיצתוי~ים~

~ 
 הרא~ונה כדעהיותר

~ 

~~~~
 ~~ ~כל

 ימי~
 יש וודא~ הראשו~ים

 ל~~מי~
~

בכל
 עני~

 ~ם ~אוונם למ~לה~ כוו~ש~
 בכ~
~ 

 ~וי יוויםז~
 ר~ שי~

 ה~כרר ואין לאכול לחם
 י~דור וד~ ~דר~ הווורה י~דור~תיר

 פ~~
 וישי~נו

 כל ~ו לה~יב וישיש הנאמנה~ עירלירושלים
 כתבתיה~פענ~~ד היווי~

~ ~~~~~ 
~~~ 

~~~~~~ ~ 
~~~~~

 ~~~~ה
 ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ וי~~ יו~

~~~ג~~ ~~~~~
 י~~~~

 ~~~~~ ~~י~ י~~~ ~~~~~ י~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~
 ~~~~~ ~~~ י~~ ~~~ ~~~~~~~י~י

 ~~~~~~י

~~~~~ 

 ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~י~~~
~~~~~ 

 ~יי~

~~~~~

 חוה~~ו~~ בי~~י ה~יעני בזו~~ו ה~עי~~ה
 ביווי להשיב ווותרשהיה ו~

 כלל הרא~~שבת~ובת כמ~ו~ חוה~~
 כ~~

 עכ~ז התשובה צווה לה~~יק ~ו ואפיבחוה~וו ו~ לשואל השיב שהיא
 בי~י ו~יו~~~ עדלדחות ח~ב~

 ובי~
 קב~י

 הר~ני ווווחות~ימפה ~ע~ע~רא~
 ה~פל~

 ~ק~ין
~~~~ ~~ 

~~~~~
 סנדק להיות ני~

 ב~ א~
 לו ה~ולד

 ה~ילה אתמול ובאנו א~ע~ה של ב~ריתוהיום ונ~~
 פה ש~בות דבריהם עלי ~עתירווהיום ~~
~~ 

 ש~
 עוד הדבר ~חר שלא ~ו~הוועל~ לכ~~ ל~יב ואוורתי שאלתם לוו~ות ~ווכרחוהייתי

~ 

~~~~~

 ב~רקוו~י לעסוק עני לאבל שרי אי
 דשוק ביומא לאביל~ו ו~ ביוםו~ורה



~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~

 וו~~ענמארק~~~הוא
 היה ~צלי ~ם הנה

~ 
 נידון כ~ר

 הנה ו~ב~~ק~ת י להתיר בעיני וקרובזה
 ע~י הוא אם ימים ~~ לאחר כ~ אבילות ~ה~בפ~ה הר~ב~~~

 בביתו בצנעהעוסק
 ולכאור~

 וותוויהים דברים

ש~~~~
 להכריע בש~ס וופורש שאיננו בו~~ם דרכו

 ו~~ק תוס~ בשי~ת תלוייה ~ה ודבר ע~ו~ו~~דעת

~~
 אי

 דסיפ~ הפי~~
 ~תוך עושה ~~ ל~חר

 כשי~ת או דרישא אעני דווקא קאי בצנעהביתו
 ד~יירי שפירש בה~~מ שמ~י~ ורבינו שמואלרבינו
 עני הול~ל דאל~ה י ~~ ל~חר ו~ותר ~~אבסתם
 הברייתא לשון פש~ות נ~וי וזה וכו~ בצנעה~שה
 פרהסיא לעניין ~לא ~~ קודם בין חילוק ד~יןוווכיח

 ~בלו~נעה~
 ל~

 כדעת ועני עשיר לעניין
 ~ התוספ~וכשי~ רו~

~~~~

 וולאכה ד~יסור שם דס~ל דהר~וב~ם ~~ל
 אינהב~בל

 רו~~ אל~
 לשו~ו שכך בעלווא

 וכו~ לאבל חגיכם ו~והפכתידילפינין
 ו~~

 שבשיס
 ~ו~וו ימים ~~ שהוא ל~ניין אלא מ~ורש אינהלעיל
 דילפינן ב~ש~ות ס~~ל ~וס~~ם

 וול~כ~ וויני~
 מ~ם~ בעלו~א רו~ז אלא אינו ועכ~~פואיתקש~
 קרא ק~ ~ו~ואל רבינו כדעת נ~וור איולפיכך
 ~~ ל~חר אפילו אוסר סתו~א כו~ ח~יכםדוהפכתי
 הר~וב~ם פי~ ולפיכך בפהרסיא דאיירי לומרודוחק
 דווקא ~יירי ~ברייתא הפוסקיםכדעת

 בעני~
 א~ל

 ~יירי דוהפכתיקרא
 בין חילוק ואין ב~~א~ ב~ת~

 ועכ~~ י ~~ לאחר ג~קודם
 ~לי~י~ וובואר הדבר

 ~וברייתא ~~ לאחר לעשיר עני בין חילוק דישדדי~א
ו~ף

 דבריי~~
 דווקא היינו דווקא בצנעה ו~תיר

 שאף האבוד~ בדבר אבל וו~ל~כה~ פרקוו~יאבסתם

בחו~~ו~
 ל~חר ל~~י בפרהסיא דאפילו אפ~ר ~~ותר

 ווותר ימים~~
~ 

~~~~

 ~וי האבוד דדבר בפוסקים ~~בואר

 ולטעו זיתו להפוך דוו~יק דו~תני~כהך דוו~
 דבר ו~ק~י לא ר~ו~ח ווניעת אבל וכו~~ו~נו

 ה~וק יום דו~ניעת ~~~ורה ראייה כעין י~~לאבל האבו~
 דהיי~

 ~~י הטור ו~דברי האבוד ~וקרי~~וואכענ~~רק~~~

~~~~~ ~ ~ ~~ ~
 דהתיר הר~~ש בשם שכ~ש~~פ

 ש~~ וופ~יבריבית ~~~~~ ~חוה~~ ~בי~~
 ילווה לא

 י~~י~ הו~
 ~~ל לילך

 ש~ ו~~ הבאים~ ליווים ויפסידאחר
 ה~ור

 שהוא ע~י ~ה~נ יע~ש באבלהדין ~~~
 ~~ו~~ י~כו~ ל~

 ~יום ~צלו ל~נות ~~י~ם הק~ניםל~ותן
יר~ילו ~~~

 לקנו~
 אחר ~~ל

 א~
 שי~~~ע אפשר אם לכן ~~ווכח~הפסד ~~יי~ ה~אים~ לימים

 בהשוק המל~כות עיקר ~צלואחר ~י~~~ לד~~~
 ועם ~ש~י~ וו~אי ~חרים ע~~יפ~~סיא ~~ל~~ו~ ~~יי~~
 ~ש~~ דו~~~ פקפוק~ שום אין יתיראם ~~~ ~~~ ~

 ~~~י
 ~ון הווק~ל בע~י היינו ו~~ לשכניווו~רה ~~~~
 ~ד~

דבריש~
 ~~ין ~פר~סיא~ ~~תנות שווקבל ד~ריית~~

 יגו~י ~י ~~ע שפרנס~ן בעניים א~ל~~כלים~
~ י ~ ~  לוו~ר ~~א ו~תנות~ מקבליםו~ינן 

 מק~ל~ אין ~הרי וכו~לשכניו וו~~~ ~~ו~
 ~~י והוא

 ו~כו~ר~~~ע ~מ~~~~
 ~ע~דיו~

 י~ ו~~ לשכני~~ ~ו~רה אין

סני~
 יות~ קדושים~ י~ראלעל ~~~~~~ ~ין ~סחו~ה~ ג~ לאחר לה~יר גדול

 ~ד~~
~ 

 יגדור~~~
 ~~י~ ~~~~~ וי~רכ~ ~~~ ע~ פ~~

 מ~ל~~ועל~
 יש~

 ד~ מאת ~רכה
י~~פ ו~~~~ או~~

~ ~~~~~ 
~~~ 

~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ 

~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~~~~~~~י
~~~~ 

 ~ג~~~
 ~י~

~~~~ ~~~~~~ 

~~~~
 חצות לאחר

 יו~
 ~~ל ~ודות ~וווקד~~ להשיבו~ו~הר ו~~ ~~~~ו~ ה~י~~י

 ~~ ~א~ר א~רים ע~י ח~ו~ו לפ~וח רשאיאי א~י~ ~~
 י~~י~

 ז~ ~י~ הנר~~ כ~יהראשונים~
 ~ו ו~ין ע~~י

~~ 
 ו~ק~י ולא ~ק~~~יען~ ב~ בחנו~ו יש שהרייא~ל~
 ולא ~קרן ~פסד ~לא ב~בל הא~ודדבר

 מני~~
 ו~פילו כלל~הריוו~

 בכה~~
 לו ~יהיה שע~~י

 הכנ~~
 נשיו ל~לם יוכל בח~ותו הסחורה ווו~כירתי

 ~~רי~
בשבו~

 ~~לווא~~ לו אפ~ר הרי ל~ל~~ זו
~~~~ 

~~

~ 
יו~ו~ ~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ה~סד ו~קרי יריד שהיא דש~קאיוו~א
 ודב~

 האבוד
 ~~ א~ק בט~ז תק~ט א~חועיין

 לעניי~
 חוה~~~~

 ובס~ הכא~וה~ה
 כנה~~

 קנ~~ סי~ ח~~וו
 ל~א א~~ק

 ווש~טי וס~ ווהר~ם ~שםכ~ב
 ש~וא~

 דביו~א
 ~שוק ~ום דא~יל~ הב~ח בשם ו~~~יא ~ו~רד~~

קט~
 ע~ז שחולק ווי שיש לוו~ד בא~ק ~ם שנראהוא~~ ~~ו~כענ~~ארקט~~ בשבוע אחת ~עם ~היא~

 דיו~וסו~~
 לווקום לבוא ~ותאס~ים שה~וחרים דהיינודי~י~~~ דו~ויא קבוע יום ~קרי לא השוק

א~ד
 מ~~

 באבל
 דהלכ~

 לסמוך ויש המקיל כדברי
על~דברי

 ד~
 בע~י אני ~ם ה~~~י וכבר י הב~ח

~אי~
 בעצמו סחו~תו לווכור להת~רנס ~ ב~וה לו~
 יביו~וא

 ד~~אכענווארק~
 הראש~נים יווים ~~ לאחר

 ~עובד~אב~
 ח~~ו להרווחה רק חייות ~קיוםז~י צריך ואין אוווד~ איש שהאבל דידן

 להתי~
 ~~ו~בי

 דווא~נו~אר~ט ביוו~א ואולי יריד~ בשעת שלא~~ק~~א
 אבל אחרים~ ע~~ ב~רט ~הקל~ ~יש

~ 
 יווים בשאר

 אבי~ת~~וי~רקו די~י כל ~חת ~חת יבטלו~א~~
 יש~~ור כי ובשכר ~~ו~~~~ול

 הנ~~

 ~הו~ן אבלו יו~י
 ידידו יצילהו~ ~~ע וווכל ~ע מכל ד~יש~~יהו
 בברכהה~~יים

 ~~~~~ ~ וורוב~
~~~ 

~~~~~ 

 אב~~~~~~
 ~בש~וים על ו~ברך אי ש~~ה ביווי

י

 זה דין י בהבדלה ב~ו~~ש
 ~אוו~

 נש~וט
בא~ח

 וביו~~~
 אבילות ב~יני כ~ באבודר~ם אוונם

 וראי~ י בת~~ב כווו בו~~ש הבשווים על ~ברךשאינו
ב~ר~~

 האבוד~~ם דברי ראה רק או~נם י ~יי~~ש ב~ע~י~ו~דד ל~ה~ יודע שאינו שכ~ ר~~ז ~ס~י ב~ו~א
נעתקים~

 אב~
 שדוווה טעווא כ~ב ~ו~א בא~ודרה~~ם

 ~ ~~~שלת~ב
 והדבר י~

 ~שו~
 ה~בודרה~ם כ~ שהרי

 הבש~~ים ~~וריחי~~הטעם
 בו~~~~

 ~וח ~ת לעשות כדי
 ישהלכה עללאדם

 ווו~נ~
 במ~ש האבודה יתירה הנשווה

 ת~~ב~כתב ובדיני י נ~ש אבדה וי ~ינ~ש שבתשנא~
 ו~~ני בשווים עצי ווריחין~ין

 ~בלי~
 לעשות אין ת~~ב

 שאין טעו~א היי~ו נווי ~~~ל וא~כ י ~י~ש רוחנחח

 נ~שו~ להשיב רוח נחת לע~~~ולעשות
 וא~

~ שאב~  הנהני ברכת שאר כמו בשו~ים להריח ~וותרהרי
~  א~ק רס~ה סי~ ביו~ד הש~ך חילקכבר

 י~
 דדו~
~  אבל נ~י~ באבל ב~ב~~יוכן ווותר בעלו~אלהריח
~ להשי~  הוי בו~~שנ~שו

 רי~
 של

 תענו~
 נ~שה שהרי

~ לנח~  בסי~ לדבריו ה~~~א הסכים ~כן ואסור~רוח
 תקנ~~

 והכי י ת~ב לענין יע~ש ~~א~ק
 נקטי~~

 נ~י
 י להכי לזה זה הא~ודרה~םשהשוום ~אב~

 וא~
 שיש

 ~ל~
 חילוק אין עכ~~ז לכאורה~ ברבים אבילותבין

 הרווחה~ והיתה לש~וחה אבל יה~וך~ד~ ב~~
 ~ו~~~ ~כתבתי הנ~~~

~~~ 

~~~~~ 
~ 

~~~~

~~ה
 ~ו~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ה~ ~~~

 ~~~~ ~~~~ י~י~~~ ~~~~~ ~~~~~ י~~~~ ~~~~~~~~
 ~~~~~~~ ~~~~י ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ י~י~~~~י

 ~ו~~~ ~~י~ ~~~~יי~~~~~~
 ~~~ו~

 ~י~י~ ~~~~~~ ~~~~

~~~~~

 שהיה בוו~ם וקיצר ה~יעני~ ~לו

~בא~
 וובני אחד אודות י יותר

שאיבד עד~
 עצו~~

 רשאי ~~עכ~ת אי ר~ל ~עת
 קדישעבורו לווו~

~~ 
 י לידע לנו והיה י בן הניח

~  
~ 
~~ 

 שא~ור כשווש ברור הדברהוי
 ו~קוד~

~ ~ול~ ב~ה  י לדעת עצו~ושאיבד

 ב~

 היה שלא ס~ק יש אי
~ ~~  וויושבתבדעת

~~ 

 חיותו בחיים ו~~שיו אם
~ הי~ ~ וכדו~~ ~ושה~ תורת בדת ~ו~א~וין ע~ו~ווכיחין

 קצת וא~רר ס~יקות~הרב~
~ 

~~~~
~ המא~ ר~~~~ רבתי אבל ~ס~ הדבר
ע~וו~

 חו י ~~~ ~~תעסקין אין ~דעת
 קור~ין אין י ותכריכיןו~קבורה ~

 עלי~
 ~ספיד~ ואין

~  עול~ הריני שא~~ר ודוקא וכו~עליו
 ואפיל

~~ עצ~
 ~סקו וכן וכו~לדעת

 בש~~
י ש~~ה יו~ד ובטור

 ~~לוהרווב~ם
 ~~~יל~

 ~ל~ ~תאבלין אין הקרובים
~~  אבל י ~ליו ק~עיןואין

 הטו~
 ו~ה~ם והר~ב~~ן

~~ חל~  קור~י~יע~ו אין א~רים דד~קא וס~~לעליו
~ משו~

כבו~



 בו~דאי הקר~ב~ם אבלכבוד~
 מחו~יבי~

 ~ה~י לקרוע~
 ברכת ו~ברכין בשורה עליו עומדין א~רו~פירוש

 ש~וא~משום כל בבריית~~ נאמר ~ד~ל ו~ללא~לים~
 עצ~וו~ כבוד משום ולא ע~וו~ ~ותעסקין חיים~~בוד

~כ~
 יו~ד ~~ס ובשו~~ י ~~ א~ק שם הש~~ך הביא

 אות סוף ש~דסי~
~ 

 דהר~~ו ~הרמב~ן דהלכה
 בני בכבוד להקל ואין י וה~ור ליה~וסייעי

~ אברה~
 יע~ש כה~~וב~ם ודלא יעקב י~חק

~~~~~~~
 נ~ל שאלתו

 פשו~
 לו~ור ~ועל~ ~יכול

ע~ר~
 עבידי קאי ו~ו~וה ~יש

 א~
 ב~וקום

 אמרשלא
 בפירו~

 שהיא ~~יושבת בדעת מקודם
 לדעת ע~~וו ~~אבד ~וקרי לא לדעת~ ע~~ו ~אבד~

 בסת~וא כשרות חזקת להם יש ישראל וכלכלל~

בנידו~
 זה

 כמפור~
 מדעת דשלא רב~י~ותלינן באבל

 נתיירא או נקטיה תונבא ~ו בעיתותו רעה ורוחהיה
 בברייתא כ~ופורש אונס כמחמת דהוי א~ דבר~ופ~י

 יראהבמחמת

ב~
~~~~~~ 

 קורעין דהקרובים וה~ור כהרמב~ן

עלי~
 ועו~ודין אבילים ברכת בו ויש

 אין החיים כבוד ~ושום ~הוא דכל בשורהעליו
 כלל~נדחה

 י ב~ אות שם בח~ס הקיל מזה ויותר

 שיהיה לדון ק~ת ויש משפחהי כבוד שהואדכל

ל~~~
 שע~~כ הבריות וידונו אחריו~ להנשארים ולכלימה
 שלא חזקה להם יש וודאי עליו לה~אבלהמתירים

 עצ~וו מאבד בחזקת~ה
 לדע~

 ~~~כ להתיר~ יש
 ביו~ר קיל שהיא עבורו קדיש לומר ומכ~שלהתאבל

 סנהדרין ~וש~ס ראייהומביא

~~~~ 

 שלא העולם ש~ה~ו
 עבור קדיש לו~~~

 י ופוסקים בש~ס ~ופורש אינההווע~ל

 א~ורי ה~~ון ו~רן שם ז~לוח~ס
 קכ~~ב סי~ א~

 המה כאחד ואבילות קדיש דין אי להו~וספק~

 שנ~ילהו שנחשוב ~וסתבר~ היה שאדרבהוכ~
 מרד~

שח~~
 לענין ואפילו לע~א~ כ~וו~ור הוי דלא כיון
 ל~כ~יס ב~וומר דדוקא ב~~ק הרא~ש כ~אבילות
 לתיאבון אלא י~~ר וודאי הוי לא ע~ווו מא~דאבל

~ 
~~~~~

 אפילו כ~ ~ם ז~ל ה~און
 כשבני~

~~~~~~~~~~~

 י

י
~

 לומר רוצים~שרים
 ק~י~

 ~מ~~ ~עבור
 ר~~לשנשת~דה רש~~

~~ 
 אבי~ם כשאין בידם לעכב א~א

 עוש~ם או שםאחרים
 ~~ני~

 וכ~כ בביתם לע~~ם
 ה~און~פירוש

~~~ 
 ז~~ל

 כשאין קדיש לו~ורהבנים שיוכל~ מע~ל~ ~נין ש~
 אבלי~

 שם ~ח~ים
 עכ~פ י בביתם ~~נין עושיןאו המעכבי~

 בנ~דו~
 דהוי דידן

 ~ומר ~ועל~י כשרו~ה ~~ושפחה וכבוד החייםכבוד ~~~
 ואינ~ו עבורוקדיש

 מפסי~
 אבלים חלק ~ה

 ~~ת~ מרדת נפש לה~יל עביד קא~ רבה~~צוה א~רי~
 ~וד

 פע~י~ ז~ אמרהע~ה
 אבשלום~יאף עבור ~י בני

 ~~י~חר העלה ור~י ר~מ וכן ל~חת~ ראוישהיה

 הו~ ק~ת~ספקא~ כשיש ו~וכ~~ש ~הינם שלוושחת
 עבורו שיאמ~ פשי~א ~מור~ ~וע~ל בחזקת זהבנידון

 ~דשים י~ב קדיש עבורו יא~~~ ~דעתי רקקדי~~
 אבל ברשע~ להחזיקו שלא ט~מא דהוי י~אולא
 כל יא~ר ~וע~ל ספק שהואכאן

 הי~~
 ואיהו חודש

~ופי~
 בכפרה~ לי~ ניחא

 י~ש עון יכפר רחום והוא
 ישראל ע~וו השו~ור ד~ נברך ואנחנו החייםה~דלו ~

 ונחלתינ~ ~ולכד~ ר~לינוי~~וור
 שפרה

 עלי~
 חבלים

 נתה~ךבנע~~וים~
 בארצו~

 ידידו ~~ש ~ות החיים

~~~~~
~~~ ~~~~ 

~ 

~~~~~

 ביום עדתי~ו פה הוית
 ~מ~ י~~

 ת~כ~~ו
 כרעה ~ו~ים ~ בתא~ה

 לל~
 וא~חזה

 הרו~א בא ו~רם ר~ל~ ~קראמם~~ חוליי~נקראבר~~וה
 לא או וולדה עםלקוברה א~ יו~אל~י~ י בב~נה היה ו~ולד נש~ו~הפר~ה

 אחר~ ~
 נתקבל הדבר כי

 ועסקי ק~רה בענייני והנה י ~דול לוויחשלעולם
 עפ~י נ~~ן ~הכל האחרונים כל כתבו כברהוות

וונה~
 ~ללו עניינים בכל ויש נאדר~ בקודש י~ודו
 ~פילו אדם לשום ח~ו רשות ש~ין מוקד~וים~~~~ה~ים
 לחם בס~~ בזה ~יין ~ונהגיהם~ לעקור הדיןווצד

 מעבר בס~ והנ~ י אדם חכוות וס~ יו~ד~הפנים
 ליקח זה בענין כ~ בוונ~~יםיבק

 ~ו~ונ~
 עייי הוולד

 בח~וי~ להניח~ רופא~ שם אין ואם בחייה~ כווו~ופא



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~  

~ ~  

~ ~ ~  

 ~~י
 ה~ו~ ~ת~

 ~~~פ
 ש~

 ~וברה

 ו~~מת ~~פ~~ בש~~ במי~י~ ~~~~
~ 

 ידעתי

~~
 ~~ור

 הז~ הקדו~ למ~ה~
 דהרי ~ישר~ל

לו~ר ~~~
 ש~י~ ~ש~~

 בק~ר מתים ~~ קוברים
 ~יי~ ~~

 כל דה~י ~ס~י~~
 ~~ ~ש~

 ו~וד ~~~ נקבר
 ב~מת~הרי

 הוו~ קוברי~
 ממ~ה שניטל

 ב~רון ~מ~
 ו~י א~~~~חד

 ~ו~ו~
 הוות שיקבר ד~ב

 ~מו ~מ~י ~ה וולד י~ש~~~ש בקרק~
~~ 

 ~נו ~ין ~נן דהרי ק~~~~~ז ~קבר~ בקרקע
 ~~~ ~וקפידי~

 הרבה
 שכתב שם ו~ה~ט ~~ך~יי~

 שע~שי~ דע~שי~
 ~רונות

נ~ו~י~~
 ~יניהם ~ל ועפר

 ק~י~~ ~כ~
 ~~וו ~~ןו~ולי ה~י~ כולי

 גר~
 ~וצאתי ה~~ו~ם ~וזה~ יותר

 ~ון טב כ~ה ו~י~ד וז~ל~ ות~לת ~ה תרומה~זוהר

 ~יקי~בי~
 ~ן

 לחיי~
 למהוי

 גופ~
 דביק דלהון

 ~~ת~כ~~~ר~~
 ~ו

 ~פר~
 קריב~ ~~מן

 ו~
 למהוי

~קיומ~
 כל

 ~גין ס~י~ ז~~נ~ ההי~
 ~ופ~ ~תד~~

ור~~
 דה~ תדיר~ ~נפשי~

 ~ת

 צדי~ ~
 ו~דיק

 דינא לי~דלית ב~ל~ו~
 דק~ר~

 וכו~
ו~ת~לי אתעכ~ דגופ~ ו~~ו~~

 ~עפר~
 האי

 מכול~ ~ש~ דינ~
 י ע~ש וכו~

 ~~~והי~
 ~יון להוולד תיקון ~יש ~~~ז

 שי~~
 ~ח~כ

 העולם~~ו~יר
 של~ ~~

 חי
 וי~~ כ~

 קברו
ד~יק ~ופ~

 ~ ~~~ע~
 ניוול קצת דהוי ~ף אווו~ במעי

~~~~~
 ל~ ~ויתתה~ ~חר

 תיקון וושום ליה חיישינן
 וו~י ~רור~ ד~ר זה ו~יןהוו~~

 ב~
~מל~~י ר~שוני~ ~~~ בסוד

 ה~ר~
 יד~ו ~ם ~~ו ~שר ההנה~ות תקנו

ו~~חנו
~ ~~ 

 ~שות רק
 תק~ ~ש~

 הם
~ 

 ידע~~~~~~
 ~יציקי

 ו~י~
 הג~ון ווורי ~~~י

הקדוש
 ~~ ~והר~~~

 ~~~נגוו~~~ זצוק~ל
~י~

 הנ~ל ~~~ק זה טה~ר ~לתי מק~ה
 ו~

 ~תנה

~וו~
 והודיעו

 הד~~
 ז~~ל~ ~ג~ון ~~וו~~ר

 ו~מ~תי
~~תן

~~~ 
 ~~וך ~~

 ניי~
 צדיק ~ויוחד ~~ חתום

 ~תל~ידי~~מי~
 ~וים באמב~י צוו~רה ~ל ל~לותו

 פקד ומיד הוו~~ שנחנה היה וכן ~וול~~ ~תתןחמין
 ~חות~~~ חתום הניירלהחזיר

 ול~
 לר~ות ~דם זכה

מ~
 זה

 היו ~ליון ק~ושי ב~ידהו~ ~י~הו בתו~~ הי~
 כח~~~רי

~ 

~~~~

 בפתחי ר~יתי
 הבי~ ת~ו~

 בשם
~ 

 ש~
~~

רו~
 מדינא והשיב ~ס~ב בסי~

 ~ ~י~
 ~ר

ל~ו~
 ~~פי~ ה~ונה~

~ם ימ~ ~~ ~~ ב~ ~ותה ל~ן
 מוכר~ ~יננ~ זהבשביל

 ~~ש
 ר~ לנוול~

 יע
~~  ולהתרות ~יים ה~פשרות פעולות~ל

~ל ~~ עלי~

 לנו~~~
 ו~ני י י~~ש וכו~ בטנה ~לפתוח

 י~~ ~
~י

~~ווך
 ~ולי טעמ~ ה~ע~ ב~ונה~ ע~~

~~ נ~~ ח~~ הד~ר
 ומקורו ישר~ל~ ~ל~

~י ~ר~ ~ן בקודש~ ויסוד~
 הרבה וב~יום ב~~ק ~נ~ים י~ ע~י~~~פ

 בח~ ו~
י ~~

~~
 ~וולד שתתן

 בש~
 ~~ ישר~ל~ ~מנה~י ~ה~ק

רי
כי

~  
 במים ב~פ שוווה ~~ם זה הו~יל

 חמי~
יה ~ה

 גדולחום
 וגו~

 והיה ~דול~
~~~ 

~י ~י~ הר~ה בש~יות
 יו~ד ~י ~ווונה לבקש ב~ביום

 וו~ונה הוולדונלקח ~~~~ ~וחי~ ~נשי~
 ד~

 ע~י בטנה
 ר~פ~

 כ~ש
 ~~ ה~~~ עוקרים ישר~ל ומנהג י הנ~~לב~ועב~י

 י~פרה~וב
~ 

~~~~~~
 ברור ~יה ~י ווד~י

 טעמ~
 דהך

 מנ~~
להוצי~

 ~ק ~י ~ויתה~ ~חר וומנה הוולד
 בעצ~~י~ הולד תיקוןוושום

 ~~ון ~ר ~ו~~ש וי~יין ז~~ בשביל ~ותהלנוול ~וחוייבי~~רש~~ היינ~ ~
 נפשי דיקורי בסופו~ קי~~ז סי~ ~שב~וורי

 ~י~ת~
ד~חרינ~

 נ~וי לוויתו
 ל~

 כיון ~בל י לי~ ני~ו~
 לוונהג שישלוויחוש שי~

 ז~
 ~חר טעם

 הנוג~
 ~יים

 כבר לטובה~הנש~רים
 ה~~~ ~

 ש~ס בסי~
 ה~ותים קודוותהחיים דמ~~

 כל~
 וה~שה הוי~

 מ~ול כבודה וומנה ~חילה שבקשנו~חרי ה~~
 ~ ו~

 ישר~ל דייני על ושלוםב~לום~
 ~ ע~~

~~~~

 ה~ם יהיה ~ולי חשבתי גם
~ ~~ המנה~

~יקו~
 דחיישינן נפש

 שוו~
 חי הוו~ד

~ וזה ~ 
~~~ 

 י לווור

~~ 

 כשהיה תוויד דהרי
~ מ~ ~ ~~ היה הוו~ד ~~ ~~ ב~ ביום ~וולדש~תנה

 נות~והד~~
 לחיות ש~~א

 יב~

 שא~י
~ ~~~ רו~  הר~ו~ה ~וחכוותוהשבני

 שא~~~
 ב~וכ ~יות להוולד

~  ~ו~ן ב~ום אבל מינוט~ן~ ~י~הרק
 ל~

 ~~ו שעה
~ ו~~~כ

 להיו~ ~~~~
 ~ נפש פקוח מ~ום

~~~~~

 זה
 ~ווצ~

 ת~ובה הווחבר הרב בא~תח~
~ ~ ~~ה



~

~  

י ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~~~~~
 ~~ ~~ יו~ ~~~~

~~~~ 
 ~~~~ו

~~~~ 
~~~~

 ~~~~~ ~~~ו~ ~~~~ ~~י~~~~~~ ~~ ~~~~
~~~ 

~~~~~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~ ~~~~ 
 י

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 בדב~ ~גע~ ~וו~ ~~י~ני
 ~ו~תה ~לתו

 ב~רעהאש~
 ללד~

 הוולד ונשאר
 ~~~נה~

 ~ו בח~וין לה~ילה העולם נהגווע~ז
 ~יטו~

ע~י~ ~וולד
 ~יה ו~עלתו שואל ע~~ז ~ו~~

 ה~ונה~ ~~קו~
 ~ה

 עושין פה בקהי~~ינו גםוהנה
 כז~

 דאולי וא~ו~תי
משום

 דבזכ~
 ל~~ולו~ ~ריך

 א~
 הוקבע לכך נפל~ ~ם

 להוצי~הוונה~
 ה~ולד
~ 

 ל~אור~~~~~~~
 דאין וופורש ~~קרא

 כ~ סי~ בי~~וי~ דהרי הוולדלהו~יא צרי~
 לי ותהי ~~רח~~ מותת~י לא א~ר לאמור~~~תוב

~~~~

~ 
~~~~~~~

 ו~~מה קברי~אמי
 ואף עול~~ ה~~

 דה~ועיי~
 ~רש~~

 ~~ל ה~אייה~ לדחות דיש ימצאו~ד~ק
 מ~~~ ~י~

יוצ~
 דאו~~ו ~והא וא~~ל י פשוט~ מידי

 הוושב~ על שיש~האשה ע~כי~
 ה~~ן דקור~ין

 הספק דשםוכו~ ו~ו~אי~
 שמ~

 ~ל ~~ל הוולד~ חי
 דא~~ע ~יומא ~~~~ש מת הילד ~ם בוודאיהאם ש~~
 וולד בלאאם ~~~

~~~ 
 ~ין

 צרי~
 ו~יין להו~יא

 תשו~~

ת~ב~~~
 וויהו ס~~י ח~א

 בת~ו~~
 ה~~ב~~ז

 שי~~ות ה~טן ~ל דו~~ין ו~בוארשם ~~~~
 הוו~
 ~הם~ ל~יין ה~פ~ים ואין חו~ות בקרית יושבא~י ו~ע~ ~

 אין יותר י כתבתי בז~רוני ה~~וםא~
דברי ~ה~י~

 ~ הדו~~

~~~י~
~~~~ ~~~~ 

~~~~ 
 ~~~~ג~~~~

~~~~י~
 ~ ~~~~י~ ~~~~

~~~~~
~~~ ~~~ 

 ~~~~ז
 ~רי~~~

 ~י~~~~ ~~ ~~
 ~וי~ ~~י~~~ ~~י~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~י~~~~~י

~~~~~~

~~~~ ~ 

~ ~ ~

 שכ~ ~~טות ס~ הטורים בעלעלד~רי להקשו~ א~ בשם מ~ש תורה דברי על באתי
 ~ו~ו~ש במסו~הב~~פ חל~

 בבעה~~
 א~ תצא ס~ וב~וסורה

ועב~
 ~~ לכם

 חלו~
 זה

~~~~ 
 דהרי דוווכח

 חלו~
 בנפ~ד

 דהאי ו~וד זו בפרשה ~~יפכתיב
 חלו~

 ו~~י
 י~~~ו ו~בדיך ~~ו~~~ל חלו~~

 ח~~~ כ~
 ב~ צבא~ ~

 ~י

חלו~
 בנסו~ך ש~ניהם ~על

 ~יוכ~~ו~
 קטנה בו~סו~ה

 ת~א ס~~~
 יע~יש~

 לרווז
~~~ 

 כל ~~~ה בוו~חוות
 כו~ב היה למלח~וההיוצא

~~ 
 כמו לאשתו כ~יתות

 והקשה י יע~~ש ב~דב~ולח~~ת
 ~~~ א~~~ דלדב~י~

ילי~
 י~ג ד~ בקידו~ין

 דמית~
 י ~~תיר הבעל

 יק~נ~~ אחר ו~יש בו~לח~וה ימותדפן מקר~
 דל~~א

~עמא ~יי~~
 ~ותן ~ו~~א דכל כיון וותירה~ דה~~

 ווקודםלאשתו ~~

~~~~~~~

 מצאתי ולא ב~~~ודים חפשתי
 ש~ר~יש~

בזה~
 כי ראי~י העיון ואחר

 נ~ו~
 ו~~כווה י מק~תה ו~א ווינה לא ~לק~~~ו~עשו~

 ~~ש א~ר האיש דו~י זה דכ~וז חדא יפ~וטים עעמי~
 ~י כרם נטע ואשר בית~ ~נה ~ש~אשה~

 ~כללדאורייתא ~ו~~~
 התרי~~~

 ~ו~~וה ו~~ות

 תק~~~

 ו~ל
 ~~רע~ה ~יו~י ~ו ~~~ד לו~לחו~תהיוצא

 ש~א ה~לל~ לטובת פ~טי תקנה הואלאשתו ~~~~ כות~
 ת~~ר~

לח~~
 א~ ~סתר י~~ות ~ולי תת~גן ~לא ~ו

בש~ י~



י
 ~י

~ 

~ ~ ~ ~  

י

~ ~ ~ ~  

 ל~ובת והרוצה ע~~א ~ו ד~ יבשבת כדפרש~י ~ש~~
~

~~~ 
 ~תןי

 יראו ~ם ו~ם ~וו~רח~ והוומאןאינו לה~
 או~ור~~~~

~~ 
 דוד של

 שטו~
 לנשיהם ~ט יתנו שלא

~
 ו~~~

 ~~ד יע~דו ~ אם א~ שיראו~ ווסיבה ת~~תם

 ~שירא~א~רי~~
 זו תקנה לבטל

 יוכ~
~ ואין לב~לו~

 כ~~ ז~
 ולא הכלל~ לטו~ת אלא אינה זו שתקנה

 צ~~~לש~~
 אח~כ זהנא~ור בשביל וכי ול~~ז י מצוה

~ית~טל
 הכרו~

 יקחנה אחר ואיש ב~ולח~ה יווות פן
 התורה כתבה לא והרי דאוריי~א~ ~צוהשהיא
 ויליף הפרטי וד~~~ו וורע~~ה תקנת דעת עלה~צוה

 ולא וותירה הבעל מיתת דע~~כ שפיר ה~~~~
הגט
~ 

~~~~~
 א~ר שב~ן ר~ זו תק~ה ~~קור הרי ~~ה

יונת~
 ערו~תם ~וואת נ~ו ב~~ת לה יליף

 יביא הגט הוא ה~ועו~בין דברים דהיינו דדוד יתקח
דוד

 מאחי~
 שטרודין שפ~~וים ופירש~י~ מה~ול~~וה

בצאת~
 ושולח למ~ווה~

 ~ן והרי ~~ה~ולחווה~ הג~
 שהיו דוד~ אחיעשו

 ג~~~
 לה~~לח~וה בצאתם ~~ודים

 ~וה~ולחווה שישל~והו ~הם דודונשלח
 וא~~~ לנשיה~~

 ~הר~
 ~כר~

 נתן ~~א וו~י נקרא ~ויד י~וות דפן
 לשלחו הספיק ולא טרוד שהיה טרדתו ו~סיבתבביתו ג~

 אשתו ג~~כ והרי בוולחווהי וויד ש~~ת עדמהמלח~וה
 ~~ולחווה יווות פן נא~ור ~~~ז וגם בא~ות~מותרת
 ~ולחמה וותי בכל איירי דקרא יקחנה~ואחר

~~~

 ב~וטה ~~פורשת ד~~שנה י ~עות הוא מ~ה
ד~

 ~ו~~
 ~ף אשה ארש אשר ה~~וז דב~~ל

 ב~~לחווה אחיו ~~ות ~~וע ואפילו בכלל יבםשו~ורת
 עודחוזר

 לכנו~
 יב~ותו

 עי~~~
 נא~~ר נ~וי וע~ז

 י~ווה והרי יקחנה~ ~~ר ואיש י~~ות פן יחזורדלהכי קר~

אי~
 וח~י~ה י ~~תירה הגט

 ע~~
 ~ועל שביה ~~ולת להסיר וווטה~ אגודות ד~~תיר ~ותיר~ היבם ~~יתת או הבעל ד~ויתת ש~~וווע~~כ לה~ ~תן לא עדיין

 ~ום להפוך ציון ~~ילי וינחם לחסדו הו~יחלים ע~~וי
 קולות ב~שהח~וישי

~~ 
 ירוש~ים ב~ו~~י ~~~חה

 בר~ות חות~~י בכל ~ותם חתנו כ~ותבקרוב

 ~~~ו~ ~~~~~~~~

~~~~~~ ~ ~ ~ ~

 ~~~~ ~~~~י~ ~~~~י~י~~
~~~~ 

~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~ 

~~~~~
 פ~א סי~ אה~~ע ו~ה~~ת בנוב~~י ו~~~ש
ס~

 הדרו~
 שא~~א

 לת~ו~וי~
 מבי שיו~ו

~חת~
 שהוא שכ~ הגם הטבעי ע~ד ופל~ל

 ולע י כלל בפירוש כ~ לא בש~~ס ~וקו~וותהרבה
 והנה בתוה~~ק וולא ווקרא כנגדופ~וט

 והנה י וויהודה א~ת וו~יאה שילדה ~~ורג~י בב~ תוווי~
 ה וו~אה וילדה חדשים כ~שלש ככלותאחרי ~ שנבעלה י~~ל פסק לא לדעתה עוד י~ףולא ל~

 קשה ג~ז אוונם י השני תאום ל~וקוטעיןלז~
 יולדת ל~~ דיולדתמודו ~~ א~

 למקוטעי~~
 לו ל~ח ~בנדה

 סעי~ ד~ ~י~ ובאע~~ה גרוםשיפורא

 י~ד~

 ה~ י

~ד~ו~
 חדשים שלז~ וולד וג~ור לידת עת

 לאחרי ע~~פ היה שזה ו~וד י הא~ הולדאם בר~~
 רק שהיה אוורינן א~ ו~פילו חדשים~~ כמ~
 ש~ רו~

 ~מר אם ~ו~~מ י שפירש~~י ~ווו שלםואווצעי
 בר נאוור לא שלכך תולדות ב~~ לעילשפרש~~י
 ננ אם וא~כ ~דשים ל~~ שילדתם יוויהוי~ולאו

 וס רש~י על דחולק או י י~וים איזה ז~ל~חר שי~ נא~ר לא אם י הא~רון לולד ~דשים ~~~פילו ~ש~ לא חדשים כ~ושלש של י~~ים וב~ חדשיםב~
 יכן ב~ודרש אי~ דבא~ו~ לט~~~ילדה

 י~~ל חסרים שהיו ~~~ני וי~ולאו בהנא~ור שלכ~
 משווו עכ~פ לז~ ולא ל~וקוטעין לט~שילדה ה~

 יהודא של אחת ש~וביאה ככתבןהדברים
 ופשיט~נ~ד נכונה ראיה תאו~וים~וזהווילדה נתע~
 ~~~~~ ~ ד~~ש ידידו הנ~~ל~דורש ~

~~~ ~~~~ 

~~~
 ~~~~ ו~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~

 י

י~י~
 ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~י~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~
~י~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~

~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ 
 ~ ~~ו~~~~~~~

~ ~ ~ ~ ~

 מ~ ש~ ש~~את חליצה של ה~ונעל

הי~י~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ישי~
 מוה~

~~~ 
~~~~~ ~~~ 

 חסרים והיו זצ~~ל
 ~ו~ם~ שיעשה לה~וו~ן ו~וית והיצועותהלול~ות
 טמ~ה~ בה~וה מעורועשאם

 וש~~
 עי~ון בחשש ~ם

 הדחקוש~ת
 ~~י~

 רש~ין ~י ~חר ~ונעל
 לחלו~

 בו
~ 

~~~~~~~

 ~ם דבדיעבד ~~יט
 חל~

 כזה בוונעל
 ~יב~וות כ~ ~וס~ י קצת יואב~רכשר

ק~~
 בהמה וועור הוונעל שיהיה דצריך ר~ת ~שם

טהור~
 בשבת כדאי~ היה טהור דווין דתחש דו~י~

 ב~שתן הת~ור סנדל ד~~י~ הר~~~ש ד~ת~הנה
 לכתחילה דווקא היינו ~ו ~ולצין ד~ין ס~לדרב

 ~~י~ ד~סור הרוו~~ה בשם כ~ וה~ור כשרו~דיע~ד

בדיעב~
 קס~~ סי~ ~~ע ~~~~כ

 ש~ו~ל בית וכ~כ ~ה~~ה
סעי~

 י~~
 שהוונ~ל רק כ~ בעצווו וה~ור נקטינן דהכי

 דלכתחילה ~ושווע קצת עור~ של כולו שיהיהצריך
ק~וור

 ו~
 טהורה ב~ווה ~ור בדין ~וונם לע~~י

 לכ~חילה א~ילו להקל ב~ירושכ~
 ודל~

 כר~תוז~~ל
 דווי ש~יר הסנדל שיהיה העור וו~~יזההטור

 דמי~~וטעמ~
 ~ר~~ת דס~~ל נ~~ל

 דווק~
 לכתחילה

 בדיעבד אבלקאמר~
 וווד~

 דכשר
 דלשו~

 התוס~
 ו~שווע לכתחלה טהו~ה בהמה ~ועור שיהיהדצריך
 א~ילו וושווע ~קדק ש~ין ו~ר~~~ש התוס~ כ~ו~ז

 קושי~ קשה לא שוומילא לזה ~דולה ור~יה~תח~ה
 כ~ח שבת ~ש~~ס קנ~~ב סי~ מה~ת בנוב~י~כם
לו~ה

 ל~
 דלא יוסף דר~ דהלכתא הש~~ס ~~ור

 שווים לוולאכתהוכשר
 ~ל~

 בהו~ה עור
 דלכאורה חלי~ה~ של לוונעל איצטריך בל~דטה~רה
 וו~~שי ד~יוותאי לי ותיתי ~~~וד חווורהקושיא
 וע~כ הנוב~י דברי ~ל ראיתי טרםבע~ה

 ל~כב בדיעבד א~י~ יוסף דר~ דדינא ס~לדר~ת צ~~
 כ~ן בדיעבד בפשתן בת~ור ד~וסר הר~ו~~הוא~י~
ווודה

 דדינ~
 ~ווקא טהורה בהווה בעור ר~~ת של

 ול~יכך ב~יעבד~ לא ~בל ווצריךלכתחילה
 ל~

 קשה
 דשבת~וסו~י~

 ד~ועכ~
 בדיעבד ~~י~

~ 
 ~~י

~ ~ ~ ~ ~

 ~וו~תי דו~ילתא
 נכו~ דב~

 לחלק ב~~ה
 ~ווים לוולאכת ~וידי דצריך היכאדוודאי

 ~ורות או ו~שכן ל~והל ויריעות ת~לין כגון~לבד

 ~לא הוכשרו דלא י~ל ו~דוווהל~והל
~~ 

 ~~ה~
 ~~ וו~~ילין ללו~וד יש לדבר וסווך~הורה

 ~~וע~
תהי~

 ~נס~ם וכן ב~יך הווותר וון ב~יך ד~ תורת
 לישר~ל הו~ו~ר מן ישר~ל וווושקה דרשינןוקרבנות

ווו~ויל~
 הו~יוחדת ~רטי וו~ה לכל נילף

 ל~~
~ 

~בל
 כ~~

 התורה ח~יצה של בוונעל
 ר~לו~ ו~עלנעלו ~ו~ר~וחלצ~

 שתח~~
 ש~יא ~לו ~על היבו~ה

הול~
 כל בו

 ערי~ה ו~וור~ י השנ~
 ~י~~~ הי~

 ע~~ק~~
 ~~יי ~וור יוסף ר~

 ה~
 ~~ר לי

 סנ~~~
 וח~לח~ו~

 של
 שו~א~

 ~~ל
 די~ינ~

 קאווי~א
 לי~ ואקני לי~הב ו~ו~~

 ק~ווי~~
 שהתורה ~י~א והאיך

צוותה
 שיח~~

 וועור בסנדל
 בהמ~

 דוו~א~ טהורה
 צריך היבםוכי

 ~יל~
 ~~ר ו~ין י בתמי~ כשר בסנדל

 ~~~~~ לאביי שהיה סנדלים ב~ על ~יוון יוסףשר~
 עורות והרי י גדול דוחק שזהלחליצה

 וטרי~ות נבילות בעורות הנ~ות בכלווותרים טמ~י~
 של ~עלו וחלצה תוה~ק ~~ורה וע~ז י בהםלילך וווות~

 בכה~~ג לדרוש וא~~אהיבם

 ו~נע~

 שצ~יך ת~ש
 ולק~מ ~הורה וועורשיהיה

~ 

~~~~~~

 ולול~ות ה~ועות שרק דידן בני~ן
של הי~

 ~ווא~
 דא~

 ~קטי~ן ש~תחילה
 חזינן הרי וו~~וו הרוו~~א~ כו~~ש~החוויר

 דבעינן דסבר ב~שתן ~~~ור~סנדל האו~~ דלר~
 דומי~

 דתחש
 שער ~ל ותרסיותיוי עור של כשהוא ס~~ל~~~ה
 ~ב~ש כ~ ו~ה ריבה~ נעל דנעל ווקרי~י תחשנווי

 ~נדל ~הלוך דכ~יכול י~~דס~עי~
 ~ל~

 ק~ירה
 ו~ותר ~ינים ~~ר של כשר~ו~תיו~~י~

 דהרמ~~ם הב~~ש כוו~ש הרו~~~ה כשי~ דנקט~ןלדידן ~~ וממיל~
 נוויורשב~~א

 ס~~~
 של הסנדל שיהיה דצריך הכי

 עצ~~ ~סנדל דווקא הייני בדיעבד~ א~ילועור
 א~ילוולכתחילה

 בדיע~ד ~בל והלולאות~ הר~יעו~
 ~לה~שיר לסוווך יש ועיכוב~ עיגון חששוכשיש
 ווודה ע~~וו ר~תדא~ילו

 ב~~~
 ~וו~ש בדיעבד

טעווו

~~~~
 עי~ון וחשש מווש דיעבד כשיש~~~~

 ~בלכשיתעכב
 דיד~ בעובד~ א~

 יש
ל~ות ~



 ~יז~ ל~שו~~צו~
 בהמה מעור ~וחדש תפירות

 קטנה בשעה בנקל ~הרצועות הלו~ות ~~ם~הורה~
 חנות בכל שו~צוי טהוד מעוד לעשו~הי~ול

 ש~
עו~ו~

~ת~ילה א~ וודאי הויט~ קוה ~ו ~י~~ ~קאל~ס
 ו~ו~

 רק נו~צא לא ~ם אוונם י להח~יר

כש~~ו~
 ~ש~ן

 דו~~

 ~~ז
 טו~

 בו להקל יותר

~לי~
 ~עו~

 שלך שו~נעל ב~רט ~~~ה~ ~ה~ה
~א

 עם כו~ו נעשה אחד וו~עור הי~ן~ ו~הר~
 שאי~ כאחד~~ז~~לען

 אווון ב~קל לע~ות יכול
ד~~מ~~

 תתא~
 לתקנו

 ול~
 ב~~ אחר חדש לעשות

 ~חתיכו~
 ראש בס~~~~~~

 יוס~
 ו~סופק וז~ל ש~~ ~~~~ שב~

אני
~~ 

 דר~ הא
 יוס~

 וכו~ הוכשרו~ לא

 אם בס~יקא להקל ונ~וו וודרב~ן א~ ~ר~~~

~~~~~~~~~  ומזוזו~ ס~~ תפי~ין בע~ר מ~הורה אוו~טמאה
 לבר שרי ואי ופסולות כ~ירות נתערבו אםאו

עליה~
 מש~ו ~ם ד~~ש~~ס תו~ה ואני עי~ש וכו~

 תפיל של שי~ן הללוו~וו בכלל תפילין שלדעורן
 צריך טהורות ברצועותודוקא

 דרש~
 יוס ד~~

 הוכשרודלא
 אל~

 הרוו~~ ו~רי טהורה ~הווה ~ור

ב~~~
 שו~~פ העור דשניהם כ~ ט~ו הל~ תפילין ~~ה~
 וא טהור~ ו~~ור להיות צריכין והר~ועותהתפילין
 ~וחתא ובחדא פסולי~~ טווא ~~עורעשאן

 נווי איו~~ה ו~~תינה~
 דה~

 דרב פסולא עם הלו~~~מ דהוי פסילהרו~~~ם יכל~ האיך דרב~ן רק דר~י
 והנ יותר ווופנה אינני כעת י ו~ע ו~צוה~הכשר

 ו~לום ברכה~~סיים
 חות~

 ד~~ש
~~~~~~~~~~~~

~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~ ~~~~ 

 ו~י~~~~ ~~י~ ~~~~~ ~~~~~~~
 ~~~~ ~~~~~~ ~~י~~י~

 ~~~יי~
 י~~~~~

 ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~י~~~ ~~~~~

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~ 
 י~~~

~~~~
 ה~יעני היום

 א~~רותי~
 ~~צווה ו~ני

 להשי~ ני~ ו~על~ כבוד~פני
 ו~יד

 ~ה~יב~ א~~הר ~~~~ו כל~~ ~וופנה אינני ~יום~~~י א~
 ע~~פ ל~~יד ~רכ~ות ו~פי ~קרא ~י ב~~לתונ~שי
דברי

 ב~~~
 שר~ה לעד שו~~רו י~ראל

 ו~רוע רחיק והדרך דינים הב~לי ~~~~י ל~דונקרא הו~~ש~~
 ~יתן שרו~ה דין ו~הבעל העגלה ליקח לו מו~ראי

 ~כר זהובים ח~ ל~לם ו~וכרח י~יה שבלא~~הלו~
~ 

 ה~שב~א בשם הב~ילפו~~ש
 ל~ע שכר הנוטל ד~מרינן דהא בחי~~ו כ~חבססי~ בתשו~

 ראו שכבר בעדים דוקא ~יינו ~טילהעדותו
ו~~חוייבים ה~~ע~

 ה~
 ודוו וכו~ י~יד לא אם ~~ום להעיד

 ~תם אף בחנם אני ו~הלדיין
 ב~נם~

 אבל בטלים~ דיניולדון ש~ והנוטל
 כשעדיי~

 ראה לא
 כלל~ ולהעיד לר~ות ~~חוייבואינו העד~

 ~וט~
 שכר

 נ ~רוו~א וכ~~פ י י~~ש להעיד ~די ולר~ותלילך בהי~
 חי סעי~ל~~ד

 ויעיי~
 ב~ה~ לעיין ~~~ י~ח ~~ק ב~~ך

 הרו~~ דד~רי כוונתו והנה י כ~א סעי~ ק~~נסי~
 פוסל באה~ע דשם י ז~~~ז כסותריםנראים

 ~מח~
 בטיל ~ושכר יותר שו~קבלים ה~ט עידיבש~~~

 כש~קלקלין שישלו~ו כ~~~תנים מ~יר~והרו~~א
 עדו~ם ע~~י ~~רושה לישא ~אסוריםע~י

 ~עי~~

~~~~~

 ה בס~ ויעיין י בס~ו~א הרו~~א ה~~ויר וכאן י טע~וים כו~ה ~ופני דו~ותר נראה
ש~~



 דהכא י ~ידי ק~ה לא ו~פ~נ~ד ע~ז~ י~~ביםשכ~
 דדיינים דו~יא ד~וי וכדו~ה~ ~~ונות ב~~דיש~יי~י
 ~צו~ד~וי

 לה~יד
 ו~~

 ופסולים וכו~~ ~חנם אני
 ~א~~ז הגט ב~ידי התם אבל בשכ~~ לה~יד~~ילא

~צו~
 יגיד~ ~א אם בכלל ~א~ז ~ג~~ ~~~ו כ~~עידים

ובפ~~
 ו~ק ~~וג~שה~ ~~עשה א~ ל~א~ת ש~ול~ים

 פסול ונוגע נוג~~ ~~ום לתאאיכא
 ל~דו~

 וכשנוטל

 כש~תנה ~נאי בנקל ~וועיל ו~~ילא נוג~~ ~הוישכ~
 כ~~קלקלין~שישל~ו

 ~ג~ושה לישא שאסו~ים ע~~י או
 ~ובן ו~חילקוכו~

~ 

~~~~

 ~ע~א ~יקר
 ד~דו~

 ~טילה
 וו~ום בש~~

 תינח הא וה~ה וכו~ בחנם א~יד~~ה
לדון כשהו~~

 ~די~
 ב~יד~ן כאן א~ל ל~עיד ד~צוה י~~אל

 ני~~~ל~
 שהו~

 אין נכרים של בע~כאות ~בע~ד
 ~צוה שום~כאן

 ל~עיד~
 ח~י~ו ב~~ד אי ואד~~ה

 ואין יש~אל~ בדין לילךרוצה
 כא~

 י~~ת ~~ום
 ~שום לה~~ד לו אסו~ ג~כ היה~לכות

 ~~סי~~
 לידי

 ~~יש~~ל נכ~ים של בע~~אות לדון שהלך י~~~
 שלא ה~דות יקבלו ~ע~תו ל~~~~ש ועודח~י~ו~
 ועפ~י ~~ע~ד~~ב~~י

 די~
 ~דותו תוה~~ק

 ולא יש~אל דין ~~י כלל ~דות שום ~ןאין בטיל~~ו~~~
 ~ע~לה ש~~ שנו~ל ע~~י נא~ר אי פסידא ו~אי~~~וה

יהי~
 ~וא ויבטל~ י~ל ~~ילה~ ~דו~ו

 ~נת~
 ~צה

לע~כאו~
 ~א~ר ~הוצאת~ י~רע לעדות~ ל~~~ל~ לק~~א

 לו י~~ה ~ןעש~י
~ 

~~~
 א~~ק ל~~ד ~בסי~ הט~ז כ~

 י~
 דאפילו

 ש~ר~ יק~ לו~ שאסו~ ~~דות ~א~כבר
~יי~

 שיש ב~וקום אבל טירחא ~ו שאין בדבר דוקא
 ~ליכ~ שכ~ ליקח לו ~~ו~ר טי~חאלו

 ו~אייתו

 ד~~וטל ס~~~~וקודשי~
 ~כ~

 ~סולה הז~תו ל~זות
 ד~כ~ שםו~~~י~ן

 דלא ~~ותר~ ו~ילוי ושכר הבאה
 אני ~~ כאן ~ייך ולא ~ירחא ~אי ~לי~ר~יא
 ~א~כ וכו~בח~ם

 ה~~
 לשכור ו~על~ ~ל ~ו~ל אינו

~~ל~
 ו~י~

 ~~~ד בפני כ~הי~ א~יל~ רחוק ל~קום
 שכר וא~י~ ~דו~ו~ ~~ניי~~אל~

 היה~~קו~ טירח~

~~~~~~~~~~~~

 ~~~~~ג~
 ~ות~ ו~שני~~ שכ~

 ל~עיד יותר
 ~אריכו~ ה~תי~ו~ בס~כו~~ש

 ~~י
 הנ~ל~ו~נים

~ 
 לי וכ~דו~ה י ~ו~ד א~~ק ~ש

 כל ~~~ם ודיןע~כ~ות שע~~
 ש~י~

 נק~א
 לעדו~

 סתם
 ~~ות לויש

 ל~חזי~ לוו~~
 ונכת~ו הו~או~יו לו

 ו~י בחש~ון~ ה~~פט הוצאת שא~בין
 שמ~סי~

 הוא
 ~שום כאן ליכא וא~כ י א~~~כ~ו~שלם

 נו~~
 בעדות

 שנוטלע~~י
 ~כ~

 ~~פסיד ישלם א~~~ ש~רי הע~~ה
 לו ל~לם שכ~גדו וו~ותר לו~ הפסיד עדותושע~~י
 ~~ל~~~~ווו יפסיד ואם ת~בוןז~~ על ה~גלה~ויד

ו~יש~ס~
 ~עדותו א~ילו בע~כאות העדות

 ישראל דין ~ווס~ לי~ית~בד טב~
 בע~כאו~

 וישלם של~ם
 בווי~ב תבע~ון אם ~ורוב~~ בב~~ה ואס~ים יו~כיסו

 ת~דה ~~ו~פטהגיון~
 ~יו~

 י בב~א
 אוה~~

 וי~ידו
~ 

~~~~~
~~~ ~~~~~ 

 ~~~ק ~~~~~ה ~~~~~י~~~~~~
~~~~ 

 ~~ ~~~ ~ו~~~ ~י~~ ~י~~~י~ ~~~~~ ~~~~י~~
 ~~~~ י~~~י~י ~~~~~~י~ ~~~י~~ ~~ י~~~~~~~~~~
 ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ י~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~

~~~~~
 ~י~

~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~
 וא~י~ ו~~~ ~ואוד ו~ו~ח~~ הי~יעני

 קצת
 יכי אם קו~יתו על הטובה ד~~יד

 ט~דו~ ~ווקף וא~י ליו~ט~~ואוד קרו~
 ~ו~ד~ם ו~ו~ד אקח

 ל~~~~~~ו~צי
 ול~~~י~ה תו~ה ל~גדיל אתו

~ 

~~~~
 ~~וו לר~א ~נ ד~~י לוואי ~קשה

 ~ו~ל ~אנייו~~ד ד~
 די~

 ב~~~ב ~ כיד
 וכו~ אותו ~~ושחטו שליחות ~~ב בקידושין ריב~~קיליף ~אי~

 ~~שלי~ו~ ועדיף ב~ועל ~~~~י ~תםדל~וא
 ~~לו~א
 קאו~ינא ועוד ח~אע~~ז ~

~ 
 רש~י לשי~ ~ו~~י~ לא

 ז~
~~

 ד~~יי~י
 ב~

 שליח ע~או
 ול~יכ~

 ל~~~ח ~ופס
 דלא ~דאי ~ו~ל~ שאני לי~ שני ואה~י י קנהלא
 ~~קום ~~~~ח ~~ופס פו~ל ~ק עדיף ד~רי יק~~ו

 ~~גל~ ש~~ ~כ~שליקח~
 ~לבדוודאי

 ד~ו~~~
 ~שליח אבל שליח ע~~ו שלא

~~~~ 
 ~~יכ



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~י~
 י

 ~ראשו~ים ודעי~~ הת~ס~ ל~י~~ ואפי~
~א~ילו

 שאני לי~ שני וא~~~ה ~יי~י שלי~ ~עשא~

 ~ע~י~~וע~
 נ~י

 ~ק~~
 ז~י~ דהרי

 ופ~י~ו~
 הש~ס

 ~~~ם הוי~~~
 ~לד~ שלי~ו~

 רסי~ ~~~~ הש~ך

ק~~
 ו~ש~ר~ שליחות~ ~~עם ~~י ~ועל

 אלי~~ ~~ני
 ל~ע~~ ~~ופס א~ילוד~~ע

 ועיין י ע~ש לד~~ו
 ~~ר אי ~הני הני ו~ל שם נ~י~ות וס~ת~~ים
 ס~ד אי ~~ל ~ליחו~~י~עינן

 ד~לי~ו~
 לא ~על~א

 אינו ז~ייתו ד~ל ~קנה לא נ~י ~ועל ~ללק~ה
 ~ילתאאלא

 דש~ירו~ ~~י~ ~דשלי~ו~
 נ~י

 ~ ~ה~~

~~~

 ~ו~ה דפועל ~יון י~ל
 וו~~ ל~ע~~

 ש~רו
 שיי~ ז~ ~ידו~~ידו

 הרשות ~ד~ר דו~א
~~ל

 ג~
 ~צוה

~~~ 
 ~~~ם ~ני

 א~
 ~~נם אתם

 לאו~ו~
 שיי~

 ~י~~
 ש~ירו~

 ~דינא
 להיו~

 שלוחו
 וו~~~ ~ש~ר~~~וה

 להת~רנס ולא נ~נו ליהנות לאו
 ~ ידיהם~על

 יותר ~צו~ ~ד~ר ~ועל הוי
 שלו~~

 ווש~י~ת לל~וד הש~ס דייק ולזה דעל~א~~שלי~

 ~צו~ ~~י~ס~
 ו~ורושין קידושין ו~ן ~ו~ורה עשה

 לתא ד~י י~לנ~~י
 ד~צו~

 וא~
 דיש

 ~יל~
 ~י~יהם

 תי~ק הש~ס ד~קשי ~נשיא א~ר ~ידל ~ר~והא
~יני~

 ~לי~ו~
 י~ל נ~י פועל~ ד~י ד~י ולא

 דחלוק~

הא~
 הא ועוד ~צו~~ הוי לש~יה ~י~וש ל~~ר

~~יא
 ונשי~ ~~י~

 יום פועל לאו
 שפיר ~נהוילפינן ול~י~ ~ו~

 שלי~ו~
 ד~ועל ~~~חי ולי~א

 ~ופנה איננו י~~ר יה~י
 ~ק~ל~ ישו~~

 התורה
ה~ע~ל י~ח~

 ~ר~
 ושלום ~ר~ה

~~~~ 
~~~~~

~~~ 
~~~~~ 

~~~~
 ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~ר~~~ ~~~י~ ~~~ ~~~

 ~~~י~~~
~~~~~ 

~~~~~~ 
 ~~~ ~~ י~י~ ~~~~ ~~~~

 ~~ י~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~י י~~ ~~~~~י~~~

~~~~~~~~~ 
~~~ 

~~~~~~~~ 
~~~ 

 ~~י~ ~~~ ~~~

 אש~סשהקשה
 ס~הדרי~

 ע~~ד
 דפרי~

~ אס~ ~הרי  ור~~ היא עולם קרקע א~יי ו~~ני ~וידפהרסיא
~ א~ר

 הנא~
 וא~אי שא~י עצ~ן

 ל~
 הש~~ פריך

~ ך האי ~ולה התורה ~ל א~א קיים ל~~ד~א~רהם
~ א~ אחו~י נא א~רי ל~צרים ~~ואם לשרהא~ר ו~ו~

 דלו~~
 ~~~ע והרי יהר~והו

 ~הר~
 תע~ו ואל

~  ~עשאהואם
 תהר~

ר איס~ על ~ע~ור שלא ~~ש

א~~
 שלא ~די

 י~ר~
 הוא
~ ~ 

~~~~~
 ל~ו~

~ אס~ והרי ד~~ ~תוס~ יע~ש  רי~~ם ל~י~ ו~ין לפר~ת ו~יןי
 ~~ לק~~~

 דסו~ר ר~~תלפי~
 ~יא~

~ו דאי לה~~ס ~שי~א נ~רי
אוסר

 לחיו~
י ל~ק ~שרה ~ין ו~אסתר ו~ין ~יתה

~ ד~~ אדינא ~קשה לא וואס~ר דו~קשהוה~~ס  ~צוה על אפילו ד~רהסי~ דר~י אדינארק
 ק~
ה

 אשרה א~ל הוי קלה ע~ירה וודאי והאייהר~~
 ד~
א

 א~קרי~ רחוונא דנ~רי ל~ק פרהסיאהוי
 וכו~ודו~
א

 ונקד~~י ~הו דו~קרי פרהסיא הוי י~ראליםי~
 ויע~~ש ~~י~~וך

 ~ש~~
 י ~~רהסיא ~רש~י

שהי~ ו~~
 ע~

 אשר הנפש א~רהם
 ע~~

 ~~~ן
 זה שלנידון צ~ל ~~צרים עו~ו הי~ ~ם~~יירו~~

 הוו~רש~ם נסתפקי ~א~רהם ואם ישראלים~ ~ק~ילא

~~
 שקיים

 ~~ותן ~~לה~ ~ה~~
 ש~ייר~

 ד~א י~ל
 ונקדשתי ~~וווקרי

 ~תו~
 ~ר~סיא דלהוי ~נ~י

~~~~
 על ~~ה

 ~~או~
 ס~ ו~שה ~יש~ח

~ 
 הנהוז~ל ש~

 עני~
 ~נ~ל ~~רעה ~לקיח~ה ~רה

 לה ה~~~ה שיעשה הנס על~~ו~ך
 ~ל~

 יע~ש לו
 ~ד~ר השם ~ילול היהולא

~~~ 
 ~~רה שלא

 נפ~
 ~ה

ל~רי~ה
 ו~ד~ ~ו~ היא א~~~ו ש~א~~ סבר~ ~

~ר
~ז ~~ ישר~לים ~ין ~ווקא היינו השם דקי~וש~~ווה
 הוי לא ~נ~~ם א~ל פרהסיא~הוי

~א ~ו~ פרה~י~  ו~א~~ השם~ חיל~ל~~שום
 ד~ש~ דר~י ~~י~רא

~ת

 ~ר~~י א~ור ד~סאני ע~קי~ אפי~ ה~ל~ו~~~יר~
 ~ל א ~ך~ ל~ם לעשות הנ~רים יר~לו שלאו~שום

 ~~ווקא~פרהסיא
 ~י~

 טע~א ה~י~ י~ראלים
~~ 
~ם

ים ישראל שהי~ א~רהם אנשי והרי השםקי~וש

ידע~
 י ~~ור השם חילול ואי~א אשתו שהיא

~~ ~~

א

~ל
~ם
ים



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~דיין זה ל~ניין מקרי דלאי~ל
 ישראלי~

 הנך

 קודםי
 ולי~~ ~~~

 ~~יי~ו פרהסיא
~ 

~~~~~~~

 ~סו~ר ל~מ נמי רי~~ם
 ~י~~

 נ~רי
 אוסרנמי

 ~ר~ו~
 ל~א ~~ל

 י~~רואל די~ר~
 לי~~

 ד~שה ~שה ~~י
 קר~

 ~ולם
 מא~~ר לא ~~קהיא

 ו~~
 י מ~רה

 משום~~ס~ר דפרי~ והש~~
 ד~~~~

 ~וי קלה מ~~ה
 ו~יו~

 ד~וי
~ר~סיא

 שיד~~
 י~ראל ~ל

 ממנהיאי~
 להתיר ס~~א

 ~~~פ~~~ ה~~~ס ו~ני י ק~~המ~ום
 ~~~~פ י מו~ר

 ~ל~משר~
 ל~~מ ~~~ש~ל ~רהסיא ~וי

~ 

~~~~~~~
 דרך ~וד ~ומר ני~ ~~ל~ דידידי
~~ר

 שפת~ ~~~
 ~ותי והר~ו ~קרא ומדוייק ילנ~~ן ~ג~~ ~~ל~ ~ה

 ואות~
 י~י~

 ו~ייןל~ל
 ד~~י~ לו~ור יהי~~א ~~י~ו ו~נ~~ל י ר~~~~

ב~ה~~
 הט~ם ~~~ע~ תע~ור ל~ל ל~רוג מ~ויי~ת

שלא
 לד~ו~ דג~~ המצו~ נד~י~

 ~יו~ה ~~~י
ולה~י

 ~הרו~
 מסו~ק ~ייתילו ל~ר~ ~~רהם ~מר ולה~י ת~~ור ו~ל

~~ 
 ~ל ~~שך לו~סור ~ר~ה

 היי~ ל~ר~~~ ויני~ו~נ~דם ג~~~
 מקיים

 ~תורה ~ל ~~וס~ ~וי~יין יד~תי נא ~~ה א~לנ~ש מסיר~ מצו~

~~
 י~יו ו~ותך אותי ~ו~ר~ו קאי יד~~י נא ד~נא

 אשה כי ~לולא
 י~~

 מ~~ה

 א~
 ~ו~ך יר~ו ~י

 ~נו~~ ~י~~~וךהמ~רים
 רוצה דאינך ~אוור ו~תה

 שלא לך יו~יל לא י~~וך~ אם נפ~ך~~ווסור
 למסוריני~~ך

 נ~~
 ~קי~מך רו~ים שהרי

~~~י רקוהר~~
 ~~ו~~

 י~י~
 ש~~י

 הרי~~
 לר~ו~ם פנ~י~ ~היה

 ~~יוא~~~
 אמירת~

 ש~מסור
 ~ נ~~

 רק יו~יל

 ~ז~ נפ~י~מסי~~
 פשיטא

 ~ריו~ מ~יל~י ~פשךולה~יל ~~מ~ לז~ו~ ל~ אסו~
 ~~י ד~~א

 נפ~ מ~יר~
~~יר~

 ~י~ מאי
 משום ~~ס~ר ו~ו~ דדמא

דמים ~פי~~
 ~ל~י~~

 י~~וך ואם י א~ א~~~י נא אמרי
~היה~

 נפשך ~~מס~ר א~~ס~ ~~~~
 ממ~~

 שר~~ים א~א
 ~~~ ~~~~ ~~רוי~~קיומ~~

 וי~י~ י או~י ש~~יל

 ז~~~ל~
 ~י~~~ נפשי ~יקו~~

 נ~שי ו~יתה
~נ~ל ~~ל~

~~~~~
 אני

 נ~~~
 קודם שרה ~ם אם

 נ~טווי~ ~~~

~הר~
 ~פ~~ר ~אל

 ד~~~ ~יו~
 ~~ מ~לל וש~ד ~~~א

מ~ו~
 ד~ני

 ~~ה~ נ~
 א~~י~ הד~ר א~ל

 ~רה י ~ל ~~~רט ו~~ס~ רש~י שי~~~יין ה~~ דש~~
~~ ~ 

~~

 משל
 ~פר~י ~~ מד~רי א~ל ~מוני~ הדי~~

 ~נ~~יה~ורה
 ר~ינ~ מ~~

 ~~ ~~יי
 ~ש~ וי~~

ר~~
 א~ר~ם שהלך דקודם

 ל~ר~
 שרה א~ ~ירש

 ~א~פ~~~ש~~~
 ~ק~~~ה

 ל~
 ר~ה

 שיקר~
 אליה ~~ימלך

 לא ~ימ~~ם
 ינו~

 ~~ט
 הרש~

 ~~~ והקשה ו~ו~

~ס~
 לך ס~ נ~~ר

~~~~ 
 ~רשה לא

 ~~וא~
 למ~רים

וייש~
 ש~ס מ~ש ~~פ

 ד~~~ ~ה~רי~
 ~לא נ~נש ~א

 א~א~ל
 א~ל ~~ל~ ~~ול~

 נ~נ~~
 ל~~ד ל~ו~ה

 ל~
 י

 ~~~ר~ם ~י~ו~רק~י
 קוד~

 שרה ~ל ~א לא מיל~ו
 למ~רים ~~ו~ו ול~י~ך ~~~~~ שנימול~ד

 ~~יי~
 היה

 ~לא ל~וד ל~ופה נ~נסה רק ו~רה~רל~
 ולא י ~~~נ~ליה נ~נש~

 ~יר~~
 ~~ר ל~רר ~~ו~ו ~~ל

 ~מורה א~~ו והי~ה ~ליה~ ו~אנימול
~~~ 

 ו~שש

מ~~~~
 ול~י~ך ד~נ

 ~יר~~
 ~~~ד

~~~~~
 א~ ~לי רקנטי

 לא ~~ני נק~ל ק~לה
 ~ן היה ~ש~ימול ~ר~י לה~יןז~י~י

~~~ 
ול~נ~

 איך ~~~~~ יצ~ק נולד ה~~~ל
 נוד~

 מקו~ם
 שרהשהי~ה

 ~מ~~
 ~ה~~רה ~קרה

~~~ 
 שרה ~~הי

 לא הרי~קרה
~~ 

 י ~ליה

 ~~~ מ~~~~ ואי~
ו~נ~~רו~

 ~אל י~~י~~ו ~ליון ~ס~ר א~~ר~ לא
 ~~מ~~לי ~לינו שלומו ~~~ם י~רוס ~מנו~ ~יהיה~טו~~
~דק

 ~~~~~ ~~~ ~~~~ דש~~~ ידיד~ ~א~~ ינ~נ~
~ 

~~~~
 ~~~~ ~~~~ ~יו~ ~יו~~ ~~~~~~

 ~י~~~~ ~~~~

 ~~~י~ ~~~~ ~~~~~~ ~י~~ ~~~~~י~ ~~~~~ ~~~~~~~
 ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ י~י~~ ~~ו~ ~~~~~~ ~~~ י~י~~~~~~~
 ~~י~ ~~~י~ ~~~~י~ ~~~~~~ ~~~~ ~~י~~י~~~

~~~~
~~~ 

~~~~~ 

~~~ 
~ 

~~~~~

 וא~ היום~ ה~י~ני
 ~רוד אני ~י

~~~
 ר~~ ~~נים~ ~לימ~דים

 ~ה ש~~ה



 לא ואו~~תי י ~~~~~ו על ו~תפלא ~מ~הות~נפ~י
 טעות להוציא י מיד להשי~ו~~~ר

 מל~
 ד~ יר~ת

 כי יד~~~ו~י
 כאש ~וע~ ~ל~~ ו~שוק~יד~ ~ה~~

 לי ~~ י~וקד
 ~עת~

 ~~~ם
 המ~~~ ה~~

לא~ ~~למלא ~~י
 ר~~~

 ההנ~ל
 ~ יה~ו~~

 עצווו נוטה היה
לה~דיקום

 ו~~תח~~
 ~~ן והיה עמ~ם

 ~ג~
 קאי היכא קו~טא י ~דינא אנן ~~~זי יל~~~דיו ג~~

 זוס~רה
 לעולם ע~~ב~ ק~ז ד~ סנהד~ין ~~~ס ~וקו~~

 ~מ~~~
 דו~ה

 וי~י~
 ד~לישע הך ומייתי ~ק~~ת

 ור~ ~ל~י~ז~~~ה
 יהו~~

 לנוצ~י שד~ה פ~~יא ~ן
~~~
~ 

 ~ש~~~א קאמר ו~~~~כ י לת~~ות וי~או ידים
 ולכ~ורה דו~הוכו~ שמאל תהא ו~שה~ינ~ק י~~
 ~ותר~

 ו~ק~~~ י דבר יכל על ד~תםל~עיק~א
 ד~וודאי

 אמ~ ובעלי~~~ם
 ג~ו~ים ~~יקים ~ו

 ~י~

 לי~א
 עצווך הגע י ~~ו לתר~ות י~או נד~ים שיהיו~~י
~~~

 ש~~ד~
 יומ~עין מפ~עים

 ~י~י~
 י לע~ז ש~מו יט~

 עי~זוי~~~ר
~~ 

 וית~~~ און~ ~עלי אישים
 לדעתם

 זה ~ופני למעשיהםויתדמה
 הית~ ~ הי~~

 זה
~תו~ה

 י~
 מה ~ל וי~~ה לס~ול~ ~כמו יטה וודאי

 ידים~ ~ב~ ש~פו ~י ה~דול ל~ייסד~~ש~
~~ 

 שלא
 או~די~~

 ה~~ים ~~ י~~י לשא~ ית~~~
 י~ת~

 ~עיניו
~~ל

 ל~
 להסית לת~~ות~ עי~ז יצא

 ול~די~~
 ולק~קל

 ח~ווע~יו

~~~~
 מ~ני ~א~ה תינוק יצ~ ~וק~~ת ימין צ~י~ין ~~
קלות

 דעת~
 תהא לעולם ~ז~ל א~~רו זה מפני

 שכיון ~כו~ דו~הש~אל
 ~אינ~

 ש~וא זהו אם יודע
 אי~נומד~ה

 דעתו וגם הג~ ~~~~
 ו~ולי קל~

 כ~ון ר~ו את לפייס ~אאם ידים~ ~~~ לד~ות ~לא דווקא והיינו י ל~~~ותעי~ז יצ~
 עו~~

 ונוצ~י דג~זי
 ועי~ נד~ו~שאע~~~

 שלא כל ~~ל לת~~~~~ ילאו
~~

 ו~~י~
 א~~ לק~~ ~~~~~ ~~מ~

 ~שע הנ~ת לא

~~ו~
 את~ שאי

 י ~לי~וה ~~פש ~ למועצה מ~~~ו

 וז~~י
 טע

~~~

 כל
~~~~ 

 ~יש~~ל ~~ג~ול ~ו מ~~~ ~~~ל
 א~~~י

 ו~~
 ~לא

 מ~ויי~ ~י~
 עצו~~ לד~וק

ול~~~
 ~~ד~~~ ו~ש~ים ~דיק~ם לש~ר ~ו לו ~ו

~~~~~~~~~~  שפי~~ שאמ~ ~~י~~ל
 הק לדעת ו~וטה זה ~~פ~י

~י~
 ~~~~~ול~ח~~

 ~י~ כי קורא אני ~~ו לגמ~י
~ול

 זה ~~ויהנופל~~
 תוע~ות ל~~ע מ~~~~ ליפו~

~ 
~~ו

~~
 ~שוט ~ה מקודם

~~~
 שעי~ז ~~

~דון ~נ~ ת~עה שת~יא א~~ הי~
 ע~שיושל

 משי~ א~ ~~~
 ה~וצה

 ~ומתין אי~ולכללי~ת ~י~ ~ה~
 ל~~~

 י~ז ~ווגילה יעיין
~ ~~~~  יוכנן תוולי~~ן

~~ 
 ו~ש~~י מע~מו~ לר~~~י

~ל~ ~ ל~  גרוע~ והיה~~ריו
 ו~א~ו~ ~~יניו~

 ה~~ה
~ים ~לו~

 וישל~ יש~ק~ בשמי~ יוש~ל~וקום~
 עז~ו

דש מק~
 עז~םלהצדיקים

 רו~ הוא~ ו~~י~
 ו~צלה

~ווד יע~
ליהוד~ם

של לת~ילתן ו~תאוה וה~~ה א~ר~ ~ומקו~
צדיקי

 הדו~
 גם

 ~ היו~
 ~כל ~י~ליח יעלה

~ 
~ר

 ק~~ ~~~מ~~יפ~ה~
 ופ~ות גאול~~נו וק~ן ~~וה~ק

נ~~ינו
 נו~ ~עיי~

 ידידו כאוות ~~צדק

~~~~~~
~~~~ 

~~~~~ 

~~
~~~ 

~~~~ ~~~~~ 
 ~~ ו~ ~~~ה

 ~~~~ו

 ~~ג ד~ קדושין תוס~ ד~~י ~ל~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ו~ ~ו~~ המופל~ ה~~~~~~~

ע~~
 דהקשו ו~ו~ נהנה זה ד~ה

 ~ומ~י~~
 דנ~נה

 ד~~עילה ~תי~ ה~ו~~~~ ו~יי~השלי~
 עי~ש וכו~ ~נאתו ~ייי ולא שליח ~הג~~ת~~יד המשל~ ~יי~

 ~בא ~וקשהו~אי ד~~~~
 כ~~ בר~~

 ע~~א
 אימ~

 והרי וכו~~תקע ל~~~ מעל
 מד~~~ה~

 ו~הי~~א ~ויד~ מעל

ק~
 תקע
~ 

 ו~נה
 קו~י~

 ~שו~ת כ~ ~ו
~~~~~ 

 מה י~ש ~~ סי~ה~דש ~~~
 ~ ~א~י~ו~ ש~י~~

~~~~~~
 לו

 ה~~ל התוס~ ד~~~ ד~פי ד~ק~~
 או ~ן~ מ~י~~~~

 ~~~ מסי~~
 ~ו ומעלש~~~~

 ~~סי~~
 ש~ו~ה

 לז~ו~
 ~ה~ש ולקנות

 עי~ז ~ו~ו~ועל
~~ ~~ 

 וי~ל י ~הנה
 דאמעילה~

 ~זה
לא

 צרי~
 ק~א~

 ~ו~ד~י~ דק~~
 לדעת ת~א

 ה~מ~
~ם

 מה~פ~~א
 וק~~ מעיל~

 לא הק~~ים ד~~~מת
~~ 

~כל

לה~א~~~~
 הנאה ~~שמע

 ו~~
הוי ~מ~ם וקני~~ ז~י~

כמו

~~
 ~~~~~ו~ ~~~~~

 ז~~ ~~~~~~ ~~~ י~י ~יו



~מ~
 משנ~ בס~ ו~~ י ~והקדש ~ונב

 למ~
 ב~~~ז

 וועילה הוי שזה ה~ב מעילהמה~
 ד~משל~

 יע~ש

~ז~
 לאחרים~ מרשיהו או בו לזכות ~~רוצה דוקא

 לא~ אי בו ש~וקע ב~ופר~בל
 א~סור יהיה ההנאה

 דבשופר ~ ~ו~ לז~ות רו~ה אינו הרימ~ילה
 ל~

~~ 
ל~

 ויו~א
 א~

 לומר וא~א שלו~ ואינו בשאול
 א~א ~לל לז~ות מ~וין דאינו ~יון ~ה~~~ה~דמו~ל
 וע~~לקנ~~

 ~~קיעה~ ~הנאת ~וצד אלא מועיל~ אינו
 ב~ר מעל אי~ת ~ריךושפיר

 מ~ש ועיין י דתק~

בז~
 חוטא זה ד~ה ע~ב יו~ד ד~ אבן טורי~ בס~

 היטביע~~ש

~~~

 ה~ותני~ ע~ד וש~לני ~נ~~ל ה~ב בא~ו~חתי בדק
 דבכוריםפ~~ד

 חייבין אנדרו~ינוס ד~ וושנ~
על

 ~ו~ת~
 שם ה~ ובוושנה ~אנשים~ קללתו ועל

 ו~א ~~נשים לא קלל~ו ועל ~~~~ו על חייביןאין
 וםותר~נשי~י

 בבן ~ויירי דרישא לו וה~בתי ע~מו~
 ואמם אביהם וקללת ~~~ת על חייבין אנדרו~ינסובת
ו~ן

 ילי~
 בש~~ס

 סנ~דרי~
 לרבות איש ~יש ס~~ו

טומ~ים
 ואנדרו~י~

 ~וה~ בפ~ה ה~מב~~ם כ~ וכן
 דאנד~ו~ינס וה~ א~ הל~ממרים

 וטו~וטי~
 חייבין

 אבל ייע~ש~ ואמם אביהם קללת על ~ו~~ןעל

בסיפ~
 הבן אז אנדרוגינס ו~ם באב ~~~ני~ ~ויירי

 דמיל~א וטע~וא קללחו~ ועל מכתן על פטוריםובת
 יוסי י~ה בשם~ ~יפ~ש ~~יך דבקללה פ~וטנ~~ל
 ~~רי ספק ה~ר~ת הוי ובא~דרו~ניס א~~ו~ א~ אביואת
 ו~ם והתראה~ עדיםצריך

 מק~ינ~
 לקללה הכאה

 כ~~י~

~~~~~~~~~~~

~~~~~
 על

 הר~~~~
 ~~ט~רין ~ם

 ב~ו~ ב~ני~~
 ~י~ל
~ 

~~~~~

 ה~ק~ ~ל דאי~ ~יד~~ורים ב~ו~פ~א
 כאנשים ~קו ~ל חי~בין ברי~אאי

 אי~אובסי~א ונשי~
 חיי~י~ אי~

 חטאתו על
 ומ~~אה טוווא~ו~על שור~י~ ואי~

 ו~לל~
 ז~ר ~ין

 מש~~ ובעי~
ציי~

 חיי~ין אין על ק~ אות בטעות
 וז~

 ~רור טעות
 חייבין עלו~~~ל

 ~שו~~ ~ייעיין ד~ במ~נ~
 ~~~י

 ~~רק ב~גה~~ה ~ם ש~~ א~ סי~אה~ע מ~~
 ז~
 ~לו ~

 מיני~ מו~בי~ן ולאמוקשה
 וי~יי~

 מ~ש
 ~~~רק ~~ח ווינא א~י~ מ~~ ~~~ בשם קע~באה~ע ~מ~ ~כר~

 עלזה
 נ~ו~

~~~

 על שאלני
 ש~~~

 מ~ל ~~ר~~ פ~א קידושין
 אמא~~ ~אשה~ מ~יר הבעלדמי~ת

 ~א
 אברהם דא~ל~~קרא י~י~~

 לשר~
 ו~רגו

 אותי~
 ~~ו~ך~חיו

 וע~~ יוכו~
 שאר ~כלל איש אשת על ~~~וה דב~~נ

 י להם מ~~רת האשה הבעל מיתת אחר אפ~~העריו~~
 באשה פו~ע ~אדם מ~~ת קודם דוודאי דלק~מו~שבתי
 ~מ~ש בביאה לוומיחדה

 הרמ~~~
 ש~הם אי~ות וזהו

 דאי~ו~יטא
 אבל ~מי~תו שרי~ ואי~ו אסר~

 קדושי ~תורה דחדשה ~~~~תלאחר
~~ 

 ושטר

~ו~ט~

 והרי ו~ו~ כ~קדש ~כ~~ע א~~ה ו~יהו
 דמו~ר נימא ו~י ב~לים ~~~ואי ה~ד~

 לרבי~
 ~ך~ משום

כ~~~
 ו~קול~ במי~~ה~ ~שרילא ~~קד~ א~~~~ א~רה דאיהו ~יון לו~~ר ו~קום יש

 א~א מ~~ת קודם דהיתר
ללווו~

 ~נ~ל ~ורה מתן אאחר
~ 



~ ~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  יו~~
 ו~~ר ~~~ ~~

 ~ י~~~ ~~~~ ~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~
 ~~~~ו ~~~~י~ י~~י~ ~~~~~~~~יי~

 ~~ ~~י~ ~~~ ~~
 ~~י~ ~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~

~~~~ 
~ ~ ~

~~~~~ 
 ~~י~ ~~~

~~~~~~~~~~ 

~~~~ ~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~
 א~עו~יו ידי ~ע~י לידי באו ~נוחה

 ~יום ~ד ~אחר~יהנעי~ים~
וו~ני~ ל~שי~

 ה~שה א~ר קו~יי~ו ד~ר ועל ו~ו~ טרדו~
שלא

 ה~י~
 ~י~ה ב~~ס~ רש~י ~דברי

השוחט~ ~פ~ ע~~~ ~ ד~
~~ 

 התרנ~ולת
 ~~ו~ ~~~ור~~ ~יצי~ ~ ו~צ~

 ~אן עדדלו~א
~ 

 ר~י ~~ר
 ~ל~ ~ת~

 לע~ין
 ז~~ל רש~יופי~ אי~ו~~

 דאע~~
 ~~בנן לה ~~ר נינהו ב~ר דלאו

~ו~י~
 י בשר להיות וקר~בים

 ול~
 הלא ~~ין

 ב~רנ~ול~
 ע~גו~~

 חלב
 דרבנן ג~~~

 הו~
 לו~~ר והאי~שייך

 ~~ל~~י ~ני גם ~דרב~ןע~כ~ ~~ ~ס~~ ~~רדלאו ד~ע~~

 ז~ ~ס~הנ~~ל ~ר~
 ~~רתי ו~~ם י ז~~ל רש~~י על ת~ה~י

 ל~ידק ~~שר~ל~א~רה
 וולשונ~

 ~ב~ר ש~ו~ר רש~י של

~ו~
 וא~ת י ו~ה~~ת בחלב

 ~ת~~
 ~י~ פ~~~ד~די~י על

 תרנ~לת ב~שיטות~כו~ב
 ~~ ~ ~~~ ~ל~ ~~

 ~עלם ~יך ~דרבנן~א~
~~~~ 

 ~~רי נ~~ ידי~י
הש~ך

 ר~~~
 ב~~ח

 ס~~
 ~ד~

 ~~ ~~י~
 ~הר~~ל ד~רי

וב~ח
 ו~~ייקי~ שס~~רי~

~~~~ 
~~ 

 שבשר ~~ד

עו~
 בחלב

 ~י~~ ~~~ ד~וריי~~
 ~~י~ר

 י~ ש~~~
 ~~ל ר~~י ש~~להו~י~

 י ~י~~~ ~~~~

~~ 

 ~ה
 ~יק ~~ ~י ~ל~~ ידיד~ ד~רי ~נים~י ~י~~
שהו~ הש~

 ~~ ~~בנ~~ רק
 יו~ר

~ ~ו~  
 ל~~ר

 ס~בר ז~ל~ש~י ש~~
 ~~ו~

 ~~ר ~א~רי ~דרבנן~ רק
~יי~י ל~

 עת~ ~~~
 בד~ר

 ~~ אתר~
 בי~י ~~~ר~י

 ד~נהב~רו~י
 ל~אור~

 ~~~~ קא~ר ~~י ק~ה
~~~ 

ל~
 רא~~י ק~~ר

 אל~
 לע~יין

 ~~ ~יסור~
 ~~~ין

 ~~~ ~~ר~ הוי דלא היינו ל~~טו~~ה
 ~~ר

 ~ו~

 ~וי לא~ו~א
 ר~

 ~נ~זור ניקום ו~נן דר~נן
 ~י~ת לו נתיר ש~ם חיישינן לא ודאי דהא יל~זירה ~זיר~

ה~עור~
 ב~י~י~

 פתי ~י ~ה~ה~ בשר ~ם ל~~ול י~א
 ה~ הנה~י~יר

 זה
 ב~ר עם ~לל דוויון לי~ לי~

 ~~ר ו~~~ם רק ~סורה ~ינה ביצה וודאי אלא~ה~ה

ע~~
 אך י ל~זירה גזירה הוי א~~~ בחלב

 ווקו~~ות ב~~ה תוס~ לנו שנותן ה~לל לפי~ידי קש~ ל~
 ~הם ו~חד~~~ס

 ~ר~~
 ~לא לנו אין אנו ה~שר~ ~ל

 ~ן להקשות לנו ~ין ~נו ~בל ~~~~ ~~ק~ה~ה

 ל~ ~~~~י~~
 אינה עדיין אבל י ~ידי קשה

קושיי~ ~תור~
 נ~י ידידי

 ע~~
 דהנה בזה לי הנר~ה

 ~~~~ ה~~~ ~ק~ה~~ה ברי~
 קשה האיך

 ה~
 ~זיר~ הוי

 שם ופיר~~~י הוא ~זירה ~א ~ולא ווו~נילג~ירה~
 ~~לל~~ם הוי ביצה ~ם הנו~רין ~ירות ~ל~ש~~רו

הי~
 ~נושרת ~רי נקראת

 דל~ א~
 תלישה ~ה שייך

 ד~ם ונ~~ל י ~ן ~פרש יצחק דר~ אוק~~~ ~ביו~ם
 ~~י ~~וונת~~ן

 ה~ לת~~
 הוי

 ע~~~ י ג~~~~
 או~ר

~~~~
 נינהו בשר דלאיו

 ו~~~~
 ~א לאסור י~כל איך

הוי
 ~דרבנן לה דאוסר או~ר ע~ז י גל~~

 ול~
 ~יסבור

 אסורה דביצה שר~ל אלא ~הי~ת~ אסורדב~ב~ח
 הבשר ~ווו~ד~~נן

 דו~~ ~ה~~ ~ו~~
 וש~יר לב~ר

~
 ~י~~

 ו~~י ב~ח ~שום ל~י~זר
 חד~

 ועוד י ~זירה
 ידידו ל~ועדח~ון

 ~~~~ ~ לווול~ ~שתחו~
 ~ר~~~~ ~~ ~~~~~~

 ~י~~~~ ~~~~~

 ~~י ~~~~~ י~י~י ~~~~~ ~~~ י~~~ ~~~~~~~~י~~

 ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~י~~ ~י~~ ~~ו~~~ ~~~~ ~~~~~~

~~~~~~~ 
 ~י~

 ~~י~ ~~~~~ ~~~
 י~~~~ ~~~~~~

~~~~~
 ו~~~~~~י ו~~~~י ~~ון קבל~י ~יקר
 הטו~~ של~~~ך ~ראותיבו

~~ 
 ד~ יתן

~~יד
 ל~~ו~

 ~ו~ך
 בשורו~

 ~ובות
ונ~ש ~~ ה~~~~

~~
 ~~ ~~י ~י ~~~~י

 ~~י ~~ ~~~~ ~~~~~
 וו~ ~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ו~

 ~ו~ ~~~י~~~ הז~ן ~~~~י~~~~ו~י ~ה~~~י



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~  

~ ~  

 ~ה ~~נו וגםונ~~~
 ~לי~~

 ~~ו~ ~השלום החיים
ע~ה

 אב~
 ד~~י על להשיב

 לי ש~~ב~ ת~ר~

~~
 ~ת~~ י החלי

 על וז~ל ~מ~~בך
 ה~ל~~ח הקשה ~ל~ש~~~~ וביטול לח~יד~דיקה ה~~ו~ שיט~

הרמ~~ם לשיט~
 דס~יר~

 ס~ד לי~
 ו~יר~ ל~ל~

 ז~ל
~ת~זק דל~

 ~יסו~~
 ל~י ל~יענ~ד ~בל ~ם ~מבו~ר

ש~ו~ינ~
 שגם

 נקר~ חמ~
 ~ת~ק

 ~יסו~~
 לתר~~ נ~ל

ע~~
 מהיפך הד~~ים ~~~ת ~ן ידידי ~ה~~י י לשונך

להי~~
 ~י

 ~דרב~
 הצל~~ח

 ~קר~ שחוו~ מ~ר~
 ~~חזק

 ~מ~~~ ו~בו~~~יסור~
 תל~ז ~י~

 ~יי~~
 מה י

 שרצי~
 ~יט~לת~

 הרמב~~ם
 ד~י~~ דהי~~

 מודה ל~רו~י
 דס~יקאהרוו~~~ם

 לחוו~ר~
 העלה ~ן

 בשו~~
 מהרי~ט

~וונם
 ~~מ~~~

 ביו~ד
 רי~

 הו~יח ל~~ט סי~
ח~י דבדיק~

 טרי~ו~
 ל~י ~~רורי ~~שר ~קרי לא

 שי~
 ~ו

 רבטורח
 עיי~~

 ~ת~ו ~בר ~ד~ח ~עניין ~ב~רט י
 דו~קרי ד~ דף ~סחים והר~~~ש~וס~

 טר~~
 גדולה

 ל~וז~
 ~~לל ~מנח~י ש~~ ~מו ל~רורי ~~שר ~קרי

 עיי~ש ~~ח סעי~ת~ט
~ 

~~~
 להקשו~ ש~~~~

 ~סחים התוס~ ד~רי על
 לגחלתו צריך ~~ינו כיון ש~רצו מה ה~דף

 ד~~~י לך ~קשה אסור~ל~ך
 נימ~

 ~ו~יל
 מה~ ~~ג ב~וף השעה~~וו הק~ה זוקושיא עיי~~~

 ~ו~~
 י ד~~

 ו~ני י עיי~ש שתר~ו ~מה~ם
 וו~~

 קושיא הקשי~י
 זה דל~~ורה~ין רווח י~~ר ~~ו~ןזו

 קושי~
 ~נו~ל

 מ~וך לר~ע של~ל ~מולומר
~~ 

 הו~יל ל~ל
 דה~

 תלי~~ה~
 ~העלה ו~~ו

 ב~מ~
 הרמב~ן ~ך

 ור~~~~~
 ~~ב~~ריט~~~

 ל~ט דף
 ע~~~

 על
 ה~

 ד~נן
 ~ש דהא וז~ל ו~ו~ לר~ליו חמין ~דם יחםלא ~~~~

 ~ל~ל שהו~רה~ ~ו~וךל~ל
 של~ הו~ר~

 ו~~~ש לצורך
 ע~~ל הו~ילדל~ל

 דרב~ ו~~~
 ל~~ל דר~ע ~וור

וותוך
 ממיל~ ~~~

 י הו~יל נמי ל~ל
 דה~ אל~

ב~~~~
 ע~ב מ~ו דף פסחים

 מקש~
 ממ~ני~ לר~~ח ר~ה

ד~הווה
 ל~ מסו~נ~

 יו~ר וו~~ל ר~~ע ושם ~ ישחוט
~~~~ק

 עיי~~
 ~ל~א

 ד~י~
 ו~ריך ה~איל~ לר~ע ל~~

לחלק
 ~ו~י~ ~י~ ע~~

 ~~ידו
 לע~ו~

 ב~ה~וה ~~ון
 ל~~ול ~~י~~~ס~~~

 ~י~
 חי

 ו~~~
 ומק~עי הו~יל

 הדב~ים והרחב~~ בידו ~ין ~זה ~ורחיםלי~
ב~ל~ול

~~

 מה
 דה~ שהקש~

 יכול
 לי~נו~

 מו~~ו
 דברי נ~שי ידיד ממך נעלם ~ו~~ג~ ע~י~יעורו ~תחיל~

 ~~ה דף בשב~~תוס~
 ה~~וב~

 ~מ~~~
 תמ~~ה בסי~

 ט~י חשובה ותבו~ה ובשר ושמן ה~ ס~קסיף

 ~שע~~עי~
 עש~~ה ~~עצים היסק

 ל~ ול~~
 ו~קרי

~וז~~
 ~נים ~~~ש~~ לרצון ל~ניך ~לה ד~רי ויהיו י

~~ריש~
 מרובים שלומים

 ידיד~
 לנצח
~ ~~~~~ 

~~~~~~~ 
 ~זי ~~~

 ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ י~ ו~י~~~

 ~~~ י~י~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~י~ ~~~~י~~~~~~~~
 ~~~י

 ~~י~ ~~י~ ~~י~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~
 ~~~י

~~~~
~~~~ 

 ~י~ ~~~י ~~
 ~~~~ ~~י~ ~יי~

 יי

~ ~ ~ ~ ~

 ~רוי
 ~תעני~

 מ~~בו ~א ו~ז הייתי
~יקר

 ~הוסי~
 וכו~ ~צער

 על לומר ~ד~~י שעלה מה ו~ורי ל~בודל~~וב ג~~~ ו~ב~
 הנחמדס~רו

 ~~ווזר ~תוב ושם אברה~~ ~~~רי~
~י~ר~ל

 ל~~
 רק ד~ר

 אי~
 ~ומרין

 ויקיי~
 ו~ו~

 וגם נז~ר לא לה~ני~ו מבר~ינן ~יוהנה
 ל~

 ~ז~ר
 ל~יט~ י וב~וסקים ב~~עזה

 ~הג~~ה ה~וסקים
 וה~חד לה~ניסו מבר~ין ב~ד ד~ם ~~~עי~

 ~וובו~ר הסנדק או ~בעם הח~וב ~ו ~וא ב~דש~יח ~ווב~
 מבר~ין ד~ין ~עבד ו~ף~~י

 ג~~~
 ~יון לה~ניסו ~

ד~י~
 ~נו

 מצווי~
 ל~ייר

 ה~ומו~ ~~
 ~ם

 ל~
 בר~ונם

 הש~~~ ה~י~ע~~~
 רס~~ ~סי~

 עבד של ד~ר~ו

 בווקו~ ש~י~~ ~ר~~יב~~
 ב~ומז~ ו~~ן~ ~~~ניס

~ל~
 ה~~ר

 ~לו~
 ~וו~וייבין ג~ור כיש~~ל ו~וי

ב~~
 ~י~ום והרי י למולו

 מא~
 ו~ם

 ~שיט~
 שמבר~ין

 ~ינה ~~~ז מ~ם אחד אול~~ניסו

 מ~ורש~
~ 

 וצ~ע
 ~יון ל~רך ~לא ינ~ל~ היהולוועשה

 ~דע~
 הרמב~ם

~ל~
 נתקנה

 ול~ ל~~ ~~
 לא~ר

 דע~ ו~~ ~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ודעת
 הר~

 ו~ש~י בב~י ~~~ש ~בר~לו~י
~רא~ם

 ~~רכין אין ב~~ד שא~ילו עיי~ש ש~~~ ורבי~
רק

 שה~י~ הי~~ ~דע~
 ~ר~ב~ם

 ש~ברכי~
 ב~ד

 ~~אי רב ודעת הראב~ד דעת זהו~~כ
 ~~ו~

 ע~כ
 ~צדדווקא

 ה~נה~
 ~~כ שא~~ נ~פשט

 ~ברך~
 ה~בודרהם ~~ ~בר ו~נה י כנ~דו הפוסקיםשרבו ~~

 לפדותו עדיין ~וטל שעליו להורות נ~קנה זו~בר~ה
 ~ורהלל~דו

 ג~~ וע~~ א~ה~ ו~~י~~
 האווורים עונים~

 וכו~ שנכ~סכשם
 ~ר~ כ~~

 ~נו~ ר~
 ו~בודרהם

 ד~~זר ~~יון ~~יעיין
~~ 

 אין ~~י ~יי ~עי
~בקשין

 עלי~
 ~אין ר~~ים

 או~רי~
 קיים

~~ 
 וכו~ הילד

ול~
 ~שם

 שנ~נ~
~~~ 

 ש~~
 שלא רוצים

 ~ישראל~~רים י~ערב~
 ואי~

 להכניסו ~ב~ך
 ע~~ו אתשי~ה להו~ו~~ ~

~ 
 ווצות ~קיום לנו ~ה

 ~י~ות א~עי~ה ל~
 כ~~~

 לא ~~~ד ~סידים ~ס~
 ו~ו~ ~וסס ונעשה א~עפדה

 ודווק~
 שילד ~יתום

 עלי~ ~יי ~עי ~יא~ש~
 לה~ני~ו ברכת ~ייך

~~
 ~~דברי וה~רתי א~ר~י ועוד ל~~ ~~ר

 י ~~ו~א~דתא
ד~רי

 ~ל~~יד~
 הנא~ן
~ 

~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ 
 י~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~י~~~י~ ~~~~~ ~~~~י~~
~~~~~~~~ ~~~ו~ ~~~ו~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~י~~~~

~~י~~ו ~~~~י~ ~~~~י~ י~~~~~ ~~~~~~ ~~~
 ~~י~ ~~י~

~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~~ ~~~~ ~י~
 י~~י~ ~~~י~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~

 הו~ ~~ ~ע~~~~~~
 ~~יעי

~~~ 
 היקרי~ ~י~וריו

 ש~עו~~~~
 ~שפתי

~י תהי~~ ~בענ~
 ~י~ו~~ ~~

 ז~ים
 ~נהלי ~עירי לה~עיל ~ברורים~

 הן ~~~~ים~עדת
 ~~רי~א~דת~

 לעתים סדורים

 ו~~~ו~ים~
 ש~~~ ונשים~ לאבל ~~~ות ד~רי

 י~ם
ויום

 י~ר~ ו~~~י~ ש~~י~
 ~ו~ו ~רב ~ד~

 ~~י~תי~י~י~~ ל~ע~ ה~~
 ~~~ ~ו~ה ע~ד

~ 

~~~~

 ~ א~ לשאול ~ני ~ם בא~י ~ד~ני
~יהו

~~ק ל~ ני~ יעקב יש~י~ ~וו~ה ~~י כבוד ~~תנקר~~י ~ר~ נ~ י כעת בה ~וסק ~~ני כזהבענין
 ~עניני ועיינ~י ~ליצה~ לסדרווערבאס

 הלכ~
 זו

 עיניור~ו
 נפל~ו~

 בסופו
 ו~פר~

 י~כ ה~ לפני ~ש~לה~
 ~ובא קס~טב~ה~~ע

 וונה~
~~ר ל~ ~~רך שה~ב אש~נזי

 ~קב~~ושיעוודו
 ב~וצו~

 של וחקים
 א~~

 ו~ בנוס~ י
גו~  זוהברכה

 י~
~ו~ ~יי~ ~ו~י ~דא טובא~ ~~ו~ ~ו

 לבר~~י~
 ~צינו ו~י ~~בינו~ ל~ברהם זו

~~ 
~ום

 ~~א ~צטווהו~צוה
 ~ו~

~ל ~קיים ה~ם ו~ו~ילה
~וש בפי~ וו~וה שום ~עשה ווצי~נו או כלה~ה~ורה
 בי~י שגם ~וצינו רק ~ליצה~ ~צותובפרט

~ק~ י~
 שיהוד~ נה~~~ינ~

 שיבם ל~ונן צווה
~ותו יב~ ~~

~ש~
 ~~יו

 ~~ת~
 ו~יה ~ה~ על צפה היא ו~ם

 על זו ~צוה לקרותלנו
 על ~ו יעקב ש~

 ש~
 י~~דה

שהי~
 ~ו~ו ~ל ו~קרא הוו~~יל

~ 
 ו~גוף וגם ווו~ם

 וב~~ה ~חלי~ה על לברך ש~סור לוו~ר נ~ ~יה~ליצה
~ינה

 ~והג~
 לי~בם ה~צוה עיקר דהנה י ~~ליצה

 ה~~ ~ש~~ת
 ~יגדל~רק עד יהודה ש~ו~ר ~~וו

~ם
 יעש~ ל~

 ~~יו שם להקים ההיא גדולה ה~~צוה
 י~~ה~י~ר~ל~~ז

 ~ו~ו בת ~ער בפני ולקלס לל~~
 כי פ~ ~~ינוך ס~~עיין

 תצ~
 ב~~ש ועיין

 ב~קו~~ו~
 בווות היארו~ה

 ~ו~~
 ~ונע סרו~ה ובטיפה

 בית ש~ו בפניו~ויקרא ה~~ה ~ריק ~~יושם לה~י~
~~ 

 הי~ ו~~הנעל~ ~לו~
 ~ריך היה יב~~ו ~ת וויבם

 לע~
~ות

 שאין שא~א ~ה ~לולא זוברכה
 בידו~

 ~קיים
~ 

~ות
 א~ ~~נם יאלהיו

 ו~י הווצוה~ ~קיים אינו
 י~

רכו
 ~ו~ה ~ליצה היתה ולולא ~מצוה~ קייםשלא

~~ 
~ו~ו

 ~י עד ל~~ר יה~דה לומר צריך היה לא~בום
~~ל~ י~

י~~~

 י ~פשי ותהיה
 והטע~

 ~~א~~ינן ~~~בר ש~ביא
 הדם~~יסוי

 ~~ו~
 ~רוך ועד ו~~ו~~ א~א ש~~ר

 תו~ו~ ~~תכ~~ ~ליצה ~ל לוונעל בניו זכונעל
 ~ם ו~ם ~פילין~ ~ל רצו~ה רק ~ג~~נא~ר ~ל~ ~
 בוו~

ירש
~ב~ו אר לברך ~~כ והיה נר~ז ~כלת גם הא~י~א~

ב~ו~~
 ~~י ועוד ~~לת~ על א~א של

 שייכו~
יש

~~~
 זו ברכה לו~~ר

~~~ 
 ד~דק

 ה~~
~~ע או שלווה

~ות~לו~
~ות
רכו
~ו~ו

~~ל~
~ינן



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 וה~שם~
 עובר ברכה צריך

 לעשיית~
 ו~ם

 ל~~ר ~בל הרב~וברך ~~
 הווע~~

 ו~ב~כין ה~יך
~ ~ 

~~~~
 רבי~

 י~~תי
 לווצ~

 דבר על
 עד ~שר~ ז~

כי
 ווקרה ל~ני ד~ הקר~

 טהור~
 שו~~ת

 שיק ווהר~ם~ורן
~~~~ 

 ~גם ~ילו קושיות ווביא קנ~~ג
 הו~עיין יר~ה בתירוציו דייק כד ~בל ~ר~בהש~ינם
 בידי יש בווד~י יש ~ולי ו~וורתי י וו~~יקיםש~ינם

י

~ ~  

 הזה הסתום ענין ~ת הי~ב לב~ר
 ש~ה ו~ה ד~י וולהגיד ~ו~נע לא~~~~יזה

ברעיוני
~~ 

 ד~ר
 זה~

 נר~~~ ד~כ~ורה
 ג~~כ יבום ווצות ~ם הח~יצה גוף ה~ל צו~~לווה

 כתיקונה זו ווצוה עלי~ו שנק~ל ה~ל יגזור~קול~~~
 ווצ~~~ עלינו ~ו~~לין~כווו

 ולו~~ ~חרות~י
 בחר

 ~חירה זו בוו~הה~ל
 ~~ י~~ו~ דל~

 וו~ה ~ו~~ם~

אדר~~
 ~ שה~דם רוצה ~ינו י~~~ש שהאל

 יקב~
 ~~יו

~~יזה
 ~ו~

 לא וונו~~ו~ ~~~בד לחיר~ת~~ יזיק ~שר
 הו~~ות~תנו

~~~ 
 אבל ל~רף~

 ~לבד לא יזיק עי~~ז ~ם אםו~~~ט לה~ ל~ע~ ל~
 ה~וש~

 ~ו~~וה

 ~~~ל~
 ~~ר~~ד ~י~ יו~צ~ ו~~ א~רים~ בדעת התול~ם
 ל~

 ו~~ ~עי~יו ~ן ~~יו ~~ת ~ו~~א
 צוו~רו על רחיים עול~יקבל

~ 
 וכי

~~ 
 לו יש

~~~ 
כ~~

 הנולד ו~ו~ה ב~יניו ~~ו~ה ו~אשה
 ש~~~

 לב~
 ~~ד בכתר שיש~~~ווו~כים

 הו~ ידו~
 עם

 ~~ת~~בכ~י~ה נ~שי~
 ר~~ ל~ ז~

 ונתן ה~ל
 ל~ד~ וועיקר~

 הנ~תו ~ושום רק ~ם ~ו~נם ~~~ה~לי~ה~~~יר~
 ביזה ~חיו ~שם להקים ר~ה אינו ביתוושלום
א~תו

 ש~
 ב~וו~ א~רי~ן ~זה וו~ום ~הווצוה~ קי~ם

 להנ~~~ ~וכוין~~ם
 ~ל~~ה ~ז

 ו~צוה~י~ה~
~ק~ ~ו~ר

 ~~ו~
 ~וו~~ה~~ ~ו~ום~י~י~~~~~ום ~ב~~~ ~חיו ~ם ~הקים

 ל~ ~~~
 ~וצוה ~~~י

 ~י~ב~~

 ~תי
~ ~ל~ א~

 בו~~~
 י ~צוה

 ~ זו ~~ל~י~ס~הי

 ק~~ הי~
 ~ו~אוד

 ~ו~~~יה~~ך
 ה~נא~~

~ ~ ~ י  

 התורה ~~א~
~ 

 ניח ~זה~וונם ~~בזז~
~

~~~~ 
 להייסוד ~ין ~ו דלב~ה דל~י ~~מר ~ני

י

 בש~ס י
 רש~~~~ ~יי~

 ת~
 י~~

 חלי~ה על ש~~וו
~וייבום

 ו~~
 לא הרו~~ם

 ~ווזכיר~
 הוו~~ר רק

 ~ושו~

 זו בר~ה ד~~חדש ~ווור ~ני ~~~כ ~שכנזיסדר
 התקין שהוא גר~ום רבינו ו~~והי~ג יווי~~רי

ישא ש~~
 בין ~~תא ו~~ינן בגוו~ הנה י נשים ב~ ~ד~

 ביבווות ור~נן ש~ולאבא
 ל~~

 יבום ~י
 ו~~ו~

 ~ו
 והנה י~ליצה

 לעיי~ י~
 ~ווור דזה זו ב~לוגתא

 ולכ~ורה י ו~תירין ורבנן ~סור ~וי ול~~ם נוילשום
 לוו~ר ווקוםהיה

 ~~וגת~ דתלי~
 צריכה ווצוה ~י זו

 דל~י לא ~ו~וונה
~~~ 

 ~~צ רבנן ולפי צריכה ~אול
 ל~י הא קשהוהיה

 א~~
 ול~י ד~וצ~כ ווה~ת וווכח

 ו~~וווה ~~ה ~ינו ~בל ווצ~~~כר~נן
 דהנ~

 ~מרינן

 ~~~בר~~~
 ~ס~ינן ו~נן כוונה~ כלל ~~צ דבי~ה ע~~י

 דבו~ידיכרווב~~ם
 ד~יכ~

 ~~וצוה צרי~ה לא הנ~ה
 תו~~ה בב~~י ~ו~בו~רכוונה

 וו~~~
 וי~י~לו~~ר שם~י

 ת~יא ורבנן ד~~~שד~לוגתא
 ~ה~

 כר~~נו סו~ר ד~~ש
 בב~כותיונה

 ד~וונ~
 שנתכוין ווווויל~זה ~~י ה~וכה

 ו~ת~ויןל~נ~~ו
 של~

 לצ~ת
 ורבנ~

 ~ברי
 לשם~~כוין ש~~ ה~~

 זה ~~רת כ~נה אצ~ו ויש ווצו~
 מש~ה ה~בוש אוו~ר וכן י ~פו~הכוונה נקר~ ל~
 ווצ~~

 ק~דו~ת
ד~יישינן

 ~מ~
 ו~ני ~~ד

~~ 

 מתכוין ~~ר דבר לשום

~עיי~
 ה~ ש~~עון ש~ט

 יבום~
~ 

 לי~ב ~וורתי וב~ה
קושית

 ה~~~
 דווצ~~~ ב~וג~

 לווה
 נק~

 ~ר~יים ~גוו~

~~~
 נקט ד~י י תוורים ה~~ות קדווו וכבר יהודים

 יוצ~ין ה~וכה בכוונה אומריםי~דגם~ היינויהודים

דה~
 ה~ שי~~~ כ~או~~ה יה~דים זה

 ~היום ידע בווד~י

~ס~
 כוונה בוד~י דזה ל~כול רוצה ~יה ~א ווו~וו

 ווו~~ווה~וכה
 דל~ ו~~ יצ~

 כר~~י

 לכ~
ד~ז ~ר~יי~ ~נק~

 ל~
 ~וונה הוו

 ה~וכ~
 ול~ן

 ~יוצ~
 ~~~י וז~ו~~~

 ו~ע~~גשם
 דל~

 לצ~ת נת~וין
 ~~ מ~~

 ללוו~ינו רשי~י

~ל~
 נתכוין ~ם

 י~~~ ~ל~ לצ~~ ש~~
~~ ~ 

 לא ~
 ~~~~ת ~דז~ת לי~ב נ~~~ וזה י ל~~ת~~כו~ןי~ק
~~ו~ע

 לש~
 ~ווורת~י ~~ת ~~י

 ~א דהנהי
 ~~ד~

 ר~ה~שהיו~

 והנהי

 אי~~~
 ווכוין

 ל~~
 ~וי בווד~יי

 רק ד~יא ~וור~~זה ו~~~י~לכך ה~וכהבכוו~ה
 ו~~וין ש~י~ו דהיינו~ ל~רסיי~

 ר~
 ~י~~

 הוא ~הנה י~~~~
 כוונה לו ~~יןלשיר תוק~

 י~~ר~
 ווצ~תי זה ~ו~עין י

 וו~וד ו~ה~תי קס~ה י~~~~ה~ ב~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 נל~וד ~זה
 ד~~

 כבר הג~ו~ ~י~י
 ל~

 רצו
 ~ו~וםהייבום

 ב~~
 שיש

 ~ה~
 כו~ו נשים

שע~ה
 ~לי~ל~

 ~ה ו~~ום
 ~וור~

 ש~ם ~וצוה חליצה
 ריב יוסיף ~שתו על ~שהיקח

 ~ונו~~

 דלקחו ~ה
 ~ו ווווון~ ~ו ~וי ~צוום הנ~תוו~ום

 ~~~כ וור~שונה תולד רעה ליבם הי~~ה ~תפולע~י חז~~ ~ח~ד~
~ם

 ~י~יה~
 ו~צוה חליצה זה דב~ופן לווור ה~חילו

 דהנה ~חרונים לבנות התחילו זה ~בןועל
 ביווי~

שחר~
 ר~ג

 לי~~ וו~ה~~
 ~וייבם ~ם בווד~י נ~ים ב~

 כבר לו שיש ~חד ~יש יב~ותו~ת
 ~~ה~

 לו י~יו
 ולזה ווותר לזה תורות כב~ תהיה וזה נשים~~~

 וכבר י~סו~

 ה~

 לו~ר לן לווה ת~ובה ~פתחי
דחר~ג

~~ 
 ~ל

 ~לי~
 ה~~ה ליקח ותוכל

 ~~~ ה~
 י

 לה~ות לנו יש~~וד
 ה~י~

 ביד כח
 חכווי~

 לעקור
 ידי דעל ~וה~ת~דבר

 חר~
 כל יבטל זה

 י~ו~ ווצו~
~~ו~~

 ~יש לפי ו~~ה ח~י~ה ~י ~~ו~~ שיש ~פי
 ~נ~י~

ש~ינ~
 ~ויבווי~

~~~ 
 ~~~ה

 ו~~~
 חרם

 ליש~
 נ~ים ב~

 ~~~פ~~
 טע~י~

 ~ילו
 ~כ~

 לוו~ר
 ~~~ת ~~צוה~י~ה ~~לי~ ה~~

 ו~י~

 נוכל ו~~וו לעקור~ כח לנו
 ~~ה דח~צה~ו~ר

 ~י~י~
 ר~ות נתנה דהתורה

 רוטנבור~ ו~הר~ו~~עיין
 ~ת~~

 וה~
 ~יסתום כדי

 חליצ~~הא ~ה ו~ה ועל ~ה ווה הדור ר~~יפי
~~~~ 

לק~ת~
 חז~ל ~~רו

 ה~~רוני~
 ו~וצות וו~ה~ ~~לי~ה

~~ר~כולין
 ל~~~

 עליה
~ 

 ~נו בברכה
 וור~י~

 חבי~ותה
~ 

~~~~~
 ~ר~

 ב~והרי~ל הנה י יתק~ו
 נו~צ~

 ~ק~~ו
 י ה~~י~העל

 וו~ז~
 נתחד~ה ש~יו~יו נר~ה

 ~זו~רכה
 וזה~

 בסדר וכ~ לכ~וב הו~ח~ר ~~קדק

 דהיי~ו י~~שכ~
 ש~שכ~

 ו~יבם נובעת~ ו~ושם ת~נוה

יבר~
 י

 ~~ונ~
 זה

 ~ י~ר~ דהי~
 ~כ נ~~ה

 ול~
 ד~ ה~~~ל~

 ו~צוה רב~ן
 קעבי~

 ~~פי
 תק~~

 הי~ ~~ מ~ו~~~~
 ~רם ד~שום ~~ה ~יה מבר~י

~~~
 ~~וצות ו~וקי~ין תוה~ק דברי ~ו~זין

 ~~ו~
 ועוק~ין

ד~ר
 ~ה~~

 ו~ושין
 חלי~

 ~~כ ו~~וה
~~~ 

 ~~רך

ע~
 ע~כ חליצה~

~~ 
 ~רצו

 שהי~~ ר~ ול~ ה~~כ~

יבר~
 י

~~~ 
 ~~~צי~ ~חרי

 ~~~צות
 י~ו~

 נ~ג
י~~ת קוד~

 ו~~
 נר~ז

~~ ~~~ 
 גז~~ש דר~ו נעל ~~לה

 על ברכהוס~וכו
 קר~

 חוט ו~~ום ~~ו~~ו וזה זו
ועד

 שרו~
 דכ~~ו י ל~צות בניו זכו נעל

~~~~ 
 ~~~וווה מ~ישקבל ל~

 של~
 ועד ~חוט ידבק

 ~~ו~
~~חרים

 ל~ כ~
 זו ~שה לייבם זה ~יש רצה

 ~ו~ו~
 ~ו~~ונה מ~ום ~ויפיה

 ~ל~
 לו ווה~~ת ידבק

 ~ורה דזה ב~~י זכווז~ו ~~~ווו~
 ע~

 ~ ~וייב~ו~ ~~ם בניו זכיית
תהי~

 ~ונה ~יזה
 ~ל~ הפו~

~ ~סו~ וזה ו~~וה ל~ום

לכ~
 ~~א ~ל וחקים במצות ~וורו

~ 
~~~~~

 ~הר~
~ ~וצו~ בחליצה דה~~וידה ~חרי ~וו~ר  ~חליצ~ שנעש~ ~יכריזקודם ~ לעשיית~ עובר זה ועו~ה ויעוודו~נ~~

 ו~וו~ד
 יבר~ והו~

~ ברכ~ זו
 ול~

 ~חר

~~~~

 בחלי~ה ד~יירינן
 ל~

 ל~~~י ו~להגיד ~וונע
~  לוו~~ ~ל~ דברי יהי~ו~ל

 וו~ י ולטורח
 כלענין ~

 חלי~~
 י הו~נעל חולצין ולווה

 ו~~
 כי

~ן ו~צי~
 ~~רב~ ק~ין~ ~ל ש~וו~~ת~~ו~ז

 כ~ן
 ל~

ה והי קנו
זה

 לעשו~
 ו~~ היבם~ ~קונה יבום ~צל

 ~פ~ר
 קונ~ת היא ש~זה היבו~ה ~ל ~סובבתלהסביר

 תשליכ~ לו~~נכסיו ל~צו~
 ו~ל החתום~ כספר ~ענין וכל

 ל~והו~פרשים
 ל~תג~ר ~~ותי הניחו ולי ו~~~ ול~

 ו~ד וו~ז הקדם ש~~ל בס~רים ו~צינ~ דהנה יבה
 ~~ר ~~~ה נו~ן ו~נהגעתה

 תרצ~
 כי ~הודיע

 לו ל~יותו~וכנת ~~~
 לסו~נ~

 לעיני ~~ת ו~גדת
~~ 
 ~ר

 ש~~צי וכו~ו ~ותה ל~רת ת ~רוצ ע~י ~ו~הבת
נ~  ~~גיל לו ~~ו~רה~דוד

 לרחו~
 רגליו ~ת

 ~ה~
~ה

ל~ נות~ת שה~~ה קד~~ונים ~וונהג בספ~יםקר~תי  כל לנו נתפרש הזה וו~וונ~ג י לו וחולצתו~נעל
~~ ט~

חלי~ה~
 הי~

~~ כל לעיני להר~ות ~ליו לו~~ת
 הוות~ ~ם לקיים רוצותהיא

 והי~
~~~ רוצ~ ~י~ה

 רק החבילה~להפריד
 ע~כ~ ~וצ~ ~ינ~ הו~

 חול~
~ר

 ו~עלה~נ~ל
 רגלי~

 ~ותה וזרקה
 לח~~

~~ ש~ להר~ות  בה~~~ס
 ו~ינ~

 י בקי~~ה רו~ה
 עי~כ י

~~ יר~ הי~  לה יהיה שנחלתו וע~י ילפ~י~~
 יקר~

 ז~ת
 ח~
~ו~

 פיר~תי ובזה יה~~ל
 בל~ ~ווהווילותי

 ו~ ~~~ר~
~ל

 י~יר ד~ י~~כנז
 לנ~

 ב~~רתו ~ינינו
 לוו~~

כ~ ~~
להשיג~~

 ~~רות ~ל~ות ב~~ות ב~רות כי
 טהו~
~וו

ה

ו~ו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ונחו~
 ~ת

 ח~
 ה~הור נפשו כ~ות ב~~וחה התורה

 מת~בק ע~דוונפש
 בעפ~

 ל~שובתו ומצפה ר~לו
 שיו~ט ב~ר~תהרמה

~ 
 י

 ~ ~~י~

 יו~~~~
~~ ~~~ 

 ~י~~~~ ~~~~~ ~~ו~ ~~~~ ו~י~

 ~~~ ~~~~ ~~י~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~י
~~~~~~~

 ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~י~~~ ~יי~ ~י~~
~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ 

 ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~~י
~~~~~ 

 ~יי
~~ 

 י~~י~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~

~~~~~~~

 ~וורתו ~קר~י ר~~י ועונג גיל
 ו~~ויווה זכה ~הבה ויעןהנעיווה

 ~וב~ות טהור לב ווקרב ו~דק ~~ות~הבת
 ו~~

 ווודה סימן
 וו~פים ~ש~ינם חסדים גווולי ~ח~יו ולזר~ול~ברהם
 בס~ פ~וק לפרש ב~ה ו~ו~רתי גמול~לתש~ום

 ש~וווריםזה ו~בר~
~~~~ 

 יכול וכו~ ~~~י ש~וו~רים זה ו~~ש
 בך בר~ה והיה ת~~ל ב~לןחו~מין

 חותמי~
 מחיי י

 ~נר~ם ד~ר ~יזה ללמוד נוכל ווומקריהם~בו~ינו
ונ~~ר

 ול~ בו~
 ~ות בה ~~ין ~~ר תו~ק הרשיו~ה

 ~בותינו חיייו~רת
 בפר~ו~י~

 סיוון א~ות ~וו~~ה
 ~~ירע מהלבנים

 לה~
 ל~נים י~רע

 וג~ ~
 וועשה

~~ו~
 בנים יזרזו

 להבי~
 ווח~~תם צור ~ל

 י~חק ~~רהםאל להבי~
 ויעק~

 ~נו ~ם וה~ה י מ~ללם
רואים

 נו~ חייה~ ו~~בי~י~
 לה~יר

 ו~~
 ~ובה

 ~ח~
נשלמ~

 היה ~בינו ~ברהם י ידו על ונתפרס~~ה ~ו
 ש~רס~ר~ון

 ו~ל לכלנו אחד ש~ב לכל
~רא~ו ~~

 ו~מ~
 בני ~נו ~רעהו ~יש נ~~וד

 ~י~

 ~חד

 ~~נחנ~
 ~נים

 נהיו~
 פ~וחים יהיו ידינו

 ~י~ ~~
 ~~~ואי~

 נברא אלדים ~~לם
 ע~~

 מד~ ~י~ו היה
 פ~חו על שידפוק עם ו~יזה ~ד מ~יזה ~חרוחות
בס~ר

 הו~ ~בלו~ י~~
 ~~ילה מקום אשל ~ע

~~י~
 דרך ~ו~רי ל~ל לינה

~ 

~~~~~~

 ווסירת ~למוד ~ו~ל
 הנפ~

 נפשינו למסור
 ה~םעל~דושת

 להלעי~
 דבר קיום בשביל

 ~~הו~ ודתו~ד~
 ~ותו

 בכ~
 ~פי~ו נפשינו

~~ 
 נו~~ים

 ה~ות עול סיבול ללו~וד ומיעקב י נפשינו~ת
 ~ג~י~תו נגד פה לפצות בלי בד~ למרוד בליבמנוחה
 בפהולווור

 מל~
 כי ~~יד~ ל~ב דעביד ווה ~ל

~ו~~
 ~רות

 יגונו~
 ר~~ו על ו~נחות

 ע~רו~
~ועשיו נרד~

 ומשרו~
 וג~לו ~~פו בניו ביתו שלום ~ת

 בכל ואולם ו~עיניו ~ינהנדדו
 חט~ ל~ ז~~

 י~~ב
 ~ילו~ סימ~ים ג~ בה יש ישר~ל~ת ~ומה כן~בינו~
 ישר~ל~ כוווךו~~י

 ובלי ~דר בלי חסד יגווול א~ר

 ~פר~
 כוווך ומי

 ב~ר~
 כווים נשפך דוויו ~שר

 ~~~ כמוך וו~יל~ר~~
 ~רות ס~ל

 ~ פר~ ול~
 ו~ה

 ה~להב~יח
 ל~~~~

 ~ל גם ו~~ר~ך~ לך לך
~גזור ~ני~

 כ~
 ~ש~חם

 ו~גרש~
 ~ל ~ו~רצם

 ~ר~
 נכריה

 ~רבע בכל יהיהפזור~ם
 ~~~י ~בל ה~ר~~ פנו~

 זה ו~ברכך תבקשני~ וווידי~ערבנו
 ש~~~~

 ~צרות
 לבם ~ת יעור~ולא

 ל~נ~
 ונ~ש ובלב הבריות~ ~ת

 השם קדו~ת ב~ד דמם ל~פך י~והרוחפיצה
 על יעברו רבות גזירות בלבם יצ~ק טבעיהיה ובז~

 וב~ו~ונתם ובצדקתם התרעלה~ וו~וס י~תור~שם
י~מודו

 וסיוו~
 מוב~ק

 ~הכי~
 ה~ומות~ בתוך ישר~ל ~ת

ל~
 חו~ווין ~ך ~בל מדות ה~~ כל יש~ב ~חד לכל
 והיה ווהם ~חד בכל יהיהח~י~~~ך

 בר~~
 סיו~ן

בישראל
 מי ~ל ו~יישנים גמלנים רחמנים ~וב~ ל~

 של מזרעו ש~ינו ~ידוע ה~ריו~~ על מרחםש~ינו
~~רהם

 ~בינ~
 וד~~ק
~ 

~~~~~  ~ ~  

~  
~~ ~~~~~~ 

 שו~קור שה~ל הח~רות~ ~ב~וקור~~תבתי
 וויל~

 חברה

הי~
 ~חבר תפסתי ל~וה מעל~ וש~ל עיי~ש חבר מן
~יר

 דהיינ~
 העו~ק ~~ח

 בצר~
 שפיר~ ~ו~ו ~~ור

 רש~י שפירש כמו ולארמב~ם
 ~~ר~ו~ ~א~

 ד~
 ל~

 בז~ מעל~ ~~וד הראה וגם ~בורחבורת
 לי

רש~י סתיר~
 שבבר~ו~

 מפרשי~רש~~~ ל~ד ובר~ה ל~ דף
חבור~

 ע~א סיף ~~ז ובמגילה ~~ר
 מפר~

 ת~ח רש~י
 ~ב~ר ב~ר~יהעוסק

~ 

~~~~

 ~~ה ~ה ~ענה
 ~הי~

 ~דע~י
 מעיקר~~

ו~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  שרש~י וגם ~ו~ר אינה ז~ל שרש~י ראהומזה
 ~בר ~רסלא

 כ~~
 ח~ר אלא ט~ ו~ בהוש~ ש~~

~~~~

 במש~ה נדי~ק ~~רם
 ד~ בר~ו~

 כ~ ל~
~~ 
~ 

~ם
 ר~ב~~

 ~ין אומר
 תפיל~

 ה~וספין
 ~יר בח~רא~א

~~~ 
 לומר ה~נא כאן שינה למה

 י ~קהל או חברותא או צבור ~קט ולא עיר~~ר

 רש~~י ל~נ~ד וגם בפ~י ו~ורגש זה ו~צאתיו~נה

ורמב~~
 ~כל כוונו~ועו~ה ילאחד וכלם זה ~~דקדקים

 מה אחדב~גנון
 ז~

 חברה
~ 

 נקב~ים אדם בני
 דומות אינם פרצופיהם אשר אנ~יםיחד

 לב~ר לה~~חד ורוציםשונות וד~עותי~~
 ~כ~

 ה~ל ול~ו~ור
 ו~דעתברצון

 אח~
 איש אם ~היות יכול אז רק וזה

 ית~ו אם ויביאם יוציאם אשר כלם על ~אחד
 רא~

ל~נ~~~
 י

 וזה י ~לנהל~
 פשו~

 רעה בלא שצאן

אי~
 יכול

 ל~יו~
 ~לי ורעה

 צא~
 עם אין להיות~ א~א

 מנ~~גבלי
 ~וא~

 ו~י~ את ~עם ~פס
 ~~בד~ על י~הג~

מושל
~~ 

 הרב~ משלם ול~בד
 כ~

 א~~א
 ~~ חבור~

 ע~~~א~
 ~בר בלא

 וא~
 יהיה ~ו~י בורר ~ן~ אין

~~ר
~ 

 על ועיר עיר כל לו~ען תקנו חז~ל והנה

מקומ~~
 כלם על יהיה אחד שאיש ל~לו~~ יבאו

 ~יו ועל יצאו פיו על ידין וידין יורה יורההיא
 ופיו~ יתירפיו יבא~

 וכ~ יא~ו~
 עדה שנקראו עשרה

הוצ~ו
 לק~

 אחד איש ~לי~ם
 ל~~~

 מקום ומו~י~א
 צריכה~ והיא חבר~תא ה~א אנ~ים י~ ~יש~~ם~~ר
 אחירות בתפילת והנה י חברלאיש

 שתקנ~
 ח~ל

אמרו
 וכא~

 נאה דבר יונה ר~ ~שם ~פנ~י ~~

~~~~
 אח~~~ואחדי כל לכך תק~וה ~בות ~א~~ת

 אמנ~ ב~פילה~חייב
 תפילת

 מוס~
 ~~ן א~רוצב~ר~ קרבן כ~גד שרק

 נוה~
 בצבור אלא

 והוסי~
 הפנ~י

 דכיון ~יר חבר זה מה ~סוגיא עוד ל~רר דלי~מן
 ~ירו ~נשי של ש~וחו ד~~ל ~יר חבר שם~יש
~יח~ד

 פ~ו~
 הב~~~ג כבר קד~~ו ובזה ידו על

 ~יינו י~ודה ר~י הסו~יא ~שפירשו הצ~~ח כ~ו~ן ו~רשב~~
ת~ק

 יחי~ א~~
 י זה אופן על ~יר בחבר ~לא

ממי~
 כל

 מ~רשי~ המ~רשי~
 היי~ו עיר ח~ר

 היי~ו ~יר חבר סו~ר ~~כש~ז~ל ש~~
 ש~~

 עיר בחבר שלא יחידובד~~ה
 כא~

 בסופו ~ברכות
 יהוד~ ולר~ ~~~~יאו~ר

 פטור יחיד אין
 אל~

 בו~קום
 ופיר~~י בנ~~דעי התפלל דלא דשמואלמו~עשה
 לפי~ם

 שי~
 פעם~ ~ק פטרני ו~שליח צבור שם

 לא זה בשבי~ וכי צלי לא רבנן דטרידו משוםא~
 כלוםצלי

~ 
 לה~פלל שתדיר ו~י עיר חבר אלא

 היו ולא טרוד היה היא ~להוציאם העם כלבע~ור
 רש~י שגם לראות נוכל וו~זה ש~~~ בלאו~תפללים
 היינו ת~~ח היינו הע~ר חבר כאןפ~רש

 ש~~
 ~עיין

ו~ז~
 להלן

~~~ 
~ 

~~~~
 בכ~~ו~

 חבר אוו~רים שאנו
 עי~

 לזה א~~א
 הו~ו~ונה ~איש ~~ית יכול א~ו~ם בציבורפשיטו ו~ו~יל~ צבור~ בלא עיר בלא להיותהחבר

 בלי~זה
 עבו~~

 ו~עווים ~~ור בלי
 ~~וכם~

 ~~~~כ
 רש~~י~ריך

 לפר~
 רק הו~וספין תפילת ~~ין כאן

 לבדו זה ועיר שם הת~~ח ~י~~ אם היינו עירבחבר
 ~יר~ בחבר ~~וספין ~~ילת טעות זהיתפלל

 וע~~י צבורב~בורת היינ~
 לקרב~ שדוו~~

 אחד וקרבן
 ה~םלכל ~וב~

 ז~
 ~ם ב~~גילה א~נם כלם~ את ו~וציא

 ע~יהן ופסקו אחרת לעיר ש~לכו העיר בני~אוו~רים
 ע~~הן ו~ביאין ~ולכין וכ~הן ~ותניםצדקה

 ~ו~עות ~הם ליתן הת~~ח רצה ולאש~ביא ובו~~~
 ~ ה~~

שהי~
 הפירוש~ לא אמר ע~~ז ~~יר בני שם

~ שיהי~  גדול צבו~ שרק ל~ם יתנו ו~י~זצ~ור
 כ~~

 עד
~ ~י~~ ~ ס~~~ דע~~ צ~ור העוסקיבצרכ~ ~יר ח~ר ת~ח~ם

 אחרים ענייםגם
 סוו~כי~

 ~זה איש על
~ ופות~י~  הו~עות ליתן~ צריכין ל~~ח פתחו עלדופקים
~~~~ ~  ~צ~ו איש ~~ל וו~~תו~ע ~ולך~ כאן ל~רם~ חייבלא

וע~~~
 שלא~~ ולפרט לפרש רש~י צריך

 על~ולך ~ ~~~ נ~~
 אי~

 וא~~ ~~צו~ו
~~~~~~ ~~ 

 ~י

 ~~~~יב~

 למ~ ו~~ל~
 אביא

 ~ ~מרח~י~~~~~~
ח~ר~

 בל~ון
 רעיךי~~~~~

 ~~ך
ו~צינו ~ ~~~

 ח~
 בהררי יסודו

~ ~~ ב~~~~~~~ ק~ד~  ברא~ון וכו~ ובאיו~ במשל~וכו~
 ~ו~~

 לוו~~~
 ש~~~
~

 ו~ן גםששר~ו
 חבו~

 רק
 או~ר~

 ~ה~סי~
~ ~~~ ט~ם וון

 ~~רג~
 הנ~~חבר ~י עמי~ ו~ימוקי

 ~~אי~~ח~~
~ ~דב~ות



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 ו~בר ל~ע~ בין לטוב בין לאיש או לדברודבקות
 ~ורמז איןבמקרא

 שו~
 לא~וה לטוב ~תא~דות

 הת~ברו שבימיהם ובוושנה בגוו~ מצינן ואנןולריעות~
אנשים

 להיו~
 איש משתווע ~בר שם ות~ת ~בירים

 שהיא וגם בטהרה~ ת~מות~ו שאוכל ~זהרזריז
 תלמוד המנונא רב בעירובין שמצינו ~מו מוב~~~איש
~בר

 וכ~ דר~~
 ב~~ב

 הוא וכן וכו~ קנ~~~
 ל~ו~

 חבר
 בבקורת כ~ וכן ~עיר~ טובי ה~נ~י שפי~ כמועיר

 סוטה סוף ירושלמי בשם שווביא אכה~ג ערךהתלמוד
 תלת עד בירושלים לוודין הבאים ~ברים י~א~~ט
 ~~בואר וכו~ אוצר ~~של ואלך מכאן ו~שלהם~וגרין
 העווודים חבירים נקראו הנב~רים אנ~יםשאותן
 הראשי~ ~תקנו והתקנות הגזירות לש~ווע הכללבווקום

 ~ל וואוצר נתפרנסו לפיכך מקוו~ו לבניולהודיעם
 אילו טעווים מפני עי~~ש ישר~לכלל

 וג~
 מפני

 ארווית בל~ אשר שבבל ו~ר~וזת ק~ישא ~בראששם
 הוצרכתי ברכות~ קדישתא ~בורתא ל~ כו~ו יסודודברו
 ש~רמוז ארווית בל~ חברה לשון פשר ולמצאל~פש
 ~בר~ ~תר~וו~ו ~עי רק וזה וב~ירות וא~והאה~ה

~ה
 הי~

 טעמי
 ומקורי~

~~~~~~
 את~ ז~

 על תודתי
 שהג~

 הרמה דעתו לי
 ב~~יכת בפ~ט כ~~ו א~ד לדברכי

 ~ת~לת ה~יתה א~ר שרק קד~ים ~ותא~רי ~רש~
 קדו~ים אמר ד~ כי ה~עם ועיקר יהע~ונה ה~~וש~
 ב~ירו עם את ד~ קראו וכן במדותיהתדבקו תה~
 ע~

 דף ברכות קדי~א קהלא י~שלים נקרא וכןקדוש~
 לרבות וגם קדו~א~ ~ברה ל~ם מקור ~אמת ~ה~~

 נאה דבר על תודתיא~פיל
 ויק~

 שב~~ר לי שה~ד

סו~
 היה והיא ~בר~~ שזה~על~י ו~~ בישאי מבקר ~~י ~בריא מן אבי~י ~~~~

 נ~ל~
 לבקר~ מאו~ם

 ~נכ~יד~~
 הוא

כזה מצאר~ אני וגם שאומרו~ למי ורא~
 שהי~ בירו~~~~

 מו~עסקים אנשים ~בר
 פ~ג בפס~ים~~המ~ת ~ב~~

 מעשה שא~ר ז~ ~
 י ~~א ר~ דלמא שם מביא בר~ עם~בוהו ד~

 ו~
 ~סי

 לן ~~ר אליעזר ר~~ גבי ל~יתי נין ~מיר~
~~ 

 ה~ו~ין
 אמר ~~~ד~~ גמול ל~~מרין

 ל~
 ול
 ~ו~ ~

 תמן
 ~ורני~

 ופי~ו היה מג~ר ל~אוורין
~ 

 ~~דה הקרבן
~~~ 

 גר
היה

 ~אר~
 ~~ר~סקו קרוביים לו היה ולא נכר~

 בפירו וא~רתייעמ~
 שז~ ~ורנ~ ~

 ~ור מל~~ן או

 היה בוודאי כי גראבער ~ורנין ינו דה~גראבען~
 ב~ברי~ם רק ~עסקו והם ב~י שעסקו ~ברהשם

 אוכדומיהם~
 מל~ו~

 וארב ~בישע~ כמ~ש ~~ווייס~~ ~ור
 ~ו~גילה~ וכו~ כרפס ~ורב~ורי~

 שבז~ון לפי ד~יינו
הזה

 הי~
 בגמילת שעס~ו כתות ~ויו~דים אנ~ים

 עסקו אש~ עססאער כתחסדים
 בג~~

 לב~ו והם
 וגם ג~ עדיות בתוספתא כמ~~ש~ ~ורבגדי

 של ופשוטו י בא~רים ולא ב~בריהם רקעסקו הוו~
 היה מגורירושלמי

 חו~
 ה~ברה~ בתוך ולא היה

 וכן
 יבדילו ת~ויד ואנ~י י~ד~ פ~ ל~~ט בי~זק~לווצאתי
עוברים

 באר~
 הנותרים את העוברים את ~קברים

 פניעל
 האר~

 אנשים ופיר~~י וכו~ י ל~הרה

 ~ב~~ היה נביאים בי~י גם ~~רי לכך~המותוודי~
 ל~ך ו~ותווד~ם~~ים

~ 

 שו~ ~~~~~~
 ~אוורתי קידו~ין על מ~ל~ ותמה

 ות~ה הקידושין ידי על ו~תקדש~ה~יש
 אדרבא ווע~לם כזאת ש~ע שלאו~~ל~

 האי~
 ~וקדש

 י האיש לא אבל לו ו~תקד~ת והיא ה~שהאת

ו~נ~
 מה~ת הנה י ע~מו קידושין על נדייק ~רם

 כיאיש
 בתורה שווענו לא וו~עולם כתיב~ אש~ יק~

 ו~ב~ י ליקוחין מןקיד~ין
 הוסיפו ו~~ה בגמ~ זה בא

 בר~ת על ק~ה ועוד י קדי~ה הלקי~ה אתלקרות
 בכתו~ות הרא~ש שהקשה ווה מלבדקידושין

 מצינו לא דהא אסר~ א~רתקנו לוו~
 ברכ~

 ~ל רק
 אנו אין כן כווו אי~ורים על לא אבל עשהקיום

 על רק אמ~~ על~וברכין
 ותיר~ ~ הש~יט~

 הוא
 ע~י לק~ים דיכולז~ל

 פלג~
 י

 ~~~~ ו~~יכ~ מלאכתה גוור ע~ייתה דאיןהרמב~ן~ ~~ ~~~~ והר~~~
 ~~~ר~~ן ~אין מה ה~ אות ~רכות ~~~~ פי~א~ויי~
 דמבר~ינן א~~ג אש~ לקדש אקב~~ו אשה קידושיעל
 ע~יית~ דאין מ~ום דרבנן ~צות עלגם

 י מצוה ג~ר
ו~ה

 ~ו~ור~
 אנו אין למה ~~מה זה שהקשתי מה לי

 ו~צות על בן לידת עלוובר~ין
 ~~ פו~~

 ~~~~א ~י
 ל~

לבר~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ב~
 ~הא

 בביא~
 ~~עי~~ה תתע~ר~ א~ יודע אינה

 דלמא יצא ~א~ העולם לאור יצא א~ יוד~אינ~
יו~ות

 ~תו~
 שאמ~ינן מ~י לפי ~עוד ~~

 בכתובו~
~~לוג~

 אד~ אין ובת בבןאווור ו~~ ~ני~ בב~ רק אומר ~זה ~ב~ה ~דב~ש
 יברך מתי יודע

 ע~~
 אין

~י~

 ~לל לברך ל~
~ 

~~~~~~~
~~ 

 דל~
 אשר ו~בר~ין לא

~ קדשנ~
~~ 

 ברצון ת~וי דזה
 שניה~

 הדר ודי~מא
בי~

 חד~
 ועל

 ~ל~
 על אק~~ו לשון להקשות יש

~עריו~
 את לנו ו~תיר הארוסות את ל~ו ואסר

 ל~ההנשואו~~
 ל~וסי~

 מדבר הווקדש א~ ועוד כן
 אשר זה מאי קידו~ין לשון נו~ל ועליה ~אשהעל

 ~וקדש הוא וואי ובסו~ו ו~תקדש האיש האיךקדש~
 ~ו~ק ע~י ישראלעמו

~ 
~ 

~ ~ ~
 בז~

 ידוע הנה י ~לקי
 שבר~ו~

 א~ה~~ג
תקנוהו

 ~תק~~ ו~~ע~
 ~וא

 לעשות שרצו ל~ורה סייגעשו ו~אווריה~
 סיי~

 ל~ל
 ב~~ה ולכל ה~ר~ות בלשון דקדקו ו~אוד ווואודודבר דב~

 לה ישובר~ה
 טע~

 קידושין או~רו ולמה וויוחד
 הני~ואיןוקראו

 בש~
 בעזרא מצינו~~ אנן הנה י זה

 ~~ר א~ר~החרבן ~י ב~ ~סוקט~
 בבל להםי נשא~

נ~י~
 והתערבו ~~ריות

 ב~~
 ולמדו

 ~~י ו~נו האר~ות~ עו~י בתוך קודש זרעהתע~בו ממעשיה~
ישראל

 נקראי~
 קדושי~~שנהיו

 ~רושי~
 מן

 ~~~ה~ה~ ~קדושה ז~ע ונולידו ה~ל ~ו אסר~~אשר הערי~~
~הנ~

 ורע זר מעשה ע~רא ראה כאשר
 הזה~

 עבר

ב~
 ל~על ~וודו ~ך ע~י שרק וראה קנאה רו~~
~עור

 שה~ בנותיה~ הז~ שה~
 עצת ה~ה ו~ה

בלע~
 ה~שע

~~ 
 שאסור ואמר ג~ר

 לבד ולאנ~ריות נשי~ ליק~
 ליק~

 אלא
 ג~

 להוציא הנשואות
 ב~ ט~ ~נחמי~ היאו~ן

 וגזר~
 עליה~

 ~קד~שת ~מו
ה~בת

~~ 
 קדושת

 הזר~
 ו~ה

 מוב~י~
 דברי לנו

 וה~~ ומ~~~ ש~נ~מי~
 ~י קידו~ין נקראו

האיש מ~קד~
 ליק~

 ~ה ו~נה ב~ושה שנו~ת אשה
 שלא~די ~~ע~

 יזלז~
 ושלא

 יק~
 אשה בסתר האיש

נ~רי~
~~ 

 יטו
 תק~ ~~~~ מ~קנ~~

 שיהיה
 ~קי~~שי~

~רבי~
 ~~ ~י

 י~קיע אזי בי~ידות רק י~יה
 עצמ~

ויק~
 אמנ~ י הרע ~ל~~ו אשה לו

 ב~~הסיא
ל~לל י~~

 הש~
 ~ר~ה בלא ~לה דאמרינן והיינו

ל~עלה אסור~
 ~קידושי וגזרו תקנו זה ~י ~נד~

 י~רך שלא עד נ~שבין ו~א~סיוע~לו ~ ל~ ~~~
 ~ת ~ערלעיני ~ר~י~ עליה~

 עוו~

~~~~
 ווו~ני~

 אוורי לנו
 אשה ל~ד לא אומר הווקדש שזההעריות ע~ אק~~~ הבר~ו~

 ליוותקדש
 ש~

 תהיה
 ~עלי~ ב~ ל~

 יקר ~ורווז
 ולאשה ~ל~ש לבעל הורשו ש~תורהווצאתי

ימשול ~~
 ולא ~אתרק אש~ יקרא ~את נאוור ~~אשה זר וועין ~~

 לאח~

 הבעלים א~תנו גם אלא
 ידי עלהאל קד~

 ונכרי~~ העריו~
 ועו י ~ו שאסר

 ~~ הגם ה~לגשי~~ נאסרו ביוויהם ~י לוו~ריש
 גזר ~וד~~ר

 ע~
 ~לגש

 ~ו~נ~
 ו~צינו

 בד~~~
 ב~

 האריס~ת לנו אסר ~~~ו קידושין ה~ ~~ר~~שלמהועיין י~~~
היינו

 ה~לגשי~
 הנשים אותן רק לנו והתיר

 ד~וסק והיי~ו ב~רסיא~ דהיינו חו~ק ידיעל שנקדש~

 ~מקד~
 בלא דאסורין חו~~ק ~~י ישראל ע~~ו~קדש

 קאי שקידושין~ נראה ~ומילא י ~לגשגם קד~שי~
 ג~

 על
 ~ירש ו~ן יהאיש

 האבודרה~
 העריות על הבר~ה

ש~א~
 והתקד~~

 לך במותר עצמך קדש
 ה~ת~ סווך למה ~זי בן אר~~ש ~ירושלמיואו~ר~ בעריו~ ו~

 ~רש~
קדושי~

 ~~~~ ~~וא ~י ~~ל לל~ו~ך עריות ל~רשת
 קדוש נקרא העריותמן

 ע~~
 פיר~ת~ ~דרש דרך ~על

 ~ר~ות ז~ תקנודל~וה
 בקידושי~

 די היה
 ~ ראשונ~ ~ב~~~

 את אותו ויקדש אמרינן א~ן הנה~י
 יו~

 השביע~
שיקדש

 האד~
 ישמש ~לא

 וזה הז~ ביו~ אל~
 ~יר~
~ 

~ י ~רית לקד~שת ש~ת קדושת ~ין שיי~ות שיש~~מי~
 י~י~ ז~ ~~גד ~ר~ות ז~ שתקנווזה

 ש~~וע
~ שהי~  ~י לומר ~ו~ל ~עוד י ~שבתאיומא

 תטהר ~אשה~י נאמ~ בי~ק~~
 ליו~

 ויהיו ל~עלה הז~
 ~יו~ שמ~י~

 ונרא~~ופת~
 ~ ז~ ו~~גד תקנוה נדה ~ו~י ז~ ש~~גד

 ש~~ע מלא שנא~ השמ~היו~י
 ז~~

~ ז~ ~נגד או

~מי~
 לנו שנאס~ו

~~~~
 אי~וסין ובבר~ת ב~ר~ות דאיירינן

~~ ~
~מ~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~ירוש ~ ~ור~י ~וה ~~~י לידיד ~ו~גיד~וו~ע
 ל~ומרה שנה~ו ~~ ~~ר בתולים ~ל~~ר~ה

 צג~~ר והי~
 כ~ ~~ודרהם הנה וכו~ ~~~

 ע~~~
 אל

 והנ~ל זו ברכה וו~רש ג~~כ וה~רישה י~~י~~גוז ~י~~
 על ב~וו~ כ~ ע~ב ~~ה וושנה על ~ס~ה ~נהכי
 ~ל חריות שכ~ יוחנןר~

 דק~
 ~ו~ט וובי~ין ~יו

 ר~
הונ~

 דכ~ ~~ר
 כ~ו~

 ~וו~ לוי ור~ שנים
 ~תוור

 אלא לה אין זו תמר~וה
 ל~

 ~ין י~ר~ל ~ך ~חד
להם

 ל~ אל~
 ~חד

 לאביה~
 ור~~י שב~~וים

ע~~ז ~ירו~
 כ~י~

 מוח
 י~~

 כ~~ן
 בע~

 ר~יתי והנה י א~~
 חלק~ ~טבע ח~ווי הנה כי ~חדבס~ר

 מיני כל ~ת
 ב~ ~~ער~ על~ים ~~ חלקים~ווערכ~ ל~~ ה~ילנותהעצים
עלים

 ומערכ~
 דרך כן כי ~~ עלה

 ה~~
 ~ח~

 ~~ר
 זרעוהנה

 ב~ר~
 ~נקלט י ~ר~יו

 בר~וו~
 אז

 ה~ר~
תוצי~

 כי האות וזה צווחה
 ה~ר~

 ווקום על הורתה
 לר~ות יכול י~~ים ~חר כיה~ווח

 ע~
 ~~ע מקוםזה

ע~
 ~שר

 ל~ הי~
 ו~~~~כ האילן

 ~~לנ~
 ל~~תרקם

~ביבו
 ~ו בש~ה שנה מידי והולכת הנוס~ו~~ הצלעו~

 י גידולה תכלית ת~לים אשר עד יותר זווןבוו~ך
 א~ר יש ה~~~אניק חכ~וי ~חנו העלים ווס~רוהנה
 עלים ג~ יוציאבהצו~ח

 וי~
 עלים ב~ רק א~ר

~~ר וי~
 נמצ~ ל~

 ~עצים ו~ער~ ו~נה ~~ רק בו
 ~~חרונ~

 כי יען התוורים~ שיטת א~ מער~ בשווה~נקר~~
טבע

 התוו~
 לווינו

 צווח~ יוצי~
 ולא ~חת עלה ~על

 האי~ן לק~ה ~ו לגזע הזה ~עלה וו~ה~ך ואח~כיותר

 אלא לה ~ין תוור מה לוי ר~ כ~ונ~ ז~והנ~
 הע~י כי יעןאחד ל~

 ה~~~
 ~~ר

 היא ~מח~~ תוצי~

ל~
 ישראל כך יוויה ו~ורך חייה ~ר~ה ~ת~ור ויסוד

 י כ~~וז תוציא ~מוחה א~וז על ר~~י ~~~ וכןוכו~
 ~~יוכן

 ~ווו~
 להיות ה~~ה י~צריך

 כ~~ות~
 רק

 ל~~להאחד ל~
 וכל מגמתה כל לו~ מתקדש~ ~הי~

 רקח~צה
 ב~

 אישה אל
 ת~וק~~

 ~כל ימ~ול והוא
 לב~ה~ת

 ה~ר~ה ~ו~ וז~
 א~

 זר ~עין ~ה י~ושל
~ 

~~~~

 זה
 מס~יק אינ~

 הי~
 ~רך זה ווטעם

י
 וו~ ~~

 ~~~ ~~~~ו~~ ~י~ ~~ ~י ~~~~~י

 היה ~דר~ה ~~כל ה~רי כי ~וורינן ~בש~ס הנ~~י
 לעניין והוא~גוז

 ~~~~רו~
 וה~גוז דנוק~~~ בו~עין

 ע~זמרמזת
 ד~ו~

 חתום כמעין
 וי~

 ימין ~י~כ ל~ג~ז
ו~וו~ל

 כמ~ ו~ו~צעי~
 ו~שה באשה

 ~~וכל~
 וו~רי

וו~יר
 ברית~

 כו~ו דהיינו ~גוז צ~ ~שר ~וורינן לכן
ב~~וז

 להכי~ יכו~
 ~קלי~ה נ~כל ~ם

 נשתבר~
 כך

 ליכריכול
 ווצ~ ~~

 ~ם בתולים
 ל~

~~~~
 לב~ר נ~

 הו~נ~~
 בסי~ הר~~~א ~וו~יא

 תק~~~
י~

 וודקדקים
 של~

 והטעם ~~וזים ל~כול
וו~ום

 חט~
 וושום ~ו

 הכל~ו וז~ל י וניע~ כיח~

 הי~~הר~~ו~
 ל~כול נזה~

 ~וווי~
 ו~~וזים

 ש~ביא חטא ~~עם אינו ודעתו דברשום ול~
 וניעה כיחה הווביא דבר כל כ~ ו~ווהרי~ל י~ו~וין ג~~

 ~ול~כול נז~רים יש זה ו~וט~ם בר~ה ל~כול~סור
 ליחות~ דוורבין וושום ה~קיעה קודם ~ר~~ה~גוזים
 טעם כלל ווזכירו~ינו

 החט~
 טעם י~~ל ~וווין ~~ל

 ל~ווש ~~ין ו~~ום ל~כול ~לא וודקדקים ~יש~שוט
 ר~הבליל

 ו~וווי~
 ~נו צ~י~ין הנ~ל ו~~כל זרע ו~רבה

 לקח וו~יןלו~~רך
 הרוו~~~

 י~ל ול~נ~~ל י ~חטא טעם
 התורה בס~ר ר~יתידהנה

 וה~ילוסי~~
 ר~~ד דף

 י שם וז~ל וכ~רה סליחה ליום ר~ה קביעת~עם
 רשום בה ~קדו~ה תורתו ~אלית~~ש כ~הנחילנול~ן
 ותקות ~דם נ~ילתענין

 הקוות~
 רצה שהוכחנו כ~וו

 לזכרון ~~ יום בשנה ~נה ו~ידי שנחוג יתעלהה~ל
 לבנו ~ל ~נתן כדי הזה ~~דולהדבר

 ~דול~
 האדם

 וחולשתו~קדווונות
 ותוח~ ההו~

 ~עתידה התנ~~ותו
 בכל נ~רחועי~כ

 כוחינ~
 הכללי ה~דיון ז~ון ל~~הר

 עצו~ו הזהו~יום
 יו~ ~ו~

 השנ~ ראש
 ל~~ שהוסד

 ~יום נברא ~ה~דם ~נזכור כדי דעתיי
 ההו~

 ~לם

~כלי~
 ט~~~ כ~י ה~לימות

 ~ו~ודר~תו ~~ילו ו~~טא
 ו~~ווונה בוו~~ט דרכיו לתקן ~ם כי ל~ ~יןלכן
~אז

 הי~~~
 ~ב~אשונה מ~וקן ל~~ו ויחיה יקי~~הו

ע~~ל

~~~~
 כ~~ב

~~ 
 העולם~ ~ריאת יום ~ורווז זה שיום

 ~~~~~י~
~ ~ ~  

 ~עם אחרי ואראה נא ~סורה ~וור~י ע~כזה ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ ~ ~~~~~ ~~~~ ~~~יי~~ ~~י ~~ ~ ~י~~~~~~י ~~~~ ~~י~י~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~י
~~ 
 ~יסן לכם רא~ון ~

 ו~
 ר~ה חג ~ן ל~ד~~ר

י להיו~~

 בראשי~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ש~~ ה~ודש~ראשית
 לזכר ~~ס הוק~ע העולם נ~רא

 כ~ וי~ה י עולם הרת היום ~עם וזה ה~יאה~עשה
 ~רשת ~ר~ה לקראת ראויי שהיה תק~~א א~חהל~וש
 ~כר~ראשית

 ש~~
 וזה וכו~ ~עולם נ~רא

 ע~
 יום

 שלא נצ~וה ~יום ו~ו האדם נ~רא ש~והששי
 ~ו~רילאכול

 ד~ ו~צ~ת על ע~~ ~~~~~~~יו~ האר~
 י ע~~ל ~~~ד ~~הדרין ~ש~~ס~דאיתא

 ו~~~י~
 נ~ל

 ~הוא אגוזים לא~ול שלא נהגו שמ~ן~ל~אר
 ~וונות ~קידת יש ש~י~ה ל~י ~~א וו~~עם נושן~י~ן ~~~ה~

ו~~
 האדם נ~ל ו~ו העולם נ~ראת

~~~~ 
 שא~ל

 את לעורר ~ין ~ע~כ ה~רי היה שאגוז מ~דל~י
 ע~~י שעשהה~~א

 א~י~
 לאכול ~ו~ונעין ה~רי

~י
 יק~ר~ ש~

 דהיינו ~~א מ~~ם א~ורו י~ה וע~~כ

 מ~ע~ש~
 ח~א ~י~~~~ שאגוז

 א~
 ש~אגוז

 ~וו~עם~~או
 ז~

 וע~~~ י ~וונעין
 לי נראה הנ~~ל

ל~אר
 וליש~

 ו~~הג
 דנהג~

 לאכול שלא ד~ר ע~~א
 שום לו ואין ~לא וזה י ה~~~ר אחר עדא~וזים
 לבד ~ר~ה לאכול שלא נראה ~הר~~~~א וון ~ייסוד
 יו~כ עד רק אז~י~ה ~~~~~ א~ ~עווים ~~ של ~~לוגתא ~ תליאד~א

 וא~
 אז ~טא ~~~עם

 ע~
~ו~~

 גו~ר שאז
 ר~~ז שמצאתי וא~רתי החתי~~ה~

 א~ר עד אגוז אכ~ו לא ה~מ~ ~ימי ~יו~יהם~~ם
 הלכה ל~סק וו~ו~א ~י~~ד ש~ת ~ג~~~ הנה כיי~~כ
 ד~יוה~~כ לי~ה~כ ש~ת ~ין חילק דזה ~ תרי~אא~ח
 ~ א~וזים ו~צע~ת ירק ק~י~תהתיר

 נ~~ ול~~~
 דו~קא

 אג~ים~ציעת
~ 

 אסור היה עתה ~וודאי~דעד אלא

ל~
 לא~ו~~

 ~ר~~~
 שיו~יא ~~~~חים ~~תה ~ו~כ ועד

 י~~כינו מ~~~ם ~א~~~~
 ע~ ~יו~~

 א~נם לאכול ~~יד מי~~~~

 ~ה~~ ~~~עמ~
 שלא ח~ימה גו~ר ש~ו~ר ימ~ום

י~י~
 הו~ר עד לאכול ~

~ 

~~~~~

 ~ר~ן שמ~ה ש~~ ~שה ~יי ~~ילאן~ ~וצא~י
 היהא~~ז

 וז~~
 ה~וז אצל י

 הזר~
 והנאכל

 ~מקום ק~ועים ~ה~ה ~אחד מע~ם ~יא ~ד~~ל
~י~~ד

 סגו~
 לקדו~ה סי~~ן וזה ודלת דף ע~~י ו~ו~ר

 ~תחלה היא~ חד ~~ת~~~ית התחלה ש~א~וז~שם

 ~~~~~ר~
 ~רי

~~ 
 ו~וד ~~~~ ~קדו~ה

 הד~

 היא

 להשיג ק~ה~ וה~ריקשה
~ 

~~ז ו~ר~ וזה י ~קידושין
 לשע~ע לכ~ודו הארכתי י לד~רי~~~כ

 ע~
~כ ~י

 ~~וקירו י~ידו~~~ד
 ~ע~~~

 הרב
~ ~~~~

~

 י~~~~~
 וי~~ ~~~ ~~

 ~~~~ן
~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~

 ~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~י
 ~~~~~ ~~~~~ ~~~י

 ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ י~י~י ~~~~~~~~~~
 ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~י~י~~

 ~~~ו~

~~~~ 
~~~ 

 ~ י~~י~ ~~~~~~~~~~~
 י

~ ~ ~ ~ ~

 ד~ י~~ד
 ביו~

 ~~ א~
 וי~ל~

ע ~י~~ ~
~ף הוס ידידי ו~~~ל~ וכו~ א~רתול~די

 דנוה~ים דקידושין ליש~א ו~די~י~עוד
 ג~

 ע~ ~~יש
~~ ~~ ל~ עריות פ~ נסמ~ה לו~ה ~דו~ים ~~ רישו~~~י

 ~כ~~~~ לל~~ד~קדושי~
 א~ה ערוה גדר ו~וציא שאתה

~~ו~יא
 וכ~ קדוש~

 ה~ר~ה ו~ן ~צ~~ו ~גודר ו~י
 א~ה שנ~א ~וי כל אוו~ר וו~~ה קדושנקרא

המש~רתו
 ו~~

 ו~ו~~ש ~~קדו~~~~ להקרא יכול ה~~א
 העריות~~~ן

 ~~ר~ ואו~
 להור~ת הקידושין ~שם

 קדושות ~~על
 האי~

 וכו~ והאשה
 נכונ~ם ד~ריו~

 הא~ודרהם ~~ירש כ~ ~כןו~ר~רים
~~ 

~~ 
 הנשיא יהודה ר~ינו נקראו~או~ת קי~

 דהיי~~
 ~~ר ~~י

 א~נ~ו תחת ידו~ ~כנ~ס שלא עלה~דוש~~

קי~~
 ~~~ת א~~רינן ו~ן ~ מגילה ~ירושלו~י וכן
 ואין ~ם קדושיםישראל

 ווש~שי~
 ~יום

 תשוויש ~שעת עצמו ה~~קדש י~ח~ש~ועות א~ וכ~
 א~ כ~ ~י~ו~ות וכן עיי~ש זכר וילדה תזריעכי ~ ל~~ וס~~יך וכו~ ו~תקד~תם שנא~ זכ~ים~נים

 ~ קדושה~
~ 

~~~~~

 אג~ ל~ני
 על מעל~ ידי~י ~כ~וד זה

~רכת ~
 אירו~י~

 ~כ~~~~
 ד~

 ז~
 וק~דו~ין~וכן ח~ה ע~י ~לנו ה~~ואות~ת והתי~

 וצ~ע יהב~כה
 ה~

 הם הקידושין
 הש~ס בז~וןו~~ט ~~ קוד~

~ 
 ~דוחק צד ועל

 ~יר~
~ 
~ 

ע~~
 ~~אי

 דא~~רי~~
 ב~רכו~

 ~ס ~רא~~ש וווו~א



~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~~וגי~ז~
 להש~יע ל~דם ד~ריך ב~עור דעל

 וה~ה יב~ר~~תיו ~ידו~
 ה~עה~~

 ~תנים ~~ת בקו~טרס
 ועתה יע~ש קי~שין ~ודם ~ו~ה ~ה~י ~~י~סת~ק
 דגם זה ~ידש להש~יענו ר~ו ש~ז~ל ~ני~ו~ר

~ו~~
 ~הני קידושין קודם

 וע~~
 ~~~ל בלשון תקנו

 ט~~ז ל~ד ~ה~ע ע~ז ויעיין י ~על~ ע~~לו~~~ן~~~ע
 כתו~ות ו~רדכי שםוש~ך

~~~~

 ~תקשה כבר
 קושי~

 הראשו~ים לכל זו
ו~גב

 ז~
 ה~בודרהם י ~לוגתא יש הלשון שקשה

 ~ו~ה ברכת ע~י ~י~ וקידושין ח~ה ע~י~~
 הקי~~ין ~תגו~רת שהי~

 ~ע~~
 שה~ו~ה

 הי~
 באחרו~ה

 א~ו ועליה ניתרת ~יא שבה ל~י ל~ת~ה ~~קדים
 ~בעל ה~ריך הל~ון קושית חו~ר ו~צד יס~~ין
 גרסי~ן ש~~ן ו~~ר ע~~ ~לוקעיטור

 ~ו~~
 בקידו~ין

ב~~
 ול~

 נשתבש ~ך י ~ו~
 הע~י~

 א~ו~י ש~חר לפי
 ב~ ~עולם ו~~רו ר~~~ יגדר~~ת

 דג~ דל~
 ל~ך

 לוו~ר ודו~ק י בטעות וקידושין~~תב
 שבטעו~

 נכתב
 ~~ קידושין ~~ ~כ~ש ה~ה י ~ו~~~~~

 וז~~
 ה~יטה

~קו~~ת
~ 

 ~סרוכו~ אשר ש~~ קושי~ על כתובות

ו~י~
~ 

 ~צינ~
 ד~ש~י~ה ~זו ~ר~ה

 תי~~

 ~עשוי
 ~יסור ~סתלקה~ר~ה

 ~ב~ה~~
 להז~יר ו~ין

עו~~~ ~איסו~
 היא ~קידו~ין שנתן א~~~ הכ~ א~~

 ~~ו~~

ל~~
 ~~~ ~ו~זכי~ין

 והא וקידו~~ן ~ו~ה ע~י ~ותרת

 ו~קוד~ ~ו~~ד~ק~
 שם ~כ~ גו~רת דחו~ה וושום

~~ר~
 ל~ו~ה קוד~ן ~קידושין וא~~ ש~~ה ~
~י~

 ב~ו~~ ~~י~
 שא~ר

 ו~~ ~ידושי~
 בל~ דקת~~

ז~
 ידו על ~רו ו~~~

 ~~~ קידושי~
~ 

 כי י~ל
הי~י~

 ~~ט~ ~~~~ ~ל~
 ~ו~ה צרי~ה דק~ין ו~~ר

~

 ~ו~~ ~~~
 קידו~ין ~ ~~צ

 ~ וא~~
 קיי~ל

 ~ר~
 הו~א

ד~~~ה
 קו~~

 ל~~~
 ~~~~ן

~ 
 ~ו~ה

 ~~ו~~ וקידושי~
י

~  
~ 

~ 

 ~י~ושין ~רו~י

~~ו~~~~  

~~~~ 

~~~~ ~~ 

י

 ~ו~~
 ק~ד~~י

 ~קיד~שי~
 אוו~רים ~~ו ש~יר י ול~ן

 קודם ~ו~ה ד~יי~ו וקיד~שין ~ו~הע~י
 קידו~~

 ~~י ר~ ~הג~ ה~ ~י~ הבר~ותי ~~טבעועיין
ז~לק~וו

~~~~

 ~לקי ~~י ~ם ~ע~ה

~~ 

 כי
 יש~ ~~ו~~

 ~~י סב~ותג~
 הי~

 ב~~~ות תוס~ חו~ה
סובר

 הינוו~~
 ~ו~ה ~וי

 ויעיי~
 בכתו~

 ד~
~~ 

ויעיין ~י~ו~~
 בב~~

 סי~ ~ע ~ה
 סיי~

 ילך שב~~רית ש~~
 ה~שה ל~סות בסודר להכלהוי~~ז ה~תן עםהרב
 ~סורת זהכי

 ה~~
~ 

 ל~~ת~
 שם ~~רשה וי~יין ע~ש

שכ~
 שי~

 ~חלוקת ד~
~~~ 

 דזה וי~ל י ~ו~ה זה
 תו~~ ש~~החו~ה

 בהינוו~~
 ד~~ והיינו

 ~ב~~
 ה~~ה

 תק~ו ל~ך בי~יהם גם נהג וזה ~קידושיןקוד~~ין
 היי~ו וקידושין ~ו~ה לוו~ר ~ז~ם

 חו~~
 קודם

קי~ושין
~ 

 ~~~~~~ב~
 קשה

 ה~
 ד~ת ~~ד

 אד~
 קו~ה

 ~בי~ה ב~טר~שה
 וב~~~

 רק
 יכו~ין ה~יך ול~אורה בבי~ה ד~קדש ~ו~אן ו~נגיד~ב

 נוהגת ~י~ה ~י~ה שקדושות ו~ה~ת דברלעקור

 ~דרב~ה~
 ~טעם דה~ה הקידושין עיקר י~יה זה

 קודם עו~ה שייחד כדי ~ו~ה ~ז~~ל תק~וזה
 רוב~דעת הק~דו~י~

 חז~~
 די~ה קידושין ל~חר או

 כעיןזו תקנת~
 ד~ורייית~

 ד~יינו
 דוו~י~

 ל~י~ה
קד~ו ~תחיל~

 תק~ו ~ך ב~~
 ~~ו~~

 ל~~אות ~די גו~~ת
 וק~ו~ו י~ודו עיקר זהכי

 ~ו~יל~
 קודם נקטו

 דהוי ד~יי~ו~ו~ה
 דו~~י~

 לבי~ה
 ד~וריית~

 ~~~~כ
קידו~ין

 ותירוצי~
~ו ~~ורי~ת~ ש~~~~ ב~ו~ן ~לו
 דו~י~ תק~ת~

 לד~וריית~י
~ 

 י

~ ~ ~ ~
 בט~~~

 על ה~~לך
~~~ 

 ~ת~ים

 על ת~ה ה~סעי~~ ~ו~
 ~י~ו ~~ך שע~~~

 ד~ו~הלו~~ר
 בש~~ ה~ ד~וריי~

 כתו~ות
~בל ~~י~

 ~~י~י~
 הרו~ב~ן ובתו~ם

 והר~~~
 ש~~ה

ד~~ן
~ 

 ~~~ם שם ~~שתי ובא~ת
 ל~

 ~~~תי
~~~~ 

~בי~
 שם

~~~ 
 ~~םיר~~ה

 ו~רש~~~
 ~~~~ה

ד~וריי~~
 ~ו~קי~~~~ו ~~~ה ~~ ~ד ע~ז והל~וש

 ~י לג~רה ~~תו ~הי~ת ~ק~ית ה~שה~ין
~~~ 

י
 שיש~~ה עד הקידו~ין דר~י

 י ל~ית~ ויכ~~~
 ~ו~~ר~יי

 ~ ו~~ו~~
 וו~י

 ~~י~
 ~שר

 ~ר~
 ~שה

~~
 י

~ ~  
~ 

~יי

 ו~



~ ~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~נע~~ו~~
 המאו~שה

 ~ו~

 ~נשואה א~ו~ה ~ין ה~~

ו~~
 ~הפ~ת

 מז~ ~~ים~
 מלשון ~~אה ו~ן נ~אה

 ~ופה ~~ם מ~פ~ו יוצא ~~תן שאמר המלךדוד

~~~
 ~ק~~ א~~~ ~ק קידושין אמנם ~י~ויהם

 על
 ~ופה הק~א לשון מקודם ~~ל נ~ו~~י

 ד~~נןל~נא וא~~~
 ~ קידושי~

~~~
 ל~שי~ני~ מעל~ ~~וצה

 א~~ למ~
 על מ~~~ין

 ~ציתי ואני ימ~~~
 אם דא~י לומ~

 ~תע~~
ו~ליד~

 ~ן צ~יך ועוד ימו~ו דשמא א~א
 ו~~

 ~~מ~ ~מ~ש
 שפ~ה לישא ד~ה ~ו~א ~יטין ותוס~ ס~די~מות
 לאו ולד~י ו~~י~ דפ~י~ עשה ולי~י ~וס~ו~ק~
 י~יה~לא

 ק~
 ו~~ ~

 ד~
 דלא דלאו ~עדנא הוי

 קדשיהיה
 ~ו~~

 ~שעת
 ~ו~~~ ומצו~ הע~א~

 א~מ
אלא

 ~~מ~
 ~אינן ~רי ~יאה

 ד~~~~
 ~וקיים ~יאה ~

 דהרי~~א ה~י~~א מן מוקשה ~נ~ל תוס~ והנ~~המ~וה
 האשה דאין הקשה ד~ם ~שה ד~ה ~~ ~~מותו~שה

 ~א~~נה ~יאה ~וו~ילא ~א~ונה מ~יאהמתע~רת
 ~ו~א~

~~
 ~מילא ~לום~ ולא ~שה

 מ~~ ~~
 קושייתו

~~~~תו נ~א~
 ~יא~ ד~~~~

 לא עוד
 ה~

 דהנה לפ~ש~ ~ל~א י ~מצוה מקיים
 ~אמ~

 לה~אות ~לא א~צ ~י~מה

 ~הא אמ~ם ~הע~~ ס~י~ ו~האי אות~~קנ~
 ו~~ו ~~~ו ~ה~ק~א~~~

 דהי~נ~
 שי~יה

 ל~
 ~נים

יולד~
 י~אויי~ שתהא ~יאה צ~יך ~הא ~~~י~ם על

למ~ע~~
 ~מו ~~~א~יש~ייה ~זה~דוקא

 ~~נו~ שנא~
 הוא מקיים ממילא ילו~

 ~~ו~
 אם

 ל~ לוק~
 אשה

 ה~וצוהלקיים
 ~ו~ו~ ועו~

 אמנם ה~צוה~ ש~~ויים

ל~~~
 ואם ~י~~ה ~~ה ~ם יודע ~אי~ו יא~א

~~ות
 ~ד~~ק~

 ~שה
 ל~ו~

 ~לא
 ~~~ הק~~

 ~קיים
 אווור אני ל~ך ~~ פו~~ ל~ ש~~י~א~~ מצ~~~~~

 המע~ה~~ו~דאי
 יש~~~

 הוא לה~יל
 ומ~יי~ עו~~

 עד א~א ל~רך ~יא~ם ~~~או~~~~~יצוו~
 ש~

 יהיו
~

~ ~יי~~~י ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ י  ~~ם 
~ 

 י~
 י

 י

~ ~~ 

~ ~

~ 

 ~~ו~ ~הק~~
 לפ~ ~~ל~

 ~ו~
 ד~~י קידושין

 ע~ה י י~~
 לאו ולי~י דמ~~

 ד~ד~~
 ~~יר~~~ם

י~ושלמי
 דו~~ ~י~~~ ד~ודם עש~ ~א~

 ~~~א~ר

 ~~די~~~
 מאי ימ~ל~ ~~ק~

 הקש~
 י~וס~~

~~~ 
 ~ד~י

עשה
 דפו~~

 ~א קדש~ יהיה ד~א לאו
 דפו~ ע~~

 דקודם עשההוי
 הדי~ו~

 הדי~ו דקודם עשה ואיןי

דו~~
 ש~~ ה~ ~למדי אני ~ם י ~י~ו~ דא~~ ל~ת

 ד~איך מילה על זה הקש~י דמילהפ~~א
 הדי~ו דקודם מ~ע הוי מילה ~א הצ~עתמילה יד~

 וש~תוצ~עת
 ואין הדי~ו~ ד~~~ ל~~

 וא~~ י נד~י~
 עיין ~א~רונים ~שם זו קושי~ווצאתי

יו~~ד ~יי~ מ~נ~
~~~ 

 ~~ט
~ 

 א~ אז~י~ ז~ו~ דע~~ וא~~~ א~~~~~~~~
~ווהרי~~

 קידו~ין על
~~~ 

 ~הקשה
 דהיי~ להנך ~וה ~י~מות א~ו~ינן ~~נה הנ~ל~וס~ ~

פס~
 וווי~ה

 ש~~
 לפני ישנן~

ה~י ~י~~ ד~י ל~ך הדי~~~
 ראינ~

 זה דהגמ~
 והפנ~ הנ~ל ~~~~~ ~אה ולא ידע לא ש~וס~ו~אוד ודו~ התוס~~ ס~ר~ סות~

 קושי~~וייש~
 ~ אמ~ ~ד~ך מ~~~~ט

~~~~~~
 נותנת הס~~א ד~וודאי נ~א~

 ל~א~
 ול~אן

דיש
 לומ~

 לא ד~דיין קלושה קוה~~ד ד~שה
 קדושתןהיה ~

 ~ווי~
 ~מו

 ווצו~ ועיק~ ~~~~~
 ו~ל

 די~ו~ לא~~ נצטוי~ה~ו~~
 ס~ולה ~עם ~שנ~~~ו

ולפי~~
 להיפך ~ם ~~רא ויש י ~ווי~ו

 ע~~
 ~סו~ר

~~~י
 ~~ולי~

 ~מו~ ה~י מן ~א~~ פ~~ה
 איסו~ו ש~ן

נו~~
 ונאמ~ ~~~ ~~ני

 שנצ~וו שהמצוה
 א~

 ~עודם

 נ~~~
 הוא הדי~ור קודם

 ~~וו~ ע~~
 ~היו

 ~ש~דיין אףעלי~ם נ~ו~
~ 

 ש~ר ~ל על נצטוו
 י מ~~

וא~
 א~~~ה שאיסו~ הוא ~~י ש~נין

 ~~ה~
~~ני ~~

 נ~
 ~ש~אל ~עם דוקא ולאו ואו~ה

 מ~~~
 ~יא

 לא דעדיין ~י~מות ה~ם ולפי~ך י ל~~~ל~ו~וה
 ~י~

 ליווו~ל~
 ע~ה על

 דל~~
 לל~וד ה~מ~ ו~וצה

ומילה ~~~~
 ע~ ~ו~מי~

 ד~ל~א~~~~ ~~~ ש~י~ עש~ ~צו~ ~אינך
 ~~~~ ~ו~~~

 ידדו~א
 עש~
~ 

~די~ו~ ד~~~
 היא

 ד~~ו~ דו~~
 שאר א~ל ~ה~~ל

 ~לד~~לל ע~~
 מ~ו~

 שנ~~וו
 א~~י ~~ת ד~~ לא ~א~~

 ~~~י ל~י~ך ~ס~~א~י
 ~~קי~~~~~י~ ~מו~~ הל~~~

ו~יד~~
 ~ הרש~~~י ~מ~ש ~ידו~ו אלא ~~ לך ~ואואין

 ~~~רא~ל~~~י
 ל~נ~

 ~~~ם ה~ורה דעדל~~~~~כל

~ ~

 דהוי
 הדי~ו~~ דלא~~ עש~

 ש~א~~ ו~~ו~



~ ~ ~ ~ ~

 י

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~לימ~ד
 ~~~ר~ לנ~ ~~~ לול~

 ~יא
 עתה ~ם~רש~~~~ עי~~ חידו~

 ~י~~ להי~~ ~מרינ~
 סב~א ~יש

 להי~~~
 דלאה~ד ~שה ~דוקא

 ה~
 ד~י

 א~ לל~~
ע~~

 ד~~ד
 ל~

 ~מש~ל שקל~שים ס~רא מ~ד דחי
~לק~מ
~ 

~~~~~~
 ע~ה רק מתר~ים והר~~א

 דל~
 ~יש~ית

 לילה ומ~ה ד~י לא ~~ש~ית ע~האבל

רא~ו~~
 ~שנית לא

 הי~ ~ריעות~
 ראיתי וה~ה י

שם
 ה~ ~מהרש~~

 דלעולם ע~ה הוי עוד
תע~ודו בה~

 ול~
 ~פי ה~נתי

 תו~
 ע~ין דב~ דכ~ יב~וות

 מידי ~~~ק ל~ת ~וחיןל~~
~ 

~~~~

 ~א
 לת~

 ל~ום ה~ה
 ר~י~~

 הייתי
 על ק~ה לכאורה דה~ה באו~ןזה~ת~~ו

מש~ה
 ~מה התוס~ קושית שם ~~י~יןי

 ~ק~
 רבי~ו

ו~ל~
 העולם ~~רא לא

 אל~
 לא ש~א~ ורבי~ לפרי~

 בראהתוהו
 ולא ~~ לשב~ ~ל~

 ~ק~
 ד~רו ה~סוק

 ווו~ר~ים תו~~ דה~ה זו בקושי~ ~~~רתי ו~ני יור~
 מ~ע ויש לחוד שבת מ~ע דיש ללמוד מזהרו~ים
 אבל שבת ~בקשת ~ו~ר מ~ות י~ לח~ד ור~ופרו
 ק~ וב~~ת י ~~ר מקיים אי~ו שבת מקיים~ם
 מ~ע לחוד ~~ת לומר י~ולין דהאיךלהבין

 ה~
 לא

 היי~ו אומר וא~י ~ י ו~~ל כלל בתורה ש~ת~ז~רה
 י ~בת דוקא מ~נתינו ~ק~ה ולמה פו~ר היי~וש~ת
דה~ה

~~ 
 מ~ות

 ש~צ~ו~
 ~סי~י נש~ו ל~בות

מפו~~~ חו~
 לפי והנה י ו~ה

 של~
 היי~ו ~סי~י ~~~ו

 ל~ך נו~~ים ש~ינם ל~~רי~וליןי~
 ~~~לו~ר ד~בי~ קר~ ~ק~

 ~י~
 ~ן

 י~

 ש~יש~~ת מ~ת על ~~~~י ~~ו
~~דם

 ~~~קר~ ל~
 דמ~ה דישעי~

~~ 
 דעשה רואים

דקה~ד
 ו~~ י בחיקת~ עוד~~

 קושית נ~ל
 ה~~~

 דוודאי

 ~~~~~~סו~
 ~חר ~מ~ם ~~~ היה

 שנק~
 רבינו

 ה~~י~לשו~
 דוחה זה אין הדיבור אחר הוי וזת

 בתוס~ לובלין המהר~ם ~י~ ו~מת י ל~ה~ד ~ע~ה~

עש~
 ועשה דש~ת

 ש~
 ואם י ~~ה~ד ע~ה היא ~~ת

 ד~רי~ ב~ ופו~ר שש~ת~~אמר
 ~ם

~~~~ 
 ~י~א

 ד~~
י~עש~

 הא להקשות שלא יד~~ד
 אי~~

 י~ל
 לד~~

ד~~
 ק~~ ה~י

 הדי~ור
ל~~ח י~יד~ ר~~ ~א~~~ ה~~תם ~

~ 
 י

~ ~ ~ ~  

 ~י

 ~ו~~~~~~
 ~ר~~~~~~~~י~~~~~~ וי~~~ ~~~

 י~~ ~~~~~~
 ~י~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~יי~
 ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~י~~~י~~
 ~~~~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~י ~~י~ ~~י~ ~~~~~~~~~~~~
~~~

 ~~~ו~~
~~~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~ 

~ 

 י

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ 

 ת~לה~עם ~קדם מ~וחה ~ במוצאי

ה~~~
 שלל כמוצא י בד~ת מש~שע

 כי ~ ראיתי כי ה~עימים ~ורותיו ~מחתירב
 ה~~

ל~
 י לפ~יו הלכו עדר ועדר ~ווי אחר דברי שלח
 ה~סולת ~ת ולברר עליו הב~ולח עי~יולשום

 על ~~י ידידו דסיים במאי עתה וא~תחמה~וכל
 ד~ו~ואל מעשההאי

 קי~~~ בחולי~
 בקערה שעלו בד~ים

~~
 אד~~י ~א ימחול וה~ה י בכותח לאכלן מותרים

 הדבר ולחדד ל~ל~ל אכח~ד ולא ~גיד~אמת
 י מאודמאוד ~עי~

 א~י
 אוה~

 ~ם ואוהב ~~לפול את
 ה~~ת ~מ~ם ומפ~י~ים ~~ז לי ונחמדים מ~ל~דברי

 מכל~אהב

~~~

 ל~י~~ם הולכים ו~מואל רב כי ו~חדש ~תב
 תתאה ו~מואל עיל~י בפסחים סובר רבכי

 וד~ים חמה בקע~ה מיירי וכאן~בר
 ~ו~~י~

 ~ליבי~
 לולא ~ס~רים ה~ל היוד~~ואל

~~~ 
 בר

~~~~ 
 יולרב

 משום ולא עיל~י ~~וםמותרים
 ידידו י ~~~~ נ~~~

 ז~ל דודי כבוד זה או~ן על לו דרך דרךכבר
 לאור כ~ת ~יצא דוד אמרי בס~ ~~קאי דק~~קה~און
 ~ליבי~ ב~~ימה דבריהם ומיישב חולין מס~על
 חדא תמוהים ~על~ דברי אבל י בצ~~ה ~םהש~ך

א~~
 צונ~ים היו דהד~ים ~מר

 הל~
 ~דעלו~ ל~ון

 ~נלקחה צו~~ת וק~רה רותחים שהיו משמעבקדרה
 ~~אומר ומה ז~~ל כן~~פר~~י וב~מת י הד~ים~לעליית
~~כ~

 דח~
 האסור דבר לו ~ליתן יכ~ילו ~לא ~~ז לי~

~
 הל~ יסברתו~

 ~ובר ~~רב ~מ~ ~~ אתמר ~ירש ~
 ~לי~~~~~~ר

 ל~
 ~י~ ~~ירא

~~~ 
 ~~רי

~~~~ 
 הלא

לר~



~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~~לר~
 ~ו~~ים

 ר~
 ~ריכי~

 קליפ~ כדי
 עיינ~י כד

~ד~~
 ל~ו ~שך ~ ~י

 ~יט~ לעיי~
 הגמ~ ~ד~רי

 ~עיניהיו
 ~~והי~ כהרי~

 יכול שלא
 א~~

 נ~וך
 ~סל~ לה~~~כ~וני

 י

 הא~~ים א~
 שעולי~

 על
 ר~~ ~~א~~ ה~~ל~גי~

 הן המ~פ~ים
 וא~י ד~~וכו~ ופאר ארי~~~ יוס~ הר~~

 ל~
 יגע~י לריק

 ~~שיטותוא~רתיי

 ע~~~
 הן הג~~

~ 
 הגוו~ י לדקדק יש ~~ועשה

~~ר~~
 ה~עשה ~ועל קאי ווה על היא לא

 אמר ל~הפליאה
~ 

 ש~ס
 לי~

 ש~וא ד~ר שי~ן
או~ר

 ~ות~
 י שיאכל~~א וויני~ ~עיל ~אמו והלא י או~ר ואני

 וכברי
 המהר~וו ~~

 שי~
 זה

 לאד~~ואל ותיר~
 ~~ ~שי~

 ה~והר~וו ועל י
 שי~

 קשה
 אין ~תוס~וה~א

 וועו~י~י~
 ~שם וו~יא אשר ד~ה ל~~ו

 דש~ואליר~למי
~~ ~ 

 ~ת
 לאכו~ ר~

 שמן
 ~אריכות~ עיי~~

~ 
~~~

 הא ~ג~~ ~נא~ור הא אוו~ר
 דר~

 ~פירוש לאו
 ~ל קאי לאאת~ר

 דגי~
 על ~קערה שעלו

 מ~~הדי~
 דוודאי

 די~
 או~~והגיד זה

 דלולא י ר~
 נ~~~~ר ד~ם מע~ה ווה~י ~~ל ~דשו איךכן

 א~ל י דאסור אוור הוא ~ו~י אלא י א~וריהא נ~~
 ~ה ד~~פניה~עם

 יהא~
 לאו זה ~סור

 ~פירו~
 אתמר

 ופשוט~ י מע~ה מהאירק
 ~או~ן א~רר ווע~ה של

 ~נה יז~
~ 

 אלעזרי
 יתי~

 רצ~ ולא ~ווואל ד~~י~ קווי~
לאכו~

 א~ד שאיש ~דולה ית~~י~ ~אמת וזה
יסר~

 ~תרי~ ל~דול

~ 

 שהוא ~ווקום
 נוה~

 נשיאתו
והורא~~

 ~~ת~

 זה ה~ותר
 ל~שו~

 כ~וד להשפיל

 וא~ י~~יר~
~ ~ י ~ ~  

 ~ו~רא עליו שנותנים

 שה~
 לא~ושם

 א~~סתר א~~
 ל~ה~~

 ו~ו~~ום ע~ווו
 ~י~לשאין

 ~ר~~א~~ ~~~
 ~י~ל שיש ~מקום

 שז~ ~~כ~~
 ה~~ר

 ~ר~
 מתיר ~פירש

 ~~ודאי ~~~~~~רוהוא ~~ר~
 ~י~

 ~~ון
 לע~ו~

 כן
 ~~לא~~א ו~~~ו~

 וטרי~
 ~~וס~ים

 ~~איך א~~ ~פ~~ ו~פר~
 ולה~~ויר ~להורות כאיש ~רים~ ~פ~יו אל~ר ר~העיז

 ~~קום ~נ~יאות עצ~ו~ולנהו~
 ש~~~

 י
 ~ה~י~ ו~~

~~~
 ~~ואל

~~~ 
 וא~~~אם לי~ י~~י

 ~~~ש~ י~י~

 היה שר~ך~ך
 כא~

 ~וודאי ~~~~י
 ועדה ~הל ~~ני ~~קו~י ד~רי ~עללע~ור ~~ ~ניך העזת ~~ה ואת ל~יי~ני שלאלא~ול ~~ ~הי~

 היו לארש~י ייו~
 ~י דש~א לא ~ולם~ ד~רי~

 ~א וא~כ י שווואל ~ה~יא המעשה אלא~ד~ריו
 ולרא~ה~ למשל רק מעולם ד~רים היולא

 ל~ני כש~א וא~~כשו~ואל ~~
 ר~

 ד~ ~לוגתא ~ר ~~וא א~ת גם אם לי~~ס המע~ א~ לו וסי~ר
 היה אםו~א~ת

 המעור~
 א הייתי שאני ~צלי

 אנשי~ ו~~ני ~מקומולפניו
 הוצרו אני גם

לכו~
 וולפניו ר~י

 שז ~ע~~י אני יוד~ או~נ~

קוד~
 ה~~~ ~ור על ל~~י~ני תקלה י~יא לא

 לפני המעשה יהיהולו
~~~ 

שווואל אצל~ נת~כ~תי
 וועכ~

 ~ י~יא~ שלא
 אסר~י שאני ד~רים

 ד~רו על לע~ורומוצרך
~ 

~~~
 ~~קו~ ה~ נשו~

 ~ילול ~יש
 הש~

 ~ולק~ן אין
~וד

 לר~
 נגד וו~וו אמת זה גם אם

 י~ורר לא אםהאוות ז~~
 עודי

 ~ן ~~ פלוגתא ויש האיסור
 ~כה ~ו~~ר זהר~וותא

 וז~
 אומר

~ אוס~ זה ~~ה~  ונ~נים ו~תירוזה
 וגווורי~

~ ה~יו~ ~וודאי הד~ר ~ל  י~~ד ~י~מות ~~אמר למנוע שלא האוסרעל
~ וו~ו~ ~א

ו ~תיר דש~ן הא על ל~ו ~ע~ז הנה י תתגודד~
 אשר ד~ה ~תוס~מו~א

~~ 
 ~ג ~~ת יאכל

 ר~
י

ו עלי ק~ל ש~~ואל ~~ן את ~~ירו די~וו~ית
ו~כל

 ר~
 אנא או ~כול א~ל א~ל~ לא

~ כתו~

עלי~
 ~רי ואכל עלי~ ~ט~~ ~~ו~ ו~וורא זקן

~ ~פי~~  ~~~ד וגוורו נ~נודאם
 ז~

 יי~ל הי~יד אין
~ למשו~  אל~~ה~

 גם והנה לש~א ~ו אותו גואמים
~ כ~ י ~פ~י ~גמרו ~ו~נו ~~אל של ש~~~ד לווורנוכל

להתיר
 י~ר~ וא~

 תתגודדו ~לא ~וי ~גלוי
~ וז~  ~וווא~ור

 טר~ שבאמ~
 על ש~~אל

 ר~
ו ~עצמ

~~מ~
 וא~נ ואכל

 נו~~
 פשוטו ל~~ש

~ גמר~ ~~  ש~ו~אל~ ~ ~~אוו~
 לר~

 דהיינו י ואכל י~~י~
~ לר~

נ~~~
 ~~קומי

 ~ו~
 לא

 תת~וד~
 ואכל

~~ 
ו

 ~~ר ל~לוק~וצה
י ~ ~ ~ ~  

 וג~רו

 אי~~
 י ~~ר~רר~~תי ~

~ ~ ~  

 ה~י~
 י

י על ק~ל~~~ שם א~

ו~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

וע~
 ~~ראי ~~~י

~~ 
 וח~~ילי ~ ק~ל~י ילא ~~א

~~~~

 ~ה א~יג זה
~~ 

 גדולה ~מ~~ ~ראי~י

~~~ו~ו~
 ע~ ק~~ ד~

 הנ~~אי מ~ני~
 א~

הא~~
 אלא אזונה א~לי ל~~~~א הראשון יאמר לא
 ~~ אומר~ זא~ ~ג~~ ו~ו~~וליך

ו~~שה ומ~ו~ אמה~ א~ל
 וש~טוהו היה מעשה י שהי~

 הלאו~~ ~~ס~ ער~
 אמרינ~ אנ~

 דה~~א
~~~~~ 

 ~ל
אין ~דיקי~

 הק~~~
 ו~~יא

 ~ק~~
 נא~ור ואיך ו~ו~ ידן על

 רשעים לאו~ן ~ה ~~~ון י~~ן ~ה ~ע~י ד~ר~גמ~
עלולי

 ע~ הד~
 א~ר י~ראל ~ני

 ד~
 ~אסר

 ד~~טו~ו נאמר ~גמ~ וה~~א ילא~ול לה~
 רק ~אוור ד~גמ~ לו~ר ~רעי~ני עלהו~~~ילה ~ס~ ~ער~

 ~ר~~
 ומטעו~ ~~ח~ ~על ו~יי~ו יע~~

 ועשה ~~~~רש
 ער~

 דאל~~~ י~ס~
 ולא ~ס~ ~ער~ לו~~ ~~יך היה

 ער~
 מ~~י ד~י~י זה א~נם י~~~

 טעמי~
 ~~שי וע~ה

~שאל~י
 ע~י~ו ~~מי ~א~

 או~~ ~~ד~
 שהמה

 אוילד שו~טי~
 זו~~י~

 ו~~ו~ אד~ ז~~י
 ה~קינו א~ ~ע~ה

לעו~
 ועל זה ומה

 וו~
 ~אן~~ה עשו זה

~ 
 ~גידול י א~ר~י ~~~זי~~~~

 ~ני~
 ~~ינים ~~ יש

~מו
 ה~ד~

 ~~צמו
 מ~~ ~ור~~

 ה~~יו~
 הגש~יו~ א~ ל~~זיק הבן בגידול ~יא ~ןונש~ה מגו~

 על ולהעל~ו נ~~ו א~ לה~י~~וג~
 השלווו~ סל~

ו~ו~~י~~
 א~רה ~קדושה

 להגו~ ל~~~
 מ~י~ו

 וג~
 ט~~ ~מנ~א~

 ~~ע~
 י ~נשו~~

 נוגעו~ ~ל~ו~ אי~
~~~ר~~

 נימא ~מלא
 ~ע~

 ~~ין
 הגו~

 ו~ריא ~~יק
לק~ל

 ~נש~~ וקדוש~ טהר~
 ~ר~יון נ~ן לא

א~ ל~ו~
 הגו~

 ~לש
 ~~י~

 י~ו
 ערלי~ ל~~

 ~~~ו
ערל שע~

 ו~
 ~ן יא~ל

 ~נים שלש ~אד~
 י~~י~

 ו~א
יעעם

 ט~~
 לק~ל ~ו~ו עוד נ~~זק ~לא לימוד

 ה~ן א~ הדור ~~מי ~לקו ו~זה י ~~לד~רי
 א~ל או~א~ א~~

 י~ א~ היינ~ ~א~י~
 לנו

 לראו~
 על

~רי~~
 ~ל או רק גו~ו ~~יזוק

 ~הל~ה על לא ~~ל גו~ו על ~~יט הא~ ~י~דו~יו והשל~~ על~~

~~~
 והא~

 ~וא
 ~~~ד~

 ~ורה
 ~י~י~ ~ש~~ ~~~

~~~~~
 ~י

 ~היו~ ~רי~ ~~~
 א~ר

 ~~ ~טי~~

~א~ל
 הא~יטר~~סי~ א~ האחר~~

 ה~~ ~י
 ~ש~~י~ י~~

 ~זר~ אמנ~יליע~~
 ~ן

 א~ר~ ג~~ר~ וגזר~ הדי~
~מ~~

 ~היה ~עשה
 שרא~

 שגדל
ו~י~ו ~~~ ~גד~ מא~

~~ 
 ~ינק

 ו~עמי~
 ~או לס~נה י~א

 ג~
 ~עד

 ~יד~ ולה~יל~נ~~~
 ע~ו

~~ 
 ~סח ~ק~~ן ~נה י

 ~~ד ~ל~ריך
 להיו~

 יא~ל ~י ~~ל ~מ~ויין א~ל
 אלא ~~וס לא א~והקטון~

 לא~י~
הוא ~ל~ וקטון

 י~נ~
 א~ל

 הא~י~
 ~מ~ש ~

 ~ם ~ירו~לווי ו~~~ ~ס~י~ו~גו~~ ק~~ ~~~ הר~~~~
 המ~ והנ~

 ~ו

ומנ~
 ודמ~~ ~ס~~ או~ו ו~חטו קטון ~נה

 וע~מ~יו

 ע~נלקטי~
 דווי

 וא~ר~ ~~ס~ וע~מו~
 ~~מע~ה

 אחז~הרעדה
 ~ח~מי~

 ~~י~נא ראו ~י
מ~ק~~ן י~~

 ע~~
 א~ל ה~ן שג~~ ~קנו

~~~ 
~ 

 ~גוו~ מ~יא טעמאומ~אי י~~
 ע~~

 לא דהי~נו ~~טו~ו
 ~יה ה~עשה~~~

 ~שו~
 המ~ויו

 גר~ ~ס~ וש~יט~
ל~י~~

 אלא ~נער
 ג~

 י~~לע ~ודמו ~ס~ר ~~טוהו
~דם

 ק~~~
 והווה

~~~~ 
 ~ הד~ר~

~ 

~ 
~~~~

 א~ לי ~וה איננו ~~ז
 ~ודאי י~~

 י~
 ד~ר מ~ ידידי~אמ~~~

 ל~צח או~~וו~נאי ~ו~ה~יו~ינו~~ד~~~
~ 

 יי

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  יו~~
~~ 

 ~ר~~~ ~ ~~~~
 י יי ~ ~~~~~~ ~~~~~

 יי~י~~י ~~ ~~~ ~~ י~~~~ ~~~~י~ י~~י~ ~~~~~~~~יי~
 ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~י~~~~~
~וי~

~~~~~~~~ 

~~~ 
~~~~~~ 

~ ~ ~ ~  

~~~~ 

~ ~ ~ ~
 קידה

 ~~~~~ל~ני ו~~~~וי~
~ ~ ~ ~ ~ ~ י  

~ ~ ~
~יעו~ ~ו~ ~~~~~ ~אנ~ אד~ני יודע ~נה י

 ט~ל
 ני~ ~~~ד ~~~רי ~~

 י ~ר~~~ ~~~~
וא~ווול

 ~יו~
 ~~~ד~~ ~ה ~ע~מי ~זר~י ~~ק

ע~ה~
 עד ו~א~י

 ~ק~
 ר~~

 ש~עו~
 וע~~~~~ ~ה~~~~

 ~ל ~י ~~ינא~האי
 ד~ר~

 קש~~~~~ ~~מ~
 י~~א

 ~לא ~סדירמאי
 זקנ~~ ק~~

י דשמו~לי~ מע~ה ועוד י י~~זווגילה ~~~~ ה~קינ~ייע~י~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  והוא~קן 
 ~~~ ~ע~מ~

 ~~ג~~ י~ול האיך
 ~אי~עלו~~ ~~~ ל~~

 ~~~ ~~~~ ~~~~וא~ ~לעא~ ~~ ~~ני~



~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ו~~
 מ~א ~

 יוד~
 ~שר~~~~ ~א~ ~~ר

 ו~ד~~ו
ו~פום

 ~ל~ ~י~~~
 ד~ולי ~ ~ד~~י

 ל~קן רצ~ ר~~

 כי ~~חרי י~~~~~~~
 ל~וקי~ ר~ו~ ~וד~

 הוכחו

ר~~~~
 ~פ~י י~ו~וא

 ז~
 משך

 ~~~ א~נ~ ~~~~~ ~~נ~ ~ל~ק~ יד~
 ~ל ח~א הו~י~ו

 פש~
 ~~ו~רך

 ו~טר~ י ל~ול~ ל~ק~~ לש~~~~~
 לה~יל רק

 של~ ~ליה~~~~
 ~יוסיפו יר~ו

 א~נ~ י חש~
 כ~ז

 ז~ ~ג~~ א~~~ו דרך כ~ר כי ו~כר~י י ליש~ה
 ~ס~

~~~~~י~
 סידר דהוא ו~פרש י ~לכינו ~א~ינו ~~ש

~~
 לפ~ינו ש~יא ~~ו ~סדר

 ~~נ~
 ~~ז

~~ 
 ~א

 ~~ מ~יל~~~~~
 הסדר ~ל נא~ר

 וכ~
 ~ר~~~ם הוא

ה~~
 ~פיל~

 ואל י ה~ד פ~~א
 יר~

 שכל אדוני ~~יני
 ~וד ה~~~ד~רי

 ~~~י~
 ~~וט~~ הנס~רו~

 ~וד
 ~פ~חלא

 ה~~ס~ר~
 י~ו~וקום ~א ואין יוצא אין

 הנ~ל ~ג~~~ הנה ~הד~ר ל~דשלי הונ~
 הו~י~

 ~ר~~~ם
 ~~~~~י

 ~~~ די~ ~~~ ~פיל~
 ~וווילא ונ~הל ~ט~ה

 ~יירי ~~ל ~~~~~כל
 ש~~~ ~~ני~

 כי יד~נו ואנן
~י~י~~

 דפו~ים ~דורים ~יו לא
 ו~~~ילו~

 היו לא

ש~ורי~
 ~פי

 ה~~
 ~~~פחה וש~~ם ~~יר אחד כ~ו~ט

שיד~ו
 ה~~ילו~

 ~שפה
 ל~יו~ לחו~

 ~~דר ~~יהם

~~~
 חז~ל ראו ~~~כ י כל ~דון לפני ~~שיח ~ישפוח

ל~קן
 ~ ~קנ~

 ו~~~ולה ~ו~ה
 ~ש~~

 ~ק~ל י~~לל
 אחד כל ~י~~ז להו~יא כדי אחריו ~ונין ה~םוכל ר~

~חד
 י~

 כ~ו ו~ווד~י חו~~ו
 ~י~י~

 אנשים יש

 ~~~ ~מיוד~י~~~~ררי~
 לה~פלל הק~ל

 כ~
 ~~~~יהם

 ~~~כ~י~ אנשי~~~
 יוד~ים

 ~טו~
 ~~פילה

 ~ל לה~~לל ~~~~ל~~~~~רו ו~רכו~
 ד~~

 ~~ל ה~~ם
 ד~~

~~
 ~~~~ה ~ו~~רי האר~ו~י ~~י ל~~י

 ~זא~
 ~~~~ ~~ ל~שכנו~~~~~

~~~~

~~~~ 
 ~סדיר

 ~~~~~ל ר~ ל~~ ~ר~~ ~~
 ~י~~~
 י

 ש~~ו~ היי~
 ~פקולי

~י~
 ~ו~ו

 ~~י~ ~י~
 ~כל

 יו~
 ל~~~לל ר~יל ויום

 ו~ ~י~~~ ר~~~~~
 נסמך לא~ כי י ~קן שהוא

~~~
 ואו~י ~~~~

 הי~
 ~וו~אי כ~כ ~דול

 ~י~
י י ~

~  

 ~קי ~וו~י
 והו~ ~~~ילו~

 ~סדיר ~יה

~~~
 ~~נו ~י~~ר

 ~~פ~
 ~ל

 ~כ~~~ ~~ק~~ ~~

וה~
 ד~ק~י

 לשו~
 ~לנו~ל לשו~ ז~ כי י ~~יני א~~ק ~ה~דיר

 הסדירי ~~ד~
 ~~~מ~ ו~~

 ~ה~מ~ מוכח
 ה~דירשל~ון

 ~יי~~
 ה~פלל

 ~ר~~
 ד~

 ל~ד
~מרו ~~י~

 ל~~~ ל~
 לד~ריו

 ל~~
 ~~ור

 מ~פללי~
 א~ר

 ~ל~~
ר~~

 להסדיר כדי
 ש~~

 הרי ~פיל~ו
 ד~~~ו~

 ~יינו
 ~~ו~~ ~וא ~כן ש~~~לל אלא ו~סדר ש~י~דלא

~רכו~
 ~~~ט

 ~~א ו~ן ל~ומר~~ שיכ~ל ~~ני ד~~
 ש~~~~~

 וכן ו~~ הסדר ~ל שו~~ין ~יר ~ח~ר
~וא

 דר~~ ~~ ~~וספו~
 ~די

 ~ש~~
 ~~~ו ~~קין

 ולכך ~~פלל~ היינו ד~~דיר הריוכו~
 ~~~~ נק~

~י~נ~
 דהיה

 ר~י~
 ל~תפלל

 לפני~~~ ש~
~~~~~
~ 

 ר~~
 הצדוקים שהיו

 מ~ר~י~
 כ~~ש

 ~ר~~~~
~~~

 ל~קן ר~ג והוצ~ך ~~א
 ~י ~ל ~ק~ן ש~~ואל ~~דגדולה ~קנ~ נ~ד~
 צוו~

 ר~~
 ה~~ון אדני ~ל~~רכה ו~יק~

 ~טו~
 ~~ם

 ואחרי י וד~~
כי

 ~ש~~
 רק לאווורה זו ~פילה שנ~קן לו~רנוכל ~~~~ או ~פי~ו ~~י הקהל א~ הו~יא

כ~ו ~~~~~
 הו~א וכן ~~ילו~~ כ~~ ~י~

 ~אוו~
 ~~~ר

 ש~~ון זו ~~ילה ל~ו~רה ~גיל והיה י~~ה~~י~~ם
הפקולי

 ש~~~ ~הי~
 ו~נה י

 הי~~ אחר~
 ~ה~י~ה

 שלא או ~ת או נחלה הפקולי~~ו~~ון
 ה~י~ה ל~ני לה~~לל אדם היהולא ש~ ~י~
 ~ש~ וק~~

 ~קדם כי ~חרי והוא י ~ק~ון ~~ואלא~
וו~פלל הי~ ל~

 ול~
 היה

 ~~~ ~~ל~
 ~ל י~ד ~פיו~ רגיל

~ינ~ו
 ~הי~

 י~דה
 ו~קנ~

 ו~וודאי
 ~ו~~ י~ד~

 ויכול

 ~~פ~לאו~ר~
 כי א~רי א~נם

 ל~ ~~מ~
 ~~יו ~~ור

שכ~~
 וה~קי~

 ש~ו~ ~~ א~ ~~
 ה~לה ולא

שהוק~ו וז~
 ~ ה~לוה~ ל~ ל~~

 ש~וא
 ו~ש~ י~~

 י~ל~ א~שיוד~
 ~י ז~ונו ~ל

~ ~
~~~~ 

 רו~ם ~~ינם ~א~~ים
 לה~~י~

 ~ד~רי
 שלא ~ד~ר~ם ~~שילין ו~קדי~ים ~ז~ל~ד~רי
 ~ללה~לו~ם

 הד~~
 י ~~פר ל~~~~ו ~כ~ש

 ~ס~רר~י~י ~~~
 א~ו~ זכו~

 ה~רק ~ל
 ~הר~

 ~חכם
~ני~ין

 ז~
 שהיה ~ייז~ל

 ר~
 ~~יר

 ~ד~ ~~רכ~
 ~~~~ ~~ ~ה~ר~פ~ש~

 שא~ר הק~ון שמו~ל
 ~נ~~
~ 

 אלאי~ך
 וכו~ ~שמ~

 ~~~ ~~ איש ל~שו~ ~~י~
~ש~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  ~~~ ~ינ~ ~וי~ ~נ~יל~ ג~~
 נגד ~רכה יתקן

 ויוריד~ה~יני~
 ה~ו~רי~ הוי י ~~~~תו ~~~ו ~ת~ילתו

 ~~ור קן~ל
 רח~יך י~י~

 ו~ו~די~
 ~רח~ניות

 ~זו~~
 ~~~י~

 ~ו~יל
 הל~

 ~לוחי הנ~י~ים
 ~ליו~

 שכל

 וג~ ה~~~ו~ לקר~ ~י~~ג~ת~
 ~נתונים ד~ ד~רי

 ו~לה~~~~
 והווה י נדחת ~יר ~ל גור ה~~~ה

קור~י~
 לר~~י~ ~לו~ ~ין גדול ~קול

 יחוסו וחז~~ל
 י הדת ל~~ד ~~~~~תם ~נ~ים~ל

 ול~
 ~ת ~זרזרו

 הקטן שו~ו~ל י ~~הליהם לרחק~~~~רים
 ~~ר ה~~ה לשנה~כח ~~~~

 הר~
 כי ~~~ה ~וה י ה~ל

 ~ח~ד ו~ווו~ל הג~~להציל
 א~זריו~

 ~י~ר~י
 וה~ה ~גר~ת~ ~ה ~ין כיהד~ר כ~

 ~ק~~
 ~ק רק

 יהיו לת~~רת י~ר~ל ~ית תהיה ל~~ן י~~~ת
 ~דוני לפני לר~ון ~ל~ד~רי נ~

 ונ~
 ~ד~~ו ש~חני

 וחתנו ~נו ~~ים~נ~יקת
~ ~~~~

 ~~~ ~~ יו~~~~
 ~ ~~~~~ ויר~

 ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~י~~~~~

~~~~~~~~

~~~ 

~ ~ ~ ~ ~

 ו~~חנו ידיו נ~י~ות ק~לנו ש~~ק ~יום
 הנני ~זה לי~ה ~ו~ ~~וד ~~וד~ו

 י הדורותס~ ~ול~
 ו~~

 י ~~~י ד~~ו~ל ~~והו ~ל ד~~

ו~
 ~ני ~גם ~ד~ני י~חול~

 ~~י~
 ~~נין ד~~י

~~~
~~ ~~ 

 ה~הן
 ~קר~

 ~~ו~ו

 ד~~ו~לי~~
 ~ין ~ו~ר ~ני~ר~~ון

 יו~~ ~קר~
 ~וידי

~~וטו
 ו~~ נקר~ ~נז~ר~ ~~~ ~

 ~~ום
 ~~ר~

 ~~ינו ~~~ א~ו~~~~
 ~ר~ו~ ~ג~~ ~~~י~~

~~
 ~י

 ה~ ~~ו~~
 ~ק~

 ו~~~ול ~~יו
~~ו~ ~ו~ו~~~

 ית~~ים
 ~ו~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ א~~יכ~~~ טו~~ ל~ וה~י~ ~י~~ ~~~ ו~~~

 ~~~ו ~~ר ~ז
ד~~~ל

~~~ 
 ~~ ~~ ~ג~~ ~~~~ ~י

 ~~די~ו
 ~~ו~ו ~ו~ו~~ו~ ~~~

 ~~~ ~~ ד~~ו~~
 ~ר

~~~ 
~נא~ ~~ה

 ~א~ו~ ו~~~ ו~~~ ~~י~ו~ ~~~ ~דו~ ~י~
~~י~~ו~

 ~~~יו ~~ו
 הי~ ~~ ר~י~ ~והי~

 ~ח~~~י

 ולווה ~דקה ג~~יהי~
~ 

 ~~~ו ~ותו קר~ו

 ~יבווד~י ~ל~ ~
 טו~~ א~~

 היו
 ~ש~ק~

 ו~ח~י ~ז~ן ~~ותו
~י

 הו~
 ו~יה ~י~יו נתגדל ו~נו

 ~~ורס~
 ~יי~והו לכך

כי
 ~ו~ הו~

 ~י~~ו~ו
 ד~~ו~~

~~ 

 ~~נה
כ~ל~~י ה~~ר~

~~ 
 א~~ו~~תי ~ר~~ ט~ל ~י~ור ~~ד ~~ורי

 ~ג~~ ~ו~ש~ ה~י~ל
 וחד~ טו~~

 ד~יך ~יניי~ו
 ~~ו~ל~~ר

~~~ 
 ~י~ן

 ~ל~ ~ ~ו~
 ~~קינן

~~~~ 
~י~~

 לו~ר רשאי ה~ן ד~ין כ~~ז
~~ 

 ~~יו
 ול~

 ~ם
 א~ר וה~ין~~ו

 ~~~ ~ו~
 היכן

 והנ~ ~ הו~
 ~נן

 ~~ו~ות כווה ~ש~ו ו~~ר ~~~יו לו~ד ~ש~ו~ליד~ינן

 וא~ו~לכו~
 או~ר היה

~~~ 
 ח~~~ים היינו ~ו~ר

 ~~ר~י
 קו~~

 וכדי ~~ידוווה ~~~ ~~ו ~י ~~רי ~~ו~ו ~ו~ו
 ~ל~

 ~וור שו~ו ל~ראו
 ידש~ו~ל ~~ו~

 ~~ וי~חו~
 ~וד~ל~יין

 ד~~~
 ל~ון

 חולין~~ס~ חשי~ו~
 ~י~~ ד~

 ד~ווור ~צ~ריך ד~ה
 ~~י~ותל~ון א~~

 ג~ ו~~~
 קורין תלווידו

 ~ות~
 ~וגם

 ~~י~~ת ~ל ~~ז ~רכות ~רד~י ~רוך ~יין~ניו
 וו~י~~ת ~ש~ו לר~ו דוד ק~~וה~יך

 כהנ~
 ~יין

~ר~ו~
 ~~ז

 ~~~ לר~ דקר~
 ~~~כ י ח~י~ות ~~ום

 ~ו~ול~חר
 וקר~

 ו~ק~יהו ~~ם
~~~ 

 זה
~~~ 

 ~ר
~~~ ~ 

 ~~~~ג~
 הנ~~~~~~~ ו~~ש~ הז~ ~ס~ו~

~ז~רז~
 ו~~יו ~~ו~ל ~חיי ~~יין

~~~
 ~ר

~~~ 
 י

 ~הי
 ז~

 ~ה ~ה ו~ל
 כ~~ נ~~י~

ד~י~
 יניח ~זו גדול

 י~ו~י~ ~ו~ו~
 ו~~ם

~ותו י~~י~~
 ~~וי~ ויו~ר י דגנ~

 ה~~ ~~~
 ~ל ~~ונה

 ~יזו ה~ן~~ת ה~ק~
~~ ~~~~ 

 ~~יו
 ל~ ה~

 יו~~וי
~~~~ 

 ~~ו~~~
 ~ר ~~רו ~י

~~~ 
 ו~~יך י די~~ו זוזי

~~~~
 ~י

~~ 
 ~כל
 ~~י~ ג~ל~ ~~~ ~~וו~ ~~ ~

 י~ן
~~יי

 ו~ ~~~
 ~~ו~ל~~י ~~~ ~~~יי

~~ ~~~ 
 ~~~ל

 ~~~~תור~
 ~~י~רנו

ר~י ~ו~ו~~~~ ~~~~ ~ל~ ל~י~
 ~~~~ ו~~~~ ~

 ~נים י~~ו
סווכו ~~~ ~~ו~~ ~~ ~

 ~י~
 ~ד~~~~~~סקה

 ~~נ~ת~ו~ו ורק נ~~~~~~~זר~י ~~ו~~~~~~~~ ~~~
 ד~~~~~

 ~קטה
 ו~~ין~~~ו~ ~~

 ~~ר~~
 הנ~ל~ה

 וה~י~~
 ה~~~ ~

 ~~~ו~
 ~ווד~י

 ~י~
 ל~~ו~ל

 ~~~~י~~~י~~
 ~~ט~~י~ר~~

 ~~ר ~נו~ל
~~~ 

 ~~~אל
 ~~~י~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ו~נ~ עלי~ ~~~ וה~פי~ ~ני~~ע~ע~
 מטעם

ז~
 נ~בו חט~ו ~דמ~ום ~~~ר~~

 בה~~ עיי~ בנו~י~

~~
 ~ד~~ו ~

~ 
 ~~ם היה ~י ~גם הטעם ~~יה וזה

 ול~ ובמזלו~ וב~ו~ו~ב~~ ב~
 לאביו ו~ם י סמ~והי

ל~
 י~ יתירה ~בה ~דע

 ר~ה ~ה ~מע~ה~~ והנ~
~~ד~ ~נ~

 ל~~ו~
 ש~~~ו ר~~ונים ~~~ים קדקד על

 ~ו~וורדפו
 ו~~

 ~י בנו
 נות~

 א~יו~ ב~י
 דהיינו ~למ~~ י~~אי דח~בינ~

 בעלמ~
 דקשוט

 ממיל~
 מ~תמע

~~~יד~
 נודע ל~ביו יו~ם ופרסום

 ~ ~ב~~
 מושלם היה

ו~~לה
 ~~ה~

 ~בל ~מעלה
 נרד~

 י חנם ~ למטה

 והמו~
~~~~~כמ~~
~ 

 ~ח~י~
 קר~ו

 או~~
 כ ~~~~אל ~~והו

~~~~
 ~ש~~ו ~

~~ 
 ~בן ~ם ה~ב

 ל~
 י סמכו

 ול~
 ~י~ ~~~מ~~~

 ~ח~ב
 ~ל~

 היה ש~וו~ל
 יו~~ נ~~~

~~~~~~~

 ~מו~ל
 קר~ו~~ ~~ נק~~

 דש~וו~ל ~בוהו
 ~~~י~~~י

~יחוס ~
י ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 הטעם
 ~ל~

 ~יכה שמ~~ל ~ת ~ו~כו
 ~ נוטה והייתי ודרי~ה~חקירה י ~ ~~~~

 בבחרו~ו ~ולי כי ב~~ה~אש~ן לדע~
 ל~

 ~יה
~~ 

 למד
~ו

 ל~
 נקי ~יה

 כ~י~

 ול~ה לחרפה היה ו~מו

~~~~
 רק

 ש~ אח~~
 שליווה ~~~ו~ה

 שמו~ל ו~ם ~

~~~~ 
 ~מו הטוב ו~מן ו~~רסם

 ~ור~
 ~~וו~ום

~

 לא~י
 ~ו~~~

 ~~ ב~מו קר~ו ולא ~ו~ם
~~~~~ 

 שמו
 ~~~~ו~~

 ד~
 ש~ו שינו~ וא~ ד~נו ~זר מ~י~ין

 ל~יר~ו י~ה~~~~~~
 ו~~

 ~~יו מ~~ם
 נק~~ י~~ ל~

י~~
י ד~מו~ל ~ב~~ו ה~~וד ~~ם ~  

~ ~

~ ~ ~ ~  

 ה~~~
 ~~ו~~ם

 וסי~~
 רדי~~ם

 ~מ~י ~י~ ~~~ נ~~~
~~~ 

 ~י~ו~~
~ 

 ד~~י ~ ~~ה ד~~ו ~י

~~

י ~ ~ ~  

 ה~~ ~ו~ ~~~~ו~
 ~~ה
 י י יי ~~~~ ~

י~י ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~י~ ~~~ ~ו~~ו~ ~~י~ ~י~~~~~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~ו~ו ~~~~ו ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~י

~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~ו

~~~~ 
 י

~~~~ 
 ~~~ ~~ו~~

~~~~~~~~
~~ ~~~~~ 

~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~ י

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

י~~~~~

 י~ י
~~ 

~~~~~~ 

~ י ~ ~ ~ ~ ~  

 באור עיני להאיר וטובו ח~דו עלל~ד~ני
 שם על וחכ~ו~ו~ור~ו

 אבוה~
 ~אל ונא דשמואל

יוונ~
 ~סדו ל~~יע

 ול~~י~

 באור
 ~ורת~

 מבארו

להשקו~
 ~נ~ י הצמא ח~י

 ~ עתה ראיתי

 קרי~י ~עת נ~עורר~י אשר א~ אדוניל~ני לערו~
 ~רוחי~

היקרו~
 בסדור ~נה

 הוונהגי~
 ~לול ו~נהג ח~ב

 לו~~ קו~י~ ~דוני מביאז~ ~~~
 אנו

 ~וש~ אומרי~
 רבינו

ול~
 ~ ר~נו

 כוו~ ~~~
 ר~י~נו אווורים שאנו

 ת~

~י~

 ווה ~ם
 ~~יר~

 וו~ט הוס~חי ואני
~ 

ווה להקש~~
 ז~

 ~ו בש~וו רק ~~ה א~ קראו שה~~יאים
 רק נקראו העולם עווודי הנבי~ים כל וכן~בד
~שמם

 ול~
 ~ם ~לא ועוד וכ~ל כלל כי~י בשום

 באוות~ם
 נ~~נ~

 ל~י הענ~ן
 כמ~ ו~ע~ ה~וו~

 שכ~
 אח~כ ונ~~אים רוו~ז ~סי~בבכ~י

 ב~וויכ~
 ~בי~

בהוסי~~
 ה~ם וו~ה אדונינו של ~ו~ו גם

למה רבי~~
 ל~

 ~חריו הב~ים לנביאים הו~סי~ו
~ 

 בו ועוד
 ~כל ככרוול בעיני וקשה~לי~י~

 שמו~
 ה~בי~ים

 עולם ל~כר האבוח נחנו הבאים ביו~ים ו~נוחזרו
 יצחק ~ברהם שם ~חרי~םש~ניהם

 יעק~
 יוסף

 הימי~ בדבר~ ~מ~ינו כמו וכו~מנשה
 ~~מה

 י~חק ר~ ~ברהם ר~ נמצאים כולם התלמודוביווי ווקומו~
 לא ~עצמו ~~שה שם רק ו~ו~ י~ו~ע ר~~

 שש~ ~ג~ונים ימי עד וב~~רוניםבקדווונ~ם נמצ~
 מ~ינו

 מ~השם
 ~ ו~ל~ ה~ל~ באמ~ וז~ ב~חיל~

~~~~
 ~ם נ~יב לי ~ליס אילו ~~ויהות ליישב
 בו בחר ד~ ~י ~חרימ~ה

 לפ~ ל~יו~

ול~ולי~
 מ~וד נכבד היה ד~ עם ובין ב~נו

 והש~חו העם קו~ו ~בר~ווו בהז~ר~
 ~~~ ~הל~

 היה
~~~~ 

 התור~ ונקר~~ל~~י~י~
 ש~ו על

 ~~ר~ ז~ר~
 מ~~~

 ~י ידעו זכרו רקו~ם
 ר~

 ד~ עבד משה
 ~ו~

 ~~י
~בו~ו

 ~~ל~
 יז~זלו

 ~~ שמ~
 ~י~וי

 י~~
 ~ם

~ ~ ~ י ל~~ו ~ ~י~~~ ה~~יאיםינקר~~~ו~י~ בחיר רק זה בשם~י 
 ג~~

 ~ש~ם ~~ו ~~הנה י ל~~~רת
 ה~~ ז~

~בו~
 ~ ~באים לי~ים ~י עד

 ~ד~רו~
 ש~ם ~חרונות

~חד
 ווח~מ~

 ~~ר ~תל~ווד
 ~נא~ ד~

 ~י~ ~ו~ו~קבל~
~~~~~~~~~~~י

 ~י ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~י ~~~ ~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~בי~הק~י
 ת~ מה~ת נוב~י יעיין ל~~

 כ~ קנ~~
 כ~~ הי~~מ~

 ~~ ש~ובין עד ~דול
 כ~שה התורה

בנתינתוי
~ 

~~~~~

 ~וצ~ו
 לשנו~

 שכחשו ~קר~ים כי ~ענין
 ל~וש~~ נתן לא ~וורו ~בע~פ~תורה

 כד~ ע~כ לווס~ר הה~~ות לו נתנו ולאמאומה
 ~~ינם ~ותן ~ון שו~~ו~ינים ~ותןלסמן

סיימו מאמיני~
 וכ~

 דהיינו ~~רבי~ בשם ~מ~מינים את
מ~חד הו~

 אות~
 שמ~ה ~מ~מינים

 ל~
 תורה קבל ל~ד

 ~~ממ~
 רבינו ~הוא

 ~לווו~
 זהו ב~~פ ~ורת לנו

 ג~ול~~שלשל~
 של

 מסור~
 כל ע~~כ

 ת~~~
 ~~ול שהיה

נקר~
 ~כבוד ~~ם

 ~וש~
 ~פיר

 ~~מר~

~~~~

 נ~~ל
 למ~

 י~ת~~ח כל
 מש~ נקר~

 יתפרש ובזה
 ות~ילות בתקנות ~דוני ש~ביא התוויהלנו

 ורבינו שמו~ל רבינו עם הוו~~ה א~ סי~ משהשער
 שמ~ה~ם

 ~י~
 וועדם בתוך

 וווו~~
 בסדר ג~כ

 ~הורות ~ר~וי~ ~יש היינו בתו~ם מ~ה~ורות
 כשווואל ב~ורו די~תח בסיני משה ~ווו ~הלכות~ורו
בדורו
 ופל~ ~

 דר~~נ ב~בות להבין
 ו~בי~ פ~~~

 דחוה
 אולי י המעשה וגם ל~בין ו~~ה רבי לאה~~רקר~ה
 זה דכל לוווריכול

 וווס~
 כ~שו דהם הצדיקים על

 ו~וו~ובתשבע~פ
 דל~

 הוכי~ו וע~~ז י ~ייגות נאסרו
 נגיעת נ~סר ד~ם ו~שתו ~דם~וו~עשה

 הע~
 וו~ום

 ל~יות ד~ריך ר~ינו וה~י~כיל~
 ~ד~

 ו~ונשים וסייג
 דעתחלו~י

 י ~ז~ ~~~רי~

 ~וונ~

 ~שה וו~~וו
שם המעש~

~~ 
 ולתפ~רת לכ~וד היה ~ושה שם כי~~~~~

נזכר ול~
 אי~

 בשו~ו
 ל~ לכ~

 לכנותו הוצרכו
 ~וונם י הנ~י~ים כ~וו כינוייים ש~ר או רביבשם
 ~~~איםבזמן

 ~ה~
 ונ~~~רו בתשב~~פ בפירוש כ~שו

 ~וואמינים ~ת~וו ל~וד מרעיםל~~וזת
 ת~ו~

 לכבדו
ביו~ר

 דהי~~ו י ~בינו מש~ ~ש~ ו~ר~~ה~
 רבינ~

~למ~
 ~וש~ ~וא~רי תשבע~פ ~ת~ו

 כבוד שם ~ע~מו
ו~~ז

 הקר~ים שמסיב~
 יתיר~ להוכח~

 גם קר~ו
 ~~םבניהם

 ו~~~
 ~~ם ~ שיס~~ך איש יז~ן ו~ם

ו~~~
 ורבי

 ב~~ יקר~
 רבי

 ו~~~
 ~ו~רכו

 ל~וו~

 ולהבדי~~ות~
 ~~ך ~~רים אנ~ים ווסוג

 שהוא וא~ריו ת~ילה וושה כ~וד ~ם י רבינומשה ק~ו~
 אחרונים ~מנם ירבינו

 ~מיכת~
 ל~ני~ם ~ולכת

 ~תנו תשו~~~ עם וי~מח נא י ל~חריהםו~א
~נאמן

~~~~
 ~~~ ~~ יו~~~~~

 ~ר~~~ וי~~~

 ~~~~י~~~י~
~~~~ ~~~~~ ~~ 

 ~~~~~ ~~~~~ ~~י
~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~ 

 ~~י~ ~~י~ ~~~~ ~יי ~
~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

~~~
 ועונ~

 ת~וווד ~יסי כ~וד ~ידי בהביע רוי~י
 ~ווו~וו ה~~ה~~כ

 חו~~~
 וו~~~ה זי~~ר

~גרת ~~~ ~~~~
 בתו~~ ולוט~

 נ~~~ ווה~ג לוי ווטה ~י~ור

 ט~~ לפע~~ו~ו~ינ~
 ד~ עוד יהיה ו~ילו כחו י יישר

 עווו~ל~יו
 ~~רבי~

 תורה
 ולה~י~

 ~ועינותיו
 ~~ג כי ידעתי ~יו~~רי ~וצ~

 מו~~
 קצר היום טרדות

והוול~כ~
 ברוך ~ווורים לקוצרים ע~כ וורובה

~~~
 ~נ~ווד חי~ורו לידי הגיע

 ל~
 ~ד שלותי

 צוואה נ~~י בו~~ברתי
 לש~ו~

 וו~~ר מים
 קדשו ד~רי ~ל ר~ש ארים ועתה ~וות תורת~ור~ו

 ה~הור ספרו ~וררני~ למהל~ודיעו
~ 

~~~

 נתן ר~י ו~שנ~ ס~ ~ל וועל~ העיר נ~~ד
 ע~ין הגר~א וצי~ן ~ויער~אך צ~י ר~ווהג~

עליו
 והו~

 ד~ים לשון ~וורו ~וו~י ו~פרש
 ול~

 ~יחיד
 עם ~~ין ו~נ~ י וע~~ל ~~ר ב~נין וופרשוווועל

מע~
 ל~ ~~שמע לא דקורין לק~מ דזה

 ר~י~
 דגם

 ל~ור קורין ~ין ב~~ת ש~~ורינן כמו נ~וור י~ידעל
~נר

 וב~~~
 ווותר ש~ם דווקאי~חד ~מ~ינן רוו~ה

 יוו~על~ קורין א~~ר ו~~~מ י~יד על נאמר דקוריןהרי
 קושיתו כי הסבירה~ג

 וווס~
 קורין על

 ול~~
 לא

 קורין דל~ון ~ומרין~ינקט
 של~ ג~ וו~מ~

 ~ש~~יע
 רק ו~ו~וריןל~זנו~

 ו~פ~
 יסדו כן וב~~ת י ל~וזן

~~ה~~~
 ו~וו~רים

 ~עו~י~
 כ~~ ~י ש~י יום בכל

 ~אלו



~ ~ ~ ~ ~

י

~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~  ב~~ ה~~ ~ווי ו~ם ~ר~ות על ~רד~י ~רוך~ס~

~~
 ה~נה~י~

 ~~~ר
 ~ונה~

 ~ו~ ת~~א ~ול
 ותיר~

 הוא
 ~חריו והעם בקול קורא ה~זן היה ב~וו~ ה~ו~א ~~י~

 י הלל וקריאת ~ווע קריאת ונקרא קורין נא~רלכך
 ~~ייק ~ר~כי ברוךובס~

 עו~
 א~רות קושיות

 בשחרית כאןש~תחת
 י ווש~י~י~

 ו~~~~~
 ~ווערבים

 ברי~א ש~ריתתני
 ואח~~~

 ובקר ערב או~ר ~יד
~רב

 עוד ווצאתי הראשון ועל י בקר וא~~כ ~~ל~
 ~~~הטעו~ים

 ת~~ו~
 נוה~ים ~היו נאוור אבות ערך

 ק~שלקרות
 ~היה נראה ואע~~~כ וכו~ ~ע~~

 וכלקו~א אח~
 הע~

 ~ו~עים
 וקורי~

 ~ה
 ~~ו~עי~

 ווווש
 הנ~~וע ~ת לקרוא כלו~ר ק~~ש הווילות ~ירשל~וין
 הוונהגים בס~ דנ~תב הך והיינו עכ~ל א~ריםוו~י
 ~~~~ל כאן לנו רווזו שאולי ~~י~י הוס~תיוא~י

 ל~ו~רם א~~ר ש~כתבד~~רים
 בע~~

 כנקודתן בכתי~תןוס~ר קורין אלא
 בטע~

 קאוור וע~~כ ובנ~ינתם

קורי~
 ~תורה קורא ~ווו

~ 
 וועל~ ~הקשה הא ו~ל

 נתן ר~ה~~ ב~~
 זי~~

 קאי ~לא וו~רש הייתי
 אווורי~

 על
 שאנו~ייבנו

 ~ו~וייבי~
 הנך ~ל אלא ק~~ש לקרות

 ק~שב~
 או~רי~ ~אנ~

 רק
 בש~ריתהיינו א~רי~ טע~י~ ~שו~

 קו~
 עוד ק~ש א~ר ובערבית ק~ש

 י ק~~הק~~ש
 ע~~

 ולא אווורים רק נא~ר
 קוראי~

והטע~
 ~ה ~~ום

 תק~
 בס~ור יעיין

 רשב~~~
 ח~א

ס~
 רעיוני עוד אבל י ל~~

 ה~ביה~
 עו~

 הענין על
לו~~ר

 יקי~~ ו~וו~ א~ת~ ~ם ואולי ~~ש טע~
 כל

טע~
 וסדר

 ה~~ ~ ב~~~
 א~~נינו

 הרוו~~~
 ~~ר ז~ל

~רך
 ר~~

 סדר ~בת על
 הוושנ~

 סידר ל~ה
על רבינ~

 או~~
 זה

 וא~רי~ ה~ש~ו~
 עטרה ~זר עשה

הר~
 בעל

 ~~ווים ס~י~~
 ~א~ר~ו ~צ~~~ ו~~

 ר~ש~~ים~ל הל~~
 ~א~רו~י~

 ~אר
 טע~

 ~דין ~~ירא
שה~יע ע~

 בשם ווביא ~~~ל ~~~יני ~קרי~ ~דשי~
ה~~ם~

 ~י ~~~ע~
 ר~י~~

 ש~רקיהן ה~ס~ הק~ים
 א~~~ ~אי~~וורו~ין

 זרעיםס~ר נשא~ ~~~~ ~ע~~ים ש~ר~י~ן
 ~י ~שי~ ע~~ ~ש~ שסיד~ר~

 שיש ל~י ~ר~~ת ~~~ה~י~~ הסו~~י~
 ושאר ~~~ ע~י~

 ~~~ ע~~~ ~~~~~

 ~ב~~
 ב~ק~~ ~יסד~

 עלי~ ~~ ושד~ל ע~~~ל ואיש איש כרצוןובהז~~ן
~ ז~  וכאן י וואוד חלושהתשובה

 ווקו~
 אבותי לי הנ~~ו

~~~~
 לחקור צרי~ין ~נו

 ולדרו~
 ר~ה ו~ה

 רבי~
הק~ו~

 ~~נה
 עור~

 ש~בר~ אבותינו לק~לת
 לאווורה רשאיןשבכתביא~א

 ו~ברי~ בע~~
 לקטם אס~ם שהוא בכתב לאוו~ר~ רשאיןאתה ~ שבע~~~

 והערי~
 שבשווי~ ~בי~~~

~ ~ל~ וושה בקולווס השאיר דיו  דעו וו~י ~ברי~ ק~ל וו~יני ~ו~שה קדשו דברי כלכ~
~  ~~ינו ~ה ווה ועל זה ו~ה ליהושע ו~סרם וזועליון

 עוז בנ~שווהרהיב
 ל~ותב~

 ולה~יצם
~ כ~ ~ בי~~רא~  בקרא ה~ורצים רצו הזה שבזו~ן עתיםהיודע

~ ווחנ~  בתורה כחשוישר~ל
 וווה~ שבע~~~

 באומור התער~ו
~  ראה כי יאחרי הקדוש ורבינו ווו~עשיהםולו~דו
 ווותוועטתהולכת התור~

 כו~ע~
 נשת~חת

~ ט~ו~ ו~וערבי~  אזבט~ור
 ק~

 לה~ר ל~~ לע~ות עת
 וובטל~

 שבלא ~בע~~~ גדולת יראו לו~עןתו~תינו
 עם זר לערב ש~א וכדי לעוווד לכתבא~~א בע~~
 קוד~

אס~
 י ס~ר על סדרם ~נ~נו וושניות ולקט

 ב~קד~ה~יו~ט והנ~
 ~א ~י לזרעי~

 ל~כ~י~
 לחם נתן

 עווי כל דעת לווען אם כי ז~~ל רבינווו~נה
 ה~ר~

 באוות ~כן ההל~ות רק ה~לפול הביא לאוהלא
 בכל רז~להק~י~ו

 ווקו~
 ה~צות לעשות שיודע

 אצלילך
 ויל~ו~ חכ~

 ולו~ב שו~ר ו~~ילה ברכות
 ה~ושניות ליסד ה~ור~ת סיבה לענ~~ד היה וזה~~ו~

 ~ס~רולס~רם
 הנצרך ה~צרך ~ל י ~נינ~ שה~

 הנער יקוד~
 עו~

 נ~ק~ו לא
 עיני~

 ועין
 ~ייב אביו בהיר לאעוד ש~~

 ב~צות ל~נכ~
ב~ל וו~~~

 יו~
 היא ותדירה תדירה

~~~ 
 ~ברכות

 ו~~שיע עוזר והבן י ~ברכות ~כווהראשית ע~~
 ~~י~

באו~~~
 ו~וצר ז~רע

 זרעי~ ע~~~
 ~כל בר~ות~ א~רי

הו~בז~
 ~לק לו אין ~ווועדות את

 ~י יו~ע איש ~ל~~ען בישרא~ ~~ל~
 א~

 ד~ ~ווע~י
ב~~ות אשרנקרא~

 ע~~
 אחרי

 זרעי~
 יה~ן ~ש~דל י ~וועד

 ~יי~
אבי~

 ~~י ~ק~ין האיך יודע ~ען א~ה ~שיא
 ינ~א ~~י יאס~ ~וי לקידושיןראוין

 ע~~
 א~~י

 האיש שבנה וא~ר ינ~י~ ~ו~~
 ~י~

 ~י~~ע ~רם ~נטע

~ד~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 בהם ~וז~רים הכל שאין וטהרותו~~ים אחריהם נזיקין ~~~כ בו יפג~ו קנאים אז~דה
כל ואי~

 ~ד~
 לכל ~רכות הסידור ט~ם היה וזה י~אחרונה ~~כ י הטומאה כח ושבר בהם ~וסק

 ~מומחים צדיקים לדיינים וטהרות ~ קד~יםנזיקין י לגדולים ונ~ים מו~ד שדה ב~ל לכלוזר~ים אי~
~ 

~~~~
 הטומאה כח ל~בר

 בתורה מכחישים טו~וא~
 נתפרצו כבר שא~ יש~ו תלמידי דרך~קלק~ת ~~ך ילכ~ שלא ~ירות~ ~ינים לפקוח~ב~~פ

 והמ~

 ~~צוהדהיא
~~~ 

 ה~ורה
 ו~~

 קריאת נקרא
 ~מ~

מלשו~
 ובקריאת ~וה~ת מ~ה דהיינ~ ~קרא~~

~~צמה ~~~
 אי~

 נאמר~ בתו~הלא תשב~~~פ בלי פירו~ה יוד~ים אנו
 ובקומ~ בשכב~

אם יוד~ים אנו ואין
 זמ~

~כי~ה ז~ן זה מה הק~ה ו~~~ז מוסב התורה ~לאקרא תנא ש~~כבים או לש~וב שרוצים שכיבה
~ ~~ 

 דבר ל~וקים א~~א דרי~ה בלא קבלה
 ~רורים במילים להוכיח קדקדם ~ל הכהו~~ה

 דחטי למרי אנו צריכים נואש דבריהם רוח~ל ו~ו~~

~~

 דווקא קורין ~א~ר ל~וה נ~~ל ובזה י הב~~~~
 ~יי

~~~ 

 או~ורין
 היינ~

 קורי~
 ~~ה~~ת




