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שו~
 פחות הם אם אף ד~~ט~~~ין ה~~שקין ו~ן נ~~~או

 פשוט יייל וא~לם שם ו~ויו~ט ו~~ש להר~~ב~ם ב~ה~~~ש~עי~ ~~כביצ~
 ~~~נה להך כלל ענין אינו בטרפיהן שכב~ן דזיתיםדהך

דטה~~~
 לא דשם בקדירה ירק כוב~ת שהי~ באשה פייב

~~יירי
 ~~~ו~~

 רק כלל יד
 ~~~ור~

 שהיי נ~טו לא ול~ך אוכל
 בט~פיהון שכבשן בזי~ים כ~~ו בקדירה העלין עם ירקכ~ב~ת
 בשם נקראים ה~לין דגם הירק כ~וו העלה גם דהכאכיון
 אם רק דנין אנו ואין לאכילה וראויםי~ק

 נג~
 ~~חון שרן

 נטו~א אםלקדירה
 ג~

 בזיתים ד~וקצין בהך אבל שבתוכו ~~ה
 בקדירה ירק שכובשת הא~ה בעוקצין ר~י ~~טי הוה וכיבש~ס דא~~ר~ ~~ה ~גם עלה ק~~ינן יד ~~תורה רק בטרפיהוןשכבשן
 לענין קאי לא דשם דטהרות רפ~ב ל~ך ~כ~ונהאין

 ב~~שנה דגרסו דאית לישנא ~אי השייס דנקט רקכלל י~
 שכבשן זי~ים דגרסו ~אי~ ירק שכובשת ~אשה שםד~וקצין
 ~קדירה ירק שכובשת הא~ה לגירסא גם אבלבטרפיהון

 הך הוי כרחךעל
 דכוב~~

 בט~פיהון שכבשן דזיתים דו~~יא
 ורק לאכילה ראוין העלים שאין כזה בירקו~~יירי

 רג~~ה פירש וכן עלה קאתינןיד ~~תור~
 ב~~ני~

 ~אש~ שם
שכובש~

 ירק
 ונג~ בקדר~

 טו~אה ~~ביאים אין ךקלח טומאה
 ש~י שם וערש~י יד ~~הורת ליי בטיל דנכבשו כיוןךירק

 כל ~דקיי~ך ~~יירי ידו~ גבי ירקשכובש~
 יד~~

 אם האוכ~ן

נג~
 דיד האוכל גם נטמא בהן טו~~אה

 מכני~
 ~~~ציא

 טהורין ~הן דידות ירק כוב~ת שהיא אשה התםוקתני
 ~ידות ~הורין וכוי ~~ש~ברות הידות או~ם ע~רתדכשהיא
 ל~ביא הידות טהורין בטרפיהן שכ~ן בזיתים וכןו~לחין
 פר~י דכאן ~אלא יד בית למהוי ~זי לא דתו לאוכלטו~~אה

כובש~
 ~ערוך ועי עוצרות מלשון

~~~ 

 פרש~י ז~ דרך ועל
 עוקצין ע~י טומאה מקבלין אין ירק ~כובשת ~םב~נ~דרין
 יד נעשין שאין ט~ו~ין העלין בשרשיו טומאה נגע~אם
 ~הירק ד~עלין היינו אחר באו~ן~ כאן רשייי ~ונקטלעלין
 ד~~ו העלין בשרשי טומאה בנגע ו~~יירי לאכילה ראויםג~כ
 והוא לה~ליןיד

 הו~~

 ל~ם ~~ניחין שאין שכבשם ~~אחר

 ל~~רא~א~
 ראוים ואינם שכבשן כיון כלו~~ר

ע~כ ~ה~ לאח~
 אינ~

 דהעלה וו~יירי הוא חדא והכל ל~~ראה אלא
 ראוי העלה דגם או להירק יד רק ו~וי לאכילה א~~~~הידק
 ונגעהלאכילה

 ה~וו~א~
 פרה ~ועיי העלין בשר~י בקךח

~י~א



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~~~ו~~~ו~  קכייא דף ובחולין ו~ייטפיייא

 שם~

 השייס כוונת אין אבל
 רפייב ~ך ירק שכובשת באשהכאן

 דטהר~~
 האי נקטי רק

 ~כבשן זיהים דאידך דו~~א ידות לענין והכוונהלי~א
 וכי רשייס וכפ~אבטרפיהן

 הו~
 ו~ולם בעו~ציןי ר~י ו~טי

 ירק שכו~שת אשה רייי ו~טי הוה וכי הגירסאבסנ~דרין
 אשכח~יי לא רש~י וז~ש ב~ו~~צין ~וךת שם ונחסרבקדרה
 האירו ובודאי עוק~יןבווסי

 לעי~
 אךא דטהרוה ~~שנה רש~י

 דטהרות וושנה ~ך כךל הביא ךאדכאן
 ר~

 פ~ב בעוקצין
 ש~ובשת האשה ב~וקצין דגרסו דאיה אלא ידותלענין

 והירק דה~לין פייב דטהרות כהך לא ידות לענין ג~כווויירי י~
 בעוקצין גרסו ךא דךפנינו פרשייי ולזה אוכלהוו

 ר~
 זיהים

 לגירסא גם אבל בטרפי~ןשכבשן
 שכובש~

 ענין אינו ירק

כ~
 הכא וו~יירי הוא~ ~ישנא ~סגנון רק דטהרות ר~~ב להך

 ךענין גייכ דו~שכחת דכובשת לישנא ונקט יד מתורתרק
 אלא הירק בהן לאחוז רק מאכל אינם דהעלין היכייד

 שאינו ל~י וויטו~אין דאינן פירש בזיתים שם בעוקציןדהר~מ
 ו~הי פייא בהךכותיו וכן קאי אוכל דלענין ווושמעמאכל

טוווא~
 קאי הפרק בכך דשם אוכלין

 לעני~
 או~

 הך ~וייהי
 ובאו~ת ~טרפיהון שכבשןדזיהים

 להרייו~ הול~~
 הך ~הביא

 ך~נין רק וסובב הולך בפ~ה דשם טוו~~א מהי ב~~הדזיתים

ידו~
 שכתב ~~ייא פייב ~וקצים ה~ויו~ט כוונה נראה וזה

 ~וה~ייא פ~ה ~~בורו ו~ועתקה ~ולה ו~שנ~ינו ראי~י~לא
 ההויו~ט ראה שלא כי חדשים וב~וסי ךווה יודעואיני

 השיג ב~נם ובו~חכיית הו~~נה כל הביא דשם ווה~~אפ~א בר~ו~
 פשוט התויו~טד~~ונת

 ךת~וי~
 הביא שךא על

 הריי~~
 הך

 ~ביא ~~ייה ד~ם ~~הטומייא ב~~ה שכבשן בזיתיםדעוקצין
 ~מיירי ו~הטייא בפייא דע~קצין הך הביא וךווה יד~ת דיניכל
 מו~ילא ול~י~ז י~ות לענין ולא אוכלין טוו~את לענין רקשם
 דזי~י~בהך

 אין
 נ~ו~

 אי
 נג~

 בווה
 שח~

 קאי ~זה לכבישה
 והכא אוכךין ל~נין דטהרוה ר~~ב דכובשת בו~~הדוקא
 כי זת דב~רוך אלא לאוכלין ידות לענין רק קאי~יתים
 שהן ~~~פיהון שרן ונגע בטרפיהון שכב~ןי זיתים א~רפיי

חו~
 הא~ה ~בקדירה לווה טיו~או לא ל~דירה

 ירק שכובש~
 ירק ו~ו~נה ו~ולהבקדירה

 חו~
 לקדר~

 ~נגע
 אין ~רן ב~

 ך~~הווט~א
 שבקדיד~

 דכוך~ן ונראה
 יח~

 ~~ו~א בחד
 דל~~~ל ךתוווה ישולרבריו

 הט~~
 ב~~תניתין

 בזיתי~
 שלא

 אלאנכ~שו
 ~ לוורא~

 ~~~~~~ג~

 בו~ה בנגע וויירי דזי~י~ דהך הדרוש ע~ד
 ו~חו~ת נט~ואו לא וא~י~ה הכבישהישבתוך

 ~~ז ~ף ~חים דהנהה~שקין

 ע~א~
 ~~בחיא ~ת בו~ש~ין

 דכן או~ר ושו~ואנ וו~~ש דכן או~ר רב ושו~ואנ רב~~יגי

מךטו~
 אבך אחרים טווואת

 ~בר רב ~ן יש ~צו~ן ~ו~א~
 ובו~שקין ר~לו~א ב~ושקין רבנן גזרו וכי דרבנן ו~שקיןטומאת
 גם אחרים טו~את ך~~א אבל רבנן גזרו לא ו~טבחייאבית

 היי הגזי~ה ד~י~ר רבנן גזרו לא דעלו~אב~ושקין
 ד~

 ל~~ו~את
 א~רים ל~~~א דאורייהא וו~~ין טוו~את סבר ושווואל~צ~ון
 נאוור ו~ו~תה כוי דעלו~א ~~~ש~ין רבנן גזור וכידרבנן

דמ~~
 ירק שכוב~ת דהאשה

 רפ~~
 כשווואל א~יא ד~הרות

 הו~~קה ו~~ו~ת ~ודרבנן הכל נט~~א ה~בישה בתוךנגע א~ וא~כ דרבנן אחרים ל~~א רק ווה~ת ~ושקיןדטווואת
 ו~דרבנן ~צ~~ן ו~~קין ד~ווואת כרב אתיא דזיתיםוו~הניתין
אבל

 לטוו~
 א~רים

 ג~
 ~~~ו~או לא וודרבנן

 בנגע אף ואיי~

השר~
 ~~חוות נ~ו~או לא הכבי~ה ב~וך בהזיתים

 הוא ה~ווואה עיקר ו~ךהוושק~ן
 ~~חו~~

 יד ו~תורת הע~ין
 אךא ה~צין נכב~ו דלא נט~~א לא ~י~ז דגם או~רו~ולזה

לוורא~
 ~דכן ר~י ו~טי וכי וזייש כךל ושוו~ר יר כאן ואין

 בסנהדריןהגירסא

 ~ש~~
 לה ואוורי ירק ~כו~ת הא~ה

 דהרי בהן וו~~שה היי ~הורים בטרפיהן שכב~ןזיתים
 אי דזי~ים הך קו~יירי בווה דוו~ו~נ נינהוסתראי

 נג~
 ב~~ה

ש~ו~
 ואי בכוב~ת ~ווו נט~~~ו צא וו~~ילא ~כבישה

 בתו~ נג~

 אמר ו~ה דכוב~ח כהך הו~שקין ו~ח~~ת נ~ו~או האהכבישה
 הכא קחזינא וש~וו~צ דרב הויותרייי

 ובאמ~
 מצינו צא

 וש~וואצ דדב הויותלי~נא בש~~
 ר~

 דף ~ב~ב ורבא דאביי ה~י~ה
קךייד

 ע~א~
 ~חזינא וש~וו~ל דרב הויות או~ר דר~י א~א

 ושו~ואל דרב אליבא יהורצו אךו דו~ש~יות צ~ל ד~ייכ ריילהכא
 ומשנה כשו~ואל אתיא בכובשת ד~הרות דו~~נהכךוו~ר

 אתיא בזיהיםד~וק~ין
 כרב~

~~~~~~~

 דטוו~ת דסייל כי~ן לרב גם ~הק~~ת יש
 נגרע למה ד~בנןמש~ין

 ו~טוו~א~
 דאורייתא

 עשו חכ~ים דהרי א~רים טוו~את גםדו~טו~א
 חיזו~

 ואיכא ד~ה פייד ~~חים ר~ן ~ועיי תורהכשל לדברי~~
 למידק~

 אצא
 ~דף בייבדבתוסי

 ו~~ט~

 וכדרב דייה
 כהנ~

 עשו דלא כי
 ו~דברי לז~ וסעד ו~היית ~ורש ךו שישי בדבר ~אלאחי~~ק
 ס~ה ~דף ~~יןהשייס

 ע~א~
 רבנן ד~~ן כל א~ו~ינן כי

 דאית במנתא תקון דאורייתאכעין
 עיק~ ך~

 ~ועתוסי מהיית

 וכי ד~ה ~ייב נ~ה דףבייו~
 וו~~

 ~י ד~ואי לענין ב~גרצ~ח
 ד~ה יייח דף ביצהצל~~

 ~באיאוור~

 ס~ק ש~ ~וחה~ש ~ומ~ש יוצ~ע בה~ג וכי ד~ה ~רי~גסיי או~~ יוסף בית ועיי
 ~~רו~~ג עייזי

 תשוי ו~יי י~ג ~ייק באשך ~ל~ט סיי אויי~
 סייהגר~ייא

 יייג~
 כל להם אין וושקין דטומ~ה ~~יון וא~כ

 ~ועיי~ תו~ה כשל ~יזוק חכמים עשו ךא שוב ~וה~ת~יקר
 ~~יי צייח םיי יויידבהגהיייש

 בי~
 ביבמות ה~וסי הא וגם

~ד~
 ~~ו

 ע~ב~

 דרק יהודה לרב דס~ל ~בו חיזוק ד~ה
ב~~לתא

 דשכי~י~
 דלר~י דברכות בש~ס אייכ חיזוק ~שו

 לרב לו~יו~ר ליכא ו~~~יךאקייווינן
 דרבנן ו~~~ין דטו~א~

 ~י ~דף ~בחים ו~תוסי א~רים גםי~ו~או
 עייא~

 ד~ה
 ~ עיי~שוחכווים

 ~~~~~ד~

 כולי יהודה דרב דבשני הא דהנה עור י~ל
 בנזקיןת~ויי

 הו~
 באור צריך

 ובהגה~
 ווצפה

 ב~~ניתאיתן
 ~ד~

 כייר

 ש~~
 לשיטתו דר~י דא~~ר כי

 ו~דמו ד~קין ווילי לקיים ~סידא ך~~יהוי דב~י ד~~אן~בייק
 בח~ייאה~ו~רשייא

 ברכו~
 כי ~דף

 שם~

 ו~צאכי ביד וכייכ
 באר ב~ל ב~ם קייי~יי

 שב~
 וושום ט~ם ~וד שכי אלא

 א~יא דזה ו~אמר ~וו~ונות ~יני יעסוק שיחכיםדהרוצה
 ד~וקרכו~ייד

 הרי~
 הגולין הן אלו וב~ק ~דיף

 ~ד~
 יור

~ייא~
 דר~

 נא~ ךמי ~בואה לא ~הו~ון ~והב ווי רייס
 ל~ד

בה~ון
 ברבי~ ~ל~רו~

 ר~~י~
 והיינו ~ךו ~בואה שכל ווי

 שבק~ שלו הבואה שכל ופרש~י וגוי יו~ךל ו~י וו~דדאר~א
 ע~ף דסיני דס~ל ווושווע ובאגדותי ובהלכות בו~שנה~וקרא
 יייח ~~ף דבווגילהא~א

 ע~א~

 שאסור ל~נין דר~א הא ווייתי
 ב~בחולס~ר

~~ 
 ו~דאי יוהר ו~קום

 וס~~
 דרשא כהאי ךרייי

 כ~ט ~דף ~~ז ~בשייסואו~נם

 ~ייב~

 ~רי דחביבין או~~ו

סופרי~
 ~זה בהו~ון ו~קרא זה דרשו ו~ר~לו~י מדיית יותר

~נאוורו דיי~

 ב~בים~

 דחכווים וושום ו~ראה ביפה ופיי הבואה לו

ע~~
 חיזוק

 לדבריה~
 ~נהדרי~ן ירו~ךו~י ~ועיי תורה משל יותר

פיייא
 ה~~

 ~~א דף ~ירובין ובחד~א
 ע~ב~

 וווט~~
 אמרו זה

 ווהייה דבר עקרודחכו~ם
 א~

 כסף ו~יי ועשה בקום
 שהבאתי ~~ב ~ועתוסי ומ~ש ד~ה ~~ט דנדרים פ~גו~שנה
ו~לח~יו~

 ת~נית ווהי ~ייא

 ה~~~
 ובק~ל~

 דרשו פ~ה רבה
 המווון אחר שהומה ווי ~~ל הבואה לא ב~ווון או~בוו~י

 ו~י~ וו~והיו יאבד דךווא לו יש ~נאה ו~ה לו איןוקרקע
 ~וועהה ניס~י ל~י וותרחיש ~א ~נס ~ל ~וווכין דאיןבפ~וו
 שיחכים דהרוצה הט~ם ע~~י ב~~ין תנוי ר~יי יהורהרב

 בהו~ון אוהב ו~י דריש ולא עדיף ד~~קה~ר ם~ל בד~מיעסוק
 ~~שום ~~קע לו שיהיי ~~וון דדריש ךוו~ר אין בקיאות~ל
 ~~טרא שאל כד ניסא ליי אתרחיש דהרי אניסא סווו~יןדאין
 ~חביבים~ בהו~ון דדרישוךו~ור

 דיי~
 ~רחך ~ל ~~דיית יותר

 ~~ה בקום אף ד~ה ~קרו דחכווים ר~יילצייל
~~ 

 יקשה
 ~רבפייז

 י~ו~או ~א ~ווה דרבנן ~~שקין דטוו~א~
 חיזוק עשו דחכ~ים לר~י ~~ך דלאא~ו אחרי~

 לדבריה~
 כ~ל

 תור~



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~~ון

~~~~~~
 ובש~ס ~~באתי יב~~ותועתוסי

 ~~ני~
 ~ד~

 ~ייב ~ייד

 שם~
 יהודהברב

 דשל~
 ח~

 ~~~א כי ~~~רא ואהא ~~סאנא
 ך~ך~~א ~~חריבנא אח~ינא ~ל~ת אי ~וי אלי~ו א~אא~רינא ל~~של~

 ו~שום דאפשר ~י שםובחד~א
 ~הטרי~

 ~~~יק~א קונו כ~כ
 ~יניה י~יב~י

 ל~יו~
 שבעא לבקש הדר והש~א ~פנא

 ~פ~ג ה~ניה בירושל~~יובא~~ת

 ~יייא~
 אדא ב~ב גם איהא

 הוי כד ~~סאניי שלח ~~י ~~טרא אחוה בעי ה~ה כדב~א

 ~~~ה ~ם ~ענית ובחדייא טייף ~ל~~א הוה הדי~וןשל~
דאכ~י

 ל~
 הוי

 קבל~
 קבלו שלא ~יון סנדל בשלי~ה תענית

~~אה~~ול
 ותיר~

 סנדל ב~לי~ה ~ליו קבל בעל~~א דצ~רא
 צבור תענית דאין ~ש~ואל קייייל דהא י~שה בלא~הואולם
 יייב דף ~עניה ~ערשייי הסנדל בנ~ילת איסור לאסורבבבל

~~~
 ו~~הד~ייא ו~גהב~ח

 ~ם~

 ~ו~יי בלבד תייב אלא
 הי~א הענית ~~היפייא ר~~ב~~

 ולחיי~~
 שם~

 דהריין ~לא
 בת~~י~

 שם
 יחיר כ~~נית רק~ אינם בבבל דת~נית הר~~ביין דברי~~ביא
 כולןוצריכין

 לקב~
 רשות אבל ~צ~~ן ~ל

 ב~ד~
 ~ייע ךקבל

 אצא ה~נדל נעילת איסורחו~~ר
 ג~ ד~~יי~~

 ~ש~ באייי
 הא

 רק נעהייס בתורה ה~~רלא
 ביוה~~

 חזייל השוו ואיך בלבד
 דלא אי בשורש ליאון ה~~הרייי ל~~~~ש וצייל לדייתדבריהם
 ולפייז ~וסי~י בל ו~שום ביי לית ול~ך לד~ת לג~~ריהשוו
 ד~~שוםי~ל

 ז~
 ולשי~תו ~~סאנא ~ד רק רייי ~ליף לא

 ע~ו ~~~~יםסייל רל~
 חיזו~

 כשל
 ~ ~~ר~

 ~~~~~ה~

 ס~~וכין נדרוש
 א~ל ש~ ברכו~ בש~~

 ~~~ש~אביי ריי~
 ראש~ני~

 ניס ~הו דא~דחיש
 ~~להא והאופרשייי

 נק~
 נ~שם ש~~וסרין ~~יי~י ~~~ום ה~א

 על עצ~~ו ש~~בזה ב~~י נ~~י איירי השתא ועד קד~~ש~צ

~דהיי~
 ~לאים ל~שוט

 בשו~
 דמשני דאחרי נא~ד ולדברינו

 ה~ירו רבים דברים ופר~ייי שאני ~~שה ואל שב שםהש~ס
 בקום ולא ~~אליו בנ~~ר רק ~ייג ~~פני ~~היית דברל~~ור
 תורה ~~ל צדבריהם חיזוק עשו דלא ד~~ל~ ~~וכח ו~~זהו~~ה

דאל~~
 והו~ל וגדר סייג ~~~ום הוא ~ז~ל רברי כל הא

 בקו~ אף ד~תלעקוד
 ~~~ייש ו~שה

 ב~י~~
 ~~~דרים ~~ג

 אות דרבנן באר~א ~ועיישהבא~י

 חי~

 לה~בונן יש ול~~ז
 ליי דדר~ינן לו~~ר דאין בה~~ון או~ב ו~~י קראבררשת
 יו~ר דייסדחביבי~

 חי~וק ~~ו דלא רס~ל אחרי ~~ד~~
 ~~~ה~ה ~~י ל~נין ליי דדרשינן ו~~כ ~ורה ~~ללדברי~ם
 לו ואין ~~~~וןאחר

 קרק~
 ~לא ~יון אניסא ס~~כינן רלא

 ~~ייש ~אביי ר~פ א~ל ול~ה ~יסאו~הרחיש
 ראשוני~

 דא~ר~יש
 ~בקי ל~~י בה~~ון דדר~ינן דיייל אלא ניסאלהו

 אי א~~ר ולזהואגדות בהלכו~
 ~~שו~

 יהודה דרב ב~ני הא הנויי
 שי~כים ד~וצה ~~ט~ם הוה בנזקין הנוי~~י

 ר~י מ~י וכי א~ר ו~זה עדיף עוקה~ר ס~נדנפייז בד~~~ י~ס~
~ 

 כגירסת
הש~ס

 סנהדרין~
 האש~

 ~טהרות בקדרה ירק יכובשת שהיתה

פייב~

 ~~טי ~י רייל לה וא~~רי בה~נית ~ופרשייי לה וא~~~י
 שני ב~רקלאידך

 ד~ו~צין~
 ד~רי ר~יב~ן ונתק~~ בטרפיהון שכ~שן זיתים

 ~~שניו~
 ~~יידי ב~~אי דב~~ו~~נ זאייז סו~רין אלו

 אי דזיתיםהך
 נג~

 ב~~ה
 שבחו~

 נ~~~או לא מ~~ילא
 הכבי~ה ~~וך השרן בנגעיירי ו~~~

 ואיי~
 ~ורים ל~~ה יקשה

הזיהי~
 נ~ו~או הא

 מחו~~
 ~~שקין

 ול~~
 ה~יות ר~י א~~ר

 דטהרו~ ר~~~ני~ין ~לו~~ר ה~א ק~זינא ו~~~ואלדרב
 האשה

 ו~ד~ב~ן א~רים ~ו~~את ~~~~אין ד~~שקין דס~ל ירקש~ובשת
 כרב אתיא ~יתים וו~תניתין כש~~ואלא~יא

 דכ~
 ~ו~~את

 ל~ו~א ולא עצמן לטוו~אה ו~יינו דרבנןו~שקין
 ורייי א~רי~

 גם ל~~וא לדאורייתא דמיא לא דרבנן ד~~לתאלשי~תו
 לרייי ~סייל ~יוןאחרים

 ד~
 תורה ~~צ לדבריהם חיזוק ~~ו

 ~תיבהא הלי~ר ב~וקצין ק~~~נינןו~ן
 ס~

 ד~וקצין כהך
 כד נשיטהו ר~י ונכך כרבדאהיא

 של~
 ~~סאניה חד

 כי הגירסא~בסנ~דרין
 של~

 וב~~~ית בברכות ו~ילם ~~סאני

הגירס~
 חד

 ~סאנא~
 להיות הרי ~לף ולא ~~~רא אתא

דו~~ה
 יוהיי~ ~~~ני~

 דלא דסייל ~יון הסנדל בנ~י~ת ~אסור

 דומה אינו דרבנן ודבר תורה כשל לדבריהם חיזוקעשו
 עליו ~בל לא ר~י הא יקשה ~לא וכדי ךדאוריי~אלגמרי

 ד~שה ה~והרשייא כהיי ע~~צ ~~אה~~ולהת~~ית
 ל~ר רק ז~

 ~בתענית נ~~ין ~~צעדינן קא ואנן א~~רו ולזהב~צ~~א
 קא אנן רק אי~אובסנ~דרין

 ~ווחינ~

 צו~ינן קא ו~~צ~ח
 כולי איתא~בהעניה

 י~~~א~

 יק~ה וא~כ בן ד~~שגח ולית
 נשי~תו ר~יד~א

 דך~
 ~ייך

 דחביבי~
 ~א וגם ~~ד~ת דייס

דרי~
 עוקה~ר דסייל בקיאות ~ל בה~~ון קרא

 עדי~
 על רק

 ניסא ~~תרחיש דלא ~כס~ל קרקע לו שאין~~י
 דקו~תנינן ואנן ניסא ליי אתרחיש ~~טר שאלכאשר א~~ ולמ~

 כרי~י ג~כ וס~לב~וקצין ג~~
 ו~~~~~

 ~~~רחיש לא

~ 

 ו~~~הרש~א ניסא
 הוריותב~ד~א

 י~ג~ ~ד~
 שם דרשב~ג כי

 דדר~
 על בה~~ון

 דרשבקיאוה
 ג~~

 די גבורוה נאה לו~י די גבורות י~~לל ~~י
 תהלהו כל לה~~~יע שיכול~~י

 ור~~~
 ~~י קרא דר~ו ור~נ

י~~לל
 ג~רו~

 ~~~גילה כ~~~ש די
 י~~~ ~ד~

 לספר דא~ור
 דר~ב~ג נבאר ~~ח~ז ובדרוש ~~דאיי יוהר ו~קום שלב~בחו
 סיניס~ל

 עדי~
 ור~~~

 ~קהייר ס~ל ור~נ
 ~די~

 ר~י וא~כ
דסייל

 ג~~
 ד~וקה~ר

 ~רי~

 ענ קאי בה~ון דקרא ס~נ וךא

בקי~ו~
 נספר דאסור די גבורות י~~נך ~~י קרא דריש עייכ

 ו~קום שלבשבחו
 י~~

 ~~דאי
 ועש~~

 ~~ב לייג דף בר~ות
 פרק ~~ויינ ~יי ~~של דייה ~ם ב~ד~א ה~~~רש~א~ו~~ייש

 סיי אוייח בבייי גם והובא~~דאשון נ~~
 קיייג~

 ס~ט ~דף ויו~~א

ע~ב~

 ובירושל~~י
 ברכו~

 ו~ייט ה~ג ~~~ז

 ~ייא~

 שו~ר ~ב~~דרש
 ~~שפטים דבזוה~ק אלא ק~ו ו~~~~~ור יייט ~~~~~ור~וב

 ד~
 קי

 מאן ~הלתו ~ל י~~~יע די גבורוה יו~לל ~~י וא~~ר סבאפתח
 ד~ביד גבורן ל~~ללא דיכול ב~ל~~אהוא

 קוביי~
 תדיר בעל~~א

 דשבק קד~~אה גו~אההוא
 ל~

 ליי להוי וקיוו~א אהאביד
 ובר כ~י בריין דשום אגרא ו~קפח לא וקוב~ה דאתילזו~~א
 דייה עייב טי~ז דף ~~ק ~ועתוסי ב~~ודים כר~ן דלאו~אינון

והוא~

 ונפשו גופו כל ד~~שעבד ב~~ודים כדיעה וענין
 ~ל נפש ~~סירת ~~~נין דזהו איהא רייח ובסילדיי קוד~
 קדה~~

וייי~
 וז~ש ~וי י~~לל ~~י ~רא הך ~כי גייכ לה דריש דרייי
 קרהייש ~ל נפשייהו ד~~סריראשונים

~ 
 י~~לל ~~י קרא ודרשו

 דמהרחיש וס~ל קר~ע לו שאין ~~י על ולא זה עלוכוי
ניסא

 ול~~
 ~~טר שאצ ~אשר לשיטתו לר~י

 אי~רחי~
 ליי

 ב~הרי וישריםי נכוני~ ~רבריםי כי ותייל ~~~רא וא~אניסא
ה~ל~ול

 ~ ~~אי~י~

~~~~
 יייר ~דף ס~דרין

 ~~א~
 זי~א רי

 ה~
 מיטמר

 דש~~ע~ כיון~~~~~יסמכיה
 אין אנ~ר דרי ~~א

א~ם
 עול~

 ע~נ~תיו כל על לו ~~וח~ין ~א~~ לגדולה
 לאד~ פוס~ין דאין ~~~ם ~תב שם ובחד~א אנפשייליי ~~~~

גדול~
 ריש אפילו הס~ינה פי כדאו~ר הש~~ים ~~ן אלא

 ~~סר~~יטין לא שם ~ועב~~ס ליי ~~וקמי ~~~~~יאגרגוה~י
 בחדיא וקד~~ו ה~רוך ו~דברי ~ביאו~ג~י~ב

 שם~
 ~ו ואי

 עונותיו לוד~~וחלין
 ל~

 למוד וב~ת ~~שמיא ליי ~~וקמי היי
 ~~~ג בכורים ביד~של~י הוא~רוך

 ה~ג~
 ד~~

 שנת~נה
 לו~~וחלין

 עונ~י~
 ויל~~

 לה
 ~~ג~

 ונ~יא
 ילי~

 ל~
 ~~רא

 ~ועד~~י היי שנה בן וכי ב~~ךכו שאוך~נה ~
 ~~ור~

 ד~
 ט~ו

 שלושים ד~ה שם ו~וסי ע~ר ד~הע~א
 ושטמיי~

 ובצייק

והגה~
 הגר~א

 שם~
 שנה בן כתינוק עונותיו לו שנ~~חלו אלא

 הצחותוע~ד
 ייי~

 ~~~יח ~הן פרק ~~~~ייש
 ~ד~

 י~ג

 א~ת ו~ורה ~~כאן א~ת שורה לו ~ו~ים נכנס ב~ד~שהאב ~~ב~
 ~ד~כאן

 ~יוש~
 ~הי אלו והן ב~~~ו~~ו

 ה~פלגו~
 אשר

 בואו ~רםרב ל~
 ~ח~

 ל~~~~ל~ ואחת ~~~עךוהיוי לה~יר לימינו
 וב~~ס חסרונותיו~לח~~

 ב~~~
 נ~ח ~רף

 ~~ב~

 סומ~א דאזיל
 ~ו~י ~~וראואתי

 פ~~ כ~~
 ~~~נה לענין היייד השובה ~~הי



~ ~ ~ ~

 י

~~ו~
 ~~~י

~~~~~~
 ~~י~ ~~~~~

 ~~~י~ ~~~~~~~~
~~ 

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

~~~~ 

 ~~ג תענית ירושלמי ועיי ~~א כ~ח דף וב~~גילה ~ם~ד~א
הי~א

 ו~~~
 לי חייב שהוא מי אצל בשוק הלכתי ולא ושם

 נזכר לא שם בבליובש~ס

 זה~

 בסי עפ~~~ש שהיא וי~ל

~סידי~
 עושה אז חבירו על ~שה~ר מדבר דכשאדם וחוה~ל

 ד~בירו~~ליפין
 לוק~

 לה~ר והמדבר לשה~ר מהמדבר המצות

לו~~
 ו~~~~קא חבירו ~בירות

 יור~
 ~ל

 ~בירו~
 על וחוו~א

 ח~איכם יהיי אם ישעיי כו~~ש~צות
 כשני~

 ילבינו כשלג
 ~דף ובשבת ~וורא וא~י ~י~~קא דאזילוז~ש

 קמ~~
 בר~אר~~ ע~ב~

 מ~ניסין אין ~ו על נענש שחבירו ~ל יעקב דבה
 לא זה גם וא~כ ה~בייה של במחיצ~ואותו

 על אם ~~
ידו

 יגי~
 שלו מהעבירות לחבירו עונש

 א~
 בלכתן יסובו

 ולזה ל~ייר עליו שדבר מיעל
 ה~

 נפשיי ~~~מר ר~ז
 לה~ר עליו שידברו המהנגדים מחמת דחשש~למי~מכיי

 ~כינה ~~ו ויס~לק ~~~~רו~~ים וי~נשו שלו עברותויק~ו
 ז~ ~דף ~נהדר~ן ~ז~ל שא~~רו דינא לדייניי איך וגםמעליו

ע~א~
 בי~ראל שכינה ~~שרה לאו~יתו אמת דין שדן דיין כל

 ש~ ~ד~א~ועיי
 ובאמת אי סיי בחויימ ~~~י על שהשיג מה

~לפ~
 דין דן ש~ינו ד~ין וכל בשיס ~גירסא ~יי הב~י

 סיי בייי עיי לא~~יתו א~~ת דין בסיפא גרס ולאלא~יתו
 ול~~ז שםחי

 בב~י עיי שם הגריייב ומייש עיי~ש לק~~~
 שם איסיי חו~י~~

 והגה~
 ובבייח ~~הרל~ח

 וד~יי~
 חד~א ועיי ~ם

 ~יאה וחד~א שם ע~ב חי דףב~ב

 ~ייח~

 ~~מע ~~רי ואולם
 אדם דאין דר~א להאר~ז

 עול~
 לו מוחלין אא~כ לגדולה

 עליו קבל ושוב ידו על ~~לה יארע לא מ~~ילא~ונו~יו

המשד~
 ויראת התורהי מבועי ו~י על עדהו צאן את לרעות

 ~הורהדי
~ 

 ~~~~א~
 ונא~~רז למעלהי הגבה ודרוש בפלפול סלולהי ד~ך ונעלה

 ד~
 בייק ב~~ס לשי~ו זירא

 ~ד~

 סייו

ע~ב~

 לרב אביי דאי~ביי
 יוס~

 ~ ק~י ו~ילתא האי רבא ואמר ~נהי~וש ושיי~~ וכוי בעהייב של עודות
 יוסף לרב רבה

 ברישא יו~ף רב דיתיב עד איפרקה ולא ~נין ותרתיןע~רין
 מריש הרי ו~~קשה דמי ~~עשה כשינוי ה~ם ~ינויופרקה

ו~
 שינוי הוי לא לברייתו ה~וזר דש~ה זירא רי ~~~שני

ואפר~
 י~ג ~דף משיח כהן דפרק בהך תלוי ~ה שי~תי

י~ד~

 העם כל נכנס ~שהנשיא ת~ר
 עומדי~

 ~האב וכוי
 רשב~ג בימי אר~י ~וי שורה לו עושים ~ ~נסב~ד

 בן ש~~עון רבן זומשנה ני~ני~
 גמליא~

 מאיר רבי נשיא
~~~ 

 ~בי
 ~~ק~~יי על~~א כולי ~יי~~י הוו התם רשב~ג הוה כי אב~דנ~ן
 עיילי הווכי

 ריי~
 רשב~ג אמר ~~קמייהו ~~ע ק~יו~י הוו וריינ

~
 מתניתא הא תקון לדיד~ו דילי בין הכירא ל~~יהוי בעי
 הוו לא יוו~אה~וא

 ריי~~
 ור~נ

 ~ת~
 דלא ~זו א~ו ~י ל~~חר

 להו או~רו האי ~~אי א~~רי ~~ילהא ~דרגילא מקמייהוק~ו
 ת~ון~~י

 רשב~~
 אב~ד ואת חכם אנא לדיינ ר~מ ליי אמר

 ~~אי לדי~ן ~י ~ילתאנתקין
 ניעב~

 עוקצי~ ~~ ~י ני~~א ליי
 סדור שאין עוקצין מסכ~ לן ידרוש ~ופרש~י ~ידלי~

ו~יון לו~
 ד~

 ימלל מי ליי נימא גמר
 כל ישמיע די גבורו~

 ~ל ~שמיע שי~ול מי ד~ גבורות למלל נאה ~י~הלהו
תהלותיו

 נעבדי~
 ר~י שמעינהו נשיא ואת אב~ד אנא והוי

 סי~ חסידים סי ~ועיי קר~י~ן
 תרצ~ג~

 י
 ח~ו ד~א אמר

 אזיל כיסופא לידי ~ילתאא~יא
 יתי~

 ~רשב~ג עילי~יי אחורי

פ~~
 או~ד ותנא גרס

 ~רשב~ג~

 איכא ח~ו דלמא ~קו~א מאי
 דעתיי יהב מידי מדרשא~י

 וגרס~
 ניתי ליי א~~רו ל~~~ר

 אי להו א~~~ דאוקים בתר וא~~ר פתח ~עוקצין וני~נימר
 כתבי ~וו ו~בי~~דרשא וא~קינ~ו פ~יד ~~יפיתנן גמידנאלא

~~י~פ~ק~~~ש~
 ~~ם

~  ~  
 ~~ו~~

~ ~  

~~~ 

נימר~
 נ~ן ו~די א~רים ו~איר ל~בי אסיקו מ~מייהו ~~~~תא

 א~רים בריה ש~~עון ~רבן רבי ליי מתני ~וי א~ריםיש
 ~~ור~ ~יי אילואומרים

 ~~כורות דתנן ~ופרש~י ק~ב היי לא

 ע~ירי עשר ולאחד השי~י ול~שירי עשי~י לתשיעיקרא
 והא~ד ו~~~ר ו~עשירי במומו נאכל ההשיעי מקודשיןשלשתן
 דברי ת~~ורה ועושהו של~~ים קרב~~ר

 ר~~~
 יהודה רבי א~ל

 ~~~ורה עו~ה המורה ישוכי
 וה~

 עושה ת~~ורה ~אין קיי~ל
 ואין קריבין הן כוי הן קודש שור בכור אך כדתנןתמורה
 העבר~ יליף ומעשר קריבהת~~ור~ן

 כתיב ~~בכור ה~ברה
 ~~ת יעבור ~שר כלהכא

 השב~
 ~העברת בבכור התם וכתיב

 ~בל שם ~~צ~תיוי ~א כתב שם ובמהר~י~א ר~ם פ~רכל

ילי~
 וא~~נם תמור~ו תו~ורה ולא מת~~ור~ו ~תם ךיי

 היי אילו ר~מ ~~~ש על ~אי וכוי ~ק~יבין הן רש~יד~יש ~שו~
 ושם ע~ב הי דף ~~~ורה ~~ש~ס והוא קרב ~יי לאתמורה

ילי~
 עברה

 עבר~
 שהגיהו ווילנא בהגהש~ס ושו~ר ~בכור

בזה~

 מי א~ל
 ה~

אנוי ~ין ושו~והם שותים אנו ש~~י~~יהם הללו
 וכבוד ~בודך לעקור שבקשו אדם בני א~ל ~~ז~ירים

 הוא דענווהנא רבי א~ילו ~בא א~~ד כוי אביךבית
 ~~שוםאמרו תנ~

 ר~~~
 אמר

 ריי~~
 רשבייג בה פליגו אר~י א~~ר לא

 רב עדיף הרים עוקר א~~ר ~חד עדיף סיני או~ר חדורבנן
 ~ודם ~~הם איזהו ל~~~ן שלחו הרים ~ו~ר רבה סינייו~ף
 ואפ~~ כוי עדיף סיני להושל~ו

 עליו יוסף רב קבל לא
 ~ביי יוסף רב ~~לך והדר שנין ו~רתין עשרין רבהמלך
 זירא ורביורבא

 ביי~~ ורב~
 א~~די רישא צריכי והוו יתבי ~וו

 דישא ליהוי ~~~ריך ולא ~~להא ד~~~רכל
 איפרך ד~ולה~

 ~מני אייל רישא ד~בה לאביי רבא חזייה איפרך לאדאביי
 ורבה ו~~קשה חריף זירא רבי כוי ואימא~תח

 בר~~~
 ~~תין

 ו~ידותם חכ~~ים דבדי להבין בזה ונ~~יםו~~סיקי

~~ 

 דרשב~ג
תקן

 דליק~
 ~~ק~~יה כ~ע

 ור~ו~
 ~~קו~~הו דליקום רצו ור~נ

 התבוננותי צריך זהוענין
 ב~

 עוקצים גני דא~~רי האי ~~ה
 את לנסותורצו

 ~ש~יי~
 א~~רי ואיך עוקצים ב~~סי דוקא

 יד~ו וו~נא ליידלית
 ~ינ~ דרשב~~

 עוקצי~י ~~~~י בקי
 שסייםי ב~ר שפרשייי דאוקים בהרענין ג~

 ד~

 דאר~י לישנא
 ו~בפניםי ואנו ~~ב~ון תורה ~רשיבן

~~ 
 וך~~~

 ליי ו~תני
 היי לא ת~~ודה היי ~לו דו~א זאת המשנה בריי לר~שרבי
~רבי

 ו~

 רשב~ג בין ה~לוגהא לזה דס~וכו סו~י~ה ענין ~וה
 או סיני איורבנן

 ואנחנו ע~יף ~וקה~~
 נב~

 לקשר בזה
דברי

 ~~שולבים ב~תי חכמי~
 ~ח~

 ז אחת אל

~~~~~~
 דבר~י בעשרה תךוי דזה נ~מר ~~~אמריםי

א~
 בייב ושו~ואל דרב פלוגתא

 צ~ב~ ~~~
 אי

 הדובי אחר ב~~~~וןהולכין
 ב~

 פסחים ושו~ואל דרב פלוגתא
~דף

 ~~ז~

 דאורייה~י ~ו~~ין ~ומאת אי
 ג~

 הוי רוב אי
 ספק~ אוודאי

 ד~

 ~~~~תי ראוי אינו הוי דרבנן איסורא אי

ה~

 לקולאי מה~ת דאורייהא ספי~א אי
~ 

 שיעור חצי אי
 ו~~~תיאסור

 ז~

 נגזלת~ קרקע אי
 ח~

 ל~~פרע זו~~ם עד אי
 נפ~ליה~א

~~ 

 אי
 חכמי~

 משל יו~ר לדבריהם חיזוק עשו
תורה~

 יוד~

 בכל אי
 ~~קו~

 צריך אם ~~תקן ~~שום ד~~חייב
 העשרה ~ל עשייה בש~ת ת~~ף ~תיקוןשיהיי

 דב~~
 תלוים

 ב~וב הכל ית~אר ובזה עדיףי עוק~~ר או ~יני איועו~~דים
 דעת לאדם החונן בעזרת ודעת~~עם

~ 

 ~~~~ב~

 השייס דברי צבאר נקדים יצ~~~ שיח ~ל
 ~דף~~צי~א בב~

 ~~ז~

 דאורייתא סימנין ל~ו איבעיא
 לאהדורי מינה נ~קא ~~א~ דרבנןאו

 ג~
 אי בסימנים אשה

 ואי ~~הדרינן דאוריי~אא~~רת
 או~ר~

 רבנן עבוד ~י דר~נן
 ה~ש תקנ~א רבנן עבוד לא באיסורא א~ל במו~ונאת~נתא
 השו~ל~אף

 לה שיש ו~יו~דת ש~~לה ~~ה כוי בכלל היתה
 בש~מ~ק ~~קדו~ו יהו~ע הפני ו~קשה כויסי~~נין

 ש~~
 מלעיל

~דף
 כ~~

 להדיא הש~ס ~~סוגית דמ~מע
 דבג~

 הנ~ד אשה
 ~ןלית

 ~יסור~ לו~יל~
 רב כד~~~ר ~וו~מונא

 עו~ר~
 דלא לרבה

 פשי~ היכי שוירי לשניחייש
 ~~~מונא איסורא מר

 וא~~נ~
 י~ל

פשו~
 ה~שו אי~ורא דייה שם דב~ו~י

 אנן ~~י ואיי~
 הרוב אחר ב~~ו~ון הו~ין אנו אין דהא בו~~~ונאמחמירין

ובאיסורא



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י

~~~~~~  בתר אזלינןוכאיסו~א
 רוב~

 חזקה דאיכא היכא אפילו
 נקב ב~~קום שו~א חיישי~ן ולא הרוב כנגדדאיסו~א

 ה~י בתייותי~ךו קשח~
 דו~~~~

 הח~~י~ו איש באשת
 דו~י~

 שאין
 אע~ייי לכתחילה תנשא לא סוףלהם

 שרו~
 והנה ~~תים

 דאזלינן סב~רב
 ג~

 ו~לכה פליג וש~~ואצ רוב בת~ ב~~מון
 בכורות ~עי~ ~דיניכשמ~אל

 ד~
 בגהשייס וו~~ש ~~יב ~~~ט

 גיטין~~הוסי
 ד~

 שם ו~א~ש ערש~י סי
 ו~~~

 דהי~י ר~ח ב~ם
 דרב אליבא תרגו~הדש~~ואל

 נפ~
 ב~ח ועיי כללא ו~הך

 ובדרישה ה~~ים או~ת דייה ~ייע וסי~ וו~~ש דייה קס~זסיי חוייו~
 ~איתי ופלא שם ~סמייע מייב ס~ק קנ~ה וסיי ~םו~~ישה

בלח~~~
 כש~~ואל דהלכ~א להיפך שכי ה~כ שחיטה מה~ ~י~ג
 ו~יי הי~ח~ שב~ ~~י פי~ח ול~~וו שם ~ ~~מ ו~ייבאיסורי
 פ~ח אלגזימה~י~ט

 דבכו~ו~
 אות

 עייה~

 סה~~א וו~מיךא
 י~ל ושוב בתייר ב~~~ון אזלינן דלא כשו~ואל ס~צ וד~יד~י~ס
 ולא בה~~ ~זלינן דבד~נ ~~~~ו ו~~~ו~ונא אי~ו~אדילפינן
בו~~~ונא

 והנ~ התוסי כקושי~
 נח~~ני בר רבה הוא ~בה סתם

 ד~ה עייב לייד דף גיטין רש~י~וכ~ייש

 והלכהא~

 ~דף ~בשבה
כייב

 ~~א~
 כרב עביד ~ב~נ ~רשייי ד~~ר ~~ילי כל אביי א~~

 ס~לו~~~~יךא
 ל~ב~

 ליכא ו~~ב בה~ר בו~~~ון דאזלינן כרב
 ל~בה ~~~~ם ~י ~~קשה ואייכ ו~ו~~~ונא איסורא ל~~ילףק~ו

 ו~~ פשיט ~היכילשיטתיה
 ~אי ד~ם בפ~ט ו~ו~~~ונא איסו~א

 לה בעי דלאו~~א עיין פוק ל~בה רייח כ~~~ש הונאל~ב
 ~~ג ~דף שבת ~ב~וסי ~~~~ך ~ונא~ב

 ~~ב~

 ד~ה
 דכיי~

 כ~בו
 דאזלינן כרב גייכ לר~ה וס~ל הונא רב ~יינו ~ב בידא~~י
 כ~ובוה יהו~ע ובפני ב~יי~במ~~ון

 ~ד~
 י~ב

 ע~ב~

 סדייה
 דהולכין ס~ל עדיף ברי ושמא ב~י דס~ל דר~ה כ~אית~~~
 הרוב אחרבממון

 וו~ז~
 ולפ~~ לדבריו~ סייעתא

 ~~קשה שפיר
~י

 ~~~ר~
 ו~ו~~~ונא איסורא יליף דאיך דרייה אליבא לרבה

~ועיי
 ~~הרי~~

 כ~ה אות פייג בכודות ~לגזי

 ויייל~
 ל~~~ל ליי דקשה ~~~~ה סבר~ו דייק שם ה~~י דהנהיוהר לבא~ וי~

 ברי וש~~א ברי ל~~ייד בסימנין אבידה לאהד~~י~רא
 ד~לו~א ד~~רובא לטעון מצי דה~~וךיא ותי~ ברי דטועןת~~ל עדי~

 ב~וסי והנה ה~וב אח~ ב~~~ון דהולכין כ~חך על וסיילנפל
 ~~ו ~דףבייק

 ~~א~
 ר~ת ב~ם הק~ו אבידה ~~וציא ד~ה

דל~~~ד
 סי~~ני~

 ונא~~~ לעולם אבידה י~זור לא דאורייתא לאו
 ~פ~י וקושית ההוסידקו~י~

 מתור~
 די~ל חב~~ה בירך חדא

 ~וב~וסי עדיף ב~י וש~~א דברי יסבור לייד סי~~ניםדמ~ד

ב~~
 עיי~ש לרבה ~אי ~ם

 וי~ל~
 יט~ון א~ אבידה וו~~זירין

 או~רינן דלא יס~ור דאו~יי~א סיו~נין וו~~ד הפ~י כקושיהברי
 אבידה לאהדורי קרא שפי~ אצטריך ולכך ~דיף בריבו~ש

 ~בדף דסוגיא נא~ר הפ~י לתי~ן גם ואו~נםבסי~~נים
 כייז~

 עדיף דברי ס~ל לא דאורייתא סיו~נין אי וט~ידשקיל
 קייו איכא א~כ ושוב ~ת~ר ב~~ו~ון ד~לינן צייל איןו~~~~ילא
 וו~שאיי~ התוס~ כקו~ית ~~~~~ונא איסו~אלו~ילף

 ~בדף סוגיא

~י~
 דס~ יייל ~דיף דברי דסייל ~נא דרב אליבא דקאי

 לאהדו~י קרא אי~טריךד~~יימ
 אביד~

 יטעון שלא בסי~~נין
 דא~לינן כרב דסייל לשיטתיה נפל דעלו~א דו~רובאהו~וציא
 ו~קשה ולכך ו~ווו~ונא איסו~א למילף ק~ו וליכא בה~רב~~ו~ון
 ~~~~ו~ונא איסו~א ~~ר יליף איך שפיר ל~בה עו~רם רבליי
 בסו~ו ~יהייג של בנו ~ר~א מדות בל~ב הש~ס בכלליועיי
 לא ו~איסו~א ד~~~ונא דאע~ג יוסף השא~ית בשםמביא
 אוה ח~ב ב~~ל~~ר דבריו הביא וכן יל~נן קייו ע~ייילפינן
מו~ונא

 ש~
 עשייך קנסא לענין עצו~~י בשם ~ומ~ש בי או~ק

חוייו~
 ~~~ סיי

 ס~ק
 אי~

 ע~ב קט~ו דף יב~~ו~ ו~~וסי
 ושם קסייד סיי ח~ג מהד~ג שו~מ ועיי והא וד~ה או~רד~ה

 ודוייק טייזסיי
~ 

~~~~

 ש~ ~~תרן ~בה
 וכתב ~נן ~~~אונין חליצה שט~י

 לא נו~י וו~יאונין דבחליצה סבר עו~רם ד~~ה~~י
 בתר אזלינן לא בו~~ון והרי דל~ח ~~~~ו~ן הוא דכש~כחיישינן
 ב~~~ אזלינן וב~לי~הרובא

 ~~ח~~~ינן גי~ין ל~נין ודו~א

~~שו~
 כתיי שאלייס ~~ים לענין שהח~~י~ו כו~ו א~א חו~~ר

 ליכא ושוב בת~~ אזלינן לא דבחליצה סובר ו~בהההוסי
קייו

 ~~ו~~~ו~
 גיטי ~~ר וילפינן בחליצה כן ~וא דהדין אלא

 דבחליצה סייל דר~ה נא~~~ ולרב~ינו עיי~ש ~~חליצהנשים
 כ~ב דסוב~ אלא בת~~אזלינן

 דג~
 ושוב בה~ר אזלינן בו~~~ון

 דתנן והא ו~~~ו~ון קייו בחליצהליכא
 רבחליצ~

 כ~חך על לייח
 זה הרי דהנן ~~~ליצה ~~נ י~ינן ו~~מילא ~ן הואד~דין

יח~יר
~ 

~~~~~~
 ל~בי~

 במו~ון דאזלינן ס~ל ד~בה ~~הי~~נא ראיי
בת~

 ~~שייס והוא ~וב
 ל~ה ~דף יבמו~

 היב~~ה בן ~~ת ~ו~~ש~י יום לי בתוך ~~תדאיהו~~ ע~ב~
 ונתקדש~

 בחזק~ךשו~
 ש~טו~ה

 ~~~ו~
 בנה~

 וע~~ד~
 רבינא ונתקדשה

 חו~ת היא יש~אל אש~ א~ א~~~ ד~בא~~שו~יה
 וא~

 אשת
 חולךת אינה היאכהן

~~~~ 
 ואחת זו אחת או~ר דרבא ~~~~~יה

 רבינא אייל חולצתזו
 ל~יי~~

 ובצ~רא ה~י רבא א~~~ באורתא
הדר

 בי~
 שאינה מפיו ושמעהי ~ופ~שייי

 ~~ךת~
 שריתוה אייל

 וחידו~ם חכ~~ים דברי ולהבין ~~בא אף ד~ש~דו רעואיהא

 ~~קשו י~ט סיי א~~ע ובנוייב טייו סיי בתבייש דיהנהנא~~~
 בלא בדיעבד ו~תירוה ולדות ~וב על ס~~כו ביב~~הלו~ה
 ובב~~~~חליצ~

 יו~ד תנינא בנו~ב וא~~נם בדיעבד אף אסור
 כי ויסיי

 דלפו~יי~
 קי דף ~ביי~~ ~תוס~

 ~עייא~
 ה~מ ד~ה

 אחזקת אוקו~הדאו~~ינן
 ~~עוב~~

 ~ועיי דילדה הוא~ ו~~הא
 ל~א סיי קו~א אה~ענו~ב

 וי~~

 על גם א~כ
א~~~ינן ה~בו~

 חז~~
 אינה

 ו~עוב~
 ו~קרוב אם כי נת~ברה ולא

 אה~ע בשניות ~~~ריייט ת~וי ~ועיי חדשיו ~ו כךו ~או~ו~ד
 כתובות ~~ה~יייט יובחרושי יייחסיי

 ד~
 או~ח פר~~ייג ו~יי ע~ז

 סעי~ ת~ב סיי יו~ד רש~א ובגליון בי סייק באשל שלייאסיי
 בשם ש~ה סיי יו~ד בב~י בב~~ב ועיי וי~לבי

 ו~הרי~~
 שורש

 ק~ד ~יי ~ייצ ~ש~~ ועיי כ~ג סעיי שם ביוייד ו~~~~אקו~~ג
ושאילת

 י~ב~~
 סיי יו~ד תני~א נו~ב ועיי ~~ייט סיי חייא

 גליון ו~יי רצייט סיי יוייד וחתייס ~~ייו סיי ציון ~שיבתקפ~ח
רש~א

 ופת~~
 ביוייד ונ~ייצ

 ש~
 רוב א~~~ינן באש~ ואול~

 ו~~~א~כ ויולדות ו~ת~ב~והנשים
 בבהו~~

 ד~ליא רובא דהוי
 כי ~דף בבכו~ות ההוסי כ~~יישבו~עשה

 עייא~
 ~בינא דייה

 ו~שוי ופייז ~ייו ~~ב ~~~~~הא שב ~ועי~או~~
 ~~הר~~

 שי~~
 סיייוייד

 כייז~

 בו~עשה תלוי חשיב ~א דאדם תש~~יש דרק
 ש~ ו~~ש~י בבהו~הו~~ש~ייכ

 סיי ~ובתשוי ~ובא ד~ה
הא~כתי

 בז~~

 דרבינא אליבא דזה אלא

 דו~ח~

 בגמרא שם י
 במעשה דתלוי רובאבין

 ואול~
 ו~חוו~תא ~ם דאו~ר ~בא

 יש~~עאלדרי
 כרייו~

 הכי ס~ל לא ס~ל
 אם ולדידי~

 ~ובהוי באד~
 גמו~

 כיון בבה~~ה ה~ה חול~ת אינה כהן וא~ת
 וב~בת לא או במעשה דתלי ~ובא בין ~ילוק איןדלדידיי
 קלייו~דף

 עייא~
 ר~פ

 ו~~~
 בריה לבי איקלעו דר~י בריי

 ליה וא~~י דשבעה בי~~~~א תלתא עגלא ~ו ועבידדראב~א
 איתריחו~ואי

 לי~
 עד

 לאורת~
 הו~

 ופרש~י ~~יניה אכלינן

 דאורתא די~צה הוא ~~~~יני ו~י~ם ומיהו ככולו היוםדוו~צ~
 ~~כלל אבל ~א הק~בה בתלאו

 נ~
 ~~דושי ו~י ~יי נפקי

 בזב~ים~א~~רינן
 לי~

 לקדושה
 נענין והל~ך להרצא~ ויו~

 פ~א ~דף חולין ועיי ו~~יכל ~~~שחטיה מאורתא חזיחולין

ע~א~
 ליל~~לקדוש~

 יום
 ו~קרא יליף זו~ן ומחוס~ להר~א~

 תתנו השמיני וביום א~~ו ~ם י~יי י~~ים שבעת בכורגבי
לי

 א~
 איסו~י ו~~י פ~ג דה~~~ב~ם

 ~~ז~~
 דו~חו~ז כ~ ה~~ח

 ~שו~יני ו~ויום מק~אילפינן
 והלא~

 דרי ד~ומיא ו~~~מע
 ביו~ דב~~ ~~~~א הואאפטוריקו

 ועי~ לי ה~נו הש~~יני
 י~ז ובסי~ בינגא ~~הר~א ~גאון קושית ש~~ייג סי~ יו~דח~~ס
שם

 ל~יי~~ דו~בכו~ יפ~ ותי~
 דקיי~ל

 דב~ד~י~
 הולך הלילה

 פי~ט שבת י~ושלו~י ו~יי היוםאח~
 הלכ~

 זבחים ועהוסי הי
~דף

 י~ב~

 שם ו~ש~טים בחוו~ש ב~ש~י וב~~~ח לילה ד~ה
 ב~ל הרגיש לא ~~ט דף עירוכין ~ובהגרש~שעייש~ה

 ועיי ז~
 לה~~~~~ג גו~א וב~יבה רצייג ו~~נ~ח זי סי~ יו~ד תנינא~ו~ב



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~ג~
~~~~~~

 בגהשייס וו~~ש כייט כ~ב שו~ות ו~י~פ ראה ופי ב~דברפ~
 גמא בתיבת קד~ו יייב ו~זבחים ~לייו~~ה

 ~ם~
 ובמל~~

 הייח
 שלא ~גאונים ב~י~ה הט~ם שכי הפר~ח ו~דברי הביאשם
 אבל לקרבן אלא יו~ים חי בןאו~רו

 א~י~ ל~כי~
 יו~ו בן

 ~דף חולין מ~~ס ~הואמותר
 קט~~

 ~ו~ז ירחו~נא מ~אסר
 ווהרי~ט ~ועיי י ו~ותר יוו~ו בן א~ילו דךהדיוט מכךךלגבוה
 דייה י~ד א~ה פ~ק בכורותאלגזי

 ו~נה~

 ~דף ו~נחות ובש~ס
הי

 עיי~

 את להוציא הבקר ~~ן
 הטרי~

 וו~ה הוא דין והלא
 א~ור~ להדיוט ~מותרתבע~מ

 להדיוט שאסורה ט~י~ה לגבוה
 ש~סור~ דיןאין

 ל~דיוט שאסורין יוכי~ו ודם חלב לגבוה
 והנ~ לגבו~~ו~ותרין

 א~ה אם דרבא ו~שמיי דאוור רבינא
 גו~ור רוב דהוי ס~ל דרבא ו~~ום חולצת אינה היאכהן
 חולצה זו ואחת זו דאחת דרבא ~~~ו~יי דאמר מ~ר~יאורב
 גו~ור רוב הוי דלאס~ל

 ולז~
 רבינא או~ר

 לר~ו~
 ~אור~א

 כלוו~ר דבאורתא רייל ביי הדר ובצפרא הכי רבאאמר
 זי שיהיי לאורתא עד איהריחתו אי שא~~רו עובדאדווה~וא
 זי ד~ך ~ייל הוה~ליו~ים

 בבהו~~
 נ~ל ו~כלל יוצא אינו

 וו~ו~ילא גו~ור רוב הוי לא ו~וב לו~ייד בהוך באדםוה~ה
 ראוי רלקרבן ש~~רו מ~ה ב~פרא אבל חולצת כ~ןבאשת
 ~שי~ת דס~ל אלא גו~וד רוב דה~י יייל שוב בצפראדו~א

הגאוני~
 אפילו צחולין אבל לקר~ן אלא יו~ים חי אמרו שלא

 דלהדיוט מכ~ל לגבוה ~~ו~ז מדאסר וסייל ו~ותר יוו~ובן
 אלא~רי

 דחל~ לדחו~ י~ דלז~
 ואסור לגבוה דו~ותר יוכיח

 ר~מ ליי ~או~ר וזהלהדיוט
 לרבינ~

 כהן בא~ה שריהוה
 ~יצה~לא

 מטע~
 דלא וס~ל בבהמה ו~~ה~ גמור רוב דהוי

 ו~ו~ר יוו~ו בן א~ילו ולחולין לקרבן רק יו~ים חינאמר
 ו~חו~ז ו~דאסרומ~ום

 ךגבו~
 ר~וא יהא שריי דלהד~וט ו~כלל

 והבן יוכיח חלב ניו~א דאלייכ תרבא אףדהשרי
~ 

 בו~ח~י~ ~~~~ג~
 כיי יייא סייק בו~ג~א חי סיי ~וייח

 ו~שאייכ ~~ק הוי לא בו~~שה הלי דלאדרובא
 דרבה כי ובוולהייר הו~עשה נעשה אם ~פק יש בו~~~הבתלי
 ~יי ר~~אשו~~~ ל~נין ~ו~~ייש רוב הוי דתביים דדובהס~ל
 כלל להפר~~ייג ורדיםגינה

 ס~א~
 לגירסת הוא כן ~באו~ת

 קייי~ ~דף יבו~ותת~~י
 ~~א~

 רובא דגם אייכ וס~ל רייוו דיה

דת~~ו~
 פ~~~ים דרוב כיון ודאי ה~י

 נ~ש~
 וכבר הו~ע~ה

 ב~טו~ייק~~~ש נוד~
 ~דף בייו~

 וי~
 ד~ה

 ק~
 ~ל הרא~ש בשם

 א~א ס~ק הוירוב
 התיר~ שההור~

 באי~ורין זה ספק
 ובביה להטות ר~ים אחרי~ד~תיב

 אות נ~ג סיי א~~~ יצח~
 הרוב אחר במו~ון הולכין אי ושמואל רב ד~וגתת חידשבי

 כי דף בייוו פ~י ~ועיי ראיה בעי דבו~ו~ון ~התלוי
 וע~י ~ו~ייט סיי בתה~ד זה ~~בואר וכבר וראי הוי לאורוב שם~

 לייז ~~ק ~~~ד שם יו~ד ופרו~ייג י~ג אות ק~י סייפלתי

~וע~~~
 הלך ספק או~אי ואילך ו~יכן עייב יייט דף בכורות

 פי דף וקידו~ין י~ח דף ובנדה הרובאחר
 ובחדוש~

 הארכתי

~ה~

 דס~ל דרבה וכיון
 ד~

 דרוב רוב הוי דתב~מ רובא
 ~ייל ודאי~וי

 ג~~
 ~רמייג ~ועי~ חולצת אינה כהן דא~ת

 כייז סייק ש~ייד כ~ד ~י~יוייד

 ויייל~

 וכן
 ~ב~ סיי~

 דגם כרב
 אזלינןבממונא

 בת~
 ו~ו~ו~ונא ב~ייו נש~ם גיטי יליף ולא

 ח~יצה רילפינן ו~א דיחזור כן הדין ב~נינה דגם דס~ךרק
 גט ילפי~ן וווו~ילא ~רב ב~~ר אזלינן ב~~מון דגם ממו~וןבק~ו

 רובא וגם כרב ודאי הוי דרוב ס~ל דרבה וכיוןמחליצ~
 סייל רוב הוידתב~מ

 ג~~
 דאדם די~ד בין חי~ק דאין

 הג~ונים וכשי~ת שווונה בתוך בבהו~ה גם וו~ו~רלבהו~ה
 יוו~ו בן אפילו ל~ולין אבל לקרבן אלא יו~ים חי או~רודלא
 שם בשבת ל~~ז וצייעמותר

 דריי~
 ~או~רי דר~י בריה ורייה

 לאור~א ~ד איתרח~יאי
 ל~בה ~~ח ליי שאו~~ ו~~

 ואות ראב~א אות ב~ה~ד ~ו~יי ר~ה ל~ ב~י דלאורהאעיין פו~

ר~~
 וי~ל~

 ביום ל~ו~תין דך~יך דל~ורתא ~~הא ליי ו~~~ז ו~ינך
 הלילה עדזי

 דו~וכ~
 הוי לא ~~וב ג~~ור ר~ב הוי ~א ~~זה

 מממון גיטין למילף ונוכל בת~ר ב~~~ון ~זלינן לא שלפייזודאי
 ~לינן לא במווון דגם כיון י התו~י כ~ושית ו~קייוד~זור
 ~יסורא ו~ר ~~יט היכי עמרם דב לו הקשה וכא~רבת~ר

 ברכות ~~עש~סו~ו~~ונא

 ד~
 לא ממ~~ונא איסורא ע~ב יייט

 כתבוי אבל דייה עייב ל~~ד דף שבועות בתו~י ואולםילפינן
 ולא למחילה אתיהב ד~ווון ו~~ום ה~~ם~הוא

 ד~~~ון ~~שו~
 ורו~ב~ן ו~ו~ון שאני ~יי~י ס~ד דף גי~ין ו~יי מאיסוראקיל
 ועיי חי סייק י~ג סיי וו~גייא הכהנים ~~ר תוהייאבסי

 כ~חסיי הוו~י~
 ייי~ סיי~

 ו~~י
 בברכו~

 ד~
 ו~יי שם כי

 אין דייה ע~ב סייז דף יבו~ותבתו~י ג~שיי~
 תי~ עיייי~~

 ~~רי רבה
 ולא י~זור זה דהרי תנן וו~יאונין~ליצה

 כרב לרבה דסייל כיון בה~ר אזלינן דבחליצה אף ~~ו~ו~וןבקיו חליצ~ דיליף ~~ט~~
 הוא דינא דבחליצה ד~~ל אלא בת~ר אזלינן ~ו~מוןדגם

 ז שבארהי וכו~ו ו~חליצה ג~נ ו~ליףדיחזור

 ~~~~~ד~

 יייט סיי ~~ע בנו~ב
 ובדגי~

 ט~ו סיי יוייד
 ~דף רייה וושייס ~שאולהקשה

 וי~

 איבעיא
 רב שנולד ו~יום אוור א~י ~נה לו ו~ונין ו~איוותי בכור~ו
 הא פליגי ולא להרצאה שנראה ~~~עה או~ר יעקב בראחא
 בבעיימ ~א ד~ה ~ם ו~וםי ~ער~~י ו~ום בב~ל האבתם

 ~יי יו~ד ועש~ך שם ולח~ם ה~ח בכו~ות ו~הי ~~אוברמב~ם
 שם יו~ף וברכי יייד ס~ק~~ו

 ובמ~רייי~
 פ~ד בכורוה אלגזי

אות

 בע~ו~ ופרי~ כ~ה~
 נפל דלמא ופר~~י א~יל ~צי מי

הוא
 וו~~~~

 ע~ד וה~יר נפל ספק משום ו~ה~ת דאסור
 הרמב~ם על ו~כאןד~שה

 דס~~
 מהיית מוהרים ~ספיקות שכל

 ~ייה אבן ובטורי שם בו~הריט~א דבריו בכל קדו~ווכבר
 ריי~ ~ו~~ס זו קושיא גייכ~קשה ש~

 דבכור דהא וכתב ~ם
 אמרו והן אמרו והן מדרבנן רק ו~היית אינו שנ~ו ב~וךנאכל ב~ייו~

ו~א
 ו~~ורשי~ קצ~ כו~~~

 מה~ת נאכל אינו ב~~מ שא~ילו
אלא

 ב~ו~
 או~ת נראה ~~ה ~~ב י~ז סיי יו~ד ובחתייס שנ~ו

דאינו
 ר~

 הדבר ובאו~ה ~~דרב~ן
 ו~פור~

 ר~ה בירו~לו~י
~~~~ 

ה~א~
 ~זרוורת ב~ייוו של ~נ~ו ~אין אוו~רת זאת דארייא

 הירושלו~י ~~דברי ג~כ ~ביא ~ם ובו~~ריטייא ו~היית ~אי~והיינו
 דלשיט~ אלא כ~ד סיי ציון בשיבת ועייאלו

 אין הירושל~י
 בכור ביןחילוק

 ה~
 ~פ~ג שקלים בירו~למי כו~~ש לב~ייוו

ה~א~
 שיוייק ו~יי ~נ~לד מיום ~ה לו ~וונין תם ב~ור דגם

 ~זבכורות ~ייא הרו~ב~ם ל~ברי ציין שם ו~~פט ובעין ~םומה~פ
ובאמה

 הר~ו~
 ~נראה ו~~עה לו ו~ונין דהם דילן ~שייס סייל

 ד~קא חד~יו לו בכלו ~נולד ו~יום ובע~מלהרצאה
 עייא זי ~דףרייה ה~~~ כתיר~

 ~ם~
 ~ינו בע~מ לו~ה ~דק~ל א~כ ושוב

 אם נפל ס~ק ו~שום שנולד ביום לאכולראוי
 מה~~

 אזלינן
 ולייחבתייר

 ~~שו~
 אזלינן לא דו~ה~ה וו~שו~ע נפל ספק

 רובאבתר בז~
~ 

~~~~~~
 הפל~ול עייד

 לתר~
 פ~ז בו~ליימ ד~נה כ~ז

 ~רומה שא~ך בו~י ונ~ת~ק ~לה הייאמתרוו~ות

טמא~
 כיון ~ו~רינן מי ~רת חייב אי מדרבנן בטומאה

זו ד~רומ~
 טהור~

 דילמא או יחללוה כי בו ומתו בו קרינן שפיר
 ואו~רינן לה ו~ו~~ינן ~דרבנן ש~מאתה~ף

 ~ר~
 שו~חוללת לזו

 ~~ק ו~מתניתין זה ספק לפ~וט יש ולכאורהו~ומדתי
 ד~סחי~

 יייד~~ד~

 של מימ~ם אוו~ר ~גה~כ רייח
 כ~ני~

 נו~נעו לא

מל~רו~
 ~נטמא ~בשר ~ם ה~וו~אה ~לר ~נט~וא הבשר את

 שמוסיפין אע~~יבא~~ט
 טוו~א~

 וו~ו~י ~וו~א~ו על
 ואו~רינן שני לעשותו וו~והר ~לישי דהוי ולר בולדבגמרא ~

~ם
 ני~ו~

 ה~וו~אה ~ול~ דא~רייהא בא~~ט ו~~ניתין ר~מ קסבר
 חנינא רי וא~ו~עינן ופרש~י ו~~ציא י~~ור דוודאוריי~אדר~נן
 בראשון לה ו~~ו~אין דרבנן ~וו~אה ~לה דאי~אדכיון

 דא~ ו~~ש~~~דאוריי~
 ~נטווא כו~ו ו~יח~ב ו~דר~נן ~ו~א

ב~ו~א~
 בזה ~ליג קפרא בר ו~שום דר~ל אלא דאורייתא

 א~לות ו~רייש דאוריי~א ה~וו~אה ~יקר ~הכא כיון י~לוגם
 דייה ~וייהפי~ג

 ופ~ו~
 ~~יי ויייל

 וזל~ו~
 ~יייב

 ה~בי ו~~ויי~~
~אולם



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י

~~~~~~  ישו~ולם
 לדיי~

 ש~ ב~~שנה ~קיבא די ~~דבדי זה
 את ~~להדליק נ~~נעו לא כהנים של מי~~יהם וא~~ררעייק דהוסי~

 בטבול שנפסךהש~~ן
 יו~

 ובידושל~~י ~~ת בט~~א שנט~~א בנר
 ה~כה ~~ייק~ם

 זי~

 ~~ביה יום ב~בול תי~תד
 פר~

 שהוא
 שם ו~~הרשייא ~תוסי ~~דברי שם בגהש~ס ~ו~~~ש~ודבריהן

 ו~וה~פ בשיייקעיי

 שם~
 ה~יי~~ ו~יי

 בא והשתא
 להוסי~

 ד~ו

לד~~
 מ~בדי~ם אלא אינו נ~~י שהולה~ט א~~~י

 ~~יי~~
 ~טו~אה עי~ד

 ~~~יקד א~א ~ינו זה טבו~י לר~ק ואלו הת~רה ~~~את ~וכחבא
 הדי ~ורה ~ו~~את בנד ~~להדליק נ~~נ~ו לא וא~~ה דבדיהןטו~~את
מ~ו~ר

 טומא~ דג~
 ל~~~אה ~וותר ~~דבדיהם עיקד שכך

 ~ומאה שאכל בט~~א ואייכ דאורייתאבטו~~אה
 רק שאינ~

 ועו~~דת ש~~חוללת ~ו ~דט בזו אמרינן א~ייהמדבריהם
 לט~~אה דמותדכיון

 בטו~~א~
 וב~~לה~ר מה~ית

 אי אסדיי~ או~
 של דספיקו כי ~~ה~ת א~ר~~קרי

 ריימ בפלוגתת תלוי ה~~ל~~~
 כ~ג ~דף ב~וכהור~י

 עייא~
 ר~מ ב~~~ה ע~ג ~וכה בעושה

 הראוי סוכה בה קרינן חזיא מחזא ד~~ד~ורייתא כיון~~~שיר
 ~~היית א~ר חשיב ~~דר~ן ראוי דאינו כיון פו~ל ורייילשבעה
 ~רב ~ה קד~~ווכבר

 ~שוא~
 עייייש קיינ סיי צבי חכם בהשוי

~ו~~~~
 ב~~לה~ר

 לתר~ ש~
 ~~כתובות ששון ~~~רייא קושיה

 ועיי קך~א סיי ~~א יעקב שבות עיי שאני דקנסל~ו ד~
כ~בות הגיעביי~

 ש~
 וכ~~ו קעייז סיי א~ייע ~ב~י ~~דברי הביא ולא
 ו~~ל~מ הי הלכה נערה ~~הי~~א

 ש~~
~ 

~~~~~
 חולין

 ~ד~
 ~~א

 ~~א~
 קודש ישאכל ~ו~א דתנן

 יוסי רבי חייב ט~ור קודש בין ט~~א קודשבין
 שלא פטורהט~~א א~ שאכל ט~~א חייב ה~ור את שאכל ט~~א או~~רהגלילי

 א~ א~
 לו או~רו טמא דבר

 א~
 ט~~א

 ליי קאמרי שפיר ו~ריך ט~~אהו בו שנגע כיון ט~ורשאכל
 בשר נט~~א ואח~כ הגוף בנ~~~א רבא וא~~ר לריהייגרבנן
 פליגי לאכייע

 דחיי~
 בנט~~א פךיגי כי קדים כרת דאיסור

 הקשו בנ~~וא דייה שם וב~וסי ה~וף נטמא ואחייכבשר
 שאכל טמא ~ושכחת היכי ט~~אהו בו נגע ~~כי דפרכילרבנן
 שיהאתרו~~ה

 ב~וית~
 ולכאורה ~~~אהי בה נגע ו~כי הא

 ע~יייי~ל
 שהקש~ ~~~

 דבש ביעדות
 ד~

 דאו~רי עלה ק~ג
 לריה~גרבנן

 א~
 ~~~או~ו בו שנגע כיון טהור שאכל ט~~א

 טו~אה ולענין ב~יה אסורין או~לין שיעור ~נא קושיאומאי
 מקבל אינו ~~כביצהפחות

 ~א~~ ~ו~~א~
 ~מא ~~צינו ש~יר

 ט~ורשאכל
 פחו~

 ~מאוהו ולא כזית רק ~~כביצה
 ~דתנענש ומ~~~

 שאכ~ כט~~~
 ובשעד כזית בשי~ור קודש

 הקשה ברכות ~והי~~ד הו~ל~
 ג~~

 דיש עוד שם ו~ב זו קושיא
להסהפק

 בקדשי~
 ~ומ~ה ~~קבל ~וכביצה פחות דאף לו~~ר

 עיי~ש מכביצה ל~חוה אפילו אוכלא להו ~ושוי הקודשדחיבת
ועיי

 מ~רמשי~~
 סנהדרין

 פ~ג~ ~ד~
 ול~~ ~ד~י ד~ה בתוסי

יתו~
 דאיך התוסי קושית

 ~~שכ~
 שיהא ~רו~~ה שאכל טמא

 פמ~ייב באכל ד~ושכחת די~ל ט~~אה בה שנגע כיוןב~~יתה

~רו~ו~
 בעינן טו~~א~ ולענין בכזית עובר איסור דלענין

 אוכלא ליי ~~שוי דחבה~ק קודש ושאניכביצה
 א~

 ךפ~~כייב

ולכ~
 טהור קודש שאכל בט~~א לרי~~ג רבנן מקשי שפיר

 דגם שם ~~סיק דבשעה~מ אלא ית~ייב ואיך ט~~אוהו~א
 טו~~אה לענין בעינןבקדשים

 כביצ~
 ~~קשו מאי הדק~ל ו~וב

ר~נן
 א~ לרי~~~

 משכחת הא טמאוהו ט~ור שא~ל טמא
 כביצ~ בעינן טומאה ולענין ~ית באכל~פיר

 דלשיטת אלא
 הציא א~~ טומאה מקבל פמכייב גם דמדרבנן ותו~ירש~י
 ומצינושם ש~~~~~ ~יי ~~~יית א~ר ~~קרי ~דרבנן ~וי אינו אםזה

 בש~~
 ~דף ~וטה

 מ~ד~

 האיש מי דאמר דריהייג

היר~
 אפילו היינו שבידו מ~בירות המתיירא זהו ~לבב ורך
 ושוב ~~~~ה אייר מקרי מדדבנן ~איי~ וס~ל דרבנןעבירה

איי~
 לשיטהו לדיה~ג רבנן ~~קשי שפיר

 א~
 שאכל ט~וא

 ו~~נין כזית באכל לומר דאין טמא~ו בו שנגע כיוןטהור
 כיון כביצ~ בעינןטומ~ה

 דעכ~~
 ~~קבל פ~~כ~ב גם ~~דרבנן

 ה~דוה ~בו~ות פרק ובריש ~וה~ת א~ר הוי שוב~~~~ה

ב~~שנ~
 ואינה

 נו~ג~
 א~~~ ~ם ובגמרא ל~~יד ברא~ין אלא

ריי~
 לאפוקי

 ~~ל~
 לא~קי אמר יעקב בר אחא ורב

 חזי מחזא ~~דאודייתא בקוביא ~~שחק אבל ~וךך מיידב~וביא משח~
 ראוי מקרי ~~דדבנן דאייר לר~פ ו~ייל דפסלוהו הואורבנן
 בקוביא ~~שחק גם ל~~עו~י דאמר יעקב בר א~א ורב~~היית
 ומעתה מהיית אייר מקרי ~~דרבנן א~ אם דאףסייל

רייה ב~~
~~~ 

 וי
 שם~

 דאביי ~~ביא ~ובמךה~ר דר~פ
 ור~

 פניגי
 בכל ובא~~תבזה

 הגירסו~
 פ~י וכיימ ור~מ בש~ס

 ~~ש~עו~

ו~י~~
 להלן מל~~ר ועיי אחביי~ רב גרסי וטושייע ודא~ש

 יעקב בר אחא ורב שנולד ~~יום שנה לו ~~ונין דבכוראמר שם~
 משעהא~~ר

 שנרא~
 בבע~מ הא בתם הא פליגי ולא להרצ~ה

~ועתו~י
 בכור~

 ד~

 שם פ~ק ר~ה ובירושך~וי עד דייה כייח
 ך~~ו~~חה הרא~ו שנאעד

 וי~ך~

 בע~מ השייס פריך שפיר
 ולא נפל ~פק חיישינן ~~דרבנן דעכייפ כיון אכיצ ~~צי~~י
 יעקב בר אחא לרב מה~ת ראוי אינו הוי גמור רובהוי

 ועיי ~~דאורייתא דאוי אינו הוי ~~דרבנן דאייר דס~ללשיטתו
 פיי~ הרו~~ה ~ירו~~~יבמה~פ

 חביות ד~ה סוי הייד
 ודו~~
~ 

 ~~~~~~ה~
 על~

 דיש נא~~ר
 ~פשו~

 ס~קו
 שם ~~~רו~וות ~ייזי המליי~ ~

 ~~ש~~
 שבת

 ~ד~
 ~ייא

~~א~
 לאכילה כגרוגרת הוציא רבא דבעי

 וצמק~
 וחזרה

 שבת לענין דיח~י אין או שבת לענין דיחוי יש ~~הוותפחה
 טמא לבית ה~ו~~ה ~ית זרק ~~ר~נ רבא ~~יניה בעיושם
 מאי לביצה ~~שלימו והוא אוכלין ~~כביצה פחוה דאיכאכגון

 כל ד~א או שבת לענין נמי ~יחייב טו~~אה לענין~~ד~~צטדף
 דנהי הרשב~א והקשה בעינן כגרוגרת ~בתלענין

 טו~~אהל~נין דמצטר~
 בעינן ד~א ~בת לענין יתחייב ~איך ~~~~~

 חשוב בדבר ו~נחהעקירה
 וא~

 חשוב דבר איכא דב~נחה
 ~א שם ~יי דלא עקירה בשעת אבל לאוכלין ד~~צטרףכיון
 חשוב אינו~זיה

 ותיר~

 ~נח~ צודך דעקירה
 וכ~ב הוא

 ש~
דא~

 שם ~ו~~סי דחייב ליי ~שיטא ~הור לבית זרקו
 ד~~

כגון~

 וזר הואיל
 לוק~

 בטיל כשנטמא אבל בכזית ~ליו
~שי~תו

 דא~
 מסנהדרין פי~ט לח~מ ו~יי זר ~רייל זה

 ב~גיר~א אלו ~רשבייא דברישמביא היי~
 דא~

 על ויסובב ~ה

כוונ~
 עלזר וקאי אחת

 ו~~פ~

 אינו
 ביב~ות וכדאמרינן לוק~

 ירושל~~י ~ועיי ו~ו~ עשה איסור אלא ~הדליכא
 הטהור את שאכל ט~~א~ייב תרומו~

 בעש~
 דצ~ל ~גיה ובגהש~ס

 ~~ש~ בפני וקד~~ו הט~~א אה שאכלטה~ר
 שם~

 ו~ילכך ~
 ביי ~וה שבת לענין ~ראוי שיעור ודאי עקירהבשעת

 עיי~~
ולכאוד~

 ~~קבל עכ~פ ~~~כייב ד~א יקשה
 טומא~

 מדרבנן
 כזית כשזרקואייכ

 הר~~~~
 לאויר כשבא מיד ט~~א לבית

 ואזלה נטמא~בית
 ל~

 לה ~ציר כאלו ו~וי החשיבות
 שעור~

~אח~~
 מכח החשי~ת דבא נהי כשנח

 הצי~~
 מ~מ

 סו~
סו~

 ~צמקה והוי שעורא לה בציר להנחה ~קירה בין

בינתיי~
 וחזרה

 וה~~
 מהאה~ט ~~ד בכ~מ ~ועיי

 ב~יקו ונשאר שבת לענין דיחוי יש אי ר~א לה בעיוכבד ~~ג~
 ד~יון ~ואייל ~ה ש~רגיש הגרע~א בחדושיו~~צאתי

 הוי טומאה ל~נין מדחשיב א~~רינן פמ~במקב~ט דמדרב~
 למייל דא~כלשבת שיעו~

 ~צירו~
 אלא שבבית למה

 ~טא~מתחייב ל~ דב~
 דאוריי~א

 וז~~

 דרבנן דטומאה ועכצ~ל
 מה~ת ראוי הוי ~~דרבנן דאייר משום החשיבותמגרע ~~~
 ~ה~לה ו~ו~

 הח~יבו~
 היא ראוי דמה~ת ~ושום בינהיים

 ה~ו ~~תרומות פ~ו דהרמב~ם ~לא בכזית ~ליי ~קה~ר ה~ו~~
 שאכל דזר ל~דיאכתב

 תרומ~
 בו ומתו שנא~ור ביד~שמי~ה חיי~ ט~~א~ בין טהורה בין
~ 

 אכי~תה על ולו~ה יחללוהו
 ~קשה הרדב~ז בשם הביא ~וי אות ~~ה בכורותובמהריט~א

דל~~~
 יתחייב

 ז~
 על

 ט~~א~ תרו~
 ~~~וללת הדי

 ו~מד~

ותיר~
 הטהורה דלכהן כיון זה ~יל~ק יש דוקא כ~ן דלגבי

~וותר~
 ~~חוללת הט~~ה א~~ לו

 ו~ו~ד~
 עלי~ מיחייב ולא

 ה~מאה אין ישראל לגבי ~בל~~יתה
 מחול~~

 שהרי
וה~מאה ~טהור~



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י

~~~~~~
 אצלו שויןוהטמאה

 עיי~~
 ו~~כ

 הייב ווסנהדדין פי~ט בלחיי~~
ועיי

 בשעה~ו~
 הביא לא ובמה~יט~א גרסינן דייה ו~~אייב פי~ז

 ש~ביא הייא ~~ב בכורים בירושל~וי ובאמתדבדיהם
פ~ז במל~ו~

 ו~תרוו~ו~
 השנית מצ~ה ד~ה ~~א מצותיך ובדרך הייג

מ~ור~
 טמאה אף תרו~~ה שא~ל ~זר הרמביים כ~ברי לה~יא

 על פליגי מתניתין ~ם בירו~ל~~י ~ועיי ביד~ש מיתה ~~ייב
 ובאוות לרב ~אל כהנא לעיל דגריס דנראה כ~ ובפיימרב
 ועיי שם ~~ג ~ף סנהדרין בבלי ב~~ס להדיא היאכן

 לו~ה לרב דגם וכי קל~ג מל~ת להדיימבסה~מ

 עייי~~
 ועדשייי

 ~ד ~דףגיטין

 עייא~
 יתרזמה ~~אוכך דאכל ~~ה

 בטוו~א~

~גו~
 מחולין המה ~ש~ס ובגליון טמאה הוא ואפילו ב~יתה

~דף
 קי~ג~

 קרינן ועו~ו~ת ~~חוךלת בט~אה ש~~ואל דאו~ד
 ובהגהתבה

 רשיי~
 הטעם דשם ~~ שם

 ~~~ו~
 א~ע~א דאין

 שם ע~א צי דף וביבו~ות שם דנש~רג ~ר~ב בהגהתועי~
 ועיי שם בחולין הש~ס דבדי מפשטות ~ן נראהולא

 ~~ג דף בס~~ריןשי~ף בו~הר~~
~~ 
 וב~דוו~ג ~

 שחיטה להי בפתיח~

ב~ור~
 ה~ני

 בז~ ועכ~~
 ~ייב טמאה בתרוו~ה דגם נראה

עלה
 ואמנ~

 אכתי בט~~אה א~ח בזד ~גם הרשבייא לשיטת
יקשה

 ש~ ב~ב~
 ~כייפ נטו~א הבית לאויר מטי מכי דהא

 א~ בלהי ה~שיבות לה אזל ושובוודדבנן
 דאייר נא~~ר

 ועשייס ~~היית ראוי ו~קרימדדבנן
 נ~ד ~~ף ~~נחו~

 עייא~
 גיטין ועיי שם וצ~ק וברשייי איכא ~~י בדדבנן ונותר~יגול
 נ~ה~~ף

 עייב~

 ~י ~~ף ב~~~ ועתוסי דברי~ן שע~י כרת
 ~ב~

 כ~לה ורבות ה~ב ווו~רים ווהי ~~ד וב~ו~~וו נשבעין ~יןד~ה
ואכו~~ל~י

 ~~~ו~

 אליבא דק תסוב דאי ~קו~יא ~יון דבלא~ה
 והדשב~א בטמאה אייח ~ד ~ס~לדהדשבייא

לשיט~
 אף ~ו~אה ~~קבל אינו ~~כביצה ד~חות סייל ~א

 הו~ל~מ ב~ו~ו כו~~שמדרבנן
 ה~ אוכלין טו~ואת ו~ה~ בפ~~

 ולכאודה טו~~אה שום א~וו הבית לאויר ~שבא אףו~וב

 י~
 דפו~כ~ב הר~בייא לשיטת ראיילהביא

 ~ו~
 אף טו~~אה

 ~דף ביצה ו~שייס ו~ואמדרבנן
 יייז~

 אחר להיות חל ~תנן
 אבל לט~רן אבן בכלי ~~וים את ~ו~שיקין ו~ין וכויה~בת
 בשב~ כלי וויהת דכייע ובגו~רא מטביליןלא

 או~ר ~~~ט לא
 ו~טבילין אין באה~ט שנט~וא כלי איתביה ו~וי גזירהר~ה
 ~ו~דשייי ביוייט אוהו ~~טבילין ~טו~~אה בולד ביו~טאו~ו
 תקון ~אן אין ובולהייט ~מתקן ךיי הוה ~~היית דט~~א~א~~ט

 אלא טומאה ו~קבל כלי שא~ן ו~עליא ~~ורמ~אורייתא
מאה~ט

 וכוי~

 וו~שני הא ~אטו הא נגזר איתא ואם
 ול~

 ~ו~כחת היכיהטו~וא~
 ולה~ט ~הא ~ופרשייי כהנים גבי ל~

 עו~ה שני שאין לחולין ו~~ו~ד ~ני בו שנט~~א וכליראשון
 ב~וליןשלי~י

 ~טבי~ ואיי~
 אךא

 לתרוו~ה~

 זריזים כה~ים
 יהושע ו~ניהם

~~ 
 ~~דדבנן כיון דול~ייט עלה הקשה

~וא
 ב~בת הדי תקון ~~

 ךיי~~ ~ד~

 לעשר דאפילו מבואר
 אסור ה~ו~אי~ת

 ~~שו~
 ~וזה ח~י~ה ב~~ק אפילו ~ות~ן

 ~ד~ואי את ~~עשרין ~ין ~שיכה בודאי דוקא דהאת~~וה
 להדיא שם ב~ושנה כ~ובואר וועשרין חשי~ה בס~קאבל

 ~~ה ז~ דף ~לין~ע~סי

 ו~ווא~

 וכן דרבנן דדו~אי אע~ג

בע~
 אפ~ה דמ~רבנן אעייג ~~תקן ~~שום ~ע~וא נו~י דהוי

 חשיכ~~ודאי
 דלא ו~אכל ~~יני בין לחלק ~יש וכתב אסור

 ובין לאכילה אלא כלל~זי
 ~לי~

 ~~~אים
 לו~י חזי דבלאיי~

 ביש~ש ז~ל ו~~רש~ל כתב ו~~~ג בטהרה ח~ין אוכל~אי~
 ה~~ח ה~~ה ו~ן~כ~ד

 ש~
 ובהיותי וכתב

 עו~~~
 ו~~שתווום

~ז~
 פייה ~~~נה ~ה~וג~ד ~וד~די נ~~רתי

 ~פייד~

 שכי הי~ח
 דטבילתן דאע~ג ו~ע~ויים הנקנין חדש חדס כלי ~עניןל~לק

ר~
 להטבילם אסור וו~~ו מדדבנן

 ביו~~
 כיון כו~תקן ד~יחזי

דקו~~
 ב~בילת וו~שא~כ ל~~י~י ~י ךא טבילתן

 ה~י ראוי היידע~~פ טוו~א~
 להשת~~

 עיי~ש לחולין טו~ואהו ביווי
 נייו סיי אדיי ~אגת תשוי~עיי

 וי~~

 ~ברי הביא וכבר
 שבו~ ת~וי ~ועיי יייא ס~ק שכייג סיי בו~גייא אךוהרה~מ

 סיי ח~ב י~ח סיי ~~איעקב
 י~~~

 דהא יקשה אכתי ואמנם
 טבילה קודם למי~י חזי לא ולתרו~~ה טבילה יבעי לאלחולין
 ~ם ועהוסי ו~תקן הוי א~כושוב

~~~ 
 ~יייל אלא כלי

 ~א~מ ~כביךה ב~ח~ת חזילתרומה ~ג~
 טו~~א~

 מתקן הוי ולא
בולה~ט

 א~
 לתרו~~ה

 ~ומ~ו~
 לפ~~כ~ב דחזי אייל בא~~ט

 ובפרמ~ג ~ייב סיי ח~ג דדב~ז ועיי בזה לחלק איןדב~ורייתא

 תק~ט סיי או~ח ו~ע~ת ייי~ סייק באשל שכייג סויאו~~
 ביס~ק

 ויייל~

 משקין לענין הקון דהוי יקשה ~~~~ן ואולם
 בולה~ט שנטמא ~כלי ועכצ~ל ~~~אה מקבלין שהו בכלדאף

 נראה ~זה ~משקין ו~~ח ו~נוקב בכלי היינ~~ו~טבילין
 שהקשו ב~~נים לה ~~~כ~ת ~יכי דייה ~ם בביצההתו~ס כוונ~

 ~~~חת נו~יבישראל
 ל~

 ~וש~ין ו~טו~א תדו~ה ~פוסך ~~ך

להיו~
 דא~י שאינו ~ונוקב בכלי דו~יי~י ותי~ו תחלה

 להש~וו~
בתו~

 כ~ה בכלי ד~יירי ~~נ~ל ק~יא גו~א ~זה הצל~ח ו~מה ו~ים
 בכלי ו~יירי ודלו~א לה ו~שכחת הי~י ולה~ט ו~לא בפהשאמר
 עכצ~ל ולדבדינו ובישדאל ~~~ם להשתו~שהדאוי

 ~ולה~~
 לא

 י~שה וא~הי ב~~~כייב לתרו~וה גםי דחזי ~~שום ~ותקןהוי
 ~רחך על ו~ייל שהוא בכל ד~ותטוואין לו~שקין תקון~הוי
 בכליד~~יירי

 ועכיי~ ~~נוק~
 ~פ~~כ~ב הרשבייא כ~יטת ש~ועינן

א~ו~
 ~וטבילין ולה~ט דל~~ה הדקייל דאך~כ ו~דרבנן אף ~~~אה

 אייו ~~ק~דם ל~~ידי לייח ולת~וו~ה ~בילה בעי לאדלחולין
 בכלי ~~כ ~מיירי ~~תקן הוי לא ול~~שקין ~פ~ו~ייב דחזידי~ל
 בד~ה ~שם כן נדאה לא שם התוסי ~~~~ברי אלאוונוקב
 ב~לי לא ~בל המים אה ש~שי~יםושוין

 ע~
 ל~י כתבו

 להרמב~ם ופה~~~ש ~ערש~י ה~~קים ~~ן טו~ואה ~~קבלשהוא

~ם~

 בולהייט רק נטמא לא הא ~~טבילין אין ~א~~אי וה~שו

ול~מיי~
 ה~וי~ א~ ד~ושיקים דהך כיון הא

 ~אינו בכלי איירי
 ~וי סוף דסוף לפווכ~ב ~זי ~לתרוו~ה לוו~ר ~ין ~וב~~נוקב
 וא~י ~~טבילין אין ול~~ט גם וא~~ ו~שקין לענין~~תקן
ה~וסי

 ~שיטת~
 ד~~~כ~ב

 ווקב~
 טו~~אה

 עכ~~
 וו~~~יךא ~~~רבנן

אין
 ל~~

 י~ל דבלא~ה אלא ב~כי
 דבטומא~

 עי~רה שכל

 א~מ ~פ~וכ~ב רבווהא לכוך~ו ס~ל ודאי ו~דרבנן אלאאינ~
 ד~ו~אי ~~~ש שם ו~צל~ח כללטו~ואה

 א~
 ~~עשרין ~ייה דדוב

 של ~~ש כאן ויש ו~יעוט איכא~ייוו
 תוד~

 בכלי וו~~א~כ
 בו דאין בו~ייטשנט~~א

 ~ו~
 ודבדיו ~ ~ודה ~ל חשש

 יב~וות ותוסי א~~ר רבא ד~ה עייא כייג רף ~בתוערש~י ~~
 תאינים ~~ה ל~ב דף עירובין ~וסי ו~יי א~יי ד~ה~י~ד
 וו~ייש ~~ז ~~עידובין פ~ה ובשעה~מ ו~אן דייה לייז ~ףושם
 ודקדקו ~~ים בו להשת~~ש ראוי שאינו בתו~י ~מ~שה~ייח

 ~~י~בלשונ~
 העתיק שם ברשב~א הנה וושקין נ~~ו וךא

 עייייש~~ ל~~שקין דאוי שאינו בכלי דו~יירי התוסי ל~וןבאו~~

~~~~~
 עוד ~יל

 ע~מיי~
 ~~~~ת ~~~ג הו~~נה ב~~רכבת

חנק
 בז~

 ~~יד ה~יקון נעשה דנא ד~י~י
 ל~יט~ ~יי~~קון נ~~

 ~דף חגיגה בתוסי אךחנן ה~ד
 כ~~~

 דגם
 ~~דב ~~יב~ל~ט

 ~ו~~
 ~ם ~והרשייא ו~יי

 ~ווויי~
 ב~גד~ח

 ~ם פ~י ר~~ביים ~יי הייו ~~~ה~ט ~י~גו~רווב~ם

 ה~ב~

 א~כ
 וו~~אייכ לחולין ~~יד ה~קון ~ויבאהייט

 לייצ דך~ולין בול~י~
 ורקטבילה

 לתרומ~
 ~תיקון הוי לא ~וב

 היכ~
 ~צריך ~יון

הערב
 ~~ו~

 ש~~ב פייב תדומות בידו~למי בגהשייס ~שוייר י
 בהך ו~נהכן

 דו~ה~~
 ראוי ראינו דו~ה נימא אם דמטביךין

 ת~~ן הוי דהא יקשה אכ~~י ~~היית אייר הויו~דרבנן
 דב~י כיון הר~א ךשיטת ~יכף התיקון ה~י לא דבוך~~טניחא ול~~~~~

הערב
 ש~~~

 וו~עהה
 לרב~

 ~קו~יה ודאי ה~י דרוב דסייל
 ז ~דף בד~ההשיס

~ 
 ב~ייו~

 דאייר דכיון היינו י א~יל ו~צי ~~י
 שם בביצה ~דאו~ר לדידיי ע~צ~ך ~~היית א~ר ~~י~ודדבנן
 ~ברי וה~לך סובב רבריו ו~ל י~בידנו ש~~א גזירההטעם
 שםהש~ס

 לחל~
 א~ייט בין

 שם ביצה בחהייר ~עיי לוהיי~
 שעך בקרביינ ועיי ויייל באה~ט שנטמא כליד~ה

 שכ~ג סיי ו~~ח~ייש ו~רו~~ג יייב ~ייביצ~ הרא~~

 שם~
 לרבה דס~ך ונ~מר ~~יד ההיקון נ~שה דלא ו~שוםד~~טבילין דולה~~



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~גי

~~~~~~
~

 צ~יך ~~~ן ~~~ום ד~~תחייב היכי~כל
 שיה~

 ~יכף ~ת~ק~ן
 ע~ייהב~עת

 וא~
 ז ודו~ק תק~ן ךייח ךאו

 ~~~~ז~
 מאיד רי

 דסיי~
 ~~ג ~דף ב~וכה

 ש~~
 ~עיקר

הוא
 מ~

 חזי ~~חזי דמהיית
 וך~

 ~~ה נן איכפת
 ~דף רייה בש~ס דמקשי מה א~~ ~~דר~נן~אייר

 זי~
 מצימי בע~~~

 אכי~
 דחיישינן ס~ל דר~~ו ומטעם ~ה~ת דהיינו

 ת~ךייה סיי ~ךין סוף ב~ורדכי ~ועייל~יעוטא
 פסח דייה ע~א י~ב דף חוךין בתוסי ו~יי ~ו~ייתנמיעוטא חיי~ ד~~~~

 פייוודף
 עיי~

 ~י~ב ~ר~ין וב~ושי ס~ווך ~ייה
 ועיי ש~

 וורדי~בגינ~
 וכךל ל~ז כךצ ~~פר~~ייג

 סיי~~
 וסיי~ידרוב

 ז ספקהוי

~~~~
 קך~ד ~דף בחולין

 ע~א~
 ג~ ב~~שנ~

 ~נתגייר
 ~~ר נתגייר שלא עד נשחטה ~רה ~ווהיתה

 ~ראיי עליו ~~חבירו ש~~~~ציא פטור ס~ק חייבמ~נתגייר
 גי ~~ק ס~א סיי ~ייד יעקב בישועת~ועיי

 מ~~
 הז~~ן אם

גירו~
 השחיט~ שז~~ן אךא ידוע

 אינו
 ידו~

 ~חזקה נו~מה
 ךוו~רחי

 נתעו~ר וכבר נשחטה הז~~ן ~באיחו~
 הפלתי בז~

ש~
 סייק

 יייד~

 ת~ן לר~י ר~ב~ך ליי רמי שם ובג~~~א
 חורי ורמינהו~טור ס~~

 הנמלי~
 ~ל אלו ה~י הק~~ה שבתוך

 לעניים ה~ליונים הקוצ~ים אחר~ ו~לב~~~ב
 והתחתוני~

 של
בע~~ב

 ר~~~
 או~ור

 ה~~
 לקט ךקט ~ס~ק לעניים

 איי~
 אל

 שאינו ~ופרש~י ~ותה שונה אני יחיד שבלשוןתקניטני
 דברי ~שנית כ~~ואותה שונ~

 ר~~~
 אגרא בן ר~י דברי אךא

 ~~ש~~

ר~~~

 עני דכתיב ~~אי ד~ר~ב~ל קא~~~ ט~~~א ~הא ~כוי

ור~
 לו ותן ~וש~ך צדק אלא הצדיקו מ~י ~צדיקו

 א~ו~
 רבא

 בחזקת פ~ההכא
 פטור~

 ~יי~וא ח~בא בחז~ה ק~וה קיי~וא
 י~ד דף רייה א~ן טורי~ו~יי

 ובאב~~~
 ~ם

 מ~~
 דדיוקי

 דהא א~ייכ אה~די ק~יין ~סיפאד~י~א
 דפר~

 פ~ור בח~קה
 ו~הריייט ~~תשוי הביא וךא ד~קאה~א

 ל~ט סיי ב~אשונ~~
 ~~~רי~ט ועיי צהיפךשכי

 חו~~~ בשניו~
 קכ~ר סיי

 ש~~יך ~~~

בז~

 שם וב~ורדכי
 לא א~ואי ל~~ב רבינו~ו~~ולם ה~ש~

א~ךינ~
 קמן דאיתא וב~ובא ~עה~ב דק~וה ורובא ~ובא בהר

 ~ני דכתיב טע~~א כד~תני התם ותירן ~~ודה ריי~וגם
הצדי~ו ו~~

 צד~
 ~~~ה ר~וו סיי יוייד וב~~ייס לו ותן ~~~~ך

ל~או~
 דהא

 ג~
 נגד

 ל~~~ הח~ק~
 כדא~ור ו~שלך דצדק הא

 ~יי~~א פטור בח~קתפרה
 ~וכש~~

 וחזקה דר~בא רובא נגר
רובא

 עדי~
 גינת ועיי קיי~וי~ן דל~~~~ ~ואף

 וורדי~
 כלל

 ~ס~א~
~כבר

 שם בטו~א כן הקש~
 וב~ה~~

 לאחי
 ה~צוה~~

 ~י כךל
 דע~~ ~~ שם באב~מ ובטוייא טיא~ת

 דקא~ור הא
 בחזקת קייו~א ק~~ה דאטו דוקא לאו ~יימא יחיובבחז~ת ק~~

 בחז~ת קיימא רלא ~מה ~ל א~א ב~~~ב מ~ל י~תרעניים
 ~~ה ~~~ופטור

 מ~רי~ט ~ועיי ~הח~~~ ~~יק~

וא~ונ~ שהבא~~
 י~ד החת~ס

~~ 
 עני הקרא ד~ושמעות והביא ~עלה

 ~וחזק להחשיב~ו להעני שנצ~יקהו היינו הצדיקוורש
 ~ומיךא ~~וח~ק שהוא וכיון ~ינו~דון ואח~~

 ל~
 דאין רוב יועיל

 ~~רי ~ווחזק מיד להו~א ה~ב~ אחר ב~~~~וןהולכין
 ספק וכך קיימא חיובב~קת ~קמ~

 ועיי ~~וחזק ~~ני ~וי שב~
בחדו~י

 ~ח~~~
 לנדרים

 ~ד~
 זי

~~~ 
 ~ן~ ~~צאתי ואני

 ~וי ד~עני בשדה עו~ר וש~חת פסקא תצא פיב~פ~ ~~פו~~
 ~~~ו~א~וחזק

 מהעניי~
 יו~ר ~רמ~ג ועיי עיי~ש הרא~ עליו

 ל~ה סייק סוי בשפ~ד י~~~יי
 ד~~

 אמנם
 בש~

 ~י~ל ה~הייג
~ 

~~~~~
 ש~ דבמרדכי י~ל

 ו~~ת עוד ~תב בקושי~ו
 הקוצ~ים אחורי שהוא ~חור הוא קרובעניים חל~

 ל~רדב~ז תפאדת יקר בסי ~ו~יי אהייר ה~ך וקרוב רובהלא
 ~~ך וקרוב רוב א~~ינן לא נייד דלא דבדבר ~ו~ועיישפ~ו
 בתר ואז~נן ~רובא~

 קרוב~

 ~ם וךהלן
 ת~~

 קבוע דהוי

ו~~
 בטו~א ות~ה דמי ע~~~ח כ~~חצה קבוע

 דודאי ~ם באב~~~
 אם אבל קבוע הו~ך הנחתוב~~~ום

 ~י~~
 זו בקו~יא ~~~ו ו~בר ~ריש ~~רובא דפ~יש ~ל~~~~ינן בת~~ אזל~נן ~~שם

 וב~~ד ~י~ר ו~~ושב ~~~~~~ב בפייא~~~ך~מ
 עניי~ ~~~~תנו~

ה~~
 ~בר ואולם

 כת~
 א~~ג בז~~ך שם ב~~ר~~י ב~ג~ייה

 דבר הוא הנ~~לים בחורי שנ~~צאד~~ה
 שנ~ר~

 וא~נ ~~~וק~~ווי
 ~~~ובא דפ~יש כךני~~א

 י~~ ~~רי~
 ~~~א

 שך~
 ~~א

 דבר שיש כיון וא~כ ופיאה ש~~ה ~~~קט דברשום ב~
 קבוע כך ~~~וה מב~ל דרובאע~ג מהמוע~

לי נרא~ וכ~ונת~ כ~~עיי~~
 דה~

 ~~וב ד~~צד י~ל ה~א
 י~

 רובא הנו~לים בחורי
 שך ~~יעוט בהחורים יש ה~ור~א ו~~צדדבעהייב

 ~ניי~
 ול~ש

 רובא וקרוב רובא ךו~~רבזה
 עדי~

 ~קורבא אין ד~~א ~יון

 ~~וב בהחור נ~ו~אים יחד ~~ניהם ויייל ל~רוב~~תנג~
 שך ו~~יעוט~~ב~ה~ב

 עניי~
 של ד~~י~וט ~~~ור ואין

בטיל עניי~
 ברו~

 דפהיך ~יון אבך בטיל דאיסורא דנהי ב~~~ב שך
 ~~שיךין ~י ד~ייס ו~פ~טא בטיך לא ~~~~ונאביי

 ב~י לא ד~~~~ונא ו~ר~ייי בטיל לא ~ומונא בטיךאיס~א ~יי~~ ~ד~

~~י~ו~
 לבעליו ה~~יעוט ~ו~וון קנוי להיות ברוב

 ב~ב בגה~ייס~והגרע~א ~~ב~ ש~
 ד~

 דב~בא ה~~ב~ם ע~ד ~עיר צ~ג
ראיתא

 ג~ ק~~
 דבר וכבר בת~ר אזךינן ב~ו~וונא

 הפלתי בז~
 דלמאן דא~~ר ~י י~ח ס~ייבקה~ס

 דחיי~
 ~~ויעו~א

 היכיבאיסו~א
 דלית~

 ראיתא ברובא אף דב~~ו~ון ס~ל ק~~ן
 איסור ד~וא דאף דא~ך ~כי בתיי~ אזלינן לאק~ון

 שי~
 בו

 אות ~הן תקפו בקיצור ב~~~ים ו~יי ~וא ~יסורא ~~~י~ו~~~~ון
קכ~ז

 ו~~~~
 ~ו~ות לו שיש ב~וי

 ו~~סו~~
 ~ו~~עייש הוא אם

 סיי יויידועיי
 רנ~י~

 הי ס~יי
 ויייך~

 ~דף ג~~נ פי והריין

~ה~

 ודאי ~איסורין דבכל ~י א~ייר הךך ובנ~~צא ד~ה
 ב~יל ב~ובא דאד~בה ~בוע ~~~רי לא ידוע ואינו~~~עורב ~~

 התם אבל כקבוע ךדונו אייא ~~הב~ל ~הואוכיון
 קבוע הו~ל בטלי רלא וכיון ב~לי ולא וח~יבונינ~ו בע~~
 ברובא עניים ~ך ה~וי~וט דנת~רב הנו~לים ב~ורי הכא~~ה וא~~

 בידו~למי ג~ש~ס ~ועיי בטיך ךא ד~~וונא ו~יון בע~~בשל
 ה~בפ~ה

 ד~~
 אחד

 עניים~

 קבוע ~ו~ך שוב
 דבר ~ום בו יהא ~לא ~א~א ~יון שם~~~רדכי בהגה~~ ~~~

 ~~ב~ך הוא דרובאף א~~ מךק~
 ה~~ו~

 א~ורינן
 כ~

 קבוע
 ~ביע~ו שם ~~וונח ~~קום בכל נייד דךא דבר דכךה~~~דכי ו~י~ כ~~~י~~

עיי
 בש~היי~~

 ~ייא ד~~גיצה פ~א
 ו~~יי~

 ועיי איתן נחל לענין
 ו~גהות לייב סיי ח~~צ~~וי

 נ~~ הגרייי~
 ז~ך

 ~העי~
 ~וקרא

 בשאי~ת וקד~~ו איתן כנחצ וצד~הדע~~וס
 יעביי~

 ח~~

 סיי
 ~ייט ס~טה בירושך~~י ב~~הייפ בזה ת~וה וכברכ~ד

 ה~ הנ~
 בציור~~ זיטא~~~ דפוס בירושך~~יושוייר

 בזה ~הרגיש שם~
 ~~ק בא~ל ~ר~~ח סיי או~ח ~ר~ו~ג~ועיי

 זי~

 בשו~מ ועיי
 ~~הד~~י

 ש~ד סיי ח~א
 ואכ~ו~ך~

~~~
 דבע~~

 י~ל רובא בתד דניזול ~~~רד~י ~ו~ית
 כ~ון ~פק ~וי ד~וב ס~לדר~מ ל~~~

 דע~~~
 מיעוט יש

 ~רובנ~ד
 ו~~~א~~

 בחזקה
 דהו~

 ובבינת ודאית
 אד~

 שער

~ו~~
 ואול~~ מ~וב עדיפא ~~עשה שע~י דחז~ה ~~ב וי אות

 ב~וב ו~ו~ייכ ודאי דהוי אמר~נן חזקה ב~ל דהייהיייל
 ~~שון ~~פ~טות ש~א~ ו~מו ~וב ל~מ ו~י דבעינןהיכי ונ~~

 בפסח~ם~ש~~
 ~ד~

 ~י
 ע~א~

 ד~ה
דגי~תה ~~ וא~~ ודאי י ~ת~

 תו~~דס~
 שוב ~ו~י ידהוי לקט הוי ~ט

~~ 
רובאיואו~

 נגד הרוב ~וי לא ד~כא וגם ~יתא זה
 ~~~י ~תוב~ת יהושע וב~ני ~ח ~לל להפר~~~ג גוו~רועיי החז~~

~~ב

 ע~ב~
 ד~~

 דלא והמהר~~א ה~שב~א ~~ייש ~ביא ועדיין
 ב~~אזךינן

 ~מי אלא חזקה
 ש~~סופ~

 בדבר
ס~ק ~~ ועש~

 ז~
 על וסוקלין עונשין שהב~ד עד כו~י

 ~~זקה נגד ךי ברי אומר הע~בראם משא~~ חזק~
 דבעינן ~ענין וז~

ה~רא~
 דף גיטין וב~י עיייש ברי לטעון יוכל ~לא ~די

 צ~יך לא דל~וךק~ת ודע דייה ל~ח סיי ת~~~ים ~ו~ייי~ז
 י~ז סי~ ה~ני חוט תשוי ועייהת~אה

 וי~ל~

 ב~~מון ~~כ
 וליי~~ ברי לטעון יוכלש~יר

 כלך רוב
 וז~~

 ~דף ב~ב ~~~ואל
צ~ב

 לו~~~ יכו~ ~ם~
 ך~נין וי~ל לך ~כ~תיו צשחיטה

והבן ~~
וב~~ס ~



~ ~ ~ ~

 ~~ג~~~ו~
~~~~~~

 ~~~~~ח~

 טי ~דף ח~לין
 ע~א~

 ראבייא ו~אי ברק ךא
 תנא בו~תניהא באכילה ואסורה טריפהאו~ר

נבלה
 ו~טו~~~~

 דאו~ר הונא בדרב קמיפךגי בו~אי בו~שא

 בחיי~בהמ~
 בו~אי לך שיודע עד ~וו~~ת איסור בחזקת

נשחטה
 ו~~

 היא ~הה ~~ש~א קייו~א איס~ר בחזקה סבר

ו~~~
~ 

 בחזק~
 ~ו~רינן לא טוו~אה ~זקה או~רינן איסור

 ו~שום אס~רה שהרי איסור בחזקת בחייה יבהו~ה ד~ה~~~ש~י
 כייה ~דף ~ביצה פרש~י ו~ןא~מה~ח

 עייא~

 שם ובתוסי
 דחזינא ~יוןתמהו

 ~ו~ת~
 דאבו~הייח אבו~ה~ח איסור בה ל~ש א~כ

 איס~ר ו~שום רייל אי~ור דחזקת וכ~בו ~חיים ~אלאל~ש
 נ~יר שטו~~ק ~ו~יי זבוחה~אינה

 ד~
 דאיסור ה~~~ש ב~ם די

 ~אלו מצינו לא זבוחשאינו
 ~תי~

 האכ~ אד~ ~ביחת
 אז

הו~
 ~שמע

 שאי~ ה~
 תא~ל לא ~בוחה

 עיי~ש~

 אולם
 ~ו~~יק~א רכיון ל~ו~ר דאפש~ כתב שםי בחולין~ר~ב~א
 לא נמי ו~כשיו עומדת אבמ~~ח~~ק~א

 נ~חטה א~ נהב~~
 בחוויי~ ~ועייי לאיסור ו~אי~ור ~~וחזקת היא הרי~הוגן

 ~יי
ק~י

 בבה~~
 א~~ב והגהת ~~ז אוה

 ~ם~
 וב~א~

 חוךין יו~ף
~דף

 ~יו~

 דו~חזיקין רהא כי
 ו~איסו~

 ו~דרב~ן ~ק ~וא ךאיסור
וזה

 טע~
 פלוגת~ן

 ד~~~
 ב~ז~~א בחייי דבהו~ה

 ו~וי שאיי~
חזקה

 ודאי~
 דחז~ייא ומ~ס וו~טו~א

 הו~
 והיי~ו אבו~הייח משום

 ו~איסו~שו~חזיקין
 דהו~ ך~יס~ר

 ~~ינו ו~ד~בנן רקי
 שחיטה שאינה דבחזקת וכיון שכי ו~~ס דייה שם~וע~ש~~ מ~~~~

 סיי ~ייק ~ם בר~~ש ו~יי ו~~טו~~ה ו~הה הרי ךהמוקו~ת
 שם ו~ריין שבריייף בר~י ועיי~ וי ~ות ובו~עדנ~י יו~ד~ד

וי~ל~

 ~יי יוייד ק~א בנוייב ועיי
 ניי~

 ~ין ךח~ק ~ם ~ו~~~ש
 חולין ו~תוסי צ~~ לקדשיםחו~ין

 ד~
 פסח ד~ה ע~א י~ב

 אין ה~ו~ב וךדברי ת~וה מבשר ~ריך דךא ~הק~ווקרשים
 כ~א סיי יוייד י~יעייק ו~יי שוים~~~~אים

 ~~ ס~~
 ולהלן

ש~
 ז עייייש הוא ~ךושהא ח~קה ו~אלייא דו~חזיקין דהא

~~~~~~
 נכון דבר ~כי ~~ה סיי יו~ד הב~~ם בערוגת

 אבו~הייח איםור פקע רהא התוס~ קו~ית לתרןי
 כייז סיי יו~ד ש~כ ~~י הא~רונים לפמ~ש ~הואבמ~תה
 ופרמ~גותב~ש

 ~ם~

 דהא
 לזו~ ~ו~וה~

 ו~עיים בני על נ~רי
 חוךין ~עיי ~ידי איכא מימשום

 לייג~ ד~
 היינו

 ואף ~בו~הייח ~~ום אס~~ ב~~יטה ב~תנבלה אבך~~עליא ב~חיט~
 ואיי~לי~~אלי

 ו~וקמינן שפיר בשחיטה ספק ~שיש
 הבייו~

בחזק~
 כל ו~ו~ילא היתה פ~ולה דשחיטה ואו~~ינן אבמהייח

 ~וער~ן לחצאין ~קה דאין ~את ח~קה מ~מת א~~ר~הבהו~~

 ד~נדר~
 פיי~

 בךא נזירות דאש~חן מ~ש אמ~י ד~ה עייב
טומא~

 וכוי
 וי~

 הנושאים בין לחלק

 עיי~~ה~

 ~יק וו~ו~יךאי
 ~כא דא~תי בשחי~תה אבו~הייח איסור דפקע התו~~קושית
 לענין א~מה~חאי~ור

 בי~יעייק ~עיי עיייי~ ב~ו~
 אהי~

 סיי
 ג~כ שכתב מ~רו~ז~ל הגאון בנו בתשוי~נ~ז

 עד~~
 ~וו~~ש

 בחזק~א ~יתה שנולדה ב~עה בבהו~ה~ם
 ומשא~כ אבו~~יי~

 ועתו~ס ני סיי י~ד ובי~יע~ק שה~אתי נו~ב עי~באש~
 לנשא דעומ~ת ד~יון מייש ~יפא ד~ה ע~א~ עיי~ דף~תובות
 מו~זקת~ח

 וי~~

 ~~ל ד~ש~י לוו~~ ~יכין אנו אין ושוב
 דמחזיקיןי

 ו~אל~איעי~י~~

~~~

 בחולין ר~ייי כו~נת ~דעתי נ~אה
 ~ר~

 טי
 ~ם~

 בחזקת או~רינן איסורבחז~ת ו~~~~
 ~וו~~

 או~~ינן לא
 ~ינה ה~י ו~ן בשר שהריופ~ש~י

 ו~טו~א~
 זה וךכאורה

תוווה
 קאיירינן באבמהייח דהא שמיי דכר מאן ד~ווהיי~

 זה כל ליתא דבס~י כי ~ם ~טמ~ק ובגליון מט~אואבו~ייח
 ש~ ארי~ ו~בב~ש~י

 ךא~~ים בחייי בהו~ה דלמ~ד ~ה נדחק
 ~קת בחייי גם עליי חך ו~טו~א ~אב~~הייח כיוןעו~~ה
 ~~ש~י עוו~דה ~ברים ךאו ~~ך ~תנא ד~ך אלא~~~אה
 ע~ב ~דףלשי~הו

 ~ם~

 דמ~וו
 ~תיכ~

 ולכך עווודת בשר
 אי~~ד בחז~ת בחייי~וי

 ~ז~ בש~ה~~
 ד~רי ולפ~נ~ד דוחק

ר~~י
 ~ך~ ברו~

 רק ~צם בו שאין ~בר דכל ~ייייל דהא

 טו~~~ עיי איס~ ל~נין ~בו~~ייח דנקרא אףבשר
 ~י י~ד

סייב
 ~~ייו~

 עיי בשו~הייח ו~קרי ו~ט~~א אינו טו~~אה לענין
חולין

 ~ד~
 ~כייח

 ~ייב~
 וברמב~~

 וכבר אה~ט מייה פ~ב
הבאהי

 דו~יי~
 ~~רי ו~עיים הבניל~נין דנ~ו~ ~יינ~ אבמהייח הוא איס~ר דחזקת ר~ייי

 ליכ~ בב~~
 גידין ולא ~שר ~ק

 ~ינו א~כועצו~ות
 מטו~~

 ולא ךאיסור חזקה ~ק והוי
 ב~ו~הייח דקוהוי לטומא~

 וזיי~
 אמרינן איסו~ בחזקת וו~~ס רש~י

 י ~רייל החי מן בשר ש~רי או~רינן לא טו~~אה~חזקה
 הב~~

 ~ק דנק~אי

 ב~ו~ה~ח~

 אינו
 ו~טמא~

~~~~
 ~דבר שחט דאם הר~~א כי י~טי סי~ ביו~ד

 ~~ו~ז ברכה בלא ישח~נו בדיקה וצריך ~יעותאבה ~אהילי~
דךא

 כר~ייי~

 ס~ק ~ם ~בש~ך
~ 

 מהר~ייל מדברי מביא
 ה~~ח על ~ותו~ה כרש~יד~סק

 ש~~
 לא ד~~~ל

 ס~~
 כרשייי

 ~~ח סיי ~ם בנקה~כו~יי
~~~ 

 בשם מ~ש וי ס~ק ה~ו~ז
ה~~ח

 ובגו~
 הטי~ז ק~שית

 ו~~~
 בד~וו עיי מכיסוי שחיטה

 ועיי לזה שרו~ז אי אות ~ם יייטסיי
 ~הג~י~~

 כאן
 ~~ש~ז י~ז סיי ~~מ~ג עי~ ו~~ך אי מסוכנת ךעניןבצייע ~ו~~~

 ס~ק ~~ד~ שם י~ט וסיי ביס~ק

 ~י~
 הש~יטה קודם די~רך

 נבינה ~ידי נטה~ה שחיטתה ~ה ו~הני ו~יט~~הדא~י~ו
 פי בירו~ךמי כן וושו~ע דלא הביא ~ה~ייךאלא

 הרוא~
 בו~אי

 הם כשרים ~~יים בני ח~קת ה~חיטה ברכת גבידק~ו~ר
 הפ~ח ה~י~ו בירו~ל~י דאיתא כי שם בשפ~דוב~~ו~~ג
 נהוראי בן יוסי לשחוט עובר יוחנן רי ו~ברך ו~איו~הישחיטה

 לו~~ו~שישחו~
 שו~א

 תתנ~
 עד מעתה

 ~תיבדק~
 ~שתבדוק~

חזקה

 ~חזקת~

 בקו~ית הפ~מ~ג וביא~ כושר ו~עיים בני
 נטהרה ד~~מ ~שה וא~כ טרי~ה יו~צא ~~א הרי~הבדי~ת אח~ ~ד יברך דלא היינו שתבדוק ער ו~עהההירושלו~י
 א~א לשחוט מצוה שאין ~ון אעי~כ נבילה ו~ידיב~חי~תה

 ~ועיי ברכה צריך אין ט~יפה גם אייכ לאכול שרולהו~י

 הס~ין נ~צא בין לחלק ~שם וו~ייש ט~ו ~ייק כייח סייו~ש~~
 כב~ ~ובן ~חוטין אין ~סיו~נים אם וביןפג~ם

 בזה דבר

 כ~ח ס~יהביי~
 ש~

 דאין וכי כל דייה
 חי~ק~

 וךכ~ורה וכי
 ליי ~~יא ריאה ~בדיקת ~~ו ~היברק ד~די~ל

 טרי~ות מי~ח ~תיבדק עד אלאהפר~ח כ~~~
 די~

 פסי~ת ב~ן
 וניקבהג~גרת

 ה~ש~
 דהוי

 נבי~
 ו~וי

 ומ~~
 דרכו יורה ~או~ת

 ~ם דבירושך~י ולפךא ~ייייש ליי ק~יא ה~יאה בדיקתדעל
 כייח סיי בנקה~כ וגם~ ~סיו~נין ו~שיבדק ~~~הגר~ינן
 הרי ~ירו~למי ךשון ~ןה~תיק

 מ~ו~~
 ~ירו~למי ~קושיה

ל~
 ~ריאה בדיקת על ק~י

 ואו~נ~
 צריך ה~רושלו~י דברי

 ל~~~ט ~ובר או~ר ר~י מברך הוא ~יו~ת ~~יטה דז~ללהבין
 נהוראי בןיו~י

 ~ו~~
 תתנבך שו~א למה ~שישחוט

 כ~רים מעיים בני חזקת ומ~ני הסיו~נין מ~י~דוקו~עתה שחיטת~
 שמא קאמד טעו~א ב~נ יו~י דהא באור צ~יכיםו~דב~ים
 ו~ק~ה וו~אי ~~יטהההת~בך

 ~מעת~
 וגם הסי~~ין ו~~יבדק~

 סי~ ודב~ש ביוס~ד כהב כשרים ו~עיים בני ~זקה ד~~שניו~ה
 דאין ~םי~ט

 פירו~
 ענין~ דו~ה להירושלמי

 ב~ו~
 לסימנים

 ו~שה בפניו~אוות
 ש~

 דאף ~א~ דה~י ~נדחק
 שו~א ניחוש י~~יקונן נשח~ין והן ~סי~~ניןשיבדוק ~ח~

 ~~ולם ~ב~מטרי~ה איז~ י~~
 מבע~ ב~י~ו~

 ב~שיטות בי~ר ~רדים
 אחר הסימ~ן שיבדוק ~ד יברך שךאדו~קשה

 ~חי~
 ~מא

 י~ל ה~נ כשרים ~מ דחזקת דכמו ו~~~ני ה~ובךא~ש~ט
 זה וגם הרוב דשחטדחזקה

 דוח~
 ו~ו~נם שם ~ר~ייג ועיי

לדברינו
 יהפר~

 עפ~י והוא ~ו~~ר כו~ין הירו~לו~י דברי יפה
 ~דף ~וצין בבלי הש~סדב~י

 שם~~ ~
 ~חר ב~~~נין בדק לא

שחיטה
 ~אב~ייי דאמ~

 ואסו~ דטריפ~
 וב~~תניתא באכילה

~~
 במ~א וו~טו~אה נבילה דהוי

 ~מ~ה~
 דאמר ב~נ יוסיי

 רייל ו~שישחוטדיברך
 תי~~

 קודם אף השחיטה אחר
 ~םהסימנין ~יבדו~

 ~ש~~
 ו~ברך אינו השחיטה ד~ודם ר~ךי יפה

 עו~ת אב~הייח איסור ב~זקת דבהו~ה ~יון התנבלשמא
 דאינ~ והיכי מטמאואב~ה~ח

 אינו נבילה ו~ידי ו~~הרה
~ב~ך



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 אח~י ו~~שאייכ~~ברך
 ~~ברך ~י~~י הש~יט~

 א~
 בדק בךא

הסיו~נין
 ו~~

 מק~ה
 שפי~

 ו~שיבדוק מעהה

 הסימני~
 עד ~יס~ר בחזקה היא ה~י שחיטה אח~דגם ~ל~~
 שי~ד~

 לך
במה

 נשחט~
 מט~~א ואבו~ה~ח אב~~~~ח איסור חזקה ~היינו

ונהי
 דכשנשחט~

 לבני ניימ מיימ ~ב~~~ח אי~~ר נסהלק
 ~ב~~~ ~~וקמינן בשחיטה ספק דכשיש~~עיים

 ב~ז~ת
~א~~~ינן ~ב~~ה~~

 דשחיט~
 הסי~~נין בדק שלא עוד דכל היהה פסולה

~יש
 ספ~

 ~ם בשחיטה
 נש~ט~

 הבייו~יבח~~ה ~דיין יפה
 על נח בן לזמן ואסו~אבו~ה~ח

 הב~ו~
 ו~~

 אס~~ים ~ישראך
 דעדיין משום הסיו~נין שיבדוק עד יב~ך לא וא~כוכמש~ל
לא

 כיון נביךה ו~ירי נ~ה~
 דהב~~~

 ואב~~הייח ~במה~ח ב~זק~א
 טהו~ים ר~ל כש~ים ב~מ חזקה ש~יר ו~שני וע~זמטמא

 על ~יהפ~ש~דכש~
 טהו~

 כ~~ו
 דטהו~ דמצינ~

 נדריםועיי כש~ פירושו
 ד~

 ובר~ש שם ו~אייש בר~ן בו~~נה עייב יוייד
 מ~ד פ~גאהךוה

 וי~ך~
 אבמהייח פקע דבשחי~ה ~יון כ~וו~~

 חזקה עךיי~ו ואיכא בדיקוךא ידכמנחי ~ב~מ דהנ~מועכצ~ל
 אמ~ינן בחזקייא וכ~~ייש איסו~א לענין ~ההינחאב~~הייח
 לא לבד ~ש~ ~ק בהם אין דביימ כיון א~~רינן לאבחז~ייט
 לא ה~י ~~ן בש~ ~קמק~י

 אב~~ה~~
 מ~מא אינו ~בש~~הייח

 ~וע~י שהב~~יוכפ~ש~י
 ~~~~~~~י~~

 חולין
 ד~

 שם לייג
 איכושוב וי~יל~

 בדיקה ק~דם גם ~שחיטה אחר ~ב~ך שפי~
 נבילה טו~~אה מידי ~נטהרה כיוןה~ימנין

 א~
 אח~כ אם

 בדק רבלא כראבייי ב~נ ליוסי וס~ל י~ה ה~י~~נין ימצאלא
 ~שחיטה דקודם ונהי ו~טו~אה ואינה באכילה ~קאסו~ה
 ולא בשחיטהה ההנבל ש~~א לחושיש

 נבילה ~~ידי הטה~
 ואבו~ה~ח~~~טמא עו~~דה אבמ~~ח בחזק~א בחייידב~~~ה
 נדב~ בחקזט~~ דבחייי~ולענין

 להךן~

 ~ש~יטה אח~ אבל
 ךב~~~ דאב~~ה~~ איס~~א רק נביךה ט~~~אה בה ליכאדשוב
 אלו הי~ושל~~י ~~דב~י ~~יי יש אד~בה וא~כ מברךשפי~
 ב~כה הוי לא ~~יפה הבה~~ה הו~צא אם דגם ~ש~ילשיטה
 כיוןלבטלה

 ס~~ דסו~
 מטה~~

 אלא ינבילה ו~ירי ב~חיט~ה
 הי ~יש ~~וע~באור

 ~חיט~
 בע~ו העתיק כסהייד ~הי

לשו~
 דנ~אה כהב ו~~~מ ~סי~~נין ~~~בי~ר מע~ה הירו~ךמי

 דבנמ~א דיייל אלא ~~יע~הא שיבדוק אח~ דיברךבעיניו
 י~~ד ר~~~א ועיי שם י~ט סיי סוי בבייח ועיי שאניריעוהא
 ועיי שם קדושים ~דעה אי ס~ק ל~א ~י ו~פייד ~יסיי

 ~~ה דכך ההב~ש ~ב~י בביאו~ ימ~ש א~ ס~ק כ~ה סיישפ~ד
 לקי ~וה דבחייה עכ~יו כן בחייה עומדה ~יההש~בהו~ה
 ובחיי~ נבלה משום ~~שיו ה~נ אבמה~ח~~שום

 היתה ~א
 בסיי ה~ב~ש דברי ל~ז ונכונים עיי~ש עכשיו ה~הו~~מאה

 הפ~~~ מ~ש שהביא ב~ סיקבי
 בשחיטה ל~~מביים דס~ל

 לאו משום רל~קיןנכ~י
 דנ~יל~

 מטמא ואינו
 וההב~~

 המה
 ~~צינודהיכן

 ס~ק ~~ה ובסיי ~זאה סב~א יצא ומאין כז~

 דס~ל בסימנין ~דק לא ל~נין~
 ל~ר~ו~

 נבלה ספק דה~י
 זאה ~ב~א בעצמו ההב~ש~י

 אל~
 ד~ל~~א הד~ר הוא

 ~~~ום רק עלה ק~הינן חזקה ו~טעם לא נכ~יבשחיטה
 ~שא~יכ לילקי לא א~ילה על גם לאו ואם~ ו~~מאה~~~י~א נביל~ ~וי א~ ~ייכ מאליי כ~והה והוי הוא שחי~הדלאו
 ~ל ב~ימנין ברקבלא

 כ~יק~ ~טע~
 דמו~מינן ו~~ום ~וא

 איהחזק א~ילה איסור על דרק א~~~ינן שוב א~ו~אחזקה
 הי~ה לא בחייי גם טו~~אה על אבל על~ וללקוה~חייי

 ועיי ~םי בח~רע~א ועיימט~~אה
 ב~יי~

 חולין
 ד~

 וב~~ן טי
שם

 וברא~
 כ~ח ~יי ובפ~ו~~ג אי אוה בפהה~ב אפרים

 ס~ק י~ח ~יי ובשפ~ד ~ב~כין פגיו~ה לענין מ~ששהבאהי
 ו~דברי כלל ~ביא וךא אי אוה ~~ה סיי פה~ש ~עייאי

~הב~~
 ~עיי ~~~ייב לענין ~עייייש ש~באהי ~ם והפ~מייג

ז~ים
 ~ד~

 עי

 ע~ב~

 ~~י~ושלמי העי~ שם יפ~ע ובהגהה

סוט~
 וקדמו ה~ו פ~ט

 בז~
 עריפהה ד~ה שם ~י הלכה במהייפ

 ו~נחוהועהוסי
 ~ד~

 ק~א

 ע~ב~

 פ~מ~ג ועיי עגךה י דייה

 ל~היבפהיחה
 שחיט~

 הי ~שורש ~רי בשו~ש~
 ובשפ~~~

 ~ייי
 ~~ ואכו~~~~ ~י ס~קל~ג

~~~~

 ~ה הביאי שם בפה~א ל~ט סי~ יו~ד בי~יע~ק
 רובא בהר ~אזלינן יךפינן לא דל~~ה~ו~קשים

 ~~ב~מה חלבדאכלינן ~ה~
 ול~~

 י והיי הוא ט~יפה ~בהמה שו~א

רה~
 ד~~ח~~ך~א היינו אב~~הייח חז~~א שכי ד~ש~י הט~ם כל

 א~~ה~ח ~~אי~ור ד~~חזיקין הול~ל טריפה לענין גם~~~א~~~

לטריפ~
 ~חר וההינח כש~וה בה~~וה דרוב הטעם הוא ~לא

 בהיי~ דאזלינןדילפינן
 ~~ך ~וב בה~ר ~לינן לא אם אבל

 גם ובכה~ג טריפה לענין גם ~דמחזמאל~א
 לה~ו~ב~~

 סד~א
לחו~~~א

 ו~~הור~
 ו~לם ~~מ~ם שי~ה

 ~~ החל~ לענ~
 ~~ני

 ~~~אי ו~שום ~~והר רהחךב י~ל ושפיר להחלב ~ב~ו~החזקה
 ול~מ~ש כוונת~~ ~זה עיי~שלקולא

 ג~
 ~~ל לא רש~י

 רק מאךייארמחזי~ין מ~ו~
 ו~שו~

 אבמ~~ח
 ~מ~

 לענין ונ~מ
 ליכא אד~בה החלב ~יהר דלעניןאלא ה~~~

 ~~יל~
 ד~זךינן

 אבו~ה~ח מש~ם הוא חזק~א עי~ר ד~לכיון ב~~
 הבה~~ וה~

א~
 ט~יפה ~אינה

 ראסו~~
 אבו~הייח ו~שום

 ו~~~~
 ~חלב

 בכורוה ועיי אבמ~~ח ליכאדבחלב שר~
 ~ד~

 וי

 ע~ב~

 חךב ו~אי
 אבמה~חכי

 הו~
 ~~עיי וש~י

 חה~~
 ב~~~~י מ~ש י~ט ~יי י~ייד

 בכורות שטו~~ק בג~ון ועיי וחךב חו~אה ויקחבאברהם
 וראיהי ד~ה שםו~~ריטייא ש~

 ל~נה~ג~
 ו~~~

 לא ~ם ~ף
 בה~~אז~נן

 רלי~א ~~י ~חלב
 לאו~~

 אב~ה~ח אחזקי~א
 ל~~ לסיי בפ~יחה יו~ד ו~~~~ייג ל~ט ~יי ב~ל~יועיי

 ד~ה
~

 והבן~ ו~ה~
יי

 ~~~~ט~

 ד~~פ~~סה כי היייג ~~~כים ~~הי פייט ה~~~יים
 וה~~ב~א ~לב~נאסור

 ה~~~
 כ~~ייש עליו

 בכ~~
~לח~~~

 במ~ום ~ל~~א י~ל דהא הט~ם שהוא י~ל וא~נם שם
 ~ק הוי ר~ב ו~~י ~וב ב~ר דאזךינן אלא קשחיטנקב

 ~~הייה לביינ ~סור וספק ~ש~~ייק~לשיטת ספ~
 ~~הייהדסד~א ך~~ו~ב~~ א~

 לקול~
 ~י~~ כ~ב אוה ב~נ עי ב~~ךה~ר ~~~ייש

 שלדטעו~ו
 ה~~~~

 ~~א קרא דגלי ~~שום הוא לקולא דסדייא

 ו~~~ז~יב~
 אסור ס~יקו קרא גלי דךא ובב~נ יבא ס~ק הא

 ו~ןעייייש
~~~~~~ 

 ופלתי ~י ס~ק כ~ז סיי ה~ב~ש ~~דב~י
 אי ס~ק ~~י וה~א~ש ~~א~~ד דךשי~ה שכי בי אוה~ם
 בשחיט~ בג~נבך~ ולכך בדיקולא כו~נחיביי~~

 ך~~נ אסור~ם
 א~ה ~ני או~~ בהנהגה באו~ח דהפרמ~ג אלא ה~ו~חכו~~ש
 שרי~~~רי ~~~ א~~ ךחוו~~א ו~~בנן דסד~א דל~~~ר להי~ך כי~~ייג

 וא~
 ~~יינו לחו~~רא ~ ו~ה~ה ~ד~א ל~~ד

 דוקא הו~ה ךיי אס~ה ד~י אפשר ב~נאבל ~לישרא~
 ודאי באסו~

 בס~קולא
 עיי~~

 י~ל ואולם
 דז~

 ~ד~א ל~~~ב~א דוקא
 ~~דגךי מטעם לחו~ראמה~ה

 ק~~
 ~קלי ד~~י~ו~ ~מזר גבי

מכלל
 דבכ~~~

 קרא ~לי דלא ~ב~נ א~כ ~~הייה אסו~ ספק
 ~~ז ~יי ב~~ו~~ב ומצאהי לקולא~פיקו

 שכייכ~~~א~
 ג~י~ ק~א ד~י ד~~ל לקולא ~~~ה דסד~א להר~מ~ד~בה ~

 דב~~מ~ז~
 א~כ מו~ר ספק

 ב~י~
 ספי~~ ק~א גלי דלא

 דו~פ~כסה ס~ל וךכךךהחו~י~
 ~~ו~

 ~יון ך~נ
 ~קה~י נ~ דרו~

~~ 
 בב~נ ומ~~ילא

 אלא א~ו~ ~פ~
 ש~ הפ~מ~גכי ה~ דבלא~~

 ~~ק מש~ז ס~ב ~יי וביו~ד
~ 

 י~א דב~נ
 ~יי ב~ה~ע ~ו~יי בה~ראזלינן

 ד~
 ו~~י~ בב~ש ~יג סעיי

 ~עייש~
 ~~~ד~~ ~ו~~~

 סיי ~~א
 שפייח~

 ~וב דדוקא וי~ל ~ב~נ אזלינן ~י בחזקה~הפק ~~ וב~ל~~

ל~~ ד~ו~י~~~
 ~~~~היית אסור ו~פק ~פק ~ק ~~~י ד~וב ~יון בב~נ
 ב~יה השו~~ ~~עיי וראי דהוי ח~קהמ~א~יכ

 אברה~
 סיי יו~די

 אזלינן בב~נ גם אז ודאי הויי ד~וב דו~~דכ~ד
 בה~

 ר~בא
 רצ~ב סי~ ק~~~חועיי

 ס~~
 בי

 וי~ל~
 בשע~י פ~מייג ועיי

 ~ג~~~ל בהשוי וה~בא גי חקי~ה ~~אההערובה
 ע~ וסיי~ י~ט סיי י~~ד חה~ס ועיי ו~~ב סייאה~ע ב~~~
 אלא ~~ח~~~ע ~ובמנ~~

 דבל~~
 דס~ל י~ל

 להרו~~~
 ודאי ~ו~ ד~וב

 דח~לין ק~ה~~~וגיאדאלייכ
 ד~

 ד~לינןי ~י~ינן י~א
 ~ידהלא ב~~

~ 



~ ~ ~ ~

 ~~ג~~~ו~
~~~~~~  ספק כלדהלא

 תור~ התיר~
 רוב גם והרי

 ל~
 ספק רק ה~י

 ~יין לקולא דמה~ת דעךמא ~~ק ו~כל ר~ב או~אומ~י

דהר~~~
 ו~הורת בת~ר ד~לינן ויל~ינן ודאי ~וי דרוב ~~ל

ודאי
 ונ~~~

 ו~הני דלא ב~~~~זר
 ~פ~

 ו~דשבייא ~~~ני ורוב

~ק~~
 על

 הר~~~
 הא מותר דספיקו ב~~מזר ~רא דלמ~ל

בל~~~
 דניימ תירן שם קידושין סוי וב~~י ךקוךא סד~א

 דאיכא היכיא~ילו
 רו~

 נאו~ר וך~ברינו ~~ו~זר ך~ח לאיסורא
 הוי דרוב ו~ו~זר ~וי ל~י~ורא רובא הא יבא ס~קדדוקא
 מדברי ראי~ ו~~א שם וב~~י ~~ד ש~ב ~ש~ש ועי~וד~י

 לו~שרי דאי~טריךה~~ח
 ס~~

 דאיכא יהיכי א~לו מ~~ר

חז~~
 ו~כ

 ה~~
 ~ול~יי~מה רובא ד~יכ~י ה~כי

 שכ~ב~
 ~דרבה

 רוב דדוקא~ל
 דל~

 ס~ק רק הוי
 ומשא~~

 דהוי ב~קה
 רובא דב~יכא ל~~ו~~ם דס~ל י~ל לדברינו ~ואולםודאי

לאיסו~
 ~וי דר~ב ~~~~ר הוי

 וד~י~

 פ~א ~~א דבש~ש ~~א
 דרילמא לה משכחת לא ודאי קהל ד~~כ ה~י ~לה~~ה
 ורוב ~וא אביולאו

 ~ו~
 וב~גהת

 ~גרב~~
 רוב בין חילק

 בשמעתא בעצו~ו הש~ס ~ש ראה לא וב~~חכ~ת ~~~הניג~~ור

 ~~ ~י~
 דכל דוב דדוקא

 ד~רי~
 ~פק הוי ק~ריש מר~בא

 שער אדם~ובבינת
 הקבו~

 ~ר~~ל מהרי~ל בשם כי י~ד ~ת
 הוי שהיי ו~כ~~~ת נ~הנה אם ה~ה אךא ~ריש דוקא~~ו

פרי~
 ~~ז~רק ר~יי וו~ביא

 א~
 הו~א קרא דגלי לאו אי ךגו

 הנה~ג זה והרי שנהרג זה הוי דו~רובאשנאמר
 ל~

 פירש
 ועכשיו חי היי דמקודם שי~וי בו שנעשה רק מ~וםמש~ם
 צריך ולכךמת

 קר~
 ליתא זה ~וב~~חכ~ת בה~ר ~יזוך שלא

 קב~ע דכל מי~י דיך~ינן לו וקם דוארב קרא לאו ~ידהא
~~עו~~ח

 ~ב~~
 ~~~ד דף

 ע~ב~

 ולא בקבוע גם רוב מהני ~יי

~יר~
 ראיי אין ~~~~ילא

 ~~ה~

 ודאי ~וי גו~ור רוב ~בל

 ך~ומשכ~~
 דאכתי אלא ודאי קהך ש~יר

 יקש~
 יל~י דלא

 כאו~א דעל ודאי קהל ~~~כחת לא ~אל~כ בה~ר ד~לינן~ה
י~ל

 דלו~~
 הוא אביו לאו

 וע~~
 דבגוף אךא בת~ר ד~זלינן

 ד~ולין בסוגיא ךת~~~ה יש ס~ק הוי לא דדוב ~שט~~~קד~ר~
 כל אולו~א ומאי לקולא מ~תס~קי כל הד~~~~ם ~יטת ד~א זה וו~נ~ל בתייר ד~זלינןדיל~י

 ס~~
 ג~כ דהוי ו~רוב

 דסר~א ~~בייא כשיטת ס~ל דהשטו~~ק נאוור אם בלתי~~ק
 כזה וספק בתייר דאזלינן יל~ינן וש~יר ל~~~רא~~~ת

~תיר~
 דשיטת כי גרסינן ד~ה דקידושין ספ~ק ובר~ן התורה

 לרשייי ס~ל ולפייז ךחומדא ~~ה~ת דסד~א כ~ר~ב~ארש~י
דרוב

~~ 
 ודאי הוי דרוב ~יל לק~לא ~ד~א ולהר~מ ס~ק

 בשיטת לעיל ש~תבתי ו~ה ~הונסתר
 הד~~~

 ב~~פר~סת
 עייג ~דף בקיד~שין ~דשבייא דהרי הוא כלךא ~וואו~נם

שם~

 ~~אי ד~ה בר~~א ~ועיי~ש ודאי ~וי דרוב כי כל ד~ה

אמרת~

 לא דהשט~~ק שהב~תי ~ש~ש ולשיטת
 כ~~

 רק זה
 ד~לבהך

 דפרי~
 מ~יית למיעוטא~~יש ~~אי~ ל~ וא~~נם ~~יר אתי ק~ריש ו~~בא

 חולין ~וף המרדכי ~לשי~

 שהבאתי~
 מ~שה ש~יר ונדידיי ~פק רק ~וי ~א רוב דכל ס~ך~אי

ב~~
 ~דף ר~ה

 זי~

 ו~ה~ת אכיל ~~צי ו~י ב~יימ
 דניחו~

 ש~~א

נ~
 חיישינן ו~דרבנן דרק ~וא ~~~ס ד~ושית לו~~ר ו~ן הוא
 דהא ווה~ת א~ר הוי שובלו~עוטא

 ל~ו~ ~~~
 ~דף ב~וכה

~יג~

 ו~ה~ט בהך א~כ מה~ת רא~ ו~קרי מדרבנן ד~ר
 דהוא ~ל ביו~ט~מט~לין

 ~~ע~
 מכ~~ה ל~ות רחזי ~~שום

א~
 ד~טעם ואצייל ו~דרבנן טו~א ד~~~כ~ב ותוסי ר~~י ~~~טת

~שו~
 אם דאף ונאו~ר תיכף התיקון הוי דלא

~ 
 הוי

 ז ודוייק ו~תקן מיחשב ת~כף~היקון

י~
 ~א ~דף ~~ן ~~~~~~

 שם~

 אמאי ו~ק~ין אבל ד~ה
 מכנ י~יףנא

 קרבנו~
 ש~~א וך~ח ~בת ד~חו

ימצא
 קר~

 ה~לתי על ~ופ~א שבת ש~לל ונמצא טרי~ה

בב~~~
 בתייר דאזלינן מעולה דיל~ינן דהא שכי ו~ה ד~ה

 הביא ולא שבת ו~חללין ואיך טרי~ה דדלווא ב~~תהיינו
 התוס~ ו~~בריכלל

 אלו~
 דהסוגיא תירן שם יו~ף ובראש

 תיכף ךהיות ~יך והתיקון ~טור ר~~קלקל י~ודה לדיאזלי
 משום ד~סור ךישראל תקון ~כא טדי~הובנמצא

 בשעה הנה נבילה ~~ידיוךהקן טרי~~
 ש~~~רכ~~

 ולא ~~ט~ואה ~ינה
 ד~סוגיא יייל ךב~נ ~~~~ח ו~ן ולהוציא תיכף התיקוןה~י
 אמ~נן וךא לביינ אס~ר ~~~רכסת דגם דס~ל לדאב~יאזלי
 מפרכסת ד~ם י~ל אדרבה ולפמ~ש עיי~ש מידי איכאו~י

 נקב ב~~~ום שו~א דיייל ~~~ום ~טעם הוא ע~כ לב~נא~ור
 רק הוי לא דרוב בת~ר אזלינן ולאקשחיט

 דו~קשי ~~ה וך~~ז לב~נאסור וס~~ ס~
 בש~~

 ~דף ר~ה
 זי~

 בע~מ
 ו~נימי

 אכי~
 רק נ~ה דרוב כיון ~~ה~ת ה~ינו

 ס~~
 וס~

 וו~~בילין מה~ת רא~י הוי ו~דרבנן שאיירדרבר
 יו~ה~~

 ו~שום
 ךפו~כ~בדחזי

 דטהו~
 ולא ~~ה~ת

 מטע~
 ~~יקון הוי דךא

 אךא תיכף התי~ון ~י~יי שא~צ ל~~ז וס~ל~~יד
 דו~~~~

 ~ברי
 ~~ל קייו~ינן דראב~י דאליבא כיון ~~קום להם ישהדא~י

 ס~ל הא י ורא~~י לב~נ אסור~~~~כסת
 ל~א ~דף בשבועו~

שם~
 בקוביא בו~שחק

 דא~
 ~~ה~ת א~ר ה~י ~~דרבנן א~ר אם

 ר~וטבילין האועכצ~ל
 ולהיי~

 כיון ך~ו~כ~ב דחזי ~~ט~ם ךאי
 דק ~~~רבנןדטמא

 ו~שו~
 ושוב לאלתר התיקון ~וי דךא

 קושית יתיישב וב~ה מיד התיקון שיהיי ד~ריך עכס~לאייכ
 ~קרבנות ו~כך יל~י דלאהתו~י

 רדויי~
 ווקךקל דהוי דיייל

 דאסוד ~~~ן ליכא רלי~ראךב~~יטה
 לאכו~

 ~ריקה קודם
 מה~ ~ט הדמב~ם כתב הא ולעכויים תיכף התיק~ן הוי~ולא
 ו~~כ~~כ ך~יל ~ף לכנוס לעכו~ם דאסור הט~ז הבחירהבית

 ע~ג ~דף ו~~~סחים תיכף התיקון ך~ה וא~כלעזרה

 אשוחט קאי דשם א~ר א~~ה~ח ו~ידי שמוציא~דאר~~ ע~א~
 התק~ן שיהיי ~~צ שוב ספק הוי דר~ב ניו~א דאםאךא בחו~

 ו~ה~ת דסד~א כ~ר~ב~א דס~ך התו~י ול~יטת~יכף
 ~ב~~ס וב~לתי ק~י סיי יו~ד ~ר~ח~עיי ךחיו~ר~

 שם~

 הוי דד~ב י~ל
 ך~י~תם התוסי ו~קשו ושפיר ו~יר התיקון שיהיי וך~צספק

 ~דייא לענין ל~ת ~שה בין ךחךק בבה~ס החוויידולפ~~ייש
 לא כתיב דבשבת כיון דד~~ש ו~קרבנות ל~ק ~~~ילאלקו~א
 כלתעשה

 וולאכ~
 ~ין ~לגירסא

 חילו~
 כרת בין

 ללאו~

 א~כ
 אי~א דבשבת אלא ס~ק לא אבל ~סור איסור ודאידוקא
 עשהגם

 ול~~
 וגם

 ה~
 לא ~קרבן של ד~ו~~ע

 ו~קיי~

 בס~ק
 סיי יוייד ישיע~קועיי

 ס~~
 ך~ה מ~ע בין זה חיךוק שהביא

 והובא החוו~ד בעל והוא רבה דגברא ו~שו~יה זה ששו~עוכי
 ~דף חולין אריי בלבגם

 יייא~
בו~ש~ז שדיי~~ סיי א~ח ~רו~~ג ו~יי

 ש~ה וסיי בי ס~ק באש~ל י~ז סיי או~~ ועיי ש~
 ז די סיקו~ש~ז

 ~~~~~י~~

 י~א ~דף דבחולין קו~חא נוסיף ~~יא
 שם~

 דא~~ר עצ~~ה מ~חי~ה אתיא א~י רבדאו~ר
 ואכוך ש~וטרח~נא

 וליחו~
 ב~~קום ש~~א

 נק~
 אלא קשחיט

 ראפשר היכי ודלמא כהנא ~ב וא~~ר בת~ר דא~ךינןלאו
 ~~קשים בלא~~ דהא ~ר~ל אפשר לא א~שר דלא ~יכאא~שר
 הוא רך~~א בת~ר ד~לינן מנ~ך היל~יתות כךעך

 א~ סיי ברא~ונות דמהרי~ט אלא לקולא סד~אמשום הט~~
 ~ד~א ךהר~מ גם ובכ~~ג בדיקה ע~~ לברורי איכאד~א מת~

 י~ל ~וב ~ברודי וךיכא א~~ דלא היכי ואולםלחומ~א
 כו~פ ועי~ בת~ר דאזךינן ~טעם ולא לקולאסד~א

 ריש כי שם אדיי בלב ואולםשם בבה~~
 לחו~

 נ~ב במ~ום ש~~א
 כיוןקשחיט

 דבה~~~
 בחייה

 ~~ק~
 ב~זק~א והוי זבו~ה ~אינה

 ו~ה~ת א~יר ~פק י על~~א ךכו~י איסורא דאיתחזקובמקום

ו~~וכ~
 לעיך בר~ו ד~רי י~ך ול~ענ~ד בת~ר דאזלינן ש~יר

 על דנין דאנו והיינו אב~~ה~ח הוא ד~ק~א רש~ישיטת
 ש~~ר~תש~ה

 ד~
 וכ~~~ש אב~~~~ח אחזקת לה ~~וק~~ינן

 הגרמז~לב~שוי
 בישיע~~

 בעצמו הישיע~ק כי וכן שהבאתי

 ועיי י~ז ~~ביו~~
 טו~

 באב~~~ אבן
 ~ף ~גיגה

 ד~~

 ד~ה
איצטריך

 ~ויתו~
 שם כ~ה בביצה התוס~ קושית גם ~ה

 איסור ליכא עומדת לאברים לאו ב~ייי בה~~הדלמייד
 לנתחים הבהמה י~תוך דךו~ה ~טעם דהרידי~ל אבמה~~
הפלתי וכמ~~



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י

~~~~  דנין שא~ו ~תה א~ל~~ך~י
~~ 

 ב~~ת
 ~ד~י ש~~~רכס~

 ך~ג בחוךין וכו~~ש ~אבריםע~ו~דת

~~~ 

 אח~י דו~א וזה
 ב~יי~ אזלינן ~א א~ אבל בתיי~ דאזךינן~יד~ינן

 יייל
 ו~בטן טרי~ה הבהו~ה היי דדיךמא אבו~~ייח חזק~א כאןד~ין אדרב~

 כ~ד ~דף ~בו~וה ועתוס~ אבו~~~ח איסו~ ךיכאדאז

 עייא~
 אבו~~יי~ איסי~ חל אינו ~שוב האוכךדייה

 ט~יפה אי~ור ~ל
 ~~ג רף חו~ין ~ועייהקדום

 ולחייו~
 ו~הו~ייא ~ייה

 ~י הלכ~
 סייב סיי~פךתי

 ויייך~

 אם אבל ~~וךא דסדייא יייל ו~וב
 והוית ~~בטן הוא ~~יפה דךו~א ל~~יחוש ליכא ב~ייראזךינן
 שפי~ וא~כ ךח~ו~~א ו~הייה ס~יקו ~בכה~ג אבו~ה~חבחזקייא
 כלו~~ר ש~ני א~~~ דךא ~יכי ~ייכ~ו~~

 מונ~ דל~
 ו~שחיטה

 דהוא ~ו~רינן שוב ךב~ר דא~א כיון בתיירדאזלינן
 ל~ולא ו~ה~תדספי~ו הט~~

 וא~~
 דךא כיון אבו~הייח בחזק~א דהוי

 אבו~ה~ח יחול וךא ו~ב~ן ט~י~ה דלו~א ייך שוב בהייראזךינן

 ט~יפ~ איס~~ע~
 י~~אל לגבי וההי~ח

 אב~
 נכ~י ~ג~י

דליכ~
 איסור

 ~~יפ~
 ואס~ר אבו~הייח חז~ייא דאיכא י~ל

 ו~ידי אי~א ~י בזה ~ו~רי~ן ולאךביינ
 ~י~

 שאני דישראל
 בנכ~י וו~שאייכ ~בו~ה~ח חז~ייא גבידךיכא

 בפ~~
 לפו~ייש

 ~אי לראב~י דהסוגיאה~איי~
 דל~

 ולפייז ו~ידי איכא מי סייל
 כיון דדו~ש ~~~~בנוה ~אייאין

 דא~
 ךיש~אלאז אדרב~ בה~~ אז~ינן ךא

 חז~ייא כ~ן דאין ו~שום צ~ולא סד~א ו~שום ו~ות~
אבו~הייח

 דדךו~~
 ולא ו~בטן ט~יפה

 איסו~ יחו~
 על ~בו~ה~ח

 חז~ת ו~~עם שו~פרכסה בש~ה אסו~ה נח וךבןט~יפה
 ךא ושוב שו~הה אחר ~ק תי~ון שום א~ וךיכאאבו~ה~ח

 וו~ה היכף התי~~ן~וי
 ג~

 דסייל ב~~נו דך~אב~י
 ה~י~וןשי~יי דך~י~

 היכ~
 היינו דחזק~א ~שיטתם דהתו~י אלא

 סיי יו~ד פ~ו~~ג ועיי יי~ך אבו~~ייח חז~ת ךא ~בוחאינו
 בו~ש~ז~ייב

~~~ 
 ~י

 וש~
 ד~ה

 ד~
 ו~ב~ן דבט~יפה

 ב~ע~
 לב~נ אסו~~~נוצ~~

 ~~~ו~
 כ~נת~ש~ו ו~ח~כ בשו~ה~ח

 יחוך לא בגידיםאברים
 אבו~היי~

 ו~~ום ו~וסיף איסו~ דךיכא
 חולין ועתו~י ב~ו~ה~ח ו~~ום לב~נ אסו~ נו~י דמהחךהב~נ
 צ~~דף

 ~~א~
 דיי~

 אבי~היי~ איסו~ דאין אלו~א
 עד חך

 ~דף וב~שב~א או~ו במעי וךאשיולד
 פייט~

 ביאר ~ם ב~~גיא
 ךסךק בידו דהרי וו~~עם אחע~א ד~ין ךענין דוקאד~הו

 תאכךו אוהה בב~ו~ה ו~כל ~~גזה~כ או~ו שחיטה עיייה~יסו~

 ~וב ו~ךהא תךיא בשחיטה דךאו בב~נא~~
 אדרב~

 ~ם י~ל
 חך אמובו~עי

 ~בועות בתוס~ דה~י~בייא אלא אבו~ייח איסו~
~דף

 כ~ד~

 כסב~ת ס~ל ךא ~ייכ או~ו בו~~י חל ז~ח ד~ינו זבוחאינו איסו~ על חל אינו דאו~הייח שכ~ ש~באהי
 יוכך זבוח ~ינו איסו~ רגם כיוןהד~ב~א

 לסל~
 ב~חיטה

או~ו
 וה~ב~

 י~ל
 בז~

 ועי~ אחע~א אין או~רינן בב~נ אי וגם
 ורו~ק ק~צי ו~~עמנייח

~ 

 ~~~~~י~ב~

 בייק
 ע~א~ ~ד~

 בשבה וטבח גנב וההניא
 אמריו~ו~

 ו~שו~י~
 ע~י בטובח י~~נן ד~י

 זה וכיאחר
 חו~~

 ומכ~ו וטבחו רבא או~ד וותחייב וזה
 אחר ע~י בטובח ואי אח~ ~~י טביח~ אף אח~ ~~ו~כי~ה מ~

 ~חי~~ ד~~~~ ריש חכו~ים ~~אן אמ~י דפטרי ד~בנןו~~ט
 ~אוי~שאינ~

 לא
 שחיט~ ~ו~~

 ~~~שה או~~ חר ו~ם
 ךו~~ד בשךו~א וו~~שי דרבנן שבת מעשה ~ח~אדאו~ייתא ~ב~

 אמאי דרבנן לו~ייד אלא ~בנן פט~ו לה~י א~וטוד~ו~ייתא
 אינו ו~ד~בנן אם גם דהא י~שה ול~~~~ה ~בנןפטרי
 עייו ~דף בייק תוסי ~ועי~ ו~~ייה א~ר ה~י~אוי

 עיי~~

 ~ייה
 די סיי ופלהישחיטה

 ג~~ ס~~

 די~ך א~א
 דז~

 ל~ר ד~~א

יהוד~
 דולה~ט ~~ך תיכף ךהיות צ~יך דה~י~ון דסיל
 הוא ביוייטד~~בילין

 ו~ט~~
 ~יכף ~תי~~ן הוי דךא זה

 ו~שום~~א~
 דחזי~

 ו~דרבנן ע~~פ ~ו~א דפו~כ~ב כיון ~~ו~~ייב
 יהורא ך~י ד~~ל כ~ו מ~ייה~ אייר הוי ו~ד~בנןוא~ר

 קס~~ ~יי הג~ע~א ~ וב~שוי ג~~לע~ג בסו~~
 שמ~ון דלרי כתב

 התי~ון ~י~י~ל~צ

 ~י~

 שב~ ~~~הו~ס
 ד~

 ד~ה עייא ק~ו

ח~ן
 ובצךיי~

 די וד~~צ~צ ~~ג דף פסחים
~~~ 

 ס~ך וו~ו~ילא
 ש~יר וךדידיה ו~ה~ה רא~י ו~~~י ~~דרב~ן דא~רך~~ש

 א~יביי רי~צ אךא רבנן פ~די או~אי ד~בנן ךו~ייד א~אה~ייס ו~קש~

כו~~~
 ב~ו~י

 ש~ ב~~
 א~א ~ייה

 דל~
 והחה או דר~ו

 או יד~~ו ךא אם דאף יק~~ ואכתי ~~ךיח אתך~בות
 דבי או י~ו~ע~ל ~י דבי כ~ך~החה

 חז~י~
 ק~א איכא הא

 ו~~רו או~~בחו
 דד~~

 ו~ה רבא
 ו~כי~י~

 ד~ה סוי שם ~~א ע~ט דף ב~ק ~ו~הוייס אחר עייי~בי~ה א~ אח~ ע~י

נ~נ~~

 שאינה ~ביחה ו~ה ו~כ~ו או וטבחו דדר~ו וצייך

 שאינה ו~כירה אףחוזר~
 ע~א סייח ~דף חוזר~

 ש~~
 וךפ~ז

צ~ל
 דרי~~

 ד~~א
 ל~יפ~ ו~~ד~

 אבך דקרא
 א~

 מה נאו~ר

 ט~יח~ ~ף אח~ ~~יו~~~~
 ד~רא סי~א עייכ א~ר ע~י

ו~פר~
 וב~~ס דקראי לרי~א

 ו~ו~~
 ~דף

 טייז~

 פ~ם שוב
אחד

 ג~~
 לתלו~ידים ישנו ~ךא ~בי

 בשו~
 חו~ו~י ד~וש ו~אי

 דקרא ורישא בסהר ~ת ~ף בסתר ירך ו~ה חך~יםכו~ו ירכי~

ו~~ר~
 תו~ה ללו~וד ואס~ר לסיפא

 בח~
 יוחנן ~י ואוךם

 בסוכהדדרש
 ו~ייט~ ~ד~

 נבראו ~אשית יו~י ווש~ת ד~יהין
 ס~ך או~ן ידי ו~ע~ה חלאים כמו י~כיך חו~וקישנא~~ר

דסי~~
 ךרישא ו~~רש דקרא

 ומות~
 ל~ך~~ידים ךלמור

 ~~ו ~דף ~בת~בש~ס בח~

 שם~
 ~ייא הני

 יוחנן דרי ~מ~

כ~
 פטו~ין הו~~ךק~ין

 ו~חוב~ חו~
 תני פוק א~נ וו~בעיר

 חובלךברא
 ו~~ב~י~

 יוחנן ~י ךיי ד~ו~ז ו~יינו ~שנה אינה
דו~ות~

 ללו~~ד
 בח~

 וךא
 ו~~ דר~

 דשיהין ~ק בסתר ידך
 ךרישא וופרש דק~א דסיפא וס~ך נב~או ~~א~ית יווי~~ש~ת
 ו~ה ו~כ~ו או וטבחו דרשינןוךפייז

 ו~כיר~
 ~תי~ וא~ך ~בנן פטרי ~ו~אי ד~בנן ךו~~ד אלא ה~ייס~~שית וק~~ א~~ עייי

 או דרשו דלאה~וסי
 ותח~

 איכא דא~תי ה~ליח ל~בות
 ~בנן פט~י דךכך ועכצ~ך ו~כרו או וטבחו דקדאךימ~ד

דו~ע~ה א~
 דס~ל ד~בנן שב~

 משום לוו~ר ~ין ביו~ט דו~טבילין ו~ה~ט הך וו~ו~יךאמ~~ת א~~ הוי ו~ד~בנן ~~~י ראינ~
 הוא הטעם אלא ו~ד~בנן טו~א ד~כ~פ ~יון לפו~כייבדחזי

ו~שו~
 אינה וו~בעיר חובך וךפייז תיכף ההי~ון ~~י דךא

 ב~וסי ו~ו~ייש וצא~~ו ך~ךבו בצ~יך אף הוא דו~~ל~למ~נה

ש~
 וךא ו~שנה דאת~ך ~ךא ~י~ף בא ה~י~ון שאין ךפי
 ועהוסי ~ךאפ~ ךכ~בו בצריך ~אוקו~י צריך עכייפ הכיס~ל
 דיי~ סוישם

 דס~גיא אךא יהודא כר~ יוחנן ד~י ךי ו~ה
 ואכו~ייך ~י~ל דר~ש אךיבאדהכא

 ~ בז~

 ~~~~~יג~

 ו~י~ ~~ף פסחים
 ע~ב~

 וכתיב הואיך סד~א
 תא~ל יו~ים שבעה חמן עךיו האכלךא

 ~אכל בבך ישנו ו~צה אכוך בקום ~ישנו כך מצותע~יו

~מ~
 סר~א דייה שם ובתוסי

 הימ~
 לר~י

 אד~ב~
 יש איפכא

 דסי~א דקרא דאו~חיי דסייד ואור~י ו~~~ינן דךחו~~~אךד~וש

מפר~
 ל~ישיה

 וא~~
 דנשים וס~ל כך דד~ש שם אךי~ז~ ~י

 ובהוסי ך~י~א מ~~ש דק~א ר~ישא ~~ל מצה בא~ילהחייבוה
 עייא ~ד~דף

 שם~

 דרש דלא יו~נן ך~~ ~~שו ךענין ד~ה
 ביוו~א והאכך

 ע~ד~ ~ד~

 ד~ייש חךב ו~כל יוחנן ~בי ד~ש
 ךאךהת~ייב אבל ךאיסו~א רק יךיף דךא ותירצו ו~ה~האסור
 ~~י יסבור ךו~ל~וה אף כל ~~ש א~יעזר ר~ וו~ו~יךאו~ךקות
 לו~ך~ות שה~א דכל~~עון

 וז~
 אליעז~ ויי דהא לי~א

 סייך
 יו~ד סופר כתב בה~וי וכ~~ייש ~~ה~ת ~ו~ר דח~ש~~~ך
 ~ועיי ~טייוסיי

 ב~~
 ו~~א דף~

 וב~חנ~
 דף פ~חים ר~~בן

כ~ד

 ~י~ך~
 ובי~ו~א

 ע~ד~ ~~
 וח~ש כוי ךר~ל ~~י איהבי~

 בעלמא ~סו~כתא וק~א מד~בנן ומשני חלב ~ל ה~ךו~נין

 ךאתויי ~~א איצ~~יך דאורייתא דאסייד הנ~מ~קאו~~
 עצ~~ה בפני ב~יה כוי קסבר אי~יא ךא ~א ו~~ום אי~ד~י ספי~~

ה~
 אךי~זר ךרי וא~כ

 דד~~
 אם מה~ת ~~~ום בכל כל

 י~שה מה~ת ~~ותר דחיישנאמ~~דס~ל
 ~דידי~

 דכך קרא
 ~~~בי חךב דכך קרא דך~א לוו~ר ואין ח~ש דמ~ביחלב
 ךאתויי ~רא איצט~יך ה~~ס קושית לדידיי יק~ה דאייככוי

~~יקא



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
~~~~~~  ולדידייס~י~א

 ל~
 ~דחוה נו~ל

 דכ~
 ב~ני בריה

~~~~ 
 היא

 לא אךיעזר רידהא
 ס~~

 בריה ~כוי
 בפ~~

 ר~~י כו~יש היא
בחו~ן

 ~ד~
~~~ 

 עיי~
 ד~~

 ~וי איז~ו
 ו~~

 ~ד~
 ~י

ד~~ ~ייא~
 ~ם יו~א רב~וסי א~א ~וי ~~~ שם ו~ה~~י בריה

 לרבויי קרא ~יצ~ריךד~~
 ספיק~

 דדר~ינן ו~ו~ה הקשו
 ~דף וו~נזיר ספק ע~ירי ו~א ודאיעשירי

 סייה~

 ב~~ק
 טהו~ לבן ל~~ר ~דו~הבה~ה

 ~ךא לט~א~ או לטהרו ו~קרא

ד~~ה~ייי~
 ד~פק ~ך דש~ני ל~ךק רצ~ אי סיי יו~ר בשני~ת

 למיפרך ~ייך לא ספיקא ולו~עט להקצ קרא דאהיעשירי
 ל~ו דאי קראאי~ריך

 ~ר~

 ~עיי ב~ור דה~י או~רינן ה~י
 יל~נין ~ם נ~ח ודף ~~א נייו ~ףבכירוה

 ו~~~י~

 כיון
 ד~לבו ך~ו~רא קרא דו~רבי בכוי ה~א אבך לח~ו~ראדסד~א
 ~סוריהי~

 ספיקא לרבויי קרא איצטריך הש~ס ו~ק~י ~פי~
 דקדקומזה

 ה~הרי~~
 כן ~הוסי הירצו מדלא

 ס~ל דהה~סי ~י הפ~ייח ~דברי שלא ו~ה לקולאדסד~א דס~~ ו~ש~~
 ל~ומרא דסד~א~רשב~א

 ול~~
 ס~ל אךי~זר דרי נאוור

 ולדידיי לקולא~סד~א
 ל~~

 איצט~ך ה~יס קושיה
 קראי ~ו דאי ~יון ~פיקאלאהוי~ קר~

 ה~~~
 לקוךא ~ס~~א

 ~רא אהיושפיר
 לה~~~י~

 דיק~ה אלא כוי חלב ~לאסור
 על ש~ק~ו ~~עיי אליעזרלר~

 הרו~ב~ם~

 דאהי ~~ו~זר ~~ספק
 בךאיי~ דהא קרא דלו~~ל ל~קלק~א

 ועכצייל ךקולא ~ד~א

כהיר~
 רובא דאי~א היכי א~ילו להקל קרא דאהי הפייי
 כו~~~ל רךא ונאו~ר ~~ק ~וי רוב דגם ול~שו~עינןלאיסורא

 ~ועיי ספק הוי דרוב יסבור לקולא סדייא דס~ל דלמאןרק
 ד~ה ע~ב בי רף חו~יןתוסי

 ~ךיהי~
 וי~~

 דס~ל ו~~אן
 ~~ק לו~~ט קרא ~דאיצ~ריך ודייק לחו~ראסר~א

 ודאי הוי דרובע~ס~ל ~ו~ז~
 דאך~~

 הי~י אפילו ק~א דאהי י~ך
 לאיסו~א רובאדאי~א

 ו~יי~
 נאמר

 דר~
 ו~ו~ר ח~ש דס~יך

 קושיא ו~~~ם ואי ~וי וורבי ~ךב ד~ל י~ל שפירמה~ת
 לקילא ~~~א דסייל יייל ספי~א ל~הויי קראאיצ~ריך

 למ~ט קרא למ~ל וק~ה ל~קצ דספיקו הו~א קרא לאואי וא~~
 הי~י דאתא וצייך מ~וזרספק

 ד~י~~
 דס~ל לאיסורא ~ובא

 ו~ה~ת אסור ח~ש דסייל ורייי ספק הוידרוב
 י~~

 ד~יקר
 ~רא איצטריך קושיא ו~שום ל~~י ולא לחייש ד~לקרא
 הוי ~רוב סייך ו~~ו~ילא ל~ו~~רא דסדייא וסייל ספיקאלאהויי
 ו~תו~י כן נראה ךא ה~ייס דברי ~ו~פש~~ה אךאודאי

ישינים
~~ 

 וי~ל ראס~ד דייה
 ו~~~~

 סייל אלי~~ר דרי נא~ר

ד~יי~
 מוהר

 ו~~יי~
 והבן ספק הוי ו~וב לקולא וסד~א

~ 

 בסו~ ~~~~יד~
 דבורים כוורת ~~ושנה ~וקצ~ן מס~ת

 ~יא ~רי אוו~ר אליעזררי
 ~קרק~

 ~כו~בין
 ווקבלה ו~ינה פר~~לעלי~

 ~ומא~
 ו~ו~נה והרודה ב~~ק~מה

 ב~ב וב~~ס ח~אה חייבבשבה
 ~ד~

 ודף ס~ה
 פי~

 ארייא
 אי ~שמואל דכהיב דר~א~~ט

 יייד~

 ביערה אוה~ ויטבול
 ו~יהד~ש

 מ~
 יאלא דבש אצך ~ער ענין

 י~ר ~~ה לך לומ~

~הו~
 ~טאה חייב ב~בה מ~נו

 דב~ א~
 דח~וב ופר~ב~ם

ל~וו~~
 דבו~ים

 ~מ~וב~
 אי~ וך~~

 ובמגייא ~ווואה ו~קבל
 ר~ט ס~ ו~רוקח ~י ו~ ס~ק ר~יסיי

 ~ה~
 באגדה דאמר~נן

 ~אמ~ מפני יהונהן אה ה~ם ויפדו~~~ואך
 אייצ ~~טעו~ה

 וו~ש~ע~ר~ה
 אפי~

 כיון די~ונהן דו~~יא ךא~יךה ~וונהו

 מ~~~ט~~
 נפ~ו ~שקה די~ונהן ~~ון וצ~ל ב~~ה א~צ

לא~~~
 רק יוהר

 שנמנ~
 ~י~ור ~~שום

~~ 
 ~ק~י דוקא

 ~אמרו ~ק עוד ~~~ל דעהוי ~יי די~~נהן ביאר ~םוביד~א טעי~~
 ונמנע אביו מש~ועהלו

 וכ~~
 ה~ר~~~ג

 ~דיי~
 דח~ש ו~זה

בשבו~~
 אסור

 ובווחה~~
 הפסוקים וול~ון דנראה כי ~ם

 לאכול~נהאוה
 יות~

 איס~~ מצד ונ~~נע
 ה~ב~עה

ב~ע~וה ובא~~~
 דב~

 ~~ה ~ם הפ~מייג שהביא ~ייג דף ~ייב
 ל~ט~יל י~ונהן ב~ב היי ש~ך ידעודמנא ע~~

 ~ע~ ~ו~
 וצטעום

~דנ~ו
 בכל~

 לא או~י ~טע~ה
 ח~~

 יוה~
 ואמ~ם לא~ול

יייל
 ז~

 ~קרא דר~א ~טע~א שם שכי ב~~ו ~יעייד וורברי

 בי~רהוי~בול
 ~דב~

 בה~ך ווט~ו טבל לא ד~ונתן ו~שום

הדב~
 שי~~ר אין ו~~ושקין ו~~קה שהוא

 ו~שיגי~
 צ~יו

 טו~א אז היי כיי~וואהו
 לו~~

 ווצב ~הכה
 פלשתי~

 ו~ךל

~ר~
 ובי~ו ושאוך בווגע ~~ט~ואים ו~כו~ם כח~ל ~וא הרי
 כלי פשוטי ע~י ךקח וך~ך ~יו ב~~רה ח~ליןאכךו

 כי~ן נט~א לא ובפיו כביצ~ ושיע~רו אוכך שהוא~הח~ה ~~
 ח~~ השוי ~ועיי ו~כביצה ~חות~ל~ח

 דהא קייס סיי יאיר
 היינודווטעו~ה

 בו~~~~ ד~ק~
 באוכל ולא

 ויייל~

 ואכהי עייייש
 ~פ~י ~בי~ית בירו~לו~י דהאיק~ה

 ~ייג~

 דאמר ~וא ר~ל
 הא ורייל ~דבש בי~רה א~הה ויטבוך ~וקרא דרייאבט~~~~

ס~~
 יכול ~יי ~דבש נטו~א א~ אף ואייכ ~~ה~ת ו~והר ~ייש
 לטוו~אה שי~ור שהוא ~~ביצה פ~וה רק אכל שךא כיוןלאכוך

 רצ~ דיונ~ןא~~~
 והירושל~י שם הו~ג~א ~~~ש יותר לאכול

 ווודה ר~ל גם להשלים דב~היד ~הרוו~~ת רפייולשיטתו

~וא~
 א~ייכ ה~לים ~לא

 מיי~
 ש~~ כיון

 ו~הח~
 לכך דעהו

 ב~ייו~ו~~י
 שם

 ויייך~
 מטעם לא ~אבל מה~ה אסו~ דחיי~

 ו~יי ו~~שבועה ~ךום ידע ש~א כיון ב~זיה דאיסורוה~בועה

בילק~~
 שם ור~ל ר~י בפלוגהה ק~ח ר~~ז אי ש~~ואל

 ביע~ה וטבך נ~הר הייול~ך וי~~
 ~דב~

 כ~י פ~וטי ע~י
 שא~ל ~יון נטווא ךאוב~יו ע~

 פמ~~~
 פמ~~ב דהא קשה ואכהי

 מ~ת א~ד הוי מדרבנן וא~ר ו~דרבנן ט~מאה ווקבלעכ~פ
 ד~ייך ~ר~ילאייו

 ד~~~
 לח~ש חלב ד~ל וקרא ו~הייה ווותר

 ~~ד~א ד~~ך עכצ~ל ~וא ב~לוואאסווכתא
 ~ה~~

 ךקולא
 ור~ב לאיסורא ברובא אף ק~א דצריך וצ~ל ~~ו~~וזרוקשה
 ר~~ השייס ו~~~ית ס~קהו~

 זי~ ~~~
 בעיי~~

 ~כיל ~~צי ו~י
 דאייר וו~עם וךא ס~ק ~ק הוי ךא דרוב כיון ~~ה~ההיינו

 ראוי הוי ~ודרבנן דא~ר לפ~ז וסייל ו~ה~יה אייר הוי~דרב~ן
 לפו~כ~ב דחזי משום דמ~בילין ולהייט והךווה~ת

 דס~ל אךי~זר ורי ~~הייהטו~~ה דא~~
 גיי~

 ח~ש
 ו~ו~~

 מהייה
 סייצכווש~ל

 גיי~
 ~~~~י ~ודרבנן וא~ר ספק הוי ~רוב ~כי

 ז ווה~הראוי

 ~~~~~~טו~

 רייא דהא לזה סעד להביא
 בו~שנ~

 ~~וו~ה
דב~רים

~~ 
 היא ד~רי או~ר

 כ~רק~
 וכותבין

 ~דף ב~ב ובהוסי פרוזבלעליי
 ס~ה~

 היא הרי דייה
 ~שוכבה ו~~~ם ~~שום פר~ז~ך רכותבין ~יי דתי~וקהק~ו כקרק~

 ~דף בגיטין כד~ריך~ךיו
 לייז~

 גבי
 נק~ ~~י~

 דוונח אעייכ
 שם פייי שבי~ית בירושלו~י ~לה ו~ק~י באוות ~אולםא~יכי
 ~הוא ~~ורא עו~א ~ל לק~קע ב~~חובר אם קייו~ין אנןו~ה

כ~רק~
 יתידוה ~~ג ~נהינה אם

 כיי~
 ~אינה ווו~א

 שהע~~יד ו~~יירי קרקע ~~ג בוו~נ~ה קיימין א~ן~י כקרק~
 ~לא אחר של ש~ה בהוךה~ורת הךו~

 כמיי~ ברשו~
 ה~מ

ב~שנ~
 ~ייי ב~בי~יה ברא~ש כן וו~פ~רש שם

 דסייל ו~כצ~לשם וע~וי~~ ש~
 קרק~

 אינה
 נגזל~

 דאל~כ
 היפו~

 ציי
 ו~קום וושום פרוזבלד~והבין

 ~קרק~
 לר~ סייך הא ובאווה

 ~ב~קאךיעזר
 קי~ז~ ד~

 נגזךה דק~קע
 והנ~

 בש~ס ~ם
 ל~ז ~דף ב~בו~~ה אולם אלע~ר ר~~גיר~א

 ע~ב~

 הגי~סא
 דבסו~ה אלא אלי~ררי

 ~ד~
 ל~א

 ע~א~

 ד~פוקי ו~שו~ע
 נג~ךה יקרקע אי אליע~ר דר~ אךיבא להו ~ו~ספקא

 בשאול~ ~גם אליעזר לרי ~סייל ~םדמבואר ~ל~
 יוצא אינו

 ~לו הוי לא ש~ולדגם
 וךפ~~

 בירו~למי ~ייש ~פיר אתי
שביעיה

 ש~
 של ~ו~עמו קרקע ע~ג במונחת קיי~וין אנן כי

 אליעז~ר~
 דילי~

 גדולו ב~~קום דבדבש הדבש בי~רה ו~קרא
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 ו~קרי ב~~ורה ~הדבש ~ם י~ד אי ש~וואל במקראורך~~ג ~~~~~

~~ח~בר~

 ב~ם ר~ז ~אמר ~יי ואהיי
 ר~~

 על פרוזבל כו~בין

ווקומ~
 ו~ך ~נור של

 מקו~ו~
 כירה של

 וב~~~
 שם פיי

 ~פיימ ושינה ~ליו לה~~יר להלוה מק~ם א~ד ךושהשאיל

 ~ו~~ דב~י~א~
 ה~וורה ~~~יד ד~יירי שם בו~~נה בעצמו

 ג~~ן דילן בשייס ו~אמה אחר ~ך שדהבהוך
 ~ד~

 לייז

 ע~~
 רבא~ר

 יה~ד~
 השאילו א~ילו

 מקו~
 ~והבין ול~יריים להנור



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
~~~~~~

 אליעזר דדי אךיבא דקאי ~ם בידושל~~י ואולם ~~זבךעךיו
 ךגזול ~אול בין חילוקאין

 ~~ני~~
 ועיקר הךוה ~ך הוי ךא

 ב~יי ~ו~יי ~~חובר ד~~י בכוורה אליעזר דדיה~עם
 רג~~יי~

~~~
~~ 

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

 והר~דה דצייל ווילנאבש~ס
 בשב~ ~~~~נ~

 קאי ו~לה חייב
 ביעדההלימוד

 הדב~
 ~~וכח ו~ן ~דוזבל על גם ~אי ו~פמ~ש

 וביר~~ךמיבסוגין

 ו~ייפ~

 חנכו ולא ~~ייג דף סו~ה וב~ייס
 ~ךבב ורך אמר הא ריה~ג דאי כריה~ג ד~א לי~~אלגזךן פר~

~~
 המתיירא

 ~~~בירו~
 שבידו

 והק~~
 אסאד ~~~~יי ~~וייה

 מוהר עכו~ם גזל אי דאף היראים ךש~טה ~צייב ~ייאוייח

מ~~~
 לו~מיה לכם ~וקרי ~א

 בגז~~
 עבירה ~וי דלא

 סיי יוייד שאול ובדברי חנכו ~~ולא ו~י~~עוט של~ הוילא ו~~~~~
 מ~הר גזייע ~ך~ש וכי זו קושיא ~~כ ~~ביארצ~ד

 ר~
 ~~ש~ם

 וביה עכויים של עדיין והו~ך נגזלת אינה ק~קע והריה~קר
 אינה ד~א ~פקר ~ה וצ~ש חברו ולבסוף הלוש~וייל
 ~דף סייך הא רי~ייג ואוךם שם מ~רי~א ב~שוי ועיינגזלת
מייד

 שם~
 לעיך ~באד~י חוזר דד~נן ~~~בידוה הירא דאף

 ~~ה~ה אייד ~~קרי ~~דדבנן דא~רדס~ך
 ו~ו~

 אם ~ף א~כ
 ~~~ה ~~והרגזייע

 מיי~~
 ~~פני הוא דזה ~אךא ~~דר~נן א~ור

 ועייחיה~ש~
 ב~~

 סיי ובאה~ע שם פ~י ו~~ספהא קיייג דף

כיי~
 והג~וה ישראך דייה ~ייא נ~ז דף סנהדרין וערש~י

~גר~א
 בענינים הא~כהי רא~~ קרני ובספרי ש~

 ל~ה א~כ ושוב ~~ה~ה אייר~הוי אל~~
 ךכ~

 הידאים לשי~ה
 ךריה~ג דס~ל ו~יל אסאד ~והר~יקו~יה וקש~

 קר~~
 איינ

 ~~~בידוה הידא דאף דסייל דריהייג נא~~ד ו~~~~ה שםבדב~ש כ~~~~
 ~~ה~ה א~ר הוי ~~דד~נן דאייר ח~זרדרבנן

 גזיי~ ולכ~
 ךא

 הוילא
 ולקושי~ לכ~

 לריה~ג דסיל צייך ה~~רי~א
 קד~~

 א~נ
 אם אלי~זדודי

 דקרק~ ס~~
 ~~דדבנן ראייר יסבוד נגזךת

 ~~ד~א ס~ק ~~י ~רוב ךכם ה~י ~גזייע מה~ה ראוי~וי
~~ה~ה

 ~~ל~
 ~~ב דכצ וקרא

 לח~~
 ב~ל~~א אסמכ~א

וס~ל
~~~ 

 הוי ~~דר~נן ~~וי ראי~ו דסייל וכיון ~~ה~ה ו~והד
 ראויהוי

 ~~ה~~
 א~כ

 ול~יי~ ה~
 דחזי הט~ם הוא דמטבילין

לפו~כ~ב
 וכ~~~~

 ההיקון שיהיי א~צ ~ךפ~ז ~הבא~י ביע~ד
 ד~א משום ~א~ר ~חי~ה הוי ד~בה ~~א ש~~~ון ו~ריהיכף

דר~
 מה ומכרו וטב~ו

 דרישא מטעם אחר ~~י ~~כיד~
 לסיפא~~פרש

 וכ~~~
 א~י~~ר לרי דסייל

 שם ~~~ג דף ~פסחי~
 ~הבן ~שוק לך~~~ד אסור אייכושוב

~ 

~
 ~~א ~דף יבמות ~~~~~~

 ע~ב~

 לן ~סתם ~ואיל
 ודבים דיחיר ~~שום אבך כי כוו~ייהנא

 דיחיד טע~~א ד~~סהבר כווהיי צפ~וק אין כרביםהלכה
 ~ביא לא טי דף ברכוה בג~~~ס~והגרי~ב

 מזה~

 והיכי
 אין דיחיד טע~~אדמס~בר

 ה~~
 מ~~ס ~ה ~~ד כרבים

 כי ע~א י~ד דףיבמוה

 אזלינ~

 הדדי ד~י היכי רובא בתר
 בר~~ש ~ועי~ ט~י ~~חדדי ב~ש הכאנינהו

 אזול~י ל~רב אבות ובחסדי זיס~ טומא~ ב~~ ה~~
 ופרק ~~ח ~יק אבו~

 משנההי

 י~ז~

 י~ג דף ב~ב וב~ייס
~~ 

 שיעור א~ה ~ול
 ובראייש לו שומעין אין או~~ר רשב~ג ךו שומ~ין פחוהואני

 פ~ק אלפס דרב ני סי~ש~
 דהלכ~

 דמסהבר משום ~רשב~ג

 ור~~טע~~י~
 ~רבנן דהלכה כהב

 ~~שו~
 הלכה ודבים דיחיד

 סי ~דף שבה ועיי ~יייישכרבים
 ע~ב~

 א~~ר
 ר~~~

 ~~ו כרבים הלכה ורבים יחיד ~שיטא ומקשהכראב~ש הך~~ אין
 דף בכורוה ובש~ס קמ~ל דראב~ש טעמא ~~סה~ראד~י~~א
 אר~ח ע~אל~ז

 אי~
 וכו~ ודבים יחיד פשיטא כר~י הל~ה

 ע~ב ל~~ ~ף יו~~א ~ועיי ע~~ו נמוקו ר~י דהי~~אמ~ו
 ב~גהב~ח הרגיש כבר רנ~~ב הר~בבהג~וה ומ~~

 ש~~
 ~א ו~ן

 בש~~~כ~~
 נאמר ולדברינו

 דז~
 ~וי רוב דאם בזה הלוי

ודאי
 ~רבי~ ~לכ~

 כיון די~יד טעמיה במסהבר אף יחיד נגד
 ~וי ד~ב אי אבל ~~~~ם בכל ר~ב ב~ר ~~וך הואדגז~~כ

ספ~
 להיוה חזק הרוב כח דאין כיון אייכ ברור דבר ואינו

 ~ובכ~דאי
 יי~~

 טע~~יה דמסהבר דהיכי
 ~ךכ~ די~י~

 כי~יד
~ 

 ~~~~יז~
 י~ד ~דף הוריו~ בש~ס

 ~ם~

 רש~ג דפליגי
 עוקה~ר וח~א עדיף סיני אמר ~דורבנן

 סיני ~י~ ורשב~ג עדיף דסיני ס~ל רר~~ג נראהעדיף
 הי~ עו~צין ומךבד ליי דליה עוקצים גלי ליי אמרידהרי
 ו~מקן חריף היי נהן די ואולם ~~וסכהוה ב~לב~י

 ~וא דיינא נהן רי ע~א נייג דףב~ק כמ~~
 ונחי~

 דדינא ל~ו~~קא
 חריף היי ~~איר ריוגם

 כמיי~
 ור~~~ג עייב י~ג דף ב~ירובין

 ~ךכהא עדיף דסיני סייל סיניהיי
 נג~ כווהי~

 דבנ~
 אף

 ד~סהבר ~~~ום הםדד~ים
 כ~ויי~ טע~~י~

 צריכא ~כל בש~ס
 ~קוךא ~~יא ס~ך ו~~~~יךא ספק הוי ר~ב ולפ~ז חטיאל~~די
 ד~כא אף ספיקו לההיר קדא דאיצטריך ~~מ~~זר קשהולא
 בעינן ~ב~~~~זר ס~ק רק ~וי לא דרוב כיון לאיסורארובא
 ו~~שיהודאי

 די ~ריי~ השיי~
 זי~

 הוא אכיל ~~צי ~~י ב~יי~ו
 הוי דרוב כ~ן~הייה

 ס~~
 ~וקרי ~~~ר~נן דאיי~ י~צ וממילא

ראוי
 ~וה~~

 והא
 דולה~~

 דאין לפ~~~~ב דחזי מ~ום ~~טבי~ין
 ו~פיר היכף ההיק~ן שיהי~ וא~צ ~ודרבנןי אלאטו~~אהו
~~ק~ה

 ה~~~
 ~ק

 ע~ ד~
 ל~ויד ~א

 א~~א~ דדב~

 ~טרו
 ~ועיירבנן

 ~הובו~
 ל~ד דף

 ור~~~

 ~ם

 ~~ך~
 כ~~~ש וצ~נ

 ש~ב~ו~י
 וטבחו ו~רא ~~ךיח לרב~ת והחה או דר~ו דלא

 מ~רואו
 דרי~

 שאינה טביחה ~וה
 חוזר~

 דקרא דדי~א וסייל

מפר~
 חלאים כו~ו ירכיך ~~~וקי ר~רא ס~ך ~כן לסי~יה

~~ה
 יד~

 בסהר
 ואס~~

 ~ם הוריות ובחד~א ב~וק ל~~~~ד
~ 

דמ~~
 גךי ליי ני~~א

 עוקצי~
 ~~טי כי בברכוה כ~~ייש הוא

 אחרונה ש~יא ~עוקציןר~י
 וח~~ור~

 ~ם כי ~וד ~ב~~סכהוה
 לסיני שו~יעהו רוב על הסו~~~י ~~י~~ו דמהבחדייא

 ירו~ל~~י ~ועיי הרים ךעו~ד ו~פול בחדיפוה ~~~להועל והסו~ו~

 ש~~וריו~
 ק~דם הסודרן ~ני הי הךכה פ~ג

 כלפי~וא לפיךפךן~
~~~~ 

 ~ה~ור כי ~~יר בגי בפרק
 בהרי~

 ו~וה
 ךהר נד~~ה ~~~יע~ו ר~ב על ה~ו~ך ול~ה וכ~י וכר~~ך~בור
 כעוקר הוא בחדיפ~ו ~~~ל~ו עך ו~~ו~~ך בענוהנ~הו~יני
 מ~להן על וס~וכו ש~ה ךפי שנע~רו ~ללו כהריםהרים
 הבאהי וכבר ~נוה ~ל סיני יודה וא~כ סיני ~~ דיןךעש~ה
 ~דף ~~כוה דבש~ס הק~דםבדרוש

 יו~ד~

 אוהב ומי דרשו
 הבואה שכל מי ב~מון לל~~וד נאה ל~י הבואה לובהמון
 במקרא שבקי ופרשייישלו

 ובהלכו~ ב~~שנ~
 ו~גדוה

ל~~לל נא~ למי ~הלהו כל יש~~יע די גבורוה ימלל ~ידאר~א והיינ~
 ~ל ו~~ז ההלתו ~ל להש~~יע שיכול מי ד~ גבורו~

 עדיףדסיני
~ 

 ~~~~~יח~

 נבוא
 דברי ל~בין חוהםי פתוחי לפ~~

 ו~דוה~יחכמים
 בש~~

 שם הוריוה
ש~באהי

 ברא~
 סבר ר~ב~ג דהנה הדרוש

 ו~~~מ ~י~י ורבנן ~~טי ל~~רי צרי~ין ד~כלעדיף ד~י~
 דהל~אלר~ב~ג ס~

 כווהי~
 ר~ים נגד י~יד דהוי אף

דמסהבר משו~
 טעמי~

 וס~ל
 דר~

 ושוב ברור דבר ולא ~פק הוי
 ור~~ג כוו~יה הלכהא דיחיד טעמיה במ~הבראייכ

 ל~ו ~דףביבמות דאמ~

 ע~ב~

 ~ל~שים ש~~ה דכל
 יו~

 באדם

ושמונ~
 הוי ~יקא שהה לא ~א נפל אינו בבהמה ימים

 אזלינןולא
~~ 

 ~ועהו~~ ספק הוי דרוב משום רובא
 דף שבה רי~ד ותוסי ע~ב מ~דדף נד~

 ק~~~
 ועיי שם וב~ירי

 שם וי ~יי יוייד הנינאנו~ב
 ועמש~ל~

 וק~~יה
~~~~ 

 ר~ה

~דף
 זי~

 אכיל מצי ~~י בע~מ
 ה~

 דא~ר ל~ז וס~ל ~~~~ה
 דחזי מ~ם דמ~ילין ולה~ט ו~ך מ~~ה ראוי הוימדרבנן
 ומה וכר~ש היכף ההיקון שי~~ ואייצלפמכ~ב

 ~דףב~ק ~ש~~ ד~~~
 ע~א~

 אל~
 פט~ א~~אי ד~בנן ךמייד

 צ~ל רבנן
 לרבוה והחה או דרשידלא

 ה~לי~
 ~~כרו או וטבחו וקרא

 ~אינה טבי~ה ~~ה ~ק אחר ע~י טבי~ה ~~ה דרשינן~א
 דקרא ורישאחוזרת

 דק~ ל~י~ מפר~
 ~רא ~~כ ודרשינן

חמוקי
 ירכי~

 לך~~וד דא~ר ב~הר ירך ~~ה
 ב~~

 זה וכל
 לשיטתהוא

 ר~ב~~
 נגד אף כווהיי ו~לכהא עדיף דסיני

 משוםרבים
 ד~~הב~

 וא~ר ~פק ~וי ו~וב טעמיה
 ~דר~~



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~גי

~~~~~~
 לדבריהם חיזוק עשו דתכו~ים ס~ל ולא מ~~ת ר~ויהוי
 משליותר

 ולכ~ תורי~
 ראוי ד~נשיאות במעוזו רש~ג החזיק

 לבדולו
 ו~שו~

 עדיף וסיני סיני שהיי
 ולכ~

 התקין כא~ר
 כ~עדליקום

 ול~ ו~קמי~
 שהיי וריינ דר~מ מקמיה

 כ~בות חר~א ועיי חריף ~היינו חכם אנא לר~נ ר~מאמר חריפ~

~ ~ב~~~~נ~~~או~ ~  

 ~יק

~~~~ ~~ ~ ~  
מינוהו

 לאב~ד~
 נת~ין

 ו~ילת~
 ~י

 לדי~
 דעוקה~ר ~ראות

עדי~
 ~~ס ליי רלית עוק~ם ~~ ליי י נימא ~~ נ~ביר ו~א~
 כי בר~י ~מ~ש שם בחדייא ו~~~ש ידות לענין הואעוק~ין
 א~ד בעוקציןמטי

 ~ויו~
 ובארתי ה~א ~חזינא ושו~ואל דרב

 ~קודםבדרוש
 דהיי~

 דעוקצין ~~ב ו~תני~ין הך
 נגע אי ד~~ה בטרפי~וןש~~ן זית~

 ה~וו~א~
 בו~ה

 שבח~
 ~~ו~יךא

 נטמאולא
 ו~~~

 בנגע ו~יירי
 בתו~

 הכבישה
 וקש~

 הא
 וצ~ל ~מש~ין מחמתנט~או

 דא~י~
 עי מל~ר ~ועיי כרב

ט~~ו~
 אות

 זי~
 ~ינם ושוב דרבנן עיקרן כל ו~שקין ד~מאת

ו~טמאי~
 אחרים ל~ו~א לדאורייתא ~וו~ה אינו דרבנן ומלתא

~טומא~
 אחר בו~ו~ון דהולכין סייל ~ב הא וקשה דאורייתא

 א~ר הוי מדרבנן ואייר ודאי הוי דרוב~רוב
 ו~ה~~

 ומלתא
 לדאורייתא דוו~הד~נן

 דרבנן משק~ן ד~וו~אה נהי ואיי~
 עי~רן כך רטו~מ אעכך~ל אחרים גם ~ו~א הו~למ~מ
 ל~ל דוו~ה אינו דוקא ובזהדדבנן

 ~ור~
 היי דזה י~ל וגם

במחילה
 מאת~

 מהר~י כו~ייש ממש תורה כשל יהיי שלא
 ענין כל אבל ל~ולא ~ד~ר לענין ה~י בשורש בו~ג~א~און

ררבנ~
 ~ושיטת ~סור דלא אל~ו ואסו~כוהו ~ורה כ~ל ~ו

 ~נ~~ס כו~~ש אחר באופן י~ל ל~ולא סדייא דס~ל~ר~מ
 להר~מ ~~מעל

 וממיל~ שם~
 א~ר הוי ו~דרבנן ד~יר ס~ל

 ב~~ו~ ~ש~ס ו~ושיתמה~ת
 וודרבנן היינו א~יל ו~צי ו~י

 דה~לכין לשיטתו דרב ודאי הוי דרוב גמור דוב הויד~~ה~ת
 ~ו~יי עדיף עו~ה~ר ואייכ כרבים הלכתא ריחידטעמיה במסתב~ אף א~כ ושוב ודאי הוי דרוב סייל אה~רבממון
 ~היי ע~י רשבייי ה~ב ~~א שבת ~ייד פייא ברכותירושלו~י
 יו~ר עליו חביבה אינה לפי~ך בד~תחדיד

 ו~יי ו~ד~~
 פ~ו~

~~~

 כרחך על עדיף דס~ל~סיני ורשב~ג
 ל~

 מו~~נה ירע
 וריינ ר~מ ~ייש ~ם בעוקצין בטר~י~ון ~~בשןדזיתים

 זאת ו~שנה שנה לא רודאי ליי דלית עוקצים גליליי ני~~~
 דעוקה~ר ס~ל ~יידאל~כ

 עדי~
 ליי נימא גוור רלא וכיון

 יו~~לו~י
 למלל נאה לו~י תהל~ו כל ישמיע ד~ גבורו~

 רשב~ג דהרי כ~מר ההלתו כל ל~שמיע שיכול ~~י דיגבורות
 דסיניד~~ל

 עדי~
 על

 כרח~
 בהו~ון אוהב ו~י קרא דדש

 ~דף במכוה רייא וכדדרש שבקי מי על ברביםלדרוש
 יוד~

 נאה לו~י ~~לתו ~ל ישמיע רי גבורות ימלל~~י
 כל להשו~יע שיכול לו~י דיגבורות לו~~

 בחד~א ~ועי~ תהל~

 שם~
 תה~ת~ו כל להשמיע יכול אינו בעו~צים בקי שאינוואחר
 דעו~צין רמשנה ~יון נשיא ואת אב~ד אנא נעבריהו~ו~~~ש
כרב

 ד~~
 ודאי הוי דרוב עכס~ל אה~ר בו~מון הולכין

ועוק~~ר
 עדי~

 דעתיה יהב וכוי
 וגרס~

 ~ו~~כת כל ר~יל
 לו ו~צא דבורים דכוורת בו~שנה המסכת ל~~ף ש~גיעו~יון
 דסייל אליעזר די ~ואחבר

 דח~~
 שבארתי וכמו ו~ה~ת מ~תר

 סד~א ובאו~ת בעלמא אסמכתא וכוי לח~ש חלב ר~לוקרא
 לה~יר קרא למ~ל וקשה לק~לא~~~ת

 ס~~
 וצ~ל מו~ר

 אפיל~ד~ו~
 ובמסהבר ספק הוי דרוב וו~טעם דאיסו~א ברובא

~עו~יי~
 וו~ו~ילא כוותיה ~לכתא דיחיד

 מוכ~
 דסיני

 ידות עניני בעוקצין וניתני ימר ניתי ליי אמרו למחר~~ש ~די~

~דכיו~

 אח~ים איימ ר~שקין
 ע~~

 לענין רק שם קאי

 ידות~
 דרבנן רבכיימ ו~ש~ע ~דו~שם ש~שן דזיתים ~~תניתיןוהיינו
 ועו~ה~ר ודאי ~וי ו~ב תודה לשלדוו~ה

 עדיף~

 ואו~ר ~~ח
ב~ד

 דאוקי~
 לסיום אתא כד ~ר~ל ש~יים בתר ופ~~י

 עוקצין~מסכת
 והו~

 דרוב און ךו ו~~א דאז דכוורת ו~שנה
 דסיני כוותיה והל~~א ~פקהוי

 ערי~
 רו~ס~בר

 טעמיה~

 פקיד כסיפיתנן גמירנא לא אי להואו~ר
 ו~בי ואפקינה~

 ק~ג דף בכתובות ~או~רו עייד הוא ~ואוליו~דרשא
 ופר~~י אבראי ר~חויתיב ע~~

 ח~~
 היי שלא הו~דרש לבית

 ואחרי ממנו גדול שהיי אפסלרי נכפ~
 דרייו~

 להיות רצו לא ור~נ
 בכתובות חדייא ועי~ מדרשא ו~בי אפקינהו לרשב~גכפוף

 ב~ב ועייש~
 ד~

 וסנהד~ין עייב כ~ג
 ד~

 ע~א לייא
 ברייה ל~ג דףב~מ וש~~

 ~ר~ח~

 ואנו ~בחון תורה יוסי רי א~ל
 אליהם נךא ~נו ~ו לבהמ~ד יכנסו הם ~ו ופרש~ימב~נים
 דהרי כל~ר ע~~הםונשב

 לשי~ת~
 ר~יני

 עדי~
 הוי ורוב

הוי
 ספ~

 דמטבילין וךה~ט והך ו~ה~ת דאוי ו~דרבנן ~אייר
 התיקון שיהיי ואייצ לפווכ~ב דחזיו~ש~ם

 תיכ~
 וקושית ~כר~ש

 ו~דרבנן דאייר כיון רבנן ~טרי אמאי ררבנן לו~~ד אלאהשייס
 או דר~ו דלא ךייל מהיי~ ראויהוי

 ותח~
 השליח לרבות

ו~רא
 וטב~~

 שאינה ~ביחה ו~ה דרשינן וו~~~ו
 חוזר~

 ורישא
 דר~י~ן ירכיך דחו~וקי ~רא וכן לסי~יה מפרשד~רא

 ללמוד דאסור בסתרירך ו~~
 בחו~

 ו~תיר ךו~ה לרשבייג רייי ~~ש
 לדבריך הלא מבפנים ו~~ם בחון ילו~דו וריינ שר~מאתה
 ~סבר~ מאי אךא בחון ללמודאסור

 דו~ותר
וסיפא בחו~ לל~ו~

 דקר~
 מה וו~כרו וטבחו וקרא לרישא ו~~רש

 רבנן ~~~י או~אי דרבנן לו~~ד אלא ~ש~ס ו~ו~ית אחרעייי ~~כיר~
 ~ו~ית א~כ ו~וב ו~היית א~ר הוי ~~דרבנן ד~ייר כיוןלייק
 רוב ה~י ומה~ת ו~דרבנן היי~ו אכיך ו~צי ו~י בעיימהשייס
 ד~ו~הייר כרבים הלכתא אדרבה ולפ~ז ור~י הוי דרובגו~ור
 כבודם דגרול אחרי עו~~ם ונשב אליהם נצא וא~כעדיף

 דעו~ה~רבחריפותם

 עדי~

 לבהו~~ד ניעלינהו רשבייג ~~ל
 ~~יהו בחון ךלו~וד ואסור עדיף וסיני ס~ק הוי רובדבאו~ת

 הךכתא דלית לדעת וושו~ייהו שוועתא ניו~רו דלאנ~ניסינהו
 ספק הוי ורוב עדיף דסיני אלאכוותיהו

~ 

 ~~~~י~
 והיכי ספק הוי דרוב שכי ~שטו~~ק ע~ד

 רוב ו~~ני לא בו~ע~ר כמו ודאירבעינן
 בבית ~~לבוב הגא~ןה~שה

 יךח~
 דילפינן ו~ו~ה ק~ז סיי יוייר

 ~דף ב~ורותבשייס
 נייז~

 החתי י~בור ~~ר ו~כל
 ~~ב~

 ~רט
 לא ואייכ עוב~ת ש~ינהל~ריפה

 ו~ש~ח~
 ו~~שר כלל לה

 רובא בתר דאזלינן ואי היא טרי~ה דלו~א דניחושבהו~ה
 ב~ה וקדו~ו ודאי ע~ירי דב~ינן ו~הני לא רוב גםהא

 דו~ו~עטינן ו~ה דהא יייל ולכאורה עייייש ~נייא סיי חייגו~הדייר בשו~ו~
 רגליה שנחתכו כגון ~ם פרש~י עוברת שאינה ל~ריפה~רט
 במנחות כו~~ש הניכרת טריפה דהוי ולו~עלה ~ארכובהו~ן
 וי~דף

 עייא~
 ~~~רש~י ~קדשה ו~ס~ף בנטרפ~ ראיך~ריך

 לה היי שלא רייה שםו~נחות
 שע~

 שנטרפה ו~רשייי הכו~ר
 תו~~~ה בגו~רא ו~~ורש וכן או~הו~מעי

 ד~
 כייט

 שם~
 ~לייו ~רף חוךין בתוסי כתבוהא וג~

 עייב~

 לטרי~ה פרט דייה
 ו~כל מו~עיטי~ן נ~~י ולו~טה הארכובה מן דגם עוברתשאינה
 תלי לא א~כ ~וברת אינה ו~~מ דכשירה אף יעבוראשר
 אינהי טריפה דס~ם אלא ב~יפה מעשרענין

 עובר~
 אלא

 נייז ~דף בכורותדב~וסי

 שם~
 ד~~

 הארכובה דמן כתבו ~רט
 מום ב~לת רק והוי עוברת ~ה ~שבינןולמטה

 פ~ז ו~ל~מ~ועיי בעלו~~
 מבכורו~

 חולין ~נדו~~ח צלייח ועיי היייד

 ~~א~ד~
 הזרוע מתנ~ה לענין דהרי להעיר יש ואו~נם

 דאיו~עוט י~ל ודאי טריפה למ~ט לכהן ונתן ו~~ראר~לפינן
 רגךה בנ~ברגם

 לו~ט~
 שני הוי ד~זרוע כיון מארכובה

 א~כ~רקים
 ג~

 דה~הו~ה אף מ~רכובה לו~~ה בנשברה
 בכלל ואינו הו~רולרל אבר ~שום ה~רק אסור ו~יימכשרה
 וו~עתה ~ן ש~סק ס~א ~יי יו~ד ~י~י~~ק וו~~אתי לכהןונתן

 ךיי חשבינן ולו~טה הארכובה דו~ן בכורות בתוס~לפו~~ש
 לו~טה איכא דהא נצבה וגם קו~ה הש~ס קושית א~~עוברת

 כמ~ש א~ו ו~ו~~נות ופטור ~גז בר~שית רחייבו~אדכובה
 דבו~עשר שם ב~וליןהתו~י

 איו~~ו~
 ולו~~ה הארכובה ו~ן גם

 בלמטה ואף מו~~~ר צאן צאן הגז ראשית יל~ינןושפיר
מארכובה
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 ו~ולם בטריפוה ב~עשר ~לוי הדבר אין ושובו~אדכובה
 מהך הבטן ו~ן ~ריפות שאר גם דיל~ינן פשוט דהריליתא ז~

 שאינה טרי~ה יש דייה ~ם בחולין ו~~רש~י י~בור אשדכל
 י~שה ו~וב טריפות שא~ יליף ו~~ינהעובדת

 ו~ן טרי~ה הבהו~ה דלו~א כלל ~עשד לה ו~שכחתדאיך השוייו~ קושי~
 עשירי בעינן ד~~שר כיון בת~ד דאזלינן לוו~ר ואיןהבטן
 הוי לא ורובוראי

 ספ~ ר~
 ~הבאהי ~טייו שייב ש~ש ~ועיי

 ~~~ז סי~ אהייעוחה~ס

 וי~ל~

 דד~ב ד~י~ל ד~~אן יייל ~א~~נם
 ~~ט יעבור אשד ו~כך דרשינן דךא סייך ס~קהוי

 עוברת שאינהלטרי~ה
 ר~

 ~~עשר דהמ~דת כאביי
 העבדה דילפינן~די~ה אינ~

 ה~בר~
 כתיב בבכוד ו~ר~~י ו~בכור

 פטר כלוהעברה
 רח~

 ול~ייז יעבור אשר כל כתיב וב~~ע~ר
 הוי דרוב דס~ל דו~אןנאמר

 ס~~
 אשר כל דקדא סייל

 ~ריבה אינה ~~עשד דת~~ודת ו~בכוד העב~ה ל~ילףי~בור

 ~עיייי~

 ~~~כ~

 הש~ס דברי בהמשך ישר נ~יב ~נו יאיר הדרך
 ~ו~רא לך דאהני נהי רשב~ג אייל נתן רי אזלכי

 הרגום ועיי ו~וזהב אבנט ~~~רא ו~~~י אבייד ךו~יהוידאב~ך
 ~ו~~ש ~~~ודא אבנט עליוב~ע

 ב~
 י~נ~ן

 ~ו~ו~
 די כ~ח

 על שם בתיב~ע הנוסחא לפנינו כייא גי ברא~יתו~היב~ע
 לבושין ~ורכהנות

 דיקר~

 ה~נין ביאר קו~ר עי ובערוך
 ללבוש רגילין גליוה רא~י והיו בבבל ר~ג היי ר~נ שלדאביו
 ~רו~ז וזהו ~פרסיים ו~ל~י לפני ו~מוד ~~רי דאינוןחגורות

 נעשה בחדיפות דדינא ל~ו~~~א דנחה בשביל דלא רש~יגל~
 רבי לי~ ו~הני השייס מייהי ~לזה עדיף סיני ו~או~תאב~ד
 ביד ז~ל הרמב~ם בה~דו~ה עיי רשב~ג של~בנו

 החזקה~
 לזרעים הר~מ ~~דמה ~ועיי אומרים אחרים ב~יה ש~עוןלרי
~~ו

 בהגה~~
 שם~

 ו~רשייי קרב היי לא הו~ורה היי אלו
 ~דף בהו~ודהכדאמ~ינן

 הי~

 בכו~ אך
 קודש ש~ר

 ה~
 הם

 ~ב~~ר עב~ה עברה יליף וו~עשר ~ריבין תו~ורהן ואיןקריבין
 והעברת בבכוד וכהיב השבט החה יעבור אשר כל הכאכהיב
 ד~רא ב~יי לרייש רבי לי~ מהני הכוונה ול~ה רחם ~טרכל
 אשרכל

 יעב~
 דא~כ עוברה שאינה טריפה לו~עט אתי לא

 הוי רוב אםיקשה
 ספ~

 משכחת לא
~ 

 ואם כלל ו~עשר
 ו~גיע הי~ ולא עריף דעוקהייד ס~ל שוב ודאי הוירוב

 ודאי הוי דרוב י~ל א~כ ושוב ו~בכור ה~ברהל~~ילף א~ י~בור אש~ כל דקדא אלא אביו לר~בייגהנשיאוה
 ז עריףדסיני

 ~~~~כא~
 שהי~ אף ~איר ר~

 חרי~
 דעו~הייר וס~ל

 ~וי דרוב סייך מ~מעדיף
 כי~ ספ~

 דחייש
 מהייה אכיך ו~צי ~י ~עיימ ה~~ס ~~שה ולדידי~ךמיעו~א
 לריימ דס~ל ~ו~ו מה~ת ראוי הוי ~~דרבנןוא~ר

 בסוכ~

 ~ג~~ד~
 בס~~ ~ג~

 ולא ל~ט דהוי לריימ ס~ל ל~ט
 בה~ראזלינן

 ועכצ~~
 במסתב~ דאף הר~ח כשיטה דס~ל

טע~י~
 ~לכהא דיחיד

 ול~ כרבי~
 רשב~ג נגד כרבנן ~~ל

 דמסהבר דהי~י הרי~ף כשיטה ס~ל ור~בייג עדיףדעוק~~ר
 ספק רק ~וי דרוב א~י כיחיד ~לכהא דיחידטע~יה

 כוו~יה הךכהא ~יחיד ו~ךתא דו~סהבר ד~יכי וךומרךדון י~
 לרשב~ג ~~לו~ה

 ~כר~~~
 הוי לא דדוב

 ר~
 ~~יל ולכך ס~ק

 בבהמה י~ים ~ו~ונה ש~ה שלאדכל
 ספ~ ~~

 במדייר ~ועיי

 ~יא~~~
 כ~ז~

 ומעה~
 ~~יה לר~ש רבי לי~ ר~הני א~י

דברי
 ר~ו~

 המור~ הי~ בו~שנ~~~אלו
 דו~וכח ~רב היי ל~י

 דרו~מז~
 הוי

 ס~~
 אומרים אחדים בלשון לי~ ו~~הני

 ~י אביו ~ביר~ש א~~
 ה~

 ה~ו
 שמימיה~

 ~דסייל שוהים אנו
כווה~

 הוי דרוב

 ספק~
 ושו~ו~ם

 אי~
 ~ולו~ה ~~זכירים אנו

 ו~ז~רים אנואין

 ש~וה~~

 לעקור שב~שו אדם בני א~ל
 דעו~ה~ר שס~ל ודיינ הוא~דיימ אביך ביה ~כבוד~בודך
 א~ל הנשיאוה להם וו~גיע שהבאתי הר~ח וכשיטהעדיף
 מ~ום א~רו ליי אהני הדד מעשייהו אהנולא

 רייו~
 אילו

 ת~~ורההי~
 ל~

 ~ובחולין קרב ~י~
 ד~

 ה~ניטני אל שם ~לייד
 שונ~ אני יחידשבלשון

 אוהה
 ~איני ופרש~י ~יי~~ משו~

שונ~
 דבדי ששנית כמו אותה

 ר~ו~
 ו~שום אלא

 ר~~~~
 ~ו~ו~~ש עדיף דסיני וס~ל ~וא דענוו~נא רבי אפילורבא אמ~

 יל~ד ל~ולם הי דףסוטה
 אדםי~ד~~

 שהרי קונו
 סיני הר ~ל ש~ינ~ו והשדה וגבעוה ~~ים כלה~בייה ~ני~

 שם בחד~א עיי ענוהנוהובשביל
 וג~

 סיני דהיי יוסף רב
 כו~ייש ~ניוהיי

 סו~
 דאיכא ענוה התני לא שם

א~ אנא~
 טע~~יה רו~ס~בר כיחיד הל~תא עלה ~ליגי דרבנן

 דאו~ר וו~ו~ה ס~ק ~וידוב ועי~~
 ריו~

 ~יי לא ~ו~ורה ~יי אילו
ק~ב

~~~~~~ 
 הוי דרוב ג~כ

 ס~~
 ל~~ינ~ט לרבי הוייל אייכ

דברי
 רייו~

 ~וי דרוב כוו~יה דהלכ~א לדעת

 ס~~
 ואפייה

 או~רותנא
 דיי~~ או~~ ריי~~ ו~שו~

 סו~כו ולזה ~ו~ר לא

 היכ~
 סיני או~ר ~ד ורבנן רשב~ג בה ~ליגי ארייי ש~בש~ס
 שם ~שו~עהין סוגיא דכל כיון עדיף עוקהייר וח~א~דיף
 סיני אם זה כךך עך והוךכהסובבת

 עדי~
 עו~הייר או

 וא~ר ס~ק הוי דרוב ושרשים ענפים יסה~פו וו~זהעריף
 וסדייא ו~ה~ה ראוי הוי~~ד~נן

 ו~ה~~
 חלב כל ו~רא ל~ולא

 מה~ת ו~והר דח~ש בעל~~א אס~כתאל~~ש
~ 

 ~~~כב~

 במ~ה אלי~ר דרי דרושנו לנושא בארנו
 ויךיף ~רוזבך עךיי דכוה~ין דבוריםדכוורת

 ס~ל אם וי~שה מחובר דהוי רהטעם דיהונהן הדבש~יערת
 משום פר~בל כותבין ו~מילא א~כ נגזלת ד~ר~ע אצי~זרלרי

 בסוכה צשיטהו דרייא אלא הקד~עמ~ום
 ~ד~

 דגם לייא~~
 דס~ל בא~נו וכה שלו הוי דלא י~ח אייי שאולהבסוכה
 הוי ורוב ל~ולא מ~ייה וסד~א ו~הייה ו~ותר ד~~שלר~א
 בי~ונתן ולכך ~הייה ראוי הוי ו~דרבנן ואיירס~ק

 פו~כ~ב ש~יי ו~שום ~~~יו נטמאלא שהדב~
 א~

 ותו~י דלרש~י
 ~~ה~ה ראוי הוי מדרבנן דא~ד ~יון ו~דרבנן ו~קב~טפו~~~ב
 דס~ל רי~ייגואולם

 א~
 ס~ל ח~ר דדבנן ו~עבידוה הירא

 דגזייע היראים כשיטת וסייל ~~ה~ת א~ר הוי ~~ד~נןדאייר
 י כיון לכם הוילא

 דו~~ו~
 ~ושיה ו~שה ו~דרבנן גז~ע א~ור

 לדיהייג דס~ל וצ~ל~~הרי~א
 ד~ר~~

 נויזלה אינה
 נג~לה קרקע סייל ו~הייה ראוי ו~דדבנן דאייר דו~יידךכללא והדרינ~

 איינ קר~ע סייל מה~ה ראוי אינו ~~דרבנן רא~רומייד
 ~יין~

~~~~~
 ל~א ~דף סוכה

 שם~

 סוכה
 גזול~

 פו~ל ר~א
 וסיכך ~צים גזל אבל וכוי ו~כשיריןוחכו~ים

 דבריבהן
 הכ~

 דקננ~ו ו~רשייי עצי~ דמי אלא לו אין
 הח~ר שינוי דהוי כהבו ובהוסי ~שם ושינוי ו~עשהבשינוי

 ל~~~ט לך ו~דא מדרבנן אלא ל~קוו~דאורייהא
 א~כ ~~~ה אייר ~וי ו~דרבנן דא~ר ל~~~ד ובאמתמדאו~יהא ו~יהו~~ גזו~

ה~~
 ד~ני ~ה

 ו~דרבנןי
 ליכא ושוב מהייה דקני כו~ו הוי

 קראלאו~ו~י
 העש~

 בש~ס להלן ועי~ וסיכך ~צים בגזל לך
 שאבאד ו~ה ל~י וב~דט שהבאהי ובו~לה~ר סבהא בההואשם

 ס~ל רבה והרי ~ה~ה א~ד ~וי ו~דדב~ן דאייר כן סייל~דרבה
 כ~ייש ו~היית ~~י החוזר שינו~דגם

 ~ב~~ ב~ו~
 שם

צ~ג וד~
 עייב~

 ו~והר רח~ש ד~~ל אלי~~ לרי ואולם ~גוזל ד~הי
 ש~ו דהוי ו~ה ~~ו~ילא מהיית ראוי הוי ו~ד~בנן ו~~רי~~ה~ת
 דאף יייל בלא~ה ר~~~א אלא ~~ה~ת שלו הוי לאמדרבנן
 החוזר שינוי הוי לאאם

 מייו~
 קונה א~ו רשינוי לד~א סייל

 דף ~בייק דא~~דלאביי
 צייד~

 דשינוי לבייש דסייל
 ס~ח דף ~ועייעו~~ר ב~קו~~~

 שם~

 ב~ש ו~תךו~ידי הוא שמוהי ורייא
 ה~ו ~~ה גיטין ירושל~~יועיי

 דא~~
 שינוי ~בייש דגם אל~זר

 ועיי וי~לקונה
 ש~ שיויי~

 ז

 ~~~~כג~
 יצ~~~

 ס~ו ~דף בייק בש~ס הבאור נטעי ~נו

עייב~
 דא~ר יוסף ךרב אביי איתביה ש~באהי

יאוש וש~~ ו~י בעה~ב ~ל עורות ד~נן ו~~ה קונה אינויאוש
 ב~ ~שי ו~להא ~אי רבא אמר ~לא וכוי ק~

 רבה
לרב



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~ג~

~~~~~~  רב דיתיב עד אי~רקה ולא ~נין ותרתין עשרין יוסףלרב
 ובהגהות דמי ~ ו~עשה כשינוי ה~ם שינוי ופרקה ברישא~ו~ף

מהר~עב~~
 קשו דצייל הגיה

 ב~
 ובשטמ~ק יוסף ורב רבה

 זאת ~ר~א ג~כ~ביא~
 וו~~ו~

 יו~ף לרב הקשה ידרבה פירש
 דיךןעקריה הגירסאב~ס בב~ק דכאן נבאר ךדר~נוואנחנו
דדבה

 הקש~
 דיהיב עד ו~~נה רייי ~א ולא יוסף לרב ~ן

 ש~ן ותרתין עשרין אמרם על להתבונן דיש אלא~ישא
 ~ועיי זה במספר לנו רמזו עניןואיזה

 סנהדרי~
 ל~א~ דף

~י~א~
 ~דף בכתובות ורשייי

 ו~~ב~

 ותר~ין עשרין ד~נך ~י
 רבה של שררהו יו~י היושנין

 וו~~
 בראש יוסף רב וישב

ו~ייע~~
 רבה שהי~ לפי ל~ם לו ~יוה לפרקה השמים ו~ן
 סיני יוסף ורבע~~ייר

 עיי~~
 שם ~וריות בש~ס הוא ו~ן

 ~דףובברכות
 ס~ד~

 ענין ו~ה בעי טעמא גו~א זה ואמנם
 בשייס עפמייש~ נאו~ר וךענינינו ~נין ~ייב ךו~ספר זאתהקושיא
 טייז ~דף~~

 ע~~

 מקרעין ~ברים די ואר~י
 גז~~

 אדם של
 ו~ינוי השם שינוי צעקהצדקה

 ~גה~~ס הגרע~א ~ומ~ש ~עש~
יד~תשוי

 הראיי~
 עיי שייה אף ~ו~ דברים גי נוס~א הביא

 ש~ת ירו~למי ועיי לך פי וו~ד~ר ה~א ~~ב תענית~רושלמי
~~ו

 הייט~
 לו גו~ם השם ~שינוי דמלתא דטעו~א הריין ו~י

לע~ות
 תשו~

 קודם שהיי~י האיש אוהו איני בלבו שיאמר
 בשם בחדייא וכייכל~ן

 ~וציל יייז עשין הס~~יי~
 ט~ז~

 ~ועיי
 שערעקידה

 כ~ג~

 קונה דש~ה בגזיךה הטעם הוא וו~ו~~לא
 אותו זהדאין

 ה~פ~
 שהיי רבה והנה ~ ~גזל

 חרי~
 ס~ך

 ~רבנן עדיףדע~קה~ר
 ה~ דרבי~

 בו~סתבר אף
 וקושית ודאי הוי דרוב וס~לדי~יד~ טעו~י~

 ~דף ~~ הש~~
 א~ר הוי ו~~רבנן דאייר ו~דרבנן ~וא א~יל ו~צי ~~יבע~מ זי~

 וכרי~~גמה~ת
 דא~

 כהיראים וס~ל א~ח דרבנן ו~עבירות הירא
 משום לכם לייהדגזייע

 דו~~ו~
 ו~דרבנן אסור

 עצים וגזל נגזלת אינה דקרקע וציילהמ~ריייא קושי~ וקש~
 ו~יכ~

 דאין
 תעשה וקרא מדרבנן דקני לוו~ר אין ~~ם ד~~י אלאלו~

ל~
 כו~ו הוי ו~דרבנן קונה דאם כיון מדאורייתא ~יתוקם
 ד~ל ~~ל אלאמדאורייתא

 קנ~ ו~יכ~ עצי~
 בשינוי ו~ה~ת

 א~ה~~
 ובסנהדרין הח~ר שינוי ~וי אם

 י~ד~ ~ד~

 רייז

הו~
 ו~~ו~ר

 אדם דאין דאר~א להא ~שו~עה ~יון ו~לו~סמ~י~
 והוא עךיו ~בל עונותיו ~ל לו ו~וחלין אא~~ לגדולהעולה
 שנקרא השם שינוי ד~ויהט~ם

 בש~
 ולכך נשיא או רב

 עונוהיו לומוחלין
 וב~~~

 ס~ד ~דף ברכות
 ~ם~

 ~ו~הייר רבה
 ראש למנוה ~~עתא להו איצ~ריכא סיני יוסףורב

 ומלבד ע~יו קבל לאור~י י~יב~
 ה~ע~

 דר~י ~~ל כלדאי דא~ל
 דסיני סייל היי סינידהי~

 עדי~
 דו~סה~ר ואחרי כרשב~ג

טעו~י~
 הלכתא

 נג~ כוותי~
 ~~ק הוי דרוב רבים

בעייו~ וה~
 ו~היית ראוי הוי ו~דרבנן וא~ר ו~היית ~כיל ו~צי ו~י

 וסיכך ע~ים דגזלוהך
 י~~

 ו~יתו~ם ד~רא ה~וסי כש~ת
 וווטעם ו~היית שךו הוי לא ~ני דו~דרבנן אףמדאוריי~א

 אין לגדולה ב~ולה גם וממילא קונה אינו ה~ם~שינוי
 עונוהיו לוו~~לין

 בה~ ולכ~
 יוסף לרב רבה ~הק~ה קושיא

מעורו~
 ~שרין אותן כל קונה דיאוש דו~~ו~ע ב~~ב שך

 ~~יי שניןו~~תין
 מ~

 י~ול יו~ף היי~רב לא רבה
 ~~ם~ינוי להר~

 ~ש~ו~
 דהרי דו~י

 ל~
 לרב ~ס~ל

 יו~
 קונה דשייה

ש~טעם
 ז~

 עליו קבל לא
 להיו~

 דיתיב ~ד י~יבה לראש
 לגדולה לעלות עליו ו~בל ברי~א יו~ףרב

 ~ ד~
 כרחך

 והיי מס~רתוחזר
 סיי~

 ש~ה דהוי ו~ט~ם עונ~תיו לו דו~וחלין
ו~~~

 אז ~ונה
 פיר~

 רב

 יוס~
 לההוא ב~צו~ו

 ~ושי~
 ו~~ורות

 ~שם דשינוי רק ~ני ~יאוש ~~עם ~ו ~~~ם בעהייב~ל
 ~~ף ~ס~ל ~ירא ל~י ~גם דו~י ו~ע~הכש~נוי

 ~יז~

 שם
 ~וי~נ ק~י ~ייה אבל ~ם בשינוי ך~ק החוזרשינוי דר~
 דב~~~

 דף נדרים ר~ן ועיי נחטוא דע~ול אף החוזר שינוי~~
 תנא דייה עייב~ה

 עייייש~

 שם ב~נהדרין א~~רו ~פיר
 הנשיאות ~ליו קבל ~ונוהיו ילו דו~ו~לין דרייא להא ~ו~עדכד

 דשה~ש אחדי~
 קונ~

 הדרוש ע~ד נ~ים ~ה
~ 

~ייד~~
~~~~~ 

 הדבריםשבארנו כל
 נבו~

 חבל לקשרול~לב

בחב~
 בניו~א נימא

 וננעו~
 הדרוש סוף

 דסייל דאורייתא סיו~נין ל~ייד דהנהלתחיךתו
 ~ד~ף רבר~

 הו~וציא יטעון שלא בסימנין אבידה לא~דורי ~ראואיצטריך
 ור~~ א~ייר במו~ון דהולכין ~רב וס~ל נפל דעל~~אדמרובא
 ג~כ ס~ךי ~נן ו~~יאונין שטי~חדאו~ר

 ~ר~
 במ~ון דאזלינן

 ~לא מממון ~~ו ליכא ו~וב בת~ר אזלינן בחליצה וגםבת~ר
 דהלי דרובא בו~חה~ש ולפו~ייש דיחזור הדין ~~ליצהדגם

 נעשה אם ס~ק דהוי ו~~ום רוב הוי דלאבו~עשה~
 דלאורובא ~מעש~

 ת~יו~
 דתביימ דרובה דסייל רבה אייכ ודאי הוי

 דרו~א דכשייכ ס~יל רובהוי
 הוי ~לתב~ו~

 וד~
 מהריייט ~ועיי

בשניות
 אה~~

 כייח
 ויייל~

 דס~ל דרב בתה~ד לפו~~ש וגם
 א~כ ~דאי ~וי דרוב סייל אה~ר בו~ו~וןהולכין

 רב~
 דס~ל

 ~דף ר~ה השייס וקושית ודאי הוי דרוב סיילכרב
 זי~

 בע~מ
 הוי דו~ה~ת מדרבנן היינו הוא דנפל דחיישינן א~יל ו~ציו~י
 ו~ה~ת א~ר הוי ו~דרבנן ראוי דאינו דסייל אלא ודאירוב

ו~
 דקאי שם י~ח דף ביצ~ ~ב~ס דו~טבילין הטוו~אה דולד

 שו~א~יעבירנו גזירה רבה דבריענ
 כמשייך~

 ד~י ו~~ם אייך
 ו~קבל דפחו~כ~ב כיוןלפו~כ~ב

 טוו~א~
 מדדבנן וא~ר מד~נן

 הוא אלא ו~~ייה א~רהוי
 הטע~

 התיקון הוי דלא ~שום
 דהוי חזקה מכשייכ ודאי ~וי רוב ואם עשייה ב~עתתי~ף
 פייב זי שו~עתא ~ייש ~ו~ייודאית

 וי~ל~

 דמחזיקין חזקה רק
 הוא~ קלושתא חזקה הואו~אל~א

 א~
 ב~ב בשט~~~ק ~ל~מ~ש

 קליי~דף
 זו אשה דו~~ד

 ב~ק~
 לא עומדת לשוק היהר

 למ~ דף ביבו~ות דאו~ר רבה א~~ דו~חזו~אל~א הא כללס~ל
 וברשבייא שם ~ועתו~י ו~חו~ל~א ס~ל לא ל~וק בחז~ה זואש~

ובש~~
 והו~י ~~ו ה~ ~~עתא ש~ש ו~יי ~י ~יי ~וייד

 ביבמו~

שם~

 ב~ק~א בחייה בהו~ה דארייה והא
 עו~~ד~

 רשייי לשיטת
 ~מחמאל~א ו~טעם לא אבו~הייח חזקייאדהוא

 ר~
 ~~ת דיש

 ל~יןאבו~הייח
 הבייו~

 דרק לרבה ~~ל א~כ ושוב
 הוי דהביימ א~רינן לא ב~ק~טאמרינן בחזק~~

 ר~

 החי ו~ן בשר
 ~דבר גם א~כו~וב

 דאתילי~
 שפיר ריעותא

 ו~בר~
 על

 וב~~הרש~א נ~לה ~ידי ~~טהרה סוף ד~וף כיוןה~חיטה
 ~י ~דףבבכורות

 ~ייב~
 דמה ~י ~וטר ~ חלב דייה בתו~~

דא~~רינן
 לר~ו~

 קש~יט נקב בו~קום שו~א בשרא אכיל היכי
~יינו

 ד~ד דהך לוו~ר אין לדידן אבל ל~~י~וטא דחייש ל~ייו~
 ו~~ייעתו עו~ודת ב~קייא נשח~השלא

 דו~~ו~
 אלא ו~~רי לא

 ו~ידי וו~טהרה ו~קר~ דנשח~ה כיוןטריפה
 נבי~

 ביו~ד ~ועיי
 סיי יו~ד ~ו~א ונו~ב ל~גסיי

 ס~ח~
 ו~ו~י

 ב~ו~
 כי~ ~ד~

 בת~ר~ אזלינן באי~ורא ד~א שהקשו ו~~~ו~ונא איסוראד~ה

ול~~
 לרבה קאי דשם ו~ק~ו שפיר קשחיט נקב ~ו~קום שו~א

 אלא ודאי הוי דרוב וס~ל לו~יעוטד~יח
 זה משום דאדרב~

 הוי דרוב בת~ר ~לינן בו~ו~ונא דגם כרב לרבה ס~להא
 אייר ~וי מדרבנן דאייר לרבה ס~ל ולפ~ז קייו וליכאודאי
 וקו~יתמהיית

 השיי~
 או~אי דרבנן למ~ד א~א ע~א דף בייק

 רבנןפטרו
 ~~ו~

 כיון
 ו~ה~ת א~ר הוי א~ר מדרבנן א~ דג~

 לרבות ותחה או ~רשינןושפיר
 וטבחו דר~ינן וכן ~~לי~

 א~ר עייי ו~~ירה ו~הו~~~רו
 וסי~

 ~ישא ו~פרש דקרא
 נבראו בראשית ימי ו~~שת דשתין כרייי י~כיך ~ו~וקיוקרא
 לשיטת ~קשה ודאי הוי דרוב וכיון בשוק ללמודוו~ותר

 כ~יי וא~ל ממזר ספק להתיר ~רא לו~ייל לקולאדסד~א ~רו~ב~~
 להתי~ דאהיהפ~י

 הוי דרוב כיון ~אי~ורא ברובא אפילו
 וציילודאי

 ד~י~~
 דכל ו~~א לחומרא ו~ה~ת דסד~א לרבה

 אהיאחלב
 לח~

 קרא ~דדריש יו~נן כרי ו~ה~ת דאסור
 על ירכיךח~~וקי

 ~~ין~

 קושיא וו~שום לכוי וגם
 וכמ~ש לחוו~רא סד~א דב~יי~ ~יון ס~יקא ~אתויקרא ~יצטרי~

 דכ~י ה~~ס כו~סקנת י~להווהרי~ט
 בפ~~ ברי~

 ךא
 הב~

ו~תי~
 בחולין ~די האב ~רע דחוששין אלי~זר וכרי וצבי

~~ף
 ~י~~

 חוששין אין ~~ברי אלו~א
 ~ר~

 וסיו~נין האב
 וערשייידאורייתא

~~ 
 סיו~נין אי לן מבעיא ו~ציאות דבא~ו

דאורייהא



~ ~ ~ ~

 ~~~~~ו~
~~~~~~  ח~א ושם ל~א סיי אה~ע נוייב ועיידאו~ייתא

 סיי אהיי~
 ס~ו וסיינ~ח

 ~~גה~ה~

 ביימ דסוגיא יייל ולדברינו
 אזלי ש~

 ואולם בדייעדיף ס~ל דלאל~~אן
 לרב~

 עדיף בדי דס~ל
 לאהדודי קדא צדיךשפיד

 ה~~וציא יטעון שלא בסימנין אביד~
 נפל דעלמאד~ד~בא

 ו~~~
 דדוב ב~~ר במ~~ון גם דא~לינן

 לחו~~דא ~~ה~ת דסדייא וס~ל כן סייל דרבה וכיון ודאיהוי
 בריה וכוי וכוי לח~ש חלב דכל וקדא ווה~ת אסורוח~ש
ב~ע

 עכס~~
 דאוריי~א וסיו~נין ~א~ ל~רע חוששין דאין

 ב~מ יוסף בידועי~
 ~ד~

 כייא
 ~~ב~

 דדבה
 ס~

 סי~נין
 המוציא יטעון שלא ~פ~י ~מ~ש הטעם והואדאודייתא
 הוי דרוב ~ת~ר אזלינן בממון דגם נ~ל דעל~איד~דובא
 ומו~ילא כרבים ~לכהא דיחיד ט~~~~ה במס~בר ואףודאי

 ~דבה עדיףעוקה~ר
 הו~

 א~כ ודאי הוי דרוב ו~ון עוק~~ד
 מדרבנן דא~ד ו~דרבנן אכיל ו~צי ~~י בע~מ ~~ש~סקושיה
 ~~~בידה הירא דגם כריה~ג ס~ל ושוב ו~ה~ת אירהוי

 דו~~מ כיון לכם לייה דגז~ע כהידאים סייל ושלפ~זח~ר דדבנ~
 וצ~ל אסאד ~~הר~י קושית וקשה ~~רבנןאסור

 ד~יי~
 לרבה

קד~ע
 ו~הייתיבשינוי קנה וס~ך עצים וגזל ~זלת אינ~

 קונהדשינוי
 מט~~

 ~היי ו~ה זה דאין
 בשט~~~ק ~ועי~ ~~קוד~

 ס~ה דףב~ק
 ד~~

 הר~א בשם הן

 מגדו~ישא~

 הטעם והוא
 השם שינוי ו~ום עונותיו לו ו~וחלין לגדולה עו~הדאדם
 רבה עליו קבלול~ך

 הנשיאו~
 ז ~ראש ויושב ע~לה להיות

~~~~~

 עדיף דסיני כרשב~ג וסייל סיני דהיי יוסף רב
 טעו~יה ד~~סתבר רבנן נגד כוו~יהוהךכתא

וכשיטת
 הדייי~

 דיחיד טעו~יה בו~סתבר ולכך ספק הוי ודוב
 הש~ס קושית ואייכ ~וותי~הלכתא

 ב~ייו~
 הוא אכיל ~~צי ~~י

 ולה~ט ו~ך ו~היית דאוי הוי ~~דד~נן א~ד אם אבל~~~ה~ת
 תיכף התיקון ~יהיי ואייצ לפ~~כייב דחזי ו~שוםדו~טבילין
 קדא דאיצ~יך והא לקולא ו~היית סדייא דס~ל בארתיוכבר
 וכ~~ייש ךאיסודא דדו~א ~י~א א~ילו ~יינו ו~~~זר ס~קלהתיד
ה~~י

 ומשו~
 מותר דחייש ס~ל ומ~~ילא ספק ~וי דרוב

 דדבנן ~~עבידות והירא הכי דסייל ~ליעזד ודי וכר~למה~ה
א~ח

 וגזיי~
 לייק ושוב ~~ה~ת ו~ו~ר גז~ע דס~ל כיון ל~ם ~וי

 וקרא נגזלת קדקע דסייל יייל וש~יד ~~הרי~אקושית
 גם ו~~~עטך תעש~

 גז~
 כיון וסיכך עצים

 דמהיי~
 דס~ך ך~ק

 קונ~ אי~דשינוי
 ~ה דאין אף

 הח~
 בעולה וה~ה ש~~ודם

לגדול~
 יוסף רב רצה לא ולכך עונותיו לו ~וחלין אין

 ו~שר הנשיאות עליולקבל
 ליי הק~~

 ו~עודו~ רב~
בעה~ב ~

 קונ~ דיאו~
 מצא לא

 ו~ענ~
 השם שינוי דהוי לומר

 בעצו~ו יוסף רב דיהיב עד קונה דשינוי לד~י סייל דלאכיון
 דמוחלין ~~טעםברישא

~ 
 ~~~ ד~וי משום עונותיו

 ו~ודה
 דשינוי~ה

 קונ~
 ו~בן דמי כש~מ דש~ה ל~ו~יא פדקה אז

 ת~לכי
 ~דברי~

 נכונים
 וישרי~

 וערבים דעתי לו~ו~י
 שו~~עתלאוזן

~ 
 י

 ~~~כה~
 חוו~~

 ~וא
 נבנ~

 כסף טירת ע~י
 הש~ס דבדי סיום לבאר הב~ין~ באמ~~עניןי ~~לי~

 ~~דא ורבי ורבא אביי ~םהוריות
 ב~~~ ודב~

 ~הוו יתבי ~וו
צריכי

 די~
 או~רי

~ 
 ~ולתא דא~~ד

 ו~
 דישא להוי ~פדיך

 ~כן רבא ~ייה אי~~יך ~א ~אביי איפריךדכולהו
במסה~ש הגי~

 מדפו~י~
 דגבה לאביי

 רי~
 ~ רא~ ~פדש~י

 ~~~ת

רא~

 ד~~ש~~יא דר~א ~אמור ופד~י ואימא פתח נח~י א~ל
 גנ~י ~בלשון ואייד נחו~ני ליי קרו אביי דבותא לי~~~ו
 את~ ~דיין כלומד נחמני לי~קרי

 נחמן ~ב של תלמידו
 ליי~ דף גיטין הגדשייש~ועי~

 כנח~~ניישכי והלכתא עייב
 שם ליי דקדיד~א

 בז~
 ~שם

 דו~~ ל~יו~
 ~מן לשם

 הוא דבאו~ת כיון נ~ן יו~ר ~אמור ו~י לפניוהנזכר
 הנזכר נחמן דבתלו~יד

 ~~~ש שם בגהש~ס ועיי ו~קוד~ ש~
 יא~י ~י סדה~ד ~ועיי כאן הדא~ש ובתו~י ~ערוךמדברי
 כתב דדש~י ~~~וה זה ~~~קבל פ~ פרש~י דכןו~~~ש

~~ 
 דף

 בנדדים הד~ן וכייכ בביתו גידלו דרבה ~~אקייז
 ~~ ד~

 ועיי תנא ד~העייב
 בגהש~~

 שבת
 ד~

 ע~א עייד
 מ~~

 ~~פרש~~
 בסהייד וקד~~וגיטין

 ~ם~

 דהב~ר מביא שם ~~צ~~א וב~גהות
 אימנוהו ולכך ~~דבא ~י ובקי סיני הוי דאביי כי~שבע
 ~רא ב~ד~פות ~~~ביי גדול ~יי ורבא עדיף ד~~ניבדישא
 ורבא אביי דאו~רו אהא בפירושו ששינה ~ש~יי ~~יישבובזה
 בחד~פות ~רש~י דעידובין בפ~ב רבא דגבי ~אי כבןהריני
 בסוף אבייוגבי

 פד~
 דעל בבקיאות ~דשייי דעיד~כין ב~א

 שם וב~~צ~~א ~על~ו ~~י פירש אחדכל
 תמ~

 קי~ל דאו~אי
 עדיף סיני הא קג~ם ~ע~ל מלבד אביי לגביכ~בא

למ~ ו~~
 כרבה ~קי~~ך

 ~גב~
 ו~וא ~ייי ~ני רייי ~א יו~ף דב

 עיי~ש~דיף
 ו~נ~

 במחכ~ת אוךם לפני אין הבאר~ש
 כי ~דף בקידושין ~האתמוהים דב~י~

 ~~א~
 וב~וטה

 ~ד~
 מ~~

ע~א~
 ובחרי~ת ב~ו~~ק ~דש~י עזאי כבן הדיני אביי דאו~ד

 ב~~ךפ~א ו~~~ש חריף שהיי עזאיכבן
 דלו~~

 כדבה קיי~ל
 כ~ג ~יי פייב שבת הדא~ש דבדי אשתו~יט~יה ר~ילגבי

 ש~
בש~

 דהא הר~י
 ו~שו~

 היינו ר~י נגד כדבה דקיי~ל
 ועי~ עוקה~ר היי דרבה ומשום דנפשייהו בסבדותדפליגי ~~

 ~י~טבמלחמות
 דשב~

 ש~ין כ~ ~ושם כבושה בערלה שם
 ~ה שאין אחד בתלו~וד האו~ודים ~כלליםו~כל

 חו~

 ~עתוס~
 טי ~דףקידושין

 ע~א~
 ודבא א~יי דבהך אלא והלכתא ד~ה

 בייב הש~ס ~~דברי אדדבהנראה
 ~ד~

 כ~ב

 ע~א~
 ~י~ דד~י

 ל~ו דאמר עני~תיה אנא דאבייא עך אביי ראו~ר בקייותד
 ~ועיי אר~~גרו~יתולדבנן

 ו~סה~י~
 שם

 ובהפלא~
 תענית ועד~~י גדסערך שבעידוכי~

 י~ד~
 והגדשייש

 ~ש~~
 בי גד~וי

 אדמגרמ~ו ו~רש~י רבא ביי ~ו~ינא בישרא אכלו תואביי
 שלא ללמודכוי

 ל~ב~
 שא~יי ל~י רג~ייה וב~יי

~ 
 ~ד

 דבשביל ו~שו~ע שם הודיות הש~ס דבדי ~פשטוה וגם כךכל
 ע~ב כייט דף ~ידו~ין ~ועיי בי~תר ~דיף ~ייש~י~

 שדדי~
 שו~עתיה ו~חדדין הוה דלא חזייה אהא כי דאביי לק~~י~אבו~

ויייל~

 ~~פריך ולא ~~לתא דא~~ר כל או~דו ~~רי לדאש ~~ינו~ו

להו~
 מתם דשלחו שם דסליק ו~ו~ה לכאורה וי~שה דישא

 נחמנ~ ליי קדי ג~י דבלשון רש~י ~~ייש וגם עדיףדסי~
 ~~~ה ~דף גיטין ו~שייסצייע

 ע~א~
 את דנחמני לאו אי

 פסחים ובחד~א אתה שחסיד בך אנו ~~כירין כלו~~דו~דש~י

~ד~
 ~י~ב

 עייב~
 ~~גיל~ ועיי ~~ע~ים ב~ל גייכ שהיי כי

~ד~
 כייח

 עייב~

 ובד~ייי נ~ו~ן לדב ליי ואו~די
 והגהב~

 שם

ו~~
 את~ עדיין ד~דש~י ~~ה יש~להבין

 תלו~ידו
~~ 

 רב
 ז~ ~נין ד~~הנחמן

 ~~~דו ~י אם הוא גנ~י וו~ה ל~כא
 נח~~ן רבשל

~ 

 ~~~~~~כו~

 ד~נה כייז ךיישב ~דרוש עיד
~א~יי דהךכ~ קייי~

 בי~~~
 רוו~ז ו~~ע קג~ם

 ע~
 פנוגתא

 אביי דא~ד ~ומםדעד
 ~ד~ ב~~

 ע~ב

 ~~ג~

 דעד~זומם
 ו~כאן א~~ד ודבא נ~ל ~ואלו~פדע

 ולה~
 נפ~ל הוא

 שיי~~ סיי או~ח ~מ~ג~ועי~
 ט~ו ס~ק בא~צ

ועתוסי ש~ ומחה~~
 ד~ ~ידו~י~

 ודור~צ שם ובר~ן ~יע~ל דייה ע~א נ~ב

~ ~ב~~  ~~ 

~  ע~ 

 ~~א

~  

 ו~

~ עדי~ 
 באה זו ד~ה או~ר זו את זו ~מ~~י~ות

 באה וזוומעידה עצו~~ בפ~
 בפ~~

 סהד~ ב~~י או~ר חסדא ודב ו~~עידה
 ~אמר ריינ ךי~~א לי צמ~שקדי

 כד~~
 ~עד דבא חשיב א~~אי ~דבא ד~ה שםב~וסי ~קש~ כר~ח ורבא

 ~לא בו לך ואיןהוא ~~ד~~ זו~~~
 משע~

 חידושו
 וה~

 נפ~ל ~וא מה
 ~ו~ו פסולין ךש~יהן ~יות היי ~דין ו~ן דהא ~ידושאינו
 ע~ים כתיבשני

 ~~~כחישו~
 אךא ~ידוש הוי לא א~כ זא~ז

 שהמזיו~יןמה
 כשדי~

 דא~~ר דרבא ד~י ~אוו~ר
 ~ידו~

 הוא
 הויךא

 א~
 הונא כדב ש~ד דאתי ~ו~~קנא לפי

 ~בועות ~ש~ס דברי ו~פשטות ובאמת ~םב~ק ו~ת~
 ~ד~

 מ~~

ע~~~
 ~~ש~~

 בהדי ד~ה שם ~וע~~סי כד~ח ס~ל דרבא
 ישעל ובפ~~



~ ~ ~ ~

 י

~ ~ ~ ~

 ~~גי
~~~~~~

 צי א~~ ~י סיי ש~ ~דאיי~~~~
 וי~ך~

 ס~הדדין דב~וסי אלא

~ד~
 ~יז

 ~~א~
 דקא~~ד ד~א י~~~ בשם כ~~ו אין ד~ה

 ~יד~~
 א~~~ל~ךא~

 כךומר דב~ראי א~כשירא אלא קאי דק~~~י

 ל~~דהי~
 ~ שני כל לפ~~~ן

 ~י~ו~
 ךא ~ידוש דאיכא וכיון

יךפינן
 א~

 ךפוסלן ~פ~ול לגבי
 הרא~וני~ כ~

 ו~יי ל~~פרע
 ת~סי בשם ~ם ב~בבשט~~~ק

 ~ד~~~
 ~יינ ד~א אביי והנה

 יזע
 חיד~~

 סייך ודאי הוא
 כר~~

 ומ~ידה ב~~ע באה ~זו

ול~~
 ~~ה חידוש אין

 כ~די~ דהאחדוני~
 ~ךוגה~ן ~~ם וך~בין

~ך
~~ 

 ד~~ך דד~ה ~מד ו~ח
 דרו~

 ~~ש ~ועיי ודאי ה~י
 פ~ד ~י~~~הא

 דב~ ב~י~~
 ~י~ך~

 ~ווק~~ינן ולכך חזקה והייה
כך

 כ~
 בחז~ה

 כשרו~
 אח~ ~בילין ד~ני דו~~יא ~הוי

 ט~~א
 ו~~ה ~~~ן אחד והךך ט~~דואחד

 טהרו~
 ובא

 ו~לך אח~
 ב~נינו ו~אל אח~ כל בא אם ד~~ודינן ~~דות וע~הבשני
ב~נ~

 ~~מ~
 ~ןה~ שאח~ וא~~~י טהידין שני~ן

 ~לך
 בש~י~

~~ו~
 ~~~ום טע~~א והיינו

 דכ~
 אחזקתיי ~~י~~~י~ן ~~ינייהו ~ד

 הואוה~י
 בחזק~

 דר~ה וכיון ~ם ב~ב ~י~ד וע~וסי ט~ור
 ~~כ ~~~~~ל ~דאי ~~ו וחזקה ד~ובס~לי

 א~
 ~~~~א ב~~~הבר

 ד~וקה~ר לרי~ה ~ייך ו~~~~ילא כר~ם הךכ~אדיחיד

וא~ך~ ~די~
 סייך חסדא דב

 ו~ק~ דרו~
 הפ~י כ~~~ש ספק הוי

ב~~יבו~
 דכל שהבא~י ד~~ב

 אח~
 נגד בדי ךטעון י~וך

 כתי בשני כ וא~~ז~ה
 ~די~

 סהדי בהדי א~~רי~ן
 על אינה חז~ה ד~ל כיון ךי~~~ה ש~ר~

~~ 
 אךא~דס~~כינן ~בירור

 ריעו~א דיש וה~כיעךה
 כנגד~

 וךפ~ז אחזקה ~~~ק~~ינן ~א

 וא~כ דוב ~~כש~כ ודאי הוי ךא ד~זקה לד~ח ס~לא~
 ~ טע~~יהב~~~~בד

 ~~~~~ דיחי~
 דסיני סייך וךפייז כיו~יי

ע~י~

 ~~~יי
 ~ט~~יי~

 ב~וו
 ד~

 ע~ב וי
 דיי~

 שכתב אזיל כי

דא~
 ע~קה~ר ~יי דדבה

 ג~ מ~~~
 ~~ולפל היי חסדא רב

~י~~~
 ~~י~ ~

 ~~ ~~~ך~~~
~~~ ~~~ 

 ~י~
 ו~יי וי~ך חסדא דרבמפ~פילו ~~~~ ~~~~ ~~~~~

 להךן~

 דאביי נאו~ד ו~~עתה
 ס~ך וךא נפסל ~וא ~~~פרע ~ייזדא~ר

 ד~~~
 ~האחדונים

 בפייע באה דזו כד~ה דס~ך ~~שום הוא חיד~שכ~~ים
 וד~י הוי וחז~ה דרוב ס~ל וכ~יו~ועידה

 ~א~
 דמס~בר הי~י

 ~וקהייד ו~~~~יךא ~דבים הל~~א דיחידטע~~א
 עדי~

 ודבא

דס~~
 ~וי דחזקה כר~ח

 ר~

 ספק
 ו~~כשיי~

 דק דהוי דוב

~פ~
 ו~~מילא כוו~יה הךכ~א די~יד ט~~~א ב~~ס~בר ואייכ

 דסיניס~ך
 עדי~

 ו~~ע~~
 הוריו~ ד~~ס בעובדא

 ב~ביי שם
 ו~זודבא

 ודב~~~
 דאמר דכך ביני~ם~ דג~ורו

 וך~ ~~~~~
~~~י~

 להוי
 רי~~

 דעו~ה~ר ~דחך ~ל ~ס~ך

 עדי~

 ו~ה
 לא~~י רבא ~אה~~~ר

 דגב~
 ךו והי~ רישא

 ב~ע~
 ~~ע~ה

הד~~ה
 רא~

 עך ד~~ו~ה
 ה~נ~~~~

 ~וקהייר והוא
 כ~~~~

 בחד~א
 הרי כלו~~ד א~ה נח~ן דב ~ך ~ל~~ידו נחמניי א~ללזאה
 הוא ל~~פרע זו~~ם ~~ס~ך

 ~פס~
 ~~ה חירוש ~ום ואין

 ~רב דס~ל נ~~~ן רב כדבך ד~ייל ~~שום כ~דיםדה~~זי~~ין
 כ~א ו~~וק~~י~ן ו~~~י~ה בפייע באה דז~~ונא

 כ~ידו~ ב~זק~
 מ~וםי

 ד~ק~
 וד~י הוי ורוב

 וא~
 במס~~ר

 טע~~י~~
 דיחיד

 ד~~קהייר כדבנן קיי~ל ~דחך על ~~~~~י~א כדביםה~~א

עדי~
 ואולם

 הבא~~
 עך לומד דחלילה ~~~ד~~י זה ~~~ק

אביי
 של~

 דענין אלא ~נוה אז לו היי
 ~רמ~

 הוא ראש
 צא דא~י ד~~א~ ~אחרי דהיי~ו ~דאשון~ל~ון

 דמ~~~יא ר~~י וכ~ש לראש יהיי דאביי הוא ~~~~ים ד~~ןרבא רא~ איפר~
 ~~ש~ם אדרבה כךו~~ר נח~~~י ךי~ קרי אביי דבו~א יךיי~סקי

 ~~עשים ובעך חסיד ~~י~~~בו~א
 וכ~~~~

 וחד~א ר~~י
 ז~הבא~י

 ~~~~~~~ז~

 ~~א~~דותי בעשדה יקרו~י או~ ךהאיר נבא
 הרוב אחר במ~~ון ~הוךכין דס~ךדרבי
 בעיי~~ הש~ס וקושי~ ודאי הוי דרוב~~ל

 א~יל מצי ~~י
 א~ר ~וי ~דרבנן דא~ר ~רבנןהיינו

 ~~ה~~
 יקשה דהדי ~ומרא ~ר~א ס~ך ~פ~ז דרבנן עיקרן ~שקיןי דטומא~ עכס~ל

 על הקדמוניםקושי~
 הד~~~

 ה~י כ~יי ואייל ממ~~זר
 רנ~~~

 דהא ךאיסודא בדובאא~ילו
 דו~

 דסייל ועכצייך ודאי הוי
 אסור דחייש ~ייל ו~~~~ילא ךחו~~רא סד~א~ךדב

 מה~~
 מקרא

 צכוי דא~ל חלבדכל
 דא~~

 ךא~וי קדא איצ~דיך קשה
 סדייא בךאייה וה~י לחומדא מדבינן דכוי כיון דהאס~יקא
 דמי כדיהייג ס~ך ~~היית א~ד מדדבנן דא~ר וכיוןלחו~~דא
 וק~ה דרבנן מעבידה אפילו היינו היראהאיש

 ~ייד ~~דדבנן ד~~ר וכיון א~נ קדקע דס~לוצ~ל ~~הרי~~ קושי~
 כשך לדבדיהם חיזוק ע~ו דחכ~~יםעכס~ך מ~~~

 ~וד~
 ואחדי

 ו~מילא ומעידה בפ~ע באה דזו כד~ה סייך ודאי ~וידרוב
 דמטביךין דוךה~ט ס~ך ו~~ז נ~סל הוא ך~~פרע דע~זס~ך
 ל~מכייב ד~זי ~שוםךא

 ר~
 ה~יקון דאין ~~שום

 ~יכ~
 ~כיון

 ~~ל ודאי הוידרוב
 דא~

 הלכ~א דיחיד טע~~א ב~~ס~בר

כרבי~
 ו~וקהייד

 עדי~~

~~~~~

 אחר ב~ו~~ון הול~ין דאין דסייך שמואל
 רו~

 דדוב
הוי

 אכיך ~~צי ~~י בע~מ השייס ו~ושי~ ס~
 ~~היי~ ראוי מדרבנן וא~ר ~~ה~ת~יינו

 יייך ושוב
 מה~~משקין דטו~~א~

 לקוךא וסד~א
 וקושי~

 הדיימ על הקדמונים
 ~פ~י כ~יי י~ךממ~~זר

 דנ~~~
 דדוב ךאיסורא בדובא אפיךו י

 מ~~ר ח~ש ס~ל ולפ~ז ~~קהוי
~~~~ 

 חךב ~ך ו~דא
 דךאךכוי

 ס~יקא לאהוי ~דא איצטדיך ה~~ס קושי~ קש~
 דבלא~ה נגזלת דקד~ע ס~ל וגם לי~ולא סד~א הוייאדאך~ה

 קו~י~ךיי~
 היראי דהאיש ~דיה~ג סייל דךא דיייך מהדי~א

 לכם ה~י דגז~ע ס~ך וגם דרבנן ~~עבידההיינו
 א~

 דאסוד
 דס~ל ואחרי ~~היי~ דאוי הוי ~~דרבנן ד~ייר כיון~~דדבנן
 ס~ל ~~ק הוידרוב

 כר~~
 ו~~~~יךא ך~~~ל שקרא סהדי בהדי

 דע~זס~ל
 חידו~

 ולשיטה נפסך הוא וךהבא ו~כאן הוא
 ~~דדבנן ד~~ד ךפ~~כייב ד~זי ~ושום ~~טבילין דוךה~ט ס~ךזו
 אינו דהתיקון ~וטעם וךא ~~יי~ ראוי~וי

 ~יכ~
 דרוב ו~יון

 כוותיי הךכ~א דיחיד טע~א ב~~ס~בר א~כ ~~קהוי
 דסיני כדש~ייג קייייך ו~ייכ דביםנגד א~

 עדי~~

 ~~~~~כ~ח~

 יק~ה אכ~י
~~~ 

 שם ד~~~יק כיון שהקשיהי
דסיני

 עדי~
 ךסה~ד ~~ע~ה הביאו איך

 ורבא דאבייעובדא
 ורביי~~ ודי~

 ולא מךתא דא~~ר ~ך
 דעוקה~ד ד~~ש~~ע דישאלהוי ~~יפד~

 עדי~

 ועיי ב~יקו וסל~ו
 עידוביןבדיטב~יא

 ע~א~ ~ ~ד~
 א~סדדה בענין

 דוכ~א בחד בהי~ו ~סךקא ~ך~~ודא איכא דטובאשכי ו~~רפס~
 ד~~סיק ובי~ ~~יניי יקשה ~כא אבל~ ~אחדינא בדוכ~או~~יפשט
 דסיני ~~~ם דשךחוךעיך

 עדי~

 עפ~~~ש ב~ה י~ל וךכאודה
 ~~גילהבשייס

 כ~ח~ ~ד~

 השונה כל אךיהו דבי ~נא
~ועדשייי ~ךכו~

 סו~
 ובסוטה נדה

 ד~
 ו~הך~ ~ם וחד~א כייב

 דבה
 ~~צא טוב עייפפ~ד

 נח~~ כ~
 שהוא ךו ~~וב~ח יום בכך

 עוה~בבן
 ו~בדכ~

 דהל~ו~ כי שמואל
 ~~~ון שהוא היינו

ו~~סי~
 שמע~א

 אלי~
 דהלכ~א

 והנה~
 ~ר~~~ז סיי ~~ךאכי ביד

 הוא אליהו דבי ד~נא ךחשוב הטעה דאל באר~ש בשם~י
 ~~וזכר ~נא שם ~וא אלא ה~שביאליהו

 ~~דמ~
 הרמב~ם

 בן עיני אליהו המעגל חוני ספ~זךזרעים
 הק~

 ובסה~ד
 אי~א שם דבר~~ב~~~ ה~יר וךא ~ה שאלההע~~ק

 הר~מ בדברי גורס שם ךעיל בעצמו והסהיידאליהועיני ~גידס~
 סדר במ~ייס בש~~ג ~ושי~ר אךייעינהשם

 אליה~
 ~~ייש רבא

בזה~
 שב~ ב~וסי ~בא~~~

 ~ד~
 י~ג

 עייב~
 כ~בו בי~י ד~ה

 בי ~~ךכים ילקוט ~ו~יי י ה~שבי א~~ו הוא דתדבייא~~~דש
 ד~~זאי

 רכ~ד~

 דמ~ון ס~ל וא~כ
 ~די~ ו~~סי~

 וכבר
ד~יקו נוד~

 ר~~
 ~שבי

 יהר~
 ובעיו~ ~ושיו~

 בייק יש~ש ~ו~יי
 סיי~ייב

 ~י~
 ~~סיק ולזה

 ה~~~
 ~דאמר דאליהו כלו~~ר ~י~ו

 השונהכל
 הצכו~

 ~~הון וס~ל דו~א
 עדי~ ו~~סי~

 יפש~ט
 עוד י~ל וא~~נם עדיף סיני דהוא ו~~סיק דמתון זוב~א

~~ל~~

 היו בא~~ת ד~די בטע~~א
 כול~

 בקיאים וגם חד~פים
 ש~יי עזאי כבן הריני עך רש~יוכמ~ש

 חרי~

 ב~י וגם
 עוקה~ד על~~א לכוליובכה~ג

 עדי~
 שם בידוש~י וכ~~~ש



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~י
~~~~~~~~  וא~ילו ב~י ד~ייב אחוי ר~ש ל~ל~~ן ~ודם הסודרןתני

 בעי את ו~אי א~ל אמיכרבי
~~ 

 סדרן דהוא אימא רבי
 ועיי ~ם לב~י הנס~ח בירושל~~י הגיר~א ~כן ה~ל~לןו~וא
 בירו~לו~יב~ייו~

 שם~
 מ~ש יסתור לא ודאי הירו~לו~י והנה

 כ~א וי~~א ו~דייר ~ועיי עדיף ד~יני ~~תם דשלחובבבלי

ע~~
 ~את~

 כיון ולכך עדיף עוקהייר לכ~ע דבכה~ג אלא
שהיו

 ג~
 עדיף דסיני ו~~ד אף ביותר חרי~ים והיו ב~יאים

 ו~ה עדיף עוקהי~ר דב~הייג~~ל
 מל~א או~ר אביי כאש~

 והו~שרהי הע~ז ולו ליי קו~וק~~י דמש~~יא רבא ראה אי~רךולא
 ~פל~ול לוח על הדב~יםי והבן בגבורהי נאזר אלבכח

 לאדם החונן ב~רה קשורים~ובקיאות
 דע~

 ~משרים
~ 

~~~
 הבניןי באמת לנו י~לס ~עניןי

 דד~
 להביט וו~דרי~יהםי מנהליהם וו~אורי~םי העםלמאשרי וו~א~שרי י~ר~

 הזהבי ךנ~רות שתי ~ו~ה אך כי הרים ועוקד סיניבו~עלות
הו~רי~ות

 מע~יה~
 סיני כי נכונהי ו~דה בכל וא~~ונ~י יראה

 שהיא ענוה עליו~ה
 השכל מוסר כ~ורח~י נךה יעלו בנח~י הנשו~עיםודבריו ו~~~שובחתי ~ו~עולה הא~תי הו~ד~

לקחת~

~~~
 ~~ו~~

 יורי~ הדיםי עוקר
 על ו~ה

 לה~יםי נס ההנשאו~
 וכו~~ש ~ו~יםי לשם בו~~ני~י וגבעות הרים ב~ךסלש~ול חייםי ו~לך פני באור יה שךהבה וית~לשיתנוצן

 קייג ~דףבכ~ובות

 עיי~
 ~בי לו וו~~ר גו~ליאל רבן נכנס

סדרי
 נשיאו~

 נשיאתך נהג וא~ל
 ברו~י~

 יושב שת~א ופרש~י
בין

 ה~דולי~
 תזלזל לא פי~ בערוך ואולם ~ם חד~א ועיי

 עוז ילבש לפעו~ים כי ~ו~ה ביד בהן נהוג אלאנ~יאותך
 להוכיח ובבטחהי בה~~ט ו~לוכהי בצניף ורדידוי שריונוכו~דוי
 ש~ד לבושי י~רוהי ~ר להאיד טהורות~ או~~ות ~יוב~בט
 אדרי הוד בשלו~ת יאו~י~י די וכבוד יתו~רויר~ח

 ו~ובא הו~סורה ~ונת וזהו הגדרי לגדורנאדרי ב~וד~
 ~ש~ות הקודש אל בבואו קולוונש~~ע בבעהיי~

 ~~ח~

 כל
 א~

 דבד
 ~שו~ות ונשו~ע נעשהדי

 י~~~

 ~ו~ג~א הו~לך ~תגם ונשו~ע

אי~
 ולהורות בקודש לשרת תכלת כליל ~~~עיל לבוש הכהן כי
 יחרדו לו~ען ~ולו להשו~יע צדיך היי ישד~ דרך דיל~ם

לקרא~
 אולם

 א~
 ונשו~ע וזהו חול ב~ניני ולא קודש בעניני

 בבואו אךקולו
~ 

 דרך גם וזה ~~ודש
 המ~

 בר~ש העומד
העם

 להיו~
 להדבו~ ~עלוי וישר זך

 בו~דות וחילוי ~עם כח
 יקרות~ ו~פנינים וישדותיטובות

 והו~~

 יהיי וכהן
~ 

 ו~ט~ת
 יע~ו וכ~ודה ונשו~ע נעשה די דבר אש~ כל כיח~צם
 לא אז בהםי ללכה ותורותיו די חוקי את לעםלהורות
 בנר יש~הי דדך מני אשורי~םי ינטו ~א ~~סוליהםייו~~דו

 ואוד~צוה
 ~ו~ה~

~~~~~~~

 שהיי ~ו~עיל ענין לנגדנו יישירו הזאת
 להשמיע היו הפעו~ונים כי ודמון ~עמון בוי

 על ו~כ~ר ~יי הוועילי כי אלקים עשה זה ל~ומת וזהקול
 ~~ח ~דף בזבחים כו~~שלשה~ר

 ע~ב~

 שבקול ~דבר ~יבא
 ט~~ ~ובעירוכין ה~ע קול עלויכ~ר

 מע~ה על הגידסא

הקול~

 ש~ול כי שם ~ובחדייא מכ~ר שבו י ~~ו~ונים ופרש~י
 בדרך לו ~מ~טרגים את מבריחזה

 ~ בואו~
 ~~קו~ו לשה~ר

 ~וף חל~י כל את הו~קיף והמעיל הגו~ניות ו~תאות~~שחת
 ~ארו דוד וכו~גדל לדי ~ודש כולו להיות יגיע צוארועד
~~יות

 כ~
 היו ו~צו~ר ה~~ו הרמונים ואולם די לשם ~וחיםיוכאישי מחיםי כעולות ועדוכי~~ שו~ודים הדיבור חלקי

 לעצוראדרבה
 ב~

 לא אז גם כי ~ורות הקול
 ידב~

 רתת
 ב~ולולהרעים

 כהול~
 ~עם

~~ 
 בכל וגם ברו~ו ו~ושל יהיי

 בקו~ ידב~ ~~מה~ ה~ודש אל יבוא אשרעת
 בש~ה נעים

 ומוסריםי תוכחת ובנעימהיברורה
 בצד~

 וכמייש ומשדיםי
 ד~ות ~בה~ה~מז~ל

 ~~ב~

 חכ~ים ודב~י ש~מע~ה שאמ~ ~ה
בנחת

 ~ נש~עי~

~~~~~~
 ~~ייש ~זה להבין ~ו~ת בעין

 דף ~ב~ו~ רז~~
ס~א

 ~ייב~
 ך~רע ~~~יד הוא אני ~~ב~ה או~ר

 לתכלת הדו~~ה צבע ~ו~~ש~יי אילן קלא שתולה וו~ו~י וכוי~~ו~י
 י~רים דו~יוותכלת

 ש~ו~
 שאינו ח~ון בדם

 עו~
 הים ו~ן

 ךשב~ים אח~~א
 שנ~~

 ואו~~ר בבגדו
 ~כל~

 ~ק~ו הוא
 ה~עם הוא ו~~~לותיו שטוו~ן ו~י אינך דב~ל~~אהו~~ורשים
 בשט~~~ק ~ועי~ בבגדו ~לייא בהולה וו~~ייכ חבירו א~שמאנה
 הייר בשםשם

 יהונתן~
 וגם

 גו~
 ~ורה שהק~ידה ~~נין

 הכלתעל
 ו~

 צריך אילן קלא
 טע~

 שוין ~~דאיהן כיון
 ו~~ג ~ו~נחות הכבוד לכסא ~ר~יע ל~~יע וים ליםדוו~ה
 וו~ייש הייב ~ייא בר~וה ירושלו~יועיי

 בנ~
 ~דו~ו י~וק דיי~ ל~א דףסו~ה ~~תוס~ ו~ערבי

 ~~ה~~
 ועיי שם בו~~וו~ו

 וכד כוי כורסייא איהו דא ה~לת ~~~ט דף הרוו~הבזוה~ק
נ~ה

 ל~
 לגוון אה~דר

 ירו~
 כגון

 ~רתי~ו~וי~

 י~ל ואו~נם
 יורה חלזון ו~תולעת ~הוא ותכ~ת גאוה ~ל ~וו~זדאי~ן
 ~נוהעל

 ו~ו~~~
 כתולעת עצו~ו יש~יל כארז נהגאה אם חז~ל

 דהו~~~הוכו~~ש
 ~תהלי~

 כ~ב~

 ואנ~י
 ~ולע~

 ~יש ולא
 איטינגא מהרי~א הו~נוח האדיר ~גאון ~~~י צחותושו~עהי

ז~~
 ~ונד~ס ~בוב ~גאבד~ק

 ח~ש ה~י ו~הריייא ב~שוי כע~
דף

 פייב~

 לבד שירה אוו~רים ו~~ה ו~עלה ברואי ד~ל שאו~ר
 נ~כר לא ~אד~ה וע~ושי ~~אויר הנולד הולעתו~ן

 אינו אש~ ~תול~ת א~ע דיו~ה הו~שו~ר והו~לךשיר~ בפר~
 ו~חייח מעולםוו~~ו~ר ו~הל~

 א~~
 ואנ~י שאו~ר דדהו~~ייה דו~~ש

 ו~אויר ~נולד תולעת על כיון~לעת
 ~רו~ז ~~לים ביל~וט איהאלהדיא הנ~ האדו~~ וע~ו~

 תר~ייו~

 תולעת ואנכי
 פו~~ירא אותך שהלבישו אומהריב~ל

 בי~
 ו~א

 אי~
 ~חר

 וכ~הבעולם
 במד~

 טוב שוחר
 ש~

 שע~ו אוו~ה או~ר דשב~נ
 ואנכי דו~ייש ו~~ורש הדי וכוי שני ~ולעת של ו~שכןלך

 ~וגם הים ו~ן העולה החלזון והוא שני תולעת הוא~ולעת
הרי

 אי~
 ~הלים סוף בילקוט שם

 ע~~
 ~לל ~נשו~ה כל

 דהמע~ה על א~רויה
 בשע~

 סי שסיים
 תהלי~

 ~עתו זחה
 ~ותי ~ידה ~או~ר דבר יש כ~ם רב~ייע לפניו אמרעליו
ו~וי

 ובזוה~~
 ע~פ זה ו~ובא עייב רכייב דף ~נחס ~י

 למה וא~ל ~רדע ליי אזדמן מיד וכוי אני חסיד כינפשי ש~ר~
 חצות לו~יו~ר גר~ך ו~שבחאת

 ליל~
 וכוי לך להודות א~ום

 ו~י ~ודאו~ר
 לו~מנ~

 דאנא ו~אי ידע ~לא צ~רדע דההוא
 ולא רבנן דאוקו~וה בגין אלא אני חסיד כיאו~ינא

 ~כי אלא חסד דעבדין אינון ע~ה כו~ה ~יו~א ואיחסיד עיי~
 עם הו~תחסד חסיד איזהאוקו~והו

 בתשוי ו~~~ש וכוי ~ו~
 נז~ר ךא דתולעת~~הריייא

 ב~ר~
 הנה~רבות שי~ה

 הוזכ~ו ולא ~ ב~~קראה~כרים כאל~
 ב~ר~

 לא בחיות כו~ו שידה
 לו ה~ודם האיל ודולג צבי דקנזכר

 בפסו~
 ולא וכ~ומה

נזכ~
 ב~ר~

 רק שירה
 ~צ~

 ~סוקים להם שו~צאו הנבדאים
 ו~שאדבת~ך

 ~ללי~
 בזכירה נזכרים וכולם באלו

 קנ~ה דף אלקים בית בס~רו הו~בי~טוכו~~ש ~~~

 עיי~~

 ונראין
הדברים

 שע~
 דה~י דהו~ע~ה כיון התו~עת זה

 הח~זו~
 עולה

 האדם ~נות על ~מז וזהו שנה לשבעים אחת היםמן
 ~תהליםדהו~ע~ה וכ~~~~

 צ~~
 יו~י

 שנותי~
 שנה ~עים בהם

 שצוב~ין דמו אשד ~~לזון כ~~ו כ~ לבו על האדםישים וא~~
 עול~ לאש~ ו~אוד יקרהתכלת

 אך
 אח~

 כן שנה ל~בעים
 לאהאדם

 יבל~
 הוא הדם כי לריק דמו א~~ לחנם

 שבעים שנו~יווימי הנ~~
 שנ~

 ~עולם כי לים דוו~ה שתכלת וז~ו
 וכו~~ש ~ועףים

 המלי~
 ~~ב ~בח~ע הבד~ש~י

~~~~ 

 דומה וים
 ו~~ש בתוס~ות בזו~~ק ~ועיי הכבוד לכסא ורקיעלר~יע
הבהי~

 ד~
 ש~א

 ע~א~
 כבוד כסא כמ~ש בהמייק על הרומז

 מקד~נו מרא~ון ~מרום
 ו~~

 מ~קום הקב~ה בראו אדה~ר
 כמ~ש ו~שם לוקח אשר האדמה א~ ~עבוד שנאמרב~מ~ק
 ו~ן זי בי בראשית בחומש רש~י ~ועיי ו~~כ ~י~בב~דר~א
 סוט~ מש~ס שם בשיו~ק ועי~ ה~ב פ~ז נזיר בי~ו~מימבואד

~~ו~

 ועשבים ~שבים ~ו~ה הים הירושלמי לנוסחת וגם
ל~~יע



~ ~ ~ ~

 ~~ג~~~ו~
~~~~~~

ל~יע
 י~

 לר~ז
 נייד ~דף בעי~בין לפ~~ייש גיי~

 ~א~
 בני

האדם
 דו~~י~

 עסרין תקון זוהר תקוני ~ו~יי השדה ך~שבי
 דד~~~ת בחות~~א דאיהו מאןוהרין

 אד~
 באנפוי אוכס

 שופטי~ ~י ~~הי~~נאוברעיא
 נוקבא דאיהו אוכס ותכלת

 חוורולגבי

 וי~ל~

 כבודו כסא על גם בפשיטות יתפרש וגם
 הכבוד כ~א מתחת ~צו~ אדם דנש~~ת ז~ל כ~~~שיתברך
 תראינה ישראל קדוש אל ועיניו עושהו אל ~אדם ישעהו~ן

 שנה לשבע~ם ~~א רק י~לה שלא ~לדו י~~י אה~~כור
 ~נתן בחייו זכה שלא אדם נפש כי להתגלגל יצטרךולא
 ~~וב אקרא ו~מכוהו אחרים בגוף פעו~ים שלש~עד

 נפש משא~כ גבר עם שלש פע~~ים אל יפעל אל~ כלהן לייג~
 בחד~א כ~~ש אחר בגוף ולא כך נשאר בווותו גמורהצדיק
 קנייב ~דףשבת

 ע~~

 צערא הגלגוליםיסגי ~י דעת ו~י
 אחד ~ודש ~י פעם ובכל פע~~ים שלש נברא אםדגלגולא
 עד צ~ד ~~דף ~שפטים פי ~ו~~ק ~~עיי נפל מתורתשיצא

קיייד~
 י~ג ~דף עיר~ין בשייס מייש ~ה לכוין יש ואולי

 ~ניםש~י ע~ב~
 ו~וח~

 לו נוח אומרים הלךו וב~ה ב~ש נחךקו
 לו נוח וג~רו נו~נו וכוי ~~~נברא יותר נברא שלאלאדם
 י~שפש שנברא ועכשיו ~~שנ~רא יוהר נ~רא שלאלאדם
 הקבייה שברא כיון יפלא והדבר במעשיו ימשווש ואיילב~~עשיו
 שנברא לו נוח ~רחך על טוב כי בו ונאו~ר האדםאת
וכבר

 ~~ הוו~
 בחדייא

 ~דף מכו~
 כ~ג~

 ובהגהו~
 הגיעב~ן

 ~~הלת ~~לא מו~קרא ת~~ה שםבעירובין

 די~

 ו~שניהם וטוב
 פכ~ט ב~~רים ~ בזה קדמם וכבר היי לא עדן אשראת

די ופ~~ ליי~ אי ~פי קהלת ב~~ד~ר ~וו~~ש הביאו ולא~~רביעי
 שם~

 דאלו
 אל~

 ש~לו דור
 ב~~~ש~

 בשם ור~י להבדאות
 חגיגה ועיי דורות ת~קע~ד אלו אוו~ר ריה~ג ~ל ב~ור~א
 יייג~דף

 ע~ב~
 וערש~י דודות תתקע~ד ~לו החסיד ארייש

 גם פליגי ב~~אי לה~~וה עוד הוסיף שם ובחד~א שם~הלת
 נכון ~ל יתבאר ולדברינו וכוי ~~שנברא יותר לשון יהורעל
דבייש

 וב~~
 את הקב~ה שברא הבריאה גוף על פליגי לא

 אי אצאה~דם
 נו~

 וחי שנותיו ומלא שנברא א~רי לאדם
 כדי פע~וים שלש עוד ויתגלגל נברא שיהיי ~לדו יו~יבהם

 דגלגולא צערא שי~בול ע~י בחטאו שפגם ~~השיהוקן
 ג~כ יתפרש נברא וושלא יותר שנברא לו נוח א~~~ריםהללו ~וו~יי~

 לתקן כדי נברא יהיי ~~שלא יותר נברא ~יהיי לו ~נוח~ד~ז

ח~או~

 לו נוח וג~~רו נ~~נו
 לאד~

 שלא יותר ~רא שלא
 נברא יהיי לא שנברא א~ר ר~ל ~~שנברא יותר נבראיהיי
 ושלש ~עו~יםיותר

~ 
 לתקן ב~~עשיו יפשפש ~נברא עתה

 ולה~לג לשוב יצטרך לא למען ואשם חטא אשר את ~ת~ואת
 ישיע~ק~ועיי

 בראשי~

 תסוב דפלוגתתן שם עירובין ~תו~~ וזייש

~
 בני סתם על

 אד~
 כי דורו צדיקאשריוואשרי אבל

 ~עת דלפי הבאתי וכבר להתגלגל וא~צ ב~~ותו נקינשאר הצדי~
 יתגלגל ~גלגוליםסי

 האד~
 שלש

 פעמי~
 יתארך פעם וכל

 הלידה של ע~~ל ירחי תשעה הגלגולזמן
 וחוד~

 שיהיי אחד
 ושלשה נפל ~~תודת ויצא אדםבתור

 פעמי~
 עשרה

 במ~פר הר~~ז לזה יתאים ואולי ~דשים לשלושיםעולים ירחי~
 ב~ש בזה שנ~לקו ומחצה שנים~תי

 ירושלמי ~ועיי וב~~
~ביעית

 פ~
 שם וו~ה~פ ה~ח

 ד~~
 מאימתי~

 העולי~
 למספר

 ~שר דגלגולא צערא פעמים ש~ה ה~~ה חדשיםשלו~ים
 זה וכל הדרוש ע~ד נעים והענין פלוגתתן ת~ובבע~ז

מתאי~
 ~~א אך ~עולה ה~~ון ~וא תכלת בענין לדברינו

 ישים כן כי הכבוד לכסא דומה התכלת והוא שנהלשבע~ם
 שלא לבו על~א~ם

 יעל~
 את לתקן שנה לשב~ים פ~א אך

 דרכו ~לףאשר
 ויאח~

 דרך בקודש דרכו
 י~~

 כי לדעה
 בשבת ר~א וכמ~ש חוצב~~ קד~ו כסא ~~~~רום ~טובהינפשו
 קנ~ב~דף

 שם~

 של נשמתם
 כסא ת~ת גנ~ות צדי~י~

~כבו~
 זאת ~נה

~ 

~~~
 כ~ה ~דף שבת חז~ך בדברי בוחנת בעיןנביט א~ הת~תי ב~~ן ס~ן התועלתי רב יקר רעיון

 ע~ב~

 יהודה רי של ~~נהגו ~ייכך
 לו ~~ב~אים ~~ש אלעאי ב~

עריבה
 ויו~ב ו~~תעטף ורגליו ידיו פניו ורוחן ~~~ין מלא~

 צריך דהענין צבאות די למלאך ודו~~ה המצוייצין~דינין
 כי שם ובחדייא למה~ש דומין שעיייז ציציה ענין ד~~ה~ור
 וצייל לייז ~דף ~מנחות עפמייששהוא

 ו~ייא~
 ~ועיי ד~~לאכא

 מלאך מלאכא שם רגו~~יהפיי
 מ~~ש~

 ק~ינא לדב אשכחיה
 דף ובמנחות ~ן ~ועתוסי כב~ה דהלכה ל~~לאך דס~לו~י
~וי

 ד~~
 סדין

 היי~ וברא~~
 סיי ציצית הי

 יייז~
 ~~תאים וזה

 וכוי בציצית ~דין לכם שניתי כך לא לתלמידיו שם~ייש
דהלכה

 כב~~
 כי ~דף נדרים בשייס ואולם

 עיי~

 ב~~ם אמרו
 ~~ה~ש להו קרו ואמאי רבנן השרת מלאכי ~אן א~~יו~רא~~ר

 בציצית שעטו~ם ד~~צייני ו~רש~י השרת כ~אכיד~~צייני
 ופיי~וער~ן

 שם~ ה~א~~
 ~~דברי הביא שם הגרצייח ובהגהוה

 וכי ה~~צוייצין בסדינין יו~ב שהיי ברייא שם ש~תהש~ס
 דמצ~ךי רשייי לפני ~גיר~א שלפנינו בג~~רא היידאולי

 ~דף קידושין בר~~יובא~~ת כמהיי~
 ע~ב~

 ~מרינן נו~י ובנדרים כי
 ~~שו~ וכוי מה~שוואן

 פד~~י דשם אלא כ~~ה~ש ד~~~ויינין
 שאם קל~א דף שבת ~ו~יי נאיםבמלבושים

 רש~יועיי טליתו~ ציי~
 שב~

 דוקא דהכוונה שם נדרים וחד~א ~~ב קמ~ה
 תזכרו ל~~ען של~ פי יונתן בתרגום כתוב וכן ציציתעל

 ותהוון לאל~יכם קדושים והייתם ו~~תי כל אתועשי~ם
 ועיי אלהכון די קדם ד~~ש~~שין כ~לאכיא הי~דישין

 נמנ~כים דומין יהיו דב~~ית התבוננות צריך והעניןשם ב~~~
 עי~ז נ~ראים ציצית בבגדי ה~~לובשים רבנן דוקאול~~ה
 גוף להבין יש וגם רבנן ו~~ייש ~~אן או~י~~ר דאמר~~לה~ש
 דו~ד~~ה~דבר

 ~יי~
 קי~ט ~שבת כו~~ש לו~לאכים

 ע~ב~

 בשבי
שביזו

 ב~
 האלקים ב~ולאכי ~~לעיבים ויהי שנא~ור תייח

 ~מו~ק אר~י וכן רבנן מהייש ~~אן שא~~ל ע~ד שםובגה~ייס
 ארבבייח איתא טייו ו~גיגה~י~ז

 ארייי~

 כהן ~פהי כי ~~ד
 הוא צבאות די ~~לאך כי ו~פ~ו יב~שו והורה דעתיש~~רו
 דוו~האם

 ל~~לא~ הר~
 ד~

 ~צבאות~

 ~ועי~ מפיו תורה י~שו
 ~ו~ייו סיי יויידש~ך

 ס~~
 וקד~~ו ח~

 ~לחייו~
 ~~~י פייד

 ת~~

ה~א~
 ועיון התבוננות צריך וכ~ז

 רב~

~~~~~

 ~ור כתוב דהנה בזה נא~~ר ל~~ונן כ~נח~ור
 ~ישעי~הוא

 ~י~
 לאחד כנ~ים שש ~נפים שש

 ~שלא ~ניו יכסהב~תים
 יבי~

 לצד
 השכינה~

 יכסה ובשתים
 ~~לא ךצניעותרגליו

 יר~
 ל~י גופו כל

 בוראו~

 וב~תים
 ותרגום ערש~י משו~ש ~ובתריןיעופף

 יייג~דף ~גיג~ ועש~~ שם~
 ע~ב~

 והנ~
 אשר ~רום ו~שמ~י ה~~לאכים

 כב~ו ~פני רגליהם מכסים ע~~ז ישרה רגל ורגליהםרוחנים כול~
יתברך

 וא~
 בעיון רק כי יחשבו שלא ו~כסים פניהם את גם

 לבדוהשכלה
 יצ~

 המעו~~ים הא~~צעים בכנפיים רק י~ח
 מעשי~ם וכל עבודתם ~יהי~ לידיםומכונים

 להיו~
 עושי

דברו
 לש~~ו~

 וכן יתברך דברו בקול
 תור~

 האדם
 ה~ל~

המור~
 ~וכ~~ש בקודש לשרת בראש העומד הכהן הוא מעם

בחד~א
 חגיג~

 ~תורה ~~ורה הוא לוי ~~שבט דהכהן טייו

ויל~~~~
 לישראל~

 ולהיות הגופני חומרו את ~דכך
 רגליו את לכסותמעיל ~ו~~

 ~~וו~רי~
 ~י~ עיקר בהירך כי

 תולדות פי ב~יב~ע יונתן בפ~י ~ועיי~גו~נים
 פסו~ כיי~

כ~ז~

 אשר רא~ו הוא פניו גם יכסה ~ה לעו~ת זה ו~לם
 יכליבו

 ~~~ו~
 העיונית ב~שכ~ה כי יחשוב שלא הרוחנים

לב~
 יהיי

 שךימ~ת~ ~ז~
 ר~

 ישתל~
 בשלימות

הכנ~יים המ~ ה~עש~
 ~א~עי~

 שאמרו ~וכעיי הידים על יורו אשר
בב~דוה

 ד~

 ידיו שיטול ופרש~י לכנפיים מקבלין ע~ב למ~ד

 אכי~קו~~
 לכל בי רות במדרש ועיי

 י~
 כנפיים~

 ועיי
 ש~ ישעיירדייק

 המ~הדת התנועה ~יבת ~ם דכנפיים
 פ~~~ט במו~נ כן ~ומבואר ~עו~ות והואהתנו~~ת ו~כ~

 האחרותושתים ~אשון~
~~ 

 את לכסות כדי לגוף מחוב~ת
 ~כנפיי~~ושתי ~ויותיה~

 היו במרום ה~ש~~ים
 צריכי~

 ~בלי להיות
 ו~ו~~כ הרוחנים ו~~ם במלאכי אף בג~ף חבורשום

בא~ם



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~גי
~~~~~~~~  אשד א~ע שיזכך צריךבאדם

~ 
 ודצוים נקיים יהיי ~~עשיו

 ה~וו~דים את י~יט שלא יכסה פניו גם ולזה לבדו לדיבלתי
 יהיו כולם דק אחד לצד צדדית נטיה איז~ לו להיותבפניו
 ~ביהושע ~וכ~~~ש יחד ~ו~פלגות לכל לפניו~וים

 הי~

 ויהי
 וחד~ו לנגדו עו~~ד איש והנה וכוי בידחו יהושעבהיות
 הלנו צו ~יא~~ד אליו יהושע וילך בידושלו~ה

 את~
 ~אם

 השיב לא דלכאודה די צבא שד אני כי לו ויא~~דלצרינו
 דיהושע ~דבד ~וא א~א וכוי אתה הלנו שאך~ו ~ללו

 ~ו~אי כי חשב ~בידוי שלו~ה וחדב כ~~דו~ לבש האיש~דאותו
 לאחד ללחום~א

 ~~~ועד~
 למי אוהו שאל ולכן ~~~לח~~ה

 כי לא ענ~ו הבדים ~בוש די מלאך אולם וכו~ הלנו~ה
 שד אני ~י הנני ו~פלגה מא~ה איש לא ד~ צבא שדאני
 את לעשות די צבא שד ועל ~יצבא

 ת~קו~
 בלי בודאו

שום
 נטי~

 כי ~וד ורמז די צוהו אשד ככל דק צד לאיזה

~חד~
 הוא שלופה

 א~
 ~~~~ש בפועל להד~ס לא ובכחו בידו

ד~
 ~תה~ים ו~ו~~ש וגדלו עז~ו את להדאות

 ו~~ה~

 חגוד
 כלי לחגוד דק וההדד ~הוד כי והדדך ~ודך ידך עלחדבך
 יל~~דו ולמען יש~~עו ל~ען דק רב~ לחם ללחום ולאקרבי
 תשים שום חזייל וכ~~ייש ו~~~נווידאו

 עךי~
 אי~~תו שת~א ~~לך

 בךל~~ותםי למה~ש הדוו~ים דבנן ~ני ת~ח של ה~~דה וזהועליך
 כל אשד צבאות די ל~~לאך דוו~ה הדב אם ואזותכונתםי
 ו~פיהו יבקשו תודה אז ש~~ים ל~ם בדוחני כלולים~~עשיו

 ז הוא צבאות ד~ ~לאךכי

~~~~

~~ 

~  

 ה~~

~~ 
 ~ל

~ אר~ ~  ~~ 
כסותך

 תכס~ א~
 וכדוגמת ~~אחדיו ושתים מלפניו ~תים בה

 הכנפים דק דגליו יכסה ובשתים פניו יכ~ה בשתים~~להייש
 ~צי~וות על ה~ווד~ם הי~ם הו~ה הלא גלוים י~יוה~~~צעים
 לו~ען וז~ש די קדוש כ~ולאך קודש כולו יהי~ ואזה~~עשה

תזכד~
 העשיי שלימות העיקד ~יהיי ~~צותי כל א~ ועשיתם

 ב~~ושכלו~ ~ש~לתם מצד לא ה~~לאכים שלי~~ות גםכי
 ב~בר

 ~די ההשכלה עם ב~על הגלגךים ו~ניעים שהם ה~נעהאלא

לשמו~
 האלבו הדב כ~~~ש להניעם ~ליהם ש~ד ד~ דבד את
 ~~~הבעקדים

 ~~שלי~י~
 תו~לת הציצית כי תזכדו ל~~ען וכתיב

 ~ציצית בכנפות קשד לעשות הו~נהג ~ושמזה לזכידהרב
שלא

 יש~~
 וו~נ~ג הדבד

 ז~
 ~ו~~ק וו~צא~~ יסודתו בקודש

 ועיי ד~בושאי ~כ~יו צרוד לי~ ו~ידנא ק~צ דף השאפ~
 דס~ג דף ואתחנן זו~~ק ו~י~ שם א~תבדדך

 ע~ב~
 קדושים ו~ייתםנאו~ד ולז~

 לאלקי~~
 ותיב~ע כו~לאכים קודש כולו

 הכנפיים ע~י ד~ קדם דמשמשין ~~~לא~יא קדישיןות~וון
 ע~ז אשד התעופ~ות בתנועתהאמצעים

 יוד~
 ~ציצית ענין

~תכלת
 דו~~~

 ~יחזקאל שנ~~~ד ~כבוד לכסא ודקיע לדקיע

אי~
 ח~א ~~ויינ ~ועיי אדם כ~~דאה ד~~ות הד~יע דמות ועל

פ~ט~

 הוא
 האד~

 ~ו~~ד תכלת כליל בהדדו כצול השלם
 בידושל~וי א~ודו ~ה ואולי ד~ ~שם לשדת משדת~~לאך
 אמד דב ה~א פ~י~נהדדין

 קד~
 וע~ה עו~ד היי א~יקדסי

 אתא תכלת שכולןטלית
 ג~

 א~ל מ~ה
 מש~

 טלית דבינו
 וו~ד~ד ותיב~ע ~עדשייי בצי~ת חייבת תכלתש~לה

 נתעהי קדח כי ו~וי לך ~עשה גדלים דכתיב ~ייבתא~ל ש~~
 לשלי~ת ולא העיונית להשכלה דק א~צ כי נתעהיבשוא

 עה~ת בישיעייק ~כמ~שה~~עשה

 שם~

 כל ~י ואמד
 ~בהם ואין ק~ושיםכולם העד~

 שו~
 לצי~~ ואייצ גו~ני

 המודים
 טלית גם כי לו השיב משדע~ה ואולם ועשייה ז~ידהעל

 בציצית ~~ח~יב בכל ~שלם האדם ~וא תכלתש~ולו
 ~ועי~ פניו י~~ה בש~ם ~י למלאך דומהבהצי~ית ואדד~
 ~ו~

~~~
 לפני פ~ם בגילוי שעמד גלית ע~ב

 הקב~ה~

 הש~ינה לצד
שלא

 א~תת השם ~י וידע ~~דאי יותר במש~לות עוף יגבי~
 פ~י בעק~ם ~ועיי לזולתוי תושג לאמציאו~י

 משני~

 ובשתים
 דגליוי~~ה

 ג~~ ויד~
 ל~~ו~ב סיבה הוא כי י~שוב שלא

 ה~לדק
 בדו~

 ודגל די
 יתפד~

 על
 סיב~

 ב~~ו~נ כ~~~ש
~פכ~ח

 ~~דאשון~
 אשד הידיםי ה~~~ ~כנפייםי והעיקד

 בתנועהי~עו~ף בה~
 י~יו ידיו כי לבו ~ל וישים ~~~~שי~

 א~~ה תביאנהי וידיו פאדות~ ולשלח כ~ים לעשותטהודוהי
 כן ~ל כיואו~ונהי

 נצטו~
 בגדי~ם בכנ~י ה~כלת להטיל

 עת בכל כ~~ש ~~ודותיים ה~נינים אל דו~וזים הבגדיםכי
 ~עד ~קידה ~עיי לבנים בגדיךיהיי

 ע~ז~
 תנועת ~וא וכנף

 וכבד הישדהה~~~שה
 שבת לעדב דוו~ה ד~והייז חזייל א~~ד~

 ~~סי סו~ ~עיי שבת שכלו יום לשבתוהעו~~ב
עד~ז ויו~~ל~ ת~~יד~

 ~יי~
 בשבת

 ייי~ ד~
 א~ם חייב ~ומר חנינא תניא עייא

 בבגדיול~~ש~~ש
 ע~~

 עו~~ז כי לבו על ישים כי ח~יכה עם
 ולא עול~~ו לבית הולך האדם כי ~שיכה עם ע~שהוא

~ול~
 ובשייס חוסן

 ~חול~
 דף

 ~~ד~

 ש~כתני ~ש~~ן חו~ין
 ושךי~~ות ~~~~ות עך ג~כ יודה ביךדו~יא~~י

 כ~~~~
 עך וש~ן

 שעד עקידה ~~יי יחסד ךאדא~ך

 סייג~
 וז~~

 ~ף בשבת
כ~~

 שם~
 ו~ביאים ע~ש אךעאי ב~ד ד~י ~ך ו~נהגו ~יי כך

 ח~~ין ~~לאה עדי~הלו
 ודוח~

 כי ~ד~~ז ~דגליו ידיו פניו בה
 תו~יד ב~ודש דדכו ~ייכן

 ךשי~
 ~~ש ~עוהייז כי לבו על

 והי~ שבת של לטדקליןכפדוזדוד
 דוח~

 ~~~ח~בה כלי פניו
 נעלות בו~דות חו~~דו גם לז~ך ודגליו ה~ועשה כליי~יו

וו~תעט~
 יכסה בשתים אשד בצי~ת הו~צוייצין בסדינין וישב

 לקודש פתוחות וידיו דגליו י~סה ו~שתים~ניו
 ודוו~~

 בזה

ל~~לא~
 ז נפלאות עושה אל בכח צבאותי ד~

~~~~~

 ~ב~מ ~ז~ל ו~~ש בינה להבין לנו פתוחין כיון

סייא~
 ~פדע ~עתיד הוא אני הקב~ה או~ר

 שתול~מ~וי
 באדתי וכבד הוא הכלת ואוו~ד בבגדו אילן קלא

 ~ישעי~ כ~~~ש ענוה על יודה הכבוד לכסא הדו~~הדתכלה

סיי~
 ואל כוי כסאי ~ש~~ים די א~~ד כה

 ז~
 ~~י אל אביט

ונכ~
 ~דגיש לא האמיתי העניו ואולם דברי על וחדד דוח
 עוד כי בדעתו יחשוב ואדדבה ~נוה ~וםבנפ~ו

 י~
 בו

 כן לא דוחאד~~ות
 הו~תג~

 וכמ~ש הוא עניו כי לכל יאו~ד
 ~דדושהבל~ע

 ~~י~
 ~משלי הכהוב בבאור

 כייט~

 אדם גאות
 כיתש~ילנו

 בגוב~ האד~
 הוא~והנה שפל כי יא~~ד אפו

 לתכלת דו~~ה צבוע צבע דק והוא גאוה על יודה אילןקלא
 ב~~דותיו בבגדו אילן קלא התולה ולכך גאוה על יודהואילן

ו~~תדמ~
 הקב~ה ~~תגאה ובקדבו הוא תכלת ואו~~ד לעניו

 ~~ו~נונפדע
 וכ~~~~

 ~דף בעידובין
 ניי~

 ואם
 ~גי~

 דעתו

הקב~~
 נ~ה דף נדדים ~ועי~ ~~שפילו

 ובסוט~
 ו~בות ~~ק

כאל~~
 האו~יתי התכלת ואך

 י~דה~ ענוה דרך ~אד~ י~די~
 מדהבכל

 נ~נ~
 ז ויקדה

~~~~
 מעידין וה~צ~ת לדי קודש חותם הוא התכךת כן
 עבדי שהם ישדאלעל

 ~קב~~
 ו~~חות בתו~י כ~~ייש

~ד~
 מייג

 ע~ב~

 ~ו~לכותא דאדעא ו~~לכותא ~ותם ד~ה
 שו~לות חלי~ת לכולם ~ו~לך ועבדי ה~דים ~ל כידדקיע
 ושרדתו בו~עלתו אחד כל לדעת הכבוד אות לגיוןעם

 ~~ש~~ו ג~ה ח~~ודוה בגדי לובש בדאש ~עוו~דוהמלך
 כסאו על עלותו ובעת נעלה~ ו~אד ה~בוד ~או~ותו~~על~~
 לראשו חן ל~ת ~שמן~ תודק ש~~ו כי או~~ןי שבועתנשבע
 ו~עלות~וי ~~דותיו~ יקדת על נא~~ן לאות לגדגדותיו~וענקים
בחוקים

 ~עומד ~כהן כן ו~~ישדים~ בצדק י~דיםי וו~שפ~~

ברא~
 העם

 לבו~
 לשדת השרד בגדי

 בש~ול יע~ון אשד המעשה ואת יל~ו א~ד ~דדךאת לע~ ךהוד~ בקוד~
 ~וא ~דדמע~יוי

 ~כ~
יבקשו ותור~ ~להו~ דענן ~היי ~~ידיוי

 ~ ~~~י~
~ 

~~~~~~~
 בי ~מלא~י ~~קדאות נבאד דדו~נו נושא

שם~

 או~ת תודת
 הית~

 לא ועולה ב~י~ו
 בש~תיונ~צא

 בשלו~
 ~~ון השיב ודבים אתי הלך וב~ישוד

 מפיהו יבקשו ~ודה דעת ישמדו ~ן שפתי~י
~ 

 מלאך



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י

~~~~~~
 אהרן אתי הלך וב~~ישור בשלום פיי ורש~י י~וא ~אוהדי
 צבאו~ די מלאך כי וכוי העגל ב~~~שהוכוי

 של שלו~ו הוא

הקביי~
 עולות ויעלו ת~א ~~ הרמב~ן עפ~~~ש וי~~רש

 ויעלו הכ~וב א~~ר ולאשל~~ים ויגיש~
~ 

 של~~ים לו ויגי~ו עולות
 כי עולות ויעלו ~תם א~~ר ה~~~ריב אהרן היי אם כיוהוא

~ו~
 עשו אשר ~עגל על דעתם והם די לשם ~~כוין ~יי

והי~
 בזבחים יוסי כרי קיי~ל ד~א וצייע עיי~ש ~~פגלין הבעלים

~ד~
 ~~~ו

 ~~~ז~

 דאין
 הבעלי~

 עובד ~ה ~~~שב דזה ~~פגלין
 שפיר א~יא וזה ה~א ~~פסה~~~ק פיייד וערמב~ם א~~רינןלא
 כ~~~ש נינהו דר~מנא ש~יחי כהני דהני דס~ל מהל~י

 נדרים ~~הי פי~והרמביים
 הלכ~

 ~דף קידושין ועתו~י הי

כ~~
 עייב~

 וז~ש דא~~ר ד~ה
 בשלו~

 במע~ה אתי הלך וב~~ישור
 כו~נתו ~יי דאהרןהעגל

 הוא צבאות די ~~לאך כי די לש~
 נינהו דר~~נא שלו~י דכהני וכיון הקב~ה של שלוחוופר~~י

 ~~~שבזה
 ו~~

 כיון עבירה בזה נעשה ולא אמרינן לא עובד
 ז לש~~ים לבו את נושא היי ה~~קריבדא~רן

~~~~~

 בי~~~א עפ~~ייש נא~~ר לענינינו
 כ~ג~ ~~~

 האולם ~~עלות על ר~צ ע~~ד כהניםב~ני ב~~ע~
 חלל י~~צא כי ~ו~~ר הוא הריא~ב~י וא~~~

 באד~~
 העם כל געו

 אלא ~יא ערופה עגלה א~ויי בה וירושלים ו~~קשובבכיה
 להרבו~כדי

 את ולעורר בבכיה
 הע~

 ~~בו~ר הרי בתשובה
 כו~~ת אם א~~ת של שאינו דבר ~ף לו~~רד~~ותר

 תש~ב~ דרכי לעםלהורות ה~~וכי~
 ה~ביא יר~~יי וזייש ~~~ונם ישיבו כי

~איכה
 בי~

 ~ונך על גלו ולא ~תפל ~וא לך ~זו נביאיך
להשיב

 ~~ו~~
 לגלות ~~טרתם היי ולא דברו א~~ת ללא כי

 של כחו גדול ואמנם ~~שובתיך לישר ~בותך ולה~יבעונך

ה~~וכי~
 ~עם אה יעו~ר א~~ת בדב~י אם

 לתשוב~
 ולהשיבם

 ~ו~ת הורת וז~ש ה~הן באהרן ~ישרה ~~~דה היי ~זה~~עון
 ~ועיי וכוי ב~יהוהיי

 ד~ ~נהדרי~
 ו~ד~א ~י

 שם~
 שם ור~י ברש~י י~ב ~~א אבות ~ו~יי מעון ה~יבורבים ובכ~

 ~זה דעת יש~~רו כהן שפתיכי וי~ל~

 ט~ר~ת~

 ~~פיהו יבקשו ותורה

~כמ~~
 ~~שפטיך יורו

 ליעק~

 כי
 ~~לא~

 הוא צבאות די
 הכהן והוא עייייש הש~ת כ~~לאכי הקבייה שך שלוחוופרש~י
 יעלה זה וכל הכבוד לכסא דו~~ה תכלת ב~עיל האוריםלבוש
 ~ת~לים ד~~~ע~ה וז~ש ענוה דרך ע~יבידו

 ~~ייה~

 והדרך
 ודר~ו א~~~ דבר ~ל ודכבצלח

 ב~~~
 ~דף שבת

 ~~ג~

 י~ול
 צדק וענוה ת~ל דעהויגיס

 ~לדברי~~
 דגם נא~~ר

 ~אמת דרך דרכו צדיק יאחז י~רה דרך העםאת להוכי~
 בהלכה לזה זה ה~~~דדין ~~~ שני ארייא ארייי ושםטהורה וענ~

הקב~ה
 ~~צלי~

 והדרך תקרי אל צךח והד~ך ~נאמר להם
 והפל~ול התורה ~~צליח שה~ידוד שם ובחדייא ו~דדךאלא

 כי רוחי ונחת ענוה בדרך הת~רה לא~~יתת יהייוהחידוד
 יצלי~~ יעשה אשר וכל יפרי~יישגשג

~~~~
 ~ל יו~ה סיני ~י דרושנו שורק נטעי איפ~א

 ~~~ פי ויצאוב~~~~ר ענו~
 והנה אע~ה ביעקב דרשו

~ולם

 ~סלם~
 כ~ושבנא רין ~~ושבנא ~יני זה

 ~~כל נמוך ~שהיי ההר בתחתית ויתיצבוארצה ~~ו~ דין~

 ה~רי~
 באש בוער וההר השמימה מגיעוראשו

 ע~
 הוא השמים לב

 ד~ אשירשפי
 ~להבת

 והנ~ קוד~
ואהרן ~~ש~ אלו אלקים ~~לאכי

 הכהני~ א~ וש~
 ~עיי וכוי כהן שפתי כי ~נאמר

 וכ~המת~כ
 בעקיד~

 הוא סיני ~~דת ע~י רק כ~ה~י~י שער

 יבכ~הענו~
 הת~ה

 יעל~
 יגיע לרום וראשו ~יאו לש~~ים

 הרו~ני בשרשרות א~וז הנ~ו א~צ~ ~ ~~וצב ה~דם כיואף
 ודעהי ב~שכל ~ליון ~~שרתי ל~~לאכים ודו~~ה ממ~לבשמים
 עילאהילעילא

 בלב~
 בדרך ולהתא~ז תכלת כליל הדר

 שער ע~~ש~בעקי~ה~ממוצע
 ע~~

 על י~ה ~תכלת
 ~~~עולהי המדה ~יא ש~טים~ ~~פ בזוה~ק וכ~ההאמצעית מד~

 וה~ידוד הפל~ול ~רים עוקר ~~דת גם ואולם ל~~עלהילמשכיל
 ק~~~ה ~דף ב~ב וכ~~~ש ו~~ועיל טוב עניןהוא

 ע~ב~

 עתיר

 ~אבות נ~נ~ת התורה ידו על אשר ~הפלפ~ל ~על זהותקוע

פייו~

 בין וישריםי טובים כא~ד שניהם ~ריםי ועוקר ו~יני
 ~נהר והודםי בזיום אהובים~ ~ולם יקביםי יצהירושורתם
 ~ביב~ת י~דם~יוצק

 ~~טע~
 ~כ~~ים ב~~דות תעלותיהםי ואת

 י~~~~ דרכיהםי על עיניהםיאשר
 בנ~שם בכחםי אבירים

 קרן ישרי~י מסלות הדורים~ ליישר רב ~~משל ל~~~ולורוחםי
 ע~ ל~יםיהדת

 מק~ו ויבן וךתו~~יםי לאורי~ הכ~ן יע~~וד
 ז הרים בראש ר~~יםיכמו

 ~~~~א~
 סייו ~דף ב~ק הש~ס דברי הבאתי אי

 ~ייב~
 ~תנא הא ולטעמיך רבא א~ל שם לעילוהנה

 ~~שכב ו~ב~יה עמרא דג~ל איל~א היד הגזול ולא~~שכבו
 ופרש~י דחבריה ~~~~ב דגזל אלא לייק ש~~~ ל~~~ד איכאמי

 ~אינו הגזול ה~~שכב א~ להוציא הואגזה~כ
 נע~~

 א~~ט
 ~מ~ו ~ם ובתוסי אדםלט~~א

 ד~~וכ~ ~~כ~~~
 דגם

 ~~ו~~~
 שאינו

 ~לה ד~~ייתי ~~תו~כ ש~ביאו ~ועיי~ש ~~~~אשלו
 דטהרות ל~~שנה שכוונו ~שב שם וב~~הרש~א ורבנןדר~ש פך~ת~

 הביא ולא בתוייכ זה שמצא כי ובפ~י ~ם ~~הדייב ו~ייות~~ה
~~דברי

 ה~~הרש~א~
 ד~~שכבו ~~הך בשייס הקשו שלא ת~~ה ובפייי

 כיון קצת יייל דלפרש~י וכי ~~ה~ת קונה דיאושדו~ש~~ע

ד~וסבר~
 אלא שלו לאי~ו שלו בין הזב ב~~שכב לחלק ל~ש

 ~ועיי ~יל~א ~ליא קונה ביאוש דל~ו י~ל א~כ הואדגזה~כ
 גזילה ~~הי פ~בל~יימ

 הייא~

 ~ה ~רגיש וכבר
 בשט~~~~

 ב~ק
 הגז~ל ולא ~~משכבו הענין דכל וכי ה~~אירי הרב בשםשם
 ~גופו נגע לא אם ~~שכב בטו~~את ~~טמא שאינוסובב
 כלים מ~י פכ~דוב~~ך~מ

 הע~~י~ ה~~
 וכי הדברים ~הר~יב

 גנב רק הכתוב ~~יעט דלא להר~~ב~םדסייל
~ 

 אבל גזלן
 שאין לפי שלו ~אינו אף ~ט~~א ג~לו ולא גנבו דלאהיכי
 והנה עייייש כ~לו ו~שיבי כלי דריסת על מקפידאדם
~~דברי

 הכ~~~
 לא שם

 ~~~~א אדם אין להדיא שכי כן נרא~
 ב~שכבו ~נוגע שנא~~ר שלו שאינן ו~רכב או ~~שכבב~~דרס
 כתיב~בקרא

 ואי~
 ולא ~~~~עטינן ו~~ה ב~~שכבו יגע אשר

 ולהלן קלייג פ~ב ~~~רע בתו~כ וכ~ה שם בייק ערש~יהגזול
 ה~~יו~ד בתו~כ דרשו ב~~שכבה הנוגע וכל נדה באשהדכתיב
 עיי בועלה את ש~~~ו~א מ~ב ח~~ורה דנדה ד~ו~אלישיבה

התוהיי~~
 ולעיל שם

 קכיי~
 וב~וייכ

 בזב~ ש~
 ~לא

 דהריי~~
 ~יגרא

 יגע אשר ואיש ~~קרא על וכוונ~ו נ~ט~לישנא
 ב~~שכב~

~~פ~

 רק ד~שכבו ~~י~~א דעיקר הדברים דנראין אלא
 וגזלןלגנב

 ובגו~
 דברי

 ה~~~~~
 ריייד בת~סי קדמו כבר אלו

 שלו שאינו ~~שכב דמט~~א דאעייג להדיא כן ~כי שםב~ק
 דפלי~י אסוכה דהוי מידי יטמא לא שהגזול הוא מלךגזירת
 דא~ם לרבנן וס~ל ~ישן בפי ורבנןר~א

 ש~~ט~~א אע~ייי היינ ~ולה ס~כה ל~~עט ולך ~בירושל ~וכ~ י~~ יו~
 אינו ה~ול אבל~בירו ~שכ~

 מטמ~
 ~~ברים להטעים ויש עכ~ל

 קכ~א ~דף כתבי כל בפרקדהרי

 ע~ב~

 פורייתא להו אייהי
ופרש~י

 ~~טו~
 ורש~י טייז אי שה~ש תרגום ~ו~יי עליהן לישב

ו~~~
 שם~

 יו~ד ~דף בייק ובתו~י

 ע~ב~
 כג~ דיי~

 דסתם
 לכל שאול והוא לכך עשויספסל

 הב~
 עליי ךי~ב ~~אליו

 ו~רייש בסוכה כ~~ו גזול רק ~~מעט מש~בווקרא
 וי~ל ברשותו ~~קרי דמו~בו שם ורא~ש ~~י~אפי~ג נגעי~
~בת ועש~~

 פ~ד~ ~ד~

 שדרשו ~~ה
 ~~ה~

 שם ותו~י ב~~שכבו קרא

 מפ~ד~~
 טו~~את לא~קי דאתי

 נביל~
 ס~כה ~~רש~י ות~~וה

~ד~
 כי

 ע~א~

 רי~ד ותוסי במאירי ועיי והתנן דייה
 ~דף ב~קוב~טמייק ש~

 כ~ה~

 בזה וי~ל
והנה ~



~ ~ ~ ~

 ~~ג~~~~ו~
~~~~~~~~

~~~~
 בווקרא

~ 
 עשו בגדי א~ רבקה ו~קח תולדות

 ~עשו ו~מד~ר פרש~י יעקב את ותלבשהח~ודוה
 ו~נו~רודלקחן

 והקש~
 בנחל

 קדו~~~~
 יעקב לבשן דאיך שם

 עייה בגדיוהא
 מדר~

 נד~ס וראיתי ל~ו~ים
 ~ע~~

 בשם
 זה וב~~~~ת נטו~או לא מנו~רוד אותם שגזל כיון מבערזאן~גאון
 ~ינם דהבעלים משום בגזל ~ט~ם עיקר כל דהאליתא

 הרגו שמקודם ~ם ס~ה פי ב~ודייר ~~בואר והרימתיאשים
 פי ~פדר~א היב~ע ועיי הבגדים לקח וא~ייכלנו~רוד

 נ~ק דעשו עייב ק~~~ב דף ~ולדות פי בזוה~ק הואו~ן כ~~
 לבושיה א~ן ונ~יב ליי לקטל בנמרוד קרבא בי~ ואגחלחקלא
 ו~~ע בנימין ו~~לת כשלו והוו קנאם ודאי וב~ה~ג~וניה
 בא פי זוה~ק ~ועיי כ~ונה בגדי ~יו אלו דבגדים ~יקי

ד~
 לייט

~~~ 

 הלובשן ו~דת לפי ומ~רכין ~~תק~ין והיו
 די~ך ~א ~~עשה כשי~ויוהוי

 רז~
 שנעשה כיון ש~~~ ~וי ךא

 קו~ית בעיקר ואולם נסע~ייי
 ה~חיי~

 דבגדי הא ד~רי י~ל

 ~רבנן רק הוא לפרושין ~ודרס~~יי~
 מג~י~~

 ת~יטם ~ו~א
אש~ו

 חולין עתוסי ~~
 ~ד~

 ל~ה

 עייב~

 ו~וסי שו~א ד~ה
 י~~ ~דף~גיגה

 ע~ב~
 בגדי ד~~

 ובריי~
 ו~ייו ~~ז טהרות

 נשים אז לו היי לאועשו
 ר~

 אינו ועכו~ם ~נען ו~בנות
 ~~טוו~את ~~ב ערו~ביים ו~דייס אלא ו~ה~ת נדה טו~אתו~טו~א
 וגם ב~~ד ועיי ~~כו~ם דינם היי הא וב~אייה ~ייו~~ויי~ו
 וווצורעים ב~ביםהא

 א~
 מטו~אים היו לא בישר~ל

ו~~ן ~וד~
 תור~

 ~פקפק ויש
~~ ~ 

 בז~~~~~~~
 ~דף נדרים ה~יין בד~י להעיר ראיהי

זי
 עייב~

 מצורעין שהיו ך~וי~~ר וךיכא שכי
 סיי בראשונוה ~הרי~ט ~ועיי ישראל ~ל בקרב ~היבדהא
 סיי יו~ד ובשניות שם ווח~א והגהתאי

 כייו~

 לו~ימר ~~כא
 העגל יבו~~שה לו~ומן חזרו דהא תורה ~ותןשנתר~או~
 הדיבור לפני ר~צורע קייייל דהרי תמה שם חיותובהגר~צ
 י~לין היו תורה ~~ניהנה אח~כ וגם בנגעים מטמאאינו
 שילוח צריכין היו ולא ~מחנה בקרבלהיות

 חו~
 ו~חנות ל~י

 לענין אבל לפהייד א~~ו טוו~אה לענין דרק ו~י ~צורעכ~אר
 עם יושב שאינו י~ב בדד דקייייל מחנות לגי ~וןשילוח
 אף וא~כ טו~~אה לענין נוגע שאינו ראינו ~~צורעיםשאר
נגו~

 ~~מ~ש ו~~נות לגי חון נשתלח ~יי הדיבור שקודם
 בתו~י גם ~י כן ~~ן הרא~שו~דברי

 ~אן~
 ובא~~ת עיי~ש

 מגילה ~ש~סו~דברי
 ~ד~

 חי
 עייב~

 ~ש~~ע
 מצורעים שאר עם אף יו~ב שאינו י~ב דבדד ~ו~ש וגםשוים וטומא~ דשילו~

 מצא אנה י~ענאלא
 ז~

 שפרש~י ~~ה דבאמת
 וטו~א ו~ת טמא היינו עווו יושבים ט~~אים שאר יהיושלא ש~ ב~ו~~~

שר~
 רק משתל~ים שאינם

 ח~~
 לגי ומצורע מחנות לבי

 ו~םמ~נות
 ייי~

 הוא דצר~ת משום
 ו~~ל~

 ~~~ייש ~וותדבקת
 כתובות ועיי שם ע~~ת ובת~י ורמ~~ןהא~ע

~~~ 
 עייז

ע~ב~
 דמותר פ~וט ו~צורעים שאר עם אבך שם ובחדייא

 שם וו~רע ~י במד~ר ביפ~ת ~תב וכןלי~ב
 ע~~

 ישב בדד
 ב~סחים מ~ורשו~ן

 סייז~ ~ד~
 ובזבחים

 קי~ז~ ~ד~

 ובתו~כ
 כן ךהדיא ש~תב קנ~ז אוה שם בהתוה~מ ועיי ~י~בתזריע
 ~ריתות~ועיי

 ד~
 ~~ג ~~א שבת ובירושצו~י ע~ב חי

 וי~ל~
 בי ~מל~ים ~וא מלאו~ו~רא

 זי~
 מצורעים היו אנשים וארבעה

פת~
 וא~ד ~~וק חוקת פי בחומש וערש~י וגומר השער

 ובבר~ות שם ממדייר והוא~נחלים

 נ~ד~ ~ד~

 בסגנון איתא
 ורבותא~ר

 ~~~ ~אל~
 על ~ג~צ~ח קושית דבעיקר אלא

~ר~ן
 הע~

 איתן מצפה ובהגהת ~ם בגהש~ס~ מובא ~גרי~ב
 ה~גל חטא ~חמת מצורעים שנעשו דאותן וכ~ בזהנד~ק
 פי שנאמרה קודם ש~יי אעפ~י טוו~ה ב~ן הי~ודאי
 שאמרו ~על ~ז~ל מדברי והביאנגעים

 לקו א~~יך אל~
 מן וישלחו ~נאמר~צרעת

 המחנ~
 שילוח צרי~ין ~~יי וכיון

 וע~~ס עיי~ש מטוואין היוודאי
 מייב ~דף נד~

 ע~א~
 א~ד

 ד~מירי ומ~רעים זבין דהא הוא דחי~וש מ~יני גמרינןלא

 לא דא~תי אעייג שם ובתוסי ~ו~נא ב~ו אחו~ירוצא
 פרשתנאמרה

 טוו~א~
 טמאים ו~ילוח

 ווייו~
 להח~~יר ראוי

 וו~צורעין ~בין דהא ~י שם ~רא~ש ובתוסי ~וב~לטה יותרב~ן
 בחדושיו ובדב~ש עייייש ~ליהן להחו~יר שעתיד~ ~יידח~ירי

לנד~
 ~ם

 לחל~
 בכל דמצורעין וכי לנגע נגע בין יךא

הגו~
 ב~~תן נתר~או ודאי

 תור~
 היו לא שנהרפאו דלולא

 נראה ולא עיי~ש רעיתי י~ה כלך דכתיב ~רה לקבלראוין
 ברכות ~ש~ס דברי ~פשטותכן

 ~~~ ~ד~

 והמצור~ים ~~בין
 הגירסא הייד ~~ג ובירו~למי פייב~ובהוספתא

 זבי~
 ו~בות

 ועטוש~ע ויולדותנדות
 סיי או~~

 פ~ח~

 לקרות מותרים
 בתורה ווותרים ~טו~אים דכל ו~רש~יבתורה

 שא~
 יכולין הן

להיו~
 פ~ו ~דף שבה ועיי ובר~ת באיו~ה

 עייא~

 ונעשו בעגל שח~או עד שם פיייג נשא במדייר ועיי~~נין ד~~ תו~י
 זביםבהם

 ו~~ךורעי~
 את משה וירא ~~דיית

 הע~
 פרוע כי

 שעה אותה ועל פרוע יהיי וראשו כוי והצרוע וכתיבהוא
 מן וישלחו אומרהוא

 ה~~חנ~
 ~דטו~~אה זב וכל צרוע ~ל

 שוי~ושילו~
 כ~~שייל~

 רעיתי יפ~ כולך ה~ס ל~ני אבל
 ובשיוייק ש~~ות פי ז~נים ובדעת צו ופ~ ~ם בתנחו~~אועיי

 תז~יע פ~ בנ~~ק ושו~ר וכי ד~ה ~~ב ~~ט נדריםבירושלמי
 בפירוש ועיי שם בנדרים הריין על זו ב~ו~יאשהאריך
 אמו ~~רחם בצאהו אשר ע~פ בהעלותך ~י עהייהריב~א
 הארכתי ובו~ק~א שם תיבייע~ו~יי

 ו~~~
 ד~ז עירוכין

 כימ~יש ואכ~מ~
 הנג~

 עולו~ית ~~רה צו אין הבטן ו~ן ~יוצא
תו~וה וז~

 יד~~שנ~
 ב~רות אלו ~ייא פייז נגעים הוא ערו~ה

 פ~ו ועיי נולד שלא עד הנגע דהיי ונולד בקטןטהורות
 ה~א טו~~~צ ו~הי פ~ו וברמביים ~םמ~ח

 ו~~~
 ועכ~ל

 מרחם יציאתו עם בא דהנגעהי~א דכוונת~
 תיכ~

 ועתו~י
 ישראל ~ל בקרב ~רא ו~הך ולכאודה וצייעשם ~ה~~
 ~דברי~

יייא~
 הארן היי בורח וו~ם אחד שהיי דכ~מ רש~י ~~~ש לפי
 בקרב ת~יד שהיו ר~יי אין וכוי ו~תחתיונבקע

 ישראל ~ל בקרב ברגליהם א~ר היקום כל ואת לפמ~ש~גם המחנ~
 ועיי שם אוה~ח ~עי~ א~ר גייכ אדם של ו~מונו עלדקאי

 ~בו~דבר מקרא דגם אלא ה~א פ~י סנ~דריןירושלו~י

 ט~ז~
ויקם

 שנט~ אחרי ואבירם דתן אצ וילך מש~
 אהלו

 נרא~צו~~נ~ ו~~ו~
 ברכות ועשייס ישראל ~~חנה בקרב דהיו

~~ג ~ד~

 ע~ב~

 וב~נהדרין ~ם וחדייא
 ~ד~

 ק~י
 עייא~

 ב~זקוני ~עיי
 בו~חנה דהרי שכי שמותפי

 ~י~ ישרא~
 ~וסביב העלו ~דכ~יב

למשכן
 קר~

 ואגב וי~צ ~ם ע~רא באבן ועיי ואבירם דהן
 כתובות ב~ו~י מ~שאעיר

 ו~~~ ~ד~
 ד~~

 עיירות ךענין על
המוקפות

 חומ~
 רובה ד~ש~וא ו~~ם ~~צורעין דמשתלחין

 ח~מה קדושת דבטלה משום מ~~לחין איןע~~ם
 דבר שזהכי וב~גרש~~

 וג~ חד~
 קעייא ~~~ע חינוך ~~נחת

 נז~רשלא ~ת~
 ז~

 ~~ן להו אישת~~יט ובמחכ~ת ו~ום בשום
 ד~~גילה ~~ק ~~ן ל~דיאכתב

 א~ ד~~
 ה~~י גם והביאו

 ב~גרב~פ ~ומ~ש שם בש~ע ועי~ הר~~ח סייאו~ח
 בהפ~אה עייו~בצר לעני~

 מגי~ה ה~ הנדמ~~

 שם~
 ו~גילה ועתוסי

~ד~
 גי

~~ 

 מדברי ~עיר שם חת~ס ובהגהת ~~ך ד~ה
 ~ו~ינו ~לא וכי במקו~וו שם י~ושע הפני וקדמו אלוהר~ן
 אח~ז מ~ש רק הר~ן ע~ד ~ולקשום

 דנרא~
 לא ד~תוסי

 ~ן ל~דיא שכי ש~באתי ~תובות מ~ו~י צייע ~הר~ןס~ל
 אלו תוס~ דברי ~ביא ~י~ג ב~~ב מהי פ~ז במ~~מוגם

 ו~ד~ח ~ם ב~~ן עיי ~וב לענין שם בטו~א ו~~שלהל~ה
 ~~~א ובשעה~מ ~~~א מגילה מה~ פ~א ובמל~מ תרפייח~י~
 ~~ש~ז תרפ~ח סיי ה~רמ~ג ודברישם

 ס~~
 ועי~ צ~ע ~י

 להרמב~ם הדור פאר וב~שוי שם לייז סי~ יו~ד בשניותמ~רי~ט
 ~~ה~י~

 ועש~~
 ע~רוכין

 ד~
 התו~~ ע~ד בהגרצ~ח ו~~ש ל~ב

ד~~
 ~ולין תוסי עי~ חו~וה ~~א אשר

 ~ד~
 ס~~

 ע~א~
 בזה וא~מ~צאע~~י ד~~

~ 

 ב~~~~~~~
 ~ם

 חו~
 בתוסי ~ביאו העיצבא ~ון

טהורה לקוצע~ עליי ח~יב אם ~מ קיצועדא~צ רא~



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~גי

~~~~~~

ט~ור~
 זבחים מש~ס והוא שיקציע~ה עד

 ~ר~
 צ~ד

 פכ~ד הרמב~ם ~~ק שכן ~ין בי או~ ~ם ו~שפטובעין ע~א~
ו~כלים

 ה~~
 ואדרבה שם ברו~ב~ם ד~ז ~ו~צא לא ובאמת

במל~~
 ת~ה שם

 ~הש~י~
 הלכה ד~רי זה דין הרמב~ם

 בךי הואפסוקה
 ~ול~

 פייד ב~ב ~ךים תו~~תא ועיי עייייש

ריי~
 אוו~ר ו~~~יא בן

 עוצ~
 ~הורה ל~וצעה עתיד שהוא

 העוצבא אלא א~~~יתין דפליג שם בכורים מנחת ~פירושוכי
 טוו~אהדו~קבל

 א~
 דק לא ו~מחכ~ת ו~לא~תה נג~רה ~לא

 כייע לקוצעה עליי דח~יב רבכה~ג ~~וגתא ~ום כאןדאין
 ו~ייפ שי~ציע~ה עד ד~~ורהמודו

 וברור~

 ~~~~ב~

 כ~ת וראי~י דתב~מ רובא ב~~ין כתב~י בי
 ממ~ש הביא ~~ה ~יי י~ייד יהודה ידבסי

 ~חי~~ לע~ין~ר~~א
 רוב ד~וי

 הת~י~
 וע~ז

 כ~~
 רבאמת

 ~דף בכורות התו~יכתבו
 ~י~

 תלוי חשיב ךא דבאדם
ב~ע~ה

 וז~
 כתבו ךא שם בבכורות דת~~י ליתא

 ר~
 לע~ין

 ל~ח דאדם דת~מישת~ו~יש
 תב~ו~

 יבו~ות בתוסי וכמ~ש

~דף
 קי~~~

 בא הוא דו~מילא כיון
 ~אד~

 ועיי לאש~ו נזקק
במער~י

 יו~~
 ג~ אות רפייג בכורות

 וחת~~
 עיג ~יי אהייע

אל~
 דדבר התוסי מדברי כ~ ד~~~מ ~ב א~ת דב~לה~ר

שהו~
 ומזה תב~מ ך~ח ו~צוי

 העל~
 הוי שכיח דלא דז~ות

~ב~~~
 ה~יב ~בתשוי

 ו~ש~
 זי ~~יב גי דרך סי ~יי אהייע

 דבר וכבר ~ב~מ ל~ח בז~~ת דאףכי
 ב~~

 י~~שע הפ~י
 ~דףכ~ובות

 ~יי~

 הע~יתי כבר בז~~ל וכי דמת~י ו~אן ד~ה
 ד~יינוב~שובה

 דוק~
 בתשו~יש

 דאי~
 ~~ךוי ~הוא ואשתו

מ~א~~
 רובא ו~קרי ודאי ~נות בביאת

 דתב~~
 בק~א ו~יי

 ~~~~יי
 ~~ף ~וךין ~~י ו~יי ~ם

 גי~

 לרבי~א ~ייל לא דלכך
 דרובא דסייל אזיל דל~י~הורמא~~~ה

 ד~בייו~
 דוב הוי לא

 רמב~ן~עיי
 ~ו~

 זי ס~ק אי ~יי דב~ךתי אךא ~ם יב~~ות
 רובא הוי דלא~י

 דת~ו~
 ~י~~ד די סיי אה~ע ט~ז ועיי

 סייט~יי
 ~יי~

 שם אברהם ויד כ~ט ~יי א~ם ובינת כייד
 ו~ו~ב ע~ח ~יי ח~ב יע~ב שבותות~וי~

 קו~~
 קנ~ו סיי יו~ר

 ~דף קידושין וו~לחמת הו~~וד בעלו~י~
 ~י~

 גי~ת ועיי
 בית ות~~י ~~ב סייא כךל ךה~רו~ייג~ורדים

 אפ~י~
 א~~ע

 ~ וקצרתי י~אסי~

 ~~~~ג~

 א~ ואף חיךוק אין ר~ר הבאתי הי
 ת~וו~ה אכך

י
 בו~יתה הוא~וואה

 והנ~
 עירובין במשנה

ך~ה~ינתגךגל ~ד~
 ח~

 ר~נו פירש ונ~ו~את תרומה ~ו~ ךתחום
יהונתן

 בדי~~
 ~הרי שם

 י~
 דקאי ב~כילתה ו~ה~ת איסור בו

עליי
 בו~ית~

 נר~ם וויךנא ~~ס ~בדפוס ~מא ~הן יהיי וא~יי
 נקודות ~תיכאן

 טיי~ וז~
 עם אחד דבור ה~ך כי

ואמ~~ן וא~רי~ן~
 פר~

 דמ~~ה נהי א~~ה ועוו~דת שו~~ו~ת ל~ו

 ~תור~~
 איכא איסודא אבל ו~ו~יתה

 קר~י בעל הגאון ובהגה~
 ל~~ דאין כ~ב ~םראם

 דהרי ~~ך ~~ור
 בתרוו~~

 ~ו~אה

~יכ~
 וה~יח טהורה תרוו~ה שאכל ב~ו~א א~א מיתה

 תדומה בין חילוק דיש בכהן ~רק ו~~ש א~תו~י~תיה~ובוןחכ~ת בצי~

~הוד~
 ךט~~אה

~ 
 ועומדת מחוללת ~וי ~~אה א~~רינן

 חילוק ~ן אצלו שוים ~~ורה ד~ו~אה בזראבל
 וא~

 בטמאה
 מית~ איכא דבזר ~זייש ~אן ה~י ~י~ה ג~כ ~~ו מיתהחייב

 לי~א דבדידי~ ~~א ~הן אם וא~יךו טמאהבתרו~ה
 ו~ית~

כמ~~
 ועוו~ד~ת דמחוךלת ר~~ג בס~הדדין

 ע~~~
 איסורא

 שם שכיר ~עולתובהגהת אי~~
 הק~~

 פ~ז ~רמב~ם מדברי ג~כ
 ~אכל דב~הן ~יגמתר~ות

 ת~~
 נעלם ובמח~כ בו~יתה אי~ו

 תרוו~ה בין שאכל דזד ~ם וי~ י~לכה פ~ו הר~מ דברי~מנו
 חייב טמאה בין~~ורה

 ~~בא~י בכורים בירו~ך~י ועיי מית~
 כאן הר~י גם כיון וךזהב~נים

 וז~~
 וברור
~ 

 ~~~~ר~

 וה~ה עניים מת~ת ספק בע~ין הארכתי ~י
הר~ן

 זי~ ~ד~ בנ~~~
 ו~~ון ד~~ק ~סק

 קל~ד ~דף מחולין רא~~ והביא לקו~אע~יים

 שם~
 ~פי~ו ךא~ה הא רבתז~ח ~עמא אלו~א קייו~א חיוב~זקת ~מ~

 דאיסורא ~פיקא הו~ך עניים מ~~ון דספק איתא ואםפ~ור
 קי~א ~ךך ד~ ךמודי~ בספר וראיתי הכי ךש~וייך~~~ל

 ~ועיי~~
ו~~~

 רעייק דאו~ר מ~ן אחר ו~ת מבכורות
 ~מעיי~

 והוא

בד~
 בתשוי וק~ו~ו ~ם י~ח

 ו~הר~י~
 ך~ט סיי חייא

 הא דהדי הר~ן על שתו~ה ו~יח בסי הפרייח דברישהביא ~ם~
 דחייב ה~א ישר~ל דבר היינו בחזייח קמהדקאמר

 ש~וכ~ר~ייי בו~ךו~
 ךא וא~כ לקו~ה יש ~יוב חזקת ו~אי דאךתייה

 חיוב חזקת בי~ דליה ספק שום כךלו~שכחה
 ךקמ~

 רק
בגר

 דב~זק~
 ובשעהיימ עיי~ש קאי פ~ור

 פיי~
 ~מעשר

 י~ראך הי הלכה ~י~ד פיא~ בי~ושלמי כן מפורשובאמת
 ~~ור ס~יקו פטור ~עיקרו וגוי חייב ~~יקו חייב~עיקרו
 חלה דעיסת בהך עוד ו~ביא שם הר~ןואולם

 דג~
 בגר

 חייב~פיקו
 ו~~ע~

 דאף ו~בואר הרי דאיסורא ~פיקא דהוי
 ~זק~ח לי~ דליתבגר

 מ~ו~
 משום לה~מיר ס~יקו

 ו~ו~ון דס~ק איתא ואם ~אאיסורא דס~
 ~~יק~ עני~

 דאיסורא
 חזקת ךיי דלית אף דגר בקמה גם להחמיר הו~ךהוא
 דבקו~~ אמרינן ולמהחי~ב

 חולין ועיי פ~ור ~פי~ו דגר

קל~~
 ו~ש~י ליי רו~י אק~ה ~מה אמר רבין אתי כי שם
ו~תניהא

 אחרי~
 אשכח

 לרייו~
 גר של קמה ב~פק דפטר

ורו~יי~
 אהא

 ךק~ לק~ ד~פ~
 קם עדך בערוך ואולם

 דעיסה גר עי~ה היי~ו א~~ה דקו~ה אחר פירושפירש
 ~ן ו~בואר שם בירושל~~י ואולם עיי~ש קו~ה איקריולחם
 א~מ~ד~אי

 ו~היי~ ועיי פ~ור ~גר וקו~ה
 אר~י סר~ה שם

 אכתיוא~כ
 יקש~

 מחלה פ~ור רס~יקו דגר ~ו~ה ש~א מאי
 ו~ערכת ח~א דרבנן ארעא בסי וראיתי חייב דספיקו~גר
 לחוו~רא דאיסורא ~~ק או~רינן דלא שכי תו~~ד אות~י
 או ו~יתה ~הו דאית בה~הורק

 כר~
 אי~ורים ~~אר לא אבל

 וכיוייב ו~ת~ןת כגון דאורייתא באיסוראאפיל~
 ודיי~

 כן
 דחלה ופרש~י לחוו~רא איסורא ~~ק דמשני שםמח~לין
 איסו~אס~ק

 ~י~
 בשו~ונה דהרי תמוה ו~ה ו~י~ה עון בו

 לחו~רא דאזלינן חמור פטר גייכ יש ךחיוב דארבעס~קות
ו~שום

 ~פ~
~~בכורות ש~ כפרש~י הנאה ~י~ור רק ביי רלית אף איסורא

 ד~
 ופרו~~ג בעלו~א לאו רק ביי דך~ת דר~י אליבא ~י

 רפט~ח וכ~ נדחק ל~פ~מ וראיתי ד~ה טריפות ל~יבפתיחה
 לעכב ויוכל הפסד לי~ דלית כיון ~עמאהיינו

 הטל~
 בידו

 הר~מ ע~ר שתמה מה~ועיי~ש
 במחו~~

 כרת לא בו ראין
ולא

 ו~ית~
 ועי~ חייב ~פיקו ואפ~ה

 ביו~~
 סעיי ~~ל ~יי

 ~ברהם ובידדי

 שם~

 ~וא ~וך למוד דהרי י צ~ע ודבריו
 פ~ב ~רףביבמות

 ~~א~
 בדאורייתא כל

 ל~~
 לאו אי~ור

 ו~יי כרת אי~ורל~ש
 קי~~~ ~ד~

 בבי~ת ~ועיי שם
 אר~

 יייב אות או~השע~
 מ~

 עך שתמה
 ~תב~~

 ס~ק ך~ח סיי
 ךנרה ו~חרושיו ח~ ס~ק קפ~ח סיי ~הרה בסדדי וקדמו~י
 בבינ~א ו~~ש גם שם כירף

 מו~ל~ו~
 יו~~ ו~ה~ ~~א

 ה~ז
 ~י~ או~ח ~מא ב~וייבקדו~ו

 כ~~~

 אי~ור ךי מה רבא דאו~ר
 בייב ו~יי ~רת איסור ו~~ללאו

 ~ד~
 קל~ה

 ~~א~
 אביי א~ל

 בא~א נקל ופר~ב~ם איש באשת נקך ב~בויה ה~לנואם
 יצאה דהא תמה שם בגהשייס ~והגר~~א ח~ק איסורראיכא
 וכבר לשוק יבמה היא ורק א~אמאיסור

 ~~ ~ד~י~
 בהגהב~ח

 שם בח~~שורשייל
 וקדמ~

 ב~~מ~ק ועיי שם יוסף בנו~וקי
 ~אה~ע הגרו~ז~ל ותשוי ~~ח סיי א~~ע בש~יות ומהרי~טשם
 שם ובמוסגר ק~ד ~יי הגרעייא ת~ו~ ועיי קנ~זסיי

 בבי~צ ועיי בו~קו~~ו שם ב~ב ו~פרשב~ם כלל הביאלא וש~
 אה~~

ח~~
 בר~ן ועיי כ~ב אות ל~ג סיי

 ~ברייי~
 י~ב רף ~ידו~ין

 באירית ~הדי ראיכאבהא

 עיי~~

 ~דף ~תובות ועתוסי
כ~ג

 ע~א~
 י~ב ~דף דבקידושין אלא ~ומאה עדי ד~ה

 בשבוי~ הקלנו אם ~דר~ח הא ~~ל לא ורבא ראבייאמרי ע~ב~
 ~שם ועתוסי בא~אנקך

 ד~~
 וחרושי אם

 ו~~רי~~
 ועיי שם

 ב~ ~דף ביצהרשייי

 ע~~
 ד~~

 שכי או~ר ר~י
 ו~~ו~

 פירות
 שם בפייי ו~ובא ובו~גייש ב~בת האילן מן~נושרין

 ה~ושרין ~רות משוםדהול~ל תו~~
 עיי~~ ביו~~

 רהוא י~ל ואולי



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~גי

~~~~~~~~  לאו רק ליכא דביוייט ו~שום~ט~ם
 וו~שא~~

 איסור ד~וי בשבת
 ~ייב די ~דף ו~רשיייסקילה

 ~ם~

 ה~~לכות דגזרו ד~ה
 ח~~ן ותאכלו יו~~א חד נמי ות~בדו העי~ד סודוישהכח גזר~

 ו~~ש~~עבפסח
 ד~

 המועדים ~ל קלקול ו~~ום בסתם חשו

ר~
 ~דא תו~יד ~יוה~כ כרת איסור ד~~י ~~~ב~פ ו~~ום

 ש~קשה שהבאתי ~~א ~יי ~ו~ ב~לתי ועיי וי~ל הואיומא
 שנהגייר הזמן ידועדאם

 ר~
 הפרה נשחטה ז~~ן באיזה ד~ס~ק

 כ~~ו נשחטה וה~תא ~יים בחזקת הפרה ~~וקו~ינן לאלמה
 דף בייק ~ועתו~ס עיי~ש ~רפה ~שתא ד~רינןבגבינות
 ה~ב סיי יו~ד רש~א גליון ועיי ידעי ~~ידע ד~ה עייבמייו
 בין לחלק ויש ביסעיי

 הנו~אי~~

 ל~ורר יש וכזה
 נ~גיי~ דהשתא הגוף חזקת להגר דיש אף הגרדבחלה ~~~

~~ייו~
 בגבינות והרי הוא דאי~ורא ~~שום להחמיר ס~יקו
 חליבה ~ש~ת היתה דכשרה הגוף אחזקת הבהמה~וקמינן
 לכאורה ~~וכח ו~~זה דאיס~רא מלתא דג~כ לידה בשעתכו~ו

 דשאנידעכצ~ל
 חל~

 דאיסור
 ו~ית~

 דבדבר די~ל אלא הוא
 ~~קרא ילפינןדלא

 ר~
 ודאי אי~ורא ו~חזקינין דלא ו~סברא

 ~~הריייט בחדושי וכ~~ייש לכרת לאו אי~ור בין ל~לקאין
 ~דףקידושין

 יייד~

 בת~א~י כוייפ ~ועיי אייא ותהא דייה
 י~ט סעייבקה~ס

 עייש~ה~

 שאני דחלה יייל ובלאייה
 העיסה חזקת יש נתגייר דהשתא הגר של ~גוףחזקת דנג~
 ד~

כשנצו~ח~
 היהה לא התבואה

 עיס~
 ד~~~יקרא אחזקה וו~ו~~~ינן

 דמיי~~ ~אף עיסה נעשית וה~הא נשתניתדלא
 נעשה הרי

 שינויאיזה
 בהטחינ~

 שהבאתי בבה~ס חווייד ~עיי
וו~שאיי~ וי~ל~

 ו~~ו~ילא הגוף ל~זקת ~~~~נגדת חזקה ליכא בגבינות
 ו~שתא אחזקתה הפרה ~~וקו~ינן דלא הפלתי קושית גםלייק

 כיוןנשח~ה
 די~

 נתגייר דהשתא הגר חזקת ~ו~תנגדת חזקה
אלא

 ~ו~יי~~
 גבי גם ייקשה

 נוקי לחו~~רא ד~לינן דג~ חל~
 ו~~~ונא ואוקי הגר של הגוף ~קת נגד העיסהחזקת
 ועיי ~~~~ון חזקה ךיכא דב~כו~ם י~ך אךא ~~רייבחזקת
 גרסינן ר~ה ו~י אות ~~ג בכורות הלכות אלגזימהרי~ט
ו~ייש

 בארו~~
 י~ל ובלא~ה

 דבחל~
 ד~ל בעלים חזקת ליכא

 ו~שניות על בתפא~י ועיי איהא דרחמנא גזא בי דאיתאהיכי
 וקרוב רוב לענין ו~~ש שם בחדושים יייא ו~שנה פיידפיאה
 שהבאתי חולין בו~רד~י ל~ו~עיין ~~חוורים אינם שם דבריווכל
ועיי

 ~הגר~יי~
 בש~ש עיי וקרוב רוב ובענין שם קל~ד חולין

 דקמה כיון וא~כ ~קה ~מו ~וי דקורבא פייב דישמעתא
 ואיכא חיובבחזקת

 ג~~
 דחלק המרדכי ~מ~ש קורבא

 אזךינן לא ושוב ~~רוב ד~דיפא חזקות כשתי הוי לחורקרוב עניי~
 ועיי מ~ג סיי אה~ע בנו~ב הובא ~ריבייש לשיטתבתייר
 י~ט ~יי ח~א ~~~ד~ר ומשיב וב~אל ס~ג סיי סויפלתי
 שם וגד~~ק ~י אות וי סיי קדו~ים ובדעת ~~ב סי~וח~ב

 כ~ג ~דף ב~ב ועיי גי כללובכלליו

 ש~

 ~ת~ס והג~ת
 ביו~ד ו~תייש ו~י ו~~ק כ~ז ס~ק קכ~ט סיי יו~דועש~ך
 י~ד ס~ק ו~~ט סיי ווילנאדפוס

 וי~~
 ענין ובעיקר

 לה~יר ישעניים ~~~
 ו~ש~~

 י~ז ~~ף ע~ז

 ~~ב~

 דאו~ר ברחביית
 בו~עות לי נתח~ו פורים שלו~עות

 צדק~ ~
 שם וערש~י

 ד~ה שם ותוס~בל~א
 מ~רי~ט ועיי שם ברש~י יייח ודף מעו~

 תקסי~ב סיי או~ח טו~ז ו~יי ע~ה אות דבכורוה פ~ח~לגזי
 שם מקו~ח והג~ת חיסייק

 ~ ואכמי~

 ~~~~ה~
 י~

 התוסי דברי הבאתי
 בפסחי~

 ~דף
 מ~ג~

 והנה מקשינן ךחומרא וחומראדלקוךא
 ה~עם ד~וא כי יו~ד אות חייא כוללת בפתיחהבא~ייח הפר~~~

 אבל ל~~~~יר צריךדו~ספק
~ 

 ורבים ו~~ות אף לעונש
 עליו תמ~ו~~האחרונים

 ~קידוש~
 ~~ח ~דף

 ע~א~

 לחוו~רא
 ~מזר הונד לעשות ~חו~רא שם ותוס~ ופרש~ימקשינן
 ודאי ו~~רת הואיושם

 ד~
 יבא לא ודאי ~~ו~ר

~~~ 
 די

 חי ~רף יבמות מש~סיוכן

 ע~א~
 ~דף ותו~י

 נ~
 ע~א

 ~~~~~ ואוך~ דומיא~~ה שם~
 גנת נסי ציין שם ב~~ייד בפ~כ

וורדים
 ו~וש~

 י~ג כלל בגייוו ושם
 ושושיי~

 בעצ~ו ה~יא

ו~ז~
 גי ~דף בייק ~תו~י ו~דברי גם והביא

 ~ייא~
 דוו~יא דייה

 לחוו~רא בו~~~ונא ול~ש באיסורא ל~ש בתורה הוא דו~דה~~י
 הוא חו~~רא ~ו~ונא דאפוקי מייש שם ש~~~ייק ו~ייו~קשינן
 אות סייא סיי דב~לתיופלא

~ 
 באיסורא דוקא דזה כתב

 בקה~ס ~ועיי ~נתבע קולא לעולם קייייך בו~ו~וןאבל
 אות בפנים שהבאהילהק~הייח

 זי~

 ועיי
 ו~הר~~~

 ~~לין
 פ~~~דף

 ע~~

 ובנחלת שם ומ~ר~ם דנין ד~ה בתוס~
 לזה חו~~רא דהוי ו~אי והי די דבתשלו~~ין כי שםעזריאל
 כ~ו ~דף ב~ק ועתוסי לזה קולאהוי

 עייא~
 ולא ~ד~ה

 ט~ז ~דף זבחיםותוסי

 ע~ב~
 ד~~

 ו~להייר ועיי חדא כל
 דידהו ספיקו בנזקין דדו~א הרשבייא בשם היקש אותח~ב

 ~ולין ועתו~י וצ~ע לקולא מ~שינן בעל~~א אבלל~~~~יר
 קיייד~דף

 ע~א~

 ~יון ד~ה
 דמ~~~~

 ~~לקות לענין דגם
 ~דף ~מורה בתוסי חדש זה וראה מק~ינן ~חו~~ראא~~רינן
כ~א

 ע~ב~

 ~~~ו ~דף ע~ז ו~ש~ס בעצו~ם ש~ביאו או ד~ה

ע~ב~

 ~ית בע~ח דגבי ו~חודש כנך וכתבו האחרונים שהעירו
 כיון ב~~ח לאסור לנו דאין לקולא טפי ל~~יעבדלן

 ס~~ ~דף ~~חולין להעיר ויש לקולא ק~ולו~יעבד ד~~~
 צ~ב~

 בהא
 אדלעיל דקאי ורגו~~ה ופרש~י דלקולא מ~ם הונא רב~א~~ר
 דסלק או~אי דקאי יייל ולפי~ד לעכויים~~כרו

 ו~ינ~
 ביצא

 לקולא בבע~ח רניזול נוהנת דהסברא אלא דופן דרךשליש
 רבה ~או~ר ב~א ד~~~ש ~לא בכור יהיישלא

 ל~
 שפיר אתי

 שם ~~לה~ר ועייוי~ל
 שהבי~

 לא דב~ר~ן הרי~ב~א ו~דברי
 ~~ביא לחו~~רא או~רינן דאם כיון ו~קשינן דלחוו~ראאו~רינן
 שבת ו~תוסי לזה ראיי ~ביא בא~י דבסי וכי לעז~חולין
כ~ח

 ובאו~~
 שבת בתוסי

 ~ד~
 קל~~

 ע~ב~

 כי דתניא דייה
 קדושה שאין לחו~~רא ~~עירו~ין דילפינןל~יפך

 חל~
 עלי~ם

 לחו~~רא ~~מילה דיל~ינן ש~י ועיי~ש ~חר קרבן ל~ביאוצריך
 י~ל והרבה וקרבן כרת ו~יינו ~~קדש ביאת עללחייבו

 הז~ב~~קצו~
 ו~צר~י
~ 

 ~~~~ו~

 דקרא דרי~א ~ייל אליעזר דרי כתבתי יייג

~~פר~
 מש~ס לזה ראיי וכד~~ות דקרא לסי~א

 י~ט ~דףמנחות

~~~ 

 פני אל ת~ל בו~ערב יכול די ל~ני
 שאתה ~~קום ~ל אוו~ר אלי~ר ריה~~זרח

 ~~ו~
 ויקשה וכוי

~א
 דר~ א~ו דקרא לרישא ~~~רש דקרא ס~יפא בלאיי~
 ועיי ~הכי ~ייל לאאליעזר

 ד~גיר~א בי פרשתא צו ~י בתו~~
 ירש~י גיר~ת הוא וכן אליעררי

 בזבחי~
 ס~ג ~דף

 ע~~
 י~ד ~רף ~וטה דבש~סאלא

 ~~ב~

 וכן אל~זר רי הגירסא
 ~דף ב~נחות תוסי גירסת~וא

 ס~א~
 עיי~ש אבנ ד~ה

~ 

 ~~~~ז~
 י~~

 ~דף יוו~א הש~ס דברי הבאתי
ו~נ~ ע~ד~

 ק~י סיי החוו~ד
 בבה~~

 דברי הביא שם
 ל~ות חלב דכל מהא הרו~ב~ם לדברי ראיי ש~ביאהפר~ח
 ו~יון ב~ל~א אס~~~תא וקרא ~וא ד~~דרבנן וקאו~ר וח~שכוי
 והחוו~ד ו~דרבנן גייכ דכוי אך~~א וכוי ~~ש ו~רבידכל

 ~וא אלי~ר רי דברייתא ל~~יו~ר דאיכא הוא ראיידלאו דח~
 ד~ור מ~ם ~הג אוא~ב אין ד~יד~~ר

 וש~
 רחמנא או~ר

 מקצתולא
 ש~

 ~קצת ולא רחמנא או~ר ו~שב שור חלב ~~נ
 אלאכשב

 דל~אור~
 או~רי ד~א ה~י לו~י~~ר ליכא

 על~
 בש~ס

 בפני בריה כוי קסברי אריא לא ~א מ~וםאי
 ע~~

 ~יא
 ליי לית ר~א ~א כרייא הסוגיא אתיא לאוו~מי~א

 וא~~נםי ~הבאתי חולין ותוסי רש~י וכ~~~ש ~וא בפ~עדבריי ~~

ב~לתי
 בבהיי~

 גדול שדבר וכי הפר~ח ~~~ברי ג~כ הביא שם
 ~בא ~י דודאי הספיקות בין לחלק ש~י אלא הרבדבר

~~תי~
 לא או אב חוששיןי~רע אי ס~ק בו דיש וצ~י

 כןי אבל ~וא גמור דס~י~א ~הרשב~א הרו~ב~ם דברישייך ב~~

דברי~
 בו ~~ריעו ולא ~וא ב~~ע

~ ח~מי~  
 או חיה

 וא~~ דרבנן דודאי י~ל~ה בהמ~
 ר~ל דדחי דהא ~יר אתי

 וא~ר בעל~~א א~מכהא וקרא מדרבנן לברייתאו~וקי
ומוק~ הנ~~



 מדדבנן הוא דוקא וב~ה~ג בפ~ע דבדיה ב~וי להומוקי

 ובווח~ת~~עי~~
 ~ם ביוו~א התוסי ~תבו ד~די צעייג דבדיו

 ספק שאינו היינו בפ~ע בדיה ד~אי ב~~ע בדיה ~וידייה
 בפ~ע בדיה כוי בחולין יוסי דאייד ~הך לא בה~וה אוחיה
 ב~~י ו~~כ ~הו~ה או ~יה מין אם ח~ו~ים בו הכדיעוולא
 ~~א ~דף וב~דיתות קסבד ד~השם

 ע~~

 ~וו~ה כוי דייה
 או חיה ספק ~ו~ דאם שם התוסי~סייו~ו

 בהמ~
 לא

 עיי חלבו לאסודקדא צדי~
 בדהי~

 דלימוד הביא שלא ותמ~ה ~ם
 יומא ב~~ס הואעדוך

 ~ם~

 י~מ~ת הוסי ועיי
 ~ד~

 פ~ג

ע~א~
 ד~~

 אי ~ם ביומא ה~~ס דבדי דפשטוה אלא בדיה
 בו דאין היינו ~פ~ע בדיה כוי קסבדי אדיא לא האמשום
 הפד~ח ודאית ספיקא לאתויי ~דא איצטדיך ול~ק ספקמ~ום
 בעלמא אסו~~תא דקדא דדייל אליבא דמ~ני ו~מה דקהוא
 דדחי ו~ה לפי אבל ל~ולא דסד~א אל~א מדדבנן ~ויוחלב
 שהבאתי ו~הדי~ט ועיי דאיי אין ב~ייע דבדיה בכוידו~יידי
 דלפי החוו~ד לדבדי מ~ום ישול~~ז

 מ~
 ~וי דחלב דמשני

 דבדיה ~כוי ולא בהמה או חיה ספק ב~וי ו~~יידי~דדבנן
 ~ס~ל אליעזד דד~ אלי~א אזלי דהסו~יא י~ל ש~ידבפ~ע
 אואיי~לענין

 ע~כ חלב לענין ואולם ~ה מקצת ולא דשה
 על הבא בתישמיידי

 דבצבי הצבי~
~~ 

 גם התיישה על
 חו~ן ~~~ס אסוד חל~ולד~א

 ~ד~
 פי

 שם~
 תוסי ועיי

קידושין
 ד~

 דו~יידי בסה~ד ~וו~~ש לחיה ולא ד~ה ע~א גי
 ךענין היינו ל~יה דשוה כיון צ~ע וצביה ~~תיש הבאבכוי
 וע~~כ~סוי

 על הבא בצבי מיידי
 התיי~~

 דדבנן ואליבא
 והגרש~ש וו~ה~ש~א וד~~א לא ד~ה שם חוליןועדש~י
קידו~ין

 ~ם~
 בגו~~

 ובתוסי
 ~ד~

 ע~א ע~ט

 שם~

 עייל ד~ה
 אמדינן לא דלד~א אף ~ביה על הבא בתייש יו~נן דלדי~י

~~
 ו~~צת וא~ילו

 ו~ייו~ ~~
 חלב כל ~דא דדבי חלב שאני

 דיוו~א מסוגיא באמת תמה שם אדיה ובלב וח~ש ~וילדבות
 דלד~ישם

 ע~~
 ב~וי ולא ב~ייע בדיה ~~וא בכוי ו~יידי

 דמיידי דלד~ל אלא דייא ביי דאיידי וחיה ו~בהווההבא
 בהו~ה או חיה ~פקבכוי

 ע~~
 ועיי בעלו~א אסו~~תא קדא

 מדב~ מ~ש די ס~ק ~פ~ד ~י ~יי יו~דפדמ~ג
 אם הפלתי

 ~וייש גם עליו תו~ה ש~ אדיי ובלב ו~ותד דחלבה חיה~אם
 מאבי~ הנולד ו~ן ~ם לעילהפדמ~ג

 הוי בה~ה ואמו חיה
 ~או~ו בהו~ה מאביו דצ~ל שם בל~א הגיה ודאי לא~פק
 חוששין ודאי האם דל~דע ~לל ~~ק לי~א בה~~ה דבא~~וחיה

 ו~~ח ועי~ א~ סייק ס~ד סיי שפ~ד ועיי ~ם ~פדמייג~~ו~~ש
 ד~ה קו~~זמ~ע

 ואו~ והנה~
 י~ל

 דמיי~
 אדלעיל קאי ו~ן

 וז~פ האב ~דע חוששין ש~א ספק הוי וא~~ ~סוילענין
 ~בחים ו~הוסי דאמים לענין שם ~~~ו~~ג~ומ~ש

 ד~
 קי~ט

 ע~ב קי~גו~ך
 ד~~

 סייק ~ק~~ו סי~ ו~ג~א עיי אודזילא
 ומחה~ש ~דו~~גגי

 שם~
 ועש~ס אסוד ודאי החלב אבל

חולין
 ~ד~

 קל~ב

 ע~א~
 חו~ין ובתו~~

 ~ד~
 נייח

 ע~א~
 ד~ה

 לא או האב ~~ע חוש~ין אי ד~ך חדש ענין ~ימכאן

היי~~
 דחד היכי אבל נ~שיה בא~י חד כל דשדי במילתא

 האב ~רע חו~ין ל~~ע שדי וחדאסור
 וא~~

 ודאי בחלב

חוש~~

 ~נהדדין דבתוסי אלא ~אב ~דע
 ~ד~

 פ~
ד~~ ~~ב~

 ~~ו אלא
 ז~ דחיל~~

 מ~לין ~ע
 ~ד~

 סייט
מ~ו עייא~

 לחו~
 ~לה~ד ב~ג~ות י~ומ~ש ~דעו

 ש~
 ע~ וב~~ך~~ד

 ~בד י~ח אותאב
 דו~

 במקומו הדש~ל ~ה

 עיי~ש~
 וגם

י~ל
 דז~

 אסוד דז~~גי ס~ל דד~א גודם זו~ז באיסוד תלוי
 בחולין מ~ד~םועי~

 נ~ח~ ~ד~

 ו~ושיב שואל ועיי שם
 הטוד עמ~ש לתמוה ומ~ש ~~א סיי ח~א דביעאהמהדורא

 דהדי וצבי~ מ~יש הבא ב~וי מיירי דהדא~ש ס~א ~יי ביו~ד~
 מתעבדת חיה דאין ~דיב~ל פסק דבכודות פ~קהרא~ש

 ~~וא ו~ימבהמ~
 גדו~ פלי~~

 ~~י מצא ולא
 עיי~ש ג~ ~יי או~ב פי הדא~ש דברי מ~מיא לייוא~~ידנ~ו בז~ שה~גי~

במח~ת~~
 ~~ ~דגיש ש~בד ממנו נעלם

 שם דבדיו ב~ל
 אלג~יבמהרי~ט

 פ~~
 ~ה קדמו ו~בד יו~ד אות ~ב~ודות

~~~~
~~~~~~  ~לאים ו~~ה ~~טבשעה~~ו

~ 
 והעיד

 ג~~
 ו~פסקי

 עייייש בצ~ע והניח בשו~וו שתמה שם גי ~יי ~יי~בחולין ה~א~~
 ~הקשו דע~ט חולין התוסי ע~ד שם בש~ה~מ דמ~שאלא
 דאמדו הא אבל וכי~וי ו~מתנות אלא ד~א ~טד לאדהא
 שם בו~ו~גד השעה~וו ו~מה פ~ג לא א~וד דחלבודבנן
 ~דיתות בש~ס יוצא וופודשדהדי

 ~ד~
 י~ז

 עיי~
 ~ אלי~ד דדי

 ג~כ י~שה ולפ~ז תלוי אשם ~ל~ו על חייביןכוי
 עמיי~

 דש~י
 חיה ספק ד~וי ליי ליה אליעזד דדי בחוליןותוסי

 וב~דיתותבהו~ה ~
 ~ד~

 י~ז

 ~ם~

 חייבין דכוי אליע~ד דאייד
 ואמנם בהמה או חיה ספק ~וי פדשייי חלוי אשם חל~ועל

 בתוסיבאמת
 ~ד~

 י~~
 ע~א

 שם~

 ד~י דהך ~~ באנו ד~ה
 מ~וב להגאון ~ובביייצ אליעזד די ולא אל~ד די גדסינןשם
 ד~וי ~הך גדולה קו~יא ~ק~ה טי אות צ~ד סיי ח~איו~ד

 לשיטתו אליע~ד ~די ~תיישה על הבא בצבי מיידידדילמא
 דב~וי ~ם ~תוסי ~~די אישת~~יטתיה וב~~חכ~ת ~םבחולין
 שם ~בדיו ובכל ~~ד די גדסינןשם

 ייי~
 ~ן ומצאתי

 ~ש~ודי אלעזד די דהגידסא ~ייב פ~ד יבו~ות בידושלמילהדיא
 ~וא אם ב~וי ח~~~ים בו ~כדיעו ~לא~ ד~יון ~תב שם~~בן
 פדמ~ג ועיי ויבדד חכם ~יבוא לספק אין שוב בהמה אוחיה
 ש~~ד פי ~י~יו~ד

~~ 
 ב~וי מ~ש ד~ ס~ק

 דבהצ~ד~
 ~~ק עוד

 נייג סיי יוייד ש~ך ~עיי ידועה חסדון הוי ולא ~~סהוי
 גי סעיי צ~ח סי~ וב~גהי~ש נ~ה סיי יו~ד קמא ונוייב ט~וס~ק
 ~ביאלא

 מזה~

 ב~לתי ואוונם עולם באי לכל דהספק כיון
 גמוד ספק וצבי ו~תיש הבא כוי דדוקא כי שה~אתיבבהייס
הוא

 ספק הוי לא ~כו~ים בו ה~די~ו ~לא ב~וי ו~ושא~~
 ד~וי ו~י ובענין ד~ה סייא סיי יו~ד ה~~ח ~ה דבדו~בד
 ~י~ ספקשהוא

 או
 בהמ~

 ח~ו~~ ווחסדון ספק ד~וי
 מפדיש

 התיישה על הבא ~~צבי בכ~י ומשאיי~ יד~ש לצאת ל~הןונותן
 אלגזי מהדי~ט ועיי האב לזרע חוששין אי לן~מס~א
 בשוש~ת ועיי ואולם ד~ה י~א אות פ~קבב~ודות

 ביומא דהסוגיא ש~~ החוו~ד דבדי דבעיקד אלא די~לל העמקי~
 שה ~~~צת ולא דשה דד~א אליבא אתיאשם

 דיש ו~י שם ו~כלאים פ~ט בש~הייוו ~הדבד ~ב~
 עדיפא משני ולא עצמו בפני בדיה ~וי לשנוילווייל לדקד~

 ווקצת ולא שה דסייל הוא ד~א ב~ייתא דהך~~ינה

 לד~ויי קדא ואיצטדיךש~
 דחיי~

 ל~ד אבל עיי~ש חלבו על
 יש ודאי ו~ותד חלבו ותיש ~~צבי ב~וידלר~א

 לפקפ~
 טובא

 ראי~וו~מילא
 דאו~רינן ממאי לקולא דסד~א הפד~ח

 בעלמא א~וו~תא וקדא מדדבנןכוי דחל~
 ו~ קמ~

 ועיי~ נצבה
 סיי יויידבטוש~ע

 בטו~ז פי וסיי ס~ד וסיי ~~ח ס~ ~
 ו~לתיו~~ך

 ופדמ~~
 ~~ט בש~~מ ועיי שם המקומות ב~ל

 טומ~צמהי
 ~לכ~

 בעלמא אס~כתא קדא דמשני ~מאי יייב
 עיי~ש מה~ת אסוד קדא דבלאו קדא אצטדיך דלאהיינו
 ~דית~ת דד~א בהךובו~י~ש

 ד~
 ~ייב כוי חלב דעך י~ז

 אש~

ת~י~
 וא~~

 ~וה~ת דסד~א ~~דשב~א מזה ~~ו~ח אדדבה
 ריומא מסוגיא דהוכיח ~פד~ח לשיטת ו~ולםלחומדא

 מה~ת מותד ~וי וחלב לקולא ד~ד~א דמשמע מדדבנןד~וי ד~~
 יוחנן ~די דס~ל לדידן ג~י אתיא ~הונא~~ד

 דח~~
 אסוד

 אתיא חלב ד~ל וקדא מותד ~וי חלב מיממ~~ת
 ~וי ~י וחלב דח~ש נא~~דולא לח~~

 ז~
 ו~~עתה בזה

 ח~~

ונד~~
 ביבמות ב~ באות בפנים מ~ש

 ל~ו~ ~~~

 במת
 אינ~ ~הן דאשה ~בינא דא~ד יוםלמ~ד ב~ו~

 והוא חולצת
 דגם~יון ~טע~

 לדשב~~
 למ~ד שהה בלאי הוא ~~י~א

 ~ועי~ הוא ספיקא דוב גם ~א נפלים ~ינםדדובא וא~ יו~

בדי~~
 ורא~ש

 שם~
 ~וי דדוב דס~ל דמאן בא~ו ו~בד

 ~דא דצדיך ממ~ד ל~ק ולכך לקולא דסד~א~~ל ספ~
 להתי~

ס~~
 דנ~מ

 היכ~ א~
 וממילא לאיסודא דובא דאי~א

 ל~ינא ~יימ לי ד~מז וז~ו מותד ~וי חלב לקולאסד~א א~
 דתש~ו רעוא יהאשריתוה

 א~
 ~וי בחלב והיינו תדבא

ודו~~
 היטב
ואגב ~



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~גי

~~~~~~~~

~~~~
 ו~י~ש אעיר

 הב~~
 אוהו וו~נדין ד~ה סייא סיי יוייד

 כן הנה לך ו~שו~הינא כלו~ר ו~אונך ר~נדמ~ש
 סי ~דף יבמוה ברשייימפורש

 עייב~

 וברשייי מ~י~נא ד~ה
 חי ~דף ס~דריןותוסי

 עייא~
 ו~פיקנא ד~~

 ובהגהביי~
 הגיה

 חוךין וערש~י מכ~ך ו~אונךברש~י
 ~ד~

 ע~ב קל~ב

~~ 
 אני פירוש עוד כי ושם אן ערך יבערוך ועיי ו~אזנךמאונך
 ו~ייש גם לעולם שו~ו הזכיר שלאו~יסרך

 ~ביי~
 ההוסי ו~דברי

~בת
 ד~

 יו~ט במעדני עיי שבהוה ושלש שהים ל~נ~ן סי

ברא~~
 ועיי ~י אות ה~ סיי פייי חולין

 בהגרי~~
 שבה בהוסי

 ובסוכהשם

 ~ד~
 ב~

 עייב~

 וקדו~ו עד דייה בתוסי
בקיאוהו בכ~

 ~~~ בו~~~ו~ ש~
 ~כירו שלא ופלא ה~ז ךולב ו~הי

 חברייא כהן טבח איהא הי הלכה ~ייא ~יאהדבירושלו~י
 ב~וים ש~ לעיל ~ב~ח ו~~ש גם אחה שבה ריב~לבשם
 ~יי עם אקרי אי לן דמספקא משוםשהוא

 בו~ך~ו~
 ~~ט

ו~הי
 בכורי~

 ה~רמייג וביארם ס~וו~ים ודבריו זה שדחה הייח
 שפ~ד ס~א סיייוייד

 סי~
 לענין ו~ייש שם פו~ייג ועיי יייב

 ~שיגו אברהם ובידחלל
 מהו~ל~ו~

 ועיי ו~שם א~ר ובא~~ה
מ~ש

 ה~~לייו~
 פי סיי ח~א יו~ד ובבי~צ חייג מצוהיך בדרך

 ~ם ופייח פ~ד בבכורוה ו~הריטייא ועיי ~קייו ו~~עוו~נייח
 ~הואכו~~ל

~ 

 ~~~~ח~

 ~דף יומא ה~וסי דברי הבאהי שם י~ג
 עייד~

 ש~קשו ספיקא לרבויי קרא אצטריךד~ה
 ךבן שער ספק ~דו~ה בהרה בספק נזירו~של~י

 קוד~
 טהור

וי~י~

 בט~רה ~כה~ב דפתח לטו~או או לטהרו מ~רא לה

החי~
 וו~הרי~ט ס~יקא לא~ויי ~רא אצטריך פריך ולא

תיר~
 קרא א~ריך שפיר להקל אהי דקרא היכי דשאני

 בהרה ובספק ~~ייה לחו~~דא סדייא הו~א קרא לאו דאיכיון
 ~דף ~נהדרין בהוסי וב~~ה ~נגע לטהר ~ואלקולא

דיי~ ~~ז~
 קולא הוי דטומאה דאדרבה כתבו ורשב~ל

 ו~יו~
 אם

 הוא טמא דאי האשה אה בו וקידש ~רוו~ה של בככרנגע
 שויי~ ~אין

 בו יש ~וא טהור ואי מ~ודשה ואינה
 סי~ג ~דף בר~~ה דמש~ס א~אומק~דשת שו~~

 ~~ב~

 ~וא בשלו~א
 הוי דלטו~א בפשיטות ו~שמע ~~וו~רא ו~טו~אין והםו~טהר
 ~גהה ועייל~ו~רא

 מל~~
 מדברי מ~ש ה~ט טו~צ ו~הי ~ייב

 ו~הי ~ד הרו~ב~ם ו~דברי הביא ההויוייט ובאמהההיוייט
 ו~ריו~מרים

 הר~ו~
 ב~לוג~א ד~ה שם כ~וסי מפרש אינו שם

ר~
 ו~והר טהור האוו~ר שלדברי שם ב~נ~דרין כפרש~י

 לח~ו~ ועיי קד~ים לאכול בו~קדש~הכנס
 שם

 אם דיי~
 בדברי~הריימ שכיחלב

 דנ~ו~
 זה כלל הר~מ והרי לקידושין

 דברים ו~ונה ~ם ולהלן ~רה זדונו על שחייביןבדבר

 ~וף ואולם זה בענין ~וסובב הולך ואח~ז כרה ~ידיהמביאי~
 ו~קודשת שו~פ בו ואין ה~כר טו~א אם דגם ~ייע ההוסידברי
 ~מהקיים דבר הוי וככר במדי פרוטה שוה שו~או~ספק
 וו~צאהי ~וא סדייא הי~ט ~~אישוה פ~ד הרמב~םולדעה
 די דרוש לציוןב~רש

 קידושין הוס~ ועיי ~~ שהרגי~
 ~ד~

~~~
 ךה הני עדיוה דבו~~י ש~~~ו בדינר ~~רי בייש ד~ה

 ב~ה וחומרי בייש מקוליגבי
 ו~ע~~

 ~דושין ק~ל~ דאי
 עלדהא ה~~י~ והו~ה מהשיל להכי לאו מיהו לחוו~רא ב~ש הוומאחר

 כר~~
 לענין

 דאי איהשל מא~ר ~דושין קבל~
 או ~אשון גט צריכה אי ו~יהשל הדאשונים קידושיןלענין

 ה~ינ~ל~
 ~רוטה בשוה אבל ובפרוטה בדינר דפליג~ בהא

ושו~
 שוהי ~שמאי יייפ~וטה~ בשוה ~~~כ~ייגטיייי~ילו ~~~יי דינר

 מ~ודשה דלב~ה מאחר קדושין בקבלה דמיירי אע~כ במדידינר
 משני~ם גט ~יכה ולבייש משני גט וא~צ לראשוןבודאי
 וו~קולי ב~ש מ~~מרי ~ו~לושוב

 ב~~
 בק~א ב~י ועיי

 ב~ש מקולי ~וו ~~כ מאחר קדושין בקבלה דגם י~לו~מנם ש~
ו~ומרי

 ו~ו~ ב~~
 בגיטין עפ~~ש

 ~ד~
 פ~ט

 ע~ב~

 ליי של~ו
 שפשטה איש אשה דאר~ה ברייה ופליגי וכוי לשו~ואל רבמבי
 מקודשה מא~ר קדו~ין וקבלהידה

 ו~דר~
 דארהו~~נ ~~נ~נא

 מעיזה אשה אין חזקה נאו~נה גרשהני לבעלה שאמרההאשה

 ~~ו~רת ~~י ~והיינ בעלה בפני~ני~

 גרש~ני~
 מקוד~ה ופרש~י

 ~צריכה הי~ג מאישות ~פ~ד ~ראב~ד ודעה משני גטוצריכה
 בלחיימ~שם ועי~ לחומרא רק נאו~נה ואינה ו~ראשון גםגט

 בהשובה הרשבייא ו~דברי הביא גירושין ו~ה~ פ~וובו~ל~מ
 לי בהוך ל~ש יכול אם יום ךי~ לא~ר אשהבו~~דש

 ~ה ~אריך ~כבר קאהי ו~~ילא דזו~ן ו~ע~ה ו~חוסר הוידלא ~ו~
 ואולם חי ס~ק מ~ ~יי אה~~בב~ש

 במל~ו~
 שם

 על~
 ונ~~פק

 פלוני דבר שהעשה ע~מ צי מקודשה אה הרי לאשהבאוו~ר
 ל~רש יוכלאם

 ב~ו~
 בהנאים רק דוקא ד~~לי הזמן

 בקום ~הם בתנאים ו~שאייכ תעשה ואלבשב ~ה~
 הרי ועש~

 ו~~וסר הקדושין הוו הגט כהיבהבשעת
 ב~~דושין הר~ן ו~דברי יוצא ~~פודש הדברולכאורה עיי~~ ו~עש~

 ~י ~א~מ לאשה האומר דהנןעלה סי~ ~ד~
 ע~ו~

 לך שאתן
 איכא ואו~דינן לכ~יהן אמ~ ור~י יהן והוא א~~ר רייהזוז ~~אהי~

בינייהו
 יד~ שפשט~

 הפשו לא לר~ה מאחר קדוש~ן וקבלה
 והק~ה קדושיןבה

 הר~
 לקדושי חיישינן לא אמאי ול~ייה

 שפ~טה א~א הו~גרש בס~פ או~ר איהו והאשני
 יד~

 וקבלה
 ידה שפשטה ד~יון ו~דר~~מ ו~קוד~ה ו~אחרקדושין

 והשהא גרשהני לבעלה או~רה כאלו היא הרי מאחרקדושין וקב~
 כאוו~ר~ ד~וי הוא הטעם דכל כיוןי~שה

 גרשהני לבעלה
 וע~ה בקום הוא דההנאי הכאוהרי

 יו~ל לא הא איי~

לגר~
 ךגרשה י~כל בכהייג דגם א~ו ~~נאי ש~יים קודם

 ואו~י ההנאי קיום~~דם
 י~~

 כ~ב לא דהו~~~מ
 ר~

 בהנאי
 הוי ד~תנאי אף הכא וו~שא~כ בידהההלוי

 ועש~ בקו~
~~ו~

 ו~עשה ו~חוסר הוי לא ~ידו וכל ההנאי לקיים בידו

כ~י~
 בקידושין

 ס~ב~ ~ד~
 נ~ח ~ף קידושין דבעט~ח אלא

שם~
 העך~

 רי~ד והוסי הרי~ף ד~יטת והביא
 דג~

 בכל
 עיי~ש ו~עשה כ~חוסר הוישבידו

 ךהו~ל~~ הויי~ ועכ~~
 לפרש

 הריין והנהולח~ק
 היר~

 ק~ה כי דדלמא שאני דהכא שם
 התנאי נהקיים שלא דכיון דסברה ו~שום היינו מ~רקדושין
 אומרה כאלו דהוי אמרינן דלא מבואר הרי ~ידושין חיילילא

 ודאי קידושי היו באם רק גרשהני הראשוןלבעלה
 ד~

 איכא
חזקה

 דרה~~~
 דקדושי ~י~י משא~כ וכוי ו~עיזה אשה דאין

 לא השנ~ דקידושי צר~ה דסייל ונהי הנאי על הייהראשון
 בנ~ד ו~~מ לו~פרע חלין הראשון וקידושי~פשי

 ו~ד~מואל ספק קידושי דהוי דנהי ו~שו~פ ב~חוההראש~ן ד~ידש~
 בו~די ~ו~פ שמא חיישינןדאו~ר

 מ~ו~
 זה אין באמה הא

 דאמרינן רק בו~קוו~ו שו~פ הוי דלא כיון קידושין כסף~קרי
 דקירושין פ~ק הר~ן כמ~ש לי ~וה ~דידי או~רה כאלודהוי
 רי~ב~דף

 ש~~
 ~~ו~

 ~א~ר קדושין ק~ה בלא דוקא זה י~ל

ד~
 כשפשטה אבל לה דניחא ב~המא הלינן

 יד~
 וקב~ה

 ~~אחר ק~ו~ין ~בל~ שלכך או~רינן אדרבה ו~אחרקדושין
 הר~ן ~~~ש בעיניה נ~שב ~יי ~א הראשון דקידושיו~שום
 ~א דשם אלא הנאי על ~ראשון ~דו~י הייבאם

~ 
 הפסי

 לר~ה שניקידו~י
 וו~שאיי~

 א~צ דב~~~ג י~ל שפיר ~נ~ד
 ~שוה בפחוה הדאשון קידש~ אם לב~ש ~ה~ה ו~ראשוןגט
 י~א דף קידושין ~ועהוס~ ו~שו~פ ב~חוה ךב~ה כווודי~ר
ע~א

 מקפדה אש~ שכן ד~~

 וי~~
 א~ ג~ וא~~

 קבלה
 ב~ה ו~ומרי ~~ש מקולי ~וי מא~רקדושין

 דלב~~
 דקדשה כיון

 משו~ בפחו~~ר~שון
 א~צ ~פק קידושי רק הוי דלא דינר

 שלכך וה~נן מראשוןגט
 ~ב~

 מאחר קדושין
 משו~

 ~לא
 ניחא~יי

 ~ראשון קידוש~ ל~
 בפ~ו~

 אבל ~~דינר
 קידו~ין בקבלה גם אז ו~אי קידושי הוי ~ר~וןדקידושי לב~~

 ~אךו והוי דרהמ~נ חזקה ~ה דאי~א אף~אחר
 שךא מכחי~ה שהבעל ~יון ו~~מ גרש~נילראשון אמר~

 משני~ם גט וצריכה לחוו~רא רקנא~ת אינ~ גירש~
~ 

~~~~~
 י~ב ~דף ק~ושין

 שם~
 גברא ההוא

 לי~ וקמשער ח~דא רב יהיב ד~ו~לאבאבנא דא~די~
 ש~א חיישינן שמואל אמר והא ופריך ~~פ ביי אי~אי

שו~~
 לי~ אמרה דשו~ואל ךהא ~~ר לא ר~ח ו~שני ~מדי

אי~י~



~ ~ ~ ~

~~ו~
~~~~ 

~~~~~~
 ד~ה שם ובת~סי אבתראי לה ד~רת כו~ינך כללאו ל~ אמר שו~פ ביי הוי ד~~שה יוו~א ההוא והאאיו~יה

 דשו~ואל ליי סברלא ר~~
 הקש~

 בקידושי הא ~דלעיל משני דלא
 בא והיי בפרוטה א~ייכ א~יו ש~דשה דו~יירי משוםספק

ר~~
 כדאמ~ הראשון קדושי ל~~קיע

 דאסרת ~מינך ~ל לאו

 צייל א~כ הוו ספק דראשונים אמר הוי ואי אב~ראל~
 ובאבני א~יו גרושת ו~שום א~ורה וההיי ו~ראשון גטד~יכה
 ל~א סיימלואים

 סי~
 בקידשה גם ד~א לש~ל ה~שה י~ב

 נמי א~יו שאינוא~ר
 ו~וכ~

 מדקאו~ר ד~מואל ליי דלית
 דא~רת ~מינך כללאו

~ 
 הרי דשו~ואל ס~ל ואם אבתרא

 שם בו~קומו ~ו~הרש~א כן ~קשה וכבר מראשון גטצריכה
 מ~רי~ט וב~דושי שם יו~ף בעצו~ות הובא הריטב~אוקדמו

 י~ב ~דף~ידושין

 ~ם~

 דמיירי דעכצ~ל נאמר ולדברינו
 ספק בקידושי הא לשנוי ~ו~ל א~תי ד~ל~כ א~יוב~יד~ה
 הוא מראשון גט ח~דא רב הצריכה דלאו~א

 ~~ע~
 כיון

 קדושי~שק~
 ~נאמנת גרשתני ~עלה כאומרת הוי ו~אחר

מדר~~נ
 א~

 רק היו לא הראשון דקיד~שי כיון ~ולא
 שקידש~ ד~יירי בתוסי כתבווךכך ס~

 דאז הראשון שך אחיו
 משום לשני אסורה שוב גרשתני ~או~~ת ד~וי ניו~אאם

 כר~ך ועל אחיוגרושת
~ 

 ס~ל
 לריי~

 אלא דשמואל ~א
 נתגרשתי כאוו~רת דהוי לו~יו~ר ליכא א~יו ~דשה דאםדי~ל
 וקבלה ידה שפשטה דא~א ר~ד סי~ הגרע~א ~תשוי~ו~~ש
 ~~הןקדו~ין

~ 
 הוי ד~~מ כיון נתגרשתי כאוו~רת הוי

~ידו~ין
 א~

 לאחד זו סב~א שראה וכו~דו~~ה ~ו~י בעבי~ה
 באה~ע הגרע~א ובהגהת למ~ בזכרונו ואין הא~רונים~~גדולי
 י~ח סיי ~שון ו~הר~א מתשו~ שזהו מביא בי סעיי י~זסיי
 בבא~~טמובא

 שם~
 דהוי למימר לי~א א~יו בקידשה והייה

 קבלה בין לחלק יש דרהמ~נ ב~ך ~גם גרשתניכאומרת
 ~י~ ~גיטין לשמואל ס~ל דהא בפניו~דושין

 שם~
 דכי

 ובעובדא בפניו דר~~מאיתמר
 דר~~

 והא אי~יה דא~ל
 ברי~ף ~ועיייומא ~הו~

 שם~
 ~ו~ דקדש~

 ~ידושי דו~בואר ~~פ
 הראש~ן ב~ני שלא גם דהיי מ~ו~ע באותיום היי לא~~ני
 שהוא כל הרא~ש דלשיטתאלא

 בעי~
 שנת~דשה

 מק~
 ~ניו

 רי~ט סיי ששון מהר~א והשוי ~י סעיי י~ז ~יי אה~ע~ועיי
 עירובין וערש~י ~ן כתב לא ע~ב ש~רש ~~~רי~ק דבת~~יאלא

ד~
 דמדברי אלא בפניו מקרי פ~~אות שלש דבהוך ס~ג
~הר~ן

 ורא~~
 מדעתו ~וי דבפניו משמע ס~~ דף בנדרים

 א~ייע וש~ע ו~~ולצת ד~ה עייא ק~ג דף יבמות תו~יו~יי
 ר~פ ב~~ש ובקרב~נ מ~ח ~ סעיי קס~ט~יי

~~ 
 אי אות

וי~ל~

 כו~ש~ל י~ל בנ~ד ואמנם
 דאדרב~

 קדו~ין קבלה שלכך

 היי ~ראשון דק~שי משוםמא~~
~  

 רעתה סמ~א ולא
 ושוב מראשון גט וא~צ כלל ה~אשון קידושי ~ייליולא

 גם דלו~אה~~ל
~~~ 

 הצריכה דלא והא דש~אל הא ס~ל
 דב~ה~ג ~שום מראשוןגט

 ~ב~
 וקדושי מאח~ קדושין

 הויהרא~ן
 ס~

 דלא ו~שום מראשון גט א~צ לשמואל גם
 כלל הרא~ון קידושי~י~א

 ובקצוה~~
 ~יי~ סיי

 ג~ ס~ק
 ך~א סייובאב~מ

 ~ס~~
 בש~ כי וי

 ב~רושיו הרשב~א
 ~י דף הדיינין שבועות ~~ ב~ה~ר ~והוא הנשבעין~ל פ~
דאפ~~ ע~ב~

 שאין אף ד~ךי
 ךענין ממון ~שי~ שו~~ ב~

 ~דף קידושין ועייקידו~ין
 ~י~

 איו~א וכלים תבואה אבל
 תענית ועיי הנאתיי~ומ~רבא

 ~~~ ~ד~

 שכי~א איתתא
 ~וערשב~א ויייל הנייתה וו~קרבה ל~י ריפתא ויהבובב~תה
 ד~ה ה~א ~ייא קידושין בירו~מי וב~יו~קשם

 והוא~

 והנה
 שם ברא~ש בקרב~נ כי ד~~לא באבנא ב~ידש עובדאההוא
 ד~ו~לא דאבנא עובדא הך ~שמיט הר~ש דרבינו סי אות י~ז~יי

 דר~~ ליי דלית~~שום
 ~ך הביא ~רא~ש ובאמת כ~מואל ס~ל דלא

 ~~ ~י ~יי לעיל אגב בדרך~ובדא
 אבני היינו ד~ו~לא ד~בנא וכ~י

 סו~~ ~ועיי~יש
 שישא באבני עי~ב ד~נ~א

 כו~~
 וב~ש~י

 ד~~לא דאבני נאמר ואם שם ~קן ר~י ותוסי ~~ייועיי שם~
~וא

 כ~
 הראשון קידושי תפ~י שוב

 א~
 שוייפ בהם אין אם

 אצלה חשיב דכלי אמרינן בסתם דוקא ~ה י~לול~ו~~ש
 קידושין קבלה אח~כ אם ומ~א~כ ש~פ דלדידה לומרוי~ולה

מא~~
 מקולי הוי ~א~ר קדושין בקבלה דגם נשמע ועכ~פ

 קבלהי שלכך ~שום מראשון גט אייצ דלב~ש ב~ה ו~ומריב~ש
 ולב~ה דינד שוה היי לא הראשון דקדושי כיון ו~אחרקדושין
דקידושי

 הראשו~

 גם ודאי קדושי הוי
 בקבל~

 מאחר קדושין
 כאומרתדהוי

 נאמנת גרשתני ~בעל~
 ר~

 ~צריכה ל~ו~רא
 קדושין בק~ה ~כהייג אלא בזה לפקפק ויש משניהםגט

 ומקולי ב~ש מחוו~רי דליהוי גיסא לאידך גם ו~ש~חתמאחר

ב~~
 ושוב מדינר בפחות לאחד שנתקדשה כגון

 מחויבת דלבייש זינתה וא~ייכ מת והראשון ~דינ~לשני נת~דש~
 שני קי~שי בה דתפסימכח ~יה~

 ולב~~
 דקידושי משום פטודה

 שם בפ~י ועיי שזינתה קודם מת והראשון תפסי לאשני
 וי~ל דינר שוהלע~ין

~ 

~~~~~~

 דאכתי לדב~ינו
 קש~

 ~פ~ז סנהדרין ב~סי

 שם~
דא~

 אם
 טו~

 ~זי רק שו~פ בו ואין ה~כר

 ג~~להסק~
 ת~וי ועיי במדי שו~פ שמא מדשו~ואל ו~קודשת

 בנו~בהגרש~ל
 בי סעיי ~יב סיי אה~ע ו~יי ~~ז סיי אה~~

 בניוב~י
 אהוב~

 שמא זה דס~ק כי
 שו~~

 ספק הוי בו~די
 ~תשוי אלא ידיעהח~רון

 חת~~
 סיי ~ועיי ו~ייו סיי אה~ע

פ~ה

 ~ם~

 שו~פ שמא דנקטו ה~וס~ים ו~דברי ו~שמע וכן דוקאלאו דמד~ ~שום ידיעה ~ס~ון ~פק ~ויי דךא כי
 ז~ל מווילנא הגאון בשם נודע ואולם א~רבו~קום

 ~ישעיי ממקרא והוא בדוקאמדי דנק~
 יייג~

 ע~הם מעיר הנני
 ~וע~ש~י בו י~פצו לא וזהב י~שבו לא כסף אשר מדיאת

ורד~ק

 שם~
 וכיון

 דכס~
 ~י

~ 
 ביו~ר הפירות ~~ו~ילא בזול

 דר~נ באבותועיי
 פכיי~

 כעושר עושר ךך ואין
~ 

 מדי

ובהגיעב~~
 דמש~ס אלא ~ם בישעיי זה ממקרא העיר שם

~ידושין
~~ 

 מ~ט

 ע~~

 ~דרש ועיי ~ן משמע לא
 פ~או~ג~א ר~

 ע~~
 כייפ ~פמ~ש וב~א~ה ומדי ~רס ~יל

 בו יש אם הי~דע הוא איכ ממדי אחד כאן יש שמא~וא דה~ש~

שו~~
 טו~ז ועיי~ העולם ~ל ידיעה חסרון ספק הוי ולא

 צ~~ סיייו~ד
 בספק ~א~כ ~בי ~יי ח~ב מהד~ג ומשיב וב~אך

 שכי קדמה בהרתאי
 הרמב~~

 דטומאתו
 מס~

 ו~דרבנן
 ית~ייב מו~רא ~קן לה מ~~~ת לא דאייכהדק~ל

 מית~
 על

 הא~ה את בו וקידש ת~ומה של בכ~ר בנגע דנ~מ וא~לזה
 דשמא י~ל אכתי ~א שו~פ בו דאין כיון מקודשת ~דאינה
 כ~ז ~יי באב~מ ~ועיי הוא ~ד~א הר~מ ולדעת ב~~ישו~פ
ס~ק

 י~~~

 אלא
 ד~ו~~

 ורשב~ל יוסף דרב כי קדושין ריש
~~ל

 דל~~ ~ר~~
 שמא

 שו~~
 ובדורך~צ לקיימ וך~~ז במדי

 אנן דהרי ליתא מעיקרא קושיא ~ר~מ דלשיטת כישם
ל~רושי

 ק~
 בזקן דכתיב

 ממר~
 דסד~א ~~ל והר~מ עס~נן

ו~ה~ת
 לקו~

 ~~ר~מ ג~כ ס~ל למיעוטא ר~ייש ד~~מ עוד וכי
 ~ולא מ~ייתדסד~א

 וא~~
 בתר דאזלינן ה~ו~~~ת כל נ~תרו

 דאי~ו קיימינן מאי~ דרי אליבא וה~ארו~א
 דבעינן סב~

 ~זק~מ התיר ש~י~ ולדידיה חטאת ו~גתו כ~ת ~דונודבר
 ה~כתי ו~בר עיי~ש ל~ולא מ~~ת קדושין דספק ~יוןא~א
 עכס~ל וריימ ודאי הוי רוב אי תלוי דזה ובא~י לעילבזה
 ו~ד~א ~פק ~ויד~ב

 ~ו~
 למעט קרא ד~ך ו~א

 ל~ה ד~וב לאיסורא רובא דאיכא הי~י אפילו דנ~ממ~ר ~~
 ~ל דקרא י~ל מה~ת ו~ותר ח~ש דס~ל ר~ל וכן ס~קרק
 קו~יא משום ואי כוי ל~לב אתיאחלב

 איצ~רי~
 לאהויי קרא

 דספיקו הו~א קרא לאו ואי לקולא ~~~ה דסד~א י~לס~יקא
 אליבא בזק~מ ד~כא כ~ון ולפ~זלהקל

 דר~~
 קיימינן ו~שב~ל

 ליכאממילא
 למי~ו~

 שמא
 שו~~

 ב~גהת כי וש~יר במדי
 קדמה בהרת דבס~ק שם מטומ~צ ~~במל~מ

 א~
 דטומאתו

~ק
 מייו~ ל~ר~~ ~~פ~

 ~יתה ית~ייב דזק~מ לה מש~~ת
 הוי דלא אשה בו וקידש תרוו~ה של ב~~ר בנגעוניימ

 בו דאין כיוןקידו~ין
 ול~~ שו~~

 ~ון במרי שו~פ שמא
 מה~ת סד~אדלה~מ

 ~ו~
 דבלא~ה אלא

 י~~
 ~ייך דלא
בז~



~ ~ ~ ~

 ~~~~~ו~
~~~~~~~~ בזה

 צחו~
 הי~י ד~קא דזה ב~~די שו~פ שווא

 דקדש~
 ב~תם

 שמא חיישינן בהא שוייפ שאינובדבר
 דיינינן ואז ב~ודי ~ויי~

 ולדידה וקבלה סברהאולי
 שו~~

 ב~~די שוייפ דש~~א ~שום
 אבל ~~ספקומקודשת

 במפר~
 ~~~וד~ת את הדי לה ~אומר

 ואפילו כלל מקוד~ה אינה ב~וקו~וו שו~פ ואינו ב~לילי
 במקומה שוייפ שיהא היהה ודאי ש~עתה ~~~ום ב~~דישו~פ
 דנקט ד~ה ~אלא הי~ט מאישות פ~ד ב~עה~מוכ~ש

 שבועות ערשבייא בכלי~קיד~ה השעהיי~~

 שה~אתי~

 בג~ד והכא
 בו דיש טמא בו שנגע ב~~ר~קידשה

 ס~
 בהרת אם

 אף ~וקודשת אינה ודאי שו~פ ביי הוי לא ~ק~משלדעת קד~ו~
 מהוראת ידעה אם אף דהוא במדי שו~פאם

 הזקיי~~
 אין

לה
 בז~ נפקות~

 סברה ודאי והיא
 להתקד~

 בככר
 ~~ו~

פרוט~
 בין ל~לק יש ומ~וילא הוא דדינא דספיקא בפרט

הנושאים
~ 

~~~~~

 שכתב ~ם~ מהט~ו~צ בפ~יב הרמב~ם דברי
 ~יי דס~

 בהר~
 שם הכיימ ת~וה ~~~פק ט~וא קדמה

מהך
 דפ~

 ~דף הפו~לים
 פ~ו~

 קדמה בהרת אם בס~ק
 דרקיע בוותיבתא דק~ויפלגי ך~ןל~ער

 דהקב~~
 טהור אמר

 ע~ב רייג דף בלק פי בזוה~ק ~ועיי דרקיע מתיבתאוכולהו
 במתיבתא וא~ו חסר גבעת עילאה ב~~היבתא אשורנוומגבעות
 ~זוה~ק בהקד~ות מלך ב~~קדש ועיי וי באות ומגבעותדרקיע
 היא עילאה דמתיבתא טידף

 ישיב~
 ומתיבתא הקב~ה של

 מט~ט של הואדרקיע

 ~צ~ע~
 נוכח ~~אן וא~רו ט~וא א~~רו

רב~
 טמא דס~יקו הריי~ו פסק ואיך טהור ואמר נ~~~ני בר
 יציאת דב~עת כיון רב~נ וגם הוא ב~מים דלא הכיימותירן
 שם ביימ ובחד~א ~וא בש~~ים ~א בכלל הוי כן א~~רנש~וה
ר~~ז

~~ 
 מדברי ~ביא ולא

 הכיי~~
 בוודה~ב במהר~~א ועיי אלו

 ~גריעב~ן בהגהות ועיי הרוב אחר הלכו לא לו~ה שתמהשם
 בשם ~ם ובשט~ו~ק ~~ מייששם

 ~ריי~
 ~דש דבר כתב

דכל
 העובד~

 בחלום לרב~נ והראו חלום כעין היי שם
 דמייתי ה~~קומוה בכל משפט ובעין עיי~ש ה~והדברים
 ~~ד ציין קדמה בהרת אי בספקהפלוגתא

 הת~~
 יהו~ע דרי

 הסמ~ג כתב וכן דטמא כוותיה פסק ד~ר~~ב~ם ~אדא~~ר
 ז ~ם רל~דמ~ע

~~~~~

 דהר~~ב~ם או~~ר הייהי ז~ל רבותינו דברי לולא
 ~כי מ~ומייצבפ~ב

 ~פ~
 כלל ~ויירי לא טמא

 משנה דנגעים פ~ד הר~ש דהנה שם בב~מ דרב~נבענין
 ב~קק כלל ~יירי דלא כתב ור~י דת~ק בפלוג~איייא

 כ~צי בב~רת ~מיירי אלאלטומאה
 גרי~

 ~לום בה ואין

ונולד~
 כ~~י ב~רת

 גרי~
 ובאותו ~ערות ~תי ובה

~~ 
גרי~

 קדם אם ~פק א~רון
 א~

 רבנן וק~ברי לא או השער
 ~צי דבאדמאחר

 גרי~
 דמילתא סתמא לשער ~ודם ראשון

 אבל ה~יער ~את הא~רון גם קדם ~ן~ו
 גרי~

 הבא ~לם
 וכ~כ דטהור רבנן מודו ~דים א~הו ידוע ואין ה~ערות~ם
 ומעתה שם הרא~שבפיי

 נדי~
 בדברי

 הר~~ביי~
 ~ו~ומ~צ ב~~ב

 לאו ואם ~א ~ד~וה ב~רת דאם זה דין הביא ו~דבהלכה
 ק~ה ב~רת ב~פק ~דין הביא לא ושםטהור

 ר~
 כ~צי מבהרת ~דינים גורנה כעמיר קיבן שםטי בהלכ~

 גרי~
 וכתב

 כחציבהרת
 גרי~

 כחצי ב~רת לה ונולדה כ~ם בה ואין
 בהרת קדמה שהרי להחליט זו הרי ~ערות ~תי ובהגריס
 הבהרות ספק קדם ~ן שיער ~פק ~לבנות ~~ערות~~תי

קדמ~
 ולכאורה מספק ~טומאתו לי ויראה טמא זו הרי

 בהרת ב~פק זה דין הר~מ ~ביא ול~~ה ~כא שאייטה~אי
 דין~חר

 ז~
 כ~צי ~ובהרת

 גרי~
 ונולדה כלום בה ~ואין

 ~חציב~רת ל~
 וב~ גרי~

 נקט דהר~מ די~ל ~גם שערות ~תי
 דסידר הר~מ ~~מ שם דנגעים ~פ~ד דמתנ~תין~ישנא
 הו~להדינים

 לפר~
 כ~א

 במקו~
 דהרמב~ם ~דבר הוא אלא

 קודם לבן ~יער ספק נקט וא~~ז ודאי בטמא ה~ן~קט
 ~ליק מה על~אי

 מי~י~
 בהרת ~יי מקודם דאם כלומר

 ואין גריס~~צי
 ב~

 כ~צי נולד ואח~כ כלום
 וב~ גרי~

 ~תי
 מה~צי השערות אם ~וא דספק רקשערות

 גרי~
 השני

 מה~צי לבהרתקודם
 גרי~

 טמא אז השני
 וכמ~~

 הרא~ש
 דכיוןוהר~ש

 דח~
 ~לתא סתמא לשער ~דים הרא~ון גריס

 הרמב~ם כתב עייז וגם ~~יער את האחרון גם קדם כןכמו
 ל~א כלל ענין זה אין אבל מס~ק שטומאתו לידיראה
 ~שערות או קדמה דב~רת ~פק אם בהרת ב~תםדרביינ
 ואף שם במשנה כר~י דטהור ס~ל ~ר~מ גם ד~הקודם

 בה~~ם דבריו הלא כר~י הלכה דאין כתב שםדבפ~~~~ש
עיקר

 יוס~ בבי~ וכמ~~
 בהא רצייד סיי יו~ד

 דערל~
 אי

 עכו~ם בשלנו~ג
 ובדביי~

 ~עיי רצייד ~יי ביוייד דעת ויוסף
 זכר לא וב~ו~כ~ת להר~י~ו פה~ו~ש מדברי האריך שם~י
את

 יוס~
 בפ~י ~ר~מ ~~דברי ~~ביא ומ~וה שם הב~י מרן

 דהר~מ גי~א לאידך י~ל ואולי עיי~ש ~~י ~~עייש~ו~י
 ורי הייקדפ~גתת ~~~

 יהוש~
 בסתם הוא ~ם דנגעים בפ~ד

 ב~רת אי ו~פקבהרת
 קדמ~

 בפהמ~ש כי ו~ה לבן ~ער
 ולא ~דאי דטמא והיינו דטמא ~רבנן אלא כר~י הלכהדא~ן
 ~לכה ~וטו~~~צ פ~ו וער~~ב~ם לטו~וא~ בנזקק ומייריספק
 ומל~~~הי

 ה~א פ~ב
 ש~

 ~כי דבמה אלא
 כ~צי ב~רת ב~ציבנולד ו~ר~~ הרא~~

 גרי~
 לה ונולדה כלום בה ואין

 כחציבהרת
 וב~ ~רי~

 קד~וה בהרת אם וספק שערות שהי
 ~מו ל~ערות הבהרת קדם ~ראשון גריס דחצי כו~ודהלינן
 ב~ציכן

 גרי~
 כיון כהרייש ג~כ לה~ב~ם סייל ב~ה האחר~ן

 הוא דמסתברדו~לתא
 ו~~יי~~

 מספק רק דט~וא ~הרמ~~ם ס~ל
 פליגי דלא דכיון ל~רמב~ם דס~ל לי ויראה בלשון כיולכך
 טמא לכך הוא ~~~ברא דאתיא מלתא רק ור~י ת~קבזה
 קדמה בהרת אם ~פק אי בהרת בסהם אבל מ~פקרק
 והלכה אזדא ו~~~~ילא ודאי דט~וא כת~קס~ל

 קושית ל~
 שם מטו~ו~צ פ~ב במליימה~וגיה

 דאי~
 מ~~רא זקן י~~ייב

 בפלוגתת היי הב~ד עם ~ק~מ ד~וגהתכיון
 תיי~

 ור~י
 מה~ בפ~ד ה~ב~ם מדברי שנראה וכמו בהרת בסתםוהיינו

ממרי~
 והוא שם

 ~ו~~~
 פ~ ~דף ~נהדרין

 שם~
 ~יר ועיי

 נ~ט~דף

 ע~ב~

 ~ה שם וב~גיעב~ן ~~ו~לט ספק ב~~שנה
 ~~ף הרא~ש בפיי בזה וקדמו מוחךט ספק ~ו~~חהדאיך
נ~ה

 ע~~
 שם~

 ו~ני~
 ל~ משכחת ~א~~נם בצ~ע

 ~כי בכה~ג

~ר~ו~~~
 דהדבר הזכירו שלא יפלא ואמנם מ~~ק ~טו~אתו

מ~ר~
 שנים ~~~פק מו~לט זהו אי ה~ב פ~ח ~יר בירו~מי

 את להחליט הספיק ולא מהן אחד את והחליט אצלו~באו
 ביאר ~ם ובפ~מ ~~ספק מו~לט זהו לו ~נ~לפו עדהשני
 על מ~לי~ין אין ד~א מ~פק שהחליטו הי~וא דלאכלומר
 ו~יי הכהן אצל שהוחלפו בשנים מיירי אלא צר~תספק
 ~ם ו~י~קבקייע

 ומד~
 בספק בירו~למי מוקי

~ 
 בה~ת

 מש~~ע לשערותקדמה
 אי~ דב~ה~~

 טמא
 מס~

 ו~תוס~ וי~ך
 נ~~ ~דף~יר

 ~ם~

 עייב ס~ה ~ודף או~ל ד~ה

 ~ם~

 ד~ה
 ~דף ~ה ועהו~יור~י

 עי~

 פ~ וערמב~ם ~מחרת ד~ה
 וברמב~ם מיייג פי~ד נגעים ועי~מנזירות

 ~מ~ו~כ מה~ פיי~
 אנא כן דלא ה~ד פ~א ~בת ירו~למי ~ועיי וי~ל יו~ד~י

 ממ~א זקןי עלךכתיב
 ו~~

 הוי
 ר~

 דנ~מ י~ל ולפמ~ש דרבנן
 ס~ סיי אה~ע נו~ב ועי~ אשהלקדו~י

 סיי וב~ו~וים שם

כי~
 ~ומכירה פ~ג ל~~מ ועיי י~ג ~~ק

 ה~א~
 ועיי

 במנ~~
 ק~~~מ~~

 די אות
 מ~~

 ו~וא ו~טומ~צ פ~ב ~מ~מ ~ו~ברי
 אמר באם נסתפק קע~ב ~וב~~~ע שם בו~ל~~ו המגיה~ודברי
 ~כ~ד דבכה~ת כיון טהור ואמר תוכ~ד ו~זר טמא~כ~ן
 נדרים בר~ן מובא הרמביין לשיטת הא ובא~ות דמיכדבור
 דמי ~ד~ר דתכ~ד דהא ~הלכתא דייה ע~א פ~זדף

 דרבנןת~נתא ר~
 ~יי~~ הו~

 בריטב~א ועיי שם והג~~ב
 סבי~

~רי~~
 א~ד ענין ~~ל חז~ל ותקנת דאסמכתא ~ם

 ואכמ~~
 ס~ך ד~רמב~ם נראה יותרואמנם

 בנולד ~וא במת~תין ור~י ת~קדפךוגתת ומפר~ והר~~ כ~רא~~
 בהואין גרי~ ~ח~ ~ר~

 ~~ו~
 ואח~ז

 נול~
 ~תי ו~ה ~~ג ב~רת לה

~~רות



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~גי

~~~~~~
 טמא ד~ה ך~ר~מ ~ס~ל קדמה בהרה ~ם וספקשערוה
 וק~ע ה~ד פ~ט נזיר בירושךמי ועיי מספקרק

 ושיו~~
 שם

 ענין זה אין ~~מאבך
 ךפל~ג~

 דרקיע דמהיבהא
 הכיי~~ ~ושי~ ויה~רןשם בב~~~

 ו~יי אחריו גדוךים ולהקה
~נגע~ם בריי~

 ש~
 וי~ל

 ~הנ~
 ~פ~ו ביימ ב~ד~א

 שם~

 דרבה כהב
 א~~ר דגרס ה~רוך מדברי מייש בהגרי~ב~עיי

 ר~~
 כיהה

 כ~בוה ~וסי ~עייו~הור
 ד~

 ע~ב ע~ה
 ד~~

 ועיי א~~ר

 בנגעי~~ריי~
 ~טהור כהה רב א~~ר שם בנזיר ~גרס ~ם

 בהפלאה~עיי
 שם~ שבעירוכי~

 מ~ל~י הוא טהור ד~מר
 בטהרה הכ~~ב דפתח לט~~א~ או לטהרו מקרא דיליףנזיר

 ~~זה ךקולא ~~הייה ד~ד~א בךא~ה ני~~א וךכאורההחילה
 ~קש~ ~דאי הוי דרוב ס~ך דרבה ךעיל ל~~~ש~ייעהא

 קו~יה
 ך~~יר קרא ךו~~ך לקוךא סד~א דס~ל הר~~ב~ם עךהרשב~א
 וא~ל מ~~זר~פק

 דנייו~
 דהא לאיסורא רובא איכא אפילו

 וךכך לחומרא דסד~א לרבה דס~ך ולייך ודאי הוירוב
 דסיל ~כיון ךק~לא נגעים דספק ךט~~או או ךטהרו~רא צרי~

~רב~
 די~יד ~להא בו~סהבר אף א~~ ודאי ה~י דרוב

 ידעו~ה~ר שם ב~~ריוה דרשב~ג כרבנן הךכה ~א~~כרבים ~ךכ~

ע~~
 ס~ך ~יני דהיי יוסף ~ב אבל עוקה~ר היי דרבה

דהךכ~
 רבים נגד אף כ~והיי וה~כהא עדיף דסיני כרשב~ג

 וסייל דחטי ך~~ר~ צריכין ד~~ל דר~~ג טע~~יי ד~~סהברכיון
ךרב

 יוס~
 ב~מ רשייי שכ~ב וזהו כ~~~~ל ספק הוי דרוב

 פ~ו~דף

 שם~

 יו~ף דרב פלוגהא בר הוא נח~~ני בר רבה

ות~~
 הדברים

 ~להביןי ךהשכיל לו~בין~ נכוני~
 ו~ו~

 ז היטב

 ~~ט~

 ס~ך דה~סי ~י דהמהרי~ט ~בא~י י~ג באוה
 כרשבייא ~~ך דהוסי ~י והפ~ח ךקולאדסדייא

 ךדברי ראיי ךהביא יש ~ךפענ~ד ל~ו~~ראדסד~א
 נייד ~דף ~פסחיםדהנה ~פר~~

 ~יב~

 ה~צ אין ש~~~אל דא~~ר
 ~ךאבבבך

~~~ 
 בין ~~ב ש~~ואך דסבר ל~ימרא בךבד

 הייב בין אין~ ~י ~~סייע נימא ~כוי אס~ר שלוהשמשוה

ליוה~~
 אךא

 ~ז~
 ספיקו מאי ~~~תר ס~יקו וזה אסור ס~יקו

 שם ובהוסי וכוי ה~~ו~~ה בין לאומוהר
 די~

 תימה לאו
 ספיקו יו~~כ גבי ~תני א~~אילר~י

 ה~
 י~ם ודאי ~פי~ו

 יוהייכ ד~וספהאסור
 דאורייה~

 דל~~א יקשה וךכאורה הוא
 הש~~שו~ בין היינו י~~ייכתוסי

 לק~לא וסדייא ספק ד~וי
 הוספה ~~ש~ם ב~~ש א~וד בי~ה~כ דדוקא הורה גילתהולכך
 ו~ע יוהייכ ר~פ ר~ן ~ועיי המ~א ר~פ ביצה הר~ן כ~בוכן
ועי~

 סייק~ הר~ח סי~ מחה~~
~~ 

 לקוצא סד~א דס~ל דמ~ן
 ~ריךאין

 להוסי~
 עך ~~~וך

 ~~וד~
 זו~ן איזה

 חו~
 זמן ~ן

ב~~~
 ךההו~י ~~~ך ~~אי אלא הספק מן בו נזהר ~הוא
 ~ה~ש אסור ~~~~יךא ואייכ לחו~~רא ~~~יית דסד~אכ~רשב~א
 דהוספה ועכצ~למספיקא

 יוהיי~
 קודם ז~~ן ~וא

 בה~~
 ועיי

 ביל~הו~י
 ~ד~

 למ~~
 ~ם~

 קי~ח וס~ ק~בסיי ירא~ בסי ~ועיי ~א ד~ה

 וכוי~

 אךא
 דה~ר~~
~ 

 הר~ח ~~ או~~
 איאוה

 חול~
 ~העל~ הר~ן אדברי

 ךהדמב~~ דא~
 דס~ך

 הו~~ה זמן ~וי לקוךא~ד~א
 מקוד~

 דכהיב משום ב~~ש
 בהשעה ~פשוהיכם אה~ע~יהם

 ד~יי~ בער~ ~~וד~
 ~יהחיל

 ב~~חים ר~ייא ובגךי~ן עיי~ש יום~~~עוד
~~ 

 דנקט ~הב
ס~יקא

 דא~
 ~וצאי שך בה~ש

 יוהי~~
 ךא ~כאן אסו~ נ~~י

 וגם ~הו~~ים ודבדיו דא~רייהא יוה~כ~ דהוסי כיון כש~כהוי
 מיוו~א איסורא איקבע דהוי חמ~ר יו~~כ מו~י ~אאדרבה
 ~דף יו~~א ו~ל~~ר ובהגההד~פ~רי

 ~א~
 עךה באמת הקשה

 איהרבי דכבר כי~ן קרא דךמ~ך ~~נין ביציאהו ה~~סדקא~~ר
 דצריך יומאעיולי

 להוסי~
 כשייכ

 וכי ביציאה~
 די~~

 דדוקא
ךענין

 ~פ~
 ~מוסיפין הוספוה ךענין אבך מעי~לי אפ~קי ח~~~ר

 יוםמבעוד
~~ 

 דבכניסהו להי~ך
 עדי~

 ק~~ש~ו חיבה ךהראות

ומשא~~
 ~ובעה שבה ~~נין ע~פ פ~ ב~י~ף ועיי יומא בא~~י

 ור~ןלמעשר
 ובעה~ו~

 סי~ א~~ח טו~ז ~ועיי שם ומ~~מות
 סיי שאג~א והשוי שם ופר~גהרפייא

 כ~ח~

 מסיק ואמנם

 אבך בה~ש הוא הספק ש~~~סיפין די דבכניסתו דאדרבהשם
 ~ס~ק להח~~יר צריך דבלא~ה ~וס~וה אינו ד~ס~קביציאהו
 אוה שיייג ~~~ע ב~~ח ~~לה ~וכן חוך ~~ודאי להוסיףצריך

~י~
 וכבר עיי~ש ךיציאה דכניסה הוספה דמי ךא ~ךפ~ז

 ב~עה~מ דבר~ו בכךקד~ו
 פ~~

 ז~י וחשב מת מטומאה
 דבלא~ה אךאךדוחק

 אישהמי~
 ההוס~ דברי בו~חכייה להו

 טי ~דףר~ה
 ע~א~

 ד~~
 ד~פיקו דך~~ייך שהקשו ורעייק

 לחשיכה סמוך יום ~דאי אפיךו הא בבה~ש בי~ה~כאסור
 מש~ם ביציאה~ ךיום ס~~~ך לי~ה ודאי או בכניסהוא~ור

 ~כהבו יו~~כ ד~~וצאי בה~ש ~ל גם ~הקשו הרית~ספוה
 שם ובהגר~ח יוה~כ ה~סי משום אס~ר ךיךה ודאידגם
 י~~~א ד~יולי ב~שיטוה ~כי שמ~ב סיי ה~~ג~א דברי~ביא
 וא~כ איס~רא אהחזיק יומא ואפוקי היהרא א~חזיקה~י
 קאי הוס~~ה ל~י~ורקרא

 ע~
 אבך בעיוךי ממש ב~ייש

 רק ~ז~ו ~מלבד איסורא דאיהחזק כי~ן קרא א~צבאפוקי
 הךחימ דברי ב~~ח~כ ~~~~נו נעךם ךקוךא דסד~אך~ר~ב~ם

פ~~
 הרמב~ם לשיטה גם ש~י מ~י שגגוה מ~ה

 דא~
 בה~ש

 איקבע שבה ערב~ך
 איסור~

 שבה ~כנ~ה דהוא כיון מקרי
 י~ז ~דף בכריה~ה ~ה~וסידק

 ~ב~

 דדו~א ~~ך ו~דסיפא ד~ה

בבהי~
 אי~~רא איקבע ~וי שבה מוצאי שך

 ~ו~~יי~
 ב~גהה

 ב~~ס דגם ~הוסי ע~~~ש שםהרד~ל
 הלוי אשם ~~ביאי

קד~~ו
 בשעה~ו~

 פ~ט
 ו~טו~~~

 ~~~בוה בהפךאה ועיי שהבאהי

ד~

 ד~ה טייו

 וו~ייש~

 בפס~ים י~ושע ובפני
 ~ד~

 נ~ד

 ~ם~
 ההוסי ב~ם שכתב הק~ייב ~יי אוייח הב~י ~~דבריהביא

די~
 לחךק

 בבה~~
 והנה יו~~א דאפו~י לבה~ש יו~~א דעיוךי

~ב~י
 ש~

 ך~ד ~דף ע~ז ההו~י מדברי הביא

 עייא~

 דייה
 לענין רק~~הענ~ן

 ד~קהיי~
 הוא

 ס~~
 ד~אני ו~ייש שקיעה

 סי~ העניה ~~~רדכי ~~דברי הוא י~~~א ~~אפוקי יומאעי~ךי
 ההוסי ד~ודברי אלא ~ם הקס~ב ~~ ~~~גייא וכמיישהר~א

 שםבכריתוה
~~~~~ 

 ךייד ~דף שבת ~ב~~ס ~ן

 עייב~

 ה~ר
 מן ~~לו ~פק ~ךיךה ו~~ן היום מן ספקב~יש

 היו~
 כוךו ~פק

 אוהו מטילין הךיל~מן
 הךכהא ך~~אי ו~~~~ו י~~ים שני ךחומ~

 ו~וצאי ך~נין ל~~י~~ר איכא ~י~ם ~~ן כוךו ספק ב~ל~אופר~~י
 ס~ק הלוי אשם ךהביאשבה

 ליךי לענין הליךה ~~ן כוך~
 גם ר~ייי ~י ~~דלא שם יוסף בראש~ הפרמייג ודקדק~בה
 ב~~וייש דדו~א ךר~ייי דסייל ~~~~~ע ה~~י אשם ךהביאבע~ש

 אין בע~ש ומשא~כ הךוי אשם מביא איסוראדאיקבע
 נ~~~

 רק
ךאיס~~א

 ~ומ~
 שלו בה~ש יחיד דבהעניה הרא~ש עמ~ש שם שה~~ה

 נהנאך בקרבן קד~ו~~~הר
 ברא~

 פ~ב שבה
 ~~ג סיי ~~

 פ~ד אי ~~אמר פי~~ינ~ל ךו~הרייא כהן ב~~נחה ועיי דיאוה
 הרא~ש ~~דברי הביאוךא

 אלו~
 ~דף ךהלן בש~ס ועיי עיי~ש

 ע~אל~ה
 שם~

 דא~~ר בהא
 רבב~~

 ארייי
 ד~לכ~

 י~ודה כרב
 ובעיש אמרה דל~~~~רא שכי בשלמא ד~ה ו~רש~י שבהל~נין
 ~אםאו~ר

 עש~
 הלוי אשם מביא מלאכה בו

 ו~
 ועיי

 או~חפרמ~ג
 באש~

 ועיי שם ש~~ייב סיי
 ש~ במח~יי~

~~מ~~
 עירובין מה~סי שבה הוסי ב~ם

 ד~

 עיי ל~ד
 שהאריך שבה מהיפכ~ד בשע~~~~

 בז~
 שם ~ריימ על ב~ובן ועיי

 יו~~א ישנים הוסיועיי
 פ~~ ד~

 ~~ה

 חד~
 בירושלמי וא~~נ~

 אחד כוכב דאה בעי~ש ךהדיא איהא ~~א פ~אברכוה
 ~ם ובגה~ייס הלוי אשם ~~ביא ~נים פ~ורמלאכה ועש~
 דאף ראיי ~~~זה~א~~ה ~

 בעיו~
 איסורא אי~בע מקרי שבהא

 בו וה~רו בע~ש כוכ~ים שני ראה שם ירושלמי~ועי~
 ש~~ה ספק ההראה דס~ך יוחנן כרי דאהיא כי שםובמ~ייפ

ההרא~
 לא דר~י כי ס~ז סיי שמואך ו~~ום בהשוי ואולם

 בלאו רק כןאמר
 הניה~

 אה~ע תני~א נו~ב ועיי ךעש~
סיי

 ע~ז~

 מ~בריו והרבה בה~ש בענין ~אריך שם ובמה~פ

העמי~
 ב~~בוא פימינטיל ל~~~רייא כהן במנ~ה ו~רחיב

 והגהה ~~כ פייד דב~ריהוה במשנה ~ועייעיי~ש השמ~
 בני~~

ועתוסי שם~
 רי~~

 וע~ ז~ בענין ג~כ שהאריך ~ם בשבה
 דלמ~ל התוסי ~ושיה דבעיקר אלא שםב~~אירי

 למימ~



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~גי

~~~~~~  אסור הוא יום ודאי א~ילו הא אסור דס~יקוביוה~כ
 ~ר~ה יהושע ה~נ~ המההוספה משו~

 ד~
 טי

 שם~

 איסור דהא
 דהוסי ה~~ח סיי או~ח ו~ש~ז ~ועיי בעשה אלא אינוהוספה

יו~~~
 איסור ולא הוא הורה איסור רק

 עש~
 דמ~~ס אלא

 איסור אבל וכרה ~~לא~ רק אימעוט ד~א ו~~מע שםיו~~א
 איכאעשה

 עי~ש~

 הוא בה~ש משא~כ
 ס~~

 ובשוגג כ~ה
 הלוי אש~חייב

 ~~י~
 סיי באו~ח ~דמייא ממ~ש עוד להעיר

 דבס~ק יונה דבינו בשםהד~ג
 עביר~

 השובה יוהר צריך
 הוצדך הלוי אשם קרבן ולכך ודאי~~עבידה

 ~היו~
 ביו~ר

 ו~וב ל~~~ד ~י דריינ באבוה הוא זה דבד ומ~וד~ח~אה
 דבה~ש בטעם ~ן ~כהב ~ייט סיי ב~ךבוו~צאהי

ואול~ עיי~ש~
 אייח דבע~ש לשיטהם ההוסי

 חשוב דלא הלוי א~~
 דס~יקו ל~~ימר ~למ~ך ו~ק~ו ש~יר איסוראאיקבע

 ש~
 עי~ייכ

 של בה~ש על גם ~וקשו שם ר~ה דההוספוה אלאא~וד
 בהינוק כתב ע~ב סיי או~ח חהייס ובהשוי יו~~כ~וצאי
 בהוסי חייב שאינו ביוה~כ מצוה בר ונעשה ביוה~כשנולד
עינוי

 מ~~~
 מ~ע במנ~ח ועיי

 שי~~
 ~אלא כן ג~כ שהעלה

 נעשה א~~נסה~ק
 ב~~~

 או יו~ייכ במוצאי
 ב~וצשיי~

 ~יוייט
אי

 ג~כ שם ח~ייס ועי~ בהוסי חיי~

 בזה~

 הביאו שלא והו~וה
 לי~ג הגיע דאם י~ד סעיי נ~ג סיי או~ח רמ~אמדברי

 הטעם מביא שם ובבייח שבת של עדביה לההפלל איןבשבה שנ~

 ועיי שם ו~~ה בדרכי הוא וכן ~נער בשנות ל~שדהוספ~
 לה~וסי דס~ל כהב שם החה~ס והנה שם ומגייאטו~ז

 הוא יום בה~ש אי וךכך ~~והד יו~~כ הוספה שלדספיקו
 והייה עי~יש שדי ~~~ס~ק דלפני ילפני הוספה האיהו~ל
 שלאחדיו ו~~ס~ה הוא לילה ד~~ש אמדינן אי יוה~כבמוצאי
 דע~כ ~וצ~ע מוהדס~י~ו

 בס~~
 נקטינן דלחו~דא בה~ש

 אמרינן יו~א ובאפוקי ודאי הוא דלילה יומא בעיוליאמרינן
 כודאי והוי הואדיממא

 וי~ל~
 ~~שום דאי להרוךי ד~ויימ ו~י

 למחוה א~צה~ספה
 ~נשי~

 האוכלים
 ועושי~

 ועיי ~~לאכה
 יומאבר~ן

 ~~א~ ~ד~
 ובד~ן ח~ סיי י~הייכ ~י ~ם ובדא~ש

 מוז~רוה אינם דנשים שהעלה שם מנ~ח ועיי שם ~~בשבה
 ~שבהבהוס~

 ובבי~ ויו~~
 י~א אוה צייד סיי חייא יו~ד יצחק

תמ~
 מ~ז ~דף כהו~ה מהוסי עליו

 עייא~
 ד~~

 לה דמסד
 לעשוה יכולה דהא ה~ה שם ~ובה~רש~ש ויו~טבשבהוה
 ו~ידוש ו~רוש בגהשייס ה~רעייא וקד~ו ~~והריםדברים

שם~

 לענין ~יוייט שהוא יו~ט לפני אחה שעה דמיידי שכהבו
 סי~ או~ח סו~ר כהב השוי ועי~ דאורייהא דהוספהמלא~ה
 סיי ח~ב יוייד ובבי~ך שם כהובוה מהוס~ ~~כ ~~ביאנ~ו

 א~י ועניהם ד~רא למ~ד דאף העלה הי אוה~ע~ג
 ומיוהייכ עצם מעצם יליף הרי מ~מ בהשיעי ושוהההאוכל ל~~

 דבד וכבד ויו~ט לשבה יל~ינן לנשים ~וסי ~סודדאיהדבי
 דו~אן הלבוש דב~י ~א~ דס~א סי~ ~א~רבזה

 דילי~
 עצם

עצ~
 ילי~

 אינו דיוה~כ ~יוה~כ ~~ק~ו שבה הוסי
 אל~

 איסוד
כרה

 ושב~
 ומזה ב~ד מיהה איכא

 העל~
 הוס~ דדוקא ~א~ר

 לאו אי~ד דק הוי ~לא יו~ט הוסי לא אבל דאודייהאשבה
~ועמש~ל

 בהעד~
 לאו בענין דיי

 וכרה~

 אלא
 דבטע~

 ה~~לך
 דאין כי גניבה מהי~~~ה

 חילו~
 דאודייהא יו~ט הוסי דגם

ו~
 מפש~ה ואמנם כן ~דיא ש~הבו שם כהובוה מהוס~ הביא
 שבה יל~נן דלא נדאה שם יומא הש~סדבדי

 מיוה~~
 דהדי

מאן
 דילי~

 מקדא ה~~~
 מ~י~ ועניה~

 שבה להוסי קרא
 ולא ה~בהומ~דא

 ילי~
 ~דף ר~ה בט~א ושו~ד מיו~~כ שבה

ט~~

 ב~ד מיהה בו דיש מיו~~כ כןי~ידא~~~~ידשבהיחמ~ד שכהב
 מיוה~כ ~מדו א~~~ ~יא~~ה

 דמ~
 עינוי בו ~ש ליוה~כ

כמ~
 ~והד ~לא לעי~י מה שם יומא ~ס ועיי ~ם ביומא

 ותמה ו~וי במלאכה האמד~כללו
 בהגדש~~

 גם דהא שם
 ב~ו~י ~מ~ש ע~י איש גבי הוהדהעינוי

 ד~
 והיי שם ס~ז

 ~דן ו~~כ ~והדה מלאכה ו~שא~כ דחוי אלא אינודעינוי
 ההו~י עפמ~ש י~ל ~לכאודה קל~ב סיי ח~א אה~עבבי~צ
 ק~~ו ~דףחולין

 ~ב~

 מקרי לא מכללו דהוהר כהייכ ~ה

 דבמלאכה ה~א וה~ה בבייח משא~כ כל דכ~יב חלב גבירק
כ~יב

 כ~

 א~צ ושוב כל כתיב דלא בעינוי משא~כ מלאכה
 בהו~~ כן מ~ורש שמצאהי אלא לה~תרה דחוי ביןלחלק
 ~~ף יב~~וההראייש

 די~
 הוי בציציה ~כלאים

 ד~
 דחיה עייי

 ואיןדעשה
 ז~

 ביד ראיהי ואמנם ~~כללו הוהר נקרא
 ~ב~ג~ה אלו ההוסי בדבדי אחד ~ירש ~העמיס קע~חכלל מלאכ~

הגרב~~
 מנזיר ~עיד שם חולין

 ד~
 מלאכי ביד וקד~~ו ו~~ד

 ש~ חה~ס בהגהה מייש ~גםשם
 מ~~נחוה

 ד~
 ~לק~מ ~~

~י~ש~
 ה~~ח סיי או~ח ובטוייז

 כ~
 ד~דא ה~ר ד~~~ש

 שצ~יךי~יף
 ך~וסי~

 ~יינו
 גז~~

 ו~דיל~י~ן והוא ~צ~ דעצם
 עונששאין

 ~מעינן ו~מילא בהוסי ואז~ד~
 דעכ~~

 חיוב יש
 הטו~ז ומייש ~ם ביומא להדיא פירש~י וכןבהוס~ה

 ש~
 בשם

 ובקציר מבחריש דיל~ינןהלבוש
 ב~חים פידש~י ~ן ~נ~

~ד~
 ס~ח

 ע~~~

 דמ~ד אליבא שהוא רש~י ומ~ש ~ל ד~ה
 ועונש באז~רה שאינו ר~ל ~ינוי ~וס~ה על מוז~ר אדםאין
 על שם בהגרש~ש המה ובחנם שם ~ד~~י שם יו~~אעיי

 ו~~~ש~יר~~י
 הטו~

 האוכל ~כל ועניהם ו~~רא דיליף ד~~אן
 להוס~ו~ יליף לא כרחך עלבהשיעי

 ול~ך עצם ו~עצם רק
 וב~ח בב~י ~ועיי ויוייט בשבהוה הוסי ענין ~טור הזכירלא
 שם ופר~ח הר~ח וסיי הר~דסי~

 וב~ע~ו~
 לחיימ ועיי שהבאהי

 הלכה עשור משבי~הפייא

 וי~
 ה~~ו~

 בחדושיו ~רשב~א מדברי
 ט~ ~דףר~ד

 ~ם~

 קדא ל~אי ד~וקי ורעייק בזה~ל ש~י

לאו~~
 נמי לי~ ו~בעיא דהא הוא דוחא או~ו~הא בתשיעי

 דתוס~ה לגופיהלר~ע
 יוהיי~

 ועה~~~ עיי~ש ויוייט ו~בהוה
 ל~~~ד ~דףהעניה

 ע~ב~

 דהוסי מ~ש כל ד~ה
 יוה~~

 ~~הייהי
 היום בעצם וכ~יב עדב ועד ~~ערבמד~היב

 וי~~ הז~
 ועיי

 ~דף בחולין בהגרצ~ח ו~איהי ש~כ סי~ יד~יםבספר
 שהקשה קאהי הדדי בהדי הרוויי~ו ~יוה~כ דשבה דבאדאו~ד ק~א~

 ד~וספה ה~וס~יםלשי~ה
 יוה~~

 דרבנן שבה והוס~ דאודייהא
 והעלה שבה ק~ושה ו~ן לבוא קדים יוה~כ הריא~כ

 וכן ~~הג~נ ספ~ה המלך בטעם בזה העירו~בר בצע~~
 המ~

 בלבי
 בו~קו~~ואדיי

 ש~
 מלא~ה הוסי לענין רק איירי שם ו~נה

 דאמד וכוי אחה א~ילה או~ל דיש ~~הא לתמוה הו~לויוהד

ר~ו~
 והוציאו שבה הי~ אם

 בפ~
 ביבמוה ופירש~י חייב

ל~ה ~ד~

 ע~א~
 יוה~כ אכילה איסור ~ליו חלו היום דכשקידש

 עינוי ה~סי והא שבהואיסור
 דאכי~~

 דאורייהא הוי לכ~ע
 ~~קרי ואיך קדים יוה~כוא~כ

 ז~
 דיש~אוכל ב~ך ז~ל הראב~ד שיטה דהנה נ~ון דבדנלפענ~ד ואמנ~ אחת בה איסור

 ~דים נ~ילה איסוד דלעולם ו~וי אחהאכילה
 ליוה~~

 ד~אי
גברא

 גדו~ שנעש~ משע~
 באיסור נהחייב יוה~כ קודם

נביל~
 מהא~ב ~י~ז בשעה~מ והקשה

~~~ 
 מהא

 דשג~
 וע~ה

 בה איסוד דח~יב ויו~~כ ב~בה~לאכה
 אח~

 ~ראב~ד~ ולדעה
 נאסד שעדוה ב~ שהביא דמשעה ק~ים ש~ה איסודהא

בשב~
 שם שיבוא קן~ם

 יוה~~
 י ליישב ודצה עליו

 דמיי~י
 בשבה שערוה ב~בש~ביא

 ויוה~~
 יבמוה ~ועיי עיי~ש

 שםלייג ~ד~
 ששימש בז~

 בשבה~
 ומעה~

 וה~~נ~ח החה~ס ל~מ~ש
 דהא ג~כ ל~ק ממילא עיו~~כ בהוספוה חייב אינודבכה~ג
 ~שום קדיםיוה~כ

 תו~
 כיון ד~לא~ה והוס~ דא~ילה עינוי

 חייב אי~ ~כ שוב שעדוה ב~ א~ דהביא ד~~יירידעכצ~ל
 בה איסוד הוי ~ ושפיר עיו~~כב~וס~ה

 ועיי והבן אח~
 דשיעודו חמוד נבילה דהא ~~ש שם בחולין ~~לה~רבה~ה
 ויו~ייכב~זיה

 בכ~ו~ב~
 וכבר

 בז~ הדגי~
 להק~ה בשעה~מ

 ש~ הריטב~אע~ד
 דבנ~נבלה

 ביו~~~
 איסוד חייל לא

 נביל~
איוה~~

 ונבילה ~ככו~בה יוה~כ ~לא
 ב~י~

 ~יה אכיל ומכי
 בנבילהנתחייב

 מה~י~~ ו~~או~
 לשעה~מ בהגהוהיו ז~ל נ~ז

שם
 ~רא~

 בעצמו שה~טב~א
 הקש~

 לחיובא לאו דאנן ו~הב כן
 וחהיכה חלין האיך באיס~ין לדון אלא אהינאהאוכל

 שי~
ב~

 שחייל ~שם יו~~כ איסור בו וחייל ~די~~ הד~ כותבה
 ~~ד ~ועמל~מ אחה בה איסוד והו~ל כזית על נבילהאי~וד
 ה~א~טומ~א

 וי~ל~
יי סי~ ושם ל~ו ס~ או~ח קמא נוב~י ו~י~

ל~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

ל~ה
 והמו~

 דבנתנבלה שכי אלו הריטב~א ו~דברי ~ביא ~לא
 לפמ~ש בזה ויייל יוה~כ על ~ל נבילה איסור אין~י~ה~כ
הר~בייא

 ב~ב~
 צ~א~ ~ד~

 שבה איסור דלענין ב~א ר~ה
 ב~יתחייב

 ומשא~~ ~נ~פ~
 אוייח ובבי~צ איסורים בשאר

 למ~ד~יי
 העל~

 ומש~ייכ שנתפח בכותבת חייב ג~כ דביוהייכ
 וי~ל נ~ילהיבכזיה

~~~~ 
 ואם ר~מ דאמר

 היה~
 ו~בן ~בה

 אםיולענין
 נעש~

 גדול
 ביו~~~

 והמנ~ח החת~ס ~נסהפקו
 עייש~באתי

 ~ ברא~~
 הר~מ בשם צ~ו סיי ו~גלחין ואלו

 דאייתי בהך~כ~
 ~ת~

 ושבת זרות ליי דאתי בשבת ~ערות
 השמשו~ דבין ואע~ג ~דדיבהדי

 ו~יחייב ולא היי קטן דשבת
 מאי~ות פ~ב ובו~ליימ ~ם שצ~ו סיי יו~ד ~וש~ע ועייאשבת

~ך~
 וו~~דנ~י בי סיי פ~ג ברכות ובדא~ש ~~א

 וד~~
 שםי

וע~~~מגיל~
 ~י~ ~ד~

 במ~נ~
 עד

 ~ת~
 ובהגרש~ש ~חו~ה

 דברו וכבר ~אריךשם
 ב~

 פ~ט סי~ ~מג~א עיי ~~סקים

ומחה~~
 ועיי המיד לענין שם פר~ח ועיי שם ו~רמ~ג

 וראש מ~א ~יי יאו~חקמא נו~~
 יוס~

 מגיל~
 ~ד~

 די
 וד~

 ~י

ש~
 ~ומ~~

 עיי ~ם זר~ים דכהנים ~עם דל~ל הגרש~ש
 ב~ראיי פ~ב ראשון מאמד אפימי~טיל לו~~ר~א כ~ן~~ו~נחת
 ~כתבה~ד

 כן~
 ירושלמי ועיי

 ו~גיל~
 גר מעהה ה~ג פ~ב

 לא דכולם שם וצי~ר וג~ש~ס ~ו~זרח שהאיר לאחרשמל
 הי באו~ז ~עיי אלו הירו~לו~י ~דברי~זכירו

 ו~גיל~
 ~ס~ט סיי

 ובחדו~י הייד פ~ד עירובין ירושלו~י ועיישמביאו
 לעו~ר רק וכעת בזה ~ו~ס~עפים הדינים בכל~ארכ~י לש~~

 זב~תי

~~~~~~
 ~רו~ב~ם שיטת

 שס~~
 עינוי ת~סי בין לחלק

 בבה~ס החוו~ד ע~מייש י~ל נו~לאכה דיוהייכי
בענין

 סדיי~
 ולא הודאי ~ל משו~עותא דקרא לי~נא דכל

 בתשעה נ~שוהיכם אה וענ~תם קרא וא~כ ה~~קעל
 ובעשירי בתשיעי מהענה כאלו בהשיעי האוכל ~לדיל~ינן לחוד~

דפיר~~י
 ר~~

 ~וערש~י עינוי קורא ת~עה דאכילת שם
ברכוה

 ד~
 דס~ח ו~סחים שם ויומא ע~ב ~ם ~י

יממיל~ וי~ל~
 י~ל שוב ל~ודש בת~עה ת~כלו כתיב כ~לו הוי

 ב~~ש ד~יינו בספק אבל לאכול מותר ת~עה ודאי דדוקאי
 וכל נפ~ותיכם את תע~ו לח~דש ובעשור קרא אבלאסור

 בה~ש אבל אסור ודאי ע~ירי דדוקא י~ל תע~ו לא~א~~
 וממילאמותר

 ל~~
 וגם מותר ב~~ש דגם א~רי כלל תוס~ה

 אכיל~ לענין ~יינו אסור דס~קובע~וה~כ
 כהיב לא דשם

מלאכה
~ 

 ומעהה עינוי בלשון דנקרא אכיל~ ד~וא ו~ניתם
 מאן דגםי~ל

 דילי~
 שפיר בתשיעי ~ ~אוכך לכל ו~עני~ם

י~~
 ו~~

 דרק אסור ס~יקו כרחך דעך ~יון לתוספה ~~כ
 מקודם תוס~ת ~ם א~כ בה~ש ולא לאכול מוהר ~שעהודאי

ב~~~
 ~שבת והד~ן בר~~י כו~ייש לצמצם דא~א אסור

 לחומרא סד~א ~ר~~ב~םי לדעת גם דבכ~~ג וגם שםרפ~ד ובביצ~
 א~ו~ דבה~שו~יון

 ~יינו תו~פה דיל~נן מה ע~כ מספיקו
 הלימוד דכל כיון בעינוי ודוקא ב~~שקודם

 דבה~~
 אסור

ה~
 את ועניתם שנאמר ~מה

 בתשע~ נפ~~יכ~
 ~ער~ן

 שםביצ~
~~~ 

 נפשוהיכם אה ועניתם שנאמרי ~וא דאורייתא

בתשע~

 תשע~ דודאי ומשמע
 בס~יקו לאכולולא ~~ר

 ~יון בעינוי שו~ה ביציאה וכן ~רמב~ם וז~שבו~לאכה וו~שא~~
 דמ~~

י~ינ~
 ערב עד מערב

 דומ~ דיציא~
~ 

 לכני~~
 ובכניסה

 סיי או~ח בבייי ~ועיי לעינוי רק שמעינןלא
 תרכ~ד~

 ואולי
 קרא להאי דמוקי אמרו ושם שכי שם ~רה~מ כ~ונתזה

 לכלוענ~תם
 האוכ~

 ולז~ כוי בתשיעי
 תוספת רבינו כהב~

 בלבד~עי~~
 א~

 ד~ר~מ ד~~ל מבואר נראה שם דו~רבריו
נקט

 ~רעיי~
 בלח~~ וע~ ועניתם מקרא ת~י ~לפינן דלא

ש~
 לומר ~קום יש שפיר לדברינו ואולם ~

 דבה~~
 דעיוה~כ

 ~מו~י
 כיון יו~~כ מוצ~י של מבה~ש

 ~ביוה~~
 ובעשור ד~תיב

~חוד~
 ועניתם ~כתיב בעיוה~כ ~בל עשירי ודאי ~~ד הענו

 נ~שותיכםאת
 בתשע~

 ולא ודא~ ה~יעי דוקא אכיל~י דהוא

 ~מ~~ספ~
 ~לענין אלא ~ה ~קפק יש

 מ~~
 של דב~~ש

 כעת ראיהי אי~ורא אקבע הוייוה~כ
 בשו~~

 חייא ~~~ד~ר
 ~ייוסיי

 שחיד~
 איסורא אקבע ל~ש ליי מקדשי דב~ד דיו~~כ

 ו~ייו~א דקביעי ~בת ושאני עצו~ו ו~צד ~ קבוע אינודהא
 לשיטתוא~כ

 דיוה~~ הסוברי~
 קדים שבת הוי תוסי לו אין

 י~ל והרבה עיייישאיסורא
 בז~
 ז

~~~~

 ברכות הצל~ח
 ~ד~

 חי
 ע~~

 מעלה בהך
 וךכאורה כי וע~ירי ת~יעי מת~נה כאךוהכת~ב עלי~

קש~
 למה

 ל~
 ואכלהם בתורה כתיב

 לחוד~ בתשע~
 ולומר

 בעונג ~ו~קייו~ין ממה בעינוי מצוה כשמקייו~ין שכר יש~יותד
 ה~ו~ז קו~יה שז~ו ב~~חכ~ת הזכיר שלא~ ופלא דוחקזה

 ת~~ד סייאו~~
 ותיר~

 אינו אכילה מצות על דשכר כן
כ~כר ו~ר~ב~

 המ~ענ~
 וק~מו

 בז~
 פסחים ב~ד~א המהרש~א

 ~ד~
ס~ח~

 תצו~ ~י יעקב ~ובאהל ~ם
 קודש בגדי וע~יה עייפ

 דשכר ~~זה ~יפךכתב
 האוכ~

 ו~שכר גדול מצוה לשם
וי~ל ~~תענ~

 אמו~ בפי וש~
 עייפ

 ועניה~
 ~טוייז קושית הקשה

ו~ד~תא

 דנפשיי~
 ~~י~ ש~~ ומ~

 כאלו ד~~וונה
 ~~ו רצופים ועשיריתשיעי מתע~

 הפר~~
 ועיי ~ם

 בב~~
 ובייח

 ו~ריש~ודריש~
 ובפ~יטות שם ביומא י~ינים ~וסי ועיי שם

 ~תע~ה כאלו ~וי בת~יעי ~אוכל כל אווור היי דאםי~ל
 ~ו~אבו

 דא~
 הוייל בע~ירי התענה ולא בתשיעי אכל אם

 ולז~ בתשיעי התענהכאלו
 בה~י~י ~הענה כאלו ~מרו

 בעשירי גם והתענה בתשיעי אכל אם דדוקא ילומריובעשירי
 כאלו~ו~ל

 ~~~נ~
 הו~גיד ~רב דברי ו~טין וכן בשניהם

 ה~ו ~שור ו~ש~תתפ~א
 עיי~~

 ואכלתם נאמר ש~א ו~ה
 ~~נ~~ עפ~~~ש י~לב~שיעי

 שי~ג ו~ייע
 ש~

 ~ריך דבעיו~~כ
 א~כ עינוי בלשון ל~ דו~פיק כיון ככותבת שיעורלאכול
 כתיב ~ייאם

 ואכלת~
 ביומא וכמ~ש בכזית דאכילה ~ו~א

 יאכל לא ר~מנא נ~~וב נכתוב היכישם
 אכיל~

 אלא ~~ית
 דא~א רק ש~וא בכל אכילה ~תם ~א ~דא~םדל~יטת
~לכתא

 ואפיקתי~
 כדקאי לאיסורא אבל לעונשין מ~שמעותא

 ובס~ ח~א משבועות ו~~ד ~~ז ~חו~מ פ~א במליימ ועיי~אי
 קמ~ז סיי סו~ לאוין ס~~ג ועיי עייש~ה כ~ח לימוד דילו~ודי
 שם מהרש~לובאורי

 ג~ ומ~
 רק הוי עיוה~כ דאכילת

 ושמו אחד בספר ~רא~ שכי שם במנייח ועיי בזהואכו~~ל ע~~
 דהוי כיון יעיו~~כ באכילת חייבות נ~ים אם שנסתפקפלאי
 ובעי~י עינוי בל~ון רחו~נא דא~יה כיון או שהז~ג~~ע

~~~
 א~~ חייבוה נשים

 ואינו עיוה~כ באכילה ג~כ מחוי~ת
 והנ~ ~ספק ליי נפשט אםזוכר

 ~יי ~גרע~א בהשוי ~וא
 ספק לי~ מי~ט ולאט~ז

 סוכ~ ובהגר~~~ ז~
 כן גםנסתפק כ~ח~ ~ד~

 בז~
 ~~ או~ח ~~~ד~ת חסל~א ~ו~ת ו~יי

 כ~ב סימן ~כ~ורים יום פ~ ~בראייש בקרב~נ ועייסייה
 ותענית נפש עינוי הוי עיוה~כ דאכילה ~~ה~ק מ~ש ~~א~ת
 נימא דאם ~~ ~ם ובמנ~ח הגוף עינוי יהוייוה~כ

 די~
 חילוק

 לענין דינים כו~ה יסתעפו לנשים אנשיםבין
 נדרי~

 ושבועות
 בדרכי מפורש שהדבר להגדולים להו אשתמיטובמ~~יית

 ~~ל מהרי~ל ב~ם שכי במקוו~ו תר~ד סיי או~~מש~
 יין לש~~ת ולא בשר לאכול שלא~נדרה אש~

 חו~
 ויו~ט משבהוה

 ליי דפשיטא הרי יוייט בכלל דעיוה~כוכי
 למהרי~~

 ד~ם

אש~
 ו~יי תקע~ב סיי במג~א ועי~ בעיו~~כ ל~כול ~~ויבת

 כתב ~ר~ד ~יי ו~~~~~א ~קייע סיי או~חבטוש~ע
 לשבת דו~ילא דעיוה~~

 דהת~
 גם ובא~ת עונג לשבת וקראה כתיב

 יו~ד ~ש~ך כמ~~י יין ולשהות בשר לאכול מחו~ב אינוב~בת
 ~ועיי זי ס~ק ש~~~אסיי

 שב~
 דשכיח אנן ~י~ט

 ל~
 בישרא

ו~מרא

 וי~~

 שם ופה~ש רע~~א דבחדושי אלא
 סיי~

 י~ג
 לקיים ב~ר ~~ול ~~ויב דביו~ט ~כהן ~שב מתשויהעירו
 ועי~ ש~חהמצוה

~~~ 

 גי ~~ק תק~~ט ~יי
 ~ א~~ ב~ו~ז ועיי ~יס~ק וסי~~ת~ע~~

 ~שבה דגם ב~ ס~ק ת~נ~ג
 ~ם אפרים ו~יד ~בת כבוד בשר~בשביל לא~ל על~וחוב
~עיר

 ~~על~ מ~
 שו~ הבכור

 תעני~ סו~
 ~עונג

ו~מח~ לח~



~ ~ ~ ~

 ~~גי~~ו~
~~~~~~~~  לחודוש~~חה

 ואכיל~
 בדשן ות~ענג כדכ~יב עונג ד~וי בשר

 ו~~ח בב~י ו~יי יו~ט זה וש~~חה ע~ב טייז דף מגילה~ועיי
 ובדרישה בב~ר אלא ש~~חה ~ין ל~ין תקכ~טסיי

~  
 ועיי

 ל~~ייד פיר~~ב~ם
 יו~ד הי ~~שב~

 וכ~~~
 שם~

 ל~~נוע ~סור
 ~וקרי לא דשבת וכיבשבת

 ר~
 ~~לה וכן ש~~חה ולא עונג

 דבר ~כבר שם בהש~~טות אי סיי הגר~ייאבתשוי
 בז~

 ה~ייח
 ~דףביצה

 ל~ה~

 ךו~עשר קובע שבת דרק וחידש ונתתי דייה
 קובע ~ינו יו~ט אבל עונג לשבת וקראת דכתיב~~שום
 ~דף הפ~י וכ~כ שמחה רק עונג ~~צינו לא דביו~טלמעשר

מי
 שם~

 ד~~
 זה ובאמת אלא

 דע~
 הביאו ה~~אירי הרב

בשעה~מ
 פיי~

 הכ~ב ~~~~עשר
 והשעה~~~

 וכתב ו~~לכה זה דחה
 לא שבמחכ~ת אלו ~גדולים על ופלא עונג מקרי יו~טדגם
 כ~ג ~דף ~~ו~ק בתו~י ~~פורש שהדבר~או

 ע~ב~
 ד~~

 ~~אן
 י~סף ~נ~~וקי ה~אוכן

 ~ד~
 י~~

 ע~א

 ש~~
 במשנה

 ו~~~ש עולין ואין ד~ה ~ם במשנה ~וערש~י שא~~~ומפני ד~~
 בהגהב~ח עיי ב~הש~סהגרע~א

 ~הגה~
 דף רנשבורג ~ה~ב

 יוסף ופורת ~גרש~ש ו~~כ ש~~י
~~ 

 ~ר~ב~ן כתב וכן
ב~~לחמות

 ברי~~
 המש~ה ימי דשבעת וז~ל דת~ר בהך ~ם ~~ג

 לשבת ד~~י ולא שמ~ה בהו כהיב דתרווי~הו דמיכ~~ועד
 ~ועיי בה דכהיב הוא דעונג ~~פסקת ואינהדעולה

 הי ~לכה פ~ג מוייקבירו~ך~~י ב~~ה~~
 ריי~ ד~~

 סיי יו~ד בב~י ועיי
 צע~ג כוי למידק ואיכא שם הב~ח ומ~שהי

 עיי~ש~
 אלא

 אלו ש~~ח~כם וביום איתא תשכייה ר~~ז ~~~דברדביל~וט
 ~ת ד~ה הייב פ~יא ~~גילה בירושלמי ~~ה~פ ~ועיי כוי~בתות
 טוריועיי

 אב~

 מגילה
 ד~

 ~פר~~~ג ו~~~ש די
 יוס~ ברא~

 ~ם
 פניעיי

 יהוש~
 ש~~

 ~~פרש~י ~~~~~ע ו~ן
 ~דף יב~ו~

 נקטו לא אךא וד~ה שם ורש~י ויו~ט ~ב~ת אלו הימיםכל צ~ג~
 ה~א פ~ז ד~~אי בירושלמי ~~צא~י ואני ~בת עונג ~~שוםרק
 ~ם ב~ה~פ ~ו~~~ש יוייט נקטו ולא בשבת וא~ילו הימיםכל
 סיי הרשב~א ~שוי עיי ה~~וקף מן שלא לענין ינאי ריד~ה

~כ~ז~

 פת לא~ול ~~חויב אינו דבעיוהייכ ~תב שם ובמנ~ח
 גי ס~ק ~ר~~ג סיי או~ח ~ייז ועיי ב~ורים~~ו

 ו~~ג~~
 סיי

 ולענין י~ד ~~ק ~רצ~ו סיי ו~~~~ז טי ס~קתרציה
עיי חו~~~~

 מגיי~
 פת לאכ~ל ~~חויב דאינו טי סייק קפ~ח סיי

 פת לאכול ~~~~ דלכהחל~ כי תקייך סיי דב~~גייא~אלא
 ק~כ ~דף פסחים ורשב~ם~ער~~י

 עיי~

 שביעי מה
 פת לאכול חייבות נשים דאין שם ~גרעייא בת~ויולפמ~ש רש~~

ביו~~
 מנ~ח ~ועיי להת~נות ומות~~ם

 מ~~
 אות רס~ד

 עכ~פ יכעינוי דהוי בעי~ה~כ ל~תענות ~ורים אם אףא~~ גי~
 ע~ז ~רש~י בשר ~ולענין פת לא~ול מחויבים אינםודאי
 הי~ף

 ע~ב~

 ד~ה
 ועיוה~~

 וכדברי ~י~ ש~ ותוסי

 וי~~
וא~נם

 נרא~
 דגם

 חייבו~ נ~י~
 גם ד~רי ~יוהייכ בא~ילת

 בפסחים הוא ער~ך ש~סב~טנים
 ~ד~

 ק~ט

 ~~א~
 וערב

 בתוספתא בכורים מנ~ת ~~יי בניהם את שי~כילו כדי~והייכ
 להתענות שיוכלו כדי והטעם לחינוך דבהגיעו ~י ~~דיומא

 שם ומג~א תר~~ז סיי או~ח בטו~~ע ועייביו~~~
 באכ~לת דמחויבות מ~תברא ודאי הגדול~תבנ~ים ו~~כ~~~
 שנ~תפק נ~ט לימ~ד די למודי בסיושו~ר עיו~~~

 ג~~
 נ~ים אי בזה

 ~ך ~תענות לנודר דנ~מ ו~י עיו~יכ באכיךתמחויבות
ימי~

 ח~
 אי מיו~ט

 בכ~ עיוה~~
 ובמח~כ ~וי נ~בע ו~ן

 ו~ב~ח ה~מ דב~י ממנונעךם
 בש~

 וגם ש~באהי מהרי~ל
 שהביא אלא שם תר~ד ס~ ה~ו~ז ~~דב~י ~ם ~זכירלא
 לנשים שייכי ויו~ד טי של ועינוי דא~ילה ז~ל ~אר~יבשם
 ~~האנ~יםיות~

 ו~
 מצות לקיים לנ~ים לצוות יש ו~~עהה

 וי~ל עיי~ש נינהו חובה דבני טי א~ילתי
 ~ה~

~~~~~

 ~~~ש ט~ב ש~~ואל דסבר למי~רא ~ם פסחים י
 ~ר~~י אסור~לו

 ב~כיל~
 ה~~י ותמה ~ ובמלא~ה

 ~דף~בת~נית
 י~~

 ~ליל~ דה~צ ~דיא משמע~
 ב~שיית מותר

 י~ג ~דף בעצ~~ו דרש~י לתמוה הו~ל ויותר~לא~ה

 ~ם~

 ד~ה

 או~ח ~ת~ס ~ועיי ב~~צאכה מו~ר ת~ב דבלילי כי~שאמרו
 ד~כ~י~ ~ורים לענין קצייה~יי

 ~~לאכה לעשות שלא שנהגו
 ~~ש~ז ~רצייו סיי אוייח ~פרמ~ג ואולם א~ור בלילהגם

 חו~~ה ~~ו~ף לענין בח~~ס ~~יי~ש וי~ך לה~יר כתבאי ס~~
 ו~יי~

לעי~~

 ~~~ה וכבר
 בז~

 ובהג~ת כ~ג ס~ק תקנ~ד סיי המגייא
 השני ~ה~ש על ~אי בט~ב ~~ך~כה דאיסור כי שםא~~~ב

שה~~
 שם בפסחים ~פייי ב~ה ~עיר וכבר ט~ב יום ספק

 דב~י מ~שטותודח~ו
 הש~~

 ש~ להלן
 אוכלין תנן ו~א

 ו~~ש~~ע בהייש ךו~~וטי ~או יום ~~~עודו~ותין
 להדי~

 דךענין
 בי ~דף ~סחים ועיי איירי טייב דלפנ~~הייש

 ע~ב~

 ~י~ן ו~י
 ב~שיית אסור שמ~צתו יוםמצינו

 ~~לאכ~
 מותר ו~~~~הו

 תרל~א סיי ~~נית ב~~~דכי ~ם אנשי בחדושי ו~יי שםותוסי

 ל~נין גיאו~
 להתענו~ שי~

 סיי בכלבו ועיי הלילה עד
 ~דף עירובין ועתוסיס~ב

~~~~~ 

 ~ל בה~ש ~ענין אי ד~ה
עט~ב

 ד~~~~~
 מבעוד ~~~חיל

 יו~
 ד~~~מ ~~תבו

~~ 
 בתוסי

 דא~רייתא שהואיוה~כ
 הפסיק ש~בר א~~~י לאכול ~רי ~~~~~

 את בועניתם הכא ~וף ע~ב ס~ט דף ~חרי פי זו~~ק~ועיי
 ~מא ~~פךגות ~לא אשתכח ךא עינוי ד~א ת~אנפשותיכם
ול~לאה

 ושפי~
 ~ך הוא

 חל~~

 באי~ה כד~~~רינן
 ר~~

 ~גי

טייו~
 וכש~~

 ~ם איכ~ר בפתיחתא ~ועיי עט~ב
 י~~

 בסעודת
 תקנ~ב סיי א~ייח ~~שה ובדרכית~ב

 ~גי~ס~
 וער~ייי ב~~ב

 ע~א ~~ג דףכתובות
 ל~ ד~~

 ב~ו~~ע ועיי איפסיק מר
 ~מ~ד דף תענית וה~סי וערש~י ו~גהייה י~ב ס~ק שםו~ג~א

 וב~יןשהבאתי

 ש~~
 תקע~ה סיי ~~ג~א ועיי

 ס~~
 ~ עיי~ש בי

~~~~~
 ~דף תענית

 י~~
 ש~עה שךא תענית כל דאר~ח

עךיו
 ח~~~

 קרבן וב~י~י תעני~ שמיי לאו
 ס~~ך רהרמב~ם כי אסור דייה ה~א פייח נדריםבירושך~~י
 א~א דארייי ~~~א בבלי דמק~ה ומה הירושצמי ~לעצ~~ו

 מבי נפ~יי דלש~~ו~ה ומ~ני ךביתי שאבוא עדבתענית
 ו~בר הוא בעל~~א רחויא דעביר הואנשיאה

 הדג~
 בזה

בלח~~~
 פ~ק תענית ברא~ש בקרביינ ~ביאו תענית מהי פ~א

 י~בסיי
 או~

 תקס~ב סיי ~ו~ח הב~י וקד~~ו די
 דיי~

 ו~~~ש
הילכך

 ופ~
 ך~ד ~דף ע~ז הת~סי מדברי ~ביאו שלא

ד~~ ע~א~
 בירושל~~י ומה~פ ~ם בב~ח ו~יי בזה ~דב~ו ~~תענין

 ה~וסי דמדבדי ל~~~ר פנים יש דכתיבנא מ~ן ה~ין ו~~כלשם
 מש~~ע ~םבפסחים

 דס~~
 ועי~ י לחומרא דסד~א ~הר~בייא

~הגר~ ~  ~ד~~~~ 

~  

~ ~ו~ ~  

 ~בעוד

 כ~~ ~דף סוטה~~~~~~
 ע~א~

 והיא ה~ל מה ד~ה
 קרא אינטריך וכי הק~ונטמאה

 נו~יס~
 הוא כאילו ש~ייה קודם אוסרה ה~~וב די~לותיי ~פיק~
 וד~

ומ~מ~
 ~ם ~~הר~~א ועיי לחומ~א דסד~א ד~~צ

 י~א ~דף~במות ו~ו~
 ע~~~

 ד~~
 ~וער~~י סוטה צרה

 סוט~
 שם

 בה עשה ךא~ה
 ומ~

 שת~~ה
 ~~ בהגר~~~

 הפלתי קר~~ו
 בגהש~ס ~גרע~א ועיי ~ה ~נראה ד~הבב~ס

~~~ ד~ סו~
 כשם~ ד~~ בתוסי ע~ב

~~~~ 
 ~~תוסי

 יב~~~
 ד~

 ~יה
 ועי~ איפשר ד~ה ה~א פייח סוטה בירושל~~י ב~~~~פוקדמו
 בירושלמי ירו~~ם ובציון גי ס~ק י~א סיי אה~עב~ש

 ~י~ד ~דף יבמותועתוסי שם~

 עייא~

 כ~ן א~נ ש~י ארייי ד~ה
 חר~אנד~ים ~וע~ טבל לספק לחוששיש

 ד~
 ~סופך ~ה כי

 ד~או~סי

 פ~א~
 רהוי

 דאוריית~
 ~גיגה ועתו~י ו~ל הח~~ירו

 די~דף
 ע~א~

 בגמרא אבן ובטורי שם ומהרש~א אלא ד~ה
שם

 ד~~
 יומא ועש~ס איצטריך

 ~ד~
 פ~ד

 פ~~

 פלגא איינ
 דאל~~ ו~~ש~~ע ~~ל נ~שות ספקופלגא

 דסד~א הו~א
 ~דף ~נ~דרין ועתוסילחומ~א

 ע~~
 שם~

 איינ דייה
 מסת~ף זהענין ולא~~

 לענפי~
~י ~ ~צ~תי רבים ו~רשים

~ ~ ~ ~  

 ס~~ ~דף ב~ב ~תוסי ~~דברי הבאתי ייי~
~~ ע~ב~

 ועמה~שייא דבורים ~~ורת נענין הרי
~ם

 מ~~
 מ~ת טפי ךכוורת מחובר ה~י לא דדבש די~ל

~ור



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~~~~ו~
 ש~ פ~י שביעיה בירושלמי ובאמהךהנור

 גדולי דבש אמרו
 הביא לא שם במשניוה ובה~א~י הנור גדולי אינו פה~וורה

ימדב~
 ~בה ועי~ א~ו מהרש~א

 ~ד~
 ~~א

 ע~ב~

 ו~וס~ בר~~י
 ו~ניחוד~ה

 ~~~ ובהרה~~
 בהפאייי ומ~ש ה~ד שבה מהי

 דבש והנה מדכהיב מלא ~~מקרא ~~וכיח דהירו~ל~~ישם
 דבש וי~י ~היב~במקרא

 וכו~~

 ו~מה השדה פני על
 והנה קרא מייהיבירו~למי

 הדב~ ~ל~
 ~רא ו~~ביא לה ודהי

ד~~
 ב~י~ ראיהי ואמנם הדבש ביערה אוהה ויטבול ~ילן

 ב~ב ריייד בהו~~ מובא קדמון ~~יי צדק ~~ל~י בןמהר~י
~י ר~

 וב~~מ~
 ש~

 אליעזר דר~ טעמא ~ל בשם ד~ייא שכי
מקרא

 וי~
 והנה היעד אל העם

 הל~
 ~י~בוך וכהיב דבש

~ה~
 אה מה לה דחי שם בי~~ל~~י ו~~~ה הדבש בי~דה

ש~~~
 מפיק חורשא ~~נא ~~ד

 דב~
 רשב~ל בשם בון ב~ד ר~י

 ויטבול כן יהה שמעהא~ר
 אוה~

 הךך והנה ~היב ד~א~וונהו ז~ וא~לי ~דבש ביערה
~~ 

 אוהה ויטבול וכהיב
 ו~מ~ הדבשבי~רה

 ו~א הדבש בחךה דוקא טבל
 ע~~ בדב~

הש~~
 שהיי דדבש מ~ום אע~כ

 ע~~
 היי השדה

 הלו~
 והיי

 היו ~~הים דט~~אי ט~~~אה~קבל
 ול~~

 ~~~~ה לקח
 מחובר דהוישב~וורה הדב~

 של~~
 ו~ה יער נ~רא

 ילי~
 ~~א

 ~ם מ~צ בן ה~~הד~י ו~~~ש כקרקע ה~א הרי ב~וודה~דבש
 לקרקע ~~מחוברה ד~ייע ואמרינן ר~א קא~ר שפירודבנן

~~ר~ע
 הנ~

 בא~~ה
 א~

 ה~י רלא לחכ~~ים ס~ך בטיט ~~חובר אם
 בפרי~~ וכ~~~שכ~רקע

 או~ צ~~ סיי הו~מ
 ס~ל ור~א זי

דא~
 אם

 ~וונ~
 ~וי קרקע ~~ג

 ~קרק~
 שב~עוה ~ועהוסי

ד~
 ד~ה ~~ייג

 ~בצ~רו~
 ד~~~ן

 מ~
 ולענין שבה לענין ~חילקו

 ס~~ג עו~צין תוספ~א ועייבייח
 ובר~~

 ב~~נה
 ש~

 ועשייך
 ובלח~מ זי ~~ק צ~ה סייחו~מ

~~ 
 וב~~א~ש הייד מש~ירוה

 ךטורבהגהוהיו
 עמ~~

 ~ם רייח דבדי~ מביא הרש~ם דגם
 ~~ק שמ~ה ~יי ו~ג~א ~הבאהי שבהועהוסי

 די~
 כ~ו והוי

 ס~~~ע ועיי כו~ה גידולי דבש בירושל~~~ ~ז~ש קדקעגידולי~
 ~רצייז סיי ו~~ג~א גי ס~ק ר~בסיי

 ס~~
 ז~

 ומחהיי~
 ~ם

 ~~ג ס~ ~ו~ח הנינא נו~בועי~
 ו~בן~

~~~~~

 דדייא דטעמא דל~~סקנא ~ם ביב ה~וסי שיטת
 ביערהמקרא

 ~~שום ה~א ~עיקד טעם א~~ הדב~

הרב~
 ה~וורת ~~שום ו~א ~~ח~בר דהוי לבד

 וא~
 מ~נח באי~ו

 ~דף דגיטין ~הך מ~ובר ~וי א~יכי רק ק~קע ע~גהכוורה

ל~ז~

 ~צ
 דמנ~

 אוה שם הר~~ש על בקרב~נ ~ו~~ש אסיכי
 לא סי~י ד~~~ום שם וער~ן שם ב~קו~~ו בדשב~א עייטי

 בנהן לאו~~י ~~מ ולכאודהחשיבי
 עצי~

 ע~ג ~לו נק~ב

עצי~
 דמקרי ח~ירו של נקוב

 גי~
 בי דר~י ~~ך ~~חובר

 אלא ה~ב ~ז שבה ב~ושל~~יבון ~
 דש~~

 הכי ~~ל ךא דילן
 ב~~~~וע~

 ח~~ל ובהגהוה ~~~ז וב~~אים ~נוהן ד~ה שם
 ך~ז~גיטין

 שם~

 ~~שום ~~חובר ד~וי בעצ~נ מיירי ד~ם אךא

די~
 לו

 יניק~
 והוי ארעא ~יניקה א~צ ובכוורה ב~רקע

 בו ~נהגדל ה~בש משוםמחובר
 ~נ~~

 ביערה ~~קדא מחובר
 הביא ה~~ש הו~י ב~ם ובשטמ~קה~בש

 ג~~
 בשם זה

 ~ם~ההו~~

~~~~

 ביע~ד
 ש~

 ר~~י ד~וי ~בה ~רמל~ה הוא דיער
 שהי~ בע~ו ה~בש דיעדת י~ל ל~אורהלטומאה

 ~יון ב~לים ~~~ה ד~ין ~מד ול~ש ~ד~~ליה ~י~כוודה
 שבה בהוסי כמ~ש ~לי ל~ש לקרקעדמח~בר

 י~א~ ~ד~
 דיה

ע~ג ~~ונ~ שיהי~ צדיך דע~~פ דכוורה בהך ~~זה ונ~~~עא~א
 קרק~

 ~ה וי~ל דיהונהן דבש בי~רה ~מו
~ 

~~~~~~

 מה~בועה י~ע לא כדחך על ~יונהן מייש
 לפמ~ש י~ל ל~אורה ~עם אה אביו שהש~יע ~~
 ~החול אפשר שאי לה~יח קמ~ו סיי יו~ד הנינאבנו~ב
 רוב שם ~יי א~לו ~ע~הם במעמד ~אינו ~~י על~ועה
 דק וא~ה ונביאיםהעדה

 ~ר~
 היי שלא מי על גם ~ל

 דיונהן יייל ~לפ~ז מעמרבאוהו
 יד~

 היי שלא דק מהשבועה
 מ~~~דבאו~~

 ולכ~
 ולא אביו בה~ביע שמע לא ויונהן כהיב

 אר~ר אמר דהרי חרם היי דבשאול אלא י~ע ולאכהיב
 ש~עוה בשייס וכמ~שהאיש

 ~ד~
 ל~~

 עייא~

 בו ארוד הנא
 ו~ן נדוי בלשון אדוד חכם א~~ר אם ופרשייינדוי

 מפוד~
 הרא~~בהש~

 ד~בועו~ ה~ כלל
 ועי~ נדוי גזירה ~י~ שאול

 הובא ו~~ז שם ~גדייא ובאור לייה סעיי רכייח סי~ב~ה~ג
ביהה

 יוס~
 שמע ךא ויונהן כהיב ולזה שם

 בה~בי~
 אביו

 ל~ון ו~ר~ייי שאול ויואל ~כמ~ש שבועה דהייוסבר

 באוה~ היי שלאואחרי אלה~
 עלןו חך ~לא ~שב היי ~~מד

השבו~ה
 א~

 שלא ~ומה ~עם כל במעמד דהי~
 א~~

 רק
 בשביל היי ~~~כ~ב~עט

 הטו~א~
 ~מש~ל~

 מהעם איש ויען
 אה אביך ה~ביע ה~בעויא~~ר

 הע~
 האיש ארור לאמר

 בלשון ה~בועה א~~ר רהרי כך~~ר היום לחם יאכךאשד
 החרם עךיך גם וחל חרם דהוי~רוד

 א~
 באוהו הייה שךא

 וי~ב פ~ ע~~ה ~ו~י ו~יימעמד
 ויב~ בפס~

 אביו אוהו
 ~ם אזוךאי וב~יי ה~ו סי~ חסידים בס~ועיי

~ 

~~~~
 ואיש בקרא ל~דק יש ידהנה אחר באופן י~ל

י~ראך
 נג~

 ו~כל ~איש אר~ ושם ה~וא ביום
 כתיב ולא מאויבי ונקמהי מייד וגם יחיר בלשוןנאמר

 ו~~~נם עהיד בל~ון~מאויבי ואנק~
 נרא~

 בהעניה עפמ~ש שהוא

~ד~
 יו~ד

 עייב~

 ~צדה עך ו~הענה שהיי ~~י
 וכוי ועב~

 הד~~ב~ם מדברי הב~א וי סי~ שם וברא~ש ו~~ש~ים מ~ענההייז
 העני~ ~וער~~י לצבור יחיד בין חילוקדיש

 ד~
 ע~ב ~יי~

 ~יהיוד~ה

 הצבור~

 ~ועיי להשלים צדי~ין אין ~נע~ו דצבור
 ~~~~ג הקס~ט ~~~ ו~~גייא ובטו~ז ל~~ייד אות שםבקרביינ
 ובא~לב~~ש~ז

 שם~

 בנפש להלל צדי~ים דהצבור
 שבע~

 ולזה
 במקרא בכיוןנא~ור

 ~אי~
 ~בל~ון ישדאך

 יחיד~

 ביום נגש
 יא~ל אשר ~איש ~רוד לא~~ר העם אה שאול ~יואל~הוא
 שי~יי יחיד בך~ון השבועה א~מד ~הנני העדב עדלחם

 יחידכהעניה
 ~ל~~

 ~כלו~~ד מאויבי ונקמהי
 א~

 ~נקמה אחר
 אחד ~ל י~ליםמאויבי

 העניהו~

 לחם העם ~ך טעם ולא
 צבור העניה והיי שיהענו גזר ביחד רלכולם ~ברוהיי השבוע~ ל~ון שמעי שלא ר~ל בהשביע שמע לא יונהןוא~לם

ו~~מי~
 ההשו~ה אחר

 אינ~
 טבל ולכך ~שלים צריכים

 הדב~ביער~
 מלבךוע שבע שנפשו ~יינו עיני אורו וא~~ר

 ךה~דו~ כדי ה~~טע~~העוד
 די לשם

 בנפ~
 דאו ~~ש שבעה

 וכוי עיני אורו ~ינא
 א~

 א~ל לוא ~י
 אכ~

 ו~ו~ ה~ם ~יום
 לא עההכי

 דבה~
 נושענו ~בר ד~רי כךומר ב~לשהים ~~~ה

 ויאמר וז~ש רבה מכה ~~ידינווה~ו
 ~ע~

 ~אוך אל
 ~יש~עה ע~ה אשרימוה היונה~

 הגדול~
 ~י ו~וי בי~ראל ~זאה

 אחר ~לא ~זה היום עשה אךהים~ם
 הי~וע~

 עש~הגד~ך~
 צבור העניה ~וא ~י בחשבו זאה

 וי~דו~ך~ך
 הע~

 ולא יונהן אה
 ש~יי ~יון ~~

 בחקוהי פי סוי וער~~בייןבזה ~וג~
 ע~~

 ~לי
 עיי~~ חר~

 ועיי
 ר~~ט סי~ סו~ להרמב~ן המיוח~וה הדשב~אבהש~~

נ~מד ו~עני~
~ 

 ~~~~יא~
 ~ונה ~ש~ה ~~ל דדבה ~באהי ~~ב

 התו~י וכמ~ש ~הח~רב~ינוי א~
 ~ד~ ב~~

 ~~ה

ע~ב~

 הן ~~ה
 ~ד~

 צייג
 עייב~

 ~גוזל ד~ה
 וש~

 ~ד~
~~~ 

ע~א~

 שינוי דבה דאמר
 קונ~

 בידים ךהו דשני הי~י ~רש~י
 קונה בידים ~ינ~י דרוקאומש~~ע

 ~נ~ד ~י~ ובקצוה~~
 מ~~ ~קש~גי ~~~

 מ~לם והז~ינה בהמה גזך דהנן
 והרי קונה שינ~י מטעם ~הוא~גזילה כשע~

 ז~
 ממילא ~שינוי הוא

 דרי ~~הא ךהקשוה הו~ל יותד והנה ב~עוהניע
 איל ונעשה טלה ג~בדאמד אילע~

 נע~~
 בידו שינ~י

 ד~~ה והזקינה בהמה גזל ד~הניהין~ייקינן ~מינ~ וקנא~
 ד~~רה אלא שם הני~~~י ו~~~~ש קונה ד~נוי~טעם דהו~ ~י~ש~

 על דשםי~ל
 ~רח~

 ו~מ~ש ~וא הדר ~א ~ינוי
 ~~ל האורבה ~~ ~ש~~

 דא~
 פר~ייי ו~ה החוזר שינוי

 בה~
 דר~ה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~

~ ~  בעינן דהדר דבשינוי דייך בידים להו דשניהיכי 
 דוק~

 דשני
 ואזבידים

 קנ~
 ~וזד ~אינו בשינוי אבל

 כה~
 והזקינה דב~ו~ה

 ~ועד~ייי קני דו~מיךא שינוי גם איך ~נעשה טצה גנבאו

 ד~ב~~
 שם ~~ייי ראודייתא שינוי ו~ש~כ דייה ע~ב צייג

וי~~

 ב~וסי ~תבו לד~א ודק
 ~ד~

 ~ייח

 ~ם~

 מה ד~ה
 ועיי ~ונה בידים שינוי דרקטביחה

 נתיבו~
 בבאודים ך~ד סיי

 בהך שכי היס~ק
 ~דף דתמור~

~~~ 
 ורבא דאביי ~מסיק

 ךאביי ו~~ך דהדר ב~ינוי ו~יידי דע~כ קונה בשינוי~ליגי
 בידים בשי~ידמ~מ

 ~ונ~
 בשינ~י אבך ק~נה דאינו סייך ורבא

 קונה ממיךא שינוי דגם כיון אעליימ ךומד ךייש ~~זדשאינ~
 התוסי ~כי בכוד אוזן בצ~רם כמו~וי

 ועיי אעל~ו~ דך~~
 שס~א סיי נהיבו~~ ועיי צ~ע ~דבדיו חי א~ת שם נתיבותבמ~ובב
 ~קצוהיי~ כי וכן שםבבאורים

 בי ס~ק ~~ס סיי בעצו~ו

ואמנ~
 ו~~יית קני ה~וזד שינוי דגם ס~ך דאביי שכתבו ו~ה

תווו~
 ערוך ~ש~ס מאד

 ד~~
 תנא אביי דאמד קמא הגוזך

 סייך לדבה דרק שם ועתוסי דהדדי דרבנן שינוי ~נידידן
 ~~עיי מה~ת קני דהדדדשינוי

 ו~ה~~
 ~ט בייק בידושלמי

 שם ולהךן שו~א דייה~~א

 וי~ך~

 ךחלק הקצוה~ח מייש וגם
 שאני דגבוה יל~ינן ךא ווהדיוט דהקדש ךגזך אתנןבין

 ב~וסי במק~ו~ו ו~~דש~א ו~דבד~ הביא שךא ~מוהדאימאס מ~ו~
שם

 דהא ךדעךו~א באתנן הכא ך~~וגי דךיכא מ~ש הן ~~~

ב~~
 מאיס ~לא השינ~י דמהני באתנן ךהו דאית

 מכש~~
דאי~

 עיי~ש קונה שינ~י בעךו~א ~ו
 דאמדהג~זך ר~~ בש~~ ובאו~~

 דךגבו~
 שאני

 כאךה דבות דמצינו אךאעיי~ש דקאמ~ הוא לבייש דאימ~וס מש~~
 בת~סי ~~אי~י שאני דגבו~

~י~ד
 מ~א ~דף סוכ~

 ע~ב~

 ~חזידו דייה
 בדין ~בעו ~ם הרי פסוך גז~לה ועדבה ה~~ל הדסדתנן עך~ שה~~~ יצ~

 ך~חות נזקקין ביי~אין
 משויי~

 ~וציא יכוך ~נגזל ואין
 מעשה בשינוי ~ו~ו צכם ביי וקרינן כדידיי ו~ויבדיינים
 בו ש~ין דאע~ייי ו~יי ששינ~ו ו~~ני בדיינים ך~~ציאדא~י

שויי~
 חשיבא לא הנגזל דך~י ואף קנאו במאי הגוזך וו~מ

 עך~ ק~י~ דחמנאגזיל~
 חשיבה הבורא ו~ל

 גזיל~
 ~כיון

 השינ~י עייי דקנה בשינוי וו~שא~כ ב~לום קנאה~לא
 הידאים סבדת ~עיןו~וא עיי~~

 למ~~ דא~
 לא מ~מ מ~תד גזייע

 בסנהדדין~ או~רו והרי ךכםהוי

 ~ד~
 נ~ט

 ע~א~
 והדי

 ו~דש~י נינהו ו~חילה בני דךאו ~תםומשני פמש~~
 ~א~

 ישדאל
 עךנצטוו

~~~ 
 אךא

 ד~משיי~
 בעיניהם גזך נחשב אינו

 ודאי ואייכ בעכויים ומשא~כ הן שדחמנין מדתן עך~עובדין
 או~דו דהדי ךיתא זה וא~~נם ךכם הוילא

 ~ד~
 ע~א נ~ז

ש~~
 ךו~~ד ~ה ~וא מעליא גזך נינ~ו ו~חיךה בני דךאו כיון

 מו~ר גז~ע למייד אבך ו~ה~ת א~דגז~ע
 ~ם אמדו בישדאך ~משא~כ גו~וד היתד והוי ךישדאךו~מונם ~תיר~ ה~ד~

ב~~~
 צעדא ך~י ~חיל ~י דבתד נ~י

 בש~~
 מי

~~ 
 ךיה

 דדק עבד ךא מיעבר רקי א~~ר ~מי בישדאך ובישראלו~רש~י
 ~ועיי גזך קדי דהשבוןו~ידי

 תוי~~
 ד~ה מ~ו ~ייט ב~ק

~~ 
~~ך~

 ךע~ו~ם ומשא~כ
 א~

 ~ימ אסוד גז~ע למ~ד
 דהשבה עש~ביי ~י~ ה~

 כמ~~
 בכ~~ת

~~~ 
 ~ד~

 כייח

 ~~ד~

 ובנו~ב
 כ~ו סיי ~חכ~צ ע~~~ש הטעם ובארתי ~~א סיי יו~דקו~א

~א~
 ך~רגיל שךא הפועךים בע~רנו רק ה~א אסוד ~~ע אם

 זה וך~ש טובות ךא במדותא~~
 בעש~

 בידושךו~י ~ועיי ד~השיב

ב~~
 סנהדדין הד~ן ובחדושי ~~ד

 ד~
 י~יע~ק וע~ שם נ~ז

 ס~ק ב~~א כ~ח ~ייא~ע
 אב~ ג~~

 גם בישדאל
 אח~~ ךי~ דמחילנהי ב~מש~~

 צעדא ~יי אית מ~מ ק~ן א~צ ומחילה
בש~תא

 ולגבו~
 די~ד התו~י ש~י דךישנא ~אךא מאיס ודאי

דבפחו~
 ~~~ךן קנין שום ~י~ ךית משו~פ

 צ~ע~
 איןבלא~ה ואוך~

 ז~
 לי~ ו~וחל דשם ~נין א~צ~ ~חיךה ך~ך ענין

 ומש~~כ כדינא מחיךהבתודת
 בז~

 הוא דעה אומ~ן דדק
 ל~~ו~ל

 ~ אח~זוא~
 ~המועיל בלשון אח~כ ךי~ מוחך

 בין י~ך וגם י~א סי~ ז~ייה הי בו~ח~א ועיי ב~ניו צדיךאי י~~

ח~
 ועיי ~ם ו~ת~ש ~~א ~יי ח~מ ועיי ךש~ד

 ~ת~~

חו~ו~
 ס~ק ר~ייז סיי

~ 
 ~ם י~קב הו~~~נות ע~ד

 ~לך לגבוה ו~יאוס ו~ש~ם בי~ ךית ודאי קנין דהויבשינוי ואו~נ~
 בי~ק די~ד תוסי ועיי שם ריייד התוסיו~מ~ש

 ~ד~
 סייה

~ם~

 ךענין ~ינ~י דחש~ב ו~~~ה דבשינוי ב~ש ו~ני הא ד~ה
 הבא שינוי ד~~י ~ךא ~בח לענין שינ~י נמי חשובג~יךה
 הח~זר בשינ~י ומו~י~א בידים הבא ךשינויו~אליו

 א~
 בשינוי

 מאיס דלגבוה וךוו~ר ~ה~יוט הק~ש בין ךח~ק ישבידים
 מ~ד~א בשם שינויי~ן ולא הן ד~ה ~ם בייק ב~טמייקוכ~כ

 הוא מו~איס דקני אעייג ~ח~זר ~ינו~ בין ךחךקו~גדמישא

ומשאיי~
 שם הקצ~הייח דבדי ונכונים ח~ר ~אינו בשינוי

 ~דף י סו~הועת~~י
 לו~~ד~

 ך~ני דמ~ש ~יקדיב כי ד~ה
 יאו~

ךמ~~
 או~ח טו~ז ועיי שךו ביתו דו~ה בהקדש היינו ~דא

 אלו התוסי מדבדי הביא ולא שם וךבו~ש הי ~ייק י~אסיי
 ו~שייזועיי

 בעי דש~ל הייב ~~א בכורים ירושך~י ועי~ ש~
ו~~ו~

 ~בכודים ב~ורים ךענין ~שם כגבוה אינו או הן כגבוה
 ו~ביאאינו

 א~
 ט~י דדו~י הבעךים שנתיאשו אחד

 על ךתו~וה שם בג~ש~ס~ומ~ש להקד~
 הד~~

 קדמו
 המה~~

 במק~ו~
י

 והדב~
 אך~ בענינים י~ל

 ז ~אכמ~ך

 ~~~~יב~

 קידושין הש~ס דברי הבאתי כייה
~~~ 

 כ~ט

ע~ב~

 שדדיה
 והנה דאביי ךקו~י~ אבו~

 י~ודה די ךבנו ק~דם ~וא ךךמוד ~בנו לךמוד ה~א ת~דשם א~~
 בנו אםא~מד

 זד~
 ביד~ ו~תקיים ו~לווידו ומו~וךח

 בנוק~ד~~ו
 כצ~ך וו~ו~ולא כי שם יעב~ן ~בהגהת וממוךא ס~אובג~ש~ס

 נו~חק וווו~לא ~נ~בומה
 ו~נ~

 ובהקד~~ת רש~ך גירסת ה~א
 שיש דהיינו וו~מולח הגירסא קיים ~גרש~ל ~בנ~ תנינאנ~ייב
 ובעך חריף שהוא לרו~ז הו~לח חךקיךו

 הבנ~
 שלחו ולחנם

יד
 ךהגי~

 בזוה~ק ~~עיי עיי~ש וממוךא
 ב~על~ת~

 קנייג דף
 דו~מ~קת כמלחע~א

 בשדא~

 גירסת ~וא ובאו~ת
 הקדמוני~

הדייי~
 הדב חתני והעידני שם ~הדא~ש

 החדי~
 ~וד מ~~ה

 ~ו דגידסא ניינ~~ךי
 ב~~~ מ~וד~

 ~נ~דדין
 ~ד~

 ע~

 ע~ב~
 וו~מולא זדיז בן ךי יהיי ~אמדתי נדדתיואני

 ומשכיל נבון בנו ~ם כתב רו~~ה סיי בי~ד ד~טודא~א עיי~~ ב~ד~
 ~וע~ וו~מולא הגירסא ג~כ שם דהביא אף והב~י ק~דםבנו
ב~ח

 שם~

 כלשון ~כ ~תב ~ם ביו~ד הט~וד בשלחנו מ~מ
 ~א הדו~ב~ם ו~ךשון והוא ומ~~יל נב~ן בנו היי ואםה~ד
 ~ומ~ש ה~ד תודה תךו~ודמהי

 בכייו~
 דרבינו טעם ע~ד

 צייע ~ק דברי ל~דש אךא בא דךא ו~שוםכד~י ~ס~
 ~מ~~

 ה~~ש
 מ~ב סיי ~~קבקיד~שין

 ש~
 בב~י בע~ו שהביא

 שם~
 ועיי

 ובר~ן בחרי~ות היינו וו~מולא דזריז יורה וזה שםב~ג~י
 ש~בקי~שין

 וכן זריז בנו ~יי אם דק הגידסא ~ביא ךא
 ~~ס~תא הגירסא~וא

 ב~ודו~
 וב~יי עיי~ש ~~ו

 ~נח~
בכודי~

 ב~י ועיי שם
 ח~די~

 חבדים שני תתקנ~ז סיי
 יעסוק הזכרן זכדן אחד אם ו~~י והבן האב ~ו א~יםשני א~

 ~בסי~ אךא ב~יאות עך דמ~רש ומשוועבתודה
 דאובן ושמעון דאובן אחיןשני ~~ תק~~

 חדי~
 ומ~וך~ל

 דאובן א~
 הבית בצד~י וראובן בתודה שמעון יע~וק אז יד~שאינו

 קודם הוא אז יד~ש דאובן דאםו~שמע
 בשבי~

 שהוא

חדי~

 ז וי~ך

~~~~

 א~יר
 ב~~

 ש~ קיד~ין
 בההוא

 עוב~
 דדב

 יעקב בד אחא דדב בדיהיעקב
 אבו~ שדרי~

לקמי~
 כי דאביי

 א~
 קמ~דדין ~ךא ~זייה

 שו~עתי~
 אמד

 הגיד~א דבדי~ף כי ~והגדש~ש ת~ב מינך ע~י~נאאנא
 תיב וכ~מ ובב~י ~ב ~גידסא בדא~ש ואולם~ו~ד תי~

 וה~
הוא~

 אנא ~א~יל את
 אתי הוה דקא אביי שמ~

 ~ו~
 ה~וא

 בהמ~~ ~ו~דשייי דאביי דבנן בימזיק
 ד~~~

 היי הישוב ו~ן
 הוו ביממא א~לו בתדין עיי~י ~וודכי

 א~~ מי~~~
 ךא

 אחא לדב ~ו~דש~י ~וש~א ~ינש ל~ליתיב
 ~רח~ וע~

 ילין
 ~ועייבבהמ~ד

 יו~~
 ישינים אין ~ז סעיי דמ~ו סיי

 ידוש~י ועיי בב~~כ ישנ~י ולא דד~ז ו~א ~םובש~ך בבה~~



~ ~ ~ ~

 ~~ג~~~ו~
~~~~~~

ב~~רי~
 הכנסת בבית וילינו ו~~כיריו י~ויריב כ~ון ~ייב ~ג

 קנ~א סיי א~ח ועי~ ט~מאה אהל ~~~ני שאול בן ר~חת~~
 ~סעיי

 ~~י שיש דעכ~יו הלבוש ב~ם ~~ ס~ק באשל ופרמייג
 ~בסיי שם ~ועבב~ח לת~ח ~נרותאיןלי~ן~בבה~כובה~~~שרישי~מור

~~~
 ב~~~ ועי~

 כנענים ב~ו דיתבי ו~דר~ות בתי ע~א כ~ד דף
 ו~~ושיבין ח~לעיר ש~ןופרש~י

 ב~
 לשמור כנענים

 ב~
 מדרשות

נמי

 וי~ל~

 ח~ידותו ומת~ך
 ויהרו~ ~~ ~ יעש~

 את

 ~~~זיק~
 כל וכוי ניסא ד~תרחישאפשר

 כריע~
 רישא חד נתר דכרע

 לא אי למחרא~ל
 איתרחי~

 ~בחד~א ~כינתין ניסא
 על סכנה ~~~קום אביי אותו דחה ד~איך לשאול~קשה ש~

~ספ~
 ד~מא

 יתרחי~
 חסידותו ~ל אביי סמך ד~דאי ו~י~ ניסא

 ועיי וכ~י הו~זיק את וי~רוג ני~וק י~יי לא תפלתווש~~תוך
 בעצמות וראיתי שם בחכ~שר~~ל

 יוס~
 ד~דאי ש~תב שם

על
 הספ~

 אוש~יזא ליי ליתיב דלא או~~ר אביי היי לא
 ש~~תוך יודע ~יי דודאי אלא כזאת עצו~~ה בסכנהו~~ניחו
 ~פשד א~מר ו~יי ה~יק מן עצ~~ו ~וא נצול יהייחסידותו
 ה~~זיק את וי~רוג ניסאד~תרחיש

 כ~~~
 ג~כ דהוי שפר~יי

 אמר ענותנותו מתוך אחא רב אבל אחריםהצלת
 דנ~

 גדול
 ל~ גםנע~ה

 הייכלכוונתו דודאי אף ו~נה עיי~ש ב~צלתו
 רב שך דל~צךתו כיון ~~~יק את י~רוג ~חא דרב אביי~ל
 וךפענ~ד ביאור צריך הענין ~~יימ באושפ~א ללין י~ול ~ייאחא
 ב~בת עפ~~ש שהואי~ל

 ~ד~
 קנ~ו

 ע~ב~

 נ~~י ומדש~~ואל
 הוו ואבלט ד~~~ואך לישראל ~ך~ין

 יתב~
 ~נך קאזלי והוו

 לאגמאאינשי
 אבל~ א~~

 א~י ולא אזיל גברא ~~י לשמואל
 ~~א ישראל בר אי ש~~ואל א~ל ו~~יית חיויא לייטריק

 אבלט קם ואתי א~יל אדיתבי~אתי אזי~
 לטוני~ שדי~

 אשכח
 עבדית מאי שמואל ~ל גו~י בתרתי ושדי דפסיק ~יויאביי
א~ל

 כ~
 יומא

 הו~
 מרמינן

 ריפ~~
 ~בדת מצוה א~ל כוי

נפ~
 וצד~~ ו~רש ~מואל

 ~אתי אזיל ופרש~י מו~~ת תציל
 לישראל מ~לדאין

 וי~עי~
 לו

 תפ~
 דשמואל ת~~ה שם וב~~א

~~
 ידע דלא ~ון ל~ול דלא גברא בההוא מוחה הי~

עביד מ~
 ותי~~

 ואת~ל הוא ישראל אם ספק ~~קא ספק ד~~ייל
 וד~ריו לי~ראל מזל ואין זכות לו י~~י שמא ~ואיש~ל
 ~דף ביומא ~וא ערוכה ~~שנה דהרי~~ג

 פ~ג~

 שנפלה דמי
 ישראל ~פק כותי ספק חי ספק שם הוא ספק מ~לתעציו

 ס~קות כל ו~הני ךא דב~~נ בשבת גם הגל עךיומפקחין
 ~י~ח שבת מה~ פייב ב~רה~מ~ו~יי

 וב~יי~ ~~ ~לח~~~
 או~ח

סיי
 שכ~ט~

 לכתחיל~ לסמוך ~בפרט
 ~נו~ע בענין ס~ס עך

 שלא ~איש לאותו לומר ךשמואל לו ~יי ודאי נפשלחיי
 ג~ ולחוש~ך

 רק כן או~~ר ~יי שלא אף אב~ט לדברי
 ב~וכבים חוזה ~~יי ~~~עפ~י

 ~ ש~ וב~גיעב~~
 דא~לט

 אזיל שפר~~י ~~ה להתבונן יש וגם האיש של מכירו~י~
 לו ויועילואתי

 תפל~
 הצדקה זכות דהרי

 עמד~
 לו

 ו~
~~~

 ~וא דפ~יטא מלתא ~רי קעבדית ~צוה שמואל דא~~ר
ד~קה

 גדול~ ~~צו~
 ~וא
~ 

~~~~~
 י~ל

 שהדברי~
 קכ~א ~~ף ב~בת למ~ש ~ו~יעים

ע~ב~

 נח~ים לו ~דמנו תייר
 ועקרבי~

 הרגן

בידו~
 לו שז~ן לידו באו לכך ופרש~י ל~רגן לו שנזד~~נו

 עתידות ש~י~ לפי לאבדןהמקום
 לה~~

 ~י זכות וגלג~ו
 ~~דמנו בי~וע ~ר~ן לאזכאי

 ונ~ש~ ל~ור~
 מן נס לו

 אלא שחטא הקב~ה לו שהראה ופרש~יהשמים
 שנעש~

 ךו

נ~
 האיש את ו~כירים דהיו י~ל ואבלט ~שמואל בהך ו~עתה
 היי~ש~אל

 וש~~ו~
 שלכך ~איש אותו חטא אם דאף ידע

 ויחי זוה~ק ~ועי~ נחש לומזדמן
 ד~

 דף שמיני ופי רמ~ד
ל~ו

 וי~ל~

 יזיק שלא באו~ן ~צול שהיי תפלה לו יועיל מ~מ
 ~וא זכאי הזה דהאיש שמואל ידע לא זאת אבל ה~יקלו
 ידו על זכות מגלגלין ~יות כךכל

 ל~ר~
 את

 ה~י~
 שלא

~~
 ו~יי ך~רגו בא דהנחש חזייאבלט אדרבה ד~רי אחרים

 ע~י בעצמו שינצלדי
 ת~ל~

 ואבלט ואתא אזיל כאשר ולכך

שדי~
 שמואל א~ל ~נחש ונהרג דפסק חויא ואשכח לטוניה

 עבדתמאי
 איז~

 מן ~נצךת די שלא לך יש גד~ל זכות
 יומא כל א~ל ידך על ה~יק נ~רג ועודה~יק

~~~ 
 מרמינן

 ~י חשבתי עכשיו עד שמואל א~ל ואז צד~ה ועשהרפתא
 ~נצל תפלה וע~י נ~ש לך ~זדמן החטאע~י

 ו~מצוק~
 אבל

עת~
 על הנחש שנ~רג

 יד~
 מצוה אדרבה כי רוא~ ~נני

 ידך על זכות ~נתגלגלקעבדית
 להרו~

 גם ול~~ל ~נחש
 ולא ממות תציל וצדק~ ודרש ש~~ואל נפק וז~שאחרים
ממיתה

 משונ~
 אלא

 חיים ונותנת ופרש~י עצמ~ ממית~
 וצדק~וענין

 שמצלת היינו תציל
 ג~

 י זכות דמגךגךין אחרים

 ועיי זכאיע~י
 ב~~

 ~דף
 יו~ד~

 די ס~~~ רמייז ~יי וטושייע
 רבינו~ועיי

 יונ~
 הנו~ן כל ד~ה ע~ב הי דף דברכות פ~ק

 תתשס~ב סיי חסידי~ סיועיי

 וי~ל~

 ועד~ז
 ג~ י~~

 לה~ן
 תלמידין תרין היט ~~ו שבת ירושלמי ועיי ש~ ~ש~סבעובדא

 עיי~ש וכוי דר~חו~ן
 ודו~ק~

~~~~~

 לו נזדמן שלא אחא ד~ב ~~ך
 ~ח~

 אביי רק

 ~מיד שיליןרצ~
 ויד~

 אחא דרב בודאי
 א~יי של כו~נתו דכל אלא ח~ו נזוק י~יי לא צ~יקשהיי
 זכות י~גךגך בודאי חסירותו ~~תיך אחא דרבהיי

~~ 
 ידו

 אךא בא~~ת ~יי וכן אחרים יזיק ושלא ~מזיק אתל~רוג
 י~ק שךא לו גם נעשה דנס חשב בענותנותו אחאדרב
 לידי הוא גם בא היי~ ניסא אתרחיש ~א אי א~~רולכך

 וזהסכנה
 נכ~

 ו~בן לפענ~ד ~ברור
~ 

 ~~~~יג~

 ~דף בסנ~דרין התוסי דברי הבאתי כ~ו
 כ~~

 זוו~ם דערד~א
 חידו~

 דבתראי אהכשירא קאי

והנ~
 טעם י~ינן דלא הבשר כל מ~ק ראיי ~ביאו ~תוסי

 ליי תרו דאי ב~יתרו חידוש דאיכא ו~שום מבב~חכעיקר
 ועי~ ~רי יו~~א כוליבחךבא

 בשטמ~~
 ל~א ~דף ב~ב

 ~יג ו~יי י~א סיי ~~~רש~ל בתשובת ועייש~באתי שם~
 ו~

 ~ביא
 ב~ק ביש~ש ~~ועיי ~ר~י~ו לא ו~אחרונים אלו ~תוסימדברי
 שם ב~נהדרין ה~רב~פ ובהג~ת בג~ש~ס ועיי עצים ~גו~לפי
מ~ש

 ~~תו~
 ~רף מ~~ק

 חי~

 ~~ האריך וכבר
 תנינא בנו~ב

 ועיי שם במ~~ק מ~ר~~א וע~ד שם וב~שו~ה ל~ז סיייו~ד
 ~ח ~דף בחוליןמהר~ייא

 ע~ב~

 ד~~ בתוס~
 ובחדושי ךחומרא

 ואכמ~ל~ארכתי
~ 

 ~~~~יד~
 כ~~

 ~יי יוסף דרב ב~~ס מ~ש ~באתי~ שם
 בש~ס ~ש בזה לבאר ויש עניו ו~י~סיני

פסחים

 ~ד~

 ס~ח
 ע~~

 יוסף ~ב
 ביו~~

 אמר דעצרתא
 ~בטן שלישי ~ופרש~י תנתא עגלא ךיעבדי

 ו~גרי~~
 ~עיר

 פירש שדחו ס~ג עירובין~~ש~י
 ז~

 ~~ג דסנהדרין מהך
 בסי עסקי ד~וי ור~אבר~ח

 יציר~
 תלתא עגלא ל~ו ואי~רי

 בכו~ת ועתוסי י~א דף ב~גהבייח~בת בזהוקדמו
ע~א דףי~~

 ד~~
 ~~ שם סנהדרין וערש~י שלא

 ך~א
 תלת ערך ~ערוך מדברי ~ביאו שךא ~פלא לבטן~ליש ה~ כאל~

 ~ליש ופירש תלתא עגלא דפ~חים ~ך~~ביא
 לב~

 ושוב
 דאיברי מ~~הדריןמ~יא

 עגל~ ~~
 רך דהיי ופיי תלתא

 ט~ ט~ו בראשית וא~ע וערש~~ לבטן שלי~י ~גל כמווטוב
 יר~י דוד ומ~רתורד~ק

 מ~~
 ל~~

 יומא ~אי לא אי אמר
 גריםדקא

 ~מ~
 שרמז ~י שם ובחד~א ב~וקא איכא יוסף

 ~~וא דדרש תליתאיליומא
 גלילא~

 ~בשבת
~~ 

 ~~ח

 תליתאי אוריאן די~ב רח~~נאבריך ע~א~
 לע~

 יד על תליתאי
 ביו~ כו~תליתאי

 ~~פרש~י תלי~י
 לפ~שה~

 כרבנן כ~~אן
 עבדדבחמישי

 פ~ש~
 ע~א ~ז ~דף בש~ס ~נה

 שם~

 הא
 ~שלישי ליום ~~~ם ~יו אמר ד~~ב~ה פ~ש~יא~~רן

 ~יו אמר מדעתו אחד יוםש~וסיף ומש~
 נכוני~

 ימים לשלשת
 א~ך ~~~א פי פדר~א~ועי~

 הקב~~
 יש~ל את וקדש לך

 וכוי ימי~שני
 ~ ו~~~ וש~

 והיו שנאו~ר ~~~~ה
ליום נכוני~

 ~ש~שי~

 ~בוקר ב~יות ~~לישי ~י~ ויהי דכתיב ו~רא
שלישי



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  קאמר עמם ~ךילן שךימים לימיםשלישי
 ובהגרשיי~

 ~ם
 השךי~י ~יום גםדל~~ז תמ~

 לפר~ י~
 כיון ד~א לי~א ~ה כן

~שה
 הו~י~

 עכצייצ וא~ו יום הוא מדעתו אחד יום
 שאו~רהשלישי ד~יו~

 הקב~~
 יש דא~תי א~א והי די רק היינו

לתו~ו~
 הוא ר~~י דכוונת נראה ואמנם זה כל ל~י דו~נייך

 כרחך עך ~שם הבוקר בהיות ה~ךישי ביום וי~ידקרא
 ו~ד~ד ~ועיי שליו~ים ךיו~ים~~~י

~ 
 ~מד~ר ~ייו פי נח

 צ~א פי ב~ר ועיי הי פיויקרא
 וו~ד~~

 ~י א~~ר ~גךת
ומתיבו~ טי~

 בהיות
 ~בוק~

 דע~כ ותני ר~~י דייק
 ~יו~

 ~~לישי
 היי ו~שה שך עךיותיו ד~ך כיון שךימים ימיםו~שמע

 שבת~ועיי בה~כמ~
 ד~

 ריייד ות~סי פ~ו
 ש~

 ~~ג ~~ט ובידושךו~י
וק~ע

 ו~~הי~~
 ו~~ג פייח ו~קואות ועיי שם

 וריי~ בר~ו~
 וראייש

 בכללי מלאכי יד ו~י~שם
 הדיני~

 ב~ם ~ו~ייה סיי
 הדאיי~

וי~ך~
 וזה

 נדא~
 כוונת

 המהרש~~
 א~ד יום ד~ה שם בחד~א

 ה~לי~י דביום דאע~ג ווילנא ברפוס ~ם בחד~א~ומ~ש
 ליום צ~ך כויל~ע

 ה~צי~י~
 והנ~

 נ~ונים והיו כ~יב בקרא
 ה~לישי ביום ויהי דבקרא אלא השךי~י ביום כי השךי~יליום
 בי ייא שמות אבייע ~ועיי וי~ל ~בוקר בהיותנאמר

 ~רא~ם ראית שדח~ ד~ה~אךא ייי~אי~
 ו~ו~~~

 ו~ייב בראשית
 ~~~~ר אךא~תם ויא~ו~

 אךיהם ויאו~ר וכתיב יו~ים שךש~
 י~ט שמות ~רא האבן גם כתב זו ראיי הנה ~שךישיביום יוס~

 והביאט~ו
 ~ו~

 ~ני~ ראיי
 ממ~~

 שלשת בעוד ו~~ בראשית
 ב~צ~ו דב~~ע אךא ה~לישי ביום ויהי וכ~ב פרעה ישאימים
 וישב~~

~~ 
 לא וטעו~ו עוד בטרם היינו בעוד דתיבת כי

 האכלו ואך די ו~ג~א ועיי ~ה שי~יי ~ד זמן כך עודיעבור
 פר~ח ~ועיי ויום ךיךה יו~ים שךשת ~שת~ואל

 סיי או~~

תר~~

 ~ל~ת שם באב~ע וו~ש ~~לישי ביום ויהי וכתיב

י~י~
 לי~ת ו~ני יו~ים ~ני שהתענו השךישי יום עד

 ציי~
 ו~גיך~ו~~~~

 ד~

 ~סח ~ל ראשון יו~ט ד~ה ~ם וערש~י ט~ו
 ט~ז דףו~ם

 ד~~
 ב~דייא עיי שם הגרי~ב ומייש ~תעניתו

~~~
 ~ם לא~~ע ~ו~ואל הבית בהקדו~ת ועיי

 ומ~~
 דרי

 ~~ליוסי
 כדאביי~

 צ~ע טהורה ה~~י~י ביום ד~~וךטה
 ~בעדב ס~ך עזריה בן אליעזר דרי איתא ו~~ו פירב~דר~א

 אלעזד רי ש~ בידו~לו~י ומייש תורה נ~נה ךחודש ב~שישבת

ב~~
 וכ~בואר הוא הוא

 בכ~~
 בש~ס

 ~ ו~~~

~~~~~

 מאי האשה ו~ן ופ~רש שם
 דרי~

 וחו~ר ~ל נשא
 ~אמרבעצמו

 וו~~
 ~כינה דברה ~ךא ישראל

 אני ת~שו אל ת~רה אמרה אחת ~עה ~לאעו~הם
~ע~ שכ~

 וש~ה
 ~כינ~

 ד~ה שםובתוסי עאכו~~ זו~ן לי קובע ואינו עמי ו~דברת
 וו~~

 קאמר מאי תמ~ו
 דהוסי~

 ו~דע~ו

ראוריית~
 ~שום ו~דעתו עיא ~~ב דף יבמות ~וערש~~ ~~א

שכינ~
 וב~גרצ~~

 דביצה פ~ק ה~ייס ל~יטת ך~אול הק~ה
 ~ובו ~נאמרראי~ךי

~  
 דבר ו~~ום אסורים ~יו לאהךי~ם

 מ~ה עשה אמרו איך א~כ להתירו אחר ~נין צריךשבמנין
 ~ובו ~נאו~ר טרם הריו~~עתו

 ךכ~
 א~ור ~יי לאהליכם

 יפות ~נים בזה דבר וכבר בצע~ג ו~ניח די מצות~צד
 יהר~פי

 ובאו~ת ~ם
 בש~~

 ביצה
 ~ד~

 ~י
 ~ם~

 דקרא אמרו

שו~
 לכם

 ךא~~כ~
 שבו~נין ודבר דאתא ~~וא עונה למצות

 ~ו~~וך ו~קראיצפי
 היו~

 וצ~ע ~~יב ~כדי ~ה ~וערש~י
 צר~ך היי לאדא~כ

 כיון ~ניות בלוחות ה~ר על להז~ירי
 ש~ות דרמ~~ן אךא ~רא~ו~ת מלוחוה באיסורן היודעוד
 הז~רו לא דבראשונות כתב גי~יד

 ר~
 יד בו ~גע ~לא

 תשא פי יפ~ת ~פנים ועיי ~הר ו~ול ~אך גם נזהרוו~~ניות

 אי~ ~ג~ ע~~~~
 ירא אל

 ~י~
 אל~

 מ~רא ר~ךפינן דא~רי
 ~בו~נין דבר ו~טעם ~ לכם שובו קרא ~דגם ייל היובלבמ~וך
הוא

 ד~~ ~~ ובמ~רש~~
 ךו~צות וכ~ת

 עונ~
 ~וא

 ד~ת~
~ק~~

 ליתא דמו~יךא כיון
 ל~נת~

 ורבו ~רו נצ~וו מ~ךא

כ~
 אינו עונה דו~צות כי קרנ~א~ וב~ג~ת כבר שנצטוו

 ע~ז ועיי בי אות אי מ~ע מנ~ח ~ועיי ~ויו~צות
~~ 

 ~י

 הגירסאו~ם
 ~~מ~~

 עונה

 וי~~

 מדברי הביא ולא
 ~ע~ז דאר~צ מהא שכי~ם ~מהרו~~י~~

 הי~ ~~
 ~יו ~א שאם ך~יו~רא

חוטאין
~ 

 ~יו ~א ~~ו ~מצות ~ם וב~אוד ו~ולידין היו
 עכ~יומצ~וין

 מ~ו~
 שם יבו~ות ~ועהוסי ו~ולידין היו ~לא

ד~ה

 מד~הא~
 מ~בת וצ~~

 פיי~ ~ד~

 שו~ות חו~~ה
 י~

 לו
 דכל ו~רשייי י~ראל עךיו ורב~ ש~רו ~ארן מדבר סיניךהר
 וךא לא~ליכם ךכם ~~בו בו~צות זכר אשתו נתעברהא~ד
 בנדרים עפו~~ש שהוא יייל ואוךי ר~יזא היכיידענא

כי ~ד~
 עייב~

 ~~ כךא~ ~ריין ופיי ארצויי דו~רציא ה~יא
 אמרה

 דכתיב כאן ולכך בנים הו~ך ~הצה ~סור אךאציעקב
 להם היילא~ךיכם

 בני~
 מו~ק ~ועיי

 ד~
 אלא אהלו אין זי

~שת~
 וביבו~ות ~אהךיכם לכם שובו שנאו~ר

 ד~
 ע~ב סי~ב

שם~
 ו~~א שם ביצה הו~הרש~א ד~~ש אלא

 שם ו~תוסי צ~ע ~ב~נין רבר ו~ט~ם ~הוא דה~אכמסקנא פד~ו~ ד~נ~דרי~
ד~~

 סנהדרין ותוסי יכל
~~~ 

 נייט

 ע~ב~

 דוהיו לכך ד~ה
 ה~ורה ך~בל היינו ה~ךי~י ךיוםנכונים

 וא~
 הוי ךא תג~ו

ביי
 זו~~

 יךפינן וךא ~בו~נין דבר ו~טעם זה אין וע~כ
 היובל בו~~וך ו~קרא רק להתירו אחר ו~נין דצריךשבמנין ד~

 ש~הייק ועייוי~ך
 ד~

 ועיי ~ם ומהר~~א יבמות וב~וסי רע~ג
 ובנוייב ~ם בסנ~דרין שורבכור

 חו~ו~
 ואכמ~ך י~א סיי

~ 

~~~~~

 דכתיב ידו עך הקב~ה דה~כים וו~נלן שם שבת
 לה~ או~~לך

 בתריה וכתיב לאהליכם לכם שובו
 אל ~ה דאו~רי ואית ע~די עו~וד פהואתה

~~ 
 אדבר

 קודם ו~דע~ו ו~~ה ד~ירש ו~נלן ואיית ~ם בתוסיוהק~ו ~
 גו~ור צווי ~וא זה שו~א ידו ~ל ה~ב~ה הסכיםו~וב

 אהרן מערער היי לו~ה דא~כר~ת ותי~
 ו~רי~

 ו~~בר דכתיב
 ו~ריםאהרן

 מ~מ ידו עך הק~יה רהםכים וא~~ג כוי במש~
 ~ליונתרע~~ו

 שא~
 הק~~ה היי ךא ו~דעתו ~ירש היי ךא

 הו~ך ~אדם דבררךמ~כים
 בת~סי ו~יי ~ותו ~ו~י~ין ב~

 ב~ירו~~ה~~
 ו~ךא ~ם י~דו פי ריב~א

 דבריה~
 י~ך ז~ך

עפ~~~
 אי~תי ו~שה יודע היי ו~נין ל~ו ת~א פי בתנחומא

יו~
 ש~וא יודע היי ב~תב ~ורה ו~ךמדו ~יי כשהקב~ה ~ךא

 ~צמר~ וכשהיייום
 פה עך

 ~~נ~
 ש~וא יודע היי ותךו~וד

 דע~כ ז~ר בשם שם ובעציייךיל~
 ךקרות צדיך דהיי יד~

 שחרי~~~~
 כשהיי י~ט ~וב ~וחר בו~דרש ועיי וער~ית

~ומע
 ק~~

 הת~לה וכ~היי יום שהוא יו~ע ה~ ךת~ךה קודם
 בר~ת ~ועיי ךיל~ שהוא~ יודע היי לק~ש~ודו~ת

 ד~
 די

 סעי~ רך~ו סיי אוייח ובטו~~ע~~ב
 בי~

 ~ם ת~א וברבה
 עוו~ד ~יי עמו ~ו~דברב~עה

 שו~~הל~ וב~ע~
 ה~ ~ימנו

 ~ר עמדתי ואנכי ו~קיים נמצאת ~ך~ד ו~ה ו~ונהיו~ב
 ~~וא יודע היי ~ו~ו מדבר שהיי ב~עה ב~רוא~ב

 יו~
 יוד~ ~יי תורתך למ~ד לו אומר שהי~ו~~ע~

 וי~יבה ביום היי דהעמידה מב~ארו~זה ךיך~ שהוא
 בליך~

 ב~ומש ור~~י
 כתב ~ה החודש ע~פ באפי

 ד~קב~~
 עם דיבר ךא

 ולפ~ז וכוי די דבר ביום וי~י שנאמר ביוםאךא מ~~
 יקש~

 דךא
 די דבר א~יו נגלה ךא שאז בלילה ךפרוש צר~ךהיי

 ~ל~
 מדרגת ~י~דז~

 בנבוא~ גדוך~ ~שר~~~
 די אליו שנגלה

 ר~~י ~ועיי לילה בחזיון ולאב~ם
 בחוו~~

 ח~ כ~ב ב~דבר
וערמב~ם

 פיי~
 ~שני ~א ~י ~ל~ו ובו~ו~נ יס~~ת מהי

הקדוש באו~~~ ~יי ו~רא~ון פי~ד לו~ו~נ ובבאורו ~םובארבנאל
~ 

 אליו בו~ראה ד~ ע~פ שם ב~~לותך

 אךיו נגךה ~יי לא דודאי ו~שה ו~~~רגת ידעו ומריםוא~רן את~דע~
רי

 ר~
 ~במדבר נא~ר וךזה ביום

 י~ב~

 ותדבר
 ו~רי~

 ואהרן
 ואמרו ו~אש~ו ~~ירש עךבמ~ה

 הל~
 בנו גם

 ~א די דב~
 בפרט בליצה עו~נו ידבר ~לא בטחנו ו~ה קבוע וזמןעת

 ~נביאי~ אדוןבמש~
 אדרבה ~יי תלונתם וכל

 ממ~
 שא~ר

 עו~די עו~וד ~ה וא~ה לו~~הדי
 והעו~יד~

 הוא
ידע א~~ ביו~

 מ~רע~~
 ידבר שלא

 הקב~~
 ביו~ א~י עו~ו

 ואוךם

משרע~~
 ידע ךא ענותנותו לגודל

 ו~ו~דדג~
 מ~מ ~ו~ב והי~

א~~



~ ~ ~ ~

 ~~ג~~~ו~
~~~~~~

 ג~ די אליו נגלה יהייאולי
 פידש ולכך בלילה

 ויונע~
 בזה

 ~ה~ס ועיי ו~אוד ענו ~~שה והאיש אח~ז ש~ הכהובה~~שך
 שלכך ש~ ~ומ~ש בזה שנד~ק פייא דף ~נדדיםבחדושיו
 ו~שרע~ה של ~~קו~~ו בניו מלאולא

 ~שו~
 דאשה החטא

 או~ח בחה~ס בע~~ו שהביא פנ~ס פ~ ~~ו~דייר המוהכושיה
סיי

 י~ב~

 משה ~ידש דלכך להודיע ~כהוב בא ולדבדינו
 ~~שדע~~ צדק~ דעה ול~~~ןבלילה ג~ די אליו נגלה יהיי ~מא דחשב ענוהנ~הו גו~לע~י

צאו פ~ו~ די ויאו~ר נאו~ר
 שלשהכ~

 נגלה ממדייד והוא וכפרש~י ו~ועד אהל אל

 פהאו~אליה~
 והיו

 טמאי~
 ~עקים והיו בד~א

להודיע מי~ ו~י~
 שיפ~

 ~נגליה מאחר האשה מן שפידש ו~שה עשה
 די עשה זה ו~ל לדבור קבוע עה ואין הדיד שכינהעליו
 משרעייה ע~ה י~ה ~ילדעה

 בענו~
 יהיי אולי ל~שוש צד~ו

 דא~~ר איהא שם ~ה בש~ס והנה בלילה גם די אליונגלה
 דברה שלא ישראל ומהו~שה

 שכי~
 א~ה שעה אלא ע~~הן

וקבע
 מדבדה השכינה ו~עה ~עה שכל אני וכוי ז~~ן לה~

 לי קובע ואינועו~י
 זמ~

 ש~~יוחד אני איהא ס~ב וביבו~וה
 ושעה שעה בכללדבור

 ואול~
 ואני אי~א פ~ב באדדיינ

שאני
 מזו~~~

 ב~ל לכך
 יו~

 איו~הי יודע ואיני שעה ובכל ויום
 ~ה שאפדוש עאכו~כ בלילה או ביום או עמיו~דבד

 דהסכי~ וו~נלן בשייס ד~~ו~~ש אלאכד~רי יור~
 שנאמר ה~בייה

~ובו
 לכ~

 עמדי עמוד פה ואהה בהדיי וכהיב לאהליכם
לא

 ו~~מ~
 וכו~ ~~שה פירש לא י~א שם באדר~נ ועיי כן

 עייפ שם בהעלוהךועדש~י
 ~ה כי יחשבו לא ולמען פא~~

 הנבואה אליו ~נגלה א~רי ~~שרעייה ~דרגהירדה
 ג~

 בל~לה
 בחלום אהודע אליו במדאה די נביאכם יהיי א~ נאו~רלזה
 באספ~לריא עליו נגליה אין ~ו~י שכינת ופרש~י בואדבר

 ביהי בכל ~~שה עבדי כן לא וחזיון בחל~ם אלאה~~אידה
 נגל~ אני ואליו הואנאמן

 זמן בלי שעה ובכל ~ה בכל
 ביו~ די אליו נגלה דהמיד י~ל ~גםקבוע

 הודאה אך ~כאן
 אהדן נגד היישעה

 ו~~רי~
 ש~ירש במשה שדברו

 ג~
 בלילה

 גם י~ד שלשהם על די נגלהולכך
 בלי~

 והמונה דמייש וי~ל
 כלוו~ר יביטדי

 בהמונ~
 את רואה ~הקב~ה זאה

 גם רואה כן ~העהיד
 ו~ש~

 כיון רואה שהשייי ההמונה בזו
 של גדונו מהוך מדב~ת היישהשכינה

 ~ מש~

~~~~~~

 לנבואה משה נבואה בין מה
 בלע~

 ~שה
 יודע היילא

 עפו~~ש והוא יודע היי בלע~
 ~דף וארא פי~וה~ק

 ~~ג~
 דנהרא אספקלדיא ~מי סהי~

 באספקלדייא וארא דא ועל נהדא דלא אס~קלריא ח~~יאתגלייא
 דאי~ו דנהרא באספ~לרייא ראייה כהיב דביי נהראדלא

 עפמ~ש והכוונה נודעהי לא דכהיב ידיעה ביי כהיבבסהימו
 ~דףביבמוה

~~~~ 
 ע~ב~

 באספקלריא נסתכלו הנביאים כל
 אס~~לריא ובערוך ~כלים פ~ל ~הוי~ט ~~דבדי הביא~ו~הגרי~ב
 כ~ח איוב ההרגום מדברי העיר ~ם שבעירוכיןובהפלאה

 בעצמו התוי~ט ~ה הביא וכבר אספקלריא ד~בא ~~כיהז~ב

ש~~
 ה~~אירה באספקלריא נסהכל ר~נו מ~ה מאירה שאינה

 מדבדי הביא שם ובהגרצ~ח ב~ניו דאהו שלא וידעו~~ש~י
 מדבדי ומ~ש ש~ ~חד~א וקדמו ספקלר ערךהערוך

 דכליםפייל הרמב~~
 הר~י~ כב~

 הגריייב
 מההוי~~

 מדבדי שהביא
 מ~ש וגם ש~הד~מ

 ~~~עקדי~
 כי לי אוי המקדא בבאוד

נדמיה~
 דעייי כי ושם כאן הדו~ביין ב~דושי עיי

 שלא אבל ~ה~ונה ד~~יון רואה ~~אירה ~אינה~ספקל~יא ו~סךהמבדי~
 מד~ר ועיי ו~ונה ד~~וה ~~בלי הכבוד עצ~ משיג~~פקל~יא

 אי ויקדא ו~~דייר פנייבבראשיה
 עייייש~

~~~~~~~~
 ~י לק~ט ובמדדש ~י~ד המשכן דמלאכה
 שע~~וד ~~~~ד כוי די ענן כי איהאפק~י

 האש לעו~וד ~~של~~י ~ענן וע~~וד הענן לעו~וד משליםהאש
 ארבעי~ אוהןכל

 צריכין היו לא במדבר ישראל שהיו שנה

 ~~ד אמור פי באוה~ח ~ועיי הלבנה ולאוד החמהלאוד

בי~

 שהחמה יודעין מאדי~ הענן אה דואין שהיו כייז אלא
 שה~ו~~ יודעין ~לביןשוקעה

 ~פי אגדה ובמדדש ~דחה
בהעךוהך

 יו~ד~

 ךקהה כשךג מצורעה ~~רים והנה
 הי ~דף שבועוה עיי כשלג עזה בהרת ששנינוכ~~ו בבהד~
 מ~א דנגעים ~~אובדייש ע~ב~

 וש~
 אה רואין אין בי משנה פ~ב

 ולא כו~הנגעי~
 ביו~

 ע~ה נדאה שהכ~ה לפי ~מעונן
 ומעהה ה~ו מטוו~~צ ~~טו~רו~ב~ם

 י~
 ראה איך ל~פליא

 לאור אז דאו שלא כיון כשלג עזה שהיי ~~רי~ נגעיא~דן
 היי א~כ ~יום כל היי והענןהחמה

 לחו~
 ~ה נראה דכהה

ואול~
 האהל מעל סר והענן שם במקרא נא~ור דלזה י~ל

 רשייי~ועיי
 ש~~

 אל אהרן וי~ן כשלג ו~צרעה מרים והנה
ו~רי~

 אור ונתראה הענן סר דכאשר כלומד ~~~רעה והנה
 ~זה שהיא הנגע אה הכהן א~רן דא~ שפיר אזה~~~ה
כשלג

 ו~צרעה והנה ה~הוב השנות על הו~ה ש~ ובאוה~~
 ~סר א~די דדק לאשמ~ינן בא ד~כהוב ש~יר אהיולדברינו
 ועיי~ש כ~לג ~ה מצדעה דהיא אהדן ראה אז אך אזהענן

 כשהיי ד~קא ~זי~ל דבדי מ~שבאוהייח
 פונ~

 מצורעה ~יהה
 צייל שלדבריהם וכי ~~מנה פורחה ~יהה פניו ~חזירוכשהיי

 מביט היי לא ו~שהכי
 בו~רי~

 דאלייכ היא מה לדעה כלל
 למה אייכ מצורעה והיהה אוהה ראה דאם קשהממ~נ
 הלא אהדן ויפן דוקאכהיב

 ג~
 כן היי מ~ה ראה כא~ר

 דבו~שה לוו~דואם
 ג~

 א~כ מצודעה היי לא הבטה בשעה
 צריך היילא

 לההפל~
 ראו~ שלפי כיון

 הי~ה לא עיניו
 ק~ב ~דף זב~י~ ועיי~~צודעת

 ע~א~
 אני דייה ש~ והוסי

 ~~נ~~ועיי
 ~~~ע

 קס~~
 הק~ידה דההורה די אוה ~עייב וו~~ע

 כ~~ה ד~ל~כ הפסק עלרק
 זרי~

 בקיאין היי בודאי ישדאלים
 לה~ והי~ נגעים בו~ראוהאז

 או טמא יאו~ר ואהרן לדאוה
 רואה זר ואין היי זר משה שם או~דו להדיא והנהטהור
אה

 הנגעי~
 ~דייא ועיי לראוה למשה הו~ל וא~כ

 ו~~ייש ש~
 אה רו~ה קרוב אין כ~~ייד סוברה שם דהברייהאבמנ~ח

הנגעי~
 ~~שפטש~ בעין כ~כ

 ו~פורש והדבד
 בדיי~

 ~ה פ~ב
 דאמר דד~י בהא שם ברייש בהגהייה מייש אע~ד ואגבשם
 נדרים בד~ן עיי א~רים לבין שבינה אשהו נדדי לאאף
 חי~דף

 ע~ב~

 ד~ה
 ובדי~ב~א ~ם ונו~וקייי ועהוסי שיי~~

 ע~ב פ~א~דף

 ש~~
 משפט ובעין

 ציין חי או~ ש~ בנגעי~
 ווילנא בש~ס כהן ~~דאה ובהגהה מנדדים פיייב ר~מעל

 אשהמטהיה ובמחכ~ה הוא ~ט~ס להגיה והביא להמוההרבה
 אלו ד~ה רלייד סיי בטוי~ד הב~חדברי

ומייש ש~ ~ומ~ש דברי~
 הדאיי~

 צ~ל
 ~ר~א~

 ומ~~ וש~
 שביאר הר~~ב~ם שכ~כ

 בירושלו~י מה~פ ועייזה
 נדרי~

 פ~י
 ה~~

 ומ~ש ד~ח ד~ה
 הד~ן ~~~די ש~ נייז סעי~ רל~ד ~יי ~וייד ~ש~אבגליון
 ~ה ואכ~~~ל שם בבייי זה הובא וכבר הוא ~דיהלא

~ 

~~~~~~

 בחדייא עמייש לענינינו
 דא~~ר ~רייי ש~ פסחי~

 יומא האי לאואי
 ר~

 הליהאהי ליומא
 יו~ף כמה לי~נא ~אי על לההבונן יש ואכהי גלילאהיההוא ב~ד~

 נאמר לדדכנו ואנו בשוק לומדין ~יו וכי בשוקאאי~א
 יומא ~אי לאו אי דאמר יוסףדרב ג~

 ד~
 על

 יו~
 סיון וא~ו

 קובעיםשאנו
~ 

 הרש~ט עמ~ש יסובב ~ה ~ורהינו מתן
 שהוא השלישי ליום נכונים והיו ב~אור ו~ראשון ~ל~ובמו~נ
 ובדעה בחכ~~וה שלם שיהיי שצדיך מראשון פ~ה ב~~ו~נכמ~ש
 אפודי~ועיי

 ש~~
 רש~י ~ועיי הבינה הוא ~שלישיה ו~~דה

 וע~י מ~מישי י~ב ובכ~רי שם ואב~ע גי ל~א שו~והבחומש
 ו~וח~ת ד~לש ספ~ג אבוה יונה רבינופיי

 ה~
 והבונה ~כמה

ודעה~

 ~ועיי דבר ~~הוך דבר להבין לבינה קודם והדעה
 שעדעקידה

 נ~
 לך כהב~י הלא כייב משל~ מקרא ו~~ייש

 בהנחו~~א ~וא כןשלישי~
~ 

 יהרו
~~ 

 וילקוט
 ר~

 דע~א
 ובפיוט ~שלי~י בחדש ד~ה י~ב פסקא דדייכופ~י~הא

 הוריוהובי~ושלמי לש~עות~
 ש~

 סיני הסדרן ~הוא משנה רשב~נ
קודם



~ ~ ~ ~

~~ו~
י ~~ג~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  ~פל~ן ~~וא לתל~~ודקודם
 עוקה~ר~

 טע~~א ומה
 קנ~

 בינ~ קנ~חכ~~~
 עיי ה~ךפוך הוא ובינה

 ב~יי~
 שם ומהייפ

 ה~~ג~א ~ו~יה נודעוכבר
 כרי דקיי~ל כיון הצ~ד סיי אויי~

 ז~~ן אוו~דים אנו איך אייכ הורה נהנה בסיון דבשבעהיוסי
 ה~ל סיי ובח~י שם ~~חה~ש ועי~ בסיון בששי תור~ינומתן

 סייח ~דף פ~חים וצלייח וי סעיי קצ~ו סייובפך~י
 ע~ב~

 לייח ~דף בנדרים עפו~~ש וא~~נםיייל ~~ודים הכךד~ה

 ~~~שה אלא ~ורה נהנה ךא בד~חאד~י עייא~
 ולזד~

 ו~~~ה
 פלפולא דהיינו ו~~~יק ךי~דאל ונתנה עין טובהבה נ~
 דבר להבין בעךמא פלפוךא ופרש~י ל~~שה רקנהנה בעךו~~
 שם ו~ראייש ו~יפוה הבנה פלפולא שם ועתוסידבר ו~הו~

 ונהנה דבינו לו~שה נו~סר ו~בינה חדיפוה ~יטתפלפולא
 נאמר ו~~עההךישראך

 ךו~ דהקביי~
 נגד י~~ים שני ךפרוש

 כיון ב~~ו~נ כמ~ש ודעהחכ~~ה
 של~

 הבינה לישראל ניהן
 עו~ר והוא ~חריפותהוא

 הרי~
 ניהן לא ~לי~ראל וכיון

 הוא ה~לפולאז
 ~בינ~

 רק
 נ~ן ~~שרעיי~

 הפךפול אח~~ לה~
 ודעה ~חכ~~ה רק לישראל ניהן לא הורה מתן בשעהאבך
 סיני דהיינו ה~~~נהשהוא

 ל~~
 ששי ביום יוייט ~בעינן

 בשני סגי והיי לישראל תורה ו~הן עיקר ש~ייבסיון
 י~~י~

ר~

 ~ניהן ה~ל~ול נגד מדעתו ה~לישי יום הוסיף ~~שרע~ה
 ששי ביום תורה ~~הן יום דקבעינן ~~~~ה ו~~~~ילא לבדולו

 דסיני נש~עלסיון
 עדי~

 ~ניהן הפךפול שהוא ~וקה~ר לא
 שעי~זךמשה

 הוסי~
 לקבוע לנו היי דאלייכ ו~דעתו אחד יום

 סיני דהיי יוסף דרב בארנו וכבד לסיון בשבעה ~~בועוהחג

וס~
 רבים נגד יחיד ד~יי אף כרשב~ג דהלכה עדיף דסיני

 חטיא ך~~רי צרי~י דהכל דדשב~ג ט~מא ד~~סהבר~~שום
 ~דף ר~ה הש~ס וקושיה ספק הוי דרוב ס~לושלפ~ז

בע~~~ זי~
 דרוב ~יון ~~~ייה ~וא אכיך ~~ךי ~~י

 הו~
 וא~ר ס~ק

 ~ב~ק ~~~ס ~ושיה והדרא ו~היית ראוי הוימדרבנן

 עייא~
 כ~~ייש וצייל רב~ן פטרי א~~אי דדבנן לו~~ד אלאךדוכהא
 וטבחו וקרא ה~ךיח ~בות ותחה או דרשו דלאההוס~
 ~~~רש דקרא ודישא חוזרת שאינה טביחה ו~ה דרשינןוו~כרו
 ~~רישי~ סי דף ברכוה ~ועיי דקראלסיפא

 כוי לסי~יה

וי~ל~
 ~~ה דרשינן ירכיך חו~וקי קרא ו~~~~ילא

 לל~~וד ואסורבסהר יר~
 בשו~

 ו~~
 יוסף רב שר~~ז

 ביו~~~
 דעצרהא

 תצייד סיי אוייח בא~~ט ~ועיי בסיון ~שיהוא
 שם~

 דמזה
 קבלה דעיקר ~~שום בשש~ עצרהד~בעינן

 התור~
 ~חכ~~ה הוא

ודע~
 ~שה שהוסיף כ~~ו בשבעה קבעינן ולא סיני דהוא

 ב~וק לך~~וד ואסוד עדיף דסיני ו~וכח ו~ה מדע~ו אחדיום
 לאו אי בסיון בששי דעצרהא ביו~~א יוסף רב אמרולכך
 לעו~ת בסיון בשבעה עצרה קבעינן היי אם כךו~~ר יומאהאי
יום

 ~~וסי~
 ש~~עינן היי ואז ה~~וך נגדי מדעהו משה

אדרב~
 היינו דהפל~ול

 הבינ~
 הרים עו~ר ש~וא והחריפות

 כמה וא~כ סיני ולאעדיף
 יוס~

 איכא~בשוקא
 ד~

 ~יי לא
 דעו~~~ר א~~רינן היי דאם עוד ורמז סיני שהוא מינחשב
 ~יי כרבנן דהלכהעדיף

 ס~~
 ~ש~ס וקו~יה ודאי הוי דרוב

 ~~ה~ה א~ר הוי מדרבנן ואיי~ מדרבנן אכיל מצי מיבע~מ
ושוב

 ל~~
 י~ל וממיךא דר~נן למ~ד אךא ב~ק הש~ס ~ו~ית

 ומכרו ו~בחו דדרשינןשוב
 ו~כיד~ מ~

 וסיפא אחר ע~י
 יו~נן כרי דרשינן ידכיך חמו~י ו~דא לרישא מפרשדקרא
 ~יטתו יוחנן ~ ~וךכך נבראו בראשית ימי מששהדשהין
 ~ם הוריוה בירוש~ידרש

 דבינ~
 עוקה~ר הוא

 עדיף~

 ומוהר
 יוח~ן א~ר הייא פייה ברכות ירושלו~י ~ועי~ בשוקלך~~וד
 ה~נסת בביה הךמודוהיגע

 וכו~~

 ג~כ יוסף רב רו~ז ו~ה
 עדיף דסיני ושמעינן בששי דקבעינן יומא האי לאודאי
 עדיף ~ו~ה~רהוייא

 כ~~~
 דהיי רייך ב~וקא איכא יוסף

 והיי בשוק גם ךךו~ודמוהר
 כמ~

 יוס~
 בשוק ךךמוד בשוקא

 כ~ב~ג עדיף דסי~י מוכח עדיף דסיני ד~שמע השהאאבך
 וטבחו וקרא ו~ה~ה ראוי הוי מדרבנן וא~ר ספק ~ויורוב
 ושוב ירכיך חמוקי קרא וכן ל~יפא מרישא מידרשו~~כרו
 בשוק ללמ~ד דאסודנש~ע

 ולכ~
 הליהאי עגלא שם פ~ש~י

 על לר~ז לבטן~לישי
 כ~

 דדרש תליתאי הני
 גליך~

 ~ערש~י
 יומא האי ךאו אי ר~י ו~~~ש הליתאה יד עך~ם

 יר~
 על

 פ~ח ~דף בשבת וכ~~~ש ךפרישה הךיתאהיום

 שם~
 כרבנן כמאן

 והוא ז~ל הגרע~א בשם שם הגדשייש ~ועיי שםוערשייי
 ויהיי קרא גם ד~א ש~~ש~ שםוחדוש בדרו~

 ביו~
 ~בהיוהיי השךישי

הבוקר

 וע~~ש~ל~

 שלימיםאייכ ךימים שלי~י ךרייי ע~כ ית~דש
 זו ב~ושיא ו~~~~ו כן ל~דש יש גליךאה ההוא כוונהגם

 דלא דאיה גאון וריינ פדייח ועיי שם ב~~~ו~~ו רי~דבהוסי
 יהדו פי לקייט ~~דרש ועיי כדבנן כ~~אןגרסו

 שם~

 ד~ייך
 שני ~פ~י~ה והיי תורה נהנהדבששי

 י~~י~
 חכו~ה נגד

 י~ך ואוךם ~דיף וסיניודעת
 ד~~יי~~

 דב רמז
 יוס~

 בהךיהאה
 היי יוסף רב ~דהא ~~ל~וך עלגם

 ג~
 חר~ף

ביבמוה וכ~~~~
 ד~

 קכייב
 עיי~

 דחדיף יוסף דרב ל~~~יה זיל
 זהשעל סכינא~

 הוסי~
 שם בחד~א ~ועיי מדעתו אחד יום ~~שה

ד~ה

 אודיי~

 ולדו~ז

 דא~
 ~~~ו~ עדיף דסיני

 עוק~~ר ~~דה גם
 ונהנו ~~~שרעייה הניתן הפלפונהוא

 ךישר~
 ~ן הוא

 ב~ין כ~ח אות ~וע~~ש~ל ישר~י ענוה ב~~דה הוא אםי~רה
 הו~נ~יג ובסי ~י סיי אוייח ~נינא ובנו~ב שני ו~ול~ההכלה
 וב~~ק~א זייל נ~ז הגרי~ש וב~גה~ה ת~ילין היסוי

 הארכהי~

 כדה
 ~אחד ושניהם חטוביםי עד ~~הררי ועו~~~ר וסינישךהודהי

 ז ~דברים והבן יקריםי אהוביםטוביםי

~~ו~ ~ ~ ~ ~  

 מידושך~~י הבאהי גי
 בכורי~

 דבזר פ~ב

א~
 מיתה ~ייב ט~~אה ~רו~~ה אכל אם

 הרו~~וה ו~ירושל~~י נזכדתיוכעה
 פ~~

 די דהני כהדא הייד
 ו~~ה~ו~עיא

 ט~ור~
 הזרים אךל ~~יהה בעון ש~וא

 עול~
ט~~א~

 דגם ומשמע כ~~כ ךא הכ~נים אצל בעשה ~הוא
 א~חזר

 ~יה~
 הכי ני~א ךא אם וגם ט~ורה בתרוו~ה רק

 שהוא ~ו~אה בירושל~~י ו~~שי~שה
 בעש~

 יש הרי לכהנים
 ~~טהור~ ט~~א~ ועדיפא לזרים מיה~ב~

 וליכא
 ועי~ כ~~~

ברייש
 ~רומו~

 הגרש~ש ו~~~ש שם ~~~ש~ש והגהת שם ו~~ד ~ייה
 ~דףבגיטין

 נ~ד~
 ~שעה~מ דברי אישהו~יטהיי בפ~ים שהבאהי

 ב~~ת די ~יי ח~ב אה~ע בביייצ ושוייר שם ו~הא~בפיייז
 פ~ה ~~ידושך~~י הדגיש וךא בכורים ~~ירו~ךו~י ו~יישו~~פהחוה
 ~~ליי~~ ועיי שהבאתיו~תרוו~ות

 ~ ~כייג
 ו~~לי~

 דאךת~ה מ~ש ה~ט
לא

 ~שכח~
 מהרש~א ועי~ בו~יהה שיהיי ט~~אה ~דו~~ה אוכל

 הנד~~~ח וךליי~ י~דשבתיירף
 ש~

 ועיי שם הפייי ו~ד~~ו
 ~דף ~סחים צל~ח ועיי ר~פ רעייט ~~~ע~~נ~ח

 יוייד~
 והוס~

 ס~ו ~דף~~ז

 ע~ב~

 בני~~וק~ ~שו~ר שם וגה~י~ס אביי ד~ה
 ~ה מייש שם שבת~גרי~ב

 וייי~
 ו~בן
~ 

~~~~~~ 

 ~~א ךענ~ן ~~~ש ~חווייד דברי ~באהי ~~ד
 ההנמוד בים עוד ועיי ~~ייה ו~~ע ביןלחךק

ב~ק
 ~ד~

 ס~ו

 ע~ב~

 בעל ק~שיה ךיישב ו~~ייש שם ו~~פהייי
 רק ו~~ראכסדה~ר

 ע~
 נאו~ר דהא צ~ע הדע אשר

ועיי בל~ ג~
 בחינו~

 דעובר הקכ~ט
 ע~

 ועיי ועשה ךיית
 הרש~ם בתשוי ראיתי וכעה סרק אילני לענין ומייש שםיפות בפני~

 ב~גה~ה ב~~פהחוה כ~א סיי מבערזאן ~גאוןךמרן
~~ 

מ~
 פ~ ~וס~ בפסקי ש~~צא

 וכ~ ~~~
 בשבו~י מזה ~ביא

 ~אדכהי ובהשוי שם בעךמו ~הביא קנ~ט סי~חי~א
~ 

 ~~~~יז~

 איכא דד~~אי שכי הךל~ח ו~דברי הבאהי וא~ו
 הודה שלחשש

 ו~~שא~~
 מעשר

 ס~ח ~דף ~~ז ועתוסי מדרבנןךגמרי~ הו~ יר~

 ע~ב~

 בצר ד~ה סוי
 פ~גו~~ל~מ

 ישיע~ק ועי~ ובכ~~~ מהר~מו~
 הרי~ח סי~ או~~

 ~~~~ה עיקר ךו אין ירק ד~עשרשכי
 ועךי~

 לו יש שא~נ
עיקר

 מ~~~
 בשעה~~~ ועיי

 ~יפך ש~~א הי~ב ממע~ש ~~א
 בהגרך~~ ועיי~ה

 ~דף גיטין
 ס~ה~

 סיי במקו~ח וקד~~ו
 נ~ו ~דף כ~ובות ועתוסי י~א ס~קתמייח

 ע~~

 קסבר ד~ה
 שע~~~ו~י~

 ס~ו עירובין מ~~ פ~ח
 יויי~ ~~ה~ פ~ב שע~~מ ועיי ך~ב סייחייג הליהא~ וב~ו~~ ~~

 ה~ג
 וי ו~ךכ~

ובטעה~מ
~~ 

 ו~שוי י~א יו~ד סיי בשו~ה באב~מ ועיי
 זה עניןבארהי

דרוש ~ בארוכ~
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 ו~~~ו
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 ~~~~ ~~ ~י~~~ ~~ו
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 ~י~~ו

 ו~~
 ~~ ~ו~ין ~~~~~ו

~~~~
 ו~יי

~~ 
 ~~~ג

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

~ו~
~~ 

 י~~
 ו~~~ ~~~ ~י~ ~ו~

 ~~ ~~~~~ י~~~~ ~~~ ~~~ו~ ~~~
 ו~~~ ו~וי ~~~~י~ ~~~ גו~~~

 ~~~ו~י ~ו~ג
 ~~~~י~ וי~ג~

 וגו~י
 ~~יו ~~~~ ~~~ ~~~~ ג~ו~~~ ~~~~~ ~~י ~~~ין ~ין ~יי~ ~~ ~~י~ן ~~

~ו~~
 פייי סנהדרין~ירושל~~י ג~ו~~~יי ~~~י~ ~~יו~ ~~ויין

 הייב~

~~~~~~~

 צ~~ ~דף ~נחות בבלי
 עי~~

 ~תי אחה
 ועריכתן ליש~ן הפנים לחם ואחת הךחם~

בח~
 בפנים ואפייהן

 ואינ~
 הא ובג~~רא השבת את דוחות

 ועריכתן לישתן א~~רת קשיאגופא
 בחו~

 יבש ~~דת אל~א
 אלמא בפנים ואפייתן נתקדשהלא

 יב~ מד~
 או~ר נהקדשה

רב~
 ~כם ~~פרש~י כברזצ קשה ~הוא קשה אדם הקשה

ו~~~ודד~

 ~~קדש לא עשרון דלו~א קשיא מאי ~שת רב ו~~נו
 אלו~א בפנים ואפייתן קשיא הא קשיא אי אלא ~קדשתנור
 איפסלה השבת אה דוחות ~אין ו~קדשתנור

 בליני~
 אמר

 ב~רה ולא ופרשייי ז~יזין ב~~קום ו~בפנים ~~אי דל~~א אשירב
 אלאמו~ש

 בחו~
 שלא זריזים כהנים יא~והו

 יחמי~
 אלא וכו~

 ~ם בתוסי וכ~ הוא ב~תאדר~א
 ות~ר~

 לא ~ו ~שנה ו~י
שנ~

 זו
~ 

~~~~~

 ~~~~מ~לח~~ן~~ ~~ןל~לה~~
 איפסלו ד~ה שם לעיל וערש~י זריזין ~~קום ולו~יילכ~יב

 ~ השולחן על שיסד~נו קודם שכיבלינה

~~~~~
 ~נים אפיי~ן ~חהייפ ~ז ~ו~ידין ~~הי פ~~
 דאין יוייר הלכהושם

 לחה~
 השבה את דוחה

 א~ייתן דאם נינהו ס~ר~י אלוופסקא
 בפני~

 מקדש ותנור
 שם ~~שנה לחם עיי בלינה איפסלו~א

 ובהי~
 שם ותוי~ט

 ז ~~~ב~יייא

~~~~~~~

 סייג ~דף שב~
 עייא~

 לא האיש יצא לא
 לו הן ת~שיטין אוו~ר אךיעזר רבי כויבסייף

 ~ שםובגו~רא

~~~~~~
 ד~ך לב~ר הפ~ול פסגי הררי על ~ה נעלה
 נו~~וכת נוגע היי דוייש ~~ייפ איהענין

וע~~י דה~~~~~
 פלוגת~

 בשני שהבאנו הקדו~ות ועפ~י וחכ~~ים ר~א
 הקו~~יםדרושים

 א~
 ~פק או ודאי הוי ~ב אי

 ב~

 אי
 ~~~~ת ראוי אינו הויאסד~ר

 ג~
 תשברו לא ועצם אי

 בפסול ולא בודרשי~ן ~
 ו~~ז~

 אי הד~רים~ ויתלבנו יתבררו
סיני

 עדי~
 ~~ם עוקר או

~ 

~~~~

 עו~ורי אשר נאמני~י נטעי לנו יצמחו
 ~באר נבוא הבוא נשעניםיעליהם דרו~~

 דבר~ בטוב~
 דף ~חוליןהש~ס

 ייי~

 דרוב בסוגיא
~ 

 י

 ~~~~~א~
 הא ~~נא שם

 מיל~
 ~ובא ~הר דאזלינן

 מרוכוי
 ברי~

 מ~~ירה אתיא אמר דרבינא
 שמא וניחוש בו ת~ברו לא ועצם רח~~נא דאמר בפ~חעצם

ניק~
 ~ל קרום

 ~~ו~
 ~~~~אי ב~~ר דאזלינן ו~שום לאו אלא

 המחתך דתניא ליי ובדק ליי וקלי עלי~ גומרתא ד~נחידלמא
 ובש~ס עצם שבירת ~~שום ~~ ~אין בעצו~ות ~~שורףבגידים
 ~דףזבחים

 ס~ו~
 ו~~ק~ו להבריל צ~יך אין יבדיל לא ו~~אי

 ל~סות ~א~צ ~~נ יכסנו וךא רכתיב ב~ר גבי מעתהאלא
 לא כוי תחסום לא כגון ~בתורה לאוין מכל בת~~וכי
 ל~~איק~יא

 ~~י~
 הו~א ד~וסברא הא אבל ללאו לא אם

 דכי אמרינן לרם שךריך לפירמבדיל
 כהי~

 א~צ יבדיל לא

 השמ~ני בשורש להרו~ביים בסהיימ ~ועיי קא~~רלהבדיל
 שם ~באובו~רגניתא

 ויייל~

 הביאו ברודא ר~א הגאון והקשה

בשעה~~~
 בו השברו לא דועצם מנ~ל דל~~ז ה~א מקייפ ~ייי

 ~מחויב דסד~א קאמר לשברו דא~ך איו~ר אתאלא~הרה
 לומר ~רא אתא ~~שייה ~~וח של קרום ניקב ש~~אלשבור
 רובא בהר דא~לינן ו~שוםדא~צ

 והיר~
 בכשר בו דקיי~ל כיון

 יקשה ואכהי עיי~ש אתא לאזהרה דקרא ~כייל בפסולוךא
 שם הצ~ק מ~ש ו~ביא שם וב~עה~מ בפסול ואפילו בולו~ייד

 ~ודקו~יא
 שיבו~

 ת~ברו לא ועצם כתיב נמי ~ני ~סח דהא

~ישברו~

 דצריך ~~ד ד~~היכא עוד וכתב כתיב ללאו ועייכ בו
 דמנח גוו~רהא ע~י ל~יבדק אפשר ~א לבדוק כדילשבור
 שהתוסי אלא בחו~ין התם כדדחי ליי ובדיקעליי

 בשעה~מ ~ומייש קדשים הפסד משום אסור ~בגומרתאכתבו בפ~חי~
 בריי מר איתא בש~ס ~שב~ע יליף אשי רב ברד~~ר

 ~~ף פ~חים בש~ס עפ~~~ש י~ל ה~ושיא בגוף ואמנםע~י~ש דרבינא~
צייו

 ע~א~
 אינו דבו ה~נ בו י~ברו לא ועצם ~~~ה אלא

 ~ובר את~ אבלשובר
 בפ~~

 ועב~ת קרא אמר דורות
 ~ן ואם בפסול ולא בכ~ר בו לי לו~ה בואלא
 והרי מצרים מ~סח רק דורות פסח י~ינן לאהא
 רק מוח של קרום ניקב טריפ~ת על עוד נצטוו לאאז

 צריך ~מסברא דסדייא ל~ימר ליכא ו~~~ילא בסיניאח~ז
 אתא לאז~רה קרא ע~כ ושוב לבדוק כדי העצםלשבור
 עייזועש~ס

 ~ד~
 הי

 ע~ב~

 חולין ות~י לביינ ד~~חו~א ב~א
 למבדק יוכל דלא הצ~ק ~~~ייש ואולם ויייל חטאה ד~השם
 משום גוו~רתאע~י

 הפס~
 ההוסי ~מ~ש קדשים

 י~
 להמוה

דא~כ
 לו~~

 גו~~רתא דו~נח דלמא שם בחולין ~ש~ס ל~ דחי
 דמדברי אלא קדשים הפסד ~~שום אסור דהא ליי ו~לייעליי
 קד~ים הפסד ו~שום דאו~ר דרבא מש~~ע ~ם בפסח~םהתוסי
 צ~ז ~דף זבחים ו~~ו~י ואולם הוא דרבנן חששארק

 ואחרד~ה ע~ב~
 נרא~

 דהרי הוא דאורייתא דאיסורא ~סייל
 ראייא הב~ר אה דואוכלו עשה ~~קיים לא גומרהא~בו~נח כתב~

 במלה~ר ו~איתי שבפנים ה~~וח מן ~~עט ~גומרהא ישרוף~לא
 שהרגיש ~~ו או~ק עדל~תאות

 בז~
 אלא

 בש~ ~~קש~
האו~~

 ~תא ~~ך והרי בכזית פסח אכילת ד~תם ~יון
 ו~קייםלא

 ואי~ עש~
 ~א ~צם דשבירת לאו בשבילה ידחה

 אנשים הרבה ~נמנו לה ~~~~~חת אריא לאדמ~א
 כזית א~ד לכלואין הפ~~ ~

 ~~ע~ ובשיעו~
 נשלם י~י~ זה ~~~וח

 אף ~~ידנא לענין שם בע~ו האוייח שכי כעי~~שיעור
 ז וי~ל דוחקשזהו~

~~~~~

 ~וו~ד לפ~~ייש שם בחולין עוד ל~~עורר יש

ב~היי~
 הרו~ב~ם דברי לתרן

 דסיי~
 ~קולא סד~א

 היכא בין יךאולחלק
 דכהב~

 בעינן אז ועשה ק~ם רחו~נא
 שיהיי בעינן לאוין ובאזהרת בספק ולא בודאי ~~~עשיהיי
 לא ~~~רה משום שריא ספיקא אבלודאי

 דבר~
 על אלא

 ו~ותר שוב ~סול ולא בכ~ר בו דקייייל כיון וא~כ~~אי
 ועצם רקרא כיון הוא טרי~ה דשמא ולבדוק העצםלשבור



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~י

~~~~~~~~  בו~~ע ולהיפך בס~ק ולא ודאי בכשר היינו תשברולא
 דפסח ו~ייע יוצא אינו ~בס~ק כשרי ודא~ שיהיי ב~ינןדפ~ח
 לשבור צדיךוו~ו~ילא

 ה~צ~
 ו~וח של קרום ניקב א~ ולבדוק

 ה~ ידידי ~הוה~ירני
 אבדייק שעהנבלום ו~~ד~ז הגאון

שט~רי~
 ואמ~ נ~י

 סניאטין אבדייק להג~ון זו ~ושיא ~שאל
 ~ושיא ו~ביא ו~~ד סיי ו~הד~ת משה דבד בתשוי דאיהיוכעה
 דייו~ הגא~ן בשםזו

 או~ח רא~ם תוע~ה בהשוי ז~ל טויביש
 אין תוע~ד תשוי ו~נה כ~וסיי

 כע~
 זה ו~בואר ~אולם ~~י

 הדיין ~~~ית שהביא א~ סיי יו~ד ~ראשונוהבו~הריייט
 ע~

 הרו~ב~ם
 הוא דלו~א בה~ד ד~זלינן ו~נייל א~כ ךקוךא סד~אדס~ל
 או~רינן ד~י ו~הריייט ו~יי שדיא ~חו~נא דס~קא ו~שוםה~ם
 אבל לההברד דאייא ~יכא היינו ו~ה~ת א~ור הספקשאין
 ~ל לע~וד דאפשרהיכא

 ברי~
 ובפסח אסור ודאי דבד של

 כיון אפשד לא הא תיו~א ו~י וכי ~לבדוק לבדד אפשדהא
 ו~ילתא אגךאי דאי ~ון די~ק הכי עצם שבירהדא~וד
 שבידת איסוד כאן ו~ין ~לל פ~ח כאן אין הואדטדיפה

עצ~
 בתר ודק כלל

 דאהחזי~
 ו~וזהר י~א פסח ב~~דה

 המוח ~צ~ לשבור תודה הךדי~ה לא ולו~ה עצםבשבידת
 אךא הקרוםו~בדוק

 ע~~
 עיי~ש דובא בתר ד~זלינן ~~שום

 ו~צם הלאו ד~א י~שה אכ~י דהא ב~שי~~ת י~לואו~נם
 עצם גם כולל בו השבדולא

 דקר~ הו~ו~
 כתיב ~תו~א

 מ~כחת לאוהרי
 כך~

 זה לאו
 ב~צ~

 טדיפה דדלו~א הו~וח

הו~
 בתר דא~ךינן אעייכ רחו~נא או~ר בפסול וךא בכשד ובו
 וש~ב כשד פסח ~ד~י הוא כ~ךו והוי ודאי הוי ~דובדובא
 לא ו~~ם ךאו עך עובר הו~וח עצם בשובד גם~~כ

תשבדוי
 בו~

 ~~~~~ב~

 אמינא ~ייל רבותינו דבדי לולא
בדבדי חד~ ~יד~

 הש~~
 בדיה ו~ד דאמד ~ם חולין

 ת~בדו לא ועצם ר~ייר בפסח ~צם ו~שבידה אתיאדרבינא
 ניקב שו~א ~ניח~שבו

 ~רו~
 של

 ו~ו~
 ו~~ום ל~ו אךא

 ב~יירדאז~ינן
 יקש~ דך~אוד~

 ו~~וף ~יךפ~תא ~יקר דאם

~פ~~
 ~~~א דניחוש

 טדיפ~
 המוח לו~יבדק ו~צינו ולא הוא

 דרבינא בריי ךו~ד ~ו~ל אייכ עצם שבירת ~יסודו~שום
 של ~~די~א אתיא דאר~א דלעיל כהא ו~~סח אתיאךמיו~ד
 ו~~גלה אתיא ר~ש וכן ~~אליה אתיא דאו~ר ורנב~יעוךה
 אדומה ו~פדה אהיא ~~ד ד~ש בד ודבהערופה

 אלא עצם ו~~בידת אהיא לישנא דרבינא בריה ו~ראו~ר ולו~~
 דא~ר עצם ~~ש~רת דיליףיבאו~ה הדבדהוא

 ~עצ~
 לא

 עצם כל דכולל בותשברו
 וא~

 דאיך ויק~ה הו~וח עצם
 זה לאוו~~~חת

 ב~צ~
 של קרום ני~ב שו~א דניחוש הו~וח

ו~וח
 ו~יפ~

 ו~יכי ב~סול ולא בכשר בו או~רינן ושוב ~וא
 בפסול וךא ב~ דדשינן ךכ~ע ~כושד שעת לו היתהשךא
 בפסחיםכו~~ש

 פייג~ ~ד~

 הצדיכה ~~א ~כיון עי~ש
 לאו ליכא שוב ~יי בדקינן ולא מוח שך הקדוםלבדוק תור~
 שארבשב~ת ג~

 עצמ~~
 ךא דעצם זה לאו כלל ו~שכחת ולא

 והוי דכשרים בת~ד דאזלינן משום ודאי אלא בותשברו
 לאו איכא ושוב ~~דום ךו~יבדק ו~יצ ודאי כשר~פסח ז~

 הש~ס דחי ש~יר ולזה ה~צו~ות בכל בו השבדו לאדעצם
ו~ו~אי

 דלמ~
 ~~ךי~ עליי גו~~דתא דו~נח

 ובדי~
 כךוו~ר ליי

 רק בו ~שברו לא ועצם ~דא מתו~ו~א לא באמתדלמא
 ~אז כ~ר והפסח ~ךם ש~~רום וראה גוו~רתא דהניחהיכי
 בו תשברו לא ו~צם על עובד אח~כ ~עצ~וה שיבראם
 על באו~ת ~ובר אינו גומרתא ב~~ת הבדיקה ק~דםאבל
 בו השברו לא ו~צם דכ~יב וכיון ~וא טדיפה דשמאהלאו
וכולל

 ג~
 ~ניח אם קדא מיתוקם כדחך ~ל הגלגולת עצם

 הוא דאורייהא דאיסור קדשים ה~ד ו~שום ואיגוו~רהא
 טריפה יו~צא ואוךי ~~שד שעת עוד לו ~~ דךא כיוןהא
 הו~הר~~א ש~י וכעיי קד~ים הפסד משום בכה~ג ךיכאשוב

~פסחים

 פ~ג~

 ךית ו~סוך נוהר דנעשה ~~יכי בו ד~ה בהוסי
 קדשים ~פ~דביי

 וה~~
 ודאי כשר בפסח דרק פ~ול בספק

 ~דשים ה~סד ו~שום בי~אי~
 ו~ו~

 בהייד ~זךינן דלא י~ל
והא

 דכתב~
 הבריקה אחרי ~יינו בו תשברו צא ועצם רחו~נא

 עי~~ ~עךמוה ~ובד אם אז כשר והפסח גוו~דהאבהנחת
ע~

 ד~דא לוו~ד אין שוב וו~ע~ה בו ~שברו לא דועצם הלאו

ןעצ~
 סד~א דו~~יכי ך~בור צדיך דאין היינו בו תשבדו לא
 היא טדיפה פסח ~קדבן ד~ו~א ו~שום ואי ךשב~דדצריך
 יכוך~לא

 לבדו~
 דכ~ד יד~נו שלא ז~~ן דכך גוו~רתא ~ייי

 ~ל לחוש איןהוא
 הספ~

 בזבחים ו~הוסי ~דשים ל~פסד

ש~ת~
 הוא ו~ה~ת דלדבא

 ר~
 שידענו אחרי

 ד~~ס~
 כשד

 גומדתא להניח אסוד ו~וח בהם שיש עצו~ות בשאד גםאז
 שהבאתי צ~ק ועיי בספק ךא אבל קדשים ~פסדו~שום

 בזה י~לועדיין
~ 

 ~~~~~~~~ג~

 ו~שא~תם ל~ד יייב בא פי ברש~י ~~~בא

 שכו~םו~שאדתם ~ל בש~לו~םצדרו~
 לא אוו~ר כ~הוא פסח אלא אינו או ~ו~דור מךהשיורי
 הרי בוקר ~ד ו~ו~נוהו~ידו

 פ~~
 דשאין היו שלא אמור

 דהא ~ם יפות בפנים וו~קשהלהותיר
 ו~שנ~

 ה~א ~רוכה
דעצו~ות

 שי~
 ~נוהר אף וא~כ עשד בששה ישדפו ו~~ח ב~ם

 ~ה ד~א י~צ ואו~נם ךשדפוהוצרכו
 דשביד~

 ~צם
 שי~

 בו
 ילפינן עד~ה איןמוח

 ר~
 בו ישבדו לא דו~צם מי~~רא

 נא~~ר שךא ווצרים בפסח ואייכ ~ני בפסחדכהיב
~~ 

 עריין
 בש~ת ו~וח בו שיש ~ךם ךשבוד ו~ותר היי ~ני~סח

 ו~וב עדל~ה ~טעםפסח אכיל~
 ל~

 ה~צ~וה לשדוף ~ריכין היי
 להג~ון עה~ת שאול בד~י ושויירבטייז

 ו~הרי~~
 פי ז~ל נ~ז

 ~גאון בשם ו~ביא ~שם יפות הפנים ~~שית ~~ביאבא
 זהו~הדש~ק

 שהיד~
 ודחאו כן

 ו~טע~
 ~עשה ~ת הוי ד~א

 דק לי~א דהא איכא עשה דו~אי סהוו~ים ודבדיו דוחהואין
 נותר הי~ דאם ~כי דמה אךא בו ~שבדו לא ד~עצםלאו
 ז~ ב~ירון בעצו~ו יפ~ת ~פנים ~דמו ו~בר כהב י~הביו~ט אס~ נפש באוכל שאינו ה~צאה דכך לנ~או ד~~ין היולא

~וו~יי~
 ~ביתה ~דיין נהג לא דאז ל~יל בדב~ש

 יוי~
 עיי

בפייי~
 ויש דייה כ~ה יייב שם

 ל~דש~

 י~ל ךדברינו ואולם
 דא~צ היינו ת~ברו דלא לוו~ר ו~קום ~יי ד~אבפשיטות
 בפסח גם דכהיב כיון רקךשברו

~~ 
 כרחך על י~בדו לא

 אתיללאו
 וא~~

 ד~סח ~דא אז נאו~רה שלא מצרים בפסח
 ~שברו דא~צ ~שברו דלא יייל שובשני

 אל~
 ל~קפק דיש

 הוא ל~ברו דא~צ תשברו דלא הו~א כל דהא גם וו~הבזה
 סדייא הסבראדו~צר

 דצרי~
 ולבדוק לשבור

 ~רו~
 ו~וח שך

 ו~צו~ין היו ~א ו~~יםוב~סח
~ 

 ניקב טריפות על
 ךלאו ~יי~ו תשבדו לא דכתיב מה ע~כ ו~~יךא מוחשך קד~~

 ה~יג ו~הר~~יק הגאון שך תידוצ~ דב~יקר אךאכמש~ל
 ~ידין ו~שכ~ת ד~תי~ם בדב~~

 דצריכ~
 יכולין היו ולא שריפה

 דה~י הדב~ש כי ע~ז ואולי ביו~טל~רוף
 ול~~ ע~~

 והיינו
 אלאיו~ט

 דז~
 בש~ס א~י לרב רק אינו

 ~ד~
 עייא ~~ד

שם~

 ס~ל ודבא לאביי יאבל
 ד~ו~~

 צך~ח ועיי ל~ת רק ~ינו
 פסחים ובידו~לו~י ב~בה~ להיות ע~ד ~שה חל בפסקא~ם

ש~
 יו~ד ~לכה פ~ז

 ובשב~
 ה~א פייב

 ו~י~~
ועתוסי ש~ וגהש~ס

 כ~ד ~דף ~ב~

 ע~ב~
 ד~~

 ופיי ו~ילה ולא
 ר~~

 ג~~ן
~ם

 וי~ל~

 ~~~~ד~

 בפסחים
 וי~ ~ד~

 ודור~ן שואלין ד~ניא
 יום שלושים הפ~ח ק~דם הפ~חבהלכוה

ו~ע~א
 דה~~

 על ומזהיר דאשון ב~~ח עוו~ד ו~שה ~הדי

הפ~~
 ידי שעל אעייג הקשו ומזהיד ד~ה שם ובתוסי שני
 אלא להאריך צדיך היי לא ~~~מ להן לוו~ר ה~קק~איל~ו
 קרא לאו אי דהא י~שה ~ל~או~ה לא ות~ פסח תעשואל

 ועצם ד~רא או~ינא הוי שני בפ~ח בו י~דו לאדועצם
 היינו ראשון דפ~ח בו תשברוצא

 ב~~
 אבל מוח בו ש~ן

 בו שישעצם
 ווו~

 שובר
 דו~ ד~ש~ ואו~

 כמ~ש ל~ה

~בחי~
 ~ז ~דף

 ע~ב~

 עשה דאין רבא דא~~ר
 דוח~

 ל~ת
 ~נאמדשבמק~ש

 וע~
 עצם א~ד אומר דשב~מ ת~ברו לא

~י~



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~י

~~~~~~
 ~שיש

 אין אלא ליית ולדחי עש~ ניהי א~~אי ~י ~~וח
עדליית

 שב~~קד~
 הא לה ~~ייתי ואחד ד~ה שם ובתוסי

 בפ~~ ב~ ישברו לא ~עצם ~~דכתיבדפ~חים~
 שט~~~ק ~ובהגהת

 בספר ועיי מאוד ת~~וה וזה בו תשברו לא דצ~ל ~גי~שם
 קכ~ב מל~תה~~צות

 והר~~~
 דוקא לאו

 נקט~

 לאו אי ~בל
 ~ שיש ד~צם ~ו~א דפיישקרא

 דוחה דעשה ואוכל שובר ~~וח

א~
 שם צ~ק ~ועיי שב~~קדש ל~~

 ויייל~

 צריך היי כרחך על ~א~כ
ך~גיד

 כדי בו ישברו ךא ועצם נא~~ר דבו שני פסח דין לה~
 בו תשברו לא ועצם להם שאמר ראשון בפסח דגםשידעו
 ~במקדש עדל~ת דאין ~~~~עם מוח בו שיש בעצם אפילוהיינו
 באו~חוע~י

 ש~
 וי~י בהך דהנה י~ל ואולם

 אנשי~
 א~ר

 יפות בפנים כי נגדע ל~~ה שש~לו אדם לנפש ט~~אים~יו
 עש~ יבוא אם היי דשאךתם~ם

 ל~ת את וירחה ד~~ח
 ע~ה חד ~תי דלא בנזיר דא~~רינן ~~הא שכי אךאדטומאה
 וטומאת הג~ף ~~~~~ת לאוין ~רי איכא וב~ומאה לאוין ~ריועקר

~~
 ~זית בבלע גם ד~~י אריא לא ~~~א אי ~הנה ~יי~ש

 ~~צה בבךע ~~~ו יצאפס~
 כ~~~~

 ~~ייע ב~~נייח
 א~~ וא~~

 אי
 ךהם אפשר היי~א~כ

 א~
 בשיהחוב פסח דאכילת ~~~ע לקיים

 לאו רק לי~א ושוב להבשר ~ינומטמא הבליעה ובית ~בי~ולו
 ע~ה ידחה לא ל~~ה כהוגן שאלו ואייכ ~ג~ף ד~ו~~~ת~חד

 פסחד~כיךת
 ~ ד~ומא~ לךיי~

~~~~~
 סוכה

 כ~ה~ ~~~

 ב~~צו~ והעו~ק
 ~ו~צוה מן פטור

 נפ~א~~הכא
 ~~הת~

 א~ר אנ~ים ויהי נפקא
 יו~ף של ארונו נושאי או~~ר ריה~ג אדם לנפש טמ~יםהיו
 עוסקין או~~ר רייי ~יו ואלצפן ~~יש~ל אומר רע~קהיו

 ב~~תיהן נט~~או שהרי ופר~ייי בעייפ ~להן שביעי שחל היומצוה ב~~~
 ~טומא~ואעפייי

 הפני ות~ה ~סחיהן אכיל~ ידן על תעכב זו
 ~~~~ה ~~היימ פ~ור במצ~ה דעוסק מזה ש~~עינן דאיך שםיהושע
 ~וברים היו הם הרי פסח קודם י~~ים זי עצ~~ןשט~ואו
 לעשו~ י~וךיןשיהיי

 וכבר נגרע למה שאלו דהרי ה~סח
 דרש~י בדרוש ובאר~י זו בקושיא שם ~ריטב~אקד~~ו
 ךש~נו ב~~תק זאתיי~ב

 ב~ו~ו~ דהנ~
 בשם פרש~י שם

הספרי
 שאמר~

 ה~~ה גם ול~~ז לט~ורים הב~ר ויאכל הדם יזרק
 ~~קריבים יהיי אם דאף ~~ראשידעו

 עליה~
 הפסח

 מ~~~
 יתבטלו

 וז~ש ~~ה~מ פטור ב~וצוה דעו~ק אעי~כ פסח דאכילתמ~~~ע
 שטומאה ~אעפ~י ב~~תיהן נטמאו שהרי לשונו בצ~ות~ש~י
 ידם על תעכבזו

 יכולין היו דלערב ואף פסחיהן אכיל~
 פסחים ועיי יטבול ולא פשע ד~א חיישינן ~~~~ולא~ול
 צי~דף

 ע~~

 הוא דש~ס דיוקא דע~קר כ~ שם דהפ~י אלא
 ד~~ש~ רכיון ~יו ואנצ~ן ~וישאך דא~ר~דרעייק

 ~יי רבינו
 ל~~ה פ~חיהן לעש~ת יכולין י~יו ~לאסובר~

 ציו~
 להם

 דעוסק אע~כ א~עשי~~~או
 ב~~~~

 פטור
 ו~י~~ ~~ה~~~

 גם
~דב~וי

 ייי~
 הפסח ~~אכילת עי~ז שיתעכבו הי~ דהעיקר

 ו~לאו כרת בה אין פסח דאכילת דהעשה דכיון י~לומעתה
 ע~ה אין שוב בכרת הגוף בטו~את קדשים בשר~וכל
 להדיא ד~רי ליתא שזה אלא כרת בה שיש ל~תדוחה
 אבל שם בסוכהאמרו

 הת~
 דאיכא

 דיעשו שידעו אף כר~
 הוי ו~~~מ פסח ~~אכילת ~י~ונעו רקפסח

 מ~~
 בה שיש

 ~דף בנזיר דא~רינן דומיא דכרתדררא
 מי~~

 ל~חוט בהולך
את

 פ~ח~
 פסח אבל בנו את ולמול

 ו~~~~
 אף דבכרת

 רקדאינו
 עש~

 בנו את ל~~ול
 בה שיש עש~ ~~קרי ~~~~~

 חייב ד~דול ~יוןכרת
 כר~

 ~ועי~ ~ם הרא~ש ב~יי ועי~
 זי אות י~ח ~ף מים פלגיבספרי

 עיי~ש~
 וא~~

 הדק~ל
 לא ל~וה כהוגן שאלו האלה האנ~יםשהרי

דאכילת עש~ יד~~
 פ~~

 עדל~ת דאין הטעם ועכצ~ל דטומאה לל~ת
 היי פסחיהן ע~~ית ד~~ניעת שידעו כיון וא~כשב~~דש
~ו~

 דלאו ~~זה נודע ~~~~לא שוב שב~וקדש ע~ל~ת ~ין
~ועצם~

~ 
 אמרינן ולא ~וח בו שיש בעצם גם ~וא ~שברו

עד~~ת
 משו~

 צריך ~י~ לא ושוב שב~וקדש עדליית דאין
 על ~הז~ירלהם

 דשואלין משום כ~ך ועל שני פס~

ודור~ין
 קוד~

 דלמ~ל יקשה דא~~י אלא יום שלושים ה~סח
 ישבדו לא ועצם ~ראבאמת

 בפ~~
 עצם על גם לאודיי

 ~~מילא דהרי שב~~קדש עדל~ת דאין מטעם ~~וח בושיש
 ראי~ אין ד~~זה יייל ואולי לפייש דנדחו ~~הך זהשמעינן
 כאפשר הוידשם

 לקיי~
 דיכלו שניהם

 לעשו~
 אלא פייש

 כ~ד ~דף ~בתדברשב~א

 עייב~

 הרמביין בשם כי א~נ דייה
 אפשר אי ~~קרי היום שנןהם לקיים יוכל דלאדבכהייג
 שכתבתי ~~ה חי אות ה~ בדרוש ~ועיי שניהםלקיים

 ~דף בפסחים דהסוגיא י~לואו~ם בזה~
 ~פ~ה~

 שיש עצם דאחד
 לרב אבל לרבינא רק קא~ ~~וחבו

 א~
 דפלוגתא דאמר

 ~ דס~ל שפיר י~ל בשר ~זית עליו שאין ב~בר הוא ורבנןרבי
 וכד~~ש~~ע ליית ורוחה עשה אתי מוח בו שישדעצם

~דף בזבחי~
 צ~ז~

 שב~~קדש ליית אף דוחה דעשה סייל אשי ד~ב
 נקיים אפשר ד~קרי ~~ש~ם ~פייש דנד~ו ד~~ה צ~לולדידיי
 היי כרחך על ושוב פ~ש לעשותשניהם

 צרי~
 להם להגיד

 דאכילת עשה אהי לא זה שבשביל שידעו כדי פ~שדין
 דטומאה לאו וידחה~סח

 ו~~
 ע~כ ~~ל לא א~י לרב

 לז~ וא~לי יום שלו~ים הפסח קודם ודורשיןדשואלין
 לא

 משום ודורשין דשואלין זה דין ~הלכותיו הר~~ב~םהביא
 אלא הוא דבהרא אשי~רב דס~~

 דבשעהיי~~
 כי הייו מנדרים פ~ג

 ~בן טורי ועיי שבמקדש ע~ליית דאין סייל אשי רבדגם
 ~דףרייה

 כייח~
 ד~~

 ~דף ביצה יהושע פני ועיי הוא הרי

חי~

 ול~ת ע~ה הוי דיו~ט דסייל ד~~אן כתישה דעביד בהא
 אשי רב והרי שניהם לקיים דאפשר אף דעדל~תא~~רינן
 ~דף בשבת דס~להוא

 כייה~
 ועי~ ולייה עשה הוי דיו~ט

 ז וי~ל שם ופר~~~ג יייב ס~ק תצ~ח סיי או~חטו~ז

 ~~~~~ה~

 ~דף פסחים
 צ~ו~

 דכתיב ~~עתה אלא
 שובר אינו דבו היינ בו י~ברוךא ועצ~

 אב~
 שובר

 בכשר בו לי ל~~ה בו אלא ועבדת קרא א~~ר דורותבפסח
 מע~ה אלא ד~~קשי עלה שם ו~הרש~ש בפסולולא

 הוא דט~ס כי בו ישברו לאועצם דכתי~
 דז~

 ב~~ש ~תיב
 גייכ טי במדבר והמציין בא ~י ~רא והוא תשברולא ו~~~
 הוטע~

ולפ~~~~
 דבקרא ד~~ש ישברו לא מקרא ~~קשי דדו~א יייל

 דא~צי תשברו ~לא לומר ~~קום היי ~~צרי~ בפסח באפי
 ללאוי ע~כ ישברו לא בפ~ש גם דכ~יב אחרי ורקלשבור
 ~רי ~וא ודיוקא הקושיא עיקר וא~כ בצ~ק וכ~~שאתי

 וכמש~ל~ נרגא בזה לשדות דיש אלא ישברו לא בפ~ששנכתב
 של לתירוצו גםואולם

 ולאי בכשר בו ד~~דדרשינן השעה~~~
 אלא הש~ס בקושית אייכ ללאו ע~כבפסול

 מעת~
 ד~וייא

 בו למ~ל בו אלא בש~ס א~~רו אחייז ~דרק בפסול אףדבו
 ולאבכשר

 בפ~ול~

 ~~ור הוייא היי שוב
 ~קר~

 תשברו לא
 הוא ~ועתה אלא הקושיא עיקר דכל ואחרי לשבורדאייצ
 האיי בש~ס נ~טו שפיר ישברו לא ב~~ש גם שנאמראח~י
 דורות ב~סח שובר אתה אבל ~~ה שם ובתוסי דוקאקרא
 הא ועבדת קרא איצטריך א~~אי לריבייא תי~~הכי

 ומשמע בראשון כש~כ בו ישברו לא ו~צם בפ~שדכתיב כיו~
 ה~שה שם וב~~הרש~א תשברו לא ~~רא הוא ~ש~סדקו~ית
 התוסי ע~דלשאול

 דה~
 מדשינה ילפינן צולין כיצד בפי

 ~צ~ל תשברו לא ועצםלמיכתב
 ישבר~

 דאחדי ~ווכח ב~~ש
 ראשון לפ~ח ועבדת דרשה לאו אי וא~כ ~~וח בו שישעצם
 לגופיהי אצטרך בפ~ש ~ב~ע דכתיב הא א~כ עצם שבירתל~נין
 לרבויי מיניה ג~ורינן הוהולא

 א~י~
 ~צייל שאין ע~ם

 ל~לןוכן שי~
 שם~

 עיר ב~~ עפ~~ייש י~ל וא~נם עיי~ש מוח בו
דוד

 ש~
 שהוא ל~ת ~וחה אינה רוב מ~עם שה~א ~עשה

 דרובי הקודש בדרוש שהבא~י השטמ~ק עפ~~~ש והואודאי
 אינו עשה וספק ספק רק ~וילא

 דו~~
 בש~ירת וא~כ ל~ת

 אלא הוא ט~יפה דש~~א ספק הוי דעשה בפסחעצם
 ואינ~י ודאי הוא הל~ת אבל ס~ק הוי ורוב רוב בתרדאזלינן ~שו~

 די~ל אלא הל~תדוחה
 דג~

 דבו~ משום ספק ~וא הליית
בכשר



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  למ~ל בו אלא ~~~ס דמשני ~חרי ו~תינח ב~~וך ולאבכשר
 בו מעתה א~א דו~קשה ךו~אי אבך בפסוך ולא בכשרבו

 ת~ברו דלא ס~ך שובדאתה
~ 

 יעקב ~וכרי בפסול אף
 ~כושר שעת לו הי~ ו~קדי זה דגם בפסול ואפיךו בודס~ך
 הוא כשר אולי דמיימכיון

 וז~
 הוא

 ד~
 כמש~ל~

 הוי אייכ
 ~רא א~צ שוב ודאי והל~ת ספקהעשה

 מוח בו שיש לעצ~
 ו~וח דאכילת העשה איןדממילא

 דוח~
 ד~עשה ~יון ל~ת

 דהפרו~~ג אלא ~דאי והךיית ספק והוי דוב ו~טעם רקהוא
 ~סד~א דלהרמב~ם כתב בי כלל ~וף העמקיםבשו~נה
 עשה ~פק איןלק~לא

 דוח~
 ~ד~א דס~ל ולהרשבייא ליית

 וו~עתה ל~ה ד~~ה עשה ספק אף כודאי הוא ~ספקלחומדא
 לחווודא ד~~~א כהרשב~א לה~~~י דס~ל ה~דייחל~מ~ש
 ב~ערה הקודם י בדרוש~ועי~

 ~י~
 ~אף להתוסי ס~ך שוב

 ועיי העייד בדבדי י~ל ובלאיה דל~ת רוב מטעם שהואעשה
 הוי דדוב דסייל דמאן י~ל ואו~נם ~חוו~ד עייד לעילמ~ש
 שיש עצם על ~דא ל~צ ולכך בפסול אף דבו סיילס~ק
 רוב ו~טעם דהיא דפסח ~העשה ו~שום דשייס לסייד מוחיבו
 ואולם ודאי שהוא דשב~ע לאו דו~ה אינה ספקד~וי

 ישברו לא קרא צריך ו~כך בפסול ולא דבו ~ש~סלווסקנת
 דלא ו~וח בו שיש בעצם דאשון פסח על גם לאוריידפ~ש
 על ל~ת ודחי עשהאתי

 כרח~
 מטעם שהיא העשה דגם ס~ל

 דגם דפייש קרא צדיך ולכך דעדליית והו~א ~דאי הוירוב
 בו ~ישבעצם

 מו~
 דשב~ע לאו על עובר

 והבן~

 ~~~~~ו~

 פ~ג ~דף פסחים

 עייא~
 שימוש אמרת אי אלא

 נתברינהו ~ריפה ךוו~ך מיךתא ךאונ~תר

ונ~לצ~
 ונשדינהו ונ~רפיה דידהו למוח

 ~תשוי וד~יתי לדידה~
 קושיה ו~ביא מ~ו סיי חייא זייל איטינגא ה~י ו~הריייאהגאון
 דהאהשו~ל

 הפס~
 ו~ה~סח העצו~ות ~בלעו כאחד כ~לו נצלה

 נעש~ הבליע~והדי
 וכתב שריפה העצמות ב~י ולכך נותר

ה~א
 ל~ר~

 דקושית
 ~ש~~

 היינו ישד~ו או~אי העצו~ות
 על ליהנןבשהת~יל

 הא~
 ~געלה שצריך דבדבד ~עט והו~קו

 כיון בגמרא מקשי שפיר וא~כ ~עט בהיסקדי
 העצמות ליטול יכול שפיר א~כ לשורפן האש על להני~ןצריך סו~ דסו~

 ובמ~כ~ת בלי~תן לפלוט מעט שהו~קו לאחד מהםוליהנות
 קושית ~פשטות ליתא זהכל

 הש~~
 נתברינהו שדיפה לו~~ל

 שם וכפדש~י בו~עט אף אותם ישרוף שלא היינוונשדינהו
 העצמות לשרוף וטורח עצים ~סיד ולא שכי נ~בדינהוד~ה
 דקושית מיישוגם

 הש~~
 ל~~ר ~עצמות ליטול יכול דהא

 מעטהיסק
 וליהנו~

 מר~וק ואתא דחוק שזה מלבד מהם
 ו~הם ליהנות ולא לדידהו ונשדינהו בש~ס מקשי להדיא~נה
 לים ל~שליכן ה~נו דנשדינ~ו לכאו~ה ייילוא~כ

 ~ועיי המל~
לעיל

 ד~
 כייח

 שם~

 נשדינהו מוח ב~ו דלית אי מ~ש וגם
 אף ו~תיר הזריקה אין דלרייא זריקה קודם ובפידשו כןי~ל

 שם עדש~י קדשיםעצמות
 א~

 בעצמות שם אמר דדבה
 אפילו ושרי~ונהו זריקה אתאי זריקה קודם דפירשוקדשים
 פייג ~דף ו~נחות רש~י ועיי ד~כיני קתא ו~ינייהולמיעבד

ע~א~
 היינו לשדינהו מוח ~ו דלית אי דפסחים ~ך שכי
 נשדינ~ו שאו~דו מוח ב~ו באית גם וממילא מות~יןדעצמות
 דאםהיינו

 רוצ~
 רק להשליכם שלא

 ליהנו~
 רשאי מהם

 ~הר בלעו הפסח עם שנצלו דעצמוהי ניחוש אםובלא~ה
 ~וי ועיי הנשרפין מן דנותד יכיון לים ~שלכ~ם מהנילא

 ל~דיא מ~שו פ~ז שם בידושלמי ובאוותתמורה
 ויחלו~

 את
 נשדינהו בשייס דנקטו ו~ה ~עצם מן ויהנה העצם מןהבשר
 הר~ב בסי ושו~ד להנות דמותר ופשוט דוקא לאוהוא

מופה~ד להגאו~
 ווס~רי~

 קי~ז סיי ~~א
 ~~קש~

 בלעו דהא זו קושיא ג~כ
 ~מפורסים הגאון ~דב מחוי דודו בשם וה~א נותרעצמות
 נ~י תאומיםמה~י

 אבד~~
 ~~יסניפאליא

 ~תיר~
 ~לענין

 להועיל צריך היי נותרבליעת
 ש~ר~

 שמועיל כמו
בכלי שביר~

 חר~
 ודפ~~ח
~ 

~~~~~~~

 דהנה י~ל
 פסוק וי צו ~י ברשייי בשפיי~

 הראיים דברי הביאכ~א
 שהקש~

 ולש~יה
 דבעה~ש כי~ן ותיי נטייל דליהוי דלמחר הש~ר ע~ודלאחד
 חיוב חלמיד

 שב~ר~
 ~עיי מכן לא~ר אפילו פקע לא תו

פד~~ג
 ~ו~~

 תנ~א סיי סוי ו~שייז
 שתמ~

 ~ו השבירה ד~א
 ~א~ר הואמו~ש

 שנעש~
 עקב אן לנותר ביעוד דליהוי נותר

 ממ~ן דיי~ ו~וסי צ~ז ז~חים ~ו~יי לנותר יבוא שלאאכילה
 ~לח~ם ~כ~וו ובדאב~ד הי~ד ו~מעהייק פיי~~ועדו~ביים

 שם~
 דף זבחים ~ועתו~י בצונן יש~מש דאל~כ ביעורו דז~ווגזה~כ
 ~יי יוייד ובטוש~ע אלא ד~הצ~ו

 צ~ג~
 ~ייייש

 ובפני~
 יפות

 שם צופי
~ 

 למה ק~ה דבאמת וכי ~רא~וו ו~דבדי הביא
 יכול~ הא ישברבכ~ח

 ךהש~ו~
 יומו בן יהיי ~א אחד י~ם

 ביום לעולם א~כ פוגם אחת דלילה הפוסקים לדעתוכ~~כ
 ~ולין לבשל לענין ~ומ~ש נפגם כבר נותר ש~וא אחדוןשל
 הדמבי~ן ע~ד ~ם בפי~פ ו~ייש גם שם ופדמ~ג תיב~עעי~

דהשבירה
 בו~~ו~

 ורשייי ~כ~ח תייל צייד זבחים עיי קדוש
 פייו צו פי ובהו~כשם

 והתוה~ו~
 דבחטאת לענין ו~~~ש שם

 סיי יוייד ובחתייס שם בצ~ק ע~ בו~שהונאסר
 ~יייד~

 וכבד
 הרא~ש ב~~ה~ריך

 ע~~
 ~תו~י שם ד~ן ~ו~יי ל~ו סיי פ~ה

שם
 ד~

 ד~ה ~~ו

 ב~י~
 גודם הלילה כל אוודת דאי וכי

 עוד וכי וכוי בלילה ב~ן שבשלו ~כלים קרא דאיצטריךניחא
 כי טפי שפיד אתי ~על~ע צ~יךדאם

 כ~
 ~יבשלו שעה

 בלועים י~יו דלו~חד בעה~ש היום בה~ילת שחדיהאפילו
 או ~בידה חיוב עליהם שחל וכיון נותר מאיסורהכלים

ו~ו~~
 לא תו

 עיי~ש וכוי פק~
 וו~עת~

 שאם הטעם ל~ו~ייש
 וו~~ילא הנותד ו~בליעת נ~ט לידי יבוא בהכלייבשל

 ~ימ ושוב בה יב~ל אם ~ענין איסור שם הכל~ עלחל בעה~~
 דבעה~ש בעצמות אבל בכלים וההינח נט~ל אח~כשנעשה מ~

 איסור עליהם דחל ~מר שייך ולא ךהשתו~ש ראויםאינם
 שריפה ובפרט שבידה ~א~צ נטייל הבליעה נעשית עה~שואחר
 ~נשדינהו שריפה למייל ~ם בפס~ים השייס מקשה שפירולזה

 בראוי אלא שריפה הכתוב הצריך דלא נשדינהו שםועדש~י

 ~דף חטאת דם פרק פדשייי וכןלאכיל~
~~ 

 מה ד~יה
אשם

 דל~~
 דבעי ו~לים ~ייש ולכאורה בעצמות נותר

 ~~שוםומו~ש שביר~
 בליע~

 נותר בלעו העצווות גם והדי נותר
 י~יסור שום בעהייש כלל חל לא עצמ~ת דעל כמ~שא~ו

 ~י~ל נטיל הוי אחייז ~~וב ~~מיש לשום ראויםדאינם
 ו~~ן~

 ~~~~~ז~

 בזבחים דהנה בזה לעורר יש
 ~ד~

 צ~~
 אב~שולי מ~ו תנור באויר תלאו רמב~חבע~ ע~~

 הלאו ו~רש~י כוי רחמנא דקפיד הואובלוע
 לשפו~

 של
 בו נבלע לא אבל בו דנתבשל תנור באויד לצ~תוחטאת
 ~יפשטא ולא לא או שבידה תנוד טעון הוי מי מ~וכךום

 ~ל תנור באויר הבשר צלה היייד ו~מ~הייק פ~חובדמב~ם
 הואיל ישבר אם ספק בדבד ישחרס

 ונתבשל~
 לא או בו

 רבינו כי ד~~ה תמה ~ם ובכ~מ בו נגעה ולא ~ואילישבר
 ו~א ספק דברש~וא

 פסק~
 ב~אר כדרכו סתם לחוו~רא

 ובלח~מ ~וא איפש~א דלא דאבעיא כיוןסד~א
 תמה ~ ש~

 שב~רה בעי אי חדס ~ל אתנור קאי א~רוויי~ו האבעיאד~רי
 הדמב~ם ~~ ולמה ומ~קה שטיפה בעי אי מתכה שלועל
 ולא חדס שלדוקא

 פיר~
 קאי ~אתרווייהו

 ול~ענ~~
 י~ל

 קושיאדחדא
 בחברת~ ו~תודצ~

 אות ק~ג ~יי ~פל~י דהנה
 כיון יל~ד יש ~הא כאן יש ~פק מקום דמה הקשהוי

 נס ~פ~י במקימם חדסינבלעים כלידשברי
 וא~~

 ~~ה ~ם
 ~בור ~ו~ל בלוע ~א בישול ~ייחכזאת

 הכ~~
 ו~דאותי

 א~צ באמת ~דאם לא או במקומן נבלעו~~אם
 ~ביד~

 לא
 במקומן נ~לע ואי לשקרא ניסא רחמנא עביד דלאנבלעים ~י~

 שבירה ד~ייבודאי
 ואו~

 ~~בוד יכ~ין היו דלא י~ל
 דאולי משום ל~ר כדיהספק ע~

 ל~
 עושין ~איןי נ~לעין יהיו

 ~ה הי~ד בה~ב ~הי פייז ברמב~ם ועיי בירושליםאש~תות

~~ 
שכ~



 באויד הבשד ~ה הדמב~ם~כי
 תנו~

 בדבד יש ~דס של
 צריך לא דדי~מא שבידה דטעין לחומדא פסקה ולאס~ק
~בידה

 וא~
 נבלע י~יי לא נשבוד

 דאתי חומדא ויהיי ב~~קוו~~
 בידושלים אשפתות עו~ין דאין איסוד על ריעבוד קולאלידי

ו~תינ~
 וש~י~ה ~דיקה לענ~ן בוותכות אבל חדס ~ל בתנוד

 ~סקינן דודאי הוא דפ~וט כיון הד~ביים ~~לא
 ושטיפה ו~די~הדטעון ל~וו~ר~

 ~~ו~
 לחו~~דא איפ~טא דלא דבעיא

 ~~קושיתומו~ילא
 הכ~ו~

 יתו~ן בדבד ס~ק דיש הד~מ מו~~ש
קושית

 הל~~ו~
 דדייק מה

 הדי~~
 ולפ~ז חדס של דוקא ותני

 דמ~עיל כיון ה~ס~ ב~~ותממילא
 שדי~

 לוווד אפ~~ אי
 בו~קוו~ן ~נבלעו כ~ח ד~אני חדס ב~לי כמו ~בידהדמהני
 א~א בעצ~ות ~ו~~א~כ נסעפ~י

 ל~בד~
 א~פתות ~ושין דאין

בירושלי~
 צ~ ~דף ז~חים ובתוסי

 עייא~

 דחידוש כי ~לא ד~ה
 דהו~א בשבי~ה הכתוב ~התידו~וא

 דליי~
 ד~דיין כיון ~בידה

טע~
 העולם מן בטל הטעם שיהא דצדיך ~חדס חטאת

 וסי~ פי סיי ח~~צ ת~וי~ועיי
 ~~א~

 ~ה דלפי אלא
 כ~~ד~בד~ דמ~י~

 נותד טעם ובטל נתבעד הדי בו~קומן נבלעין
 בעצ~~ות ולפ~ז ~עולםמן

 הפ~~
 אייכ ~ו~קומן נבלעו דלא

 אייכ ושוב ~עולם ו~ן נותד בליעת בזה נ~באד לאב~~רתן

ל~
 שבידה מהני

 ואול~
 ראה

 ז~
 הקושיא דגוף מצאתי

בפסחי~
 ~נצלו הע~ות ד~א ~ם

 ע~
 ~~ה~~ח בלעו הפסח

 סיי שעה כל פרק בו~רדכי ~~בואד נותד הבליעהונע~ה
 וד~י האו~ז בשם שכי~קפ~ב

 דל~
 ואיסור בליעה מ~נו

 ~~~סחים ראיי ומביא עצם כליגבי
 ש~

 העצמות ד~או~ד

והגידי~
 האסוד לדבד ב~יס ~נע~ו ו~פני י~דפו

 בלעי שאינהו ו~שום טעמא~או~ד ו~ד~
 טע~

 בלע לא דעצם ~~מ
 ~ם והב~י חי סעיי שם וב~ייע תנייא סיי סוי או~ח בב~יוע~י
 עצ~ ד~לי הו~דדכי דבדי ~סתםהביא

 ובת~וי בולע אינו
 בש~ הב~י דבדי הביא הלוי~~הדי~א

 הו~דד~י
 ול~

 בגוף עיין
 בפסחים דהע~ות מהך בעצמו ~הביא המדדכידבד~

 טעמא לאו איול~ז ש~
 דשו~ו~

 היו לא נותד
 צדיכי~

 שדיפה
 יעק~ כדי הש~ס ל~ מוקיולכך

 ויש בפסול אפילו דבו
 העצ~ות צדיכין ולכך עצם שבידתמשום בה~

 ~דיפ~
 בטוש~ע ועיי

 ופדמ~ג וש~ך בטו~ז צייט סיייו~ד
~~ 

 ~ינם עצם דכלי
 ו~דיקה לעצו~ות ד~הני י~ך וא~כ באדו~ה עיי~ש ~תכת~כלי

 פ~~ ~~מ ועייו~טיפה
 כלי דגם הט~ו ~ו~עה~ק

 ע~
 לא

 הד~~~מ~
 וי~ל ו~טיפה ~דיקה דמו~ל כלים ~נ~ו ~הדי

~ 

~~~~~

 ס~ל דלא ייל ~דס כלי לענין גם
 דכ~~

 אינו
 דופיו מדייוצא

 טו~ז ~ועי~ ל~וך~
 יו~~

 צ~ח ~יי

ס~~
 ס~ק וש~ך ~~

 כ~א~
 כ~ד דק

 רג~
 של ךתנור

 ~יי ~בפנים היסק~~הני חד~
 זב~י~

~  

 צ~ו
 שם~

 אלא
 דקש~

 ~ז ~דף בזב~י~ ה~~~קו~~

~~~ 

 כ~ דאד~נ בהא
 תנוד

 דה~יקו ד~ס נע~יד ~וה ~תכת ~ך ו~קדששל
 הךחם שתי דאיכא דכיון ~ךה דו~~ני אךאהוא ~~בפני~

 ול~~
 הפנים

 ~דת כךי ליי הוה בתנוד ~דו~תן בתנורדא~ייתן
 וכ~~

ד~ד~
 ~ק~ש דתנוד בתנוד דקדו~תן ו~ש~י עב~נן לא

לה~
 דתנוד כיון ~בת דוחה דל~~~פ ד~~ל עכ~ך ול~ז

 נאפ~ א~~~קד~
 נפסלים יהיי ~בת מעדב

 בלי~
 וו~עתה

 ~~י דדוב ס~ל ב~~ול ואפילו דבו דו~~ד גי~א לאידךנ~ו~ד
 ~ו ~~ף בפ~חי~ ד~די~אי

 ש~~
 ~ע~ה אלא דמק~י

 את~ אי בו בו ת~בדו לאועצם
 ~ובד אתה אבל שובד

בפ~
 ~לא בכשד בו ממעט ובו ועבדת קדא או~ד דודות

ב~~וך
 ואול~

 ~קושית ל~ד
 הש~~

 ואפילו דבו ~~ל ע~כ
בפ~ול

 קו~י~ וק~~
 ~יון הא ועבדת קדא לו~~ל התוסי

 ועצ~ בפייש~~כתיב
 כו~ייש וצ~ל בדא~ון ~ש~כ י~בדו לא

המה~~~א
 דא~

 לגופיה איצטדיך ד~~ש קדא
 ל~

 ידעינן הוי

 בו ~יש בעצ~דג~
 מו~

 דעדל~ת ~הו~א תשבדו לא על ~ובד

וק~~
 ~עשה ד~א

 מטע~ ד~
 ~וא ו~ל~ת ~פק דהוא רוב

 ~פק ואין ב~~ול ו~פיךו דבו ~ס~ל ~יון~דאי
 ע~~

 דוחה

~~~~~~
~~~~~~  דו~~ד וצ~לליית

 ב~
 ודאי ה~י דדוב ס~ך ב~סול וא~ילו

 ולכך ליית דדוחה והו~א ודאי ~וי דוב מטעם העשהגם ואיי~
 קדאאיצטדיך

 ועבד~
 ~דף ב~סחים הש~ס דו~וקי מה ו~נה

~~ג~

 ה~ייס קושית ו~כח הוא בפסול ואפילו דבו יעקב כדי
 ~ות~ ישיו~~שאי

 שדיפה ול~~~ך נתבדינהו הוא מלתא ךאו
 ו~הפסח עצ~~ות בלעי האויקשה

 צליי~ ב~ע~
 ונע~ה

 בכךי כ~ו שבידה מהני דהיי וצ~לנותד הבלו~
 חד~

 אךא
 דג~

בכ~~
 רק ה~ולם ו~ן נותד בציעת נתבעד לא א~תי הא

~י~ל
 דה~

 ומ~א~~ בו~קוו~ן נבלעו
 בעצ~ות

 ואמנ~ ה~ס~
לסוגי~

 ס~ל שם דזב~ים
 כ~~ דג~

 מבפנים היסק מהני
 וא~כ דו~יו מדיויוצא

 א~
 היי במקומן נבלעו היי לא אם

 בליעת ~המהבעד
 נות~

 דינ~ אם אף ע~ות ו~~יה
 ככ~ח

 שצ תנוד בו~קדש עבדו לא ל~ה הש~ס ק~שיתוקשה
 ~ד~

וצ~~
 והוי ו~קדש דתנור

 כ~~
 דוחה דל~ה~פ עכס~ל וךפ~ז

 ו~פיךו בו ~~~ייד ול~~זשבת
 בפ~ו~

 ~~ל ודאי הוי ודוב
 שבת דוחהדל~ה~פ

~ 

~~~~~~ 
 הקדבנות כך על א~י~ עצי בעל ~ו~ית נודעי
 שבתדד~י

~~ 
 שנים עייי נהע~ות יוכל

 וקייייל פטורין ש~שאו ד~ניםדקיי~ל
 ~וחטין דשני~

 ד~ויי שבת והדיאחד זב~
 אצ~

 הותדה ךא עבודה
 כמיי~

 בכ~מ
 עטדת בת~וי וגם שבת ו~הידפ~א

 וי ~יי א~יי~ חכו~י~

מבי~
 זו קו~יא

 ~אמנ~
 ~~בת דא~~ד כ~מואך ד~~ל י~ל

ק~ז ד~

 ע~א~
 דדש~י אלא אסוד אבל פטוד ד~בת ~טודי דכל

 דא~ודכי
 ~דבדיה~

 וכ~כ
 הדמב~~

 ועיי הייג משבת ~~א
 סי~ פ~ג ביצהבדא~ש

~ 
 אין פי ירוש~מי ועיי שם וקדב~נ

 ו~~ול חד תדי מיטעון מ~~וונין ו~~ון ה~אדור~ין
שנים ו~שו~

 ~ני~
 בק~ע ופיי אחת מךאכה ~עשו

~~ 
 היכי כי

 איסודא ךיעבדודלא
 דאודיי~~

 שי~יו ~די הפ~מ ~ומ~ש
 שוגגים ולא מת~וונים ה~ו ד~די צייע חטאת מ~יובפטורים

 דאנוסיםדק

 היו~

 אבל
 עכ~~

 איכא דדבנן איסודא
 וא~כ מה~ת דאוי אינו ~~די מדדבנן דאוי דאינו ד~~לי~ל וא~~

 בלחהיי~ג~
 ~ני~ ע~י יע~ו אם אף

 מ~~ת אייד ו~קדי
 דל~ה~פו~כצייל

 דו~~
 נאמד ול~~ז בלינה יופסל שךא ~די

 י~וד~דדי
 דפליגי ~ו~~ון ~די

 בש~~
 ך~~~פ אי ~ם

 ~דף בסוכה דס~ל יהודה דדיל~יטתם ד~~~
 כ~~

 מדדבנן דא~ד
 דף ~ד~ה הש~ס וקושית ו~ה~ת איידו~קדי

 ז~~

 מי בע~מ

 ~~י~ אכילמצי
 הקדו~ דדו~

 ~אדוכה~

 דדוב דס~ל היינו
 א~ד הוי מ~רבנן ד~~ד כיון ו~~מ ודאיהוי

 מה~~
 דבו ס~ך ול~~ז

 ~פסוצואפילו
 ו~~

 ואי ועבדת קדא צדיך
 משו~

 קושית
 ב~~ש דכתיב ~יון האהתוסי

 כ~~~
 י~ל בדא~ון

 דעצם דהו~אהמהדש~א כמ~~
 שי~

 לומד ואין עדל~ת מוח בו
ד~עשה

 ~טע~ ~הו~
 אינו דוב

 דוח~
 וא~ילו דבו וד~י ~~ת

 וא~די ודאי הוי דדוב ודאי הוא ~עשה דגם כיוןבפסול
 בפסול ואפילו דבו יעקב כדידס~ל

 ~יי~
 הוא

 מ~~
 קו~ית

ה~~~
 דא~ל ונתבדינהו

 ד~~~~
 עצמות דב~י

 דאף נות~
אם

 ככ~~ דינ~
 ונתבעד ~בידה ו~~ני

 הבליע~
 ~עולם ~ן

 ב~יסק דפיו ו~די יוצא כ~חדגם
 ו~~ני~

 עבדו דלא ומה

במקד~
 שך תנוד

 חד~
 דתנוד ~~ום

 ו~קד~
 ל~ה~פ וא~כ

דו~~
 דאל~כ

 איפס~
 ב~נה

 ואול~
 לשי~תו ~~עון די

דף ~ב~~
 ע~א~

 דאמד
 ד~~יט~

 ופדיך שחי~ה ל~ש דאויי שאינה
 דס~ל דבנן פטדי אמ~י דדבנן ~בת מעשה ל~דלדידיי
 אסד~ד אות מלה~ד ~ועיי מה~ת דאוי הוי מדדבנןדאיד

ו~~
 ~י אות ב~~ש

 ויייל~

 מצי ו~י ב~מ ~ה ה~~ס וקו~ית
 ~~ל ולכך ~פק הוי דדוב ~ה~ת הואא~יל

 בפ~~י~
 ~ד~

פ~ג~

 ומ~מ בפסול אפילו בו ל~~ד דדק בפסול ולא דבו
 בד~~ון כ~~כ דהדי התו~י קושית דקשה ועבדת קראצדיך
וצ~ל

~~~~ 
 עצם ידעינן ~וי דלא הו~~ד~~א

 ~י~
 בו

 דעדל~תד~~א ~~ו~
 ג~ וע~~

 ודאי הוי ודוב דוב מטעם העשה

ומ~א~~
 ודוב מ~~ת דאוי מ~די מדדבנן דא~ד ד~~ל ד~ש

ספ~
 בפסוך ו~א דבו ס~ל ~וא

 ד~י~ו~ ו~~~
 מיל~א נותד
~א



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~~~ו~
~~~~~~~~

 עצו~ות דבךעי ו~~ום ו~י ונתב~ינ~ו ה~ייס קושית ~כחהוא
 דינ~ עצ~ דכלי עכסיילנוהד

 חרס ככךי ולא ~תכת ככ~י

דכיי~
 עשו לא ולכך דו~יו ו~די אייי

 בו~קד~
 של תנ~ד

 אינו ~תנור סייל לעוךםאבל חד~
 ~~ד~

 אינו צחה~פ וו~ו~יךא
 דסיני סייל דד~בייג ודבנן ד~ב~ג ~ךיגי ~ודיות ~בסוףדו~ש

עדי~
 ורבנן דחטי לו~רי צדיכין דהכך ה~א דו~~הבד דו~לתא

 דקייייך רוב ב~נין תלוי דזה ובאדתי עדיף ~דים ד~וקרס~ל
 ו~לתא בו~סתבד ראז ספק ה~י רוב אם דוקא וזהדבים נג~ אף כ~ותיי הלכהא דיחיד טע~~יי ובו~סתבד כדביםהךכה

דיחי~
 הוי דוב אם אבל עדיף סיני ולכך כוותיי ~לכתא

 ר~הייכודאי
 הו~

 הלכתא די~יד טע~יי ב~סתבר אף אז
כרבים

 ו~~
 דס~ל ל~אן וו~עתה כדבנן עדיף עוק~~ר

 א~ד הוי מדדבנן דא~ד דס~ל הטעם הוא דו~שדך~ה~פ
 ~דף ד~ה ה~~ס וקו~יתמה~ת

 זי~
 אכיל מצי ו~י בעייו~

 אפי~ו ובו ודאי הוי דדוב ג~וד דוב ~וי וו~ה~תו~דרבנן
 מכח י~קב כריבפסול

 הש~~ קו~י~
 ני~~א וק~ה ונת~ינהו

 דינם אם דאף דס~ל ו~כצ~ל ~תד בךעידי~עצו~ות
 ~~ח ואף העולם מן הבליעה ונתבעד שבידה ו~הניכ~ח
 במקדש ~~די דךא ו~אי ו~~נים ~יסק ד~יו ו~רייוצא
 ח~ס שךהנור

 ו~~ו~
 דתנור

 מקד~
 ו~ייש ~דת ~לי ~הוי

 דו~ש לח~ייפ ע~כ מקדש ד~נור ו~יון עבדינן לאדחרס
 ו~יל ~נים ע~י יעשה ק~ה יוא~תי בלינה אי~~לוד~לייכ
דהא

 ו~~~~
 וסייל מה~ה א~ד ~~י מדדבנן וא~ד ו~דרבנן אסוד

 מלתא דמסהבד ראף עדיף עו~הייד וו~מילא ודאי הוידרוב
 ד~טי ךמדי צדיכין ד~~לדד~ב~ג

 ו~~~
 ולכך כדבנן הלכתא

 ע~י דיע~ו ~דק~ה אדייש דלח~ייפ שם דו~נחותב~תניתין
 וקו~ית מה~ת א~ד והוי אסוד ו~דדבנן דעכייפ וצייךשנים

 בע~~ ריי~הש~~
 דוב הוי ד~ה~ת מדדבנן אכיל מצי מי

 ו~די~ודאי~
 אלו~א ו~ו~ בפני~ וא~יי~ן קשיא גו~א הא

 ~כא~ד וד~י הוי דדוב ג~כ ד~~ך רבה ~או~ד ו~קדשתנוד
 זאתבדדתי

 בדדו~
 ל~יל~

 ק~ה ~~וא קשה אדם הקשה

כברז~
 הוי ודוב עדיף דעו~~ייר דס~ל ומ~ודד חכם ו~ידשייי

 וב~וראי
 ~ש~ס קושית ~~כח יעקב ~כדי ~סול ~~ילו

 ו~קדש ותנוד ו~ב~נים היסק מהני דכייח ~ס~לונתבדינהו
ושוב

 איי~
 ומשני בלינה אי~סלו

 ר~
 במקום ו~ב~נים ו~אי אשי

 אלא ו~ו~ש בעזדה ולא ו~דש~יזדיזין
 בח~~

 כהנים יאפוהו
 שלאזדיזים

 יח~י~
 ך~ו ~דף מפסחים וצ~ע

 ע~א~
 נ~י ךי~ה

 תנוד וכן בעזרה ו~ד~~י איתא זדיזין בו~קום ליהאדבזדיזין
~ל

 ~~קד~
 ב~קום דייה ועתוסי

 וצל~~
 ךישה ד~ה שם

עייש~~
 וי~ל
~ 

 ~~~~~ט~

 דאמד ד~~ן הוא דכן
~ 

 ב~~ול וא~ילו
 ~~ל ודאי~ הויורוב

 ד~~ני~
 זד~ים

 ~דף ~סתיםדהנה ה~
 נ~~~

 ~מת~כב ~בד ךך ואין כו~ ת~ר
 כוי קטדת אךא בהע~ב שך תו~ידאחד

 ב~י~ ~מחו~~
 דבי

 ימות בשאד ~~חוייכ אף אוו~ד ריב~ב של בנויש~~עאל
 ~אוכל~טובל ה~נ~

 בקד~י~
 לעדב

 ו~די~
 ~שה לת~קיבא בש~מא

 שי~ד~ס~
 בו

 ~ד~
 ~~א~ צר~י אךא דה~ך~ה ע~ה וי~חה

אולמי~
 ~ד אייר ד~~צמה ~ע~ה קד~ים דא~ילת ע~ה

~סדא
 ה~~

 דמה אלא ךמזבח ~~ין עסקינן העוף בחטאת
 וו~לינה מ~לה ~המה בחטאת תי~~א א~ילו ~מד ~פארב

 עוף א~י דלא א~ם איכא והא ופדיך מזבח שלבדאשו
בשלו~א

 לד~~
 ל~ דו~לין היינו

 ש~דב וו~~ני מא~ל ל~ח אךא
 אי~א ו~א ופדיךא~מו

 אמד ו~ו~ עול~
 ד~

 עולת שאני

~צוד~
 כבד ש~~לה ה~ולה את ~כ~ן והעלה אמד דדחמנא

 ר~ב~א לייאו~ד
 לר~~

 לדידך
 ו~עך~ דאמד~

 קיימינן ומלינה
 ריוו~יה דס~י תקךה לידי בה דאתי ל~הנים מלתאועבדינן
 כהני~ ליי אמד לאקטודי ואתי~וא

 א~י רב א~ך הן זריזין
 ואמדילד~כ

~ 
 מת~~די ~לא ~מה והא ~פא לדב ~ר~י רייה

 מצ~ ~א ~הנים~ימורין
 א~~

 א~ל ו~תכפדי לא ובעלים בשד

~עשאו~
 דבדי ו~ור ~אבדו או שנט~~או ~מי

 י~~~ הש~~

 ~~יך ו~אילכאודה
 לר~

 איכא והא חסדא
 עול~

 דגם ניו~א
 ו~עךה ס~לר~ח

 ~ו~~ינ~
 ר~

 כל הא א~י רב קושיה ~קשה
 ~לא ב~ד אכלי מצי לא ~הנים ~יו~ודין ו~ת~טרי דלאכו~ה
 מ~לה ךא ול~ך שנטו~או כמי דנע~וס~ל

 וה~נ~~ ו~לינ~

בחטא~
 ב~ד אכילת וליכא כךיל ב~ולהד~~לה ו~~א~כ וא~ם

 ךהעלותם יוכל~וב
 וךהךינ~ הו~ב~ בדא~

 ~~ו~חד
 של בנו י~ו~~אל די ד~רי די~ך אלא שחר של תו~ידךאחר יקטידנ~

 ה~נ~ יו~~ת ב~אר ו~חו~כ אף דאוו~דדיבייב
 בחטאת לה וו~וקי

 ו~ש~~~~וף
 דע~ה בעייפ ~ו~ח~~כ קו~א לתנא דו~ו~ה

 ו~עלה ~רי~ש אךיביה ~רייח ס~ל ואם דה~~ו~ה ~~הדוחה ד~~
 עשה לו~הו~לינה

 ~וח~
 בעולה ~ם לקיים י~כך הא עשה

 שם ~ו~ד~~י וו~ךינה בו~~ךה ד~יי~בלא
 ד~~

 וו~~ש ו~עלה

 ש~ובידו~למי ך~לן~
 דיב~ב ~ל בנו ד~י ל~דיא איתא ה~א פ~ה

אוו~~
 ו~חו~די

 ~פד~
 ~הע~ב של הה~יד אחדי כפדתן מביאין

כדי
 שיטב~

 דתי~~א הדא יודן וא~ד לערב פסחי~ן ויאכלו
 אבל עשידב~צורע

 ~ב~~ה ~~~יא ~וא עוף ךא עני ב~~צו~~
 ~ביא ~אינו כיון ה~ייעו~~י

 א~
 מ~טידין ואין ה~וף חטאת

 ~~קדיב השנה ימות בשאד אפילו אייכ המזבח ע~גו~ו~נ~
 ועיי התו~יד לאחדאפיךו

 ו~ה~~
 שם~

 אבדומא בר ואדייש

 הקייע ו~יי אשם ~~ביאאינ~
 לעוך~

 שהדי איידי עני בו~צודע
 הקטדה בו ~יש בה~ה אשם~~ביא

 ול~
 בירושלו~י מק~י

 בבבלי ~ד~ך עולה איכאו~א
 וא~~ ש~

 ל~ידושלמי דסייל

 דק ~ו~~ינה ו~ע~ה סייל דיבייב של בנו ישו~עאל רידג~
 מצי לא כהנים אי~ודין ו~הקט~י דלא כמה כל ~אדקשה
 בשאד והתינח ~נטו~או ~~י דנעש~ סייל ולא בשראכלי

 אבלקרבנות
 בעול~

 דו~עלה ס~ל בשד אכילת ד~יכא
 ב~חו~כ לו~ה יק~הדא~כ וו~לינ~

 בע~~
 דכדת עשה דדוחה או~דינן

עשה
 דהשלמ~

 בלא לעשות יוכל הא
 ~חיי~

 דיב~ב של בנו דד~י להדיא ו~בואר בירושלו~י והדיוו~לינה ~~על~ ע~י
 דו~חוייכס~ל

 בע~~
 עשה דוחה ד~סח דעשה

 דהשלמ~
 בךתי

 ל~נין דגם נאמדאם
 ע~~

 ד~חה
 ע~~

 אמדינן
 דהי~

 דא~א
 תיכףלקיים

 ד~
 בלא לקיים א~שד מק~י לא לו~~ד

 שהבאתי~ ~ד~~~ ךעניןוכו~ו ד~יי~

~~~~~

 ~ה יייך
 ד~נ~

 סייל דיב~ב של בנו ישו~עאל די
 ~דףבפסחים

 ~ייד~
 אחד בבית ד~ו~ד כדבי

 משום בו יש לאכילה הראוי כל~ בו תשבדו לא ועצםיאכל
 ולא עצםשבידת

 ילי~

 ב~שד ו~בו
 ול~

 דמקדא ד~~ל ב~סוך
בו

 י~~
 דקדא דס~ל לדידיי ונאמד ~סול ואפילו

 ו~~
 לא

ה~~
 תימא דבן אליבא ו~וא בחגיגה ולא בו ~ו~עט בו

 ~דףבפסחי~
 עי~

 ~ כפ~ח הוא ~די ~פסח עם הבאה דחגיגה
 זבח הפסח חג זבח לב~קד ילין ולאדכתיב

 ח~
 זה

 בו דדשינן אי בגמדא ~לה בעיואליביה חגיג~
 בחגיג~ ול~

 ובתו~י
 ע~ב נ~ט ~דף~סחים

 שם~
 בארבע~

 ~שד
 ~יכי תימא לבן דשבייא הקשהבשבת ל~יו~ ש~~
 מהו~י~

 וךא קדא
 חג זבח לבקרילין

 ה~ס~
 ד~גיגה ו~ודה הא בשבת

 ~ול דחלבי ישמעאל כ~י יסבוד תיו~א דבן ותיי שבתד~יא ~~
 קרא ~ו~וקו~י איצטדיך ולא ביו~טקדיבין

 בי~~
 ~ ש~ל

 ~דמפדש ילין בל לידי י~א שלא ש~דהו י~~ש ב~תיו~אא~נ בש~~
 לאו דייה שם עי דף ועתוסי~דושלמי

 חו~
 ~ו~~ידושלמי

 ~~א ~~ושם
 בשייי~

 וו~היי~
 שם~

 ומעת~
 דבמ~~כ נאמד

~~~
 מעלה לו~ד נוכל לא

 ומלינ~
 קדיבין חול אברי דאין

 יייל ש~יד א~~ ושובביו~ט
 ד~~ול~

 בשאד ומלינה ו~עלה
 ו~~י~א בידושלמי מק~י ~א ולכך השנהימות

 עול~
 כיון

 ישמעאל~דדי
 בנ~

 ל~יטתו והידושל~~~ תימא כבן ס~צ דיב~ב שך

דל~
 לידי יבוא שלא כדי שמד~ו ילין ולא קדא ו~וקי תיו~א

 דגם י~ל ושוב ביו~ט קד~ן אין חוצ אבדי א~ל תליןבל
 דבשאד ~ק ומלינה ד~~עלה ~ד~פ סייל די~ב של בנוד~י

 ~~~קטדי דלא ~ו~ה דכל ~יון ווו~ינה מ~לה ל~ד ל~שק~בנות
 ימות ב~אד בעו~ה אבל בשד אכלי לא כהניםאימודין

 י~לשוב ה~נ~
 וו~לינ~ מעצ~

 דלי~א ~ון
 א~י~

 דיקשה ואי בשר

~מ~



~ ~ ~ ~

~  

 ~~~~~~~~ו~
~~~~~~  ב~~חוייכלמה

 בעיי~
 ידחה דעשה צרי~ין

 אי~א הרי עש~
 אכילת דךיכא כיון וו~לינה ב~עלה ~~שר ובעולהעולה
 אברי דאין דס~ל כיון וו~לינה ו~עלה ~לוו~ר דך~ש י~לבשר
 קריביןחול

 ~ש~~ ואול~ ביו~~
 לבן דס~ל ךשיטתו דילן

 קריבין ~ול דאבריתימא
 ביו~~

 נ~ט ~דף בתוסי ~מ~ש

 לר~ח דסייל ךומר איןדל~~ז שם~
 אליב~

 ריב~ב של בנו דר~י

כר~~
 כ~~ו ~איו~ו~ין דנעשו ס~ל ~לא רק ומלינה דו~עלה

שנטמאו
 ובעול~

 דאייכ ומלינה ~~עלה י~ל ב~ר א~ילת דליכא
 ב~~חו~כי~שה

 בע~~
 ידחה למה

 עש~
 דכרת

 לע~~
 ד~שלמה

 ~עלה ~~י לקיים יוכל בעולה הא ב~ולהגם
 ומלינ~

 כיון
 ביו~ט ק~יבין חול ד~ב~ידס~ל

 ולכ~
 ו~איכא שפיר ו~קשה

 דרייי אלי~א ךרייח סייל לא דעייכ ~יוןעולה
 ו~ע~

 ו~לינה
אלא

 דלר~~
 בנו י~ו~עאל לרי ס~ל

~ 
 דמעלה הא ריבייב

 ~וי~לוו~לינה
 להר~

 שהבאנו וטריא השקלא כל אליביי

ויקש~ בזה~
 ~קלה לידי בה דאתי ~~לתא עבדינן הש~ס ~שית

 כדו~שניו~יל
 ריי~

 בנו דר~י בארנו וכבר הן ז~יזין דכהנים
 מו~עט לא ב~סול וא~ילו י~ל דבו ~רבי דסייל ריב~ב~ל

~~
 דמ~ד ו~בואר והרי בחגיגה ולא בו

 ב~
 בפסול וא~ילו

 הן זריזין דכ~נים ס~ל ודאי הוי רובד~~ל
~ 

~~~~~
 שם ~ר~~י ~מלינה ו~עלה דאר~פ ש~ ב~סחי~
ולינ~

 בזבחים ~דאמר המזבח~ בראש ~וסלת אינה

 ~~ז~~ד~

 פרשייי לא דל~~ה ת~~וה וזה ירדו דלא ה~ל לדברי
 מ~עלת לינה דאין ש~ כרבה פ~א לרב דס~לכ~שוטו
 ~בח שלבראשו

 וא~
 יעלו ירדו אם

 א~ יומות~
 לכתחילה

ומצאתי
 במל~ו~

 ~תמה הייג מת~~ידין ~ייא
 בא~

 דב~י על
 דלמייד ו~י אצורש~י

 דא~
 דלינה ~~שום יעלו לא ירדו

מועל~
 שא~ ואע~ג בלינה נ~סלו נמי ירדו לא אם א~ילו

 נק~רי~העל~
 ~יינו לעולם

 מקד~ דמזב~
 הפסולים את

 לינ~ דאין ~~ל עייכ ומ~ינה ~~עלה דסייל י~מעאל ריוא~כ
~~~על~

 ~~בח של ב~אשו
 דאי~

 לקיים ד~די י~כן
 וקא ה~מו~ין וי~סול התמיד אחר ישחוט קד~יםדאכילת עש~

 אם והנה עיי~ש ילין דלא אלאוע~ר
 ג~

 ב~~עלה
 ו~~לינ~

~י~

 בעייפ ב~~חו~כ אייל ו~מילא שוב דעדל~ת ו~ו~~ר ךבוא
ו~עצה

 ד~סח דעשה דחי~ לידי י~טרך ~א כדי ומלינ~
 ע~הי~חה

 כיון דהשלו~~

 סו~ דסו~
 הגרע~א ~ומ~ש ילין דבל ~ו דוחה ד~סח דעשהצריך~לומר וו~לינ~ ~~~על~ ג~

בגהש~~
 מנחות ו~תוסי ש~ פס~ים

 ד~
 ~~ל~ו~ עי~ ~~~ט

 הו~ליימ הביא שלא תו~והואולם ~~~
~~~ 

 נייט ~דף ש~ ד~רש~י

עייב~

 מצאן אא~כ נפסל ואינו שכי ילין הלילה כל הא דייה
 דגם לר~ייי דס~ל מבואר הרי למטה כשהוא ~שחרבע~ות
 יע~ו ךא ירדו א~למ~ד

 ו~~~~
 יךין בבצ עבר לא העלם אם

 דר~~ ~דש~~ שלא צ~ע דו~~מאלא
 דא~~ר

 ~~ע~
 ס~ל ו~~לינה

 לינ~ דאין~ר~ה
 ~~זבח של בראשו ~~ועלת

~ 

~~~~~
 ~זה י~ך

 ב~בחי~ ד~נ~
 ~ד~

 פ~ז

 ש~~
 ~יניי ~עי

 או ~~בח של בר~שו ~ו~לת לינה ו~רבה ר~אי
 ~~דו~ינן ~ול~ן דירדו ואלא כוי ירדו ~לא אילימאמו~לת אי~~

 ~שול~ן על הן א~ילו דתנןלה
 ימי~

 ב~ך אין רבים
 ~םו~~~ ~ו~

~~~ 
 דא~ כי לשו~חן

 כ~ל~~ו נסדר
 ממ~

 ביום
 שם היי א~י~וה~~ת

 ימי~
 נ~סל אינו רבים

 דנ~~~
 לחמו

 נ~~ל ~זמנו ~שלא נסדר ואם ~ולחןשל
 ~~רו ~מי דנעשה ~מ~ו ~שלא~טעם ציי~ ולכ~ בלינ~

 היןו~

 ול~~ז
 דאו~רד~א נר~~

 רב~
 י

 אם ~יינו מוע~ת לינה דאין
 ~על~

~~בחי ~ל
 נ~~ל אינו אז ל~~~יר ~ראוי בזמן

 שללחמו דנעש~ בלינ~
 ב~~~~ אב~ ו~זב~

 עצ
 ~י~זב~

 ~יינו ~~~~~ו ~לא

 ל~~טיר ראוי אינו דאז ~~~בים בין שך התמידא~~
ע~יי ~~שו~

 א~ ~ הש~
 מו ~נ~ דאין ~רבה

~  

 נ~סל ~ז~~נו~לא ~~~ל~ ~יון
 בלי~~

 ד~~זי~ בה~ ו~~~ת~ בשולחן וכ~~ו
 יקש~~ר ב~ע~ב שך תמיד א~ר דו~ייריש~

 רו~על~ ד~ ~

 שלא שהעלה כיון בלינה נפסלים לרבה גם האו~לינה
 בשלא ד~ם פרשייי ו~ה ~קטרה ~אוי שאינו בזמןכהלכתו
בז~~נו

 עכ~~
 לי~א דב~ה הכל לדברי ירדו לא עלו אם

 לרבה ~בין לרבא בין בזמנו שלא בהעלה דהיינופלוגתא
 י בחומש דמפרשייי אךא ירדו ~א עלו דאם רק יעלולא

שמו~
 צי ~~~ע במנ~ח ושו~ר כן ~~שמע לא י~ח כ~ג

 דו~עלהוכי שהארי~
 ו~~לינ~

 הטעם הוא
 ד~~

 דעובר
 ע~

 דלא לאו
 דקד~ים עשה הדרילין

 ודוח~
 עדל~ת ~~ל זה לאו

 אשי לרב דוקא דזהכי ושו~
 דס~~

 ו~בר שבמקדש ד~דל~ת
 בשעה~מ כ~ הא וגם בזה ל~ק~ק דישבארתי

 מנד~י~
 ש~באתי

 ר~אדגם
 ס~~

 עדליית ~ין
 ~במקד~

 ~~ה אבן ~ורי ~ועי~

 כ~~

~ 
 כה~כתו דבנסדר התוס~ לשיטת ואולםוי~ל

 עדי~
 יו~סל שלא ט~י

 בלח~~~ ועיי ש~יר אתיבלינה
 י~שלמי ועי~ הי~ג ו~ת~~ידין ~יה

שקלי~
 ו~הו ל~ם שם היי לא רייא קומי בעון ה~ג ~ו

 ובק~ע הבאה ל~בתל~ניחו
 ו~~~~

 משום הוא דפסול בי~רו
 ימי~סל ~ולא ~ולחן של לחמו נעשו כהלכתודבנסדר הארי~ ש~ אליהו ובו~שנת הגר~א ב~גהת ואולם~ינה

 ב~~נחות חשיילובהגהת בךינ~

 ד~

 בכל ~רגיש לא ~י
 ז~

 ז עיי~ש

 ~~~~~~יא~

 ~~לתא בה נימא עךה
 ~תר~

 דב~
 הרמביים

 דא~ייתן כי זי דבהנכה מ~ו~ידיןפ~ה
ב~נים

~~~ 
 בהלכה

 י~~~
 ~~יית ~אין כי

 לחהיי~
 ~בת דוחה

 ת~~והוזה
 ב~נים אפייתן דא~

~~~~ 
 ו~כאורה המחברים ג~ולי בזה האריכו וכבר בלינהא~~סךו ~~~ מ~~ש דתנור

 דהנה~~ל
 ~בחי~

 שם
 פ~ז~ ~ד~

 לינה מרבה רבא דבעי
 ל~או ו~דו~ינן לשוךחן ~לו~זבח בראשו~ועךת

 די~~~
 לקרקע

 הוא בנ~ן ~~~ת דהא עזרה לקרקע ו~רשייי צהו~דמינן
 ~שולחן ש~ כלי ולאכ~~ותה

 ו~~
 ~~~~י ר~ל ~~יניי בעי

כ~
 ~ך~בה והנה וכו~ הפס~ךין את ~יקדשו ו~הו שרת
 לשו~חן דדמי ו~זבח ~ך בדאשו ~ועךת צינה איןדס~ל
 ב~ךי לן אם אייכ כיישדהוי

 שר~
 מו~ר ודאי

להק~יב לכתחיל~
 וו~כ~~~

 גו~י~ בשו~חן
 לן אם

 ~חהיי~
 השול~ן על

 ו~י~סל לאודאי
 חגיגה ובש~ס ב~ינ~

 ~ד~
 כ~ו

 ~ייב~

 ~~~ר
 ואמאיכלי ~~~א ש~וא ו~כלל הטהור ה~ולחן ~ל ו~~דרייל

 אותו ~מגביהין ~~למד אלא ~ומאה ו~~~ו הוא לנחתהע~וי ע~
 ךעוךי בוו~~ראין

 רגךי~
 חיבכם ראו להם ו~ו~~רים ךחה~פ

 דאריב~ל ~~ידורו סילוקו ה~~קוםך~ני
 גדו~ נ~

 נע~ה
 ל~ום שנ~ו~ר סיצוקו ~ך ~סידורובךחה~פ

 ל~~
 ביום חם

 ~ם וב~ו~י ~~לחן ביוםהךקחו~~על חם שיהא ו~רש~יהךקחו
 שב~ נא~תיו~ערב שהיא דךו~יידכי

 החום שיש~~ור א~שר אי
 ל~מור בתנור רנ~אר לרבריו שנאמר ךא א~ ה~בהעד
 היי ~א שוב ו~~ע~ה בב~ר ה~בת ~ד~~~~ו

 נ~~~
 בךינה

 דתנ~ר~יון
 ~~קד~

 ~~ת כלי והוי
 כמיי~

 ב~בחים
 צ~ז~ ~~~

 איןו~~י
 ו~ו~ך~ ~נ~

 הוי דךא ו~בח ~ל בראשו
 כ~~ כיי~

ו~~~~יי~
 ~ל וך~~ז בלינה נ~סך ~א בתוכו ~ן אם בתנור

 בו~~~~ת ~~~סקישי~

 ~ד~

 צ~ה
 שם~

 ה~חם משתי רק הוא
אבך

 דע~~ ךק~~~ ~~ךחה~~
 חומו שיחזיק כדי בתנור ךן היי

 ~מו בלינה נפסל לא כ~ש והוי מקדש ד~נו~ כיוןא~כ
אם

~ 
 דא~ר ו~ז~ח של מרא~ו ה~א דכש~כ ב~~ש

אין ~~~
 לינ~

 ~ועלת
 וא~

 ~סק ~י~א ו~~ס~~~~ק ~~ג דהרמב~ם

~רבי~
 ~ל ב~א~ו ~ועלת דלינה

~~ 
 דדוקא י~ל

~אינו בו~ב~
 דו~~

 ~~ש ~וי ולא הוא אבנים דרצ~ת לשולחן
וו~~א~כ

 ב~~ו~
 ד~וי

 ~~ס~ ~לז~ ~~
 ~ר~~ב~ם

 בלינה נ~סל ולא ד~ייש ואינו ~~ניםדא~יי~ן ב~חה~~
 ד~~

 כמו

 מקדשין כ~ש אם שם האיבעיא דכל ~כ~ש ~ןא~
יייני ליקר~

 ~דאי בכ~ש לן אם אבל בכ~ש נ~נ~~ו ~ן א~ר א~
 ~~ ~א~~ר~ י~ול~ןדוי~~

 לחמו דנ~שו בלינה ~~י~סךו
 אךא ~יל~ן~ל

 דל~ו~~~
 ומ~א~כ כהלכתו בנסדר דוקא זה

 ~מנו~לא
 ל~ב~ ג~

 י~ל ומ~מ יעלה לא
 בלחהיי~

 שהני~ו

~
 דו~ש דאינו ~יון ~~עייש ~א~ית הוא ~מנו בזמנו ~וי ~נ~י~



~ ~ ~ ~

~~~~~~~~ ~~~י~~~~ו~
כ~~~~

 ~~נחוה בהוסי
 ~י~~ ~ד~

 דיי~
 זה וא~~נם ל~ אפי

~ית~
 ד~די

 ג~
 בשהי

 כי ~ךח~
 הד~~ביי~

 ~~ה~~ידין ב~ייח
 ו~ינן בפניםדאפיי~ן

 דויי~
 היייח שם ב~ייג כ~ייג ובחביהי

 כ~י ודוייש בפנים ~אפיי~ןכי
 שך~

 ב~ינה ~פסך
~ 

 ~~~~~יב~

 י~ל
 בז~

 ~צי בעך ק~~ית בעיקר ד~נה
 דל~~האר~ים

 קרבנו~
 ~פשר דהא דו~ש ~בור

~קיי~
 אחד ~בח ~נים ~י~חטו

 ייי~
 כך דהרי ~~וט

 ~טו~ים ~~שאוהד~נים ה~~~
 יכו~ כ~~~

 יכוך וזה
 ~ו~

 ה~~ם
 רה~~ךאכ~כיון

 ךבדו אחד בכל ל~~~ות ה~כך
 הויי~

 ~אלו

~~
 ךייב ~דף שב~ עיי ו~~א~ה ~ום ~~~ ךא ~~הם אחד

 וךכ~~ם~
 פטורים

 ו~יי~
 ~בך ד~ה פ~~רי ~~נין ההינח

 אם ק~~ן ה~רבה ~~ייע~ענין
 ני~~~

 אחד כל ~~ךו ד~~~ך
ו~~ם

 ~ך~ שח~ ל~
 ~וב ~~~~ה ~~ה

 נ~~י~ ~~
 ה~~צוה

 דאו~רינן והאכ~יקונה
 שני~ ב~~שי~ ~ג~

 ז~ח ~ו~~ין
 חולין ~ועיי~~ר

 ד~
 דארייי ~ייא כייט

 תזב~
 ~ךא

 ~בעין אחד זבח ~וח~ין~נים יה~
 ~~~פ~

 ציין זי אות ~ם
 ~יידובו~חכ~ת~ייאי~~פ~ה~~ייק דו~ב~~

 ~ריי~~ הנ~
 שלא על ק~י ~ם

 אחדי~יי
 ~וח~

 שני
 זבחי~

 ~י הי ב~~כה ו~ם
 ~ות ~~~~ט ב~ין ךו~~ד דף חולין ועיי אחד ~בחשייחטין דשני~

אי~

 פ~~ בצ~~~~ ועיי כ~רה דהשחיטה ~יינו
 ~~פ~ה~~ייק

 היךכה
 ו~גי~ב~~

 חוךין
 כ~ט~ ~ד~

~~ 
 ~ם וע~וסי

~~ה די~~
 בהגד~יי~ ~וו~~~

 הגריייב עיי יוו~א ו~~~סי

 ש~~
 ו~~ד פ~ד פרה וע~וי~ט~רי וד~~

 והויי~
 שם

 עיי הזבח~ו ~זבח הא ~לרנ~בורג ב~גד~~ ~ו~~~~
 ב~ו~כי

 ריי~
 קדושים

~ב~~ה~~~
 ~ם~

 ו~כו~~ל
 ו~~עה~

 הך~ם ב~~י
 ולח~

 הפנים
 ~ני עייי ךאפ~ה יוכל~~יר

 ךיי~ דבז~ כ~~י~
 לו~~ר

 ך~היי~ ~~צי~ עי~ר דכך כיון כ~יקונה ה~~צוהי~יי דך~
 הוא

 ונהי השוךחן ~ך~סיד~ר
 דאפיי~

 ה~חי~ה ~כ~ר כו~ו היא
ב~רבן

~~~~~ 
 בת~~ר ב~נחהן

 ךיכ~
 ו~ך~ה שום

 ~~~יי~
 ב~~עיךה

~ד~
 טי

 ע~א~
 בטב~~י ךיפ~ל הו~~רו בהנור ~ר~~ו ב~~~נה

 החיך~ ~ז~~ו~ר~ייי
 וההוא ~שיי~ן

 קדו~~~
 כו~ו~~יטה ~~וב

בקד~י~
 חי ~~ף וע~~סי

~~~ 

 שבו~וה והוסי ~ר~~ו דיה

 י~~~~~
 ע~א~

 דייה
 הוכ~ר~

 כך ו~רי ~~~תה אךא וד~ה
 דחיית~י~ר

 ~ב~
 באפיי~ן

 הו~
 ו~ה לה~ור בנתינ~ן רק

 כהנים ~ני ע~י ל~~והיוכך
 ה~~ ורדיי~

 י~כך ~~התנור

~הע~ו~
 דך~ו ~חד כ~ן ~ייי גם

 ~~לאכ~
 הו~

 ו~די
 ~~ב~כ~~~ש ~~~אוריית~

 ~ד~
 קי~~

 ע~ב~
 ד~ה שם ו~~וס~

 וה~נ~
 ודייה

 רייה והו~ישהיא
 ~ד~

 כ~ט

 ~~ב~

 ור~בייא הפה רדייה ד~ה
 ובת~~י~ם

 מנח~~
 ~ד~

 נייא

 ~ם~

 ו~~שו ~הבאהי אפי דייה
 ד~ש ד~פייהן ~~וכחדהיכי

 ה~
 ~לא ו~קד~ין אין שדה כלי

 ~וי נ~~י ~~את~~ול ~~כ ~ה דח~ ידלא כיון ~הירצובזמנן
ז~~נן

 וךפ~~~~
 ד~~~עם לו~~ר אין

 דך~
 ע~ש הוי ~בה דחי

 ~~ה~ה ד~~והר שנים ע~י ב~בה ל~עשוה יוכל דהריז~~נן
 הנור אךמא הש~~י ~~קשה ו~איוא~כ

 ~~קד~
 אה ד~וה ו~ין

 י~ך ~א בלינה ~יפסךוה~בה
 ~ייש ד~א ההוסי כקושי~

 ~~י~ה סוף ב~וסי ל~~~ש י~ל ואו~נם בזו~נן שךא ~~קדשיןאין
 הח~ם שישו~ור אפשר אי ע~ש נ~פה ש~וא דך~~יידשם

 ע~
השב~

 ךש~~ור ב~נור דנשאר וצ~ל
 חוו~~

 בב~קר השבה עד
 ב~ינה נ~סל שפירול~י~ז

 דליל~
 ו~תינח ז~~ן ~~~וסר א~ן

 הלילה כך בהנור מונח היי דלא בשתהךייח ~בלבלחה~פ
 שוב א~~ בלחה~פ רק כ~יב לא הלקח~ ביום חוםדלחם
 ~~קדשין אין דכ~ש כיון בלינה ו~יפסל הייךא

 ש~
 ~~~נן

 זמנן ~וי ו~אה~~ול ד~ש ~א ד~יון לוו~רואין
 דה~

 ~~ה~ה
גם

 ז~~נ~ בשב~
 כרחך עך ו~ייכ שנים עייי ל~~ה יוכך דהא

 רק ~סוב שם בו~נחוה ~שייס קושיה ד~ךצ~ל
 ~~לחה~~

 ~זה
 השולחן על שיסדרנו ק~דם בךינה ~יפסךו ~כי ~ם רשייידייק
 פרש~~ זריזין ~ו~קום~שם

 שך~
 ~~ו~א דו~~ההך~ח יחמין

 מקדש אין דכייש כיוןלק~מ
 של~

 ~וב בזמנו
 ~~י ~~ א~

 נשאר היי כרחך ~על ו~לחה~פ אבך ~לינה מי~ל לאמע~ש

כך
 הליך~

 לש~~ור בתנור
 חו~~~

 שפיר ז~~ן ו~ח~סר אין ולילה
 ~~קשה דהשייס י~ל ו~וךם בלינה איפסל הא השייס ~ו~~~ה
גם

 ו~ש~הךי~~
 קושית ~הרי

 השיי~
 ~~הניהין על קאי ~ם

 ו~~יר רי ו~תניתיןוסהם
 ~ו~

 ו~~ך
 בשב~ לדיי~~

 ציי~ ~ד~
~~~

 דלא דכיון יייך ו~וב חיי~ים ~ע~~והו דשנים
 ולכך בלינה ~~י~סל וש~יר זו~נן הוי נ~~י~~אהו~ול ד~~
ךהךן בש~~

~~ 
 יהודה רבי ד~ו~ר

 דר~
 ליי אפי~ו קא ~וך

 ~יום~~י א~
 יקר~

 בכלי
 ~יפ~

 ב~וסי ה~~ו בלינה
 ו~עיי~

 דכ~ש

א~ו~
 ~הו קא~~ד דלדבריהם ו~יי בזו~נן שלא

 ~יר~ ול~
 ~יון

דל~
 בש~ת סייל י~ודה דרי כיון ~~~נן הוי נ~~י ~~~ה~~ול ד~ש

 דש~יה~ש~
 כיון ~~~נן ~~וי בשב~ גם ~~כ פטורין ~ש~ו

ד~~שכח~
 ~ה

 נ~פו~
 ד~~והר ~נים ~~י

 ~~היי~
 ו~~~~ה

 שפיר ~טורים ש~~~והו ר~נים ה~~ו ו~שבה פייאלשי~תו הר~~ב~~
 ואין רו~ש ואינן בפנים א~יי~ן וךחה~פ ד~~הלייחכסק
 ~~קר~ין אין כ~ש הא ~~קדש ד~נור דאף בךיני~נ~סגין

 ו~פסה~~~ק פייג ~ו~ר~~ב~םב~~~נן שך~
 הכ~~

 וי~נ~

 ~מרה ~~אי
 ג~ שב~ דחי דךאכי~ן

 ב~בת דגם יייל ~~~נן הוי ~~~~~~וך
 ו~~ןנח שנים עייי ל~~שוהיוכל

 בשההל~~
 אבל ולח~~פ

 י~ני ~~י די~~ה ל~~~ר אין כהייגבחבי~י
 כה~~

 ~ין דהרי
~~~~ני~

 ~ני
 כהיי~

 ~אחד
 וךכ~

 פייג הר~~ביים פסק שפיר
 ד~ם השבה א~ דוחין דא~ייהן היייחו~~~~ידין

 ה~~~
 ו~בערב

 ךו~~ר ~ין דבזה הוא הקדש ~~~לי שה~~רח~ה בךינהה~סל

דכיי~
 ו~קדשין אין

 ~ל~
 דכיון דיייך בז~~נן

 דך~
 ~~אהמוך ד~ש

 שפ~ר דהא ךו~ור ו~ין ז~~נן הוינ~~י
 דיי~

 שני עייי~ ךע~ות
 כאחת כהייג שני ~~~~נין אין דהא~~~ג

~ 

~יג~ ~ ~ ~ ~  

 בד~י הב~~ר נט~י לנו יצ~~חו טרם
 ךבאר נבוא הבוא ~הבא~יהירוש~~~י

~~~קדאו~
 אי ש~~ו~ל

 כיי~
 ~חי~~לך אל נבה דוד ויבא כ~ב

 כי קודש הכהן ךו וי~ן וכויהכ~ן
 ל~

 ביום חום ךחם ל~ום די ו~ל~ני הו~וסרים הפנים לחםאם כ~ ך~ם שם היי
 חרב הכהן ויא~~ר וכויחרב א~ חנית ידך ת~ת יש ו~ין ל~חיו~ךך דוד וי~וורהלקחו

 גךי~
 ה~ת אשר ה~ך~הי

האךה בע~~~
 לו~~ הו~ הנ~

 הקח אוהה אם ~אפוד אחרי ב~~~לה
 כ~~וה ~ין ד~ד ויאמד ב~ה זולתה אחרה ~ין כי ~חלך

 ה~דו~~י דאג ויען ו~וי לי~ננה
 והו~

 ~אול ~בדי עך נצב
 ישי בן אה ראי~יוי~~~ר

 ב~
 א~יטוב בן ~חי~~לך ~ל נבה

 נהן הפלשהי גךיה ~רב ואת צו נהן וצידה ב~ד ךווי~ל
 ש~ול ~ךיו וי~~~ר וכוי אחיו~לך ~ה לקרא ה~~לך וישךחךו
 לח~וחרבו~א~לךו ךו בהתך ובןי~י א~ה ~לי קשרהםל~~ה

 ויעןבאך~ים
 ~חי~~ל~

 החילוהי היום
 ל~או~

 ךו
 באל~י~

 ~י
 שמונים ~הוא ביום ויו~ה בכהנים הוא ויפגע דואגוי~וב
 נושא אישוח~~ה

 אפו~
 בינה ול~~ין בד

 ב~~קר~
 שנ~~ר

 חרב או חניה ידך החה פה יש ואין לאחי~~לך דודויא~~ר
 ~~~ן וי~~~ר נא~~ר ואח~ז הכהן ך~חימלך ה~כירולא

 לך הקח ~ו~ה ~ם א~~דאחי~~לך ו~~
 וך~ ק~

 ךך ~הננה ~מר
 ~ו~ר ודוד ~~עצ~~ו יקח שד~דרק

 ~ננ~
 ךי

 שהו~
 ךו יהן

 הר~~~א עפ~~~ש בזה וי~להחרב
 יו~~

 ד~ש שס~ט סיי
 אסוריםדכהנים אוו~רים~

 בו~~ שנט~~~ ~חר~ ליטמ~
 ~מ~ש מקילין ויש

 הב~י זה הביא כבר הר~ב~ם ~~דברי רע~~אבחדושי

 ב~קו~~
 ~~~~רולזה

 ב~~קר~
 לך אהננה ~~~ר ~לא קח הכהן ויאמר

 של היי ד~חרבכיון
 גךי~

 החרב נ~ו~א אייכ דוד שהדגו
 דכהן כיון ך~חי~~ךך סייך והיי כ~לל הוא הרי ~~רבב~~ה
 דה~~ע~ה ואולם ~ליטו~א בה ליגע ~סורהוא

 הודיע~
 כדעה

 לי הננה או~ר וצכךה~~קיךין
 בבי~ ו~~יי~

 ~לל
 מ~ג פ~ז נזיר י ע~וי~ט אהל ~ו~~~הךענין ש~ ביו~~
 וערו~ב~~

 פ~ז

~~~יר~
 אינו ~א ~כו~ם במה ואולם הייח

 ~~~מ~
 באוהך

ולכ~
 ה~א ~בל~~ייה פ~~ ~~ל~ו~ ועיי ~א~ד ~חרי ~חי~~ךך בביה הח~ב היי

 בארו~
 המך~מ ~ומ~ש

 וז~~ר~ ש~
 שראיהי

 ד~שגלו אחדבמק~ם
 ךב~~

 הוליכו
 ע~~~~

 ~ן ~~רה אפר

~~
הוא



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 פרה בתוספ~א ךהדיאהוא

 פ~ג~
 אי די בדודלייצ ו~יי

 זואכמ~ל

 ~~~~~יד~

 לענ~ינו נאמר אלו ~~~קראות ה~~שך בבאור
י

 ~דף זבחים בש~ס ךמייש ~~גיעים שהדב~ים
נייד

 ע~ב~

 הוא וילך

 ~דוד~

 בנויות וישבו וש~~ואל
 בר~~~

 וכי
 ועוסקין בדמה יו~בין ש~יו אלא ר~ה אצל ~יות עניןמה
 שלבנויו

 האדומי דואג נ~נא זה ד~ר ועל וכוי עול~
 לדוד די ז~ור וכתיב אכלתני ביתך קנאת כי כדכתיבבדוד
 באו~ל אבוא א~ וכוי לדי נשבע אשר ענותו כלאת
 דעל ד~~שמע כי שם ובחד~א לדי מקום א~~צא עד כויביתי
 לאחי ~ייתי ~~וזר ~~יניי דלעיל בקרא דכהיב קאידואג
 ~ר דוד נחשב היי ~אג בעיני דהיינו אמי לבניונכר~
 ראוי הוא א~ נא שאל ל~אול ~מייש ~~~~ואב שהואולנכרי
 מצד זה ואמר בקהללבוא

 הקנא~
 בענין בדוד שראה

 שהיי דב~~ה נא~~ר הדברים ולבאר מקו~~ו שכיון המקדשבית ~~~ו~
 ~ול~ך ה~~לוכה לענין זה נוגע היי בהמייק בבנין עוסקדוד

 ~דף בשבו~ות ~ייש ע~~י והוא דואגנתקנא
 יייד~

 ואורים ונביא ב~~לך ~לא הע~רות ועל ~~יר על ~וסי~יןשאין ב~~~נ~
 ובגמרא ו~וי ואחד ~בעים ~ל ו~נהדריןותו~~ים

 ש~
 ~~ה~מ

 ~~~ה אני א~ר ככל קרא דא~~ר ב~חדאר~ש
 אות~

 את
 לדורות תעשו וכן כליו כל תבנית ואת המשכןתבנית
 ~יי א~יו ואהרן ונביא ~לך היי הוא משה דבימיופרש~י
 ואוייתכה~ג

 ושבעי~
 כל רבא ~~היב זקנים

 שעש~ הכלי~
 ואמאי ~~חנ~תן עבודתן ואילך ~~~אן ~~קדש~ן משיחתן~ש~
 לדורות תעשו וכןנימא

 ~דג~
 לדורות

 משיח~~ צרי~
 ו~~שני

 קראדאמר
 וימ~~~

 לדורות ולא ב~~שיחה אותם אותם ויקדש

וב~~~ו~
 ניי~ ~דף

 ע~ב~

 וימשחם
 יאשיה רבי אות~ ויקד~

 הלח מדתאו~~ר
 בין ~ב~ני~ בין נ~~ש~

 מבח~
 יבש ~דת

נמשח
 מבפני~

 ולא
 ר~ ~~בחו~

 ~ו~~~ יונתן
 נ~~~ח הלח ~~~ת

 ולא~~ב~נים
 ~~בח~

 ~~דת
 יב~

 ו~ניהם עיקר כל נ~~~ח לא
 ~~~~י~וטי~י

 הקשו יאשי~ רבי דיי~ ש~ ובהוסי דאות~

~~סוג~
 אות~ דדרשינן דשבועוה

 ל~ורות ולא ב~~~יחה
 יאשי~ ~רי ולא יונתן כרי לא כ~~אן~שיחה

 דסוגיא והירצו
 ד~~דת דס~ל עקיבא ~רי אתיאדשבועות

 ל~
 ~~בפנים נמשח

ו~~בחו~
 אלא אותם איצטריך לא א~כ הוא חול יבש ו~~דת

 צ~ד ~דף ~ב~~נחות בעבו~ה ולדורות במשי~ה דאותםלמעט

שם~

 לחם ב~~שנה
 ~ד~ו~ הפני~

 כשהוא אותן עושה ~יי
 נותנןרודן

 לדפו~
 כשהוא ד~~ שם ו~תו~י ית~קלו שלא כדי

 בקערות נותנו שהיי שול~ן ~ל הקעדות הן ד~~וס כ~רודן
 שבת דחיא אי ~אפייתן דפליגי הא והקשו אפייהל~ר
 ~בת ד~יא מקדש תנורדלמ~ד

 ~~שו~
 אפי דאי

~ 
 מאתמול

 הא ~בת דחיא לא ~~קדש תנור אין ~מ~ד בלינהאי~~לא
 את בו ו~~~חת ~ד~תיב נתקד~ו קערות ל~~ר ובין למרבין
 כליו כל ואת השולחן את העדות ארון ואת מועדא~ל
 דמאןותירצו

 דמפר~
 תנור קסבר הד~~ין אלו קערותיו

מקד~
 ~~קדש הנור אין ו~ד

 ס~~
 ד~ערותיו

 היי~
 ~ערות

 נותני~ש~י~
 שו~חנות שתי על הלחם את בהם

 ~~ה שמותיובר~ב~ן שבאול~
 כ~~

 דמנקיותיו התרגום דעת ~ו~יא
 שםהיי

 מד~
 נמש~ ו~יי ע~רונים שני מ~זקת

 ~דעת וזהו
 יאשי~~~

 ולא מבפנים נ~~שח יבש ~דת
 מבח~

 מ~~עט וזה
 ו~~ל לדו~ת ולא ~משיחה א~ם דרשינן דלא וע~~~ל~ותם
 וכיון וכוי ונביא ~~לך דבעינן לדורות תעשו וכן דרשינןדלא

 עכ~ייל שנא~ה טרם נמ~ח יבש דמדתי
 דאל~כ דו~ש דל~היי~

 ומעתה בלינה מי~~להיי
 דו~

 ד~~ל דשבועות ד~וגיא מינה
 דלבנין לדורות תעשו~ו~ן

 ב~~~~~
 העזרה לתו~~ות ואף

 ~עינן לא דלד~ות ל~~עט ואותם מלךב~ינן
 ~~~יח~

 קשה
 ד~~דת למעט אותם בעינן~א

 ~יב~
 לא

 נ~~ש~
 ~~~ב~~

 ועכצ~ל
 ד~ודתדס~ל

 יב~
 כ~רש~י ~~~י~ן אךו ומנ~יותיו הוא חול

 ל~עט דאותם ד~~ל יאשיה רי ואולם שבת דוחה ואינו~בת ~~ער~ נא~~ היי ~ולחהייפ ~קדש אינו דתנור לפ~זו~~ל

 נמ~ח יבשד~~דת
 ר~

 ~~ב~ני~
 דמנקיותיו הרמב~ן לדעה א~כ

 ס~ל ע~כ ונ~~שח עשרונים ל~ני מדה ש~~יו
 היי דל~~יי~

 דאותם יא~יה לרי ~ייל לא וממילא ודו~ש בשבתנאפה
ל~~עט

 אות~
 דאותם קרא צריך דהא לדורות ולא ב~~~יחה

 לא יבש ד~~דתלמעט
 מבחו~ נמש~

 יאשי~ לרי ו~כ~~ל
 דלא

 לבנין וכוי ~~לך צריך ולא לדורות תעשו דו~ן ~ללדרשינן
 ~הלך שמואל ו~נה העזרה ולתו~~ותבהמ~ק

 ע~
 דוד

 ודוד לדוד יאתה ד~מלוכה גלוי הודיע בהמ~ק ל~ניןמקום ל~בו~
 היי דש~ואל כי ובזוה~ק נביא היי שמואל והרי מלךהוא

ג~
 ובסנהדרין גדול כהן

 ~ד~
 ~יז

 ע~ב~

 היי ד~~שה פר~ייי
 ואהרן כמשה שקוך שהיי שמואך והרי גד~לה סנהדריבמקום
 בקביעת היי ו~וב ~נהדרין עייא במקום כן גםהיי

 ו~הן ונביא ~~לך בה~~~קלבנין ~~קו~
 ואורי~

 סנ~דדין וע~א ותומים
 אינו דלחהייפ לדוד ס~ל היי ו~~מילא ~~לך הייודוד

 ~ושית וקשה ~~לך דב~ינן לדורות תעשו וכן דרשינןדהרי דו~~
 לתרן וצריך ~משיחה לדורות תע~ו וכן גם נימארבא

 ~~~~עטדאותם
 במשי~ אות~

 צריך ~א וקשה לדורות ולא
 ~~ח לא יבש ד~~דת ל~~עט דאותםקרא

 ~~בחו~
 דמדת וצ~ל

 דמדת ל~~~ט אותם צריך דךרייי ~וכרעייק הוא חוליבש
הלח

 נמש~
 רק

 ~~ב~ני~~

 ד~~דת מדה שם היו לא ו~~נקיותיו
 ~~~דש אינו דתנור י~ל ו~~~~ילא כלל נ~~~ח לאיבש

 דואג נתקנא וע~ז בלינה ~~יפסל ולא מעייש ש~יר נאפה~יי ולחה~~
 ש~~ואל הלך איך ~יקשה ~וא מלך לאו דדוד להראותורצה
 ל~יןע~~ו

 מ~ו~
 ולכך מלך צדיך הא בה~~~ק

 הקדי~
 דואג

 היו ד~~נ~יותיו דס~ל דו~ש דל~ה~פואמר
 ש~

 לשני ~~דה
 ~~דה והיו ~שול~ן מכלי שהיי ~ד~~נקיותיו ונ~~שחעשרונים
 השולחן ~ל שהיו ללחה~פ הק~~חלמדוד

 נ~~~חו~

 א~כ ושוב
 כדי בשבת לח~ייפ נא~ה כרחך ועל ~~קדש הנור דגםי~ל
 יבש ד~~דת וכיון בלינה י~~לשלא

 נ~~ש~
 אותם דר~ינן

 ד~~דתל~~עט
 יב~

 דר~ינן ולא ~~בפנים רק ~~ב~ון נמ~ח לא

אות~
 ולא ב~~~יחה

 לדורו~
 לדורות תעשו דוכן כלל ס~ל דלא

 ובזה ואו~ת וכהייג ונביא ~~לך ב~~~~ק לבנין כלל בעינןולא
 ~~קדש תנור גם ~~מילא ונ~~~ח ללחהייפ ~~דה היי~~נקיותיו דא~ בזה תלוי דז~ מלך אינו דדוד להודיע דואגרצה

ולחה~פ
 דויי~

 ו~רא
 דא~ת~

 לא יבש ד~~דת אתי ל~~עט

 ~~בחו~נ~~ש~
 ל~~~ט ולא

 אות~
 כלל דרשינן דלא במשיחה

 לדורות תעשווכן
~ 

 ~~~~~טו~

 הירושל~~י דברי להבין לנא פתו~ין כיון
 ש~ב~נהדרין

 דרושנו שער פתח שהצגנו
 א~ל שבא בשעה ה~~מ ~ו~יי דוד את ושאלו ישראלבאו

 במנחוה דאמר כרייש שזה שם ~~הייפ ועיי הייא~י~לך
 לאו ד~~~א ~אף ושמא ליי א~י ד~א בשבתדא~כ~ינהו

שעת
 היי אפיי~

 מ~~~
 מ~ופ~ין ~היו מה על לו ~אלו אגב

 ולדברינו רוייש א~ ~הייפ אפייתבענין
 יתאי~

 ~ה ~~א~ד
 אז שרצה דוד ~~לו~ת לענין נוגעהיי

 למלוך~
 לחה~

 מהו
 א~~ר השבת אתשידחה

 לה~
 סידורו

 דו~~
 לא

 ליש~
 ולא

 אי ש~~ואל בילקוט ~ועייע~יכתו
 ר~

 א~ייהו אין קייל
 א~כי דו~~

 ביום שנא~~ר עריכתו
 השב~

 אלא יערכנו
 שז~

 סידורו
 שם ~~נחות במשנה עיי ~~לישה בערי~ה קאיובירו~למי

ורמ~~~
 ע~יתן ואין הי~ מתמידין פ~ח

~~~~ 

 את דוחין
 ל~ניי להורוה שבא זה הוא מי ואמר דואג שם והייהשבת
 ראש הי~~דרואג

 לסנהדרין~

 ~וא ישי בן דוד לו אמרו
 את להמ~ת ישראל מלך לשאול ~צה ונתן הלךמיד

 נו~
 עיר

 והואה~הנים
 הטע~

 אינו לחה~פ ~א~יית א~~ר דדוד כיון
 ואפייתןדו~ש

 בער~
 שבת

 ו~
 ~~י~~לו

 בלינ~
 אינו דתנור

 ע~רונים שני ~~דה שם שהיו מנקיותיו הא ויקשהמ~דש
ק~~ח

 ~חהיי~
 בלינה ונפ~ל הלחהייפ נתקדש ו~וב ונ~~שחו

 בין נ~~~ח ך~ ו~~דה הוא חול יבש ד~~דתועכצ~ל
ובין מב~ני~

 ~~ב~ו~
 ואותם

~~~~ 
 ב~~שי~ה לדורות ולא במשיחה אותם

 ~הלך ושמואל וכהן ~~לך דבעינן לדורות תעשו דוכןוס~ל
עם



~ ~ ~ ~

 ~~~~~י~~ו~
~~~~~~~~  לקבוע דוד~ם

 ~~קו~
 ד~ו~ואל ~~~ום הוא ~~~ק לבנין

 ~~לך ודוד וכ~ן נביאהיי
 ~או~

 רצה ד~אג
 ךהדאו~

 דדוד
ל~ו

 ~~ל~
 הודה ול~ך ~וא

 דל~ה~~
 ~כ~~בואר ~בה דוחה

בילקו~
 שם~

 ו~~דה לחה~פ של ךקו~ח ~דה ~וא ד~נ~יוהיו
 ~~~דה ל~עט ד~והם ~רא ואהי ~~ב~נים נו~~חיבש

 נו~~חךא יב~
 ו~~חו~

 הא וקשה
 אוה~ צרי~

 ב~~~יחה אוהם ל~~עט
 ~~ל דךאו~ל

 כל~
 העשו דוכן

 לדורו~~
 בעינן לא דלדורוה

כלל
 ~ל~

 ושו~~ל ו~הן
 א~

 לבנין ~~~ום ל~בוע דוד עם ~הלך
 דוד ~א~כ כךך ~~לך ~עינן דלא ו~לך ~~ום ~טעם היי לאבה~~ק
 ~יומא ק~ייל והנה מלךהואךאו

 ד~
 ע~א

 ע~ב~

 נשאלין דאין
באודים

 והו~~י~
 עיר~כהנים ~ובה דוד בא ~כאשר לו~לך אלא

 לוטה ~וא הנה כ~י ~פל~הי גליה חרב הכהן ויאו~דכהיב

 והוו~ים ~~רים ~שאלו א~ר ו~ר~ייי האפוד אחדיבש~ל~
 בא~ודא ליה ד~אל בהר יונהן בהדגום ו~ו~~ש כן ~ואמר
 ש~~ל~לן

 שאול אךיו ~יא~ר
 ~~~~ל~

 עךי ק~רה~י ל~~ה
קשר

 בהה~
 וחרב נחם נו

 ו~או~
 ופרש~י באךהים ךו

 והו~ים באורים נשאלין שאין~~ךך ~שי~
 להדי~

 אחי~~לך דגם וכיון
הלך

 בשיט~
 דו~ש אינו דלחה~פ זו

 ו~
 בלינה ~~יפסך

 היו ךאד~~נקיוהיו
 ש~

 ד~דה מדה
 יב~

 וקרא הוא ~וך
 ולא ב~~שי~ה או~ם ךו~עטדאוהם

 לדורו~
 ~~קום ל~ב~ע דוד עם ~הלך ו~ו~ואל ~לך דבעינןלדורוה הע~~ ~כן ד~~ל

 הוא מלך דדוד ~~~ום ~~כ בה~~ייקלבנין
 וךכ~

 שאל
 ~יד נוב אה לה~~יה לד~אג ~אול צוה ולזה והו~יםבאורים ~

 החילוהי ~יום וא~~ר א~~ ההנצל א~יו~לך ו~ולםה~~נים

ל~א~
 בה~יה ופדש~י באל~ים ~ו

 בו~צבור ~צור~ רבי~ י~י~ ז~
 והכוונ~

 נ~אלין ~ין א~רו שם ביו~א דב~~ש~ה
 א~י~לך וז~ש לו צריכין ש~צב~ד וך~י ל~לך אלאבאו~ה
 באו~ה לו שאול ~לך ש~וא ~~טעםדלא

 ר~
 ש~צ~ור ~~פני

 קיבל לא ~א~ל ואולם לוצ~כין
 ~הנצלו~

 של זה
 ואביגיל י~ז בי אי הי~~י~ דברי~בו~~רא א~יו~ל~

 א~ ילד~
 ע~~שא

 וב~~~ואל כהבו שם ורדייק וברש~י הישו~עאלי יהד ע~~שאואבי
 ~ג~ לפי הי~ראךיכהיב

 באר~
 בירו~~~~י ואוצם ישמעאל

 ~חגר אךא היי ישראךי א~~רין ורבנין איהא ה~ג פ~חיבו~וה
 כי~~עאלי~~הניו

 ונע~
 נהרג או נהרוג או בב~ד החרב אה

 ולא ~~ואבי זו הלכהךקיים
 ~~ואב~~

 ךשאול א~~ר דדואג
 ע~

 ו~שאי~שאה~
 דוד על

 הוא ~גון א~
 ל~ךכו~

 ~ליו שאל
 ~קהל לבוא ראויאם

 ~יי~
 ~רוה דקא~י

 ה~ואבי~
 א~נר א~ל

 ע~~ניה ולא ע~~וניהנינא
 ו~וא~

 יבמות ~~עי~ ~~ואביה ולא

ד~
 עייו

 עייב~

 ה~רב ע~י נקבעה ~הלכה וזהו
 וב~ךש~~ק ~

~~
 ולכך דוד שהרגו הפלשהי גךיה של ~יי זה דחרב כי
 ק~ר אלי קשרהם ך~ה לאחי~~ך שאולא~ר

 ישי ובן אה~
 לחם ךובההך

 ~ד~
 על

 ~ה~~
 דלא

 נא~~
 דאינו בשבה

דו~~
 ~לא

 ~י~~~
 לא ו~~נקיוהיו ~~קדש אינו דהנור בךינה

היי
 ~ד~

 דו~~ה
 יב~

 נ~~שח וךא חול
 ל~ע~ וא~ה~

 לדורוה
 דבעינן ךדורוה העשו וכןוקרא

 ~ל~
 דוד עם ~ה~ך וש~~ואך

 ווצך ~וד בה~~ייקלציין
 ~ו~

 ~נ~צו ~חרב ~שזה וחרב
 ךבוא ~~והר ודוד ~~ואביה וךא ~~ואבי ~~כה לקייםבבה~~ד

י

 בקהך~

 לדו~ג צוה וךכך ל~ךך רק דנשאלין באךהים לו ו~אל
 האדו~י דואג ויסב וכהיב ~כהנים ו~ל אחי~לך ~הצה~יה
 ~הוא ביום וי~ה בכהנים הואויפגע

 ש~וני~
 איש ו~~~ה

 בד אי~ודנ~אי
 וה~

 לשיטהם והנה כ~~ג ~~בגדי
 לכאורה י~ל דו~ש~ינו דלחה~~

 תנו~ א~ דא~
 כ~ש אין מ~מ ~קדש

~~קד~ין
 שך~

 ד~~ו וכיון ~~נן
 ~~ע~~

 בלינה ~יפסך לא
 יו~ך דהדי זמנן ~וי נ~~י ~אה~ול ~ד~ש דךא ד~יון לוו~ר~אין

 ~ולא ~נים עייי בשבהלעשוה
 סיי~

 ל~יות צריך היי דךחה~פ

~~נ~
 ~ו~~ו ~~~וד הבוקר עד הליךה כל

 וךיל~
 הוי לא

~חוס~
 ~~ל וה~ ז~ן

 בלינה~

 והך
 דח~~

 דדו~ה ~~~ג

~ב~
 ~~עם הוא

 דא~
 דכ~ש

 אי~
 בז~נן ~ךא ~~דשין

 ד~א ל~~~ר ואין זמנן הוי נ~י מאה~ול ד~ש אינו דאם~יון ~~~
 אין דהא שנים ע~י ךע~וה יוכל ד~ה~ה ז~נן בשבה~גם

 כא~ה כהייג ~ניו~ו~נין
 ולז~

 זה א~ר ~ם בירושל~~י ~~ק~ה
 דואג והרי ~אחה כה~ג ~ני ו~~נין אין ~ייה רי הני כןלא

 י וחו~שה ~~ונים~~רג

 אי~
 ~~יו בד איפוד נו~א

כה~ג כול~
 שוב כאחה כה~ג כ~~ה יש אם וא~~

 יקש~
 ו~~ביהי

 ו~קדשין אין כ~ש הא בלינה דיופ~ל ~~~עם דדוישכה~ג

~~
 דךא כיון א~~רה ~~אי ~~~נן

 ד~~
 ז~~נן נ~~י ~~אה~ול

 כיון שנים ע~י ל~~וה יוכך ד~~ה~ה ז~~~ן ~ש~ה גם~א
 רק ~~א דבא~ת בירושלמי ~~~ני ולזה ~ה~ג שנידאיכא
 ראויין כולם ~היו ~ל~ד בד א~וד נשא דכתיב והא אחדכה~ג

להיו~
 כ~~ג ש~יו ךא אבל גדולים כ~נים

 דלא ~כיון וא~ל ~~נן שלא ~קדשין אין דכ~ש דויישאינו לחה~~ דבא~~~

דיי~
 גם דהא ז~~נן נ~י ~~אה~~ול

 בשב~
 יוכך ד~ה~ה ז~~נן

ל~עשו~
 שנים עייי

 ~ךכ~
 כ~~גי שני דליכא כה~ג ~~ביהי~

 דא~ דוייש~~יר
 ד~~ש דאינו ני~~א

 ג~
 כיון ז~~נן ~אה~~ול

 כא~ה כה~ג ~ני ~~ו~נין דאין ~נים ע~י ל~~וה יוכךדלא
 א~~ור ~י עזרא באבןועיי

 ע~~
 ~~בה ביום

 בי ~כי יערכנ~
 ב~~ס~ר~~עדכוה

 ה~בטי~
 דבריו ולדברינו וכוי האפוד ~סוד

 נ~~ע יערכנו ה~בה ביום ד~~~~~ש הדרש ע~ד גםצודקים
 לחה~פ ~ל סדורןדרק

 דויי~
 נ~~א זה וענין אפייהן וךא

 ~דוד א~י~~לך לו שאל שפיר דו~יש אינו דל~הייפ דו~האפוד
 הוא חריף כי היטב ודו~ק בארנו וכא~רבאי~ודא

~ 

~~~~~~ 

 שהכתוב ובעב~ר ~י ~י ~י ~~~וה עזרא בא~ן

 ~~בה ביום כי נראה יערכנו השבה בי~םא~~
 או ה~~~כן הוקם ~~י וביום ~שולחן על הלחם ~שהערך
בי~ם

 שב~
 דסדר ב~ריי~א דהנינין ~~~ היפך ~וא ~~ה

 פ~ז ~ש~~עול~

 ע~ב~

 השניה ב~נה ~ראשון בחודש ויהי
באחד

 ךחוד~
 עטרות ~ד ~טל י~ם אוהו הנא ~~~ש~ן ~וקם

 ל~~ע~הדא~ון
 בראשי~

 היום א~~ו קא~ר דהכי שם ובהוסי
 ד~ק~~ה מב~אר והרי עטדוה ע~ר נטל ~מ~~ן הק~~ה~ך

 דבה ברא~יה ועי~ ~שבה לא בשבה ראשון ביום היי~ו~~כן
 אי~תי ארש~א גיפי

 פר~
 ~משכן בהקו~ה להךן הק~~ה להם

 וו~ד~ר י~א פ~ודי פ~ הנחו~~א ועיי עולם שך לברייהורא~~ן
 הקר~ן שה~~ה ו~ה עפ~י י~ל וא~~נם עיי~ש י~ג פינ~א
 ואיה~~ראל~ר א~~ ט~~או ךא ~ל~~ה וא~יהוא נדב ~~~יהה ואלצ~ן~~ישאל ~העסק~ דל~~ה אי די בדורל~צ ~~הו~ובא חכ~י בשםאהדן

 ך~~~~ל~
 בהעלוהך ~י ב~~י ועיי ו~צוה יט~א

 סו~ה ~ועהוסי ~יו ואלצ~ן ~י~אל או~~ר עקיבא~י
 ~חל ~~ה ע~ב~~ה ד~

 והו~~
 ו~~ש אי ש~יני

 ש~ בההוה~~~

צ~ע~
 בסו~ה ס~ל הא ~ד~~ק

 ~ד~
 גי

 עייא~

 י~מא דךה

 ולה~חוב~
 ד~~נחוה ב~~נה לפו~ש נ~~~ר כ~ז

 ~ד~
 צ~~

ע~

 סייל דה~ק בלח~~פ
 א~

 ו~~~ו מניחין ואךו מו~כין

 ז~~~
 ~פחו ב~ד

~~ 
 וער ו~ר~~י המיד נפני שנא~~~ זה

 א~ילו או~~ר יוסי ודי ~~ניחין אךו השול~ן ~~ן ~ן יגביהו~לא
 ~ניחין ואלו נוט~יןאלו

 א~
 יו~א ~ועי~ ~ו~יד היהה ~יא

ד~
 ד~ה ~~ח סיי ~~א אריי ה~יד~כוי~ב~~ה ~~אי ע~ב זי

וא~ה~
 והנ~

 ארבעה צריכין היי ~רחך על ~ה~ק ~דעה
 ך~יכין גם צריכין היי ~ו~מיךא לל~ה~פ~הנים

 א~
 דעיקד

 ~יךהיי
 ארבעהי

 לפני לקיים ךלחה~פ כהנים

 ה~יד~
 היי דאזל~~ד וא~~

 פנח~
 ז~חים ~ועיי נתכהן

 ק~~ ד~

 שוב

 ~הי~
 אלעז~ אהרן ~~נים ארבעה ה~~כן בהק~ה

 ואיה~ר
 בנדב ~העס~~ לא ואיה~ד דאךעזר י~ל זה ו~~~עםו~נחס
 דנהי א~ע וךט~~אואבי~וא

 דבש~~
 ה~~שכן ש~וקם הראשון

 ה~~ינה סילוק עוד היי ולא ל~ה~פ סדור רק היילא
 הישי~ה ל~יךוק צריך דהיי שנייהב~בה אב~

 ו~~ני~
 היכ~

 ה~דשה
 ~יי ו~ניחין וא~ו ~~ו~כין אלוושיה~

 צרי~
 ארבעה ע~כ

 היי וא~יה~א נדב ~יההוהרי ~~ני~
 ביו~

 בשבה שהיי הו~שכן ~ק~ה
 ה~וקבורהן

 ביו~
 ~~טמאין ואית~~ר אךעזר היי ו~ם ב~~ע א~

 ל~בה הלחם ל~~ר יכולין היו לאא~ע
 ה~א~

 עדיין ש~יו

 מה ~ט~~אה~~אי~
 וההינ~

 ~~ם ~~ש~ן הק~~ה הי~ אם



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~י~י
~~~~~~  ה~א~ון ביום ~יי ~ו~שכן ~קו~ת אם אבך האבייע כ~~ייש~בת

 דרק ך~~י~פ סדו~ שלפני~ בשבת היי לא שובלשבוע
 נא~~ר ~ו~שכן~~ו~ת ביו~

 ~יער~
 שניי בשבת ~רק ךחם ~~ך עליו

 ילסדר צריך~יי
 ל~ה~~

 ו~בךי
 סיךו~

 ~דיין א~ היי ~לא ישינה
 כהנים לשני דק ~~יי בשבת גם צ~יכין היי ךאומ~ילא
 יקשה א~~ו~וב

 לו~~
 ואי~מד אלעזר א~ע ~טו~או לא

 שאז שבת ביום היי הו~שכן ד~קו~ת אע~כ ~ביהואלנדב
 סדור צריך הי~ שניי ול~בת החרשה לח~ייפנסדר

 הי~ינה סיךוקוגם לחה~~
 ו~~ב~

 כהנים ארב~ה צריך והיי שעבר
 וכיון ~~~יד ל~~י ך~יים ~~ניחין ו~נים ~~ושכין ~נים~יהי~
 וקבורהן ואביהוא נדב ~~תו ~ו~~כן ~הוקם הרא~~ןדבשבת
 ביו~היי

 אם שוב שבת אחר אי
 הי~

 ~~טו~אין ואית~~ר אלעזר
 בקבודתא~ע

 נד~~~
 לחהייפ לסדר יכ~לין היו לא אי ביום

 ~ל~ך לט~~~אתן ~~ביעי בי~ם עוד שהיו הבא~שבת
 י~ל ~פיר ~ו~ה ~אךצפן ~~י~אל רק ואית~ר אךעזרההע~~ו ל~

כ~~~
 ו~וךם ב~בת היי ~~~שכן דהקו~ת ~אבייע

 פ~ב ~דף ביב~~ת כ~~~ש הוא יוסי רי ~ולםדסדר בדיית~

 יוסי צרי סייך ~הרי יו~י רי ~ולם ~רר הנא~~אן עייב~
 יךין ש~א ~ו~יד ךפני ו~קיים אני וו~ה כלום בכך איןערבית ~חדש~ א~ וסידר שחרית הישינה את סיךק דא~ילושם בו~נחו~

 וו~~~ילא כהנים לארבעה צריכין ~יו ~לא ךחם בלא~ול~ן
~יכא

 לו~ש~~~
 הוושכן דה~~~ת ~~ך ש~יר וךדיריי ו~ידי ו~ינה

 אל~ בשב~ ~אשון ~יוםהיי
 הו~שכן דהקו~ת האב~ע רו~~ש

 הדברים ו~בן ~ע ~שיהיי
~ 

 ~~~~יז~

 כדעת ס~ל שם האב~ע
 הסוברי~

 דש~~יני
 דו~י~~ל ולו~ייד לחודש בש~ויני היילמלואים

 שביעי חל היי ואביהוא נרב ב~~יתת שנט~~ו הייואךצפן
~ךהם

 ב~~~
 ש~ בהעלותך פי ה~~ז~~י כי וכן

 דס~ל דלר~~ק
 ~כגירסת ~יי ואלצפןד~~ישאך

 ~ספרי~

 יייד שך~ן ש~יעי חך
 ונד~ובני~ן

 ונש~ע ~ני לפס~
 כרע~ ו~ז~

 ד~~ב~ג הת~ק
 ה~סח קודם ודור~יןרשואלין

 שךושי~
 יום

 וא~~~
 ךד~ת

 ~~~אי~ ~~~~רש~י
 שנאו~רה

 ביו~
 ~היינו הו~שכן ~הוקם

בר~ח
 הו~

 אנ~ים ויהי פר~ת
 י~~~

 ב~סחים ה~~סי קושית
 איכא ד~יכ~ם

 ~וד~
 שנאו~ר~ כיון וחצי

 ובתוסי ניסן ברייח
גיטין

 ~ד~
 סי

 ~~א~
 ךריהייג זה יתכן דלא להקשות ה~סיפו

 של ארונו נ~ש~יד~~~ר
 יוס~

 דאמר יצחק וךרי היו
 ש~ן שביעי וחל נ~מ~וו~צוה לו~~

 בע~~
 שם ~~~ר~~ש~ף ו~יי

 דלר~~ק בא~~ת ו~י שם ב~~הר~~א האריך דבריו~כל
 י~ם ~דבא~תוכיון ניח~

 בר~~
 ביום בו אותן להודיע ~~קק נט~~או

 לא וכ~י ךריהיג אבל טו~~אה ידי על שני פסח דיןבר~ח
 באותו לה~די~ןהוזקק

 יו~
 טפי בד~ח

 ו~~א~
 אךא הי~ים ~ל

 ד~~נ~ל יקשהדא~תי
 ךת~~

 ק~דה~פ דשואלין
 ~ךו~י~

 יום
 ובצל~ח שבתות ששה איכאד~רי

 צי~ ~~~ פסחי~
 כהב

 ורע~ק ריה~ג על י~לאדךכאודה
 נע~ אי~

 הסתירה ~~הם
הגדולה

 יצחק רי שה~ש~
 שיכו~י~

 כ~ב ו~ך ךטהר ~יו
דריו~~ג

 ור~~~
 ~~~נו דלא ה~ה נ~רפה דבשני ס~ל ךא

זח
 ~ור~

 הוא רק ~~~ורש אינו בתל~ור ואפיךו ב~~קרא
 ~וערש~י שם גיטין ברש~י ה~בא ד~~גיךהביר~ך~י

 י~ח ~יייב נ~א ~י ~~ר ועי~ ~רביעית ד~ה ע~א ~~טדף ~גיל~
 הואוכן

 בתוסי שם ב~סחים יהו~ע פני ועיי ש~ בס~~
ד~ה

 שנא~~ד~
 נשרפה רלא ס~ל רק

 הפר~
 עד

 עשר~
 בניסן

ו~יי
~ 

 וו~~~ילא שלישי הזאת
~~ 

 עייייש בע~פ ~להן ~ביעי
 לו~~ר ה~~פר ול~וין ~ב~ן ~ח~~ר הדברועדיין

 ~נ~רפ~
הפר~

 בסוכה הנד~~~ח בצ~ח ו~~צאתי בני~ן ביו~ד דוקא
~דף

 ~~ה~

 ובהגהייה~ ~פרה נ~~ה ב~ני ד~א ~וחק שזה ~~י
שם

 ת~~
 דהא ה~רה נשר~ה ב~ודש שבשני א~~ר דאיך

 השור~~ה~
 את

 ~~~~ צריךי ה~~~
 ו~ידס~ם י~~ם שבעה

 ב~~א ו~י הוא יוחנן ריירושל~י
~~ 

 ~~רש~ ליי לית
 ך~הן

השוד~
 את

 והנ~ ה~ד~
 הוא שם ה~ח ~~ג ווגילה בירושל~~י

 ~יח בשם ךוי דרימיו~דא
 ב~

 ה~דה נשרפה דבש~י חני~ה
 ~~אן יו~א בריש ~הנה בזה י~לואו~נם

 דילי~
 ~~ו~ךו~ים פרישה

 ~שה כ~~ד ~~דכתיבהוא
 הז~ ביו~

 לכפר ךעשות די צוה
 הכפורים י~ם ו~עשי אלו ךכ~ר פרה ~~~~י אךו לעשות~ךיכם

 חי ~דףוש~
 ע~ב~

 ו~ק~ו שבעה כך עציו ד~~ין בהא
 ~ס~וקי ~יכא ב~ךי~י ךא כךל הזאה לי ךו~הרבי~י אך~
 דכ~ן רבא ואו~רבשביעי וך~

 השור~
 ת~יא דבדידן הפ~ה את

 רבי~י רנ~רמי היכי כי ב~בת ברביעי ךיי ~~פדשינןמיל~א
 ~ק~דם לעשות דכתיב כיון ~~~עתה ב~בתשךו

 ךכ~ר~

 לר~ז
על

 ~~ע~~
 ה~רה

 שיו~
 היי הראשונה דב~רה

 צרי~
 פרי~ה

שבעה
 י~~י~

 יוייד ~וצ~~ בניו~ין בנחךת ~ועיי ב~~לואים כו~וי
אות

 י~ז~

 דעשר ךו~~ד והרי
 בא~ד ניסן ר~ח אז היי ע~רו~

 שך פרי~~ו ונגו~ר ~שבת ברבי~י או~ו ו~~רי~ין והייב~בת
 בשךי~י ~~תים ט~ואי שך ~ז~ה ~יי ואז בניסן בי~יירכ~ייג

 היי ~י~י של הזאה וג~~רךטו~א~ם
 ו~דוי~

 בני~ן ביייד
 לר~~י גם~א~כ

 דפר~~
 אנשים ~יהי היינו ט~~אים ד~יך~ח

ג~~
 נדו~א ~תו ש~ז ני~ן ~רייח ~~ע ~טו~או דכיון ניחא

 אז והיי בניסן יוייד עד פרה א~ר להם הייולא
 שביעי ה~אה ~יי ניסן ובי~דשלי~י הזא~

 ול~
 ~פ~ח לעשות יכךו

 שלא ~וד כל ההואביום
 איי~ ~בך~

 ~בו ~טו~~אתם
 ך~~ה ל~~~רעייה ~שאך~ בא~ ניסןבי~ד ביו~

 עוו~ו וא~~ נגר~
 בי~ד ~ני פסח ~ל להם וצו~ לכם די יצ~ה ~~ה~~ש~~ה

 הפסח קודם ודור~ין דשואלין ~~~~ינן וש~ירבאיי~
יום שך~~י~

 וו~ת~ר~
 יייך ךר~~י גם דב~~ת רשייי על התוסי ~~~ית

 היידךא
 חוד~

 נאו~ר א~ וחצי י
 דלמ~~

 ד~רשת
 ט~~אי~

 הוא
 ~ך דפרי~ת ד~~ך אנשים ~יהיפרשה

 ~ריפ~
 היי הפדה

 ביו~ד היי ה~~ה ו~רי~ת ~שבת ברביעי ו~יינ~ בניסןב~רבעה
 בני~ן עשד ב~רבעה היי ~ךהן שבי~י ~~א~ ו~~~~יךאבניסן
 בירו~ךו~י דהא צייע דזה ~~לא אייר ביייד ~~ש עך נצטווואז
 הפר~ נשרפ~ דבשני דא~~ר הוא לוי רישם

 ו~פ~~ייי
ש~באתי

 וי~ל~

 ודו~~ין דש~א~ין ש~י~ ~ו~וכח
יום ש~ו~י~ קודה~~

 ~ך~
 ביוו~א לרעייק ד~הינח

 ~ד~
 די

 דילי~ שם~
 פ~י~ה

~~ו~לואי~
 ~~סיני וךא

 אב~
 ל~יהייג

 ~יךי~

 ~ין ~~סיני פדי~ה

 ד~ריפ~לוו~~
 ד~ר~ת ו~יון בניסן ביוייד ~יי ה~רה

 דשואלין מוכח לא שוב ניסן ב~ייח ~א~~רה אנ~ים~י~י ט~אי~
 ק~דהייפודורשין

 של~שי~
 בהא פ~חים ריש ועב~ין יום

 ~ל ו~ז~יר ראש~ן בפסח ~ומד ו~שה שהרי וד~~~יןדשו~ךין
 היו א~~ ~נשים ויהי הי~ן בפרק כדא~~רינן שכי~ש

 יפךא ולכ~ורה ב~~פ של~ן שבי~י שחל היו ואך~ן~~ישאך טו~אי~
דו~אי

 ~איי~
 ודור~ין דשואלין להא היו ואךצפן דו~י~אל הך

 ~פר~~י ~ה סיל ~ר~ן דגם ונא~~ר ~פיר א~י~לדב~ינו
ד~רשת

 ט~~אי~
 אנ~י~ ויהי ~יינו ב~ייח שנאו~~ה

 קושית ויקשה
 היי דא~~התו~י

 ~~ד~
 כרע~ק דס~ל הר~ן כ~ ~לזה ~חצי

 ורע~ק ניסן ב~ייח בנדו~א ~נט~או ~יו ואלצפןד~~ישאל
 כא~ר ד~תיב ~~וולואים פ~ישה דיךיףלשיטתו

 ביו~ ~ש~
הז~

 ~עשי אלו לכפר ~~רשינן עליכם לכפר לע~ות די צוה
 הפרה שרי~ת הי~ ו~~יךא ~שבת ברביעי ליי ו~פדשינןפרה
 ~את היי בני~ן ובי~ד שלי~י הזאת אז ו~יי בניסןביו~ד
 ךרעייק ~~~ינן ~שפיר באיי~ בי~ד פ~ש על נצט~ו ואזשביעי
דשואלין

 וד~רשי~
 קודהיי~

 דא~ר ל~יה~ג ו~שא~~ יום ~לושים
 של ארונונושאי

 יוס~
 ךא ~י

 ~וכ~
 ~ידי

 בפד~
 דריהייג

 פ~שה יליף לא~יט~ו
 כי ובלא~ה ~סיני ~ק ~~~~~אי~

 בר~ח ךהודי~ן הוזקק לא יצ~ק לרי וגם דלריהייגה~~הרש~א
 ~~~ארט~י

 ~י~~י~
 ואלצפן ד~י~אל ~י~ן ניחא לרע~ק רק

 אנשים וי~י ~מאים פרשת נא~~רה ואז ני~ן בר~ח אזנט~~או
 ועיקר ה~ה שריפת יהיי בני~ן ביו~ד דאך ידעד~שרע~ה
 ~סחי~ ~בהוסי ~ביעי בהזאת בניסן בי~ד הייש~ךתן

צי ~ד~
 עיב~

 כתבו ~חל ד~ה
 דבשע~

 עדיין טבלו לא ששאךו
 ו~רשב~א ~~ש ~דחו ~יום תט~ו לא אם ~~שה להםואו~ר
סוכה

 ~ד~
 ~~ה

 שם~

 עד ~שאוך באו שצא ~יי והא ד~ה
הע

 ר~



~ ~ ~ ~

 ~~~י~~~~ו~
~~~~~~~~ הערב

 ~מ~
 בתוך ולט~ל ל~ות ~~ם שהות ~יי שלא

~מן
 ש~י~

 פ~ו וראבייד בר~וב~ם ועיי ה~סח
 ~~ה~~~

 ה~ו
 שם י~ח דף ו~ים ~לגיובספרי

 ו~וע~~
 האב~ע כדעת אצ~ל

והו~זרחי
 ד~יי~

 ~ניסן בחי היי למלואים דשמיני לרע~ק
 ני~ן בר~ח ~יי למלואים דשו~יני ג~כ דס~לונאמר

 ר~
 דס~ל

דשרי~~
 בי~ד היי שביעי ו~את בניסן ביוייד היי ~פרה

 על ~~שרע~ה להן צוה ואזבניסן
~~~ 

 וש~~עינן אייר בי~ד
 ~~שים ~ודה~פ ודורשין דשואליןש~יר

 יו~
 בחד~א ועיי

 סי ~דףגיטין
 שם~

 בו נאמרו ~ר~יות ~~~ונה דאו~ר דר~ל
ביום

 ס~~
 ~ב~ות בי רק דשו~ד ~רשבייג

 ו~רש~
 אנשים ויהי

נאו~ר~
 רא~ון ~סח בשביל

 וו~סי~
 ד~~חא מלתא ~כולה

 ד~~ש גםדהיינו
 ול~מ~~

 דשו~ד כת~ק לר~ל דס~ל י~ל ש~יר
 סו~ה ב~וסי~ ל~~ו~ש דבלא~ה אלא יוםשלושים

 ~ד~
 ו~~ב

ע~א~

 קודם י~~ים די ב~ור דטעון דהא שאינו ד~ה
~ועכב ~חיט~

 א~
 יו~ים די לש~ל צרי~ין היו בלא~ה א~כ בדיעבד

 חייבים דאם ידעו צ~~עןו~קודם
 ב~ס~

 יו~ים די ק~פ יקחו

מקוד~
 מגילה אבן ~ו~י ועיי וי~ל בקור ו~טעם

 ~ד~
 כ~ט

ע~ב~

 וב~ו~~ג ת~~ט סיי או~ח בטושייע ועיי ~~אן דייה
 פס~ים מל~~ר בהג~ת ~ועיי שם ה~ל סיי ובו~ש~ז~ם

 ד~
~ייו~

 דאשת~ויטהי~ ~כי אי ~ייק שם ב~ייי ועיי
 לשון לכולהו

 הוועד ובבית ב~סח ~סח הי שואלין ד~ס~ים ~~קהירו~למי
 ו~דברי ~ם ה~רייח הביא וכבר יום שלו~ים קודם~ואלין

 אלוהירושלו~י
 ~ו~~~~

 בסוכה טי דף סוכה ~~~ר~~י ב~ר~ח
 במהרש~א ~דו~וישינה

 ~ם~

 ועיי
 ~~ה~~

 הביא ~לא ~ם
ימדברי

 ה~ר~~
 ~~י הוועד בית והנה שם וה~~י

 ויקרבו שם בה~לותך ~י בחומש וברשי~י ~~דרש בבית~היינו הק~עו~~~~
 הו~דרש בבית יושבין כש~ניהם ~י א~רן וךפני ו~שה~ני
 דאוור אנשים ויהי ~ס~א הס~רי ~ודברי ו~וא ו~אלוםבאו
רי

 א~
 ל~ניהם וע~ודו באו ה~דרש בבית אליעזר רי בשם

 או בבהמ~ד ישבו אם נ~~ו למאי איפואדיפלא
 אחר ~י~

 ודור~ין דש~אלין ~זה יל~ינן דהרי ו~אוד הדבר נכוןולפ~~ש
 הב~י שהביא הריין קושית וקשה החג ~ודם י~םשלושים
 ד~נינא ו~~א ~כייט סייבאו~ח

 ~ר~
 תי~ן דמשה העיר בני

 שנצטוו דב~~ה וצייל בפסח ~סח הלכות שוא~ין שיהייצישראל
 היי שני ~סחעל

 בבי~
 ד~יינו ה~ועד

 בבי~
 וז~ש הו~דרש

 ~ואלין היו ולכך יושבין היו בבה~~~דרש~י
 קוד~

 שךושים
 ה~~~רא סרס רייי ד~י גם שהביא בי ~~ז פנחס וער~~ייום

 נקט לא דבדיוק ליישב כי ~ם בהעלו~ך וביע~חודרשהו
 דבס~רי אשת~~יטתיי ובו~חכיית שם בהעלותך ב~י זהרש~י

 ודרשהו המקרא סרס יאשיה רי דברי שם גם ו~ביאב~עלותך
 ~ והבןוי~ל

יח~
~~~~~ 

 ~וד יייל
 ~~ו~~

 ב~~ס
 סנהדר~

 ~~ח ~דף

ע~ב~

 דין מבית שואךין ךשאוך הדבר הוצרך
 ~סמוך ~~ באין לאו ואם ל~ם או~רו ש~ו~ו אםשבעירן
 ~ר ~תח שעל ~ה באין לאו ואם ~ו~ שמעו אםלעירו

הבי~
 ללשכ~ באין ואלו אלו לאו ואם ~ו~ ~עו אם

 הג~ית

~ו~מ~~
 או~ו עם ר~~ואל ש~~וב ה~ד ~~מרים ~ה~ ~~א

 ~וליןב~ד
 ובךח~~~

 שם
 תמ~

 פ~ג ~ועיי ע~ז
 חי הך~~

 ~י~א סנ~ד~~ן יו~ט ותוס~תשם

 ~~ב~

 ז~ר לא ~בו~ח~ת
 ואם הייד פ~א ~נ~דרין בירוש~י מ~רש דכן ~עהל~י
 הוא ~יי~ו

 ו~~ו~ל~
 ~~ד ושואלין באין ~הן

לעירו ~סמו~
 ו~~~~

 הס~ק היי להו~ו~א גם אם ~ומר ~~ שם

 ובלח~~וז~~
 מדברי בעצמו ה~יא ה~א ~~נהדדין ~~ג

 ~ה~~ד יושבין ~יי ויו~ט דבשב~ות לענין שםהירושלמי
עייייש

 הגזי~ ~לל~~
 אלו בידוש~מי איתא

 וא~
 נ~ט ו~~וו

 ל~~ג~
 ~תח שעל

 ~~ר~
 ב~פרי ועיי וי~ל באין ~~ל

 שו~טי~

ש~~
 ובימים וב~ב~ות

 בתו~~תא ואולם בחיל יושבין טובי~
 ~~רין ובירושלמי פייזד~נהדרין

~~~ 
 איתא

 דב~ב~
 ויו~ט

 ~טעם והוא ~בית ש~ר ה~ש ב~~ יו~ביןהיו
 ש~ש~ה בדין ~יושבים נ~ים יהו ~ארש~י ~~~

 הגזי~
 היו

 חל ~יי ב~בת בא~ד ני~ן ר~ח היי דאז כיון ו~~עתהדנים

ע~~
 בבה~ו~ד יושב היי ~סנ~דרין שקול שהיי משה א~כ ב~בת

 ני~וא דאםאלא
 דע~~

 חל היי
 בשב~

 יכולין היו לא ~~ו~ילא
 ד~~אה ואלצ~ן ~~ישאל על אזל~זות

 ~בו~
 דוחה ואינה הוא

 כ~~~ש ~שבתאת
 בפסחי~

 ~דף
 ס~ט~

 בשע~ייו~ ועיי
 פייו

 מ~שוו~ייפי
 ~ בז~

~~~~~

 דב~א~ה מ~ש
 ה~

 לה~רי~ צריכי~
 די ~פסח

~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ 
 ה~דישו דכבר באו~ת כי שםבהעלותך

 קוד~ ~~
 שנט~או

 ~להקריב צריכין היו שני ~סח ל~שות להם אומר היי לאואם
אותן

 שלמי~
 דהרי י~ל ול~אורה עיי~ש ה~סח ימי בתוך

 שסברו ו~יון ט~~אים היו כבר בניסן ביו~ד שהפרישובשעה
 חייבים ~ו~ה~גם

 לע~ו~
 שם ועל ~~ח

 ז~
 ה~ח ה~דישו

 בטומאה ה~סח להקריב יוכלו שלא להם שנודע אחריאייכ
הוי

 הקד~
 ~~א דף ~יר ~עיי הקדש הוי ד~א דקיי~ל טעות

ובתוסי
 ד~

 סיי חוייוו ובשייך ~ם ך~ג
 רנ~~~

 זה ונע~ה
 סייד ~דף ~~חים וו~~ייס ~וליןה~רבן

 ע~א~
 ש~יו כגון

 כיון ראיי אין קאי פסח ~שם דסתו~א ל~~ש ונדחין ט~~ובעלים
 דטו~איםדידוע

 נד~י~
 הקדש הוי ההקדש בשעת אייכ ל~~ש

 דידחו אז ידעו לא ~~דיין אנשים ויהי בשאלת ~~שאייכגו~ור
 הוי ~לא טעות ה~דש הוי ואייכ~ייש

 ה~ד~
 ממילא ולפי~ז

 לו~ען ~ני ~סח ~יעשו ~הם ~גיד רבינו ~~שה ו~ו~רחהיי
 ראיי אין ושוב ב~ון לשחטו ואסור ב~דו~תו הקרבן כיידעו

 ~ודהיי~דשו~~
 ש~ושים

יט~י יום~

~~~~~ 

 צ ~דף בפסחים ד~רי בטעמא נ~ן הדבד

שם~

 ע וזורקין שו~טין דאין רב או~ר
ט~~א

 ~ר~
 טו~א יהיי כי איש איש ד~~יב

 לנפ~
 לא מי

 שלו שבי~י שחל~קי~ן
 בע~~

 טוו~את דהיינו
 שר~

 ואו~ר
 כר~י לה סבר הוא דהכי מ~~אי תי~~א וכי ניד~ירחמנא
 ט~ואידאו~ר

 ו~~
 שלהן שביע~ שחל היו ~~צוה

 בעיי~
 שנאו~ר

 יכלוולא
 לעשו~

 דאין ~וא ההוא ביום ההוא ביום ~~סח
 דף גיטין ורשייא רש~ל ~ועיי לעשותיכולין

 סי~
 למ~ר אבל

 למה הקשו ~ם ובתוסי נדחו רחמנא וא~ר לעשותיכולין
 להםא~ור

 לדחו~
 בו יטבלו לפ~ש

 בי~~
 עליהם וי~ח~ו

 וא~ל עדי~ן טבלו לא ש~אלו ובש~ה ע~ו כן דש~~אותיר~ו
 היום תטבלו לא אם~~~ה

 ~א ~~מילא וא~כ ךפייש תד~~
 דאף אלא טעות הקדשהיי

 ל~~ו~~
 דשא~~ם שם הרשב~א

 ערב לעתהיי
 ~~~ו~

 שה~רי~ו דבשעה ~יון
 א~שר ~יי הק~~

להקריב~
 ~וי ילא שוב א~ע טובלין היו אם בע~פ בז~~נו

 טעו~ה~ד~
 וא~

 לא אם
 נשח~

 הפסח ~מותר רק הוי לא
 רבינו משה צריך היי ךא ושוב שךמיםדקרב

 ךצוו~
 ךהם

דיני
~~ 

 דיצא בחשבם בחון הקרבן יש~טו שלא כדי
 כיון בטעוה הקדשדהוי ~ולי~

 דמ~~~
 ~י~ שה~דישו דבשעה ידעו

ראוי
 הק~~

 ~קדש הוי ולא ל~חוט
 טעו~

 צוה דל~ך אע~כ
 עללהם

~~ 
 ודורשין דשואלין ~~שום

 קוד~~~
 יום שלו~ים

ו~נ~
 ו~ ~דף ~~חים רב או~ר דר~י ~~ימרא הוא

 ש~~
 ד~~ל שר~~ טו~א על וזורקין ~וחטין דאין לשיט~ו דרבי~ל ואי~~

 לע~ות יכלו ולא וקרא היו וא~~ן מישאל ~שים דויהיל~~ז
ה~~ח

 ~יו~
 י~לו לא ההוא ביום דריש ה~וא

 לע~ו~
 אבל

 לעשו~ יכוליןלמחר
 ולא בע~פ של~ן שביעי דחל ו~יינו

 ~~דש היי וךא בע~פ לשו~טו ר~י היי ~~רבןשהפרישו ~ש~~ וא~כ הפ~ח לע~ות יכולין היו ~לו ~יו דאםט~ו

בטעו~
 ומ~ילא

 ל~
 אותו ~וחטין היו

 בחו~
 צריך הי~ ולא

 ל~זהיר~מש~
 על

 וע~~ ~~~
 מטעם ה~א שהזהירם מה

דשו~ד
 קוד~~~

 ואולם יום שלו~~ם
 רש~~

 שתי דאמר
 טמא על ~ורקין דשוחטין ~~~לי~ל ~ב~ו~

~~ 
 לט~א וה~ה

 ~רא הךוי~שה מ~
 ו~

 י~לו
 ל~שו~

 דהרי ההוא ביום ~פסח
 לשחוט י~וליןהיו

 ~שלא אף בע~~
 ט~~

 ~שיט~ו רק אז
 חל הי~ דאז וע~~ליאח~ז

 ע~~
 דקרא ומשמעותא בששי

 יכלו לא ה~ואביום
 לעשו~

 הש~עי יום שהיי לו~חר ~א



 טבלו כשלא אף לע~ות ~ יכוליןהיו
~  

 י~וש~מי ~ועיי
 ~ייג פ~ו~סחים

 ומהיי~
 פייח ושם תי~תר ד~ה ~ם

 ה~כי~
 ופ~~והי

 שם~
 ולפייז

 בשע~
 ~אוי ה~ח היי לא ש~~רישו

 ה~דש היי לשוחטו דיוכלו וסברו ~טעו ו~~~ה בע~פילשחוט
 להם שנא~ור וא~~יבטעות

 דל~
 יע~ו

 ~פס~
 ~יו בטו~~אה

 אותו וי~~טו לחולין ה~סח דיצא לח~וביכולין
 בח~

 היי וממילא
~ו~ה

 צרי~
 פסח יעשו ווו~וו קאי בקדושתיה דה~סח להזהי~ם

 ~~~~ג וז~ש יום ~לו~~ם קודה~פ ד~ו~ד ראיי אין ו~וב~ני
 דפסחא ב~לי דאיי~יאיידי

 ~וסי~
 דפסחא מילי ל~ל ~ו

 שךא ה~א~ון פסח קרבן על ~זהירם ~הוצ~ך כיוןכלו~ור
 ל~ודיע~ הוצ~ך לח~יןיצא

 לא ושוב שני ~פסח ~יעשוהו
 יכולהיי

 לה~ לומ~
 ~יו דאז לא ותו ~סח תעשו אל ~ק

 שיצא לטעותיכולין
 ~ק~~

 דשו~ד סייל לא ולכך לחולין

קוד~~~
 ~בתות שתי רק דשו~ד ~וקראי ויליף יום שלו~ים

קודם
 וה~

 ~~ל עקיבא רי
 ב~סחי~ ג~~

 צ~ג ~דף
 ~~א עך וזו~קין שוחטיןדאין עייא~

 ש~
 ברשייי ~ם במה~ש~א ~ועיי

ד~ה

 ~ע~ק~

 ליי לית ~עייק דהא תמהו שם דב~סי אלא
דרי

 יצ~~
 ה~רחי ~פמ~ש כי שם ~~צ~~א ובהג~ת

 בני~ן ~חד התחילו ו~ולואים יב~~ן חי ~~תו דנדו~א~~ל ד~ע~~
ו~יי

 ע~~
 ~ו~ז דאין ~ווכח נ~וי לרע~ק ואייכ ל~יתתם זי יום

 ט~ואעל
 ש~~

 פ~ו ~שעה~~ו ועיי
 מק~~

 ומ~ייר ~~באתי
 ל~~ואי~ דש~יני ~ייך דרעייק י~ל ו~~וייש די אותשם

 היי

~~
 דשריפת אלא ~ני~ן

 הפר~
 ושוב בניסן ביוד היי

 סי~ט ~דף בפסחים רבא לדעת ~נה ו שליהן ב~ביעי ע~פיחל ~ו~וי~

ע~ב~

 שרן ט~וא על ~ורקין ד~ו~טין אליעזר ל~י ס~ך
 של~ן שביעי חל שהיי לומר איןולד~יי

 בע~~
 יייל ושוב

 ~~שב~ג ~ק יום שלו~ים קוד~~פ דשוייד כרב ~~לדלא
 אבן טו~י~ועיי~

 כרשב~ג ס~ל דרבא ~ן דייה זי דף ר~~
 בי ~קד~ו~ד

 שבתו~~

 ול~ייז
 היי לוו~ יקש~

 צרי~
 ~ושה

~בינו
 ל~~ו~

 שוח~ין היו דאל~כ דא~ל ~ני ~סח שיעשו להם
אותו

 בחו~
 דה~י ב~עות ה~די~ו ש~~~ישו דבשעה משום

 ~ו~ל~וידי אליעזררי
 ב~~

 ה~דש ~וי טעות ד~קדש דסייל

וווז~
 שרן ~~~א על שוייז דאין כרב ל~ייא דס~ל כרבה ~ווכח

 ~~י~ק ודברי כר~א דרב הייו ~~ז ~סחים י~ושל~וי~ועיי
 אלעזר ~י דשם אלא צ~עשם

 הוא~
 ד~וייד יייל ו~ו~ילא

 פסח תעשו אל רק ~ם א~ור ~ודלא יום ~לו~יםקודיה~פ
 יח~בו שלא ~די פייש על להם לצוות ~ווכרח דהיידא~ל

שי~
 ל~ייא ~~ל דהא בטעות שהקדשוהו ~ו~ום לחולין

 פסחים וב~ו~י הקדש~~וי כב~~
 ~ד~

 צייג
 ע~~

 ~שיא לא דייה
 על שוייז דאין ~~ל יוסי דריכתבו

 ט~~
 ד~י ביא~תי וכבר

 י~~חו ~יי דלא בל~~ייפ ד~~ליוסי
 ש~

 ~ל ~פחו בצד זה
 לדידיי ויק~ה בשבת באחד ~י~ ה~וש~ן דה~~ות ל~יטתוזה

למ~
 צ~יכין היו גא דהא ואיתמר אל~ר א~ע ט~ואו לא
 ~~וע~כה לסדר ~הניםלארבעה

 וא~~ בלח~~~
 סייל דלא י~ל

 ~ל א~ונו דנו~אי ~ריה~ג רק היו ואלצפן ד~י~אל יו~יל~
 וכי ב~~ה~ר כ~~ש ט~ש על ד~ו~ז סייל דלדידיי ~~יויוסף
 ~ייו ול~יי~ו בכ~~ו ~ועיי טייש על דשו~ז ס~ל יוסי רי~גם
מק~פ

 ה~~

 שלושים קודהייפ ד~ו~ד סייל לא ו~וווילא וכרשב~ג
 עייד כי ע~ה ~ף עקיבא ד~י ~ושנת ב~י כי ~ורכי~נאי~ם

הפלפול
 הי~~

 על שו~ז דאין ס~ל ד~שבייג ~~ה
 ט~~

 ~~ך
 קוד~~פ שו~ד דאיןסייל

~~ 
 שב~~ בי

 וזה
 ~~וו~

 רב ד~א
 על שו~ז דאיןס~ל

 ט~~
 שלושים דשו~יד ה~וי~ורא בעל והוא

 לעיין תייי כעת ~~שררע~ק ה~~ ואיןיום
 ~ו~

 קו~ית~ ו~שה
 לה~ א~ו~ שלאהתו~י

 אל ~ק ~~שה
 תעש~

 לא ותו פסח
 תשברו לא ד~צם ראשון ~~ח ילפינן ד~ויניי בו ישברולא וע~ שנא~~ שני ~סח דין ל~ם לו~ור ~ווכ~ח דהייוצ~ל
 וכר~בייג עדל~ית אוו~ינן דלא ~ווח בו שיש בעצם א~ילוהוא~
 י מילי לכל ~ו ~ו~יק דפ~חא ב~וילי ראיירי איידידא~ור

ד~~חא
 כלו~~

 דלא לדעת דפ~ר ~וילי לכל
 ~סח דא~לת עשה אתי דלא ו~וח בושיש בע~ א~ ת~ב~

 ודוח~
 לייה

~~~~~~
~~~~~~  מצרים פסח ~ו~ענין תשברודלא
 אי~

 לשבור שלא ידעו
אף

 ע~
 ב~~פו~ש~י ~יי ~ווח בו שיש

 וי~ל~

 דהא וקשה
 ~ובי מטעם ~ק ~~א דפסח דהעשה ~יון דחי לאבלא~ה

 ט~~~דדיל~
 דאזלינן הואוע~כ

 בת~~~

 דבכ~~ג ו~י וה~ית
 וציל עדךייתאין

 דג~
 ~~ה וךדידיי ב~סוך ולא הל~תס~~דבו

 ואימ~וםד~לעיעצמות ~~ג~ונתב~ינהו ~פסחיםקושיתה~ייס

נות~
 מדי א~י ח~ס וכלי ~ותכת ככלי דינם עצם ד~לי דס~ל ציל
 עשו לא ולכךדופיו

 תנו~ ב~~~ד~
 לעולם אבל ח~ס של

 מקדש אינו דהנורסייל
 ו~ו~ויל~

 וקשה דוייש אינו ל~ה~פ
 ושוב ונמ~ח ע~רונים ל~ני ~ודה שם היי ~~~~יותיוהא

 לח~~~נתקד~
 ו~~ל הוא חול י~ש דמדת וצ~ל בלינה ונפ~ל

 ובין מבפנים בין נמשח לחד~ודת
 מב~~

 ואותם
 ושמואל מלך דבעינן לדורות ת~שו דו~ן דסייל לדורותמשיחה ל~ו~~

 ~וא דדוד משום הוא לבה~~ק מקום לציין דוד עםשהלך
י

 ולכ~ מ~
 באפוד אחי~ולך לו שאל

 והבן~
~ 

~כ~
~~~~~~ 

 ~וייע בני~ין בנחלת
 קי~

 ש~ק~ה
 ~~אי ~יי ~א א~כ בשבת בא דרודךמייד לשא~

 דף ~יו~וא ל~ו~ד בשבת ותו~וים באוריםלשאול
 עייג~

 דבולטות
 ה~ג פ~ז יומא י~ושל~וי ~ועייומצט~פות

 דלי~~
 מ~ד

 וכוי צי כתיב לא ו~א שם בש~ס ~ועיי ג~וו~ה כתיבהוהוי דמצט~פו~~
 וכן ~וירושלמי העי~ו יפ~ע והגהתובהגרצ~ח

 העי~
 הגר~א

 הביאו שלא ו~לא שם בחד~א ה~וה~שייא בזה ~~גיש~~בר
 ישיני~ בתו~י ה~אדכן

 ליי~ דף סו~ה ועיי שם
 ותרגום

 ש~~ותיובייע
 כיי~

 ובעה~ט
 ואוה~~

 ע~ין סמ~ג ועיי שם
 ~ו~ע וב~ונ~חקע~ג

 ציי~~
 ד~א תווו~ים ודב~יו

 בה~
 קרא

 אי ~ש~~אל קעילה בעליהיסג~ו
 ~ייג~

 בש~ס מינה ד~וייתי
 וו~ה ~דף עי~ובין בשייס יוצא מפורששם

 ע~~~

 ב~בת ד~יי
 בהא רק ~אי לא שם בש~ס וה~י ~או~ת דוד ~אלואז

דקעילה
 ~י~

 לספר הס~ווכה
 ~ית~

 אי
 ~וות~

 ~שבת לחלל
 אבלב~ולח~וה

 דשאךבאו~~ ~וה~
 דודאי~וותר דייקו ךא ב~בת

 ו~והרשייא ובריטבייא ~וצלח אי דייה שם והוסי~וערש~י

 דהוי דיייל שם בנח~בומ~~~ שם~
 כ~

 ב~אל עיי ~~תקיים ש~ינו
 ~~ה קצ~ד ~יי סוי ח~א ~והד~גו~ושיב

 ~השי~
 מלבוב להגאון

 ~~א יו~ד בי~צ ועיי ויייל ניז סיי אוייח יךחק ביתובתשובתו
 עיי ~בת במוצאי בא דדוד שם ~~ו~ש גי אות פ~ה~יי

 ~יבעה~ט
 תצו~

 שאלת אף ביום וושפט ד~וה ט~ו כ~ח
 ה~ב ~~ני העי~ני ואולם בלילה ולא ביום דוקאאו~ים
 ממקרא ~י כהנא נ~תלי דוד מו~ה השלי~וות אוצרהח~יף
 א~ ~שמואלמלא

 י~ד~

 ה~י ושם באלקים ~אול וישאל
 ~וא בעת דהיינו הרד~ק ~י ~הוא ביום ענהו ולאו~ו~ש ב~~

 שער הנשיא ב~ח לר~א העבור מס~ר ובשע~ם שםועדלב~ג
 ~~ז ~דף ~נהד~ין ועייחי

 שם~

 וי~ל
~ 

~~~~
 ב~~ת דוד י~א דאיך עוד יקשה ~יי דשבת~ ל~~~ד
 ס~ג ~דף ב~בת תנן דה~י הח~בעם

 ע~א~
 דלא

 וא~ בסייף האישיצא
 לו אוורו א~ד ~ם ובגמרא לו ~ן דתכשיטין ו~ו~ורפליג אלי~~ ד~י אלא ח~את חייב יצא

 מפני לו ~ן ד~~שיטין מאחר ו~יל~~א
 מ~

 ~ימות בטילין הן
 ~~לין אינן המשיח לי~וות אף להן אמרה~~שיח

 ש~בוד אלא המשיח לי~~ות העוה~ז בין אין דאמ~דש~וואל והיי~
 דבביאת אפשר דאיך הקשה שם בנח~ב ואולם לבדגליות
~ושיח

 יהי~
 יצאו י~ראל רק ~יי~ין ~מךכיות כל

 בחברתה נוגעת ~ול~ות אין הא דילן מלכותא ויהוקםהשעבוד ~תח~
 ~ולכות שיתבטל הז~ן יגיע לא עדיין ואם ני~וא יכמךאאפילו
 יקום איךאדום

 ו~ל~ו~
 ד~ין דהא צ~ל ד~מואל וכתב דילן

מלכו~
 בחברתה נוגעת

 ~~חלת אבל ובג~רתא בתוק~אי היינ~
 ~יות אפשר מל~תוהתנוצצה

 אפיל~
 ~ולכות עדיין ב~יות

 אחיו~~ך לו דשאל אח~י ~ח~ב דוד לקח ולכך קיי~~ת ראשונה~
באויית



 דאחיו~לך ועכצ~ל למלך אלא ~נשאלין אין הא דקשהיבאו~ת
 דוד אתהח~יק

 לו~ל~
 קיים שאול היי יע~ין דהא ויקשה

 ב~ברתה נוגעת מךכותיואין
 וציי~

 הו~לוכה התחךה דהתנו~ת
 הוא תכשיט דחרב אךיעזר כרי ס~ל וו~ו~י~א ל~יותא~שר

 בשבת בה ולצאה ו~אח~ו~~ך החרב דוד א~ ל~חילויולכך
 ומחהייש ב~רמ~ג יוייד סייק שייא סיי ו~ג~א ~עיי ירך עלחגור

שם~
 החלוהי היום לשאול ש~ו~ר אחיו~לך הה~צלות היי וזה
לשאוך

 באלקי~ ~
 ~~~~וכה התנוצצה ההחלת רק דהוא כלומר

 שאול של במלכוהו ~ף ~היות~דיוכל
 ול~~~

 ס~ל
 ד~כך י~ל בארתי וכאשר ו~~ך ~וא ודוד שבת דוחהאינו דלחה~~

~לחה~~
 מ~ום אד~ש

 דיוכל~
ו~דרבנן ~א~ו~ ואף שנים ~~י להעשות

 מ~ו~
 מדרבנן דא~ר דס~ך ו~איר וכרי ~הייה ראוי הוי

 ראויי~~קרי
 ו~ה~~

 דף ~ר~ה הש~ס וקושית
 זי~

 ו~י בע~מ
 טעמא ובמסהבר ~פק הו~ ד~ב מה~תי ~יינו א~ילמצי

 כדשב~ג ס~ל ושוב רבים נגד אף כווהיי הלכהאידיחיד
דסיני

 עדי~~

 ~~~~~~א~
 ~ם שבת

 ו~~~
 חכשי~ין ד~~ר אליעזר דרי

 הודך ירך ~ל ~רבך חגוד דכתיב לוהן
 ומשני ~~יב הורה בדברי האי מקשה ~הנא ורבוהדרך
 והדר אינש דליגו~ר וקו~ייל פ~ו~ו ו~ידי יוצא ו~קראידאין
 סייג דף ברכות ~וערשייי עדיף ד~יני ל~ייז וס~לליסבר
 ייי~ דף ע~ז ~חדייא ~ס ד~העייב

 עיי~
 אר~י שם ובש~ס

 ~נאו~ר כוי ~ה ~ה המחדדין ה~ח שני~אר~א
 והדר~

 אייה
 על וענין עדיף ד~חידוד ~ם ו~חד~א וחדדך אלאוהד~ך

יר~
 ב~הר ד~ה אף בסהר ירך ו~ה יר~יך חו~וקי כו~~ש הוא

עיי~~
 להלו~ידים ללמוד דאסור ו~~ל

 ב~ו~
 יייל ולדברינו

 דקיי~ל דרשבייג כרבנן עדיף דעוקהייר ~~ל דאםאדרבה
 דרוב עכס~ל דיחיד ~ו~יה בווסהבר אף כ~י~דהלכ~
 ו~היית אייר ו~~רי ו~דרבנן ואייד ודאי~וי

 ה~~ס וקושי~
 דף~בייק

 ע~א~

 ו~בחו ~שינן וכן ~שליח לרבוה והחת או דרשינןו~יר לק~ו~ רבנן פטרי או~אי דרבנן למ~ד אלא
 דקרא וסיפא אחר ע~י ו~כירה מהיוו~כרו

 ו~~ר~
 לדישא

 יו~י מש~ת ד~תין כר~י ירכיך חו~ו~יוקרא
 ברא~י~

 נבראו
 לתל~ידים ~למוד ו~ותדוא~כ

 בשוק~

~ ~ ~ ~ ~ י

 אייר ו~רי ו~דרבנן דא~ר דס~ל יהוד~ לרי

מה~~
 ~~ר

 ס~~
 צ~ה ~דף במנחוה ךשיטהו

ש~~
 דהרי החרב מוךיא היי לאי דא~כ בשבת בא לא דדוד

 ךר~יס~ל
 דךחה~~

 ~~ש הוי בשבת אפ~ר דאי כיון דו~ש
 ~~סך והייזמנן

 בךינ~
 לעשות יוכך ךא שנים ~~י וגם

כיון
 דמ~ו~

 אייר הוי ו~דרבנן וא~ר ו~דרב~ן אסור
 מ~~~

ולפמ~~
 אי סיי או~ח הני~א בנ~ב

 דא~
 לקטן לס~וה

 בידי~
 דאי~~ייי~

 איסורא רק
 דרבנןאייכ~

 בה~ור לח~פ ך~ניח יוכך
 דו~והר ק~ן ~יייב~בת

 מה~~
 ו~דרבנן רק א~ור ואינו

 זו~נו הוי~א ו~ו~
 ~ייב מל~מ ~ו~יי בךינה ו~י~~ך ~י~יי מע~~

 ה~~ממעה~~

 דלרי אךא
 יה~~

 כיון י~ל
 ו~דרב~ן דאסור ~

 וכיון ווה~ת א~~~וי

 דיו~~~

 סייל ~כך בלי~ה
 ו~ה~ת ראוי מקרי מדרב~ן דא~ר דס~צ ~ר~שואוךם דו~~ דלחה~~

 לא~ות יוכלהיי ~ו~
 לחה~~

 ע~י ב~בה
 צ~ב דף שבה ~ועיי שני~

~ם~

 ולכך קטן ~~י או~
 לחה~~

 הש~ס ק~~ית ~~כ ו~ה~ה רא~י הויו~דרבנן דא~~ וכיון ~~ש אינו
 דף ~ר~~

 זי~
 דרוב ~~היית היינו אכיל ו~צי ~~יבע~מ

 ך~
 רק כודאי ~וי

 הךכתא דיח~ד ~~ו~א דו~סת~ד היכי וו~מילא וכר~ב~גספק
 דסיני כר~ב~ג קייייל ולכך רבים נגד אף כוותייי

 אךא בד~ת ו~יתוקם לא ו~דרך הודך ירך על חרבךחגור וק~ עדי~
 ו~די יוצא ו~~ראדאין

 פשו~
 דליגו~ר ו~ו~ייך

 אי~
 י ~דר

 ~סינילי~בר
 ~די~

 וו~~ילא
~~~ 

 ~כ~שו~ואל כד~א
 הן וה~שי~ין ב~ךין אינן וחנית חרבהמ~יח לימו~ דג~

~ 
 דאין והא

 להיוה יוכל הו~לו~ה דההחלת יייל בחברהה נוג~ה מך~והי
 א~י~לך לו ~~ל ושך~ך מלך היי ודודי

 באו~~
 ~שא ולכך

~~~י~י
~~~~~~~~  וךא בסייף לא ארם יצאלא הנינן תו~ן ~י ~ו~ור ~וב שוחר וב~דרש ב~בת החרבדוד
 ~ם והו~פרש כוי בק~~

 נכ~ן ולרברי~ו לו נתברר לא לכאן זו מ~נה ~הביאדו~ה כת~
 ואחיהופך דואג זה כזב דו~רי עייפהאבד אדלעיך ו~איהדבר
דהיו

 מע~ררי~
 בית ו~לכות על

 דו~
 מביא ו~ה

 הו~~נ~
 דא~~

 אייו ב~בת החרב דוד נ~א דאיך ויקשה בסייף ב~בתיו~ין
 דוד הוי ושפיר ל~יות יוכל המלוכה ה~חלת ד~תנוצצתיייך בחבר~ה נ~געח ~לכות דאין והא לו ~ן דתכשי~ןד~~ל
 מקום לקבוע עמו הלך ו~ו~ואך מךך ~יי דדוד וכיוןמ~ך

ךבהמ~~
 רבא ~ושית ו~שה ךדורות ת~שו דוכן ס~ל

 במשיחה אותם ו~מעט דאותם וצ~ל בו~שיחה לדורות תעשוו~ן ניו~~

ו~
 צריך ד~תם קרא הא ויקשה לדורוה

 למע~
 דו~דה

יב~
 וו~ו~ילא נתקד~ה לא יבש דו~דת ו~ך ו~בחון נו~שח לא

 מקדש איגו דהנוריייל
 ו~~היי~

 נא~~ היי
 ולא ו~~~ש ש~יר

 ו~ייוו ו~קדש תגור א~ דאף אלא בךינהו~יפסל
 כ~~

 אין
 נו~י ו~אתו~ול ד~ש דלא כיון לוו~ר ואין בזו~נן ~לאמקד~ין

הוי
 זמ~

 ק~ן ע~י או שנים ~~י ב~בה לע~וה יוכל דהא
 ו~~רבנן~ דאס~ר ואףי

 ~~יי~
 וא~כ ~~היית ר~וי הוי

 רו~
 הוי

ס~
 עדיף וסי~י

 ות~~
 וי~רים ונכוני~י ער~ים הדברים כי

 ~ךו~ביני~

 ~~~~כב~

 ה~כן את ול~לב לק~ר דברינוי ונסוב נחזור
 לעב~ר ו~~כחת איך יקשה ~לכאורה~דו~נוי

 ~גךג~לתבעצם
 ~ ~י~

 בו תשב~ו לא ו~צם ךאו על ו~~ח
 ~ז~ינן ו~ייכ ~~ס~ך וךא בכ~ר ובו הוא טרי~הדיךו~א
 ~ךושים ורור~ין ~שואלין ד~~נ~ל ויק~ה דובאב~ר

 יו~
 קודם

הח~
 ~נאו~ר ~ני ד~סח ~ר~ה להם להגיד מ~ה הוצרך רהרי

בו
 ועצ~

 ראף רא~ון פסח ~ל גם ללמר ~הוא י~ברו ~א
 דוחה ד~סח ע~ה ואין ל~בור אסור ו~~ח~ בו ~ישבעצם
 דלאלאו

 ד~וי ברודא ~גר~א כקו~ית לו~ר ד~ין תשב~

אמינ~
 דדר~י~ן כיון רהא ל~~~ר דאייצ היינ~ ת~בר~ דקרארלא

 אתא ללאו ~~כ בפ~ול וךאבו
 ואו~נ~

 בו ו~ייד דגם ב~רנו
 דךדיך תיתי דו~היכי הגרא~ב קושית לייק ב~סולוא~ילו
 ל~ייד והנה גוו~רתא עייי לו~יבדק אפ~ר דהאלשבור

 ~דףפסחים ר~~~
 צ~ו~

 ד~
 ךא ב~ייש דכתיב ~יון ~א ו~בדת קראו~~ך ה~ו~י קושית יקשה בפס~ל ואפילו

 כש~כ י~בר~
 קרא ד~ם המ~רש~א כו~~ש וצ~לבראשון

 ד~~~
 איךטריך

 דגם ידעי~ן הוי ~אלגו~יה
 ~ל~ ~~בר ו~וח בו שיש בעצ~

 רעד~~ה דהוייא ה~ברולא
 וק~~

 מט~ם רק אינה הע~ה הא
 דוחה ואינו עשה ס~ק והוירוב

 ל~~
 בוואפילו דו~~ד ונ~ו~ר

 ~דף בפסחים י~קב וכרי ודאי ~וי ~וב סיילב~סול
 ~~ג~

 ~~שיה ו~כח וה~א ב~סוך וא~ילודבו
 אי ש~ ~~~~

 בךעי הא וק~ה ונ~דיגהו נתברינהו הוא ו~ך~א לאונוהר שיו~ו~
 ב~ה דנ~בער וס~ל ב~בירה יסגי דהיי וצ~ל נו~רעצ~וה

 העולם מן נות~בליע~
 א~

 אם
 ק~שית ויק~ה לעולם דופיו ו~די י~א אינו דכייח ~~לדךא חרס כ~לי דינם ~צ~ו~

~שיי~
 ~דף בזבחים

 צ~ז~
 עבדו ךא למה

 במקד~
 של ~נור

חר~
 דהנור וצ~ך

 ו~קד~
 כלי והוי

 וכיי~ ~ר~
 לא ~ח~ס

 עכ~יך וך~~זעבדינן
 דךחה~~

 ו~י~סל דאל~כ ~ו~ש
 דהאוקשה בךינ~

 יוכ~
 כיון וצ~ך ~טן ~~י או שנים ע~י לא~וה

רו~~ו~
 הוי ו~דרבנן ראוי ד~ינו וו~~ה כו~ו הוי ו~דר~נן אסור
 א~כ ~~אי הוי דרוב וכיוןא~ר~מה~ה

 א~
 בו~~הבר

 כרבנן הךכה ורבנן ר~ב~ג ~ב~לוגהה כרבים הלכהאדיחיד ט~ו~~
 עדיףד~~קה~ר

~ 

~~~~~

 ~פסול ו~א ~ו ו~~ד
 ית~

 ~~חים ~~ס קושית

~~ג~
 ואי ~וא מל~א נו~ר דשיו~וש ו~תברינהו

 ו~ה~ות ככלי דינם עצם דכלי י~ך נותר עצו~וה דבלעימשום
 עשו לא וךכך לעולם ~דו~יו מידי א~י חדס דכליו~~ך

במקד~
 ת~ר

~ 
 אינו דתנוד ס~ל לעולם אב~~ חרס

 ~קד~
 י

 וו~טעם דו~ש אי~ולח~~~
 דיו~

 שנים ע~י להעשוה
 מדרבנןדא~ור וא~

~~ 
 וקושיה ו~~~ת ר~וי הוי ~דרבנן ~א~ר

~~~ס



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~~~י

~~~~~~
הש~ס

 ד~~
 ~דף

 זי~

 דדוב ~~היית ~יינו א~יל ~~צי מי בע~מ
 ~לכ~א דיחיד טעמא ד~סתבד היכי ומ~וי~א ס~קהוי

 ז עדיף דסיני ~דשב~ג ס~ל ~א~~ רבים נגד אףכוותיי

~~~~

 אם
 לחה~~

 מדה שם היי דמנקיותיו ס~ך דו~ש
 ~דמדת יאשיה ו~דיונמשח

 יב~
 ~~~נים נמשח

ולא
 ~בחו~

 אותם ~רשינן ולא אותם ~~קרא זה ו~~~~עטינן
 לדודות ~ע~ו וכן קרא ~דשינן לא ו~ן לדורות ולאבמשי~ה
~דדק

 ל~~~~
 ולא ב~~שי~ה אותם ס~ל לדורוה תעשו ו~ן

 י~ד דף שבועות בש~ס ~מ~שלדורות

 ~ם~

 דבעינן ~~ל ולא
 עזרה ולתוספת בהמ~ק לבנין ו~ןמלךי

~ 

~~~~~
 למ~~

 בלינה נ~ל ולא דו~ש אינו דלחה~פ
 אינודתנוד

 ~וקד~
 היי לא דמנקי~תיו ע~ס~ל

 דמדת מדהשם
 יב~

 אותם למעט וא~תם נתקדשה לא
 דבעינן לדורות תע~ו וכן ו~רא ל~ודות ולאבמשיחה
 לקבוע ד~ד עם שהלך ושמואל ו~הן ~~לך העזרהלתוס~ת
 דשאול ואף מלך היי ~דוד משום הוא בהמ~ק לבנין~~קום
היי

 עו~
 נוגעת ~~ל~ת ואין ל~ך אז

 בחברת~
 כמ~ש צ~ל

 ב~~לכות לנגוע ~וכל המלוכה דהתחלתהנח~ב
 חבדת~

 ושוב
 שעבוד דק ה~~שיח לי~~ות עוה~ז בין דא~ן ~ש~~ואלס~ל

 ~~י ס~ל דא~~רי האי~א ל~י אליעזד רי יוגם ~לבדמלכיות
 לע~~ל בטילין יהיו דלא בשבת בסייף אד~ יוצאול~ייז

 ד~~דת ו~ון בשבת החדב דוד נשא ולכך לו הןדתכ~טין
 ע~ס~ל ~~קדש אינו תנור וגם נתקדשה לאיבש

אינו ~לחהיי~
 דו~~

 דא~ר ואף קטן ע~י או שנים עיי~ להעשות ~וכל
 ~~י בע~מ~ הש~ס וקושית מ~~ת ראוי מקדימדרבנן

 מ~
 א~יל

 דא~~ר דד~~ג יייל ושוב עדיף וסיני ~~ק ~וי דרובמהיית
 לשיט~ו עדיףסיני

 דל~
 קודם יום שלושים דשו~ד ס~ל

 מילי לכל להו ~~סיק דפסחא ב~~ילי דאיירי איידי רק~~ג
 קדא דע~י ראשון ~סח לענין והיינודפסחא

 דל~
 ישברו

 ~~וח בו שיש ב~סח דגם ראשון ~סח לענין ~מעינןב~~ש
 עדליי~ ואין לשבודאסור

 רוב מטעם הע~ה דהא וי~שה
 עדל~ת אין ו~~~וילא ו~אי תשבדו ~לא והלאו ספקדהוי
 והו~א ס~ק הוי הלאו גם וא~~ ב~סול ולא דבווצי~ל

 וה~וך בה ~~ך עדל~ת ~אין ~דא צדיך ~ך~ךדעדל~ת
 דבור דבד ב~פניוי יאסוף אשד זה בדדוש ו~רט ~ללי~כל ב~

 א~ניויעל
 וה~

 חו~~ד~ ~מין ב~נים נדדש
 לאל ~עזדת

 ז גומר ~ליי

י

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~א~
 היינו בו תשבדו לא דעצם הך הבא~י די

 ~~י ~ר~~ב~ם ו~נה ~~וח בו שישבע~ם
 כזית ~ליו שיש עצם שבירת על אלא חייבין אין ~תבה~ג מ~ק~~

 עליו ושאין מוח בו שאין עצם אבל ~~וח בו ~ש אובשד
 ~בירתו על חייב אינ~ בשר~ית

 וב~~~~~
 רצה שם ה~ב

 מיהא איסורא ליכא ~לקות נ~י ~~וח בו דבאין ולומרלצדד
 כן ודייקאי~א

 ממ~~
 ~חיובא ד~~שמע חייבין אין ~ד~ב~ם

 ד~~~ה אלא איכא איסורא אבל ~לי~א~וא
~~~ים הש~~ ~מק~~

 ~~ג~ ~ד~

 מוח בהו ~ית אי~~וא
~~ 

 בשדי~ה
משמע

 ~א~
 דאם ~ה ~אריך ~~ע וב~~נ~ח לי~א איסורא

אין
 יב~~

 ו~~ביא ליכא אי~ורא א~ילו ~~וח או בשד ~זית
 במקום אין דאם דסובד לר~ל ר~י ~פריך ~~הארא~~

 ~שר~ית ~שביר~
 א~

 ב~ד ~ית עליו דיש
 במ~ו~

 בו אין א~ר

 שביר~מ~~
 עד ~תך מק~תו שיצא אבד דתנן ~הא עצם

 לע~ש~גי~
 ~ וקולף

 ל~רק שמגיע
 ~לו~ וחות~

 בי~
 איסורא דאף ומשמע ונתבריה~ורתא

 לי~~
 וממילא לרשב~ל

 ~לל בשר כזית עליו אין דאם לד~י גם נשמעמ~רש~ל

 עייייש איסודים בשאד לא אבל אסוד אבל פטוראמדינן שב~ באיסורי דדוקא דעות ידיש ב~דט לי~א איסודאגם
 יו~ד~ הל~ה ~ז ~~~ים בירושל~~י ~~זה הי~ך מבואדובא~~ת
שם

 עצ~
 ~בשד כל שגדד ~גון ~ק~ע ~ו~יי בשד עליו ~אין

מ~~נו~

 לש~ברו מותר אמד ורייל לשובדו אסור אמד יוחנן רי
 מ~רביובנד

~  
 פ~יי ר~~ביים ר~ל דברי על יציין וא~ו אות

מק~פ
 ה~

 ד~סק
 הר~~~

 ~דף בבלי מ~~ט ~עין יו~לם ~ר~ל
פ~ד

~~ 

 ~~~ דמב~ם יוחנן רי ~ברי על ציין יו~ד אות שם
ה~ג

 ~ס~ דהר~~~ ~
 ודייל ~דד~י יוחנן כדי

 כד~~ הל~
~ר

 ~~ת~
 ~ף וחולין ליי~ דף יבמות ועיי

 עייז~

 דבבבלי אלא
 ו~י יוחנן ~רי ~לוגתא על קאישם

 לקי~
 שאין באבר

 זה במקום בשר ~יתעליו
 וי~

 עליו
 ~י~

 בשד
 גם ס~ל ור~ל ~ב~ע ~שום בו דיש לרייי דס~ל אחרבמקום
 שביי~ ~~שום בו דאיןבזה

 ~~שפט בעין ש~יר ציין וע~ז
 ש~

דהד~~~
 ~סק

 בז~
 ~~~ ד~ליגי שם בירושלמי ואולם ~ד~י

 ~ד~י דס~ל כלל בשד ~ית עליו שאין באבר גםור~ל
 שב~~ משום בו יש~ה דג~

 ~~ה שם ~~~רבי בנר ציין שפ~ד
 אין כלל ב~ר ~זיה עךיו ~לית דב~~ייג כר~ל הר~מ~סק
בו~

 מ~ו~
 שם ~~שה דבפני ~לא שבייע

 עליו שאין דעצ~ בה~
 שם דפלוגתתן כתב ורייך ר~י ד~ליגיבשר

 ג~~
 ב~ר~זית עלי~ באין הסוב

 ב~~~ו~
 ול~ייז ב~~ק~א ~~ב עליו ויש זה

 עכ~~
 צדיך

 ר~י דבדי על שם גםל~ין
 ~דיי~~

 דדבדי אלא כוותיי ~סק
 ש~ה~~מ

 רי איתא שם הי~א להלן בידושלמי דהנה צייע
 לעול~ א~רי תריהון וד~ב~ליוחנן

 חייב אינו
~~ 

 שי~~ור
 בשר עליו שישעצם

 ו~~מק~~
 לית בעי יר~יי די ו~וי בשד

 א~~ר דרש~ייל ר~ב~ל על פליגאהדא
 בשדי עליו שאין עצ~

 לאס~~ הא ילקה שלא אלא ~מר לא ו~~ני לשוברו~תר
 חייב שאינו רק לעיל אמד לא ~רשב~ל ~~~ע ופייאס~
 ~~ש~~ע ול~~דה אי~א ~~י~א איס~רא אבלמלקות

 דג~
 באין

 ת~~וה וזה אי~א איסורא דע~ייפ לד~ל ס~ל ~לל בשרעליו
 איסורא דאף ~~ו~ח מותר ולשון לשוברו ~~ו~ר אמר ד~לדהא

לי~
 נ~גו ההם ד~ה ע~ב גי דף כתו~ות ותו~י ~ועדש~י

 ד~~ ~~א ~י דף שבתותו~י
 סיי שם ודא~ש ובריין בבא

 סי~א על ~~ה ע~ב טייז דף נ~רי~ בריין וע~אי
 על גייכ ת~~ה שםובגהש~ס וי~ל~

 הק~~
 לעיל פריך ~~ה דאייכ

 ד~ל עלד~י
 ויקו~

 ~ירו~למ~ דברי וביאר אסור לד~ל אף הא
 אלא חייב דאינו דאמר לר~ל דמק~ה~ך

 במקו~
 ~א בשד

 ולעיל מותר ב~~ק~א בשד עליו שיש אף בשר במקוםשלא
 עךיו ב~יכא ד~וקא ומש~~ע ~~ותר ב~ד ~ליו ~אין עצםאמר
 ו~~שני אסור ב~~ק~א בשד עליו יש אם אבל מותד כללבשד
 ויש זה ב~~קום ב~ד עליו אין דאם רק ~אן אמרדלא
 איסודא א~ל חייב אינו במ~~אבשר

 עכ~~
 ולעיל איכא

אמר
 ~באי~

 לשיטתו ג~שייס בעל ול~~ז ~~ותד כלל בשד עליו
 ~יון ~ר~ל ~סק ד~ר~מ שם ~עיל מערבי בנד צייןש~יר
 ד~זה כלל בשד עליו ~אין וד~ל רייי ~לוגתת קאידל~יל
 לח~~~ ~ועיי כר~ך הר~מ ~סקודאי

 חגיגה מה~ ~~ב
 הלכ~

ו~
 ו~י~~

 מסנ~~דין
 ה~א~

 בפ~מ והנה
~  

 אמרי לא בהך
אלא

 ילק~ של~
 ~ירש א~ור לא~ור הא

 ג~~
 באם ד~אי

 אלא במק~א בשד כזית עליו ויש זה במקום בשר עליואין
 ~ית עליו ביש ג~כ מיידי ור~ל ר~י ~~לוגתת ~יי לעיל~גם

 ו~ו~שבמ~~א
 רשב~~

 ~לא ~יינו ~~ותד
 ילק~

 מאוד ד~וק וזה
 אלאועמש~ל

 ~ג~
 ~בדי ~אר יש הפ~מ ~ל ~ירושו ל~י

 שםה~ושלמי
 ב~~

 א~לעיל דקאי י~ר ב~~י~ות מודווח
 חייב אינו לעולם ~רי ת~י~ן וד~ל ר~י~אמר

 בעי יד~~יי רי אמרו וע~ז בשר וממקום בשר עליו שישעצם ~ישבו~ ע~
 עליו שאין עצם א~ר דרשב~ל דשב~ל על ~ליג~ ~דאלית
 ב~ום ~ר~ל~ר

 וי~ ז~
 ~שר עליו

 במק~א~

 מו~ד
 לשוב~

 דל~י~לומ~
 עד ~אייח אמרי תריהון ור~ל ~ר~י דא~ ~~

 לר~ל רייי בין ~וגתא לית א~כ ב~ר במ~ום עצםשי~בוד
 ר~לדהרי

~~ 
 לעיל ~מר לא

~ 
 בשר עליו ~אין עצם



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~י

~~~~~~~~ ב~ד עליו שאין במקום לשובדו דמותר והיינו לשובדו~ותד
ואם

 ג~
 פלוגתא כאן אין שוב חייב אינו דבכה~ג ו~ודה ד~י

 ~י על ~ו~אי אמר לא ומ~ני לר~ל ד~יבין
 יוחנן~

 דמה
 עד ~חייב אינו לעולם אמרי תריהון וד~ל דר~י לעילדאמד
 בשד ובמקום עצם~י~בוד

~ 
 ~ךא אלא דייי דמורה א~~ד

 ליכא איסודא דגם ס~ל ד~ל~ אבל א~ור לא~ור האילקה
 גם ליכא לד~י גם כלל ב~ר עליו באיןו~ו~ילא

 ו~חוודתאואמנם אי~וד~
 בג~ש~~ כ~~~~

 וד~ל דייי דפךוגתת ~ם
 דאסוד לר~י ס~ל דבזה ~לל ב~ד עליו באין מיירילעיל
 זה במ~ום בשר עליוובאין

 וי~
 לר~י ס~ל בו~ק~א בשר עליו

 ~דברי ג~כ וזהו איכא איסורא עכייפ ~ךד~ל מךקותדחייב

הפ~ו~
 ~ה במק~ם בשר עליו דבאין ~ר~~ב~ם כי ולזה ~ם

 ~ייבין אין במק~א ב~ר עליוויש
 א~

 איכאז איסודא

~~~~~
 ר~י ד~קשי ו~מה הו~נ~ח קו~ית יק~ה אכתי
 נקלוף כוי מקצתו ~יצא אבד דתנן מהאלר~ל

 פורתאביי
 ונתברי~

 איכא ~יסודא ע~ייפ לד~ל גם דהרי
 ~םובו~נייח

 הוסי~
 ב~ר עליו אין דאם נימא דאם ל~~~וה

 לד~י גם א~כ איסודא ~יכא לד~י גםכלל
 מתניתין קש~

 רלמ~ל ו~קצ~ו שיצא~אבד
 ~ח~ו~

 הב~ר יקלוף ב~דק
 ב~ר ~ום יהיי ו~אנג~~רי

 ע~
 הע~ם

 כ~~
 העצם וישבור

 דמקשה הקושיא דגוף אלא אליו~תא ~ושיא ~הובאמצע
 מקצתו ~יצא מאבד לד~לרייי

 צדי~
 באוד

 וב~פאד~
 י~ראל

במ~נה
 ~י ש~

 וא~~
 דהדי יעשה

 ב~ר ~ית עליו ~יש עצ~
 והנה ב~ד ~אין ~~קום אפילו לשברו אסוד ~יצאאע~ג
 וזה פ~וט הוא כאלו כןכ~ב

 לעיל אמרינן דאדרב~ תמו~

~ד~
 פ~ד

 עיי~
 באבד אלא

 שי~
 ואליבא קו~יפליגי מקצתו

 ~בייע ו~~~ם בו~ אין~דבי
 ופ~גת~

 אליבא הוא וד~ל רייי
דדבי

 כו~~~
 ~וב~~נ~ח שם וע~~הרש~א איתו~ד ד~ה ~ם בת~סי

 כי שםלעיל
 דלהד~ו~

 אליבא ורייל ד~י פליגי
 וייי~ דדב~

 בו אין דלכ~ע אמד רר~א ~~י ש~~ורב
 מ~ו~

 וא~כ ~ב~ע
 וראי~י ו~~כא לדייל ד~י ליי קמקשימאי

 בהגדש~~
 שם

 בו אין ~יצא בו~קום דדוקא ךומר ראין וכתב בזהשהדגיש
 שב~ע~~~ום

 א~
 ב~~קום

 לקלוף יו~ל עכ~פ דהא אסו~ ח~~
~ר

 החו~
 שם ~י~בדנו קצת

 וכמ~
 להמעיין ו~הדוחק זה

 ז ~ם לעילבש~ס

~~~~

 אנכי
 אחז~

 ש~ להלן בש~ס ~ דהנה ~ה
 איבעיא

להו
 יו~

 לא או טו~אה רבנן גזרו
~~~ 

 אבר
 מקצ~ושיצא

 חות~
 שמגיע עד

 ~מגיע עד וקולף לעצ~
לפדק

 וחו~~
 כי טומאה ר~נן ביי גזרו וא~א

 חתי~
 מאי ליי

 מח~~ת פנימי מיט~~י קא הא ופדשייי ליי קמט~~א קא האהוי
 המחובר יוצא שלמגעו

~ 
 פ~ג פ~חים ירו~למי ~ו~י~

 דיית הוא טהור בון רבי בי~אד~י ה~~
 ושייי~

 פכ~ג ועמל~מ ~ם
 ועיי טלית ד~ה סוימכ~ים

 מ~~
 ה~ני בדרוש ~יל

אות בפני~

 די~
 טומא~ ומשני

 וטומאת ~וא ס~רים
 ס~רי~

 לא
 מוקי הוא חיבור לאו אוכלין חבוריי דאמר ~לדבינאמטמיא
 בתוסי ~הובא ובירושל~י ~ביצה א~ ~ית ביידלית

~~~ 
 כוי ליי עביד את ו~ה יוצא ההן או~ד ~ם ה~ז ~פ~יהי~ב
 דבדליי אי~ מאן אבין א~ר הפנימ~ ~ר החיצון צר יטמא כןדלא

 ט~
 מחמת

 עצ~
 בה~ס טומאת דלריימ ר~מ לא

 א~ר כן לא~טמא
 יוחנןי~

 ~יון בדובן טהורין הדבדים
 פסול ויהא בו כ~~ג~עו יהא הוא כפרוש לאו רובןשחיתך
 חנניהא~~

 ב~חת~
 בפעם ר~ב בחותך ולאו ~הואומ~ליך כל

 נ~אר ל~~א טומאה ~יעור בי~ לית שהוא דכל וכיוןאחה
 טהור הפנימיצד

 ובש~~
 ~דף חו~ן

 ע~ב~

 טומאת אמאי
 איתמר לאו וו~~ני ל~מי~ מאיר ר~ לימא הוא ~~תריםבית
 עולא אמרעלה

 ~ל~~ א~ ל~~
 ~עדשייי שנחלק שלשה על

 שהגיה ומה~ם
 ר~~ בהגה~

 עיי ד~בורג
 קכ~ג דף ~םוער~~י ש~ הגיעב~~

~~ 
 רנ~בודג ד~ב ו~גהת טלית ד~ה

 שם בד~ייי הגידסא להדיא ~ביאי שם ברשב~א ובאמת~ם

 ~ל~לש

 של~~

 אבך
 ~ל~

 ~בגר הבאות ~לש על
בשעת גדו~

 פרי~ת~

 מאביהן
 ~קבלו~

 נו~י הא מאבי~ן טוו~אה
 ~~ ובתוסי מאבד טוו~אה מקבל מאבד ~ישתןב~~ת

 דייה

ב~ע~
 ימהא ה~~ו

 דהחות~
 ו~~וקי דטו~א ~אבמ~~ח בשר

ךה
 כדיי~~

 ~טמא הסתדים דבית טומאה דאו~ד
 לוקמ~

 אפילו
 כיוןכרייי

 דב~ע~
 ~ה~ר טו~~אה מקבלה פדישתו

 ~נחתך דא~ון דבו~שהו כגון דו~יירי לוו~דוד~חק ו~~ב~
~ 

 ה~י
 בני~ז אף לאוקמי דבעי וי~ל אדוכה להעלות כדיבאבד
 דלא כחובכל

 ו~קב~
 טוו~אה

 מאביה~
 ~עת

 ומי~ו ו~~ פרי~~
 טומאת דמשני כוי מקצתו שיצא אבר גבי צולין כיצדבפדק
 הואב~~ס

 בכ~ מ~
 הא

 ב~ע~
 פרי~תן

 מקבל~
 טומאה

 ~ם פסחים~ו~תוסי
 ד~~

 מנחות ~הו~~ ולדבינא
 ד~

 ~~ד
 כי ד~הע~ב

 נגע~

 כג~ן ד~יי~י ותיי
 שחות~

 רחבה ב~כין
 מה בין ~סכיןש~~פ~קת

 שבחו~
 לו~ה

 ובמל~~~ ~בפני~
 ~כייג

 הביא ~ייטמכלים
 ו~~~

 ר~~ון דבמ~הו לומר דדוחק בתוסי
 וכבר ~ומ~ש ארוכ~ ל~עלו~ כדי באבד היי ךא~נח~ך
 הד~ייאה~יא

 תידו~
 היי ש~י להלן ~הביא הד~ב~א ר~לי זה

 בחולין התוס~ ~לזה
 רי~

 כלים ו~יי ~ם קכ~ט דף
 בר~שמייח פכיי~

 ודא~~
 ~ם

 וייי~

 ~כתב
 א~

 ~~ייש
 כ~~

 ד~~הו
 כ~ונ~ם ידעתי לאדא~ון

 והנ~
 או~נ~ אף

הו~~נה א~~ בא מי
 לו~ל~

 א~ר אה
 חת~

 בכ~ז ב~ות~~ו
 ל~ענ~~

 ~אר
 דהנה התוסירברי

 ש~ ב~ל~ו~
 שם להלן ההו~י דלפ~~ש כי

 אף רחבה בסכין אלא ו~י~רצה לא צולין כיצד דפירההוא
 בסכין אלא ו~י~רצה לא וה~ו~ב ד~ע~רההוא

 ~חב~
 דני~ין

 ~~טמא ~גו~~י ~הובדל קודם ~אף בדבד ו~~ודיד ו~~להאינו
 ואו~נם ~ם ~~הדיים ועיי שם בו~ק~ו~ו בו~הר~~א בזה קר~~ווכבד
 חילוק ד~~ה בעי ט~מא גופה ~~ך~אזה

 י~
 בכל ני~ז בין

 לפי הטעם שהוא י~ל ואולם דח~ה ~כין ~ןכחו
 דא~~דינן ו~~

 ~כ~ג ~דףבחולין

 ~~א~
 בה ~~~חיל טצית

 כיון ל~~דע~
 ~~כלים פכ~ג והדו~ב~ם ו~ה~רה חבוד אינו ~וב ר~בהשנקדע
 קודע הוא ~~רי כי י~אהלכה

 ובמ~~~~ והול~
 דס~ל כי ~ם~~

 בעינן דלעולםלרבינו
 ~יק~

 אה
 ~ל~

 ~נק~ע דמעת אלא
 דדעתו וכיון מח~בתו ב~ר ראזלינן והט~ם נטהרהרובה

ךקודע~
 דפליגי דמאי פ~וט ~הנהזה כולה נקדעה כאלו הו~ל

על
 דבי~

 בעוד היינו ד~~י דו~פד~י כו~אן אוכ~ין ס~ל ולא

הדב~
 עור נגע ולא שלם

 א~
 דאו~ין לרבינא ס~ל ~ה בקצהו

 בה~חיל אבל כנחתכו ו~וי ד~י דמפר~יכמאן
 לחתו~

 וגלי
 החלקים להפדיד ~רוצהדעתיי

 ולהפדיש~
 ודאי ~ה

 מ~יצון הפני~~ נטמא ומ~~ילא לחתכו שסופו כיון כולוכנחתך הו~~
 הוי ולא בזה זה יגעו שלא דא~א פדי~תןב~עת

 ~יוןבה~ס טומא~
 דכחתו~

 דמי
 וז~~

 רבמ~ה~~ לומד דאפ~ר ב~וס~
 כיון ד~ל ארוכה להעלות כדי באבר היי לא~נחתך

 ש~~חיל כיון הוא ה~ו~~אהעיקד דכ~
 ל~הו~

 ~לו והו~ל
 נחת~

 ה~ונפר~
 בתחיךה אם אייכ כולו לחתכו שס~פו ~~~ום

 ~~~ת~
 ואינו אבר חשיב ~א אר~כה ל~עלות באב~ נשאר

 דאז כ~ו ~כל בניתז דמיידי ותיי דוחק ~ה אלאמט~א
 זה נגעולא

~~ 
 ד~רי ~יצא דאבד ה~וא דלפמ~ש אלא

 ולא לאמעלה כחו בכל רניתז ולומר י~ל שוב דחבהבסכין
 דבחתיכתו כיוןמודיד

 בפע~
 ~~דם שדוצה דעתיי גלי א~ת

וסופו
 לחתו~

 רבתחילת נהי וא~כ כולו
 אינ~ ה~יתו~

 נוגעים
 עדיין ו~~מ בזהזהי

 נוגעי~
 שי~תכם וא~א עוד ש~~חובדים במה

 ~התחיל כיון בה~ס טו~ואה זה ואין לגמרי אחת ב~קירהכולו

 ל~תו~ וסו~לח~ו~
 מזה זה ונ~~~א כולו כחתוך הו~ל

 חיתוכובתחילת
 באו~

 שעודם דגע
 מחוברי~

 ~~חלת אחד
 בסכין מ~א~כהחתך

 רחב~
 רוצה שאינו

 בפע~ לה~רי~
 בשביל ד~דיאח~

 חות~ ז~
 ~לא ~י דחבה בס~ין

 בדעתו והדי ~הזה יג~
 מחוברי~ ~ה~

 דכל דע~י~ גלי ~כ
 ובכה~ג כמחובדים יחשבו לגמרי נחתכו י~יי שלאעוד

 הו~ל לחתכה ~סופו~יון א~~
 כח~ו~

 ד~וי נטמא לא וא~כ
טומאת

 ב~~~
 א~די מחובר בעודם

 התחל~
 החתך

 וכ~נחת~
~~ 

לגמי~



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~~~י

~~~~~~
 נוגעים אינם ~ובל~ר~

 ז~
 בידושלמי שא~~דו זה ואולי בזה

 לאו דובן שחתך כיון ברובן ~הורין הדבדים ~ל ארייי ~ןלא
 הק~ע ופיי ~ואכפרוש

 ופ~~~
 כשחותך ה~נ

 הדו~
 נמי השאר

 לחתכם שסופו כיון ור~לכח~וך
 כו~

 שהוא כל במחתך ו~ושני
 הק~ע ופייומשליך

 ו~פ~~~
 שיעוד ב~ לית ~בכ~ש דכיון

 ש~~חתך כיון יקשה ואכתי עיי~ש טהוד הפנימי צד נ~ארלטמא
 בכך ~~ואכך

 ~ע~
 לפי הוא כחתוך דהדי נטמא אכתי

 הטעם הוא אלא לקדעו שסופו בבגד כ~~ו לחתכםשסופו
 י~תכם שלא עוד רכל דעתיי גלי לאט לאט דמ~~ךד~יון
 טומאת ר~וי מט~וא אינו ו~וב כ~חוברים ~יהיולגמרי

 ~ה נוגעים אינם ש~ב לג~~רי שנפרדוואחר בה~~
~~ 

 ו~~עתה

נכוני~
 רברי

 פ~~ הר~ו~
 ~~קצתו שיצא אבר שכי ה~ב ~~הק~פ

 הבשר את וקולף לעצם שמגיע עד ויודד ~~ד~ותך
 ~~תך ל~צ~וכ~יע

 ~קופי~
 ~ועיי קדשים שאר היי אם

 ~~פ~ח ללמור ה~א פייח יבמותידושךמי

 כוי~

 פסח ~יי ואם
 האבר את ו~פרק הפדק עד קולף עצם בו לשבוד~~סור
שיצא

 מ~~~
 ~~ן

 ~ר~
 ומשלי~ו

 ובךח~~~ לח~
 שם

 תמ~
 וישליכנו ובשר עצם יחתוך קדשים בשאר שייך קולף~~~

 כדי ולהשליכו ~~עט ו~עט ך~ךוף צדיך דעייכ ניחאו~פ~~ייש
 ~~מה שבפנים מה נטמא י~יישלא

 שבחו~
 לעצם וכשמגיע

 הרמב~ם כי ו~~דלא ~רשים שאר היי אם בקופין~ותך
 תיכףשיחתוך

 ב~ופי~
 עי בערוך ~כמייש ודחב סכין שהוא

 וב~המ~שק~ן

 להריי~~~

 שבחו~ ~~~ בין ו~~פסיק
 ו~וב ךפנים

 דצריך הירושלמי כשיטת ל~ריימ עכסייל לקלוף צריך הי~לא
 מעט מעטלקלוף

 ו~

 ~ותך לעצם כשמגיע
 בקו~י~

 שדרכו
 רש~י ~וערש~י עצ~וות גםךשבור

 פ~חי~
 ותו~י עי ~ף

בכודו~
 ~~ה ע~ב כייד דף

 ~שו~ט~

 עד חו~ך ש~ ובמ~ניתין ~פדק עד קולף עצ~~ותלשבור שאסו~ בפסח אבל
 ~~~גיע~~קום

 לע~
 ואכ~י וחותך לפרק שמגיע עד וקולף

 ~~מה שבפנים מה נטמאהא
 ~בחו~

 ~~קודם דמ~ש צ~ל א~~כ
 עדחותך

 ש~~גי~
 מבשר מעט מעט דקוךף ~יינו לעצם

 ~דדקשיצא
 לרבינ~

 שיעור ביי בלית ךה ~~וקי

 ונטו~א ~חתוך ו~ו~ל ולה~ריד לח~כו ~ופו כדחך דעלואף לטומאה~
 דמ~ ~ ד~~יי דגלי י~ל ~ישתן~שעת

 ~~חובד יהיי שב~~פנים
 והו~ל ~יפדדטרם

 אבל בה~ס טומא~
 א~

 כד~ך ש~ל נימא
 העצם לשבו~ כדי שב~ים ~~~~ה גם הבשר כל ~לוףצדיך
 י~יי ושוב בה~ס טו~~את הוי ולא ו~ו~~ד כ~~חותך הו~ל~~כ
 פרישתן בשעתנט~~א

 ובש~
 דנקלוף לד~ל רק מק~י לא

 ~א לקלוף שמחויב בשר ~עט דבשביל ~ ונתבריי ~ורתאביי
 ובחולין~דף ~~חובר תורת ~דייןבטיל

 ס~~
 לא

 נצרכ~
 אלא

 ~הניח לריך ~חזיד שלא דכל ו~ד~ן ופרשייי חתךלמקום

 שבפני~ממ~
 איכא ודאי בפסח וא~כ ~לח~כו החיצון צצד

 שהבא~י הגד~~ש קושית ול~ק ה~תך ב~~~ום שב~ע~שום
 ע~ב ~דף אדייובלב

 שם~

 הקשה עלה אית~~ד לאו ד~ה
 דבשעת לומר שייך דאיךלשאול

 ~דישת~
 ~~אבר טו~ואה ~~קבל

 נוגע אינורהא
 פרי~~ בשע~

 ואו~ו החתך במקום דק
 החתך ~~קום ~~ניח דמיידי ותיי כלל מ~~א אינו מקוםי

לצ~
 וא~~ וחתך פנים

 פרישתו בשעת
 ק~

 ~בפנים ~~ה כל
 ומשליך חותך לאכיך~ להכשירו ~בא אח~כ ואף שיצא~אבד טומא~

 בכה~ג ומ~~ילא ממנו טומאתו פקע לא תו החיתךמ~ום
 שב~ע משום בו יש וראי פנים לצד החתך ~~ק~םשהניח
 בפסחים ר~ח פייועי~

~~ 
 ה~~ופ~ט ד~ב~ר שכי היוצא באבר

 ב~סח תלוי~~פנים
 והבש~

 שיצא
 ~~חו~

 ו~ודף העצם על
~בשר

 שיצ~
 ~~חי~ ~דיי~~ פ~~~ייש ו~יי עמו והעצם

 פ~ז
 וייילשם

 ראשון רב~~~הו כגון לו~~ר דדוחק ש~י שם חוךין~~~~~~ ~
 להעלות כדי באבר ~יי ךאשנח~ך

 מ~~וא ~~~מ דהרי ~גרש~שתמה אדו~
 ב~ג~

 דכלים ב~ק כדתנן

מ~~
 יייל דאולי וכי

 דדוק~
 ד~~ט~א הוא דאדם באמה~ח

 משא~כ כראוי בשר עליו שאין אףב~גע
 באבמה~~

 דבה~~ה

 כךל טומאה בו אין כראוי ב~ר עליו איןאם
 ובמח~יי~

 דבר~אשתמיטת~
 ~רמב~ם~

 גי הל~ה אה~ט מהי פ~ב
 שיהיי והוא כנבילה מטמא ~בה~~ה מן הפודש אבמהייחשכי
 היי ארוכה ל~~צות כדי בשר ~ליו ויהיי כוי כברייתוהאבד
 מ~על~ת פחות~ב~ד

 ארוכ~
 עצמו חסד או בחי

 להעלות כדי בשר עליו וי~יי ו~ייש ~י שםובכ~מ טהו~
 ~רוכ~

בפ~~
 ~~ב ~וער~ב~ם דארם א~מה~ח ~בי רכלים

 מטו~~

ה~ד~

 מתו~פתא והוא דבה~~ה לאבמהייח ר~ייה ומשמע
 כראוי ~ר עליו ~אין דאבר מ~ורש ושם פ~א~~הלות

באד~
 שם ~גד~א ~ובהגהות ט~וד ובשר~ם בנבילות טמא

 דל~גכי

 וצ~ע~
 ו~אין

 דבאר~ ~ד~~י~
 אהל טומ~ת בו שיש

 ~~רא ךיי דמ~~עטינן ~רוכה להעלות כדי ~אבר ~לוכ~אין
 פ~ו עדיות~עיי

 ~ם~

 רק ליי ~מ~~עטינן ררגא נחתינן
 ליי דיך~נן דנהי ד~מה יבאב~~הייח אבל אהל~~טו~~ת
 ארוכ~ לה~לו~ כדי בו כשאין אבל דאדםמאבמ~~ח

 דאימעוט
 מ~מאדלא

 ור~
 הטומאה ~~טמא אינו

 ~י~
 טו~~את והיינו בו

מגע
 ו~~~

 ל~ג ~רף יב~ות ועי~

 ע~~

 אצבעו שחתך א~נ
 משהו עד ח~ו~ה אצבעו ש~יתה שם וב~וסי טמאהבסכין
 נטמא הסכין בו רכשנגע~חרון

 ונעש~
 בעך

 שם איתן~~צפה ו~גה~ ~~ו~
 ה~ש~

 ב~כין אצבעו שחתך כלל דלמייל

 דקייי~ך מהגוף האבר פדישת בש~ת ~נט~~א ליי תיפוק~~~א~
 האדם א~ מטמא המדולדלדאבד

 בשע~
 הוי ~ה ~ריש~ו

 נט~א ולא דחב ~כין או כחו בכל בניתז דמיידידי~ל אל~ ~מא~ בסכין ל~ ~מוקי ~~הש~א טפי ממש א~תבבת
 פ~שהב~עת

 עיי~~
 נ~~א ~רי ~וף דסוף תיקן ~~ה ואכתי

 הארם את ו~~טמאה~כין
 וכ~ו~~

 גי ~דף בחולין
 ~~א~

 וערשייי

~~
 כבד רחב ב~כין דמיירי ש~י ש~ בחולין והתוסי

 ומט~א היוצא מבשר נטמא ~ס~ין ואין וכי ~ם~מהרש~א הרגי~
~וב

~~~ 
 וההוא גזידה ~~ום אלא אינה זו דטומאה שב~~ם

 נט~~א~ שהסכין והדוטבדהעור
 הבשר מ~מ מהאבד

 שני דאין פסול אלא ט~~א מ~די אינו בסכיןשוב שנג~
 ~ם ביבמות אצב~ו דחתך בהך ו~~א~כ עיי~ש בחוליןשלישי עו~~

 ק~שי~ דבג~ףאלא
 ~דף כתובות בה~ךאה קדו~ו המצפ~א

ך~~~ד
 עייב~

 חולין בתוסי ד~ש שם ~ומ~ש ל~צ ד~ה בתוסי
 טו~~א~ קבולי בר שאינו בסכין היינו רחב בס~יןד~~יירי
ת~~ו~

 ~קומו מהרש~א מדברי הביא שלא

 ש~~
 ~הס~ין היינו ט~אה בסכין אצבעו שח~ך הש~סבכוונת בא~~ ו~י

 טו~~אה קבוליבר
 בשע~ וא~~

 ונטמא ~סכין נטמא פרישהו
~אדם

 בע~~~ ונעש~
 שהוא אצ~ו דנקט ו~יינו אחת בבת

 אין רמטמא רא~הייח ליי פשי~א ו~נה ו~ט~א שלםאבר
 יוייד תנינא ו~ו~ב זר איש לאברי ~צמו ~ברי ביןחילוק
 והעלה ~ה נסת~ק ד~טסיי

 ג~~
 ואב~י עצמו דאברי

 אחד דיןזר
 לה~

 ביב~וות אצבעו דחתך מהך כלל העיר ולא
 טמא~ ב~כין דמיידי ותוסי ~ל~רש~ישם

 ולא
 כתב~

 שנטמא
 ~דיש~בשעת

 באבמה~ח נטמא דאינו קצת ~~ש~ע מאב~~~~ח
 ~~ו ~רף רבכדיתות אךא עצמושל

~~~ 
 ~~~וד~

 דגם יוצא
 עצמו ~לאבמה~ח

 בהך י~ל ולכאורה האדם א~ ~ט~
 בי~ות ~ת~י ש~י אצבעודח~ך

~~ 
 ח~ו~ה אצבעו ~היי

 ישנים ~ועתוס~ האחדון משהועד

 ש~~

 נשאד שלא דמיירי
 אינו ~ה אלא ארוכה ל~עלות ~~י בשדעליו

 ~ה~
 מ~מ

 והכהן שכי שסייח סיי יו~ד בטוד ועיי ב~געמ~~~א
 שם וב~~ע א~וכה ל~~ךות בשד ~ליו שיש אבמה~ח~ל ~~וזה~

הנוס~~
 לה~לו~ כדי בו ~אין ל~במה~ח

 ד~טור וי~ל ארוכה
 טו~~את לענין קאי ~בש~ע אהל טומאת ךעניןמיירי

 ~~וטעות ורגלים ידיםא~בעות רוא~ ~יי ובחזידה ידמיהו דברי פסקא דר~כ בפסיקתאועיי מג~
 ו~~ו~לכו~

 נו~לן והיי לדר~ים
 ונותנן ו~~נשקןומ~בקן

 לתו~
 ~~~ז יד~~יי ביל~וט ~ועיי טליתו

ד~~ז~

 אם ואף ~אבמ~ח ונטמא היי כהן ידמיהו דהרי וצ~ע
 ארוכה להעלות בשד ~הן ~יילא

 שהי~ וב~ר~
~~ 

 ולא
באוהל

 עכ~~
 נט~~א היי

 ~~~ג~
 בדעת ומצא~י

 יו~~ קרושי~



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~~ו~
~~  שסיי~י~~

 ש~ביא
~~ 

 ~ יו~ף בענף ושו~יר
 אב~ה~ח ו~~וםלט~א ~~~~ אצבע ב~ן היי שלא וכי בזה ת~ה דביפ~ע~הביא ~איכ~ ב~יח~~

 עיי~~
 ליש~א ~ורה וכן

 ס~ק שם יו~ד ~ת~ש~~ועיי ד~קוטעו~
 ג~

 הר ~י בשם

 אבל~

 אלא

ד~~~
 או דאצבע ~ם בדע~ק

 י~ ש~יר~ פר~
 ~צד לקוברו

 טו~את על ~~הרים~הכהנים
 אלא הטו~אה ~ן ל~ציל הוא ~ברים ~~וברין ד~השם בנויי~ כ~ כן הנהי אבו~ה~~

 ו~~ס~צ~ע
 ר~~

 פ~~ ~דף ~חובל
 ע~א~

 ידו לקטוע ~לא
 ועיי צ~ותין בגידין ו~~וברת ה~טועה ידו ~~ר~~יהקטועה
~שט~~ק

 שם~

 ל~שדייה ~~בשרו לו~~קל ~לתא ליי כ~י~א
 קוברין ~אין ו~ש~~לכךבים

 ז~
 יעקב ב~בות ו~צאתי ~אבר

 האבר ךיתן דצריך וכ~ בזה שדיבר ~~א סייח~ב
 שם יכנסושךא ב~ד~

 ~כהני~
 ויטו~או

~ 
 אב~~~~ כי

 ~טמא
י~ועכצ~ל

 ~י~
 להעלות ב~ר בו

 ארוכ~
 ~ט~א אינו דאךייכ

 ב~ר~~ש ושו~ר עיי~שבאהצ
 ~~ איכ~ ב~דר~

 שהעיר

 ב~~י~ש~~
 ביד ועיי ~ם יעקב ה~בות ~ד~ו וכבר שהבאתי

 זה ~כל ~ביא שלא הי~ד אבל ו~ה~ ~~ד ~ר~ב~םה~לך

ואול~
 לא לחת~ו שהתחיל דבעת י~ל אצבעו דחתך בהך

 שנחתך כיון לחתכו דסו~ו אמרינן ולא כולו כנחתך~וי
 בה~ס טו~את הוי ~ח~בר ש~יי עוד כל וא~כ בכוונה~ךא
 בסכין שנחתך~ל~וף

 ר~ב~
 לא

 נט~~
 אף פרישתן בשעת

דקאי
 ט~א~ ב~ין מו~~ינן ונכך יו~י לר~ ש~

 וו~שא~כ
 בת~יךת דגם י~נ ודאי בכוונה דו~יירי ~ם וב~~קבכרי~ת
 עוד ש~חוברין ב~עה נטמא וו~~ילא כולו כנ~תך ~ויחיתוך
 החתיכהבג~ר

~~ 
 וי~ שך~ א~ ~קרי

 הנו~א~ם ~בין לחךק

והרב~
 ז בזה יייל

~~~~

 ע~~ ~~באתי בדע~ק
 דדין~ת שם~ ביר~יי ה~~~ר

ו~צוה
 ל~~

 לבד באצב~ות
 ~נ~

 ידע דיר~יי יייל
 היודהאצבעות

 ~אך~
 דבכה~ג ור~בן ראשן ~נקברו ~ו~תו

 אותו על גם לט~א ו~צוה ו~תהוי
 יוייד בש~ע כ~~ש א~

 נקרא אינו בי ~~יי שע~ד~יי
~~~ 

 רא~ו ~צא אייכ אלא
 ~והואורובו

 ~~ס~~
 אברים ו~צאו~ו א~ר דת~ק ~~ב ~~~ות

 אומר יהודה רי ורובו רא~ו שי~~א עד לו ו~ונין איןאברים
 ש~הו ציין שם ובבאהייג כרובו הן הרי והגלג~לתהשדרה
 כי שס~ד סיי וךעיצ שם יו~ף י הבית ובאו~ת ק~אכתנא
 ועיי לא~ל~גי ולא אתא ה~ק דברי ל~ושי רק יהודהדרי

 ט~ו םייק ש~~ד סייב~ריש~
 ובדרי~~

 סייק שם

 ~י~
 ~אם

 ו~ובו רא~וו~צא
~~~ 

 אותו ב~ביל ליט~א חוזר אחד ~אבר
 ~ל ציין גי אות ~ם וב~ה~ג אי ~~ק שם ~~ך ועייאבר
 ~~~ ירושל~י~זה

 ציין ~ו אות ~~~ד ~יי וךעיל ד~יר
 בירו~ךו~י ~ש~ע דכן וכי כת~ק ש~וא ורובו ראשו ~צא~~כ ע~~

~ם
 וב~~~

 פי~ד סיי
 ~~אב~

 אלו ~ירושל~י דברי ג~כ ~~א
 שאינו ו~כאן תקברנו קבור~כי

 ~~ו~ נ~ש~
 ראשו שיהא עד

 ~ינה ד~ש~ע וכיורובו
 ~ז~

 עך כ~א קבורה חיוב ~~י~א
 ד~רי דחה ובזה ורובוירא~ו

 התוי~~
 שכי ~~ה פ~י שבת

 ~~ע ~ו~נ~ח ~וב~נ~ח ה~ת ~ן בכזית קבורה חיובדיש
 ו~דברי ~לל ה~א לאתקל~ז

 ~~~ו~
 אלו~

 ו~~ת
 שאדם כשם ר~י קו~י יסא רבי תני אחייז איתא~ם ~רו~צ~
 בחוזר ושם ו~~ה ~ת ~בר על ~יט~א אדם כך ~צ~הל~ת מט~~

 יכלו~ר ביאר ~~~ד סיי ובב~יתיפתר
 דא~

 וקברו ראשו ~צא
 וקוברו ~~נו אבר על א~ילוח~ר

 ע~
 ר~נו דסובר וכ~

 לעניןד~~ה
~~~ 

 ~~ברי זה הביא שע~ד וב~יי ~~ו~ו קנה
 בתוה~א~ר~~~ן

 ~יי~~
 ~י~ יו~ד ק~א ובנוייב

~ 
 לא

 אז ורובו ראשו בעצ~ו כ~קבר דדוקא די~ל אלא זהיו~~ל הבי~
 גםח~ר

 ע~
 ~ם במך~מ ~~ש אעיר ואגב ~~ב אחד אבר

 ~רו~~ם ~~ש ראיי והביא ב~נאה ד~ותר ע~ו~ם ~תלענין
 ~~ן ~צ~ם כזית ~ם הי~ ~~ט ~שבתי~י~ח

 ה~ת~

 ו~וציא
 ב~עשיו הו~יל ~הרי ~ייב כזית כחצי~~נו

 ש~~~
 ה~יעור

 ב~~~~ עי~ ~שת ~רב ו~וא~ךט~א
 ~ם

 אסור הא איירי י~ראל בו~תדאי ~~~~~ ~~ ו~ז~
 בהנא~

 ש~ן דבר והו~ל

 אע~כ ךהצניעכשר
 דב~~

 ~~ותר מיירי עכו~ם
 ~כ~~ש באוהל ~טו~א אינו עכ~ם ~ת דהרי~~וה ~~ ~ב~~~

~יה הר~ב~~
 מט~י~

 ~אבל ו~~ג

 ר~ ה~ג~

 ~~גע
 ו~ש~

 תיכף ~~כ

 ח~כ~ה~רי~
 ט~~~את טו~אתו ~~ק שלם ~~זית זית

 הועיל לא וא~כ הי~ב אה~ט ~~הי ~~א ~רמב~ם כ~~יישו~שא ~ג~
 כלוםבהוצאתו

 א~
 ~יירי אי

 ב~~
 הועיל ש~ר ישראל

 אלא באו~ך ~ט~א ~וב יהיי שלאבהוצאתו
 דב~ל~~

 ~ם
 ~י~ת~ הי ~~כה ~~י ~ם ~בת ~ירוש~~י ~ח~ז~~ביא

 ב~ת

~כו~~
 ג~ ~~ק ש~~~ ע~~ ~יי יו~ד ~ר~ייג ועיי

 ו~~~
 ~סיי

 ועיי רש~א וגךיון אי ס~ק ו~ת~ש ~ם נק~כ עייש~~ט
בבאור

 הגריי~
 ו~~ש שם

 וכבר ט~ו ~יי או~ח בבי~צ ועיי ~~
 ה~א ~~א ב~ק בירו~ך~י במ~~פ ב~ההאריך

 ובקונטרס הגאון ~בנו ובהגה~ה י~ג ~יי צדק בצו~חועיי אד~ י~ דיי~
 יו~ד ו~ייע בניו~ין בנחלה ועיי ~םא~רון

 ואכ~~ל~ עיי~~

~~~~

 על ~י~ אם דאף ו~ה~~ס דו~וכח כי שם ב~נ~ח
 ע~יו אין ועכ~יו ~וח או ב~ר ~ית~עצם

 ~~קום ~ית שהיי אף לרש~ייל כו~ו ~ב~ע ~~ום בו איןג~כ ב~~
 ב~קום כזית עליו אין שעכשיו כיוןשבירה

 ~ביר~
 אין

 הש~~ ~~ש~~לכך אי~ו~
 ~~י בר~ב~ם ועיי ~~רתא וניקלוף

שם ו~~~
 ~~ ה~~

 ו~~ודם
 א~

 ~יש ש~~ע על אלא חייבין
 ~ שיש או בשרכזית עלי~

 בשר כזית עליו היי כי וא~~ז ~~ח
ועתוי~ט

~~~ 
 שם ו~י~ב

 ד~~
 עליו ~היי ש~עצם שכי וחותך

 בשר עליו ~היי ~שום ~תניתין אךא ו~םבשר
 וי~ל~לשבור א~ר~

~ 

~~~~~~

י לא בשר עליו שהיי ד~ה ראיי להביא ~ ~ ~  

 שבייע אי~ור בו ל~יות ~ורידוךא
 פ~ו ~דףזבחים ב~~~ ד~נ~

 ע~א~
 ד~~ר

 רב~
 ~אחר ~~רשו אלא ~ש

 קב~תן הוו ~~~וברים זריקה דבשעת דכי~ן ~ופרש~יזריקה

זרי~~
 פירשו ~כי ך~~בח

 הו~~
 ~~שים

 פ~ולין~

 ~ירשו אבך
 ~ינייהו ל~יעבד א~יךו ושריתינהו זריקה אתאי זריקהקודם
 דאד~י הא כי לה ~בר דסכיניקתא

 ו~שו~
 לו נא~ר ר~י

 בעול~יהיי
 ~צו~ותיו א~ם ו~ה ב~שם י~יי לוי ונא~~ר

 ~ותרי~
א~

 קד~ים עצו~ות ראבייא ~תיב וכוי ו~ותרין עצ~ות עולה
ל~ני

 זרי~
 ש~ת ~עד בהן ו~ו~לין

 זריק~
אין זריק~ לאח~

 ו~ועך~
 אי~א ומ~ני לעוךם בהן ~ועלין עולה ו~ל בהן

ושל
 עול~

 לא~ר ו~ועלין אין זריק~ לפני ~רשו
 זריק~

 ~~עלין
 ו~ליגאבהן

 דר~~
 בהן ~ועךין זריקה לפני ~ירשו ~~ר~א

 פ~גא דר~א ופרש~י ~ועלין ולא נהנין ךא זריקהךאחר
 בני לאו זריקה ךפני ד~יר~ו כיוןאדרבה

 ~קטר~
 ולא נינהו

 לא~ר וב~רש זריקה להואהני
 מ~עךין אין ז~ק~

 דס~~
 ~תרת אי~~~~יק~

 ר~
 באשם כמו בב~ר ~חובר ב~ודם

 ו~שתרי בשרדב~די
 ~רי~~

 לכ~נים
 ~ה~~

 דרא~א בהא
 בהגהת כ~ ~ועךין אין זריקה ךאחר קדשיםדע~ות

 ~~ר ו~וע~ין ד~ן נקט דךחנם~ם ~ט~~~
 זריק~

 ~וא ד~שוט
 ~ו~ר הב~ר~~רי

 דל~יטת י~ל וא~נם עיי~ש באכיל~ א~
 ~~ת~ה~צ~ות הזריקה דאין אלעזר ~י גם ס~ל לאה~וסי
 וגם ל~ר כש~חובריןרק

 י~
 לחךק

 ולו~~
 דוקא ד~יינו

 הפס~ ב~צ~ות~ אבל קד~יםבשאר
 דבעודם

 בשרעלי~ם וי~ ~חוב~י~
 אדר~

 כיון ~ותרים העצ~ות אין
 ~י~

 בהם
 דלאחר רא~א נקט וצכך ~צם ~~רת ~שוםאז

 לאחר ד~ירשו ה~וונה ואין ~ועליןאין ז~י~~
 זרי~~

 ד~יר~ו רק
 ולאחר בהן ~ועלין ~רק שלא עוד דכל אלא זריקהקודם
 ד~ירשו כיון מותרין ~~~ח בעצ~ות אף ולכך ~~ותרהזריקה
 עלי~ ~י~ ולא זריקהקודם

 זרי~ה בשעת גם ~וב ב~ר
ל~ש

 ~ה~
 רש~י ל~יטת בפרט ש~ע ~~~ום

 ע~~
 ךא ראב~א

 ~~וברים ב~ינם ~פילו ו~תרת דזריקה וס~ל דר~א ~א~~ך

ל~ש~
 ז~יקה לא~ר ב~יר~ו דגם ~ל אל~ר לרי גם ~אוצם

 ה~צ~ות דב~וד דנ~י ~~ת~ם ~~ס~ עצו~ותאף
 ~~~ובר~

וי~
 א~ורים ~ו~יצא בשר עליהם

 ל~נו~
 בהם ולה~ת~ש



~ ~ ~ ~

 ~~~י~~~~ו~
~~~~~~  שב~ע אי~וד ~~~ום דסכינילקהא

 מ~~~
 מהדה הזרי~ה

 אם כן אחרעך ~וה~
 ינט~

 בהם יהיי ךא דאז מעליהם הבשד
 פשוט ו~~בואד ~~וכח הדי וו~עהה שב~עמשום

 דא~
 עצמוה

 אין מ~ם הבשד לכשינטל מ~מ ב~ר עךיהםשהיי
 בה~

 ~~~ום
 ר~ה ב~~ס ~~יישב~ע

 ~ר~
 ~~ח

 ע~א~

 בשופר די~י דא~~ר
 הקע ואם יהקע לא ע~להשל

 י~
 אם שלמים ~ך בשו~ר

 נפק ר~~על ~יון הוא ~ועילה בה עולה ~~~ט יצא לאהקע
 דרכיב הוא איסורא נינהו מעילה בני דלאו של~~יםךחולין
 דאילו ~~חיים והךשו עולה של ופרשייי לחוךין נ~קי ולאבהו
 לא מעי~ה אין זריקהלאחר

 בעור~
 שנא~~ר בקדניה ולא

 בעול~ יה~לו
 עצמוהיו אשםי מה באשם יהיי לו ונא~~ר

 וךכאו~~ ~~והרין עצמוהיו ~לה אףמ~הרין
 דהא קשה

 זריקה ך~ני פיד~ו ~ם דבעוךה ךהיפוך אמרו ~םבזבחים
 אימא וכמ~ש ~~ועלין זריקה לאחד פידש ואם ~~ועךיןאין

 עול~וש~
 זריקה לאחד ב~ן מועךין אין זריקה לפני פירשו

 מועלין זדיקה לפני דפיר~ו רס~ל ו~~א ךעולם בהןמועלין
 וער~ב~ם ~~ו~לין ולא נהנין לא ז~יקה דל~~ד סייךבהם
 ~~מעילהפ~ב

 ש~ס~ הי~~
 ךפני פירשו אם ~דשים דבעצמוה

 וכפשטא ~~ועלין אין זריקה לאחר וב~ידשו בהם מועליןזריקה
 ב~ן מועלין זדיקה לפני קדשים עצ~~וה דאבייא שךדבדייהא
 ובאמה ~ם זבחים בצ~ק ועי~ זדיקה שעה עד נ~א~ובגה~~ס
 גירסא ליהא פ~א דמעיךהבהוספהא

 זו~

 אין זריקה לאחר
 הדמב~ם פסק ובעוךה בהןמועלין

 דא~
 זריקה ~~ני פידשו

 ואם הזדיקה לא~ר מועליןאין
 פיר~

 לאחד
 מועלין הזדיק~

ב~
 לעולם

 ב~~ וכמ~~
 ב~גהה ~ועי~ עולה ו~ל אימא

שטמ~ק

 שם~
 ועיי וכוי

 ~י~~ בכ~~~
 ~ם

 ו~~~~
 דדב~נו

 רק קאי לא ד~א דהא צ~ע דברייהא כרישא דאהיכ~~א פס~
 ו~הדה הזדיקה ~ס~ך~~אין~ דד~א דל~רש~י אלאבע~ךה

 בשאר גם ר~א פךיג ממילא ~בשר העצ~והבעוד ר~
 זבחי~ועהוס~ קדשי~

 ל~ני דייא בדברי גורסין דיש ופליגא ד~ה שם

זדיק~
 שם ~בחים בצ~ק ועיי זדיקה שעה עד בהם ~~ועלין

 ~בכ~ו~וו~~ש
 מביא הכ~מ הנה אמהניהין קאי דרבה מ~~~ע

 בסוגיא לדקרק יש והרבה ~בדיי~א קאי דדבה ~ד~~יש~
 וכמ~ששם

 ה~~ו~
 בביה וראיתי צייע ~ם בר~ה דש~י ודבדי

 שכ~ זי או~~ צי סיי אוייח ~ולבוב להגאוןיצחק
 ירד עלה אם לדבנן גם אז~~חיים ~~ידו~

 וי~
 בו~עילה לחוךין

 ד~ירש נקט ולא ~~חיים ב~ידש דמיידי רש~י דייקולכך

קוד~
 לאחר דאי דש~י ו~~~ש זדיקה

 זריק~
 בפי~וש היינו

 וקודם שחיטהךאחד
 ~ריק~

 דאז זדיקה לאחר דה~ע אלא
 רהא ~ו~~~ש עיי~ש מהדה דהזריקה כרבה והיינו מועליןאין
 ככ~ש מקדש~כין

 ל~ וא~
 דיש ועדמב~ן איז~ו ד~ה ע~א ו~~ז דף זבחים ~הו~יל~~בח יעל~ איך בשחיטה מ~בר היי

 בכ~ש שלא נשחט אם כשד ובדיעבד כייש הוי ד~כין~ולין
 בדזל כלי נעשה ךא ~בב~ע ~~ג כ~ שמוה עה~ה ר~ב~ןועי~

מ~~
 וב~~ק~א עבודה אינה ~~חיטה כי ~~~ינים

 ~ארכהי~
 שם בזב~ים ההוסי ר~רי ל~או~ה

 ד~~
 דפידש ~י אהיא

 וכ~כ ~וא ~דא ה~ל זריקה קודם או ~מחיים
 של ~ו~ד ו~ן ~~ג ~ו~ר מהי ~~א ו~~~ב~ם שםב~~מ~ות בשטמ~~

עול~
 זדיקה ק~דם ~הךשו דהיינו ~ם ב~~מ וכי יהקע לא
 לאחדדאילו

 זדיק~
 ~~עיל~ אין

 לא
 בעוד~

 שה~ל בקדניה ולא

ל~הני~
 והוא ~וי

~~~~~ 
 כי ו~~~מ ~ם ב~ה ד~~י לשון

 ~ודםשהל~ו
 או ~~חיים דפידש ~מוכ~ זריק~

זדיקה ו~וד~ לאח~~
 חר~

 נ~טו ע~כ זריקה קודם הקע דע~כ ~וכי~ן הוא
 בו וךהקוע שופד לעשוה עה לו והיי ~~חיים דפירשרש~י
 הנעשיה זריקה קודםעוד

 הי~~

 ~גד~ש ועיי ~שחיטה אחד
ד~~

 שם~

 ~ם דבעולה אלעזר דד~ אליבא נ~טו דרש~י אלא
 או מחיים~ידש

 קו~~
 קו~ם ד~דשו ~יון מועלין זדיקה

 בני לאו ואינהוזדי~ה
 הקטר~

 ל~ו א~ני ךא נ~נ~ו
 זדיק~

אב~
 מהרה דהז~יקה ~וועלין אין זריקה ךאחר פירשו אם
 דדכיב ה~א אי~ורא~ו~מ

 על~
 מררבנן~

 הכ~מ דדברי ~א

 ~~ק שם היייד ממעילה פ~ב הרמביים דה~יצעייג
דבשאר ל~די~

 קדשי~
 ~בעצמוה זריקה ~עה ער דק מועלין אין

 ~~ו~ליןי זריקה אח~ ~ירשו אם אבל אותם מהדהשהזדיקה זריקה~ לאחד ~ועלין אין זדיקה קודם פירשו אםהעוךה
 בכ~~~ ועיי לעולםבהם

 דכוונה~ נאו~ד אם בךהי שהבאהי ~ם
 קודם והקע דייל זריקה קודם בשהל~ו ~ם שו~ר בהיהכ~מ
 אין זריקה לא~~ ב~הקע כלומד זריקה לאחר דאלו~ריקה
 ועי~ דמועלין להרמב~ם ס~ל בזה דהא ה~~וה וזהזדיקה לאח~ ~ידש דאלו דד~ל ~~ודה דלישנא דפשטא אלאמועלין

בלחייו~
 דר~ אמדו שם דבזבחים ש~י ה~ב ממעה~ק פ~ו
 ~דריאליעזד

 אךעזר~

 בפ~ב~ כווהיי דבינו ו~סק ארבה פךיג
 דהרי צע~ג שם דבדיו וגם עיייישמ~~עילה

 הד~~~
 ~סק שם

 אין זריקה קורם דבפידשו כ~הי רק כרייא ~לאלהדיא
 זדיקה אחר ~ירשו ואם זדיק~~ ךאחר בהם~~ועלין

 דגד~ו ספרים דיש כ~בו שהבאהי שם זב~ים דבהוסיאךא ~~עלי~
 אלא זדי~ה עד בהם ~~ועלין זדיקה ל~ני פיד~ו ~ר~אבהך

 מועלי~י אין זריקה דלאחד יוס~ל בסי~א ד~א ~ליגדע~ייפ
 בפידשי ו~יידי לא זריקה לאחד דאר~א ~הא נאמר אםבלהי
 ד~ועלין זריקה לפני דפירש הא על רקאי דק זריקהלאחר
 אין הזדיקה דךאחר אמד ע~ז ז~קה שעת עדבהם

 גם ~~ל זדיקה ךאחד ~ידש אם אבל ~~הרהדהזדיקה מועלי~
 קבע~ן הוו מח~ברים זריקה דבשעה ~יוןד~~ועךין ךריי~
 דבזה זריקה קודם ב~ידש ברישא רק פליג ולאל~~בח יזדיק~
 ~~ועלין דאין ל~ב~אדס~ך נא~~~

 א~
 כיון זדיקה קודם

 ~ךיג~ ור~א בהן ~ועלין אין נינהו מזבח בני ול~וקודם ד~ירש~

וס~~
 עד בהן ~~ועלין זדי~ה לפני דפירשו

 שע~
 ~א~כ זריקה

הד~ו~
 בהן ~~ועלין אין ~ריקה ל~ני ~ידש אם דבעוךה ד~סק

 א~עזר ~רי ~ייל ו~ועלין זדיקה אחד ובפידש הזדיקהךאחד
 ועוד ~כי משמע לא דש~וע~ין סוגיא וגם לי~א זה~אוךם
 קדשים רעצ~~וה ~הךי~ל

 ד~~
 רס~ך בהא דק פליג לא

 ז~יקה ד~אחדלדבה
 א~

 ס~ל וד~א ל~כא איסודא
 נהניןלא דעכיי~

 והריי~~
 רכ~א סיי יוייד בבייי ועיי זה ביאד לא

 איסורא ~~יימ ב~~חובר ~~עילה דאין ראע~ג הרשב~א כיד~ה
 מוצל~ואש השוי בשם הייג איש~ה ~~הי פייג ובשעהיימאיכא
 לא מעל דהשוכר דעיד~~ין פייו הר~~בייםד~ייש

 ממש מעיל~
 ל~מ~ש להעיר יש ולכאורה לחלק ויש ~~~עילה איסודאאלא

 האיל אוהו רחב~ד אמר לייא פי דר~אב~דקי
 ~שהקרי~

אאע~~~
 איל של א~רו ךבטלה דבר ~ומנו יצא לא

 שופרוה~ איך ~ל קרנוהיו שהי כוי הו~~בח גביי שעליסוד ה~
 ~ו~כ~ סוי~ועיי

 ךשהי קדניו ב~ קנים
 שם ותוסי חצוצרו~

ד~~
 בהוסי ו~~ ל~נודוה ~ועיו בני לנבלים ~~עיו ו~ם שהי

 ~~שמע ו~וזה ~דקין ~~עיו בני הגדול ה~רסמעיו
 דכר~

 לא
 וש~ך בטו~ז ע~ה סיי יויד יטוש~ע ועיי מעיים בני בכלל~~י

הביא ל~~ אוה ז~ ~יי יוייד ~ד~ט ובע~רי ~ם ופר~ו~גופד~ח
 דכר~

 בכלך ה~י
 ב~~~

 ו~ע
 ומ~~

 הדמב~ם מדב~י
 הד~מ הנה הט~ו~ה~~~א ~~~

 דיי~
 ביימ וכל וכי בלישנא

 חוךין ועדש~י בחללןסובב ~~מאכל~
 ד~

 וד~ן ע~א קי~ג
~~ 

 ו~ב
 שבה מדש~י מ~ח ~י~ יוייד ב~הי~ש מ~שאעיד

 ד~
 קנ~ב

דקורק~
 הוא

 המס~
 ךעו~~ה ש~וא דש~י ~וונה ~נה ובמח~~ה

 ברכוה וכ~רש~י בבה~~הה~~ס
 ד~

 ועי~ ס~א
חולין מ~דמ~י~~

 ד~
 כנגדן דייה בדש~י נ~ו

 ואכמ~ל~ בעו~

 דהאי ויק~ה
 ב~וה~ח ~ו~~אהי לעוךה שנ~רב האיל של בק~נוהיו ~~ועליןהיו
 טי ~י ויקראפי

 שכ~
 מע~יו שנהלש

 קוד~
 ו~ררי זדיקה

 דרבה ~~ימרא ~והואזירא
 ועיי~~

 וא~ילו בבאור

 ~ידש~
דנתלש

 קור~
 מינייהו ך~~יעבד ~די זדיקה

 א~י~
 דס~י~י קהא

 שםי ב~וגיא י~ל והדבה קמ~ה מ~ע סוי מנ~ח ועייעיי~ש
 דז~ק~י ~~ל ד~א דגם מ~מע ~הו~י גיד~ה ך~י~ע~~~
 ~עצמוהמהרה

 א~
 דלשיטה ~לא בבשד~ ~~וברים היו כשלא

 דלראב~א מו~חר~~י
 ג~

 ה~~ח בעצמוה
 הזריק~

 ~מהרה~
 מהם לכשינטלהעצ~~וה

 ד~ הב~~
 ו~מש~ל~ שב~ע מ~ום ליכא

והבן



~ ~ ~ ~

 ~~~י~~~~ו~
~~~~~~~~

 זבחים ועייוהבן
 ~ד~

 ~~ג

 ע~ב~
~~~~ 

 בבשרה זכו שלא עולה
 רצו לכהן מתנה וכוי ואשם חטאת ושם ו~וי בעורהזכו

 אע~ר ואגב עורן ע~ג אותן אוכלין רצו לא אותןו~פשיטין
 בביתל~~~ש

 יצח~
 ~דחה ~הני אם ס~ב סיי ~~א יו~ד

 וופסחים וו~ביא עורן גבי עלבעגלים
 כי~ ~ד~

 שהעבירה כגון
 בצל~~ ~ועייבנהר

 סירכא איכא דאי ב~ך שם ק~ן~ב אות
 ועייו~שת~~א

 ברי~~
 ו~שילין פרק סוי

 והגהב~~
 שם

 ~הרכיב שם ביצה סוי במשניות ובתפא~י ~צ~~ סייאו~ח ובביי~
 ערך בערוך ועיי יחד הטעו~יםשני

 כ~
 ביצה תוי~ט ועיי

 ~~~שם
 ו~~ז

 ו~אהב~ ~תשוב~
 ובשו~~ ך~~ סיי י~ד

 ו~הד~ג
 ~יי ו~קצו~~ח וו~ייש ך~ט סיי יו~ד ~ת~ס ~יי נ~ו ~יי~ייג
 מזבחים הקצוה~ח עייד ~מהתי ~ב~ש~יה~ו

 ד~
 ות~סי ל~א~

 ד~השם

 ו~~~אים~

 סיי ו~הד~ג בטו~ו~ד ב~ה האריך וכבר
 הכהנים שהיו אלו ה~~ס דברי ~~ם נ~לם ובמ~כ~ת~ל~ה
 ו~שום מ~יחה צר~ך היי והרי ביחד העור עם ~בשראוכלין
 וכמייש ו~לח ת~ריב קרבנך כלעל

 במל~ו~
 שבת מהי פי~א

 ע~ג גם מהני דהד~ה א~ו מקודם ו~די~ים והיו ~י~לכה
 ~ולחין דהיו דבקדשים אי אות ע~א סיי פלתי ועייהעור
ה~אש

 ב~
 ל~וציא ~יי לא דהו~ליחה ו~~ום הצו~ר הסרת

 הריאה בדיקת לענין קסייג סיי ברי~~ש ועיי גזהייכ רקדם

בו~~ד~
 ז ויייל אי י~~ דברים ובאבייע

~~~~
 ~תוסי ~~דברי והביא העלה שם מ~ייפ פ~י בו~יי~~
~וךין

 ~ד~
 ~כ~~

 ע~א~

 דרב ~כי הכי אי ד~ה
 ב~ן אין אפילו כבר נותר ששוושו עצמות אשמעינןו~רי

 לאוקמי איכא המוקדשין וקוךית וו~הניתין כלוםעכשיו
 מעצ~~ות לאתויי דב~י ובפסחים בתוסי שם וכהבו כזיתא~תי בדאי~

 בו שהיי ~יינו ו~וח ביי דאית לאו אלא דקאו~רה~סח
 דטעונין דפשיטא ~או~ר לא דעכשיוכבר ו~ו~

 ~יפ~
 ו~שום

 מעצמות שם דו~ייתי ~~ו~אי התוסי דכ~ונת כי שם~במהר~ם מו~
 טעונין ~ין ו~וח בהו אית א~ילו קד~ים דבשאר~~סח

~רי~
 ארב שם ~ריך וו~אי ~וא מלתא לאו נותר דשו~וש

 דשו~וש המוקדשין וקוךית ד~ולין ו~תני~ין ליי הקשהו~רי
 עתה ו~וח בהם דיש ~~יי~י דשם אלא הוא ו~לתאנ~תר

 כבר ~~וח ב~ן בהיו ו~יירי ה~דשים עצו~ות דכלובריי~א
 ~ת~סי ע~~יש סובב הו~הר~ם ו~וונת ~וח ב~ם אין עתהאבל
 ו~ביאים דה~וסי דו~~~~ע ~פסח ו~עצו~ות לא~ויידבעי

 אריי בלב תו~ה כבר ואולם ה~סח עצמות דנקטיו~ברייתא
 דשם הגמרא סוגית דאישתו~יטתיי ו~י הו~~ר~ם עלשם

 סייעתא ב~דיאדו~ייתי
 מ~חיל~

 דהעצו~ות מו~תניתין ~~רי לרב
 ה~ושיא דהרי התוסי וכוונת דפ~ח עצמות והיינווהגידין
 ויוציא דנתב~ינ~ו רקהוא

 ~ו~ו~
 כר~ך ועל ~עצ~~ות וישליך

א~
 יוציא אם

 הו~ו~
 שרי~~ טעון יהיי

 ב~ם שהיי משום
 כברו~וח

 ו~מנ~
 י~ל

 ב~~ל~ו~ דהנ~
 ~ם

 ע~~ ~מ~
 התוסי

 נ~ברינ~ו השייס ד~יךו~ו~אי
 ונחלצי~

 ונשר~יה דידיי ל~וח
 דאם ומשמע לדיד~וונשדינהו

 ~לו~
 אף בה לן לית ~מוח

 בהןשהיי
 מו~

 כבר
 וב~גרציי~

 קכ~~ ~דף ~ ב~ולין
 שם~

 ו~ביא
 על שה~ליא האוייחו~דבר~

 ~מל~ו~
 ~רי ראיי ו~שם דאדרבא

 מרי לרב סייעתא לאתוייבעי
 שו~ו~ דא~

 הוא מלתא נותר
שוב

 א~
 אם

 ה~ו~ י~~לו~
 ~שמשו מטעם לה~ליכם אסור

כבר
 א~

 אולם כעת לפני אין אוי~ח סי והנה נותר
 ולפענייד חייו כטועה זייך ~מל~מ ישר~ל של לו~~ורןלהשוות ~ליל~

 מרי דרב בתוס~ מ~ש דהרי ו~ללו ברור המל~וודברי
 עי~ר כבר ו~וח ב~ן שה~י אף הוא מלהא נותרדשמוש אשמעי~

 בהם אין לשורפן שנז~ק בשעה דאףה~~נה
 ו~ו~

 אם אבל
בשעה

 שנזק~
 סברא ~אין ו~וח בהן יש לשורפן ובא

 דאםלומר כ~
 י~לו~

 שאין ~~צמות י~יי המוח ~~ה
 במלה~ר~ועיי ~ו~ בה~

 ~ם~

 ~וא דמ~תבר ומלתא
 דאליי~

 מ~כ~ת לא
 דלעולם נותר ש~~ושכלל

 יחל~
 דינם ויהיי ו~~עצ~~ות ~ו~וח

 אלא מוח בהם שאיןכעצמות
 פשו~

 וו~~ש ~וי ~הו
 עצמו~

 דבשעה דאף אשמעינן דר~וו חידשו וה~וסי ~~וח ~ן~יש
 מוח כבר בהם שהיי רק ~~וח ~ם אין ך~ור~ןשבא

 ג~~
ש~~ו~

 התו~י על שפיר הוולייוו ת~ה ו~זה הוא ו~לתא נותר
 והעצו~ות הגידין מו~תניתין ~~רי ל~ב סייעתא ד~ייתיממה
 דיד~ו ~~וח ונחלצה נתברי~ו מלתא ~ו נותר ~מושדאם
 רק ר~יי אין ו~זה ו~רי הוא וולתא נותר דשו~ושאע~כ
 שיש ו~~צאןכשבא

 ב~~
 ו~וח ב~ם שאין ~צאן א~ אבל ~~וח

 ה~א ~לתא נותר ד~י~וש ~~נייל ~בר ו~~ח בהן שהיירק
 ~ רבותא עיקרוהרי

 דר~ו~
 בהן שהיי דאף ~וא

 ו~ו~
 מעולם

 ~העצמות ו~מתניתין ראיי אין ול~ה ~וא ו~לתא נותר~מוש
 גם ~~וח ב~ן שיש דו~יי~יוהגידין

 וו~מ~ עת~
 נחלצה ד~~יך

למו~
 דביש רק ראיי אין דידהו

 ו~ו~ בה~
 ש~נמלתא עתה

 ב~ם בהיי ולאהוא
 ~~ו~

 הבי~ו ד~זה א~ל ו~~ע~ה וו~בר
 אשמעינן ~~רי דרב ראיי~ ב~ולין~תו~יי

 א~
 מוח באין

~יון עה~
 ידע~~

 בהם דיש וויירי
 מו~

 ולא ו~וח בהו ~ דאית פ~יטא~לא ש~ בש~ס ~כו~~ש עתה
 פרי~

 רק
למו~ דנחל~

 ד~יך ~~ו~ה ה~ו~י דכוונת ה~~~ריים כי ול~ה דידהו
 שםלהלן

 לר~ו~
 טעונין א~ן ~~דשים עצווות כל ו~ברייתא

שריפה
 חו~

 אילימא דמי היכי עצו~ות הני הפסח מעצו~ות
 בהודלית

 ~~ו~
 אךא שרי~ה לו~ייל

 ~שי~
 מוח ב~ו דאית

 אין או~אי קדשים עצ~ות הוא ו~לתא נו~ר ד~ווושואסייד
 ולכאורה שריפהטעונין

 לאו נותר דשמוש ולטע~יך יק~~
 ו~~רש~א ~~עיי ~ואמלתא

 שם~
 ~שנה הא

 ערוכ~
 בח~ין

 ודאי אלא ~וא מלתא בו~ו~דשין דש~נ ה~~דשיןוקוליות
 דרב וו~לתא ~~וח עתה בהם ביש ו~יירי בקוליותדשם

היינו ~ר~
 א~

 ~תה בהם ב~ין
 מ~

 דעצמות מברייתא מ~~ה ~כך
 אם ~אףקדשים

 ר~
 ~יי

 בה~
 טעונין אין אמא~ ~~וח כבר

 ב~ו דאית דו~~ש בתוסי וז~ששריפה
 ו~ו~

 שהיי היינו
 ו~~ום שריפה דטעונין דפ~יטא קאמר לא דעכשיו כבר~~~ח ב~

 ~~ש ~~~וקדשין ו~וליות שם דמתניתין כ~שטא והיינו~וח
 מ~צמות לאתויי ~עי וב~סחים ~תוסי דמ~ש~מהר~ם
 כיון ~קדשים לעצ~~ות ו~ייתי הפסח ד~ע~מות ר~לה~סח
 ואס~ד הש~ס דפריך ו~מה ~וא ~ת~סי ראיית עיקרדכל
 ד~שה שריפה טעונין אין א~~אי ה~דשים עצו~ות ו~לתאש~נ
 ועכצ~ל הו~ו~דשין ו~~ליות הוא ~~תנ~~ן~א

 דש~
 ~יירי

 ~~וח ב~םביש
 ור~ו~

 עתה ו~וח בהם באין אף א~~~עינן
 בש~ס סייע~א ~~ייתי דו~תחילה ע~כ ני~~או~פ~ז

 לריי~
ו~העצו~ו~

 נש~~ע דהא צ~ע ו~ה ו~וח בו יש ~ענין והגידין
 ש~ דחולין ~מתניתיןזאת

 והבן וי~ל
~ 

~~~~~

 מביא שם המליימ~
 ו~דברי גם ראיי אדר~

 וכן וכיאלו ~ש~
 ו~~ו~

 אלא דקאו~ר הסוגיא
 לא דאי עכשיו ו~וח בהו ביש מיירי ע~כ מוח בהודאית פשי~

 אין הפסח עצמותיאף
 בה~

 עצם ~בירת מ~ום
 כ~

 שאין
 דאית ד~~ס לישנא על כוונתו ואם עיי~ש עכשיו ו~וחבהם
בהו

 מו~
 וגם מכבר מוח בהם דהיי דר~ל בתוסי כי הא

 עצמות אף לא דאי ~ו~ל~מ שכי זהו~ה
 הפ~~

 אין
 עצם ש~ירת משוםבהם

 דפת~
 א~א בש~ע וסיים ~~נ

ד~מל~~
 שו~ין לפיכך שם ~~ב ~ר~מ ע~ד ו~ולך סובב

 לת~לה בהן יבאו שלא כדיעצה~פ
 ו~

 ~מיירי לומר דאין
 בהם שאין דכל חלוצים הם ועכשיו ~הם~מוח שהייבעצמות

~~~~
 ו~שום בהם אין ע~~יו

 א~ שב~~
 מת~ילה ב~ם ~הי~

 מוח בו ~~אין דעצם דהא לומר ו~קום דהי~ו~וא
 עצמות היינו שבייעמ~ם ~ אי~

 שמ~ע~
 בהם אין שנוצרו

ועצמות מו~
 שי~

 היינו מוח ב~ם
 עצמו~

 טבעם אשר אלה
 שנ~~נו אף ~~ומה ה~וליות כמו ו~וח בתוכם שישוצורתם
~תה

 לאיז~ ממו~
 כיולזה מו~ ~ שיש עצם נקרא מ~מ ~יבה

 הוו~~
 בו שיש דעצם אלא הוא כןי דלא

 ~וד וכי עתה ~וח בו שיש~~ינו מו~
 לתמו~

 לא דאם דו~שמע
 בוהיי

 ~ב~~ משו~
 ~שמוש ס~ל והרי שריפה צריך היי לא

~~
נותר



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~י~י
~~~~~~

 הוא מלהא~~
~~ 

 דשורפין מד~ה כ~ ~ר~מ לומר דא~שר
 דרבנן ~דש~נ ההקלה~~ני

 הוא~
 חולין מהוסי הביא ושוב

 בהם אין אפילו כבר נוהר שש~~שו ד~צמוה אשמ~ינןדר~מ

~כשי~
 צומר מקום יש שלפ~ז ~לום

 ד~~
 שמשו דבשיינ

ה~צמו~
 דמקרי כיון מ~מ המוח ב~ם ש~יי ב~וד הנוהר אה

 בהם שיש~צמוה
 מו~

 הדין הוא ~הה מוח בו שאין אף
 ~צם מקרי ~הה מוח בו שאין דאף שב~~ ל~נין גםי~ל
 בו ויש מוח בושיש

 שב~~
 ~ל המלימ המה ולזה

 גו~

 דברי
 נהברינהו דמקשו שם מפסחיםההוסי

 ונחל~
 דידהו ל~~וח

 הוא מלהא ש~נו~~כ
 ~משמ~

 לשרפם בנ~קק בכה~ג דדוקא
 שמ~יק ~דמה מוח בהםמצא

 וח~ל~
 לא ~הה ה~וח

 מעל~

ו~
 ~וח בו שיש ~צ~ ומקרי ~וריד

 וכמש~ל~
~ 

 מלהא ש~נ
 בו אין ו~הה ~בר מוח בו שהיי ב~צם לאא~ל

 מו~
 ושוב

 שב~~ ל~נין דיליי לנידון ראיי המל~ממביא
 שאין דב~צם

 מ~ם בו אין ~הה מוחבו
 שב~~

 והוא
 מסו~

 ~סוגיא
 פשיטא ~א וקא~ר הקדשים ~צמות כל מברי~האדמקשה
 והי~ מוח יש שבטב~ו ד~צם נימא ואם כוי מוח ב~ו~איה
 מוחבו

 א~
 בו אין אם

 מו~
 ב~ יש ~הה

 נימאיקשה שב~~ משום
 דב~ייה~

 מוח בהם באין מיירי שם
 ~ה~

 ו~אי
 שב~~ ל~ניןרק

 שב~~ בהם דאין דבקדשים
 שריפה אייצ

 שביי~ משום דאי ~ואף דפ~ח ב~צמוהומשא~כ
 י~ל ךבד

 וא~צנשדינהו
 שריפ~

 ~ייש ה~לה לאיזה לחוש דיש י~ל מ~מ
 ההקל~ מ~ני~בדייהא

 וי~ל~

 א~ו
 ~הה מוח בו שאין ד~צ~

 בואין
 שב~~

 בו אין ידאם אמרינן נוהר שמוש ל~נין וה~ה
 ~~שום ביי ליה ~הה~~וח

 שמו~
 די~ל אף נוהר

 וג~
 דמ~מ

 הש~ס ~~ק~~י~מוכח
 ב~צמו~

 סייל מרי דרב שם קד~ים
 מוח בהם אין אםדגם

 י~
 אלא וי~ל וכמש~ל ש~נ ~~ש~ם בו

 להדיא כי ~~ט מפסהמייק סי~טדבכיימ
 דדוק~

 היי כ~ךא
 ~וח~ו

 מ~ול~
 בו אין

 שמו~
 ~~וח בו כשהיי אבל נוהר

 מל~מ ~ו~יי ש~נ ~~שום בו ישונחלן

 שם~

 ד~ייס ו~~שטא
 ~~ספיקא דגם חלוצין ש~~צאן כגון רנב~י דאמר ~ם~סחים
 זביד דלרב כי שם דבמלה~ר אלא שריפה ~צה~פצריכין
 מוח בהם אין ~כ~יו דאםס~ל

 א~
 שמ~ש פ~א שנ~שו

 דיוציא דהו~א די~ל ב~~ליימ ומ~ש וי~ך ~יי~ש בה לן ליתנוהר
 דדךמא דלא וקמ~ל ש~~ משום דליכא ג~מרהא ~~יה~~וח

פק~
 בירושלמי הוא ~רוך למוד הנה בו ד~ה בהו~י וכמ~ש

 והנוהר והגידין ה~~מוה אמרו מייט שם יו~ד הלכהפייז
 להיוה ט~ז חל שם ב~~שנה ב~~מ ~ו~יי ~שר בששהישרפו
 לחול אפשר היי ראייה ~~פ מ~ד~ין ש~יי ד~~~ן שכיבשבה
 כן כהב לא שם במשנה ר~ח בפירוש יואולם בשבהט~ז
 אוה הי דרוש ולהלן ה~ז מהמידין ~~א לח~מו~י~

 ומשני גומרהא ~~י אפ~רו~רי י~ד~
 ש~~ור~

 ~בר משום בו יש

 ובקיי~ ור~י דשמואל ~ב~לוגהא שם שי~ק~ו~~
 ו~יימ

 ואם בי~ד גומרהא ~~י די~~ה הוא ד~~ושיא ~י שםובקייע שם~
 מחולין לק~מ גומרהא ~~י מוהר דבי~ד חילוק דישנימא

~ד~
 י~א

 שם~
 בי~ד ק~י דשם גומרהא דמנח דלמא

 שם מחולין מוכחוממילא
 ד~ביר~

 אסור ~צם
 א~

 ~ייד
 ו~רמב~ם יום מב~וד ה~צם לבדוק יוכל הא דא~~כ יוםמב~וד
~~י

 מק~~
 ~~שום דחיישינן בו יד~ה בהוס~ ומייש שם ה~~ו

פק~
 בירושלמי הוא ~ן הנה

 סו~
 ובמל~מ שם י~א הלכה

 יצא דךחךק קך~ט ~י~ החינוך מדברי שם ~וד מביאשם
 הוא ~הנה ציי~ ושדבריו הקדשים ל~צ~~~ה הפסח עצ~הבין

 לא ו~צם באזהרה ש~ן ל~י ד~צ~~פ ~כי קמ~ו ~ייבחינוך
השברו

~ 
 אחר ט~ם ש~י ~~ב ~א דף בא ~י ~וה~ק ~ו~ייהשבירה אימ~ ~~~ני ~ליו בשר מ~ט ברוב בהם השאר

 ד~היב לון ~ב~י לא וישראל ד~כו~ם בטולה איהודדא

ו~~~
 בין חילוק אין דאייכ צ~~ג זה וגם בו השברו לא

 פמייו מו~נ ו~יי ~יי~ש מוח בו לאין מוח בו שישעצם

משלישי~
 כי שם ובמנ~ח

 דשמו~
 ה~ה אלא דוקא לאו נוהר

 שנפסלכל
 ובמ~~

 קצ~ ~יי הי~א ~צם ד~ל כיון ~י ~ז

 ט~ונין יוצא ששמשו ה~צמוה גם א~כבשר
 ו~וא אסור לדבר בסיס ה~צמוה נ~שו ה~צ~וה ~לדהבשר א~ שריפ~

לבשר
 היוצ~

 דט~ונין בעצה~ק מצינו לא דבאמה צ~ע וזה
שריפה

~ 
 פסחים ו~צל~ח וטומאה בנוהר

 ~ד~
 פ~ג

 דגם ו~ישהאריך שם~
 ~רמב~~

 מרי דרב דרב~הא כהוסי ~~ל
אפילו

 חל~
 והר~מ נוהר שמוש משום בו יש ~דיין המוח

 בסיס ונ~שו הואיל סיים וגם נוהר ששמשו ה~צמוהשכי
 הואיל קאמרולא

 ו~
 מ~מ~ בסיס

 בסיס ~הה אינם שכבר
 ~נ~ש~ הואילאלא

 ~יש ~יי~ש מטמאים שוב ב~יס כבר

לד~~ו~
 דהניח ל~א זה

 מ~ו~
 אבן או ה~ר ~ל שבה מ~רב

 דאסורין הי~ז משבה ~~~ה ~רמב~ם שכ~ החביוה~~פ
בטלטול

 א~
 נ~שו ש~רי והאבן המ~וה ניטלו אם

 ~לא די ס~יי ש~ט ~י~ באו~ח הרמ~א ו~מייש האס~רלדבר בסי~
 דעה ~ל במניחם אלא א~רו שלא שאומר מי ישדשם

 שם ומג~א ו~טו~ז השבה כל שםשישארו
 ול~

 לדון יש
 שד~הו קדשים ~צמוה ביןולחלק

 ל~ל~
 י שנ~ש~ ק~ם ~מוח

נוהר

 וא~
 שלא

 ח~
 ה~

 נ~שה דלא כשוכח הוי
 הא~ורלדבר ~י~

 ומשא~~
 יוכל דלא הפסח ב~צמוה

 ומחה~ש נ~א וס~ק ני ס~ק ש~ח סיי מג~א ו~יי כמניחהוי המו~ לחל~
 צריך כרחך ד~ל יוצא ב~סול ול~~ז ~םופרמ~ג

 לקלו~
 אה

 שלא כדי~בשר
 יג~

 נאמר אם אף וכ~~שייל פנים לצד
 ולא כמניחדהוי

 כשו~~
 נ~שה לא

 בסי~
 סיי ~~ג~א ~~י~

 ס~ק רנ~ט סיי ול~יל בטיט ש~~חברו ל~נין י~ח ס~קש~~ב
וא~ו

 שבה ו~הוסי גי סעיי ר~~ז סיי ושיי~
 נייא~ ~ד~

 דייה
 ו~יי שט~ןאו

 ק~~
 כיון ד~ה ה~ו פי~ז שבה בירושלמי

 דשאני יייל דבאמה אלא בזה ~נינים הרבה יסה~~ושבה באיסו~ בסיס ל~ניני זה לד~~וה באנו דאם אלאואכ~ייל
 באיסור ו~~שא~כ בהולדה בהם דבוק ד~מוח נוהרב~צ~~וה
 לענין גם ל~יל ~מ~ש אלא הנושאים בין וי~ל לשבהבסיס
 דמה ביוצא~סח

 ~מבחו~
 לכאורה שמב~נים ~~ה מטמא

 דלא לן ~~ב~יא לא ב~ס~ דיוצא שם בשייס לפמיישנסהר
 ו~ר~~ב~ם הן זריזין ח~רה דבני משום ~ו~~~ה רבנן בייגזרו
 ~ון ~יצא פסח דבשר כהב הי הלכה שאהייט ~~הי~ח
 אלא שם ו~~~ליימ הן זריזין דב~ח טהור הוא יהרילביה

 פ~~ ~דףדהצלייח
 שם~

 רייק דהרמב~ם כהב יפה
 ביצא דוקאוהני

 חו~
 לביה

 אב~
 ביצא

 חו~
 גם לירושלים

 בש~ה~מ ו~יי קד~ים משאר דינו אשהני לא הפסחבשר
 שהאריך ~י ~~ל וי הלכה פ~י מקואוההי

 ~~ג~א ו~יי בז~
 ול~נין נטייי להי ב~היחה ופ~~ייג י~ג ס~ק ק~ס סייאו~ח
 אי סיי פ~ב יבמות ברא~ש ~יי בדרבנן איפ~טא דלאב~יא

 ~~ויש~~
 פייד מל~מ ו~יי שם ו~ר~~ב~ם זי סיי

 עיי ~~ה ~יקר לה שיש טומא~ ל~נין ~ם ~ומ~שה~א מב~ורו~
 הי~א גירושין מהי פ~ח ושעה~מ די אוה בי בדרושל~יל
 וב~לחמוה ~ייז סיי זייל רשכ~י ~~ורי רצ~ה ברכהוה~וי
 ~גאון ליד~נאריה

 ה~~ובה~
 אב~ד ברודא מהרייל

 ~ה לכל פנים שיש יראה שם והמ~ין נ~י לבובדהו~ה
ש~הבהי

 ואכ~ל~
 פסחים מל~ייר בהגהוה ~~יי

 ד~
 שם פ~ג

 ל~ניןמ~ש
 ס~

 אוה ובמלהייר אחד ~פק ד~וי חולצין
 ודו~ק בזה ויייל מהלכה זה דחה נוהר ש~~ושי

~ 

~~~~~~

 הנה בגומרהא מ~ש
 בשיי~

 ~~חים
 ~ד~

 ע~ב פ~ד

שם~

 רשייי וכמ~ש דרבנן חששא רק דהוי מבואר
 שם ה~י פ~ז בירושלמי להדיא הוא וכן אמר ורבא ד~השם

ועהוסי
 ~ד~

 ~~א פייה
 שם~

 ד~~
 ש~ירש דלרבא מייש כשהוא

 שפיר אהי קדשים ה~סד ~~ום דאסור בגו~~רהאל~יל

ובהגהביי~
 ה~~ד משום ט~מא ס~ל סוגיא דהאי כי שם

 ~לא נורא אכיל דיל~א לשון דק~~~ר כרבא לא אבלקדשים
 מהו~י הביא שלא והמוה קדשים הפסד ודאי דאיכאסייל
זבחים

 ~ד~
 צייז

 ~~ב~

 אי~א ודאי דלרבא ש~י ואחד ד~ה
 ובא~ת ~יי~ש הכי ס~ל לאביי דגם אלא קדשיםהפס~
 ל~ג ~דף חולין בהוסי וכמייש ודאי ד~וי דילמא לשוןמצינו



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~~~י

~~~~~~
~

~~ 

עייב~

 ~ובא ~ייב גיטין ר~~ביין ועיי ~ם וברש~י~א ודל~~א ד~ה
 ק~כ ~יי ריש אה~עבבייי

 ב~~
 ליי אקני א~נ~יי ודלמא

 פרי ~ועיי הוא עיקר איה~~ר דל~~א דבדרך אע~ג שכירבנן
חדש

 ש~~
 פייב בכ~מ ועיי וגרסינן ד~ה שם הר~ן ו~יכ

מ~י
 קיישי

 דיל~~א דבלשון דאעייג שכי וי הלכה
 ~מרי~

 הלכהא
 פ~ג ~דף נדרים בהוסי כי וכןהוא

 ע~א~
 ד~~

 ~~יין דילמא
 וכייכ לה הפר לא וד~י כלו~~ר אלא דוקא לאוי דל~~א~זייל
 ~~לעיל מ~ש שם בג~ש~ס הגרע~א ועיי ~ם ו~~איישהר~ן
 מייז~דף

 ע~ב~

 הוא ך~החילה דךמא רבא אמר
 ד~

 עבד
 אכיל דל~~א רבא ד~מר מה וממילא שם חוליןומרשב~א
 בראשיה ויוב~ע ה~א ועיי הוא כן ודאי דידיי ממוחנורא

 ש~ ורש~י דל~~א יוסף יש~~~נו לונייט~ו
 ה~~ה ובאו~~ח

 בכל ה~א פן היבת ~ועל אולי או פן אמרדלא
 ~~קו~

דיל~א~
 ורש~י הרגום ועי~

 דברי~
 ~דף גיטין וברש~י י~ז גי

צי
 ע~א~

 טי ~דף ו~עניה
 ע~א~

 מהר~ב ו~גהה כי ד~ה
 בלשונוה בשניוה רד~ז השוי ועיי וי~ל שםדנשבורג

 ~ידו~ין ברי~ף ועי~ סייג סיי ח~א ~~הראנ~ח ו~שוי ק~~ייטסיי הרמב~~

 ~ד~פ~~
 ~ד

 ע~ב~

 ו~וסי ב~~הניהין היימ דך~~א
 ~י~דף גיט~

 ע~יב~

 קכ~ד ~דף ב~ב ור~~ב~ן דיך~~א ד~ה

 ~יב~
וי~ך

 וב~הנו~
 ב~~ד~ש כה~נה

 רו~
 כךנ כי פ~ג

 מחוד~
 דב~שון

 דב~ג~וה אלא בבלי בש~ס איהמר כמו דיל~~א הויירו~למי
 לשון והוא דילמא גרס שםמהרז~וו

 מעש~
 ירושלמי ועיי

 חרדים ופי~ ו~~מ רובא ר~חי דלמא ה~ג ~ייבברכוה
 דלמא ~~ו ~ייד ובקידושין דל~~ה ה~ב פ~ח י~והובירושל~~י ש~

 ובפסיקהאעיי~ש
 דר~~

 ז ~ייז ~~ג פאה ~ירושלמי כ~ג פסקא

~~~~
 עצ~ שבירה לענין

 השיעוד ~וא כ~~ה ב~סח

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

 י~ז ~דף ~~חוךין~ה~א ~~~~ ~~ ~~~~

 י~ח~

 הן פגי~~וה שלש א~~ר דר~ב~ל
 ושם ב~~ח עצם~גימה

 דהפגימ~
 ~החגור כדי

 ב~
 אה

הצפורן
 ות~~~

 דין השמיט ד~רמב~ם
 ז~

 בגליון ה~~ה וכן
 ~~צא שלא ~ו~י שם חוליןרשייא

 ךהרמב~~
 שיעור ש~ביא

 פגימה גבי זולהי אל~פגי~~וה
 מז~

 הי~ד בהייב מהי בפ~א
 ו~קדש ~א~ ~~הי בפ~ז הר~~ב~ם דברי אי~המיטהייובמחכ~ה

 כדי אזנו סחום שנפגם מי ~כי הפוסלים ~~ומין לעניןה~ב
 הצפורן~החגור

 בפג~
 כ~מ ועיי

 שם~
 ו~מ~

 ~~~ורש הדבר
 ב~סח שב~ע לענין הי~א פ~ז ~סחים בירושלמייוהר

 שההא כדי ~ד יוחנן רי בשם זעירא ורי יוסי רייש~ר וכמ~
 צ~~רן א~ילו אמר ו~ורנה וכוי זעירה א~ר ר~י ~~חגרההיד

 דין הרמביים ~שמיט למה באמה המה קרבןובשירי
 ועיי ז~

~בקיע
 ו~~~

 שם
 וב~גרשיי~

 ה~~~ ש~ חולין
 הרמב~ם על ג~כ

שהשמי~
 ~~ש וגם שם בשי~קי וקדמו זה דין

 בהגרשיי~
 שם

 דהניא עלה קאי סכין פגימה אף ד~מרדר~ח
 ~דף ~בחי~

פ~ח~

 שנפג~ ~~ין
 בג~ש~ס ~ועיי פגימ~ה א~ ~שח~ין אין

 ~~צפ~א בהגהה העיר וכן י~א דף ~בועוה ~~הוסי שהעירשם
 מצ~~~ ב~גהה קדמם וכבר~ם

 הי~ד ה~~קדש כלי מ~י פ~א
ועיי

~~~~ 
 פ~ה

 מ~~~יל~
 ו~~הר~ ~י~ד~

 דברי סהירה ~ה

הרמביי~
 ~~בה~ב

 ך~~~
 דבריו בכל קדמו ש~יטה ~הי ~~א

 ב~~ז י~ח ~יי יוייד בטוש~ע ועיי שם בירושל~~יבגהש~ס
 ו~יי שם ופר~~~גוש~ך

 הב~~
 ~~השוי ו~~ייש ~~ אוה שם

בי~
 דבר כבר כייא סיי יעקב

 בז~
 ~יי ח~ב יעקב בשבוה

 שם בהג~י~ש ועיינ~ג
~~~~ 

 ח~~וה שארוה ~~ו ~הלים מרש~י
 ע~בה ~~לשון ~הואהחגור

 וקדמ~
 ח~~ן בגהש~ס ~גרע~א

ש~
 ~עיי

 בערו~
 שהביא חגר ערך

~~ 
 שה~גור כדי דחולין

 חיגר ש~וא פסח ~~לשון חגירה דפיי וכי הצ~ורן אה~בה
 כשמגעה במיש~ר המהל~וה רגל כ~~ו~הוא

 ב~ר~~
 כחגרא

 ל~ר~ב~א ~ביה ~~~~~רה ועי~ וי סיי בראשונוה ~~ה~י~טועייי
 ~~~ל לע~ן צ~ורן ב~גירה ~ש השני ש~ר רא~ון~יה

 כ~~ייש~ונ~על
 ~חול~

 אף
 עיייי~ נחל~ שה~

 מקומו כאן ואין
 ז ~הל~אריך

~~~~~ 

 ~זבחי~ ~~~סי הבאהי י~ייד
 פייז~

 דבנס~ר~~
 ~~יפסנ וצא ~ו~חן ~ך ךח~~ו נעשהכ~לכהו

 ו~נ~בלינ~
 ~רה ב~לי דב~ודו ג~כ י~ך יוצא פ~ול לענין

 ~~קשה כ~ט דף ~~נחוה בצ~ק וראיהי ביוצא נ~סל לאו~וציאו
דךמה

 ~י~
 השו~חן ~~גביהין

 ע~
 הלחם

 ועי~~
 לקבל ר~י היי

 ל~ם הי~ יוהרהלא טומא~
 להגבי~

 ךעולי ול~ראוה בע~ן הלחה~פ
~~יו רגלי~

 ש~
 סלוקן בעה

 ~ו~
 דריב~ל אךיבא דהלא יייל

 ש~א~~~ינן
 ובירו~ל~~י רגלים ~לע~לי השול~ן ~~גביהין ש~יו

 ~מו~יאין מפני טמא ך~~ה ~שולחן הגירסא ה~ח ~~גחגיגה
 כ~א דף יומא ~וער~~י רגלים לעולי ו~~ראיןא~הו

 ~ב~
 אוהו שמוציאיןומש~ע

 לחו~
 שעולי כדי

 רגלי~
 י~ה יראו

ויק~~
 דא~כ

 לחה~~
 דב~סולק ביוצא נפ~ל

 ס~~
 ל~יב~ל

ב~~נחות
 צ~ה~ ~ר~

 ג~
 ~וע~י ביוצא נפסל דודאי מסעוה

 שסלק~~ו במסולק ~ם רגמייהב~י
 ~שולח~ ~~ע~

 ~ל ולזהי
 ~~וךחן עך דבע~דו הךחם עם ~שולחן מגביהין ~יושלכך
 ביוצא נפ~ל לא שרה כלי דהוי שולחן שך ךח~~ודנ~~ה
 סוכהובהוסי

 ~ד~
 ני

 עייא~
 צלוחיה ~הלא ~קשו ואי דייה

 ~ביאו שלא ~וצ~ע חביוה גבי כדהני ~~קוד~ה זהב~ל
 ~~שנהב~וסי

 ערוכ~
 בצלוחיה נהנן ע~ב י~ג דף ~~עילה

 ש~ ~הו~י ורג~~ייה המ~רש ופיי~~עך
 ~~י~ה ~~ק~דש דהיי

כלי

 שרה~
 ~א השילוח ~~~~י ~~~~לאין ~יו ~איך ~א~~

 דאף ו~~וכחביוצא מיפ~~
 ~~וצ~

 וי~ל ~יוצא ~~יפ~ל הכ~ש עם
 ~ שםובהוסי

 הקשו ושוב ביוצא ~~יפסך לא כלי דבקדושה
 ~באים ונסכים ק~צ~ בהו דליה כ~ג וחביהי כ~ניםבמנ~ה
 ~ידוש ~~ועיל ד~והן ותירצו בי~צא מיפסלי אימהיבפ~ע
 דא~~רינן דו~~יאכלי

 י~
 לו אין ~~הירין משקרבו מהירים לו

 הו~ל לא דךפ~ז כ~ שם ובמהרש~א בכךי ~~שיקדשומהירין
להוס~

 ה~ ל~ר~
 ידי~ בקידוש יציאה

 ~~ועיל דודאי ורגלים
 הרגישו ו~בר ~~י~סלי אימה דאל~כ ~לי קדושהבהן

 כי ~דף בז~ים בעצ~~וההוסי בז~

 ~~ב~

 ~ה סוי
 ועי~ יציא~

 סוכה~~הרש~א
 ~עה כל ד~רק ~~הך ~~~ש ש~

 בהוס~ ועי~ ש~ ~בחים בצ~ק ~ד~~ו שם רא~ם ~ר~יבהג~ה ש~י~ ומ~
 דליל~ שכי לעיל ~םסוכה

 ~~יפ~לו זמן מחוסד אין
 ~~קרבהראוי שאינ~ א~~י ~~~נו נקראה דליךה במהר~ם וביארבלינה

 וצ~~
 סוכ~ ~~ירו~ל~~י

 בךילה ניסכן ה~ו ~~ד
 ש~ וב~~ה~פכשר

 ~המידין פ~י הר~~ב~ם דברי שמקור הראה
 ב~ה דבר וכבר אךו הירו~ךמי ~~דברי~וא

 ה~~ל~~~
 ב~~קו~וו

 ~~ד ברמב~ם ~~יי ~ייזשם
 ~לכ~ ~~~~עה~~

 ד~~י הי~ב פ~ד סו~ה~י וער~~ביי~ ~י
 ~וט~

 בך~~ נפסלין
 ובשי~ק

 שכבר ~יינו קדו~ים מים הא ~מה פ~ד סוכהבירושלמי
 דמ~רש בהנור כ~~ו ~ינה נפסלו ו~~~~ילא ב~לינ~קדשו
ו~~י~~ל

 בךינ~
 ול~~~~ש

 אדרב~
 מיפ~ל לא ב~~ש שעודם כ~ז

 דב~~טה אךאבלי~ה
 קרושי~ מי~

 ובהוסי כהיב חרש בכ~י
 פ~ח ~דףמנ~וה

 ע~ב~

 א~ר ~א הקשו לסוטה א~ ד~ה
 ובהגר~~ש חול בכךי להו מ~ימינן לא שרה בכלישנהקדשו

 דע~כה~~ה
 ישי~~

 חרש בכלי קדושים ד~~ים חול בכלי אח~ז
 קדמו וכברכ~ב

 בז~
 וכי ~~ב ~ב סוט~ ~רו~ךמי בשי~ק

 ~היי ~וא ~ון ל~וטה אי בש~ס גרסו שם במנחוהדר~י
 או~ה~ו~קה

 בחו~
 נ~נור בשער

 ו~נ~
 מובא רג~ה בפיי גם

 זוגירסא
 ~וש~

 שם ונדפס ~וא חון ~~~ורע לע~ן
ש~מה הגה~~

 ע~
 ~צ~ור בדם מצ~רע טהרה ד~א ופ~ש~י רג~~יי~~

היי
 ~~ח~

 ~ושיה והוא נקנור ב~ער היי הכפרה ורק ל~~חנה
 והעךה וראיהי ד~ה סוי ה~א מטומ~צ ~י~אהמ~מ

ובשאי~ה בצ~~
 יע~~

 בשי~ק ועיי זה ל~י~ב נדחק קך~ז סיי חייא
שם

 וי~ל~
 ועיי ה~ב מ~ו~~~כ ~ד וער~~~ם

 ב~ני~
 יפו~~~י

 שכיהרו~~ה
 ~טע~

 דוקא השולחן~ אה לטבול צריכין דהיי
 ~~יי ~לקחו ביום ~ם ל~ם שאמרו מ~ני ~~~דש שךבאמה
 ~~ונח ~ם הלחם שה~ כיון א~כ ~סידורוסילוקו

 ע~
 ~~ו

 ~ש~~ן היי שוךחןשל
 בלו~

 דקיי~ל ואף ~ךחם מן
גבר הה~~

 ~~יי~~
 ר~~ולחן פסול בו אין וב~~ז קלי~ה כדי בלע

מקדש



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~~~ו~
~~~~~~

 י~~ים השל~ן על ~יי שאפילו ~כדקייייל לו ~דא~יו~קדש
רבים

 ך~
 חון ~ו~ו ו~וצי~ין ~יי א~ ו~וךם בךינה נ~סל

 עליו ל~ניח ויאסד ביוצא נפסל שלו הבלוע היילו~~דש
 להג~ילו י~ולין ~היי ואףהך~ם

 ו~ייו~
 ו~שום וגם ~~א ב~בת

 נ~אדדב~ג~לה
 משה~ ב~

 כן לעשו~ ואין
 ךכהחל~

 ~יי~ש

ול~מ~~
 ~שולחן בתוך ש~בלוע דכל יייל

 כ~~ ~ה~~
 לא

 בשייס מכ~ד דו~~כח אלא ביוצאו~יפ~ל
 דג~

 בכלי ב~ודו

שר~
 בלי~ה מיפסל

 וא~ ביוצ~ ~~יי~
 אלא הוא כן בשולחן

ד~~
 בלוע היי דהשולחן יפות הפנים

 ~~לח~
 ~~עיי חם

ב~י~~
 וכלי ע~פ ש~ צו פי

 חר~
 עיי~ה~

 אוייח בש~ע עיי
סיי

 תנ~~
 שפ~ו~ים לפי ~געלה צ~י~ים ה~~נות כי סעיי

 שב~~כם הכךים עם ~חו~ן שנו~נין כי~ן כלום בכך ~יןט~מא~ ה~י בלא אבל נ~ה ס~ק שם ובח~י ו~רק ע~~םנשפך
 פ~טיד~א עליוי ~~~יו~ין ~לפעו~ים כיון עיר~י דךייו~ כיומהדי~ו
 סייק ב~~ל ובפרו~~ג ועירוי ו~לובן אבן ע~י יכשרםו~~ך
 ~ך ומשי~ין חם לחם ~אופין בו~ק~~~ינו דכש~כ כיל~ח

 ךצדד יש דבדי~בד אךאהשולחן
 בהפ~ו~

 נו~י ד~כלי כיון
 ס~ק קייה סיי יו~ד ב~~ך ~ועיי ג~ר תתאהאמריגן

 עכ~פ משהו נשאר דב~געלה ~יון שאני דב~סחוי~ל יו~ד~
דו~~מ אל~

 מיי~
 שוב ~י~צא נפסך בשו~חן ~~ל~ע דאם ~פ~י

 ו~~~~~ ציי~ ךחם ~ליו להניחיא~ר
 י~ות בפנים ב~צמו

וי~רא
 דהא כי ~

 דבךו~
 ו~כלי

 א~
 קליפה כדי אסור בכחוש

 סיי יוייד ו~יי ו~~אוריי~א ךא אבל ו~דרבנן ךח~~~רא רקה~א

ק~~
 ובהג~י~ש כ~ג כייב ~~ק שם ושייך זי סעיי ב~ו~~א

 הג~א ~דב~י ו~~יאשם
 דא~

 ~ם ומ~ש רו~ב בךא א~י בכלי
 שטרם כיון רו~ב קצת בו שיש רבר מק~י דפת ד~תוביוסף
 ךש ואם ו~פסחים ראיי ~ו~ייש צ~ע ו~ים ו~לא ~~אשנאפה
 כ~ב~י אסורה כ~לה ה~ת~ך

 בתשו~
 דשם ליתא ~זה

 ו~יין עתו~י בעין והוי יפה להתקנח להתנור דאייאהטעם
 פייח חולין ברא~ש ~~יי די ס~ק צייז סיי יוייד וב~וייזשם
 ~~אסיי

 וד~~
 י~ל וגם שם יוייד ~חוו~ד פרמ~ג ועיי שם

דו~ה
 שנבל~

 נבלע הוי שהוציאו טרם בשולחן ו~~~חם
 ולפו~ייש נס ~ייי רק היי החום דכל כיון ~וד וי~ךבהי~ר
 וונח~ת~צ~ק

 כייט~ ~ד~

 ~לחם ~כח הנס היי לא
 ר~

 ו~כח
 ~~ וושמ~ שהייהשולחן

 ~יתן ו~~צ~ה הךחם חום
 ו~נחו~

 צ~ד~~ר~
 ב~~ מבי~

 ~היי היינו שול~ן ~ל דטה~ו ~גרייא

~פו~
 ~~וך~ן על הלחם של

~~ 
 ~יי

 הפ~~
 בפני~ ~ו~יי עצו~וכלחם חש~~ דד~וס

 ~מ~~ ופי ~רומה פי י~ות
 כייד

 י~ל ו~רבהוי

 בזה~

 היי לא ודאי ולפייז
 לח~~

 מכלי לבךיעה
 כ~ו ~דף חגיגה בה~סי לפ~~~ש ב~רטךכלי

 ~~ב~

 ד~ה
 לאו הלק~ו ביום ח~ם ו~~~ש ~ך ש~יי ל~נין שזהכסידו~ו סלו~~

 ואייא ו~עייש נאפה שהיי ו~~ד דאיכא היי לא ד~םדוקא
 כי כייא יוו~א ~ריטבייא ~ואולם השבת ~ד החוםשי~מור
 ~~ן הי~צא לחם כו~ו ~~ל ו~ו~נו יוצא והיי הרבה חם~היי
 לעולי ה~או ~נס וזההתנור

 רגלי~
 בקר~ב ~יראו

 עיי~~~
אם

~ 
 ~הנוד נשאר לדבריו שנאו~ר

 ~ךשמו~
 עד ח~מו

 כן שכ~בו ~י~א אי שו~ואל ורל~ג רדיק וע~ בבו~רהש~ת
 אפשר בדדךו~דעתם

 ובמחכ~~
 מפ~רש ~וא שכן הזכירו ךא

 צ~ו ~רף מנחו~ ועתו~י ש~~תוסי
 ע~ב~

 ושם סילוקו ד~ה

~ד~
 ~~ט

 עיי~~

 יומא הגרש~ש ועיי כסף של אחד ד~ה

 כ~א~~ד~
 ו~על בהלקחו ~ק חם היי לא דהל~ם שכי

 עד שבאולם השול~ן על ו~ונח ~ה~ ~עוד ~אולםהשולחן
 הלק~ו ב~ת פירש הלקחו וביום ו~צטנן היי ה~י~יןשיוק~~ו
 ו~שהרוח ע~ב להלן ~~ך קיייא ו~כתובות ~רש~ש~וו~~ש
ו~נשבת

 כוי~

 ו~נ~~ת ו~~שייי
 כ~ט~ ~ד~

 כשמסךקין הלקחו ביום
 צ~ו ~דף ושם חוםהי~

~~~~ 
 פ~~~י

 ~~ו~
 חום הוי הךקחו

ובחגיג~
 ~ד~

 כ~ו

 שם~
 ו~על הלק~ו ~יום חם שיהא פר~~י

 בשקלי~ ועייהשו~ן
 ~כידין אין ושם ה~ג ~~ו

 מ~ש~
 ואו~נ~נס~~

 ~יי לא ודאי אותו שו~וךיאין ו~ירו~צ~י מ~ש

 או~ומוציאין
 לח~

 מהיי פיייא ~מלייוו ו~דברי ~כרתי ~שוב
 ז ודו~ק וי~ל בזה ו~ייש היייא ומושבו~שכב

 ~~~~ג~

 דב~י ה~א~י כ~א
 הנויי~

 איי סיי אוייח ~נינא
 בידים נקטן ך~יספי דאסור דהא די~לשכי

 ע~הי סיי קמא אהי~ע נוייב ~ו~יי מדדבנן איסו~א רקאינו
ד~ה

 ~~נה~

 יבמו~ מש~ס ~יליי ו~ילו
 ~ד~

 קיייד
 שם~

 דאיכא
 על~ גדולים ~הזהיר ו~טומאה ודם בשרצים קראי~לתא

הקטני~
 ליטו~ו דלא ומס~י

 לה~
 וךפו~ייש וכוי וצריכי בי~ים

 דחויא הני דכל שמ~ג סיי ~ו~חהב~י
 ה~

 ~ק
 מ~יקר~

 אבל

לו~סקנ~
 ~ו~ל

 של~
 שם דהנו~ב אלא ו~ךו~דין ואין כתובין

 ~ךחם ~והוא אבל ו~~י פ~ג ל~לך ~מ~נה מ~בריהביא
 ~יייבו~שנה

 שם~

 ~הנים שאני בטומאה י~ל ~לדבדיו
 בכ~יי~ ילפינן ו~וב יתירות ו~צות~הו שדיב~

 ו~שרצים
 וד~

 ד~י
 ב~~שהו ~אסורו לשרצים ו~הפדכת

 ד~
 שכן לדם מה יוכיח

 הצ~יכותא ~י ס~ק שם ש~~ג סיי באו~ח הטו~זל~ו~~ש ובאו~~ ~יי~ש בכה~ת ילפינן הצד ו~~ה יוכיחו שרציםכרת
 מת בטוו~אה דהא הצד מה על פי~כא כאן דישדוקא
 לו~קדש נכנס אם כגון כ~ת לידי דו~ביא ~~ו~ים נמיאשכחן
וק~שיו

 דיב~ וכב~
 וצריכי דייה ש~ ביבו~וה המהרשייא בזה

 בהפרשת דאיכאוכ~ב
 טומא~

 ~דשים דאוכל כדת צד נמי

בטוו~א~
 ~גו~

 חייב
 כ~~

 דזה אלא
 דכל כיון רהרי ציי~

 בידי~ ל~~ן לי~~י הואהאיסור
 א~כ

 ~~שכח~
 ~בי~ו לו ב~חב ~היינו נגיעהבךא אכיל~ לה

 בבי~
 ו~~שבייא הבליעה

 ~דףיבמות
 ע~ה~

 א~ש הטו~ז ולפו~~ש אנא אי~וך דייה
 ~אכל לא ו~כם נפש כל י~ב י~ז אחרי פי בחוו~שוערשייי
 להזהיר פדשייידם

 גדולי~
 קטן אפילו ~דנפש הקטנים על

בו~ש~ו~
 כ~א ו~שפטים וערש~י

 י~~
 סיי פ~כ אמור וב~וייכ

 כי ~~ל ר~ייו~ו~ייה
 יכ~

 נ~ש
 ובה~וה~ו~

 עי~וכין ~עיי שם
 לאתויי ד~ה ~וס עייא ~זדף

 וד~
 קו~~ל בגו~רא שם גי

 דף סנהדרין וע~ש~ך ~נפשותועך
 פ~~

 ד~ה בתוסי ~ייב
ה~ג

 ויייל~
 מפורש ~~י סיי פייי שם אחרי פי בהו~כ ואולם

 נכרת האוכך האוכלת ~יל ידי~ם על נכר~ים יהיייכול
 גדולי~ עייי נכרתים יהיייכול

 יכרת אוכליו כל ת~ל
 אינ~

נכרתי~
 וא~~ גדולים ע~י ולא קטנים ע~י לא

 בדם גם
לי~א

 כר~
 בי~ים ליי ד~פי ~יכי

 וכדמו~
 יש ראיי

 ~יייר ~דף חולין ~תוסיו~ו~ייש ~הבי~
 ע~~

 דיי~
 נבלה דדוקא עד

 ךעכויים למכרה בא ואם ש~ ו~צויין עו~כ ~איןבאייי
לי~נה צרי~

 יוכל דהא וקשה קודמת גר נ~ינת מועטין בדמי~
 אס~ר בידים ליי דליספי א~ו לקטןלי~ן

 ברשב~א ועיי ו~היי~
 קי~ד ~דףיבו~ות

 שם~

 דאמר~ איכא דייה כ~ד ~~פ וב~בת
 ~יוס~ד שאול ובדברי ה~ג עשור ו~ש~י~ות ~~אובשעהיימ

 הכ~נים אל א~~ור ו~~ד ~ו~~ח קו~ית ה~יא שעייג סיייו~ד
 אהרן בני לכ~וב וה~~ל ל~מ~ואר ~תואר ו~~דים אהרןבני

 ~ו דב~ייתא אכן ד~ה שם ל~לן בא~~ח ~ועייהכהנים
 מפרש~י הביא אבל מהי דבפייג ~הראיי הכ~מ ו~עיני נע~מהקיייד ביבו~ו~

 להזהיר ~ו~ורפי
 גדולי~

 עיי~ש הקטנים על
 הכיי~~ והנ~

 שם
 שם כי מ~צו~ו להטו~א באואם

 ור~ קכ~~
 ו~דף הוא דלעיל דהך

 וביו~ד ~מ~ג סיי או~ח בב~י והרי פרש~י דנקט אלאקי~ד
 ~ו~פו~ש ~ביא שעייגסיי

 מבריית~
 דיבמות

 שם~
 הוא וכי

 ~ומאהדך~נין
 הכוונ~

 בני שהם לפי רק שמוזה~ים
 ו~יי ~~טנים ~ל הגדולים להזהיר ואו~~ת או~ורוז~ש ~הר~

 ל~ח סיי ויק~א ~פי שם ~~ו~כבה~והייוו
 או~

 ו~א ואייו
 ו~יי אי סיי ט~מאה הלכות ~~ק הרא~ש ו~דבריהביאו

 ובנ~~וק~י שם יו~ד ובב~ח בי אות וד~ח גי אתבו~עדנ~י
 ~וו~א~הי

 וב~ריש~ שם ~הגהב~ח וברא~ש
 ~אלא שם בי~ייד

 י~ל ואמרת או~ור לשון מכפל דדרשודו~ו~ה
 עפמ~~

 בת~סי
 סי ~דףביימ

 ע~~~

 לשון לכתוב ד~רא דאו~חא למה ד~ה
 שם ו~גרש~ש ~ה~מ~י~ף ו~יי יותר נאה שהואמשונה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~י~י
~~~~~~~~  אין ד~ה ע~ב לייט דף כתובותוע~~סי

 ואכמייך~

 וב~דמ~ג
 נביךה נותן אם דאף כי שם גי סייק ב~שך שמייג סייאו~ח
 דאיסוד כחייש ודינו ~~דדשא דנפיק ךקי ךא ו~~ש ך~יוך~טן
 ו~בי~ה וי~ך ווךקות וךא ישתודה

 י~ב~ ~ד~

 ג~~נ המבשך
 ו~~שום גיד ו~בשל משום חו~ש ךוקה~יוייט

 איי~ הבעד~
 פוק

 בייש ו~שנה ואת~ך ו~~נה אינה ובי~וך הבעדה ךבדאתני
 ד~יהוא

~~~ 
 ו~תוך ניו~א

 ש~ותד~
 ה~תדה ך~~דך הב~דה

 שם ובתוסי ךצודך שךאנמי
 דיי~

 אי~א צו~ך מאי הק~ו ה~נ
 ~סוד שהוא ~יון גידבמבשצ

 ול~וד~
 ~ק~ן ךיתן דיוכך י~ך

אך~
 שם ~ועתוסי ~סוד ודאי מדדבנן ד~א ליתא שזה

אייג ד~~
 דשייי~

 אךא
 יקש~ דו~ייו~

 ה~איך נימא אהבעדה ךקי ךמה
 ~סוד דמהיית ~~ו בידים ךו ליתן יוכל ~~ן ליי מתדו~י~ם

 וא~תי בידים ךייךס~ה
 יק~~

 כווו ד~וי יךקה ךא דב~ה~ג
חייש

 ו~ו~נ~
 י~ל

 דא~
 ו~קדי רדבנן ~יסורא דק ~ינו אם

 בפנים בא~תי וכבד הואיל א~דינן ךא ושוב ו~ה~תא~ד
 וד~י הוי דדוב דס~ך ו~ה~ת ~ד הוי ו~דדבנן דא~דד~~ד
וקושית

 ~ש~~
 ךקייו~ ~דבנן ךו~ד אלא ב~ק

 ד~שינן ושפיר
 ווה ~מכדו~טב~ו

 מ~י~
 ו~פדש דקדא וסיפא אחד ע~י

 יו~י ו~ששת דש~ן ~ד~י דרשינן יד~יך חוווקי וקדאלדי~א
 יבו~~ת ~ו~יי בש~ק לתךמידים ךךו~וד ומותד נבד~ובד~~ית

 וקמ~וו עייב קייידף
 אקו~ת~

 ודש~י דפוו~בדיתא בשוקא
ו~וס~

~~~ 

 וזה
 ~ד~

 ובישול הב~דה ךבדא תני פוק לו
 דו~ותר ה~~דדש בבית ו~עולם נשנית צא ופד~~י ו~שנהאינה
ל~ו~וד

 בח~
 ו~ב~ון תודה ~ם הודיות ס~י ~ועיי

 והבן~ וכוי משנה ואת~ךי ו~~שייך~

~~~

 ~יון יייל הדבד דבעיקד
 דהצדיכות~

 דיייל הוא
 דצדיךלדם מ~

 דביעי~
 ךו~כות כ~ש דסיך ךדיש א~כ

 אלא ~תובין ~ךשה הוייךש~ב
 דך~יט~

 בתוסי יקיד דבינו
 דף~~ייז

 ס~ז~
 ד~ש גם דבתעדובת

 מוד~
 גם שוב

 בד~
 יש

 בו אין אם ו~ותד תעדובת ר~~יקוךא
 בהגדשייש ו~יי דביעי~

 רדם בהך מ~ש שםי~ו~ות
 ~וייח חתייס ו~יי דביעי~ צדי~

 ו~ו~כיךתא ~ביא כ~א א~ת ושם ק~אינ אות ~במלהייד פ~גסיי
 ודי יאשיה די דפךיגי באפי

 י~~
 סייך יאשיה דדי

 אייצ ~~~ד וד~י ~או~ך המ~~יך לדבותיאכל ~~ל~
 וו~~

 ~דצים
 במךה~ד והקשה ו~י כאו~ך הו~אכיל בהן ~ש~הק~י~

 בזה ~דו~ו ו~בד במשהו ~יסודן שכן לשד~ים ו~ה~ךו~י~~ך האי~~
 פ~ב פ~~ים בידו~~ו~יבו~הייפ

 ה~~
 ובפנים אבהו די ד~ה

 ש~ינייפוה
 י~~

 בו~אכיך דמיירי וכי מ~מכיךתא ג~כ הביא י~ג
 ~~ז א~ת שם ובו~ךה~ד ה~י ו~ש~~ע לאודייי י~שי~ דדי פךוגתא ג~כ ~מייתי שם הירוש~מי ~ו~דבדילנכדי

 עך~
בו~א~י~ ~נס~פ~

 בשר
 נביל~

 שהוא יודע ו~ינו שוגג והוא ךגד~ך
 ד~א ת~כיךום לא משום המא~יך חייבאם נביל~

 בז~
 יורע שאינו

 הביא ו~א ךפנ~ע ך~ין עוד והעיד כקטןנחשב
 כך~

 ו~~בדי
 וי ס~ק קנ~א סיי יו~דהש~ך

 ודג~
 ועדו~ב~ם שם מדב~ה

 ל~א הך~ה כך~ים מהיפייי
 המךבי~

 ולא כל~ים ~בידו את
 ~ל~ים שהוא הלובשידע

 ו~~ו~
 ובלחם שם

 וושנ~
 ו~הי פייג

 דמנ~ך במךה~ד ~מ~ש הי ~ל~ה~בל
 ד~

 ~טנים עך תא~ילום
 שמיני תו~כ עיי יודע שאינו גדול עך הואדךמא

~~~ 
 סיי

 ופיייפ שם בחומש ודש~י קס~ב סיי ופיייבפייז
 ש~באתי ~~

ועיי
 יצח~ בבי~

 אות ושם חי אות וו~ד סי~ או~ח
 יו~~

 ו~ייש
 דקאי י~ל ולפ~ש ~זית בעי דם גבידגם

 אליב~
 דדייש

 ~דף ~וךין אדיי בךב ועיי ךמ~ותדכ~ש
 ק~כ~

 ד~ה בתוסי
 דבמש~ו שדצים שאני ביב~ות מ~ש יקשה~ דא~כ אךא~כן
רהא

 ~~ לד~~
 נאו~ד אם בלתי במש~ו איסודין

 אי א~ת קי סיי בפלתי מצ~תי ושוב ו~ודה דיישגם דבתעדוב~
 ~זהשדיבד

 תש~ בשם בי ס~ק שם ~ת~ש ~ועיי~
 פנ~א

 לא דהפדו~גו~~ש
 גי ס~ק ס~ב ו~יי שם שפייד עי~ כ~~

 ח~גובשעה~ת

 פ~ב~

 ךאיסודו היתד יש דדם עוד והעיד
 ובביתבבישוך

 יצח~
 ו~דמו דנפשיי ו~דעתא ~ן ~קשה שם

 ~~ומאתן ~עדשה היינו דבמ~~ו כ~ רש~י ואולם שם~פךתי

 ~וךין~ועיי
 ד~

 ב~~ש~ו טומאתן שכן ךשדצים ווה ~ם ~~כ
ועדשייי

 ~ם~

 ~י ו~~ום ד~ה ~ם ובתוסי
 ד~יסו~

 ב~~ש~ו
 בדיה ~~שום נמלה עךדךוקה

 וציי~
 דבשביך די~ל

 ז~
 לא

 בנדה שאמדו ו~עיי ~~ית כו~ו ~וא דבדיה כי~ן ~ו~ידהוי

~ד~
 מ~ג

 ע~ב~

 ופ~ש~י קאי עדשה בו~קום דכו~יה אבר שאני
 ע~שה בו~קום חשיב חשיבותיהו~תוך

 ~ג~
 בתוסי שתו~~ו מה

 י~ל ~ית לוקין ב~דצים גם דהא דשיייעך
 ד~וי ~~~ובדליןבשדצים ו~ש~ח~ דו~~~~

 בכעדש~
 ו~~ש דוגמא

 בנד~
 שום שם

שד~
 ~דף חוךין ועיי ~~ני

 ס~ז~
 שם יבמות בהגדש~ש ועיי

 ועדמביים שלם באבד ~יינו בו~שהו ו~ת טו~את דגםמ~ש
 ךעיך וו~~ש מטו~וופייב

 ~~~ד~
 וךפ~ייש אי

 י~~
 ת~וי ועיי

 יג ה~דמ ובמ~ש ~הבאתי ~נו~ב בדבדי מ~ש די סיי ציוןשיבת

ב~יי~
 ש~ ועיי גי ~ות ח~ש

 אות ובח~ד יוייד ואות טי ~ות
 ו~ייע ידאים סי ועי~ אי סיי או~ה ש~ד אדם ובבינת~~ו
 ובחינוךצ~א

 ו~~~
 ~~ו ובמנ~ח ך~ב

 ~ו~
 ~דףבדכות צ~~~ ועיי שם ך~ט

 כי~
 ד~~

 ~~א יוייד ו~י~צ ועוד
 ב~ו~

 ה~~ד
 שנ~ךקו ךקטן ניי ס~ינן אי אסד~ד וךענין אליבתשובתו~

 י~ד ~ות שם ~ו~ך~יי~ בזה ו~אדיך ~קדמונים~~
משבת והבי~

 ~ד~
 ~כייז

 עייב~

 הא וקשה ליי חזי ךא הא דמאי
חזי

 ל~ט~י~
 אצא

 ש~ו~
 לקטנים אסוד תו~ה איס~ד דב~פק

 ו~יי~~ מ~~דין ע~ה דוב דדו~איואעייג
 טבך חז~ת איכא

 ו~יעוטאו~ו~~ך
 ךחזק~

 ועתוסי או~ד רבאד~ה י~~ דף בביצה הצךייח בזה ~ו~דו~ו
 יבו~ו~

 ד~ה שם קיייד דף

 בשם חבדייא ה~ד פ~ב ~~~אי בידושך~~י זה מפודשובא~ת אד~י~
 טבך ייכלון דךא ~ת~נוקת מפניד~י

 ובפייו~
 שד~ך ~ם

 פ~ד ועיי החנוני מן ~קנותה~ינוקת
 ךתוך נותן ש~ ~~~

 סיי וב~דו~~ג שם וצידו~ש וגהש~ס פיו לתוך נותן ואינוידו
 בידוש~ו~י ~~יי קטן של ךפיו ליתן ~אף מייש שהבא~יש~ייג
 פייגעדךה

 בפךוגת~
 י~חק ודי יאשי~ די

 ~וו~~~
 במלה~ד

 ד~וא יונתן די ךייך דאפשד כייבאות
 ~~~י~

 פךוגתיה בד
 ~י~ושין ~יי יאשיהדדי

 ד~
 ךדבי אךיעזד דבי א~ך ע~ב ךייז

 בדודו שהיי ו~דשייי דדדיייאשיה
 או~וד~

 יאשיה די לאפוקי
 ע~א יייט דף סוטה ועדשייי יונתן דדי ~ךוגתיה בר~~ישא
 ובו~נחות ךד~ידיי~

 ד~

 ע~א
 שם~

 בשניות דד~יז ועיי
 ו~יי נ~ט סיי הרמב~םבלשונ~ה

 בהד~יו~
 גניבה ו~הי ~ייא

 ודאי ~חבידו אדם ~בין דבעבידות ~~וט דנדאה יו~דהל~ה
 ~הן גזך ~~שום גייכ דאיכא בטבך י~ל וא~כ לקטןמפדי~ין
 דדבנן ~אדעאועיי

 ~ו~~
 שני אות ח~ב בו~לה~ד ועיי תק~~ו

כתובי~
 כתובים שךש~ בענין מלא~י יד לסי ובהג~ותי

 כאחדהבאים
 י~~ והדב~

 אלו בענינים
 ואכו~~ך~

 ~~~~ד~

 ~~ה הד~ב ות~וי ~~די~א ~שוי ~באתי וא~ו
ש~~קשים

 ~דף בפסחי~
 פ~ג~

 ונחךצה נ~בדי~ו

ךוו~
 י~ך והרבה ה~ס בסו~ ב~נ~ח ~ועיי וכוי דידהו

בדבדיו~

 ~שבמחכ~ת נותד ~עי העצמות דהא דקשה
 הו~~ד~י ק~שית שזהו ךהוא~~ו~יט

 פד~

 תקפ~ב סיי ש~ה כך
 ~עצם ~ה ו~וכיח שםב~גה~ה

~ 
 יו~ד ב~ה~ג ~ועיי בלע

 או~ בהגב~י ציידסיי
 ~א~

 דלבו שכי אךא
 נו~~

 מ~ש ~צ~
 ~~~שה ו~ך ו~דין ~ךיב~דשת

 עזי~
 את ~~ביא ו~ש~י

 ו~עצמות ה~ךפים ואתהקדנים
 ו~ש~~

 אךמא וכוי עצם ~לי

אי~
 ~דקאמד עצם בכלי בליעה

 ~ה ו~ן~דדיש תתחטא~
 ד~וליןבפ~ק

 ~ד~

 ~~ה

 ע~ב~

 הדינין בךוח ~ו~יי ע~י~ש
 א~נ עצם ד~ךי קיייב אות שםשבו~דד~י

 הג~ך~~
 ובתשוי

 ~דבינן דהתם ~מה ~םמ~די~א
 ד~

 טומאה קבךת ~~נין
 טביךת לענין ו~די רבוךע ~יסוד לעניןוךא

 ~לי~
 לדעת

 מע~ו~ם הניקח עצם דכלי ~שיטא הוא ד~~~~תהסובדים
 ~י והנה טביךהא~צ

 מ~
 ~בילת יך~ינן דהא אדיא לא

כלים
 מטביל~

 בע~ז ~מ~ש סאה מי יךענין נדה
 ~ד~

 ע~ה

~ב~

 ד~י~וד י~ך איסוד בךיעת דלענין ו~ף
 מטומ~~

 ךא
 חידוש רטומאהיךפינן

 ~ו~
 והדשב~א כפדש~י

 ביבמו~
ק~ג ~ד~

 עייב~

 אקהייתא ךה אק~י ~בד
 רב~ו~

 איסור י~פינן

~טומ~~~~



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~~

~~~~~~
 ~יי ומג~א ל~ד ס~ק פייג סיי יו~ד בשייך ועיי~~ט~~ואה
 ~ייק שצ~ז סי~ יו~ד טו~ז ועי~ שם ומחהייש כ~ב סיק~ס~ז
 ח~לין ועהו~י ך~ד ~ייק וי סי~ אה~ע שמואל ובביהבי

~~ד ~ד~

 ע~א~

 ואכלה ריקמה שאם ד~ה
 ו~~

 פ~ו ~דף

 אי~ור ~פק יאמרו ל~הר טומאה ספק אמרו אםבגמרא ע~ב~
 בייק ועייךההיר

 ~ד~
 ק~א

 ע~ב~

 הוא מילתא חזותא אלו~א
 הביה ב~ה שנבלעה דם רבי~יהורמינהו

 טמ~
 וערש~י וכו~

 טי ~דף~ולין
 עייב~

 שכי סוטה מה דייה
 וטומא~

 מההם
 מאיסור טומאה דאף ומשמע רחמנא קראה דטוו~אהגמ~ינן
 מ~~ ~יי מלאכי ב~ד כו~ייש דלא וזה ילפינןלא

 שב ~ועיי
 דאיסור פיייב ש~אשמעההא

 נד~
 טווואה ו~שום אינו לבעלה

ואינו
 דומ~

 לסוטה
 רכ~י~

 גיטין מהו~~ מ~מע ו~ן ונטמאה

ד~
 מנדה זה דילפינן ש~י באי~ורין נאו~ן עייא ד~ה עייב בי
 נימאואם

 דבנד~
 איסור ילפינן אי הלוי זה אי~כ טומאה הוי

 ~נ~דרין ירושלמי ועיימטומאה
 שם ומה~פ ה~ ~ל~~ פ~

ד~~

 זכרון מהשוי שם ב~ש ומ~ש האמר שלא
 יו~~

 עיי
 נדההו~י

 ד~
 בי

 ד~~
 מעל~ע

 ~במנ~~
 ובהשוי שס~ה מ~ע

הארכ~י~

 בפוסקים נ~כר לא כ~ים טבילה ~~ין ואמנם
 קייכ ~יי יוייד טו~~ע ועיי טבילה א~צ עצם ~כלילחךק
 ברא~ש ועיי ~סיי בס~י במש~ז שם ופרו~ייג תנייא ~ייובאו~ח
 ובוורדכי עייייש צ~~ ~יי ובי~~ד לו~~ד סיי גה~נ פיחולין

 התחטאו דכהיב ו~ו~ה דייק שםפ~חים
 ועבש~~

 שם חולין
 עליו הו~ה ו~לה~ר ובהגהה אי אות ~~שפטבעין

 רק זה נ~קןווילנא ~בשיי~
 ד~~ ב~יי~

 ~גירסא ט~~רנאוויטן
 שהביא כפי ווש~טבעין

 ב~~לה~ר~

 דברי על עוד והעיר
 וושנ~הכ~ף

 בו~ל~וו ~קדמו עצם כלי א~ב קאוור דהי~י
 כלי~ ו~היפ~ה

 בש~ס ועיי ~ם אריי ~לב ועיי שם ה~א
 כלי גולווישם

 ע~
 ט~ורין כ~מ גולמי טהורין פ~וטיהן ט~אין

 ווטוה ~יב~ע ועיי טו~איןופשוטי~ן
 פ~ו~ ל~~

 ~יהון כ~ב
 ש~ יונהן ופירש פשו~יא ולא גולמיאלא

 ואכו~ייל ול~ע
~ 

 ~~~~ה~

 הפנים דברי הבאתי די
 בה~לוהך ~י יפו~

 ב~שי~והשכי
 דב~וווא~

 ולא לאוי הרי איכא
 עש~ חדאהי

 בשייס ~וא כן ולכאורה לאווין הרי ועקר
 די ~דףתמו~~~

 עייב~

 נזי~ בש~ס אוךם
 ~ד~

 ו~יי~
 ת~י לי מה לאו ~ד לי ווה ישו~עאל דרי אליבאאמרו עייב~

 שם לעיל ועהו~ילאווין
 ~ד~

 מ~א
 ע~~~

 ד~~
 ואי

 ועהו~י שם רנשבורג ~רייבו~גהה ואו~ו~

 ~ד~ חולי~
 פ~א

 עש~ דאין דהא הנחדייה ע~א~
 בש~י היינו ל~וי ה~י דוחה

 דהיינו זבחים מהוסי ~י שם אריי ובלב דסמיכילאווין
 מחומ~צ פ~א בשעה~מ בזה דיבר וכבר העשה אצלדס~ויכי
 הפרו~ייג על אריי בלב שהמה ו~~ה שם בט~ה~מ ועייה~ג
 זבחי~ הוסי בדברי הרגיש שלאבגייוו

 ד~
 ךחנם קי~ד

 עיי~ש בזה האריך ~י כלל בשוש~ה בעצו~ו הפרמייגכי תמ~
 ובכ~ו~

וב~~~
 חולין ~ועתוסי שם

 ד~
 ומהר~~א וסופג ד~ה ע~א בי

 פ~א ול~יימשם
 ו~המור~

 ובהגה~ה ד~ז לציון ובדורש ה~א
 ועהו~י~ם

 ד~ ב~~~
 ע~א ס~א

 ד~~
 אי א~ל וכה~ו לעבור

 אריי ובשאגה שפיר ~ ל~י באא~ע שכיר שכר אכובשמוקווינן
 א~ר ~עושק אה או נו~י כתובהגזילה א~ ו~~יב קרא בהאי דהא המה ונחזור ד~ה פ~בסי~

 ~עש~
 ב~הד~~א וקדו~ו

 חכייצ והשוי השצ~א סי~ חייב רדבייז תשוי ו~יי ~םבמקוו~ו
 שואל ועיי כיי~סי~

 וו~שי~
 שו~ביא שפייח סיי ~~א ו~הד~ג

 אונא~ דאין דרייכ מהך ~שואלקו~יה
 שזהו וכ~ לפרוטוה

 כן ה~שה וכבר גדולהקו~יא
 שי~~ המהר~ו~

 בב~וו ~ם
במ~ומו

 ובתשוב~
 ב~א זה בענין הארכ~י

 ד~~כ~
 ו~יי

 הגה~
רש~~

 שם נזיר
 ש~על~

 עשה דאין ס~ל י~מ~אל לר~ דרק
 כלל ה~מקים ב~ושנה הפרוו~ג ב~ה וקדווו לאווין בידו~ה
 ד~הגי

 ~ו~
 שם די וכךל בי כלל ועיי דבר

 וו~ג ~דףשבה יוס~ ובר~

 עייב~

 ז ודוייק בזה י~ל והרבה ויהנה דייה

 ~~~~~וא~ו~
 וי~א פי אוהייח מדברי ~ב~י אי

באילו
 ש~

 ~היית הרמב~ן בזה דיבר שכבר ומ~הי זריקה ק~דםו~עליו נת~ש~ רהקרנים שכי יצחק
 איל של שופר שהוא דפרש~י היובל במשוך עייפ יהרופ~

 של דאילו הרמב~ןוהמה
 עול~ יצ~

 והקרנים הקריבו
 הכלוהטלפים

 נ~ר~
 מו~קום שפירש דיייל כתב שם ובמזרחי

 יהקע לא עולה של שופר דאמר יהודה דרב כהאחיבו~ו

דפר~יי~
 לא מעילה אין זריקה לאחר דאלו ~חיים דתלשו

בעור~
 מעילה בהו איה ו~חיים וכשפירשו כ~י בקרניה ולא

 עיקר אולם שם בשפ~ח ועיי נינהו הקטרה בני לאואבל
 בפנים הבאהי ואו~נם זריקה לאחר דפירש ~~רחי~וונה

דגו~
 ~ר~ה רשייי דברי

 ד~
 כ~ח

 ~ם~

 צייע ~
 דז~

 ךריא דוקא
 שם בכפ~ה ועיי מועלין ז~יקה אחר אדרבה לרבהאבל

 נכון על פרש~י י~לולפענ~ד
 דהנ~

 ~ר~ה בש~ס

 של ב~ופר יהודה רבדאמר דכייח~
 עול~

 יצא הקע ואם יהקע לא
המ~

 אצל דיחוי יש למ~ד ר~ה ~י בישי~ק ~מ~ז הגאון
 דיחוי הוי הא אייכמצוה

 כי~
 ו~טעם בו לצאה ר~י דאינו

 שהם באבני אבן טורי וע~י בדיעבד יוצא וא~איו~עילה
 ס~ל יהודה רב דהא להמוה יש ויוהר כןשהקשה

 ש~ ~עתו~ידיחוי ~י~
 ובס~כה

 לייב~ ~ד~

 לוו~ר ואין באשרה ד~ה
 בידודהרי

 לשחו~
 ולזרוק

 וא~
 הוי לא שבידו וכך יוועול לא

דיחוי
 דה~

 ואחר הקדש של הקרנים ~וו זריקה שעה ~ד
 ררב פרש~י ולכך ךרבה בו מועלין אדרבההזריקה

 אין ~ריקה דלאחר ~ר~א סייל ע~כ דיחוי דישלשיטהו יהוד~
 הקר~ים ויהיו ול~רוק ל~חוט ~ידו הוי ו~ובוועילה

 דיחוי ~וי לאושוב ו~והרי~
 א~

 דא~ד כרבא דקיי~ל לו~סקנא
 לא~ר דבפירש כרבה דס~ל י~ך שוב דו~ךלהיינ יצא ~הואחד ז~

 קבעהן הוו ו~חוברים זריקה דבשעה כיון ב~ ו~ועליןזריקה

זריק~
 כייב ~בראשי~ בקרא והנה לו~זבח

 יייג~

 וירא כ~יב
 ~חיים ~יי דזה ונהי בקרניו בסבך נא~ז אחר אילוהנה
 ר~ה בהוסיכו~ייש

 כ~ו~ ~ד~

 ויעלהו ו~דכתיב אבל והיה ד~ה
 ~יי דאברהם ר~ריזו~א מ~~וע בנו החתל~ולה

~על~ דתיכ~
 ול~ה ד~ו אה וזרק לעולה בקרניו היי בעודו האיל

 הקרנים דהרי הרו~ב~ן הקשהשפיד
 והטךפי~

 הכל
 דפירש נימא דאם אךאכעולה נשר~

 מחיי~
 להקטרה ר~וי היי ולא

 של אילו השופר זה חשיבוה ו~אייקשה
 יצח~

 כיון
 גור ועיי ~~חיים האילו~ן דפיר~

 כוונת ואמנם ~ם יהרו פ~ ארי~
 ה~יל ~חיטה ב~עה ונהקדש זריקה לאחר דפירשה~~זרחי

לעול~
 דאכהי אלא בנו החה

 י~
 לפי ~עילה בו

 וו~
 דקיי~ל

 שם בגו~א כהב יפה ואולם בו ווועלין זריקה לאחרדפירש
 לא אבל הטבעים לדברים רק ראוי ~קרבה ~~יש~ה~סד
 בטבע שךא ה~משוה ~ין ~נברא יצחק ~לבאילו

 ע~~י שלא הי~ דוד של כנור דגםהגו~א ~וו~יי~
 הטב~

 ברש~ייא עיי
 ויגש יק ובזוה הכנ~ר ד~ה ע~ב גי דףברכוה

 ד~
 עייב ר~י

 הרוו~הופי

 ד~
 פייא ברכות ובירושלו~י ע~ב ק~~ג

~~~ 
 רייא

 ועיי כוי וכנור נבל נוטל היי וונחםברי
 פ~ו~

 ובפיי שם וו~ה~פ
 להר~י יהו~ה נפו~ת ועיי כדוד ~נור ךו ~יי דג~אלישע שם~רדים

 ועיי ד~אמוסקאטו
 שע~ עקיד~

 י~ב~

 ל~י דיחוי ל~נין מ~ש ואולם
 בתוסימ~ש

 בכורו~
 ווהני עולה שלי דבשופר ה~ולש ד~ה ~~א כייו

~יו~
 דאין ונהי ל~דו~ו דבידו כיון דיחוי הוי לא שוב

 קדשיםפודין
 ביו~~

 הא
 ל~

 הוי
 ר~

 דווויא ו~וי ו~דרבנן
 וו~מ ךמעט דאסו~ דנהי שם ד~ייל ביוייט הו~רה בוד~להה
בידו

 לו~~
 ~סחים ועתו~י

 ~ד~
 ~כ~יט

 ע~א~
 ועיי אין ר~ה

 ועי~ שם וו~חהייש ופר~~~ג וי סייק ו~ג~א ~קפ~ו סייאו~ח
 תרמ~ו סיי או~ח~רו~ייג

 ו~ש~
 ודעיי~ וי ס~ק

 סייק אי סיי
 הארכהי דיח~י בעגין בסוגיא וב~דושיאי

 ובמש~
 ~ר~ה

 משל חון כ~רים השופרוהכל כייו~
 פר~

 ותו~ה קרן ~הוא ו~פני
 ~~שנה דו~ייש פשוט יייל ואולם קרן אקרי כולהו הרי~פ~י
 הוי דבכולם רק קדן שנקרא הכוונה אין קרן~ שהוא~~~ני



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~~~י

~~~~~~~~  ~וי ~רה של משאייכ ~ו~ד דנקדא ~יון ךווי שם קרןשם

ש~
 ~~~ני ~~ש כלל שו~ד נ~רא דלא ~יון ~עצ~~י שם קדן
 קרן ש~וא דק קדן שנקדא ~~ני א~~~ו וךא קדןש~וא
 נקדא ולא ~דן ~ךו העצם ושם ~דן ב~צמוהו שהואכלומד
 ב~שנ~ וכ~דש~י שו~ד ~~קוםבשום

 ~~וי ואינו קדן שהוא
 ועיישופד

 ~חה~~
 סיי~ הקפ~~ סיי

 בי
 ~זיי~

 ה~~גייא ~מייש

דהיי~
 ~~ייש ב~~י עיי ~וד של

 הטע~
 שוד שך נקט דלא

 ~ייג ~~ג דייה בידושךמי קרבן ב~ירי ועיי שם בה~ס~ח~כ~כ
 שם אבן ~בט~די ~~קדןד~ה

 חו~ ד~~
 נ~ט אמאי א~י כי

 ד~ה שם בךךייח ועיי בזה ההוי~ט ו~דמו שוד ולא~דה
 בטו~~ ש~ אפדים ביד ועיי עייש~ה הנאוהא

 ~~ייש אי ס~ק
 חי ~דניאך ב~דא ~יהא ובא~~ה ~וה קדן והשעירוה~~יד

הי~

 ש~ ~בב~י בד~ן וגם והשעיד
 ו~יי ~הצ~יד דק הביאו

 כי ~~ס~ק דלהךן אלא שם ד~ה לציוןבהו~ד
 ~ייא~

 נא~~ד
 אשדהאיל

 דאי~
 ~~לך הש~יד ~הצ~יד ~כ~י ה~דגים בעל

י~ן
 ו~קד~

 הגדולה
 כו~

 ~דייח ועיי
 ש~

 ה~ן ~~דברי שהביא
 ב~הודים ~דוקא א~שד ~דה ~~שך ~ון שאמדו מ~~השנ~ה~ק

 ו~עלה לא~בליבטמאין
 בציי~

 ההו~י ~~~~~ש ה~יד ו~פדייח
 ~~~ני ד~ם של נ~~י ~~~יקדלא

 שה~
 וךא חלולים אינם

 לעיך הרין ובא~~ה ~~~א ~ה~אמטעם
~~ 

 בעצ~~ו ~ביא
 וכי בזה ~~~~קייל ההוסי דגם דיייך אלא אלו ההוסידבדי
 די~ל חלוךים ~ינם וש~~אדק

 ג~~
 ט~~א שהוא מ~ני הטעם

 סיי יו~ד כי~ייג ~בהשוי שם ו~ד~~~ג ~י סיי י~~ד פדיחועיי
 בזה וא~מיילק~~ט

~ 

 ~~~~ז~

 ~ייו אוה עדל~ה ~י ~~היר מייש ~באהי די
 בפשיטוה שם כיוהנה

 ד~~
 ו~~די באס~~ד

 ~דף שבה ה~סי ועיי שניהם לקייםאייא
 ק~ל~

 ד~א דייה
 ו~~יי~ ש~ ובדשב~א ~~~~דשייא ~לא ד~הושם

 ~גךיון בג~שייס
 שבה ~~הוסידשייא

 ~ר~ ~ד~

 ~~ח~ייש ~יי
 שייח סיי או~~

ס~~
 ך~~מ ועיי ~ם שבה וב~~אידי ע~א

 ה~ו ~~ה~~ידין ~~~
 והש~י ק~ייז ~מוד די ~בלימודי ה~ז פייב ~~גיךהובידושל~~י

 סיי אוייח ~בי~יעייק צי סיי זייל ~~אוהיג ל~~~ייר דצ~הברכה
 ~ף שבה לה~ד~~יג יוסף ובדאשהק~ייו

 כייה~

 נ~ת~קהי ד~ה
 הוהדה ךענין ו~~~ש אב~ג סיי או~ח אבדהם בדיה תש~יו~יי

 ~~י ~י~ב ש~~יימעיי
 עכו~~

 ~~דכהי ובה~ובה
~ 

~ ~ ~ ~
~~~~~~~ 

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

 ~~י ~~~~

י~~~~~
 ~~ ~ו~~ ~~י~~ ~~י

 ~ו
 ~ו~~~

 ~וי ~ו
 ~~ג~

 ~~~ג~ ו~~~~ ~~~~ ~~י~ ~~~~~~י~
~~~ 

 ~~~~ ~~י~
 ~~~~~י~~

 ~~י ~~ו
~ 

~~~~
 דד~שנו

 ~הו~
 יב~י אךי

 ~ל~עלוה ~~~וקיםי ~~י~
 כ~רי~ ~~וקקיםי בפ~פוךים~נינים

 הואמי~י י~יו ויחד לאחדי~י ו~יו אלו ו~שניוה ~לשלשצק~ד נד~יםי ~ם
 ~~וד~~י~~ בדדו~נו הקד~~והע~יי

 א~
 ודאיי הוי דוב אי

ב~

 אי
 א~~

 מה~הי א~ר ~~י ~~דרבנן
 ג~

 ~~שקין טומאה אי
דאודייהאי

 ד~

 ~ב~די הו~דה טו~~אה אי וגם
~ 

 ש~כל ען אם
 הייי חטהאדהייר

 ו~

 ודאיי ~הוד בד~ייד ס~ט ואם
 וחד ב~ידוש ~~ידה שההו~ה ~~ה ל~סוד חזייך יכלוואם ~~

 ז אחד בקנה עו~~ה בח~י~ביך

 ~~~~א~
 בג~דא

 ש~
 דייי לרבדי ל~~~ד כשהמצא א~~רו

 ב~ללזדי~ה
 ש~י~

 ש~יכה ולא
לדבדי זדיק~ בכל~

 רע~~
 ולא זדיקה בכלל ש~יכה לא

 זדיק~
 בכלך

ש~יכ~
 ~~~י ש~ בידושלמי ואוךם

~~~~ 

 ~~סח מנא א~ד
 ~~יךה ~הזבחעי~ד

 ~א~~
 ךבדך ~וא ~ובה

 ע~
 ה~יקד

 דהידושלמי ונא~ד שםועהו~י
 ו~ש~~

 וזה לשי~הם בב~י
 ובידושל~~י דרבנן או דאורייהא ~שר אדבעה חגיגה איהלוי
 שם~פ~ו

 ה~ד~

 הני
 ~גיג~

 ה~אה
 ע~

 היהה ~~~ח
 נא~ך~

החיל~
 ה~~ח שיא~ל כדי

 ךשוב~
 בד דייי בשם בון דבי

 שבידה לידי יבוא שךאדסיי
 ש~ ובגהשייס עצ~

 מדבדי הביא
 ה~סח מן ~~~צה אוכל דמהחילה ני סיי~כלבו

החגיגה ואח~~
 ה~~~ וא~יי~

 אלא הכדע אין ד~~אן וכי
 ד~די צ~ע ~~ה זבח של ~טד פ~ח על דבידך ~~האדאיה ~צ~ די~

~ייייל
 כד~~~

 דלא

 ~~ד~

 ומ~ום
 ד~ס~

 ~וטר והאיך עיקד

 ו~~~~~~מפ~~
 ב~ךמו הכךבו בזה הדגיש וכבד א~ש ה~ךבו

 ~יודדא~ד~וס
 ד~

 ~~~א
 ע~ב~

 בידך דהנן דהא בזהייך ו~י
 אחד א~לו היי ואם זבח של א~ ~טד ךא ~פסחעך

 לאו אךא י~טדהו~יך החגיג~
~~~~ 

 שאנו ~~~ו ~~בדך הי~ שבה~ילה
 ואח~כ ב~~צהעושין

 אוכ~
 אוכלין שאנו כ~~ו השובע על

 שיהיי ~די באחדונה ~~צהכזיה
 הטע~

 ב~יו
 עיי~~

 ובה~סי
~סחים

 ~ד~
 ק~כ

 ע~א~
 ~ב~ה וחגיגה כי ו~פטירין דייה

 עצם שבירה ~~~ום בה ~איה ל~~~ד דאיכא א~ייג~~~ח ע~
 על נאכלה אינהוא~~ה

 הש~~~
 ~נהו בן ד~ח משום

 ~בל לש~ייע ו~יישינןודכיך
 חגיג~

 חבד די~א ובהגהת לא

בש~~
 ל~~ח דאיהקש דס~ל הימא ךבן ד~א ה~~ה וווילנא

ס~~
 שנ~ בן בא דחגיגה

 ו~ן כ~~ח
 ה~~~

 חייב ~ד~ב בהש~י
 ~ בצלי זו ק~שיא הביא וכבד ך~בסיי

 וקד~~ו שם ~מ~ו~~ו
 ~י ~רף ובתו~י ~לא דייה ה~ד ~~ו שם ביד~שך~~יבשי~ק

~ם~
 ד~~

 דחגיגה ס~ך הי~~א דבן דלדבנן ~י חובה צאו
 על נ~כך ה~~ח שיהיי כדי ~~דדבנן דק דאורייהא ך~ויייד

השוב~
 ךידי יבוא שלא

 שב~~
 יייד דחגיגת סייל הי~~א ובן

 ~י גי אוה ~י סיי או~ח יצחק ובביהדא~דייהא
 דג~

 בן
 דלכך ד~דא ט~~~א דדישהימא

 ~~בי~
 שיא~ך כדי חגיגה

 ולא השובע על~פסח
 יבו~

 דל~~ז שכי אךא שב~ע לידי
 ~~ה דאלייכ שב~ע משום בחגיגה אין דךב~ה~~~כח

 ב~סח לחוש דיש דכ~~וההודה הו~יל~
 ~~ו~

 לחוש יש ~ן ~ב~ע
 אריא לא ~~הא ~אי עיייישב~גיגה

 ד~ד~
 עיקד

 א~די לחטט יב~א רעב שהוא ~~~הוך דיייך ~וא בפסחשבייע ~~שו~ החש~

 ב~ם שישעצמ~~
 ~~ו~

 וי~בדם
 ובצליי~

 ~ד~
 עי

 ש~~
 ~~ה

 יש א~ דאף העךה לייאיבעיי
 ב~גיג~

 ~~~ים
 שב~~

 היינו
 אבל ~~וח בו שאין ב~צםדוקא

 בו שיש ב~צ~
 ו~ו~

 אין
בחגיגה

 שב~~ ~~~ו~
 ב~סח גם דהדי

 דא~~
 ~~~~ם בו דיש

 בו שיש בעצם אףשביי~
 ~~ו~

 י~~ינן לא
 ז~

 דק
 ך~יוה דצדיכים~ני מ~~~

 ~וי~
 ~ו~ע

 להביא צדיך ~יי דל~~~
 עיקר דהרי שב~ע ךידי יבוא ש~א כדי ב~~ש גםחגיגה
 כהיבשב~ע

 ב~יי~~

 ח~יגה לך~~וד א~~ר אי ~שוב
 י~~~א הוסי ~~~יי בקדשים ~~~למד א~~ ב~קש הל~~דדדבד ~~פס~

 והוסי חד ד~ה סוי ~~א~ ס~דף
 זבחי~

 ד~
 ד~ה ~~ב ~ז

היינו~

 ~~~ום בו אין דח~יגה ~יון ואייכ
 ~ב~~

 דק
 בוש~ין ב~ך~

 ~~ו~
 ~ועה~סי

 שהבא~י~

 ך~וש אין ~וב
משום בחגיג~

 שאין ~צם א~ד~ יח~ט דלמהי ~ב~~
~ 

 ו~ברו ~~וח
 דדחי ס~ך דאודייהא י~ד דחגיגה דךבייה להוס~ ~~צוהנה

שב~
 לעיל הה~סי מדבדי העיד מל~~ר ובהג~ת

 ~ד~
 נ~~

~~ב~

 לבן דגם ש~י ביי~ ד~ה
 הי~~~

 וכן שבה דחי לא
~עיד

 בגהש~~
 ~~~גיש ו~בד

~~ 
 הךל~ח

 וק~ו~~
 ב~~הדש~א

 נייט ~דף ~בהוסי כאןומהד~ם

 ע~ב~
 הקש~

 תימא לבן ד~ב~א

דדדי~
 לקמן

 ד~גיג~
 הב~ה

 ע~
 כפסח הוא הדי ה~סח

 בשבה קדא האי ~~יהוקם היכי חגיגה זה חגדזבח
 דב~~ והיי שבה ~חיאדלא הא~~וד~

 ח~ך דחךבי י~~~~אל כדי י~ב~ר
 ביו~ט~דבין

 לדע~~ ו~~עה~
 קדבין אין חול ד~לבי דס~ל

בי~~~
 איך הדק~ל

 מיה~ק~
 בשבה קרא ~אי

 וצ~~
 דס~ל

 על ד~ידך ך~~~ד אין א~~ ~~וב דדבנן י~ד ד~גיגהךדע~ק
 ~ו~ר אי~פסח

 ש~
 משום הוא וד~~ק ~י ד~ל~י זבח

~יקד



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  ל~עייק וסייל וטפךעי~ד
 דאינ~

 ~גיגה דגם משום פוטד
 דדבנן י~ד דחגיגה ךדע~ק ס~ך ע~כ דהרי ו~ה~ה דהוי~יקר
 ודעייק ר~י דפלוגהה בשייס ~ו~רווךזה

 הו~
 בזרי~ה

 הימא ~בן הידו~ך~י הירן בהוסי ל~וו~ש~וךם ושפיכ~
 י~ד~

 שמרהו
 ד~יל יייל ~ייכ ילין בל ךידי יבוא~לא

 לדע~~
 י~ד דחגיגה

 ס~ל ורעיק וט~ל בעיקד רייי עם ד~ליג י~ל ושובדאודייהא
 פוטד אינו ~פסח עך בירך אם וךכך דאורייהא ייידחגיגת
 אךא זבחשל

 רלפמ~~
 דאודייהא י~ד דחגיגה דלב~ה התוסי

 אלא ~~~ש ד~~ל ~יון רשב~א קושיה ל~ק שוב שבהדחי
 י~ר דחגיגת ס~ל דדעייקדא~כ

 ד~~דיית~
 גם הוייל שוב

לש~~
 וטפל בעיקד הפסח על בבירך דפליגי ךו~ד בבלי

 ~דףועהוסי
 ק~כ~

 שם
~ 

 ~~~~~ב~

 ד~נה הפך~ול בנבכי ע~וק ל~דור נבוא
בדמב~ם

 פ~~
 הנינה די~ווד כי ה~ב מחו~מ

 לבן הוא זה דהרי ל~אול הקשה שם ובלחייוו צלי כלוהזה
 דס~ל ו~דייווי ולילה ליום רק נאכלה ~~נה ד~גיגה~ימא
 ו~הי~פ~י

~~~ 

 ולילה יווים לשני נאכלה דחגיגה כדבנן
 דהא צלי כולו לומר לן ךיה כב~ה ו~לאאחד

 ~יכ~
 חגיגה

 חגיגה בשד כי הי~ד ו~ק~פ פ~י ובדמב~ם צלי א~נדלדידן

שעך~
 ווי~~שלווי ומקורו עמו ~~בערין ה~ו~חן עך הפסח עם

 היתה הפסח עם הב~ה ~גיגה ~ני ~יהא ושם איידפי
 עוווו~הבערה

 וו~~ש~
 יו~ים ל~~י נאכלה חגיגה חווי איהא

 על עווו בעולה הכין הימד ~~שני ח~ה עד נאכלופ~ח
 ועיי הפסח ו~ן בו שנדבק ~~שום דהוא בק~ע ו~יישולחנו
 קאוור לא היווא ~ן אף דךמא דלפייז המה ובשי~ק ~םפייוו

 מ~ורייהא אבל פסח הערובה מ~ום אךא ולילה ליוםדנאכל
 דהבבךי לווור ~עייכ אחד ולילה ימים לשני דנאכךה ~ו~ו~ה

ל~
 ואיי~ בכך ל~לק סייך

 דירו~לווי להך שכ~ב הד~מ על קשה
 ו~~וינא ~בבליו~בק

 פייח הךחיימ קו~יה ליישב ~~
 בחדא ~~י~ק~~ושית מחו~ו~

 ווחה~
 נודע דהנה

 שיט~
 הר~י

 והר~יוואורלינש
 ו~קור~

 בשבת להיוה עשד ארבעה דכשחל
 בוווצאי בלינה נפסלת ~אינה שבה ~ו~דב ה~גיגהמבי~ין

שב~
 ךילוה ש~י להו והוי י~~ים בהדי לילוה אוקי דאו~~ינן

 וליל~ י~וים ~ני כנגד א~דויום
 ~דף פסחים ~בשייס א~ד

עי

~~~ 

 היא הפסח עם הבאה דחגיגה הי~וא ~בן מ~ט
 לחייא רב כדווהני ולי~ה ליום אלא ואיינכפסח

 ךבוקרי~ין ול~ בדי~
 זב~

 הפסח ~ג
 זב~

 כמשוועו הפסח חגיגה זה חג
 נ~ט דף לעיל דהא קשה ולכאורה ילין לא רחמנאו~~ור
 ~עיי ~בא רייס ליי ~~ישם

~~~ 
 ~צפ~א והגהה וה~י~ב

~~~
 ~~י וווו~י כוי ךבוקד ילין לא כהיב

 קד~
 שחל בי~ד

 דמנ~ל יק~ה והדי~~ק וואורךינש הר~י לשיטה וא~כבשבה
 הימאלבן

 דחגיג~
 לא ~~קרא כ~סח ולילה ליום אלא א~נ

ילי~
 דקרא כי~ן רק ולילה יווים ך~ני נ~כלה חגיגה דל~וא

 מיידי ~ר~ךעל
 בי~~

 מביאין ~יו אייכ בשבה ש~ל
 ~חגי~

בער~
 לילוה ל~ני ונאכך ימים ב~די ~לוה ואוקי שבה

וי~ם
 אח~

 א~ילה ז~ן ~~ה ושוב ט~ו וךיך יייד ליל היינו
ב~ד

 החגיג~
 ושפיר בי~ד שנ~רב הפסח עם י~ד ו טי בליל

כה~
 כמו ~גיגה שהוא חג זבח לבוק~ יצין דלא קרא
 ו~חגיגה הפסח ~~ילה זמן כלין ב~בת י~ד ~חל דכיוןהפסח
 ~חגיגה ~וקריבין ד~ז בחול יייד חל אם אבליחד

 שפי~ ייילביייד ופס~
 נ~~ל דחגיגה

 יו~י~ ל~~
 ~הו ~~ד ולילה

~ושי~
 דבן ס~ל בריה ל~ייא דמהני ~רב ועכצ~ל אליוו~א

 דרב ודו~יא בשבה שחל בי~ד ילין דלא קרא וווקי ךאהיווא
ספרא

 יתר~
 דוויירי וכיון הלין בל לידי יבא ~לא שוודה~

קר~
 דק א~נ דח~יגה ~~עינן שפיר ב~ול ~ך בי~ד

 בשבה שחל ~~ד קרא ~~וקי ורבא ר~א אולם כ~סחולילה ךיו~
 וואורלינש הר~י ל~יטהא~כ

 ו~רי~~~
 ווזה נ~מע דלא

 ליום רקא~נ ד~גיג~
 עכציי~ ו~ל~

 דמה~ה ~~ך ~ימא בן דגם דס~ל
 אחד ולילה יו~ים ל~ני נאכלחגיגה

 ר~
 ליום נא~ל ~דרבנן

 לבוקד יךין דךא וקרא הפסח מן בו שנדבק משוםולילה

זב~
 ב~בה י~ד בחל ~~ידי~ הפסח חג

 ד~
 מביאין

 גם יייך וא~כ יחד כךין וחגיגה ה~סח אכילה וזמןבע~ש החגיג~
 ב~ך קרא ד~ויידי ~כיון ~משמעו ~פסח חג זה ~זבחלרבנן
 שך ~ווו ט~ו בליל החגיגה של לילוה השני כלין ד~זבשבה
 הנקרבפסח

 בי~ד~

 דנאכל ~ה ךפסח חגיגה איתקש ושפיר
 ודבצלי

 חסד~
 דס~ך וושום הוא הימא בן דברי זו ד~~~ר

 נ~~ל דחגיגה ס~ל דב~הכרב
 מה~~

 ליום
 ו~י~

 ל~ס ~בל

וריי~
 דגם ב~י~ק מייש ועפ~י הידו~לווי כשיטה דס~ל יי~ך

 ימים ב~ני נאכל חגיגה דמה~ה ~~לבייה
 ד~

 נאכל וודרבנן
 וקדא הפסח העדובה וושום ולילהליום

~ 
 בחל ~~יידי ילין

 החגיגה ~~ילה זוון וכלה בע~ש החגיגה מביאין ו~זבשבה
 מקודבל הד~י כשיטה ךפ~ז וסייל ט~ו בליל הפסח ~םיחד
 בשבה י~דרבחך

~ 
 ~~ל ורייא דדבא וכיון ב~ייש החגי~ה

 א~נ ד~גיגה לב~ה ו~נ~ל יק~ה בשבה בחל ילין דלאדקרא

ר~
 ~ווילא ע~ש בא~ דחגיגה כיון ולילה ליום

 זוון כל~
 טייו ~יךאכילה

 כ~ס~
 לשיטה ו~צ~ל

 ה~י~~~
 דב~ה והריוו~ק

יסבור
 ג~~

 לא וקרא ולילה יווים לשני נ~כל חגיגה דווה~ה
 בשבה בחך דוויידי כיון שפיר אהי חגיגה היינו חג זבחילין
 חג דזבח יייך ךרבנן גםוךפייז

 ז~
 ~גיגה

 ו~~
 ילין דלא

משו~
 ילין ולא בע~ש ה~גיגה בא דאז בשבה בחל ד~~יירי

 חגיגה ~ה בקדא ~יה~ש שוב חג זה דזבח וכיון ט~וךיל
 לפ~ז וסייל צלי ~נ~כל ךזה דאיהקש ו~אמרלפסח

 בחל ימים לשני נאכך חגיגה ווה~ה לב~ה דגםהירושלמי כשיט~
 ת~רו~ת משום הפסח עם יחד מהבער ומדרבנן בחולי~ד

 ווביאין ב~בה י~ד דבחל מ~ודביל הד~י ךשי~ה ו~~זה~~ח
החגיגה

 מ~~~
 ליום נ~כל דחגיגה ילין לא ווקדא מוכח ךא

 חגיגה נאכל וודדבנן דרק ~~ל גייכ דב~ה וע~ציילו~ילה
 יךין לא ~~רא וךילהליום

 זב~
 ~פיר אהי ה~ס~ חג

 חג ~ה זבח סייך רבנן דגם ~כיון ב~בה בחל ו~ויירילרבנן נ~
 דגם ~פיר וס~ל קרא ~ה~י לפסח חגיגה איהקששוב

 ב~ה ~ךי זה ומ~וילא צלי נאכלחגיגה
 ד~~

 מהב~רת ~גיגה

ע~
 הפסח

 עכס~~
 ךבן

 ~ימ~
 ךשני חגיגה נאכך ד~והייה

 הפסח תעדובה משום ולילה ליום נאכל וודדבנן רקיווים
 בעייש החגיגה ווובי~ין בשבת יייד בחל מיירי ילין ךאוקרא
 ~~ןוכלין

 החגי~
 ~בח ~ייל רבנן גם דלפייז יחד ו~סח

 ~~יטה זה וכך צלי ונ~כלי לפ~ח ו~יהקש חגיגה ז~חג
 י~ד דבחל מקודביךהד~י

 ב~ב~
 ~במשנה ב~~ש החגיגה בא

 סייט~דף
 ע~ב~

 עם ע~ו ופרש~י חגיגה עמו מביאין אימהי
ה~ח

 בארבע~
 לרש~י דס~ל ~צל~ח ו~ה ודייק בניסן ע~ר

כשיטה
 ~רי~ו~~

 ~ח~ל ~ל ~היינו בניסן בייד ~י ולז~
 עם עמו חגיגה מביאין אין ב~בה ב~ללא~ו~י

 הפ~~
 רק

 שבא ~ה עי דף פסחים ~וערש~י בניסן בי~גבע~ש
 בשבת~

 עמו ר~~י כלשון ג~כ כ~ב שם בפהמ~ש הד~וו גםוהנה
 לסדר בהקדווה להר~מ בפהמ~ש ~ועיי י~ד יום הפסחעם

~~~ים~

 כהב ~פיר הרימ~ק כשיטה ~ר~מ ד~~ל וכיון
~בפ~ח

 ~חו~מ~

 כיון צךי כלו ~ה דהליךה
 דג~

 ~גיגה
 ~בפ~י פסק שפיר זו ולשיטה צלי~כל

 מק~פ~

 ד~גיגה
 הפסח עםהבאה

 ~יה~
 הטעם ו~וא הפסח עם מהב~רה

לבן
 הי~

 ~ערובה וושום ולילה ליום חגיגה נאכל ד~~דרבנן
 עמו ווביאין אימהי וה~ק בגמדא שם ךעיל ובצל~חהפסח
 עם הבאהה על השאלה עיקר חגיגה דעווו רייקחגיגה
 ג~ גרס רש~י ובאמת כא~ד ~פסח~ם

 ע~ו במשנה
 שם בירושלווי במשנה הגירסא~וכ~ה ~גיג~

 וב~~~
 וו~~פ פ~י ב~ימ

 ד~ה חי דף ח~יגה ובהו~י ~ם בברטנודה ו~יי~י~ב

 ז חג~ה עמו דנקט בסיפאוכמו אלמא~

ג~
~~~~~~~~~ 

 הני שם
 חגיג~

 ע~ר ארבעה
 ריב~א ה~עשר ווןבאה היה~

 ב~~
 ~ו~ואל

 ובמ~~פ ר~~ה שהיא אומרה זאהב~א
 ש~

 העיר
בבלי רב~~~



~ ~ ~ ~

 ~~~י~י~~ו~
~~~~~~~~  אשי רב דייקבבלי

 דחגיג~
 יייד

 רשו~
 ~י~י חובה דאסייד

בשב~
 דבחל הרי~~~ק ךשי~ת ~ק~ה שם ב~~ח כוייואולם

 ~ייכ ~~עייש החגיגה ו~ביא בשבתע~פ
 א~

 אינה חובה שהיא
 לעשותו שאפשר וכל ~עייש ל~ביאה ~א~שר כיון שבתדוחה
 ~ה האריך וכבר אד~ש~~~ייש

 בש~היי~~
 סו~

 וכי ~ו~מ הי
 תי~א וךבן דאורייהא לאו יייד דחגיגת ס~ל הריו~ייקדל~יטת~
דו~היית

 הו~
 דייה דנ~ט ו~תוסי הביא ~ולא שבת דדחי פשוט

בארבע~
 עשר~

 ואול~
 ~~כ לבייה ס~ל אד~בה לפמ~ש

 החגיגה ~~ביאין בשבת י~ד דבחלהרי~~~ק כשיט~
 בע~~

 לא ושוב
 דנאכל ילין לא ו~קראו~וכח

 ליו~
 וס~ל ולילה

 לביי~
 ד~~ה~ת

 לשנינאכל
 י~י~

 ו~דרבנן רק ולילה
 ~~תב~ר~

 עם החג~גה
 הפסח תערובת וושוםהפסח

 דבחל וכיון הירושלו~י וכשיט~
 דחגיגת ו~זה ראיי ~ין ~~ב ב~ייש החגיגה ו~ביאין בשבתיייד
 שאינו ו~~וה דאורייתא ךאויייד

 דויי~
 די~ל ו~שום דהוא דיייל

 יייד דחגיגת דייק לשיט~ו הירושלו~י ולכך ~~~~שלהביאו
 דאדוייש ~~הא ולא הו~עשר ~ון באה דחגיגה ~הךרשות
 להביאו דיוכל להירושל~~י ד~יילי~יון

 ~~עיי~
 הר~י וכשי~ת

 ~~קורביל ו~ריייו~אור~ינש
 ו~~~~

 שבארתי
 ~ ודויי~

~~~~~ 
 בתויויי~

 ~~ו ~פסחים ב~~שנה

 ו~ייג~

 דייק
 בז~~ן עו~ו חגיגה ~~ביא אי~~תי ~נידברישא

 ב~הרה בחול באשה~א
 וב~~וע~

 שהוא ובזו~ן ~ני ובסיפא
בא

 בשב~
 ונקט ובטו~~אה בוורובה

 ~ועיי קוד~ וב~ורוב~
 כו~ו בסיפא גם דנקט היייב ~~קייפ פייירווב~ם

 ברישא~
 דא~~~י דנ~ט רשייי בל~ון עוד דקדק ~ם בו~שנהובצלייח
 ולא שבת דחי ךא חגיגה וטוו~אה שבת דחידפסח

 ~ובק~ע טומאה דוחה אינודחגיגה נק~
 ו~~~~

 במ~נה בידושךווי

 שבת ך~ד דחגיגה בפשיטות נ~טוש~

 ו~ווואה~
 ואול~

 יייל
 ~ךא כדי הוא ~חגיגה עיקרדהרי

 יבו~
 לשבייע בפסח

 ו~ש~ם בו אין בטומאה הבאובפסח
 פייי ריי~ו ~עיי ~ב~~

ו~~פ

 הייא~
 דחגיגה אצ~ל ושוב עו~ו חגיגה מביא אינו ואז

 צורך אין בטו~~ה הבא בפסח דו~מילא כיון טו~~אה~ייד
 דאין ~וא בוורובה הדין והוא בחגיגהכךל

 צור~
 בחגיגה

 לאולכך
 נ~~

 שבת בסיפא
 ו~וו~א~

 טעו~א חד דךאו בהדדי
 ~בואייו ובטוו~אה בו~רובה נ~ט רקהוא

 הנוסף~

 דשניהם
 אין דאז ~חדה~~ם

 צור~
 אלא בחגיגה

 דא~
 דבחגיגה ניו~א

י~
 ~~קודם החגיגה יאכל איך הדק~ך שבייע ו~שום ג~כ בו
 אחרי ל~טט שיבוא הוא בפסח דשב~ע החשש דכלו~כצייך
 שב~ע וושום בח~יגה אין ו~~~ילא ובכה~ג ו~וח בו שיש~צם
 ו~שום בו ד~ין ~ו~~אה הבא בפ~ח ~ךפ~ז הצל~חוכו~~ש
 אי ואולם בחגיגה א~צ~ב~ע

 חגיג~
 קרבן הו~ך חובה יייד

 ~~ות קבוע~~~נו

 א~
 בלחיי~ ו~יי טוו~אה

 ~וחגיגה פייא
 פ~חים ועהוסי~~ה

 ע~~ ~ד~

 ~~ייט יד~יה
 ~וד~

 ע~ו

 ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ע~ב~

~~~~~

 עיפ חל אם גם ו~קורביך הרייי ל~יטת
 ~עתוסי ~פ~חים ו~ן הזבחים ו~ןייינ בשב~

 ד~
 קי~ד

 אחד ד~ה~ייב
 וב~~~

 תע~ג סיי אוייח ובבאה~ט כ~ה סיי
 בהגדה הגיעב~ן וסדור ובסדה~ח זיסייק

 ~ם~

 דחגיגה כיון
 ובו~שנה בע~שבאה

~~ 
 קטייז

 עייב~

 מן או~ר ע~יבא רי
 ע~פ ~ב~ך ~~יירי דרעייק י~ל וך~אורה הזבחים וו~ןהפסחים
 ~עיי הז~ים ו~~ן הפסחים ~ן אמרינן דאזב~בת

 סי~ בב~~
 בשם~ע~ג

 ~~הר~~ו~

 דגרסינן כ~בו שם דבתוסי אלא
 פ~י ובמשני~ת שם בראייש ~ועיי הפסחים וו~ן הזב~ים~~ן בדר~~

 ובירו~למימ~ו

 שם~

 דגם ווקורביל הר~י כשיטת ~שווע ומזה
בחל

 ע~~
 מן תו~יד צייל ו~ך בע~ש החגיגה ו~ביאין בשבת

 שםז ווונ~גים באבודרהם ועיי הפ~חים ומןהזבחים

 ~~~~ה~

 הביא שם כייה סיי ע~פ פי ברא~ש בקרב~נ
 ו~פסחים ~ריוו~ק שיט~ על העולםקושית

 עי~~ד~

 ע~ר בארב~ה שנמצא סכין
 שוח~

 וויד בה
 שבא ~ג~ן ווושני ומ~ביל שונה בזה ובין ~ה ביןקופין כו~

 החגיגה בא הא הריווייק ו~י~תב~בה
 בע~~

 ~לו ובודאי
 יעקב ובשבות שם בצל~ח ועיי החגיגה ~צורך כבראותו
 באתי עתה של ~ועל בתשובה בזה והארכתי יייח סיי~ייא
 בתוסי לפו~~ש יקשה דלכאורה והוא שנהחדש דברבשביך

~ד~
 ~~ו

 עייא~

 והא בצ~ורו לו תוחב ד~ה
 ~עייש שהקדישום דר~ל במהרש~א ~ועיי השהאשה~דישום וי~~ בעינן~כ~~

 א~תמיטהיי וב~ח~כ בזה פקפק שם רא~ם קרניובהג~ת
 זבחים ה~ו~ידברי

 ד~
 ד~ה ע~א ~וייז

 איזה~

 ו~~שמע
 ~ועצךייח בירושלים רהייראיסור די~

 שם~
 דו~~וע במהר~ייא וכי

 כר~~לית ~ושום ולא בה נגעי דה~ר דמדיןלהו
 ברה~ר אלא מח~ר איסור שייך דלא ~~ח~~ר והלאלק~~ן ~~דפרי~

 נ~~צא לא שם בעירובין והנ~ תפילין ה~~וציא ~רקכדו~וכח
 רייפ דא~~ר שהחשיך ו~י פי צ~~ ואולי ו~זהרמז

 ~ד~
 קנ~ג

ע~ב~

 ל~תחילה ~~ותר ב~ו~ורו אס~ר אבל פטור ~חברו כל
 ~~שום ש~וא בכר~~ליתומ~ו~ךא

 שבו~
 ועיי בבה~~תו ווותר

 שם ~ווחה~ש וי סייק ש~~ סייו~ג~א
 וא~~

 דסכין ב~ך יקשה
 ברה~ר ~ו~~~ה ס~ק הוייך הא נט~~א שו~א דספקשנווצא
 ~רגל שב~~ה ד~~ת~ך ~ם פסחים וער~ייי ~הורדספיקו
 הר~ש כי והרי נפי~תה ב~~קום שם שוהה אין ~בהעם

טהרו~
 שאין בשעת אפילו ו~ךוים דדבים היכי דכל ~~ייו פ~ו

 ריש ~רו~ב~ן עפו~~ש י~ל וא~לי רה~ר ~~יחשב ~לשהשם
 שהן לו ברי שיהא צריך שי~וור דבעינן דבו~וקדשיןחולין
 ועייטהורין

 בי~~
 הי ~~ה פי סיי או~ח

 ו~יי~
 הסה~ד ךענין

 וקד~וו כ~א דף חגיגה ו~תוס~ הצלייח עלוה~וה
 בשו~~~

 ~~הד~ג

~~~
 סיי

 רנייב~

 יייל דבריו ובבאור
 כו~יי~

 לא דרוב השטו~~ק
 דרוב ~כיון רוב מ~עם הוא וס~ס ספיקא ספק כ~והוי ברהיי~ דסייט רוב ל~מ ודאי דבעינן וב~עשר ספק רקהוי
 אות ~י סיי או~ח בבי~צ ו~יי ברה~ר סייט ה~ה ודאילייה
הי

 ובטהרו~
 מיא פייה

 הס~~
 וו~מא רע~ק ואייי ו~הם אחד

וכי
 הריי~

 וו~יהו
 תיו~~

 קייייל דהא
 ברה~~ ס~~

 ותיי ~הור
דז~

 בטבילה תקנה ליי דאית גברא לגבי ולא לטהרות ד~א
 דף ~בעייזכמ~ש

 לייז~

 הךכה ואר~י ל~ן התיר ברה~ר ס~ט
 אוו~ י~י דרי לגבי אהי כי כן ו~~ריןואין

 בנהרא ~~א הא
 ובריין שם הגר~א בהגהות ~ועייטבולו

 שב~י~~
 פ~ סו~

 ל~א סיי ~~דייק אה~ע ובנו~ב ~הרות כל דייה הגטכל
ו~ייש

 והנ~
 דרחסגהייכ בסוגיא ובצצ~ח וכוי

 או~
 קך~ח קל~ז

 ~~~ועיי
 ד~

 ובפהו~ייש ברה~י הא ד~ה ב~וסי עייב יייט
להר~~ו

 עדיו~
 אלא ~ייג פייב

 ~י~~ דבו~לייו~
 ~וי ~ה~ט מהי

 רק נאו~ר לא טבילו זילו ינאי דרי דהך כיהייא
 ולא~רן בטוו~א~

 ב~וו~א~
 פי~ב פרה ועיי עיי~ש ~אה דבעי מת

 ועיי שם ותויו~ט וראייש ובר~ש רבים של ו~חלון ה~~זהוו~ד
 יו~ד הלכה פרה ו~הי פט~וכ~וו

 וצ~ע~
 דגם ~~וכח ~ו~זה

 שו~ע~תא שב ~ועיי ודאי טהור ו~קרי לא ברה~רסייט
 מהד~ג וב~ו~מ טי ס~ק תסייז ~יי ובו~קו~~ די פי דיש~~עתא
 סיי וח~ג ש~וו וסיי שכ~ה סייח~א

 ו~~ב~

 נדה וע~וסי
 ~ד~

ב~~

 הרשב~א תשוי ועיי שם וגהש~ס מעלייע ד~ה
 פט~ו וברמב~ם ב~בריו י~ל והרבה רכ~ט ~יילהרמב~ן ה~~יוחסו~

 ה~ז ~בל אם טהור ריי~ ש~~ק א~פ~י כ~ ה~טו~האה~ט
 טהרות ו~~ה טבל לא ואם~~ובח

 ה~~
 ובו~ה~פ טהורות

 דאפילו בפשיטות ביאר כל ד~ה ה~א פ~ב שבועותבירו~לווי
 טבל ולא לטבול לוא~ורו

 טהרו~ ועש~
 ~ביא ולא טהור

 הר~~~~ו~~~
 פ~ה

 דטהרו~
 בספק לו נודע דאם ו~פשר שם

 ~עשהקודם
 טהרו~

 ובצלייח וי~ל ור~י ךרע~ק ט~~אות ועשה
פס~ים

 יו~ד~ ~ד~
 כתב הלך ד~ה בת~ס~

 ל~~
 ~ר אם בין

 שהביאו אלו הר~ש ~דברי העיר שלא ופלא ~הרותעשה
 כתובות ו~תוסי ו~~ש שם פ~י ועיי שם לעילבעך~וו

 ~ד~
כ~ז~

 ~מל~וו בזה האריך וכבר
 פי~~

 וה~ב ה~א סוי ו~אה~ט

 וד~ד~~
 מו~ואות פ~י ובשעהיימ

 כל~
 הי

 ~יר~
 דברי יפה

 ה~ליימ ווו~ש אלוהתוסי
 דבעי ו~~ש שם כתו~ת ב~סי ש~

 במקוו~ו בוו~רש~א קד~ו סיפאלמיתני
 ~ם~

ובשיי~ ~~



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~~~ו~
~~~~~~

 ~~~~~וא~ו~

 סוטה
 כיי~~ ~ד~

 א~ר גידל רב אמד
 דעת בו שישד~ר

 ואבד~~ ךשאו~
 ~~ה~י

 א~ר והבשר נ~קאק~א
 בכ~ יג~

 טו~א
~ 

 טמא ודא~ יאכך
 דצא~וא

 יאכ~
 איו~א יאכל וסייט ט~~א ספק הא

 ב~ד יא~צ טהוד ~ך~ב~ד סי~
 וד~

 בשד דיא~ל ~וא טהוד
 כאן ש~מ לאו אלא יאכל לא ~~ד וס~ק ס~טהא

 שי~
ב~

 דעת
 לישא~

 הקשח שם אודה קרן ובסי שאבר~ל ~אן
 בדברי נוסחא לחדל~אול

 הד~~
 ~רת שזדונו דבדבד ז~ך

 דדישא אהדדי קרא~ קשיא ךא א~כ לחו~~רא ~~ה~תספק
 וסי~א לקולא ס~~א בלאו ~לא דאינו ב~ד בטו~~אתדקדא

בטומ~ת
 הגו~

 בצ~ע והניח לחומרא ספיקא הוא דבכרת
 דס~ק ו~י ק~י סיי בי~יד בבה~ס ~~וו~ד כן ~קשהו~בר

טומ~~
 ודאי טמא דבדה~י ה~~ה דכל ס~יקות ו~שאד ~אני

 ב~ יש בין לחלק איצטריך ולהכי ודאי טה~רובד~~ר
 דעת

 שם בש~ס דהרי תמוהים דבריו ~בו~חכת~ה ~ו אולישאל

 דר~ואיצטדי~
 ~~סו~ למיג~~~ ~איצטדיך אייר גידצ

 דאי
 דגם מבואר ה~י בד~~ד ובין ב~ה~י בין א~~ינא הוי~~דרב
 לרהייר ברה~י ס~ט בין ~~חלקינן ~וי לאאם

 ו~~ו~
 ד~~ינן

 דבר בין ~לק ולא~~~עינן אהדדייק~אי
 שי~

 לי~אל דעת בו
 הלא הדק~ל ושובלאבד~ל

 י~
 בין לחלק

 ספ~
 ללאו כרת

 ~י ~לצ להפ~~~~ג וודרים בגינתושוייר
 ו~~~

 בקרן ~ו~יי ב~ה

אור~
 בג~וו קדו~ו דבריו ובכל שם

 ~ם~

 י~ל וא~נם
 ~דף ב~סחיםע~~~ייש בז~

 עייט~

 ו~כהנים ~~אין י~~אך ש~יו הרי
 טהורין ו~הגים ישראנ וא~יךו ו~וי טהורין ~רת~כלי
 אךא שנו ךא חסדא רב א~~ר בטווואה יע~ו ט~~איןוכ~ש

 כי מעיקרא לגברא דקמט~~א מת ב~~~א הס~יןשנטו~א
 נ~ו~א אבל מיהעביד קא ד~רת הגוף בטו~~את~תעביד
 בטוו~אתהסכין

 ש~~
 לא לגברא ליי דמטמיא הוא דבשר

 בשר יאכל מו~ב עביד לא ט~~אין עביד ~הורין לייו~ט~~יא
 שה~א הגוף בטוו~את ~שד יאכל ~אך בלאו בשדבטומאת~
 ורבא בצבו~ היא דחויה טו~~אה ~ייח קסבר אל~~אב~רת
 יגע אשר והבשר דכתיב ו~~ט עבדי נ~~י ט~~אין אפילואמר
 כל ב~ר יא~ל טהור כל והבשר כוי יא~ל ךא טמאבכל
 הגרי~ב ~עי~ ביה דקרינןהי~א

 ש~
 בגליון~

 אשר והבשד
 בכליגע

 טו~~
 יאכל טהור ~ל ו~בשד ביי קרינן יא~ל לא

 טהור כל קרינן לא ~ו~ והבשר קרינן דלא היכי ו~לבשר
 כל דהרי א~דדי קראי ר~ג רו~י ש~יר ומעתה בשריא~ל
 חולין ~עיי טמא~ו בו שנגע כיון הטהור את שאכלט~~א

ק~א~

 נגע ~גוף מטומאת טו~א ספק שהוא כהן אם וא~כ
 ומ~~ילא ~~לו ~ור לכהן ומותר הבשר נט~~א לאבבשר
 הוא ~רת שספק אף הגוף טו~~את בס~ק שהוא הואגם

 ב~ל יגע אשר והבשר ביי ק~ינן דלא ~יון לאכלו~ותר
 ביי קרינן לא שוב לק~לא ס~יקו בלאו שהוא דבבשרטמא
 והבשר דבקדא אהדדי קראי קשו א~כ כ~י ~הור כלוה~שד
 ~~ש~~ע טהור ~ל והב~ר וקדא להקל ס~י~ו ~ש~~ע יגעאשר

 לישאל ד~ת בו שיש כאן ו~~שני לחו~~רא ספיקודךעולם
 וע~כ ה~א שאבד~ל דבר דהבשד ופרש~י שאבריילוכאן
 שנגע דבשר~ה~ג

 ב~~~
 אדם ע~י ~באה ס~ט הו~ל טמא

 ט~~א וספיקו עלהדנשאלין
 ג~

 קרא וע~כ בבשר
 בא ~שלאמיירי והבש~

 ו~~~מ שאבד~ל דבד ו~וי אדם ע~י הטו~א~
 דאיןהו~א

 חילו~
 לרהייר דה~י ב~ן

~~ 
 ~ועיי ט~~א ודאי ~וי בד~ייי שיבדייל בדבר דסייט~~סוטה למיג~~~ איצטריך

 הרשב~א בתשוי ו~יי וכיון דייה טי דף ~תובותבה~לאה
 ~~ט סיי להדמב~ןה~~יוחסוה

 שם~

 ודאי טהור ובר~~ד
 פ~ט ה~שנה במר~בת ושוייד וי~ל רסייג מ~ע ו~נ~חועיי

מטו~~ו
 שהקש~

 בו שיש ס~ק בין דמחלק ~ר~מ על ג~כ
 דכ~ט ~סוטה גידל דרב ~ך ל~~מדא שהוא~רת

 דסוגיא וכי שה~אתי~~וו~ד ו~קושי~
 ש~ דסוט~

 בי~~~ות ~דבא אתיא

 קי~ט~~ד~

 דאמר
 איסור לי מה לאו איסו~ לי ~~~

 ו~יי וצ~ע לכדה ~ו בין דמחלק כדי~נ פ~קוהר~~ב~ם כד~

 כ~א סיי ~ו~ח קמא ובנו~ב אי סיי יוייד בשניותמהרי~ט
 ~דף קידו~ין חדש באו~ועיי

 גי~

 ובמקייא
 ~ ה~רכ~

 ~~~~ז~

 טו~~אה סייצ דרבא העלה טי אות ב~ולה~ר
 דאלייכ בצבודדח~יי

 למ~~
 ~ל וה~שר ~קושיא

 ל~ח סיי חייא אדיי ב~גת ~ה העיד וכבד הותדהטומאה בלא~~ דהא עבדי נמי דט~~אין ולומר כוי דקרינןהי~א
ו~דמם

 בשעה~~~
 דף זבחים ~ועיי הי~ד ~~~דש ו~ביאת פייד

 הגירסא ובשטמייק רבא א~~ד עייבט~ז
 מהדייה נו~ב ועיי דב~

 סיי ~ויאוייח
 ~~ו~

 יחיד דכל בק~פ דדו~א במל~~ר ומייש
 ~ר ~וד בקרבן ומשא~כ ד~ויה דטומאה סייל לעצמו~~ביא
הקשו

 בשעה~~
 ~דף מסנהדרין שם ובשאג~א

 י~~~
 ~~ע~ה

בחזקיה
 ו~צ~

 כוי הטומאה מפני השנ~ את שעיב~ יהודה
 טומאה לד~י ליי איתאל~~א

 דחוי~
 דדבא ו~וכח ע~כ ~ו~עתה עיי~ש צבור קרבן הוי דלאשאני ~ס~ נימא והשתא

 ד~יי טו~אה ד~~ל והבשר בי~ דקרינן היכי ~ל צהקישאדגם
 אהדדי ~בשר קראי ש~יר רמינןדלפ~ז

 ~סוט~
 ~ייט

וסייל שם~
 לח~

 בין ג~כ
 ס~~

 ס~ל וא~כ ב~הייר וס~ט ברה~י
 למהר~ן שי~ת בתשע וא~לם ודאי טהור ברהיירדסייט

 נל~~ד א~ ברהייר דס~ט ו~ביא העלה כ~ב דףר~אניש
 דהרסנא כסא ~ו~יי הוא דחויי רקמ~~ח

 ב~תיחה~

 ~~ך
 אטהרה לאהדורי דא~שר כמה דכל ~בילו זילו ינאי ריאו~ר

 הוי ולא~~הדרינן
 ~הו~

 ו~וסי נייא דף יוו~א ~ועש~ס ודאי

שם~

 ס~ל עקיבא דדי כי צחגיגה בחדושיו דוד ובאהל

טו~~א~
 דטה ~רפייה וא~י ~~הם אחד בהסיט ול~~ז דחויה

דטה~ות~

 ה~לה שם שיטות ובתשע דט~~א רע~ק א~~ר ש~יד
דגם

 ה~
 ושם דחויה כו~ו הוא וחזקה רובא בתר דא~לינן

~דף
 כ~~

 ~לאו ו~יעקר לא הו~רה ל~~ד דאף יותר כי
לג~~רי

 שלכ~
 עבדי טהורין אב בית ב~אי טהורין איכא אי

 ו~ז~ה ברובאוהייה
 וכמ~~

 ובעטרת ודאי ולא ספק ה~י דרוב
 ק~ינן דלא הי~י כל דא~~ר דרבא כי טי דף חיישחכמים
 ל~יפא ~~~דש דקדא דרישא ~~ל כוי יגע א~רו~בשר

וכב~
 סייך ~כי דס~ל דמאן י~ח אות השני בדרוש באדתי

ד~~
 הגריייב בנו~חת ועיי ס~ק ה~י

 בשי~
 ע~ט ~דף

 ש~
 ב~~רי

 בגירסת ~וי והבשר ביי קדינן דךא היכי כךרבא
 הי~קו~

ש~
 ובו~נחות

 ד~
 כ~ה

 ~~י~~
 כי זי ויקרא

 ולפמ~~
 ~ם בע~ח

 ודאי ~וי דרוב ס~ל לדישא מ~דש דסי~א ס~לדהרמב~ם
 לייד ~דף זבחים ועיי ט~ור ודאי הוי בר~~דוס~ט

 ודו~קוי~ל ~~~
~ 

 ~~~~~~ח~

~  

~~ 
 ~א

 ~ב~

 ~~סו

~~ 
 פך אלא מצאו ולא כוי חש~~ונאי בית ו~ל~ותוכ~גברה
 הנס טורח דכל ה~~י ~הקשה נס בו ונעשה ש~~ן שלאחד
 יכולין ו~יו בצבוד הותדה טומאה קייייל דהא ל~~ה~ה

 לסמ~ג ~בא~דיו הראיים קושית והוא ט~~א בשו~ןךהדליק
 טומאה אם ואף שם שבת שוד וב~ור פ~ז סיי ח~צועיי
 י~ולים היודחויה

 ~הדלי~
 להם היי ~לא א~רי דיחוי עייי

 למאור ~הודש~ן
 ולכאור~

 הש~נים ~ל ט~או לא דהרי י~ל
ב~עם

 אח~
 היי מ~ש~~~ם מקצת לטמא ~תחילו וכ~שד

 ל~~יהדדאפשד
 נטמא ש~~ן איזה נודע שלא וכיון אטהד~

~~~

~  

~  

כז~ ש~ ~~ ש~~ ר~~~ ~סולי~
 ~דף ביו~א ליש~א להך

 וי~
 טהו~ין דאי~א דהיכי

 אב בית בההואוטמאין
 ~יי~

 עבדי דטהודין ~ליגי לא
 וא~~ עבדי לאט~~אין

 שלא ש~~ן עוד שנ~אר ז~~ן כל
 אפשר היינטמא

 למיהד~
 ~יון כולם נפ~לו ושוב אט~דה

 דיחוי לענין ~ה די~ל אלא לב~וף נט~א איזה נודעשךא
 ~~ ועיי ~~תאצל

 ~ד~

 ~~ף וסו~ה מ~ז~י
 ל~ג~

 ובחה~ד
 סנהד~ין ~ועיי דיחוי ~שיב לא יצא דבדיעבד דהיכישם
 יייבדף

 שהבאהי~
 ו~~חהייש וי ס~ק תקפ~ו סיי מג~א ~עיי

שם



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~י

~~~~~~~~  או~רו רהרי י~ל בלא~ה ואו~נם~ם
 בש~~

 ע~ז
 ~ד~

 נ~ב

עייב~

 פדי~ים בה ובאו
 וחללו~

 הכל ונעשה
 חול~

 והיי
 לא השו~ן שנטמא וכיון ו~חדש ~ש~~ן להקדיש לפייזצריך
 ב~ל כמ~דיש דהוייל ~רושה בי~ת~סי

 מו~
 למ~י לו~~בח

 פ~ה רף ~מנחותד~יי~ל

 ע~ב~

 דפסול רכיון לח~מרא

כבע~ו~
 הגרע~א ~העיר ~ומה רמי

 בגהשיי~
 ו~תוסי שם

 מאיסורי ~~ו בו~ל~מ ~דמו זריקת ר~ה ~~ג דףיו~~א
 ~~ג~~בח

 וערייו~
 הרבר הרי שכי שם

 ספ~
 ועיי

 אותהשלישי בררו~

~~~ 

 בשבת בחר~א ועיי
 שם~

 ~~~~~~ט~

 ב~ה י~ל
 בזבח~~ רהנ~

 צייב ~דף
 ~~ב~

 מערכה ~הן עושה שנטו~או נסכיםאד~ה
 בקודש כוי וכל שנאמר ושור~ן עצווןבפני

הנ~~ ת~ר~ בא~
 ~ובהגהת והו~נחות והשמן הדם

 ח~
 רך~ג כי נ~ן

 ת~~ורה בתוספתא הגירסא היא ובאמתוהמנחות

 פ~ד~
 שנטו~אווהנ~כים

 עוש~
 ו~ערכה להן

 בפ~~
 ~במזבח ושורפן

ועיי
 לח~ו~

 הלכה ו~זבח ו~איסורי פ~ו

 הי~

 מאי ולכאורה
 ~דף ל~יל דאו~דינן שנפסלו הנסכים ו~כלשנא

 ~~ד~

 דאף
 שאני רטומאה א~א ירדו ה~בח על עלואם

 דהצי~
 מרךה

בדי~בד
 וי~~

 לנסכם יוכל הא ואכתי ירדו לא עלו דאם
 ל~יים ~ליו רו~וטל דיייך אלאלשהין

 ו~צו~
 בקדשים שריפה

 דכתיב ו~קרא~~אים
 בקוד~

 באש
 תשר~

 כ~ז~דף בי~~ וברש~י

 עייב~
 ~דשים שאין

 טו~~י~
 ביו~ט ~~הבערים

 באש דכתיב להבערתן אחשבהדרחוונא
 י~ר~

 הילכך
 ~פני מל~ה חשוב ~עולם ו~ן דביעורו והיינו הואו~ךאכה
 ~ו~א וב~ו~ב הי דף ובפסחים שם פיי ~ועייעךמו

 ושם אין ד~ה ~ייא ל~ה רף סנהדרין תוסי ועיי טייוסיי או~~
 גברא ~קוני היינו ו~צוה דה~ון ~ד ד~ה ~~גדף

לו די~

 כ~רה~

 בךבור הותרה טו~אה לו~~ר דאף נא~~ר וו~עתה
 ו~~ותר לאהדורי אייצ ט~ור ש~ן לו יש י אםואף

 ט~~אבשו~ן ל~דלי~
 ו~~ו~

 ב~בת אבל בחול רוקא היינו
 ויו~~

 אסור
 דוקא זה ודו~ש צבור ע~דת הוי ו~נורה רה~לקתדאף
 בשו~ן אבל ~ותרה וההבערה ההדלקה רו~~אכה טהורבשוון
 טו~אים קר~ים בי~ור איסור הבערה על נוסף הריטו~א
 א~רבשבת

 ז~
 ~~ה עבודה צורך ואינה ב~~ע ו~לאכה

 הי הךכה פיייא תרו~~ות ירושלו~י ועיי בחול גם לקייםיוכל
 כ~ג ~דף ~בת ועיי בחנוכה שריפה בשו~ןו~דליקין

 שמןו~אי ע~ב~
 שריפ~

 בגהש~ס וו~~ש ש~ ר~~ב ובירושךמי וכוי
 סיי א~~ח ו~הד~ת ~וי~ב ~ועיי וי~ל בארוכה ~ם מהייפעיי~
 שריפת איך~ו

 קדשי~
 ירושלו~י ועי בלילה כשרים טו~אים

 קרבן ושירי ש~דף זד הייו פ~ויוו~א
~~ 

 תנא ד~ה ומ~ייפ
 ציין ווערבי ובנרר~ז

 להריי~~
 ~ל רק

 כשרי~
 ו~וייל בזר

 כ~רים על גםלציין

 בלילה~

 פיייד נשא פי רבה ובו~דרש
 י~סף הקב~ה או~ר היי שבת ערב אר~י ו~כן טבחוטבוח
את~

 שיהא בנך לבן ו~שלם ~אני חייך השבה את שמרת
 אפרים לבני נ~יא השביעי ~יום שנאמר בשבת קרבנוו~קריב
 יו~ט ואני כי פ~ה בשבת ו~רדכי בהגהת הגבוריםו~שלטי

הכוה~
 בפי ~חר סימן קבלתי

 וטבו~ ו~ק~
 אותיוה הם ו~כ~ן מן ו~תיבה~~טבח ~ח~ והכן ~בח
 ~נוכ~

 ל~עורות וסמך
 סיי בטוש~~ ~ועיי בחנו~השעושין

 תר~ע~

 לכו~ן ויש
 ר~פ ~ועדו~ב~ן הנשיאים חנוכת נגר אז דהיי~ה ר~

 ב~עלותך~
וחל

 כ~~ ~
 בעור ו~ב~דב מדליקין ו~יי ראשון ביום כ~ליו

 ~שמיני ליוםיום
 ולפ~

 דטומא~ נהי ~ש~נים דנטמאו אחרי
הותר~

 ו~~ס ב~בת בו להדליק א~ור היי מ~וו ב~ור
 ~דף~~ק

 כ~ב~

 אתחיל רכי ~נמוקייי כי חציו משום בא~ו
 דמי דאגמרי~ כמאןב~ייש

 והתינ~
 ו~~תו ~וא רכן ~ייש בנר

 חנוכה בנר ומשא~כ בע~שלהדליק
 דעיק~

 ~יהא מצותו
 תרע~ג סיי או~ח טו~ז ~ועיי בלילה ודולקהולך

 ~יי~
 טי

 ~~ל כ~ע דבשבת כי שם שבתוברמב~ן
 דכבת~

 ~~וק ~ן

 שהבאהי וגה~~ס רפייב שבת ירו~ל~~י ו~יילה

 וי~ל~
 ואייכ

 שבת בערבגם
 שרול~

 להדליק אסור היי ב~בת והולך
 אסור היי ודאי בשבת גם וו~ה טו~אבש~~ן

 להדלי~
 בשמן

 על ולכך יום ו~בעודטו~א
 כרח~

 נעשה
 נ~

 ~ו~ן של בפך
 נס ה~י ~וו~ו~ילא ~בא שבת עך גם בו נש~ר ושי~ייטחור
גם

 בליל~
 הראשונה~

 כ~י לילה ב~ל כלה היי לא ושוב
 לווור ואין הבא שבת על טהור שו~ןשישאר
 ולהצניעו להריק יכולין היו ראשון בפעם שנשארדהשו~ן
 הבא שבתעל

 ולמ~
 כיוןדבלילי לי~ה כל על נס טורח היי

 ~~ל הותרה דטוו~אה טו~א בשמן להדליק י~ולין היוחול
 בכלי שנ~קדשכיון

 שר~
 היי אחרת לכלי שופכין היו אם

נפ~
 בכ~ש לן היי א~ וו~שא~כ בלינה

 ~~תחיל~
 ~ועיי

בדרו~
 אות גי

 יייא~
 הב~י ולפמייש

 דהנ~
 בו~נור~ היי

 וד~י
 וברו~ביים בלינה נ~סל ראין אור בהן כמשלה דהויילי~ל
 ו~הו~י~ין~~ג

 הךכ~
 רהדלקת יוייד

 הנרו~
 שבת דוחה

 ~ע~ג הרא~ם כמייש יייל ת~~יד דכתיב ו~שוםוטוו~אה
 ~נרותרהדלקת

 רוח~
 ~הוא שו~ן אבל הט~ו~אה את

 הביא שלא שם בשבת ~ייי ~ועי דחי לא ההדלקהו~ו~כ~ירי
מרברי

 ובכייש פריי~ ועיי הרא~~
 שם~

 ש~וא בסכין כ~~ו
 פ~חים ירושלו~י ועייי ב~בת להביאו אין מיל~ו~מכשירי

 ~ושםה~ג
 הג~

 ~נולד~ עצו~ך
 לו

 יבל~
 שבת ובירושלו~י

פי~ט
 היי~

 ד~ה ~~ה דף פ~חים צלייח ו~יי זו גירסא ~יתא
ו~היכה

 יבלתו~

 לענין דזה ~לא
 ~~יי~

 להדליק ו~שא~כ השו~ן
 גוף זה ש~טו~א~ו~ן

 ו~~~
 ההדלקה

 וו~ייו~
 רילפינן דהא י~ל

מתו~יד

 דא~
 בשבת

 וא~
 לחורא חד כל היינו בטוו~אה

 ל~דליק ו~ו~ר טהור דב~מןכלומר
 א~

 בחול וב~ו~א בשבת
 א~ור ובשבת ~ו~א בשו~ןאבל

 להדלי~
 כיון

 רנתו~~

 בו
 ב~בת ~ו~~ים קדשים בי~ורמלאכת

 ויו~~
 ו~צורך זה ואין

 לעש~ת יוכל קד~ים דשדיפתהעבורה
 ג~

 בכהייג וא~כ בחול
~דאי

 צרי~
 נעשה ולכך א~הרה לאהדורי

 נ~
 שו~ן שי~~י

 שבת על~הור
 להדלי~

 ובזה בו
 יתור~

 בשבת התוסי קושית
 כייא~דף

 ~ם~
 שיהיו העכו~ם על ג~רו דאם שהיי ד~~

 לקייו~ ול~מייש בהי~ט הפך את ~ו~או האכזבים
 אמדינן דהרי

בנדה
 ד~

 לשרוף דלא היכי ~י הכירא עברי טוו~א~ן דעל ל~ד
 דזה כי הגרייא ו~הג~ות ו~דשים הרוו~העליה

 נ~~ח~
 ד~א וצ~ל

 להגאון הרייב ובתשוי וקדשיו ו~קדש טוו~את על עךי~לחייב
 דלא כי קל~ו סיי ח~בו~סטריא

 נוד~
 בע~~ו הגר~א והנה כוונהו

 ה~כיר שלא אלא יפה דבריו ביאר פייב זביםבתו~פתא
 מו~שכב ~פ~ב ברו~ב~ם ובא~~ת שם בו~קוו~ו הר~שו~דברי
 ל~יל ועיי הוייק עליי ~ורפין דאין ג~כ כיו~~ושב

~וסי ~דףל~ג~
 ד~~

 בסמ~ג הרא~ם מ~ש על צ~~ג ~ומזה ורמי~ו
 וכייכ לשרוף אף עליהן גזרו והלל ש~~אי דתלו~ידישם

 הרא~שבתוס~י
 נר~

 ד~

 תר~ע סיי ובפר~ח שם לייר

 היי קדשים ~ריפת ענין עכו~ם טוו~את על דאין כיוןואייכ ש~~
 שריפת ביעור ו~לאכת כאן ראין בשבת להדליקו~ותר
קדשים

 טמאי~
 היי ולא בצ~ר הותרה דטוו~אה יייל ושוב

 הנס טורחצריך
 ובשיי~

 שלא ~הרו תנא חגיגה ~וף
 ו~נורה תני לא וו~ט דידן ותנא ובו~נורה בשלחןתגעו

 ו~ו~שנה העהיק ו~ו~ד ~דר שבועות~ובתקון
 ש~

 תגעו
 ועתוי~ט תו~וה וזה הגיעביין ב~דור וכ~ה ובמנורהבשלחן
 ש~יו ווומה מערבי ו~נר ומ~ש שם בתפא~י ועיי שםבמ~נה
 ~ם חגיגה מהוסי הביא שלא תמוה קבועיםהנרות

 ד~~
~~~~~~~~~~~ 

 י~~~~~~
~~ 

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

תצו~
 שם ו~י~פ אריי ובגור

 והבן~

 תמיד ~יה כ~יב שולחן
 אהה ~~יום כל לפיכך ופרשייי ~~~יר ביה כתיב לא~נורה
 אבל ול~טבילה לסלקהיכול

 תו~י~
 תמיד בשולחן האמור

 שם ביוו~א לישנא להך יקשה ולכאורה הוא ולילהיום
 טומאהרלמ~ר

 הותר~
 לא~דורי אייצ בצבור

 ~טהר~
 וא~ר

 ו~~דרינן דאז לאכילה שיריים דא~כא היכא ווודינא~~נ

ךעשו~



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~~~~~~ו~
לעשוה

 בטהד~
 שהקשו ש~~יני פי עה~ה ~~וסי ב~לי ~ועיי

בש~~ר
 ד~~

 צבוד קרבן דהא
 קדי~

 זב~י~ ועתוסי ב~ומאה

ד~
 ד~ה טייז

 שם~ וש~יי~ אב~

 דו~~ניהין הנא דגם י~ל א~כ
 ~~ דאף וב~~נ~ד~ ~ני לא ולכך הכי~יל

 ו~ו~גע טמא ה~יי
 לא~דודי וא~צ בצבוד הוהרה ~וו~אה הלא השו~ן וה~ו~אע~ה

 ה~חם אה י~מא טמא יהיי אם בשוךחן ומשא~כא~רה
 שירים דאיכאובכה~ג

 לאכי~
 ולזה אטהרה לאהדורי צריך

 דבדייהא ~נא ואולם ב~ולחן הגעו שלא ה~הרו להםא~~דינן
 אטהרה לא~דורי לעוךם וצדיך דחויי טומאהס~ל

גם ולכ~
 בו~נוד~

 דגם נכון ולפמ~ש יגעו שלא ו~~ירים
 במנוד~

א~
 אם

 נימ~
 שנ~א בשמן להדליק אסור י~יי הותרה ~ומאה

 בשבהבה
 ויויי~

 דעל כיון טמאים ~ד~ים שריפה איסוד ו~צד
 שורפין ע~ה ו~געטוו~אה

 הרו~~~
 דדרא ביה דאית משום וקדשים

 ~יייג אהלוה ~ער~ש שם נדה בהו~י כו~יישדאורייהא
 ו~~~

~ובדדו~

 ביי

 א~~
 די~

 ובפדי
 חד~

 קב~ו למה וו~קשו כי שם
 ואינו חךקים ~חי שבפך שו~ן ~חךקו ותירצו ימיםחי

 לה ~ן בוקר ~ד ו~ערב או~רינן דהא~חו~ד
 ~דה~

 וכבר
~דגיש

 בז~
 וכי שם בעצמו ~~איים

 למצו~ ש~~
 לעיכובא ולא

 מזבחים צ~ע שדבריואלא
 ~ד~

 י~א
 עיי~

 נרות דמ~שי
 ש~ני ומ~ני כשר יוו~א דכולי נו~י הכי העדבים ביןדכתיב

ה~
 והרי ו~דתה ל~ ~ן וכוי בו~ר עד ו~ערב דכהיב

 ~ענין קאי ד~~כשיר שחריה ש~~טו בפסח דדיבייב א~ךשם
 פסחים בהוסי כו~~שדי~בד

 ~ד~
 ק~~

 עייא~

 ני~~א דייה

ו~~ו~
 אף ~~דהה לה דהן ~~זה

 לעיכו~
 ~~חוה ועיי

 ~ד~
פ~ט~

 ו~ייש שם שבת ב~~ש ועיי שהבאתי
 ד~~נוד~

 אפיךו
 העשוי ען דכלי נ~~א לא יעןשל

 לנ~~
 שלהי כדמו~ח ~וא

 טוו~~ה וא~מ לנחה הו~ל לטךטלו שלא שנ~שה כיוןחגי~ה
וזה

 המו~
 הני לא ו~ייט דידן והנא שם אמדינן דאדרבה

 דלא כיון~נודה
 כתי~

 בה
 היום כך ך~יכך ו~ר~~י הו~י~

 לסךקה יכולאהה
 ולהטביל~

 רק הש~ךחן נכח וו~ייד
 לקבו~

ל~
 מקום

 ול~
 כךי הוי

 ע~
 טו~~אה ~ו~קבלה לנחה העשוי

ד~
 ביה ד~תיב ב~ול~ן

 הו~י~
 ליי והיפ~ק הש~ס ו~קשי

ד~ךי
 ע~

 בתו~כ בההוהיימ ועיי הוא לנחה העשוי
 שכי ה~א כלים ~~ייה פייג ~ראב~ד ו~דברי ו~ביא ~ושםרי~ח אמ~~

 העשוי ען כלי ע~י~ם ~ה~שו ו~~נורה ו~קדש שלמ~ולחן

ךנח~
 ה~א

 וצ~ע~

 ב~~נ~וה ושם
 ~ד~

 ~~ט

 ~~א~
 א~די

 בשול~ן התםבשך~~א
 כד~~

 ~טהור השולחן על ו~~ד דאר~ל
 כלי טמא~ה~א

 ע~
 מלמד אלא כו~ הוא לנחה העשוי

 ו~כלל טהודה ד~ונורה הכא אלא כוי א~הו~~~~ביהין
 מהכו~ כלי ~יטאט~~אה שהי~

 מקבלין ו~הכוה וכלי נינהו
 היא דאם ו~ש~~ע כוי~ו~אה

~~ ~~ 
 הע~וי כ~ע ~פיר ~וי

 אול~ךנח~
 ~~רי אינו זה

 ג~
 ~רש~י השוךחן נכח ו~ייד

 ההא שם ש~שולחן זו~ןכך
 ו~נוד~

 שהיו בשעה וא~כ נוכחו
 לטךטל יכו~ין אז היי השולחן~גבי~ין

 ג~
 ~גם ה~~נורה

 ד~ם אךא ~~קב~ט היהה הדי מנורה דהני דב~יי~אל~נא
 ען של ~יהה ךא ~א שבו~קדשבמנודה

 וא~
 חשו~ונאי בימי

 ~ייח ~~~נחותא~~רי

 שם~

 בען וחיפום היו ברזל של ד~פודין
 בטו~א ושו~ר שנ~ד סיי י~~ד חה~סועי

 חגיג~
 הדאב~ד ~ל שםשהמה

~ול~
 בפ~י~וה ה~יד

 דכ~
 וטריא ~לא

 והפ~~ בש~~
 כוי דכ~ע

 על רקקאי

 ש~לחן~

 מגיל~ מ~~ס והביא
 ~ד~

 כ~ו

 ~לו רבאדאו~ר ע~ב~
 תיבו~

 וכ~ה ד~ח גרס כן ~אבבא אוהבוה
בהוסי

 ב~~
 דיי~ ~י

 היא~

 ךטלטלו דו~והר דאע~ג וו~~~ע כוי

ו~ו~
 הוי ל~~ע ךעולם לג~רי לט~טל עביד היי לא אי
 ועיי וךייעטהור

 בבכיי~
 וערמב~ם ~~ח שברי לענין ~ מ~ש שם

 ה~ די ~לכ~ מבה~בפייג
 ומל~ו~

 י~ל ךפ~~~ש ואולם שם
ךענין

 מנור~
 א~רה לו~יהדר ואייצ ~והרה דטוו~~ה ג~פה

 ב~בה ל~~~ק אסו~ דאכהי לומר יש שנטו~א בשמן~דק
ויו~ט

 אי~ו~ ו~~
 ומשאייכ טו~~ם קד~ים ביעור

 ~בו~נור~

 ~~~~~יו~ד~

 יומא
 ~ד~

 ו~ייה

 עייב~

 ומנ~דה
 של ברא~ו אלא ~הא ךא לךשאו~דהי ה~~י~ א~

 אז ל~ם ~יי לא ~חשמונאים והנה החיצ~ןמ~בח
 מז~

 ע~י
 הו~זבח אבני ששקצו עוייגאנשי

 לעיי~
 מזבח לבנוה ו~וצרכו

ו~חדש
 וכו~~~

 משנה דמגילה ~ייג והתו~ייט שם שבה בחד~א
 באו~ז בכסלוו~ולם ב~~ה הו~~בח אה דחנכו ~~~א ויה~נה
 בנו חנו~ה דביו~י מבואד חנוכההי

 המז~
 יק~ה וא~כ

 ~א עור ~ל הדאשונה בלילה המנ~רה א~ הדליקואיך
 בו~נורה ~מיד דאש ד~ך ועכ~ל מזבח ל~םהיו

 אינ~
 א~א

 הי~ג מהמידין פייג ודאב~ד וערו~ב~ם לעכב ולאלו~צוה
וב~~מ

 ולח~ו~
 ז ודו~ק ~ם

 ~~~~י~א~
 ה~ר~

 ד~~~ך הדאיים מ~ש ~~ביא שם
 נוו~ד ~ין נעיי~ששק~ם

 דכ~
 הביה נהיי

 ו~פרייח שלו שאינו דבד אוסר אין ו~דאורייהא דאכהיע~ז
 נ~ב ~~~ז בש~ס ו~ס~י דהריהו~ה

 ע~ב~

 אשכח קרא ~~ם
 ~ה ובאוודדש

 וחללו~ פרי~~
 ך~ולין דנפקי כי~ן ופרש~י

 ~א~ר לע~ז וכ~נ~~מ~ו ~ד~ו ~הו~ל ~פקיראוקנינהו
 נע~ה שבהמ~ק הרא~ם כ~בריואי

 בי~
 היי ה~י ךעכו~ם

 ו~צאתי ~אנינא~ר
 במדד~

 יטו~או ולא ~י פר~ה נ~א דבה
 ~וו~אה בזה נאו~ר ולכך יון ~עבוד כנגד ~~ניהםאת

 של~ם ב~ייז ההיכל את יוניםש~ו~א~
 אל~

 קושיה דבעיקר~

הפריי~
 י~ל

 עפו~~~
 ובאו דהך שם ~ו~אור הב~ל

 ישדאך פריציהיינו ~יצי~ ב~
 ~~תור~

 דו~חובר הביה והרי ה~א מעילה
 ספיי~ כמ~ש ו~~ילה בו שייךאין

 בו~ךחו~ות ו~יי דו~~יךה
 ה~ו~ן כל ~שפכו די~ך הנס בענין הפר~ח ו~~ש גם~ם

בו~נודה
 ו~ו~יני~

 כ~~יו דהרי צייע ליךה בכל נדךק ו~~~נו
ו~כבין

 להדךי~
 השמן נפ~ל היי שני~

 וכו~~~
 ו~דוה ש~י פי

 פ~ח~~ד~

 ופר~~י הפתילה נירשנה ה~ו~ן נידשן שכבתה נר
 אור קורם או הלילה בחצי שכבתהנר

 היו~
 ~ו~יי

הגיעב~~
 ~ם

 ובכיי~~
 ו~תמידין פ~ג

 ~נדפס בהגה~~
 בךדו~

 כ~ם כוי
 שהשאר ה~מן כך כדשן היא שהרי ת~~ה לה אין ש~ב~ה~~פהילה

 ושם ת~נה לו ~ין כדשן הוא ~ריבנר
 פיי~ ~ד~

 ב~ייי
 בבו~ר ~נשהייר וו~ה ךוג ~צי ~כמיםושיעורו

 זור~
 נחון

 בר~י ר~ש דישון צדיך שו~ן ה~ב פ~ב יו~~א ירושל~~יועי~
 באחד מעההבעי

 בהקופ~
 טבת

 ~כ~
 גם י~שה ~ה אלא

 ו~לאים הנרוה מךאו דבבוקד שם תע~ד סי~ הב~ילהירן
 י~לואולי

 ד~נר~~
 שהוציאו דאחד או לאכבו

ו~צאו השו~ןו~פהיל~
 או~~

ל~יטב או~~ ~וכבין היו דהרי ~ינו זה אולם ו~לאה
 הנרו~

 על עוד וכי שם צבי באור ועיי
 די~ל שנטמאה למנורה בנתינ~~ ~שמן נ~ו~א ד~רי~דא~ם קושי~

 ~~שקין וכן דפו~כ~בדל~~ייד
 פחו~

 ~~דביעית
 א~ו~

 טוו~אה
 ה~ו~ן נטו~אלא

 וב~שוב~
 דהש~ן כי ~ם ב~~גיא ו~אהבה

 ~דף עידובין וע~ו~ס ~וכל דהו~ל נ~רשהיי
 ע~א~

 ד~ה
 ~לכאורהש~~ן

 ~~דרבנן ~~יי~~ ה~
 ~קב~~

 פ~~~~ב גם
 דל~~זאלא

 א~
 ה~יי~~ כו~ייש טה~ד ~~ייי ס~ט

 פכייד
 א~מ פו~כייב הר~בייא לשיטת הא וגםה~ד ו~טוייו~

 עיי~ש ה~א אוכלין ~ו~~אה מ~ה פ~ד מל~מ ועיי~~דרבנן א~ ~ו~~א~
~ 

 ~~~~~יי~ב~

 בפ~חים ה~ולם קו~יה הבאתי
 שוחט עשד בארבעה שנמ~אה סכיןהייש עי~ ~ד~

 בי~ג ~~ידבה
 שונ~

 בז~ ובין בזה בין קופין ו~~~ביל
 שונה

 ד~י דמ~ביל סכין שנא מאי רבנן אלי~~א ו~ניוו~טביל
 רבנן לעולם וו~שני וכוי לחגיגה חזי הא נ~~י ~ופיןל~ח
 מ~ורביל וה~~י ו~אורלינש הר~י ולשיטה בשבה שבאוכגון
 בא~א

 החגיג~
 מאהו~ול הקו~ין גם הטבילו ובודאי מ~~ש

 לשבור דאין ונהי ה~גיגהלצורך
 עצמו~

 בשבה
 מ~ו~

 היי
 דב~~~י אלא ~בה בו~ו~י עצמוה לשבור ~קופיןצדיך
 י~ח~יי

 ~יד~
 ל~בול אסור דהא בתוס~ שהקשו ו~ה ע~~י

 ~~ו~א דכלי ואףבשב~
 בולה~~

 לההוס~ ס~ל ב~בה טובלין

דהו~



~ ~ ~ ~

~~ו~
~~~~~~ 

~~~~~~~~  שמש ~ערב ב~י לא דול~ייט ~~ייי של השני ~~יי~טעם
 או~ם בולה~ט בנטמא ית~רש לא שם ד~סחיםוסוגיא
 בשבת טובלין דול~~ט דה~ט ס~ל והרימ~ק ~~אורל~נ~ש~ר~י
 חשיב לא מדרבנן רק דאינו דולה~ט רש~י של ראשוןכ~יי
 ו~ך שמש הערב בעי ול~~ט גם וא~כמ~קן

 בקו~י~
 בין

 וביןב~ה
 בז~

 כיון בי~ג טבלו ~א דודאי ומטביל שונה
 לטבולדא~~ר

 ב~ב~
 ול~עריב

 ש~~
 יקש~ דאכתי אלא עצמותלשבור ~אח~~ מו~ש ~ל

 דבי~ג ד~~ין ~א
 לצורך ביייב ~בעל~ם טב~ו ודאי האוו~טביל שונ~

 חגיג~
 בע~ש

 ~ויייל שמש ~ערב דבעיכיון
 דבייי~

 בשבה ~חל ~יינו
 ר~~ל ו~ג~ת ו~א ד~ה שםועתוסי

 ש~~
 ובקרב~נ

~~ 
הקש~

 התוסי לשיטת
~~ 

 בה ~וחט בי~ד שנמצא דס~יןי
מיד

 ש~~ ל~ י~ ה~
 נטמא

 ~עיייי~ בולהיי~
 דבריו וכצ

 הי סוי בשע~~מ ועיי צ~ע~ם
 חו~~~~

 נעלם ובו~חכ~ת
 צ~ט ~דף בזבחים התוסי מ~ש שע~ ~~יממנו

 ע~א~
 ד~ה

 אלא~ו~י
 ד~

 לענין קאי שם ד~סחים דסוגיא נימא
וךד

 הטו~~א~
 ~דף זבחים בתו~י ך~מ~ש אייכ

 מ~ז~

 דשחיטה
 שרה י~לי ~סכין ~וי כרחך על שרת ~לי בעיקדשים
 קדש ד~ה ע~ב ~ דף ס~טה~וערש~י

 בקומ~
 ע~ב י~ד ודף

 ירושךמי ועיי ס~יןדיי~
 מגיך~

 כוי מאיו~הי כייש ~ייב ~ייג

וי~
 ריש ובחדו~יו כייג ~י ~מות עהיית וערמב~ן

 סגה~כ ד~ייט ~סוגיא פסחיםובצך~ח ~ולין~
~~~~ 

 מן אומר ~~ביא
 מקבל קודש של שרת ד~לי~חדש

 טוו~א~
 אף מה~ית

 ס~ין בין ל~לק יש ממילא עיי~ש ו~נימראשון
 שוחטדס~ין לקו~~

 ב~
 נטמא אם דאף מיד

 בו~ה~~
 טבלו~ו ודאי

 משא~~ שמש ~ערב ובעי מ~~ת דנטמא ~יוןמאתמוך
בקו~י~

 ~וי דלא
 כ~~

 קכ~ג משבת מייש שם צל~~ ~ועיי
 כ~ח דף ביצ~ וערש~י ~קצבים של סכין ~ואדקו~ין

בו~שנ~
 ר~י

 ~מ~~
 י~

 מ~ש ~ש~ס מקש~~~אי וא~~ בול~~ט נטמא דשמא לחוש
 וג~ קו~י~

 ~~ש לטבוך אסור ~~ייז
 כיוןב~בה

 ד~יי~
 ומ~תה מתקן הוי שוב מ~~ת ~~קב~ט

מה~ר~
 קושיה י~ה

 ~עוך~
 והיינו ב~בת שבא כגון דמשני

 ~וא ד~חילוק אלא ~רימ~ק כשיטת מעייש ~חגיגהדו~ביאין
 שוחט בי~ד שנמצאדס~ין

 ב~
 כ~ש דהוי כיון מיד בה

 מה~תומקב~ט
 ג~

 ~בעלים אותו ~טבילו ובודאי מול~~ט
 בקו~ין מ~א~כ מהקן דהוי לטבול אסור דבשבתמאתמול

~ונ~
 ו~ו~ייט טומא~~ א~~ כייש הוי דלא כיון ומטביל

 מהקן ~י לא ~וב מדרבנןרק
 ולז~

 ודאי טבלו~ו לא
 קש~ אכתי ואולם לטבלובשבת~ דמותר כיוןמאהמול

 בסי~א
 ~ו~ט בשבת להיות י~דחל

 ב~
 ו~ר~י מיד

 בקו~י~
 דודאי

הטבי~ו~
 והרי בע~ש מאתמול

 ~ופי~
 ~וי דלא

~~~ 
 ונטמא

 ולא ב~ת להטבילו ו~תר מ~~ה טומאה א~מבולה~ט
 אותוטבלו

 ו~אהמו~ ~~לי~
 ב~~ו~~ש ~ר~מ ~י לזה ואולי

 ולא אסכין דקאי מאה~ט ~ב~יייגשם
 אקו~י~

 ו~רמב~ם
 אלא ~וחטין אין דלכתחילה ~~ז ~~מעה~ק ~~דלשיטתו
 לכ~ע דב~סח כי וי סיי יו~ד ובבי~צ שרה מכליבס~ין

 ו~דברנו כ~שבעינן
 י~

 לעיין
 בז~

 ז טובא

 ~~~~~~יייג~
 ~~~י מדברי הבאתי וי או~ בי בדרוש
 מדרבנן רק שהוא בדבר דגםו~צל~ח

 משום הטעם ~וא דמטבילין דול~~ט ו~א תקוןו~יח~ב

~עכ~~
 ~כלי ראוי היי

 לה~תמ~
 וא~כ לחולין טומאהו בי~י

 של ~רתבכלי
 הקד~

 ז~ שייך ד~א
 שוב

 בלא~~
 מיחשב

 ~דף חגיגה אבן טורי ועיי בולהייט נטמא אם גםמתקן
דיי~ כ~ו~

 ~ג~~פ ו~ג~ות הרגל עבר
 דגם בדרוש וכ~בתי ש~

 טבילה בעי לא לחו~ין ד~א יקשהלחולין
 ול~רומ~

 ח~י לא
 וכ~ייש מכביצה ב~חות ~י להרומה ~גם אע~כלמידי

 אףי טומאה א~מ ד~מ~~ב~רשב~א
 מדר~נ~

 דל~ו~~~ש אלא
 ד~~ל מ~ורביל ~ר~י ב~טת~שבו~י

 דג~
 בעי בול~~ט

 ל~ח וממילא תיכף ההיקון הוי ךא ~וב אייכ שו~ש~ערב
 מדרבנן ~וי אינו אם דגם דס~ל יייל זו ולשי~המת~ן
 דלא משום הוא ~קון דל~ח דולה~ט והא מ~~ת א~ר~וי
 ~תיקוןהוי

 תי~~

 דף ~ר~ה הש~ס וקו~ית
 זי~

 מי בע~מ
 ~וי דרוב גמור רוב ~וי דמ~~ה מדרבנן אכיך מ~ימי
 ר~מ והנה מה~ת א~ר הוי מדרבנן דא~ר דס~ל אלאודאי
 ~ולין בתוסי ~י למיע~ט דחיישינןדס~ל

 יייב~ ~ד~
~סח ד~~

 דל~~
 א~א

 מדרב~
 מב~ר ~ריך לא ולכך

 כי שםובהגרש~ש ~או~
 ד~~

 סיי ביו~ד הטו~ז למ~ש סתירה
 ביד כח אין להתיר בתורה ~מ~ורש דבדברקי~ז

 אין וק~שים דב~סח בתוסי ממ~ש ואולםלאסור חז~~
ל~חמיר י~ו~

 לכאור~ נרא~
 מלה~ר בהגהה ועיי ~טו~ז כמייש

שם
 אל~

 דממ~ש
 דל~~

 ~דברי שלא משמע ת~וה מבשר
 רובא אות במלה~ר ~ועיי~ט~ז

 לריימ~
 וכבר ~ר~~ש וכמ~ש

קדמו
 בז~

 בשעה~מ
~~~ 

 ה~ח מיסה~ת
 ~וב~תיי~

 סי~ יו~ד
 סיי יו~ד חת~ס ועיי לדע~ו כן הקשה שם בי ס~קקי~ז
 ~טו~ז דברי יחד ד~ייל מה ק~ט וסייע~ט

 סיי באור~~
 יו~דהק~~~י

 קי~~
 רצייה סיי מ~כי יד ועיי בי סיי וחויימ

ובשיבה
 צי~

 סיי
 ל~ג~

 ~ולין ובתו~י
 ~ד~

 י~א
 ע~ב~

 למיעוטא חייש דרע~ק ~י~יחוש ד~~
 ובגינ~

 ל~פרו~~ג וורדים
 ~ועיי למיעוט חיישינן דו~ה~ת ~~ל דרע~ק ~י ס~אכלל

 ד~~ בהוסי י~א דף חוךין במהד~במהרש~א
 ובלב ליחוש

 ד~~ ב~וסי י~ז ודף די~באריי
 בת~א~~ בפלתי ועיי רע~ק

 ד~ה ד~כ בכורות התוסי וב~~ון ~ם וי הי סעייב~~~ס

ואיב~ע~

 יייל ושוב
 ~מ~~

 בדבר ~טו~ז
 ובמשנה לאסור חכמ~ם י~לולא בתור~ ~ו~~ו~~

 ~דף ~~חי~
 סייה~

 דאר~א
 עקרתעקיבא

 מ~
 ~צל~ח כי כוי במועדו בתורה ~כתוב

 מייש לאסור ~~מים יכלו דלא הטו~ז כמ~ש~הוא
 ~~ח ועיי ל~הירבפירוש ~הור~

 בר~ו~
 טי דף

 ד~~
 מתי ועד

 ~~יר ~~ל ~~היית ~~~יעוט חייש דרעייק ~יון א~שו~דברנו
 ס~ל דרע~ק ~יון ול~~ז הטו~זכמ~ש

 דחיי~י~
 מ~~ה למיעוט

 ~ש~ס וקושיות ודאי ~וי לא דרוב ס~לע~כ
 ~ר~~

 דף
 מ~~ה ראוי ה~י ~~דרבנן וא~ר מהיית אכך מצי ~יבע~מ זי~

 רק הוי דלא משום מטבילין ו~ה~טול~ך
 מדרב~

 ולא
 מתקןמיחשב

 ובתו~
 ס~ו ~דף בשבת

 עייא~
 ד~~

 כוורה
 ו~י~י הקשו מטמא רע~ק קששל

 ו~ט~
 נמי דקש ו~ירצו

 שך~שוב
 ע~

 אהלות ובמשנה הוא דרבנן טומאה הך נ~יאי ~יה~ חט~ אד~~~ שאכל ~רי בברכוה כמ~ש
~~~ 

 ו~~ג
אלו

 ~בי~יןו~
 ~קנים כוורה ~קש ~וורת ~~צצין

 הגהות ועיי מחצלה ~~ד מטו~מ~י~ג ~וע~מב~~
 ~גר~~

 והגר~~ב
בשבת

 ש~~
 וכי

 ~רא~~
 טומא~~ דמקבלי כיון

~ 
 חייצי

 כי ~דף ב~בובתוסי
 ~י~~

 ד~~
 דח~מי~י דאע~~י כי ועו~כ

 דאם א~~ ויקשה הטומאה מ~ניחוצצין טומא~ מק~לי לא דמה~ת כיון דברי~ם ~כל כזביםיעשאום
 כוו~~

 רק ~קש

 למ~ לרעייק ~וא דרבנן~מא~
 אינו

 חוצ~
 הטומאה ב~ני

 ~י~לאלא
 מ~~ה א~ר הוי ו~דרבנן אייר אם ת~י ~~

~לתיר~
 א~ר ~וי ~~דרבנן דא~ר צ~ל איינ התוסי ש~י השני

מ~~ת
 לתירו~ או~~

 מ~~ת ~אוי ד~וי ~~ל שבהוסי ~ראשון
 ~וב מה~ת ראוי ד~וי ס~ל דרע~קיואחרי

 ~ו~

 ב~ני
 ~י~ג א~לות~וער~ש ~~~

 שם כי בייב וברשב~א הי משנ~

 וי~~

 ונאמר
 ~תוס~ כמ~ש ל~ע~קדס~ל

 בהיר~
 הרא~ון

 נ~ דק~
 ~שיב

של
~ 

 ~דה~ר שאכל ד~רי
 ~ט~

 ר~ה בש~ס ד~רי היי
~דף

 ט~ו~

 משום אר~י
 רע~~

שהי ~~י~ ~ר~ א~ר~ מה מ~ני
 ~לח~

 הגר~ש ~ומ~ש כמ~ד ~לא ד~א ~רש~י בעצרה
 חד~א עיי כן ~~ל ב~צמודר~י

 ~ שם~
 שאכל~אדה~ר

חטה
 ~יה~

 דטומאה י~ל ושוב
 כוור~

 ולכך מ~~ת ~קש
א~נו

 ~צ~
 ~טומאה ב~י

 ובב~~
 ס~ל ~מ דגם איהא ~ט~ו

 ~א~~ע~
 אד~~ר

 חט~
 ~וורה דט~מ~ה י~ל ו~וב י ~יהה

~ק~
 אינו ול~ך ~~~~ה

 חוצ~
 ~טומא~ ב~ני

 ול~~ז



~ ~ ~ ~

~  

 ~~~י~~~~ו~
~~~~~~  מדרבנן וא~ר ~~~יית ל~~עוט דחיישינן ג~כ ס~ל דריימי~ל

 ראויהוי
 וךכ~ ~~ה~~

 הקש בכוורת
 ע~~

 ולכך מה~ת ט~~א
 ראוי מדרבנן א~ר דאם כמייש והוא הטומאה בפניא~ח
 ~ר~ה ~~ייס ~ושית א~כ~~היית

 זי~

 אכיל מצי ~~י בע~מ
 ספק רק הוי דרובמה~ת

 ס~~ וה~~
 ט~ור הוי לא בר~~ר

ודאי
 ולכ~

 ל~~~ דלגברא דטהרות בפ~ה ס~ל
~~~ 

 ברה~ר

וכמ~~
 דחויה טו~~אה לרע~ק ס~ל ולזה טבילו זילו רייי

 בא~תי וכ~ שהבאתי ~גיגה סוף דוד ב~הל כמיישבצבוד
 ~וי דרוב דמ~ד ב~בדרוש

 ס~~
 ~~~~ת ראוי מדדבנן ~א~ר

 ~ב~ק הש~ס קו~ית~ קשהא~כ

 ~~א~
 דרבנן למ~ד אלא

 וקרא השליח ~רבות ותחת או דר~ו דלא וצ~ל רבנן ~טרואמאי
 ו~~כרווטבחו

 דרי~
 דקרא דרישא ו~~ל שא~ח טביחה ~~ה

מ~רש
 לסי~

 כרבא ס~ל רע~ק דגם יייל ואייכ
 ~~סחי~

 בעט~ח וכמ~ש כוי והבשר ~רינן דלא היכי כלדדריש ע~ט~
 אם דלפ~ז אלא לסיפא מ~~ש דקרא דרי~א ~~לדרבא
 ולה~ט ~וטבילין שוב ~~ה~ת ראוי ~~דרבנן דאייר לר~ייק~~ל
ביו~ט

 ~שו~
 ואצ~ל מתקן לייח מדרבנן שהוא ד~וה

 שמש הערב בעי לא דבולה~ט דסייל ונאמר תיכףהתיקון דל~~
 כשיטת ~ל וךא בולהייט ד~ופין הסוגיי אתי לאושוב
 ה~גי~ה ~~~יא בשבת י~ד דבחל מ~ורבי~להר~י

 בע~~
 ~כיון

דסוגי~
 אליביה אתיא לא בשבת שבא כגון ד~~שני שם

 כ~~~ש התוסיכ~יט~
 ~שבו~י~

 רעייק נקט ולכך
 ב~~~~

~~טיי~
~~~ 

 ע~פ בחל והיינו ה~בחים ומן ה~סחים ~~ן
 ומן הזבחים מן בדרייע דגרסינן כתבו דבתוסי אלאבשבת

 דב~ל מקורביל הר~י כשיטת ~~וכח ד~~זה וכתבתי~~סחים
 החגיגה ~ביאין ב~בתי~ד

 בע~~
 ועכצ~ל

 כמ~~
 בקרב~נ

 בין דבקו~ין ית~רש הרימ~קדל~י~ת
 שונה בזה ובין בז~

 וי~ול שמש ה~רב דא~צ בולה~ט נט~~א ד~אומטביל
 כיון בשבת כ~חל אף בי~דלטבול

 דולהיי~
 מיח~ב לא דרבנן

 וא~ל ~~ש הוי לא רסכין ונא~~ר~~~קן
 שה~דישו~

 ושוב

איי~
 ל~ולין חזי

 ג~
 דהטעם ואצייל מתקן ל~ח ולכך בטו~אה

 דבעינן תיכף התקון הוי דלא משום ד~~~ביליןדולה~ט

הער~
 הערב בעי לא דולה~ט ס~ל דהשתא ש~~ש

 ~מ~
וש~י~

 דבחל מקורביל ו~ר~י מאורלינש הר~י כשיטת סייל
 מביאין היו בשבתי~ד

 החגיג~
 היטב ודוק בעייש

~ 

 ~~~~~~~יד~

 לבן גם סייל הרימ~ק דלשיטת ל~ללא
 תימאז

 דחגיג~
 לשני נאכל

 חג זבח ילין לא וקרא הפסח עם מתבערת ~~רבנןרק וליל~ ימי~

ה~~~
 דאז שפיר אתי בשבת י~ד בחל דאיירי

 ב~
 החגיגה

 גם וממילא יחד וחגיגה ה~סח אכילת ז~ון וכליןבע~ש
 י~ללרבנן

 דזב~
 חגיגה זה חג

 ואיתקו~
 דנאכל ל~~ח

 י~ל~שוב צ~
 דחגיג~

 שבת דחי דלא ומה דאורייתא יייד
 ב~לוגתתם ורעייק דר~י י~ל ושוב מע~ש להביאודיוכל מ~ו~

 דחגיגת ס~ל דרע~ק ו~פל בעיקר ~ליגי ה~סח עלבבירך
 לרע~ק ס~ל ~לן ולש~ס עיקר ג~כ והוי דאורייתא~~ד

 בבירך ו~ע~ק ר~י ~לוגתת מוקי ול~ך דרבנן י~דדחגיגת
 בזריקה ~~סח~ל

 וש~יכ~
 תנא לן דסתם ממה ואולם

 ~ליל~~שנ~
 דקי~ל תימאמ~מע כבן ד~תיא צלי כלו ~זה

 י~דדחגיגת
 דאוריית~

 ~ליגי ה~סח ~ל בבירך במשנה ואם

בז~
 ~ואולי מחלוקת ואח~כ סתם ~וי

 י~~
 דנקטי דמה

 עי דף נדרים וער~ן א~ב דרך ~וא צלי כולו הזההלילה
 ~י~ג ממעה~ק ~יייד ובכ~מ איבע~אעייב

 ואכ~מ~

 ואמנם
 ילין ךא דקדא כי~ן יקשה מ~ורביל ה~~י דךשיטתכתבתי
 נאכל י~ד ד~גיגת תי~~א לבן מנייל ב~בת י~ד בחלמיירי
 זמן כלין ושוב בע~ש החגיגה מביאין ראז כיון ולילהליום

 לר~ס ס~ל דילן לש~ס רגם ובארתי יחד ו~ס~החגיג~
 וס~ל הירושל~~י כ~יטתור~א

 ג~
 לשני נאכל ד~גיגה לב~ת

ימי~
 לא וקרא ה~סח עם ~~הבערת ~~דרבנן רק ולילה

 איתקש ךרבנן גם ושוב בשבת יייד בחלילין
 חגיג~

 ~ורלינ~ הר~~ כשי~ת והכך צלי דנאכללפסח
 והרייי

 ~ בע~ש ~חגיגה מביאין ב~בת יייר רבחלמ~ורבי~ל~

~~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ו~~ ~~~~י~~~ 
 ש~~ש ה~דב דאייצ בול~~ט נטמא ד~~~א ומטביל שונה

 לא ~~דרבנן שהוא דמה משום בשבת ול~יט דטובליןו~א
 וא~ר תיקוןמיח~ב

 ה~ ~~דרב~
 וקושית מהיית ראוי

 ~שיי~
~רייה

 זי~
 בע~~~

 אכי~ מצי מי
 וס~נ ס~ק ה~י דרוב מ~יית

 ד~~ה הטו~ז כמ~ש י~ל ושוב מ~~ת למיעוט דחיי~ינןלרע~ק
 ר~א ~ז~ש לאסור ~ז~ל יכךו לא ב~ירוש התורהשהתי~ה
לרע~ק

 סייו~ ~ד~

 ע~רת
~~~~ 

 רכוורת וב~ך במ~עדו בתורה
~~בת

 ס~ו~

 ~~~א דר~~ק
 צ~~

 שבת~ס הרא~ן כתירון
 לשיטתוורע~ק

 ד~~
 וא~רי היי חטה אדהייר שאכל

 דאיירלרעייק רסיי~
 מדרב~

 ~ב~ק הש~ס קושית ק~ה מהיית ראוי

ע~א~
 דרשי דלא וצ~צ רבנן ~ט~י אמאי דרבנן למ~ר אלא

 ךדרשא אתי ו~~כרו וטבחו ות~תאו
 טביח~ ~~~

 ורישא שא~ח
 רבא ~~ש ~~ל ושוב ~י~אמ~רש

 ~~סחי~
 ע~ט~

 והבשר
אשר

 טומאה ועכ~~ל כוי קרי~ן דלא היכי כל כו~ יג~
 ~שה לא וו~~~ילא ש~באתי ל~ח סיי ~שאגייא כ~שדחויי
בסוגיא

 ה~ דקו~י~
 ~וי י

 סיי~
 ברה~ר סייט דגם ~יון ברהייר

 דס~~ כיון ודאי טהור הוילא
 הוי ברהייר

 גייכ ורוב כר~בוסייס ס~יק~ ס~~ כ~~~
 ל~

 סיי ~~ייח בב~ייצ ~ו~יי ~דאי ~וי

סי~
 יייל דח~~~ונאים ובהך בצבור דחויי טו~ו~ה ס~ל ול~~ז

 איסור ~~ךד ב~בת ט~~א בש~~ן להדליק יכולים היו לאד~יימ
 ~חות ומשקין דפמכייב ך~~~ד ואולם טמאים קדשיםביעור

 נתחלק לוג חצי כי ה~מן נטמא לא ~ומאה א~מ~~רביעית

ל~~~~נ~
 ךרב יק~ה דבלא~ה אלא חלקים

 דסיי~
 ~~סחים

 ט~ז~
 טה~ר ברה~י ס~ט אף וא~כ מדרבנן משקין טומאתרכך

 מבערזאן ל~~ון אוייח בהגהותומצאתי
 שהרגי~ ~~

 בזה
 לשיט~ו דדב יייח אות בי בדרוש ע~מייש י~לולדבדינו
 בדידן ו~נן וראי ~וי דרוב וסייל ה~וב אחר ~ממוןדהול~ן
 משקין וטומאת ~פק ~~י דרוב אחה~ר במ~~ון הולכיןד~ין

 וש~מ~~~
 דמטבילין והא מ~~ת ראוי מדרבנן דאייר יייל

 התיקון הוי דלא משום רהוא וא~ל~~ה~ת רא~ ומ~רי מדרבנן רק ד~וי ~~~ום ~וא בשבתולה~ט
 תיכ~

 דבעי כיון
 שונה ובזה בזה ~ין וקו~ין הע~ש בעי דלא די~ל ~~~שהערב
 דיוכל בולה~ט נט~א דשמא~מטביל

 ל~בו~
 בשבת גם

 נכון על מקורבי~ל והרייי ~~~ורלינש הר~י ~שי~ת גםהסוגיא ואתי~
 וישרים נכונים ברוריםי הדבריםות~ל

~ 

 ~~~~א~

 מ~י~~ד~~~~ ~ב~ ~

 ~ב

~ ~  
 מריה ל~דמ~יק

 ~חירו~
 ליי ל~~ימר בעי מאי כ~

 א~~
 ב~י

 מ~ומר ~טרתן אייל ול~בוחילאוריי
 נ~תנ~ מ~

 ואמר ~תח
 עבדים לומר ~תחיל ~בן ~אילת לאחר ו~ר~ב~ם היינועברים
 מכב~ד ונשאלתי~יינו

 ~ר~
 י~קאל מהר~צ ~גדול ~גאון

 אמד דהרי לוואר~א סמוך ~לונסק אבד~ק ~ימיכלז~~ן
 ~~ךומר~טרתן

 יפייע ב~ג~ות וראיתי נשתנ~ מ~
 דברקדוקי ~כ~ווילנא בש~~

 ~ופרי~
 פטרתן דל~ג ~~י ב~ם מביא

מלומר
 נשתנ~ מ~

 ו~מ
 מפרשב~~

 ~גאון בזה ~בר וכבר
 מדברי הביא ולא ויחי ~י ס~י א~רים ב~ם ז~למהרא~ז

~אבודרה~
 ב~רר

 הגד~
 ולא אלו ~שייס דברי ש~~תיק

 ~ט~~ן~ך גר~
 נ~תנ~ מ~ ~ךו~~~

 זה רלשון הש~א ~~ייש ו~~מ
 ד~~~ו ~ילנאמר

 ונ~ת~
 לכתוב ומעתיקים סו~רים מידי

ל~ון
 ז~

 מדל~יל דהכא הך או~יה ד~~אי צ~~ כאן גם

בעקיר~
 וא~~ר אביי ש~אך ה~ולחן

 רב~
 ~~לו~~~ ~טרתן

 ו~ה
נשתנה



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~י

~~~~~~~~  אין מ~~ו אכילה בעניני הוא השולחן ד~קירה ~הינ~הנה
 ~ו~פיקזה

 א~ר השאךוה י~ח לצא~ ע~
 י~~~

 ועיי יצי~מ עך
 דרי~נ בהך ואדרבה שם ומחהייש יכ~ו ~ק הע~ג סיימג~א
 לדרישא~ור

 עבדי~
 היה כוי לחידוה ~וריה ~יי ד~ו~יק עבדא

 שם בהוסי ובאמה יצ~מ ענין יוהרנראה
 שיכיד כדי ד~~

 דאביי דההואכי
~ 

 והר~ביים שאלהו החילה אלא הגמרא פיי
 ךו~~ד דא~צ כישם

 מ~
 דבריו על ךהשיב אךא נ~תנה

 והיבוה כוי שנשת~בדנו ךפיבנו ש~
 א~

 מסביב מו~ף בנו שך
 ~וא השאךוה ~~עקרי לא נ~הנה ~~ה דשאלה י~לוךכאורה

 צריך כוי הליל~ה ש~כל העקרים ~שאלוה על דנו~ףרק
כדי מצ~ חו~~~ן או ה~ולחן עק~רה כ~~ו שינוי אי~הלעש~ה

 ש~
 העקדים שאלות הארבעה יהעוררו עי~ז ואשר י~נו

 ~אלה נקרא השינוי ושאלה הבן שאלה נ~ראיםואלה
 השול~ן עקירה על ~ביי י דשאל דקט~ו ל~יל וךכךנשהנה מ~

 ~~לו~~ר פ~ר~ן רבהא~~ד
~~~ 

 על שאל דכבר אחרי נ~הנה
 ךנו ~~אלו דכיון ופר~בייםהשינוי

 מ~
 נ~הנה

 אאיי~
 לומר

 נשהנ~~~
 האדבעה עך היינו בנו שך דבריו על להשיב אלא

 ~אלה ~נקראים כוי הצ~לוה שבכך~~לוה
 ה~

 ~טייז וברף
 ל~אול עי~ז גייכ דנה~ורר כוי עבדיי לדרי דא~~ר בדר~נשם

~אךוה
 ה~קרי~

 ואמר פהח מה~נ מלו~ור פטרתן ריינ ואמר
 נפ~רו לא עבדא דרי שא~ור ע~ידבההעוררה ידך~ הבן ~אילה לא~ר ש~יר פר~ב~ם היינועבדים

 ר~
 משאלה

 ~שא~ה עיייז ~ךבוא מה~נה~ינוי
 העקרים~

 לא אבל
 שאצוה ~~נקראים שאלות הארב~ה המה~בן ~ושאיל~

 הבן~

 התחיל
 ע~דיםלומד

 היינ~
 נראה לא זייל הראשונים ~מדברי אלא

 עקירת ~יי דכבר שני כוס לו ~~גו ~ם ~~מהניתין וגםכן
 מה ~~ך~ורו אביו~שו~חן

 עך השאלוה דכל נראה נשהנ~
 ~וה בלשון נכךל הלילוה ~וכל פסח לילשינוי

 ~תנ~
 ו~~פ

 דבעקירה שם ותוסי ר~ביים שיטה ברור נראהוא~ונם
 נשהנה מ~~ה י~~ר לא שינוי באיזה וכדו~~ההשוךחן

 ב~די בדריינ וגם דאביי דב~ך ועכצ~ך שאךוה~והארב~ה הייג~
 בן ע~י היו וךרשב~ם העקרים ה~א~וה י~ר גם ~יועב~יה
 ע~ז ציין זי אוה ~~~פט ובעין ~יינו עבדים ואמר פ~חואז
 או וכש~בן הר~ו~א ~ומייש והזא בהגהייה זי ~עיי הע~גסיי

 ~לחזור אייצ שואלההאשה

 ו~

 ו~ה~נ לומר
 א~

 מיד מהחיל

~בדי~
 וכ~ה היינו

 בד~~~
 הש~ס מדברי ומקו~ו י~ח אוה שם

 זי אוה ~ם חדש ה~רי וכמ~שא~ו
 וכ~~

 מנהג ב~~נ~גים
 ~~פ צ~ח אוה שם ובהג~הש~פ

 וברור~

~~~~

 בש~ס אמרו ישנו שלא כדי בהינוקות הטעם ענין
 ע~ב ק~ח~דף

 ~ם~

 כוסוה בארב~ה חייבין הכל
 מה וכי ארייי הינוקה ואחד נשים ~אחד אנשים אחדהךלו

 ה~וצוה ~~ן פטורין הלא ופרש~ם ביין ל~ינ~וה ישהו~לה
 ך~ם ~~חלקיןאךא

 ו~ג~י~ קליו~
 ו~וי ישנו ~לא כדי בע~פ

 דבריולכאורה
 הרש~~~

 מ~מ ~~מצוה ~פטודים דנ~י המוהים
 וסיי ש~יג סיי או~ח ~ו~יי במצוה ~חנ~ם ~אב על~חיוב
 ופרמ~ג כ~ז ס~ק וח~י ט~ו ~עייהע~ב

 באש~
 ~ז ס~ק

 י~ז~
 ומה צ~ע ביין ךהינוקוה הו~~ה מה וכי דש~ס לי~נאוגם
 ~~חךקין ~אלאמשני

 לה~
 כוי ואג~זים קליוה

 דחיובלהך שאייטי~ ומ~
 אדבע~

 ~דף בש~ס עפ~~ייש ~ל ואול~~ כוסוה
ק~ט

 שם~

 ךו י~חהו ולא
 מארבע~

 רבנן מה~ני היכי כו~וה
 דאהי~~ידי

 ב~
 ךירי

 סכנ~
 וא~ר זוגוה שהן

 ד~
 של כוס

בדכ~
 בגדולים ההינח ומעתה לדעה וךא לטובה י מ~רף

דמחויבי~
 ולדעה המזון בברכה

 כ~~~
 ~וס טעונה ברהמ~ז

 ומג~א ק~~ב סיי או~ח~~יי

 שם~

 דא~ח בקטנים אבל
 ך~ש ודאי ~~ה~הבבה~~ז

 ב~~
 ענין

 א~ כו~
 ~ינוך ~ו~ום

 יש א~כ יק~ה~~וב
 ~רבע~

 דזוגוה סכנה ~~~ום כוסוה

וז~
 וכי רייי ד~קשי

~~ 
 הועךה

 י~
 כו~וה בדי בהינוקוה

דנהי
 ~בגדולי~

 הועלה יש
 בה~~~~ בכו~

 דא~מ
 ךדע~

 אבל
 סוף סוף~טנים

 משום ~~ י~
 סכנ~

 ~ירוצו ול~ש דזוגוה

 בהם דאין כיון לר~~ מצטרף אינו בדהמ~ז ~צ כוסדרבא
 א~ודו ואולם בברה~ו~ז כוס חיוב~ום

 ב~יי~
 ק~י ~דף

ול~ ע~א~
 אבך לד~ך לצאה אלא בזוג~ה סכנה דאיכא א~ורן

 הש~ס ד~~שני וזהו ד~~י לדרך כך~ה ולי~ן ואדייז ךאבביתו
 ~~~ילא א~כ ו~וב ישנו שלא ואגוזים ק~ות ל~ם ~ו~ךקיןאךא
 הוא דבביה כיון דזוגוה ס~נה ~ו~ום בזהאין

 ואי~
 י~ינים

 כוסוה ארבעה ~יוב ב~ם יש א~~ו~וב
 ~וטע~

 ובר~ן ~ינוך
 ~ועךה ~ה כי שם ע~פפי

 ל~ינוק~
 דבכי כלומר ביין

 ליישהא
 ל~נכ~

 בו וש~~חין נהנין ש~ין דכיון ב~וצוה
אין

 ךה~
 ~יד~שין עפ~~~ש יייל לדבריו גם ואולם חירוה דרך

~דף
 ~~~ט~

 עשר~
 נטלו ה~עה לעולם ירדו ~ינה קבין

 שלא כדי ואג~ים קליוה להם מחך~ין א~~רו ו~הע~דים
 ~ו~בדוה יךאנו אשר יצ~~ו על לחירוה זכר להראוה ~הישנו

 דאדבעה צ~ך ~חלקין אלא הך ל~ש דלפ~ז אלאלחירוה
 מטעם הוא נשים לענין ומ~שכוסוה

 שא~
 בא~הו ~יו הן

 כ~ג ~דף שבה וברשייי שם והוסי ע~רשבייםהנס

 ל~~~ך הקשו דהו~י כי עבדים ד~ה גי ס~ק אי סייובפלה~ ע~א~
 כוסו~ בדי ~ייבין דנשיםקרא

 באוהו דהיו יךיי הי~וק
 י~פי לא בש~ס דאדרבה הוא דלישנא שיטפאוב~~חכהייה ~נ~

 להדיא א~ורו רק~וקרא
 ה~~

 באוהו היו הן שאף
 מגילה ה~וסי לדברי הפ~הי כונהואולי ה~~

 ~ד~
 ד~

 דכל הקישא ךמייל מ~שה יש מצה גבי ש~כ שאףד~~ ע~א~
 מטעם ה~~ך מצה אכול בקום ישנו ח~~ן האכל בבךשישנו
 באו~ו היושהן

 ולז~ הנ~
 לענין ~וא דהנ~מ הפלהי כי

 ו~אש ~ם ופדמ~ג הרפ~ח סיי סייו או~ח בייי ועייעבדים
 ~~גילהיוסף

 שם~

~~~~~
 שם ו~וסי ד~דשב~ם ~וגוה בהך

 ד~~
 רבא

י
 ד~יישינן דהטעם

 ך~~י~
 ~וע~~~

 קייי דף

שם~
 ר~ז ~וישנח ביך~וט חז~ך ~ו~~~ש ציי~

 קנייב~
 צית

 ~ר~~ז ~כ~ח א~ ש~~~אל ילקוט ועיי בלילה ~~~חין~רשין

~ך~~
 וכי לילה הא~ה אל ויבא

 אךא ה~י ליל~
 כלילה אפילה ל~ם ~ישעה אוה~

 וכ~~
 והוא שם ב~וקרא ברשייי

 ~וצלחין לא וחרשין היי מכשפה אוב רבעלה כיוןהענין
 בלי~ה המה כוס~ת דארבעה כיון וא~כ הי~ יום וע~כבלילה
 ו~יי לכ~~ים לו~יחש ליכאשוב

 ~~ור~
 ~ושלישי פל~ז נבוכים

 הרשבייא ובתשוי ~י יייח ~ופטים פיובר~וביין
 עיישייהז רפייג סיילה~מב~ן ה~ויו~סו~

~~~~~
 ש~

 ~וסוה בא~בעה חייבוה נשים דאדי~ל
 בפסוק ~נאמדו ~וסוה גי נגד שלשהפרש~י

 וב~ג~ה בר~מ~ז ורביעי וגומר בידי פדעה וכוסז~
 ז~ל רש~י רשינה ~~ה ה~ירו ויפ~עכהן ~רא~

 ממ~~ טע~~
 ב~~שנה

 הא~ח וקד~ום גאולה של ל~ונוה די נגדדהוה
 שז~ ~י קכ~ו סיי ח~א ~~ד~ג ו~~שיבובשואל בז~

 ~מדדכי קושיה
 בארבעה ~י זה דלטעם רק מקשה לא המרדכיו~נה

לחמי~
 וכי פרש~י בסהירה הרגיש שם ישע דבבגדי אלא

 לשונ~ה די משוםדאי
 גאול~

 לח~~ים ד~ דיקח ~וייא
 דרש מ~וםואי

 ש~
 נרמז לא כו~וה גי

~~ 
 על

 גם ובאמה ממצרים ישראלגאולה
 בז~

 ~ל ר~ו
 ~ם בירושל~~י משה ב~ני כמ~ש~גאולה

 הל~
 אי

 על הצדיק יוסף נהבשד ~מ~קים ~ר ~ך חלוםד~והו
 ועיי~גאולה

 סוט~
 ~~~ ~ד~

 שם וחד~א
 ~~שה ש~יד גאוךה ~ך ך~ונוה די נגד שך ~וא כוסוהדדי ~עמ~ ל~~ ו~~ה~

 הועלה מה וכיהשייס
 י~

 ד~רי ~יין להינוקה
 מ~ום ~~ י~

 לרעה ~מ ברה~~ייז דכוס לו~ר בהם וליישזוגוה
 כ~~~~

וא~~
 לשונוה די נ~ד לח~~ים בדי גם סגי

 ש~
 גאולה

 ולא להינו~ה יש הועלה ~וה וכי רק גרסדהרשב~ם אך~
 ~ועייביין גד~

 פר~~
 אוה שם ~ע~ב ~י~

 ט~ו~
ד~ה~ ש~ ועד~ב~~

 שא~
 ~ט ~ודף

 שם~
 ו~ ~~~

 ו~ב
 כ~א ~~~ע ~ונ~ח ועי~ ר~יעיה ד~הברשב~ם נ~ח~ ~ד~
 וש~

 אוה
דנשים ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~י~~
~~~~~~

 ואול~ הגד~ באמיר~ א~~דנשי~
 ד~ייבים ~ייייב או~ קייצ כלל ב~יי~א

 ~בהגה~
 ~דף ~סחים מרא~כ

 ק~יז~

 כי
 הא~ל בבל ~ישנודכל

~~ 
 הז~ הי~ א~ בזכור ישנו

 ולכך

חייבי~
 שב~ הר~ן מדברי י~ל לזה וסעד ~ייייש

 ש~ביא פט~ז

 ר~~מ~~
 דנשים

 חייבו~
 בגי

 שא~ סעודו~
 בנס היו ~ן

 ואיןהמן
 ~ר~

 כדילפינן ש~ין ואשה איש שבה ~~ע~ה שבכל
 יזה ובכלל בזכירה ישנו בש~י~ה שישנו א~ ושמור~כור

 ~~ק וי~ל דשבה חיובי כלה~י
~ 

 י

~ב~ ~ ~  

 הבא~י וא~ו
 ~דף פסחי~ ~~ש~~

 ע~ט~

 והנה
 שםב~ו~~

 ד~~
 או

 ~י~
 ~הנים

 בטומאהיעשו ~אי~
 הק~

 בבשר יגעו שלא ל~הר יכולין דהא
 ד~א ~~ה בגהש~סוהגרע~א

 ~שו~
 שהוא גברא טומאה

ב~ר~
 על~ קא~ינן

 ך~~ר ביכולים כלך הלי לא ואייכ
בשר בנגיע~

 ובא~ו~
 ש~ במהרש~א

 דשחיטה ~~וסי דברי ביאר
 לקבל טמא לכהן ויכול טהור בזרכשירה

 ~ד~
 ולא ב~רק

 י~חוט זר א~ דאף המ~ דבגהש~ס אלא כלל בבשריגע
 מי~עביד ~ריקה~~~מ

 דבכר~ הגוף בטו~~א~
 דבר וכבר

 הצלייחב~ה
 ק~י ~דף ב~ק ובש~ס ש~

 ע~א~
 שירצה מי לכל נוהנה צבור בקרבן טמא כהן הי~אם שש~ רב א~~ר

 טהודים דאיכא אי ד~י היכי משמר לאנשי ועורה~עבודהה

 דליכא ואי עבדי מצי מיטמאי~
 ט~ורי~

 ועורה עבוד~ה
 רבא אמר א~~י מצו ולא נינהו טמאים הא משמרלאנשי
 ~ועהו~י טהורין מומין לבעליאימא

~~ 
 ד~ה

 לבעי~~
 הימה

 ~~~ה ובהגרש~ש לבע~מ הוי אמאי~~רה
 במ~ומו יהושע ~פני דברי ואש~מיט~יי טבו~י ר~פמשנה מה~ שנעל~

 שם בהגר~א ~עי~שם
 ובכיי~

 כהמ~ק מהי פ~ד

 ה~~

 בהגרש~ש וכי

דע~~
 ע~ו~י בבשר יגעו ~לא הכהניי~~מאיי שיזהרו צריך

 מהרש~א ~ודברי הביא ~ולאע~ט ~~חי~

 ~ם~
 אן~

 מהכא חזינן
ראעייג

 שנזר~
 נטמא לא אם ל~ורים נאכל ~~~מ בטו~אה

 עכ~ל דם ד~ה הוסי זי דף יומא ועיי הוא וחדושהבשר
 בי~ועיי

 דאיך ש~~~ ש~ ה~ל~~וד
 עבודה~

 לבע~מ ועורה
 בטומאה ~בא צבור דקרבן לבשר א~לי מצי לא ~אטהורין
 דלי~ וכי נאכלאינו

 ~~פה~י ועיי דיפרקיניה נגר ובר נגר

ש~
 או~ י~ג סיי אוייח ובבי~צ

 שחיטה דהרי דלק~מ כ~ב חי
 ו~יין עיי~ש הב~ר נטמא ולא כשירהבזר

 נזדק ~~~מ דהאארוכה העל~ ל~
 הד~

 רע~א בחדושי ועיי בטומאה
 נו~ב ~ועיי שםבפ~חים

 מהד~~
 בנו בשם פ~ו סיי או~ח

הגרשז~ל~

 ~דף יו~~א ~~~סי הר~~ש מ~ש דמ~מ אלא
צייע זי~

 ד~נ~
 דם ד~ה שם ב~וסי

 שנטמ~
 ב~יד וזרקו

 ל~
הורצ~

 להחמיר שיש הוא סברא דחויה ~ומאה דלמייר כי
 ט~ור שהוא אעפ~יבבשר

 על כן ~י ב~וסי ובאמ~
 דחויי דלמייד ו~יי קש~ דחויי טומאה למ~ד גםדהא קושיי~~

 מובן ואולם טהור ש~וא אעפייי בבשר להח~~יר שיש~ברא
 הורצה לא ב~ור גם דב~~זיד דמקשן ס~ד לפי זהדכל

 מפ~רש דיחיד ההוא הניא ~י דמשני למאי אבללאכילה
 ועיי לאכילה ה~~ר הורצה הדם נטמא א~ דבצבוריוצא
 פ~אכ~מ

 מ~סהמ~~
 בצדו ~גה~ה שם ~מ~ש ל~ד הי

 א~ד ה~ל ודחוי~דהו~~~
 בלח~מ ועי~ ~מו~

 ש~~
 ו~~~

 צי ~דףיבמו~
 ע~א~

 והגהה ביחיד בין ד~ה
 ר~~

 רנשבי

מ~~
 ממה~ש~ל

 ~מהרש~א~
 ועי~ שם ביומא

 בגה~~~
 בירושלמי

 או~ הי הלכה פ~ז~סחים
 פסחים צ~ח ועי~ שם ובשי~ק בי

 או~ מן דרח~גה~כב~וגיא
 עד פ~ב

 או~
 כ~מ ועיי ~~ז

 בזה י~ל והרבה ~ם ה~ג ממעה~קפ~י
~ 

 ~~~~ג~

 ~בא~י זי
 מ~~~

 ~דף סנהדרין
 י~ב~

 בחזקיה
 וב~ו~~ הטומא~ מפני ~שנה א~שעיבר

ש~
 אר~נה של דגולגל~ו מירושלמי ~ביאו

 היבו~
 מצאו

~ח~
 מידושל~~י העיר יפ~ע וב~ג~ה המזבח

 סו~~
 ~~ה

 ארונה של גלגלהו שמצאו על היי חגי של שהר~שה~ב
 בזה ~~ה ו~ןהיבוסי

 בח~~~
 שיי~ ~יי יוייד

 בשי~ק ~וקדמו

בירושלמי

 ש~~
 ארונה של מקברוה ונ~גלגלה שנמ~כה הטומאה גלגלאלא גלגו~~ עצ~ אינו ~דונה של דגלגל~ו וכי

 מ~אים עכו~ם דקברי לה~רו~למי וס~ל המזבח החהעד
באוהל

 ו~מחכ~~
 דברי ממנו נעלם

 ~מל~~~
 לירושלמי ציין שם ב~וטה מערבי ובנר הי~גהבחירה בי~ ~~~ ~~א

 ובלגול~ בארנון ה~בפ~ד נדרי~
 קאי דשם טעוה וזה

 וארנוני~~~~ים לעני~
 אדם של גלגול~ו על או קר~ע על ה~וטל

 וצ~ללשלם
 נדרי~

 שם ומה~ע בשיייק ועי~ ~~ח ~יו
 ~עברין אומר יוסי רי גרסינן שם סנ~ד~ן דבירושלמיביפ~ע ומ~~

 בירושלמי הנה בצבור הו~רה י~ודה לד~ דס~ל מהא ל~קושוב
נדדים

 ש~
 שם סנהדדין מה~ש~א ועי~ יהודה די הגיר~א

 הוהרה טומאה ~~ל נמי דר~ש די~לשכי
 ובהגהו~

 ק~ייא
 ~דף מיומא~מה

 זי~
 ובאמ~

 ~דף וב~סחי~ דש~ ~ש~ט
 לכ~~ילה דמעברין ~ייל דד~ש דהכא ד~סקנא אליבאקאי ע~ז~

 דר~ש למימר דב~י למאי לקושיי~ו הוא ~~ל ש~יו~~הרשייא
 מזה הביא לא וב~~לה~ר ק~ד לכ~חילה ~עברין איןנמי
 פ~ו סי~ או~ח ~נינא נו~ב~ועיי

 שם~
 פייד בכ~מ ועי~

 הטומאה מפני דעיברה ~י דרבי~ו מ~ש י~ח ה~מבמק~ד
 י~וד~ ריכדברי

 יו~ד טו~ז ~ועי~ ר~ש לגבי כוו~יי דהלכה
 משום כרייש הלכה ור~ש דרייי הב~י מייש ז~ ~~ק קי~טסיי

 ~ווהיה ס~לדרבא
 ו~יי~

 ממעשר ~י~ב ב~יימ בעצמו הבייי
 וע~וי~טה~יז

 בכורו~
 מייט פ~ד

 דחויה ~ומאה ס~ל דרבא במלה~ר ולפמ~ש ש~ ל~~~דדף בכור~~ הגיע~יי~ והגה~
 כר~ש לפ~וק להר~מהו~ל

 וי~ל~

 דמשמ~ ואעפ~י
 הוי דאי

מעובד~
 היינו רחמים לבקש צריך היי ךא ~וי בדיעבד

לר~~
 ועיי לר~ש ~בל לר~י היינו צ~ל ~כנראה לר~י אבל
 שם מ~דש מביא~ פ~דשעהיימ

 הט~ז~

 דבדיעבד אעייג

מעובר~
 ובזה ר~~ים לבקש הוצרך מ~מ

 מתור~
 ~ייל הכ~מ ולפ~~ש רחמים ~זקיה ביקש ~המ~ני לר~~ א~~ מעובר דבדיעבד לר~נ שם ב~נהדרין~מהר~~א קושי~
 לר~~

 א~דא~
 לב~ש הוייל ~~עובר דבדיע~ד

 רחמי~
 שעה~מ ועיי

 ד~~ וע~וסישם
 פרה אפר לענין ~~~ש שעיבר

ה~~~רש ו~~~
 בר~~

 ה~ו מ~דה~ח ~ד
 ודו~ק~

~~~~~ 

 שב~ ~~ש~ס הבאהי ~י
 אעיר ואגב דכ~א

 רמב~ח ~ני שםב~ייס
 פ~י~ו~

 כוי ו~~~נים
 בהן מדליקיןאין

 במקד~
 אין ~א תמה בגה~ס ~הגרע~א

 גררא דאגב כי ו~דו~ח זית ב~מן רק ב~~קדשמדליקין
 דשב~

נקטיי
 וכ~~

 כי ובי~ע הוא דלישנא ד~גירה בהגרש~ש
 דל~גג~כ

 ו~~~ני~
 רמז ~צוה ילקוט ~ועיי

 שע~א~
 וב~גהה

 ~~וה ~~דךיקין היו ה~נורה דמלבד ד~ק~מ כ~מצפ~א
 מבל~י דפריך ~~הא מביא שם ובהגה~הבמק~ש נדו~

 בגדי~
 כוי

 מ~~וידין ~ג הר~ב~ם דברי לכולהו א~~מיט~ב~~ח~כ
 הט~וומ~ספין

 דבדיו~
 ~ל כי

 הפ~ילו~
 וךא

 ש~ובכ~מ ושמני~ נק~
 דמ~ני מהש~ס מוכח דכן ~ה העיר

 ובשמנים וכ~ שם המאירי הרב בזה דבר וכבר שאניבה~ש שמח~
 לאמיהא

 הוצרכ~
 דשמן מנורה לענין ללמדה

 זי~
 זך

 יהושע פניועיי כ~י~
 ד~

 ג~כ שכי שם כ~א
 דל~ור~

 שמנים
כדי

 נ~ב~
 וה~~מ מהד~מ ג~כ הביא ~ולא

 והמאירי~
 שער ~~וי וע~שהבא~י צ~~ סיי או~ח~ הנ~נא נוייב ועיי שריפה שמן לעניןד~מ אל~

 ~ומובא ל~ח ~י~ א~רי~
 שע~~ ועיי ~רע~ג ~סי~או~ח בא~~~

 ~יז סי~ יו~ד ופ~~ש שם

~~~
 דהפרמ~ג ~~ל י~א ס~ק צ~ט ~יי שם ש~~ד ועיי בי

 נ~י~ל~
 פר~~ג ועיי בב~ח לענין רק שם

 רס~~ סי~ או~~
 שם ~רע~גו~י~

 וי~ל~
 פ~ב מל~מ ועי~

 הי~~ מתרו~~ו~
 יוס~וברא~

 להפרמ~ג
 או~ח עט~ח ~שוי ועי~ ש~ בשב~

 ומה~~ ח~סיי
 ~רומו~ סוף בירושלמי

 וע~ו~י מהו ד~ה
 נ~א ~דףסוכה

 ע~א~
 ה~וי~ט הביא והגרי~ב מ~לאי ד~ה

מ~
 הקשו שלא ב~ימה שהניח

 ובמח~~~ ממ~~ ג~
 ~א

 ו~ש ~ו המקדש ~וכלי פ~ח ה~יימ ~~דבריז~רו
סו~ה ב~גרש~~



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~~

~~~~  וב~~הדיייט ב~~אידי ~~י אבנט לענין ~תו~ח ע~ד ~ם~וכה
 תצוה ~י עה~ת התוסי בעלי ועיי ~ם לשבתבחדושיו
 דף ביו~~א ~צייל ב~~נחות ~~שמע וכן כוי בו~ד עד~~עדב
 דייה עיא פ~ט דף ~~נחות ותו~י ועדש~יכ~ג

 ~~~~ונ~ ~י~ ביבי בןדמסיק ושיעדו~
 והוא הפקיע על

 נגדא ~קיע מאי שם ביו~~א ~~~יק דלהדיא וצ~ע~תי~ות לעשו~
 בשקלים בידו~למיא~א

 פ~~
 ~ל ביבי דבן כן איתא ה~א

 ובהגהת ~תילות מ~ייג שהייהפקיע
 יפ~~

 הדגיש ~ם

בסהיד~
 דברי ואישת~~יטתיי בזה לבבלי ~יר~שלמי ד~די

 שם ~~שנה ו~סף ה~א ה~~קדש ~~כלי פייז והראב~דהדמב~ם
 ט~ו ~דף יומא ישינים~~~וייס

 עייא~

 פהמ~ש ועיי ~ן ד~ה

להדיי~~
 ~ שם פ~ה ב~קלים ותויייט ובד~נ~דה

 ~~~~ה~

 ~דף לו ~וציאו ~~~דק הבאתי יו~ד
 מ~ה~

 ש~ בש~ס אעידואגב
 שתים ~~י י~ם בכל

 מעדכה ואחה גדוצה ~~עדכה אחת שלש ו~יוםמעדכות
 א~~~ד יו~י די ביום בו ~ו~וסיפין ואחת קטורת שלשניי
 ליטול ביום ל~ו ~~~וסיפין ופדש~י אדבע ~היום גי יוםבכל
 בהוספתא הוא וכן ולפנים לפני של לקטודת גחלים~~מנו
 ולפנים ~לפני לקטודת ש~~~סיפין ואחת שם~ייב

 עבודת ~~~הפ~ב ובד~~ביי~
 ~~עדכה שמוסיפין חדש טעם כי יוה~~

 וזה שם המשנה ב~ידש וכ~כ ולעטדו המזבח ~הדדכדי
נגד

 השיי~
 ול~נים לפני שהובא ק~ודה מ~ום ד~טעם

ונשאלהי
 בז~

 הגביד הדב ש~ב ~~ידידי
 החדי~

 מו~ה החהייש
 והשבהי מבדאדי נ~י וויינלעזדוד

~ 
 פשוט דזה דלק~מ

 מק~י~דהיי
 צדיך ~יי לא דלזה א~א ו~נים לפני קטודת

 ממעדכה ליטול יכול דהיי ביחוד~עדכה
 שני~

 קטודת ~ל
 בגמדא נזכד לא מעדכה תו~~ת ביוהייכ ש~ייוהטעם
 כיולכך

 הד~~~
 העם~כל בעיני המזבח להדד כדי היי שזה

 כ~ף בשל חותה ~יי יום דבכל שם במשנה דנקטהנך
 וי~דדין באמצע ~ולין והיום כבודו משום זהב בשל~יום
 הוא עדוך למוד כ~ז ואולם להדדו כדי כהייג ךפניבאמצע
 בפיימ ~ופיי יו~ייכ למ~~ה ~~נין וי הלכה ~דבידושל~~י

~קטד~
 ~טול ולא בפייע מע~כה שתהא ול~נים ל~ני

 בכל כ~~ו שניה~~~~~רכה הגחלי~
 י~

 ויו~~

 פרת ~י בשם ד~י
 שם ובקייע ג~ליה יע~ג בטילה ~הוא אש ת~ל ~~הגחלי
 ב~אד ואלו משלהבת מדובין ~גחליםשי~יו

 ~~~דכו~
 ~יי

 הדב~א~
 קדא ק~יד לא דל~~א תמה שם קדבן ובשידי

 יוהד השל~בת ~ב~~ח~ה יהיי שלאאלא
 ~~ג~לי~

 ~ל אבל
 ל~עדכה ומנין ק~א קפיד לאהמזבח

 יתיד~
 עייייש ביוה~כ

 אשר ה~חלים על ~קטודת ~~ש~יך היי ביוה~כובאמת
 ~ג~~ים היו בהיכל אבלב~~~הה

~ 
 היי ועליהם ~מזבח

~~שלי~
 ק~ג ~~~ע במנ~ח ועיי הקטודת

 וא~~נ~
 דבדי נדאין

הפ~~~
 שהיא שם

 ב~יל~
 הגחלים כשיסיד כלומד גחלים עייג

 אלא ואינה ~יא ב~~ע ש~עדכה ~~כ וא~כ האש זובטילה
 דאי ולפנים לפני הקטדה יל~קטיד גחלים ~~מנהלי~ול

מ~~עדכה
 שני~

 היא הלא ויום יום ~ל של
 בטיל~ אינ~

וךדי~
 ךהקטיד ממנה עוד לי~ל

 ~וד~
 ושם ב~~ב של

 ~ן אש ג~ליבידושלמי
 א~די פי בתיב~ע ~וע~י הך~חשו~

 ~~זשם

 י~ב~

 ש~הא ו~נין
 ה~

 תייל ג~לים ע~ג בטילה
 אשגחלי

 ובפ~~
 תדתי ע~כ כלומד שם

~~~ 
 ~תו~כ ועיי

 שתהא ומנין כוי אש ת~ל עוממות יכול ג~לי א~דיפי
 בטיךה~אש

 ע~
 ובהתוה~מ גחלי תי~ל גחלים

~~ 
 ~א

 מקדאי יל~י דבידו~למי ~ובואד והנה הידושלמי מד~די ~~כד
 להוספתטעם

 מעדכ~
 ~יי ו~לא ביוה~כ

 ג~
 של ~קטדת

לפני
 ול~ני~

 ואח~י שניה ממעדכה
 דב~~י~

 הביאו לא בבלי
יךפותא

 על צייע ~ה למוד יוצא ~~~ודש ובידושלמי זא~
הד~מ

 דל~
 טעם נקט

 ז~
 ~יי

 ש~
 ס~ק קמ~ה סיי יו~ד

 ועיי זייל להד~מ לעינים קיךודין היי ~ידו~ךמי ו~ריאי
 בהל~ת אמדנו וכבר מייא פ~ה ת~~יר ך~דיימב~המ~ש

 פ~מ~ש ה~~~תיק ב~קד~~ת ועיי שחבדנויד~של~~י
 ~~~מ על מ~ש ~~א כלאים מייה פ~ו ובדאב~ד נ~ים~דד ל~דיי~~

 והי~של~י הגמדא דברי באסיפתו עשה גדולה ~~לאכה~י
 ~דיובסה~ד

 לבוב~

 מהד~י וב~שוי ~בשה~ג ~י דף ~ייא
 דאה לא למייד ~יי ~ענינים בשעד ח~ב~~הן

 ז~ ~
 ועיי

 ז בזה ואכמ~ל שם בז~עים מעדבי בנר הגאוניםב~קדמת

 ~~~~ו~

 ~דף נד~ ~~~ייס הבאהי טי
 ל~ד~

 ושם
 הזב הודת ~~זאת להו נפקאוב~ה

 ~ויי~~ כי וב~ה ד~יה שם ובתוסי קטן ובין~דול בי~
 מאיש למי~ד

 ~ורה דבדה כ~~ייד אפילו ב~ה לא~ק~~י דבעי אלאאיש
 גבד כי ט~ו ויקדא יוב~ע בתדגום ואולם אדם בנ~כלשון
 שם יונתן ו~יי סיב גבד אוטלי

 דנ~~
 איש איש ~~כפל

 הוא כן ובא~~ת כהלכתאדלא
 בשיי~

 ע~ב לייב ~דף

 וכ~ה אדם בני כלשון ~ודה דבדה איש איש הייך ~~הא~כ שם~
 ~~~ד ~דףבשייס

 ע~א~
 כתב שם מצודע פי ובאוהייח שם

 הדדוש ע~ד וכי איש איש לומד כפל ל~~ה לדעהצדיך
 עדוך ל~~וד שזה הזכיד לא ~דשו דב~~חייכו~פלא

 בשיי~
 שם

 י~ות בפניםועיי
 ש~

 מיעוט ~חד ~~יעוט דאין שהוא ~ומ~ש
 בחזקוני וכייה דזבים דפייב הו~י עיי לדבותאלא

 עזדיאל בנחלתועיי שם~
 בנד~

 ז ~יייל שם

 ~~~~ ~ז~

 מדבדי הבאתי שם יוייד
 ב~היי~~

 דבאו בהך

ב~
 פדיצי דהיינו ~כי ו~ללוה פריצים

 הוי לא דמזבח מעילה ומתודתישדאל
 כיי~

 ב~לי ומשאייכ
 עלה ~שיג ו~ד~~ביין לחולין ~יצאו לא דאחזשדת

 וכב~
 נודע

 ~דף ~~נדדים ז~ל נ~ז ~גדי~שקושית
 ס~ב~

 בל~צד ומה
 ובאו שנאמד ~ול שנ~שו קדש בכלישנשתמש

 ב~
 פריצים

 בגהש~ס ~גדע~א העיד וכן חולי נעשו ש~דצום ~יוןוח~וה
 ובהגהת שם ~~צפ~או~ג~ות

 ~גיעב~~
 תמה שם בנדרים

 יצחק ובביה וכייש בבהמה אלא ~~ועיל אחד ~~ועיל איןהא
 ל~~~ד קאי נדדים דבש~ס דיייל כי די אות יוי~ד ~ייאוייח
 א~א למ~ד קאי והדזייה דשא~ש אוסד אדם מעשהדעייי
 רשא~שאוסד

 א~
 כן ל~תוב צדיך ~יי ולא מעשה ~ייי

 אתי ולא להדיא כי שם בעייז הדזייה דהדי אפשדבדדך
 עשה דא~~די דא~~וראי כ~~ימדא דרי שנויאהאי

 והדי דבדיו והולך סובב ועייז דאחז מ~לים מנלןאסדה ~~עש~ ב~
 נ~ד דף ~עייז ושם יוחנן דדי ~~י~~רא הוא שםבנדדים

 ~ דעש~ יוחנן לדיס~ל ע~ב~
 ~~עשה

 ב~~פ ו~יי אסר~
 ע~ך ובמלהיד הנעבד דייה ~י הלכה פ~ג ~ייזבידו~ל~~י
 דף דאם קדני ובספרי שם וב~ג~~ה דש~ש אוסדאדם
 כי ~ם ה~ייה ~ ד~נה עוד י~ל ואמנםיו~ד

 לעי~
 וא~ייג

 האדן ךדי דכתיב לא ~~~בוה אבל קני ~~ישדאלדעו~כ

ומ~וא~
 די עפ~י וכודש דנ~נ כי דל~ג ~יי יו~ד ובחת~ס

~בשו
 אד~

 ~~ם היתה שעה והודאת ישדאל
 נקנ~

 ~~בוש
 ~~~ם פדיצי ע~י גם בזה חול בכלי ש~שתש בבלשצדולכך

י~
 ולא ל~ולין

 ~~עיל~ משו~
 ועי

 ~~ חת~~
 ~~יים מה

 ו~~ובד גוים ~~עילת בענ~ן ע~ז במסי ~ד~~ב~ן הדזייהועיי

ו~~~~
 ~בב~י אכסנדדני הד~י ע~ד ד~~ד וב~יי שם ~~~~ס

 דע~ו סיייו~ד
 שנע~

 שעה ל~י ממנו
 מ~~

 דבאו
 ד~ר~י י~ל בתשובה ~דדב~ז וקדמו ו~יללו~ופריצים ב~

אכסנדד~
 דיק~ ~~י~ מ~יע לי~~א מהס~ד דאיי ~~ביא

 ~יך
 אתנתצ~

 ה~~זב~
 בהשובה ועיי שדי תקון דלצודך אע~כ

 יו~ד שלמהבית
 ח~~

 יאי דבענין אלא ק~נ וסיי קל~ב סיי

~זב~
 ~וי

 י~~ כיי~
 ~דף מזב~ים

 פ~ז~

 גי ~בדדוש ועיי
 יייאאות

 י וא~מ~ל~

 ~~~~ח~

 ~ק~~ח סיי א~~ח ~~טוייז מדבדי הב~הי יי~ג
 ק~ז ~ייוי~~~

 ~טו~ ו~~~
 יבי ~~י בחו~מ

 ובחת~ס ה~~חבדים בזה האדיכוו~ד
 ייו~~

 סיי
 ק~~

 ה~יד
 ב~~~מתו~~

 ~דף
 עי~

 בזה דיבד ו~בד ~שיך ד~ה
 ~~עה~~

~~
פ~ה



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~~~ו~
~~~~~~

 ~דף ועהוסי ס~~ סיי יו~ד הנינא ובנו~ב מי~~תפ~ה
~~ד

 שם~

 ס~ז ~דף ~מ ועיי ולא דייה

 ע~ב~

 ד~וה מידי
 שם בנ~וק~י אחוזהא~דה

 ו~גרש~~
 ב~ה~מ ועיי ~ם ~גמי

להר~מ
 בשור~

 ~ווה וב~שוי בארוכה שם כליו ונושאי הש~י
 ~רק ירו~למי ועיי ~~זה הביא לא והח~~ס קו~~ב סיייאיר
 אסורוה הנשים ~שגם כן אומר אהה אם הייז נוטלה~י

לטמא
 למהים~

 כהיב דבפירוש טמאוה פ~שה מד~ה נמ~ת
 אה~ןבני

 בנו~ ול~
 שם ומה~פ ופ~מ ~~ע ועיי א~רן

 ~דף מקידושין מ~ש עי כלל להפרו~~ג וורדים גינהועיי
 כוי אסור שהוקי אמרי ומ~ט כשר שהוקי דייה דא~רע~ג
 ~ וצ~ע ביו~סין עשו מעלה ו~שוםוהוא

 דמ~
 למייש יענה

 זי ~דףבסוטה

 עייא~
 אבל אשהו אה מביא ~איש מהייה

 הוא דגזה~כ ר~י אמר שם בירו~ל~י וא~לם ~כמיםאמרו
~ועיי

 פ~~ ~רו~~
 או~ ח~א

 ט~ו~

 פ~א בהוספ~א ועיי
 ר~שם

 יו~
 ומ~ש אומר

 ב~~נחו~
 מה~ש~א ע~י שם בכ~רים

 הא ד~רי י~ל~ בלא~~ דקידושין ובהך שם סוטהבהוסי

דד~~
 הוא כשר ~ה~י

 מטע~
 רק הוי לא ורוב דוב

 ~ סיי א~~ע בב~ש ועיי זי או~ בפנים וכמייש רבאלשיטה ספ~
 וצ~ע ודאי מו~זר הוי פסול~ם דברוב ו~~ש ל~ט ~~קדי

 ד~~יהר ד~יכא אמרינן ~דרבא ~ספקואמנם
 מפור~

 בקרא
 ~ף ~בייק בו~~ה~י וכמ~ש מהייה אסורס~יקו

 ~ייו~

 שלכך
הזהירה

 ההו~
 הם דרוב כי ובכסד~ה הדע אשר ען רק

 אם ד~~פק י~ל הכ~~יה קושיה בגוף ואו~נם ו~אכצאילני
הוא

 ע~
 לבקיאים ניכר מאכך

 בחכמ~
 הנטיעה

וא~~ ~~טאניק~
 יוייד עיי ספק בג~ר נ~נס דלא ידועה חסרון הוי

 טוייז נ~גסיי
 ס~~

 טו~ז צייח וסיי ט~ו ~~ק ו~~ך חי
 ובארעא קנ~ה סיי ~וי א~ייע ובב~ש טי ס~ק וש~ך~ ס~~

 ~סרון דס~ק כי סי אוה ח~בדרבנן
 ידוע~

 מדאורייהא
 ~י~ ~ייא יו~ד שלמה ~יה בה~וי כמייש ד~א ~וזהלחומרא

 ההור~ כיול~~ קס~ב~
 רק

~ 
 בידיע~~ו ה~ורה ~~לי הדע אשר

 הארכהי ובהשובה זאה לדעהשיוכל
~ 

ט~
~~~~~~ 

 ו~איהי בר~ייי ~~ט בענין בפנים
בשושנ~

 כלל להפר~~ג העמקים
 המבי~ט ב~ם ו~ביא~~ג

 ~קרי~
 דבר ספר

 קייי סיי יו~ד שפ~ד ועיי מדרבנן רק ~וא טמאבר~י דסיי~ חד~
 יייז אוה ס~סבדיני

 והנ~
 כי ל~ח ~יי יו~ד הנינא בנו~ב

דספ~
 ~פק מקרי זינ~ה אם ~ייא

 ~וט~
 ובסוטה

 עשא~
~הו~~

 פ~א כהובוה ~רושךמי ירושלים ובציון כודאי ספק
 ד~ה~ייא

 ~פ~
 ר~~י בין ךחלק לנו ה~ דלפ~ז כי אנו~ה

 ועיי להה~הוה י~וךה ~רה~ר דגם שכי ~עיי~שלרה~ר
 המיד ו~וי סהור מקום ~וא דהו~~ור שס~ה סיי מ~עמ~ח
רהייי

 וי~ל~

 ~~ף כה~וה דר~א בהך וא~כ
 טי~

 הא~מר
 בר~~י הא יקשה הוא ס~ס הא ואמאי דמקשה מצאהיפ~פ
 ס~ ~ון שיבה ~ועי~ ~מא ס~סאף

 ~ח~

 לפ~~ש אולם
~מ~יט

 דס~~
 ולדעה ~רבנן א~א אינו דטמא בר~~י

 ~בד~~~ר~~
 נסהפק צ~~ סיי ~~א יעקב ~ובש~ה בי שער

 הבי~ ו~~~
 ~רא~~ מדברי

 שם~
~ 

 ~סד~ר אמרינן
 דא~ורא ~ה~א א~פשי~שויא

 ו~~
 י~~~ם רק ~~א בהא

 ושפיר עלה קאהינןשא~ד~א
 הוא ס~ס הא ~~~ס ~~ש~

 ך~ש ובדרבנן מ~רבנן ~ק ~וי לא הא טמא ד~ר~י~ונ~י
 וממילאשאחד~א

 מהו~
 דמאי שם בנו~ב ~~ואל קו~יה

 כוי קדש~יך ךאש~ ~אומר ~נינא ~~א על ~~סמק~~
 המיד יש אחד ~ספק בדר~א מ~א~כ הורה אי~ור ~ויד~ם

 ד~ףבדרבנן ~~א וקמ~ל לחומרא מד~~נן רק סד~או~ר~מ
נאמן

 ךאוסר~
 וכן ושאחד~א

 ~קש~
 דף הבו~ם בערוגה

קע~~
 ע~א

 לדע~
 מד~~י הביא ולא

 ~נו~~
 בש~ו~י וע~ א~ו

 בדר~א דשם ~שיטוה ~~~~הב~~י
 ג~

 חיישינן מס~י~א
 ו~~מ~ש~יי~ש

 ז~ ד~~ לק~~
 ~ו ~וי

~~~ 
 סוט~

 ~מ לקולא סד~א דבכ~~ג נימאא~ וא~
 ~ש~

 ~לק יש ~א

 דברהייי לר~~ר רה~יבין
 ס~~ א~

 ~א פריך ומאי טמא
 וס~ל מד~בנן ~וא טמא ברה~י ד~~ס ועכ~ל ~וא~~ס

 פרמ~ג ועיי ~אחד~א אמרינן לא ד~ד~בנן הרא~הכשיטה
 י~א סייק ל~ז ~יי א~יע ~ובפה~ש אי סיי סוי ~ש~~דיו~ד
 הפרמ~ג מדברי הביא ךא בי ס~ק מ~חוסיי

 ~ו~

 אךא
 גם לאיסורא ~ב~ס ~ם הנ~ייבדו~ייש

 מוד~ הר~~
 דסד~א

מה~ה
 הנ~

 ~טי דף בכהובוה ה~י
 ~ם~

 כי

דלהר~~~
 ~פיקא חדא בין ל~ךק אין

 וךא ס~יקי לכמ~
 בפשיטוה הנו~ב מ~ש גם מ~~ה להחמיר דס~סאמרינן
 אםדספק

 זינה~
 ר~ים כאן שגם ועוד סוטה ס~ק ~י

 והדע וכי ~ה היפך שכ~ב שם י~ו~ע בפני עייצדבר
 דילפינן ~וו~אה בספק ואלו ~וא ~ייס ואמאימדו~קשה
 ו~~רי~ט ועיי ו~~ו אוה ובק~א עייייש ס~ס ל~ממסוטה
 שם לכהובוה וב~ידושיו ב~ ו~יי אי סיי יו~דבשניוה
 ק~ה סיי ביו~ד ~הש~י בסוי בעציילועיי

 והרב~
 במ~~ע י~ל

 ואכמ~להזהי
~ 

~~~~~~

 השובה ~~~הי זה
 ארוכ~

 ~גאו להרב
 זיי אבענד ש~ו~ה מנחם ו~ו~ה המנוחי
 להר~~ג באוה~מ בשו~י נדפס מזה וקצת נע~~~ובאבד~ק
 ~נוגע רק בזה ואביא נייימהרי~א

 לעניני~
 ע~ד והוא

 ~דף יומאה~וסי
 כ~ט~

 דברי ו~ה אלא ד~ה
~ 

~~~א~
ו~~ש

 דלמ~~ כ~~
 מועלה לינה אין

 בראש~
של

~~ 
 ~~מו דנ~שה הטעם שהוא

 בשבה להקטיר יכולמזבח ש~
 בהו~ ~יי~

 בראש~מ וילין ויעךה

ויקטיר~
 ד~~בר והיי ביו~ט

 לינ~
 ה~נה אין ושוב מועלה

 חלבי דאיןמ~ום
 חו~

 ביו~ט קריבין
 הנ~

 סייל דאם פ~וט

 אין בח~ל גם א~ ~~ו~ך~לינ~
 ה~נ~

 דאע~ג~
 ד~

 ירד
 ל~~לוהו א~ור ועכ~פ ~סולין מקדש רמ~בח משוםהוא

 רייה בתוסי וכמיישךכהחילה
 לי~ ~ד~

 ונהקלק~ו ר~ה
 יוו~א מהרש~א ועיי צ~ע שם ~כ~~ה ודברי שם אבןובטורי
 אלא שם ~~הו~ידים וו~ל~מ רא~ם קרני והגהה שםכ~ט
 להקטיר ~~והר מועלה לינה אין דאם שחידש הד~ר~גוף
בשבה

 ך~
 מש~ס כנראה לן ~מיעא

 ור~ו~
 שם

 וו~~
 גם

 ~~לשיט~
 דגם ולא ד~ה פ~ג פס~ים בהוסי וריבייא

 כקרבן הן הרי ~בח ~ל ך~מו דנעשה האור בהןבו~שךה
 מבו~ועדו ודחיהיום

 אפי~
 בשאר מסו~ק וריב~א בשבה

 הו~יד דלאו~~בנוה
 ומשל~

 בשבה ~רי אי האור
 אלא י ב~בה ל~קטיר אסור ודאי דאד~ש שלמיםבמוהר וא~~

 לינה גם דל~מ י~ל מ~מ היום כקרבן דהוי נ~י ביו~טדגם

ברא~~ו~
 ~דף דפ~חים הא יקשה דאלה~ה

 נ~ט~

 ליי דרמי
 הא לבוקר ילין לא כהיב לרבר~ס

 כ~
 ומאי ילין הלילה

 ילין ~ךילה דכל נימאר~~יא
 ~מלינ~

 ולגירסת ברא~~מ
הגרי~ב

 לר~ והצל~~
 ~דף בזבחים סייל ררבא נ~א

 ~יז~
 כ~ מצפ~א ~גהה אולם צי ~ע ~נייח וע~ מועלהדלינה
 א~ו מועלה ךינה אין ס~ל רבה וה~י ךרב~ ~רסינן~באמה

דא~
 מ~מ בראש~מ במלינה

 אי~
 ביו~ט קרי~ין ~ך ~לבי

 דומהואינה
 ~ק ר~~ז ~יי מ~~א ~ועי האור בהן למשך~

 ב~ע~אאי
 ~פי~ ~מ~י~~

 ~~ש ~~ביה
 ליהנן אסור דב~בה אופ~ד~נגד מ~~

 וא~~
 ו~~כחה הא

 ~בלא~ה אךאברא~מ ~~נ~
 משכח~ ה~

 האור במשלה
 יומא בהוסילפמ~ש ~ר~

 ~~~ ~ד~

 ל~קר ד~מוך
 הא נימא דא~כ ~הוסי עייד ~קשו דכבראלא י~~ סיי או~ח ב~י~צ ועיי ~~ר המידין לצורך אשמב~ר ד~א~~

 ובמנ~ח ~~יע~ק עיי יקטיר לבוקר ובסמוך~ין הךיל~ ~~
 ה~פרשלפמ~ש ו~מ~

 ר~~~
 ~הקטיר רשאין ~י~ ~א דהמיד

 בב~מ ועיי ~~נה איפסל דהרי לק~מ ש~ר של המידאחר ע~
~~ים

 נ~ט~

 דבמ~נ~ לומ~ נרא~ ~י~ ויוהר
 בר~~מ

נ~~~
 ~ענין ~יום ~קרבן

 ז~
 היום נש~ט ~~ו

 ו~י~
 ימים לשני ונאכל ~למים דינוה~סח ~מוה~

 ~ ולי~~
 ~~~ל~מ



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~~

~~~~~~ שם
 ובשעה~ו~

 ~~ג ו~ו~ע~~ק פ~ג

 ו~~ו~~

 השני חש~נן
 של ~בוקר האיווו~ין ךהקטיר ויוכל יו~ט שך אי ו~יוםיו~ים

~~~~ו~
 ~~י זהו ואוךי הב~ר אז וךאכוך

 המך~ו~
 ~~ל

 ו~ו~~ר כךוו~ר יאכך כשיקטירם וךמחר אותם ויךיןהקשו וו~ש~~
 שך בבו~ד היינו יו~ט שךמו~חרתו

 ~~ה כן ומצא~ חוה~ו~
 שם בפ~חיםו~איר

 ב~~
 ד~~ש בב~ורות שנתערב ד~סח

 בראש~מ במלינה מיירי דע~כ יאכךו כ~נים חב~רות אםאמר
 מנח~תעתוסי

 ~ד~
 מ~ט

 ~ם~

 ךמ~רת גם דהא והקשה
 ו~פני האימורין ך~ק~יראייא

 שיו~~
 דעכ~ך ו~י ~וא

 מקטירו ואז ד~ו~וו בוקר ~ד ~אש~מ א~תם~מךינין
והביא

 ש~
 ש~ ~ו~מידין פ~א המ~~מ מדברי ג~כ

 ד~וה אלא
שתמה

 ~ב~~
 מצינו ~יכן שם

 דב~~
 לב~ךים אסור ~ךמים

קוד~
 ובצל~ח ה~ד מוועה~ק ~י~א עו~~מ אימורין ~קטרת

 ~דףב~צה
 כ~

 ~דף נד~ם ~א~ש ועיי
 י~א~

 דבעי ב~א
 ד~א כמה רכך שכי שךמים ז~י כבשר עךי הריר~ח
 ו~אימורין באכיך~ שךו~ים בשר משתרי~ ךא איו~ורין~קטרי
 ך~קטיר יוכךהא

 ג~
 בתוסי וז~ש ימים כמה לא~ר

~דף יומ~
 כ~ט~

 דך~ ברא~~ו~ ויךין ויעךה
 אךא לאכילה תיכף ~בשר ~ותר ושוב מזבח שךחווו דנעש~ בךינ~ מפסךי

 בביאור כ~ת ו~~ש גם יאכך ~שיקטירם ולמחר כידהמליימ
 ~דף ביומא ~ךשונותשתי

 ~ו~

 וויךנא בהגהש~ס ~וא וכן
 דג~ נרא~ התוסי דברי מ~~טות~נה

 בעינן בכשירים

 ךינ~ אין ךו~ייד אף ~או~משך~
 מועךה
~ 

~~~~
 ביומא התוסי דכוונת פשוט בדרך כ~ת ו~ייש

שיק~ד
 ~איברי~

 ך~ת ביו~ט
~~ 

 ~שום
 שווחהשלו~י

 המושך~ ~~ריף ~רב ~תני ~עי~ יפ~
 מו~ה

 ~י כ~נא נפתךידוד
 דה~

 ל~ת יכוך וא~כ ~וך מיירי
 ער~~~ שמח~ שךו~י מ~ום י~~בחגיגת

 פייב
 מ~גיג~

 ולשיטת
 נ~חט ~ברהמךייוו

 חגיג~
 י~ד

 ק~~
 פני ועיי התמיד

 ~דף בךקו~ים ב~סחיםיהושע
 ~~א~

 דאי י~ל וךפענ~ד
 בךיל גם האימורין להקטיר יכולין היי שמחה שךמימש~ם
 ק~~ן ~ול א~רי ואין ב~וך מעיו~ט דנש~ט ואףיו~ט

ביויי~
 ביו~ט יו~ט חךבי ש~ש משום י~צא דעי~ז כיון ו~~מ

 יו~ט ד~~ה ד~~ש כיון~וא
 ~כו~~

 ~טו~א
 ~דף מגיך~

 ~ ~דף ביצה ~~ח ועי ט~ו חגיגת ךענין ו~גיגהד~ה הי~
ואייכ שם~

 ךמ~
 שיעל~ בתוסי הקשו

 ועוד בראש~וו אותו וילין
 ~דף ~גיגה תו~י ~עיי טע~ים מכו~הי~ל

 זי~
 שם
~ 

 ~~~ג~
 כת~

 ה~יד אחר נשחט י~ד חג~ת דאם כ~ת
 ~באמת המנין ו~ן ךו עו~ה אין ז~ו י~םע~כ

~~
 דהרי ועוד ~זה טובא ךפק~ק

 ב~ח~
 ~דף

 כוי ךמימר ך~מ דהא ו~~~~י דרביה בתקנתא ךיידניחא ~~~~
 סי~ בתשוי ~~כ~צ ךנו והאיר באכילתושו~מעט

 קנ~~
 דכיון

 יו~ים לשני נאכךיןדשלמים
 אכי~ת ו~ו~עט נו~צא אי וךיל~

 נ~חט ד~א ויק~ה ז~ו יום שהוא ראשון מיוםש~מים
 דף יומא ~ועתו~ס ~תמידא~ר

 כ~~
 ומנ~ות

 ד~
 מ~~

 והוי ~מנין מן לו עו~ה זבחו יום איןוא~כ ש~~
 יו~

 יום ~ני
 ~~יךה ממעט וךאהראש~ן

 וא~
 ב~די ~ךות אוקי נאמר

 ~ראשונ~ ליך~ ע~~ימי~
 ~ת ~יא

 יו~
 אךא בלי~האוכך ו~~ הרא~ון

 י~ש~ דבךא~~
 ך~~ש

 הרא~~
 דטעמא

~וא
 ד~גיג~

 ךאו~ךה ש~כוך
 ~ו~

 דיום פ~יטא ~קרבתה

ה~רב~
 יוכל דךא ו~כא ~מנין מן

 בטר~ ךאכו~
 שיבוא

 ב~די ךיךות ~וק~ י~ך ~ובהרב
 ימי~

 דרש~~ ד~ך אךא
 בין י~ך וגם ~ר~י כ~טת ~~ךלא

 ~נו~אי~
 גם

 ~דףמביצה מ~~
 כי~

 יעבר ךע~ין
 ו~~~

 ב~ער ~~ט עיי
 ד~בומתוך הואי~

 ו~רב~
 ~ה ~ל

~ 

 ~~~~~~ד~

 דבע~ר הראשו~תעך
 מ~~

 דהר~י כ~ת

מקורבי~~
 א~ר נש~ט~ י~ד ד~גיגת ס~ך

 אין ולכך~תמיד
 יו~

 ~וכעת ~~ן מן לו עוךה ~ב~ו

ר~~
 ~ק~פ הר~וו ע~ד מה~ת ח~ך~א ~ת~ובת

 ~י~ג פ~י~

ש~עיר

 ~ה~

 ~נים ב~~ר זו ~ברא נהקבךה ו~יימ כי נזכרת~
 ט~~ זי צ~ו ~יי~ות

 שם ךעיל ו~קשה ~~אי דא~כ אךא
 ~דףד~סחים בה~

 פ~ט~

 דא~~י ~ותר ונייתי ונטרחו

הפ~~
 אותו באכילתו

 יו~
 כבר זו קושיא עיקר או~נם וי~ך

 בשעה~מ~קשה
 ~יי~

 מייה
 ק~~

 ~דברי שם וטרי ושקיך ~~ט
 פס~~ צךיי~ ועיי ~הבאתי קנ~א סיי~~כ~צ

 ד~
 ~ם ~~ח

גם
 ~פי~~ ו~~

אינה י~~ חגיגת תיו~א דךבן הרמב~ן ע~ד שם
 א~ נאכך~

 ~רו~ב~ן ~עיי בךיךה

 שם~

 הוא כן הנה
 ק~~~ י~~ פי ויקרא בתו~כלהריא

 ועי ~ם בהתו~מ ועיי
 שםשע~~מ

 וכ~~
 פ~ט דף ~סחים בתוספתא

 ~ם פ~חים ~וער~~י פ~טרף ו~בחי~
 וני~ ד~~

 ה~~ח ~ותר
 פ~ו עצמו ~ע~~מ ~~ביא ~םוג~ש~ס

 מיי~
 פ~~~ק

 הבין גי אות שם זבחים בתוספ~א ביכו~ם מנחת~~בפיי הי~~
 נאכל יייד ~~גיגת ס~צ עזאי דבן כ~שוטו שםהגי~~א
 גם אלו ~ת~~כ דברי ראה ולא וליךהךיום

 ~ה~ק הי בשעהיימ קרו~ו ה~יימ ע~ר הי באותשם שהק~~ ו~~

 פסחים ירושךו~יועיי ש~~
 פיי~

 ~~~ ש~ךים וירו~ךו~י ~ב
 ~~ד

 ו~~~ט ובעין ך~ו דף זבחים ו~יי ש~ וגהש~ס~הגר~א
 וךא עייר תמה ~ךמה חשק~וב~~~ות ~~

 רא~
 ~צל~ח דברי

 ד~ה עי דףפסחים

 ועפי~ז~

 מייט ~ף זב~ים ותוסי
 רש~י ועייפסח ד~~

 ב~ומ~
 ~ו ~י צו ~י

 ו~פ~~
 הו~ה ו~ן

 וגו~א ו~זרחי ועיי עה~ת הרי~יא בפיי וכ~כ ~רמ~ןדברי
 רא~ פי ובדש~י~ם

 די ט~ז
 ותרגו~

 ועיי ש~ ו~יי יוב~ע
 ר~הטוייא

 ד~
 ~י

 וו~~י~
 קו~~א מ~ע

 וקו~
 ~ם מ~~ה

והרב~
 הא ובע~ן שם ~מ~וו~ות ~כך הצל~ח ע~ימ~ש י~ל
 הוךכ~ הליל~ד~דשים

 א~הייי
 והדברי~

 ארוכים
 ~ ודו~

~~~~ה~

 ה~אייש
 בפסחי~

 שיטת ~ה~א א~ר שם

~~~~~~
 ך~~~~

 יו~ים ךב~די ליךות נוקי דפסח דסד~אדהא ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~
 ~שו~

 דאינו
 ~ךילה דכתיב הקרבתו ביוםנאכל

 הקרבתו י~ם הצכך הז~
 אבך המנין מןאינו

 ~גיג~
 לאוכךה שיכוך

 ביו~
 ~~רבתה

 עכ~ך ~ו~נין מן ~קרבתה די~ם~~יטא
 והנ~

 ~ש
דכתיב הראיי~

 ~~ בליל~
 מן ~יל~ותא עיקר ~א ךכאורה

דמ~ש ~~
 ב~ך~

 ~יך~ ךו~ילף אצט~ך
 נאכל ואינו נאכל ה~א

 י~ל ואולםביום
 דבדי~

 ~~א~~ כ~
 ~זה בךיךה ד~~יב

 ד~נ~

בש~~
 ~ס~ים

 ד~

 שם ק~כ
 דאב~~

 כאן נאמד אוווד
 ב~י~

~~
 ועברתי להךן ונאוור

 בא~
 ווצרים

 א~ך ~י ~~ ב~יך~
 ח~ון נאמר ו~ךארע~ק

 ~ו~גהב~~
 בח~ז~ן

 וכ~~
 בברכות

 ו~~~ים ט~דף

 דנ~~

 נא~ל י~א יכוך בךיךה ת~ל אי~כימה
כ~ד~ים

 בךיך~ ת~~ ביו~
 נאכך ואינו נאכך הוא בךיךה

~ו~
 האי ורעייק

 מ~ הז~
 ךי~ ךמע~~ ךיי ע~ד

 א~ר
 סדייא דאתאהוא

 נאכלי~ שךווי~ וו~
 י~~י~ לשני

 ו~יךה
 ~ס~ אףא~ד

 בהדי לילות אוקים
 יו~י~

 ~שני נאכך ויהא
 ר~מנא כתב ~ד ~ום~לות

 הז~
 ךהת~נן יש ולכאורה

 ב~ךה מן הגז~ש דריש ראב~עדאם
 ג~

 ק~יא ךדידיי

 הז~ ו~ן ~~~ש דריש ראב~ע ואם ךמ~ל~~
 ~מה א~כ

 א~כ רע~קאמר
~~ 

 תייל
 ב~ך~

 דעיקר כיון
~~~~ 

 הוא
 ~ו~~~י~ ~~ ב~יל~ו~ן

 ~כ ~יר~א ד~ז
 מ~

 ת~ך
 ~ז~ ~ך~

 ךיך~ כאן נאו~ר ~~א ~א ~רכות י~ש~יוע~
 ~ ו~~מר

 ~ם ו~מך~לן

 ו~~

 ~רא~~ע ~ך ~גז~ש דע~כ י~ך ואוךם
 ~~ןהוא

~~ 
 ~יטתו להקדים צריך כרחך על ~רע~ק אךא

 דבךי~~~ך
 ס~~א איך ק~יא דאך~כ ~ום ו~א נאכך ~וא

בפס~
 י~א ע~כ דהא ימים בהדי ךי~ות דנוקי

 נאכ~
 ל~ני

ימים
 וש~

 ואמר רע~ק ה~דים וךכך ךילות
 דבךיך~

 הוא
 וךאנאכל

 ~ו~
 וךכך ה~נין מן אינו הקרבתו יום ושוב

 ימי~ בהדי ~י~ות ~א~י~ד~א
 ~יום ךיךות לשני נאכך וי~א

 שם ~ר~~ם ~ער~~יא~ד
 ו~ך~

 י~ףברכות ~~~~ ~דב~ נרא~ וכן
 ש~ ~

 אלא
 ה~~~ דמ~~

 דניךוף
 ~ז~~

 דךא
 רק נאכךיי~יי

 ברג~
 ~צות

 וג~ ממ~
 דילמא

 ה~~~
 ךהיפך



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~י

~~~~~~
 יוייט ב~~עדני קד~~ו ח~ה אחר הא~י~ה ז~ן ה~חלה~ל

 ךעיך הצך~ח ~~ש ~גם אי ~ות טי סיי ~~ק בד~והבדא~ש
שם

 ד~~
 הךך קדיאה הז~יר ךא דבר~~~יא הךך ו~רי~ת

 דגדס שם הרא~ש ~דברי הביא שךאה~~וה
 בש~~

 ואךו
 דבד~בייא אךא קהני ךא ~סחים שבךילי ~הךל פ~~יםא~ילת
 הרשבייא ו~~ייש דיךן כגידסא גרס הצל~ח גם שהביאשם

דךרע~~
 ~סחי~ אכיךה ~~ד~בנן אפילו

 ~שחר ע~וד ~ד
 ~~ן כן כתב ךא ראב~ע ד~ה ~ם ~סחים הד~ב~םהנה
 יו~ד ~~ב בא פי ב~~רחי ~ובא ב~~~ילתאהוא

 ב~~ה~~ ועיי הרש~ם דב~י הוא~~~רש~י הדא~~ ו~~~
 ברכוה ~דושך~י

 ה~ךיי~ ~דבדי הביא ולאשם
 ~~ח

 ~ק~~
 ב~ו~~ע ועיי הי~ד

 ד~~ ש~ ו~ד~~ג ~עייז סייא~~ח
 ור~~ינהו

 ואכ~~~
 ~לז~

הדא~~
 ~~ש~ם י~ים ב~די ךיךוה דנוקי דסדייא ותני דייק

 ~~דכ~יב כלו~ר בךיצההזה דכהיב הקרבהו ביום נאכךד~ינו
 סדייא ש~יר ךזאה ביום אךא נא~ך דאינו דדרשינןבליךה
 ךשני ונאכל י~ים בהדי ךיךותרנ~קי

 ליל~
 דאך~כ

 ~ילות נוקיסד~א ~י~
 ליך~ת ושני י~ים ך~ני נא~ל יהיי דא~~

ו~~שא~~
 ו~בןז בחגיגה

~~~~~

 ךשיטה
 הרי~~~

 כבן דו~א דס~ך י~ל והרי~~~ק
 דךדידיההי~א

 חגיג~
 חק~תיו ככל ~סח שוה

 נאכך ואינ~ו~~ש~טיו
 וא~~ ביו~

 ~~ן אינו הקדבהו יום
 דוקא נאכל דחגיגה הי~א בן דא~~ד והאה~~נין

 ךיו~
 וךילה

 חגיגה נאכל ~דאי בע~ש ~חגיגה ~~ביאין דאז בשבה~ך י~~ ~ם אבך בשבה חל ~ינו יייד די~ם השנים בדובהיינו
 ביום נאכך דאינו ה~~נין ~ן אינו הקרבהו דיום לילוהך~ני

 פס~כ~~
 שיטה ~~~עהה

 הדי~~
 לבן ד~קא עולה והדי~~ק

 דהלכ~א דס~להי~~א
 ו~~~יי~ ~ווהי~

 ~סחי~ בתוסי
 ש~ ע~בקי~ד ד~

 שוה אינ~ דחגיגה ~~~ך ךרבנן אבך
 ונאכך ךפסחהךכוהיו ב~

 ג~
 ליךוה דא~קי ךו~ר אין שוב ביום

 דאז ךילוה ו~ני י~~ים ךשני נאכך יהיי דא~כ י~~יםבהדי
 בהך וך~~ז נותר הוי בשך~יםגם

 דקופי~
 ךע~לם ךא ד~שני

 ךשי~ה יקשה ךא ב~בה שבא ו~גוןרבנן
 הרי~~~

בהדי ליךו~ אוקי ~~טעם בע~ש חגיגה ~~ביא אינו ודאידלדבנן ו~די~~יי~
 י~~י~

 דנא~ך דלרבנן ~יון
 ביו~

 י~~ים שני ךיי ~וי
 שיטה וכך בע~ש ~גיגה ~~~יא א~נו לרבנן וע~כ ךיךוהו~ני

הרייי~~
 וער~ב~ן כו~היה דס~ל הי~א ךבן דוקא והרי~~ק

ו~ני~
 ז ~יטב ודוק ב~נים בדרו~י ו~~ש ש~באתי י~ות

 ~~~~יא~
 ו~נה צ~ר ~רבן ~~~די~ ~סח אי ~באהי זי

 ב~~נחוה הר~בייא ~י ~~ןי
 ד~

 ע~ב ~~ט

דב~~~
 ~~יו~~א וצ~ע י~יד קרבן דהוי ~~שום בק~ר צריך לא

ד~

 נ~י ~~ח ב~נו~יא דאהי ~~~ום אי צבור קדבן ךה~~רי ~גיג~ ו~~ש יחיד קרבן ךיה דקרי ~סח ~~~ש נ~א
 הוי ראשון ~סח אבך שני פסח אי~א ו~ני ב~נו~יאאהי

~
 ~סחים ועהוסי צבוד קרבן

 ד~
 ו~~הר~ייא וד~י הא דייה עי

 ב~~חי~ וג~~~
 ד~

 לדורוה ד~ייר יוצא ~~ורש שם ~יו
 וכן ביק~ר בעי לא ~~ש רק בי~ורבעי

 ~ד~
 ציי~

 ~ם
 צריך ~ראשון ךשני פ~ר בין ~ה ~יתא ~~ש הךכוהב~~קי
 בצדו ~ונ~ם י~~ים דיביקור

 היינ~
 ~ן ואין ר~~י לדעת

 דעה גם דבא~~ה ~אוד ת~~וה וזה והר~ב~ם ההוס~ד~ה
 ל~יל ~ןה~~י

 ד~
 ועצך~ח ~~ה ד~ה צ~~

 ובירושלמי ש~
~ס~ים

 ~~יי~
 ביקור דין הש~~יט והר~ביים הי הל~ה

 ~~~חהייש אי ת~ךס~ק וסיי הכ~ט סיי א~ח ~~שייז ועיי~~ר ג~

שם~
 ך~ אב~

 ו~יי ~~~ש
 חה~~

 ד~ה רלייג סיי יו~ד
 ךא ~~ש ד~רי ו~~ג פ~ש בק~ר יום אייר~~~יד א~~נ~

 צרי~
 בקור

 ועי הפר~~~ג ~~דברי הביא ולא ~י או~ הי ~~~~י~~~נ~חי
 שם וי~~ע

 וקו~~נ~~
 בענין ~ם

 חגיג~
 ~~~ש ~עיי בטו~~אה

 דיי אוהב~נים
 י~ ואו~

 עיי ~~ז ~ו~~אה לענין ~ו~~ש
 הי~א י~~ט ~סחיםירושל~י

 טו~א~
 כ~ו~~י אוהה ~שו ~ז

זיבה~

 וקצדהי י~ז אות גי דרוש וךעיך
~ 

~ ~ ~ ~
~~~~~~~ 

 ~~~~גי~ ~~~י~ ~~~~ ~~י~ ~~~ ~ן ~~~~~~~י
 ~~~גו~~~

 ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~ ו~~~י~ין
 ~~ ~~~~~י~ ~~גגו~ו~~~~~

 ~~~ג
 ~ג~~ ~~

 ~~ ~~~~ו~~
 ~י

 ~ו~
 ~~ ~ג~ג~~

 ג~י
 ו~~ ~~ן~~

~יו ~~~י~~ ~~ו~י ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~י~
 ~~~י~

~~

 כל וךשךב ~שד בזה נבאה ה~ך~ול פסגי הדרי
 ~~עשה גבנות בשדשדות יחד אךו עדיות~ח~שה

 ~חת עך אחודיםי כאחד ~שוך~~תי אחה אך א~העבו~י

 זהב ב~בעוה~עידי~י
 ב~זדת החךיי וזה צ~~דיםי החיר~~
 וגואליצורי

~ 

 ~~~~~~א~
 ~דט יחדיו ה~א ~~ב יב~וה בידושך~~י
 כן דךא בעוך~~ו היי ש~א ~~יוצא~ת

 אסורה אשהו ההא ~נים בךא ~~ה א~~דין אנן~ה
 כן אךא וכוי ליבם זקוקה אשהו ~תהא בן אביו יוליד~~א ~נש~

 כ~~~ת קיי~יןאנן
 ~הני~

 הא~ר שךא ~~עוברה אש~ו ~ת
 ש~~א ~עוברה אשהו אה ~הניח ~~האךו

 אינ~
 צרי~ה

 ~וא קיי~~א בן אם ~ידעלה~הין
 א~

 צדי~ה ההא הכא
 ~יי~א בן אם וךידעךה~~הין

 ך~ו~
 כן

 צרי~
 יחריו ~~י~~ר

פר~
 יב~~וה דילן ובש~ס בעוך~ו ~יי שךא אחיו ךא~ה

~ר~~
 כיצד~

 כהיבא הי~י ב~וך~ו היי שךא א~א איתא
~ו~רשייי

 ה~~
 כהיבא

 לאסורא~
 איי~ אדייי

 א~~ד
 קר~

 כי
 אחיםי~בו

 י~די~
 ~כוי בעוךם אחה ישיבה ךהם ~~יהה

 וא~ת שם בת~סיוהק~ו
 הי~~~

 דר~י דר~יה ~~ד~היב ךיי
 ~עוברה יב~~ה ~ל דח~~והה ךהי~א דאצ~ריך וארייינ~עם
 וההא זכר הךד ש~~א וה~~הין נועם דד~י ש~ירדהוי
 ו~א עיי~ש ךוזקוקה

 ~בי~
 ~ועיי אךו היד~שך~י ~דב~י

בחה~ד
 וב~~~

 בי~ו~ל~~י

 שם~

 עייד כי ב~הד~ב וה~הר~א
 וז~ל ~~עובדה יב~~ה ~ך כ~ח~~ותה ד~~יידי שהירצ~הה~סי
 יב~ה ~ל ח~~יי ~~ה וכגון מ~~ברת ב~ינה אפיךוועי~ך
 ודבדיו ז~ר והךד היא ~~עובדת ~~~א ~דשים שלשהוה~~הין
 היא ~~עוברת ש~~א לחוש אין בסה~א ד~אצ~ע

 יב~והבהו~י ~~יי~
 ר~

 ד~ה ע~א ך~ז
 וז~

 ךו~~ר סברא דאין
 ~ש~ובנשים

 ע~
 ~עךיהם

 כ~~
 דרוב עיברו וךא ~נים

 ס~~ סיי אה~ע ק~א ונו~ב שם ~~ד~ם ~ועיי~עובדוה

וי~ך~

 דבךא~ה ונ~י
 צרי~~

 הא הבחנה חדשי גי ל~~הין
 ~יב~ותלרבא

 ד~
 ~~~א

 ע~א~

 רק ה~א
 ~~שו~

 ש~א גזידה
 ~~אביו א~ותו אהישא

 וא~
 ךש~ואל

 הבח~~
 הוא דרבנן

 ב~ליי~כ~~~ש
 אה~ע בב~~~ כי ו~ן ~ייו ~~ל~ים ~~~ה פ~ח

 י~גסיי
~~~ 

 גירושין ~~הי פי~א בהג~~י ~ועיי להדיא אי
 הס~די בשם ייאוה

 ~י~ך~
 דאיצ~ריך אדאודייהא ק~י והכא

 ~אב ~ש~~ה ~וקי בירושל~י הא ועוד ך~~עוטיקרא
 אלא ~~עו~רת כשהיא דוקאקא~ר ו~~~~

 ~~ דב~היי~
 ד~או כי

 האב כש~ה הירושל~~י נקטדוקא
 דא~

 הוא ~~ובדה א~ו
 י~ועיי ךה~הין צריכה דאינה ך~עוטי קדא דאיצ~ריךהעיקר

 וויךנ~בשיי~
 בהגהח~ש

 שם~

 ךהקשוה דיש אךא
 בךא~~ הא ~~ע~ברה דיב~ה בשח~~~תהךאוק~י דך~~~~
 ךה ~ש~~ת

 ולו~ש~~ה
 אחי~

 ב~ול~ו
 וא~~~

 ~~ו~א אחר אח נוךד
 עך ךה~~הין רוציה שאםך~~ד

 ז~
 שיוכל אחייכ ~נולד האח

ךייבם
 קרא א~ריך וךכך אות~

 לאיס~ר~
 וחדוש ובדרוש

 שם והרש~א ~ר~ב~ן הב~א~ ךא שם ביב~ות זייךלהגרעייא
 ~ךפע~~ד ~ וא~נם עיי~ש ~ן ~א~ההירצו

~~ 
 ע~ד ~ו~ר ~

 ~~הדרוש
 בס~~

 נחךה
 עזדיא~

 בחוךין

 ד~

 הביא ~א
 העוךםקושיה

 דל~~
 ~~ום רובא בהר ד~לינן יך~נן ךא

 הוא אביו ךאו דל~~א וני~וא האבי ~ן אחיו להיוה~צריך
 אח שך אביורק

 השנ~
 ~ייבם ו~שזה ~~ה ושך

 ~וג~
באיס~



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~י

~~~~~~~~  ה~~ת אח של הוא אביו ךאו דל~~א או ~~~ק יב~~הבאיסור

ו~וג~
 באיסוד

 אש~
 א~יו

 ו~~ת~צי~ הא~ ~~~
 דקרא ~הו~א

 הא~ ו~ן ו~א ~אב ~~ן אחים שני אם כי דךיכא~יירי
 דאז

 נכרי ךאו ובאם ~~ייבם ~~יר הוא א~יו אם ו~יבם~~ו~יינ

~ו~
 לי~~וד צריך ךכך ךשוק יב~~ה איסור כאן ואין אךלה
 ~~~בואר פשוט ~ה והנה עייייש רוב בהדד~זצינן

 בכ~~~
ב~~~

 דהוה אלא אחים כו~ה דאיכא היכא הוא דיבום שם
 אחים בשני דוקא ו~יידי דקרא לוו~ד~ו~ינא

 ובא~~
 נראה

 ~~~רשיייכן
 כ~ד ~דף יב~~ו~

 ע~א~
 ~ה

 ומ~
 ~חד

דפר~ייי ~~ה~
 וו~ש~~~

 אחד וו~ת שנים א~א שם היי שלא
 ד~ס~רי~אלא מה~

 ~~ו~
 זולצבאך

 ד~
 אי~א שם הצא ~י ע~ב

~הי~~
 וו~~

 ב~ו~ן אךא ךי אין ~~הם אחד
 שה~

 ו~נין שנים
א~ילו

 ה~
 ~ייל ו~דובים

 ו~~ם אח~ ו~~~

 ויייל~

 אם ו~~~~ה
 עוד כ~יש ו~יירי ב~ול~~ו היי שלא ~~א דו~~~עט דקרא~י~א
 הךא רובא בהד דאזךינן ילפו~א דלו~~ל הד~ייל שוב~~ים
 לא דאך~כ בתייד דא~לינן ~ןכאןו~וכח

 ו~~כח~
 יבום ~ה

 עכצייל ו~כך לו~~וטי קרא וך~~~ל הוא אביו ~או דל~~א דני~~אכ~ל
 דו~ו~עטינן~הא

 ו~קר~
 אח אם כי דלי~א ו~יירי שלהייב אייא

ז~
 דליכא ~וכיון נו~ם דרכי דד~יי ~~~יל ו~שיא שךה~ב

 עיי אח אש~ ו~שום איכא שוב נועם ד~י ו~שום~זצ~ה
בחוסייי

 ש~~
 ד~~יירי וצייל

 כשח~~ו~~
 והיבם ו~עוברה יבו~ה של

 רובא ב~ד ~לינן דךא יייל ~שוב האב ו~ן אחיו דק~וא
 וו~~~ילא אצצו הוא נכ~י הוא אביו לאו ~אי ~~ייבם~~~~~יינ
 רובא ב~ר אזךינן דלא הס~ד לפי הש~א ד~יירינןכי~ן

 כשחו~ו~ה ד~~וקמינן עלה דקשה ו~ה ש~ירי~יישב
 ו~חצה נגד ~~י~וט זכרים הוי דהא קראדל~~ייל ~~עובר~
~יעוטא דנקיבו~

 בדו~ח הקשה וכן רובא ב~ר ואזלינן ד~~~ילו~
 חוסן ובסי~הגד~~א

 י~ועו~
 התוסי ע~ד

 ביב~~ו~
 ולפ~ז שם

 רובא ב~ר ~זלינן דלא הסייד לפי הש~א דקאי כיון~ק~~~
 שם ~~לה~ר עיי רובא ב~ניני דיייךאךא

~ 

 ~~~ב~

 על ~~~~וה יש ~בלא~ה
 קושי~

 ו~חוסן הגרעייא
 דה~יישועות

 ה~
 דאו~דינן

 ביב~~ו~
 ד~

 קי~ט

~י~
~~~ 

 לו~חצה ד~~~ילות ו~יעוטא סמוך
 נקיבו~

 רק קאי
 ךה ד~יתה האענ

 חו~ו~
 ~י~ה דךא כיון חוששה דאינה

 ו~ייייל שם הוא ע~וכה משנה ~~~וברת כשהיא אבךו~~ובדת
 חיישינן לא מע~ב~ת שהיא ד~יון חוששה ~~ל~ה דיצאהכן

 אלא ילדן ו~עליא ולד נשים דרוב דו~~ילותלו~יעו~א
 ס~~~דף דביבמו~

 ~ייא~
 כשהניחה ~רוווה ~ענין

 רייש אמ~ מעובר~
 יש אם ופרשייי יאכלו זכרים יוחיבן

 זכ~
 אוכלים בבנים

העבדים
 בשבי~

 נקבה דשו~א עובר שך לחלקו חיישינן ולא
 ת~יל שמא היא זכר ואת~ל בן במקום חךק לה ואיןהיא
~כל

 היולד~
 ד~~~ילות מיעוטאס~~וך שמפי~~ ויש נ~בוה ומחצה זכרים ~חצה

 דנקיבו~ לו~חצ~
 להו ה~ו

 זכרי~
הדאוי~

 ~גם ו~בואר הדי חיישינן ךא ולו~יעוטא ~~יעוטא לירש

 ו~עובר~כשהי~
 ו~יעוטא ס~~וך או~רינן

 והרא~~ דו~~ילו~
 שם

~סיי
 די~

 ו~~ך רא~ ~ביא
 דהית~

 לה
 ח~~ו~

 חו~שת דאינה
 בי~ה ~ם דאו~רינן ~~ה קשהוא~כ

 דכיון דח~ש~ מל~~
שי~אה

 ו~עובר~
 חיישינן לא

 לו~יעו~
 כ~~~ש וע~צ~ל ד~פילות

הנ~~וק~י
 יוס~

 ב~רא האשה ר~פ
 לחל~ ש~

 ~פיל דשמא
 ~דף גיטין דאמדינן דומיא חיישי~ן לא ~~ילה וש~~אחיישינן

כ~ח~

 ש~~א
 י~~ו~

 חיישינן לא ~~ת ושמא חיושינן
 ~א~

 דיש
 ~ו יש אדם דכך הוא דהטעם ה~ם דשאניךחלק

 לאדם אין ~בל הוא חי עדיין ע~ה ~ד חי שהיי כו~וחיים חזק~
 שךאחזקה

 ודאי שה~י י~~~~
 יו~ו~

 שעה בכל וךכך ~י פעם
 שברגע~יישינן

 י~~ו~
 לא שוב השעה עב~ה כבר ~כאשר

 כבר ~~~אחיישינן
~~ 

 סיי יו~ד מה~~ק הנו~ב שביאר וכמו
 וחדו~י הר~~ב~ן ~~דברי הביא שלא ~ול~לא שם נ~ו וסיי~ה
 ל~ו דף נדה~ר~ן~

 עי~ש~
 למה מפילות לענין הכא ומשא~כ

 ךהפיל עו~~דת א~ה כך אין דהא ~~יל ש~א ל~ושלן

 נ~ים ד~בואדדבה
 יוךד~

 טו~ז ועיי קייו~א וךד
 סיי יויי~

 ונקהייכשצ~ז
~~ 

 פייח ~~ג ~~~ע~תא ~ב~ב
 ובכי~~

 ~ם
 בייקועתוסי

 ד~
 דייה עייב ~~~ו

 ו~יד~
 האר~~י ובו~קייא ידעי

בזה

 ואכ~~~ך~
 ~~ל ש~~א חיישינן שפיר הרו~~ה ~ענין ~ל~ך

עוברה
 וו~~א~~

 לא הפילה דךשמא חוששת ו~ךיאה ביצ~ה
 אלאחיישינן

 קש~ דו~~~~
 כרחך דעל

 ה~
 דו~יעוט

 היינו יבוםלענין מפילו~
 הפיך~ שכב~ לחו~

 ו~מילא ~~יל דלש~~א
 אינו ~~יל לא אפילו ילדה לא ~דיין דאם ~יי~ינןלא

 דמיעוט עכצ~צ וא~כ בעולו~ו היי שלא א~יו אשת דהויליבום זו~~

מ~יךו~
 שכבר היינו

 הפיל~
 לשמא גם דחיישינן ~~בואר והרי

 ךה בהי~ה וא~כ~~ילה
 חווו~

 דאינה
 ח~ש~~

 הרא~ש ~הביא
 דא~~רינן תרו~~ה צענין ~~זהראי~

 ס~~ו~
 ד~~פילות ~~יעוטא

ל~~חצה
 דנ~יבו~

 צריך כדחך ~ל יבום לענין ד~א וקשה
 יו~ר ובנו~ב ~יישינן לא ~פילה ולש~~א ה~ילה דכברלחוש

 ~י~ הסברא ~~~ייי הוא הנו~~י דכוונ~ כי ר~~ סיי~~הד~~
 חד~י עדיין כלו לא בעוד לשוק ל~~ירה ~~ליאה ביצאהלוו~ר

 ס~ס יש ש~יר שאז חו~ו~ה שלה~יבור
 ש~~~

 וש~~א ~קיבה
 חש~א אזלא העיבור י~~י שיכ~ו דאחרי כיון אלא~~יל
 דדכי זה ואין ל~יסורה ו~חזור ת~ילדשמא

 נוע~
 עיי~ש

 של העיבור חדשי כךו לא בעוד דהרי תו~והוהדבר
~~~~ילא חו~ו~~

 לשו~ ו~ו~ר~
 אינו קיי~~א בן זכר תלד אם דאף

 ליבוםזוקק
 ~~טע~

 מ~ש ועיי בעולו~ו ~יי שלא אייא רהוי
 בעצ~~והנו~ב

 ~ו~~ר עיי~ש והנה ד~ה קו~ייג סיי ב~~יי~~
 כשחו~ו~ה שלה~ב א~א ךו~עט קרא דל~~~ל הנו~בדכוונת

~~עובר~
 ההא דבלאייה

 ~~ו~ר~
 ~עיבור חדשי כלו לא בעוד

 ס~סמטע~
 ז~

 ~~ולי ~~דב~יו ב~~ש~~ע ואינו דוחק
 ~~ל~ה די~אה כיון הנו~~י כי דהא הוא בזההנוייב ~ונ~

 לי~
 לה

להיב~~ה
 חזק~

 ליבום הוח~~ה קצת ואדרבה ל~וק הי~ר
 ד~~טעם הרי ~כוי חיישינן לא נו~י ~~ילדלש~~א

 חזק~
 יבום

~ו~תוסי
 ד~

 ~~ קייי~
 דייה

 האשה~

 לומר הנמ~י עלה קא~י
 יצאה כשח~~ו~ה בעלה בחיי יבום חזקת להיבו~ה להדהיי
 מ~עברות נשים דרוב כי~ן החזקה דאי~רע ~ו~~ר ~דאין~~לאה

ויולד~
 לבעלה ~ךד ואולי

 ול~
 שש~~ה דכיון ליבום ~צטרך

 ולא שניםכ~~ה
 י~ד~

 יבמו~ ב~וסי כו~~ש תלד לא שוב

ד~

 שהבא~י ל~ז
 ועמשייל~

 י~ל דאכ~י הנו~ב ~או~ר זה ועל
דאין

 יבו~ חזק~ ל~
 של העבור חדשי כלו לא בעוד

 דהוי העיבור י~~י שיכלו ד~חרי דכיון אלא ת~יךדשו~א חמו~~
 ו~חזור ~יי~ינן ולא ~~ילה~ו~א

 לאיסור~
 גם שוב

 הוה ושוב תפיל לשו~א חיישינן לא העיבור ~דשי כלולא בע~
 ושו~ר יבום ~~קת בעך~ בחיי גםלה

 רש~ש בהגה~
ביבו~ו~

 והמה רייז סיי יו~ד הנו~ב דברי שהביא שם
 הנו~ב ד~די ממנוונעלם עלי~

 ש~באתי ק~~~ג ~יי באה~~
 בו~יעוט גם דאייכ אךא ש~תב~י כ~~ו ברור נראההנו~ב וכוונ~

 ~פיל ש~~א ו~~יקרא לדון יש יבום ח~קת לעניןו~~ילו~
 וי~ל~

 ~~~ג~

 אק~יי~א לה אקהי כבר אלו הנו~~י דברי דבעיקר
 חדשי כש~ו ~יינו ~~לא~ דביצאה נראהוכוונ~ו

 על ו~ורה ו~ךאה דלשוןעיבורה
 ז~

 ~וסעד
 לז~

 מד~רי
המדייר

 ~תיב ול~לן ללדת ימיי ויו~לאו ס~ג פי רבה ברא~י~
 בע~ויהי

 וכ~ן חסרים ולהךן לד~ה
 ~לאי~

 בחומש וע~רש~י
 ביבו~ות ב~גרש~ש ו~יישם

 שם~

 ו~שפ~ם ~י בו~ז~חי והנה
 אשה ונג~וע~פ

 הר~
 ב~נים ~ועיי ילדיי ויצאו

 ךשון ילדי~ ויצאו ד~~יב ו~ה שדייק~~ה ~~ יפו~
 רבי~

 ועדש~י
 שהבא~י~אומים והנ~

 ויייל~
 העיבור י~א שלא זמן דכל כתב

 חדשיו לו כלו לא דשווא הוא נפל בחזקת העולםל~ויר

 ךו דכלו דידוע זו~נין דהא עליו ~~וה שם אדייובגו~
 ~עולם לאויד כשיצא דדוקא יייל ואו~נםחדשיו

 די~
 לו

 דרוב רוב ב~ר אזךינן אז חיחז~ת
 נשי~

 ילדן ~~עליא ולד
 לאויר יצא לא כשעוד~~שא~כ

 העו~
 לאויר בי~א דרק

העול~
 ובלא הוא נ~ל לאו ודאי ~דשיו ד~כלו ~~חלקינן אז

כלו



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~י

~~~~~~
 ב~~עי הולד ~עוד וו~~א~כ דובא בתד אזךינן חד~י~כלו
 סיי יו~ד ובחהייס ש~ה סיי ביוייד ~~דבבה ~גוך ~ועייאמו
דצ~ד

 ו~ייל~
 כ~יצא~ וא~~

 אנו א~כ עיבודיי יו~י ~כלו מלאה
 העולם ל~ויד כ~ד יצא והולד ילדה שכבר השהאדנין

 ושו~
י~

 ךהולד
 חזק~

 היינו נ~ל ילדה שו~א לחוש אנו וצריך חי

דהול~
 לחוש דא~ן הנו~~י קאמר ועייז יום ל~~ד יחיי לא

 כיון חיישינן לא מה ~~~~א ~~~יהה דהוי~ל ~פילהשמא
 ~~עליא ולד נשים דר~ב דובא בתד וא~לינן חי חזקה לודיש
 שכי שם הנ~וק~י לשון ~~ורה וכןיולדה

 וז~~
 ~ו~לאה כיון

היא
 לי~

 הוחזקה קצה ואדדבה לשוק היהר חזקת לה
 ~~לאה שיצאה דכיון חיישינן לא נ~~י הפיל דלש~~א~יבום
 ש~~א אוו~דים אין ךידתה זו~ןועבר

 ה~יל~
 כו~יהה דהייל

 ~~~ולש~~א
 וחזקה ו~פילוה מיעוט שנסהלק וכיון חיישינן ~א

 ~עיידשוקא
 ו~היי~

 בירו~ל~~י ושיייק

 שם~
 ל~

 אלא כאן נשאר
 ו~לא~ יצאה ולפיכך נקבוה וו~חצה ~~דים ד~~חצה~פק

חוש~~
 הלידה ז~~ן דעבד ~שתא לה דדיינינן ~יון כלוו~ר

 לא שוב חי חז~ה ~ו דהיי העולם ל~ויד יצא ~ברוהולד
 היי ~ו~אחיישינן

 הול~
 ד~~פלה ~~י~ו~א כאן ואין ~~ל

 ולד ~ילדה נהעבדה ש~~א לחוש דצדיך דיקנית ביצאהאבל
 לה היי ד~א כיון חוששין אין ולזהמעליא

 כ~~ יב~~ ~זק~
ומצ~ד~

 ילדה דאם לו~~ר דאין ד~~פילוה ~~יעוט שפיר
 נ~עברה אם לדון אנ~ ךריכין דמ~ו~ם ילדה ~~~ליא ולדודאי
כלל

 וא~
 עיבודיי יו~י בהוך ~דיין היא ~ו~א נ~עבדה אם

 להעובדואין
 חזק~

 העולם ~ויר יצא שלא ובכה~ג ~ךל חי
 הולד יציאת ז~ון ~ל ולשער לדון דאין הוא דנפל ~מריש

 אם ידעינן דלא כיון ילדה שכברוצומר
 נת~בד~

 ~~~~י כלך
נה~ברה

 ו~~שא~~
 ~יבודיי יו~י כלוה קודם מלאה ביצאה

 בחזקת קצהוהוחזקה
 יבו~

 אנו שוב הלידה ז~ן עבד וכבד
 א~~רינן ודאי לא או ~~עליא ולד ילדה אם הש~אדנין
 שם וו~ייש ~~ו כלל ה~ו~קים בשושנה ועיי הפי~הדלא

 הוא ~~ה~ה ו~לאה דביצאה ~~שמע דלכא~דהלה~~וה
חוש~ה ~ו~ל~

 ~~פ~דש הנה ~~~דבנן ~~ש~~~
 יו~

 הידושל~~י ~~דבדי

יבמו~
 הייא ~פט~ז

 שם~

 ספק שהוא חוששת מךאה יצאה
 ~עיי להח~~יד הודה ~~דב~י נקבה ספק ז~ד ספקאחד

 הנה ~~דרבנן ו~ש~ע ד~וששת הפדמייג ו~~~ש ~םבשיוייק
 ב~~ובות ההוסי כהבולהדיא

 ~ד~
 ניא

 ~ייב~

 אונס ד~ה
 דו~ראורייתא ליי ~~שו~ע ~או~ר חיישינן דשו~ואל דאביה ~עייגוז~ל
 מהדשייא ~וע~ אלא דייה ~~ייו דף נ~ה ~~הדש~א ועייקא~ר
 יבמות ותוסי חוששין ו~א ד~ה~ם

~~ 
 ד~ה י~ז

 ד~~
 ו~הדשייא

 סוי ו~גילה ~הגד~~ש שם קנייא~בה
 ד~

 ~~~י ועיי בי
 חיי~ינן ד~ה ע~ב ו~י דףג~ין

 ~יייל~
 ~~הי פיי~ ושעהייו~

 ~ ~ייי~~וייו~

~~~~~~ 

 ד~שה הרוקח ~רי ~ביא ~~~א סיי יוייד
 הו~ת באהך ךיכנס ו~ו~~ה שו~~וברה~הן

דס~~
 דשייא ובגליון היא נקבה שו~א או הוא נפל ש~~א הוא

 בזה הרגיש וכבר ~~~ילות אינם ד~ב דהא ל~אולהק~ה
 הו~זרחי ול~בדי בי ס~ק בא~ל ש~~ייג סיי באו~חהפרמ~ג
 דעדיין ~יון יייל שפיר~הבא~י

 הול~
 אזלינן לא א~~ו ב~~עי

 ~~תב בדוך א~~~י בהגהה וש~~ר נפלים דאינם רובאבהר
 אלאכן

 ד~~~י~
 ז~~ן דכל הרוקח שסובר באייב

 ~ל~
 כלו

 צייע אוהו לט~~א איסור ~יכא א~ה ~ב~~עי להעוברחדשיו
 ~דוקח דברי ~ל שם שו~~ג ~סיי ה~~ג~א הקשה כברדהדי
 בלא~הדהא

 ~~ות~
 ~~צייל ~~יט~~אה אינה בלועה ~~הרה

 דברי העהיק דש~א ובגליון שם ו~חהי~ש בנה~ח הגיהווכן
המגייא

 א~
 בלי

 הגהייה~

 דהרוקח שם ~נ~~ח כ~~~ש ו~כצ~ך
 ללד~ יו~י~ ש~דבו ב~~ה איירי~

 לחוש דיש וכוו~תו עיי~ש
 ראשו הולד י~יאשמא

 וא~
 וו~ק~ל בלועה טהרה הוי לא

~מא~
 בחזק~ ליי ~~~יקי~ן לא אולי וב~~ייג

 כ~~ו והוי נפך
 ל~יד~יצא

 העול~
 ~ו~יי

 ק~היי~
 סיי

 רע~~~

 הדקייל ~שוב
 רובנימא

 נש~
 ~~עליא ~לד

 יולד~
 ב~~ילת ועיי סייס וליכא

 ~לל הביא ~~ךא וכוי איבדא דייה ק~ייז סיי חייבי~ביין
 ה~~ג~אמדבדי

 אלו~
 ימיי שקדבו באשה באו~ה דחיי~ינן

 ~~קבל ואז הלר ש~~א~לדה
 ט~ו~~~

 ולדידיי ~יי~ייה
 ~~~ב ~ג דפרהו~הך ליי~

 דו~בי~י~
 ויולדת עוברה נשים

שהקשה ש~
 ד~~ביאים די~ל ה~~ה לאהל נכנסו שו~א ניחוש בנת~~

 עיבור~ חדשי ~וד כלו שלא מעוברהנשים
 לא ובכ~ייג

 שם שאיייע עיי חדשיו כלו א~ו גזידה ~~שום רקחיישינן
 ה~~גייא קו~יה על כתב ~ם ביוייד בדוך אמריובהגהוה
 ~ו~~אה ו~~קבל ו~אבדיי כאחד וה~י א~~ו ידך דעוברדי~ל
 ב~~ כן~הביא

 ~פאדה ב~ל הגאון
 ל~~ש~

 זה ובמחכה~ה
 ~~אדה~~וה

 דאדרב~
 והוי הוא אמו ידך דעובר ני~~א אם

 באשה ו~יידי הרוקח דהא כהן הולד הוי לא ו~אברייכאחד
 ואיי~ לכהן שניסה י~ראל בה היינוכהן

 איסור ~אן אין
 אי סייק פ~ב סיי ו~לואים באבני ~ועיי כללטו~~אה

וד~יתי ויייל~
 בשויי~

 ש~ייד סיי ביוייד אסאד ~~הד~י
 ~הבי~

 קושיה
 דך~~~ל להיפך הרוקח ע~ד בא~~ה ~הקשה ~~ואלהדהייג
 זד א~~ו בו~עי דעובר ליי והיפוק ~ייס ~~~~םטע~~א

 כאןואין הו~
 ~~~ו~

 טוו~אה
 כ~

 הבין שלא כהב וה~א
 דנפיימ דס~ס ב~ע~~א להדוקח ליי ניחא דור~י השואלהרב ~~~יה~

א~ילו
 בב~

 הוא כהן כ~נה בו~עי ד~ובר ~הן
 ב~השגה וב~~חכ~~ עיייי~

 סו~ ד~ו~
 כאן ~ין או~ו ידך ד~ובד ני~~א אם

 ~ו~~את דל~~ין כהן בה היא אם ואפיל~ טו~~אה~~שום
 ירך ד~ובר וכי~ן אהדן בנוה ולא כ~יב א~דן בניכ~נים
א~~ו

 הו~
 ~עיי ~~וו~אה ~ל ~~~הרת דאי~ה כהנת ~ו~ך

ב~~נחה
 חינו~

 ל~ש ה~א א~~ו דירך כיון ~כי ד~~ג ~~ייע
 כהן לא אבל ו~אבדיי כאחד ה~~ך דנ~~~א ואף כהונהכלל
 ~~ר וכתב~וא

 דא~
 ב~~עי

 כהנ~
 אבל ~ה~~ה ל~נין דוקא

שלא
 לט~~~

 והנה עליו כהונה ~~צוה כלל שייך דלא נראה
 ~א~הרה הוא כן ודאי ובאו~ה ב~ה כ~~סהפקכתב

 כו~~ש ב~קבוה ולא הוא ~כרים דוקא ל~מא שלאכה~ים טווז~~
 ב~ו~~ש כפדש~י אהדן בנוה ~לא כתיב אהדן דבני ~םבחינוך
 יבמוה וש~ס שם ה~ו~כ ~~דבדיוהוא

 ד~
 ~ועיי ~~א פייה

 בק~~יי~ב~~נ~ח
 שם~

 ו~וש~ע הייו אבל ~~הי פייב כ~מ ועיי
 שנ~ד סיי יוייד הח~~ס כ~ב וכן שם ש~ייג סיייו~ד

 יבו~ו~~ועדש~י להרי~
 ד~

 כ~~
 ~ם ותוסי ו~טו~את ולא דייה ~~ב

 ~םובהגהבייח

 וי~נ~

 ~הביא
 ~סייס שכ~ב הפד~~~ג דבדי ש~

 הוא הוא הדוקחשכי
 ת~~ו~

 דדוב
 יולדוה ~יי~~א בני נשי~

 וכוונ~ו ס~ס נ~ט דוקא לאו דה~וקח החת~ס כיוע~ז
 לו~~~

סו~ו~
 ל~חצה ד~~פילות ~~יעוטא

 והו~~ דנקבו~
 בני ~כ~ים

 וודברי והביא ~~י~וטאקייו~א
 ה~יי~~

 ~כי הייד ~~תרוו~ה ~~ח
 סייז ~~ף ביבו~וה והוסי פד~~י כן ו~נהכן

 שם~
 להדיא

 א~~דו דהדי כן ו~כציינ שםועד~בייא
 בשיי~

 שם ביב~~וה
 בחוששיןוהכא

 ל~~~~ו~
 ו~ט~ם דהוא ני~~א ואי ק~~פליגי

הא ס~~
 לר~ו~ ג~

 ~~יי~~ ךו~י~~טא דחייש
 סייך

 ~נד~
 ד~

 נ~~
 ~לה ~אתינן רובא ו~טעם דרק ו~אי אךא ~~הנידסייס עייב~
 כהב ~ם ~החה~ס אלא עייייש פי~ח ~ייא שו~~תתאב~ב וכמיי~

עוד
 דבכייו~

 ו~~ב דקדק ו~ר~קח ת~יל ~~~א כתב
 על גרולים להזהיד ה~~ה לאהל כניסה אי~ור דלעניןוהיינו ~~ ~~~~

 ו~ו~ש נגו~ר ~לא רי~ל ~פל ~~דנו ~ה~א ז~~ן כלהקטנים
 שסופואע~~י

 וךדות כדוב קיי~~א ~ן ל~יו~
 ש~הה כיון ו~יי~~

 אי~ו העולם לאויר לצא~ ראוי ואינונפל
 ~~וזה~

 עליו
 והא~~~~אה ~~שו~

 דנק~
 נפל ~~א הדוקח

 היינ~
 לכלול

 א~
 בוולאו

 ל~דתי~~יי
 ~~ י~~ב~ נהיו~

 ה~~~בד
 ~~~א ~ספ~י~ן ~~יי~~

 ודבדיו עי~ייש ו~בו ~ו~~ואו נגו~ד ולא נפלעוד~ו
 ~יי~

 דסו~
סו~

 בלו~ה ~~רה הוי הא דבלא~ה ה~~ג~א קושיה ק~ה
 באשה ו~יירי דהרוקח יהנ~~ח כ~יישו~~צ~ל

 י~~יי שקר~

ללד~
 ו~קבל דאז שה~א~י בשאי~ע ו~~~~ש הראש ול~וצאתהקבד לפהיח~ לו~יחש איכא ~עה דכל תלד שו~א וחיי~נן

 ו~ולי אוהן ~~לטמא הק~נים על הגדו~ם ומוזהרים~~~א~
כוונה

 הרוק~
 ביבו~ות התוסי שכהבו ~ייד ה~א נפל ~ו~א ~~י

דף



~ ~ ~ ~

~~ו~
~~~~~~ 

~~~~~~

~

~ ~  

~ד~
 סייז

 ~ייב~

 להסה~ק דיש שם הר~ו~ה ל~נין אין דייה
 בייב ובתוסי נ~ך הוא כבר~~~א

 ~ד~
 ~ו~~ב

 ~ייא~
 בן דייה

 ו~יי~ ~~ףובנדה
 עייא~

 דיי~
 דההם יו~ר דבריהם ביארו או~ר

הלינן
 שו~~

 ~בדים אכילה בשעת כבר
~~~ 

 בב~ן ה~ו~ר

ו~י~
 הרוק~ שכי וז~ו ~כייה ציה

 נפל שו~א סייס ו~ט~ם
 עליוי ו~וזהרת אינה ושוב בבטן ה~ו~ר ו~ה אוךיכלוו~ר
 בו~דבר תיבייע ~ו~יי טוו~אהו~שום

 ייי~
 הגרצ~ח ו~שו~ י~ג י~א

 ~ו~והים ודבריו דיסיי
 ואכו~ייך~ וי~~

 ו~ייבנו~ב נקבה או~~~א
 או~ר ור~ל דייה ה~ולן רייפ ובנו~וק~י שם ר~ז סיי יויידו~הד~ה

 וי~ל~

 ~~~~ה~

 עייד שם ה~ואל ~~ב ~ושית הביא ~ם בנוייב
 והכי חוש~ה ו~~אה י~ה דו~תניתין ו~הךה~וקח

 ו~שגחינן דלא הרי~יייל
 בסיי~

 הפיךה ושו~א נק~ה ~ו~א

ש~~
 ~יי~ינן דלא

 לנפ~
 אפילו

 דרוב ו~טעם לסייס למיח~ב~
 יוייד ב~~ך ~ובא הו~ייב בווייש בזה ~וי~ל קיי~ין בניו~דות
 ל~נין די ס~ק נ~ה וסיי נ~גסיי

 ספ~
 ~נהי ידיעה ~סרון

 לס~ס ו~~מ ספק הוידלא
 י~

 הנו~ייי וו~ש דוו~יא לחשבו
 בשם שם רפטייזביבו~וה

 ה~י~בי~
 ו~תעברות שאינם דו~יעוט

 ו~יעוטדהוי
 גרו~

 בין וי~ל ליי ו~צרפינן דו~פילות ולווי~וטא
 על לעו~וד ואייא דייה צייח סיי יו~ד ב~גהי~ש ו~ייהנו~אים
 ~ו~~ב ~דברי ~לך ~ביא שלאשעורו

 שהבי~
 ביו~ד הש~ך

בכ~~
 שם~

 בחיי דהיתה וו~אה ביצאה ~שאני ~נ~ייב ותירן
ב~ךה

 ב~~ק~
 אייא איסור נס~לק בעלה כש~~ת ואף אייא

ו~ייו~
 לשוק יבו~ה ~יסור ~חז~ת נש~רה אז נולד שהס~ק כיון
 הר~ייא ו~דב~י~~ביא

 וד~ו~
 ו~ובא

 בשיי~
 סייק ני סיי יוייד

 נ~חטה או~רינן דלאגי
 הו~ר~

 ר~
 ~~ח~קתה יצא~ כשלא

~~חיים
 עיי~~

 ב~רבן זו ~קושיא קדו~ו וכבר
 נ~נא~

 על
 עד הא על ~ונסו~ן בי אוה אי ~י~ ~פ~~ז ביבו~ותהראייש
 וצרי~ צרת~ היא ו~~וברה ש~~אש~דע

 ~ל ~ציין
 ה~

 דיךאה
 חששות~~לאה

 ~ייייש~

 על ג~כ שהקשה
 הרו~~

 ו~ה~
 דיצא~

 ול~~~ ~חו~ש~ו~לא~
 ו~יי סייס ווכח תנשא לא

 ג~~
 דו~~ום

 איסור ~זקהדהוי
 קייי סיי ביו~ד הטוייז כו~ייש סייס ךייו~

דאש~
 ~היתה

 ב~זק~
 בו~יתת ספיקות אחייכ ונולד א~א

 יו~ילו לא ט~בא ספי~א איכא אפיךוהבעל
 שםובש~ך ובנ~ה~~ ~יייי~

 ס~~
 ופרו~ייג ~ייז

 ס~ק ו~~~ד טייו ס~ק בו~~יי~
 א~~ינן דל~ולם ~וא החילוק דעי~ר ביאר שם ובחוויידכ~ז
 ב~גהת ~ו~יי ראיי דאיכא עד ~דש ו~עשה נעשהשלא
או~יב

 שם~
 ווו~~~

 ~דון יש
 דביצא~ ולחל~

 אין ריקנית
 ו~~אייכ חדש ו~~~ה נ~~ה דךא ואו~רינן נה~ברה שו~אלח~ש
 נעשה ד~בר ו~לאהביצאה

 ו~עש~
 ס~ס על ~ו~כינן לא

 בן דולד~~ו~רינן
 קייו~

 ~דף בכו~ו~ דבהוס~ א~א ילדה
כי

 עייא~

 לא ד~דם דה~ו~יש עלה כתבו רבינא ד~ה
 טהרה ש~~י ~ועיי ~מ~~התלי חש~

 להגרש~~
 סיי ב~ויית חייב ז~ל

יוייד

 וי~ל~

 דבה~ה השמיש כווו
 ~ובתשוב~

 ו~דב~י ~בא~י
 סיי פ~ד ביצההו~רד~י

 ~~פ~ה~

 השוו איך יקשה דא~כ אךא
 דא~ההך

 בספ~ לבהו~~
 דש~ני ניו~א ביכ~ה

 דצריך בב~~~~
 רתשו~יש כיון מעשה נעשה אםלדון

 דבהו~~
 ז ו~~ל מעשה חש~ב

~~~~~~
 ~ושיה שה~יא שם אסאד ו~הר~י ~~שוי

 ךא נ~לים מיעוט דהא ~רוקח עלהפרמ~ג
 ~~~ס דברי ו~ו~נו שנ~לם ~~ו ו~י ל~קל לס~סווצטרף
 ~דףביבמו~

 ס~~~
 דנק~ת לפלגא נפלים ו~יעוט סו~וך דנקט

 שרו~ז בוו~ו~~ו שם בפרו~ייג ר~ה לא ו~ו~ח~כ רובאוהו~ל
 בי~ו~ות ~~ס לדברי~עצמו

 קייי~
 השייע ורברי שם

 הריין ע~ו~ייש אסאד ~ו~הר~י ו~~ש גם הוא והוא קנייזסיי אה~~
 ו~פשר ופלגא ~ךגא הו~ל ו~יעו~א דתרי א~~ בפ~בחולין
 ו~יעוט ו~יעוטא הרי איכא כהן בא~ה וה~א רובאדה~ל
נפלים

 וו~י~ו~
 ~א~ז ~רב לא בו~חכ~ת הוא אביו לאו דלמא

 לווור יש כהן הוא אם בנה על דנין אנו אםרבשלו~א

דל~~
 דחולין כהך הוא א~יו לאו

 יייא~ ~ד~
 ב~ה וושא~כ

 ~ביו ה~א ובעלה זינהה שלא י~עת בעצו~ה שהיאכ~ן
 ליכ~ס ווו~רת איך הולדשל

 ה~~ צאוה~
 דלו~א ו~שום

 ולא דו~פיצוה ו~ו~י~וט רק בסוגין איירינןדלכך ש~ בנו~וקייי הביאו הרשבייא ~תב הא ועוד הוא אביולאו
 דמרע ד~~פילות ו~יעוט דשאני ו~תעברתשאינם וו~~י~ו~
 ~~ו ומג~ע ו~מעט אינו מתעב~ה שאינם ו~יעוט~~~א~כ לרו~

 הרובשל
 והיי~

 הכא
 דמיעו~

 ו~גרע אינו יאביו לאו דילווא
 דו~ת~ברתהרוב

 וא~
 הרוב לנגד ~וווד אינו

 ~יי~~ת שום לו ~אין הרוב לנגד שעוו~ד ו~ת~ברתדאינם ~~עו~ ~~
 דו~תעברתלרובא

 ויולד~
 לו~יעוטא לחוש לוו~ר הוייל ויוהר

 ~אינו חו~ה סריס יהיי ~ו~א זכר הלד אם ואף נקבהשמא

חול~
 ישועו~ חוסן בסי ועיי ו~ייבם ואינו

 אמדי ו~ת~וי שם
 אינו ~ר~ן כרוב ד~וי ו~יעוטא דהרי העלהאש

 ~ה וייילו~~רבנן אל~
~ 

~
 ב~תיי~ כע~ ~~~~~~

 ש~ביא י~ד ס~ק ~נייז ~~ אה~ע
 ~ם והאריך אלו הנמוקייי ד~ריג~כ

 דמיעוט דאו~רינן הואהנו~וק~י ~~וו~
 ו~פילו~

 גרוע ו~יעוט
 דלכך הריטב~א בשם ~םוכו~~ש הו~

~ 
 ב~~גין ו~יירי

 דו~יעוט ו~שום מפילוה ו~וויעוט רק ו~העברוהשאינם ו~מיעו~
 ו~העברותשאינם

 גרו~
 ח~בינן דו~פ~לוה ו~יעוט ובכלל הוא

 ו~י~וט תרווייהו דליהויךיי
 ש~

 מפילות וויעוט ~גם וו~~~ע
וויעוט

 גרו~
 ה~עם והוא ~וא

 ד~יעו~
 ~סוגיא בכל ו~פי~ה

 שכברהיינו
 ~פילה דשו~א ל~יל הנ~~י כי ~~י ה~ילי~

 או~רינןלא
 ו~יעוט ~צירוף דאעפי~~ ~נו~~י ~יי~ וךכ~

 ~י~ה וא~כ שלם ~יעוט הוי ~~~ווייייו ו~העברות~אינם
 דליכאוול~ה

 ו~יעו~
 ש~יינם

 ו~תעברו~
 שו~א או~רינן לא

 הנו~~י בד~רי דחוקה כוונה ל~עו~יס רצה וב~חכ~ית~פילה
 שחילק שם הנו~ייי ~~י~רי יראה רו~ה כלכאשר

 ז~ן שע~ר דכיון ו~לאה דיצאהבהך ו~קו~~
 לידה~

 לא
 ע~ז ורק חיי~ינן ולא ו~ת ~~~א ~ו~ו דהוי הפילהשמא או~רי~

 הרשב~א קו~ית שהביא אח~ז ן ~ הירוצ~ יסוד עיקרבנה
 ולא דמפילות ו~ו~יעוט רק איירי דסוגין דו~לתאו~~ט

 שאינם ד~יעוט שכי הריטבייא תירן הביא ווהעברות~אינם ו~ו~יעו~
 ~שבינן דו~פילוה ו~יע~ט ובכלל הוא גרוע ו~יעוטו~תעברוה

 אלא עצו~ו בפני ענין וזהו שלם ו~יעוט הרוויי~ו דליהויליי

דו~יי~
 דלי~א ו~ליאה ביצאה דו~ווילא ל~לק ב~ת~ש

 ו~וי דו~פילות ו~יעוט רק ליכא שוב ו~תעברות~אינם מיעו~
 דו~יעוטאכו~י~וטא

 יפ~
 בשושנת בזה ~דו~ו וכבר ה~יר

 לד~~ ענין זה אין אבל עיי~ש שם ט~ו כלךהעו~קים
 ~נוו~י

 קי~ט ביבו~ות~~דף בר~ב~א ובאו~ת שםלעיל

 ושו~א בזהייל אח~זג~כ תי~ שם~
 ~~יעוטא ו~העברות דשאינן נאמ~

 ~כ~ל וצ~~ חשיב ולא הואדו~יעוטא
 ו~

 ~א ~יים
 ~רווייהו דלהוי ליי חשבינן דו~פילוה מיעוטדבכלל

 ע~ו בפני הוא שלם מיעוט ד~פילוה ו~יעוט דב~מה~לם ו~יעו~
 מי ~דף ע~ז ~ה~סיו~ו~~ש

 ע~ב~

 לא ~~ב~ג כל ד~ה

חיי~
 הו~~וי ~~יעוט ד~וא ~אני דנפל וה~וא לוויעוטא

 ל~ו ~דף י~ו~וה ועתו~ס שכי~י~נפלים

 ע~~~

 עיי~ש הא ~~ה
 ט~ו סיי יו~ד וד~~מ י~ט סי~ אה~ע נו~ב~ועיי

 א~רה~ וי~

שם~
 גם ואולי

 כוו~
 אלא הוא גרוע ו~יעוטו~תעברות ~אי~ ~מיעוט לומר ~יקר ה~יט~ייא

 ד~פשטו~
 ש~~ ליש~א

 ~נפ~ים דח~ישינן ו~שו~ע ~תו~י ו~דברי ואולם ~ם~עווקים בשו~~ ועיי ~ן משמע לא ש~ם מיעוט ~רווייהוידלהוי
 לא ~אם ו~רש~ייג העולם לאויר שיצא אחרגם

 נפל שהיי או~רינן ארי שאכלו או ונטרףיום למ~ ~ה~
 וע~ו~~ עיי~~

 ~ל~ו ~~ףשב~

 ~~א~
 ד~ה

 ו~יו~~
 י~א ~~ף ~ייק וה~סי

 ע~~
 בכורדייה

 ומנחו~
 ך~ז ~דף

 ע~א~
~ם י~מו~ ובתו~~ שומע ~ייה

 ד~~
 דוו~יא שאני שנטרף דבכור י~ל ואולי ו~וורתא

 ~דף ~י~ו~וה ~רש~~או~ייש
 קי~ט~

 את ~נגח דש~ר דההוא
 ~יי ו~שוי ךא והל~ך ח~קתו והורע לפניך נפל הריהפרה
 עיי~שכודאי

 א~
 בין לחלק ~יש

עוד ~~~ ש~ ובפ~~~ הנושאי~
 אףישהנו~~ ~יי~

 חיישנן ~לא ~רשב~א בשם ~תב
 ~הא ~דבריו לה~יא ~מבואר בחה~ר ראי~י הפילהלשווא

~ש~א



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~י

~~~~~~  שהו~~ה ~לאה ביצאה דו~א היא חיישינן לא הפילהדלשו~א

עוברי~
 להא ד~י קיום חז~ת להעובר דיש ~כיון ב~נינו

 גם שנ~עברה ידעינן בלא אבל חיישינן לא ~תדלשו~א
 עכייל או~רינן הפילה~~וא

 ובו~חכ~~
 בדברי יפה ~ין ~א

הרשבייא
~~ 

 דלכך שכי הר~~ב~ן דברי הביא דו~~חילה
 ~לאהבי~ה

 היא דו~לאה ד~יון חושש~
 ב~ק~

 יבום
 עו~~ד~

ואיי~
 ~פיל ש~א

 ~~~ ~והור~
 וו~זה בעלה בחיי יבום

 ~~ש~ל~~ו~ע
 בכוונ~

 רייז סיי יו~ר הנו~ב

 שם~

 היא לא
 ו~~ה כ~~י~ה דהו~ל ~פיל ~ו~א אפ~ר אי שעיברהד~יון

 והניחה בנים דהניח ~~ךהרש~א
 ~~עו~ר~

 ~רוו~ה לענין

ד~יישינ~
 דלש~א לי וו~ס~בר בז~ייל ~ וכ~ב ~פיל שו~א

 כל ~י וכדאסיקנא ~יי~ינן ךא הפילה ל~ו~א~יישינן ~פי~
 וגבי חיישינן לא ~הדש~א הג~

 ח~ו~
 ~בי~ה

 ו~לאה~

 ש~~א
 שהוחז~ה כיוןהוא וו~

 עובר~
 ליד~ה זו~ן עליי ועבר ב~נינו

 להדיא ~רי ~נשא ולא ופלגא כפלגא והו~ל ~יישינןלא
 ~הרי הרשב~א קא~י בפנינו עוברה שהוחזקה ~~עם~לאו
 דתרוו~הב~ך

 ~א~
 ו~עוברה ש~ניחה

 והוחזק~
 בפנינו עוב~ה

 ~ליא~ ביצאה דהכא אלא ~פיל לשו~אחיישינן
 עיקר

 לזו~ן קרוב ו~~ו~ע ~דו~לא~ ~~לאה י~אה שכברכי~ן הטע~
 ע~ו~~ ליד~ה~

 דנין ואנו ילדה כבר ודאי אייכ לידתה ~וון עליי
 כ~ו~א דהוי ~וששין אין ולכך הפילה שו~אהשתא

 ו~~
 ולא

 לה לית היא ד~לאהכיון ~ז~~ ש~ הנו~וקייי גם כתב ו~ווש האלה וכדברים~יי~ינן
 חזק~

 הוחזקה קצת ואדרבה היהר

ליבו~
 כ~~ייש ~~~ו

 הרו~ב~ן~
 חיישינן לא נו~י ~פיל ולש~וא

 כתיי~הו

 הר~בייא~

 ליד~ה זו~ן ועבר ו~ל~ה שיצאה ד~יון
 כל ב~רק ואסיקנא כ~~י~ה דה~~ל הפילה שו~א אוו~~םאין

הג~
 שנסהלק וכיון חיישינן לא ו~ת דלשו~א

 זכרים דו~חצה ~פק יאלא כאן נשאר לא ד~וקאוחזקה ו~~ילו~ מיעו~
 ~~בואר הרי עכיל חוששה ו~לאה יצאה ולפי~ך נקבותו~חצה
 כדברי כי וו~תחלה יחר והרש~~א הר~~ב~ן דבריש~רכיב
 ד~וחז~ה דכיוןהרו~ב~ן

 י~ ו~עובר~
 לה

 ח~ק~
 ולא יבום

 ~~תרוו~ה הרשב~א ~ושיה דקשה אלא ~פיל ש~אא~רינן
 נ~~י ~פיל ~לש~א כהב וע~ז תפיל שמאדא~רי~ן

 ה~ילה שו~א כ~~ו תפיל ~ו~א הוי דכאן כלו~ר כאן~יישינן ל~
 לידת~ זו~ן שעבר~ון

 ל~ דיינינין כרחך עך
 הפילה ש~~א

 ו~יעוט נס~לק וו~ו~ילא חיישינן לאול~ך
 ~~ילו~

 וחזקה
 ו~דברי הפתייש ~ו~ו~שד~וקא

 ה~וייי~
 בירושלו~י ב~~ה~פ ~יי

יב~ו~
 ש~ רפ~~ז

 ולפי~ וי~~
 וכל חוששת ו~לאה י~אה

~עיי~
 ו~ה הנו~קיייי בדברי ~וכוונים אלה שדברי יראה בצדק

 הבי~ בו~~~ר~ ועיי כוונ~ועיקר
 שהביא

 בשושנ~
 ה~ו~קים

 היכי ~לה~ב א~א דאו~רינן עלה הראשונות על ונ~ור~ם
 תפייל ב~~סי ש~קשו~~~י

 נועם דרכי דרכיי ~ד~י~
 דחו~ו~ה להי~א דאצ~ריךואר~י

~ 
 יבו~~

 דהו~א ~~עוברת
 כיון יקשה ~הש~א לו זקוקה ותהא זכר ש~לד עדד~~ותין

דע~~
 בעודה עלה ~יינינן

 ווע~בר~
 להו~~ין צריכא ש~הא

 ו~דיין ליד~ה זו~ן ~ךיי עבר ~לא ~ייז דהא ~שה~ב

 סו~ך ני~א ואייכ ~פיל ~ו~א חיי~ינן~ועובר~
 ו~יעו~

ד~~ילו~
 ל~חצה

 דנקבו~
 והוי

 ז~~~
 לחוש לן ול~ה ו~יע~א

 דלפ~יש אלא ש~ב~~ ישועות ~החו~ן הגרעייא ~קשווש~יר
 דךאי הס~ד ל~י ה~~א איירינן ו~מילא דהא ~פירא~י

 ודו~קז וכמשייל רובא ב~ר~לינן

 ~~~~~ז~

 יב~וות
 ~ד~

 י~
 ש~~

 רב או~ר ר~י א~ר
 לירש ~ראוין ופרש~י בנחנה ו~יוחדיםיחדיו

 ~י כייז בו~דבר עזרא אבן ועיי נוחלין יש רייפ ~ועייזא~ז
 מאם או ~אב לאחיו ~כ~ לאחיו נחל~ו א~ונ~~ם

 האם ו~ן לאחי~~ר~ וצייע~
 רב~

 אוור
 ילי~

 אחו~
 ~ובני אחוה

 ד~יב ו~רש~י~עקב
 שני~

 ~וא וכן אבינו בני אחים עשר
 ~וערשביםי~~ב להלןבג~רא

 ר~
 ~~ב ק~י

 דנ~~
 ~ו~א קרא

 בפיי ועיי א~ד ~ש בני אנחנו א~ים עבדיך עשרשנים

 ביבו~ו~ ה~~ס דברי הביא ~צא ~י ובווזרחי שםרגו~הייג
וו~יי~

 בני אנחנו א~ים ~ו~א ~רא נ~ט
 אי~

 אחד

ופריך וצייע~
 וליל~

 א~וה
 וו~שני מע~יו~

 דני~
 ואין ~~אחים אחים

 זו הכהן ו~ב רייי דבי ~נא הא ו~~קשו ו~אחיך אחיםדנין
היא

 יייז כ~א ו~שפ~ים פי בווזרחי ~ו~יי וכ~י שיב~
 אינןוכאן ~יי~

 דו~יהם ~הא~~ דוו~ו~
 והאח~

 ואעפייי דו~יו
~או~ר~

 כמו רחוק כך כל זה אין וכוי שיבה היא ~ו
הבלתי ה~לו~

 הלוקין הן אלו ~י ועש~ס וצ~~ דוו~ו~
 ~ד~

 י~ג

 והא ופריך מלעיניך ~~יני דנין ואין ו~לעיניך לעינידנין עייב~
 ובכייו~ ~כוי ~יבה היא זו~דברייי

 בשיי~~

 ו~~שני
 ה~ו~

 היכי
 אחוה וךילף ו~ריך ליי דד~י ו~ידידליכא

 ~~לו~
 כי דכהיב

 ופרשייי אנחנו אחיםאנ~ים
 שהרי אביו אחי אש~ ו~הייב~

 היי אחיובן
 וי~

 ~~הייבם גיסא לאידך פרש~י שלא לד~דק
 או~רו דהנה יייל ואולם אחיו ~ןאשת

 ש~
 ואיצ~רך בג~~רא

לו~יכהב
 ואיךטר~ אחי~

 רחו~נא כ~ב דאי יחדיו לו~יכ~ב
הו~א אחי~

 ליך~
 א~וה

 ו~לו~
 בנחלה הו~יוחרים יחדיו רח~~נא כ~ב

 ובדיוק ~ם ל~יל ~וערש~יי אח~ נחלה שחול~יןופרש~י
פ~ש~י

 כ~
 שם בנ~~וקייי ועיי ~ם ובה~ה~ה ב~שב~א ~עיי

 זאיי~ לירש הראוין בנרלה הו~יו~דין יחדיושכי
 ושחולקים

נחלה
 ~ר~ אח~

 תצא פי בו~רחי ו~יי ה~ם ~~ן לאחיו
שהבאתי

 ו~ייע~

 באבא דו~ייחדי ה~ייא י~דיו רחו~~א כ~ב ואי
 ופ~יךיו~או~א

 רח~נא תלא בנחלה יבום ~י~י ווהיכי והא
 הואיל או~ינא ס~~ וו~~ני ~אם ~~ן ולא האב ~~ןונחלה
 דו~ייחדי עד איו~א גבי ~רוה ד~~~~תריא הואוחידוש
 וב~ו~י צריכא ובאו~אבאבא

 י~יני~
 אצ~ריך או~אי ה~~ו ~ם

 דכהיב דו~~ום ו~הרווייהו לש~וק דלוט וא~ים יחריולו~כ~ב
 באבא דו~יי~ד יד~י~ן דו~סברא ותירצו אידך איך~רך~ד

 איצ~רך ואייכ גביי רקו~~~ריא אייא ~וו~ר ~~שוםואווא
 ~~וה בעינן דלא לו~~ראחים

 ~~יוחד~
 ~וילי~

 ~ואחוה זה

דלו~
 ד~ופנה~

 ~~אחים אף דהא
 ~י~ דלו~

 ~ויייל לו~ילף לן
 באופןזה

 אחר~
 נ~י ~י~~~ך בלוט אחים דאיצ~~ך וכיון

 ~ש~ ד~~ייבם ~~לוט אחו~ לילף דלאי~דיו
 אביו אחי

 לא ד~י ו~ייל רו~ופנה י~קב בבני אחים דלו~ייל קשהואכ~י
 באבא ד~יי~די היינו דיחדיו הוייא~ יעקב בבני אחיםכ~ב
 גם ליי דרשינן ~ולאואו~א

 ךוזי~~די~
 בחוס~י עיי ב~חלה

~ם~
 לרבויא א~י ~דרבה רו~ופנה רלוט ו~חים

 אבא אחיאש~ ~א~
 תהייב~

 באבא ד~~ייחדי דבעינן ו~א
 נאו~רואו~א

 י~ו~ דבס~~
 שיהיי ב~ינן ו~ו~ש באחים

 הא~ ו~~ן האב ו~ןא~ים
 ובאחוה

 דלו~
 אחי באשת

 א~יו ואחי ~ביו שיהיי בעינןאביו
 אחי~

 האם וו~ן האב ו~ן
 האם ו~ן אחיו אשה ל~ע~טי י~~ב בבני אחים כ~יבלכך

וו~ינ~
 ובא~~א באבא דו~ייחדי בעינן ד~א ו~ו~ילא שו~~ינן

 בנחלה הו~יוחדים לד~וש דיחדיו קרא אהי כר~ךועל
 אחוה וךו~~ט אחת נחלהש~ו~ין

 ד~ש~ דלו~
 אביו אחי

לא
 ~תייב~

 היינו די~דיו עכסייל הס~ד ךפי דהא וקשה
 ~~חוה וגם ואו~א באבאדו~ייחדי

 ~לו~
 אביו שיהיי בעינן

 האם ו~~ן האב וון אחים אביווא~י
 וה~ע~

 דבעינן דהו~א
 ד~~ושת~יא הוא ד~ידוש ~~שום הוא וא~~א באבאד~ייחד
 וא~כ גבייערוה

 ה~ינ~
 ערוה ד~~~~תריא אחים בסתם

 וההייבם פרש~י וך~ך איכא ~רוה ~~אי דלוט באחוה אבלגבי~

 דליכא אחיו בן באש~ וו~~אייכ ה~א דערוה אביו אחיא~~
 ל~יל יב~וות ~~עבש~ס ערוהשום

 ד~
 בה~ושיא שם ~י

 דהוייאדרייי
 מ~

~~~ 
 ~ריא אח

 א~
 כל

 עריו~
 שריין נו~י

 רחו~נא שרי ~~כ אייכ שם ולהךן ~ליי רחמנאכתב
 דאחוה הסייד דכל פרשייי ולכךביבום ערו~

 ד~~
 היינו ~~ייבם

 דעדליית אח ו~א~~ נילוף דאייכ ~וד וי~ל אביו אחיבאשת
 דו~צו~ו ד~ייה וא~ל כ~ת ב~שיש

 ב~
 יבום ~~~כחת דלא

 בו~קוםרק
 ד~א ךיית ד~ה ~~ב גי דף ל~יל ע~וסי ~ר~

אחיו אש~ ו~~יבם פרש~י ולזה אחיו בן באש~ יבום~שכחת
 דבכר~

 היא~
 ה~וייי ~ושית ק~ה דאכ~י אלא

 ל~~ו~



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~י

~~~~~~~~
 ואחים יחדיו לכתוב וךא~~~רוויי~ו

 דלו~
 דאחים ו~~קדא

 דאחוה נש~~ע והכל האם ~~ן אחיו ך~~עו~י נד~וש יעקבבבני
 אחים בסתם וגם התייבם לאדל~ט

 ל~
 ד~~ייחדי בעינן

ב~ב~
 ~ליבא א~ךי לא ר~צטריך ד~~סקנא ועכצייל וא~~א

 בדשבייא ~~יידרבה

 שם~

 דךא רב א~~ר דר~י אליבא רק
 קראדדיש

 וו~הדשייא ~ברשייל בחהייר ועיי יעקב בבני דאחי~
 בייב ובתו~~ שםב~~גין

 ~ד~
 קייח

 ~ייא~

 ועיי וא~ין ד~ה
 כייד ~דף ביבמ~ת ועיי פרט דייה ~ם תצא פי אדייבגור

ע~א~
 הש~ס עך ובחדושי וכוי ~כור אי~א ~י ואי~~א

 דק באתי ךא וכאן יפה ו~~~~רשיי השייס דברי אהבארהי
לענינינו

 דל~~~
 הדק~ך דא~תי דלעיל ההירון נ~תר

 דיבום רובא ב~ר דאזךינן~~כאן ני~ו~
 לרי~

 ודך~~א האב ~~ן להיות

 הו~ת ~ל א~ אם כי דליכא דמש~חה ךו~~ר ואין אביול~~
 עםוהיי

 ה~~~
 ד~ם ~~ייבם ר~~~~יינ לבד האב ~~ן אחים

 א~יו ךאו ואי ~~ייבם שפיד הואאביו
 הו~

 הוא זר הרי
 ד~~ייחדי הוא ה~ייר ךפי דהא אותה ךישא ו~~ו~ראצךה

בא~
 א~ה באי~~ר פוגע ~וא אביו ךאו אי ובכה~ג ובאו~א
 ויייל שם בחולין בנחייע ועיי הא~ ~~ןאחיו

~ 

 ~~~~~ח~

 ~~דכתיב ליי ~י~וק ה~וסי קושיה בעיקר
 דא~~רינן ~~~ ~ייפ י~ך נועם דר~ידר~יי

 קייט ~דףביב~~ו~
 ע~א~

 לשתי נשואין אחים ב~ני ב~~תניתין
 וקטנה גרולהאחיות

 ו~~~
 אךי~~ר רי דא~~ר גדוךה של בעךה

 ת~~ת~ן או~~ר ג~~ךיאל ורי בו ~המאן ~קטנה את ~~ל~~דיןי
 אחוה משום ~לזו ותצא ג~~ודין נשואיי ויהיי ~תגדיךעד
 בן בנוךד לה ~~שכחת ך~~ג וא~כא~ה

 ב~~ש~
 ~מתנה ז~~ן

 א~~ינאוהוי
 ~הה~

 ~~שום בזה דאין שיגדך ב~ה ךו זקוקה
 בחדרעייק ~ועיי נועםדדכי

 שהבאתי~
 אסורה דבל~ייה כיון

לה~א
 ~~~~עי~ינן ל~ך הקטנה ש~גדיל ~ד ך~~~תין ~~~חויב~

 אשה דהוי ~~טעם~~קרא
 של~ ~חי~

 אךא בעול~~ו ~יי
 עד ס~ל דלא אלי~זר ךרי ההוסי קושית יקשהדא~~י
 ~דק~ל ושוב בו שה~~אן הקטנה אה ~~ל~~דין דק~~~הין
 שךה~ב א~א ךמעט קראך~~ייך

 דבל~יי~
 ~~~ם ךה~~~ין אייצ

 י~ך וא~~נם נועם דד~ידד~יי
 דלר~~

 בלא~ה
 ל~יי~~

 דהא
 ךר~אסייך

 ריי~
 אדם דיוכך ~~~גדש

 על ~שתו א~ לגר~
 ובירושל~~י ךפלוני אךא תנשא שךאמנת

 ~פ~ט ש~

 ו~ל~ה ~~ביהו ~יצאה אךיעזר רדי טעמא איךי ריא~~ר ה~א~
 ךא אפילו אחד לאישוהיתה

 התיר~
 אךא

 לאד~
 וכן אחד

 ~לי~~א
 ~ד~

 פ~ב

 ע~ב~

 ~חד ~קן ~~שום ינאי רי בשם
ושם

 פ~~ ~ד~
 מוד~

 האיימ ךה ~א~ר אשתו ב~~גרש ר~א

ךכ~
 אדם

 ח~
 ונתאר~~ךה אחר ך~יש ונשאת והךכה ~~פךוני

 ש~~ו~רת שנ~גרשהאו
 ךז~

 עךיו ש~~~ה
 והטע~

 כמ~ש
 דנ~אה ~יון שםהתוס~

 ז~
 האישות ~ך נתרוקן ךו ~ה~הרה

 לא ~~נת בעל ו~~שאייכ ךג~~רי ראשון ~ך אי~ותו~קע
 פק~

 דגיר~~ ד~יוןהאישו~
 להתקיים התנאי ~~ח~יב תנאי עך

 ~ג ~גיטין רבא דא~~רכהא

 שם~

 על גיטך ~ייז בא~~ד
 זה ~רי פךוני ח~י ימי כך יין תשתהשךא ~~נ~

 ~כריה~~
 ובתוסי

רי~ד
 בש~

 ~בעך מיהת ~אחד שהי דאי שם ~י ב~~ג
~~ון

 בטי~
 ליי

 ג~
 ו~סורה ו~~~זדים ק~~אי ובניי ךמ~רע

 ג~ לי~ דבטל ד~יוןךשני
 איש אשת גביי דר כי ך~~פרע

 ~ועי~ ךבו~ל א~ורה כך ל~עך שאסורה ~שם ותנןהיא

ב~~
 סי~ אה~ע

 י~א~
 ועיי

 ברייי~
 ובה~~~~ ש~ וברא~ש

פ~~
 שיהי~ עד בגדו~ה אוהה ~~חזיקין דאין ה~~ב ~~ה~ג

 סיי בט~ש~ע עיי ~ולד~א בפ~עךמקוים
 ק~~~ג~

 וא~~
 משכחת

 בגירשה ךר~א~ה
 ע~~

 ךו ~נשאת ךפךוני אךא ~נשא שלא

ומ~
 אם ואוךם חייו י~~י ~ל ~חר ~נשא אסורה דשוב

 שלא דק הבעך ה~נה דהריךא לו זקוקה ~אי יבםיש
 אותו אם אבך ~~וני א~א נ~ו~ן דרך~נ~א

 ~ו~ פלו~
 אח~יהי~

 ק~ג ס~ ~~לואים באבני ~ועיי ~~יבם ודאי לייב~
ס~יי

 בתנאי ומ~ש ה~יי ב~ל שם ~י~יעייק כ~א וס~י~ ט~~

 ו~שהבק~ם
 פיי~ ובשע~יי~~

 עיי~ש וכוי הי~א גידו~ין ~~הי
 א~ה זי ~דושועיי

 אי~
 יכוך ~יי לא זה דעל

 לההנו~
 ד~וי

~~תנה
~~~~~~ 

 ובחה~ד בירושךמי ~עיי בתורה

 ~ם~

 ו~ייכ
 ~ךה ~ות אחרי אח שנוךד רק ךייבם אח כאן אין~ם
 בזה ואין ךו זק~קה דההא א~~ינא הויהש~י

 ~~שו~
 דר~י

 ד~בעצ כיון ךאחר להנ~א אסורה דבל~ייה ~יוןנועם
 ולא ה~נאי ~יהקיים ובעינן זה אופן ~ל גירשההראש~ן
 צהתייבם דאסורה ך~~עט קרא צריך ך~ך ך~חדתנשא
 שפר~~י ו~הו שלהייב א~א דהוי מטעם שנוךד אחך~והו

ש~
 ל~יסורא כתיבי היכא ש~הייב אייא

 עיייי~
 בבר~י והנה

י~~~
 רבה דשחטיי רייז ב~שה ונסת~ק עךה י~ז ~יי
 ~~הריעב~ן בהג~וה ~ועיי ו~חייה עךיו רח~~י בעיוצמחד
 שם זי דף~~גי~ה

 ~ך~
 המהרש~א ~~דברי הביא

במקו~~ו בחדיי~

 שם~

 ~יון או ךהנשא ר~ז א~ת הוהרה ~י
 כל ~~~ות זה איןאחייה דךבסו~

 אד~
 ~ועיי ~אי~ות נפקע ו~א

 בייבהוסי
 ד~

 ד~ה ע~ב קי~ד
~~~ 

 והגרש~ש וב~~~רש~א
 וביב~~והשם

 נ~ה~ ד~

 זה לפ~וט שיש ו~תב
 ממ~

 דאמרי
 פרקבירושלמי

~ 
 גי~ך ה~ז באמר שאחזו

~~ 
 בא~י לא

 ~~~ת י~~ח ועד~~כאן
 בתו~

 אחר עד ךהנשא שאסורה יב~ח
 ועך וחיי ך~ נעש~ נס דשמא הטעם בידושל~~י ופיייבייח
 סיי ח~ב ~~הד~ג ו~~שיב ובשואל א~תו היא דעדייןכרחך
 ~~קאמינקא זייך מהדייש ~צדיק הג~ון בשם הביאקך~א
 ב~~י~ת ניהרת איש ~~ת ו~צד דבאמת טעות שזהשאמר
 רקהבעך

 דהנ~~~
 ךענין גט הוי אם

 ~תצ~
 יבום ~~תורת

 ההנאי נתקייםואם
 ~ג~

 קיים
 וא~

 נתקיים לא ךאו
 ובשו~~~

 דהרי כן לומר ~פ~ר דאי ~הקשה ~לא ~שיב דיפהכתב
 ך~ני ליפול אסורה היתה ש~~תכל

 ~יב~
 יתקיים דש~~א

 ~לא~תנאי
 יב~

 ובאמת
~ 

 לה~ך נסים ך~~עש~ חיי~ינן
ושוב

 ~ו~
 בשעת קורא אני ~אין יב~~ה כך

 נ~יל~
 יבמה

 גם ~איי~ ~~ךיייבא
 אחיי~

 ךי~ם ראויי אינו שוב שחיה
 ~~א גט אינו דאמדו דמהאךא

 נ~~
 עכ~ד כהונה ךענין

והנ~
 ~~בואד ךהדיא

 דהניי~~
 כמייש יבום לענין הוא

 הי~א גידושין מ~י ~~ט ובדמב~ם~ם ~רייי~
 ש~

 קמ~ד סיי ובש~ע
 ~~~ולי מהי א~ דמתניתין עךה שם ~ועיי ביסעיי

אלא זה~
 דמ~~~

 ד~~~ת ברכ~י בעך ~ח~י ה~רי את ~~שיבין אין
ך~י

 הש~~
 פייג בירושךמי ו~ן יבום ךענין הוא ~נימ דיךן

 ועד מ~אן באתי ךא אם גיטך הייז ב~~תני~ין שםה~ח

יב~~
 י~ל ג~כ יב~ח בתוך ו~~ת

 ~נ~~~
 ~~ש יבום לענין

 ה~דהבקרבן
 ובפיי~~

 שם
 אב~

 גי ~הךכה ךעיך
 שם~

 ד~ליגי
 ש~א א~יךו יהיינו ךהנשא ~~~הרה אםא~~~ראי

~דא~~ר יבו~ ב~~קו~
 הת~

 ~י ו~ךיגי וחיי נסים צו נעשו אומר אני
 יביי~ בתוך הבעך~~יתת

 נס לו יהיי דאוךי ךינשא התירה
 ואיןויחיי

 ז~
 ב~מ בשט~~ייק ~ועיי מיתה

 ד~
 ד~ה ע~ב קי~ד

 אסור כ~ן ולמ~ד ~~~ש ~~ר כ~ן~ו
 שגוס~

 ~~יי כיון צ~ך
 לחיו~סופן

 וביבמוה שם וע~ו~ס ד~~י כחי
 ד~

 ד~ה ~~א
~~ו~גע

 וי~~

 ~ם ה~נים ב~~~אה להדיא כתב ו~ן
 ה~~

 ועיי

ב~י~~
 ה~יג שם

 ד~~
 אלא אומד אני

 יבו~ דבמ~ו~
 ~נ~מ הוי

ג~
 ~~ה ~ק ממיךא ומעתה יבום לענין

 שהקש~
 בש~מ

 אסו~~ היתה שמת כךדהדי ~~
 רוב דעפ~י היבם ך~ני יליפוך

 יקרהלא
 בז~ ~~

 כך הוה ~וב
 יב~~~

 קורא אגי שאין
 נפיךהבשעת

 יבמ~
 עליי יבא

 ד~
 הברכ~י אזיל באמת

ך~ט~
 לו נעשו דל~~ד היר~שךמי

 נ~
 אסור~ ו~י~

 ךהנ~א
 ~ך ~ומר ך~ש לכך שאסורה וכיון י~ם ב~~קום שלאאף
 בשעה קורא אני שאיןי~ה

 נ~י~
 ~~~~ש ו~י

יבמוה בת~~
 ~ד~

 ~י
 ע~א~

 ~~ לענין אשתו ואחות ד~ה
 ~דוקא

 יאךא אסורה דאינההיכי
 בשע~ ליב~

 ד~מר~ן הוא נ~ךה
~צ

 יבמ~
 קור~ א~ שאין

 זקוקה ו~נה ~ו~
 ~ורה דלכ~ע נדהאבך ~וך~ ל~

 זקוק~ ליב~ ג~
 וה~ה

~~ 
 ~י~ן

 ~~י~הדאין
 ~בע~

 ~כ~ וא~ור~ ~ע~~~א ~~~י~ה
 גם ~וב

 זקו~ה יבוםב~ק~ם
 ~י~

 ~ל אמ~ינן ולא יב~ח בתוך
 יב~~

~~
שאין



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~י~~

~~~~~~
 ~~ק ק~יד סיי ~ךואים ~אבני ועיי ו~וי בה קורא אנישאין
 ב~~וי מהרי~ט דב~י הביא ~י סיי צבי ח~ם ובתשויבי

עמיי~
 אינו דאונן הראנייח

 חול~
 פטור דאונן הטעם ~הוא

~מצו~
 ~י ד~~הראנ~ח הביא שנ~סרה יב~~ה אות ~וב~~ךהייר

טעם
 ז~

 רק ~ן כ~ב לא ה~~~ח והנה
 ~מהרייי~

 חידש

ז~
 דין עצ

 ז~
 ~הביא

 ה~אנייח~
 והק~~

 ~כ~צ
 דאיי~

 אין

~

 נעשו והיא הוא שהרי ליבום שכשרה א~ה
וקיי~ל אונני~

 כ~
 יבמה נפיךה ב~~ת בה ~ורא אני שאין יב~~ה

 ~יב~~ות ה~צייח ובהג~ת ו~וי ~עליייבא
 בי~ ד~

 על ~מה

ה~כ~~
 אלג ~~~י מדברי

 עיי~~
 דבר ו~~ר שהבאתי וב~~ךה~ר

~~
 וקד~~ם יב~~~ת ריש בירושךמי ב~יייק

 הבאה~~
 בא~~ע

סי~
 לענין בר~ה ~ונן ~ומ~ש ~~ט~~ח א~~ ח~ב ~וללת בפ~יחה פרמ~ג ועיי מייז ~~ק קס~ט

 תקיי~
 להוציא

 ~בי~
י~~

 ד~~~ ה~ילין לענין ומשאייכ ביי קרינן ב~בר דמח~יב
ביו~

 פ~ג בר~ות מירושל~~י צ~ע ~~קרי מחויב ואינו דא~ון
 פטור אונן ו~תני~~א

 מ~ק~~
 ברבינו ועיי וכוי

 ע~א סיי ~ח ובטו~~ע שם אי סיי וב~א~ש רפ~גבר~ות יונ~

 וי~~ש~

 וראי~י
 בגו~

 והוא ~~הרי~ט תשוי
 ~~ז סיי באה~~

 אינו דאונן ב~~~~א ~ןש~י

 חו~
 דפטו~

 מ~~צות

 דא~

 אם

ר~~
 רשאי אינו עצ~~ו על ל~ח~~יר

 עיי~~
 ~ט~ם והנה

 ר~אידאינו
 ה~

 ~~ת ~ל ~בודו מ~ני
 כמ~~

 שם ביר~~ך~י
 דקר~בין ב~ד בהרוגי במשנה ע~ב מ~ו דף סנהדרין~ועיי
 ~~~אבליןאין

 אב~
 ~ה~א כדי ~~תאבךין דאין ופרש~י אוננין

 דאין בלבד אוננין אלא ~ן כפרה~יו~ן
 ז~

 לה~וג כבוד
 פט~ר ב~ד בהרוגי אונן אי ב~ה הדין איךו~ע

~~~~ 
דטע~

 מ~עסק ~י~יי
 ל~~

 בייד דשלו~י בזה
 המ~

 ה~~ת~סקים

ומטע~
 דאדרבה ל~ש מת שך ~בודו ~פני

 ה~
 אין

 ו~~א~לי~
~~~

 ו~יי כפרה בזיונן שתהא
 ב~המיי~

 שם להר~~~ם
 ש~~~ה ~יי י~~ד ו~יי שםוב~וי~ט

 וי~ך~
 ה~ו~ז כ~ב והרי

 ויש אביו על אונן שהוא דבן בי סייק ע~א סייבאויי~
 ב~~ש~ז פר~~~ג ~עיי~~תעסקין

 ולבויי~
 ~ב~~~ט כ~ ו~ן ~ם

 סייקשם
 די~

 ילך
 ~ה~~

 אביו של ~בודו כיזהו קדיש ויא~~ר
 בה~וי~ועיי

 עהיי~
 ד~ סייק ש~~ו סיי יו~ד הטו~ז עך ~~ייש ~ייב סיי

 סיי באוייח הטוייז מדברי הביא ~לא שם הג~שוני ובחד~שיאביו

 ~ם~~~~

 ועיי
 בגו~

 ~נין שם עי סיי מ~~ש~ל השוי
 ~ב~וייב~~ךה

 ק~~
 דאונן י~ך ש~יר ולפ~ז ו~בן ~ייז ~יי א~ח

 ~יקר הוא וזה ~~ת ~ל כבודו ודאי ~הו דאדרבה~~יבם
 ו~י וישב פי דמב~ן ~ועיי ~ם לא~יו ל~קים~יבום

 וישב פי ה~מביין על ו~יי שםו~ייע ת~

 שם~

 אינו ד~~נן יייל ל~~ת ~ם ה~~~תדליכא ~~ליצ~ ומ~א~כ
 יחו~

 ממצות דפטור
 בז~ שייךולא

 יבמה כל

 ~א~
 יבא י~מה בה קורא אני

עליי
 ו~ויי

 י~ום דצ~נין
 ש~י~

 ומשא~כ ~~ייבם דאונן י~ל
 המת שך לטובתו ~וא הךיצה ענין דגם י~ל ואמנםחליצה

 ~י בזוה~קועי~
 ויש~

 ~קונא ובתיקונים תצא ובפי חקת ופי
 חדש ובזוהרש~י~אה

 הנע~ ב~~דר~
 שם

 וא~~~~~
 ו~יי בזה

 זי ס~ק ~ס~ד סיי א~~~~~ז
~~ 

 בטעו~א
~  

 תתייבם
 דנדה ל~ת ודחי דיבום ~שה דאתי אמרינן ולא נד~הבעת
 איסו~ דדחי ~י~יכי

 דא~שר ~~שום אח א~ת
 לקיי~

 ש~יהם
 וצ~ע ~~ט~ר ~דל~~ין

~~~~~~ 
 ה~ש~א

 כ~ד דף ~שב~

~ב~

 נ~י ותהוי ד~שיא ואיכא א~נ ד~ה
 שרי~~

 קד~ים
 ~א ד~י הוי היכי ~~~י ג~ידא ל~ת ויוייט~שה

ל~י~ם א~~
 ~נ~ה~

 שב~ ~ועיי למחר עד ל~~תין
 ד~

~~~ 
 שם

בתו~י
 ישיני~

 הוייל ד~ה
 ו~יר~ יו~ט~

 ה~מביין
 ז~~

 א~ר ~לא
 דחיית ~א עכשיו שניהם לקיים דאפ~ר היכי אלא ~כיר~ל

~ליי~
 ~ב~

 ~י מק~י ~יום ~ניהם לקיים אפ~ר דאי ~יכי
אפשר

 ~ניה~ לקיי~
 דף ביצה ש~~~~ק ~ועיי עייייש

 עד ~המהין דצריכה כיון בנדה ד~וו~יי נ~~יו~י חי~
 א~שר ~א ~וי נ~יים ~ב~ה ~~ורולדידן שהטה~

 לקיי~
 שני~ם

 ברא~ש~וע~
 רי~

 ובקרב~נ יב~~ות
~~ 

 אות

 אי~
 וג~

 לפמייש

בדור~
 ביבמה א~~ לאוין ל~י רוחה אינו דעשה ד~ו לציון

 הו~א ~איך ונ~ה אח א~ה מ~ום לאוין בי אי~א האנדה
דאתי

 ע~
 י~ל וא~לי לאוין בי ודחי דיבום

 בז~
 ~מ~ש

 אי~~רין בי רנצטרפו ~יכי ה~ד שופר ~~הי ~~אבמליימ
 די~ל ךכס~ת כדי וחרש צפ~ר רם ו~יי וכךאים יו~טכגון

 בא דיו~ט דע~ה כיון דכלאים לאו ~כיס~י עשהדדוחה
 ועשה ךיית עשה דחי לא ו~~ת עשה ת~~ידאיכא אח~ דב~~~ה היכי ודוקא בי~~ט דאיהר~~י מקרה ע~ירק

 י~לוה~נ עיייי~
 בנד~

 לאו אי~ר~~י ~~קרה ע~י דרק
 יב~~ות ועיי דדחי אמינא הוי ~~יר יחד אש~אחות ולא~ דנד~

~י ~ד~
 ע~ב~

 פ~חים ובש~ס קנו בעלו ואם בהא
 ~ד~

 ~ייב
 בענ נדהא~~ו

 ~יי~
 ומוקי פטור בעך נדה יבמתו

 ~~עוברתכשאש~ו
 ו~~ש~~~

 ~~סה במעוברת גם ד~~~כחת
 וי~לנדה

~ 

~~~~~
 גיטין ה~סי

 ~ד~
 ע~ב עייו

 שם~

 ~א דהא דייה
 יבמות ~ו~יי הירושל~~י בשיטתאזני

 ד~
 ק~~א

 נסים ~~עשה ~~ז~ירין אין~ייב

 עיי~~~

 מה ולאלתר והקשו
יש

 לח~~
 מת לא אטו ל~~גזר ~איכא ותירצו ש~~ת ~יון

 ביר~של~~י ב~י~ק~~עיי
 ~ם~

 שם והד~ן
 ~י~

 ~עמא דהיינו
 גומר היי וךא דידיי למיתה חייש לא ודאי דאי~ומ~ום

ו~~ג~
 מק~~י לה שרי~ן ולא חיישינן ~~~~~ה יבייח לאחר אךא

 וב~ניהכי
 יהוש~

 רלעוךם שהבאתי הרהיימ מדברי הביא ~ם
צריך

 שי~ב~
 דאין ~ם הרהיימ וכ~~ייש בפועך ה~נאי

 יבמות ~ו~יי ב~ועל ~~קוים שיהיי עד בגרו~ה אותה~~חזיקין

ד~
 עייב כייב

 הת~
 אש~ו לאו הל~ך ופרש~י קיימא לא~וקי

~יא~

 ו~יי שם מייש פי ~ירושך~~י מדב~י ו~~ייש עיי~ש

 גי בי ס~ק שם מלואים ובאבני ק~~~ג סיי א~יי~בטושיי~
 וא~~~ך בארוכהדי

 בז~
 ךרייא ומ~תה

 א~
 ד~~למדין דס~ל

 ~ת~~~ןאותה
 יתור~

 ךמעוטי קרא דצריך ה~וסי קושית
 ע~~~ הראשון בעלה ~גירשה כג~ן שךהייב~ייא

 תנשא ~ךא
 ךה~ייבם רק לעולם לאחר להנשא דאסורה ךפךוניאלא
 ךהנשא ~אסורה ל~~~תין ~יכה ד~~ו~ילאו~יון

 מטע~
 ~בעינן

 הו~א אח נולד א~כ אם אייכ בפועצ ~~קויםשיהי~
ד~~~תרה

 לה~ייב~
 דאסור~ז קרא צ~יך ולכך אךיו

~~~~
 סו~ה ~ש~ס

 ~ד~
 גי

 עייא~
 עקיבא ורי ר~י פליגי

 בהם לעוךם י~מא לה אשתו אה ו~נא תל~אב~נהו
 ובירו~לו~י ~ובה ~~ל ורע~ק ר~ות סייל דר~ית~בודו
~סוטה

 רפ~ק~

 שמאי ~בית אךיעזר דרי אתיא איתא
 דב~~

 ל~או~~רי~
 ~רוה בה מצא אא~~ אש~ו את אדם יגרש

 כן לפום כעורין דברים בה ~מצא יכול אינולקיי~~ה
 ~סוטה ו~תו~י חובהאומר הו~

 ~ם~

 רע~ק דהא הקשו רייי דייה
 א~יךו ואמר הלל מבית טפי~~יקך

 מ~
 הימנה נאה אחרת

 ~ם בסוטה בשי~ק ~ועיי ~ובה אמר וא~המגר~ה
~~ 

 ובסו~לפו~
 גי~ין

 שם~

 ך~אורה י~ל ואמנם
 שיקנא טפי ךב~לציי עדי~ ד~~~

 א~
 אשתו

 ~גרש~
 תהא יגרשה דאם

 ךבועל אסורה תהא א~תה יקנא ואם הנחשד לבועלמו~רת
 בגי~ין דס~ל אלי~~ דךר~אלא

 ~ד~
 ~יב

~~~ 

 אדם דיכול
 יו~ך ~מילא ל~לוני תנשא שלא ~נת על אשת~ אתלגרש
 דס~ל א~ו לקנא ל~ ו~מה ךבועל לאוסרה בגירושיןגם

 אשתו אהדוקנא
 חוב~

 אד~ דאין ~~ש ד~ייל ה~עם והוא
מגר~

 אשתו את
 אא~~

 בה מצא
 ערו~

 רק בה ~~צא ואם
 ~ותה לקנא מו~רח ולכך יכול אינו דלגרשה כע~ריןדב~ם
 דפךיג ~עייק אולם לר~אוהתינח

~~ 
 בגיטין

 יוכך דךא ~סייך ~~נה בעלגם פ~ג~ ~ד~
 שלא עיימ אשתו א~ לגר~

 יל~~וניהנשא
 א~ ולכ~

 ~~צא בלא גם ךגר~ה דיוכך דס~ל
ב~

 רבר ~רות
 מיי~

 אותה שיאסור כרי לקנא דחובה ~~ל
 אליעזר דרי נא~~ר ומעתהלבועל

 דס~~
 אשתו את דוקנא

חוב~
 ס~ל

 ג~~
 דלה

 יטמ~
 חובה

 ~בש~~
 יבמות

 ~ר~
 פ~ט

ע~ב~

מ~הגדיל או~~ רייא וכוי קטנה א~תו את יורש אדם ~~אימתי



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~~~ו~
~~~~~~~~  הכא והא ~~קשו וכוי לה ~~~ו~א ויור~ה והבעלמשה~דיל

דו~דא~רייהא
 אבי~

 ~ה ו~טמא
 ווודרבנ~

 ו~ו~ני בעל לה ו~~ווא
 ד~ו~למ~ום

 ו~~
 איזהו וההניא ופריך ו~צוה

 מ~
 כל מצ~ה

 ולא קריא לה ירהי דלא ~יון ה~נ וו~שני ~וברין לו~אין
 ירושת דךו~~ד ה~שו כיון דייה שם ובהוסי ו~~וו הוי להענו
 לאש~ו ו~טווא ש~בעל קרא איצטריך אמאי דאורייהאב~ל
 דיריה דמשום ר~יוהירן

~ 
 ה~י לא

 משו~ אל~ מייו~
 ריש

 בדבר ו~הייה שהוא דבר לעקור חכמים בידכח
 ירתי דלאוכיון הדומ~

 ל~
 ו~הוסי ו~צוה לו~ה דומה

~~ 
 ד~ה

 והבעלמ~~גדיל
 כהב~

 וטעמא
 דיור~~

 ה~קר מ~ום לרייא
 אדעהיי סליק דלא ח~רא דרב כי שם ו~הרש~א ~פקרב~ד

 ס~ל ד~פב~דט~מא
 דלר~~

 גבי נו~י
 דבר עוקרין יר~ש~

 דהכא לווס~נא היינו דה~ב~ד טעו~א ~כהבו וההוסיו~~יי~
 והבעל ~הגדיל ~אחר אלא הפבייד לרייא קאוורינן לאומיהו

 יבמוה דברייהאוכ~שטיי
 ~ד~

 קיי~
 עייא~

 אליעזר רי הניא
 בעלה ואין כלום ~טנה מע~ה איןאומר

ואינו בו~ציאת~ זוכ~
 ~~טו~א ואין יור~~

 יטמא ~ה דס~ל לר~א והשהא ל~
~ו~

 הכדח אין ךדידיי לה מטמא ה~על אין דבקטנה וס~ל
 ווהייה שהוא דבר לע~ור חכווים ~~ו~ין ההוייסל~ברה
 אף ו~הייה דבר לע~ור יכולין דאין וסייל ה~מהבדבר
בדבר

 ו~~ ~דו~~
 ביבמוה

 ~ר~
 פ~~

 עיי~

 וו~יאין לענין
 ~ליי ~החו~רה חומר ו~הוך ארייז אחד עפ~י האש~אה

 בהחילה עליי ~קלהבסו~ה
 מתוך ד~ה שם בה~~ס וכ~ב~

 ומינ~בא דדייקא ~~רי א~ן למיו~ר לן דליה לר~יונראה

ונאמ~
 עד ~כך

~  
 הוא חכו~ים מ~נה ~א ווה~ה

 הגון הדבר ~דוו~ה כיון ו~הייה דבר ע~ירה זה ואיןדנאמן
 כמולהאמין

 ~א~ר~
 לא וסמך טעם ~צה שיש שבדבר

 יכולין דאין דסייל לר~א ול~~ז מ~ייה דבר עו~רחשיב
 וושיאין דאין יסבור הדומה בדבר אף ו~היית דבר~~ור
 יבמוה בוושנה כווב~אר אחד עד ~פ~י ~אש~אה

 ~ד~
~כ~ב~

 ~~א עפ~י האשה משיאין דאין ס~ל אליעזר דרי
 ד~ייל לשיט~ו דר~א נאמרומעהה

 יבמו~
 ק~~ ~ד~

 דוומאנין
 ההוייס קושיה ק~ה ד~דידיי ~~טנוהאה

 ~ד~
 י~ז

 שם~
 קראדלו~~ל

 למעו~
 נועם דרכי דרכיי ה~ייל אאשלהייב

 לה דו~שכ~ה לדידייומ~רצינן
 ~שגירש~

 ~ראשון בעלה
 נו~ם דרכי ו~שום בזה ~יכא לפלוני אלאי הנשאשלא עיי~

 אה לגרש דיוכל ג~כ וס~ל לאחר להנ~א אסורהדממילא
 יבמוה~ועהוס~ ~~ בש~ס עיי הוא דהוא ל~לוני הנשא שלא ע~מאשהו

 ד~
 א~א ליהני שהקשו לעולם ד~ה יו~ד

 הנשאי שלא ~ייוו ~י~ך ה~ז לה באמר צרההש~וטרה
 כויל~לוני

 ואו~
 בייש מהךווידי הוא שמוהי דרייא י~ל

דלי~
 כלל להו

 דרש~
 שם דיייג במ~נה כמ~ש דלצרור

 ~ובה אשהו אה דוקנא בפ~יטוה לר~א ע~ס~לול~~ז ~
 לומר דאיןכב~ש ~~

 דעדי~
 לאסרה כדי או~ה ל~נא לבעל לי~

ךבועל
 דבלא~~

 יוכך
 לגר~~

 היינו ~ל~ני הנשא ~לא ע~מ
לבועל

 וממיל~
 ג~כ סייל

 ל~
 דאשהו ול~יטהו הובה יטו~א

 מטווא ~בעל איןקטנה
 ל~

 ~ייל לא
 ~הויי~ כסבר~

 דיכו~ין
 בדבר מה~ה דבר ךע~~רח~מים

 זה שו~טעם הדומ~
 אשה משיאין דאין אליעזר לרי ס~ל ול~ך אחד עפיייהאשה משיאי~

 רבי ואוךם עייאע~~י
 ~ט~ו ~דף ביבוווה ס~ל בבא בן ~הוד~

 ק~~ב~וד~
 אחרי ו~ך אחד עד עפייי האשה אה דמשיאין

 ה~טנוה אה דממאניןש~עיד
 ב~~

 ביבמוהאל~ר דר~ חד היינו רבים
 ~ד~

 קי~א
 ע~ב~

 ביבמוה אליעזר דרי וחד
~ק~ט

 ש~~
 ~בגהשייס בו ש~ו~אן הקטנה את ~למדין דאמר

 ~יייא יב~וה ערש~י הוא כן ולא צ~ליאלעזר ~םנרשם
 וע~ייס ר~א ד~העייב

 נד~
 ד~

 הוא וכן שם ובגה~ש חי
גירסה

 ה~דמונים~
 וקש~

 קושיה לדידיי
 ההויי~

 קרא למ~ל
 א~אלמ~ט

 ~ל~~~
 לר~ג דב~למא נועם דר~י מ~ום תפייל

 דמווילא בכה~ג לה ו~~חה שה~ריל עד המהיןדאמר
המהין

 וליכ~

 בזה
 ~שו~

 ~~דיל אם ~ואף נו~ם דרכי

 ~שו~ בז~ אין קטן היבם יהייעדיין
 כמ~ש נועם דרכי

 רישבתוסי
 יבווו~

 שווווהנה ~מה ואחות דייה
 מחמ~

 ש~וא
 דרכי שפיר ה~י ~יאה ראוי ואי~ו~טן

 נוע~
 ו~משייל~

 א~ל
 ~~~י ~ושיה הררא ש~ו~אן או~ה דמלמדין אליעזרלרי

 וע~צייללדוכהיי
 דמשכח~

 ע~מ הרא~ון ב~לה ~שגירשה
 ~וי דקינוי ב~שי~ה סייל וךפייז ~~לוני אלא תנשאשלא
 בשביל ואי ל~~תו י~נא למה דא~ייהחובה

 א~ו אליו הנשא ~לא ~~מ לגרשה יוכל בלא~ה ~לאלבו~ל שי~ר~
 א~תו אה דוקנאדס~ך

 חוב~
 ג~כ יטמא לה ומו~ילא

 הדומה דבדבר ההו~ס כסברה סייל ד~א בררנו דלרייאאלא חו~~
 דבר לע~ור חכ~יםיכולין

 מה~~
 ~אשה וושיאין אין ול~ייז

 להעיד הוצרך ל~יטהו ~א בן רייי ולכך ע~אע~ייי
 הא~האה דמשיאי~

 עיי~
 אם דבזה ~~א

 ~ב~~
 ~טנה לאשהו ווט~וא

לא
 ס~~

 כר~א
 ר~

 לומר אנו מוכרחין ומווי~א לה ד~ו~~א

כסבר~
 דבר ל~~ור יכולין הדוווה דבדבר ההו~י

 א~ד עד ~ייפ האשה אה דמשיאין ס~ל שפי~ו~ך מ~~~
 ודו~~~

 ~~~~יוד~

 בגיטין
 ךי~ ~ד~

 בייש ב~לוג~ה
 אשהו אה ~דם יגרש ~אאו~ורים דב~~ וב~~

 ד~ה שם בתוסי הקשו בעדים דבר ~רוה בהמ~א אאיי~
 יוכל דלא ~~א איצ~ריך דאו~אי הירושךו~יבשם מ~
 לשוב שלחהי אשרהראשון בעל~

 לקחה~
 אסור דבלא~ה ~י הי~וק

 בבי ע~יו ל~בור ~ו~שני ~דים שיש כיון סוט~ולהחזיר
 ~הוסי דברי בררהי ובהשובה בלאו דצ~ל ~והגיהולאוין

י~ה~

 והג~ייא
 ב~השיי~

 שם
 ד~אי~ הקש~

 ~~זיר אי~ור ~ל
 כוךל בךא סו~ה איסור עךגרושהו

 ומו~י~

 דגז~~כ וךומר
 ערי דבאו ~~י קרא דצריך יייל ~א מנייל~וא

 לב~ש דהרי צ~~ ורבריו בצ~ע והעלה ה~מאה ל~דיוה~יו~ו הזמ~
 כן אם דבר ערוה בה מצא אא~~ א~א ~גרש א~אדאמרי
 עלרק

 דע~
 העדים שאוורו ב~~ל מגרשה הוא זה

 ~עידו ש~ר ונהברר זוו~~ין עדים ~באוואחר ~ינ~~
 משום אי~~ר כאן אין וש~ב ב~גירושין ט~וה שהי~ כיוןבטל הג~ וומי~

 סיי אהייע יעקב בישו~ה ומ~אתי גרוש~ומחזיר
 קי~~

 ~~~א
 כיון בלא~ה דהא מסהבר וכן כן שכהב גיסייק

 הורה נ~נהךא דלב~~
 כ~

 ~בעל
 לגר~

 מצא אא~כ אשהו את
 ~רו~ד בלא גירשה אם מווילאערו~ד ב~

 א~
 מ~ני ךא ~דיעבד

 ליי דאמר שם דגיטין בסוגיא לכאורה וושמעוכן
 וולא לא אם לב~ה~בא ר~

 ב~
 דבר ולא ~רוה לא

 ~רש~ימהו וגיר~~
~ 

 אם לבייש גם בעי ומדלא
 גירש~

 ~בלא
 ל~~על דאין כיון הגט ב~ל וד~י ד~~ש משמע מהו~~ו~ד
 ערו~ד בה ימצא אם ~~הי א~הו אה לגרש כח~ום

 היכי ל~ייש דגם מזה ~י~ך כהב ~ם י~ושעדב~ני א~
 דל~

מ~
 דבר ~רוה בה

 וגיר~
 ~ם ~ומ~ש עביד דעביד וואי

 דאונסב~א
 שגיר~

 עיי
 בב~~

 קי~ט סיי
 יבי~ ס~~

 ו~ן
 על שכהב שם הר~ב~א בחדושימ~אר

 הי~ו~למ~ קושי~
 הרא~ון בעלה יוכל לא ~רא לוו~ללב~יש

 אסור~ בלא~~ד~רי לק~~~ לשו~
 וכי סו~ה וושום ~~ו

 ~רשב~~
 דך~~

 לא בה מצא בלא דאסי~נאמה
 ע~~

 דבר ולא
 מ~אר ~רי וגירשה ב~בר לב~ש קרא אתיעבד ~עב~ מ~
 הגירו~ין חלו בדיעבד גירשהאם לב~ ~~

 א~
 ~ר~ב~א ש~יים

 ~רבן ובשיורי ק~א וושהעי ךא דבהא ~ווד לאו~יהו
 משהעי לא ד~י הרשב~א דברי ~עהיק ~םבירושלמי

 קר~
וה~~

 ביבמוה מ~קינן דהרי ע~יו
 ע~ח~ ~ד~

 דאי
 דא~שר כהב שם בגיטין וב~ייי קרא~הב לא~סור~

 דלשיט~
 ~ר~ב~א

 ~עי~ קרא כהב לא נו~י לאיסורא דאי הי~~למי ~וברזייל
 ~כלל ~עמ~יםבשושנה

 כי~

 בז~ מייש
 נוס~א ~מחכהייה

 דברש~א ל~םי ~ד~ןו~וט~ה
 ש~

 מש~ע~ לא דבה~י אי~א
 יו~ל ~א דקרא לוו~ר דאין ~וט וכוונהוקרא

 בלא בדיעבד בגר~ה מייריהראשון בעל~
 ערו~

 ~יון~ דבר
זו ~פ~~

 ~דברי~
 כ~ד~

 כי~ ~עיניו חן ה~צא לא אם והיי ~יב



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~~

~~~~~~~  וגו~~י כרי~וה ס~ר לה ו~הב דבר ערוה בה~צא
 ל~

 יוכל

בעל~
 ד~היב וכיון וגוו~י לק~תה לשוב שלחה אשר הראשון

 על~ קאי דבר ערוה ~ה ו~צא כי שםב~רשה
 האי גם

 סיי אה~ע בנו~ב ועי~ לקח~ה ךשוב בעלה יוכך דלאקרא
 היו~ר קושיא הירושלו~י ו~~שה ךא ~לכך שם וב~ג~הקכ~ט

~זק~
 אסורה ו~מילא דהא לכהן גרו~ה לא~ור ק~א דלמ~ל

לו
 ~משו~

 מצא אא~~ אשהו את ו~גרש דאייא ךב~ש זונה
 ב~ייי הק~ה ~וכן ערו~דבה

 שם~
 דלאו דכיון הט~ם והוא

 ~נהגרשה בגרושה לאוקו~י ו~צי שפיד עצמו בפנ~ נא~~רזה

ב~יעב~
 רק מיירי לא דב~ש שם ~וו~ש דבר ערוה בלא
 כשגירשה לכ~ן גרושה לה ו~~כחה וא~כ ב~~כ~ש~~גר~ה
 שם הראייש על בקרב~נ קדמוהו~~ר~נה

 עיי~ש~
 בנוייב וכמ~ש לב~ש גם ~דיעבד מהני וגיר~הו~בואריד~בר עכ~~

 ו~~~ ~~~ סי~ בשי~צ ~ושו~ר שםובהג~ה
 ~ה~

 דאמר~ דאף
ב~~

 אין ו~~מ ~רו~ד בה בו~~א רק אשהו אה ו~גרש אייא
 ~לא גירשה אם שיעכב לוו~ר הגט ~מ~~טיזה

 איכא לבייש דגם כיון דברערוה מחו~~
 ג~

 בלא אף בו~ציאות
ער~ה

 ד~
 שו~~רשה ~גון

 ~י~ט רסיי בב~י ~ועיי וורצונ~

~ם~

 ךרצונה ~מגרשה דהיכי ברורה ראיי ךהביא יש ול~אורה
 עירוכין בש~ס דהנה לגרשה די~ול ווודוג~יב~ש

 ~ד~
 כ~ג

ע~א~
 הו~קדיש הנן

 נכ~י~
 שלא ידור ופרש~י ~נאה ידור כשיגר~נה אוו~רא~עזר ~ אשה כ~ובה עליו והיהה

יחזירנ~
 ער~ה ו~שום דשו~א לעולם

 ו~גר~
 שהגבה לה

 דהא ו~שה שם ב~~ס וכמייש ויחזירנה ההקדש ו~ן~הובתה
 בהוסי ~כו~ייש שו~אי ביה ו~הלמידי והיינו ~הוא י~ו~והיר~א

נ~
 ~~ה הרוו~וה ~ירוש~ו~י ב~ם שו~והי ד~ה עייב זי דף

ה~~
 שביעיה ~ם ךעיל בירושךו~י הוא וכן

 פ~~
 ובירושךו~י ה~ו

 ק~יל דף שב~ ו~וסי ~ם בנדה ועו~הרשייא ה~ו פיייגיבמוה
 ש~~~תי ואני כי שם שבת ריייד וב~וסי דר~א ~~העייב
 ~כן ה~כיר שךא ולפלא שמאי ו~הךו~ידי שהיי ש~~והיד~א
 ו~קוו~וה בכו~ה בירו~לו~י להדיא~א

 עייייש~

 דא~א גייכ וס~ך
 ואייכ כו~ש~ל ד~ר ערוה בה ו~צא אאייכ אשהו אהמגרש

אי~
 קנוניא שיעשה ~יישינן

 ויגרש~
 ךגרשה יוכל לא הא

אא~כ
 ו~צ~

 בה
 ערו~

 דבר
 ובעדי~

 לה אין ~~מילא ובכה~ג
 ופייט ב~ש ד~ה ה~ט ~ייח בירושלו~י בשיייק ~ועיי~~הובה~

~~~
 והא ד~ה י

 וי~ל~

 בלא גם ךגרשה יוכך ד~~רצונה אייו
 אם אלא מגרשה לרצונה ~נוניא בעושה ו~כא דברערוה

נ~~
 אם לב~ש דגם

 מגר~
 ו~שכחה הגירושין חלו בדיעבד

לה
 ~יעש~

 וא~לם הגירו~ין חלו ובדיעבד ויגרשה קנוניא
נראה

 להבי~
 ג~ין ו~ש~ס ראיי

 ~ד~
~~~ 

 ע~א~
 ה~בל דהנן

 ג~טיי
 בו~קו~

 נאוהו גט שיגיע עד בהרו~~ה או~ךה פ~וני
 ובגהש~ס אלעזר ר~ הגירסא ובר~ייי ~בגוורא אלי~ר ר~מקום
 הייד י ~ייד דו~א~ ובירושלמי שם ירושלו~י ועיי ~~יעזרר~

ו~~~ות
 ה~~ פ~

 אלעזר ר~ דהנינין אךי~ר ~רי רייא וךא
 עיי ו~יד~ו~ר

 ~~ו~
 שם~

 וקאמר ו~יד או~ר
 ע~

 בירושלו~י
 דהא וקשה ו~צא הדלה אחר אוו~ר אני דר~א ~ו~א~~ה
 אאייכ אשהו ~ה ו~גרש דא~א ~ב~ש ס~ל הוא דשמוהי~א

 ב~~צ~
 ~נהה וכיון ובעדים דבר ערוה

 ~ו~יל~
 אסורה

~ ~ ~ י

 ~רומה
 ג~

 ~אחר ט~ו~א ולמייל שנהגר~ה קודם

~~~
 העמקים וב~~נה ~א

 ~כל~
 ~י

 ~ם~

 ה~יא
 כהן ונה קרא יצויר איך ל~~ש ברבי ו~הר~מ הגאון~ו~ה באמ~

 זונה ו~ווילא גרושה הא לה אין וזרע וגרו~ה ~למנהוג~~~~
~יא

 ~סו~
 עיי~ש ב~רוו~ה

 ול~ו~~~
 דמתניהין כיון ~ון

 לב~ש גם בכ~יג גיטי לי התקבל שאמ~ה כיון לר~נה~יירי
יו~ל

 כהן ובה קרא גם ושוב דבר ערוה בלא אף לגר~~
 בה~י~הו~~א

 אך~
 דבר ע~וה ~~שום שגיר~ה היכי דו~~מ

ו~~~
 שעדי ונה~לה העדים הוזמו ו~~ייכ

 ~וו~א~
 בשקר

 שוב ב~ירושין טעוה והי~ה~~
 י~~

 כאן ואין בטך ד~ט
~~ו~

 ~יון גרושהו ~~ז~ר
 של~

 כלל גט הגט הי~
 ד~~~ו אךא ~ם בשושייה ועיי וי~ל ~הבאהי~י~ק וכ~~~
 ק~~

 דו~חזיר לאודהא
 גרושת~

 וו~ה לאחר כשנ~אה רק היא
 ~צא ~~~ ב~רא כדכהיב נ~גרשהאו

 שם~
 ו~שכחה איך וא~כ

 הלא מהשני ~נתגר~ה אחרי הראשון בעלה אוהה~יחזור
 דבר ערוה בה ~ו~צא ~שום רק גיר~ה לא השני גםךב~ש

 ב~ודה ש~נ~ה שהעידו דהעדים כיון ואייכ ובעדים~זינהה
 הוז~~ו הרא~ון ב~לה ~חתהי~ה

 ונהוד~
 העידו ~שקר

 השני בעלה החה בהיותה ~זנהה ו~~ום היא זונהו~~~ילא
 ~עיי לב~לה לחזור ו~והרה וזנהה אשהו א~ דהו~גרשונהי
 ~ם וברש~י י~ח דףסוטה

 ובאה~~
 אי סעיי יוד סיי

ו~~ו~ שם~
 טומאה עדי דה~מו כיון

 הראשוני~
 ~~קר ונהגלה

 וכיון כלל הגירושין חלו ו~א למפרע הגטהעידו~ובטל
 בהיותה זנתה~עכייפ

 תח~
 השני גירשה כך שבשביל בעלה

 כזנהה הוייל~וב
 תח~

 אסורה ו~ו~~נ ו~וב הראשון בעךה
 היי ה~ני דבעל נאוור א~ בלהי סו~~ו ו~חזיר ו~שוםעליו
 שהיי שנהודע כיון דבר ערוה בלא אף ךגרשהו~חויב

 ואם ל~ני וא~ורה הגט ובטל הרא~ון ו~ב~ךהבהגיר~שין ~~ו~
 נאו~רכן

 יהור~
 גייכ

 ~ושי~
 גרו~הו בו~חזיר הירושלו~י

דו~שכח~
 ךה

 בשגירש~
 שה~ידו ~דים עפ~י הראשון בעל~

 הגט ונתב~ך העדים ~ו~ו~ו ואחייכ לשני ונשאהשז~תה
 ךגרשה ה~ני הבעל ו~ו~רח והיילמ~רע

 א~
 ~רוה בלא

 ~ועיי ונהגרשה ךשלישי ונשאה ~ראשון הבעל וווהדבר
 קטלניה ח~ש לענין טי סייבאה~ע

 וי~~

 ע~~י
 עליו דאס~רה רק ~שני לב~ל דמוהרת ~זנההשהעידו ע~י~

מ~ו~
 ווחזיר

 ו~וכרח שהיי אף גרו~ת~
 לגרש~

 בשביך
 וראיתי בזה~ ~~~~ק ויש הראשון מבעךה הגטשנהבטל
 פניםבספר

 י~ו~
 ל~יט~ייהו דב~ש ~כי ~ם הצא ~י עהייה

 ו~הלמידי ~הוא לרייא דס~לאזלי
 ב~~

 אשר אחרי ד~רא
 בסו~ה לאו דרייא שם ואו~~ינן גרושה ו~חזיר היינוהוטו~אה

 עיי~ש בלאו עובר גרושה דו~חזיר קאו~ר ~פיר א~כ לייליה
 אוה יוד סיי אהייע בהג~א~ועיי

 גי~
 יבו~וה בש~ס ו~או~~

 ע~ב י~א~דף

 שם~

 ~ובס~רי אלעזר רי בשם ריב~כ אי~א
 בראייש ~~יי ע~ריי בן אלעזר רי ו~שום הגירסא תצאפי

ביבו~ו~
 ובהגהבייח ובהרי~ף ~ם~

 ~שם~

 ~ו~והי ~לי~ר ורי
 ש~ בירושלו~י ועיי אךעזר רי ולא ביישמתלו~ידי

 ~ייי
 האירושין ו~ן ~~רדריבייכ היי~

 ו~והר~
 ביבו~ה או~ר אליע~ר רי

 עייייש ו~וי ו~תניתא היא יבו~ין שני ךפנישנפךה
~ 

 ~~~~י~א~
 וךא דבר נאו~ר אם לב~ה שם גיטין בשייס
 תנ~א דבר ו~~ום אוו~ד היי~י ערוהנאו~ר

 אה~ע ה~~~ח והקשה לאחר ~נשא לא ערוה וו~~וםך~חר
 ונטמאה ונטו~אה בסוטה או~רינן והא ~ם גי אוה קי~ט~יי
 כייז דף~~ם

 כ~ח~

 וו~דאיצטריך לבועל וא~ד ךב~ל אחד
 לאו דאי והירן שריא דלכייע ו~~צל לבעל למיסראקרא
 על~א אכולי לו~י~ה שני ונטו~אה דרשינן היי דהכאערוה
 ע~וה לאו דאי כיון הפר~ח הק~ה לא לו~ה ולכאורהעיי~ש
 לו~יסרה קרא ל~~ל א~כ להנשא ~ורה דלכייעהו~א

 שו~~ היכי קרא צריך דהא ליהא ~ה אךאאבועל ג~
 הבעל

 גירשהוךא
 ד~~~ו~

 ךב~על אסורה
 וךפ~~

 ~ל ~שה לא ממיךא
 שהירןו~ה

 הפר~~
 א~וךי ~לא~רה ונטמאה דרשינן דהוי

עלו~א
 דא~~

 דנ~מ ל~ועך לאס~ה ה~ני נ~מאה לו~ל הדק~ל
 דלבועל ד~ו~א עוד י~ל ואו~נם הבעלבו~ה

 עדי~
 לפמייש

 קי~וי ךה שהיי אשה דכל ~י ס~ק י~א סיי אה~עה~~מ
 על לאסרה שיוכל ךבעל דאסורה אף שההה וךאוסהירה
 שהם מא~ר הנחשד על לאו~רה יכול אינו מ~מע~ווו

 ו~~ל פליג שהרמ~יים אלא עמו ~נהה ~לא בריטו~נים
 ונ~~אה קרא דאיצטריך ניחא שפיר וא~כ לב~עלדאסורה

 אבועך גםלאסר~
 דא~

 שאני דל~ייע הו~א אסורה דלכ~ע
 ספק אחד לכלדהויה

 סוט~
 יודע אינו אחד שכל כיון

 או נטמאה~ם
 ל~

 ~עומד הבו~ל ו~שא~כ
 ~לא ברי וצו~

 שריא דלדידיי הו~א ~ו~ו~נהה
 ולכ~

 צריך
 קר~

 דמ~מ
אסורה



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~י

~~~~~~~ ~  ~ךי~יאסורה
 הר~~ב~~ וכ~י~~

 אלא
 דא~

 ~א~~ר
 כו~~~

 ~ח~~ו

~בכהיי~
 גיי~ יהורן לב~~ל ~~ו~רה

 ואסורה היא זונה דבל~ייה לכ~ן גרו~ה ך~סור ~ראלו~~ל לב~~ י שה~~ו ה~ו~יא
לכהן

 ול~~~
 יייך

 ~ו~שכח~
 בכ~ייג לה

 ו~~~ל ךכהן שנחשד~
 ~הן שהוא ולהבועל אסורה דלדידיי להש~~הה רוצהאינה
 זנהה שלא ברי שטוען כיוןשריא

 וךכ~
 שאסורה קרא איצטריך

 גי ס~ק שם ב~~ש ועיי גרושה ~יסור ו~שוםל~הן
 הי~ב ~~הייס פיייבי וב~~~ו~

 ודוייק~

~~~~~~
 ~כי שם י~וה בפ~ים

 וצרי~
 להבין

 ל~~~
 דמוקי

 אייכ ובעדים בזנות~רא
 ו~~

 ~רא דא~~ר זה
~~יי

 ך~ ~~
 ~דא~רייהא לו אסורה הרי ב~יניו ~ן ~מצא

 ק~~~ו~וכבר
 סברי ב~ש שם ועבשייס זו בקושיא ש~ ה~ר~~

 לא ~ם~היי
 ה~~צ~

 דהא בעיניו ~ן
 ~~צ~

 ערו~ד בה

 ~~חויב אינו הח~יו כשזנהה דא~ילו פשוט ונראה וזי~ךוכ~ב וי~ך~
לגר~ה

 ו~~

 ~~ה~ה אבל ~~דרבנן היינו בחצירו לדור שאסורה
 לא שאם דכהיב והיינו ~יסור ~ואין

 ת~~צ~
 ב~יניו חן

ש~נ~~
 עכ~ד ~~ביהו יגרשנה

 אשה~~י~ ובמ~כהיי~
 דברי ליי

 בי דף ~~בחיםהתוסי
 ע~ב~

 ~ירו~ין לאו א~ה סתם ד~ה
 ו~~ל כן להדיא שכ~בו~ו~~דה

 ואפי~
 זינהה

 זה בגט ךה~גרש לאו~~יימ בע~ ~ח~
 ~ומד~

 לא א~ וגם
 יר~

 הבעל

ך~
 שם ~וסי בפסקי ו~יי ~ש~שנו שלא אלא יגרשנה

 סיי הרשב~אובהשוי
 התיי~~

 סיי אה~ע יוסף ביהה הובא
 תחהיו ךהיות יכו~ה זנ~ה ד~פילו ~בחים ריי בשם ~יקיייז

 ו~וא כש~חהו~ש~~~נו
 ~טע~

 עליי יבא ש~א חיישינן שלא
 ~תשוי ~ועיי ב~יניו ו~~אוסה אוהה שונא ה~תיו ש~נתהדכיון
 והעיר צ~ג סיי הגרשוניעבודת

 גיי~
 לדור ~א~רה ~~הך

 סיי בבייש עיי ע~ט גי~ין ו~הוסי בעבוה~ג שהעיר ו~~ה~ו~ו
 חי סייקקיייז

 שם~
 בסיי ר~~ייא כתב וכן

 קי~
 ~ייייש שם

ובחיי~~
 ~י~ט~ סיי חייא יעקב שבוה ועיי חי ס~ק

~~~~~
 בשו~ת

 יוד סיי אוייח ~~לב~ב להגאון יךחק בי~

 ביב~~וה הה~סי דברי על שהקשה היאו~
 ל~ו~דף

 עייב~

 ~כהבו ולא ~ייה
 ד~ בה~

 ~~עוברת ישא
 לה ~שקינא דהיכירבירו

 ונסהר~
 ש~~א חיישינן צא

 ~ועיי גט בעי ולא ~~דאורייהא ליי דאסירא ~יוןעליי יב~
 פה~~~~

להר~~~
 ~~ח סו~ה

 ~~~ג~

 ~ועילו ~~ה דאייכ ה~~ה וע~ז
 ולא ~תס~ר לה יקנא הוא והרי שיגרש ב~קנהםחכ~וים

יצטר~
 דהרי י~ל וב~~ה גדולה קושיא שזה וכ~ב ל~רשה

עיקר
 ה~ע~

 כיון גט בעי לא דלכך שם בהוסי כתבו
 לודאסורה

 ~ה~~
 הינח וזה ~ליי יבא ש~א חיישינן לא

 אותה ~ו~ד ו~בעל נסהרה דבא~~ההיכי
 הבעל לה יא~~ר אם ו~שאייכ ע~יי ~בא לא בו~י ואזליי ו~~ור~ ~נ~~

לעשוה
 ער~~~

 וד~י בכהייג לגרשה יצטרך שלא כדי שה~תר
 וא~כ גט ובעי עליי יבא ש~~א~יישינן

 יצטר~
 לגרשה

לפ~~~ש ב~ר~
 ~רא~~

 סיי ~פ~ד ~ם
 די~

 בשם
 הר~~~

 דמי דלא
 שהוא צפי ההם ד~אנילסוטה

 ~ונ~~
 שהרי עליו ו~~אוסה

 ב~~ ~ועיי ו~~~רה לה~ינא
 י~ג סיי אה~ע

 ד~~
 ~י יבא ש~א חיישינן לא~יךכך ו~~~ש~

 ונסהרהבא~~ה ל~ אם~יקינ~ וה~ינ~
 דחוש~

 עלי~ ו~וסה ~נ~ה אוהה
 יצוה אם ~שא~כ גט בעי לא ול~ך עליי יבא ש~~אחי~ינן
 ~לא בכדי לפנים שה~הרךה

 יצטר~
 י~ל ךגרשה

 עליו אסורה וההאי כלום יועיל לא ובכה~ג בעיניו~אוסה דאינ~
~~ש~ם

 ש~~
 ח~~ים הועילו וש~יר לגרשה ויצטרך עליי יבא

 יע~ה ~מא חיישינן ו~א שיגר~נה ~ברו במעוברהב~קנתן

בער~~
 ~יון לה ויקנא

 דג~
 יצטרך אז

 לגרש~
 ~~א ~ביל

 בעיניו ו~אוסה ואינה זנ~ה שלא די~שוב אחרי עליייבא
 קי~א א~ ידעו לא דהביידונהי

 ונס~ר~ בא~~~ ל~
 או

 עשה~ער~ה
 ז~

 ~לא ~~על
 יצטר~

 לגר~ה
~~~ 

 הבעל
 ~אוסה ואינו חושדה ~ינו דבכ~~ג זנהה שלא שיודע~~~ו

 ודאי לגרשה ~~חויב~ליו
~~ 

 י~בור
~~ 

 כדין ~יגר~נה איסור
 ~ן שתע~ה חיישי~ן לא בלא~ה האוגם

 ברשו~
 דאיך בעלה

 יחוד ~יסור לידי ב~להיביאה
 וליכנ~

 לספק
 דנשי~

 דעהן
 הפני כ~~~שקלוה

 יהו~~
 בב~כוה

 ~ד~
 ל~א

 ש~~
 וע~י

 ובחדייאב~~הרשייא
 ובצל~~

 שם
 דא~

 יאין בעיר בעלה דאם
 דף ~~ידושין רבה כדאו~ר יחוד משוםח~ששין

 ~~א~
 וערש~י

 ~םו~וסי
 ~~יי~~

 סיי באה~ע כ~~יישיחוד משו~ ב~ יש זה עם ~~לה לה ~י~א אם
 כ~~

 בישיע~ק ל~~~~ש בפרט חי סעיי
 בשם שם ז~ל אייש ~~הרצ~ה הגאון ~~ורי נכדו בה~וי~ם

 ~~שום חוששין אין בעיר דבעלה בהא ~~להאחרונים
 רק~יא יח~

 בשנשא~
 עליי בעלה אי~~ת דאז בהי~ר לבעלה

ו~~ש~~
 בת~וי כהב ו~ן באיסור בנש~ה

 פנ~~ גבע~
 סיי

 רש~~ ע~ד זי דף ~~ט~ הגרש~ש ~~~יי ~ם הי סייקכייב
ד~~

 והגהת ש~~א
 שם~ ~רד~~

 ~כא אייכ
 ב~~עובר~

 ~בירו
 לאידך דיייל אךא יחוד ~~שום בו יש וד~י באיסורשנ~אה
 עליי בעלה ~יו~ת אין באיסור ~בנ~אה הטעם דהריגיסא
 איי~ לגרש~ יךטרך דבלא~ה~יון

 ~ה בא~~ר בנ~ד הכא
 עליי בעלה אי~~ת ודאי ךגרשה י~~רך שלא כדיש~סהר
 דאם דהא יחוד ~~שום בוואין

 קינ~
 י~וד ו~שום בו יש לה

 ~~~~נו לה ~קינא ~ה עם וחושדה באו~ת לה כש~ינאהיינו
 עליי בעלה אי~~ת ואז שה~תר לה שא~~ר בניידו~~שא~כ
 בו ~יןאולי

 ~~~ו~
 ~גאון שם ש~לפל ד~~ה אלא יחוד

 בתשוב~ איי~ו~הרציי~
 הקינוי דלוךא יבם שו~~רה לענין שם

 ~שום בו אין בעיר דבעלה כיון כ~בתה ~~פסדת היילא
 ולייהיחוד

 עובר~
 ~ל

 ד~
 פנחס בגבעה עפ~וייש יייל כלל

 דבעלה דהא ט~ז סיי בה~נ שער ~דם בבינת כהב וכןשם
 אבל בביהה דוקא י~וד ~~שום בו איןבעיר

 א~
 היא

 הול~~
 אלא ~עיר כ~ב~ךה אף י~וד ~~שום בו יש אח~לבי~
 י~וד ו~~ום בו יש ~~ס~ר ~ה או~~ר דהבעל אףדבנייד
 והרא~ש ההוסי רברי גוף ואולם שהבאתי ה~~י ~~דבריו~~~ייש
 ~ו~א חיישינן לא ונ~תרה לה דקינא דכיוןש~~בו

 יב~
 ~יי

 ~וטה היא ערוכה ~~שנה דהאצייע
 ~ד~

 זי

 ע~א~
 ו~וסרין

 ובגמרא בדרך ~ליי יבא ש~~א ~ייח שנילו
 לא לרבצן ש~

 א~~רתאם
 בנד~

 לכש~~הר ~ו~רשייי הי~ר לה יש ש~ן

ל~יכ~
 יצרו אין

 ~וקפו~

 אם היתר לה שאין בסוטה תא~~ר
 ס~ק ~י~ז סיי ובבייש ~חריי רודף לבו לפיכך ט~~אה~~~צא
 בא~~ת כתבחי

 ד~~
 אם ~יא ספק דאכ~י וס~ירה ב~ינוי

 כל לו ~~אוסה דאינו א~שרזנתה
 כ~

 וחיי~ינן
 ש~~~

 יבא
עךיי

 וע~ול~~~
 ~ייב

 ~~יי~
 וקשה ~ם הייח סוטה

 ד~~יי~~
 כיון

 אלא ~ליי יבא ש~א חיישינן ~א ~וד~ורייהא לודאסורה
 אוהה הבדוק שלא כדי ~ררך עליי ~יבא חיישינן דשםדי~ל

~~~י~
 ד~ושש א~רי

 ב~מ~
 לבו ולכך ~~אה ה~צא ש~~א

רוד~
 ~~ים ומשום אחר ענין חשש וזהו א~ריי

 גנובי~
 ~ועיי

 ש~הג~~ש
 ולחם דקרא סיפא ~ל דהכוונה ~~ש

 ~~רי~
ו~

 ועיי דכתיב ד~ה ע~ה דף סנהדרין ~~רש~י ~ביא

הגרב~~
 נדרים

 ד~

 ךייא
 ו~ד~~

 שם~
 ~~פ~א הגהה ועיי כוי

 ועיי ואו~ר מאי ד~ה ~ם שאנ~ן ב~וסי וקד~ו שם~וטה

י~יע~~
 פ~א סוטה ~ירושלמי ובשי~ק אי ס~ק ~~ב סיי א~~ע

ה~ג
~~~ 

 ובהוסי וא~~~ל ~ה י~ל והרבה הנינין ו~א
 יב~ו~

~~
 א~ורה ברכה בלא כיוןדכ~ה ~בירו ~~ניקת ~קידש כ~בו
 לר~מ ואפילו ב~ל~א ~~ר~ה אלא גט א~צ כנדהלבעלה

 דהא ה~ה שם~~~הרש~א
 אי~ לר~~~

 ךה~רישה יכול
 אע~ג לה שקינאחבירו ~~~עובר~

 דבלא~~
 מדאוריי~א ~ו י אסורה

ו~הגה~
 שם ראיים ~רני

 דלר~~ ~יר~
 ראוי הוי לא הא

 איסור דקודם ~~שוםלקיי~~ה
 סוט~

 וכ~כ להוציאה ךריך
 סיי ח~א אה~ע ובבי~צ שם כייד דף בסוטה אורהבקרן
נ~ב

 בנ~יבו~ ועיי ז~ אוה נ~ג ו~יי וי או~
 ~יי ךשבה

 ש~י~ג
 על הקרב~נ דברי ךהו א~המיט וב~~~כ

 הרא~~
~~

 אות
~ 

 ~דברים שביאר
 וע~~ל~~ י~

 ק~~ח סיי שו~ואל בבית ועיי עייש~ה לד~דק ויש ד~היוייד ~כ~ ~והייס פייב



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~י~י
~~~~~~

 בזה ו~ייש ~ם קי~ז סיי ל~~ורה ~י בהגהה ושו~ר דיס~ק

 רבמעו~רה שכי שם ההוסי בדברי לה~בונן ישובלאיי~
חבירו

 ~יכול ו~טעם ךרבנן דשוה~
 הו~

 ולהח~ירה להפ~ישה
 עליי ~יבא ~יישינן לא ונסתרה לה רקינא דכיון זו~ןלאחר
 ד~ז היא שטהורה והתגלה שתשתה אחר דהא יקשהואכתי
 לא וךו~ה עליי יבא שמא ניחוש שוב ו~ה~ת ךו מוהרתתה~

 דהרי להפרישה הוא דיכול רבנן אמרו ואיך אח~כיגרשנה

תיכ~
 אס~רה אי~ה דאז כיון לגרשה ו~~ויב י~יי ששו~ת אחר

~~ו
 מה~~

 לגרשה וו~חיוב עךי~ יבא שווא חיישינן ושוב
 ~ו דף ~ב~וטה צשיטתם ~תוסי~אולי

 עייא~

 ~עוברת ד~ה

דג~
 עד רק שותת אינה חבירו ו~עוברה

 שתל~
 דלא כדי

 הוא דיכוך וז~ש לוךדליקטל
 ואח~~ לאח~~ לה~ריש~

 ~ו~ת

וממיל~
 ~ליי ~יבא חיישינן ולא ו~ה~ת לו אסורה אז עד

 דהא ש~~א אךא לגרשה א~צולכך
 הולד שתלד אח~ ו~~~

 וג~~ות~
 בודאי ~כי למי~~ר דךיכא חבירו במניקת הא

 אחר דהא הדקייל וש~ב תיכףשותת
 דוו~תר~ שת~ת~

 ךו
 ויצטרך עליי יבא ש~וא ~יישינן שובמהיית

 לגרש~
 וו~צאתי

 דכבר נכון דבר בזה שכתב קע~ח סיי בא~ע~י~י~~ק
כתבו

 הפוס~י~
 עליי יבא שו~א חיישינן ךא רבשוגג

 ך~תו~י דסייל אלא חיישינןבו~זיד ודוק~
 דא~

 יוציא ב~וגג
כדי בג~

 ש~
 התוסי כהבו ש~יר ובזה אני שוגג אחד כך יאו~ר

כיון
 ונסתר~ ~~ ש~ינ~

 ד~~~א ו~י עליי שיבא ~י~ינן ךא
 ךאחר עךיייבא

 ~תיי~
 ער באו~ת שוגג הוא א~ ו~וויינ

 ה~א ~~זיר דשו~א ואי ~ליי יבא שו~א חיישינן לאבצא~ה כ~~
 ~יד שהיי בעצו~ו דיודע כיון הא אני שוגג ואוו~רבאמת
 הווים בדקו רךא ווהך ראיי כאן ואין ו~עון ~~נוקהוא~ו
 בודקין המים אין ו~עון מנוקה האיש כשאין דהאאותה
 ~אי~אותה

 יבא וךא והסתירה ~קינוי מחו~ה עךיו א~ורה
 י~ד סיי ~~חס ג~עת בהשוי ~עיי עיי~יש ההו~י כמ~שעליי

 סרה ~ל~~ז זי ס~ק שם ובישיעייק יייג ~יי לשבתונהיבות
 ה~וסי עייד שהקשה שהב~~י הביייצ קו~יתווהר

 חבירו במעוברת בת~נתן ~כו~ים ~ועילומה ד~~~
 ~יגר~

 ו~רי
 לגרשה יצ~רך וךא ות~תור לה יקנאהוא

דנ~מ לקי~~ ולפו~~~
 בא~

 ו~ע~ברה ונ~א שעבר שיודע ד~יון בו~זיד נשאה
 שיודע כיון שתס~~ר לה יקנא ךא שובחבירו

 שהו~י~
 ךא

 אינו ~הוא ו~~~ם אוההיבדקו
 מנוק~

 ד~~~ניתין ו~ך ו~עון
 בשוגג אותה נשא אם דו~ו~~נ שאני דשוהת ח~רובמעוברת
ואח~כ

 חושד~
 ~לוני ו~אוהו באו~ת

 ו~ינ~
 לה

 סגי ונסת~~
בה~ר~~

 ואם
 ואח~~ יב~י~ נ~א~

 שק~נא אירע
 באו~ה ע~יואסורה בכ~~~ ל~

 וו~ע~
 בודקין ה~~ים ואין ו~תירה קינוי

 ב~קנת בנייד וושא~כ מעון ו~נוקה אינו שהוא ו~~וםאותה
 ~ייל ~וע~ו ש~יר חבירו ו~עוברת ארם ישא ~ךאחז~ל

 וושום יגר~נה בו~זיר ונ~אה שעבר יד~ינן ב~םבהקנתן
 ו~ס~ור ךה יקנא ~ב~ל לו~~ר אין דהשתא עךי~ יבא~מא

ותה~
 דהא ך~ר~ה יך~~ך וךא מהיית אז עליו אסורה

 חיי~ינן הוא דו~יר יכיון ךגרשה ו~חויב יהא ~תשתהאחר ו~~ו~
 כיון רבךאייה אךא עליי יבאשו~א

 דבו~י~
 ךא ~וב נשאה

יק~
 שיודע אחרי לה

 שהו~י~
 שהוא ~יון אותה יבדקו לא

אינו
 ו~נוק~

 ה~~ ו~ה~ס ~~א ועו~ליימ ו~עון
 ובישיעייק ~ם

ש~
 רבריו ~ביא לא

 כ~
 נוייב ועיי

 ובישי~ייק י~ח סיי אה~~

 ו~~ק שם י~ג ~ייאה~~
~ 

 ~~~~יב~

 סוטה ו~הי ~~~ב הר~~ביים

 ה~~~

 דק~נה ~סק
 ~ל נא~רה ברצונה וזינתה אביהשהשיאה

 א~~רינן ד~א ~~יו תמה ו~~אבייד וכוי לה ו~קנין ל~יכךבעלה
 הקשה ~ט~ז שייא שמע~הא ~ובשב הוא אונס קטנה~יתוי
 והא לה יל~ינן ~~סוטה ~ר~~י ס~טד~א

 ~טנ~
 רבר הו~ל

 בושאין
 דע~

 ~ירושלמי מדברי הז~יר ~א ול~לא ל~אול
 ~~א~~~ה

 ה~~
 יסא רבי

 ~ש~
 לה אין שזנתה קטנה רייי

רצ~
 ~~יי ~י~אל ~~ת בו ~יש אע~~י הכא ברם ו~וי

 במהיי~

 ובצייישוב~יייק
 שם~

 ק~~~ סיי ו~ישי~ייק
 בי ס~ק

 הדיי~~ רו~~שצח~ק ~ארי~
 היינו שזנתה קטנה

 שהי~
 ךה~ועל ~ב~ה

 אותה ~יהה כשהבועלוו~שאייכ
 וב~ו~~

 ~ייג הרו~ביים ו~ל~ון
 לא היי~ו~האייב

 ו~~ו~~
 וכוי ה~~נה ~ך הבא שכתב כן

 ~ועיי ~לה ~ל ונאסרה ו~כלום ~טו~ההיא
 חייבה ~אינה דכל כיסיי אה~~ ~מ~~

 ~~י~
 ב~ךה על נאסרה לא

 וב~~ו~עיי~~
 ו~ת~ש והגרעייא וב~ש

 ~ם~
 וו~שו~~

 ~יכי גם
 הבו~ל ו~צד באשה~י~וי

 נאסר~
 ךבעךה

 ש~ ובהרהייו~
 תמה

ו~יבו~ות

 ~ד~
 לייג

 ~ייב~
 בשני~

 ובשעת נ~ים ~תי שקיד~ו
 לחופהכניסהן

 ה~ךי~
 בשוגג הוחל~ו תני דאמרו נ~ו~יהן

הנ~ו~
 שרי ו~י במזיד ואי קטנו~ ~יי ואם סי~א דק~ני

 קטנה ~יהוי קשיא לא האורחי
 הו~ אונ~

 בגהשייס ~ווו~ש
 כ~ובותו~תו~י

 דיי~
 עיי

 ~ליי~~
 ~ייח ווה~א ~י~א

 דיי~
 ~ן

 בעךה על נאסרה לא שזנהה דק~נה וובוארהרי או~~~
 ~~יי קע~ח סיי ברו~ייא ~והובא ה~~הריייק ע~~~ייש ב~הי~ך ואו~נ~

ראשה גי~
 שזנ~

 וסברה
 דוווה~

 ו~סורה כ~~זידה הוי ךזנ~ת
 וו~ום ישראךךבעלה

 דך~
 אלא בדי ו~עך ~ו~עלה ~~יב

 ~ו~יי וועל בוווועלה
 יו~ד י הטו~ז מדב~י ~~~ש ש~ בב~~

 ר~ו סיי הג~~~א ~~וי ~~יי צי~םיי
 ז~ שהבי~

 ~רב ב~ם
 ו~~ ~ם בי~~ר ה~ו~ז דברי הן הן כי הזכיר וךאה~ואך

 ~~~~י~ ~~~~~~~~~
~~~ 

~~ ~~~~~ ~~~ 
 יייז סיי א~~ע טו~ז ועיי ~~~ סיי יויידוחת~ס ~~ ~~~~~~ ~~י~

 עיי~ ~יי~
 סיי אה~~~בד~ו~

 יו~
 בס~ייג ~~ר~ייל בבאורי ו~יי די סייק

 רווייאלאוין
~~~~ 

 כוי ש~גגה היכי אייא גבי
 עיייי~~

 ועכייפ

ו~תכוונ~
 באישה ו~~ל לו~~וך

 ו~וי~
 ~לכאורה בזה ~זידה

 ~דף ו~~יךה ו~~ייסק~ה
 יייח~

 וכן שינ~י אלא ~~על אין
או~ור הו~

 אי~
 ~בתוסי ו~~ל בו ו~~~ךה א~תו ~~~ה ~י איש

 נ~ג ~רףקידושין

 ~יי~

 ד~ה
 א~

 אלא ו~עילה דאין כהבו
 כלוו~~בשינוי

 בו~זיד הוי מעל ~ו~עלה וראיי ו~הבו בו~~יד
 בוו~יד ~רחך ~ל והתם ו~על בו וו~~לה סו~ה ג~ירכתיב
 ~י ש~ ר~~ש ובהגהה היא ו~זידה כ~~~ז~ה דודאיקאו~ר
 ~ויירי קרא וויימ בשוגג אפי~ו אסורה כ~ן דבא~תדאף
 ישראלבאשת

 רו~ו~ר~
 לא והיא כדכתיב בשוגג

 בא~~ע ז~ל מ~רשייק להגאון ~לווה ~כווה בהגהה~ועיי נת~ש~
 יייל והרבה לאונס שוגג בין ~חילק ו~ה שם קע~חסיי

ברבריו~

 ו~ו~ר באוו~רה לה ו~שכחת ד~א י~שה ואכ~י
 מזידה הוי דךא לזנות דמותרוסברה

 וו~~ו~
 ~ב~~ה נאסרה

ו~טעם
 דעכ~~

 כיון דאדרבה יייל ואולם ~~~ל בו ו~עלה

שו~ע~
 הוית ~על~ בו

 בז~
 קי~ו~ין בו~הרש~א ~ועיי ווזידה

 ו~עילה ובתוסישם
 ד~

 ו~יי שם ובשטו~ק ואוו~ר ד~ה יייח
 ~י ויובייע או~לוסב~רגום

 וו~ע~ ש~ נש~
 ותשקר ו~~ך בו

בי~
 ווקום ב~ל מעילה אין ~ם בספרי כן וווךאהי שקר

 ~על הו~~ול טייז הי ויקרא ~זרא באבן ו~יי שיקוראלא
 עךיו שנתכ~הדבר

 ו~גזיר~
 התו~כ על בהתו~~ו ו~יי מעיך

 ש~ייוסיי

 שם~
 רהייה ~אמר ווה~~ק ל~רי וו~עתה

 רצון ךה דאיןאף בקט~

 ו~~~

 נאסרה
~ 

 בע~ה
 א~

 לה ~אין

 ~~ישה ~יי~ מו~~~ ~ש~בה~ההא ~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~י~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~
 ומתכוונ~

 ~~ל לו~עוצ
 נאסרה שפיר ולכך שם קע~ח סיי בי~יעייק וכ~~~שבבעלה
 אות ~ייז סיי אהייע אברהם ברית ~~וי ~ו~יי ב~לה~ל

וההינ~ די~
 דיבמות בהך וו~שא~כ ב~לה ד~ות בלא שזנ~ה היכי

 ~דחי ו~הל~י
 השיי~

 היינו בו~~יד נשוהיהן החלי~ו ותני
 ב~ה ו~ד~ת זאה ר~~הה וכיון החליפה בעצווושה~~ל
 ש~יר שזנ~ה האיסור רק כאן ואין ו~על בו ו~~להו~א

 לזנות שאסורה דלהא כיון ~וא אונס ק~נה דפיתויאמרינן
 ךהאין

 ד~~
 ~לל לייק ו~ייז לבעלה ו~והרת ו~וב

 ו~וייק נשו~יהן דה~ליפו ו~הךהרו~~ם ~~
~ 

 ~~~~י~ג~
 יונתן בתרגום

 ע~~
 לא ולנ~רה

 ד~ ~ע~
~דברי~

 ~~ב

 כייו~

 ~~~דון ~א ולעוךיו~~א כתב
 ביש~ור~ם

 לי~
 יפט~ינה גברא אלהן ק~ול ~ין לעוליוותא

מניה



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~~

~~~~~~~~
~וניה

 בגי~~
 לי~ראל ~~ו~רת אנ~סה דהרי ~~~וה והדבר

 ךגר~ה הבעל ~~חויבול~וה
 ~בפירו~

 דצעקה ~י ~ם יונ~ן
 ורו~ביין אבייע ~~יי צ~ק~ שו~א ה~ירוש~נעדה

 ופרשב~~
ופ~ורה ~ם~

 וו~ייו~ ~ו~~י~~
 לבעךה אוהה ~~הידין ~~ן ~~~פיקא

 נתרךי~דש~~~
 לו

 ציי~ ודברי~
 ~דף כ~ובות יהו~ע ובפני

 כ~בוה ה~רגום ד~יטה וכי ~לו יו~~ע ~תדגום דבריהביא ניי~~
 ש~דש~וואל

 לב~לה ~סודה שנאנסה י~ר~ך אשת ד~ו~ד
 ה~~י ~הקשה ברצ~ן וסו~ה באונס תחלהה ~~~אחיישינן
 כשר~ת וחזקה לב~לה היתד בחזקת ~ווק~וינן ךאדא~~אי
 ל~ון ס~~ן ב~~נס הנבעלות דרובוהירן

 עיייי~
 ובקייא

 ב~שובתו ק~י סיי ח~ב ~~ע בביייצ ~ועיי שם קל~אסיי
 בחו~~ש בספודנו ועייאלי

 ~ם~

 דחוק שזה ~~ב ~בהפלאה
 ~בל כן י~ל לבע~ה היתר ח~קת דלעניןדנהי

 ו~חז~~
 כש~ת

 ~הירן ק~ה~כתי
 הו~

 ~ו~ דל~י
 אביי דא~ר

 ~יה~דף בפסחי~

 ~ייב~

 לרי לכהחילה ~די וק~~כוין ~פשר דלא

 דל~יהוד~
 ס~ל ~דהא כוונה בתר ~יל

 דש~~~~
 אסוד~

 א~כ
 דנ~נסה כיון חיישינןשפיר

 ד~~~
 ביאה בסוף לו נ~רךיה

 ~ו~דהיהד~
 ולאי אפשד דךא כיון ~דידה

 שיי~
 ח~קת

 כללכשדות
 ו~~

 לב~לה דאסודה
 ~וש~~

 בעבירה דלאו
הליא

 ד~~ ~ל~~
 ו~דברי ו~וא קע~ח סיי ב~ה~ע קייייל

 ~~והר ו~ו~~ר בשוגג דכשזנ~הו~הרי~ק
 ~פ~~

 לבעלה אסורה
אף

~~ 
 לעבידה נ~~~~נה

 ~~ש~~
 ~ו~ל בו ו~~לה ד~כ~פ

 ההדגום ~ייש בכ~~גוהייה
 יוב~~

 י~דינה דבעלה
וו~יירי בגיט~

 דהעדי~
 ~נ~רצה יודעים

 ~ל~
 שצ~~ה שראו כיון

מתחילה
 ונאנס~

 אפשר לא הו~ל
 ו~~~כ~~

 ואפייה דפטודה
~סודה

 לב~~
 ובעי ו~על בו דוועלה

 ו~~~~ ג~
 להרן יש

 הירו~לוויקושיה
 לביי~

 דאוודו
 א~~

 אא~כ ~שהו ~ת ו~גרש
 לוו~ל עדו~ד בהו~ךא

 קר~
 גרושתו ו~חזיר ך~סור

 יייל וךפייז סוטהו להחזיר אסודבלא~ה דה~
 ~ ד~ושכח~

 בכה~ג

 ואח~כ ווהחילהד~עק~
 ~ק~וכוין ~פשד לא דה~י נהדצי~

 עביד~ כאן~~ין
 כלל

 ו~ויי~~
 ךבעךה ~סורה

 ד~~על~
 וו~ל בו

 ובכ~~ג גטוצריכה
 ליכ~

 ו~שום רק ס~טה איסוד משום
 ו~ליבא ~סור דר~אייוו כר~י ס~ל ~ם זה וכך ~רו~~וו~חזיר
ד~ביי

 דל~
 ~ךיעזר דלרי ניו~א ו~שהא ו~והר ו~ווכוין ~~~ר

 כב~ש גייכדס~ל
 ד~~

 ~דוייד בה ו~צא ~אייכ ~~א ווגרש
 ונ~ו~ר גדושתו ל~וח~יר לאו ל~וייל ~ירושל~~י קושיהד~~ה

 כר~י לד~א וסייל וקו~כוין אפ~ר בלא בכה~גדו~~כחה
 אסורדדשא~וו

~ 

 ~~~יייד~

 בזה ליי~ב יכ~ף טיר~ ~ליי נבנה היא ~ו~ה
 ~דף סו~ה ההוסי~ושיה

 גי~

 ש~ק~ו ד~י ד~ה
 דקינוי ד~ייל דר~א ל~ידושך~וי~

 חוב~
 כבייש דס~ל וושום

 ~גדשדאייא
 א~~

 סייל ד~~ק ו~די ערוה ~ה ~צא אם רק

ג~~
 חובה דקינוי

 סיי~ וו~~ו~
 אם ד~ף

 ~חד~ ו~צ~
 נאה

 דס~ל ~ליעזר דלרי ונא~ד לגרשה יוכלהי~נה
 כב~~

 דקשה
 דו~שכחה ס~ל גרו~הו ב~~~יר קרא ל~~ל ~ירושלו~י~ושיה
לה

 בל~
 דדשא~~ דר~י ואליבא וקווכוין אפשר

 אולם ~סוד
 דף ~ב~ק דס~ל עקיבאדי

 קי~ג~
 דדשאייו~

 וו~~~ילא ~והר
 ו~דידיי ~סור ~~כוין אפשדלא

 ליכ~
 הידושל~~י קו~יה להרן

בכ~~ג
 ולכ~

 לרע~ק ס~ל
 כב~~ ד~

 ~וצא ~ם דאף אלא
 י~~ל היוונה נ~האחדת

 לגרש~
 בכתוב~ה הפייי ולפ~~ש

~דף
 וי~

 דוו~ייב ד~אן
 בדש~ייו~

 ד~וחייב ~וכש~כ
 לגו~ צריכ~שאינה בוולאכ~

 פייא ה~גיד ב~דב ~~~יי
ה~ז ש~~ ו~~~

 וךחייו~
 הי הלכה שם ובו~ל~וו שם

 ויייל~

 יסבור לפ~ז
 חייב ד~ש~צל~גר~א

 ~ל~
 דדשאייוו שם ו~סיק דהפ~י

 הליא לאוו~שאצל~ג
 ה~

 ו~ל~~ר ~~עי~ בהא
 או~

 דשאייוו
 ~יי י~יד חוהותש~י

 ק~ייח~

 ב~פל~ה וא~נם
 ~כה~~ו~

 דף
 כלאחד ד~ה פרש~יעצ סי~

 ה~~ י~
 אלי~ר דרי להדיא

 נא~ר ול~~ייש ~ייבד~וש~~~ג סוב~
 דרע~

 דמשאצל~גי~~~ר ס~ל
~ 

~~~~~

 הדברים
 י~~

 הש~ס ~ברי בזה לבאר נקדים
~~ב

 קי~ט~ ~ד~

 היי השקו~ונ~ שו~עון ארייח
 יודע או~~ד הש~~~~ני דייש ~יי ו~ך ד~~ק ~~תך~~ידי חבדלו
 יודע היי לא א~ל ~ן יורשת צל~חד שבנוה רבינו ~~~ה~יי
 רבנו ו~~ה ~יי ויודע ~כוי ךאו אם בכודה חלק ~~~ה~ם

שה~~קוש~
 ו~חלליי שנא~ר בו~יהה

 יוו~~ ו~~~
 ~יי לא אבל

 באיזויודע
 הו~ ו~יה~

 בש~ס שהקדי~ו ~~ה והנה וכוי י~ו~ה
הך

 י~ד~
 דבינו ו~שה היי

 שבנו~
 צל~חד

 יודש~
 הן

 צ~ו ~דף בשבהעפו~ייש י~~
 צ~~~

 זה ~ו~~שש ס~ל דדע~ק
 כי דכהיב ~ופדש~י צך~חד ~וי ~~~יכן ~ייל וריב~בצל~חד
בחטאו

 ו~~
 ~~ויע~יל~

 ד~ה דף בלק ~פי וב~והייק הוה

 ~~רי ~~נהון וכוי ב~דבד ~ה אבינואי~א ע~ב~
עצים ~קו~~ דהו~

 ה~~
 וו~נהון הכי ~ו~די ו~~נהון ~ת בח~ו ~י דכהיב

 הכי~ו~רי
 ואנ~

 וכוי ~וליפנא הכי
 והו~

 נטר דלא הוה
 ~~~ד~ר ~כ~י ד~~שה לקבליה ו~ולויפווויי

 ש~~ו~
 ~פ~ד~

 א~~ו

דו~ש~
 ויהי דכהיב ו~ולכוה לכהונה לשהיהן זכה דבינו

 ק~~ דף זבחים ~ועיי ו~לךבישורין
 ו~י ש~ ו~נח~~א

 ב~עלוה~~
וכיו~

 בו~לכוה ~וורד היי ו~לך דהיי בו~שה ~~ורד היי דצל~~ד
 ~~ייח ~דף הדין נגו~ר בפדק~איהא

 ~~ב~

 ד~דוגי
 הורה בהם ואין ל~ולךנכסיהן ~לכו~

 ירוש~
 ~~הי פייד ~וערו~ב~ם

ו~לכים

 הייט~

 בוולכוה ו~ורד ~יי צלפחד דאם י~שה ואייכ
 תבעואיך

 בנו~
 ~ל~ אבי~~ יד~ש~ צךפחד

 ל~יטהו דד~ק
דצלפחד

 ל~
 ~~ויעפיל~ היי

 ~יי ~ו~ושש רק
 וך~

 ~יי
 ~~~שבוולכוה ~ו~

 בש~~
 ווה~ווידי ~בר לו היי השקוווני ש~~~ון

רע~~
 צלפחד זה ד~ק~שש דסייל

 ~ל~
 ו~ויעפילו שהיי

 ~וורדהיי ו~

 בו~לכוה~

 היי יודע א~~ר לשיטהו ךדע~ק ~לכך

~ש~
 ~יכף קדדש~ וס~~~כים הן יורשת צלפ~ד שבנוה רבינו

 ב~י~ה ש~~~קושש דבינו ~~שה היי ויודעלו~~ר
 כשיט~

 וצ~ל ו~ש שנאו~ר ד~ה שם ו~~וסי צל~ד זהדווקו~ש דע~~
 ~יח ~דף סנהדדין ו~ש~ס יהודה כרי ~לא כדבנןדסבר

 וי~ל ני~רשין נכסיהן וולכוה הרוגי דאף ס~נדר~י ש~~
~ 

~~~~

 רבינו ~~שה היי יודע שם בש~ס ~~יש
 ~~חל~יי שנאוורב~ויהה ש~ו~קו~

 ~~ו~
 ל~קשוה יש יוו~ה

 ~דף בשבה אוודינןדהדי
 עי~

 א~ודש~~ו~ל ~~~ ~נלן ו~~אכוה חילוק
 ~ר~

 ע~ין אינו ~ם וכוי יו~ה ~ווה ו~חלךיי
 לשוגג ענין ~נ~~ יו~וה ו~לאכה העושה כל דכהיבל~~זיד
 ~לאכוה ךחילוק ~~י בשוגג וויירי ד~חלליי דקרא ~בוארהרי

ו~י~

 ~~שרעייה היי דיודע ב~ייס א~~דו
 ~~ב~וגנ ~יי~י דקדא כיון יו~ה ~~וה ו~חלליי~~קרא ~י~ שה~~ו~~

 ו~גהב~~
ש~

 ~גיה
 בש~~

 והוא י~~ה ו~לאכה בו העו~ה כל דכ~יב
 וזה אור בהודה ציין ~כן ~יק~ל דפרשהקדא

 ~~~~ גו~~

ש~
 הבי~ו

 ב~~~
 השא ד~י ~רא

 ש~
 ~~ה ו~~ללי~ בפסוק

יו~~
 י~ת ~וה ה~בה ביום ו~לאכה העושה כל ~ם דכהיב

 ע~~ה הר~~ן ל~~~~ש ~דם בדיני בו~יהה ו~יירידודאי
 וו~פטים~~י

 כ~~
 כייט~

 ועי~ ב~ד ~יהה הוא יו~ה דו~וה
 ~חלךיי ע~פ ~ם השא פיו~זר~י

 י~~~ ו~~~
 ~ר~~ג ~ועיי

ב~הי~ה

 לה~ש~

 ~ה דייק שם ~וה~ח דהנה יייל ואולי
ד~היב

 ~שב~ ביו~
 ו~חל~י~ ד~יש י~רו ~י ~כיךהא ואולם

 ~דו~ז ~שא ~י ~ילקוט הוא וכן ~ךילהלרב~ה

 ש~י~~
 ~~ללי~

 יוו~ה~~וה
 ל~~

 ~לא~ העושה כל א~~ר שה~א ל~י נא~~ד
 י

ביו~
 ~לאכה על ו~~הרה עונש ~לא לי אין ~כוי ~שבה

 ישינים ~וע~סי ~נין הלילה ו~לא~ת על ו~זהרה עונשהי~ם
 חד ד~ה ע~א ~א דףיו~א

 וי~ך~

 ~~חךליי ילו~ד הל~~וד
 ר~נן ו~יה יו~ה~~~ה

 ש~
 כי

 שלכ~
 ביום אח~כ כ~יב

 שהיוםלרו~ז ה~ב~
 הול~

 אחד
 הליך~

 דהוי
 א~ינ~

 ~ולכה ד~לילה
 וא~כ ב~דשים כו~ו היום~חד

 ~י~

 ךהכי דו~~ךליי קדא
 דהנה י~צ וא~נם ~צאכ~~ חיךוק~~~נ~ל

 ~~ בילקו~
 פי

 ~ר~זויקהל

 ה~~~

 ~ל איהא
 ה~וש~

 בו
 יוו~~ ~ולא~

 ו~א



~ ~ ~ ~

 ~~~י~י~~ו~
~~~~~~

 כ~ובות ~ועיי שבת ערב להיות יוה~כ שחל והד~ ובחבידו~
 בשני להיות שחל יוהייכ ~~עתה אלא אביי א~ל ע~א ~ידף

ב~בת
 וב~ט~~

 שא~כ בשבת באחד נקט דלא הא ~י שם
 שהיי ~~~ן דהא ו~ע דאש אד~ו ולא וי ביום ~הנ~~צא

~~ד~ין
 ע~~

 בשבה בא~ או ו~ ביום יוה~כ ~ל היי הדאיה

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

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

~דה~~
 ~ס~ים שבתוסי אלא להלן ~הבאתי ד~ה ועשיס ה~ג

~~~~ 
 עפ~י ~קדשין דהיי דא~~ג כ~בו כאךו ד~ה ע~ב

~~איי~
 ועיי הדדי בהד~ ~בי ~~י יבאו ~לא ~הדין היו
ב~ד~~~

 פהי
~~~ 

 ה~~א שבת
 ובל~~~

 הי~ז מת~~ידין ~~א
 תנינא ~ייב ועייע~~ש

 סיי אויי~
 קי~ג~

 ועשה
 בין ~לא~~

 ~לא~ה בו העו~ה כל כי ת~ל חייב י~א אני ~ו~עה~~ות
 בויו~ת

 ה~לך ד~יום ש~~עינן ~~~~ילא ול~ייז וב~בירו ב~ וך~
 לא ~יום א~ד הוךכת דהךילה ני~א דא~ ~לילהא~ד

 ~אי ~ש ~לאכה עשה ד~ם ובחבידו בו כךל~~~~ת
 רגם כיון ~ינהנ~קא

 שייכת ~ליל~
 ו~וב ~הכי ד~~~לליי קדא ךדיך ואין הלילה א~ר הולך~~יום א~~~ ~ךפניי ליו~

 ~בת בשייס ול~ייז ~ךאכות צחילוק ד~~חלל~ ~~קדאדד~ינן
 באא~ע ~~לאכות ךחילוק אתיא ~~~לךיי דקדא דא~ש~ם
 ד~~חךךיי קדא הא י דק~ה ~~לאכה העו~ה כל דכ~בל~יד

~די~
 ולכך הלילה א~ר הוךך דהיום ולדעת ~ליל~ ל~ות

 ולא דד~ינן בו דו~תיבה ב~ ~עו~ה כל דכ~יב ~ב~חהגיה
 ~ולך דהי~ם בו ו~תיבת ו~~~יךא ~~~~ינן דע~כ ובחבירובו

 ~~לאכות ךחילוק ד~~חךליי קרא ואייתד הךיךהא~ד
~ 

~~~~~
 בטעו~א הילקוט דבדי נכונים עלה דייקינן ~~

 דהנ~
ב~~נ~~

 ל~סוב~ים ד~~ק~ים ~~ה ה~בתו~ביא ב~~וסך
 ~~בת את שו~~ו ~יך להקך נח בן ~~כלל יצאו לאד~בות
 יום ~~קרא ~~יתה חייב ששבת גויהא

 וךיל~
 ובפנים י~בותו לא

 דבב~נ י~ה תירן ~ם עה~תי~ות
 הךיל~

 היום א~ד הולכת
והאבות

 שב~ שו~~
 כ~~ו

 בי~רא~
 הולך ~היום ויום ~לילה

 עשו ולא הליךהאחד
 ~~ךאכ~

 שבה בליל
 וביו~

 ה~בת
 ךא וליךה יום על עבדו דךא ~~לאכה ע~ו שבתוב~~וצאי
 ~חד הולכה הלילה ובב~נ ~~ל~כה עשו דב~~וצייש כיוןישבו~

 ראי~ ~צ~~~יו~
 או בע~ש ש~ל ביוהייכ ה~בת את קייו~ו

 וגם ביום ~~ךאכה ע~ו ךא כדחך ד~ל איביום
 בליל~

 ואם
 ד~ב~ם וע~ ש~יר א~י ךיוה~כ והוצאה עידוב דאיןנא~~ד
 הייט מלכים ~~ה~~~י

 ביצ~ ובצ~~
 סיי ש~גייא ועי ~ז

 ועיי וי~ל ביוה~כ~ אסוד אי יךאה לל~ו הבעדה ל~~~דע~א

בא~~~
 ~י ~דף ר~ה עדוך ~~שייס להקשות יש ואולם בזה

 די~י~~ב~

 ליךה שיהא דצדיך ר~ך
 ויו~

 ה~וד~י ~~ן
 ו~קדא

~~~וות

 כייד~

 ועשדים הא~ד יום עד
 לחד~

 ו~~~י בערב
 ~לילה א~ד היום ~הלך הרי בעדב ה~~ו~ד יציאתנ~דנו
 זה ~~~א והדי~~~ש

 נא~~
 תורה ~~הן קודם

 היי ו~~יי~~
 וצ~עז הךילה א~ד הולךהי~ם

~~~~~
 י~ לכאוד~

 לדבדי ד~יי ל~ביא
 הפ~~

 ~רבדי י~ות
השייס

 ~~ף יב~~~
 ע~א~

 קטן ד~~ע דבעי
 תוך ~ו~דש~י~~

 ש~ונ~~

 תדו~ה של ב~ו~ן ךסוכו ~~הו
 אד~ז לא או ~עכבא ב~~~ה שלאעד~ת

 ת~~
 אלא לי אין

 ועבדיו ~שייה בשעת ~כדיו~ילת
 בש~~

 ליהן ~~נין אכיךה
 עבדיו ב~ל~~א לגז~ש אז אז ת~ל בזה זה שך הא~~ודאת

~שכ~ת
 ל~

 ע~ייה ב~עת וליתנה~ א~ילה בשעת דאית~ו
 ~~ילה ב~~ת דאיתנהו זכדיו אלא ביני ביני דזבני~ו~גון

 בשעתו~תנהו
 בין דאיתילוד ~ו ךה מ~~ת הי~י עשיי~

עשיי~
 ~כילה

~~~~ 
 ~ובד~ב~ם ער~ת ~וי ~מנה שלא עדלות

~י~א
 דכל ~י הייז תרו~ות ~~~

 שבע~
 לא

~~~ 
 ~רל

ו~~
 ד~~ ~~ ~ם

 פלא ~הו דאי~~טא בעיא העדל
 ויגעתי הוא אי~~~א ד~א ב~יא ~ם ~~~ס~אדדב~
~~~אתי

 יב~וות בירושלמי וב~~~~ ~שי~~
 פ~~

 שהרגישו ~א

בזה

 עיי~ש~

 ~~הרייל הגאון ךיד~נ אדיי ~וצ~ה ~השוי והקשה
 לייג סיי לבוב דתו~ה האב~דבר~דא

 בש~
 לפ~~ייש א~ד גדוך

 ~ס~ שבתבירושל~~י
 ~י~~

 ליה עביד את ~~ה ש~יני לילי
 א~~דה~ הדא ךהת~ש~ ךדיד נכנסין ש~יני ליל דתני ~~ן
 דעדב ~יירי דה~א י~ל ~פשיטות ולפייז ~ש~~יני ~~יניליצ

פס~
 בשעת ליתנהו ~שבינן הכי ו~~שום ללידתו זי יום הוא
 עדלה חשיב ~ש~יני דהוי א~ילה שעת בליךה אבלעשייה
 ב~ילתו~ועכבו

 ה~ס~
 וך~~ש גדולה ~שיא וזהו

י~ות בפנים~
 לק~~~

 לו דהמול קדא דהא
 כ~

 ל~~ותו יקדב ואז זכד

ב~ס~
 היי ואז תודה ~~תן קודם שהיי כתיב ~~ים

 ליל והוי היום א~דהולכת הליל~
 ש~י~

 גם ערל והי~ כשביעי
 ו~בן א~ילהב~עת

~ 

 ~~~~טו~

 ~ל~ב ~דף שבת בשייס

 ~~א~
 דדחי ב~וילה

 ההוא ו~~ק~ו ב~בת ואפיךו ביום דאר~ישבת
 יו~ים ~~~ונת ~~בן ההוא ו~~שני בלילה ולא ביום לייו~יבע~
 י שם בתו~י ו~~שונ~קא

 ד~~
 ר~ניא ~~הא ה~וא

 ובין ביום בין יכול י~וול ~ש~יני ~~דל בפדק להו~~ייהי בתויי~
 ליוייד לטי ני~~ול ל~י שנימול אלא לי ביוםאין ת~לבלילה
 אלא ני~~ול ~אי~ו ~~ניןוליייא

 ביו~
 ת~ל

 וביו~
 ו~ידצו

 ~~~ונתאבן ד~~~י~
 י~~י~

 הו~~ד~ם שם ו~ו~ה נקט פשו~ה ודד~א
~~לובלין

 דה~ת~
 ~~~ונת ובן ~~~דא רילפינן

 יו~י~
 ~נ~ל

 ניו~ול ד~י~ו וליוייד לחידניו~ול
 ~ל~

 י~~ינן א~ בשל~~א ביום
~~קדא

 וביו~
 ו~הויייו לן דא~י ~פיד אתי ה~~~י~י

 דבן ~~~רא ךיי ד~~פיק ל~איאבל דוביו~
 י~~י~ ש~~ונ~

 וב~ודי ~שה
 ~ו~גילהאבן

 כי~ ד~
 כתב

 באו~~
 הג~~רא ליי ~~פקא ד~~שייה

 שלא ~~ילה דא~ילו לדבנן נייל ד~~יניי ~~~ום ~דא~~האי
 שו~ונ~ ~~בן ו~לו דוביום ו~ויייו ביום אלאאינו בז~~נ~
 י~~ים

אינו
 ~ו~ע~

 לא ז~~נו לא~ר אבל לחוד ~~~יני ליל אלא
 דבדי ~~~ם נעלם שב~~חכתייה ולפלאעייייש

 יבו~ו~ הת~ספו~

ד~
 ~י ד~~דכ~יב ך~דיא שכ~בו סבד ~~ד דייה שם ע~ב
 בשבת אפילו דדשי~ן וביום לילות ולא דדשינןיו~ים

 ביום אלא ~יו~ולים דאין הני כל לרבויי דוביום ~~וייי~דדיש ו~~ייו~
 ו~ל~ו~ ו~יי עיי~ש ולי~א וליוייד לטי ני~~ולאפילו

 ~~הי ~~י
 בשב~ ~י~ף ב~~הד~ם ועיי ה~ז~~ל~ים

 ובן דוא~ו ~~~ש שם
 עיי~ש כוי וביום וא~~וגם

 ~ם יב~~ות ברשב~א ~ועי~ וציי~
 ושם ~יג סיי אדיי שאגת ~ועיי תתעייז סיי הדשב~או~ת~וי
 הסייבסוי

 של~
 בחדושיו הד~ב~א ~~דברי העיד

 ~ם~
 ו~~צא~י

ך~דיא
 בידושל~~יי~ב~

 ~פ~ב

 הייא~
 יוסי די תני

 קו~~
 רי

 אלא נ~~ולים יהו שלא הנ~~~לים ךכל ווניןיוחנן
 ~יו~

 ת~ל
 ~~הויייו והיינווביום

 יתיד~
 ק~ע עיי

 ~~ ופ~~~
 עיי~ש

 דהנ~ ז~ באו~ן נא~~דוךדב~נו
 כי ~דף ב~~גילה

 ~ם~
 עד בךילה ~~ין ולאב~שנה

 ה~~~ ~תנ~
 ~~שו וכולן

 ד~תיב ~~לין ולא ~ם ובש~ס יצא השחר ע~~וד~~~לה

וביו~
 ג~כ הק~ו שם ובתוסי י~~ול הש~יני

 דה~
 ש~~ונת ו~ובן

 דדי~י~~י~
 ~רר~ה מייתי דה~א ג~כ ותידצו בליךה וךא

 ~כי ש~ יוסף ר~ש ~ועיי נג~ים כראיית יותדה~שוטה
 נגעים כדאיית תיסיד~~~ש

 ך~
 הזכיד ולא ~ידו~ו כעת ידענא

 ~~~ק ההוסיב~~~ת~~~~דבדי
 ד~

 חי
 ע~~

 ~~ה

 עוד נא~~ד י~וים ש~~~נת ו~בן קדא דהדי י~לוא~~נם נ~אךייעיי~ש~
 קוד~

 מ~ת
 ו~שהא היום אחד הוך~ת הלילה היידאז

 ~~~~~טינן ~~
 ליל ~~~~ע~ינן ל~י~~ר ליכא בלילה ~~לין דאין זה~~קרא
 הוא שביעי שעוד ו~~ני ~ול מ~~ילא ש~~יני ליל ד~אש~יני
 א~ד הול~ת ד~לילה ~יוןהוא

 היו~
 ליל ~~~ע~ינן ואם

 במ~נה דאו~דינן ~~ה א~כ יקשה ~~~י~י יום דהויתשיע~
 אם אדדבה ק~ה כ~ר ~ש~ר ~~~וד ~~ש~לה שעשווכולן
 דליל~ נהי תשי~י בליל~ל

 הוא
~~~~~ 

 ~~שא~כ כש~~ני הוי
 השחד ~~ווד ~שעלהב~~ל

 דיו~
 שלא הוי הוא תשיעי

אלא ~~ונ~
~ 

 עשידי ליל דהיינו בז~נה שלא ד~~~ינן כדחך
 ולאש~עינן וכדו~~הויייא

 רא~
 מילה

 ש~
 מלין אין בז~~נו

בלילה



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~י

~~~~~~~~  נש~~ע וממילאבלילה
 דכש~~

 גייכ השיעי ליל היינו ~מנה
 ולפ~ז ~וליןאין

 אדרב~
 ימים שמ~נה ובן מקרא יל~ינן אם

 מלין איןוליייא ליו~ לטי דהני~~ול יוהר שמעינן הורה ~~תן קודםדכתיב
 ואיי~ בךי~

 רוי~ו לרבויי
 ומהו~

 קושיה
 ~~הן דקודם ך~ה ראיי ~הבאנו ~כיון נכון עך ז~לה~~הר~ם
 אחר הולכה הךילה הייהורה

 היו~
 ד~אבוה נאמר שוב

 ~הפךא~ כמ~ש שבתשמרו
 ש~~רו רהאבוה

 שב~
 ויום בליךה

 הור~ מהן לאחר~~~ו
 י~בוהו ךא ו~י~ה יום ~ל עברו ולא

 א~הר~ ~~רבינן ~~ח~ליי ~קרא בי~קוט א~~רוו~פיר
 ~יך על

 אחר הולך ר~יום דלא~~ו~ינן הזייר וכ~~ייששבה
ה~ילה
~ 

~~~~~

 יצאה צחךק הבערה צמייר בזה ךההבונן יש
 וי ~דף ביבמוהופדשייי

 עיי~

 שךא ךחלק ד~ה
 שיחךך ~ ~ד סקיךה חייב אינוהא~ור

 שב~
 ~~ךאכות בכל

 ויקהך פי ~במזרחי שם~~ער~~ך
 וב~~ק~~

 ~אר~הי
 לק~מ מ~~יךאוא~כ בזה~

 אי~
 ש~ורו

 ~אבו~
 י~ם על ועברו שבה

 ובא~~ה ~~ךאכוה חיךוק ס~ך ~יי דלא די~צ ישבוהו ךא~ליךה
 קיי~~ו וא~כ ~~לאכוהי ~צ~ט כל ע~ו שלא רק ~~לא~הע~ו

יו~
 ע~ו ~לא כיון השבה א~ חיך~ו ולא י~בוהו לא וךילה

 ~מעינן ךא שוב ול~ייז יח~ מךאכוה ~ל~טכל
 ~וקר~

 דבשבה
 דאיכ ך~~~ר ואין הלילה אחר הוךךהיום

 אי~
 האבוה ש~~רו

 ו~~~יךא ו~~ם ךיךה ד~~ורו ו~~צייךשבת
 נ~מ~

 הי~ם דבשבה
 הךילה אחרהו~ך

 די~
 מלאכוה חיךוק סייל היי דלא לר~~ה

 הך~ט כל ע~ו ~לא דכיון רק ב~בה מלאכ~ באמהו~~ו
 ל~בוה ~~נין ביךקוט א~~רו לזה שבה חיךצו לא~ולא~וה
 ולדעתה~לה

 ד~יו~
 דהאבוה ~~זה ואי הלי~ה אחר הו~ך

 לוו~ר תךו~וד ~~לא~וה חיךוק סייל ~היי לא דיל~~א שבהשמרו
 וכיון ~ולאכוה ~ילוק דר~ינן רמיניי כלומר יו~וה ו~ות~~חךךיי
 ד~אבוה לו~י~~ר ליכא שוב ~~לאכוה חיךוק ~~קראדידעינן
~~~רו

 שב~
 כל עשו שלא בזה

 ~~ל~כו~ הל~~
 דהרי יחד

 ו~וב חייב אחה ~~ךאכ~ ~ל~ם
 ~ד~~~

 השבה שו~רו איך
 י~ם כ~ב ~~בוהולא וליל~ יום דבקרא ו~~~ל י~ב~תו לא ולילה יום עלועברו

 ליל~ ואח~~
 היי הור~ ~~הן דקודם

הךיך~
 ~~תייה ך~חר כ~~ו ~בה שמרו וה~~ה היום אחר הולכה

 דב~בה שו~עינן שוב וו~~~יךא ויוםבךיךה
 ~ול~

 אחר היום
 ~ב~ב בשייס מייש הדק~ל שךפייז אלאהךילה

 שם~

 היי י~דע
 יומה ~~ות ~~חלליי~ שנא~ור ב~~יהה ש~~~ק~שש רבינו~ו~ה
 האירהרי

 ק~
 גם ~~לאכוה ~חיךוק ואהיא בשוגג ~יירי

ך~יטה
 הילקו~

 העושה כל קרא ~~יא לא ול~וה ש~ב~הי
 כל קרא ד~רי די~ל אלא ~~וזיד ד~~יירי ~יומה ~ךאכהבו

~עו~
 בו ~

 ~וך~כ~
 ~~ן ~~~ה כשירד יוה~כ ~~~חרה נא~~ר

 היי דמקושש ומעשה~הר
 היכ~

 בשבה
 ראשונ~

 ~~רשייי
שם

 ב~ו~ו~
 בו ~~ושה דכך ~ה מקרא נא~ר לא ועדיין

 ~לח ~~י צ~ ~ור בס~ר ור~י~י יומת~~א~~

 שם~

 שכהב
 הב~או ךאיי שלכךכן

 ב~~~
 יו~~ה מלאכה ה~ושה דכך קרא

דקרא
~~ 

 אחר~ נאמר
 יוה~~

 עיי~ש ~אש~ן ב~בה היי ומקושש

 הפ~והנ~
 כל קרא

 ~עו~~
 השא ב~~ והוא יו~~ה ~~לאכה

 כך קרא רק יוה~כ אחר ~נאמר לא זה~קרא
 העוש~

 בו
 ~מחרה נאמר ויק~ל דפ~ יו~המ~אכה

 יוהיי~
 וא~הי

 הביאושךא יק~~
 בש~~

 העו~ה כל תשא ד~י ~רא
 ביום ~~צאכ~

 באוה~~ ~ועיי במזיד דמיירי יו~ה ו~וההשבת
 שם השא פי

שכי
 ודקד~

 כל לומר
 העו~

 ~קאי בו
 ג~

 דפי אקרא
 לעיל ו~~ש שם יפוה ב~נים ועיי שםויקהל

 ~הנד~ס אגדה ~מדרשומצאהי י~ז~ ד~

 מחדש~

 ~רשת עה~ה

בהעךוה~
 ~ושה ~~יי דמקושש ב~א ~ם דאיהא

 ~ייב השבה אהשהמ~לל יוד~
 מיה~

 המשכן ב~~ע~ה נא~ר שכ~ר
 מךאכה בו ~עושהכך

 יומ~
 איהא שם שלח שבפרשה אלא

 במיה~ ש~קושש משה ה~י~ד~
 מוה מ~ךלי~ שנאמר

יו~ו~
 ז ~צייע

טז~
~~~~~ 

 ביי ~י~~א לידן רא~יא שם אגדה ~מררש
 ~~י שם דאיהא~~להא

 ב~~לוה~
 ~יי

 ט~~אים היי אשר אנ~ים ויהיבזה~ל ~י~
 לנפ~

 יכ~ו ולא אדם
 ב~רב שצהם שביעי ש~ל וכ~י ~הוא ביום ה~סחךע~וה
 לע~ין אבל ואש~~עה ~~~דו ~~שה אליהם ויא~~ר~סח

 ~~יתה באיזה יודע הי~ ~לא פרש לא כי לונא~~ר ~~קוש~
 ימיההו ~~יהה באי~ה פורש ךא כינא~~ר ל~~

 יהיי כי איש אי~
 ~כייל ~ני לפ~ח נדחה איש לנ~שט~וא

 ה~~דר~
 והדברים

 שני דפסח להך ~~קושש ענין ד~~ה וחהו~~יםסהו~~ים
 ו~וב ד~וקושש הא ו~ח~כ שני דפסח להא ו~ייהידמק~דם ועו~

 הא~~ביא
 דאי~

 אוהם ~הר~יב נד~ה
 המדר~

 יחד
 קו~ה שאינו הרכבההוא ולכא~ר~

 י ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ב~סחים ע~~~ייש והוא הדרוש ע~ד בזה
~~ה ~ד~

 עייב~
 ד~~ח או~~ר אניעזר דרי ב~~~נה

 לו והשיב שבהדוחה
 ו~ם הוכיח ה~אה ~קיבא ~

סייט ~ד~

 ~~א~
 ד~זא~

 ואינה ~וא שבוה
 דו~~

 ~שבה אה
 ~ואיוהזאה ופרי~

 טע~~~
 הוא ב~ל~~א טלטולי י~וכדי שבה דחיא לא

 יטלנה ש~~א גזירה רבה וא~~ר פסח ~ושום שבההדחי

 ארב~וי~בירנה~
 הרבים ברש~ה א~~וה

 רייה בשייס והנ~
~~ט ~~~

 עייב~

 ~ב~ א~~~ שבה דוחה אינו דהק~ש ב~שנה
 אי

 ~~לאכה ךאו הא ועוד הקעינן הי~י ב~~~דש הואוודאורייהא
 ומ~ניהוא

 כדרב~
 דאו~ר

 רב~
 בידו י~ךנו ש~~א ג~ירה

 א~~ו~ די ויעבירנו ל~~~וד הבקיא~ל ויך~
 ד~ה שם ובהוסי בדהייר

 וולאכ~ אי דאדרבה עייז ה~~~ו הוא ~~צאכ~ ~או~א
 היא

 נפקא מלאכה כל העשה ~ךא ד~א ~רא איצטריך~א
 והג~בייח~ו~פ~שייי

 שם~

 אמינא זייל דבריהם ךולא ו~~ונם
 דהנה היא מ~אכה לאו הא ועוד הגירסא נכו~הדשפיר
 גזרינן ולא ב~בה ~~ריא ~~ילה ישנא ד~~אי ~ק~ה שםהריין
 ~ו תינוק יעבירשמא

 אז~~~
 ~קשה וכן ברהייר א~~וה די

 ~דף לס~~ה בחדו~יוהר~בייא
 ~~ייג~

 דבמילה וכ~ב ואפשר דייה
 ~~~יך~ ש~ולא~ה ~יון נכון ~חר טעםיש

 מל~כה עצ~וה
 ודחייה ~יאגמ~רה

 הור~
 יגזרו ~איך ~שבה בה לחךל

 ג~ירה~~שום ~כ~~י~
 הוךא~

 דחיא לא גופה היא דרבה
 ~ויל~

 וגזירה
 שז~ו יייך אייא~~ולפ~ז וד~י ו~ה לה ידחה אחריהיד~~לאכה
 ו~וד ~קעינן היכי בו~קדש ~יא ~ודאוריי~א אי רבאדאו~ר
 לוו~ל כלו~~ר ל~ו~ו~י קרא ~דאיך~ריך היא מלאכה לאוהא
 ל~~~וטיקרא

 ה~
 ~ין בלוךב ~~~ו יעבירנו ש~~א רגזרינן י~ל

 ה~ם ~אני ג~רינן לא ב~~ילה האצו~~ר
 ר~~יל~

 מ~אכה בע~ה
 וו~שום שבה ודחיאהיא

 ג~ר~
 אי זה הרחה לא הוךאה

 לגזור יש ~~ר היא ~~לאכה דךאו שו~ר מ~א~כאפש~
 י~ב~רנו~ו~א משו~

 ולז~
 רבא ~~שני

 כדרב~
 דאורייהא לאו דבאמה~

 ש~~א גזרה ~~שום רקהוא
 יע~יר~

 ואולם~הר~ן בר~~ר דייא
 שםברייה

 תיר~
 ולא בהם טרודין שהכל ל~י שאני דהני

 חד~~ידכר
 אחברי~

 במדרש לפ~ו~ש והנה עייייש ב~~ילה משא~כ
 שני לפסח נדחודהנך

 ד~
 חך

 ע~~
 ~שבה

 וכדאמר עלי~ן~ ך~וה יכו~ין היי~לא ~טע~ הו~
 ר~~

 בפס~ים
צ~ב ~ד~

 עיי~~

 כרה במק~ם דברי~ם הע~~ידו וא~~ול ~זאה ערל
 ~נין בזה או~רהיי~~ ~ד~ ~י~ פלגי ~ובס~רי ה~ו ~~ה~~פ ~~ו וראב~דוערמב~ם

 נאוה~

 היל~וט ~ור לדע~י וזהו
ב~~לוהך

 ~ר~~
 תשכ~א~

 ט~אים אנחנו
 אד~ לנ~~

 י~י~ים
 בלהי והדבריםי בכ~ה ב~~ועדו ש~וא את ב~~ועדואנחנו

 נא~ וךפ~~~שמבואריםי
 דהא ~וא ~ך ד~~וונה

 דשמא ~טעם כל ו~רי יעבירנו ש~~א דגזרינן הוא~~~זאה הטע~

יעביר~
 חד מדכר דלא מ~ום ~וא

 כ~~יי~ לחברי~
 ~~עי~ הר~ן

בא~ני
 ~~ל~~י~

 ~יי ב~שובו~ו

 יו~ד~
 וההינ~

 הצבו~ כל אם
עושי~

 אבל לחבריי חד מדכר ~~א ~טו~ואה
 י~ידים עלינו רק ךה~~ה ~ואייצאנ~נו יי~ידי~ ~~

 שו~
 מילה כמו הוי

דמדכר
 ח~

 ציי~ ~ר~ן דדברי א~א טענהם היי ~הו צחבריי
~~

ד~רי



~ ~ ~ ~

~~ו~
~~~~~~ 

~~~~~~
 ~ה ט~א אי~ע א~דהרי

~~~ 
 ב~אר ~לו ~י~י או ~לי~י

 ה~זאה אין גיי~ ~שנהי~ה
 ~שו~ שב~ דו~~

 ש~א
 יעבירנ~

ו~
 לפ~~~ש בפרט ~רודין העם ~ל אין

 ב~~~~~ הר~ב~~
בפ~~י~

 בשבה ד~ל דב~~ג שם
 ג~~

 ו~בר ~ין א~ן
~ה הרגי~

 ~ו~~~ ~~ הצליי~
 ~ר~ן ~ו~יה ד~יקר ~~ט ב~ף ~ם

 ~~ב~~ל~
 על

 מי~
 ~יא

 ר~
 ולא ~~~אה

 ~~ופ~
 ולולב

 בר~ה ~~ה אךו הר~ן דברי~נה
 וש~ ש~

 להדיא ה~שה
 ~גילה ועת~סי ולולב~~ופר

 ד~
 דיי~ ~ב די

 ~~א
ובר~~א יעבירנ~

 שהבאהי~
 וכ~ב

 הטע~ ~לב~
 יעב~רנו ~ ~~א

 י~
ב~א~

 ב~שנה פר~~י ו~לזה גברא ד~הקן ~בוה אי~ור עוד

 ~~ו~בהזא~
 ד~תקן

 ג~
 שם ב~~נ~ה ~ובה~א~י

 ב~קו~ו הצל~ח ~דברי הביא לא~בנו ב~גה~~
 ש~

 גם
 נ~ון לא פר~~יב~וונה ש~ ~~~

 עיי~~~

 אלא
 שבע~~

 ~פ~ח לצורך
 ב~ ~יש ע~ה~~וא

 ~ה קך ב~בוה ~~גי~ין היי לא ~רה
 ~יל~ ~~ו והוי אנחנו י~ידים ~א~רו וזהו גבראד~הקן
ד~~י~~~

 גברא ד~תקן ~בוה איסור ~~ום ואי לחבריי חד
 ~י~ דע~~ ו~יון ב~רה ב~ועדו ~הואאה

 הוא ~רה בה
 אלא ~זה ~ל ב~בוה ~שגחינןלא

 ד~~~
 נדחו

 שני ל~ס~

 י~ד~~~
 ב~אה

 הח~~
 ~יו י~ראל ד~ל ~יון יעבירנו ~~א

 בפ~~י~ן א~טרודין
 ו~~~~

 הר~ן
~~ 

 בהזאה דגזרינן דאע~ג
ט~א

~~ 
 ב~בה ~~ך הפ~ח בערב ~לו זי ~חל

 הה~
 הי~נו

 הרי בהזא~ טרודין ה~ל ~אין דנהיטע~א
 ~ול~

 טרודין
 י~וה דב~אר הצל~ח ~ביאר ו~~ו ליי ~ד~רו ולא~~חי~ן
 אי~א~~נה

 הח~~
 אי~א בשבה ~חל ובע~פ גברא ד~~ן

 בו ד~~יך י~בירנו דש~א שבוה~~ור
 ביו~

 טרדה ~~וך
 ז ו~בןהפ~ח

 סיי~ ~~~חי~~~~~~י
~~~ 

 ד~~
 ~~א

 יעבירנ~
 ארבע

 ~לא ~~~י חיי~ינן ~א~אי ואייה הקשוא~ות
 אה ויט~א ויחז~ר ט~א ~טאה ~~ינו~א

 ה~י~
 ה~~ח ו~הב

~ה~ל
 בז~ רצונ~

 דא~ר ש~וע בן ~ר~א ~יי~ל לא ד~~ה~א

~בחי~
 ~נט~או ד~~ים

 ~שרי~
 בד~י ~צאהי לא ~~א ~ל~והב~ל וא~נ~ ~ליגי דר~נן ~ון ל~וה

 ~ר~ב~~
 זה דין ~~ר

 ~שרי~ א~ ט~אי~ד~~~
 ~ועיי ע~ייל ~לל לא או להזוה

בדרו~
 ז~ל להגרעייא וחדוש

~~ 
 ע~ד ~ה~ה ~ה

 ודבריואלו ההו~~
 ש~

 צע~ג
 עיי~~~

 ~~~ינן ד~רי י~ל ובא~ה
ב~~עהא

 ד~ ~זבחי~
 צ~ג

~~~ 
 דרי ב~א פ~גי ורבנן דר~א

 ~י~~ ~אה ~ובראלעזר
 ~עור

 וא~~
 ו~~~ אד~ ~ל גופו על הבאההרא~ונה ~~א~ נט~אה

 ~צטר~ה
 ~נט~או חטאה ד~י ~ינה ו~~ע ה~יעור לה~ליםה~ניי ע~

 ~~עור צרי~ה אין ד~אה ~~רי ורבנן ~ט~~ן ~א~ל~ני
 ו~י~א ~אה ~ לה אסהלקא ק~ייהי ד~~אהופר~~י

 חטאה ד~י~ינ~ ל~יל~
 עיייי~ ~ט~רי~ ~נט~~

 רי הרי ול~~ז
 ע~א פ~ ~דף ~~ל~י~ר

~~~ 

 ~יעור צרי~ה אין ד~אה
 ~~ בג~~~~ י ~ועייי

 וה~א אלי~ר רי גר~ינן דלעיל
ר~א ~לוגה~

 ורב~
 ~ גר~ינן

 אלעזר~

 חטאה ד~י ~~ל ו~~ילא
 ~טהרין ~ן~נט~או

 ~רב~
 וא~~

 ~~~ו ~~יר
 ב~~חי~ ההו~~

 יעבירנו ~~א לדידיי חיי~ינן דל~ה ל~יטהו אלי~רלר~
 וי~ור ט~אי ~טא~ ~י ~ו~אהלא

~ ~  ~~י~ א~ 
 ולא

 ~י~ןי~רו
 ד~~~

 אליעזר לרי
 ד~

 ~נט~או חטאה
 קוד~

~~~
 ~יטה ני~א ~~לא ו~ע~ה ~~~רין אין

 ~ר~ב~~
 ד~רי

 ~~ה יוד בפרק~~ק
 פר~

 וא~צ ~הוא ב~ל דהזאה ה~ח
~יעור

 ו~~~
 חטאה ד~י ס~ל ~~ילא

 ~נט~~
 ~ט~רין אין

 דין ~רה ~ל~וה ב~ל ה~יא לאול~ך
 ז~

 ד~י
 חטא~

 שנט~או
 ~יון ~טהריןאי

 ד~זא~ ד~~~
 ידעינן ~~~ילא ~עור א~צ

 ~נט~או ~טאהד~~י
 אי~

 הביא דבא~ה אלא ~טהרין
 פרה ~הי בפי~א ~הדין הר~ב~~

 ~~ ה~~ ~~
 ~קבלין ה~ט~אין ~ל

 ~יצדהזאה
 זבי~

 ~ין ב~ה ~נט~או ויולדוה נדוה ~בוה

על~~~
 ו~הב

 ד~ ~~ ב~~
 ~ ~צ~ל א~~ר

 אל~ר~

 או~ר
 שה~ ~~רין ~נט~או ~טאה~י

 ו~רי עליי ~ז~ן נדה

 אה ~~הרין ואעייפ ~יט~אין הנדה עך יורדיםי~~~ים
 בנט~או אלא רבנן פליגי לא כאן ועד ~ה ~טו~אה~נדה

 וטו~אה ~הזאה בנדה אבל~עיקרא
 ~~י~

 ~א~ד ב~ים
 ~~בוא~ עליי ש~ין~ודו

 ל~דיא
 ~~ ב~~~

 ~~אר ~רי
 שנט~או חטאה ~י אבל עליי ~זין בנדה דדוקא ~ר~נן ~דפ~ק
 צ~ע ~ה אלא ~יעור א~צ ~אה ד~~ל ~~י~הו ~טהריןאין

ד~בחים
 ~ד~

 ~י
 ~ם~

 ב~וחיה ודבנן אלי~ר רי בפלוגהה
 ~י~ להו~ן~נ~לו

 הזאו~ ~הי יזה או~ר דר~א ~הוא ~ל
ו~~~י~

 סובר אליעזר דרי ~א~ דפליגי עלה וקא~ר פו~לין

הזא~
 והר~ב~ם ~יעור צרי~ה ~א~ ~ברי ורבנן שי~ור איצ

ד~~י

 דהזא~
 ~יעור ~צ

 ו~~~
 ה~ח פרה ~ה~ ב~~ט ~סק

 ו~בר אךי~ר ~רי ולא ד~~א~רבנן
 ~רגי~

 ~ה
 הר~י ב~םו~הב ~~ ב~יי~~

 קורקו~
 ש~~ רבינו ~~ובר דאפ~ר

 ~א~~ו
 אבל הזאה ~יעור י~יי ~באזוב ~יינו ~יעורצרי~ה

~צ~ל בד~
 באד~~

 ~~~רו ~ה ב~לל וזהו ~לל שיעור בעינן לא
 ~י~ר צ~~הב~נא

 עיי~~
 היינו דבאזוב ו~וונהו

~~~ 
 ~~טביל

 ב~י~ גב~וליןרא~י
 ~פר~ ~דהנן ~יעור צריך ל~זוה

 פי~ב

~~ה~

 יהא ~~ה
 הזא~ ~די ב~ם וי~י~ ב~י~

 שיטבול ~די

רא~
 ופיי ויזה גבעולין

 חו~ ~ריי~
 בולע ~~אזוב ~ה

 ד~ה ע~ב י~ג דף נד~~וער~ייי

 ר~אין~

 ולכאורה
 אבל ~רבנן ו~ק ב~נא רק ~ליגי קורקוס הרייי~דברי ~~~~

 ל~דיא דהרי ה~וה ~ה ~יעור א~צ ל~~ע גברא ~ביעל
 דף ונדה י~ד דף ~ביו~אא~רו

~~ 
 אגביי רק ד~ליגי

 אזוב גבעולי רא~י ~טבל ~הוא ~ו~ר~~י ב~נא יאבלדגברא

בו~

 ב~ן יהא ~מה דהנן ~~א לה ו~ייהי שיעור צ~~ה
~יהא

~~ 
 ו~~ב ויזה גבעולין ראשי ~יטבול ~די הזאה

 צרי~~ ב~נא אבל~ם הד~~
 ~יעור

 ~וע~~~~
 ~ה~~א פ~יו

ה~א~
 ג~~ נרא~ וז~

 ~יטה
~~~~~~ 

 דצרי~~ ס~ל ב~נא רק שיעור יצרי~האין ~~א~ בא~ה ד~~ל
 שפיר ול~ך שיעור

 ד~ם ~ט~רין אין שנט~~או חט~ה ד~י~~ל
 הנ~~

 בשיע~רא
 ~~~~~ דאדםאגבא

 להו~ו שנ~ל בצךוחיה
 דהנ~~ ~י~

 הוא
 ~~ל ~~יר ~ונא~גבי

 להר~ב~~
 ~יעור דצרי~ה

 זבחי~ ועהו~~

~ד~
 ~י

 ~ם~
 ואולי ~גון ד~~

 ג~
 ~ר~י דברי

 ~ודקו~
 ~ובבים

 אלא זאה ~וונהעל
 ז~ ד~~~

 ב~~נה ועיי צ~ע א~~ר בדרך
 ~~~ ג~ ~~ ובהי~~ ~י ו~~נה ~ייב ו~י~ב ר~~ט~רה
הצ~~

 קושיה על
 ~הו~~

 ~סחים
~~ 

 ד~~א די~ל
 ~יאה על ~אילא יעביר~

 ה~י~
 ~~ע האיזוב על רק

 היי דא~

~~ש~
 ~~ון יעבירנו ש~א ל~ון לנ~וט הו~ל הא~וב על

 קאי יעבירנה ול~וןז~~
 ~הזא~ ע~

 ~הו~י ~ק~ו ו~~יר
 ויט~א ויחזור ט~א חטאה ~י נו~א הלא ל~~י ~יי~ינןוא~אי
 ובהג~וה ה~יםאה

 ~רווי~ הרא~~
 ~ם ~~חים

 ~ב~~~
הק~~ ווילנא~

 ~ט~אין חטאה ~י דאין די~~א ~~ו ~ירו~~י
 ועיי ~~נו וליט~אלחזור ד~

 ואונ~ ~~ ב~הש~~
 ש~יי ~ה נ~י

 בירו~ל~י ~ש~~פני
 ש~

 ועהו~י ~ה רא~ אין
 ~דף זבחי~

ק~~
 ע~א~

 ועיי אלו הירו~ל~י דברי ~הביאו ~~~ר ד~ה

 ~~ ובשי~~בק~~
 בדב~ו י~ל והרבה ~~ ~יי או~ח בבי~צ ועי~ ~ו ~~יפרה והגר~~~ ~~ בפ~חי~ ~גה~~ס ~הגרע~א

~~
 ב~~~וה ךי סי~ י~ד ו~ח~ב

 וא~~~ל~

~~~ ~  ~~ 
 לנא פ~י~ן

 ד~ ~~~ ~~~
 ב~~~ דהנ~ ~ה~~ אגד~ה~דר~

 ~בה

~ד~
 צ~ו

 ע~~

 א~ר
 ריא~~

 ~ע~יר ~ו~ש
 הוהבר~יר א~ו~ אר~

 ב~הניה~
 הני

 הול~
 נ~~ ל~אי ו~וי ~וה

 ל~דרב
 ~גלה ~צאהידא~ר

 סהרי~
 י~ודה בן אי~י ביי ו~היב בר~ח

 ~א~וה אבוה~או~~
 ארבעי~

 ~ל ~ייב ואינו א~ה ח~ר
א~ה

~~~ 
 ד~~עב~~ ליי פשיטא י~ודה רב

 ~ר ו~וי חייב
 אליבא י~~ה ולפייז ו~וי ~~קא לא ~~יהה הא~בר

י
 ~ה~~וש~ ~~ר~~ ~י~ יודע ~~ס ~ש דש~~ואל

 ב~יתה
 לדו~ יד~ה~ך

 בעצ~ ~ו~יי ~בה ~חלל בשביל ב~יהה
 ~~ל

ב~~~
 ~נהד~ין

 ד~
 ~י

 הורא~ ד~~ו~~
 ~יי ~עה

~העביר וי~ל~
 ארב~

 ~~נו ~~~~ה ז~ו דל~א ברה~ר א~וה
ע~יי ~יי~



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~~~ו~
~~~~~~~~

 יה~~ בן לאיסיע~~
 דעל ~מד

 וולא~~
 חייב אינו א~ת

 י די~ך אךא מ~פקא לא מי~ת דבהא באמתומ~ל
 דיד~

 ז~מש~ע~~
 אדם ~נ~ש ~אים אנחנו האנשים ששאלו ממה

 אחד הי~ דמקו~ש ~~עשה~~אמד
 ז~

 ובילקוט במד~ד ~יי

~~~

 חל ד~ז מ~עם ~ני ל~סח ונדחו
 ע~~

 היי ~לא בשבת
 ~מא ~ושום ~בת ~וחה אינו ד~זאה עליהן להזותיכולין

יעביד~
 אדבע

 אמו~
 וא~כ בדה~ד

 מז~
 דמעביד ~~דע~ה ידע

 ךא אמותאדבע
 בכל~ נ~נ~

 יהודה ~ן איסי של ~~~ק
 י~עוךכך

 דמ~וש~
 ~ייב

 מית~
 אךא

 של~
 בא~ה י~דע היי

 לו שאמד עד שיהדגמיתה
~ 

 המק~שש ~ידון
 אךיהם ויאמד שם אגדהבמדדש ~יי~ בסקיך~

 מש~
 עמדו

 כי וא~מע~
 נ~ת~ק ~אנ~יםב~אלת

 מש~
 דדלמא שני ל~סח ידחו אם

 דוח~הזא~
 וא~ לפ~ש שידחו די ךו שא~וד ~ר שבת

 ידע
 ~ענין אבל ד~ש אינושה~אה

 מקוש~
 ךו נאמד

 א~
 שידע

מש~
 לו ~יי מיימ במיתה שבת דהמח~ך

 ך~סת~~
 ~מא

 בדהייר ד~אמ~ביד
 ~מלאכ~ זה~

 ךאי~י עךיי ~ייב ~אינו
 אלאב~י

 דמ~~
 שאלת

 ~אנ~י~
 נד~ו ו~~מ נגדע ךמה

ל~~ש
 ד~א~ ~וטע~

 אינו
~  

 ד~א יעבידנו שמא משום
 מ~ת ובהא חייב ד~א דמעביד משדע~ה ידע ~הבדה~ד
 והנה שבת שחילל ב~ביל מיתה ~ייב וממילא לן ~וספ~אלא
 ל~~ש דנד~ומה

 ב~בי~
 ד~ש אינו ד~אה

 א~
 ה~ ~לא

 ואיכ~י~די~ ד~
 שמעינן ממילא לחבדיי ~ד דמיד~ד למימד

 כיון ~~~ש נ~~הדי~יד
 ד~ו~~

 טדודים
~ 

 ו~ה ב~~חיהן

~יי~
 ש~ אגד~ ב~ודרש

 איש טמא יהיי כי איש איש
 נדח~

ך~~~
 אין ציבוד רק

 נדח~~
 הדדוש ~~ד ו~בן

~ 

~ ~~~~~~י~~ ~  

~  

 חתני מאת נשאלתי

~~ 
 ד~ולין ב~~שנהנייי

 ~ד~

 י~ד

 ע~א~
 וביוה~כ בשבת ה~~חט

 ב~י ד~יסי ו~קשה ~שדה ש~יטתו בנ~ו ~מת~י~ב~ע~י
דאינו

 ~יי~
 מלא~ה ובכל אחת על

 י~ עש~ א~
 אם ל~~ק

 הפדמ~ג כמ~ש ~~תה~ייב
 ב~תיח~

 יוייד ~ובביייצ שבת להי
 ~יון דוב מטעם ~~~ק ~ייב ד~טאת כ~ ק~~ט ~יי~~ב
דעל

 ל~~
 יתחייב לא ד~דת יייל ואולם עיי~ש ~ייב מלאכות

 ~כל גליא שמיא דכל~יכיון
 מקו~

 ~טאת ש~גתו על שח~יבין
 כדת זדונו על~ייבין

 וי~ל~
 וא~~

 ני~א ביוה~כ בשלמא

~לשיט~
 ד~ה ע~ב ~~ דף ~שבת התו~י

 ~א~
 ב~י לאי~י גם

 חטאת~ייב
 וג~

 ב~תי~ה ה~דמ~ג ~מ~ש ~ת
~~ 

 ובראש

י~~
 ג~א ב~יבת ~ועיי בכ~מ שבת מ~י על
 ~יךה~דמ~ג

 יתדו~

 בשו~ט מיתה ד~ייב בשבת א~ל
 ~וא ד~א ~~ה~עלמא

 המלא~~
 ~ליג וכי עלי~ חייב דאינו

 ב~~ת בשוחט מיתה דחייב ב~~מ וכמבואד אמתניתין~י~י
 ד~ב ~ייב דממ~נ לווהשבתי

 ~ב~
 ע~~~ ד~

 חייב
 צובע~~ום שתי~

 נטי~ ומ~ו~
 דעל דק ~ אמ לא ואי~י נשמה

 ס~ל הא ולש~ואל ~ייב אינו א~ת~לא~ה
 ~ד~

 ע~א עי

שם~

 ~או ~~בערה
 ז~ו ~~ך על ולדידיי י~~

 ~~ל~~~
 ל~~ק אין כולם מלא~ת שאד ועל ב~י לאיסי עליידאיי~
 א~ד ד~ב כיון יייל ואולי~ל

~~ 
 ~~י ו~~ל ב~י ~א~י

 ש~ת ~ועתו~י ~~~א דשו~ט לד~~ייע~צ~ל
 ע~~

 שם
~וחט ד~~

 דק~
 אשוחט

 ~דעל~א~

 ~ייב
 שתי~

 צובע משום
נטילת ומשו~

 ~~ דאל~~ ~שמ~
 ב~י ל~~י ~~~ק ~תה ל~ייבו

דא~~
 א~ת על

 אי~ מלא~ כ~ וע~
 זהו דלמא לאסת~וקי

 עליי~ שא~~~מלא~~

~~~~~~
 ~וב~

 קי~יט ~ב~ב ב~~י

 שם~

 א~ילו ~~ה
איתא

 ~מי~ ל~ דמקוש~
 ~~י~ ~~~ין

~~די~
 ~יון ישראל

 ~ג~
 שךא עליהן

 לא~ ~כנ~
 ממעשה

 ~חוי~ן אין ~וב~רגלים
 ב~ו~

 ~~ד~~ילל
 שב~

 שי~דג כדי
 א~~ם~ידאו

 טעמ~ ול~או~
 בעי

~~ 
 דדומה שבת ~ילל

לעוב~
 ע~ז

 ול~
 עלה ש~ייבין א~רת עבי~ה ע~ה

 ב~דושי ~מה~ש~א~לא מ~~
 אגדו~

 חטא האיך שאל~ ויש ~י שם

 לא דהדי ותירן אחדים ~~ות ב~ביל שבהבאי~וד
 ~~ל ו~וי מיתה באיזה ~דע אלא זו למלא~ה צדיךהיי

 צדיכ~ שאינ~מלאכ~
 א~א וא~צ גומא חו~ד ~מו לגו~ה

 ~טוד ש~ואלע~דה
 לר~~

 אדם בדיני מיהה ~ייב היי ומי~ו
 ידעו~לא

 העדי~
 שהוא בו ש~תדו

 עש~
 דעת על

 אותו ודנו ~בךב ~בדים אלאואינם ז~
 למית~

 ~עדות בשביל
 שבת יהושע בפני ~ועייעיי~ש

 ד~
 בתוסי ע~ב

 דיי~
 הניחא

ובראש
 ~ם~ ייוס~

 ול~~~
 א~דת עבידה לעבוד יכול ~יי לא

 בחילוךדק
 שב~

 מ~שבת ד~אכת
 ~וד~ אסד~

 ו~ושאצ~ל
 אלא ~~י למימד לי~א ~ייב משאצ~ל דס~ל ~ולד~י~טור
 ד~ה ~ם ב~ב ועתו~י ~יי שעה הודאת דמקו~ש ~~ךדד~י

שנאמר~
 ידע איך ~ו~מ ב~י ~יסי אליבא לדב יק~ה ואכתי

 בע~ה ~יתה שידנו~והמקו~ש
 ~~כ~

 על ודלמא אחה
 אחת מלאכה יש ב~י ~~י~י כיון יתחייב ךא זאתמלא~ה

שאי~
 במתניתא דתני מה דל~י אלא מיתה עליי ~ייב
 תולשד~וקושש

 י~~ הו~
 לעצים וצדיך זומד ד~~~

 בשבתכ~נא ו~דד~
 ~ד~

 ~ג

 ~ב~

 משום שתים ד~ייב דאמר
 ~צדיכה וו~אכה היי ~וב דא~יכ אלא נוטע ומ~ום~וצד

לגו~~
 ו~דדא

 קו~י~
 לשם ד~~ושש בהא לדוכתיי ~~הדש~א

 חבידו ~יזכה ב~ביך באוות חטא איך נתכויןשמים
 וידאו שיהרג כדי כ~ז דעשה כיון משאצ~ל ~וייל דמ~~ו~יל ואו~

 ~ם שבת ובתו~יא~דים
 ד~~

 לד~י דאפיךו כתבו וצדיך
 מיקדי ד~א לעצים צדיך בעינן מ~אצ~לדמ~ייב

 בענין אלאקוצד בעצי~
 ז~

 וי~ל
~ 

~~~~~
 ~~~~ ~~~ ~~ת~

~ ~ ~ ~  

~ ~  ~~ 
 אי~איי~

 כדחך על יצאה ללאו הבעדה דאמד דלשמואל אלאעליי ~א~~ ~מ~כה ז~ו דךמא ךמיתה שידנוהו ידע
 המל~כהזהו

 עליי שא~~
 ~וית~

 ~ין מלא~ת ~אד ועך
 ואו~םלס~ק

 יקש~
 ~ואל דאמד ~א ל~~ז

 ד~ל ~יון ~א מספ~א לא ~יהת דב~א לא~מעינןהיי מעב~ דמקו~~

הבעד~
 דעל שמעינן מ~~לא מיתה עליי וא~ח יצאה ללאו

 מ~כות שתי איכא דאךייכ ~לל לס~ק אין כוךם מלאכות~אד

 דהנה ב~י דאי~י בטע~א י~ל ואולי ~ית~ עלי~~~א~~
 ~תב מ~א ~~ז שבתבתויוייט

 ב~~
 תני~ ד~ך בנו

 דב~בת מלא~ות ךייט נקט וךא א~ת~~ד אדב~~~
 ~ד~

 ~ו~ט

 ע~ב~
 ~וא ממנינא מלאכתו לעשות הביתה ויבא יו~ף דבבעי

 מלא~וו~מ~ד
 ~ולאכ~ ~היי~ ~מ~

 לעיין ~עין לו ה~ויוח~ת
 עי~ב~נקסו

 במדד~
 ~וטה ובח~א

 ד~

 ~~ו
 ~עיי ש~

 לתרגו~יונתן ב~ידו~
 ~א ל~ט בדאשית יו~~ע

 ש~
 ~יב~וש ע~~ש

ב~נ~~י
 ד~ו~בני~

 שכתב
 ודיוק~

ח~יב ל~~ מוו~ ~ולא~~ היי ~אי
 ב~ד~ גמד~

 במנין ב~ט
 ליי~

 ~~~ות
 ~~תובי~

 בתודה~
 ~תוב מ~~ת ~ו~~לא

 ב~ר~
 מלאכה ~אינה תרגומו לכן

 ~ב~~~~~מ~
 דבדיו

 תמוהי~ בז~
 אמרו דלה~יא

 והיינ~ הבית ~ון ~עליו ~מ~אכת הוא ממש מ~אכ~וד~~ד במדר~
 ד~ו~~~ ב~תבילמ~~ק

 מ~~~ ומ~~
 ב~ט

 אד~~
 מב~ד

 דמ~~ש~
 ~~~ל ~ול~~ו לע~ות

 ~יתה דוהמלאכה ~~ך צד~יו ~ע~ות ומ~דמ~ינא לא~ ~~ הית~ ד~המלא~~
 ~י לא ולכך ~ומנינא ל~ו ~מלאכתו ~ו~עשות הואממנינא ד~~

 מלא~ות ל~ט~ק

~~~~ 

 או
 והמלאכ~

 דים היתה
 מ~ני~

יולז~
 ד~~~~נן ח~ד מהמלא~ות ד~ת א~ת ~~ד מי נקט

 במרא~ ועי~~ה
 בדב~ו שהאדיך ~~ז שבת בידו~למי ה~נים

 ~תוי~טו~ד~די
 כת~

 שבת אגדותי ב~דושי
 ~ר~

 מ~ט

 ~~מלאכ~ ~~ל ~ ב~י ד~סי י~לול~~ז שם~
 היתה

 די~
 היינו

 לעשות וקדא עביד~אדש~ימו
 ~מלא~

 ~איסי ליי מס~קא
 יא~כ ממש ~ולאכתו איב~י

 ג~
 ל~ט בהנך

 מלא~ו~
 א~ת יש

דמ~~קינ~
 ~ייב אינו ו~ך

~ 
 מצא~י ד~ד ~~ו ~~ת

מג~~
 ~~ד ~וי ~~לא~ות אבות אומד ב~י אי~י בה ו~תוב

~חת
 ו~י~

 ~ו~ל דלכאודה מ~ן א~ת על ~ייב
ד~נן ה~ לה~די~



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~~~ו~
~~~~~~

 ו~לא~ה דיש ו~ולייל אחת חםר ~וי ו~לאכוה אב~תד~נן
 ~~זה דאדרבה מאוד יהאים וךדברינו עליי דא~ח בשבתאחה
 בייי איסידייק

 דלו~~
 נקט ולא אחת חסד ו~לאכוה ו~י תני

 ועכצ~ל ו~ךאכותל~ט
 ~טע~

 ךעשות אי דמספקינן משום
 בייי איסי וא~כ ממנינא דים ~יתה והו~לאכה אומלאכתו
 ~רא וגם ~נינא לאו דים היתה דוהמלאכה סייךלשיטתו
 גם וא~כ ממש ו~לאכתו אי ביי ו~ספקינן וולאכתול~שות
 ~יש ו~ל~כות לייטבהנך

 אח~ מ~אכ~
 דמ~פקינן

 ב~
 דאי~ו

 מיתה עלייחי~ב
 והבן~

 ~~~~~יט~

 ו~יא
 נוסי~

 ~דו~ב~ם ד~י ~ה לבאר ~מ~א
 ב~ד אין ךעוךם ~כי ה~ב ~גגות ו~הי פי~די

 ~ם אבל וכוי ~~~צת ול~יים ~~קצת לבטל שיורו עדחייבין
 אבל שחייב ה~א ל~~ות ו~ר~ות המוציא ואו~רו וה~רוטעו
 והורו מלאכות מאבוה אב שע~רו או ~~ותר הו~ושיט אוהזורק
 חייבין אלו הדי ו~לאכהשאינה

 ש~ ובכ~~~
 בעיא ד~רי תמה

 הוא איפשטא~לא
 בע~ר~

 ו~ל~~ת וו~בות אב
ךמישפט והו~~

 לקוך~
 פטורין אנו אם שיהנו דא~ל הכייוו ~ומ~ש

 נדבההייז
 צעיי~

 בא ח~~ת אין דהא
 במךיימ ועיי בנדב~

 תו~ה וכן הי הלכה שם ~~ה~שפט~ו
 בלחיי~~

 לעיל
 ~י~~

 שם
 ה~ח ~ו~הייק ~~הי פי~ר שעהיי~ו ועיי~~ד

 עיי~ש~

 בלח~מ ועיי
 הוריות בש~ס דהא נפלאים אלו הרו~~יים דברי ובלאייהשם

~ד~
 די

 ש~~
 אמדינן מי ו~~ו בשבת ח~ישה אין דד~י בבעיא

 ו~קצ~ כביטוצ מלתא בכולהו דק~~ודוכיון
 ד~י מקצת וקיום

 כעקירת עיקר כל ל~רי~ה ליי עקדיין דקא כיון דלמאאו

גו~
 ~או~ר~ ד~~י

 ~ייש ~לה
 ~ב~ ~~

 הו~וציא אבל בתורה
 עיקד כל ל~וצאה עקריין הא ואוואי פטור לרה~רמרה~י
 ~ו~ק דו~ושיט כדשנין ד~ה ~פרשייי כד~נין נו~י ~םוו~שני
 ו~א~~~ אב דבע~ר ומ~מע הגוף כל עקירת הוי דךא~רי

 כל עקירת הויו~לאכ~~
 הגו~

 וא~כ
 אי~

 הרו~ב~ם כי
 אבות וב~אר עקירה ה~י לא וזורק בו~ושיט דו~אבהוצאה

 ~גוף כעוקר הוי לא א~ת ~~ל~כה בעוקד אףמלאכו~
 י~ל ול~מייש ני~ו סתראי א~יופס~י

 להרמביים סייל~ דבאמ~

 ~~ל אלא עקירה הוי ~~לאכות ~~אבות ~ב ~~רו א~דג~
 ו~קרי לא ~~מ יייל ~קרה אם ו~ךאכהכל

 ע~יד~
 כל

הגו~
 דבא~ו~

 י~ ב~~ דאיסי א~יבא
 שאייח אחת מלאכה

 דאך~כ עליי א~ח ח~א~ גם דלאיסי ~ה~ו~ב~ם ~ס~ל~לי~
 יועיי בקרבן הב~ר חייבין~ין

 מל~ו~
 הייא שם ו~ה~~ג פי~ב

וי~צ~
 ~הרמב~ם ~~יי דא~ח ה~לאכה זהו ורך~~א

 כ~
 ספיקא

~~ה~~
 שדיא

~~ 
 בדאש ~ועיי רדינא ספיקא

 יו~~

 שבת

 ~~ב~ד~
 פטוד~ ובס~יק~

 ו~קדבן
 ~ועייי~~נ~~

 ~~כ ו~~ע
 ו~דרב~ן שאסור או~רו אם ךעניןומייש

 ועו~ך~ו~
 ה~ב פיייד

ש~~
 בשבת דא~רינן בה~~ה אבל ~~ךאכות בשאר והתינח

 ו~~ד~

 דהוצאה ממתניהין דשמעינן
 ו~הנ~

 ~ספקן דלא
 אינה ~ו~אה ~ורו אם וא~כ~ואי

 כל כעוקר הוי ו~לאכ~

 ~א~הג~
 ו~לאכה בעקידת

 בשם ושו~עהי עקידה הוי אח~
 דו~~ש זייך נ~ז ~~~הרייישהגאון

 הר~ו~
 מאבות אב בע~רו

 ליימ ולכך המלאכה הוא א~ה ביארו ש~א היינומל~כות
 מלאכה דיש כן דס~ל איסי דיש ~יוןעו~ר

 אח~
 למ~יין מאד תמוה או~ר כה ו~ם עליי~א~~

 בש~~
 יייש

 ועיי שם וו~~מ ה~א שגגות ~~הי ~י~ב וברו~ב~םהוריות
 ה~ג ~ייא הודיותבירוש~י

 ומה~~
 ולא שם

 הבי~
 מדברי

 ול~~ו~הכ~~~
 הכיימ קוש~ה גם ניחא ו~מילא ו~שתא שהבאתי

 בעוקר~הא
 ו~ל~כ~

 דרב בעיא אחת
 יוס~

 איפ~א ולא הוא
 דרב י~ךו~~ו~~ש

 יוס~
 בשבת ליי דו~ספק~~ ~שיטתו

מ~ט ~ד~

 שם~
 דים ~יתה וה~~לאכה או מלאכתו לעשות אי

 ועל ~ואממ~ינא
 כרח~

 איכא
 ל~~

 מלא~ות
 דס~ל בארנו כבר ~דךאיסי ב~י כאיסי לר~י ס~ל לאומ~ילא עליה~ ~~ייבי~

דו~מלאכה
 הית~

 ו~ספ~א ו~מ עבידתא ~שליו~ו הוא דים
 ו~ך ו~ו~נינא ו~ל~כתו לעש~ת אילי~

 ג~
 ךייט בהנך

 עליי חיי~ אי בה דמ~פקינן אחת ~~ךאכ~ יש~~לאכות
ואיי~

 מספק~

 ב~י ~יסי רק יוסף כרב ס~ל לא והרמב~ם
 מלאכות ו~אבות אב בעקרו פסקולכך

 א~
 ב~קר דגם

 עקידה הוי אחתו~לאכה
 מייו~

 עקרה אם מ~כה כלי על
 ~הנך דהוא בהו~ה לבד בייי וכאיסי עקירה ~וי דלאיייל

 אם מספקןדלא ~
 עקר~

 או~רו אם רק ~קירה הוי
 אלא ע~ידה ה~י לא אז שדיוזורק ו~ושי~

 דהפרמיי~
 ל~ה בפתיחה

 ובראששבת
 יוס~

 ~דף שבת
 עייב~

 דהדו~ב~ם כי שאלה ד~ה
 דל~ה י~ך ומ~מ ל~ב רו~~ע ~~נ~ח ועיי ב~י כאיסי ס~ללא

 ז וי~ךעקירה

 ~~~~כ~
 ~בפשיטות אךו הדמ~ם דברי לישב דיש ראיתי
 ~הודיות א~~ ד~י אמרדהדי

 ד~
 ע~א די

שם~

 ו~~דין הצדוקין שאין בדבד ~יורו עד חייבין ב~ד דאין
 שבת יש תנן בשייס ומקשובו

 בתור~
 ל~שות וו~~ות המוציא אבל

 ~עיי ממקומו איש יצא אל כתיבא הא הוצאה ואוואיפט~ד
 נתן חק ובהגהת ר~ח בפיי ועיי שםמסה~ש

 ווילנ~ ב~~~

שם~
ורב ש~ וזו~ק מושיט הא ~וצאה~אסורה דאו~רו ו~ושני
 יוס~

 חרי~~ אין דבעי
 ב~בת

 ~ש~
 דבר חרישה דהא

 תשב~ת ובקציר בחריש דכתיב ~וא בו ו~ודיןשהצדוקין
 ~דעתו ק~כ מ~ע בו~נייחהק~ה וכ~

 דה~
 הוי בשבי~ית חרי~ה

 הר~ישו שכ~ר ראה לא וב~~~כ~ת בו ~~~דים שהצדוקיןדבר
 ש~ וב~וסי בד~~יבזה

 ובתוסי שם במהר~~א ועיי במקוו~ו
 לחד ~י~צו~דא~ש

 תידו~
 דרב

 יוס~
 דש~ואך הא ליי ליה

 הדמב~םוא~כ
 שפס~

 עד חייבין ב~ד דאין כשמואל להדיא
 שפיר בו ו~ודין הצדוקין ש~ין בדברשיורו

 דיי~
 ותני

 עד ~ייבין ב~ד אין לעולם הזהב בלש~נו שם ביב~לכה
 ו~פורשין שאין ~בדברים ~~קצת ולקיים ~וקךת לב~לשיורו
 להו~יא שמותר ~~ורו שגגו כיצד וכוי ו~~בואדיםייב~ודה
 והורו טעו אם אבל ו~קרבן פטודין לרשותו~רשות

 יצא אל ~נאמר שחייב ~~א לר~ת ו~רשותהו~וציא ואמ~~
 אבלו~מקומו אי~

 הזוד~
 אב שעקרו או ו~ותד ~מושיט או

 ולפייז חייבין אךו הרי ~~ךאכה ~אינה ~הודו ~~לאכ~תוואבות
 הוי לא מלאכ~ת מאבות אב עקרו דאם ל~ר~בייםס~ל

 כלעקידת
 הגו~

 ~הצדוק~ן דב~ ~דהוי שאני ~וצאה רק
 שפיד ונכך ו~~דבן הב~ד ~טודים ובכ~~גו~ודים

 פטורים פטור לרשות ~~~ש~ה הו~וציא ~ו~רו דאםהרו~ביים ~ס~
 איש יצא אל שנא~~ר בו ~~ודים ~יש~צדו~ין דבר ~ז~ומקדבן
 חייבים אז שד~ וזו~ק ו~ושיט א~~רו א~ אבלמו~~וו~ו
 בש~ס וכד~~שניבקדבן

~ 
 שם ב~~נ~ח ועיי דש~~ואל אליבא

 ~ואינו שם הודיות בש~ס גבר הורה בסי כיודכירנא
 כע~

ה~י~

 דו~י וכתב ל~ו~וה הרבה
 שית~~

 ~לו הרו~~ם דברי

~~וביל~
 ברוריםי אלו הרו~ב~ם דברי ולפ~נייד אחריו ו~נא

 ז ~~איריםכשו~ש

~~~~~
ך~

 ג~כ סייל ב~י כאיסי ס~לאם
 ע~ידתא דשליו~ו ~י~י דים היתהד~המלאכה

 לרב ס~ל ו~ךאכתו לעשותוקרא
 דל~

 ו~לאכ~ו
 ממ~

 ~עיי
יסוטה

 ד~
 ע~ב ל~ו

 ש~~

 חסר וע~כ הוא ו~מנינא ולאו
 מ~יטאחת

 מלאכו~
 דל~שות דסייל ושו~ואל ~יי ~ייב שאינו

 דלמה בייי דאיס~ הא לדידיה וקשה ממש מלאכתוו~לאכתו
 ~זה ~רא~רבה ועכצ~ל עליי שא~~ אחת מלאכהאיכא

 המ~נה וז~ו יצאה ל~ו דהבערהשו~ואל דיי~
 ~ו~יי עליי דאיי~

 מיש יאיר ח~תבתשיי

 בזה~

 דבתו~י אלא
 פסחי~

 ~ד~
 הי

עייב~

 דלמ~ד ~בו ךחלק דייה
 הבער~

 שם אין יצאה ללאו
 וצ~ע כלל עלייו~לאכה

 ועבש~~
 תני במתניתא שם שבת

ו~~ושש
 תול~

 ולכאורה ה~ה מעמר או~ר ב~~י ר~א הוי
 ביצה התו~סצשיטת קש~

 ~ד~
 ל~א

 ע~א~
 מן ד~ה

 והא שם ש~דלים במקום אלאעי~ווד דליי~ ~קרפ~
 במדב~

 היי
 א~

 מלחה
 תולש שמצאוהו מלמד וימצאו ה~א פ~ה סנהדדין ירושלו~י~ועיי

עצי~



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~~~ו~
~~~~~~~~

 סו~ה ועהוסי הקרקע ~~ןעצי~
 ד~

 ד~לפינהו ד~ה יייא
 שךח ~י ז~ך ו~הרשייק ךהגא~ן ~ה~ת ~פר באמרי~~ראיהי
 מקושש ~ו~וצאים אותו וי~ריבו בקדא דכהיב מה ~ו~דייקשם

 עצי~ ~~~ושש דהאי~צי~
 אותו ויקריבו דהוך~ל מי~תר

~~~וצאי~
 ובאמה ~אי המ~ושש דעל נדע וממילא אוהו

 סנהדרין בש~ס דייקומ~ה
 ד~

 מלקושש ~ניח שךא ע~א מ~א
 ~~ב דף בס~~י ועי~ שם וערש~י בו וה~רו ו~שמצאוהו~ף

 וב~ר~י בחומשובר~ייי
 שם יונהן בתרגום ועיי ש~ ~פי~~

 לכך ~נסא אשתמודע ובכן וכוי יוסף ו~דבית גבראקם
 י~ראנבית

 וס~~
 ב~ב ~ד~א עיי נתכוין ל~~ש דמקושש

 שירנוהו הו~קו~ש ידע איך ב~י לאיסי יקשה ולכאור~ש~

 ז~ו דךו~אלו~י~~
 בארתי דכבר אךא עךיי שאיי~ הוולא~~

 ךאו דךמא ל~פיקי איכא מלא~הו דלעשוה ב~י ךאיסידס~ל
 ~~ו~שו~לאכהו

 והתרגו~
 מלאכתו ו~לאכהו דלעשוה ס~ל יוב~ע

 שמזה יוסף מדבית ~רא קם ותני דייק וך~ך ~מ~ייךמו~ש
 ו~ךאכה ~~בית~~ ויבא ו~דכתיב מו~ש ~צאכתו מ~דדייק
 וישב פי בהנחומא עיי הבית מןשעךיו

 ההיוב~ע ~~ש ש~

ק~
 יימדביתיי גברא

 יוסף~
 וו~צאתי

 ב~~ניי~
 די אות ל~ב ו~ייע

 דברי ו~מנו נעךם ובו~ח~כ בזהשהרגיש
 ך~ב פס~קטייו של~ פ~ האוה~~

~~ 
 שך דבארה ו~י כן שהקשה

 מרי~
 היי

 ~ו~ניי~ ~מ~ש עיי~ש צמ~ים וו~גדל~שקה
 ד~ה רשייי ע~ד

 ש~~ סיי ו~ג~א עייו~~ו~ר
 לו~ה הע~ש ~ומייש ט~ז ~~ו ס~ק

 עיי כאבייפסק
 כייו~

 הרמ~ק בשם

 שם~
 הביא שם וב~~חהייש

 כלל פרק ו~דא~ר ראייתם דאפשר ~כהב אלו ההוסימדברי
 שנ~שה מ~~קום ד~יינו ~מלחתא ו~ל~א דכנף מאן האיגדוצ

המל~
 וב~חכ~ת

 אישת~י~
 ~ר~ב~א כהבו זו ד~איי ~יי

 ל~ג~י~דף ביצ~
 דיי~

 שעה~ימ ועיי וו~יימ ד~ה שם ו~ר~ן ובךבד
 דב~רי ובעי~ר הי~ד סוי יו~ט ו~הי~~ב

 ~~~חהיי~
 ה~ירוני שם

 בביצה ע~וךמש~ס
 ד~

 ~ם ע~ב י~ג
 וי~~

 בראש וה~רו~~ג
 ר~פיו~ף

 כיר~
 דומיא תבן היינ~ עצי~ ו~~ושש דאוךי כתב

 בב~ר בו~דרש או~רו ובאמת היי ח~ה אדהייד שאכצען
 א~ך ר~ז ~ו~י בעידשב~י ~~

 א~ך הין ~ייך היי ~טי~ אפ~~
 בג~ש~ס ועי~ לבנון כ~רזי היי ו~המרות א~ל ~ןוהכהיב
 עי ~דףסנהדרין

 ~~ב~

 ידושל~י ו~י~
 פס~י~

 הייא ~~ד
 צבעייא בווגדך הוון דשי~ין אעיין ה~ו ~ייאוב~עניה

 ~ייפ הרומה ~י בחו~ש וער~~י א~ים א~~ה יעקבקצן ש~~~
ו~י

 ~דף שב~ וע~וסי שם ע~רא ~באבן שטי~
 כ~ז~

~ל ד~~
 ובגידס~

 ובקדב~נ היי ~ש~ן א~ה~ר שאכך ען שם הראייש
 ךפ~~~ש אגדה ע~ד זאה הגירסא באר~י ובדדוש שהגיה~ס

 רף~ברכ~ה
 יוד~

 של סדין א~ר רב ו~מואל רב ד~ליגי
~שתן

 ועפמ~~ הציע~
 ~ברכות בחד~א

 ס~א~ ד~
 בהא

 יצ~~ר דאמרדשמו~ל
 דו~~

 ואכמ~צ ל~טה
 בזה~

~~~~~

 ~רף שבת
 עייה~

 או~רו שהבא~י
 ו~שו~

 צובע
אין

 משו~
 ל~מקשן ליי קשה ו~אי ולכאורה לא נ~נ

 דבתיוייט י~ךואו~נם
 בשוחט דדוקא כי ש~

 ע~ו~
 למכור

 בשוחט ומהניתין לביהו בש~~ט משא~כ צובע משוםחייב
 ובכ~ייג מיירי~ביהו

 ד~
 ית~ייב ךא ~בע ~שום ו~~ייב

 אע~~ךו~
 ד~ייב

 משו~ ג~
 ~~וחט ד~ה שם ועתו~י נ~נ

 ~לתווס ליי דניחא הש~ס ךמ~קנת דזהו אלאויייך
 משום דלחייב הק~ה שם יהושע ובפניד~א בהיי~

 מפר~
 ~ועי~

 רפיי~ד שבת ישראלבת~ארת

 בחדושים~

 ך~ש דב~וךין ו~י~ן
 צריך דאין דו~פרק~יובא

 דשוח~ לד~
 יצא וךא

 ד~
 כ~רה

 בפר~יגועיי
 או~~

 ב~חה
 לה~~

 א~ח בכ~~ג ואייכ ~ם
 לשאול הק~ה השבת במוסך ובמנ~ח צובעמשום

~~ולין במשנ~
 י~ד~ ~ד~

 הר~ן ~מ~ש ב~בת בשו~ט
 בבי~

 דרבוי
 אעצ~מ ך~ת דא~ר כ~מ נימא אם א~כ דאורייתאב~יעורא

 ~יי ה~~~א ותשו~ ע~ג דף פס~י~ צך~~ ~עיי נ~יךהו~וי

ק~~~

 אסורים
 הב~~~

 לנכרי
 דך~~

 ~עיי ~ידי איכא מי
סי~ ~~~

 ~ז~

 עביד אי נימא ואם
 ו~ה~

 לנכרי הב~וו מות~ים

 קצ~ ויתקן אעל~מ וניו~א בשיעו~א רבויוהוי
 ותרצתי ה~יסור

דא~
 יאסר

 ~יי ~~~~צ כ~~ש אוכל הוי לא שוב באכיך~
 לרבוי ודוו~ה צובע מ~ום ויתחייבצ~ב

 ~ךאכ~
 ~רבוי דגרע

 מופהייד ך~גאון חו~מ עך שלום בו~שפט ושו~רב~י~ורא
וובערזאן

 שהיר~
 יצא~ ולא בשבת ב~~ט די~ל אלא ~ן

 ס~ט סיי יוייד ה~ו~זומדברי ד~
 ס~~

 ו~י~ לנ~~ ראיי אין י~ז
 כי ד~~ ש~ שבת ועהו~י י~ל ומ~מ ~ם ב~וציןב~ט~ח
 ~ייב א~ ~יטות ~שצ~~ בביאור ש~צים שו~ונה ובר~פהיכי
 ב~ובך דחייב כי ~ם וברשב~א ~פרק או ~נ או צובע~~~ם
 ~ב~ ו~שו~אף

 משום אין צובע ו~שום ש~ו~רו ד~וחט דו~יא
 מ~ו~ אף אךא לאניינ

 ועיי צובע
 ברא~

 ~מ~ש שם יוסף
 גדוך כךל ~י ~ירו~למימדברי

 ערשב~~
 שהבאהי

 ומ~א הי ~~ק טו~ז שט~ז סיי או~ח ועיי ~םבירושךמי ובגה~~~
 ועיי וכו~ אין צוב~ ו~שו~ בש~ס ו~~ש ני~א וממיךאט~ו ס~~

 מהד~~בשויי~
 ~ל~ה סיי ח~א

 ג~
 ב~בת דשו~ט בהא מי~ש

 ~טא~ דשו~ט בהאי~ל
 בזה הארכתי ובה~ובה בחון בשבה

~ 

 ~~~~~כ~א~
 דהנה ~ענינינו

 ב~ב~
~~ 

 צ~ו
~~ 

 דאו~ר
 וא~ך צךפ~ד זה ו~קושש עקיבארי

 ואתה כיסתו ההורה כדבריך אםעקיבא ריב~~
 ו~גל~

 ךאו ואם
 י~ל וא~נם צדיק אותו על ךעז ~וציאאתה

 דרע~~
 לשיטהו

 שבת דחצך והא לעז כאן ואין נתכוין לש~ש דו~קו~שס~ך
 לגופה שא~צ מךאכה דהייו~שום

 וכו~~~
 ~~מילא בח~ייא

 וךא שו~עון כרי פטור ו~שאצצ~ג סייך דרע~ק ו~זהנשמע
 ב~ב ~ועהוסיכדייי

 ש~ קי~~
 שנאו~ר ~ה

סייך ור~~~ ~~באת~
 ג~~

 אסור י ו~מכוין אפשד לא ולדידיי מוהר דשא~מ
 ~~א לו~~ל ךב~ש ~טין סוף הירושלמי קו~ת וקשהכו~ש~ך
 דו~שכ~ת לוו~ר ואין גרושתוךמחזיר

 נ~
 ו~מכו~ן ~פ~ר ב~א

 מצא אם ~דאף ךר~~ק סיילולכך
 אחר~

 נאה
 הימ~

 יוכך

 ו~שאצל~ג דס~ל ךשיטהו אךיעזר רי ואוצ~לגרש~
יסבור חיי~

 גיי~
 דא~א כב~ש סייל שפיר ולכך ~~ור רדשאיימ

 ~ירו~מי וקושית ערו~ד בה ו~צא א~~כ אשתו אתו~גרש

לב~~
 ס~טתו למח~יר קרא ל~~~ך

 יתר~
 אךיעזר רי

 דמשכח~
ל~

 לדידה הוא דהי~רא בסוף דנתרצית וחיישינן בנאנסה
 דר~י אליבא וכאביי אפשר ~אכיון

 וו~~ו~
 לבעלה אסורה

 וכמ~~ך ו~על ~ודו~~ךה
~ 

 ~~~~~~~כב~

 הי ~דף
 ע~א~

 ~שביתו עקיבא רי א~ד
 דו~צינוו~עיוייט

 לה~עד~
 ש~וא

 ש~ וב~ו~ימלאכה א~
 ~~שה דכ~ישרף אעייג ~קשו וכתיב ד~ה

 הבע~ה דו~ת~לה דכיון השני בהירן והיי מותר הנאתוגחלים
 י~ולאינו

 ~נו~
 ~מנו הנאה ךו שי~י~ אע~יג ו~~נו

 ~ אעפייי ביו~ט קרבין דאין ונדב~ת נד~ים כווואסור אח~~
 מאכלבהן שי~

 לבסו~ הדיו~
 סי~ מלואים באבני לפמ~ש ~קשה

 דברי בביאר סי ~~קכ~ח
 ה~~~

 וךא שעה כך ר~פ
 אין דאוור יהודה לרי אלא ך~צ פ~יטא ו~יריים ~נורבו יס~~

ביעוד
 ח~

 בהדי ~דייא שריפה אךא
 דקשרי~

 מיני~ לת~נ~
 לקיים דאפשר משום ~טעם ~~ואקמ~ל

~ המצו~  הנאת דאיכא כיון נתנו להנות ~צות אמרינןב~~~ג יהנ~ 
 ובתשובותיועיי~ש הגז~

~~ 
 ד~~~תו ני~א ול~~ז כ~א ~סיי י~ט סיי

 ומותר ~יו~טדו~א
 ג~

 דאיכא ~יון ~בערה תחלת
 ~נ~ת~די ~צו~

 הגו~
 בלא ~מ~ה צקיים דיוכך ךומר ואין

 הנא~

~גו~
 ביו~ט דתשביתו ה~תא ~יימ~ן ד~א

 אדרב~ וא~~
 ~ךא

 אסור יה~ ~גוףהנאת
 ביו~~

 ע~כ ומו~יךא
 ~פשר דלא כיוןהבערה תחך~ ~~ מות~

 הגוף בה~ת דק ה~צ~~ לקיי~
ו~כה~ג

 אמרי~
 ~צל~~נ

 ך~יט~
 ד~~ל ורע~ק הרשב~א

 מ~ילאמותר דדשא~~
 דמצ~~ ס~~

 היכי אף נתנו ליהנוה ךאו
~נאת דאי~

~~~ 
 בתש~ כ~~ש

 דמ~ד נ~ז ~י~ א~~ צאבר~~ ~~ד
 ~די ~גוף הנא~ ביש אף ד~לךה~נ ס~צ ~ותרד~א~מ
ה~צו~

 ~ס~ל ד~אן ~טעמא מלתא ~ת~וי בארתי ש~ר אלא

~~
ךא



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~י

~~~~~~
 הנאת דאי~א ד~יכי סייל ~~וד וק~~כוין אפשרלא

 כר~ש דס~ל דע~ק וא~כ ~~קום בכל ~סור ה~צוהב~די הגו~
 א~~ד דלא ג~כ וס~ל כוונה בתר ד~יל ווותרדדשא~מ
 אסורוקמכ~ין

 וך~
 יסבור כרחך על שוב ו~~~ש~ל יהודה כרי

 הנאת דאיכאדהיכי
 הגו~

 ~ועיי נתנו ליהנות מצות אמדינן

~~חנ~
 סיי נדרים ~י אפדים

 כ~ה~

 לשיטתו ךרע~ק ו~מילא
 לרי ומשאייכ בהכי ל~לוגיליכא

 יהוד~
 אפ~ר לא ד~~ך

 באיכא בהן לחלק מךואים ~אבני ~תב ~~יר ~~ותדוק~כוין
~נאת

 הגו~

 שךא המצוה לקיים דאפ~ד היכי
 יהנ~

 דאז
 החיים ובסי שם לרייי ~~ח ~ף ר~ה ~ועיי מלה~נא~~דינן
 ~הבאתי תו~ח ובתשוי שם ובאב~~ו תקפ~בסיי

 להלן~

 ול~ייז
 מותד וקמכוין אפשר ולא אסור דשא~מ דס~ל אלי~ררי

 נימא אם ואף הגוף הנאת באיכא אף דמללה~ניסבוד
 הו~צו~ לקיים אחר ב~נין א~שד דאי היכי ד~קמ~בדא

 אז
 ברור וו~מ וק~כוין אפשד דלא דוו~יא דהוי מללה~נאו~רינן
 הנ~ת דאיכא היכידגם

 הגו~

 לאו ו~~ות א~יע~ר לרי ס~ך
 נתנוךיהנות

~ 

 ~~~~~כג~

 ק~מ ~דף חולין

 עייא~

 אשכחן ט~ור צ~~ר
 ולא צ~ודדאקדי

~~~ 
 ת~ש עלה ו~מרינן

~תי
 צ~די~

 דנב~י ו~~שני טמאות דאיכא מכלל ט~ודות חיות
 עי~ צ~דיל~~עוטי

 שהרג עוף למעוטי אמד ודבינא הנדחת
 ש~ ובתיסי שם ~ד~י בסקילה דדינו הנפשאת

 ד~ה
 דלא ~~י ו~דבדי נפקא נו~י הא הקשו עה~נ צ~ריךמעוטי
 ~ומיא אךא ~~ו~ע~ינן דלא ו~ירצו ישדאך ו~ו~שקה בייקרינן
 נהנו ליהנות ל~ו מצ~ת הנאה ~שום דאי ו~הייכדערלה
 הו~חנה תוך לבוא שהוכ~ד הגוף הנאת גם דאיכאאף

 נ~מר ל~בינא ואו~נם עיי~ש ~~פ סיי אי~~ הח~~סוכמייש
 את ש~~ג עוף לו~עוטי מ~רן ולכך ~~ל~~נ כוו~דדס~ל
 ~ךרידיי ו~לל~יינ ד~ייל א~י~ד לדי ~ו~עתההנפש

 יתוד~
 ~רא

טהודות
 כאוק~ו~ת~

 יד~ינן ךא ד~נב~י
 ד~ו~

 בהא פנינו ונסוב נחזור ו~שתא בס~ילה הואהנפש א~ שה~ג
 אה ~~רג בירושלים שנסקך הרנ~~ל עךריביב ~העי~

 הנפ~
 דאחרי

 ~קטנות את שו~~~~ניןש~עיד
 ~ש~

 ~יבמות התוסי ק~שית
דף

 ייי~~

 ובא~נו נועם ד~כי דרכיי ת~ייל של~~ב אחיו באשת
 לפלוני אךא ~נשא שלא עיימ דגירשה בא~פן ית~דןדלר~א
 דא~א כב~ש וס~ל חובה אשתו ~ה דוקנא יסבורולפייז

ו~גד~
 ~~צא אא~כ אשתו את

 ב~
 וקשה ע~ו~ד

 לאו למיילהירושלמי קו~י~
 ך~ו~י~

 גדושתו
 ונתד~

 לה דמשכחת
 ס~ל ו~ווויךא ~ו~תר ו~~~כוין אפשר דלא ל~ייא ו~~לבנאנ~ה

דד~א~~~
 ~נאת באיכא אף דמללה~נ יסבור ולפ~ז א~וד

~גו~
 צפרים שתי קרא לתרן ~מעתתא דוחא ומ~ילא

 לו~~ד דאין עה~נ צ~רי למעוטי כרנביייטהודות
 דאיכ~

 הנ~ה
 את שהרג ד~וף מנ~ל וא~כ בתו~י ~~ייש ווללה~נד~א
 עך עדותו עפ~י ~~~מ ריבייב ה~יד ולכך בסקילההנפש
 הי~בז ודו~ק הנ~ש את שהרג בידושלים שנסקלתרנגול

 בב~מת וצ~ע אח~ז כי למעוטי דייה שם ~וךין~~~~~~
 כ~ד קרבן ~וא אם וה~ריבה והקדישה עבר אםעה~נ

 מהדש~א ועיי דלה~יגה דצ~ל הגיה ~וה~רי~ב קיימא דלשריפה~יון
 הנדמ~חובצל~ח

 ~בח~~~ שם~
 קאי דתו~י כי ~הבאתי

 וה~דיבו עבר אם ציי~ היי קרא לאו דאי ריילא~לעיל
 ~כפר הייאולי

 ואול~
 ~הביא שם ו~הרש~א ~~דברי

 לאשם בעצמ~
 נרא~

 ו~~ו סיי חכו~ים דברי חמד שדי ~ו~יי כן
 דו~ללה~נ ובס~גיא שם נח~ע וב~י~~באתי צליי~ ועיי אלו ~הרש~א ~ברי ליי דאשתו~יט י~דאות

 בעבר זה ~נין ~נו י~תעף מךלה~נ אי ד~ה נאמרוךדבדינו הארכתי~

והקדי~
 אם

~~ 
 בדיעבדז

~~~~ ~ ~  
בפסחי~

 נ~ט ~~ף

 ע~ב~

 ליי ר~וי
 יךין לא ~תיב ךרב ספרא~ב

 זבחלבקר
 ח~

 לבק~ ה~~ח
 ~ילה כל ~א ילין ~לא ~וא

 ולא בשבת חול עולת ולא בשב~ו שבת עולת והכ~יבילין
 בשבת ל~יות שחל עשד בארבעה ומשני ביו~ט חול~ולת
 ב~~ט קרבין שבת דחלביע~קינן

 ובתו~~
 הירושל~~י ~ם שם

 הבאה חגיגה ד~יינו כתיב ~גי חךב ד~אמ~~ו
 ע~

 הפ~ח
 דבדים אלו ~פי ~ם ובירו~למי שבת דחיאדלא

 ה~א~

 א~ד
 כשד והביא עבד אילוחיננא

 ול~~
 ~ועי~ ילין ךא איצטריך

 ~~חמת הפסול אין דהכא ותיי אעל~מ נימא מ~ש ~םבשיייק
 ועיי בצייע והעלה שבת שהוא מ~מת אךאהזבח

 בחו~~
 סיי

 ובמ~ייאר~ח

 ~ארכתי~
 ומע~

 לא דקדא דלאוקו~~הא נימא
 להביא דא~ור דדבד ~ייל ב~בת שחך ביייד אייריילין

~תחילה
 ו~~~

 ובתוס~ הירושלמי וכתידון כשר הביא אם
נדה

 ~ד~
 חי

 ע~א~

 יום מי בן היין ועל ד~ה
 ~ב~בדא~~רינן א~יי~ כתב~

 צייז~
 יום ~י בן כשר הביא אם מגתו יין

 הפלפול ~~ד נ~מד הענין ו~שלב ולקשר יביא נמילכתחילה
 פ~וד או חייב שאצל~ג מ~כה אי תלוידזה

~ 

~~~~

~ ~~ס~~ ~ ד~ש~   

ר ~  

~ ~ ~ ~ ~  
הגדע~א

 בגהש~~
 מ~ו ~דף יוו~א התוסי לדב~י ב~צרה וציין

ע~א~
 וכוונתו אבל ד~ה

 דהויי~ להקשו~
 דדוקא שם כתבו

 ופדדים אבדים להקדיב אין לילהבתחלת
 ש~

 ס~~וך אבנ חונ
לבו~ר

 דבלא~~
 שבת דנדחה ה~~ערכה אש מבעיר

 קרבי~
 גם

 ווק~ה מאי קשה ולפ~ז ~נתותרו חול של ו~דריםאברים
 יךין הלילה כל דךו~א ביו~ט קריבין אין חול חלבי האהשייס
 ךצודך שבת נדחה מווילא דאז כיון ו~~דיבין לילהו~~ף

א~
 דלא דתו~יד רפייב במ~רש ~ועיי הו~ערכה

 רשאין הי~
 בלינה דאיפ~ל י~ל ואייכ שחר של ת~~יד א~ד ערלה~טיר
 פסחים מאי~ בבית~עיי

 דניי~~
 בישיע~ק הגאון הקשה ו~ן

 ~היאו~ח
 יויי~

 ותי~ שם~
 ~יסור יש ד~או~ת י~ה

 נו~~

 על

 הבער~~~לאכ~
 מכבה אי~וד והוא ופדרים אבדים בהקטדת

 ב~א יוייט הי בשעהיימ ~ועיי א~וו~דידבשדא
 אגוו~רי בשרא ~~כבה גם איסור ישקדשים דבשריפ~

 עייייש~
 והוא

לא
 תדי אי~א דבזה וגם ואש ~צים בהדלקת עדיין נדח~

איסורי
 ר~

 קאי ביומא התוסי וה~ה ו~~אצל~ג הוי דכיבוי
 והבעדה הב~רה רק כיבוי כאן ~אין פ~ור ~~שאצך~גלמ~ד
 הותרכבר

 לצוד~
 ו~~גיא היום חובת

 ~דף דפסחי~
 נ~~

שם~
 חייב ו~שאצל~ג ל~~~ד קאי

 בס~ וא~
 א~ד לילה

 משוםלהק~יר
 וךכ~ מכב~

 ~~שי
 ב~יי~

 אין חונ חלבי הא
קריבין

 ביו~~
 וק~ה ~רא איירי בשבת שחל בי~ד ומשני

 שבת דחיא ךא חגיגה דהא הירו~למיקושית
 משאצל~ג דמי~ד נאמר ולפ~ז כ~ד והביא ע~ר דאם חיננאכ~י לתר~ וצרי~

 עבר ~ם ~~מ לה~יא אסור דלכתחילה דאף ~~לחייב
 ~בח איסורי מ~ה פ~ו ~וערמב~ם כשרוהביא

 ה~ז שבתו~הי ופ~~ ה~~

 שם~
 יש לדידיי פטוד משאצל~ג דאמר וו~אן

 ק~שיהךתרן
 ה~ הש~~

 ךיצה סוף דמקריב ילין הליךה כל
 אי~ור דאיכא דא~ל שם ביומאכתו~ס

 ו~כב~
 דכיבוי כיון

 אין וו~מילא מ~אצל~גהוי
 צדי~

 בי~ד י~ן דלא קרא לתדן
 עב~ דא~ ראיי אין ושוב בשבהש~ל

 ו~~יר כשר ~הביא
 ~ביא אם ל~ביא שא~וד דדברי~ל

 פ~ו~
 מנחות ~ועיי

 מתוק ד~ה שם ותוסי ע~אפ~ז ~~
 ~בש~~

 ופרשב~ם צ~ז דף ב~ב
שם

 ויייל~

 רייי ומעתה
~ 

 את שו~ו~אנין שהעיד אחרי בבא

ה~~נו~
 אליעזר רי לשיטת ע~א עפ~י האשה את ושמשיאין

דסייל
 כביי~

 דאייא
 ווגד~

 מצא אאייכ אשתו את
 ב~

 ערו~ר
 בנאנסה גרוש~ו ב~~~זיר קדא למ~ל ~רושלמי קושיתדו~תרן
 דדשאיי~~ שרי וקו~כוין אפשרולא

 וס~ל חייב ~~~אצייל וס~ל א~וד

~~ללה~~
 העיד וש~ייכ

 גיי~
 ~~~~~ילא בארתי כאשר שנס~ל תרנגול ~ל

ל~
 כתוסי ~~ל

 דסו~ יוו~~
 ליל~

 אבדים להקריב מותר
 בשבתופרדים

 שנדח~ ~כ~
 שבת

 א~
 ד~וף המערכה אש

 איכאסוף
 מכב~ איסו~

 אגו~ורי בש~א
 לת~ וצרי~

 קרא
 בשבת שחל בי~ד יציןדלא

 וק~
 חגי הא הירושלמי קושית

כתיב



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~י

~~~~~~
 עבר דאם חיננא כרי וצ~ל שבה דוחה חגיגה ואיןכהיב

והבי~
 להביא שאסור דדבר וסייל כשר

 יום ו~י בן דיין מהא ראיי אין ולפייז ~שר והביאעבר א~ ו~~~ צכהחיל~
 עבר אם דהא בדי~בד הי~ דדלמא ה~זבח ע~גשנתנ~ך

~הבי~
 עדוהו עפייי ~עיד בבא בן ר~יי הוצרך ולכך כשר

 הו~ז~ח ע~ג שנהנ~ך יום ו~י ~ן יין~ל
 א~

 כמ~ש לכה~ךה
 שהבאהי בנדההוס~

 ודויי~
 כי

 ~רי~
 הואז

 ~~~~~ה~
 כי ~דף מגיל~ ב~וסי

 ~ייא~
 דכהיב ד~ה

 לוו~ר אוהה ולא ~~תו קרא למ~להקשו
 שהזו~ן מייע ~הו~ל תפ~ל בנה אה למול חייבת אינהדאשה
 למילה דניימ ו~יר~ו בלילה נוהג אינ~ דו~ילה כיוןגר~א
שלא

 בז~נ~
 ע~ב דף יבו~וה ~ו~י~ ~ בלילה דנ~~גה למ~ד

והוסי
 ש~~

 דגם ל~~~ד ו~~~נם
 מיל~

 אינה בז~נה שלא
 שמוה פי ע~~ה צבי אור ובסי ~דק~ל ביום אךאנוהגה
 דוויימ הוייא זה דבצא ~רא צריך דו~~מכי

 יכול~
 קו~ל ךו~ול

 בקידושין בו~~נה ועיי ךו~ול ~סולה דאשהקרא
 ~ד~

 כייט

ש~~
 אה לו~ול האב חיוב חיובים בי אי~א דב~ילה ו~~ש

 ובחיוב ~~ר כל לכם דהו~ול מקרא ישראל כל על וחיובבנוי
 ישר~ל דכצזה

 ג~
 אשה

 ומ~ה~ חייב~
 ~סולה אשה אם

 דף ברכוה ברא~ש ~~עיי ~רבוה בכלל אינה ו~ו~ילאלו~וך
 יונה ורבינוכי

 שם~

 ועיי עיי~ש ישראל דכל מחיוב ו~טורה

 עייא ~דףיבו~ו~
 עייב~

 ואו~ו אביו שהיו כגון אמר רבא
 עלי~ם ו~וטלה ו~ילה וו~צוה ~רשייי ה~סורים בביה~בושין
 לכאן דאמו ~יאטיי ו~ה ~ו~ה רסייד סיי יו~ד שאולובדברי
 קד~~ו וכבר בצייע ו~עךה כלל במילה ו~צווה אינה היאדהא

 שם ביב~~ותהו~הר~ייא
 ~ובהג~ות כן שהקש~

 ו~הרי~ב~~
 ביבו~וה

 המהרש~א מדברי גייכ הביא לאשם

 והי~~ אלו~
 כיון דהכא

 זכרים דו~יךה בנה לווול ~לי~ נו~י מצוה פסח לעשותדחייבת
 וב~~ל~מ ~ייייש~~

 פ~~
 דיולדה כיון ולכאורה ה~ו מהק~פ

 פסחים עי~ שני צפס~ ונ~יה בפ~ח לאכול אסורההיא

 צייג~~ד~
 ובכריהו~

 ~דף
 יוד~

 וערמב~~
 ה~ד ו~הקייפ ~ייו

 יולדה הוי דלא יייל דב~אייהאלא
 דהוי ל~ ומ~כח~ ~ע~

 ייל והרבה בזמנה שלא~ילה
 ~ בז~

כו~
~~~~~~ 

 בסי
 או~~

 ~ש~ס דברי שהביא ~ם
דף ~נדרי~

 ל~א~
 בו~ינה נהרשל שמשה אמר דהייק

 אלא שנהרשל ~~ו אמר ור~יבנו
 כ~

 ואצא או~ול אמר
 ~שמוה הכ~ובים שם ~ביאר וכוי לו הואסכנה

 די~

 וי~י
 צור צפורה והקח ה~יהו ויבקש די ויפג~הו במלוןבדרך
 ה~ק דל~יטה בנה ערלת אהוה~רה

 דג~
 נהרשל בבי~ו

 במלון בדרך ויהי כהיבל~ה
 א~

 בלילה היינו מלון ~הם
 סוברה היההוו~עיקרא

 דמיל~
 בלילה נוהג אינו בזמנה שלא

 אבל לו~וך פסולה דא~ה או~ה ולא אוהו קרא צריךוא~כ
 הילד מילה על ל~זהיר בא והו~לאך בלילה במלוןכשהיהה

 בלילהגם
~ 

 נוהג ~מ~בייז ~בינה
 בליל~

~~עש~ייג ו~יל~ הוי ולא
 וצרי~

 אבל בנה ~~לו~ול פטורה דאשה או~ו קרא
 והכרה צור צ~רה והקח ולכך ~סולהאינה

 ~יי~~
 אלא

 בנדרים ~רש~ידלהדיא
~  

 ב~והה אז הי~ לא ההינוק דאוהו

 ~מנה מילה והרי יו~ים שמונה בן אלאשע~
 לכ~~

 אינה

נוהג~
 ש~ס הא ועוד בלילה ~~קא לאו דו~לון ועכצ~ל בלילה

 דף ~~~ז הואערוך
 כ~~~

 למול ~שרה אשה אי ב~לוגתא
 צ~ורה והקח והכ~יב לא אשה למ~ד איכא ומי הש~סופריך
 איהו אהיא ואיב~ייא שליח ע~י והקח ביי קרי ומ~ניצר

 דכ~ט קידושין י~ושע ~וב~ני ואגו~רה ~~שה ואתאואהחךה
 ד~~בהוס~

 עייז משייס כלל הביא לא י~ל ועוד ~כי או~ו
 מעש~ז~ג ל~ש שליח ע~י דא~שר דבמילה הפ~י מ~ש גםשם
 שאיצה ועי~ ב~ ~~ק ש~~ב סיי ק~וה~חעיי

 יע~~
 סיי ח~א

 ~~א ושע~~מ ל~ו וסייל~ד
 מ~

 ~~פסהמ~ק ופי~ט ו~ילה
 היהלכה

 ובש~
 בחומש אפרים

 שם~
 אם

 ל~
 דלה~ק ~~אמר

 דאוהו קרא צריך אז בלילה נוהגה דמשב~ז ולמ~ד ו~שב~זהיי

דא~~
 ל~מול ~ייבה ~ינה

 בנ~
 אינו וזה לו~ול כשרה אבל

 א~~ל דאמר לר~י דגם אלאבמשמע
 וא~

 ראוי שהי~ משמע
 שו~ונה בן רק ה~ינוק היי שלא ~רשייי וא~~ה למולמקודם
 בהגרצ~~ ~ועייימים

 י~וה הפנים ו~דברי ~ביא ולא שם ~בנררים
 ~גמרא רשייי ~דברי ~ביא לא הוא ו~ם ~~ד דישו~וה

 חרייאועיי ש~

 שם~

 ~ע~ז ההוסי כהבו הא ועוד

 שם~

 ד~ה
 דא~~ר דלרבאשה

 אינ~
 ולא דאוהו קרא צריך למוך כשרה

 למהלו ל~קש היינו ~נה לו~ול ~ייבת שאינה למדרשאוהה
 הפ~ל ק~א למ~ל שם בקידושין ההוס~ ~ושיה ~שהואכהי
 בלילה נוהגה דמ~בייז כו~~ד דאהיא וצ~ל ~~עשהזייגדהוי

וו~~ו~
 דמש~ז לו~~ד דגם מבואר הרי ל~ול פסולהי אשה

 אשה ו~~מ בלילהנו~גת
 פסו~~

 דנ~י אמינא ד~וי אךא למול
 אחרים ע~י בנה להו~ול ו~חויבה מיימ ~ו~ולדפ~וךה

 בנה למיל ל~קש ~ייבה אינה דאשה דאוהו ~~אצריך ולכ~
 ו~שה שגתרשך חייו שם בנדרים ~או~ר יוסי רי ~אועוד וז~~

 מה ו~~פני וכוי ואצא אמול א~~ראלא
 נענ~

 במלון ~נ~~סק

~~י~
 אךא בו~ךון בדרך ויהי דקרא ~~יה~~א ליי דריש

 ~~~ה שנתר~ל ח~ו דאמר ~וא רבי שם השיסדלנוסחה
 ו~רש~י יו~י רי ~גיה~ו~ב~ח

 ב~ומ~
 ~ם~

 ~י הוא ורבי
 בריתי אה ואתה ~קרא ~ם ע~ז בש~ס דס~ל הנשיאיהודה
 צר צפ~ה ו~~ח ד~רא ועכצ~ל לו~ול ~ס~לה דאשהתש~~ור
 אז היי לא דההינוק פרש~י שפיר ולדידיי שליח עיייהיינו
 ש~ונ~ בןרק

 ךה~ק ומשאייכ ימים
 בש~~ ועיי~~

 דו~אן

דדרי~
 מל שהוא ~~י ~ופרש~י ימול ו~הו~ול פסול דנכרי

 י~ו~
אחרים~

 דמיא דו~הילא כו~אן דאש~ ל~ול כשרה אשה
 בייק~ועהוסי

 ד~
 ד~ה ע~ב הי

 ~י~
 מ~ו פי במד~ר ובאמת

 הו~וך דרשו~ם
 דו~אן אלא לפריעה ואחד ךו~ילה אח~ ימ~

 ~סו~ה אשה ס~ל השו~ור בריהי אה וא~ה ו~קראדיליף

למו~
 ואחד לו~ילה אחד י~~וך ה~~וך קרא אהי ~פיר ולדידיי

 דהו~~ל קרא ד~א צ~ע ו~ולםלפריעה
 יו~ו~

 לאאע~ה נ~מר
 ~יבו~והוב~ייס

 עייא~ ד~

 נהנה לא רפריעה רב א~~ר
 בע~ז ס~ל רבוהרי לאא~~~

~~ 
 מקרא ויךיף למול ~סוךה דאשה

 יו~וצ דה~~ול ך~~י~~ר ליכא ולדידיי השו~~ר בריהי אהואהה
 ירושלמי ועיי ל~ריעה ואחד ךמילהאחד

 נדרי~
 הייט פ~ג

 המול דייה ~ייא ~~ח יבמוה בירושלמי ומה~פשם
~ 

 ~~~~~כז~

 ~דף קידושין
 כייט~

 מנלן איהי איהא ~~ם
 אלקים אוהו צוה כא~ר דכהיב מחייבידלא

 ר~י דבי הנא מנלן לדורות ו~יד א~כחן אוהה ולאאותו
 ולדורוה ו~יד זי~ז אלא אינו צו שנאו~ר מקוםכל

 אךא אינ~ דצו הא בכאן הש~ס ו~ביא עניןלאיזה ולכאור~
 זיר~

 ולא
 מיד א~כחן בש~ס קבעי ד~ייז דלדורוה הא רק להביאה~יך

 ~קשו שם ב~וסי דהרי ~דרוש ~~ד בזה ואמינא ו~נךןלד~רוה
 נוהג אינו דו~יךה מעשהז~ג דהו~ל ה~ייך א~הו קראך~~~ל
בךילה

 והיר~
 ~כהי נוהגתבלילה ו~שב~ז כו~~ד דאהיא

 לו~אי קרא בךיךה נו~ג אינו ו~שב~זל~~ייד ~ש~
 והנ~ אה~

 בה~ייכ
פי

 הזרי~
 ~סיי

 יוד~

 ~יום ~כל ~~לו~ד ~~ו~יני וביום איתא
 ~ם ול~יל למצוה ~~קדיו~ין ~ה~ר~ין אךא למי~היכשר

~סיי בהו~~

 טי~

 ביום ה~צ בלילה ובין ביום בין יכול בשו~יני איהא
 הנמול אךא לי אין בציךהולא

 מנין ביום שיה~ ךשו~ונ~
 ה~ך ביום אלא יהיי לא וכוי לעשרהלה~עה

 וביו~
 או~ר

 ו~מאה א~ר ~ילו לא~~רו צריך רעייק ך~ני אחדתךמיד
 יו~יםשבעה

 ביו~
 ה~ך ט~ו ה~י ~~י זי יכול ימול ~שמיני

 בידך חרס והעךיה אדירים בו~ים צללה רע~ק א~לוביום
 ז~ר כל ~ךכם יו~ול ימים ש~~ונת ובן נאו~ר כברוהלא

לדורוהי~
 ביאר ו~מצוה ובההורה

 ש~
 ה~יד י בא שהוא~ו

 צ~ל וא~כ העניןלחבר
 דמ~~

 ה~ף הוא ימוך ~ש~~יני ו~יום
 חבירו ~~ר אחד ימ~ך הסדורי המס~~ כי הטומאה ימי זיככלוה
 ומשם המילה ע~ין ~החיך טו~אה ימי זי ~אחרבה~רח



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~~~ו~
~~~~~~  כרית~ת ~~עתו~י הטו~רימי

 ד~
 ךמ~ל שה~שו אי ~ה יוד

 נדה משום טמאה ממילא הא יו~ים ~י ~ו~אה זכר גביקרא
 ו~הר~ז הגאון~בהג~ות

 בא~קוו~
 ~י~י דאיצטרך העיר שם

שילד~
 סיי הגרע~א ובהשוי הסי בסוי במקו~ח ~~~כ נדתה בימי

קנ~~
 ~ועת~סי

 לעי~
 ד~ה שם

 וקולא~
 יפות בפנים ~עיי

 ס~ק קצייד סיי טהרה ב~דרי בזה דבר וכבר שם תזריע~י
 בשם שם בכריהות ו~~טמ~ק עיי~ש נועם ~ו~רי ~י ב~םאי

 ל~ק זי וי הי די סיי כאן בתו~כ דאיתא ו~ה וךפיתו~י
 ~תוסיקו~ית

 ואכמ~צ~
 ~לא ד~ילה נאמר אם נ~~ן וזה

 א~כ כךל ךמילה רא~יי אינה ולילה בלילה פ~ולהבזמנה
 מתחיל המיךה עניןבאמת

 תיכ~

 הטומאה יו~י זי כלות אחר
 ~~ו~יני ךיךבתחילת

 ומ~
 נימול שךא

 ~לי~
 ~~צד אינו

 ~ו~ילה ראויי אינו שהלילה מצד רק ה~יךה זו~ן עדייןהגיע ש~
 אחר גםדהא

 יו~
 נאו~ר אם אבל בךילה מלין אין השמיני

 בליל ~לין שאין ~ה א~כ בלילה מ~ן ואילך ~שמינידו~יום
 מצד רק לו~ילה ראויי אינו ~לילה מצד אינו ע~כשמיני
 ואיךך שו~יני יום שך ו~בוקר רק מת~יל אינו ה~~י~השזמן
 על נמ~ך י~~ול השו~יני ביום ~~אמר ~יהיי אפשר איו~כ
 וו~~ל ~ו~יני ליל עד הוא י~ים זי יוטו~אה כי יהז~~ניסדר
 הוא י~~ול השמיני ~יום מ~ש אבצ יום לי~ג ואילךשמיני
 דוו~ה ואינו הטומאה ימי בכלות לא ה~~~יני יום שלב~קר
 ל~~ז וה~א ולילות יו~ים ~כולל ולא~ריו של~ניו ה~~ראל

מאמר
 מוסג~

 ולזה וא~ו בלא ~שמיני ביום והול~ל בפ~ע

שפי~
 ביום אלא נמול אינו ולעשרה לת~עה דגם ~וכיחו

 ו~ייש נ~ג סיי ב~אג~א ~ועיי המדוקדקים בדבריועיי~ש

בז~

 ואייו הוא ה~~יני וביום דוא~ו כיון נאמר ומעתה
 שו~יני ו~ליל דגם~חיבור

 ~תח~
 רק המילה זמן באמת

 למילה ראויי אינו שהלי~הו~צד
 ממי~

 מן ג~כ ~ו~~ינן
 רזמן כיון בבוקר השמיני ביום תיכף מק~י~ין דזריזיןוביום

 אבל ~~ול ראוי אינו ש~לילה רק בלילה עוד הייהמיל~
 דומיא תיכף ולמוצ ~~ צריך למילה ~ראוי ה~כםבבוקר

בפדי~
 ואין במוצש~ק תיכף דפודין בשבת שחל ~בן

ה~~נו~ להחו~~
 הפדיון חל בשבת דגם כיון יותר

~ 
 היי שלא

 איסור ~צד לפדותראוי
 ו~ו~ו~

 סיי יוייד ש~ך ~עיי בשבת
 ולענין י~ב ס~ק~~ה

 ת~~

 ו~צות חל דכבר הכא וה~ה
 ~צד אז ל~ול יכולין היי ~לא אלא בלילה עודמילה

 למול שאיןה~י~ור
 בליל~

 צריך בבוקר א~כ
 לז~

 ולו~ול
 דאז בלילה נ~~ול ~ינו ו~~ב~ז דגם למ~ד ו~תינחתי~ף

ידעינ~
 ~~תחיל שמי~י ליל דגם

 ~נ~
 המיךה

 ר~
 שהלילה

 נוהג אינו ו~שב~ז דגם והראיי לו~ול ראויאינו
 בליל~

 אבל
 שמיני ליל נ~~ק ע~כ א~כ בלילה נוהג ד~שבייזל~~ד
 ה~ילה ז~ן עוד מת~יל~ינו

 ר~
 דצריך ידעינן לא בבוקר

 דזר~ין מיו~ד קרא~ צריך ובו~אי ~בוקר תיכף ונמוננזרז

מקדימי~
 גם

 ולכך במיל~
 בש~~

 אותו דדר~ו ~ם קידו~ין

ול~
 שפיר בלילה נוהג מ~ב~ז למייד דקאי בתוסי ~כי אותה

 גם זירוז דצדיך בש~סהביאו
 בו~י~

 במילה דכתיב מקרא
 ~תו צוהכאשר

 אל~י~
 אינו צו ~נאמר ו~קום וכל
 זירוזאלא

~ 

~~~~
 בלילה נוהג אינו משב~ז דגם ד~~ד מבואר כן

א~
 לו~ילה ליי דרשינן ה~מ~י ביום דקרא

 מ~מ~בת דדוח~
 ~יתו~

 השמיני ו~יום של דוא~ו
 דרי~

 דגם ליי
 דכולה י~ל ואולם וכמ~ייל ביום רק נמול לתשעההנ~~ול
 ביום רק אינה ~~~ב~ז דגם לר~ת ואת~ ~יותר ו~יוםקרא
 ילפינן שבת דוחה דמילהוהא

 מק~
 שבתו~י את אך

 הר~ב~ן כתב וכן~~מורו
 עה~~

 ל~א ת~א ~~י
 י~ג~

 אך
 שבת למעט מיעו~ין ורקין אכין ופר~~י הש~ורו שב~~תיא~

 הרמב~ן וכי ~משכןמ~אכת
 ו~

 מדרש לפי כי ~צלי נת~ין
 ורק~ן באכיןרבו~ו

 בשמיר~ ~מע~
 ואם שבת

 תדרו~
 המיעוט

 המיעוט אבל בשבת לעשו~ם מותר יהיי ~מ~כן ~~לאכתבענין

 לייה ויק~ל ~~~ ושם ~~ת שדוחה ךמילההזה

 אי~
 כתב

 לומד המשכן למלאכת שבת משרע~ה הקדיםהרמב~ן
 ד~כתי אלא עייייש מאך ולא זה ילפינן וו~~אן שבתדוחה שאינ~

 דמילה נטעה שלא ימול השמיני וביום קרא צריך האיק~ה
 ~ם בתוייכ רע~ק ע~ז השיב דכבר אלא לט~ויהיי

 כל לכם ימול ימים שמונת ובן לאאע~ה הציווי נאו~רכבר דהל~
 בנו יצ~ק אה אברהם וימל ~תיב ושעייכ לדורותיכםזכר
 הוא צוה והיכן אלקים אוהו צוה כאשר ימים ~מונתבן

 זכר כל לכם ימול ימים שמונת ובן די לו אמראשר
לדורותיכם

 ואול~
 נוהג משב~ז למ~ד

 בלי~
 יק~ה ולדידיי

 שךא אתי דוביום לדידיי ועכצ~ל אתא למאי וביום~רא
 ב~תוהיימ ~ועיי וביום כתיב ולכך בט~ו יהיי דמילהנ~עה

שם
 ויייל~

 הוא דמילה
 בש~יני~

 ~~~~~~כ~ח~

 זה מאמרינו
 ~תנוצ~

 בהיר אור לנו
 דברילהבין

 המדר~
 לכמה קטן רבינו ~ו~דינו תצוה ואתה בזה~ל שםדאיהא תצו~ ~י תנחומא

 כשם טעם ו~ה לשו~~נה נ~ול קטןי רבותינו ~נו כךנו~ול
 מלא מקרא ד~רי ו~פליאים ו~דברים א~ינו יצחקשנ~~ול
 ל~ר~ת זה דרש ענין ווה ~גם ימול ~שמיני וביוםהוא
 התנחוו~א דברי בביאור ~ומ~ש שם בענפים ועיי תצוהואהה
 שם תצא פי הראנ~חקד~ו

 עייייש~

 יפה יהפרש ולדברינו
 ולא ~ ציווי בךשון ~וה ואתה דכתיב ו~אי דהנה חומר~~ין
 פדשביים תדברואתה

 ~ו~יי זירוז לשון הוא דציווי ש~
בבעהייט

 ובאוה~~
 שם~

 כאשר באאעייה שנאו~ר ו~ה וא~כ
 כמייש זירוז ~ון ג~כ הוא אלקים אותוצוה

 בשיי~
 קידושין

 נוהג ד~שב~ז מיידאלי~א
 ~דלו~~~ בלי~

 נוהג אי~ו דו~שב~ז
 וביום ו~~רא במיךה זירוז ענין שמ~ינן ו~~~ילאבךיךה

 ~א דאתי וצ~ל השמיני וביום קרא לו~ייל קשהולפ~ז כו~שייל~
 ~ולא ת~וה ואתה בתנחומא וז~ש לט~ו הוא דמילהנטעה
 במילה גם וו~מילא זירוז ענין ללו~ד~ והוא ~דבר ואתהכהיב
 נוהג ד~~~בייז כמ~ד ואתיא צוה כאשר ו~קרא זירוזילפינן
 ~~ו יהיי לא דמילה וביום קדא צריך ולדידייבלילה

 וע~~
 ואולם לט~ו או ל~מונה אם נמול לכמה קטן רבינוילמדינו
 את ו~ל דאאע~ה ~יון קרא ל~צ דע~ז רע~ק או~רכבר

י~~
 ימול יו~ים שמונת ובן אליו הקב~ה בציווי לשמונה בנו

 שנו כך שם בתנח~מא א~רו ולזה לדורותיכם זכר כךלכם
 יצחק שנמול כשם טעם מאי ~מונה נ~~ול קטןרבותינו
 צוה כאשר בנו יצ~ק את אברהם ויו~ל ביי דכתיבאבינו
 י~ול ימים ~מונת ובן אליו די באמור היי והציווי אלקיםאו~ו

 והבןז ךדורותיכם זכר ~ללכם

 ~~~כט~
 נעי~

 לה~ין בזה ךנו
 דב~

 חכו~ים
 ~דף יבמותבש~ס ~דות~

 ע~ב~
 נרי ראב~פ אית~~

 ~~נין ~ום אלא נמול ~אין ל~ו~ונה נמול אךא לי איןיוחנן
 ת~ל וכוי לע~רה לת~עהלרבות

 וביו~
 בתר א~תיק

 לבן ~איתי ~~ל ר~יא~ל דנפי~
 שיוש~ פ~~

 מפי כמשה ודורש
 תנייה נפק בתו~כ הוא מתניתא הוא דידיי רייל א~להגבורה
 ירחי בתלהא וסברה יומיבתלתא

 לשון על להתבונן~ די~
 לבן ראיתי ר~יש~מר

 ~ד~
 ~גבורה מפי כמ~ה ודורש שיושב

 דא~רי ו~אד ינעםולדברינו
 דדר~

 ~~~~ז דגם פדת בן
נוהג אי~

 בלי~
 לו~ימר ~ריך וביום קרא הא ק~ה וביום ו~קרא

 יו~נן ~~ורי שבה דוחהדמילה
 דרי~

 קל~ב דף בשבת באמת
 ביוםקרא

 בשבת~ א~י~

 אך ו~קרא שמ~ינן ~ה ו~כצייל
 ~בת דוחה דמילה שבתותיאת

 כמ~~
 ~ל ולפ~ז הרמב~ן

 ממה ~פינן שבת אייד המ~כן דמלאכתדהא
 שהקדי~

 משה
 הקב~ה בציוו ~נאמר דאך מ~רא לא המשכן ל~לאכתשבת
 ~~ש~ן מלא~ת ~הקדיםלמשה

 ש~~~ ~עיי לשב~
 ~ם~

 ~~ו
 שיושב פ~ת ~בן ראיתי לר~ךיי ואמר יו~נן רישתו~ה

 כלומר הגבורה מפי~מ~ה ודור~
 ז~ ~~פ~

 ששמע כ~ו דאך הדרש
משה



 ךשב~ ה~~שכן ~~לאכה ש~קדים הגבודה מפימשה
 ול~י~ת

 ומיךה בךיךה נוהג דאינו ך~~שבייז וביום דדריש פדתבן
 שבתדד~י

 יךי~
 ~~קרא

 א~
 למךאכת שבת משה שהקדים ~ו~~ה שבת דוחה אינוהו~שכן ד~ךאכ~ ךדרוש צדיך כדחך עך

 שהקדים ~גבורה מפי ~~שה שש~וע כ~ו ךא~~ושכן
 א~ד ~משכן דו~ךאכ~ נשמע לא ~א~כ המ~כןך~~ךאכת ~ב~

 שהקדים הגבורה ו~פי מ~ה ששווע כ~~ו נא~~ר דאםשבת

 ךשבת ~משכןו~ךאכ~
 ע~~

 ה~שכן ד~~ךאכת לדדוש צדיך
 דאך קדא ~יי דריש פדת בן ר~א והדי דאך ו~קדאאד~ש

 בךישנא ואו~ר ראבייפ עך דייי שמ~~~ה וזהו דד~שך~~יך~

דחונ~ת~
 הגבודה מפי כ~~שה ודורש שיו~ב פדת ךבן ראיתי

 ~~י~תווראב~פ
 ע~~

 ~ד~קדים אד~ש ה~~~כן דמךאכת דריש
 הוא ~תניתא ר~ל וא~ל ה~~~כן ך~וךאכה שבת~~שדע~ה
בתוייכ

 דדרי~
 דואייו ו~יתודא

 וביו~
 איינ דו~שבייז ~ש~~יני

 דקרא יייך ו~ובב~ילה
 ביו~

 ו~ויהורא ד~ש ךו~יך~ אתי
 דוא~~

~ביו~
 ד~ולא~ת אתי אך וקרא בךיךה דאיינ ל~~~ב~ז יךפינן

 אד~~ה~~~כן
 כ~~~~ כשור~י ראב~פ דדש ושפיר

 ~גבור~י ~~פ~
 נ~~~ו כי בדבריםוהבן

~ 

 ~~~~~ך~~ד~
 ~ב~

 ~ד~
 פיי~

 ע~א~
 גךיךאה ההוא דדיש

 ~דייח~ליי
 ברי~

 אודין דיהב דחמנא
 בירחא תךיתאי ביום ת~יתאי עייי תליהאי ךעםתךיתאי
 ו~וא~ךי~~י

 לרו~~
 ב~קרים עו~~ש

 ~פ~~
 ו~ראשון~

 דה כי
 פני~ גי עך~וא

 תורת ותוה~ק אךקית נימוסית ~בעית
 תךיתאי אורין וזהו יחד השלשה כך בהדרה כךוךה תו~י~הדי
 ~רב כתבוכן

 רשיי~
 ך~ו ~סייפ ב~וו~נ

 ~~ראש~~

 היו בפ~וק
 אךקיה ךימודיוה ~ב~יות עך שדוו~ז י~~ים ךשךשתנ~ונים

ויר~
 כ~ד ~ב~א~ית ע~דא ה~בן שכתב עייד עוד

 ל~~~
 כי

 בו~רגךיות ~עיי המזךות ~בע ענין ךפי ~הו קשה ך~וךםשלי~י
 י~ב וי~דא אייע~ל

 אי~
 השלי~י אדדבה בישדאך ואולם

 המ~לות ו~שטרי תחת נ~ונים שאינם ךדעת ה~~ובחר~~א
 כמייש ך~ו~ונה המילה ענין וז~ו עךיהם די השגח~דק

 התינוק יונק ימים ~זי כך כי הוא ש~~עם דיבו~~שי
 ~נוווך אחדי ו~לאה הש~~יני ו~~יום ךכת כוכבי ~בעה~~ש~י

 ~ער ק~ה ובח~וה יייח שער ע~ידה ~ועיי ךדיידצ~

 ~י בשמיני נ~~ךו~ה אי~
 ~י השגחה תחה ~יכף הוא ~~א~

 ~~גיךה חזייך~א~~דו
 ד~

 י~ג
 ~ייב~

 הגודל הוא ~~ד הפיצ
 ~ור נפל א~~ד גדוךה ש~~~ה ~~~חוכוי

 ביר~
 ~~שה בו ש~ת

 יוד~ הייוךא
 ו~ת אדר שב~בעה

 ~ועי~
 קידושין חד~א

 ר~ה בתוסי וך~ו~~של~ח ד~
 ד~

 לו~נינא ד~ה גי
 ~עיי ךק~~~

 וו~ה~פ הי~א פייא ר~הבירושך~~י שי~~

 שם~

 וביאר נוךד באדר ובשבעה
 ~ח~ג מאמר~תב~~רה

 פייד~

 קגרים ~נולד יו~~א ךבד לא ~י
 יום באדר ד~~ד יומא אםכי

 ש~
 אויב ל~שבית גרם נ~וך

 ~מג~א נאמר שם כי ובארהי ואסתר ימרדכי ביו~יוו~תנקם

 יודעי ךחכמים ה~~ךךויא~~ר אי~
 העתי~

 ידועים ~~~ך ~ודברי
 אב~עועיי

 שם~

 שך ~עוהו היי כן כי
 אח~ור~

 י~דאך כי
 העתים יודעי ~ה ~אך וע~כ המזךות ~~שטרי תחהג~כ

 ועתים ך~ובה העתיםךד~ת
 ךדע~

 ואמנם הו~ךוה ~בע ךפי
 ךו בחד יעקב כי ידע וךא נתעה בשואנת~ה

 י~
 ישראך

 ובכבודוי בע~ו וה~~י ממעונהוי ע~יהם ךהשגיחך~גוךתו
 ו~ע~כ ו~ודוי הרדו בזיו עך~הםמשגיח

 בשמיני ~יך~ ני~נ~

וז~~
 אשר ~דר ביייד ונמוך נוךד באדר שבשבעה ידע וךא

זה
 יור~

 מעך~י ש~~י בזוהד העליונה ההשגחה גודך עך
 ג~ וך~~ יתעךהימכבוד~

 שבהותי את אך דמקרא נימא אם
 ריש ירושךמי ~וע~ שבה דוחה אינו המ~כן דמךאכהיךפינן
 י וג~~~ס ובק~ע~ס~ים

 ~ם~

 שבת דוחה דמיךה ידעינן ~~מ
 ךהיות ~יך ע~כ דמיךהכיון

 תיכ~
 א~רי השמיני ביום

 ידעינן מ~ברא ואדדבה די ה~~ה תחת הואדמ~~~ונה
דדוחה

 רו~ ד~~ שב~
 ת~ה אינם ~דישדאך כ~ה עך ג~כ

 ~~~זך ~בע ךפי כי ה~לותמעדכוה
 ששוך~

 שב~י אז

~~~י~י
~~~~~~~

הפר~יו~
 ישראצ על ~~די

 ע~
 ד~י ח~ב ביעייד ~ו~יי קדושו

יבכ~~~
 שם~

 וג~
 ~~נ~~ת בתוסי ך~~~~ש

~~ 
 ךמד

 פ~ד רייה בר~ן ~ועיי מכאןד~ה ~ייא~
 ד~~

 אוי~ח ~ב~ו~ז מכךך
 ~ייק רצ~בסיי

~~ 
 ב~בת ~וה רבינו דמ~ה גאון ד~ש בשם

 ~דף תדו~~ה ~י בזוהייק ה~א וכןבו~נחה
 קנ~ו~

 כך בג~כ וכוי בשבת ד~~נחה דצךותא שעהא בההומ~ך~~א א~תלקי ~שה
 ךקוד~א ליה ךצדקא כךא ואצטדיכו ננעךו ~~דר~א דביתדעי
 תצ~א אל כהדרי צדקתך והיינו שבחא בארח ~ואבריך
 ב~~~ה ~ךיךן וכךהו וכויאי~ון

 ובעקיד~ ~יי~~
 ~מונים ש~ד

 נש~~ע ~~מילא לשייב ונו~וך בשבת נוךד שו~~ב כיוןוא~כ
ך~~יני ד~~י~

 שב~ וד~ח~
 ראבייפ עך ר~י ש~~וה אחרי ומעתה

 הוו~כן ד~ךאכת ך~~עט את~ אך דקרא הגבורה ו~פיכמשה שדד~

אד~~
 ~משבייז וביום וקרא דייש דמיךה דאך קדא ךדיך והרי

 רייי וקבךה הוא ~תניתא רי~ל לו א~ור ביום גייכדנ~ול
 ~~ו~ז ~הוא ירחי בהךתא וסברה יו~~ין בהצתא תנייהנ~יק

 ~~~ובחד הואד~ךיתאי
 ~ך~~~

 הדרש ב~תי דאף ~~ך שוב
 דו~יך~ יד~ינןו~ה~~קדאות

 לפי הליתאה דכל כיון בש~~יני
 המוב~ר ~וא ה~ךי~י אררבה ובישראך קשה ה~~ז~ותטבע
 ו~ע~כ ~ו~זךות החה נהונים אינם~א~ר

 ניתנ~
 ~~ילה

 ~וא ה~~ולו אחרי הש~~יניוו~יום ךכ~ ~כבי ~~~בעה התינוק יונק ימים זי עד כיבש~~יני
 ת~~

 גרם ~ה די ה~ג~ת
 ~~שה נוךד ב~דר שב~בעה ואסתד ו~רדכי בי~וי~גאוךה

ונ~~ו~
 כיון ד~ש ד~~ילה ג~כ ש~~עינן ומוויךא באדר בי~ד
 מתד~~שרע~ה

 בש~
 נאה ד~~ז וזה בשבת ונמוך ב~בת נוךד

~ 

 ~~~~ךא~
 דף ~מו~ק בש~ס

~~~~ 
 דבי גזר פייא איתא

 מאי בש~ק ך~ך~~ידים ישנושךא
 דרי~

 חמוקי

 חלאים כמויר~יך
 מ~

 יר~

 ופד~י בסתר ד~ת אף ב~תר
 אומנתו מע~ה ~~ודה א~~ן ידי ~~עשי דקרא ב~יפיידכתיב
 הקבייהשך

 ~ומ~~
 פיי עיי בהגהש~ס

 ר~~
 שם~

 ב~~ס ואוך~
סוכה

 ~ד~
 מ~~

 עייא~
 ~~ע~י חלאים כ~~ו ירכיך ח~~ו~י ריי דדיש

 ויורדין ש~~חוךךין חךאים כ~ו השיתין אךו ירכיך חו~וקיאמן
 התהוםעד

 ~~ע~
 הקבייה ~ך או~~נתו י~י ~ע~ה ~ו או~ן ידי

 ~יקר דקדא דרישא ס~ל דדבי הואוהחיךוק
 ורי~~

 מפרש
 או~~נתו ידי דו~עשהךסיפא

~~ 
 ~קבייה

 הו~
 צריך התורה

 הוא ירכיך וח~~ו~י בסתדךהיות
 ~יר~~

 דקרא הסיפא ~ל
 וה~~פא עיקד דקדא דסי~א סייל יוחנן ורי אמן ידימע~ה
 הוא אמן ידי מע~הדקרא

 פי~
 חמוקי דקדא רישא עך

 ידי מע~~ המה ~ך~ים ~וא ירכיך דח~~וקי והיינוידכיך
 ךךמוד ד~~והר יוחנן ךדי ס~ך ולפ~זיוצד

 בשו~
 ר~~י ו~נה

 ד~~בחו~~~
 ך~ם דהקדים ~א הביא וי~הך

 מ~~
 שבה

 וה~שה ~בת דוחה שאינו ךומר המשכן ~ךאכתלציווי
 דך~וא חכמיםב~פהי

 אדדב~
 אעפ~י ךו~~ר הוכ~ךה ך~ך

 ~~ךאכה כך הע~ה ךאשכתיב
 ו~י~~

שבת דו~~ ~ו~שכן ו~ךאכת
 ותיר~

 פרשת ד~יב כיון
 ~ב~

 בת~צה
 ואח~~

 מךאכת
 ב~רחי ~ועיי עיקר ב~ךה ~כהב אותו ודאיהמש~ן

 דורש שהיי ךראב~פוך~~ז ~~~
 כ~~ש~

 צלמוד הגבודה ~~פי
 ~קב~~ הקדים דשם תשמדו ~בתוהי אהאך ~ק~
 ~לא~ת

 לשבההו~ש~ן
 ס~~

 א~~~ ~נ~הב דו~ה
 והיינו עיקר

 עיקרדקרא ד~יפ~
 וא~~

 מפדש סי~א

 ךדיש~

 ש~~עינן ו~~מיךא
 ך~ך יוחנן רי שקב~ה א~~ ולכך בשוק לשנוהדמותד

 נ~~וד וביום דמקראדמתניתא
 ביום ךהיוה דצדיך ~משב~

 וס~ך כ~~ך אד~ש ה~~שכן דמךאכת נךמד אךומקדא
 מ~מ ך~בת ~ו~~כן מךא~ה הקב~השהקדים דא~

 סי~
 דקר

 וסיפאעיקר
 מפר~

 עיקר דשבה ךדי~א
 וא~

 ה~שכן מךא~ת
 יר~יך חמו~י בקרא ך~י~הו יו~נן ר~י ס~ך דמוויךאאד~ש
 ידי ~עשי ~וא ד~יתין ~רי~א ו~פרש ד~יפא ~י~ןךענין

הקב~~
 ב~וק ךךמוד ~ו~ד וא~כ

 וךכ~
 שם בגמרא אמרו

נפיק
 הניי~

 ךומד ~הי~ ~יינו
 ז~

 ~קרא דסיפא כיון ב~וק
 ע~ד נכון ~העיקר השגחה גודך עך יורה א~בה ~השבה~ו

 הדדוש~

~~

נ~ור



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~~~י

~~~~~~

 ~~~~~ל~~

 דל~י לדבדינ~ ונסוב
 ~ידו~

 ~הב~י הידושךמי
 בשבת שחל בי~ד ילין דךא קדאדצדיך

 ו~מ ד~ש אינו ע~~ו הבאהדחגיגה א~
 נייו~

 ב~בד דיעבד ~עינן
 הד~ב~א ב~ם דס~ב ס~~ ביו~ד הב~י לפמייש א~כ דכ~דוהביא
 א~צ בךילה ו~ל דאםוהדא~ש

 להטי~
 לא ~וב ברית דם

 מך אם דעכייפ בלילה דאינה ~~טעם ~~עשהז~ג~וי~מילה

 י~בךיל~
 דעכ~פ כיון מעשהז~ג הוי לא בדיע~ד

 י~
 שייכות

יךמילה
 וכן דמסתבד מלתא וזהו דיעבד לענין בליל~ ג~
 פ~חים התוסי ו~דברי~~ש~ע

 ~ד~
 הי

 ע~א~
 ךא ד~ה

 ~~ון חשיב כשד ת~ויד קודם הפ~ח שחט אם דדיעבדכיון ~כתב~
 ולא אותו קדא צריך ולכך ~כא וה~ה ואילך מחצות~חיטה
~ותה

 דמ~ו~
 ךמול ~ייבת ~שה אין

 ~ו~ ~לפ~ בנ~
 דבדי

הב~~
 שייכ ר~ס רסיי ביוייד

 עמיי~
 חייבת ~א~ה דאין הטור

 ולא או~ו דכתיב בנהלמול
 או~

 ולכאודה שם ~ב~ח ו~~כ
 מילה דגם שם רסייב סיי הטוד ~תב דהדי~שה

~~ 
 ב~מנה

 א~ה ומו~ילא ו~עש~ז~ג ~~ילה ה~י וא~כ ביום דק ~ואי
 ולא אותו קרא דהא בנהמל~~וך פ~ד~

 או~
 למ~ד ~ק א~צ

שלא ~~יל~
 ~מנ~

 בלילה ו~ותר
 כ~~~~

 וכיון בתוסי
 דפס~

 ~טוד
 אינ~ שב~ז מילה דגםכו~~ד

 ~~ילה הוי ~ו~ילא ביום אלא
 א~תה ולא א~הו ו~קדא דנ~ל ה~~י כי צודך ולאיזהו~עשהז~ג
 דס~ל לשיטתו דהבייי נכוןולפמ~ש

 ד~
 ~די~בד ב~ילה ~~ל

 להטי~א~~
 ו~ע~הז~ג ו~ילה ~וי לא שוב א~כ בדית דם

כיון
 די~

 ל~~צות שיי~ות
 ו~יל~

 קדא ךדיך ולכך בליךה גם
 ולא~ותו

 אוה~
 בנ~ לו~ו~ א~~ דא~ה

 ב~דושי ומצאתי

~~הדי~~
 לקידושין

 ~ד~
 כ~ט

 ~ם~

 שהביא
 תיד~

 ד~דא הת~סי
 נוהגת בזמנה שלא ו~ילה למייד איצטדיך אותה ולאאותו

בליל~
 למייך בליךה נוהגת ~ינה משב~ז ~ייד א~כ והקשה

 אותה ולא אותוקדא
 ותי~

 דס~~
 הואיל שאני ד~~יךה

 לכם דהמול מקרא א~נ האם על דדו~יא ~~ייכ אב~דודו~יא
 עי~ אתדוויי~ו דקאי דפו~ד דו~יא קאי אתדו~ייהוהו~יא

קידושין

 ד~
 ~ועיי ~~ ליי~

 בשיי~
 עייז

 ~~באתי~

 ויש וכהב
שהק~ו

 ~~עש~~ג הוי בלאיי~
 ו~~ו~

 ו~שב~ז למיו~~ל ~וצי דלא
 שפיד בשבת ו~שבייז מל אם דהא י~ל וךפמייש ויו~טבשבת

מה~
 סיי הגרע~א ב~~וי ~מ~ש בדית דם להטיף וא~צ

 ~ועייק~~ד
 ב~ת~~

 וו~~ש אי ס~ק דס~ו סי~ יו~ד
שבת ~~~~~

 ד~
 בי מ~ע במנ~ח עיי קל~ז

 שהדגי~
 והאדיך ~ה

 ~ד~י בכלשם

 הדבדים~

 דעכ~פ כיון מע~~~ג הוי לא שוב
 וב~והרי~ט מהני~דיעבד

 כ~ ש~
 וועיקדא דקו~יא עוד

 לע~ות יכול שאינו וכוי ה~ן ושלוח ו~עקה דאטוליתא
 ~מצותן כל אךא כן הדבד אין מקדי גדו~א זמן ~~בתי

 לעו~ם עשייתןאחד נוהג~
 א~

 גד~~א זמן לאו וי~ט בשבתות
 וא~ שב~ דוחין שאין בה נגעו איסוד מחמת~ידע~ייתן

 נע~ו

 מצוה ~~קיי~ת לא מי באיסוד בין עכ~~ם עיי ב~י~ד~י~~

עיי~~
 מעקה לענין ש~חין הי ~מח~א ~ו~י

 ומהרי~~
 אךגזי

 ני ~ותפ~~~~בכודות
 ובת~ייהאד~תי~

 אות ~עמ~~ל
 דהא י~לואו~ם כ~~

 בש~~
 ש~ קידושין

 מ~ע הוי ד~~ר אמרו
 נו~גת אינ~ ד~ו~ר מ~ע ~~~י וקשה גדמא ~זמןשלא

י~יו~~כ
 ושו~

 מע~~~ג הוי
~  די~~ 

 דעיק~ ~א~י דפו~ד
~צו~

 ב~ים ךו שיהיי הוא
 ומתו בנים ךו היי וא~

 פו~ד ~צ~הקיים
 כמ~~

 ביבמות
 ~ד~

 ס~ב

 ~ם~
 איי~

 ~ל
 מקיים קיימים שהבנים ועידןע~דן

~~~ 
 גם וא~כ דפו~ר

 ב~ו~יית המ~ע מקיים~ביוה~כ
 הבנ~

 גם ~ולי ולפ~ז
 במי~

 ד~קד כן ~לי
 עךי~ שיהי~ המצו~

 בדית בא~ת חו~ם
 קוד~

~~~~
 מנחוה ~ו~יי ה~~צוה ~~קי~ם תו~יד

 ד~
 ~~כד וכיון מייג

~יל~

 ב~בת במש~~ז נוהגת אינה המ~וה עשיית הכשד דק
 אחדי אבלוי~~ט

 ~נמו~
 בשבת גם ~המצוה ו~קיים

 ויו~~
 כיון

~~ם
~ 

 ו~ךק וי~ל ~~עש~~ג כלל הוי ולא נ~~וך ~וא הרי
 ביןיי

 ~נושאים~

~~~~~~

 ד~~בות
 ~ד~

 הי

~~~ 
 כ~

 דבמילה בשטמ~ק
 איסוריש

 נוס~
 ג~ז משום

 ול~
 מ~ך ~שה

 שפיד ה~א חי אם ו~~~יינ ב~בת לי~ דו~מהלינןדאמדינן
 סיי יו~ד ב~וד ~ועי~ הוא בבשד מחתך לאו ~אםקו~היל
 ו~ב~יד~~ו

 וב~~
 טייו ס~ק ו~~ך זי סייק וטוייז

 ~ם~

 דאכתי
 מ~ום איסוד בי~ יש מ~מ הוא בב~ד ~מח~ך דנ~ייק~ה

גוז~
 שייך דג~זז

 א~
 במה

~~~ 
 בידושךמי

 ~~ב~
 ~~ז

ד~ני הייז~
 תך~

 ~ועדמביים גיז~ה היא זו הךי~תה חייב המיתה מן
 ו~~י ופ~ג ה~ז ~~ת מהיפ~ט

 יו~~
 ~ייג

 ובה~הייו~
 ולח~מ

 יוד ס~ק שלייו סי~ או~ח וב~ו~זשם

 וי~יך~
 דמ~מ י~ל ואולי

 בד דא~ ל~~ימהל מותרממ~נ
 מיל~

 ל~~ולו דמי ~פיד הוא
 ~א~צ ~~ךא~ ליי ~וי א~כ הוא מיךה בד ךאו ואיבשבת
 ו~~מע ךא כ~ב סייק ~~ג ~י~ ~מג~א דמד~די אלאלגו~ה
 ב~~~ה~ש ועייכן

~~ 
 ~קכייו סיי המגייא מדבדי ~כדתי ו~וב

 ~ם ומ~ה~ש י~אסייק
~~~~ 

 שא~ל בדבר~ כעת ודאיתי ~ה
 רס~ו ~י~ביו~ד

~~ 
 דבדי ~~ה לפי ~כד ךא ובמחכ~ת בזה

 ~ה יייל ו~דבה ~הבאתי ~קכ~ו סייהמג~א
~ 

 ~~~~~ךג~

 וךא א~תו קדא ~צטריך ד~~יד נאו~ד
 דאם כיון מעשהז~ג הוי ~א דמינהאוהה

 ~~ל לענין ~ם ד~~ב סיי ~ועטו~ז בדיעבד יצא בלילהמל
 ~ייז פי ויקדא ~~ד~ד ו~י~ השייך ~הביא ~ם ובד~מ חיתוך
 מ~פטאד~י

 אד~
 ו~~שפט

 ב~ו~~
 ~ביום אדם ~~~פט שוין

 ידצה והלאה הש~~ני ו~יום בהו~ה ו~~שפט ימולהשמיני
 ונ~ד נ~ג ~יי אדיי שאגת ועיי שםולהלן

 וי~ל~

 זה וכך
 בירז~~~~י כמ~ש ~יעבד ךענין קדא דאיצטדיך ניו~א אםהוא
 מעשה~ייג דס~ל דלמאי ~~ה ונ~ו~ע לבוקד יךין ךאלענין
 די~בד ל~נין דאו~ו קדא דךדיך עכ~ייך פטודותנשים
 דהא ~~~הדיייט ו~~ש ק~ה ואכתי מ~~הז~ג הוי ךאדשוב
 ~~ע~הזייג הוי ושוב וי~ט בשבת נימוך ~ינו ו~ב~זו~יימ
 יישבנו וכ~ד אותה וךא דאו~ו ~דא~לו~~ל

 ז~
 י~ל ~או~נם

 ~קיד~שין באו~ח דה~ה~וד
 ךייה~ ד~

 יל~ינן דאם כי

דמע~הז~~
 ג~מא זמן דחשיב ו~וכח ~~תפילין ~טורות נ~ים

 הוי לא ו~דאיי ילפינן ואם וי~ט ב~ב~~ת נוהג ~אינו~~ה
 ד~פילין דס~ל י~ודה לדי וא~כ ויויט ב~בה שא~נ מהז~~~ג
 ~ידובין ~ועת~סי מע~הז~ג ~וילא

 ד~
 ךא דייה ע~ב צייו

~~ד~

 א~נ ~ב~ז דמילה דהא י~ל ~פיד
 ב~~

 הוי לא וי~~ט
 ו~עיין ~ב~י או~ה וךא דאותו קדא ~יךטדיך ושפידמעשהז~ג
 ~דיהחכמה

 צ~~
 אמדינן בקד~ים גם אי ונ~תפק ~לה

 ~למאן וה~לה פטודות נשיםמעשהז~ג
 דיךי~

 מעש~ז~ג
 ותפי~ין ו~תפילין~ודות נ~~

 ילי~
 הא א~כ מת~ת בהקי~א

 ומלמד חוזד ~ן בהיקש ה~ד דבדבקד~ים
 בהיק~

 וךפ~ז
 דלא ~מאן נ~~פ מעשהז~ג ~~ד~ים אמדינןךא

 ילי~

 מע~~ז~ג
 עייייש נש~פ מע~~~ג בקד~ים גם אמדינן ו~תפיגיןנש~פ

 קידו~ין בהו~~והנ~
 ~ד~

 ~ד
 ע~א~

 ד~~
 יוועקה

הד~י הק~~
 מאד~

 י~ראל
~~ 

 ביו~ט שדיפה בש~~ן מ~ךיקין דאין
 עשה די~טמשום

 וליי~
 ושדי~ת

 חייבת ~~אינה אשהא~כ עש~ אךא אינ~ קד~י~
 בע~~

 ~כי גרמא זמן ד~וי דיו~ט

תו~
 שם י~ו~ע הפני וכי בי~ט ~ריפה בשמן להדליק

 דש~ן מקשיןו~ו~עתי
 ~~פ~

 דהו~ל חייבים ~נ~ים אין נמי
 שודפי~~ א~ן ~~א מע~הז~ג ~נמי

 בךיל~ קדשי~
 ונו~ב ה~ הלכה פסהוו~ק מה~ ו~י~יט הייג עכו~ם מ~יפי~ב שע~~ו~ ~ועיי

 ~יי או~חמהד~ת

 ~ו~
 ואמנ~

 מ~~ילין ילפינן דאם י~ך
 מעשהז~ג בקדשים אמדינן ~א שוב לת~תדא~~ש

 נש~~
~~~

 ~שדי~ת חייבת אשה גם א~~ ו~~~ הח~מ~ הו~עיין

קדשי~
 בזמנם שלא דק~שים כ~יד נימא אם וא~ם

גם נשד~~
 ב~~

 מעשהז~ג הוי לא דבכה~ג ה~~י קו~ית ~ק ממילא

כמ~~
 ~כ~ט קידושין בתו~י

 ש~~
 וביב~~ות אותו ד~ה

 ע~ב~~ד~

 כיון אין ~~ה
 דמ~מונ~

 ואיךך
~ 

 זמנו ~עתא

ל~
 ג~מא זמן חשיב

 עיי~~
 שבת בפ~י ועיי

כ~ה ~ד~

 שם~

 ובחינוך קמ~ג סי~ מ~ע ו~מנ~ח
~ 

 בא
שם

ובירושלמי ודוק~



~ ~ ~ ~

 ~~~י~~~~ו~
~~~~~~~~

לר~
~~~~~~~~~ 

 ~פייי עירובין

 הייא~

 נשים אי~א
ו~נין

 וךמ~~~
 בניכם א~ או~ם

 החייב בנו~יכם א~ולא
 ב~ור~

 נ~ים בהפךין חייב
~אין

 ב~וד~ חייב~~
 ב~פךין א~ח

 ופי~~
 ~ם ~רה בקדבן

 למיד מ~פלין פ~ודין שהן ווניןנ~ים
 ~ב~

 הפךין זמן וךילה
 נשים ~פל~ן ז~ון לאו ש~~ דלמ~דפדיך

 פטודו~
 ד~וה

 עיי בזה~ל כ~ב ~ם ובגה~~ס גדו~אש~ז~ן וו~~
 ק~~

 דק וךא
 דנשיםדהא

 ~~ורו~
 והדאה ו~~~לין יל~ינן ש~זייג ~ייע

 בידושלמי הו~הייפךו~~ש
 ~דכו~

 הייג פ~ב
 ~ומ~~

 עידו~ין ~~הוסי
 במקומו ~ה~פ עיי~~ו

 ~~ ברכו~
 דוו~ש

 בפסיק~~
 ~~ס

 הגרי~ב ועי~ בירושלמי וצ~לה~א
~~ 

 ~הגה
 הו~

 ב~סיק~א
רב~י

 פכייב~

 שלא הקייע עך השיג ובחנם
 ~ד~

 דהנה
 ~~ג פייג בדכוהבידושלמי

 ש~
 מנין נשים נמי אמד

 ~י ישדאל שווע שנאו~ד מנין עבדים וכוי בניכם א~א~~ם וךווד~~
 במהייפ ו~יי אחד אדון אךא לו שאין מי אחד ~יאלהינו
 ~לימוד ועיקר מ~~ילין ו~ן מק~ש ד~טודות וונין נשים~ם
 ~~נין בעי ~פייה מעשהז~ג ~וי ד~~ךין אף ~פךין עךקאי
 נ~ים דו~ע~הזייג~~~ום

 ~טורו~
 בעי והלכך מ~~ין ילפינן

 ך~למוד ~~ין ומ~שינן מולמד~ם וקאמד ו~נין גופייה~~פךין
 חרדים ב~יי ~ועיי בגה~~ס כמייש וזה~ודה

 שם~

 ואולם

במחכ~~
 דבדי להו אשת~יט

 ה~~ הר~~
 כייט סיי ~פלין הי

 בזה~ךשכי
 נשי~

 ד~ו~ל מ~~ם ~~פךין מן פט~רים ועבדים
 ~~~ג ובידו~למימע~~ז~ג

 דב~כו~~
 ךוואן דאפיך~ ו~שמ~

 לילה לי~דאי~
 פטודים ועבדים נ~ים אפ~ה ~~ךין זמן ושב~

 ~יידדדיש
 מקר~

 ולמד~ם ~~ל מנין נשים ד~אמד
 די אך~ינו די ישדאל ~מע ~~ל מנין עבדים בני~םאת או~~

 ~גז~ש ~~~ל ~בדים למעט קרא דלמ~ל ~~ה~י או~ ~ם י~~ט ובמ~דני אחד אדון אלא ךו ~אין מיאחד
 ~בדים שאין ה~~צו~ ךכל ו~ינה דיךפי~ן ~ואשה להדלה

 בא~~ו אךא בהןחייבים
 חייבו~ ~הנשי~

 ה~שה וכן
בידו~למי ~ו~ה~~

~~ 
 במה~פ ~ו~~~ש דנפשי~ מד~הא

~~ 
 ךענין

 בבוא ~וקדאהילפו~א
 כ~

 ~גיגה מהי ~~ג ךחיימ עיי ישדאצ

הייב~
 וב~~

 בייק ה~וס~ לפמייש
 ~ד~

 פ~ח

 עייא~

 יהא ד~ה
 דק~~א~ה ל~ ךה גמדינן ~לא ~ם ה~וסי לן כייל כללא דהדי~ק~מ

 ל~חו~י~
 ךכל ~ישדאל לעשו~ו העבד עך

 הפחו~
בו~צו~

 שהא~ה
 חייב~

 שם ה~~~י שדברי אלא ל~קל ולא
 טע~~א גו~א זה לכאורה ואמנם ~ם דש~א בגךיון ~עייצ~ע
בעי

 לו~~
 הביא

 ~~ בהיי~ ~רא~~
 דו~יי~י דעבדים הך

הירושלמי
 ג~

 לענין
 ק~~

 היד~שלמי ו~~ש דק להביא לו היי ולא
 כ~~ש ~פךין לענין הוא בזה היל~ו~א דעיקר מניןנשים

 ~~במה~~
 ומ~י~א

 נילו~

 עבדים גם
 ך~~~ ~ג~

 הביא לא
 ~יל ~ירושל~~י דבדי~רא~ש

~~~ 
 מ~פלין דק דמיידי שם ה~ג

 מנין נשים הידו~למי קאמד~עלה
 ה~א צורךולא~ה בניכ~ א~ ~ו~~ ולמד~~

 הד~~
 דשם פ~ג הידושלמי דברי רק

 לענין מקרא עבדים נמיממעט
 ~ז~ ק~~

 ~ עלי~ לה~ב~נן הראוי דבד

 ~~~~~ךה~

 ד~נ~ נכון על הכך ~יישב נך~ענ~ד
 במךיימ

 לה ך~ ילפינן דלא העלה מךכים ~~הי~~י
 במעש~ז~ג אלאמאשה

 שהנ~י~
 מל~א להך פטודות

 ~~העבד א~~י~
 דל~ מגז~~

 דמדינא הז~ג שלא במ~ע אבך לה
~י~

 חייבו~ נ~י~
 אךא

 ~גזיד~
 יל~ינן לא בהא הוא ~~~~ב

 אבן בטורי ~~עיי ~יי~ש מאשה לה להגז~ש
 די~

 חגיגה
 חייב ~ושוחדד דעבד דמשמע ~א ד~ דף ~םובאב~מ

ולפ~ז בדאיה~
 מ~ור~

 קושי~
 יו~ט המ~דני

 ומ~~~
 ~ירושלמי מביא דלכך

 ל~ יליף ולא עבדים למעטקדא
 ~הירושלמי ~~שום מאש~ לה

קאי
 ש~

 ךוו~ד
 סיי אוייח ~ו~ז ~ועי~ ~פלין זו~ן ושב~ ל~~

 ו~רמ~ג א~ ~~קך~ח
 ול~~~

 ~ם~

 ואיכ
 דהאש~ ~~

 ~ט~רה
 ~עמא ~~י לאמ~ל~ן

 משו~
 ושוב הוא גז~~כ רק ~עש~~ג

 עב~ם ילפינן ךאממיךא
 ל~ מ~~~

 הצ~ך ולכך מא~ה לה
 קראהידושלמי

 מק~~ ע~די~ ~מע~
 ~~פלין הוקש דק~ש אף

 ~~ךין ~ו~י פייד~עדו~ב~ם
 ה~~ג~

 גו~א ו~הו
 הרא~ש דאיי~

היי~
 ליךה ~ו~ייד ר~~י~ו ו~~~~ע ו~ידושלו~י שכי ~ם

 נשי~ א~יי~ ~~ךיןזמן ושב~
 ו~ה ה~פלין מן פ~ודים ו~בדים

ו~ביא
 הדאיי~

 ~ידושלמי דבדי בדיוק
 בדכו~

 הביא ~לא פ~ג
 ב~~בהידושך~~י

 ד~~
 הא הידושצמי ווביא לא

 דעבדי~
 וא~כ

 מ~~הז~ג ~ש~ם ~וא דהטעם הו~~~פ כפידש לוו~רנוכך
 ךילה ל~וייד בעי דהירושךמי לשיט~ו והדאישפטודה ראש~ ו~נלן גו~ה ~~~ךין בעי ~~ירושלו~י ווהפלין ז~דילפינן

 לזה עדה ~קדבן וכמ~ש ~~ע~~~ג וו~ום ולא ~פליןז~ון ו~~~
מביא

 הדא~~
 קדא הידוש~י ו~ביא דשם פ~ג דידו~למי ~ך

 לו~עטו~יוחד
 ו~~~ ~בדי~

 ~~~ך עבדים לוועט ~דא למייל
 לה ויך~ינן ~עשהזייגד~וייל

 ווא~~ ל~
 דהירו~לוו~ ודאי אלא

 לו~ידקאי
 ליל~

 מעשהזייג ~פךין הוי ולא ~~לין זמן ו~בה

ו~~
 דנשים

 ~~~רו~
 לא ובכה~ג ול~ד~ם ו~קדא ~וא גזה~כ

 קרא איצטריך ולכך ה~~ל~מ כו~~ש ו~א~ה ךה להי~פינן
 הביא וו~זה ~בדים לו~~ט~ויוחד

 הדאיי~
 דאיי~ו עיקר

 דךילה לו~~ד ק~ידהירו~ל~~י
 ג~כ וזהו ~פלין ז~~ן ושב~

 הקר~ן ו~בדי שם בעי~ובין הידושלו~ידברי
 הן הן ש~ עד~

 בחדו~יו בר~ב~א ו~יי אלו ~ראיישדבדי
 לברכו~

 ד~ה רפייג

 וב~ייי~ ספדי~י~
 ~ם ו~~י דקידושין ובסוגיא שם ודא~ש

 צייו ~דף עידובין וע~וסי שב~ ו~הי ~יייטובשעהייוו
דיי~ ע~ב~

 ש~ ~ריייף על ר~י וב~יי ס~ד לא
 ד~~י וע~ויו~ט

 ~~~~~~~ ן~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~ 
~ 

 ~~~~~~ל~
 מעשהז~ג דס~ך למ~יגם

 פטורו~ נשי~
 מ~מ

 ~ע~ ~עש~~ג הוי רךא ב~פלה נשיםח~בים
 ו~דמ~ג ומג~א ק~ו ס~א~~ח ובטוד כי דףבר~וה

 בפ~יח~

~ם~

 וקשה
 לפמ~~

 דס~ סייהמג~א
 בטע~א אי ס~ק

 ךהתפללדמקדימין
 ~~~י~

 שב~ בעדב
 ~~ד

 מב~~~
 החול

 ערבי~ ד~פל~משו~
 ופדדים אבדים כנגד נהקנה

ב~לה שמהעכל~
 וךא דא~ד~ן לי~נן אסו~ וב~ב~

 עול~
 חול

 בשב~
~וה~~

 יה~שע
 כ~ דף ברכ~~

 טעם כ~ב אד~ח ד~ה
 אלו ה~ג~א ~ד~~ ~ביא ~לא דנפשיימדע~א ז~

 ע~~~~

 מחה~ש וע~
 הד~י מדברי ~~ש~ם

 לענ~
 ~~~~ שב~ ~וסי

 בסדד~ לעיל
 דף~שנה

 ט~
 א~ שב~ ב~יל וא~כ ע~ב

 כלך ~~לה ~~ן
דהא

 ו~ מ~דיב~ א~
 א~כ ושוב ופדדים אבדים

 הו~~
 ~פךה

 דאיןמעש~ז~ג
 נוהג~

 בךיך
 ~ב~

 אלא
 דל~מ~~

 י~~א בתו~י
שהבא~י

 ~ך~ דסו~
 חוך ~ל ו~דרים אבדים להקריב מו~ר

 ~התפ~ל מו~דוא~כ
 לילה בסוף ~ב~ בלי~

 ~~~יעל ואמנם י~ב ס~ ~ו~ח בבי~צ וכ~כ זמנה הלילהכל עדבי~ ו~~ל~

 אלו ה~ו~~דבר~
 ~דף מפסחי~

 נ~ט~

 הי~~ע כמ~ש וצ~ל
דסוגיא

 ד~סחי~
 ולדיד~ כד~י ח~ב דמ~אצל~ג ךמ~ד ו~לא

 דלא קדא לאוקמיצדיך
 ב~~ יל~

 ~חך
 משאצל~ג דס~ך דמאן נאמ~ וא~כ והביא בעבר י~לאד~ש דח~ג~ ~אף בשב~

 קדא איצטריך דש~יד י~בוד~~ב
 לענ~

 דא~כ ~לא די~בד
~וב

 ה~
 דאינה מע~~ז~ג ~פלה

 נוהג~
 בליל

 שב~
 דאז

 א~
 אברי~קריבי~

 ~ל ופדרים
 ע~~

 מה~ פ~א דס~ל ~ולהר~ב~ם

 דס~ל כ~ן ל~ק ח~ב דמ~אצל~ג כד~ישב~
 להד~~

 ~~~פ~א
~פלה

 ~~~ך~
 קבוע ז~ן ~ה ואין היא דאור~~א

~קנו ~בנ~ד~
 כנגד ז~ן ל~

 ~~~בנו~
 ל~~ א~כ ושוב

 וע~י ~~~~הז~ג
 ס~במג~א

 רע~~
 ובדג~~ די ס~ק

 ~ם שנס~פק ומה ~ם
 קמ~ג ס~ א~ח ח~~ס וע~ אי ס~ק שם ~מש~ז פר~~גע~

 ~~עובמנ~ח
~~~ 

 עי~ש~

 ד~ס~ים דלסו~א לפ~~ש ואמנם
 קדא דצריך כירושלמי~~ל

 לע~~ יל~ דך~
 י~ל א~~ דיעבד

 מ~ו ~דף ~~א ב~וסילפ~~ש

~~~ 

 הי~י שד~ דחוך דאפילו
 דעכ~פ כ~ן וא~כ ה~ור בהןדמשלה

 קדיב~
 שך ~יפ~ד

 בלילחול
 ש~ו~

 ד~של~ ~יכי
 ~וב האור ב~ן

 שייכו~ י~
 עד~~להפך~

 גם
 שב~ בל~

 אופ~ד נגד
 היכי שבהב~ל ~קר~~

 ~מש~~
 האו~בהן

 ו~א
 ה~

 ~פלה
~עשו~~ג

 ול~~
 ~~~~א נאמר

 דפ~חי~
 כ~וסי ~~ל דלא

 ליךה ~בסוףב~מא
 קדיב~

 כ~ירן ס~ל ~ופ~ד
ב~וסי הדאש~



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~י~~

~~~~~~
 ~םבהוסי

 דג~
 היכי אלא שבה בליך קדיבין אינם ~שדים

 האיד בהןדו~שךה
 וג~

 ב~וסי ועיי כן ס~ל פ~רה ~ר~י
ישינים

 כי ~דף שב~ ובהוס~ ש~
 ע~א~

 עייש~ה לו~שרי ד~ה
~ 

 ~~~~~לז~

 ~~ג ~דף יבו~ות

 ע~ב~

 בשבה ש~י~~ש זר
 הבעדה יוסי והא~ר בהקטדה איבו~אי

ללאו
 יצאה~

 לאוי מני לא ו~י דא~ו היו~ה בהוסי והקשו
 קל חייל דלא לגו~דא ס~ל כולל באיסור דגם ו~ידצוגדידא
 חייל ואיך חמוד~ל

 ע~
 ולכאודה זדוה איסוד

 קש~
 דהא

~~
 זד ח~יב אינו הקטרה

 ~ק~י~ א~~
 ~יה

~~~ 
 הדו~ב~ם

 ביאת מהי~ייא
 מקד~

 ~~~~ש שם ~י~ב בר~מ ~ועיי ~~ד
 ו~הו~~~ו~ך~ו~

 מביאה פ~א כ~מ עיי שמיני פי
 מקר~

 שם
 ~תו~כ דברי שהביאה~ז

 אלו~

 בכל חייב הבערה ועל
 ש~ה ~יסוד ואייכ ~~א שבה מהי פי~ב הרו~~ם כמ~ששהוא
 ושם אהיהרא ד~ה ע~ב כ~ב דף שבועות ~ועהוסיקדים
 דו~וקי ד~ה יעייב כ~גדף

 וי~ל~

 אךא
 דבכ~~

 בשם כי שם

הדמיי~
 אליבא דוקא ז~ו ד~ל

 דד~~
 הבעדה הוי לר~י אבל

 הבערה הך הוי דל~אורה יייל ואולם וכוי מלאכות~~ך
 הוייצ ו~~~ה לעשוה דח~יב ~יון אלא לדיש ד~טורמ~אצליג
 קיו ~דף שבת ב~וסי כ~~שו~שךל~ג

 עייא~

 בחובך ד~ה
 ~ך דק ~זיה ~קטיר שלא ע~ד כך אבל כ~ית הק~יראם והתינ~

 שו~ א~ הוי לאשהוא
 והויי מצוה

 ו~שאצךיי~
 פט~ד וו~ו~ילא

ג~
 חייב ~ינו כרחך ועל שבה איסור ו~שום

~~ 
 ~השךים

 ו~בש~ס וצייע ~ה ואיסוד זרוה איסוד חל ואז בכזיתה~ק~רה
 ל~א ~דףשבת

 ע~ב~

 כדיש ~~ל יוסי דרי איקומהא לחד
 ובהרה~מ הייז ו~ה~ש ~אועדמ~~ם

 ו~~ו~ וכ~ו~
 והראב~ד שם

 שהים ~ייב ~בשילו החה הבעיד ואם כי שם מה~ש~י~ב
 ב~~קדש ששימש זד איהא הי הלכה ~~י פייב שבהובירושךמי
 ו~האכלין שהיי ופררים אברים איכ~ך ו~שום אךא וכויב~בת
ע~ג

 הו~ב~
 הךילה ~צ

 ע~
 יודא דדי דע~יה

 ד~
 או~ר

 מה ו~ב~ל ו~~ום א~~ד דו יוסי דדי דעהיה על ניחאו~בעיד ו~שו~
בישול

 י~
 והקשה דו~י כו~בשל באכולן דוצה ~הוא ו~כיון כאן

 העד~~קדבן
 דלמא וק~ה ~ייל כאן יש בי~~ל ו~ה ד~ה שם

 הב~רה ~~שום ואחה זדות משום אחת שתים דחייבהא

ו~יד~

 יצאהה ללאו ~בערה דסובד קיימינן יוסי דדי דא~בא
 אש~ס קשה והנה עכייל קייו~ת דלעיל קושייתן דלפ~זאלא
 ~יבו~~תדילן

 ש~
 והא יצאה ללאו הב~דה והאר~י דמקשה

 שם בגהש~ס הגדע~א ב~ה העיר וכן ו~בשל משוםחייב
וקדו~ו

 ב~ה~~
 ו~~ש ור~ש ר~י ד~ה שם מה~פ ~ועיי כאן

 אותלעיל

 ותיד~ י~ד~
 ו~ום הכי סייל ךא די~ן דשייס

 ו~שמ~ ש~ימשדזד
 בצנודא שהי~ך ~גון שהוא ב~ל א~ילו

ב~עה
 הקטר~

 מביאה ~ד ~עדמב~ם
 מקד~

 ושם היג

פ~~
 ה~~~

 ~יי~ש~ ~~ו~ש כמבשל הוי לא שבה ולענין

 ~~~לח~
 ~יבי~וה ה~~ס ד~י ~ה ליישב לנו נעים
ל~ג

 ~פרי~ ש~~
 הבערה והאר~י בהק~ה ~אי

 ~בה ישינים בתוס~ ~ו~~ש ק~ה ול~אודה ~צאת~ך~ו~

~~~
 ~~ט

 ע~ב~

 הבע~ ליי איה ~ר~י דאע~ג
 יצאה ללאו

 עצ~ה ב~י אף וחייב יצא~ לךאו דלא מודה~כיבוי
הא וא~~

 ~ק~ד~
 ~בה כמ~ש ~יבוי דה~י ~וא א~~רי בשדא

 ע~א ק~ד~דף
 שם~

 שב~ ~ועהוסי מודה ר~י גם ~ב~יבוי
~~

 ס~ו
 ד~~

 מפני
 ע~ ובקוב~

 ו~הי ~~ז הד~מ

 שבה~

 ו~י
 והרא~ש הרי~ף ~ירסה ~~ג דף ביצ~ ~ועיי הש~סמקשה

 ש~ והוס~ ש~ פ~י ועיי שםוב~ר~נ
 ע~ג ד~ה

ומךחמוה ובבעה~ו~

 שם~
 ~~~~ס קשה בלא~ה דהא ניחא ול~ו~ייש

~זבחים
 צייא~ ד~

 ו~לפו ו~ביא יין הו~הנדב שו~ואך דאו~ר
ע~ג

 האי~~
 הו~ד המיד אש ~~היב ~כבי קא והא ומקשו

 לא ~~בחעל
 הכבה~

 ~יבוי ומ~ני
 התינח וא~כ שאני דו~צו~

 ~זד אבל דמצוהבהק~רה
 ששי~~~

 הוא דעבידה ~ק~ה
 יחייב א~~ שובבידו

 משו~ ג~~
 ו~~צ~ך ו~~בה

 ~הידו~
 קו~א

 ~זבהיםבש~ס

 ~ם~

 ד~יבוי
 בו~קצ~

 יומא ~ועיי כיבוי ~ש

 ו~ייודף
 ש~

 ויייך~

 ~ל~ג ביבו~וה והכא

 ~~ ש~~
 מיירי כדחך

בזד
 ששימ~

 דק כיבוי ~יי שלא לה וו~שכחה ש~וא בכל
 כיבוי ו~שום מחייב דלאב~~קצה

 וו~ו~י~
 מ~ום ד~יכא כיון

 הבערה והאד~י שם ביבמות דילן בש~ס ו~קשה ~פירמכבה
 דחייב דאמד הידושלמי ואולם יצאהלךאו

 מ~ו~
 מבשל

 ~~ו~ש בהק~דה דק שהוא בכל היי לא ששיו~ש דזדע~ס~ל
 מ~ום ג~כ ביי איה דב~הייג כמבשל דהוי אג~מדיבישדא
 וב~~~גכיבוי

 ג~
 או~דו ושפיר יצאה ללאו דלא מודה ד~י

בירו~~ו~י
 ~עי~

 משום ~מר יו~ה רבי ובישל הבעיד שם
 דרבי עך וקשיא מבשל ~שום אומר יוסי רי ~ייבמבעיר
יוסי

 הבער~
 העדה בקרבן ותמה יצאה ךחלק הבעדה דהא

 נכון ~לדבדינו יצאה ללאו הבעדה ~ייל יוסי די האדאדדבה
 בבי~דא היינו ובי~ל דהב~יד י~ל הירו~למי דלשיטהמאוד
 רק מחייב יוסי ורי ובי~ול כיבוי ~דהי בה דאיהאגוו~רי

משו~
 השייס ו~~שו ו~ייז ו~בשל

 ע~
 יחייב לא דךמה רייי

 רייי ~ם דבכיבוי ~כיב~י ו~לאכה על היינו מבעיד מ~וםגם

מוד~
 הבעד~ עי ובו~לה~ר

 אינו שם בירוש~מי יוסי דרי כהב
 ול~ו~ייש יובדייהא במ~נה ה~~וזכר ר~יסהם

 איי~
 זה לדוחק

והא
 ד~

 בידוש~ו~י ינקט
 כיב~ ו~שו~

 ו~בןז י~ך

 ~~~~~~~ל~~
 וי ~דף

 ע~ב~

 אינו או ד~ה בהוסי
 לאוקמי בעי היכי כהן ה~~יהק~ה

 דאמר יוסי כרי י~מ~אלדבי
 הבער~

 בפי~ק ~הא יצהה ללאו
 ואמד והטה קרא י~מע~ל דרבי אמרדשבה

 לכשיב~
 בהו~~ק

 כרה יש דבהבעדה אלמא שו~ינה ח~אהאביא
 ו~~אוד~

לפו~~~
 באויי~ הב~י

 ~סיי
 עד~ה~

 לו~יחוש דאיכא בה~ייה
 מכבה ו~שום ראי~א הפתילה ראש ויחתוך יו~חוטשו~א

 ו~שום בו דהיי זה באו~ן ~יי והטה דקרא דר~י בהאי~ל איי~
 ו~שו ו~~אי ח~את ד~ייב ~~ודה יוסי די גם דב~~~גכיבוי
 ~~ייז ~דף בשבה לשי~תם ד~הוסי די~ל אלאההוסי

 דו~~אכה ~ר~ש ח~אה חיוב בו אין כ~~ג דבכיבוי מפנידייה עייב~
 ל~שיבנה או~ר הא י~מעאל ורי הוא לגופה צריכהשאינה
 נ~ן רי יייב ~בת בש~ס ~ואו~נם שו~ינה ח~את אביאבהו~~ק

הו~
 ודיינ והטה קרא ישו~עאל דרי דאמד

 לשי~~
 ס~ל

 ~~לה~ר ועיי יצא~ ל~לקדהבערה

 ~הבאתי~

 גם דא~כ אלא
 דהוי כיון ~יבוי ~שום לחייבו ליכא ב~בה ~שיו~ש~ר

 יהודה כדי ס~ל יו~י רי אי הלוי דזה אלאו~שאצל~ג

 דף ~שבת אמד ועולא דפטור כר~ש או חייבדמשאצליי~
ל~א

 עייב~

 דד~י א~~ד יו~נן ודי ס~ך כדייי יוסי דרי
 וי~ך ו~צוה הקון ל~נין ~ועו~ש~ך~ס~ל כדיי~

 כ~~ובן~

 ב~הילה והכא

שצרי~
 ~א ועדו~~ם ו~נא דקו~תקן להבהבה

 ו~היי~
 הייז

 וסיי שם וו~גייא בטו~ז ער~ה וסיי רס~ה ~יי יאו~~~ובש~ע
 של~~ סיי וסוי ש~ח ובסייר~~ח

 ומג~א שם ומחה~ש ופרו~~ג
 ל~א ~שבה בגהש~ס והגרע~א מנא מהקן לענין הקי~דסיי

~ם~

 דניהא רי~א ~~יק הוי מה~וין באינו דאפי~ו העיד
 בזה להלק אין ~יבוי לענין ~שימש ~ר ואולםךי~

 סי~ ש~ש ~~~ ש~ההרא~ש ל~~
 דהערו~ ~י~

 ~ן אמר לא
 אבל ו~חשבה ו~לא~ה דב~ינן שבה איסוד לעניןרק

 בשא~
~י~ורי~

 ~~הך ר~י~ והביא ליי דניחא בעינן ~א
 ובו~לא קמ~בה והא ד~דיך ~אישים ~~ג ~לפויין דמ~נד~
 בעצמו יהעדוך דהא ~י והמיהא כ~ב ד~ אוה דשא~מעי ~דועי~

 קדמו וכבד כד~ש ~הם לה דו~וקי יין מ~לפין דאיימיי~י

~
 לה~~וה והו~יפו ישם ב~ב~ים ובצ~ק בב~~ז ~ה

 בשם הביא אי סיי פיייב בשבהבעצמו דהרא~~
 העדו~

 זו ראיי
 וגם ייןממזלף

 אישה~י~
 דבדי במ~~ייה ו~~ייר ךבעל ליי

 ~י ס~ק ש~~ ~ייהמג~א
 ועי~

 מ~ש שם ובנ~ח ~ם ו~חה~ש
 ~ם הדא~ש ש~ל בקרב~נצדבריו

 וד~ייק~

~~~~

 בירושלמי
 ש~

 אברים בנ~ן דמיידי
 ופד~י~

 בליל
 ~רבן ~עיי ה~בה ~יגשבת

 שם~ העד~
 זדוה משום אחה אלא חייב אינו דאו~ר קפראבר א~~
 דלשיטהוי י~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~י~י
~~~~~~~~  ~יו~~א ק~רא ךבר דס~ל אזילד~~י~הו

 ד~

 ~~~ו

 שם~
 ד~ושה

 ש~~שךה דדוקא עלה ואמרינן וסודרן עצמן בפני מערכהך~ן
 שייך לא ~אייכ האורבהן

 בז~
 שכבר כיון ~בת ~ענין מבשך

 ד~~~לה די~ך אךא ב~שול אחר בישול אין האוד בהןמשךה
 ערש~י ב~~קצהו רק~אור

 ~~~ג ~דף זבחי~

 עייב~

 אבר דייה
 ~ייך ושפיר הייט פס~מ~ק מהי פיגועמך~מ

 משו~
 ~~בשך

ואו~
 ~וךא באיכ~לן שרוצה כיון בירושל~~י דמ~י ~~ה ~פי

נ~~
 הו~ עי~ולן דע~י

 ~~~ב~ך~
 דשאני כלו~~ר כ~~בשך הוי

 לא~וך ~דימבשך
 אחר בישול אין ול~ך שיהבשל רק דדוצ~

בי~וך
 ~~~א~

 גם הוא הרי ךגמרי שיה~~ך שר~צה הכא
 שבה ~~הי פ~ט ר~~ב~ם ועיי קשה גוף ב~~רפה ~מבשלבזה
ה~א

 וב~שייע ~י והך~~
 או~~

 גי ~ייק ב~ו~ז שי~ח סיי
 יוד ~~קומג~א

 ~ו~~~
 א~רים ביד

 באשל ב~ר~~~ג ~יי ~~
 יודס~ק

 שם~

 בישוך אין ~~ בענין לו~~ר שאין י~ל ~הרבה
 ואכ~~ייל בישולאחר

~ 

~~~
~~~~~~ 

~  

 נ~

 ~ו~~ ~~

 ~ף ~ס~ם

~  
 אופיידקריבין

 מיי~~
 ה~ל~ הו~ לא

 ~~ע~הז~ג
 א~

 ד~פלה
נגד

 ופדרי~ אברי~
 האור בהן בו~~~ה ד~כ~פ כיון הקנוה

 בךיל אףקריבין
 שב~

 שיי~ו~ ויש
 שבה בל~ל גם ךאופ~ד

 ~~ךה כןו~מו
 ~רבי~

 שבת בליל ~ם
 ברכוה ~בש~ס ז~~נ~

 כ~ז~דף

 ש~~
 עד השחר ה~לה א~~רו ~~ה ~~פני~ ~יהא

 ~ד ו~לך קדב ש~ר של המיד ש~ריחצוה
 א~~ר ~ר~י חצו~

 ~ד והולך קרב שחר של ה~~יד שה~ ש~וה ארבעעד
 כרבנן דס~ל ע~~~ל ~פ~ז ש~והארבע

 דתפיל~
 עד ה~חר

 הפילת ז~~ן ~~החךה ו~זחצוה
 דאליי~ ~~נח~

 קשה
 ה~

 הוי
 ~שה עד שעוה ~~די דהא ~~~~הז~ג~~לה

 שעו~
 ש~וא

 ב~א~ייא ~ן הק~ה וכבר כלל ה~ךה כאן אין ~~נחהז~~ן
 שחר שך ד~~~יד ~צוה עד דה~ה~ש ~רב~ן וע~צ~ל יייבסי~
 ~ן ד~~י ש~רהי אחרי ו~שהא חצות ~ד והולך קרבהיי
 לכהחיךה ל~ביא ~~סור דדבר כיר~של~~י סייךבבא

 ו~יי~~
 אם

 י~ם ~ ~~~ בן יין ~ל ~~יד הוצרך ולכך ~שד ו~ביאעבד
 כסוגיא ס~ל אייכ ו~וב לכהחילה אף הו~~ח עייגשנ~נ~ך
 ו~א בשבה ש~ל בי~ד איירי ילין דלא דקראדפסחים

 ד~ס~ף ביו~~א ~הו~י ס~ל ו~א ו~ביא ב~בד חיננה כריהוא דחגיג~
 חול של אופ~ד קדיביןלי~ה

 ~ייכוה ~~ום אין דאיי~ וק~~
 דס~ל וצייל ~~ע~ה~ייג הפלה והוי שבה ב~יל ~פצ~לז~~ן

כהיד~
 גייכ ~דסייל ורייי דיב~א לשי~ה שבהוסי ק~~א
 ע~וס~ דיעבד ל~נין קדאדאיצטרך

 שם~
 ב~ן דב~~~לה

 שיי~וה ויש שבה בליל אף קריביןהאור
 ךהפל~

 ערביה

ג~
 די ~~ן ד~א ~שאג~א ק~שיה ~שה ואכהי ש~ה בךיל
 דס~ל וע~צ~ל ~ךך כאןיהפךה אין ששיה ש~ה עדשעוה
 שחר של ד~מיד סייל וך~~ז ח~ה ~ד ~שחר דה~לה~רבנן
 בן ור~י חצ~ה עד ו~וךךקרב

 ב~
 ולכך ~כי ס~ל לא

 של ~~~יד עך ו~~מ ךהעיד~~רך
 שח~

 שעוה בארבע ש~דב
 והו שעוה בארבע~ופר~י

 ך~
 שם בעדיוה ~~אבייד וב~יי

 ~~פי ד~~~יד עדוה ~אי ו~ל הוא ורבנן דר~י פךוגהא~י
 העיד~~מועה

 ה~~י~ רא~ שא~
 שקרב

 בארב~
 דך~~א שעוה

 נ~~י ~שה~י~י
 לח~~~

 ליי ~~קרבי ~ווי הם ש~ה לשש או
 יהאים וזה~יי~ש

 ג~
 לדברינו

 דא~
 די ~~ן דגם דס~ל

 הפלה זמן ג~כ ששיה שעה עדשעוה
 ~~יי~~

 ~~~יד ~ל העיד
 שחרשצ

 שק~
 בארבע דוקא

 ש~וה~

~~~~~
 דהאי ~כי ~ראב~ד

 ~~פי עדו~
 הש~~וע~

 ~עיד
 ~~~עש~ ~~~יולא

 ~י ~ך שהיי ~ו~שה ד~ר~ צייע
 פ~ד בר~וה ד~דושל~~י ~ובדא הך שם ך~ר~~ב~ם ב~יהמייש~מ~ש
 מ~~~ידין ~~א הר~וב~ם ~יו~ן

 ו~~~
 השעה דחקה אחה

 ש~ר שך ה~ויד ו~קריבו שני בביה ~ציבוראה
 בארב~

 שעוה

 ~וגו~~ג~~ים שהיי ~~פני ~ר~בייד דבדי הירן ש~ ובך~~~~ביו~

~
 אם

 להקד~ יכוךי~
 אוהו ש~ד וא~~רו שעוה בדי

יכול~~ זמ~
 סי בעל וב~יי להקריב

 חרדי~
 ~י ש~ בידושל~~י

 כרב ש~וה בדי הקריבו ~י א~ה ס~ריןדרבנן
 יהוד~

 מי~ו
 ודבריו כשד היי חצות ~ד הקריבו ~לא טרודין ~יי אםגם
 ובג~שייסצייע

 ~ברכו~
 כ~ז

 שם~
 ש~~יאו ~~שלי ברש~י ציין

 בש~ש~
 ש~~~ע~~ כשהתחתן ~פסיקהא

 פ~עה בה עם

~~
 ךו והכניסה בהמייק ח~ו~ה

 ונ~ור זמר כלי ~~יני ~~
 הךילהכל

 ויש~
 בהמ~ק ~~פ~חוה והיי שעות ד~ עד ךמחרה

 ו~ל מראשותיו~חת
 אוה~

 שחר ~ל ה~~יד עך שנינו ~עה
 הזה ה~~~א ~ל והוכי~הו א~~ו~ ונכנסה שעות בדישקרב
ו~ו~דא

 בב~כוה יונה רבינו ~~בי~~ זא~
 ב~וקו~~~

 דאי~א שם
 שה~~לךב~~דרש

 הטעהו ופ~א ש~ות בגי י~ן היי שלו~~
 ב~

 ד~ה ובהג~ות בבא בן רייי ה~ידו~ייז ~~ך~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~~~
 ש~

 דאיך ~~אוד ~~~ה
 ~~זה~~וכח

 ~~~~ש~
 זה כי שעוה מדי ביוהר קרב שאינו

 מדברי כי אילפס ~~עשה וב~גהוה יהודה רבי ~~עדוהה~~כוון

ה~~ד~
 ~צ~ל יייד פי ויק~ר

 יייב~

 והו~יחהו א~~ שנ~נסה
 כדין דשךא הריעייז

 ~ש~
 והדבר

 במד~ר דב~~דרש אךא די בשעה ה~ו~יד שהקריבו כיוןכדין ש~~ ~ש~ דב~~~ ה~~ו~
 שעוה ב~רבע ת~~יד נהקדב היום אוהו אד~ל איהא יוד~י
 ישראל ו~יוו~וי

 עצבי~
 היו ו~א ~הו~ייק חנוכת יום ש~יי

 והיו שךמה ישן ש~יי ו~פני ~~שוהי~~לין
 ~~היראי~

 ~~יצו
 אי~~ת~~פני

 ~~~ךכו~
 והוריעו הךכו

 שב~ ךב~
 והךכה אמו

 הרי א~~ו יסרהו אשר ~~שא ההייד והוכיחתו ו~קיצהוהיא
 היו ש~וה די ש~~~~בואר

 ~~ני~י~
 די ובשעה ךישן או~ו

 יכוךין היו לא שע~ה ד~ דאחר הת~~יד והקריבוהקיצהו
 א~~ו היי וךכךלהקדיב

 ~~ו~רח~
 ההמיד ~~קריב ~די ~קיצהו

ב~~ועדו
 בשע~

 פלא זה ~ר~ה שם ~~שלי ב~~~רש ועי~ די

 בירב~ם ~~~ינו וכן ב~הייל ~~ייד פייב אבוה ברשיייו~צא~

בשע~
 ~לו~ה שבנה

 בה~~~~
 או~ו והשךים

 ~ני~
 ~~פתחוהיו

 של ~~~יד להקריב ל~~חרה שישכים כדי ו~דא~~היוהחת
 ~שהה ~~ה בז~~נושחר

 ב~
 פדעה

 הכניס~
 ~~ט~ו ~ך לו

 ו~זלוה גחושה שך ר~יעכ~~ין
 ~כוכבי~

 ~~ךוירים
 ~די ב~

 ש~ות אדבע עךיו ~עברו וכוי בלילהלהטעו~ו
 ביו~

 שלא
 שנינו שעה א~~ה ו~ך ש~ר של ~ו~יד קרב ולאע~~ד
 י~ושל~~יבג~~רא

 ~צייע~
 ~עוה בדי שקרב ש~ר של ה~~יד על

 ידבעם ~שה~~ה
 י

 קב~
 ך~ה~ו וה~~ים א~רים של שב~ו כך

 קול בה יצא~ זאת על להרהיעו שךמה~ל
 וא~~ר~

 רשע לו
 ~~חייבואהה

 ע~
 ~~ושע ה~ה~ב ~~ש השוגג

 י~ג~

 כדבר
 ~~נרהע וגו~~ר רההאפרים

 אפרי~
 ו~גיד

~ 
 ההמיד

 ה~מיד עך איתא שם שמואל ~~~דרש הנדפס וברש~יששה~
 כדא~~רינן ש~י ~ם ובחדיא ~י דף סנהדרין ועשייסשש~~ם

ב~~דרשוה
 פרעה בת ע~י כן שעש~

 ולז~
 נקרא

~ 
 ךמ~אל

 ש~יי אל לנו ל~~הכ~ו
 ג~~

 בזמנו מל~ים כשאר ~~שהכד

ו~
 האל ל~~~דש בבוקר נכנס ~יי

 ע~~~
 ~לא מ~אר הרי

~קרי~
 של עדוהו ~הו די שעה ~עברה ~~~ני ~ה~~יד אז

 שחד ~ל ה~יד עך בבא בןר~י
 ~ק~

 שעות בדי דוקא
 שם בילקוטועיי

 ר~~
 העני~ ובירושל~~י שייכ

 ~י~ד
 הי ~ל~

והו~~
 פ~ב ~דף בי~ק

 ע~ב~

 ~רף ~~~ות ותוסי ועצ ד~ה
 ~~בס~ד

 במשלי ~~צייד ~ועיי ש~
 ש~~

 ודו~ק
~ 

 ~~~~~מ~

 ~~ל ידדיב~ב י~ך
 ג~~

 עד ~שח~ דהפלה
 שעו~די

 כרייי
 נ~ ו~~~~~

 ~פ~ה הוי
 ב~~זיד בי~ל אם דאף כיון~~עשהז~ג

 וך~
 די עד ההפלל

~עוה
~~~~ 

 אייכ ושוב פ~ט סיי א~~~ עיי ~נחה זמן עד
 ~ד די מן ~עות השני בשביל מעשהזייג תפלה ~וילא
 שעות די ~ד ההפלל ךא א~ דבדיעבד כיון שעוהששה
 ז~ון עד א~~~~~~פלל

 ~נ~~
 שוב

 ~~י~~
 ה~לה ש~ך

 ~מו ~~נ~ה ז~~ןעד ש~רי~
 ב~~ל~

 דבדיעבד ~יון מע~הז~ג ~וי דלא

א~
 מך

 בלי~
 א~צ

 ~טי~

 דלרייי בררהי וכאשר בריה דם
 שפיר וא~כ ~ן~ייל

 ג~
 ס~ל ב~ב ~ר~י

 ר~פל~
 עד ~שחר



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~~י
~~~~~~

 ~ייז ~בר~וה וזייש וכרי~י שעוהדי

~~~ 

 אמר
 ר~~

 הל~ה
 הואיל יהו~ה~ר~

 והנ~
 ארבע לאחר קרב שחרשל ~~י~ דאין ופדשייי ~ווהיי בב~יר~א

 שעו~
 ודו~ק לתפלה ו~~ה

~ 

~~~~~~~

 בשע~ הוא ~~נחה ז~~ן דהא י~ל
 וחצי ששיה

ו~יי~
 ששיה מש~ה ~~שונה שעה החצי

 ז~ן~ו~
 הפ~

 סיי הטוייז ל~עה דהא ליהא ~ה אלא הוא

פי~
 ששיה ש~ה ~ד מ~~לל ~חריה ההפלל לא אם ~ם
 נראה ה~~ייז ו~דברי ע~~פ ה~לה ~~ר ~מק~לוחצי

 ~ופשטו~
 הפך~ ר~פ ה~~סדב~

 חצוה עד ו~~ע ד~ריך ה~חר
 וה~

~
 ~הפלך ~חריה ההפלל ולא ~עה אר~י ו~וי ר~מ ו~אמר

במ~~
 ~~צלי יו~~א ~ולי ומשני ~הים

 ואז~
 יהבי חצות עד

 ~~~יי
 ךיי יה~י ה~לה ~~ר ~אי~ך מ~ן בזמנה הפלה

 ~פלהש~ר
 בז~~נ~

 מ~שה דמאי הפייי וה~~ה לי~ יהבי לא
 דמה~לל הא דהרי דר~ימ~א

 ~~נח~
 שהים

 צריך עיי~
 הפלת ז~ן עדל~מהין

 ~~נח~
 ו~נחה בראשונה ומה~~ל

 ול~~
 י

ש~~
 ~חריה ה~ךה הוי אז דעד חצוה עד ו~~ני~ין נקט

ו~נ~
 מקש~ ה~י דהשייס י~ל

 נקט דל~ה
~ 

 דוקא ח~ה
 ולא טעה אר~יהא

 ~הפצ~
 שחריה

 ~~נח~ מ~פנ~
 שהים

דמשמע
 דא~

 הקנה לו אין חצות עד שחריה ההפךל לא

ר~
 ~~~נחה ~יה~לל

 שהי~
 ~ראשונה ו~~נחה

 וה~
 ~התפלל י~~ל

 דת~לה חצוה אחר הרא~ונה שעה חצי ~אוההשחריה

מנ~~
 ששיה ~~ה ו~ן רק ו~~~לת

 וח~
 דאותה ודאי אךא

 ט~ה ב~לל זה ואין שחרית ת~לת בז~~ן נ~לל שעההחצי
 שחריה ההפללולא

 ~רח~ ו~~
 דעד

 חצו~
 והייה דוקא ~או

 שעה וחצי ח~העד
 ~~ני ועייז חצות ~ד נקט לו~~ ואיי~

 ~כר רק ו~וק~ל ~ואזיל ~וצלי יו~~אד~ולי
 ~~ל~

 ש~ר ולא
 ~הת~לל יו~ל דבאמת ~לומר ~~~נההפלה

 באות~
 ש~ה חצי

 ש~ר מ~~ל דאינואלא
 הפל~

 ב~~תני~ין נקט ול~ך בזמנה
 ~~ר ~~קבל ~צוה דעד חצוה~ד

 ו~~~יי~ ~ו~נ~ ~~ל~
 ~טוייז

 לדעה דגם אלא ת~ה ז~~ן ~וי ש~ה החצי באוהה גםולפ~ז
 אחד ~~ה ~צי באותה ל~תפלל דאסור הי ס~ק שםהמג~א
 מהחיל ו~נחה זמן דבאמה הטעם הואחצוה

 הי~~
 ח~וה אחר

~חלה
 ביאר וכן שם ~מחה~ש ולבוייש פרמייג ~עיי שב~

 ~~לי דייה שם בר~וההצל~ח
 יומא~

 אצ~
 למט~י שלא משום

 ~~נ~ה לההפלך שלא ח~צהחמי~ו
 ש~ ע~

 ~ועיי ומחצה
 ~ייאו~ח

 ~ל~גש~~
 ~~החל~ הוי וא~כ

 ~שיה ש~ה
 זמן ג~~

 משום ב~פלה כאן ואין מ~חה ז~ן היינו באמההפלה

 ~~~ע~הז~~

~~~~~

 ~בר~וה

 ~ם~

 עד המנחה ת~לה
 הער~

 ר~י
 ~אי ה~ם י~ק ~~ב ר~ח איינ המנחה פלגעד או~

אר~~
 ~ר~י הל~ה

 הואי~ יהוד~
 ~וותי~ ב~חידתא והנן

 שבת של מצלי ו~ד~ב אנן נחזי ר~ח אמר אישהיק~~אי ה~

ב~~~
 יום מבעוד ש~ה

 הל~~ ש~ו~
 כרייי שיימ ~ופרש~י ~רייי

~י~
 ועייל ה~נחה הפלת ז~ן ךיי אזיל המנ~ה ~~~ג דאמר

 ~פלהל~

 ער~י~
 ובצל~~

 תלה למה להמוה הר~ה שם

ב~ו~
 דא~~ר

 ~~ ריי~
 י~יי ~ר~י הל~ה וב~רא ~ואיך אטו

 ~~~~~ול~
 מנ~ה ז~~ן ואטו ~רייי

 י~
 ~~ל שיי~וה לו

 מחהינהו ו~חהא ~חדא ו~ישחריה~
 ג~

 רייח דא~~ר מה
 ה~ני המה יום ~בעוד ב~ייש ש~ה שלו~צלי מדר~

 יהו~~
 ראדרבה

אי~א
 למש~~~

 ~עייש שבת של ~ מךלי ~ודרב איפ~א ~יניה
 י~~ות ~~~אר להדיא ~~שמע יום~~בעוד

 ~חו~
 ~~~~לל היי ~א

 ודאי ודא משתחשך אלא יום ו~~וד ער~יהשל
 נאמר ול~ברינו~~תי קושי~

 יסוב~ ד~~
 י~וונה ו~~רת עך

עד~ז אח~
 ש~ בשייס דה~~

 ~ד אומר ר~י
 אר~

 אי~~יא שעוה
 ב~לל ~ד ולא עד דל~~א או ~~לל ועד עד בש~סעלה

 להדיא הוא ו~ן דקב~י הוא לרייי~ופרשייי
 ו~~איי~ ~י~~

~~
 פייי ו~יי

~~~~ 
~~~ 

 ו~קשו
 אי~עיא דייה בתוסי ש~

 אלמא להח~יר ח~מים ~יעורי ~ל אמרינן ד~א הי~והלהו
 בכלל ו~ד ער אמרינן אי והירצו ב~לל ~~ ~אעד

 ~ י~

ג~
 קרבנו ~טל ז~נו עבר א~רינן ולא שי~~~ך ח~~רא

 והיינוב~~זיד וא~י~
 ~~תפך~

 הוא ו~ן דביעיה בשעה
 ךהדי~

 ~~ו~י

 נ~ה ~דף~ולין

 עייא~
 ~ל דייה

 עיייי~
 אמדינן אי אבך

 עד ב~~יד ה~לל ךא אם ב~לל עדולא ע~
 סו~

 גי ש~ה
 ו~ה עוד יתפלל וךא זו~נועבר

 ~יי~
 ~י~ באויח הפר~יח

פיי~
 אם ~דידן דגם לדינא שם

 ביט~
 ב~י~י ~ריה הפלת

 עוד יהפלל ~לא ד~ ש~ה ש~ברה עד ~הפללו~א
 דלר~י הטור ~מייש ודלא ביי קרינן להקון י~~ךלא וו~עוו~
 הת~לל ולא ~~ א~קיי~ל ~ה~

 ב~ע~
 ~הפלל די

 ח~~ ~~
עיייי~

 ~ודה ההוסי גם דלמ~קנא י~ל לפ~נ~ד ואמנם
 חצות עד מ~פלל רי ~שעה ~ת~לל ולא ע~ראם דא~
 יפ~ לן ביאר ~~וגיןהפ~יי ד~~

 עד אי לר~י בש~ס דאיבעיא מה
 מהניהין הך ידע האבעיא ~על רגם הוא רה~~נה בכללועד

 שחר של דת~וידדעדיוה
 ק~~

 ד~ס~~א אלא ~עות ~~בע
 אבל הקטרה על רק קאי ש~וה בדי דקרב דהאליי

 עד ולא דעד למי~וד לן איה וזריקה שחיטה ~~עתש~וא ה~ל~
 ~~קרי דךא ~מן כדא~כחן ש~וה ~גי ~יי דהשחי~~~~לל
 בגי אלא~וקר

 ש~ו~

 דק
~~ 

 דא~ר נחמן
 א~

 נמי אנן
 ~עוה בדי קרב שה~~יד העיד דריבי~ב בכ~ג ו~ד דעדהנינן

מיפ~
 תמיד דבהקטרה קאי וזריקה ראשחיטה ליי פשיטא

ג~
 דכ~ר ו~ו~ה דייי

 עיייי~ חצ~~ ע~
 ול~~ז בט~מא מלהא

 דזהונאו~ר
 הט~~

 כיון ח~ה עד ~~תפלל די ב~~ה הת~ךל ו~אעבר א~ קיי~ל דה~י דלרייי ש~הב הטור של
 דע~~~

הקטר~
 חצות עד והולך נו~שך היי התוויד

 ג~
 ונהי לרייי

 לה~~לל ךענין זהו ההמיד שחיטת בהר רק אזיך~~י
 א~לל~תחילה

 בדיעב~
 הת~לל לא אם

 ~י ~~~~
 יה~~

 עד
 ~אר ד~כייפ ~יוןחצות

 ~בוד~
 עד והולך ~ובב היי הה~~יד

 הס~ד לפי ~בל ~~ייס ל~~סקנא והתינחחצות
 ~~אב~~

 דעד
 ~עוה ~די ~ק~ב המיד על העיד וריבייב ~~ךל ע~ולא
 ב~ו~י כתבו ש~יר ~~ות בדי רוקא ~היי אה~טרהקאי
 א~ ב~לל עד וךא עד נא~~ר אםדלרייי

 ב~י הה~לך לא

~~ו~
 לא

 י~~~
 והיינו עוד

~~ 
 חצי~ עד יהפלל

 אבל
 המיד ~ל העיר וריבייב ב~לך ועד עדאי

 ~עוה בדי שנש~~
 ~~ת~ךל ךריי גם ~וב חצות ~ד כשר ךדייי גםו~ק~רה

ע~
 חצוה

 ו~יי~
 דא~ בת~~י

 ב~לל וער ~ד אמרינן
 קרבנו בטל זמנו עבר או~רינן ולא שיה~לך חו~וראגם ב~ ~

 ~א אם והיינו במזידוא~ילו
 ב~ע~ ~ה~~

 די
 מה~ל~

 עד
 דאל~~ ~ן וע~ציילחצוה

 דאם ש~תבו ההו~י בשי~ה ק~ה

נא~
 ו~ד עד

 ב~~
 לההפלל די~ול חו~רא בו יש

ל~ומת דה~
 י~ ~~

 ב~וגג הה~לל ~א אם קולא ~וד בו
 עבר די ובש~הגי ~~~

 במזי~
 ולא ~ד נאמר דאם ההפלל ולא

 דשעה ~זיד מק~י לא הה~לל ~לא דהזיד הא איי~ ב~~לעד
 זמן ~ו ד~ז ~יון וי או ה~ כשעה ~וידי

~ ה  
 ~~א

 ~~ברו~ינו
 בשוג~

 אבל במנחה תשלומין ת~לה דמת~לל
 התפלך ולא די ~עה ב~יד עבר ~י אייכ ~~לך ועדער ~

 דתוסי וראי אלא ה~לומין הפלה ו~ת~לל ואינו מזיד~וי
 עד ולא עד אמרינן אי דוקא והיינו חצות עד לעניןקאי
 ושחיטהב~לל

 ה~ו~י~
 ~ל דה~יד וריב~ב שעוה בגי היי

 דג~ אהק~ר~ קאי ש~ות ב~י שקרבתמיד
 ~ק~רה

 אי~
ר~

 די א~ גי ~עה ה~פלל לא אי א~~רינן אז די בש~~
 ~יון חצות עד יה~לללא

 הקטר~ דג~
 הי~ לא

 נו~ש~
יות~

 מרי
 שעו~

 אי אבל
 אמרי~

 וס~ל ~כלל ועד עד
 ש~וה ברי היי ה~מידד~חיטה

 והקטר~
 לא א~ דגם סייל שפירחצות ע~ נו~שכ~ היי

 ההפ~
 בדי~בד די ~~~ה

 משום ל~~י גם חצות ~דמ~לל
 עב~דוה ~א~ ד~~~~

 ~~וסי כ~~ו שפיר ול~~ז חצוה ער נ~~ש~ים ~ייהתו~יד
 קולא חומרא נמי אי~א ~~לל וע~ ~ד א~~רינןדאי

 עד אמר~נן ואי חצוה עד ~וו~פלך וחומראלהמהין ~יו~
 ~תפצל וךא ~~ר אי ~~~ךעד ו~

 ב~ע~
 לא די או גי

 ~י~ין דב~וסי אלאעוד יה~~
 ~ד~

 נ~ה

 עייא~
 ~ך ד~ה

להדיא ~ה~



י ~ ~ ~ ~

 ~~~י~~~~ו~
~~~~~~~~ להדיא

 רהנייו~
 ש~~ לענין רק הוא

 שהבאהי ועפר~ח רביעיה
 בסברהואו~נם

 הטו~
 ועד דער ה~וסקנא דל~י נאמר שפיר

 וההקטרהב~ל
 ג~

 לא אם א~כ חצוהי ער כ~ר לר~י
 כיון ח~ה ~ר ווהפלל די בשעהההפלל

 דעכיי~
 הקטרת

 ~ייההמיר
 נמש~

 לא דל~החילה אלא חצוה ~ד ו~ולך
 ער דקיהפלל

 ~ע~
 רק ~יל רר~י בכךל ועד רביעיה

ש~יטה בה~
 ~~יק~

 ורבנן עיקר וזהו התו~יד
~~~ 

 של ר~יד
 עד קרב היי~חר

 ~צוה~

~~~~
 ב~~ס דאמרו המנחה בתפלה ורבנן רייי בפלוגהה

 ו~ולך קרב ~יי ~ערבים בין של דהמיד אמרדר~י
 פנגעד

 ה~רב עד ו~וךך קרב שהי~ ס~ך ורבנן ~וונ~~
 שם ~פ~י~הב

 דבאמ~
 ומ~צה בטי היי ההו~יד ~קרבה זמן

 בין של דקטורתרק
 זמנ~ הערבי~

 ומה ל~כים אברים בין
 קרב דהיי ח~מיםשאמרו

 והול~
 ווה ~ל היינו ה~רב עד

 ב~ךל שהן ה~ו~יד נ~~י והיינו ~המיד להקרבהד~ייך
 קריבין ~יו ההו~יד הנס~י דזמנין משום והיינוהמיד

היום ~ו~
 סמו~

 אלא נ~~ים בהר ~יל לא ור~י הכוכבים ל~אה
 מש~ה קטורה ~מן קודם ~הוא ההמיד בהקטרת הךוי~ה~ל
 באוהה היי קטורה ~מן ~הוסי כ~ייש ה~נחה פךג עראמר
שעה

 והנ~
 דו~עדוהו הנינן נמי אנן אף דאו~ר נחמן רב

 בהר אזךינן דעי~ר שמעינן ו~ו~ילא ~~~י נשו~ע ריבייבשל
 בהפ~ה וא~כ ההוויד עבודוה שאר על וךא התמידהקרבה
 הקרבה היי ךר~י רגם בה~ע ~ל הוויר נגד שה~א~וונחה
 יש שפיר הו~נחה בפלג ~~ קטורה רק וו~חצה בטיההוויד

 שהיי ה~וויד נ~~י ב~ר דאזלי כרבנן קייייל איל~סהפק
 בתר ו~נחה בהפלה אזלינן לא לרייי דגם ~יון ~לילהעד

 לרב ואו~ר חסדא ךרב ליי רו~ס~קא וזהו התו~יד~~רבה
 בב~יר~א ו~נן הואיך כר~י הל~ה ר~כ או~ר ההםיצחק
 עד היי רהקטרה אף ~עוה בדי קרב היי דה~וויד~וו~יי
 הכא ההוויד ו~ריקת שחיטה בתר רק אזלינן מ~ווחךוה
 ~אמאי

 ע~~
 של בתמיד אז~נן לא לר~י גם

 מספקא שהיי והיינו ו~י~י ולא ~יי אמר ולא אשהיקהק~הו בה~ ב~יי~
 ה~ו א~~יק אי שנסהפק כייה אוה ו~לאכי יד ~~ייליי

 מ~דיד~
 בפהיחה לעיל ועיי בי~ אשגח דלא אךא להשיב

 ד~
 די

 ווירי אייל אשהיק ע~א ט~ז בר~הועיי
 שמי~

 ורבות בהא לך
 ~אל~

בש~ס~
 בע~ש ~בה של ו~צלי מדרב א~ן נחזי חסדא רב ואמר

 בטע~א רס~ז י סיי הווג~א ~ו~~ש הטעם ו~וא י~םמבעוד
 ערביה דהפלהוושום

 נהקנ~
 כנגד

 ~מתע~~ן ו~דרים אב~~
בליל~

 בשבה חול עולה ולא דאמרינן ~~נן אסור ובשבה
 יוו~א בהו~י ~י דהאוקשה

 דבסו~
 אופ~ד קריבין ~יי לילה

~
 מ~בה איסור בזה יש רא~הי ~י~ע~ק כמ~ש וצ~ך חוך
 אזלי ביוווא והוסי מ~אצל~ג הוי ~ה אלא אגוווריבשרא
 דפסחים וסוגיא פטור ~~א~לייג ~~דאליבא

 נ~ט~ ~ד~

 סייל
 ועי~ ~י~ב ו~שאצ~ג ס~ל דרב ~ונא~ור חייב דמ~אצל~גכר~י
 דב~שוי אךא ~הבאהי הי דף ~הובוהפ~י

 הור~
 ~יי ~~ד

 חייב משאצל~ג ס~ל דרב ~עלה~ז

 עיי~ש~

 יקשה ואכהי
 ~~~לדא~~

 הפל~
 ~ו~ושיה שבה בליל נו~גה דאינ~ מעש~ז~ג

 הוי ד~א~שאג~א
 ~ל~

 ~ון מעשהז~ג
 עד די ד~ושע~

 לר~י הפלה זמן ליכא~צוה
 לק~ו~

 ועד דעד דלמ~נא כיון
 ל~~י ס~לב~לל

 דהק~~
 לא אם ולפ~ז ~~וה עד היי

ההפ~
 ~ד מה~לל ~י בשעה

 חצו~
 ענין ~ייכוה יש ו~וב

 שע~~ ד~ מן גםתפלה
 ו~אשר חצוה עד

 באר~~

 ועכצ~ל
 בהן במשלה ~ה בליל קריבין שנהותרו אברי דע~~פ~יון
 דיעבד לענין שבה בליל גם להפלה שיי~וה יש ~וב~או~
 ~לינן דלכ~חילה~א

 הרגיל הסידו~ בה~
 ש~

 ו~~ריבין היי
 ומח~~ש מג~א ~עיי חול שהיי בעוד רק ~ייש של חוךאברי
 רס~זסיי

 שם~

 ו~~ז
 רבנן דאמרו ו~נחה הפלה לענין~ ~~~

 ה~יד דנסכי ד~~נין ~שום ~~רב עדשהיא
 בהיי~ ש~

 היו
 דאזיל ~ר~י קיי~ל וממילא ~ן ~יי~ל לא היום סוףקריבין

 ו~~מ~ג ביסייק ~~~ וסיי ק~~ב סיי אוייח ט~ייז ~ועי~ ההו~יד הקטרתבהר
 ש~

 ~יי~ ~יי ובא~א
 בארהי ובתשוי אי ~~ק

כ~ז

 לדינא~
 ואיי~

 ~ע~ חסדא רב של ר~וקו עיקר אדרבה
 ש~ והוסי ורבה ר~ח בפלוגתה שם וו~ו רףיומא

 ד~ה
החילהו

 וי~ך~

 מב~ור ~בה בערב שבה ישל ~ב ד~צלי מהא
 שהיייום

 ווקדי~
 ~ל ה~לה

 בעיי~ שב~
 הי~ב ודוייק

~ 

מב~י~~~~

 על

 ז~
 כל ~~ר~~

יחד א~ ~דיו~ ~חמש~
 עוני~

 ופרח~ ~~הור אחר בקנה
 ~לשון ~קטנוה אה ~ממאנין ~העיד בבא בןדר~י

 ~בי~
 חד

 שם חי נד~ עיי אליעזר דרי וחד א~~~דרי
 ~~זבר~וה וג~ש~~

~~~ 

 ~הו~~ קו~יה קשה דלדידיי אלי~~ ~רי
~יבמוה

 י~ז~

 דר~י דרכיי הפ~יל אא~לה~ב למעט קרא למ~ל
 כשגירשה ךה דמש~חה לדידיי ומהר~ינןנועם

 ~~שון בעל~
 וס~ל לפךונ~ אלא הנשא ~לאע~מ

 ג~~
 א~א לגרש דיוכל

 לפלוני הנשא שךאע~וו
 דלפ~~

אבועל לא~ר~ ~די לקנא ל~על ליי ד~דיף מ~עם לומרדא~ן חוב~ אש~ אה וקנא סייל
 דבלא~~

 הנשא שלא ע~וו לגרשה יוכל
 לבוע~

 ו~~ס~ל

~חוב~
יטמא ל~ ג~כ ~~ל ומו~ילא ו~וושייך ~~ש ד~~ל ל~נא
 ולשיט~ חוב~

 מטו~א הבעל אין קטנה דאשהו
לא ל~

~~~ 
 ~יבו~וה ~ה~~י כ~ברה

 פייט~

 ח~מים רי~~~ין
 עפייי ~אשה ו~שיאין זה שווטעם ~דומה ברבר מה~הדבר לע~ו~

 יבמוה הוסי ~~מ~ש אחדעד

 פ~ח~

 לרייא ס~ל ולכך
 ~יבמו~

ק~~ב~

 ס~ל בבא בן ור~י עייא עפ~י האשה ו~שיאין ד~ן

ש~
 ע~א עפ~י האש~ דוושיאין

 וךכ~
 דו~מאנין שהעיד אחרי

 דוו~וו להעיד ~וצרך כרייא ~קטנוהאה
 ו~~יאי~

 אה
 ~ עייאעפ~י ~א~~

 דס~~~~~~
 כר~א הקטנוה אה ד~~אנין בבא בן ל~י

 י~בור חובה א~~ו אה דוקנא ג~כוס~ל
 ערוה בה מצא א~כ אש~ו אה מגרש אדםדאין ~ב~~
 דב~

וק~
 גרו~הו ךו~~ור קרא למ~ל הירושלמי קושיה

 וצריך סוט~ו להחזיר ואסור ~א זונהבלא~ה ה~
 לה~~

 ע~פ
 ~פי יונהןה~רגום

 הצא~
 דמיי~

 ו~מ~שך~סוף בנהרצי~ ואף בנאנסה
 ההפ~~

 ו~דס~ל וקמכוין אפשר ךא דהוי
 ~פ~~יםלאביי

 כייה~

 דרי אליבא
 י~וד~

 ו~מכ~ן אפשד דלא
 ווטעם לבעלה אסורה ואפ~ה זונה הויה דלאשרי

 ובארהי ~עלבו דמע~
 דמ~ו~

 דמלל~~נ אליעז~ ל~י ס~ל ~רחך עצ
 ~חולין ~נפש אה שהרג עוף ~ל הוכ~ה לי~אדלפ~ז

 ק~מ~
 אסו~ דבלא~ה לוו~ר דאין עהיינ ~פרי למעוטי דאהיכרנב~י ~פי~ מוקמינן ט~ורוה חיוה צפרים שהי ד~ראמשום
 דקרא דרבינא לאוקיו~הא וא~צ מללה~נ דהא ~נא~משו~
 ולנך ~נ~ש אה ~רג עוף לוועוטיאהי

 הצרי~
 בבא בן ר~י

ל~עיד
 וו~

 הנפש אה ש~רג בירושךים שנ~קל ה~נגול על
 ע~דאו~וא

 בירושל~
 ה~ילין המ~יא ~פ~ עירובין

 א~ר שםדאיהא ה~א~
 שיער~ ירו~י~

 לומר
 ~ךכ~

 לר~ג
ז~ מ~ניסי~

 זוג~

 ראש של שגבהו מ~ום ~עד
 מחזי~

 ו~ו~~
 מ~יק

 עד המנונא רב אסברי זריקא א~ר ו~וישהים
 מ~ו~

 שמוחו
 ההינוקשך

 ~ופ~
 שנ~קל הרנגול על ~נינן ה~ן

 רא~ ~נפש אה שהרגעל בירוש~
 הינוק שך ראשו

 ד~ל ~נים ע~י ובלבד מהניהין ~יני יוסי א~רוניקרו ~ל~ ~פ~
 ~מקו~

י~
 ד~יירי דאיידי שם משה ב~ני ופיי שהים להניח בראש

 בו~~ו~לעי~
 דתרנגול עובדא ל~ך מייהי הפילין ~

 ד~ש ע~ר י~לולפענ~ד ~נ~ק~
 דבש~~

 ~ו ~דף עירובין בבלי

~~~ 
 בדרייי פליגי ור~ג דה~קאמרינן

 א~~
 בראש מקום יש דאמר

 איכא ועוד הפילין שהילהניח
 כמ~

 אלא ואמרו איק~מהות
 ~י~ן ד~ה שם הריטב~א ופירש ו~עיקרא ~ד~נינןמחוורהא

 כדשנינןוז~ל
 מעיק~

 איקומהא מאירך בחד דפךיג~
 פליגי איקומהא לחרשם וב~~~

 ה~~
 ~י~ה במ~ה ור~ג

 חדר דודובעיר כו~~
~ 

 צרי~וה מצ~ה ~מ~ד העלה
 כ~נ~

 ס~ל
 מללה~נ ~~ל מאצ~כ ו~ד נהנו ליהנוהמצוה

 עיי~~
 ובירושלמי



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~י~י
~~~~~

 הינוק שך ש~ווחו מקום עד וכוי זריקא~~ידא~ד
 ס~ל דלא~י~~~~פ~מ רופ~

 ~~~ו~
 תפךין שני ל~ניח בדאש יש

 מצ~כ סובר ת~ק ~~צייכ אי פ~גי ור~ג רה~ק נא~~דו~ז
~עד~~י

 ~ש~~
 ~וצ~כ דסובד ךת~ק וא~כ ~~אצ~כ סובד ור~ג

 ימל~~כ~~ל
 ו~ר~

 ~~תי
 צפרי~

 אתי ךא ט~ורות חיות

 אסור דב~~ה ע~~נ צ~רילמעוטי~
 הנא~ ~~~ו~

 כדחך ועל
 למעוטי א~י~~א

 עו~
 שה~

 ~ירו~ל~~י מייהי ולכך הנפש אה
הך

 עו~
 ו~ינ~

 סייע~א
 ל~~

 אד~י ו~ז ~~~ךה~נ ד~~~כ
 ~~י ובלבד ~הניתין~~

 ש~י~
 לד~ג ~~~ל כלו~~ד

 ג~~
 ~~צ~כ

~מ~~~
 ~וכניסן סייל ומיימ

 שהי~ ~שהי~
 אייש ~ר~י ~סייך

~~ו~
 פליגי ו~א בראש יש

 ת~~
 ~הייפ עי~ ור~ג

~~ 
 ודו~ק
~ 

~~~~~~~~

 נאמר
 דהנ~

 לעיל בירו~ךמי
 לך והיי ש~

לאו~
 ~שהן מנין נשים ויוייט ~בתוה יצאו

~~ר~ן
 ~~~~י~~

 עליו שה~~ה ש~ וגה~~ס ~~~ בקרבן עי~

~~~
 באו~ח ועי~

 ~~ קי~~ש~
 שהבאהי~

 ד~~עשהז~ג ~~ך

נ~י~
 ~~ורוה

 וק~~
 בקידושין התוסי יקוש~ה

 ק~ ל~~~~
 אותו

 והירצו בלילה נו~ג דאינו ~~~~זייג ד~ל ~פ~לו~י~והה
 ~~שב~ז למ~ד קשה ואכתי יבלילה נוהגה מ~ב~ז ל~~ייד~אה~א
 בדיעבד ~~ל א~ דעכ~פ ~יון והרצנו בלילה פסוךהג~כ
 ו~י~ה ~~~ות שיי~ות לו יש ~והני~לילה

 ג~
 ולפ~ז בלילה

~י~
 דקרא הידושלו~י וכשיטת דיעבד ~ענין קרא דצריך

 ~~שו~ ואי ב~בת ~חל בי~ד ~~יירי יליןדלא
 דאד~ש ~גיגה

י~ך
 ביו~~א כתוסי ~~ל ולא והביא ב~ב~

 דסו~
 קרי~ין לילה

אברי~
 דס~ל ~טעם ו~~א חול שך ופ~רים

 ד~~לב~
 ~בערה

 חייב ר~~~אצל~ג וס~ל אגומרי בי~רא מכבה משום בהאיה
וב~בת

~~~ 

 כ~ד

 יךי~ ע~ב~
 אביי

 רא~
 קד~ים שורפין

~~קדא ביו~~
 עול~

 וךא ב~בתו שבה
 ~ול~

 חול
 ו~ בשב~

 עולת
 ~~ בפסחי~ ח~ש באוד והקשה ביו~ט~ל

 ל~~~~ש ~הדי
 איך א~כ מ~~ר לילה דסוף ביו~~אהתוסי

 יצי~
 ~~קרא אביי

ז~
 ~חיל~ לענין רק ~~וכח ךא דהא

 אבל הךילה
 לצורך ל~חוהדניהן ביו~

 ~יו~
 וךפמ~ש נו~ר ל~ריפה הייה ~ל~~א

 וטרי ד~ש~יך ~ביינא~~ר
 אלי~

 ~~ס~ים יהורה דרי

 כ~ה~
 ביו~~א כהוסי ~~ל לא ו~~~~ילא חייב ד~~שאצך~ג כוו~יי~ייל
 סייל ו~~~~יךאשם

 דדשא~~~
 לוךב הי ב~עהייוו ועיי א~ור

~הבאהי
 ו~פיי~

 סיל ~גוף הנאה דאיכא היכי ד~ם ~~ך
 צ~רי~ שהי קרא ~~~ק~~ינן ולפייז~~ך~~נ

 טהורות חיות
 דאס~ר ~א~ל עה~נ צפרי ך~~עוטי דאתיכרנב~י

 מללה~נד~א הנא~ ~~~ו~
 ו~

 ולכך הנפש את ~רג דעוף הך ידעינן
 על בידושלים שנ~~ל בתרנגול הוי דעובדא בירושל~~יהביאו
 אל ו~ובב הולך בחדי חד סביך והכך הנ~ש ~השהרג

 והבן ~~~י~~קו~
~ 

~~~~~

 חייב דו~שאצל~ג ב~א בן לד~י ~ס~ל עלה דאתינן
 ~וף קריבין דאופייד ביו~~א כהוסי ךו~~ר איןשוב

ליל~
 דפסחי~ ~סוגין וע~~~ל

 ביייד ~~יידי ילין רלא דק~א
 כ~יב ~גי ~הא ~ירושך~~י ק~שית וקשה בשבתש~ך

 חיננאכר~ וך~~
 דא~

 ~שר והביא עבר
 וס~~

 להביא ~א~וד דדבר
 כשר והביא עבר א~ ~~~~ולכת~ילה

 ~~הא דאיי אין וא~~
 ~~י בןדיין

 יו~
 ה~~עשה היי דדיל~~א ה~~בח ~ייג שנתנ~ך

בדיעב~
 ~ן ר~י הצדיך ולכך

 ב~
 להעיד

 ע~
 יום ~י בן יין

 ה~וזבח ע~ג~נהנסך
 א~

 ~דף נדה בתו~י כמ~ש ~כהחילה

~~~~~

 לענין קרא דצריך בבא בן לד~י דסייל אחרי
 אוהה ולא אוהו ~רא צריך ~~~~יךאדיעבד

 בדיעבד יצא בלילה ~~ל ~א~ כיון ~~~ה~~ג ~וי לאד~~ילה
 ~מעשהז~גוס~ל

 נשי~
 מע~הז~ג הוי לא ת~לה ו~~~~ו ~~רות

 כ~וגיא ב~ב לר~י ס~ל כרחך ~על דבררנו ~כיוןו~שה

 דאופ~~~פ~חי~
 אף שבת ~ליל קריבין אין חול ~ל

 נגד ~רבית רהפלה כךל תפלה ז~ון אז הוי לא ~~כ~ילה בסו~

אופ~~
 א~כ ושוב הקנוה

 הפל~ ~ו~
 ~~~ל ותרצנו ~~ע~~ז~ג

~היד~
 האור בהן ד~~שלה ~היכי שם ביומא בהוסי קמא

 סיי או~ח חתייס ~ו~יי אופיידקדיבין
 ק~~~ה~

 יש ~~כ
 לאופייד~ייכות

 ג~
 לה~~ע שייכות יש ושפיר שבת בליך

 ~ושית יקשה י~א~הי ~~~שהז~ג הפלה ~~י וךא ~בה ~ילגם
 האהשאגייא

 תפ~
 ו~~די שע~ די עד הוא לר~י ה~חר

 ז~ון שום ליכא ששית שעה עדשעות
 ~פ~

 ~סייל וצייצ כלל
 ברכות וב~~ס חצ~ת עד ~שחר ד~פלת כדבנן ב~בלר~י

 ה~~יד שהדי חצוה עד השחר תפלה ~~ה ~~פני א~~רוש~
 בבא בן דרייי ~אחרי חצות עד והולך קרב שחרשל

 דוקא שקרב ~חר ~ל תמיד עך ~~יד הצריך הכי ~~ללא ~~~~~
 דיייל בארהי שכבר אלא ~~ותבארבע

 דג~
 בבא בן ~~י

 נכ~ן על ~~היישב והכל יהודה כרי~~ל
 וה~~

 כל כי
 דב~

 אלה
 בציצי~ ונח~~דים~יקרים

 ~~~הוקי~י חריפי~ ~~שוקדיםי ופרחים
 יתברךש~~ו בעזר~ ~~רךי זה על ~כל ~~~יקי~י ~~~ליהם הפלפולזהב

~ 

 ~~~~א~
 ~~ף יבמוה הש~ס ~דברי ה~אתי די

 והנה הטו~~אה על ~~וזהרה אי~ןדכ~נת פ~ה~

~וא ~
 בכיי~ ב~~~

 סוט~ ועיי
 כ~ג~ ~ד~

 כהנת ב~~~נה
~טמאה

 ל~~תי~
 ~וטמא ~הן ו~ין

 ל~~~י~
 ~~ייט בגו~דא ושם

 וער~~י אהרן ב~ות ולא אהרן~י
 יייחי ~דף ~~~~

 עייא~

 דייה
 וביבווות לו ל~ו~א זקוקה דאינה ~~ט~~~הואינה

 להרמביים הו~צות ובס~ר שם והגהב~ח ות~סי ~ברש~ישה~תי כ~ט~ ~ד~

מ~~
 דכהנה כתב ~~ייז

 ש~
 הוזהרו

 להט~~א צוו לא ~~~יי~~

לק~ובי~
 כ~ב וכן

 הריי~~
 אבך ~~הי ב~ייב

 ב~ייק והראייש ש~
 דברי כי כתב ~י סייהייט

 צרי~ הריי~~
 לפ~ור ראיי

 ואולי וי אוה ~ם י~~ט ב~~דני ועיי זו~~~~צוה הנשי~
 ~יי~

 ךהר~~ביים
 דכתיבכיון

 לנ~~
 הךאו ~אי לש~דו אם כי ~ע~ויו יט~~א לא

 ~~בר ל~ארו ~~~~~א אינו באם והיינו לשא~ו אם כי עלגם

ג~
 בפ~חים ~~ייש דו~~יא אלאו

 ~~~א~ ~ד~
 אם

 א~~
 ~א

 ~~שום שתיםךוקה
~ 

 תא~ךו
 ~~ו~~

 נא
 ו~~שו~

 כי
 צלי א~

א~
 צלי אם דכי

 א~
 וער~~י קאי ~אכלו דלא אלאו נ~~י

 לנ~ש כ~יב כאלו דהוי רכוותיי והיינ אכל דייה שםוהוסי
 יט~~א דךא ~או ~~ו~~רת דאינן דנשים אמרינן שפירלשאדו א~ כי בתיבות כהיב דה~א~ וכיון ל~ארו א~ כי יט~~אךא

 ~~ו~הרה אינם~~~~יךא
 לה~ט~~ו~

 בירושל~וי ב~~ה~פ ~ועיי לבעל
 אוה רסייד מייע וב~~נייח כהנת ד~ה שם הייז פ~גסוטה

 ולא אהרן בני דרשינן דל~ך שכי א~~וד ~י ב~~זרחיועיי בי~

 ~~שו~בנו~
 ~~קדא ד~~~~~טינן ~~הא והקשה הוא יתירה דקדא

ול~וד~~
 קרא אייתד לא הא בנות ולא בניכם את או~ם

 ~ועיי ךאיש א~~ הכ~וב ~השוה ~~שום ~נוה דהייהוני~~א
 שםי ארייבגוד

 ב~~ח ובו~נייח ~ביאו ר~ז סיי ~~לאכי ו~י~

~~~~
 וה~וצוה בההורה ו~יי עליו ~~~ה רסייג

 ריי~
 א~~~ר

 ל~~ו~ די לו~ו~י ובס~רעיי~ש שם~
 ל~~ד

 ו~~~~~ ד~~
 ~ל ת~~ה

 דנ~יםה~~רחי
 בתיי~

 שאין ע~ה ~~צוה הא דפטורי ~~נייל
 ערוך ל~~וד ובא~~ת בצ~ע ו~עלה ~וא גר~~א~זו~ן
ה~א

 בש~~
 קידו~ין

 ~ד~
 כיי~

 ע~ב~

 א~ אותם ול~~דתם
בניכ~

 ~ייק ~~~ו סי~ ~~ג~א ~ו~יי ~עייייש בנותיכם את ולא
 חיי פי זוה~ק ו~יי י נשים ~~~ועטי~ין ישראלבני ~

 ד~
 דהא ~שר~ל ~ני ךפני ~~שה שם א~ר התורה וזאתעייב קכ~~

 ברכות ועצל~ח אורייתא ~~~קודי פטוריןנשי
 ד~

 ~ל~ש יייא
 והגיהבהו

 יו~ו~
 ולילה~

 ~~עה~ק מה~ פ~ג ו~ר~~ב~ם
 וא~ד שכיה~ב

 א~ אנשי~
 או נשים~

 עבדי~
 כל ~~ביאין

 לאיש אשה השווה ש~~תוב זייפ שם בכ~~ו וכיהקרבנות
ךכל

 ריני~
 ושנינו שב~ורה

 אינ~ ~דנשי~
 ומשמע סו~~כת

 חייבה שהאשה ~~צות וכל ~רבןש~~ביאוה
 בה~

 ~ייב עבד
 אות ~ועי~בהן

 ל~ה~
 כי הביא שלא ול~א

 ל~~ו~
 הוא ערוך

 פרשה ~כ~ב א~~ור ~יבתו~כ

 זיין~
 אי~

 ~שר~ל ~ביה איש
 הגרו~~ן

 בישרא~
 ~רבות בישראל קרבנו יקריב אשר

 נשי~



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~י

~~~~~~~~
 וכוי הע~ו~ם את ךהביא איש איש נא~~ר ך~~ה אייכועבדים
 ל~ו ~דף קיד~שין בריטבייאו~יי

 שם~
 ש~ וב~ג~ש~ס

 ההוסיעיי~
 ר~~

 אוכל כהן שם ב~וטה ועיי עיי~ש הק~ות
 ב~~שנה ופרש~י בקייק אוכלה ~הנה ואין ק~שיםבקדשי

ח~~~
 יאכךנו ב~הנים זכר כל כתיב בכולם ו~~נחה ואשם

 יאכךנה אהרן בבני זכר כל ~כהיב ~רא נקט שםובגמרא
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~ 
בחטא~

 אהרן בבני זכר כך ~היב בכולהו ו~~נחה ~~שם
 ב~המ~ש ~ו~יייאכךנה

 להר~~~
 שם~

 ~~נ~
 כהוב במנחה רק

כן
 ובחט~~

 וי ~ויקרא ~היב
 כייב~

 יאכל בכ~נים זכר כל
 זי ~שם ובאשםאוהה

~~ 
 יאכלנו בכהנים זכר כל כ~יב

 בקד~~ק אוכךה כהנה אין שם ה~ז פייג סוטה ירושל~~יו~יי
 בחטאה דכהיב כי שם ובק~ע יאכלנו בכ~נים זכר כלרכהיב

ובא~~
 יאכלנה אהרן בבני זכר כל וב~~נחה

 ובפ~~~
 כי שם

 ו~יי בא~ם כתיב יא~~נו בכהנים זכר~ך
 זבחי~

 ~~~ג פ~ה

בבר~נ~ר~
 כך ~יב ו~~נחה ואשם חטאה דגבי שכי שם

 נייג י~דף ו~בשייס אוהה יאכך בכהניםזכר

 עייא~

 ברש~י
 נ~ה ~דף ~שם כהונה ~ז~רידייה

 ע~א~
 חטאה ~~ה בג~~~א

וד~
 ~צ~ז

 צ~ח~
 וב~נחוה וכוי בהו כ~יב בהדיא וא~ם ח~אה

 פ~בי~~ף

 פייג~

 ו~ה
 ו~נח~

 ~הונה ךזכרי אלא נאכלה אינה
 א~רן בבני זכר כל דכ~יבופרש~י

 יאכל~
 כה~י ~~ברשייי

 ז~ר כל כהיב בו~נחה איהא ווילנאב~~ס
 בכהני~

 וזה

וה~ב~ ~ו~וה~
 יייל

 ~ בז~

~~~~~~ 

 לאי~ורא דאי ביבמוה השייס דברי הבא~י יוד
 קראכהב

 והנ~
 י~ג ~דף קידושין בש~ס

די~י~ עייב~
 דו~יהה

 הבע~
 אך~~נה רח~~נא ~~דא~ר גט כ~~ו ו~היר

 שם ~~וסי ו~קשו שריא הדיוט לכהן ~א אסורהלכהיג
 וא~ת ~~דאו~רדייה

 ודל~
 אסורה לכה~ג אל~~נה ~ח~~נא ה~ק

 ד~ייכ והי~צו ךיב~~ין שריא ל~ייע הא יבם כ~~~אא~ילו
 יב~~ין בפרשת ~חלךה וגר~ה אך~~נ~ קרא האי ךו~יכ~ב~ו~ך
 דבחד כי~ן שם הו~~~ש~או~יאר

 קר~
 לו~~הב הו~ל כהיבי

 בךא ךכייע ש~יא דלא אל~~נה אגב יבו~ין ב~~שתכולהו
 דאש~חן ודאי וחלךה גרושה אבל ~יבו~ין ל~יי~ אךאיב~~ין
 קידו~ין ביר~ך~~י ובאו~ה יבמין ב~א אף לכ~ע דשריאשפיר
 ה~א~~א

 ש~
 א~ בון ב~ר אר~י

 ו~יהה שאין אה אומר

ו~הד~
 ךכה~ד וחלךה גר~שה ל~ה~ג אלו~נה ~~שכחין אנן ~~נן

 ~~הר ו~רייה ברו~ריי
 ביב~~~

 אלא ש~~ ו~~הייפ בשי~ק ועיי
 ~~אביו דאחיו ךאשכוחי איכא דהאיך הקשה שםדב~~הרש~א

 ךה~ו~יד דדוחק בהן ראסור וחלךה יגרו~ה ישא כה~גשל
 צ~ע ~דבריו באיסורשנשאן

 דה~

 ~רא כהב ךאי~ורה דאי
 ה~~הרש~א שך הירוצ~ דגם~לא

 ש~
 ~~ובן אינו

 דהיר~
 די~ל

 והוךיד ~~ה ו~~~ולי אחה נשא ~~ייג של ~אביוכ~~ן
 ושרי חלך כה~ג של זה אח דהו~ך ו~מנה כ~~ג שךאחיו

 וחלך~בגרו~~
 מה ואכהי כה~ג אחיו ל~ני נפ~ה וכשו~ה

 דסוף בהי~צוהו~יל
 סו~

 ב~יסור אביו שנ~א ו~וקי
 סיי ח~א יו~ד בי~צ ~ועיי אביו ~י ו~~ה ~ואלי ו~~~

 קס~ז~

 וכד
 ד~~ונה ז~ל ~קאמינקא הגה~ק בשם שמעהי טליאהוינא

 דדוחק מ~שה~~הרשייא
 ל~עמי~

 היינו באי~ור ~נשא
 דא~~

יקש~
 ךמ~ד אבך לאוין בחייבי ~~~ין ~ידושין ךמ~ד ההינח

 ו~ה ~לל אחיו א~ת הוי לא בח~ל ת~פ~ין קידושיןיאין
 דאחיו וכיון באיסור נ~א דאביו ד~יירי הו~הרש~יאתירן
 אחיו אשה הוי שוב ב~י~רנשא

 ליב~ וזקוק~
 וד~ח~ח

 ~ף ~סוטה בש~ס ס~ך עקיבא רי ד~נה י~ל לפענ~דואמנם
~~ט

 ע~א~

 נטמאה בי ~ופרש~~ ~היבי קראי ארבעה
 וח~

ונטמא~
 הרי וו~י דריש ורע~ק

 ארבעה~

 ךבעל חד
 קרא ךמייל ~קש~י ךהרומה ו~ד ך~הונה וחד~בועל וח~
 ~וא גרושה דבלא~ה ךיי היפוקך~ונה ךא~ר~

 וא~ו~
 ך~~ונה

 ~ד מ~ש י~א באוה~עיי

 ~~ר~ח~

 ב~ה דו~ש~חה ועכציל

 דמ~מ קרא ואיצ~רךבעצ~
 ~וט~ ~~טע~ לכ~נ~ אסור~

 ואולם ~~הרה הבעך דו~יהה ו~~כא נילוף יקשהוא~כ
 כהן ועבר גירשה ד~ב~ך וו~יירי בגירושין ~~שכ~הדא~הי ייי~

 בנים בךא ~~ת וא~ייכ באי~ור~נשאה
 ~נפל~

 ךיבם לאחיו
 ךייה ~ד~י דיבום ע~ה דאהי או~ינאדה~י

 עייא סייא ודף כי דף יב~~וה~ו~יי ךכה~ דגרוש~

 שם~
 דכהיב והשהא

 ~~א ס~ט דף יב~~וה ~ועהוסי ~~ה ג~כ דהוי ונטמ~הקרא
 כידייה

 ההיי~

 ~~ה ודחי דיבום ע~ה אהי ךא שוב
א~א ו~ש~

 שז~
 אין ד~~ל קיי~ינן דרע~ק אליבא דהא ליהא

 ~כי ~ו~י~~ר ליכא ולדידיי ל~וין בחייבי הופסיןקידושין
 קידושין בה הפסי לא באיסור ונשאה כ~ן עברדאם

 דאסורה ונטמאה קרא מיירי ע~כ ושוב ~לל ליבוםנו~לה ~ינ~

לכהונ~
 ~בעך ד~~יהת ש~~עינן וו~~~יךא ~וטה שך בעךה ב~~ה

 יייג ~דף קידושין ב~~ס הדק~ך ואייכמתרה

 שם~

 דלו~ה
 דקידושין דסוגיא ועכצ~ל ו~תרה הבעך ~ו~יהה ~~הך יליףלא
 דקרא ניו~א אם אף דךפ~ז בח~ך ~ו~סין קידושין למיידאזךי

ונטו~א~
 לכהונה ~סורה אהי

 ו~~~~
 דמשכ~ה יייל

 ל~
 ~גיר~ה

 ד~י ב~י~ור ונשאה כהן ו~בר~בעל
 ~~יסור~

 קרא כהב
 הו~הרשייא ב~וונה למיו~ר ךיכאולפ~ז

 דיקש~ ו~שום היא באיסורשנ~א ךהע~~י~ דדוח~ ~~~~
 תו~ין קידושין אין למ~ד

 בח~ל ק~~ה ךו~ייד א~לי דקידושין סוגיא דע~כ ~יוןבח~ל
 ד~~ית~ ~מ~ינן ~~וויךאדאךייכ

 הבעך
 ו~~ר~

 ~~קרא
~~א יו~ ~דף דביבו~וה בפשיטוה י~ך ~ו~~רשייא בכוונהואו~~ם ונ~~~א~

 אי~ שם~
 ך~י ~רייא רבינא ~ייך

 יהוד~
 דאסר נ~~ן

 ך~ ~~שכ~ה אביואנו~ת
 אביו אנוסה ~אה ונסיב עבר דאי

 לפני ךיבוםונפלה
 בנה~

 קהני ךא דאי ו~שני
 איי~

 ~~א
 ל~ ~~שכחה נ~~י ~~י בלא כ~נאךרב

 כך~ו אנס יע~ב
 בנים בלא ראובן ~מה בן ~~~~נהוהו~יר

 ונפך~
 ~מי ךה

 בנשואיי ה~~ה זה עבר שלא ~~~כחת נ~~י דאי ב~אופר~~י בר~
~~אין

 כוונ~
 רשייי

 וךחך~ ךדיי~
 ד~א ךנשואה אנ~ס~ בין

 ש~בש~ס
 חיך~ו ךא

 בכ~
 אביו ד~שואה רק

 ה~
 בכרה

 אביו באנוסה ו~~שא~כ ~ידושין בה הפסי ךאוךכ~ע
 דאוסרךר~י דג~

 ~ייו~
 אלא שם וער~ב~א קידושין ב~ הפסי

 ש~ בש~ס רש~ידכ~ונת
 עבר לא בעצמו ה~~ה דזה ~יון ה~א

 לאיסורא דאי ו~~רי לא אביו רקבנ~ואיי
 עיי~~

 ~ז~~~

 הרי
 מ~מ ~דא ~הב ךא דאי~רא דאי דגם ~מ~ד דגםך~~יא
 עבר ךא בעצ~~ו דה~ה~יכי

 ר~
 ~אי ~ מקרי ךא עבר אביו

 רבינו כוונה~ גייכ ~~ךאי~~רא
 ~ו~הרש~~

 דדוחק ז~ך
 שנשאךה~ו~יד

 אחי~
 מ~ד דאיכא ~יון באיס~ר כהייג שך

 וךכך קרא כהב ךא לאי~ורא דאי דגםדס~ך
 היר~

 דמיירי
 נשא לא בעצו~ו ד~~~~ וכיון ב~יסור נשא כהייג שךדאביו
 לאיסורא דאי ~~רי לאבאיסור

 וכפשטו~
 ד~~י

 אךא שםביבמות ~שיי~
 ~ב~~~

 דאיסורא אחוו~א ע~ז גם שם~~~ני
 וברור וז~פ א~ד ענין וזה קו~יי~ילא

~ 

~ ~ ~ ~ ~

 פארוה ~נסני ינ~שו ~ברינו שרשי י~י על
 ~יי~בהפנפוך

 בז~
 ~בינ~ דברי

 בענ
 ך~ב מטוה ~פיעה~ה הטורי~

 ~~א~
 ~ל ל~ם ועבר

 חלו~
 ~~~ל שכי

חך~
 הכא ~~~סורה בי

 חלו~ ואיד~
 דאמ~נן והיינו הנעל

 שלא ךאשהו כותב ~י~וה גט ~ד למלח~~ה היוצא~ך
 הצטרך וךא ליבוםהז~ק

 לחלו~
 ~ן ושמעינן ~יבם מן

~גם
 ~ל ך~ם ~עבר ~הו דוד ךמ~ ו~~מנו כן עש~ מש~

ח~ון
 חלו~

 ~מה~ ~ן ראו ורבים הנעך
 שם דקידו~ין מסוגיא

 יו~וה פן מד~תיב מהיר הבעל דמיההדיליף
 ב~~ךחמ~

 ואיש
 ~ךד~רי יקחנהאחר

 קש~ בע~~~
 ~א מהרה דמיהה ~~~ל

 היי הוא לו~לחמה ~תו טרם לא~~ו ש~הב כריהוההגט
~מהיר

 ~וה~ךעךמא~

~~~~

 מה ~ד~ש ע~ד נבאר ~פל~ול נטעי ~נו י~חו
דאמרינן

 ב~ו~
 בי ~דף

 ע~א~
 כי

 ~ה~ הו~
רי~

 ךו ~~זווגין אין ~כי או~ר בסוטה לקיש
 ~עשיו לפיאלא א~~ ל~~

 וי~
 ל~~~ ~הבונן

 ~קא א~ר
~י~~י ~~ ~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~י~י
~~~~~~

 ~תחהוי
 ב~ר~

 ע~ד ונא~~ר ~וטה
 ז~

 בכתובות דהנה

 טי~~ד~

אסרוה לא ו~ה מ~ני שהיי מעשה וכ~ת או~רי
ובספר עיי~ש הוי א~נס ~תם ו~ושני דוד על שבעבת

 ~ו~ייע בניו~יןנחלת

 כ~ו~
 כת~

 דאו~ר דלרע~ק חדש דבר
 דוד חטא לא בחייל ~ופסין קידושיןאין

 בלקי~~
 מאוריי ב~ש

 היי גר החתי דאוריי בב~ש קי~ושין לאוריי היי ךאדהרי
 תתחתן לא בהו דכתוב והאמורי החתי אוו~ות שבעהמתוך

~
 מקידו~ין ~וצייע

 ד~
 מאי ה~תי או~יה ו~איכא ~~ו

 והערני בחת דיתיב לא וו~ה דאתילא~
~~ 

 ~רב ~תני

החרי~
 ועיי וי~ל נ~י נפתךי דו~ מי י~ום אוצר

 רד~~
 ש~ואל

 מו~נודברי נעךם ובמחכ~ת גי י~אבי
 אלו~ ה~~~

 וס~ללרבא
 בלאו ~מתחתן ~ובר אכתי גירותן אחרדאף

 התם דמשני דכתו~ת וס~גיא בםתתחתן דל~
 עיי~ש בח~ל תו~~ין קידושין לו~~ד ד~קא ~ליהוי אונ~
 ס~~ ~דףקידושין וב~~~

 ע~א~
 בהדיא לא~ן חייבי ר~פ או~ר

 שתי לאיש תהיינה כי דכ~יב קידושין דתפסי בהוכתיב
 ו~הובה שנואה יש וכי שנואה והא~ת א~ובה האחתנשים
 ~אתו או אהבתו וכי ~ופר~יי~ הו~קוםך~ני

 בע~ ~
 ח~ו~ה

 דין לשנוה המקוםל~ני
 הנחל~~

 ושנו~ה בנשואיי אהובה אלא
 ולרע~ק ופריך הויה בהו אית אלו~א לאוין חייבי כגוןבנ~ואיי
 ואו~נם וכוי ו~וקים בו~אי תהיינה כי בחיל קדיית איןדאמר
 ושנואה אהובה יש וכי דייה שם בתוסי דהנהי~ל

 קאו~ר ור~עת צדקתדלמא הק~
 ואול~

 הכי ל~יו~ר דליכא י~ל
 כי ו~רא מעשיו לפי אלא אשה לאדם ו~ווגין איןדהא
 וא~כ שני בזיווג ~בין ראשון ב~יווג בין ~יירי סת~~אתהיין
 שיהיי ךה ~~~כחתלא

 לאי~
 ואחת צדקת אחת נשים ש~י

 אם דממ~נ~שעת
 ה~~

 לאו ואם צדקות שתיהן ~~כ צדיק
 ר~עות ש~יהןהרי

 אך~
 ל~יש תסוב לא ה~וסי דקושית

לקיש
 ר~

 א~ה ךאדם ד~ווגין נ~ו~ר אם
 א~

 מע~יו ל~י שלא
 כי ק~א מוקי בח~ל קד~ת אין דס~ל דר~~ק נאמרול~ייז
 לא ש~אה ואחת א~ובה א~~ נ~ים שתי לאישתהיין
 ס~ל ד~א לאוין ב~ייבי ~גון בנשואיי שנואהשהיא

 היינו ו~נואה דא~~בה קרא מוקי רק בחייל קד~תדאין לרע~~
 ל~י שלא אשה לאדם ד~~ווגין ל~ע~ק וסייל ו~שעתצדקה
 דסוגיא הנח~ב דברי ה~הי וכברמעשיו

 ד~תובו~
 רמשני

 תו~~ין דקידושין מייד אךיבא ~לי ע~כ הוי אונסהתם
 דאליי~ב~~ל

 בב~ש דוד ~טא לא וו~~ילא
 כי~

 ~סי דלא
 ס~ל הוי דאונס ד~~ד נאו~ר ו~~כ ~חתי או~ייקידושי
 תהיין כי מקרא הא ליי ודייק ב~~לקד~ת

 לאי~
 שתי

נשים
 אהוב~

 וע~כ ושנואה
 ו~יי~

 לא~ין בחייבי
 ומ~~

 ת~סו
 ושנואה א~ו~ה דלמא הת~סי ~~שית וקשה ~~ידושין~~~
 ש~י לאיש שיהיי מ~כ~ת דלא ועכציל ורשעת צדקתהיינו
 שבע ב~ת דהתם דו~~ד בררנו וו~עתה מעשיו ל~יאלא אש~ לאד~ ~ווגין אין דהא רשעת ואחת צדקת אחתנשים
 הויאונס

 דאונ~
 ס~ל ממילא בחייל קדיית ו~ייל ו~~הרת

 דאונס ~א ו~נה מעשיו לפי רק א~ה לאדם ~ווגיןדאין
 נ~א ~דף בכ~ב~ת ל~ י~ינןמותרת

 ע~

 ד~~שת ו~קרא
 מותרת נת~~ה ~א אסורה נתפשה לא והיא דכתיבסוטה
 ב~ייס אמרוולזה

 סו~ רי~
 ~יש פתח הוי ~י ארשב~י

 בסוט~לקי~
 בתחלה כלומר

~~~~ 
 לא ו~יא דכתיב סוטה

 יל~ינןנ~פשה
 דאונ~

 והא מו~רת
 דב~

 הוי אונס שבע

 ~~~וממי~
 ~טא לא ממילא ~דאל~כ ~ח~ל תופ~ין קידושין

 מאוריי ב~ש בלקיחתדוד
 ה~תי~

 ויליף
~ 

 תהיין כי מק~א

ל~י~
 נשים שתי

 ~נוא~ א~וב~
~ 

 והיי~
 ~נשואיי שש~אה

 וקש~ קי~ושין ~ה תפסי~ ומ~מ לאוין ~ייביכגון
 קושית

 א~ובה דךמא~תו~~
 היי~ ושנוא~

 וע~צ~ל ורשעת צדקה
 מ~כחתדלא

 כ~ ז~
 ורשעת צ~קת נשים שתי לאיש שיהיי

 לאד~ ~ווגין דאיןכיון
 כי וקרא מעשיו ל~י רק אשה

 וע~כ ~ני ~ווג ובין ~אשון בזיווג בין מיירי ~תמאת~יין

פה~
 ל~י אלא א~ה ~דם לו ~ווגין אין ואו~ר לקיש ריש

 ו~עשיו~

~~~

 נתפשה לא ו~יא ו~קרא דס~ל נהי קשה דא~תי
 הוי אונס התם בכתובות וכדרשינן ש~ידאונס

 לומר דאין בח~ל תופסין דקידושין דס~למנ~ל מ~~
 בלקיחת דוד חטאלא בלא~~ דאל~~

 ב~~
 עוד איכא ד~~י

 תיר~
 בש~ס

ד~
 ~ועיי לאשתו כותב כריתות גט בייד למלחו~ת היוצא
 ~יון ~י ביום לא~תו גט נתן דאוריה תתפייד ב~אסדה~ד
ועיי

 או~~ ~ת~~
 קו~~ה סיי

 וי~ל~

 דמאן ליתא ~ה אךא
 ~אי ס~ל לא הוי אונסדמשני

 תירו~
 ל~לחמת היוצא דכל

 גטב~ד
 כריתו~

 דס~ל דמאן ני~א והשתא לאשתו כותב
 תו~סין ד~ידושין וס~ך ~וי אונס בב~ש וההם ~~יאונס
 גט~כ למב~ד היו~א~ דכל הא סייל לאבח~ל

 ~ות~
 לאשתו

 בארנווכבר
 דסוגי~

 דקידו~ן
 י~ג~ ~ד~

 דקי~ו~ין ~~כ ס~ל
 בח~לתו~סין

 דאל~~
 לא ך~ה י~שה

 ילי~
 ד~יב ו~הא

ונטמא~
 ד~שכחת ועכצ~ל ~יא דגרושה ת~~ל לכהונה לאסרה

 ו~~ו~ילא בעלהבמת
 דמית~ ~עינ~

 די~ל ~ע~כ ~~תרת
 באיסור ונשאה כהן ועבר בעלה אותה בגירשדמ~חת
 שפיר ב~~ל אקד~ת דסייל ורעייק ב~~ל תופ~יןדקידושין
 דרשינן אם לדידן ומשא~כ ו~~יר י ~בעל ~מיתת מ~היליף
 ונטו~אהג~יכ

 לכ~ו~
 ו~שכחת ~יר בח~ל קד~ת דסייל

 קידושין ס~ל דקידושין דסוגיא כיון וה~תאבגירושין
 התם בכתוב~ת ~דמשני ס~ל מו~ילא שרי ~שרי ואונסב~~ל תו~סי~

 ב~ד למלחו~ת היוצא דכל תירוצא הך סייל ולא הויאונס
 עשה לא ~~שרע~ה ד~ם ס~ל א~כ ו~וב לאשתו כותבגטייכ
 כתב דהוא דקידו~ין ו~סוגיא ~עה~ט על לקייוו ול~ייזכן

 וסוגיא לאשתו כותב גט~כ למב~ד היוצא דכל לו~יידדבריו
 להך א~לי לאדקידו~ין

 תירו~
 כנלפענ~ד בארתי כאשר

 ס~ח ~דף קידו~ין ועתוסי הפל~ולע~ד

 ~ם~

 לחוו~רא ד~ה
 ש~קשומקשינן

 חומ~ אדר~
 קידושין בה ~ת~סי לומר

 דלא ךומד הוא חומרא דאדרבה ותירצו לעלמאלאוסרה
 ו~ה ממזר דה~לד אומרים אנו כך ד~תוךתפסי

 דהא מספק לא ודאי הוא ו~ק~נן דלחומרא ד~אמבואר נרא~
 ~קהל יבא לא ודאי ~~~ררק

~ 
 פרמ~ג ועיי יבא ספק הא

או~~
 דךקולא דהא שכי ~ייא אות ח~א כוללת בפתיחה

 ועיי וצייע ו~ס~ק רק הוא ~שינן לחו~~ראוחומרא
העמקים בשו~נ~

 כ~
 פי ג~~א ובתיבת אהרן הו~דות בשם מ~ש אי

 עיי~ש ה~ש אות ח~ב הרועים ובו~לא~צוה
 ועו~~~

 ךעיל
 ז הי הער~ בידרוש

~~~~~

 ערו~ה משנה דה~י י~ל ש~באתי הבעה~ט ע~ד
 ~סוטההיא

 ו~ייג~

 ~הוא ימות פן הטעם ~אי ו~ליו יבם שומ~ת אפילוכוי אש~ ארש אשר האיש ומי

היבם~

 ו~~יר הגט אין ~ביבווה יק~נה אחר ואיש במלח~~ה
 א~יךווהרי

 שמ~ ~~
 ואם ובא חוזר ב~לחו~ה אחיו שו~ת

 ךא ולחל~ה ליבום אש~ו תצ~ך שךא גט נתן א~דכל
 היי ולו~ה ליבום כלל ו~קוםהיי

 הכר~
 גם כוי האיש ~י

 ו~אי אלא יבם שוו~רתעל
 ד~~~

 ~ק היי לאשתו גט ליתן

תקנ~
 ו~י ~קרא א~ך שירצה מ~ לכל

 ~אי~
 ~א

 תקכ~ו מ~ע ובמנ~ח מלכים מהי פ~ז ר~מ ~ו~יידאי~ייתא ו~~~

וי~ל~
 אם דגם אלאהאשהילעלמא א~ מתיר היבם ~תת או הבעל מי~ת ~ר~ך ועל

~ 
 רק ימות

 נשב~
 במ~מה

 ~גט חלהי~
 כמ~~

 בכתובות התוסי
 ~ד~

~ 
 שם~

 כל ד~ה
 ~דף בשבת בעצווו ~ר~~יוכן

 נ~~

 ~בקש ד~ה
 וא~~

 א~ר
 ו~הרתדו~יתה

 דבתרג~ אל~
 ימות ~ן כי ~יו~~ע אונקלס

דא~קטיך
 בקרב~

 הוא ח~ר שאינו מי דסתם והוא
שמת ל~

 כמיי~
 ולזה ב~וסי

 כתי~
 ~וא דעיקר והוא ימות פן

 אלא ~מתרת~מיתה
 דמיי~

 הבעה~ט
 חלו~

 וז~ש בו~סורה בי
 כל לכםועבר

 ~לו~ ואיד~ ח~~
 ~נעל

~~ 
 מטות ~פי דהרי

 ~ל ~~מים בי נאו~רשם
 ~לו~

 ~~ט ובפסוק ~~א ב~סוק
וגם

 ה~
 כך כתיב

 בקמי~ חךו~
 כתיב תצא וב~י

 חל~
 ב~טף

 יעבר~ ועבדיך כ~ז ~~ק בבע~~ט צייל ואולי~תייח
 ~ל

 חלו~
 צבא

~או~ור



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 ~עיי ובחט~פ במקדא פייא דקהאו~וד
 מהר~~~

 בחד~א
 ~~ב~

 דנ~ו

שם~
 דיי~

 ואה ~ני
 עד~ב~~

 לאו קרא ~אי ~~י
 ב~~ךחמ~

 דוד ביה
 אלאכ~יב

 בי~ במלחמ~
 נו~ג דוד היי דו~~~מא אלא שאול

 להדיא פדש~י שכן ופלא במלחו~ו~יו~ן
 בכ~ובו~

 ~ד~
 טי

ש~~
 ~הדייג וו~שיב ובשואל דכ~יב דייה

 לא צ~ו סיי חיי~
 ו~זהנזכד

 במחכ~~
 בעל להגאון הלכה חקד בסי ועיי עייייש

 ומה חי חקיר~או~~
 ~~מ~

 בנים ךו באין רק שייך לא דזה

וי~
 ךו

 א~י~
 ש~ ~~~~ מ~וסי הביא ולא האב מן

 דייה
 ~דף סוטה אורה בקדן ועייכל

 מ~ד~

 ~השמיט ו~ה ~העיד
 דנ~~א האהד~וביים

 איילוני~
 פ~ז ומךיימ בךח~מ בזה וקדמו

 ד~ה ה~ו פ~ח בידושלמי קדבן ~שידי ועיי שם מל~ים~~הי
 והגיה שופטים פי ה~פרי ו~דברי ~~ייש ~דשה ד~ה ו~םאר~י
 לק~ה ולא גרוש~ו למחזיד פדט חדשהדצ~ל

 פד~
 ךאלו~נה

~כה~~
 איש י~ח ~י ע~פ ~צא פי ה~פדי מדבדי הזכיד ולא

אשה
 חדש~

 גרוש~ו לו~חזיד פדט ~ו שחדשה ו~י ח~שה שכי
 ~צא אב~ע~ועי~

 ש~~
 ואלו~נ~

 מ~ע ~~ג ועיי ~וי לכה~ג
 ~ו~~ם בילקוט ועיי עליו עיין לא ו~שפט וב~יןקכ~א

 ~צא ופי~תק~~ג ד~
 ד~

 ~יה~ג שם וילק~ט וב~פדי ת~קל~ו
 שנ~ אדבעים בן ~~וא הךבב ורך היראאו~ור

 ~כד ולא
 בסוו~ג דק מק~ם בשוםמזה

~~~~ 
 שנה אדבעים בן ו~י ק~כ

פירוש
~~ 

 גבוד אפיךו דע~א ~ז ~וטה ~וס~~א ועיי ~ח
 ואב~~ בי ד~ במ~ד ~ו~דש~ישבגבורים

 שם~
 בחוו~ש וער~~י

~ם
 ע~~

 ~ן
 ימו~

 מ~ה ~כד לא וד~מ דבש~ס ~י ובמנ~יח
 ~ילקוט בספדיוהוא

~~ 
 אחד אדש אשד ~~ד ב~ייס ועיי

 ובהגדש~ש האלמנה א~ המאדס ואחד ~ב~ולה א~~ו~ארס
 לי אין בכאן או~ורת אינה שהבדייתא וחכם ד~ה כישם

 לי אין אדש אשר ~ם בירושלמי מ~שוא~~מיט~יה
 מנין דיבה ~נשהרובה א~

 דוב~
 שנשא

 ~ו~טים פי לה~דוו~גגומא ב~יב~ ועיי כוי אלמנ~
 מ~~

 שהבא~י קידושין ב~ייס
ובבי~צ

 יו~~
 ומה קט~ו סיי ח~ב

 שה~~~
 ד~ו~רינן ~~א שם

 השני בדדוש ~בא~י כבד ל~לן~דט
 או~

 ~~ו ט~ו
 וווייש עיי~ש ביוסייד ~ם והובא אסאדהווהדייי קושי~

 ב~נים עיי שוגג והיי אלמנה דקידש דיייל קט~זסיי ש~ בבי~
 וב~שו~ה הי ~~ד ~צא~י יפ~~

 הארכ~י~

 ~~~~ג~

 פיייא הכ~מ דבדי הבא~י יייד
 ו~ה~~

 שכי ה~ז
 ~וא דאיפש~אדבעיא

 ד~~
 וראי~י הערל

במנ~ח
 מ~ו~

 דפ~ב
 שהקש~

 ~ל כן ~יכ
 ה~יי~

 הביא ~ולא

מדב~
 ה~י~ק

 ומה~~
 שה~~י~

 בעיא דבידוש~~~י ~יון וכ~
 ~~ך הואדאיפשטא

 ה~~~
 נ~~~~י ו~וב הידו~ל~י על

 קדמוש~בד
 בז~

 ש~עמיק עיי~ש ~ד אות וולא~י ביד
 בקודש ~דדכו בקיא~ו ברוב הדבדיםו~ר~יב

~ 

~ד~ ~ ~  
 ד~פ בראש~י ~פדמ~ג דברי הבא~י כי

 ו~קו~שדאולי ~יר~
 עצי~

 דוו~יא ~בן היינו
 שבת ~~~ס ~ודברי ~~ד~י ושוב היי ח~ה אדהיידשאכל
 ס~ו~דף

 ע~א~
 מט~ד דדי~~נ ופרש~י קש ~ל ~וורת ד~נן

 דךאו קשבכךי
 ע~

 ו~ו~י הן ד~~ין ךהו ~שוב ורע~ק נינהו
שם

 כת~ ~וור~ ד~~
 ~ידונא ךחד

 ד~~
 חשוב נמי

~דאווד ע~ ~~
 ~א~ פ~

 אדה~ר
 ובגהדש~ש ~יי חט~

~~ 
 ~עיר

מדברי
 ה~ו~~

 רל~~ ה~ ~י די ויקרא
 על

 בא~ עצי~
 וכוי

 ~עי~ ב~בן או בקשאפילו
 ב~ו~~

 נ~ד לעיל
 וע~י ~~ג ~~זבח איסורי מהי~~ג ובל~~~ ש~

 וב~גרש~ש צייב צ~א כללהשחר ובאיל~ ש~ ~~וה~ו~
 פסחי~

 כ~א ~דף
 ~ושל~י ועי~~יי~ש ע~ב~

 בדכו~
 בפש~י ו~טמנם ה~ו ~ו

 ובבליו~וי ~~
 בד~ו~

 ו~י ~דף
 עייא~

 ~ ~יי~~

 ~~~~ה~

 ~~הש~ג פי~ד הר~וו~ מדב~י ה~תי כי י~ט

 נדפ~ ~~וקצ~
 בשמי

 בו~~
 אשד ~זה

השב~
 ~ר~וו דד~י ~~ש מ~~קוב ~רידמאן ~ש הגי ל~דב

 דה~מ ~י~נא ודייק ~דבדי ~ש~מעיןלא
 מרשות המוציאהורו א~ אב~ ~

 לדשו~
 ולא ~~ו~ר וווושיט ~ורק חייב

 ~ט~ד~י
 אוודו וע~ז פטוד כוי אבל~המוציא ~נן ש~ ~בו~שנ~

 שדי וזודק במו~יט ~או~דודהיינו בשיי~
 ו~~פ~

 שעקרו או ה~מ וו~ייש
אב

 מלאכו~ מאבו~
 לא~ דק ~~י~ה שא~ח שאו~דו ~יינו

וז~
 עכ~~ ו~קצ~ דק כביטל ~וי

 כלל נכון לא ~ה
ערוך דלו~~~

 ה~
 וכמ~ש ~ם ו~ה~~ג ופי~ד פ~ב הר~מ ופסקהלעשוה א~~ מו~דין שיאמדו עד חייבין בייד אין דא~ש

 במל~~
ש~

 דמ~ש נכון יו~ד כי ~~טלוסט הדהג~א וידידי
 ב~ולדה שהודו היינו מא~מ אב ש~קרואו הדייו~

 ובז~
 ל~ה

עקיד~
 כ~ייג

 ומשאיי~
 שהודו אף בהו~ה

 ב~ולד~
 הוי

עק~ה~~
 עין לכל ~חק זה גם אולם כ~יבה דהוצאה ~יון

 ש~ ודיי~ בשייסרוא~
 דס~~ שב~ ב~ו~י ~י הא וגם

 כיון
 ידעדלא

 ח~א ו~~ד~ג בשו~מ ~ועיי ~ולדו~ כשיי~ אבו~
 קכ~~ סייסוי

 ויייל~

 י~וד העךה דהד~מ ~דכ~י~נא ומחווד~א
 עקדי בי בהנך~וסד

 דבעקיד~ דיני~
 בדבד או ~~~ג

 לעקור שהודו ~ד בה~א וכי ~טודים מודיןשהצדוקין
מגופי גו~

 ~ור~
 כל ועשו

 הע~
אין לע~ל~ ~~ ~בה~ב פטודין ו~~~

 ביי~
~~פוד~ין שאינ~ ב~ברי~ ו~קצ~ לבטל שיורו ~ד חייבין
 בתוד~

 ש~ו~ר והורו ~גגו ~יצד
 להוציא שו~ו~ראו לע~~ להשהחוו~

 בשב~ לדש~~ ו~דשו~
 ~מוציא ~ודו אבלאם כויב~ודה שב~ אין כו~~ש הייז

 מדשו~
 שחייב ~וא לדשות

 או מו~ד ו~ושיט או ו~ודק ~מקומו איש יצא אלשנאמד
 אבשע~דו

 דבעוקר ~ד~מ דס~ל בעךיל ונדאה חייבין ~אבייו~
מךאכה

 אח~
 כעוקד ל~ה

 כה~~
 ושאני

 דבר ~וי הוצא~
 די~ז סיי ע~ין הס~ג ~ודברי בו ~~~דיןשהצדוקין

 מנ~חועיי צ~ע~
 מיי~

 ש~ דאין שכי שם ק~כ
 הוייך כוי ב~ודה

 ~וסי ~ועיי מודין ~אהצ~ד בדבד אףעקכ~~ג
 ש~

 ד~ה

בדבד~

 הוא הוצאה ו~ין
 ו~טע~

 ד~צדוקין
 ו~ודי~

 ומצאתי
 בי~ושל~~יב~~~~פ

 הודיו~
 הר~מ דמ~ש ל~דיא ש~י ה~ג פייק

 ו~~וד~ין שאינן ~ו~ן ד~ל מאב~~ו ~ב ~~קדואו
 עק~ייג הוי אי ב~בה ~רישה אין ~ייי דבעי והאוכוי ב~ור~

ב~דא
 ~ולא~

 ודאי ולדינא הוא ~~למא דחוי אי~~~א ולא

 ~ם בידושלמי ו~מב~אד עקכה~ג ך~ה ~וצ~~בחד~
 לווד בבבליש~ס~~ק ובמ~

 הר~ו~
 עיי~ש ~~ושלווי מפשטותא

 י~ט עשין וסמ~ג שכבד ד~ה ע~ב י~א דף בדכו~~וע~וסי
~בב~וד

 ו~הדא~~
 ועמש~ל

 בסד~~~
 ד~

 או~ לייט
 הי~

 ומה
 ~נה עכ~~ג ד~וי דק הטעם ~לי ~ד~מ דהא עלישהשיג
 הוא דהדי ע~~ש כן כ~ דהד~מפ~וט

 כו~~~
 אין

 ~א ואדרבהבתודה ~ב~
 הר~ו~ סיי~

 וכיו~ב ~ו ואין
אלא ~ורא~ שגג~

 שכח~
 עב~~ס בו ~~ודין שהצדוקין עייד יסובב זה ~טעם

 משוחט ~קושיא דעיקד ~~ש שם להד~מופהמ~ש
 כרת היינו בנפשו דמ~חייבל~~מ בשב~

 דג~
 חייב ב~י ~יסי

 ~ב~ ~וסי~עיי
 ד~

 וכי שהבא~י וי
~ 
 דה~מ פלפול יד

 ~ללא

 ה~י~
 ז~

 וושנ~ כסף וע~ ליהא
 ~והי פ~א

ה~~ט שחי~
 וממיישי

 רש~י
 ~דף ~~~בו~

 ~ו~ד~

 י~ל
 ודו~~

 ועיי

ב~ו~
 למה התוי~ט ע~ד וו~~ש שבת מ~י פ~ז ~ר~מ על

 ל~ט ~נילא
 ב~וסי עיי ~~לאכו~

 חדשי~
 במ~ומו שם

 כיב~יךענין ומ~~
 ע~ו~~

 כ~ג ביצה
 ש~בא~

 מ~ו~י וו~ש גם
 ע~ב ד~זיב~~ת

 ד~~
 ע~ב וי ~ף התו~י עייד ~~וונתו ר~י

 דיי~שם
 אייא~

י עמ~ש כיבוי דאיכא לו~מר ל~ו ניחא ~לא
 או~ ב~~

 ~הז וי~ל ט~ל

 ~~~~ו~

 הבאתי טי
 ~יבווו~ ~~~~~

 פ~ט~

 אין ד~~א
 קטנהמעשה

 כךו~
 נ~~ ~~ף סנהדרין ועיי

ע~~
 ויו~ שני~ ש~ ב~

 יב~ עליי בא א~ אחד
 קנאה

 ת~ע בןו~ם
 שני~

 פ~~י ~אה יבמ~ו על ~בא א~ד ויום
קנאה

 ליודש~
 גי בת גבי דלעיל כי שם ו~~~דש~א

 ליורשה כן ~דשךא ~ני~
 מש~~

 אף מדאו~י~א קנאה דלעיל
 להליטמא

 ~~ט ~דף להדיא פרש~י ~ן ובאמ~

 ש~~
 ד~ה

קנאה
 ואול~

 מ~סי הז~ד ~לא ~~הד~~א רבינו עצ יפלא
קידושין

~~~ 
 י~ט

 ע~א~
 ד~ה

 ומדא~דיי~
 דלדשייי

 ג~
 בבן

 מי ~דף גי~ין ~וסי ועיי לה וךיטמא לי~ר~ה קנאהטי
 ע~~



~ ~ ~ ~

~~ו~
~~~~~~ 

~~~~~~
 ~~ד אוה זי ס~י פ~י יבמות בראייש ~בק~ב~נ וכתבדיה

 ~דף יבמות הרוובייןוב~דו~י
 צ~ו~

 אךו ר~ייי דדב~י כי
 וךכאורה נינהו~תראי

 ~יבמות דו~מעיטינן מהך להעי~ י~

ק~ה~

 אינו דקטן
 חו~

 ליי תיפוק
 ~י~

 איי~ ד~~~ת
 ליבם

~ו~~
 שאינו כל

 עוך~
 אינו ליב~ם

 עול~
 ד~~~ת א~~כ ךחליצה

 וך~ך~נאה
 צרי~

 ד~רמב~ן אךא מחליצ~ קטן ךו~עט ק~א
 צ~ו ~דףביבו~ות

 ~ם~

 ד~ל כי
 הטע~

 קו~ה ~י בן דיבם
~היית

 דביבו~ וושו~
 בשוגג דאפילו ~עת אייצ

 ובאונ~
 קונה

 שם ו~הר~ייא~~י~
 ד~~

 ס~וקי לרייש דהא צ~ע ודב~יו ורייש
 קונה טי בן אי ~יימספקא

 ו~~יית~
 וווע~~

 ה~ו~ב~ן לפוו~ש
 ל~ט~רף

 שם~

 נוי לשם יבו~תו ~ת דה~ונס ~אוך ~לאבא
 מצוה ל~ם כוונה דוקא דבעינןי וסייל בערוה ~וגעכאלו

לייו~
 דיבם יייל ~אב~ש ד~~ל ל~~י א~~ ב~גג היבם ביאת

 ו~~ש נייד סיי אהייע ב~וייב ו~וייד ו~היית קונה אינו~~ן
 ה~~~ם בשו~ה וראיתי ל~ד סיי בצךאל רבינו בתשוי ועייבזה

 ~~~ב ~~~~ז סיי ח~ב ו~בע~זאן ו~אוה~גלהגאון
 יש היא דו~זידה ~יון בקטנה שאוורו ~ם דנ~הסנ~ד~ין דוושיי~

 דבר וכבר אונס ~טנה פית~י לענין הרו~ב~ם לשיטתסיוע
 ו~איר בביתבזה

 ורחה קע~ח סיי ~ה~~
 במנייח ו~יי ז~

רס~ג ו~יי~
 ובקווונ~~

 ק~~ח סיי אה~ע ופתייש שם
 ס~~

 היוגם
 בגהש~ס קדו~ו ה~ט ~והא~~ט פ~ייז ו~הרמביים הגר~~םו~ייש

 אה שם ~פרש דהק~ע אךא ~ם פ~א חגיגהבי~ושךמי
 גדוך כשה~א היינו אביו ביד תפוסשהוא

 וב~~~
 ~ן ~יי לא

 לייג ~רף קידושין וערשייי ו~ייו פייג טהרות בר~שועיי

 עניו אחרים ךהשען היינו ידיה דיהב הי~י ד~ל ר~נדייה ע~א~
 איכא בייא נחמן ~ווה תורה לאו ~י דאר~נ שם~וע~~ס
 ועוו~~ךיבשוקא

 אות ~ייא דף בסד~ו~

 י~ד~

 וי~ל
 ואכ~ייל~

~~~~~

 ב~ב
 קנ~ו~ ~ד~

 לקדו~ין בודקין אייש א~~נ
 וך~דו~ין ךגיטין בודקין שם ~~ברא~שו~גי~ושין

וב~ייח
~~ 

 של בסידורן והיינ כי
 הו~סכתו~

 וקידושין גיטין

ובאוו~
 לקדושין בודקין ווקודם נקט גי סיי פייו נדה בר~ייש

וךגירושין
 ועיי וקדושין ךגי~ין ג~ס ואחיי~

 ברייי~
 ב~ב

 אלא נצרכא לא ךו~~ל ~גי~ושין לקדושין דבד~נא כיוןוווקשו ~ם~
 בן דתנן~יבום

~~~ 
 יב~ותו על שבא אחד ויום שנים

קנא~
 שיגד~ ע~ גט נותן ואי~ו

 דאינו ו~רש~י ע~י ויבוא
יכול

 לגר~
 דלא נימא אם וה~תא שערות ~תי שיביא עד

 דוד~י דרבא אחזקה ~וו~ינן לא לווה וודרבנן רקקנאה
 אחזקה סמכינן לא ולכך ווה~ת ד~נאה א~ו שע~ות ביהביא
 בנדהכו~~ש

 תוסי ועיי ש~
 רי~~

 וד~ה א~~נ ד~ה שם ב~ב
 ונ~~בו~יון

 חו~ו~
 פי~ד הי שוועתא שמעתתא ~~ב די סיי

ווו~~
 נייא וסיי ~ייא ~יי ב~אשונות ווהרי~ט ו~תשוי שם

 סיי פ~י יבווות ביש~ש והנה זי סיי הג~ע~א תשו~~עיי
 היינו ~יגדל עד בגט ל~טור יכוך דא~נו דהך ~ילייד

 ~גר~ה רוצה אם ואחייכ גווורה אשתו ותהיי בגדלותודיב~ול
 לג~שה דע~ו אם לבעול אין אבל חליצהא~צ

 אח~~
 ו~שום

 רעך על תחרושאל
 רע~

 ו~ראש דיודעת ~יון י~ך ובאמת

 אח~~שיג~ש~
 יושב והוא ~וי ת~רוש אל וושום ליכא

לב~
 ~תך

 ~וו~~
 סיי ~~ע בח~וו

 קי~~
 אלא אי ס~ק

דמ~ש
 הח~ו~

 בטוש~ע לעיל וופורש ~ן ~נה אפ~ר בלשון
 בדרישה ווו~ש ש~ ובייש בטוייז ועיי יוייד סעיי ב~~יי

 שיגרשה וויירי לא ליוווא בעי ~אן דהך בי ס~יובב~ח
 ל~ז ~דף יבמות ע~ש~יאח~ז

 ואו~ שם~
 ~דף יוו~א ברש~י

י~ח~

 ~~ר דתצא ~י
 ו~בע~א דאחר שם יב~ות ~ועש~ס ז~

 מק~י שם וביו~א ראב~י ~הנא ~ך מייתי ~ייחדי הוייחודי

 על~~ז~
 ר~ב

 ו~~~

 ועיי
 וול~~

 ~ועיי ה~~ח מ~א~ב פ~~א
 ולא אי אות קי~ט סייבהג~ע~א

 הז~י~
 ~פר~ח ~דברי

ב~~ומו
 ד~~

 ה~א ווהייג פ~י וב~~מ ~ם ~~ש ועי~ ודע

ומל~~
 שם~

 ר~ייל ווו~ח וע~~פ
 ~כ~ו~

 יודעת דאם ~בוותא

בתחי~
 ליכא אחייז שיגרשה

 ו~שו~
 נו~ב ~ועיי תחרוש אל

 ד~ה לייח סייאה~ע

 ~הנה~

 ~ה ו~עד
 ~ומיי~

 ביבמות
 ~ד~

כי~

 ו~י שניה ביאה אטו ~א~ונה ביאה גזירה א~ר אלא
 בהעראה נקנית דיבו~ה ביאה גוור וושום דהו~יך שםבתו~י
 הלכות סוי בט~היי~ו~ועיי

 א~ב~
 וך~ורה

 ניו~~
 אסורה ראשונה ביאה גם מו~ילא ךגרשה וווחויב א~ורהשניה דביא~ דכיון

 וושום אם אבך ~חרוש אלמשום
 גו~~

 וז~ש לגז~ר אין בי~ה
 דהרי ~לו~ר שניה ביאה אטו ר~שונה ביאה גזירה~בא
 ~יאה גם שוב אסורה ~ניה ביאה דאם בד~תויח~וב
 תחרוש אל ו~~עם אסורה~א~ונה

 וע~~
 שניה ביאה גם

מותר~
 שריא רא~ונה ביאה דרק שיוד~ת דב~הייג א~ו
 ד~לאייה אלא תחרוש אל וושום בזה לי~א לזהוו~וס~ו~ת

 גם ה~ירה איי~ ראשונה ביאה התירה ~התורה כיוןיייל
 ךגרשהכשדעתו

 ~יי~~

 לפמ~~~~~~
 שם בשייס

 גירושין ל~ש גם ל~ מ~כ~
 שנפ~ה האי~ו~ין ו~ן בא~וונה ~גון דבר ערותבלא

 כהייגלפני
 ליבו~

 ובא
 עלי~

 אחייז ד~חויב ראשונה ביאה
 אלא ב~ה~ג ךכהן ג~~שה ךאסור קרא אצ~~יך ושפיר~גרשה
 אסו~ה דבל~~ה ה~ק~ל לכהייג אבל הדיוט בכהןדהתינח
 יבם ו~~הייג שנהגר~ה דוושכחה דא~ל ~רו~ד ו~~~םעליו

אח~
 ~א~ו~ה ביאה

 ~סורה ו~~וויךא אלו~נה היה~ כב~ דאיי~
ךכהייג

 יפות בפ~ים ו~ובא פ~ב א~וו~ ובתו~~
~~ 

 אלמנה
 שם בהת~היוו ועיי גרושה ת~ל מה אךו~נה יא~ורוג~ושה
 דה~וונה נאוורולדברינו

 ה~~
 דלמה שו~אי דבית אליבא

 אסורה דבלאייה גרו~הנא~ור
 משו~

 דו~שכחת וא~ל ~ונה
 ו~ו~ילא דהא ראשונה ביאה אחר יבם ו~כה~גבנהגרשה
 לכה~ג אלו~נה ~נאוור וכיון לכה~ג ואסו~ה היאאלו~נה
 גרושה ~~~חה דבלא~ה ~לא גדושה נאו~ר ל~והדאס~רה
 י~ג אות בפנים ועוושייך ליומא בעי ו~אן כ~ייש ערויידבלא

ובו~נייח
 ת~~יי~ וויי~

 המ~נ~ח רברי ו~~ש
 בש~

 יפה ווהריים
 שלא דו~גרשהדהי~י

 תזק~
 ~בו~

 תשוי ועיי ל~לו~א אס~רה
 ו~ייק הארכ~י ובת~ובה קכייג סיי ווךובךיןמהריימ

~ 

 ~~~~ז~

 ~דף ווסוט~ הבאתי י~א
 כ~ו~

 בווע~ברת
 כייד ~דף בוושנה וה~ה חב~ווו~~י~ת

פרש~י ~ם~
 ו~עובר~

 או וו~ניקה וו~וברת ו~ניחה שו~ת ח~ירו

~גי~ש~
 דגבי בל~~נ~ ~~ייי ~~ינה מניקה או וועוברת והיא

 או נקט גיר~ה ~גבי הו~חברת בויייו ומניקה כי~~וב~ת
 ~ראיתיווניקה

 בשו~~
 ~סט~ניסלאוו זייל ו~אוהייג ך~גאון לואי בר

 י~א סייבאה~ע
 דהעל~

 דבר ו~זה
 חד~

 ולמ~~ה להלכה
דר~ייי

 ס~~
 שנשא~ה אף דבאלו~נה ךגרו~ה אל~ונה בין לחלק

ו~עובד~
 ונעשית בעלה שו~ת בשעה

 אח~~
 להנשאאסורה אפ~~ ווני~ה

 ~י~
 בגרושה ו~~א~כ חבי~ו מניקת דין ~ה

 בעודה ווניקה היתה באם רק חבירו ווני~ת נקראתאינה
 לא ~בל חבירו ב~להתחת

 כשנ~גרש~
 מינקת נעשית ואחייכ

 ואז ו~ינקה היתה ~שגי~שה רייל ~וניקה או רשיייוו~~ש
 כ~ראסורה

 ~בנ~ חוד~
 שאמ~ו ו~ווה גם יסודו

~דף ב~תובו~
 ~י~

 ~וות ו~נקת
 בע~

 שמת חבירו ו~ינקת נקט ולא
 ~דף וביבמותבעצה

 ו~~ב~

 מעוב~ת אדם ישא לא איתא
 ול~ן בגרושה ו~יירי דביבמות אלא חבי~ו ו~ינ~תחבירו
 ב~ודה מינקת דהיתה לאוריי חבי~ו מינקת השייסקאוור
 ~ק מיי~י ב~תובות אבל חבירו בעלהתחת

 מינקה נעשית ראפילו לאשוועינן בעלה ~מת ~ינקתנקט ו~~~ באלמ~
 דב~יו ובווחכ~ת ו~~נקת שם עלי~ ~ל חבירו בעלה ~מתאחר
 להאמר נתנו לאאלו

 כ~
 איתא פ~ב נדה בתוספתא דהנה

 שמתמינקת
 בעל~

 ~ינקת גרסינן שם ב~תובות בש~ס אבל
בעלה שוו~

 בתו~
 תחת בעו~ה מינקת ש~יי דמיירי ~בוארו~רי ושיי~ והרא~ש הרי~ף גיר~ת ~ו~~ה חודש ~~ד

 ו~ש בעך~
דביבמות

 ~דמ~~
 שם~

 ד~א ליתא בג~ו~ה דוקא ~יירי
 פ~יךשם בשיי~

 וליתבעיני~
 במניקת גם שם ומיירי ליורשים

בעךה שוו~



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~י

~~~~~~~~
 ~ישת~וי~ וג~ב~ל~

 ~י~~~ות ~רשייי ל~גאון
 ~ד~

 ~ייו

 ע~ב~
 ~ייאדייה

 ש~
 שמת אש~ חבירו ומינ~ת חבירו מע~ברת

 והיאב~לה
 ~~עובר~

 או
 ~~ניק~

 צ~נשא אסורה
 ונק~

 רש~י
גם

 ב~~~
 נקט דוקא ךאו שם ~סו~ה ובר~~י או ~י~ת

 בעךה שמת ~ניקה דקתני ד~רייתא מלישנא הוא ריישדברי דעיק~ ~י והךכתא ד~ה בתוסי שם בכ~ובות יהושע~בפני
 אדם ישא לא ק~ני~~א

 מינ~~
 דו~א אלמא חבירו

 קאמ~
מ~

 ברייתא אידך עיקר ליי מש~~ע ור~ה שריא ~~גרשה אבך
 מש~ע סת~א דק~נידהחוךן

 ל~~
 ו~יי גרושה ל~ש אל~~נה

 מס~גיא השינוים בבאור מ~ש י~~ סיי א~יעבנוייב
 דיבמו~

וכתובו~
 ה~~הרש~א ע~ד י~ג סיי ולעיך שם הנו~ב ~ו~ו~ש

בכתו~ו~
 דיי~ ב~וסי שם

 ר~נ וא~~ר
 ת~~ו~

 ~~דברי הביא שלא
 שם וק~ביינ ~י סיי פ~ה ש~ והראיישהר~ן

 ו~ן ~י או~
 ע~רת ב~ש~י ועיי ~פרש ועוד ד~ה שם יהושע ~~ניה~יר
 דייה אי סיי אה~עחכ~~ים

 ו~~תו~

 בנח~י ~~ציסא הגאון ו~~וי
 ~ל נעלם שם ~~~הר~יא ~ך רא~ם קר~י ו~~~גהת זיסיי

~ה~
 ~ג~

 רק ~~יירי ~י~ייב דביב~~ות רסייל נראה מד~ריו
 ליי~ סיי בנו~ב ו~יי וכ~ייש וצ~עבגרושה

 ~ני דלא דדייק
 ~בירו נקט וךמה מ~וברה או מניקה אדם ישא לאס~ם
 ח~~~ים גזירת ~כךל אינה ערבי עם שזנתה ד~~י ה~לה~~~זה
 סוכה מתוסי וצייע חבירו ~~קרי לאדערבי

 ל~~~ ~ד~
 של~ו סיי אוייח ~~ג~א ועיי חבירו מקרי נכרי דגםהלוקח ד~~

 שם ומחה~ש גי ס~ק ~ייק וסיי ויסייק
 וב~גה~

 ~גאון
 קירו~ין ~~רדכי ב~גהת ש~~~א מה הביא שם ~ויח~~בערזאן

 ת~סייהסיי
 ובא~~~

 גם שה~יא בסוכה התוסי דברי הן הן

ב~חהיי~
 ~דף ב~ק ו~יי שם

 ל~ח~
~~~~~ 

 רעהו אי נ~שך

~ו~~
 שכי שם וש~~~~ק ארן ~ימודד ~ווד קרא ~~~ר ~ו~שני

~~ו~~ר
 ל~ול~

 ועיי ר~~ו בכלך ~~יר איתא נ~רי
 סיי ח~א מס~ריא להגאון הרייב ובתשוי ~ ס~יי שייאסיי ~ח~~~~

 ד~יינ ו~~שבת שלא ד~ה דכ~ב קידושין ~~~וסי ~~ביא~כ~א
~ק~~~ו

 בש~יי~
 נ~ב ~דף סנהדרין ו~יי צייה סיי הגר~ייא

 ר~~ואשת ~ייב~
 פ~~

 היינו דאחדים ו~~סי ופ~שייי אחרים לאשת
 פסוק כי ויקרא בח~~~ש ~ערשיייכ~~י

 יויי~
 ופי~פ

 ש~
 ~ומייש

 ~תוסי ספק הוי ךא דצ~~ו~רה כיון צ~ע ספק התראתך~~ין
כ~ובות

 ךייג~

 ~~~רי לא ע~~יים ~~ינקה ~י יייך ~הרבה
 י~א ס~ק אייא ~רצ~ה סיי או~ח פר~~ייג ו~ייחבירו מניק~

 סיי שם ~כתובות בק~א יה~שע בפני ועייואכו~ייל
 ~דיבר ~~ה~יינ

 רת~
 ה~~ילה שךא ב~~ניקה ה~~~ילים נגד

 היתר וך~ניןל~~יק
 בש~~

 ~~ו ~חר הדחק
 חוד~

 ועיי
 רבי הייג פייד סוטהירושל~~י

 ~~נ~
 י~ח הורי

 וצ~ חוד~
 כך

 א~יו ~~~ה וכמו בו ~זר ~~דךא כי שם ובצי~ר יו~~אההוא
~צייל

 אביי~
 וכ~ב רייח של ~בודו ~~ום הוא דיךן ~~ייס

 סמךר~~ה
 ךמיי~

 ~ו~וא חודש טיי~ דלאחר ה~~י
כה~ר~ת חוד~ י~~

 רש~~ג~

 ו~שו~מ ו~הדרינן לא ~ובדא עבד אי
 כ~~ ~י~~ סיי חייג ר~י~אה~~הדורא

 ~~ה היפך ב~צ~~ו
 ~ארכתיי ובתש~י ל~~ל ד~לילהוסיים

~ו
 ~~~ ~יו~

 ~~~ ~~~ ו~~י ~~י~~ ~י
 ~~ ~~~~~ו~

 ~ו~ו
~~ ~~~ 

 ~י~ו י~~~ ~~ו~ו

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

~ו
 ~~~~ ~~~ ~יו~

 ו~~~~
~~~ 

 ~~ ~~י~
 ~~~~ ~~ וגו~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~

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

 ~ו~~
 ~~ו~ ~~~ ו~~~י~ ~ג~~ ~~~~~~

 ו~~~י~י

 ~~~~ ~~~ ~יו~~~
 ו~גי ~~~ י~~~ ~~

 י~~~~
 ~ן~~ ~~י~~~~

 וי~~~ו ~~י
~~~~ 

 ~~~ן
~~~ ~~~~ 

 ~~~~ ~~~~ ~י~ו~~
 ~~יו

 י~~~~
~~~יו ~~~~ ~ו~ין

 ו~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~
 י ~~ ~~ו~~~~

~~~
 ~~~יי ~י

 ~~ו~י~ ו~~ ~~~ ~~ ~~ו~י~ ~ו~~
~ו

~~ ~~~ 
 ~י

 י~ו~~
 ~ן

 ~~~ ~~ ~ו~~גו~
 ~~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~יו~

 ~~~~י~ין
 ~ו~~

~~
 י ~י~~י ~~~

 ~ו~~יי
 ~~~~ו~ ~יו~

~~~ 
~~~~ 

 ~~~~גן

~~~
 ~ו ~~גי ~י~י

 יו~ ~ו~ ~יו~
 ~~ו~י~ו

~~ 
 ~~~י~ו~~~~י~

 ו~וי
 ו~~

 ~~~גי
~~ ~~~ ~~~~ 

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

 ~ו~יי~יו~

~~~
 יקד~

 פתוחי לפ~ח יסוב ~~ב~נו ו~~רכז דר~שנו
 ו~~~ב ~~~ר וחידותםי חכ~~ים דברי ךה~יןחותםי

 דזה אחודיםי ~אחד יחד א~ו העניניםכל
 ב~~

 תךויםי

 דאחרי ונ~~~רוע~~~דיםי
 ד~יי~ שדר~

 שלישי ~ושה דשני
 וריה~ג דא~רייתא ד~ח~~~ין אלפים ~~קרא שפיר דרש~חולין

לשי~~
 ב~רא דרש ךשי~~ו ור~ייק כן ס~ל ךא

 א~
 ישיר

 ה~~קראכגדוך
 א~

 ~הךל
 ואוך~

 לא ךשי~~ו נח~~יי רי
 ~~צא ~עייק ~~תל~~ידי הורקנוס בן ור~יכן דר~

צשי~ת ךדרו~ ~ ~~~ו~
 רע~~

 עבד דלא
 איו~

 ~וא~בה אךא ה~ב~ה את

וכ~
 עך יסובבו אלה

 דר~
 ךב~ל אחד ונ~מאה דנט~~אה

 נה~~נה שךא עוד ~כל לבועךואחד
 ראב~~

 ~יי ךא לנשיא
 שום לדרוש רע~קיכוך

 דרו~
 ביום בו רק האךה ~הדר~~ת

 שנת~~נהדוקא
 ראב~~

 ~דברים כל ~ידו ~ךתה אז לנשיא
 וךדרוש לא~~רהאלה

 ה~
 ~ו~~ר כמין

 לאסו~
 בח~ניוי ~ולם

 ב~~~כיות זהב~תפוחי
 כס~

 ~ל דבר
 אפניו~

 ~~~~א~
 ~~~ס ~ב~ אל ~תוח זה דרו~נו שרשי
 כ~ג ~דףפסחים

 ע~ב~

 ~ר~נן ההוא י~יב
 דר~ב~נקמ~י

 וי~י~
 ~יסורין ל~ך ~~~ין דריב~ל מ~~~יי ו~~~~ר

~בתור~
 אסורין נ~~י הכי בא~ילה דאסורין היכי דכי

 ומשני יא~ך ~~לא ~פ~ך ~~נין ופריך ושוה~נ ח~~ב~פ ני~וו~~אי בהנ~~
לא

 יאכ~
 אכיל~ איסור

 ~סה~נ ליי מש~~ע
~ 

 ליי משמע
 מנביל~ות~~ל

 אי ~~~ן ד~רים דאמר כר~י ס~ך ומשני
 קסבר ו~~~ני מ~ו~ו לר~י דנפק~ל מ~יכי ~פ~ל כר~י להסבר

 ר~פ א~~ר אךא עד וכוי דאורייתאחש~ייע
 מ~~

 והב~ר
 דהא לגופו אא~ע יש~ף באש י~כל לא ט~~א ~~ל יגעאשר
 איסורין ל~ל ענין ~נהו כוי הקך ~~מע~ר מק~ונ~ק~ל
 לא~יל~ ואא~עשב~רה

 ~~ן מ~ אי להנאה ~נין תנהו
בשריפה

 א~
 א~סורין ~ך

 בשריפ~ ~~תור~
 הנותר ~רא אמר

 שבתורה איסורין ~ך ואין ~שרי~ההנ~תר
 ב~רי~~

 וב~סי
שם

 ד~~
 לרביעי ~ והב~ר ~רא איצטריך דהא הק~ו ~א~ע

 ל~יל ו~נה ישרף ~לא יא~ך ל~וב ~לא ו~רצובקודש~
~פ~חים

 ד~
 י~ט י~ח

 ש~~

 א~~ר והא
 ר~

 יוסי ר~ לא

 ~י א~ל כרייי ס~ר רע~ק ולא עקיבא ~ריסב~
 ב~~~

 רבו

רע~~
 וכוי ס~ל לא וציי אמרה

 לרביעי מנ~ן יוסי א~~ ~תני~
 ו~~ה הוא ודין פס~ל שהוא~ו~ש

 מחו~~
 ~~ומה ~מו~ר

 ר~יעי שיע~~ א~ד בתרומה שפסול שלישי בקודשפ~ול

בקוד~
 שלישי בק~ו ור~עי ה~רה מן בקודש שלישי ולמ~נו

~~~~~
 ~ו~וסי יאכל לא ~מא ב~ל יגע אשר וה~ר דכתיב

 למימ~ א~רי~ דלה~ ~ר~~י הביאושם
 שלישי

 דל~ מ~~
הימ~

 ~תב~ דתוס~ אךא דיו
 דהו~מ דה~ה

 למידר~
 ש~שי

לקוד~
 מ~בול ~~ו

 יו~
 בע~ו פרש~י יו~ן

 ~סו~~
 ד~

 ~~ט

ע~~
 ~ם~

 ~ופרש~י בשני דנגע עס~נן צא מי
 דה~

 שני
י

נקר~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

נ~ר~
 בתו~ו א~ר כל ~~א

 יטמא~
 כדא~~דינן מקייו דביעי

 וח~~ישי בתדומה דביעי נ~~י ניתני ~דע~ק דסברואס~ד
 רביעי ולילוףבקודש

 בתדו~~~
 בקודש וחמי~י ~~טבו~י בק~ו

 שלי~י עו~ה שני ךד~י ליי דלית וראי אךא ~~מחו~כבק~ו
ב~ו~ין

 דס~~ ורע~~
 בחולין שלישיי

 ~יי~~
 בתדו~~ה ~יעי ל~~ילף

 בק~ו ב~ודש וח~~י~י ~~טבו~י~~ק~ו
 מ~חו~~

 ס~ דלא אלא
 וה~ה יטמא מקדא בחוךין ~לישי יליף רק ~ה ק~ו~ום

 ו~~עתה והבשד ~~קרא בק~~ש ורביעילתדומה
 י~

 נהתבונן

בקושי~
 ל~ייק שהק~ו הת~סי

 אצ~י~ וה~
 והבשר קרא

לרביעי
 בקוד~

 תסוב זו קו~יא והרי
 דיניף יוסי נדי ג~

 והב~ד ~~קרא ~קודש ~לי~יבאמת
 ולמ~

 ההוסי ~קשו זה
 בקודשז לרביעי דאיצטריך לדע~ק רקקושייתם

 ~~~~~~~ב~

 ייל
 דה~

 הפייי
 בפסחי~

 ~דף
 ביעור דאין דס~נ יהודה לריהקשה כ~ז~

ח~~
 שדיפה אךא

 וילי~
 ~~נותד לה

 ~אי~
 בק~ו למילף ס~ד

 ד~~סיק למאי דקשיא וכ~ש ילפינן לא ~~קדשים ~וליןהא
 ז~ ~יליף~~י

 שלא ח~ק אות ~ש מ~ה~ר ~ו~יי אב ~~בנין
הביא

 ~זה~

 שם התוסי לשיטת
 והדא~~

 ~רבנן בא~~ת ~הב
 דס~ל משום טעמא היינו דבר בכל ~~ב~~ו וס~לדפליגי
 אזדו ודבנן דר~י ה~נייי ותידן ילפינן לא מקדשיםחולין

ל~ע~~ייהו
 דל~

 לא ו~~נבילה א~~נ ל~ו ~~שמע לא יאכל
 אותו ומדכתיב דאהא הוא ~כתבן דלדברים דסייל ר~ייליף
 התו~כ ךשיטת יליף לאג~כ

 דס~~
 דאודייתא חשב~ע לד~י

וא~~
 א~ד והבשר מקרא או ל~~ודים משאר דייי יליף ע~כ

 ~צ~ל ת~רף באש י~כך לא ט~~א בכליגע
 ישרף~

 והיינו

באא~~
 ~ו~ה קדא מהך בשריפה דחמן ידעינן ~~~~ילא ול~~ז

 קאמר עייז בשרי~ה אינם ~~~א ~~מעט דהנוהר דיייךאלא
ד~י

 דל~
 ל~~ע~ ליי משמע

 בשדיפה אינו דחמב~פ ~~נותר
 ~~ה ד~ה ~ייב כ~ז דף ~סחים ~ועהוסי ק~ו ראיכא~יון

וךא נו~ד~
 שיי~

 ~~וק~~ינן דבלא~ה ~יון יל~ינן ךא ח~מ~~ד ךו~~ר
 ~~קד~ים באאייעלקרא

 וא~~ לח~~~
 רק מוהנותר מ~~עטינן

 אושוה~נ
 חביי~

 יהודה דרבי רבנן ~~~א~כ חו~~~פ ולא
 ולא ~~נבילה אה~נדילפי

 ~~קר~
 אין ~לדידהו והב~ר

 לא ~~קד~ים דחולין ~~~ום ~~נו~ר ~~ריפה ד~~~~יפלל~~וד ~~קו~
 אות ובמלה~ר ~עיי~שילפינן

 בעויי~
 כללא

 ~יי~
 דמייד לפ~ז לן

חשב~~
 וב~נין שריפה ~עון אינו דח~~ב~פ ~ייל עייכ ךייד

 דייק ובא~~ת ל~ד ~ב~ע ~רע~ק ד~~ל ונסה~ק עלה~שבייע
 ~לעיל רבאעךה

 ד~
 הי

 שם~

 ביעור דאין לרע~ק ד~ייך

~מ~
 חומייק הא מנותד יךיף איך לכאודה ויקשה שדיפה אלא

 ולא יהודה כרי מ~~ש דס~ל ו~כ~ייל יל~ינןלא
 יךי~

 מאותו
 י~ז דף ~ולין ~ועי~ ד~ודייתא ב~זרה חולין באמתדס~ל

 ר~ואכמ~~
 ידעינן ו~~~~ילא בא~~ע והבשר מקרא אה~נ יליף

 דק י~רף באש קדא באו~ו ביי דכהיב ב~ריפהדחמבייפ

~~
 ומ~תברא ק~ו דאי~א אמרינן מוהנוהד למעט

 דהדי לרע~ק ~~ו~י הקשו שפיד ול~~ז חמ~פ מ~~עטאינו דוהנות~
צשיט~ו

 אצטרי~
 יוסי רי ואמנם בקודש לרביעי והב~ר קרא

 דבר בכל ה~בתתו דחמן דס~לנראה
 נסת~ ובמלה~~

 בזה
 ~יל יוסי די דגם ~יייל ו~~~

 חמ~~
 בשדי~ה

 י כ~ח ~דף ~סחים התוסי דבדי מ~~נונעלם ובמ~כ~~~

 ע~א~

 ד~ה
 היינו יהודה די על דפליגי דדבנןותנן

 יוסי ~
 וס~~

 ה~בתתו
בכל

 ~מג~א יוסי דרי בהך ט~ו דף פ~חים ~ועיי דב~
 וורדים גינת ובספרו שם ו~מ~ג וח~י תמ~~רסיי

 כ~~
 י~א

עיי~~~

 וךדידיי באא~ע והבשר ~~קדא א~~נ יליף ךא ו~~~~יךא
 נקטו ול~ך בקודש לשךישי אתיא והבשר דקרא י~לשפיר
 יה~דה כרי דס~ל~ ~רע~ק רק קו~ייתםה~ו~י

 דח~~ב~~
בשרי~

 דיליף כיון ילפינן לא מקד~ים חולין ~מר ול~ש
 ~רידיי י~דף באש ב~דא ביי ~כתיב והבשר מקראא~~נ
 ותירצו בקודש לדביעי קרא ~יצטרך הא התוס~ ~שו~פיר

 עיי~שז ישדף אלא יא~ל לא לכהובדלא

 ~~~~~ג~

 ~דף צ~לין ~~ד דפדק ~~הך ל~אודה י~~ה
פ~ב

 עייב~

 ~~ר ו~בשר דקדא שם דאמרינן
 דבשד לגו~ה א~~ריך טמא ב~ךיגע

 ק~ד~
 בשריפה ~נטמא

 ~סולי כלדסד~א
 דקור~

 וכוי דמה לן כגון
 דבשרי~~

 דליתנהו
 ו~יהעביד הו~יל אי~~א ~~פסיל נמי דב~ולין נטמא אבךבחולין
 רזה די~ל אלא ק~~~ל ~דיפה ~בעי לא ד~~ל עובדיןב~
 דף ~זבחים וד~ש ור~י נחמיי די ב~לוגתתתלוי

 ורייש ור~י שרפוה אנינות רו~~ני ס~ל דר~נ ה~טאתבש~יד ק~א~
 מפניס~ל

 טומא~
 נ~~~ע ~~מילא וד~ש ר~י ו~יטת נשרפה

 ג~~ידי וגמרא ב~דיפה ~נט~~א קידש דבשד החטאת~שעיר
לה

 קד~~ דל~~
 שם בפסחים כ~~ייש קלים קד~ים ול~ש

 כא~ר כוי ~~י קראי ךהני לה מתרן ד~נ אמ~י ~םזבחים ובשיי~
 בקד~י אלא ש~~עת לא שמא א~ך יאכךוה בא~ינותצ~יתי

 ור~י דורות בקדשי ו~אש~~
 וריי~

 ש~~א אייל הכי מתרצי
 וך~~יכךא ל~הויי להו איבעי ופדיך בליל~ אלא שמעתלא

 עד להשהותה שרצו ופרש~י היי באונס טו~~אהבאורתא
 ונטמא יחד ~ולן ולאוכלןהלילה

 באונ~
 נא~~ד ומע~ה

 ד~ו~יני הספרי ~שיטת ~~ל נ~רפה טו~~אה מ~נירמ~ד
 דורות קד~י היי ולא ניסן ר~ח וךא ניסן חי היילמל~אים
 ובילקוט שם ~בחים~ועד~ייי

 וי~ך~

 ~~~ד שם ב~ייס והנה
 היי פנחס הלא אנינות מ~ני דאם נשרפה טומאהמפני
 ~בר נח~~יי די וו~~ני ליי קא~~רו שפיר ב~~ס וא~~רוע~~~ן
 ךזמרי ~הרגו עד פנחס נת~הן ךא ארייח דאד~א כר~אלה
 א~~ר אשידב

~ 
 ה~בטים בין ~לום ששם ער פנחס נתכהן

 אמר ~ם בשייסול~לן
 ד~

 ~~יתבי היי כה~ג דבינו ~~שה
והךא

 פנ~~
 רבינו משה ו~לא לי~א איתא ואם ~מהן היי

 ופרשייי ב~כינה דטדוד משה ~אני דל~~א ומשני ע~~הןהיי
 עסוק היידלא

 באכי~
 ~~~יד להיות ~ורדו ~הדבור ~דשים

 היי וא~כ ~דוד היי לא בךילה והנה עדב ועד ~~ב~~רבהר
 ~ל ודאי אנינות ~~פני דמ~ד ~ל ו~ייכ בלילה ךאכוליכול
 רבינו רמשה סייל~ר~ך

 ל~
 דאמר אשי דב ומעתה כהן היי

 נשרפה אנינות ~ופני כ~~ד וס~ל אז נת~הן לאדפנחס
 ניסן ד~ח היי למלואים ושמיני דודות קדשי דהיייסבוד
 ה~~~ככ~יטת

 ובש~~
 וסייל איפוך ו~~שני ~וי כתנאי שם

 היי כהן ו~~שה רושם עושה אינו אף ד~דון י~חנןלרי
 חי היי ךמלואים ו~מיני נ~רפה טומאה ד~~פני ס~ך~~מילא
 סייך נשדפה אנינות מפני דמ~ד בידך נקט זה וכללניסן

 ו~~~ד כהן היי לא ומשרעייה ניסן דייח היי למךואיםדשמיני
 ל~~לואים ושמיני היי כהן ד~~~ה ס~ל נשדפה טו~אהמפני

 ותש~ח דוק ני~ן חי~יי
~ 

 ~~~~ד~

 דבדי לנו יתבאר
 הש~~

 ~דף מנחות
 באחד בדא~ון דייא אמרכה ~~~הע~א~

 תק~ ל~~ד~
 פר

 א~ר הוא עולה חטאת ~מקדש את ו~טאת ת~~ים בקדבן
 מלואים א~~ד א~י רב לדור~ה עתיד אליהו זו פרשהיוחנן

הקריבו
 בי~~

 כדדך עזרא
 ~קרי~

 בימי
 מ~~

 ~ד~דק ויש
 מש~ ~בימי הקריבו דמנואים ד~י גם ~מר ~אמדוע

 כ~~ו
 דר~י ל~י~תם דתדווייהו הדבר נכון ו~~~~ש ר~א~א~~ר
 נשד~ה טומ~ה ומ~ני היי ~~ן משרע~הד~~ך

 ע~~
 ~~ל

 ה~~ן~~י~~י~כ~י~ל~י

~  

 ~~~~ל

~~~ 

 בדאשון

 בימישהקריבו
 מ~

 חי ~יי דמשה למלואים דשמיני אחרי
 וס~ל עוד נתכהן לא ד~נחס ד~~ל א~י דב ~~ש~~כני~ן
 אנינות דמ~וםלפ~ז

 נשר~~
 ואהדן כהן ~יי לא ו~~שרע~ה

 שע~ בקדשי אךא שמ~ת ךא שמא למ~ההשיב
 בק~ד ולא

 הקריבו דמ~אים אמר שפיד ני~ן ד~ח ~~י למלואיםו~מיני
 ז משה בימי שהקדיבו כ~ו ~ראבימי

 ~~~~ה~

 צו ~י סוי ~ו~זדח~
 ודי~

 מדברי הביא ~מיני פי
 היו א~ר אנ~ים ויהי בהע~תך פיהספרי

 אדם לנפש~~~אים
 ד~

 ~יו ואלצפן מישאל או~~ר ע~יבא
~נט~~או



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י

~~~~~~~~
 ואבי~א ל~דבשנט~~~~

 שנאו~
 הפסח לעשוה יכלו ולא

ביו~
 ה~וא

 ביו~
 יכולין אבך לעשות יכולין היי לא ההוא

 לע~ותהיו
 ביו~

 נדב ~ל שהשביעי ך~ודין ונו~צאו שלאחריו
 הייואביהוא

 שיום וכיון לני~ן בשו~יני היי ומיתהן בעיי~
 ב~מיני היימיתתן

 ל~~לואי~
 ס~ך עקיבא דרי למרין נ~צינו

דשמיני
 לו~לו~י~

 ~ליגי דתו~כ ~ההוא בניסן ב~וויני היי
 עקיבאאדרי

 עיייי~
 נפלאים ודבריו

 דבאמ~
 איתא שם בספרי

 ויהי בפיסקא ~ז~ללהיפך
 אנשי~

 ~~י כוי
 הי~

 אר~נו נושאי
 ~ובש~ס אומר עקיבא רי ישו~עאל ירי דברי היו יו~ףשל

 ובפיי או~~ר רעייק רי~~ג דברי איתא ~~הס~כה
 ר~~

 שם
 יהודה ריגורס

 אומר~

 ל~סח שנטו~או היו ואלצ~ן ו~י~אך
 יוסף של ארונו נושאי אם צריך אין אוו~ר יצחק רישני
 ובצ~יח ~ט~ר יכ~לין היו ~בר איהא ~~בשייס ך~הר יכוליןהיו

 ~יי יוסף של ארונו מ~ד דעל עלה דייק ךי דףפסחים
 היו ואלצפן מישאך ~~~ד ו~ל לטהר יכוךין היו~ כבראמר
 גם גרסו לא כ~ן בספרי ובאו~ת ל~הר יכו~ין היואוור
 בווקו~~ו בסוכה רשייי הגיה וכן ו~ברלעיל

 ש~
 מצוה ל~~ת ~יו למי לטהר יכולין היו ואלצפן ו~ישאלואם ~יי~~~

 היו לא ההוא ביום הפסח ~עשות יכלו ~לא שנ~מרנטמאו
 ~ךאחריו ביום לעשות יכולין היו אבל ביום בו ל~שותיכולין
נמצינו

 למדי~
 וה~י הס~רי עכייל פסח בערב שלהם ~י ~חל

 דרי~~בואר
 יצח~

 היו ו~~~ייצ רטוו~י ~הוא ~וביום הכי דריש
 שךה~ ~יוחל

 ~אךצ~ן ו~יש~ל ~או~ר ~קיבא רי אבך בע~פ
 באחד ~יי ואביהוא נרב דו~יתת להי~ך ~ייל אדרבההיו

לני~ן
 ו~~

 סוכה בשייס ל~דיא הוא וכן לוול~אים שמיני היי
 כייה~דף

 שם~

 ש~ דבהוסי אךא
 דיש ~ביאו שחך ד~ה

 דגרסוספרים
~~ 

 לה ~בר
 כריי~

 היו ואלצ~ן ו~ישאך דאמר
 שלהן שביעישחל

 בע~~
 ליתא גירסא א~תה וו~יהו וכתבו

 צי ~רף ~סחי~ ו~~ייס התם גרס יצ~ק ריאלא
 ע~א צ~ג ~דףותוסי שם~

~~~ 
 ב~סחים והצ~יח רע~ק ד~ה

 דס~ל הגירסא ו~יי~ב צידף
 לרע~~

 בעייפ שלהן שביעי שחל
 נראה ה~רחי וךשיטה ה~וסי שהביאו גיר~א לא~תהוהנה
 דיסבור~~בואר

 ~ע~~
 ו~יי ניסן חי היי לו~לואים דש~יני

 אל~י~ בי רדבייזתשוי
 רכייב

 ול~~~
 ~יי דךא רע~ק יסבור

 וכוי בלילה אלא שו~~ת לא ש~~א קראי ומתרן דורותקדשי
 ידבשר ידעינן וו~ו~ילא נשר~ה טוו~אה ו~פניוסייל

 קוד~
שנט~~

 בכל יגע אשד ~הבשר קרא אתי וש~יר ב~רי~ה
 ז ב~ודש לרביעיטמא

~~~~~
 ~~י~

 ~ייב ~דף

 שם~

 היתה שו~חות חו~ש ו~יהבי
 בו ~ו~רש~י יתירהאךישבע

 ביו~
 ש~ו~ם

 המשכן~
 מי~ת קתני ~וי כה~ג אישה מלך יבו~ה ישראל בנות~ל

יבמה
 מל~

 אף ומשני לא כ~~ג אין ~לך
 ו~ל~

 ובאמת
 מל~ים מושחין אין ~רו ה~ב וושוח כהן ~רקבירושלמי
 ~נתודרייה יודה רביכהנים

 ש~ ~
 מיהודה ~בט י~~ר לא

 יאריך ל~~עןא~ב~ב
 יו~י~

 ~~מל~~ו על
 הו~

 כל ב~רב ~בניו
 ~תיב לא~בקרא

 כל~

 יהיי לא בתורה ~תיב מה ישראל
 רא~שר ~~זה כתב ויחי פי עה~ת וברמב~ן וכוילכהני~

 חטאהיי ש~~
 ~~ני~ ש~יי מפנ~ בו~לכות~ ח~~~ונאי~

 היי ולא
 בחד~א והמהרש~א די עבודת את ל~בוד רק ל~ולוךלהם
 ~דףברכוה

 ב~~ כ~ח~
 י~ושע רי או~ר ~לכך ~י דראבייע

 מדא ~בשמאן
 ילב~

 לר~ג ~נשיאות תחזור דוודינא ו~דא
 מבניש~יי

 ליטול ~הן ש~יי לראב~~ דאוי ואין הנש~אי~
 ומ~מהנ~יאות

 כשנהמנ~
 ניסא ואתרחיש ךנשיא ראב~ע

 כהן ד~ם ס~ל חיוורתא דרי סרי תווני ליואה~ריי
 דראב~ע ל~יטתו ס~ל ה~א פ~ד בד~ות ~ובירו~ל~~י מלךלהיות יוכ~

 רק אותו ו~ינולא

 לאביי~~
 דילן ~~ס ו~מי~א

 סייל ומלך כהן הי~ד~שרע~ה ש~ בזבחי~
 ג~~

 הכי
 דא~

 יו~ל ~הן
 שפיר ס~ל ולפ~ז מלךצ~יות

 סייל ושוב כהן היי ד~ש~~~
 דבשר ידעינן ו~~~ילא נשרפה טומאהדמ~ני

 ~וד~
 שנ~מא

 ז בקודש לרביעי איצטדיך ו~בשר וקראב~רי~ה

~~~~~~~ 

 חומר כ~~ין נדר~ש
 דטר~

 שנתמנה
 יכול ~יי לאלנשיא ראביי~

 לדרו~ רע~~
 ו~קרא

 ~ישי ע~ש~ דשני ~טו~א בתוכו אשר כל כ~י חרשוכ~י
 דאכתיבחולין

 יקש~
 דאייכ

 נ~לו~
 ~טבול ו~~~ו בתרומה רביעי

 בתרומה ~סול בחולין דכשר ~בו~י ~~ה הכי וניוואי~ם
 רביעי שיעשה דין אינו בחולין ד~סולש~ישי

 ב~רו~~~
 והי~י

 שם ס~טה ער~~י דיו א~רינן ךא קייודמפריך
 ו~

 ~ועיי ~~ווחוייכ מק~ו בקודשחמישי נילו~
 ר~וב~~

 אב~~ט מ~~ ~יייא
 וברא~ד י~דהלכה

 וכ~~
 ו~וייט וברטנורה וער~ש שם

 סוטה ירושלו~י ו~יי ~ו~ג פ~ב~הרות
 פ~~

 שם ה~ב ריש
ו~יי~

 ומ~~פ ו~יימ
 ש~

 והבן~
 לוו~~ ואין ~

 ~י ליה דרעייק
 יטמא י~~א מ~רא ותרוו~ה ~חולין ~ךי~י יליף רקקייו

 ד~רי והבשר ו~קרא יליף ב~ודשורביעי
 איצטרי~

 והב~ר קרא
 דבשרלגופה

 ~וד~
 שמ~ינן הא תיו~א וכי בשרי~ה ~נטמא

ז~
 דהרי ליתא זה ~טומאה וופני שנשרף החטאת וו~עיר

 ו~~ני ס~לאם
 טומא~

 ~כס~ל נשר~ה
 דמ~~

 ~יי כהן
 כשיטת וולך להיות יוכל ךא ו~הן ~ולך שהיי כיון א~~ריאי וז~

 ו~ךישי ב~ו~ן ~לי~י ~ושה ~ינ~ דשני אעכצייךהירו~ל~י
 דיו ךו~רד~ין ~ומחויי~ בקיי~ בקודש ורביעי ו~~בו~י ק~ו יל~ינןבתרו~ה

 ~קודש דשלי~י ק~ו האי ליי בטיל דא~~
 נוכלגייכ

 ךיל~
 ~ור~י ~~טבו~י ו~קייו

 דילי~
 ש~ישי

 הוא וה~שרוו~רא בקוד~
 ל~עד~~ ר~

 ועיי שהבא~י ~וסי כ~ר~ייי
 קרא ק~ו ך~~ין צריך ריי ליה ה~ב פייג ~גיגהי~ושלו~י
 ו~ייוו וק~ע~ ~~ב ~ייה סוטה ירושלו~י ועיידרש

 ומהיי~
 שם

 ל~~ד דףועתוסי
 ש~

 שם והגרשייש ומהרש~א שלי~י ד~ה

 וי~ל~
 שנטווא קודש דבשר לאורויי לגופה איצ~ריך והבשרוקרא

 רכהן סייך והיי ל~שיא ראב~ע שנתו~נה קודם ולכךבשריפ~
 היי לא ו~לך להיות יכוללא

 י~~
 רע~ק

 לדר~~
 עושה דש~י

 דאז לנ~יא רא~~ע שנת~נה ביום בו ואולם בחו~יןשלי~י
 אמרינן ושוב ונשיא ו~לך להיות יו~ך כהן דגם לנונגלה
 נ~רפה טומאה ו~~ני ס~ל וש~~ז ~~לך ואף היי כ~ןדו~~ה
 דבשר יד~ינן~מו~ילא

 ~וד~
 י~ך וא~כ בשריפה ~נטמא

 שךישי עושה דשני יט~א ~~קרא יליף רק קייו ~~ם ס~לדלא לר~~~
 קודש דב~ר כיון והבשר מקרא יליף בקודש ורבי~יבחולין
שנטמא

 בשרי~
 דו~~ני דס~ך אחרי החטאת ~~שעיר יד~ינן

 בו ולכך ~יי כהן ומשרע~ה נשרף~ומאה
 ביו~

 שנתו~נה
ראב~ע

 לנשי~
 סייל שלפ~ז ו~לך גם להיוה יוכל ד~~ן וס~ל

 טומאה ו~פני ס~ל ווומיךא מלך ואף היי כהןדו~שרע~ה

 שפיר ד~ש ביום בו אזנ~רפ~
 רעיי~

 דשני יטו~א מקרא
 הי~ז ~דוייק בחולין שלי~י~ושה

 ~~~~~ז~

 עמוק פלפול ע~ד לבאר קמ~א נוסיף מיא
 טומאה ו~פני החט~ת דש~יר ~ייךדרעייק

 ~דף דסנהדרין ו~סוגיא וה~א היי ~הן ומ~רע~~נ~רף
 וכוי הנ~ר~ין מצות ~םבמ~י~ין נ~ב~

 ומרלי~
 את

וזורקה ה~תיל~
 להו~

 ~בג~~רא וועיו ל~ך וחוו~רת פיו
 מאי ש~

 אתיא ~~נ~ך אבר של ~תילה ו~הנה רב אוור~תילה
 אף קיים וגוף נש~וה ~ריפת ךהלן ו~ה קרח ~~ערתשרי~ה שרי~

 שיינכאן
 ~ג~יי~

 מ~ני שרי~ה ש~~ה א~יא או~ר אל~ר רי
 שיינ כאן אף וגוייק ~יינ להךן ~ו~האהרן

 מ~ וגו~~
 ~ליף

 אהרןמבני
 מניי~

 מיתה כעין די ~~ני ויו~ותו דכ~יב
 דאתחיל וימותו י דכתיב ומאי הוי מו~ש ~ריפהההוא ואיד~
 שני ~ומר דוסתאי בן יוסי אבא דתניא ~~יהה כ~יןמגואי ב~

 שךחו~ין
 א~

 מביה יצאו
 קה~~

 ונ~~ו לארבע ונח~~ו
 זה שצ בחוטמושנים

 בחוטו~~ ושני~
 שייז

 ו~רי~י ושרפו~
וה~תיב

 ו~א~
 ו~יעוט רוו~מע ~ו~רש~י אותם

 אחרדבר ול~ אות~
 וא~

 ~א מאי נש~ף ה~ך
 מו~עט~

 אוהם וו~שני
ולא

 בגדי~~
 מעדת ריליף מאן ~ש~ס מ~שי ושוב

 קר~
 ~~~ט

 דההוא ו~ב~א יךיףלא
 שרי~

 ות~ו~ ~וינה ונילף ו~ו~ש
 ב~דמיתת

 שריפ~
 קרא אמר רנב~י ואמר ממש

לרעך וא~~



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
~~~~~~

 ~~יהה לו ברור כו~וךלד~ך
 יפ~

 דד~נ ראיכא מאחר וכי
 ךאו אי ו~~שני ~~ל~ייש

 גז~~
 ~יי~ ~גוף ~~נ ה~א

 ך~ו
 משום ואי כלל הואש~י~ה

 לרע~ ואהב~
 ליי ךפיש כמוך

 ק~~ל ו~~ש~י קמ~ך ךעגל דלשדוף היכי כי זמורוה~בילי
גז~ש

 ד~~קר~
 ברור שריפה ו~קדיא דאיהי ו~שהא שרי~ה נמי

~והה
 ל~

 היו ו~בר נחמן ~דרב
 ~דרך ~~~לכין ואהדן מש~

 ו~וי לאביהו נדב א~ל ו~וי אחדיהן מהלכין ואביהוונדב
 שזינהה כהן בה ~לי בה אי~~רהא בג~~דא שם הביאוושוב
 אמר ו~ר~ה זמורוה חבילי טו~יי ~בר ח~~א דב א~ההו~י
 יו~ירב

 טע~
 דא~ר ~ו~ר~~י ~הנה בדדב ~עה בהרהי

 שם בנמוק~י כי וכן הוא אבר של ~הילה ב~ד שרי~הלעיך
 בסוגין ~~ר~םועיי

 ~צ~ע~
 הכהנים אל ובאה בדהניא וט~ה

 ואל~ךוים
 ה~ו~

 כהן שיש בז~~ן ה~ם בימים י~יי א~ר
יש

 ~~שפ~
 אין כ~ן שאין ב~~~ן

 וברש~~ ~~~~~
 דלךורך כי שם

 ובהגר~ח שם בהגיעב~ן ועיי היישע~
 ש~

 ~~דש~י גייכ ~עיר
 כ~ז ~דףס~~דרין

 ע~א~
 דיי~

 דב~ד משום לעיני לכהיוהו
 לאחר הרבה ז~~ן גייכ היי ושם הדין ~ן ~לא ~עונשיןמכין

 הביא ~ולא הדין מן שלא ענש ר~ח גם ואולי וכ~~ח~~בן
~~דבדי

 ~ר~~ך~

 על דגם וכי
 מיה~ עונ~

 ד~וכין הך נא~~ד
 ב~בה הס~ס על דרכב ב~ובדא כ~~ו הדין ו~ן שךאועונשין
 הנ~~~קי רבדי מ~~נו נעלם וב~~חכייה וסקךוהו ך~~דובא
 בשבת הסוס על דרכב דהך וכי זה ו~כך שהביא כאןי~סף

 ~ה~וסקך~~
 היינו ךעיני לכהיוהו ו~ך ~וו גדולה סנהדרין

 ~יני שי~הו כגון הו~ה עליו שחייבה ~~ה בקצהךעונשו
 לא תורה כדין לג~~רי לחייבו א~ל ~יהה שנהחייב~הודג

 ק~ל סיי חייא יע~ב שבותועיי
 עייש~ה~

~~~
 טובא לדקדק יש זאה הסוגיא דבגוף

 ~י~

 הו~~ד~~א
 דאבא דהא נדאה ה~וגין דו~הוך לשאול הקשהשם

 אליבא ~יינו וכוי ח~ין בי כו~ין דא~~ר דוסהאי בןיוסי
 הוה ~מש שרי~הדמ~ד

 הגו~ א~
 נש~פ~ נשמהן למ~ד אבל

~גו~
 ודשייי ~ו~ין בי כ~~ין ל~~ימר לן איצטריך לא קיים

בחו~~~
 לא

 פיד~
 כן

 שכת~
 ש~~יני בפי

 וישא~
 בכ~נהם

 נ~מהם אךא בגדיהם נשר~ו שלא ~ל~~ד ~~הים שךבכהנ~ה
 דק נשרפו ~לא ל~~~ד דאף ~~ב~אד הרי חוטין ביכ~~ין

 ~~דבדי והוא חוטין בי כמין ~ך ס~ךנשו~הם
 ~הו~~

 ~ם
 בהו~כובאמה

 לעי~
 ייי~ סיי

 שני מיההן היי כיצד איהא
 נכנסו ~נים לדי ו~לקו קה~ק ו~ביה יצ~ו אש שלחוטין
 להךן דק קיימים ובגדיהם גופם ונשרף וכוי זה שלבחוטו~ו
 וךא נשד~ה נ~~~הם אוהם ותא~ל איהא ~ם כ~הס~

 בכהנהם וי~אם ~נאו~רבגדיהם
 ה~וה~ו~ וב~יר~

 כי שם
 דנשמהן ד~~י שהביא ~~ה וך~~ז ~~ו~ש שריפה ךו~ייד אהיאדזה

 ~לאנשר~ה
 היינ~ בגדי~~

 דגם
 הגו~

 ךא~מ~ינן ואהי נשרף
 ו~זה נ~~פו ולא נשארודהבגדים

 נש~~~
 בכהנתם וישאם ~הך

 ~סוק על שם יונהן דבהרג~םאלא
 וה~

 די מל~ני אש

כ~~
 חוטין ל~רבעי ואה~~יגה יוכוי א~הא שלה~ביה ונפקה

 ואוקידה אפיהון ב~ווא~~ה
 לא גו~~ן ברם נשמ~הון י~

 ובא~~ת בגמרא ~ם ~ה ~כל ~י ש~ יונהן וב~ירושאיהחרכו
 שם בג~ראו~בואד

 ~ה~
 בי כמין דא~ר ב~ד יוסי דאבא

חו~~
 ילמ~ד לא אבל ~~ש שרי~ה למ~ד ~קא הוא וכו~

 חוטין בי כמין בדי דאב~י הך דכי ~~ההיביי~ וגו~קשיינ
 היי ~וגוייק ד~נ~~ך ו~~יי~

 וכז~
 גאון נ~ים דב ב~ירוש מצאהי

 קייג ~דףבשבת

 ע~ב~

 כשרי~ה כבודו והחה א~ר רשב~נ
 ש~נ ~לן ~~~א

 וגויי~
 וגוייק ש~נ ~ייל גאון ר~נ וכי

 בסנהדרין ךהמשכחה
 ~ד~~~

 בי א~ר ב~ד יו~י אבא הניא
 שלחוטין

 א~
 והכהיב

 והאכ~
 בגדיהם ולא אוהם אוהם

 ובסנהדרין ~ם בגה~ש~ועיי
 ד~

 וחדייא צ~~

 שם~

 וכו~ו
 ~סחים ברש~י נ~לא~כן

 ~ד~
 ע~ה

 בג~~~ עייא~
 שם

 ~ו ~הכה שלוגחלה
 א~

 ו~~~ר וכוי כהן בה גבי והא הוא
 ~בני ~ריפה שריפה אהיא וכו~ אבר של פהילה ~~הנהרב

 שדיפת ךהלן ~~האהרן
 נ~מ~

 וגו~

 קיים
 א~

 ש~נ כאן
 הוא קיים וג~ף נשמה שרי~ה א~דן בני ו~~~יייוגו~ק

בסנהדרין
 ד~

 ךהם נכנסו אש ~ל חוטין בי כמין נ~ב
 ~~בואד שם דמסוגיא פךא וזהבחוטמיהן

 אהי~ דז~
 ל~~ד

שרי~ה
 ו~~

 רש~י ~דבדי ~ביא ולא המהדש~א וכ~~ש
אלו

 בי~

 ש~ בסנהדרין ההוסי
 ההוייכ דבדי ה~יאו ההוא ד~ה

 ו~ל~ני אש והצא ~נא~ר קיי~ין ובגדיהן גו~ן דנשרף יייזסיי
 ויו~והו א~הם והאכךדי

 ~~סיו~
 והאכל

 וךא אוהם לדייק שם כ~הי בסייהוא אוה~

 ~סיי הכיובהר בגדיהם~
 ~ב~

 קהני ה~ריפה את יבכו גבי
 דו~ישאל הישן ב~י א~~רינן והא בתוסי ומ~שו וגו~קש~נ

 לא הוא ממש ש~י~ה ואי ~ני ל~סח שנדחו היוואךצ~ן
 קיימה דשלדן ~הידצונט~~או

 ~ו~
 הביא צדקה ~~עיל וב~וייה

 ~~י~ה ו~~ד אפיךו דהרי מ~יורדא הדב~ושיה
 ממ~

 ~~ודה

דבגדי~~
 ובצל~ח ב~ה שנ~ו~או בבגדים נט~~או וא~כ נשאדו

 צי ~דף~ס~יםי
 שם~

 לשי~ה ליהא מעי~רא דהקושיא כי
 כלי ד~~קאההוס~

 ~הכ~
 וךא כחלל ~א ~רי ח~ב א~רינן

ב~אר
 בגדי~

 ~~~ בהם אינו הדיוט כהן בגדי בארבעה ו~~כ
 דיקשה אלא כלל בהבגדים נט~~או ו~א~~כת

 בהגיעביין ~~~יי ~ה~ה ככלי דינם הכ~ים כלדלדידיי ה~ב~~ ל~ט~
בסנהדדין

 שם~
 וא~~

 ו~לצ~ן ~~ישאל נט~~או
 מהבגדי~

 ע~~ם
 ב~נים ש~הו בהו~כ דאיהא ~~ה ~פי כי ~אובדורך~צ
 וךא גרר~םובחניתוה

 נג~
 ךהו ~הוי עצ~~ן בהבגרים ה~~ה

 שא~יךו שהעיר ~א אדם ~~ט~~אין אינן ושוב בכךיםכלים

הוציא~~
 כלים בשאר

~~~~~ 
 עד היינו

 ךחו~ שהביאו~
 אבל

 ו~~א בטומאוז נט~~או ושפיד בכהנוהם ~י~אום כתיבאחייכ
 הרב קו~ית יתורן דלפייז דאדרבה י~ל לפ~ייד~א~~נם
 הרמב~ם דהדי נפ~ך ו~ו~ה עיידו~פיורדא

 פ~~
 מהי

 הוא כח~ך חרב ד~~~אה כיהיייג טוייו~
 ר~

 וךא ו~גע ךטומאה
 טבעה בלע ע~א~ד~ה חוךין~דף ההוס~ ~דברי ו~ולם ו~שאלטו~~אה
ושם

 הרי דחרב דס~ל ~~~אר נראה רבה קא~~ר כי ד~~
 ~~~~~אכחלל הו~

 א~
 הקושיא יהורן ולפ~ז שם וערשייי ~שא

 כלים ~ו~ל כךים ב~אר הו~יאם אם ~הריו~~~יינ
 אד~ ~~ט~~~יןדאינם בכלי~

 בכהנתם ויש~ום כהיב דא~~כ אךא
 טו~~אה ש~בצו ~~ה דעיקר וכיון במ~אונטו~או

 נגעו ~וךא בכה~הם אחייכ שנ~~ום ~~ה ע~י דקהוא מהבגדי~
בהבגדים

 עצ~ן~
 בטומאה ונ~~או

 מש~
 הר~ב~ם ךשי~ה ו~רי

 ~~שא בטומאה וךא מגע ~וו~אה רק כ~לל חרב א~רינןלא
 ב~וךין ה~וסיול~יט~

 דג~
 אמרינן משא טוו~אה ךענין

 ~וא כחלל רחרב ךשיטהם הה~סי הרי כחלל הוא ~~יחרב
 ~ךי~ בשא~ ~לא מהכה בכלירק

 ~ והב~

 ~~~~ח~

 אדם מ~~א במה הנוגע החרב שאין ~כי ט~זי~ט חק~ פי עהייה ברמב~ן חדש דבר ~~צאתי זה
 בו ~נוגע הזה ש~אדם אעפ~י ו~ביעי שךישי ~זאהךהצדיכו

 והזהעל ש~מר השני ~בכהוב ו~~ני והוא ך~ומאהאב
 א~ר לא ב~לל או בעצם ~ו ב~ה הנוגע וכלכהיב האה~
 ~ט~~א כחךל ~חרב וא~כ ח~בב~ךל ~~

 בו~ג~
 ~בעה טו~~אה

 ~בעל כהב וכן הזאה ל~צריכו ולא באהל לטמא לאאבל
 ~~יךא ו~~~ז טבעה דבלע בהךהמאור

 דההוסי אלא הבגדים ידי על היי וא~צ~ן ~~ישאלדטומאה ךו~~ נוכ~ ך~
 ב~ס~ כי וכן ל~זאה גם הוא כחלל ~חדב סייל שםבחולין
 נ~ד ~דףנזיר

 ע~ב~

 וער~ב~ם ה~ש ד~ה שם
 ה~ח~~ירוה פ~ ודאב~~

 ו~יי~
 ה~ג טו~מ ~~הי

 ודוק ש~ ו~ך~ו~
~ 

~~~~~

 ה~~ם ~~ה חכ~י ב~ם אה~ן הקרבן כי כבר
 ואי~~ א~~~ נ~מאו~~א

 ש~יי מ~ני ~נו~א
 לש~ש גדולים ~כהנים ביום בו דינם והיי משיחהןיום

 ד~ישאל י~ל ושוב הצין בהם והיי בגדיםבשמונה
 הצ~~~ וכייכ כחךך הוא ~רי חדב דחךל מהבגדיםנט~או ואךצ~~



~ ~ ~ ~

 ~~~י~~ו~
~~~~~~~~  דשדיפה למייד ההוסי ~וק~ו מאי ~ר~~ל ו~ובשם

 ~~מ~
 הא

 להפךיא הוסיף ובדורל~צ ב~בגדים נטמאו הדי ~ט~~אולא
 ד~ובד ~~יד האי דיךו~א קושיא דמה ההוסי קושיה~ל

 או יוסף שך אדונו ~נושאי הנאי כאידך סובר ~~~ששרי~ה
 כ~~~ד ס~ל היו ואלצ~ן ~~ישאך דאמר ודע~ק ה~ו ~~יימ~~~אי
שרי~ה

 ךיישב וא~~ינא קיים וגוף נש~~
 ז~

 דהנה טעם בטוב
בדורל~צ

 ש~
 ~ושה העמיד ב~~~יני דאף ל~~~ד ל~אוך ~ק~ה

 שאין ל~קום לכנוס ךךוים הוהר למה א~כ ופי~קוה~~ש~ן
 ךלויםרשוה

 לכנו~
 לעשוה או

 ~~ולו~
 לגוררם ~רחוקוה זדות

בקני~
 שךא ז~~ן כל ~רי ךיי כדאיה מד לכל

 ביה שום כאןאין הש~~~ בא~
 מיח~~

 להמהין להם והיי המה להשהוה
 צדיכים היוש~כהנים ~~ש~ והיי ב~יהר משם ישאום ואז המשכן ~די~העד

 בע~ר~ להיו~
 אהל טו~~אה ומשום

~היו
 צדיכי~

 ~וד
 היו~ ~בוד~ ךע~ו~

 יקטודה ךה~יד
 נרוה~להיטיב

 ב~יכ~
 דאלה~ה קיים ~וף שהיי ~~ו~ח ול~ייז

 ~ט~~אין אינם ~בגדים ~בגדים ~~~אה רק כאן היי לאאייכי
~~~~אה

 אה~
 ~ייה ~ד~~ב~ם

 ~~~~ויי~~
 נא~~ר ו~~~הה היייג

 ~א ך~~ה ך~ידיי דקש~ ה~~שכן נה~רק בש~~יני דגםד~~ייד
 ~~שום ו~כצ~ך פדיקה אחד עד ואלצפן ~~ישאלה~~~ינו
 נ~~~ה שריפה ~יי דבנוייא ד~ייך לדידיי ~~~ח ו~~~~ילאאהך ~~~~א~ ~~~שום היום ~~בודה לכנוס צדיכין ש~יי~~~ני~

וגו~
 היי דאם קיים

 ~ומאה ~יי ךא ~וב נשדף ~גוף ג~

ד~
 ~~ט~~אים אינם ובגדים ~~הבגדים

 טו~~א~
 א~ל

 אול~
 ו~~ד

 ~~~כרחים ~יו ד~~~~יךא המשכן נ~פדק ךאדבש~~י~י
 דס~ל ונא~~ד הוכחה שום כאן אין ושוב ך~~שכןל~נוס הלוי~

 שדיפה ~יי~בנ~~א
 מ~~~

 ונ~זה נ~ן ו~~ע~ה
 רע~ק שי~~

 בשמיני דגם ס~לאם
 נהפד~

 ה~~~כן
~ 

~~~~~~ 
 ~ע~~ידו דבש~~יני ל~ייק ס~ל שם נשא ביךקוט
 ב~~~יני אף או~ד יוסי ור~ פירקוולא

 בשנה הרא~ון בחודש ויהי שנא~ד ו~ירקוהעמידו
השני~  ו~י המ~כן הוקם לחודשבאחד

 הזי~
 רהרי פירושו רענן

 ה~~שכן אה ךהקים ~ושה כלוה ביום ~י~י ב~~קראכ~יב
 רבינו שמ~ה~~ש~~ע

 הקי~~~
 ~~ש~~ע ~משכן ~וקם ו~היב

 מ~ה ודאי אלא ~דם בני ה~א~~צוה בלי ~~ך~~ו~הוקם
 היום עבודה ואחדהקי~~ו

 פידק~
 ~ועיי מעצ~~ו הוקם ו~וב

 ו~~~~ו ~ע~~ידו ד~ה ~ייא פ~א י~מא בידושלו~י עדהבקדבן

ו~ידקו~
 והנ~

 ~~לואים דש~~יני ל~~ייד שפיר אתיא זו הו~חה
 בש~~יני דגם וצ~ל אהדדי קראי דקשיין ניסן בר~חהיי

 לו~לואים שמיני אם אולם ~~יו הוקם ו~וב ופירקוהע~~ידו
 ק~י ~שכן דהו~ם במקדאוה סהיר~ כאן אין ניסן חיהיי
 וקרא ניסןבד~ח

 עיי נניסן בש~~יני הי~ הו~ש~ן להקי~
 ~מלואים דש~~יני סייך יעקיבא דד~ ~באנו וכבר שםבדורך~צ

 דשוב ניסן חיהיי
 ס~~

 ומ~~ילא בשמיני ה~~שכן נהפרק דלא
 לדעייק הה~סי שהקשו וזהו ~~ו~ש שריפה ~י~ דנו~אסייל
 ואלצפן מי~אלדסייל

 ה~
 שביעי שחל וס~ל ל~~ש שנדחו

 בע~פשך~ן
 ~מ~~

 ~מיני היי וממילא שהבאהי המזרחי
 ה~~שכן נהפרק לא דבש~~יני ~~ל דשוב ניסן חילמ~אים
 די~ל אלא נט~~או וךא ממש שריפה היי דבנו~א סילוא~כ

 בטומאהדנטמאו
 דח~ ~בגדי~

 וכמ~ש ~חלך הוא הדי חרב
 שלא הטעם צרפה ח~מי בשם אהדן ~קרבן עפמ~ש~נו~ב
נטמא~

 ואיהמר אל~ר
 ךנד~

 משיחהן יום ~~יי מ~ני ואביהוא
 ביום בו דינם~היי

 ~~הני~
 בגדים בש~~ונה לשמש גדו~ם

 בהםוהיי
 הךי~

 ע~ב נייד דף נזיר הוסי ~עי~ מהכה דהוי
 ~הסוי

 ה~ש~

 ~חלל ~וא הדי ~דב אמרינן דלכייע
~ 

 ~~~~יוד~

 ~רב
 בברטנוד~

 ~~ב ~ם וו~א פ~ז סנ~דרין
 י~~ינן א~רן בב~י קיים וגוף נשמהד~רי~ה

 ב~הנוהם וישאום וי~רבו~ד~היב
 ~~~ר~

 דהרי יחשב זד ~מו
 וישאם ~היב ד~א ~~~ו בגדי~ם ולא ~והם ד~ה שםבהו~י

 והירצובכהנותם
 דל~

 או הנו~אים בכהנ~ה אם יד~ינן
 ב~הנוהם וי~ם ו~דכהיב ךךמוד שאייטיי מאי וגם~נישאים

 בא~~ה ש~~~ה הרשייש בהגהה וראיהי ~יים וגוף שיינ~ך
 הברטנודה דבדי וךפ~נייד בהי~~ה ונש~ר ~לו ~ברטנורהעייד
 ~הצא א~~רו שם ש~~יני פי בהוייכ דהנה מךךובדוד

 של חוטין שני או~~ר דוסהאי בן יוסי אבא וכוי די~~ך~ני א~
 ~~ביה יצאואש

 קה~~
 ~חוט~~ו שנים ונכנסו לארבעה ונחלקו

של
 ז~

 נ~~ה נש~~הם אוהם ו~אכל שייז בחוט~~ו ושנים
 ~יקרבו שנא~~ד בג~יהםולא

 וישאו~
 ב~והנה בכהנתם

 יכול אוהני~אים
 בכהנו~

 בגדיהם ולא או~ם ~ייך הנו~אים
 אהדן ולב~יואו~~ד

 הע~~
 וךא ל~הנים כ~נוה כהנוה

ל~וים כהנו~
 ובה~וה~~~

 ~וא ~~יעוטא דאוהם ~דבדים ביאר שם
 ד~ריפה סייל בייד יוסי דאבא~לא

~~~~~ 
 ואו~ם~ היי

בגדיהם ל~~ע~
 שך~

 דמקרא נ~דפו
 בכ~נת~ וישא~~

 לומד נוכך
 סהם דבדי הם א~רן לבני ואו~~ר ~~ייש הנו~איםב~ה~וה
 נש~~הם דרק ד~יילס~רא

 נ~רפ~
 נשדף שלא ל~~~ט ואוהם

 דאו~~ לו~~~ ראיןגופם
 ~~ו~~ש יד~ינן ד~הי בגדי~ם ל~~עט

וישאו~
 אין דהרי הנ~שאים בכהנוה ךו~~ד דאין בכה~ו~ם

 ס~ך שניהם וךפ~ז לךויםכתנוה
 דבגדי~~

 ד~~ייד אלא נשארו
 ינ~~~ה~דיפת

 וגו~
 קיים

 דאוה~ סיי~
 ~ו~~צאהי גו~ם ל~~עט

 ב~י כ~נכנסו ~ו ~דע מה ו~שם ~ייו נח פי~הנח~~~א
 והצא להקדיבא~דן

 א~
 ~רופים בגדיהם היו ולא די ~~ל~ני

 הנש~~~ שרופיאלא
 ולא

 ~גו~
 ~ו~ם שנא~~ד

 וך~
 הגוף

 ו~ד~א קיייג ~בה ועי~ בגדיהם וךאאוהם

 שם~
 יך~ינן~נשאדו ובגדיה~

 ~~וישאו~
 דאייך בכ~נותם

 בכהנו~
 הנושאים

 ךמעט דאו~ם סייל ~~~~ש ~שריפה ו~~ייד ךלוים כתנוהדאין
 די~ל ~~ידי ~~~עינן לא בכהנ~ם וי~אם ו~~קרא לבדבגדיהם

ב~הנ~
 ~~ייד ואולם הנושאים

 נ~מ~ דשדיפ~
 וגו~~

 ס~ל
 בכהנ~~ ~~וישא~ ~~~עינןדש~י~

 בגדיהם ל~~עט
 ולא ך~~~וטיאו~ם וממי~

 גופ~
 דיליף ו~~אן ש~ סנ~דרין ובש~ס

 ~אידך ~~יהה כעין די ךפני וי~~והו ~היב ~~נ~ל אהרן~~ב~י
 בהו דאהחיך וי~~והו דכהיב ו~~~י הואי ממש ~ריפהההוא
 א~ר אחרי ו~~~הה~~גוואי

 נרא~
 ד~~נ ~~~ד דגם ברור

 דא~ מגואי בהו דא~חיך ס~להואי
 ו~בחו~

 היו
 דעייכ די ל~ני וי~~ו~ו ~~קדא מידי נשמע לא וא~כנשרפו הבגדי~

אתי
 לדרו~

 ~דבר לי~~וד עיקר ~עייכ ו~גוואי בהו ראהחיל
הוא

 עה~
 ~~ל שניהם ולפייז גופם ך~~עט אוהם ~~קרא

 ד~דיפה ד~~~ד אלא ב~ד י~סי ד~באהך
 ~~ו~~

 דהיי ס~ל
 ~~ו~ששדיפה

 ואוה~
 מוי~אום זה ילפינן ולא בגדיהם ך~~עט

 קיים וגוף דש~נ מ~ד אבל ~נושאים בכהנוה דיייל~כהנו~ם
 כהנוה דהוא ידעינן שפיר בכתנוהם וישאום ד~וקראס~ל

 ללוים כתנוה דאין ~יון ה~ושאים ב~הנוה דא~ךהנישאים
ואוהם

 קרא ואייכ גופם ל~~~~
 וישאו~

 ל~וריי אהי בכהנהם
 גו~ם ךו~עט אוהם וממילא בגדיהםדנ~ארו

 נשמהדשדיפת ~ברטנור~ וז~~
 בב~

 ~ךומר בכהנוהם ~~וי~אום ילפינן א~רן
 דהיו דהו~א וושום מידי נשמע לא דמוישאום א~~דינןדלא

 דמוישאום אלא ב~רי~ם ל~ועט ואוהם הנו~איםבכהנות

בכהנה~
 ווו~~ילא נשא~ ד~בג~ים שפיר ש~~עינן

 ל~עט או~
 למ~ד ובין וגו~ק ש~נ לו~~ד ד~ן י~ל שפיר וךפ~זגופם
 ~וטין ד~ני ב~ד יוסי דאבא ~ך ~~יד ~ייל ממששריפה
 נ~~ס~ אש~ל

 ~~ל דשניהם כיון וכוי ש~ז בחוטמו שנים
 ~גוואי בהו ואהחיל נ~אדודהבגדים

 והבן~

 ~~~~יא~
 דמישאך נא~~ד אם

 ו~לצ~
 ב~ומאה נט~~או

בגדי~
 מגוואי ב~ו דא~חיל דהי~ף עכצ~ך

 ~הבג~ם ו~יון הבגדים נטמאו ~בר גופם שנשרףקודם
 שוב נשרפ~לא

 קב~
 משו~א

 טומא~
 ~מם מהבגדים

 שריפה היי דמקודם יו~ר ב~שיטות י~ל ואולםבדורל~צ ו~מ~~

נשמ~
 מי~~ כ~ין והיי קיים היי והגוף לבד

 דאחר אלא
 ד~ני ב~ד יוסי א~א דרש ולזה הגוף גם נשדף מהזמן

~~
חוטין



~ ~ ~ ~

~~ו~
~~~~ 

~~~~~~
 בחוטמו ~~ים ונ~נסו ךארבע ונתחלקו י~או אש שלחוטין
 הנ~מה שורף היי א~ד דחוט היינו ש~ז בחו~ו~ו ושניםש~ז
 ה~ועוד

 הגו~
 ואחייכ קיים

 שר~
 חו~

 את השני
 אלא הגוף בטומאת הבגדים דנ~ו~~ו פ~וטול~ז ~גו~
 קרח ו~~דת דיליף ו~אן שם בסנ~דרין ה~ייס ק~שיהיקשה דא~~

 לאו~~ט
 ילי~

 ~ריפה היי דשם א~רן ו~בני
 ו~ו~~

 אדרבה

ניל~
 נימא כ~ן בבת דגם היינו מו~ש שריפה דךהוי ~~ינה
 ~רי~ת י~יי ~~ה זמן ואחד נשמה שריפת יהיידמקודם

 ד~ו~ר נחמן דרב ~~שום הגמ~א ~ירן ב~ה~ג ל~שד~~ב הגו~

ואהב~
 צו ברור כוווך ךרעך

 ו~ית~
 ~~תה דכבר כיון יפה

 אינ~ שוב נ~ו~תה שריפתעייי
 ~גוף ב~דיפת כךום ~רגשת

 ~ס~ג סיי יוייד ובב~י ~~ייז פ~ב אבוה תויייט~ועיי
ו~מ בבד~~

 והגהי~~
 דו~עה נחל ובס~רי שם

 ד~
 י~

 ~ייב
 פסחים דבתוסיאךא ויייל~

 ~ד~
 עייא ע~ה

 שם~

 הד~י הקשה

דאורלינ~~
 ~ו~~ינן הא ו~עיקרו אבר לו~ע~טי איצטריך או~אי

 בת שריפת שאין למ~וטי תבערו לא קרא ו~דאצטריךליי
 והיינו ~בת דחיית בלא לע~~ת~ י~ול והרי ~בת דוחהכהן
 עכ~פ ~~עיקרו באבדי דגם י~ל ואולם ו~עיקרובאבד

 עייכאליבא קאי דזה אלא נשו~ה נטילת וו~שום דחובללאו איכ~
 ~שבת יהודהדרי

 קיי~~

 פתילהו~~לךב~ל לבשל לי ווה דאו~ר
 הא ור~י אבר בפ~יל~ הוא כהן בת דשריפת וסיילס~ונין
 ח~וב ו~צוה דתקון יייל וא~~נם פטור ו~~ב~יר דח~בלסייל
 דייה שם שבת בתוסי כתבו כבר ויהנהתקון

 ח~
 ךא דלרייי

 ו~שתא הקלקול בשעת בא דהתיקון היכי רק תק~ן ךייח~וב
אם

 ני~~~
 שריפת י~יי דו~קודם ילפינן כהן בת דבשריפת

 קושית הדרא שוב הגוף ש~יפת יהיי זו~ן ו~אחרנשמה
 דלו~~ל לדוכהאהתוסי

 קר~
 ~בת דוחה דאינה ב~כ בשריפת

 דגם לוו~ד ואין ו~עיקרו באבר לע~ות דיוכל לייהי~וק
 ותקון הוא ו~קלקל דהא ~חובל לאו איכא ו~~יקרובאבד
 הקלקול ב~עת בא ההיקון דאין כיון הקון חשיב לאדמצוה
 ח~בל ו~~ום ד~יכא ~~עיקרו ב~בר נשו~ה ~ריפהדב~~ת
 שריפה ו~צות דג~~ר ~מ~ה ~~~יים אינו אכ~י נ~ו~הב~טילת
 יהיילא

 ר~
 בש~ה ~ת~ון הוי ולא הגוף גם ~שישרף אחייכ

 ו~וד~ דהיי אהרן בבני ~~ל שפיר ולפ~זהקלקול
 שריפת

 שריפת ואח~זנשו~ה
 הגו~

 צריך ד~ם שאני כהן דבה אלא
 שיינ~יהיה

 והגו~
 ~דא בשעתה

 ראליי~
 התוסי קושית ישאר

 ~ו~~ללדוכ~א
 קר~

 ~שרי~ה
 ב~~

 ליקח דיוכך ה~~ל אד~ש
 הוא ו~קל~ל דהא ח~בל משום ג~כ דאיכא דא~ל ו~~יקרואבר
 המצוהות~ון

 ל~~
 של דתיקונו כיון תי~ון כ~ן

 המצו~
 הוא

 ~ריפת גו~ר ~ר עדרק
 הגו~

 ה~ך~ול בשעת ~תיקון ואין
 י~ל שפיר אהרן בב~יואולם

 דנשד~
 נ~מתם קודם

 ~טומ~ת הבגדים נטו~או ושובגופם וא~~~
 הגו~

 דיקשה אלא
 כחלל ה~א הרי חרב א~ודינן לא דהרי ~תוסילשיטת

בכלי ר~
 ו~תכ~

 דבני צרפת חכו~י לשיטת ה~ייח כו~~ש ו~יל
 משי~תן ביום אז דינם היי~דן

 גדולי~ ככהני~
 לשמש

 ב~ם והיי בגדיםב~מונה
 הצי~

 הרי חדב אמרינן ולכ~ע
 ועיי~שז כחללהוא

 ~~~~יב~
 ב~נ~דרין ~מהדשייא

 ש~
 ד~ריפה ~ד כ~ב

ו~וו~
 מקנאין שהיי משום ~טעם הוא הי~

 ואהרןבמ~ה
 וע~~

 שנאו~ר שם על גופן אף שנשרף נענשו
 כנגד חוטין ~ני ~יו ולזה קנאה עצו~והור~ב

 ו~~
 ואה~ן

 וש~ים ~ז לחוטו~ו שנים ונכנסו ךדי ~נחלקו בהםשנתקנאו
 בכ~וד נתקנא ו~הם אחד שכל לפי ש~ז~חוטמו

~ 
 שניהם

עיי~~
 דמישאל דס~ל ~~יבא דרי לכללא ~דרינן וו~עתה

 ושמיני ב~~פ שלהן שבי~י וחל ל~~ש שנ~חו הייואלצפן
 נתפרק לא דבשמיני ~ייל שלפ~ז ני~ן חי היילו~~אים
 איירי להקים וקרא בר~ח היינו הו~שכן ~~הוקם~~שכן
בשו~יני~

 ל~ודש~

 סייל ו~וב
 ד~ריפ~

 ךדידיי ויק~ה ~וי ו~ו~ש
 התוסיקושית

 למ~
 בגדים בטוו~את דנט~~או וצ~ל ~נטו~או

וכו~יי~
 בשמונה לשמש משיחתן ביום אז דינם דהיי הצל~ח

 והייבגדים
 צי~

 הוא הרי חרב אמרינן לכייע ~~כה ובכלי
 דיק~ה ~לאכחלל

 לפ~
 והיי בגדים ב~מונה ד~וושו דכיון

בהם
 הצי~

 היי הלא
 ג~

 ה~ח ג~י על דמכפר ~מצנפה
 זבחיםדאר~ח

 ~ד~
 פ~~

~~~ 

 ~ל ויכפר שבגובה דבד יבוא
 הוא ~כןמעשה

 הגירס~
 דט~ז בעירוכין

 ע~א~
 ול~~ה גובה

 ואמנם ו~כפרין כהונה בגדי היי ולא ואביהוא נדבנענ~ו
 ~~יי סניגוד נעשה קטיגור ואין במכפר ~ח~או ~יוןי~ל
 דרכים ופרשת ע~א כ~ו דףר~ה

 ד~
 ב~נין נ~ט

 י~ך כ~ג שהי~ אהרן לענין דההינח יק~ה דאכתיאלא שאול~
 בשביל גם נע~שו למה אבל במכפר~חטאו

 ו~~~
 דהרי

ו~~~
 למה ואייכ בו~כפר חטאו לא וכנגדו כהן היי לא עייה

 במשה שנתקנ~~ הקנאה חטא ~ל כהונה בגדי כפרוךא
 סיל היי ~וו~ש דשריפה למ~ד דהרי שפיר אתיולדברינו
דב~וויני

 ל~
 נ~רפה טו~ואה ד~~~ני וסיל ה~~שכן נתפרק

 ול~ך ~~כ~ר חטאו וא~כ היי כהן דו~~רעייח ~י~לו~וב
 שהיי ו~שה ~נ~ד ואחד אהרן נגד אחד חו~ין ב~נינענשו
 ~לא מ~ד בשייס שה~או אחרי וו~עתה כה~גג~כ

 ילי~
 מבני

 ד~ייל וו~וםאהרן
 ~רחך דעל דבררנו הואי מו~ש דשדיפ~

 שוב במכפר כנגדו גם וח~ו היי כהן ו~שרע~ה דגםס~ל
 ~וא וכבר דל~~ן כי ~וב~~הרש~א וכ~ר ~ויו~רא הךהביאו

קש~
 ש~ויני בתו~כ ועיי לוועךה נו~שך שהענין רו~שו~ע

יייז ~~
 כ~~

 בכךליו בו~הריייק ועיי ב~יני גם ~ן או~רו שכבר

דישנ~
 וכבר המתחיל~ת ברייתות

 ולפיכך~

 היי
 ו~~~

 ואהרן
 אחריהן ואביהו ונדב בדרךו~~ךכין

 א~לי
 נדב

 לאביהו~
 אי~~תי

 ו~~רע~ה נגד גם חטאו ואייכ וכוי הללו~ זקנים ~שנייו~ותו
ולכך

 ל~
 ד~רי~ה ~פיר ס~ל ושא~כ ו~כ~רין כהונה בגדי היי

ו~ו~~
 דהיי כיון ~ג~ים ב~וו~את ~מאו ואלךפן וו~ישאל הואי

צי~
 ~חלל הוא הרי חרב או~רינן לכייע ובו~תכות

 ובגיי~
ל~

 וא~רן ו~שה ~ניהם נגד בו~כ~ר ~חטאו כיון ו~כפרין היי
 היי ו~מש ~שריפה דס~ךד~יון

 ב~~
 ובש~~יני

~ 
 נ~רק

 היי כהן וו~שרע~ה נ~דפה טומאה דמ~ני סייל שוב~המ~כן
 ברדנווכאשר

~ 

 ~~~~יג~

 דו~צוה ~י ~~ב סנהדרין ו~הי פ~ב ~רמב~ם
 שנא~ר ולוים כהנים גדולה בס~הרריןך~יוה

 ועיי ה~ופט ואל הלויים הכהנים וכויו~את
 בכ~~

 והוא
 לענין שם ~י~א פ~ד ~ועדמב~ם ~ם הספרימדברי

 ~קני איש שב~ים לי אספה כהיב קדא דהרי הק~ווכבר סו~יכה~
 דסנהדרי כדבנן ~י~ל דהדי לק~מ זה ואולם דוקאישראל
 גביהן על דמשה והיינו ואחד שבעים של היתהגדוךה

 ע~ב ~ג סנ~דרין~~עתוסי
~~~ 

 ר~י
 וד~

 ד~ה ע~ב ט~ז
 ע~ב דנ~א סוכה ותוסיאחד

 ד~~
 וערמב~ן שם והג~ב~ח והיו

עה~ת
~ 

 קדא צדיך הא י~שה ד~כת~ שם~אלא בהע~תך
 אלובאת

 הכהני~
 ד~מן ללווד השופט ו~ל הלויים

כהן ~י~
 וו~~~ י~

 דה~פדי וצ~ל ו~שפט אין כהן ש~ין ו~ו~ן
 דסייל דע~ק בשיטתלשיטתו

 ד~ווי~
 ניסן ~י היי לו~לואים

 ו~מש שרי~ה היי ואביהו ובנדב המ~כן נה~רק לאובש~~יני
 נ~מא~ ואלצפןומישאל

 ו~~ומאת
 ה~די~

 ככה~ג א~ דהיו
ו~~

 יצי~
 ~יי הא וקשה כ~לל ה~א ~די ~רב או~רינן ול~~ע

 היו לא ולמה הו~צנפתגייכ
 בג~~

 ד~טאו משום וצ~ל מכפרין
 רבשבעים וכיון כהנים היו ד~~יהם ~~הרן משה נגדבמכפר
 בס~ד~ין דמצוה שפיר יל~ינן גב~הן על משה הייזקנים
 ולא השו~ט ואך וכוי ~כ~נים אל ~ובאת ו~קדא כהן~יהיי
 דגם לפייז וס~ל מ~פט יש כהן ~יש בזמן קראדרשינן

 ו~שפט יש כהן שאיןבזו~ן
~ 

~~~~~

 פסחים
 ~ד~

 ע~א ע~ה
 ~ם~

 דאיכא מא~ר וכי
דר~נ

 גזיי~
 גז~ש ~או אי ומשני ~מ~נ

 דד~נ משום ואי הוא ~ריפה ל~ווגו~ק דשיי~ הו~~
 ניפו~

 ~בילי לה
 דקמ~ל ופרש~י ק~ייל ב~גלא ~הו~ות ~יכי כי טובאזמורות

גז~ש



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
~~~~~~  לאפוקי דד~נ וא~ני הוא ~דיפה נ~~י וג~~ק דש~נגז~ש

 מ~~ע~ינן דמג~~ש קהני דלצדדין בהגה~~ח ופי~ ודות~יןזמודות
 וה~~ה~~~א ~ד~~ך וכ~כ ו~ד~~נ ורוהחיןז~~~רות

 ש~
 וךפיי~~

 הביאו שם דסנ~דרין ב~~~תין בגמרא גם זה ~~ביאואחר
 ב~כ ~לי ~ת דאי~~דתא עובדאאח~כ

 ~ינת~
 ~ואי

 זמורות ~בילי ט~ביי בר חמאדב אקפ~
 ו~דפ~

 לא דרחב~ט וי~ל

 הגזיי~ד~~
 ויךיף ~~מש ~דיפה ~יי א~רן ד~בני וסיל ~ךל

 וא~בת דד~נ ~~שום ואי מ~~ש שריפה ~~ן בבת דגםבא~~ת
 ז~~ודוה דהדי טובא ~יינו ~~~~דוה בחביךי אקפה וכוילדעך
 דלא וכיון י אה~ן ~ובני ו~גז~ש דק מ~~עטינןלא

 סיי~
 לדחבייט

הגזיי~
 ~~~~עטינן ךא שוב

 ~מורו~
 ז~~ודוה ב~בילי אק~~ וךכך

 דיק~ה א~אושרפה
 ~דיפה ~יי דבב~א דל~~~ד התוסי קושי~

~~~~
 מהבגדים דנט~~או ו~~ל ואלצפן ~~ישאל נט~~או ל~~ה

דהיי
 הצי~

 כחלל ~וא הדי חרב לכ~ע אמרינן וב~ות~ת
 ב~~יפת גם נדו~אונענשו

 הגו~
 ור~ב ~~שום

 נגד ש~ז בחוטמו וש~ים שייז בחוט~ו~ שניםונכנסו קנא~ ~צ~~ו~
 מכ~ד ~~~צנפת ~יי לא דל~~ה וק~ה נגדם שחטאווא~דן ~~~~

 ב~~~פד דח~או וצייל נדוייא של הלב ג~בהעצ
 בשני~~

 ~~שה
 דגם~אהדן

~~~~ 
 בסנה~ין ד~~צוה ש~~~ינן גבי~ןעך ~~ש~ היי ~קנים דב~בעים וכיון היי כ~ן

 להיו~
 ובאת ~~קדא כהן

 ~~קרא דר~ינן ולא הש~פט ~אל ~ךוים הכהניםאל
 ז~

 בז~~ן

~י~
 כ~ן

 י~
 כ~ן ש~ין ב~~~ן דאף וסייל ~~~~ט

 י~
 משפט

 דןוךכך
 אוה~

 דלשיטה כיון הזה ב~~~ן אף בשריפה דחב~ט
 כהן שאין בז~~ן ד~ף ס~לזו

 י~
 וקדא ~~~פט

 ובא~
 אל

 בסנ~דרין להיות ד~~צוה הס~רי ךדר~ת אתיא וכ~יה~הנים
 ואמר יוסף רב ובא כהן היי גבי~ן על ש~יי ~~~~ד~ייהכהן

 באי~ך ~לוי ואחד ~דא ~~גו ~רתי היינו בהרתיד~~ה
 כהן ~ת ד~דיפת ל~~~ניתין ד~~~~ש ~~הנא בדרב~~ה

בפתיל~
 דבנו~א וסייך אהרן מבני ל~ ויליף היא אבד שך

 שדיפתהי~
 נ~~~~

 ד~~ה דפסחים ב~וגיא ~ועיי קיים וג~ף
 שם ר~ח ~יי ועיי שםוצל~ח

 ~י~ל~
 ד~~י~אל ~שוט י~ל ו~~ב

 דךא ד~ייך ~~~בגדים ולא גופם ו~ט~ו~את נ~מאוואךצפן
היי

~ 
 דינם

 ככהיי~
 ~יי ולא

 צי~
 או~רינן לא כלים ובשאד

 ולא לכפר ~~צנ~ת היי לא וו~~~ילא כחלל הוא הריחדב
 ושוב ב~~כפרח~או

 איי~
 וכן ~הן היי לא ר~~~ד~ייה י~ל

 דכיון שברדנו ~~ה לפיהוא
 דסיי~

 ~דודך~צ וכ~~~ש ניסן דייח היי ל~~לואים דשמיני ס~ךוגו~ק ש~~ ~יי אהרן דבבני
 דמפני וס~ך דודות קד~י ו~יישהבאהי

 אנינו~
 נ~דפה

 ל~ דו~שרע~~ ענצ~לולדידיי
 ד~~צוה ס~ל לא ואייכ כהן היי

 גביהן על ש~יי ד~~שר~יי~ כיון כהן גם ~י~ייבסנ~דדין
 כהן היי לאבסנ~ר~ין

 ו~~
 ואל וכוי ~כ~נים אל ובאת

 בז~~ן ךדדשא אתיא~~ופט
 ~י~

 שאין ובז~~ן ~~ש~ט יש ~ן
 על דפליג יוסף רב ולכך ~~שפט אין~הן

 רחב~~
 אמד

דטע~
 על עולה והכל לדינא בתרתי

 ז~
 א~ד בקנה הדרך

 ופרחכפתור
~ 

 ~~~~יד~

 ~~י ונבוא
~~ 

 ךיר דף ~ע~ז

 ב~~ה ~~יניי בעו ךגי~ק יאיקךע עקיבאדי ע~א~
 שי~~~

מש~
 גם דהדי עלה דייק ובדורל~צ המלואים יו~י שבעת כל
 לא ו~מה במשכן מש~ ש~~שבשמיני

 נק~
 ~ל רק האיבעייא

 ולא הו~לואים יו~ישבעת
 ע~

 ~דבר נכון ~~~~נם הש~~יני יום
 דייה שםדבהוסי

 ב~~~
 דמשה ל~~~ד לשאול ה~~ו

 ב~~ונה ונשתמש היי כה~גע~ה דבי~
 גדול~

 שנ~ ~~י
 ~יי וא~כ

 לשאולצריך
 ב~~~

 מאודליינ~ש ו~ד~יי ~נה ~~י ~ל ו~שה שימש

תיד~
 ~~ע~~יד ~~שה ש~יי ~~~ום שאני ה~~לואים י~~י דזי
 בב~~ה כ~ונה בגדי ואין כבמה נח~ב והיי ומפרקו~מ~כן

עיי~~
 הגירסא במעוז החזיקו ~ע~ק ד~ה שם בתו~י והנה

 ל~~ךואים דשמיני ס~ל דר~~ק בארנו וכבר לגי~ק איקלערעייק
 לו היי לא ושךפ~ז ~ש~יני ה~~שכן נת~דק ולא ניסן ~יהיי

 ~יי לא ךשיטתו רע~ק ~לכך ב~~~ ד~ןבשו~יני
 יכ~

 ל~אוך

 ~ל עלרק
 שבע~

 י~~י
 ה~~לואי~

 דאז
 נהפר~

 ו~יי~ המשכן
 ב~~ה דיןלו

 ו~~~א~~
 ~~באתי ב~~ר~י ~ועיי בשמיני

 ויייל~
 ~~י ~~מות בחו~~ש ד~~יוהנה

 כיי~~

 את עליו ויעל
ואת הע~ל~

 ה~ונח~
 משה ~מש ל~ולואים ה~~יני ביום אף פדשיי

 ואת וכו~ קרבנותוה~ריב
 ה~~נ~~

 נסכים מנחת זו
 פי ך~יט~ו דדש~י יייל~ ובא~~~ ~ן ~ונחות הר~ה ד~דית~וה ובשפח~~~

 ניסן ד~ח היי ל~~לואים דשמיני התוייכ כ~יטת ~~~ל~~~יני
 ס~לוא~כ

 דג~
 ב~ה דין ךו והיי ~~~שכן נתפדק בש~~יני

 ~~נחה אין ~ריוא~כ
 קדיב~

 זהו פדש~י ול~ך בב~~ה
 זבחים עיי בב~~ה ~דיבה נסכים ד~~נחתנסכים מנח~

 ~דףו~ם קי~א~ ~ד~
 קי~ח~

 ברש~י
 ד~~

 ועיי ב~~דבר נס~ים קרבו
 ז ~ם ~י~א פ~א ~~גי~הי~ו~ך~~י

 ~~~~~~~ו~

 גי ~דף יומא
 ע~ב~

 דנין דבינא אמד א~ד

עבוד~
 ~~עבו~ה תחילה

 תחיל~
 ~ם וך~ךן

 יליףדר~י
 ~דיש~

 ודייצ ~ומלואים
 יךי~

 ושם ~~סיני לה
~דף

 די~

 ס~ל דריה~ג ורע~ק דריה~ג פלוגתא בש~ס ~ביאו
 היי ~ה סיני הד על כבורידי וי~~וןדקדא

 ~~עש~
 אחר

 חודש מדאש די ~בוד וישכון סייך ודעייק הדברותעשרת
 וא~~~ינן בסיני פרישה היי ולא להר ה~נןוי~סהו

 דבששי ~יילדרי~~ג ~~
 נהני~

 תו~ה
 ורע~~

 נתנה דב~בעה ~~ייל
 שבת ובש~ס שם ועת~סיתודה

 פ~~~ ~ר~

 ששי ש~י ת~ש

בחוד~
 ~שי ~וא יוסי רבי נו~י הא ומ~ני לרבנן קשיא

 ובשבת חנו בדיח ש~רי ו~ד~~י לחנייתן א~~ד רבאל~~~י
 באוהה התח~~~ין על מ~וין היו ולא היוב~ס~ן

 עי~ ~ע~
 ש~ והוסי שם חננאל רב~נופי~ש

 ~הבאנו אחרי ול~~ז
 קד~י היי ולא ניסן חי היי ל~~ךואים ד~ו~יני ס~לדדע~ק
~ורות

 ס~~ ואיי~
 ו~~שדע~~ נ~רף ה~~~אה ~~~ני

 הי~ כהן
 ~~ש~ ש~ש ב~ה איבעיאולדידיי

 י~וי שב~ת ~ל
 שפיר זו ולשיטה ב~~ה דין לו הי~ ה~~ךואים י~~י זידכך ~מלואי~

 פריש~יךיף
 ~~ודה דדנין ו~~ל ~~סיני וךא ~~מךואים

 ת~יך~
~~~וד~

 עבוד~ היי ל~~לואים ד~~~יני ~ילה
 דכל תחילה

 במ~ דין לו היי ה~~לואים י~~יזי
 וכיון ב~~~יני ו~~שא~כ

דילי~
 שום היי לא דבסיני ס~ך ~~~יני ולא ~~~~לואים פרי~ה

 ~ועתוסי תודה נתנה דב~בעה יוסי כדי ס~ל ומ~~ילאפדישה
 אז נצטוו ולא ב~~ס~ן היו ובשבה ~חנייתן ששי ש~יו~~אי שם~

 דע~ דרש וךכך ~~~~ת ד~חו~~ין ~~נייך וה~שה התחומיןעל
 הוא רבא והנה דאודייתא דתחו~~ין אך~ים~~קרא

 דא~~
 ~דףב~חי~

 ~י~

 בי~ור דאין ~~דר~~ק ש~מ
שריפה א~ ~~~

 וקש~
 חונין והא ~~נותד יךפינן דאיך הפ~י קו~ית

מקדשים
~ 

 איסוד דילפינן דס~ל ו~ל ילפינן
 ידעינן ד~~מילא ~בשרמקרא בחמ~ הנא~

 ב~ריפ~ ד~~~
 מנותר ו~ךימוד

 ד~רי וק~ה וכמש~ל הנותר ~~קרא ל~ועט ~ךא דק~וא
 בשריפה ~ שנט~~א קודש דבשר לגופיה ו~בשר קרא~דיך
 טו~~אה ד~~פני החטאת ב~עיר לרע~ק דס~לוצ~ל

 דב~ר ידעינןו~~מילא נשרפ~
 ~ו~~

 ס~צ ע~כ ולפ~ז בשריפה שנטמא
ד~מיני

 בש~~יני ~~~ש~ן נתפדק ולא ניסן ח~ היי למלואי~

ו~ו~
 מ~~ני ולא ~~~~לו~ים פרישה וילפי~ן ע~דה תחילת הוי
וס~ך

 דבסי~
 רבא א~~ר ש~י ומאי תודהנתנה ~ב~בע~ יוסי כרי ~~ל ו~~מילא פדישה ~יי לא

 ל~נייתן ד~שי לשיטת~
 נצטווולא

~ 
 דע~ק ~וצדך וךכך הת~וו~ין על

 לדרו~
 מקדא

 רתחומין בא~~האךפים
 דאודייהא~

ו~ו~~
~  והי~ נש~ה אנינות מפני~ ס~ל ו~לפ~ז ~ולך שהיי ~יוןכ~ן ~~~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~ 

 דגם ס~ל ו~~ב ניסן ד~ח היי ל~~לואים דש~ויני דורותקד~י
 נתפרקבשו~יני

 המ~~
 ~רחך ועל ~חילה עבודה כאן ואין

 דבששי וס~ל מסיני פרישהילפינן
 תור~ נתנ~

 דרשי~ן ולא
 דכבד דס~צ ךחנייתן~שי

 ול~ך ~תחו~~ין ~ל נצטו~
 קו~~

שנעש~



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
~~~~~~

שנעש~
 מקרא לדדוש רע~ק צדיך היי לא לנשיא דאב~ע

 ~נשיא ראב~ע ~נתוונה ביום בו אולם ~ה~ת דת~ו~~יןאךפי~
 כהנים ד~~ושחין וסייל כהן ~הייאף

 ו~לכי~
 ר~~~ה ס~ך שוב

 קד~י ~יי ולא נשדפה טו~ואה ~~פני ה~טאת וש~יד הייכ~ן
 דב~~~יני ס~ל ו~~~ילא ניסן ~י היי ך~~לואים דש~ינידודות
 ~ב~דה תחיךת ש~~יני היי א~כ ושוב ה~ו~כן ~פדקלא

 דין לו היי הו~שכן ~נתפדק ה~~לואים ימי זיד~~ל
 וא~~ בשמיניומ~א~כ בו~~

 ~~~לואים פרי~ה יךפינן
 ~ל~

 ~סיני
 נתנה דבשבעה ~~ך ושאייכ כלל ~ישה היי לא~בסיני
 נצטוו וךא ב~~ס~ן היו ובשבת לח~ייתן ש~י ששי ומאיתודה

~
 התחומין על

 ושו~
 דרש ולכך מ~~ת תחומין מנךן א~כ

רע~

 ~וקדא ביום ~ו
 אלפי~

 ורו~ק דאודייתא דתחוו~ין

היט~
 הוא~ חריף כי

~~~~~~~ 

 ק~א ~דף ~בחים
 ק~ב~

 ~~שה ~ב א~~ר

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

~~ 
 את דואה ~ר ו~ין היי זד ~~~ה הסגירה ו~שה ~~ההסגידה
 ו~ין הוא קרוב אהרן ה~גיד~ אהדן וא~תהנגעים

 לו~רים ~ק~~ה לה חלק גדול כ~וד אלא הנ~עים אתדואה קר~

באות~
 משה ~~י~ת קהני כוי ~ו~גירה ואני כהן אני שעה

 ~~ר~ות שאני ואדנבייי הואזד
 נ~עי~

 כתובים ובניו ד~הרן
 דלמ~ד כי שם בחד~א וב~וה~שייאבפרשה

 פנח~
 היי כהן

 נגעי דאה לא א~~~י קשה ~עהבאותה
 ~~די~

 הוא ו~ם
 לעדות ~סול בשלישי דדאשון ~והכא להוכיח יש קרוב~~קרי
 יק~ה נצטרע א~דן אף דלמייד ~תב יקרות אוד~~פר
ל~~ה

~ 
 תנא דהאי אלא אהדן של הסגידו הכ~וב הז~יר

 נגעי ראה רפנחסס~ל
 ~~די~

 ולכך כשד בדא~ון ~לישי
 ~סגר שום באהרן היילא

 דל~
 ד~נחס נגעו לראות ~~י ה~

 ו~סגירה אני ד~ה שם ועתו~י בנו בןהיי
 סנהדדין בש~ס והנ~

 לייט~דף
 עיא~

 כהן אלקיכם אבוהו לדבי ו~ינא ההוא אייל

הו~
 לא הא שם בתוסי וכי טבל ב~ואי ל~~שה קבריי כי
 בנים נקדאו רישראל נטמא האיך לייקש~

 דישדאל כיון ~~~ים נגעי הקב~ה דאה איך ב~ההתעודרו וכב~ לו~קו~
 קדוב ואין ל~~קום בניםנקדאו

 וצ~ל הנגעים א~ ~וא~
 ה~וס~לדברי

 דס~~
 תנא כהאי

 דא~
 רלרידיי נצטרע אהדן

 בחדייא ה~והר~~א ו~ולם ~~דים נגעי ראה רפנחסס~ל
 כתב ~םבסנ~דדין

 תירו~
 עך אחד

 האיך ~תוסי קושי~
 ידע רלא כיון ~~צוה ~~ת כעין היי ~~~ה דקבודתנטמא

~י~
 סוטה ובש~ס לכהן מותד מ~ה ומת קבודתו את

י~ר ~ד~

 ~ייא~
 גידסת ~ךפי ואדחב~ח

 הע~י~

 נסתתר ~~ה ~~פני
 לפני ~ידוע ~גלוי מפני ודם בשר ~ועיני ~~שה שךק~דו
 מארצם ישראל את ולהגלות ךיחדב בי~~~ייק שעתידהקב~ה
 לוושה ויתחננו בבכי ויע~~דו ו~שה ~ל לקבורתו י~אוש~וא
 והפדייד ביה~~יק נחדב יהיי ולא יתפל~ו דאדרבה והקשווכ~י

ד~
 המדבר דור ~ל הקב~ה נ~בע דהרי לתרן הביא ו~י
 ת~י ~ו~יי לכנוס ~~ותר הבית נפך ואם למנוחה יבואושלא

 ו~ם ~יב פ~י סנהררין וירושךמי כ~~ סיי וופאנוהרו~~ע
 ו~וספתא~~ח

 ~נהדרי~
 קי~ג דף ר~~י ועי~ פי~ר

 ש~
 ד~ה

 ו~ר~א ירי~ואה
 והגיעב~~

 שם

 וי~~
 ק~רו נסת~~ ולכך

~
 ויהיי בי~מ~ק נחרב ~יהיי כרי מ~ה

 תקנ~
 ~רור

 ~ליאה ~ודרש יתבאר יו~ה ה~~תים ב~~יית לעתידהמדבר
 ידאה החה~מ לדעתהרו~ה

 מרי~ והנ~
 כשלג ~~צורעת

 ו~רים ררק~~~ר
 ~~ל רל~~ז נצטדע לא ואהרן נצטדע~

 ר~~דהקב~~
 בנים נ~ראו ~ראל הא ויק~ה ~~רים נגעי

למקו~
 קרוב ואין

 רוא~
 דינא דלענין ועכצ~ל הנגעים את

~
 ~תוס~ ~ושית ו~~דרא לו~קום בנים נקראו

 בס~~דרי~
~ד~

 ~~ט

~~ 

 די~ראך דא~ל ~יון נטמא האיך לדוכתא
 בניםנ~ראו

 למקו~
 וצ~ל

 כתיד~
 מ~ה ר~בורת ה~ר~~א

 את איש ידע דלא ~~צוה ~ההיי
 ~בורה~

 ו~ה
 יהעלי~

~קב~~
 של ~ורתו באמת

~~~~ 
 כדי הטעם שהוא ~א

 הקו~~ה ה~ד~ר לדור~יהיי
 ל~חה~~~

 מ~ה ש~~עינן ו~וב
 ~א ך~~~ דיקשה נצטרע אהדן דאף ל~~ייד ואולםמ~יית תחה~~~
 וצ~ל הסגידו~תודה כ~~

 כ~~~
 דפנחס ס~ל תנא דה~י יקד~ת ה~ור

 נגעי דאה והוא שעה באותה הייכהן
 ~~רי~

 ברא~ון דשלי~י
 בנו בן ש~~ כיון הנגע ל~~ות יכול ~יי לא ובאהרןכ~ר
 ולפ~ז הסגד צריך היי ךא ך~א~~ ~הן היי ~לאוכיון

 האיך דך~ק בסנ~דרין התוסי כתידןי~ך שו~
 דהיי ה~~הדשייא כהידן ואצ~ך ך~~קום בנים נקדאיםדישדאל ~~שו~ נט~~~

מ~ו~
 רי ~מעתה קבור~ו את ~יש ידע ~לא

 עקיב~
 דסיל

 ~~ז דף~בשבת

 ע~א~
 נצטדע ~הרן דאף

 וס~~

 ~בסנהדדין

ד~
 ק~ח

 ע~~~
 רדו~

 יסבוד נעוה~ב חךק להם אין ה~~רבר
 נט~וא שךכך התוסיכתירן

 דישדא~ ~~שו~
 בנים נקדאו

 ע~יבא דדי ~נחס רק מדים נגעי ה~ב~ה דאה ולאל~~קום
 דו~ות קד~י היי ו~א ניסן חי היי נ~ו~ואים ד~~~יניךשיטתו
 ד~~~ניס~ך

 ט~~~~~
 ר~שה סייך וו~ו~~ךא נשדפה

 המדבד דדור לדעייק ~ס~ל וכיון שעה באותה היי~~נים ופנח~
 דדחבייח דד~ה ה~י ~~ל לא א~כ לעו~ייב חךק ~םאין

 של ~ב~ו נסתתרשלכך
 ה~~דבר לר~ר שיהיי כדי מש~

 מה~ת רתחה~מ ךרע~ק מנ~ל יק~ה ושוב לתחה~מתקומה
 דיליף ~והא רס~ךו~ל

 ד~~~
 ~צייא בסנהדרין

 עייב~

 ד~~ו דא~~ר
~~נין

 לתחה~~~
 א~ שנאו~ד ~~ה~ת

 ישיר
 את ישדאל ובני ו~ש~

 לת~היימ ~~כאן ישיר אלא נאו~ר לא שד לדי הזאת~שירה
 בסוטה והנהווהיית

 ~ד~
 עייב ל~~ד

 שם~

 ~קיבא די דדש
 הים ~~ן י~דאל ש~~וב~עה

 נתנ~
 וכוי שידה ךו~~ד עיניהם

 שידה ~~~דו איך ודיינ דיהייג של ~נו וד~א רע~קפליגי
 יחד א~~רו וישד~ל רמשה ~~ייפ סייך ליי ~דאית מדול~ל
 הביא וךא שם ובחדייא ר~נ דייה שם ~תו~י ~ו~יישירה
 ועיי ה~ד פ~ה סו~ה הירושלמימד~י

 ש~ ~פ~ו~ בק~~

~ייש~ה~

 ו~~עתה
 י~

 ישיר ~~אז יליף ~יך לרע~ק להתעורר

דתחהיי~~
 כתיבאז היי אם ד~רי ~ר א~ כ~יב ~~דלא ~~ה~ת

 מקודם אמר דבינו ד~~שה א~וינא ה~י~ד
 שיר~

 עצ~~ו בפני
 ~ד שירה א~~דו ךא ~דישראל י~דאל עם שא~~רקורם
 שירה אווד הנס ~יג~~ר ~~או~ין ~היי ו~ו~ד~~ה הנסשנג~~ר
 בשךח ב~ודייר ועיי הים ~~ן שיצאו ~רםמיד

 שם~

 ~ךא
 ההלל את ה~~קרא כגדול לדעייק ס~ל דהרי ליתא~זה

~וקדה~
 ו~וציא אינו יצא בזה וסייך חו~תן ידי להוציאן לציבוד

 הי ס~ק שם ומג~א ברה~ב ב~ם תכייב סיי אוייח ב~~י~ועיי
 וו~חה~שופד~ח

~~ 
 וב~דושי וי~ל שם תרצ~ב וסיי

 האדכהי~
 אף וא~כ עצמו ב~ני ~~קורם שידה ו~שה א~~ד לא כדחךועך
 ~ידה א~ור ד~~שה הוייא היי ךא שר א~ כ~וב היי~ם

ולא ווקוד~
 כתי~

 שפיר ואתי ~~ה~ת ~~ה~~ו ~מוד אלא י~יר אז
 לפ~ש שנד~ו היי ואלצפן דמי~אך רסייך לשיטתו עקיבאדדי
 דלא ניסן חי היי ל~~לואים ושו~יני בעייפ שלהן שביעיוחל
 ס~ל ושוב נשרפה טווואה ~ופני וסייל דורות ק~י~יי

ד~~שה
 ופנח~

 ד~נ~ס ~ייל רלפייז ~עה באותה היו כהנים
 לד~ע דסיל בפרט ~קבייה ולא ו~דים נגעיראה

 דא~
 אהדן

 לא ובאהרן ~ו~ם נגעי דאה דפנחס סייך וו~~יךאנ~רע
 ס~ל ולפ~ז הסגר צדיך ~יי לא ולכך לדאות כ~ןהיי

התו~י כתי~
 ב~נהדדי~

 ~דף
 ל~~

 נטווא דלכך
 ~ושו~

 רישדאל
 בניםנקראו

 ךמקו~
 ולא

 כתיד~
 ור~~ק מ~מ רהיי המהר~~א

 ~~ל לא לעוה~ב חלק להם אין המרבר דד~ר דסייךל~~תו
 לדור שיהיי כרי ו~שה ~ל ~ברו דנסתתר רחב~חכדדשת
 תקומה~~~~ר

 ךתחה~ו~
 וצייל

 דיךי~
 רעייק

 ~~ה~~~
 מ~יית

 ויק~ה נאמר שלא שד י~יר אז מקרא דד~מווי~תא
 מקודם ~ועצמו שר דמשרע~ה ~וייא שר אז כ~וב~יי דא~
שאמר טד~

 ע~ אחיי~
 ההלך את המ~דא ~גדול~ידה אומדי~ שה~ דע~ק דרש לזאת י~ראך

 להו~א~
 ושוב ~ובתן ידי

 לומראין
 דמ~~

 ~ר
 מקוד~

 ריייל עצמו ב~ני
 רס~~

 ריצא
 כהיב לאי ל~~ה והרק~ל מוציאא~ו

~ 
 ~לא י~יר רק שד

 והנה ~~~ת רתחה~מנ~~ד
 ~נתמ~ טר~

 ךנשיא ראב~ע



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~י
~~~~~~~~  ~יי כהנים ו~~כים ~~ושחין דאין סייל~היי

 ~ו~~~ילא מלך שהיי ~יון כהן היילא דו~שרע~י~ סיי~
 כ~ן היי ךא פנחס ג~

 ו~שה ~~רים נגעי דאהו~קבייה
 ה~

 אין
 ~וא~ ~רו~

 אה

~נגעי~
 לא זה דךענין וצייל ךו~קום בנים נקדאו דישדאל

 לו~קום בניםנקד~ו
 ויקש~

 האיך בסנהדדין ~~וסי קושיה
 וצ~לנט~~א

 כ~יד~
 ו~ת דהיי הו~הדש~א

 ~צו~
 איש ידע ~לא

 דנס~הר דחב~ח ו~ו~ייש קבוד~וא~
 ~בד~

 של
 ו~ש~

 ~די
 הק~~ה הו~דבד ךרודשיהיי

 ~החה~~~
 ~~~ה ונ~ו~ע

 יךפינן לא ושוב~~ה~ה ה~ה~~
 החהייו~

 ישיד ~ז ו~קדא
 ו~טע~

 ~אם
~יי

 כהו~
 הו~א שד אז

 דו~ש~
 ~~~ורם ~ר

 וסיי~
 כקטן

 את~ו~קדא
 ההל~

 הוציאם שךא ~~ע על הפורס כס~~ד או
 דס~ל לנשיא דא~~ע שנהו~נה ביום בו ואולם חובתןידי

ד~~וש~ן
 כהני~

 וו~שה ~~~ים
 א~

 ~~יי
 ו~ל~

 ~ידושין ~וערשייי

ד~
 עייב ל~ג

 דיי~
 שנאו~ר

 והגה~
 מצפייא

 ~ם~
 ~הן גם היי

 נגעי ~ה דפנחס ו~ייל ~יי כהן פנחסוגם
 ו~רי~

 ןצא
הק~ייה

 ~ישר~ ~~ט~
 בנים נקראו

 ךו~קו~
 ו~היר~

 ~תוסי
 הו~הדשייא כהידן ס~ל ולאבסנהדדין

 ס~ל לא וגם ~יי דמ~~~
כדד~~

 לדוד שיהיי כדי ו~שה שך קבדו דנ~ה~ד רחבייח
~~~דבר

 להחה~ו~ ת~וו~~
 דדור לשיטתו דע~ק יס~ר דהשהא

 ך~ם איןהו~דבר
 ~ך~

 ךעוה~ב
 ויקש~

 ~~נ~ל
 נאמר ךא שר ישיד ו~אז דילי~~~צ~ל ו~ה~~ דה~ה~ו~

 וי~ש~
 ~ד נאו~ר דאם

 ולכך עצו~ו ~ני השירה ו~~~דם שר ד~~שהה~~א
 דר~

 רעייק
בו

 בי~
 קורין שהיי

 השיר~
 להוציאן ~הלל את הו~קרא כגדוך

 ~וו~ר אין ו~~ו~יךאי~ח
 ~~וציא ~ינו דיצא ~~קודם ש~ דו~~~

 ךלו~ד אלא ישיד אז כהיבולו~ה
 דה~היי~~

 וא~לם ו~הייה
 ~בחים דס~ל ךשיטהו נחמיידי

 ~ד~
 קייא

 שם~

 ב~עיר
 ~רחך עך ~ס~ל נשדפה אנינוה דו~פניהחטאה

 דו~~~
 ~בינו

 וגם כהן ~יהלא
 פנ~~

 ~קב~ה ואייכ אז נתכהן לא
 בנים נקראו ישדאל ד~א וקשה ~~דיםנגעי דא~

 ךו~קו~
 ~ין

 זה לענין בנים נקראו דלא וצייל ~נגעים א~ רואהקרוב
 נטמא ~איך בסנהדדין התוסיוקושיה

 יהור~
 ~~~דשייא ~ו~ייש

 ו~יי~~ד~יי
 ר~ב~ח כדרשה וס~ל קבודהו איש ידע שלא

 ~ל קברודנסההר
 ו~~~

 ~קו~~ה הו~דבד לדור שיהיי כדי
 ושו~עינןלה~היימ

 ו~ז~
 ~ז ו~קדא ילפינן ולא ו~~~ה דתחהייוו

 הו~א שד אז כתוב היי דאם ~~~ום נאו~ד לא שרישיר

דו~שרעיי~
 כגדול דהיי נ~ו~יי לדי ס~ל דלא מקודם שר

 ההלל אתה~קרא
 ךהוציא~

 י~ח
 וךז~

 בו~שנה ל~יינ ס~ל
 דדיב~ב פייג פייב דף ~ס~ים ועיי ש~~ע על ~~ודסכ~ופד
 אחד ~בר נח~~י~~או~דו~די

 ודב~
 מוסי~

 ~גלילי ד~י אף
 הו~קרא כ~טן ~~ל אביו לשיטה דיה~ג של בנו ד~א דגם~~ל
 והוסי וערשייי וי~ך ~הלךאה

 ב~~י~
 ודו~ק שם

 היטב~

~~~~~~~ 

 הח~אה בשעיר לפלוגהא ~נינו ונסוב נ~זור
 ~~פני או אנינוה ו~~ניאם

 הטו~~א~
 נשרפה

 צפירייא הלהא ויה כי שם שו~יני יונהן ב~דגוםד~נה
 דחטאהא וצפירא ידחא דריש צ~ידא ההוא ביוו~אדאה~ריבו
 בר נחשון דקריב דחטאהא ו~פיראדלעמא

 ע~ינד~
 לחנוכה

 והבע י ~~~ה אהא יהלהי~ון ואוקידו ובנוי א~רן אזל~~ד~חא
 ~יראית

 ד~טאה~
 וכוי איהוקד והא והבעיי לעמא די

 והנה ~היב בהדיא ד~די נ~לאיםוהדברים
 שור~

 יחיד לשון
 ~י שם יונהןו~~יי

 לה~
 ו~~ש ר~י אמרו שם בזבחים ד~נה

 ו~~ני אומר אהה שאם נשד~ה טוו~אהו~~ני
 אנינו~

 נשר~ה
 ומשמע שישר~~ לשלשהן ~הם~יו

~~ 
 מ~ני דסבד דהאי

 נש~פ~ דשנים אלא נ~ד~ו ~ל~הן ~אמה ס~ך ~ש~פהאנינוה
 ~טומא~ ו~~ני נ~שון ~יר דהיינוכד~ן

 ו~עיד
 דיי~

 ו~פני
 ו~שלישי באנינוה לאכול ואסור דו~ת קדשי ד~ואאנינוה
 העם ~עידדהיינו

 דר~
 ו~ה מפני ~שדיפהו

 נשר~
 ו~פני אם

 קדשי הא~נינוה
 שע~

 נמי ה~ומאה מפני ואם ומוהר הוא
 כיון בו נזהרין היו הוא העם דשעיר דכיון ~יישינןלא

 הואדדבים
 ואוה~ ~זיי~

 עון לשא~ ךכם נהן
 ~ע~

 דהיינו
 ש~בי~ו שעיר ~~~שה ~ל לכ~ד ~בא ה~םשעיד

 עשדה הוא עדה דכצ העדה בעון שנדו~ז וזהו יעקבצפני ~ש~~י~
והיינו

 עשר~
 בו~~ידת שהיו ~~השבטים

 יוס~
 ~~~י וס~ל

 ~עם שעיר ~~~~ד היי זהדעל
 וא~

 נ~שון דשעיד
 גיי~

~~~ 
מכ~ד

 אמכיר~
 יוס~

 ו~~ו~
 י~~ה שבט על ~ק מ~~ר היי ~א

 ~יכד~רש~י
 נש~

 ~ודב~יו
 ה~~~הי~

 ~ב~~~ר דבאו~ה בו~ח~~ה
 קבד על ל~~ר דבא ~דש~ינחשון

 ר~ הההו~
 דשעיד~רשייי י~~~ בשבט~

 לכ~ לחטא~
 ו~כירה על

 ~וו~אה ו~~ני דלו~ייד נא~~רוו~עתה ~י~~~ יוס~
 נשר~

 ס~ליי~~י דלא
י~בור

 דו~כיד~
 יוס~

 ה~בדים ונ~אד כךל ~טא ~יי ךא
ד~נה

 יוד ~דף בשב~

 ע~ב~

 לע~לם אייד וכוי רבא או~ד
 ישנהאל

 אד~
 בין

 הבני~
 ס~~ים שני ו~שקל ~בשביל

שנהן מ~
 ליוס~ יע~

 ~רדו הדבר ונתגךגל אחיו בו נהקנאו
 ד~נא~ה ו~ע~גי ~~ג דייה שם בהוסי ו~ה~ו לו~צריםאבוהינו
 עליהם נגזר היי ךא ~~~א אוהם וענו ועבדום דכ~יבנגזד
 סוטה וב~ס עיי~ש זה ע~י אלא כך כלעינוי

 ~ד~
 י~א

 ק~ו ~דףובסנהדדין ע~א~

 ~~א~
 ~לש~ י סיו~אי א~ד אדחב~א

 ~יו
 בלעם ויתדו ואיוב בךעם עצה~באוהה

 שיע~
 איוב נהדג

ששה~
 יה~ו ביסורין נדון

 שבר~
 ~ישבו בניו ו~~ני זכו

~~~~ 
הגזי~

 ד~רעה עיטא ו~~ריבי דאיוב בגין יבא פ~ ובזוהייק
 א~ל לון לקטלא בעא דיש~~צ עליי~ו פרעה קם וכדהוה
 קשיא בפול~נא גו~י~~ן על ~שליט ו~ו~ונהון טול אלאלא
 ~ק~~לולא

 ךו~
 איהדן ביי דן דאי~י וב~~ה וכו~

 בגו~וביסודין ונענ~
 והנ~

 בסוטה יעקב בעיון
~~ 

 ~כך הביא
 ביסו~ין איובנדון

 ו~שו~
 אה ש~בד

 ה~ביי~
 ולא ו~יראה

 עצ~ נהן דאיוב נא~~ד אם ו~ע~המאהבה
 ה~עבוד קושי על

 ו~כידת ב~ביל ~שעבוד קושי דנגזר ~~ללא
 יוס~

 אהיא וו~עהה כךל ח~א היי ךא יוסף דו~כירת ~~אדסייל ונאו~~
 דע~ק מה~ו~ידי שהיי הודקנוס בן דר~י ~וו~ר כמיןהכך
 ק~י היי וךא ני~ן ~י היי למצואים דשו~יני ג~כדס~ל
 שלפייזדודוה

 ס~~
 טומאה דמפני

 נשד~~
 דנשד~ו ס~ל ולא

 רבינו וו~שהשלשתן
 תו~~

 מ~י~ה ו~~ני שהיי העם שעיר על
 ~טא היי לא יוסף ד~~~ידה בא~~ת דסייליוסף

 ~ך~
 ולא

 השעבוד ~ושי נגזר זהבעבור
 ד~

 ~זוה~ק כשיטה ס~ל
 בי~ודין נדון זה וב~ר השעבוד קושי על ע~ה נתןדאיוב
 מא~בה ה~בייה אה איוב ד~בד לוו~ר נוכל ~ובושלפ~ז
 ביסורין דנדוןוהא

 ו~שו~ ~ו~
 השע~ד קו~י על עצ~ שנהן

 ~~כידה ו~שום השעבוד ק~שי הייולא
 יוס~

 ד~~ירה דס~ל

יו~~
 חטא היי לא

 כ~
 נ~רפה טומאה ~~~ני דס~ל א~רי

 קודםוהנה
 שנהמנ~

 ד~יי לנשיא דאב~ע
~~ 

 ~~~ין דאין

מלכי~
 ~הנים

 ומש~
 ~יי לא

 כה~
 וס~ל מלך ~~יי אחדי

 ~ל~הן ס~ל ושלפייז נשד~ה אנינוהדו~פני
 נשד~

 וו~~ה
 ~~~ידת על לכ~ר ~בא ~עם שעיר עלהמה

 יוס~
 דווכי~ה

 איוב ולא השעבוד קו~י נגזר זה ושמ~עם ~טא ~ייוסף

 עצ~יע~
 ~שעבוד קו~י על

 דנ~נ~ וה~
 נא~ר בי~ו~ין איוב

 אה איוב שעבד משום יעקב העיוןכמ~ש
 הקב~~

 מ~ה רק
 לנשיא ראב~ע שנהמנה קודםולכך

~ 
 בן ר~י יכול היי

 אה עבד דאיוב לדרושהורקנוס
 ואול~ ו~א~ב~ הקב~~

 א~רי
 ~שיא דאב~ע~נתו~נה

 א~
 דס~ל כ~ן שהיי

 ד~~
 ~~ן ~~י

 טומא~ מ~ני ו~~לומלך
 נשרפו ולא נשרפה

 ~ל~~
 ומשה

 ו~~ידה על לכפר שבא העם שעיר על הו~הלא
 ~שע~ד דקושי סייל ול~~ז כלל חטא הי~ לא יוסףד~~כי~ה יוס~

 ושבש~ל איוב בעצההיי
 ז~

 ~יסו~ין נדון
 עב~ ובאמ~

 את
 דרשי לנשיא דאב~ע שנהמנה ביום בו ~ך מא~בהה~בייה

ד~
 ע~יבא ~ד~ ~ד~~ל רע~ק ווהלמידי הורקנו~~ בן ר~י

 ומ~ני ~יי כהן דמשהרבו
 טומא~

 ו~~כ~רה נ~ר~ה
 יוס~

 ~א
 ~ל ~טא~יי

 ~מש~ל~

 ~בד דלא
 איו~

 אה
 הקב~~

 אךא

~
 נע~~וז ~י הדברים ~~ן ו~אהבה

ו~~



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י

~~~~~~

 ~~~~~ח~

 שני ~באו בש~ה ~ליאה ה~~דרש דברי נבאר
 בחוטמיה~ן דנורא~ולסין

~~ 
 ו~ביהוא נ~ב

 ~~לא~יא~~רו
 ה~ר~

 ךפניהם קרעת ו~ה ו~~ני הקב~ה ךפני
את

 ~י~
 וגו~~י ונשובה אליך די ה~יבנו ~~דש ~רפי והשיבו

 ~ר~ה ~ב~ר במדרש דהנה זה בדרךונאמר

 פ~ד~

 איתא
 הים שיקרע בשביל אותו~יש~או

 לפניה~
 ה~פורשיי ובארו

 לוי אייר וגו~י ה~ךו~~ות ב~ך הנה שם ~~~דיירע~~~ש
 לב~לי~ להשיא~עהיד ז~

 שהוא ~ר~עם ~ך ונבאו
 ~~~ר~

 יו~ף
~י~א

 ל~בו~ אות~
 א~ורו ו~בר הבעלים את

 חזיי~
 דבשעת

קיר~~
 ~~ן

 ~~היי~
 עייז ~ובדי הללו ~~אלו אלו נשתנו ~~ה

 שיקבלו ב~ביל היי שהזכות אךא עייז עובדיוהללו
 הק~ייה אותם ודן התורהאת ישרא~

 ע~
 אזלינן ולא סו~ם ~ם

 אה דנין ~~יו ו~~~ים ה~~אבתר
 גיי~ יו~~

 ~ם על
 היו ירבעם בשבילה~וף

 ~וברי~
 ~~פו ~ם על הא~ם ~דנים

 ב~ביל ~זהו בקריייס שיהייכמו
 שיקר~

 דאלולי ל~~יהם הים
 היי לא סו~ו ע~ששדנין

 קרי~~
 הל~ו ~וה~ד ~~ן דה~י

 עיי וכויעובדיי~ז
 ובאיי~ ופריי~ בנזה~~

 היי לא ול~~ז
 אוהו שדנו אחרי כךל חטא ~ום י~סףבמכירת

~~~ 
 סופו

שיצא
 מו~נ~

 דש~יר ס~ל ו~~כ ירבעם
 החטא~

 ~ו~~אה ~~~ני

נשר~~
 ני~ן חי היי ל~~~ואים ד~~~יני דורוה קדשי היי וךא

 לא דב~~~יני סייךדשוב
 נ~פר~

 סתירה לנו דאין כיון ה~ושכן
 ו~~~וי~א ~~ושיילב~מקראות

 סיי~
 שדי~ה היי ו~ביה~א דבנדב

 ~~פני ס~ך אם ~דבשל~וא~~מש
 אנינו~

 ~דשי והיי נ~רפה
 דש~~ינידורות

 נת~רק גייכ וב~~~יני ניסן~ ר~ח הי~ ~~~ךואי~
 ק~~יה ויק~ה ך~קים הוקם ~~~ק~אוה מ~~~~~עות~משכן
 ה~רב ~ד ה~~~י~ו וךא ואלצ~ן ~~ישאל נכנסו ל~~הה~ורלייצ
 ב~ביל ~כ~וס ~ו~כרחים שהיו וצייך ה~ושכן שנ~~רקאחרי

 צרי~ים ש~יוהכהנים
 ל~בוד~

 באהל ~~~~~ואים והיו היום
 ~~~~ש שריפה היי דאם קיים וגוף שיינ דהיי לפייזועכצ~צ
 אין בגדים הרי הבגדים עייי רק הייו~טו~א~

 וג~ייק ש~נ ש~יי ע~ייך ולכך אהלב~ןואת ~~~~~~י~
 ו~ושא~~

 אם
 ~~~ניס~ל

 נ~~~ טומא~
 היי ולא

~~ 
 דשו~יני ש~ה קד~י

 ~ו~ילא ה~~ש~ן נת~רק לא ובשמיני ~סן חי ~יי~לואים

~~
 היי רבנ~יא סייל ושוב הדורלייצ קושית

 שרי~
 ~~ו~ש

ו~אשר

 בא~הי~

 חוטי ד~ני רוסת~י בן יוסי כאבא וסייך
 של בחו~~~ו ~נים ונכ~סו צארבע ~נתחל~ו יצאו אששך

 שניהם נגד ח~א אחד שכל ב~ביל זה של בחו~מוו~נים ז~
 ו~~שום ~אהרן ~~~הנגר

 ורק~
 ש~טאו כיון קנאה עצמות

 חד~א ועיי כהנים ~ני~ם שהיו וא~רן ו~שה שניהםנגד

~
 עוד וי~ל

 שחו~
 היי אחד

 שור~
 ~נש~~ה

 הג~ף א~ ~ודףהיי אח~ וחו~
 ואו~

 וגו~~ ש~יי~ ~יי לו~ייד
 י~בור

 של חו~ין~ני
 א~

 נתחךקו ולא יצאו
 לארב~

 ס~ל וךא
 נתפרק ג~כ דב~מיני ~~ל ו~~~~ילא ד~סתאי ~ן יוסי דאבא~ך

 י~~~~או שלא הכ~נים ~ביל נכנסו ואךצפן ו~ישאךהמשכן
 ~ומאה שהי~ אחריב~ל

 ~גו~ ~~~
 הבגדים ~~ט~מאת לא

 דש~ויניועכס~ל
 המקראות מהכרע ני~ן ר~ח היי ~מךואי~

 וכ~~~ש נש~ה אנינ~ת ~ופני הח~ת ד~~יר ~ייזוס~ל
 שעיר ~ל ת~וה רב~נו ומשה נ~~פו דשלשתןהתיו~יע

 חטא הי~ יוסף דמ~ירת וסייל יוסף מ~ירת על לכ~ר~בא הע~

ו~שב~י~
 ירבעם ממנו ~יצא סופו שם ~ל יוסף א~ שדנו

 דנולא
 משו~ יפ~

 ל~~ה יק~ה~ דלפ~ז הש~א בתר ראזלינן
נ~רע

 לפני~~ ~י~
 ~~ן והרי השתא בתר ד~ךינן ~יון

 לומר שייך ולא ע~ז עובדי והךלו ע~ז ~ובדי ~~ומדה~ד
 ~ו~ו עייש דנין ~ךא כיון ~~ה את ישראך ~יקבלובשביל
 ה~~דריי~ בא~ וזהו ה~תא ~תר אזלינןרק

 שבאו בש~ה
 של ~~מיהן לתוך ד~רא ~ו~מסיןשני

 ~ד~
 כלו~ור ואבי~ו

 לארבע נתחלקושלא
~ 

 אחד ~וט היינו ~נים נ~נ~ו
לנדב

 וחו~
 ךפ~ דס~ל ~ביהוא אחד

 ~יי ~לא
 ~י~

ממ~
 ואי ל~~וה אי וחוט

 לגו~
 לכל

 אח~
 נשמה שריפת ~ק

 נ~ר~ו וש~תן נשאר והגוףלבד
 ומ~ר~~

 ש~יר על ~מה

 ל~~ר שבאה~ם
 יוסף ~וכיר~ ~~

 וס~~
 ~יי יוסף דמכירת

 על אותו שדנו ו~~ב~יםחטא
~~ 

 ~א ירבעם בשביל סו~ו
 או~ודנו

 כ~~ש~~
 ויקשה הש~א בהר רק אזלינן דלא ~~שום

 ישראל אח~כ ~יקבצו סו~ו בשביל רק ~היי ~~קריייסאיי~
את

 ה~ו~~
 היםז א~ ךפניהם קרעת ל~וה מה~ש ~אלו וךזה

~~~~~

 ~~~ו~ש יייל
 ~ריי~~

 ~~יריעה הקושיא ע~ד אל~~ושנינו

וב~יר~
 באד~ שייך דזהו

 הזמן תחת הוא א~ר
ואולם

 א~
 ~וא אחד ה~ל ~וה ע~יד ~בר הלא השייי

 יודע ה~ב~ה בכ~ז חפ~ית באדם ~הב~ירה אף ו~ייכ~~ניו
 ה~בר ל~ניו א~ד אחרי ה~ךאת

 כא~
 ובא~תי נעשה כבר

 יח~א אם ואף תשובה~ הקב~ה מקבל ~~ייז ר~ייבר~ש
 ואשםה~דם

 רוא~
 אשר ~תשובה את גם ~~ראש הקב~ה

יע~
 החטא בשעת לפניו עשויי כבר הוא והרי האדם

וו~עת~
 את דנין אנחנו אם דאף ~~קרי~ס הק~~יא סרה

 ולא ~ם ה~אבא~ר האד~
 ע~~

 סופו
 שייך לא הקבייה לפני אוך~

 ש~ ~ל האדם א~לרון
 נ~שה כאלו הוא דהסוף סו~ו

 ו~יכך הה~רה ישראל ~יקב~ו ~~ראש הקבייה וראהב~חילה
 ולזה ~~שובה הוא ~ה ~~הי~~נא ודאיי ךפ~יהם היםנק~ע
 כי והבן וגו~וי ונשובה אליך די ה~יבנו קודש ~רפיה~יבו

 ~מוקזה
 וחרי~
~ 

 ~~~~י~~
 היי לא יוסף ד~~כירת נא~~ר אם

 חט~
 ~לל

 רהשבטים שהב~תי ב~~דרש כ~~~ש הט~םהוא
 אהד~ו

 יוס~

 ~~~~נו ~~~ונו שיצא ~ראו ב~ביך
 ירב~~

 בן
 ק~א דף סנ~דרין ב~דייא ב~~הר~ייא ~ו~יינבט

 ~ייב~

 וגרולה
 נזיר וב~ייס ~~~והעבי~ה

 ~ד~
 כייג

 עייב~

 גדוךה ארנב~י
 אייר והא~~י ו~~קשי לשמה שלא ~~~~צוה ל~~~העבירה

 ~דםי~סוק לעול~
 בתור~

 ל~~~ן שלא אפילו וב~וצות
 ~מת~~

 שךא
לש~~ן

 ב~
 ופרשייי ל~~וה שלא ~~~צוה אי~וא אלא לש~~ן

 כ~ח ~דף ברכות ובשייס ~וותששהיהן

 עייא~
 תנא בר~ייע

 הפתח ל~ו~~ר ס~ק~~ו היוםאותו
 ~ה~ ונ~נ~

 ~תנ~וידים רשות
 ~~~~ור~יי ו~~~ש ~רו תוכו ~~ין ~~י אףך~נוס

 ךש~ה בא ל~~~ה שלא ש~ותוך לש~וה ש~א אדםיל~~ד דלעול~
 שך~ש דמצוה אחרי ךש~וה ~בירה דגדולה גייכסייל ולפ~
 דהיי ל~שיא ראב~ע שנ~~~~~ קודם והנה הם שוותלשמה ועביר~

 ~ולכים כהנים ~וושחין דאין~~ך
 ו~וש~

 ושעיר כהן היי לא
 ~שרפו דשלשתן וס~ל נשר~ה ~נינות ~~פניהח~את

 שעיר ~לת~~ה ו~~~~
 ה~~

 וס~ל יוסף ~וכירת על לכ~ר בא שהיי
 מ~~נו ~יצא אותו שדנו אף ח~א היי יו~ףד~~כירת

 הך ס~ל ךא ו~ו~~י~א ~~~ה עבירה ד~ולה סיילו~א ירבע~
 אדםיעסוק ~~ול~

 בה~ר~
 אפילו וב~~צות

 ~ל~
 לא ושא~כ לש~~ן

 ש~~ד ~~י ךביה~~ד ל~נוס יכול~יי
 ש~

 ל~~וה
 לנשיא ראבייע~שנעשה אול~

 א~
 ~ולכים ד~~ו~חין וס~ל כהן שהיי

 ~~יר על ת~~ה לא ומשה ~ל~תן נ~ר~ו ולאנשר~ה טו~וא~ ~~פני ~~ל ושלפ~ז ו~~לך כהן היי ו~~שהכ~נים
 הי~ לא יוסף דמכירת בא~ות ד~~ל יוסף ~~כירת על~~א ה~~

 שיצא ~ראו ב~ביל השב~ים או~ו שדנו משום כללחטא
 הדין והוא לשמה ~בירה וגדולה ירב~ם~~מנו

 דו~א ~יום אותו תנא ולכךלש~~ה ~~ מ~~~
 שנתמנ~

 ~שיא רא~~ע
 אדם יך~~ד ל~ו~םדס~ל

 א~
 ך~ומר סלקוהו לשמה שלא

 של~ש שךומד ו~י אף ~יכנס כדיה~תח
 ודוייק~

~~~~~

 ע~ב כ~ג ~דף נזיר

 שם~

 אימא אלא
 אשת יענ מנ~ים תבורך דכ~יב לש~~ה ~~אי כמ~~

 ו~וי דכתיב ו~רשייי תבורך באהל ~ונשים הקניחבר
 ו~יא וכו~ אהל כתיב ובכולן ל~מה ~לא ~~צות ~~שונשים כאות~

ע~~
 או~ו ~ל כ~ו להתיש כדי ךש~~ה עבירה

 ~וישור ובאורח בתו~י ~ועי~ לה~רגו י~ולה~תהיי כ~ ר~~

ובדו~~צ ~~
 ד~~

 רענן זיה בס~ המג~א ~ו~ש ~ביא
 אותן מן סיסרא של ~~רעו בא עקיבא דרי ~ואמ~ות~שרה ב~ בש~

ב~יל~



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~~ו~
~~~~~~~~  הי~~נו אז ונתעברה הקיני ח~ר אשת ליעל שבעלבעיךות

 ו~~צאהי רעייק בא בניוו~~ני
 ע~ב כי~ז ~דף בבר~ו~

~~~ 
 עקיבא לרי נוקי דייה גאון ר~נבפירוש

 אבות ז~וה ליי לי~

בזהי~
 ישר~ל כל בפרק בסנהדרין אי~א

 י~
 ~לק להם

 ~ד~
~ייו~

 מבני
 בני~

 ~ורה ך~~דו סיסרא ~ך
 בירושךי~

 אינון ו~~אן
 עקיבארי

 ו~~
 ~ול~נינו גיטין ד~~סכת ~נזקין ב~רק נ~~י

 ב~~דרש ועיי רעייק אינון ומאן זו גירסא ךיתא ~םבש~ס
 ואבטליון וש~~עי~ ~י ויקהל ובתנחו~~א י~ח אי טובשוחר
 סיסרא של~~ב~ב

 וכוי~

 דגדולה נאמר לא אם והשתא ועיי~ש
 ולבועל לבעל יעל נא~רה הי~ לשמהעבירה

 ורעיי~
 הא

 ט~ז ~דף בי~ותסייל

 ע~ב~

 ישראל ~ת על הבא ועבד דנכ~י
 ~~~~זרהולד

 אע~~
 עבירה דגדולה

 קוד~ ו~~ לש~~
 שנתמנה

 אנינות ו~~פני כהן ~יי לא ד~~שה ס~ל והיי ~שיאראבייע
 ו~~כירתנשרפה

 יוס~
 עבירה ג~~ה ~~ל ולא חטא היי

 ו~יי ול~על ל~על ונא~רה ~בירה יעל עשתה דשוב~ש~~ה
ביאה

 אסור~
 ואז

~ 
 ךדרוש רע~ק יכול ~יי

 ו~ט~~א~
 ונטמאה

 לנשיא ראבייע כשנת~~נה או~ם לבועל ~אחד לבעלאחד
 ~סייל וכהן ~~לך היי ו~~שה ~~לכים כהנים דו~ו~~יןד~~ל
 היי לא יו~ף ו~~כירת נשר~ה טו~~אה~~פני

 ח~~
 דג~לה

 ואז אסורה ביאה יעל ביאת היתה לא ושוב לשמהעבירה
 נט~~אה ביום ~ו רעייקדרש

 ואחד לבעל א~ד ונ~מא~
 והבןלבו~ל

~ 

 ~~~~~כ~

~ ~  

 ~~~רי~~ו

 ~~נ~~~~ ~~~
 מ~וקדים ופרחיםבצי~ים

~ 

~~~~~
 כך ~על שאסורה כ~ם ש~ ~סוטה מתניתין
 דברי ונט~~~ה נט~~אה שנא~~ר ~בוענאסורה

~~~י~~ל~~ום

 ~~~י~~ ~~ו~~בי~~~~~~~~~~~
 ~~~~נו שיצא השבטים אותו דדנו משום חטא היי לאיוסף
 ה~טאת בשעיר לפ~ז וסיל ךש~~ה עבירה וגדולהירבעם
 לכ~ר שבא העם ש~יר על תו~ה ו~~שה שלשתן נשרפודלא
 דמכירת יוסף מכירתעל

 יוס~
 ~~א היי לא

 כ~
 וס~ל

 טו~~אה ~~~ני החטאתדשעיר
 נ~ר~

 דמשה ס~ל ולפ~ז
 ו~~וש~ין ~~לך שהיי אף הייכהן

 ~~נ~~
 ~ ~ה ו~לכים

לו נוד~
 ביו~

 כהן שהיי אף ל~~יא ר~ב~ע ~נעשה
 וךז~

 ~ביאו

ב~~שנ~
 בו רע~ק שדרש מה ~ך

 ביו~
 שנ~קבל ביום דוקא

רא~~ע
 לנשיא~

~~~
 ~~קרא בחולין שלישי עושה ~שני רע~ק דרש דרש
 ~נע~ה דקודם יט~~אי~~א

 ראביי~
 ס~ל דהוי לנשיא

ד~~ש~
 נ~ר~ה אנינות ~~פני הח~את ו~עיר כ~ן הי~ לא

שוב
 הדק~

 לא ל~~ה בחולין שלישי ע~ה שני רס~ל לרע~ק
 מטבול בתרומה לרביעי ק~ויליף

 ב~~ו בקודש ו~~~ישי יו~

~~מחו~~
 ךא ע~יבא דרי ~~~ר ואין

 ס~לישו~
 יליף רק ק~ו

 שךישי עושהדשני
 בחוךי~

 ~~קרא ב~ורש ורביעיי יטמא מקרא
 דבשר לא~~עינן לגופה איצטריך ו~ב~ר ק~א דהאוהבשר
 החטאת ~~שעיר זה דש~~עינן וא~ל~ ~שריפה שנטמאי~ודש

~נשר~
 כהנים מושחין דאין ס~ל השתא ד~א ~טומאה מפני

 אנינות ~מ~ני לפ~ז ועכס~ל כהן ה~ לא ומ~ה~~לכים

 בחוצין ~לישי ~ושה שני דאין כרחך על צ~ל והיינש~~
 בקודש ורביעי ~~טבו~י ~~ק~ו בתרומה שלישי די~נןרק
 לבשר לגו~ה אתי ו~בשר וקרא יוסי וכר~ מ~~חו~כב~~ו
 ה~~את משעיר זה ירעינן דלא אחרי בשר~ה ~~מאקודש
 ראבייע ~נתמנה ביום בו ו~נם נשרפה אנינות דמפניכיון
 ~הנים רמושחין ~~ל כהן ש~יי אףלנשיא

 ~~ל~י~
 ~משה

הי~
 כה~

 נשר~ה ~מאה מ~ני ~~ל רשוב
 ~ישי עו~ה דשני יייל ושוב ב~רי~ה ~~~א קו~שרבשר נשמ~ ו~~מיך~

 ~ושה דשני יליף רק קייו שום לרע~ק ס~ל ולאבחולין

 בחו~יןשלישי
 וה~~

 ורבי~י יט~~א י~~וא ~וקרא להרו~~ה
 שנטמא קודש דב~ר והא והב~ר ~~קראי~יף ~ור~

 ב~ריפ~
 ~~יךא

 כמבואר הטומאה ~~פני שנשרף החטאת ~~ש~ירנ~~~ע
~ 

~~~~~
 ד~~פני דסייל

 ה~ו~~א~
 נשר~

 ס~ך שוב
 ניסן חי היי ך~~~ואים ו~~~ני דורות קדשיהיי ~ל~

ולא
 נהפ~

 שום אין ד~שתא כיון בש~יני המשכן
 וקרא ב~ח מיירי ה~~שכן דהוקםבמ~ראות ~תיר~

 ~קי~
 ~אי

 עבודה החךת שמיני ~י~ ושוב ~חודשבשמיני
 דב~

 י~י זי
 המש~ן ~~עמיד ~שה שהי~~מלואים

 ו~~פר~~
 דין לו היי

 לא דב~י~י וס~ל ~~סיני ולא ~~מלואים פ~~ה יל~ינןושוב ב~
 ~~שה אך ויקרא וקרא פ~ישה שום~יי

 בי~
 ~יינו השב~י

 ניתנה דבשבעה דסייל הדברות עשרת~ב~י
 תור~

 ובר~תא
 דרבא ובארתי לח~יתן ששי דא~~ר כרבא בחודש~שי

 ~ב~חיםדאמר ~שיטת~
 דרעיי~ ~י~ ד~

 ביע~ר אין ס~ך
 ח~

 ~לא
 דהא ה~ייי קושית וקשה יהורה כרישריפה

 הנאה ואי~וראכילה איסו~ רק ~~ש~~~ יאכל דלא ~~צ דרע~ק וצ~ך יל~ינןלא מ~ר~י~ חולי~
 ילי~ ב~מב~~

 יגע א~ר והבשר ~~קרא

בכ~
 באש טמא

 י~ר~
 ש~פ~ ~יי כתיב ד~~~~ילא

 כדי רק
 ~~~ינו ב~~ה או בקייו י~ינן ~נ~תר ~~~רא ל~~עטשלא

 קודש דבשר לגו~ה איצ~רך והב~ר קרא הא קשהואכתי מנות~
 ~טאת ~~ש~יר ~~~~ילא ש~~עינן דזה ו~ך בשרי~השנ~~א
 דורות קד~י היי דלא סייל ולפ~ז נשרפה ~ומאהד~~פני
 נ~רק ךא ובש~יני ניסן חי הי~ ל~ואיםושמיני

 ~חילת והיי ניסן ~~ ל~~ל~ים שמיני הייו~וב ה~שכ~
 עבו~~

 ~~סיני ולא מ~~לואים ~רישהשוב ויל~~
 דב~י~

 שו~ ~י~ לא
 פרישה

 ~~ת לקבולי הי~נו ~ש~יעי ביום ~~ש~ אל וי~ראר~רא
 ששי וברייתא תורה נ~גה ובשביעיהדברות

 ב~וד~
 יוס~ כר~

 נצטוו וךא במסען היו ד~ש~ת ~חנייתן ד~שי רבאוא~~ר
 רע~ק דרש וך~ך ~~ה~ת דתחו~~ין ו~~~יל הת~ו~~ין עלאז

 ~ודם והנה ראורייהא רת~ו~~ין אל~יםמקרא
 לקבךו רצו שלא לנשיאראב~ע שנתמנ~

 ~~~ע~
 ואין כ~ן שהיי

 ~ן היי לא דמשה ס~ל ע~כ דשוב ~~לכים~הנים מושחי~
 ני~ן ר~ח הי~ ל~~ךואים ו~~~יני נשר~ה אנינות ~~~ניכ~~~ד ו~~

 ד~תיב אהדדי סתרי דקר~י ~~יון ה~~שכן נתפרק ב~~~יניוגם
 ה~ימו ש~~שה להקים וכתיב ~~עצ~~ו ש~וקם ה~~שכןהוקם
 הוקם ושוב ופירקו הקי~~ו דמשה ועכצ~ך ~~יירי ברייחושניהם

מאליו~

 בי~ג היינו השביעי ביום משה אל ~יקרא וקרא~~סיני ~ריש~ ילפינן ו~וב עבודת ~~ילת שמיני ~יי ולא
 תורה נתנה~ב~ש~ ב~~

 וע~
 י~ג

 ב~וד~
 לא ושוב פרישה הי~

 ~~~בת ס~ל ומ~~ילא יו~י דרי כרבנן וס~ל בחודש ששי~~ל
 צריך וצא ~תחומין על אז ונ~וו ב~~סען היולא

 לנ~א ראב~ע ~שנהמנה ואוךם מה~ת דתחומין אל~יםמקרא ~~יל~
 ר~~ר וס~ל כהן היי ומשה ~~ל~ים כהנים ד~~ושחיןד~~ך

 וש~~י דורות קדשי ~יי ולא נשרף הטו~אה ~~פניה~טאת

 ו~י המ~ן נת~ק לא בש~~יני דשוב ניסן חי הייך~~ל~א~
 ~ס~י ולא מ~~~ואים פרישה ויצפינן ~בודה תחילתשמיני
 ש~ היי לאדבסיני

 ~~~ה אל ויקרא ד~רא פרי~ה
 ו~~ ת~ה נתנה ובשבעה הדברות עשרת לקבוליהשביעי ביו~

 דששי ~בא בחודש רששי ברייתא אתיא ולדידיייו~י
 התחומין על אז נצטוו ולא במס~ן היו ד~שבתלחנייתן
 רע~ק דרש וךכך ~~ה~ה רתחומין ~~נ~ל יקש~ושוב

 ~~קרא ~~ה~ת דתחומיןרוקא ביו~ ב~
 א~ים~

 ~~~~~~כא~
 ~~ו~~

 ד~ל זה
 היי כהן ד~~ש~

 ראה ~~חס י~ך ~עה באותה אזנ~~~ן ~נח~ וג~
 הקב~ה ולא מריםנגעי

 ~ו~
 ~ראו דישראל

 ~ובואין ל~~~ בני~
 רוא~

 ~וכמו ~נגעים את
 ד~י~

 צר~~ק
 באמ~

דא~
 יקרות האורכ~~~ש מרי~ נג~ רא~ ~נחס ס~ך של~~ז נ~רע אהרן

 וסיי~ שהבאתי~
 ב~נה~ין הת~י כשיטת

דל~ק



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י

~~~~~~
יד~~ק

 האי~
 למשה הקבייה נט~~א

 מ~ו~
 בנים נקראו דישראל

לו~~~~
 ידע שלא ~~~~~ ש~יי ו~שום הו~הד~~א כתירן ולא

 כדד~ה ס~ל ולא קבורהו אהאיש
 ~~ב~~

 דנסהה~~יי~ברו
 דסייל וכ~~ו הק~ו~ה ה~~ד~ר לדוד ~יהיי כדי מ~השל

דדוד לרעיי~
 המד~

 לעוה~ב חצק ךהם אין
 ו~

 ~~ה נש~~ע
 דדייקונאמר הח~~~~

 רע~~
 תחה~~~

 ~דילי~
 ד~ו~

 ~~קדא
~ 

 ישיר
 ~ו~שה הו~א ~ר כת~ב ~יי ראם וקשה שר אז נאמרוצא

 ~ייל ד~די ליתא ~זה אלא עצ~~ו בפני מקודם שיר~אמ~
 וו~שה ההךל את ~מקרא כגדוך ה~ידה א~רים שהיילרע~ק

הוצוא~
 וא~כ מוציא אינו דיצא ב~ה וס~יל יד~יח

 א~
 אם

 ול~~ה ~~קודם שר ד~~~ה ~י~א היי לא שר א~ ~~ובהיי

כה~
 י~יר

 א~
 שנעשה קודם ו~נה ו~ה~ה דהחה~מ לל~~ד

 כהני~ ו~ושהין ~ין סייל ~וה לנשיאדאב~ע
 ו~~~ה ו~לכים

 ~נחס וגם ~~ן היילא
~ 

 דהקב~ה ס~ל היי אז נ~כהן
 נגעיראה

 ו~די~
 ~ה לענין ך~~קום בנים נ~דאו לא וישראל

ולהר~
 בסנהדרין ההוסי קו~יה

 ~~ ~ד~

 עכצ~ל נטו~א איך

כהי~

 ו~דדדיש קבוד~ו את איש י~ע דלא ו~~מ דהיי ה~~הרש~א

ר~~~~
 של קבדו דנסההר

 הקוו~ה ה~~דבד ל~ור שיהי~ כדי מ~~

ל~~~
 ~~ה ונש~~ע

 תחה~ו~
 ולא ישיר אז י~~קדא ולא

נאמר
~ 

 ~הוב היי דאם ו~~טעם שר
~ 

 ד~ושה הו~א ~ד
 שידה א~~רו דלא ע~כ צ~ל היי ולפ~ז עצמו בפני מקודם~ר

 ו~~~ה ה~לל אה ה~~קראכגדול
 ל~

 ואולם י~ח הוציאם
 דו~ושחין דס~ל כהן ~~יי ~ף לנשיא ראבייע~שנה~נה
 ~~לכים~~נים

 ו~~ש~
 ראה והוא אז נהכ~ן ופנחס היי כהן

 ל~~קום בנים נקראו ~שראל ~~~ם הקבייה ולא ~~ריםנגעי

ו~הי~
 ~לא בסנהדרין ההו~י

 כתיד~
 דהיי ה~~ר~ייא

 סייל דלא קבורהו את איש ידעשלא ו~~~~
 כדרש~

 רחבייח
 קברודנסההר

~~ 
 תקו~~ה ה~~דבד לדור ~יהיי ~די ו~שה

לה~ה~ו~
 ויל~נן

 ~חהיי~~
 ~ר נ~ו~ר ולא ישיר אז ו~קרא

 עצ~~ו ב~ני ו~קודם שר ד~~~ה הו~א שר כתוב היו דאםוקשה
 ~~~~רע~ה ~הלל א~ ~ו~קרא כגדול או~~רים ~היו~ע~צ~ל

 ע~~ו ~פני ~וקודם שר היי ואם י~~הוציא~
 ך~

 היי
 ביום בו ולכך ~~ו~יא אינו יצא בזה ד~~ל ייי~ אח~כו~וציאם
 ב~רא ל~יטתו ~ע~ק דרש לנשיא ראב~ע~נהו~נה

~~ 
 ישיר

 רי ואולם ההלל אה ה~~קרא כגדול השירה א~~ריםש~יו
 ק~א ~דף ב~בחים דסייל לשיטהונ~~~י~

 שם~
 ד~~~ני

 ו~~צנשר~ה אנינו~
 ד~~~~

 אז נהכהן לא ו~נחס כ~ן היי לא
 נג~י ראהוה~~ה

 ~~רי~
 לו~קום בנים נקראו לא וישראל

 ~איך ההוסי וקו~יה זהלענין
 נט~~~

 ל~ושה הקבייה
 י~וד~

~הי~
 ~ו~הר~~א

 רו~~~~
 היו

~~ 
 ק~רהו א~ איש ידע

ו~רדדש
 ר~ב~~

 יבאו שלא ~רי ~~שה של קברי דנסהתר
ישראך

 ~ה~ל~
 ~~י ~~רייד וכ~~~ש ב~~~ו~ק יחרב שלא

ש~
 הקו~~ה ה~~דבר לדור י~יי

 ל~חה~~~
 ~~זה ויך~ינן

 שר נא~וד ולא ישיר אז ~רא ולא~~ה~ה דתחהייו~
 ו~~טע~

 דאם
 כהוב~יי

~  
 ויקשה עצו~ו ב~ני ~~~~דם שר ד~~~ה ה~~א

 וו~~ה ההלל א~ המקדא כגדול השי~ אומרים היו~א

~~א~
 ו~~ל י~ח

 ג~~
 אמר ~כך ~~וציא אינו יצא דבזה

 ~~רי
 קורין ש~יו ל~יטהו

 כ~ו~
 ש~ע ~ל הפורס

 ו~ק~ע שהבאהי ו~~אעהו~~
 סוטה בירושלו~~ ופ~ו~

 ש~
ל~י~

 וע~~~ש ו~שיי~ה כולם על רו~~ק ~ש~הה ~~ה
 דיה~ג של בנו ד~אב~יטה לעי~

 והבן~

 ~~~~ו~~~
~  ~  ~  ~ ~ ~  

 מבועימי
 ד~~~י הכי ידס~ל דאחרי נאו~ר יפוצו~ ה~~

ה~ו~א~
 לא שוב נ~ר~ה

 סיי~
 שלשהן דנשר~ו

 ו~~ש~
 ת~ה

עצ
 ~ע~

 בא~~ה דס~ך יוסף ~~~ירה על י לכ~ר שבא ה~~~

 י~~ד~~~יר~
 נגזד לא י השעבוד ו~ושי כלל ~טא ~~ לא

 ~כי~ה~~ם

 ר~ ~ס~

 ~~ע~וד קושי על ~צה נהן איוב

 ו~~~ בזו~~~ו~מ~~
 העיון ~ו~~ש ולא ביסו~ן איוב נענש

יעק~
 ול~ך ~~יר~ה הקבייה אה ~עבד בשביל איוב שנ~נש

דר~
 איוב ~בד דלא רע~ק הלמידי ~~ביה הודקנוס בן ~ ר~י

 ~~אהבה אלא הקב~האת
 ~ו~ ונעו~

 המ~נה
 ד~~כידה סיילשל~ייז בהחיל~~

 יו~~

 הש~בוד וקושי ~ךל חטא היי לא
 איוב בעצ~היי

 כ~~יי~
 ולזה הזוה~ק

 נענ~
 ולא ביסורין

 ~בד דבאמת מי~אה הק~~ה א~ שעבד~~שום~
 ד~~כירתוהטעם ~~א~ב~

 יוס~
 שה~בטים ~~~ום כלל חטא היי לא

 עבידה ו~דולה ירבעם ו~~~נו שיצא שראו בשביל אוהודנו
 שאסוד~ דכשם יהירה ואייו דדריש ודעייקלש~~ה

 ל~ל
 נאסרה לא דיעל ה~י ג~כ ס~ל לבועל אסורהכך

 ומשו~
שעשה~

 דאב~ע שנעשה ביום בו נדדש והכל לשו~ה ~בירה
 היי כ~ן וו~~ה מלכים כהנים ד~~ושחין ~נהבררלנ~יא
 קודש דבשר ידעינן וו~~~ילא נשרפה טו~~אה ~~פנישס~ל
 ~~קרא בחולין ש~שי עו~ה דשני י~ך ושוב ב~רי~השנטמא
 יל~ינן בקודש ורבי~י יטו~איטמא

 ו~~
 ~ס~ל וכיון והב~ר

 ניסן חי היי ל~נואים דשמיני סייל נ~רפה טו~~אה~~~ני
 עבודה החילת שו~יני והיי בש~~יני ה~~ש~ן נתפרקולא

 הודה נ~נה ובשבעה ו~~יני ~לא ~~~~ךואים פרישהוי~ינן
 ובשב~ לחנייתן ששי ~~יו~~אי

 נצטוו ולא ב~~סען היו
 ~~קרא דאורייתא ד~חוו~ין דע~ק דרש ולכך ההחומיןעל

 נשדפה ~~~אה ~~~ני דס~ל וכיוןאלפים
 ס~~

 נהכהן ד~נחס
 נגעי ראה ו~ואאז

 ול~ ו~רי~
 ~~רים נג~י ראה הקב~ה

דסיי~
 קדוב ואין ל~~קום בנים נקראו דישראל ~ה לענין גם

 נ~אר ו~וב הנגעים א~רואה
 הירו~

 ויל~ינן ל~וקום בנים נקראודי~ראל ש~ בסנהדרין ה~וסי
 מה~~ החה~~~

 ~~קדא
 השירה דא~~~ו עכ~ייל דל~~ז שר אז נא~~ד ולא י~יראז

 ~~חדי ההךל את הו~קראכגדול
 ~ס~~

 נ~רפה טו~~אה ו~פני
עכסייל

 ד~~כיר~
 יוס~

 השעבוד וקושי רלל ח~א היי ~א
 ולא ב~והייק כ~~~ש ביסורין נדון זה ובשביל איוב בעצתהיי

~~~ו~
 ל~~ז ו~~ל ~~ידאה הקב~יה אה ש~בד

 אךה וכל ~~אהבה הקבייהאת איו~ ~~~~
 ~ולי~

 בטבעות אחודיםי יחד
 בדרו~ ך~~~דיםי החידודזהב

 ב~זרה ה~רךי גדוך יקר
 יתברךשו~ו

~ 

א~
 דברי ~~~~~

 ברכ~ השי~
 כ~ח ~דף

 עיא~
 בראב~יע

 ~ני סרי ת~~ני בר ההואיוו~א אי~אושם

הו~
 חיור~א דרי סדי ~ו~ני ליי ~אהדדו ניסא ךיי איתדחיש

 שבעים כבן אני הרי רא~יע דקאו~רהיינו
 שנ~

 בן ולא
 בירושלו~י ו~ו~ם שנהשבעים

~~ 
 איהא ה~א פייד

 אתוו~ינו הךכ~
 ראב~~

 כל ונה~~א ~נה עשרה שש בן בי~י~ה
 סדר ב~יי באב~דרהם וראיהי ו~וי ~יבותראשו

 ה~ד~
 שהביא

 דברכוה הירו~ל~~יבשם
~~ 

 בן אם כי רא~יע היי
 לבן ש~ר ~ך שורוה יייג ךו וב~ו נס לו ונע~ה וכוישנה ייי~

 שלפנינו בידוש~י ובא~~ה שיבה לאיש דו~~ה והיי שניוכ~~נין
 ~ןליתא

 עיי~~
 והוסי ~~א פ~ד~ ~עניה ידושלמי ועיי וצייע

 דףשב~
 נ~~

 ויייל שם ו~לה~ר והגהת ו~עשר הוי דייה
~ 

~~~~~~
 ברכו~

 ~ד~
 יייב

 עייב~

 ~בן אני הדיאראבייע ~י~~ יצי~~~ ו~זכירין
 עד בלילוה יצי~מ שהאמרזכיהי ו~ שנ~ שבעי~

 ~נא~ר זו~~א בן ~דרש~
 דייה ו~רשיי~כוי

 כ~
 זקן ~דאה הייתי כבר שנה שבעים

 עליו ש~ת ו~ווש זקןולא
 שם ~דושל~~י ואולם ו~~ שיב~

 סי ~~בעל ו~~יי י~ים האריך לגדולה שנכנס אע~יייאמדו
חרדי~

 גהש~ס ~ועיי אבבלי בזה ~ליגי דהידושלו~י ~י
 י~ז בן שהיי נס לו שנעשה ביום א~~ר עי ד~בןדסבר שם~

ש~
 ~יבה בו וזרקה

 איך ~ן דא~
 ה~

 א~~~ ~נה עי בן זקן כ~היי אלא באו~ת הוא נ~ראכהי לחכ~~ נצ~ דךא



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
~~~~~~~~  חולין ~ו~יי ~ייייש זוו~~נה

 ד~
 פייר

 ~ו~ת ~הגהת א~יי ובלב זקן לדב~י א~ילחוש צדיכין~ב ואו~~ כוי ~~אביי~

י~ס~
 ~~א יבו~וה~ י~ושלו~י ~עיי שם

 הייו~

 ךפ~נייד ו~~~נם
יייל

 דאד~ב~
 ת~~ה נס לו ונ~שה שנה י~ז בן ש~יי אחדי

 יציייו~ שהאו~~ ך~כו~ים נצח שלאוא~~
 והוא בלילוה

 א~בע ~ותם וענו ~ע~דום כתיב ר~~י הקו~יא עלה~א~ונים ~~~יי~
 ~נה~א~ת

 ול~
 גליות דשא~ ותי~צו שנה ~ד~ו ~ק היו

 השליו~ו דלילות הי~צו וו~~ם~~~י~ו
 ו~יי~

 יציייו~ להזכי~ אין השלי~~וגךיות דשא~ ~להיי יייל
 ואם בלילות

 לילו~
 ה~ליו~ו

 בלילו~ יצי~ו~ לה~כי~ ךנס זכ~י~
 ך~ביא יש ~איי ו~דו~~ת

 ה~ל~~~~~

 ו~
 דא~יב~ל

~  

 דף

~ ~י~~ ~~ ב  

ייי  שנה ו~~ות ארבע בבניו נ~תעבד וגומי אנ~יםפ~עה

 ~ו~יי ~נה ו~אות א~בע או~ם וענו ועבדוםש~א~~
 ש~כ~ כיון השליו~ו גליות דשא~ ךוו~~ אין~~~הה ש~ חד~~

 פ~עה
 ו~ס~ר שנות אצלו ו~שו~בדיםשי~יו

 בשביל שנה ו~אות א~ב~
 ווה והנה השךיו~ו דלילות ~~כצייל פסיעותדי

 ~לו~
 פ~עה

 כו~בואר ~ו~ה ~צא ~ייךאב~הם
 בו~ד~~

 על דגם וצ~ל
 ו~גיע ל~ו~השלא

 ךביה~~~ד ~יכנ~ו שאו~~ ~אביי~ וכשיט~ ~כ~
 שלא אדם י~ד דלעולם ו~שום כב~ו ~וכו שאין ו~יאף

 בו שנז~קה ל~אב~ע שנעשה ~נס בטעם ו~נה וכ~ילשו~ה
 י~ךשיבה

 ע~ו~יי~
 פי בז~הייק

 ~~וו~~
 דף ב~אדי ~ד~וס

 חולקיה ~כאה וכוי לחייביא וזכי נפ~אן ~עביד ~יהו~~~ן קכיי~

דה~
 ~~ו~יז וכוי דחייביא נ~שאן ך~חיי נפ~ן עביד איהו דא
 רעביד ב~נ דה~וא דיוקניה ואייתי ו~ו~נא לההואקב~ה
 וכוי ו~ט~י~ו~א ו~לכא קמיי ךיי וקאים דחייביאנ~שאן
 ~~לכא כדין בהו דו~א~יה גניזא דכל ~~~החן עי בידיהומס~ון

ב~י~
 ~יוקנא ך~הוא

 בכ~
 ב~כאן

 דב~י~
 עבד כר ~ב~הם

 לההוא ונ~ךין ~לאין ~~ש~יין לדי ~ו~יז וקבייה דחייביאנ~ש~ן

דיו~נ~
 ~~ל ואי~ו עו~יי ואזלין

 ליי~
 ~כי דךא גני~ין עךו~ין

ב~ו
 נפ~יהון ד~בדי לאינון גניזין אינון ~~ אח~א נש ב~
 ע~יישדחייביא

 וו~ז~
 זוכה חייבא נפש ש~זכה דו~י לו~דין

 ~שייס וו~צינו אבינו לאב~הם הקבייה ב~ך א~~לב~כו~
 פייז~דף בייו~

~~~~ 

 א~א כוי זקנ~ היי לא אב~הם עד או~~ו
אב~ה~

 ~~ב ~~ז דף ~ובסנהד~ין ז~נה ~וה ~חו~י ב~י
 ליי דליהוי ~ח~~י אב~הם ב~א~יתא

 ז~נה~
 בחדייא וביא~

 וע~~ שי~~ בליבון הניכ~ת הז~נה בעולם היי~לא
 ב~ש

 ו~דב~י נ~אה ~וכן ~יע~ בליבון ~קנה ~ו שיהיי~חמים

~ו~ד~~
 חיי סד~ ~בה

 ~ניי~
 ועיי

 ב~וד~~
 ותנחוו~א ~ולדות

שם~

 ךו היי ~אבייע ~הנה
 ג~~

 דחייביא נפש לזכוה זו ו~דה

 לבהו~ייד יכנס ~ב~ו הוכו שאין ~י אףוא~~
 ו~תו~

 שלא
 בב~כת נתברך זה דבשביל ונא~~ לש~~ לל~וד יזכהלש~ה
 שנתב~ךאא~ייה

 בשיב~
 נס ונעשה

 ג~
 בו ונז~קה ל~אבייע

 שנ~ שבעים כבן~יבה
 עלו~ין ועי ~~תחן עי על עוד וי~ו~ז

 הזוהייקשכי
 עיי~~

 ו~~ילא
~ 

 דגם נא~ר
 ע~

 ~לא
 לש~

 לפ~ע~ שכ~ ו~גיע היי שוב שכ~ו~גי~
 לאברהם שלוה ~ל

 ו~אות די יש~אל נשתעבדו זה ו~ביל ל~ו~ה שלא ש~ש~אף
 וציל ~ד~ו ~ק היו לא הלא וקשהשנה

 דלילו~ ע~~
 השלי~ו

 היי ~פרעה כיון השלי~ו גליות דשא~ השתא לו~~דאין
 זה~~גיע

 השכ~
 ~אות די אצךו ~ יש~אל שישתעבדו

א~צ~ל שנ~
 דלילו~

 להזכיר צ~יך ו~פ~ז השלי~ו
 יצייי~

 בלילות
 כבן אני הרי ~אבייע שת~הוזהו

 שבעי~
 ~נעשה כ~ו~ר שנה

 נעשה ולו~ה שיבה בי ש~ז~קה נסלי
~ 

 ז~ נס
 הוא ובודאי

 נפש זכותו~~ום
 חייב~

 שא~~תי
 דיכנ~

 שלא וו~תוך הכל
 אם וו~~ילא לשו~ה יבואול~~ה

 שךא ~ך גם ש~~ ו~גי~
 היילשמה

 לפ~ע~ ~כו~
 יש~אל שיש~עבדו

 ~אות ד~ אצ~
 ~ק היו דלא והא~נה

 ~ד~~
 ושוב השליו~ו דלילות וושום

 יצי~ו~ להז~י~צ~י~
 בליךות

 ואעפי~~
 לא ~~נו זכיתי לא

 בלי~~ יצי~ו~ שתאו~~ לח~ו~ים~צחתי
 עייד נ~ון לי נ~אה כן

 ךשעבד ך~~עה זכות היי לא דהרי י~שה דאכ~י אלאהד~וש

 וצ~ל ה~~בודבק~~יי
 דאי~ דס~~

 קושי על ~צה נתן
 ביסו~ין ככה ~ל נענש ואיובה~עבוד

 ול~
 קו~י נגזר

~ש~בוד
 ~~~ו~

 דסייל יוסף ו~כי~ת
 השה~

 ד~כי~ת
 זה בשביל ~לא כלל ב~ו~ת חטא היילא יוס~

 נגז~
 ה~ע~ד קושי

 ובא~ת ביסו~ין נענש ועי~ז עייז עצה נתן איוב~ק
 חטא היי לא יוסף ד~כי~ת ד~ייל וכיון ו~אהבה ה~ב~האת עב~

 אנינות ו~פני ~ולא נש~פה טו~אה ו~~ני החטאת דשעי~סייל
 וו~שה של~תן דנש~פו צ~לדלדידיי

 תו~~
~ 

 ~עם שעי~ על
 ובאו~~ יוסף ו~כי~ת על לכפ~שבא

 דווכי~ת ה~תא סייל
 חטא היי ךאיו~ף

 ~לל~
 ו~~ך שהיי אף היי כ~ן וו~ש~~~ה

וגם
 ~~ב~~

הכל ~פי~ ואהי כהן שהיי אף ךנשיאות ~אוי היי
 ל~אביי~

 הדב~ים והבן בא~~י כאש~ ל~י~תו
~ 

 ~~~~ב~

 הנו~ב ~בינו קושית ~באתי חי
 בדו~ל~~

 ~~~ד
 א~כ ופי~קו ה~שכן ~שה ה~~יד בש~ינידאף

 ואז הו~שכן ~~יקה עד לה~הין ללוים להםהיי
 ישאו~

 ~שם

בהיה~
 בענין הייא פייא יו~א הידושךו~י ו~דב~י ~יע וד~יו

ע~~יר~
 חייה ו~י יוחנן ~י דפ~יגי ו~~יקה

 יוס~ ב~
 ושם

 וו~שחו העו~ידו ~ש~יני בי~ם אף או~~ יודה ~י בי יוסה~י
 ועכייפ נ~פ~ק הני תניי אית בש~יני שם ולהלןופי~~ו

 קודם היינו נ~~ק בשו~יני דגם ךו~ייד דאף שםו~ב~א~
עבודת

 הי~
 ב~ז היום ~בודת ~העו~ידו אח~ אבל

 ה~~בה בש~ה ש~~תו ו~ביהוא בנדב וא~כ נה~~ק ךאד~וב ~~ו~
 ~יו ~לא פי~וק שום אחייכ היי לא ~וב היוםב~בו~ת
 עד לה~~תין הךוים ש~בו~~וי~ים

 שיתפ~ק השו~ש ביא~ קוד~
 שום עוד היי לא דבש~~יני כיוןהו~ש~ן

 כ~בוא~~ פ~יק~

~~~~~
 סייל שם ו~~ה הפני פיי לפי דהנה הדב~ים
 ~~~ידות שבע ד~ייל~ייי

 ושש~
 וביום פי~וקין

 פי~וק שום היי ךאה~אשון
 דכ~

 שם יוש~ן ~יו הלי~ה
 לעבודת אח~כ וה~ו~ידו פי~קו בבוקר השני ביוםו~~ח~~ו
 ה~לה ו~~צה י~בו ב~י ול~ח י~ים ~ששה בכל וכןהיום
 שלא אלא דיו ולילה יום ד~~~ דכיון לצ~ת יכוליןו~יו
 ~ךאת ~ו~ות~ין להם ל~~אות וכדי הךיל~ בתחלת שםשי~בו אח~ בלילה ~פרק ~שה היי ולדידיי בלילה צצא~הזהרו
 ולנו ךבי~ם ללון חז~ו לא ו~אש~ ~לילה ~קצת שישבוא~~
 גם ו~ועדבא~ל

 כל תחילת אח~ לפי~ך בליל~
 לי~

 ש~י~קו

~~
 היי בבוק~ וךו~ח~ת והעו~ידו

 ~י~
 ~פ~קו

 ולח~ו~
 ~ךהע~ירו

 שהק~ת ו~פ~י היום לעבודהאח~כ
 הליל~

 לע~דת פ~ולה
 א~ד ו~י~וק ע~ידות שתי ה~אשון ביום שהיי נ~צאהיום
 ~חילת שישבו א~~ ופי~וק היום לעבודה בב~ק~~ע~ידה
 וו~ני אח~כ ועו~ידה לךאת ההית~ לה~אותהלילה

 של~
 שם

 ועמיד~ בבוק~ ~י~וק ~יי יו~ים ש~הובשא~
 ל~בודת א~ריו

 ת~י~ת שי~בו ואח~~יום
 ה~ל~

 היי
 פירו~

 וע~י~
 ~~י

 עש~ה ארבע היו~יםלשבעת
 עו~דו~

 פ~וקין ע~~ה ו~לש
 יוד~ ~י בי ~~י ולשיטת קח~יב ךא הש~~יני יוםו~ל

 דס~ל
ד~ני

 פע~י~
 שה~~ידו א~ והשני~ שהעו~ידו קודם~א~~נה ~~יח~ יום בכל להו~שכן ~ושחו ו~שה היי

 היי ואיי~
 לחזו~ך~יך

 ל~שחו כדי ולפ~קו
 שני~ פע~

 ואח~כ ~ביב

העו~י~
 עווידות ~ייד יו~נן ל~י ~יי ולפ~ז היום ךעבודת

 ע~ידות ועשרים אחד ול~חבייי פ~יקותו~ג
 ועש~י~

 פ~וקין
 יוד~ ~יו~י

 פעם ךו~שחו צ~יך היי ~~~~יני דגם ~~ל
 היי דהפי~וק אךא פי~וק ~יי ה~ו~יני ביום גם וא~כשנית

 עבוד~קוד~
 ~יום לעבודת שהעו~ידו אח~ אבל היום

 בהעלותך פ~ וכד~~יב פי~וק היי ךא דשוב ו~~דה ב~י~י ג~
 ואז הו~שכן ו~על ~ענן נעלה שאז וכוי ה~גי בחודשויהי

 ל~~~ש הי~ושל~י דב~י באור זהו ויסעונת~~ק
 הפ~~

 שם
~ 

 ~~ו~~~
ו~ ~~ ~~~~ ~~~

 עשו
 בב~~~

 ע~ידה ע~ב בכך שהיי נו~צא
 ו~~י~

 וכן

~~
בכך



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
~~~~~~  ~דיקה היי לא השביעי מיום חון בוקדבכל

 ~בעדב~

 וס~ל
 עמידה מקודם הי~ הימים שבעתדבכל

 וא~יי~
 פדיקה

 פידוקין וי~ג עמידות י~ד דהי~ לפ~ז לד~י וס~ל בעדבוכן בבו~~
 אחת עו~ידה דק יום בכל היי דךא ם~צו~חב~י

 לסו~ו~
 היום

 ~מיד~~ זי היי ולדידיי ~דיקה הי~ ובלילהללילה
 וששה

 יודה ~ד~ בי ודייי ~~יידי לא השמיני ומיוםפידוקין
 העל~

דא~
 ד~קו~ה ~~שום ופידקו ~~~שכן ו~שה ~עמיד הש~~יני ביום
 כ~אד היום אוד קודם הי~הראשונה

 הקמ~
 הלילה והקמת

 להקי~~ו שנית הוצרך ולכך היום ך~בודתפ~ולה
היום ל~בוד~

 ול~~~
 העו~דה ~ידוקין ו~י הקו~ות גי יום בכל שה~י ~~ל

 אוד קודםא~ת
 היו~

 הלילה מן מועד באהל ישיבהן לסמוך
 צדיך היי בלילה ההקמה הי~ ולא~דליום

 ~ידו~
 ולחז~ד

 גי והעו~דה ~ידקו ~אח~כ היום עבודת לצ~~ךול~ע~~ידו
 ~ו~ידות כייא דהיי יו~נן ךד~ סייל וא~כ ללילה היוםלסמוך
 פידוקין ויייג עו~ידוה י~ד דהיי ס~ל ודחב~י ~ידוקיןוכיי

 ~ודם הדאשונה ~הק~ה ~יי לא הדא~~ן ביום דהא~וצ~ע
 וא~כ ליום לילה להס~~יך צדי~ין היו לא דעוד היום~ר

 לעבודה ולהעו~ידו ולח~וד לפדק צדיך היילמ~
 היו~

 ר~י בי ~לדיייוסייל ויייל~
 דא~

 היינו ו~ידקו ו~שה ~עו~יד בש~~יני
 אחד~פידקו

 ההק~~~
 דל~ו~ייש אלא הי~ם ךאוד קודם ~יתה

 בי~ם בו אח~כ ופירקו משה ~~~~ידו דבשו~יני ש~הקי~ע~
 הקו~ות גי ~היי ד~י בי לדייי אייכ חז~צ וכו~~ש ~~אךיוהוקם
ב~ל

 ~~ידקו הו~שכן ו~~ה הע~~יר בשו~יני דגם ולדידי~ יו~
 אח~כ ו~ע~~ידו ו~ידקו הי~ם ~וד קודם דהעו~ידועכצ~ל

 ~~אליו ~וקם ו~וב פידקו ו~חייכ היוםצ~ובודת
~ 

~~~~~
 ל~י~תו ~~שה שם דב~י~ק שיחתי

 היתה ונא ~~דיקה עמידה היי היו~יםשב~ת דב~ כי~
 אלא ~דיקה ~ח~יי שאיןהקו~ה

 ביו~
 הוייל א~כ השו~יני

 שו~ונהלמיחשב
 ו~~~

 יייד היי ה~ו~ים בשבעה ~היי~ו ~ו~ידוה
 היום אוד ~ודם דאשונ~ עו~ידה ע~~ידות בי וב~ו~יניע~~ידות
 ואח~כ פידוק וא~~כ ליום ךילה~~מוך

 עו~יד~
 דהשי~ק

 הוקם ד~~ו~יני דס~ל דייי בי דד~י אליבא קאי לאבקושיתו

ו~אליו~
 ו~די~ה עו~ידה היי לא דב~בה לו~~ד דאפשד ותירן

~~איי~
 חשבינין ול~ייז ו~שבת ~די~ות ובי עמידות ב~ נח~ד

 דגם נאו~ד ב~י ~לדייי השמיני ו~יום ו~ד~ה העמידהגם
 ושוב ~דיקה ~אח~כ היום אוד ק~דם ~עו~ידה הייבשמיני
הע~~דה

 ו~די~
 נחסר ~יי דא~כ וצ~ע ו~אליו הוקם ו~וב

גם~
 ~~ליל ~~דיקה

 ~ה~ריקה ל~~ב סמ~ך היי דההקו~~ ~ב~
 צרי~~היי

בליל פדיק~ הי~ לא דאם די~ל אלא בלילה ל~יות
 ~ב~

 והיי
 ~ו~~~

 ו~וצאי עד ~~~~כן
 שב~

 היי שוב

פדיק~
 ב~~ו~ש

 וי~ל~

 ושוב
 הק~~

 היי ל~~ל~אים שו~יני דהדי
 א~כ ו~יקה ע~~ידה היי לא דב~בת ~א~~ד ~דא~וןביום

א~
 הו~שכן עוו~ד ~הי~ ~כיון עו~ידה היי לא ~שו~יני בי~ם

 לעת וי מיוםעוד
 עדב~

 הוקם הש~~יני ביום כתיב ו~דא
 ~ח~ו א~כ וגםהמ~~ן

 עו~יד~
 שביום דסובד וי~ל ו~י ~חת

~בי~ם

 ~שמי~~

 ~מידות כ~א גבי בסו~וך וצ~ע והע~~ידו ~ידקו
 צדיך היי היום אור קודם הקמה הי~ אם ~דב~ל~~אדק~~יב
 ה~~א ומשא~כ ו~~ליו הוקם ושוב ו~~~וק ולהע~~ידל~~ק
 היי בבוקד ובשו~יני ופדי~ה עו~ידה היי צא דב~בתדקיימינן

 מיום ה~ע~~דהעוד

 וי~

 בבאוד האדכתי ו~נה עייי~ש
 דגם דלו~~ד י~ל שוב הק~ע פיי ל~י ומ~תה שםבידושלו~י השיטו~

 א~ד דגם היינו נתפדק~ש~~יני
 עבוד~

 ו~וב ~תפדק היום
 ול~י~ ו~אלי~הוקם

 יכולים ~יו דא~~ הדורל~צ ~~~שה ש~יד
 שדבדי אלא היום עבודת ~חר הפידוק ~ד להו~תיןהלוים

 ~~ז ~דף ~~~~~~~~

~~~~ 

 עשד ד~ה
 ע~דו~

 כתבו
 דךא האי

 חשי~
 ו~שום הו~שכן לה~מת ד~ון

 יו~י זי ש~ל ב~~דדשדא~~דינן
 הוולואי~

 ו~~ו~יד ו~שה היי
 א~רבה יקשה וא~~י וו~פד~ו~המש~ן

 הו~~
 כיון לו~יחשביי

 וב~מיני ופיד~ו המ~~ן ו~ע~~יד וו~ה היי יוםדב~ל
 עולם בסדד ~וא ע~דות דעשד דבדייתא אלא ~ידקוולא ה~ווי~~

 העמיר בש~יני דאף ס~ל וד~י יוסי די הוא עולם סדרוסתם
 הו~שכן ל~קמת דאשון חשיב לא ולכך ופיד~~ ה~~~כןו~שה

 דב~כיו~
 ה~ו~יד היו~ים

 ו~ש~
 בשמיני וכן~ ופידקו ~~~~כן

 דאמד מאן בידושלו~~ועי~
 נ~~~~

 ~ניה למש~ו כדי נתפדק
 בענין פיי והק~ע נת~דק לא שוב ו~~~כ היוםלעבודת
 ועיי כ~~~~לא~ר

 ביךק~~
 הוקם דב~ו~יני ס~ל דר~י שם נ~א

 ותיבייע נשא ו~יי ש~~יני ו~ד~~יו~אליו
 שם~

~~~~~~
 ~י

~ 
 קצ~א סיי

 אית~
 יו~י שב~ת כל בזהייל

 כ ה~~ש~ן אה ~~~ו~יד ו~שה ה~~מלואים
 ה~מ~דו בשמיני ומפדקו עליו קדבנותיו ~~ק~יב ובוקדבוקד
 ופידקו ~עמידו ב~~~יני אף אמד בד~י יוסי די ~יד~וולא

 היי הימים ו~שבעת יום דבכל ו~בואד ~רבדיםו~~פשטות
 עו~ידהו~קודם

 ~דיק~ ואח~~
 ~די~ה ש~ם ~יי לא ובש~~יני

 ס~ל בד~יוד~י

 ד~

 נשא ובמדייד ו~ידקו ה~ו~ידו בש~~יני

~י~~
 ביום ויהי

 כלו~
 הני~ה ש~ק~ה ~~~ן ביום ו~הו ~~~ה

 ו~עו~יד ו~שה היי הו~לואים יו~י זי כך היום לעבודת~~ולה
 או~ו וו~~דקו ו~~קדיב~ ווו~חו ~בוקד ב~קד בכל ~ו~~~ןאה
הי~ם

 העו~יד~
 בדי דייח פדקו וךא ו~~~חו

 יוס~
 ~ני א~~ד

~עו~י~
 ~~ידסה וו~פד~ו ~~~מידו ~ו~ה ~יי י~ם בכך

אח~ ה~~מ~
 בכצ ~ע~~ים גי א~מד הגדוך ד~ח ב~~ב וא~ת בבוקד

 אין דהרי נ~~ד ס~ד בשם קושיא ו~ביא שם וב~נ~ייייום
 ב~בת ~~ו~ידו היי איך וא~כ שבת בךא שב~ה מוצאא~ה

 הלאוו~פדקו
 י~

 עיייי~ ~~תיד~ בנין איסוד בו
 וה~א

 ~ני~ ~ועיי שהבאתיהשיייק כקו~י~
 זי נ~א ~~ י~ות

 אי~
 יש וכזה

 צייה ~דף הלחם שתי ~י בהוסילרקדק
 עייא~

 דייה
 היו לא בשבת כד~ך דעל ~כתבו ~~ילה ו~סעותסיךוק י~ ש~ו~

 יכולין היו לא דאורייתא החוו~ין ~יו לא דא~ילונוס~ין

ליס~
 שבת ~ע~וסי הוצא~ ~~~ום

 ד~
 ~~ב ~~ז

 את~וו~ין דיי~
 ~אדכתי וב~~ק~א לאו ד~ה ~~ב י~ז רף עידוביןותוסי

 בנין ~יסוד ו~ש~ם כתבו לא ל~~ה ולכא~דה ~~ח~~דואיסוד בזה~

וס~יד~
 ו~דיקה בה~ו~~ה

 אל~
 ל~ב ~דף הו~ביא ~י דבש~ס

~~ב~

 אסדה לא ~ד~י בנין הודה ~סדה ~~ע בנין א~~דו
 ך~א ~דף בשבת וגםתודה

 ע~ב~

 עולא א~ד סותד ל~נין
דסותר

 ע~~~
 במשכן וה~נ סותד ~וי לא ~בו~קוו~ו שלא לבנות

 ~~ו~שכן ל~ יל~ינן ~~לאכות כל ו~כדי ~ם ו~~ש~~ דבהואולם
 סותדוהתם

 ע~ו~
 ~אני וא~ל הוא ב~~קוו~ו שלא ל~נות

 כסו~ד יחנו ד~ ע~~י דכתיב כיוןהתם
 ע~ו~

 ב~וקו~ו לבנוה
 בנין דכו~ו ה~ונה ביאדובהגדצייח

 ~~~~ד~
 הוא בידו~לים

 ירו~לים ~~~~~ודבין
 עוךו~י~

 של ציוו ע~ייי אחד יום או
 שחנה ו~ה נח~ב כן ד~ ~פ~י שו~ה שנח~ב וכמו~~ייי
 וו~ומו ~~י~ת שצ דיבודו ע~י בו~דבד אחר יוםהאהל
 ענין זייל ד~~י ךנו האיד וכבר הויהעיק~ו

 ז~
 בעידובין

~ד~
 נ~ה

 ~~ב~

 בהו דכתיב כיון ~אמדת ~~דבד דגלי בג~~דא
 יסעו די ו~~~י יחנו דיע~ייי

 ~ובש~~
 ~בת

 ך~
 ~ביאו

 די וע~יהו~קרא
 יסעו~

 ~פדשייי ~מי להו דקביע כו~אן
 ~נייתן הוא חשובה יחנו די ע~ייי ד~~יבכיון

 להיו~
 נידונית

 ~היו בו~שכן הי~ בנין ו~ה הייב גדול כלל ~י ובידושל~~יקבע
 לשעה וךא וו~~שה אדנים ע~ג ~דשיםנותנין

 הי~
 אדי

יוסי
 ו~כיו~

 שהיו
 חוני~

 ש~וא כ~~י הדיבוד ע~~י ~ונוסעים~
 ~~כני~ן ~הוא הקב~ה ~הב~יחן ~~~יון בון די בי אד~ילעולם
 בידו~למי הוא ~כן וכוי א~~דה ~רא לשעה ~הוא כו~ולאדן
 ידעו ~לא כיון לעולם ~הוא כ~י שם ובק~ע ~ם ה~אפיייב
 ~בו~דבד כתיב דהרי הט~ם והוא יסעואיו~תי

 טי~
 א~ד ויש

 או ~נס~ו בבוקד ~~נן ונעלה ב~ד ~ד ~~עדב ה~נןיהי~
 ולילה יוו~ם~

 ונ~~
 ו~וי ~נה ו~דש~י ימים או ונסעו ה~נן

ואיי~
 ה~נן יסתלק עוד אם יודעין היו לא שחנו ב~~קום

 החנייה הוי ולכךו~~ו
 קב~

 שלא דכייז כיון
 נ~תל~

 ~נן



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י

~~~~~~~~  ובאמת קבע ~נין כו~ו והו~ל ~ו~ש~ן ךפדק יכולין היולא
 שבת ל~נין~צינו

 דו~חי~
 טךטוך להתיר ~ לשבת הנעשית

 אף ווחיצה~ו~ל
 ד~

 כיון די~ל א~א לשבת דק הו~
 שת~קיים הו~חיצה עשה ו~וא תורה אסרה ווח~בתו~~כת דב~ב~

עכ~~
 הו~ל ~~בת יום בכל

 קבו~
 דנסעו ב~~~כן ו~~שאייכ

 באמצ~ג~
 הךילה ו~~~צע היום

 ע~
 היי ולא הענן נסת~ק

 אףקבע
 ~יו~

 דק לש~ה דק ~נין דהוי הו~א ללילה או
 החנייי הי~ יח~ו די ע~~י דכתיבו~~ני

 כקב~
 לא לאשר

 באבייע ~ו~יי ויס~ו הענן נע~ה יהיי א~יד~~
 פקודי סיי~

ו~~ש
 ד~

 פי בשלח פי וךעיל ~ב~ךה שנסעו כתוב וו~אנו
ויסע

 ה~יא שלא ו~ע יוו~ם או ~י בהעל~ך ו~י ו~ש~
 ~ם דו~נחותמ~~ס

 וי~ל~

 ב~~ת בשבת דאדדבה יייל ולפייז
 ו~ביו~ות אחר ווביום י~ד קבע בשבת החנייה הייהמס~ות
 דבשב~ כיוןהחול

 ו~~ני ויסעו הענן י~תלק שלא ברור ידעו
 ~וב בשבת הוצאהאיסור

 הויי~
 ליום לשבת הוו~קיים כבנין

ולי~
 והו~ל

 ~ב~
 דב~בת וכ~בו במנ~ות התו~י דקרקו ולזה

 אי~ור ~ושום נ~ס~ין היולא
 ד~ הוצא~

 יכלו לא ווו~י~א
 אולם קבע בנין דהיי וסתירה בנין אי~ור משום גםלנסוע
 אולי ישראל ~וד~ין היו לא ~~ב הוךאה איסור לאואי

 בנין הוי ךא ד~וב בשבת גם ויס~ו ה~נןי~תלק
 ג~

 ליו~א
 וס~ירה בנין איסוד ו~שום גם שייך יהיי לא ואזדשבתא
 דבא~~ת א~א לכאורה נדאה היי כן ~בע הו~ל ד~א~~שום
 ז~~~ז הנושאים הו~ה ודחוקים ל~חיצה זה ענין דאין~~וט
 משום ~טאת חייב קבוע אהל דרק שבת ל~ניןוקייייל

 שט~ו סיי או~ח שייע עיי וודרבנן רק הוי ~ראי~אהל בונ~
 אי סייק שם ובאשל חי ו~ייק אי סייק בווש~ז שםו~רו~~ג
 אהלל~נין

 קב~
 ח~~וים עטרת ~ויית ועיי ימים לשו~ונה

 איסור דהיי לוווד אין דבו~לואים א~א וי סיי~גרב~~פ
 ו~ריקהעווידה

 ו~ו~ל די עפ~י חניי~ן שהיי ו~טעם בשב~
 כתיב יחנו די ~פ~י קדא דהאקבוע

 אח~~
 וךא בווסעות

 רבי~~י באמת כתב עייב סיי אוייח בתשוי ו~חתייסבו~לואים

 ~וךא יום בכל ו~ריקו ש~קי~וו ש~ת א~ילו דחי~לואי~
 בהעדה שקדו~ו שהבאתי השי~ק ו~דבריהביא

 זו~
 ו~

 דו~י

להעמד~
 יחנו די ע~ייי ד~תיב תחנותם בו~קום המשכן

 י~~ ו~יי~~~יי~ש
 הוייל בכך דדכן שהיו ~יון בו~ךואים דגם

 סוכה ב~וסי ~ו~ש כ~יי~בוע
 ד~

 ~ה שאין דייה ~~ב כ~א
 אע~ג קבע וח~יבי ~~כי ד~ורחא ספינה דשאניקבע

 כייו ~דף ח~יגה ועתוס~דמטלטלת

 ~~ב~

 ~ן כלי דייה
 ו~~ז ~דף ~בת ועיי ךנחתה~שוי

 ע~~

 ט~סיים דייה בר~ייי
 ~~א ~י~ב ובירוש~מי גלין וכ~א דייה ע~א קך~ח דףושם

 ~אכמייך שם ורמבייןובבעה~וו
 בזה~

~~~~~~
 ר~ח ב~ירוש

 ל~א ~~ף בשב~
 שם~

 דשנינין בהא
 ~יימ כ~ותר יחנו ~י ~~~י ד~תיב ~יון~~ה

לבנו~
 ~פ~י דכתיב כיון ושנינין וז~ל ש~תב דו~י בו~קו~ו

 במקום ~נו שובו להם שיאמר וית~ן יסע~ די וע~ייי יחנודי
 כסותרשסרתם

 ע~ו~
 ~~וי בו~קוו~ו ךבנות

 וז~
 ד~רי פלא

 נ~~ ~דף ~~ירובין א~דוךהדיא
 שם~

 נ~נין כ~~ן ותניא
 לפניהן לא נפניןאין

~~ 
 ש~ והארון הענן ילך שמא ל~נן

~
 ה~נ יחזור לא ~ודאי לענן חון ל~חדיהן ~לא לצידי~ן

 ~~רש~י ו~ווו~~חוריו
~~ 

 ו~ע ~ם והגי~ב~ן וע~ד~ח

~~~~~~

 לדבדינו
 נרא~ ד~~~~

 מ~ואר
 דג~

 בר~י ל~יי
 אחר ~יינו ה~שכן נת~רק בש~~יני דגםדס~ל

העו~דה
 הראשונ~

 אחר אבל
 ישה~וויד~

 שוב היום ך~בודת
 קאי דה~ורל~צ אלא ~ירוק שום הייךא

 לפו~יי~
 ר~נן ~ית

 וכמ~ש ו~אליו הוקם דב~מינידס~ל
 ועיי שהבאתי ~ק~~

 ובווזרחי פקודי ~יי~בא~~
 ר~~

 דסייל רלרע~ק כי ~~יני
 ניסן חי הי~ לו~לואיםרש~~יני

 ל~
 ~יי רבינו דו~שה ~~ל

 הוושכן ווופרקו~~מיד
 יו~ ב~~

 דאו~ר הוא ר~~ק וה~י

 היו ואךצ~ן~ישאל
 ו~ו~~י~

 קושית ~ק שוב
 ~י ובס~רי שהבא~י בתו~כוע~ ~דודלייצ~ש~

 נש~
 שם

 וב~סי~~
 דר~כ

 ז ודו~ק ~יישייה ~יפסקא

 ~~~~ג~

 יוו~א ה~~ס דברי הבאתי טיו
 ר~~ בפלוגת~

 הוי ~י~ד~ל
 ה~ב ~תני ~העירנ~ בסיני פדיש~

 ~ם התו~~ בד~די נייי כהנא נפתךי דוד ~וי השלם~חדיף
 ~י~דף

 ~~א~
 הוה ו~א שהקשו ~וה ו~י בסיני הזאה ד~ה

 על ו~ה ~רם את ~~שה ויקח דכ~יב דם הזאתבסיני
 ~~שה דהיי ל~ייד גם ד~רי לכאודה תמוהיםודברי~ם הע~

 ~שמות דקרא ריה~ג ~דעתבסיני

 כיי~

 בחודש בי~ג היינו ~שביעיביום ~ש~ אל ויקרא
 מ~ו~

 ואל ק~א
עלה א~~ ~ש~

 דנ~~~ר די א~
 ש~

 את ו~ש~ וי~ח
 ~ד~

 ~זאה ~ך
 כ~ר~~י תודה ו~תן קודםהי~ה

 ש~ בחו~~
 ולהדאב~ע

 מתן אחר היי די אל ע~ה דקרא שםור~ביין
 ~ור~

 ~י~ לא
 ד~וע~~ ~דמב~ן כו~~ש פדישהשוב

 בשביעי היי ~ברית
 למתןה~~רת ביו~

 תור~
 בחו~ש דבששי והיינו

 ~רו~בין על תווהו ~כבר הברית עליהם וכדת בבוקר~ש~ים ובז~ תו~~ ~תנ~
 ב~שי ~ו~יידדהרי

 בחוד~
 אצ ויקרא קרא ע~כ תורה נתנה

 ~~רישה ימי ~שה שלא~ר ~ביעי הי~ו ~שבי~י ביוםמש~
 בי~גוהוא

 בחוד~
 ב~והיי~ו ונשנית נשא~ה ~א ושאילתא

 קאי ה~ו~ב~ןוא~ונם
 בשיט~

 ~י הלכה ~ייד ת~נית ~ירו~למי
 ששת הענן ויכסהו סיני הר ~ל די כבוד וישכןכתיב

 אלויקרא ימי~
 ו~ש~

 ~חר ש~וא שביעי ו~שה ויעל השביעי ביום
 עדה הקרבן ~~יי לא~~ים ותחילההדברות

 ש~חר יום דהיינו ובזי התורה נתנהבסיון ב~ש~ ~~וב~
 ו~~~

 ~וא תורה
 ~ושה שנ~נס הדאש~ים יום מי ~תחלתהיי

 ךווחנ~
 שכינה

 דל~יהייג או~~ דילן ~ובשייס הלוחות ~קבך די ~ם שםלהיות
 ~שה בהדי יום אר~עיםהנך

 ד~~יש~~
 שיטת ~וא וכן

 יובייעהתרגום
 ~שו~ו~

 י~ט

 ט~ז~

 ~~י השלישי ביום ויהי
 ~~ד ~ש~וות ו~ם בי~חא בשיתא ~לי~אה ביוו~או~וה

 א~ד ~~שה ו~ת כי די אל עלה או~ר ו~שה~~ל אי~
 ליד~א שבי~אה ביוו~א חכמתאסרכן ו~כא~

 ס~
 ו~ל ד~ קדם

 והא~ירה רי לות יעול שביעאה דיוו~א רייל אלו~~דקאי
 בבוקר בהש~~~ה היי בשביעי רקריא~ו כיון הששי ביוםהיי

 להםלכרות
 ב~י~

 דסייל או הרווב~ן וכו~~ש
 להיב~~

 רגם
 ד~ה יונתן ובפי~ש ~י~ל הה~א בי~ם ווקודם הייהאו~ידה
 ב~בעה דסי~ל כי שביעאהביוו~א

 לחוד~
 עךה

 ווש~
 ו~לוגתא

 צ~ע ודבריו בגו~רא~וא
 דבז~

 ור~י דרבנן פלוגתא ליכא
ד~יגי

 נתנה דבששה סייל דרבנן ~יינ~
 על~ וב~בע~

 ור~י
 ניתנה דב~בעהס~ל

 ובשבע~
 בתיב~ע ~ועיי עךה

 ~ם~

 אבל
 דב~ביעי ל~דיא ~~ל ריה~ג ו~נה בשביעי עלהלכ~ע

 שעל~
 י~ג והוא ה~רי~ה ימי הששה שלאח~ ~~יעי~יינ~

 ~~רי~~ג ג~כ ס~ל יו~י דרי דדבנן ~כרע איןואכתי ב~וד~
 דבש~ידסייל דא~

 נתנ~
 י~וי~~א ~ידושל~י כשיטת ~ייך אולי תורה

 לווח~תו ~יינו השביעי ~יום ~~שהאך
 ש~

 תורה ~תן
 ובש~סה~מב~ן ו~~~~

 יומ~
 בששה ~ד שם

 בשש~
 ובשבע~י נ~ה

 וו~הר~~א השביעי ביום ו~~ה אל ויקרא דכתיבעלה
 ~גהבייח ~ו~יי ~וגירסא ~~

 ש~
 ~~~ר ך~לן הג~רסא ~יים

בשבע~
 ו~שה אך וי~~א דכתיב עלה ובשב~ה ניתנה

 ~~דף תענית ווש~ס והביא~שביעי בי~~
 כ~ח~

 וב~~ת שם ורש~י

 וי~רא ד~~יב הך בגו~רא כלל גרסו שלא ~ם ו~~רש~ינדא~
 בגידסת ~ועיי ניתנה בשבעה לו~~ד אף השביעי ביום ~~שהאל
 יום ואו~ו ווייש שם רגווה~ג ב~יי ועיי ש~ה~~י

~ 
 ~~בינן

 יוו~א עשייס ~ייעודבריו
~~ 

 ור~~י
 ד~~

 בשלו~א~
 שכי

 ו~תן אחר ~שה אל ויקרא דקרא וו~דדאיכא ~ו~
 תור~

 ~וה
 האי ד~וקי דר~ייקדאף

 ק~~

 ~~~ן קודם
 ~ור~

 עכס~ל~~י
 ס~נ ר~י דגם ה~רע איןו~~~ו

 ~ריי~
 ~בת וערש~י וי~ך

פייו ~ד~

 עייב~

 ביי ד~ה
 בחוד~

 בהענית ~גהבייח ו~יי עיי~ש
 שם~

אל~



~ ~ ~ ~

~~ו~
 י ~~~י

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 דשיטת
 הראב~~

 ~דף חגי~ה ~~~ס ך~ע וה~~~~ן
וי

 ע~א~
 דפליגי

 ב~~
 דחגיגה בייה ויל~י וב~ה

עדי~
 זבחים ויזבחו ד~היב הדיבור לפני ישנה שחגיגה

 חגיגה איקרבו ברגל י שלא דאע~~י להלן ~~רש~ישל~~
 חגיגה ירו~ל~י ועיי ב~ודבר לי ויחוגו נתקיים שבהן~~דיא
 נוהגה חגיגה לש~ן הדיבור לפני נוהגת חגיגה ה~ב ~~קשם

 שם ב~הייפ ו~יי ב~דבר לי ויחוגו ע~י אה ~לחל~ה~ד

ש~
 ~~תן דק~דם ו~צינו

 ~קריב~ תור~
 כדכתיב שלו~ים

 דב~ה בטעו~א הביא לא בדיבייח ל~יל ~בא~ה נערי~י~לח

~~~~
 י~נה ~חגיגה

 לפה~~
 הי~א ד~גילה ~ייק ובירו~לווי

 בני הקריבו ~ל~ים א~~ר ~רר~
 נ~

 ר~ל ההיב וכ~י
 וגוו~י עולוה ויעלו ב~י נערי את וישלח כ~יב והאלרי~ח

והיי~
 ויזבחו

 של~~י~
 ~ד~~שני הוי הורה ו~~ן אחר ~ושני ולא

 ~ותן קודם ד~יי א~ו הוי הורה ~הן לאחר~ י~~ו הכיבהר
 בחגיגה ~~ל תורה נהנ~~ ~~י דס~ל בעצ~ו ורי~ייג~ורה
 שם טו~א ועיי לפה~ד היי ~ה~ש~~

 בארו~~
 וע~ייס וי~ל

 הי ~ףיבמוה
 ע~ב~

 ווצ~~א ובהגהת
 דלבייה ~י ש~ בחגי~

א~
 הורה וו~ן לאחר ~יי ד~ה ניו~א אם

 ~~יי~~
 חגיגה ע~י~א

 ~שו~ווראי~
 דכהיב בא בפי לפה~ד ~~יהא דנא~רה

 ~~אי וגם ~כי ~~שווע לא דילן ד~~ס ו~~שטאוחג~הם

~~שי
 ב~~

 חגיגה ד~אני ני~וא כוי לפה~ד נ~י דאיי לב~ה
 שם חגיגה ~~ר~~י שהבאהי ירו~לו~י ועיי בפי~ושדנא~ורה
 ~דף זבחיםועיי

 קטייז~

 ל~ד כ~ב ~י ובבייר
 עיייי~~

~~~~~

 נ~י ~רב חתני א~~ר יפה שם י~~~א ההוסי דברי
 דהיי הגבךה י~~י גי על ~סוב דקו~ייתםדנראה

 יו~ים זי פרישה ~ל הזאה היי לא ד~ם ואי~אה
 ו~ייו~

 יש
 זי של פרי~ה לענין ~ם ~~סיני ל~וילף ~בר ~כרראיי

 דבו~ךואים ךג~~רי ר~וי לא ו~ו~לואים דיליף ל~וען גם~~הרי
 ~~ד~~י דלדוגמא אלא ~וים והכאדם

 זליי~
 ולזה הכא וה~ה

 ~~ים נכנסו ~או~רו א~ר רק ק~~יי~ם ~הוסי ציינולא

 דג~~ ד~הח~
 יל~ינן וא~~ה אה~די דמי לא

 ז~~יי~
 וה~ה

דנו~ל
 למיל~

 בזה להדדי ד~וי דלא אף ~~סיני ~רישה
שלשה דהה~

 י~וי~
 והכא

 זי~

 היי לא דשם ה~וסי תירצו ועייז
 כל הזאה איינ וכתבו ~בריה דם אלא טהרה בשבילהזאה ~ו~

 ~וי בסיניזי
 ~ו~

 ב~ס~ר ~וים עכ~פ ~~~לו~ים דוו~ד
 ~י~~י~

ווו~א~~
 ~אנן בסיני

 ~רי~~
 בעינן ~י של

 ל~~יל~
 ~דברי ה~ההגרצ~ח ובהג~~

 ה~רגו~
 על וזרק ש~י אונקלוס

 על ד~פרוודבחא
 איי~ ~ע~

 העם עצ ~אה הוי לא בסיני
 דברי מלא שלא ו~~ רזייצ דרשו ד~ן הו~רחי דברי~~~ביא
 ~~שפטים פי ~וב לקח ב~ודרש הוא והנה ~החז~ל

 אליבא הוא ההייא ~שיטהוכי שם~
 דר~~

 גר ה~י טבל ולא דוול

 ~דף ליבו~~ה בהג~והיו ~י וכן ה~י ה~~בח על ~א~ע~~
ו~~ו

 עיי~

 ב~וסי ךהדיא הוא ~~ן ~~ו~נו ~לם וב~~חכ~ה

י~~י~
 ב~וקו~~ו שם ביב~וה

 ו~~י~
 י~~וא הוייי עי~ הזאה לענין

 וווה~פ לו~ה ד~ה וב~יייק ה~א פ~אובי~~ךווי
 ד~~

 וךא
 והרגו~~ו הזאה ענין ו~רק שם ~ו~~ש ~עדש~יעייש~ה

 ע~ואי על ל~פרא ~דבחאעל ~ר~
 שהיי הזאה ע~ן והרי

טבילה צרי~
 ווקוד~

 ותוסי ד~ין ד~ה שם יב~~ה ~ע~סי
 עיי חגיגה מהוסי בגהשייס ו~~ש ולא ד~ה ע~א כידף ו~גי~
 הך~ה ו~הפ~א~~א ו~ל~~

 בי~
 ו~הזא~

 א~צ ה~~בח על
 טי ~דף כר~הות~רש~י טביל~

 ע~א~

 ד~ים הרצאת
 זריק~

 ד~~ים
על

 ה~ז~
 פיייג ו~רו~~ם הי~ב פ~ג קי~ושין ירוש~ו~י ועיי

 דטבילה ו~ייש~ה~~ב
 היה~

 ~~~וד תורה ו~~ן קודם ב~ודבר
 ובהגהה ~ו~לוהם וכבסו ו~וחר היוםוקד~הם

 הרש~~
 בכריהוה

 ע~ ה~~~ש~
 ~הביא דפסחים פייח והויוייט הרו~ב~ם

 ג~~

~~
 רק הוא דו~בסו לה דחינן בגו~רא ד~רי ~~ו~בסו לי~~ד
לנקיוהא

 בעלו~~
 ביו~ד הב~ח ~ה קד~~ו ו~בר בתי~ה ו~ניח

 ~סייחסיי
 והיר~

 א~~רינן שוב ~בילה דצ~יך דל~~סקנא יפה

~ג~
 ל~בילה אז~רה הוא וכ~ו

 ~~יי~ ג~
 הרשייש

 עיי~

הר~~ב~ם
 ~~יי~

 ~ו~רא ב~~יךה
 ובריה~

 ר~בייא עיי ינצו~ו
 ~דףביבו~וה

 ~~ייו~

 ו~יהי שם ברכה פי בחו~ש ו~ר~~י שם
 שם ~שפטים פ~בחזקוני

 ע~~
 קודם ~כ~ ה~~~בח על זרק

 להםשקרא
 הדברי~

 הדם חצי זרק להם שק~א ולאחד
 שם ובחזק~ני שם ובר~~ב~ן בא~ע ועיי ~עם ~להאחר
 עהיית בריב~א גם~ו~ובא

 ש~~
 ויש~ עיי~

 הביא באגנ~ה
 ב~ילה ל~ריה ~בוהינו שנ~נסו רבותינו לו~דו ~~אןפרש~י
 ד~וים והרצאהוטבילה

 ~ה~
 ~~לו אבוהינ~ ביב~וה דא~ורינן

 דהתם אב~תינו ~יל טבלוולא
 היינ~

 אברהם
 יצח~

 ויעקב
 ש~ וכריתוה יב~~ה ב~ייס ~ן דךי~א צייע ודבריועיי~ש
 ~דף ברכוהועיי

 ט~ז~

 ועיי ך~לשה אלא אבוה קורין אין
 בזה ואכ~~~ל גי אוה יוייט וב~ועדני ט~ו ~יי ~םברא~ש

~ 

~~~~

 בטורי
 חגי~ א~

 ש~י פר~~י על הקשה שם
 דהרי חגיגה נ~ר~ו הקריבו ברגנ ~לאאעפייי

 ו~~ב~ בנ~ בסיוןבח~~ה
 וךרבנן קרבנוה אותן עליו והקריב

 ו~יון אייר ~~~ייש וסיון ו~ייר ~ודה נהנה ב~יוןדב~שה
 ניסן דציילנראה

 ואייר~

 ונ~~ךא ~וליוהו ~ילוי י שהא ד~אי
 חגיגה היו וא~כ בסיון בהי אז היי ~~ב~עוהדחג

 בנו דהא תדע הרג~ים על אז נצטוו דלא דעכצ~לוהיי ו~ו~~
 בו~~זבח

 ביו~
 בית בנין א~ילו ~~א

 ה~~קד~
 דוחה אינו

 בי~ בני דאין ע~ב ט~ו דף ~בועוה ~~~~~ייי ~יייישיו~ט
הו~קד~

 שב~ ועתו~י איק~ו שבת~ת נ~~י ויוייט ~בת דוחה
 ~ות~ך ~~טעם ~~ותר ביו~ט דבנין והרודה ד~ה ~~א צ~הדף
 דחול ~ובדא דהוי אסור ו~דרבנןרק

 וי~ל~

 סהירה ו~~ה
 ~~הר~י ~גאון ל~ו~שגך~יי

 איטינג~
 ז~ל

 ב~שובוהי~
 סיי ~~א

 שבת דוחה בה~~ייק בנין דאין אלא א~~רו דלא לחדשפ~ח
 הי ~דף ~~יבו~וה ראיי והביא שווענו לא ~~~בח בניןאבל

דב~י ע~ב~
 צ~ויל~

 שיייב ד~דך~ת
 כר~

 ודחי ות~~יר ~סח ~~~~ילה
 ~פני ישנןשכן

 הדיבו~
 בני ~הקריבו עוךה ל~~ייד

 וא~~ הוי ~ו~יד ~ולהבו~דבר י~רא~
 כהיב ~קרבה ב~ו~ו ה~י

 ~~בח ד~נין ע~ה והוי ההר החה ו~בחויבן
 ג~~

 עשה

של~ה~~
 שב~ דחי וש~ר

 לי~א זה וב~וח~יית
 ו~צינ~ דבא~~~

כ~~
 ענין בתורה

 מזב~
 דאטו אלא ~~ייע ~ורת ובלא ל~ה~ד

 ל~הייד דהויבשביך
 ~ביבו~ו~ ד~~~

 א~ורו לא שם
 ר~

 דבפסח
 ע~~ דוייש דו~~~יךאוה~יד

דיש ~ושו~ ילפינן ךא ר~ו~~~יד א~רו
~ 

 יתירה ~ועלה
 ע~

 דוו~יא ל~הייד דהוי בזה הנל~ד
 לפה~ד דהוי בשביך לא אבל הדיר שכן ךה~~יד ו~השא~~רו
 כבוד רהרי שבהידחה

 או~~
 ~~~ש לפה~ד דהיי אף אד~ש

 נ~ו ~דףבסנהדרין

 ע~ב~

 יבו~~ ב~וס~ ו~ו~הרש~א
 שם

~~וא ד~~
 ובאוה~ו~

 עיי~ סיי ~ו~ב ~~ב
 הירושל~י לדברי הראה

 ו~תבתי וכ~י בשבה שנפל ~~זבח הדי התיבון ה~ד פיי~~סחים
 ל~י~~ודהירו~לווי

 דעש~
 קידושין בתוסי ~~ובאבידושל~~י ~~~~~ עדיף הדיבור ~לא~ר
 ~ד~

 ך~~
 ~~א~

 אקריב דייה
 דןחה ו~צ~ה אין הגירסא איתא ~ייב חךה ד~יר~של~יאלא

 אאיי~ל~~
 ו~הרי~ט שם ~ה~פ עיי בצידה ~~ובה הי~ה

 י~ג ~דף דייה ועהו~י שם ופ~יקיד~שין

 ע~א~
 דאקריב~ דייה

 ו~הם שנעלם כ~ב נ~י ה~והוךל הח~יף ~רב חהניוכבוד
 סיי ובאוהיי~ו עייייש די ס~ק ק~פ סיי או~ח ה~ג~אדברי
 ~~שבועוה ~~הרי~א השוי ע~ד העיר שם~~ט

 ~ד~
 ~~ו

 ונקדשיי ביוייטנבנייה ע~ב~
 ביויי~

 דוחה בהו~~ק בנין אין
 בשתי ונקדשי~ ביו~ט ונג~רי~ ה~~זבח נשייר ני~ואוא~הי י~~~

הלח~
 ~~הבנין נחשב לא דו~זבח ךווור דאפ~ר וכהב

~יור ול~~~
 ~והו~ב~

 בבי~צ לבוב ~הגאבד~ק ~~רן ב~ה דבר וכ~ר~
 ~~ז~ בנין לענין להו~ח הי אוה גי סייאו~ח

 דאם בךיךה
 יק~~ ~~יני~א

 ב~יורי ~~תקד~ה העזרה אין דא~~אי
 ו~נח~

ח~~~
 של~שהי

 הלח~
 ~לילה גו~רין ד~ין ~~שום

 ד~~ינן כיון וכי בלילה ה~~בחי בניןדנגו~ר וק~~
 בש~~ קידו~

 ו~~~נ~פ גופה ~~בנין שישייר בעיבנין
 ~ו~

 ה~~זבח שיור
 ו~שום הו~זבח בלילה ~ניןדאם

 ~ל~
 בנין אקרי

 בה~~~



~ ~ ~ ~

~~ו~
י ~~~י

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ שוב
 ל~~~

 קירוש ה~י דלא ה~~~בח ~יור
 ב~ע~

 והביא בנין
 ו~וא בצייע ו~~לה עורב ~ליא ל~ייר ד~ו~ך ~~וייק~~שייס
 ~~קרא בש~~~ה ש~~חה ~~~~בין דאין בג~ורא שםדיך~י

 החג את ה~יא ב~ה~ךו~ה ויע~
 וכ~

 שבעת וכוי ~מו ישראך
 ושב~תי~~ים

 י~י~
 ד~ו~~בין אי~א ואם יום עשר ארבעה

 שם ~ובתוסי החג עד ~~וינטר ליי איבעיי ב~~וחה~מחה
 כך כל ~~~~ךאכ~ן י~ראך יתבטלו שלא כדי כי איבעידייה

 בחדייאוה~~הרש~א
 י~ב~ו ~לא כ~י י~צ ו~וד ~י ש~

 ירמזו וכבר ביוה~כ~~להתענות
 ~ז~

 קייז דף ~~נחות ~תוסי
 כליא ~יהעייא

 עיייי~~

 ו~~יע~ד
 ~ב~~

 ו~~קשו ולהכא ל~כא
~דך~~א

 ליי איבעי עבדינן דאתר~~י והיכי נטרינן לא ~~ינט~
 איבעי ו~~קשו ~~שיירינן ךא בה~~~ק בנין שיורי פירתאךשיו~י
 כבנין חשוב לא רז~ו ופ~~~י ~ורב כךיא בא~~ה ל~יוריךיי
 הוי דלא אף עורב כליא לשי~רי דהוייך ד~וקשו מב~ארה~י
 סברתו דךפי כיון צייע שם השייס דברי דבגוף אלאב~ין

 בנין צורך ו~א ~~ק~י בה~~~ק בנין ~יורי דלאודה~~~~ן
 בזה ~~~ה וכבר נטרינן ~א ~~ינטר ודיך~~א הדקיילהוא ~בי~

 בחדייאה~~הרשייא
 ש~

 וא~ו~ם בד~חק ליישב דיש וכי
 דוחק בלא זהליי~ב י~

 לפ~ו~~
 בתוסי

~~ 
 איבעי דייה

 היי לא בו ש~רה ה~כינה היי שךא ב~~וןהבנין דבש~~
 צור~

 ~~ליא
עורב

~ 
 ~לא ~~יי ךו~ך בו היי ש~רה השכינה ש~יי ~~עת

יבי~~
 ~י ~~~לכים ובמקרא למקדש ט~~~~ה א~ה ה~ורבים

 בךאהויהי שם~
 הכהני~

 ~~ן
 הקד~

 ואז די ביה את ו~ךא וה~נן
 ~פייט ר~~ז ביל~וט ~ועיי שם ערשייי בהיכל ~כינה~רהה

 ~ם~
~א~כ

 ~החינו~ ~ר~
 עורב כליא היי לא השכינה ~ר~ה ~לא

 ~כינה ~שרתה וכשנתחנך הביה~~ב~ין
 כרג~ ~יכ~

 ך~רך היי

ךכךי~
 ~פיר ו~~עתה עורב

 ל~יורי ליי איבעי הש~ס מק~~

 צורך עורב כליא היי לא החינוך דטרם עו~ב כךיאבא~ו~
 ודיל~~א ד~דק~ל ל~מר ואין ~ה~~ייק בנין שיו~י הוי וךאהבנין
 אז והיי ~חג ~ד ~~מתין היי דאם כי~ן נטרינן לא~~ינטר
 אז היי ~וב ~~יד ~ביהמ~נך

 השכינ~
 רגע ובאותה שורה

 ו~ושני הבית בנין ג~~ר אז והיי הבנין צורך ~ורב כליאהיי
 גרס ~ורש~י הוא הבית הבנין צורך עורב כציאא~~ה

 ודלמא~
 ה~ורבים יביאו שלא ~רך קצת בו היי בנין ב~עתדגם

 בה~~ייק בנין ב~יורי כ~~ו שייריי לא ולכךטו~~אה
 גו~

 דלא
 דהערוך אלא~~~יירינן

 ער~
 שעשו פיי כך

 זר~ים ~ו~ורי עכשיו ש~ו~ין כררך ~היכל ~~גג ה~ופ~תבה להב~~ צ~ר~
 וכי עורב כךיה אותהוקראו

 דב~~ק~
 שרו~ ~שכינה ראשון

 פ~רחין העופות היו שלא עורב כליא ~ריכין ~יי ךאב~
ע~יו

 ואול~
 ב~ונחוה ההוסי הקשו כ~ר

 ~ד~
 ק~ז

 עייא~
 ד~ה

כניא
 ע~

 ש~יי רמשמע ~ם דמו~ק ~~פ~ק ~~רוך פיי

ב~~קד~
 ~~רב כךיה רא~ון

 ותי~צ~
 ה~ילה דשמא

 ~~ו קדו~תו כשראו אח~כ יודע היי~לא כליי~ עש~
 התוס~ וכיי~

 וי ~דףבעי~וכין

 י~~א~

 ירא ~למה שהיי כגון ד~ה
 ~היי וכשראו קדושה עךיו תהיילא ~~~~

 קדו~
 ול~יטה הסי~הו

 השכינה ~~יי חינוך ב~עת אדרבהזו
 ~ שור~

 צריכין היי
 ע~רב ~כליאאז

 ו~~~~
 א~רי הסירוהו אחייכ רק דהרי י~ל

שנודע
 ~~~דו~~

 כ~ז וקודם
 סבו~ן היי החינוך ב~ע~ וג~

 ע~~ב ךכליא צריכין שורה שהשכינה קדושתו לרובדאדרבה
 ~בר כי שם שבערכין ב~פ~ה ו~גריייבוי~ל

 חד~
 דל~וונה

 וקראו ו~י הערוךדייק
 אות~

 אמה ~י ולא עורב כליה
 ל~ היי ךא הצורה דזו ~~שום ~ורבכליה

 והיי מכוון ~עור
 ל~פחיד הזו הךורה ~וו~ת עיקר~ל

 העו~ו~
 יפר~ו שלא

 ~ה טומאה דבר ~ם וישליכו מאוירו ולמעלה ההיכלע~ג
 היילא

 צרי~
 היי ולא גדולה קדו~תו ~היי ~שון ב~~קדש

העורבים
 ~ורחי~

 ~~פני ~א אבך בפיהם ה~~~א שהדבר בעוד
 גדולהקדו~ה

 נ~~נ~
 ישכנו שלא ~ס דרך

 ע~ העופו~
 גג

 בעודה~י~ך
 טהורי~ שה~ו~ו~

 לגמרי
 ר~ ו~המע~~

 מ~י
 ~ום עךיו ישכון ~לא הביה דההידורכבוד

 עו~
 עשה ולזה

 בזה וביאר וכוי ~זל של טבךאות מביאין שהיו ~ויא~ה

~י~~
 ר~ל ה~א בנין צו~ך ~ורב כליא א~~ה ב~~ו~ק ה~ייס

 היי עורב כךיא של עיקרדכל
 ר~

 ד~יינו הבנין ךצורך
 עליו ט~~~~ה שום יבא ~לא כדי הבנין נג~ור שלאב~וד
 הבנין כשנ~~ור~~~א~כ

 ושרת~
 היי לא בו ה~כינה

 ו~דב~יו עייייש קדו~~ו רוב ~ופני עו~ב כ~יא לא~~העוד צרי~
 גם ~יי הע~וך לפייגם

 ב~וקד~
 עורב כךיא א~~ה רא~ון

 ש~ ב~~ו~ק השייסדנק~ו ~~~ צ~ע ו~~הי היי לא י הזרעים שו~~רי כדרך הצורהרק
 דגם א~רי ע~רב כליא ~~~ה

 א~ו~ ~יי ר~שוןבמקדש
 כדי ~ורב כליא

 ~ל~
 ~ו~ת י~כנו

 בתוסי ועיי הבית הידור כבוד ו~~~ני הגג ~ךטהורים
 ואכ~ייל ויייך שהב~יוב~יר~~ין ~~נחו~

 בזה~

~~~

 שם ~~ו~ק ד~~~ס
 י~

 דשבו~וה אהך לתמוה
~~ 

ונשיי~
 טי ~דף ~~ו~ק ב~~ס דה~י ~ו~הא בה

~ייא
 ש~~

 ~~שיירי~ן לא בה~~ייק בנין ד~יורי להדיא א~~רו
 בזה נ~אלהיוכבר

 ~~ה~רי~
 מטארנא נייי אריי יהו~~ מי

נכד
 ב~~

 ~ם ~~~וייק ~בו~ות דש~ס ז~ל ~~אירות הפנים
 בפ~יטות והשב~י נינהוסהראי

 דל~~~~
 ה~הר~~א ד~~ה

 הק~ה שםב~בועות
 לא ר~ל~~ה הי~צא ל~ד התוסי ע~~

 ~ונחה ב~י~רי כךךקר~ה
 ~~שו~

 וא~ואי א~~ר ~יי דלא
 דודאי והירן ~עו~~ר עד לה~~הין אפשר הייהא

 ~~עב~דת לבטל ךה~~הין אפשר לא ~וקרי הביתבנין תחיך~
 גבי הכא אבלכ~כ בה~~~~

 ה~ס~~
 ~~הב~ל דלא העזרה

 עב~ד~

בה~~~~
 לה~~תין אפשר שפיר ~~קרי

 ~יייי~
 והוא

 בש~ס ~טע~
 ש~מו~ק

 ~ךא כדי ~שיירי~ן לא בה~~ייק ~יורי דא~ורו
 ב~וס~ת ד~~יירי ב~בו~ות ו~~~א~כ בהו~ייק ~~~בודה~ב~לו
 עב~דת בזה ~ובטלינן דלא כיון ל~ייר ~~ו~ר ~~ירה~זרה
 דבהוספות כיון ד~יל קושיות הנך ל~ק ~~~~יךא ול~~זבהמ~ק~
 איי~ כאן איירינןה~זרה

 ול~ש ועו~~ד בנוי היי ~~~זבח הרי
 בביייצ ~~ייש הדבר ~בגוף ~~בח בנין ךשיי~ רהוייל~ומר

 ~י ~דףמזבחים
 ~ייא~

 ~ובנין כלי דנין ואין ~וכלי ~י דנין
 הנחושת ד~~~בחומ~~וע

 ~עיל ~~שיס לה~יר יש בנין ל~~~
 כ~~רף

 ע~ב~

 ו~וסי ערש~י ~רת כךי והאי רצפה ~אי

ו~ט~~~~
 וערש~י שם

 ק~ו ~דף כ~ובו~

 עייב~

 כ~ש ד~ה
 ואמנם שםובהפלאה

 ךפ~ו~~
 ס~א ~דף בזבחים

 ע~ב~

 שהיו
 ~צ חךלו~ומלאין

 ה~זב~
 כ~ז ש~~ות בחו~~ש ~וער~ייי אד~וה

 חי אי וב~~~ים~י
 שם~

 כקרקע ךקרקע ד~~חובר י~ל א~כ
 ע~א ~דף ~בת ר~א דא~~ר דו~~יא בניןוהוי

 ע~ב~
 ~ושם ~ונה ~~שום חייב בבית וט~~מה גו~~אלו ~יה~

 ד~

 פיא
 והרא~ש הריייף גי~סת ו~ייה רבה הגירסאע~ב

 גורסמהייש פ~~ ~ב~ג~~

 ~בא~

 פ~י ובר~וב~ם שם וערשייי
 ~~ה~~

 הי~ב
 ~יה ע~~~~ כ~ז ~דף חגיגהו~תו~י

 ~~זב~
 ~ם ו~~הר~~א

וע~~ל~~~
 ~ייה ~דף ב~ב ותוסי היייב מטו~מ פ~ה

 ~~ב~

 ד~ה
 ושט~~~קהרי

 ש~
 ובירו~ל~~י

 ~~ועו~
 לסוגיא וב~דו~י ~ייב ~ייי

 דף ~עייז חוניודבית
 נ~ב~

 בדב~י האר~~י
 ב~היי~~

 ורמב~ן
 אי ~ענין דבגוף אלא~ם

 בני~
 בליךה ~~זבח

 לכאור~
 ~~קרא

 ~~ופטים הוא~~פורש

 וי~

 ויהי
 ב~יל~

 די ךו ויא~ור ההוא
 ופ~ ךאביך א~~ ה~ור פר א~קח

 י~עיי רביי ~ובפיי השני
 הוא שני ~ירש כי גדולוהב~~קראות

 ~~פוט~
 ~ויטב ועל ~~~ו

 בפי~שו רג~~~ה פירש וכן המשנים ועל הבקר עךהצאן

לתמו~
 ד~

 ובאגדת ~כייב ויקרא ב~~דייר ובאמת ~~ב כ~ח
 בירו~~מי הגירסא וכן גדעון של ב~רו נעשה אי~א יייגשמואל
 ואולם הי~ב פ~אמגי~ה

 תהךי~ במד~~
 נ~שה איתא ~~ז

 וערש~י ~נינא ו~ור יוב~ע תרגום ו~ן גדעון שלבפרות
 טי ט~ו ובש~~ואל הנינא והור ה~ני ופד ש~י שםשופטים
 וכן ובשו~~ן בבשר כ~ל שהוא שם על פרש~יוה~~שנים

 וב~י ~י אי ד~יי וערש~י שנים ~בע השניהפר
 במקראות ורלב~ג וער~ק וצ~עוכוי שמו~

 ש~
 בירו~למ~ וב~ייע

מגיל~
 דברים ש~ני השני פר אותו קראו ש~כך כי שם

 ונעבד ~ו~צה בונ~~ו
 וי~~

 שבע
 שני~

 ~בח אה והרסת

~~
הבעל



 וכוי אךקיך לדי ~בח ובניה וכ~יהבעך
 ויק~

 ~~י גדעון
 כא~רויהי

 יר~
 ~וע~וה ה~יר אנשי ואה אביו ביה אה

יו~ם
 ליל~ ויע~

 כ~ט ~~ח ~המורה ראב~כ וא~~ר

 ~ם~
 לילה בא~הו ההירודברים ~מונ~

 חו~
 ~בךילה ופרש~י ו~וי ולילה

 אלא בלילה מזבח ~בנה חשבו ולא~קריב
 דהת~

 ~אני
 לו שי~יי ~לא במה ב~ורה ~עה לצורך והוהרה בו~ה~היי

 ז וז~פ מזבחדין

 אלא ו~הקד~ה עזרה אין ד~ה ~ם שבועוה~~~~~~
 ה~~~ מנ~~בשיורי

 בבווה ו~נחה דאין לו~~ד
 קדשה קד~ר דסבר י~ל ע~~א בי~י ב~לו~א מה~ד~ההאיך
 ~ם ~ועמהר~~א ק~יא ויהושע של~~ה בימי אבללע~ל

 דבמ~ה וו~~ם ו~יינו ל~ו קשיא לאדממ~ה ו~יי~
~ 

 צריך הוה

לקד~
 ו~נח~ ב~יורי

 אה קחו ~~ויני פי בחוו~ש ~ער~~י
 הנוהרההמנחה

 ו~~ע~

 בא שה~ך כיון והירצו
 בב~

 אחת

 וע~יי~הק~דו~
 חשבינן לא ו~נחה

 וונ~~
 ובקו~יצה בבווה

 ווקוו~ה הי~הובה~טרה
 מהקד~

 ו~חנכהה היהה העבודה וכל

ומהקד~
 ~כ~ט הצוה ~י ~ו~קרא ~הנה ~~קוו~ה

 ~ד~

 ה~רף

 ו~~~בא~
 חטאת מצינו לא ~רש~י הוא חטאה ל~~חנה

 לווה אחר טעם ~כי ~ם ~ח~קוני ~ו~צא~י זו אלאנ~~~ה

ז~
 נ~ר~

 הוא חטאה ה~ה~ב ~ו~פרש כווו

 ~ו~וא~

 נהינה
 וחטאהי כד~היב ~מזבח לחיטוי שבא לפי נ~רף למהטעם
 ~ל וחטאה ל~ו ~~ט ~~םהו~בח

 הו~ב~
 ~ו~ב~ן ~רש~י

 כא~ו השחיטה ~ש~ת נו~צא ב~ו~ים רק החי~וי נגמרולא ~ם~
 ~אינ~ חון כ~חוטי והוי ו~בח עדיין ~יילא

 נאכל
 ולכ~ור~

לפמיי~
 החטאה שחי~ה דבשעה יי~ל ה~וסי

 ו~זבח וקידוש הדמיםוחי~וי ו~הקד~ הו~קו~
 באי~

 שחיטה אם ואף כאחד
 ה~בח וחיטוי החטאת פר שחיטה היי מ~וו הוא עבודהלאו

 יוויבשב~ת
 ה~לואי~

 ומזרחי ב~~ב~ן ~ייו ויקרא במקרא ~ו~יי
 ו~~~ס שם באב~ע ל~דושם

 רי~
 ובירו~ךמי יומא

 הו~קום היי ע~ייה ע~ין דבכל י~ל ו~~כ החינוךלצורך שם~

ו~הקד~
 יייל ~נגמרה עד ~רוה ה~בח ל~הר ובה~יטוי

 החיטוי דאזש~יר
 וקידו~

 הה~חלה וו~עת כאחד באו מזבח
 הכל היי גמיראעד

 ~ור~
 הו~קום היי ע~ייה ו~כל החינוך

 ואו~נ~מהקדש
 שלמה דבימי רק כן כתבו לא דהוסי י~ל

 בכל ואייכ ו~חנכ~ן עבודה היי דאז כיון כן י~ךויהו~ע
 היי עבודהענין

 ~והקד~
 וב~עה

 קווי~
 ~וו~~ היי והקטרה

מהקד~
 מ~ה בי~י משא~כ

~~ 
 רק מחנ~תן ע~ודה היי לא

משי~הן
 כמיי~

 ~ע~ה הכלים כך
 מ~~

 מקד~הן מ~יחהן
 ~א~כ מחנ~הן עבוד~ן ואילךמ~אן

 ל~~
 ~חיטה דבשעה לוו~ר

 המקום עלהחטאה
 ו~ת~ד~
 היי לא מ~ה ביווי דאז ~י~ן ~

~עבו~ה
 מ~~~

 כל והרי הו~~יחה רק
 י~ ~ב~~

 המלואים
 דין רק ל~~בח היילא

 בו~~
 מ~ה היי ויום יום דבכל כיון

 ה~וויני מיום ורק הו~~כןמ~רק
 והלא~

 הוו~כן נו~~ח
 ו~בח ו~כן קדושה עלי~ם להיוה ~ליו וכלוה~בח

 נה~דש לא וויימ מזרוה לטהרו הווזבח על חיטוי~הי~ וא~
 בו~~י~ה רק בעבודה ולא ה~~ני יום עד ו~זבחב~דו~ת

ש~
 וקדו~ה ו~~כן לקדושה ו~ליו לוו~כן המשיחה נ~~ר

 שפיר כי ולכך~~ח
 החזקו~

 ~עה דבכל
 הימי~

 היי

הח~א~
 וכליו המזבח נמשח לא ~אז כיון נשרפה

 ~טי ~וויני דב~רשה אלא מזבח קדושה ~ליו שי~ייו~~י~ה ~הור~
 הו~שכן נוו~ח הרי ובשמיני מלואים ו~צ ~ו אלא נש~ה~ חיצ~~ חטאה מצינו לא ~ר~~י ה~ור ואת הב~רואה י~א~

 הךוה ~י מז~י ועיי וו~זבח מש~ן לקדו~ת כליו וכלוו~בח
 ~ו ~י ~~ א~יי ~ור ועיי ~ם המקומוה ובכל שמיניופי
~י

 יייא~
 ו~

 לעיל יב~קוני ועיי המזבח ~ל ~מנו
 יוווא ובהוי~טהבחירה ~בי~ ו~ה~ ~~ה ובר~ב~ם ~ם וברשייי מ~ג י~זקאלובו~קרא ~~

 פ~~
 ~~א ~ייג ו~וה וב~פא~י מ~ט

~ש~
 ו~מש~ל עורב כליא לענין ו~~ו ~ייד

 ~רב~
 במקצוע יייל

 ואכו~~ל ~ם החטאה ~עיר ובע~יןהזה
 בזה~

~~~~
~~~~~~

~~~

 נ~ז ~דף ב~נ~וה דהרי להעיר יש דבלא~ה

 אוהם לו~עט אוהם קרא דר~ילא ~~ב~
 ב~~שיח~

 וצא
 לענין רקלדורוה

 ו~ד~
 יא~יה ורי רייי ד~ליגי ויבש לח

 לומר נוכל~~וב
 דג~

 בו~~יח~ הךוי היי לא משה ביווי
 ל~ד

 דיה ~ם אצאידבהוסי ב~בודה ~יי הקידוש עיקרואולי
 אותם דדדשינן ~ם דשבועוה מסוגיא באמת הקשור~י

 ע~יבא ~י אהיא דשם והירצו במ~יחה לדורוה ולאבמ~יחה
 ו~~דה ובחון ב~נים במשיחה לח ד~תדס~ל

 יב~
 הוא חול

 למי~~רא אלא אוהם אי~ריך לאוא~כ
 דלדורו~

 בעבודה
 ~ייד ~ע~ז דהוסי ~באתיוכ~ר

 ש~~
 א~קלע ~ע~ק גרסו

 ~ו~ו~~~ל היי כ~ן רבינו ד~~~ה ילרע~ק דס~ל ובארהילגי~ק
דברי

 ~רגו~
 י~נ~ן וב~~י ~חטאה בשעיר ~מיני ~י יוב~ע

 ~י נ~א ופישם
 פ~ז~

 וקשה
 קו~י~

 ב~י לא דלמה ה~וסי
 ~רבעים דכך השהא דסייל כיון המךואים ימי ~י ~לרק
 וו~ה היי בו~דבר ישראך ~היו~נה

 ו~~ו~~
 גדולה בכהו~ה

 הר~י ~הירוןוצ~ל
 מאורלינ~~

 צו היי המלואים יו~י זי דכל
 במ~דין

 אוהם ו~ו~עט דאוהם ס~ל לשי~הו ורע~ק
ולא בוושיח~

 נהקד~
 דבשעה לומר נוכל לא ~כך בעבודה אז

~~יט~
 ~ווקום היי

 מהקד~
 נייז דף קידו~ין ~וסי ~~עיי

 דרע~ק אליבא מ~ש ש~ ובו~קנה ו~ה דייהע~ב

 ויייל~
 ~ערו~ב~~

 ~ייו הו~~דש כלי ~~הי~~ב~
 בק~ו~~

 בהוך ~~ודש ו~~י ו~ל
ה~רה

 ו~~~ך~ו~
 או~רינן ובגו~רא כי ~ם

 ק~ד~
 הוא

 אךא היו ךא מ~שיי כל לכםההיי קוד~
 בקוד~

 זה פסוק והנה
 ו~וי ~משחה ב~ו~ן ~ייא בק~ורה נאו~רלא

 ~יייי~
 ול~~~~ש

 מ~~ שע~~ ה~ליםדכל
 אין שוב א~כ ו~קד~ן משי~~ן רק

 הו~~ח~ ר~~~ן לוו~ר א~וינאהוה
 כיון בקודש בעזרה נעשה

 וב~ה המשחה ב~ו~ן רק נהקדש לא גופהדו~כן
 הכליאיפוא נהקד~

 ~נ~ש~
 הא וגם הוו~חה שו~ן בו

 בכ~
 יו~י זי

 ~שה ~ייהמלואים
 ו~ו~~

 על עוד ~יי לא ואז הו~שכן
 ועש~ס המשחה שמן א~ לו היי ואיך בווה דין רקה~ו~כן
 ע~ב נייב דף~עייז

 ~ם~

 הקר~נו ד~טבלינהו לאו ו~אי הכנו
 שחזרו דאקדישננ~ו הקדשנום ו~רש~ידאקד~ננהו

 במ~יחה לדורוה ~ךא במשי~ה אותם דהרי וצ~ע ~משחהבשו~ן ~~~חו~
וראיהי

 ~הרגי~
 בזה

 ו~~ ~הגרש~~
 הר~ב בהגהה לזה

רנ~בורג
~~ 

 בזה תמה וכן
 החתיי~

 ו~ביא צ~ז סיי אוייח
 רבי דא~ור נשא פי ה~~ריו~ברי

 ויוושח~
 א~א

 ~כלים כל נמ~~ו כאלו הוה הכלים או~ן משה~במ~יחה לוו~~
 ~ובספרילדורוה

 ש~
 לעהיד הכלים כל הו~ד~ו איהא

 ~לעהיד ופיי שם בילקוטועיי לב~
 ל~

 אלו ~לים למ~וח יצטר~ו

~ני~
 פי~ב ~א במד~ר ועיי

 ובמ~יי~
 ~ם~

 לא דלדורוה ו~ה ומוכח
 ~ועיי מ~רע~ה משיחה עלי~ם מו~ך עבודה ע~י אלא מ~יחהבעי

 ~ייה הרומה ~יאוה~ח

 טי~
 אמרו ה~ו פ~ג יוו~א בירו~לו~י ובא~ה

כצי
 ~ר~

 ב~עה או מיד קדו~ין הן ו~אימהי
 הה~ו~י~

 אין וכוי
 ני~א וו~הקד~ין ~ קדו~ין ~ן ~אחה ההש~~יש בשעההימר
 כוי ~למה ~ל ברם המ~חה ב~ו~ן ~נהקדשו משה~ך

ב~ני~הן
 לאר~

 ~~~וך מ~נין היי
 ש~

 ~למה ~ל להוך מ~ה
 ~~ה ~לי כלווור ה~מ ~ו~יי ו~~ה של שם היי לאוו~ק~ו

 ועיי מ~ה של אוהן מלבד ~צמה ~ע~הה~ד~ים
 ק~~

 שם~
~~~

 ~~נין היי הגולה מן ובעלייתן וו~תקדשין קדו~ין הן
 ~למה ~ל ~ם היי לא ו~ריך שלהם ל~וך ~לו~ה ~למהוך

~אעכ~ל~

 דברים בהם ~נותנין ~ב~עה ~אחת

 דעת הביא שם ובח~~ס ~ם מה~פ ועיי וווהקדשין קדושיןהן קדו~ים~
 ולא במשיחה הלוי ~כל ~יי דבמשרע~ה ה~ואלהרב

 ~זהוכהב בעבוד~
 ליה~

 א~הם עצוון ה~לים באוהן ~לוי דה~ל
 הכלים כל ו~י~שבמ~יחה

 ~ע~~
 לא מקד~הן ~~שי~~ן מ~ה

 אלא בו~~ה~הליא
 שהאו~~

 ~לא היי כן
 עש~

 ~ום משה
 עוש~ היי אי אבל שנמשחו אוהן אלא ~דשכלי

 ו~ה~נכים היו
 בזה ו~אריך דאוהם ו~מיעו~אבעבודה

 ובאמ~
 שם ב~נ~דרין

 וב~~ועוה אח~כ ~~שו כלים ואילך ~~ן~רש~י

 ~ד~
 ~ו

 לא הדורות כלי ואילך מכאן~רש~י שם~
 ~~ח~

 ~החלת ~אלא

~בודה~



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י

~~~~~~~~  בי~ווא ~~ולם לקדושה ~~ח~~הןעב~דהן
 ~ד~

 יייב

 ~~כאן אוהם ויקדש ויוו~חם כדכהיב ו~קד~הן ו~שיחהןפרש~י ~~~
 ייכלים נו~שחו לא~אילך

 שנע~י~ ~דשי~
 כדאוורינן שםיי

 דל~~ז אלא ~~בואר זה והרי בו~שיחהא~תם
 ה~~

 לו~יבעי
בידו~למי

 שעש~ בכ~י~
 ועיי מקד~ין היי במה אח~יכ ו~שה

 ~דף בכריהוה ו~יי שם הייג ~ייא ו~גילהירושלו~י
~~~ 

 וביוו~א
~~ף

 נ~ד~
 וער~ב~~

 ע~~ה
~ 

 רא~ה על שמן ויצק ויצא
 בשובו קרבנוה עניי ךהקריב נקדשה אוהה וו~~חש~י

 ד~ה וי~ל וכוי אוהם ויקדש ויו~שחם וכליו בו~שכןכדכהיב
 שהוא מצבה א~הה וי~ם ד~~יב אחרי אחה אבן כולםנ~~ו
 ומובא ו~זבח ל~נין ל~א בפדר~א ועיי שם ו~רו~ב~ן אחהאבן

 ~~יח זבחים ועשייס בי כ~ב וירא ~י עה~הברמב~ן
 ~~וא דאר~ש לדי ~בח נחויבן ~~ב~

 ו~נוח ושם ב~לו~א גובה~

הורא~
 ושם היי שעה

 ~ד~
 ~י~ט

 עייב~
 זו אוו~ר דרשב~י

 ~ו זו לו~~ד וו~קשו ירו~ליםוזו
 שיל~

 אסורין הוה ובמוה
 שם זב~ים ועיי היהה שעה ה~ראה ומשני מנוח ויקחו~אי

~ד~
 טייז

 ע~א~
 ו~~

 ~~~~ו לא שכן ~בהן השוה להצד
 ש~שר בזר האמר ~במוה ~יהר בשעה יחיד ~ו~ה~~~ש~י בב~~~

 שהקרי~~ ו~מואל ומנוח בגדעון ו~וכחי נ~~י ו~ראי וכויבבמה
ב~מ~

 ב~~ה היי ואז בשילה היו וו~נוח גדעון דהרי וצעייג
 ובירושלו~י בשייס~ כ~יש ~יי ש~ה דהיראה אךא הבו~והאיס~ר
 ~ועיי שה~תי ~י~ב ~~או~גילה

 ~ב~ייו~ ש~ בק~~
 ~יי שם

 וגם צ~ע ודבריו אח~בענין
~~~~ 

 בטלה מד~~ואל דו~~~ו
 ו~נה דלאחלב

 איסו~
 א~ר זה היי דהרי ה~וה זה במה

שיל~
 ממקרא ~~~ש אח~כ בע~~ו וכו~~ש ~במוה והו~רו

 ~צייל טיש~ואך
 זי~

 והשובהו
 הרו~~~

 ~בח שם ויבן וכוי

 ו~נחו~ו~הוסי לדי~
 ~ד~

 וי
 ע~ב~

 ד~~
 אבן ו~טורי הימא וכי

 ~יקרא בו~ד~ר ועיי ו~ייע מהיב ד~ה ע~א יוד דףווגילה
 הו~ה ~ם ~וב~נ~~י~~ייב

 ~סורוה הבו~~ה לכ~ע היי דב~יל~
ובאו~ה

 לר~~
 בט~~א ו~יי הבו~וה ~יתר היי אז דגם ס~ך

 ד~ה שם טי דףו~גילה

 שילה~
 לי ד~א הי ~י~ד ובמדב~ר

 אלא לי אין ו~בוארת ~גיר~א י~ג ~מואל וב~גדהגלעד
 ו~נין בג~עוןבגלגך

 ו~~
 ~ו~ואל של באילו נעשו עבירוה ~לש

 רו~ז שם שמואל ~ובילקוט היי ולוי זמן וו~חוסר ועורוהוא
 ולילה הגירסא~י

 היי~
 ווו~~

 דהא צ~ע שמואל ~ך באילו
 ממעהייק ~~א רו~ב~ם ~ועיי כהיבטלה

 הי~~
 ב~ק וב~וסי

ד~
 ד~ה ~ייב סייו

 איל~
 היי יונק ד~לה הרד~ק וכמ~ש

 ע~~ וע~~ס ו~חוייז ~ם ~שבו זהוו~שום
 ~ד~

 כ~ד

 ע~ב~
 כי שם ובו~הרשייא בנה אה ו~נ~קה רחל ו~ר~~י חלבטךה

 ~ולד על חלב טלה יה~רש ע~כ ו~שמע ז~ר ויעל~ודו~וו~ש
 שם ו~~קי ובא~ההי~נק

 ויעך~ בש~~
 מה ומ~~ילא כהיב

ד~~יב
 טל~

 ~רשייי ו~ן בנה אה ומני~ה רחל ~כ חלב

בו~קר~
 ובהגהה ~ם

 י~~~
 דח~יב דבירושלמי ~~יר שם ~ייז

 היהה דנק~ה זה ח~יב ולא ~ו~ואל של בשיו דהוהרו~ה
 הי~א בירושל~~י קרבן בשיוריוקד~ו~

 ש~
 ה~רוה ואה ד~ה

 ~ל~הים מ~דני ו~י ה~א ~~ב בע~ז ל~יטתו ~ירו~למיובאמה
 בשם אר~א כן וךא למידיןאנו

 ריב~~
 ~ריבו נקבה וא~ילו

 שלא למי~ין אנו מעשה מאוהה ו~י הפ~~וו~יי
 הקריבו ~ נקבוה שהרי וכוי ש~ה~וראה א~ היה~

 לעול~
 אש~חן ולא

 ~ול~נקב~
 שם ~ובשי~ק

 המ~
 זה ~~ח עוד

 מ~
 בווה שבין

גדו~~
 זבחים ו~י~ לקטנה

 ~ד~
 קט~ו

 ~ם~
 לעיל ~~וסי

 ט~ז~~ד~

 ו~גילה ובט~~א ~~ג דייה
~ 

 בין אין ד~ה ע~ב
 ו~ויבו~ה

 עיי~~
 זבחים ועיי

 ~ד~
 קיייד

 ~~א~
 ~גבי גל~ל

שילה
 ו~חו~~

 ביפ~ע ועי הוא
 ב~~ר~

 ובש~ס שם דכ~ח
זבחים

 ~ד~
 י~ב

 ע~א~
 שם וה~סי

 יו~ ד~~
 ~וד~

 ס~ח
 י~ד אי ~מואלועיי ס~ט~

~~~ 
 לבנוה החל

 ~ב~
 ורשייי לדי

 זב~ים ו~~ס שםורד~ק
 ~ד~

 קיכ

 ~~א~
 ודו~ק~

~~~~~~

 ~טו~א וו~ש ~דבר
 בחגיג~

 שם
 דה~

 בהי
 ~בח בנו ב~יוןי

 ו~
 ~בח בנין ~אין יו~ט היי

 הירושלווי ו~~ברי והבאהי יויטד~חה
 פ~חי~

 ~ומ~ש ה~ד פ~ו

 הירו~ך~~י ו~דברילעיל
 חך~

 ~יי ~ייב
 בו~ה~~

 בירושלו~י
 בזה שדבר ה~א ~י~ט שבהביר~שלווי ~בק~~ ראיהי וווצאהי וכוי דר~י דעהיי על דייה הייג~~א ביצ~

 על~
 בירושל~~י דו~ק~ה

 ראוי אינו ~רי ~שבה שנ~ך ווזבח הריש~
וכי ב~ב~ לבנ~~

 הק~~
 דאין כ~יב קרא הא ~~יך ~~אי וקשה ~~ל

 בני~
בהמ~~

 דבנין וי~ל וכוי דו~ש
 ו~זב~

 וא~כ בה~~~ק ו~בנין שאני
 דדו~ש י~ל ו~זבח דבנין להי~ך הירו~לווי ו~דברי וווכחאדרבה
 ד~מכילהא הביא ~ם דבק~עא~א

~~~ 
 ויקהל

 דרי~
 ו~קרא

 ~~זבח בניןדאין
 דויי~

 דהאי וסיון דאייר הטו~א וו~~ש עייייש
 ו~ילוישהא

 מליוה~
 ~ייז ~דף שב~ ועיי עמש~ל

 ע~~

 ברשייי
 ו~וקמינן דלא וו~~ש שם ומהרש~א וווהר~~ל לרבנן ד~הוה~סי
 בסדר דהניאבריי~א

 ע~ל~
 כן חסרין היי ותרווייהו כרייי

 וא~ונם ד~ה א~ור ~י ב~ראנייח ו~יי ~~ט מ~ע במנ~חהק~ה
 ש~~ ו~חה~ש ועיי ~צ~ד סיי א~~ח ב~רייחומובא

 ~~~~ד~
 ~עייצ השוי ה~הי זי

 ו~יי~
 ~ו~י ע~ד קו~א

 ~דףסנהדרין
 ניי~~

 א~ינו דהרי ההוא ד~ה
~ד

 ~רי~~
 ו~ו~ש

 נ~ו~או ואייכ נ~אר~ דבגדיה~ ~ד~
בבגדים

 ~נטמ~
 ו~~ת כ~לל יהוא ~רי חרב דחלל במה

 הביא וךא בזה ו~~ש רסד מ~ע במנ~חראיהי
 מכ~

 ו~ייש
 ו~ם שהבאהי הצלייחוו~דברי

 בקווניי~
 הטור קושיה הביא

 היי הו~שכן ~הרי~ה~ה
 ש~

 בטו~מ ~נטו~א ~שהן
 ד~~יב ~י~ן ו~יי הו~שכן שנ~פרק ו~צינו ~לא וטבילה~א~ וצרי~

 ~~~ח ובה~וי ~ועו~שייל קבוע חשיב יחנו ד~ע~~י
 חו~ו~

 סיי
 שב~ מהיסי וו~יישי~ט

 ~~גרידין רייא ובה~~ת ~הבאהי צ~ה

בשב~
 ~~ה ~י~ו~ן בי~ושלו~י ועי~ שם

 וו~ד ד~השם וו~ה~~ וק~~ ה~~
 כקור~

 ש~ וגהש~ס
 עיי~~ה~

 בילקוט בזיירועיי טוווא~ ולייו~
~~ 

 ~רשת אז נאו~ר לא דעדיין ~~ש
 אהלטומאה

 ומ~
 נאו~רו ~רשיוה ד~מ~נה ו~~ום שנטו~או

 דהיינו הו~שכן שהוקםביום
 ול~ ו~ג~ טומא~

 אהל טוו~אה

עיי~~
 שם אהל ~וו~אה ב~רשה חוקה ~י בו~קרא והנה

 הרי דחרב הך ומו~ילא חרב בחללנאו~ר
 ~י~

 לא כחלל
 שרי~ה אם ה~וסי הקשו ~~יר וא~כ אזנא~~ר

 ו~ו~~
 ~יי

 גיטין ו~יי נטוואולא
 ~ד~

 סי
 עייא~

 דייה ותו~~ ברשייי
 ור~~א ור~~ך~רשה

 וו~הרמ~ייי~
 מצפיא בהגהה ו~יי שם

 ו~ו~רשם
 ~~~ש א~רים ובשם שם ~ו~יני ~י ב~י~~

 ~ה ה~~ף ~ת ואין בזה י~לו~רבה בז~
 ודו~ק~

 ~~~~ה~

 ~דף ~וטה מ~~ס הבאהי ט~ז
 י~ד~

 רייח ושם
 או~רבר~ח

 א~
 קבור היכן אינויודע ר~ינו ~~שה

 ידע ולא הכאכ~יב
 אי~

 וכהיב קבורהו אה
 הה~

 הברכה וזאה
 ו~~ה ברךאשר

 אי~
 האלקים

 ואול~
 איתא ברכה ~י בספרי

 י~א~~~ל
 א~

 א~י ~שה
 מקו~

 ירע ולא שנאו~ר ק~רהו

אי~
 ואין ~בורהו אה

 אי~
 שנא~~ר מ~ה א~א

 והאי~
 ו~~ה

 ו~ע ~אודעניו
 ו~ש~~

 יומא
 ע~ו~ ~ד~

 איש דנין
 שם ישינים ובהוסי ~~והאיש איש דניןואין ~~אי~

 ד~~
 איש דנין

מ~~
 ד~היב והא ~י

 ו~~~
 איש

 האלקי~
 אלא י ~דנין אין

 הו~וה ~ה ~המאוואיש
 מש~~

 ~~~~ ו~מ~ש דיל~י שם י~~ה
אי~

 יוו~א רי~ד ועתוסי הא~ים
 ~ייד~ ~ד~

 איש דנין ד~ה
 נ~ד ~ד~י בר~וה ובש~סמאיש

 עיי~

 ~נא אלגביש א~י
 טי ש~~~ה ~אוהייח ~ועיי גביאיש עצ ש~~~דואבנים

 שנאמר ו~שה זהאיש ~~~~
 וה~י~

 יהרו ר~~י ~ועיי ~אוד עניו ו~שה

י~~
 וגו~א וו~זרחי וחזקוני עה~הי והוסי ואוה~ח ושפ~ח זי

 זהר הקוניועיי ~ם~
 בהקד~~~

 ד~
 בי

 אי~
 והאיש ~ני ו~שה זה נ~דד

 וא~םמשה
 י~

 ~ספרי גירסה לקיים
 דילי~

 והאיש מקרא
 ענ~ו~שה

 ל~~~~ מא~
 כי ח~ה ~י ~דשביים

 פסו~
 יוייר

דהח~
 ג~וך היי לא הסלע בהכאה ו~~רע~ה של

 דק~ך ~
 ~הקב~~

 ~~ד~דק
 ע~

 הצדיקים
 כחו~

 ה~~רה
 ו~וייש שם~וערו~ב~ן

 ב~~
 ~ח

 דהח~~
 ~י~ וושרע~ה של

 נח~ד י ב~רי ועיי נוציא ש~מרבשביל
~~ 

 זי

 ~~ב~

 ולכך

משרע~~
 שהקב~ה בנפשו ~רגיש ולא ~ו~וד עניו ש~יי

 ידקר~



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~ו~
~~~~~~

 ךא השערה כח~טעו~ו
 טע~ יד~

 ד~רי עוד וי~ל קבור~ו
 ישוב כי הוא הקבורהענין

 הע~
 שהיי כ~~ו הא~ן אל

 ~רו~ז חקת בילקוט זייל אמרוולכך

 ~~ס~ג~

 מ~ים שם ותמת
 דאר~א קבורה צו~יתה ס~~~ך שםוהקבר

 א~
 בנ~יקה ו~~ים

 ~ועיימתה
 ~~וי~

 ב~ב ו~~~א כ~ח

 די~ז~
 ו~ו~

 דכל הענין~
 בחלקי עוד מסובכים הנפש שחךקיזו~ן

 ~גו~
 נקרא לא

 לא~ר או~יתית קבורהבאמת
 תכלית~

 היא
 היו~ לבל~

 שם
 הנפש בחלקיערוב

 ו~גו~
 ~ועיי ל~~קו~ו יש~ב חלק כל ~ק

~~היי~
 הר~ו~ה

 ר~
 שער ובעקידה קנייא

 שמ~ני~
 ושער

 ~נשיקה ~מתה בו~ריםאולם ~~ה~
 והי~~

 הי~ שךימה הה~רדה

~יכ~

 ל~י~ה ~מוך
 קבו~~

 וךכך
 ו~א~ד עניו שהיי משרע~~

לא
 הרגי~

 בעצו~ו
 כי ידע ולא ו~דרגתו גדול א~

 תיכ~
 סמוך

 ועיי קבורתו ו~ו~ש הייךמיתתו
 זוהיי~

 כי~ ~דף בראשית
 ילקוט ועיי י~ג צ~ ~~ ותנ~וו~א יייא פרשה ברכה~ו~ד~ר עייב~

 ~ר~ז ותהלים תת~נ~א דו~זברכה

 תת~~א~
 איש בענין

 ז ואכו~~ל ~יי~ש~אלקים

י ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~ני~~~ ~י~~~~~יי~
 ~~ו

 ~~~ו~ ~~~גי~ ~י~י~
 ~וי ~~~גין ~ין~~

 ~ו~~ ~~ ~~~גי~
 ~ו ~~ו~ין

 ~וי~ו~~ין
 ~~~~ ~~ ~~~ ~י~~ ~~~

~~י ~~~ו~י~ ~~~
~~~ ~~~ 

 ~~~~ין ~~~~~ ~~~י ~~~~~ ~י
 ~וי~~~~~

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

 ~~~ו~י~

 ~~י~ ~~~~~~ו~
~~ 

 ~~ ו~~גי~ ~~~ ~י~
 ~י~~י יי~

~~~~~

 דב~י
 חכו~י~

 ש~יל~ות של~ה שאלו אשר וחידותם
 לרי ~קא ~הי

 עקיב~
 ~ישור ואיזה

 י~
 ביניהם

 השךשה לקשר דבריהם~ ~ל נוגה אור להאיר נבואהבוא
 יחד הפלפוך תכלת בךולאות ה~~שולש ב~וט ~להש~לות

 אךו הקדו~~ה ועפ~י ל~חדים~ והיו~גודיםי

 א~
 ו~שרע~ה אם

 המלרי בהריגת חטאלא
 ב~

 הנפש אה שהרג כהן ~ם
 עבודה לעבוד גםאסור

 ג~

 אחדי בדיין נ~רג נח בן אם
 ~אלות פשר נמצאובזה

 הנ~מרים~
 ויתךבנו יתבררו

 זהדברים
 י

 ~~~~א~
 ב~ק בש~ס

 צ~~ ~ד~
 ~עת תנא ו~אן או~רי

 דייה שם עתוסי דרעייק ~אליבאליה
 א~

~נאי~

 אילימ~ בעצמ~ ל~בול רשאי אדם אין ד~ו~ר
 ה~י

 לנפ~ותיכם דו~כם את ואך ד~ניא הואתנא
 אדר~

 ~וי
 האי אךא שאני ק~אודלמא

 ~נ~
 הקפר אר~א דתניא ~וא

 מאשד עליו ~כפר ~~ל מהברבי
 ח~

 באיזה וכי הנ~ש ~ל
 חטאנפש

 ז~
 על ~ופרש~י

 הנפ~
 שחטא ~~שו~ע

 ~נפ~
 אדם

 תע~יתוער~~י
 ד~

 ~רג ו~י י~א
 א~ חוטא~ שנקר~

 שציער
 ~ו~סגף ~ופרשייי דבר ו~כל עצו~ו ~ו~צער וכ~~ ~יין ~ן~~ו
~צמו

 בת~נית~

 ~די~א ובתענית שם ובתוס~ עא~~כ

 ~ם~

 כי
 ~וי~דודאי

 חו~
 אבל

 ו~יי~
 בתענית ~ושה ש~וא ה~צוה

גדו~
 עייז ובתוסי נפשו מצער שהוא מו~ה הע~רה ו~ן יותר

 מאתו~ול קבלה בדלא ~~יירי לש~ת ד~תענין דהא כישם
 שציער על חוטא נ~רא אלא תענית שכר ע~יו מקבלואינו
 דאין דהא לשיטתו לרע~ק ו~עתה נ~ר נדרו ו~~מע~ו
 ו~יירי כרחך על לההענות היינו ב~צמו לחבול ר~איאדם
 ~וטא נקרא ד~ז מאתו~ול קיבל ולא לשעות בו~ת~נהבכ~~ג
 ~בירא ולא ךשעות ~~ת~~ין ד~ין ס~ל א~כושוב

~ 
 ד~ך

 א~ע ה~ורג על קאי א~ע לחבול ר~~י אדם ד~יןדרע~ק

 דסייל לפייז ונאו~ר אדרוש לנפשותיכם דמכם ואה~~~א
 ~תיא כ~י דמכם ואתדקרא

 לדרש~
 ~חריתי

 כמיי~
 בסנהדרין

~ד~
 נייז

 ~~ב~

 נח דבן
 נהר~

 אך ~~א ד~~ד אחד בדיין
 דמכם~ת

 אדרו~ לנפשו~י~~
 ~וערש~י א~~ בדיין אפילו

 פך~ד ובמדייר הי טי נח פי~וו~ש

 שם~
 נחל~ ובסי

 בניו~ין
 ס~אמייע

 מבי~
 דיש

 דבסיב~ במדר~
 את משה ש~רג ~טא

 סיי ךייד ~~י נ~ייב ~ועי~ לארן נכנס שלא ךו גרו~אהמצרי

 דו~צרי ש~יאלא חי~
 רו~~

 מצרי איש וי~א דכתיב היי
 מכ~

 איש
 ניתן ~ש~ה להמית כדי הוא א~רי גוי הכאת וסתםע~רי

 עיי~שז בנ~שולהצילו

 ~~~~~ב~

 ס~הד~ן
 ל~ט~ ~ד~

 לרבי מינא ~ה~א א~ל
 קבריה כי הוא כ~ן א~~יכםאבהו

 נו~~~
 אייל בנורא טבילותא ס~קא ~מי בנורא א~ך כ~י טבילב~א~
 יב~א לא אשר וכך ד~תיב בנורא טביךותא עיקראדרבה

בא~
 יתעבי~ו

 בו~י~
 א~ר דבר כל שנא~ר גורס רייח ובפיי

 לא אשר ו~ל יוט~ר באש ת~בירו באשיבוא
~עבירו בא~ יבו~

 בו~י~
 קרא רק להביא ~השייס הוייך דלא צייע ואכתי

 בנורא ~בי~ו~א דעיקר ~דמשני באש י~א אשר דברכל
 הש~ס ~~ביאוךו~ה

 כי~וד~
 לא א~ר דבר וכל לקרא ועוד

יבוא
 בא~

 ת~בירו
 ב~~י~

 רק דו~ביא ד~~ס לגירסא וב~רט
 ~יי ורש~י במים ~עבירו באש יבוא צא א~ר וכךהקרא
 ליי קמדחידדחויי

 ו~ר~
 הכי ליי

~~ 
 לבוא יכול שאינו ו~י

 ואו~נם באור צריכים והדברים במים ת~בירובאש
 עייי ~וא בו~ת הט~ו~אה עיקר דהרי ת~והענין בגו~
 ~ועיי בנשי~ה שו~ת ~~~ר~~ה במיתת היי טומאה ~וגואיזה מהייו~

 רףב~ב
 יייז~

 בהעלותך פי ~~הי~נא ברעיא עפמ~ש יייל וא~נם

 ~נייג~~ד~

 ד~~שתדלין אינון אבל כוי באש יבא א~ר דבר כל
 אש דאינון דבע~פ ו~אורייתא דבכתבבא~רייתא

 וו~י~
 ואינון

 דכתיב אור דאי~ו דאוריי~א ברזידו~~~דלין
 ~ו~ונה התמונה בסי ~~עיי בה מ~ד~ין אינון באורייתאאור ותור~ ב~

 ילקוט ~ועיי ואש ~~ים בו~שרע~ה הטהרה ענין היי~הו גי~
 דהשו~ש שעייג רמזישעיי

 רו~~
 בנה~

 נהר הנקרא אש של

דינור~

 ווביא ולזה
 השיי~

 לא אשר וכל ~רא
 יב~

 באש
 לפר~ייי זהו ~א~לם טבילה שזהו במים~עבירו

 בח~מ~
 פי

 דת~בירו ~כי כ~ג ךייאו~טות
 בו~י~

 ודיו ~מים ~~טביךו
 תעבי~ לשון שאין ~י שם הרמב~ןאבך

 ועוד טבילה

 שבהן האי~ור ~~ן ה~שר צריכים בצונן שהשמישן~כ~ם שא~
 דתעבירו כי ולכך ה~בילה~~ךבד

 ב~י~
 לכבסם ~יינו

או~ם ול~~ש~
 דד~ר והוא ~איסור מן הכשרן ~הו י~~ בו~י~

 בונ~~~שו ~~
 בא~

 עד בו~ים אותו ת~יחו בצונן אלא
 יבוא ךא ~אשר ~כל ע~פ שם יפות ובפנים ויטהרשיתמרק

בא~
 תעבירו

 במי~
 לכאורה כי

 ת~ו~
 להצריך חשש לא ךמה

 שהיי ו~חשש אלו ל~ליםהג~לה
 ~ה~

 א~סור
 כבו~

 ו~על~ע
 דגי~ולי לו~ר ואין כו~בו~ל כבושדקיי~ל

 נכרי~
 חידוש

 בבב~ח דוקא דהא כבוש ~הם נאסר לא ובאמת~וא
 שרי בחלבא יו~א ~ולה ל~ תרי ד~י הוא דחידושאו~רי~ן
 סיי ו~~ה כ~ סיי פ~ב ע~ז הרא~ש ~דברי כלל ~ביאולא
 עיי ו~~יר בפס~ים ~ק ליתא ~בחולין בהגריייב ~וו~יישי~א

 רסי~ יו~ד בטור הרלייחהגהת
 ק~ה~

 ~חידוש דהרי כן ועכצ~ל

בבב~~
 מותר ד~בוש ~וא

 א~ ו~תי~~
 בגעיימ

 כ~ו~
 אסור

~בל
~ 

 ~כא שוב ~ותר כבוש בגע~מ גם
 חידו~

 ~בב~ח
 דמנ~ל ~עולם קושית ו~יושבו~ילא

 למיל~
 טע~כ

 בב~ח ~~ום הגעילודיל~א ו~גע~ו~
 וו~ב~~~

 לי~א
 למיל~

 ~חידוש
 א~ ול~מ~ש פייז סיי ~~ו~ד ועייהוא

 ~געלה הי~ בגע~מ
 שוב ~~ותר דכבוש וס~ל כבוש מ~עם ולא ב~~חו~שום
ש~עינן

 טע~~
 כיון מותר דכבוש חידוש הוי דלא ו~בב~ח

דגם
 בגע~ו~

 ~~ש משום גם הי~ דבגע~מ ~~ו מותר כבוש
 א~ו~ד~בו~~

 כך כבולעו דאייל עוד כ~ שם ובפי~פ
 דכתיב והא כבוש ~י ~ולטו כך כ~ש ע~י דנאס~וכיון פו~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 כלי אלא נ~סד לא דהא ~בוש עייי היינו בו~יםת~בירו
 והנהי כבוש ע~י אפשר דאי יום באותו להשתמש והיינויו~וא ב~

 לשי~ת סייע~א ד~זהיייל
 האויי~

 ~ייה סיי הטוייז ~הביא
 במש~ז ובאוייח שם פ~מ~ג ועיי ~ב~ש לייש מה~תדבכלי
 אךא ל~א סייק ~נ~אסיי

 דלשיט~
 ו~תכה בכלי דגם הטוייז

 ~יון י~ל אכת~ ~בישהשייך
 כ~י גם בוודין אסד~ ד~תור~

~ס~
 דתעבידו הכשירן וגם כ~ש ~וטעם היינו ~~~ך ~צ

 דהא הפיייפ כווייש וא~ל מ~ל~ע ~בוש ע~י היינובמים
 ל~

אסר~
 ק~ירה אלא תורה

 ב~
 נו~ט הוי מעליע וא~ר יוו~א

 מייד ~~ף פסחים התוסי ~י דהדיך~גם

 עייב~

 אךא ד~ה
 וקייייל לנזיר ואסודים ו~יין בלועות ~ליהן ~יו נו~י~בו~רין
 קל~ז ~יי יו~ד בשייך ~וו~ש מעלייע אחר נפגם אינודיין
סייק

 יויי~
 דבכ~ו~ כי~ ~ג ~יי יעקב שב דבתשוי אלא

 גם
 וצ~ע ~גםיין

~ 

 ~~~~ג~

 ~ייז ב~~ס

 ע~ה~ ~ד~

 דברים
 שנשתו~~

 בהן
 ו~וטבילן ~~די~ן וצלו~ית כוסות כגון צונןע~י

ו~~
 יגעיל ושלא יטביל ~לא עד ~הן שנשתווש וכולן ~טהורין

 נטל~פ ~מ~ד ~א ך~ק ~~ותר אידך ותניא אסוד חדאתני
 כו~ייד האאסוד

 נטל~~
 הרו~ב~ן בשם כי שם והר~ן ו~ותר

 ש~ל ללו~וד יששו~כאן
 ב~ שנ~תוו~

 בו נתן וא~~~ יי~נ
 ד~~ט בדיעבד שדי יומו בן היי שךא כיון ייןי~דאל

 שלא ~ד ב~ן ~נשתמש ד~וסות הכא או~רינן ד~אהוא לפג~
 נטייל משום שדיה~י~ן

 וסת~
 הוא ביין כוסות של ~שו~ישן

ךווא
 ד~

 ~אבייי ש~לי ~אי~ורין כל בשאר דאו~רינן הי~י
 בנודות שש~ינו ו~ה ~כל זייל הרב אמר ול~ז ביייינ ה~נפוגם
 יו~~ן בבני איינ לכתחילה ךהכ~ירן א~א אינו ~קנקנ~הםע~ייכ
 אלא ~די בהן ~כנוס יין בדיעבר יוו~ן בני בשאינן~בל

 ~רבה מיושן שהכלי שכל ו~ו~יח ~נסיון דאדדבה ~שיגשהדיין
 ב~גהי~ש ~~~יי ל~ו~ו הנתון יין ו~שביח הוא יין שלב~שו~ישו

 טובים ~י שהשייד ממדרש ש~ביא קל~ז~יי
 ד~י~

 ~~ה ו~יין
 בספדי ~וא ו~ן ו~שתבח בק~ן מהיישן שהוא ~מן ~ליין
 ושם ע~בפי

 וו~~
 זהב בכלי לא ךה~קיים לו אפ~ר אי יין

 היין אדרבה כסף של ~הם בכוסות ואייכ כסף ~כליו~א
 בושו~~יישן

 פוגם~

 הדמב~ן לדברי ראיי להביא יש ולכאודה
 ו~~ד ~דף~~פס~ים

 ~ם~

 נ~רים ו~גיעולי טעייכ יליף דרעייק
 טעם נותן כל דהא הוא חידוש נו~י נכרים גי~וליורבנן
 שם ובתוסי ~ור וה~א ~וותרךפגם

 ד~~
 ו~גע~נ יליף אלא

 רע~ק יניף ~י~י ה~~יהקש~
 טע~~

 נזיר הא ~~גע~נ בנזיר

ק~
 ויש עולם איסור אי~ורו שאין ~בתורה איסור ו~ל

הי~
 לאיסורו

 ותי~
 מיין בלועות ~ליהן היו נ~~י דבמדין

 דלמה לרבנן יקשה ומעהה לנזירוא~ורים
~ 

 מגע~נ נילוף
 נטל~פ ~וי יין דגם ודאי ~לא משביח דיין נט~ל ליכאדביין
 שבות ועיי אי~ודין בכלכו~ו

 יעק~
 ע~ג סיי ~~ג

 כלים די סעיי קך~ז סייביו~ד והנ~
 ~סורי~

 של יין ~~חמת
 שם ו~ט~ז כוי ~~ר בין ~~ים בין לתו~ם ליתן מותרע~~~ם
 כי זיס~ק

 ואעיי~
 אסור נ~ל קיי~ל דוכתי דבשאר

שאני לכתחיל~
 ה~

 נט~ל יין דגם ~רמב~ן לדעת ולפ~ז בצונן דנבלע
י~ל

 דקנקני~
 ~כשר בלי ~ו~~ים ב~י שאינם ~כו~ם שצ

 א~ור רנ~~לדאע~ג
 לכתחיל~

 בצונן דנבלע שאני הכא
 ~~ז ~דף נזירוע~וסי

 ע~ב~

 ד~ה
 מגיעו~

 ופני שם ובאו~מ
 שהבאתי ובשבו~י שם ~~~יםיהושע

 ודו~ק~

 ~~~~ד~

 ~בילה ~~ינו במים דתעבירו ס~ך לפ~ז
 יין דגם ס~ל דהרמב~ן ואף ו~איסור~טהר ו~

 כי וו~~מנט~ל
 דת~בי~ ווטו~ ב~

 ו~איסור ל~כשיר בו~ים
 דהיינוי~ל

 ל~חיל~
 ע~ו~ם של בקנק~ם מותד בדיעבד אבל

 שאני בצונן ד~לע ~הטו~ז ~לפמ~ש מותר דנטייל בייישאינן
 ~ומייש ~~~ סיי צבי חכם וע~ ך~תחילה אף דמו~רי~ל
 חולין ב~ן עי~ יי~נ בכךי כמו וו~תר יב~ח שנתיישןדכךי

 היפך ש~י סכין ד~ה קי~אדף
 ו~~

 יב~ח ישון ו~הני דלא
 ושו~ר ~ איסורין ל~א~ ~ו~ונו יללמ~ד ואין ב~ד ביייינאלא

 זבחים מת~סי ~ביא ולא בזה ~הדגיש זייל ~גרי~שבהגהות
 ~~דף

 רותח איסוד אין דב~~נ רטע~א עירה דייה ע~ב
~לצ

 ויייל~
 ומע~~

 סייל דאם נאוור
 ~דעיי~

 מתענין דאין
 דאין ~רעייק ס~ל לא ~ד~ך על א~ע שו~צעד מש~םלשעות
 את ואך ו~קדא דדרש תנא כהאי בעצו~ו ל~בוך ~איאדם
 לנפשותי~םדמכם

 אדר~
 נח דבן ליו~וד ~ל צ~יך דזה

 ו~~ה ~טא לא ושוב אחד בדייןנ~דג
 בהדיג~

 ומה ~מ~י
 ~יאשאוור

 דהקביי~
 ~יינו בנורא טבך

 בו~י~
 וכל וקרא ~אש

 לה~שיר לא טבילה היינו בו~ים ת~בירו באש יבוא לאאשר
 בלא מותדים ~כרים ~ל ~קנקנים ד~וסות רס~לו~אי~וד
 ובעי לגינ~ק דאיקלע בדעייק ולכך נט~ל הוי יין דגם~כשר
 ואם ל~עות מתענין אין או לשעות ו~תענין אי~~יניה
 אין דאוור ד~עייק עכ~ייל א~~ ~ווצער אף לשעותווה~נין
 וכהאי א~~ ההורג על קאי בעצמו ךחבול רשאיא~ם

 ת~
דדר~

 ולא אדרש לנפשוהיכם ד~וכם את ו~ך מקרא
 ב~~גת ו~שה חטא וו~~~ילא אחד בדיין נהרג דב~נ ~ה~קרא דר~

 במים ~יי דטבילה למימר צי~א ושובהווצרי
 וא~

 דוקא דזהו
 דנקייםב~נון

 בדע~ו~ ~ו~~~ ו~ח~
 צ~ל וךפ~ז שהבא~י

~~עבי~
 ו~אי~ור ךה~~יר דק טבילה על קאי לא בו~ים

ו~~ל
 ד~נקני~

 דרע~ק ~~יניה בעי ולזה אסורים ע~ויים של
 ואת~ל מ~ענין אין או ל~עות מתענין ס~ל אםילשיטתו
 ~שעותו~תענין

 א~
 אדם ד~ין דרעייק והא אייע שו~צער

 ~ב~נ ס~ל וךא כוי דמכם את ואך ו~קרא ל~בולר~אי

נהד~
 ו~~שרעיי~ אחד בדיין

 ושוב המצרי ב~דיגת חטא
 על קאי לא ב~ים דתעבירוקרא ע~~

 טביל~
 להכשי~ רק

 עכ~~ם ~ל דקנקנים ~~ל א~~ ושובו~~י~וד
 ו~ו~די~

 רק
 והבן חודש י~בלאחר

~ 

~~~~

 ~נפש את ~הרג ד~הן קיי~ל
 צ~

 כפיו את ישא

ובתוי~~
 ךעבודה דפסול דה~ה ~י דבכ~דות ספייז

 התוסי דברי ~~מנו ~~עלם כי ~ם שאול ביתובהגהת
 ~דףבס~הדרין

 ל~ה~

 לנשיאת דרק
 ~פי~

 לעבודה וךא פסול
 ~דף בד~ות בהגרי~ב ב~ה הרגישו~ן

 ל~ב~

 ו~דברי ובאו~ת
 לא שם~הוסי

 מש~~~
 לא אבל ה~בודה נתחךל דלא רק

 ביב~~ות התוסי ~~~~~ש וווכח ו~ן לעבודה ל~תחיךהלה~שירו
~דף

 זי~

 ע~דה ו~~לל דאין חזי דע~כ וי~ך ~~י ~נאוור דייה
 ~בדיעבר כיון והיינו שם וע~ש~י ו~בחי ו~על וךא ו~בחידו~עם

~
 הוי עבודה מת~לל

 גב~
 תו~י עיי ז~ ~ו~עיי הוא דחזי

 דייה הי דף~ס~ים

 ל~
 ~דף ב~~רות צ~ק ~עיי

 דפסוך בפשיטות ו~י אךו ~תויייט מדברישהביא מ~ה~
 ~~ב פייג הוריות בירושלווי מה~פ ~ו~ייהוא עבוד~

 ד~~
 ונוייב ~בר

 מזבחי ~עם עייפ ו~שפטים פי ו~זרחי ועיי ~י סיי א~~~קווא
ופי

 ויק~~
 ועיי שם

 מהר~~
 הביא שךא שם סנהדרין

 הזו~ד ~ודב~י ו~יא שםובב~ש מדבריו~
~ 

 פסוק על פנחס
 המוכההאיש וש~

~~~ 
 ד~לקי~ ~י~ן

 ב~~נה ל~~ס קוב~ה
 קוב~ה בעילא רב~

 לאדכ~
 ליה

 ל~~~
 רבר בקטלניתא

 לכהנה את~י לאדהא נ~
 ר~~

 שהוא וכי
 תימ~

 מותר ~א
 לעיל י הזוה~ק מדברי ~זכיר לא ו~נהבעבודה

 ת~~ ש~י לאלהיו קנא אשרתחת ע~~ ש~
 דקטיל כ~ן ~ל

~סול נפ~
 לי~

 ל~הנא י פסיל דינא ו~ן ופנחס לע~ין כהונתיה
 להקב~~ ליי דקנא ובגין~וי

 כהונת ליה ליחסא אצטריך
 אורות בנצוצי ~ועייעלמין

 ~ם~
 ו~~

 דיב~א ובפיי בחזקוני
 ועיי פנחס פיעהיית

 פי~~
 וודברי הביא~ ולא שם

אלו הזוה~~
 ב~שר~~~ ~~~ וא~~

 ~~ן שהיי
 והד~

 ~רי ~מצרי את
 עכ~ם בהדג ~ואף כפיו את י~א לא הנפש את שהרג~~ן
 באשך קכ~ח סיי או~ח הפדמ~גכמ~ש

 נ~א~ ס~~

 וה~ה
דפ~ול

 ל~בוד~
 אלא

 דוו~רע~~
 קנא

 די לש~
 כפנח~

 והיי
 וכדין א~ד בדיין ~דג נח בן אם והתינח לעבודהראוי

 ראוי ~יי ושובהדגו
 לעבוד~

 ל~הנא
 רבה~

~~

י

וב~~~



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~~~י

~~~~~~

~~~~~
 במה שם עייז

 שימ~
 ימי שבעת כל מ~ה

 דיומא בפייק דבידו~ךמי ~ם י~~ע בהגהתכ~ב המלואי~

ךית~
 שנה ו~י כל כ~~ד דס~ל ו~~שו~ע הו~י~ואים י~י שבעת

~מ~
 בכל ךבן בחלוק שיהיי ית~ן דלא אלא גדוךה ב~הונה

 חי בעי ד~הייג שנהמי
 בגדי~

 הירושלו~י דז~ך ליתא ~ה
 ר~י בי אד~לשם

 פש~
 לבן שב~ךק ךן ~וא

 ~ו~~
 ו~שה

 א~ר ג~וךהב~הונה
 ~נ~ו~

 ~בעת כל לה ותני יודן בר
 שרהה וךא גד~ךה בכהונה ו~~מש משה היי ה~~ילואיםימי

 גדולה ~הונה בגדי אהרן ~לבש וכיון ידיו עלשכינה
 ותני דהך וה~יימ הק~ע ופיי י~יו עך ~~ינהשרת ושימ~

 קאי ר~ל גם כ~~ך ועל ~דר~ל הכי נ~י ~ניא ~ו~והוא
 הו~ילו~י~ יו~י ~בעתעך

 גדוךה בכהונה הך דא~~י אלא
 ב~ךוק ולא בג~ם בחי ד~ימש מש~~ע דבכה~ג ש~יר אתילא
לבן

 כמ~~
 או~רי דבנן פל~ז תצוה במד~ר ועי~ שם בתוסי

 ~נ~~ מי~ל
 ~היו

 י~רא~
 ב~דבר

 ~ו~~
 מ~ה

 ב~הונ~
 גדוךה

 אומרי~וי~
 שו~יני ובמ~~ר הו~ילואים ימי זי אלא ~~~ש ךא

 ~~ה שו~ש לבן שב~לוק לן הוא פ~וט בר~י אר~אפי~א
 פסיקתא ועיי המילואים י~י שב~תכל

 דר~~
 ובהערה פרה פי

 או~~~
 ק~~~ז

 תו~~
 ו~ירושךו~י הבי~ו ~לא התוסי על

ופסיקת~
 לבן ~ב~לוק

 שמ~
 וזה ~נה האדבעים כל ~~ה

 בפסי~תא וגם ~נה ו~י נ~~ר לא דבירו~לו~יליתא
 נזכר ולא בכהו~ג ששי~שאיתא וו~ד~~

 בחלו~
 שם ובתוסי לבן

תמהו
 באו~~

 בכהונה ונ~~מש היי כהייג דו~שרע~ה לו~ייד
 ~ל ו~~ה שימש במה ל~אוך צריך ~י~ ךפ~ז ~נה מיגדולה
 ולא ~נה~~י

 י~כ~
 איו~רא בו שאין לבן בחךוק ע~ז להשיב

 גדולה ~ה~נהדךשון
 בגדי~ בשו~ונ~ משו~~

 והר~י ~כ~~ג

מאורךייני~
 ~היי איבעיא דוקא הו~ילואים ימי רשבעת ~ירש

מש~
 ~אין במה כו~ו נ~~ב והיי ומפדקו הו~~כן ו~עו~יד

 כהונהבגדי
 ל~יל וו~~ש דיייא תענית בהגרש~ש ~ו~יי בבו~~

 אות ה~~יבדרוש

 י~~
 נאו~ר ואמנם

 דז~
 דאם בזה ~לוי

חטא
 ו~~~

 ~היי ה~ו~רי בהריגת
 ר~

 ~~ן והוי א~ד בריין
 את~הרג

 הנ~~
 ~לו~~ד רבה כהנא היי ולא

 ~~יו~~
 בכ~ונה

 ~~א וךא אחד בדיין נהרג נח דבן סייל כרחך עלגדולה
 איש שהכה בעבור בדין ~הרגו כיון הו~צרי בהריגתמשה

 רבה ךכהנא ח~י היי ושוב ~אחיועבדי
~ 

 ~~~~~ה~

 האומרי ךברר ית~רשדרו~נו~ דברנוי ל~יךוב
 י~די אל~ ב~יות דה~~~ה חוו~ר~כו~ן

 או לשעות ו~תענין ו~ר~ייק ו~יניה דב~י אחדי בקנהעולות
 בדלא דו~יירי בתוסי וכו~ייש לשעות מתעניןאין

 ~ל ח~טא נקרא אלא הענית ~כר ~~קבך ואינוו~את~~ול קבל~
 בעצמו ל~בול ר~אי ~ם אין ~ס~ל ורעייק עצו~ו~ציער
 ובכהייג להת~נותהיינו

 בו~תענ~
 וס~ל ~וטא דנקרא ~עות

 דרעייק ~נא כהאי ס~ך ולא לשעות ו~תענין דאיןלפ~ז
 א~ע ההורג על קאי ב~~~ו ךח~ול ר~אי ארם איןראו~ר
 לנפשותי~ם ~ו~כם את ואךומקרא

 אדרו~
 דר~ינן זה דקרא

 ~טא לא ול~~ז א~ד בדיין נהרג נחדבן
 מ~~

 בהריגת
 וקרא במיתתו טוו~אה ~ום היי ולאהמצרי

 ר~~
 לא אשר

 היינו במים ת~בירו באשיבוא
 טבי~

 ד~ני ובאש ב~~ים
 ~א ביי ו~תד~ין באוריי~אדמתעסקין

 דהרי מאיסור להכשירוקאי ב~~י~ דת~בי~ ~~~
 נ~י ויין מיין כלי~ היי בגעייו~

 שרי בצונן דנבלע ~כא לכתחילה א~ור דנ~ל ונהיפוגם

 לכתחיל~א~
 ו~ע~יע א~ר ~ותרים עכו~ם שך קנקנים וצפ~ז

 רבן כיון ולפ~ז ~ודש י~ב להמתיןוא~צ
 נ~

 בדיין נהרג

 כהן ~יי לא ~וב הו~צרי בהריגת חטא ךא וו~~הא~~

~~ר~
 את

 הנפ~
 ~~ מ~ ~ימש דלא ךמ~ד וגם

 היי ע~~פ
ראוי

 לה~~מ~
 גדוךה כהונה בבגדי הו~ךואים ימי ב~בעת

ולא
 צדי~

 לומר
 ד~י~~~

 לבן בחלוק
~ 

~~
 גיסא לאידך י~ל

 דס~
 דו~תענין לרע~ק

 רשאי אדם דאין רעייק דא~~ר והא ~ו~אדנ~רא א~ לשעו~
 דו~כם את ~אך וו~קרא איע ה~ורג על קאי בעצו~ולחבול

 א~ד בדיין נהדג נח דבן נשמע ךא ו~וב~~י
 ~ו~~~יל~

 ~~א
 במי~ דתעביר~ דקרא וע~צ~ל המצ~י בהריגתמשה

 קאי לא
 ס~ל ושוב מ~טא בנקיים דוקא דזהו ואש במים טבילהעל

 דקנ~נים ~ייז וס~ל מאיסור ךהכ~ירו היי~נו בו~יםד~~בירו
 ~כשר~ בלי אסורים ע~ו~ם~ל

 א~
 ומותרים בצונן ~תשמישן

 לא הו~ךרי בהריגת ו~~ה ד~~א וכיון חודש י~ב ךאחדרק
 רבה כהנההיי

 ךשו~~
 ה~ילואים ימי בזי גם כה~ג בבגדי

ושיו~~
 ~משה ~~פר~~י לבן ב~לוק רק

~ 
 בבגדי נשתו~ש

 בגדי ועשיה ד~תיב~הונה
 ~ו~~

 היי והוא ~יך לאהרן
 הדיבור ועפ~י אצלן~ר

 שימ~
 וב~וסי בגדים הוז~רו ~ ולא

 ~~ע~~
 תענית ~ר~~י הביאו לגינזק איקלע רע~ק ד~ה

~ם
 דגר~

 היי לא שרעייק דחייו עוקבא מר
 ~א ו~יהו ברייתא בך~ון ~ביאה לתךו~וד לו היי כיועוד בז~ ו~סת~~

 דהרבהך~ק
 ו~קוו~ו~

 ברע~ק ו~~שה שמז~יר מצינו
 היי לא רעייק דאיךו בזה~ך כי בת~ניהברש~י ובאו~~
 ו~~ת~י הוי בדייתא דבל~ון ועוד בעייהנך ~ מסתפ~

 בי~
 ו~ע~ה

 דר~~ק ס~ל דרש~י נראה אולם בגו~רא ולא עקיבאברבי
 דבריו את ב~צו~ו דידע ~~די בעיי ~נך ~~סת~ק ~יילא

 ך~בוך ר~אי אדם אין~א~ר
 ~ל אם קאי אהי~י בעצו~~

 ~ל או א~עההורג
 ה~~סג~

 יסתע~ו ~ו~זה בה~נית אייע
 נזיד ~~עתוסי עוקבא ו~ר רש~י גרס ולזה אךוב~יות

 ד~ו~עה בתר דייהנ~ג ד~

 ו~רע~ק~
 ואוך~

 עייז בירושך~י
 הייז~ייב ~~

 אית~
 ו~~~ד ~עיי לזי~ורין כשהלך עק~בה ברבי הך

סדר
 נ~

 שהיי ונראה בגנ~ק רעייק דרש פךייג
 דרכ~ ז~

 ~ועיי שםלדרוש
 בדור~י~

 די
 גי~

 רעייק התוסי גרסו וךזה

 ב~צ~~ו ד~ע~ק ך~תוסי וס~ל ~וי ו~יניה בעו לגינזקאיקל~
 ~לכתא אמרי ~~דר~א בי ~אל וכא~ר זה בכל ונס~פקעלה

 ךש~ו~ו~~ענין
 ~ל ~אי בעצו~ו ל~בולי רשאי רא~א ~והא

 נהרג דב~נ סיך ולא דו~כם אה ואך וו~ק~א א~עה~~רג
 דקרא צייל ו~וב הו~ךרי בהריגת ח~א וו~~ה ~חדבדיין

 ~איסור להכ~ידו קאי במיםהעבירו
 וקנקני~

 שך
 ולזה חודש י~ב ךאחר רקו~ות~ים עו~~

 או~רו~

 קנקנים והלכ~א
 יייב לאחר ~ו~כשל

 ~וד~
 ~ריגה ~~א דו~~ה ~וכיון ו~והרין

 בי או~רו ולזה רבה כהנא היי ךאהו~צרי
 מדר~א~

 בו~ה

~יו~~
 שנה מי ששיו~ש ~לא הו~ילואים יו~י שבעת ו~שה

בכהונה

 ~דול~~

 הדבריםי והבן כהונה בבגרי וךא לבן בחלוק
 וישרים נכונים ה~לפול דרכיעל

~ 

~~~~

 לא בא~~ת אולם הדרוש ע~ד אך הוא כ~ז
 וו~ית~ו ה~~צרי בהריגת הנביאים אדוןו~שרעייה ~~

 התדבקות מ~ר רק ~וא ה~ו~אה כי ~ו~~א~ שום היילא
 עם הנ~~רים הנפש ~ךקיוקי~ור

 הגו~

 אבך
 ב~שר~~~

 ערוב שם היות ~בלתי שלימה הפרדההי~
 כ~~~

 בעקידה
 בכד ב~יי ורבינו ~~ה~ער

 ~קו~~
 דכל כי

 ~טומ~~
 הוא

עייי
 מה~ו~

 ~ועיי די פי על שו~ת ב~~~רע~ה כן ךא
חיי זוה~~

 ד~
 אות אורות ונצו~י קכייה

 א~~
 ך~ל א~ היי והוא

 והוא בנשיקהשמתו
 נאמר עליו א~ר האלקי ~דביקו~

 ~בר~ות ז~ל ~אמרו והוא פיהו מנשיקותיש~ני

 חי~

 ד~~יתת

 כמש~צדיקי~
 אותו ~שמוציאין ~~ער כי ~~~ךבא ביניתא

 ועיי ב~לב מו~נו חךק שיא~ז ו~ב~י בנקל י~א הואמה~ךב

 ס~~באב~בנ~
 הענין ולהש~יך ולהבין דל~א ובאפיק~י ברכה

נאו~ר
 עו~

 אדה~ר ש~כך ד~~עת ע~ו~ייש
 ו~~

 נ~עדב הדעה
 א~רי ופי בראשית פי באוה~ח ועיי ורע טוב הנו~צאיםב~ל
 ביי~ז

 ובכ~~
 ו~בלי נקי ךדבר יתיי~ס ה~לב אולם

העתו~ ~~
 הדם כי

 ~ו~~וה~
 לטוב ויההפך ~ךב ונע~ה נע~ר

 בר~~תוב~~ס
 ו~י~ ~ד~

 ~~ה אדה~ר שאכך איךן ארייי
 ~תינוק ~איןהיהה

 לקרו~ יוד~
 שיטעום עד וא~~א אבא

טע~
 סנהדרין ~ד~א מהר~~א ~ועיי דגן

 עי~ ~~

 ובו~קרא
~י~עיי

 הי~

 ח~אה
 ודב~

 וב~וד ברע מאוס ךדעתו יאכך
 הנער ידע בטרם כיב~וב

 מאו~
 ~ושם בטוב ובחור ברע



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~י

~~~~~~~~ קי
 חי~

 בטדם כי
 הנ~~ י~

 וכי וא~~י אבי קרא
 ~רם אחז בבן ל~~~לה הא~ור ~ם הוא אחד זמןכי הדד~~
 ו~א~סהנ~ד יד~

 בר~
 וב~ור

 ב~~
 ~~ם שי~~ום ד~ד והוא

 לא אדה~ר מחטא רע בו שנת~דבדגן
 ר~ יד~

 טוב אך
 החלב מ~ומן הנקלט הח~אה ~י יא~ל ודבש חו~אהוז~ש

נתהפ~
 בו

 הד~
 המזוהם ו~דם

 ונ~~~
 עקידה ~ועיי חלב

שעד
~~~ 

 ~ם ו~~ק~ייח

 וי~ל~

 דבש ו~ן
 א~

 ב~ד
 סייק תסייז ~יי אוייח טו~ז ~ו~יי ~יי כלא והיי בוו~~הפך נבי~
 א~~ם בחלב שרים יונקי ~י פש~ו שלא חלב ג~~ולילו~~ן ~ש~ ח~ו ~לא שדים יונקי לו~~ן ~שה בסליחותוזייש וי~

 ג~~ולי אולם החלב כמו ונקיים ב~וגג קל חטא אף בהםאין
 אף ואו~א אבא לקרוה ויוד~ים דגן ט~ם ~~~מיםמחלב
 ~~ייפ אבל ~ש~ יפש~ושלא

 י~
 ~ד~ת ~~~ן חטא ~ם

 ~וב בו~מ~ורב
 ור~

 מאיו~תי ~ייב צייא דף סנהדרין ~ו~יי
 וחר~א ב~דם ~ולטיצה~ר

 ~ם~

 זוהמת ו~ריבוי הש~דות ו~נה
 חלק ~ל יודוהדם

 ו~~~יי~ הר~
 ~תהלים

 ~~י~
 ~ונו~י ה~יגוני

 אחי ~~ו הן ס~ה פי תולדות ובו~ד~ר דא~י ווש~רות~צו~ו
 ואנ~י ~ם ידקרו וש~ידים ~ו~דייא שידין גבר שעידאיש

אי~
 כי ~~~דייא ~לק

~~ 
 ה~~יר ונשא ו~ם י~~ב ~מו די

 בא~מיו ~ת~לך שעד קדקוד והוא ~~ו זה~ליו
 ~דףיו~~א ובמשנ~

 סי~ו~
 ו~יי בש~דו ו~תל~ים ~היו הבבליים ו~~ני

זוהיי~
 פקודי

 ~ד~
 דך~ז

 ~~ב~

 חוטא ד~א
 אורות ובנ~וצי הו~שת~ח שעיד~~ן ובו~וק~ ד~~~

 ש~
 ךייב סי~ ו~~ג~א

סיי~
 הזוהייק ~~דבדי לזוז ~אין כי שם ש~~~ון ~ירות ובסי סייא
 נש~ר שלא ו~חךבא ביני~א ~ו~שחל וז~ש ~ו~ק ~ודשהוא
 ש~ר חלק שוםבחלב

 הר~ ~חך~
 ר~

 מו~ראה לבן הפך ~ולו
 שב~ולן ד~שה ז~ל אמרו זה ולעומת טוב ~ולו שה~אהחלב
 הו~א~ל ~לי שהוא הושט ~י ו~ט ב~י כפיט~~י ו~יתה~א
 ~וה~ק ועיי ך~א שער ב~קידה כ~וייש חו~~די ~ליודה

 רלייב דף ~נחספי בד~יי~~
 ובתקוני~

 ~חד ~סרין תקון
 ~יי~ש~

~~~~
 יחד ונ~~אים הוא ~ד וי~דאל אודייתא קוב~ה
 רי ומ~אה כ~~~ש אשב~~אר

 ~א~
 ההורה או~לת

נקרא~
 והוא אש יע~ב ביה והיי נאו~ר ובישראל דת אש

ךגוך~
 ה~~~י~ו א~ד הו~~פ~פים של וו~ו~סה אבן

איך ~א~
 ו~אחרו~

 בי בראשיה ד~ב~ן ~ו~יי דיבוי יצא
 יייז~

 אולם
 ~י בעין ~ין נ~אה ~נבינה נשכיךהאם

 ל~
 בכל נו~צא

 הריבוי כח א~דהנ~צאות
 וה~אחדו~

 ~ו~ו~ים יהיו יחדיו
 שלהבת וי~~לש ית~ב אחד ~~ניצון ~י האש ~ח דקבו
 ו~~ייז ך~לפים נדות ךהדליקאש

 הא~
 ולא ב~~ותו ישאר

 ת~בה האבו~ה אך הנר ת~רב אם ו~ן בו ~ל~חס~
~נר

 ות~ו~
 ~י למקורו להתא~ד

 ~חל~
 אך ~ואב

לא וב~~~ ~ו~
 ~~די~

 ב~ו~ו~ה להתגדך האבו~ה
 הוא ו~ן ואי~~~

 אדם נש~~~ אלקים נר כי יהבדך ~אחרוהוההשת~ש~ת

חל~
 תש~ב לו~קודו שובו ואחר הגדול ו~אודו מו~~ל אלקי

הר~ח
 א~

 ~נד דווו~ן הצדיקים ~י ~~ש נתנה אשר הא~ים
 וז~ש י~~לה אחדותו הא~ד ו~יסוד וה~ל האב~קהבפני

 הקב~ה לו שהר~ה ה~קלבמחצית
 ~~ב~ ל~~ש~

 של
 א~

 ~י
~נין

 ו~~ה~~
 להתבונן יש ה~~ל גדה ~שרים בו ~נאו~ר

 ~וא גרה עשרים שלם דהשקל ה~תוב סי~ר צורךדלא~ה
 רק לי~ן נצטוו ~לא~חרי

 ו~חצי~
 בזה י~ל א~נם הש~ל

 כ~ה ~דף ב~ק ב~וסי~פ~~~ש

 ~יי~

 שהאב ק~ו ד~ה
 ~ל בונותנין וא~

 אח~
 בו נותן והקב~ה דב~ים הי

 שם ~ג~י~ב~ו~יי דבדי~ יו~~
 ובהגהביי~

 כלאים ובירו~לו~י קי~א דף ב~ב
 קהלת וו~ד~ר ה~גפ~ח

 ו~~וסי י~ג הי פרש~
 עה~~

 פי
 ת~ם ~~פבה~לותך

 שב~~
 פי ודמביין ימים

 ~זדי~
 אי ייב

 ה~פר ו~ן נברא אדם לש~בר ~~א ~ייט בר~ותוירושלמי
 סנ~דרין ועיי~וי

 דל~ח~

 ~ל לכ~ר~ ~ק היי מ~~ש אולם

 ולז~הנפ~
 נא~~ר

 ~שר~
 שלשה שאו~רו ל~ומת ~שקל גרה

 והקב~ה ~שרה בו נ~~נין ואם והאב באדםשוהפין
 ~שר~

 יהנוול~ך
 ו~חהיי~

 ה~~דה ל~ומת
 דבר~

 י ה~ב~ה ב~ שנוהן

 ה~יבוי ~ו א~ר לאש ו~ו~~ל א~י חלק י~ד~~ה ולאש~באדם
 של ~~~בע ז~ל או~רו ~ה יחדוה~א~דות

 א~
 ה~בייה הדאה

 ךנר הדו~~ה הצדיקים ~~יתת הוא ו~ן יתנו זה ואו~דלמשה
 הכלל אל שואב ~החלק נשיקה ו~יתת ~הוא האבוקהבפני
 טייז ויקרא אוהייח~ו~יי

 אי~
 לדמז בנורא דטביל ו~~ש

~ו~~~~
 ~אבו~ה ל~ני ~נד והוא אש ~~~ו היי ו~שדעייה

 ~ו~~אה ~ום אז הייולא
 ו~יי~

 ~דף בבד~ות
 כ~ב~

 שאין
 דברי ~ה הלא ~נאו~ר טוו~אה מקבליןד~ת

 כא~
 דיי נאום

 א~ו~~
 ~ייב ק~ו דף~ חולין ~ו~יי טו~~אה ו~קבל אינו

ו~סי
 ש~~

 מ~ה ששימש וזייש
 בחלו~

 שנא~~ר ו~~שייי לבן
 על י~דה הלבן מדאה ~י נקייםוהיי~ם

 הנקיו~
 והטהרה

 ~ם סנהד~ין ובחד~א לבנים בגדיך יהיי עת ב~ל~מייש
 בגשמיות האו~ין ה~ין שזה~י

 ולדברי~
 השיב

~ 
 תשובה דייא

נצח~
 ~די קודש ~ולו רוחני ענין היי ו~שר~ייה ב~~יתת ~י

 הדבריםוהבן
~ 

 ~~~~א~
 הבאתי אי

~~ 
 ו~~ה ~~~~ש בנח~ב

 אי~
 ~ברי

 ~~יתה בה ~יש ה~א~ גוי ה~א~דסתם

וב~ו~~
 בחוו~ש ~רשייי

~~ 
 חדייא ו~הרש~א ו~יי ורודהו ו~ך~הו

 נייח ~דף~נהדרין

 ~~ב~

 ו~זר~י עיי הו~צדי את ו~~יך וו~~ש
 די ~דף נזיר ו~יי דוד רדך דרכים בפר~ת ו~יישם

~~~ 
 בדא~ית ו~ר~ד ו~יי ~וינן גוס~ין ודלמא ויך ~~~כאאלא

פדש~
 אדם יש וכי וידדפם וי~ם מ~ב

 רוד~
 ~~~ הרוגים

 ש~ נזיר הדאייש בפייועיי
 ~חיל~

 ~~~ים בידי גוסס בין
 יבמות ~וע~וסי ארם בידיך~ו~ס

 ~יי~
 לו~ימדא ד~ה ~~~ב

 לה~ד~ח חיים ו~יםוהגהת

 שם~

 וויךנא בש~ס ובהג~~ה
 ~דףו~סנהד~ין מ~~

~~ 
 ו~ג~צ~~

 ~ו קושיא ~~ביא שם
 ב~

ה~תיי~
 אךיו בתשוי

 והו~
 ~ךא ~יי~ש שךייח סיי יו~ד בח~ייס

 סיי יוייד ~~ך ועיי ~וכחת אליו דבר ~י ב~מו ~םהזכירו
 לבי~ ליכנס דדו~א די~ל די ס~ק~~~

 אסור גוסס בו שיש
 שו~עון הי הלכה פיג ~יד ~~ירושל~~י וךע~ג לצאת אייצאבל
 דו~ך ו~י וואבר

 הו~
 ~פיקא והא ו~יכא נפיקא הא או~ד

 ופ~~~ בק~~ ~~יי~~יכא
 אה ל~וציא ~~צוה שהיי כי שם

 א~ור להחךו ו~~ום רק דהרי תמוה וזה יטמאו ~לאה~ךים
ל~הן

 לי~נ~
 טומאה ו~ש~ם ולא

 ו~ו~~~
 ו~~ג ~דף בנ~יר

 ~גון או~~ אשי רב ~םו~ב~~ס ~ייא~
 דעיי~

 ובאורח גוסס ~~~וא
 אסוד אי ~ה פליגי דלקו~ן ~ו~המי~ור

 לי~נ~
 לא ובא~ת

 ו~שום ולא חי~ל ו~שום רק~ליגי
 ~ו~~א~

 ל~נין קאי וד~א
 פייב וך~יימ הייו אבל ו~~ה פ~ג כ~מ ועייטוו~אה

 בהגרצ~~ ועייהט~ז ~~נזירו~
 ~דף נדה

 מ~ד~

 י~~ב בית ~~תשוי ומ~ש
 שבו~עיי

 ~~א~ש ו~יי דבריו שדחה י~ג סיי ח~א י~קב
 צייז סיי ~ייגו~ו~ק

 ובמנ~~
 שו~חוה ו~~ס ונחייי לייד ~~~ע

~~א
 ונו~~

 סיי חויוו
 ניי~

 שכייט סי~ מגייא ו~יי
 ס~~

 די
ו~גה~

 ~וקח מעשה
~~~ 

 בי~~ ו~ת~וי
 השבו~י מ~ש ראה ולא

 ~יי י~~ד ופה~ש ר~~א גליון ו~יי שם ב~חה~ש גםשהביא
 והגהת~ך~ט

 תו~~
 י~ז סיי אהיי~ בייש ו~יי שם

 ס~~
 צ~ד

ודג~ו~
 סיי ה~ד~ות אדיי ו~אגת ~~א ~ייק שם ו~ת~ש

אי
 וביוס~

 ודב~~ ד~~
 בי ~ס~~י אי סעיי של~ט סיי יו~ד

 סייה ~דף גיטיןו~רשייי

 ע~ב~
 בו~~נ~

 ו~~י~ט חולה המסוכן
 ש~ ן ברי עיי בהגרשיישוו~~ש

 ~דף כ~ובות ו~~~~י
 ביר~שלו~י ו~~צא~י גוססו~סו~ן נ~~~

 הודיו~
 ה~ב פ~א

 חולין ~יימסו~ן ~~~יי~ ~~~

 דל~ז~

 ו~ירושךו~י ~טא~ו מדם ~ךיו זורקין
 ~לי~ ז~רקין הגו~ס ~~א פ~זגיטין

 שם ושיייק
 ו~~

 ~~ו
 פייג ~ה וירושלמי ~ולה בין מה מ~וכן בין ~~ה היהל~ה
 ~י~ד מפס~~~~ק ~~ד ו~ך~מ ועייה~ז

 ובשו~ו~
 סיי חיב ו~הד~ג
~צ~ז



 ה~~הק~ז
 עךי~

 שמצא ממה
 ש~~חו~ ב~~יי~

 נ~ייי ~ועי~ פ~א

שם~

 שהדבר ראה לא ובמחכייה
 ~~~וד~

 ב~ודיוה בירו~צמי
 הרדב~ז ב~ם ומ~ש קכ~א סיי פ~וט גט ועיי שםובגיטין
 ק~א ~יי ~הייע ועיי ~~דבר לאינו המדבד גוסס ביןלחלק
 ס~חסעיי

 ~~ וביי~ סיי~
 שלייט ~יי יו~ד דש~א ~וגליון

ומ~ש שם~
 בפה~~

 סיי אהייע ~~רדכי פר~ת השוי עיי ס~ט ס~ק
~~ט

 ובש~~~~
 ~דף עיי~וכין הוסי ועיי שהבאהי

 ד~~

 ולא ד~ה
 זה עצ ת~~ה הרד~ל ובהגהת ~מחוה ב~~~ס ~דהנןמייש

 פי בהו~כ ועיי ~~ייג פ~א שם ~הוי~ט דברי~ואי~המיטהיי
 כ~ז שם י~וה ובפנים הכהן לפני והע~ידו ~ייחבחק~הי

 וא~~~~ל~בי

 ~~~~ב~

 דושט בע~ידה ~~ייש הבאתי הי
 יוד~

 על
 ברכוה ~ש~ס דבדי ~ה ובארהי~ו~~די

נייו ~~ד~

 עייב~
 ~דוא~

 ~ךא ד~ון ~נה ויא~~ר ישכים בחלום קנה
 צחכמ~ יצ~ בחלום קנה הרואה ה~רי~בר

 קנה ~נאמר
 ש~ ~ובילקוט ךבינה יצפה קניםחכ~~ה

 יצפה הגיר~א

 בינה קנה קנינך וב~לשנא~~ר ~~ולן~
 ~עב~~ וב~ו~

 הדכיב ב~ת~ח
 ק~לטה שאינה ~ר~בה ~וא ו~חכייה י~ר אלו~~~א~~רים
 סוהר ~ה בא~~ה ה~~הוב~דייא

 מ~~
 ויאמר ישכים לעיל

~נה
 רצו~

 ~~ג ~דף יב~~וה ועיי י~בר לא

 ע~ב~

 וי~ושך~~י
 ~ם יפייע והגהה בי הלוי בלשי דח~וה ~~הו הייא פ~זד~~אי
 של קנה עצ באמת קאי דלעיל י~ל לפענ~דואולם

 ע~
 ואחייכ

 העקיד~ עפ~~~ש ~~חקדי ענין על ~כוונהתסובב
 בבאור

 הנשימה כלי עי~ר ~וא ד~נה שהבאהי תענית ה~~סדברי
אשר

 ~~כלל~
 והו~ט החכ~~ה ~שכן ~~קום וה~א הלב הוא

 ~היולאניים חלקי כל יסעדו אשר ~מאכל כלי עיקדהוא

 הרוא~וזיי~
 יצפה הושט לעו~~ה קנה ~יינו בחלום קנה

 ~~~י~~נא בד~יא ~נחס פי בזוה~ק כן מפודש ו~~צאתיך~~מה
 אכילה דביה דין לעל~~א ד~~~ה ושט כוי דריאה קנהודא

ו~היי~
 קנה

 דו~~~
 מארי ~וקמוה ובגיניה דאהי לעל~~א

 חכמה קנה הה~ר לחכ~~ה יצ~ה בחך~ם קנה הדואהמהניהין
 ד~יהו צבנון מן ~נ~לים גנים ~~עיין שם ולהלן בינהקנה
 כ~י דריאה קנה עך נוזךים ~~~וחאךבונא

 עיי~~
 ~י וכבר

 ~~וח הואד~~ךך
~ 

 ומלב חכ~~הי הוא ~~וח מן וסייה כבד
 לשלשה י~רר ו~שם ~~הפצל הקנה ו~נה דעה ומכבדבינה
 סיי יוייד ושייע מייה ח~לין ~~ייראשים

 לייד~

 פדיש אחד
 ~~א לריאה והולך ו~סובב לכבד ואחד לריאה ואחדלליבא
 עך רו~~ז ד~~וחא~~ךיבונא

 חכ~~~
 הרואה וז~ש

 בחלו~ קנ~

~~
 יצפה לריאה הנוטה הדאשי

 לח~~~~
 חכמה קנה ~נא~~ר

 לבינ~ גם יצ~ה ב~~~~~ע ללב הנוטה ה~נה גם קניםהר~אה
 ~מ~ש בי~ה בכלל דעה וגם בינה קנה קנינך ובכל~~מד
 טפי שפיר א~י הילקוט ולגידסה ~גאבוה

 דרוא~
 קנים

 כל~יינו
 ההלה~

 לריא~ המה~~לין ראשין
 וללב ה~~וח הוא

 שלשה על ר~מזים ו~בד לב ו~וח ~י לכולם יצ~הולכבד
 בצדק ודעהי בינה ~כ~~ה על ~~גר~הי בלי צ~ד מטיביא~י

 והבן קשוריםז לב לוח עלומשרים~
 ~ הדבדי~

 ~~~~ג~
 ~בחי מעם ד~ז יבמוה ~~~רש~י ~באהי ד~

 ליי~ ~דף סנהדריןוערש~י
 שם~

 ~דף וב~~~וה

י~ב~

 ~הגרע~א וגה~~ס יואב טעה דייה
~  ובמצ~~~ 

 מהי פ~ה

רוצ~
 ~י~ב

 ומ~~
 ~בחי ~~עם ד~תיב הא אלא אמרו דבגמי

 ~~נ~ם שם ~~שפטים פי באוה~ח עיי דבריו ובגוף ~ע~~~
 ~ךח~~ מדברי ו~~~ש שםי~וה

 ועי~ שם הי~ד בכ~מ עיי

במ~~
 ובירושל~~י סבור דייה ה~ו פ~ב ~~כות בירו~למי

 ושם ~ אי מלכים מצ~ד ועיי ~ל ד~ה ~ייו י פ~וסנ~רין
 שם ~~שפטים פי ב~~כילהא להמג~א ו~~ד למ~ד ~וקב~

 ~סול לעניןו~מש~ך
 ע~ד~

 ~~קדש ~~ביאה ~~ט סוי ובר~ביים

 והול~דמונ~
 ~~ן מנה ולא לעב~דה ה~סולין עשר ש~~ונה

 ה~ו פייד סנהררין בירושלמי ~~ה~פ ועיישהרג
 ד~~

 ~~ה

והר~
 י~ל

 ~ בז~

~~~~י
~~~~~~ י

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

~  ~~~~~~~ ן~~~

 ~~~~~~~ ~י~~ו~~
 ~ן

 ~ו~ יו~~ ~~ו~ ~~~~
 ~~~~~ ~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~~~

 ו~~
~~ 

~~~~~ 
 ~~~ו

 ~~~~י~
~~~ 

 ~ו
 י~ו~~ ~~ ~~~

 ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ו~~~

 ~ ~י~ ~~~~ ~~ו~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~

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

 ~~ו~~י
~~~~ 

 ~י
 ~י~

 ו~ו~~~ ~~ון ו~~ ~~~
~~~ו~ן

 ~י~ ~~ י~~~~ ~~
 ~~י~ו~ו

 ~~~~י ~~ו~

~~~~ו~
~~ 

 ~י~י~

~~~~
 נ~א הש~י בד~ושדרכנו

 ע~
 א~ן ונכרה

 ~הב~
 ל~ה

דוקא
 ב~

 בא לנשיא ראב~ע שנתמנה ב~ם
 ג~ י~~ד~

 ~אמד בקהל לבוא מוהר אם בשאךהוע~וני
 אל~בענ~ים הל~ דז~

 א~
 גדולה אם

 אם ךשמהי ~בר~
 ~פ~

 מ~~ר

~והרי
 ג~

 ב~ר~א
 דבק~~

 שנה לשבעים או לש~ים א~ה
 ~יד~ם ~ל באההי~ה

 ד~ לחצאי~

 אי ~קודמוה בהקרמוה
רוב

 ודאיי ה~
 ה~

 ו~~
 ונק~ים ~ה~ה א~ר הוי ~דרבנן א~ר

 דבדילבאר
 המדד~

 דרך בפ~ד ~והובא

 האהרים~
 רג~

 ו~ל
 עלי מהד~ים הם מהי עד הקב~ה לפני ד~ד אמרהחטאו
 הוא ~מואביה מרות ולא ~וא ~~שפ~ה פס~ל לאוא~~דים
 אה~אף

 יה~ה של~חה המר ואף אח~ה משהי ב~~ם לא
 ~שפ~~ מפסול לאזקנכם

 בהו אךא היא
 ש~

 בן שם
 נ~

וה~~
 אדוכ~ מעלה אינה ~ו טענה דהלא הפיד

 שבא לדוד

~רו~
 ךא~ה ~גם המואביה

 ענ~
 ~יתה דתמד ה~דרש ס~ם

 שם ~לבהו
 וא~

 ך~ך ע~ן זה
 דהכא~

 ~~~~~~~~~א~
 אחד ע~ן על הסוב דהכל נראהכ~נהב~ן

 בהךדהנה
 רנש~

 האריך אח~ת שהי יעקב

הר~ב~
 שהיי הט~ם דהוא ו~~ ~ולדו~ ~י

 ב~ ו~ת ~~לד כקטן שנהג~ד וגר אוהם דג~ר כייפה והר~~ ךא~~ בח~
 קדו~יםפי וה~~רחיאחוהו אפילו ונו~א קורבהמ~ום

 דח~
 דף~פסחיםאחיוה ש~~ שנ~אהי מברך אי~ יע~ב ~מר למה דא~כ זה~ועם

 ~~ט~

 מצא~~ ואניבזה חנוא ךאדה~י
בתש~

 שהדחי~~~דברים צ~ד ס~הדשב~א
בענ~

 וביאד ~ה
 בחד~אמהדש~א וע~ תרצ~ו ס~ בה~ובה הדדב~זדבריו
ב~~~א

 ~~ח~~ד~

 א~די פיר~ב~ן ועי ~ה מ~ל הביא ~לא
 ההמונה ובסי לצרור הקח לאאחוהה אל ואשהבפסוק

 ~דח~כה~
 מן אח~ה רקהיו ולאה

 הא~
 מן ~לא

 הא~
 מהא~ב פ~ד רמב~ם~וע~

 הט~~
 סע~ רס~ט ס~ ~ו~ד

~
~~ 

 במדרש וע~ נשים שה~ נשא דלבן
 רב~

 ~ר~ה

 ה~היבח~
 ותד~

 א~ל לאביה והגד
 שמה~

 ה~ ולא אמה
 לאבי~ אלא לה~דלה

 נח~~י ~צא ~י בחומש וברש~י
 כ~באהי בגללך ד~~ברכני

 לכא~
 ה~ לא

~ 
 ב~ם

 ומו~~
 אש~דלק~

 לא~ אם אבל אחרה
 נ~ים משהי ~לדו ורחך

לא
 ~ו~~

 מקדא
 וב~~~

 כי
 בדר~

 אפ~ד
 כ~ שנה~ירו בטעם ואולם נשיםשהי ל~ נש~ דאו~

 הפ~~
 ד~ודם ~עכצ~ל

מהן
הור~

 דאל~כ לגמריי נח בני מ~לל יצאו
שהי הוה~~ אי~

אחיו~
 בב~נלומר ול~ש ~~רוה חשיבי ב~נ דלג~י כ~ן

 ס~ ח~א א~~ע יצחק בביית ~מ~ש דלא ~ה שנהגיירגר
 ואונן דער ~ם ~~~ד ~י ויהודה בהמד ו~נה ~~~שלמ~ד
 חשיבא ולא לא~ה המר אה קנאו וךא ~~שו כדדכן~לא
 דיהודה~להו

 ומ~~
 בישראל דאלו ב~נ מכלל יצאו דלא ~~~ח

 ושוב ~דר~ה ב~לא ם גקונה
 א~

 אח~~ בש~י ביעקב לומר
שהטע~

 י~ד ~דף סוטה בש~ס ואולם שנ~ג~רו ה~

 אחד טעםא~תא ~~א~
 והש~

 ~~הנה ~מר ר~ב~נ עי~ם ב~הח
 ~נ~~ ל~ אמרה לדבדיה~יי~ם

 אביך בך קיבל ש~א אני

 ידו~~



~ ~ ~ ~

 ~~~יגי~~ו~
~~~~~~~~  בו~יהה ~טנה ~הייהי ו~רש~י אני י~ו~ה ליי ~~רה~ידו~ין

 ואונן לער נשו~ין ואין ~חיי או~י ו~שיאוניאבי
 כלו~

 ךא~ור
עליו

 ~~שו~
 קטנהיאלא להשיא וצ~חים לאם ז~וה ואין כלהו

 בה זוכההאב
 ולה~

 ש~~נה היהה שם של בהו לאו סברא

ששי~
 ליעקב

 ~ובג~~~
 שמ~נה הגיה

 שם והגרשייש קפךו ~ה ע~ב ~כ~אבייב ר~~~ ועיי ~~~~י~
 וקד~~

 ב~א ב~ה~ר
 ע~ז ועייקנייח

 ד~
 ~~ב ל~ו

 שם~ ור~~~ והגיעב~

 כלו
 של~נוהיו

 ויעק~ ש~
 ו~~ר ~אה ~~בן ~ו~ר היי ~בר

~~~~~~
~~~~ 

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

~~~ 
~ך ~~~~~~ ~~~~~~~

 ש~
 ביה אל~נה שבי נא~~ר ובקרא מה שכבר ת~~צא

 ועיי אביה ו~יהה לאחר נ~י ק~י אביה דביה ותי~אביך
 קו~~ג ~יי אה~ע ~מואך וביה יייב ס~ק רטייז סיי יו~דשייך
 יוייד ~בבר~ייי ל~דס~ק

~~ 
 הי~א גירושין ~~ייה פ~ח ו~וך~מ

~~~ה~~~
 ופרשה שם

 דרכי~
 דרך

 הקד~
 נחלה ~ועיי ד~ח

 א~ה ייב ~יישבעה
 ו~~א~

 וא~ו~~ל~

 ~~~~~~ב~

 וישב סדר
~~ 

 אפרים ות~רף הוציאוה

~ק~א~
 או~ר ר~מ שך הךו~ידו

 ו~~ו~
ריי~~

 והסר עייפ בז~~ייק ~וכ~ה ~יהה שם שך ~הו ת~~ר
 אורוה בנצו~י ו~יי אך~~נותהבגדי

 ש~~
 כהן איש ובה כתיב

 ~דאיהא הכהונהמ~ם שניטצ~ וא~~~י כי שם ובי~~ה והשרף ~וציאוה לפיכךוגו~~י
 בנדרי~

 לייח דף ~עיי
~~ 

 ובחד~א~
 של כבודו ~~~ום בשריפה דנוה ו~~כ ו~זרעו אלא ניט~הלא
 ~~חללה היא אביה אה ~דכהיב ~הן שהואאביה

 של הלמידו ו~קשאה אפ~ים ~~שוךהבין עיי~~
 ר~~~

 ולאיזה
 ואו~ר הצ~~ידו שהיי ז~ סיו~ןנ~נו טע~

 רייו~ ~~~ו~
 ד~נה נא~~ר

 טי כ~א ~ויקרא אונקל~סבהרגום
 ש~~

 היא אביה את
 ב~צו~ה שהיא ~היינו ~~החלא היא אבו~א ~קדושה כיווחללה
 ב~צמה דהיא בה~ר יק~ה ~לפייז כהונה ~קדושהו~החללה

 שך ~~~ר~ו כהונה דניטלה כיון כהנת ~י~הלא
 שוב ש~

 ~~גי~ היילא
 סנהדרין דב~ייס אלא שריפה ~ה

היי נ~ב~ ~ד~
 ר~~~

 היי שאם ~~ח~ת היא אביה אה הייל ~~ה אוו~ר
 בונוהגין

 קוד~
 כוי בזיון בו נוהגין כבוד חול בו נוהגין

 ~~ל~~רובהגהה
 או~ר~ ע~ הו~~

 ולדברינו א~יה אה ה~ל ו~ה
 דרק ההרג~ם כפיי לוו~ר שלאיתפרש

 הי~
 ו~תחלךה בעצמה

 כי להגיד הכהוב בא ולזה אביה~~~דושה
 ג~

 אביה אה
 ו~ש~ס ב~ריפה הדון ולכך ~~חללההיא

 ~ד~
 ו~ייט

 ~כן ח~מראו~~אי~ ~ם~
 ו~חךך~

 נ~א דף ו~ם שם ור~~י אביה אה
 ד~~בהוסי

 ~שהוא~
 שריפה לה ו~גיע היי ב~~~ר גם ול~ך

וז~~
 ~~קשאה אפרים

 של הל~~יר~
 ~~שו~ ר~~~

 של בהו ר~מ
 ~יההש~

 וא~
 לא בעצמה דהיא

 הי~~
 רניטלה כהנה

 שם של ~~זרעו~~הונה
 לשיטה~ ר~~ ~~~

 ד~חללה דאו~ר
 אביהאה

 חוך בו נוהגין קודש בו נוהגין ~~ שא~
או~ר ולכ~

 י~וד~
 וכב~ ו~~רף ~וציאוה

 ~גאון קו~יה נ~דע
~~האלבער~טאדט

 דאי~
 משכחה

~ 
 בה

 כ~~
 בשריפה

 דו~~כחת ~~הרצים רובאו~הם בהר אזלינן לא ל~יתה~ו~יהה ד~
 ק~~ה בעודה קדו~ין אביה בה כ~יבללה

 ו~י~~
 בהגהוה

 ~דף בכריהוההרד~ל
 ז~~

 בהשובה וכהבהי
 דמש~~

 סוטה
 יהומה וא~~רה ~דושין אביך בך קיבל ש~~א דא~לשהבאהי
 ~ש~עאני

 בהיפ~
 י~ודה א~ר ~אפ~ה

 ה~א אביה לאו דלו~א ל~וש היי לא בלא~ה דבה~~ריייל וא~~ בשרי~~ לדונ~
 הצא ~י בב~ה~ט ~~ייש ~~ליד אינו ו~~זר דהרי היאו~~זרה
 ד~כהי צ~ע ידוע בשאינו ד~יירי בהגה~ה ~~~~ש ג~כ~ג
 דקאי אלא עשירי דור ו~ש~חה ואיך חי אינו דהאיק~ה
 בהגה~ה ועיי י~ראל ו~בהבו~~~ר

 ועיי איינ ~~~ש ש~
~~ח יבו~ו~

 ~~~ שם~
 הנה וגם כלתך תו~ר זנהה

 אביה לאו דל~~א לחוש ואין היא ~~~זרה דלאו ראייו~זה לזנוני~ הר~
 ~~יהה ~וי לא ושוב~~א

 לו~ית~
 הוציאוה יהודה אמר ולכך

 אח~כ לו~~ר הוצרך ל~ה הקשו ש~ ~ה~ה ובהוסיוהשרף
 הרה הנה~גם

 לזנוני~
 באוהו דנין היו שךא יייל ושו~א ~כי

 טעו~א בלא ו~להא ה~א ולכאורה הריון בךא בזנותפרק
 רבהריון י~צוךדברינו

 ליכ~
 הוא אביה לאו ד~מא ~~~יחוש

 ש~וב~ואל וישב פי בבעה~ט ועיי בשריפה כהן בה דנוו~ז

ו~~שי~
 מ~אך~ ~גר~צ קו~יה על ~י ק~ו~ ~יי ח~ג ו~הדייג
 וא~~ה דאביה כיוןבערש~אדט

 חיי~
 ואם

 ניחו~
 זנהה ש~~א

 שריפה ךה ו~גיע דו~~יינ עוד וכי אביה על א~ורה היאהרי

דא~
 ~ד~ ~יון אביה ~~חללה היא זנהה או~ה

 באי~ר ע~~ה
 שריפה חיוב ענין דכל הוא דפ~וט ה~~וה זה וב~~~~~ה~יי~ש
 וא~ כהן בה שהיא בעבור רק~וא

 ודאי הוא א~יה ךאו
 חייבהאינה

 ~ריפ~
 וב~~יצ א~ה עם דר דאביה זה בשביך

 ע~ לדו~ ךאביה וצאסור ה~~ק על ~~וש אין הבהשזנהה
 וי~לאו~~

 דאבי~ דהיכי ולחךק י~ל לפ~זוגם ואכ~ו~ ש~ עתוסי ~ה כ~רוה ח~קה לענין ג~
 ~זה שריפה א~ח ו~ה

ליהא
 וג~

 ~וציאוה יהודה א~~ר איך
 ותשר~

 דשם אחרי
 היי ךא הרה שהיהה דב~ו~ר ני~א ול~מ~ש ~~ה כבראביה
 ע~א נ~ו ~דףובהוסי ש~ דסנהדרין בסוגיא ועיי ~וא אביה ל~ו דל~~אלחוש

 שם~
 יעקב ~ב~ה ועיי אינה דייה

 בי ~י~חייב
 ודויי~~ ~י~

 ~~~~~ג~

 דה~~ר נאו~ר ראם בזה הלוי ~ה נא~~ר
 שךבהו

~~ 
 ךוו~ר אין ~וב ~יהה

 אני יתו~~הדא~רה הטע~
 ~~שו~ ~צ~~

 ~דרכן ~לא ~~~שו ד~ריואונן
 עכציילולפייז

 נשא ל~~ה יקשה ושוב בינ ו~כלל יצ~~ דל~
 ךא ~ורה ו~הן ד~ודם ~יון דגיירם דאייל אחיוה ~היי~קב
 דוד דרך ב~ד ~ו~יי ב~נ ו~כלליצאו

 עיי~~~
 וא~~נ~

 י~צ
 א~יוה שתיבענין

 ~ו~~~
 הלפי~ת בו~דרש

 או~
 ריעקב יור

 ~אהע~ה
 ךבל~

 של דבר ראין שיחשוב ~די הש~ן ד~ת
 ו~ו~~~ה יוצאקדושה

 ז~
 וךא

 ישי~
 לקטרג לבו

 למנו~
 הקד~שה

ו~~~
 ~~~ח~ך כדין

 ~ב~
 שיקיי~ כדי הח~לה ~ל

 הרבה
 ~ני וי~לח פ~ ב~ך ו~~ע ל~~~ה ע~ירה וגדולהשבה~ה
 כדי מא~~ר ~באו ~וד בית ~~ךכוה ~וד גם היי דזההביא
 ~~צוה ~י~~ין בנחלה ועיי אחרא ~טרא בו יקנאשלא

ובש~ס פ~~
 הוריו~

 ~ד~
 יוייד

 ע~~

 ~~~ך אלא
 ךלו~

 בנוהיו ושהי
 ~נהכ~ונוהן

 לש~
 ו~צוה

 צדיקי~
 יל~ו

 ב~
 שם ב~דייא וכ~ כויעבירה לש~ שנה~וין הוא

 ~~וטע~
 ך~א הנקבוה הותרו זה

בקהל
 כמ~~

 וס~ל עו~וניה ולא ע~~וני ~~ואביה וךא ו~ואבי
דגדולה

 ~ביר~
 לו~~ה בהפלה ו~יי ל~~~ה

 ל~~הר~ו~
 אך~ישנינו

 ~וא ~~שפ~ה ד~פסול א~~רו ד~ד שונאי והנה ~י א~החייר
 ~~ואביה ולא ~~ואבי עו~וניה ולא ע~~וני ךדרוש רצו~לא

 ~דףביב~וה ~ו~~
 ע~~

 דהנקיבוה ס~ל ולא
 מש~~ ו~והרו~

 שעשו
 ~פני דוד או~ר שהבאהי המר~ר באור וזהו ל~~~העבירה
הקב~ה

 ע~
 הם ~~הי

 ~הרגזי~
 פסול לא וא~מרים עלי

 אה~ אף הוא הו~ואביה ו~רוה ולאהוא ~~ש~~
 לא

 וושהי ~אה~
אחיוה

 ולו~~
 ועכציך אחיוה ~הי יעקב נ~א

 ~~~ו~
 רגרוךה

 אח~וה ד~הי לו~~ר ואין והזב~ר ב~~~ה כ~~ייש ~~~~העבירה
 לא הורה ו~תן דקודם ~ל לפ~ז דהרי שנתגיירו ~~ום~י~
יצאו

 ו~כ~
 ואיי~י ב~נ

 אי~
 ~שום דא~ל הו~ר על יהודה בא

 ~~א גם קנו בישראל דהא כדר~ן שלא ש~~שו ואונןדער
 לא ול~ןכדרכן

 יא~ר~
 בש~ס כ~~ש אחר ענין היי דבה~~ר

~וטה
 ~א~~ר~

 של בהו הלא דוד א~ר לזאה אני יהומה

 היה~ש~
 דסוטה כסוגיא לו~~ר אין ו~וב

 מאיס~ר שבא דוד ביה ~ךכוה דסוד הזבייר כ~יישועכצ~ל ש~ ו~פרש~י ש~
 דיעקב אחיוה בשהי וכ~~ו ~ט~א בו יקנא שלא כדיהיי
והכל

 ו~שו~
 לשו~ה עבירה גדולה

 ומ~~י~
 שנה~ונו לוט בבנוה

 ~ךא ~~ואבי דרשינן ש~יר לשו~ה עבירה ועשו ו~~והלש~
 א~ ~אוי א~כ ושוב~וואביה

 בקהל לב~א
 ~ז~~

 ברוה
 נח בן ש~ של בהו דהיהה ~םפ~ז רב~

 לרו~
 כבני דינם דהי~

 ו~ה~~ר ד~ירן ~שום א~יוה בשהי הטעם הי~ ולאנח
 רק ב~נ ו~~ל יצאו דךא כיון כדר~ן שךא שמשו ואונןדער משו~

הט~~
 דגדוךה משום

 ע~יר~
 ל~~~ה

 ו~ו~
 ולא ~~ואבי דר~ינן

~~
~ואבית



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~י

~~~~~
 דה~~עייה דאוי והיי~~ואבי~

 לבו~
 שבע בבאר ועיי בקהל

 ל~נין~ייש
 ~ו~ל~

 ה~ו~וניה נע~~ה ~~ן ~היי ~ל~~ה בן רחב~ם ~~ן
וקד~~ו

 בכס~
 בטוש~ע ועיי הייד ~~לכים ~~~ה פ~א ~~~נה

~ו~~~
 היטב ור~ייק זי סיי

~ 

~~~~~ 
 ~~ ~~ ~וי~~

 ~~~~י

 ~~ ~יי~ ~פ~ה~
 ספק כ~ו ~~ותר ע~ון ~ספק סב~ יהושע וד~ ספק~היי
 ספק הא די בקהל יבוא לא ודאי ~~~~זר דדדשינן~~~~ד

~~~~
 יבוא

 וב~~ה~~~
 הךכה ~הא~ב פטייו

 כיי~
 ~~לואים ובאבני

 יייא סייק דיסיי
 וס~~

 ו~דבדי הביאו לא כייז
 ~תויויי~

 אלו
 יב~~ותוב~~ס

 ~ד~
 ע~ז

 ~~ח~

 דוד ךהם יולדו א~ד בנים
 ולא בנים~לי~י

 בנו~
 דבדי

 ריי~
 הוא הרי יהודה אייר

או~~ד
 ~י~

 אי יוחנן א~ד בלידה תלאן הכ~וב י~לדו א~ר
 ךא בלידה תלאן הכ~וב יהודה דאיירךאו

 ~~צ~
 ורגליו ידיו

 שני מצרי קהל אקרי ג~ים קהל ~ד דא~ר כיוןבבה~~ד
 ש~וקית י~א ב~וסי והקשו ~לי~י ד~ר לי~י ויבוא יטהדב~~~י
 ודאי בקהל יוחסין ע~דה ~רק ךיי ~י~ יה~ד~ ~ידהא
 ~תד יהא נמי ו~בן יבוא ספק מ~~~ד הא יבא דךאהוא
 ספק ~~~~זד הא יבוא דלא הוא ודאי ד~~~~זד בקהלךבוא
 ~~הר~~א ~ועיי ~כיחי לא דש~ו~ין ותירצויבוא

~~ 
 ו~ייש

 עי וב~~להייר שם רא~ם ~רני ו~ג~ה א~~ו ירך עו~רלענין
ע~בי~א

 ~~~ש חי או~
 בדע~

 ~~דבדי ה~כירו ולא הדמב~ם

הל~יי~~
 הל~ה עבדים ו~ייה פיז

 הי~

 ~דף ~ביב~~ות
 עייח~

 לא~ר ~~~~זרהאד~ל
 עשירי ע~ירי יליף ~~והר~ ~ורו~ עשד~

 ל~לן ו~ה ו~~~בי~~ע~~וני
 כאן אף ~~והדו~ ~בו~

 והנו~בו~ו~~ות ~בו~
 בדור~

 לציון
 ד~

 כי כיי~
 דג~

 ~~ותרים זכרים
 ~ינו ד~~~~~ד דקרא ~גופא ךאוסדו בא ~א~ה זה זכרד~די
 וא~כ ~וא ~~ר א~ד והאי כתיב ע~~רי ד~ד דהדיאסור
 ~ייא אסור אין ע~~וני ו~ה ו~~ינה לאו~דו בא א~~~~~~וני
 בעצ~~ה א~~ו ~הרי ~~ותד ~נקיבה הנולד א~ך ~~~וו~ניהנול~
~והד~

 א~
 ~ני ~~צרי יוכל דהרי י~~ה אכתי ולכ~ז כן זה

 ~ישא~~הד
 ~~~~~ד~

 ה~וסי קו~ית הוא והנה עשידי דור א~ר

י~ני~
 ~ד~

 ~יי~
~~~ 

 ש~קשו י~הר ב~ה ~ני ו~צרי דייה

 י~אוא~~
 ~~ו~זר~

 עשירית כי כ~רה ב~ו ו~היי ~שי~ית
 ו~ירצות~יי

 באו~~
 ע~רה לאחר ~שרה דהבה דה~ינח

 ~~~~זדה אלא לקו~ן א~~ד לא דהא יוכשד לא ~~~א ~בןאבל דודו~

ד~ו~ר~
 ע~דה ל~חד

 דור~~
 יוכ~ר ךא ש~א הזכר אבל

 ~דף ב~ב התוסי ~~דבדי ~~~~~ע וכן הנויב כ~ייש דלא~ה
י~ג

 ע~א~

 שהקשו דבו אה כופין דייה
 וא~~

 ~~~זדת וי~א
 דאיןואור~י

 ז~
 תקנה

 ךהדבו~
 אלא ~ו~רים יהיו דהבנים ע~י~י דוד לאחר ~מזרתישא יק~~ ואכ~י בי~דאל ~~~~זדים

 התוסי מדבדי נרא~ וכן ~~ו~זדים י~יו דהזכדיםודאי
 רי~

 ~הוא ש~עידין היכי ~~קשו ז~~ם כאשר בעינן ד~~מכו~
 א~כ ך~סלו אם ~י זר~ו ל~סול באין דאינן ~ניו~צרי
 דמיי~~ ו~יינפסול

 א~~ו
 נפסך~

 וכתיב בביא~ו דפסלה
 יק~ה הנו~ב ו~יטת לא~~ו ולא לו זו~ם כא~ד לוועשיהם

 לפסול באים דאינם עשירית ~מזרת שהיא ש~~~ידין היכיאי~
זרע~

 י~יו ~~נה שיולדו דהזכדים אע~כ ליפסול
 ~ו~

 אסורים
 ~~קשה דבל~~ה יייל לכאורה שם הה~סי ק~שיה דבגוףאלא

 שני דו~צרי יוסי לדי קשה דעריין שם בגה~ייסהגר~~א
 דרייל אליבא דקאי וצייל א~הו את פוסלאינו

 ~ובש~~
 ~ם

י~
 אדיב~ל נוסחא

 ארשב~ל~
 ס~ל ~א ור~ל

 שני ~~צדי דב~
 ביב~~וה דהרי יייל רבלאייה א~אפסולה

 ס~~ ~ד~
 ברשבייא ~ועיי ו~עיקרא אצלה זד דבעינןאמרינן ~ייא~

 ד~
 ~י

 פייד יב~ות בירושל~~י ובשי~ק ~~דד~ה ש~
 דיי~ הי~~

 ה~~חזיר

וש~
 כך בלא דיה ~~ג פ~ח

 ויייל~

 ש~~עידין זה ~ך והדי
 ~וסל אינו והעד ~ש~ו את פוסל הוא שני מצרישהוא
 זר אצלה הוי דלא כיון א~תואת

 ואיי~ ~עי~ר~
 ב~ה ליכא

כאשר
 והבן~ זמ~

 ~~~~~ה~
 יטהר ב~~אי ~~י ו~צרי ה~ייס בקושי~

 ה~ג פ~ד ~ירושיןבי~של~~י הק~
 בפ~י~ו~

 דגם

 עו~וני~לי~~
 א~א אצלו די ~הל שהיא י~ול אינו

 ~צרי ליי ~~~י יהודה לדי ב~וס~ ~ו~~ו ע~~ונית ולאעו~וני דבה~
ולא

 ו~צרי~
 והוא

 יב~ו~ הידושל~~י קושי~
 ועיי הייג פ~ח

 ~םבצי~ד
 ~ו~~~~

 בעכו~ם אי כי סיי ב~~א והוא ~~שבוייי
 ח~א אה~ע בי~צ ו~יי בעלה קנה אשה ש~נ~ה ~~האו~רינן
 ~ו ~גילה בחד~א ~~~ר~~א ~~דבדי ~זכידו וךא ל~~~דסיי
 חצי עד דייה~ייב

 ה~~~כו~~

 ~~~בדי דנדאה ב~יייק ו~~ש
 ו~~אב ב~~ון דנקבות דהאד~י

 הלו~יי~~ ~ו~דו~
 ~יי הוא

 בחד~א~~הד~~א
 יב~ו~

 הי~ח ~~~א~ב פי~ב בד~ביים וכ~ה ~ם
 קצ~ב סיי י~יד חות ~שוי~ועיי

 או~
 ~~ד~

 ו~~ילא
 ולא ~צדיל~~ידרש ליכ~

 ~~צדי~
 ה~וסי קושית יק~~ דאכהי אלא

 די~א שניב~~צרי
 ש~~קי~

 דס~ל ו~כצייל ~~ו~ר מ~~ד דספק

~~~~~  

 ~רע~~י

 ~י~ ~~קכ~~~~~י~~~ו~
 שני ~צ~י השייס וךקו~ית ~~~~ר ו~מזר דספק י~ל ~ם י~ת~י~י ~ם~

 דישא י~ל בלאיי~ יט~רב~~אי
 ~ו~ד~

 ו~~~נם ע~ירי ~דוד
 דנקיבוה ~יון ע~ונית ~~~וני י~א איך הירו~ל~~י קושיתיקשה

~~ו~דו~
 ע~~ונית וךא ע~~וני דדדשינן דלו~אי ~ב~תי וכבר

 לש~~ה עבידה דגדולהס~ל
 וכ~~~~

 בחדייא
 יוייד~דף ב~ודיו~

 ~יי~
 ~ ~יייי~

 ~~~~~ואו~
~  ~דף 

 ע~ז~

 ולא ע~~וני ~הנאי
 ולא~~~אבי ~~~וני~

 ~~~אבי~
 יהודה דבי דברי

 קד~~ו ךא א~ר דבד ~לאוו~ר ריי~
~ל דדכ~ ו~~י~ בך~~ אתכ~

 בזה ~ו~יי לקד~ אי~
 בפני~

 וקד~~ו ת~א ~י יפות
 ועיי שםהדו~ב~ן

 בחזקו~
 ~צ~ פי בנח~י שהם ובאבני שם

או~
 גי~

 כ~דה ע~~וני ~~ בת ד~~~ד ~ם יוחנן רי ואולם
 ~לא ~ו~וניעכסייל

 ע~וני~
 א~~ר יוחנן ודי ב~~ס כ~~פורש

 שני מצרי כוי בלידה תלאן הכתוב יה~דה ~אייד ךאו ~י~ם
 ישא ה~וסי ~ו~ית ~קשה יטהדב~~אי

 ספק דהוי ~הוקי~
~~מז~

 דךא וצ~ל
 דר~

 יבא ספק הא יבא לא וד~י בקהל
 ל~ו~רא דסד~א יייל ולפ~ז אסור ~~ו~זר ספק ~גם~סייל

 יקשה ~ד~ייכ לכוי א~י לא ~ךבדכל וק~
 איצטר~

 ך~תויי קדא
 סדייא בלא~ה דהא להח~~ידספיקא

 ל~ו~~רא~

 לחצי אלא
 דכוי ס~ל ולא ~~ה~ת א~וד ד~~ש ל~יט~ו יוחנן ורי~יעו~
בריה

 בפ~~
 בדדוש וכ~~~ש ~אב לזרע דחו~~ין ס~ל ושוב הוא

 ~~~ד ~דיטב~א ולפ~~ייש כ~ד אותה~ני
 ע~ב~

 ~~~ו ידך לאו
 דעובד ~פיר סייל דד~י י~ל ~וב האב לזדע ד~ו~~יןסייל
 שוב א~ור ~~~זר ד~פק ד~~ייל ואחדי הוא א~ו ידךלאו
 ודאי הוי דדובי~ל

 ~רר~
 ס~ל אם

 דהתור~
 ~ספק ה~ירה

ו~~~זר
 הדמב~~ ל~יט~ קש~

 ~והד בךא~ה~ לקולא רסד~א
 ~והד ךאיסורא ברובא דאפיךו ה~~י כ~~ וצייל סרייא~~שום
 אסור ~ו~זד ד~פק סייך אם ~~ש~ייכ ס~ק ~ק ~וי לאודוב
 הוי דר~ב י~ל~וב

 ודאי~

 להי~רא דובא בו~~~זד דאיכא והיכא
 ובאד~י ו~ו~דאז

 בדדו~
 ~סוב ודאי הוי דוב ~אם ~ם

 דף ~ר~ה ה~~סק~שית
 ז~~

 בע~ו~
 ~דרבנן אכיל ~~צי ~י

 והוי ג~~ור רוב הוי~ד~~יית

 כודאי~
 הוי ו~דרבנן רא~י ~~ינ~

~ר
 מה~~

 ~ושי~ ל~ק ושוב
 ה~~~

 דף ~בייק
 ע~א~

 או דר~ינן ו~~יר רבנן ~רי א~~אי דרבנןל~~ייד א~
 ו~~~

 וגם
 ו~~כרו~טבחו

 ו~~
 לשיט~ו יוחנן ורי א~ד ע~י ~~~רה

~בסוכה
 ~~~~~ ד~

 דדד~
 ח~~וקי

 ירכי~
 י~~י ~~~ת דש~ין

ברא~י~
 ~~~וד ו~~ו~ר לדי~א מפרש דקרא וסיפא נב~או

 ו~הב~וק
 ר~~

 זכאי לדי יוחנן די
 ~יב~~ו~

 פ~ ~~~~
 תני

 אסור ~~~~ר וספק ודאי ~וי דרוב סייל דלפייזךברא
 דישא ~ני ~~צדי דייה התוסיקושי~ ול~~

 שתוק~~
 שפיד וס~ל

 ולא ע~~ונידדרשינן
 ע~~וני~

 ולא ~~צרי דר~ינן ~ולא

 ~~צדיה~
ויק~ה

 ועכצייל ו~בעיא היא כ~דה א~~ה ה~~א הש~ס קו~י~
 ודו~ק כשדה נמי דבתה י~ראל בת שנשאבע~~וני

ואולם ~



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~י

י~~~~~~

 ~~~~~ז~

 יבוא לא ודאי ו~~~זד דדר~ינן ~יי~ל באו~ת
 ~~~ס קושית וךתדן יבוא ספק הא דיבקהל

 דישא לו~~ד א~צ יטהד בו~ה ~ני~~צדי
 די~א בתוייי ~~~יישיייל דבלאיי~ ~תוקי~

 ~ו~~זד~
 ו~~~זדה דדק צייע וזה ת~י~ית

 ובידו~ך~~י ~ם בשייס ו~יי ~~והרת דודות ע~דהל~חד
 ~נו~ב ~ו~ו~~ש ~םי~יד ~ידו~י~

 דג~
 הזכד

 יוכ~~~

 י~ל ואוךם
 בז~

ע~ו~~~
 ~נה ך~בעים לש~ים אח~ ה~ג ה~דל פי בידושל~~י

 ה~נין ובט~ם ~~~ידיהן ומכלה ב~ולם דבד ~~ביאהקב~ה
יייל

 כ~~יי~
 סייט ~דף בסנ~דדין

 ע~~~

 דבת
 שב~

 אולי~א
ב~יה

 מ~~~
 בדיא ראי~תא

 וא~~
 ~וי דודות ~~דה

 בזה ו~~ש איוב ובס~ף וי אי ש~וות א~ייע ~ו~יישנה ש~י~

 וי~ל~
 בא דבד ~אז ~~ידית ~~~~רת די~א ~ילו~וב

 ל~ול~
 ו~~כלה

 ך~בעים דלגידסא ~לאו~~~זידיהן
 ~נ~

 ~~~זדת די~א יייל ~וב
 ~~ךהא כ~ שם וב~ייק ~~ד אחד דוד והולד~יהיי~שידית
 ל~ב~ים או ל~~ים דאחתבט~~~א

 ~נ~
 ש~ק~דה ו~שום

 ~ל מכ~דהיי
 הנג~
 ת~ב הת~~ונה בסי ~ו~יי ~

 או~
 ואות הי

~י
 וב~ודד~

 הנ~לם
 ~והיי~

 קי דף וידא ~י
 ק~א~

 ושנינו
א~ת

 ך~שי~
 ~יתה ~נה ךשב~ים או

 בא~
 שך ~ידיים שך

 אלא שנה באותה ~~ט~~ין היי ולא ךחצאין ה~נהכל
 ~ו~ייה~~דה ~~~צי~

 וב~~~~~ק ~~ת דייה בתוסי ~~ב ו~ דף כ~י~ו~

והג~ביי~
 ובדדב~ז הי הךכה ~ייד יו~~א ידו~ך~~י ו~יי ~ם

 סייחייג

 ת~לייד~

 ו~~~הה הדבד אז שיחוך אפשד ~יי ךכך
 ~~ו~~ת דישא ~י~~אאם

 ~~י~י~
 שנהל~ב~ים א~~ דגדסינן ~כצ~ך

 היה~
 ל~צ~ין שידיים שך באה

 והבן~

 ~~~~~~ח~

 ~ל
 ~דאשונו~

 ולא ~ו~וני דדש י~וד~ דדי
~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~ 
ד~~~וני ~~~~~~ ~~~

 ~ל~~י~~ ע~~וני~ ו~
 דהכתו~ בו~צדי וס~ך ה~א

 ~ךאן
בךיד~

 שת~קיתי די~א די~ל אלא י~הד ב~~ה שני ~~צדי דאךייכ

דספ~
 כ~~ייש ו~~~ד גייכ ~~~וני ס~ק ו~~~~ילא ~~~תד ~~ו~ר

 נו~ב ~ו~יי~תוי~ט
 ~~ייב וסיי ~~~א סיי אה~~

 ובש~ה~~~
 ~~ייו

 זייך הגדיייש והגהות הכ~או~הא~ב

 ~ם~

 ד~ם הבאהי וכבד
 וב~ייס ל~~~ה ~בידה דגדולה ס~ך ע~~ונית וצא ע~~ונידרשינן
 ~דףנזיד

 כ~ג~

 ל~~~ה ~בידה גדולה אדנבייי
 ~~ו~~ו~

 ~ךא
 ב~ודה ~דם י~סוק ל~וךם אייד והאד~י ופדיךךשו~ה

 אי~~א אלא ך~~~ן בא ~שו~ן שלא ש~~תוך לשו~ן שךאא~י~ו ו~~צו~

כ~~צו~
 ו~באתי שוות ש~~י~ן ו~דש~י ךש~~ה ~ךא

 ~~נ~~~נה ~יום או~ו דתנא ~ם רב~כות בהך יייט אותה~~י בדדו~

דאב~~
 לנשיא~

 סךקוה~
 ונ~נה ~~תח לשוו~ד

 ~~שום והוא כבדו תוכו ~אין ו~י אף לכנוםלתלו~ידים ד~ו~ לה~

דלעול~
 אפילו ו~~צות בתודה אדם יעסוק

~~ 
 ו~~מילא לשו~ן

 דדשינן ו~וב שוות ~תיהן ד~~י ל~~וה ~בידה דגדולהס~ל
 הכתוב ב~~צדי ד~י דאו~ד ~~א י~ודה כדי ~~ונית וךא~ו~וני
 וךא א~ודות הנקיבות ראף בךידהתלאן

 ד~~
 ולא ו~צדי

 ~~~ונית וךא ד~~~וני ו~~וםו~צדית
 הל~~~ו~

 ואצייל
 בו~אי ~ני ~~צדי השייס דלקו~יה וגם בךידה תלאןדהכתוב ~~ט~~

 התוס~ כו~ייש י~ליטהר
 די~

 ו~ותר ~~~~זר דספק ~תוקית
 יום באותו ולכך ו~ותד ~~~וני ספק גםו~~~~ילא

 ~ו~
~~נהו~נה

 דאב~~
 ~~~~ה עבידה דגד~ךה וס~ל לנ~יא

 ע~~וני ספק ~ד~יי ~מוני גר יהודהבא כו~~ש~
ל~ני~~ ה~וי~~ כ~~~~

 ושאל בבה~~~ד
 ו~~

 וכוי בקהך לבוא ו~ותד אני
 בקהל ל~ואו~~ידוהו

 ודויי~
 הוא~ חדיף כי הי~ב

~~~~
 דור ~~ונאי דבדינו~ ול~לב ל~שד דדו~נו~ תוכן
 מואבי דר~ו וךא הוא ~~ש~חה ~~פסול לאואו~דו

 ~וךכך ו~ואביתולא
 ד~~

 דוד להם
 ו~ה~

 ד~תי
 אחיו~

 ~הוא
ו~שום

 דגד~
 ~בידה

 וכ~י~~ לש~~~
 ~נין היי ~~~ו הזב~ד

 דוד בית ו~לכותסוד
 וו~ו~יל~

 ולא ו~ואבי דדשינן
 בקהך לבואוו~ותד מואבי~

 ו~~
 ~~וני דד~ינן

 ול~
 וק~ה ~ו~ונית

 ~ו~ונית ולא ד~~~וני וצ~ל ~~צרית וךא ~~צדיד~ו~א
 הלו~~ו~

 בךידה הלאן דהכתוב מט~ם וא~ל בו~צדיוו~~אייכ
 י~ל דלזה יטהר ב~~אי שני ~~צדי דא~~כ ~סודותהנ~בות ~ג~

 כו~ייש או ו~והד ~~~~זד ד~פק ~הוקית די~א ~תו~יכ~~~ש
 ו~ולידין היו דאז ע~ידית ~~~~זדת דישאבהו~י

 ך~י~
 ו~כצ~ך

 ל~ו~ם דבד ו~ביא הקבייה ~נה ל~בעים אחתכגידסא
 ו~ו~ד דספק ~ייייך ~בא~~ת ואחדי ב~ט~דת ו~ן~~~~זידיהן וו~~~

 הוי דדוב יייל ~וב~~ותד
 ספ~

 ~~היית ראוי הוי ~~דד~נן וא~ד
 ~~דובא דפדיש דכל ד~~~~א ~~באת~ באב~ו~ ~ועי~ בפנים~יי

 ו~דדבנן א~י~ו בקהל לבוא ווותד שי~י ל~נין הואפדיש

ויייך~

 אם ו~~~~יךא
 ~פ~

 ~והד ע~~וני ספק גם ו~ו~ד ~~~~זר
 יום באו~וולכך

 דאב~~ ~נת~~~
 לנ~יא

 ודד~
 לבהמייד דיכנוס

 שאין הלמידגם
 תוכ~

 כבדו
 דל~וך~

 שלא אף אדם ילו~וד
 וס~ךלש~~ה

 דגדוך~
 וא~כ הם שוות ד~תיהן ל~~~ה ~בידה

 ואצ~ל ו~צדית ולא ו~צ~י לא אבך ~~וניה ולא ~~~וניד~שינן
 ~יייל יטהד במאי ~ני ~~צרי דא~יכ בךידה ~לאןדהכהוב
 ואחרי ~~~וני ספק ו~~ה ~~ותד ~~~~זר דספק ~תו~יתדי~א

 דוקא בא ~הוי~ט כ~~~ש ספק ~~~ום היי עו~וני גדדיהודה
 דדכי עך ~דבדי~י ~~בן ~קהל לבוא ו~~ידוהו יוםבא~תו

הפלפוך
 נא~~די~~

 ~~~~~~א~
 דכ~ח

~~ 
 ~~~ד

~ 
 והךא י~ו~ע ~י

 את ושבתי נא~~דכבד
 ~~ו~

 ~~~י
 ידים וב~~שנה ~ב~ ךאועדיין ישדא~

 ~הגידס~ ~~
 ה~הוב דייי א~ל

 בתוסי והגריייב ויה~דה ישדאל ~~~י ~בות ~ת ושבתיאו~~
 גם ובא~~ת בקדא ליתא ויהודה ו~לת כתב שם לציוןדא~ון
 יבו~ותב~וסי

 ~ד~
 ע~ו

 ~~ב~

 במשנה ג~כ גדסו ~~ני~~ין ד~ה

~~ל~
 ע~ווס זה ~~~דא על ךיין א~ד ב~ודה וה~ה ויהודה

 נא~~ד לא ושם~י
 ויהוד~

 שזהו זכדו לא ב~~ח~ייה א~צם
 ך~~~ד ~ידמיה ~וא ~~לא~~קדא

 גי~

 ~~~י שבוה את ו~ב~י
 שם ו~דדייק ויהודהיש~אל

~ 

ב~
~~~~~ 

 או לששים אחת בקטדת ~~~ש
 ך~ב~י~

 ~נה
 אבאד ואגב ךחצאין ~ידיים ~ל ב~ההיתה

 דבש ~ל ק~דטב בה נו~ן היי א~ו ~פדא דבר ב~ייתאאידך
 נו~ף ~~היי די~ה ~~פני ל~ו~ור יכוך אדם~ין

 ~ייד יוו~א יד~~ל~~יעיי ~~ די~
 הל~

 סוי ה~~נהיג בסי ועיי הי
~~~ות

 ת~לי~

 ~~פני דבש בה ~~~דבין אין ול~ה
 ~~~ידו ~א דבש וכל ~א~ד כל כי א~~דה~~תודה
~~ו~נו

 בח~שות והרדב~ז לדי אש~
 תד~ייג ~י~ ~~~

 חזק די~ה היי דבש נ~תנים ~יי אם ~יא~~ד ~ו~טםיבוא ~א~ ותיי ק~דא בד ק~~ייל ~~אי אסוד דהדבש כיון~ו~ה
 נדאה וא~~נם דוחק ~זה קפרא בד קד~~ך כבד לואו~~דים
~הוא

 ב~ו~~ ~~ו~יי~
 שאין דב~ים אלא לי אין פיייב וי~רא

הדבש
 יפ~

 ך~~ודת הדבש יפה אוו~דים ~הפט~~ין ~~נין ~ם
 ו~~ובד שה~א בהתוהיי~ו ו~יי תק~ידו ךא דבש וכל ה~לו~נין
 ובת~~י ~חד ביחוס שב~~ מורה שזה ה~יבוד בוי~ו ~אודעם

כדי~ות
 וי~ ~ד~

 כל ת~ך ~~הו~כ הביאו
 ~ב~

 ב~ו~כ אולם
איתא

 ת~~
 ~ז~ש דבש ו~ל

 ביי~
 ~ורטב בה נו~ן היי אלו

של
 דב~

 ה~~ דיח~ מפני ך~ו~וד יכול אדם אין
 אין ולמה

 במ~ום דק דבש לאסור ל~ו אין ~דהרי דבש בה~~~~בין
 גם לדבות ~וו~נין להם י~ה ה~בשש~ין

 להיפה ~ה~ב~ ב~~ד~
 דו~~ו~

 א~וד~

 ש~תודה ו~פני
 א~~ד~

 ~י
 כ~

 ~אוד
 בויייו ש~וד עם דבוק ~הוא וכיון ~וי הקטי~ו ךא דבשוכל

 ש~~א ~~קום בכל דאסוד כשאוד הוא הדי~~יבור
 ~~ה בדמ~יים ו~יי ל~דא~ה ל~קדי~

 ~~הא~~
 היא

 יייא בי ויקדא ~ה~ת ודמב~ן קי~ז ~~~עובחינוך ~~ ומך~ו~ ולח~~~
ו~~~ין ואכ~יל~ ה~נין בט~םהאדכ~י ו~דדו~ ש~



~ ~ ~ ~

 ~~~יגי~~ו~
~~~~~~

ג~
~~~~~~ 

 אי שהבאתי הפ~ד ~~ייש
 האבו~

 ~~כךך יצאו
 בזה שהא~יכו בייני

 י~
 עוד ךהעיר

 קידושיןבתוסי ~~~יי~
 ~ד~

 בי
 ע~~

 השדה ך~י~~ר ד~י~א א~נ ד~ה

 אבר~ם קנהאש~
 ב~ז~~

 ובתו~י בשטר או
 ~ד~

 ע~ב יייד

ש~~
 דא~ילו ריית ב~ם כי

 בקרק~ו~
 קונה אינו עו~כ

 קנין היי דבע~רון ריית כי שם ב~ב דבתוסי אלאב~טר
 דיייל שכי ש~ קידושין יוסף בעצ~~ות ~עייכסף

 דעכויי~
קו~

 בתו~~ים ו~ייכ אי סייק ס~ח סיי קצ~~ח ועיי ב~טר
 ~טרת ובתשוי ש~ בנתיבות ו~יי חי ס~קשם

 על ובחדושי וב~~ש דייה י~ד סיי~וי חו~~~ חכ~~י~
 חויי~

 בררהי
הדברים
~ 

~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~  

וי~~~ו
 ~ו~ ~~~ ~~ו~~ ~~ו~

 ~י
 ~~~ ~י~

 ~גי י~~ו~~~
 ~~ו~ו~ י~~~~

 ~~ו וגו~י
 ו~~י ~י~ ~~~ו~~י~ו ~~~

~~ 
 ~~~ ו~~י ~~ן

 ו~~י
~~י ~~~י~

 ~~~ ~~~ו~ ~~~~ ~~
 ~~~~~י

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

 ~~י~ו
 ~~ ו~ו~~

 ~י
 ~~ו~ ~~ ~~~~

וי~ו~
 ~~~~~ין ~י~ ~~ו

 ~וי~
 ו~וי

 ~~~י~ ~יי~

~~~~וגו~
 י~~~~וגו

~יי~~~ ~י~~ ~~~~~~ ~~ו~ ~~~
 ~~גיו ~~~ו ו~וי

 ~~~ ~~~י~
 ~גו

~~~~ 
 ~י י~ ~~~ ~~ו~ ~~~~~ ~י~ו~~~ג~

~~ו ~~~ ו~ו~~
 ~ו~~ ו~~~

 ~~~ ~~ו~ ~~ ~~~ ו~~~~ ו~וי
 ~~~ו~ ~~ ~~י~~~ו~

 ו~~~ ~~~ ~~ ~י~ ~י~

 ו~ו~~גו~~
 ~~~י~ ו~~~~~ גג~ ~~~~ ~ו~~ ~~ו~~

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

 ~~ גג~~~ ~ג~~~ויו~~
 ~ו~~ו~~ו

 וג~י~~
 ~~~ו

~~יי~~~ו~י~וי
~~ 

 ~י
 גי~

 ~~~~~א~
 דב~י

~~~ ~ י ~ ~~ול ולש~ ל~~~ בנ~~ 
 ~~ו~י~ י~ ואגד~

 אחתי אל אחת
 ~~נקדי~

 את
~~ ~~~~ 

 ~~וכה

 ל~~~ ד~
 סבתא ה~יא

~א~~י
 ל~

 רי~ ךי~ א~~רה נח~~ן דרב
 וכולהו גךותא

~~
 דבי

 רי~
 גלותא

 בסוכ~
 דגזלו ~ופרש~י יתבי הוו גזוךה

~ו~נה
~~ 

 וס~~ו עצים גלותא ~יש

 בהן~

 ~ךהחזיר צו~חה
 עצים ~לה

 ~צ~ון~
 אשגח ולא

 ב~
 ליה א~~~ נח~~ן רב

אי~א
 ~הו~

 ~בדי סרי ו~~~ני ~~אה תלת לאב~הא ליי
 אשגחיתו ולא ק~~ייכוצווחא

 ב~
 דא היא ~~יתא ל~ו א~ר

~ ~~ ל~~~ין  ~ל~ 
 לאברהם לאבוהא ו~דשייי ~בד

 ביתו ילידיאבינו
 ש~נ~

 בר~ב~א ~ועיי ~~אות ושלש ע~ר

 והדבריםעיי~ש ~ם~
 ס~ו~~י~

 ח~יונם אין
 נפ~

 שאייטה ד~ואי
 תלת לאאע~ה דהויהא

~~~~ 
 להך עבדי סרי ות~~ני

 דהכא~

~~~~~
~ 

 דף ~סו~ה בתוסי דהנה הדרוש עיד זה ל~שב

ל~~~ד~

 בעבי~ה הבאה ~וצוה דה~יל ~~~ום דייה
כתבו

 ו~ד~ני~
 הגזול ואת השא~ל ~ת להוציא ~ו~~כם ~כם

 ~שום ג~ול לן נפקא לכם דבלאו איצטרכא שאול~שום
 כיון ~והבייע דך~ה אשירה ל~נין ~~ייש שם תוסי ~ועי~~~~ב~ע
 ~וח~ת ביה נ~קדךא

 ~~ביר~
 י~א סיי או~ח טו~ז ~ועיי

 בסוכה נתנאך קרבן ובספרו שם ~בנת~ח זי~~ק
~~ 

 שת~וה

 וכן אלו ה~וסי דברי ליי דא~ת~ויט הטו~זעל
 ת~~

 ~ם הפר~~ג
 הר~וב~ם ~דברי הוא ל~~תן ד~שתח~ה דינא הךובא~ת
 הי~א ~צית ~~היפ~א

 והר~~
 בס~וכה ה~~ייש בפיי

 ש~
 כתב

 בא~~הגם
 ה~~

 ~~~הב~ע
 עיייי~

 ~ל הראב~ד בה~גת ו~יי
 שםהרי~ף

 ובכ~~~
 לולב ~הי ~ח

 ה~א~

 ואו~ם
 ל~~

ה~~ג~~
 ס~ק ~רלייז ~סיי

 גי~
 דקיי~ל דאע~ג דש~ן לשיטת

 עכו~ם~אסורדגזל
 ~~יי~

 איצטריך ~פיר א~כ ~הבייע ~~קדי לא
 ך~עטל~ם

 גזו~
 ~והב~ע ביי דך~ש עכו~ם בגזל

 ו~ו~~
 א~נו

יוצא
 ש~הבו ר~~י דברי בגוף ו~~נם גזל אסו~ ~~שו~

 יש ~~פ~רשיי בזה שהאריכו ~י~ראל א~ע~א גזלוכ~תים ~~
לו~ור

 ע~~
 ~~ה

 שחיד~
 סיי ~יויי~ ק~~א הנו~ב

 פ~א~
 דאף

 ~ובאר~י דוהשיב עשה ביי ךית ~~~ו אסור עכ~~ם גזלא~
 אייע להרגיל שךא ב~בורנו הוא ד~ך הלאו רב~~~ואה~עם

ב~~דו~
 ואין טובות ~א

 ז~
 ~~שום

 טוב~
 דהתורה י~ל שפיר העכו~ם ךטובה ~הוא דו~~יב~~ה ו~שא~~ ה~כו~ם

 סיי צבי חכם ת~ובת ועיי ~ניתנה לישראל ופרטהבכללה
 וב~~~ובהכייו

 האר~הי~

 ש~~~ח סיי ~תיבות כ~ב ו~ן
 ודייקואי ס~~

 על~
 םעיי כ~ח ~סיי בא~~ע ר~~א ~~רברי

 ~~כח רק ~החזירךריכה אינ~ ~~א ~קודשת הוי עכויים גניבת או בגזל ~דשהשכי אי~
 קידו~

 ~~הרי~ו ~תש~י ו~וא ה~ם
 חיהיי~ ~~~~~ אלא אסיד דאי~ובזהי~ל אך~ ~~הרי~ו דברי הביא אי אות שם ~~~ה בדרכי~~בא~~ת

 ו~יי~~

 ועיי
 ~ם ~ביישבחיי~ו

~ 

 ~~~~ב~

 ג~~א ~וייה ~~ייז הר~~ב~ם
 הייז~

 הנ~בע כהב
 בחו~~ש חייב ואינו ה~~ן את ~~שךםנעכו~ם

שנא~ור
 וכח~

 בע~וי~ו
 ~והרה~~

 להדיא מבואר פנ~ב ~יקרא בתייכ ~~צ~~יואנ~י ~~ דין ~וקור חפש ~ם

~~ 

 ו~~וה
ה~~היי~ו

 ~~ פ~~
 הכפ~ת לפ~~~ש

 ~וע~~ש~ך~

 דבגזל
 עיי~ש ~ו~~ון תביעת דליכא פטור בלא~ה דו~~יב ~~הליכא עכו~~

 דהרי פ~וט י~לוא~ונם
~~~~~ 

 לעכויים ל~חזיר ~~חויב ~וד~בנן
 הארכתי ~~ם קרני~ובקונטדסי

 בזה~

 שפיר הוי א~כ
 ~~ו~~~ פ~ בתוסי וכ~~ייש הוא ~~דרבנן אם אף ~~~ןהבי~ת
~עדו~

 ~ד~
 ~ב~~~ ~~~~נ~ ~~~

~  

~~ 

 ל~ב~

 ושוב

~~~~~~

 ~תוסי כ~בו כהפקר ~וי יאוש אי
 ביי~

 ~דף
 זה דאין כיון הפקר הוי דלא הנלקט כך~ייה ס~ט~

 ~~הפק~
 בה ה~~יק מן לתבוע יכול אינו דנגזל דנהי

 י~ו~אח~
 לה~זיק אסוד אדם דכל כי~ן ~~~~ו

 ב~
 ~ופני

 ~~ן לפטר לגזנן צריכהשהיא
 הנג~~

 ל~שיב ~~ויב שהרי
 דבגזל א~וינא ו~~~תה עייייש כה~קר חשוב לא אי~כךהנגזל
 ~~~קר הוי דיאוש יייל שפיר דוה~יב ע~ה דליכאעכו~ם
 כי ודכירנא ה~קר ~~טעם קני ךח~דא יאוש ~גם י~לו~~ב

 ולפ~~ תיייכ~ת ואינ~ קני לח~דא יא~ש עכו~ם דבגזל ב~~ות כתבבכ~~ת
 ארע~א גזלי כותים סהם פר~~י שפיר

 יאוש עכו~ם בגזל אבל ושייר יא~ש בעינן דבכה~ג~~י~ראל
 כה~ר הוי לא דיאוש דהא ~~~י לס~רת וב~~ט ק~ילחודא
 יכו~ם א~נם שניהם הבעלים נתיאשו ולא דגזל ~~שוםיהוא

ל~קדישו
 ובב~~

 כל דהיינו ~י ט~ז סייק כייח סיי ב~~ע
אייי אח~

 להקדי~
 ~~~רדכי ו~די הקדש נע~ה שני~ם ב~יצוי אבך

ביי~~
 וא~פ ~~קנה א~רת כדעת חשיב דהפקר כתב ~ק
 ךכך א~ר דהרי כה~קר ~אוש ה~י לא ישראך בגזלב~ל~~א
~גזל ~ושאיי~ ~הנגזל ךהשיב לגזלן ~צריכה ~~טעם ל~זיקישראך

 עכויי~
 ~~~~~ ה~ק~ והוי בה~בה חייב דאינו

 הוי שוב
 ועיי הפקר ~טעם לחודא יאוש ו~~הני שניהםכריצוי

 שנ~~סיי נתיבו~
 ס~ל רש~י ואולם

 דיאו~ בכ~~
 ~ו~י כהפקר הוי

ב~ק
 ד~

 ובידושל~י ~ם ותוסי ברשייי ס~ו
 ב~~

 פ~ב

וי~ל ה~א~
ואולם והבן~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~י~י
~~~~~~~~

~~~~~

~~~ ~~~~~ 

 ~~ו~ה

~ ~ ~  ~ ו ~ ~ ~  
 שם דפרכינן~ךה

 סו~
 ךיהוי אוונכרי גזזי כי סוף

 ביד ושייר דידהובידייהו יאו~
 דמיימ וכ~ת ~רשבייא וכי ~~ו~~י~

 הא להו קני דלא הי~י ~כתחיךה ~~ינייהו ךמזבן חזילא
 סיי או~ח ~~הד~ת בנו~ב ~ועיי הוא רמספי~א חדאליתא
~לייד

 שם~

 וגזל לה דגזלי הוא מעכויים דמסתמא ועוד
 כה~ג~~ויים

 שרי דכיי~
 דאין שס~ט ~יי ובחו~~~ עיי~~

 ויקנהו שינוי שי~יי לגזךןלסייע
 וביש~~

 ~ב~ק
 פ~~

 ~ם~
 מגזלן ~קונה ~~~יביאר

 גור~
 מצות לקיים הוא יוכך שלא

 ~~עכו~ם בגזך וא~כהשבה
 ~א~

 דעכו~ם הגוזל ישראל אם
 דף עירובין עיי הוא השבה בר לאוודאי

 ס~ב~
 בי~ דלית

ה~~
 ודאי

 מותר~

 ~~~~ג~

 בבית
 יוס~

 ~ו~ו~
 הרשבייא דבדי הביא שנייג סיי

 דאעייג ~ראב~דבשם
 ושינו~ דיאו~

 רשו~
 ~ני

מיי~
 דאוונכרי מהך הרשב~א ות~~ה ךאהדורי ב~י מי~א דמים

 דידהו בידא יאוש דליהוי היכי כי אינהו ךגזזי ~הדא~ל

~~~

 בידייכו
 דסו~

 מ~מ דהא א~ני מאי סוף
 צרי~

 הלוקח
 ובקצוה~ח לכם בעינן רא~ון וביו~ט ~הנגזל ~גזילה ד~~יךשנם
 שנ~גסיי

 סיי~
 שגוף דכיון ~ר~בייא תמיהת עך תמה בי

 ךכם הוי ךא א~~אי הדמים לי~ן ר~ריך א~ייג שלוהח~ן

וכ~~
 זו קושיא בכ~~ת מצא דשוב

 ב~~
 ח~ון ~~והרשיין

 בעיני ו~ולם ה~י ~~ת אין כפ~ת ~סי והנה ע~י~שזייל
 ~ון בא~~ת הע~יק שם ~ב~~ דהנה ופלא ה~לאה~בר

 מיהא ד~~ים קני וש~ר דיאוש דאע~ג הראב~ד בשם~~~בי~א
 ךאהדו~יבעי

 ואול~
 בר~בייא

 ~ב~~
 קי~ד דף

 שם~
 נטלו גבי

 ק~ני דכי ~ירש זייל ו~ראב~ד בז~ייך ~~ב ח~~ודו את~~וכסין
 מיניי ~ו~קא דלא שלו אךו ~ריבמהני~ין

 ~ע~~
 ~ום בלא

קא~~ר
 משו~

 ליי ד~ני
 ביאו~

 ~~בעי מי~א ~בדמיםיי אבך וש~ר
 עיי~ש ךא~דוריךיי

 ונרא~
 כ~~~~ר דבד~~ים דכוונתו ברוד

 לה~זיר ה~ו~ח מחויב ~נתן ה~מים ללוקח מ~זיר הנ~לאם
 ~~בר גוףלו

 ~גזו~
 הדו~ים עך יותר ש~ה ~גזוך הדבר ~ו~ם

 שנ~ג סיי ש~ך עיישנ~ן
 סיי~

 וי הי

 וי~ך~

 ~פיר זה ועל
 יאוש דליהוי היכי כי דאד~ה ~אוונכ~י ~~הך הרשב~א~מה

 האי ~~יימ דהא אהני ד~~אי בזה~ל וכי בידיי~ו ו~~רבידייהו
 כ~ין אךא אינה דהא הגוף ~נין צהו מקניא ךאאסא
משכון

 דבדמי~
 ךכם הרא~ון ביום בעינן ואנן לאהדורי ב~י

 מ~ויב הד~~ים יחזיר ~נ~ך דאם כיון ל~ם הוי ךא ~הר~ל
 לו דאין ואחרי ך~נגזל ה~סא גוף ל~חזירהלוקח

 ~~קרי ךא ~גוףקנין ל~~וק~
~~~ 

 הרשב~א בדברי וברור פשוט ו~ה
 ~י~ד בייק בשטמ~ק ועי~ ~ראב~דב~ם

 שם~~ו~~יי~
 ~גר~~א

 ש~בגהש~ס
 ועתו~י צ~ע דסייו ו~ךעיל

 ~ם~

 הב~י ומ~ש
 קני רשות ו~ינוי דיאוש דאע~ג הראבייד בשם ~רשב~אל~ון
 ~~יהא בד~~ים ו~ייל הוא ט~ס ו~אי לא~דורי בעי ~~יהאדמים
 שנ~ן הד~ם צלוקח הנגזל כשיחזור והיינו ~אהדוריבעי

 אלא אינה דהא הרשביא לש~ן א~~ז שם בעצ~~ו הב~יוכמ~ש
 הקצו~~ח ג~כ והביאו לא~דורי בעי מיהא דבדמים משכוןכעין
 ~ענין ~ראב~ד בשם ~ן הביא ~ס~ח ~יי ~ו~מ שבטוראךא
 ואוךם שם וב~~ח בפ~שה ועיי יאוש הוי ד~~מאגניבה
 א~ר דא~ילו ב~ילה גם הראבייד בשם כן כתב ש~~זבסיי
 ~~~ג~נ פ~ה ~רה~מ ובא~~ת הדמים לה~זיר צריך וש~ריאוש
 ~תבה~ג

 בש~ ~יפ~
 ב~ק י~ו~ע ב~ני ועיי ~ראב~ד

~דף
 קי~~

 אומרת זאת ד~ה
 וכת~

 ל~~צוא ז~ה ~לא ~ם
 זה דיןמק~ר

 בראב~~
 להקשו~ שהאריך ~ומה

 קדמו~ו שם
 ועיי שנייג סיי בנ~ה~מ ו~יי שםב~טמ~ק

 בש~מ~~
 ~~ייש שם

בשם

 הראב~ד~

 ~ן ~כי ~רשב~א דברי הביא ש~ב~י אלא
 שקלא ע~י קאי שם ~הב~י מ~וך ~נה עיי~ש הראב~דבשם
וטריא

 ב~יט~
 ושייר י~וש אחר דגם באמת דס~ך ~ר~מ

ב~סקים~
 הראב~ד בשם ~ר~ב~א דברי ה~י מייש דגם חשבו

 ~ן ךחשוב ה~~י דעת על עלה לא ודאי וךפמ~ש כןכוונ~ו
 ושייר יאוש בענין שם דאיירי דאגב אלא שם הרשב~אבדברי
 בענין הר~ב~א דברי ~םהע~יק

~~ 
 ובאמת כ~ר~ו

 כ~בתי כאשר ברור נראה שם הרשבייאד~רי בכוונ~
 יפ~ ושא~~

~מ~
 כיון וש~ר יאוש אהני דמאי דאוונכרי מהך ~רשב~א

דא~
 הא~א גוף ךהשיב הךו~ח מחויב ~ד~~ים הנגזל י~זור

להנגז~
 שו~ הגוף ~נין בה ~ו ואין

 הוי לא
 לכם~

~~~~~

~~~ 

 ~~יי

~ ד~~~~ע~~ו~  

 ~~יד

~~~ 
 דמ~ויב הא דהריקושייהו

 ~ךוק~
 הר~ר גוף ךהחזיר

 לו~~יחזור ~נגז~
 נרא~ שנ~ הד~י~

 שהוא
 מטע~

 שיקוי~~ כדי
 מצות~ה~

 השב~
 בגזל ואייכ

 עכויי~
 דו~שיב עשה דלי~א

 הד~ר גוף לע~ו~ם ל~חזיר הךו~ח מחויב אינוודאי

 ~הנהו ר~ה א~~ר ~ש~יר שנ~ן הדמים הע~~ם לויחזיר א~ א~
 דלי~וי היכי כי אינ~ו לגזזואוו~רי

 יאו~
 דא~רי וש~ר

שהלוק~
 קנין בה ךו ויש האסא לה~יר מ~ויב אינו

 ב~ק ועיי ל~ם ~ו~שוב הגו~
 ~ד~

 ~י~ד

 שם~
 יאוש ~סבר בג~~י

 וש~ר יאוש הוי דהא תו~ה ובגה~ייס קנה לאכדי
 וכב~

הארי~
 בשם הרשב~א דברי גייכ והביא שם השטו~~ק בזה
 ~ו~אירי הרב בשם שם וכי שהבא~י זה לשון בס~~וןהרא~יד
 ~וא ב~~עות זה רשות ששינוי מתוךדא~ש~

 אי~
 נ~רא

 ~אוונ~רי ~~הך וצי~ע רשותשינוי
 ודו~ק ואכ~~ייל בש~ס ו~~כיי~~

~ 

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

 ו~ו~~ר ךפ~~ק ישמהני
~~ 

 ודאי בכה~ג דאדרבא דאוונ~רי
 שלו הוי לא וזה לכם דבעינן כיון ראשון ביו~ט יוצאאינו
 חטפ~ דאםכיון

 א~רי ~ויניי ~~~קינן ךא הגזלן מיד אחר
 זה ו~רי ~~~נגזל א~ע ךפטור ל~לן צ~כהדאינה

 דומ~
 ~מה

 וי דף ~ביי~~דא~~רינן

 ע~ב~

 ~~וציאין אין כ~ן ~קפו ס~ד ואי
~~ידו

 ~~~א~
 נ~~צא ךדיר נכנסין

 ז~
 ו~~~~נו פוטר

 של ~~~ונא ~~קרי ~א ~~יסה דמ~עיך כי~ן נמי ו~~א~הן ש~ ב~~~~ונ~
 ~~יי ב~~ג~א ~~ובא להיראים ~~ל זה ~~טעם ואולימוחזק
~רלייז

 ש~
 מ~רי לא ~~~מ שרי ע~~~ם גזל ל~~ייד דא~ילו

 ואעייג ~~י שם רפ~ג ~וכה במ~ח~~ות בר~~~~ן ~ועייך~ם

דמהב~~
 יש~אלי של וךא גזלי ~נ~רי דארעתא ~השיב יש הוא

 ומשום שכיחידלא
 ל~~

 בעי מינייהו דלמקני איתמר
 גזל אי גם קאי דהר~~ביין אלא ליכא ~~~ב~ע ו~~י~ווש~ר יאו~

 הוא ר~ה דאוונ~רי הך דהא אסורעכו~ם
 ור~~

 ב~ק ס~ך
 אסור ע~ו~ם דגזלקי~ג

 וס~~
 ~יכא מהב~ע דמ~מ ~~רמב~ן

וכ~~~
 המג~א שחירש

 לעי~
 שם~

 דגזל הא דהרי הטעם ~הוא
 ה~קירה דהתורה גוים ויתר~ ראה ~קרא הוא ~~ותרעכו~ם
 כמ~ש לישראל~~~~~נו

 בש~
 ~דף ב~ק

 ך~ח~

 ~וי ואחדי
 שוב~פקר

 אד~ כ~
 באבני ו~מ~ש ~~ידו ךחטוף יוכך

 דבגזל ~~חסיי ו~ך~~
 עכ~~~

 ~ונה הגזלו אין מותר ~~~~ד
 יו~ל אדםוכל ~~יל~

 לחטו~
 שוב א~~ עיי~ש ~~מנו

 ~ ל~~ א~~ ~

~~~~~
 ד~תורה ד~א להיראים ס~ל

 הפקיר~
 ממ~נו

 ה~ב~ד כעין ~ואע~~ם ש~
 ב~י~ ~מקו~~ שהעך~

 סיי ~ובא~מ ט~ סייקהמייח
 כ~~

 סיי יו~ד וה~~ם
 הדבר ךהוציא רק מ~ני לאדה~בייד ש~ד~

 ~~רשו~
 ~שיהיי שהוא מי

 ~ואנכי עיי~ש ה~ני שך שיהיו ~נין ~ושה אינו אבלהפקר
 ~ן ~הדיא~~צאתי

 ב~~ בש~מ~~
 ומ~ש נ~ד דף

 ~א מדרשא בבי עליודציו~ו ה~~~~
 רא~

 הי~~ש דברי ב~~~כ~ת
 וב~טמ~ק ל~ו דף גי~ין בר~ב~א ו~יי י~ט סיי ~~ייב~~ות

 ובתשובה שם יו~ד דףביי~~

 ~ארכתי~

 ע~ו~ם בגזל וא~כ
 דמו~רנהי

 ~~שו~
 ~~קירה שה~ורה כה~קר דהוי

 ~~~~ונ~
 דמים להחזירח

 קנ~ ~וא~
 לכם נקרא שי~א ~נין בתורת הג~ל שך הוי ךא מ~מ ~יי ~פורסים ו~גנב

 דא~~~



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~י

~~~~~~
~אם

 ע~~
 שנוטל דבשעה נ~מר וךפ~ז ~~הני ~~רש ~נין

 ~לו שי~א ל~נות ~~~ונה ל~גביה ~דיךלצאת
 ואח~~

 צריך
 לצאת כדי מחדשהגבהה

 ד~מי~
 ~~חים דאמדינן מה

 י~ד~~ר~

 קוף אתי ~אי ולקח וכתיב הואיל סר~א איצטדיך
 הכא ו~ייה עיי~ש א~ריתי ז~~נא ךמי~~ל בעי אידיה להורמי

ד~תי~
 רק הי~ה הראשונה ~הנטילה דאחרי נאמד ולקחתם

 ~~מילא א~כ שלו ~יהיי ~נין לע~ותכדי
 הו~

 מקורם בידו
 ~~~~ש ליק~ צריךושוב

 ולהגבי~
 אלא יייח לצאת

 דא~~
 יש

 לה~יר ע~מ במתנה ~~חבירו מינים ד~ בלקח ~םלהסתפק

ולומ~
 דבלקיחה

 הראשו~
 ~~וב וא~רי לךאת ~לו שיהיי זכה

 וזה מחדש ליקח צ~יך לקיחה שום בלי בידו ~דברממילא
 ~חלק לדון ויש ש~~ענוךא

 ואכ~~ו~

 דבגו~~~~
 ש~תב היראים דברי

 דא~
 עכו~ם ~זל ל~~~ד

 הוי ךא ו~~מ~~ו~ר
 ל~~

 מש~ס ~וערת הקושיא
סוטה

 ~~~ג~ ~ד~

 שכת~ יונתן תדגום ~עיי חנכו וךא
 ולא

 ~~תא בי~ קבע דלאחנ~ו
 ובדרו~

 הארכתי~

 לגזלן פרט
 ~ירא ה~יש ו~י י א~~ר הא ריה~ג דאי הגליךי כר~י רךאלימא
 ~ית והאי ו~רש~י שבידו ~~עבירות ה~~תיי~א זה הלבבורך
 ח~~ו ולא קרא ול~~ל ה~בב ורך הירא ~~שום ל~~יהדרליי

 בך~ייה דהרי גזלןלמעט
 עביר~

 כגון ומ~ני בידו הוא
 הא ק~ה היר~ים ולדברי ד~~י ויהב~שובה ד~~

 ~~ש~ח~
 בגזל לה

 לא ומ~מ ליכא דעבירה מותר עכו~ם גזל ך~ו~ד ~~~כי~םבית
 ו~~יר לכםהוי

 ~ימ~~
 שלו מקרי דלא כיון חנכו ~~ולא

 ת~וב~ ~ועיי ~שובה כ~ע~ה וךאוקו~י לדחוקיול~~~ל
 ~~הרייי

 סיי או~חאסאד

 צ~ב~
 או~ ה~ני בדרוש וע~~ש~לי

 ואולם ט~ו

 ניח~לפ~ו~י~
 ~~~ד דה~י

 גז~
 הפקר מטעם הוא ו~ותר עכו~ם

דהתורה
 ה~קיר~

 אינה ~רקע דקיי~ל ~~ה לפי א~כ ~~~וונו
 ~ת וה~ה ~כו~ם של ה~~ל ושוב ה~קר בזה שייך לאנגזלת
 ובו~חהייש זי ס~ק שם הרל~ז סיי ~~ג~א ~ועי~ כק~קעד~ו~ל

שם~

 בית בגזל למ~ט חנכו וךא לאו~מי לי~א שוב וא~כ
 האיש ~~י ד~~ד נאמר ו~~עתה תש~בה בע~ה ועכצ~ךמעכ~יים
 ~כ~ייל דלדידיי שבידו מ~בירוה המתיירא זה ה~בב ורךהידא
 דקרקע ס~ל ע~כ תשובה ב~שה ~~יירי לגזלן פרט חנכוולא

 נ~ור ובזה נגזלתאינה
 ךענינינו~

~~~~~~ 
 ל~א ~דף סוכה בש~ס

 שם~

 דפליגי
 לט~~~יי ר~א עלה קא~~ר גזולה ~~וכהורבנן ד~~

 קרקע אי ~~ירו של בסוכתו י~ח יו~א אדם איןדא~~ר
 ואי ~וא גזו~ה סוכהנגזלת

 קרק~
 סוכהשאולה נ~זלת אינה

הו~
 נגזלת א~נה רקרקע ךטע~~ייהו ~דבנן

 וסוכ~
 שאוךה

 אבל וכ~רההוא
 גז~

 אךא לו אין ה~ל רברי וסיכך עצים
 דווי היכי תקשי דלא ~תבו ~ם ובתוסי בךבד עךיםרו~י
 ל~~~וטי לך ת~~ה ה~ו~ות ~~חג לעיל ד~~ו~ע~ינין גזולה~ו~ה
 אךא לו אין נו~י עצים ו~ל ~זלת אינה קרקע דהאגזוךה
 עצי~רו~

 כיון עצים בגזל ~פיר לה דו~שכחת בלבד
 הביאו ולזה עיי~ש קני לא~~~דאורייתא

 תיכ~ ב~~

 האי
 דא~אי ד~בתאעוברא

 ל~מי~
 דגזלו דפרש~י נח~~ן דרב

 ב~ן וסכ~~ עצים גלותא ריש עבדיממנה
 ובאת~

 ד~נ ל~ני
 ~~טעם ה~צים להלהחזיר

 גזול~ ד~וכ~
 ומו~~טינן ~סולה

 ה~ו~ותו~חג
 והאי לך ת~ש~

 ~וך~
 ב~רקע אי דמי הי~י

 קרקע~~א
 אינ~

 ו~~כ נ~לת
 צ~י~

 דהוי עצים בגזך לאוק~~י
 ובא~ות גזל הוי לא עצים גזך דגם י~ל ~כאורה א~אגזל
 מ~כחתלא

 ל~
 ~סוכות חג קרא והאי גזולה סו~ה ~לל

 לךתע~ה
 ~~מ~

 הקדי~~ה ~את ~סוךה שאולה דסוכה ~אול
 סבתאהאי

 ~פתח~
 ו~ולהו גלותא ריש ואו~רה ~~ה פיה

רבנן
 ה~~

 וכולהו ג~תא ריש של ~י~ ~סו~ה והרי יתבי
 י~ח י~ורבנן

 שאולה ~~~ה דס~ל ו~יון ~אול~ בסוכ~
~~רה

 ע~~
 תע~ה קרא

 ~~מ~ ל~
 איזה קרקע והרי גזולה

 עצים גזל ~רא מ~~~ט וע~כ~גזלת
 ד~סו~

 ולזה
 תב~

 להחזיר

 נח~~ן רב בה ~שגח ולא צ~וחה ~~ציםלה
 ובראו~

 דאין
 גזל אולי סבתא ~אי סב~ה להשו~~ע

 ע~~
 הוי לא נמי

 ל~ ת~ש~ ו~רא כשרה שאולה וסוכהגזל
 גזולה מ~~עט

 ~את נגזלת קרקע לר~נ סייל דא~לי וח~בה קרקעוהיינו
 דעיי~ ראייהביאה

 קיי~ך
 דקר~~

 כתיב דהנה נגזךת ~ינה

~ברא~י~
 יייד~

 שמונה ביתו ילידי חניכיו את וירק
 היי לבדו דא~י~ר ~ייל דבדי הביאו ז~ל ורש~י ~~אותושלש עש~

 דצו~ בחיי ~בינו בשם הביא שם ח~~ויםוב~~הי
 שיחזרו

 דכתיב תודה כדיןכולם
 היר~ האי~ ~~

 ורך
 הךב~

 מחטאין
 סי~ ~~ם בתנחומא הוא כן ובאמת ךב~ו אלי~זר~נשאר

 מי ~דברים שהוריקן מצ~~ד חני~יו אתוירק י~ג~
 האי~

 הירא
 ~יון לביתו וישוב יךך ר~ים ממע~ים הלבב ורך ~עונוה~~ן

 אלא עמו נשתייר ולא אחד אח~ הדי~ן ~ך להםשאמר
 נדרים ~ד~א ~~עיי ~יי~שאליעזר

 ל~ב~ ד~

 הקד~~נו וכבר
 האי~ מי דדרישדמאן

 ש~ידו ~ועבירות הלבב ורך הידא
 עייכ תשובה בע~ה חנכו ולא הך בש~ס ~~וקמינןדלדידיי
 סבתא ה~י וא~~~ה ענתה לזאת נגז~ת אינה דקרקעסייל

 ופרש~י עבדי סרי ותמני ~~אה ~ת לאבוהא ~ה דהיהאיתתא
 ~~אות ושלש ע~ר ש~~ונה ביתו יךידי ~בינו ךאברהםדהו~ל
 מלבוא חזרו וכולם עבדי ~י~ח לאאע~ה היי דהריוהכ~ונה
 נ~אר ולאל~~לח~~ה

 ר~

 שהיריקן ~שום אעיכ ול~~ה אליעזר
 שבידו ~~עבירות הירא האיש ו~יבדברים

 וא~~
 סייל ע~כ

 ה~שה קרא אימעוט ומאי נגזלת אינהדקר~ע
 ל~

 כיון
 דרי~ בסוכ~ י~~י הווי רבנן דכו~הו ~אחדי כש~הד~~וךה

גלות~~

 וז~ו עצים בגזל גזו~ה סוכה קרא ~ו~עט כרחך ועל
 ע~י גזלו ~שר ה~צים לה ךה~זיר סב~א האי~ר~~זה

 ד~~י אלא לה ואין רא היא ~עיתא ר~נ השיב וע~זגלותא רי~
 ד~וכ~ ~ייל ד~~יר כלו~~ר בלבד~צים

 ~קדקע כשרה שאוךה
אינה

 נגזך~
 וקרא

 ד~~היית ~יון עצים גזל ~~~~עט לך ד~~ש~
 לה ואין ~שבים ~~ת~נה קני ~~דרבנן ~ויי~ו אבל קנילא
 ~~ד נכון וזה בלבד ~צים דמי~לא

 הדרו~
 ז ~ם ות~~י וערשייי

 ~~~~ו~

 ~דף סוכה בש~ס
 טי~

 פוסלין בייש ישנה ~וכה
 דב~ש ~וייט אךא ~ךה ק~~ר מכשיריןוב~ה

 ה~שויה סו~ה י~~ים שב~ת לך תע~ה הסו~ות ~גכתיב
 ס~כה ל~ושין ליי מי~עיא ההוא הלל ובית ~עינן חגךשם
 אין דאמר אלי~ר כרי סייל שמאי וביה ~~ועד שלבחו~ו
 סוכהעושין

 בחוש~ו~
 ~~~כה רא~~ד ר~א דהרי וק~ה

 ~ו~ה עו~יןאין ~ייז~ ד~
 בחו~~~~

 ילי~

 הסו~ה חג קדא ~~הך לה
 ואיך נשבעה הראויי ~ו~ה ע~ה ימים ~ב~ת ךךת~שה
 עושין ד~ין דס~ל כיון חג לשם סוכה דב~י ב~ש לה~~~קי
 ברשבייא וראי~י להכי קדא להו איצטרכא בחו~יימ~וכה

ב~דו~יו
 לסו~~

 ~ד~
 כיי~

 ~ם~

 ד~רתי וכתב בזה שתמה
ש~~עית

 מינ~
 ~ עיי~ש

~~~~~~

 דהנה אחר באופן זו ק~שיא ליישב ל~אורה
ב~שייי

 ~ד~
 ~~א

 ש~~
 כתבו אבל ד~ה

סוכה דמשכח~
 גזול~

 בגוזל
 לב~ש ובאו~ת העגלה בראש ה~~וי~ סוכ~

רס~ך
 דסוכ~

 קבע רירת
 ~~ול~ בעי~

 ה~לה בראש ~וכה
 לרייגכמו

 ~ד~
 ~~ב זי

 שם~
 וא~~

 רקיי~ל מה ל~י
 וסי~ך עצים ~זל נגזלתאינה קרק~

~~~ 
 מ~כחת לא גזל היו לא

 שאול~ ממעט לך רתעשה קרא וע~כ גזולה סו~ה כלללה
~כמי~

 בתו~~
 ר~

 לכם לענין משום ד~ה ל~~~ד

 שם ~~ז ~רף מ~בינן לרבנן ובאמת ~ס~ה ~אונהדסוכה ~לו~~
 דשאולה דל~~~ד אצא האז~ח ~ל מ~רא כשרהד~אולה

 שנתגייר לגר האז~ח כל ךקרא~~וקי פ~ו~~
 בחו~~~~

 בשייס ואו~רו
 עו~ין שאו~דו כיון ורבנןשם

 בחושיי~~ ~ו~
 איצטריך ךא

 ~נתגייר לגרקרא
 דכש~~

 מ~~יךא דלבייש נאמר ו~~עתה הוא
 סו~~ ~ו~ין דא~ןנ~מע

 דירת דסוכה דס~ל ~יון בחוש~מ
 בעינןקבע

 ו~ו~~
 בראש

 ה~גל~
 לא א~כ פסול

 משכח~
ל~



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~~~י

~~~~~~~~  ~לל גזו~ה סוכהלה
 כיו~

 ~~ל דמ~~~~א
 קרק~

 נגזךה אינה
 קרא כרחך ועל מדרבנן עכ~פ גזל ~וי לא עציםוגזל

 ס~כה ~~~~עט ךךדהעשה
 ~אול~

 לה ו~וקי האזרח כל והאי
 שנהגייר לגרב~ש

 ואיי~
 ~וכה ~ושין ד~ין ש~~~ינן ~~~~ילא

 לב~ש ~ה~ינח שנתגייר לגר קרא איצטריך לא ראלייכבחושיימ
 ~ב~ק נגזךה קר~ע דס~ך לרייא אבל נגזלה אינה קרקעד~ייל
 סוכה ~ערש~י קי~זדף

 ~ם~
 ו~~כ~~

 ~גזל גזולה סוכה לה
 וכל כ~רה ד~אולה אמינא ~וי וש~ירקרקע

 ~~רבי האזד~
 קרא איצ~ריך לא שלכך ~ו~יימ ~וכה דעו~ין ~הוא~א~לה
 העשה ה~וכוה דחג ~קרא רייא יךיף וע~כ שגהגיירלגר

ל~
 סו~ה עושין דאין

 בחושיי~~
 ~דף ב~~ס ~א~~רו ~ה

 כ~~~~ר בח~ש~מ ~ו~ה עושין ~ין דא~ר כרייא סיילו~ש טי~
דסבי~א

 לא לדיד~ו אבל ~ן ל~ייש לה~
 קר~ איצטרי~

 לה~י
 ישינה דס~כה ~~קרא דייקוו~~יר

 נראה היי כן פס~ל~
 יליף ~ם דבשייסאלא לכאור~

 ר~~
 שאוךה ד~וכה אח~ז

 ~ו~ייש ו~~~וורהאוי~ל ~סול~
 הרשב~~

 ~~ינה שמעיה דהרהי
 ~עגלה בראש דסוכה בעינן קבע ~ירה ד~וכה דלמיידנש~~ע ועכ~~

 לא לדידיי כרחך עך נגזלה אינה דקרקע ג~כ וסייל~~ול
 ~~שה ד~רא ועכצייך ר~ייי לשיטה כלל גזולה ~וכהמ~כחה

 ליי ~~יבעיא הה~א טי דף ~ועב~ייס ~אולה ו~~~עטלך

 נא~~רולפ~ז ויייל~
 דכלל~

 בעינן קבע דירה דסוכה ד~~~ד הוא
 ז כ~~ב~אר ~ס~לה שאולה דסוכה~~ל

 ~~~~~ז~

 להכי דאהינן
 ~ ניו~~

 בטעמא ו~להא
בדברי

 לייו ~דף סו~~ השיי~

 ל~ז~

 ד~ו~ר
 דדיקלא ועיקרא דסיב לה או~ינא ו~נארבא

 ~~ינ~
 דל~לבא

 דברי ~בר כל ~ל סוכה השבו בסו~וה דהניאה~א
 ר~ו~

 רי
 גוהג~ ס~כ~ אין א~ו~רי~ודה

 וה~ין ~בלולב ~~ינים בדי אלא
נוהן

 ו~~~
 אלא נוהג אינו כביו~ים בלי~וה נוהג שאין לולב

 סוכ~ מיניןבארב~ה
 שנוהגה

 כביו~י~ בלילו~
 שךא דין אינו

 החילהו דן שא~ה דין כך לו אמרו מינין בארבעה ~ךאההא
 מצא לא דין אינו להקך ו~ופולה~~~יר

 ארבע~
 ~ור~~י ~~ינין

 ~~רי אחד ~~צא לא גרס~ייל
 ו~ינין~

 וההורה ובטך יושב יהא
 או~~ר ב~רא וכן דבר כל שך סוכה השבו בסוכוהא~~רה

 הוא ~~סוק כי ושם יייב בדף לו~~ש ווציין ~ם~בגה~~ס
 רעזרא ו~ילי כל מכדי בסנהדרין כ~~ש וז~ובנ~מיה

 ~~~יה על ס~רא אקרי ולא א~~רינהו ~כ~הבן נ~~~י~
ובגהש~ס ~יי~~

 בי~
 ע~ב כייז דף

 ול~
 ר~~י ~~דברי עוד העיר

 ט~ו דף~וכה
 ש~

 ונ~~חק כי ~ם והר~ייל מעזיבה ד~ה
 ו~ם ~בפת~ו ד~ה לייט דף ~וטה רש~י ועיי עזראבס~ר
 כהיב עזרא ב~~ר ו~ר~~י ~רח~ב לפני בו ויקרא מייאדף

 קרא ~הוא כן הגיה בע~ווהמהרש~ך
 וער~~י חי בנח~~י~

 דייה ע~א כ~ה דף~~ב
 לאבוהינ~

 עיי~ש~

 והביאו ההר צאו
 ~~~י המרים ו~לי הדס ועלי ש~~ן ען ו~לי זיהעלי
 בו~קרא הוא דכן חסר ~~ה ~~ל סוכוה לעש~העבוה

 ה~~רים ו~לי הדס עלי לד~נוה הני סבר יהודה ורב~כהוב ~ם~
 יהודה דייר בנסרים מסככין ו~נן לס~ך ~בוה עןועלי
 ~ם ובה~סי הוא דלו~א ~~ינא ~דיקלא ועיקרא ד~יבאל~~א
 עלי ו~ביאוד~ה

 זי~
 כהבו

~~ 
 לד~נוה ליי ו~~קי הוה יהודה

 להדיא ה~א כן דהרי נ~לאיםודבריהם
 בשיי~

 ובגה~~ס שם
 ל~ניהם ~הוב היי שלא נ~סחאוה יש~הב

 ה~
 ורי

עד יהוד~
 ~ט~ס לד~נו~

 הו~
 הגר~א ב~גהה וע~י צסכך עד וצ~ל

 יש ה~פרים לשבש דקשהומלבד שם~
 לדיי~

 ההוסי שכי בלי~נא
רייי

 הו~
 לדפנו~ ליי מוקי

 לד~נוה לי~ מוקי רייי כהבו ו~א
 דגם ד~רא מקרא ש~~ינן אדרבה לרייי דהרי בזה י~לואולי
 די ב~ינןלסוכה

 ~~יני~
 ועלי ~דס עלי ל~ביא ~צריך שצזה

ה~רים
 וע~

 עבוה
 לסכ~

 ~~קל זה יךיף דר~י כיון קשה וא~כ
 ~ אמרי~ן לא ל~נוי דאיכא ~הי~י קרא לי ל~~הוחו~~ר

 בק~ו~אתיא מך~~
~  

 ~קידו~ין ב~~ס ~מייש קרא לה וכהב

ד~
 די

 ע~~

 הזה ד~רא ק~א לאו דאי בהוסי ~ירצו ולזה

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

ליל~~
 ~~די ב~ינן הסוכה ד~נוה דגם ל~~ילף נוכל כבימים

 רק מינים די בעינן לא רל~פנוה לרייי בא~~ה ומנ~לו~ינין
 ען ועלי זיה ע~י ג~כ דכ~יב דעזרא ו~קרא ואולםלסכך
 כרחך על ~~~עינן ~ינים ~~די שאינםש~~ן

 דלר~נו~
 ב~ינן לא

דייו~
 להקייו ליי ~~וקי הוה ר~י בתוסי שכ~בו ו~הו ל~כך רק

לדפנו~
 בעינן בר~נוה דגם ה~~א קרא ךאו דאי כ~ו~ר

 דוחק זה שגם אלא דע~רא קרא איצ~ריך וךכך ~~קי~ד~ו~
גם

 י~
 ש~ בפרש~י ךדקדק

 ו~ךי זית עני ד~ה
~ 

 שמן
 ועלי לד~נוה ~נך ~בר ור~י נינהו ~~ינין דילאו

 הד~
 ועצי

 ועךית~~רים
 ע~

 עב~ה

 לסכ~
 לרשייי לו והיי ה~א נפשה באנ~י מלהא בנסרים ~וסככיןהך ולכאור~ בנ~רים ו~~ככין וה~ן

 מסככין והנן הךלציין
 בנסרי~

 ולו~ה ~~יוחד ה~~~חיל בדברי
 זי~ ~לי הך עם בחדאכללי~הו

 ~ מח~ינה~ ~~ח~א וב~דא

~~~~
 עיי~

 לדקדק יש דלכאורה ~ה ~מינא
 עךידך~ייי ~~ בש~~

 הד~
 עבוה ען ו~~י ה~רים ו~ךי

 לעיל ד~רילסכך
 ~ד~

 יייב
~~~ 

 היינו ב~~ס הק~ו
 ו~נף לסוכה שו~ה הדס ~ס~א רב וא~~ר עבוה עןהיינו ~ד~

ע~
 ללוךב עבוה

 והד~
 רק~א

 בעזר~
 הדס היינו

 ~וט~
 וא~כ

 ב~~קרא הדס ד~לי רייי אמר~יך
 ה~~ ש~

 י~ל ואולם לסכך
לפמ~ש

 הרא~~
 יייד ~יי ל~~ ~דף

 ש~~

 ש~טה דהדס דנהי
 ~~~מ ל~לב~ס~ל

 ~~ינ~
 ~דיקלא ~~יקרא סיב כ~~ו הוא דל~~בא

 ךהביא ~רא להםוא~~ר
 ~בו~

 ו~לי לוךב ך~וה
 הד~

 לסוכה
 ~~~גיש שם זייל ~~ליסא להג~ון יע~ב בנ~ךהוראיהי

 וכי אי אות שם ה~ייש ~~ל נהנ~ל ב~רבן קדמו~ו~ו~בר בז~
 ~ס~ל ~ד~נוה הני ור~י בג~~רא ~גירסא היי לא ל~ה~גדגם
 ועלי וכוי זי~דעלי

 הד~
 י~נה ד~~ה ה~~וה ו~ה לד~נוה

 לסכך הדס ועלי לדפנות ה~י ~~~ילפרש~י
 עיי~~

 ו~עיר
 לסכך שוטה הדס ד~לי ר~י דמ~קי ~~הא ~~~~ילא דלפ~ז~וד
 ועיקרא ד~יבנ~~~ע

 דדיק~
 ~~א ~ולבא ו~~א

 שלכ~
 גם

 ~הו~י~ גהש~ס ניי ~~~ה ואייכ ך~וכה כ~ר שו~הה~ס
 זה

 ~~~ס ו~ו~ל בנסרים דו~סככיןו~הא
 ל~וכי~

 מגו~יה זה
 רייי דאוקי דהא דיייל אלא לסכך הדס ~לי ר~י ד~~~רו~ו~אי
 דש~~עינן ד~~סקנא אליבא הוא לסכך הדסעלי

 ~ה~
 דו~~ככין

 אבל הוא דלו~בא ו~ינא דדיקלא ועי~רא ד~יבבנס~ים
 הו~רכ~ וךכך לד~~וה ~דס ~לי גם רייי ~~~קי הויבלא~ה
 ד~ה ב~וסי כהבו ולזה בנסרים דו~~כ~ין ~~~~הניתיןלהביא
 רישא עך ~וציינו זיה ~ליוהביאו

 דק~א~

 ליי ~וקי ה~ה ר~י
 ~~הניהין ל~ו אי כלו~ור הדס עלי על וכוונהםלד~נ~ה
ד~~~ככין

 בנ~רי~
 לד~נו~אלא הדס עלי גם רייי ~~וקי הוה

 ועיקרא ד~יב בנ~רים ד~~ס~כין ~~~~ניהין דש~~~ינןאח~
 דלוךבא ו~ינאדדיק~א

 ~ו~
 עלי גם רייי ~~וקי ש~יר

 דלולבא ~~ינא ד~וי לסוכה כש~ ~וטה הרס דגםלסכך הד~
 ד~יקךא ועיקרא סיבכו~ו

 זית עלי ~דקדוק פר~~י ~ל~~
ו~לי

~ 
 וע~י לד~נוה ה~י ס~ר ורייי ~~ינין די לאו ש~ון

 עבוה ען ועל~ ה~רים ועלי~דס
 ~~כ~

 בנ~רים ~סככין ו~נן
 עלי לאוקו~י נוכל בנסרים ו~ס~כין דהנן דה~האכ~ומר
 דגם ולו~ור לסכךהדס

 כ~~ שוטי~ הד~
 ו~ינא דהוי לסוכה

דלולב~
 סיב כ~~ו

 ועיקר~
 ד~~סככין ~~הניהין לאו ואי דדיקלא

עצ
 כרח~

 ה~~רים עלי רק ר~י ~~וקי ה~י
 ו~

 ל~כך עבוה

אב~
 ~לי

 ~ר~
 ז ~הבן לד~נוה ךיי ~~~~י ~~י

~~~~

 היי ךא ה~וסי שךפ~י נ~~~ר אם גם
בג~~רא ~יר~~

~~ 
 גרקדק יש ~כ~י נד~נוה הנך סבר ~רייי

 עךעוד
 מ~

 עלי ו~~יאו ~ל רק ה~וסי ציינו שלא
 זי~

 וךא
 ו~א זיה לעלי ציי ו~וקי ~וה כהבו וצ~~ה שמן ען ~לי~ל

~הבו
~~ 

 להו ~~וקי
 ד~~~

 עלי גם
 ע~

 ש~~ן
 לדפנו~

 אלא
 ~גירסא ~יי ה~ו~י שך~נידי~ך

 מצא לא ל~נינו כ~~~ ב~~~
 שם ~וער~~~ וב~ך יושב יהא ו~יניןארבעה

 שהבא~י~
 דנרא~



~ ~ ~ ~

~~ו~
~~~~~~ 

~~~~~~
~~

 עזרא באבן ~~עיי מינין הד~ כל בסוכה בעינן דלר~י
 ועלי ש~ן ען ועלי ~כי~ם

 ~ד~ ע~
 ועלי

 המרי~
 הווין

 עךי או טעמו רק הענין על מוסיפיםאינם
~~ 

 או ~מן
עלי

 וכ~ הד~
 ו~יע~

 הדס עלי ר~י דמ~קי נ~י קש~ ~א~כ

המרי~
 ל~כ~י ועבוה

 ~~~יו~
 די~ל אלא ערבה מין חסר ~רי

 שם ~~~~רא מצו~ד ועי~ ערבה היינו שמן ען דעלידס~ל
~כ~

 ע~
 ו~יימ ההר צאו דכהוב ואף ס~ק אילן מין ~וא שמן

~
 ל~ג ~דף ל~בנן

 ~ם~

 כשר ה~ים ~ל נ~ל דערבי מ~ינן
 ~יה מוקי הוה ור~י זיה עני והביאו ד~ה בהו~~ כהבווךזה
 עלי אבל לד~נוה זיה ועלי הךכלומר

 ע~
 ו~וקי וכולהו ש~~ן

 אהי לא ליי מוקי הוה דלי~נא א~אל~~ך
 ש~י~

 והוייל
 זה ובלא~ה ליימוקי

 לי~
 אהרוג נח~ר הי~ כר~ך דעל

 באוכלין מסככין דאין ו~יניןמה~~
 טומא~ דמקב~

 והנה
 יייב ~דףבש~ס

 שם~

 ~יק
~ 

 בדבר מ~ככין דאין חסדא

המקב~
 ועלי זיה עלי ו~ביאו ~הר צאו דכהיב מהכא טומאה

~
 ועלי הדס ועלי שמן

 וכו~ המרי~
 ול~

 אלא קרא ~זכיר
 בס~ר ~וא ~סוק ~הר ~ו ופר~~י ~~אה מקבך ש~ינודבר
 ר~~יי הביא צורך דךאיז~ לההבונן ויש סו~ה לעשוהעזרא
 שלא ועוד ~וכה לעשוה ~מקראסי~ם

 ~יי~
 ה~ק~א כל ר~~י

 סוכהלעשוה

 ככה~~

 ושם
 ל~ז~ ~ד~

 ה~~קרא כל בש~ס ~בי~ו

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

~~~~~~~~ 

 כל ליישב
 ז~

 חסדא דרב בהא דלעיל
 ~ם נייז ובדף סוכה ו~לעשוה הדיוקעיקר

 דר~ח בהך דהנה ככהוב סוכה ו~לעשות היך~והאעיקר
 טומאה הו~ק~ל בדבר ~~~ככין דאין זיה דעלי ו~קראדיליף
 ו~קבל ך~אוכךי ד~~~וך ~~ה מ~מ דהא לכאורהק~ה

 ~ייה רו~ב~ם ~עיי שו~~ר או ידמהורה טומא~
 מ~~

 אוכלין טו~~אה
 ~~ייהייא

 ב~~לייו~
 ~ייא

 ש~
 הרכייט סיי ובמגייא

 אף הו~רים ב~לי ~וס~כין הי~ איך וא~כ בו מסככיןואין יייב~ ס~~
 ~~קבל היי דהחילהו כיון ~~הם ~~רי~נהלש

 טומא~
 כהא

 ו ט דף ~סוכה טביוו~י בר א~~ידרב

 ט~ז~

 סיככא דאמר
בבלאי

 כלי~
 ותחילה~ קאהי וו~כלי הואיל ו~ש~י ~סוךה

 הזב ו~שכב טו~~אה ~קבךההיי
 והנד~

 אלא
 שז~

 ד~א ל~יימ
 ךיד צריך אינו שה~ ידוה לו אין לסיכוך ד~קוצרקיי~ך
 מ~טו~א ~~~ט הר~~ב~םכמ~ש

 ~~ז~

 וכהב
 ש~ בכ~ו~

 שהרי
 צ~יך שאינו כי~ן לאוכל יד שי~יי ~א~צ כלומר~ לידא~צ
 בכלל הוא לסיכוך שנמלך אע~~י לאוכל קצרן ~אםלאו~ך
 ובך~~ו~ סוכ~ מהי ~~ה ברמב~ם ~ועי~א~כנ

 הייג

 ה~~קבל בדבר ו~סככין דאין ד~יף דר~ח ב~א ~ש~י~לז~ ש~~
 ש~וה כלוו~ד סוכת לע~וה עזרא בס~ר הוא ~סוקטומאה
 בהן לסכך ~יינו סוכה ךעשוה הל~~ה בשעה ~יכוונולהם

 ~ס~ו~ו~
 יוכלו ו~עיייז ידוה לו אין

 ך~ק~
 ה~~רים ע~י

 ז והבן סוכת לעשוה מ~ך היל~~א עיקר ואייכלסכך

~~~~~

 יייב ~דף

 ש~~
 ר~~

 ~יינו ופריך כוי מה~א א~~ר

 וארייח עבוה ען היינוהדס
 הד~

 לסוכה שוטה

וע~
 ע~וה

 ללו~
 לבאור לדר~ח ענין זה אין ולכאורה

 ~ול~ל ולאהמ~ראוה
 ר~

 אמ~ ר~ה
 כוי ~~ר ~או ~הכא

ואול~
 ד~מ דבעינן ני~~א אם

 שו~ ל~וכ~
 דמ~ככין נא~~ר

 ל~ו ~דף ~~וסי ~ש~ה ולא המקב~ט בדברגם

 שם~

 ד~ה
 ~דס דעלי ר~ח ביאר ו~ה אהרוג גם דהי~ ו~מרר~י

שוטה
 ךסו~~

 ~ועיי אה~וג ~יי ולא ~סוכה ד~מ בעינן דלא
ו~צ~~ד

 ש~
 במק~א~

 בדבר מסככין דאין ש~יר ומ~כח
 ~השוי ~עתוראיהי ~מקב~~

 הר~יי~
 ו~בר~אן וואוהייג הגאון ליד~נ

 צ~גסיי
 מ~~

 ועל מ~קה הוי אד ~י
 כ~

 נע~ם ב~יאהו גודל

ממ~
 דברי במחכ~ה שעה לפי

~~~~ 
 ו~רש~י אר מה אלו

~~~
 עייב י~א

 ~ם~

 דלא
 עו~~א~ ~נא~~ר~

 ואוכלין בכ~ים רק
וו~~קין

 ו~~
 עיי~ש מאלה אחד איננו

~ 

~~~~

 ~ף בש~ס
 ל~ז~

 מדי סוכה דב~ינן ריי דאמר
ו~ינין

 ~יךי~
 לי~וה נוהג דאינו מל~לב ו~קייו ךה

 דק~ו יייל לכאורהכבימים
 ~רי~

 מה לו~י~רך דאיכא ~וא

ללול~
 ומ~א~כ בו ~~וך ד~אול

 בסוכ~
 דשאולה

 כשר~
 אלא

שזה
 לי~~

 ~~ל דר~י
 ג~~

 לר~י ~~ל דהרי ~סול דשאולה
 בעינן קבע ד~רה ~וכהג~כ

 כמ~~

 ~~ס
 ~ד~

 ~ב זי

 ~יךוסתמא ~~
 גיי~

 קרקע
 אינ~

 הוי ךא עצים וגזנ נגזנה
 כלך גזוךה ~וכה משכ~ה לא ו~דידיי השבים מהקנהגזל

דסוכה
 ברא~

 העגלה
 ~סו~

 ועל בעינן קבע ~רה למייד

כרח~
 שאולה דסוכה שאולה ממעט לך העשה חג~~ס קרא

 יש דאכהי אלא הק~ו עצ מידי למי~רך וליכאפסוךה
 ~~ינים די בסוכ~ דבעינן ו~~~ו דיליף דר~י ב~אלהקשוה
 מקרא ךו ~ק~ו לאדעדיין

 ד~ר~
 באו~ה ל~~ד לא ךמה

 אוה בדברינו ~ו~יי דיימ בענין לדפנוה דגםמה~~ו

 גם ואולם לד~נוה סכך בין יש ו~ברא חילוקדאי~ה ז~~
 אמרו ד~רי לשיטהו לריייניחא ז~

 ב~~~
 ע~ב וי ~דף

 אמוה מדי ~חוה עקוו~ה ודו~ן ולבוד לגוד ~לכהא אהאיכי שם~
 עצ~~ו הדו~ן מן הוא יכאילו ה~סול העךיון סכךדרואין
 ךסכך הראוי דבר ב~ינן בד~נוה דגם ני~~א אם וא~כועקום
 כשרוה דד~נוה ו~כ~ל כלל ע~ומה דופן לה מש~הלא
 דו~ן לה ו~~כחה דאכהי אלא דברמכל

 עקומ~
 בסכך גם

 די ~דף דל~יל כהאכ~ר
 ע~~~

 הי~~
 מעש~ם גבוה

 לשיטהו דר~י אלא עיי~שאי~בא ובנ~
 ~ד~

 בי

 ש~

 ד~וכה
 ע~כ ולדידיי כשרה א~~ה מעשריםלמעלה

 ל~
 דו~ן משכחת

 הסוכה דד~נוה עכ~ך ו~~מילא ~סול ב~כך רק~קומה
 ו~כלכש~ים

 דבר~

~~~~

 א~~רו א~~ה ו~כי למעלה סוכה מכשיר ד~~י ~א

 ~~בש~~
 קבע די~ת דסוכה דס~ל ו~שום ~~וא

 זי ~דף שמעון כרי סייל וו~ו~ילאבעינן

 שם~
 כהךכהו דגי

 ~הוא ט~ח אפילוורביעיה
 ~~ע~

 רדירה
 קב~

 ואו~רו ב~ינן
 ~דף שםב~~ס

 וי~

 יש סבר שמעון דרי
~ 

 בסו~ה ל~~קרא
 כאן הרי בסוכוהבסוכוה

 ש~
 להו ~שו ךגופיי חד דל

 אטפח ואו~ו~הה לרביעיה וג~עהא הלכ~א אתא וכויארבע
 סבריורבנן

 י~
 הרי ~סוכוה ~כה בסכה ךו~סורות אם

 ~~ייל ור~י וכוי לגופיי חד דל ארבעכאן
 כ~~~

 ס~ל
 ב~ינן דלא ר~י על ד~ליגי דרבנן י~ל ול~~ז למקראאם י~

 דק~ו וס~ל ר~י על ופליגי ל~~הם מינין ד~בסו~ה
 לו~י~רך דיש הוא פריכא~~ו מלו~

 מ~
 פסוצ דשאול ךלולב

וו~שא~כ
 ב~וכ~

 בעינן דךא ד~~ל דלדידהי
 בסוכ~

 דירה
~בע

 וסוכ~
 ~וכה משכחה כשרה העגלה בראש

 גזולהברא~
~עג~

 ו~וכה לך תעשה דחגהייס מ~רא~ אי~~עוט וזה

 כ~ר~~אול~
 ~ו~ן ו~לי זיה דעלי ד~רא מ~רא ו~וכח וגם

 ~~יני~ ד~ בסוכה ב~ינן דלאלסוכה
 ~מן ועלי זיה דעלי

 לא ולרבנן נינהו ד~מלאו
 ניח~

 ךד~~ה דהני ךמימר ךהו
 סכך היינו ~וכה וסהם סוכה לע~ת כהיב דבקראד~יון
 דלא ו~~ום מכי למעלה סו~ה פ~ךו זה ~מטעםכ~מה
שלטא

 ב~
 בי ~דף ופרש~י עינא

 שם~

 ~אינו
~ רוא~  ס~ך היינו ו~ו~ההסכך 

 כשמ~
 ךמעלה ~וכה דמ~שיר ור~י

 ס~ל ~א~~כ~
 היי~ דסוכ~

 ~~ל ~~יר זו ול~~ה סכך
 ךדפנות ושמן זיהדעךי

 ד~וכ~
 דפנוה על גם קאי דק~א

 נילף ~אם לו~י~רך דאיכא לרבנן סייל ~עוד ל~בנןומשא~כ
 ד~מ ב~ינן לד~~ות ד~ם באמה נילףמק~ו

 וצש~טה~
 ליכא

 דופן משכחה לא ~א~כלמי~ר
 עקומ~

 לה ו~שכ~ה דהא
 לו~על~יבסוכה

 פס~לה דלרבנן ~~כ~
 ד~ו~

 בעינן ~ראי דירה
 לרבנן דס~ךואחרי

 ד~וכ~
 דשהים ס~ל מ~~ילא עראי דירה

 א~ילו ושךישיהכהלכהן
 הביאו ולזה ל~~סורות אם ויש טפ~

 וכוי זיה ~י והביאו ה~ר צאו דעזרא ~~קרא ראייש~יר
לע~ות

 ס~
 כ~ומר נקרא כא~ר ולא נכתב כא~ר ~כהוב



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~~~ו~
~~~~~~~~  כהלכתן שהים ואייכ כתיב חסד דסכת ך~~סודות אםיש

 דידת בעינן ~אוסוכה
 קב~

 בדאש גזולה סוכה לה ו~~שכ~ת
 דמה ~ד~י הק~ו מיפדך ו~~~~ילא כשדה שאוךה ו~וכהה~גצה
 בסוכה ומ~א~כ בו פ~ול דשאוךךלולב

 ואיי~
 בעינן לא

~סו~ה
 דיי~

 ד~דא בקדא כ~יב וש~~ן זית י~לי הא ועוד
 דךעש~ה לדפנות דהני למימר לי~א ולדבנן נינהו ד~מוךאו
 שלכך ~שמה סכך היינו ~~כה וסתם בקרא כתיבסכה
 מקרא דרבנן דיוקא עיקר וא~כ ~ולה ~~~י ל~עלהסוכה

ל~שו~
 סכת

 ומסיו~
 אם דיש חסד סכת ~ ככתוב תי~ת
 היטב ו~~~קל~~סודות

~ 

~~~~~ 

 ע~ב זי ~דף בת~י

 שם~

 כ~בו כולהו דייה
 דאסיקנא משום ~ו יהודה די הכא דחשיבוהא

 דהכא אביי דהא עדאי דידת ~בעי דדבנן טע~~אךעיל
 לי~ דאית לדבא~~ק~ה

 הא~~
 אבך טעמא

~~~~~ 
 הוא אמת

 נ~~י וא~~דינן קבע ע~או א~כ אלא קיי~~א לא ~~כ~~צ~~ע~ה
 שם ב~~הדש~א וביאד קבע דידת סוכתו ~עשותדרגיך שיי~~ בעינן קבע דידת סוכה דא~~ד ך~ע~~יי ד~י הי~ןב~דק

 בעינן עדאי ד~ידת לדבנן להו ליתאם דא~
 מ~~~

 דמכשיד ד~י
 ס~ל ~~כיך~~~לה

 דדיד~
 ה~ני ~~~ה וכבד בעינן קבע

 זה אין דעדייןשם יהוש~
 ~~על~

 סת~א מ~מסיק דאדדבה א~וכה
 דדידת לטעמיי דדייידתל~~ודא

 קב~
 ךמעלה ~~ד~~כ~יד בעינן

 התוסי דב~י וךפ~~ד עיי~ש אזלא כדבא דסוגין אל~~אמכי
 דבא~~ת מללובדוד

 נדא~
 מסבדא

 דה~
 ~~כי בל~~עלה דפ~יגי

 א~ך נטועים ומסמדות חז~ים ביתידות קבע בע~אההיינו
 דאין ה~ל לדבדי ~סול עדאי ד~ך מכי למעלה עשאהאם
זה

 סוכ~
 דבדי מפ~טות וכנדאה הכי ס~ל אביי וגם ~לל

ה~~~
 ךא מכי דלמ~לה הוא דא~~ת בתוסי וכ~ו~ש

 אבל פסול זה גם ולדבנן קבע עשאהאא~כ ~קיימ~
 מכי למעל~

 ~~כי למעלה ד~~~ניתין דסת~~א אלא לכ~ע פסול עד~ידדך
 קבע בעשאה אף ~~ש~~ע~סולה

 ו~~
 דמכשיד יייל ~~יד

 וךא ~~כי ל~~עלהד~י
 חיך~

 עשא~ בין
 ~~ש~~ע לעדאי קבע

 דכן קבע בעשאה אלא ד~י ~~כ~יד לא ~כי ל~~טהדגם

דד~
 קבע סוכ~~ ל~~ות

 וךמע~~
 שוין ~~כי ול~~טה מכי

 ךעדאי ~בע בין ~~כי בלמעלה ךחלק ד~י הצדיך לאוךכך
 אדם דדגיצ~~שום

 לעשו~
 י~ה מדויק וזה קבע סוכה כל

 ו~כי למעלה ד~י דמכשיר מהא ודייק שכי הה~סיבדבדי
 ~ש~ס ש~~דבדי אלא קבע סוכתו לעשות דדגילשימ
 וי~ל ~ כן נראה לא ~יק לא נ~~י עדאי דירת לייעביד
 במטללתא שכי ~ם אמוד ~י יונתן בתרגום ועיי~עייייש
 מתעבדא ו~ו~ פושכא ~ד ותליתאי כה~תן דופניי~א~דתדי
~~ולא

 ך~ו~
 דהדי וצייע חגא

 ל~~ ז~
 ~~וךה י~ינה ד~וכה

 ס~לוב~ש
 דדיד~

 דו~ייהא דתלתא ס~ל וא~כ בעינן קבע
 פו~~א עד ודביעתא~הךכתין

 ועמש~~
 ~~ק בדי~ף ועיי

 ~דף פ~ב ובד~ן שםוב~~לחמות
 ~ח~

 ד~~
 ודו~ק וי~ל הל~ה

~ 

 ~~~~~יוד~

 דבדי את ו~בין להש~יל לדבדינג נחזוד
 ~~זהש~ס

 שם~

 הקב~ה ךהן אמד
 וע~ו לכו שמה ו~ו~ה לי ישקלה ~~~~

 יאות~
 קדי ואמאי וכוי

ל~
 אחד כל מיד כיס חסדון בה דלית ~ום קלה מצוה
 וה~ך נ~טלואחד

 בדאש סוכ~ ועוש~
 גג~

 מקדיד והקב~ה
 מ~עט אחד וכלי ~מהעליהם

 בסו~~
 ננת~ה שנאמד ויוצא

 הדבה לד~דק דיש עבותימו ממ~ו~ ונשךיכה מוסדוהימואה
 מ~הבלישנא

 מצ~ת א~~ד ולא שמה וסוכה ךו יש קל~

סו~~
 לית ל~~ה וגם ש~~ה סוכה אמ~ ולמה ~יא וקלה

 ~יא דהדי ~יסחסדון ב~
 כשא~

 להם א~~ד דהקב~ה מצ~תועוד
לכו

 ~~ש~
 אחד ~ל עשו ~המה או~ה

 ו~~
 בפני סו~ה

 ול~~ה גגו וב~שעצמו
 בדא~

 ב~~~ש וגם הגג
 ונשליכ~

 מ~~נו
עבותימו

 כ~~
 בחד~א ז~ל ה~~הדש~א

 ש~
 דהיינו

 ע~
 אבוה

 ו~לי עזדא בס~ד כד~תיב בהן לס~ךש~דכן
 ע~

 לעשות ~עבות
 בעינן דךא להיפך ~~וכח שם מד~~ח אדדבא ולדברינועייא י~~ סוכ~ עיי הגהייה נדפס שם ~ובחד~א ~כת~בסוכות
 דדשינן דלדייי שם לייז דף לציין צדיך ויותד לסוכהדיימ

הכי~

 עב~ת ען בענ~י ס~כו דלמה נפלאים ~ה~ברים וכוי
 די בס~כה בעינן דלא כדבנן קיי~ך האואדדבה

 ~~~ב כ~ג ~ויקדא עזדא באבן דהנה נכון הדבדולדבדינו ~~יני~

 ~וכות העשו ~ינים ~די ~~אלה כי אמדו ~צדו~ים ~יכתב ש~~
 אין כי ידאו ה~א ךב עודי ואלה עזדא מספר דאייוהביאו
 ען פדי ולא נחך עדבי עז~אבספד

 כל~
 ~ביא ~ולא ~כ~י

 כלל הש~ס~~דבדי
 גבוה איךנו אין הדס ד~~ין האב~~ ובמ~~

וה~
 ה~דגליות כתב ונמוך גבוה מינים שני הם

 ~יי ש~
 ודבדיו נחל עדבי והשני עבותהא~ד

 המוהי~
 ועיי

 ט~ו חינחמיי באב~~

 שם~

 כוונת ו~נה עייייש
 ~ךדוק~

 ל~ראות
 ~~צ~ת גםכי

 סו~~
 ~~ינים י~די ךעשות הוא קשה דבד

 מיני די ב~וכה בעינן דלא דלרבנן הקד~ונו ו~ד~בךולב
 ~ד~י ה~~ו ושך~~ז כ~דה ~או~ה ד~וכה עכצייךשבלוךב
 בו פס~ל דשאוך ללולב ד~~ה הואפדיכא

 ו~~שא~~
 בס~כה

 ~רףדילפינן
 ~~ז~

 ~~כל
 האזד~

 ישבו בישדאל
 בסוכו~

 ~~למד
 ~סוכה לישב דאוים ~שדאך~~ך

 א~שד ו~י ו~דש~י אח~
 ש~י מטידלא

 פדוט~
 הכ~ונה וזהו שאלה ע~י אלא חד לכל

 ועוד שאלה ע~י ל~ת ~יוכל כיס ~ס~ון ב~~כה בה~לית
 עלי דהדי ~~ינין די בסוכה בעינן דלא דעזדא מ~דא~~~כח
 ד~די ~דפנות ד~ני ךו~~ד ואין בקדא ~ כתיב ש~~ן ו~ךיזית

לעשו~
 לזה כשמה סכך היינו וסוכה בקרא כתיב סכה

 לאו~~~ הקב~~אמ~
 יש ~לה ~~צוה

~ 
 ~צוה צה ~~די

 בעינן דלא זו ד~יטה~קלה
 ל~וכ~ ד~ו~

 בס~כה בעינן לא
 וכפר~~י קלה והו~ל קבעדידה

 ד~

 שבעת דייה שם בי

ימי~
 שך ס~כה

 שבע~
 ודי~ה עדא~ ד~יינו ~א ו~ו י~~ים

ב~~~יצות
 קל~~

 ומתוד~
 בז~

 ל~ז דף הנדמ~ח הךך~ח קושיה
 ס~כה ימים שבעת תשבו בסוכוה א~~דה וההודה ע~~~ששם
 ~ועיי דבד כלשל

 רשב~~
 ד~א ד~ה בי דף ס~כה

 תשבו בס~כות א~~~ווךא א~~ד~
 ש~ סוכ~

 ~ךמה כדלעיל דבר כל
 על י~~א וא~לם שפיר אתי ולדבדינו י~~ים מ~ב~תהביאו
 ועיי ה~א פ~ב פסחים היד~של~~י ~~דברי הביא שלאהצל~ח

בילקו~
 וייל ~ם עזדא

 ודו~ק~
 ו~~כ~

 שמה
 ~דסוכ~

 ה~ינו
 ד~~~ ב~ינן דלא ד~זדא ~~קדא ~~וכח ואייכסכך

 ל~ קדיוא~~אי ל~וכה~
 ~יס חסדון בה דליה קלה מצ~ה

ל~ה דיו~
 בשא~ך~

 לכ~ הקב~ה ל~ם אמר ולזה
 וע~ו

 אח~ סוכה כ~לם שיעשוהיינו או~
 דסו~ה שאלה ע~י וך~ת

 הוא ~דיכא דרייי הק~ו ו~~מילא כ~דהשאול~
 דמ~

 ~ולב
 בשיטת הל~ו המה ~א~ם בס~כה ו~~שאייכ בו פסולדשאול
 סוכה יע~~ מינים הדי מאלה ~יה~ד~ים

 ולמיל~
 זאת

 ךל~לב מה לומד ואין ~בי~~ים ~י~ת נוהג דאינ~ מלולבמק~ו
 דגם די~ל בו ~סולדש~ול

 ~וכ~
 איתא ו~ה פסולה שאולה

 ד~מ נטיךת ~~מו נוטך ~אחד א~ד כל מידבש~ס

 נצאת ~לא לעצ~~ו סוכה ועושהוהולך שבלולב~
 בשאו~

 תימא ו~י

 די~ל ד~מ בעינן לד~נות דגם ~~ק~ו נילוףא~~
 דא~~

 לא
 ךא עקו~~ה דדו~ן ע~ומה דו~ןמשכ~ת

 משכח~
 בסכך ~ק

 ~שד בסכך ולא הגג ובדאש~סול
 ד~וכה מכי למ~ל~

 דלא אף כשדה מכילמעלה
 ~לט~

 לאו דסוכה עינא בה
 כשמ~ סכך~יינו

 אחד כל עשה ו~~כ
 גגו בדאש סוכ~

 וךדבדינו שםועדש~י
 נא~~

 ~ובאמת הגגות על עשו שלא
 ~ל איש סוכת להם וי~~ו נאמר ~םבמקדא

 ב~ו~ן דק ~י להדאות עקומה דו~ן ~דף הגגבדאש ד~ ~ו~
 ועלי ד~מ בעינן לא בדפנות עייכ ו~א~כ ע~ומה ~ו~ןהוי ז~

 ושמןזית
 דקר~

 בזה ~חזו מינין ד~ ב~ינן ולסכך לד~נות
 לא ~י~יטת

 לפסו~
 גם כי לדעהי ל~דאות אלא כוותיי

 ~~די ךע~ות~ ש~יך א~די היא קשה ד~ד סוכהמ~ות
 כל כי לא~~ד בקרבם ספ~ן עכנא ~ל אדס היי ובזהמינים

~~
~~~צות~ ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~~~י
~~~~~~

 קיי~~ו לא ו~עייכ ק~ותה~~צ~ה
 ה~ב~

 ~א~~ר וא~רי ~~צות

לה~
 וגם לי יש קלה ~~צוה הקב~ה

 ז~
 רצו הקיי~~ו ךא

 ב~~~~זםלה~זיק
 ~~צו~ דג~

 והקבייה היא קשה דבר סוכה
~קדיר

 עליה~
 כל ו~~יד קשה דבר בא~~ה ך~ם שי~יי ~~~ה

 ~~וסרוהי~~ו את ננהקה שנא~~ר ויוצא בסוכתו ~~בעט ~א~דא~ד
שזהו

 הדפנו~
 ב~וסדות ~שור ש~ר~ן

 כ~~~
 ~דדפ~ה ב~ד~א

~ס~ך
 ~וין~

 עבוה ען ~נפי זה עבוהימו ~~~~נו ~נשגיכה

 די ב~ינן שךא ךדעת השכילו ושוב ל~י~הם בהןשס~

מי~~
 וש~~~ לסכך

 מצוה
 ~וכ~

 וה~~ה היא קשה דבד ךא
 ~~~הםי ~ךאת בג ב~ת דבה כי בא~~~הםי ~~~צו~ קיימילא

וע~~
 רק ו~ישדהי הה~~י~~~ ת~ה~ק הקב~ה להם נהן לא
 בה ה~~~זיקיםלישד~ל

 כי ט~ורהי די בירא~
 יע~~

 ב~רילו

 דברי ומעהה ~ודתוי אה לנו לתת לסגול~ו~ ישראלי~

המ~ר~ו~
 ~ז~ל ודברי

 ופדח כפתור ~חד ~נה יחדי עולי~
 והדרוש הפךפולע~ד

~ 

~~~~~~~

 בתנ~ו~~א ~ז~ך ד~רי לנגדינו יישירו הזאת
 וירא ~פיז

 די~

 וירא
 ויר~

 לקראת~
 פרע ~~ה

 ל~~ו ~~שעיר ו~דח בא מסיני די ש~א~~ר בסיני לבניוהקב~ה
 אני הען ה~ה ו~~ענו א~~רת אהה וכוי פ~רן מהרהו~יע
 ~נ~~~יה דכהיב ~וכה ~~צות להםנוהן

 ~י~
 ~הבי~ו הה~ צ~ו

~לי
 זי~

 ~עלי
~~ 

 ו~ךי שמן
 הר~

 ה~~~ך על ךההבונן דיש
 צאו מקרא סו~ה מצוה ענין שהביאו ~~ה וגםהדבדים
 ב~ורה שכ~וב ~~קרא הביאו ולא בנ~~~יה ~א~~ור~הר

 שבעה ה~בובסוכוה
 י~~י~

 ~~~~ פי ברבה ~ו~יי
 שם~

 ו~ד~ינו
 נאוהה לכוונה ~~א~דיהאים

 ש~ ב~~דד~
 ~~ה

 פר~
 ~קב~ה

 בא ~~סיני די שנא~~ר בסינילבניו
 הופי~

 ו~ואי ~ארן מהר

כ~~~~
 ~עייז בשייס

 שם~

 ~ר כפה ~א וכוי שהקבייה ~~ך~~ד

 ו~~נ~ל קיי~~הם הי~ן שקבלהם ~~צוה שבע יש~~~ונוהדא~ונוה ~קביי~ להם או~~ד ~~יד י~ראל על רק האוהייע ~ל~יגית
 וי~ודד ~~~ר יוסף דב ד~ני ~יי~~וםדלא

 אר~
 ויתר דאה

 שקבלו מצות זי רא~גוים
 עליה~

 בני
 נ~

 ~~~ד קיימום ולא
 גוים וי~ר ראה זה ~~קרא דרש אבוהו רי והנה להםוהתירן
 ~~ייק לישראך ~~~~ונן וההירע~~ד

 ל~~~ ד~
 וא~

 דגזל סייל
 ~ס~טה ~נ~ו ו~א ~~הך הי~אים ל~יטה ק~ה ~~והרע~ו~ם

~~~ג~

 דקרקע הפקר ביי דלייש זה שייך ךא דבקרקע וע~צ~ל
 לך תעשה מקרא דאי~~עוט גזולה סו~ה וקשה נ~לתאינה
 לה ~~שכ~ההי~י

 ~קרק~
 לא נ~~י ע~ם וגזל נגזלה אינה

 שאול~ דסוכה וע~~ייל גזלהוי
 וא~כ פסוךה

 מקייו למילף י~
 הך ~ם ע~ז בש~ס ~ביאו ו~ה דיימ בסוכה דבעינןדר~י
 רא~ יו~ף רבדתני

 י~ל דשוב וההירן עמד גוים וי~ר
דגזל

 ע~ויי~
 י~ל וש~ב ~נכו ~~ךא קשה לא ו~~מילא אסוד

כשרה שאול~ ו~וכה לך ה~שה ~~קרא אי~~וט וזה נגזצהדקרקע
 ~ק~~ וא~~

 דר~י
 פריכ~

 ד~אול ללולב דמה היא
 במדרש ~ביאו ו~ה ד~מ בסוכה וא~צ בופסול

~~ 
 אח~ז

 דא~~רו ~ארן ~~הד ~~~יע ~~~~יר וזדח קרא שהביאו~אח~י
 שלאב~~ס

 עלי~~ כפ~
 ל~בל כגיגית הר

 ~תורה~

 ענין
~וכה

 ~קד~
 ו~לי זיה עלי והביאו ההד ~ו דנ~~~יי

 וכוךם ~וין ~לם הדס ועלי וש~~ן זיה דעלי הדס ועלישמן ~
 ו~ע~כ ~ינים די בסוכה בעינן ~לא ~~מה דסוכה לסכךהיו
 ה~~ע קיי~~ו לא והאוה~ע הוא ~ ק~ה דבר לא סי~ה~~צות
 נהן לא ו~ע~כ ~ש~הם רק עולם ו~הכבדת לא~~צוה

 והבן תו~~ק אתלהם ~
~ 

~~~~

 ~ן
 עו~

 לנו ר~ו יקר ~נין
 ~זיי~

 אתה ~~~~ר~ם
 ת~ה ~ה~ענואמרת

~~~ 
 ךישראל נוהן אני

 והוא סוכהו~צוה
 דהנ~

 עך ~~~פ~ר~ים גדולי הרגי~ו כבר
שאמר

 אאע~~
 ת~ת וה~ענו

 הע~
 או לבית הביאם ולא

 ד~~ב~ן ~ועיילאוהל

 ואו~ ש~~
 י~ל

 עפמ~~
 ~סוטה רז~ל

 י~ד~ד~
 ויט~

 בבאר אשל
 ~ב~

 אל די ב~ם ~ם וי~רא

 ~~ך~~ד ויקדיא אלא וי~דא ~קרא אל אדיילעולם
 כיצד ושב ~ובד כל ב~ה הקב~ה של לש~~ו אבינואברהם שהקרי~

 אכלתם ~~שלי וכי להם אמד לברכו ע~~דו ו~תו שאכל~לא~ד
 ~~יי שאמד ל~~י ושב~ו הודו אכל~ם ~ולם אךוהי~~~ל

ה~ול~
 פי שם במד~ר ~ועיי

 ~ייד~

 בא~עייה נאמד כן והנה
 לאו~ל או לביה ה~גיסםשךא

 ד~

 ה~ה
 ה~מי~

 ל~~עןישכילו
 ~~עיי די מאת שמים בידי הוא הכך ~י די ~סדיויתבוננו
 וירא ~יבזוה~ק

 ד~
 הוה אילנא בקב~ה ~אהא~יד ~~אן ק~ב

 על ~~פי ~נפוי~ריש
 רישי~

 צלא עליה ו~ביר
 יאה~

 וכן
 ~ג הסוכוה ב~גהוא

 האסי~
 הקו~ת

 ה~~
 עה

 אה~אדם יכני~
 תבו~ו~ כ~

 ה~~ה
 יעש~

 ~ו
 סוכו~

 השמים ה~ת
 אם ~י חיך עשה ~כ~ו לא כיךדעה

 בהשג~~
 וז~י השם

 ת~ה והשענו אמדהאהה
 ה~~ הע~

 נותן אני הש~~ים
 כי ככהי על הרו~~ז ~וכה ~~צוהך~ניך

 א~
 ישא מדי

 ברכה~

~~~~~

 בעין נביט אם באמה
 ~ודר~

 ~בין ונשקפה
 יה שלהבת כי ~אה בעין עין הס~כהאשנבי

 ב~~קיםי בהיר אור ע~זה ~~ון מבעד ו~~הפלשמהנ~צן
 ~~ב ל~ו ה~כיך וכ~שר ~~זוקקיםי שבעתים וא~~ו~הב~כ~~ה

בעיי~
 ~ש~ר

 ב~~~~ ס~ז~

 רק להיוהה הסו~ה כי דבדיו
 ~~קבל שאינו ~~דבר הס~ך ושי~יי הש~~יםתחת

 טו~~א~
 יורה

 יפסיק שלא השמימה יביט ~י ה~לם ~~חובה כי נכבדענין
 ~נודבר

 לבי~
 טו~~את ~לאה ~~סוג ה~לם יתר~ק כן יתברך

הדע~~
 והת~וות הנפסדוה

 ה~~~ול~ו~
 בה ~ידאו ךריך ו~ן

 ~~פאה בוראו אה הא~ם י~יר ל~~~ן ה~~~ים~וכבי
 שההיי ~~ה ~גם ו~י~~וה~י בתכונ~ם ב~~סילותםימה~ו~בים פ~וךותי~

הס~כ~
 עיקר כי שךי~~ה הוראה יורה ~~~~~הה ~~רובה צ~הה

חסיון
 האד~

 סוכהו בצל יהיי ו~בט~ון
 ש~

 בכך הקב~ה
 כח על האדם י~ען ~ךא ועסקיו~~~~יו

 איברי~
 גופו מ~ום

 החמה א~ד ~~צוה טבע לפי ~~זלו בטוב ולאמ~~~ת~
 והוא ~~ושכל ענין עוד בזה יר~~~ז ולדעהי עיייישברא~ם

עפ~~יי~
 ריב~ז

 דף ~כתוב~~
 סייו~

 שעו~ין בזמן ישראל אשרי~ם
 עו~ין ~~ין ו~~~ן בהם שוךטת ולשון או~~ה כל איןרש~מ

 א~~ר ~ם ב~דייא וכתב ~כוי ש~ל~ או~~ה ביד ~~וסרןר~יי~~
 הם ההפכיות ש~י בא~ה כי הצרדים שני עלאשרי~ם
 א~מה כך ~י י~ראלל~~~לת

 י~
 ~~~אייכ ב~~~ים ו~~~ל שר לה

 ~עצמ~ מהקב~ה רק ה~ל~ה ~פ~י ~~ושגחים שאינםי~ראך
 ר~~מוכ~~ו~ין

 ה~
 ~~~ל ל~~~לה

 האומו~
 וכ~אין ו~ריהם

 רש~מעושין
 הקב~~

 מ~צ שפלים הם והדי ש~ינ~ו ~~סלק
האומות

 שי~
 ישראל כי ~~~זל ~ד אין ולישר~ל ו~~זצ שר ל~ם

 א~ת הקצ~וה שתי בסכךנא~זים
 ואח~ למעל~

 ל~~ה
 אינם כיניכר ו~~

 ~~סור~
 ה~~לות לפי ה~בע ~~ער~וה עפ~י

ובא~הי
 בדרו~

 ~מיכה ~נביא שא~~ר ~ז~ו

 א~ זי~
 ת~מחי

 ק~~הי נפלתי כי ליאויבהי
~ 

 לי אור די ב~ושך א~ב

 הנ~יל~ כיירצ~
 כי קימה ~יא

 ~~הנ~יל~
 שלא

 אנ~נו ~~ו~גחים כי ~~לילנראה ~טב~ בדר~
 ~~הק~~~

 כי ~ה בע~ו
אשב

 בחש~
 אור די כי והדר לכבוד לי זהו ~מצב בש~ל

 בהשג~הו רא~י ~לי ~רו בהלוךי
 הרוממ~

 ואני ~ם וא~~ר
 ~ה~א אלקי יש~עיני ישעי לאל~י אוחילה א~פ~בדי

ה~~נ ~מיי~

 ~~מ~ג~

 דב~ק הה~ג~ה ~י
 בהשג~

 ה~חון ותוחלה
 אצפ~ בדי ואני וזהובדי

 כי אדע אז י~~י לאלקי אוחיךה~
 אלקייש~~~יני

 וז~~
 לך י~ךנו כאשר עלינו די ~סדך יהי

 ההשגה לפי הוא ~בודא ו~סד ה~ש~~הכי
 אצ~ה בד~ ואני בפ~יטוה י~~רשולדברינו האד~ ות~ל~
 או~יל~

 לאלקי
 נכון לבי אז רש~מ ~שנ~~הי~עי

 ובטו~
 אךקי יש~עיני ~י

 לב~ על י~ים א~ ~ייו ה~~צב ~ש~ל ישראל אם גםכי
 נה~נים י~ר~ל לאש~ ל~~~~ה י~עךה תיכף די בקולל~~~וע
 ~~ודים ו~ינם הר~~~ה ב~~ג~הו ךדי ~ודש המהנהונים
 ~~~י השמים ~דכות~ידי

 הט~~
 ~ושין כ~ין עיכ ו~שר

 ה~בע בדרך ש~א הוא ו~ירידה לעפר עד יודדים אזר~~מ

כשהק~~



~ ~ ~ ~

~~~~~~~~ ~~~י~~~ו~  וי~חז לדי י~ובו וכא~ר ~~הם שכינהו ~~סלקכ~הקבייה
 ו~רום ~מי ~ד ךו~~צה י~לה שיאם כרגע דר~םבטוב

ש~~~
 ב~~ תאירהי הצל~תם

 בגבור~~ נאז~ אל

~~~~

 ~ייא ~אי~א בו~~דש חז~ל שא~~רו
 ~פייה~

 אם ~י
 אם ארשב~ך ו~אוד עד ~לינו קצפת ו~א~תנוו~א~ס

 ~לשון סבר ךיה הואו~איסה
 תק~~

 ו~ם
 קךיפ~

 סבר אית
 יסובבולדברינו

 הכוונ~
 אם זה ע~ד

 שהירידה ~יינ~ ו~אוס~
 בדרךהוא

 ה~ב~
 לית

 ס~
 אי~ ~ציפה ואם

 אחרי כי סבר
 גדול ובקצף וב~ימה באף האחרון קצה בגדר הואשהירידה
 ו~דרך ~ה אין כי ו~ראההגלה

 ה~ב~
 די ~~את אם ~י

 ~~ו פניםבה~תרת
 ו~

 יר~ו~הו ו~דרכו ישראך ישוב אם

 ~איכה נאמר ועד~ז י~להוי ל~~עלה ו~גבהעו~הוי
 בי~

 ה~ליך
 ו~ו~רום שהש~י~ם זה כי ירצה ישראל ת~רת ארןו~שו~ים
 נפילהלארן

 היוךאו~ גדול~
 ו~ו~רו~

 בעצ~~ו זהו ~טב~י
 וך~פארת לכ~~ד י~ראלתפארה

 לה~
 הו~ה אך כי לד~ת

 מאתו ו~ושגחים ךדיבנים
 יהעלה~

~~~
 ~ז~ל בדברי ישר נתיב ךנו יאיר הדרך

 ~~דר~
 רבה

 פי~ברא~ית
 ל~ט~

 בר~י~ רי גדול לגוי ואעשך
 בשם

 ש~ו ו~ינ~טין ו~~הו ~עולם ~לו ו~ינוטין שיצא א~~ר חלבורי
 לוו~ינוטין יצא דוד ו~י~ן ו~ולה בחור א~ד מצד וז~נהזקן

 ~~יכן וו~גדל ~יכן ות~מיל ו~~ל שלו ו~ינוטין היי ~~~הוב~ולם
 ב~ולם ~~ינ~~ןי לו יצא ~~רדכי צוארך דוד כו~גדך ~םעך
 נראה ~יי בכולם כי ירצה מיכן זהב ועטרת ו~יכן ואפרשק

ו~יכר
 ~השג~~

 אשר אחרי ק~וש עם ישראל על ~עליונה
 או לוועלה רק הו~יצוע בגדר ~וו~דיםאינם

 לו~ט~
 ~זהו

 שלו מינו~ין היי באא~~ה והנה ליש~אל די ה~גחתהו~ורה
 כי אחד ו~צד וב~לה ב~ור א~ד ~~צד וזקנהזקן

 ו~גדר היי ולא ביווים באים ~קניםו~רה אברה~
 הטב~

 ךהם ~י~יי
 ~קוניםבן

 ונ~~נ~
 וזהו ךה~ךיד ובתולה ~~חור והיו הסדר

 ב~~קל ~אן רו~ה ~יי ד~ו~ע~ה ו~יכן בחוייב מי~ן ו~קנהזקן

והרו~י~
 ~~~ל וזהו וו~גדולי בו~עוז גדולי ו~לך להיות ונהגדל

 היי ו~רדכי ו~יכן ו~~גדל ו~יכןותרמיל
 לבו~

 בהשת~ך וא~ר שק
 אז ני~ן אשר הכ~ב ~פש~גן י~ראל בצרת נפ~ועליו

 אחשורוש לבב את הפך ודי היהו~ים כל את ולהרוגלה~ו~יר
 ועטרה וחור הכלת ו~רדכי א~ להלביש לאוהב אויבונהפך
 א~ר ~~י~ן זהב ועטרה ~~יכן ואפר שק וזהו גדולהזהב

~
 בד~ך המי~ע מגדר ךא ו~י~וכו דבר שהיי אלה

רק הטב~
 ~מעל~

 מהטבע
 ה~רא~ יור~

 שתי אלה כי ~ליו~ה
 אינם ישראל כי ה~ו~ונה טהור זהב בהן יוסך א~ר~קצ~וה
 עפ~י~~ושגחים

 ה~ב~
 כ~א

 בה~~ח~
 יתע~ה ה~ם והוד כבוד

~ 

~~~~

 נו~~לו
 ישר~

 דרכה כך ~~ךבנה כמו ללבנה
 ו~~ר מ~יעורה כ~ליים ~~לקה שבלקויי~ה~דול

 ה~יעור זה אל~גיעה
 א~ב כי וזהו ~~הךקות לצאת ~אוי~

 פני אור יהראה האפילה קצ~ אחר כי ~י אור די~חו~ך
 ~עיידי

~~~ 
 וכמו לייז ~ער

 ך~ לי~ ~ה~נ~
 מ~ר~~ה

 רקכ~ם
 ו~ושפע~

 לעו~וד ~תיי~ר ו~אשר ה~מש מקרני
 השמשנו~ח

 ~סי~
 כן מאורה לקבל

 ~~~י~~ ישרא~
 ל~מוד

~וכ~
 ו~ע~כ ~עליונה בה~גחתו אליהם פניו יאר די פני
 ~וי~רא~אמר

 ~~ג~
 בו~צו~

 ~את הו~~י בסוכות כי ~וכה
 או~ם ב~ציאי ישראלבני

 מאר~
 והז~יר מצרים

 יצי~ו~
 אשר

 ונפלאוהיו די ו~עשה ~ת ראינו בעין עין~ז
 בהוציא~

 או~נו

 ~ייי ולא מ~אך ע~י ל~ו~ש~
 ~לי~

 ובעצ~~ו ב~בודו כייא
 בטוש~~ ~ו~יי לישראל ~שגחתו עוצם על ~ו~ורהו~הו
~ו~~

 ~יי
 ~רכ~ה~

 ב~כה צריך כן ועל
~~ 

 הסכך י~א

~רוב~
 הכוכבי~ שיהיי כדי

 נראים
 מ~ו~~

 וטו~ז בב~י ~~יי
סיי

 ~רל~א~
 אור

 ~יר~
 ךד~ת והכוכבים

~ 
 לי~ראל אין

~~פעה
 טבעי~

 מ~~זלות
 החמ~

 יתעלה מאתו מושפעים רק

 כי ללבנה ישדאל נמ~לו ל~הוא~ר
~~~~ 

 דרכם יישידו
 די ~ינוכח

 ~ופ~
 ב~~~ נהרהי ~ליהם

 ~עייז דז~ך אוו~ו וךזה ופארותיי ~~~~קותיי~כל הט~ור~~ הו~נורה

 שם~

 ך~~יד
 כי לדעה ב~י~ו וו~ניחו סיית ~~ב~ה יביאלבא

 כו~ו האנ~~י חיקלפי איננ~ ~וה~~
 ר~

 ~~חי~ו כ~א ~ניו~וסית
~ועיי י~ב~~

 ב~קרי~
 ~ייה

 ו~רא~ון~

 יבוא בה ~ע~ק מי ~כל ואו~ר
 ו~וי ~כרוויטול

 כו~יי~ והו~
 קובייה זייל

 אורייה~
 וי~~ל

 הרוו~~~ה ה~גחה להשגת הו~בי~ה היא תוה~ק ~י הוא~ד
 חלק כי סגול~וי ~ם לישראל תורתוי את רי נתן ו~עייכו~די
 נחלתוי ~בך יע~ב עו~ודי

 חל~
 ו~ו~~ל אלקי

 והחך~
 נכסף

 הכלךאל
 וכא~~

 או~רו
 אוהיי~

 ונ~שנה ו~ראש לנו ת~ה
 סוכה ~~צוה ה~בייה להםאו~ר

 י~
 ית~אה ו~~וכה א~ר לי

ו~רי~ה
 י~ראל אך ~י ל~עת ~חשו~ל ~~ת~ך כו~רא~ ~השגח~

 לא~ר מהודוי ה~~הו~ו~גחים
 נפ~~

 כבוד~י ~~כסא א~ךה
 גם ה~כו אשרוא~רי

 אוה~~
 ועשו

 לה~
 סוכות

 תחה נהונים ה~~ה כי ~ יבינו לו~ען חו~הי ~ליהםה~דיר הקביי~
 לדי נאוון ~ם י~ראל כן לא החו~הי ~~זלוה ~פיייהטבע
 ו~~ר עצו~ית הש~~ה להם ש~ן ל~בנה נו~שךיםולת~ר~ו
 ו~~~כ בעצ~~ו ו~השייי מו~ג~ים כייאוו~ל

 נ~
 הוהייק לנו

 ~יות העליונה בהשגחה אות~ו המא~רת היא התורהכי
 ~הלתנו והיא י~ריםי ~ד~כי לל~~ וו~~ו~ריםי ~ובים~יים

 לנו ל~~ב העו~יםי ל~י~יותפאר~נ~י
 כ~

 הימים
~ 

~~~~
 ה~ד~~נו

 בד~ו~
 היא ~~דם השו~חה כי

 בעצבות הוא א~~ והד~ר י ה~~נוון~לי~~ות הנותנ~
 יקר~

פחיתו~
 א~ר ה~ינה כי וגם

 ב~
 פעו~ת י~~נו

 להיותה ~נפש היא יו~רעות ה~ובו~
 אלקי~

 ו~שיש ~גיל
 בפעו~~

~~~
 רעה בפ~~לה ת~עצב זה ול~ו~ת

 כמיי~
 האלבו

 ~~יי~

~~לישי~
 והנ~

 אשר הי~אה
 ג~

 באופני החיה רוח היא
 יהאחד ו~יך ה~ו~~ה ~ם ההא~ד איך והשליו~וה~~ו~ונה
 אךא הלב ה~~~ו~חת הש~~חה ~ם הלב ו~~רדה שהיאהיראה
 יראת איננה הו~~ולה~הי~אה

 ה~~נ~
 אם כי לבד

 והודו כבודו ו~צד די אה ליראההכבוד ירא~
 כל ~זא~ ובירא~

 ו~הדר בירא~ו שו~ח~י תרב בה~ג~ה ~ית~צםע~ד
 נאו~ר ו~ייכית~~ה כבוד~

 חי ~נחו~י~

 ~ם~

 ~בדו הל~ם ~ל ךא ~כי לו נ~ון ל~ין ו~נות ושך~ו~~מתקים ש~~ ו~~ו~נים א~לו
 לא כי האדםיחיי

 ז~
 אם הו~~ובחה ה~ו~חה

 האד~
 יאכל

 גם לי~ן ו~~י לבדוהלחם

 ךעני~

 כי
 קדו~

 היום

 ~~ר~~י~
 ~י~~רש מ~~כם הוא די ~דות כי תעצבו ואללאד~נינו

 ~ח~לים האמורעייד

 ~~ג~

 די כבוד יהי
 ל~ול~

 די ישמח
 ועוזו ~י כבוד את ב~ולם י~יגו כ~שר ~י ירצה~~ע~יו
 זהא~ר

 יור~
 אז בהה~גה ~אנשים ~ליו~ות ~ך

 ~י י~מ~
 כיבו~~שיו

 ז~
 ב~~ק ~ועיי יתברך רצונו

 שעייא~
~~~ 

 כי
 כי ריחדות

 ז~
 אשר

 זא~ די י~מ~
 הוא

 ו~עוזכ~
 ~י ךאוה

 ~תם~ל~ים
 בשלימו~

 בפשיטות נאו~ר ולדברינו ונ~לה נשגב
 ב~מ~ה אם כי ב~צבות הדבר י~שו לא כי להם ~רכי

 לבא ~או~~י לשליו~וה ה~דם את מביאה ה~מ~הלא~ר
ליראה

 בתקפ~ ~רוו~~~~
 הוא די חדות כי וזהו ו~ו~~ה

 בסוכות כן כו~ו לב ובטוב ~שמחה די את לעבודו~ע~זכם
 ענני~ה~~ה

 כבו~
 יר~ה די יראת לה~יג

 הרוו~מ~
 מכבורו

ית~לה
 וכ~~~~

 שם בזוה~ק
 בסכ~

 עננא דא ה~בו
 ~שיריןדכלהו ח~

 בי~
 זייל ה~ו~~ם וכתב ב~גיך ושו~~ת נאמר

~פ~ו
 ו~היו~~

 ~~כ~
 ו~

 ההוך~~ת ~ל נצ~וינו
 וסכךו~

 אלא
 ו~רוב לב וטוב ב~~~~ה די אה עבדתלא א~~ תחה שנאמר ה~ל יוצר עבודת בה שיש השמ~העל

 עיי~~ כ~
 זה כי

 לה~יג ה~מחה ~י~רהוא
 ךהביט רי מציא~

 ~~הו~
 הסוכה

 ל~ננ~ ~ו~חותי ו~ובע חדוה מלאבלב
 ה~פ~ותי ועד ~~ו~~ד

לראות
 ע~ ו~תוכ~

 ~ום נ~~צא לא אשר~ כבודו~ או~יתת
 כ~דוי זיו עצם יפר~ז וו~ידוי הכל ~ו~נ~ כי בלעדוימציאות
 ד~~יהםי בטוב יא~זו כי ~רוביי עם ליש~ל וטוב~יחסדו

 עליהם ריו~בוד
~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 בשמ~~ בא~בהי אךינוי פניו יאירז וי~ו~~נו~ יעזרנו פנינוי את בשו~חה לחדות די יזכנו
 יפרוס ה~ואבהי בית

 דודי ~וכ~ לקומ~ יא~דנוי רביד כאז ~לינוי של~~~~
 ו~ךיון ויתן ~ריאל~ בבנין ישמחנו ולכבודי לצבי דיצו~~

 י~ראליישועת

 ~~~~א~
 ~~~י ו~רבדי ~בא~י זי

 סו~
 ~יז~ ~ד~

 זית ע~י והביאוד~ה
 ~ע~

 בסי ראיתי
 ז~ל חיות מהד~י הו~~בר ו~הגאון למנה אך~ ~נשלחיצ~ק שי~

 בראדיאבד~ק
 אלו התוסי בדב~י ~פל~ל ו~ה הס~ בפתיח~

 דעלי פ~וט ו~נה לחוד העלים דוקא היינו זית דעליוכי
 ען ועלי ~ו העלים עם כש~ם ענפים הוא ~זית

 ~מ~
 ועלי

~~
~ 

 עבו~
 סוכ~ ~ועיי

 ד~
 ךענן י~ב

 קב~~
 ך~ב ודף

 ~ם~
וגם

 ו~~~
 ~עייז ממתניתין

 מ~ה~

 כל
 מקו~

 הר ~~וצא שאתה
גבוה

 וע~
 שם שיש דע רענן

 הרב~ ע~
 ~~~ס ועיי יייל

 אלא רל~ג ~יייו~ד
 מ~~

 שם בשי~צ
 ו~ש~~

 ~דף עידוכין
 נענ~דיהו~~ ~~ב~

 שךא ~ך
 ביט~

 כ~יב דוכ~א דבכצ דעייז יצרא
 ~נחו~יה והכאיהושע

 חי~
 ויעש~

 כ~
 ה~בי ו~ן ~שבים ~קהל

סכו~
 וי~בו

 בסכו~
 בני כן נון בן ישוע ו~יו~י ~שו לא כי

 בעונשו שייאטיי דו~אי והקשה חסר ישוע כ~יבי~ראל
 גביב~נ דיהוש~

 ~יו דע~ז יצרא ו~בטל יהו~ע היי דאם וכי סוכו~
 וזה די~דאל אשירה הוי דךא לס~ך עצים גם ל~ביאיכולין
י~ל

 דו~~ו~
 בע~ז וכו~~ש י~ראל שך ע~ז ווכבר הוי הא

נייג ~ד~

~~~ 

 בנח~~ ועיי וכוי ל~גל ישר~ל ו~ד~לחי
 בנימין

 ע~~~~~
 רלייג אות ~וסדייר ךמהדיט~א יע~ב ובקהלת
 ז ואכו~ייל ר~ח סי~ אוי~ ~ת~סועיי

~~~~~
 יצרא ביטול ענין סמ~כין ךדרוש

 דע~~
 לענין

 נכון דבר נךפע~יידסו~ה
 דה~~

 ב~יו~ש רשייי
 כי ע~פ או~~ר~י

 בסוכו~
 כ~~ייד ס~ל ~שראל בני את הוש~תי

 ב~סיקתא ~ועיי היו כבודע~ני
 דריי~

 נ~ב כ~ט פ~קא

ובטוש~~
 סי~ א~~ח

 ~רכייה~

 שבט פולט ~י~ ד~ענן וו~צינו
 עובדי שהיודן

 ע~~
 ותיב~ע ~צא ~י ~י בילקוט ~עיי

 ~ם~
 וישל~ ~יובו~קרא

 אל יעקב ו~מר
 את ה~ירו כו~ ~בי~~

 ובתיבייע נסך עליו וי~ך מצ~ה יעקב ויצב וגוו~~ הנכראלהי
 בחגא לו~עבד ע~ידין כדין ארום מוי נסוך ח~~רנ~סוך

 וסוכה סכתה נס~ ויעקב שם הנאו~ר ~~נין ו~ואדו~טליא
 ~לסבול יכל~ לא כבוד~נני

 ש~
 כי עייז

 ה~ו~~
 ~וראה יורה

~ךימ~
 עיקר אשר

 ~~אי והבטחון החסי~
 ב~

 של סו~~ו
 ע~ז שער עקידה ~עייהקב~~

 פ~ז~
 ו~~

 יעקב ~בוא
 א~ להסיר צ~הסכתה אע~~

 וי~נו וכתיב ~נכר אךהי
 ב~ניהם אשר ה~~~ים ואת בידם אשר ~נכר אלהי ~לא~~ י~~~ א~

~תרגו~
 דהוי דש~ם קרתא די~בי באודני~ון דהוו יובייע

 ע~ז ~סל ~קוק שהיי ~ענין פוסליה~ובבאור ד~ות ~וןיצ~יר
 עפו~~ש י~ל באזניהם אשר ~נזמים עלדוקא

 ד~
 ~וראים היו

 ע~ז כ~םךמלכם
 שלה~

 אב~ ו~מור ~מון בני בשי~~ן ~ו~ו
 נשיא ~יש~ם

 הא~
 ~מור ~להם עייז היי ומס~מא וו~לכם

 חולין ~עיי אודניה רברבן דחמור ~וידוע
 ד~

 ו~יי ע~ט

בכורו~
 ד~

 ל~~
 נ~ח סי~ אה~ע נו~ב ועיי באודניה גדיא

 ועיי א~ד ~ סיו~ן זוטר וגנובתיי אודניה דרברבן ~~ווסי~
 הלכה פייח ברכותירושלו~י

 ה~~

 ה~מים על ~קוק ~יי ו~ה
שב~ני~ם

 דמו~
 אזניו אשר ~מור שהוא ~הם ע~ז פסול

 ~ו~~ את ~עם ~ך ויתפרקו בו שנאמר בעגל ו~הא~כות
 בו ~היי ז~לה~~יאמרו

 צור~ ג~
 וובואר זה ומכל חמור

דסוכ~
 ~ולטים כבוד ~נני

 ~ו~~ כ~
 בע~רא ול~ה ע~ז תי~וב

 יצרא ~ל רחמי דב~ישם
 ובטלי~ דע~~

 עלייהו זכותא ו~גין

 ~נינה כל אשר סוכהכי
 יור~

 העליונה ההנהגה על
 באברתוי הסוכך די מאת ה~ו~ייו~יתוה~גחה

 ע~
 ישראל

ע~
 ~גולתו
~ 

~~~~~~

 ב~דייא במהרש~א נייי הדב חתני ה~ני ~ה
 ךבקש ךו הי~ נו~י דיהושע ו~~ש ~םעירוכין

 וךא דא~י בזכותא כך עךרחמים
 ול~ך כן עש~

 נפח~
 לג

היוייד
 שהוסי~

 ו~~ה ךו
 ו~עצ~ יו~יעך ייי~ בבק~~~

 ו~רגלים
 ח~ ~נחמיה במקרא ד~רי ~לא~ה

~~~ 

 כ~יב
 יש~

 או~רו ולהדיא

ב~~~
 ונח~ר ישוע והכא יהו~ע כתיב דוכתא ~~ך ~ם
ה~~א~

 ל~
 דעד במעלתה היו~ד דנ~~ת י~ל ולכאורה ~יו~ד

 הה~א שנ~סרה ואחרי יייה בשם הה~א עם ~יוייד ~י~כה

 ~~נפ~~
 כן ש~תב וויךנא בע~י ומצאתי היו~ד ו~עלת

ואול~
 ~דף ד~ה בחד~א בו~הרש~א פלא זה ראה

 י~א~
~~~ 

יצאי~וס~
 עדות שנאו~ר

 ביה~~~
~ 

 ה~א דאותה
 שנטל~

מ~ר~
 שנפקדה

 נתו~~~ בר~~
 יהושע לזדעו וא~~כ בר~ה בו

 יו~ד דהרי ~ו~וה~ה
 נתוס~

 נ~רא שהי~ ליהושע
 ~ד~איסנהדרין ועיי בו~קראכ~~~ורש הו~~

 ד~
 י~ה דשם ק~ז

 הוא והיוייד ואשה אישמ~ב~
 או~

 השם
 ש~י~

 ~ועיי
 סוטהחדייא

 ד~
 בזוה~ק ו~היו~נא ברעיא לה~יא הוא ו~ן גי

 יו~ד אינון דא~~ן~ ו~רבן ע~א לייר דף ךו~י
 באי~

 ה~א
 ראשית ועיי כ~י ח~ן בבן ואייובא~~

 ~כו~~
 שעד

 הקדו~~

פטייז~
 כשנתוס~ ועיי~

 לא ךיהושע
 זכי~

 ךבן
 א~

 בו שהיי

ג~
 שלח פי ז~ל ~~הרש~ק ך~גאון שפר ~ובאו~רי ה~א אות

ש~
 ~כל הביא לא

~~~ 

 הלכה כ~ג פרק סנהדרין ובירו~לו~י
 ו~א~~נו הקבייה שנטל יו~יד ר~א ב~ם ר~ה אי~אוי

 על וחציו שרהי על חציהניהן שר~
 ~~ וי~פר~ אבר~~

 ו~קרא
 ~בראשית~כת~ב

 יייז~
 כי שדי ש~~ה תקרא לא אש~ך שרי

 והיי באברהם כו~~ש שו~ה ~היי שרה ני רהוך~ל שו~הש~ה
 יהיי ישראל אם כי ביעקב וכן עהיר בל~ון אברהםש~~ך
 הוא אלא עבר בלשון שו~ה שרה ~י נאמר גךמה~ו~ך

 ~ציה ני~ן משרי דיו~דכיון הדב~
 לאברה~

 י~יי דאברם ה~א ~יינו
 אברם נקרא כאשר ומו~ילא אברהםנקרא

 אברה~
נע~ה ~יכ~

 מיויי~
 שו~ה ~יי ~~א שרי ~ל

 ~~~ שד~
 ~ כי

 ~ר~
~~~~

 ברכות~ ועיי אברהם נקרא כבר דאברם אחרי
 ד~

 יייג

עי~
 ע~בר אברם לאברהם ~ורא כל

 ו~ו~ בע~
 אלא

 הק~אמעתה
 ובהגרצ~~ ש~י ל~ר~

 מדברי הביא
 וכ~ הו~צות מוני ~~ה השמי~ו ו~דוע ~התעוררהצל~ח
 ~ם מביא בעצו~ו הצל~ח והנה שבע ~באר ב~ה קדו~ושכבר

 ו~~ודם דבר למדין דאין עפ~~~ש כיי ~והגר~~ח הב~שו~רב~
 תו~הו~~ן

 עיי~~
 ~וךין ובהגרצ~ח

 ד~
ביב רי~~ תוסי ועיי ט~ז

 ק~~ ד~
 בתוסי דכ~ט קידו~ין יהו~ע ופני

 ד~~
 בחדייא ו~מהרש~א הביאו בכרך ר~י והגהות ר~~אובגליון אותו~

 ובמח~~~ בז~שתו~~
 סי~ א~ח המג~א מדברי להו א~תו~יט

 ~רו~לו~י ובו~ה~פ ~ם בדג~מ ועי~קנ~ו
 בדכ~~

 ~ה ה~ו פ~ק

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

~~~

 ~ו~עי~ ~ תני סנ~~רין בירושלו~י
 עלה

 ה~ב~ה ל~ניונשתטח יו~~
 עקר~~

 ~את ה~קית מן

א~~
 ~קביי~

 זכר בשם נותנךשאני חיי~ תיב~ וב~וף נקיבה בשם נ~ון היית ~לעבר
 וברא~

 הו~ע משה ויקרא הה~ד תי~ה

~להושע~

 דה~א ידאחרי נאו~ר ומעתה יהו~ע נון בן
~שרה שנ~~

 ~י~נ~
 ליוס~

 ~ל ו~ייא נעשה ל~הו~ע ~אחייכ בר~ה
 צריך ~~~ ~הושע להק~א יו~ל ~י דלא יוייד ~הו~ע

 ה~א גם נשאר וב~~ז ~שוענקרא להיו~
~ 

 יהושע ונקרא ה~שע
 שעל בו~לואו י~ה ~ם שיהייכ~י

 ז~
 מ~ה ה~פלל

 יצרא ביטל שלא גבשביליו~יעך י~~
 דע~~

 כ~מר ~יוייד נפ~תה
 ו~~רשנ~~ת

 ~שר~ ממס~~
 דה~~א והיינו

 ~נוס~
 ל~

ו~יהו~~
 שעי~ז

 ~ ~נע~~
 ו~הה~א

 ~~~ דהו~
 ע~ה נחסרה

וו~~ו~
 ל~קרא הו~ל ב~~לה נשארה ו~הו~ע דהה~א כיון
 א~~ז גם ולכךההו~ע

 ~~נ~ת~~
 ~ה~א לו

 מיהו~~
 נצטר~ו

שני



~ ~ ~ ~

~~ו~
י ~~~י~י

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~  ההי~ןשני
 היי~

 שנש~רה והייא יהו~ע שנ~רא ו~יו~ד ~נ~~ר
 ועדיין י~וע נקרא ולזה יהושע ש~קדא בעת גםבתחילה

י~
 בזה ךפ~פק

~ 

ו~~ו~~~י
~ ~~~ ~~ 

~~ 

 ~י~
~~ 

 קודייא דגדיס א~רי ~י ילמדנו מו~דרש ו~ביאשם
 כ~

 ךשה~ת
 גונדו דיה ~עייב כי דף סנהדדין ו~פרשייי העיר ו~אבו
~לא

 דמ~
 דש~י ש~ביא

 מויקד~
 בערוך וכייה אחרי ~י רבה

 ~שם אי ~חדי בתנחומא דק בו~דייר שם ליתא קד~רך
 ~ים ועיי חדס כלי ~הוא ~ודו ~י~א בידו קנה ~~אאיתא
~ט~ז

 ב~~~~~
 ופיי וראייש ובר~ש הבבךי ו~וד דייה להר~מ

 ע~ב כייא דף ~ירובין עפ~ייש י~ל ואולי שם גאוןד~ה
 ידים ונטילה עידובין שלו~ה שתי~ןבשעה

 ~כ~י~
 הגירסא

 יייד דף שבת ו~הר~ייא ועיי שך~נינובש~ס

 עייב~

 בייק י~~ה
 בידו קנה או~ר חד וז~ש כוי לבך חכם אם בני~ו~רה
ךרמז

 ע~
 עירוב של וקנה ל~י

 ו~~~
 חרס כלי הוא קידה

 נטילת על לדמז והוא ב~ששואבין
 ידי~

 אמר זה ו~ל
שהו~ע~ה

~~ 
 מכל חלקו

 עמלו~

 ~ועיי קושרתיי דמרין אית
 בתנחומאבעצ~י

 שם~
 שבירבה יו~ד דיבייך ~ו~ר קיטרגו ומי

 ספר עלה רשב~י תניקיטדגו
 משנ~

 לפני ונשתטח ~ודה
 כוי ו~ו~ני י~~ד לעקור ו~ב~ש שלו~ה והרי ~~י~~ב~ה

 הלו~ייד קיטרגו ולא ירבה של היוייד דו~א ~יט~ה ~~התו~ה ובו~ה~~
 ~לואלייף

 תיב~
 שלו~ה דהרי יייל ואמנם בזה והאריך לא

 כייא סנ~דדין ~עיי אסור וךא ארבה אניאמר

 שם~
 וא~כ

 רק לא תיבת עקר לא וגם לגמרי היוייד עקר דלאי~ל
 ליכ~ב

 ארב~
 היב~ שבסוף האל~ף ונתן

 ה~יבה בראש לא
 נתן ירבה תיבה בראש שהיי והיו~ד ארבה ו~י ירבהשך
 היו~ד ירדה וב~ה ארבה לי כתב והיי לא תיבתבסוף

 ~דו~עלת ~תיבה בסוף להיות תיבה בדאש שהיתה~ו~דרגהה
 בידושל~י וכו~~ש הוא גדו~ה ו~עלה התיבה בראש להיותהאות

שהבא~~
 יבואר ובזה דוקא היוייד קיטדגה ולכך

 ו~~~
 בש~ס

 כ~א ~דףדיה
 ~ייב~

 ב~ק יצהה כו~שה ךהיות קהלת בקש
 יושר דכתוב שם ובחד~א או~ת דבדי יושדוכ~וב

 ~ו~
 ספר

 ו~שנה ~הדי וי~ל תודה ו~~נה היינוהישר
 תור~

 קיטרגה
 לי~ן האוהיות וה~ך ארבה לי שא~~דעך

 ~אךיי~
 לא ~~ן

 תיבת ב~וף ירבה ~~ן ו~יו~ד ידבה תיבתבראש
~ 

 ו~ה
 צריכים התורה דא~תיות או~ת דברי יושר ~תוב ב~קיצתה
 ~לא ביו~רלהיות

 ידבה~

 א~רםי י~ל כי מסיני כנהינתם
תו~ידים

 ~סדרם~

~~~~~

 שבל~ דינין ךדין קהלת בקש ~ם
 בעדים שלא

יצה~
 או~~ דברי ~שר וכ~וב ב~ק

 וי~ל
 ~ש~ות ~שרע~ה עמיישדהנה בז~

 ~~ו~

 תרגום ואנוהו אלי זה
 מק~ש ליה ואבניאונקלוס

 אךה~
 בנה ~לו~ה הא ול~אורה

 הבחיר~בי~
 שי אות גלגולים ענף תלפיות דבו~דדש אלא

 ~נה משה כאלו ~ו~ל ושוב וושה נשוות ~היי ד~ו~הכי
 והנהבה~~ק

 דן היי משדע~~
 ב~

 ~~י וכו~~ש עדים
 ~~ י~יי~י יתרו~

 ו~~נ זוה~ק ~~יי אלי בא דבר

 ש~~
 ול~ך

רצ~
 אלי זה ~דא א~ ו~תינח ב~דים שלא לדון שלמה גם
 בנין על נדרשואנ~~ו

 בהמ~~
 נשמת דשלו~ה עכ~~ל דל~ייז

 ו~גילה בירושל~י ו~ולם כמשה שבלב דינין לדון יכול והיימשה
 ~ו~יי להלן ואמתונאו~ר שלום דברי במגילה כ~ן נאו~רה~אאי~א פיי~

 גי דף בפ~יחה לעיל ועיי בתורהבק~ע

 ע~א~
 ואל ~נה או~ת

 זו אף סי~טוט צר~כה ז~ ~ה תורה ~ל כאו~יתה הוא ~ריהו~כור
 הד~א סיי וב~גייא ע~ב ט~ז דף ו~גילה ~ועיי סירטוטצריכה
 שם ומחה~ש ~רו~~ג עיי ~ד~מ ו~ד~רי ~לבו~ש ו~~~ש איסייק
 בהגהות~~ש

 רב~~
 מתשוי

 ח~~
 באה~~ עי~

 ועיי שם
 ברשיי ס~תהי ב~~~

 ד~~
 ריא~ז ול~ון ובנ~וקייי ואמת שלום דב~י

 ~~הדו~~ב ובאור ובו~~דכי זיא~ת

 ש~~
 ~דף סוטה ובתו~י

י~ז

 עייב~

 כת~ה ד~ה
 דהטע~

 אלי זה משום ~ידטוט דבעי

 על רק בהו~~ק בנין על זה ו~קדא דרשינן לא ו~ובואנוהו
 וז~ש אמת דברי מ~קי~א ~גילה והיה שידטוט דבעיס~ת
 כמשה ולהיות בעדים שלא לדון ~~לתבקש

 ו~טע~
 ~ה

 וא~הואלי
 נדר~

 בנין על
 בו~~יי~

 ועיי~
 ~ו~שה הוא הרי

~צהה
 ב~~

 שנקראת דו~גלה כ~מר ~ו~ת דברי יו~ר וכהוב
 ומשום ס~ת ~מו ביושד לכ~וב שירטוט ~יכה ~מתדברי

 לא שוב אהי להכי ~קרא וכיוןואנ~~
 נדר~

 בהמ~ק בנין על
 דשלמ~ ו~וכח לאומו~יךא

 לדון צריך וךכך כמ~ה הוא
 הדדוש ע~ד נ~וןוזה בעדי~

~ 

 ~~~~ב~
 ר~יתי ענפים ~יינו זית דעלי ו~~ש

 ~כ~
 כ~ב

 ~~~~ ~~~~~~~י~
~~ 

~~~~~~ 
~~ 

~~~ ~~~ 
כת~

 בסו~ה או~רו דכן
 בו~שנ~

 תאנה עצי ~~ם ברדו
 ~ולו~~ו ~לטה שגגה ובמחכ~תלמערכה

 דבסו~~
 ~דף

 מ~~~
 משם ומ~קטין אי~א~~שנה

 ו~ורביו~
 של

 ערב~
 ~רי ולא

 ו~אכל ו~אילןכלל
 ר~

 ד~~ב תמיד במסכת הוא משנה
~~~ש ג~

 ה~ייי~
 שאין ז~נים באילנות מייריי דכ~ז לומר דדו~ק

 דלא בת~נה שם ב~ו~יד ךה מוקי ל~דיא הנה פירותעושין
 ~~~~ סיי ח~א יו~ד יצחק ובבית ~דיעבידא

 מ~ברי מביא

~~י~~
 על ה~ה וגם ת~והים אלו שדבריו בזה הרגיש ולא

 הזכיד שלאהפיייפ
 כ~

 מד~י
 הו~ל~ו~

 ~י~ורי ו~הי ~~ז
 הייגהו~זבח

 ולח~ו~
 צ~א ~דף ב~ק ועיי שם

 ע~ב~

 דיקלא
 ק~אדט~ן

 ובהגהו~
 ~טו~ז ו~~ו~יהת הביא רנש~ב הד~ב

 קטייז ~יייו~ד
 של~

 על השיגו וכבר בטוש~ע זה נזכר
 ועיי שם הגרשוני ~דושי וק~ו~ו או~ר~ב בהגהתהטו~ז
 סיי יו~ד משה השיב ובתשוי עייו סי~ ח~א יעב~ןבש~ילת

ליי~
 קצ~ה סיי יאיד חות ~וי ועיי זה ו~כל ~ביא לא
 יוד סיי יוייד ו~הד~תונו~ב

 וחת~~
 ~~מה ובית ק~ב סיי יו~ד

 כ~ב ~דף ~~כות ו~~~ס תקכ~ט ו~ייע וו~נייח קצ~א סיייוייד

 הקו~עיי~~
 אילנו~

 וב~ה~וו כוי טובות
 ל~ד~ו~

 נ~ז ו~צ~ת
 ואכמ~ל ~ה האדכתי וב~שובה ו~זה הזכירו לאוהאחרונים

~ 

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

 ~~ ~ו~~~~י~~
 ~~~י

~~~~~ 
~~~~ 

 ~~~~~ ג~ג~י~~~~~גי~
 ~~ ~~~~~~ן

~~~ 
 ~~~~ו~~

~~~~~ג~
 ~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~י ~~~י

 ~~~ג~~י ~י

 ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ג~ ~~ ~~~~~ ~~~~ג~
~~~~~~~ ~~~~ 

~~ 
 ~~~~ ~~~~~~ ~ג~~~ ~~~י~

~~~~ 
 ~~~ו~ ~~~ ~~~~~~ ~~~י

 ג~~~י ~~~~ ~~ו~

~~~~
 קודשי ~יי העשירי

 מ~ו~
 ואגדהי ב~ךכה בגוד~~

 אור ל~~ין ולתעודהילתורה
 הו~תנו~~

 בז~תוי
 ~~ונה דכל התדב~א דבדי לבאר בתחילתוי סופו~נעון

 ~וי~~ךכוהי
 ו~סכת לדאש חן

 בדכות~

 ~~~~א~
 ~לכות ~~ונה דכל רבוהא מאי להתבונן יש
 ~ן שהוא לו ~~ובטח שהוא עד יוםבכל

 ~נ~מר אדם כצ על הו~וטלת הוא ו~~ע דהריעוה~ב
~יהושע

 אי~
 ~הגית

~ 
 יוו~ם

 וליל~
 הלכות פיי ור~~י

 שךיש ב~~נה שליש במקרא~ליש שנותי~ ~אד~ דישליש האדם מ~וב זה וגם הל~מוברייתא ~~~~
 בתלו~י~

 דבכל והיינו
 ישלישויום יו~

 כו~~~
 ~דף ~ידו~ין בתו~י

 ל~~ד~
 ד~~

 לא
 ~ד~א ~ו~ייצריכא

 ~ם~

 ~~ח בפיי וכ~כ
 ע~

 י~~ ~ד~
 ונא~ר וה~ב הי~א ~הה~ת ~א ~ערמב~ם שםובת~סי ע~ב~
~~ 



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~~~ו~
~~~~~~

עפמ~ש
 בשיי~

 ~דף מנחות
 ~י~

 עיי~
 או~ר יוסי דבי תניא

אפילו
 עדבית החד~ה ~את ו~ידד שחרית הישנה א~ סיל~

 יךין שךא ת~יד ל~ני מקיים אני ~~ה אלא כלום ב~ךאין
 לא א~יךו נל~~~ד ~י של ~~בריו א~~י א~ר לחם בלא~לחן
 ~~רי~ א~ ~רק אלא אדםשנה

 קיים ~רבית אחד ו~רק

מ~ו~
 יוחנן דבי א~~ד מ~יך ~הזה התודה ספר י~~וש לא
 שחדית קייש אלא אדם קרא לא אפיךו יו~י בן ר~שמשום

ו~בי~
 ובחד~א ימוש לא קיים

 ולילה יו~~ם דהיינו כ~ ש~
 ת~~יד בחקיך ואשעה בתהךים תורה גבי נ~~י ת~~ידל~ון ו~~צינ~ ~~~יד גבי כ~~ו ושחדית בערבית סגי דקראדסיפא
 בלחייו~~ו~~

 פייא
~~~~~~ 

 ה~ח~

 הוסיף רשבייי ~~שום ור~י

בז~
 שהוא קייש קרא אלא כוי אחד פרק שנה לא דאפיךו

 י~~וש לא ו~צות נ~~י יצא תורה של ךימ~רה בלאו ~~~והחיוב
 בשאגת ~ועיי וךיךה יו~~ם בו ו~גית דקדא סיפא והואכוי
 א~דון וקונ~דס אי סי~אריי

 ש~~
 זהר בתקוני כן ומצאתי

 ~ורייתא לאת~סקא י ~~צוה וע~ד וחד ~סדיןת~ונא
 הה~דןלילה יו~~~

 ~יהוש~
 אי~

 יכיל וכי ו~יךה יוו~ם בו והגית
 ק~ייה הא יו~~ו ~ל ו~לי יו~~י בכל באורייתא לאתעס~אב~נ
 ~~דוניא באךית

 ע~
 קייש דקרא מאן כל אבל בריותיו

 ~עיי ולילה יומם בו והגיה ~~קיים כא~ו ובקר ~דב יוםבכל
 שם ~~נ~ות בגהשייס והג~יא הי ה~כה פייא ברכותירושל~~י
 ד~~~ו סיי יוייד השייך ~~דברימ~יא

 דגד~
 אד~יי

 ~~שו~
 ריש

 אדייי דיךן בש~ס ~גירסא ~~ו~ח התקונים ו~~דברי יה~צדקבן
 ~~~ייס ~~ש~~~ ו~ן הנכונה הגירסא הוא יוחי בן ריישמשום
 ~~~ב ~דףס~ה

 ע~א~
 יייא ~דף שב~ ובשייס עייייש

 ~~פ~יקין בהורה עוסקין שהיוחבדים עייא~
~~~ 

 ~~סיקין ואין

 לייש אר~ילתפל~
 א~

 או~~נתן שתורתן וח~יו יוחי בן ר~ש
 יוייר הגר~א ובאור ~צ~ט סי~ ~~ק קידושין במדדכי~~יי
 נ~ג אות ד~~~בסי~

 והגה~
 ע~ב ~ג ~ף קיד~שין הרד~ל

ד~~
 ת~ח אין

 ~וי~

 ~~בואר
 דר~~

 תודתו דהיי אף יוחי בן
 ס~לאומנתו

 דקיי~
 ו~לם לק~ש ~~ךימוד ומפ~יקין עדיף

בירושל~~י
 ש~

 ר~בייי ב~ם או~ר יוחנן די איתא ה~ב פייא
 אנו אין ךקייש אפילו תורה בתל~~וד שעסוקין אנוכגון

 ב~גהת ~ועיי~~פסי~ין
 י~יי~

 ~~דבדי הביא ולא שם שבת
 ~ה~~איריהרזייה

 שם~
 ~דף ו~וייק ~~תוסי העיד ~ם ובגה~יס

זי
 ע~ב~

 בגה~ייסוהגרע~א לק~~ אף ~~פסיקין אין דלדשב~י שכי כאן דייה
 ~~ויי~

 בשבת איתא רלהדיא תמה שם

 י~א~~ד~
 מ~~יקין דלק~ש

 והעל~
 הביא בשבת ושם בצ~ע

 הד~~ח תשוי בשםזה
 שיטת הוא ו~~ות כן שהק~~

 ךרשבייי ד~ייל שם ב~וס~ ש~~יאוהירושךמי
 ד~

 אין ךקייש
 ואת~נן בזוהייק ~ועיי~~פסיקין

 ד~
 כ~ל אלו פדשיין דס~ח

 באודייתא אינוןרב

 כוי~

 ~~ ~~וסי אלא
 י~א~ ~ד~

 דייה
 צלויי עידן ו~~י הוה כי דרשבייי ו~הא הקשו רשב~י~גון
 ולשיטת ק~ש היינ~ ~צלי דההוא ותירצו ו~צלי ומכסילביש

 דגם ךד~ב~י סייל דהא ה~ק~להירוש~י
 לק~~

 ו~~סיקין אין
 שביעית דבירושל~יאלא

 פ~~
 דרשבייי ב~ב~א ה~א

 דמכ~י הא ~~יי~ילא ~~~~ר~
 ו~וצ~

 ה~והד בהקד~~ת ועיי

 ד~

 יייא
 לייז אות ~ק שבת ~ו~~ ו~פסקי רךייה ~יי ~ או~חוב~~שייע

 ~ופסי~ין אנו איןכי
 לקיי~ י~ו~~~ו~

 ~ן אם ~לא ~ת~ילה
 אומנתו~ורתו

 וצ~~
 הירו~למי כשי~ת דזה

 ו~
 רילן כש~ס

 ובג~~רא מדאורייתא ד~י~א ~ייש ו~~סיקין ב~~שנהוערש~י
 דאורייתא דז~~נה לקייש תורתן ~~~סיקין בה~דה ה~וסקיןחברים

 ~ורה דבד ק~ש דייא דא~ור ~ליגי שם בירוש~ו~יובא~~~

ותפ~
 אין הפלה קבוע ז~~נה ק~ש ~א אייד ד~ת אינו

 קבועז~~נה
 וי~

 כשיטת דרבנן דתפ~ה סייל דדייא לו~ר
 מהיית ת~לה ד~יקר ס~ל בא ורי~~~ביין

 ר~
 ז~~נה דאין

 כשיטת ~~הייתחבוע
 ~רו~~י~

 ר~ייא
~~~~ 

 ועיי הפלה
 בד~ו~ ~~ל~~שם ~~~~

 ~ב~ייס עייייש ~~לל ספק ~ייה שם
 כייא ~דףברכ~ת

 ~ייא~

 דב א~ור
 יהוד~

 ס~ק ש~~ואך א~~ר
 א~~ת א~~ר ספק וקורא ~וזר אינו קרא לא ספק ק~שקרא

 ספק דייה שם בתוסי ~~יי ואומר חוזד א~~ר לא ס~קוי~יב
 ו~ו~ז שם יונה ורבינוובדשב~א

 ומגיי~
 ~~ז סיי

 ס~קמג~א ק~~ וסי~
 זי~

~~ 
 ויקשה דדבנן ק~ש

 איי~
 אייר ~ד~י

 ושו~ר דאודייתא דקייש ~ושום לקייש ד~~פסיקיןמתניתין
 וא~~נם בזה שהעיר שםבשאגייא

 ~ י~
 בירושלמי דהרי לומד

 ~ו~פסיקין ~לה שם~בת
 לק~~

 יוסה איי~ד לתפילה ולא
 ררבנן דק~ש וסייל כוונה צרי~ה ות~לה כוונה צריכהאין ק~~

ו~~יי~~
 ~~פסיקין

 ךק~~
 ואייכ

 ג~
 ך~~~י ~ו~יי כן יייל ל~~~ואך

 ~~היפייב
 ק~~

 ~דא וד~ה ספק ד~ה הי~ג

 עיי~~ה~
 א~ה ךקרות ~צדיך סייל לשמ~אל דגם כי שם יונההרבינו והנ~

 מ~~ת~ד~ה
 ד~

 שלא
 או~ד~

 שיקרא אךא ק~ש דוקא תורה
 שידצה ב~יימבתורה

 ומ~
 דוקא הפרשה זאת קורין שאנו

 ראיים קדני ובהגהה ~~ררבנן אלאאינו
 ך~גרא~ו~

 ~תב ט~בש
 וכבר כן מש~~ע לא ורבי ד~ה ל~ב סוטה ה~וסיד~דבדי
 ב~אגייא ב~הקד~~ו

 וכת~
 דדי ו~שו~ע ד~ייח ד~וסו~ה

 דלריךס~ך יוחנ~
 פדש~ לקרו~

 זו
 שמ~

 וכיון מהיית ישראל
 ס~לד~~י

 דק~~
 יוחנן ורי ד~~ואך קיי~ך הכי דאורייתא

 דף עירובין ~ועיי יוח~ן כריה~כה
 מ~~

 עיב
 ובראיי~

 שם
 אמר אדי~י גר~ו שם ברכות דבתו~י אךא די סיי פ~גולעיך
 צל~ח ו~יירב

 שם~

 ~~נדדים עור ~ה~יד
 ד~

 דאי כיון חי
~~י

~~~ 
 ~דברי הביא וךא ו~רבית שחדית בקייש נ~שיה

~ךח~~~
 תיי~ ~והי פ~א

 דב~ייק וא~ייג שכי הייח
 ~טר ב~י דאי שם אמרו שהרי יו~נן כרי דהל~תא~~שו~ע דנדדי~

 גדולה קוךא לי~ משמע ו~~מ ~~רביה שחדית בקיישנפשיה

והר~ו~
 ודבר אמר בעצ~~ו רייי דהא להח~~יד הךך

 ז~
 א~ור

 וח~~א עייה איזה כייב דף סו~ה ~~עיי ~ייה בפנילא~~רו

שם~

 תו~וה אולם
~ 

 הרגיש ~לא הלח~ם
 ב~וחכיי~

 ~דברי
 ו~יי ~ סיי בשאגייא ו~יי ק~~ייל הא ד~ה שם בנדריםהר~ן
 וקורא חוזר א~ר דר~א שם ו~בשייס שם וקוייא יייאיו~ד

 קסבר ד~ל כ~ ובצל~ח דאורייהא ק~ש ~סיירופרשייי
 שםהפייי ובא~~

 ~יד~
 הגירסא ווי~נא בש~ס אולם רשייי דברי

 ~ עיי~ש קסבדברשייי

 ~~~~~ב~

 ~~~ות
 ~ד~

 צייט

 ש~~

 ב~א דמא בן שאל

 שך~~דתי אני כגון יש~~עאנ רי א~ ר~יש~
 כולה התודהכך

 ~~ה~
 לך~~וד

 חכמ~
 ה~קדא ע~יו קדא יונית

 ~לאהזה
 ימו~

 מפיך הזה ה~ורה ס~ר
 והגי~

 יומם בו
 יהו~~ די י את שאלו פייא ~ייז ובתוס~תא ~ויולילה

 מהו
 ~י שם דוד ח~די וב~יי ~ו~ יוני בנ~ את אדםשילמוד

~ו
~ 

 ש~ל צ~ט במנחות נ~וצא בו ~יוצא אבל ~~צאתי
 ביי~

 ךדי יקשה זו ולגירסא כוי יש~~עאל ריא~
 יש~~~א~

 דידיה
 ~בר~ות דאמראדידיה

 ל~~~ ד~
 ~~נהג בהם נוהג

 דר~
אר~

 ~ייא פאה הירושל~~י דבדי אישתו~יטתי~ ובו~חייכ וכו~
 יונית בנו א~ אד~ שילמוד ~~הו יהושע די אה ~אלוהייא
 ו~גית ד~תיב ליךה ולא יום ךא שאינו בש~ה יל~~דנואייל
 ~חיים ובחרת ישמעאל רבי והת~י ומקשה ולילה יו~וםבו
 בשיייק ה~ז פ~ק קידו~ין ירושל~~י ~ועיי או~~נוהזו

 ביימ ו~ר~ייישם ומה~~
~~ 

 ~ייהם בית ד~ה ~ייב ל~~ייד
 חריפתא וב~פולא ~ם חד~א עיי בייק ~~ד~~יהגדי~ב ומ~~

 ו~יי זי סיי פייב ביי~ו~דא~ש
 ריי~

 פ~א פיאה
~~~~ 

 ובפני

יהוש~
 בייק

 ד~
 זה מ~ל ה~א לא קי

 וצ~~
 א~~ר ~~עתה

 ולילה יו~~ם בו והגית דכתיב בגין או~ו~ת בנו אתללמור
 גםוכוי

~~~~ 
 יונית חכ~~ת ג~~יר דאם שם דוד בחסדי

כדי
 ךהת~ד~

 בה
 פשי~

 ~~ה יטול ב~וחכ~ת רשרי
 בו והגית לענין דו~א ד~ה הואדפ~וט שחיד~

 יו~~~
 א~רינן וךי~ה

 ש~י להת~רנס כ~י ו~דייתדלפסוק
 א~

 חנמת ךלמוד
 אסור ~ה להת~נס אףיונית

 וכ~~יי~
 ב~ק~ ב~~ס

באו~ה ~~~~~ב~
 שע~

 יהושע ובפנייונית חכמ~ בנ~ א~ שיל~ד ~אדם ארור א~ו~ו
 ~ד~

 פייג

 ~ם~

 ~~הא ת~~ה
 ~ם דבריו ~כל ול~לא וכוי י~~~ע~ל רי א~ ד~א בןדשאל ר~ונ~ו~

הן



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~י

~~~~~~~~  סיי~ ~דף ו~נחוה ה~וסי דבדי הןהן
 עייב~

 ארור ד~ה
 ~~נחוהועהוסי

 ציי~
 ~ם~

 והרי מהו דייה
 ב~רושל~

 פיאה
 ווא בר חייא דדי בדיה דבישם

 ב~~
 ו~פני יוחנן די

 ~יי הט~ו יפ~ט ~וטה בידושך~וי עדה ובקרבןהמ~ורוה
 של ו~סהורין יגךו ~לא יוניה חכמה דאסרו ה~סורוהו~פני
 שם פיימ ו~יי זו ~חכ~הי~דאך

 א~
 כ~ שם דבשיייק

 הוא אבל המסודוה מפני בנו אה ילו~וד שלא אךאאסדו ד~
 בחדו~י ~ו~יי שדי דייה על ח~ו י~בור שךא שיודע~צו~ו
 הוי ד~ה ך~ח רף סנהדדין ווילנא בעיייגאונים

 שקוד~

 וגם
 נדאה ~יוהר ךייעזה

 עפו~~~
 פ~ג ~ף ~ב~ק

 ~ם~

 לשון
 ירו~ךמי ~ועיי לחודיוני

 ~ו~
 אד~י הייב פ~ז

 י
 אדבעה

 ופ~מ הקייע ופיי לעייז העו~ם בהן ךה~המש נאיןלשונוה
 יוניהךשון

 ועי~

 ו~גילה ידושךו~י
 פ~~

 ומצאו בדקו הייט
 דייטובבךי

 שם~
 בני יוניה חכו~ה ו~דש~י ךחוד יונית חכו~ת

 גדסינן בידו~למי ו~יהו בה ו~ספרין למל~וה הקרוביןפלטין
 יוני ספר גדסו ובהו~פהא יוניה בנו אה ~ילו~ודמהו
 פ~ק פאה ב~שואו~ם

 ש~
 וכייה יוניה חכו~ה הגירסא

 קדח פי עמוקוה מ~ה ועיי א~ שוח~טבמרדש
 ר~~

 ה~ר
 כי ~ם ב~ק ובשטו~~קבאד~כה

 בש~
 דחכו~ה הו~אידי ~רב

יוניה
 א~וד~

 שו~ושכה ו~פני ~למדה
 לב~

 והור~ה אדם של
 בה צריכים שהם ווךד מלכוה וקרובי הדה וופנה~דבה
לכו~ה

 דברי~
 וכהב לךו~דה ךהם הוהד ו~לכיהם בהכסיסי

 מצאו שכבר השלי~ים החכמים דאףעוד
 ~~~לאו~

 כריסם
 ו~הי פ~ד רו~ב~ם ~ועיי והלו~ודא ~הודה ד~ל וייןבשד

י~ה~ה

 היייג~
 ו~~דו~

 יוהד ~ו~לכוה קדובים לך אין ו~צוהיי
 בי נאו~ד והדימהם

 ו~לכי~
 ומוהר יו~לו~ו

 לה~
 כדי ללו~דה

 ועיי כל על יו~וט ~א במ~מרים הדה ו~חזק עלי~םלה~יב
 דיי~ שם וונחוה בהוסי ~וו~~ש ~י סיי ד~~ייא~שוי

 לא
 עם הייה י~ה~ענין

 פ~~ ~הדו~ ~דיי~ דיי~
 ותוייי ~וייד

 שם דנשייב הדייב ו~גהה דפייהיומא
 ו~וי~~

 פדק אבוה
 ~ייק קנ~ו סיי וו~ג~א סייב דף ו~ציעא בבא ~~~ד~~שיייףבי
 וו~חהייש ב~רמייגאי

 שם~

 דו~א בן דשאל ו~ה לרעהי ו~הו
 שלו~ד~י אני כגון ישמעאללדי

~ 
 ~שכבר כולה ההודה

 בתודה ויין בבשד כדסוו~לא

 והלו~וד~
 ~ו~~

 ללמור
 בש~ה דק ד~י לו וההיריוניה חכו~~

 ולא היום מן לא שאי~
 וו~שום הלילהמן

 יוו~ם ב~ והגי~
 וליל~

 אבל
 באי~

 אחד
 עוד לו~דשלא

 כו~~ כה~~
 ~למוד אסו~ ודאי

 חכו~~
 יוניה

~ם
 בשע~

 היום ו~ן לא שאינה
 ול~

 כדי ואף הךילה ו~ן

לההפרנ~
 ה~רה של לאו~יהה בדור וזה בה

~ 

~~~~~~ 

 יוניה דחכווה כי שם בשטו~~ק ~ובא הרמ~ה
 בכוכבים חוזים א~ו כגוןהיינו

 ו~ודיעי~
 חד~ים

~כ~~
 נפש על אי~ור ~א~וד לשבח טעם זה וגם

 בכוכבים חוזים בחכמה~עסוק ישרא~

 ~א~טדאנאמי~~
 א~ר אחדי

~שרא~
 ו~עדכה החה נהונים ואינם ~די ~ודש המה נהונים

 אשר ובכבודו~ בעצווו יהע~ה מ~~ם מ~שגחים רק~~לוה
 ו~ציאוה יש אם שא~ה העו~יקו וכבד מ~ודוי עליהםיאךיל

 נוכל לא ואנחנו כ~ טייייח שו~~י~ פי ובדו~יין ~~ים והוברי ~כוכבים משפטילחכו~וה
 להכח~

 ~עיני יהפ~~מוי דבדים
 סיי להרמב~ן הו~יו~סוה הדשב~א בהשוי ~ועי~דואים

 ר~יי~
 ביע~ד ~בד א~ר ~יטבאוונם

 ד~
 הכו~בים ד~שפטי יייד

 סיי שם הר~~יא השוי ~עיי ח~ום כחולםאך

 רפ~ז~

 כי
 ~~כ אינה ב~כבים ~שםהש~~ה

 פ~וק~
 ~י~י~ וחלוטה

 פ~ו שבה ידושלו~י ~ועיי בשליו~וה ענינם והוראהג~ירוהם

ה~~
 דד~ח ו~ן הךמידין הדין

 חמהי~

 כו~ אי~טרו~וגיי חדא
וק~ע

 ש~~
 ודבד

 ז~
 ו~ומים אודים בין שהיי וההפרש ההבדל

 כפי הכוכבים חכו~ה על בנוי ה~דפים ~י ההדפיםובין
 ך~עה ~גוים חכו~י ההח~ו~ו וב~ם ו~לכסן וקו~רן~~הלכם
 ס~ק בלי בדור דבר לשלי~וה ~~עו ~א אבלעתידוה
 הוא כן~בא~ה

 בש~~
 והירעונים ~אובוה י~ב דף ~וטה

 יודעין ואינ~ ~~ין והמהגיםהמצפצפים
 ו~~

 חדייא ועיי ~פין

 בדאשיה ודו~ב~ן ~בייע ועיישם
 ליי~

 ~ם ע~ייה וב~ו~י י~ט
 ההרפיםאה

 הביא~
 ~וחטין היו הר~ים מהו ו~פדר~א

 פי ובתנ~ומא שם יונהן ופיי בהיבייע ועיי כויבכוד אד~
 שפרש~י בגללך די וי~רכני נ~שהי ~~ש ואולי שםיייב וי~
 בניחוש להש~מש יכוך היי לא וו~מילא בנים ךי הי~ לאלכאן כ~~~

 ~ח דגם כלוו~ד די ויבדכני נחשהי וזהוההר~ים
 ךי היא אחהוהבדכה הניחו~

 והכ~
 י~ך ש~ל כיון בזכוהך בגללך

 ו~אשה בנים ליהיי
 ~או~ו בכוד והיי אחר~

 כו~יי~
 במד~ר

וה~
 דאמ~ ~אבי~ והגד

 ו~הה כבר
 ולכ~

 ~שה~ש י~~ל היי

בהרפים~

 כמייש או~ה כן ולא
 אודי~

 הומים דבדיהם שמאירים
 דבדיהם~משךיו~~ם

 ע~~י וראו התחכו~ו ~ניהם ביוסף ולז~
 לעשוה שא~דו והוא בדך ~דע יצא מאהם כי הכוכביםחכ~ה
 יב~ח שאל הוכיחו יעקב אמנם נכנסצרכיו

 ~ין כי בז~
 לעהיד ו~ייש ~~עה על יורה ~ה כי או~ההוראהם

 א~ד אחדי בתוכם ההיי לא ואהה אי~וד אבני עלאחיך יכהב~
 כו~ו ה~כבים ו~שפטי עפ~י ~אצטגנוניההביט בעיני~
 ל~יהבנוים התד~~

 כ~
 כי ~דעת יוסף השכיל ו~~ה הו~ךוה וטבע

 ב~וטה דהנה ~דבדים ונבארע~ב ~סי~ דף ויצא וב~ו~~ק עיי~ש הכוכבים בגזירה או~ונהאין
 ד~

 ~ו~ה שם עייב ל~ו
 יו~ף א~ל בחךון ~ו ונראתה אביו של ~יוקנו ~אההשעה
 איפוד אבני על שיכהבו אחיךעתידין

 ~ה~
 בינ~~ם

 זדועי וי~ו~ו קש~ו ~יהן והשב ו~יד מביניהם שו~ךשימחה ר~נ~
 א~י על שיחקק לו גרם מי יעקב אביר ~~ידי כויידיו

 ~כה מ~ם ישראל אבן רועה ו~שם יעקב אביד אלאאיפוד
ונע~ה

 רו~~
 ב~ון לו דנראיה ~נייל הוו~ו שם ובהוסי

 ו~וא ~יו~נו בדו~וה שרו~זו ואו~י כי ~ם בחדייאובו~הדשייא
 היב~ע ~ועיי הכבוד כסא החת החקוקה יעקבצודה

כ~ח ברא~י~

 יייב~
 ול~טעי~

 פכ~ב הדו~ביים עפו~~ש י~ל הענין
 וו~חשבהו עצו~ו י~נה או~רו ~אה ו~כל יהירה גדוךההכייא ו~האיי~

 מ~~בה שאין בחכו~ה דע~ו וידחיב ~ורהלדברי
 אה~ע בטוש~ע ועיי החכו~ה ו~ן ~נוי ב~ב אלאמ~גבדה ע~ו~

 כ~הדסיי
 וה~

 ו~ב~ד
 דההוד~

 בו~חשב~ היקרהי סגולה היא
ט~ורהי

 להנצ~
 ~~ף נח פי ובזו~ייק עבידהי ווהד~ודי

~מד~ ~א~
 כב~ד דו~וה ו~ראה הוא ~וי בענן יהיי אשר הקשה

 ~שהי ו~אי בענן נ~הי קשהי אה כך ובגיןר~
 כו~~

 דאי~מד

ביו~~
 כוי ק~הו ~יהן ~השב ר~היב

 וע~
 דוווה

 ה~~
 שבכהב ~ורה הוא דא ~~ךמע~ה ~~יו א~ם~מדאה דמו~
 יהה ישוון שב~הבדהורה מכא~

 הוד~ ע~
 או~~ה ~~בנצ~י שבע~פ

 ולא הש~ס ס~די על הכייד ספדי להניח יזהירשם
 יני~~

ל~יפ~
 ~י~ י~ד ובש~ע שם הוסי ופ~קי חומשים ע~ג~כ~בים נ~אי~ לענין ר~י ר~ה והוס~ ע~ב י~ג דף בייב ועיי

 ובטו~ז י~ט ~עיידפ~ב
~~~ 

 יייד
 ש~

 ~~ק קנ~ג סי~ וווגייא
 קנ~ד ו~ייב~

 ביו~ד יוסף בברכי וו~ייש י~~ ~יי~
 ~ונע~י~ רהרמב~~ ש~

 לכהו~
 הנ~ך

 בקוב~
 ו~~ברי צ~ע אחד

 הרמב~~
פ~~

 וע~ ~י אוה שם ב~~ד בדדישה ועיי ~ט~ו מ~~~ה
 ח~ירי~ס~

 ~יי
 ד~ושב~~ ההק~~

 יוהר ~דושהה
 ו~יי ~ולאיופ~י ו~הו~בע~~

 כ~~ דף ~גיל~ ועיי ש~ התק~~
 ~ע~ב דיוקנא דאיהו א~ם ~מראה לדא כד~יא דהאיב~ן ואכ~~

 כ~שד ביו~ף ~ענין ו~הועיי~ש
 הק~

 י~ו עליו
 נראה~

 לו
 בכ~א החקוקה יעקב צורה אביו של דיוקנודו~וה

אשר כ~~
 יור~

 א~ר וא~די שבכהב ~~דה על
 וו~חשב~ ל~ פנ~

~הור~
 ניצל

 מעביר~
 דבא ~מ~רש ו~ביא שם וב~ד~א

 ד~ה ע~ב ק~ד דף סנ~~דין ~ד~א ~ועיי אביובדמוה הקב~~

 זי נ~א פי באוה~חוכייכ בא~
 ו~~~

 ~יוקנו ~ו שנדמה שם
 מראה הוא כי ידוע ו~ןאביו ש~

 ב~קווו~ אב~ ~י ~שכינ~
 ~א

 א~קי יעקב אביר א~א דברידע
 וא~ך~ ישרא~

 ב~~~ךמי
 רב איהא ~~ הלכה ~~בהודיוה

 חונ~
 רב בשם

 מהנ~
 ~לה

 אי~ן אף אבין דבי אמר כוי אבינו של איקונין ודאהעינוי
 רחךשנ

 רא~
 ישראנ אבן רועה ~ו~ם

 ~בפיי~
 ~ן שם

דוו~ז
 ע~

 אבן ~~יא רחך
 ישרא~

 נ~ר לדדכנו אנו ואמנם



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~י~י
~~~~~~

ענין
 ז~

 עפ~~~ש והוא ישדאצ אבן וענין בחלון לו ~נראתה

~~ה~~
 תולדות פי

 ~ד~
 ~~ ק~~~

 החלון בעד אבימלך וי~קף
 אשתו רבקה אתכוי

 ו~
 עדסיה מ~מש הוה דיצחק ~ד

 זוהייק ~ועייביו~~א
 מ~ט דף ברא~י~

 ע~ב~
 א~

 ודאי

אב~~
 ראיהו ריליה באצטגנוניתא אס~כל ואיהו הוה חכים

 ~~ופטים התם וכתיב החלון בעד ה~א כתיב~לון

 ה~~

 בעד
 להלן ו~ה סיסדא אם ותיבב נשקפההחלון

 אמד דהוה כ~~ה ~וה דלא ו~מא באצטגנוני~א ~~נאוף באצטגנונית~
 סיי רו~ייא תשוי ~ועיי אתתיה איהי ודאי אלאיצ~ק

 ש~ יונהן ופיי בתי~ע~עי~ בי~
 על יורה רחלון מ~אר והדי

 הש~ים ~ן נאמר שם כי נ~קפה ~חלון ~~ד ~~שאצטגנונית
 נלח~~ו ~~מסךותם ~כוכביםנלחמו

 ע~
 סי~דא

 המז~ת ~עדכת ~ו~ים כוכבי כי ולסעדו להו~כו היינועמו ע~ ~יתפד~
 החלון בעד נשקפה והיא סיסרא עם ~~~ו אתוהיו

באצטגנונית
 וני~ו~

 לא~ד אוךם חיילים יגבר סיס~א כי
 ובבלי ה~א פ~ג עייז ידו~ל~~י ~עיי ב~~ים ה~לות כחאין

ס~דדין
 ~סייז~

 דקי~ח פסחים ~ועיי גרפם קישון נחל ~את
ע~ב

 וי~~

 מאתו שו~וש~ים ישראך על יורה אבן ואולם
 ד~ה ל~ה רף סוטה וחד~א יו~ד עקב ~נחו~~א ~ועיייתעלה

נמצא~~
 יש~אל כנסה כייר מ~ט בדאשית הרמב~ן וכ~~~ש

 ובפירוש ~כל ו~~ים בנין שהוא אבן וטעם הדאשה אבןהוא
 ~ם~דו~ב~ן

 שה~
 פקודי זוה~ק ~ו~יי ה~ב~ה של בי~~ינו

 אבן בחן א~ן דאקרי ש~נתא דא ע~א ~~ךדף
 ישדאל~

 לאבדהם היתה ~זאתוהמדה
 י~וד ~דיק ~הוא שם ובאוה~~

 ויקח ויךא פי בי~קב ~ייש י~דאל אבן רועה הנקראעולם
 ה~~קום~אבני

 ו~ו~ד~~
 ~שב~י ~ב~ים י~ב שלקח פסייט שם

 ה~~לות על הו~ה גדולים כי לדעת ו~לות י~ב נגד~ה
 ו~~ושג~יםב~~עלהי

 ר~
 ענין יורה זה ושעל יתעלהי ~~השם

 ~ח~לין ז~ך ואו~דו ~רא~האבן

 צייא~
 באחד נבלעו וכולן

ךר~
 וכ~~~ש הו~יוחד שמו בהשגחת ~חד כךוךים י~ראך כי

~זוהיי~
 ~קודי פי

 רכ~~ ד~
 דכלהו בגין הזאת והאבן ~ם

 ד~יהי עלאה קדישא חד באבנא את~ילו אבניןתדיסד
 ~וי האבן את וי~ח וזייש מנהוןלעילא

 ויצ~
 דאשה ~ל שו~ן

 ה~כלי ש~~ן~הוא
 כ~~~~

 ~בה ועיי יחסר ~א ראשך על ושו~ן
קנ~ג

 ~ד~א~

 ~ם את ויקרא
 ~~~קו~

 אל בית ההוא
 ב~~קדא בינה וךהבין לר~שו~ה העיר שם~ז ואול~

 ז~
 ע~~י נא~~ד

 עד ו~~שובח טוב ~לים היי לוז דהרי ~~~ח~ריים~אלת
 ~~ייו ~סוטה אז~לשאו~~ו

 עייב~

 מ~וע ~הימ בה שלט שלא
 ~ם לבנות ~י בחרלא

 בהו~יי~
 ~~צאתי ואני בתוכה ולשכון

 בי ת~~ן אתבני לא או~אי חיים ~ריין אתר דבההואהכי א~ תיו~א ואי שכי ~~א ~נייב דף ~רוו~ה בזוה~ק זוקו~יא
 ל~בה לו ~וב או~~ם דל~גוף הדבר הוא אלא וכוי~קר~א

 בה כבודה כל אשר הנ~~~ה אולם בחיים ~אדו~ה על~ה
 לעלו~ תכסוף ואד~בה לו~עליותא זה אין אדרבה פנימה~לך

 בתחיל~י אהלה ~ם היי א~ד מקום~עךה~
 ולכ~

 נב~ר

~~ו~
 מ~רשנו

 בעי~
 לעליית המסוגלת ירושלים

 הנ~~~~
 ב~ו~י

 וכאשר~על~~
 רא~

 אך הוא האדם כי בחלו~ו יעא~~ה
 שכל אבל האדצים הגופנים בענינים ארצה ו~וצב~~ם
 לבוא י~תוקקהנפשי

 א~
 מגיע ורא~ו כ~~~ש פניו~הי הקורש

 ההוא ל~~ום קראה~~~י~~~
 בי~

 עיר ירושלים הוא אל

~קו~
 ודרך מסלוך היא אשר

 הקור~
 רמב~ן ~ועיי להנ~מהי

~
 י~ד ךך

 י~ח~

 אם כי זה אין ~זה המקום נו~א ~~ה וזייש
 ~עד וזה אלקיםב~ת

 הש~~י~
 הקודש עיר בירושלים ו~ר

 העיר שם לוז ואולם אל בית העולה סולם היאאשר
 כילראשונה

 בהחל~
 וראשון ראש רא~ונה במעלה לוז היי

 ~~אדיך הא~םלא~ר
 ימי~

 הא~מה על חלדו י~~י
 עתה א~~

נ~כ~
 כי לדעת

 ירושלי~
 עיר

 הקוד~
 הו~ובחרת ו~יא לה יקרא

 שך ושדשו עקרו וזה מעונהי שוכן לאל והאו~ונ~יהא~ר~

 ור~~~ן ועד~~י חוךבהי לו~רום תע~ה ה~ובהי נפשו כי~~ד~
 ~י~

 ~ם
 ובזוהיי~

 ~ שהבא~י פקודי פי

 ~~~~~ד~

 אצטגנונית הוא חךון ~ענין ~דברינו
 החצון מתוךשדואה ~~~

 לחו~
 רואה ואינו

 ו~אכל מפדיו ו~קח זייח בבאור שלה~ק ועיי בודיו עךהדבר א~
 ותתן ותאכל ~~פריו ותקח כי בחךונינו המות עלהזש~ה
 אדם ח~א עייי כי חלוןסיית

 ~חו~
 וב~ן ~נו ~~חיצה נע~ה

 יייב ח~גה ~ועיי נתמעט האור והייקונו
 וי~ ע~~

 אל~ים

א~
 כי האור

 טוב~

 כמו רק ונתראה
 ~תו~

 החלון
 העליון ךעולם האדם יבוא למ~ן המי~הנגזר ועי~~

 לאו~
 באור

 עור כתנות פ~כ ברא~ית ~ד~ד ז~ש ואולי~חיים
 פקודי ו~ה~ק אוד כתנות כתוב ו~צאו ר~מ ~לבהורתו וילבי~~

 ~ועיי אור ~תנות הוי בקדמיתא עור כתנות ע~בדדכייט
 ח~ש ה~ופרקסת

 בדא~י~
 הסופר בל~~ת גי

 ~ם~

 ושם
 של בתורתו פ~טבמד~ד

 ר~~~
 ~~אוד טוב ו~נה כתוב ~צאו

והנ~
 פקודה ד~ה אחדי פי מהיו~נא ברעיא ו~יי מות ~~ב

 לעוה~ב עולה האדם אשר ה~~ותדע~י
 ~~תפל~

 כו~ו הא~ר
 עור בעוד אוד כתנות דהייבקד~~יתא

 ובו~דיי~
 פנ~ט חייי פי

 ביו~ים בא זקןואברהם

 ר~~

 בכפל~ן בא אי~~ר
 ובעדו~

 פלן
 כי עוה~ב נחיי י~ד ואורח ~~פוךש ו~קום והוא בפיךיןגרס

אאעייה
 ג~

 השמיםי ~עד פתוח שעד לו נפתח חיו~ו בחיים
 ובספרי כייב שער עקידה ~ועיי החייםי באודלאור

דף נח~~
 זי~

 טובה אבן ע~ב ט~ז דף בייב ו~~ש והוא
נייא ~ובגה~יי~

 ~~רגלי~
 ~ה

 ובעקי~
 ע~זועש~ס טוב~ אבן ~גירסא~ אי י~ד

 ד~
 ח~ובה אינה דו~רגליות ~ם ו~שייי ~~ב ~י

כאבן
 טו~

 כו~~ש אבינו אבדהם ~ל בצ~ארו ~ויי היתה
 ~ו~ר~~י מאצטגנונית ךא ה~ב~ה א~ל כוי החוצה אותוויו~א
חכמת

 של~ ~~~זלות~
 נ~א בזוה~ק ~ומייש לישדאל ~~זל שאין

 ענין הוא בהיכל ס~ת ואפיךו ב~~ל תלוי הכל ~ליידדף
 ללדת ותוסף דייה ות~עי ~תין ~~ונא בתקונים ועייאחר

 קופתיה גו זכותיה נש בד כל ה~א פייא פאהובירושלו~י

ופ~~~
 שם~

 רק ה~~~ים ~~עדכות תחת נתונים אינם כי
 ~~ו~ואל וז~ש יתעלה בה~גחתו חיים ~ל~ים ~~ערכותתחת
אי

 י~ז~

 ~בן מ~ם ויקח הכךי אל ידו א~ דוד וי~לח
 כי בגליות נאו~ר שם לעיל כי ה~ךשתי אש ~יךויקךע
 ו~ערכותחרף

 אל~י~
 י~דאך גם כי ךאמר חיים

 א~
 החת

 לזאתהו~לוה
 דו~ ~ב~

 כו~דו
 ע~~

 ~ז~ריי עדייש אבן ולקח

 פנת בו~ן אבן הדא~ה אבן כי עינים ~בעה אחת אבןעל גי~
 זה וכל לכת כוכבי שבעה כל נגד ~~א ישורוןיקדות
 ~אה דיוסף ~ם סוטה הש~ס בדברי ישר נתיב לנויאיר

באךטגנוניה
 להולי~

 באמת כי יפה ראה לא ועיייז ו~ו~נה
 ~נקדא האצטגנונית והיא מבתה רק הזדע יהיי להלא
 זייל שא~~רוחלון

 שרו~י~
 כוךו לא ~בך ~צה אפס דק

 של דיוקנו ד~~ות ~ז~ש בודיו ~ל דבר לדעת ב~ירבאור
 ~לוו~ד בחלון לו נ~אתהאביו

 בשע~
 בחלון יוסף שראה

היינו
 באצטגנוני~

 א~ל אביו ~ל דיוקנו דו~ות אליו נגךה אז
 ~אהה אפור אבני על ~יכתבו אחיך ע~יריןיוסף

 דבריהם וו~שלימים שמאירים ותו~~ים האורים אתכםכי ביניה~
 לא כי ת~ע ו~~זה הו~אירה ב~ספקלדיא העתידלדאות
 אבן כי תבין ובין מעבידה הנצל וו~~~ילא תולירו~מנה
 אבן ~נקראים מורשה יעקב לק~לת הסגולה הואהראשה
 ~~~צה וינס בבגדו ותתפ~הו ~~ז פי וישבובמרייד

קפ~
 אותו ו~וצא כמ~ד אבות בז~ות

 החוצ~
 לא למה דלכאו~ה

 על בעיניו יביט לא כי ל~וריעו אביו ~ל דיוקנו דמותלו ל~ נרא~ה זה בשביל דהדי ~~אוד יתאים ולדברינוהחוצה ~דרש~ ~ענין וו~הו אייא בזכות דק אביו יעקב ב~כותניצל
 בכח~טגנו~ית

 ה~~לו~
 הו~ה י~דאל לאשר

 ב~מ~
 ל~עלה

 זכות ו~חמהמזלות
 ז~

 הוא
 לנ~

 ויו~א בו ~נאו~ר ~~אאע~ה
 שא~~ר ~חוצהאותו

 ל~
 ~ועיי שלך ~אצטגנונית צא הקב~ה

 ומ~ש כ~ב אי בדא~ית ובאו~~ח ~~ב י~ד דף ~דכיםפר~ת
 ע~ב קניו שבת ער~ייי ההול~ה כח יפסיק ה~~ר ~עכי
 ר~ה~ם

 ב~~ערב~

 ועיי ישדאל בה שנקראו טובה האבן~ והוא
בזוה~ק



~ ~ ~ ~

 ~~~י~~~~ו~
~~~~~~

~ 
~~  ~יייס היי רעי~ז הענין והוא שם ב~~ד~ר ו~יי ~ח~ךהויצא וינ~ ההיי~ ~ינס ראה הים עייב רייל דף פ~ודיבזו~~ק

 כחב~ידוד
 הטב~

 רל~א דף ויחי ~י בזוהייק ו~יי ~~ה~~זלוה
 אבן קרויה ~ורה ~ייו שהשי~ר ובמדרש לייז סייובה~~~טות
 לשבח דור~ין יש להיבה ת~שה ~רובמד~ח

 וי~
 ~ורשין

 טובה אבן וחייא חלון אמר חד כמ~ש שהוא וי~ללגנאי
 בב~ר ו~יי בחו~~ש בר~ייי הגירסא~כן

 שם~
 וי~ל

 ד~~יי~
 חלון

 לנח לו ~היי~יינו
 א~~גנוני~

 בדורו היי דאךו לגנאי והוא
שך

 אא~יי~
 היי ~ובה אבן דא~~~ה לכלום נחשב היי לא

 ~היי ובעקידה בעייי הרשבייא ו~~ו~ש בצוארותל~י
בגרון ק~ר~

 להכני~
 ~~ושגח וךהיוה הש~ינה כנ~י החה כל אה

 השיג הוא רגם לשבח הוא ~ובה ~בן ו~~~ד י~~להו~כבודו
 להע~~יקמב~י

 באצ~גנוני~
 ירו~ל~~י ~ועיי שדי בצל לחסות רק

פסחי~
 והא ~ייא ~ייא

 כ~~
 לא כ~~~ד להיבה העשה צוהר

 הביא לא ~ם קרבן וב~ירי ה~~בול ב~נה ה~~זלוהשימשו
 ~הררין בחדייא ה~~~רשייא~~דברי

 ד~
 ~יי~

 עייב~
 וה~

 ה~נין
 ~יסור בחו~~רד~ח~~ירו

 חכ~~~ ~נ~~ו~
 חוזים שהוא יוניה

 לא ~ח נצבים ב~~ד~ר ~ועיי חד~ים ~~ודיעיםבכוכבים
 בשמים ש~ומנהן באיס~רוךוגין מצויה ההורה אין הואבש~~ים

 ד~ה זי דף העניה ו~הוסיכ~
 טי דה~ב ו~רשייי ד~~ א~

פסו~
 ודברה עייפ ואהחנן ~י ו~ספרי די

 בם~

 עיייז אשר
 כי ו~~ן ע~ול ~~ח~בוהיחשבו

 ג~
 מערכוה החה נ~ו~ים ה~~ה

 מ~ךיה~י צלם ~ר ו~ז ~כסיליהםי השווים ב~~כביה~~זלוה
 בכח ואולם ~~זינהי לא ונכוחות הכהינהי הנפש~~~ורוה
 יעש~ וךי~י יומם יהגה אשר~ו~ייק

 אפס באברהוי ~ליו הסוכך נ~להוי ~וא ו~י ~~אלאדם חלקי זה כי ךדעה חיך
 כבר א~ר ה~לםהאיש

 ה~תך~
 ה~ביע ~הוריית וב~י~~וה

 הוא בצחצחוהינ~שו
 ~~~ יעסו~

 החכ~~וה ביהר
 ור~

 לר~חוה
 י~וד ו~הוךטב~והי

 ~ו~יי~
 ~~~~סד לכונן ~ניו נ~ד ישים

 לילה ול~עודה~ ך~ורה ח~~רהי שכיוה בכל הטפחוהיועד
 די וכבוד יאירויכיום

 יא~וירו~

 ~~~~ה~

 ~יי בי~ייד זייל ~ר~~ייא רבינו לנו ה~יר כן
 ~ם כי לך~~וד ~אדם דאין די ~~יירו~~ו

 ~פ~~קים וג~~רא ~ו~נה~וקרא
 הנ~~שכי~

 י~נה ובזה ~חריהם

 ~ה~ול~ה~~היי~
 ~חכ~~וה שאר בל~~וד לא אבל הבא

 ס~רי יהיו שךא ובך~ד חכ~~וה ב~~ר באקראי לל~~~ד~~ו~ר ו~~יי~~
 בדרי~ה ~~~ש הביאו הי ס~ק וש~ך בי ס~ק שם ובטוייז~~ינים
 יום בכך לל~~וד נוהגים בהים בעלידיש

 גפיי~
 שאר ולא

 וראייהם~וס~ים
 ~וסו~

 כך ה~ב~א נדה
 ~~ונ~

 בכל הלכוה
 דצריך נרא~ וךייום

 לעסו~
 אלפסי כגון הפוס~ים בספרי

 ~לכוה השונה ~ך ידהדב~א דההוא ודו~~יהם אשרייי~~רדכי
פרש~י

 ~ךכו~
 ~~ונו בו~הק בי אות שם בדרי~ה עיי פסוקוה

ואול~
 וברייהא ~ושנה הלכ~ה ~ם ברש~י איהא ~פנינו

 הךכ~
 סוטה ~ועיי ~~סיני~~~~~

 ד~
 ~~שניוה הלכוה שם ורש~י כ~ד

 איזו מ~ט דף קידושיןו~יי
 הו~

 כוי ~~שנה

 וצ~ע~

 ובס~~ג
 פנאי ~ו ואין בב~בול שהא~ם דחוקוה ובשעה כתביייב

 על סו~ךלל~~וד
~~~ 

 ק~ש ~א קרא ךא ~פילו ר~י שא~~ר
 לא ~וצוה קיים וערביה~חריה

 ימו~
 הרבוהא דזה י~ל ובזה

 כל דאמרדהדב~א
 הלכו~ השונ~~

 בכך
 ~~ובט~ יו~

 שהוא לו
 שיש רז~ל ~~א~ור~ בש~ר זייל הארייי ב~הבי ~ועיי עוהיבבן

~יל~
 לעוהיב ~ו~ון בין

 ~י~
 לו

 ח~~
 עוה~ב ובן בעוה~ב

ועהוסי
 כ~ובו~

 ובהו~ח שם ו~פלאה מזומן דייה ~ייג רף
 ועיי י~ז דף ובע~ז~ם

 ירו~ל~~
 שהוא ו~י כל ה~ג פ~א שבה

 נייו סיי או~ח פר~~~ג ~ועיי בצ~ה~ק וו~דבר ~וי באיייקבוע
 יש וארמיה וטהור ~דוש ~וא דל~ה~ק בב~י שהובא~ו~~ק

 אחיזהבו

 ל~ט~א~
 לו ~~וב~ח ובערב בבוקר קייש ו~ורא

 עו~~ב ~וחיישהוא
 וביךקו~

 ישעיי
 ר~~

 הרי הגיר~א ד~ש
 וכי ע~הייב בן ~הוא לו ~~ובטח גורס וב~~ע עוהייב בן~וא
 שם כהובות ו~הוסי ויסורין דין בלאשה~א

 וי~ל~

 דכיון

שיוכל
 ל~יי~

 בקייש גם י~~וש לא
 שחרי~

 ומיימ וערביה
 ל~נים עו~ה הוא ~הרי י~ם בכלהךכות לו~~

 ~~~היי~
 ובזה

 דגם אלא ~וה~בלו ~ו~~
 ב~~~

 בן ~וא
 עוהיי~

 בירושך~~י כ~ו~ש
 ועיי שםשבת

 ~קלי~
 וי~ל שם חד~ין ובתקלין ג ה פייג

 שמור אם כי ~ס~א עקב ~~ ב~~ריועיי
 השמרו~

 עלי כי
 די פי ~~וצאכל

 יחי~
 אלו הא~ם

 הלכו~
 ובשייס ואגרות

~~גיל~
 כיי~ ~דף

 עייב~

 יוס בכך גרס לא
 ר~

 ה~ונה כל
 ושם כ~י לו ~וובטח~ך~וה

 ו~א~ה~~~
 ר~ך הני חלף ב~גא

זה
 ה~~~ה~~~

 הלכו~ ששונ~ ב~~י
 ה~ אוה ~~~~ט וב~ין

 עלציין
 ה~

 כייא סעיי רמ~~ סיי י~ייר ב~גא דא~ה~~ש
 ~~~ורו ה~רה לא ~וו~~~~ש זה ד~יל ~ך ועךבהגהייה
 דזהו א~~רינן ~~גיל~ ובשיס כי י~ר סייק שםובבא~~ט
 ~שונ~ ב~~יה~~שת~~ש

 ~רמ~א כהב שכן ה~ירו ולא ~ךכוה
 ו~סור ואייו ס~יי ר~~ייג ~יייו~ד

 לש~~~
 הלכוה ש~ונה בו~י

 פדש~י כי ~םובבאהייג
 ה~~שניו~ ~~

 ועיי
 פ~~~יי~

 ~ר~מ
אבוה

~~~ 
 י~ושל~~י ועיי ~~זה ג~כ שהביא בהגא ודאשה~וש

~וויי~
 ~שנה כל ~ייח א~~ ~ייז פייג

 הלכו~
 הורה ועוד

 ~וקואוה הגר~א באור ועיי שם ופיי~ווק~ע
 פ~~

 ד~ה ~~~ו
 ~ו~~דה הורה ד~ה עייב ~~ג קידושין ~ו~רש~י בנ~יםשל
 שם הגיעב~ן ועיי לומדיי~ו~ני

 ר~~
 ~~~כוה מייש לו~~~יי וופני

 יהוש~ וב~ני כייבדף
 ו~ק~ין וש~~ע~י בזה~ך כן כי שם

 ~ו~~~ ו~יי טךיא הוינאכד
 הייא ~~ר ~וגילה בירו~ל~וי

 ו~~כוךםהקורא ד~~
 נעך~

 שם ב~ידו~ין הר~ן דברי בו~חכייה

דיי~
 ךוו~דיי מפני ו~~ה

 ו~~הרייי~
 חדייא ועיי שם ~חידושיו

 ובדרישה ~ם~~~כוה
 אוה ר~~ב סיי יויי~

 א~
 רעיא ועיי

מהימנא
 בזו~יי~

 צו פי
 ד~

 ו~בואר ו~~~מ~ עיי~ש ע~ב כייט
 כר~י ~~דב~א~~הך

 דיוכ~
 בו ו~גיה ל~יים

 יו~~~
 וךילה

 וערביה שחריהב~~ש
 ו~~ז~

 דק~ש יוחנן לרי רס~ל ~~שמע
 שם ב~אג~א ו~ייכ כ~י ~הגית בה מקיים ולכךדאורייתא

 דלא~ו~ה
 כ~~יי~

 ~סי
 נוד~

 ב~ערים

 ב~קדמה~

 מוכח ו~~~ילא
דהנא

 דאורייהא רק~ש קאי א~רא מאי~~~י ברכוה ריש ד~~
 לה~ילהו ש~ס סוף קיי~~א של ~שר י~ושרובזה

 דכצר~דב~א דמ~~
 ~שונ~

 דיוכל כיון הוא ד~רבוהא ~לכות
 לקיי~

~
 ~וא ~יש י~~וש

 ו~וסי~
 ושונה

 מז~ ~כו~
 רק~ש ו~וכח

~אודייתא
 וך~~

 יוצא
 בז~

 נא
 והבן~ ימו~

 ~~~~~~או~
 ה~ונה ~ל ~~בייא בהך

 הךכו~
 דהכוונה י~צ

 עךדחוזר
 לי~~~~

 ~~ש ~ה ויה~ש
~~ף ~ב~

 יייג~

 ו~רא הרבה ששנה אחר ב~ל~~יד מעשה ~דבייא
 ~והגר~~בהרבה

 ~גי~
 ו~א הרבה ושנה הרבה ש~רא רך~ל

 ב~וסי גרסו דכןהביא
 הי דף ~גי~~

 ד~~
 ~ובעט~

 י~~יו ב~צי ו~~ה הדבה~ייח ו~~ו~
 ו~יה~

 ~~יליו נו~לה א~הו
 בב~כו~חזרהם

 וביי~~
 ואורך חייך הוא כי בהורה כ~יב ואייל

 ו~א י~ויו בחצי ~~ה ~וה ~~פני ~וי הרבה ~שנה ב~ליי~ויך
 ו~יה~ אצל~ נהארחהי פ~א מחזירה אדם~יי

 ~~סיחה
 איהא ~~ב ובאדר~נ כוי ~~אורעאוהה ~

 דשאל~
 שניה

 הרבה שקראבעלי לאלי~
 ושנ~

 בעירובין ע~מ~ש וי~צ כו~ הרבה

~ד~
 נייד

 ע~ב~

 לא ~דו רמיה יחרוך לא מ~ד
 יחי~

 וךא
 רמאי צייד ו~רש~י ~רמאי צייד י~~יםיאריך

 ~מרב~
 ~ידסא

 ~~חזרואינו
 עלי~

 ד~ה עייא יייט דף עייז ~וערש~י
 העירו לא והמפורשים אחר פי~שכי ציי~

 בז~~

 דהד~א ואחרי
 לימודיו על שחזר הרבה ושנה ~קרא בעלי לאךיהוהאשה שאל~ ~י~~ודו ~ך דח~ר ר~יינו הלכוה השונה כלא~ור
 שהיי ו~וה ימים לה~ריך לו ~ייוא~כ

 נו~ל~
 י~ל ה~~יו

 ~פמ~שג~כ
 במגיל~

 כ~~~ ~ר~

 את הל~~ידיו ~אלו
 י~ים האר~הבמה ר~~

 א~~
 הורה בלא ד~א ~לכהי לא מי~~י

 ~ל ~~~ד ~ף ו~~נ~וה ע~ב ~י דף העניה ועיי הפיליןובלא~
 ימים ~ואריך הפיליןהמניח

 וז~
 ~פיליו שנ~ה

 וא~~ר~
 ~~ם

 היז לא דלאשר אלא י~~ים ל~אריך ל~ ~יי ה~יךיןבש~יל
 ש~א שהר~ו ה~~קום ברוך אליהו ךה אמר לבונה בימינזהר

~~
י

נש~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~י~י
~~~~~

נ~א
 פני~

 שנ~ג מליית בס~מ בהשגותיו והרמביין לתורה
 ו~ררבנן רק דאינו מוכח ~נים נשא ~לא שאו~ר ד~הכ~

 ההלמיד על קאי לא פנים נשא רלא שם ~י ~ו~חו~ב
רק

 ע~
 שלא ו~ו~וה ~ם אס~ר בו~גלת בזה וקד~ו הקב~ה

הביאו
 מכתובו~

 קי~א ~דף
 ע~א~

 ליה ד~לה גברא ~~וא

יבמ~
 נשא ~חיו א~ל ~ו~ דר~ח ~קמיה אתא חוזאה בי
 שם ~ובחר~אכותית

~ 
 כאלו בחוייל הדד דכל משום שהוא

 י~ג דף ע~ז ועתוסי ~ותית והיינו כוכבים עבודתעובד
 לא וגם כוכבים עובדת נשא זה ~ל אחיו ד~רסוללמוד ד~~

 אחיו אםגרסו
 כמ~~

 כייו~ ו~יי ר~ייל ב~ם בצדו
 ו~ייה פייה

מל~י~
 ה~ט~

 הך ליתא ובאדר~נ שהרגו הו~קום ברוך ומת
 סוטה ~~ייז ~~~וה ז~ל או~רו ו~ר לתורה ~נים נשארלא
~~א

 כיי~

 עייה ~ה ~רי תיי~ שיו~ש וךא ושנה קרא דא~ילו
~את

 ענת~
 שקרא ואו~רה

 ושנ~
 ואוךם הייח ו~ימש הרבה

 שם ור~ן כפר~~י חז~ל דרשת להבין היינו ת~ח שימושענין
 וחד~א ע~ב פ~ח ~נ~דרין~ועיי

~~ 
 דייה

 ונע~י~~

 ו~ה
 לב ~ם שלא ~זה התלו~יד על אליהוא~ל

 חזיי~ ל~רש~
וא~

 ת~ח שיו~ש לא וא~כ תקרב לא טומא~ה בנרת ~שה
 הא ~ב~~א מ~י לכאו~ה הר~ה ושנה דקרא ומ~ש צורכוכל
 דא~ר דת~בייא א~א ~לילה יוו~ם בו ו~גית לקייםצריך
כל

 השונ~
 ו~~ע ~יוצא כרשב~י ~ייל הלכות

 והגי~
 גם

כ~~ייל בק~~
 ולז~

 רצה ולא הרבה ש~נה בעלי לאליהו או~רה
 ~ייב אב~ת ~ועיי לפו~שה~ד עשה ואייכ ~חוד בקיישלצאת
 הורה לו~דת אם~יח

 הרבה~

 להאריך לו הי~
 ~ יו~י~

 ~~~~~ז~

 להתבונן יש
 ו~

 ב~~י אלי~ו ~תה ששאל
 כזאת עבירה על ודוקא ~בוניך בימינדותך

 נזהר היי לא הזה דה~למי~ מראשוידע
 שו~ת ~ועיי בז~

 גיטין סוף בירו~~מי קרבן ובשירי תכ~ה ~יי סויהריב~ש
ד~ה

 אתיא~
 עד~ז יייל ולפענ~ד

 הי דף חגיגה בתו~י ד~נ~
 לא בקדושיו הן לה השיבו דלא כתבו ו~~עט ד~השם
יאמין

 ושמ~
 ~ו~ה וךכא~רה נצחת תשו~ה היי שלא משום יחטא

 יצ~ו אם רק אמרו לא רהרי נ~ת ת~ובה זה היילא
 רו~

 ~נותיו

~
 ~יו~א חוטא אינו שוב ח~א ולא אדם

 ~~ח~

 זה אבל
 ~ם אבן טורי ועיי יח~א שמא ~חוש הי~ יו~יו בחצישמת
 ~דף ~קידושין ~~ל או~רו רהנה י~לואו~ם

 ו~י~

 כל בו~~נה
 חוטא ה~א במהרה ךא ובד~א ובו~~נה ב~קראשישנו

 ושימו~
ת~~

 ו~~ד ~~א אבות ו~עיי שם חד~א ~עיי ד~א ו~מדת ~וא

ו~~
 ~~ו הרמב~ם לדב~י ציין ו~ש~ט ובעין כוי מתאבק

 עוד העיד ולאדעות ו~~~
 הרייו~ ו~מ~~

 ה~ט ת~ת ו~~ה פ~ג

 ~דף במנחות זה ו~~רא רדשו זהולעומת עייייש~
 מ~ג~

 כל
 בחיזוק ה~ל בפ~חו וו~זוזה בבגדו וציצית ~~ בדא~ו ת~יליןלו שי~

 ולזאת ינתק במהרה לא ~שולש והחוט ~נאו~ר יחטא~לא
 ת~ח ושיו~ש הרבה ושנה שקרא בעלי ואמרה בשתיםקראה
 כמ~ש יחטא ש~א ו~ובטח דאז וד~א ומשנה במקראוהי~

ו~~וט
 מי על ~ה ו~~רא לדרוש יש ולאשר ~ו~ ~שול~

 להראות ת~יליו נוטלת ~י לזאת ו~וזה וציצית ~ת~יליןשז~ר
 חוטא ~יי לא וו~ו~~נ ~ת~ילין גם ~~רש~י~

 והנ~
 מזוזה

 הדר חובתש~וא
 בבי~

 לא
 ~י~~

 תשוי ~ועיי ליטוצ י~לה
 קייי סיי ציוןשיבת

 וי~ל~

 וכמ~ש
 ~נ~ל באחד ק~ב דף ב~~~

 וי~ו~~~
 פיאה בירוש~ו~י וו~~ש בניו ושני אשתו וקבר

 ~קדוש דייר ~א~~א
 ש~

 יוו~א ~ועיי ~וזה חד לארטבין

~~
 יהודי ~ם אר~בין שם בירו~למי ו~~מ ~ויהאיש ~~ אדטבין וברש~י ו~זוזות בודק ~היי בארטבין י~א

 ו~הבית ולא ב~תם~יינו ח~וב~
 וז~~

 ~~ד ו~גילה ירושלו~י וע~י
 ~יצי~ הביאה לא למה אבל שם וו~~~פהי~ב

 שלו בבגד
 ת~יליו נוטלת ש~יי כי שם ~בתו~ח~א

ש~ת~ר~ו נ~~ לעגמ~
 ו~ית~ ~~

 עם בגדיו יותר ל~ביא לה היי ~~ז
~ציצית

 ובמנחו~
 ~דף

 ו~ייד~

 ו~עשה
 באד~

 ז~יר שהיי אחד

 ציציתבמצות
 שי~ ש~י~

 הוא ואף כוי הים בכרכי זונה

על~
 פ~ו על לו וטפחו ציציותיו די באו כנגדה ךי~ב

 ~רף ו~בתמעבירה וני~
 קנייג~

 בכל
 ע~

 בגדיך יהיי
 מדברי הביא ךא ע~ז שער ~ובעקידה ציציהאךו ל~ני~
 הש~~

אלו~
 לא רא~ך על ושמן ~בגד שמלובן ציצית זה ופרש~י

 ת~ילין רק ~הביאה אליהו ראה ולא~ר ת~ילין אלויחסר
 ראה הציצית י עם שלו בגריו גם ה~יאה ולא בעלהשל

 שו~סתו~א~התבונן
~ 

 לא וו~מילא בציצית כך כל נז~ר ה~י
ניצול

 מאיז~
 ערוה בגדר עבירה

 ולז~
 בימי או~ה ש~ל

 י~יו ~ת בכל שנאו~ר ציצית על ורמז אצלך ו~הולבוניך
 והבן לבניםבגדיך

~ 

 ~~~~~~~ח~

 נוגה ~ור לנו יאיר הזאת
 ~~צ~ליםנהפכו ךיבש~ יום ~ס~ של ב~ביעיה~יוט ל~ר~

 כ~
 ל~מך ומבטן חותמך ב~רית עמך הבאים

 ~אה לו~י גדילים י~~ו ~סותם כנפי ו~ל ~וי נמוךיםה~~ה
 נא הכרנר~מת

~~ 
 סתומיםוהרברים ה~~יךי~ ולמי החותמת למי או~ת
 וח~ו~~י~

 יחד הענינים אלו הרכבת לדעת
 י~ה ית~ש ו~דברינו הים לשירת זה עניןוו~אי

 ד~נ~
 טעם

 הרמב~ן כמ~ש המ~גל תאות כח ךה~ליש הוא ו~ילהו~צות
 כ~רש~י קודש ברית א~ת חותם נקרא ולזה די י~זבראשית

ר~~
 כל קר~~ים

 ~~קו~
 מוצא אתה ערוה גדר מוצא שאתה

 א~ר צי~ת וכןקדושה
 זכות~

 ז~ ו~עבידה להנצצ גדול~
~תיב

 ~יי~
 והייתם שךח

 ~דו~י~
 ביהודה ~ישב ~י יקר ובכךי

 ת~ךת פתיל ד~תיב ציציה שזהו כתב ו~הילך ח~תמךש~ו~ר
 וש~~ח ובעה~ט ורמ~~ן~וערשייי

 ש~~
 מן ו~ציךין ~ךיצית

 הצ~ציה עם הבגד לה ~נ~ן מ~ני ניצל ~א ויהודה~עריות
 אות זכר ולא ניצל לאולכך

 ברי~
 ~בבשרו חותם קודש

 דבר היי לא באמת ואו~נם עיי~ש ו~תילך ~והו~ךוז~ש
 עביר~

 בסוטה כוו~ש~~
 ~ד~

 יו~ד

 עיי~

 ואמרה קול בת יצ~ה
 מצ~ני שנגזרו עלוו~ים דברים ו~ש~י כבו~ים יצאוו~ו~ני
 יו~ד דף סוטה ורש~יי יוייד רף בר~ו~~ועי~

 ~ייב~
 ולפ~ז

 ~בירה דבר בזה היי לא הציצית ךה שנהן עי~ז דאדר~הי~ל
 ךמי נא ~כר ואוורה וענתה תו~ר לו ש~ל~הוזהו

 המגין ציצית עם הטךית אז הי~ הךא ר~ל ~~תיליםולמי החות~~
 ~לא ~ות וזהו כזאת עבירהעל

 בז~ נ~~~
 ובב~י עבירה

 במדרש דאיהא ~רוקח בשם הביא ומחזיר ד~ה חי סייאוייח
 להםוהמים

 שהכד~ חוו~~
 ה~הרו שאחריהם למים גבריאל

שעהידין
 להשלי~

 ז~ והרי ךאחריהם ךיצית כנף
 ו~בואר

דב~בי~
 קריעת היי הציצית ז~ות

 י~
 סו~

 ~ועיי לי~ראל
 ומדייר אות ~נין אי סייק משייז ל~א סיי או~ח~רמייג
 לאות ו~יי צ~ו דף ובעירו~ן לאו~ות ו~יי וי פ~ברא~ית
 שםורש~י

 ו~תקוני~
 יומא בכל א~תכחי דלא אינון בהקדו~ה

 אותותבשתי

 כוי~
 וז~~

 ~י ~שחתם ה~יוט בעל
 יוד~

 ~ךוי

ללו~~
 לקרשו~~ ~יהודה ~ם ~ל ~נגודיא

 יו~
 נה~כו ליבשה

 י~ב שמות ~~ערש~י המילה דם בזכות קרי~ס ש~יימצוךים

 לשמך ומבטן קודש ברית אות חות~ך בבדית עו~ךהבאים וי~

ה~
 ה~אה המשגל תאות ל~חליש נמולים

 אות הוא אותםרואי אותות~
 ה~~יל~

 כנ~י ועל ות~ילין
 למים גבריאל יהכריז זה שבשביל גדיליםי~שו כסות~
 ציצ~ת כנף להשליך עתידין יען י~ובו~לא שאחרי~~

 לא~ריה~
 ואמר

 ע~י כמו ערוה מעבירת ג~כ נצולים יהיו ציצית דעיייעוד
 נרשמת זאת למי ראיי ומביאמילה

 ה~
 אמת ד~ר ~א

 היי לא~דבאמת
 בז~

 עבי~ה~

 ~פתילם ולמי החותמת ל~~י
 ~א הציצית ~י שבודאי ךאות ליהודה זאה ~לחהדתמר
נעש~

 ובשכ~ת ~בירה
 לק~

 אז דהיי ילקוט מביא
 ג~

 ו~ז~ה
 רמז ~ם נמצא לאוצ~אודה

 מ~~ז~~
 י~ל ואולי

 דמ~~
 ומטך

יור~
 ~יייז ~~ים ~או~רו כ~יי מזוזה ע~ין על

 מטייז~

 ו~קל
 ק~ל ב~ת לושיש

 ~וז~
 ש~ ו~תוי~ט

 למוד היא ובא~~ת
~וך

 ~דף במ~~ו~
 ל~ב~

 בית של ב~קל תלאה
 ו~ונ~

 המךך



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~י

~~~~~~  ~~הל~ים כשהיו ופרשייי ל~וז~ה זכר ~ן ב~ונדקותיהן ~ו~יןהיי
 בו~קל בפונדק אוהו והולין ע~~הם ~~זוזוה נושאיןבדרך
 ~שי~ק הי~ב ~ייד מגילה ירו~ל~וי ועיי ל~~זוזה זכר הבוקרעד
 עיי שם בכ~רים במנחה ו~ו~ש פייג ד~וגילה וב~וס~האשם
 סיי יו~ד~בייח

 רפ~~
 לאמר ליהודה ~שלחה ~ה ואם דייה

 בא~~ת היי לא ובודאי ו~וזוזה ציציה ~פילין ~ז הייהלא
 דבשל~ה שם ב~~נח~ה כ~~ייש ~בירהדבר

 בחיזוק הכל אל~
 נושאים ו~וזה ציציה הפילין אלה שלש~ כי יחטאשלא

 המשולש חוט קודש בדנוש~ים
 ש~

 קבעוה ולזה י~~א
 בק~ש ציליה~י

 וכמ~~
 ~ברכוה

 יייב~
 א~רי

 עיניכ~
 ז~ו

 ע~י וגם בישין מ~רהורין ינצל ציציה וע~י ~בירההרהור
ק~ש

 ינצ~
 ~~יצהייר

 כ~יי~
 הי דף ~בר~וה

 ש~~
 פהח ולזה

 והבן בארנו וכאשר ק~ש בענין ברכות ו~סי הקד~שרבינו
 נאוה ענין כ~זכי

~ 

 ~~~~~ט~

 ~רכ~ה

 ~ד~
 בי

 שם~

 רקהני קאי היכי הנא
 ברי~א דערבית דתני שנא ~אי והו ~ואימהיי

 ואיבע~א כוי ובקו~~ך בשכבך דכהיב קאי אקרא תנאומשני

ילי~

 שך ו~בריי~ו
 ע~~

 ובצל~ח בוקר ויהי ערב ~יהי דכ~יב
 או ~אי היכי הנא ולהקשוה לקצר יכול דהייהמה

 ו~ה וגם ש~ע אה קודין ~~אימהי דקהני קאי היכייוהר ל~ר~
 ע~כ הא ב~בע~א הועיל מה ואיבעייאד~~שני

 ~~~~ה ~ם פ~י ועיי קאי ~יכי הנא קמייהא קושיאהראשון להירו~ צרי~

ג~~
 ובראש האחד בהירון סגי דלא ואיבע~א הך על~

 כן~~~דעהו הקשה ~םך~רו~~ג יוס~
 ו~ל~

 י~ך ו~פענ~ד יבצ~ע
 למהני ~ו~ל דלכאורה בחב~הה ~~הורצה ~ו~יאדחדא

 אקרא ~תנא כרחך עך אלא ~~איו~הי נ~ט ולמה ~~~עאה קורי~
 וא~לם מאימהי נקט ולכך ובקומך ב~~בךקאי

 א~
 בלא

מאימהי
 עכציי~

 קאי דאקרא
 דאל~~

 ברישא ערביה נקט למה
 ובקומך בשכבך קרא על דקאי ו~שום ~ט~ם הואוע~כ
 די~ל ראיי אין ד~ה די~ל אלא דקרא ברישא ערביהדכהיב
 ~~שום ברישא ערביה דהני והא א~רא קאי לארהנא
 ולכך ~ו~~דם ערב ויהי דכהיב עולם של מברייהודיליף
 הש~ס סגנ~ן ~זהו אקרא דקאי ~~וכח ד~וזה ו~איו~הינקט
 ~ואי~~הי דקהני קאי היכיחנא

 ד~~~
 קורין בס~ לו~הני

 ברישא ערביה דהני ו~~ש והו מאיו~הי ~קט ולמה ~מעא~
 אקרא דקאי לא~~~ינן מאיו~הי דהני ני~~א א~ ~ףכ~~ר
 בלא~ה הא מאימהי דנקט למ~ל יקשה אכהי דאורייהאוק~ש
 ברישא ערביה ו~דנקט אקרא ~קאיצייל

 דק~ ~עכצ~~
 אקרא

 ו~וב ברישא ערביה דכהיב ובקומךדבשכבך
 הרק~~

 ךו~ה
 מאימהי נקט וצכך קאי אקרא הנא ומשני ו~אימהינקט

 והוא~איבע~א
 ההירו~

 והו על
 דהני דמהדיוק ירצ~ ~שי~

ערביה
 ברי~

 די~ל אקרא נשמעידקאי לא אכה~
 ~~א ברישא ערביה ג~כ דכהיב ערב ו~הי עולם של~ברייהו דילי~

 אקרא דקאי עדייןנשמע
 ו~~

 ~וכח דמזה ~~~מהי נק~י
 מהיבה ~דיוק עיקר וא~כ אקראד~אי

 מאימה~
 ול~י

 ~מוכיןדדרשהי מ~
 הש~~ מ~~

 י~ח יוצא דבק~ש ד~~ב~א
 יומם בווהגיה

 ~ק~~ ו~~
 דהני הנא דע~כ דאורייהא

 ו~קשה ש~יר והגיה קרא על ~אימ~מהי
 ~ש~~

 מ~ש והו
 וא~~כ יומם כהיב ו~גיה בקרא הלא ברישא ערביהדהני
 קאי ובקומך ~בשכבך אקרא הנא ומ~ילילה

 דכה~
 ערביה

 והגיה ~וקרא ובשכ~ך קרא או~מא מאי תימא ואיברישא
 ~אי אקראי פרש~י לזה דאורייהא דק~ש ש~~עינןדמשניהן
 לאו והגיה מקרא מ~א~כ הק~יאה ח~בה למרושם

 אלאאה~~ר בפירו~
 מכל~

 ואיבע~א
 ילי~

 של מברייהו
 עו~~

 דכתיב
 כו~~ש ברי~א ער~ה ך~ה~יל סיוע עוד יש ואייכ ערבויהי

 ובשכבך~רא
 ~ ובקו~

~~~~~

 שם בהוסי
 ד~~

 כ~ ב~שא ד~ריה ליהני
~~אש~חן

 בהמי~
 ד~היב

 ש~
 ~י~ה בוקר

 ל~~ד דשם י~ל ב~כבך אקרא קאי אי דבשלמא קשהיא~~י ו~פ~

~ובה
 ~קרי~

 ואיבע~א דוו~ני ל~ואי אבל
 ילי~

 של מברייהו
 ~קר של ו~קדים בהמיד ד~א קשה~ולם

 תחיל~
 וא~נם

 ע~רוה על ~~כפר ~יי ש~ר שצ דה~~יד חזייך א~~רו דהריי~ל
של

 לי~
 שביום ע~רוה ~ל ~~כפר היי הערבים של ותמיד

 אי ~ישעיי בו~קרא שפרשיייכמו
 כ~א~

 ב~~י~הא הוא וכן
 בת~יד גם אדרבה ואייכאיכייר

 נ~
 החילה ערביה של

 בבוקר העשה אחד הכבש א~ דכהיב שחר של דבה~~ידכיון
 הת~~י~ שהיי ךילה עלקאי

 דר~כ דב~~יקהא אלא מכ~ר
 דהמיד איהא וי~ס~א

 שח~ ש~
 שביום ע~רוה על ~~~~ר

ו~ל
 ~בהעיי~

 הגיה קייז אוה ובה~רה שבלילה עבירוה על
 י~ל ע~ריה איזה הגיר~א לברר א~ם בהיפך דציילשם

 דהמיד נראה ערב ויהי וו~ודם שנא~~ר עו~ם שלד~~בריי~א
 של ~בירוה על ~~כפר ~יי שחרשך

 לי~~
 ניחא וו~מילא

 ד~היב בהמיד דגם כי~ן ~רישא ערביה נקט ~ו~~ניהיןדת~א
 למאי אבל למסקנא וההינח לילה של על קאי ~וקודםב~קר
 דלאד~~ד

 יךי~
 י~ל א~כ עולם של מברייהו

 דהמי~
 ~ל

 ~ושיה לפי ההוס~ כי ש~יר יום של על ו~כפר ~יישחר
 היי ~~ריה של דה~ויד סדייא דאז בהמיד כדאשכ~ן~ג~רא
 ל~~קנא אבל יום של עלמכפר

 דילי~

 ו~ב~יהו
 ~ל~ ש~

ד~
 גם א~~ ךינה שנ ענ מכ~ר שחר שך דהמיד נקטינן

 ש~ ד~יקר~ כיון ~ישא ערביה ~ויבהו~יד
 שך ה~~יד

 של על ~כ~רהיי שחרי~
 ליל~

 ו~~ר
 נ~

 אה קורין מאימהי
 דבדים ובילקוטבערבין ש~~

 ר~~
 ש~~ע איהא ההלייה

 ישרא~
 למה

 שהנפשוה ~~~י בערב קורין ובערב ב~~ר ~מעקורין
 א~ור כוי חזי~הה על בבוקר ו~ורין למעלה~ולוה

 לשעברליש~ל ~ב~~
 הייה~

 פ~מים שהי ~י מקריבין
 בי~

 אה
 עהיד שבהמ~ק ל~ני וידוע וגלוי בבוקר העשה האחדהכבש
 אי ואילך ומכאןליחרב

 אה~
 אלא קרבנוה להקריב יכולין

 ~~ע בב~קר ישראל שמע קרבנוה של המורתו אניו~בקש
 ש~רי~ דנ~ט יפךא וךכאורה כוי ב~רבישראל

 ברישא
 ברכוה ~ו~יי ה~~ידין נגד דק~ש כיון העניןהוא אל~

 ד~

 כ~ו

 ע~ב~
 ~י~ שחר שך ד~ו~יד כיון ברי~א ערביה שך ה~י ש~יראייכ
 פ~א בר~וה בה~י~ט ועיי וכו~~ש ל~~ר הלילהבש~יל

 והוא האחד ~כבש אה ~~קרא בילקוט דו~ייש אלא וייילמ~ד ש~
 ~~ ס~רי ועיי שם אב~ע עיי ל~ט כ~ט הצוה ~יקרא
 ~אחד הכבש אהפנחס

 למ~
 אוייח ~~~ד~ה ובנו~ב נאו~ר

 קל~ט~יי
 וו~~~

 כהיב ה~ה בייפ גם ד~רי הגרי~פ
 ו~ן דרש ~כאן שנים דור~ה דמיעוט ~ם ~~קוני~יי לדורוהיכ~

 ~בחים ועיי ו~דורוה ~~כאן מיד זירוזדמשמע
 ~ד~

 י~א
 ע~ב~

 וביומאה~ה ~~ ש~ ועהוס~ האחד ~גיה ובשט~ק אחד הכבשאה
 ~ד~

 ל~ד

 ע~ב~

 ~ם והו~י ~~חד לכבש א~ק
 לכ~ש כהיב מי כ~ט שמוה בקרא דגםאלא

 ו~י~ האח~
 מים ~לגיב~פ~י

 ד~
 בענין ~וכהבהי כ~ב

 ז~
 בהשובהי

 ווייגער ~צבי מהר~שהגאון ~הר~
 קריפ~~ אבדיי~

 ואכ~ל ניי
~~~ 

~~~~
 אור ~נו ~איר שם ~צלייח

 נ~ג~
 ~רבי~~

רצה הקדו~
 ךעשו~

 רוח נחת
 למ~~

 רבינו
 הושבע~~ וההחי~

~~~~ג~
 במדרש דאי~א ~~~~~~~ ~~

~ 
 ~קה

 בנ~ א~~ר אמר שה~ב~ה ש~~ע ךמרום שעלה בשעהרבינו שמ~~

 פר~או~~
 ~תיים בה

 ו~הפל~
 יה~ר רבינו משה

 ~יצא חייך הקב~ה ךו ואמרמחלצי ז~ ~י~
 ז~

 ~~יך
 שיצא ר~א במ~נה שבע~פ הורה ~ההחיל הקדושר~נו נהכוי~ ~~

של ~י~~
 מש~

 לבאר נבוא ~דברי~יהבוא ולהטעים רבינו
 ל~ב ~שו~ות כהיב דהנה שםהמד~ר ד~~

 אי~
 וירא

 ~ע~
 כ~

ב~ש
 מ~~

 ויקהל ~~ר מן לרדה
 הע~

 בעה~ט ~ועיי א~ים לנו ע~ה קוםאליו ~יאמ~ א~רן על
 בש~ בר~

 חסר
 שבאו ל~מר~א~ו

~~ 
 ד~~ט ובשבה ~ם וברש~י שעוה

 ו~ד~~
ש~

 בראשיה ומד~ר

 י~ח~

 ד~ה מ~אר ~הרי
 שם ונהעכבלמרום ~ש~ שע~

 עי~
 ישראך ח~ו

 בע~
 ~~ וברש~י

חקה
 בש~ אדומ~ ~ר~

 ר~מ
~ וה~~ פר~ ה~ ~דרש~  



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ה~עם ~וא ~תים בת פדה דענין כי שם י~ר וב~לי~עגל
 הסיבה היא והפרה ה~~~ובב מן ~נים ~י גדולהשהסבה
 תבאכמ~ש

 א~~ר רבי מ~א פ~א פרה ובמ~נה וכוי הא~
אומר

 עגל~
 ופרה ~נהה בת

 ש~י~ ב~
 ו~~ךינו ~ר~ש וכתב

 בת ~~ו טפי נמי ל~~עוטי בי דבת ~למי~ר
 ~נה~

 דאתא
 ואעייג טפיל~עוטי

 ד~~יי~
 פסל דילמא היא פרה ~לש ~בת

 פרה ~~א ד~~כשיר ~א יתיישב לא אבל ת~חיר ש~~אר~א
 ~אמ~וברת

 שתי~ ב~
 קאמרינן דיעבד ו~~~א ילדה ~א לא

 בהו~ה ל~סול כי ה~ו ~~זבח מאיסודי פ~ב ובמל~מדכשירה
זקנה

 א~
 ~ועיי בדיעבד

 ~ע~יי~~
 ו~א~י~~ פייב

 ~ם ~~ו
זב~י~ ובהגיעב~~

 ד~~ בתוסי דנ~ט
 ועיי ~~זה הביא לא ~א

 ואיל ד~ה שם יהושע ובנין פ~א אדד~נ וע~ שם~צפ~א הג~~
 אוה והערה אי פסקא ד~ייכופסיקהא

 ~ע~ב~

 זקנה ושיעור
 ~~דברי כ~~~ש ~נ~ם גי אחר~א

 ~ריי~~
 פייא

 מ~~עה~~
 הי~א

 בה~ת~ועי~
 מל~~~

 שם~

 ~רוכה ~~~~נה י~שה ולכ~ורה
 ~~~ו פ~זעדיות

 ~ד~~
 שהיהה ~~עיד~ אני

 לנ~
 זבחי פרה

 ואכךנו ~וישלמי~
 ~לשה עד יול~ת אינה פרה ו~די ולד~

 ו~ול~שני~
 י~ל

 כ~~~~
 מ~ז ~דף חולין בתוסי

 ע~א~
 ד~~

~
 דכשיולדת

 ב~נ~
 עד תלד ךא ~~וב כחה ת~ש ~ניה

 ו~~~~ילא רב~עיהשנ~
 ך~~

 ר~א ד~~כ~יר ~~הא ה~~ש קושית
 ~ת דילדה ~יייך מעוברתפרה

 ש~י~
 דאמד ד~א י~ל ושוב

 בה פרהר~א
 ש~י~

 ~~ז ~~ו~י ~~~~~ע וכן טפי ל~~עוטי
 כ~ד~דף

 עייב~
 ד~~

 שכי ~ייי
 ואליב~

 דאלו ~א~~ר דרבנן
 ד~יא נימא אם ~ה~תא לדביעה חייש ~תים בבת א~ילורייא

~כשיר
 ג~

קאי נעקר~ גי ~~בת פח~ת דאמר דר~י י~ל שלש בת
 ג~

 בת פרה דלר~א ודאי אלא לר~א
 ~תי~

 דוקא
 ~ועיי~א

 וב~~~נ~ ~~ ~גר~יי~
 דפדה

 ~ם~

 וכ~~~ש
ה~לי

 יק~
 האם שהיא ~~פרה

 הס~~ הי~
 פי הגדולה

~ני~
 ~~ה~~סובב

 וז~~
 ו~~ה כשעלה ב~~רייר

 לו~דו~
 ונהעכב

ראה
 ~~רא~ ~קב~~

 העגל ~טא ית~~ה ~עי~ז
 וה~~~

 שהיא
 על תכפד~סיבה

 ~~ע~~
 הפרה שתהיי ~ריך ושא~כ העגל

 בהדוקא
 לר~~ שתי~

וךזאת שני~ פי ~~המסובב גדולה שהסיבה
 ~~י~~ ~קדי~

 בה פרה בני אליעזר ואמר ~רפואה
 ~ער ~קידה ~~ו~יי~תים

 ע~~
~~~ 

 האם ~~בא כדי
 די דברי דעייי ~~~ר~~ה ~~~~ע ואחדי בנה אתותקנח
אלי~זר

 יצו~~
 ידו על יבוא א~ר הגרם ולת~ן טובה לו

 לו וא~~ד ~~חלךי שיהיי יה~ר די ~~ל~ני בקש העגלבחטא

 ש~וא חייךהקביי~
 ~~חךצי~

 ~האחד ו~ם ההייד סיים וב~~דייד
אליעזר

~~ 
 אלי~ר ה~~יוחד אותו שם ובילקוט ~~~יוחד אותו

 בתנחו~~או~ייה
 י~~

 שם ובאב~ע
 דק~~

 נא~~ר ~לא
 בזה נרחק וב~~ה~כ ~לו ~~~~ד~ר ~ביא ולא~~ני ו~~
 אלעזר אל אותה ונתתם ~ם יקר דבכלי פ~~טה~ונה וא~~נ~

 וזרקתי ~~~ש עזר אל ד~~ז דיש ~יה~הן
 עליכ~

 מים
 להם עלתה ~א ית~רך האל שך העזר לולא כיט~ורים

טהר~
 כי אךי~ר האחד ושם במ~רא נא~~ר ו~ם לבד זו
 או~ו ש~ ~~~ש וה~א בעזרי אבי~~קי

 המיוח~
 א~ר אליעזר

יו~
 אך א~ד ע~ר אצ והוא השיי ~ך ה~~יוחד שמ~ על
 ב~רתוי האדם יד ~~יג~~רתו

 ה~ ו~~~~
 מ~ייעין ל~~ר

אותו~

~~~~~~~~

 ע~מ~ש עוד בזה ~~ר חודרת עין

בישיע~~
 י~ב ~~~~ות עה~ת

 כיי~
 במ~ר

ט~ז

 זי~
 ~י נתעה~ ד~רח ועדתו קרח במ~לוקת ובאפיק~י

 ובו~עשה בפועל ה~~צות קיום ולא ה~~ח~ביי העיון הואעי~ד
 דכתיב ציצית לפי קרח פי נסמכהו~ה

 ל~~~~
 תזכ~ו

 ת~ון ה~~עשה פעולת ע~י אך כי ~~צותי ~לאת וע~ית~
 הנפ~

 וטהוד~ ז~~~א~~ונ~
 לאות והי~ שנא~~ר בת~י~ין הענין י וזהו

 ידךעל
 הרו~~

 ~ל ~תפילין ה~~עשיית פעוךת ~ל
 רא~

 יורה
 אשר הרא~י ~עיוןעל

 בשניה~
 בעיון י~ד

 וב~~עש~
 יכונו

 ~אדםדרכי
 ב~~יו~ו~

 נ~גב
 ~רף ברכות וזייש ונעל~

 יייד~

כל
 ה~ו~

 ~קר ~דות ~~עיד כאלו תפילין בלא ק~ש
 ובאד~י מנחה בלא עולה הקדיב כאלו אד~יאדחבייא בעצ~~~
 ~פע תבא לא הג~~י מעשי פ~ולת דע~י הפלוסופיםדדעת בדרו~

 לא אבל בגופני הדוחני ל~ולם ית~שר דלא הד~חניאל~י
 באו~ח~ הר~~~א וכ~~~ש בגוף הדוחני י~ק~ר דבא~~ת הואכן
 רוחנ~ דבר ש~ושר בו~ה לעשות ומ~ליא בבאור ואייוסיי

 בי אות ~~ ו~שה ב~~י ~ועיי גש~~יבדבר
 לשוב תכסוף ד~ פני את ~דאותה הנש~~הוהדי דבריו~ ב~~ת~

 ל~~קור~

 בנפ~ולהתדב~
 אולם העליון

 ינוח לע~ות המפליא די בכ~
 ~בדא~ית אה~ע ביע~ב ~~ש מעדנות להתקשר בגוףהנש~~ה

 ךורה דהפנים אל פני ~והוא פניאל ה~קום ~ם יע~בויקרא לייב~
 תת~~ד א~ר א~קית צורה הוא ה~דםשל

 בא~~~
 כי

 אלהי~ראיתי
 ~~ים אל פנים

 ותנ~
 הי~ל ~ובםי נ~שי

 דאל~י~ כיהברכה
 ~~קום דאין קודש הכל ופניאל

 ~אשתו~טתיה כי הסופר בלשכה ובקסה~ס פניאךשיתקרא ב~ול~
~~יי~י

 בשופטי~
 השיג ובחנם הוא חדא ופניאל ופנואל חי

 ~הוא אל~ית צורה ~צ ל~מז פניאל כתיבדכאן
 ~וד~

 וכ~~ייש
 י~קב אלא פניאל ה~~~ום שם קרא ךא כי ~םבאוה~ח
 ב~ופ~ים נקרא וכן פניאצ הקרא~ו מ~~נו חון כל אבל ילבד
ומ~ש

 ואפיל~
 דיית

 צ~ע~
 די פני את ראיהי דהדי כלוו~ר

 ו~~~~תי ~~~י עלתה לאובכ~ז
 לו~רוו~י~

 לגופי וחזרה
 ~~הי~~נאראיי ו~~~~

 די~
 קי~ור

 הנפ~
 לזה ראיי עוד ויש לגוף

 ~ל~ דעוךה ו~~נחהו~~ולה
 היא ו~~~נחה לדי כ~יך

 ג~
 ענין

 אשד א~~ין ק~ר להת~~ר לזה זה ~ריכים ו~ניהםג~ו~י
 ~שופטים ב~~ח ~זייש בגוף ~נפש קי~ור עליודה

 ~מזבח ו~על הל~ב בעלוהויהי יייג~
 כי השמיו~~

 בא~
 שרפי יש

 א~רג~~~י
 יתאח~

 ~~האש ה~ב אולם הגש~~י ב~ורף הלהב
 ~~הלים ~ז~ש הדוחני~וא

 כ~ט~

 להבות ח~צב די קול
 א~כי א~

 ~אלו ברוחני לדי ~ודש כולו ~ל~~עלה
 נחל~

 ו~חצב
 ורבות יייז יוייד י~עיי ~ועיי הג~~~י ~ש~י ~~~אשהל~ב
כאךה

 וי~ל~

 ~ויקרא ואביהוא בנדב וז~ש

 י~~ד~

 לפני ויק~יבו
 ו~רגום זרה אשדי

 יוביי~
 הוא ~פיין ~~ן נוכרתא אי~תא

 שלהובית ונפ~ת ~יבייע די ~~ךפני אש ותצא גשו~י שרפיאש
 נ~~~ת~ון ית ~ו~ידת כויאי~תא

 בר~
 גו~יהן

ו~וא איתחרכ~ ל~
 ו~ד~

 א~ ~י דע~ לו~ען ~~דה כנגד
 בו אין ~ל~~~לה

 לא ולכך הלהב הוא שלהובית רק ג~~וי~ר~י
 השלהבת ~~כח הדוח~י נ~~~תןרק גופ~ נשר~

 ~~ו~
 הלהב

 וזיי~
 בו~נוח

וי~י
 בעלו~

 ה~~זבח בלהב די ו~לאך ויעל ה~~~י~~ה הלהב
 דוחני כו~ו שזה אח~י כי דואים ואשתווו~נוח

 ~~ךאך וא~
 ~ניהם י~~ותו ~~ות כי חשבו עיניהם ראודי

 דהנפ~
 בדאו~ה

 ויא~~ר כוי פניהם על ויפלו וז~ש לו~קורה תחזורהדו~ני
 אל~י~ כי נו~וה ~~ות אשתו אלמנוח

 ראינו
 אול~

 ה~כילה
 ~וא ךו ותא~~רא~תו

 חפ~
 ~~ידינו לקח לא ~לה~~יתינו די

 כלומד וו~נחהעולה
 ך~~ה בגו~ני רוחני קישור אין דא~

 ~ת~יי די~ה
 עול~

 כליל ~ולה העולה הדי יחד ומנחה
 ו~~~נחה~וחני

 י~
 דאיי ו~~זה הגשמי לאדם חלק גם בה

 קישורדיש
 לגו~ ~נפ~

 ~די את ~~נוח ויקח ~ם ו~א~~ור
 לע~ות ו~~פךיא ךדי הצור על ויעל המנחה ואתהעזים
 ~ף הת~שרות ~ל~הרומז

 ונפ~
 ול~ך~

 וא~תו ~מנוח
והיו רואי~

 יכולי~
 ~בלת הוא קייש והנה ברו~ני די ~~לאך לראות

 ~~ל~ותעול
 ותפילין המח~בה ~רעיון שמי~

 ~ו~~~
 ~~ולת על

 י~ר וה~~ח~בה ~המעשה
 וז~~

 תפילין בךא ק~ש הקורא כל
 ~ל עצ~~יות הוא בעצמו ש~ר עדות מעיד~אלו

 ~ד~א~ועיי האד~
 ש~~

 ל~שות מפליא השי~ת א~~
 באד~

 ל~~ר
 ~דף ס~~ה בח~יא ה~~הר~~א ו~~ד~~י וגופני רוחניבו

 ~~~~~ע כוי ת~י~ן ב~א ק~ש הקורא דכלב~ך כייב~
 דה~~

 בלא
 יייד ~דף ~רכות ההוסי ו~~דבריציצית

 ~ם~

 ו~~נח ~~ה

 כייד סיי בו~גייא אולם מזה ~יפך~~ש~~
 ס~~

 ~~ביא ג~
 הקו~א כצ דגם~~~והייק

~~~ 
 מ~יד ציצי~ בצא

 עדו~
 שקר

 ~~ח~בה על יורה ד~~ש אחד ענין על סובב והכל~עצ~~ו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~~י~~
~~~~~~~~  ~~ולה עך ~לימה ~ור~ה יודו וה~ילין וצי~ההדוחניה

המעשייה
 די~

 אשר בעצמו האדם ~מו לג~ף רוחני קישור
 בו מ~ליאהקב~ה

 ~לאו~
 ~~האחד

 הגו~

 והוא יחד והנ~~~ה
 כמ~~ ב~ר~הע~ין

 דכל ~ם ב~קידה
 ב~ד~ ~מע~י~

 ~וא
 טוהר ב~דך ה~נ~ים לבוהלעו~ד

 ונקיות~ הנ~~
 ולהתעורר

 ~ז~ו המע~יםבכל
 גיי~

 שהיא הו~טבע כי ה~קך מחצית ענין
 הצ~רייה ונשמה גוף ההק~רוה עך יורה יחד וצורהחו~~ד
ולאשר

 כ~
 על חטא א~ד

 ~נ~~
 ונתנו כהיב

 ~י~
 כופד

 ז ה~~רייה נ~ש נגדנ~~ו

~~~~~

 ~~גילה
 ~ד~

 י~ג

 עייב~

 ל~ני וידוע גלוי ~ר~ל
 שק~ים לשקול הוון ~עתיד העולם ~היי ~אמרמי

 ל~~לי~ ~קךי~ן הקדים ל~יכך ישד~לעל
 והיינו

 עך יורו דה~קלים ~כל~ים ו~ך ~שקלים על משו~יעיןב~דר בא~~ ד~נ~
חיבוד

 בגו~ הנ~~

 וו~~ה
 יוכ~

 הרכ~ה דכך ךט~ות האדם
 ~~ום ~וא דה~יסור הכלאים על אז נ~~רו ולזה~ולטה
הדכבה

 ו~ב~א~~~
 ~~י ~דו~ב~ן כ~~ייש הכחוה יה~רבו ~לא

קדושי~
 יייט~

 ~בל
 י~

 נ~ש ו~רכבה ~~ול ~ודש בין להבדיל
 יהאיםבגוף

 יפ~
 בכח וזה

 ההו~~
 ~וכן די ידה על א~ד

 ב~קהי בא~~הייק ~ועיי ביייב~~ך
 עיי~

 מ~כני ונתהי

 הכד~ו ה~ורה אה עליהן וקבלו הדר ~ח~ורש דבי~~יוא~די בהוככ~~
 גלוי אז~ל ךזאה אגדה ענין הוא ולא~ר אלה ~~י עלאז

וידו~
 והיי ~א~~ר ו~י ל~ני

 וכמ~~ העוך~
 עקב פי בס~רי

 ~היי ~אמר מי ~הכיד דצונך אוו~דים ר~י~~והדור~י
 אה ו~כיר ~הה כך ~מהוך הגדהלו~~ד העול~

 ~קב~~
 והדבק

בדדכיו
 בינ~

 ז ז~ה

~~~~~~~

 היי השקל דמחציה דאחדי נאמד דברינו
 לו הר~ה לזאה הנ~~יה ה~דה עללכ~ר

 דוחני ~~ל~ של~~עךה ~ש כי אש של מ~בע למשההק~ה
 ~להבוהא אם כי גשמי שד~י בהאין

 ~מ~~
 ~~~וה

 בלבה אציו די מלאךוירא גי~
~~ 

 ונאמר ~ש בשל~בה ופד~~י
וירא

 והנ~
 בוער הסנה

 בא~
 ויא~~ר ~כל ~יננו והסנה

 וכוי די ~ידא ~סנה יבער לא ו~ד~ע ואראה נאאסודה ו~ש~
 ו~עך נעךיך שלויאמר

 ~גלי~
 עו~~ד אהה א~ר ה~~קום כי

 ~דו~העליו
 קוד~

 הוא
 די~

 דהךא אי~וא לה~~נן
 כ~

 האש
 לא ~~דוע ו~~ש ~כן בסנה ב~~ר והאש והוךייל ה~~עלהוא
יבעד

 הסנה נב~ד ךא מדוע ~ול~ל ויוהר ~ועל בל~ון הסנ~
וא~~רהי

 בדרו~
 דהנה

 הא~
 נקראים שניהם הנ~דף ודבד

 וווה~עליםפועלים
 עד~~

 ~ישעיה

 אי~
 לנעודה ה~~ון והיי

 ובע~ו לניצוןו~על~
 ~ניה~

 ~א~ר יחדיו
 רואי~

 אנחנו
 גם ~~הילה יכ~ה עת כיו~הילה בנ~

 ה~~
 ~ועיי וכל~ הולך

בינה
 לעהי~

 ~ביאר דס~ג
 מ~~

 ו~בלין ידיו ו~ע~ה בו~ד ו~דה
אותו

 עיי~ש~
 אולם

 ו~~
 היי

 רו~~
 בועד הסנה כי

בוער בא~
 וה~נ~ ~א~ וו~כך~

 דכח אוכל איננו
 הא~

 ~ועל אינו

בסנ~
 לכלוהו

 ו~~נ~
 ו~עמדו על

 לז~
 ואמר ~מה

 על וקאי הסנהיבעד ל~ ו~דו~
 למ~ ידצ~ ~א~

 ב~ער אינו
 כ~

 ~אש
בהסנ~

 ל~ורו~ כוי נעליך ~צ די ךו ואמד
 כאן ~ין כי

 ג~מי על יורה נעל ו~נה טבעיענ~ן
 כ~~יי~

 בחיי רבינו
 ~ק~די זו~~ק~ועיי ~~

 ד~
 קמ~ח דף נ~א רכ~ב

 ~ם~
 והנע~

 למחס~נעש~
 ~לא

 יגו~
 במי אולם רגלו באבן

 ~ההלים נ~מר הנסייה~נהגה ~מו~ג~

 צ~א~
 הדדוך ~~~~פהן על

 עקי~~~עי~
 להר אדם יכנס לא הנינן ולזה ~ה~~ שער

 הטבע כ~י ~~וא במנעלו~ביה
~ 

 בהר
 ~בי~

 מ~כן מקום
כבוד

~~~ 
 ~די בצל רק טבעיה ב~עולה ~~סוה צורך אין

 ~~בע בגדר ואינו נ~הנה הסנה ענין גםולזה
 בכח ~סייה בה~גחה מו~גחים י~ראלכי להדאו~

 ההוד~
 ~ניהנה

על
 ה~

 ~י עמו~וה מ~ה ועיי ~יני
 ~מו~

 מ~ידוש מביא

קד~~
 סיני הר המ~~ין דבאבנים הו~ו~נ על

 י~
 בכל

 אבן~~יכה
 צוד~

 ~נה
 ~בן~

~~~~
 יור~

 נעל ענין עוד
 ~~מ~~

 כי ז~ל ~רח~ו
 י~

דבדי~
 והנעך ה~~רדים ~מחברים

 ו~ודה ~~חומר~ מורכב ~אדם כן ל~יהדומם ~~~~ב~ הו~
 סדורו ב~י~ועיי הנ~בד~

~~~ 
 ח~ב

 ד~

 י~ג
 וב~ב~~

 פר~ה עה~ה
 נח~ד ובסינצבים

 י~ח~ ד~

 עייה רבינו מ~ה ולכך
 ~א ~ע~כ לנעל צריך ~יי לא ~ומרי ו~כל מופשטשהיי
~על

 הא~
 היי כי בסנה

~~ 
 ~וחני כולו שלמעלה

 ו~~
 היי

 ג~מיבו
 שר~

 כחההנגדוה ו~כ~ ~ך י~לה עשב וכך צוו~ח כל והנה
 ה~~~~ ו~חו~ הא~

 וכן ~ו~ים וכח
 חז~ל~ביארו ~~מי~

 ~~ו~
 בד~~יה באו~ייח ~עי ~ו~ים אש

 ק~להוב~~ידה ~~
 השו~~ וזד~ ~~~

 ובו~קוייח
~~ 

 אוה

 ~מהנגדים כחוה שני וו~~חד ו~אגד ~מרוו~יו ~לום העושהודי ל~ט~
 יהא~דו יסודוה ו~בע הו~ו~ב האדם וכןיחד

 ב~
 ~ני

הה~כיים
 וכו~~~

 ~קהלה

 זי~
 ג~

 אה
 ז~ לעומ~ ז~

 עשה

~אלקי~
 כחות המה הן זה ~עומה זה ו~כח כי ידךה

 י~ד האדם ~ת עשה ~אךקים כי דאיי ו~ה ב~דםאשד הו~הנגדי~
 יבאו ו~ק~מם על היס~דוה כלאשד

 ב~לו~
 ~י ~ם וב~בייע

 אהגם
 ז~

 ענין ד~ל ~~דייה בגיידכ~ול~ת ~ב~ יציר~ בספד ~נא~~ר כ~נין זה לעו~ה
 דג~

 לנו אין ואנו ור~ה

~ג~
 ~~והיו~ ר~~ ורפה

 ~וךם בכ~ה
 הרא~~ני~

 גם יידעו
 ~~ר ההנגדוה כח שהוא הד~ה הוא החזק גדיידבאותיוה

 יע~הבזה
 ה~ד~

 גם כי ו~ידוע וענ~ה ~ודיי ל~~ביד ~רי
 הו~תנגדים כ~~ת ע~י הוא ~הוךדהכח

 ~י~
 כ~~~ש וא~ה

 נא~~ר ולזה אמונהב~בילי
 ~ברא~י~

 בי~

 עזר לו אע~ה
 י~~רדו ~~א יהלכדו יהאחדו המהנגדוה הכחוה ו~ניכנגדו
 ע~ידה כי ההוכנים דעהוכן

 האר~
 לדעת

 הדא~וני~
 או

סיבובה
 לדע~

 מבעדז~ן מ~וה~ג להגאון ~~בדע~ה ~~דשים
 ~היבה~דמה

 טרי~ו~
 עקב בס~די שמצא כי

 רי~~
 אומד

 אלא כ~ן ~קדי אך ~ולךדור
 אד~

 הול~ת
 ב~ ואד~

 ובאו~ה
 קהךה במדרש הוא~ן

~~ 
 בן אר~י הולך דור ב~~קומו

 הבריאה עי~ר על יסובב אחר ~נין ~~הו אלא ו~יקד~ה
 ועומדההמ~~יימה

 לעול~
 ובזוה~ק עיי~ש

 ברעי~
 מהימנא

 ~טייז דף~נחס
 ע~~

 ובת~~נים
 הקונ~

 ~הין

 והשע~

 הוא
 הו~ושך כח המהנגדוה כחוה ~נימצד

 הדוח~ וכ~
 ומ~ה

 בה שהיי ב~דה נד~~ז ~יי ה~נין וזה הסיבוביה הנועהיסובב
 טהו~ים ולט~~א ט~אים ל~הד הה~~םשני

 וז~~
 ב~~ד~ד

 ~איוב ז~~ה ~הורה חקהזאה

 י~ד~
 מטמא טהור יהן מי

 ו~~ני כי אחדלא
 הה~כי~

 יורה א~ד
 האד~ ע~

 הו~האחדים
 הגוף ~ו~הנגדוה הכ~וה ביבו

 יהרא~ ו~נ~~
 כי לדעה

 ע~ידה ~ועיי ~כמה האדם אה יצר א~~ והוא א~דדי
 ולא ע~נו הוא ~צ~ים הוא ד~ כי דעו בב~ור ~שאפי

 ולאאנחנו
 הבי~

 ויחי ממד~ר
 ~דש~

 האמונוה בסי ועיי קי
 ~ייבוהד~וה

 מדא~ון~

 ב~רה ~ו~ר ולזה
 ולק~

 ~י ~~עזר
 מועד אהך ~ני אלוהזה

 ו~דו~~
 שבע

 ~עו~י~
 זי נגד

 ~היי וכו~ולכה כוכ~
 בע~ד~

 למעלה אחה כה~ג
~ 

 ו~בע
 י~ראל כי~ודוה למט~

 ע~
 וכהיב ~לוה ו~שבעה למעלה אחד

נכ~
 לעומה ~~ועד ~הל ~י

 רא~
 ~וא ה~לוה

 ה~מ~
 דכהיב

~הה~י~
 י~~

 ~~ ל~~~
 ~ועיי בהם אהל

 רד~~
 מי י~עיי

היי י~ב~
 ה~~

 ה~כי~ה ה~ר~ה בו א~ר ו~ועד אהך ~ני נכח
 זאה ונאמר ~ינהוי יציב ו~הוכם ~גולהוי עם י~דאלעל
 ענין ~~ המטדהי אז החטיאו עגל עו~י לאשר י ה~ודה~~ה
 אדומה ~רה מו~~שה כ~ דיייג באפיקייי וכמ~ש לכ~ר~פרה
 ב~ור~נו הדה א~~ונה ~מאמהים דעהיהקיים

 מ~פע~ לא~~הי צריך הכל וכי ~~ור~הי י~קב~הלה ה~דוש~
 הבוראז הארה יי

 ~~~~~~~יוד~
 בזה נאמר הב~ןי באמה העניןי

עפמ~~
 ~~גילה

 ד~
 וי

 ע~ב~

 וארייי
 יגעהי כוי אד~ ~~ך יאו~דאם

 ומצא~
 וברא~~י כוי האמין

 קבלו הנ~~וה כל כי הא~~ה~ק ו~דבדי~ביא
 חל~~

 ו~הד
 ובבואהסיני

 לגו~
 נ~הכ~

 יגעה ~~ש
 ~מהי~

 החומד כח



~ ~ ~ ~

 ~~~י~~~~ו~
~~~~~~  ו~ציא~ וו~צא~אז

 ~~ף נ~ה ו~ש~ס ו~וונו שנאבדה
 ~בא וכיון כוךה כה~ה או~ו ו~למדין או~ו בו~~יכשהולד למ~ד~

 ה~ולםלאויר
 ~יי~ וסטר~ מלא~ ב~

 כולה כה~ת ומש~חו
 דטרם ~כ~ח ז~ל ו~~ר~ג להו~הר~ל די גב~רוה בסיוביאד
 וו~ופרשת נבדךת שכלי כולה אדם של נ~ו~תו האדםש~~לד
 ~חוו~ר אז העולם לאויר האדם בצאת א~~נם ~וו~רימ~ל
 כהיית ~מנו שמשכח וזהו גשו~ים בכלים ~ש~לי ~חו~גביל

 יורה זה וגם בגשם מוסגר רק ~~ליו~והו שכלי ~אינו~יינ~
 ביגיעה כי ~כהעל

 להחלי~
 ~~~לש בחבו הטו~ון החומר כח

ותתנו~

 ~מגיךה וב~~ס ו~לבוא הגשם ויכ~א יה שךה~ת

 או~ר~ ל~ולד~~ ש~~
 סייעהא גירסא לאוקמי אבל לחדודי אלא

 ~~~נו תשתכח שלא גירסא ~אוק~~י ו~רש~י הוא שו~יאמן
 יגע דיש דשו~יאסייעתא

 ואי~
 ~~יי מוצא

 ברי~~
 ~ם ~ע~

 באביו~י זי דף ו~נ~ות~~עיי
 ור~ח~

 הוא שו~~הא דלאוקו~י
 ד~לכ~א אליבא וךהודותלכיין

 צרי~
 ~ל ולכך ו~די סיוע

 לשו~ה ~ורההלומד
 ישי~

 לדי ו~ראש ~ניו
 ~ורה ~ל לאו~י~הך~וין עזד~ ולבק~

 דקד~ ובצך~~
 ההחיל ה~דוש דר~ינו

 ב~נין ברכוהב~~~כת
 ק~~

 הב~ות דענין נאו~ר ולדברינו
 וכן ~~יךות כל ~יךת והוא ו~די הכל ~י האדם שי~יר~וא
 מ~ק~ר יבואו הב~ות כי ברי~ה הוא דברכה זיילדרשו

 זה אמונת או~רו ו~ה העליונה הקדו~ההש~עה
 זרעי~

 כי
 ברכה היינו יחד כולם ב~ורים כוי ~אה ברכ~ת הזהבסדר
 וה~ר~ת ~אה ו~~צותלראש

 ~ו~ו~
 הי~ך הוא אשר ו~~יטה

 כח הנו~ן הוא די כי זה על יורו כולם בכורים וכן~טבע

ל~~ו~
 ~יל

 וזיי~
 ~דברים

 ~ייו~

 ו~דך ה~נא ה~הן וךקח

היינ~
 והני~ו ו~רשותו

 לפ~
 וו~ידו הכל מו~נו כי ד~א ו~זבח

וכ~~~ש
 ב~ינו~

 זה הוא כי צ~א מיע
 לד~~

 ב~ה מא~ו ~י
 כל לנויגיע

 ~ברכו~
 ו~לכ~תו ~~בלת הזכירה וו~תוך בע~לם

 ~דף ברכות ו~יי לבר~ה ראויםנהיי
 ל~ה~

 שם ובר~בייא
 ו~לכית עול וקבלת היחוד מצו~ ה~א אשד ק~ש עניןוכייה
ש~~ים

 וצ~~
 רבי הת~יל

 ו~ס~~
 שניהם א~~ וב~ייש ~דכוה

~~רי~י~
 בקודש די ךאו~ונת אדר~ הור שלמת מעךיהם

 וג~נאדרי
 אליעזר רבי דברי בראשונה נאו~ר זו בו~~~ה כי

 ~י בו שנא~ר ווחלציו שיצא ו~~דעייה בקש ~ה שםא~ר
 ב~~רי אביאלקי

 נד~ ו~~ז~
 נכח דרכיו יכון הלוו~ד כל ~י

 יז~ה אז ב~ורתוי י~גה ולילה יוו~ם עזרהו~ ולבקש די~ני
 ז בגבודה נאזר אל בכח תור~י שצ לאו~תה ~לכהךכוין

~~~~~ 

 של הכהוב בבא~ר חי
 נעלי~

 בתוסי ראי~י

~ה~~
 ריב~א ו~י

 ש~
 שהביאו

~~~ 
 ש~קשים

 של כתובד~אן
 נעלי~

 וביהושע רגליו ~שני ש~וא ר~ם ךשון
נאמר

 ~~ל~
 בזוה~ק ~ועיי ~ם בעקידה הק~ה ו~ן יחיד לשון

 דףנשא
 קמ~~~

 ~ברט~ור~
 על

 רו~ מג~
 רהקב~ה ה~שה

 ~שון ~עליך אמר וביהושע נ~לך של לו~~רע~האמר
 רבי~

ו~ארי~
 בו נא~ר יותר חוו~ר ~היי דביהושע וכי ב~ה

לש~ן נ~לי~
 ובו~~~~~ דבי~

 במשרעייה דהרי ~ניו נזדקרה ~ות
 וביהושע רבים לשון נעליךנאמר

 כתי~
 יחיד בךשון נעלך

 של א~ל דא ובגין וחד עסרין תקון ב~קוניםועיי
 ~דברים בו~קרא והנהכוי נעלי~

 ונעל~ ~ייט~
 ~תיב בלתה לא

 וב~רגום י~יר בךשון~כ
 וו~ס~~~

 ו~על ש~י אלא ~דו לא

 ובתיביי~רגל~
 כ~ ש~ וב~ו~י רגליכון ו~~ילוי איטלעו לא

עוד
 הוצר~ שלכ~

 מ~ל לומר
 רגלי~

 שהוא נ~ל שיש ~~שום
 ובלע~ז הידעל

 ג~~~
 נ~ל והוא

 בו~ שנ~
 דכתיב לגואל

 ו~דרש ו~~על אליהו בשורת וב~פ~ ךרעהו ונ~ן נעלואיש
 על~תלפיות

 רו~
 שם כתב

 ו~
 ~~נעל ~ילוף שענין לי אוו~ר

ז~
 ~אינגונ~י היד בתי אם ~י ו~ו~ש ו~נעל אינו

 בל~~ז~

 בזה קנין קוניןוהיו
 בווקו~

 וערשייי כאן בתוסי ו~ד~~ו סודר
 זי די ~רות בו~קרא ובאו~ת ו~ייא כ~ח ~~וה ~יו~~~בין

 וישלוף נעצו איששלף חי~
 נע~

 ית תרגום
 נרת~

 יו~יניה יד
 דבועז ו~מנעל שדרשו ו~ה דצ~ע אךא שם ש~~~ת חז~וניועיי
 ~קת זוה~ק ~~יי שברגל ו~נעל שהוא חליצהלענין

 ד~
 דרשושם ק~~

 ג~
 של ~ך~ם ~~רב אל קרא

 נעלי~
 ~סרין תקון ב~קוניםו~יי חליצ~ לענין

 ו~ך~ וכס~ ו~י~
 רשביים ו~יי ~ם

עה~~
 בית ועיי שם ~צא פי

 ק~ייט סיי אה~~ שו~וא~
נסד~ח

 סיי~
 ~גרייא ובאור ~~ד

 או~
 ~~ב

 עיי~ש~

 אם ונס~פק ~~ה קכייד סיי אפ~ים ש~~~~~~~~
 להלבי~ א~~ ו~חייב~חד

 ~~~ויב אם ל~בי~ו
 סי ~דף ~נ~~רין ו~ו~שנה דאיי והביא צהנ~ילוג~כ

 ע~ב~
 והו~נעילהו~לביש

 וו~~ו~~
 בכלל אינו דו~~~ל

 ו~לבו~
 ו~הא ואי

 דהרי אריאלא
~~ 

 סי~ה ~כלך ורחיצה והסך והו~ר~ן ~ם
 מו~ק ב~~ס~כמייש

 ד~

 עייב ט~ו
 ובתוייי~

 פ~גי שם ו~ו~ק
 ךסיכה ~ודו~ת שהר~יצה ~יכה בכלל ור~יצה כתבו~ייו

 ובהגר~~ש וסכת י~דחצתשנאו~ר
 ו~ויי~

 ~ל ונפלאתי ~י ~ם
 ואש~ו~~~יה ל~צו~ו בו~ה ~בנההתויייט

 ל~~ר~~~
 דברי

 בךח~~~ ועיי כן ~כתב ה~ג אבל ו~ייה פ~ההרמ~~ם
 שם

 דרבנן עשיןובסו~יג

 בי~
 ובר~י~

 בחוו~~
 ו~זהו קדושים ~י

 ו~א~ילכבור
 וו~שק~

 דו~נעיל ךכ~ודה וו~שו~ע וו~נ~יל ~ול~ש
 ל~א ~דף קידושין דבש~ס אלא ו~לבוש בכללאינו

 ו~לביש עייי גידסת ו~ביא והגרי~ב וו~כסה ו~לבישגר~ינן עייב~
וו~נ~יך

 ובאו~~
 וכ~ה שם ב~וייכ ~וא הש~ס גירסת

 ב~ו~ב~~
 ~י~ י~י~~ ~~~~~~~ ~י~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~
 גרסו הייא ~~א ~א~ דבירו~ל~י אלא די ~עיי~~מ

 ו~~נ~יל ומכסה ו~לביש ה~ירסא הייח ~~ק ובקד~שיןו~נעיל ו~ל~~
 ו~זה ראיי אין דבלאייה אלא וו~כסה גרס לא שםוךהלן
 ב~לל דש~ייה וקיי~ך ומ~קה ו~א~ל נקטדהרי

 ובשבות ~~י~~

יעק~
 כייח ~דהייב ו~פורש ~~קרא ~וביא כייד סיי ~~א

 ט~ו~
וי~בשום

 וינעלו~
 ~תיב זה בקרא ד~רי ראיי אין ול~ו~~ש

ג~~
 א~ילה בכלל ~~ייה והרי ויסכום יישקום ויאכלום

 דם והרי דייה ב~וס~ כ~ב דף פסחים יהושע ~ני~ועיי
 גי ס~ק ו~ש~ז י~ג סיי יו~דופרו~ייג

 וי~ך~

 וגם
 סי~~

 ~ש~ייה
 ~~ו ~דף יוו~אועיי

 ~ייב~
 דייה ישינים ותוסי ~ם ו~וסי

ו~נין
 ~וו~~~

 עיי עינוי נ~רא דרחיצה שם בשייס
 יייז ~~ק תקנ~אסיי או~~ ~וי~

 ויייל~

 ל~ב ~דף ~ס~ים ורש~י

 ~י ה~א פ~ח יו~~א בירושךמי דבמהייפ אךא ה~ך ואחדד~ה עייא~
 מחשבינן ו~~מ ועונש איסור ל~נין א~ילה בכלך ד~תייהדנהי

 באנ~ילשתייה
 נפש~

 ס~ד ~דף ובכתובות

 עייב~

 במ~נה
 לו~ועד ~מו~ד~ו~נעצים

 וז~
 יגרע לא וכסו~ה ~~ייש בכלל

 שמביא אי סעיי ע~ג סיי ב~ה~ע ךמודה שי ~בהג~והושו~ר
 ~~ג ~ועדו~ב~ם שםמ~תובות

 ו~~י~ו~
 הייב~

 בכלל דו~נעלים
 הר~~ייא מהשוי שם ב~בו~י ו~~ש וו~ו~יךאמך~ו~ים

 דג~
 כ~ה

של
 בכלל~ הוי ראש~

 ו~ו~~ ~לבו~י~
 דכהובות ~~ו~שנה ג~כ

 הר~~ש ~תשוי ב~בו~י וו~~ש לראשה כפה ד~ותן דקח~יבשם
 גי ס~ק ק~ט סי~ א~~~ ו~ו~ז בייי~יי

 ס~~ ש~ ו~ת~~
 בי

 נכךל תכ~יט שהיא ~בעת אי ~בו~י ~נת~ק מהובעי~ר
 ל~ביא יש ו~לבושבל~ון

 ו~~~~
 ד~היב

 ~רו~
 ~י~

 וש~~תי
 עייב קיייג דף ~בת ~ועיי ~~יטין ותשויאיו~רגוו~ו שו~לותי~
 וש~~

 די סעיי קייט סייאה~~
 ~ם~

 וכן
 בו~קר~

 ~צפניה

מלבו~ אי~
 עייב ~ייכ דף יבו~ות ו~יי עוייכ תכשיטי ו~רש~י ~~רי

 שם ורשייי ו~לי~טבעת
 ~דף ובב~~

 כ~ז~

 בג~יו ~ליו ור~ייי
 ~ישב ~ה~ת ו~רשב~םוכוי

 ~ותו~~
 ש~שה ~וי ~ב~תך

 אינוהללו כני~
 ו~לבו~

 שם וערו~ביין
 ~וו~יי~

 ~יי ~ושי~א בשו~לה
 ירו~ל~~י~רגום

 שו~ו~
 בשמךו~ם צרורות יייב

 דו~סאנא ערק~א אפילו פ~ח סו~ סנהדרין ברי~ףועיי בשו~י~הון~

דנ~די~
 היו זו~ן שבאו~ו

 עושי~
 אדוו~ות ו~נעליהון של רצו~ות

 ~כרי ו~לבוש ילבשו שלא כדי שחו~ות עושין היווישראל
ועיי



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~י

~~~~  קע~~ סיי יו~ד ~ו~~עועיי
 ~~ךבוש בכלל ד~ונ~ל ~צה ו~וש~~ע

 ~םובהוסי
 ד~~

 ה~~נעל אבל ברצו~וה דוקא דזה כי אפילו
 ~~יי~~ ועיי ע~ו~ם ~ל ~ו~ו שחור הייודאי

 סיי ~~ג ~~הדייג
 דגם ללכה הדא~י ~~נ~ל דהוי חלי~ה של ~~נעל בעניןקכייח
 בזה הולכיםע~שיו

 עיי~~ כוי הגר ~~ארן שבאי~ ה~וצלי~
 ז

~~
~ ~~ ~~ ~~י~~ק~~י~ ~~~~~~~ ~  ~ 

 וודב~י שהביא ~ייז סיי ח~ב ז~ל ~וךבוב ~הגאון הלוי~~הרי~א
 הוא ד~עיקר ~~בע~אןהגאון

 גו~
 וה~~נים הכלי

 בבגדים קדא דח~יב ו~~וד ~וחו~ן ראיי והביא הכלילגבי בטלו~

א~
 שהיו

 קבועי~
 וא~וד בחו~ן

 יקדו~ אבני~
 ~~קרי וא~~ה

 דהרי עליו ה~~ה ו~~אבגד
 הצי~ ג~

 זהב בגדי בכ~ל ה~א

א~
 של ~ס דק דהוא

 ז~~
 דבדיו יי~ב ו~וא ~לל בגד ואינו

 ולא יע~ו א~ר ה~גדים ואלה כהיב הצוה פי בקדאד~א
נ~~נה

 ~צי~
 חשיב ו~~דקא בגד הוי דךא ה~~ם דהוא א~ו

 ד~אבנים ~~שום בגד ד~וק~י כרחך על וא~וד~ושן
 והנ~ עייייש ה~לי עי~ר ךגביב~וה יקרו~

 ו~ק~ו ר~הו בא
 ~~לבוב הגאון דדברי וכתב צ~ז סיי ח~ב הדב בהשוי~~ס~ריא הגאו~

 ~~דוק~קי~אינ~
 ~גדי ו~~ית ~תיב בקרא דהרי

 קוד~
 לאהדן

 כהיב ~בקדא בגדיו אה אהרן אה ~~לבשהאחיך
 אהרן א~א~הם והלבש~

 אחיך~

 הגא~ן ובא~~ה ~כייל הצין גם ונכלל
ו~לבוב

 הך~
 ~~דברי הביא

 האב~~
 ואלה ב~סוק ~ם

 אה כהינה בגדי סו~ד ~הוא ~ה ב~סוק ~ז~יר וךאשכי הבגדי~

צי~
 בגד א~נו כי הק~רש ~ר

 וכ~~
 ~ם ~זקוני ו~יי בב~הייט

 נהכוין ~הרן בגדי ~ה ו~~ו דו~~ש כי ~ם דבאוהייחאלא

א~
 יו~~~א~~ש~ס צ~~ ק~דש בגדי ו~שו א~~ר ~~כנסיים דנגד ~ומייש הצין

 ד~
 ~~ובין אין ~~כנסיים ~ייב הי

 ואין כי ~םובאב~ע בפדשה~
 ו~~ו~~י~ האורי~

 והנה ~צ~ע בגדים
 דכייד וסי צייר סיי ח~ב הדשיים בהשוי מבעדזאן~גאון

 וביאר בזה ~אדיך ~קכ~ט סיי לאו~חוב~ג~והיו
 דבדי~

 י~ה
 הד~~ב~ם וכמ~ש ז~ב בגדי נקראו ואפוד חושן דהרידראייתו
 ו~כה~~ייקפייח

 א~
 אבני~ בהן שהיו

 על ה~~ה ובזה ~ובות
 נזירההו~י

 ד~
 ~לי רה~שיטי נ~ד

 ~~הכ~
 בגדים נק~או

מדכהיב
 ואל~

 דהרי ~בגדים
 בקר~

 כהיב לא
 צי~

 עכ~ד

ובא~~~
 שם בי בהלכה ~הב בעצ~~ו ~~ביא שם בר~ו~יים

 ו~ו~ן ואפוד מעיל זהבבגדי
 וצי~

 נכלל דצין ~~בואד הרי
 ד~~הניהין וכ~שטא ~הבבבגדי

 ~ר~

 כהייג לו בא
 עיי כליםבש~~ונה ~~~~~~

 ב~~מ~~
 ו~רש~י שם

 בחו~~~
 מטוה ~~י

ל~א
 ו~~ו~

 וכלי
 הק~ד~

 האדון ~ה
 ו~י~

 נקרא דצין ו~~ש~~ע
 ו~סוכה וצע~גכלי

~~~ 
 הי

 ~~צי~ וניךו~ עייא~
 כלי דנין

 ךאדם ~~לב~ש ה~שיט ו~~~~י ~הכ~יט ~ךי דנין ואיןמ~ךי

 דצי~~מוכ~
 נקרא

 ד~
 הצוה חזקוני ועיי ~לי ולא ~~~יט

שם
 דצ~~ א~

 ~~~~קדא
 ~~~ו~~

 ~ש~~ות

 גי~

 א~ה ושאלה ~
 ~הב ו~לי ~סף ~לי~~שכנהה

 ו~מלו~
 נכללו דךא ~ו~~~~~ע

 שם ו~זקוני וש~ייח ~ה יייב בא ~י וערש~י שמלוהב~לל
 כ~~ ~~קוםשכי

 עיי~ש~

 בנוהי~ם ועל בני~ם על ושמהם
 ~א~ע ו~מ~ש הכשיטין היוושם

 דג~ ומוכ~
 נקדא ~~~יט

 ~ט~~ ~י ~בא~ע~לי
 ~י ולא ה~דון ה~ודש וכלי ~י ~ם

צי~
 ~~~ני ד~ה הוסי ~ייב מ~ב דף סוטה ועיי

 וד~
 ~~~ג

 ו~~צ~~אוחד~א
 ה~ג פ~ח ירוש~מי ועיי ~~

 ש~
 ובהיב~ע

 דקודשייא ~הו~יא ואודיא ~ישם
 ךמשא~

 ~ובהרגום בהון
~~ה~ש

 ~י~
 ע~~

 דיעקב ~בטין עסר הרי ~י ז~ב גךילי ידיו

 ~עך גלילןעבדי~
 צי~

 בחושן היי זה דהרי ~לא וזה כוי
 לאוא~וד

 בצי~
 ~~~~~ה וע~יה י~ג כייח שם הצוה וער~ב~ם

 ~עיןזהב
 ט~

 וקראו הת~גום כי~ן לזה וא~לי ז~ב של
 ומ~~וצ~~ צי~

 ~ן באים טובוה ~בנים אי שם ~רש~ם בה~ו~

~י~
 עי~ האל~~ בענין וגם

 ךהר~~ ~~מיי~
 מ~ו ~י~ג ~לים

 צ~ח ~דף ~הובוה ועיי לאבן דו~השהוא
 ע~א~

 כיסהא
 ~צי כסיהא בלייא ו~~ש~יריהמא

 אל~~וגי~
 קודא~ל ~קורין

 שם ~ייט ~~זובידו~למי
 ~ל~~~ אלמוגי~

 וק~ע
 שהו~

 קודעל~י
ועיי

 ~וספ~
 כלים

 ~ייו~
 פ~א

 קטל~
 של שלה שחוליות

 ~ל ו~ואאךמוג
 אבני~

 ~ג ~~~~ביים ו~~דגליוה טובוה
 ג~ ~~ר ש~י ~~א~~ר ~שמים בש~ד ועיי הי ה~המכלים

וב~ולדו~
 הביה רבינו של אביו קארו ו~הר~יי ל~גאון יצחק

יוס~
 ~~~ש ~ם הצוה ~י

 בש~
 גדל אודם דאבן בחיי רבינו

 הוא דיא~~אנטי אבן ולהי~ך לילד ל~~ק~ה וסגולהובים
 ו~~~ש ~ו מוסד ב~בט ועיי~~~יה סגו~

 אי~ור ענף בו~דה~~
 ז נפלאוה ו~דאהעיי~ש

~~~~

 ~ק בשייס אבנט בענין א~יר
 ~ד~

 צ~ד
~ו~ש~ עייב~

 ~ייל ה~ובה ךע~וה שב~ש אחד באדם
 ~לך אינו אבנט א~יךו ~שובה ~ושה אתה אם ריקהא~הו
 דד~ם והיי החגודה הוא דאבנט בחד~או~י

~~ 
 ~~עוה בו

 האבנט ~ם ה~~עוה ב~ורקה דגם ואמרה בא~ונדהו~מייש

ל~
 ~גי

 ל~ל~
 ~אולם ~~ליו מה

 ייי~
 אב~ט על דהכוונה

 היי ~בנט הייג ~ייז יו~וא בירושלמי ~פ~~~ש והואממש
 הגנבים כנגד חלול שהיי לפי בק~ע ו~יי הגנבים על~~כ~ר

שעו~ים
 ~~עשי~~

 אינו אבנט א~ילו וז~ש בס~ר
 של~

 היינו
 ברוב האבנט גם עךיך יכפר לא כי בשבי~ך סגילא

 ח~~~
 שגונבים שב~ביל כיובפ~~~

 דע~
 חוגרין היי והאבנט ~בדיות

 ~היא ידיהן אצילי~נגד
 ~נג~

 והוא הלב
 ~ו~~~

 בזבחים
~דף

 ~ייח~
 אבנ~

 דאי~יה א~יכי הלב הרהור על ~~~פר
~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 

 ~~טי עך גרס~ובירושל~~י ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~
 הדי~

 חושן ו~שית שנאו~ר
 ~ל ו~כ~רא~ד ~~~~~

 ע~~
 ~א~ור ו~~ל ~ח~ן יזח ולא ו~היב

 ההורה ~~ש~טי על יורה אשר החשן ~י ה~אמים יהיויחדיו ר~
 ~~ ~י לאוההוא

 יהיו לא די ~ורת י~דאל יש~~דו
 ~ח~

ה~~זךו~
 ה~~ן ענין הוא זה אשר ~~ה~ייי ~~ו~גחים דק
והאפור

 יו~~א חד~א ועיי ב~אויי~
 עייג~ ~ד~

 ש~~אידים רייה
 ~דף סוטהוב~~ס

 לייו~
 ש~באהי~

 ~~~~~~ג~

 דאבנים מ~~~
 טובו~

 אין
 ~~קב~~

 ~באים כיון

ו~~
 הי~

 כל ~~י~ג ~יייז כךים ~~מ~ש והוא

ש~י~
 ~~ב ביעייד ע~~~ייש ~~להא בה ני~~א טהוד

 ד~
 בינ~ שערי ח~וישים נגד טו~ואה ~ערי חמשיםדיש קי~~
 ומ~ט

~~שע~ט
 ~~ר~ ~~ההפכי~

 ~יש מה דכל הפיכהם וענין ל~~ב
ביב~ה

 י~
 בים

 ו~~~
 שרצים זי וכל ~הור בים ~~א שב~אן

~~ההפכי~
 בים דלי~א טמא ~ולו ה~ולד אבל ל~~ור~ מ~מא

 ~ו~ונו~יי~
 ~ה ש~~ביא חלד בעדוך ~ועיי ה~ולד~ ~~ן

 ~ולין בבבלי הוא וכןמירו~ךמי
 ד~

 ~ד~א ועיי ק~~ז

 ~~א בי~~רוכ~כ שם~
 ד~

 ~דרים ובש~ס נ~ז

 ~ד~
 ך~~

 ~~אלקים ו~עטותחסרהו ע~א~
 חמשי~

 ב~וצם נבראו בינה ~ערי
 נהנוו~~~ם

 ל~~~
 די ב~~ד~וה בהקונים ~ועיי אחה חסר

לבוב
 ד~

 י~ד

 ע~ב~

 ~דו~~ים ובנחל
 ר~~

 ר~ז ~~ ויק~א
אדו~ה

 ~~ד~ מא~~
 בגי~~טרא ~~ד~ה ים ~ני ורחבה

~~~~ 
 ייים

 כי והוא נוייןגימטדיא
 ז~

 לעוו~הי
 ז~

 וה~~~ט אלקים ע~ה
 ~~~ט עולה זי ~~~~~ם דזי שרצים ~~זי הוא טומאה~~רי
אולם

 שעדי ~~~~
 ~~הפכי~ בינ~

 לטהדה טומ~ה שעד~ מ~ט
 ושעד ~הוד בים ~~~א שביב~ה~ ד~ל היםו~~ח

 לא החולדלעוו~ה ה~משי~
 נהגל~

 כי לטהרה לה~~~ ב~חו אין כי
 י~ג ~דף ו~עיר~בין שם נד~ים ובחד~א בים חולדאין

 לו ~הייבהלמוד ~~ב~
 כך על אומר ~~יי ש~~ו וסו~~וס לדיי~~

 ~ל ~~ד כל ~~ך טו~~אה טע~~י ~~~ח טו~~אה של ודברדבר
 לו נגלו הלמיד דלאוהו ~הב טהרה טעמי מ~חט~~ה

~~~~ 
~ני~

 מ~~~ אח~ ~נים רק ~~ר ~יי ולא
 למשה שנגלה

 ה~ב פ~ד סנהדדין בירושל~יו~~ה
 וידב~

 או~ר ~~שה אל די
 ~ודיעני רב~~על~ניו

 האי~
 רבים אחרי א~ל ה~ל~ה הוא

 טמא ~נים ~~~ט נדדשה ההודה שההא כדי ~וילהטוה

ו~ו~~
 ~נים

 ~בעתיים ~וקק וכה~א ודגל~ו ~~~ין ט~~



~ ~ ~ ~

 ~~~י~י~~ו~
~~~~~~

 פע~~ים~זי

 זי~

 תהלים יל~וט ועיי אהבוך ו~ישרים ואומר
 לדי רק נגלה בינה ~~~ערי ~~~~ן ~ער ואולם תרנייחרמ~ז
לבדו

 ויוו~ל~
 ב~ה

 מ~~
 קי~ח ~דף ב~סחים

 ע~ב~

 ארשבייל
 הזקנים ~ופר~ביים כנס~י א~~רה ~בית עקרת מו~יבי~~~ד

וה~שובי~
 שאינם על אמרו

 ח~ובים~

 שו~וני ה~בייה ל~ני
 חטאם ~~~רובבניך

 בג~ות~

 ~ב~ים בעיקרי ~דרה זו כ~ולדה
 ~דף בחולין ל~~ש צייןוהגרי~ב

 כי~

 ה~~הר~ייא בזה דיבר וכבר
 לחולדה לה ו~ד~~י וךגריעותא שפךוה ךענין וכי שם~חד~א
 ךיה ו~בעי ד~וגה ~יטב יתפרש לא ~~~חה הבנים אםאבל

ונ~אה
 ל~ר~

 וכהאי ל~~דה ךה דמדו~ה קא~~ר דלמעציותא
 חךד ~~אי בחולין א~~רינןלי~נא

 כחולד~
 ב~ם ב~רי הדרה

 דלשון איגרא ~~ר~סין ודבריו כוי ~~כוס~פעמים
 ז~

 פע~~ים
~~גולה

 ~~כו~~ ופ~מי~
 לא

 ר~ נמצ~
 ~~ב גי דף ב~ק בר~~י

 שם בחולין אבל השן זה ~~בעהגבי
 אדרב~

 להיפך איתא
 שהוא ~פניומ~ד

 דור~
 ~~חליד ~הוא ~~פני א~ר ~א ~~~ט

 בתים בעקרי הדרה כחולדה ד~~י ~יכי חלדה לךאו~ר
 ו~~גולה נראה דהסכין ופרש~י ~~יגךיא הא ~כאד~~כ~יא
 העךה ~א עדיין וגם ~~~וסה ~מיד דחולדה מבוארוהרי

ארוכה
~~~~ 

 הבנים אם
 ~מח~

 הוא ~~עליותא ומאי
 ו~~

שו~ד~~~
 שהוא לחולדה

 ה~~~וק~ ~ר~
 זייל ע~מייש י~ל ואו~נם

 וכ~~~ט טו~~א~ ~ערי ב~~~ט ~~שוקעים בו~צרים היודישראך
 יכולים היו ולא ~ט~מאה של הנוין בשער נכנסים היוקט

 להת~פך יוכל דלא החולד דהוא ו~שום ~ו~ואלה~טהר
 היי לא כי ~שה ביד גם ~יי ךא ~ה בים דליתיהלטהרה

 רקלו
 מיי~

 בינה שערי

 ב~הרה~

 ~ו~~~~מ ~ליהם ~נגלה עד
 ~י עמו~וה ב~גךה ~וכמ~ש וג~לם וב~צמו בכבודוהקבייה
 כי ברבריו עיי~שי ו~ה ד~הבהר

 נע~~ו~

 הנו~ן ~ער כי
 וינטלם גאךם ו~וא לבדו ךדי רק ~לה בינה שערימחמשים
 של הנ~~ן ~ער ~עו~~ת טהרה של הנו~ן בש~רוינשאם
 כ~~בואר החולד ~הואטומאה

 ~ ובזו~יי~
 פייד פ~ דף יתרו

 יו~~א עד ו~~~ךרים ~~ראל דנ~ו ו~יו~~אאר~י
 הוו יומין חמשיןאורייתא דאתיהבי~

 ד~~יב די~בלא ~ני אינון מש~~
 תאנא שנה הח~~~ים שנת אהוקדשתם

 אר~~
 יובלא ~הוא

 מפ~ס מביא שם אמת ~ובדדך ~~ו~צרים לי~ראל לוןאפיק
 חו~~ים שך הנו~ן שער הוא דיובל ~~בואר ו~ם י~גשער
שערי

 בינה~

 הבנים אם ו~אן ש~~חה ~בנים אם כוי
 ~~סחים וז~ש יובךאדא אר~~

 שם~

 ~בית ~קרת מושי~י ארשבייל

 הבתי~ בעקרי ~דרה כחולדה בניך ~~~וני כנ~~יאמ~~
 ירצה

 ~~~וקעים כך~כל
 בטומא~

 נ~נסו שכמעט עד
 הנו~ן ב~ע~

 ע~רת נע~ית הטומאה והיא ~ולדה שהוא הטומאה~ך
 מטומאה להתטהר י~ראל יוכלו ~לא עדהבית

 ז~
 ה~~ים ו~כח

 אם וז~ש בים חולדה איןכי
 ה~ני~

 הוא יובלא דא ~ווחה
 בעך~~ו ה~ב~ה ביד א~ר בינה ~ער~ של הנויין~ער

 דא אדון ~וךפני כוי תנוס ~י הים לך ~~ה שםבזו~~ק וכ~~~~
 אם דכתיבא~~א

 ~ב~~
 היס גם כי ירצה ~ו~~ה

 נ~
 ולא

 שהוא הטו~~אה ~ל ה~משים שער נגד ךהתגבר ב~חוהי~
 בינה ~ל הנויין שער הגביר ~ע~~ו ש~ק~~ה עד~~~ד
 וז~ש בט~רה וי~ו ~~נים אם~נקרא

 ~בע~
 תס~ר שבועות

 ~ערי מ~~~ט לה~ד~ך יום מ~טךך
 טומא~

 תס~ו וכתיב
~~~~ים

 היובל ב~~שוך ~נאמר התורת ~בלת בו שהיי יו~

 ~ל הנו~ן שע~ הבנים א~~
 טהר~

 נגאצו עי~ז אשר
 ~דף ברכות ועש~ס התורה לקבל עתידין ~היוב~~יל

 נ~ז~
 לבינה אם כי שנא~~ר לבינהיצ~ה

 הק~
 ~שפט ~ובעין

 לבינה ו~~ודע כתיב ו~ם זי ~~ךיציין
 תק~

 מ~לי ~צ~ל
 שם חד~אעיי בי~

 ~הקדמה זהר תקוני ועיי בצירי א~ דדרי~
 ו~ש~ת כזהר ד~ה~ו~

 ל~א~ ~ד~
 א~~ונת והיי מ~ד אר~ל

עתי~
 ישועות ~וסן

 ~כמ~
 זר~ים ~ר זה אמונת ודעת

 לדין אדם ~~~ניסין בש~ה רבא א~ר ו~וי ~ועד זהע~יך
 ל~אומרים

 קדו~ין ~ו~ו~~ באמונה ונתת נשאת
 לו שוא~ן שאלה דלענין כתבו איןד~~ ד~

 ת~ל~
 על

 מ~~

 אולם בא~~ונהוו~תן
 ב~והיי~

 ב~~דרש
 ~נע~

 דף חיי פי
 תחיךה ךו שאלו ך~בר ארם כשנ~נס תנן דהא כי~~ייז
 עתיך אמונת והיי דכתיב להורה עתים קבעאי

 כו~~

 קבעת
 ~ם ובהגרצ~ח דבר ~~תוך דבר הבנת כוי להורהעתים
 או~ו שואלין באמונה דנו~נ נחמד דבר הגר~ייו בשם~~ביא

 מועד סדר זה לתורה עתים קבעת זרעים בסדר ~סקא~
 ~יינ~ ו~~ש~י דבר מתוך דבר הבנתכ~י

 בחומש ~וערש~י דעת
 אבות יונה ובר~ינו גי ל~א ת~א~י

 פ~ג~

 סדר שהוא
טהרות

 ויור~
 שערי נויין שך הנו~ן שער על

 בי~
 שערי

 ו~דר המיוחדי ל~מו ~חדי מקום ~ל עולה והכלטהרה
 ש~ואזרעים

 עול~ א~~ו~
 דאך טהרות ~הוא הדעת עם

 ~~או~ין אשר א~~ונהע~י
 ב~

 ולהתטהר לה~דש הדעת תרבה
 וירא~בתו~הי

 טהורה די יראת
~ 

 ~~~~~~ד~

 לתורה עתים קבעת בכ~ונת נ~מר ~~~~~רנו
עפמ~ש

~~~~~~~ 
 ב~קד~~תו ךהר~~ביים

 ~~~נה סדרי שתא על סימן ~נתן ה~שי והחלק ד~ה~רעים
 ~רשים גזקין ~~ים ~ועד ~~רעים נק~טזמיין

 ~הרו~
 בהקדמה זהר בת~וני מצא~י וכן בפתי~ה בצל~ח גםו~ובא

ד~~
 ~ף ~נחס בז~היק עפו~~ש י~ך והכ~ונה שתיתאה ~רגא

 ע~בר~~ז
 כ~

 דככביא ~יובא ~ניה בטיל באורייתא המ~הדך
 ת~וי ~ועי~ו~~זלי

 ~והרי~~
 דבריו ב~~תק קי סיי ברא~נות

 אי דף בפתיחהו~~~~ייל
 עיייי~~

 עו~י אוךם
 האר~

 לא
 ~~נהוןא~בטלין

 חיוב~
 דעסיק מאן ואייכ ומזלי דככבי

 אינובאורייתא
 ~ח~ ~~~ועב~

 למ~ךה ~וא ו~דרבה הז~~ן
 במר~ר וכו~~ש הטבע ךשדד ובכחו~~זו~ן

 ברא~י~
 ~ו

 ~נברא ב~~ה ~ולטין שהם הצדיקים אלו ובךילה ביוםוך~~~ול
 וידום ה~~ד כוי ביוםלהאיר

 ~מ~
 ראה כך לא אר~י כוי

או~~
 עדייז ויו~~לן וגומי והירח ה~~ש והנה בחלום אבא

 ~~~~י~ו~~~
 אי~

~ 
 יהגה ובתור~ו חפצו די בתורת את

 יוכל ת~ר~ו דבכח וךיךהיו~~ם
 להגו~

 יומם עך ולגזור
 וךהעמיד ל~אריךוליךה

 השמ~
 ~יהיי ולה~קיע יום שי~יי

 כי נקייט זו~יין ~~ג~יי יי~~~~ ~ל טבא סי~~נא וזהלילה

א~
 העסוק

 הז~~ן יהיי בת~~
 נק~

 בו הו~~ול ואתה בידך

וכ~~~~
 לע~לם ~תם וי~י כוי לי שומע ~ו~י ךו פייא תהלים

 ~לה~ הז~~ן שיהייכלומר
 עליו ך~~~ול לעולם

 ~יי~
 עתיך

 מועדזה
 ~מ~~

 דישראל ולו~ועדים לאותות והיו אי בראשית

 מועדי~~ובעי~
 קבעת ~שוא~ם ~הו מ~מן ל~עצה דהמה

 עסקת א~ לתורהעתים
 בתור~

 העתים לקבוע בכחך להיות
 ת~ת ו~~ור הז~~ןשיהיי

 ידך~

 ~~~~~~~ה~

 ~פיר ~~עולפת ~את
 ו~יי~

 בתדב~א
 הלכות~שונה

 ווובט~
 עו~~ב בן ~הוא לו

 והרב הלכות אלא ~לי~ת ית א לו עולם הלינותשנא~ר
 עולם הךיכות במק~א מ~ש על ת~~ה נדה סוף בע~יהבונה
 אדם הךי~ותדהול~ל

 ב~ול~
 ~חב~וק דקרא גו~א וגם

 צריך לו עו~ם הךיכוה עולם גבעות שחו עד הרריויתפוצצו גי~
באור

 ויתפר~
 ק~ז דף זב~ים עד~ש

 דבשע~
 תורה ~~תן

 הרשע בל~ם אצל אה~ענתקבצו
~ 

 ההמון קול מה לו ואמרו
 יתן לעמו עוז רי א~ל לעולם בא ~~בול ~מא ~~~ענואשר
 לפרש ויש ממבול דוקא נתיראו לו~ה איפואוי~א

 דף ~חגיגה שי~ףהמה~מ ע~מ~~
 ט~ו~

 ~הרים ה~~קר חכ~~י ~~ם
 ויש~ו ה~~ים יעצו שךא רבה ת~ום ~מקום הואהגדוךים
 במקום הקטניםוה~ים

 תהו~
 עיי~ש כך כל עמוק שאינו

והנ~
 כ~ב או שור ~סקא דר~כ בפסיקתא להדיא הוא כן
 ~לא התהום על כוב~ין ההרים כי שם אמור ~~ותנחו~~א

יע~
 כו~ ~וב~ין צדיקים ~ך מע~יהם כך לעולם ויציף

ובמדר~
 ת~לים

 למ~ ס~~
 תר~~

 הרים
 גבנוני~

 ~~ש כיון
 ותבור מאספ~יא ~רמל בא ךי~ראך תורה ליתןהקב~ה
 נאה עצי תבור הר ~ראתי אומר זה א~םמבית

 ~תשר~



~ ~ ~ ~

~~ו~
 ~~~י~י

~~~~~~~~  ה~~בול ~~י ~ךי ירדו ~ךא ה~רים ~~כך גבוה ~אני ך~ישכינה
 יש~וף ~ךא ה~הום א~ כבש גבהו שבשביל העניןו~וא
 ד~ר תורה ~~~ן בש~תוךכך

 ק~~ תב~~
 בחפצו ו~א ~~~~קו~~ו

 ויש~וף י~לה שהתהום אוה~ע נ~יר~ו ההורה עליולי~ן
 א~ריב~ז~ה

 רה~
 הבור

 חך~
 י~ן לעו~ו ~וז ד~ ואייל ו~בר

 ה~א זה ~ל כיוהוא
 ר~

 ח~~י עפייי
 אול~ ה~ב~

 בשעת
 ה~בע לשדד לישראל ~~~ז כח ני~ן ה~ורה~בלת

 י~ראך ך~~~ו י~ן ועוז הכח ~י ירצה י~ן ך~~~ו ע~זדי וזיי~
 ~לל~~שוך

 הטב~
 כ~~ו כי בשלום ~~~ו א~ יברך די וא~ר

שיש
 באד~

 ~~יי ה~~תנגדים כחות להשלים פ~י~~י שלום
 ~~ר~~ידה

 ~ייז~

 בארבע כן
 יסודו~

 שיווי יש ~ארצים
 שךא~~תא~ות

 י~~

 שךא ה~לום ו~הו זה עך זה ויתגבר
 ~~ח ב~קרים ~ו~י~ ~עפר יסוד על החזק הו~ים יסודיעךה

~~רבי~י~

 ~יש~יי וז~ש
 נ~ד~

 נשבע~י אשר ךי זאת נח ו~י כי
 ~ כ~י הארן על עוד נח ו~ימעבור

 יו~ושו ההרים
 וחסדיתמוטינה והגבעו~

 ו~א~~
 ת~~וט ךא שלוו~י וברית י~~וש ךא

כךו~
 והגבעות י~~ושו ההרים אם אף

 ה~~~
 הגבוהים הה~ים

 ~טבע חו~י ל~~ ואזתו~יטינה
 י~ל~

 ויש~וף ה~~ום
 לא שך~ווי ברית ~י תפחדו וךא תרהו לאבכייז העו~

 ~~~ו~
 ה~א

כ~
 וה~א~ות שיווי ~י~יי בכחכם אשר השלום כח ה~~רה

ג~
 בארבע

 יסודו~
 ~ל לו~~ול בידכם ו~~~~~צ~ ~~וז

 דף ~סוטה ב~ייסו~ייש הטב~
 כיי~~

 ~נא~~ר ~ן ~ו~ם ~~יישבי והלא
 ה~כות ה~ונה ופרשייי לו עולםהליכ~ת

 עול~
 ~כ~~ו שךו

 ~הליכות ~דור דכלידצה
 ה~וך~

 ב~~ש~רי
 ה~~~~ו~

 ובידו שלו

 כח ~לל~~שול
 ארב~

 ~ייג ויקדא וב~~דייר ה~וךם תהליכות
 עדיין ~נה ולא ~דם ~רא ~י~ ~~או~רבייא

 ~חו~
 עוו~ר

 ה~~~רשופיי
 ~ו~

 לע~ה~ב יזכה ךא לבד ~~~קרא ~~ייי ך~~~ייב

 ברא~ולאש~
 דבינו ~~חיל ~~ג~~ ~~~~י

 הקדו~
 בק~ש

 כל ~דבייא ~דה בסוףסיים
 הלכו~ השונ~

 ~הוא לו ~~ו~~ח
 י~יי וגם עוהייב לחיי יזכה ~ז ושנה דבקרא ~ו~ייבבן

 ~בע בין שך~ם ך~שוהבכ~ו
 וה~אחדות בשיווי היסודו~

 ~ךל~~~ול
 הטב~

 ארשבייל ~וקצין ו~~כת בסוף סיים ו~ה
 ~~י~ ה~ב~ה ~~צאךא

 ברכ~ ~~חזי~
 אלא לישדאך

 ~וא בשלום ע~ו את יברך די יתן ~עו~ו ~~ז דישנא~~ד השלו~
 ~טבע י~ודי על לו~שול ךישראל ניתן א~ר תוהייק ועוז~ח

 סרע~ותיוי ~גב~נה ~~ל~תיוי ואת ~~~~ו סביבותוכחותי~י

וי~

 הוא דהשלום ה~נימי ב~לום גם ד~יו~יוי ברוב בגדךו
 ~א~~~יםי וךתודתו לדי שיהיו ~כ~~ת כך והו~~לב ~~~קשר~וט
 ~~יד נו~ך פניניםי חרי~י ~לחרו~ נ~מניםי נט~ילט~ת
 ~ר~י~ ב~~סי גם ~~יים וזה השלוםי ברכת והואויה~~םי
 ~רביםת~~

 בברכת ~~ש ~י~םי ו~~וזם בכל ב~ולםי שךו~
 עוךם וחייה~ודה

 נט~
 כי בהוכנו

 כ~
 ~יי יסוד ~יקר

 חוקת בדי~י לא אם ~וכו~~ש ב~וכנו די נטע וקיוו~~ה~וךם

 ואר~~ו~י~
 שמתי ~א

 ~יי~
 ~ייז

 דייג~

 ע~ז הנטיעהי כח
 ב~יום ~~~ללינוי ~~רי ו~עשינ~י ~~ו~ ~ידינוי הואו~ו~יה
 כי לגרג~ותינוי וע~ים לרא~ינוי ~ן לוי~תורתינוי
 רייו~הר

 ויחי~
 ג~אל בבוא ל~דיםי ~רננו נפ~~וי ~דות
 ~ס וישאבייב

 ברא~
 הרים
~ 

~ ~ ~ ~ ~

~~~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ג~~~ י~~~~ ~~~~י~~ ~~~~ ~~~~~~
~~~~~

 ~~ו
 ~ו~~ ~~~ ~~יי~ ~~ ~~ו~ ~~~~

~י~~~~
 ~~~~~ ~גי ~~~ו

 ~וי
~י ~י~ י~~~ ~~~~

 ~~~~י~ ~~~~~ ~~ ~~~~ גי~~
 ~וי

י

~ ~ ~ ~  ~~י~ ~~~~ 

~~~~

 לכוין ה~נין ולהט~ים בפהיחה בזה הארכ~י
 הבוא שו~ה~ש רז ו~נין רבוא ~שים שלהו~~פר

 לב~ורנבוא
 הו~קראו~

 נאו~ר ד~~~ודם
 ~שו~ו~

 י~ט~

 ויבא
 וי~ם ה~ם לז~ני ~י~ראו~שה

 ל~ניה~
 כוי הדברים כל את

 ויספר ~~שה ויבא כ~ד ושם נע~ה די דבר אשר כךויא~~רו

 ויכתוב נ~שה ~~ דבר אשר כוי העם כל וי~ן כויךע~
 באזני ויקדא הברית ס~ר ויקחו~שה

 ה~~
 אשד ~ל ויא~~רו

 אמרם עך להתבו~ן דיש ונ~~~ע נעשה דידבר
 ו~קוד~

 נ~~ה
 ה~~י עפמייש יייל ואולם ו~~מע נעשה אמרוואח~ז

~קידו~~ן יהוש~
 ל~~ייד~ ד~

 עו~~ש שה~א~
 ~ו~~

 נוטריקון דישראצ

י~
 ~בוא ~שים

 ~והיו~
 יש ~~ישראל א~ד ו~ל ~תורה

לנש~~~
 אחיזה שלו

 ב~ו~
 ~רך חצי רק ~~צינו לא והרי א~ת

ו~~~ס~ר
 ז~

 ~ועיי
 בעה~~

 בה~לותך
 ע~~

 דויהי יאו~ר וב~ה
 ~ד פי אדריינ ועיי שם ו~חייק עצו~ו בפ~י ~~רבנסוע
 וחד~א קטייזוש~ת

 שם~
 הת~רה מאו~יות אות כל כי ה~~י וכי

 שני ל~יש
 בחינו~

 אחת וכו~~ש ו~קריאה הכתיבה קדושות
 ושומעין ה~~~ע א~ ורואין שמ~נו זו שתים אלקיםדבר

 את רואין ~ק ו~ביא ~~ו כי יתרו ~י בח~~~ש ~ורשייי הנראהאת

ה~ש~~~
 נ~ש ב~י ועיי ה~דאה את ושו~~עין שם בו~כיל~א כייה אולם

 גי שער~חיים

 ~י~א~
 ויש ל~~~א ~ם יש ~~~י ואו~רינן

~ 
 למסורות

 ~~דוש ו~שם נאצלו שב~~רה אותי~ת ~צוגם
 ~וי~~

 כשהוא ולא

נ~ת~
 ובכללם לחוד ~~דיאה ~וד ה~תיבה וא~כ ~~רא הוא

~~

 לייז ~דף ~דרים ובש~ס עיי~ש רבוא ס~~~ך

 ע~ב~

 ~ריין
 קריין ונא וכתיבן כתיבןונא

 דקרי הרמביין וכ~ הנ~ו~
 ו~יי~ ~ו~יי שבתורה ~ה~~תר הנגךה חךק ~גד~~~ה ~כתי~

 ו~ה~~ש הגאון
 ובה~~ ק~~ס ךסי בהסכו~ה ז~ךנ~ז

 אוה שם

 בי~

 ברא~ש ועיי
 ~~ח~דף

 ש~~
 רמ~ים ו~ש~ל ה~כמה דכל שכי ~לפולא דייה

 ~לק על יתייחס נעשה והנה האותיות בצורות התורהבכהב
 ו~~~~ש הנ~תר ~לק ~ל יתואר הבנה שהוא ונש~~עהנגךה
 כאשר ו~ה ש~באתי ובא~י~~י~כ~ח

 ו~שר~~~
 ל~שראל ~ודיע

 ~~ל~ר~
 שהוא שבכתב ~ורה אחד

 חל~
 אמרו ~נגלה

נעשה
 ושו~

 א~ ו~שה ויכתוב נאו~ר
 ויקח כוי די דברי כך

ספר
 הב~י~

 ~דוו~זים ו~~תיב הקרי ~~וא ה~ם באזני ויקרא
 הנגך~ חל~יעל

 והנסתד~

 נ~שה די דבר אשר כל ויאמרו
ונ~ו~ע

 נעש~
 ~נגלה חךק נגד

 ל~ו~~ ונש~~~
 ה~סתר ~לק

 ששי~ יש ישראל על ~~כוין ה~~~~ד הי~ ~ז אךואז
 רבוא

 לה~אחז לאח~~~ו שב ו~או~א לתורהאותיות
 באו~

 א~ד
 וק~ו מ~~ש ~ל רבוא ש~ים ב~~ס~ר אז ב~ו ולזה~ההודה
 וה~סתר הנגךה חךקי שני נ~ד והוא ~~רים שני~או~א
 ע~פ תהךיםוב~~דדש

 ה~~
 דו~~~ש ו~בואר השו~ים על ~ודך

~~
שקטרגו



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~~~ו~
~~~~~~

 ~לק היי שרצונם הוא ~תורה ל~ם ליתן ורצושקטרגו
 הנגלה ~ שהוא ~~~ע~י לחךק ולאה~תר

 ו~ו~~~
 ול~ך בשייס

 אמרו~אשר
 ישרא~

 ~נס~ר חלק גם וה~יגו ונ~מע נעשה
 שמ~יי~ ז~ ~רז~ לבני גילה ~~י ב~קיצתה

 בו ו~~תמשין
 התורה יסודי ~הי ~~~ סוף וברמב~ם הנ~תר חלק גם~הוא

~ת~
 ו~יי הנסתד ~~לק ב~~~ס לטייל ראוי ~אין או~~ר ואני
זו~~ק

 בראשי~
 ק~~ז~

היינו ובש~ לחם כריסו ~נת~~לא ~~י אלא
 חל~

 עיי ~בתורה הנגלה ה~וטי
 במ~ר~

 בו~תק שם
 ישראל הקדי~ו ולזהדבריו

 נע~~
 ולה~לות ל~תודע לנ~מע

 נעשה שהוא הנגצה לחלק דר~ו את ה~דם י~~ן מראש~י
 נ~מע ~הוא הנס~ר חךק גם להשיג ו~ע~ה יעלהואח~ז
 השיגו אשר אחרי לרא~ם ~ן לוית ~תרים ~ני קבל~ועי~ז

 עו~ם ל~יות עליהם ךקיים ~אמתיהההשגה
 מקוד~

 המצות

בחל~
 הנס~ר ~לק ב~רדס יטיילו ~אח~כ ~בתורה ~נגךה

 ~~י אך ~י בארנו ו~אשר ~נ~תר בחלק אלקיב~~ע
 ~פליים וימצא ~ ~ורי~י ~גפן האדם יפרח ~ע~יי~י~עולת

 ~לתושי~

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

~~~~~~
 כ~ך ~ינוי אתר טי שורה אי ע~וד גי רף
 יו~ד~ הל~ה פ~ח סוטה ירושלמיו~יי

 חדייא ועיי צ~ל דא~רסמון נ~רי בי ~ורה די ~~וד~י ד~
 ~ אפ~רי ד~ה ~ייה ~ףת~נית

 ד~
 שורה די עו~וד בי

 שם ב~ורות ב~~נה ~אול בית בהגהת ועיי קרביןהן
 שאולובדברי

 ויוס~~
 מנדרים פ~ט לח~מ ועי~ ~~ד סיי יו~ד

 שורה ע~ב די דף אחריםי ד~ה י~ב דף סוטה ו~תו~סהייג
נ~א

 אזל~
 ~~ה~ ו~ייב שו~ה ע~ד י~ר דף אזךהי לא ~ל

 צ~ל מי ~~ה ע~ג ט~ו דף טו~מ~ ~ל~ומ~צ
 בנ~דואו~נם

 י~
 דל~ש הר~ן מדברי ~משייל לוו~ר

 וי~לי גרש~ני ~א~מרת דהו~לבזה
 ד~

 סי ~ורה ע~ב י~ז
 ניזי נייו ~י~ ושיב~צ ק~~ב סיי או~ח תנינא נו~ב ועייצ~ל
 ~ייא דף חרםי כלי צייל חרס ~~י ~~ה שורה ע~ב י~ח~ף

 גי סיי שי~צ ועיי י~חשורה
 והג~~~

 דף ער~הי סי~ יו~ד
 להגר~מ בתשוי בסוי להגרע~א דוייח ועי~ ~~ט שורה ע~א~~ה

 ~ בר~~ ה~~ ~וי יבאו ה~קו~ם ויתר עייייש~ווייל



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~ר~~~ט חקה איב~ה

 ~~י די ירא ו~~ופלג המופלא הח~יד ךהרבנישוכטייס
 בראדחו~י ס~~ם סופר נ~ייוסף

~~~

 בדבר שאלתו
 קדוש~

 ~תחיל בטרם אשר א~~ים שם
 ~~לא בפה א~~רלכהבו

 קדו~~ לש~
 לא אולם ה~ם

 יוסףי~ול
 לההא~~

 דבוק להיוה בביהו עליו הנצבים צ~ל
 רק ~חילהו השם קידש ולא הרעיון בדביק~הבקדושה

כהב~
 ותיכף אחרה ךמלה כוונהו הוציא ךא וגם ב~תם

תוך
 כהיב~

 בקדושה ההשךמה והיהה ~ה הרגיש ה~ייא
 שאלתו~~~ד

~ 

 ~~~א~
 בטושי~

 שא~~ר דאעפייי ~~בואר ר~ייו סיי יו~ד
 שכהבו הספר~החי~ה

 קדו~~ ךש~
 ~ייה

 שכו~ב ךוו~ר צריך ~אנ~~~ ~~הש~~וה שם שכוהב פ~םבכל מ~~~
לשם

 קדוש~
 מה~י הגאון דברי הביא שם ובפ~ייש השם

 בא~ל~ס
 וךא ~בס~ם השם ~~ן אוהיוה גי או בי ~ב

 דכ~ר וקדשו אוהו להשלים כשרצה ו~כר השם ל~ם~דשם

~~טע~
 הר~ו~ע בשם ובמשנייח ~אחד באים וגי~~ורו דקיד~~ו

 לכתוב צריך היי שם י~ד ~~~עיי ~ה דאי~ הביא~~אנו
 ו~~וחק מהדלייה ה~א דעושה יהודה וכ~בה~ם

 ה~~

 א~רונה
 ~דשו שלא אע~יהרי

 ךב~ו~ ~ל~
 מהדל~ה ה~א כש~שה

אפ~~
 כשר

 וב~ה~~
 שקדשו כשיד~ע ~ויירי ~ההם ~~ביא ~ם

 שךא ד~~יירי לומר אין דודאי נראהוכן
 קד~

 השם
 ~דל~ה כ~~ושה ~~הנימאי דא~~

 ה~
 שלא השם ~נ~הב אחר~

 לא ~~יימ הד~ה ~וך הקוישעושה דקידש ונהיבקדושה
 אבל הה~א לאוה ~ק כא~ד ~ו וגימו~ו קידושו לו~~ר~~הני
 קדוש~ מהני ~יהיי ך~~ר יהכןלא

 הה~א של ~ קו ~שיכוה
 השםלכל

 וא~
 שע~י

 הק~
 ה~ם ~ך נג~ור

 מ~~
 לומר אין

 נהקד~ האחרונ~ ~הייא שקידשדבזה
 ל~~פרע ה~ם כצ

 ד~~יי~ו אלא בקדוש~ן נכהבו ~~השם האו~יוה דכל~כצ~ל

~
 ~~ם קדו~ת ילשם ש~הבם יה~ו אוהיוה רק קידש לא
 מאוהיוה איננה ~דלייה כי קידש לא ודאי הדל~האבל

 ךעשו~ה בהדל~ה הקו אח~כ שמושך מה מהני איךוא~כ הש~
 שלא אחריה~א

 קיד~
 א~ו הה~א כל ולא מההייא הקו רק

 ~ל קידש כאילו והוי כאחד באו וגי~~ורו דקי~ו~ודא~~רינן
 ~נוסחה ~~ב ~~ד ~ו~רים ~~סי ועיי~~ה

 הגר~א~
 נהכוין

 שקידש דמיירי מב~אר הרי יה~דה וכהב השם אהלכהוב
 לשם הראשונוהא~היות

 ~דוש~
 ש~הב כיון צ~ע ואולם ~שם

 וא~א הדל~הא~ה
 לקרוה~

 הרי יהודה רק
 רע~א חדושי ועייהשם קדוש~ נהב~

~  
 אח~ י~ל ~וצי י~ב סעי~

 שעושה
 למ~רע השם נהקדש שוב אחרונה ה~א ו~ווחק ~~הדך~ההי

 כתב ~~ה~ילה דגם~יון
 ~ראש~נו~ או~יו~

 קדו~ה ךשם
 ~אחד באים וגי~~~רו דקידו~ו א~~רינןובכה~ג

 אב~
 אם

 ~לא בסתם הראשונוהאוהיוה כה~
 קד~~

 יהכן לא לב~וף ו~כר
 ~~~ש ~ם רעייו סיי יו~ד ב~י ו~יי כאחד באו דקו~גל~~ר
 בשם אחרונה ה~א בנדבק אכ~נדרני ריייבשם

 ע~
 היות

 יש דלכאו~ה אלא ויייל כוי הראשון בחצי השם~נ~קדש
לדון

 ולחל~
 ~~ם והשלים קדשם ולא ~~~באוה צב כהב אם

בקדוש~
 כאחד באים וגי~~ורו דקידו~ו יייל אז

 דבכוהב קדושה ~ום אלו ב~ו~יוה ~ין השם נג~~ר שלאעוד דכ~ כיו~
 יו~ד סעיי ~ם ב~~ע עיי נ~~חקים ~~צבאוה וצב ~~שדישד

 ל~~ייד אל~ף בכהבו~~שא~כ
~~~~ 

 רק ~~~ם ולא אךקים
 דגם כיון כאחד ב~ו דקו~ג א~ל בכה~ג בסוף השםקידש
 אצקים השם ~גו~~~קודם

 י~
 בפ~ע ק~ושה אנו באו~יוה

 נ~~חק אינו ~~אלקיםדא~ל
 סופרי~ וב~~~~

 ~פייה

 ה~ג~

 היי

צרי~
 בו ~~ן ולא י~ורה וכ~ב ונ~כוין ה~ם אה ~כ~וב

 אה וכוהב ~~וחקודלייה
 הש~

 כל ל~~חוק דל~~~ל ויקשה
 הה~א למחוק סגי הריה~ם

 ~~חד~ ולכהב~
 וי~יי וךקדשה

 ~שם לכל~~הני
 מטע~

 בכה~ג אייו כא~ד ב~ו ד~וייג
 א~~יות עך קדושה דחל כיון ~אחד באו קו~גךו~~ר ~~
 כך שנג~~ד קודםגם יהיי~

 הש~
 הכא דשאני י~ל ו~~~נם בכהיבהו

 שלא להי~ך כו~נה לודהיי
 לקדוש~

 ל~הוב ונהכ~ין השם

י~ד~
 ךשם כיון לא רק בסהם בכ~הב ומשא~כ

 ךכל ~והני בקדושה ~אח~ון ~וה בכוהב ~ם י~ל~פיר קדה~~
 אלא כאחד באו דקו~ג ~וטעםהשם

 ד~~~~~
 בזה להקל קשה

 ~~~~ה ב~י~ך שכי ל~~~ד ~יי מפאנו הרמ~ע בהשויו~ו~ר
 השם לכה~ב בנ~כוין דדוקא וכ~ בש~~וש~ביאו

 ר~
 ~נהקלקלו

 כיון רק השם קדו~ה דאזךא א~~~ינן לא האח~ונוהאוהיוה
 שנהכ~ין לו~י ד~מה ~ה והרי ~~ינו אה ~~ין ~צאשהי~נו
 ה~א לע~ו~ה ~ד~ה ~קון ד~~~עיל יהוד וכהב השםלכ~וב
 יהודה לכהוב נה~וין אםאבל

 ליי~~
 ~ם

 יע~~
 הי ~~הדל~ה

 ~םךקדושה
 ומ~~~

 היכי יייל
 ד~~~

 הראשונוה אוה~וה
 וי~לבס~ם

~ 

 ~~~~ב~

 קל~א סיי סוי באה~ע הרמייא
~ 

 ~~וי ב~ם
~~~רי~ו

 ו~~
 ךח~ום ההחיך

 ~~ק~~
 ונא ש~~ו

 ולש~~ה ל~מוא~~ר
 ואח~~

 ובדרכי ~~כשירין יש וא~רי נ~כר
 ~ביאו לא שם ובא~~ט ~ובב~ש ~~הרי~ו דברי הביא ~ם~ושה
 ~ד~~~~ודברי

 אלו~
 שלא ח~י~~הו גמר ךא דהא והו ש~י

 ך~מה ד~~~ו ו~~~חרל~מה
 הג~

 בהשובה דהרדייך אלא ~שר
 ל~~~ה ~ג~~רו לש~~ה שךא אוה ~~קצ~ בכהב ה~לה י~גסיי

פ~~
 יייל בנייד ה~ה וא~כ

 ר~
 מהני

~~~ 
 האחרון אוה ~כ~הב

~~~~
 ב~דו~ה ג~~~ו אם ל~~ו אחה באוה ~כן קד~ייש לשם

ונ~~



~ ~ ~ ~

~~~~~ ו~~ו~ו~~~~ו~
 דעושה יהודה ו~י השם ל~תוב צריך דהיי ד~ך ~כצ~ךוךפייז
ה~א

 מהדל~~~
 אותיות כל כ~קדש ו~יידי האחרונה ה~א ו~וחק

 הצריך ~ הדל~ת לכתוב בדע~ו והיי הדל~ת ואףה~ם
ההייא לאו~

 י~ג סיי הס~רדי ~רדים גינת תשובות ~ועיי בקדו~~
 הה~א לכתוב הנוהגים הס~ריםע~ר

 דל~ת כעין הא~רונ~

ואייו~

הייאי ~וד וכתב טעה ה~~א קו לכתוב צריך שהיי ובש~ה
 ב~~רדכי ו~הרו~ייב הגאון בבאור ומצא~י עצמה בפני

 ~רו~~ע בשם וע~~שיך כן ש~י תתק~~~ט סיי בהס~תהייק
 ךשו~ה רק ב~נין לא ~בגט לנ~ד מגט ראיי ~ין דבךאייהאלא

 ~שמה שךא ו~~צתוב~ותב
~~~~ 

 ~ך שי~יי הגמר
 הא~~

 או
 ב~הייע ז~ל להגרש~ק ~כ~ש בהגה~ ~ועיי ל~ו~ההתיבה
 סעיי שם קל~אסיי

 זי~
 ר~יך בסיית ו~~שא~~

 ך~
 קדושה

 השם כשגו~ר ~וב ~קדושה ~ל ךא השם גו~ר שלא עודוכל
 דל~ייז אלא כאחד באו ד~ו~ג יייל שפירבקדו~ה

 י~
 ל~ון

ול~ל~
 השמות כל דצ~ו

 בז~ שוי~
 ו~שדי ~ד דבכותב ~יון

 ו~צבאותוצב
 נו~חקי~

 ו~רכהיבנא באינך ו~~שא~כ
~ 

 ~~~~ג~

 ~~~ת~יל ~~ופר שיאו~ר ~צ~יך רעייר ~יי ~~~ד
 ס~~ ~דושת ~שם ~ותב חני זה ספר~כתוב

וב~ו~~
 עוד שי~~~ר הסמ~ג דברי הביא שם

 ו~~
 שבו ~זכרות

 לקדש אח~כ ישכח דשמא נכון שכן וכי השם קדושתל~ם

הש~
 ו~~שם אותיות ~זה כתב ולא ב~כח זה וךפי בו~קו~~ו

 ~כוהב ו~קודם שאו~ר כיון ו~~ני ודאי ב~דושה וגו~רובק~~ה
 צ~ע הטו~ז שדברי אךא השם קדושת לשם שבו אזכרות~ל

 בפיר~ש ~יא~~ר וצריך ~זה~ל שם כי כייה ~~יןדהסו~~ג
 ואזכ~ות ישראל תורת ~~ם ~~ל שי~~וב הכתיבהבתחיךת
 לשונו וו~פשטות בו~חשבה ~י אין שו~א כי קדושה ל~םשלו
 דכל ד~וונתונראה

 הסיי~
 סגי

 שיכתוב ו~~ודם שאוו~~ בו~~
 לשם ו~~~וין יהודה ~י אם ולפייז ישראל תורת לשם~~ל
 ו~~~ייכ י~ראל הורת לשם נ~~ב דע~פ כיון כשרראובן

 סגי ךא~אזכרות
 בו~~

 צריך רק ישראל תורת ~שם שכוהב
 ~~שת לשם ו~יוחדת ו~ו~ירה כוונה~וד

 ב~צמ~תם ~שו~ו~
 נראהו~ן

 ל~ו~ה וכתיבה שכי קייצ סיי ה~רוו~ה בסי ~~בוא~
 לשם ל~~וב ~יך אז~רות אבך י~ראל ת~רה לשםבעינן
 להעביר צריך השם ו~תב יהודה ל~הוב נת~וין ודו~אאז~רות
 א~צ אחר ל~ם יהודה ~ל קו~ו~סעךיו

 ל~ד~
 נ~תב ד~א

 ונ~ון סיים קצייב בסיי ושם ישראל תורתל~ם
 ל~ר~

 בכתבי
 ~ו~ת לשם הכל שי~תוב ולוו~ר כתיבתן ב~חיךתהק~רש
 ~דושה ךשם יכתוב וה~~רות ו~וזוה תפלין~ ולשםישראל
 ~דושה ל~ם ~לו י וה~~רות וו~~ש הסמ~ג כוונת ג~כוזהו
 הס~ת ~תיבת בתחילת כך שי~ו~ר אדלעיך ~אי דלאיייל
 שיכתוב די לא דב~זכר~ת לאשו~~ינן ו~יו~דת בבא זהורק
 תורתלשם

 ישרא~
 רק

 צרי~
 לשם ~יינ~ לשו~ן לכתבם

 וו~~וין הויי שם כותב ואם ~~ו~ה י~תוב ביחוד אזכרהוכך אזכרו~
 יו~ר בב~י ועיי בסה~ת וכו~~ש ו~הני ~א ודאי א~רלשם
 בספר כי וכן כי הסמ~ג ד~רי ש~ביא אחרי רע~ד~י~

 ו~קורם שיאו~ר דב~~ה דס~ל נראה ~טו~ז מדברי והנה~תרוו~ה
 לא במקוו~ו השם ל~~ש~ אח~כ ש~ח אם ו~חני אזכרותו~ל

בו~~שבה
 ול~

 לייב ~סיי בא~~ח ה~~ייג ~בין וכן בדי~ור
באשל

 ס~~ וס~~ ך~~ ס~~
 בסיי לשיט~ו ר~~ו~ז י~ל ובא~ת

 דךא ש~~לה שםרע~ו
 ו~ה~

 בפיו שיאו~ר רק ו~~שבה
 ~~הני שבו אז~רות וכל הכתיבה בתחילת אוו~ר אם ~אןכי ולז~

 ו~~יירי בדיבור ~רשי א~~~ ךכשיש~ח ו~יינו אחייכךכשישכח

~דקדש~
 ק~ש ולא כ~שכח אבך ו~הני וב~ה~ג ב~~חשבה עכייפ

הש~~
 בתחילת שאומר ו~ה ~~הני ךא ודאי ~ ב~~חשבה גםי

 ו~~הכתיב~
 די סיי ס~ת הי הייק בראייש ועיי האזכרות

ודייח
 וו~עד~

 ב~וה ~וו~ייש הי א~ת שם יו~ט
~ 

 ב~נין
 ועיי אי סייק רע~א סיי יו~ד ב~רישה קד~~~ ידשליחות

בהגהביי~
 ד~ ב~ו~ וב~~ס ~ם ב~סיית

 והגרעייא ~ם ו~~ג
 קסייח סיי יו~ד תנינא נו~ב ועיי ו~זה הביא לא שםבגהש~ס
 ר~ה בתוסי ~~~ דף ~וךין חיים ב~ורתו~~ו~ו

 אלא~

 דברי ו~סיום ~~~מע וכן אי ס~ק ~ם ר~ייו בסייובבאה~ט
 במח~בה די אין שמא ~י קדושה ךשם ואזכרות ש~~הס~~ייג
 ו~הני קדושה לשם וא~כרות ו~תחילה כש~וו~ר ולכךכלוו~ר
אח~כ

 ו~~~~
 הביא לא ולזה לחורא

 ה~ויי~
 ~~דברי רק

 הביא ולאהס~~~ג
 ~ייז ~~~סי ו~דב~

 כ~ז~ ~ד~

 וכי ד~ה

עיי~~
 פ~~ בהג~ו~ ועיי

 בשם זה גם שהביא לי אות מה~ת
 הסו~ייג וכ~כ מייש אי ~ות ר~יד ~יי באהיג ועייסהיית
 בס~~ייג ועיי צייע ודבריו ךשו~ו לכתבושצריך

 ובטו~~
 שהבאתי

~~~~י
~~ 

~~~~ ~~~~~~ 
 ~~~~ ~~י~ ~~~~ך ~~י~

~~~~~~ 
 ~~דברי ~ביא שהטו~ז ~ו~~ש רע~ו סיייו~ד ~~~

 ~הסמייג~ הס~~~~
 ו~רברי רק ~ביא לא ~~~ז ~נה ד~~ז ע~זו~ת~סי

 אדם אין שהרי בת~ילה שאוו~ר יועיל דו~ה ךשאול~הק~ה הס~ייג~
 שיבוא עד ~שו~ות ךכ~וב עתה בידו ~אינו דשלב~ךמ~דיש
מ~וו~ם

 ובו~חיי~
 דברי מ~נו נעלם

 הכיי~~
 ~~י ו~נדרים פי~ב

 קדו~תד~אני
 ד~~ הג~~

 בךח~ו~ ועיי ד~ךב~ל ~ל גם
 שם

 ס~ג ~דף בקידושין התוסי ~~ו~~ש העירוולא
 ~ייא~

 וידים ד~ה
 שך~ ש~ י~ו~ע בפניועיי

 ו~דברי הביא
 ~לח~ו~

 שהבאתי
 ~ריבייש ~~~י עיי ברשותו ~אינו דדבר ~הא הפיייו~~ייש
 בריין ועיי ד~א~ב ~ל גם חל הגוף דקדו~ת שכי שנ~טסיי

 ~~ייו ~דףנדרים

 עייב~

 נ~ב סי~ אה~ע ונו~ב דמי הי~י ר~ה
 ב~ה י~נועוד

~ 

 ~~ ~~~~~ד~
 שכהב ~הי~י

 ~י~
 בקדושתן א~~ות

 שכח ~א~ייכך~ו~ן
 ך~דשה אזנרה איז~

 רכל מטעם ו~הני שפירבכה~ג
 העו~~

 הראשונה דעתו עך
 עושההוא

 וכו~~
 זבחים בשייס

 בי~ ~ד~

 ב~תו~א וזב~ים
 זבחים ~ועיי ו~נ~ן~ש~ים

 ד~
 כ~~

 והלך ע~ב
 וזר~

 בשתיקה
 ובו~נחות שם ובתויייטובהרעייב

 ד~
 במשנה י~ב

 ולשם פסח ךשם לשו~ן ו~לא ך~מן כיצד דתנן ו~האא~א הקוו~ן~
 ולשם ~סח לשם דאו~ר טע~~א~ךו~ים

 שלו~י~
 ל~ם הא

פס~
 ה~ושה ~ל דאו~ר התם שאני דךמא ודחי כשר וסת~א

על
 דע~

 בעינן אם דאף ו~בואר הרי עושה ה~א ראשונה

 ו~~ו~ בפירו~ךשו~~
 עושה אם

 אח~~
 דעל א~~רינן בס~~~א

 גי~ין ובשייס ~כא ו~ייה ~ו~ה הוא רא~ונהד~ת
 ~ד~

 נייד

עייב~

 לפלוני ש~תבתי סיית ואייל דרייא לק~~י דא~י בההוא
 בת~~רת ~ו~יי לשו~ן ~~בתי לא ~לוא~כרות

 הרא~שעל ע~ שו~ו~~
 רי~

 ו~ה בי אות שם הס~ת
 שדיי~

 בלי~נא
 ולא ד~א לשם ש~~ובים קא~ר ולא ל~ו~ה שךא~כתובים
 ו~תוסי~ביא

 ו~נ~ו~
 ד~

 במרדכי ו~יי י~~ול ואל דייה ו~ייב
שם

 ו~יייי~
 עויי~ לו~עוטי ל~~ייך ו~ש~ל

 ו~תבתם ו~קשר~ם

תפ~~
 דף גיטין ו~הרשייא ו~יי ~אי ל~ו~ו לאו דסת~~א

 קורין לש~~ו דכתבו ביי דידעינן בעו~כ נו~ידלרשבייג ו~~~
 דידעינן היכי ל~עוטי וכתבתם וקשרתם צריך ~ובולפ~ז ב~

 ו~דברי הביא ולא בזה ~~~ש שם בפ~י ושוייר לשו~ודכתבו
 ~תיבת בענין ו~~ש כ~ה עשין הס~~ג ב~ורי ו~ייהתוסי
 בזה דבר וכבר לשו~ההס~ת

 סי~ בסהיי~
 ק~צ~

 וליעבר ופריך
 הרי דתניא ~ר~י דלא ני~~א ~~אן ולקדשיי קולו~וסעלייהו
 את לכת~ב צריךשהיי

 ה~~
 ו~וי יהודה לכתוב ונתכוין

 המפורשים וה~שו ר~י דברי ו~דשו קולו~ס עליומעביר
 הלא יהודה ל~תוב ונתכוין לו~ינ~טרך~ל

 ג~
 ~לדברינו ול~דשו קול~ס ל~עביר צ~יך ~ר~ו ולאבסתו~א ה~~ ~י אם

 ד~ל דאו~רינן בקול~ס להעביר ל~צ דבסתם יפהיתורן
 ראשונה דעה עלה~ו~ה

 ~ו~
 עו~ה

 יהודה לכתוב נת~~ין נקט ול~ךאז~רות כו~~ קד~ וכ~
 וך~

 קדהייש לשם
 לשם כיון לא שבסייה ~אז~~ת דאו~ר דר~א בהךוה~ה
קדושה

 דו~שמ~
 ודאי לשו~ן כתב לא שבס~~ האזכרות ד~ל

ל~~
 על ~עושה לוו~ר

 ד~
 א~רי ראשונה

 של~
 ~תב

 שו~
~כר~

 נ~~ו שלא נ~ה הפוס~ים שו~דברי אלא ל~ווה

לח~

 רק הוא לא סיית ד~ולה אבל ~ם בשייס והרי ב~ך
 שבו~ ועיי ~ו~נוו~ר דו~יחזי~~שום

 פ~א סיי ח~א יעק~ב
 הט~ו ו~ה~ת פ~א ר~~ב~םועיי

 וכ~ו~
 ובתשוי ש~~



~ ~ ~ ~

 ~~~ו~ו~~~~ו~
~~~~~~~~  של~~ה בית ~תשוי צ~ט סיי ו~~בסיי

 ותשוי הי סיי אויי~

~~הר~~~
 עוד וי~ך שהבאתי ~י~ק

 ע~~~יי~
 ~יי יו~ד ~טו~ז

 ס~ק קצ~ט סיי סד~ט ~עיי ואתי נקט ~ירכא לעניןסייט
 וי~ל ~~י וס~קוי

~ 

~~~~~ 

 ונסתפק עלה סיית בהל~ת דה~~~~א
 ה~

 דצ~יך
 השם לקדש ~יכ~ין ב~ינן אי ךש~~ו השםכתיבת

 שמכוין כל דל~~א אובכהיבתו
 ויוד~

 הקב~ה של שמו שהוא
 שם והעלה לשמו סת~~א וח~יבסגי

 דא~
 אם

 ני~~~
 דצריך

שיהיי
 נכת~

 בקד~~ה השם
 מ~~~

 ~~חיק~ לענין
 דאף י~ך

 ש~א היכא רק למ~וק אסור ה~ם את כותב שהואבי~ע
 ולפ~ז עיי~ש למ~קו מו~ד השם לכתוב כללנתכוין

 שך שמו שכו~ב~~כוין ~~
 הראשונות או~יות ~ידש לא רק הקביי~

~~ה~~
 וקדשו

 לבסו~
 י~ל ואולי ד~~~ני י~ל ודאי בכ~~ג

 אותיות ךמ~וק אסוד ודאי דב~ה~ג כיוןדאדרבה
 אחרי כא~ד ב~ו ~גי~~ורו קידושו א~ל שובהראשונות
 דא~כ ~ע ה~~ח~א שדב~י אצא וע~~שייל ~~קודםד~תק~שו

 דא~~ר הא דלו~א יהודא דרי ~~~א ד~ייא עלה ~~ק~ה~אי
 כיון שלא ~יינו לש~ון כתבתי ךא שלואזכ~ות

 לקדש~
 לשמן

 להעביר אסור ומשייה ה~ב~ה ~ל ~~~ו שכותב וידע כיוןאבל
קול~~וס

 מטע~
 ךכ~וב דנ~כוין דד~י ב~ך ~משא~כ ו~~יקה

 ~~~תר בכה~ג עיקר כל כלל ל~ם ~~ת~וין היי ולאיה~דה
 ול~~וק קול~~וסלהעביר

 ~ת~
 שנא~~ר לא אם ~דאשון

 מסי ועיי ~~~י~ה בכךל הוי לא קול~~וסדהעברת
 סופרי~

פ~~
 בקול~~וס ~~עביר א~~ר ור~י ~~ו~קו אמר דת~ק ~~ג

~ו~יי
 ה~~

 ו~יי ש~ נ~ייי ובבא~ר ומ~טב וי~ג ומעכב שם
 וב~גהות רע~ו ס~יבטויו~ד

~~~~ 
 אות

 הי~

 בטו~י~ ועיי
 ~ ~הבן ל~ב סייאו~~

 י

 ~~~~ו~ו~

 הכותב כי ~ט~ו תפילין ~~הי ~ייא ~ר~~ב~ם
 אוס~ת

 תו~~~
 כתיבה ובש~ת

 ל~
 לו היתה

 פסוךין צש~ן שלא ~ב~ן האזכרות מן אזכרה וכתבכוונה
 לו ~יי ~א כהיבה ב~עת דאם צ~~~דב~יו

 ~יון ~סיית פסוך ~~~~ילא ישר~ך ת~רת לשם שלא הס~ת כלו~תב כו~נ~
 לש~ ~יהיי בעינן הסיית כ~יבת כצדגם

 ישראל תורת

ועו~
 הר~~ב~~ כי ד~~תחיךה

 כוונה הי~ה שלא
 ~ר~~ב~ם דגם ש~יר אתי ו~ד~~ינו ךש~~ן שךא נקטואחייכ
 אבל י~ראל תו~ת לשם שי~י~ בעינן הס~ת כתיבת דכלס~ל

 ~יוחד~כוונ~
 ךאותה

 תיב~
 בעי לא

 כיון כשד ראובן לכתוב ו~~כ~ין יהודהכותב שא~ בסה~~ וכ~~~~
 דעכ~~

 כתב
 כ~ונה שיהיי ב~ינן באזכרות ואולם ישראל תורתךשם

 ~ס~ת שכתב ואחרי אלו האזכרות ךשם ~יינו ~ש~~ן~~יוחדה
 ~~תוך תיבה לכל מיוחדת לכו~נה ולא ישראל תורת ל~םרק
 לשם לש~ן שלא ~אזכרות גם כתבכך

 פסול ~ס~~ ו~~~~ה י~ראל תורת לשםדק האזכ~~~ קדוש~
 ולא מהאזכרה אותיות איזה~תב ~~ ד~יי~~ אל~

 קדש~
 לבסוף ונזכר לשו~ן

 ישוקד~ו
 לדיי~

 ד~~י ד~~הני ג~כ דס~ל ~ר~~ב~ם ~ודבדי
 כל שכ~ב ~ר~ל ~וונה בךא האזכרות ש~תב וז~ל י~אבסיי ש~ וכי ~ס~ת ~סולי ~רמב~ם מונה שם ~~ס~תב~~י

 בל~האזכר~
 לשם ~~יו~~ת כוונה

 ~דושה~

 שכתב ומדנקט

~אז~ר~
 בלא

 ~וונ~
 א~ת אות ש~תב יותד רבותא ~י ולא

~~האזכר~
 דס~ל א~ו ~סול כוונה בלא

 לה~~~
 דבכה~ג

 כא~ד באים וגי~~ו~ו ד~ידושו כ~ר ~בסוף ~~ם וקדשנזכר ~~
 גיטין~ערש~י

 ~ד~
 נ~ד~

 שם~

 לש~ו קול~~וס עליו מעביר

~אול~
 ~דף ~שבת

 ק~ר~

 ~ולו~וס עליו ~~ביר פרש~י ~ם
 כאלו אותיותיו כל על שם~כוונת

 ~ו~
 ~מש~~~ כותבן

 דלא
 במהסגי

 שמקד~
 בסוףז השם

 ~קוב~~~~~~~
 הברכ~י דברי שהביא שם הר~~ב~ם על

 ש~ דרק שערייי ~יבשם
 צריך הוי~ה

 סיי ~~א בתשוי הר~ביז ~ו~~~ש אלקים שםולא לקד~
והביא ת~צ~ו~

 ג~~
 גדולי דבדי

 ה~~~ברי~
 ו~ש~ס ךהי~ך ~איי ש~ביאו

 ~דףברכות
 כ~~~

 י~~ ~ני
 י~ח ~גד

 אזכרו~
 חנה ש~~רה

 ~~~~ות דכל ו~~ש~~עבתפילהה
 קרוי~

 ובו~חכ~ת עכ~ל אזכ~ה
 ישם בג~י ש~מדו ממה הוא ~הביאו דהראיי בזה דקלא
 י~~הני

 אזכרו~ ח~י כנגד ~י ~נגד
 הוי~ה מ~מות יייא אלא ~~וךאאתה ~~ ובפרטן ~בק~ש

 וע~
 ~יש אלקים שם

 ייי~בכללן
 ~ני בגמי איתא ~ם כ~ט דבדף אלא ~זכדות

 כנ~ד ~~י כנגד דר~התשע
 תשע~

 חנה ש~מרה אזכרות
 והש~ר~י ~רדב~ז לדברי ר~י להביא יש אדרבה ו~~זהבת~ילתה

 שם רק נח~וב לא אם דק אזכרות י~א בכךלן ישדשם

הוי~~
 הדברים הר~יב ע~ר סיי יו~ד אסאד מהר~יובתשוי בז~ ~רגיש שלא ס~ט סיי ~~ךאכי יד ו~יי ~שעה ~יכא

 דבדי הביא ובת~יךה באז~ה נכךל אלקים שם איבזה

הי~~~
 ז~ ב~נין בדאיות ~אריך וא~~כ

 הלא ~איותיו וכל
 רס~ט סיי ~ועיי שם מלאכי יד בספר כת~ביםהם

 כוךם לדי~אואולם ~~~
 מתנב~י~

 ךסמוך ד~~לה ~סגנוןיא~ד
 כל ד~~~ת א~ריעייז

 הש~~ו~
 בקדוש~ אזכ~~י קרוים

 ו~~~~~ובט~רהי
 אשר בנייד

 ב~ר~
 אלקים שם ך~הוב הת~יך

 בפהא~~ר
 ~~ל~

 ךא שא~~כ אךא ה~ם קדושת ךשם
אותיות קיד~

 אך~י~ ~~~ הראשונו~
 כוונה ל~ היי לא ~בך

 ~ך ש~~ו שכותב י~ע ~עכ~פ ונראה ח~ול~יפך
 ודאי השם וקדש ךבסוףונזכר הקב~~

 י~
 ~בני על ךס~~וך

ולו~~ד יונ~
 דקו~~

 לתקנת בזה לבא וחךילה כאחד ~או
~~~ 

 כי
 י ז לאדונינו ה~אקדוש

 ךהנ~לישנית

~~~~

 תי לאות דבוקה פשו~ה כ~ף שהיי ב~פילין שאלתו
 שא~ריהבשיטה

 ורו~~~
 גג ב~~יכת תיכף כי ח~שש

 אבדה ~~~ף אךהתי~ו
 צורת~

 משום לחוש יש ~ה ו~גרירה
 וח~ת~כס~ד

~ 

 ~~~א~
 זה דין מקור

 ~~נחו~ ~~~~~ נוב~
 ~דף

 כייט~
 כך א~רדאר~י

 לה ~~וקף שאין או~
 ות~ילין ל~~וזה ~~עכבו ~ופר~ייי ~סולה ~~ח~תיי~~ארבע גוי~

 ~~היית פ~אוער~~ב~ם
 סיי יו~ד ובב~י ש~ ~בכיי~~ הייי~

 ~~~~ דף גיטין בר~ן ועיי ח~ו~ר ש~וא בס~ת ד~~כרעייד
 ~~~~~ ~~י~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~י~

 ~~~י~ ך~~~ ~~~
~~~ד~~

 מ~~ סיי ~ריי שאגת ותש~י קע~ד סיי יוייד
 ובבאור

 ר~פ ב~~רדכי~~הר~~~ב

 הקוו~
 וש~

 מ~~יי ביינ אשיאן א~~ר
 כשר הי ~ל תוכו ~יקב~ר~י

 ובירו~ל~~י ~סול י~יכו~
 להיות צריך ~~ב~נים דג~י א~~רודמגיךה ~~~

 ~~וק~

 וב~ייז גויך

 העךה כי סייק ל~ב ~סייאו~~
 דו~~~~

 דא~~~י י~ל
 מצד שנ~ר ~~ה עליו מגין אחר ~~צד האות בתוךהגויך שנ~ס~

 שיהיי ד~יך ל~דיא ~~בואר ~שם בירושל~~י ובא~~ת~~ני
 ~~כל~תוכה מוק~

~ 
 ~פ~ד ברכות ירושלמי ו~יי

 ה~~

 אלא
 בנקב ד~יירי הואד~שוט

 שי~
 ~סרון בו

 ובכה~~
 ~סונ

משו~
 מנחות בתוסי לפ~~ש וו~עתה ואנוהו ז~א

 ~ד~
 ל~ב

~יי~ ע~ב~
 שיר~ט בעי דבס~ה צ~לק ר~ת ~בשם הא

 מ~ו~
 ז~~ו

~ועיי
 ברא~~

 ו~מרד~י וי סיי ~~~ז~ וב~י זי סיי ס~ת הי
 ~יי ריש או~ח ובד~מ שםה~ק

 ל~ב~

 ד~~רשיות ד~חרי
 ב~דור ק~דינן לא אוהם רואה אדם ואין ~בתים בתוך~~ונ~ים
 סיי יו~ד ~ועיי ל~פיי ס~ת בין ~קב גם ל~לק יש אוליא~כ

 ~~~ש שםו~תייש ר~~
 ב~

 משום ה~עם שם דהרי וצייע דני~ל ~ו~ודי
 ~~א~ש וב~סקי ב~סיית עייואנ~ו

 ש~~
 שם מנחות ו~~י

 ועיי שם ~במהר~~א ק~~יי~י ובתפילין ש~יידיכו ד~~
 וב~ור שם ט~ו סייומעדיו~ט בד~~

 ל~~ סיי או~~
 נ~~ק ואם כי

 ~ינוק אם ~~ה~ותיותא~ד
 דציי~

 כשר ל~רותו יודע ולייט

~~
וכ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 א~~רינן והא בני~בא באי~סק ~~כשירינן והיכי וא~~ ~ב~יוכ~
 פסולה וכוי מוקף שאין אותכל

 וייי~
 ~לא איתמר דלא

 ד~~~שרינן ד~א ועי~ל א~רת באות שנדבק היכאל~סול
 א~ר בנפסק ~יינובניקב

 ~נכ~~
 כשירה היי ד~שנכתב

 גוילשהיי
 כי ט~ו סעיי שם וב~ייע רוחותיי ~~די ~~קי~

 ו~~ק חי ס~ק ~~ש~ז ו~ר~~~ג ובטוייז עיי~ש השניכתיי
 בנדבקה הירושל~~י עפייי הר~בייא דברי הביא שם ~בב~יאלא ייי~

 שלא שעד ~פי דפסול ל~~עלה נדבקה בין ךחלק לאותאות
 אחר מלו~טה כ~נ~בקו אבל צורתה~ נפסלה אותנעשית
 ש~יא כל גורר אינו ו~ילו שנדב~ה ה~א האותשנגמר

יכו~
 בילה אין לבילה ~~אוי כל דאמר כדר~ז כשר לג~ור

מעכב~
 ~~שמע לא דידן דב~ל~~ודא אלא

 לח~

 נוגע בין
 אות נדבקה דאם כי י~ח סעיי וב~~ע ל~~עלה ~ולמטה
 גרר ואם פסול ש~~~רה אחר בין שתגמר קודם ביןךאות

 דברי הביא כ~ז ס~ק שם וב~~ג~א כ~רוהפרידה
 אלא ג~ירה ~~הני לא ל~ברתה דבוקה האות א~רךכל דא~ הבי~

דבנתי~
 ד~~ו~ח פייר בגי~ין הרא~ש ~~דבדי העיר שם חיים

 יכול ~הייגדגם
 להבדיך~

 ~~דברי ~ביא ולא
 הבי~

 שמואל
 סייבאהייע

 קכ~~
 פרייח ועיי ולכאורה ד~ה זי ~~ק שם

ש~
 באוה~ח וראיתי כאן וב~~ג~א הרלבייח דברי ו~~ייש חי ס~ק

 לייד אות בחקותיר~פ
 ש~

 י~באר עוד
 ל~

 ש~סק ~~ד
 נדבק~ א~ ייי~ ~עיי ל~ב ~יימרן

 ~בהס~ת פסול לאו~ אות
 כ~ר ~דביקות גרר ואם בסיית ~סל דביקות הראיישכי

 בס~ת ךאות אות ~בין דבק לחקוק הי~ר שיש אומריםנ~~צינו
 ךבל ~~~~רו תפילין שהם ~~צותי ואת ~~~י בתפיליןו~א

 פשוט דהרי וצע~ג לאות אות שבין דבק אפילות~~חקו
 ג~ר אם ~ת~ילין דגםומבואר

 והפריר~
 כ~ר

 וכ~~~~
 ב~ייע

 או~ נרבק~ י~~ סעיישם
 והפ~ירה גרד ואם פסול ךאות

 כתי~ה הי~ה עצמה ~ה~ות ~~א~ר ~וכות ~ק ~~קרי ולאכשר
 ~וי לא וגםכהקונה

 בז~
 קפדינן דלא כסדרן ~לא ~~שום

א~
 ב~תיבה

 ~~מ~
 לי~ כסדרן ~לא גרירה אבך

 בה ךן

וכדע~
 כך ופ~ק הפוס~ים רוב ד~ת והוא והטור הרא~ש

 ועיי ו~~עבבייי
 בפרי~~

 ואולי שם ו~ב~ח כ~ד ס~ק
 האו~ אירך כל בנדבקהאוה~ח כווני~

 דהר~י איברא צ~~ ~ה וגם

 אכהי ברם כי ר~~ט סיי יוייד יוסף בי~ה ~ובאאכסנדרני
 ה~א דחר היכא ל~~יב~יאיכא

 ~~~ו~יו~
 כרעא תלי ךא ~שם

כדקא
 הש~רה כחוט בגגה דדב~ק כגון יאו~

 וכ~~
 לה ~רי

 תוכות חק הו~ל דבק ~~אי גריר דאי לי~בד היכיה~א
 האות צורת אם דוקא ~או ד~~ת דפסול ~~דבריוו~~ש~~ע

נ~~~
 אם ~ף אלא ח~ת ע~י

 י~
 איזה

 נגיע~
 דפ~ול בה~ות

 ~ק הוי י~כ~ר הנגיעהובהס~ת
 ~וכו~

 ~יי ביי ~ועיי
 הראשוןבתיי ליי~

 שהבא~י~

 ~ו~י
 י~

 דב~~~~א הנושאים בין לחלק
בשאר

 ~תיו~
 דגם י~נ שוב התי~ה כל לגרור דמוהר כיון

~ךא
 גריר~

 כשר
~~~~~ 

 לבילה הראוי כל
 ~שיט~

 הרשב~א
 לא ~~וךםוא~כ

 ~~~ נקר~
 השם באו~ות ~~שא~כ ~סול שם

 לגרורדא~ור
 ~~ר~ ושו~

 ורק פסול שם עליו
 חק ~~יחשב שוב י~~~רהנגיעה ב~סר~

 הוכו~
 סיי ~~~~~ג ועיי

 עוזר באבן ועיי ~ה ל~~~ק דיש אלא לייג ס~ק באשלל~ב
 לייב סייבשאלה

 ו~בן~

ב~
~~~~~~ 

 ~ם ~~~שייז ב~ר~~~ג
 ו~וי ~כי ייי~ סיי~

יוד~
 ודבו~ן ~גמ~ו השם אותיות

 כשייכ לק~לא ~רשב~א ד~~ד~~~כינן תימר דאין לגרוררשאי נ~~ט~
 ודי~~~אלח~~~רא

 גרי~~ א~~
 ~~יר ךא ~דהריייא בחנם ו~~וחק

 מ~ם~א
 הוא~ דפסו~

 זה
 ש~~

 אין ל~רור אסור דאם
ראוי

 לביך~
 אייכ לגרור ד~~ותר ני~~א אם י~שהדאכ~י ציי~ ול~~ניי~ ~יי~ש ~~פריד ו~~י~ ה~א ופסול

 שו~
 רהוי י~ך

 ד~שר אותיות~שאר
~~ 

 ~בילה הראוי כך ~~שום גרירה בלי
 דתנן ~~~~ה לזה ראיי ו~ד~~ות ~~וחק ~~~ום לגרור א~ור וש~ב~

~פר~
 פ~ב

 ~~ייד~

 והקשה ~ס~ה ז~ר עךיי ~לה
 הריי~

 א~יג

 טובה ומפסיד יקרין דד~~יי מ~ום ~י~ ני~אדלא
 ~~יי~~

 ח~יב
 הו~ כן אם לה~שיר באת דאם ועוד וכוי לייני~א

 ניחא
 ב~וסי הוא וכןליי

 למ~ד ~~ף ב~~~

 ע~א~
 ~הק~ו ליידני~א עוב~ אף ד~ה

 וא~~
 ~סו~ה א~~~י ~כר עליי עךה

 דברי ב~ב~ל יקרים שד~~יי פרה ~פסיל ךיי נ~~א לאודאי ה~

 אין ולכך ליי ני~א הוה ~שירה הי~ה דאם ו~ירצו~~ועט
 נאמר אם יק~~ ומע~הלהכ~יר

 שו~ דפסול~
 ליי ניחא לא

וא~כ
 כשיר~

 ~כשירה נא~~ר דאם כיון אעיכ ~ב~~~ת הוא
 ו~~ה דפסולה ואמרינן לחו~~רא ~זלי~ן שוב ליי ניחאי~יי
 לגרור מו~ר י~יי דאם כיון ואמרינן לחו~~רא א~לינןבנ~ד
 ~ארהוי

 אותיו~
 הראוי כל ~~שום גרידה בלא ~יתכ~ר

 ז ~~וחק מ~~ם לגרור ואסור ל~י~ון שלא ~גדירה הוי א~כלבילה

 ק~~~ג בסיי ~ר~~~ג~~~~
 ש~ ב~~שיי~

 באם ה~~ר דברי הביא
נ~~צא

 ~יב~
 אחרת ~~וציאין כפונה ~~י~~ה

 דכ~
 יתר

 ציי~ ולי ה~ר~~~ג וכי דמיכנ~וך
 לביל~ הראוי כל די~ל

 כ~~ו
 אותנדבקה

 א~ באו~
 ג~~ירי בטרי~וה זה כנ~ול יתר ומ~ש דיייל

 סיי מלאכי יד ~ועיי כאן~~~א~כ
 של~ז~

 עיי~ש נקט לצ~ותא בעך~~א לישנא כ~ול יתר שכי דהאייר כייו~ד או~ ~י שער א~רים וב~ער
 וכעיי בעל~~א לדוג~~א רק הוא דיתכ~נ בכ~מ ~~צינוובא~~ת
 דה~י ~טרי בההוא חזקת ~י ~נ~~ק~י הביאו הריטב~א~כי

 ~~נייהו ~ד שכיב תרי בי עליי~תי~~י
 דא~

 רא~ונה ~~יר
 שרד ~לב~שי ו~יי כנטול ש~וא יתר אידך ~וי עצמוהחי
 ס~ק לייה סיייו~ד

 ~~יי~ ~
 לענין כנ~ול יהר לענין

 חיים בתורת בזה וק~~~והו אחד ~~אבר יונקים ששני~םל~י טריפו~
 נייח דףב~וךין

 ד~ה ס~ת הי יו~ף בנ~~וקי ועיי ש~
 ~ם וברא~שבחסירות ו~י~~

 ד~~
 ~~נחות ו~וסי אבל

 ש~
 ו~יי

 ל~~ סיי חוליןברא~ש
 מ~ייז ועיי קעייח אות ~ם ובד~ח

 שם יוייר ר~ייאו~ח
 ואכ~~~

 אלא
 ךי~ דמ~~~

 הש~ע מדברי
 אין ~ו~כ ~ם ~ורה דבק אם שם אי ~~יי רפ~ג סיייו~ד

 כנטול י~ר דכל ס~~ כקדו~ת~דושתם
 ד~~יי

 שם עש~ך
 וא~ר ~וא ~נטול יתר דכל כלו~~ר כי שם ובבאהייג בי יקס

 סיי~ והו~ל ד~~יע~~ו
 ו~סול חסר

 ~יי~~
 ה~נין דבגוף אלא

 ב~~וי כתב כבר לבילה הראוידכל
 הרר~~

 דלא כייב חדר
 בעינן לכת~ילה רק מעכב הדבר דאין היכא ~ק כןא~~רינן
 לא אם אף דכשר למ~ה בנ~בק וא~כ לכך ראוישיהיי
 או ל~~עלה בשנרבק אבל וכוי הר~וי כל א~~רינן ~~~~הגרר

 לגרור שראוי ~~ה מהני ולא לגרור ךריך דוד~יבאמצע
 ו~מ~ש לביל~ ~ראוי כל א~~רינן לאבכה~ג

 הפ~~~~~
 ודיבוקן

ל~~ט~
 כחוט בגגה דדבוק כגון ~~~ש אכסנדרני הד~י ובדברי

 ובנו~ב שם ובר~~ייא יייא ~עיי רעייו סיי ביוייד ועייהשערה

 ~י~ ~~~~~~~~~~~~
 ~~ךי~~~ ~~~~~

 ~~~~ג~
 כי ל~ו סיי בת~וי ~~~אנו הר~~~ע

 בהן מועיך ~זו ~והאו~יוה ובדבו~
 התיקו~

 ובלבד
 ~~כך מוקף גויל שיהא דהיינו צור~ן שנגמרה אחר~נרבק
 קודם ~בקו אם אבל ~קלף ~~על ירו שהגביה אחרצד

 ~לא האות כל לגרור ~ריך ~~הן א~ת צורהשתג~~ר
 אין כי הדיבוק א~ר~ד נג~~ר~

 ז~
 דיבוק אלא לאות אות דבוק

 אות שאינו~~ה
 לא זה ובכגון אח~כ ~~ין ~~י או~ ונ~~י~

 כיון להקל קו נטה ל~ב סיי או~ח וב~ייע ~~וסקיםה~ירו

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

 לה הי~ה לא שך~ולם כיון ~והאי~נו ~~~~
 שע~

 הכושר
 של ~~רגך ה~יו בנדב~ה בנ~ד ה~ה ול~~ז עיי~ש סכיןע~י כיי~

הכ~~
 ~~וטה

 י~
 כי ל~וש

 ~יכ~

 נדבקה התי~ו גג ב~~שיכת
 באהייע ד~פ~~ח אלא תיקון ~~הני לא ודאי ובכה~גלהכ~ף
 דברי הביא קכ~ה סיישם

 הר~~~~
 והשיג ~לו

 והביא האות צורת נגמרה ליי קרי נד~ק ~שיי~ה בגמרא~א ~~האו~ ~דיין ידו סילק שלא דאעפ~י והר~ב~א הר~~ב~ן~~דברי ד~~~מ~ עלי~
 חילוק דאין ~~ש~~~ דידן ד~~תל~~ודא שכי סה~ה דבריג~כ

בין



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  נוגע בין לייש נ~~י גרירה וצענין ל~~טה או ל~~~לה ~~געבין
 נגמ~ה ללא האות נג~~רה בין דהיינו למעלה ל~וגעלמטה
 הדמ~ע ~דברי ךהעיר יש ולכאו~ נקטינן והכי הש~עו~דברי
 ~~על יד~ו סיךק אם אףדאכ~י

 הקל~
 נגמרה ~~קדי לא גייכ

 נדבקו דע~כ כיון האותצו~ת
 האוהיו~

 ואז לחין ב~ודן
 ~~~רילא

 עדיי~
 ךיתן שלא גט ל~נין ה~~רדכי כ~~~ש כתב

 כשהוא לאשהגט
 כא~ו כלומר קיימא ~ל אינו שהדי ל~

 כמ~ש ~דיו להסיר יכול דבקל לח שבעודו במשקיןכתב

החל~~
 ~כ~ד סיי באה~ע ~~חוקק

 סיי~
 יש ואמנם כייד

 בג~ ~י הא וגם טובא ~הל~~פק
 בסג~ר ~~קושד

 ל~ה ~בדיוקנ~ז או~
 עוברת שאינ~

 לא בקל דנ~~חק אף ~~עצ~
 ~~שום בגט ה~עם ועי~ד ה~~תקיים דבר ~~~קרי לןאיכפת
 ו~~~א~כ להזדייףשיוכל

 סעיי לייב ~יי באו~ח ועיי בס~ויי~~
 דיו לענין ד~ייש ~~וי ~~~ש הי ס~ק שם באה~ט ~ו~ייגי

 ~~~סקי הזכירו ~לא וחי~וש שם ובשע~ת יינם ו~ס~םהנעשה
 י~ג סעיי קל~~ סיי י~~ד ש~ע ועיי סייא ~יי עייזתוסי

ובדמ~א
 ש~

 דיני ~וי ~מנהיג בספר ועי~ רעייא סיי ובי~~ד

תפלין~
 ~~ס~בר וכן

 דא~
 כ~ב מקדי לחה עדיין כשהדיו

 ~~כ ~דף שבת ה~~ס ו~דבדי לזהוראיי

 ע~ב~

 שהיי הדי
 ~בילה לו נזד~~נה ירחן לא זה ~די ב~דו עצ לו כתובשם
 שלא כדי קס~ד ופרש~י ג~~י ~ליו כודך ~~צוהשך

 י~~ח~
 את

 ד~~י~דק אי ד~~י היכי גו~י האי והסבדא ושם ב~~יםהשם
 ~~גין ואינו ופרש~י מיא ביי ~יי~י ~~יהדק לא אי חציצההוי

 בלחה ו~~שני ~יו משום ליי ~י~וק חציצהמל~~~~ק
דאינו

 חו~

 להדיא הרי
 דא~

 עיילי ואם כתב הוי לחה דיו
 ~~נח~ת ועיי השם ~~חיק~ ~שום אסו~ ~~יאביי

 ~ד~
 לי

בג~~י ~ייב~
 הטוע~

 שבת דבש~ס אלא שם ו~וסי ורש~י וכוי ~~ם
 דק רליכא דבכה~ג עלה ~אתינן ~~חיקה ~~שום דלאו~~ס~י
 בפני לעמוד דאסוד ה~א דהט~ם רק שרי ~~חי~הגדם
 ערוםה~ם

 בז~~נה ~בילה אם ~וא ור~י רבנן ופלוג~~
 ביו~~א רש~י ואולם~~צוה

 ~ד~
 ~דף חי

 פ~ח~

 ירחן לא דייה
 ~~חיקת ~שום הוא דה~עםכ~ב

 הש~
 ~~~ום דטע~~א ד~~סקינן י שם דשבת ~~סוגיא זה דחו~ם י~יני~ דבתוסי אלא

 בפני לע~~ודשאסור
 ה~~

 לא ~עשון לא ~~שום אבל עדום
 בנוייב הגרש~ל ב~~~י וד~י~י גר~~אאסרינן

 י~זסיי או~~ ~~הד~~
 ~~יר~

 שיט~
 אלא גר~~א ~רי דלא דיייל ר~~י

 ~~צוה שללטבילה
 א~

 אסוד גר~~א אפילו הרשות ~דבד
 צדבדוראיי

 וסיכ~ דבדחיצ~
 לר~י דגם יו~י די ~ליג לא

אסור
 וב~~~כ~~

 ~ופדים ב~~סי ערוכה ב~יתא ~~~~נו נעלם
 ~י יסוך ולא י~~ן לא בשדו על השם הכ~~ב ~י~ב~ה
 שלא ובלבד ~היריוסי

 יש~ש~
 גם ~ליג דד~י ~~פודש הרי

 כס~ר שזהו כי שם דב~~י אלא וסיכהבדחיצה
~ס~גיא

 ו~חי~ה בדיני ה~ם לה ~ד~~ייתי ד~ב~
 הגר~א בנוסחת~ועיי

 ~ם~

 שם ביו~~א ר~~י הא ועוד
 על גםכ~ב

 כוד~
 ~~פני עליו להגין דה~עם גו~י עךיו

 ה~~י~שטף חוז~
 ~~יידי גו~י ~ךיו בכו~ך והדי ~~חיקה ו~~שום

 י~ל דבא~~ת אלא אסוד ג~~~א ואפ~ה מצו~ של~טבילה

 רעל ~~ילשיט~
 לא אי דמי הי~י ג~~י האי הש~ס קו~י~

 כדחך על ד~די י~ל ~~יא ביה עיילי~~יהדק
 פסי~

 רי~יה

הו~
 דבו~אי

 י~~חו~
 יוכל ~כ~פ גמי ב~רך ול~ך השם את

 ~וע~~סי מ~כוין ~אינו ד~ר דק והוי י~חוק שךאלהיות

 וצעיל ל~צ ד~ה ~ייג דףשב~
 ד~

 ~ם ~פייי א~~ו ד~ה ~~ייב

ויייל~

 ~~~ני עליו להגן ג~~י ~ךיו כורך ביו~~א ר~יי וז~ש
 שטףח~ק

 כלו~~~ המי~
 ~ךיו יבוא לא אם ד~כ~פ

 יוכל בחוזקה~~ים ~~~
 להיו~

 שלא
 י~~חו~

 ה~אידי בהרב ו~~~תי
~שבת

 ד~
 ק~כ

 שם~
 ~~פני פי~שו ה~~חבדים וגדולי שכי

 השם ב~נ~ ל~~~וד~אסור
 ו~נרחי~ עדו~

 ~ד~~ונה הסוגיא
 ~~הודק אם והדי ךג~~י ענין ~~ה השם ~~~יק~ ~~פני~אם

חו~

 הסוגיא דרך ~~קום וו~כל ~~ועיל אינו ~~הודק אינו ואם

 שאין ו~צד ~~ועיל חוצן שאינו מה~~ק ש~ינו וכלנא~רה
 בשטף לשם נכנסיםה~~ים

 וא~
 דכל בלחה דמיידי

 מ~~~ת~~ים כניס~
 מתחיל דיו לאל~ר נ~~חק ואינו ~איל ~~יי~~

 ה~~אידי הרב דברי והנה ת~~~וק ~לא ואפשר ~~~טלה~י~~ש
 שסיים אלא לדברינו וקילוריןמאירין

 דו~יי~~
 מצוהי בטבילת

~עול~
 רק אסוד

 חציצה איסור בה ש~ין ~רשו~ בטביל~
 ו~~ש~~ע הדוק ע~י ג~~י בכריכתטובל

 ~א~
 ~~צוה בטבילה

סיי~
 די~ל א~א אסור ~שם ב~~חיקת גרמא דגם

 דא~
 דרייי

 י~ך ~~~מ בידים ~~וחק ד~וי ופדש~י ~שפשף שךא וב~בדאמר
 ו~יכה בר~יצה גם ו~~ה ~ ~~יא ביה עיילי אם גםדךדבנן
 כתבי כל ד~דק ~~הך ~~~~ע וכן בידים כ~~וחק הויודאי
 ק~~ו~דף

 עייב~

 אעפייי וה~מי~ין הבדכות ת~ד
 שי~

 בהן
~ו~יו~

 אלא כוי שם של
 נשדפי~

 ואזכדו~יהן ~ן ב~~קו~~ן
 שם ~~א ~ט~ז ~ובירו~ל~~י בצידן ~תב ~יי באחדמע~ה
 בתוספתא ו~יי בדכות כותב ~הייהגי~א

 פי~~ ~ב~
 ובהגהת

 שם לי~א ובאמת בי~~ל~~י הוא שכן כי~~צפ~ש
 בהן שי~

~~או~יות

 השם~

 כוי לבודקו ד~י ו~לך ~~י את והודיעו באו
 וש~ען ברכות ~ל טו~~וס נטך בוה~גיש

 בספ~
 ~~ים של

 ~~נחת ~~יי ~כי הדאשון ~~ן ~אחרון ~ונש גדול ד~י לווא~~~
 ש~~א~דו מ~ני ~ם בתוס~~אבכודים

 בידי~
 בפ~מ וכ~כ

 ~ם הר~ן מד~די ו~ואבי~ו~ךמי
 וו~וכ~

 ~י~י דגם להדיא
 הוי ב~~יםשנתנו

 ~ידי~ כו~וח~
 לזה ~~תכוין ד~ם אךא

 ה~ד פ~ג סוטה ידו~ל~~י ~ועיי כאןומשא~כ
 רא~

 סוטה ובתוסי שם וקייע ~~ילי לכשאחלון א~ר בנהר~~בעבע תינו~
 ובאבוה ה~ד ד~ה ע~ב כייאדף

 שם~
 דיוכל היכי כל ועכייפ

 חוזק מ~נילהגן
 שט~

 בהגהות ~ועיי ~סייד הוי לא ~~~ים
~~הדא~ה

 קייכ שב~

 ש~~
 דשא~~~ דק

 הרב ~~דבדי ואולם
 מ~ום אסור בכהייג דגם ~וכחה~~אירי

 ~~חיק~
 שרי ו~א

דק
 בטביל~

 ~~~י עליו דכורך רשות
 וו~הד~

 לחציצה דל~ח
 ד~ה פייז ובסנהדדין ~ם פ~ייז שבת הגבורים ב~לטיועיי
וגדם

 וב~בועו~
 ד~ה ~י א~~ פייד

 והדב~ ונדא~
 בדבריו י~צ

 ה~יד לא שם ב~שויובנו~ב
 ~ייג סיי יו~ד חת~ס ועי~ ~~~

 ~~ייעו~~נ~ח
 בשמות קפ~א סיי יוייד תנינא בנו~ב ו~יי תל~

 ~~~חפים עד ני~רים ואינם בולטים והם האבן עלהחצובים
 דלכא~דה ו~י ~~וחק ח~ש משום ~ה יש אי בז~באו~ם

 כיאיסוד י~
 ו~לאכ~ דד~

 ההוא
 לצבו~

 ואח~כ ש~~ן בצבע
~~דביק

 הזה~ עךי~
 זה והדי

 דו~~~
 בכ~ב ~נ~~~ייי ל~~~ש

 ~ומ~ש השם את ~~וחק ד~וי ז~ב ~ךיהם וזרק בדיואזכרות

ב~וונ~
 בב~יי~אד~א ציי~ יגנז אלא פסול בברייתא ~ני דלא ~~~~אי הנ~~ייי

 יו~ד טו~ז ועיי א~וצהו ~קאי יגנזו ~תני ש~
 ר~וסיי

 ס~~
 ונראה מ~ש גי

 אזכדו~ שנק~
 ~יי וכבד וכ~י

כזה
 ב~י~~~

 ס~ וב~~י עיי~ש ~י הךכה תפילין ~הי ~~א
 ~~~ריובא~~~ לייב~

 ~~שום ליכא דבכ~~ג מוכח שם שב~ הש~~
 ה~ם~~חיקת

 דה~
 כ~ב

 ב~לכו~ הרא~~
 ~ייז ~י~ י~קואות

דצבע
 אינו ה~ים ~צובע~

 חו~

 ואינן להן ~וי הוא ~י
 ואינו ב~ל~~א חזותא אלא ~~ו~ש בו שאין ו~וד~~ק~ידות

חו~
 ~~ביל~

 שהצבע קצ~ח סיי ביו~ד הב~י הביא וכן נדה
 דה~ם ש~וצן ל~~ב דו~~ה ואינו ~~~~ש בואין

 זב~ים ~ועייה~יו ~~~~~ו~ י~
 ר~

 ושם חציצ~ הוי דם והא בג~~י ל~ה
 צ~חדף

 ו~דש~י בגדו על דם לי פשיטא דבא א~~~ ע~~

שם~
 על כ~וב שם ~היי דהא ~~ייס מ~ני לא ל~~ה ואייכ

בשרו
 ו~~שום ליכא דחציצה בצבע כ~ב שהיי ~~יי~

 אעייכ איכאה~ם ~~חיק~
 דג~

 איסור
 ~~חיק~

 בשם ךיכא השם
 ועיי בלחה דו~יירי ~~שני ולכך בצבעהנכתב

 בכ~~~
 ו~הי פ~ו

 ~~ויס~~ת
 ול~~~~

 ב~~ל~~~ות רצייה בדכת ב~שוי ~שו~ד שם
 קייג ~יי בדודא מ~דא~ל הגדול הגאון לידידיאריה

 בדיו בנכתב רק השם מח~~ת ~~שום דאין לענין זובר~י~ שהרגי~
ולא

 בךב~
 עירוכין ~~פד~~י הביא ולא

 ~ד~
 וי

 ע~א~

 ד~ה
~ם

 ודו~
~ 



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~~~~~ו~
~~~~~~

 ~~~~ד~

 לעש~ה ~דם חייב הי~ג ~ייג סו~רים בו~ס~
 וסי טי דף ~~ק ~וער~~יצ~יתי

סיי ~סידי~
 ההע~ח~

 נאה ס~ה וךכתוב נאוה ומז~זות נאים
 ועורות נאים ובקלפים וכוי נאהבדיו

 צבועי~
 ומש~~ע

 אינו דצבעלכאורה
 חוצ~

 דבשבה אלא ל~כהב הקלף בין
 קך~ג~דף

 עייב~

 הך ליהא ושם ~~ה ברייתא גייכ ~~ובא
~עורות

 סו~רים ךמסי ז~ל ~גרע~א בנוסחה ~ומצאהי צבו~י~
 והיינו צב~ים ועורוה שםדגרס

 צבי~ קל~
 בזה יייל ואולי

 ~ינו לנאוהו דכךבזה
 כ~~יי~ חוצ~

 רבא
 ~רף בסוכ~

 נו~בועיי לייז~
 ק~~~

 אי סיי או~ח
 בש~~ והנ~

 ךייב סיי א~~ח
 כ~זסעיי

~~ 
 שם וב~~גייא קצה שנ~~חקו ותיבוה אוהיו~ז

 הדיו כל קפצ~ דאם~י
 ~~הקל~

 נשאר ~א
 ר~

 רושם
 שך ~~~ח~ודהארו~ימות

 דבס~ת ו~~שו~ע כ~דרן ש~א הוי ~די~
 בפרישה ועיי לשכ~ס ול~ח ~קרושים ~מ~ה ~ואף ~יקון~~הני
 דבהחילה ה~ילין של קשר ~ענין נ~ח אות ל~ב סייאו~ח
 ואח~כ ש~רה~ייין

 הדך~~
 ~וי

 ו~
 וער~~א כ~דרן השם הוי

~~
 וי~ך ~~ב ~~יי

 ולא לז~ירוה רק דז~
 לעיכוב~

 ולא
 ז~ב בזרק ~נמק~י למייש נייד ש~והענין ~וג~ לה~לף הכהב בין חציצה ~וי הרא~ון רהדיוא~~רינן

~~ 
 האזכרוה~

 ד~ינוי במינו ~~ין דהוי שאני דהכא יייל דבלא~האלא

 חו~
 לכהוב ונתכוין ~שם א~ לכ~וב ~ריך בהייוכן

 יה~ד~
 וטעה

 בו הטיךולא
~~~ 

 קוך~~וס עךיו דוועביר יהודה לרי ד~ייל
 ~~שום ג~כ י~ל הוי לא ~ווחק אבלומקדשו

 ד~~בייו~
 אינו

 אמרו לא רבנן וגם סיקרא ~בי על לדיו ול~~חוצן
 דבירושל~~י אלא הוי ודאי כ~ב א~ל ה~~ובחר ~~ן ~שםשאין ר~

 ~דף גי~ין ב~בייא ג~כ והובא שםר~בת
 כי~

 דרבנן איתא
 הוא אף הוא כהב אומר שאתה ~~יטתך או~רו רייילדברי
 ורבנן דרייי יייל וא~לי ד~ול בא~~ה וס~ל ה~~וב~ר ~~ןא~נו

 נ~ב ~דף בנדרים הר~ן עפ~~יש והואלשיט~ם

 עייא~
 ל~נין

 ב~~ינומין
 ~רבנן העצם דו~יון אחר אזל דרייי בדשיליי~~

 עליו ר~~עביר לרייי ס~ל ולזה ה~ותר דו~יון אחראזלו
 דה~י~וצי~~ס

 ~~בייו~
 ס~~ ורבנ~

 ~יי הראש~ן ~~כתב ~יון
 כ~~ו וובשאיי~ו ~~קרי לשו~ה ~וי השני והכתב לשו~השלא
 ס~ק בא~ך ל~ב סיי פר~~~ג ~עיי ~היתראיסור

 יך~~
 ו~ם

 אם לענין ל~טס~ק
 נקל~

 אדום ונ~אר הדיו שח~ירות
ועיי

 ח~
 יו~ד שיק ו~הר~מ והשוי ~נ~ו סיי יו~ד סופר

 וב~ייו~ רס~~סיי
 אינו לנ~ותו דכל ~~~ש דלענין ~לא שם

 ד~~ר~יוה שהבא~י בה~~י ~~~ירי ר~~ילין י~לחוצן
 הבתים~תוך שו~ו~י~

 ך~~
 וייל לנאותו

 ולח~

 בפשי~וה
~ 

ה~
~~~~~~ 

 ~ע~צ תשוי הביא ~ם קפ~א סיי בנוייב
 ~דף א~ינ דפרק ~~הךשהעיר

 ך~~
 דר~י

 ~~שום חשו וךא בסיר סדוהו וא~ייכ התורה דכהבוא~~ר
 בקך נקךף ~ה~יד ~ופני הטעם ~~וא וכי ~ו~והמח~ת
 ל~ו רף בח~ייא הווהר~~א לפ~~ייש ו~א~~ה ~~וחק זה ה~יךא
שם

 ד~~
 בכ~ך ה~ לא דלשה~ק ~~~חר

 ש~עי~
 ~ו~ר~~ביין לשון

 ~~יה ויגש~י

 יייב~

 ~~~~ילא
 כי דהרי לק~~~

 השיי~
 ~יי ביו~ד

 ועיי חול ~ךשון שנכהב ~ם ל~חוק ד~~ותר יייא סייקקע~ט
 ד~ה שם ובנוייב כ~ו סיי ובתומים קייו סיי יאיר חותהשוי
 במש~ז קנ~ג סיי או~ח ופר~~~גאמנם

 ס~~
 ו~ת~ש ט~ו

 לחה ~הוא גם דבדיו ל~~דנו וע~~פ טי ~ייק ~~~ו סיייו~ר
 ~ב סיי או~ח טו~ז ו~יי כתב ה~יודאי

 סיי~
 ולפ~ז טייו

שפיר
 י~

 ~~וד האותיוה נדבקו אם דדוקא ולו~~ר לחלק
 צור~ן נג~~רה~לא

 דהר~~ייע אלא הר~ו~ע וכ~~~ש תקון ~~~~
 ~וטה נו~ן רגך שהיי בס~ת שהיי ו~עשה שם ~ביאבעצמו
 ו~יתה הח~יי הו~כוונת ה~א ~ל לגגהדבוק

 ~היי~
 מג~פו

 והכשיר שםשל
 בשע~

 הנו~ן רגל קצ~ גרירה ע~י הדחק
 נראית היי שאוהאעפ~י

 רבוק~
 בשעת ודוקא וכי ~~עיק~א

 ך~~יהלי דאיכא ועודהדחק
 ~ו~~

 אחר
 כהי~

 ואייכ נדב~ה
ה~ה

 בניי~
 פש~ט~ הכ~ף שנדבקה בתפלין

 הי~ו של לגגה
 שלא הדחק ש~ת ג~כ וחשיב ג~כ לה~שיר יש תחתיי~מכוונת

 שו~~~ ~ועיי גניזהלה~יכן
 ~~ר~י ו~ייש רנ~ד סיי ח~א ~~הד~ג

 מייה סיי ~כ~צ ועיי ~~ה לענין חסידים~ספר
~~~~ 

 שראיהי ~כורני
 הת~~ט בסיי והואבס~ח

 שם~

 ~תיבה א~ר ~ו~א ג~כ שי~ל בשגם
אחר

 שסי~
 ~יי י~~ד הנינא נויב ועיי נדבק~ מ~לף ידיו

 נ~ב סיי במג~א עפמ~ש קצ~ ךחלק יש ו~וךיקס~ט
 ~אוה אם גיס~ק

 גדו~
 ובדגול כשר אות צורת ~~קום מכל י~אר ~דבוק ~~הנגרר שא~ באופן בסופו ונדבק

 פשוטות אותי~ת דבשאר כתב כ~ו סייק שם בווג~אמרבבה
 שאם ארו~ות שיהיי ~~י~וראז

 יוכפ~
 יהיי

 ~פו~ו~
 רק

זהירות
 ךכתחיך~

 בתיבת השלי~ית שאלהו כ~ת יפשוט ~וו~זה
 פ~וטה הנו~ן ~ראת ועי~ז ג~לה הפ~א שהיי~ן

 בכריו~השיעור חס~
 ךכ~ו~

 בדיעבד ךה~שיר הוא פשוט דוראי
 ובד~~~ ל~~ סיי בב~יועיי

 ל~ב סיי סוי ובפר~~~ג די ס~ק שם
 הא וגם טעו~ים ו~~מה זאה ל~אלתו ~~קום איןובלא~ה
 אות לענין לא ב~ייע ~וא לכ~~ף כדי ו~ה~~וטותהשיעור
 הנו~ן ואםאחרה

 ~~ו~~
 ~ו~יי

 ב~~ו~
 ~~~ש זי אוה ל~ו סיי

 ה~~רדכיב~ם
 לא ל~ב בסייי והדג~ו~

 הביאו~
 ~~ראין קצרה ~יא

 ~ינ~ א~ לתינוקאות~
 שם בש~ע ועיי זי אותה קורא

 ~הובשע~ה

 בכיי~ אב~ פשו~~

 דיעבר א~ילו פ~ול פשוטה
 הדב~~~ פשו~~ בנו~ןוא~כ

 שהחהיי להייא
 א~

 אחר
 שנ~בקה פ~וטה בכייף בנייר ומשא~כ האוה צורהישאר ~גרי~

 בשיעורה פ~ו~ה הכ~ף צורה די~אר יייל דאכהי אלא~ההיייו
 וכ~ב הרמ~ע בדברי שהאריך וי בח~י~ה בקה~ס ושו~רוז~פ

 דבתו~~~גיי~
 ח~וב שם ב~~קום שלא גם אז להךן כהב אם

שע~
 הרמ~ע דברי הבאהי וכבר גניזה להצריכן שלא הדחק
 ב~עה רדוקא כיד~~החילה

 י~ הדח~
 כי וא~ייכ ך~כ~יר

 בא~ח ועיי נדבקה כהיבה אחר שו~א לו~יהךי דאיכאועור
 יכול רבוקוה שם של אוהיות ~ם כ~ו סעיי ל~בסיי

 ר~~ו סיי ביוייד ועיי ו~~א ס~ק ~ם ובאהייטלהפרידם
~~ ~ 

 ~~~~ואו~
 ופיי כי הקוו~ן ר~פ במרדכי

 ר~~
 ~ו בהיקון

 ו~קוו~וה בשך~ה ודיבקה כהבדאם
 בד~

 שלא
 נראה ואין וכי הו~ות חק רה~ייך ~חייכ לה~~ידהיוכל

 תמה שם וי חקירה ובק~~ס ךתקן ויכול טעיוה כשארהוייל א~
ךאיזה

 נק~ צור~
 ו~~ו~~ות בשל~ה

 בר~
 יייל ובא~~ה בצ~ע והניח

 כ~ט ~דף ב~~נחות או~רינן דהרי~שוט
 ~ייב~

 בו יש ואם
שךש

 ~~ו~
 האותיוה נוגעוה אם וא~כ יגנז ארבע יתקן

 וח~ושבארבע
 אוהיו~

 להבדילן תקנה ~~הני א~ להסתפק יש
 בסי להדיא ו~ב~ארוכן

 ואולם שכי רייה סיי התרומ~
 דאוךי בסכין המחוברות ~אוהיוה את לה~ריד יכול אםבדבר ספ~

 אות שנוגעת בשביל ~~~א או ~וכוה כחקהוי
 לחברת~

 לא
 בס~ת וכן וכוי בסכין להפריד ~יכול שעליי ~ות שםאבד
 בארבע האוהיות נוגעוה א~ יגנז ארבע יהקן שךשדתניא
 תע~ב וה~~חו~יר להבדילן ~קנן אם כשר ש~~א אותיותוח~~ש

 ועיי עיי~ש להפרירם דיוכל לבע~~ת סייך ~~קו~~והוב~לשה
 רע~ט סייבט~ש~ע

~~ 
 דס~ל הר~צ וא~כ

 דייק היקון ד~~~~
 יש ודאי מק~~~ות דבארבע מקו~~ות ~שךשה ודיבקהוהני
ודאי

 י~
 ~ח~ויר

 כ~~יי~
 טי בחקירה בק~~ס ועיי ב~ה~ת

ש~
 ~~דברי שהביא

 הרו~ב~~
 ~~ייו מה~ת בפ~א

 מ~~
 וכהב

 ~~זה ודייק לש~~ה שלא ~אזכרוה ~~ןאז~~
 רסיי~

 להרמב~ם
 ש~~ב שידעדכל

 בארהי ו~בר בהכי סגי א~כר~
 ו~דברי~~שמע דאדרב~

 הר~~~
 ~כהב שיודע בהכי סגי ד~א רס~ך

 שם ק~ייס ע~ד י~ך והרבהאזכרה
 ואו~~

 לה~מיר דרכי אין
 רבוהינו עיני אשא ההרים אל ואך האחרונים דברי עליסור

 ובאורם לעינים ~נו הם דבריהם כל אשר ז~להקרווונים
 אורנראה

~ 

~~~~

 ל~ינא
 ד~~~

 ב~ר ~אה דכתיבנא טעו~א הלין
 קצת ךגרור בתיקון הה~לין ךהכשיר רישבניד

מהרג~
 ~כ~ס מ~ום ח~ש שום בזה ואין פ~וטה הכ~ף של

 ס~ק ל~ב סיי פר~~~ג ו~יי עלווא רו~רי ~~ילין והםוחיית
 שם וב~ע~תסייח

 ס~~
 ועיי רבייש תשוי בשם מ~ש לייא



~ ~ ~ ~

 ו~~ו~ו~~~~ו~
~~~~~~~~  להיית בפ~יחהב~רמ~ג

 מעש~ מ~~
 סיי ~ב~~~ת ב~~וזה

 ~הנךפע~ייד כי סייק ובמשייז ל~ה ל~ו~ד וס~ק כייג ס~קךייב

 ידירוו~נ~יכתב~י~

~~~~

 במנייח וראיתי כסדרן ב~ינן בשם ~י הבאתי די
 ראיי הביא תך~זמ~ע

 ~דף ~נדרי~
 יו~ד~

 דלא
 שו~א חטאת לדייא~~ר

~ 
 יגו~ור

 ש~ש ויוציא קרבן ~יב~
 ו~שיכתוב שם והוי הייא י~ד לכתוב בהתחיל ~ה~נלב~לה
 אין כי ~לקול ~וי רגע באו~ו~וא~ו

 כשכותב רק ש~ ז~
 ~כתוב ~~ו יגמור לא שמא וניחוש ~~ם נגו~ר הא~ר~נהה~א

היי~
 ש~ ב~ו~ב התקינו לא ולמה ה~חר~נה

 דיכתוב הויייה

היו~~
 ל~ו~

 צ~ל דהשם א~ו ~וה ~תיות תחילה ויכתוב
 הטעם ~ל דהרי אריא לא מהא דאי י~ל ו~~לם עיייישכסדרן
 ויוציא י~~ות שו~א הוא קרבן לדי יא~~ר~לא

 ש~~
 לבטלה

~ה~~
 השם לגמור א~ר סופר י~כל הרי

 בקדו~~
 אלא

 ~~חשש ~הוא קרבן לדי יאו~ר שלא ה~עם כוךםשנקטו ~ו~~
 ו~ועט ךזוון ד~א צ~ע י~ותשמא

 ל~
 יו~וה ש~~א ~יישינן

 ועיי ~~ג ס~ק תקס~ח סיי אוייח הו~גייא~~~~ש
 ב~~חה~~

 שם

מ~~
 ק~ו סיי ~~~צ ו~תשוי

 ~ו~~א~

 בשעהיי~ו בזה הא~יך ו~בר
 ו~ם ס~כה ~~~י~ד

 ו~בי~
 ~דף כתובוה ו~תוסי

 ~ייג~

 ד~ה
 פי באו~~ח ~ועייבלידה מס~~נ~ פ~~~ים דרוב ~~שום ~א~ה דדוקא שכי~או~י~ה

 ~~סהכנת היא בה ךיךד והמק~ה ~~סתכנת ~ינה זכר בבןליךד ~~~קש~ כי שהביא י~ז ךיי~ וי~ל~
 ~הדתייך טוטו~ד ותשוי לייא דף ריש נדה ו~~~סב~ידה
סיי

 רס~ד~

 אךא כתבו לא דההוסי וכי
 ו~רובה דז~~ן ב~~ית~

 דאפילו כתב ועוד ש~ין ואשה איש יומא דבת ב~~י~האבל
 וויעוט זמן ~~קרי י~~ים דזילוויהה

 וך~~
 ~ועיי

 ~סיק~
 דרייכ

פס~א
 ך~~

 יודן אייר י~~ים שבעת ב~~ה ז~ורי מךך ו~כתיב
 לשום נחשב זה ~אין היינו ~לום בו~לכותא יוו~ין שבעתלית

ז~~ן~

 וווה
 ודאי פהא~ו~י~ לו~ית~ ג~

 ל~~
 ב~עה~מ וכו~ש

 אלאשם
 דהטע~

 י~~רט דש~~א הוא קרבן לדי יאו~ר שלא
 וכוו~ש לבטלה ש~ש ~הו~יא ונ~צא יסיים ולא דב~רובתוך

 מגילה ב~ד~אהוו~רש~א
 ~~ ~ד~

 ד~~
 ובתו~י כתבו

 יוו~~

 ל~ט~~ד~

 הטע~ כי ח~את לדי ד~ה
 וכ~ז פשע דיל~א

 בכותבלייש
 ש~

 או ית~רט שמא ~ח~ש אין דודאי ~ויה
 בכולהו שייך דה~ט ~ם נדרים בראייש ו~יי י~שעדיל~א
בנזיר

 בחר~
 ה~זינו פי בספרי ועיי שבועה וכן

 ~ולה לד~ אדם יא~~ר שלא מ~ן אומר רשב~י אקרא ~ישם ע~~
 ובווד~ר לשמים ו~ו~ד~ים שהם ~לו ו~~ה לדי קרבן ת~לכוי

 גרסו ~~א~אשי~
 וו~~

 ובענ~~י להקדיש עתיד שהיא מי אם
ו~ביא

 ~וה~~
 פ~ז ~דף ו~וא

 ~ם~
 ד~ט~~

 ראסור
 לי~

 לבר
 וכייכ וולה בהר רק בריק~יא דקוב~ה ש~~יה ל~דכראנש

 קמיי~ סיי י~ייד דבי~יע~ק ~לא בראשית רייפבנח~ק
 ד~ה

 חטאת לדי יאוור שלא דה~עם ו~בואר דבירו~לו~י כתבי~ן
דשמא

 יו~ו~
 מוציא ונ~~צא

 שיי~
 ע~ד ביאר ו~ה לב~~ה

 עליך לומר ו~ו~ראוי ~ליך שךום מ~שאגדה
 שלשו~ו דשלו~ השלו~

 הקב~~
 ~יון אלא

 ~לו~ ד~קדוו~
 ~~אר~ת אד~ לכל

 אדם של ושנותיוימיו
 כ~~יי~

 ברכות ~ועיי ~~ס
 ד~

 נ~ד
 ולא ~דם של ו~נו~יו י~~יו ו~ארי~ין דברים ש~הע~ב
 הו~אריך חשבו שלא שתמה חד~א ו~יי זה גםחשבו

 שמא ךחושאין באו~ן~
 ימו~

 ועייכ
 יוכ~

 בשם לה~~יל
 עיי~~

 ו~וךם
 לפ~~קיש

 דה~ בז~
 ~ליכם ~לום ~מר ו~ותר לעכו~ם גם

 ~ייב ~דף גיטין בש~ס~מייש

 ע~א~

 ודאי ו~ה
 ל~~

 לוו~ר
 דכל אדם ~ל ושנותיו ימיו מארי~ן זהשבש~ל

 הטע~
 הוא

 ~ם דבת~סי ~יב~א שלום דרכי ~נירק
 ד~~

 א~ר~א
 לומר אסור דלכ~ע שם מירושלו~יה~~ו

 לעכו~~
 ~לום

 ~ר~ש לווייש ציין ~ריה בן ובהגהתעליך
 ~ביעי~

 וכבר ~~ד
 בירו~ךמי קרבן ב~ירי בזהה~ריך

 דברי ונראין פייה ס~י ש~

ה~יי~~
 ו~~זיקין דלמייד ~ם ו~~ה~פ

 הו~
 דשאילת ~ל איישר

~~ו~
 ש~ם נו~י לגוי

 עליכ~
 הוא

 עיי~~
 יו הך~ה פ~ד וב~~ז ~~ג~~ד שביעי~ ~בירושל~וי

 ~מייח ~יי יו~ד דרי~ה ו~יי י~
 וט~ייז הי~ות

 ש~
 ק~~ייז סיי וסוי וי יס~ק

 ס~ ועיי ש~
~סידי~

 ב~וו ותוסי תכייז סיי
 ~ד~

 צי
 עייא~

 חס~ם ד~ה
 אבך ~יש שם גי~ין שי~קועיי

 ךיש~~
 אין עבריין

 די אמר שלום~ אין כדכהיב שלום דר~י ביי ול~ששךום אומרי~
 קנ~ב שבה בגה~~ס בהגרעייא ~ו~יילרשעים

 וכתובו~
 ~ק~ד

ש~גיה
 בש~~

 ו~~א אלקי א~~ר שלום אין
 בישעי~

 וב~מה ~ז
 שם ~ור בתורה ציין ~כן די או~ר כתיב ~ם מייחבמקרא
 סובב שם דבש~ס א~א שם שי ו~~נחתוערדייק

 ג~
 ~~~ש על

י~
 ~יז נכ~ו הולך שלום

 שם~
 בזו~~ק כן ומצאהי

 ר~ה~דף מק~

 ע~א~
 לאקד~א דאסיר בגין

 ~ייבא נש ל~ של~
 מ~ט ישעיירכתיב

 ~מ~ח~

 לר~עים די אמר שלום אין
 שםגיטין ועש~~

 ר~~
 ומ~ש שלו~א ל~ו וי~יב ווקדים

 בגה~~~
~~ד~~

 ברכוה

 וי~ ~ד~

 ציין שם בעצ~~ו הו~~רש~א ~נה
 בר~ות ועיי דבו~ז בהך ו~ייש שם ישיעייק ועיי בברכותךו~~ש
 ס~ג~דף

 שם~
 ~~רעתיה בעז וכייה ו~וו~ר מאי

 דא~ל הוא מלאך ו~ייה החיל גבור עו~ך די ת~שק~מר דנ~שי~
 ~דם גדעון דהא ~~וה י~~ע ובהגהתלגד~ון

 לבו~
 ועיי

ר~~
 בחדיא ה~~הרשייא ~ה ת~~ה ~כבר שם ובענ~ים ~~ד רבה

 כ~ג ~דף~~~~ת

~~~ 

 אבימלך גדע~ן ~~ופטים סדר שכן וכי

תול~
 סוכה ובחד~א בו~ז זה אבצן י~תח יאיר

 ~ד~
 כ~ז

 מלא מקרא דהרי פךא ~זה שו~ט שהיי ביאיר ווצינו דלא~י ע~ב~
 אה ויש~וט הגלעדי יאיר ~~ריו ויקם גי יו~ד שופטיםהוא

ישראל
 עשרי~

 שנה וש~ים
 בהויי~ ושו~~

 ועיי ~ה ~~ש
 ~דף יב~~ותהגרש~ש

 ס~ב~
 עיי בנו קרוי ב~ו דבן ומייש

 רא~ם קרני והג~המהרש~א
 צ~ד ~י ויגש ~~ד~ר ועיי ~~

 השוי ~עיי שם רש~א וגלי~ן אי סייק ר~~ה ~יי יו~ד~שייך

ו~הר~~
 ו~כ~~ל שם יייב דף ~~ז סיי ו~~בךין

~ 

 ב~רשט~ובי דו~~ייצ נ~י שו~ב ליבש מ~יר מיכש~ת טהור~ ד~ ויראת ב~ורה ~~~ךג ~~ריף הרב ידידילכ~ד

 ש~ל~ ~~~א~
 ב~בת הקריאה ~שעת

 נ~~~
 ~~ת כתוב

 ~~עי~ הדברים כך את ו~~ה וידבר ויךך~י

באוה~~
 ו~עיל שם

 בפ~י~~
 ד~

 ~ב די
 ד~~

 ולשי~ב~

 הנה
 ~~~ ~הוציא ו~נהגינוכן

 תיבה בנמצא אחרת
 יתיר~

 בין
 או זרהש~יא

 ~~ול~
 ע~ד סי~ יו~ד קווא נ~~ב ובתשוי

 בהשו~ט~ ~ועי~ ךהקל קונטה
 ~י סיי וו~ש~ל שם

אוה

 וי~

 י~ב בית בהרד~ך כן ומצאהי עךיוהשיג ס~~ סיי יוייד אפרים ביה ב~שוי אוךם
 ובר~ב~~

 ~יי חייב
 החוויר~~ח

 השוי ועי~ ניכר ~י~ירה של רי~ו~~ה א~ א~
 ל~וציא צריך שאין כ~ת הורה אם מיימ אי ~יי דבייעארי~
 דכן ~חרי עךיו לערער אין ~~רתס~ת

 ~ו~~ דע~
 רבוותא

ך~~
 ק~ג סיי מ~~ז או~ח ה~~~~ג דעת נוטה וכן

 ו~~
 ומ~ש ך~ג סייק ~וב~~ך ~י ~~ק ל~ב ~יימש~ז

 בקס~~~
 ~ךנ

~
 ממס~~ ז~ ס~ק

 שמות שני שך שם בכותב סופרים
 רע~ו סיי יו~ד ט~~ז~~עיי

 ס~
 בדרך זי

 ~שלישי~
 יש

 ו~ סעיי ער~ה סיי ב~גהי~ש וכמ~ש ~~~ות דשאניל~חות

 ~ו~יוה בי שצ י~ירה דבתיבה ~~ת ~יויפ~
 י~

 יותר ל~קל
אלא

 דג~
 בתיבה

 יתיר~
 ועי~ גדול~י~ך

 ~שב~~
 סיי ~~ג

 ~עירובין ומש~סקנ~ה
 י~ג~ ~ד~

 ~ין א~ת ~ות מייתר אי
 אות יהיר בנמצא ד~~יירי די~לראי~

 בגו~
 ~~יבה

 כ~
 ויאא~ר

 חייייאועיי
~~ 

 הוראתו א~ר ל~רהר אין ובכן ל~א
 ~~תקדו~ת בקדו~~

 ~ני~ די~
 וק~תי ~~רת ס~ת ~הוציא דא~צ ל~ו~וך

~ 

~~
וע~ד



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~~~~~ו~
~~~~~~

 ~~~~ב~

 בבר ~אלהו
 א~ו~~

 הו~ט בסוף שנו~צא
ך~ורקבן סמו~

 בועו~
 הוך~ים ובהוכן

 שהארי~
 בזה

~חה~~
 כ~ח סיי יו~ד

 ~נט~
 ומעכ~ת להקל ~ו

 ה~י~
 ו~דברי

 בבועה הו~ת ~יש דהיכי שכי זי ~ייק ו~~ו סייהפרו~~ג
 עלה וקרום מ~ל~ע ניקב דה~~ולעי~ל

 מח~~~
 וטרי~ה ו~~ה

ו~נ~
 דהתולע היכי ~ם מיירי דה~רו~ייג אריא לא מהא ~י
 יש ו~~בחוןב~נים

 ~ו~~
 ו~וכח דזה ווארצלין כ~ין יבלת או

 נקב עשה ש~הולע~בירור
 וו~ל~~

 מ~ה מחמה קרום ונ~שה
 אם~אף

 הבו~~ ההחל~
 בולטת אך אם ~ב~נים

 ומ~אייכטריפה לחו~
 בנ~~

 בפנים ד~בועה
 ו~~בח~

 שלם הבשר
 אלאוי~ה

 דו~ייו~
 ה~תייס מייש ~ייל דלא ה~רו~~ג מדברי מוכח

 ו~ניח אינו המנקב הה~לע כי נהרפא ש~~א לחושדאין
 ו~דיף~ההר~אוה

 ו~קו~
 ההחוב

 וא~נ~
 החה~ם לדברי גם

 דאז טפי גרע ~~הים הולעים נו~צאו~ דאם ולוו~ר לדוןיש
 שלשה זה ו~~ו דהה~ל~יםיייל

 הנקב היי וא~ יו~י~
 אלא ונהרפא קרום בו עלה~א~ייכ ו~~לי~

 דג~
 לצדד יש בכה~ג

 ו~יי לאחוריו התול~י החזיר דווי ה~ר~ח ש~י ~~טעםוךהקל
 גם ואולם י~ג סייק ל~ג סיי~בייש

 ב~~
 י~ל

 דדוק~
 מחיים

 ר~תולעאמרינן
 אינ~

 יייל ~חיטה לאחר אבצ לא~ו~יו חוזר
 ~הנו~הדו~~~ך

 ~נ~נ~~
 ועי~ ךאח~ריו חזר הידים בו~שו~וש

 ו~ייח סייבפלתי
 ס~~

 שהק~ה ו~ה ומו~ילא ו~חט גבי חי
 בקורקבן דו~חט שם כ~א סיק ו~ש~ז ל~ג ~ייהפר~~~ג
 ו~עי באוהו עבר הא לה ו~שכחת האיך ה~וסקים~הכשי~ו
 חוזר ובקורקבן טרי~ה בו~עי דבנו~צא יהכןואיך

 ~~חיים הו~~י דרך הו~חט עברה אם דבאו~ה הוא ראיילאו להכשיר~
ליכא

 ל~~יחו~
 בנמצא אבל ךאחוריה ~~זירה דו~י ני~בה שמא

 ונענוע הטלטול דמ~וך י~ל שחיטה אחר בו~עי~~~חט
 הלכ~

המח~
 ~ו~ובא בבד~ה הרא~ה דעת דהרי י~ל ול~אור~ לאחוריי

 או~רינן ~בר~ה בו~ט דדוקא אי ס~ק ש~ייד ~~ייו סייב~רמייג
 אייכ אברים בשאר וו~שא~כ ~רום אינו ו~כה ו~~~~הדקרום
 ה~ולך ~ה דו~~י ד~~ם~קינןכיון

 ו~~פ~
 שייך אי לקורקבן

 י~ללז~ק
 ~ש~ז ועיי ~והם אולי ו~כה ו~~מת ~רום ~~

 וי~ל אי סייק ~~ח~יי
 דבגו~ א~

 שכת~ו הדין
 ~ול~

 דהוי
 ח~ד הר~ב~א ב~שובת ו~צאהי זה ראה טרי~ה ספק רקבזה
 בו~שה~ ונקיבהו כדקין שהוא ודאי דנראה שכי קפ~א~יי
 סביב הנו~צאים ב~~ל~ים ~י או~ הי סיי ה~ייט בעקריועיי
 ~ועיי נקוביןהדקין

 בינ~
 י~ז ~יי או~ה שער אדם

 שיט~א אגב הז~ק דניקב וו~~ש אווז של בדקין סביב~ש~ן בזר~
 לה אין אווז דהרי כןכ~ב

 זפק~

 נו~צא דל~עו~ים
 בולטים כיסים כעין בו~טהבר באו~

 הוךעי~ ו~לאי~
 ו~יירי ואולי

 וא~כ בנ~ד ו~שא~כ ו~בח~ן ד~כיסיםשם
~~ 

 ו~בח~
 שלם

ויפה
 י~

 הבינייא וו~~ש נפוח ו~בח~ן הב~ר אם ~אף להקל
כלל

 י~~
 גורדו שדו~א כבשר הוי דנ~וח ב~~רה לו~ייד א~ת

 ו~יי דוד נחלה בסי עליו ה~יגכבר
 בשו~ו~

 ח~א ו~הד~ג
 העיק~ ואולם ויייל ~~פסי~

 שההולעים לעין נראה אם הוא
 אם ~בל ~עצמםנול~ו

 ~עךו~~
 אין לצרד דיש אף אהי

 ועיי ב~~ז ל~קל ~ורהאני
 ~דמיי~

 יייז ס~ק שפ~ד ~~ו סיי
 ~י הפרו~~ג על ~~הר~ייקוב~גהה

 נ~~
 ו~~שו~ה~ק ובדע~ק

 וי~נ חיסיי
 ~ה~

 ~~~~ג~

 גי ס~ק ~ק~~ה ~~י המג~א ע~ד כייה ~עיר
 שו~ע אם לו ס~קדאם

 הקי~~
 ל~לב נטל או

 כיון להקוע אייצ שני וביום ו~ברך ואינו הוקע רא~וןביום
 אם י~סיד בו~ה כייה והו~ה צהקל וסד~ר דרבנן שנידביום
 הקע כ~ה והנה ~ולאכה ואינה חכו~ה הק~ש ~איהקע
 ~יי וה~ו~ז קרנים בעלי ~ה נג~ו אשר הצכה לרברא~ע
 והחכ~צ החיוב ידי שיצא אחר להקוע אי~ור דאין ~יתקצ~ו
 סייבה~ו~

 ל~~
 נ~י דביו~ט והביא העלה

 איכ~
 ~בוה אי~ור

 ~דף ~~~ולין ומביאבהק~ש
 פ~ד~

 שאין הוכיח בגבולין ה~ייש
 ו~פיקה דו~שודאי

 דוח~
 ד~בנן איסורא דאיכא ~ע~ג יו~ט

בהקיעה
 מיי~~

 שם ובמהרש~א מספק זה איסור נדחה
 נו~י דאיכא כיון יעבירנו שמא ~עם בשבה ל~~יילדאייכ הו~~

 ו~~וםלאוס~ה
 ~י~ו~

 דמשום לוו~ר דא~שר וכי גו~ה הקיעה

אינ~
 דקא~~ר

 הה~
 דאדייש וו~יצה בל~לב נו~י

 נק~
 טעו~א

 ה~~ה א~יה ובלב יעבירנוד~מא
 ממיי~

 בעצ~~ו ה~~רש~א
 ~דףב~~ה

 כיי~~
 דיש מוכח יו~ט דוחה ד~פיקא דמ~ך שם

 אי~~ רהא מדרבנן מלאכה איסורבו
 ביו~ט ליכא הוצאה

 היינו דהא ראיי לי~א דו~ש ודאי דאין ד~או~ר ו~האאבל
 לא דרבנן איסורא האי דמשום יעביר~ו ש~א ~~וםטע~~א
 משום לאו אי ~יע דחינןהוי

 ד~ב~
 ד~ו~א

 י~ביר~
 ועי~

 ליי~ ~דף ~בהבר~ב~א
 ע~ב~

 דוד~י שכי דהניא הא דייה

 ש~הק~~
 מצ~ה בו~קום

 כ~~ה פרק נמי וא~דינן אסור~

הק~י~
 ואע~~י דוייש ודאי ואין יוייט דוחה שס~יקה הו~יח

 מצד האיסור בשבת דגם ו~שו~ע מלאכה ואינה חכו~השהוא
 דברי דב~וף ~לא ויייצ בתקייש שישא~ד~~

 ו~הר~יי~
 ב~וךין

 בו דיש אף יו~ט דוחה דס~יקו צ~~סקנא דודאי ייילשם
 ו~שום ה~עם בשבה יאו~רינן ~~יר דרבנן ו~לאכה~~שום
 נימא ~ל~קי~בירנו

 דה~יסו~
 דאייכ דרבנן ו~לאכה משום

 גם לאסוריש
 ביו~~

 ~טוייז וכ~ש דהק~ש ~ייע וי~בטל
 סיי אוייחומג~א

 תק~~~
 שיר כלי הקון ל~נין שם

 שםבחוצין ~ב~
 ~איי~

 ~~ייי רבנן
 ה~~~

 הוא דקושיתם ~וכיח
 דרבנן ו~לאכה ו~שום בי~ייט גם לאסור ראוידהיי

מקשה ועיי~
 הו~הרשיי~

 ךו~~ל דא~כ
 בשב~

 דו~שום דהוו~יילו~יי י~בירנ~ ~~~ום הט~ם
 איד~

 יעבי~נו שמא נקט ולולב סוכה
 ידרבנן פירכא דנדחה ד~~סקו לו~איא~ל

 וסיי~
 רוחה דס~יקו

 בשבת גם ~וב דרבנן ו~ל~כה ו~שום לאסור ול~חיו~ט
 כצ ~יהב~ך ~~~ט גם נאסור דא~כ אסדייר ~שום הטעםךו~י~~ר צי~

 או~ר ו~~יר דהק~שו~~ע
 רב~

 בשבה בתק~ש גם דהטעם
 ~~אי יו~ט דוחה ו~~יקה שם ~בש~ס יעבי~נו ש~או~שום
 דחיא יוייט ודאי השהא יו~ט ס~ק ח~ל ס~ק אילי~אס~יקה
 חול אי דמו~~נ ~~~ד דו~אי ש~ בהגרש~ש ו~ק~הכוי

 דחי הו~צוה ~וא יו~ט ואי חילולליכא הו~
 ל~

 והניח
 ביצ~ הירושל~י דברי אי~ה~יטהיהובמח~כ בהיו~~

 א~ל הייג ~~ק
 ספיקו והרי דוייש ~ודאי שאין יוכיח שבגבולים ~~פר~הרי
 יהקע ~וא חוך אם שם יש ספק ו~ה וווקשה יוייטדו~ה
 ~ייח י~קע הואיו~ט

 בש~
 וכמ~ש שהקע באנדרוגינס רייא

 דלא י~ל דוייש אינו ד~דאי ו~ייש ולכאורה שם בח~ליןבבבלי

שיי~
 הוא יעבירנו ש~א דגזרו הטעם דהרי ודאי ענין בזה
 הוי ו~וב ה~יין כו~ייש דירחא בקביעא בקיאין דלאו~שום
 אי מ~נ שרי בי~ייט וו~שא~כ ודאי ו~קרי ולא ספקאכהי
 כלום ו~א עבדינן ךא הוא חול ואי ו~צוה עבדי הואיו~ט

כו~יי~
 בו~חהייש ועיי שם הו~הרו~~פ ע~~ די ס~ק הו~גייא

שם
 ובשעה~ו~

 ~ייו שו~ר מהי ~ייב
 ובטעה~ו~

 ועכצ~ל שם

דג~
 הו~ל אדרבה ולכך שבוה איסור איכא ביו~ט

 ל~לל ואין הוא י~ייטשמא לחו~
 יו~~

 איש ~~ק ו~~ום בהק~ש
 בה~והיו ז~ל ו~הריייש הגא~ן ~אולם יו~ט דוחה ס~י~הוא~ייה
 זכרו שלא ו~חכ~צ ה~ו~ז על ~מה שם ~~ סיי החכ~צעל

 הרייןו~דברי
 דהקיעה שכ~ בהנור פה הדביק גבי שב~ רי~

 הריין ו~נה דחול עובדא רק שבוה אינובשבה
~~ 

 מביא
 עם דמתעסקין~~הא

 ~הינוק~
 ~שבה ~אפילו שילו~דו כ~י

 ה~יואי
 שבו~

 במקום ליי ש~י~ן לא גו~ור
 מצו~

 דב~ו~ר
 שבוה משום שהוא בדב~~ לא אוהו חוהכין ~ין אמדינןגופיה
 הרין~בא~~ת

 בר~~
 ~~ד

 ו~עכבין אין דלכך הטעם כי ש~
 לחנכן כדי ו~לתקוע ההינוקתאת

 במצו~
 בהגהוה ו~~ש

הגרייי~
 ו~~בה זייל

 ~ד~
 קיייד

 ע~ב~

 שם ה~כ~צ שהרגיש
 חוךין אריי ~בעיי

 ~ד~
 כ~ו

 ע~ב~

 שבה ~ו~הוסי עיי~יש
 ~ט~ו בירושלו~י עדה ובקרבן שם ומהרש~א ליהקע ד~השם
הייג

 ש~
 ויבדיל ד~ה

 ו~~ה~~
 בג~~רא וברשב~א ר~ח ובפיי ~ם

 ברייהא ידעי הוו לא דהכא דאו~ו~אים ~מהרש~א וו~ייששם
 ע~ז עהוסי ~וק~ין ולא ~~בדילין דב~ו~שדבס~וך

 ד~
 י~~ד

~~א



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~~~~~ו~~
~~~~~~~~  אלא יוה~ניא ד~הע~א

 דבא~~~
 בחולין הוא משנה

 ד~ה קכייב דף חולין ועת~סי בהגד~~ש וכ~ייששם
 דבהוסי אלאעור

 ד~ ~~ו~~
 ~ייא הי

 דיי~
 כי לאהויי

 אה ד~~הקנין ~~שנה ~ל גם~ן
 הדרכי~

 פסחים ו~רשייי
ייי~ ד~

 ב~מ והוסי קשיא דייה עייב
 ד~

 הייג ד~ה ע~ב קי~ד
 פ~חים בהוסיובהגדיייב

 ד~
 ושו~דיש~ד~~ו אלא דיה עייא צייז

 סיי ~~ךא~י ביד שם דבריובכך
 רך~~~

 ה~~ה יהושע ו~~ני
 ר~ה ~~~וסי הביאושךא

 ל~~~ד~ ~ד~
 דיי~

 ראוהן וביבנה
 בדבר שבוה איסו~ דיש ולהקוע לחזור להם אסורשיצאו
 בחנםךהקוע

 ~מו~ וז~
 בשב~ כי ההו~י רהדי

 ד~יידינן
 ו~~~א~כשם

 ביו~~
 אךא בי ס~ק הקצייו ~יי הטוייז וכ~~~ש

 כי דציבורא שלו~א ו~סיים כי ר~ה ~םד~רש~י
 ~א~

 ביוייט
 נקט דלהכי בשבת להיוהשחך

 יבנ~
 כפייה ~ועיי

 יחידים הוקעים היו ךא דביבנה נימא דא~הי יקשהדךכאורה ש~~
~שבת

 והכ~
 דיבנה ודבוהא יצאו ~כבר והיינו בחול ~~יירי

 ד~ויירי בהוסי ו~ייש יצאו שכבד אף להקוע מוהדדבחול
 ~~יידי ד~~~א כן לו~~ד ~~נ~ך קשיא גופה הא ~וד יצאו~לא
 דבחול הוא וי~רבוהא יצאושכבד

 ~~יי~~
 גם להקוע ו~ותד

 בחנם ל~קוע אסור בחול דגם א~ייכ ~יצאואחד
~ 

~~~~~

 דאצ~ריך ~וא ~~לאנה לאו הא ועוד ~ם ר~ה
 ~בודה מנאכה כנ דב~ש דהנא נמעוטיקרא

 ו~דיי~ הק~ש יצהה ה~שולא
 ואינה חכ~~ה שהוא ה~ה

 הוא ~~לאכה כי שם ורש~י~~לאכה
 ובהגהביי~ בהו~י~

 כי
 בהוסי ואולם הוא מלאכה וע~ד הגירסא ~יי דשייידלפני
 לא הוא ~~~אכה אי אדדבה ~~~הושם

 אצטדי~
 ~~ךא דהא קדא

 ~~ ובהוסי נפ~א ~~לאכה ~ךה~שה
 דייה

 כ~
 עבודה ו~ל~כה

 ביו~~ כיךייה
 כ~יב

 ו~~
 ו~וךם ~ךאכה כל ל~ה לא~ויי ~~צי

 דנהי שם ~פ~יך~~~ייש
 דהקיי~

 ~~א ג~~ודה ~~לאכה לאו
 עב~דה ~~~~לאכהדני~~עט

 אפיי~
 ו~~~~ה ~~~~י ~~יהא ~~לאכה

 קדא ~ך הג~~דא~~ייהי
 ד~~לאכ~

 י~ך ~וב ~בודה
 דג~

 רשייי
 ךאו הא ו~וד בג~~דאגרסו

 ~~לאכ~
 ~~~~ייס אלא עבודה ~~לאכה הוי דךא דק הוא ~~ךאכהדודאי כלו~~~ ב~מיה וכי הוא

~בה
 ~ד~

 ~י~ז

 ~ייב~

 והה~א ד~ה שם וע~וסי ~ן ~~ש~~ע לא
 ךעיל~ועיי

 בדרו~
 אוה הח~~ישי

 טייו~
 ומ~~

 דיש ה~~י
 דאודייהא שבוהאיסור בז~

~~~~~ 
 ~וער~~ב~ם ~~אה לענין ה~~~~ג

 ~~הי~~ט~~א

 ה~ב~

 שם ד~ה ~~ס ש~~~רו ממה צ~ע
 חלאחה ~ע~

 ר~~
 א~ל נ~קע ךב~ב דיב~ז א~ך בשבה ל~וה

נדון
 א~~

 בעידובין א~דינן והדי~ נדון ~אחייכ נהקע
סייז ~ד~

 ~~ב~

 מעשה עבדינן והדד היוב~א מוהבינן דבדאודייהא
 נעבור ~ךא~ופ~~~י

 ע~
 ד~ה~

 והדד ~עשה ~בדינן בדדבנן
 היובהא~~ותבינן

 ועיי~~
 דהזאה ד~~קשיי~~~א

 וי~ל~ שבו~

~~~~

 ~נים ~~השוי ~~ביא שם אריי בלב
 מאירו~

 ו~וא

בח~~
 ~~ג סיי

 ש~
 שך ביו~ט דק הטו~ז אמד ש~א

ר~~
 בקדבן ועיי חיובית ה~יעה ~~פני ך~חוה ניהנה ש~בד

 נהנא~
בדא~~

 רייה
 פ~~

 ספק אם שני ביום ו~~מילא הי אוה זי סיי
 ל~~~ד ל~ש הקיעה ש~~ע אםלו

 דהקיי~
 ~לאכה ואינה חכ~~ה

 הקיעה בזה דאיןכיון
 חיובי~

 להקוע אסוד שוב ~ה~ה
 בחנם להקוע ואסוד יצא כבר דשמא ספק משוםשנית
 ובפהיחה ~ם במשייז ופר~ייג אי סייק הקצ~ה ~יי מחהיישועיי

 אוה ח~אכוללה
~~~ 

 ~ענין גי אות ו~~ה י~ג אוה ח~ד
 ~~~ר דבס~ק זי סעיי עייו סיי או~ח ועייאיהחזק

 ל~
 גזדו

 בחזק~ דאשפ~א~
 חיוב דחז~ת אצא נקי שאינה

 ~שבה וברשב~א ס~ה סיי יו~ד ק~~א בנו~ב ועיישאני ~~צו~
 כ~ג~ ד~

 ו~~~ששם
 כ~~

 באשה כ~ד ס~ק ~~ט סיי יו~ד ~טו~ז ~~דבדי
 עיי דוב ~~טעם ~ק ~היר דךא הבשד ~~לחה אםשש~ה
 יו~ד אוה בפ~~א ובישיע~ק י~א ס~ק שם וש~~ד שםפרמ~ג
 ס~ק קצ~ט ~יי וס~יט ע~ח סיי ח~ב שבו~י ~ועייי~א

 ~ם בספק ט~ו סיי יוייד הוע~ר~בהשוי ~~
 שה~

 והגאון ב~~נחו
 בסו~ בקנא~ס~~הדש~ק

 פ~ב בדכות ה~י ~~דבדי ~ביא

 א~ וס~קדבההחיל
 סיי יו~ד פרמ~ג ו~יי טפי גרע גמד

 ואכהי דייה ב~~שייזסייח
 ~~קואו~ וער~~

 היי דאם ו~ייב פ~ב
 חז~ה ליכא דרבנן נשאד אם ו~פק ח~~~רה בטו~~אה~ו~א

 ה~ו ד~ו~ואוה ~~י ~וךיי~~ ~ו~יי~~י~דא
 ושע~~~

 ~לל שם

 אי~
 יו~ד טו~ז ו~יי שהה אם ~ס~ק ~בשד ב~~~לח הכא~~ה
 נ~~צא ךא ה~~ין ~י הד~ן ~~דברי ו~~ייש וי סייק ~כייז~יי
 והג~~ה וחדאייש ~~י ביד ס~~ דייה שם בריין ~ו~ייש~
שם

 ר~ וי~ל~
 כן כי א~חזק לא ד~ה פייי יב~~וה הנ~~וקיי~

 קידושין יה~שיע ובפני שם בנ~הייכו~יי
 ~ד~

 סייג

 עייב~
 דה~~י אלא אלו הנ~~וק~י ~~דבדי ~ביא לא דב ~מדד~יה
 ג~כ~

 ב~~א ועיי ~~כ~ירוה ~~דובות טריפוה ~יש היכי
 ~יים שם ~~נ~~וק~י אלא סייט סיי אהייע ובנ~ייב ציא~ה ש~

 טע~~א ו~יינו נ~~~ן לה~ן ~בידו דבכל~כי
 ~~~~נ~

 על
 פסחים דיייד ו~~וסי איס~דא דאיהחזק ודם וחךב הבשדני~ד

ד~
 דיי~ די

 ב~~וחז~
 וב~ב ~י סיי אישוה ~י ~~י~~~ני ו~שוי

 ועיי ~~ה וי ש~~~האש~עההא
 נ~יי~

 נ~ג סיי יו~ד ק~~א
 יהודה ביד י~יי שם ופד~~~ג אי ס~ק ~~~ב סיי א~~חוטו~ז
 בארוך ס~טסיי

 סיי~
 ~~~ב

 ו~~~~
 ~~ה~ד~~ייג דנעלם

 ~ל~~ סיי והמגייא טייז ס~ק קייח סייהטו~ז מ~~
 לא

 דא~
 דברי

 שה~יא ךייא וס~ק וי סייק ~~~~ז הנייא סיי באוייחה~ר~~~ג
 ד~~א וחדושי ט~ז אוה ~~ב כךל חכ~א ועיי ~~זהבעצ~~ו

 יייך ו~רבה שם קייכ ~יייו~ד
 בזה~

~~~~

 אבן בטודי ~
 ד~~

 דלרייל ך~אול ~~~ה שם דכ~ט
 הוא ג~~ורה ~~~אכה דה~~שאדייח

 וע~~
 קרא גני

 שופדד~~צוה
 דוח~

 ~עשה
 ולי~

 יום דח~~נא ~~~א~~ר דיו~ט
 ד~נן ~~הא ו~~ה לכם יהייהדו~ה

 ~ד~
 ל~ב

~~~ 

 ד~ופד
שך

 ד~~
 עליו ~~פ~חין ואין התחום את ~ליו ~~עבידין אין

 הגךאה
 ו~~פד~

 הוא ע~ה שו~ר ~~~ט בג~~רא
 ויו~~

 עשה
 ע~ה ואיןוליית

 דוח~
 שם בהגרבייפ ~ועיי וע~ה ליית

 ובהגה~~
~וד~

 ווילנא בש~ס יוסף

 ~ם~

 ךח~~~ ועיי
 ~~ו ~~~ופד פייב

 ~~היו~ט ופ~א הייא ~~שבת פייא ~ד~~ביים דהנה ייילואמנם
 ~~~~לאכה דה~ובה כ~בה~ב

 קיי~
 וכך דשבהון ~שה בזה

 בתוסי ריבייא ~יטה נודע וכבד ~~ע ביטל ~~לאכה בו~עושה
חולין

 קו~~א~ ~ד~

 עדךיי~ דאין דאף ל~צ ד~ה
 ועשה

 היינו דחי דךא דהא לוקה אינו ךאו אוהו על עבדאם מיי~~
 דליהיה כ~~אן הלאו י א~ל ~שה~~~ום

 דעש~
 ליה ~חי

 ~~עקה ~~ה ל~ד ~ידו~ין ~הוסי ה~יד דש~א~ובגליון
 הק~הוב~~לה~ר

 ~~ביי~~
 וכבר ד~ל~ב

 האדי~
 ~ה

 בסוי נו~ב ועיי ה~ומנדרים פ~~ בשעה~~~
 ה~~

 סיי ~~הד~ה ובאו~ח
 הלאו אםו~~עהה ~ל~~~

 נדח~
 מ~ילא שוב איסוד ~~ךאכה הוי ולא

 דש~הון ל~ש~ליהא
 כך~

 אמדינן לא דהרי ליהא זה ~א~~נם
 איס~ד נ~אר ~~יין ואייכ נדחה ד~או רק הו~רהדהל~ה
 ובהוסי א~סור ~~ךאכה ~ענין ~~ב~ן ע~ה הוי ושפירלאו

ברכוה

 ~י~ ~ד~
 ד~~

 הקשו שוא~ה
 ע~

 דש~י
 עדלייהדא~~~נן דבכ~~~

 אי~
 שאין כי שם ובדי~ב~א דחייה ליי קרא

ח~יב
 דחוי~

 דחייה בךא ךהה~יים ךע~ה ~~קום כ~יש אךא

הל~
 אבל דחי נ~~י לאו אי~א ו~י

 בטוייו~
 ~חייה בלא דאייא

 ושם צ~ה סיי יאיר חוה בתשוי ו~יי ~והרה כמו הויהלאו
 הי הס~~ג עך הדאיים באודי ועיי כוהבי א~דד~ה

 ~ומה מר דא~~רד~ה ~~גי~~
~~~~~ 

 ערוך ~צ~~~ ~ביק ז~ך ~רש~י
 עדש~י ד~ייתי ב~או דב~ש ו~דג~~ה ~~י ה~ריוה כבודגדוך
שבה

 ד~
 ~ם ~~ג וב~~גיךה שדוחה ד~ה עיב ~~א

 ד~ה ה~א ~~ט כצאי~ביד~ש~~~י ובמה~~

 הרי~

 בשם ךדייל ולפ~ז
~יח

 דהקיי~
 ולא הוא מלאכה

 דהק~~ ו~יי~ מש~~~
 כלל

 דחוי הוי לא הלאו דחייהבלא
 ד~

 ל~או ~ליהא הו~רה
 ליכא ממילא ו~ובכלל

 ~והר ~~לא~ כיון ד~בהון עש~ ג~
 ~ל ~~פקחין דאין ב~~שנה ~~~א~כ אי~ור ~~כהוליכא
 ~ע~ה לקייםידאפשד

 ד~~~
 ~ובלי

 ל~ק~
 ~~קרה דק הגך

 ש~שופר שנזד~~ןהוא
 הח~

 הגל
 והאיסוד די~וי רק ה~י וא~~

~ך



~ ~ ~ ~

 ו~~~~ו~~~~ו~
~~~~~~  ובכהייג ד~~~ן ~שה איכא ו~וב עוו~ד ~מקוו~ו ~לאושל

 ו~~בת פכ~א וערמביים ו~שה ל~ת דוחה ~שה דאיןאמרינן
ה~א

 ולח~ו~
 יומא בחד~א בו~הרש~א ו~יי ויייל שם

 ד~

 ~ייו
 בעלמא בע~ה ~וב~ ~ונש לה~ל דמסברא שכי עבר ד~ה~~א
 ב~~עשה ש~ובר בך~ת ו~~ובר ~ושה ואינודיו~ב

 וו~ה~~
 עשה

 ו~קיים דהעשה כיון ל~תדו~ה
 וצ~~ במ~ש~

 ~ביא שלא
 חי כי יתדו פי ~~יית הדמב~ןו~דבדי

 דו~~~
 ~הבה ממדת

 ולכן הידאה ו~ו~דתול~ת
 ו~יי~

 דל~ת ~שה ולכך מל~ת גדולה
 בסה~מ שמח בלבועיי

 ~ם ובמג~א ומ~תה ד~ה אי ש~ד~

שור~
 להפרמייג גו~א ובהיבת כוי נ~ל ד~ה די

~ 
 תדוו~ה

ובפני
 יהוש~

 ~דף כתובות
 ווי~

 שכי ~~ה ליהי רייה ב~וסי
 אבל ו~~ה קום בה שיש גמור ~~ה היינו ד~דך~תדהא
 ד~ה לא ובו~חכייה ~ליו תו~ה שם ובהפלאה בשוא~תךא
 כן שו~צא ק~ט אות שם בקייא הפייי~~ש

 בו~ל~ו~
 ו~יה פ~א

 ~וד ~ד~הנ~~ה

 ראיתי~

 והפ~י הר~בייא בשם כן שהביא
 שלאכי

 ו~~
 הר~ב~א בחדושי הוא כן ובאו~ת בדשב~א כן

 דף ~שםכ~ו~ת
 מי~

 בהפלאה ~תו~ה וו~ה אחר פיי ד~~
 יוהד ד~שנו~ה ב~~ה דנ~טמפס~ים

 ךתו~ו~ הויי~
 ~יבו~ות

 צי~דף
~~~ 

 כי ~ם ובת~סי ני~הו שוא~ת נו~י כולהו
 דכלאים ל~ת דחי ואפ~~ שוא~ת נמי חשיב בציציתדסדין
 ך~ג וסיי ~ייב ~י אדיי ב~אגתו~יי

 ו~יי~
 ד~סחים ~~ך

 ~ו~נת ו~יי שם אחדון ובקונטרוס דה~ל~~הבע~ה
 ~י ~דף יב~ות ו~יי בי כלל~~פרו~~ג ה~ו~קי~

 ~יי~
 ~מיר ל~ה לא~

 ~יין ב~~ש~ס והגר~ייא ~ליו ךוקין ~הרי ו~דש~יו~יניה
 וקדו~והר~~ב~ן ל~~~

 ביד~~
 ב~מ בידוש~ו~י במ~~פ ו~יי תקט~ו ~יי

 ו~יי בי אי לו~וד די ובליו~~די ~תר בכל ~ה יו~ד היפ~ב
 ו~~פטי~ פי ח~ו~יםש~תי

 אליכם א~דתי א~~ ובכל ברש~י
 ק~פ או~ ו~ךא~י וביד שם וגו~א ובו~זדחי וברמב~ןת~מרו
 שם טי וכלל אי דייה בפ~יחה ~~פרו~ייג וודרים בגינתו~יי

 בט~ם ו~עצ~ו כי אי ~~ב וירא פי ~ה~ת י~~תוב~נים
 ~בכל וו~הדשייא הרמביין מד~רי העיר וךא ~~~ל~תזה

~~~ש
 ~ ואכמ~~

~~~~
 דמי~ כי ציצית הי החיים בסי ~גרש~ק

 טוו~אה
 ~חוי רק הוי נא ~ד~~ה גםדחויי

 אב~
 ל~~~ד

 ~ויי עדליית גם היהדהטומ~ה
 הו~ד~

 ס~ל יו~י די והנה
 דף יומא ~~יי בצבור ד~ויהטוו~אה

 חי~

 הוי ד~דל~ת וס~ל
 קיל אחד דל~נין כי פ~ה סיי ~וייח ובחת~ס דחוידק

~חוז~
 ו~מאי ~~הותרה

 דקיי~~
 אמדינן ואידחי דהואיל כרבא

 ~חטו אם דכוי יוסי דדי בהא י~שהולפ~ז ש~ ~~~~ה וסיי ~~ט סיי ו~יי אמרינן ~א וא~תריוהואיל
 ביויי~

 אין
 ולא דו~ש דודאי ו~מילה ק~ו ויךיף דו~וו~כסין

 ספ~
 וקשה

 ה~~דה והוי בשבת אפילו וביום ו~ן דיךיף ~אני ד~יךהני~א
 דהוי בכי~וי אבך הוהרה בז~~נה ךו~י~ה ד~~א ~מרינןוךכך
 י~ל ו~ולם ספק ~ לגבי גם אידחי דאידחי כיון י~ל דיחוידק
 די~וי רק הוי לא ו~צר~ת בק~ו ב~בת ו~ילה ילפינןדאם
 ~ודאי ד~ה ~ם ~חוליןוברשייי

 דו~~
 מצד~ת בקיו דאהיא כי

 פ~א ביצה בי~ושלו~י קרבן ב~ירי וק~~ו אר~ ב~בותמה
 טעם ותני דייק דדש~י י~ל ול~ו~~ש מביום ילפינן ד~א~~ג
 גם הוי ~שוב לד~יזה

 בשב~ וויל~
 כמו והוי דיחוי מ~~ם

 ודוייק וי~ל ~הבא~י צ~ה ~יי חו~י ~~ו~ ו~יי~כיסוי
~ 

 ~~~ד~

 ~יית ה~יר
 לת~

 ~ח סי~ ~פלתי ~ושית
הש~ך ~ו~~~

 דלכ~
 טו~ז ~ו~יי ו~סךיית ~כו~ם מ~ני

 שלא ב~נין ו~~ייש בי ~~ק צ~~~י~
 יד~

 ~ליו שסומכין

 ו~דש~י קפילא לי~מיה ד~ה צ~ז דף חולין ו~רש~יבאו~~
 סכנת ~נין שם ובהגרש~ש כילכית ד~השם

 בש~
 בדגים

 ~יי יוייד הפרייח מ~שואשתמיטתיה~
 ~ט~

 שם~
 ד~~~כ ~~ום

 בבב~ח האד~ן
 לכ~~

 מסל~ת ו~הני ואיך מה~ת ט~~כ
 ס~ יו~ד וחת~ס אי ~~ק ~~ש~ז ~~ז סיי ~דמ~ג~ו~יי

 פ~ו~
ו~ת

~~ 
 ל~נין שמ~תתא השב ~פמ~ש

 נש~
 אם ו~~י

 ~כי ~יהר ב~זקת ה~ב~יל דנוקי סייש
 ~ג~

 האיסור
 י~

 לו
 ולפ~ז איסורחזקה

 בבביי~
 ~~ק~א דלי~א

 שו~
 מ~ני

 הי~ד בחזקת התבשיל דמוקו~ינןמשום מס~~~
 וה~~

 קו~ית זה
 היתר בחזקת הקדירה ו~וקו~ינן דצא גי אות ~םה~לתי
 הי~י אלא היתר ח~קת דלייש ~י פ~ז גי שמ~האוב~~ש

 האיסור ~~ין בזה אבל טר~פה ספק כמו בגופושהאיסוד
 אחר גם אייכ האיסור ה~א ~בתוכו ה~עדובות אלאבגופו
 ~בתוכו ש~איסור א~א נאסר ~היתר אין ~איסודשנפל
אסור

 ול~~
 ~בתוכו דאיסור הי~ר חזקת ~זה

 ו~~ול~
 אס~ר

 דחנ~נ בחלב בבשר ולפ~ז נאסר לא וההיתרהיי
 ~צו~ו דההיתר כיון היהר בחזקת התבשיל לאוקמייש אד~ב~

 אלא לאיסורו~תהפך
 דמ~ו~

 ב~צו~ה כ~ת ~ב~ה
 נכונ~

 דיש
 דבכל גיסא לאידך גםלוו~ר

 ~קו~
 האיסור ד~~ם יייל

 ההיתר בתוךנבלע
 וא~~

 איכא דאיסורא ט~מא להך גם
 משא~כ ה~תר ~קת ~ל לאוקמי ל~ש ושוב אי~ורחזקת
 אחד ד~ל בחךבב~~ד

 ב~~~
 כייא ~אוקמי יש שפיר ~רי

~ל
 חזק~~~

 סיי יו~ד אבדהם בדית בת~וי בזה האריך וכ~ד
 ~יש לייב סיי ציון ~י~ ת~וי ו~יי ~יי~של~ב

 מש~ס סבדתו ~ל הק~ה ~ם ~מעתתא וב~ב שםבדבדיו ל~קפ~
 ~דף~ירובין

 לייו~

 שם ~~תוסי ~רוו~ה נדו~~ו אם בספק
 אםדייה

 ספק~

 ~~ב~וד בח~לין
 יו~

 ~ידוב ספק רייי דסובר
 ~~שם~שר

 חזק~
 ~יהר

 דג~ ו~~מ~
 ו~הני בת~דובת

 ו~ד~תיהי~ר חזק~
 לק~~

 בחולין דהיי שם ו~יירי כרחך ~ל דהא
 ~ירובשי~~ד

 בש~~
 ונתרבה ~נדו~~ו שדאינו ~בלילה שהניחן

 אסורודאי
 לאכיל~

 החולין ל~נין נפקותא לנו ו~ין
 לההיר דנים אנו אין אבל עירוב ול~נין נדו~~ואימתי ר~

 כלל האיסו~ בצירוף צריכים אנו אין ~ירוב ד~עניןה~יסור
 דגםכיון

 ב~
 האיסוד

 י~
 מוקמינן ו~~ך עירוב שי~ור

אחזק~
 ואפשר ו~~ש בש~ש ו~יי~ש נדו~~ו ~אח~כ הי~ר

 דבגוף אלא ~יי~~ה ס~ה סיי יו~ד ~~הד~ק ו~יייבוכוי
 דחניינ אף בבבייח דגם ולוו~ר לפקפק יש ה~~שסברת

 האיסור כל רנסחט ויאמר אלי~ו יבאאם ו~~~
 א~

 ה~תיכה

ח~ר~
 י~ו~~ת ו~תו~י יייז ס~ק ק~ה סיי יוייד שייך ~יי להיתדה

 פ~בדף
 ד~~

 ~ופות שתי ודייה ד~י
 ובישו~~

 י~~ד י~~ב
 ד~ה ושם פייג ח~ש ל~~רובת בפתיחהובפרו~ייג

 וד~
 מ~ש

 יצ~ירדאיך
 לדי~

 ל~ו~וכה קליפה האסור ונטילה קליפה
 הוא קליפה כדי דנאסר ד~א יייל ואמנםלה

 ו~~~~
 ספק

 יו~ר האי~~ר ~םדנתפ~ט
 ו~~~~

 סיי נו~ם דרכי בשויית
 ה~ייש כו~~ש וצ~ל הי~ר בחז~ת לוקו~יה ויקשההי

 איסורא ביי דפתיך רק נאסד לא ~~~יו גם ~צמו~~צד דה~ית~
 מט~ם הקליפה גם להתיר לנו היי אדדבה בבב~חוא~כ
 ~לא אלאחזה~ת

 ר~
 ולהקל לחךק

 בבב~~
 ו~~אר יותר

 ואייכאיסורין
 ו~מי~

 אוסרת קךיפה דאין ניחא
 הנאסר אין איסודיןיאמרינן דבשאד~ה הסמוכ~

 כ~
 ובבב~ח

 צ~ד סיי ובו~~~זחז~~ת איכ~
 ס~~

 י~ד
 בנג~ הקש~

 של בחדסו
 קליפה ליתסר ואו~אי י~לוףהנוד

 הסמוכ~
 מח~~ת דשם ~ה

 אדרבה ול~מייש ד~א מחו~ת דנטוה נאסרה~~ה
 ~צמוו~ח~~ת באיסו~

 י~
 שלא היתר בחז~ת לאוקמי

 נהפש~
 האי~ור

 צ~א חוו~ד ועייי חברתא או~ת אין ~~כ~פ בה~ליפהיותר
 ו~י~ הי ס~ק בבאורים צ~ב וסיי ז~~~ק

 שיי~
 סי~ יו~ד

 ודו~ק ויייל בי אות צ~א סיי ופל~י י~~ד~~ק כ~~
~ 

י

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~~ז~~~

 הרב ידיד~כ~ד

 ה~רי~
 די ידא בתורה המופלג

 בארשטשובי בקייק דומייצ נ~י ~ו~ב ליבש ו~אירמי ו~דבי~

~~~~
 מסמר שהיי או~א של בקורקבן ~~לתו

 מעל~~ ~י והנקבמבפנים תחו~
 ~נקב ךמקום וסמוך

 ~נתהי האוו~א ב~לת והא~ה משם ~היי ונראה ~וו~ן~יו

ואמר~



~ ~ ~ ~

 ו~~~~ו~~~~ו~
~~~~~~~~  על גם עב ~ו~ן ~~יי בבירור שיודעתוא~רה

 ו~~ו~
 הנקב

 ידעה בטרם בסכין ה~ו~ן ~גררהדק
 ש~ די~

 ריעותא
ואחר

 בסכין השומן שקךפ~
 ראת~

 כבר ~ה~ומן הרי~ותא
 בזה ~ורה ו~עכת~ה בתערובתנת~רב

 להכשיר~

 פסוק~ ~לכ~ ~~~א~
 סעיי ~~ט סיי יו~ד בשייע ~וא

 ~שר סות~ו ~עליו ו~ו~ן ני~ב~י
 להקך יש ה~וו~ן לתוך קצ~ יוצאה~חט א~ וא~
 ~הפ~~

 ו~~~ש
 ~פ~ד סייד סיי ~ייג ועיי כ~ג סיי יוייד א~רים ביהבה~וי
 ~~ב בי ~~ק שם ~~ט סיי תואר דהפרי אלא י~אסייק
 בי סיי יצחק זרע ת~וי ועיי ב~ה ךהחמירבא~ת

 והג~~~
ש~

 ~על~ע תחוב הו~סו~ר היי דךא בנ~ד ואולם בארוכה
אין

 ~חו~
 תחוב הו~חט היי שמא ו~ספק

 ג~
 וכ~ייש בשו~ן

 בפר~ו~ע~תיי~
 בזה גם ו~כ~ירים דרבים

 וו~יי~
 באר בח~וי

 ~ות~ אינ~ פט~ם ע~י ש~וא דשו~~ןעשק
 נתפ~טה כבר

 בזה להקלהה~ראה
 וכו~~~

 סיי~ סיי חייג י~~ב ב~בות
 אךא

 אווז ~וא אם בדקין יתר ~~עי לענין שם השבויייד~~~ש
 ~ניקב וה~י ~נטול יתר או~~נן ~ם אף~מינה

 ~~ו~
 ה~~ו~ן

 סותם ד~ו~ן הא ד~רי צ~ע סוהם ~יתרתשעל
~~ 

 ~~ום
 ה~וו~ן גם כנ~וך י~ר א~~דינן א~ ואייכ אחד כ~ברד~וי
 ~נטולה~י

 והנ~
 היתר על פקפק בי אוה ו~~ סיי ב~לתי

ז~
 ו~תכונת על בקביעות אינו אבר ד~~ו~ן וכי ~ותם ד~וו~ן

 טוב על יום יום וו~שתנהאי
 ~עו~

 בשרו ~~~ן אם ובהו~ה
 וי~ל ~נ~ו~עט ודו~י ~בי ~יהא י~ז דף ברכות ~ועיייר~ה
 בין י~ל ובלא~ה ו~תולדה ~הוא בחלב ו~יירי לא שםרגם

הנו~אים~

 הבית ~הביאו בה~ע ~~דברי או~ם
 יוס~

 סיי י~ייד
 בד~ח גם ~והובאל~ט

 ברא~~
 אות ~~ג ~יי פאייט חולין

~י~ג~
 דשו~נוני~

 החזה
 ~צלעות נידון הצל~ות על התול~

 ~לא עך~ו כאבר נידון ב~לדה ~אינו ב~~~ן דאףו~ש~ע
 דאם~יי~ינן

 יוכח~
 ~דבוקה סבוכה הריאה תהיי לא השוו~ן

 סיי בדעייק ל~~ש ראיי יש ~~זה אלא ךד בו~קוםבדו~ן
 ההל~טה ע~י רק ~וא פטום עי~י ד~וו~ן כ~ייה שהביאו~ייו

 ~~אכךדתחיבת
 ך~

 אבך
 כ~~ע~~

 ו~עצו~ו אוכך
 הויי~

 כו~~~ךדה
 אווזות ~ל ו~~ן כ~ג אות כי כלל הח~א מו~~ש נראהוכן

 י~אשמלעיטין
 רל~

 בךא אבל ס~יו~ה הוי
 ה~עט~

 ודאי
סו~~

 גם ~ו~ה
 בנ~~

 ב~~קצת רק תחוב ~יי לא דהו~סו~ר
 גי אות ~יח סיי י~יעייק~~עיי

 וי~ל~

 לייג סיי ~ייד ובפרו~~ג
 שו~ן דאין ה~ו~~א ~דברי הביא יייח סייקו~שייז

 סו~~
 ד~~וי

 ולאוקר~ין
 ו~הד~

 ה~ו~~ן שהיי בקור~בן בנ~ד וא~לם הוא
 ודאי~ב

 י~
 ~י~~ז גי ס~ק ו~~ט סיי ד~~ק ועיי ל~קל

 ~~~~ב~
 ו~~~

 נאו~נת האווזא בעלת ד~א~ה כתייה

~~~ך~~
~~~~ 

~~~~~ ~~ 
~~~~ 

~~~~ 
~~~~ 

~~~~~~ 
ע~יית

 נ~שי~ ה~ו~ו~
 א~רים ביר בזה האריך כבר ידם על

 ~ו~ש~~ת או בעה~ב ~האשה יום בכל דו~עשים וכי צ~דסיי
 וסו~~ין ל~אך לה~ורהבאה

 ע~
 שהיי או~רת אם א~יד~ה

 תס~א סיי או~ח ב~ע~ת ועיי ~ותר שהואב~נין
 ס~~

 יייז

איב~
 סיי אה~ע ש~ואל דהבית

~ 
 דאפשר כי ~י ס~ק

 אלא חז~ה לו דאין בדבר אפ~ו נא~נת וא~ה ~א~ידא~ה
בו~ל~א

 דעביד~
 אול~ לגלויי

 קידו~ין יהושע בפני
 ~ד~

 ~ג

שם~

 ד~ה
 נא~ן ~ע~א היכי דכל ו~~ הב~ש על ה~יג ת~~

 ר~~א ובגליון ~איש א~~ בין חילוקאין
 ~יויי~

 קכייז סיי
 כ~ג סיי ד~א נאות תשוי ו~י בזה הרגיש לא גיסעיי

ולבו~~
 קפ~ו ס~ק לייט ~סיי כייב אות בח~ד

 ו~~~
 בהך

 ~~~תי~~ דיא~דקונ~
 עיי ~ה ~ו~חברים העירו ~א

 ל~ט ס~י ~ש~ע ~ועי ~~ו ש~עתתא ו~ב קכ~ז סייחוו~ד
 ובאו~ת שם ו~~ך ובטו~ז בב~א ~ניהם שבאו כיון י~זסעי~

 ~דיןב~~ו~
 בת~ב~~

 אין דבאיסורין ~בואר ~ט ~יי ח~ב
 ובאב~ ~קודם~י הו~~יר בא אםחיךוק

 יוייד סיי ~~ואים
סייק

~ 
 וו~כוךם

 נ~מ~
 יפות ~נים ועיי נא~נת דהאשה

 ~ד~~ גי~ן ~ר~ב~ן ~דברי הביא ולא ו~צורע ~יסוי

 ~י~
 נדתה ל~~יקת עדים הא~ה ~תביא דא~א ד~יון~~תב
 וס~ירהה~זיבתה

 להי בפתיחה פרו~ייג ~ועיי וטבילת~
 בשורששחיטה

 הח~י~י~
 לו~דין ואין ~תודה האו~ינתה ךפיכך

 ~~~ש א~~~ מ~אי אפשר ~נין דאין עדות ל~ארהי~נה
 דהוא ~ם בר~ן עיי הב~ור על נאמנת דחיה בהאבפי~פ
 אחר בענין א~~ר ד~י ו~שום ו~דרבנןרק

 ו~יי~
 ד~א הר~ן

 ה~א פ~ג יוו~א ~רו~לווי ~יי לגלוי דעבידא במךהאנאו~ן
 נא~ן אחדועד

 שניי~
 לע~וד י~וצ את ~אין ~~א הוא

 שם ירושלים בךיון ועיי כוי~ליו
 ובירו~ל~י או~י רי דיי~

 הי~ים ~דברי ~~יש ~ך ר~א ד~ה ה~א פ~בר~ה
 ד~

 ~א
 ה~ג פייו סנ~דרין ירו~ל~י ~ועיי ~נא~ן ~~ר ציילבאיסורים
 קטל דוד וו~רן עךן ו~~סהיד אזיל חסידאגברא

~ 
 וב~יימ

 וי הלכה ירושך~י ועיי לו יא~ינו ~י~ם
 שם~

~~~~~ 
דנ~י~

 ד~~שה ~~ת כי ב~ד דגם אלא כ~רות להיות צרי~ין
 ועיי ונ~נת בנשים כשירה אשה היא הא~~אבעלת

 ~הבאתיופ~י ~~
 וו~יי~

 ~יא ר~יי נתיבות עיי בד~מי ל~ין
 הביא~לא

 ו~ה~ת דנא~נת הייב פ~ד קידושין ביר~של~ ~~~~
 יצא זה לא~ר שני ידו על והק~ור ~~יילדת ותקחשנאו~ר
 ש~ ~ה~~ ועייראש~נה

 ~באוה~ח
 ~חו~~

 ע~ז ~ועיי שם

ד~
 כ~ז

 והגהי~~
 סיי יו~ד

 אי~
 בית ועיי

 יוס~
 ~יי א~~ע

 ד~ה~נ~ו
 וא~ וו~~~

 ~ם ~שה ו~דר~י ~ד~יו שכלו א~י

 דלדעת היאו~
 ~ריי~

 ה~~ נאו~ן דע~א
 ו~כך א~ה

 ז~
נ~ו~~

 סיי סוי אוייח ו~~ייז ועיי נאמנת א~ה ודאי דבנ~ד
 קו~~ז וסיי ס~~ וסיי ~~ו סיי יוייד ו~ת~סת~~ז

 ודו~ק~ם וב~~~
~ 

 ~~~~ג~

 לא השוו~ן ~קלפה ~~עה ד~די עקא דא
 יהיי א~ י~דעתהיתה

 בז~
 א~ה ~~גם נקב

לאו
 דינ~

 לדעת גו~ירי
 י~ א~ נ~ו~ די~

 נ~ד גם ש~מן
 דאינה י~ל וב~ה~גה~קב

 נאו~נ~
 עךי~ רו~יא דךא דו~ל~א

דאינ~
 אדעתיי לאו

 ~~יי~
 ט~ז סיי יו~ד תגינא בנו~ב

בסידכא
 ~בה~~ ו~טרפ~

 וא~ה כוי ~כרס השךיכו וכבר
 ךה ~בדורא~רה

 ש~
 ~~דיין כיון נאו~נת אינה ו~חט ~יי

 ו~הסירכא יד~הלא
 ~ו~

 וכייכ בנ~ד והייה ד~יא דלא מל~א
 והביא ~ייה סיי צדק צמחבתשוי

 ו~ו~~~
 סיי או~ח ב~~ע

 היי לא אם הפסח לפני ~~תך ב~~ו~ן הי סעיית~~ז
 שלא לי ברי יא~~ר ~עתה אעפ~י פסח לשםו~הת~ו

 יוו~א בתו~חבת הית~
~~~~ 

 ~~יא דלא ~~ךתא ד~ל אסור
 עלי~

דאינ~
 בחק ועי~ אדע~א לאו

 יעק~
 אלא שם כ~ח ס~ק

דבו~חכ~~
 ד~ך ש~י אי סיי ח~ב ו~ה~~ט ~ת~וי זכדו ךא

 ו~פני אלא ~ח~ירו לאדשו~ן
 ~ר~

 יה~~ה כל ~כך
 לי~ות התב~יל ו~ן הו~הותך ~~וו~ן אתשו~קבצים

~פ~ו~י~ החוד~
 ~תו וו~חזירין בו~חבת שווון נ~אר הטיגון אחר

 ולכך ה~וו~ןלשא~
 ~~ר~ל נגד שה~א ~~ום לי ברי לייו~

 ס~ק ו~ם ל~~~ד ס~ק ~~צ סיי יו~ד ~~זועיי
~~ 

 ונקה~כ
 ךהלן כי ~ם ובנו~ב כ~ה ס~ק שםופלתי

 צרי~ דעכ~~
~יהי~

 יודע
 פע~ שב~ו~

 ~יי ~ריש וראיי בדבר חיךוק יש
 ד~רי ה~~ך~י ל~~ש וכוונתו תחב ~יכן עד ~שואליןצ~ד

 באו~ש~הר~ייך
 דא~

 ~~ה עד לו ברור אינו
 תח~

 ו~~~ע

דא~
 ר~יא דלא ~לתא א~רינן ולא ~הי~ן לי ברי א~ר

ב~בר
 ובח~ ~ו~~ ~אד~

 נדחק
 ב~ת~~

 אי ס~ק
 ~~שום יודעי ~עכ~פ ~פני ~טעם הוא ואולם שםהנו~ב בכוונ~

פעם
 י~

 ~י~יי לאידע~ ד~א~~ וו~~א~כיבנייד בדבד חילוק
 י~דעת אינה וגםנקב

 נ~~~ די~
 אם

 י~
 ~נקב ~ ע~פ שו~ן

 וויךנא ב~~ס ו~יי כוי ר~יא ד~א ד~ל~א ו~הי~נת דלאי~ך
 חו~ין ~ל~ה חשקבהגהת

 בי~ ~ד~

 דבק~א א~א וי~ל
 ל~ום נתכ~ין דא~ חדש דבר כי ~~ל הגאון ~בנו~ם ~~~

 ~לתא א~דינןכוונה
 ד~

 נתכוין ~לא אבל ר~יא
 ל~ו~

כוונ~
 ר~א דלא ~ל~א א~רינן לא לי ברי ~שתא וא~ר



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~~~~~~~~~ו~
וכד~~ו~

 נהכוונושלא ד~די~ כי דיייב כרית~ת בהוייי דהנה ל~ה ראיי
 להעי~ י~ולי~ אינ~ ל~עי~

 ~עיי ת~~וה וזה
 והרי שםשטמ~ק

 בש~~
 ר~ה

 ד~
 דעיבא כוביתא אימור כ~ד

 דחזי הואבע~~~א
 ויקש~

 ~לא כיון ~~עידין אין בךא~ה הא
 כי~ן דבלא ה~~ם דעיקר א~ו ראייה ב~עת להעידכיונו
 עדות בכל וה~ינח ר~~יא דלא מלתא דא~~רינן הואלהעיד
 ~~שא~כ לד~~ת ~וונה לו ויש ל~~חזי א~י דעכ~פדעלמא
 ~~כוין שאינ~ דיצויר החודשבעדות

 א~
 שנראה רק לראוה

בעליצ
 לאר~

 ~~עיי ר~~יא דלא מלתא אמרינן לא בכה~ג
 ~דה~ח מ~ע ומנ~ח שם דכ~בבמשנה

 ואכ~~~ל~

 בנייד וא~כ
 אמרינן לא כוונה שום לה היי לא הש~מן שקלפהדבשעה
 ר~~יא דלאמלתא

 וייי~
 ~ייד רסיי אברהם בי~ ועיי בזה

 די~ט ~~חגיגה וראיי~ו ליווא ~~~ה~~ל סברת עלש~~יג

ו~~~ו~~
 לקיי~ יש

 סייו סיי ח~א שע~ד בהשוי ושו~ר דבריו
 האשה דאם וכי בזה~~ש

 או~ור~
 בבירור ש~וכרה ברור

ש~
 ונייד ~~הימנה ודאי ~~חט ~~~אה

 ערי~
 ~שיריי כיון טפי

 ד~א מלהא ךזה דאין נראה וגם השו~~ן בקליפותעו~~ת
 ודבר בש~~~ן ~~כו~ה היי ~זה ~~טח שכל ראתה ~ירמיא

ז~
 בבירור יודעה בוודאי

 ו~~~
 י~~ין בצד הוא ד~כיח גם

 שהיי וב~רט ~לו פני על דבוק שומן שם שיהיי הקורקבןשך
 ד~אוי ו~ף ריעו~א להחזיק אין ודאי ו~פ~מ ת~רובותגם

להחו~יר
 י~ מ~~~

 ב~ה להקל פנים הרבה
 הור~ ויפ~

 כ~ה
 ~תבתי והנלפע~דלה~שיר

 באהבהי ה~~ש~ה ידידווהנני ~

 זיז

ב~ריי~
 ל~יי~י טוב כבר~ת עשייית די יום

 הגדול ~רב ידי~יכ~וד
 החרי~

 השנון ברק ובקי
 זי~

 ר~נן
 תואר פ~ייפה

 ע~ ענ~
 נ~י גינצבורג יואצ ~~י כש~ת אבות

 חאדרובי אבד~ק בהרה~גב~אלקווא~

~ ~ ~ ~ ~

 הי~~ים כי ואם אלי באו כהוו~ם חדיית ~ם
ה~ו

 קוד~
 יחשוב אשר דחושבנא יוו~י הם

 הדבר לאשר בכ~ז קונהו עםהאדם
 נח~

 ךהלכה לשע~ו
 הנניוךמעשה

 בז~
 ל~~ודוז ול~~ען ~בודוי ל~~~ן להשיבו

~~~
 ~ול~ בא~ שאל~

 אשר
 ז~

 ל~~שכב נפל כ~~ה
 ~~דים ס~~ים איזה ךק~ת ב~~~גיע עךיו וצווברופאים ודר~

~מעדיצין~

 מותר א~ ו~רופה ~~זור ימצא ובזה
 ג~

 בי~ה~כ
 ה~~עדי~ן~הות

 א~
 בו שאין חולי ש~~א

 סכנ~
 זהד~ש

 האריךוכ~ת
 ב~פו~

 דבריו סדר על ואב~א
~ 

 ~~~א~
 ~י~ב סיי או~ח ~ישיעייק דברי כ~ת הביא
 דר~ש בטע~~א הרי~~א ד~~ייש חייאבשם

כ~ש ד~ו~
 למלקו~

 איסו~ים ב~אר דוקא דזה אח~ביי מש~ם ~הוא
 בכזיתדתליא

 ד~ו~
 ~עור

 אכי~
 בככו~בת דהוי ביו~~כ אבל

 א~כ מלתא ~ליא ד~תא דביתובימ~ום
 שהוא ב~ך ~~~

 הלא לאכילהא~~ביי
~~ 

 ג~כ כזית ד~וי אכילה ב~יעור
 פי ~דף יו~וא מש~ס ~ה ראי~ כ~ת והביא ~ייבאינו

 אכילה האוכלדא~ל עייב~
 לא אשר ~~~ט פטור ביו~~כ גס~

 כ~יב~ונה
 ~ר~

 קא~~ר לא דא~~אי בכפ~ה והקשה ל~~זיק
 דמזיק ~~~עם ג~ה באכילה דפטור האיס~רים בכל גם~~ל

 וךדברי הואי
 הי~יע~~

 ~אוכל כיון י~ל איסורים דבשאר ~~א
 ~~~~~ אחשב~ גסהא~ילה

 ביו~~כ וו~שא~כ לאכילה

דליי~
 ~שביה

 יענ~ ~~~ והנ~
 אח~ז ~ם דר~ל ל~~י~~~א כ~ת

 שא~לזר
 אכיל~ ת~~

 ג~ה
 ואינ~ הקרן א~ ~~~ל~

 ~~לם
 החו~ושאת

 מ~~
 א~ר דאר~י להךן וכן ל~~יק פרט יא~ל ~ כי

 זריוחנן
 שכוס~

 ~עורים
 ד~טו~

 ~תיב יאכל ד~י ~חומש
 כד~ך ~לא אוכךו ~ה~א דבר כל ~ופרש~י ךמזיקפרט

 ליי קריאכילתו
 כוסס~

 וק~~
 דני~~א

 לאכיךה אח~~יי ד~~יי~~
וביב~ווה

 ~ד~
 ~~י

 עייא~
 אוכלה להאבון רצה תי~~א וכי בג~~~א

 גס~ אכילהרצה
 גסה אכילה ר~ל ו~אמר אוכלה

 ל~ש גסה דאכיךה יוה~כ דשאני ני~~א קושיא ו~~איאכילה ל~~
 לאכי~ה דאחשביי דיייך במצה ו~~~א~כ אחשביי דל~שאכילה
 מהד~ק נו~בועיי

 ביוה~כ רבין חילוק דאין א~ו לייה סי~ יו~
 ממעטינן יאכל כי דכתיב ובהרומה ~עונה לא אשרדכהיב
 אחשביי אמרינן דלא והא גסהאכילה

 כ~ו~~ י~~
 המהר~~ל

 שבו~ותומהריב~ל
 ~ד~

 כ~ג

 ע~ב~

 דס~ל ד~ש
 כ~~

 למ~~ות
 דה~ה~~ל

 ד~~חיי~
 שם ובמהר~~א ~~אהן כד~ך ב~לא

 ו~~יית אסור דח~ש דס~ל רייידהא הקש~
 ו~~~~~

 דשכרהיינ סייל
 רא~ם קרני וב~ג~ה מהייה~~ותר

 תיר~
 כי דהא יפה

 סייךדמ~ייה הריטב~~
 לר~~

 וממילא דא~שביי משום ל~~לקוה כ~ש
 מ~~ת אסור ד~ייש ל~~י ואולם דא~שביי י~ל בשכדה~נה~ה
 קד~~ו ~כבר בשכד~~נ ל~ש וזה לאצטרופי ד~זי מ~וםהוא
 עיי~ש ודע ד~ה הי הלכ~ יסה~ ~~~י ~ייה בש~ה~מבזה
 ךא ורייי הוא יוחנן ~י בשם דר~י ד~~יו~רא שם בי~~~אואייכ
 ס~ל לא ודאי ור~ך שם דר~ך ב~~י~~רא ובפרט א~~בייסייל

 ס~ל דהריא~שביי
 ח~~

 דברי דבגוף אלא מ~~ה ~~והר
 ק~א ~דף ח~לין ~~ש~ס ל~עיר יש ו~~הריב~לה~~הר~~ל

 ו~~קשה פוטר דר~ש טמאה בה~~ה של גה~נבאוכל ע~א~
 ליחייב בנ~ט בגידין אין ואי וכוי חעייא איסור איו~מ~נ וריי~

 גיד~~~ום
 והנ~

 פ~ה בשעה~מ כי בנייט בגידין דאין הא
 ו~~כ שלכד~א ו~וי אכילה הוי דלא דהיינו ~~ח~~~~~יא
 יתחייב לא ךמהקשה

 לריי~
 דס~ל דר~ש כיון ~ו~~ה ו~שום

 דגם א~ייכ בשכדיא גם ~~חייב למל~ותכ~ש
 ז בשכד~אפוטר ר~~

 ~~~~ב~

 ברכות בצל~ח
 ~יי~~ ~ד~

 מדברי דייק
 הר~~

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

 ~~פני פטור וכויב~~זונו ~~~
 שהזי~

 עצ~~ו
 ~~דיהי~

 ש~זיק טע~~א
 ךא ש~ם ~~ש~~עאייע

 הזי~
 עצמו

 א~
 אם וקיו נהנה שלא

 הר~ו~ה לענין אכילה ~~קרי שכדה~ננהנה
 וחיי~

 עייייש חו~~ש
 ~רמב~ם ~~~ייש לזה ראיי להביאויש

 פ~~
 ע~ור שביהת מהי

 דבשתה היהלכה
 חו~~~

 ופרייח הרי~ב סיי או~ח ו~~גייא ובטו~זשם ל~~~~ ~~יי פטור הרבה אפילו חי

 שם~
 הךכ~א דךית

 כ~ הייז תרו~~ות ו~~י וב~~יכרבי
 הר~~~

 או דבשתה
 אהי ג~~~

 החו~~~
 ~ייו בירושל~~י כר~י ו~וא ו~ו~~ש קרן ~~שלם ה~ז

 עיי הכי ד~~לדת~ו~~ות
 כ~ו~

 פייי~ ש~ת ו~י~ושלמי שם
 ~קרבן~~ד

 עד~
 דרב דבהא ניחא הצל~ח ~לפ~~~ש שם

 ס~ל דבא~~ה הישיע~ק כי שם ביו~~אגידל
 דחו~~~

 ~~שיב
 ביוה~כ התינח וא~כ שכד~א דהוי ~טור ומ~וו הנפש~תי

 בתרומ~~מ~~~~
 פסק שפיר כד~א ש~א אף ד~ייב

 ~ריי~~

~ ~ י

 עי ~דף דמנחות דו~סוגיא אלא
 ע~א~

 כ ~~שמע ךא
 אצל דעתו ב~ה ~וא~יל גחין ואי ב~רומה שםדא~~רינן

 מחוברת כ~היתה ואכיל גחין ואי ו~ר~~י אדםכל
 ~~~ם דפטור מבואר ה~י אכי~~ הוי ~א ~~א אצלד~~ו בטל~

 ק~~ו סיי ~~ח תנינא בנו~ב ו~~צאתי שכד~אדה~י
 דז~ וכי ב~ה ש~עירהגר~~ל בתש~

 כ~א ~~שלא גרע
 גם דבא~~ה דמסהבר מלתא עוד ~םי וכ~ ~~א אצלדעתו דבטל~

 טע~~א הריימ י~יב ומ~מ פ~ר דש~ד~א י~ך ת~ומהלענין
 ~לכד~ה ד~~שום שמזי~ו מפני דפטור ~בעו ~~כדי יותרבאוכך
 ךאכילה ראוי דאינו היכא רק ךייש דשלכד~ה ~פ~רליכא
 לאדם ראוי שאינו דב~ אבל אדםלשום

 שבעו ~~~ני אח~
 ש~~יקו ~~פני לטע~וא צריך ולכך אכילה ~~כלל יצאלא

 של שעורים כו~ס לענין~ומ~ש
 תר~מ~

 שם ער~~י

 שם ~י~ב ~יי או~ח ב~ייחוע~ ש~באתי~
 מ~~

 דט~~~א וא~שר
 וריוה ~רבה ~א~ל וזה וכו~ לא~ילה ראוין ~אינןדאוכלין
 צו~אוי



~ ~ ~ ~  י~

 ו~~ו~ו~~~~ו~
~~~~~~~~  ביי קדינן לו דאויי ו~תייה וא~יךה ~והם נהנה הריצו~או

 ועיישאגת אדם כך אצל דעהו בטלה הא בכי או~~ינןולא
 שם א~רון וקונ~י ע~ו ~ייאדיי

 ויייך~

 ~~~~ג~

 באב~יוו אבן בטורי
 ~גיל~

 ~ד~
 זי

 ~ייב~
 דייה

 אוכנ ךענין כהב~~ם
 נפ~

 ד~ווהר
 ביויי~

 דגם
 באכלו לי~דאך דחזי הואיל יייך מה~ה אסוד דח~שלד~י
 ול~~ז ~ייייש נפש אוכל ~רך ~קרי אכיל~ן ~דדךשלא
 יויי~ לצורך מאכל שעו~ה ב~וינא~~ד

 לו שאייצ באופן
 נפש אוכל צורך ו~קרי ודאי ג~ה אכילה ה~~אכלשיאכל ר~

 השובע עך שלא לא~וך לאדם הראוי א~~ל ה~י עכ~פדהא
 ~הא לחלק יייז סיי ~והרלב~ח ב~שוי עפמייש יייךואמנם
 פחוה אכילה איןדאמדינן

 מ~י~
 שא~~דה בו~~ום דוקא היינו

 האדם על דח~~נא דקפיד האכך לאההודה
 ה~וכ~

 אז
 אוכלים אדם שבני כדדך בכזיה אכילה סהםאמדינן

 ה~בד ~ל ד~אי יא~ל ךא התודה שא~ורההיכי אב~
 ה~א~

 אז
אפילו

 ~~כזי~ פח~~
 ב~וליי~~ ~ועיי אכיךה ~וי

 ~~חו~~ו פ~א

 אדם ךגבי דנין אנו אם גסה אכילה גבי נא~~דוך~~ז שם~
 ז~ דאדם כיון אכי~ה ו~קרי דךא א~~דינןהאוכל

 שבע כבר
 א~ ~ו~א~כ ב~~ז~נווקן

 אז הנאכל הדבר ~ך דנין אנו
 אם תלוי דזה נ~~~ר ומעהה אכיךה הוי גסה א~ילהגם

 או יאכל אשד אך ~וקדא ביו~ט ~~והר נפש דא~כליךפינן
 ~ב~דה ~~קרי לא ואו~נ ה~שו לא ~בודה ~~לאכה כל~וקרא
 וך~~מ יו~ט מהי פייא המגיר בהדב~~יי

~  
 ועיי

 דףר~ה ש~~
 כ~~

 עייב ק~ז דף ובשבת ע~ב
 והגהב~~

 דבד ~על ר~מנא דקפיד יאכל א~ר ~וקרא יךפינןדאם ש~~
 ילפינן ואם בכלך ג~ה אכילה גם אז אכילה ~יהייהנ~~ל
 ~ל דח~~נא ד~פיד הע~ו לא ~~~ה ~ולאכה כךמקדא
 מנאכת ואין עבודה מךאכת יעשה שלאהאדם

 אוכ~
 נפש

בכלך
 עבוד~

 ~דמביין כ~ו~ש
 אמרינן אז שם א~~ד פי עהיי~

 א~ילה ומשאייכ עבודה ל~מ ~ראוי א~ילהדדוקא
 ~ו~יי ג~~

בהו~
 ובהתוה~מ אמור פי

 שם~

 נפ~ט נא~~ד ~ה ואם
 ~פרמ~ג שלספיקו

 אם י~ט אות פייא יוייט ךהי בפהיח~
 בשרבישל

 עו~
 ~יי~~ ביוייט ב~לב

 או~ל ~ו~די אם ךאכול
 אסוד ו~~דרבנן ~~איל דיך~וא או ו~~~ה ד~ווהד כיוןנפש
 בפדט יייך ~והרבה הוא נפש לכללאו

~~~ 
 ~יי~~

 ו~בר
 וויישנודע

 האחרוני~
 ה~~ה גבדא איסורא דדבנן אי~ודי דכל

 חפצא איסודילא
~~~ 

 כיון נפש אוכל דהוי י~ל ~פיר
 לאכול האדם ~ל אס~~ דדבנן רק נאסר לא בעצווו~ה~וא~ל

בשד
 עו~

 ילפינן אם וההינח יאכל א~ר ביי וקדינן ב~לב
 אשד אךווקרא

 יא~
 ~וכל יךפינן אם אבל

 ~וךאכ~
 עבודה

 תעשולא
 ו~

 יעבור וךא יאכך לא שהאדם כיון דרבנן בבייח ה~העב~דה ו~לא~~ הוי ךא~ול האדם לצורך שאינו
 ו~לא~ת בכךך הוי אסר~רעך

 אף ל~אורה י~ל ~ן עבוד~
שיש

 לחך~
 אלא הנושאים בין

 דגו~

 בהר אזלינן אי זה ד~ר
 או המא~לעצם

 אח~
 ו~~שבת

 ~אוכ~
 הךיא

 בפלוגה~
 אביי

 ג~נ ~י בחולין~רבא
 ~ד~

 ק~ב

 עייב~

 ~אה~ל רבא דאווד
 שמה או~ךין מחשבה רביסבד

 מח~ב~
 אבר נאוכנה ~ישב

 דאיךו ו~ידי איכא ומי אביי א~ל ~ייב כולה ואכךהאבד
 ~~~ייב האי ליי וא~ל מ~ייב צא אחד ליי~כל

 א~~
 לפי זה

 ~המח~בהו
 ך~

 ~~ט ~דף מנ~וה ועהוסי ו~י מח~בהו

 ~בית~ ~הי פ~ב ובדמב~ם דבלעד~ה ע~א~
 ~ עיי~ש ה~ז ~שור

 ~~~~~ד~

 שלא אף ~ייב וו~ילה דלענין נימא אם
 שעה~~ו ~ועיי~ד~א

 ר~~
 י~היית מ~י

יקש~ שם~
 ~~ף ב~ו~ן דאמרינן הא

 פ~~
 ע~ב~

 אין קסבר אלא
בגידין

 בנ~~
 ~ווקדשין איסוד אי~א גיד אי~ור וב~ווקדשין

 ~~~~ בגידין דאין הך ו~ריליכא
 כדייא שלא ד~וי היינו

 משום גם ית~~ייב לא ~~הוא~כ
 מעי~~

 דב~ו~ילה במוקד~ין
 שנא דלאי א~ו כ~א שךא אףחייב

 דג~
 אייח במעילה

שכד~א
 בפ~חים ה~~סי וכשי~~

 כ~ו~ ~ד~

 ה~ו~ימ שהביא
 עשוי דךתוכו היכך דשאני בהך שהקשו יסה~ה ~והיפ~ה
 אסוד י~א ~דהיינ שךא ואפיךו אכילה ביי כתיב לאוהא

 מתרו~וה ח~א ~טא יךפינן רמעילהו~ידצו
 ובהדוו~~

 כ~יב
 שם וב~ו~דש~א פ~וד בשכדייא ו~מילאא~ילה

 ה~ש~
 ל~אול

 דהיכי כ~ביי סיל דדבאכיון
 דך~

 ~פ~~ו א~וד אכילה כתיב
 ~ו~ל ו~~דו~~ה ~טא חטא דילפינן במעילה ו~ויימ~~~ד~ה
 י~~ה אייכ ~ופה אכי~ה כהיבכאילו

 ~ושי~
~ 

 ךעיל הש~ס

ד~
 ע~ייהו ךוקין שכן ךכה~כ ~~ה כייה

 שךכדיי~
 בבייח ~~שא~כ

 ביי ~היב מנ~ילהדגו~ד
 אכי~

 אכילה כהיב ~אילו והו~ל
 הש~ס דקושיה יייל וא~~נםבגופיי

 ~~ו~
 דס~ל לא~יי דק

 ל~ו ~דףביומא

 ע~ב~

 ולוקין הוא מ~ליא לאו דנבילה דלאו
 ניתק ~וי דנביךה דלאו דס~ך י~ל לדבא ~~שא~כעךיו

 דשךכד~א ל~~ילף ליכא בייי לאיסי גם ו~ו~וילא עליו לוקיןואין ךעש~
 גם איכא אי~ורא עכ~פ האיס~דים בכל גם דהא~וותד

 יסהיי~ בהי ה~~יי~ו כ~ו~שבשכדייא
 דבב~ח והיךפוהא שם

~נביך~
 ~ילפינן ל~~~ר ואין באכילה שאסור לענין דק הוא

ג~~
 לרבא דהא בשל~ד~א לוקין שאין ל~נין ~ונבילה בבייח

 ו~~וילאיייל ו~וב הנלייע לאו ד~וי בנבי~ה כלל ו~לקוהליכא

דבב~~
 זה יךפינן ולא ~ולקות דאיכא כיון

 ו~נביל~
 ~וב

חייב
~~ 

 ~יון אכילה ביי כהיב דלא ו~שום בשכדייא
 דו~י ךאסוף רסו~

 בביי~
 וונק~ת נענין ךנבי~ה

~~~ 
 ה~~ס קושיה

 דנבילה לאו על דלו~ין דס~ל צאביי דק יהכן שםב~חים
 סיידוו~~ויךא

 דבב~~
 לקי ךא דשלכד~א לנבילה מ~~ש דו~וה

 לוקין דבב~ח ~~יל דאביי בג~דא היר~ו ד~~יי~ואלא
 ז בגופו אכילה כהיב דךא כיוןשך~ד~א ג~~

 ~~~~ה~

 כייג ו~~פ~ים ~~י בו~~דחי

 ייי~~

 לתנא ה~~ה
 דנא ~ראי ה~הא דדדישדבד~י

 תב~~
 ~ד

 לאי~ור ~~ד הנאה לאיסור ו~ד אכילהךאיסור
 בישו~

 ך~~יל
 דבר כך ~ועבה כל ~ה~כך ~ולא ~יי היפוק ~ראיתךתא

 אסוד לךשה~בהי
 ו~הנא~ באכיל~

 ~אי והירן כדר~א
 כל ך~ה~~רא

 הו~~~
 עליו לוקין ואין שבכלל~ת לאו הוייך

ובכיי~~
 הדין ~~ן עונ~ין דאין דאע~ג כי ~ו~~ו ~~הי ~ייא

 כל ך~ה מקדא דנפ~~ל ו~שום בב~ח אכילה על ~קי~~~ה
 פ~ה ובשעה~~ותועבה

 ~ויסה~~
 סיי ו~אש ~ווצל ה~וי בשם

 עךיו לוקין ואין שבכלךוה לאו ~ו~ל דהא לשאול ה~שהכי
 פ~ב ה~וגיד ה~ב ~ו~ש על סובבה ה~מ דכוונה י~לובא~~ת
 ה~אמהמ~א

 דא~
 שוב הק~ו בלא ע~ה אי~וד דהיכא היכי

 ע~ז הוסי ~ועיי מה~ד~ונ~ין
 ד~

 עייא ס~ו
 כל ~~~

שה~בהי
 ך~

 וי~ל~

 שם ~ול~~ו ו~יי
 ומכ~יי~

 דאיכא היכי
 בשם ~י ~~ה~וייא פ~ב ד~~ה~מ אלא ע~ה ~כלל הבאלאו
 ו~הירין לענין אלא כן הר~מ כ~ב שךא וו~ש ~וךל~~וי
 ~וה~ד עונשין לעניןוךא

 עיי~~
 הגהה ~ו~יי

 ~~ךייו~
 ~ם~

 וא~לם
 ~ייל הב~ל לא דלמייך ד~ייי ךהנא ה~וזרחי ~ושיהבעיקד

~~קר~
 הא~ל לא ~וקדא נילף ד~ים י~ל תוע~~ כך האכל ~א

 ול~ך שך~דייא מוהר ~יהיי בי~ כ~יבא אכילה יהיי א~ככיית
 אכיל~ בל~ון נ~הב ולא ה~של לא קדאצריך

 ~~~עינן ~ו~~ילא
 א~ילה בצ~ון האיסור ךכהוב הו~ל דאלייכ א~ור ג~כדשךכדה~נ

 ר~~ז רסיי י~יד ~~~א וגליון שם מ~סה~ת פ~ה בשעה~מעיי
~ 

~~~

 ישד נ~יב לנו יאיד
 לה~~

 ברודא הגר~א קושית ~ה
 חד כהיבי ~~של ךא דהלהא דבדייי דהנאעלה

לאיסו~
 בישול ל~י~ור ~חר ~נאה לאיסו~ ו~ד אכילה

 ניו~אדאדרבה
 דב~~~

 גי איצ~דיך ו~~מ בהנאה ~~והד
 אי~ור על וחד אאכילה חדתבשל ~

 בישו~
 הבשל לא ו~ד

 דאינואי~דיך
 ~ה לו~~ר ואין בישול דרך כ~א אסו~

 בי~ול בל~ון א~ילה ~~דהוציא דאכילה ~בשל מלא לןנפקא
 לא ~י~ול ב~שון ההו~ה כהבה לכך דאדרבה אינוזה

 בהנאה דאסור הו~א האכך לא רחו~נא כתבה ד~יתבשל



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ו~~ו~ו~~~~ו~
 והק~שיא הנאה איסור ו~ש~~ע תאכל ךא דגם אבו~ולרי

 דא~ יפ~ יהורן ולדברינוו~פורסמת
 איסורלו~יכתב אפש~ היי שלא נאו~ר

 אכיל~
 יהיי שלא כדי אכילה בלשון ב~~ח

 לו~~ר יש שוב ב~נאהאסו~
 ו~ו~~ דבב~~

 כיון שלכדהיינ
 הוא ~לכדה~נ גם א~ור דבב~ח הטעםדכך

 ו~שו~
 ד~~י

 א~ילה בל~ון לו~יכתבמצי
 וכהי~

 ש~~עינן בישול בלשון
 ךא ~ךכך שצכדה~נ גםדאסור

 אכיל~ בלשון נ~ו~~
 אבל

 כדי א~יךה בלשון לו~יכתב יכול היי דךא דאו~~ינןהשהא
 בהנאה אסור תהאשלא

 ש~י~ ~ו~
 שלכד~יינ גם דו~~תד יייל

 בש~ה~ו~ שכי דו~עילהדומיא
 א~ילה כתיב דךא דמאי שם

בגופ~
 בכזית דשיעורו הוייא אכילה כתיב הוי ד~י ~~~ום י~ך
ובאמת

 ב~~עיך~
 שלכדהינ מותר ומש~ה פרוטה בשוה שיעודו

 בל~~ן ~ו~דכתיב אכילה בלשון לו~יכתב דהו~ל בב~חו~שא~כ
 והשתא שךכדה~נ בב~ח דאסור אתי להורות עייכ תבשללא
 למיכתב דאיצט~יך ~גרא~ב קושיהל~י

 בי~ול בל~ון בבב~~
 תהא שלאכדי

 אסור~
 ראיי אין שוב בה~ה

~~~ 
 דלא

כתב~
 ~הו~ה

 בב~ח גם מותר ושפיד בישול בלש~ן בביי~
 קרא חד מיותר דהא הדק~ל א~כ ושובשכד~~נ

 ך~
 תב~ל

 כל ל~ת ו~ק~א בב~ח אכילת איס~ר למילף נוכל ד~ובכיון
 דאם ךומר אין דה~תאתו~בה

 ~יל~
 דכהיב כמו ~וי ו~שם

 גם דהא ~לכ~היינ מותר ויהיי אכילהביי
 עת~

 עכצייל
 כתבה שלא ו~~~ה ראיי דאין כיון שלכדהיינ בבייחדו~והר
 ר~ו~נא כהבה דעייכ אכילה בלשון בב~ח האיסור~תורה
 אס~ר בב~ח יהיי ש~א כדי אכילה בל~ון ~לא בי~ולבלש~ן
 ~ותר דבב~ח דני~א הס~ד לפי קיימינן הא דה~תאבהנאה
 א~ייכבהנאה

 רבב~~
 ~סור

 לא קראי גי ואיצטריך בהנא~
 בישול לאיסור וחד הנאה על וחד אכילה על חדהבשך
 וו~ו~יךא תא~ל לא בל~גן האיסור בק~א לו~יכהב יכולוהיי
 האכל דלא לר~א הנאה איסור גם שמעינןהוי

 ג~
 איסור

הנאה
 ~~~~ו~~

 ~טעם הוא בישול בלשון רחו~נא דאפקיי ו~א
 כתב~ הוידאי

 שלכדה~נ ד~~ותר הו~א אכילה בלשון רחמנא
 אס~ר דבב~ח לאש~~עינן כ~י בי~ול בלש~ן רח~נא כתבהולכך

ג~
 ב~~הייו~ עיי ~לכרהיינ

 בכורות אךגזי ובמ~רי~ט שם
 אות~~ק

~ 
 ו~דאפקיי ל~ילף ו~נ~ל יקש~ דאכתי ~לא

 רק אסור אינו דבבייח בישוך בך~ון~~~נא
 דר~

 בישול
 ךא לכךהרי

 כתב~
 ~תו~ה

~ 
 ~לכדה~נ גםבב~ח דאסו~ לא~ו~עינן כדי תאכל

 וכ~
 בזה הרגיש

 באו~~
 שם ב~סחים

 פ~~ סי~ יו~ד פר~~~גוע~י
 ודו~ק~ אי ס~ק שפ~ד

 ~~~~~ו~

 אכילה דכתיבי ~יכי ~ס~ל ~~יי נאמר
 ךא ע~כ בשךכ~~א~ייח

 ס~~
 דכ~ש כרייש

 דל~~~לו~לקו~
 שלכד~א גם חייב מקום בכל

 א~
 היכי

 אלא אכילה ביידכתיב
 ~משיי~

 נ~ח ~דף ~~נ~ות

 עייא~
 אביי דאו~ר כן נראהךא

 אין ~טירו בך שאור ל~נין ש~
 כ~ ת~ל מנין עירובו כל ת~ל ו~נין זית חצי כזית אךאלי
כל

 מ~ש הביא ~~ו ~~א חו~מ הי ובשעה~ו~
 ~כ~ו~

 פ~ה
 ש~וא בכל הוי תקטי~ו בל ~י~ור דאע~ג מזבחמאי~ודי

הנ~~
 ~ועיי כזית צריך תערובת ע~י אבל בעיניי כשהוא

 הביא ו~א כן שחילק אה~נ ד~ה ~~~ד דף פס~ים~ל~ח
 הכ~ו~מדברי

 אלו~
 לדב~יו סמוכין ש~~צא וכי

 מו~~~
 בת~סי

 ~דףע~ז
 ס~ח~

 ל~~לקות כ~ש א~~ר לא דר~ש יקיר רבינו בשם

ר~

 החילוק גופה וזהו ~~~ובת ע~י ךא אבל ב~ין כ~~וא
 ת~טירו בלל~נין

 עיי~~
 בתו~י להדיא הוא שכן ו~לא

 לייח ~דף~יר
 ע~א~

 ר~י כשיטת שכי צירוף ליי דלית דייה
 ר~ש דקאמרד~א

 כיי~
 לו~לקות

 היי~
 ולא ב~יניי כ~ה~א

 בהא במנח~ת אביי ~ו~ד גוונא האי וכי וכ~ תעדובתע~י
 זית חצי דהיינו ו~קצתו מ~רא ד~רבינן דבתר תקט~ודבל
 כר~ש לאביי דס~ל נר~ה ו~ה עיי~ש לעידובו קרא~צריך
 חייבוממילא

 ~ל~דייא אף בכ~~
 כ~~~ש שנא~~ר לא א~

ה~~ל~~
 דגם

 לר~~
 שלכ~~א אייח

 וי~ל~

~~~~~~~ 

 דהתוסי הבין צ~א סיי יוייד קמא שהנו~ב אף
~~~~~~ ~~ 

סייח ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~
 מ~ו~

 בת~סי דהנה בזה לפקפק דיש נלפענ~ד
 גם דהא צדקדק דיש בו~נחות אביי אמר וכהייג סייו~ושם נזי~

 בתוסי הביאו ול~~ה לת~רובת בעין בין ל~לק ס~צ שםרבא
 בהוסי כמ~ש הוא דהכוונה אלא אביי ו~דב~י ~קסיוע
 ~כוונה אין עי~ובו דמרבי דאביי חצי ד~ה שם~נחות

 לגו~רי כשנתערב ד~יירי אלא כזית שיהי~ צ~יךדבת~ר~בת

ובז~
 דלא ק~~~ל ההיתד ~גב האיסור שיתבטל אמינא הוי
 ~~יטא כזיה דאיכא דכיון לזה איצטריך לא ל~בא ~בלבטיל
דלא

 ב~י~
 ~סחים ובה~~י עייייש

 ~ד~
 ו~~ג

 עיי~

 כו~אן דייה
ובו~הרש~א

 ש~
 דש~יר שם בנזיר התוסי כ~ונת ג~כ וז~ו

 כשהוא היינו ~ייש דקא~~ר דהא לר~ש דמש~ת קראאיצטריך
 התוסי כוונת ואין ל~~יסר ס~ד לא ו~~ורב כשהוא אבלב~יניי

 אלא כזית י דצ~יך לר~ש ס~לדבתערובת
 דבתע~וב~

 ו~י
ו~סתבר

 לוו~~
 איצטריך ולכך ~היתד אגב האיסוד רבטל

 ה~וס~ סייו~ו ש~יר ו~ה בטיל לא דמ~מ דמש~תקרא
 במנח~ת אביי או~~וכהייג

 ו~ק~תו ו~~רא דמרבינן דבת~
 כלוו~ר לעי~~ו ~רא ו~צדיך זית חצידהיינו

 דא~
 דלאביי

חייב
 ע~

 זית ח~י
 ו~~ו~

 ך~י~ובו ~רא צריך
 של~

 נאו~ר
 כ~ש על דחייב דסייל אף לר~ש ו~ייה האיסורדיתבטל

 לענין ~ראצריך ו~~ו~
 ת~רוב~

 בטיל דלא וקו~~ל
 האיסו~

 ולזה
 אדרבה ד~רבא כיון דרבא ו~הא ולא דאביי ו~הא התוס~דייקו
 ~~ ל~נין ק~א צ~יךלא

 ~יהי ל~נין ~ק י~בטל שלא
 אלא צירוף ליי ליה רייש והרי לאיסורמצ~רף

 דו~~~
 ~תוסי

 אילטדיךד~~יר
 ל~ לצי~ו~

 אתי
 ש~י~

 ו~ת~סי וי~ל לפייז
 ו~~ד ~דףפסחים

 עיי~
 שם~

 נזיר ותוסי ודלמא ד~ה

 ע~אל~ו ~ד~
 ~ם~

 ד~ה ושם כ~~אן ד~ה
 אה~~

 עייייש
בח~ייס ו~ו~~

 יויי~
 ~~ט ~יי

 ו~יי~
 בדבריו וי~ל בזה

 שם~

 ~~~~ח~

 ~פ~ג פסחים ביר~לו~י

 ה~א~
 ו~הו איתא

 ךוקה אינו לך~ות אף ~~ב~ל וכוישינקה
 בר ב~ן א~~ אדבעים סו~ג עי~ובו על תני והאומק~ה
 יוסה א~ר שנת~רבו וו~צה בחו~ן הי~תר ~א ~י ~ו~יכהנא

 וכו~ כרת חייב ~ו~ן בשרובו אם ד~בבייכ הדא עלקושייהיי
 ואין ~ו~ן בו שיש תיפ~ר אונייה יוש~ע ~י תנא בר~יאר~ש
 אמ~ שמ~ון דרי כר~ש כזיתבו

 ולכך למכות שהוא כך
 בטיל דלא בתערובת ~יצטדיך דלר~ש ו~בואר ~~יבטיל ך~

ומ~ו~
 ייי~~דף במעיל~ התוסי על מזה תמההי וכבר כ~ית צריך לא

 ע~א~
 א~~ר לא ד~ייש להדיא שכתבו תני ד~ה

כ~~
 אמר לא בה~רובת אבל ב~ין כשהאיסור רק למצ~ות

 כ~~~יי~
 ~ועי~ לו~ךקות

 ב~ה~~~
 במשנה ךהרמביים

 ~דף ע~ז בתוסי ~ר~יוכשיטת שם~
 ~יח~

 כאן ובי~וש~~י
 סיינ ב~ערובת דאף ~ההיפך ו~ב~~

 נריי~
 ו~צאתי נמלקות כ~ש

 שם ציוייש בהגהות זיטאמר דפוס בירושלו~יכעת
 שהרגי~

 היינו כ~ית בו דאין ד~א ו~~ש ~ם בו~ה~פ ועיי~~
ו~~קו~ח תו~~~ סי~ או~ח ~טוש~ע ו~יי פרס אכילת בכדי כזיתבו שאי~

 ש~
 שיייג ~ע ובמנייח ג~ ס~ק בבאורים

ואכמ~ל
 ב~~
 ז

 לתר~ ~~~~~~ט~
 פךפוך ע~ד כ~ז

 בירו~לו~י דהנ~ יק~
 ליי~ ~דף קידושין בת~סי~~בא

ד~~ ע~א~
 אכלו לא למה מקשו אכיל וה~ר עוו~ר אקריב

 דח~ש ליית וידחה ו~לות תאכלו דב~רב עשה ויבא~חדש ו~~
 ו~ינייהו וחר הלכות א~ים שלשת ו~שה של אבלותביו~י נ~ת~ח~ ד~רי ז~ל יונ~ן ~בינו הגאון קו~ית נ~דעוכבר

 ~טעם מ~דש מצה לא~ל יכלו לא וא~כשיעורין
 הוא השיעור ~ו~א ז~ים בי אוכךין היו אםדמ~~נ עדל~~
 ואם חדש איסור על הב~ זית על עברו וא~כ א~דזית ר~



~ ~ ~ ~

~~~~~~~~ ו~~ו~ו~~~~ו~
 ~תים בי השיעור דל~א א~ד זית רק אוכליןהיו

 וא~~
 לא

 אסור חייש דגם חדש באיסור זית ואכל~ הו~ךוהקיי~ו
 ליכא בעצם חייש דהרי הקושיא בי~וב או~רהי וכברו~ה~ת
 עוד שיאכל לאצטרו~י דחזי ו~שום הוא הט~ם רקאיסור

ח~~
 דאדרבה טעו~א האי ליכא ו~כא שלם לשיע~ר וי~רף

 ל~תוא~כ ~ו~צהוידחה עשה י~יים שלם לשי~ור יצ~רף~ם
 לאכול יכ~לין היוש~יר

 זי~
 ה~י~ור דל~א לוו~ר ואין אחד

בי
 ז~י~

 רק שהוא זית אכךו וא~כ
 ח~~

 ~~~צוה ~יי~~ו ולא
 דהא אינו דזה ~~ה~ת אסור דח~ש חדש איסור עלועברו
 כיון זאת ל~ש והכא לאצ~רו~י ~~י ~~שום הוא ח~שאיסור
 לשיעור יצטרףדאם

 של~
 עשה דיבוא ה~צוה י~יים אדרבה

 ל~ת ויד~הד~צה
 ~חד~

 נחל ב~רבי ו~~תי ~כון ישוב ו~ה
 בעצו~ו כן ~ירן ו~הר~י דהגאון שהביא ל~ה~ג גיבדרוש
 חגיגה בירו~ך~י ~~~~פ ~ועיי י~יי~ש ~גדולה זאתלקושיהו
 סיי יאיר חות ות~וי ~ושעיה רבי ד~ה הייב~יא

 בשניות ו~הרי~טותשוי ~ציי~
 ~יי יו~~

 כייד~
 יש לפענייד ואו~נם

 איך ~~כ לצ~צ~ אפשר אי ל~~~ד א~ר באו~ן בזה~הקשות
 דלו~א עדל~ת ו~טעם בך~צום ~צה ~ית לאכול י~וליןהיו
 הו~צוה ~יי~~ו ולא ו~ית ו~עט ~חות ~וא שאכלו זהזית
 ~~ה~ת אסורוחייש

 וג~
 ו~~י~ ו~~ט י~~ר ~וא ש~~א

 וה~~ותר
 וקושיתי ו~~~ת אסור ד~ייש א~~~ ג~כ ו~צוה של ה~~יתו~ן
 בכורו~ בתוסי ו~יינבלא הרייש ך~יטת תסובזאת

 ~ד~
 יי~

~~ב~

 והיינו אדם בי~י אפילו לצ~צם אפ~ר דאי א~שר ד~ה
 וה~א לאיסור רוב כו~ו והוי לאיסור ךדדים ~רי דאיכאהיכי
 שאכלו ~ה ~ו~א ל~סור צדדים ת~י איכאנ~~י

 ה~
 ~חות

 ~וא וההיתר ~ית ~עט יותראו
 ר~

 ו~צוו~צם ב~ית אחד צד
 ליתא זה ואולם הי~שלו~י ו~~שה ו~~אי ל~~~צם א~~רואי
 לאיצטרו~י ד~י ~~שום הוא ~~ה~ת אסור ד~~ש הט~ם ~לדהא
 ו~~ט ה~א פחות דל~~א לו~יחוש ליכא זית ~כלו אםוהכא

ו~זי~
 על ועברו

 ח~~
 ויצטרף עוד יא~לו אם אדרבה דהא

 ה~~~ יקיי~~~ שלם זיתלשיעו~
 וידחה

 ל~~
 דאיכא רק

 ו~זי~ ~~עט יו~ר הוא שו~אלו~יחוש
 כ~ית ~ן ~ה~ותרת

 שפיר דבזה חייש ~~שום אסורהו~צוה
 שיי~

 ~חזי ט~~א
 שא~לו ~~זית חון זית ל~י~ור ויצטרף ~וד שיאכללאךטרו~י

 ~חות ש~~א ךהיתד ךדדים תרי דאיכא י~ל ש~יר זהו~ך
 א~לו שו~א לאיסור אחד צד רק כאן ואין ו~צוי~צםושו~א
 להיה~ צדדים תרי דאיכא ובכה~ג ו~עטיותר

 ך~וךי ו~ו~ר
~לו~א

 עתו~
 ובעירובין ~ם

~~ 
 ~י

 ~~ב~
 דיי~

 וספק
 כ~ט ~דף~בחולין

 ~ייב~

 שם ו~הרש~א ל~י ~ה
 עיישייה~

 ~~~~~~~יוד~

 ~ה ש~א החשש היי לא דבלא~ה י~ך
שאכלו

 ה~
 ד~ית כיון ~זית ו~עט יו~ר

 בטיל היי ו~זית ו~עט יותר היי אם אף א~כ ה~אהיתר
 הו~יעוטהאיסור

 בר~
 די~ל אלא היתר

 דג~
 אי~ור ~ית

ו~קרי
 ר~

 ברור היתר לאו בלא~ה וגם ל~ת דוחה דעשה
 ברור היתר רליכא ו~יכא זיתים בי השיעור דשו~אהוא
 ביוייד ~~רו~~ג הביאו הכה~ג כ~~~ש האיסור נתבטללא
 בודאי דוקא בתרי חד דביטול וי סייק ש~~ד ק~טסיי

 תערובת ל~ה ב~תיחה והפר~~ג איסור בס~ק ולאהיתר
 איסורא באיקבע תךוי אשם ו~שכחת דאיך ה~שה ~~ג~א
 אי חתיכה ו~ס~~א לצ~צם אפשר אי ~א חתיכות~בי

 איקבע ו~קרי ולא היתר הגדולה וש~א קטנה ואיגדולה
 השואל ~~כם כיון ש~ה וכי ברוב בטילה דהקטנהאיסורא
 הגדו~ה אכל דבין השיב והרשבייא ער~ב סיי ~רשב~אב~שוי
 ברוב ביטול ~שכחת דלא וכי ת~וי אשם ~ביא קטנהאו
 ~ דאי ~תיכות ב~לשה~לא

 ~ו~~נ
~ 

 שו~א וקטנה גדולה
 כשאכל הלא ה~ר~~ג ו~~ה דאיסורא~דולה

 ~קטנ~
 ו~~~נ

א~
 היא

 לא הית~ ש~
 אכ~

 היא דאיסורא ואי איס~רא
 הרי ~יתר שלוהגדולה

 נתבטל~
 ב~ובא הקטנה החתי~ה

 הכה~ג ו~פ~~שעייייש
 נכ~

 ו~אוד הדבר
 דבי~ו~

 ל~ש ברוב

 ~ל וב~ איסורא אי חתיכה כו~ו ברור שה~יתר היכירק
 הגדולה על דגם וקטנה גד~לה חתיכות בשני אבלהיתר
 לא ברור היתר כאן ואין היא דאי~ורא ש~~א לספקיש

 רע~ק בחדושי ושו~ר ~רוב ה~טנה ~חתי~ה שיתבטלא~רינן

איג~
 ועיי כן ש~י ידוע ואם דייה טי סעיי ק~ה סיי ביו~ד

 ס~~ ב~יב ג~וריםבש~י
 וכייע ו~ייש הא ד~ה יח~ור לא

 הדבר היות שהוברר הי~י אךא הרוב ~ל סו~~ינן דלאו~ודו
 הכא וה~ה שם לו~~ד סייק ~~ה סיי שפ~ד ועיי רובההוא
 הזית בתוך זה נתבטל ךא ו~זית ו~עט יותר היי אםבנייד
כיון

 ד~י~
 השי~ר ד~~~א הוא ברור ~יתר לא~ בעצו~ו

 אסור ו~ייש ז~יםבי
 ד~זי ו~שום ~וא דח~ש ואף ו~ה~~

 עדל~ה ואז השיעור להשליםלאך~רופי
 מייו~

 קיי~ינן הא
 א~ד זית רק א~לו שלאהשתא

 ועכ~~
 בהזית ההיתר אין

 ק~א סיי חוו~ד ו~יי ברוב ביטול בכהייג א~~רינן ולאו~ב~~ר
 לשיטת וא~~נם הי סייקבבאורים

 הר~ו~
 לצ~צם דא~א ו~יינבךא

 בבי תלוי אש~ חייב ש~יר ךאיסור צדדים ת~י דאיכאהיינו
חתיכו~

 ~~~א ךאיסור צד~ם שני דאיכא
 הגדול~

 של היא
 שני~ם אם וגםאי~ור

 ~וי~
 כאן ואין איסורא איקבע ו~~רי

 וב~ה~ג היתר ~ל היא הגדולה שו~א להיתר אחד ספקרק
 והבן תלוי א~~חייב

~ 

~~~

 ~יא חו~~ה
 ~יטת בזה ל~אר כסף ~ירה עליי נבני~

 סייח ~דף ~ייז בתוסי יקיררבינו

 שם~
 דאעייג שכי

 ע~י לא אבל בעין כשהאיסור דו~א ל~לקות כייש ר~שרסבר
 ~צטרף להיתר ~שרת איצטרך שפיר וא~כ וכוית~רובת
 ~ית בחךי שנבלע יין זי~ בחצי כג~ןל~סור

~~ 
 ואכ~ו

 לצרף ~די בו ויש ביין פ~ו ששרה נזיר התם~ד~א~ר

 חיי~כזי~
 הרב כי בשעה~ת טעם ברוך בסי כי ~ורכירנא

 ו~שרת ד~תיב כיון ~אני דנזיר ס~ל י~יר רבינו דגםה~~גיה
 בתוסי ו~ש כ~ית ליכא התערובת ב~ל אם גם חייבא~כ
 בחייז שנבלע יין ~ית~צי

 פ~
 ואין עיי~ש דוקא לאו הוא

 כעת ב~טהסי

 ~~י~

 ונא~ר בדבריהם התוסי דקדקו ול~~~ד
 דב~ערובת לתערובת בעין בין לר~ש ~לק דס~ל ~קירדרבינו
 ו~אי~ר כשהי~ר דוקא היינו כז~ת דצריך ו~ודה ר~שגם
 כ~איסור ~בלשוין

 ~~רוב~
 דא~כ אלא בכייש אף ךר~ש חייב

 ודלו~א לצ~~צם אפשר דאי ב~וין גםניו~א
 ה~סו~

 ~רובה
 תרי הוי דבשוין ליתא זה ואולם בכ~ש אף לריישוחייב
 ההיתר ש~~א להיתראצד~ים

 ~~רוב~
 שניהם אם וגם

 ~איסור שו~א אי~ור שצ אחד צד רק כאן ואיןפט~ר שוי~
 ד~ה שם פ~ו סיי ח~ייצ תשוי ~עיי כ~ש על לריישו~~ור ו~רוב~

 וי~לזוו~זה

 יפי~ ~~~יא~
 פ~ג פס~ים בירו~~~י בהיר אור לנו

 בשרובו אם קייו~ין נן~ה ~~
 ח~~~

 אם כרת ~ייב
 יוצא ~צהבש~ובו

 י~~
 תי~תר וכוי ר~י בר אר~ש ב~סח

~~
 בו

 ~ו~~
 כ~ייש כזית בו ואין

 דר~~
 ל~כות כ~ש~ או~ר

 ~תערובת דרוב דו~יי~יכ~~~ר
 ח~~

 ~צה ו~יעוט
 וו~~~~

 ~ית
 כ~יתביי

 חו~~
 ב~הריטייא פיי וכן לו~~ת בכ~ש חייב ולריש

 אלו הירושלו~י דברי להלןש~יא
 כי דה~ ת~ו~ ולכאור~

רבי~
 ~א דאל~כ לתערובת בעין בין ל~ילוקו ~כרח יקיר

 ~בואר ד~הירושלו~י ואחרי לרייש בר~ב בטל איסורתו~צא
 בשרובו לא~ק~י ךהירוש~י לו~~ל ר~י ~סברת~יפך

 ו~יעו~ו ו~צה ב~רובו אף לאוק~י~ו~ל ~~~
 ולר~~ ח~~

 לא
בטיל

 ח~~
 כ~ש יעל וחייב ברובא

 ~ו~~
 לאו~~י דהו~ל או

 ~ח~ז ~חות דנתערב שויםב~שניהם
 ח~~

 ~~ייז ו~חות

 דגם דברנו אשר הדבר ה~א אלא בכ~ש חייב ולר~שו~צ~
 יקיררבינו

 דחיל~
 היכי היינו לתע~ובת בעין בין לר~ש

 והיתרדאיסור
 שוי~

 בתו~י כ~~ש
~~ 

 דהיינו ~יר לענין~

בח~
 ~ת בח~ז שנ~ע יין זית

 דא~
 לצ~צם אפ~ר ד~י

ו~~~
 ו~~א ~רובה ה~יתר ~ו~א להיתרא צ~דים ב~ איכא

~~
שני~ם



~ ~ ~ ~

 ~~~~~~~~~~ו~
~~~~~~ שניהם

 ~וי~
 מודה דאז

 ר~~
 אבל כזית ב~ינן דבת~רובת

 מלק~~
 לרייש דגם ודאי אלא כרייש אתיא דברייתא כיון

 אז ~~ר~בהכשהאיסור
 א~

 ס~ל בתעדובת
 ל~~~

 ליכא בח~כ ד~לקות ס~ל עך דלוקין
 הך בידושלמ~ מוקי לא ולכך~ש וי~ל~

 דע~
 סופג עירובו

 ו~ח~ז פחות בנתעדבו והיינו שוים בשניהם או מצהבשרובו ארבעי~

ח~~
 ~זית דצריך לר~ש סייל~ דב~ה~ג מצה ו~ח~ז ופחות

 כרת איכאובכזית
 וע~~

 ~ר~עים דסופג הך בירושלמי מוקי

 ~~~ב~רו~
 ו~~~~

 וכר~ש כזית בו אין
 ד~~~

 ונהי ךמלקות
 דוקא זהו כזית צריך בתעדובת רכשהאיס~ד ~~ודהד~~ש

 ר~ש גם ~ו~בה כשהאיסור אבל שוים והאי~ור~שההיתד
מודה

 דלוק~
 כייש עך

 א~
 תערובת עייי ה~א כשהאיסור

 ו~דברי יקיר רבינו לשיטת מהיו~נא ראיי יש אדרבהומעתה
 אלוהירושל~וי

 וג~
 בשבועות השייס דברי

 ~ד~
 כייא

 ~נזיר דברייתא רעייק דהרי יפהעולים שם~
 ד~

 ופ~חי~ ל~~

 ~~ד~ד~

 נזיר אוור
 ששר~

 ומיין ~ו~ה כזית ואכל ביין פהו
 ל~~ש ~ב~מתחייב

 י~
 והי~ר האי~ור דאם בתערובת חילוק

 ~שוי~
 שיהיי ~זית בעינן

 ח~~
 אם אבל היתר ~ח~ז אי~ור

 אז מדובההאיסור
 א~

 לקי הת~ר~בת בכל כזית ליכא אם
על

~ 
 וא~צ דאיסודא ~הוא

 לךירו~
 וכ~פורש לאיסור ההיתר

 דעייק אי ךהו דאיבעיא שם ~בועות בש~ס ו~ו~תהבירו~ל~וי
 וא~ודי ס~ל~ד~ש

 עך~
 כדי בו ויש ביין פתו ~שרה נזיר תייש

לצר~
 ב~ריי~א דמפורש וכיון במ~נה דעיק והוא חייב כזית
 בתוסי כמייש הכי פידושו במ~נה גם ומיין ~ופהדהכוונה

 ל~ון ~~פש~~ת ו~ד~~~ו~ע אלא דייה שםנזיר
 צירו~

 ו~הו
 ~~ בשבועו~ הש~סשמת~~ה

 ~~ל כרייש רע~ק סייד ואי
 לייל~~ה

 ךךד~
 ~~שכחה דלא רע~ק ~ודברי ~וש~וע דהרי ~לומר

 ס~ל כר~ש דע~ק ואם כזית צידוף עייי רק בנזירשיחייב
 גם שיחייב להמשכחת

 ע~
 כ~ש

 א~
 בהערובות ~כא דמיידי

 בכ~ש עצו~ו האיסוד עך חייב דאז ~~~בה כש~איסורוהיינו
 בלאגם

 צירו~
 ר~שהאיס~ר ~עד~בת ~ף ההיתר

 ו~רוב~
 לא

 כאילו רק בתעדובת שהוא ךהאיסור ליידיינינן
 הו~

 בעין
 על לד~שדחייב

 כיי~
 ~ריש בעל~~א ס~ל ~א דרע~ק אייו

 א~~ר ולא לר~ש בג~ורא ~~ו~ש כ~ש עלואייח
 כזי~

 אלא
 ~ייש ~ל חייב ~אינו מךקות לענין גם מ~כ~ת הךא~רבן
 הקשה וכן יקיר רבינו לשיטת תעדובת ע~י כ~הואהיינו
 ~פסחיםבצל~ח

 ד~
 ~~ייד

 שם~

 דא~ור הא כרחך דעל י~ל

 ול~ריי~
 גם ד~רי הוא דוקא לאו לקרבן אלא כ~ית א~~רו

 ס~ל ה~א דבכרתהיכי
 לר~~

 עך דחייב ~~כ
 כיי~

 והול~ל
 נקט דוקא דךאו א~ו ולקרבן לכרת אךא ~זית ~~~רוולא
 י~ל ול~~ו~ש ךקרבן אלאד~ש

 דג~
 הוא כללא לאו בתערובת

 על לר~שדא~ח
 כיי~

 והיתר ~שהאיסור דוקא דזהו כיון
 כזית בעינן דאזשוים

 וא~
 שני יש ~~~~ לצמצם אפשר דאי

צדדי~
 כשהאיסור אבל שוים וש~וא ~ורובה ההיתר ש~~א ך~יתד

 סייך~ורובה
 ךריי~

 ~יי פסיקא ךא ולכך כייש על רחייב
 ~ם שבועוה ועתוסי בת~ובת וך~לקות ךקרבן אלאלמינקט לריי~

~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ 
 לאמית~ב~בדאי

 של
 תור~~

~~~~~~~
 י~

 לה ד~~קי הירושל~~י לשיטת להעיר
 ~ריי~

 למ~א~~
 חמן על תני

 ברו~
 כרת חייב

 ~ו~ג עירובוועל
 ארבעי~

 דהא
 ל~~

 היכי דגם נראה
 ממ~~ת ~יפטר לא ~רתדאיכא

 וא~
 יצחק רי ~א~ור

י~ג ~מכו~

 ע~ב~

 עם שהכרת היכי דוקא זהו ליכא ב~~כ מלקות
 כ~ד באיםה~ולקות

 לר~~ משא~~
 בכל מלקוה דנתחייב

 י~ל בכזית שהוא כרת חיוב לידי ~בא קודם~הוא
 דכר~

דחמ~
 בצלייח ש~סהפק כווו וומלקות ~וטר אינו

 פסחי~
כ~ט ~ד~

 ע~א~
 חילקו למה ולפייז י~ל עוד ד~ה

 ד~ בבריית~
חמ~

 עירובו דעל וסיפא מלקות עירובו ועל כרת חייב ברור
 ברישא גם הא ~זית דליכא~~יירי

 בח~~~
 בכזית דו~יי~י ברור

 על ברישא ך~~ינקט והו~ל ארבעים ~ופג ג~כ הואדבכרת

ח~~
 ועל ו~~לקות כדת חייב בר~ר

 עירו~
 כרת אייח

 ד~

 ~~~~יב~
 י~

 דאתיא בירושל~~י ד~יק ד~ו~ה ע~ד לה~יר
 דר~שאליבא

 דל~
 ככולי ~ווקי ולא כהלכתא

 ~נת~רב באופןעלמא
 ~לי~

 זית שלישי ~ני בתוך מצה זית

ח~
 ההיתר דנתהפך וק~ייל

 עליו לךקות לענין גם ~איסו~
 אדבעים סופג עירובו עךו~ך

 אל~
 במנ~ת העלה דכבד

 נהפך היהר דאין פ~א התערובת בסי אפיווינטיל למר~אכהן
 לתערובת בפתיחה והפרמ~ג עליו ל~וה לעניןךאיסור

 ~בחים העיר פייה וח~גפייא ~~~
 ע~ח~ ~ד~

 והנותר הפגול
 ~ועיךה ו~הי פייז במליי~ו ~ועיי ש~ ותו~י ר~~יבפךוגתת

 וב~ושנת~ייו
 העמ~י~

 י~ד כ~ל לה~ר~ייג
 שם~

 י~ך ואמנם
 בורר זה פי סנהדרין בירו~לו~י ~ד~ל ד~י בפלוגהת תלוידזה
 ז~אי שיכה~ב ה~וחייב את דכופין סייל דרייי יודהלכה

 מז~ ראיי ~~~ש שם בו~ה~יפ ~ועיי ~ופין דאיןאו~ר ור~~
 ל~יטת

 ~~~~~~~~~י

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~~ 

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~~ ~~~~ 

 שנעלם איאות ~~~ ~~~~~ ~~~י~~
 כ~ מ~ו~

 במ~~יית

 עיי~ש~

 ד~פ ובתו~י
 ד~תם כתבו הרוב א~ר בו~מון הולכין דאין ק~וייל ~ה~~וניח
 דח~יב ~אני דייניםגבי

 מיעו~
 ר~ל שאינו כ~י דיד~ו

דה~~יעו~
 וובטלין

 דע~~
 לאחי בקה~ס עיי הרבים נגד

 ~ומ~ש בי סייק רייפ סיי וקצוה~ח גי אות וי כלל~קצוה~ח
 ~~ה~ת אפילו דוב אינו מ~וש הרוב ו~ן שהו~יעוט ד~לשם
 הארכתי ובמקייא שם רפטייז יבמות בנימוקיייעיי

 בזה~
 סייל ד~ייי ב~ה פליגי שם בירו~למי ור~ל דר~י נאמרומעתה

 זכאי לכתוב הו~חייב את כופין וךכך לרוב י~~פךדה~~י~וט
 לענין הדין והוא להרוב נתהפך דה~~יעוט ס~ל ךאור~ך

 ור~ל להרוב יתהפך דהמיעוט הסב~א סיל דריי~ יייךאיסורא
 לא איסור ברוב היתר מ~ט בנ~עדב ו~~~~יךא הכי ס~ללא
 איסור ה~יתר דנעשה לווורי~כן

 ךהצטד~
 ל~י~ור

 דזבחים הא והנה ~ולקותשיתחייב כזי~
 עייח~ ~ד~

 והנו~ר הפגול
 ~ו~~רף דה~~י~וט הס~א ס~ל לא וךדידיי הוא דיילדברי
 ז~אי לכ~וב הווחייב דכופין כרייי דקייייל לדידן וא~כל~דוב
 לענין גם להיתר ואיסור לאיסוד נהפך דהיתד גייכסייל

שי~וד~
 וב~שוי שם ב~ק הגרצייח ~גהת ועיי ~ליו ךךק~ת

 ~יי א~יח בחת~סאליו
 קי~~~

 לענין בזה יייל והדבה עיי~ש
 צייח סיי חוו~ד ועיי ביבש ויבש בלח ך~ביטול

 בבאודי~
סיי~

 ~~יז וסייק ט~ו ס~ק שפיד קייי סיי פר~וייג ועיי גי

ו~ו~~
 בי~מ השטמייק דב~י

 וי~ ~ד~

 ודאי הוי לא דרוב
 אלאספק אל~

 דהת~ר~
 ל~מ ודאי דבעינן והי~י זה ס~ק ~הירה

 ונוייב י~ג בסיי ב~ש ו~יי יייג סיי אה~ע י~יעייק ועיירוב
 ו~שנה פ~ט בכורות י~ראל ו~ארת י~ג סיי אה~עקמא
זי

 ובתשו~
 בארתי

 דא~
 בשם כן הביאו האחרונים דכל

 ~~~~ו שםהשטו~ייק
 י~

 א~רה לכוונה ה~~~~ייק ~בדי לכוין
 ואכ~ו~ל י~ה הדב~יםובררתי

 ~ בז~

 ~~~~יג~
 רבנו בשיטת

 ה~ בשעה~מ עליו שהרע~ו יקי~
 צ~ סיי מהד~ק יו~ד והנו~בחו~מ

 מהא

ד~~~ו~
 ~ד~

 כייא

 עייב~

 ~ךה ב~~ת דע~ק להו איבעיא
 נזיר או~~ר רעייק ת~ש עלה ואמרו ס~לכדייש

 ששד~
 ~הו

ביין
 וי~

 כדי בו
 לצר~

 כר~ש ס~ל בעלמא ואסייד חייב כזית
לוו~ל

 לצ~~
 דהא ו~שה

 גם וב~ה~ג ~ת~רובת כאן ~~יי~
 הר~י בשיטת ע~~~~ש כיית כי וע~ז כזית דבעינן מודהרייש
 דכ~ש הריטב~א עפ~ו~ששהוא

 ל~~לקו~
 אחשביי ווטעם הוא

וזה
 ליי~

 דע~ק סייל דבכהיית בשייס דבעי והכא בתערובה
 וביוהייכ ב~לל יוהייכ גםכר~ש

 ל~~
 ל~וגיא ו~~~ייל א~~ביי

ש~
 הוא אחשביי ~~טעם ל~ו ל~~לקות דכ~ש דהא

 ר~
 ~ושום

 לאצטרופי~~י
 ו~~~~י~

 עכ~ד לתער~בת בעין בין חילוק אין
 עייכ מודה ד~ש גם דביוהייכ ני~~א דאם אלא אמרויפה



~ ~ ~ ~

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

~ ~ ~ ~ ~ ~  דייש ~יידילא
 בי~~יי~

 ו~ייש וו~~ילא
 ב~~~

 בכהיית דע~ק

 בכלל יוה~כ ~וי לא ס~ל ~ד~ש~ול~
 ו~~~

 לא דעדיין גם
 ךןבדידא

 ה~
 ~~לתא

 דביוהיי~
 גם

 ד~~
 ב~ל דא~ח ו~ודה

 דתדוו~ות ~יו בידושל~~י או~דו הא ואדדבה~הוא
 דמוד~

 ר~ל
~~ה~כ

 דחיי~
 חי~ב דלענין אדיי לא ד~הא אלא מהיית אסוד

 פסחים ובידו~לו~י בככותבת אךא ~ייח מודו כ~ע~והייכ
 ~דת דלענין להדיא ו~בואד שהבאתיד~~ג

 ד~~ ~~
 מודה

 דסייך ק~בן לענין כ~~ו שהוא בכלדא~ח
 דצ~י~

 והא כזית
 דבי~הייכ בידושל~~ידאמדו

 ג~
 מודה ד~ל

 דחיי~
 מה~ה אסוד

 דהשיעוד כיוןי~ל
 ביוהיי~

 מו~ילא בככותבת הוא
 ח~~

 ~~א
 אמדינן מה~ת מותד ח~ש דאמד ד~ל והריבכזית~

 ע~~
 ~יומא

ד~
 ע~ד

 ~י~א~

 ומו~ילא וליכא דחמנא או~ר דא~ילה ~~שום
 דהוי ביוה~כ בכזיתיייל

 ח~~
 ~~ודה ד~ל גם כו~בת ך~נין

 דה~י כי~ן ו~ה~הדא~וד
 עכ~~

 דף שבו~ות ~ועיי שי~וד

כ~~
 אכיל~ ו~דש~י אחת אכילה אוכל יש ד~ה ע~ב

 אחת

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

 ~~~~~~ך

 יוהייכ קתני והא ע~א י~ד דף כדיתות וע~~סבככ~תבו~
וביוהיכ

 ~תב~
 בחלבה כוליא ~אכל כגון אד~ז דו~חייב הוא

 ו~הי ~~ו ועדו~ב~ם~כוי
 שגגו~

 ה~ד

 וי~ל~

 מל~~ ועיי
 ~~א

מהי
 חמ~

 הי ~לכה דשבועות ופ~ד ה~ז
 ש~ ~מ~~

 דיומא ו~הא
 ~~א~דף

 ע~א~
 נ~ה~ דאד~~

 אכיל~ יאכל לא דחו~נא
 ככותבת ו~אן כזית שבתודה אכילות כל ~ם ~בידו~ל~יבכזי~

 ב~~ה~~ועיי
 בירושלו~י ובגה~ייס

 ~ ש~

 ~~~~~יד~
 ע~ט ~דף י~~~א

 ~ם~

 הגסה ככו~ת ה~וכך
בעי

 ד~~
 או בגדעינתה שאמדו ~כותבת

 ו~גדעינתה ו~תניהין דקתני והא ופד~~י גד~~נ~הבלא
 דלו~א או יחד ~כגדעינ~ה כו~~הו ק~ו~ד ~יכי לייו~בעיא
 בר~~י הגיה ובהגהב~ח ~גד~ינתה כו~וה קא~~דהכי

 ש~ ובהוסי כגד~ינהה אוכ~~והו דצ~~
 ו~תבו פדש~י ~ל ה~~הו

 ~תבת בלא אחד גדעין ~וד היינו ~גדעינתה אחדפידוש
 בגדעינתה דהאיבעיא ~י~ וע~ד וכותבת גדעינן תדירהוו
 ו~~ח פ~ב ~וקצין ~ו~י חללה שנתו~עךצאחר

 תנ~ו סי~ אוייח ובבייח שם גא~ן דייהו~ידש ודיי~ בדייו~
 ודייו~

 ~ם

ובהגדש~~ ויייל~
 יפה ~ם

 ה~~~
 בי דל~י

 הפידושי~
 ~פיד א~י לא

קושית
 הג~ד~

 ~הא ד~י על
 בזה קדו~ו וכ~ד וכ~י דסוכ~

 תדי~ב דסיי אוייחה~ר~ח
 עיייי~

 צדיך ד~~י דבדי דגוף אלא
 ככותבת ~ו יחד וגרעינתה כ~והו הוא דהאיבעיא שכ~להבין
 ש~ בשייס והדי גד~ינ~הב~א

 כותבת אם ודייז ד~י ד~ליגי
 מכזיה יותד גדולה ~כ~פ ~~ביצה יתידה או ~חותההגסה
 כיוןלכ~ע

 דביוה~~
 דכזית בשי~ודא סגי לא

 ~~~פוד~
 במשנה

 כו~בת אם וא~כ מיךתא תליא דעתא דביתוביו~~~ום
 דכותבת עכצ~ל ךחודוגד~ין לחו~

 א~
 ו~ני~ם ~זית גדול גדעין

 זתים ~~ני גדוליםיחד
 לפ~ו~

 זתים שני הוא דביצה דא~~דינן
 ואו~ר כותבת שתי ~~ג ל~ני שהביאו עובדא בהךוא~כ

העלו~
 שדצה דק ~ך שהלכה ~~פני ~א עלה ותני לסוכה

 כך לע~ות ~י~י היי ~~דינא הא ~ק~ה ~צמו ~ללהחמיד
 צדוק ו~ר~ דנשו~עכיון

 דכב~
 כו~בת ~תי והדי ס~כה ב~י

דגדולי~
 ויהיי סוכה ב~י ודאי כביצה שהוא זתים ~~שני

 ת~~ו סיי או~ח שייע ועיי ביצה ~ליש ~וא דזית דאיי~זה
 עיי~ש לייח סיי א~ייח קו~א ובנו~ב ~םומג~א

~ 

~ ~ ~ ~ י

 דבדי לולא
 הדאשוני~

 כוונה או~~ד הייתי ז~ל
 והוא ~ם בפרש~יאחדת

 ד~נ~
 הו~ג~ד הדב

 שם ~יומא הש~ס דבדי הביא ה~א ~שוד שביתת מהיפ~ב
ו~י

 ובג~~~
 יבשה או לחה אם זו כותבה באי~ת ~אלו

 תמה ש~ובלח~מ
 י~בש~~

 או בלחה בעי
 בי~~

 ~תבת ~ל לאכשעודה ~צ~ עך
 ~יי~~

 מדברי ה~או ~לא ולפלא
 שם במקומו ביומא ישינים~תו~~

 ד~~
 ב~למא ב~י לא~א~~אי ~א~~ שהקשו כותבת

 ג~
 ביבשין או בלחין וגדוגרת ז~ים

 קאמד גדעין בלא אי דייק דהכא משום תידוצא לחדותידצו
 אי נו~יב~י

 ביב~
 הה~~י ל~ני ~גם נדאה וו~זה קאו~ד

 ב~נו~בת האב~יאהי~
~  

 ~דבדי אלא ביב~ה או בלחה
 ז ~יאוד צדיכים ב~ידוצםהתו~י

 ~~~~טו~

 אחז~ אנכי
 בכוונת בהיר א~ד להאי~ בזה

דבדיה~
 פיייא ~~ו~ות בירו~ךו~י דהנה ז~ל

 אסודות ~~כנסן שהם בזו~ן ~דוו~ה גדעיני ד~~תניתין ~לה~ייד
 מין ~~יי ~קדוס~~~~ךין אגסים בגלעיני דיייאמד

 ש~דבק ו~יידי גדעינין ובאךוק~נים ~~וחי~

 בסביבו~יהן~

 לעזד איד

 ב~~חו~דין ~דו~ב~ בגלעיני תי~~אא~יל~
 למצמ~

 ~עדיין כלו~~ר
לא

 מ~

 דוטב ~עם איזה ~~הן ~ו~צון ~יכולין וכי~ן אותן
 מהי ~י~א ועד~~ב~םאסוד~ת

 ~~וו~ו~
 היייא

 וכ~~~
 שם

 ה~א ד~איב~יא ס~ל דד~~ינאמד ו~~עת~
 בדד~

 ביו~~כ גם דהדי זה
 בו~~נה כמ~ש פט~ד ~אכילה דאוין ~אינן אוכלין א~לאם
 פ~א ~דףי~מא

 שם~
 וא~~

 יבישין גדעינין בא~כל י~חייב לו~ה
 כותבת~ל

 ~אינם~
 ~י~י בלחין דמיידי ועכצ~ל לאכילה דאוין

 ב~מות השיעוד אין ולפ~ז דטובית קצת עדיין בגרעיניןב~ו
 על דק ע~ו~ןהגדעינין

~~~ 
 או בהגדעינין שיש והדטיבות

 ראיןדך~~א
 ~כוונ~

 יחד וגד~ינתה הגסה כו~בת א~ינת עך
 דהתנאדק

 נק~
 יהיי בי~ה~כ י~כך אשד שהאוכל שיע~דא

 ~וא השי~וד וזה ~הגדעינין הגסה כותבת כו~ו בכ~~ותוגדול
 שדאוי בהלחות ו~א הגדעינין בגוף דו~~עדינן ~י~ן גד~ליותד
 דבעיא וזהו ~~הםלהוךיא

 ב~י~
 בגדעינתה שא~~דו כו~בת

 יחד וכגד~ינתה כ~וו~ו קא~~ר היכי קו~בע~ל דהכי~פדש~י
 דו~יירי ךוו~ד כ~חךועל לאכיל~ א~ד הגד~ין והדי הגד~ין וגם ה~ו~בה שאוכלכלוו~ד

 בלח~
 בהךח~ת דק ה~א וה~י~וד

 כו~וה קא~~ד הכי דלו~א או ה~~~דה שךוהד~טב
 כגד~ינת~

~ואיי~
 ~ו להגיה

 כג~~ינתה~

 דאין כלוו~ד
 הפיר~~

 ~או~ך
 הכותבת שך ו~יכותה בכי~ותה דו~~~דין דק ~הגדעיןהכותבת
 גדוך י~יי ה~דם י~כל א~ר ~ה~וכל דהיינו~הגד~ינין
 וזה ~הגד~ינין הכותבת ~~ובשיעודו

 ~שיעו~
 גדול יו~ר

 בהלח~~ ~~עדין אנ~ דאיןכיון
 בגוף דק הגד~ינ~ן ~ל

 ולצד בענווןהגדעינין
 ז~

 ~גד~~ת ד~~נין ביבשה ~~יידי ~~יד
 אין ~ג~עיניןל

 נ~ו~
 עלתה ו~מיךא ול~~ז ליבשה ךחה בין

 נא~~ד דאם ביב~ה או בךחה אם ה~א דהאיבעיאלן
 היינו כגדעינ~ה כ~~וה ואם בלחה ו~יידי י~דוכגדעינ~ה ככותב~

 ~~יידי הגד~יניןבגדלות
 ~~~ ביב~~ ג~

 התו~י
 מ~ו~

 דהכא
 נו~י ב~י קא~~ד גדעין בךא אידייק

 ביב~~ ~
 כלו~~ד קאו~ד

 עכצ~ך הגדעין גם שאכל היינו קאמד ~גדעין דעם זהדלנד
 ואו~ל בלחהדו~יידי

 וו~~

 הוי דב~א~ה ~~הגדעינין הדטיב~ת
 האיב~יא של השני דלצד אלא ו~טור לאכילה שא~דאוכלין
 דמ~עריניי דק הגדעינין אוכך שאינו ~יינו קאמ~ ג~יןדבךא
 דו~יידי יייל שוב הגדעינין גדלותבכו~ות

 ב~~ד~
 ו~ולן יב~ה

 ז~הי~
 ~~ונת גם

 הדה~~~
 האיבעיא כ~ונת כן שביאד

 באוכל וקאי לחה אם זו ~ותבת באיכות ~אלו דבגו~דאכי ו~~
 יב~ה או והגדעיניןכותבת

 והאב~י~
 השיעוד כ~~ות על ה~א

 ~ב~~ליי~~ ~~גדעין הכו~בת כ~~ו גדול י~יי~הא~ל
 ~~~י ~~ב

טו~ו~
 יוד הלכה

 נסת~~
 נוסחת ל~י אם

 הדהי~
 היתה לא

 ודאי ול~~~ש לדינא ~ב~א ונ~וו כ~עו~ה עצם על זובעיא
 כצוד~~ ~~עודה בעצם~איבעיא

 ביומא בש~ס ~כתבניתה

ש~
 אצא

 ד~דה~~~
 ככותבת זו דבעיא ס~ל

 שלאאו בגדעינת~ ש~מד~
 בגדעינת~

 אם גם ה~א ד~~יב~יא נכלל ~מילא

בךח~
 או

 בי~ש~
 שם דיומא בסוגיא וי~ל

 והבן~

 ~~~~~טז~

 ד~בו~ות ב~וגיא נדאה דבךאייה לדבדינו
 דד~ש טעמא הוידלא ש~

 מש~~
 דהדי א~שביי

 ~דבן דל~נין ~~דה ד~ש והא קדבן גם ~חייב שםדע~ק

צדי~
 ד~ה שם ובתו~~ כזית

~~ 
 בשאד ררוקא הידצו א~~דו

 תלוי שהקרבן ל~ד~ן ~זית בעיניןאיסוד
 ~ד~

 וזדונו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~~~~~ ו~~ו~ו~~
 הוי לאבכרת

 אל~
 דאין ביטוי בשבועת אבך ב~זית

 הי~י ~י בךאו תלוי והקדבן לאו אלא כרתבו
 אכ~ש קדבן מביא שהוא אכלדל~ין

 וה~
 ה~יטב~א לשיטת

~כיי~
 שוגג ד~וי ובקרבן ~ח~ביי משום הוא ל~~לק~ת

 אין א~כ כזית בעינןאחשביי ~ליי~
 ~ילו~

 זדונו על חייב אם
 ל~ש ובשוגג שוגג על רק בא לא דקרבן ~יון לאו אוכדת
 דסוגיא ודאי אלא א~שבייל~מר

 דש~
 דאמ~ ד~~ש ס~ל

כ~~
 שם ו~פדש~י הוא כך דהלכה ~~שום הוא למל~ות

 י~ז ~דףובמ~ות

 עייא~

 ו~ה
 דהך~~ י~~

 ~ייב כ~ש על היא
 ~ית ~~ך ~דת ~דונו אם קרבן ולעניןמלקות

 וא~
 זרונו

 ~ברא אין ממילא ול~~ז בכ~ש ב~רבן אף חייב~~לקות
 קאתינן א~~ביי ~~~עם ~ם דרק לתערובת בעין ביןלד~ש לחל~

 ידעינן ד~~נא אחשביי ל~ש דבתעדובת שפיר ~~~לקינןעלה
 יוייד ישיע~ק וע~י להי~רא א~~בי~ ~למא ~איסורדא~שביי

 ואייכ צייטסיי
 ל~~

 מהך הרייי על
 דשבועו~

 ~ל ד~~ק~ה
 כיון ל~רף ~מייל ביין פתו ששרה מנזיררע~ק

 דא~

 דרע~ק
 ~~~מ למלקות ~כ~ש כד~שס~ל

 י~~
 ~רק

 ס~~ ר~~
 הסב~א

 א~~ביי מטעם ולא הוא ~ך דהל~ה ס~ל ורעייקדא~שביי
 אין ו~~~~יצא בקדבן ~~חייבולכך

 ~יל~
 בעין בין לדעייק

 ~תו ששרה ~~~יר דע~ק על השייס ~~ק~ה ושפירלת~דובת
 ז ודוקביין

 ~~~~~יז~
 ~~הך הד~י על דל~ק צומר הייתי

 דס~ל לד~י ~~~ו לכזית לאצטרופי ד~זי ~~ש~םהוא ךמךקו~ דכ~ש דרייש בטעמא ~יילדהנה ד~ב~עו~
 דחזי דטעמא לרייש ס~ל כן ~~~ו ~ה ~ו~עם ~~ה~תאסור דח~~

 כ~ב וכבד ~~לקוה לענין גם ~~הנילא~ד~פי
 ה~~~

 פייב
 ולא בעיניי דוקא ~~ה~ת א~~ד ד~~ש יום~~טבוך

 ~~ייד ~דף פסחים ה~הדש~א כיוכן בת~דו~~

 ע~א~
 ח~~ן ךענין ד~~

 קרני בהג~ת~ועיי
 ד~~~

 ~צך~ח ~~דבדי הביא ולא שם
ב~~~ומו

 ~ם~

 ~ועיי לתעדוב~ בעין בין ~~ש בענין לחלק
בד~ן

 פסחי~
 כל ו~~יהו ש~~ רפייג

~~~~ 
 ת~דובת ~ייי ג~~וד דגן

 דאורייתא איסורא אי~א נתבטל~לא
 דח~~

 ~וה~ת אסוד
ו~יי

 תוי~~
 ופדייח באז~רה אלו הדי דיי~ ~ם

 סיי אויי~
 עיי~~הת~~ב

 וצ~ע~
 בל~ונות ח~ב בתש~בה הר~~ז ~י ו~ן

הר~~~
 אלגזי ל~~הרי~ט יעקב ~~בקהלת ק~~~ג סיי

 ד~יהא ~ךגא ~ ההוא ע~א צ~ח דף דחולין ~~הא דבריודחה ח~~ או~
 אסור ח~ש והאר~י ד~~~שה דבשרא ב~יקוךא דנפךדתרבא
 שכבר דאה ךא ובו~ח~~ת תעדובת עייי שהוא אף~~היית
 פ~ב הדייש זו ב~ושיאקדמו

 יו~ מ~ו~
 שהבאתי~

 ו~וא

הטע~
 בתערובת ~ח~ש ~~ום

~~~ 
 לאצטדופי דחזי ךומר

 דבתערובת ךרייש גם הרייי ~יךק זה ו~~עם ~וא ד~~עורב~יון
 כייש ~~לךא

 למלקו~
 ~ית וצריך

 והתי~
 איסורין בשאר

משא~~
 נ~~ך ו~היתר לאיסר מצטרף דהיתר רקיי~ך ב~זיר

 בח~ש ל~לק אין שוב ~~~~ל איסור ~לו כאילו והויל~סור
 התערובת ב~ל אם דאף לתעדו~ת בעיןבין

 ךי~
 כזית

~ו~מ
 י~

 ד~וי ךאצטרופי דחזי מטעם לר~ש ~וךקות בו
 מק~ה ושפיר איסור ~ולו רק ~לל ~ערובת כאן אין~אילו
 בו ויש ביין פתו ששרו דנזיר מהך~ שם ב~בועותה~~ס
 דרע~ק ואס~ד ~ייב ~ית לצרף~די

 ~ר~~
 ~רוף ל~~~ל ~~ל

 לר~ש ~ייב בתערו~ה ~ית צירוף ני~א אם דאף~זית

~וט~~
 דנזיד ד~ך לאצטרופי ד~זי

~ 
 תערובת ~וי

 שם ובתוס~ אי~ר~ולו ר~
 ד~~

 צירוף ~מ~ל ס~ל כר~ש ואס~ד
 קרא דגלי ה~א שאני ד~א ~ימה~קשו

 ד~ושר~
 ולפמייש

יייל
 דאדרב~

 קרא צאו דאי
 ד~ושד~

 ה~~ס מקש~ ~וי לא
 דב~ערובת די~ל ד~ירמ~ך

 ג~
 אבל ~זית דבעי מודה ר~ש

אח~
 דב~יר דמשרת ~~קרא ~ילפינן

 לאיסור מצטרף הי~
 ר~וי כלל תערובת ~אן אין שוב לאיסור נ~~ךו~~י~ר
 צירוף למ~ל ~ש~ס מקשה ~פיר בעין איסור כולו~אילו
 ההערובת ב~ל אם אף דהא~ית

 לי~~
 מ~ית פ~ות ~~א

 דבתוסי אךא ךא~דופי דחזי לדייש~ייב
 ע~

 כי שם סייח
 מודה דבתע~ובת נזיד איסורי לענין גם ~ר~ישיטת

דבעינן ר~~
 כזי~

 י~~ ~דף ~~עילה ותוסי עיי~ש
 שם~

 עי~~~~
 ז

י~~
~~~~~~~~~ 

 עד ראשונה ~~שנה ה~א פ~ו נזיר

 רביעיה כאן אף ב~~קדש והיינו רביעית לה~ן ~~הש~ד ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~
 לעניןוהנה

 מקד~
 ודאי

 ר~~
 עד דאייח ~~~דה

 כדיהות בתוספתא מקרא כדילפינןדביעית שי~ה~
 פ~~

 ~דף וש~ס
 ע~בי~ג

 שם~
 י~ל ול~~ז

 דר~~
 ~יר לענין ג~כ ס~ל

 קרא אי~~ך שפיר וא~כ דביעיהדבעינן
 דביעית ד~דיך שתייהךעניין לד~~ ד~~שר~

 ובשבו~ו~
 ~ד~

 כייא

 למ~ךד~~קשה שם~
 ךצר~

 ד~ך ~שיב ביין ~תו ש~דה דנזיד אף
שתייה

~~~~~ 
 ~דף נזיד בשט~~~ק

 לייח~
 הש~ס פדיך ~~~~~

 אליבא ~אי ד~םש~יר
 דרעיי~

 דשיעורו במשנה דס~ל
 ~~ש ס~ל ואם ~~מ~דש יליף ולא~ב~ית

 למלקו~
 צי~וף ל~~ל

 א~ל~זי~
 לייז ודף די ~רף נזיר ב~~ס ~ק~י ~~אי דא~כ

וד~~ ~~~
 דריש ~~י יע~ה א~ר ~~~ל ~דא ~ירוף ~יי דלית

 דר~~ ~וש~~ביי
 תוסי ועיי בכייש ד~ייב בנזיד גם ס~ל

 ~י ~דף ~ירובין ותוסי~ם
 ע~א~

 גפן ד~ה
 וערמב~~

 פ~א

~~ביא~
 והבן שם ~~שנה ובכסף הייב ~~קדש

~ 

 ~~~~יט~

 דענין שהעיד א~ד ~ב בשם ~~ת הביא
 ימ~וך בודאי זיה ~צי כשאו~ל דהדי ~ואא~~ביי

 וא~~אי ~~ני חציזיתא~ר
 יכני~

 עצ~~ו ימ~וך דל~~א לכך ~צ~~ו
 שאכל זית החצי כייכ א~לו דחשיב א~ו וי~~ייב שלםלשיעוד
 עצ~~ו ~~כניס שהוא עדכעת

 לס~~
 תמה ו~~ת זה

 דאם לד~י ני~~א איסור ו~~ז הי~ר זית ~צי ל~ניו ~ייאם דאיי~
א~ל

 ח~~
 כ~~ו נחשב יהיי היהד

 החיי~ שאו~~
 איסוד של

 ~~הא אי והנה כזה לספק עצמו שי~~~וךו~שום
~ 

 א~יא
 ~~ע וו~כניס ב~יס~ד ד~~תחיל איסור ח~ז דאו~ך היכיד~אני
 של חייז באו~ל ~~ש~~כ אי~ור של ה~ני ~~ז לאכולךספק
 שנ~שו איסוד של השני ח~ז ל~ול יהא~ה לא בודאיהי~ד
 היי לא אם ד~ייכ י~ל דבפ~יטוה אלא ב~ה ק~ה אדםשל

 חךב זית חצי דקל~ניו
 ש~ ויוד~

 ח~ז עוד לו יזדמן
 פטוד יהאחלב

 לר~~
 ך~שיעור ישלים לא דבודאי ~יון

 ב~ך דהנה ~ךל להא~~ר ניתןלא ~~
 ח~~

 דךיכא אף לד~י
 סיי אהייע נו~ב ~ועיי חייז דקלפניו

 ~~~~א~
 ~ו~~~

 אמדינן
 הה~ד~~נות ע~צ לאצטרופיד~זי

 וההור~
 ~ךא גדד ע~תה

 ~ש~עור ויצטרף ח~ז ~וד לא~ול ~ך ~ת~ך לפע~~יםיבוא

 י~ד ~יי בת~ובותיו מלוא~ם באבני ועיי א~ייפ בכדישל~
 ולד~ש לו~~ד אפשר ~ודד~ה

 דכ~~
 ל~~לק~ת

 לשיט~
 הריטב~א

 לאכילה ~הוא ך~ל דאחשביי עכצ~ל אח~ביי מטעםדהוא
 דיו~~כ בסב~א י~ל ואוךי ל~ית להשלים עוד יא~ל שלא~ף
 על ח~ז א~כל דאם~אני

 כרח~
 ~די השני ח~ז גם יא~ל

 לרבי עךיו י~~רשיוה~כ
 ומשא~~

 לבד ח~ש רק כ~א~ל
 יכ~ר לא מ~~תדאסור

 יוה~~
 אין ח~ש דעך

 יוה~~
 ~~~ר

 ~דף ב~ריתות~מ~ש
 י~ח~

 באחטא דהא ליתא שזה אלא

ויו~~~
 יוה~~ דאין מורה רבי גם מ~ר

 בי~א ~~ש מ~פד
 פייז~דף

 עיי~

 ~שקיל מאי ל~~ז דקשה איברא
 וט~

ב~ריתו~
 זי~ ~ד~

 וי סיי להגדצ~ח ה~ודאה דד~י בסי ו~וצאתי~כפר י~~~~ ~~ן מכפר ויוה~כ באחטא דמשכחת משניולא ך~ מ~כחת הי~י דיממא כרת ךרבי
 מאד חמורה קושיא ~הו וכ~בזה ~~תעור~

 ולחו~~ עיי~~
 הנו~א

י~ל
 ד~ו~א א~~דו שם בשייס דהנ~

 דיו~~~
 ~ינן על ~וכ~ר

 ל~ינן וךא לשבין ~פוד יום ופרש~י ~לק אך ת~לשבין

שב~
 ו~ינהו

 י~~~
 י~א לא

 יוה~~
 יום ת~ל מ~ר

 כפו~~
ה~

 רבי ומודה אמר רבא ו~ו~ רבי הא אביי אמר ~מ
 ~וה~~~ כרת דאל~~ה ~~~פר דלא גו~יה דיו~הכבעבירות
 ו~רש~י ל~ מש~חת היכי ~ו~לרבי

 ר~ ומוד~
 בעבידות



~ ~ ~ ~

 ו~~ו~ו~~~~ו~
~~~~~~~~

 ךעיך רק~ני נ~י חךק ~~ך גו~יהריוהייכ
 בעבי~~

 ~י~~~יה
 ב~וסי ואולם שם רג~~ה בפיי כי וכןקא~ר

 ~בועו~
יייג ~ד~

 שם~

 הקשו דאל~ייה ד~ה
 ואיי~

 אך ך~~ייל
 חך~

 ך~אי
 ש~בעט היכי אתי דאך ו~ירצו ~~סברא דידעינן ~ש~אדסייד

בכפר~
 ~יוהייכ אחטא דאו~~ר היכי א~י ~אך ג~כ יייל וך~~ז

 יוה~כ דאין רבי ~~~ודה~~כפ~
 ~~כ~

 יוו~א ירושךו~י ~ועיי
 א~ור ~י וב~וייכ זי הלכה~יח

 ש~~
 החיצונ~ וסברא

 הוא
 ל~~עטרק

 עבירו~
 ~ו~שני דךא ניחא והש~א גו~יה דיוה~כ

ה~יי~
 דאךת~ה הך עך

 כר~
 ךרבי דיוה~כ

 באח~א ךיי ךי~

ויו~~~
 ~כפר ויוה~כ דאח~א השתא דקיי~ינן כיון ~~כ~ר

 דאךת~ה החיצונה וסברא דאך ~קרא~~~~טינן
~~ 

 די~~א
 אינה ל~ ~שכחתהיכי

 ר~ ~~~~ע~
 עבירו~

 ג~פיה דיוה~כ
 ~~שני~ל~ה

 הש~~
 החיצונה לסברא דגם

 ~~שכח~
 ךה

 ס~~וך ~אכך או או~~צא באכך ו~יינו ג~פיה וביו~~כדי~~ו~א כר~
ךשקה~ח

 ש~ ובכרי~ו~
 ד~ביד בהדי איינ בש~ס הוסי~ו

 ו~וי~בי~תא
 וע~טו~יי~

 בכרי~ו~
 דעבירוה ~רא~ש ב~ם שכי

דיוה~כ
 גי~י~

 דיוה~כ ~~~ביר~ת נזהר שאינו כיון
~ו~ל גו~י~

 כ~בע~
 וי~ך~ עייייש יוהייכ ע~יו יכ~ר ש~א ואוו~ר

 ~~~~~כ~
 דבר גוף

 ~ש~ ז~
 ~ךקוה שי~חייב לש~~ע

 ~~שום כ~שבאכך
 שהכני~

 וך~~~ר ךספק עצ~~ו
 ובודאי ה~ני חייז שיאכל ךודאי ~רוב ס~קש~~א

 ר~~
 דא~ר

 ~~לקו~כייש
 וו~טעם שהוא כך רק ךא~~ל דע~ו באין ~~יירי

 אכיךה דס~ם הגם אכילה ~ך חייביידה~ורה
 גם ~~יחשב ~ח~ז ראח~ביילרידיי ~~~~~ בכזי~

 ז~
 אבל אכילה

~ 
 ~~ט~~~א

 ישךיםדבו~אי
 לכזי~

 ~רף ~~חים בצל~ח וכ~ש
 ד~חייב~ךר~ש ~~ייר~

 ~~ךקו~
 דח~י ~ש~ם הטעם אין בכ~ש

 י~א להשלים שיוכך ~שום ד~~ולאצטרו~י
 ~יי~

 עדיין והרי
 ב~~יחה ~ב~ר~~ייג ס~ט סיי צדק צ~~ח ~ועיי ה~יםלא

לה~~
 ו~~~שייל

 וי~ך~

 דחייש דךרייי ה~כ~צ כי כבר ~~נה עיי~ש
אסור

 ~~היי~
 ך~ע~א צריכין ךאצטרו~י דחזי הטעם ~~לבד

 ~סח ך~ה ב~~יחה ופר~~~ג פ~א סיי שאג~א ~ו~יידאחשביי
 ~~גחיב

 וי~צ~
 פיו בירושך~~י אמרו להדיא והרי

 ר~סור ךהשךים בעהיד ר~לוו~ודה ד~ר~~~~
 ~~ה~~

 כךךהע~~~ים בשושנ~ ~ועיי

 כייא~
 שי~ ובסי

 בשם הביא הס~דדי יצחק
 דאיסורא א~חצ~א ד~וי ~~~ום הוא דאסור דחייש ~כי~~~~ירי

~לכ~
 רצה לא אדרבה דהא ח~ש לייש לאכוך ~ךא בנ~בע

 ולאךאכוך
 יצר~

 בירושך~~י ~~בואר דהרי צ~ע דבריו וגם לכזית
 ךה~ךיםדב~תיד

 ג~
 א~ור דחייש ~~ודה רייל

 ~~היי~
 ~וש~~ר

בשו~~~
 שהשיג ל קי סיי חייג ~~הד~ד

 עליו~

 ~ךיגי וךא
 אסור דךר~י חייז רק ךאכוך דעתובאין ר~

 ~~ה~~
 חייב ולר~ש

גם
 ~לקו~

 לאדם כ~~ו ח~ז אכיךת לדידיי ד~יח~ב ו~טעם
 אכיךתא~ר

 ~י~
 וה~ו~ה

 ~ייב~
 אכילה ס~ם על

 ו~~נ~
 זה

ס~ך
 ךר~~

 צריך דלקרבן
 כזי~

 דאף אחשביי ל~ש דבשוגג
 דאוכךדחזינן

 כ~~
 סבר דהיי ~~שום י~ל ךאכילה ואחש~~

 בעיניו נח~ב היי ךא א~ור ~זה יודע היי ~אולי ~י~רשהוא

 בכורוה ~ועיי בהן ~צה אדם של נ~שו דאיסוריןלאכיל~
 ע~א ל~זדף

 וברא~~
 י~ד סיי ~~ח יו~~א

 ~~יי~
 ש~~עתי ואני

 ובנ~יבו~ ג~ ~~שנ~ ו~ ~רק תרו~~והוע~וי~ט
 רךייד סיי

 סיי ~~ש~ט ~ו~ן סו~ר ~תם~~יי
 ק~~~

 ~~~ש וגם
דבתערוב~

 דצריך רייש ~~ו~ה
 כז~~

 א~שביי דך~ש הטעם הוא
 רק בו יש אם לי ד~~ה ~ךם זיה אוכלד~רי

 ח~~
 איסור

 סו~סו~
 איכא שא~כל ~תערובת בכל

 כזי~
 ובתוסי שךם

 ע~ד ~דף יו~~אי~ינים

 ע~א~

 אסור ח~ש א~ר רייי ד~ה
 ~ר~ח ~ו~יי ח~ש עך לקי נ~י ~~לקי דךר~י ךו~ר~ רצומהיית
 ו~~ך~~ זי ס~ק ס~ב סיייו~ד

 פי~ג
 הךכ~ ~~גגו~

 ~י~

 ~~קשו
 אין שב~ו~ה איסורין דכך עוב~ין אךו~ ~י דאר~י ~האע~ז

 לקי ח~ש ואי ~איסור ~~צטרףהי~ר
 צירו~

 ך~~
 וך~~~ש ךי

 ~~~ם הוא ע~כ ~~ש על ךוקין דלר~י ני~א דאםי~ך
 ~~שא~כ ~בד ~ית חצי אכך אם ~ה~ינח לר~ש כ~~ואחשביי ~שו~

 ךאיסור ~צטרףבהיתר
 אדרב~

 וך~ש ~ךם שיעור אכך הא

 שיעור אכל ~וף דסוף דאיםורא לח~ז דאחשביילו~ר
 ד~ה ~ם יו~~א~~רשייי ~~~

~~ 
 ~ שהב~~י ובצלייח בס~ם

 ~~~~~כא~
 הרייי ד~ייש י~ל זה

 דב~רוב~ ךחל~
 לא

 דךייש ~~שום ך~~ך~וה כייש ךר~שסייל
 ~יינואחשביי

 דוק~
 ~י~ר ~ךם ~יה איכא ה~ערובת דבכל

 שאכל כי~ן אחשביי ך~ש ד~~~~יךא ~יסור עם~~עורב
 ~זי~

ש~~
 דגם ~יכי אבך

 ב~~רוב~
 ךיכא

 כזי~
 אכ~י

 י~~
 אחשביי

 ש~יר וך~~ז~כזית ~חו~ ג~ אכי~~ ךדידיי ~ו~יחשב שךם כזית ~~ך שךאכיון
 בשב~עו~ ה~ייס ~ק~~

 ששרה דנזיר ~~הך

~ת~
 כ~י~ צירף דך~~~ך ביין

 דגם כיון
 בתערוב~

 רךיכא היכי

כזי~
 ושוייר אחשביי ~~טעם לר~ש חייב אד~ה

 בהגרצ~~
 שם

 בזהשהרגיש
 שז~ אך~

 ב~~עיךה דהרי צ~ע

 ~ד~
 יייח

 ~צטר~ין וכה~כ הערךהד~נן ש~~
 ר~~

 ו~יך ~~צטרפין אין או~~ר
וה~ניא

 ר~~
 צ~יכין אין ~ני ו~~שני ך~~כות כייש או~~ר

 דאכך הכאוהא ךצר~
 כזי~

 ש~וא ךכל אחשביי ך~ש ו~ינים ~~שני
 אכךדהרי

 ~ך~ כזי~
 כ~ש ~~~ום ~~ייבו וךיכא

 א~~ ~ג~
~ש~

 ךא אם צירוף ךר~ש ךי~ דצי~ כיון כזית
 ח~ז אכך אח~ז ו~יכף איסור ח~ז באכלדדוקא שנא~~~

 השנ~
 ~ל

 איסור ח~ז ~אכך דבשעה דא~~רינן אחשב~ ך~ש אזהי~ר
 שאו~ל וכיון ~י~ר שך השני חייז גם לאכוך בדע~ו~יי

 נחך בערבי ו~צא~י אחשביי ך~ש שךם~יע~ר
 בדרו~

 גי
 ך~ש הי~ר ~חיש ~יס~ר ח~ש דבאכל כן בא~~~ שכילשהייג
 ח~ז באכל ~~שא~כ נ~~וין שךם ךשיעור דהא ~חשביילו~~ר
 חייז שאכל דבשעה ~~רינן איס~ר ח~ז ג~כ ~אחריואיסור
 א~~כ רק איסור ~ייז עוד ךאכוך בדע~ו ~יי ךאאסור
 אכיךת ~וי ו~~כ איסור של השני ח~ז גם ךאכול ~ק~ויצרו
 ~ראשוןח~ז

 אכי~
 א~שביי ךו~~ר שייך ו~פיר עצ~~ה בפני

 ך~יס~ר ~~צטרף דהי~ר ב~א י~ל דלפייזאצא
 ~ך~ל~

 אם בין
 ו~ק~דם שאכך או איסור של חייז ~~~~~םא~ך

 חי~
 היתר של

 ~~~ג ~דף פ~~יםוער~~י
 ע~ב~

 ~דף נזיר ותוסי אין ד~ה

ל~~
 ע~ב~

 ייי וגם ו~ו~~~ל ךאיס~ר ~~צטרף הי~ר ~ין דייה
 ךיי~ ~דף דנזירבס~גיא

 ~יי~

 ךאיסור הי~ר
 בב~

 אחת
 ש~ ו~וסי ב~אח~ז ך~יסור~אי~ור

 והבן
~ 

 ~~~~~~~כב~
 ךו~~ר נראה היי

 ךאיד~
 דךר~י גיסא

דא~~ר
 חיי~

 ~ס~ר
 ~~שו~ ~~ה~~

 דחזי
 איןלאצטרו~י

 הכוונ~
 איסור חייז עוד שיאכך

 ויצטר~
 ךשיעור

שך~
 נראה ~יי שךא אכל הראש~ן ד~ייז כן יעשה ךא דודאי

 ךאיס~רבעיניו
 א~

 יאכל לא ~שני ~~ז
 ~לעשו~

 איסור
 על ליי ח~דינן לאך~~~רע

 ככ~
 ד~~~וש רק

~~ 
 ד~נה

 הוא אכיךהס~ם
 בכזי~

 וכשאכל
 ח~~

 זה ~י~רי לא
 אר~י ~ךזהכלל אכי~

 דו~~~~
 ~~ז עוד שיאכך ךאצטרו~י ~י הא

 וכשיצטר~~י~~
 אכילה שיעור י~יי

 דמ~
 היתר יאכצ אם לי

 גם וך~ך אכיל~ ~קרי יהיי סוףסוף
 אס~~ ח~~

 ~~~~ת
וסעד

 ךז~
 רבא דב~י ~~הא

 כ~ב ~דף בשבועו~

 ע~ב~

 שבועה
 אכזית דע~יי אוכך שצא דא~~ר כיון ~כ~ה ע~ר אוכלשלא
 ~הוא בכל הוא אינשי דאכךי ~~ידי ~ל~ו כיון דל~~אאו

 ~סיי שם הרא~ש וכי ב~יקווסלקא
 הי~

 נ~~ותא דאין
 ~נך אי~שטא ~ךא ~כיון כי שם הר~ן וא~צם ~ה~תאסור דח~~ קי~~ אכזי~ דע~יי אי דא~יךו ~איבעיא ~והאידנא
 ד~~אי י~שה וצדבריו ךחו~רא בהו נקטינןבעיין

 נ~~
 דאזלינן

 ~י~ורא וךענין ~~ךקות יתחייב ךא ~ס~יקא ד~אךחו~~רא
 אסור חייש ~~ילא~א

 ~הי פ~ה ר~~ב~ם ~ועיי ~~~~
 ~בועו~

ה~ח~

 א~ו ~רא~ש וכ~~ש
 דס~~

 לו~ר ל~ש ד~ה ך~ר~ן
 עוד שיאכך ד~יינו הוא ךאצטרו~י ד~זי דהטעם כיוןאס~ר ח~~

 ~ר ח~ז באכל ~~שא~כ הי~ר ח~ש עוד עם יצטרףש~יר ~כיל~ ~~וי אי~~ר ח~ש ~~קודם באכך ו~תינח ~יתרח~ש
 זבחים ~ועיי ךאכיךה ~ראוי ח~ש עם יצ~רף לאודאי

ך~יא ד~
 ד~ ומנחו~

 י~ב
 ד~ וש~

 ייי~
 שם ב~~סי

 ד~~
 דךא

ער~~~ם



~ ~ ~ ~

 ו~~~~ו~~~~ו~
~~~~~~

וערמב~~
 הי~ז מהמייא פ~ד

 ~יייך~

 כן לו~ר יתכן דלא אלאי
 א~ור ח~ש דלר~י יוה~כ ל~נין ~ם ביו~~א אמרו איךדא~כ
 דהאמה~ת

 ל~~ ש~
 לומר

 שיצטר~
 חייש עם

 הי~
 ויאכל

שיעור
 ~ל~

 והפיי ~וא איסורא היתרא גם דבי~~~כ ~י~ן
 שיצטרף דהיינו ~ראשונים ש~יי כמו הוא ךאצטרופי~חזי

 אי~~ר ח~ז עודעם
~ 

 ~~~~ג~
~ ~~~ו~~~~~~ ~ ~  

 ~~ז~~~~~~
הו~

 ךהצטרף דראוי ~פשו~ו
 ע~

 שלם שיעור ויהיי א~ר ~~ז
 פרו~~ג~עיי

 או~~
 הי ס~ק מ~~ז תו~~ב סיי

 ~ביויי~
 סייב ~יי

שפייד
 ~יי~

 ובאויי~ בב~~ להי וב~תיחה גי
 ךהי בפתי~ה

~ב~
 לענין

 חיי~
 באיסורי

 ~בת~
 ו~ייד~ ~ד~ פסחי~ ו~ל~~

תפ~
 לכשי~ור וי~לים ח~ז עוד שיאכל הוא דה~יי בפשיטות

וו~טע~
 כגון בזו~ן התלוי דבאיסור שם ~עלה זה

 ו~כשיעור פחותואוכל חו~ביי~
 ביו~

 שעות ~וב ש~ין באופן שביעי
 להשךימו כדי עוד לאכוךביום

 ליי~
 ~ועיי לאצטרופי ח~י ~ה

 מלואי~באבנ~
 בסברא ו~ה~ס דלבו ~כי ~ם י~ר סיי ב~שוי

זאת
 ובש~~ו~

 סיי ~~ג רביעאה ו~~דורא
 ~יי~

 הצ~ח ו~דברי ה~כיר וךא דנפשיימדעתא זא~ חידש
 והאב~ו~

 פתו ש~רה ו~נזיר דמקשה דשב~עות ו~הא ע~ז שהקשהאלא אךו~
 ואס~דביין

 רע~~
 דלו~א יקשה ולפ~ז צירוף ל~~~ל ס~ל כריש

אי~ריך
 ב~ו~

 יום
 שלושי~

 לצירוף ~י לא דשוב ך~יר
 קו~יא עוד הביא נייג סיי או~ח ~הד~תובנ~ב

 עמ~~
 ~וסי

 רח~ש לר~י אפילו התוס~ וני קו~שתבע אהיתרא ד~ה~ם
 לתוסי הו~ל ולפ~ז מה~תאסור

 לתר~
 קאי ד~~יבעיא

 שה~ת שאין לערב ס~~וך לאכ~ל או~שהו וד~תו ל~ירתולו~~ר ב~ו~
 ודבריו עייייש נזירות ו~~ום ו~ה~ת אס~ר ואינו כזיתלאכול
 זרי~ת עד ביין אסור נזרו ימי השלו~ת אחרי גם דהאצ~ע

ד~
 ~~קרבנו~יו אחד

 כר~~
 ב~יר

 ו~ייו~ ~ד~

 פייח וער~~ביים
 וב~ויו~~ ~י ~לכה ~ו~ם ה~ד נ~ירותו~הי

 ו~ייב פ~ח
א~ ~ם~

 באכל דמש~ת שנאמר לא
 ח~~

 לזריקת ונר~ה סו~וך
דם

 י~ ובז~
 ז שם נזירות הי ערמביים טובא לפקפק

כד~
~~~~~ 

 זי ~דף ביצה יהושע
 עייב~

 ד~~
 רב~ש ו~~ט

 לאו ה~י י~אה דבך דאו~רינן לו~איהק~ה
 ב~ש פליגי בו~אי אייכ עליו לוקין ואין לעש~~ניתק

 ביצהריש וביי~
 בחו~~

 בכ~ותבת או בכזית אי
 ה~

 מך~~ת לענין
 אסור בלא~ה איסורא ולענין זה לאו על לוקיןאין

 ~ג~
ח~~

 ו~היית אסור
 י~ ולפ~

 דניימ ךיי~ב
 בס~~

 שביעי יום
 ד~יערו ~~ותר דלב~ש ~~ית רק לאכול ~הות דליכא פסחשל

 הוי ו~י~בככותב~
 ד~זי טעו~א דל~ש ~יון ומ~ה~ ח~~

 עוד שיאכללאצטרו~י
 ח~~

 דא~רי ~ון לככו~בת וישלים
 יה~י בכזית ד~יעורו ולב~ה הפסח אחר י~י~ ~יתשיא~ל

ניי~
 ח~ז באוכל

 בס~~
 של ~בי~י יום

~~~ 
 דךייש כיון דמותר

הטע~
 לאצטרופי ד~י

 ~ו~~~
 וב~ה ב~ש פליגי ו~ה ה~ל~ח

בשיעורא
 דחמ~

 אלא ב~~ותבת או בכזית אם
 דבל~י~

 אם

 ~ניתקךעשה לאו יראה בל הוי לא ~ח של בשביעי~יי~
 ח~ש שייך אי זה דבר ובגוף בי ~~ק תמ~ו סיי מג~א עיי~

 תו~ייב סיי ו~ג~א ועיי ב~ה האריכו כבר יראה דבלב~ו
 ובשעית איס~ק

 ש~
 ס~ק

 עיייי~ י~~
 ז

 ~~~~~כ~

 ו~~~ס לתו~וה יש אלו הצל~ח דברי בגוף
 דו~תני~ין ~לה הש~ס רו~קשה שםיוו~א

יוה~~
 אסור

 נצרכה לא וו~~ני הוא כרת ענוש ו~וי באכיל~
 וקשה ו~היית אסור דחייש לרייי הניחא וו~קשו לח~שאלא
 בשבועוה~~א

 י~ג~ ~ד~

 ~וכ~ר ריוהייכ ךרבי ה~~ס פריך
 ול~א~נם לשביםבין

 דימו~~ כר~ ~בי~
 ו~רשייי ה~ו~ה לשקי~ת ס~ווך דאכל ו~שני ו~כ~ר יוהייכ~הא ל~ ו~שכחת היכי

 רגע עבר שלא היום ~תעם
 ה~ביר~ אח~ ביו~

 ולפי
 הצל~~י~~רת

 כיון י~~ה
 דביוה~~

 בא~ל רק ו~~כחה לא

ס~~ו~
 העבירה אחר ביום רגע עבר שצא החו~ה ל~קיעת

א~~
 דח~י ל~~יו~ר ליכא ח~ש באכל גם

 לא~טר~~
 בכהייג

 ך~ד דהרי די~ל אלא מה~ת מותר ח~ש לר~י גםושוב
 ~דף בכריתות~ירוצא

 יייח~
 מכפר כי ואיבעייא ב~יס תירצ~

 ~~כפר לא ד~יעורא ~ךגא על שיעורא כוליה עליוהייכ

~~~
 אם כי דיממא כרת משכחת ךא דלרבי דנהי י~ל
בא~ך

 סמו~
 באכך דו~א ~ה ל~קהיח

 שלם שיעו~
 באו~צע לה דמש~ת י~ך שפיר ~יישבאכל משא~~

 היו~
 דיוהייכ ואי

 על האמכפר
~~~ 

 אלא מכפר יוה~כ אין
 די~

 בזה לש~ות
 פייג במל~מ דהרינ~א

 מ~~
 פלא שזה כי ה~ט שגגות

 יכפר לאדלמה
 יוה~~

 בארתי הרמב~ם על ובחדושי חייש על
 החכ~צ ל~~~ייש ב~ברא נכון~זה

 בת~וב~
 דגם ~ו סיי

 גייכ צריך לאצטרופי ~חזי מ~ום ~ו~ה~ת אסור ד~ישךרייי
 ~ריטב~א ~כ~יש דאחשביילטעו~א

 ול~נין אח~ביי ו~~ום שהוא לקרבן א~א ~ית או~רוולא לו~ךקו~ כ~~ דאריי~ בה~
 וא~כ כזית צריך אחשביי דל~ש ב~וגג ~~וא~רבן

 בשוגג ~הוא ו~עילה קרבן ך~נין השייס ו~יירי שםבכריתות ~~
 ח~ש ~ל כיפר דיוה~כ לו~יו~ר לי~א ושוב אח~~יי לוו~רך~ש
 כיון לכפר ו~ה על ה~ שלא אחריקווא

 ~ל~
 איסור ע~ה

 ביו~~א ~לפ~זכלל
 ש~

 דוזיירי ~~ה~ה אסור ח~ש לרייי דאו~רו
ב~יד

 ~~טע~
 על גם ~~כ~ר דיו~ייכ י~ל ~וב אחשביי

 ך~צטרופי דחזי ~ה נאו~ר דאיך יייל דבלא~האלא ~~~
 אם ראדרבה שךםשיעור ויאכ~

 יצטר~
 כולה דעל יו~~כ יכפר

 סו~וך בא~ך די~יירי ועכציל ו~כפר יוה~כ וראישיע~רא
 ו~~ש ~דק~ך ו~ובלשקה~ח

 בש~~
 ו~ה~ה אסור ח~ש דלר~י

 לאצטרו~י חזיו~שום
 דה~

 לאצטרו~י חזי לייש ~יום ב~וף
 שיעורא ו~שלים היי דאם בא~~ן ר~שכחת שנאו~ר לאאם

 פנה היי הכזית כלבאכיצת
 ובח~~ יוה~~

 יוו~א עדיין הר~~ון
 חייש על ו~כפר יוהייכ אין ענין דבכל וס~ל הואדכפורי
 כיון ךאצטר~פי ~זי שפיר שייך ולפ~ז בו~~יד ובין בשוגגבין

 ח~ז עוד לאכול שהות ע~דדאכהי
 וה~

 דא~ל דשבוע~ת
 ~~בירה אחר ביום רגע עבר ~לא דפרש~י לשק~ייח~~~וך
 וכד ~לם שיעור ב~כל ו~יירי ד~ם שפיראתי

 ~~ךי~
 ~יעור

 וזהו כמימריי רגע יוהייכ ~נה הכזית כלאכילת
 פירו~א לאידך ראיי ~~זהוא~לי דוח~

 שנס~~~
 בפיר~ש הפרו~~ג

 אם ךאצטרו~יחזי
 הכוונ~

 שאוהו
 ~יי~

 שלם שיעור ה~ אם
 בפ~יחה ~רמ~ג ועיי אסור חייש גם ~ה ומש~ם חייבהיי

ךה~ש
 ש~

 ~ירובין ו~ש~ס
 ~ד~

 די
 ע~ב~

 דבר דא~~י כדר~י

תור~
 עליו וו~קפיד רובו

 חו~

 מיעוט על גם רבנן וגזרו
 י~שה ולכאורההו~~פיד

 ניו~~
 ו~ה~ת אסור דח~ש

 וא~
 ו~יעוט

 י~אהמק~יר

 חו~

 ~~ייה ~י~ח ~מ ב~ג~ת ~ועיי מדיית
 לה~ש ב~תיחה ובפרמ~ג ה~אשבת

 ~ם~
 ו~~

 נראה
 לאידך הוא לאצט~ופי דחזיד~עו~א דאדר~

 גיס~
 ~וד שיאכל לו~~ר

 ויצטר~ח~~
 בטבילה ואייכ שלם ל~י~ור

 ל~~
 ךזה ל~וש

 שכבראחרי
 עך~

 ואולי ו~קפיד ~הי במיעוטו הטבילה לו
 ורוב ככוךו רובו אמרינן ~מק~יד דברובו שאני דהכאי~ל

 י~ט ~דף ~~לין עיי הוא דאורייהאככולו

 ע~א~

 אבל
 או~ח חת~ס ~ו~יי אינו כאילו המיעוט דח~יב י~להמקפיד במיע~

סיי
 ק~~

 ב~יר הגרצ~ח ובהגהת שהבאהי

 ד~

 וו~~ש ~ייב
 המיעו~ א~ מוכרח אינו ךהטות רבים אחרידבקרא

 מו~רח
 ל~ובלהתהפך

 והו~יעו~
 דברי ~מנו נעלם בעולם אינו כאילו

 ו~הרש~א ועיי ש~באתי ה~ו ~~ג סנהדריןהירושלו~י
 הורי~~

ד~
 ישר~ל ~דת כל ו~אי ואלא דייה גי

 וי~ל~
 ביוייר ועיי

 והבן שם קצ~ח~יי
~ 

 ~~~~כו~

 ~דףי כרי~ת ~ייס
 י~~

 שם~

 ד~~רי איכא
 ספק דידיעת נדידך ךאביי רבייחא~ך

 חלב ו~ית ביוה~כ ~~רית ~לב כזית א~ל ~לולחטאה ו~חנק~
 ה~נבמ~ה

 דמחי~
 ~ל ו~~פר דיוה~כ כיון ~טאות שתי

 חלב דנקט ~לה ~ם ב~וס~ והקשו הראשוןכזית
 ש~רי~

ביוה~~



~ ~ ~ ~

~~~~~~~~~~~ו~~~~~~~~  עבו~ קרבן וחייב ~~יתר ו~לתא נקט ולאביו~יכ
 יוה~כ

 ולכך זוטא שיעור ונקט ככותבת ל~ינ~ט צריך דא~כותיי

נק~
 לישנא ל~ך יקשה ולכאורה ~חות ~הוא חלב כזית

 שיחייב כלל משכחת לא א~כ ו~~~ר יוה~כ ח~ש עלדגם
 וכשאכל ~ה~ת אסוד ידח~ש כיון ביוה~כ ~ךם זית עלקדבן

ח~~
 בבה כזית באכל ~ו~שכחת ועכ~ל יוה~כ ע~יו כי~ר

 ד~יעורא יוהייכ לענין ו~שא~כ חלב לענין ~ והת~נחאחת
 או~רו והרי ~כ~יצה יו~ר ~וא הג~ה וכותבתבככותבת

ביומ~
 יותר ~חזיק הבלוע בית דאין שם

 ו~כביצ~
 כדחך ו~ל

 י~ך שוב ו~ה~ג אכילות ב~תי ה~תבת שיעור דאכלאיי~י
 כזית גם הוי יוה~כ ~דלענין ראשונה אכילה כי~רדיוה~כ
 דשיעורו כיוןח~ש

 בככותב~
 ר~פ יו~א ער~~י

 יוה~~
 לחיש

 ועיי ~כי ו~ש~ע לא דילן ד~ש~ס אךא ו~ככותבת פ~תכג~ן
 דתרו~ות ~~ובירו~ל~י

 ב~ה~~
 שם ציור~ש ובהגהוה

 ביו~יכ חלב כזית באכל ~שייס נקטולכך וע~שייל~
 וו~הו~

 ביומא זביד כרב קיי~ל ד~רי ליתא ~זה וא~נםהתוסי ~ושי~

~ד~
 ע~ט

 ~ב~

 דכו~~ת
 הגס~

 שאו~רו
 ועיי ~כביצ~ חסד~

 ו~יש שם וח~י ~הבאהי ~~ייו ס~י ו~ג~א תריייב סייאוייח
 דעיקר אלא ל~ט ל~ח סיי או~ח קו~א נ~~ב עיי ~םב~חה~ש
 עבור קרבן וחייב ~היתר ~לתא נקיט דלא ~תוסי~ושית
 ךעיל הוא ערוך ש~ס דהרי צ~עיוהייכ

 ~ד~
 זי

 שם~

 ו~דה
 ד~ה~כ כרת דאלת~ה ~~כפר דלא גו~יה דיוה~כ בעבירוהרבי
 לה ~שכחת היכי ו~כ~ד ו~ע~א שעהא דבכל כיוןלרבי

 ו~כפר דלכ~ע ביוה~כ חלב בש~ס נ~טוול~ך
 וצ~~
 ז

 ~~~~~~כז~

 קו~יה
 ה~~~

 על
 הר~~

 ~~א
 ~חו~~

 ה~ז
 דהאוכלשכי

 ~~~ ח~
 שנא~ר ו~ה~ת אסור

 הא ו~יוחד קרא דלו~~ך יאכללא
 בכ~

 שב~ורה איסודין
קיי~ך

 ח~~
 להבב~ח ב~תיחה ה~ר~~ג עפ~~~ש יייל ~~~~ת אס~ר

 ~ותד ח~ש הנ~הדבאיסור
 ו~~~~

 ד~י ה~יי דאם לי~נות
 ז~ ל~ש ובהנאה כאייפ כזיה ויאכל שיטעהלאצטרופי

 דכא~פ
 נ~ט ולזה ~נאה על וךא נ~ו~רה אכילהעל

 דחזי טעם בלא אף ~כילה על יאכל לא ו~יוחד קראאיכא דבח~ ~ר~ו~
 דג~ ש~~י~ן וו~ו~ילאל~טרו~י

 ~~ש ~ס~ר ב~נאה
 ~כ~י אלא עלה קאתינן ךאצטרופי ד~י ו~טעם דל~וכיון ו~ה~~

 יאכל לא קרא דל~~~ליקשה
 ונילו~

 אסור ד~ייש ~~חלב
 ובצ~ח לא~טדו~י דח~י לטעו~א לייצ ~בחלב חךב כלו~~רא ו~היי~

פסחים
 ~ד~

 ו~~ד

~~ 

 שה~תי ובנו~ב
 העתי~

 קו~ית
 ~רא צריךל~~ה הכ~ו~

 ב~ו~~
 דכך ילפינן ו~חלב והרי ש~וא ךכל

 ב~ש שבתורהאיסורין
 ובכיי~

 לשון ליתא
 ז~

 רק
 הקש~

בס~~
 כל דהא

 איסוד~
 ול~~~~ש ~היית ח~ש א~ר שבתורה

ד~ונת
 לטע~א נצטרך שלא ~יא~ל לא ~רא דצריך ~ריי~~

 דגם נא~ר ו~ילא לאךט~ופידחזי
 בהנא~

 ~ה~ה ח~ש אסור
 נוכל דלאי~ל

 ל~יל~
 כרת איסור דהוי ~לב דש~ני ו~חלב

 צ~ט ס~ יו~ד י~יע~ק~ועיי
 בבאורי~

 ס~ק
 גי~

 ו~~שאייכ
לענין

 ח~
 ובזה כרת איסור הוי דלא בהנאה

 יתור~
 יפה

 ב~ס~ים התוסי~ושית
 ~ד~

 ~א
 ע~ב~

 ~ל ד~ה
 ~ו~

 ש~קשו
 נהנה~א

 ב~ס~ ~ח~~~
 ~נדברינו בכרת

 יתו~
 נא~ר דאם

ד~נה
 בכר~ ~ח~~

 לאסור יא~ל לא ~רא ל~~ך ה~ייל ~וב

ח~ב~~
 ו~חל~ ל~ילף נו~ל דהרו בחייש בהנאה

 א~ור דח~ש
~~היית
~ 

כח~
~~~~~~ 

 קושית על שם ~סחים ~ש~א בגליון
 נהנה י~אהתוסי

 ~ח~~
 בכרת ב~~ח

 חו~ין ~הוסיש~עיר
 ~ד~

 ק~כ

 ע~א~

 וכוונ~ו אךא ד~ה
 גבי בג~רא שם א~~ינן דהדיל~קשות

 חו~~
 וג~עו ה~~הו

 הא ומק~ו כרתענוש
 א~יל~

 ר~ל וא~ר ביי כתיב
 נ~~

לרב~
 הא דמקשי עלה ת~~הו שם ו~~וסי השותיה את

אכילה
 כתי~

 א~ור הא ביה
 ב~נ~

 חו~~ דהנא~ ותיי
 לית

 דיהא בפסחים ~תוסי ~קשו ~אי והשתא לאו אךא ~רתביה

נהנה
 ו~חביי~

 רהא בכרת
 יקש~

 לו~ל דא~כ
 ~ד~

 נ~ש
 השותה אתלר~ות

 ובקוב~
 על

 הר~~
 הביא מחויימ ~ייא

 ~~ו~ידים ~קשין בשם זוקושיא
 והנ~

 הק~ה זו קו~יא

ב~לייו~
 ~י~ג

 ~שגגו~
 או~נם דייה הי ה~כה

 ובקוב~
 ~יי שם

ע~ו~י~
 ה~וייח

 דא~
 אכילה בכלך דשתייה

 ~~ו~
 החלב א~ ב~ו~חה

 ב~ך ~נאתו דדך ואין גר~הגרי~י
 ו~יייי~

 דאין ה~יסודין בכל
 קרא איצ~ריך ולכך ~היינ אלאחייבין

 נ~~
 לו~ו~חה

 א~
 דלא

 וב~וסי כייד ד~סחים ס~גיא ~ועיי כדייאהוי
 ~ם~

 ~ייייש

ו~וך~
 יייל בךא~ה

 ע~ו~~~
 דאו~דינן דהא כי סיי בתשוי החכ~צ

 גוף הו~חה אם דוקא לאו וג~עו ה~חהואם
 החמ~

 אךא
 בתר ו~ייתי דהרי וכוי כ~ותו ~הן היו~אין ~~~~קיןאף
 כ~ו~ן ~~הן היוצאין ~~~קין והחדש רטבל דתניא האהכי
 בחולין ב~הרשייא בזה ~ד~~ו וכבדוכוי

 ~ד~
 שם ע~ב ~ייכ

 ד~~ התוסיע~ד
 ו~ה ~גם ~יכא

 ש~קש~
 החכ~צ שם

 דו~א דסד~א ותיי דאורייתא טעכ~ע הא ~~~קיןקרא ך~יי~
 ~לין ~~~~י הביא שלא י~לא לא שותה אבלא~ילה

 ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ד~
~~~~~ ~~~~~~ 

~~ 
 להדיאשכתבו ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~

 כן~
 וא~~

 קרא איצטדיך ש~יר
 דנ~~

 לענין
 ~ושית דבעיקר אךאו~ש~ין

 הו~לייו~
 דהנאת נ~ו~ר דאם

 י~~~ בכרתח~~ב~פ
 דל~ייז גיסא לאידך י~ל נ~ש ~דא לו~~ך

 כרת ביי ליה חו~ן ד~נא~ דנפש קרא איצ~דיךאדרבה
 דא~רו ב~א יק~הוא~כ

 בשיי~
 רח~~נא כתב דאי וצ~כא שם

חלב
 ח~~

 לא שכן ו~יניה אתי לא
 היה~

 לו
 שע~

 הכו~ר
דהא

 בלא~~
 שותה דדוקא איצ~ריך

 ח~~~
 נהנה ולא ~~רה

 וי~ל עיי~ש עליו לוקין אי ~נאה עי ~~להירו~יי
~ 
~ 

 ~~~כ~
 דו~~~

 ש~~ות ה~ו~י ד~דברי ךעיל
 כ~~~ ~ד~

 זד~נו י על שחייבין קרבן בין שחילקו ~לאד~ה
 או~ד דבזהכדת

 ר~~
 דצריך

 כזי~
 הוא בלאו דזדונו ובקרבן

 לו~לקות דכייש הרי~ב~א דסברה ס~ל דלא נראה ~~זהבכייש
 ~ת שזד~ו קרבן בין חילוק אין דא~כ אחשביי ו~~~םהוא
 א~שביי לייש השוגג על בא דקרבן כיון בלאו ~ד~~לקרבן
 כ~~דאי~י

 שהעמיק זי אות חלה ב~~~~~אלגזיפייד~הלכוה
 ה~יר ~ולא אלו תוסי ו~דברי ג~כ והביא ~ה הדבריםהד~יב
 דהא ~ וכי שהאריך נייג סיי ח~א בת~וי ה~הרי~טו~ו~~ש

 קרבן חייבדל~ע~ק
 א~

 שהוא מ~דה דייש גם דבקדבן
 דהואיל ו~שוםהוא ב~י~

 וו~~ר~
 נ~י ס~ו~א קרבן ~~ביא

 ~ו~דבר ~~צינו היכן דייה ב~שנה התוסי בדברי כןוה~~יס ~~~י~
 שהוא אכל דע~ו דח~~יר כיון הילכך שכי קר~ןו~~ביא
 דבורו שכ~י דח~ידכלו~ר

 ו~ת~יי~
 בכ~ש אפילו

 ולא ד~ה ~~תוסי ~ביא ולאעיי~ש ~~יר~

 והארי~ שהבאהי~
 ישם

לברר
 הדברי~

 לו~זי~ שוגגי בין חילק אין התוסי דלשיטת
וג~

 הלוי הדבר אין
 לר~~

 נ~~י~ בכרת אם כי לבד בקרבן
 ואולם בכ~ש כרת חייב אינו הוא ד~ו~ירדכיון

 דר~ש דטעמא ~איר רבינו ב~םהריטב~א ל~יט~
 ~ו~

 אחשבי~ ~~שום
 דב~יד ל~~יד שוגג בין רק לל~ו כרת בין חילוקאין

 ~דף בנזיר הת~י ד~~דבדי ~וד וכי ב~~ש חייב כרת~~נין א~
די

 ע~א~
 כסברה דס~ל נראה ור~ש ד~ה

 רבי~
 בשארדא~לוי שכי ו~איר

 איסורי~
 ~~לב

 ~ח~י~ וד~
 יאך~א ב~~ש

 דאיכא ודם בחלב א~ילודב~יד
 כד~

 ~חייב
 בכ~~

 י~ולא
 בנזיד ~~ר~~י שם בו~הרי~~אה~יד

 ש~
 ~~~ך ~כי ~~קוו~ו

 או~~ר ר~ש ד~יאוז~ל
 כ~~

 א~דו ~א לו~~קות
 כזי~

 יאלא
 כגון חטאת שגג~ו על ~חייבין איסורין שאר וךענין~ר~ן
חלב

 וד~
 עיי~ש~

 ו~ו~
 ~ירו~~~י ~ו~ה

 ~סחי~
 שהבא~י פייג

דה~
 תיפ~~ כהנא בר ~בון דא~ר סו~ג~ארבעים עירובו ד~ל
בש~בו

 ח~
 ש~ ד~~~ורש ו~ר~ש

 ולא חייב מל~וה דרק
כרת

~~ 
 רבינו שי~ת ה~יא ו~ב בשבועות ~~וסי כ~~~ש

 הירו~ל~י י~ש ~איר דרבינו וכי ס~ח ע~ז בה~סייקיר

לח~
 לענין

 ~ונ~
 ל~נין ו~~א~כ ל~ערובת בעין ~ין כרת

 ךרייש ~~ל~ל~ות
 דא~

 על לקי בהעדובת
 שךאי ות~ו~ ~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~ ו~~ו~ו~
 העי~~לא

 ש~י ב~~ז דלהתוסי המהריט~א
 בש~

 לחלק ר~י
 סהי~ה יש ךת~~ובת בעין בין בלאו ~ה~א נזירבאי~ורי
 הבאתי וכאשר בתכ~ד שהביא שם פס~ים הירושך~י~~דברי
 שם ~~י אות ~ייה אלגזי במהרי~ט ע~ד ו~יילעיל

 הוא לתערובת בעין ב~ן לחלק יקיר ד~בינו דטעמאך~~~ש ~א~ונ~
 והגהת קייד ~יי בב~וריי חוו~ד ~~עיי אח~ביי ך~שד~ערובת

 ברוךאמרי

 ש~~
 דומיא

 מ~~
 ע~י ד~ח~ש יום מטבול ~ר~ש

 הר~מ נ~ט דךכך י~ל א~כ ~~ה~ת מותרהע~ובת
 לאש~ועינן יאכללא בח~ ק~

 דחמ~
 אסור

 ב~~
 ~ע~ובת ע~י אף

 א~כו~וב
 אי~

 על קאי דשם דירושל~~י ~~הך ~~יי
 אף ךר~ש לקי תערובת ע~י גםוך~ך ח~

 בכ~~
 ומי~ו

 ~ר~
 ךא

 ועיי~ותחייב
 בקוב~

 ~~מנו שנעלם ~~סה~ת ~ה הר~~ו ענ
 דקיי~ל דאף שם ש~עלה מה ~גם ~לו המה~יט~אד~י
 ~~ה~ת אסו~~ח~ש

 מיי~~
 ייל ~~בנן דאס~ר כרהיינ בשלא

 ~לם בשיעור אם כי רבנן גזרודךא
 ול~

 שלא ~~ווה בח~ש
 הבייי ~~דבריהביא

 ~ו~~
 שא~ר א~כלין אכל ד~ה תריייב סיי

 טו~זועיי
 ש~

 ולבו~ש וי סייק

 שם~
 ו~~ט פ~א ~לה ועיי

 דביכורים פ~ב ובירושלו~י ךזרים ואסורין ו~וי וההרו~~ההחלה
 ~~ות לה ~תר ל~~ים ~אסורין לר~י ליי ו~סייע א~~~וה~א

ווכשיעור
 ובו~היי~

 וכבר ר~י עך ~ליגי ~ותניתיי הגיה שם
 דנ~מ שם יששכ~ בני בהגהת ו~~ייש שם ב~~י~ט~ד~~ו

 ז ~ם ב~~הריט~א עיי חלהלספק

 ~~~~~ל~~ד~
 ~חות האיסו~ין דבכל דאף פ~ו סייהחכ~צ לפ~~יי~ א~וינ~י חדתא ~~ךתא ~~~סתפינא~

 ~~עשה בעושה ד~קא היינו ~היית אסור נ~י~כ~יעור
 ואנו שיע~ר ~~ח~י ~חות לאותוש~~ח~בו

 לדרכנ~
 נ~וור

 הפכים ~ני הם ואחשביי לאצט~ופי חזי הטע~ויםדשני
 הריטבייא שכי הטעם דהנה צריכי ת~ווייהו ומ~מ אחדבנושא
 ~ושום הוא ךו~ל~ות כ~ש דא~~ר דר~ש ~~איר ~בינובשם

 לה~לים דעתו באין כרחך עך ד~~יי~י י~אהדא~שביי
 אם אולם אחשביי כייש רק ד~דאכל אמרינן ~זלכשיעור
 כדי בתוך לכזיה להשלים ובדעתו חיישאוכל

 ~כיי~
 יייל

 דה~י מו~ל~ות~פטור
 ל~

 אחשביי
 החיי~

 שהיי ~ח~י לאכילה
 שלם ~י~ור בא~יל~ להשליםבדעהו

 ו~עו~~~
 נשובה זה

 מיירי כרחך דעך דנראה לאצטרופי דחזי בטע~ואונחקורה
בא~ל

 ח~~
 ךהשלים בדע~ו ~ין ד~ם לכזית להש~ים ו~ע~ו

 יהא ל~והך~~ת
 ח~~

 ~יא~ך לאצטרופי רחזי נהי ~~~~ת אסור

 חיי~~ו~
 בכ~י

 אכ~~
 הוא מ~~ו

 אדע~
 חייש אכל דהיה~א

 ךהשלים ~~~ז יךטרף ~ל~~ה לכזית ישלים שלא באופןהראשון

 לאכול בדע~ו בא~ות ~היי ד~~יי~י ו~אי אצא הר~שוןהשיעו~
 חיישעוד

 ולהשלי~
 שיח בסי כי זה ~וטעם ואולי ךכזית

יךח~
 דהוי ו~שום ~וא ~~~~ת דאסור י דחייש שהבאתי הספררי

 ~~ש ל~ש לאכול שלא בנ~בע ולכך דאיסוראא~חלהא
 לאכוך ב~צ~נו אין האדא~~בה

 ולצ~~
 עיי~~ לכזי~

 ובאבני
 רח~כ הגא~ן ב~שוי ~ועיי שם י~ד י סיי ב~וי~לואים

 ~בהג~~ה כ~ר כ~ג סיירא~ו~ורט

 שם~
 ליש דא~כ אלא

 וא~כ לכזית להשלים שרצונו כיון אח~ביי~ה
 דשני נ~~ו~

ה~ע~וים
 צרי~

 ד~י~י
 דאכ~

 להשלים בדע~ו היי י ולא ח~ש
 ~ו~ום ~ולקות חייב ולרייש לרייי מה~ת אסורךכזית

 לאכילה לחייש אחשביי הרי שיעור ~וחצי אכילה ~~ושהכיון דאחשבי~
 ביי דל~ש ל~זית לה~לים בדע~ו ו~יי חייש דאכלוהיכי
 כיון לאצטרו~י דחזי ~~~עם ~~ה~ה~ אסו~ שובאחשביי
 עוד ~כוך אדע~א באיסור~~תחיל

 ח~~
 יאכל ואם

 באו~~
ע~

 אכיי~ בתוך ח~ש
 מה~ת אסור ח~ש גם ולכך יתחייב

 נאמר ~הואם
 יתו~

 קו~ית ד~~לבד לעיל שהקשיתי ~~ה י~ה
 זית ~אכול יכולין היי איך בלאייה הא יקשה יהונתן~ר~נו
 מטעם חדש באיסור מצהשל

 עדל~~
 אי הא להירושל~~י

 הוא ~זית ודל~~א לצמצםאפשר
 יות~

 ו~ל ~~זיה ~ועט
 נכון ול~~ש מה~ת אסור חייש וו~טעם ~שה ליכאה~ותרוה

 ח~~ דבכה~~הדב~
 ~ה ל~ש הטעמים דשני ~~ה~ת ~~והר

דטע~
 שאכל כיון ל~ש אחשביי

 באמ~
 שלם זית

 ול~
 אחשבי~

 ~~י וטע~~א מזית יותר מעט איסור המות~ותלאכילת
 יותר עוד יאכך לא דה~י זה בהמ~תרות ג~כ ~שלאצטרופי
 לי~א ךהשלים דע~ו ו~ין שלם זית עוד לאכוללה~לים
 דחזיטע~וא

 לאצטרו~
 ~~ות~ ~ייש ובכה~ג

 אלא מה~ת
 מה~~י רבינודק~שית

 כ~~~
 נד

 ~יעורין נ~ת~חו דהרי נצב~
 דלמא אחד זית אוכלין היי אםוא~כ

 זתים בי ה~יעו~
 יותר לאכול ~צ~ שלא ונ~י ח~ש באיסור הזית עלוי~ב~ו

~ו~~~
 אסור

 ח~~
 אחש~י מטעם

 ~י~~ ~אל~
 כי~ן

 ש~~
 כ~ונתם

 דברו ~כבר ~חשביי ל~ש מצה דא~ילת ה~~~ע לקייםהיי
~~~ 

האח~ונים~

 זית ה~יעור דלווא זיתים בי או~לים היו ואם
 באיסור השני זית על ועב~ואחד

 חד~
 ~ועיי שךם באיסור

 מייח ~יייזכלים

 ויייך~

 דב~ גוף וא~~נם
 דאחשביי לו~~~ זה

 דעתו כשאין~וא
 להשךי~

 דוקא הוא לאצ~~~פי ~זי
 דיו~~א ~~ש~ס צ~ע ךהשךיםכשדעהו

 ~יי~
 וגם ~ם יוה~כ

 ~~ובירושל~~י ~~~ו~~
 ד~רוו~ו~

 ~ייל וו~ודה להשלים בדעתו ~~ך ד~~ודה
 ~~ש~ו~ביוה~כ

 לה~לים דע~ו ~אין אף ח~ש א~ר דביוה~כ
 ~טעם כרחך ו~ך בישיע~ק כ~~~ש אחשבי~ ל~ש ביוהייכוה~י
 לה~לים דעתו ב~ין דגם ו~זה ו~ווכח לאצט~ופי דחזי~ושום

שיי~
 דיהיי לר~י גם ~ושכחת לא דאל~כ ךאצטרופי חזי

 ~~כל ילפינןי דזה נ~~ר אם בלתי ביוהייכ ~וה~ת ח~שאס~~
 ח~~ אס~~ דבחלבחלב

 וכ~ש לאךטרופי דחזי ט~מא בךא
 צייט סיי יויידבי~יעייק

 סיי~
 ך~וילף לנו היי דבא~~~ בי

 ~הוא חךב ~שאני דיייל רק ~~חל~ ~יסוריןבשאר א~
ו~~כ בכ~

 רג~~ ביוה~~
 ~~חלב ילפינן שפיר הוא ~רת איסור

 ו~יי ךאךטרופי ד~זי לטעמאוא~ך
 ד~ יו~ו~

 אלא שם עייג
 דת~י כיון שאני יוה~כ דאיסור ייילדבלאייה

 זיתאכיךת ו~ בככותב~
 ח~~

 שם ביומא ועיי וכ~וש~ל הוא
 מיי~

 דר~ל
אכילה

 אמ~
 שהבאתי ~ת~ומות ~ירושךמי וב~ו~ייפ רח~ונא

 לה~לים בד~תו ~ל ד~~ודה בי~ו~ל~~י ~~~ו~שואולם
 ואף להשךים דע~ו באין אף ~~ה~ת ח~ש ~יסור~ל~ייי ~~שו~~

 כתבתי וכא~~ איסוריןב~אר
 והבן~ לעי~

 ~~~~לא~
 פייד שם אלגזי בו~הריייט

 עלה חי או~
 שישיי~ בעינן אי~~קצת שישיי~ וחלה בת~ו~~ה רבעינן בהא~נסתפק

 שיעור
 כזי~

 דמס~~וא ו~ט~ם לח~לין
 השיריים התיר שההפדשה להורות שיור דבעינן דקראהייט

 ~וו~ד ~ח~ש לר~ך מכזית פחות שייר אם א~~ לז~יםב~כילה
מה~ה

 נ~~צ~
 טבל דבלא~ה כלך לזרים התיר דלא

 מו~רמכזית ~חו~
 ~~ה~~

 לר~י ואף
 מהיית אסו~ דח~~

 מ~~~
 אפ~ר

 עליו עונש ~וחויבים ~היו דבר התי~ה ךא דה~~ר~הדכל
 נא~ו~ דבריו ולפי עיייש כזית ~ישייר ~צריך שיור חשיבלא

 כיון שהוא כל ~ישייר ב~לה סגי ~~לקות ר~~שדךר~ש
דלדידיי

 כ~~ ג~
 יתיישב ול~ייז עונש ~ליו שיש דבר חשיב

 ךו~ד ~דף בסוכה ~תוס~~ו~

 ע~א~

 שה~שו ~~שום דייה
 דהו~ל ת~ייל טבל ~ל יוצאיןיב~~צ~ דאין ק~אל~~~ל

 ~דף ~סחים מאירובביה ~והב~~
 ך~ה~

 הבי~
 ~העולם

 מ~רצי~
 בדלית

 כזית אךאליי
 מצו~~

 ד~~צה ~~ה דאתי והוייא טבל ~ל
 דהתוסי ש~י אלא ל~ח ~ידושין עתו~ס דטבל לייתודחי

 ~והוא ל~ו ב~סחיםלשיטתם
 בר~

 ד~ה ל~ח

 אתיא~
 שכ~

 דאלו ~יתים כ~~ה כשאכצד~~יירי
 בכזי~

 ~~~לא מצו~~צם
 עיי~ש טבל ~ל את~וג כמו לכם ~וי לא דטבל יוךאאינו

 שם בס~כה הפ~י לן דכייל מה לפי י~ל~א~~נם
 התוסי ע~~

 כש~ושה אף ~ז עבירה בלא המך~ה ךעשות דא~~רדהיכי
 ~ב~י ב~ה שביא~ עיי~ש ~~הב~ע לייח עבירה ע~יהמ~ה
 שצ ב~~צ~ הכא א~כ בגזול יוצא ב~אול שיוצא ~~תוךהש~ס
 ךעשות יכול היי דהרי ~~הבייע הוי לא דבךא~ה י~צטבל

 בחולין ולבטלה ת~ו~וה לה~רישבהיתר
 לדע~

 ~~וסקים

ד~~~~~
 וש~ך צ~ט סיי יו~ד עיי לכתחילה איסור לבטל ~וותר

סייק



~ ~ ~ ~

~~~~~~~~ ו~~ו~ו~~~~ו~  לבטל ד~ור ונ~י זיס~ק
 צכתחיך~

 ~~דדבנן
 ~~~ו~

 ~~הב~ע ל~ח
 ב~י כי כן על~וי~ד

 ה~יי~
 דלא חייש דלענין פסח ~י

 ל~ח איסו~ רקהוי

 ~~הב~~~

 ד~~שכחת כיון אדרבה דלפייז אלא
 שיעשהלפע~~ים

 כ~עוש~ בהי~
 א~~דינן ךא שוב באיסור

 דו~העשה
 בית עיי ~יי~

 יו~~
 סיי אוייח

 ייי~
 ועתה דייה

 עידוביןועתוסי
 ד~

 ~~הד~ייא ~~~~~ש ~~תן ~יה קי
 ש~

 ו~דיפא
 שו~~עיי~ עיי~~ינה

 ך~וד די ובך~ודי גי כךל

 בי~
 שם ובגהש~ס

ובנו~~
 ק~~~א סיי א~~ע

 אל~
 ~ה ~טעם ~~הב~ע חשיב דלא

 יכול שהיי כיון~צ~~~
 לעשו~

 בלא ה~~ךוה
 עביד~

 ~~~~נ א~כ
 ליי בדלית ~~יירי אם ~~~ב~ע הוילא

 ר~
 ~~צ~~צם ~ית

 י~ל כזית והיינו עונש עלי~ ~חויבין שהיו דבר ךהתירצדיכה ~ההפדש~ כיון ולבט~ה תדו~~ה להפדיש יכול היי ךא~כה~ג
 הע~ה לקיים אפשד ד~~ כיון ~דל~ת ~~~עם ~~הב~עדך~ח
 רק לו ~אין זה באו~ן ~ל~ת דחייתבל~י

 כזי~
 ~~יידי ואם

 ~דךיי~ א~~רינן דךא זיתים ~~~הבאכל
 התדו~ה וךבטך כזית וך~ייד תדוו~ה להפדיש ינול ש~ייכי~ן ~~הב~~ הוי לא ~וב

ובכה~ג
 ליי~

 ~~הב~ע
 אל~

 יייל דבלא~ה

 דא~
 רק ליי בדלית

 לפי ולבטלה תרו~~ה ךהפריש יכוך היי גיכ ~~צו~~צםכזית
 בש~ס שם ד~~וקי~~ה

~~ 
 נהקן שלא בטבל י~צא בריי~א

 ך~~לקות כ~ש ס~צ ר~ש והדי אח~~א אין דס~ך ~~~~וןכרי
 שישייר סגיולדידיי

 בחך~
 דגם כיון ש~וא כל אף ו~רו~~ה

כיי~
 הוי

 דב~
 ואוךם שם ~~הדיטייא עיי עונש עליו שחייבין

 ~~~ב~ע ~~שום בטבך דא~י הטעם כי שם בפס~יםהר~ן
 ובצל~ח ובג~דא ב~~שנה~ו~ד~~י

 שם~
 וער~~ביי~

 פ~ו
 דב~יקד אצא שםה~ז ~~חויי~

 לא דה~~צוה דהיכי ה~וסי סבר~
 ל~ח ה~בידה עיייבאה

 ~~הב~~
 ס~ל לא דהד~~ביים נדאה

 ~ם סוכה ב~וסי דהנההכי
 דה~ ~

 בא~דוג ~ק~~ן דגדסינן
 דזה הוא ~~~~בשת גידסא ~~הב~ע ~שום דפ~ול א~ידהשך
 ~~~ב~ע הוילא

 ובא~~~
 כי שם בסוכה בפה~~~ש הדיי~ו

 אשירה של באתרוג~ע~~א ~~
 סיי א~יי~ ב~י ~ועיי ו~~ביי~ ~~שו~

 ~אי~ו דבר ש~וא ךפי ב~ה להאר~ך דאיתי וצא ~~יהד~~ייט
 ואו~ם~~צוי

 בכ~~~
 ~~לב ~ו~י ~~ח

 בז~ האדי~
 על וה~~ה

 ד~שידה בטע~~א ~ג~~רא גודס היי ~הדיי~~ שכי ה~~גיד~דב
 הדיי~~ כי דבפה~~~ש הביא שךא ולפךא ~~הב~ע~~שום

 להדיא

כן~

 הטו~ז דברי בזה ~נכונים
 ~ו~~

 י~א סיי
 ס~~

 בהא זי
 דכשד נ~~ע לפש~ןדו~שתחוה

 כאן דאין הט~~ז וכי לציךי~
 ~נ~יב ~ם וכי עבי~ה ~שה לא הוא שה~י ~וה~~ע~שום
 י~~ד אות פ~ג סוכה הר~~ש על נתנאך קרבן ובס~רוחיים

 ח~יב דךא שכי ו~דא~ש התוסי דברי להט~~זד~ש~~~יטתיי
 בה נפיק דךא כיון~~~ב~ע

 ~~ח~~~
 עבירה

 וכן שנ~שי~
 עיי~ש זי ס~ק שם ב~~ש~ז הפד~~~גהקשה

 ובא~~~
 דינא הך

 נטוע לפ~תן~ו~~תחוה
 ש~בי~

 פ~א ~~הד~ב~ם ה~א ה~חבר
 ס~ך לא והר~ביים ~י~א ציצית~הי

 כ~בד~
 וסייל התו~י

 ה~ו~ז דדבדי אלא ~הב~ע ~שוב בכה~גדגם
 בלאיי~

 צ~ע

~~ה~
 תר~~ט סיי או~ח טו~ז ועיי אשירה שך וא~ר~ג דלולב

 ךעש~ת יכול שהיי ~~קרי דבטבל ל~~~ר גופה זה ~או~נםשם

 ולב~לה תדו~~ה ךה~שבהית~
 י~

 דהדי טובא לפקפק
 ב~~לח~~ות וער~~ב~ן ו~~~~א ל~פריש יכול היי הריבךא~ה
פסחים

 פ~י~
 ~ואיצ דאו~רינן

 א~
 דאתר~ג י~ל ול~~ז לקולא

 ב~עת ךאכילה שיריים הו~ו ולא בוליהנות ~אס~~ ל~~צו~ו איתקצי הרי בו ריוצא דנא~ד ד~יון~אני
 ה~רש~

 והדבה
 בזהואכ~~~ל ~היי~ ראוי אינו ~~קדי אסד~ר אי ~ענין גם בזהי~ל

~ 

 ~~~~לב~

 נ~זור
 ונסו~

 תדו~ה שא~ל זר ךענין פנינו

~מתו~
 ~ברינו

 י~נו~

 להבין בהיד או~ ~יתפךש
 השיי~דב~~

 ד~רנו א~ר ביו~א
 בפת~

 ד~נה דברינו
 ו~היפ~י ה~~~

 תרו~ו~
 ה~א

~ 
 בשגגה תדו~ה שאכל זר

 ~~של~
ק~

 וחו~~ש
 ובו~ך~~~

 פי אהרן קדבן בסי ~~ש הב~א שם
 ת~א יכול ר~ניא אהאאו~ור

 הפרשה~
 עליו לחייב ~וקדש~ו

 שהפ~יש ד~~ש~ה א~~ינא דהוי ~כהן ונ~ן ~~ל ~חו~~שקדן
 היא~~~~~ה

 ו~קודש~
 קדן לשלם חייב אכךה שא~ לענין

ו~ו~~ש
 א~

 לא כי הס ה~~ךיי~~ וכי לכהן א~~ה ~יתן ק~דם
 אם בתר~~~ה חי~וק ש~~~נו ךא ד~~~ולם זה פייל~זכיר
 ~בידושל~~י נ~קדשה הפר~ה ו~~~ת אלא ךא או ל~הןנהנה
 ונחךקו זו בדיי~א הובא ד~רו~~~תבפ~ו

 רי~~ בז~
 ושם ~~~א

 דקד~י תרו~~ה ה~ךו~~י לעניןקאי
 ד~~~~ כ~רו~~~

 סובד

ר~~ש~~
 ה~~ךו~~ין נע~ו לא ה~דשה

 ~וד~
 ~~~עת אם כי

 ד~~שעה סבר ור~אנ~~ינה
 הפרש~

 נע~ו
 ק~ד~

 שפי~ש וכ~~ו
 ש~הד~ש

 נראה ~ן והנה
 ~~בוא~

 דב~~~ני~ין ש~ בידושל~~י
 אם ~ר~~~ה והתשךו~~ין~ני

~~ 
 ~~ו~ל אינו ל~~חוך הכהן

 ~~~ך אינו ך~~חול הכהן רצה אם שם בירושל~~י א~~רו~~לה
 אם אבל ~~שלו~~ין הפדיש ךא שעדיין ~ר~ל ~פדישכשךא

ה~י~
 כהן ךיד ד~טו דכ~~אן ך~~חול יוכך

 ד~~י~
 ~~שה ~וב~ני אכלואחייכ הפרי~

 דהאי פיי ש~
 וא~~~ הפדי~

 אכל
 ~ב~חכ~ת י קאיאתרוו~ה

 נ~ל~
 ~~~ל~~~ הד~ש דבר~ ~~~~נו

 דרבי הקודש א~ ~~הן ~נ~ן ד~ני וראב~ש דרביה~ך~ג~א אלו~
 ~~קד~~ו ~~תנתוסייל

 ור~ב~~
 ~ו~~בואד ~ו~ד~תו ~~ר~תו סייל

 ~שלו~~י ~ך דקאי~ש~ט
 תרו~~~~

 ת~לוגתא אכל ואח~כ ~~חל
 גזל דאי~פלגין ~דיילד~~י

 ת~ו~~~
 ר~י כהן א~~ו אבי ~~של

 אר~י לעצ~~ו ~~שלם ~~~ר ור~ב~ל ~~בט ~~שךםא~ר
 כ~

 היי
 גנב תנינן ו~א דעהך~ ~ל לד~י ~שבייל~~שיב

 תדו~~~
 הקדש

 ~~~דה ד~ה ה~ג ~~ב ~סחים בי~~של~~י קדבן בשיורישהגיה ל~~~ ראיי ~ו~~זה וכוי וקרן ח~~~שין שני ~~שךםואכ~ה
 דך~ך ך~בט שהוא בחו~~שדייך

 ו~וד~
 ש~~א בח~~ן ר~ך

עיי~ש ךשב~
 ויייל~

 הכל דק~י נדאה שם דידושל~~י ה~ו~יא ובכל
 ~~~ע ב~נ~ח ~דאיהי ~דוו~ה תשךו~~יעל

 ריי~
 ב~ם ~ביא

 שנו~ בסי ~~וויךנאהגאון
 בא אם שפסקינן ד~ה שכי אליהו

 וךאחד ה~ר~ה ~~~ם דוקא ~~וחל אינו ך~~~~לכ~ן
 ו~נה ~~קדשתו נ~ינה א~ ~~~~ה אי הנייל בפלוגתאהל~י ה~דש~

 ~ייי כ~ה אין ~נייאהסי
 ~ו~~

 ב~ל
 ~~נ~~

 לא ב~~~כ~~~
 וז~ל כ~ב שם וב~~נייח כאן בירושל~~י להדיא הוא שכןד~ה

 ~ייכ התשךוו~ין ~~קדש אינו דהפר~ה נא~~ד אםולכאורה
 דא~ ~~~בואד הדין ~~הו יודעאיני

 תדו~~ה אכךה ישד~ל בת
 קויי~ ~~של~~~ ךכהן נשאת וא~ייכב~וגג

 ל~ש ~גבה ךע~~~ה
 אינו לרבי א~כ ~~פרשהן רקנ~ינה

 ק~~~
 ובאו~ת התשלו~~ין

 ~ב~~חכ~ה עכייך חילוק בזה ראי~יךא
 נ~ל~

 ~~ילוק ~~~נו

 ~~פור~ז~
 וד~ל דר~י פךוג~א עך דקאו~ר שם בידושל~~י

 או~ר דר~י כ~ן א~~ו אבי ו~שך ~ר~~~הבגזך
 בד בון א~ כראבייש דשב~ל ~דבי ר~י ךע~~~ו ~~שךםו~~ל לשב~ ו~של~

 ~שב~~ יסבו~ ואיןחייא
 שהוא בדבד ~בלבד כרבי

 לכהן ליתנו זק~ק ~אינו בדבר א~ל ל~ןליתנו ז~ו~
 או~
 רבי ~

~~וד~
 לבד ב~פרשה ה~א דיוצא

 וב~~נ~~
 לת~וה ~~~יף שם

~~ה~
 דיב~~ות

 צ~ט~ ~ד~
 ~~ש~~ין אין התע~בת ~דיךו

 ובכ~ובות שם בה~סיוכי קו~~

 ~~ד~ ~ד~
 דצדיכין

 ~פד~
 ~~~ק

 ~~~נהוהקשו
 דיבו~ו~

 י~ך~ו צא או~אי התעדובת הגדיךו

קו~~
 ך~~ן נ~תנים אין אבל להפריש ~ייבים דודאי ותירצו

ולפ~ז
 ציי~

 זה ~~כ הגר~א ולפו~~ש בהפרשה תליא דה~~ה
 לו~ר ואין ~קדש~ו הפ~~~ו ד~~ד אךיבא אלאאינו

 הפרשתו ל~~ע לכהן נ~ינה ול~ש ~ס~ק לכהן ליתן דאייצכיון כסברתי~
 ~פק דהוי ~כהן נתינה שייך דכאן~קדשתו

 כפד~
 ועוד

 כה אינו ~ו~א ה~~~תו ועיקד א~צ כהן אי זהבספק
 ר~~ש ~~גהת דאי~י וכן לכהן לי~ן צדיך ~~~~ילא זה צדו~ל

 ~~~ל ח~ור ו~פטד ל~עיר וה~סיף בזה שהרגיש שםבכתובות
 שיגיע עד פדוי דאינוךר~א

 ה~
 ואפ~~ כהן ליד

 ~~ל
 ד~~ת ~ם וכי של~ ו~וא טלה ד~פדיש ח~ור ~טרבספק

א~
 ל~~ד

 ~~תנ~~
 ~ק~תו

~~~ 
 לכהן ליתן דא~צ היכא

 דו~יא ~קדשתו הפ~שתו ב~~ק או ~ד~~לכג~ן
 ל~וד זה דגם בו~חכ~ת דאו ךא ושניהםעיי~ש ~~ו~ דפ~~

 ~ר~

 הוא
 שאין בדבר ~בל דא~רו שםבידושל~י

 זקו~
 ל~הן לית~ו

או~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~
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~ ~ ~ ~ ~ ~

 רביאוף
 מוד~

 פטר פדיון הפריש מתני~ין דהיא וק~מר
 ומודה וכוי באחריותו ~ייבין אומר ר~א השה ומתחמור
 א~ מבית לו שנפלו ח~~ורות בפטריר~א

 מכיון כהן א~~ו
 כ~~~ורש ~~ח ~פק לו שיש בישראל ~~ה~ה קדשישהפרי~ו
 עיי שם יייא דףבבבךי

 ~~ה~~
 שם~

 גכ~נים החיךוק ובזה
 בכתובות התו~ידברי

 ~ד~
 ע~ב למד

 ~ם~

 שכי זר ד~ה
 שוג~דשאני

 ~~~~ונא ולא כפרה דידיי דתשלו~~ין דתרו~וה
 ל~~ולכך

 שנתערב כהנת דיב~~ות ו~הא והקשו קלבד~מ

ולד~
 כיון וא~~אי קו~ח משך~~ין אין בתרומה אכלו אם ו~~י
 אבל ךה~ריש צריכין דודאי ותיי ~~~~ק ךיחייבו הואדכפרה
 עיי~ש ב~~רשה תךויה שהכפרה צ~ך וךפ~ז לכהן נותניןאין

 יצטרך למה הדקייל א~תי~כאורה
 ל~ל~

 שוגג בהר~מת
ני~~א

 קלבד~~~
 ואי

 רך~פר~
 ךענין הא קאתי

 כפר~
 סגי

 ~רומה שאכל דזר ברור אךא ~~~~ו ויקבל ויפרישבהפרשה
 ~~~ד~תו ~~תנתו ~~רינן בכה~ג לכ~ן ךי~ן דצריך ~יון~אני
 בולד מ~א~כ ךכפ~ה ~ובתו ידי יצא לא ~~ן נ~נהוקודם
 ~~וחזק אחד דכל ~~טעם ךכהן לי~ן ~א~צ ~נתערבכהנת

בתרומה
 בספ~

 לכייע לכהן לי~ן דא~צ בכה~ג כהן הוא ~מא
 בהפרשה תלויה דהכפרה ~הוסי כי ובזה ~~קדשתוה~רשהו
 ביאת ~הי פ~ו וב~~ה~מ ה~א ד~רו~~ות פ~ז בריישועיי

 ה~י~~~דש
 וב~~ה~~~

 י~ל והרבה שם
 בזה~

 ~~~~~לג~
 שנרא~ אף

 וראבייש רבי דפךוגתת ברור
 ~וא מקד~תו הפר~תו או ו~הנתואי

 תרו~~הבה~לו~~י
~~~~~ 

 ~~~ברא נראה
 דפלוגתת~

 גם תסוב
 גופה תרו~~הךענין

 שךפ~
 פ~י ה~~~ב~ם דברי נכונים

 שה~שה ד~ה אלא עייייש אכל גרוגרתד~ה ~~ ~~~ ~~~ך~~~~ ~יי~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~
 ב~~היי~

 ה~א
 תרומה על דקאי ךשיטתו אכך ואח~כ הפריש ד~השם
 ~אכלה יש~אל בת דךקמן ב~~תניתין לן ס~ם רבי הא~צמה

 זכה שךא הרוו~ה אם לכהן נשאת וא~~כ~תרומה
~ 

 כהן

אכל~
 ~~קדש הוא ד~פר~ה אלמא לעצמה קו~ח משל~~ה

 ק~ייחלחייב
 ~נ~

 ה~~ל~~~ ~ו~~ש
 לכ~ע גופה דבתרומה ~~מ

 דו~עכבת ומה ~~קד~הוהפר~תו
 ~חו~~~

 ~הפר~ה וסגי ךעצ~~ה
 הפרשה לכ~ע בכה~ג ל~הן ךיתן דאייצ כיון גייכ י~לל~וד
 אלא שהבאתי בירו~ל~~י ~כ~~ייש תרומה תשךוו~י אף~~~דש
 ישדבלאייה

 ךת~
 הר~~ב~ם דהנה אחר באופן ה~~הי~פ קושית

 בו הות~ו ולא ב~~זיד ~רו~~ה האוכל כי ~ם הי הלכהפ~י
 טו~אה היי ואם החומש ~ת ו~שךם ואינו ~קרן אתמשלם
 עצי~ דמי~~~ךם

 דהא ה~ומה על ל~אך בידו דהרי וקשה
 ~~ף דשבועות כאמימרקיייך

 כ~~~

 נשאלין כולה דבאכךה
 פתח להבעךים דאין ~הן ביד בתרומה דו~יירי ועכצ~לעלה

ו~ר~
 ~~ה מידי ~~פסיד דלא כיון הנדר גוף על

 ס~ק שכ~ג ~~ יו~ד טו~ז ~ועיי הכהן אצל~תרו~~ה שנטו~א~
 חה~ס ~ועיי ךשאול יוכל ולא הוא בע~ם לאו הכהןוגם בי~

 ש~כ ~י~יו~ד

 ויייל~

 דהא ליתא ~~ אלא
 ~~ייר~

 בלא כאן
 ותוי~ט בבר~ורה רפ~ז תרומות ~ועיי בוהותרו

 שאלה שייך לא בו הותרו ולא ב~ידובכ~~ג ~ם~
 כל~

 כמייש
 כי סעיי רל~ח סיי יו~ד ~ב~הבד~ל

 א~ ~~
 דהרא~ש

 מיח~ר במזיד אי וז~ל להיפך כי יייז סיי פ~גבש~ועות
 מלקות עונש מי~ו לו~לקות בו הותרו לא ואפיךו~~ות
 אהרן הקדבן כי הטעם דלזה יייך בנ~ד ועכ~פ עיייישאיכא
 דביד~ ~~שום ו~ו~~ש בק~ן אייח לכהן שיהןדקודם

 ך~אול
 כדי פ~ח וי~~צא ישאל ובודאי נשאלין כולה ב~להדאף
 חוו~ש יה~ייבשלא

 והתינ~
 בהך ~~שא~כ תרוו~ה שאכל בזר

דבת
 ישר~

 קרן ד~~~ך~~ת לכהן ונשאת תרו~~ה שא~לה
 לעצ~~הוחומש

 ד~~
 ודאי

~ 
 לה שאין א~רי לשאוך תוכל

 נהקדשה וךכך לעצמה שהחו~~ש כיון ~~ידי תפ~יד דלאפת~י
 דמתניתין ד~~דיוקא אךא כ~ן ליד באה ~לא ~עודהתרומה
 ז~ה ~לא תרוו~האם

 ב~
 ~~שלמת ל~הן ונשאת א~לה כהן

 ואכלה ךכהן ~שאת לא דאם ~~~~~ע ~ע~~~ה וחו~~שקרן
 קרן מ~ךמת כהן בה זכה שלאתרומה

 וחומ~
 ומבואר ךכהן

דתיכ~
 ~ק~א כמ~ש וךא התרוו~ה נתקד~ה הפרשה משעת

 ד~לוגתת שכי שם המך~מ דברי ~ביא ~םובמ~ח
 ריי~

 ור~ש
 כי ושובהוא

 ד~ר~~
 ~~צא וכן ור~ש רבי הגיר~א הביא

 דבר וכבר ו~חבירו ~רבי ~ל~ה ואייכ אךיהו בשנותהגירסא
בזה

 ב~~היי~
 ודאבייש רבי הגירסא ~ם בירושלמי ~ךפנינו שם

 ~יימ ועיי וראבייש ר~מ איתא ~יז ~ם א~~ורובהו~כ

ובאמ~ ~ם~
 וחבירו רבי ה~א פ~ב דמאי בירו~ךמי אמרו כבר

 ~ונ~ ר~ ~או~ר כרביהךכה
 וכן בר~ש רייא אצל רבי ואפיךו

 מה~פ ~עיי וחביריו רבי ה~א פייג תר~~~ות בירושלמיהוא
 ד~השם

 ההורם~
 ה~~

 ראב~ש אצל רבי אפיךו וארייי כרבי
 ראבייש אצך ואפילו בפיימופיי

 ~~~~נ~ דגד~
 ו~ו~נתו

 ובבבלי הי הךכה פ~ו שבתבירו~למי למ~~
 ב~ו~

 ~ד~
 פ~ד

~ייב~
 עייייש~

 ~~~~~לד~
 י~

 ו~מ~ניתין עוד להעיר
 ~יבמ~

 ~ט דף

~ם~

 שפחתה בו~ד וךדה שנתערב כ~נת
 אינן אכ~ו ואם בתרומה אוכלין אינן ז~~ז ושחררוהגדיךו
 וע~כ כהן אנא א~ר ~ד ד~ל ו~רש~י וחוו~ש קרןמשל~~ין
 חייבין ~יו דאך~כ ~הן ליד באה ךא שהתרומה הכא~~יירי
 אינם ו~~~מ לכהן הק~ן לשלםעכ~פ

 פטורי~
 ~~~ום רק

 ~כי אכלו ואם ד~ה ~ם ~ועתוסי ספק הוא אחדדכך
 צריכין ~~יי~~ מ~למין דאיןנהי

 להפרי~
 ועיי ~~רה ~~ום

 ח~ב ~~הרי~ט ותשוי ~ייח ס~ק קע~ז ~יי יו~דש~ך
 ~ו~ו~

 סיי
 שהאריך ~~מון ספק ועל ד~ה~כ~ד

 בזה~

 זר ודאי אבל
 אלא ההפר~ה אחר היכף ~~ו~~ש קרן לשלםחייב

 ש~~ענו ךא דמעולם המךייממייש דו~~~~
 חיךו~

 נתנה בין בתרומה
 ק~ך ~דף חוךין ו~~~ס צייע ךא אול~הן

 ע~ב~

 רב ד~~~ר
 ~~נין ת~ש מלשךם ~טור שא~לן או מתייכ המזיקחסרא
 התשלו~~ין ~~ן ~~טור ~וי טבלין פירותיו שאכלךבעה~ב
 ~א ואילך הר~~ה ~~עת אלא בהן לך אין יריו~ו אשרת~ך

 בטבךייהו דכהן לידיי דא~י ומ~~י ~~שלם ו~יהא הרמה~~שעת
 שבו בתרומה לזכות הטבל לו ש~~סר לייא ההפ~ר ו~ןבהן שזכ~ ופרש~י דמיין שהורו~ו כ~~י היר~~ו ~לא מתנותוקסבר
 לשךומי ~~~ייב ךא דבתרוו~ה החיל~ק ו~בואר הרי שםועתוסי
 ~הא משמע וכן אהרן הקרבן ~ו~~ש כהן ליד באתירק
 ~~ב ~~להדתנן

 מ~ה~

 חלתו ה~~פריש
 קמ~

 חלה אינו
 ~רי~ותיכם~ררא~ית

 כתיב~

 בפירוש וכ~ כהן ביד וגזל
 ~ש~ס צדק ~~לכי בןמהר~י

 וויךנא~

 ~~ן ךק~ה ואם וז~ל
 ח~ה ~~~~נו ךה~~יש חייב ש~וקח שהקו~ח נמה כהן בידגזל
 ~ה אין ל~ורה ~~ל הגה~ה שם ונדפס ~~פריש אינווהוא
 ~ל שהוא ך~~ה טעםנתי~ת

 דא~
 חלה ~~פריש אינו אם

 כתב כ~ר באמה אכן טבלים אוכל אלאאינו
 הר~~

 הטעם
 נהנה כן ~~נה~על

 הי~רא~
 החל~ ~~ן ~טורה עיסתו שת~א

 ומצוה~ צייע ה~~חבר רבינו דברי אבל ~טורה אינוו~רי
 לא וב~~חכ~ת ע~~לליישב

 ד~
 דברי ואדרבה הגה~ה בעך

 הוא ערוך ל~~וד מייצ בן הר~י וד~רי צ~עהר~ש
 ב~~~

 קידו~ין
 מ~ו~דף

 ע~ב~

 שהביא
 בעצמ~ הר~~

 ואמאי הש~ס ד~~שה
 ~לה ו~~י~ין שאין יודע אדם נימא כהן בידג~ל

 חורבה ~~שום כהן ביד גזל ~עשאוהו ו~~שני ~~תנה ל~םו~תן קמ~
 אליש והאי קמח רבעים ~~חמשת ~~ות ךכהן ליי דאיתז~~נין
 ךמיכלה ואתי עי~תו נת~נה ~קסבר הדדי בהדיךי

 ובמהרש~א בטיבךא יאכךנו ש~א דבעה~ב חורבה ~~~וםואיבע~א ~טיבל~
 דבעה~ב כיון בפשי~ות ה~ייס ~~שני דלא בא~~ת הק~השם
סבר

 דנתנ~
 ךשם

 חל~
 דבא~~~ ואחרי

 גזל הוי ~לה אינו
 ךפי א~רת תרומה נותן אינו דבעה~ב כי~ן ותיי כהןביד

 מה הרי סוף ד~וף צ~~ ודבריו כלום גזלו לא א~כ~בדתו
 כלום ו~א עליו להכהן אין בטבלה העי~ה הבעהייב~אוכל
 כאן הי~ לא דבא~~תכיון

 ה~רש~
 לכהן ואין חלה

~~שעת אל~



~ ~ ~ ~

 ו~~ו~~~~~~ו~
~~~~~~~~  חלה אינו שבא~~ה כיון הדק~ל ושוב ואילך הר~~ה~~ש~ה

 ~~ייש בקו~יהו שם ~~הר~ם ~ועיי ~הן ביד הואגזל
 ח~ה לה~ריש וצריך חלה שאינולו וכשנוד~

 אחר~
 וצייע~

 ועכצ~ל
 ~דיי דא~י כהן בביה עיס~ו היקן דה~עהייב ~כאןדמיירי
 ד~~יין ~הורמו ~מי ~ורו~ו שלא דו~הנ~ה בטיבלייהוד~הן
 ה~ג ~ב ~לה ירושלמי ~~עי~

 וו~~~~
 ד~ר~~ב~ם אלא שם

 האוכל דינא ~ך הביא הי הלכה מ~שר מהיפ~א
 כ~ן ליד דאהי הג~~רא חילוק הביא ולא ב~הםטבלין פירוהי~

 שם דחולין ~הך ראיי דאין י~ל דבלא~ה אלאבטיבליי~ו
 בין בש~ס חילקו ובזה ב~~יד ~בלים באכל ו~יירי~דההם
 כהב לא ו~~~ל~מ כהן לידאתי

 ר~

 לענין בשוגג באכל
 קרן חייבשיהא

 וחו~~~
 אם בהרו~ה חילוק שמענו לא דבזה

נה~
 או כהן ליד

~ 
 ובפסחים

 ד~
 הרו~~ה באכל ל~ב

חמ~
 ו~קשו פטור ובמזיד ו~ו~~ש קרן משךם בשוגג בפ~ח

ח~~~
 דאמר היא ריה~ג מני ~א ו~~שני הוא דו~ים בר בפסח

 ואי פטור ב~~זיד סיפא אי~~א ופ~ך בהנ~ה ~~והרח~~ב~פ

ריה~~
 נבה~ק כרי לה ~בר ומשני ההש~ו~~ין ~~ן פטור או~אי

 דקלבד~~~ ~~שו~ להשךומין כשבת יוה~כ ~ושהדהיי
 ו~רש~י

 ביד~ש ~~יתה ל~~החייב וה~ה אסון אס~ןדיליף
 והקש~

 בפני
 לא שההרו~~ה איי~י דמ~ניהין ו~שו~ע דלכאורה שםי~ושע
 וא~כ כהן לידבא~ה

 הו~ו~
 לק~~ן כר~י ו~הניהיי לאוק~~י

 ז~ו לא דא~ר בטו~~אה ~צהגבי
 ח~~~

 בבל ~ליו שו~וזהרין
יראה

 דךפיי~
 ~וי

 ח~~יי~
 ל~שהוהו ד~~והר כיון דמים בר

 ליד באה שךא ~~יירי דאם ה~יהתו עך ה~~ה שםובצך~ח
 ~~ים ידי לצאה רק אדם בידי ופטור חיוב שייך לאכהן
 דמוק~~יה אף פטור במזיד ~י~א ואייכ ה~בט גזלמשום
 לא שמים ידי ךצ~ה ~רי ~טור ל~~ה א~תי נבהייק כריךה
 דייה ה~וסי ע~ד ~~ב כ~ט דף צל~ח ~ועי~ קלבד~~ושייך
 ~~ייש ~וא נחוניארי

 ~לרנבה~~
 ועיי א~ח י~ש לךאה אף

 ירושצ~~י ועיי ~ם ל~~ר דף דכתובוה בסוגיא חכ~~יםבעטרה
 ~יי~הרו~~וה

 בשם חייא בר בון רי וישלם ילקה והכא ה~א
 ~~סור שהוא דבר יצא וכוי לב~ד ~וסורין דברים שניר~ב~י
 שם בציו~ש ושו~רלשו~ים

 ובהגרב~~
 שם ב~סחים

 ~ו~~
 ~ה

 ךענין ומייש שם באב~ש יוד דף סוי חגיגה אבן טוריועיי
 וקצו~~ח די ס~ק כייח סי~ הוו~ים עיי ~~יניי ~~פקינן הפסאי
 ס~קשם

 אי~
 ~וא אלי~הא קושיא ולכאורה

 ו~מנ~
 י~ל

ע~~~יי~
 ~דף כה~בוה בהפלאה

 ךי~
 ולאביי דייה הה~סי עייד

 דהיכי ס~ך דא~נן בהך רבא עך דפליגדלאביי
 אךיבא אזיל שם דפסחים ו~~גיא יד~ש לצאת גם חייבאינו דקלבד~~

 יפה אייכדאביי
 הק~~

 ~ועיי שם בכהובוה ~~י ו~יי ~פייי
 לאוק~~י איכא אכהי ההו~י לשיטה ~הקשה שם לייד דףפ~י
 ב~דייז ו~~לקוה ב~~ו~~ןלר~מ

 גו~~
 שהוא שה~ידו ענינא ב~אי

ב~ג
 וב~~

 ~~צ~א ג~ור ~~~~ון נהחייבו ה~כ~ד שעה ובאו~ה
 ~הוסי קושיה ~הו ופלא הי~יוכי ד~~ ש~ ובהפצא~ עיי~ש חבי~ו של שיר~ין שקרעכגון

 ד~ה ע~א צ~א דף ביי~~
 ~~ניהא

 ר~~
 עיי~~

 ךק~מ אהרן הקרבן ל~יטה ואולם

~קוד~
 בשוגג חייב דאינו לרבי ~~נ ךכהן ההרומה שנהן

 וחו~~ש קדןי
~ 

 ~~~~~~~ל~~
 פי ~דף דיו~~א

 ש~~
 ~ר ר~ל דאמר

 אכיךה הרו~~השאכך
 גס~

 את ווש~ם
 ך~~יק פרט יא~ל כי שנאמר החו~~ש אה ו~שלם ואינוהקרן

 או מ~~כ דהמזיק שם בחולין ר~ח דהאמר קשהולכאורה
 ~טו~שא~ךן

 ~מון ד~ו~ל משום טע~~א ו~חד מלשלם
 הרו~~ה והרי שירצה כ~ן לכל ליתן דיוכל הובעים לו~אין
 במזיק ב~רן יהחייב וך~וה לבעלים טו~~נ ג~כ ב~יש

 לאור השליכם לכהן שנהנם דקודם ~~~י בחולין ד~םאךא הרומ~
 כהן ליד שבאהה בהרו~~ה מיירי ע~כ ביומא והכא ~םאו
דרק

~ 
 ~~החייב

 חו~~~
 דפטור ב~יק ולכך

 מחו~~~
 חייב

 ד~א י~ל וא~ם בקרןעכ~פ
 יקש~ בלא~~

 לאש~~עינן ל~ו~ל

 דבכל ~סדא מרב זה שמעינן כבר הא ~טור תרוו~הד~~זיק
 דו~ה~כ ~יתא ~~ אלא פ~ור ד~~~זיק ~וא כן~~~~כ

 חייבה והרוו~ה פ~ורהאוכלו ג~
 קרן ךהאו~ל~ ה~ור~

 דגםוהו~א וחומ~
 חיי~ מזי~

 הני לא~~~עינן רייל בא גו~א ~הוא
 אכילה על דגם ~ו~א אכילה ביי כהיב דלא דביוה~כהרהי
 וכן ד~טור ק~~ייצ חייבגסה

 ב~~ו~~
 אכילה על דחייב

 הו~א מת~כ ל~ארדמי ו~
 דג~

 וךזה דפטור ק~~~ל חייב ~~זיק

דיי~
 ותני שם ביו~~א רשייי

 ~י~~~
 הוא דו~זיק ~~זיק פרט

 עצמו ואה האוכליןאה
 ובהרו~~~

 אה ל~~זיק פרט ~רשייי
 ה~ח ~~הייה פ~י ~וערמב~םהתרומה

 וי~~

 דעל
 הרוו~~

 גופה

קפי~
 רח~~נא

 שהאוכל~
 חייב

 וו~~ו~
 ו~קרא ~~חו~~ש ~טור ו~זיק

 דכהיב יאכלכי
 ג~

 שהביא הכפ~ה קושיה נ~~י וניחא חומש
כ~ה

 דל~~~
 שבהור~ איסורין בכל ר~ל אמר לא

 על דפ~ור

אכיל~
 אכילה ~ל א~ח איסורין דבכל הוא ~שוט דודאי גסה

 יוה~כ הר~י הנך ךאש~~עינן דרייל הרבוהא ועיקרגסה

והרו~~~
 סיי ביו~ד אברהם יד ב~~הה ושו~ר פ~ור ד~זיק

 טייו ~עייס~א
 שהבי~

 בהרומה ד~ם כי הךל ביה דבסי
 ו~קשה אכלן אם פטור כ~ן ביד היו לא כ~~~ייןומע~ר~ת

 הכי ~~~~~עדלא
 בר~~~

 הק~ו דכבר כי ובידייא ~~עשר הי
 בש~סכן

 והנ~ והיר~
 ו~~~וורהא ~~בוררים אינם הידייא דברי

 ביד ועייכדכ~יבנא
 אפרי~

 ~יו~ד
 ש~~

~~~~~~
 ראיהי בזה

 ב~גהי~~
 סייא סיי ביוייד

 סעיי ש~
 דג~ ראי~ שה~יאכ~ג

 כדעת ס~ל ר~ייי
 קך~א ~רף ד~ולין מהא והואחולקין הי~

 ~ם~

 לוי ~אי גבי
 והךחיים ~זרוע ~~וךיכין ההינ~קת ~שהיו פר~~י מ~נהאדחטיף
 הי~ לכהן ליתןוה~יבה

 ה~~וה והדבר ו~ידם חוטפים
 אלא כן ~ייצורך לאיז~

 דל~אור~
 ~~וציאין כ~ן הק~ו הא קשה

 א~~נם ~~טיפה ~~ועיל ומהמידם
 זיי~

 ךיהן רצו דהבעלים
 נ~לק שהלוירק

 ע~
 עם ~ספק אין ~זה ואייכ הכ~נים

 דהבעךים כיון קשה ועדיין הכהנים עם הלוי רקהבעלים
 שוב לכ~ן ךהוליך נ~נוכבר

 דהיי ~רש~י ול~ך הכהן זכ~
 הינוקתע~י

 וקטני~
 וכן הלוי חטף ושפיר זכייה להם אין

 ~ן שפרש~י ו~נתא דחטיף ב~הן קל~ג דף ש~הכוונ~
 בזה דבר ~בר ואו~ם ו~בוררים ב~הי דבריו וב~וחכ~הע~~ד
 וכוי ~הנ~א דחטף לואה דההוא וכ~ב שם במקומו~ב~יח
 אל~~א ~חטף ~~ה ל~~יהדר דא~כיי בג~~רא א~כחןו~דלא
 לחטוף לבו שנשא על שה~~ה אלא מיניי ~~~קינן דלאדס~ל

 ס~ק בש~~דוהפר~~ג
 י~~

 הב~ח על שה~יג שם השייך עייד
 ו~פלא עיי~ש ו~ידו דהוציא ינ~~י ~כי דאין ראיי דאיןכי
 ~~וסי ~~דברי ~ביאו~לא

 ב~~
 ~דף

 ו~~

ומפדק~ שכי ו~א ד~ה
 ~דף הזרוע

 קל~ג~

 דחטף לוי בן דאו~ר
 ~~יירי ד~ו~א ראיי אין לשךם דא~ח ~~~~~ע הוא~ריצוהא ~~תנה~

 דכוונהם ~תוסי בדברי ש~גיה שם ס~א סיי ועפרייחכ~אכלו
 קל~ג בדף דאיהא מהנתא דחטיף כ~נא האיעל

~~ 
 ועיי

בשעה~מ
~~~ 

 איש~ה ~~הי
 הלכ~

 ~~ה ~ם ~~~לך בטעם יוד
 כ~ב כבר ~~ר~ח וכדברי הפרייח ~לשתמה

 השיי~
 בעצמו

 ~ומ~ש ~ם ס~א סיי ב~לתי ועיי צייח ס~ק כהן תקפובסי
 ס~קב~ה~ש

~ 
 ~י ~~ק ~ם דרישה עיי הפל~מ סי בשם

וי~ל~
 וו~~ש

 ~ג~י~~
 דקטנים ~ינ~קה ~~י ד~יי ~ר~ייי ~לכך

 ~בעלים ~ם ~~פק ~ה אין ושוב זכייה ךהםאין
 ~נ~

 ~~ה
 ~קל~ג בחולין כןד~רשי~י

 ~ם~

 ~~הנתא ד~טף כ~נא בההוא
 ר~י לן בדק רבא א~ור שם דבג~~רא בפשיטוה לפרשיש
 דחטף כהנא~אי

 ~הנת~
 שיטול ולא ונהן לי~ ו~שיטנא ~י

 בו ל~דש ואף ~~ו~ון טוה~נ ל~~~ד ולכאורה~~עצמו
 א~

 למ~ל
 בסוגיא עיי גזל מטעם לחטוף אסור ממילא ד~לא להכיקרא

דקידושין

 ~ד~

 נ~ח

 שם~
 ל~ד חבירו של טבלו דג~ב ~ך

 מ~וסי שם בגה~~ס ~ו~יי ~~~~ון טוה~נ אי ~ד~ךיגיאוקימהא
 ~ם ו~וסה~ש וקסבר ד~ה קכ~ג דףב~ב

 וכב~
 בזה ~~יר

בשעה~~
 ועהוסי שם ~~ו אישוה ~~ה~ ~~ה

 רי~
ב~ט שם~



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ו~~~~ו~~~~ו~
 ~הד~ן ~דיייף גירסת ה~א ~~כן דבא ~~~ד ךגידסאבפדט
 ו~~~דניוהר~ייש

 ו~יי ש~ יויי~

 בד~ הגהבייח~
 ורבא ~~י ךן

 ~~~ו ~דף ב~סחיםס~ל

 ~ייב~

 כ~~ייש ו~~~~ן ~~והיינ
 בקרב~נ ועיי ס~יי~בקיד~שין ה~~יי~

~~ 
 ו~ן ~טף כהנא דהאי ~ר~יייולכך ש~ ובת~א~יש זי אוה

 ה~ינוק~
 או~ם ~נ~~אים

 אחדי ~והינ כאן דאין דגזך ל~א בזה ליה ובכה~גלכהנים
 נתנו כברשהב~לים

 לתינוק~
 שלא ואף ךכהן ה~~~נוה ך~ת

 נתינה מ~ות קיי~~ו כבר כהן ~יד עדייןבא
 דב~~~נ~~

 כ~ונה
 זכיי~ בעינןלא

 אף ו~ת~כ לי~ן י~כל ד~די ה~~ן שיזכה
 כ~~ש קטןצכהן

 סיי ~~שוי בקזי חיים ו~ים בס~ ~פד~~
 ד~עת ו~ט~~~א ולאו ידי

 ~~ד~
 ךב~ךים ד~ין דבו~תייכ ~~קנה

 ~~~~ם רק ד~~~ג סיי הקצוה~ח כ~~ש דע~~~ק לייש ~היינרק
 ך~נ~ן קנין דאיןד~ף

 ~~יי~~
 בידו ונהן כ~יב ךא בו~~ייכ

 ידשצריך
 ך~נו~

 הבע~ים ~נתנו וכיון ביי כתיבה נ~ינה אלא
 כיון י~נה לא או יקנהלכהן

 שנת~
 נתינה ידי יצאו לו

~כ~~~~
 דצ~~ סיי יוייד החהייס

 ל~נין שם ~~יז בסיי ~וע~~~ש
 ~~הן ו~~של~ו הקוף ~ל ו~עו~יו ~~ניח אךא יהא דלו~דה~ב
 אה~ע ו~טוייז ~~ה~ת י~ח יוצא בפד~ב לו שולח שהואויודע
 לייה ס~יי ~ו~ייא סיי ~ם א~ייע ובש~ע חי סייק לייהסיי

והגדיי~
 ל~~~דה שי והג~וה

 שם~

 ה~עלים שנתנו כיון ו~~כ
 ~~~~נ~ת ~ו~יךל~ינוקה

 ~כה~

 נ~ינה ~וצות קיי~~ו כבר
 ל~ם איןו~וב

 ~ו~~~
 ~פד~~י וזהו גזל ~~~ום כאן ואין

 וא~ךם ךכהנים או~ם שנושאין ו~תינו~ה ~~~נ~אדח~ף
זה ג~

 צית~
 ש~ בחוךין ד~רי

 ר~י לן בדק ~בא ד~~~ד בהא
 ד~טף כהנא~אי

 ~~~נ~~
 ק~~~בב ~~צוה חבובי א~~~י~ן ~~י

 ו~~יהו ה~~ןכי
 ~~ש~~~

 בדלון הבע~ים לו כ~יתנום דדוקא לי

א~~~
 כ~יבא דנהינה ו~ידי ~~ספ~א לא לאו ד~י

 ויש בה~
 כהנא דהאי ~ובואר הדי ~~~ךים טוה~נבהם

 דח~~
 וו~נ~א

 כתב ~דיין והרי ב~צון א~ייכ ךו נ~נו כשהב~ךים~~יי~י
 שנו~~ים ו~~ינוקת ~~~נ~א דחטף כ~ר~יייג~כ ~~

 א~ת~
 לכהנים

אלא
 ~~~~~ לכהן אחייכ נו~נים דהבעלים דאף ~ש~~

 ~דדך לו י~נו שהב~לים דק וו~צו~ו י~יל שלא ל~הדהכהן צרי~
כבוד

 ובר~~ב~ם ש~ ~ב~~~
 ~יי~

 אלא ~כ~ב בכורים ~~הי
 ~דו~~ו~ ~~הידבפיייב

 ךקח א~ דבדי~בד הד~ב~ם כי הט~ו

 ~~ד~~של~
 וטוהיינ טוהיינ אלא לב~לים ~~ין ~כה ב~לים

 קלייא דף חולין ~~~וסי עייייש ~~ו~וןאינה
 ש~

 בו יש דייה
 וי~ל וכוי טו~~נ בו אין דייה ~ם ו~ר~ייי שםו~~הד~ייא

ואו~נ~
 נראה

 פש~~
 ~~נים עיי ך~לוח דדכם היי ד~ן

 ע~י ~ולחים ~יו ואם ה~~~נות ~חטפו ~~קדה ~ידעולכך
 ש~דש~י וזהו לחטוף נו~נים היו לאגד~לים

 ב~הו~
 ךו~ה

 ~~י ש~לחין כשהיו ~~הנתא דחטף כה~א בה~ואוכן
 וברשייי ~ם ו~דיין ~~ידיהם חו~פים והקיבה והל~ייםהזרוע הינוק~

שבדי~ף
 הגירס~

 סביב הנד~ס וער~~י מידיהם חוטפים היו
 ~ענין ד~ייי בד~ת בהג~י~ש ~ו~~ש אךא וז~פ שםהרא~ש
 עדשייי ~~ידו ~~וציאין כהןהקפו

 ב~~
 סייו ~דף

 ~~א~
 דייה

 וברש~י ש~עועד
 ביי~

 צ~ג ~דף שם
 ~יי~~

 פ~~ר ~ייה
 בו~שנהובחולין

 ~ד~
 קנ~~

~~~ 

 ~תוסי ~טור ד~ה בר~~י
שם

 ד~~
 ונתיבות וי ס~ק קייז סיי קצוהייח ועיי ~צבעו ~ד

 ובלב ס~א סיי א~רים וביד חי ס~ק בבאורים ר~~~גסיי
 שם הזרוע ~י בחוליןא~יי

~~~~ 
 ו~~~~~לז ~בי~ח עייד

 ~~~~~~ל~
 הזדוע ~י הר~ן קושית

 ש~
 ~רווביים על

 ~~תנ~א דחטף דנוי הא דפסקי
 בקיצור בתו~~ים ~~ה ו~ידו ~~וציאין כהן תק~ו קייייל האו~ידו דאיי~~

ה~~
 ו~ו~נו דנעלם וכהב בי אות

 דהרייו~
 אין ד~~כ ~סק

 וכבר עיי~ש ~~ידו~~ו~יאין
 הרגי~

 בזה
 ~טויי~

 סייא סיי יוייד
 וקד~~ם כיידס~ק

 ה~ח בכורים ו~הי פ~ט ו~~נה בכסף בז~
ונ~לם

 ו~יי שם חולין בריייף דש~א ~~גליון ז~
 בדריש~

 סיי
 שם ונקהייכ שטייו סיי יו~ד ובש~ע ~י ס~קס~א

 והבן~

 ~~~~~ךז~
 כל ב~לפךה ~~ה האדכתי א~ר אחרי

 ~~~~~ ~~~ך~~~~~
 ~~~~ך

 תדיייב סיי אוייחב~ור ~~~~ ~~~~~
~~ 

 דאכל ~ד~בי~ה שיטת הביא
ו~דבד

 ~אינ~
 שם ובב~י ליכא איסודא אפילו ~כילה ראוי

 דהא גייכ ה~~ה שם ובבייח ו~כשיעור בפ~וה דוקא דזהכי

עכיי~
 שם ~י סייק טוייז ו~יי איכא ו~יהא דרבנן איסודא

ובי~~~
 ~ ס~יי קנייה סיי

 אי~ורי דכל או~~~ים יש ~ו~ייא כהב
 ו~~~~ ~~ד~בנןהנאה

 אפיל~ בהן להתדפאיה
 בו שאין ח~לה

 האיסוד וי~~ה יאכל ~לא ובלבדסכנה
 וו~טע~

 זה
 בחולה הי סיי הגרע~אבהשוי נסהפ~

 שאב~~
 ב~ב~ והוצדך

 ך~פואה
~כילת

 פיד~~
 אם ב~בה שנ~רו ~~אותן דק נו~צאו וךא

 דאסוד דדבנן איסודי בכלל ה~י אם ךהחו~ה להאכילם~~ותד
 ~יהר בעצ~~ותו דהו~א~ל כי~ן דך~~א או לשהות אולאכ~ל
 ח~לין תוסי ~יי זה חילוק ~כעין ק~רים די~~~אאלא

 ד~
 הי

 דייהעייב
 כ~י~כ לא ע~~ן צדיקי~

 עיי~ש~
 שאד ~~~ו הוי

 בתשוי ו~ייש א~יד ~ואגב שאב~ס ך~ולי דשדי דרבנןו~לאכ~
 ו~ח~~ה ~~וקצה או~רינן ~אם שםהגד~ייא

 יו~
 אייכ ש~בר

 אסוד ~הא בשבה דפ~ח ~י יום חל אםבא~י
 בשב~

 שאחריו

שהו~
 וכן בה~ש דא~קצאי ב~~גו ~~~ן לא~ול אח~פ

 ולא טי אות כ~ג סיי חייא יו~ד יצחק בבית ~~לבובהגאון ה~י~

הבי~
 ~וא אם ד~~~~~נ לכאו~ה ה~~וה ו~ה הגד~ייא ~~ה~וי

 ישראל של~~~ן
 ~~~~יל~

 ו~~~ם ~סוד
~~~~ 

 עהיי~ ש~ב~
 ואם

 ~~ו~ם שלבח~~ן
 ה~

 ~לקטן בו~~ובר בלתי ו~~קצה ~~ש

~כ~יי~
 ~יי בשבת

 ו~רו~~ג בי סייק וו~גייא שייי סיי א~יי~ ~ו~~
 סעיי הס~ז וסיי ~ם תקטייו וסיי ~כ~ר ~יי וב~ייעו~~חה~ש

 ואם שב~~~וב~ ברגןהי~
 ~צ~

 ~~~ום אסור ו~ו~ילא ו~חובד
ו~~~צה

 ויייל~

 ול~אודה
 י~

 דהנה לזה דאיי ~הביא
 בשב~ ה~וחט ~~~חבד כי אי סעיי ~י~~סיי באויי~

 בין ךחוךה

~חל~
 שחל~ בין ~~~~~~וך

 ~~~~נו לאכול ~בדיא ~~והר היום
 ~~ט ~~הייש פייב הד~~ב~ם ~~דב~י ~~וא ב~בתחי

 חולה ~ו שי~יי והוא וכתב ע~ז השיג ד~דאבייד ~ביאשם והדהייו~
 לב~יא ~סור ~א~ייכ יום~~ב~ור

 ~~וקך~ ~~שו~
 סיי ~באוייח

~כ~~
 ל~~ו~ם ~וו~~ים ~אבייס חוךה הו~חבד כי יייז סעיי

 ובטוייז רפואה לולעשות
 ס~~ ~~

 ו~דברי הביא זי
 ~ו או~~רים כיךד ש~י שם יוד~~כה הדיי~~

 ל~כ~~~
 והוא ך~שות

 לו לב~לעושה
 ~א~ו~

 היי ~לא בק~~ח הכא והרי וכוי לו
 דא~ור ו~וקצה ג~כ והוי הא~ייה טרם לאכלו בה~שד~וי
 ~ואכל ככל ~אבייס כיון עצו~ו ךח~להגם

 איסו~
 לא ואפייה

 י~ם ו~ב~וד חולה לו שיהיי דצדיך הרא~~דה~יג
 אל~

 ודאי
 דביעא דשבה יוו~א איסודא דק ~ ו~והר בעצ~~ו דהו~אכלכיון
 אלא שאב~ס ךחולה ~~די איסור ~~אכל בכלל הוי ךאעליי
די~ל

 ד~~~~
 ב~ר על דק ק~~ח על קאי לא לא~ות הר~~~ם

 שיי~ בבש~דגם
 סיי י~ייד ד~~~א מ~ש ~דוגו~א דאפוי ךי~נא

 אפוי וה~ה זי ס~ייצייא

 ומבושל~

 לאו~~צא ~זי הא ובשר
 סיי או~ח ועיי מוקצ~ ו~שום ~ה וליה לבריא גםבה~ש

 שם ו~רו~~ג י~א ס~ק ובטוייז י~ד סעיי~כייא
~ 

 ~~~~~לח~
 טייו ~דף בחולין דהנה ב~ה י~ל

 ש~
 ~ופדשייי בשבה ךחוךה ה~~ט דבא~~די דא~~

 ביוםשנחלה

 ה~בת~

 דאי~ו משום ט~~~א ~~אי לבדיא אסור
 ו~ו~ר ב~בה לחולה ה~~בשל ו~וקצה ו~~ום בו ויש לכוסראוי
ך~דיא

 ו~יי~
 ואו~ר ~~וקצ~ ~~שום בו ואין לכוס ד~זי ~~~ום

 פ~~~ים פפארב
 שהשוח~

 לו ש~יי כגון ~~והר
 ~~בעוד חול~

 שנ~לה לחולה הו~בשל ~~פרש~י אסור ו~בשליום

 היום~

 כגון
 ה~~~ובד ו~ן דלעת לושק~ן

 וי~
 ד~~חובד~י ו~וקצה איסור כאן

 וב~~הרשייא הש~~~ות ביןהיהה
 היי פרש~י דל~לי כי ש~

 דסתם אךא קאי יום ~~בעוד אחולה נ~~י דו~בשל ך~~שנייל
 לא ובשד דלעה לאכילה צדיך ולא לבשר צריךחולה

 ו~~נו ~~~צין היי ה~~חובר רלעה ו~ש~ייכו~ד~הו הוק~~
 בבהיי~

 עיי~ש



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ ו~~ו~ו~~
 ביתה ~ובא האייח~~ה

 יוס~
 הקוצן כי שייי~ סיי אוייח

~רי
 שך~

 ו~שום לבריא אסור ב~בת לחולה בשולו נגו~ד
 שאין יום ו~בעוד חךה וא~י~ומ~~צה

 ~דלשהוא בכיו~~ בו~חוב~ הכנ~
 והול~

 ובו~ג~א ב~ סעיי שם ר~~~א והביאו ב~בת
 ס~ט ~דף ב~ק ההוסי ו~~ברי הביא חי סייקשם

 ~~סי~ו ~ם ובת~י ברוב בטל שג~ך רמה שכי דצנו~יןבהך ע~א~
 דהאלהקשות

 דשילייו~
 ובחדושי הוא

 בי~
 סיי יו~ד מאיר

קייב
 תמ~

 ניכר היי שלא איסור ד~ך רו~~א ~ו~~ש ו~זה
 בטל שנתערבקידם

 בדשיךייו~ א~
 ~~ק ה~רדכי מדברי ו~~א

 גם ו~ובאדשבת
 בהגר~א וע~י בי סעיי ש~כ ~יי באו~~

 וכן ט~ו אות שםיוייד
 תמ~

 בזה
 ~ו~הרי~~

 בכורות אלגזי
 שם ח~ ~~ק בעצמו המג~א לזה ~רמז וכבר ך~~~ד אות~~ג
 ק~ב ~יי יוייד ר~ייא ובחדושי ל~א ס~ק שם במג~או~יי
 ~דף ו~נדריםו~ייש

 נייח~

 בשעה~מ זה בכל דבר וכבר
 ה~כ יו~טו~הי פ~~

 מ~ש~ ~ג~
 ממלח שם יו~ד ר~ייא בגליון

 מהריטייא עיי רו~חך~וך

 שם~

 ובאו~ת
 בש~מיי~

 ~ם ב~ק
 ד~א הירוצא לחדכי

 דדשילייו~
 לא

 בט~
 שניכר באיסר היינו

 ובשעה~מ ו~תבטך ו~עולם הוכר שךא זה אבך נתערבואחייכ

ש~
 הק~ה

 ו~ו~~~
~~י ~ול~ ביא~ שתחילת דכל בעצ~ו הו~רדכי

 תערוב~
 הכא ו~~א~כ ת~רובת ~ייי ך~ולם באו יחד שניהםואיסור ~~ שהי~רי רוק גבי ה~ם דשאני ו~ירן ב~יל ךא

 סיי יו~ד תנינא נו~ב ו~יי ו~עייש ו~בורר היי כבר~ההיתר
 משייז ~~ט סיי יו~ד ופר~~~ג שם ביצה ובצל~ח נייהנייד

 ס~~
 ךייה

 וישעיייק ט~ז יייב סייק י~ד סיי תב~ש ועיי אי ס~ק קייבוסיי
 ~הנה ~ארכתי ובמקייא לייד וסיי כייג ~יי דשא נאותותשו~ ש~

 היי דההי~ר משום והיינו ברוב בטל שגדל דו~ה ~~ג~א~פו~~ש
 א~~ מקודםניכר

 ~כא גם החילוק ו~וא ~ט~ם זה
 לו דבהיי~לעת בקצ~

 חול~
 הדלעה היי ולא יום ו~~עוד

 שפיר ואז בגיגית ליין דמי שוב ה~יתרוניכר מוקצ~
 היי דלא בשבת בשנחלה ו~שא~כ היתר ברוב ב~לבשבת שגד~ מ~

 דבר או~ינא וך~~ז ברוב בטך אינו שוב ו~קודם ניכר~היתר
 חולה לו בהיי מיירי ובמבשך דב~וחט לפרש יש דשפירחדש
 ש~שוחט פ~ו~ים שם דאו~ר הוא פפא רב דהרי יום~~~עוד
 דר~י דאמר כאביי דס~ל ~ניו~א נהי ורייפ אסור ומבשךו~ותר
 ב~צה הצלייח כו~~ש בטיל ךא ב~~ינו ~~ין ס~לךא

 גי~ ~ד~
 דייטש מהרייד הגא~ן בשםב~~הייה

 מיי~
 ~א

 ד~~
 קאי

 ו~ב~וו ס~יל הא ורב דרבאו~י~רא
~ 

 י~ש ואפילו בטיל
ביבש

 כו~~~
 אות הרועים בו~ךא

 ו~ב~ו~
 שהיי בשוחט וא~כ

 ו~וקצ~ הוי דלא יום מ~עוד חולהךו
 דו~~מ לכאורה י~ל

יש
 בז~

 נ~גדלה שהב~מה מ~עם ~~וקצה
 ונתוס~

 ~מנונית בה
 די~ל אךאב~בת

 דבטי~
 השו~שות בין ניכר שהי~ ה~יתר בר~ב

וא~
 ו~ביימ הוי ושומן ובשר ~יל ךא מביימ לרב דס~ל

~~~~~~~י

~~ ~~~~ 

 ~~ב~~

~  

~~~ 
 פ~~ג ועיי שמאבתר

 ב~תיח~
 וחוו~ד פ~ד ח~ג ךתערובת

 ו~ינו ושאינו שאינו כמי מינו את סילק י~ל ואייכ שם צייחסיי

רב~
 ~שו~נוניה וב~יל וו~בטךו עליו

 שנתוס~
 ברוב בשבת

 ו~שאייכהיתר
 בקו~

 דל~ת
 א~

 ~ו ~היי
 חול~

 יום מבעוד
 יש דאכתי ךבריא א~ורג~כ

 משו~ בז~
 דהפרי ו~וקצה

 דבטל לומר אין דכאן בשבתנ~גדל
 ברו~

 מינו כולו ד~א
 בטיל לא מב~מ ~~ל ורב~וא

~ 

 ~~~~~ל~

 ~שילין
 ~ד~

 לייז

 ע~ב~

 ש~קחו בשנים
 בהו~ה ~ב דאמר בשותפות וב~מה חביתז

אסור~
 לרב ור~א ~כ ליי ואמרו מ~דדי תחוו~ין ינקי דקא

 רב וש~יק י ח~שו תחו~ין ולאיסור חששו לא מוקצהלאי~ור

והקש~
 ב~~~~מ

 פ~~
 מ~י

 י~~
 דא~ר דרב בטעמא ~ם

 ש~יר אתי ו~ברינו בדוב מתב~ל ד~א מהדדי ת~ומיןדינקי
 ביצ~ בתו~יד~א

 יניקת מאי ~קשו לאיסור דייה שם
 מוקצ~

י~
 לאכול לו מותר ~בירו ~ךק והלא כאן

~ 
 לו נתן

 אות ח~ב יוייט ~י בפתיחה ~רמייג ~ועייחבירו

 טי~

 וכ~בו

 גד~ה ~הבהו~ה ~וא ו~וקצה דאיסור ריישב~ם
שמנונית ומו~י~~

 ביויי~
 מוקצה צאי~ור ~ב ח~ש ךא דלכך י~ל ולפייז

 דו~הו~שום
 שנ~וס~

 ~אף ברוב נהבטל ביו~ט שו~נונית
 ~~ב~מ הוי וב~ררשומן

 ו~ייו~
 הוי וב~ר כבד ~~א

 ו~בא~~
 ושוב

 מינו ושאינו שאינו כו~י ו~ינו את סילקאו~רינן
 רב~

 עליו
 אהדדי האברים כל דינקי ~חוו~ין ךאי~ור ו~שא~כומבטךו

וכול~
 א~~רינן ש~יר ~ם אי~ורא בכךך

 דא~
 דאינם

 ו~~טרק יונ~י~
 מ~ו~

 בטיל לא
 היני~~

 בטיל לא דמב~מ ~יתר ברוב
 וכל אי~ור בכלל הוי הכבד דגם סיךק לוו~ר ל~שד~אן
 ~חומין לאי~ור רק ~חשש ~ב ד~~יק וז~ו ו~חבירו יונקאבר
 לאיסורולא

 ב~וב ב~צ שפיר ו~וקצה איסור דלענין ~~וקצ~
 את סיךק ראמרינןהיתר

 וכוי ~~ינ~
 ובספ~

 ב~וצין ארי~ לב

~ר~

 טייו

 שם~

 ל~אוך ~קשה
 צ~יט~

 בשר ~דוקא ~~וסקים
 לרב למ~ל אייכ בשר שאר ךא אבל לכוס רא~י א~ו~אבר
 כגון לאוקו~יפפא

 שק~
 שם אריי הלב ~וו~ייש רלעת לו

 תרגום לשון דק הוא דקצן ךרש~ידס~ל
 הנ~

 הדר כתוב
 ותרגוו~ו פ~ילים וקצן ~~הב פחי אה וירקעו ~~ט שווותהוא
 דברים ו~~רא תרגו~ו וכן וקטועו תר~ום וביוב~ע וקציצוגייכ

כיי~
 יייב~

 שאר מיני בכל א~ור דו~בשל בפשוט לוו~ר הוייך
 ובמב~ל דבשוחט ו~אוד נכון ולדב~ינו לכוס דאיירבשר
 אלא יום ו~בעוד חוךה לו בהיימיירי

 דמ~ו~
 איסור איכא

ו~וקצ~
 שהבהמה

 ש~נוני~ הוסיפ~
 ו~~מ דב~וחט רק בשבת

 ברוב דבטילו~ותר
 א~

 איימ הוי ובשר כבד ו~~מ מביימ ד~וי
 כוךו ד~וי ~לעת אבל סיךקואו~~ינן

 ו~ב~ו~
 לרייפ בטיל לא

 היינו דו~ב~ך והתינח דרבאליבא
 בקצ~

 בו~ב~ל אבל דך~ת
 מייו~ לכוס חזי דלא נ~י בשר ו~ינישאר

 בהי~ מוקמינן הא
 מוקצה היי דלא יום מב~וד חולהלו

 שנתוס~ ומ~
 בבהמה

 וכוי ~ינו את סילק דאו~רינן ברוב ב~ל בשבתשמנונית
 וצ~~ז בשר מיני לש~ר אווזא ב~ר בין חילוק אין זהדלענין
 שכי שאב~ס בחולההייה

 הד~ו~
 ךאפות לעכו~ם דאומרים

 ~בע~ד חולה לו שיהיי דב~ינן השיג לאוהראב~ד ~
 יו~

 או~י
 אלא יום ו~בעוד חוךה לו בהיי בשניהם מיידי דודאיי~ל

 ש~הוספ~ כי~ן דהו~א ~וא ~שו~טדהרבותא
 בשבת ש~~נ~ית

 לבריאאסור
 א~

 לו ב~יי
 חול~

 דמותר קו~~ך יום ו~בעוד
 ז~ דלייש ב~~~ח ומ~א~כ ברובדבטל

 מ~תר ודאי
 חולה לו היי באםשאב~ס ב~ול~

 מבע~
 אלא יום

 דא~~
 משכ~ת

 דאסור במבשל~דידן
 א~

 ויהיי בבשר רק דלעת קךן בלא
 מה דמוהר הטעם דכל ~יוןאסור

 שנתוס~
 משום שמנ~ית

 ברובדבטל
 וא~

 י~ל כבד כמו ~~ינו אינו גם דאיכא
 וכל ומבט~ו ~ליו רבה ומינו מינו ~אינואת סי~

 ך~~ ז~
 בבישול

 ובסיי שם וש~ך בטו~ז בי סעיי ציי~ סיי יויידועיי
 ק~~

 ויייצ שם וחוו~ד ו~רמ~גי
 ואכמ~ל~

 ~~~~~מ~
 יש בלא~

 ~קפ~
 ~~ח לפמ~ש והוא בזה

 לייז ~דףביצה
 שם~

 הוא~~וקצה דאיסו~ ~תוסי ע~~ש
 גדל~ שהב~מ~

 ~ו~נונית וו~וסיפה
 בא ד~אג~כ וה~~~ ביו~~

 ך~ו~
 ברוב ויתבטל ה~רובת עייי

 ~אנידב~מה ותיר~
 דכ~

 שצא זמן
 נשחט~

 ~יתה
 כו~~

 א~ורה
 נ~צא ~בוחה אינהו~שום

 שג~
 עדהיי ~ ~סו~ שיבטל ה~יתר

 שנזבח~
 ~ל אינו ולכן ~מנונית הוסיפה וכבר

 המב~ל שה~א שבגיגית יין ~שא~~ דשיליימ מ~םברוב
 קודם בפ~ע מותר~וא ~~

 שנהבקע~
 וה~סור הענבים

 ב~ל הוא ש~יר לכן ב~~ע בעולם היי לא הענביםמן ~יו~
 ~ובהגהת עיי~שבד~יל~מ א~

 ~גרב~~
 מרברי ~ב~א לא שם ב~ק

הצליי~
 אלו~

 התוס~ דב~י יתבארו דבריו ול~י
 ~ד~ ב~

ס~ט~

 לא דהא המתל~ט דכל בהא שהקשו ~נלקט כל דייה~
 ה~~ו ועיז ב~ב דב~ל ותיי אחייכ שגירל ל~ה ~מועיצהי~

יפ~
 ~אין ~גדל אחר ~דיון ע~י ד~יך~מ הוי דהא

 ~ומ~
דהאי~ו~

 ל~טו ~א זמן דכל כיון בתערובת נ~לד
 ~ו~טים ובעת באיסורן וקיימו נת~ללו לא עדייןה~ירות גו~

ונתחללו
 א~ הפי~ו~

 ~ם יש שוב למ~רע ~נ~ללו
 מ~

~~

י

שנתגר~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ו~~~~ו~
~~~~~~ שנתגדך

 ב~ירו~ א~~~
 היי לא ה~~בטל ההי~ר גם אז ~עד

 ךיכא ב~וחט גם ~כא ואייכ דשיל~מ מ~ום בטיך ךאושוב
 ברוב בטל ב~בת בבהמה ~~~נוניה שנ~וסף ד~~הךמימר
 ~~קודם ניכר היי ךא ~היתר שגםכיון

 ד~יי~
 שךא

 ~ינה מ~ום אס~רההבה~~ה נשחט~
 זב~ח~

 הדברים והבן
~ 

 ~~~~~ו~א~
 ך~ינא

~~~~ 
 אסור דביוה~כ השאגייא

 ה~ה~ך~דהיינ א~
 צורי~ מרא~

 ד~~~~טוה א~א~ו
 כי ~~ח יסה~ת מהי דבפ~ה כן נראה לא ~ר~~ב~םדב~~
 סכנה בו~קום אלא איסורים ב~אר מתרפאין ש~ין~ב~~ד~א
 כגון ~נאתן דרך ~~ן~מן

 שמאכיךי~
 שקו~ד החולה ~ת

או
 ח~

 בפ~~
 שךא אבך ביוה~כ א~תו שמאכילין או

 שיש דבדים אותו ~~~שקין או ר~ייה ךו ~~ו~ין כגוןהנאתן דר~
 בהם אין שהרי ו~אכך ~סורי עם ו~עודב ~~רב~ן

 סכנה ב~~קום שךא יואפיךו ~~ותר זה הריצ~יך הנא~
 ח~~

 ~~כהייכ

ובב~~
 והוא ~לכדה~נ אפיךו ~אסו~ין

 הטע~
 ~~~ום

 הרי שם ~כיימ בהגהמ~י ~יי אכיךה בהוכתיב דך~
 ~~פור~

 יוצא
 ב~~קום שךא שך~~ה~נ אף אסור ובב~ח בכ~כדדוקא

ס~נ~
 והוא אכיךה ביי כתיבה דךא אף ~~והר ביו~ייכ אבך

 ~אינו וכל ~~ךתא תליא דעתיי ביהובא דביו~~כ ~~שוםהטעם
 ו~~עכיית ב~כי דעתיי ו~י~בא לא ךר~ואה רק שותה אואוכל
 אסור ד~לכדהיינ דבב~חכתב

 ומ~ו~
 הנה בבייח ~~ותר נטך~פ

 דבבייח פייז סיי הפךיתי ד~ת ואוךם ~ם השאג~א כיכן
 בפר~~ייג ועיי ~לכד~~נ ~ף שלוקין כיון ~טך~פאס~ר

 בב~חל~י בפ~יח~
 ד~~

 ~ייו ם~ק ה~ך~י ו~דברי הביא ולא ודע

~~
 ביאר אי ס~ק בבאורים ק~ג סיי דהחו~ייד אךא עיי~ש

יפ~
 בסברא

 ~עשה האיסור שנסרח כיון שאני דנטךיי~

 ~~ ו~ק~כעפ~~
 ~~יניי איסור

 עיי~~
 ביוייד הר~~~א והנה

 ש~ו~נין עכויים שך דיו לענין ~תייה דברי ~ביא קל~דסיי
 ~תכייג סיישם א~~~ ~י וב~~רדכי סייא סיי ע~ז ~וסי ~ס~י ~ועיי ייןבו

 ו~~~~
 דיו בין ךחלק בח~אייש

 צךו~
 עיי

 דברי ~~~ש צ~ו ~ייבכךבו
 הר~~

 באהייט ועיי הרייי בשם
 סיי ובקה~ס הי סייק שם ושעייה די ס~ק ך~ב סייאו~ח
 הביאו ולאג~

 ~~זה~

 כךב מ~כילת שנפסך דאף הביא ו~ם
 נ~קע לא דאוי ש~יי בעוד איסורו חך שכבר כיוןו~~מ

איסורו
 וא~

 כ~~~יי שחיטה ~ת~~ה לנבילה אפשר דאר~ח
מוסרחת

 ~~דרבנן מייו~
 ך~

 ני דף נזיר ~ועיי אי~~רו ~קע
 שם ק~כ דף ~וךין ועשייס עפר ליי ~~י דאיסר~ כיוןע~א

 שם כ~ד דףובפסחים
 ובכ~~~

 אבך ו~הי פי~ד ~~ך~מ ועיי
הי

 כ~~
 וי~ך~

 דבר ה~ךה כ~ד דף ~סחים בךלייח ואמנם
 בידו היי ~~רי ~ט~ר חי חךב דבאוכך הטעם דהואחדש
 אבך טוב יותר שהואךב~ו

 ו~~ק~
 וכבר ~~האיסור ~יוצא

נע~ה
 ה~~~ק~

 ו~יימ ך~כיךה הנאתו ~עיקר תי~~א אפיךו
 ~הוא מהךפי

 עת~
 היותר הנאתו

 ח~וב~
 השתייה ~יא

ומקרי
 דר~

 האסור במאכל ~~ר דבר עירב אם וכן הנאתו

ב~נא~
 ~וב הנאות ךש~ר רק ךאכיך~ עו~~ד אינו ושוב

 על מךקות~ייב
 הנא~

 ר~וךכין מ~ום פטור ~אכיךה ועך
 ה~נאהאחר

 שדר~
 ~תה ~הוא ךפי ~ה רבר עם ךע~ת

 ולפ~ז הנאהו דרך ז~והוי
 או~

 ~~~דיצין ךענין י~ך
שמעורב א~

 סמי~ ב~
 ~~רים

 מ~ו~
 בפרט זה בשביל נעשית ~רי

אם
~ 

 הוי ש~יי מכמות נשתנה
 ז~

 דמיימ אלא הנאתו דרך
 ה~עם כל דהא כיון כךליוכמש~ך להאמר זה ניתןךא

 וכך אח~בי~ ו~שום הוא של~דה~נ אף ש~סורבאיסורין
שעיקרן

 ל~~ ךרפוא~
 במג~א רייד סיי אוייח ו~יי ~~שביי

 ~~קשם
 י~~

 בחדושי ועיי שם וו~הח~ש ו~ר~~~ג כייא כי
~רשב~א

~ 
 ל~ח ~דף מברכין כיצד

 ע~א~
 ~~יתא דייה

 דייהושם
 ואס~~

 ~ ~יי~ש

 ~~~~~ב~
 י~

 בז~ ~רף
 ~מא בנוייב ו~ובא בתו~ח מ~ש

 דאם ך~ה ~יייו~ד
 ב~~

 הוי מא~ל דבר
 רק ~~א ה~~עדיצין ש~יית ענין ד~ל בנייר ~~~נש~ד~~נ

ךבלוע
 בלי~~ ודר~

 התו~ח דברי דגוף אךא שלכדה~נ הוי
 יייח יצא מצה בךע אם דהדיצ~ע

 כמ~~
 בפס~ים רבא

 קטייו~דף

 ר~ ע~ב~
 בסיב כדכן אם

 ך~
 הטעם ופרש~י יצא

 וך~ייז דמי ךחמת אבן וכזורק בפיו ~~~~ש היי ךאש~י
 עייי ךבךוע דרכם אשר בפראשקיס היתרך~~צוא י~

 מעדיךין ל~נין אךא שאב~ס לחולה אף ~~והר ודאידזה ~אבבלא~
לומר

 דבליע~
 דברי דחה ~ם ובנוייב צ~ע שךכדה~נ הוי

 אחרת כוונה ה~מים יסה~ת מ~י ~~ה ובקובן ב~הה~ו~ח
 סי~ אוייח סו~ר כהב בהשוי ראיתי ושוב התו~ח~דברי
קיייא

 שהא~~
 ואוכלים שלכדהיינ בנידון הדברים והרחיב

 מותרים אם~א~ר
 ך~יתרא ג~כ וה~ךה ביוה~כ שאבייס ך~ול~

 שךכד~א ~יע~ר בחצי א~שר דאם~ק
 י~

 להתיר ~ךא ךזהר
 ~רס א~ילת לענין וי חלק חתייס ת~וי ועיי עיי~יש שךםשיעור
 כשיעור לאכילה אכיךה בין ~חוךה יפסיק א~~ר אםביו~~כ
 ו~~~יי~ ו~נוטין טי מילחצי

 ךה~סיק דצדיך ~עךה
 ךייב סיי ~סד ת~רה ובתשוי ו~ינוט רביעי ו~ךש~~ינוטין ש~~

 ~~הדאקטר לצו צו ~~עדיצין בש~יית בךא~ה יאולם בזה~קפק
 כף ביןכי

 לכ~
 י~סיקו

 אריכת~ כשע~
 ו~ין

וה~בה ~ז~ נייו~
 י~

 האר~תי כבר ואולם ~ם הכת~ס ע~ד להעיר ךי
 ~ודהי שך כדת ךהיתראי כ~ת ~ורה יפה ובכלך דאבנידון

 ברהי די ו~צות וךקיים ל~~~ור יע~רנוודי
~~~~~

 ~~~~~~ ~~~~~ י~~~~
 ~~~~~י~י

 ~~~~א~
 סיח ע~ז בתוסי יקיר ~ינו דבדי הבאתי וי

 דס~ך ~הא~כי
 ךר~~

 היינו ~~~~קות כ~ש
 ~ע~וב~ ע~י לא אבל בעיניי כש~ואדוקא

 הא~רונים וכ~~~ש
 בו~נחת וראי~י ~חשביי ךיישדבהערו~ת

 חינו~
 ו~ייע בקמ~ח

 ~~ש~ס ~הת~לאו~~ג
 ערו~

 ~דף ו~עילה בו~שנה
 י~ח~

 הערךה
והכלאים

 ~~הייכ~

 ~פריך מצטרפין אין או~~ר ור~ש ~~צ~רפין
 צריך וכיהשייס

 ר~~
 ך~~לקות כ~ש ס~ל והא לאךטרופי

 עייי הוי וחד חר כך איסורין ב~ני כאן והא קושיאו~~אי
 ו~צ~פין דאינם אש~~~ינן ולהכי אחשביי ול~ש ח~ירות~רובת

 בצ~ע והניח בזה שיתעורר ו~י ראה שךא ~כי לכזיתג~כ
 שם במקוו~ו התוס~ דברי ר~ה לא ובמחכ~תג~וך

 דאין דמש~~ע דע~ז ו~הא ~הקשו ךצרף צריכין איןתני ד~~
 בת~דובת ו~יירי התם ד~~יי~י דו~~נה ותירצו כפש~טו~~צטרפין
 א~~ר לאובכהייג

 כיי~ ר~~
 ~~יירי ב~~~יךה ו~~תניתין ל~~כות

 ועיי ו~~אתיים באחד עוךין ק~ני ~א דהא נתערב~בלא
בפיי

 רג~~~~
 ~~זה ח~ש האוכך מצטר~ין וכ~ייכ הערךה שכי

 ~ייז ב~וסי כי וכן אדבעים לךק~ת מצטר~ין ~הוחצי
 ע~ב ס~ח~דף

 שם~
 ר~~ ד~~

 ~~יירי והתם ~~ך לטע~~יי
 תערובת י בךא בעיניי~ו שהם וכ~ייכבערךה

 ולכ~
 קא~ר

 ~דף ~בת ו~ו~~ עיי~ש ךצרףאייצ
 פ~~

 ע~ב~
 ד~~

 אסורין
 שם ךהר~מ ב~הו~שועיי

 ובער~~
 ו~~א שם וב~ש פ~ב

 ור~~ר~~
 ו~~ד פ~ד יו~~ילה ובברטנורה שם יו~ד וב~~~נה

 ע~ח ~דף זבחים ועתוסי שם ו~ו~ח ובהוי~טמ~ו

 וה~ו~ר הפגולד~ה ע~א~
 ובו~~~~

 ה~א ~ייו ~יר בירושךמי
 עייש~ה האיסוריןכך ד~~

~ 

~~

 ס~ל יקיר ד~בינו ~ב~ט הו~גיה הרב מ~ש שהבאהי ו~ה
 אם אף חייב א~כ ~~שרת דכתיב כיון ~אנידנזיר

 וחיז ~ן חייז בע~ז התוסי וו~~ש ~ית ךיכא ה~ערובת~~ל
 דוקא ךאו ~ואפה

 הנ~
 דהדי כן נראה ךא דש~ס ~~פשטא

 לו~יךף ~ו~ל לאיסור מצטרף היתר דב~יר דאו~רינן מהל~י
 איסוריןךכך

 ~ שבחור~
 ~היתר יקדש דכתיב נ~~י דבחטאת

 כאחד הבאים ש~כ והו~ל ךאיסור~~צ~רף
 פ~חים ~עיי וא~ו~

ר~



~ ~ ~ ~

~~~~~~~~ ו~~~~ו~~~~ו~  ~~~יהדף

 שם~
 ~איי~

 א~י ד~~שרה דיי לשי~ה ני~~א אם
 זה ראין ~הוא בכך אף דב~זידלאוריי

 היי~~ ~~~~~
 לאיסור

 ~ל דחייברק
 כ~~

 כ~~~ש ~ערובה ~ייי ובין ב~ינא בין
 ~חיםבהוסי

 ד~
 שהבאהי ~~נחות ותוסי כ~~אן ~~ה מייג

 ל~י~ר דאהי עכצ~ל דיקדש~וקרא

 ~צטד~
 ~ניימ לאיסוד

 לא ~~קדשים דחולין בהא שם ו~בשייס וכדה קדבןל~נין

ילפינן~

 ~יס~רין ךכל ~~~יר נילוף י~שה ~אייכ
דחייב ~ב~~ר~

 ~ל~ כ~~ ע~
 בכל דבא~~ה י~יר לרבינו דס~ל ודאי

 כזיה דצריך ~~~דה ר~ש ~ם ה~רובה ע~י כ~הואאיס~דין
 היהר ~~~רינן ולא לבד~~האיסור

 ~~צטר~
 אתי ו~כך לאיסוד

 לאי~~ר מצטדף היהד ר~ם שאני דנזיר לו~~ר ד~~שרת~רא
 ש~בל~ יין ח~ז כ~וןלכזיה

 בח~ז
 ו~~מיךא ל~יה ו~~צטרף פ~

 שבהורה איסורין לכל ~~זה יךפינןלא
 דג~ כיו~

 בחטאה
 ~הו~ל לה~~ל~א יק~שכתיב

 הבאי~ ~~~
 אלא ואיימ כ~~ד

 ל~ח ~דף נ~ירד~~~~ס

 ~ם~
 נרא~

 ~או ד~י לר~ש דסייל
 ואתי בכ~ש חייב אינו ה~רובה ר~~י הוייא ר~~שרה~~~רא
קרא

 ד~~~~~
 שבהורה אי~ודין לכל וה~ה כייש עך ~ף ל~ייב

 חה~ס ועיי ה~רובה ~~י ובין בעין כש~וא בין ~ריישחייב
 ופרוו~גשהבאתי

 בפהיח~
 ד~ה פ~ב ח~ב ה~רובה להי

 הנה ד~ה ~ו~יייישא~~נם
~~~~ 

 ~צ~~צם א~א לענין
 ו~~~~ל~

 שםומייש
 ~ל~ ~פר~~יי~

 ~דברו ~~~ראשונים ל~~ד ~~צא

 ~יבז~
 חיי~

 הערובה עייי
 ה~~

 הביא שךא יפלא דדבנן
מדברי

 הריי~
 שהבאהי בפסחים וה~~הרשייא יום ~~טבוך פייב

 ב~~~~ כי שם דהרייש כיון וא~ךי בזה וטרידשקךי
 ד~~סוגיא

 זה כי לא המהר~~א וגם בטיך ךא ד~~ה~ת ~~~~~עדחולין
 שלא ~~רמ~ג כי ~ה ~פ~ר בד~ךרק

 דבר~
 לו~~ר בזה

 דדבנן הוא ~עדובה ~ייי דחיישלה~כה
 וצייע~

 ~~~~ב~

 הרשבייא ~ייד הפדמייג דברי הבאתי יוד
 הלוי אשם ~~שכחה דאיךבה~ובה

 היתר הגדולה וש~~א לצמצם אייא הא חהיכוה בביאי~ורא באיקב~
וך~מ

 ~י~ב~
 דהקטנה איסורא

 בטיל~
 מנ~ח ~ו~יי ברוב

 מ~~

קכ~ח~

 ~דף בכדיהוה ר~יי לפ~~~ש ב~~י~ה יייל ולכאורה
ייז

 עייב~

 תלוי א~ם דאייח אכל ד~ה

 ד~
 דשו~~ן כ~סבר

 ךא וזה חלב היי שהא~ד לו נודע ואחייכהוא
 יד~

 איזה
 מספק ואכךה ספק לו היהה אכילה ב~עה ~ם אבלאכל

~~י~
 נודע דבלא ברוב ~בטל לומר ל~ש ולפ~ז ו~טור ~וא

 ~~ה~ה נ~בטללא
 כ~~~~

 אךא יייב סייק ~~ט סיי יו~ד בש~ך
 דלא ~~להרהמנח~י

 נוד~
 ו~ש~י ~~דרבנן רק בטל ~ינו

 קכ~~ סיי חיו~ד שיקמהר~מ
 הר~ב~א מדברי בא~~ה העיד

 ~~מנו נעלם וב~חכייה כ~~נח~י דלא רמש~~ע אלובה~ובה
 ש~גיש י~ח ס~ק שם המנח~ידברי

 ואולם בזה~ בעצ~

 חהיכה כאן דיש לאחרים נודע כרחך ד~ך כיון י~לבלא~~
 א~כ חלב ספק ש~כל לו נודע פיהם ועל חלב שלאי

 לאחד נודע אם ואף נודע רמיח~ב י~לבכה~ג
 ב~הי ~~~~~

 באיסורין נא~~ן ~~א גם דבכה~ג אי~ורו לברר דאפשרחהיכוה
 כ~ד ס~ק שם ו~~ך גי ~~יי קכייז סיי ביוייד הרמ~אכמ~ש
 איי נסתפק ~יד ~~יי בח~ד ובלבייש נודע ~~י~שב ג~כשוב

 ~שב אחריםידיעה
 נוד~

 זה לדין גי~י ~~צא ~לא וכהב
 ~רל~ בירו~ל~~י הוא בעיאובאמה

 חבירו ידיעה ~~א ~ב
 ~ההיר מהו ספק ידיעה השניי בבעיא ~ועייייש שההידומ~ו

ופ~~~
 יייח דף כריהוה בבלי ~ע~~ס שם

 שם~
 ~יי~ייה וכוי

~ 

~~~~

 כ~יג ~דף בנזיר

 ע~א~
 בג~~רא

 אב~
 חהיכוה ~הי

דאיקב~
 דחרא ידע הוי ~~יהא ד~א פרש~י איסורא

 לו בנודע דאף ו~~~~~ע חלב של~~ינייהו
 די~

 חךב ס~ק כאן
 חת~ס ועיי הלוי אשם~ייב

 סו~~ ועהו~~ כ~~ סי~ ~ו~~~

~ד~
 כ~~

 ע~א~
 ~~ה ד~ה

 וכ~
 נרא~

 בהשובה הצ~צ דעה
 שנעלם אי ס~ק ~ ק~ה ~יי יו~ר באה~ט ~ועיי ס~טסיי
 הצ~צ דבדי ב~~ח~כמ~נו

 אלו~
 ספק שהוא ביצה דבאכך שכי

 רק ופטור תלוי ~~ם חייב היי ~די~ה ספקכשרה
 ו~י איסו~א איקבעד~א ~~שו~

 עצמו דזה ו~~ום ~ייב היי לאייי~
 ביה ~ועיי ~יסור ספק ךאכוך אייע ~~כניס איסורע~ה
יוסף

 יו~~
 סיי

 קפיי~
 עצ~~ו יביא שלא ~~ה~ה ~~~זהר דאדם

 איסוד על לעבור שיבואך~~קום

 כר~~

 נודע דאם אף
 שהבאהי בכדיהוה כפד~ייי אייה אייח איסור ס~ק כאן~יש ל~

 ס~ק ביצה באכל דהא צ~ע ~צ~צ דדבריאלא
 ~כבר הוא כרה איסור ד~ו כיון א~ת אייח~~~~ילא טריפ~
 בבה~ס ק~י סיי ~וו~ד ועיי שם להייה בפתיחה ה~ר~~ייגבזה ת~~~

ש~
 הספק ~ל ולא הודאי על דקרא ד~~ש~ע~הא ו~~~ש

חולין עש~~
 ר~

 לא ל~~~ה רח~~נא א~ל הכי א~~ר דב ~ייב ~ייח
 כ~י אייל הכי א~~ר ד~כ רובאתשייר

 ~חו~
 ועיי ויייל דובא

 קכ~ח ~~~עב~~נ~ח
 ~ ~יייי~

 ~~~~ג~

 בכריהוה ערוך שייס ~~כולם שנעלם חייא ה~רני
 י~~~דף

 ע~א~
 ~~כלום פטור ב~~זיד שתיהן ~~ל

 מקרי ואכל חלב של חהיכה כ~ן ~יש דבירע מבוארוהדי
~~זיד

 לפ~נ~~ וא~~נ~
 ה~יה שם הג~יעב~ן ב~גהוה דהנה יייל

 בשו~ג דשהיהן בשוגג שהיהן אכל בבא להוסיףבש~ס

דשניה~
 כ~א ~~ךו בייא ~~ני היינו בש~ס דנקטו חייבין

 דאכל הך ~ביא ~גגוה ~~~י פ~ח בר~~בים ובא~~ה~שוגג
 בשוגגשהי~ן

 עיי~~
 יייל ו~ולם

 דכ~
 רשייי ל~יטת זה

 ~דףבכריהוה
 י~ז~

 י~~ ~דף ו~ם שה~הי
 ~ייא~

 ואה ר~ה
 ד~וגג וס~ל הוא ~ספק יודע ~היי רפר~ייי במזידה~ניי
 חלב ספק כאן דיש כלל ידע שלאהוא

 וו~זי~
 דידע הוא

 יה~רש בנזיר ר~ייי לפמ~ש ואולם חלב ~~ק כאןשיש
 היינו ו~~זיד ~לב ספק ~~ן ~יש דידע אף הוארשוגג

ג~~ור ~~זי~
 ה~~יכ~ ~יד~

 וידע חהיכות בבי או וא~לה חלב שך

שי~
 ~ךב אכל ~וראי ~~יהן ואכל חךב ח~יכת כאן

 ב~~זי~ שהיהן ~כלבשייס ~זיי~
 ~~זיד ~וי שתיהן שאכל כיון כל~~~ר

 אכל בבא הך בש~ס הביאו ךא ולכך חלב אכלרמ~~ינ
 ספק כאן ~יש בידע היינו שוגג ד~ם כיון ב~וגגשהי~ן
 אלא חלב א~ך ד~ייכ ~~זיד הוי שתי~ן באכל ~~~ילאחלב

 בחתיכה שם דל~יל צ~~ ~ם ~נזיר רשייידדברי
 אח~

 דלא
 ~~~ס וכפ~טא הוא דשו~ן סבר רהוא ~רש~י איסוראאיקבע

 בצ~צ ~ו~יי איכויןדלה~רא
 ועכציי~ שם~

 ~ד~~י דל~ךן
 קכייג סי~ חייב מ~ד~ד בשויימ ושוייד ב~י ראיסי~יבא ד~

~~~~ 
 ~ה

 י~ח ~דף כרי~והועבשייס

 ש~~

 בהא
 דידיע~

 מחל~ה ס~ק
 בזהואכ~~ל

~ 

 ~~~~ד~

 י~ג
 הבא~

 ע~ב כייד דף בשבועוה ~~~י

ד~~
 יש

 אוכ~
 אחד זיה ופרש~י אחה אכי~ה

 חייב ד~א וה~שיהי ע~א ק~ב דף בשבה פדש~יוכן
 בככיהבה וביו~כ יוהייכמ~ום ~~

 הו~
 ביוהר והנה ד~~חי~ב

 י~
להמו~

 ~י ~~הני ראב~א אמרי ~ם י~ד דף בכריהוה דהרי
 ~כל וכגון חטאה ~ש ונ~ני ומקשו זיהים ב~ב וקאיחטאה
 דגם ~~בואר ~רי ק~~יירי אכיךה בחדא ו~~שני דם ~יהנ~~י
 ~~קרי זיהיםבי

 אכיל~
 ומצאהי אחה

 בשו~~~
 ~~א ~~הדו~ד

 אי זיה רש~י נקט דלמה זו קושיא ג~כ ~הביא י~ט~י~
ד~~

 ~~שום
 בככוהב~ י~ה~~

 י~ל דא~לי ו~ב ד~~חייב הוא
 ג~כ ~~י~שב איסודים שאר ל~נין בכזיה אכילה ד~שיבמגו

 מגו לו~~ר דל~ש זה ודחה יוה~יכ ~~~ום גם ל~תחייבא~ילה
 רק נוהר איסור על יו~ייכ לחול יוכל ךא בא~~הדהרי

 אכל ~לא וכך ~~~סיף ~יסודדהו~ל ~~שו~
 כות~

 חולין על חל לא
 גרידא באיסור ~~וסיף איסור לומד וך~ש גרידא איסוררק

 ~בריו וב~~חכייה ~כייר לגבוה עי~זשי~ול
 בז~

 ~~בורדים אינם
 דיוה~כ שם ה~~קו~~וה בכל בש~ס ומב~אר פ~וטדהרי

 איסור ביי ראיהוסף דמגו ~ולל איסור ~שום נוהרעל ח~
 ופד~~י גבוה ~גבי איסור ביי איהו~ף ~ו~יןלגבי

 לי~ דמשהרי א~~ידי א~ברא אי~ודא דאיתו~ף ~וללאיסוד יוה~~



~ ~ ~ ~

 ~~~ו~~~~~~ו~
~~~~~~  ושיעורא ונותר חךב כזיה רק דלי~א ונהי השתאעד

בככותבת דיוהיי~
~~~~~ 

 בבוא
 איתוס~ יוה~~

 גברא לגבי איסורא ביי
 ~~קודם חל דיוהייכ ~~~ר דאין כן ו~כ~ל חולין ~צאף

 ~~ר נעשה~אחייכ
 וח~

 נו~ר
 ע~

 איסור ~~~ום יוה~כ איסור
 לגבי איסודא שנתו~ף~~וסיף

 מזב~
 דהא

 ג~
נוהר שנעש~ בטרם

 ל~
 חול אברי דאין ~~~ום ה~זבח ~~ג לקדב דאוי היי

 ביויי~קריבין
 דנותר דיייל ~אלא

~~ 
 הש~ר בעו~ור ~שה

 ~~הד~מ ~~ויעיי
 מינ~

 ךהקדיב ו~~תר נבו~ד וס~וך בי סיי

 בשב~ ואף שנתותרו חולאב~
 דף יו~~א התוסי ךשי~ה

 ובמקייא וי~ל אבך דייה ~~אמ~ו

 הארכתי~

 אלא
 די~~

 דמיירי
 שבה עיי ביוה~כ קריבין שבה דחלבי ~י ~יום יוה~כבחל
 דהא ךי~א זה גם ואוצם קיייגדף

 במשנ~
 ריימ א~~ד שם

~
 וא~~ ו~וי ~בת היי

 יחול לא רבכהייג בשבה יוה~כ בחל
 ו~~ה נותר ~~~ום א~~ יהחייב ולא יוה~כ ~ל נוהראסור
מוסיף

 ר~~~
 נוהד דאיסוד וע~צ~ל ~ח סיי קצוה~ח ועיי

 כוךל איסור ~~~~ם נותר על ~ל יוה~כ ובבואקדים
 ~~ליןז לגבי אגבדא איסודאדאיהוסף

~~~~~
 דר~ה בדיי רבא מהיב ע~ב ~ד דף שבו~ו~

י~
 חטאת ארבע עליי וחייב אחת אכילה אוכל

 אחד~אשם
 ריי~~

 והוציאו שבת היתה אם אף ~ו~ור
 ~~הביי~

הגי~
 דף ובשב~ ש~ התוסי גירסת והוא בפיו והוציאו

 יבמות בשייס הגידסא ו~ןקייב

 ד~
 ךייד

 ~עבדי~~
 ובר~ב~א

 פי ובירו~ל~~י שם וקייע הייא פ~א שבה ירו~ל~~י ועי~~ם
 ו~~הייפ היידה~~יח

 שם~

 לה ~~ש~חה איתא ואם וכוי חייב
 ~~~ו וחלב ת~~רים אוכל שלא ~בו~ה ~א~~ד כגוןח~ש
דחייל

 את~~די~
 ךהתבונן יש ולכאורה אחלב~ נ~~י ~יילא

 ~~~~נה סי~ם בשייס הביאו צורךדךאיזה
 דייו~

 דהא או~~ר
עיקר

 קו~י~
 ח~~ש דל~ני ח~א~ די דתנן ~~~~ה הוא ר~א

 דחייל ~~גו ד~ה ~ם בתוסי ד~נה ייילוא~ונם
 ח~~ור דעל ~~ודה ~ולל איסור ליי דאית ו~אן גם דהאהק~ו הת~~רי~

 ח~~ור ~ך דאף ו~~~קו~~ו זה ~~~כרע ואולם עייייש חיילךא

חיי~
 דאלייכ כולך איסור

 אי~
 נותר איסור על יוה~כ חל

 ו~~~מע לגבוה גם ~אסור ח~~וד ~וא נותר דהא כולךו~טעם
~~זה

 דא~
 לדחות דיש אךא כולל איס~ר ~ל ח~~~ר על בקל

 נותר ו~יסוד ~דים דיוה~כד~~יידי
~ 

 איסוד ו~שום יוהייכ על
 דהרי ךו~ר ואין ~זבח ל~בי ~יסורא דאיתוסף~~ו~יף

 אסורביוה~כ ג~
 ךגבו~

 ביו~ט ק~בין חול אבדי דאין משום
 שבת וחלבי אי ביום שחל ביו~~כ ך~ ד~~~כחת י~לדאכתי
 על בקל גם חל דכולל ה~רע אין ו~~תי ביוייטקריבין

ח~~ו~
 ~ל א~~ורים דחייל מגו ~~ימא רבא מותיב ו~אי ואייכ

 ולזה ההוס~ וכקושית חו~וד על קל הוי ד~א אחלבנ~~~
 רבאהביא

 סי~
 וא~כ שבת ~~יי אם אומר ריימ ~מ~נה

 דיוה~כ לומר אין דשוב בשבה יוה~כ בחל ~הניהיןמיידי

 ונות~קדי~
 על חל

 יוה~~
 דניתוסף מוסיף אי~ור ~~שום

 ~בי~יסור
 מזב~

 אסור ביו~~כ דגם~ כיון
 ךגבו~

 משום
 ~חל ביו~ייכ דמשכח~ל וא~ל ביוייט קריבין חול אברידאין
 ד~מ א~~ר איך דא~כ ביו~ט קריבין שבה דחךבי איביום
 בשבה יו~~כ בחל ב~ה~ג דהא ו~וי שבת הייאם

 ד~
 אין

 על ל~ול נוהר איסור יו~ך לא בי~~ט קריבין חולאבר~
 נותר מ~ום ~~כ יתחייב ולאיוה~כ

 ומ~
 מוסיף

 ר~~
 אלא

 ~דים נותר דאיסורודאי
 ויו~~~

 נותר על ~ל
 מ~ו~

 איסור
 זה והדי ךגבוה אסור דנותר חמור על קל דהוי אףכולך
 ~~קשה וש~יד ח~ור על בקך גם חל דכ~ך מ~קו~~ומוכרע
 דחייל ~גו נימארבא

 אתמדי~
 אחלב נ~י חייל

 א~
 דהוי

 ~מור עלקל
 קושי~ ו~~הור~

 התו~י
 נכון~ ע~

~~~~~
 בשו~~

 דח~יב מגו א~~ר~ן דש~יר ~סיק ~ם

אכי~~
 מיחשב נוהר ךענין

 ג~~
 להה~ייב אכילה

 תליא דעהא ביתובי דביוה~כ ואף בכזיה ואף ביוה~כעליי

~~לתא
 וב~~חכ~ה בהכי דעתיי ו~~יתב לאכילה אחשביי ~~~~~

 ל~ש ובשוגג ב~וגג חטאת לענין שם ~~ידי דה~י תמוהזה
 ~ר~~יה ב~ם י~ז דף ~~כות ~דיטבייא וכ~~~שאחשביי

 ו~ייש~באתי
 ב~ויי~~

 ~~ה םיי ח~ב ~ם
 ~יייי~
 ז

~~~

 נ~~~ד~ה
 יתור~

 בדבדי מדקד~ים ~ראיתי ~~ה

הר~~ב~~
 דא~ך הך בהביאו הייד ~גגות ~~הי דבפ~ו

כזי~
 והוא ביאד ביוה~כ ונו~ד ~לב

 שיצטר~
 ~ם אחר א~כל

 ו~אכךות מהי ובפיייד לכ~ותבה ~ישלימו זהכזית
 כיהיייח אסוד~~

 ~ר~~~
 אוכל יש ~~לקות ל~נין

 כזי~
 ולוקה אחד

 ט~~א כגון כיצד וכוי בו ש~תדו והוא ~~לקוה חמשעךיו
 וון ~נותד חךב כזיתשאכל

 הו~וקדשי~
 ביוהייכ

 ו~
 ביאר

~ר~~~
 כדי לככותבה שישלימו א~ר ~וכל שיצטרף דצריך

 אמדינן דבאמת ני~א ולדבדינו יו~~כ מ~ום עליושי~ייב
 הוי נותר לענין אכילה דהוימגו

 גיי~
 יוה~כ לענין אכילה

 דאח~בייומטע~
 ו~~ית~

 מאכלות בהי והתינח ~ה~י ד~תיי
 דק~י שםא~ודות

 ~ד~~~
 לענין

 מלק~~
 ד~~זיד

 הו~
 ו~ייך

 ~וגג דהוי חטאת לענין דקאי ~גגות בהי ו~~שא~כאח~ביי

ול~~
 ביאד ש~יר ~~גו למי~~ד לי~א דשוב אחשביי

 לכ~ותב~ שישךימ~ אחר אוכך ~יצטרףו~וא הד~~
 דף שבת ו~יי

 הדשב~א ובחדושי וה~חה וח~ד וצ~~קה כגרוגרה הו~יאצייא
 חייבה ~א וחלב נותר דפגוך כי~ם

 ה~~ר~
 ב~זית אלא

 באיסור ו~~שאייכ כזית ונדאה בשתפחוךא
 שב~

 ד~חשיב~~א
תליא

 ~~יל~
 ~~לבוב ךהגאון ובביייצ שתפח בכזיה אף חייב

או~~
 ולפ~ז ש~~ח בככותבת חייב דבי~הייכ העלה ל~~~ד סיי
 גם ש~ד דחייב ~ככותבת שתפח נותד בכזית להמשכחה
 ודו~ק הי א~ה ~שבת בו~וסך בוו~ייח ועיי ויייל יוה~כ~וש~ם

~ 

~~~~~~~

 ~~וייא
 בבשרה אף נאסר נ~ו~א ש~י ש~

 כ~שטא כולל איסור ו~שום ~היאוכוי
 בפהמייש ואולם כ~ד דף ~שבועות ק~א דף ~ו~יןדש~ס

להרי~~
 אחה בה ~יסוד ~~שום עלה קאתי שם ב~רי~ות

 איסור ~~~~ם שה~א ~~ב~~ר דבש~ס ~שיילין ת~~היןוכולם
כוךל

 יבמו~ ברשב~~ ~ואו~~
 הביא לייד דף

 פיר~
 בשם זה

 ו~~ורש כ~~ב ספרים ב~~קצת זו גירסא ~~צא וכתבר~ח
 ב~המ~ש הד~מ דברי ~וטין ~לזה שם ביבו~ות בדיייף ו~ייכן

 וא~א אביו אחי אשה איסור יהיו ~~ש~כ ~ם להלןבמשנ~
 ובאיסור חלב באי~וד הגמרא שביאר ~~ה כ~י כאחתבאים
 ~~ובא שם ב~ריתות בשט~~~ק ועי~ ~בא~נו כ~ווטוו~אה

 ~ עיי~~ בשייס זוגירסא ג~~

 ~~~~ה~

 וב~גהה קודש אי~ו~ ~~ע ונוהרד~גול נ~~ דף קידושין ה~~~רש~א עמ~שאעיד

הרש~~
 קד~~ו וכבר אחת אכילה אוכל דיש ~~הך תמה

 הדש~ש ~~ש גם ב~~קו~~ו יהושעה~ני
 לענין התוס~ ד~ונ~

 ~ם דא~ם קרני בהגהה ~י וכן הבעליםחלק
 ~ד~~~

 בשע~~מ
 דאין מ~ב~ו ה~ציא ~ם ~ובטעהיימ ה~א ~~אישות~~ה
 בזה דבר וכבד לקד~~ג ב~~ב קדשי בין~ילוק

 בכורותאלגזי ב~~הדי~~
~~~~ 

 מ~ש גם לייח אות
 לענין בטעה~~~

 ד~ה אבן ~רי ע~יח~ב~ע
 ד~

 כיי~
 שבועות עזדיאל ובנ~לה

 א~שהבאתי~
 תוסי ~יי י~ב דף ~נדדים ב~ר~א ~~ש

 נותר והא דייה שם ובדא~ש נוהר ~ל ד~השם
 דקאי שם טי דף דמעילה במשנה עיי נו~ר דייה שםלהלן ו~~~

 ז הי~ב ודוק ש~באהי ~~י ועיי עולה ב~דעל

~ו~ ~ ~ ~  

 חולין מהוי כי סי~ החכ~צ על נ~ל~הי כ~ח
 יהושע ב~ני ~~~תי ו~וב קי~בדף

 ב~נין בק~אי בקידושי~
 ~ד~

 שהשיג
 עי~~~ בז~ ע~~



 ת~ניי~י סיון ערייחב~ה

 ו~~ו~ו~~~~ו~
~

~~~~~~ ~~

 זבארוב דייק דומו~ן שליס~ל דוד ~~~ייה וכוי הגדולךהדב
באונגארןי

~~~

 ש~ל~ו
 שאינ~ ב~קו~

 גשמים ~~~י רק מעין מי
 והנסדים סביב בנסדים עשוי ~הבור לבודשנקוים

 יו~ר גבוהים ה~~קוהשל
 ה~~~ו~ דבי~ ~~~~פ~

 כזה
 ש~הו על מךאים ה~~קוה מיוך~~~~ים

 ע~
 כ~ירד

 בה ~טבול~
 ~~~י~

 הביה ~דקע על נזחךים
 לטב~ל ~~ותר אם לה~~קוהחוזרים ואינ~

 בה~

 ~~~א~
 ה~ה ~~ח ס~ק ר~א סיי וש~~לה לחם בסי

 דמדברי ~~טעם ק~כ ~~ק ~~ייך ע~דבא~~ת
 שום דאין נראההדיב~ש

 ~~עך~
 ביוצאין

 מחמ~ ה~~י~
 הטובל

 ~~~ה וכן זוחלין מקרי שבים אינם~אם
 ב~~

 ~~הדי~ש הגאון

נ~~
 ךיוייד בהשמטות ~אול בדברי זייל

 ש~
 ~ם ~ו~~ייש

 ק~כ בס~ק ךשיטהו ל~~ייד בס~קדהשייך
 הנ~

 בעצ~~ו השייך
 רק וטרי שקיך ל~~יירב~~ק

 ~~שו~
 ה~ובל ~אדם דכשיוצא

 היכי ו~~יירי ך~~קו~~ם ה~~יםוחזדו
 דךיכ~

 ובבא~ד סאה ו~י דק
~~~~

 ~~~ ~י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~
~~~ 

~~~~ ~~~ ~~~~ 
 יוסףבביה ~~~~

 שם~
 ו~~יי~~

 הטובך מכח שבא דכל העלה לדינא
 ~~יךהל~~ו

 מהדיי~ ובשויי~~
 ה~~עייצ דברי הביא ~ייז סיי ח~ב

 והעצהודחאו
 ג~

 ~מרדכי דשיטת דאף וכי לה~~~יר ד~ין
 ב~~גדגם

 ~ו~~
 ~~ייו~ זוחךין

 בו חזר שם ~~דדכי בהגהת
 ~סק לה~~~יד שצ~עוכי

 ז~
 עיי~ש ~ה הביא לא ו~ב~י

 ז~ובמח~~~~
 ליהא

 דהגהיי~~
 קאי לא

 ר~
 לענין

 ז~
 ~יוכל

 ~זחיך~לעכב
 אי לענין א~לעיל ולא טמאים בכךים אפילו

 בשו~~ ועיי ~וחלין הויבכה~ג
 שהביא נייג סיי שך~~ה ביה

 קייכ ס~ק הש~ך מ~~~ש ג~כ והעיר קלייז סיי בנו~ב~~ייש
 כהנא נ~תלי דוד ~~י ~שלם ~חריף הרב חתני הראניוכה
 האדי~ להגאון בש~~ים ~די בשו~תניי

 ~~~ד~ת ~~סטריא
 שהביא קלייב קלייאסי~

 ש~
 ממ~ש ו~עיר ה~~ע~צ דבדי

 להק~ז ~ו נטה וגייכ ק~כ ~ייקהשייך

 ~~~~~ב~

 ~חךוק יייא סיי ~~קואוה בהי הראייש ל~~ש
 ~וחךין ש~שאן ~טפין בבאור הר~ש~ל

ש~יד~
 ~~קוה כגון

 שנפ~~
 עייי הזחיךה ~~בטלין דהרי וכו~

 ~~ק~ה לעשוה שהזחילן הוא ופיי ט~~איםכלים
 וסיי~

 דלפ~ז
 יוצאין שמי~~יו מקוה לפסולאין

 לחו~
 כיון אייכ

 דהג~~~
 סייך

 הר~ש כפירש ס~ל ~א ע~כ בדייט הזחילה לעכבשיוכל
 בה שיש ב~קוה זוחלין ~וי ולא ב~ה תלוי דזה י~ל~מ~~ילא
 אוה ו~~עדיו~ט מ~ו אוה בדייח ~ועייסדק

 שי~
 ד~רי ד~יא אלא

 זו~לין שעשאן נוטפין ~באור הר~ש בשיטת ג~כ ~איבהג~מ
 נשאר ~ם דהך ב~ט בד~ט דמזחילין בהא רק ~ליגו~א
 אחד ~נין הוא שםמ~ס

 ודומ~
 ל~ך

 ד~~קו~
 ~נש~~ה

 נ~תנו שלא מ~ס ונשאדמראיי
 דמו~

 שלא במקום לטבול
נשהנה

 א~
 והה~ג ביני~ם רב ומרחק שוים הנוש~ם דא~ן

 ממיידאן גאטליעב מדדכי ~יים~~י
 באר~

 בזה ההפלא הגר
 ו~~וא אדום ביין מיירי ד~הוספתא וכי ר~א ~יי הב~יעל

 שם בהוסי וכמ~ש לבן ביין מיי~י די דףד~~כוה
 ו~נ~

 לא
 במקומו הפ~י ~~יראה

~~ 
 ההוסי עיד באמת ~תמה

~~~ספ~
 למק~~ יין דבנפילה ל~יפך ד~~~~~ע זו

 מי~סל לא
 מראה בשינוירק

 סייעתא ~י~ר ר~~י ולשיט~
 מ~~

 ברייהא
 דמימרא אלא וקיימו קוו ~גדול בים הנו~ין דמ~ק~ןדחזינן
 ךוגין לגי וחיישינן תרומה ל~נין קאי מים בחביותדרב

 כיון לחולין גם דקאי ~ין דאייריובתו~פ~א
 דל~~

 ביי

 ~ש~~טביל~
 דנ~~ן דבנן ~רו

 המי~
 מדאה בשינוי

 עמ~ש הפ~י~ו~~~ש עיי~~
 ~ד~

 בככר
~ 

 ~מים הדי תרומה
 נט~רוע~ן

 בהשק~
 ו~רמביים שם ה~~ליימ קושית זה הנה

 חי ו~לכה הייו ~~זבח אסודי ~~היפייו
 ~~~ל~~~ ובלח~~~

 שם
 שם ע~ב ל~ד דף פסחיםובצל~ח

 וי~ל~
 ובדב~~

 ביו~ד
 פ~י עיי לנד ערוך בשם הדב~ש ~ו~~ייש שם ר~אסיי

 דדשייי דאףאלא שם~
 הבי~

 זו תוספתא
 ~~יי~~

 גר~ו שלא נדאה
 ו~~דאה בבא הךבתוספתא

 ה~~י~
 הרי דא~כ ~יין כ~~ראה

 גם וכפרשייי ~ה דחיישינן גדסו ורשייי וקיי~~ו דקווחזינן
 ופרש~י אחזקתיי גברא אוקי התם ד~י~~א ~~~ו בגמראלהלן
 בחזקת ו~ברא בדוכהיי יין ק~י אי הוא ~~י~א ~~להאדהא
 ~וא דרב דחש~א ל~רש~י להקשות דיש איברא הואט~~א

שמ~
 והרי תרומה ול~נין שאובין ב~~ים ורובו ראשו בא

 ליכאהתם
 ~ק~

 על גזרו גמור בטהור דגם כיון טמא
 ~דף גיטין ההוסי כ~יטה ~~ל דד~~י נראה ומזהככה

 ט~ז~
 רק גזדו לאדב~~וד

 בנפיל~
 ראשו בבא גם גזדו ובטמא

 בא ש~~א ו~~ספקינן הכא ~~יירי ש~בל דבט~~א וכיוןורו~ו
 דמעיקרא טומאה בחזקה נשאר שוב שאובין במים ~דובודאשו
 בחביות דרב ~ך ש~ביא ~~י פייו ~~קואוה הי הרו~ב~םואולם
 שנסתפק~~ים

 בכ~~~
 פיסול לענין דקאי שם

 תרומ~
 והרי

 גזרו ג~~ור בט~ור דגם סייל ה~א ~~אה~ט ~ייטהר~~ב~ם
 ודובו ראשובבא

 ב~~י~
 ועיי שא~בין

 ו~ל~~
 ~~פ~א ופי~ג שם

 שכ~ י~ד שבת ה~שב~א דברי הביא שלא ומ~תיו~הה~א
בשם

 הד~~~
 דברי ~וטין ו~ה להי~ך

 בפ~~~~~ הר~~~
 שבה

 מ~ות ובתוסי מי~ב פ~ה זבים ו~י~א ~~ד ט~רות ~~~ד~ייק
 השקה ~~~ני דהדי י~ח ~~ביצה פרש~י על ~קשושם

 חיישינן דל~ג ~ו~~~ש שלמה וחשק ובהגדש~ש טבילהלענין ג~
 ב~~קו~~ו מה~~ם עיי שאובין לוגיןלשלשת

 שם~
 ה~~ה~

 ~לא
הביאו

 ~~~~שנ~
 הפ~י בזה וקדמם ~~~ג פ~ו ~~~ואוה ערוכה

 ועייש~
 יחתיי~

 ~ועיי וא~~נם ד~ה ריייד סיי יו~ד
 סיי מרו~ה ~יברא~ש

 ג~~

 ~~י קושיה דבעיקר אלא

ש~
 ~~~ש דרב א~~ימרא

 ~~מקו~
 נפסלין דאינם ~ךי~~ה

 כצ שופך אפילובשאובין
 קמא ק~~א דאמדי~ן כול~ היו~

 זה הקשה ~ברבטיך
 הכ~~~

 ובב~י שם ה~י ממקואות פ~ו
 שם ר~אסיי

 ומ~~
 תוסי עיי עמודיי ד~~יש בחביות הפ~י

 ~דףזבחים
 ע~ז~

 ~דף ושם רואין ד~ה
 ~~ח~

 ~י ד~ה
 עייג מים ע~יב ד~ה שבה ועיי האוד~ה

 מי~
 שם ובמאירי

 רש~י ועיי ה~ג ~~ב ע~ה וירושלמי ע~ב ~מ~ד דף שבתועיי
 שם ותוסי ואיבע~א ד~ה פ~ביב~~ות

 ב~ק והוסי אר~י ד~~
~דף

 קי~

 מי לענין שם יהו~ע ~פני ומ~ש או~ר ד~ה
 דהסא~ די~לפירוה

 קד~~ו ערך ךפי ~כך ~~חשבין שנטל
 ~ עייייש ~~~ז פ~ה הרו~~ותהר~ש

 ~~י~
~ ~~~~ ~י~~י~ י ~  

~  

 כ~ו אות מקואוה להי בליקוטיו יהודא ~ונחת ב~ו~הבזה
 רק ~~~עיין אינו ~גדול דים ~ב~ח דלשיטת באמהוכי

 לטהר וךא ~וחליןלט~ר
 בכ~~

 בשינוי דנפסך די~ל ה~ה

מרא~
 ~ו~ל דלא אלא עיי~ש

 להמו~
 ~דבריו אחרי ~ב~י על

 נובע ט~ור ~~עיין~קור
~~~~~ 

 ~ר~מ ~~ד~י והביא ש~עלה
 נפל שם ~כי ה~ח ממקואותפ~ז

 לתו~
 ~~ו~ל או יין

~~ראה ונש~נ~
 מקצ~

 בו אין אם
 מרא~

 שלא מים
 נש~נ~

 מ~ס ~די
 במקום והטובל בו יטבול לא ~ההרי

 ש~שתנ~
 לא

 לי~ שנשבד~ יין חביוה א~ילו טבילהלו עלה~
 ~~דול

 ומרא~
 ~הו

 כמ~~~~קו~
 ~ם ~ונסמן מקום באותו ~טובל יין ~ל

 ~ניין ד~ריך ופשוט בכ~מ ועיי מתוספהא הדאב~ד~~גה

~~שג~
 יטבול לא ה~ז נקט לא הר~מ ובא~ת אדלעיך

 פ~ז ~~קואות המשנה כל~ון והני דייק רק שנ~הנהבמקום
 ~ועתוס~חמ~ד

 שם~

 לא ~~ז
 ~ יטבו~

 והטובל ומ~ש
 לא מ~מ נשתנו שלא ~~~ס באיכא אחרת בבא ~~אשנשה~ה במקו~

 במקוםיט~ל

 שנ~הנה~

 טביךה ~ו עלהה לא
 לט~ל דאסוד נלמד ד~ה~י ~~ וב~~~

 במקו~
 שנשתנה

 ומטע~
 ~י~וי

מ~א~
 מו~ח ~ממילא הו~יף שם ר~א ~יי ד~ב~י אלא

~~
דבמקום



~ ~ ~ ~

 ו~~ו~ו~~~~ו~
~~~~~~  ~יון לטבול ~ותר נש~נה שלאדבמק~ם

 ו~~ס ביי דאי~
 לעיל בהוספהאדהרי

 ~ק בו בהיי ש~
 מ~~

 ךהוכו ונ~ל
 בו~~~ם בין הטובל איהאיין

 הו~י~
 ובין

 ~קו~
 כאלו היין

 ~לא ~~~ס דאיכא הגדוך לים יין בח~יות ואולם טבללא
 ~בל לא כאךו ~נשהנה ו~קום באוהו הטובל איהאנשת~ו

 ז ו~בואר זהוהרי

 ~~~~~~ד~

 לדבדינו
 דעכ~~

 ~דינא
 י~

 ולהק לצדד
 בי~ו וב~נין בזה ~ה~ריך ~ו~די א~רורבות

 ו~ל~ו~ע~י
 הביא גי ו~צוה ~קומ~ח ~ובו~נ~ח ה~ו ו~מעילה ~~ז

 הו~ך~ו~ ~~שבז~
 בשם ה~הרי~ט דברי

 הרשב~~
 דהיתר

 תש~ בגוף עיין לא ובו~חכ~ה ~ילבאיסור
 בראשונות ו~הריייט

 ~~ ה~סיי
 וו~~ש היתר ~רוב ~נתערב באיסור דו~יירי

דמעו~
 ואיסור דהיתר היינו איסור בו~עוה נתערבו ~י~ר

~עור~~
 הרוב הוא ד~~יתר ככה על יס~בב שם הענין וכך

והמל~~~
 ולא ח~וב דמטבע ההו~י ו~ו~~ש רק ת~~ה לא

בטיל

~~~~ 

 פ~ה ו~~ג ~~א ח~א ךה~ת ב~תיחה ופרו~~ג
 ~ז~ב סנ~דרין ירושלו~י ועיי יייד כלל העו~קיםוב~ושנת

 ובשוייה ר~א ~יי ישיע~ק ועיי ורייך דרייי ב~לוג~אה~י

 דהךי ו~להא ך~נין וו~ייש ו~יי~ סי~ ו~~~~ח~ליי~
 ~דף חוליןעהוסי ב~עו~~

 כייו~

 ועיי וטעו~א וד~ה ב~החמין דייה
 ס~ק כייח סיי ובתב~ש שם יייח ס~ק תס~ז סיי או~חטו~ז
 שיייח סיי ו~~היישכ~ד

 סיי~
 ך~ה

 וחה~~
 ריטוסיי סי~ יו~ד

 ירושלו~י ועיירי~ד
 ~י~~ ~ר~ו~ו~

 ה~ב
 והנה ש~ וו~~~~

 הפלפוליםנטעי
 ו~שתרגי~

 רבים ושרשים ךענפים ~ה
 בזהיואכו~~ל

 ידידויוהנני

~~~~~
 ש~ ו~וסי די דף מכות ~~ייס דברי

 שהק~ו
 השקה ל~ו ו~שויר~א

 ואו~~
 שם בריטבייא

 בה~קה ה~אובין ו~טהרין אין מךוחין דמיו~יו הגדול דים~~
 ו~הני ש~יר לו~קוה חמין ב~טלה אף ו~~וה בשארוממיךא
 בירושלמי והנה בי סיי בת~וי טהרה בגידולי ~~מיישהש~ה
 ר~ס אביין בר ~הושע ר~ ~~~ין לו ויחם הי הלכה פ~גיומא
 אומר יהו שלא תניא דהדין טעם סוסיי בן ~נייני ריבשם
 ביוה~כ ~או~ין בו~ים ~ובל כהייגראינו

 וב~י~~
 דו~זה כ~ שם

 עיי~ש בהן לטבול ךמקוה ח~~ין מים ליהן שאסורסייע~א
 נקט למה לדקדק יש ולכאורה רי~ד סיי יו~דו~חת~ס
 ד~ה~ג יא~רו שלא החששהירושלמי

 בו~י~ טו~
 שאובין

 ~וא החשש ~יקר דהרי הכפורים~ום
 משו~

 ~אובין מים
 ביוה~כ ~יבת הירושלו~י נקטולמה

 ואול~
 יו~ות דבשאר י~ך

הש~
 רק ~השקה דו~~טהרים בו~~וה חמין להטיל מותר

 בביצ~ ה~~י כמ~ש ו~הקן מ~ם אסור וביוה~כב~~ה
 ~ד~

~~ח~

 חייב יו~ד יצחק ~ובביה שם ועצך~ח ושוין דיי~ בהוסי
 השטמ~ק מדברי הביא י~א אוה כייזסיי

 ובכ~
 שם דבריו

 די~ח ביצה ה~~חק~מו

 שם~
 ותני דייק הירושצמי וךכך

 הח~ש ד~יקר ביו~~כ שאו~ן בו~ים טובל דכה~ג יאמרושלא
משום

 ל~ה סיי ו~ם בבי~צב~~~תחוה ועיי מהקן דהוי יוהיי~
 שבוה א~ן לעניןומ~ש

 במקד~
 עבודת ו~הי ~~ב ~רמ~ים ובאמת

 א~ זקן כ~~ג הי~ ~י ~~דיוהייכ
 ~ו~

 עש~יוה מל~ין
 ש~

~
 ~ו~ין מים ו~ער~ין או ב~~ק~ש שבוה שאין ~וי ברזל

 לא חו~ין דבמים ~~בואר והרי צינתן ש~~יג עד ~מקוהבמי
 א~ש ~שום הטעםהוי

 במ~ד~
 מך~ו~ ועיי

 ביה ו~הי ~ח
 הייבהבחירה

 איס~רא ליכא חו~ין דבה~ך~
 כל~

 בשירי ~יי
 ר~ייי עו~~ש ו~י י~ג תשובה ר~א סיי מה~שייק להגאוןט~רה
 אפשר אי גרסינןדלא

 אפ~ר דאי לוו~ר דאפשר לוגין לשלש~

 נעלם ובו~~כייה הוא א~שר לפ~ו~ים אבל רוב עפיייהיינו
 נדה ה~וסי דבריו~ו~נו

 ~ד~
 הי

 עיי~~
ו~וסי ורשביי~ וא~ ד~~

 הרא~~
 ל~~ ודף להגרעייא בגהש~ס ו~יי שם

 עייב
 ו~ייב סיי אה~ע שו~~אל בית ו~יישם

 סיי~
 הרשבייא בשם יייב

~ובהגהת
 ר~~~

 ועיי ב~ב הו~הריים הגיה
 ד~ו~

 אוה ~ם
 אפשרדאי גי~

 ד~י כי שסייה ו~~ע ובמנייח כו~כב~ש ~או~
 בשום ה~אאפ~ר

~~~ 
 שם בד~מ ובאמה

 הוא ~גנאי סיי~
 חולין~~רשבייא

 יייא~ ~ד~

 דאפשר לה~יא כי וכ~ה דייה
 אךא ~~כב~ששראו

 שהו~
 ענין

 רחו~
 שירי ועי~ מ~י ואינו

 לו~י שם לו שיש ~ל ~~ים לענין וו~~ש שם ט~יו סייטהרה
 ~דף זבחי~ ~י~ ה~ם שינוי הוי עליו שמו גם דהויאף

 ~~ב~
 ש~ ובתוסי לווי שם להם ~אין~ם

 ה~הים מי יצאו מהו~כ
שיש

 ש~ לה~
 בדייש ו~יי ~ווי

 נג~י~
 ותו~כ ~~~א ~יייד

 ועיי קלייה אוה חי פרשה~~יני
 דע~

 סיי י~~ד קדו~ים
 או~של~ט

 השם שינוי הוי לא חמין ו~ים כשקורין דיייל אי
 נ~ג ~דף נדריםו~ר~ן

 עייא~
 דיי~

 ~גינה בירקוה אסור
 גינה שך י~יקדסתם

 ו~~ו~~
 שדה ירק ולא

 שי~
 ~ם לו

 ~מפני נינהו ו~ינא חר ו~ב~לא וחו~ראי חו~רא אבך כוילווי
 ו~גר~~ק ~~~ו הפ~יד לאשנהבשל

 בשיר~~
 עלה שם

 בלשון הש~ שינוי דו~א אוליונס~~ק
 הקוד~

 שינוי הוי
 ~דש ס~ק ~זה וכי שינוי ראינו א~שר אדם בני בךשוןאבל
 ב~ין ו~ותר היין מן הנודר ובו~שנה ~ם הר~ן ו~דבריואוךם
 וכוי יין ו~קרי לא לווי שם ךו ~יש רכיון ~~יהפ~~ים
 ~דאה שם ור~מוערש~י

 פש~~
 בנדדים דהרי חילוק דאין

 ועיי ארם בני ~שון אחרהולכין
 בבי~~

 ק~נ סיי ח~ב יוייר
 ב~ה ייילוה~ה

 וו~יי~
 לנקו~ ל~נין

 פלומפע ע~י ~מקוה
 דיבר ו~בר קך~ג סיי ח~ב ~סטריא ך~גאון ה~יב בה~וי~יי
 ו~הדייג וו~שיב בשו~לבזה

 ח~~
 נד~סה ז~ת והש~י קכ~ב סיי

 בזה ואכו~ייל ק~ב סיי חייג רבי~אה בו~הדוראשנית
~ 

ב~~
 והרם חכמה רוח מךאהיו אשר לסדר א~ייר הי א~ יום

 ךפייקיקרננו

 הגדול הרב הלו~ירי ידירי ~~בוד וכ~ט ובר~השלוי
ושנון החרי~

 זי~
 ו~י די ירא מ~ואר כלי הואר פרי י~ה רענן

 ו~~ד~י הקדוש הצדיק הרב אדו~ו~ר ח~ן נ~י ו~יכליחיאך
 ~טרעטיןי האבד~ק ~ליטייאצבי

~~~

 כפולה ב~~ף אלקיכם השם שנמצא ב~ייה שא~הך
אךקיככם

 ונסה~ק~
 ולהמשיך השניי הכ~ף לו~חוק אם

 ל~~חוק או בהו~ונתה גדוךה ל~שוהה הראשונה~כ~ף
 המ~~

האחרונ~
 ~ ז~ד~ש ו~יים ה~ניי ו~הכ~ף ול~~~ה

 ~~~א~
 בסיית נשאל צ~ה ס~י הגרשוני ~בודה בתשוי
 ~ת אל~ים די ויקח לכהוב צריך ה~ופרשהיי

~אדם
 וטע~

 תקונו ~הו ~אדם את א~יכם די ויקח וכהב

והעל~
 כי ~הומה ו~~ם ~פופה הכ~ף ~ן הסופר שיעשה

 או~ה ועושה מהנטפךים היתה שו~החילה ~קודש הכ~ף~עלה
 שעשה ~לאחרשר~יות

 ו~הכיי~
 ךא הו ~~ומה מ~ם כ~ופה

 א~א כי כלל להשם כב~ שנכתבה ס~ו~~ה ה~~םשייכא
ל~רוא

 אות~
 עם עוד

 ה~
 לה ~ה כי לגררה ומו~ר

 אצךלעו~וד
 הש~

 שיש הגם כלל עו~ו נט~לה ךא אם
 אנו ו~ליי~ו כ~ף של תקונו שע~י זה בתקון קצה~ק~ק
 ס~ו~~ה לו~ייםגו~ו~ים

 האחר~נ~
 ךהשם עוד נטפל ההא שלא

~~~
 ה~ון ךעשוה ועדיף ט~י ניחא

 ז~
 הקונים ו~~ארי

 ד~עיל להקל דו~נייצ פקפק כי סיי יו~ר עטייח~ובהשוי

 שנתקד~בו~~
~ולם הש~ ~~עצ~ שיהי~ צה~ם בנ~~ל בהחילה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ו~~ו~~~
~~~~~~~~  באו קו~ג יייל ודאי ב~ה~גואולם

 כ~~ד~

 יש בנ~ד והייה
 הכ~ולה ~~הכ~ף ך~שות זה באו~ןלתקן

 ~הומ~ ~~יי~
 ול~~ח~ק

 ~כלך ~שן ~דח ובת~~י האח~ונה~~~יים

 בי~
 בהך כתב

 י~ודה ו~תב הויייה שם ל~~וב צריך בהיי רעייודסיי
 דדוקא ה~חרונה הייא ו~~וחק הייא~~הדל~ת דעו~~

 ~~תחיל~
 יעשה

 דבת~~~ אךא ~ח~ונה הייא י~~חוק וא~ייכ הייא~~הדל~ת
 דיוכך כי ךייו סייעזריי ~~נ~~

 למחו~
 ~חרונה ה~א

 ג~
 בטרם

 ~ייא ~~~דל~ת~~ושה
 ואול~

 ל~שו~ נכון ודאי לכ~חילה
~~קוד~

 אחרונה ~~א ל~~חוק ואח~כ ~ייא ~~הדליית
 ו~יי~

 בנ~ד
 ול~~חוק סתו~~ה ~~יים הכ~ולה ~~הכ~ף ~~ק~רם לע~~תיש

א~~כ
~~~~~ 

 מהכ~ף ךע~ות הקו ש~~ושך וב~~ה האחרונה
 באים וגי~~ורו ד~ידושו א~~~ינן ~~~~השניי

 כאחד~

~~~~~
 בשו~~

 העבוה~ג על השיג נ~ה סיי צדקה מעיל
 לה~~יים ~~חיקה הוי מ~ם מהכייף לעשות התקוןכי

האח~ונ~
 כההוא ושרי ~~חיקה גרם רק הוי דלא י~צ וךכאורה

 קייכ ~דף כתבי כל פרקדאמ~ינן

 עייב~
 דאסור הוא עשיי~

אב~
 ועיי ש~י ג~~~א

 בכ~~~
 אלא הייו יסה~ת ~~הי ~~א

 כתב רס~ג סיי ביויידדהחתייס
 דל~

 אלא ג~מא ~~קרי
כשאינו

 ע~~~
 כל אבל ~~אךיו שנמחק ~ק בידים ~~עשה

 ~~עשהש~וש~
 א~י~

 השם בגוף ~ו~הו אינו
 ~~יי~~

 כיון
 ~~עשה ע~י סוףדסוף

~~ 
 נ~~חק

 ב~ורות ~~שייס צ~ע ~ודבריו~אסור ג~~~ר~ ~~חיק~ ה~~~
 ד~

 בחביות ע~ב ך~ג
של

 תרו~~~
 בה שנולד

 ס~~
 בג~~רא לה דק~י וכ~~ טוו~אה

 ~~~שה גם שעושה ואע~~יגר~~א
 בידי~

~~ 
 דה~~~שה

ב~צמות~
 רק ~סךהי לא

 גור~
 ךה~~~אות ~~~~אה לה

עייייש ~חיי~
 וי~ל~

 ~ם דהנט~ך ~יי ~שי~א ה~הייג הנ~ ו~וד
 ובא~~~ ~רבנן אלא אינו~~אחריו

 ~~~ח~יי ~שם הנטפך
 שעיייז אות ולכתוב הואדאו~ייתא

 יו~ס~
 ~~~י~ה אח~ אות

 פייו הר~~ביים ~~דברי והביא ג~מא ולא הואג~~ורה
 ~אינו אלא להנט~ל עצ~ו ה~ם בין חיךוק שום דאיןיס~~ת ~~הלכו~

לוק~
 רק אתיא דלא כי~ן ~~דות מכות רק הנ~פל על
 ובא~ה עייייש ~וא דאורייתא לעולם אבל דאתמיתו~א
 רע~ו סיי ~טוייז~~דברי

 ס~~
 ד~דו~ת ~~~ואר נ~אה וי

 סיי יו~ר ~~הדייק בנוייב כ~ב וכן דרבנן ~ק ~ינםהנ~~ךין
 שנכתב דכל הבנייי לדברי רעייד סיי החתייס לפ~ש וגםעיו

 בטעות הכייף שנכ~ב ~יון אייכ לו הטפל ~~קדש איןבטעו~
 איסור ליכא ~מ~~ילא שלאחרי~ ס~ומה המיים נתקדשהלא
 ג~רה ב~~חיקהגם

 בפ~ ~אחרו~ להמיי~
 ~חיקה בגרם

 בנ~דוה~ה

 ד~כ~~
 היתיר~

 לא שוב ב~עות נכתבה ודאי
 מחי~ה שגורם מה ח~ש ואין שךאחריי המ~םנת~ד~ה
 ואולי ~~~ם ה~י~ מהכ~ף שעושה ע~יל~~~~ם

 יי~
 דבנ~ד

 נ~תבו לא כ~ם שהאותיות כיון טפיגרע
 בטעו~

 ש~סופר רק
 ויש בקדושתה המ~ם נשארה א~כ יתירה כ~ וכתבטעה

 דאחרי ~לק דאין נ~אה ומ~מ מחיקהאיסור ב~
 שנכת~

בט~ות הכ~~
 נפס~~

 יחוס ש~ם לה להיות מבלי האח~ונה המ~ם
 להשםו~צטרפות

 ב~ ולי~
 נוייב ועיי מחיקה ~יסור ~~שום

 קע~ז סיי י~ד~~~ד~ת
 וי~ל~

 ~~~~ב~

 האי לדמות דיש כי ש~ ר~ס סיי ~חה~ס
 ה~~~ד~ים שרת ךכ~י ךו ~נטפך מקדשד~~ם

 הנוגעכל
 בה~

 ~~קדש ומזבח
 הנוג~

 מקדש דאינו וקיי~ך בו
 דפקפק אלא לו ~אוי שאינואת

 ~~בח מצינו לא ד~י בז~
 וכ~~ייש לו ראוי שאינו ~ה אפילו דמקדשהז~ב

 ~דף בזבחי~
כ~ז

 ע~ב~

 לענין לאו פסולים ד~~קדש דהא כ~ שם וב~טמ~ק
 ~~על ירדו דודאי ירדושצא

 ~~זב~
 עלו ~א~ אלא ~פני~~י

 בר~~ב~ם ~~ב~אר ובאמת י~דו לא ה~יצון ~~בח עלאח~כ
 לו שעלה ~פני~וי ד~~בחלהדיא

 ~~נח~ קומ~
 ובין ~שר בין

פסול
~ 

 בבנין רצ~~ ~אי שם ו~בש~ס י~ד
 עם ונמשח ש~~ כלי והאי ופ~~י ~רת כלי והאינ~~שח ש~ אבני~

 ע~ב ט~ז דף סנ~דרין ~וע~המ~כן
 אות~ ויקד~ וימשח~

 לדו~ות ולא ב~~שיחהאוהם
 ב~~שיח~

 ~~חנכ~ן עבוד~ן רק

ויייל~
 בו~ל~~~ וא~~נ~

 ~~הי ~יג
 ~סה~~~~

 ד~ם כתב ~ם היייח
 להם הראוי דבר כל ~~~דשין ש~ת ד~לי ד~יי~להא

 ש~ת בכלי ~נתן שי~ור לו שיש דברכל ~~~~
 יוה~

 לא ~~כשיעור
 ~~ייט ~דף ~~סוכה ראיי שה~יא עייייש כלךנת~דש

 שם~
 ~דף ~בו~~ת התוס~ ~~דברי ~ביא שלאולפךא

 יייא~
 ד~יה

 כי~ן כן להדיא שכתבוהואיל
 קטורת ךה~רבת שי~~~ די~

 דסוכה ~~הך ג~כ והביאו ~~רעת שלא ~~קדשה שרת כךיאין
 דצייל ~~דעת שלא אךו ~בות שם בתוסי הגיהוב~גהב~ח

 ה~אויאלא
 ועבש~~

 שם
 בס~כ~

 דהי~י ~~בו~ר דנראה
 וכן הראוי אף כלל נתקדש ךא ~~כשי~ור יות~ ונתןשיע~~ די~

 ~דף ב~~נחות ההוסיכתבו
 ~~~ו~

 ו~יזו דייה
 וש~

ד~~ ~~~ח~ ~ד~
 ה~וחט ~י ~בחים ךהדיא הוא ~כן עי~ש ל~ולם

 ק~י~דף ו~מעל~
 ע~ב~

 בחג ~~ים לוגין שךש~ ה~~נסך
 ב~ו~

 דארנ~י

 ךא ט~י הוי אי אבל ו~ר~~י ק~פךיגי במים ~י~~~בי~
 ליי ~~י דלא כלייקדשינ~ו

 רי~
 ה~אוי אלא~~קד~ין ש~ כלי ואין ל~~ים שיעור

~~ 
 שם ~תוסי

 כ~בו ביש דיי~
 ~~ים ~י~ור~ין דצ~~~~

 פ~ב וע~~~ב~ם שיעו~ אין ל~~~ה אף ~~~
~~הי

 ~~~יל~
 ו~~ק בכולן ~~ועלין בצלוחית אותו דנתנו הייח

 וכ~וישכ~ייי
 בכייו~

 ה~ר ה~רבנ~ת מעשה ~~הי וב~י~ח שם

פס~
 ל~גין ~~גי פח~ת יין דה~~נ~ך להדיא

 ב~ו~
 וכי ~טור

 ראוין אינן ~רי ה~יעור וחס~~ואינ
 בפני~ ךהת~ב~

 וע~~~ב~ם
 מהי ופ~ב הייז ת~~ידין מהי~~י

 מ~ה~~
 ~~וסי~ין אין הי הלכה

 פסול שהוא כך הוסיף או גרע ואם הלל~ ~שיעורין~ך

ובכיי~~
 ~בחים תוסי ו~יי שם

 ש~
 ~~ייש איש~~~יט~יי ד~ה

 ס~ך אי ר~יבשי~~
 י~

 סוכה ~בי~ושל~~י עייייש ל~~ים שיעור
 ~~ה הייופ~ה

 נ~~
 שניסך והוא זעירא א~~ ביניהון ~~ן

 ל~גין וש~שת ב~נים לוגיןשך~ת
 בח~~

 תנ~ אי~
 ~ני

 ~י~ו~ ךהן אין ~ני ~נא ~אית שיעו~להן י~
 ~~ד

 להן י~
 אינו ~~~בח ~~ה ו~ם ~טור~י~ו~

 ~~~ד~
 אלא

 שםו~שי~ק בדע~
 וב~~היי~

 ז~ ~דף מ~חות ועתוס~ שם

 ~~א~
 ד~ה

 ~ומרת זאתאר~י
 וב~ליי~~

 ועתו~י ה~ג פסה~~~ק ~~הי פ~ג
שם

 ובסוכ~
 ~דף

 ני~
 א~~ר חזקיי ד~ה

 וה~ב~
 ~ה ךדבר יש

 נב~א דאם ~~זה נש~~ע ~עכייפואכ~~~ל
 דה~ם ~ך לדמו~

 לו הנ~פל~~קדש
 לכ~

 יו~~ ~נתן היכי הא שרת
 ~~שי~ור

 ~~~דש אינ~~דאי
 איי~

 דס~ל למאי יהירה כייף שכהב בנ~ר
 דס~ל וך~~אי נתקדש ךא ה~ם כך הראוי אף נ~קדשדלא

 נתקדשדהד~וי
 ~כ~~

 שנכתב~ י~יר~ הכ~ף
 שלא

 לקדש כוונה לו שי~יי בעינן דבאזכרות נת~ד~ה לאודאי בדע~
 הויא~כ

 הכ~~
 ד~~י ונ~י ~ל נכתבה לא כ~ו יתירה

 אותיות ו~רח~ת והכ~ף יכלל פירש להשם אין יתי~ההכייף
 הכ~ף ~וי כיון י~ל ~~מ הנ~פלין כ~ם לא~תי~ת השםג~ף

 לא כאךויתירה
 נכ~ב~

 ~אחרונה ה~~~ם נשארה שוב כלך
 ויש נ~פלבקדושת

 ב~
 בין ~חךק ויש ~יקה איסו~ ~~שום

 ~~ש זי סעיי יייב סי~ קה~~~ ועייהנושאים
 בש~

 ושם הבנ~י
 וי~ל חיס~י~

 עיי~~
 ז

~~~~
 נודע כב~

 מ~~
 יו~ף הובאביתה אכסנד~ני הר~י

 על במו~ק ~~וסיי
 סיי ~~ס ובת~וי שרי ךתקן ~~נ~

 יו~ד ~דף עירוכין ~~ייס מדברי כן להו~יח כהברס~ד

 ע~ב~
 ו~ביאו נתפגמה משה שלבמ~שת

 אומני~
 ולא ותי~נו

 מפ~מת והיתה תיקונה נ~ו ~היתה ~מו מפ~מת~יתה
כ~~ו

 וקש~ שהית~
 ~~~ת~ת הלא ~קונה ךי~ול התיר ~~י

 וב~~חכת~ה ת~ון צצורך דהותר ודאי אלא הוא ש~ת~לי
 ד~~י ת~והיןדב~יו

 בשט~~יי~
 שם הראייש בשם

 הק~~
 בשם

 ~~תק~ין אין שנ~~~ו ~~ת כלי והא ת~~וה ~איךהר~א
אותן

 ותי~
 במקום ~ניוה שאין ~~שום ~~תקנין שאין דמה

 ~~וצאין היי שךא ~כא אבל ~דשים ו~~תקניןע~י~ת
 חדש~

טו~
 בשבועות התוסי כתבו וכן ךת~נה ~וצרכה כ~~ותה

 י~א~דף
 ע~א~

 ד~ה
 מ~

 ~אני משה של ד~כתשת מקום
ש~יתה



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~~ו~ו~~~~ו~
 ~ו~~ילא וא~כ ביו~ר ~ופ~~~תשהיהה

 ליכ~
 ~~~~כהשת ראיי

 ונתי~ה ~~~י~ה ~ושום דאיכא הי~י ד~אני ~~שהשל
 שתהא י~דא ך~ועליותא אדרבה היי תקונו דהסרההכא ו~~~~~~

 כ~ומ~ט~ת
 דייה שם חה~ס ~ועיי שהית~

 עיייי~ וי~~
 שרת כךי מכהשה ה~ לא שם בתוסי הי~מ לד~הוגם וי~ל~

 כש~וואל חנינה בן ודרייי ה~א לו הוציאו ~י ירושל~ויועיי
 שרת כלי אוהה עשו ~וכתשת ש~ואל בשם חנינהדא~ר
 בפייא והוא הו~ליימ ~ודברי הביא שם ק~בן ובשי~ילקודש
 ~לי~~הי

 ~מקד~
 זבחים ה~~ש ב~גהת ~ו~יי עייייש הי~ד

 פ~~דף
 ב~גה~ה

 שם~
 אל~

 רק דאינם הנטפךין דבקדושה
 למחוק ד~~ותר העלו כבר ס~פריםמדברי

 ע~~~
 להקן
~ 

~~~~~~
 ~~ף בגי~ין יהו~ע ~ני

 כי~

 צר~ך דהיי בהך
 וטעה יה~ה ךכ~וב ונתכוין השםךכ~וב

 גיטין דארייי דל~ת בוהטיל ו~~
 נ~ד~ ~ד~

 קול~ווס עליו מעביר
 דנהי שכי הווובחר ~ון השם דאין או~ורים וחכ~~יםומקדשו
 ~אסור קאי בקדושהיי ~~חיקה לענין אבל ~סולהד~ס~ה
 ב~ם שכי בבד~ה הב~י רברי הביא ושובלוווח~ו
 בשםהרש~ן

 שנכה~
 שלא

 בקדוש~
 ~והביא ל~וחקו מותר

 ~~דברי ה~א ולא שם רע~ו סיי ביו~ד ו~~~ך הטו~ז~ודברי
 דבריו בכל ~האריך שםהנק~~כ

 עיי~ש~

 דהרי הפייי ות~וה

אדרב~
 דבריו הבנ~י ולא ךהיפך ~וש~~ע ~ם דגי~ין ~~סוגיא

 דהאהקד~ים
 הר~ב~~

 וכוונ~ו השם שכתב הי~י ~ויירי
 לכהובהיי

 יהוד~
 ~~ו~ר דב~ה~ג הדל~ת הטיך ולא ו~~ה

 ה~ם ~העביר אחר הוא וחכמים ר~י ~לוגהה אבצ~~~חקו
 דעל ל~~וה~ול~ווס

~~ 
 ~ון ~שם דאין ח~~וים א~~רו

 בו אין בקו~~וס עליו שהע~יר דקודם ~וש~ועה~~ובחר
 פייה סופרים ב~~ס~ ~~בואר וכן ל~ווחקו ו~ותר ~וחיקה~~~ום
 ולא יהודה ו~הב ונתכוין ~ש~ א~ לכתוב צריך הייה~ג
נתן

 ב~
 ~וחזיר אומר ר~י ~~ם אה וכותב ~ווחקו דל~ת

 ה~וובחר ~ון זה אין לו א~~רו ומקד~ו ה~וך~~וס אתעךיו
 ורבנן ל~וחקו ~וותר ה~ו~ווס העברת דקודם להדיאו~~שמע
 הק~למוס ה~ברת לא~ר רק הוא ה~ובחר ~ון דאינודא~~רו

 שם וגהש~ס בקייע הי הלכה פי~ב שבה ירושל~~י ועייוצ~~
~ 

~~~~~
 גיטין

 ~ד~
 נ~ד

 שם~

 ההוא איתא
 דא~

 לקמ~י
 ~פ~וני שכתבהי ס~ה א~לדר~א

 אזכרו~
 שנו

 א~ל ל~מן כתב~יםךא
 סיי~

 א~ל ךוקח ביר א~ל מי ביד
 שוה אינו ל~מן ~תוב~ה שלו אזכרוה ~אין ס~יתשכל ס~~ ל~פ~יד נא~~ן אתה ואי שכרך להפ~יד אתהנא~ון

 סייה אייל אבו~ו דרי לק~ויי ראהא ההיא שם ~הלן~ובש~ס כלו~
 נאוה ובשו~ת לש~ון ע~תים לא שלו גוילין לפלוני~~הבהי
 קפ~ו ~~ק ךייט סי~ ~רד ובלבושי זי ~וה כ~ב סיירשא

 ל~~~ה כהבהי לא שלך ס~ת דא~ור ~ש~ס ד~יהעהיק
 הוא דלישנאו~יגרא

 ו~~~~
 עיי לחוד ~וריאה ~~יירי אי שם

 פייז וי ש~עתא ~~~עהתא~ב

 עיי~ש~

 וךיעבר ופריך
עליי~ו

 קולמו~
 הרי דתנן ~ר~י ~א ני~וא כ~ואן וליקד~~

שהיי
 צרי~

 ו~עה יהודה לכתוב ונה~וין השם את לכתוב
ולא

 ~טי~
 ר~י דברי ו~וקדשו קול~~ס עליו ~עביר דל~ת בו

 ה~~י והקשה וכ~י ה~וובחר ~ון ה~ם אין או~וריםו~כ~ם

~ר~
 ~י

 שם~
 ל~~~ בנתכוין אריא מאי

 דבפשי~וה יהודה
 אלא השם לכ~~ב כשנתכוין פלוגתא ~אי לא~כוחימצינו
 וליפלגו דפ~ול ה~ם קדושת לשם לש~וה בפירוש ~הבושלא
 רע~ד סיי ב~ייי ~ו~י~ הקולמוס העברת ~והני איבכה~ג
 ו~~ז~בב~ח

 מ~ש רע~ו סי~ ונקה~~
 ~ה~

 ולפענ~~
 בזה י~ל

 לו דהיי בהךדהנה
 לכת~

 יהודה וכהב ~שם
 דע~~

 מה~ליית
 אחרונה ה~א ומוחקה~א

 כה~
 ~ו~וובא יונה הבני

 ס~ק שם~פה~ש
 גי~

 דקידוש~
 ואולם ~~חד באים וגמורו

 ש~תב ~~~ייגדוקא
 ב~ת~ ה~~

 השם לשם קדשו ולא
 ~וונתו הוציא אםאבל

 למל~
 ל~~וב לו שהיי ~גון אחרת

 ~אחרונה הרי שכי קודם ונזכר יהודה לכתוב ונתכויןהשם
 צריך ו~~מילא ל~~~ה הוספהו ~והני לא השם ~םוגומר
 ~יימ דבכה~ג ואות א~~ כל ~ל הקולמוס להעביר יהודהלרי

 הקולמ~ס להעביד וצריך בסו~ו ~~~שם אחד באותקידושו
 קולמ~ס עליו ~~עביר דא~ור רר~י מלישנא והנה השם כלעך

 ~דף ~בה פרשייי וכן השם כך עך הקול~ווס להעביר דלריך~~ש~וע
ק~ד

 ~~ב~

 ~~עביר וז~ל ו~~קדשו קולמוס עליו ~וע~יר ד~ה
 ~ם ל~~ונת קול~ווסעליו

 ע~
 כותבו הוא כאלו א~היו~יו כל

 אות על רק בקול~ווס לה~ביר יכ~ל דהא צ~עולכאורה
 מהשםא~רון

 וני~ו~
 כיון אע~כ כאחד באו וגמורו דקידו~ו

 למלה כוונתו שהוציא ~ויירידהכא
 לכהוב דנהכוין אחד~

 השם או~י~ת כל על בקולמוס להעביר צ~יך לכךי~ודה

 נק~ הייוא~
 העברת ד~~הני בסתם דכתב הי~י רייי

 הוי בכהייג דדוקא אמינא הוי ~והשם אחרון באותקוך~~וס
 על רק בקוך~ווס ה~ביר ~לא אחרי ה~~ובחר ~ון גםה~ם

או~
 אחד

 ~והש~
 ה~ב סופרים ~~~סי דרישא דו~~יא והוי

~ם~

 מדל~ דעושה יהורה וכ~ב השם א~ לכתוב צריך היי
 לכתו בנהכוין ר~י נקט יולכך אחרונה הייא ו~ווחקהייא
 כל על בק~ך~~וס ל~עביר דצריך דבכה~ג ךאש~~ינן~הודה
 ה~םאו~יוה

~~~~~ 
 ך~ג סיי ה~~ג~א דל~מ~ש אלא מהני

 בקול~ווס העביר א~ אזכ~ה בחדא דגם לרבנן דסייל זיסייק
 הגרע~א בתשוי ~ועי ~ם במחהיש ~יי ~~נו~~ר ~צ~~~קרי
סיי

 עי~
 אוה על בקולמוס ~ועביר דאם יייל אדרבה אייכ

 מהשםאחרון
 הו~

 הי~ ~ואלו ב~צ~וו זה בשם ~ונו~ור יוהר
 מן זה ~ין ובשם ~והשם אותיות כל עך בקול~ווס~ועביר
 ז~א דב~ינןה~~וב~ר

 וכ~~~~ ואנוה~
 כי ~~ף בגי~ין

 ל~~וה שלא ~כ~בו גט דא~ור דר~חבהא שם~
 והעבי~

 עליו
 ש~יי ~רי דהניא ורבנן רייי ך~וחלוקה באנ~ ך~~והקוך~~וס
 עד היא לא דל~וא ~אראב~י וכוי ~שם אה לכת~בצריך
 רבנן קא~~רי לא כאןעד

 הה~
 וליכא זאיי~ דבעינן אלא

 ס~ה וכוי ~~לות ~~ניו התנאה ע~ב קל~ג שבת~וע~יס
 וב~יר ךש~וו בו וכתובנאה

 ר~
 פ~ג סופרים וב~~סי בי

 לשמו ב~ ו~הוב הך ךיתאהי~ג

 עיי~ש~

 וראיתי
 ~קה~~

 סיי
 התוסי ~ודברי שה~יר חת~ס בעל ה~און ב~ם הביאגי

ריי~
 וה~ה לכהחי~ה רק אינו דזא~ו ~כי הגז~ל לולב
 ~וסל זא~ו אי ורבנן ר~י פליג~ ךראב~י דהאהחהייס

~~דאורייתא
 עיייי~

 ~ם עי סיי הגר~~א בתשוי וא~~נם
 ~ו~~לא זא~~ משום הוא דה~עם כיון דלראב~יפלפל
 בשבת ה~והר~ייא ~~דב~י הביא ולא לכהחילה רקהוא
 ע~ב קייד~~ף

 ~ם~

 אר~ח ד~ה התוסי ע~ד
 ש~

 להדיא
 ניחא ו~אוז~ל

 ךה~
 דזא~ו ד~וטעם בס~ת ~והני~יי לא~ק~~י

 בפהיחה בקה~ס ושו~ר מד~ורייהא פסול ~יהי~ ~וסהברךא

~ו~~
 ועיי ~ה

 חת~~
 היש~ש ~~דב~י ו~ו~ש קפ~ד סיי או~ח

 סו~ה הגר~ח ו~יי כייד סיי ~~א ~ק צ~ל דיסיי
 ר~

 י~א

ו~~~~
 ני סיי ~שאג~א מדברי

 ~נ~
 י~ה שם בשאגייא ה~~עיין

 ועי~ ~ו~~ה הוא זא~ו אי ~ולתא הך ליי ברירא לאדאר~ה

שו~~~
 השבת ב~ווסך ו~~נ~ח לייג סיי ח~ג ~ו~ד~ג

 או~
 ל~ד

 ויייל~ קע~ג ~יי יו~ד ח~ב ב~שותשוי

~~~~
 ~דף ובגיטין שם בתוס~

 י~ט~

 דיו ד~ה
 שלא הי~ הראשון ש~הבד~יכי העל~

 ל~וו~
 ה~י וכהב

 ו~י~~ לרבנן אפילו ולראב~י לר~י כתב ~שיב ל~מהעושה
 חשיב דלא מודה ר~י אפילו ~לום ~ותקן ה~ני ה~תבשאין
 וב~והרש~אכהב

 ש~
 הקשה

 בה~
 גבי ~מרא דבעי

 ~ם קרנייא ב~גהת ועיי כ~ב עליון כתבאי עדי~
 פ~~ ~יי אה~ע ונו~ב ~ם רעייאוחדושי

 קכייה סיי ו~ו~ג
 ע~ם דגבי ~תב שם לגי~ין ובחדושיו גי ~ייקבביאורים

 ~אן ואין הראשון כהב כמתקן רקהוי ל~
 ~ה~

 ה~ני
 במקומו ~י~ף ה~~הר~מ בזה דברוכבר ~ל~

~~ 
 יש ול~אורה

לדקדק
 בה~

 ד~ר~ ומקדשו ~ולמוס עליו מ~ביר דאמר ד~~י



~ ~ ~ ~

 ו~~ו~ו~~~~ו~
~~~~~~

~
~וונת ~~

 הקדוש~
 סיי בבייי עיי הכתיבה ~ודם להיות צריך

 קול~~וס ~ליו ו~~~ביר ו~קד~ו ל~~י~~ר ~וייל וא~כ שםד~ייד
 דבהעברה ודאיאלא

 ה~ול~~ו~
 ה~חתון כתב ~~קרש

 בהמ~שה הת~תון להכהב מק~שו ואז ~וךמוס ~ךיו~~עביד ~יי~
 ~~וי ~ו~ייש~ושה

 ברכ~
 נ~ז סיי ~י~ל רשכ~י ל~~ורי דצ~ה

 שם בדודא ~~הדאייך ~גדול ךהגאון אדיהובו~לח~~ות

 ויייייל~
 לש~~ה ~ענין בגט או אזכדה באיזה קדושה ך~ניןוההינח
 ל~נין~~שאייכ

 ~ב~
 ונ~תם נכתב ~יי כבד ההח~ון דהכתב

 ~~ח~ש ~~~ב~ב~~ה
 הו~י~ ל~

 ~~ג בכתב ~טוד וךכך דבד
 ובבייי ~ם ו~ר~ח רי ס~ק קכ~ג סיי אהייע בייש ו~ייכ~ב

 רייה ל~ב סייאו~ח
 ודו~ק~~ וצ~י~

 ~~~~~~~ג~

 קכייה ~יי ~לבוש דבדי ליישב מלתא לן
 שם הר~~יאעייד

 י~ דלכהחיל~
 להח~יד

 מ~ום ה~עם וכתב בדזך של בקולו~וס הגט ךכתובשלא
 אם וה~א כתב ע~ג כתב ולא ו~~~~ע אחד כתברוכהב
 כשר והוא ~כתב חוקקת הקולמ~ס ~~~ו~ו~וסין באחתיכ~וב
ואחיכ

 תבו~
 כתב והוי הקולמ~ס חקיקת כתב ל~~לאות ~דיו

 השני כתב אז כהב הוי התחתון דהכתב דהיכי כהב~ייג
~ב~ל

 וו~גר~
 ~טור ~ד~י שבת לענין וךפיי~ ~~חתון כתב

 כ~ב ע~ג בכהבדהדי
 ו~גר~

 אלא ה~חה~ן הכתב וווקלקך

דביש~~~
 ~יכי דדו~א כתב בי ס~ק ~ם האדוך ב~ירוש

 ועתה ~~ועיל שאינו באו~ן ב~סול נכתב הדאשוןכשהכהב
 בזה ~~~ו~יל באו~ן הראשון כתב ע~ג השני כתבעושה
 ~~ה ~~~~יל ה~חתון ~שהכתב אבל מהני דלא~~~רינן

 הכתב ~י~וה קוךמוס עליו והעביר ~פעם עודשכתב ב~~
 ה~וסי מדבדי שם והביא כ~ב וחשיב יש~ו התחתוןהכתב ~ו~ו~

 ל~~~ה שלא היי ה~אשון דכתב דהיכי שכתבו שהבאהיגיטין
 ~לא ~~ה חדש~ ~נין בו בנולד השני כהב מהני ~~י~ז
 ו~קשה הרא~ון בכתב~יי

 ע~
 ~ם דגיטין ~~הא הלבוש

 עלה וליעבר השייסדפדיך

 ~ולו~ו~ ~עצייהו~
 ואם ~לקדשיי

 כהב חשיב לא העליון דכתב רהיכי הךבוש כשיטתני~~א

מגר~
 נא~~ן אינו הא אייכ נ~~ה ואינו ~ואיל התח~ון כתב

 שנ~תבלוו~ר
 של~

 ואייכ כ~ב חשיב לא ה~ליון וכהב לשו~ה
 הלבוש ךדעת גדולה קושיא והוא הסייהיפסול

 עיי~~
 וא~~נם

 עךייהו ונעבור ~ריך ךא ~ייס דהא ליישב לפע~דנר~ה
 בק~לו~וס נעבוד שאנחנוקול~~וס

 ד~
 קול~~וס עליי~ו ולי~בד

 ב~ול~~וס שנית יעבור בעצמו הזה שהסו~ר היינוולקד~יי
 י~בוד לא ~~דאי ~שמה מתחילה ~תב באמה אםוא~כ
 י יע~ור דאם שנית בק~ו~וס להעבירעבידה

 יהיי בקולמוס
 כתב ךא באמה ואם הס~ת וי~סך ~ראשון הכתבנ~סל

מתחילה
 ל~ו~~

 כעת ש~ד וית~דש ~ולמוס יעב~ר ~דאי
 העבדת מהני דךא השיס וו~ש~י לשמה ~קולמ~סבהעברת
 ל~ו~ן שלא מהחילה שנכ~ו היכי האזכרות ~ל עלקולמוס
 כו~נוו~דדה~י

 וא~~
 דאם הךבוש כדעת מזה מוכח אדרבה

~תחיל~
 הדא~ון הכתב פוסל השני ה~תב אז לשמה נכתב

 להקשות יש ~לכאודהאלא
 דסו~

 מכשירין אנו איך סוף
 דהא ל~מן שלא ~כתבן לו~~ר נאמן ~ינו והסו~רלה~ת
 ~יעביד ~~ו~ד ונימא לבדודי דאיכא מל~א~וי

 ואם הסיית ול~סול בקולו~וס להעביר עבירה יעבורלא ~ודא~ צשמה ~~חילה ~~ב באמת דאם האו~ת יתבררואז בקולמ~
 ~ ל~~~ שלא ~~תחילה כתבבאמת

 בקול~~וס יעבור ודאי
 דהי~י ט~ו ס~ק ב~~ש~ז לייב סיי אויי~ ~פדמ~ג דל~מ~שאלא
 שלא בק~מוס העביר ואחייכ לשמה מה~ךהד~תב

 ובבאור הי ס~ק ק~א סי~ ב~ש ~~עיי ל~ר~~ב~םכשר לשמ~
הגר~א

 שם~
 שוב א~~

 לי~~
 כתב אם גם דהא ךברו~י

מהחיל~
 שלא וי~שוב שנית בקולמוס ל~עביר יוכל לש~~ה

 בל~ יהיי ו~ה יודע ד~ילש~~ה
 בה~ברת אם

 דאי~א מלהא ~וי לא ~וב לשו~ה שלא או ךש~היחשוב הקולו~ו~
 ~~ני לא ה~מה דלפי כיון י~ל בלא~ה וא~לםלבדורי

 ~~~ר~

 ~ו~~יךא שובה~ולו~וס
 י~

 גייכ בזה
 איסור~

 הקול~וס ב~עברת
 ילש~~ה

 א~
 כיון בתחילה ך~ו~ה שךא שנכהב

 ד~כ~~
 לא

 בזה יש ובכה~ג ~ר~שה ל~ם שלא בפירוש השםנכהב
 ~~~י~האיסוד ~~שו~

 וכו~יי~
 ס~י יו~ד חתייס ועיי שהבאתי ה~~י

 דנתכוין ורבנן ר~י ב~לוגתת ול~זרנייו
 לכ~ו~

 יה~דה
 לה~ביר ~וותר וראי בכה~ג דךיית בו הטילולא ~טע~
 בקוך~~ו~

ולי~
 משום בזה

 ~~תחיךה ש~כתב כיון ~~חיק~
 ב~יד~~

 ~כוונת
 ב~~אירי ~ו~יייהודה

 ב~ב~
 שם~

 דמ~~ קשה ד~ייכ אלא
 ~כ~בתי ס~ת דא~ור דההוא עלה הש~ס~~ייתי

 בנ~כוין דר~י ~~~א ~~~~ן כתבהי לא שלו~זכ~ות ל~לו~
 שאני ודל~~א בק~ל~~~ס ע~יו ד~~~ביד דארייייהודה לכת~
 להעביד ~~ותר וךכך ך~~וה שלא ב~ירושרכתב ~ת~
 וךיתלש~~ה בקול~~ו~

~~ 
 ולא בסתמא ~כתב ד~~יירי ~שמן כ~ב~י לא שלו~זכרות דאמ~ בההוא ו~~שא~כ ~חיקה איסו~ ~~שום

 להעביד דאסוד ~~~דה ר~י גם ובכה~ג ב~ידושקדשם
 אי~וד~~ש~ם בקול~ו~

 וכ~~~~ל~ מחיק~
 י ~

 ~~~~~ד~

 יש
 לד~ד~

 הקול~~וס העבדת ~~הני דאיך
 בין ו~ו~סיק חציצה הוי ה~ח~ון הכ~בהא

 ~רגיש וכבר הקלף ~ל נכתב ה~ם ואין להקלף ה~ךיוןכהב
בזה

 ~ר~
 ~הב והנו~ב ~י סיי או~ח ~~הדייק בנו~ב השואל

 אינו לנא~הו דכל ה~עםשהוא
 חוצ~

 בנו~ב ~ועיי עייייש
 ~ייה סייאה~ע

 עיי~ש~

 הוי דהא יייל בךא~ה ~לכאורה
 כשד ~אינו דמינו כיון דהכא אלא חוצן דאינוב~~ינו ~~י~
 הואדבד ךאות~

 חו~

 דהא ו~ינו ~~אינו טפי
 ד~~ב~~~

 אינו
 ~שד שאינו ו~ינו אבך ב~וה כשדים כ~שניהםהיינו חוצ~
 בהשובתי ועיי רנ~ו סיי י~ייד החת~ס ו~~~~ש ~אייו~גדע ~~גר~

 ידו~יה די דב~י ו~הא לזה ס~ד להביא ויש בי סיילעיל
 ק~~~ ~דףח~לין

 עייב~

 ~~הו ~~~ךית ה~ן שלוח לענין

ופרשייי ~ת~ו~
 ~~טלי~

 מי עניי דובנת ו~אם הבנים עך ~דוסה
 חציצההוי

 כנ~יי~
 בצים ס~רי שני שיחולו ~~הו

 ז~
 גב על

 ~~ביי~~ הוי בצים הא וקשה ~~הוזו
 דאינו

 חוצ~
 קו~בעי ו~וה

 ~ואגב הי~ג שחיטה ~~הי פיייג ובל~~מ שם בתוסי ועייךיי
 ע~~~שאעיר

 הלחיי~~
 כש~~ואל רבינו ד~ק הייכ שם

 כרב הל~תא ד~די פךא וזה באי~ורא כוותיידהלכ~א משו~
 בכ~~~ ועיי ~~~~ דף בכורות עיי בדיניוכ~~~ואל באיסור~

 הכ~א

 ש~בצים ~~יירי ד~אן כתב ~ם בחידושיו ד~רייןאלא שם~
ה~~ה העליוני~

 ~~~ו~

 וא~כ ט~~א
 כי~

 גרע טהור ואחד טמא דא~ד
 וש~ידו~א~מ

 חוצ~
 ~~נו~ב ב~~ה ל~ק~ק יש ומעתה

 לדבריו ראייהביא ש~
 ~~ו~~

 ~עיי צייב סי~ ~~ח בש~ע ד~~בואר
 ניכר דשו~~ן אם קצת שנו~~קו ותיבות באותיותכ~ו

 א~ו ~ציצה ~וי הא וקשה קולמוס ע~ולה~ביר ~ות~
 דכיו~

 שהוא
 ונ~אר לתחתון העליון ובטיל התח~~ן הכתב ~בטל ~ןלנ~ותו
 דשאני י~ל ולפמייש כהךכתו ה~תוןהכתב

 ה~
 ~ון

 אינו ךכך וכשר ניכר דישומו התחתוןש~כתב

 חו~

 ומשא~כ
 אלא חציצה דהוי י~ך ~~סול הת~~ון ד~כתבהי~י

 ~~מג~~
~~

 וס~ק ל~ח ס~ק
 ךיי~

 ~א ~כהיבה בתחילת דאם הביא
 רק ~סול אינו הדיו כל שק~צה או שחוד ~~יוהי~

 ~לא כסדדןשלא משו~
 משו~

 אינו לנאותו דכל חציצה
 ~וצ~~

~~~
 דאינו ~טעם ךומר אין דבלא~ה

 חו~
 ~~~ו~

 דהוי

מב~ו~
 רב דהא

 חס~
 שם בגיטין ד~~ר הוא

 למחלוקת ~אנו בקולמוס עליו והעביר לשמה ~לאשכתבו ג~
 סייל ~סדא ודב ודבנןר~י

 דג~
 ו~ב~מ

 חוצ~
 מדברי כד~שו~ע

~ש~~
 בו~נחות

 ס~ב~ ~ד~

 ~~ר~~י ח~יצה והוי על בעינן ו~א

ד~
 צ~ח

 שם~
 וו~~ני

 ר~
 הוי ~כא ~א לטעמיי דבי חסדא

 ד~~צ א~ו~~ב~מ
 מב~ו~ דג~ לד~~

 ח~

 ~ועתוסי
 ~ב ~גדף ~חי~

 ד~~
 צ~

 וע~
 ~דף בכורות בתוסי הא

דיי~ טי~
 ו~ב~מ ~ר~א

~~ 
 ~ר~~ו דבעי דחו~ין ~~הא ה~~ו

 א~ ~~צ~ ד~ויאחותו
 ד~וי

 ~~~~ו~
 דב~חיו ל~לק יש ~וא~לי



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~~ו~~~~~~ו~

ע~~~
 קודם נו~ד היי אי ק~ו~ה ביי ~ייך

 ווו~א~~
 באחותו

 ק~י סיי יו~ד ועש~ך שם שטוו~ק ועי~ פסול ~י כמוהוי
 או~ ס~סב~ללי

 ו~ג~א ועי~ וי~ך מהראייי ב~ם מ~ש י~א
סיי

 תל~~
 בשם גי ס~ק

 הדיי~~
 דב~ודות דפ~ב אלגזי ומ~דיייט

 עיי~ש ב~י ךהרב ודאיתיד~ה

 ואכוו~ל~

 תידוצא לחד ו~רצו
 אינ~ במינו טפי ךמימד אי~א פנוי דמקצתד~~א

 סו~הובתו~י חוצ~
 ל~ז~ ~~~

 דאוור דרבה כתבו הי~י ~י ד~ה
ךא

 ~ידו~
 אינש

 חציצה ו~וי ~וצא דו~~תיירי בהושענא לולבאי
 ךקיחה הוי דלא מ~ום ש~י ~ם ובר~ן שם וו~ש~א~ו~י

תמ~
 חציצה וושום לאו אבל ~ציצה והוי

 מוו~
 עלה א~ינא

~וי~

 ו~ביימ אי ליי מספקא

 חו~

 א~ח ~ביימ דאו~ר וריא

ה~
 ווקצת ~אי~א משום ליי דפ~י~א ~א

 רח~
 חציצה בלא

 הוי נמי דה~אואע~ג
 חוצ~

 ו~א ח~צה בלא ו~~קצתה לאגד
 בה~י תאומים של דאודחייהו שאני לידה דלווא רבהק~יד

 ~ציצה הוי אולי האות ~ל עך בק~~מוס דו~עביר ה~א~א~~

א~
 ד~וי

 ו~ב~ו~
 התחתון ה~הב דמבטל דהכא י~ל ואו~נם

 אינולגוורי
 חוצ~

 ~דף ביומא דאו~דינן ווה ~ו~יא
 נ~~~

 ~ייש
 ו~שום פס~ל חבירו רגך ע~ג עומדהיי

 ~~ו~

 נבין בינו
 רגל שאני ווושניהרצ~ה

 דל~
 דלא ופדש~י ךיי ו~בטך ו~צי

 וו~שווע עבודתו שיגווור עד דגךו את ~בידו ךייו~בטיל
דהי~י

 דמב~
 אינו ךיי

 חו~

 הקולוווס בהעברת ובפרט
 דאמדינן ו~הא לגו~די ליי דוובטךלה~תב

 ר~~
 הדם ~יסוי

 ~לב~ליי ליתב ליעבד דהי~י ~~ו~א ו~אי בו~וקדשין נוהגדאינו
 ~עוךם ~ם להניחוו~רש~י

 קו~~ס~~
 קא ליבטליי לא אבנין

הוי
 חצי~

 לא ליי ~ו~ב~ל דהי~י ומבואר ךווזבח דם בין
 א~א חציצההוי

 דךפו~~~~
 מחזק יהוא ~~ני ~~תב דאדרבה

להראשון
 ב~~~

 אלא ~ציצה משום ~אן אין ודאי שמקד~ו
 נחתו שלא נדאה ה~וסקיםשמדבדי

 בכ~ ךחל~
 עיי~ש

 בדבדיהם~
~ 

ה~
~~~~~~ 

 ו~ ~ו~עתא שוועתתא ~ב ~איתי בזה
~~ז

 שהקש~
 ראמר בגי~ין בהך ~ש~וך

~~~
 ראינו לשמו ~תב~י לא שלו אז~רות ~~~וני ~כתבתי

 ו~קשהנאמן
 ו~ו~~~

 דאין ~הא ג~ סיי ךהייא ו~יו~וני ב~וי
 העד לדב~י ~גם הי~י דוקא היינו החזקה נגד נאו~ןע~א

 הי~י אבל ווחזק~ה ל~וציא בא והוא היתה אסורהו~עיקרא
 היתה ~א ו~עולםש~דבדיו

 הוי לא ה~א ואייכ נאו~ן אסו~~
 זו~~ת

 ולו~~ מעול~ ~שר~
 ~מן אינו

 ותיר~
 דחזקה

שהוחזק
 לפנינ~

 נא~ן עייא ואין קמא מחזקת טפי אלימא
 ד~צ ~יון כ~רות בחזקת שהוחזקה בס~ת וה~א בכה~ג~ם

 ~~דיה~ ~ותבי~ה~ופ~י~
 נא~ן ע~א אין ומ~ייה ל~מו

 דסתווא קייייל באזכרוה דהא צ~ע ~דב~יו ~חזקהלהוציא

ל~
 ~~נחוה ~ועתוסי קיימי לשו~ן

 ד~
~~ 

 ימול ואל ד~ה
 פי ה~ק~~מ~~י

 הקוו~
 ו~הרמ~ב הגאון ובבאור

 שם~

 ~ק
דא~~ינן

 על~
 לשמן ~~ובין ~לו אז~רות שאין ~~ת ד~ל

 שו~אי~
 אי~ בעדותו הוא א~ל ~לום

 הס~ת חזקת עוקר
 בסתםשנ~תבה

 לשו~~
 פייה ~~ש ~וע~ ס~ת קדו~ת לשם

~ם
~~ 

 ה~ו~ז מדבדי
 והנק~~~

 שם
 וי~ל~

 דלפמ~ש ~א
 ייי~ סיי א~~~הישיע~ק

 הא~ז ~שם הת~ייד רברי אי סייק

ד~~~
 שאינה

 פו~ק~
 ~ו~ו הוי

 חזק~
 סברא מכח דאתיא

 בהך גם י~ל ש~יד סהדי ~~~וד~י
 דס~~

 אף נא~ן דאינו
 לשו~ן אלו ה~כר~ת הו~זקו לא ~עולם דבדיו~ל~י

 לוו~ר נדאה ועוד וז~ל ~כ~ ~א סיי מהרש~ל בתשוי~צאתי ואמנ~
 דוווה דקידושין ח~שא האי ~~ידא~ילו

 לחזק~
 ~אינה

 ~עד שו~עיד כיון נאו~ן ע~א א~~הפו~קת
 ש~

 היתה

מעול~
 דבנייד י~ל ואולי עייייש ~ו~הימן ~שיטא א~א ~חזקת

 הוי~ס~~
 ג~

 הסופר ע~ה דמסתו~א סברא מ~ח חזקה
~~וגן

 ועדי~
 פ~ בגיטין בד~ן ו~יי נאמן אינו ול~ך ט~י

 ד~~ת דמשום מ~ש שם~~קין
 פוע~

 ו~ה כהוגן עשה
 שם הב~ח והגהות א~ש בחדו~י ועי~ש~ידו

 ו~בן~

 ~~~~ו~

 דבדי הביא הי ~~ק רע~ו ~יי ביוייד ~~~ך
 ס~ת שאד אבנ האזכדוה דדוקא שכיהע~~ז

 בדיו אלא כותבין ~איןא~~ייי
 מ~ו~

 וזרק בדיו ~תב אם
 ~שד זהבעליי

 ות~~
 זהב עליי ~דק ד~עו~א דכיון הש~ך

 כמ~ש הת~תון ~תב ומבטך ~תב העליון ד~~ב משום~סול
 ~~םה~י

 הנמ~י~

 ס~ת שא~ ךי ו~ה אז~רות ךי מה א~כ
 לו יש בס~ת ו~ק~מות דבשאר אז~ות נקט לה~יאלא
 מהני וךא דפ~~ל באזכדות מ~א~כ וגרירה בווחיקהתקון
 אסור ~הדית~ון

 ךמו~ק~
 א שם בהס~ת הנמק~י והנה

 שזדק ~~וו~ד בז~ב וז~ל כתב בזהב ה~~רות~תב
 זה~

 על
 העליון ~תב דס~ך פסול א~~~ בדיו שנ~תבו השמותכתב
 ךפי הת~תון וו~ב~ל הויכ~ב

 ~הו~
 ~~דוה ואסוד וווח~ו

 קייג דף ~שבת בש~ס הא להבין וצדיךבו

 ע~ב~

 איתא
 דמשווע בזהב האז~דות את ש~תבךהדיא

 ב~שיטו~
 שעשה

 זהב שזרק דמיידי ךומד ךהנמ~י דוחקא ומאי דיו ~מוהזהב
 ה~ו~ות~ל

 בדי~ הנכתבי~
 ~ם בברייתא ד~די דיייך אלא

 ו~וי ~שידה ~תבהקת~י
 א~

 שכ~ב או בדיו שלא ש~תב
 ~הב האז~רות אהי שכתב מיידי ךאי בזהב האז~רותאת
 הנמקייי ~~ ולכך בדיו ~לא שכתב בבא הך ב~לך הוא~די
 יש אולי ול~~ז בדיו הכתובים הש~~ות על זהב~ז~ק

וךווו~ ךחל~
 הזהב זה ו~עביר דיו ~מו ~חה הז~ב עשה דאם

 האז~דות עךשנית
 הנכ~~~

 כתב מבטך דו~א ב~~~ג בדיו
 ה~וסי שכהבו ~עיי וו~שוה בה ~יש צבע דהויהתחתון
ב~ק

 ~ד~
 קייא

 ע~א~
 ד~~

 בעך~~א צבע בין ~לק יצבע ולא
 ס~ת נשאר אז~דות בין ~יךוק אין וב~ה~ג ~ו~ש צבעובין
 היינו זהב בזרק אבך התחתון ~תב ו~ב~ך זה ד~תבכיון
 דהוי האותיות על הזהב נ~ן דק דיו ~מו ~זהב ע~השצא
 ~על בנקל ונגררת ה~וברתצבע

 האותיו~
 מבטך אין ב~ה~ג

 השם ~ו~ו~ק דהוי הוא ~חשש ב~ז~רות ודק הת~תון~תב
 הגד~ייל בנו ת~וי קפ~א סיי יוייד ו~הד~ת בנוייבוווצא~י
 שאו~דו ווה ותני דייק דהנוו~י וכתב בזה שה~דיךז~ל

 את שו~~ק ל~י הט~ם והוא פסול תני וךא יגנזבברייתא
 בו ךקרות אסור אי~וד בו ~נעשה וכיון בדיו הנכתבהשם

א~
 בי~יד

 וז~~
 לקדות ואסוד ו~וח~ו ~ה~א ל~י ה~~ייי

 ~יון ל~חליפה~וב ו~~יריע~ ~~ם נקדד דאם רע~ו סיי הב~י ו~ו~~ש דאייו~ביא ב~
 ~נעש~

 ~ם דהרי צ~ע ודבדיו עבירה בו
 יגנז בבדייתא קהני ו~ידך בדיו ~לאב~תב

 א~
 ע~ה שלא

 שם דע~ו וסיי רע~א ~יי ב~ו~ייע ~עיי עבירהבזה
~ 

~~~~
 ~ועל הזהב לג~ור יו~ל תיבות דב~אר הב~י מייש

התיבות
 וו~~א~~

 דהוי הז~ב לגרור ~סור באז~דות
 נע~ה ו~זהב שעו~ה הזה השם דהדי צ~~ ~~םכמוחק
באי~וד

 דנ~ח~
 ואיי~ התחתון ~תב עי~ז

 ~לל נתקדש ךא
 ג~~ ד~~קרי שו~ות בשאר דמיירי י~ךואולי

 ומיירי אז~רות

ב~~~
 נתן ה~ם שנגמר וטדם ו~אהיי א~ה או מאדני א~ד

 אות ד~ל הנמ~י ו~וונת א~ה או א~~ אותיות עלהז~ב

 אח~מהאז~ר~
 האות על זהב זרק ~~יב~ו

 ~ב~~~~
 עשה ~א

 כשגמר וממילא נמחק מאד~י דא~ד איסודביי
 הש~

 לא
 בא~ד הראשונות באותיות ~סל ש~בד ~יון מחיקה בייעשה
 ס~ק רע~ו ~יי בפת~ש וראיתי ו~צ~וה בצ~ב וכן א~האו
 דלאו הבנ~י בשם שהביאט~ו

 דוק~
 אלא נמחק ו~צבאות צ~ב

 איתא ~ן ובאו~ת למוחקו דרשאין אפשר מצבאות צב~אאפילו
 סופרי~ במס~להדיא

 צב~א ה~א ~~ד
 ו~אהי~ א~~ מצבאו~

 נמחק וכ~יי
 ~ עי~~

~~~~
 ~תב איתא שם יוייד סעי~ דע~ו סיי ביו~ד

למייד אליי~
 ו~אלקי~

 נו~חק אינ~ וכוי ו~השם ~~א יוייד
 א~ד ~~ן הרמייא וכי נו~חקים ווצבאות צ~ב וושדי ש~דאבל
 טי ס~ק הטו~ז ו~י בזה ו~~ו~ירין ויש וו~~י~ א~ה אווואדני
שם

 דהי~
 וה~עם ובא~ה באייד ב~ניהם ו~חו~ירין ו~חו~ירין



~ ~ ~ ~

 ו~~ו~ו~~~~ו~
~~~~~~  ~זה לפי וצ~ב מב~~ד יותר ~זה דהחו~ירו בהוסיכי

 א~ה דהוי הק~ךה עפייי ~עם שכי הל~וש על והשיגהו~יוחד ש~
 דהרי צ~ייג ~דבריו עייייש התו~י דברי ראה שלא י~הכו~ו
 ~דף שבו~ותבתוסי

 ל~ה~

 ~שם מן א~ד גרס ~פד~ח כתבו
 דנמחקין משדי וש~ד מצבאות ו~צייב ד~~ש ותיו~ה נו~חקאינו
 יש הוא המיו~ד דשם ו~שום ושו~א בפ~ע שם שאינולפי

 ו~אדני א~ד על רק הוא ~תוסי וכ~ונת ~והר בו~החמיר
 הטעם ~ת~~י כ~ ו~~ז ל~~ו~יר דיש בפדיי~שכי
 באייד ~מיו~ד שם ד~רינן והיינו ה~א המיוחדדשם

 כ~אני לאחזייל כו~יי~
 נכת~

 ה~א ביוייד נכתב אני נ~רא אני
 כתב ו~והייק ~ם בו~~~ש~א וכ~~ש בא~ד~נקרא

 ע~א ~ייא בתקונים ו~יי הוי~ה לאותיות לבושים הםאדנ~י דאו~יו~
 בא~ד רק שייך לא הטעם וזה~יי~ש

 ול~
 שהביא ~אייה

 א~ה עך גם דקאי ומ~מע ו~~מירין דיש~דמ~א
 כמ~~

 ~טוייז
 ~החמיר הקבלה ע~ייי ~~ם ~לבוש נתןולזה

 ג~
 דעל באייה

 ע~ז ועהוסי ב~יד רק ל~חו~יר בתוסי כלל נזכר לאא~ה
 ~ח~דף

 ע~~~

 דייה
 הוג~

 ור~יתי עיי~ש שם ובו~הרשייא
 ס~ק שם בפת~ש ~וו~ובא הקטנה ידבספר

 ט~ז~
 יסה~ת ~י

 כתב אבל שכי~~ח
 הרי צ~אות מן וצ~ב ~די ~~ן שיי~

 אבל ~~היי א~ה או מ~דנ~י אייד וכןנו~~ק ז~
 י~

 ו~חו~ידין
 התו~י בשם הרמ~א ~קודו כי שם ובביאורו ובא~~באייד

 ~מוה שהו~ה לפי וצ~ב ~בש~ד יותר ~הןוהחו~ירו
 וב~ו~ת עיי~ש ~לקים מן אלה בכתב וכש~כ דהייהונראה ~~יוחדי~

 אייד על רק קאי לא דהתוסי בתוסי ליתא אלוהדבדים
 הריי~שכי

 מן אל~ בכתב הידה~ק דו~~ש אלא לה~ו~יר
אךקים

 הגר~א בבאוד ועיי נמחק דאינו ~שוט ודאי ז~

 ~י~~~~~~
~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  
~ ~ ~  ~ ~  ~~~~~~~ ~ ~ ~  ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  עייב ליי~ ו~ם ~ש~ד דייה ע~ב ל~ד מנחות ו~ר~~ישם ~~~~ 

 אלו דייה ~ם~הוסי
 ובבכ~~

 ~נינא ונ~~ב סייה דף סנהדרין
 ויייל בי סיי לעיל וו~ייש ק~ייז סיייוייד

~ 
 בכ~~~~~~~~

 אלשקד מ~ד~ם דברי שהביא שם ה~ד
 השם כל ~יי אפיל~ ו~שדי דבש~ד שכיבתשוי

 ודיוקו ~צבאות וצייב ו~~די ש~ד ו~מנו לו~וק יכולכתוב
 ה~א יו~ד מאלקים באל אלא כתב בבדיי~א א~~רו ךאש~רי

~~ש~
 או~רו לא מצבאות וצב ו~שדי שייד ג~י אבל הוי~ה

 קאי ~בדי~א דקהני ~אכהב הכדע דאינו כי והכייו~כה~
 שבו~ות שברי~ף בדש~י חו~י ב~גהת~ועיי

~~ 
 הביא שלא

~דבדי
 ה~~~ו~

 דבידו~למי ולפלא
 ~פ~~

 דו~גיל~
 ה~~

 איתא
 הי~ושלמי דז~ל כתב מצבאוה צייב ו~שדי בשייד גםלהדיא
 צ~ב ~שדי שיי~ ~א~יי ה~א אלייף ~~י~י דל~ה א~~ףכתב

 גם כולל לשיטתו הירו~לו~י והרי נו~חקין אלו ~ריו~צבאות
 ועיי מצבאוה וצ~ב ו~שדי ש~ד עם מאה~י וא~ה וואדני~~ד
 בשם דוקא ~לאו להלכה שם רע~ו סייבב~י

 הוי~~
 א~א

 ועיי ל~מן לכ~בן צדיך נמחקי~ ~אינםי שו~ות בכלדגם
 או ~נים כותב ~יי ~~א פ~ה ב~כוהבירושךמי

 שם ובנח~י ~~ו פ~ה סופרים~במסי ש~~ ~לש~
~ 

 הב~י ~רבדי הביא
שהביא

 ג~~
 שהניח דו~יי~ הנו~~י פיי

 ביריע~
 רבים שמות

~לא
 כה~

 טהור היי שלא מפני
 ו~

 א~ת בבת לכתבם
 בירו~למי דמבואד ~~מה ~~י על תו~ה שם בי~ושלמיו~ה~פ
 תמה וכן די אלקים אל כגון~~דיא

 בביאו~
 ביו~ד ~גרייא

 איתא פ~ג בדכות ב~ו~פתא ובאו~ת ~ם זי סייק רע~ו~י~
 כפיי לכאורה נראה ~ה ~ו~ות ש~~ או חמשה כו~בהיי

 ~יהושע דבקרא אלאהנו~~י

 כ~ב~

 ~מות ששה ביחד כהוב
 ועיי שם במ~רא וער~~י די אלקים אל די אל~יםאל

 ה~א ו~ם שם טי וס~יי בי ~עיי ביוייד הגרע~אבהג~ות
 הרדב~זדברי

 בתשו~
 בשם דדוקא

 הוייי~
 ~ינן

 כתיב~
לש~~~

 י ז עיי~ש

~~~ ~ ~ ~  

~ ~י~ ~~~ ~י~ ~נ~ ~~נ~  ~  ד~~ 
 וו~ידורו משונה דנכתב דכיון לו~וחקו רש~י הי~י

 תמי~

 ה~יא ולא ~צ~~ו דין ~הו ונדשם ~דושתו חל לאעדיין
וודבדי

 הכ~ו~
 כתב דאם י~ל ואו~נם ~~ד יסהיית ו~הי פ~ז

 הי י~כ~ידודו
 ו~קוד~

 ו~ח~כ ~~דושה ~לא שכתבם רק
כתב

 ו~~
 וגימורו קדושו או~רינן לא דבכ~~ג ~גם בקדו~ה

 לשמן שלא בפידוש ~תב הי יי שאו~יוה כיון כאחדבאו
 או~יוה ~ל הקולו~וס לה~ביד יוכל ו~~מ שהבאתי ~ב~יוכמ~ש
 ו~~מ כסדד האותיות שנכהבו דאף י~ל ואולי ו~קדשם ~ייי

 ~אותיותכיון
 י~~

 נכתבו
 של~

 א~~כ מהני לא בקדושה
 ל~ב ~יי ו~גייא ~ועיז כסד~ן ~לא דהוי ~קולו~וסהעברת
 בבאורי ועיי בי ס~ק ומ~~ז שם ושפייד ל~ט ל~חס~ק

 גי לאוין ל~ו~ייגוו~רשייל

 וי~ל~

 כמה ולדעת
 רבוות~

 בעינן
 דאו~ר דגיטין ~הך ול~ייז כ~דדן השו~ות לכתוב בס~תגם

 שם דרק הרדב~ז ךדעת ~שו~ן כתב~י לא ~לואזכדות

הוי~~
 שאמר בכ~~ג ~כא לאוקו~י יש ~כרה בכלל הוא
~סופר

 אזכדו~
 היינו ~~מן כתבתי לא שלו

 ךש~ןושוב כ~ב לא הי יו~ד~דאשונות דאותיו~
 גם כסדרן בשם ד~עינן הסובריםנדעת העבדתהקולמ~~ לייו~

 ויקש~ בס~~
 מ~פ

 וךק~~יי קולו~וס עךייהו וליעבר~שייס
 אל~

 דלישנא ד~תו~א
 ו~הא~כ~ה האיתיוה שכל היינו ל~ו~ן כתב~י לא שךואזכרות
 ועד~~י כסידרן ו~יחשב בכה~ג דגם י~ל וגם לשו~ן כ~בלא

~~~
 ד~

 ש~באתי ~ייג
 וזייפ~

~~~~~

 מכמה ב~שובה הארכ~י ~ךו הרדבייז דבדי ~עיקר
 אזכרה בשם נכךלו השו~~ת כל דגםראיות

 ~דף ו~ברכו~ ראיי ~~ביא סייט כלל מך~כי בידוראית~
 לייג~

דאר~א
 שנית~ דע~ גדו~

 ש~י בין ופד~~י ~ותיות ~הי בין
 ועדשייי אל ל~ם גם א~כדה דקרי ~~~ואר הריאזכדות
 ~דףסנהדרין

 צייב~
 תפל~ פי בירושלו~י מצאהי ואני

 השחר
 שהוא הדי~ה הוא גדוךה אר~י ~הדיא דאיתא דיהלכה
 ור~יתי די דיעות אל כי שנא~ר ~זכדוה ~תי ביןמו~וצע
בצליח

 ~כו~
 כייח ~דף

 עייב~

 כנגד אר~המי כנג~ י~~ הני דאו~~ינן עלה
 י~~

 בהבו דוד שאמד ~זכ~ות
 אךים בני ל~

ד~
 יוס~

 ~נגד ~נחום אייר שבק~ש אזכדות י~ח כנגד או~ר
 ~בשדרה חוליותח~י

 ודקד~
 דד~י בא~קימהא למה הצלייח

 דדי ובאוקימתא ~לוגתא לשון ~הוא אמד רייי בל~וןאו~ד
תנחום

 אית~
 ~ובאו~ת ריית או~ד

 בהגה~
 הגיה שם הבייח

 ר~הדך~ך

 אמר~

 סתדי ודיי ~רייה ד~ך טעמא ד~יינו וכי
 ~ח יש דבהבואהדדי

 שמו~
 ה~י~ה

 וע~
 ~כ~וד ~ל שם

 ~ירוף רק יייא רק הויייה שמוה ליכא ובקיש תשסרהם
שאר

 שמו~
 הם

 ייי~
 ~ז~יר ולא עיי~ש פליגי כר~ך ועל

ו~קושי~
 יו~י רי קוווי בד~י ד~א התיב ~ם ~~ג ~ירושלמי

 חדדים סי בעל וב~יי ב~~מ ועיי וכוי הכבוד אל כ~יבוהא
 וו~ה~פ בשי~ק הייב פ~ב תענית ידושלו~י ~ועיישם

 יו~ן רי א~~ר ו~נין שבת של ~בע שם להלן בירו~לו~יועיי שם~
 אזכרוה זי כנגדאנתוריא

 שכת~~
 השבת לי~ם שיד בו~ו~וד

 תשע ושם ~וי~ה שמוה זי ~ק ~~יב~לא
 ו~ם ~נה בפרשה שכת~ב אז~~תתשע כנג~ ר~~ ~~

 אזכרות י~א ב~ללן י~
 יבשייס ועיי תשעה איכא ~וי~ה ~ם רק נחשוב לא אםרק
 סיי מסטריא ל~ג~ון הד~ב בתשוי כעת וראיתי ~םבבלי
 וו~נ~דרין ראיי שהביאאי

 ד~
 ~כרה ג~כ לכינוי דקרי סי

~והעי~
 דמכתשת מהך גם

 שהב~תי~

 ביד בזה קד~ו וכבר
 סייו~לאכי

 ס~~
 בגיטין בפ~י עיי יייג דף ו~עירובין ~~~ש גם

 ואכ~~ל שם כידף
~ 

ח~

 הו~~תעפים בענינים שהוא כל בפל~לת ~~~~~~~ה
 ו~עשות ~תקן נכון נראה ונדינא~ה

ו~הכ~~
 ~~~ם הכפולה

 סתומ~
 ךה~ם מחי~ה גורם ש~י~ז ומה

 וי~~ש ושדי ו~חיקה גרם רק הוי דלא י~להא~~נה
 ו~עשה עו~ה כשאינו דק גר~וא מקרי דלא ר~~ג סיייו~ד ה~תיי~

 ~בכורות הש~ס ו~דבדי הבאתי כבר מאליוי שנמחק רקבידים



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~~~~~ ו~~~~~~~

ךייג~

 ~~~ודם ש~~ה וועשה עייי שהוא א~פ~י גד~~א ד~~יחשב
 באה תרו~~ה החביות של דהטו~~אה ה~ם דש~ני י~ךואולי

אחיי~
 ~דף דשבת בהך וכן ~~ף וךא

 ק~~~

 שהיי ~די
 דיודד או~וד ~ד~י ב~רו עך ך~כ~וב ~

 וטוב~
 ש~א ~ב~בר

 שרי גרמא אבך דאס~ד ~וא עשייה עצה ואו~דוי~~שף
 לא עדיין ~טובל דבדגע טע~~אהיינו

 נ~~ח~
 הש~

 וגד~וא
 אחיי~ דק באה ~מחיקהשל

 כ~עושה ד~יכף בנ~ד יכ ומשא
 ו~חיקה ~~~וי~א הוי מ~ם~~הכ~ף

 ל~מיי~
 ד~~ש~ס אלא האחרונה

 ~דף~בת
 קט~ויעייב~

 גדווא מקדי לא בכה~ג דאף נראה
 ~ותב ~הי~ באחד מע~ה ברכות כו~בי לענין שםד~~ודינן
 לו אמר ב~~ים ושקען בר~ות של ~י~~וס נ~ל וכויבצידון
 גדוך ישו~עאלדי

 עו~
 מפני ~ר~ן ~~יי הראשון וון האחדון

שאבדן
 בידי~

 דק גרו~א ~וקדי לא בכה~ג דגם ~~בואר הרי
 וכ~ייש אח~כ רק באה לא דהמחיקה אף בידיםעשייה
 לא אחר מעשה ~ושה הי~י דשאני י~ל ואולםהחת~ס
 ~~חיקהלשם

 ר~

 ע~י
 ~~~ע~~

 ~ו~~ילא
 אחיי~ בא~

 ה~וחיקה

~~שא~~
 רהוי אסור ודאי ךמ~קם ~די ב~~ים ש~ק~ן הכא

 נ ~דף ~חךיל ~י ועש~ס גד~~א וךאמע~ה

 יג~
 שכדה ב~~ה

 ~דף ו~~ות ועיי האחרונים שהעירו וכוי שיתיןד~ד
ש~ יייא~

 י~~חקה~ ~ן ~ם למי~תב שדי ~~י דייה ובר~ייי
 ה~וים

יועובד
 ואבדת~ ~~~ו~

 אלקי~ם לדי כן תעשון וךא שו~ם את
 ~~ייז ~דף ע~זוע~וסי

 ע~ב~

 י~ל ו~~יימ ויייל גדעו דייה
 ~~חי~ה בזה דגורם אף ~~~ם ~והכייף ךעשות ~וותרודאי דב~יי~

 בין ה~סיקה הכ~ולה דהכייף כי~ן ~אחדונהלה~~~ם
 ךו ד~יי וכהא ה~חרונה ~~~יים נתקד~ה לא ו~~~ילאלהו~~ם הכ~~

ל~תו~
 דעושה יהודה וכהב ה~ם את

 מרליי~
 וו~וחק ה~א

 י~ב סעיי שם דעייו סיי עיי אחרונההייא
 ~פה~~

 ס~ק שם
 שהב~תי קעייז סיי יו~ד תנינא נו~ב ~~עייכ~ד

 וי~ל~

 בפדט
 גרם מותד ודאי ~~ד~ס דק דאינו הנטפליןבקד~ת

כזה ו~חיק~
 ג~ ו~~~

 הסו~ד שיע~ה בנייד נ~ון וע~כ תקון ךצודך
 וימחוק סתוו~ה ~ויים ה~פולה~~~~ייף

 אחרונהי ה~ו~~
 ויתקד~

הש~
 ~ כתבתי ~הנלפענ~ד כבדאשונהי אלקיכם

~~~~

 ידידך דבך כעתירת ~ועלה והעלה ורכב צלח

 לגדוך~ךיצופ~

~~~~~~
 זידא דרי בהך ומ~ש הקול~~וס העברת בענין

 וביב~~ות הי הך~ה ~~א בכורים~ובירושך~וי
 ועיי בר~י ר~ש ע~ש וי והצכה ה~ד~י~ב

 פ~ו וב~ידו~ודה ד~~ ש~ שייי~
 ה~~

 דאו~ר ד~ה

 רב~

 לבילה הראוי ~ך
 סיי ~ולאכי יד הרב ו~~ש בי סיי לעיל הבאהי וכבד~וי
~ל~~

 רק ~ונ~ה הביא שהרי מ~ה גבי רק כן א~ורינן דלא
 נעשה שלא היכא אבך בךללא

 מע~~
 אמדינן ךא כלך

 ~די פ~ק ד~דווב~ים הי~ג נדדים ~והי פי~ר ~~מ וע~כן
 סיי חו~מ ובב~י ~ם ועלח~מזירא

 כ~~
 בשם ~י ט~ו אות

 דמהני ~ייל וד~ת בכתב עדות דל~מהרמביים
 ~~~ו~

 דכל
 הידיימ ול~מ~ש כוי ךביל~~דאוי

 ברית תשוי ועי~ לק~~
 סיי יויידאבר~ם

 נ~~
 וךא

 הדגי~
 אה~ע שו~ואל הב~ת וודברי

 ~~ק מייו סיי קצוה~ח ועיי יייא ס~ק קמ~בס~~
 וב~ת~ש י~~

 ~ר~ב~א תשוי ועי~ ~וזה הביא לא ב~ ס~ק ~וייו סיי~ו~מ
 מהך שהביא גויל מוקף שאינו אות לענין הריייא סייח~א
 קכ~~ סי~ מחוקק חלקת ועיידר~ז

 אוי~ח עוזד ובאבן וי ס~ק
 ל~ב~יי

 באדוכ~
 דהי~י שם ומייש זי וי ס~ אריה ו~שאגת

 כתבו ו~בר לבילה דאוי חש~ב עליי דרביע הוא איסודאדרק
 ס~ק ל~ב סיי או~ח וטוייז ה~~חכן

 ועיי י~~
 ~יי ש~ ~ו~~

נ~~
 ונו~ב ש~ ל~א ~יי שאג~א ועיי ~ם ו~רמ~ג ~ ס~ק
 ערך בערוך ועיי צ~ד ~ייאה~ע

 קד~
 סיי סוי יו~ד ובב~י

 א~ורינן בד~בנן גם אי דייש סיי ח~א דרבנן ובארעאקצ~ח
 ועיי ניה סיי או~ח הב~י מדברי והביא לבילה ה~אויכל
 כ~ג סייק כ~ח סיי וביוייד חי וס~ק וי סייק שם חדשפדי
 רצ~ו סיי או~ח ובפרישה יו~ד משנה ~ייד טהדות ר~שו~יי
 וב~ח ויאות

 ד~ה תסייא סיי או~~
 ובמ~

 ו~~ליימ
 פיי~

 מהי
 והגהת ה~דביכודים

 מליי~~
 ~ם

 ובד~ב~~
 קנ~ו ~דף ב~ב

~ייב~

 ~ועיי ק~ה יסיי ח~ג ווהד~ג שויימ ~עיי ב~בת ד~ה
 ש~ קיסיי

 ע~ד
 ה~ו~~

 סיי יוייד
 ומ~~ ס~~

 גי סיי לעיל
 ס~ק דע~ו סיי הטו~ז ~~דו~ו~ש

 ט~
 ראיתי

 כע~
 די ביוייד

 ב~~לואים~~ווילנא

 שכ~כ~

 ובפדמ~ג
 בפתיח~

 קרה~ת להלכות
 י~ליוהדבה

 ואכמ~ל~ בז~

 טהורה די ויר~ת תודה בחררי ובקי החריף ההייג ~רבכבוד
 ו~טענצד

 דקי דו~~ייצ נייי לאדבערבוים אבר~ם ~~י ת~אד~
זאלקוואי

~~~~~
 זייל הר~~ג אביו ~~כבוד ו~~ו~ה דעת סי י ~~
 ~ביו ~בוד הראה בו כי ו~רא לנכון אליבאו

 כחו רבז~ל
 ו~יל~

 הגהות ~ודיליי הו~יף כ~ת וגם ך~ורייתא
 כי ב~אךתו ונ~שווהעדות

 אשי~
 ול~ו~יעהו סי עך עיני

 ל~~לא בזה והנני ע~~די אשראת
 חפ~

 ול~שיב~ו נ~י כיית
 א~ר עלבזה

 בקצרה~

 ~~~א~
 ו~תב עצר~ דכבשי בסוגיא כ~ת האריך

 ד~ה ד~כ ביצהרשייי ב~וונ~
 יזר~ הד~

 יאכ ו~בשד
 א~א כ~רים לשמן שלא שנזבחו הזבחים כל דקיייילש~י
 ~~שכתן סכין דבק~צ א~~רינן ש~יר ~שמן בשלאאבל וךא~~~ ז~ונן לפני עך קאי דזה חובה ל~ם לבעךים עלו~~א

 בשינוי אףשהן ל~ו~
 קו~

 וביי מיניי נסתר זה והנה ע~ייד
 במנחות רש~ידהרי

 ד~~יי~
 ~ב~ היי דואם כי שם

 ~רוק לא
 ורו~ש קבוע ש~~ונו ק~צ הו~ל הא וי~שה לשמן אשךאקאי
 עלל~דיא ז~ ש~י ע~ב צי ~ף ביבו~ות פדש~י ~ו~תייר נעלםוגס

 ש~
 די~ה ע~ב יייג דף ~~ים וער~~י ~ ל~~ון

ואינו
 קדו~

 שם ~ועהוסי
 שלא דו~ן נזדק שכי שח~ן ~~

 ~והי פי~ז ועד~וביים ל~מן ~דק אם דה~ה דוקא ךאולשמן
 הגירסא ~ם צי דף יב~וות דבש~ס ופךא הי~ח~סה~~~ק
 ל~~~ן ד~~ן וזרק לשו~ן ~~א שחטןלהדיא

 עיי~ש~

 וכת~ר
 דאייר כיי~ו נימא ושחט בעבד דנונ~ד ~ךהקשה

 ו~לא בהגהת הקשה ~וכןאאעליימ ל~~
 בביצ~ הרועי~

 ועיי שם
 דבדים אךו ~י בירו~~~י קדבןבשיורי

 ה~~
 דלפמייש ותיי

 בגיטין הפ~י ~מ~שמהני א~~ אוודינן ושוב עשה איסוד רק בזה ךיכא שם די~בבתוסי
 ד~
 ~~~שטות צע~ג ~פ~י דברי ובא~~ת צי

 על הרעה מן מתורם דמק~ה שם דייה בתמודה ~ש~סדברי
 ומצאתי שם ר~ייי ועיי עשה רק דלי~א שם ולהלןהיפה

 ת~וי ועיי ~ה שהעיר קכ~ט ~יי ובח~ב מ~ז וסייא~~ע בנויי~
 דהיכי ש~~ מ~ז סיי יו~ד צביתפאדת

 ~~לאכי וביד בדיעבד וו~ני ומ~מ איסורא הוי ואייררשות ב~ו~ צות~ ~התור~
 ל~י ובאמת ם~ב דף מקידושין העיר שד~מ הדיניםבכלל
 שם שפרש~ימה

~~~ 
 ציווי לשון לו~י~ור דאיכא ש~י ~ד~א

 אבי~ אמר אלא ע~ב נ~ז דף קידושין ועיי ~ק~מ הואבעלמא
 גםוכוי

~~~~ 
 ~יי וויו~ד

 ד~ קכ~~
 הגעילן וא~~כ הטבילן

 בטוי~ד ר~י ~יטת ~זה ציין ~ם בבאה~ג דהדי לק~~ומותרין
 לה~ביל ואח~כ ~געיל מותר ל~החילה דאף דס~לשם
 ד~מועיי

 הרלייח והגהת גי או~~
 ש~

 כמה לדעת הא ועוד
 סיי יו~ד ב~י ועיי מדרבנן רק אינם ~לים~ילת

 אעל~מ א~~רינן לא דבאסד~ר ~הייתא לה א~יוכבד ק~~
 ב~סו~ו~כ~פ

 אעל~ו~ א~ורינן עשה
 הפדו~~ג~ כתב וכן

באו~ח



~ ~ ~ ~

 ו~~ו~ו~~~~ו~
~~~~~~~~  על ב~~א~י ~ו~יי למ~ד ס~ק בא~ל צי סייב~~ח

 ווייו ~ייאגיטין ~~שניו~
 ה~~ג~א קושית ~זה ראה ולא הר~ן עיי~ ו~יי~

כאן~
 אלא לי ק~יא דייה ~י כלל העמקים בשושנת ו~יי

דכבר
 בשעה~~~ ה~ל~

 ~~א
 ~~~ק~~

 אמרינן ךא דבקדשים
 יייל דבלאייה אלא עיי~שאעך~מ

 דליי~
 בזה

 ~~לייו~
 לדעת

כווה
 דבשוג~

 ~ועיי א~~יי~ו א~רינן לא
 בנויי~

 יוייד תנינא
 ~ע~וקים וב~ושנה טיסי~

 ייי~ כל~
 ודע דייה

 ויייל~

 וכאן
 בתשו~ה זאת ובארהי הארכתי וכא~ר ב~וגג אייריע~כ

~ 

ב~

~~~~~~~ 
~~~~ 

 אביו כבוד הק~ה די~א לחולין
 ב~ייר דאזלינן ר~~ו דיליף בהא ז~ל הה~גי
 רוב ~וי ~יייט ביב~~~ התוסי דל~יי ואמו אביווומכה
 והמיעוט בו~עשה תךיא דלא רובא הבעל אחרבעילות

 לרוב ילפינן ואיך במ~שה~~וי דזנו~
 כ~רו~

 דגם
 ל~~ ~ו~יעו~

ב~~עש~
 סיי א~ייע וושה ה~יב ב~שו~ זו בקושיי קדו~ו וכבר

סי
 דר~

 בחולין מלה~ר ב~גהת הקשה ~וכן זי נתיב ה~לישי
 ד~ה ~~~ו ~ף ~סחים בחדושי חכמים בעטרת ועיי שםדיייא
 אות דתב~מ רובא כלל ווול~יירוע~י~ז

 די~
 בזנות דאף ~~י

 בכורות בהי הר~וב~ן ~ולשון ~~שו~ע ~וכן ב~~עשה ~~ויל~ח
ר~~ג

 עיי~ש~

 תל~י בין לחלק אין רמה~ה או
 בו~עש~

 ועיי
 ובגינת כייז סייק ~פ~ד כ~ר סיי י~~דפר~~~ג

 ורדי~
 כךל

 בשושנ~ ~ו~ייס~א
 כלך ה~~~קים

 יייב~

 בזה שנסהפק
 ואו~~

במ~רי~~
 אלגזי

 בכורו~
 אות פ~ג

 כיי~
 ~~א להדיא כ~ב

דרובא
 ~יי~ ד~ב~ו~

 טו~וייד ועיי ~~דרבנן אךא אינו רוב
 קכייג ~סייתליתאה

 ומ~~
 טבעי ~ניןד~וי ~~~ו~ ~ב~~~ ל~~ דאדם דהשו~יש

 ו~וכש~~
 סיי ח~א זרוע באור עיי בתינוקות

 יייא~יי אה~~ אפרי~ בי~ ות~וי זי אות אי סיי ~~~י ועייתש~ס
 ולכ~ור~

 כוללה ב~תיחה ה~ר~~ייג לפ~~ייש יה~ייב לאאביו א~ והכה הבן ונתגרל ש~וליד בזקן י~ל
~~~ 

 ~וה
 בשם~~ה

 ר~יי~
 דבזקן

 ל~~
 ~וב

 ב~יל~
 אלא הבעך א~ר

 סיי חסידים סי ועיי צ~ע רש~לדדברי
 אזולאי ו~יי ~~~~

שם
 ו~~ו~

 ~ו~ה ה~יב ובהשוי ויייל י~א סייק בי סיי אה~ע
 בתיד אזלינן א~ דאף הקשה הי אותשם

 וה~
 ~וב~לה

ד~לי~ן
 בה~

 בע~ות רוב
~~~~~ 

 ו~רי מקודם ~~א ז~ה ~מא
 ~רוב היינו ה~על אחר בעיךות דרוב י~ל וךכאורה חךל~~א

נשי~
 ד~~ש~ס ~וזנות~יאלא ואינן לבעליהן ~ם כי נבעלין אי~ן

 שךא שם חיות בהג~ייצ ועיי כן מ~מע לא ~~ז דףסו~ה
 לה~ר~~~ג גמא בהיבה ו~יי ~~באתי ב~ייכ ~פר~~~ג מדבריה~יר

פי
 ~וק~

 עייייש
~ 

~~~~
 קושית על שם ב~~~ו ~~~ש

 ~גא~
 ~ו~ר~צ

 בה שקבך כ~ון לה דמשכ~ת~ו~ךברשטאט
 וא~ח ק~~ין ל~~ אביה אינו ואםקד~~ין אבי~

 ~וי~~
 ב~וחכ~ת כלל

נס~ר
 ז~

 יו~ד דף סוטה ~~ש~ס
 בפ~ ו~ש~

 כוי עינים
 קדושין אביך בך קבל~~וא

 אמר~
 חדייא עיי אני י~ומה ליי

 ~הו וי~ל בשרי~ה ודנוהו שם של בתה דהיתה די~ל~ם
ו~ימרא

 א~רי~
 וו~~דייר והוא בחוו~ש ער~~י ר~וו ב~ם ~~קשאה

ור~~
 קו~ית ~סוב דבלא~ה אלא ל~~יעוטא חייש ~~~וילא

 גם ה~ש מ~ר~צ~גאון
 בש~~

 שבת חךךה אפיךו יכול החל כי כהןאיש וב~ ע~~ ני ~ף סנ~דרין
 בשריפ~

 ויקשה
דלמא

 ל~
 ו~~מי~ה הוא אביה

 למי~
 בה~ר אזלינן לא

 הק~יהי טךיא ~וינא וכד אלו תירוצים ל~שוכאן
 למ~

 ~גאון

מהרי~~
 ד~י ו~ראני ע~ב ~~ד דף ~וסנהדרין ז~ל נ~ז

 שכ~~ סיי או~ח~~רמ~ג
 בעי~ר ואו~ם~ ל~ג ס~ק בא~ל

 ה~ראה עיקר דכל רכייב כ~ובות הפייי ע~ו~~ש י~להקושיא
 וא~כ ~י יטעוןשלא

 בנ~ער~
 ל~עון יוכל בנשרפין נסקלין

 רק בו ~ותרו ~לאברי
 לסקיל~

 ו~אייכ
 בב~

 ~קבלה כהן

 ל~ריפ~~~א~
 וגם

 ל~~
 נדחק ו~נם הוא אביי ~או ~י

~י~
 די~ב ל~ו~ין ווב~~~~ח בחדושיו

 וז~~
 הארכ~י ~~בחדושי

ל~~
 השמיני ד~ש ל~יל ~ ועיי ~חידוד ~ ~~ד ~קושיא

 וי~ל ביאו~
~ 

~~~~~~
 ל~ג דף ~ולין ה~ייס

 ב~גהיי~
 וו~~חים ו~~ש

 גי~ף
 בהה~

 קדו~ו וכוי דקטלו~ו ~רמאה
 ~וייעב~~נ~ח

 ירו~ל~~י עיי הצל~ח דברי ובגוף י~~
 ~~גי~

 ~~א
 ~~י סנהדדין בירוש~~י ועיי וכוי לרבי ~מר אנטינינוסהיייא
 עיי~ש לה ווי ד~ה ע~ב יוייד דף ~~ז ותוסי היהלכה

ובתשוי
 הארכ~י~

 ~~~~~~~ג~

 ט~ז ס~יי לייב סיי ךאו~ח
 הב~

 ראיי
~~~~~~~~~~~~ 

 ~~י~~~ ~~י~~ ~~~ ~~~~
איר~

 בו~ק~ם
 וא~~~ נ~

 רייז א~ור
 זי~

 דל~ח הינוק איי~י
 ג~יל ו~וקף לענין הב~י וכ~~~שול~ט

 ד~ו~מ~
 ~~ר~~י

 לתירון ו~~ונם שם י~ד ס~ק ~ו~ז ועיי בנ~ב ~געכהיבה דבשע~
 ~ני~בא באיפסק דמ~ש~ינן דהא שם בב~יהש~י

 בנפסק היי~
 ~ופר~~י יקשה א~תי שנכתבאחר

 ד~~שוו~
 בשעת דגם

 כשרכ~יבה
 ~כ~

 ~וכנ~אה שם הי סייק בדרישה בזה הרגיש
 א~ר ו~י~ל עד איפ~ק וגבי מן בבייי ~גירסא ל~ניו היילא

 בבייי אלודברים

 צייע~
 ועכצ~ל

 דלתיר~
 יייל השני

 אירע ד~י~רג וי~ו רשייי ו~~~ש כתיבה אחד על גייכרשייי כוונ~
 ~ת ~ל ~וקו~וו ~וא דויו כרעא דסוף היינו נקבבמקום
 זה במקום בסו~ו ושם יו~ד הוא עדיין זה ו~קום דעד~י~ו
 ועי~ר כר~ייי ס~ל ~א זה דלתירן ~ו נ~באי~ע

 שעתבין ~חילו~
 כתיב~

 יב~ייס קאי דויהרג ~ובדא וגם לאח~כ
 דהדבר אלא ~הטו~ז ו~זה ראיי אין ו~~~וילאלאחייכ

 ~יש אות ובכל שכי לייו סיי שם אוייחבטור ~~~ור~
 ב~

 ספק
 ~ך וקאי ינ~קא~וייתינן

 ו~ווהרי~ק שם ב~י ועיי ~~יב~ שע~
 אם ו~ת~ק או~ בכתב דבכה~ג די~ל אךא הטוייזשהביא
 כשי~ור בויש

 ג~
 הינוק דמהני ו~ודה הב~ח

 והביי~
 לא

 אות בפ~ש הי שער א~רים בשם ועיי ב~~ק רק~ויירי
 ~י סיי וב~~ייס קי~ג סיי אהייע אפרים בית והשוייייר
 ~וו~ה איסייק

 שהגי~
 בב~ח

 היב~
 ל~ו~עיין נכון לא אלא

בב~ח

 שם~
 ועיי ~י סייק וי וסיי

 ~~נחו~ ב~גרש~~
 דכ~ט

 ~ן פרש~י ~לא ו~~~ששם
 ג~

 דלעיל דהייא כרעא באיפסקא
 להגאון ~ור~כי באור ועיי ~ם ל~ב רס~י עו~ר באבןקד~~ו
 ~י במרד~י בנ~ט~והר~ם

 ~קו~
 ~~קנ~ג סיי

 בע~ווד יראיםבספר ומ~~ עיי~~
 הירא~

 הך דגם ל~דיא ~כי ט~ז סיי
 כ~יבה דלא~ר ~~יירי בניקבא דוי~דג ~י~ו ליי ד~יפסק~ובדא
 קאתי ~וצוה שיורי וו~טעם כןאירע

 על~
 ישיע~ק ועיי יעיי~ש

 מוקף לענין ~~סברא לח~ק ~ו~ש די סייק קכ~ה סייאה~ע
 או~ח ~~ר~~~ג ~י וכן ~יבה לאחר כתיבה בשעה ביןגויל
 ס~ק ו~~~ז לייב~יי

 מ~~
 מדברי הביא ולא

 ה~יש~
 יו~ד

 גיטין וע~וסי אי ס~ק שם ודרי~ה גי סייק רע~ד~יי
 ובמש~ז שם י~ד ס~ק טוייז ועיי שם וריין וברא~שכי ד~
 ~ם ו~~~ש כייז אות בהקה~ה ווליסא ךהגאון ובסדהייחשם ולבו~~

 לא להנקב מעבר גויל הי~ף ויש האות אצל נקב ישדאם
 סיי יוייד חת~ס ~ועיי לןאיכ~ה

 רס~ו~

 מירו~למ~ צע~ג
 אם ה~א של ביריכו נקב ניקב דא~ר שם ~~ט ~~אמגילה
 התרו~~ה ~סי וביא~ כש~ קטנה ירך שם ונ~היירגירדו
סיי

 ר~~
 העדה ב~רבן ~ועיי עוביו ומ~ועט גורר דהיינו

ו~~ו~
 ~ם~

 כיון מהנקב שלמטה ~~ה לגרר יוכל ו~לא ו~וי
דנ~אר

 ~עו~
 אות

 וו~מיל~
 לנקב ~~עבר גויך ~ווקף יהי~

 ה~ג פ~בברכות במ~~~ ועי~ ~ב~י על ~~~ש אתיא ד~ה ~ם ~שי~קועיי
 ד~~

 סיי ~וג~א ועיי ~אותיות את עירב
 שם דכ~ט מנחות ו~ר~בייא זי ס~קקמ~ג

 דכ~
 ~א~וו אות

 רוח כשנדב~ה ה~דגויל
 קצת כ~נדבק ~לא לג~רי אח~

 ~ינ~ק ומייתינן ~אות ~מצע דניקב ~והך וראיתו אחתמרוח
 אף ד~וצר~ין דוי~רג ~ך להרשב~א ס~ל ואולי ול~טדל~ח
 הנקב ו~ן של~ו~ה~ה

 ~מ~
 ש~ו~צע

 האו~
 גויל ~וקף אינו

 ~ר~ במקצ~ רק ~וילא
 ועיי אחת

 ע~ ב~ו~
 ~ר~~ב~ם

 ~י~ט ת~ילין מ~י~~א
 מ~~

 ~~~ברי

 הרד~~
 ~ד~ אי בי~

כ~~
 חדר ור~ך גי סייק ל~ב ~יי מג~א ועיי

 כ~~
 ~ם

והרב~
 ~מקצוע י~ך

 הזה~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~~~~~ ~~~ו~ו~~

~
 ~~~ר שך ו~ביט ש~ר דבגרף לדינא ה~צה פ~ז ~~~

 ~בכבוש ה~ומש ~~ן דבו~ע חדש וען בחרס~~יירי

~~על~~
 דרק הוא דפשוט ~יהא ~זה ~~והר ט~ם רק דבולע

 ~~יירי ךכךב~יוחדין
 ובפע~

 ~ועיי לכך נתייחדו לא רא~ון

או~~
 סיי

 פ~ג~

 ואף
 דמ~~~

 ייל
 אול~

 ודאי ~~ע~ע ~בוש
 דייה שם דכ~ה ברכ~ת ו~ר~~י כנגרן ~~ש ל~רוהאסור
 דמיירי ~י ולא ךהם ~~יוחד שאינו בכלי עצ~~ן רגליםו~~י
 דף ~יר ו~סי ~וערש~י דאסור א~ו מלבלוע ש~בעב~לי
 כמה ד~ה ~יאצ~ח~

 וי~ל~

 בפרט
 לשיט~

 סיי ~יו~ד הטו~ז
 שכבר ~~ה מפליט ~~על~~~ דבכבושצייג

 בהוכ~
 במקומו ו~~~יע

~~~
 חר~ן ע~ב ע~ט דף זבחים ו~~~ס ~לי באוהו ~הוא

 ~ם ור~ייי זבשל
 ד~~

 דךראב~י ~~ים להוכו נתן לא אבל
 מייר יצאו קיי~לד~כ~

 הראשוני~
 פ~ב ~~ז ירו~ל~~י ~ועיי

 ~ל ד~ון האין א~~רין אנן ~~~ן שאיל ר~ש א~~ר בא ריה~ד
 פ~ט כךים ועיי בלע לאמ~ר

~~~~ 
 וברטנ~רא

 שם~
 ולכך

~~ל
 ~עכ~~

 ר~וצים הם אם ~~ותר ~~~כיה ו~ה~ה בגרו~ע

 נ~ן אם ~הוסי דברי גי ס~ק הטו~ז וכ~~~שיפ~
 ב~~

 מים
לגיר~א

 דה~
 הד~א ~בךבד

 ~וו~~~
 וך~~ייש הפרמ~ג

 ל~ל~
 בין

 הני הי הנ~ה פ~ג ברכות ירו~ך~~י ועיי צ~~ לעביטג~ף
 ק~~ד דף ש~ ~עש~ס ~~ים ~ל ואחד ~יר א~דגרף

 ועיי כי ~ות שם נייג סיי פ~ג ברכוה בראייש יו~טובמעדני

ר~~~
 שכי ~ביט הוא ~~פילו ד~ה ע~ב פ~ט דף בייב
 סיי סוף יוייד בבייי ועיי טינופן ו~~עביר רו~צודלפע~~ים
 זכליא ועיי ויייל קע~א סיי חייב יע~~ן ובשאילה בבד~הק~~א
 כךים הכשר דייה ח~גיו~ד

 ~יי~~
 בר~~ביי~ ו~~

 ~ו~י ~~ז
 ה~גגניבה

 חו~~~ ובטו~~~
 ~~י יבוא ש~~א שכי רל~א סיי

 וימר~ד יודעשאינו
 ב~

 ועי~ וי~ל יפה ברחוצה ~יירי וע~כ
 ~~ב פ~ט ברכ~ת ירושל~~י ועיי ש~~ג סיי סוף א~~חב~י
 ס~יקריא בביה או בבהייכ יושבה~י

 ו~~~~
 ה~יר ובגהייש שם

~~~~ש
 ה~רו~

 ברכות יוייט ~~ערני וע~ ו~ערה ש~וא
 זה נש~~ט ובטושייע ~ני אות י~גסיי פיי~

 ~~ל~
 או~ח ב~י ו~יי

 בילע חרס בכלי דברים שלשה ~~אדריינ ~~~ש תנ~א סייסוף
ו~פליט

~~~~ 
 פ~~ייא

 הגירס~
 ואינו

 ~~פלי~

 ~~ה ו~ו~~~ר
 ואינו איהא ~ושםשב~וכו

 ~~באי~
 נדרים ועיי

 ר~
 ו~יי ני

 סיי יו~ד ובייי שם ועריין חרס ובכךי ~ייב כ~ו דף~~ילה
 כנס~ ותשוירפ~ב

 דה~ה שם רש~א בגליון ~~ובא יחזקאל
כלי

 ע~~

 הרייי רל~י~ה אלא וכוי בולע אינו ז~וכית וכלי

י~
 בזכוכיה גם ל~ח~~יר

 א~
 י~צ ודאי ובכ~ח נקי ד~כלי

 ~נקידאף
 ג~

 רע ~~~יח
 ~~יי~~

 ~~ריח ~~וה~~ת
 ריחן רגלים דו~י שם ומג~א ק~ש ~~היפ~ג ועריי~~ ר~
 ר~

 דו~~יא
 הי הלכה פייד יו~~א בירושל~~ישאמרו

 וה~
 ~~י

 ועיי ה~בוד מפני בעזרה רע ריח מכניסין ~אין אלאלה יפי~ רגלי~
 ובברכ~י פייא סיי יו~ד ופר~ח ~י סייק ~ל~ב סיי או~חטו~ז
 ~ובסי וך~ע רע ריחו ~~~ר ~נקרא ה~~~יין דגם כי ~םאוייח
ת~ל~

 שך ו~~ר על דהכוונה כי ~~בו~~אטש להג~~ק לדוד
בה~

 פייא סיי יויד ~ו~~ע ועיי

 שם~
 דף ~~ו~ק ~עהו~י

 דלאוהה דאפשר שם ה~~הרש~א ~ומ~ש רייההס~רים ע~בי~ח
 בנ~וק~י להדיא הוא כן ס~ת ~~לשון ה~רים פיי הייגיר~א

 י~רבן ועי~ש~
 בירושל~~י ה~ד~

 ~~יי ~~ב ~~ ~~י~
 ~הוסי ~ם ~י דףבכריהות שטמ~~

 ~יי~ש~
 אלא

 דגו~
 אי הענין

 חביוה ~~~ב פ~ג ~~כשירין ועיי י~ל ~~~ר בולע חדש חרסכני
 וכ~ הו~שקין לתוך ונהונה פירות מלאה~הוא

 ~~שקין באלו
 ובחו~~ן וביין ~~~יםא~רו

 ובר~~~
 העצם דקי א~ו כי ~ם

 בחרס~ו~עין
 הכ~

 תוספתא ו~יי
~~~~ 

 וא~כ ~ם בר~ש
 כהב לא ~ם פ~ז סיי והב~י ~בים ג~כ דו~~רי~ל

ד~~ךי~ ר~
 שו~תערבים ךענין הם

 במי~
 ועיי

 סד~~
 קצ~ו סיי

 ב~ורוה ו~יי ויייל יייגס~ק

 ד~
 ~~יא א~ד דע~ירי דח~~ור זי

 מים כלומר רג~~ייה ופיי~ול
 ח~~ודוה דברי ועיי צלולי~

 דאם ה~~רדכ~ מדב~י ו~ייש ~~ד אות כ~ה ~יי פייגבר~ות
 ~תינוקה~תין

 בקדיר~
 יו~ד וד~מ בב~י ומובא אוסרו אינו

 התב~יל ~ל ~אי ד~ם אלא פ~ארסיי
 וע~יי~

 ב~ סייק שם
 עיי ~ה~ת דהוי ב~ת לענין ~ומ~יש ש~ ו~רו~~ג גיוס~ק
 ס~ק י~ג סי~ יו~דמ~~ז

 אי~
 במרד~י ~ועיי נט~ל דהוי ~~~ש

~~
 שבה ו~יי אדם ~~א נוסחה ולעיל הינוק דנקט

ק~~~ ד~
 בני ד~ה ~~ב

~~~~ 
 יום

 עיי~ש~
 ול~~~

 עצ~ה ~~קדירה
 רייח פייועיי

 נשחורין כךומר דמדייתי ךמיד דף פס~י~
 שחור ~נעשה ~~דייהי שם בריטב~א מ~ורש וכן שחוריםוצ~ל
 ברפוס בשייס הגי~ו ~ובחנםכדיו

 ווילנ~
 ש~~

 ~י ביין ורק
 דף ש~ה כל ~י וב~~לח~~וההר~ן

 ~מ~~
 נסך דיין שם

 אין ומ~~ילא מיני~ו כלים ~עי בצונן אפילו והקיפיח~יפי וחמ~
 ~~ש~ז צייג ~יי יו~ר הפר~~~ג וכ~~~ש ךנ~ד ~~ה~נ~וד

בי ~~~
 ~ה~

 דאין ~לבן דר~י
 לל~ו~

 יאיר ה~וה כהב וכן ~~יי~נ
 ו~~לח~~וה הר~ן ~~דברי הב~א ולא ק~ד סייבהשובה

 פכ~~
ש~

 ~ל פי בר~ן ךהדיא זה ~~~ואר ~ביוהר
 ~י~א דף הב~~

 ס~יןדייה
 ~~ח~

 סי~ יוייד ב~~ש~ז ~~ובא ~~נח~י ועיי
 ז ~יי~שקייה

~~~

 רכלי הדין צ~ג סיי ביוייד דגם כ~ה כהב
 ע~

 ~דש
 ליתא וזה חדש ח~ס כ~~ובולע

 דה~
 ראית ~יקר

 בחרס רק קאי ושם לייג ~ף ב~~ז דכ~י ~~הך הלבןר~י
 ב~ם ה~ווייד דמ~ש אלא ~ייפ רי ס~יי קל~ה סיי יו~~ו~יי

 החו~י כי וכן טע~~ו בוךע ךבל~ע שבע כ~הוא דגםהפלתי
בתשוי

~~ 
 ~~~ בסיי ב~צ~~ו הח~ו~ד ~א~ר

 ועיי ~וב~אה

פתיי~
 ס~ק ס~ט סיי יוייד

 ל~ד~

 יד בסי כי ד~ירנא

ב~~ יו~~
 ו~יי הייי כעת ואינו הוא כן דלא העלה ~וי דף

 להחמיר יש הפ~~ו דבאין ~ם הפרמייג דברי ו~~ש צייגסיי פה~~
 ולא~~ו~ז

 בה~~~~
 קייה סיי ~וש~ז ועיי

 סיי~
 שהח~יר אי

 ו~~ייש ק~~ייז ס~ק נ~א אוה בח~ד לבו~ש ועיי בהפ~~~אף
 שם ~ה ~יי ~~~יז עיי שבע הוי יום ברביע גםה~~ת
 ועיי וצ~ע י~ים גי ~כי זי סייק חדו~ים ~~ג סיי חוויידועיי
 ש~~ ר~~כשירין מהך שהביא קל~~ סיי יו~ד רש~אגליון

 סוכה ועיי צ~~ים ~~ש~ין ויין ד~~יםהברטנורה
 ד~

 ע~ב ~~ח
 ~~יא סמיךח~ורא

 ~לי~
 ו~ר~ייי

 סו~ו~
 בר~י וי דף ולעיל עב

 יוייד וש~ך ש~ ~וכ~ירין ו~תוי~ט יין רבי~יהי כדי ד~השם
 שם י~ר ס~ק ~ל~הסיי

~ 

~~~~
 ~~ירני נ~י כהנא נפתלי דוד ו~י החריף ~רב חתני
 אל ~אחת ~~ור את ו~חט ב~~~ורע שנא~~ר~~~~ה

 חרש כלי אל האחה ב~ו~כ ודרשו ו~ייח על חרשכלי
 אחר ~וצ~רע של צפור ~ח~טי שלא והיינו חרש כליאל שתי~~ ואי~

 ד~לא ויק~ה ~~צורע של ~ור ~~קודם בו שנשחטבכלי
 כ~~~ש בעינן חדש חרש ~לי במצורע דהא פסולבלא~ה
 והיו~ו שכ~ שם בפה~~~ש רמב~ם ~ו~יי ~ו~א ~ייידבנגעים
 הוא וקבלה ~י ה~א ~~טומ~צ פי~א ובר~מ קבלה חרס~לי
 חרס~יהיי

 והגי~
 י~ל שם בפ~מ~ש ואולם חדש~ דצ~ך בכ~מ

דכוונה
 ~~יי~ ע~ הד~~~

 הובא בתו~כ
 יכול ~לי אל ש~ בר~~

 ~י~ד הא כלי תייך ~קידה יכול ~רס הייל ~כלים ~~ןאחד
 של פייליזו

 חר~
 וז~ש

 הר~~~
 ו~לי

 חר~
 ~לי שיהיי כלומר

 בתו~כ הדרש ו~וא ~בלה זהו שלם~רס
 ירו~ל~י ועי~ ~~

 איה ב~~קידה לא חרש בכלי תני תניי איה ה~ב פ~בסוטה
 דברי ~~ש ~ם בשי~ק ועיי במקידה אפילו הניתניי

 ור~~י יו~יד בי קהלה וע~~י חרס של ~ירו~ו אי ~דערך הערו~
 גונדו ד~ה ע~ב ~י דףסנהדרין

 וער~~
 בפה~~~ש

 כ~י~
 פ~ז

מ~א
 ומ~~

 ~~ות וד~י יייט ב~~דבר כלי אל הר~ש
 בסוטה הי ב~~דבר וצ~להוא הדפו~

 י~~ דש~
 דר~ו פרה לענין

 ~ךי אלבספרי
 ~~גי~

 רק חרס ככלי ~כלים כל בה ~ע~ה
 ד~תיב בסוטה נשאבפ~

 א~
 ~ם בספרי דרש ~רש כלי

 כליירדוקא
 ח~~

 ~~ ש~ חקת פי יונתן רבתרגום אלא
 ד~חר ~~אן לגו ~~בוע ~~י עלויויתן

 וצ~ייג~
 כלי רהא ויקשה

~רם



~ ~ ~ ~

 ו~~ו~ו~~~~ו~
~~~~~~~~ ~~ס

 ח~~
 ךו~~ר ואין~~יר וי~~ י~ן ~ייח הוי הש~י ב~~ם ו~וב ~~יד בולע

 ד~~שכ~~
 לכבשן ב~~זידה לה

 ה~~
 דכשהוסקו

 ד~ה עייב ל~~ד דף ~ס~ים התוסי כו~ייש חדש ככלינע~ו
 בסוטה ~א דחוק ~זה דמלבדה~ורה

 ד~
 ב~י עייב ~ייו

 ~~י ~~~ו ו~~לבנו ~אש כב~ן לתוך והחזירן נ~אכ~~ורבא
 ~וע~שייי הדור דהדור כיון א~~ אידחי דאידחו כיוןא~~רינן
 ואולם לרבנןי ~אי נת~~~~ו שלא אלא ל~ש רבא ד~~~ששם

 עיי י~~~עאל לרי ~~אי ס~ל הייט סוטה ~~ה~ פ~גהרמב~ם
 ו~ן שםבכיימ

~~~~~~ 
 סו~~ בידו~ך~~י

 בו~~ייפ ועיי ~ם ~~ב
 דרבנן כולה ר~ה~ם

 וי~ל~

 לקולא פסק והר~מ איפשטא ~לא
 ~~דרבנן אם ~י פסולו אין דנתאכ~~וכיון

 ב~~~~~~ ~~~~~
 שם

 לענןו~~~א~כ
~~~ 

 דרברי
 קבל~

 מ~ה ~ני ועיי ~וא
 דייה שםבידו~~~וי

 כוך~
 דרבנן

 וי~~
 נבלעו ~~ים דוקא ואו~ם

 חרשבכ~י
 תיכ~ חד~

 אינו דעב דם אבל קלישי דמיא
 ~~~ה ונידוק ~~ים עם ד~~עורב אףב~לע

 דא~
 ב~ר ש~ה

בכל~
 חדש חרס

 ל~
 כיון הךבן ר~י ל~יטת אף נאסרה

 ד~~ו~ש~תו ~~~ום דם ~~קרי ~~ים ברובדו~~ורב
 ש~

 ניכר דם
 מביא ד~ה עייב ט~ז דף בסוטה התוסי כ~~~ש בעין הואהרי
 קי ~יי יוייר ~רמ~ג עיי שם בגה~~ס הגרע~א שת~~ה~ו~~ה
 אי ס~ק~~~ייז

 דלק~~~~

 עיי~ דף זבחים ו~תוסי
 ~ייב

רואין דיי~
 ובתויויי~

 ~ךא הוא שם ~~ו~כ דכ~ונת פ~וט נ~אה ובל~ייה ויייךשם פ~ דף חולין אריי ~בךב ו~~ו פייח ~~~יאית
 כא~ד שתיהן ולערב ו~צוד~ים שני של צפרים שניישחטו
 ועיי לעי~ובים שיכ~רו וכוי הוא דין ~הלא וכ~~~ש אחתבכלי

 דין נ~כד לא ~ובריימ שם והמצוהבה~ודה

~~~ 

 י~ל והרבה
 ~ ו~צרתיבזה

 יייא סייק ב~~קוייח ת~~~ח~~~
 ~~יי~

 ד~~ערי~~ין ו~ירושל~~י

ב~~~~~
 ו~~שיב בשואל ~יי בדכה בו שכתוב ~ושום הוא

 הירושלמי ~~דברי דאיי דאין ~~י לייב סיי ח~גתליתאה
 גיטין ~יות הג~ייך הגהת ועיי המקו~ח דבריונכונים

 וקד~~וסייה ד~
 המקויי~

 בזהייז במעשר ב~ייס ו~~~ש ביאר ביתר
 כ~ובו~ ~~סי עיי שא~נ בעצין וךהלןדרבנן

 ד~
 עייב נ~ו

 ~~נן דייה די דף בי~ה ותוסי קסברד~ה
 ו~~~י~

 שם די~ח
 ו~יי א~~ד רבאדייה

 ~עהיי~~
 ס~י ~יר~בין ~~הי פייח

 הייז~

 בין לחלק ~~ייש ~~ייע תש~י ~~ביא ה~~~וייח ע~ד תנ~א~~~
 כ~ה~~~~עי וךא הגעלה ~הני ~יתר ~וא הא~צ~יאם

 ~~דין בכלי ~געלה ~~ו~יל היי איך דא~כ אי~ור ג~כ~~א
 ~עכו~ם בישלדך~~א

 בביי~
 דד~קא חז~ה ~ו~יא ב~~~ת והוא

 יבש בה שו~~~~~שין וכלי לח בדבר ~מ~ת~~שין כליבין
 ו~שא~כלה~יר י~

~~ 
 כי קי~א סיי יו~ד ~ה~~~ס אלא וז~פ

 דרך ~ה~אשכל
 שבי~ך כגון בא~~צעית יהיי לא אפיל~ בישו~

 איס~רא וא~ילו עכו~ם ~ל ~ח~ביי~נ
 דא~ריי~~

 יין כגון
 ~~הניל~זיר

 וך~~~ ~געל~
 לנזיד ~~יין גם ה~~קוייח קושית ל~ק

א~
 כי שם צ~ו סיי מייע דבתשוי

 אב~ להדי~
 ~וב ~~חבת

 ~כ~ ~~~ן ~ון ~~שקין שאד עייית~מישה
 וכוי ט~~א וחלב

 ב~~חבת בהם שו~טגניםוכי
 ואח~~

 ועיי ~ייייש בישוך ךשון כי
 ~~~בת ה~ה דך~~ז ~מייש ~~ג ס~ק תנייא~ סיי או~~מחהייש
 סיי הגרע~א ת~וי ו~יי צייע וכוי בחלב עיסה שטגנו~לב
 ובההיא דיי~~~~ט

 ענינ~
 ~~ר קכייא סיי יו~ד ובחדר~ייא

 ~נים ~עיי שם ~י ס~קהשייך
 ~י ~~~~ י~ו~

 ~~~ו~
 ע~פ

 תעבידו באש יבא לא אשרו~ל
 ~עיי ב~~י~

 יוס~ בי~
 יו~ד

 וקצ~תי ה~~רדכי ~~ב ד~ה קל~ה סייס~ף
~ 

 י

 הוי דהא ~~ייש ציקר ק~דיל ~נין ~טוייז ע~ד תס~ז~~י
 שם ~י ס~ק ~~ש~~ ~יי אב~י ~~ים ~סתם נייטבר נ~~

 ס~ק באשל ת~ו~זוסיי
 כיי~

 די םייק ~~~ייב סיי ט~ייז ו~יי
ו~~~ייז

 ו~עיי~
 ~~~ש גם שם

 ~ש~ י~ דכע~
 קנריל על גר~ל

 עיי~ש קכי~ט סיי חייא ~~~הבה ~שובה שויית ~ייציקר
~ 

~~~
 ~קפ~~

 דאי~ו ת~~ג סיי ~~~ייש ~י נייג ס~יי ב~~~ייא
 אפשר ~יי שלא טבילה בליל ~ק~~ותר

 ל~בו~
 קודם

 חל אם ~ניןו~יירי
 ב~ב~~ ר~~

 והנה ך~וד ביו~ט ו~~~א~כ
 ~לא ו~~אאי

 י~
 דת~בול ךצדד

 בהיי~ עיי~
 ב~ד~ט ~~~~ש

 כי שם ט~ו ס~ק תקפ~א סיי ובו~ח~ייש די סייק קצייז~יי
 ליל בכל ~~תירד~~ל~ה

 טביל~
 יכולה שהיתה א~ילו

 י~~ש דלא כי דהשלייה נראה ויותר ~~ח~~יר וכייה~~קודם לט~~
ב~יל

 ר~~
 ס~ק ~פ~א סיי ~~יי~ ~ו~יי רא~ונה ךילה היינו

 די~
 דלא כייה דברי הביאוה~~גייא

 ישמ~
 ואוךי ~ךילוה בשני

 ה~~ט~א~וונת
 דבליל~

 דוקא ~וו~ר אז בזה דח~~ירא ראשונה
 ס~ל דהשל~ה כ~~ר ומ~ש מקו~ם לטבול יכולה הייב~א

 כת~וי ס~ך וכ~ה בז~נה ~לא טבילה ~~ו~ר דביו~טכהסדייט
 ~סק ~י אות קיייח כךל ~~~א דהרי לי~אחה~ש

 כללובחייייא כהסד~~
 קליי~

 היתה דאם כי זי אות
 יכוך~

 לטבוצ
 וסיי וי ס~ק שלייט ~יי אוייח באה~ט ועיי אסור~~קודם
 סיי ה~~גייא ו~~דברי ~ייז ס~ק שם~קפ~א

 קכ~~
 ~י ~ייק

 ~~ם כ~בת בזה דינו דיו~ט דס~ךנראה
 ~~בי~

 ~~סיי
 ~ם קכ~ח פ~ייג ~ועיי שם טייוסייק ~ק~~~

~~~~ 
 חייב דבךא~הי

 ש~~~ ועיי ברגל א~~ לטהרא~ם
 ובהגהת תקכייט סיי אוייח

 ~~יי~ ש~א~~ייב
 ~~דברי

 ב~~~יי~ הריי~~
 ו~~~י~ט דנד~ים ספיח

~ם
 ובכ~ובו~

 ולענין ומייש ספ~ה
 יו~~

 סיי ~~ג~א עיי צ~ע
 עייו סיי ובאה~ע גי ס~קר~מ

 ~יי~~
 בי ס~ק

 וביי~
 די ס~ק

 ובה~~~~ות אי סיי הגרעייא ת~וי ועיי ויוס~ק

 ~ם~

 ו~~וט
 ~~קו~ם ךט~וך יכ~לה ~י~ה לא א~ רק ד~~~תר הכ~הד~~ייש
 ע~ז ועי~ שם וחיי~א ~רייח ע~ היום קדו~ת ב~ביצ~וא
 ומה ת~~~בסיי

 שתמ~
 שם ~ר~~~ג ~יי ~ם א~דים ביד

 תקפייד~~
 בא~~

 ~גאון ובסדור ~י ס~ק
 יעב~~

 ו~יי ~ם
 ~~~ג~א ו~~~ש הי ס~ק תקע~ד וסיי ~י סייק ריימ סיי~~ג~א
 דליצ ה~וסי תידצושלא

 סייק שם בדרישה קד~~ו הוי טביל~
 שם י~א דף ת~נית תוסי ~~פסקי ~ביאו שלא ופךאאי

 ~ עיי~ש ט~זסיי

~~~~

 וסיי י~~ד סי~ ב~~~ב~תיו ~~~ואים באבני~~קשה ~~~ לפי לכאורה יייל ~בת ל~~ן ~בייז דטבילה
 טובלה נדה א~ה דאיךיייא

 בשב~
 נ~אה דאדם ~~~טעם

 ישי~~ק ועיי כ~~תקן נ~אה ד~~ב~~ת כיון והלאכ~יקד
 י~ך ואולי כ~ה סיי ~כ~~~ך ~ד ת~וי ועיי אי ס~ק קצ~זסיי יו~~

 סיי או~ח הטו~ז שכי ~ד~~~יא הברכהדו~הר~רת
 סיב~

 אבל הוא דאנוסה ~~~ודם לטבוך י~לה לאאם וה~ינ~
 הית~ ~~

יכו~
 ך~בול

 ~~קוד~
 וש~ב ~דך ~~ו~ויבת כאנ~ס ה~ית ךא

 די~ח דביצה בסוגיא ~עיי ו~ס~ר כו~תקןנראה
 ואכ~~~ל~ם ובצל~~

~ 
 עייד תק~~א~~~

~~~~ 
 ~~~ב ס~יי אפרים

 וי~
 בי~~י

הי הסליחו~
 י~~י~

 תיקן ~~אי וא~תי י~~ים ~~ה דצ~ל ~הגיה
ו~~ה

 ב~~~ נ~~~
 אם העיקד והדי

 י~
 די ~~ן יותר

 ה~~טייא כ~ונתואולי י~~י~
 ע~~יי~

 אי ביום יא~צ ~ע~ת לו יש ואם
 או ליוה~כ ד~ה בין אודסליחות

 בעד~~~
 וע~ז

~ 
 אם אבל

 ~קוד~ הסליחו~ י~~י ~ בשאדיש
 ~לא דייה

 ביו~
 וךא אי

 רייל י~הד או י~~יםהי ב~ר~~~
 ~~לב~

 וע~~ דסליחו~ א~ יום
 ש~ם

קבועי~
 ~ויותר לתענית

 י~
 גם ~~ייש ל~גיה

 אח~~
 בין או

ד~ה
 ו~ר~ה וביי ו~י~י בעצ~~ו וכמ~ש ~ם מגייא עי~ ליוה~~

 ך~ונו ~~~גנוןגם

 וז~פ~

 ~ש~~ח ~י פ~קוביו~א תש~ סיי פ~ק ר~ה ~~~רדכי ו~יי
 י~~י~ ~ש~ ~~~~

 ~ם י~ע ובגדי
 ו~ל~

 ~וונת דצ~~ כ~ב כ~ג סעיי ב~ט~א שם תקפ~ד~~~
ה~~~~א

 ב~~~
 ודבדיו ~שוט וכוונהו

 ס~בבי~
 על

 ~ם ו~ש הי ~~ו~ ד~ אות חי ~~ר ~~ריםבש~ד ~~~~
 די~

 ~י
 של ענינו קדא שכ~ד ~~אחר אחרת ל~וציא שא~צ~או~~ר

יו~
 כי ךזה

 דבד~~
 ש~כל לפי אחרת ל~וציא צריך

י נ~~~
חו~



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ו~~ו~ו~~~~ו~  סובב בשביעי טעות אירע א~ בשב~ וגם היום~ובת
 ו~יי בזה הריעות בכל שם ופ~יש הי שער א~ריםב~ער וה~ל~

 ורמ~א רע~ט סיי ויו~ד קמ~ג סייאויי~
~~ 

 אוייח ופרמ~ג
 ~ם מגדים ~בנועםשם

 סיי או~ח ועיי ט~ו ואות די ובאו~
 ~~ניחין הי סייק שם ב~שך ~ו~~ייש ~ם ו~~~~גתר~~ד
 ~~~רש~ק הגאון ב~ג~ות כיהשלישית

 שנטל~
 ~ברי ~~ה~ר~~~ג

 וב~~חכתיי~ ק~~~ סייהמג~א
 שם סיים ה~~גייא דהרי דק לא

 ק~~~ז סי~ הפר~~ייג כי זה ומטעם כן נהגוולא
 ד~~ניחין ש~

~~צישי~
 ה~שונה ךא

 עייייש~
 אוה שע~ח א~ים שער ועיי

 ואותמ~ד
 מ~~

 שם ה~וקומות ובכך
 וזיי~

 ש~~~ה בשולחן ועיי
 דגומר ג~פ ~קרא אחר ט~ות נמ~א אם בשביעי ~מייג~יי
כך

 וכ~~יי~ הסרר~
 ~ל מפ~יר דכשיש ונייל וסיים בדה~ח

חובת
 א~ היו~

 אחר בשביעי נ~~צא אם
 שקר~

 פוסק ג~פ
 ו~~שלים ל~פטיר שהכין אותה ו~וניח ו~~ב~ך שם השביעיעם

הקרואי~
 בדבריו וי~ל יפטיר ~~חייכ

 וק~ר~י~
י ~ ~  ט~ז סעיי ב~~~א תקפ~ר~

 רי~
 ויעבור ~~ן להתחיל

~וכ~~
 סעיי תרי~ט סיי

 ~~יי~
 ות~~~

 רבשער ~ליו

אפרי~
 ל~נות ראין כי יו~ד ש~ר

 ר~
 יעיי די די ךהתחיצ

 ודח~ו ב~~~א בעצ~~ו ~~~ש שהביא תפייח סיי ~ובהשערי
 שם ב~ע~ת ו~~~ש אח~ז שחיבר ~~~ט~א כן כ~ב שםועפיייד
 בחולדגם

 ייי~
 ~א~ל ק~~ד סיי או~ח פרמייג עיי ש~~יי בריך

 ו~~ייש ~ם רפייב סיי אוייח בבאה~ט וכייכ רפיב וסיי ויסייק

בנת~~
 בש~ייא עיי ~ם ה~וג~א ~ה~יא ויקהל פי ~~זוה~ק שם

 בשבת ~~יירי ד~זוהייק ה~~חזייב בשם אי ס~ק בפה~ששע~י
 להגביה א~י ~~נהג עפ~י ~הוא בי סייק שם בפייש~ו~ייש
 סעיי קלייד סיי ~ו~ח לבו~ש עיי הקריאה קודם ךעםהס~ת
 ך~~~ר דאין שם די סעיי ה~ע~א ו~~יישבי

 ~רו~
 בשבת ונורא

 ~ כן כהב שלא די סייק ב~שך ~ל~ד י ס פרו~~ג עייוי~~ט

ה~
 יכ~ל אין דביו~~כ ~~ייש ה~~ט~א על ת~וה ~ריייא ~~~

 ב~תלערב
~~~~~ 

 עירובין
 ד~

 ~ד~~ו וכבר ל~~~ד
 חייםבש~ת

 ב~ו~
 בעידובין חיוה בהגר~צ ו~יי החיים דרך קוי

שם
 ונעל~

 עך ה~פא~ש דברי ~~מנו
 סיי פייק ביצ~ הראיי~

 הר~ו~~ם ~ות~וי הגרייצ ו~~ייש קי אות שם נתנאל וקרבןיייט
 סיי ב~ייי~ובא

 ~ת~פ~

 די~וים תייה
 ונהרו~

 ~~קרי
 ה~~~ביר שיהיי יתכן ולא ~ורה דבר בהם הטלטוך~~ין כר~~לי~

ו~~~ל~ך
 ע~~

 וכיון לוקה י~יי וה~~ה~ך ~~דרבנן אסור ה~~ים
 וכן ~והחו~~ין ק~ה הוצאה שיהיי יה~ן לא ~~ה~תד~~~ין
 יייא אוה ~~~ב סיי או~ח יצ~ק בבית ו~לב~ב ~~רן הגאון~תב

והנ~
 סיי או~ח תנינא נו~ב ~ותש~י שם ~~ביא

 ~הי~

 ~~ייו
 הנו~ב ~ב~י ב~~חכיית ~~~~נוונ~לם

 בסו~
 הת~וי

~~~~ 
 דברי

 משנה ~~גיר ~עייהכ~~~

 שם~

 דא~י~ו ה~ד עירו~ין ~~~י פ~ח
 ~יי אית הח~~וין אבל ביו~~כ ~הוצא~ עירוב ליי ד~ית~~אן
ועיי

 ~~הרש~א מייש ד~ה קמי~ט סיי אויי~ חת~~
 בתוסי ~ו~~ובא ה~ב דפ~חים פ~ט בירושל~~י והריר~תובות פיי~

ר~
 צ~ג

~~ 
 ד~ה

 רייי~

 ~ו~~ת ביו~ט דתחו~~ין בסת~~א ס~ך

א~
 עירוב ~ין דקי~יל

 ביו~~ ו~צא~

 בשם דהבייי אלא
 הר~~~תש~~

 ךענין רק ~תב ךא
 ימי~

 כר~וךית ד~~י~י ונהרות
 ~~ה~ת ה~~הךך ~יהיי בזה י~כן דךא ~~דרבנן רק הויולא

 דהחומין י~ל ל~ולם ~בל ~~ר~~לית גדון יהיי מ~בירולע~ין
 שבת ו~רש~י~~רא

 ד~
 תחו~~ין בעירובי דייה ע~א ~יר

 עירוביןו~ו~י
 ד~

 אבי ~~~ש עפייי ייך ויותר אין דייה ~~ייו
רבינו

 ה~~~ו~~
 בסו~

 כ~~~~ ~~סי בחדו~י הסי
 ד~

 י~ד
 ~~~ום ~~לאכ~ת ~~~א~ הוצאה ד~~ני ד~א רר~רס~הך

 ~בט~רי ~בת ריש תוס~ ~ועיי הוא גרועה מלא~הדהוצאה

א~
 ~~גלה

 ד~
 ה~וסי ~דברי ~ביא לא בין אין ד~ה די

 ~הבו~ן אלו~
 בט~~

 ~~קד~~~ ש~~ ~~ה~ פ~~ז ה~ולך
 ישינים בתוסי

יו~א
 ר~

 שם סייו
 ~יו~ו~ הגרשיי~ ~~יי~ ג~

 דב~ולה שם

~~~
 נ~ייב הש~י ו~יי שם בתו~י קדמו בכך ד~כשרו לומר

 ביו~~א מךיסא ךהגא~ן יעקב ובנחלתשה~~י
 ד~

 ~~ו
 ח~ל~א בעלובהגהת

 שם~
 וז~

 דרבנן החומין ל~~ייד דוקא
 בת~ו~~ין יצא דאל קרא ~~יירי הרי ד~~רייתא ~חו~~יןדל~~~ד
 ~~~ר דייק שם ד~יצה ~~ק ~רי~ף ~~~~וילא ~ן ~םורברי

~~עירובין
 ד~

 ך~~~ר
 דיוהיי~

 וע~ ~ךרות עירובי ג~כ צריך

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 
 דהם עי~וב ~~הני דרבנן ב~~ו~~ין דא~שר ונסהפק עלהכ~ד ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~~

 ו~~צא~י עירוב ד~~הני מנלן בדאורייהא אבך א~~רו ו~םא~~רו
 בליקוטיוברמביין

 ב~~~
 ~ירובין

 ד~
 דודאי שכי יייז

 שהוא אפשרברגליו ~~ע~~
 ~~ה~~

 בהיש שביתתו ~ונה ~הוא לפי

במקו~
 איך ~פת ~ירוב אבל ועירובו ~~~ו~~ו ו~ם רגלו

 וסיים ~~ה~ת~~ועיך
 דמיי~~

 כיון
 דפ~

 ~~קומו הוא הרי שם
 בהרה~~~ ועיי עייייש ה~ה אחר נגררדארם

 עירובין ~~הי פייו
 ביצה ~וסי ועיי ~ם וב~ח תטייו ~יי א~ייח ובב~י~ייו

 ד~
 בי

 ולפייז וכוי דרבנן תקנתא אתי וכי ~וייש וה~ד~ה
 י~

 לרון
וך~לק

 דב~ב~
 עי~וב ~~הני שפיר

 בפ~
 תחו~וין ך~~ר גם

 דהפת כיוןדאורייתא
 ~ונ~

 ד~~לבד ~~~ו~~ו זה ו~רי שם
 איסור ו~~עם צ~תו ה~ה לה~יא ~ש~ אי תחו~~וןאי~ור
 דאין נאמר אם ביוהייכ ~~שא~כ ברה~ר דייא ו~~עבירהוצאה
 קנה לא שוב אצל~ הפת ל~ביא ויוכל ביוהייכ ו~וצאהעירוב
 דעירובין ~~סוגיא ~פיר הרי~ף ~ייק ו~~זה ~םש~י~~ו
 דיש נש~~ע ע~כ ~ו~זה בפת עיית בי~הייכ ~ג~ולד~ו~רבין
 ~פ~ר ואי ביוהייכ וה~אהעירוב

 ~פ~ ל~בי~
 ~~~ום אךלו

 ~~קו~~ו זה שם ד~ת~ וכיון הוצ~האיסור
 ולכ~

 בפת ~וערבין

ומ~~~
 ודאי ליוהייכ ~והוייצ יש ~ם ךספק נב~א אם

 ולו~~רךהח~~יר י~
 די~

 ולו~~ר ךהח~~יר יש זה ולעו~~ת ע~הו~צ
 עיר~ב ~~ו~יל לא ו~וב ~והוייצ ~יןדל~~א

 ו~וה~~ בפ~
 יייל

 ל~רב נכיןדיותר
 ~יי~

 טורי ועיי ברגליו רק ביוה~כ ועייח
 ~ירו~ין ו~יי ש~בא~י ~~גילהאבן

 ד~
 וב~ךטי ב~~~נה ס~א

 דיי~ ש~ ל~~יי~ דףגבורים
 וב~ח ו~ב~י ~~יני ו~ראה

סיי בטואויי~
 הרייי~

 ל~ו~~ וא~ף ו~~טייא
 זי כ~ובות תוסי ועיי ~ם

 ~ שם ~ר~א ו~הרשייא מתוךדייה

 הדי~~~~~
 וא~ילו נדרים התרה ~ל ה~וסח ע~ד ה~~ה

 ךיתא דהא ~~~~ון~זירות
 וכיי~ בש~~

 תיי
 רק ~אלה ~~הני ד~~ה~ת ירושל~~י ~~~ר~א בשםה~~הרי~ט צפ~~~~

~~דרבנן
 ל~~~

 ~~גג על רק הוא נר~ים ה~רת והרי שאלה
 בשוגגיא~צ אסדייר עלובעבר

 ~~~~~ ~פר~
 סיי הנתיבות

 ~ירובין ~~~ייסרל~ד

 ~~~ייז~

 סייז
 עכ~~

 ~~~יסא הגא~ן ו~נה
 ו~~שא~~ ~~דר~נן עיקרו שכל באיסור רק א~~רלא

 כ~

 שהוא
 ~~הני דמה~ת רקדאורייתא

 שא~
 ראוי אינו אי ~ויייל

 ~~~~ת רא~י אינו ~~ק~י~~דר~נן

 ואכ~~~~~
 ליהא דבא~~ת ~~א

 ש~~שון ~ירות ענין דכך ס~ך ירושך~וי ו~~~רייא ב~~הריייטכן
 יצ~ה הייב פ~א נזיר ~~ירושל~וי דיליי וחילי ~~היית הוילא
 א~רים פיר~~ים ופיי דחאו ו~~~ריייט תורה ~אינהנז~ש

ונכוני~
 הייא ~ייז ~יר ירו~ל~~י ~ועיי א~ו ~יר~~למי ~~ברי

הג~
 ~~רחם אביו שה~דישו ~צמך

 ז~
 אינו וזו ~ורה

 ת~רי~
 וב~ני

~~שה
~~ 

 כאן ~ויירי דךא אלא
 בנז~~

 בירו~ל~~י העדה ובקרבן
 ת~~~ה וזה ~~רחם ~~~~ו ח~ם ~יי ~~רחם בנזירי ה~ופייד
 על ת~~ה ש~ בשי~ק פ~זו~ה~ן

 האויי~~
 ~~רחם ב~ירי מציש~א

 באויי~~ובא~~~
 בנ~רו הגירסא הביא

 ~~רחם~

 והביא וה~לה
 דגם ~ופ~יםכ~~ה

 בנזיי~
 יאיר חות ~~וי ועיי שאךה ~~הני

 וסיי ~ייוסיי
 ו~~ קכ~~

 כי
 דא~

 כי רס~ג בשם ~הטור
 ניהקן~א

 ~~~זידים גם ~~ו~יל ~~~מ ~גגות רק נדר~ כ~
 רייה אבן ~~רי ו~יי~ייייש

~~ 
 ~ויב~~ות ש~קשה ע~ב כייח

ד~
 ~~שום רנזיר ועשה לייח דו~ה ~~צורע ד~גלחת ד~שה הי
~י~נו

 ~ת~ס ועיי בשאלה ליתא ~~~שון דנזיר אף בשאל~
בחדו~יו

 ל~ררי~
 ר~

 עושה שאינו ~וכה קונם ד~ה ט~ז
 שם ~~יבמות ותמ~ו ועשה ל~ה ד~וי וה~ינ~ך הר~ב~א~כי

 וה~ה בשאל~ דאיתיי ~~~ני ל~יר דו~ה ~צו~~~~~לח~



~ ~ ~ ~

~~~~~~~~ ו~~ו~ו~~~~ו~  נדרים ו~הי פ~ג ~עהייוו ועיינדדים
 היי~

 דאו לא ובו~ח~~ת
 ~ן לו שה~שו ~~~ג ~יי חייג דשבייא בתשוי וובואר~~דבד
 והביא ~~יעה עייי בא יחל רלא דלאו ~י שםובשעה~מ
 ~תבו לא דתוסי ~כי אצא שם ~~ דף עידוביןו~~וסי

 ו~קודם חך דהלאוהיכי ~
 ומשאיי~

 באו פשיעתו דע~י היכי

הע~
 שתיהן לקיים דאפ~ר בהך שם והאדיך כאחת ול~ת

 ~להפדוו~ג הע~~קים בשו~נתועיי
 כ~

 עצם לענין מ~ש כי

~י~
 לקיים אפשר ווקדי יום ~ב~וד דא~שר כיון ו~וח בו
 והוישתיהן

 ע~~
 ~ו~נ~ח ועיי דפשיעה

 מ~~
 במ~ע מייש טי

 וגם דגבדא אקדק~תא ו~וטלת אינה ר~~י דל~יטתדת~~יהו
 לו איןאם

~~~~ 
 הוו~ע קיים זו~נו קודם ~~ביה אם ואף

 ~ל~א סיי מג~א~~~יי
 ס~~

 הביא ולא שם אפדים ויד וי
 סיי סוי הטוייזו~דברי

 תל~ז~

 ה~י ס~ל לא רדעייק וכי

 בעיוייט עו~ה ו~בעדה ביו~ט ווקיים רת~ביתו ניו~אדא~י~
 ד~~שר משום ל~ת ודחי ~שה אתי דלא ד~א כתבוו~בד
 ~א ול~אודה ~ם פי~י ועיי ו~עיוייט ולהשבית שתיהןך~יים
אךקי~~

 י~ל ~אמנם ב~דל~ת ט~ם בבר~ך ו~יי ~כשיו היינו
 הוא דתשביתו דע~ה סייל דע~קדגם

 ב~ואיי~
 לו יהיי ~לא

חו~~
 ועי~ז ~ו~יו~ט השבית ךא ואם

 ו~וכר~
 ביוייט ךהשבית

 י ולאו ד~שיעה ~שה ד~וי ליית וד~חה ע~ה א~י לאממיךא

 הפ~י ~קו~ית ניו~א אם ואוךם עצו~ו ב~ני הואדה~עדה
 דבד ~כךדה~ב~תו

 ר~
 מכ~

 אח~ביי דדחמנא אס~ד המצוה
 הל~וא~כ

 ו~ע~~
 עדל~ת נימא ו~~ב פ~יעה עייי באו יחד

כוו~ש
 ו~יי הש~היי~~

 רא~
 ד~ה כייג רף שבת להפרו~~ג יוסף

 הי דף פסחים ועתוסי נס~פ~תי ד~ה כייה ודף יודעו~וי
דייה

 ל~
 ך~אדיך ~עת נפניתי וךא ויייל ~~חט

 וגוף בז~
 הדב חתני הדאני ו~התריינ הנוסח ע~דהקושיא

 בזה ~~יר~כבר החדי~
 בפת~~

 בלקט ועיי הי סייק רל~ט סיי יוייד
הקווייח

 ךו~הדייו~
 ז נייח ~יי ~ירות הי חאגיז

~~~~

 א~צ בשוגג אסד~ד ~ך דבעבד ו~לי~א הגאון ו~~ש
~ד~

 עייב ע~ד דף ע~ ו~~~ס דאיי קצת לכאודה
 ~גדי~ב ~עיי עצי ו~~וחת דלא וחזי בהדיי ~יל ךרב ד~חדא~ל

~~עידובין
 ד~

 ול~מייש סי
 ב~גרש~~

 כאן
 יייל~

 מדר~א בי
 ובהגהת יינו את הפסיד שלא בה~שר לע~ו~ן ו~ר~ן~~רשייי

 הגר~א באוד ~~עיי לט~ד~ת גם נ~וו שהיי כתב~~די~ביין
 אות ~ך~ח סיייו~ד

 ~י~
 באיסוד נ~~ך י~יי דלו~א חש וךא

 סיי יו~ד ד~א ועיי ויייל ~~דה ל~צ דדבנן דבאיסודא~ו
 בי ס~ק שם קל~ח ~יי וע~~ך גי סעייקנ~ה

 ומ~ו~
 צ~ע

 יתענה ב~וגג יייינ ששתה דמי ק~ייז סיי יו~ד ר~~אמדברי
ואף

 ביי~~
 בזמה~ז

 כ~ו~~
 ~והדשייל בביאודי ~ועיי ~ם בב~ח

 חו~ור בזמהייז אף דיי~נ ~~ש קט~ז ךאויןבסמ~ג

 שעה~~~ועיי ~נו~ט~
 חי סיי הגרעייא ות~וי יהייא עכויים ~~הי פיייב

 ~ם באשך ופדמייג די ס~ק ~~~ייז סיי ~ו~~~אומ~~ו ד~~ שב~ דיש בריין ועיי ע~ט סי~ אוייח וח~~ס וראי~ידייה
 וא~מ~ל~

 תרפ~ו~~~
 ו~~~

 יע~ב ובישועת בב~ח עיי ~ו~חה~ש ע~ד
 קו נטה~ם

 ~ ~יי~~ ךהק~

ה~
~~~~~~ 

 וי סי~ יו~ד הש~ע
 מ~~

 ~פורן שן דה~ה

~
 דף חולין מרש~י והעיר באדם המחוברים

 בהגהת ועיידבי ד~~ ב~וסי שם כייח ודף דט~ו ~משנה חוךין רש~י ועייי~ח
 פדיש~

 ובא~~ע שם ובב~ח וי סיי ביו~ד
 טי סייק שם וטו~ז קכ~דסי~

 וב~~
 חדרע~א ועיי ~י סייק

 ~~ג פ~ב גי~ן בידושלמי ועי נ~א ~יי הגרע~אובת~וי

ובמה~~
 ~ב~ש ו~יי ~ם קרבן ובשיו~ זדעים לה~~ר אף ד~ה

 בו ~היי דבר ~יינו דבע~ח יייד ~~ק ~ם ויסיי
 רו~

 ~יים
 מצאתי בגט קצילה ~חוסר לע~ין ואולם ו~ת דעכ~יואעייג

 דלאחר י~ט דף גיטיןיבריטב~א
 מי~~

 ולא תלוש ~וא הפרה
 וממילא קציצה מח~~רהוי

 י~
 ש~יטה בין ל~לק

 ילג~
 ב~~~ג

 צבי קדן על כתבו ~דא מן נשמעינה שם ירו~לו~יועיי
 ~ם וב~יייק ו~וי וחתמוגדדו

 תו~~
 הוא הדי בלא~ה דהא

 ו~~ה פני ~ועיי קציצהמחוסד

~~~ 

 ד~יד~שלמי י~ל ול~ענייד
 פדה ~דן עך וךא צבי קדן עך ותנידייק

 התוי~ט ~ומייש דכתובות בתרא ~רק חד~יםב~~~י ע~~~ והו~
 ש~

 ד~ה
 ה~~וים ב~ער כתב ~ןושמעתי

 פ~ד~

 תמיד וונענע דצבי
 וא~כ מה זו~ן קדנו~ו על דבד ל~ניח א~שד ואיב~שו
 אין ו~יךא וות ב~יי דו~יידי וע~צייל גט עליו י~תובאיך
 סי~ או~ח בי~צ ו~יי הדי~בייא כמ~ש קציצה מחוסד ו~שוםבו
 ~ם אה~ע ש~~ואל בית ~ועיי וייילקייד

 ס~~
 הגהת וד~די יייג

ח~יי~
 גיטין ~וסי עיי במ~~~ת תמוהים ~ם ו~הרש~ק להגאון

 בא~~ע ו~דייח ובייח שם ור~ב~א יצא ד~ה ~~אדף

 סו~הו~יי ~ם~
 ד~

 ~~ב כ~ד ודף ע~א כ~ג
 עיי~~

 ודו~ק
~ 

 יוייד ובייח ב~י עיי נ~ד דף דח~לין ו~ו~~נה ו~ייש כייז~~~
 יעקב שבות בת~וי בזה דבד וכבר נ~ד סיי סוי שם~
 ובלבו~ש ~~~~ו~ו ~ם ב~אה~ט ו~ובא י~ב דף ני ~ייחייא
 דו~~ב ~וךין ~עתוסי טייו סיי ~הייעהי

 ש~
 ~לב ניקב ד~ה

 ~~ך קפ~א אות ~ייח סיי ~ם א~~ פי חו~ודות בדבריועיי
 הוא וא~ילו דו~~א וכתב צלע בלא חוליא נעקרהואם

 בדייו~ וח~ש~י ~ם ~~סך ~וט פסיקת ~איןבווקום למט~
 ולא שלו

 ו~נה ~~~ל ~ה לו וונין ידעתי ולא הללו לרבריםמ~תי
 ~ידובין בתוסי להדיא ה~א~ן

 ד~
 ובאו~ת ~גון דייה ~ם זי

 לא נייד סייבדייוו
 נמ~

 ~עלה ל~ב סיי בד~מ ~ולם מזה
 ובהג~ת די וושנה פט~ז יבו~ות תוי~ט ועיי זה ~לוהביא

 וניקר דייה נ~ו דף גיטיןהגרי~ב
 עייש~ה~

 הגרש~ך ת~וי עיי הגךגו~ת עצם ךענין מ~ש לו~~ד~~~
 לייה ד~יי שרד ~ךבושי י~ח סיי יוייד תנינאבנו~ב
 ז היאות

 הפרמ~ג על כיית ה~יג ~ט סייק שפ~ד צייז~~~
 ~ודב~

התב~~
 ועיי ס~ט ס~ק ~ם בו~קומו הךבו~ש וקדמו

לבו~~
 שם י~ד ~ייק

~ 

~~
 ו~~

 עייד
 הווש~

 קאי הפדמייג דגם לקיימ די ס~ק
 ךענין וגם שם לה~ן פדו~ייג ועיי ~נה~ו מ~וםעל

 דבריו יסובבו וב~עאטנרא
 אם אף דבהפ~ו~ התב~~ עו~~~

 דברי ל~נה עצי בסי העתיק וכן כלל הפ~ק ב~ר~ןאין
 ~~ד ו~~ז דף חולין אדיי ובלב שם ~לתי ו~יי שםהתב~ש

 לאו ואי ד~ההתוסי
 עיייי~~

 לייז~~~
 ~~ש~~

 ובוו~ז כי די ~~ק
 וצו~~ בה~~~

 וכ~ת י~ל

 דב~~ו~~תמ~
 בו~קום רק ך~קל כתב לא

 ~י~
 ו~נהג

ועוד
 ~ק~

 לשא~ל
 עו~~~

 וטנדא אח~ז ה~רמ~ג
 ו~וע~

 לא
 ~~ד וב~מ~ח בהפ~מ אלא~יקל

~~ 
 דבדי ובא~ בהפ~~

 דא~ילו ונייך ~י ~י ~עיי דבשמ~ח מללו ברורהפדמ~ג
 אין מ~ז ובאי ~וגלא בא~ד אם בוו~ז לה~~ד~נוהגים
 כייאל~כ~יר

 בהפ~ו~
 אין אם אף דאז וו~~ו~ע ושעה~ד

 ~~ק ול~ייש כשר לו~עלה נוגעים וגם בשרשם ~פרשביניהם
למ~ד

 תמ~
 מדמה בהב~ש דהא

 ז~
 ~~ ו~ם וטנרא לבועה

התב~~
 נגעי דלא ~יכא דק טריפה ל~~עךה נוגעים דאם

 קרובים ואם הפדמ~ג וז~ש בהפ~מ וו~~יד ~פסק בשרשםואין
 אולמטה

 ךמעל~
 ומ~ז והר~ב~א ~ר~~י בועות בבי אסור

 ואי מוג~א בועא~אי
 וו~ז~

 בה~ו~
 ~במקום ל~~שיר יש וצו~ג

ישנה~ו ~ ~ ~  

 ~~ב~ש~

 ול~נ ל~ז רוח ו~ךאות שם ומ~וה

די~
 דאם חילוק

 לו~ט~
 לקותא במ~ז מדוחקין ולו~עצה קרובות

 ~ב~~~ג ובועא וטנרא ו~ויהוא
 דלמט~

 ולמ~לה קדובות

מרו~~ו~

 אלא ~י~ך לא
~~~~ 

~עיי ~~ התב~ש ו~מ~ש דווקא
 ש~ י~~

 ולענין וכי דבריו לבאר והולך ~וסיף ו~פר~ג
 מקום ~עלדינא

 ~~~גין~

 ה~~יר ~ז ואי ו~וגלא בועא ואם



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ו~~~~ו~~~~ו~
 ךצו~ג לא אם~תב~ש

 וה~~~
 ה~ד~ייג ש~~ביא הוא ~והוא

לעיל~

 בדיאים דעודות י~ל ~~~ז תדווייהו דב~ל~~א המה וע~ז
 א~הואין

 ~~נקב~
 ~י סעיי ב~הייח ~~~ש ~יים ~וךא ~בדתה

 סייל ד~פדו~~ג לבדיאהן ךחזוד עך~לים גם לקותאולי~א
 וכ~~ייש לקו~אדמייז

 לעיך~
 להדשב~א ~ו~ז ואי בועא אי משא~כ

 אין אם ~אף למעלה נוגעין ~אין לא אם טד~פהודאי
ה~דש

 בשדשן~
 בבו~א ~הבייש שכי כמו לצו~ג להתיד ויש

 ה~~~~~ג ו~~ש ני~א מ~~ילא וך~ייזוטנדא
 ב~~יי~

 שם יייט ס~ק
 ס~ט ס~ק לבו~ש~ועיי

 שם~

 לאסוד יש ~~בייש טעם ולפי

א~
 ~גביה הבועא דטבע ב~~ז

 ~~ו~
 כי ולא וכוי

 דלטעם אלא בו~ייז גםה~מיד דהתב~~
 התב~~

 ל~גביה הב~עא דטבע
 מ~~~ד מייש ו~וייש די סעיי ל~ו סיי תב~ש ~ועיי וכויה~וד
 גיס~ק

 וי~ל~

 ל~מיר יש
 א~

 דהתבייש בו~~ז
 דהקי~

 בו~~ז
 ~התד~~ות דטבעה ~קותא לאו דו~ייז דס~למ~ום

 דאין הוא ד~שד מייז ותרווייהו ךקותא דמ~ז ל~יטהוה~ד~~ג ואונ~
 על ב~ועא לה~ו~יד יש ולכך ~בדתה ו~נקבתאי

 ~די~
 ו~~~ט

~~
 במייז

 ו~~תוד~
 ו~יי בדוד וזה שהבאתי הךבוי~ש קושית

 בחולין אדייבלב
 ד~

 ו~יי שהבאתי לאו ואי ד~ה בתוסי שם ~~~ז
 עינים במאידת ועיי שם ובתדייל זי ס~ק שםלבוייש

 וגדייה ~י ס~ק ~ו~ישי ענףדביעי שוד~
 אוצדות בס~ר ועיי גי או~

 הגא~ן הדב ל~יבשל~ה
 ו~הדיי~

 בא~~וב דאבר~ק ו~י~על זלו~ן
 להגאון הדייב ב~שוי ועיי די גי אות ~ם בכ~ש ך~זסיי

 ו~ינדי בו~א ב~נין ו~ייש קיייד סיי ~ייא מסטדיאהאדיד
 מ~~ דף ~ולין מדש~יוהעיר

 דבת~~י נזכד לא ו~~~~כיית עייב
 ~ודבדי והביא זה ~רט בכל וסובב שהו~ך זי וי ~י סיידו~ייא

 ~לוד~ייי
 ואכו~~ל~

 דבדיו בכך קדו~ו אי ס~ק ~טוייז ע~ד ~~ייש ו~~ו~~~
בעדוגת

 הבו~~
 ~ם
~ 

 ב~~~ד שם ~~~ו~~~
 ס~~

 ו~דבדי ~~~ש טי
 הדש~~

 ב~דנגולת
 וכ~ת טדיפה והו~זדו הדעי בית נקב דדך ~~עיישיצאו

 ~~יי שם לבונה בעצי ~~זה הביא ~בר הפדיית ~~דבדי~ביא
 ד~וס ~יוייד~תייש

 ווילנא~

 ~כייא ו~יי באדוכה די ס~ק
 אותי~ט כ~

 ~~~~יי~ י~~
 פריית עיי ~די~ה מאלי~ן ב~זרו ~גם

ש~י
 ל~יפך~

 ותשוי
 שי~ ו~הד~ו~

 סי וסיי נ~~ סיי יו~ד
 דבדי ~דכיב ד~ט סיי חייב מסטדיא להגאון ~ר~בובת~וי
 ובא~ת י~ד הפ~ו~ייג ורבדיהבא~~ט

 הבאה~~
 העתיק לא

 ~~~ש במ~כ~ת דאה לא וגם ו~ו~זדו תיבת ~דש~לבשם
 ו~יי דע~ד אות ני ~יי פייג ~ולין ברא~ש ~מו~ותבדבדי
 ס~יי וי כלל מנהייז ועיי שם הפדמ~ג על הגדשייקבהגהת

 עיישייה קנ~ו סיי ו~~ד~ת וטוטויידי~א
~ 

 ~ולין ת~י דא~תמיטתיי הפדו~~ג על כתב ס~ב~~~
 ודבדי גי או~ קי סיי הפנתי דבדי מ~~נו ונעלם~צ~ו ד~

 וב~~~די יעיי~ש ואגב דייה ~~ב ג ~י לת~~בת בפתי~ההפד~~ג
 לד~ל מ~ש בזה ד~ה גי סייק ס~ב סיי בפל~י דאיתיבזה
 ו~~~ת ~וותרד~~ש

 יקש~
 ו~י

 איכ~
 הביא שלא וך~ע ~ידי

 ~ולין~תוס~
 ד~

 ל~ג
 ד~~

 ך~נין כי שם ובתוסי א~ד

 ד~~~ו~ בעוףאבמהיי~
 והדי ש~יטה ד~עי ~~~ום ל~ם אסוד

 ס~לד~ל
 ב~~

 דא~ש דכ~ט
 ל~ו~

 ס~ל דלא ועכצ~ך ו~ה~ת

~
 וי~ל בעי דנ~ידה דיייל אלא ו~ירי איכא

~ 

 שם יוסף ביד עיי ונקה~כ הטוייז עייד ~~ת ~~~ש ס~ט~~~
 כי נ~ט סיי בת~וי המהד~םואו~ם

 דבמק~~
 הדבוק

 ו~שדק לייש אויד שום בליממש
 ~~י~

 ע~~ ~יי יו~ד ~ועיי
 שם יהונתןומטה

 וי~ל~
 שם עייה סיי יו~~ ב~~ ועיי

 והנ~ ד~~ ק~ל סיי תליתאהו~טוטו~ד
 אבדהם וביד

 ~ עיי~ש עייהסיי

 צייא~~~
 ע~ כ~~ מיי~

 פ~~ים ~~תוסי לנדסופר ד~י הגאון
 הנה ע~ודף

 ה~נ~~
 אלו התוסי דבדי הביא זי ~~ע

 בהסתיד~ הרגיש ולא ו~הדילנ~סודבדי
 דבא~~ת

 כמאב~ד נתבשל ~ךא אף בבישוך דדקנ~~ים ~עניני~
 ~~יי~~

 הל~~ו~ית
מתבשל

 תיכ~
 ב~~

 ה~ים
 א~~ח טו~ז ועיי בצלי ו~~שא~~

 ~ם ופרמייג כייג ס~ק ס~ט סיי וביו~ד יייג ס~ק שי~~סיי
 ~םו~וו~ד

 וביוס~
 שמתבשל דמה כ~ב פייז סיי דע~

 וממילא ךלי כמו דק גמוד בי~ול אינו זההל~לו~ית
 הוי דהד~טב התוסי שכידפס~ בה~

 אבדני~
 כ~לא ע~כ

 ~יותעוד ~גי~
 דות~

 דיתבשל כך ~ל
 הל~לו~י~

 צ~י כ~~ו ושיהיי
 ~דכו כל רבנצלה אבדנים דהוי ~תו~י דאית דעיקראלא
 מח~ת צךי ו~שום מיפסל ה~ילא

 דיי~
 שבת מידושלמי צ~ע

 מי~דתיה ~הו וחהכוס שךם ~או ~איל ד~י הי~א~~א
 מה~~ עייומ~~נתיה

 אות צייב סיי פלתי ו~יי וי~ל שם
 כמ~ דתני ~~ה פי ד~וךין בתוספתא ודאיתי ~כיגי

 יאכל
 מ~ייב תיכף בבי~ול אלא יב~ל כו~ה קתני ולא ~ייבוי~א
ועיי

 ביוסיי~
 איתא ~~ג ו~כות ~ב~וס~תא ו~ךא שם ~~ז סייי

 שם פ~ז סיי ~ווייד ועיי ~ייב ויהא יתבשל כמהלהדיא
 עיי~ש~ בי אותוישיע~ק

 צ~ג~~~
 מ~~

 לו~ד יצ~ק בית עיי אוייה ו~דבדי ה~וו~ד על
 בשואל וקד~ו קכייא סיי ~ייא ביו~ד מלבובהגאון

 בב~~ הי דניאל חו~ודי ועיי י~ב סיי מהדייבו~~~יב
 ו~~א אות

 ז זי אות ו~ייו כךל ~כייא ועיי אךו א~ייה בדבדיו~ייש

 צייד~~~
 ו~~~

 דתדומה הטו~ז ~ייד
 ~ולין עיי בסי באייו~

 והגהת אין ד~ה ו~וסי בד~~י צ~טדף
 ד~~~

 שם
 ~דשין עם שנתבשלו גריסין פ~ב ~ר~ה ידו~לו~י~~יי

 סיי ש~ייד ביוייד ו~ד~~~ג תנייב סיי אוייח ובב~י שםו~י~ר ופייו~
 שםך~ט

 ~~דבדי כ~ת ~ו~ש צ~~~~~ ~
 הד~~

 יד בהגהת עיי ~יון
 יייא ס~ק ~ייו ~יי יו~ד וע~~ך שם במ~ו~ושאול

 פדיי~ ו~יי ~י סייק אי סיי שם ו~~~ז ~םוש~ייד
 סיי אוייח

 ומ~ה~ש בפדו~ייג גי ס~ק תקפייה סיי ו~~ג~א סייז וסיי~~ז

ולבויי~
 קצייב וסיי גי ס~ק פ~ז סיי יו~ד י~יע~ק ו~יי שם

 ~נ~~ סיי ובאה~ע ~יסייק
 האדכתי וב~דושי אי סייק

~ 

 המגייא ~~~בדי הביא וכיית לבדד ךדיך לענין ק~א~~~
 בעצ~ו ה~ד~~~ג בזה דבד וכבד די ס~ק תלייזסיי

 סייק אי סיי יו~ד ~~~ד ועיי כי סייק שפייד י~~ סייביו~ד
 רייהדי

 ~ד~
 ה~~קים וב~ושנת ךייט לסיי ובפתיחה

 כל~
 יייב

 ו~~~יי~
 ו~ו~~ג ~ייא ס~ק ~י סיי ו~ג~א וע~י

 נדאה ו~אייה שם ק~א סיי ביו~ד אפדים ובידשם וו~~היי~ ודגיי~
 להאיסור דךיתא כו~ו ~הוי איסוד ביטול בענין דובד~אני פ~ו~

 בודר זה פי סנהדדין ירו~למי ו~יי דוב בשאד ו~~שא~ככךל
 הקצוה~~ לא~י ~בקה~ס וד~ל ד~י בפל~גתת יויידהלכה

 ~לך
 סיי או~~ בי~צ ~ו~יי בי ס~ק ד~פ סיי וקצ~ייח גי אוהוי

 דפט~ז יב~ת נמוק~י עיי ו~~ש הד~ב מן שהו~יעוט ד~לומ~ש בי~
~ 

 ק~ג~~~
 ע~~ ו~יי~

 ~צב לענין הפד~~~ג
 בק~~

 בצידי או
 ידעיי

 יוס~
 תו~ה ק~ה סיי ז שם בדוך או~די והגהת

 ה~וו~דעל
 ס~~

 שיש ו~~אכל נא~ד כלי דאין שכי טייו
בו

 איסו~
 טייז ס~ק שם דבטו~ז ש~~ן א~ילו בלוע

 בערו~~ב החוו~ד על ת~~ה ~כן עצ~מה תמיי בא~ת הואלהיפך מוכ~
 בבאודים צ~ו סיי בעךו~ו דה~וו~ד לת~~וה ~וייל ויו~דשם
 ויס~ק

 וס~~
 ד~~בואד שם צ~ז סיי ועטו~ז להי~ך כי זי

 בסיי כה~ווייד דלאג~כ
 ג~ ק~~

 בו~ש
~~~~ 

 אי כ~ג ס~ק
 שם ובחוו~ד סי עד ~בש אפילו ~ אוסד ש~לעאיסוד

 ~ועיי ל~~ד סיי יו~ד הנו~ב מדבדי ~ביא ~~ה ס~קב~~ושים

~~קו~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

י

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~  שם ופר~~~ג יוייד ס~ק ~נייא סייו~קו~ח
 באש~

 ~סיי לייז סייק
 או~ח ב~רמ~ג ו~יי חיס~ק תציי~

 בהנהג~
 שני אוייה

 או~
 כ~ד

 קע~ג רסי~ובא~ל

 עייייש~

 ךייג ~~ק ך~ד סיי י~~יד ש~ך ו~יי
 הש~ך עווייש שם וחדרעייא שםופר~~ייג

 ו~~~~
 ובסיי גרע בכךי

 בגוף ואמנם ועיי~ש כן כתב לא כיח ס~ק בחדושייצייד
 יש ב~חוש אף ר~טב בךא ךאו~ך יוצא בכלי בלוע איהענין
 צ~ה דף זבחים ~~~~סלהעיר

 ע~~
 שירי דאיכא כיון

 ב~נו~רא~ייתן ~נחו~
 ~מן ופרשייי ובךוע בי~וך ו~יכא

 נדחק צ~ז סיי יו~דוהחה~ס הו~נח~
 רש~י ב~וונ~

 ולכאור~
 יייל

 בפניםע~מ~ש
 יפו~

 יו~א ~חוש דבךוע דהא צו פי עה~ת
 דרבנן חו~~רא ה~א רוטב בלאמכלי

 ~ל~~
 ~מ~ה שמן פרשייי

 מח~ת נא~ר י~יי אח~כ יא~הואם
 יק~ה ואכתי הבךו~

קושי~
 חרס כלי בעי בחטאת דרק ~ר~~ב~ם לשיטת בהייז

 א~כשבירה
 עי~~

 לא ~תיב קרא והרי חו~א במנחת מיירי
 ~ב~יורי אךא ש~~ן עךיייתן

 מ~חו~
 עבר לא שמן נתן אם

 כו~~ש מיפסך ולאבךאו
 וזה שם נ~ט דף ו~נחו~ בו~~~

 דאיכא או~רו וךא ו~נחות ~ירי דאיכא כיון בשייסשדייק
~~נחו~

 ונאמר
 דג~

 בעי חטאת דרוקא כר~~~~ם סייך ר~ייי
 סיי יו~ד הגהי~ש ועיי וי אות ק~ג סיי ~לתי ועיישבירה
 כולה הפת כל טש ואם ~~הא שהקשה ו~ה שם ויוסיידקייה

 ולקיימ ~ולו אוסר שוו~ן בךוע בו שיש דכלי וו~ש~~עאסור~
 שם ש~ה כל פי ור~ן ע~וסי בעין שו~~ן ביש ~~יי~ידשם

ו~~ב~ים
~~ 

 ועיי
 טו~~

 צייז סיי יו~ד
 סיי~

 ומ~ש וז~פ די
 קייה ~י חוו~ד ~יי ~~ים בו יש שנאפה טרם ד~הבהג~יייש

 ה~ךישי דרוש לעיל ~ועיי יייג סייק בבאוריםשם
אוה בסד~~~

 בי~
 מ~ש עוד ד~ה ט~ז ס~ק צ~ב סיי יו~ד ~רמייג ועיי

דבלח
 שלא קי דף חולין מ~וסי ~ומ~ש וייך יוצא אין ךיי~

 דב~~~הו~י~ו
~ 

 ב~וסי לה~~~יין ך~ייג דנ~נ או~רינן
 פרו~~ג ~יי ך~~ ודבריו קפ~ב סיי סוי ~לי~אה טוטו~דועיי שם~

 תמייז סייאוייח
 מ~~~

 וו~קו~ח יייט סייק
 ש~

 י~א סייק
עייש~ה

 ואכמ~ך~

ואו~
 דלפו~ייס ~י ~צ~ב ~~~

 הטו~~
 קצ~ג סיי

 דרות ו~הך לייק בסדין ךראות אפשרבמטה דבשוכב~
 הביא ו~בר מקודם הסדין שיבדקו ~צמה דסו~כהובועז
 שע~~ סי בשם קצ~ג סיי לבונה ב~צי~ה

 בת~~ר דהא וד~או
 דגם ד~~ייש ~אלא הערבון צה כשנתן הי~ףנתרצית

 ~א לא בועז דהא מ~ש גם צייע במטה שהיי קודם כןהיי ברו~
 קך~ב סיי בפלהי קדמו פט~ו בהעךותך במדייר ועיי אזעליי
 ~אל דבו~ז ~ר~ו סיי רות ביל~וט א~~רו הרי ואמנםשם
 היא אםאוהה

 ~מא~
 ידעה ~~נא ואכהי ~ני טהורה ואמרה

 דםיחיו~וד ךה היידלמא
 ונאב~

 אם כי כ~יב הא ועוד
 לה היי לא ו~כהי הנ~ואין באותי~ם והיי היום ~דבר~ךה
 זי דף כתובות בה~לאה ועיי נקייםזי

 דהא שם שת~~~ ומ~
 פי~א רמב~ם עיי ךהרו~ביים לביאה הראוי יחוד היילא

מהאסייב
 הל~~

 וב~רה~~ו יו~ד
 ש~

 ואכמ~~

 ובפשיטות עיי~ש
 לענין היינו ב~דין לראות דא~~ר שכי קצ~ג ס~ ד~טו~זי~ל
 עיי ה~~~ךה ופרשו דקרא ~כ~ש~א סדין דצריך בתוליםדם

כ~וב~~
 ורמב~ן ד~~ג

 ורות בתו~ר ו~~א~כ תצא פי עה~~
ליכא

 אין קפ~ו ~יי יו~ד ~ומטוש~ע סדינן להם דהיי הכר~
ראיי

 ~~פ~

 ספ~ב ךנ~ה בחדושיו ~ר~ן ךפמ~ש י~ל ובלא~ה

~ומו~
 קצ~ב סיי ~ד~ט

 ונד~
 דף

 כי~

 ב~דאי ידעינן דאי
 דם נ~~רב ~מא דחיישינן אלא טהור הוא ~ימוד~דם

 אם אף ב~דין גםשוב נד~
 ד~ נמ~

 ספיקא מידי אכתי חימוד
 וי~ך נפקאלא

 ע~~ו דהיא דהיכי בפ~י~ת הטו~ז כי וךז~

במט~
 כמי דהוי כךל ~יו~וד ליכא

 שי~
 לו

 פ~
 ~ עיי~ש בסךו

~~~~~~
 בש~~י

 טהר~
 תשובה קצ~ב סיי ו~רש~ק ך~גאון

 הביא ש~א ~ט~ז עך שתמהזי
 וותו~

 ישנים
 וכבר קפייד סיי יו~ד חת~ס ועיי יחו~י ~~ י~ח דףיומא

 שם ~~~~ו~~ו בזה הפל~ידבר
 ו~~~

 ~~רבבה בדגוך
 ש~

 ~גם

מיי~
 ~שי~ט

 ~~וב~ ש~
 ד~ה ~~א דף דגיטין ו~ו~~נה יוד

ע~~ו
 בפ~נדו~

 בהפלאה קד~~ו וכוי
 כת~בו~

 זי דף
 שם~

 על דבא דדוד ו~הך העיר שםוב~לתי
 ב~

 היי וךא שבע
 מ~פ שם מיו~~א ~~קשה ו~וב לנדתה זי ביום רהיי וכויזיינ

 ה~ז ביום ליומא ה~י ו~אן ~כרוז היי דל~א ת~והו~אייר
וזהו

 הו~דוי~
 דברש~י והבאתי הארכתי וב~שובה ~וו~א ב~י~נא

 כאן שאתעכב ךי~~ים ליו~~י הוי ~~אן גרסו לייז רףיב~~ות
 בשער במשה~ב ו~יי שם בנמוקייי כיוכן

 ה~ריש~
 ובהר~יימ

 ו~~ש שם ביבו~ות יש~עו~ בחוסן ~ו~יי שהבאתי מהאייב~יייא
 אדלעיל גם קאי דואבעייא להתוסידס~ל

 שייכות מאי דאל~~
 ~ן כתבו שם יומא ובתו~י כאן קושיא ךהךיש

ובהפךא~ ~דיא~
 דיי~ ה~וסי ~ייד ~י דף ~תובות

 ו~~ך הקשה כך
 אבוא ואני השיבו ואוריי ביתו אך ~י~ך לאוריי אמרד~וד
 ג~ורה מגורשת ד~יי ואס~ד א~הי עם ~לשכב ו~וי בי~יאל
 היי לאהא

~~~ 
 שם מגיל~ וע~וסי זיינ היי ~לא להש~~יש אותה דתבעבדוד י~~ דף בו~גיךה דא~ורו ~~אביגיל העירו ולא

 ~גל~הד~ה
 ~דויקים דבסי ש~י גייפ לאורה דוד והלך שוק~

 באור ו~לך דוד לה נ~אוה פירש לאורהנקוד
 ח~~י~ו~

 ~~פ

ובהג~~
 הגאון בשם ו~ביא שם ווילנא בשייס תפאךיימ בעך

 בירושך~~י ובאו~ת שלו לאור וצ~ך הוא דטייס זייל העשיל רי~י
 והלכו ~~שוקה גילת אותם ו~פגוש ~יתא הייג פייב~נהדרין
 או~ם ו~פגושל~ורה

 הוק~
 בפייו~ ~פיי כולם

 בעלי שנע~ו
 ועיי ה~ותה לאור כךוו~ר בשורק לאורה ופייקרין

 בראש ועיי שםוהגרשייש בהגיעביי~
 יוס~

 לה~ר~~~ג
 מגל~

 מ~ש שם
 במה~פ ב~ה ~ר~יש וכבר אייא דל~ח וש~~ד נדה דםבהך
 ~~יד הגירסא שם ירושךמי ועיישם

 הוציא~
 והראה כ~ו~ה

 חדייא ~ועיי בלילה ~~ו~ין רואין וכי אייללו
 ו~יש ש~

 ב~קר א~ר עד ~~דכתיב הוי דלילה ש~~דייק ו~הפסחים
 ~~גילה ברש~י כן~ו~~ורש

~~ 

 ~~ להלן ואולם
 דם איתא

 ירו~ךו~י ועיי ~תו~ין דיינ קרי דבירו~ל~~י אלא ו~~~דנדה
 ובצלייח הייז סוי פייבנדה

 ךרב~י ראיי ~~ביא כייב דף בר~ו~
 ד~נויי ופרש~י ~ייע אשה שתבע באחר שם ו~עובדאהטו~ז
 ךרש~י דנר~ה הצלייח ~ופיי היחוד על ג~רו וחכו~יםהיתה
 ריקה ךו השיבה איך היי אייאדאם

 ל~ י~
 ~אה ארבעים

 ל~קנת יחוש איך א~א לאיסור חושש אינודאם
 עז~

 ופלא
דבירו~ךמי

 בר~ו~
 עם להיזקק שבא ~יתא ה~ד ~~ג שם

 להן ~~~קינן שהן ~ד אישאשת
 ו~ק~

 טובלין הן איכן
 ~בטלה ושבין העוב~יןעברו

 ה~ביר~~

 משום ~רש~י וךא
שאסורה

 ~~ש~
 ליכא תי~ף לבעול ש~בעה כיון א~ו חי~~וד

~ששא
 כ~יש ב~~

 הטויי~
 ולפ~~ש

 הךא שהבאתי בירושל~
 היי שנ~רציתא~ר

 מחפשי~
 אךא טבילה ~קום אחר עור

 כיון א~ר ~~~יךאד~~ירושלו~י
 דל~

 ועיי א~א לאיסור חש~ו
 של דביאה החוו~ד ~~דברי ש~ביא קך~ב סיי~פת~ש

 שבועות במרדכי ובאמת שם בישיע~ק וכ~כ חימודליכא זנו~
 הוא דה~יו~וד ב~תם כתב תשך~ט סייפ~ב

 ~~ח~ו~
 ~תאות

~ש~~י~
 ברכי ועיי חילוק דאין ו~~~ו~ע

 יוס~
 כ~ש נדה כש~יא נשא~ ~אשה שנהגו בו~קום ~~~ששם קצ~~ סיי יו~ד

 ועב~~ס שם ביו~ד החדש בדגיי~~ ועיי זיינ תוך ךינ~אשיכולה
 לו~כ~ב ~~ר ליי ~בר שם סייו דףנדה

 כת~ב~
 א~בעה ~ום

 ךיום שם הרא~ש בגירסת ~~~ש שם ומהר~ם ורש~אורשייל
 סיי אע~~י פי כתובות ברא~ש ואוךם כתובה נכתבפלוני
וי

 ג~
 ס~ק שם קצ~ב סיי פת~ש ועיי ב~~ס ~י~ן כגי~א

 גבע~ מתשוי ש~ביאבי
 שהעלה שאול

 דא~
 היא אם

 ~רא~ה ב~~ה ו~צא~י ואנ~י ~~נ צרי~ה דמיםוו~סוךקת זקי~
 להדיא שכי בי שער ~יבית

~~~~ 
 כל ודא~ ד~א

 גדולה ל~ש קטנה ךייש זיינ צרי~הךינשא שתבעו~
 ז~נ~ וליי~

 א~פ~י
 ך~ויחוש איכא בכולהו דו~יםדמסולקת

 לד~
 שם וכי חימוד

 ~הא~ב פי~א ~רא~ד ועיי ע~~ ~ש ת~ח ך~ש יחודךענין
 ודוק ש~~אתיוהרה~מ

 והנ~ ~
 ידיד~י



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~ ו~~ו~~~

 י~~~~~
~~ 

~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
 ניי טיפךיצקי ~הרייי ושלם ~שכיל בתורה המופלגצ~דב

ברוסיאי
 ו~וציאין אם ר~ל שמתה ו~עובדת באשה שאלתוע~ד

הוך~
 ממנה
~ 

 ~~~א~
 דאיי הביא וכ~ת המחברים בזה ~אריכו כבר
 ~דף נזירו~ש~ס

 נ~א~

 הוי אשה במעי עובר
 בשפת ה~יר וכן לא אוגלגלים

 ~גא~ן או~~
 ד~~~

 תאוו~ים
 רעה ~עדי בשו~ת בזה ו~דגיש חי באותז~ל

 ח~~

 עי סיי
 וקרו~ם קנ~ט סיי חייב ~רש~ם בת~וי ו~בערזאן הגאוןוו~רן
 ליהרג ביוצאת ~ם ד~~יירי יייל ולכ~ודה שם יו~ף בבדכיבזה
 ~דף בעירו~יןדתנן

 זי~
 ~וו~~ש שתךד עד לה ~ו~תינן ~אין

 ו~לייו~ עיי כייו דף אדוסה פי ~~תוסי שםבג~ש~ס
סו~ה ו~יי~ פ~ב

 ה~ז~

 ואר~י
 איי~

 אותה דו~~ין
 כנג~

 ~ועיי ה~יון בית
 הלכה פ~ה ב~קידו~לו~י

 ~י~
 ~ד מה~ס ~י~ב וערו~ביים

ור~ו~
 אשה או כ~ הייד מ~ידוה פ~ז רבר~מ אךא מ~ויימ פ~ג
עובר~

 שו~~ה
 ונ~בר~

 היא ער~כה וו~שנה בו~~יי ועוברה
אהךות

 ~ספייז~
 האש~

 ~ולד את ו~חהכין ליךר ו~קשה שהיא
 דב~~ס כי והגדי~ב רובו ~יצא ~בדים אותו וו~וציאין~ו~עיי
 ~ייט פ~ח סנהדרין ובירו~למי שם וער~ש ראשו יצאגד~ו
 ראשו יצאגדסו

 ודוב~

 ל~ויד יצא שלא זו~ן ~כל וה~עם

העול~
 ~דף בסנהדרין כדפרש~י הוא נפש לאו

 ע~ב~

 וברו~ב~ם
 ל~ורגה אחריי דורף שהוא ו~פני כי הייט רוצ~ מ~יפייא

ובמנ~ח
 ו~יי~

 רצייו
 תמ~

 ד~~י ~ו~~ו~יא בש~ס או~רו ~הדי
 הקשה וכן ~ה שהרגי~ו כליו לנושאי ראה שלא וכיילה
 די אות קס~ב סיי ח~ב יו~ר יצחק ב~ית ~~לבוב הגאוןו~~ן
 סיי חוייוו ונוייב הי ס~ק ת~ייה סיי וסמייעשם כ~ו~ ~ועיי ו~ה סיי בתראי גאוני בת~וי בזה ~אריכווכבר

 נ~ט~

 והביא
גירסת

 ה~פרי~
 ובאו~ה ~וא רט~ס וכי ~ה ררפי משווים

 יוס~ די אי~א הייד ~יייד ובשבת ~אןבידושךו~י
 בון די בי

 רי בשם ה~ב פייב עייז ~ובידושלו~י חסרא דבבשם

 לוי~
 לו~ות עומד הולד נן הולר ו~חמת ו~סוכנת שהיאד~מו ~פייו~ ופיי ו~י א~ הודג ו~י יודע את שאין תו~ן הואשנייא
 ~היי~ ועיי ליד~ה קו~יו~חמת

 ועיי שם
 בדא~~

 פ~ח יומא
 ובר~ן י~גסיי

~~ 
 ובתשוי בה~ג וכתב ד~ה

 ~~הד~ו~
 שיייק

 סיייו~ד
 סנ~דדין ו~תוסי ~ק~~ קנ~~

 ~ר~

 דגם נ~~י

לי~רא~
 להדוג דשא~ אינו

 ע~ב~
 בשו~ת בזה האדיך ו~בד

 צייז סיי בדאשונות ~וו~רי~ט וקדו~ו ל~א סיי יאיד~~ת
 צ~ט בסיי לו~ייש נינהו סהראי~ורב~יו

 שם~
 ~א~ה וכי

 חי שהוא ~אניש~ת~
 ו~~ת~

 הוא הדי או~ו
 ועי~ כיךו~

 שכ~ והרמב~ן בה~ג רברי ו~~ש י~~ סיי ~~ה יומאברא~ש
 הו~שבר על דיושבתוטע~א

 ש~ת~
 הוא אחדינא טעווא

 ~ילוד הוא שו~תה ר~יון מ~ש שם ובריין ~ילוד הואדהדי
 ועיי אלו ורו~ב~ן הבה~ג ו~דבדי הביא לא שם חויייובתשו~
 רג~ ני סיי אמה זרעבשויית

 חיי~ינן שמתה מעוב~ת ב~ל
 חי ~ולד~~א

 ואיי~
 ולה~יא ה~תד~ת ל~~ות צ~יך

 דידעינן היכירק הו~
 דמ~

 ~ניהם
 פשו~

 ד~ובדין
 אות~

 יחד
 ט~ו אות ~יי~ סי~ הדייט עיקריועי~

 ומעת~
 מ~ש

 ~ו~~קדאראיי בהג~י~~
 מפוד~

 ~ידו~יי

 כ~~

 ו~~חם ו~ותתני לא א~ר
 ~י והי~ שכי ו~צ~ד ~ועי~ קבדי אמי ליות~י

 לפי קבדי או~
 והואשעה

 ש~ ו~תיב~~
 ובו~קדא קבדי או~י פון ךי והוה

 א~ד ש~ב ~מעט יו~ד ~~ובדאשית
 הע~

 ויוב~ע ותייא
 גי איוב ומצ~ד ועד~יי שכיב ~ןכזעיר

 יו~ר~
 אריה ובפני

 ראי~ יש ארדב~ ו~עתי תשובה עליי שאין דא~ רזוכי
 ~היפך~זה

 ולז~
 ~ותתני לא א~ד י~י~ אמד

 ~דח~
 מקודם

 במעיי ~י ~ה~ד די~ל הי~י ומ~~כ קבדי אמי לי ותהיואז

 אוודי שם עידוכין דבשייס אלא הוא חי דשו~א ל~וציאוצדיך
 דולד איירי ב~תה אבל ברישא מתה היא בנהדגהדרק
 טי~א ~יילא חיו~ייזוטרא

 דו~ה~~~
 ועתוסי לסימנין ליי וו~חתך

 ~~ח ~דף~ולין

 ע~ב~

 ובלב ילידתיה ~הדר רמתה אלא ~~ה
 לו~ייל הו~האריה

 ל~חו~
 דל~~~ ~ו~י בנהדגה הכא רמיידי

 המשבד על בישבהרש~י
 ~זו~ני~

 מתה דהיא דמקדי
 תחי~

ל~~ו~
 התוסי וכתיי ~ולד בנעקד רש~י ~וונת גם ובאו~ת

 חוייי תש~יעיי

 שם~

 ~דף בב~ודות ובאמת
 נייז~

 איתא
 כל יתוםואיז~ו בו~שנ~

 ~ו~ת~
 או או~ה

 ועד~~ נשחט~
 ו~הא~מ ~~ג

 הי~ד ~~בכורות ובפ~ו אמו ~נש~טה אחר שנוךד שכ~ה~ד
 נשחטה או ~מו ש~תה היתום וכן~י

 בסו~~~ וכ~~
 ובחינוך

 דבו~תהו~בו~ר
 הוך~

 לחיות לוךד דאייא בפדט תחילה ו~ת
 וו~ג~א ש~ך ~יי באו~חועיי

 ובדג~ו~
 וב~ו~ת שם וו~חה~ש וי~~א

 יייג סיי ח~א יעקבשב~ת
 ב~דוכה~

 ~~~~~~ב~

 ~נ~ט סיי יו~ד בהגהי~ש ז~ל נ~ז מהרי~ש
 ש~ ודביישז

 בשם יע~ב בית ~~שוי הביא
הזוהר

 רמהייו~
 ~ינו

 שו~~
 רק

 באות~
 ו~טתם על שמתים

 כיון ~ו~ודאי שנ~דגו באותןולא
 לו~~~

 פי בזוהייק

 ~דף סנהדרין ו~שייסותו~ה וידא~
 כי~

 אחד ש~ךך ו~דוד ~מ~שה
 ש~ היי הא קו~יא וו~איהמטה

 היי ולא ~בנד הדיגת

מה~~~
 ו~י שם פדש~י ובאמת נפלאה קושיא שזהו וכ~ שם
 ~ועיי ש~ בנו~וק~י וכ~כ ~נשים עם להלוך דדודאורחיי
 בזוה~ק והנה ויקהל פי ~~זו~ר מייש שנייט סיי יויידבב~י
שם

 ~ תיי~
 ~~ות ו~א ו~ש~ע ~חות נשי ביני א~תכח

 ובגין לקטלה אסטי בעשד דינא וב~י אשתכח בשבעו~עשר

וכוי~

 דבר העךה ~ל~ט סיי ודב~ש ~ביוס~ר
 ח~~

 דדוקא
 אד~ ע~יבנ~רג

 אין בחידה בעל
 ~~ה~ו~

 אם אבל שולט

נטב~
 יד ~דאי ב~~ח עייי נ~רף אם ו~דומה

והנה שו~ ו~~ייו~
 ר~~

 הוא ~כן בו דבד אךקים
 ב~והיי~

 ~ו~יני פי
~רף

 ליי~~

 בידא רשע וכגון וכוי ~וי שליחא חויא ו~א
 וחווא רישיי~ו אהדרו דו~ייד דף ויחי פי בזוה~ק ~ו~יידצריק
 דמא~ה שליחותא נחש ~הוא ודאי או~רו ד~ית נש ךבדליי

קעביד~
 וא~~

 ו~איצדיקייא ביי~ ו~יתת ~~ייי עבידה ~~ר ליהדג ביוצאת
 מה~ו~

 שולט
 ולקייו~

 ~~עירו~ין
 זי~ ~ר~

 ~יקוניםועיי ש~
 ~רף בהקרו~~

 כ~ב~

 ~יב ו~ילה ובדם ו~ייש
 ו~הד~~ק ו~גא~ן ש~ מךך בכ~א ועיי ו~ה~מ ו~שחיטתליה
 שלא דנפל כי של~ט ~יי יוייד חכ~ש ב~גהותז~ל

 כ~
 לו

 ע~י מת אינוחדשיו
 ו~הייו~

 ו~ביא או~ו ו~בטן כו~ת הוא רק
 ~דף מ~בתדאיה

 קל~ו~
 בעך~א ב~ד ו~חתך הוא נפל א~

 ע~י ואינו כמת הוא דב~ייו וו~ו~חהוא
 מה~~~

 ובמח~יית
דבדיו

 תו~והי~
 ו~ת ואי שכי שם דה~ין

 הו~
 בבשד ו~ח~ך

 פי~א יב~ות ידו~למי ועיי חדשיו כלו כלוו~ד הוא~י א~ שם וער~~י ~בת חיוב ולענין נקט רלי~נא סגנוןהוא
 ~מונה בן יו~וך ~~א תשעה בן נפשך ~ה ויאות בירייבאר~י ה~~

 ~~פ דסיו סיי יו~ד טוש~ע ועיי ךצודך שלא בשדכמח~ך
 שב~ועש~ס

 ולאו פי~ ~ם רי~ר וב~ו~י הוא וות וו~~ס שם
בר

 חבוד~
 מטו~א לא ו~יהת אבל הוא

 ע~
 שימות

וברשב~א עיי~~
 ו~~ה דאהלות פ~ז ובד~ש ש~

 ויייל~~

 ~~~~~ג~

 נפש ו~קדי לא וראי אמו ב~עי בעובד
 ו~קרא דאיה תכ~כ ~ייהסוו~ע וכוו~~

 ו~
 י~יי

 ~ה רפי~ד ~בת ~~~אירי הרב וקדמו באשהאסון
ו~י ~~ו~

 ד~
 נטילת בו לומר דאוי אין נולד ~לא זמן

 נ~ג סיי או~ח מלבוב הגאון למרן יצחק בית~ועיי נשמ~

 יייד ~דף ~וטהוע~~ס אותי~~

 ע~ב~
 בני~ ושני תמד הצלת א~

ובדש~י
 בחומ~

 נא ה~ד וישב פי
 וא~

 נ~~ות ש~ש תאבד
 עה~תובתוסי

 את~
 שפ~~ ועיי נפשות ארבע ~צלת

 שם
 ~י למ~דע והרי אמו ידך ~עובד ~י שם סוטהובחדייא
 ובש~~ ל~ ~יועו~דים

 מד דאמר כיון ~ם נזיד
אמו יר~ עו~~



~ ~ ~ ~

 ו~~~~ו~~~~ו~
~~~~~~~~  הוא גופה~~~ו

 ~דף ובהו~ור~
 ~א~

 בולד
 ב~ו~~

 דו~אוי~א
 באויר ~לוי אךא בגופה אדוק~ אינו דולד ופר~ייי רביאקא

 והולך וג~ל נוצר ~ואומעצמו
 ובהגה~

 ב~ק זייל הגרצייח
~דף

 ו~יי~~

 אכהי ~~ט ד~ה שם בהוסי לפו~~ש דאף הו~ה
 גובה ש~זיק~ פר~ מו~~שקשה

 מולד~
 ולא הוא גופה ו~~ט

 לעי~ ש~ הוסי עי~ ~ואחריה
 ~דף חוךין והוםי

 נייח~
 סיי יוייד וש~ך וטוייזוה~~הא דיי~

 ע~
 ש~~ייק ועיי שם ופרמ~ג

 ביצה איסור דלענין מייש שםבייק
 בגופ~ אגוד~

 ומשא~כ
 נז~ו~ הי וערו~ביים להזיק מסייע ולד בזו אבלולד

 ~ט
 וטו~~ע ~י~א ופי~א~ייא

 ~צ~ט סי~ חו~ו~
 וב~ייו~

 מהי פ~ז
 אבל כו~וה ולדה והרי העי~ר דהיא כי ~י הךכהעבדים
 שם ב~ק רש~א גליון ועיי ~ו~ד ב~ר הךך דהיא נא~רלא

 והביא ~ולד ירך דהאם להיפך א~רינן דלאשהעךה
~דף מהמור~

 יו~ד~

 ע~ג סי~ ח~א יעקב בשבוה דבריו בכל וקדמו
 בשם שע~א סיי יוייד~ב~ייך

 ~דוק~
 שמעוברה דא~היכהן

 ב~ם ברוך אמרי ב~ג~וה כהב ~ו~ה לאוהל ליכנסו~ותר~
 ומקבל מ~ברי~ ~אחד ~וי או~ו ירך עובד דאםה~אךימ
 ~רוקח ד~א ה~וה וזה פייב סיי ו~לואים אבני ועיי~ו~אה
 בבהו~יירי

 ישרא~
 אין אמו ירך עובר ואם ל~ן שניסה

 לעיל ~ועיי כלל טוו~אה איסור~אן
 דדו~

 אוה ~חמישי

 די~
 בזה י~לוהרבה

 ואכמ~ל~

 ~~~~ד~
 ~דף חולין ו~ש~ס

 ע~ב~

 שאני רבה דאמר
 לצאה וסופו הואיצעובר

פ~ז דאהלו~ וו~ו~~נ~
 ו~~~

 פהווייש ועיי קייו~ה ד~אם ו~יירי דשם ראי~ אין
 ~בריימשם

 פכיי~
 וגם ~~ו~מ

 ו~מיי~
 ~כותב ד~פ בהוסי

דמיה~
 דרוב ו~שום שכיח

 נשי~
 ~ועי~ בלידה ו~סהכנוה

 וקד~~ו נ~ב דף שםבהגר~~ש
 ~ם פ~ג דף ~י~ף ב~~הר~ו~

ועיי
 ~עהייו~

 ~סוכה ~ייד

 הט~ז~

 שיךא אחר דהיינו יייל

~~~
 ~דף דבנזיר אךא וז~פ

 ~ייא~
 דסופו ע~בר ואה~ל

 שו~תה בו~~וברה ו~יירי ושם מיניי ~ריש ~יפרש~נ~ה
 בו~חזבייר הבר~ייי מ~ש~ו~יי

 ~~באהי~

 ~ם דגם אלא
 הוי ו~א כגופה אמו בחיי העובר אם ליידיינינין

גלגלי~
 ד~ופו אחר כגוף בחייי אז ה~י דלא או~~ינן עייז

 דאו~רינן וכעייךצאת
 דסופ~ בטוו~א~

 לךאה
 ובחכ~י~

 ~כלל
 ד~וי ו~סיק חי אוהקנ~ט

 א~ סיי חייג השב~ן ועיי הלו~~ו~
 וחהייס ו~~ג דאהלוה ~ייז ובהוי~ט צ~ו סיי ח~אוו~~ריייט

 ~ו~הו נ~ים בשני מ~א סיי ח~ב בהשב~ן ועיי ש~ו~ סיייו~ד
 מעוברה שאינה ~קדי~~יןאי

 ךו~עובר~
 ~ט~ם

~ס~לקת דוועובר~
 דו~י~
 פייט מ~ז פ~ג נדה שאול ביה ~ג~ה ~ועיי ~

~~~ד~

 עם אוהה דקוב~ין ומשמע
 דאל~~ ~ו~

 אדרבה
 ~דף מו~ק ומ~~ס בד~~יםההנוול

 ~~ח~
 ל~~

 ~~ר ~יה ~לא
 לעכב דיש רוקח שמן ~השוי מביא ש~~ד ~יי יו~דובפ~~ש
 גי ~דקבורהה

 יו~י~
 דוד ~י ~ח~יף ~רב חהני והעירני

 ~דף ב~בה ע~מ~ש הטעם די~ל ניי ~הנאנפהלי

 קניי~
 בנקל ה~ד יוציאו וו~מילא ~כרס נבקע י~ים גידךאחד
 יבמות ירושלמי ועייוי~ל

 ~טי~
 ואו~ם שם וקייע הייג

 ועיי ~~~ה ~ה ל~ךין דחלילה ככרוכיא צוח שס~ד סייוואיר בבי~
~שוי

 דו~~~
 ובהגהי~ש שם וג~~ק שס~ד ס~י ובדע~ק ישעי~ו ז~רסי בש~ ו~יש קו~ייא אוה חמד ובשדי ~~~ סיי יו~ד

 שני~ סי~ יו~דוחכ~ש
 ~לנת דאיסור א~ור פי מזו~~ק ~ביאו

 כייד עד ~קהמה
 שעו~

 ~דף נשא בזוה~ק ואולם
 קמ~ג~

 א~עא על לינה ליי דאסור ב~הם~י
 ב~~~ ומ~~

 דדו~א
 ~לנה אי~ר יש ש~ו~הבלילה

 המ~
 ~דף ביימ ~~שייס ו~ביא

קייי~

 יו~ד א~רהם יד ועיי
 ש~

 ~אגה בשו~ה ~ה ~בר וכבר

ארי~
 שם דבריו ~וכל וי סיי ~חדשוה

 צע~ג~
 קמא נו~ב ועיי

 ומנ~ח הרפ~ז ~י~ ו~גי~ה ~י ~נדמייח ובהפלאה ~יח סיייו~ד
 סוי ח~~א ועיי שם וקו~~~ח הקל~זמ~ע

 קונ~
 ו~שה מצבה

 ~רדביי~ בש~ שנ~~ סיי יו~ד ובפה~ש י~באוה
 ~יי החד~וה

 הרוגי שאינם מהים דבשאר כ~ג סיי ח~ב רדב~ז ועייי~א
 הקברנו דקבור ~~~ע ליכאב~ד

 פ~~ וער~~ב~~
 הייח מה~א

 מהו ~ת הו~לין~כל
 עו~

 בלייה
 ה~ש~ ובלח~ו~

 הז~יר שךא
 ובא~ה אי~א עשהדגם

 בר~ו~
 בעצו~ו שהביא ו~סנהדרין ~טייו

 ב~ד ה~וגי כל את ל~בור וו~~ע בלייה עוברין לן אםכי

ביו~
 ו~וא ~וי הקברנו קבור ~י שני ה~ריגה

 י~ג סיי ~ו~ח ~~ש~ השיב השוי ועיי קל~ט סי~ ~ויייועיי ~רדב~ כמ~~
 פ~ב א~ה הוי~ט עיי א~~~ ביעקב ה~נטה לענין וו~ייששם
 סיי יו~ד יוסף בביה ~והובא הרשב~א ~~וי מישמ~ז

 ויו~ף ~עקב ו~חניטה ראיי והביא באיזמל למה צערשאין שס~ג~
 יוי~ ח~~סועיי

 מים פלגי ובס~רי שנ~ג וסיי ש~ייו סיי
 ויחי פי בווד~ר הוא כן במדרש דיש וו~ייש ע~ב יייזדף

 ז ואכ~יילשם

~~~~~~

 ד~ולד די~ל וווהה הוושבר ~ל ביושבהי הנה
 להוציא הח~ולוה ע~י ךה~הדל יש ודאיחי

 אחר ו~עוב~ה בסהם וגם ~ל~ה סיי יוייד חה~ס ועייהולד
 בה~וי ז~ל ד~גאונים כיוןג~ח

 ~י~
 מהדייג וטוטו~ד משה

 שאילה שו~ה ועיי לס~נהאחששו
 שלו~

 יש ק~~ג סי~ קו~א
 ו~דוו~ה א~ב~י פעולוה לעשות או קצה~מהין

 אב~
 ח~ו

 ניוול דרך בהלנגוע
 וא~

 אי~ור על וךע~~ר להש~והה לא

הלנ~
 ודברי מאיר בביה ו~ו~~ש המה

 שאו~
 גדולים ולהקה

 אין כאחד ו~הים שני קוברין דאין הח~ש ולעניןעו~הם
 במוהו עמו נקבר בחייו עמו שי~ן כל אף דהא~וש

 בקרקע נקבר ~ולד דאין ו~טעם וגם שסייב סייבטוש~ע ו~מ~~
 ~ם ~ס~ב ~יי ~בבייח קנ~א דף הדוו~ה זו~~ק ~ועייווו~ש
 סוי הירושלמי בדבדי ~ש קבורה הי בהוהייא דמב~ןועיי

 דף מו~ק ובריטב~אכלאים
 ח~~

 ~י~ רדב~ז ועיי ל~ש אין
הרצייה

 ובתש~יי~
 ז כהב~י והנך~ענ~ד ק~י סיי חייב

 ידירויוהנני

~~~~~
 ~דף סנהדרין מהוסי

 נייט~

 ~וברים דעל
 רפטור אעייג וישר~נ חייבעוייכ

 ו~ייו~
 שרי ~א

 אשה ונג~ו עייפ ו~שפ~ים פי אריה וגור ~~זרחיו~יי
 במע~הי עוברא דקטל דמאן ~זוה~ק הביא שם יפוהובפנים ~ר~

 מלך ויאו~ר בפסוק שו~וה פי~פ ועיי סגי עונשיידא~יה
 על מ~ווין דב~נ משום ש~וא ו~ייש העבריוה למילדוהו~צרים

 דבר וכברהעוברים
 בז~

 ~דף סוטה ב~~ייא המהרש~א וקד~וובזה ד~~ צדק~ דרך דרכים בפר~ה
 י~א~

 סימן ~~
 פ~ד ~דף סנהדרין ועהוסי ה~ר ו~י~י מ~ט סיי ~~נ~חועיי

עיי~
 ורש~ל ~~ג דיי~

 בחכיי~
 דד~ש לר~י ועוד ~ו~ש שם

 ועוד צ~ל אולי חייב ב~י אק~ן דאפילו מנלן ד~וא כלנפש
 ~ולו נפש דבעינןלרבנן

 עייייש~
 שם ועהוסי

 ד~~
 הו~א

 הנו~ב דברי~ איש~מי~ה~י ~ם ~גרש~שוו~~ש
 נ~ט סי~ חו~~

 מש~טים ~י חזקוני ועיי ואמנםדייה
 ד~~

 ועי~ יענש ענוש
 דאשה מ~ש שםב~ו~ח

 מנ~ל א~~ ~רצח~
 ו~נ~

 הוא כן
 סיי י~ד פרשה א~ורבהו~כ

 רמ~~
 מש~~ים עה~ה בהוס~ ועיי

ע~פ
 מכ~

 ובריביא איש
 וב~טנור~

 ~פ~א בהג~ה ועיי שם
~ם

 ו~יי~
 לאיש אש~ ~כה~ב ד~שוה מ~ום שהוא

 ~כ~
 ~נשין

 ט~ו ~דף ~ק ~הוסי ד~רי אישהו~יטהיישב~ורה

 עייא~

 ~ה

 פ~ט בהר~~מ ~ועיי~שו~
 מגניב~

 ה~ו~

 ש~ ועהוסי
 ד~ה

לכ~
 ~דף סנ~דרין בהוס~ אעיר ואגב ~ם ו~ט~ייק ~יתות

נ~ט

 ע~ב~

 מ~ש פוייר והרי ד~ה
 ה~ביי~

 שם שור ב~~ר
ולא

 ~~י~

 ~ענין ו~ש בגמרא שם ב~קו~ו הו~~רש~א מד~רי
 ב~מ הו~~ עיי או~ו ירךעובר

 ~ד~
 ע~ט

 עייב~

 ~שהא ד~ה
 כ~ו ~דף ע~זוהוסי

 ע~א~
 דיי~

 ואכמ~ל ~בר
~ 



~ ~ ~ ~

 ו~~ו~ו~~~~ו~
~~~~~~

י  י~
~ 

 לפי~~י הרס~ד סיון בט~~בבעזרייה

 שבח הגדול הגאון הרב~בוד
 ~ו~

 ע~רה ונ~גב צדיק ו~~גדול
 ~ליט~א לערניר ד~ר ~~~יר ו~הו~ ~~~ה הש~~ים ופ~ר~כמים

 והו~דינהי א~ונאהגאברייק

~~~~

 וערבים הגיעני חכם ~~לה ש~להו עם ~~כהבו
 ב~~ךתו ונ~שו ~נ~בדים דב~ועלי

 ל~~~ו~
 חווייד

 וצ~ו בנ~~ות~י החט~ים ה~נ~ים אלה ~ל ~אלהוע~ד
 ~ם ~~והםי ל~חר גויהםי ל~רוףבחייהם

 י~
 ~ה לקב~ר

 בקבר~פרם
 ישר~ך~

~~~~ 
 ~~~ייז סיי ביוייד בת~וי החה~ס דברי כ~ה הביא

~~~~~א~
 ל~~~ר דצידד

 ~י~
 קבורה חיוב

 ~סק היינו דבר לכל ~ו~ו ~~העס~ין ראין ד~א צבור~דר~י ב~ור~
 אבל אבךוה והנחוו~י~~~ה

 ע~~~
 וכייה קבורה חיוב יש

כה~
 היפך ~~ב~אר ה~ג פ~ח הרו~~ות הי~ושך~~י שמרברי

 לישר~ל ~~אכיל שהיי בצפודין ר~בח בו~ע~ה שםד~יהא ~ז~
 לגג ו~לה שבה ב~רב יין ~הה אחה פ~ם וטרי~והנבי~וה
 ~~הו לר~ח ~~לו ~תון בד~~ו ~~לקקים ~לבים והיו וו~הונפל

 ~ריפה ב~דה וב~ר כתיב ךון א~~ר קו~יהון מן~י~יהי
 וו~~כיל הכלבים אה ג~זל היי וזה אוהו השליכון ל~ךבה~~לו ל~

 ו~~ואר והרי אכלין ~ינון דו~דירהון ארפינון ישראלאה

 ~ר~רברש~
 ב~~ה~פ ו~~~~ת ~בורה אייצ צבור ~~דרכי

 ל~~לו ו~והר אם ~יי דהשאלה ~ם הירו~למי ~וונתבי~ר
 אם ו~ף ב~בה לא ב~ייש היי המע~ה דהא צ~עודבריו

נימ~
 דהיי

 ב~~~
 ו~ף לטל~~ו ~~והר דהיי יייל ה~~~~~ה בין

 ק~ ~דף ב~ב ~עייל~ברו
 ע~ב~

 הקברוה ביה
 ~~~י ב~ב~

 ועיי ה~ו~~וה בין ד~~~טיוהו ~ויבעי
 מהדשיי~

 ובפ~ייח ~ם
 עיי~ דבירושלו~י ~ךא וי~ל שםו~~~~~ק

 זה ו~ובא ~ייג פייב
 ח~יכה עם יוה~כ ב~רב ~היי בטבחהו~עשה

 וב~~היי~
 ~ם

ג~~
 ו~א ביוהייכ ל~ךטלו ~~ותר אם ~יי ד~שאלה ביאר
 צריך אםלענין

 קבו~~
 וגם

 ~ייש רק דהיי ~יון צ~~ ז~
 ~טל~~ך יוה~כל

 ל~
 גזרו לא ו~צוה ובו~קום ~~ה ~ק ~וי

 ~בו~ע~
 ובר~ן ל~~ ר~ה ע~ב נ~ד דף פסחים הוסי ~ו~יי

בי~ה
 ר~~

 הו~ביא
 ופריי~

 יו~~כ ת~סי ל~נין ~ר~ח סי~ אוייח

ו~~

 ~~ברו חיוב ו~ין רשע היי דה~בח ד~יון דיייל אלא
 ובו~ד~ר ב~לטוך אס~ר והיי ו~צוה היי ךאשוב

 ויקר~
 פייח

 שהיי ~את עובדאמובא
 עיי~

 ח~י~ה עם ~ם נזכר ולא
ובמה~כ

 דשא~ גיי~ פיר~
 ~סייל ב~בת ~ל~ול ל~~ין לר~ח

 ~~~הד~ף
 ב~~~

 השבה ער נ~~כב
 ~ל~

 ~ךט~ל רלענין
 ועיי ב~ל~ול להתירו או~נים ~מה הי~הרי

 בטו~~~
 אוייח

~יי
 שי~~

 ~~~צ ב~ס~הו הוא דאם ~או~~ר ו~י ריש די סעיי
 ~ו~~~

 ובו~ג~~ הינו~
 ~ייז ס~ק ~ם

 ~בגדי~
 אינם

 דבההוא אלא ה~רי~ין ולהלביש להפ~י~ו רצריך ה~ותלגבי ב~ךי~
 היי ונהרג ~נפלדטבח

 צרי~
 ~קברו ~וב

 ~דין הבגדי~ ~~
 דבל~~ה ~לא~~וג

 אי~הו~י~
 ~גהה דברי ב~~ח~~ה ל~ו

 חולין א~~יי
 ~יי~

 טריפה דה~וו~ר זרוע ~~~ר ~ייז סיי
 ~עשה קורם ומה ~~רוהבחז~ה

 ה~וב~
 ~תעסק א~וד

 ועיי ~לו הירושלמי ~~דברי ~הור ו~קומו וו~קורבק~רהו
 פייק~ג~א

~~ 
 יוייד ובבייי בנוצה ~בודק לענין ייג סיי

 דיייל אלא י~ד אוה ס~ר סיי שם ~~שה ובדרכי ~~~סיי

 דוק~~~
 ו~~אכיל הרבים אה ב~~~שיל

 לי~רא~ ~ויי~
 אבל

 ובררי~ה בקבורהו לההע~ק חייבין עבירוה בשארבעובר
 גי ~וה שס~א סיייו~ר

~ 
 ~ו~ז ב~ם

 בסת~
 צהת~סק אסור

 ארם~בורת
 ר~~ ש~ו~ ~ידו~

 ~ו~יי ה~ובה ע~ה ולא
ה~~

 ~יי ~~י מהרייי
~~~~ 

 יבנה דעות אחר שנגררה בא~ה

 ר~~אח~
 יש די יראי בנים שני לה ויש

 לקבר~
 ב~ברי

 ב~ד ב~יני יר~ה אם מלהא ולו~גדרי~~אל
 יניחו~

 ~ני ~ך

האד~~ה

 ויייל~
 ו~~מיל~

 ו~כ~ד רהוא הרבים אה בו~כ~ל
 ו~~י פייד הרמב~ם כו~~ש ה~~ובה אתהו~ע~בים דברי~
~ועיי השו~

 ולחיי~~ כ~~~
 ~ם~

 ג~~ור רשע דהוי
~~ 

 ךעסוק ~~ור
 לע~ו ~בירה ב~ובר ~לאבקבור~ו

 רי~
 מוהו ד~רם

 סיי ~ם יוייד חה~ס ~ועיי החת~ס כ~~~שבתשובה חז~
ועי~ קכ~ז~

~~~ 
 הגד~א וב~ור י~ח ס~ק שלייד סיי יוייד

~~ 
 אוה

 ~ועיייייג
 בהגח~~~

 אדם להציל מותר ~ם ~יייא סיי או~ח
רשע

 י
 הדליקה ~~פני ~~~ה

 וייי~
 וממיל~

 במאבד דה~ה י~ל
 עצ~ו ~ה ~שרף באופן לרעהעצו~ו

 י~
 ~אפר לקבור

 ~מרי בהגהוה ~ועיי ה~ובה דרך ~ן עשה דדיל~~אישראל בקב~
 ממס~ה וו~ביא מהרי~ו ~~ה~וי ~~ב ~~~~ה סיי ביו~דברוך

~ו~חוה
 פ~~

 ה~יר ~לא והמוה גו~נוס ~ל בבנו ו~~~ה
 צייד סיי ~ייג ו~ו~ק הר~ייש~~רברי

 עיייי~~

 ~נה~ייב עבירה עך
 פ~א י~דף קירו~ין דדחב~א כעובדא ~~יההעליי

 ע~ב~

 ~י
 שגר~הו~

 יתיב וקא סליק ה~ורא דביתהו
 ~וי~

 ופר~~י
 ~~~~ר ~ועיי א~~להו~יה

~~~ 
 ~י פי

 י~~
 רך~נין אלא

ו~אבד
 איי~

 לד~ה
 ל~

 או~רינן
 בסה~

 דרך כן ~עשה
כ~~ייש השוב~

 ב~בו~
 סיי ~ייב יעקב

 ~י~~
 אלא

 ד~~~~
 שעבר~~~י ש~ ~~קידושין

 עביר~
 רשאי ו~יהה ~חייב

 להמי~
 צ~~ג ~ייע

 איסור רק מיהה חיוב היי לא ~םרהרי
 ~~נ~

 בלאו ~הוא
 גם קד~ה תהיילא

 ו~יי~
 ל~היבוה בחידו~יו ו~הריייט מדברי

 קייג~~ד~

 דסךיק ~צר~ בההוא
 לאיגר~

 ~צ~צ גר~~יה והליי
 ו~ליק לאיגראטליק

 גרמיי~

 בד~תו ~דאה מ~ום ו~~יה
 וכן בעךמו סקילה וקיים ~~צו~ ב~~קום ~לא שבהשחךל
 ךא ד~וא רנהי צ~ע בי~ו~~ו~י עדה ב~רבןבי~ר

 רבי של בהס~דוהה~סק
 ו~~ו~

 שם בירושלו~י דאמרו כי~ן
 רבי ~ל כ~ודו ב~ביל ~יוםרנ~~רך

 ול~
 ~ק~ה

 ה~ו~~
 ~וב

 ואף שבה ~לללא
 דקר~

 ובאמת התרנג~ל
 בפ~ו~

 ~י שם
 ~כן רבי של ~ה~פידו היי שךא הצער ב~ביל ~ן~ע~ה
 ~ם וחדייא בבבלי~~שו~ע

 ~וב~גיעב~~
 לא

 ~בי~
 ~~דב~י

ו~הרי~~
 ש~ו~יק ועיי אלו

 שם~
 לה~~יה דרש~י ר~יי ~ין וש~ב

 גויהו לשרוף ~ו~צוה בו~י ייל וא~כ ה~בה בשביך אף~ייע
 הנושא פי דירו~לו~י כהך ~ון ל~פרה לו שיהיי ~~והו~חר
 ב~~ע ופיי להון דשאל הין ווהה~ג

 דא~
 שנ~בדו דהגופוה

 יחיו שלא ו~ספיק זה אין נ~רפובארן
 בתחהייו~

 כיון וו~~ני
 ו~בךו הדין ~~דה בר~~ים בהן נעשה ~~ישנשרפה

 ה~ז פ~ט כל~ים ירושלו~יו~יי עונ~
 ו~~~

 ב~ה ~ונדחה שם
 ~י ~וההדר~ג ~~יי~

 ~~~נשר~
 אךא כפרה ביי ליה ~פר ונעשה

 אייע ל~רוף בע~ו~ו ~ך~ה ~י~ידיייל
 וז~פ~

 ו~~~~~
 ~אני

 ה~~
דביר~~

 ל~רוף ךצווה אבל ה~~הים וגו~ות הקברוה נ~רפו
 א~ור לכפרה ~ףגיפו

 וו~כ~~
 פיי~ד~ חבורה הר~עים אלה

 ג~ ומזי~~הםי ר~~תם~ פ~ולהםי כך ~~רבעש~א~טונג
 ש~~ בלי ~~יתהםיב~ע~

 גרועי וראי בלבוהםי תשובה הרהור
 צבור ~דרכיו~ה~ו~~ים

 וא~
 ~~פים אין ו~יההם ~חר ~ם

 ל~רוף ~~יההם ב~עת ~צוו לבד הצ~וי דו~צד יייךאוהם
 וה~אוהםי

 בקבורתם~ לעסוק ~סור עצ~זוהםי ~ל ~ונוהם
וו~~~ש

~~ 
 בקבורהם ל~סוק אסור ודאי אוהם ~ו~פים

 כהובות הי~ו~~~~יוו~דברי
 פי~~

 ~~ר ~י יורן ר~ ה~א
 ד~יינו וי~ל ~ריפה ~לי ע~ו היינוד~רפוני ~~ ה~~ו~ פיי לפי ~~יי אין ~ב~רה בי ו~בדוש~פוני

 לשרו~
 ה~גדים

 ב~הדליה
 ר~

 ~~~~ש גו~ו ~ל~רוף ~וונהו ~ם ו~ף ~יסור

הק~~
 דרחב~א כהך ~~ובה דרך ~ן ~ו~ר ר~לי יייל
 ק~ה בכ~~ג דגם אלא שםבקידו~ין

 ל~ו~ו~
 אליו

 בסתם צוהאם ~פר~

 ל~רו~

 ~ומ~ין ~ין ודאי אפרו ולק~וד אותו
לו

 והק~ה~
 א~ר הח~אים ~לה וגם ~בדינן לא לדשיעי

 ~ל עוברים ופ~~יהםי חט~הם לכל לבניהםי ל~כרהרבים י~~י~ יעמ~~ למ~ן בכלי האפר ול~ו~ון גו~ם ל~רוףיצוו
 דהקברנו ועשה הלין דךאל~ו

 ו~ו~~~
 ~ו~ד יצ~ק בבית

 מ~~ס רי~א אבר~ק הגאון ידידי חהנו השוי ~~~ סי~ח~ב
 ~דףסנהדרין

 מ~ו~

 אה למלין ~~נין רשבייי ו~שום א~~י
 ~~ה~

~עו~



~ ~ ~ ~

 ו~~ו~ו~~~~ו~
~~~~~~~~  המה ~ם ובבי~צ ~~ברנו קבור כי שנא~~ר בל~תשע~בד

 זהדהא
 ~ש~

 פ~~ו ה~~וביים מרברי והביא ל~ת ולא
~~~נ~דרין

 ה~~
 ביום ב~ד הרוגי כל את לקבור ו~~ייע ~כי

~הריג~
 ה~וגי ולא שם סיים דהרי אריא לא ~~הא ואי כוי

 רק ו~ו~~~ע בל~ת עובר מהו את ~~~לין כל אלא בלבדב~ד
 הרוגי שאינם ~~הים דב~אר הרדבייז וכ~~ייש ה~~ה ולאבליית
 וכייכ תקברנו ר~בור ~~ייע ךיכאב~ד

 בקו~~ניי~ ~~~~~~
 ~ייע

 ~תו את המלין וכך כי ~~ח אבל ~~הי פ~ד ובר~~ב~םתקלייז
 ס~ל אי וטרי ~קיל ~ם ובךח~~ו בל~תעובר

 כן ~~פורש ובא~ות בעשה גם~דעובר להרמב~~
 לה~~~~ ב~היי~~

 ~~ייע
 ה~א שם ~יייב ר~~ב~ם ועייר~ל

 ~~יי~
 שלא צוה אם ~בל

 קבור ~י שנא~ור ~~צוה ~הק~ורה ~ו ~ו~ועין איןיקבר
 ~ו~ו~ר~קברנו

 בסהיי~~
 ךהר~וביים

 ב~ור~
 ובר~~ב~ן הרא~ון

 ~~ו~גיי~
 ובלב

~~~~ 
 די ט~נה דייה

 וו~~~ בז~ ~~יי~
 ~ודברי

 ~הק~ה ~~~בך פיייבהלח~~ו
 ~~ייח דף ~כתובו~

 נייב ידף בכורו~ ~הוסי דברי הן ~הן ~~הםנ~לם ב~~~~~~
באין ~~

 עיייי~~

 ס~ק רנ~ג ~י~ ובס~~~ע
 סיי~

 דלאו ~~ם כי
 כ~יניהכל

 י
 סנהדרין ב~ייס ובא~~ת יקברוהו וךא ה~ה להלין

 ואם לו שו~~~ין אין בזיונא ~ו~ום קבו~ה אם רק ~עישם
 כפרה~ו~ום

 ש~~~~~
 לו

 ~ג~
 רק דההס~ד ~סמייע ~~~ש

 ~בודב~ביל
 ה~~~

 ~~~ייס צייע ~קר~ביו
 ש~~

 כי ה~א ~~אבל פיייד בר~וב~ם ואולם הכ~ד זכייה ~היפיייא בל~~~~ ~~יי
 ~כ~ב ~~י וךק~~ר ולח~ור וךספוד כוי דבריהם ~ךו~~ייע

 ~ם ~נ~דרין ד~~~ס י~ל ו~ולי ~דב~יהם ~~ע רקד~קבורה
 כי תייל בל~ת ~עובר ~~תו את ל~~לין~~נין

 קבו~
 הקברנו

 ~בור כי ~ב~י~ף ~ובר~ייי ה~~תים כל דריש ~~~יבויאו~ר~ייי

~ויו~ר~

 כוונת ביאר יייג סיי או~ח ~~~ה ה~יב ובתשוי
 קרא דאיירי דו~רביניןכיון ה~~~

 ~~~~י~ בכ~
 אייכ

 ג~
 הל~ת

דכתב
 ש~

 קאי עלייהו
 ה~~~ ו~~כי~

 וכבר קרא רביא דביה
 בריייף ועיי קצייז לאוין ךס~~~ג ~~הר~~ל בבאורי כןכ~ב

 ~בפיר~שס~הדרין
 ר~~

 בג~רא ~ם להלן יק~ה ~אכתי שם
 ~~ך תקברנו ק~ור כי ת~ך ~~ניין ~~היית לקבורה ר~~זאייד
~בו~

 קבורה לרייח ~~לכא
 ~~היי~

 ך~~י~~ר ליי דאיבעי כוי ~~~ין
 ךיי ~~~~~ע לא ת~בר~ו ארון ליי דךיע~ד ~~ו~~י קבורכי

 קבורת א~ךו~ר~~י
 האר~

 לא
 ~~~ה~~~

 וריבויא ~~~בור
 לאדתקברנו

 ~ו~~~~
 ~~~~~ד והרי הכי ל~~י~~ש ך~כו~ם ליי

 ק~~א ללי~נא יק~ה ~אייכ בא~ן קבורה ~~רבינן~~~תקברנו
 קב~~ה ל~~יד~ש ~~נייל ~ותים ל~אר ~קברנוד~~רבינן

 ~אר ~ל רק התך~י על ~אל ךא ~~ךכא ~בור הריוגם באר~

 וא~~~תי~
 ד~קברנו

 נ~ר~
 ~~נ~ל ב~רן לקבורה

 ב~~וי ור~יתי לקבורה ~ותים~אר ל~וידר~
 חו~

 ובא~~ת ~~י~ה ~~~ית דתר~י לו~ר דאין ו~י בזהשהרגיש קליי~ סיי י~יר
 ~~צות ~בור איהא הייא ~~יז~ נזירבירו~ל~י

~~~ 
 תקברנו

 וך~צ~~ו לוקב~רה
 דרי~ ו~~

 ועיי ~~תקבר~~ דרשות כ~ה
 ש~ קרבןב~יורי

 ל~ילף אין דל~א~רה י~ל וא~ונם ~~~ין דייה
~אר

 ~ותי~
 גדול בזיון דאיכא ~תם ד~אני ~ותלוי

 קךלת~י וכ~~~
 א~קי~

 בשאר אבל ~לוי
 ~~~י~

 כך ~ל בזיון ליכא

א~
 בקבורה וךא לבד בא~ון סגי הי~ בזיון ~ושום דאי
 אם ~יון דליכא קבורה ד~ה ~ם התו~י וכ~ויישב~~ע

שו~~
 ד~~יב ~~תקברנו ~~רבינן אם ואוךם בכ~ר ה~ו~ה על
 קבורה צריך ה~לוי דגם~לוי

 בקרק~
 בנ~ינת סגי ולא

 לאו דע~כארון
 ~~~ו~

 דק~ורה ר~~ונא דגלי אלא הוא בזיון
ה~א

 בא~
 שאר גם ~~~~ינן ~ו~~ילא

 א~ ~ו~י~
 דתקברנו דקרא

קאי
 ג~~

 אלא שם סנ~דדין ~ריין בחידו~י ועי~ ~לוי על
דהרמב~ם

 ס~~
 הוא ~ותים ךשאר הקבורה דגוף

 ~~ה~~
 אלא

 ~~דבריהם הוא בארןדקבורה
 ~יי~

 מדבריהם ~~ייע ~~אבך בפיייד
לח~ור

 ~באר~

 כי שס~ב סיי ביו~ד ה~ור ואולם ולקבור
 בארון ~ותודהנותן

 ~~~ין מ~ום עובר בקרקע קבר~ ו~
ה~ת

 ~ו~~~
 דקבורת

 מ~~ ~ר~
 בירו~ל~~י ב~י~ק ~יי ~~צוה

 ו~יי ה~ד פייט כ~אים בירושל~וי ובפ~מ ~~~ג ~י~ב~תו~וה

 דף תרו~~ה פיזוה~ק
 ~וי~~ ק~~א~

 ~דף ב~ק ~~~ס
~~~ 

והודעת
 ךה~

 שם ~ערש~י חייהם בית זה
 והג~~~

בגהש~~
 בפייח וקד~~ו ~~צי~א בבא ~~רשייי העיר

 אות זי סיי בי ~רקביי~ו בר~~~

 זי~
 ביקור זו ילכו כוי

 ב~ור~ ~ר~~~ בס~~~~ ~ו~י~ קב~ה זובה ~ולי~
 השני

 ו~
ב~ור~

 ~ם ~בא וב~~רג~יתא ח~~י~י
~~ 

 ~~ה
 ו~~

 ~עניןי
 רפ~ז ~יר ירושך~~י עיי ~~וו ~נתךה ה~ן גם~קוברין

 חריפ~אובפל~ולא עיי~~~
 ב~~~

 ~~א בה ד~ש~~עות ~~ שם
 ~ך רק ב~~ים כתיב דלא ה~~רים ב~וי ~~וובדבר ה~~~נ~
 ועיי במשנה עייב ~~ו סוטה רש~י~עיי ה~~י~

 מכ~
 עיב י~א

 ך~בתלשוב
 באר~

 בתוך ופרש~י
 הקרק~

 ~צמותיו ~~וךי~ין ושם

~
 ~וז~ו ארן אל ~נא~~ר אבותיו קברי

 וי~~

 וא~נם
ל~נין

 ~לנ~
 תלין לא על דעובר ~~תים ב~אר ~~~ת

 ~דף ב~ק ו~~~ס ~ביאושלא ת~וו~
 פייב~

 נא~~רו דברים ע~רה
 ו~ר~ייי ג~ורא ה~ות את בה ~~לינין ואיןבירו~לים

 ~~~יית הרי ויק~ה צדבר ~~ם ואין בידינוהיא ~~סור~
 הךיןבלא ד~~ב~ ~ו~

 בכ~
 באייי ~וקום

 וא~
 בש~~~~ק ו~וצא~י ב~ו~ל

 שת~וה שםב~יק
 בז~

 וא~ילו ~~~נין אין דבירו~~ים די~ך וכי

לכבוד~
 ~~ותר בעך~~א דאלו

 וא~~נ~
 ברור ר~~י דברי בא~~ת

~~ללו
 ~כתב~

 ה~~~ א~ בה ~~לי~ין אין לעיל
 בה ~~ת

 ~לין בלא ~ובר דאינו ~~~וםהוא הי~ באו~ רשייי ~~~ש ויייל ~~יד א~תו קוברים היוםבאותו אד~
~ 

 עד או~ו לן אם
 השחרע~~וד

 ו~מ~~
 אלא הקל~ז ~~~ע ב~~נ~ח

 ד~~~
 דאם

 הרדב~ז כ~י~ה לר~~י דס~ל י~ל ~שה עך עובר בלילהקברו
 הוא דתקברנודע~ה

 ר~
 ~ייק רש~י וא~~נם בייד ב~רוגי

 ~יי א~רת ד~~עלה ויייל ~ויד אוהו קובריןותני
 היכף אוהו קברו רק ה~~ת עם ו~ו~תינים ~יושלא בירו~לי~
 ועיי~~~ת ו~~

 חת~~
 ו~~~~י~א שלייח סיי יו~ד

~~~~ 
 הגרי~ב

 בגהש~~
ב~~

 צ~נין קאי ד~זו~ייק ראי~ ~ין נשא פי ~~זוה~ק שם
 הלנהעצם

 ה~~
 את קוברין דהיו אחר לענין קאי ור~ייי

 ו~ר~~י ~וידה~ת
 ב~~~~~

 דבר ו~ךחתי ~ייפ בחק~י ~י
 ~~~~ק ועיי וי~ל ~םו~~~ח

 כ~ח~ ~ד~
 ור~~~י קבורה ך~~יתה ס~~וך ~םותק~ר ~רי~ ~~ ו~~~~

 ברי~~

 אךא ~יייל שם
 ~~סוק דאסור הא~~ז ~שיטת ני~~א אםדבנייד

 צוה אם בנייד א~~ ר~ע~דם בקבור~
 ל~ר~~

 ר~ע לך דאין גויתו
 ~ליו ין ~וב~ אין ש~ב ~~זהגדול

 ע~
 ד~ת~ברנ~ ~יון ה~ת הלנת

 ~~א דת~ברנו ע~ה דליכא הי~י ו~~~וילא ~~תים שארילפינן
 תךין דלאלאו

 בפר~
 הי~י

 דנ~ר~

 גופו
 ורוצי~

 האפר ל~~ון
 ~~ה דלי~א ~ון אייע ודאי ~~יי~ועל ו~~ ~רף ~בר דגו~ו כיון תךין בלא עוברין אין ודאיבכ~י

 דת~בר~~
 באדם

~הוא ~ידו~
 ב~ע~ רש~

 ולא ~~ית~ו
 כ~~~

 א~א ~~ בי~צ בת~ובת
 ~ס~ב סיי יו~ד הבייח ת~~ה ~או~ז דב~ידבעיקר

 קוברין איןדא~רי~ן ~ה~
 ר~~

 חו~ר ר~ע קוברין ואין צדיק אצל
 קל רשעאנך

 ו~ו~~~~
 אפיךו ד~~תעסקין

 ברש~
 וכתב ח~~ור

 ~~א אות~ קוברין דודאי גרי~א ק~ורה בין לחלקדא~~ר
 ת~ר~ין ~א בק~ר אותו ו~ני~ין ת~רי~ין לו לה~וציאדאין
 ~~~~~א ~הן אין ~~יהו שם ~~~ש~ועיי

 לה~
 הוא א~י~ו

 ועיי~~~ה ~~
 ב~~~

 י~ייד אות ~ייא א~ור
 ובהתו~~~

 ו~יי ~ם
 ~דבריו רי ~ות י~א ~~א ר~~י על א~ור חכ~ים~פתי

 ה~ר~תי ע~~ת וב~דושית~ווהים

 בזה~

 ~ב כבר ~בא~ות
 ~~~י ~ם ו~~ך ~ל~ד ~יי הבייי ש~ביא ~~~וי~ר~ב~א

 ואין קבור~~ בכלל ~וא ה~ריכין דגם אי ס~ק ש~~יי~וסי~ י~~
 בייק בנ~וק~י ~ו~י~ חולצין ולא קורע~ן שאין ~יינו~~ת~סקין

 בהך בתרא הגוזלפי
 דכתבינ~

 פתי~א
~~~~ 

 דברי
ב~~ הרי~~

 ש~ גאון ר~פ
 ךו תקברו ~אל ~ותו והחר~~נו

 דגםאלא ~~~עיי~ש~
 ז~

 ד~ת ~~~ך ~ע
 ביויי~

 יבו יה~סקו ראשון

 ~ביצהע~ו~וים
 וי~ ד~

 התע~קות ענין עיכ ~ס~ל ו~ם
קבור~ ךעני~

 ~דף וב~~סשבה ~קכ~ו סיי א~~ח ~י ותכריכין
 לע~ין ~יייג סיי עט~ינג~ר ~~י ~גאון ציון ~ניןובתשוי ~~~~

 ~א ~~~ות ~~סכה הביא נ~צקבורת
 דנ~לי~

 ~תעס~ן אין



~ ~ ~ ~

 ~~~~~ו~~~~ו~
~~~~~~  ו~~בו~~ דב~ לכל~~~ן

 דא~צ
 קבו~~

 ~דשבייא דהדי לי~א וזה
 והרי קבודה ~ענין ולא ד~ד ךשאר ה~א ~~עסקין דאיןסייל

~דאיי~
 עצךייד מאבד גם שם כולל צייד סיי פ~ג ~ווייק

 ~עוןודאי וז~
 ו~יין קבוד~

 סו~
 זו ב~יי~א ג~כ הביא ~~ו~ק

 וכידנ~לים
 להדי~

 ואולי להספידם ~~~~סקין ~אין
 ג~

~וונ~
 ישדאל בו י~ע~קו שלא היינ~ בו דאין~מ~~סקין האו~ז

ר~
 ~~ךא ~~~דא דה~י בעי קבו~ה אבל עמ~ין ע~י לקובדו

 ~אדורה ~~ נא ~קדו טי בי ~~ך~ים~וא
 ~וא ~~לך ב~כי ו~ב~ו~ ה~א~

 ואי~ב~
 ג~~ודה ד~עה הי~ה

 ו~~או~~~
 אלא

 דיח סיי או~ח חתייס ~ועי~ ~ני~~וס ~~דרך דק ~ייר~ם
 יייג דה~בוד~~ק

 י~ז~
 ו~מ~~

 שהי~ה דא~~~י ~ם ~דד~ק
~~מל~י

 או~~ו~
 נכבד בכל כבוד לנהוג צדיך ה~~לם

 שהיי כי~ן דבד מו~נה קב~ו דלא וכי ה~~וסר~~דדך באומ~
 נאכל גופהדוב

 א~
 שנשאד

 הגלגול~
 ול~י

 הדד~
 ק~ו

 פייב ~ף ס~ד~ין ועיי~~לגול~
 ו~~

 ל~נודא ~ג~~ה ק~ד
עיי~ש

 וייי~

 א~ים לשנים דומה ל~ו~~ד ~ם סנהדרין ועבש~ס
 תצא ~י ה~~~ב~ן ד~~ד~רי כי שם בבי~צ וב~~וי~אומי~
 ובא~ו~ ה~ו~י רברינד~ו

 ~~ סיי~קלייט ב~~וי ~חו~י
 הביא

 ~ם ~ו~דשייא~~דבדי
 ~הבי~

 אלו ~~~~ב~ן דב~י
 ו~~הו~~

 גם

שיט~
 לענין שם ו~ו~ו~ח ~קלייז ~~ע ~~נ~ח ו~יי ד~~י

 ~יי~ש אבך ~~הי ס~יייד ~ו~ךיי~ו ו~דב~י הזכיר ולא ~~~תמן כזי~
~ 

 ~~~~ב~

 ~~~ש כיית הביא
 בךחה~~

 דקובדין ~ס~~ סיי

 הקרושיםאפ~
 ~~~ו~

 ~ך~ ך~ ע~ם
 נ~דף

 הנ~ל עצם שע~י ל~פשוהיקון ל~שו~ הנשדף אפ~ ך~בוד לו~~ד שטען ~~י עוד כייהו~ביא
 יקו~

 וכב~ ~~חיי
 הביא

 ~י אלו ה~הייפ ~~דב~י קס~ט סיי חייב י~ב~ןבשאיל~
 א~ד לאו~ו לט~~א ר~אי הכהןדאין

 ~~שו~
 ~ךם אוהו

 בשהיודחאו
 ידי~

 ל~ד לט~וא לכהן ~~ו~ד דודאי וכי
 צו~הו נ~~ב~ה לא ~אנן כלל צורה הכ~ת בו דאין כיוןזה

 ~לי~ז~ ~י ו~ףב~ינן
 ~~יהא ~א אפר ב~ובע דמט~~א

 ךדידן כ~~ו ~~~ו א~ר א~~ ~ום ב~וכו יהע~ב ~לאב~י
ב~יט~

 אפילו ד~ל
 ב~~~

 ~ייג ב~דוף אלא ~גי דלא כ~לו
 לאפוקי ודכ~והיה~~בלא

 בנ~ד~
 על עךים ~~ע~כת ~~ג

 ע~~ו ש~והערב האדן~ני
 עפדו~י~

 ~גחלים ואפד ~אד~~ה
 הכהן אופן ב~ךול~ך

 א~ילו ש~וף ל~~~ ~וט~~
 י~

 ךו
 דלא זול~וקוברין

 ~~שכח~
 שדו~

 בדדך ךא אם ק~לא ע~ג
 ~יי~ש כלך ~וצוי ~אינורחוק

 וב~~~~~~
 דבדיו

 ה~~והי~
 ~ה

 דב~ינן האדהרי
 ל~~~

 ~יהיי
 נשד~

 מ~ם ךאו קטבלא ע~ג
שלא

 י~עד~
 א~ר דבד ע~~ו

 ד~
 ניכר צוד~ו ~יהא ~די

 יוח~ן ול~בשלי~~~ו
 לפ~ו~~

 ~דף נרה ב~וסי
 כ~~

 עייב

 שם~
 בדובע אלא שרו~ין בא~ר ~~טהדי לא דדבנן ס~ל ~~תדיה

 אב~ד~~~
 ה~~ר אם

 שך~
 שלדו אין א~ילו

 קיי~~~
 טמא

וא~~
 ~~ה

 ב~~
 ~~~ו ~נ~~רב

 ~~~ו~י~
 ב~ו~א ו~וקא~~ט~וא של~ ~האפ~ כיון

 ~דו~
 דקב

 דז~
 ~יעורו

 בהל~~~
 א~~~י

 א~יבא~ם
 ד~~~

 בשליא והדי גנגילין אחד דבר לו דנעשה
 ~~~ט ד~ה ~ם ה~~סי~כי

 ~ר~~
 מ~~ם דק ד~וט~א

~~~ 
 ו~ו~~~~ל~

 ~וסי~
 ד~~שום שא~~~ יוחנן ד~י א~בא ב~ע~וא

י~ו~די ~~יחוי ~ל נ~ד~ה ~לירה שדם ו~~ש~י בה נגעו ב~ובבי~ול
 מב~לו הי~ ךא דם ~יעוט אבל ו~~בטלו

~~ 
 דבעינן

 נ~ערב והרי~ל~
 אחד ~~ין ~

 אע~~
 ~ךם ~~קרי אז דגם

 וב~דאי אחד ~וין בו שנ~ע~ב בזה לן אי~~~~~
~דו~ין א~~ ג~

~~ 
 בו שנת~דב

 עפ~ורי~
 בי~ושך~~י וע~ ל~~י ~ו~~~א

 ~ייגנדה
 ה~~

 ~ד~וב~ם והנה וי~נ שפיר דייה ~ם ב~~ה~פ
~~ג

 מטו~~~
 ~סק ה~ט

 ט~ור צור~ו ונ~בלבלה ~נש~ף ד~~~
ובכ~~ו

~~ 
 דדייי ~~שום כד~ל ד~סק כי

 רפלי~
 ~לה

או~י~~נ~
 אליעזר כ~י

 ~י~
 ס~ד~י ~ודבריו כוו~יי ה~~א

 ה~כ ~~~~~~ק פי~ח בכ~~ו בעצ~~ו ל~~~שנינהו

 עיי~ש~
 ואול~

~שיט~
 קאי ~~י ~ו~י

 ג~~
 ד~לכ~א ~ל ד~בנן אליבא

 ~ם ובשיס ~~~וא ו~~ם קיים כשכו~ו ש~~פין דבא~ריכ~~י
 ר~ש דייא א~~ו ~~~בייי דיייא~ר

 ה~
 דס~ך ב~ליא דאמ~ן

דני~~וק
 ה~ך~

 ב~וב וב~ל הךידה בדם ו~~~~ב דם ונ~שה
~ראבייי

 ב~כי~ו~
 כייא~ ~ד~

 ותני הבכודה מן ופטו~ה ~קב~ הייז~ם ~~~~ ~ש~~~ גסה בבה~~ה
 ד~~

 ד~ינה
 ששפעה ב~~~ה ו~נין כ~ייש ודךא כרבנן בשליא ~~קיו~ד הלכ~ ~~טו~מ פכ~ה והד~~ב~ם ב~ו~א ולא ב~~גע ךא~וט~~אה
 וכב~ כדאבייי ~~טייז ~~אה~ט ב~ייא פסק דם~דדת

 ~~ה
בזה

 בל~~~~
 ב~וייי~ ועיי הי~א ו~בכו~וה ~ייד

 ~ג ינדה
 אלגזי וב~~ה~י~ט שםותוייח ~~יי~

 בכודו~
 וא~ונם לייא א~ה ~~ג

 ~דף דבז~חים ב~היייל
 ע~ח~

 והנוהר הפגוך ~ייל א~~ד

וה~~ו~
 ~אייז ~~בטךין דאיסודין פטוד ו~כלן בזה זה שבךלן

וש~
 עיי~ ~ד~

 ~וצו~ ~ין כשם דא~~~ ד~ייא ופליגא
~~ב~לו~

 ובידושל~~י זאייז מבטלין ~יסודין אין כך זו א~י זו
 כד~א ך~~י וסייל ~וי האיס~דין שאין כשם ~ייא פייאחלה
 ~~בטךו~ ~ין ~ו~~~ה וגם ~א~ז ~ובטלין איסו~יןדאין

 ז~~ז
 דגדסינן הב~י ו~דבדי ~הביא ~~ד סיי עבוהייג ב~שוי~ועיי

בזבחי~
 ~~בטלין ד~י~~~ין וס~ל והנותר הפ~~ל יוחנן ~י א~~ד

 וךפנינוזא~ז
 לית~

 כן
 בבי~

 ~ק
 ~ררי~~

 שם צ~ח סיי ביוייד
 כן ~וביא ויאו~

 בגידס~
 הבי~י

 ו~~
 הי~ו~~~וי ~ודבדי ~~~וה~

א~ו
 וג~

 ~~~~ו הא
 בזבחי~

 ~ם
 ה~דאה לייש ה~ייס ~יי~~

 ~~וואל ~~קום ~ש~י ו~יי התד~ה ~~~יה ה~יס ס~ל האור~י
סיי

 סיי~
 כן סייל ךא ד~ייי

 ד~
 ~ךתי ו~יי ב~ו~ד

 ~י~ ודג~~~
צייח

 ש~~

 בדוב דבטך בש~יא לדייי י~~ה ואייכ
 ~סק ולכך סייל לא וליי ק~~ו~ ד~~ש אלי~א ד~~יו~כצ~ך הליד~ ד~

 דם ב~וב דבטיל א~~רינן וךא ד~~~א כדבנן ב~ליא~~~וביים
 ~~אים דשני~ם כיוןהלידה

 זא~~ ~~בטלי~ ~ינ~
 כ~וו

 בשייס ו~~יש~~יסודין
 יייך ש~ינו לפי אבל א~~~ דדי~~

 ולא וכפ~שייי לג~~~י שני~~~קדהיינו
 ~וטע~

 קאתינן ביטול
 בדוב בי~ול ~~שום ~וא לד~ש ~קעלה

 והד~וביי~
 ~פסק

 ש~יר זא~ז ~ובטלין איס~רין דאין ~~פס~~~~קבפיייח
 ג~כבשליא סיי~

 ~~~~ דהבי~
 בבה~~ה ~~שא~כ

דם חדד~ ~ש~ע~
 דד~

 ~ב~~וה
 הית~

 ועכ~פ לולד ~~ב~ל שפיד ~וא
 א~דךענין

 ~נשר~י~
 ~וא הלוי

 בפל~גה~
 דל~~א ו~בנן ~~א

 סוכה ובה~סי ~~ט~~או~אי
 ~ר~

 כ~ה

 ע~ב~

 ~וישאל דייה
 ~נשד~ו הוי ~~~~ש דשדיפה בנדו~א ד~~~ייד ה~~ו היוואלצפן
 הי~ה שלדן ד~~~א והי~צו נט~~או א~איגו~יהן

 ש~ויני ב~ו~כ דהדי יייל ~וט~~א אינו ש~ופים ~אפ~רו~~ו~ע קיי~~~
 בזה ~וג~א איכאשם

 דלח~
 היי ~~ייד

 נשד~~ נש~~~~
 גופן גם ה~ וךאידךקיים וגו~

 וד~ נשר~
 קיי~~ין ~~ בגדיהן

 יסובב ד~ךוג~~ן יייךואייכ
 ב~ךוג~~

 דגם ול~ו~ד ודב~ן דייא
גופן

 נש~~
 מט~וא ~רופין דא~ר כד~א סייך

 ~ו~~ו~~
 ~הדרין

ר~
 ההוא דייה ~יב

 ~גיע~יי~ והגה~
 אי ד~ ובדורל~צ ~ם

 י~ושל~ ועיי ~י ~ס~י~וצל~~
 ~ה~ג פי ~יר

 בשי~~ ה~~
 ד~ה

~לא
 ~~ ו~~~יי~

 אינו ר~ה
 חי~

 ובדדוש

 האר~~י~
 וב~שוי

 ~~~ה שםבי~צ
 ע~~יי~

 יקשה דאכהי קיי~ו~ היי ד~לדן
הירו~ל~~י לשיט~

 דג~
 ~י~לדן

 קיי~~
 ואיך דרבנן ~~~א~ דק אינו

 שם~ יעב~ן ~~אילה קד~~ו~ה וכבר ~~י~נינ~חו

~ג~ ~ ~ ~  

 על ~בא ב~~דגני~א דהנה יייך
 סה~~

 ל~דייוו
 ~הא ל~אול הקשה בי או~ ד~שוןבשורש

 ~~י~ג בלי~ניה נקט ש~לאירי
 ~~צו~

 בסיני ל~~שה נ~~ו~ו
והרי

 שני ~ס~ פרש~
~~~ 

 ב~~ייע והריימ לכם די יצ~ה ו~ה וא~~~עה ע~~~ו ~~ש~~~הלהם א~ו~ שהדי בסיני נאמ~ה ~ לא
נייז

 ~~נ~
 ~וצוה

 ~י~
 ל~ו~ה

 ~ועיי בפ~~
 בכ~~~

 ~~הק~פ פייה
הייא

 וה~ב~

 שנצטוה דפ~ש דין ידע שפיד רמשדע~ה י~ל ואולם
 כ~ו~הפק היי דקעליו

 אד~ ךנ~ש הט~ואים ~יב~
 בנרו~א

רנשד~
 ג~

 טו~~אה ה~א אם ~יי~ו~ שלדן ש~י~ רק גופן
 ריךן ש~ס כשי~~ ל~ייש ויד~ומהיית

~ 
 שאינו

~ 
 טו~ואה

דד~נן
 כשי~~

 ידחו ולא ~ירושל~~י
~~~ 

 עמדו א~ו~ ~ה
 שיד~ו די ~ופי ~ו ונא~ודואש~עה

 וי~ ל~~~
 דאיי ל~ביא

 ~יטמאו ואךצפן ל~~י~אל ~ה ל~וה יק~ה בלאייה רהאלזה

~ני~~
 דיייל אלא ~~הם באח~ סגי הי~ ולא

 ~לוי ~~
בפלוג~ת



~ ~ ~ ~

 ~~~ו~ו~~~~ו~
~~~~~~~~

בפך~~~~
 קייד ~~ף בעירובין ור~י ריבייב

 ~~ב~

 ש~ן במשנה
 ה~ומאה את לשהוה שלא בהו~יינו ו~וךי~ו כ~ן ~ו~קדששנמךא
 בצבה ~וו~~ יהודה ~~ ריב~ב~ב~י

 ש~
 לה~בוה ~לא ען

 שיטו~או לשניהם ו~שה צוה ש~יר ל~יב~ב ואייכ ~~וו~אהאה
 א~ש~ דאי בו~שכן הטוו~אה א~ להשהות שלא כדיא~ע
ךאד~

 יהודה ךרי אבל אחה ב~עם מ~ים שני להוציא אחד

אדרב~
 כדי א~ע שי~~א ו~הם לאחר ךצווה דהו~ל יקשה

 א~ להרבוה~ךא
 ו~מנם אדם בני ~ני לטו~א הטומאה

ייי~
 דס~ל לשיטהו יהודה דרי

 בפסחי~
 צייא~ ~ר~

 דאין
 פסחים ~ועיי שני בפסח והייה הי~יד על הפסח אתשו~טין

ד~
 ועיי ו~יב~יא ד~~ ~ם ו~ו~י ךייה

 כייו~
 ו~~קייפ פייב

~~ב

 וי~ך~
 ~יוכךו כדי ~~ע שיטמאו ילשניהם צוה עייכ ו~ה

 דהא ו~~~ש אז ידע לא דהא יקשה ולכאורה פיישךע~ו~
 ו~פייש ו~ש~עייה ידע רש~יר ~~כ אלא ואשו~עה עו~דואו~~
 קייו~~ שךדן אי שנס~פקרק

 ~ו~א
 ~~היי~

 ~פייש ידחי~ ואז
 נ~ו~עושלפייז

 היחיד על הפסח א~ ~וחטין ד~ין שפי~
 ו~קייפ בפ~ה הרו~ביים פסק זה ~~ם ו~שוםו~~לי

כ~~י דהלכ~
 א~

 עליו פליגי ו~אבייע דר~נ
 מ~ו~

 סייל י~ודה ד~י
 בכ~ו~ ועיי כןגייכ

 שם ~~ב
 שפי~ ו~~~~

 רבנדו~א י~ך
 ~ופןגם

 נ~ר~

 ~ךא ו~טו~א ~~ו~ין דאפר וסייך
 דבניי~

 י~ך
ד~ך~~תה

 ~יי~
 ש~ופין בא~~ ורבנן

~~ 
 ~ק

 בנשר~
 מחיים

כו~~~
 הב~טנו~ה

 אהל~~
 חלה דלא ו~ייב פ~ב

 ~לי~
 ~~~אה

 אבצכלל
 ו~י~~ו ואח~ בו~~

 נשר~
 ~נ~שה גו~ו

 ~פ~
 י~ך

 ו~טו~~ דהאפ~ ו~~~ו ~בנןדגם
 רבשע~ כיון

 עלי~ חל ו~יהה
~טומ~ה

 שו~
 דוו~יא כךל ו~ו~נו ~ק~ה לא

 ו~י~
 ~דף בנדה

כ~ז

 שם~
 בו~ך~

 ~הוא ~ל עפר ל~וכו ~נפל ~קב ~~ו~ד
 כ~~להו ד~ופו ד~~יש דטעו~א ואו~רינן מט~ר ~~ייש~ו~א
 בו נהערב בתחלה א~ כוותיי~ו ר~לכתאולרבנן

 עפ~
 ~הור

 רקב ~רווד שנעשה אחר אבל כךל ~וו~אה עךיו חלהדלא

א~
 נ~~רב אם

 ב~
 טומאה עליו חלה ד~בר ~יון טו~א עפר

 חילין ועיי ~~ניי פקעה לא שוב בו שנהערבט~ם
 אפר ךקבו~ דיש ~כאו~ה י~נ ו~פייז וי~נ וכוי הגוףבנט~~א ~~א~ ~ד~

ו~ה
 שנש~~

 אם ~וו~אה לידי ךבוא ~לא כדי ו~והו ~חר
 בכךיישא~

 בבי~
 דהא ךי~א שזה אלא

 י~
 ~אפר ל~ר

בו~קו~
 ל~ב~ו מצוה ~ין אם ~לל טוו~אה לידי ךבוא שלא

ו~~ע~
 ופר~~ג גי ~~ק תקעייט ~מגייא ונו~נין ד~ה זטייו ~עני~ ו~וסי פ~ט סיי יו~ד גו~ב ~ועיי קבו~ה

 שם~
ואו~נם

 ייי~
 הו~~ אפ~ אם דגם

 בהנאה אסור
ה~וי

 גיי~
 מטו~א האפר דאם בזה

 ~וא ה~י ו~~ ~ומ~~
 ~~נאהאס~~

 כמ~
 ב~נאה ראסור

 ו~ה~~
 דיש י~ל ושוב

 יבוא שלאךקברו
 ע~ז בש~ס כו~~ש הקלה לידי בז~

 ולבדרינהו וליקךינ~ו הקלה לידי בהו א~י בדרינהו ךייוךיו~א ס~ב~ ~ד~
 ז עיי~ש בהו ~ז~ךיד~ו~א

 ~~~~ד~

 א~ד ו~ו~ה בשם ו~~יא כהד~ייג
 די~

 לקבור

ה~פ~
 החד~וה אריה שאג~ ו~שו~ה ראיי וה~יא

 שצ~יך שפסק י~זסיי
 ה~רונ~ ~ש~ו~

 שפינה
 ~ה~

 ~מ~ים
 עפרםוךקבור

 בקרק~
 בביה

 הק~רו~
 כה~ר כ~ב יפה ואולם

 בני בה יכשלו שךא ה~טדה~ם
 אד~

 ~שר באפר ו~שא~כ

יאס~
 בכלי

 ו~יוח~
 תקלה ~שש שום אין עליו פהיל וצמיד

 אךאבזה
 דבלאיי~

 דאי יייל
 ו~שו~

 איסור
 הנא~

 בה~לכה סגי
 במקום הא~~ לקבו~ או המלחךים

 ו~וצנ~
 וךא

 ~ט~ו ובכ~מ ~ט~ז ו~~ו~~א ~י~ג ב~מב~ם ~ועייהקב~וה בבי~

 ול~~ו~בהג~~~
 ש~~

 שם ע~ז ועהוסי
 ד~~

 ~ועי~ ולקב~ינהו
 ובטו~ז שםבהג~ב~ח

 יו~~
 שהגיה וו~ה ~י ס~ק קל~ג ~יי

 שם ~~וסיהב~ח
 דהח~

 הלך ב~ה עיי ~בו~וה צ~ל בכו~וה
 ה~ס~ גירסה שו~קיים ש~ז סיייוייד

 בכו~וה~

 ~נהדרין ועיי

 מ~ז~~ד~

 קבריה
 ד~

 בה ל~ישהא עפרא ~יני~ שקךי ~~י
 דקרקע שמואך ואמרי~מא

 דכיון וצ~ע נאסרה אינ~ עול~
 מ~ש י~ל ובזה צדיקים ~ו~קברי עפר באו~ו ו~~~~איןשהיו
 סיי ~וןבשיבה

 ס~ב~

 שךא דהוי ו~ו~ר בלא~ה וכפרש~י

 ~מ~ש הנ~~ןכד~ך
 בפסח~~

 כייה~ ~ד~
 רו~~א ועיי

 ~ברהם ביד וו~ייש ~ שם ~ג~ייא ובאור קנייה סייסוי יויי~
 ס~ק ו~ש~ז פ~ד סיי יו~ד ~רו~ייג עיי יעקב הו~נחהו~דב~י ש~

 ל~~י דהניחא הדרייג ו~ש ~ייט ס~ק ושפיידכייג
 דח~

 וון
 ~קיי~ דאח~ ה~וסי כסב~ת י~להנש~~ין

 בו
 ו~ךו~

 ש~יפה
אפרו

 ו~ות~
 ~בך

 לחכמי~
 באבני מר יעיי קשה

 וב~י~צ י~ט סייב~שובוהיו מלואי~
 ש~

 ועי~ מדבריו ג~כ העיר ךא
 י~ל ו~רבה ~ךייא סיי ו~ו~קוייח די ס~ק ~ייז ~י~פ~הי

 בבי~ ב~שוי מייש אעי~ואגב בז~
 שם קנ~ה סיי חייב יוייד יצחק

 ע~ד ~יאוה
 יעב~~ ה~אילו~

 הי~ו~ל~י דברי בבאו~ ק~~ח סיי
 בו~ת ו~דקדקיןאין

 בבי~
 הו~דרש

 דל~
 בכהן ~יירי

 ךל~ור דאין ~לעניןבי~ראל ר~
 שהמ~ בבי~

 כ~ב וע~ז שם
 ~~הו כ~ן ~ו~~ו מי פרק הירו~לו~י דב~י ו~מנודנעךו~ו
 ~כב~רשיט~~א

 הור~
 דברי ואש~מיטהיי ע~יו ~ו~ה ובחנם

 ~רא~ש~סקי
 ברכו~

 ודברי שם ייב סיי ~~ג
 ועיי ו~יידיפייט~ כלאי~ הר~~

 ב~א~~
 כ~~בות

 וק~ב~נ די סיי פיי~
 ~~עדני וי סיי בגדים כל~י ב~לכ~ה פייט נדהוב~~~ש ש~
 יו~~י

 נ~יר י~ושלו~י ועיי זי ~ותשם
 פי~

 חולין ו~~וסי שם בבי~צ שהעיר ומה שו~לין אין ודייהמהו ד~~ ש~ ושי~ק היא

~ד~
 ק~~ה

 ע~ב~
 ד~~

 ביוסייד בזה ה~י~ ~בר יכול
 וקד~ו ש~~~ח סיייו~ד ודב~~

 בשי~~
 כייז סיי או~ח צבי ~פא~ת

 דמוהר שסייד סיי יו~ד ~ו~~א ו~דברי ש~ בביייצ ~~שגם
 ~ך סידךי~ן

 גוי~
 גי סייק שי~א סיי ~ו~חהייש עיי הו~ה

 ו~גה~ה י~ז דף נח~ד ובספ~ישם
 ש~

 ו~כו~ייל
~ 

~~~~~~

 ~לין דו~כל לדב~ינו
 בדו~ נ~א~ טעו~~

 ו~א~ה ~קברו יש ~שע ~דם דגם נימא~ם ד~~
 ו~ייו~ שי~י~~עם

 ל~~פם ו~~~ם ק~דם צוו אשר ה~שעים באלה
 בהא~ר איןוראי

 ו~צו~
 ~ו~יי קבורה

 ~ייו~
 ו~~ו ~ייא אב~ה

 סיי יו~ד שיק ~~~~~מ ותשוי מ~~ סי~ח~א ~~דב~
 יייב~

 אךא
 איסו~

 י~ גמור
 ~א אבך תקלה לידי ל~א שלא ו~וצנע במקום ך~ב~ויש ה~ומא~ ו~פני ו~ה ךז~~ ואם ישראל ל~בר ךהביאוהוא
 ~~נ~א לע~וה וערבאין אח~אין אנו ואין י~ראלבקברי
 לג~ור יש ואד~בהך~שיעי

 כי דע~ למען הגד~
 מובדליםהאלה ~~ופרי~

 ו~עד~ וו~ופ~שי~
 ךר~~ז ויש יש~אל

 א~ר יהיו כי רשעים וע~ו~ם גי ו~ל~~י שכ~ובו~קדא ע~יה~
 הח~

כפו~
 נח פי דב~וה~ק רגךיכם

 ס~ט~ ~ד~
 גרו~א רהא

 ב~~נ ביהד~ש~אר ח~
 ~חו~

 י~עביד ג~ו~א ה~וא א~עא
 כך קוב~ה ו~בני ועלייבעי~ה כחו~יר~

 גופ~
 ו~ן

 הו~
 פי בזוה~ק

 כייח~ ~ר~וא~~

 ו~~ קך~ז דף בראשי~ ~ו~~ק ו~יי
 פנח~

ד~
 בייק ועתוסי י~ד ~י בב~~ ~ועיי ~כ~ב

 ד~
 ט~ז

 ד~~

והוא~

 ~~עצם
 ז~

 נ~אר
 כלה ואינו ~נפש ~שאר~

 הפושעיםאךה ~ל~
 בגופ~

 ג~
 ~ועי~ וכלה ניו~וח יהיי הלוז עצם

ר~~
 ר~

 ו~ד~א י~ז

 שם~

 יקיו~ו ולא
 יו~כשיי~ ך~חי~

 אך~י
 ~~יההם אחר ךש~פם לצ~וה ו~ופם בנפשםהחטאים

 גיטין חדייא ~ועי~ מזה גדולה כפי~הלך דאי~
 ד~

 ע~ב נ~ו
ךיבדרו ד~~

 קיטו~י~

 ~א ז~ה באש ל~~ולך א~ע להעביר
 וז~ש הימיןל~ן יעמר~

 ו~סוה~
 מלשון ש~וא ~~צ~ד ~ערש~י ~שעים

 וכ~יש~ו~יעוך
 דגם י~צה

 עצ~
 כ~ש ני~וח יהיי ~~וז

 בב~~
בדו~

 בעש~~ ועי~ המבול
 שם י~~דה ידוב~יי ~~~ רין ~ חיקור מאמר ~אמ~וה
 דועסו~~

 עיסה מלשון

 עיי~ש~

 יהיי כי

 ךע~ו~ם יצוו א~~ ~אל~ ~ש~ים על ~וי~ובבא~~

~ח~ א~ר~
 אםכי יש~א~ לקב~ יבוא לא האפר גם כי ר~ךיכם כפוה

 כמו~
 יהיי ~וח יד~~ו ~שר

 ישאםהקדים ~ו~ וגו~~י נפ~~
 וסער~

 י ישופםז

~ ~ ~ ~ ~

 ולש~ן די מלחמה לךחום ךעשוה הד~ייג הגדיל

ב~~
 חרבו

 ~נג~
 ה~ה~~ציםי העריניםי א~ה

 צדיק יאחז וחי~ו כחו יאש~ שר~ןי ידעון למען וכדיןי~ד~
 ידים ו~~ורד~כו

 או~ יוסי~
 חומה בדקי ~~ ל~ק

 ד~ינ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  ו~זרה וירננוי ע~ר ש~כני י~יךו צדקנוי מ~יח לנו ישלחודי
 בנויי ו~~אד~וי קדשנו ביה עינינוי והחזנה י~ב~ויישראל

 ז ~ו~ה די בעירברו~הי

 ידידווהנני
 הדו~~~

 וו~כבדוי ~ו~ידו באהבה

 וב~~ו~ה בהורה ~~ו~לג ובקי החדיף הגביד הדב ידידי~בוד
 ה~שכולו~ אי~ המעלוהי כליל בדמהבנויה

 היחסן
 בזאלקוואי נייי העדוולין בדוךו~י הו~פ~רסי~

~ ~

 ~אלהו
 בדאו~

 לו ~ודע למ~וד ס~ורה לו שהיו
 ש~~עון ~ך ב~י~ו איש וךוי ךקנוהה רוךה שו~עוןכי

 יקנה ~ו~עון אשר ישהדל ~י מלוי דאובן וביקש ישו~עואליוי
 ~כר ךו והבטיח הזאההס~ורה

 השהדלו~
 אחוזים ~לו~ים

 ~~ראובן הסחורה ~~עון קנה ובהשהדלו~ו ~י עשה ~כן~וואה
 נאמנוהועל

 ל~ל~
 ב~ד ~נ~ן המחיר לו

 הסחור~
 ~ם

הריוח
 עשר~

 הו~קח ברווי לה~לוה ר~ובן דוצה ועהה לוואה
גם

 ש~
 עם ~השוה אחרי כי באו~רו ~וי שנתן השהדלוה

 דיוח לו ~יהיושמעון
 ע~ר~

 ל~מ~ון ~יחשוב ווה~כרח לו~ה
 ~כדגם

 ה~~דלו~
 ע~רה דיוח לו יהיו ך~~ען לךוי ~נתן

 ה~אלה הסוב וו~עתה ~זה ~ל יודע אינו ושמעוןלוואה
 ~כד גם ה~קח בדמי ולח~וב כן ל~שות לראובן מותראם

 גזל איסור בזה אין ואם לוי ~ך ~~~ד~ה או~סדסר~ה
ואונאת

 ע~הד~~ ~י~
 ז

 ~~~א~
 בייו~ ו~~~ס ה~יא כהיד

 ~נ~א
 עייב~

 ה~ו~א
 ~וי כהף ~כד לו ונו~ן כוי באווונהונותן

 ו~שלם ~כדו לו ~~ן ~כ~ד נ~טל אינו עךמו~~ר
 ואו~ד ליה יהיבקא מהי~~

 ר~~
 ובהוסי לוואה ארבעה דיהבי בצדדויי

 ~קנאם הדא~ון הו~וכד ~כרו לו נהן ~כבד פידש~~ם
ו~מנו החל~

 ווושו~~
 לו ~~ילם דלולא

 הווו~
 ~יי שכדו הדא~ון

 וובלעדי טד~~ו שכר ע~~יונוטל
 ומכיי~ הדיו~

 גם ~נוטך
 ובאמה הסחורה ו~~ידה בעד שנוהן ה~ני ה~סדוה~כר
 קךוב דדבר ~אני טדחא דשכד ש~ים ~נו~אים דאיןפ~וט

~י~
 הווו~ד ואם למא~ ארבעה ~הן קב~ע מנהג והיי
 לו ליהן ה~ני ו~חויב לו נהן לאהדא~ון

 וו~~א~~
 ב~~ד

 ד~~ייס באו~ונה ונוהן בנושא בש~ס ~לל ~~ר דלא~ר~ר
 ענין~וא

 ~מב~ו~
 על זה לחשוב ראובן ד~אי ~ינו ו~דאי

 בדמי ולהעלוה~מעון
 המק~

 שו~עון ידיעה ~י גם וווה

ומ~
 שקיבל ~וא קבוע וח~ב וידוע דג~י ל~~ט זה ענין

 ~ביא וכ~ה דגו~א טדחא טרחהו בעד השני המו~רזה
 ~~ג הלח~מ~~ד~רי

 דמכיר~
 ו~דברי דמ~ווע ~כהב הי הלכה

~תו~
 הראשון ~אם

~ 
 ~~ד נוטל היי כלל לו נוהן היי

 מלבד בטל כ~ועל~~צ~
 ~ההנ~ ~ריו~

 על והו~ה עווו

~מב~~
 שהוא דאחר

 ד~~ ~~יר~ וופר~
 הז~יר ~א איך

 ו~ע~י~ ~ך~~~
 ד~ר~מ בדו~ק

 מפר~
 ~לא בצדדויי

 כ~יר~
~~

 ~וא דנראה ~ה~יר ~הב ו~ה
 מפר~

 ~שכר
 ממילאנ~לי טר~

 ב~ריו~
 שנו~ן

 ~לוק~
 לפי לי~א וזה ~~ני

 מקצצים דה~וקחים בצדרויי פיי ד~ד~מ הךח~מ ~לפירו~ו
דמי~

 והלוקח הוווכר עם
 מש~

 אולם ~~ו~ר זה
 ~~ט אי~דבר בגו~

 ~~ל~
 הו~דש~א בזה דיבר כבד הריוח בכלל

ב~מ
 ש~

 דאע~ג וכי במקומו
 ~הו~י~

 על יוהר ו~~ט לו

היו~~
 ההוא ריוח הו~עט ב~לל אין עליהם הוא ~נ~ן דינרין

 בהוסי ~עיי לבדם ~למ~רם~טרח
~~ 

 יפים יווכוד ואם
~דם

 וי~~

 ~אין ~ווו
 ב~ל~

 ~כר
 ~ה~

 שכבר א~א וגוול
 די~ין בי~~ד הסחודה מ~ר הרא~ון ~הווו~ד במה ש~ט~יבל

~~
 ~יקבל ~די ביוהר ~וים שהיי

 ה~ק~
 מזה

 ש~~
 למכדם

ובבאור
 ~מהרמ~י~~

 ~ם
 ב~לל ~ריוח דאין ~י ~הרי הוו~

 כמוש~ט
~~ 

 כ~~
 וכוי מ~לם שכדו ה~~ס פדיך ובא~וה

 בשטו~~ק הובא ברי~ב~א ועיי ךו~אה אדבעה ד~בי דייפואמד
 באהדא ווויהו ~כהב~ם

~~ 
 י~ך ואו~נם ~~ט האחדוןה~קח ז~ נותן לו~אה אדב~ה יהבי
 ~א~

 וא~ן ~כי ההוסי
 יותדו~עט ~~

 ~~~יי להדוי~
 ~העהי~ בו~הדו~שייי~

 ~ה

 בכוונה~
 ד~~בד ו~מע הראשון ה~~ו~ד לו נהן שכבד ~יושוב

 ךו~אה די שכרו גם נו~ל שו~קבלו~עט הריו~
 ו~~ו~

 הפוסקים ו~דברי
 הוווכד ~ו~קבל כלל ה~כר לא בש~ס דהרי ~ן ~~שו~עךא
 דקרי~ח

 אדבע~
 ואול~ ~ן ה~נהג היו דאז למאה

 אחייז

נ~תנ~
 ~כדו ~עד הלוקח עם ו~~פשד ~ה~~~כד המנהג

אדבע
 איזהו זה בעד וו~קבל ל~א~

 ~~דבדי וכנראה ריו~
 ~~הב יייח סיי פ~ד שם הדא~ש פס~י בקיצורה~ד

 ~ייג הר~~ביים דעה הוא ו~ה ה~נהג כפיעצו~ו וש~~
 ובטור ~םה~ו ו~~כי~

 ח~~
 כ~ב דכייז סיי

 לא ש~ט אבל כן ג~
 ע~וו ~נ~~שד ~פי ו~אהו יקח אלא ~ווקח על לויעלה
 וכן ריוח לו~יתן

 הו~
 שם ~ו~חבר

 ס~י~
 סוו~ע ועיי כיי~

~~
 לא דלכאורה המהר~~א יכ~ב לזה ואולי ווייח סייק
 טדחא ~~רנ~ל

 בהדיו~
 ~ה~וונד אלא וגו~ל כ~ף ~~ר כו~ו

 להלוקח ו~~ום ~יהיי כדי וו~וים בפחוה ~כדהרא~ון
ווה להדוי~

 מה~ו~~
 ד~כד פש~ט ובאווה האחרון

 כ~~

 שא~י וגו~ך
 נכלל זה והדי ו~כיסו ו~ע~ה~הוציא

 בגו~
 וו~שא~כ המקח דו~י

ש~ט
 וז~~

 שם ב~~ע ההניא בעל
 סעי~

 יכלל רההוצאות ~י
 לא טדחא והש~ר הו~קחבדו~י

 המ~ח בדווי יעל~
 ההוסי דל~יטה כהב וכה~ר וו~וה הוציא ולאהואיך
 הוציא ש~א וופני ההניאב~ל וךשי~~ הרא~ון הוווכד לו שילם כ~ר יען ~~ט נוטךאינו

 מעו~
 יהכן לא וזה ו~כיסו

 ברו~י יכלל לא דש~ט רק כ~ב לא ה~ניא~הרי
 זהדאין הו~~~

 ~~~ דווו~
~~~ 

 ~~~יסו מעוה הוציא ~לא ~יון
אבך

 עכיי~
 דלא ובא~רא כן דנ~הגו בא~דא ל~~ה די נוטך

 עוד האחדון ~ו~ח לו נו~ן למאה די לי~ןנהגו
 שאינו וו~הכד הו~וכר דל~ייז אלא עו~ו שו~ה~שד כ~ידיוח איז~

 ע~ד דקאי דהמהר~~א אלא חדא והכל ~ו~אה דינוהן א~ כו~ו והוי ריוח לקבל השני ה~ו~ח שיוכל ~דיו~~ויי בפח~~ מ~~ ד~יייז ה~הדש~א כתב ו~ה למאה דינותן
 הלו~ח ~יקבל כדי שכי ו~~לישנאה~וסי

 ~ז~
 טר~ו שכר

 די ש~ט א~כ ו~קבל וועט הדי~ח רו~ךבד וושוועלוו~רם

 ב~~וה למכור בו~כרו זלזל הרא~ון ~הו~ו~ד והואלו~א~
 שיו~ל כדיו~שויי

 הלוק~
 צעייג וזה למאה די ~ייט לקבל

 אולם ~ם ב~גר~~שועיין
 ו~~ו~

 ך~כד כלל ענין זה אין

סרסרו~
 כדי ~ס~ורה קנה ~~בד א~די ה~ני הלוקח ~נוהן

 ~~רח מה הוא ד~~ט בעךווו כ~ה ו~מ~ש אח~זלמוכרה
 קנייהבשעה

 ה~חור~
 כי לפנים ~יך זה ואין אחייכ ולא

 וברור פשוט ז~~
~ 

 ~~~~ב~

 בוושהייא הנתיבות ~דברי והביא העלה ~~ה
 ב~~ שהקש~ י~ט אות~ם

 דנויינ בהך מ~די~ט
 לו אמד אלא יהא דלא אונאה עליו לו דאיןבאמונה

 דבעה~ב בהא ~ם ~נתיבוה ~ווו~ש אונא~ ~לי לך~אין ע~~
 מ~ש גם ~ם בעצמו המה~ייט בזה דיבר כבר כייגב~עיי
 אונאה ~י במ~~א קדמו ב~לו לו דמכרמהא

 ש~~
 ותיי

דנוי~נ
 לוקח של ~צוחו המו~ד נעשה כאל~ הוי באווונ~

 דלד~ה כהייר כתב וע~ז דוחק שזה ~תב ו~נההיימלקנ~ת

הנהיבו~
 ~כהב ~מו הוא דהטעם צ~ל

 ס~~ ב~ת~~
 י~יח

 הו~יד ~דדכם זמנינו הגדי בענין מיר ווהדייד ~גאוןב~~
~היות

 נו~~
 הווקח לשיווי ~לל יורד אינו והלוקח בא~~נה

 יוצא ו~פורש זה טעם דבאמה כן ~ת~ר כהב רהטאואגב
 הקד~ניםמדברי

 ו~מ~~
 אונאה לו אין שם ~זהב ~י בנו~וק~י

 סמך לא~הרי
 וו~ע~

 רא~ונה
 שוו~ ע~

 על א~א
שלק~ן דמי~

 וכ~~ ז~
 ממ~ירה ~י~ג הד~~מ

 ~מך שלא לפי ש~
 על רא~ונהמשעה

 ~שווי~
 ~ל אלא

 ~רמי~
 אלא זה שלקח



~ ~ ~ ~

 ו~~~~ו~~~~ו~
~~~~~~~~

דו~~~~
 נהי ב~~~ונה ~נויינ הל~ון ~ה ה~~הריייט הקשה

 ביו~ר שלקח בין ~ךקח הדו~ים עך אלא ~שווי על ס~~ך~לא
 ~~ו~ר כמו נו~י ותהוי בזולאו

 בפידו~
 אעייפ

 ~י~
 א~נאה בו

ו~~ו~
 ד~~חיל ידע לא א~הי

 ובנ~יי~~
 דהמוכר כיון כתב שם

 ולישא כ~כ בעדו נ~ן באו~ת דהא כלל שוויי יודעאינו
 לא ~אמת ~~~יוליתן

 ~~וד~ אסד~
 כלל

 וו~ז~
 דאם העךה

 הו~וכד ידעכבד
 שנתאנ~

 אסוד שוב
 ך~ונו~

 ו~ובד לחבירו
 לה~ב~ וניתן תונו דךא לאו~ל

 ו~ולך סובב זה ו~ך
 בפתיי~

 שהוא הד~ח דלשיטת וכיש~
 הייי~~

 ~עיין הטוד ~הביא
 ש~יבהדהיימ

 דפדיי~
 הוא

 ד~ת נוטה ולזה ~דמב~ם כשיט~
 ש~הב~י

 ועיי ש~ וב~ט~ייק ובנו~וק~י בהג~א ~עיין ל~ז אות
 דיי~ ~~תוסי

 ב~ם יחשב לא וד~ה ~נו~א
 הד~~

 ~~ביאוד
 לאוין לס~~~גמהר~~ל

 ~~ע~

 דלא
 פיר~

 בו~ה הו~קח בש~ת
 דאפיךו י~ל א~כ עליו קיבל ~ דקיטדא ו~ייתאלקחו

הו~ו~ר יד~
 ו~קו~~

 ו~~האי לחזור יכול ~ינו באו~ונה וו~~ד שנתאנה
 דהמקח פשוט ~ דודאי ת~~וה ~וזה וקיבל דסבד~~~~א

~כל קיי~
 ~שק~

 ~עיי האונאה ךהחזיר צדיך אי דק הוא וטדיי
 ~~ה השיבבתשובת

 ~ייג סיי ח~~~
 בו~יי~

 ~~שביעו י~ך ~י

ות~~ו~
 ה~טו~~ק ו~~ברי הביא ~לא

 נייא דף ביי~~
 ש~

 בסופו

ב~~
 בחוט בת~ב~ן ועיי יונ~ן די

 ה~~וצ~
 ס~יי בי טוד

 ~~כר~~ל ~ד ותשובתי~א
 סיי חוייו~

 כייט~
 ~~ת~וי ~ביא ואחייז

 ~~יד אבד~ק זיילהגדייד
 מיי~

 הד~~ביי~ דל~יי
 ב~~י דו~~א

 בזה ז~~נינו סו~די כדדך באו~ונה נויינ להיוה תו~ידשדרכו
 אונא~ דין י~א ~לא נו~נתהסבדא

 בדיוח ולא בקרן ~א
 ~ר~ח~גם

 ו~פר~
 ~~סק היינו ~מונה נויינ

 מכיד~
 נעשה זו

 ובמחכ~ת וכוי ידע דלא אף הסמ~ע במ~ש ונד~ק או~ונהד~ך
 דבדי נר~ין ובאו~ת נאו~ן יסוד להם אין אלו דבדיהםכל

 הדו~ביים דל~יטת שכי לייז אותהפרישה
 דו~~

 ךיי באו~ר
 ולדעת אונאה בו אין קניתי וכך בכך זהחפן

 ג~ הי~ו~
 ה~כיד לא ו~ידו הח~ן שלקח בש~הא~

 לקחו בכ~~ה ל~
 אונאה בואין

 ~ו~~~
 ו~יי צ~ע התוסי דעת הוא שכן

ב~~ח
 ובנמוק~י ש~

~~~ 
 סחו~ה ש~ביא בתגד ה~~ח בשם

ו~ו~~~~
 בלשון ועיי ~~ש~ל ~יי הזול

 ה~ה~~~
 ~~~~כירה פיייג

~~
 טוייז ועיי האו~ת ה~א וכן קנה בכמה או~ד והלא מייש
 ~י סעיי של~ב סייחויימ

 ו~~~
 יזכידו שהפו~לים ד~עינן

בפירו~
 בכל ו~וע~ה ~~י

 יו~
 הפדי~ה ~~~ש בזה וי~ל ~כוי

 הוווכד שא~ל כתב ~ד~~בייםדבל~ון
 ~בהי~ו~

 שאייל כתב
 ~ך~~ סיי בבייח ו~ייהלוקח

 ו~ייס שם ו~~ה~ח
 ד~~

 האוו~נין
 ש~ושטמייק

 ו~בן~
 ו~יי~

 ל~יל ~~הד~~ט ~~עיי שם במ~דיייט
 וכוי ~~ידי קשיא לא זה בלא נמי ומיהו שכתב ו~השם

ובמל~~
 פכ~א

 מו~כיד~
 ולא דנפשיי מדעתא זאת כתב ה~א

 ו~הדי~ט ~~דברי~ביא

 ~ו~~ דקש~ א~ אלו~
 אמד ~~ם

 הו~הרי~ט ~תב וע~ז אונא~ עלי לך ~איןע~ו~
 ו~סתלקש~ו~ו~ר דכ~~

 ונע~~
 שלוחו

 לז~~
 ביו~ד שוה א~ לו

 ויייל נ~אנה אם לחובה שךוחו שיהיי הךוקח ו~תרצהכך
 ~~יי המ~רי~ט ~ונתדאין

 בז~
 שליחית ~~תורת

 על הנו~א ד~ה התוסי קושיהיקשה דא~~
 ~יר~

 שפירש דש~י
 ד~וונת אלא שליחדהוי

 ~~~~ ~הרי~~
 ~דרי~ה

~~ 
 אות

 אמר באם דהתם~ז
 ע~~~

 קונה אונאה עלי לך שאין

הח~
 קנה לא כאן אבל ומוו~ד ~~קח ~~רת המוכר ~ן

~~~
 אלא ו~מנו

 חיי~
 כ~~ו לו ול~ךם במקו~~ו ל~מוד עצ~ו

 אף הריעות ד~ל ~אה אבל אונאה הוי לא ולהכישקנאו
 שנתן בכמה באמונה ~ן ו~~ו~רו ~נתאנה המו~ר ידעאם
 והוא הסחורה בעד כן נתן דבאמת ~יון אונאה ב~האין
 דמ~ש אלא ב~~קוו~ו העו~~ד ~לוקח את ו~אנהאינו

 דהא צ~ע ~פידש ~או~ד ~מי נמי דתהוי ~קו~ייתו~ם ~~ו~דייי~

במפר~
 דאין רב מורה

~ 
 דס~ל וכסוה לש~ר דדמי אונאה

 שם וערשייי קיי~ תנא~ שב~~מון דבדברל~י
 דשו~~

 ניתן

למחי~
 למחילה ניתן לא הגוף צער ~הוא עו~ה אבל

~ומ~
 ~~תב

 בבי~
 עיי הי ס~ק פייט ס~ א~~ע שמואל

 ~ות ל~ח סיי ו~שהבדד~י

 חי~
 סיי ח~א י~קב ~בןת ועיי

ע~~
 ברבדי ו~~ש

 ~ד~ביי~
 בייב

 ד~
 ובאו~ת עייב קכייו

 ב~תם הביא יוייד ~~כה ו~אי~~תפייז בו~ל~~~
 שדע~

 ~דשייי הרשב~ם
אלא

 דו~~~
 ע~ו~ פצעני הכני החובל ~~~י ה~~ל~מ

 לפטור
 שהביא הריטבייא ה~ה אדם ו~וחל צ~דו ד~ל מ~וםפט~ר
 ב~טו~~ק וה~בא שםבעצ~~ו

 בדבר ד~ה שם נ~א דף ביי~~
 ד~חובל בהך דהדי צ~ע ודבדיו כן בעצ~~ו ה~שהשבממון
 דבדי ובבאור ש~ו~~~ון דבר והוא תשלו~~ין לענין דק~אי
 ובטו~ ~ ~ם בשטו~~ק עיי ש~ה~ייס

 ועיי ~כ~א סיי ~ייע
 וי~ך פייג דף סנהדדין הד~ןבחדושי

 אל~
 יייל הכי דבךאו

~ין
 ~ויי~

 ~ר~~~א ~ו~ייש ךעונה
 חי סעיי ~~ט סיי ח~יי~

 יש וא~כ ל~ולם בא שלא ~~~בר עצ~~ו את לסלקדי~ול
 סילוק ו~תורת ~ועיל דבשו~כךו~~ד

 ~אול~
 דבר ~~~י בעונה

שאין
 נ~רים ~ריין ~~~~ש ~~ו~ש ב~

 ~ד~
 ס~י ~~ו

 ~יי~~

 גדע
 שלביילו~דבד

 פייי~ ערמב~~
 לענין י~ד י~ג ~הלכה ו~ו~כידה

 בהקדש חייב בדשלב~ל~ והרי ו~~~ש ~ו שאין~בד
 מטע~

 נדר
 ובו~חבד בטורכו~~ש

 ~א ~~וך ולו~וד ש~
 טייז דף בנדדי~

בו~שנ~
 ועיי ו~~~ש בו שאין דבד עך חל אינו ~נדר ובג~~רא

 סייבחויי~~
 ובשו~ת שם ובנתיבות בקצוהייח די ~עיי דיי~

 ~יי ד~ונה ובהך ואכו~ייל וב~ה דייה ס~ז סיי פנחסגבעת
 ה~ח פ~ה כתובות בידושלמי קרבןבשירי

 עצ~ך ~גע דיי~
ודברי~

 ה~ב פ~א קדושין מירו~לו~י ~מוהים
 תיפת~

 בק~נה
 ב~~רדכיועיי

 ~בייו~
 צ~ד דף

 ש~~
 ומהייפ ה~יז פייז ובידו~ל~י

שם
 ד~ה בתוסי עייב י~ט דף קדושין בו~קנה ועיי עייו~ דיי~

 התורה ז~תה דךא שהוא שכי בק~נה תי~תר בהךךד~ו~
 דהא וצ~ע דגופא בצעדא חבלא ולא נעודים ~בח דקלאב
 פ~ז דף ~ב~ק עלה פליג יוחנןרי

 ש~~
 כתובות ובירוש~ו~י

 הד~~ב~ם וכ~כרפ~ד
 פיי~

 ב~~ס ~לעזר לדי ~גם הי~ד ו~חובל
 קי~ושין בכסף ~ט~ם הוא~ם

 ~~שו~
 לו~סרה ~אב דביד

 ועיי ~קדשה ~~א בידו גייכ ~ונה ~ענין והייהו~ו~ייש

 ב~~ב~~ו~~~
 ~ם

 מא~~ות ~~ו ~~ל~מ בהגהות ו~יי ואכי~~
 לכאורה ד~שהשם

 בטל תנאו אמאי ~לי לך שאין דעייו~
 ~מד לא דהא אאש~ ד~איכי~ן

 ע~~~
 בשאכו~ע חייב שאיני

 ~הובות יר~~ל~~יו~יי
~~~ 

 כסות ולא שאד לא ~ו~ה שה~נה
 דף בייו~ ועי~ עונהולא

 ניי~
 אונאה עלי לך ~אין ~יי~~ שם

 שם הייג~ביר~~ךו~י
 בוונ~

 דף חולין ועתוסי אונאה ךו ~אין
 וא~ו~~ל ויייל ~~~~ני כו~ו לו דיייך איכא דייה ~~אק~י

~ 

ג~
 ראיתי ב~ה ~~~~~~

 בשבו~
 ק~ייו סיי חייא יעקב

 ~ל שהוא דב~בר עשק באד ו~ת~וי~~ביא
דבי~

 תונו דאל אונאה דין ליכא
 אי~

 ולא כתיב א~יו את
של

 רבי~
 דא~כ השבו~י וכי

 ג~
 ~יך דכ~יב וגזל בעו~ק

 איירי לא ~~הא אי וךכאודה הכי נדרוש~~כ
 וכו~~~

 בעצמו
 גזל דחמירדמצינו

 דבי~
 באונאה אבל יחיד ~~ל

 י~~
 דב~ל

 ~הרי ליתא זה ואולם אונאה איןדבים
 ב~~~

 דף ~ביימ
 ~~א~

 י

דו~ק~~
 דאי ניו~א והשתא ~אונאה תי~י ב~זל לאו ~ו~~ל

 דב~ל הו~א בגזל ךאו כתיבלא
 רבי~

 באונאה כו~ו גזל ליכא
 וו~~יב ~שואל ~ביא ~כי דבךאואלא

 ו~הדור~
 ח~א תליתאה

 ~פ~חסיי
 קושי~

 אונאה אין דס~ל ~הנא דלרב הש~אל
 הלאו כתוב לא אי איכלפרו~ות

 ודי~י~ בגז~
 הו~א

 ד~

~ 

מתחיי~
 ב~ל

~ 
 וכתב ו~פדוטה ביוהר

 ~ז~
 ~ושיא

 ועיי במקוו~ו שם המהר~י~ף ~ד~~ווכבר גדול~~
 מהרי~~

 ב~ניות
 ל~ט סיייו~ד

 ~~יי~
 ועוד

 ~~ וב~ו~~~
 שאמר ~ה תירן

 אונ~~דאין ד~~
 ל~חזיד חייב דאין היינו לפרו~ות

 האונא~
בפרו~~

 ~פדוטה אף עובר ודאי ~בו הלאו לענין אבל
 הרא~ש דהרי צ~עוזה

 ךהונות אסו~ א~ ונסת~~ ע~
 סיי בט~שייע ועיי ~ו~פ באונאה יש אם משהות~~ות
 ~מחבדרכ~ז

~~ 
 ~תובות בהפלאה ~ועיי ~ם וטו~ז זי סעיי

ד~
 ~~ה קי

 ועיי~

 ב~רוטה ו~~ה
 אונאה דאין ל~~~

 הא ו~וד הנושאים ~ן די~ל אףי לי~א ךאו ~םי~ל ל~ו~~
 הטע~

דא~~



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~~ו~~~~~~ו~  ה~א דאונ~ה ל~ו על לו~ין~אין
 משו~

 ךהשבון דניהן
~חייב

 דריש~ ועיי ~כייז ~~יי הטור וכ~~~שי ךהחזי~
 וסו~~ע

 ~~ש~
 להחזיר חייב ~ינו אונאה בה דאין דפ~ו~ה ~~~ר

מייו~
 ניו~א איכא ~ךאו

 אדרב~
 זה ךאו על ~קין שיהיו

 חו~ור ויהייב~רוטה
 אונא~

 ש~ו~ ו~א~נא~ פרוטה
 וראי~י

בו~נחה
 ו~~~ חינו~

 ב~ה ~קדו~ו ושו~ר בזה שדיבר שך~ז

 יפו~ב~ני~
 י~ד כ~ה ויקרא

 ש~ ובמנ~~
 ר~צת כיון העלה

 עך גם ~וקין אין ךעשה ני~ק~לאו
 ני~ק שךא ~ו~~צ~

 במל~ו~ועיי
 שב~ ותוסי שם ה~ד ו~ו~ךוה פ~ג

 ד~
 ק~~ד

 ד~ה הייו ממלוה פ~ד וו~~מ ועיי בלאו ד~הע~א
 והנ~

 ו~ל~~והגה~
 צייז סי~ וב~ומים ה~ב מ~~ירוה פיייג

 ~י או~
ואו~

 מל~ו~ ועיי י~א
 ו~~ע ~במנ~ח י~ייד הלכה ו~שו~יטה פי~ג

 יק~ בסי והרדב~ז~~~ה
 ~~ש~יטה פי~ג ~פארה

 כ~ב ש~
 ~~~~ ו~נ~~ ועיי ואכלו בביזה חלק דנ~לדמיירי

 ~~ג
 ומל~ו~אי ~ו~

 פ~א
 ~~חו~ו~

 פי~ח הר~~ב~ם על ופר~ח ה~ג
 י~ג סיי אונאה הי ו~ח~א ועיי שם ומל~מ הייבמ~נהדרין

 בזהז י~ך והרבהי

~~~

ר ~~~ר ~  

~ ד~  

~~~ 
 ~ך

~~ ~  
לא

 נשמ~
 ו~דברי הביא שךא ~ו~~ה ~~עולם

 האךשייי~
 בה~ פי

ע~~
 שוה אונאה שי~ור כי להדיא ~כי ו~ו~כר ~מכר ~כי
 הא~נאה שי~ור דהנה וכי ול~חידיםלרבים

 ~~ו~
 אפ~ר והיי

 ש~~~ יצ~רך ונ~אנ~ ~נים ה~וכרים היו דאםל~~~ר
 לכך

אחד
 וא~~

 ואם
 פחו~

 הוי אחד לכך ש~ות ו~גיע שאינו

ו~חיל~
 ואם

 הקוני~
 בל~ון ~~~כרו נאמרי~כי לזה וכוי שנים

רבי~
 ורו~ב~ן אב~ע ~ועיי

 ש~~
 בין באונאה חילוק דאין

 דהא ~~ובנים בך~י ה~דושים דבריו וךכא~רה ךיחידר~ים
 אונא~אם

 שי~ור מגיע ו~ו~ילא ~~~~ח בכלך
 ~ש~ו~

 ךכל
אחד

 מהו~~כרי~
 ואו~נם זה ב~~קח ךו שיש ~לקו לפי

 ש~ו~ דא~א~~ניימיהיכא י~~
 ~ו הו~וכרים ו~ם פר~טה הוא

 ~ניםהקונים
 א~

 דה~י
 ~תו~

 חלקו כ~י
 ו~~ו~

 דה~ונאה כאן
~וא

 פחו~
 דלפייז אךא מ~יל ודאי לח~קו פרוטה ו~שוה

 באו~~יקש~
 בז~ אי~ לו~ה

 רכ~ז סיי פ~~ש ועיי אונאה
 ואולם כ~גס~ק

 דאין ~הנא כרב קיייל דה~י לוו~~ י~
אונאה

 ל~רו~ו~
 כו~~ש

 בטוש~~
 היכא וא~כ שם בטוש~ע ~עיי בכאיסור אונאה הויר~~י ול~י~~ ~י ~עיי רכ~ז סיי

דהוי
 ~~ו~ והאונא~ שני~

 דךכך כיון הוייא בכאיסור הוי
 הויא~ד

 א~ ו~כאיס~ ~חו~
 ש~ו~ שהוא

 בו אין ך~לקו
 ~בי~ בלשון ~מ~רו וכי קרא קו~~ל~ונאה

 ואם חיךק דאין
 הוי המ~חבכלל

 בכ~יס~ ~~ו~
 אונ~ה הוי

 ו~~~ו~
 דבדבר י~ל

 שלש~וא
 יגי~ ש~ו~ והאונא~ רבי~

 ~לקו אחד ךכל

 פרו~ ו~~ו~פ~ו~
 אינש מחיל דפו~ש~פ אונאה ~וי ךא

 סגהד~יןו~יי
 ~ר~

 נ~ז
 נ~~ וד~

 בשטו~~ק ועיי
 ד~

 נ~ה
 ובבא~ י~ונ~ן ~י בש~שם

 יו~ד יעקב
 ד~

 ס~~אי ~דב~יו עי
נינהו

 ב~~ ךמ~~
 ועייךעכו~ם עכ~~~ אונ~~ ךענין בזה ויייל עיי~ש ~ייא
 ו~יי~ ו~נ~~

 א~ור דפמ~ייפ ומ~ש שהבא~י של~ז
משום

 ח~~
 ב~~ד~ר ב~~הריטייא ועיי

 חיי~ או~
 בזה ואכמ~ל

~ 

 ~~~~~~~ד~

 ~אוו~ר דשו~ע~ין
 עלי לך שאין~ ~ייו~

 כ~ב אונא~י~
 דאעייג לייז ס~ק ובסו~~ע כ~ה אוה רכייז סייוב~~ישה ייי~ או~ ס~ז סיי בד~י~~

אייל בא~
 ע~ו~ י~ ~שביעי~

 ~נאי ~ך או~רינן שביעית ~שו~טנו שלא
 די~ל הכא וו~שאייכ וו~חיל דידע ה~ם י~אני קיי~י~במו~ון

דל~
 ידע

 ד~י~
 דמחיל אונאה ביה

 בלח~ו~ ו~ו~~
 פי~ג

 דחה ~ל~גמו~כי~ה
 ז~

 מטעם
 דג~

 ידע ו~י שייך בשביעית
 בייו~ ה~וס~ וכ~ייש קודם לו י~רע ד~ו~אדקו~חיל

 ד~ה שם
 עקר וד~י ל~ניןאבל

 דאימר דעקר ידע ךא נו~י דבשביעי~
 לו~י~רע

 ~~כוה התוסי וכייכ שביעי~ קוד~
 ד~

 יו~ד אות ס~ז ~יי ב~וו~יםועי~ ש~ גי
 ונ~ה~ו~

 שם ר~~ז סיי

~וו~ייש
 אמר רב השיס ~~ךשון ~שו~ע דכן בנתהיי~~

 ב~~ס הנה אונאה דין~ליו ~ י~
 אי~~

 לו יש
 עךי~

 ועיי אונאה
רש~י

 כ~ובו~
 ד~ה ע~א פייד

 ע~מ~

 דבאונאה י~ל ואמנם
 בודאי יודע הייאם

 שי~
 ~~~א~כ ו~חיך היי לא~ אונאה בו

 להמךוה ה~נה ~ישבשביעי~
 ~ע~ו~

 ~שמ~נו שךא פרוזבך

שביעי~
 ~ביעית יהא שךא רוצה ש~מלוה הלוה כש~ואה א~כ

 ~~יימ בבדה~ב הובא ו~ריטבייא ~מחיל גמר בודאימשו~טתו
 ~~מטנו שלא ע~מ זה ~~נאו כיון הק~ה ס~זסיי

 ההנאי אדרבה ולפמ~ש פרוזבל ל~קן הלך הוצרך ךו~הקיים שביעי~
מו~יך

 ~קנ~ אח~
 לאו אי אבל ומ~יך גמיר ד~ז הפר~בך

 דה~ינח אךא באונאה כמו לו מוחל היי לא פרוזבל~קנת

ל~יט~
 והפב~ד פ~וזבך היינו לב~ד ~טרו~יו דו~וסר רש~י

מ~ני
 א~

 ע~א ךייו דף גיטין וע~~סי ו~~~~ שביעי~ אם
 ~~כו~ ב~~~י וא~ךם ו~ידי אי~א ~ מיד~ה

 ד~
 ד~ה ע~ב גי

 שטרו~יו דו~וסר ה~ךוהו~וסר
 ג~

 מהיי~ כן
 אינו

 ~ו~ן רק ו~~ני לא פרוזבלומ~א~כ משמ~
 הז~

 אלא אינו דשמיטה
 באו~~~ ואייכמדרבנן

 שהיי בזמן ~ביעית ~שו~טנו שלא ע~מ
ו~~יי~

 פד~בל ו~הני דךא
~~ 

 י~~
 לחלק דאין

 בי~
 אונאה

לשבי~י~
 דגם

 בשביעי~
 ו~~יל גמר ךא

~~ 
 י~ל דאכתי

דודאי
 גו~~

 שטרו~ו ךמסור המלוה ביד הברי~ה דהרי וו~חיצ
 ך~~ע מהני דזהלבייד

 מה~~ א~
 ובו~שנה וייילחי או~ י~ז סיי בתומים ו~יי

 א~ו~די~ ש~ מכו~
 לי~ן רוצה ~דם כו~ה

 בידו~יהיו
 א~~

 ובין יום שךושים וער ו~כאן נו~נן בין זוז
 עשר ועד ו~כאןנו~נין

 לספר מיי~~וני בהשובת והקש~ שני~

מ~פטי~
 ~וי ~א ~~ו סיי

 ריבי~
 דיוכל ~ך ואוךם

 לעשו~
שלי~

 כו~ייש מו~ר שךיח ~~י ד~יבי~ רש~י שיט~ ל~י
 ר~~י ועיי של~ח סיי ~~ה ב~מה~~רדכי

 ב~~~
 ד~

 ד~ה עייא
 דוקא וזה והבן שם ובשטמ~ק דישראך דידייאדע~א

 במךו~
עיי~

 סיי ביו~ד רו~~א כמייש ~~טר ולא
 ק~~

 וךזה זי ס~יי
 פרש~י צב~ד ~ט~ו~יו בו~וסר ו~הני~ין דמוקי שםבשייס
 שכהוב ~רוזבלשהוא

~ 
 לי שיש ~וב שכל לפניכם ~~~סרני

ש~גבנו
 כ~

 גיטין רש~י ועיי שארצה
 ד~

 ד~ה שם לייו
 דיה שם ו~~סי לכם~וסרני

 ו~אייו~
 שםז יהושיע ופ~י

~~~~~ 

~ ~ ~ ~  ~  ~ ~ פור~ ~~י~~ 
 ~~ך

 זו~~
 דהא י~ך א~כ

 דאו~~
 שו~ואך

 ע~ו~
 שךא

 ושביעי~ ךזו~ן בלוה מיירי בשביעית~שו~טנו
 זו~נו ~וך ה~א

 עק~ ודאי הויואייכ
 ךו פ~ע דךא ~חזקה

 ~ו~
 ומשאייכ ~ו~נו

 ה~וסי וכמ~ש ד~עקר ייו~ר ו~יבאונאה
 ואו~~

 דקושיה י~ך
 ךעשר דהו~לוה לשמואל ד~~ל דאמרי לאיכא הואהשייס

~ני~
 אין

 ~ביעי~
 לא ביה קרינן ךא דהש~א כיון מ~מט~ו

 לא ושוביגוש
 שיי~

 בשביעי~ דו~יירי לומר
 ~ו~

 דא~כ זמנו
 ~ודם ~הזמן ו~יירי אע~כ משמט אינו הכי~או

 שביעי~
ו~פי~

 לו י~רע ד~מא ~~וסי כ~בו
 ו~יימוני ב~שוב~ ועיי קוד~

שהבא~י
 פכ~~ ובך~~ו~

 ו~הי
 עדו~

 ה~ב
 וו~~יו~

 מלוה ו~הי פ~ז
 הא דבלא~ה אךאהי~א

 בש~~
 בייב דס~ל ~בא קאי שם

 ד~
 ע~ב הי

דאדם
 ~ור~

 הריב~~ ב~שוב~ ועיי זו~נו ~וך
 ת~ד סיי

 ~~ד סייוכנהייג
 וב~וו~י~

 ו~גו בדיני
 או~

 פ~~ ועיי ל~ה

 ~דףב~ו~
 י~ז~

 ביום בו זמנו בו ו~הוב ד~ה
 ומ~

 ש~מה
 ה~~ךעך

 יייט ס~ק מ~א סיי ח~ו~
 ו~

 לא דבו~ח~~~ה
 ו~דב~יהזכיר

 הש~~
 ס~ה סי

 ס~~
 דברי שהביא יייט

 ~טו~
בש~

 בד~~פ ועיי ש~ ב~ו~ ו~ש~ס ~עצמו ~ו~ביא ה~ו~ייה
 וא~מייל שם ~יאוה

~ 

 ~~~~ו~

 פ~ט ה~מב~ם
 ו~~ו~

 שו~י~ה
 הט~~

 דאין פסק
~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 

ש~ו~
 ו~דייס

 וה~אב~~
 הכי דאו~ר ~וא דאביי ~ו~ה

 אב~
 רבא

פליג
 ואמ~

 ה~קר הפבייד
 והךכ~

 כי ו~כ~מ זמן בכל נוהג
 הפבייד או~רינן לא מידודל~ציא

 הפ~~
 דהרי תמ~ה ~זה

רבא



~ ~ ~ ~

 ו~~ו~ו~~~~ו~
~~~~~~~~  ~~ק~א די~יף יצחק ~~ד~~ הביארבא

 יחר~
 רכו~ו כל

 ~~הר~צ הגאון ובהגהה להוציא אף ~~הני דה~ביידדמש~~ע
 ~דף ~~וייקחיות

 ~יי~~
 העל~

 ד~~~א דנ~שיי מד~~א
 ~~וכחנא יחר~

 ר~
 כח ואולם ךהפקיר יכו~ין דב~ד

 ~יהיי ז~
 ~~הקי~א ילפינן זוכה לאינו לה~נוה ביידביד

~~~ 
 אבוה

ו~נחילין
 ~ו~~~~

 אחה ב~~ם הכחוה ~ני ד~ך ~~חייא ~דברי
 היסי עיי בידםאין

 א~~רת אי דייה ~~א י~ב דף ב~~~

 גדוךים לה~הו~ש~~~י~~יה וי~ל~
 ~~ד~~וה~

 ~גאון העלה ~כבר ב~ה
 בבאו~ים תמ~ח סיי ב~~~וייח~~ליסא

 ס~~
 נהיבות ~וע~י חי

 רג~הסיי
 י~ג~ סיי~

 א~~רו ו~א הפ~ד ~א~~~ ד~~ני~נא
 להם ~ין דרבנן ~~~ו~ע בייד~נין

 ~~היי~ כ~
 להפקיר ~ק

~~~יי~~
 ~~צ~הי ~ואנ~י ~הפקר ~~ן כזוכה קנין ךע~וה ~צריך

מפור~
 עייב נייד דף בייב ב~טמ~ק כן

 ד~~
 נייה ודף ומךכא

 ~ט~~~ק ועיי ענהד~ה
 יוייד ~ דף ביי~~

 ו~~~~
 הרי~ב~א בשם

 א~הו בנכסי בעך ד~ה ע~ב צייו דףו~ם
 ~~יי~

וכת~ ו~~סהב~א~
 דיליף לךישנא דההינח ~~רר~א בבי עךיו דצו~חי

 רכו~וכך ~~יחר~
 ~ב~

 ~~הקי~א די~יף ךרייא
~~~ 

 ~~נחילין אבוה
 ל~ג ס~ק כ~ח סיי באביי~~ ועיי הוא קנין ~~אבוהוירו~ה

וחתיי~
 ביש~ש כהב ~כן מהם נעךם וב~~ח~ייה ~י~ד סיי יו~ד

 בק~ב~נומובא
 בר~יי~

 הי אוה יייג סיי ~ם ~~ולח ~רק
 ךא ה~~ביינואולם

 הר~י~
 גיטין הר~בייא ~~דברי בו~חכ~ה

 לה~קיר בייד כח דיפה ~~~עינן ~~~ינה ~כי א~~ר רבא ד~ה~ם
 לז~ ולזכות~ ~~זה~~~~ון

 ו~וכח ו~ן ךידו ~בא קודם אפיךו
 ו~כאור~ כוי הנח~וה ד~להק~א

 דלר~א דנהי תמוה זה
 דלרבא ו~נייל אבל לה~נוה דיכוךים יייל הנחךוה ~~אלהדיךיף

יכוךי~
 להקנוה

 ג~
 של הפ~י~ו דך~~א לידו בא ~לא עד

 הפני דהנה יייל ואמנם בהם זוכה לידו כ~בא והמלוההךוה
י~ו~יע

~~ 
 או~ר רבא ~~ה בר~~י

 דא~~אי ל~אול ה~ש~
 הלוה ךו נהן ~~אךו הפבייד עדיף ~~י אטו בייד הפקרמהני

 דאס~~~~דע~ו
 ו~ו~נו לקבך

 והי~
 כגבוי ה~ייך ה~בייד ~מצד

 דלרבא הר~ב~א כוונה ג~כ ~ה ה~רוזבל כהיבה ~~~~הו~ו~~ד
 לידו ~בא קודם עוד המלוה ~ל הוי ~ב~ד דו~צד~~ציל
 ל~יט~ו דהר~ב~אאךא

 כ~י~~
 ~~ייי

 ד~ב~
 ~אי

 ג~
 לרבנן

 ~~ד~ר דאמר דרבא י~ל ההוסי ל~יט~ואולם
מ~רא דילי~ יצח~

 יחר~
 ~~הני דהפב~ד ~מעינן לא

 ר~

 ולא ל~פ~יר
 דייה רצ~ה סיי יוייד חה~ס ~ו~יי~ה~נות

 ופר~~~
 ו~שובה

 ונראה דייה ~כ~א סייהגר~~א

 ךי~

 יקשה ו~וב
 ~ושי~

 הפייי
 צייל ולכך בעצ~~ו ~הלוה לו נהן ~~אךו ה~בייד עדיףד~א
 קאי ~אדרבא

 ר~
 דרבנן ד~ביעיה דס~ל ~ביי דברי על

 ~יכולין דכ~~~ ב~לו הלוה אה להחזיק הפב~ד ~~~ני~~וב
 ו~יי בשךו ~ךוה אה להחזיק יכו~ין כךלהפ~יר

 כ~~~
 ו~~ח~א

 ~~ק~א דר~א ילפוהא ה~ייס מביא דאחייז אלא~הבאהי
 ל~קנוה אף ~~הני יד~פב~ד עכס~ל ור~א ~נחךוהדאךה
 דצר~א הלבוש ~~דברי ~ם בגיטין דשנ~ב ~~ב בהגהוה~ו~יי
 דאך~ ~~קרא מה~ההפב~ד

 רייי והנה עליו וה~~ה הנחלוה
 ~~ה ע~א קמ~ז דף בייב הו~י ועיי מנין~מר

 מנין~

 ו~~עהה
 דהפב~ד הך רהביא ~~ו מסנ~דדין ב~כ~ד ל~יטהוהרמביים

~~
 ~ועיי רכו~ו ~ל יחרם מ~רא

 כ~~~
 ~~גיטין ~~ביא שם

 ובאמהומ~~ו~ק
~~ 

 ~הא בגי~ין
 ג~

 ועיי דר~א ילפוהא
 דףיבמוה

 פ~ט~

 ש~~עינן דלא
 ר~

 ולא להפקיר ~~ולין
 ~פב~ד עדיף דלא ~פ~י קו~יה יק~ה ושובלהקנוה

 לא ררבא ועכצ~ל בעצ~~ו הלוה לונהן ו~א~
 ק~

 דברי על רק
 ד~ביעית כרבי וס~ל~~יי

 בזו~ה~~
 להחזיקו הפב~ד ומ~ני דרבנן

 מהיי~ ש~~ט~ אי אבלב~לו
 שיהיי הפבייד ~~כח פד~בך ל~מ

של
 המלו~

 ~ודם עוד
~~ 

 ~~ט ~בכיימ ועיי לידו
 ~~א הי דף וסנהדרין שם ט~ז ~~ו~ק ~ער~~י~הב~הי ימ~~~יט~
שבט דיי~

 ור~~
 ד~

 דף ב~ב וער~ב~ם מאהיים ר~ה ~~ב כ~ב
 ושם ב~ד הנאי אלא ~ה ע~אקלייא

 ד~
 דייה ע~א קע~א

 הי~א פ~ד כהובוה ~י~ושךמי וב~~מ שם ו~טמ~קב~למא

 בייק הוסיועיי
 ד~

 ו~יי כ~לה ו~בות הוא דייה ע~ב סייח

 ודוייק צ~ע ודב~יו ~ם ק~כ סייג~~
~ 

~~~~~~~ 

 לחשוב יוכל לא ד~אובן פ~וט דודאי לדברינו
 ל~~אה ~ךו~ים ~~כ~סל~~~~ון

 ~הבטי~
 ללוי

 למאה ~לו~ים ~ייס ךיהן ראובן ~~חויב א~ דךעניןאלא
 י~א ס~יי סייו סיי א~ייע ורו~~א הי ס~יי ~~לסיי חויי~~ עיי כזה רב ~ך ~כייס לי~ן הוונ~ג נגד ~זהאחר

 וע~~~
חויי~~

 ובהו~~ים בי אות ~~גו בדי~י ~~ב סיי
~~ 

 אוה ~~ן
 ~~בוהצי

 יע~~
 חייב

~~ 
 ב~ניוה ~~הריייט ועיי יייד ~וה

 סיי ךבי חכם וה~ובוה ך~~ידק ו~יכא דייה ~ייח סייאה~~
 הבטיח דאם אבך ד~ה רסייר סיי ~~והייח ועיי א~א דייהניז

 הגולה באר ועיי נד~ ~~טעם לו ךיתן ~~חויב ך~ני~כרו

חויי~~
 ~ייו סיי

 ~י ~ו~
~~~~ 

 הסו~ייע דברי הן והן פייא ~~סיי
 הי ~ייקשם

 סיי~ ~~ ו~~יי~
 וי

 ו~~יי~
 דדברים שם בק~ו~ייח

 ~נייז סיי בטיוייד ~יי ל~י~וריןאךו
 ושיי~

 רנייח סיי ~ם
 ~~הרי~ק ~~~~ובה רעייא בחדו~י ו~~ייש ~ם ופהייש י~בס~יי
 ר~~~ג סיי חו~~ו ~ייךעיי

 סיי~
 בב~י ו~יי אי

 ד~ד סיי חויי~~
וו~~ש

 דה~ו~
 ירו~ל~~י ~ביא

 ז~
 צייל אולי ~~~וכי~ה בפ~ז

הגה~
 ב~~~ בירו~לו~י ~~הייפ ועיי ~~יי~~וני

 דייה הייב ~~ד
 ח~יפתא ב~ל~ולא ועייאמר

 פ~~ בר~~~
 יייב ~יי ה~הב

 ~צ~ל ~בועוה סוף בירו~ךו~י ו~~~ש ~יאוה
 ~ביעיה~

 עיי

~יי~
 ~ם וירו~ךמי עייא כ~ה דף ~בועוה ועיי ~ם ~~ייט פ~י

 ו~ט~~ייק הייז~~ד
 בגניון ~~~שייכ ~~ט ודף ~~~ז דף ב~~~

 עיי זה דין ה~~~יט דהר~~ב~ם ~םר~ייא
~~~~ 

 פ~ז
 ~~היי~~

 דינו ע~יר הייח אם קנייט סיי חייב יע~ב ~בוה ו~ייש~
כעני

 וי~
 ~כייס לו ליהן ~~חויב א~ ו~שורי עקולי בזה

 וע~~ך ככה על שהבטיחו אף ~~ה~~נ~~יוה~
 רס~ד סיי חויי~~

סיי~
 ופ~~ש י~ד

 סיי~ ~~
 ~~ייו סיי יוייד ט~ייז ~~יי חי זי

 סיי ~לוחין ~י ו~~~~א נ~ו סיי חייב ~~בי~ט ותשובוהס~ייג
 ב~אךתו וכת~רכ~א

 הךי~
 ~כר ללוי ליהן הבטיח דראובן

ה~תדלו~
 כה~ר כי ~ח~ז הסחו~ה י~נה שש~~~ון שי~הדל

 שכר ~ו לי~ן~הבטיח
 סרסרו~

 חלו~ים הענינים ובאמה
ד~כר

 ה~ת~לו~
 עדיף ודאי

~~~~~ 
 ~~ו סיי ר~~~א ב~~ובה

ד~~
 קנ~ז סיי חייב ובשבו~י ~טוען ו~~ה

 דב~הדלנו~
 ~הוא

ח~~י~
 בנייד אלא ע~~ו ~פסק ~~ה כל לו ליהן צריך יותר

 שךו~י~ ךלוי ראובן י~לם רב~םי~ך
 זה יח~וב ולא ל~~אה

 מחויב אינו אולי וב~ה~ג ~~כיסו י~יד הךא ל~~~עוןבח~ב~ן
 ל~~~ש דו~~ה זה ואין ללוי ליהן יצטרך ולא ה~~קחךקיים
 בזכל~א הביאו ~~נ סיי א~~יםב~~ר

 חו~~~
 וכבר סי אוה

הוב~
 היטב בבא~ זה

 וו~~יב ב~ואך ו~יי קפ~ה סיי ~ויי~~
 ההשובה בא~וצע ל~ז סיי ח~ג~~הד~ג

 ד~~
 דבנ~ד אלא והנה

אם
 יקיי~ ל~

 ללוי שכייס שום ךיהן לו אין ה~~~ח ראובן
 לענ~ן ~פ~ה סיי ובחו~מ שם פ~ה סיי עשק באר השויועיי
 זי ו~עיי די סעיי רס~ד סי~ חו~מ ועיי~~כן

 ~ל מ~א סיי ~ו~מ ומ~ש קעייא סיי ח~ג יעקב ~~הועיי ש~ ופ~יי~
 ניי~ סיי ו~הר~ד~ם ועייר~~~א

 רביעאה מהדו~א ובשו~מ
 פ~בסיי ח~~

 בא~וכ~
 ועכ~פ צ~ז סיי ח~א מאירוה פנים ועיי

ב~הדלן
 י~

 רק ~מקח ונגמר שלו אה עשה דלוי כיון לצדד
 אה לקיים רוצה אינודראובן

 בחשבון יחשוב לא א~ ~מק~
 א~ וב~רט למאה שך~~ים ~השהדלוה~כר

 ~רבר נגמר
 ו~שה ה~יב השוי ועיי קניןבאיזה

 חו~~~
 ~שה~~י ק~ג סיי

 חו~~~ו~ה~~
 סיי

 ר~~
 ~ ~ייייש הסיי בכל

~~~~

 ש~יו איך דיהיי לדינא
 עכיי~

 ד~א ברור זה
 ~שמעון ל~~וב דאובןיוכך

 ה~כ~~
 ~~וי שהבטיח

 דנויינאחרי
 בא~~ונ~

 כדי ו~שכ~ס יל~~אה ע~רה ריוח שיקבל
 ~ו דמי לגוף ענין אינו ~סחורה הוא~י~~כוד

ה~~קח הוצאו~
 הורה שך כדה וכש~רהי כראוי הורהי י~~ וכת~~

~ 

~~
~ניה



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ו~~ו~ו~~~~ו~

 הנ~לי ל~ר~~גשניה

 ~~~~א~
 שאני ~~חא ~כר ~כהבהי ~~ה על כייה

 סרסור שכרו~ושאייכ
 ד~~

 בשייס ~~זה נז~ר
בנו~נ

 ענין ~וא דשכ~ס בא~~ו~
 שמבח~

 כייה כהב זה ועל
 ב~ד ראובן ~נהן הראש~ן ~~~ס דגם להבין נוכלד~~זה
 ובאמה עכ~ד לח~וב יכול אינו ה~חורהקנייה

 הסחורה קנייה בש~ת ~אובן שנהן שכ~ס דודאי לבארוא~צ פשו~ ז~

נכל~
 וג~~ל ~הף ~~כר ~~~ו ה~י ועכ~פ ה~~קח בד~~י

 הסחו~ה דמי ~ו עךהה דכך לשמעון ו~~חשב ~מקחבד~~י ש~ולל~
 שי~אה זה בעד ללוי שהב~יח ~~כ~סרק

 ~מעון שיקנ~
 ~חורהממנו

 ךכלול יכול ואינו ~~~בחון ענין הוא ודאי ז~

ז~
 ~בריו ל~ע~~יר הראשונוה על חוזר וכ~ה ~מקח בד~וי
 נוטל אינו ההוסי~ל~י~ה

 שיי~
 ~רא~ון דה~~וכר ~ו~עם

 שלא ~~שום ה~עם ~וא ההניא ולסברה זה לו נהןכבר
 ~לל י~ול דלא לההניא ס~ל ול~~ז מ~יסו מעות~וךיא

 ש~~
וז~

 נו~ל דודאי כלל יהכן לא
 ש~~

 ארבע
 ~מן למא~

 וההניא ה~ו~~ים כ~~~ש ריוח איזה בעד עמו ~ה~שראו הש~~
 בדמי י~לול ךא שנו~ל דה~~ט ~ק כילא

 ה~וק~
 דדו~א

 מכיסו ~~עוה שהוךיא ההוךאוה ד~~י כלש~ר
 קוד~

 שקנה
 שנתפ~ר ריוח י~ול וע~ז וכי ה~~ק~ בד~~י כוךלםהסחורה

 אבלעמו
~~~ 

 הריוח בכלל ~וא כי ה~~קח בד~~י יכלול לא
 ~לא כיון ~~~קח בד~~י ולא וכוי בייא בדעת הסהםמן

 בסהם ה~~קח בדמי כוללו שאם ונמצא ~~כיסו ~~עוההוציא
 דשכר ור~ל או~ו מאנה ה~ז לה~קח כן מפרשואינו

 בס~ם לכללם ויכול ל~לוקח לפרש א~צ ההוצאוהושאר כה~
 ה~חורה שד~~י להלוקח בסהם ולו~ר ה~~קחדמי בגו~

 עו~
 כך

 ~וחויב שייטאבצ
 ~~ר~

 איזה ו~~קבך ו~ך כך שרוצה ~הלוקח

ריו~
 בעד

 ש~~
 ~כלול שלא רק ~י לא וההניא

 בד~~י ~יי~
 דעת כאונאה הוי דזה ל~לוקח שיפרש ~~בלי בסהםהמקח

 בזה מודים והכל כן סייל ל~וסיוגם
 ~ ו~~~

 ~~~~~ב~

 ~~~~כירה פי~ג הלח~מ דל~~~~ש ב~~עוזו ~~ה
 דהר~~ב~םז

 ~ו~ר~
 מק~צים שהל~קחים ב~ר~יי

 עםמעוה
 ה~~ו~~

 ךלוקח ~~ו~ר בין יש דמים קךיךת ו~~ה
 ו~~ו~י~א ה~יוח סכום ביני~ם ד~~קךצים ועכךייל באמונהבנו~נ
 זה ובמחכייה בהריוח נכלל דהש~ס ~ר~בים בד~הס~ל
 דהריליהא

 ~לחיי~~
 אלא למאה די דנו~ל ~הב שם

 דה~יי~~
ד~~~

 ל~ נהן דכבר שא~~רו בש~ס
 דמ~~וע מ~צם ש~ו

 דהר~~ב~ם כי וע~ז לו נהן~הלו~ח
 מפ~~

 לא בצדרויי
 ד~~ים ~~קצךים ד~לוקחים רק לו נוהן הרא~וןש~~ווכר
~ארבע

 למאה~
 ע~

 ואנחנו ולקח לך לו ~ומרים ~~~ו~ר
 קצוב ~כרו וכבר ל~~אה ד~ לך ~י~ן ~מךניקח

 צ~יכים אנו אין ושוב הלו~ח ~יינו שכרו לו נהן ש~ברוז~ש ~מה~
 ךו נהן אםל~ילוק

 ~מו~
 ה~ד הראשון

 ~ ל~וא~
 כיון לא

 ~~~ ~הן שהלוקח בצדרויי מפרשד~רמב~ם
 לה~ו~ר למאה

הש~י
 שקונ~

 וכ~ז ~הרא~ון
 פשו~

 ו~רור
~ 

ג~
~~~~~ 

 דא~~ג שכי המהרש~א דברי
 שהוסי~

 לו

~~ע~
 ~וא ~נהן דינרין היו~ד על יוהר

 לבדם ךמכרם~ ש~רח ~הוא הריוח המעט בכלל אין~ליהן

~ולכא~ר~
 נו~ל ~~ם י~ד והיפוה ~~עות מוכר אם גם

 ~ו~ש הוסי ~יי כה~הי ועייזש~ט
 וא~

 לבדם יפים ימכור
 ~איוע~ז

 וש~~
 נוטל א~ו

 וי~ל~

 ~יבל ~~בר אלא
 ביו~ד אוהם לתה ב~~~רם אוהם זלזל הראשון~~~~וכר ב~~~ ש~~

~ינרין
 א~

 ~~ ~לוק~ שיקבל כדי ביוהר שוים ש~יו
 ~~ט

 ב~~~רם ~ל~ל ~~~ש ה~~הר~~א על דקדק וכ~תלמכרם

ו~וסי~
 המקח ~~ד~~י לנכוה ךריך בא~~ונה הנו~נ הא ל~קשוה

 של~ח ל~~אה הדיאה
 ונכנ~

 ~וא ז~ל ד~נין בדוחקים
 ש~ט בעד והוא ל~~אה די לושנותן

 וכמ~
 לפ~ש מהדו~ק

 ובא~ות רחוק בדרךכן
 פ~ו~

 הדי לנכוה ך~יך אין דודאי
 ש~ואלמאה

 הנה~ ראבאטיי~
 וכמ~ש ~~וחרים בין

 ד~י אלאשם בהגר~~~
 ~אינו הרא~ון המו~ר משהכר וא~כ רי~ח בעד מהפשררק למא~ די נו~ל אינו הש~ס זמן דלאח~ ~~~~

 בלח~~~ ~ועיי ל~~א~ די~והן
 שהבאהי~

 ה~~הרש~א כ~ב ועייז
 שיוכל כדי ~~שויו בפחוה למכור במכרו זלזל הראשוןשהמוכר
 לקבצ~לוקח

 איז~ ש~~
 למ~~ די ב~~קום שהוא ריוח

 אבל
 אינו זהגם

 ב~וש~~~
 שדבריו ~מהרש~א ~~דברי

 ~ם בה~וי ו~מ~ש ריוח איזה נו~ל למאה די ש~~ד~הוסי ~~~ סובבי~
~ 

ד~
~~~~~ 

 בהשובה
 חויי~~ המהרי~~ ד~ויי~

 סיי
 ב~ירוש ~אומר כ~~ו נ~~י וההויבקו~ייתו ייי~

 ~ווד~ במפרש ד~אצ~ע
 בה דאין רב

 אונא~
 הפש וע~ז

 ~ונה ~ך ש~~~~ר ~יינו בפירוש ~~ו~ש המהרי~ט ד~~~שכ~ה

והנ~
 זה

 ~שו~
 מביא ג~כ ~ם רכ~ז סי~ ~ם הנהי~ה והרי

קו~יה
 מה~י~~

 עלי לך שאין ע~מ א~~ר אלא יהא דלא
אונאה

 וא~
 ד~~פרש כי במדייא ד~ה שם ב~מ בהו~~ דהריב~ן

 לא רב אבל ל~מואך דוקא זה ע~מ כאומר~וא
 ס~~

 הכי
 ~כי לישנא על יסובבו דב~י ואולם שם י~ד ~יי מח~אועיי

 בו שיש א~פייי בפירש שאו~~ כ~י ~~~י וההוי ש~~~~רי~~

אונא~
 לא אכהי מ~מ

 יד~
 שאין עיימ כ~~~ש ד~ול~ל דמחיל

 בו יש אם יודע שאינו מיירי עייכ דהרי אונאה ~לילך
 אעפ~י שא~~ר שכי ו~~לי~נא דמחיך ידע לא ד~הייטאונאה

~י~
 אונאה בו

 ך~ידך ~ושמ~
 ~~~פר~ גיס~

 ואו~~ר
 ובכה~ג אונ~ה בו ויש כויאני יוד~

 ג~
 אונאה בו דאין ~ודה רב

ועיי
 מהרי~~

 והרבה אברייהא דק~יא וכש~כ מ~ש ~ם להלן
 הוי הש~יי ~ל ס~~ך דלא דכיון ולו~~ר באמונה בנוייניייל

כמפר~
 ך~ון על דצ~ע אגב בדרך רק ~~ירוהי אנכי אולם

 הדברים לבאר הוךרכהי ולא שם ה~~ה~י~טשכי
 א~

 די~ל
 ו~צרהי י~ל ~ם ך~לן ה~~הרי~ט ב~~ייש וגם~יישב

~ 

ה~
~~~~~~ 

 ~~כ~ה ~~~ס בד~י
 ר~

 ~ם וב~~ש~ה ~י
 בידו וי~י~ ליתן רוצה אדם כמהאו~~דים

 ז~אלף
 לי ועד מכאן נו~נן בין

 יו~
 וער ~כאן נותנן בין

 הקשה משפ~ים ךסי מיי~~וני דבהשוי והבא~י שניםעשר
 מךא ולא שחיפש כי ו~~עכייה ריביה הויהא

 ז~
 יעי~ ב~ג~ו~י

 יה~ייכוה ~ויי~~וני בהשובהמר
 הלואה בהלכוה ~~ש~טים ל~פ~

 ~~~ול~א ~ר~א ודן בראובן ~~ע~ה ד~ה ~~ו סיי ~~~י~יפרק
וגם

 ב~~ליי~~
 פ~ז

 ממלו~
 ~~~ל~~י דא~~אי זו קושיא ~~ביא הי~א

 ~אריך ריבית הוי ד~א יעדים~י
~~ 

 דבפשי~וה כי וכ~ת
 ~ן ~ילוה ליהן רוךה ארם כ~~ה או~~~ים שאנו לומרנוכל

העכו~ם
~~ 

 רי דה הוא מ~ולייא הר~א ~ושיה דבאמה ליהא
 ~נים עשרה בידם ו~יי ~ה ~ל מ~וונו העדים הפשואךו
 ריביה משום ~מ~וה ה~~הנה שכ~ מהם להבוע בידואין

 המעוה שנהן ללוה ש~פ~ידו ~~ה חייבים ~עדים ~אין~ש~כ

תיכ~
 ז~~ם כא~ר לו ו~שיהם דכהיב הזמה ב~נין הוא ~כן

 הי יוייד יעקב יש~הועי~
 ריביה~

 סיי
 ק~~

 הי ~~ק
 רש~י לשי~ה שליח עיי לעשות דיוכל כהבתי וא~~נםוהנה ריי~

 ~~ותר שליח ~~יד~י~יה
 כמ~~

 ~מרד~י
 ביי~

 ~ורח זה דהיהר כהבוכ~ה של~~ סיי פ~ה
 באוי~

 ב~~רדכי ב~גה~ה כמ~ש
 אוך~ ~ייס סיי ביוייד הב~י הוא והנה מ~רי~ק בשםשם

 כ~ה
 אשר אחרי ה~~~ה על בזההפריז

 להק~
 הפוסקים גדולי

 במעוזה~יקו
 שיט~

 מוהר שליח ~~י דריביה לרשייי רס~ל זו
 ורמייא זי אוה שם ~~שה בדרכיעיי

 ושייך ט~ז סעיי בש~~

~~~
 ~ולו~ מהי פ~ה ו~~ל~מ שם כ~ב

 הוספתי ואנכי הי~ד
 ~יימ ר~~י ועיי וכתבהי ראייל~ביא

 ~ד~
 ע~א

~~ 
 אד~הא ד~ה

 די~אלדי~י~
 ו~ט~~~~

 נש~ע שלא כ~ב ו~~ה והבן שם

~~ש~
 ~יחהי וא~ש מאוד נ~ונים ~ברי וב~~~ה ~יהר ~ום



~ ~ ~ ~

 ~~~~ו~~~~ו~
~~~~~~

~~

 ~~~שו ~ם ב~מ ב~~סדהנ~
 ב~ל~~

 אלא לחומרא סיפא
 מיניה ד~שקיל נו~י אי~ו ~נכרי שליחוה דאין כיוןרי~א
 והפטר קרקע עייג הניחם ךי~ דאמר הב~ע כו~ וא~ה~יהא
וב~~ע

 טוייז ועיי והפטר נקט ~א גי ~עיי קסייט סי~ יו~~
 וש~ך ד~סייק

 ס~~
 ~פוס ~יו~ד ~יים מים מקור וב~גהות זי

ווילנא~

 חייב הלוה וזרק חובי לי דזרק דהא נכון דבר כי
 וה~א שומרים מדין ~ואבאחריותם

 בעכויי~
 דין שייך דלא

 ~מאי תיקן לא ואכהי עיי~ש והפטר לו~~ר ~צשו~~רים
 דק~י שם דב~~ע יי~ל וא~~נם ו~~טר ל~ון ~ש~סדנקיט
 מע~~ם ביש~אל דבכה~ג ~~נכרי שלוהבישראל

 דוד~
 אין

 ו~פטר נקטו בש~ס אבל והפטר לו~~ר ~צ בזה ~ו~וריםדין
 שם ו~טמייק תוסי ~ועיי ~~ישראל ש~ה בנכרי סי~א~~שום
 וי ~עייובש~ע

 וי~ל~
 דבכ~~ג

 בעכויי~
 מישראל

 י~
 ~עכו~ם על

 נהוכחו ע~ב סי~ ~~~שפט ונתיבות ובקצ~ה~ח ~ומר ~~דיןחיוב
 גם אי~ה

 בעכו~~
 הביאו וךא ~טור מי~ראצ ש~~ירה ~קיבל

 יייב ס~ק ~ם וס~~ייע זי אוה ~~א סי~ חו~~ו הפרי~ה~~דברי
 ב~ע~~או~נם

 דעכויים לדינא העלה גי ס~ק ~ם ~~~~ט
לגבי

 יש~א~
 ת~~~ סי~ או~ח ~ו~יי שו~~רים ~~דין ח~יב

 וחייי
שם

 ס~~
 סי~ חו~מ ~ייך עיי ~~ידו בקנו דמיירי ומייש אי

 ס~ק שם ~מים ~עיי בעכויים ק~ס דאין ך~~ייד סייקקכ~ג
 וג~שייס קצייה רסיי וק~וה~ח ~~א סייק ס~ו סיי וך~ילי~ב
ביי~~

 סיי ~~~ו~ח ועיי דע~ח גיטין ~והו~~ מ~ש ~ם
 ה~~~

 ~ם
 ת~~יי~וסיי

 שבועוה הוסי ועיי טי אות בבאורים
 ד~

 מ~ד
 דייהע~א

 שו~~~
 ואכ~~יי~

 והפטר בש~ס נקטו אפשר ולפ~ז
 קיי~ סי~ ובנתיבות סי~אמשום

 ה~~ה אי סייק
 ז~ק דא~

 לפטור לו היי קא~~רושמור
 ואול~ באונ~

 מבואר ד~רי יייל

בחו~~~
 ~כייפ הוי ~אלהו ז~~ן אחר ~ו~ל ח~ סעיי ש~מ סיי

 ו~~ה שכרשו~~ר
 בלו~

 הךוא~ ז~~ן אחר
 ר~~ותר וכיון

 ועיי ~ו~קים כמה ךשיטת ~ואל עי~ז נעשהב~~עות לה~~~~
 שם וס~~~ע כ~ה סעיי ר~~זסיי חויי~~

 ס~~
 חייב ~~יר וא~כ ל~ח

ב~ונסין
~ 

~~~~~
 ו~~~שה ביד ~נהן שנטל כגון לה ~~~קי ~~פ
 דכי נמי נ~~י מ~ד ~~~שני ך~~ימרא ~~איואכהי

קעבי~
 אדע~א ופר~~י וי~יב ג~~יר ~א דישראך אדעהא

רידי~
 דישראל

 ונח~י~
 בסיפא כד~~חמרינן ל~~יסר ~~דרבנן

 בשט~~~ק ה~~הו~בד
~~ 

 לעכ~ם שליחות אין אי דאף
 נינהו דישראל זוזי ~ני ויהיב קג~~יר דישראל אדעהאאי ~~יי~~

 רביתא ל~~שקילואסור
 ~~ניי~

 אין דאי בסיפא ומשא~כ
 ועיי ע~ו~ם של המעות והוי עכויים ~~רשוה יצא לא~ליח~ה
 דז~זי דכיון ךעכויים שליחות אין אם דאף שכי שםבנ~~וק~י
 ~ולחנם ~~נייהו רביהא ך~ושקל אסורדישראך

 הגיה~
 ב~~~ר~ם

 ו~~א בדפוס מא~י~הגהת

 שם~
 ראי~ ד~~זה יכהבתי ולז~

 דלא וכיון דאשלדייע מו~ר שליח עייי בריבית דס~לו~~ימנא
א~~רינן

 בז~
 אדם של שלוחו

 כ~~ו~
 ~בא ריביה זה אין ~וב

מךו~
 בסיפא הטעם אין ואייכ למצוה

 ~~~ו~
 המעות דהוי

 הוא אם המעות גוף על דנין דאין כיון עכו~םשל
 ש~~א בזה ~מרינן וךא לע~~ם ~ליח דאין ~יון רקישראל ברשו~

 כאלו שיהייכמוהו
 המלו~

 זה אין שוב קבלם ב~צמו
 לוה ~~יד~בא ריבי~

 והכ~ ל~ולו~
 מיירי ע~כ

 ג~
 ~~ליח כשמקבך

 ~~~ ~~ התוסי כ~ו~שהריביה
 ש~ פ~י ועיי ~~צאו

 וה~ה
 ~~~~ו נתנו די~ראל אדעהא דנכרי נהיברי~א

 ~יו~
 דאין

 לוה מיד ~בא רבית הוי לא ךעכו~םשליחות
 שלי~ ע~י דריבית הטעם והוא ~~דינן זהעל דא~ למלו~
 רק מוהר

 דמדרבנן אסור עכ~פ~~דרבנן
 י~

 וע~ו~ס לחו~~רא שליחות
~ם

 ד~~
 שם דייה פ~ה ב~מ בירו~למי וב~~ה~פ בש~וא

 ישראל וד~האר~י ד~~
 ש~~ינ~

 ה~א פ~א ובתרומוה
 ד~~

 ודכווהה
 שם וער~יואכמ~ל

 ד~~
 כתבו וךא הוא דשךוחו מותר

ד~~א~~
 אמרינן לא דלקולא ~א ב~יפא כמ~ש

 די~
 שליחוה

 אלא ~מסקנא לפי נקטורש~י
 מ~~~

 הישראל דגם ד~ויירי כיון

 וצכך ה~~ךוה הוא די~ראל הו~א הריביהמקבך
 כה~

 ד~לוחו
 ~וטעם הכוונה ואיןהוא

 השליחו~
 ~מקבל רק כמוה~ ד~~~א

 ישר~ל ~~קבל ~~פי~ו שם ~הוס~ ~~~ייש ~נכריעבור
 ~~~קבלו כיוןמוהר רבי~

 בשבי~
 באמריםי קצרהי ובהשובתי נכרי

 העיון ~סגי על העולה כ~ה על ו~מ~הי דברים~ב~~וה
 ~~~רים י~ה כי הרי~יבראש

~ 

~~~~

 כ~יה
 ד~~יי~

 ~לשה צ~ל למאה שלושים בשאל~ו
 ך~קון ~~עוה זה איןלמאה

 דהשאל~
 עך ה~וב

 אם לו~אה שלו~ים ל~וי הב~יח ראובן אם גםצירה
כי יהא~~~

 ~ו~ונו ~עון י~נ~
 ה~חור~

 על זה יעלה כי בח~בו
 שמעוןחשבון

 ואדרב~
 ש~~פלהי הפלפוצ או~ני יסובבו בכזה

 זה אםב~שובתי
 בכ~

 ש~~עון חשבון על זאת ךהעלוה ראובן
 ביי~ו בתוסי ~ו~~ייש באמונהשנ~~נ

 ש~
 הלכהא אי ב~~ד~א ד~ה

 עיי באיסוריכרב
 ~~~רי~~

 אלגזי
 בכורו~

 עייה ~ות פייח
 ~ט~ז שלח פ~ ב~~ד~ר ~רש~שוהג~ה

 ~ או~
 ובכ~מ~

 ור~ת
דוגמאוה

 השבהי ואנכן ךמ~ביר נ~~צאי~ אונ~ה בענין כאל~
 ~קרה וגם ~כינה א~ר שאל~ עללכה~ר

 ועו~
 כאלה רבות

 טרדוהי ~~רוב להאריך ~עת נפניהי ולא ~ה ע~~דיא~ר
 ~וסי ~ועיי ל~ועשה הלכה זו די דבר ל~ואלילהשיב

 וה~סי ב~ד אין ד~ה הוריוהריש הראיי~
 שם~

 וגם
 ז~

 ~~בהי המעט
 ~~רכוךהוי ארזים אשר ~~עכ~ה ליקרה וגם דבריו ךחיבהלכה~ר
 די י~י כן בהורה לפלפך כחו ורב וסל~וי ש~~נו נוהןובכ~ז
 ה~בהנה פארוהיוי ה~רחנה אבוהיוי מטע להפארה ויעלע~~ו

 ט~ב בכל שהוך~י ~~ים על כג~ןדליוהיוי
 ~~~~~~~י ~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~ ס~

 דחנוכ~ הי אי י~םבעזרייה
 לפ~~י ה~רכו כה

 ב~ו~ה ה~~ופלג ההייג הרב ידידי לכבוד שלוי וא~~ראשוב
 חיים ~~י נ~לה מאד ו~לםחכם

 היר~
 פילא~ בעיר רב נ~י

 א~~~~יקאי ב~~דינהדעךפיא

~~~~~

 הגיעני
 היו~

 ~ל כ~ומד כי ךשמוע וה~ענג~י
 דרכי די ~עם ~הו~וה ~~פיוה עיניוה~~~פה

 הרע~רם נגף באבני יכשלו ךבך~תודה
 ה~~ונחי~

 כך על
 החזקנ~ ~ו~ייי כג~ן ויעך ע~וו די יהיצעד

 העשנה ידיו
 א~ר וכל יפריחי ישגשגהושי~י

 י~~~
 יךליח
~ 

 ה~ו~ב נס~ו העבר חג~~ס ב~יו~ט אשר ש~הו~~~~~
 המטבחיים לבית~~~ה

 ~שנאכ~הויז~

 בה~וות ושח~ו
 פנים ~לקי מאות כארבעה נ~ארו אשר ואחרי למאוהרבות
 הניחו וגם הבשר ו~די~ו ~ני ~ו~ט שלחו ו~דחה ני~~ר~לי

 הקרח בביה ~~עיו~עהבשר

 ~אייז~ויז~
 זהד~ש
~ 

 ~~~א~
 ניקור בלי ימים ג~ הבשר להשהות מו~ר~ אם
 ~~~מירין דיש ס~ד ~יי ביו~ד ~ב~י הביאכבר

 בריעבד אף בשההלאסור
 ונ~א~

 משום הטעם י לכאורה
 ~~~רי~א כ~ו~ש בבשר נבלעד~חלב

 אצא ~ם בב~י הביא~
 ~חצב דאין וס~ל עלה פליגי פוסקיםדשאר

 נבל~
 ב~~ר

 וכן צונןכ~הוא
 חי דף ~חול~ן והרא~ש ~תוס~ ~תב~

 ~יי~
 בשרא~ עילוי כפצי אינש ליסחוף לא א~~ימר דא~~~בהא
 הבשר על ~~וטל ~החלב ופרש~י בשרא ובצע הרבאדדאיב

 ור~ן ב~רש~א ~עי~ הבשר ~ל וזבומתח~ם

 שם~
 ה~סי וכי

 ~ויד ניתוח לאחר ד~יינווהרא~ש
 קוד~

 ה~ר ~~טנן
 ~ו~קרא כדכתיב לחוש אין ~נ~נןל~חר ~~

 טי~

 את וישי~וו
 ~חזוה עלהחלבים

 ולכאור~
 ה~~קרא הביאו שלא יפלא

~א~ר



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ו~~ו~ו~~~~ו~  ~שם ל~ילהא~ור

 זי~

 אה
 החל~

 ~ל
 יביאנ~ החז~

 אלא
 חדיא ~~ל יתיתרבא יכי ~םדבהרגום

 והיינ~
 ש~ל שוונונית

הלב
 ~כ~~~~

 ב~ע יונהן בהרג~ם
 ש~

 שוו~נינותא תרבא ית
 ית הרגו~ו החל~ים את וישי~ו בהך ואולם חדיאד~ך

 על דקאי חדותא עךהרביא
 ~~ו~~ חל~

 ואת ~ם הא~~ור
 דבש~ס אלא השור ~~ןהחך~ים

 ו~נחו~
 ~ד~

 ס~ב

 ע~~~
 פיסת על אימרין מניח עושה כיצד להדיאאמרו

 וחזה התרוו~ה שוק ~רכתיב איליו~א ~~ייט עליהןוש~ק וחז~ הי~
 הו~ט~חיים ו~בית כהן ליי דו~יי~י ההוא אביי ו~ו~רי~אנו החז~ על החלב את והכהיב החךבים א~י עלההנופה
 החלבים את וישיו~ו וה~תיב החזה על החךב ליי~רמי

 הרי ~יי ומקטר ו~יך אחרינא ל~הן ליי די~ב הה~אהחזות ע~
מבואר

 רק~
 ההק~רה בשעת קאי החלבים את וי~י~~ו

 ו~בית ~ו~ביאו בשעה ~~יירי ~חזה על ה~ךב ~תוקרא
 הבשר על מניחו ועכ~ז חם עדיין ~חלב שאזה~טבחיים
 ורו~ב~ן בחו~~ש~וער~~י

 ופ~~
 וו~~ש שם

 בהגרש~~
 ו~נחות

 עיי ~הנים גי לעניןשם
 בהתוה~ו~

 קיינ אות פט~ז ב~ו~כ

עייייש~
 ל~בח ואסור שכי ~י~ט ו~המ~א ~ייז ברו~ב~ם ו~יי

 וכי לנאוהו כ~י הבשר על הכסךים חלבלפרוש
 בלחיי~~

 ~ם
 לא א~~רו דבגו~ראאעייג

 אי~ ליסחו~
 טבח רבינו כתב

 אחר הטבח דהיינו חו~ין שהן בעוד דוקאלו~ר
 ש~ח~

 כה~ ו~עיי~~
 ל~ר~ש לטבח ואסור ק~ד סיי סוי הכלבו

 על הכסליםחלב
 הבש~

 ג~כ הביא שם מי~~וני ובהגהות

 בתוסימיי~
 דדוק~

 ונהקרר ~~נ~טנן אסוריאבל חם בע~דו

מ~~
 ה~זות עך החלבים וישיו~ו נאמר ~הרי

 ובא~~~
 או~~ו

 בש~ה הוא החזה על החלב ~ת דקרא שם מנחותבש~ס
 אם הו~ט~חיים מביתשו~ביאו

 ל~
 ו~בה~~~ט דגם שנאו~ר

 שם ו~נחות ובתוסי ב~ו~ש וערשייי נתקרר כ~הואמביאו
 גי ש~~ה בבשר המחו~ירין שהפוסקיםאלא

 ניקור בךי י~~י~
סייל

 רג~
 יש כשנצ~נן

 ~חו~
 בב~ר ~בלע יהיי ש~חךב

 גי ת~ך ב~~יה ~~קנה בזה ו~הני דלא לומר ישול~י~ז
 נבלע ויהיי וי~~~~ו~ס החלב יתר~ך בשרייה דאד~בהימים
 שכי ני ס~ק ס~ט סיי בי~~ד ~ש~ך ו~דברי נראה וכןביו~ר
 ד~כ~חילה נ~בארול~יל

 לנק~ י~
 י~ים גי ~וך שבו הב~ר

 ו~ותר אח~כ ~~נקדו אםובדי~בד

 א~
 הרי דקשה לקדירה

 יאסר שלא כדי יו~ים גי ~וך הבשר דנשרה ו~ייריעייכ
 לענין גם ~~ותר וו~מילא ו~ךיחה בךי ימים גי ש~ההו~~~ם

 של~הח~~
 אינה ו~~רייה דהתקנה ודאי ~לא ניקר

ל~נין ~
 החש~

 גי שיהיי
 יו~י~

 ~דם י~קשה ~ךא מלי~ה בלי

 נבלע יהיי ~נשרה כל אדרבה החלב ניקור ל~ניןו~שאיי~
 ה~~ך כי ולזה ביותרהחךב

 דמ~~
 ~~נקרו ~ם בדיעבד

אח~~
 ו~ותר

 ~ואם לקדי~ א~
 ו~יי~

 ~יי ~א נש~ה דלא

~~וה~
 ג~י ש~ה~ כיון לצ~י רק

 בל~מ~

 ~הפוסקים דהעיקר
 ראיןדסיל

 ךחו~
 בלי ~ב~ר שנ~תהה ב~ה

 ניקור~

~ ~ ~

 הב~י ~הביא הו~ח~~ירים פוסקים כ~~ה ~~עת
שאין נרא~

 ~ט~~
 משום רק בבשר נבךע ש~חלב מ~ום

 שבו החלב~נהק~ה
 ~מי~

 סיי ~~ה פי ~חוךין ה~רדכי

תש~ייב~

 ~הגהות ~עיי ~בו ודם חלב ~איסור ~נתקשה
הב~ח

 ~ם~

 ~שם דאמרינן ו~ה דומיא
 דףך~ג~

 חוטין
 לחטוטיבעי שבע~~

 בהריי~
 מ~תלפי דח~יו~י עד להן שךיף דאי

 ךחטוטי בעי ךאואי
 וא~~ בתריי~~

 נת~~ה כשהחלב
 ~א שוואלחוש י~

 יחט~
 פורשין אין ה~~חברש~י י~~ ס~יי סייד סיי בש~ע ועיי כראוי

 הכסלי~
 שלא בעוד הבשר ~בי ~ל

 נו~וח שהוא ו~פני שעליהם חלבנצטנן
 ~ועיי בבש~ ונבל~

 ~~~ישימו ר~י ש~ביא~ ה~וסי דב~י ~~~ש שםבאה~ג
 ~דחות הביא יייב אות ~ם ו~שה ב~רכי ובא~~ת ~חזותעל החל~י~

 במקדש דשאני זוראיי
 זריזי~ ד~הני~

 בחומש ו~ר~~י
 ו~יל~הבאהי

 ~ף ב~ד~~~
 ל~א~

 וכן הרמ~א כ~ב וע~ז
 ~~חלב יו~ים גי תוך הבשרלנקר י~

 ש~
 ~ב~ ה~ךב יתקשה

 משום הטעם הכסלים דב~ורשין ר~~ייג ~~בוארהרי
 בב~רהחלב ~בל~

 ~לא הט~ם הוא ימים גי בשיהוי מיי~~
 שרייה ו~~ני ~ודאי הוא פשוט ולפיייז שבו ~לבהאיסור י~ק~~

~ב~ר~
 שם ס~ט סיי בשייך עיי הדם מגידי ניקור ל~נין

 ובטוייז נ~גוב~~ק
 ראם האו~ה דברי הביא ל~ג ס~ק ש~

 מהני לא ימים גי ~וך ~דם ו~גידי הבשר נקרולא
 הביא וכן הטבחים שרגילים כו~ו בהעברה ו~ים עליוששפכו מ~

 ~ אין נקרו דבלא שם במ~~זהפרו~~ג
 א~א בה~ברה

 בתשו~ה ה~~ייב דברי ה~א נ~ג ס~ק שם דעתדב~~תי
שהתיר

 בדיעב~
 מחוטי ו~נוקר ~אין אף ~~למא בהע~רה

 החלב ו~גידי מנוקר היי לא~ אם ומיהו ~ךיצ~א ~ו~והדם
 שה~תי ני ס~ק ה~ייך ודברי ~~ד בסיי הש~~ דבריה~א
 היכא אחוריים דבב~רו~י

 יש ב~~א וא~א דחוקהי שה~~~
 ~~י ~ירן בנידון ומ~~ילא היטב שרייה ~ייילהתיר

 בהם ~~אין פנים~ חלקי ו~אות כארבעהשנשארו כי~
 ח~~

 חלב
 הנשאר ה~~םו~לבד

 הדפנו~ ~רא~
 ו~~חוט הך~ן וחוט

 ו~חלב ~יונקהכפול

 הכסלים~

 ~י~בד לך אין
 וה~ס~

 גדול
 ו~י ובכהייגו~ה

 י~
 ההדחה דווהני ולומר המ~ב על לסו~וך

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

ב~
~~~~~~ 

 ב~וי
 ~ו~

 ~~הר~ייק ל~גאון וד~ת טעם
~ייג

 ו~~ד~~~
 ~סיי

 קמ~ד~

 אם ~נשאל
רו~ם

 ל~שהו~
 ~י אם י~~ים גי אחר ו~נוקר שאינו בשר

 מנוקר דאינו כיון או ה~בחים דרך כ~י מוע~תבהדחה
 חצי להשרותוצריך

 שע~
 הוכיחו רהאחרונים שנראה וכתב

 להשהות דאין שכי סייד סיי רמ~א ~~דברי זהדין
 גי הב~~

 אפילו הד~ה בלא ~י וקשה ניקור ~לייו~ים
 ב~

 הט~ם

דניקו~
 אפילו הדחה ע~י ואי בל~מ יו~ים גי ~~ט~ם א~ור

מכח
 חש~

 ו~ועטת הדחה מהני דבניקור א~ו לי~א ני~~ר
 ובא~~ת עיי~ש שעה חצי בעינן ניקורובלי

 י~~
 דרוצה ד~~יירי

 ימים גי החשש דלענין לצךילהש~ותו
 בל~~~

 וךענין ~~ותר

חש~
 שהביא ה~~חו~י~ין הפוסקים כו~~ש לצלי אף אסור ניקור

 אם ו~יבעיא ולא ס~ד בסייהב~י
 החש~

 ~חלב שנבלע הוא
 גם ראסור סייל שנהקשה ו~~ום ה~עם אם אף אלאבבשר
לצלי

 ~~חש~
 ו~גידי ו~ניק~ר ~~יירי לא ~ם ~רו~~א וה~י ~לב

 ~כי ס~ט בסיי רהשיך אלא שבו החלב יתקשה שךאמחלב י~~י~ גי הוך הבשר לנקר יש וכן להדיא כתב רהאהדם
 תוך ~בו מחךב הבשר לנקר יש ~ל~תחי~ה נתבארולעיל
גי

 יו~י~
 אם ובדיעבר

 ו~נקר~
 ו~ו~ר אח~כ

 א~
 ע~כ לקדידה

 דהו~א אלא ~~ים גי תוך בנשרה~~יירי
 דל~

 ~~יה ו~הני
 ו~ה החמ~ר חלב איסור ~~של~נין

~ 
 ~~הני דבדי~בד

 צבי בנ~לה ו~ו~ש שהבאתי פרו~~גו~יי
~~ 

 הו~~הים ודבריו
 שם ק~יי~ סיי טו~ו~דו~יי

 ובש~~
 סיי בת~וי התניא הרב

 עיייישיייז
~ 

~~~~
 לשאול ~~שה ~ם ~טוטו~ד

 עמ~~
 ד~ד~ה ה~וסקים

 אדרבה והרי הב~ר לרכך ~די הואר~~ונה
 גבי וכדאמ~ינן צווית מצ~ית דמיא ביבמותאו~רינן

~סיי ריא~
~~~~ 

 מטר~י קרים ~ים כי ~וש~ין דבעינן בריקה לענין

ך~
 ~תב ונזה

 ~דח~
 שעו~ודים במים רק הוא הבשר שנ

 נהר ו~י וו~~א~כבבית
 ~~טרשי~

 י ובמ~כ~ת ל~בשר ומקשים

נ~ל~
 דברי ממנו

 המרד~
 כ~~ ~פי

 סיי
 תשכייא~

 ש~
 בזה~ל

 היא רא~ונה ~הדחהוי~א
 לל~ל~

 ~י ~דם שיצא הבשר
 גבי כדא~~רינן לה ~מצמית ~~טרשי דאד~ה ואינומליחה
~יאה

 ~בי~~
 ואין ו~הב הביאו ~~ט רסיי והב~י ע~~ל

 ואז הגדול הקור ובזו~ן ~קרים בארצות אלאנראין דברי~
 ס~~ סיי יד~א עיי קצת האור ~אךל באור המים~י~י~~ו נרא~

ובפת~~
 סיי בתשוי במנחייי ועיי אי ס~ק

 יייד~

 שת~יג עד

 אל~ עיי~~~ינת~
 ראיי להביא יש אד~ה דיבמות ~~~הך

 דו~~ני מה דעללהיפך
 ~רף ש~ השיי~

 קכייא~

 ~יא שאני
 אבך בש~תיה ח~יה אסקיי ד~י מילי והני עלה א~~רידצו~תי

איש~~י



~ ~ ~ ~

 ו~~ו~ו~~~~ו~
~~~~~~~~~ אי~ההי

 ו~ה~
 ~ייג טה~ות ~ה~מביים בפמהייש ~ו~יי ה~ח

מ~~

 ~~ם ~עיל וכן
 קט~ו~ ד~

 דו~י היכי אלא או~~ו
 לאל~~ ה~וסי וכ~בו ךאלהר ~חזינהו ק~ן אסקינ~ו~~די
 ו~ש~~ל~

 לחוש אין ה~בה במים ~הו אם ~ל המים

שנשה~
 ווצו~יה דו~יא

 נהנאל בק~בן ~ועי~ צו~י~
 ש~

 ~טייז
 וכעיי ~יי~ש אחה שעה זוון על לא~ת~ דמצינו מ~ש כיאוה
 צמח ה~ויי עיי מיד בלשון מצינוזה

 צד~
 ובהג~~ה ~~כ סיי

 ובשייעשם
 חו~ו~

 ע~ב וי דף ב~כות ועיי טייז סעיי ק~צ סיי

 שה~ביי~~ע~
 בא

 בביה~~
 וךא

 ו~~
 ~וא ו~יד ~ש~ה בה

 ע~ב די דף ובחוךיןכ~~ס
 ~וה~

 ובכייוו ו~יד

 וי~ל~

 ו~יי
 אוהו~מ~לין ו~ח~ צמהי ו~צו~ה ~ו~ים דבתוך ו~ב~אר הדי ש~בנמוקייי

 ו~המי~
 ה~ים בטבע הוא דכן תפח מהפח

 במיםדבעודו
 נצוו~

 ע~פ ~ו~מים כ~י~ציאו והיכף ונה~שה

 לחלק יש ולפיייז ה~ח וו~ה~ח ה~~ים מלחךוחיה ו~~~כךהאוי~

ולומ~
 ~יאה גבי דבשךו~א

 ד~בדי~~
 בו~ים בעודה דוקא ~הוא

 דווים או~דינן~~יד
 קדי~

 בשפ~ד ל~ו סי~ ב~~ווייג~ועיי הבדי~~ ו~הני וךא לה ו~טר~י
 ס~~

 הב~י ע~ד ו~ייש חי

ש~בי~
 דו~ים פדשייי

 ~~י~
 בווחכיית ~~גיש ~לא ויפלא וווה~ין

 ~~~~שי דייה ע~ב וו~ו דף שם ד~יייבדבדי
 ל~~

 ~~~אייכ
 ~וד~ הבש~ שדייהך~נין

 ~~ים במים דגם ךוו~ד יש הו~ךיחה
 כיוןו~~ני

 דהיכ~

 הבשר ו~הד~ך ו~הו~ים הבש~ כ~מוציא
 ב~~ט ~ו~ליחה ו~~ה~י~~הךחלוחיה

 סיי פ~מ~ג ועיי ב~דח~
~~ט

 ס~~
 בהם יש קדושים דו~ים ~בצ~י בשם ו~~ש סי

 עיי לטווואה מ~~ה ל~נין ~ומ~שך~לוחית
 ו~~בפייג ט~דו~ ב~יי~

 גי~
 לנייד ענין זה ואין

 וז~פ~

~~~

 ב~שוי כי דה~י דביבמוה ווהך ~איי אין דבלא~ה
 הובא ~יב ~שאל~ה~שד~ם

 ב~~~
 סיי

 שנייג~

 ד~י
 איז~ בים ~עו~~ד ~~וי ~ו~וחש ל~כחישאפשד

 שלא יו~ים
 ד~וקא ~וווד ~נ~אה אלא ה~~ים ~~דיהפח

 הג~~
 נהפח

 ~צ~~י ו~יא שאני ש~י שם ונ~~ו~~י וו~ד~~י נראה ו~ןצורהו ~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~
 ו~~~~~ו ד~ה ש~ ~ט~ו דף דשייי ~ו~יי הפנים צודה~~ו~ין

שהמי~
 ~~~~נים שם שבדי~ף ובר~~י ה~נים ~רה ו~~נים

~~רה

 ה~דם~

 ושיטה ~פנים בצו~ה ~ק תלוי ד~כל וו~בואד
 אחד אפילו ~ךיו וו~ידין ~פ~יו הבוך אינו דאם ~ואר~ה

~~~~
 אע~ג יו~ים ~י ב~וך שהוא ידוע דאם אךא י~~ים
 שם בהוסי ועיי שךם גופו אם ~ב~ע ו~הני בפניודנחבל
 הפוסקים בשיטה כייז ו~ס~יי י~ז סיי אהייעובשייע

 ~~~~~ה ו~פרק ~איי הביא פטייו ש~ז ש~~~~האובשב בז~
 ~ד~

 ~~תקי~כייט~
 ~~כלל ר~ז

 דבו~סוד~
 טבייע אם ו~ש~א ככ~לו רובוקיי~ל ה~ פ~~ ~א נמי ~ובו
 ל~ו~

 בגוף
 כ~~

 ב~נים
 פ~~ד ךא נ~י רובו ו~ס~ס דביצא ~ווא ~ח~טםעם

~חל~
 יכיר כהיב דה~י

 ליכ~ ובג~~
 ובווחכייה היכ~א

 להדיא דה~יהו~וה ז~
 י~יר ו~ייז דף בכו~ יש ב~רק או~~~

 ~נים כהיב דלא צחוד י~יד ופ~ש~י ךחור ~נים ~~כדהךחוד
 הכ~ה ~וקדא דיל~ינן אשה ב~דוה ושאני ~יכ~ פדחה~וי

 בש~ס ועיי בם ענהה~ני~ם
 לעי~

 סיי יו~ד בב~י ~ו~יי שם
~~ה

 וב~~ו~
 בשיט~ ו~~ש ה~ו ווהא~ב ~י

 הדמב~ם
 ~~~ו ~~ובדסגי רייי~

 אוודו להדיא ד~די וצ~~
 ב~~~

 בכורוה
 ובהב~ש יייד סי~ י~~ד בטושייע ו~~י החוטם עד הני~ם

 בב~י ועי~ובפר~ה
 ובבד~~

 ובבייח
 ש~

 סיי ובח~יוו
 ר~ייז~

 באדם דיבמות ו~הך ~נ~ד ~~יי דאין שמ~ינןוע~יפ
הלוי ד~~

 ~~ר~
 ה~נים צ~רה ו~ע~ידין צ~הי דמיא ~פנים

~~שא~~
 הדחה ל~נין שחיטה אחד בב~ר

 וו~ליח~
 ב~דט

 ישדבךא~ה
 לח~~

 בין ~נושאים בין
 ~ב~

 לבהו~ה האדם ב~ד

 ז~ו~~
 בו~ים ~דייה או ד~~ה ומב~ד פשוט

 סיי ו~ש~ז ~ו~י ל~בשר ווטרשי ~~ים דו~ים ו~~ני לא~~אוד קרי~
~~ו

 ס~~
 ברא~~ ושו~~ הי

 מ~ש יייז סייקי שם בקוה~ר
 אי ס~יי סייט יסי~ רע~א ב~דושיו~י בז~

 עיי~ש~
 בבשר והייה

~רו~
 לייוו

 ~דח~
 בשם היי סייק בבאודים החווייד כו~ייש

 קדוש ~ש~וא מ~דם הב~ר להדיח א~שר אי דודאיהא~~~
 אלא לאסו~ יש בדיעבדוא~ילו

 דג~
 ~ים ג~ הוך הש~ייה

 בש~ייד הפד~ג כו~ייש ו~הנילא
 ~יי~

 ידוע כי נייג
 לא ודאי לרכך הוא י~ים גיהוך ש~שריי~

 ה~ם ~~י~
שהוא ובזו~~ ~ע~~

 נ~~~
 ועיי כלום ה~~ייה ~ו~ל ו~ין הוא ק~ה כאבן

 ול~~ז אי בס~יידו~~א
 ~~~ ~אול גב~ה בהש~י ו~~ש ךיי~

 ב~תייש והובאט~ז
 ~י~

 ב~ד בדיןי ~י
 שהוד~

 ונו~צא ונמלח
 אחד עדיין הודח לא ש~ם שכי נ~דש שהואבאו~צ~יהו

הו~ליח~
 ~ליכלוך להעבי~ ~צת שידיח~ו ע~י ה~נה יש

 הודח ואם הפליטה נ~בי סוהו~ה אינהכזאה ~הדח~
 ~יט~

 אין

ה~נ~
 שקודם דהרחה ~~ו~~ר ~פ~פק יש ולפיייד לצלי ~ק

ה~~ליח~
 הד~~ דלייו~ כיון הועיךה לא

 ושוב קדוש ~בשד
 שניהצדיך

 ךחזו~
 יהיו שוב ג~~ו~ה ובהדחה היטב וצ~דיחו

 ה~~יט~ נ~בינסהווו
 שם דבש~ייד ~לא

 סיי~
 ~~י ~~דיח צ~יך ~הפש~ ואחד והדיחו~ו ק~חשמךא דבש~ ~י י~א

 ךהקל יש ובדיעבד ~אבן קשה הוא נק~ש ~כ~הואל~~ך ~טע~
 ייי~ ~עיי אפ~ים ביד~עיי

 ק~וש בש~ שלקח בטבח שכי
 ~ה אך ש~ייה בלא י~וים ג~ זו~ן ו~ב~ו שם ונפ~דלביהו

 ~י~ אם בדיעבד דוווהד ~~ס~ים יו~ים בי ~וך ~יישנ~ש~
 טופח~ו~שקה

 וולוחךח ~וא הה~ש~ דאח~ ~ו~יי~
 דדך~הדיח ו~ו~~

 דו~וה~ ה~בר~
 ה~האה טוטו~ד ~ועי~ בדי~בד

 אלא ~~ייג~~סיי
 די~

 שיו~כ~נו דקודם להטבח להז~יד
~בשד י~~~

 וב~~ך לייב ~~ק בטו~ז ~ועיי ש~ה חצי כשיעו~
 ~~ה ~י חו~ודוה בדב~י ועיי שם בדוך אוודי ובהגהוהנ~ד ~~~

אוה

 דטייז~

 בנ~ד וו~ו~ילא ~יטב שיה~כך ~די
 בהוך ~טב~ים ~דחה ו~הני ד~א ו~יב~יא לא הקדחבביה ~בש~ שמ~חי~

 ~ נקד~ א~ ווהני ךא ~ש~ייה דגם אלא יוויםהייג

 ~~~~ג~

 אפ~~ פי~וה בו~י וכן שם סיים ה~~ו~~ג
ךהחמי~

 דשאר בהשובה ה~מייא ~~ו~~ש ~הוא
 ~ים כ~~ו ה~שד ו~דככין ואינן ליי ו~~רשי~ו~~ין

 ר~
 ~דחה

 כמ~ש פי~ות ~ו~י ו~ו~דא~~~נה
 ה~~~יי~

 ס~ק שם וב~וייז
 זה שמ~וד שכי ה~ו~~א השוי הביאו ~ווייד ס~ק ושייךיייז

דמו~~
 הוא ~י~וה בו~י הבשד להדיח

 השוחט פי הד~ן ו~דב~
וכי

 ל~ דבאו~~
 בר~ן ~לל כן נו~צא

~~ 
 ו~דבדי ~הוא אךא

 דף ~שם~הוסי
 ל~ג~

 ד~~ן ~לה
 בה~~ ~שו~~

 ועוף חיה
 שצ~ ך~~ מ~ואבוה בידים ~נא~ךין ~רים רם ו~הן יצאוךא

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~ ~ך~~~

~~~~ 
 ל~די~~ נו~י ~י איי~י לצךיוהיי ~~~~~

 פידוה בו~י והודחו
 וה~ייך ~ט~~ז~ק~ו וךז~

 ~ו~~
 ~~וכח

 הדח~ דג~
 מוהר דאשונה

בו~י
 פידו~

 ~רקייל דאך~כ
 דה~

 קו~יי~א בהרחה הוכשר
 צ~ל ר~ן וב~~ום דו~ייא בה~וי ה~א ד~ס כי~ו~ש~ך

 ב~~ו~ו~יי הו~
 ~שוחט פי הר~ן ו~י ו~~ש חי אוה

 שם ה~~ןו~נ~ הש~~ג~ ד~
~ 

 הו~שרו ש~א נהי ~כא ו~~~שו בזה~ל
בדם

 ע~
 דאי ב~ים הוכ~~ו אכילה קודם כ~חין

 נו~י ~ו~ש~ו לצ~י ואי שבה במים הו~~דוהרי לקדי~~
 וו~ני ~דחה בעי ~י א~יל~דודאי ב~דח~

~~ 
 ~בשד פני ש~ל

 ~דם מ~ני הדחה בעי ודאי נמיוךאוו~צא
 שעיי~

 ~י~ל~ וכ~י
מש~חת

~ 
 ~דחה בלא לצלי ליי ד~~יל

 ו~ול~
 ~חי~ן אה

 שלא ג~~~ים עייי כ~הודחו לה ~ש~~~ נו~יאי
 מדע~

 ד~יון
 דדיל~א כי שם ~וב~שבייא מ~ש~י ךא אח~בינהודךא

 בו~יםכשהודחו
~~ 

 פד~ח ועיי ~דעה

 ~אן~
 ובחוו~ד

 בבאורי~

ס~~
 ~י

 כה~
 שם בהשמטוה שא~ל בדב~י כהב ~וכן

 היי שהרמ~א ~שייך ו~~ש ~לפי הר~ן בדב~י ה~ירושליי~ב ~דעה~
 במי שהודח א~נ ב~~ן הגידסאלו

 פי~ו~

 אי דמ~ש
 א~נ כוונהויבזה אין ~י~וה במידהודח נמ~

 מיירי נקדי~~
 דבהי~ן~ונהו ר~

 היר~ ~~א~~
 בעי ~לא ךצלי דוויי~י

 ~דח~
וא~יי~

 נהי נמי אי ד~ל א~נ ~תב
 ג~~ ~לצ~

 ~דחה בעי
 ~ידוה בווי ש~ודח י~למ~מ

 וא~~
 ~ין

 ךךמו~
 ו~מנו

 להדח~

קמייהאי~~



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ו~~ו~~~~~~ו~
 לו~ד ~וייל ויו~ר דוחק וזה עייייש לקדירה ~הוא~~~ייתא

ד~~~~
 ךעיל שם הדיין שכי ךאו~~צא בעי אי קאי א~נ הדיינ

 ~י ו~~ז פניו ~~ל הדם מ~ני הדחה ב~י לאו~~ךאדגם
 לצלי ד~~יירי הדא~וןב~י~

 וקוצ~
 ~הו~ח כגון לאומצא וא~נ

 פירו~במי
 ~שוי הביא שם ~טוייז דהנה אינו ~ה דגם אלא

 שאל~י עוד בזה~להר~~~א
 עמ~~

 ~לי ב~~ח והבא~יו ר~ן
 פירות בו~י ~בשר להדיחדיכול

 ודקדק~
 ראשונה הד~ה הא

 דיכול ה~~חט פי ~ר~ן וכתב כי משה בדר~י ואולם וכוילא
 ב~~י בקדירה הב~ר~דיח

 ~ירו~
 ד~~יידי ךהדיא ו~~~ואר

 ל~דידה ד~~יירי ר~~~א תשוי ופר~ח בש~ך ~ביאו ו~ןלקדי~ה

ו~~
 גם דע~כ הדק~ל

 הד~~
 מוהר ראשונה

 ב~~~~
 דאלייכ

 ~~~יי~א בהדחה הוכשרהרי
 כ~~~~

 ז ~ם ~~ייך הטו~ז

~~~~

 ה~~ה שם בפך~י ד~נה בזה אחזה אנ~י
 שלא גש~~ים במי שהודח ד~~יידיהר~ןי ~~~~~

 ~~ד~~
 דהא

 ~ו~יי ד~~~שיר ~רצון ~~ופו כ~~שקה ו~וי בהדחה לייניחא
 שםב~וו~ד

 ובהגהו~
 ובתוסי עייא ט~ז דף בחולין ועיי אמ~ב

כריתות
 ד~

 ד~ה עייב יייד

 ה~~ו~ק~

 עפ~~ייש ~ה יייל ו~~~נם
 דף ~ב~מבש~ס

 כיי~~

 זה הרי ו~ו~ח עליהן הטל עודהו
 א~~ייי ~~צאן שלא נגבויעד ~ומאה והוכשדו יו~ןבכי

 כיון או~דינן ולא יותן בכי אינן עליהן שירד בטלש~מח
דהש~א

 ניח~
 ל~~~יק~א דע~א האי ~~הני ליי

 יותן ~י יו~ן כי וקדינן י~ן כי כתיב ר~~י דר~פ ~אכדרב ~ערשייי~
 לדעת יתן ~~ה י~ן דכידומיא

~~ 
 נ~~י יוהן ~י

 ו~~וסייח ב~ויייט פייג ~כשידין ~ועיי בנתינהו הן עדייןעליהן ~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~ לדע~

 ועייש~
 בתויו~~

 ~~ייו ~~ה
 ה~יר ~ם י~~כד בני ובהגה~

 ה~וסי~~דברי
 בעצ~~ו ~הביא ~~ב ~רה תויוייט ו~י~ ב~~~

 קידו~ין ו~יי~~זה
 ד~

 וב~וסי ךיי דני~א י~ן ~~ה נ~ט
 ו~וסי שם טייז דף חולין ועד~~י א~~ר ד~ה כ~א דףמ~ילה
~סחים

 ד~
 רעייא חדו~י ועיי שם ו~ב~מ עךה דייה ע~ב ~ייו

 ~ייו ס~ק ~ליא סיי יוייד ו~ו~ז אתם והא ד~ה ~םביימ
 וד~ש וביוסייד אבר~םוביד

 שם~
 ~~ה ~~הני דלא ~~בואר הדי

 הטל ש~ודנו ו~~צא הבע~ב ~בא היכא רק בס~~ו ליי~ניחא
 ~אחר ס~ט סיי ב~~~~א ו~~בואר פש~ט והנה עליהן המיםאו

 ~י~~לח ~ודם ה~~ים שיט~ט~ו עד י~~~ין רא~ונההדחה
 ובפד~~~ג דם יוציא ולא ה~~ים ~~ן ה~~ךח י~~ס שלאהבשר
 ~~ו~ר הדחה אחד ~~אוד נתיבש אם דגם כי די ~~קב~~~~ז
 טופחילאחר ~~~ים עדיין אחרונה הדחה אחד וא~לםבד~עבד

 וי ס~ק ~ס~ב סיי במגייא ~ועייזה
 בח~~

 ~ווז ~~ו~~ן שנפך

רו~~
 שם ~דייח ועי~ בו שהו~ח הו~ים מכח ~~~ח~ין אסור
 קכ~ו כלצ ~בחכ~א ~רמ~גו~באהייט

 ואכ~~~

 י~ה ול~~ז
 לקדירה נ~~י אי ~ר~ןכ~ב

 ומ~כח~
 גש~~ים עייי כ~הודחו ךה

~לא
 מדע~

 אחדונה הדחה לאחר בא ~הבע~ב
~~ 

 כבר
 ~דאל~כ למו הלכו ~ךפו וכבר ראשונה הדחה ~~יט~פו
 ה~~לח ימס כי המליחה ~~הני הייךא

 ~~המים~

 הוי ולא
 ~~ה ~~ה~י לא דבכ~~ג עליהן הטךעודנו

 ש~ו~~
 כיון לרצ~ן

דב~~~
 ה~~ים מצא לא ה~~~ב ~בא

 ע~~
 לא ובכה~ג הבשר

 שיד~ לדע~ יתן דכי דו~~יאי יו~ן כי דבעינן לטוו~אההו~ד
 המי~ ושיהייבנ~ינ~

 ~וכשר לא זה וו~טעם ב~~ינ~ן עדיין

בהדח~
 י~~ה דאכ~י אלא ~~~יי~א

 ~ו~
 שבא ~יון סוף

 צייל אע~כ הבשר עך האחרונה הדחה מיעודנו י דאכ~י ~~~~יחה ש~חד בהדחה אי~כשר אחרונה הדחהאחר
דהד~ה ד~~יי~

 א~דונ~
 במי הי~ה

 פירו~
 ~~כשיר דאינו

 ו~~~~
 י קשה

 לומר ךהד~ןדהו~ל
 בפשיטו~

 דאשונה הדחה דגם

 ב~~ידהודח ו~יירי~
 פירו~

 להר~ן~ דס~ל ודאי אלא ~~כשיר דאינו
דהדח~

 ~~ך ~וא דהדחה כיון ~ירו~ במי אסור ~אשונה
~ו~י~

 פד~~~ג~

 הר~~~אז הו~יא ומזה ~ב~ד מטרשי ~ידו~ ומי
 אסור~ רא~ונה ~הדחה אלו הר~ן ~~רברי ~ה דיןב~שובה

 ז~ל הרמייא רבינו דברי ליישב כנל~~~ד פיר~תב~י

ו~ויי~
 ז

 ~~~~ד~
 ~בא מי דיש הביא ~ם ב~~יז

 לה~
 ד~וסי

 ~סיי ראשונה ךהדחה צריך היי דנאסייל
טעם

 הדח~
 אין וכאן ~ב~ר פני שעל ~ם ~~שום דאשונה

ד~
 דם שום א~ן דודאי הטו~ז כי וע~ז הו~שר לא שהרי
 אלא~~כשיר

 ד~
 ~הוא השחיטה שלאחר דם אבל ~חיטה

 דםקדוי
 ההו~צי~

 אינו וד~י
 פי כמייש ~~כש~

~דף השוח~
 לייו~

 ~חילה הדחה וצריך האברים בדם וכש~כ
 דדם הא ~~בואר נמצא לא ~ם חו~ן ב~ייסוהנה עיי~~
 דבד~י דתנא דבהא רק ~~~~יראינו ההמצי~

 וד~
 יש~ה חלךים

 ה~וסי הקשו הזר~ים א~ ~~כשיר ~אינו קילוח ~דםפרט

ע~
 שם ~ערש~י ~ר~~י

 וב~רי~ו~
 ובפסחים

 ד~

 ע~ב כ~ב
 ~יי~ ~יי~ דף ושם זה ואי~הד~ה

 ~~יני הי ו~~ש דם ד~ה
ד~~ים

 ועיי י~
 ב~ידו~

 ~כריהו~ בש~ס ~~אוה~ג גדשום רבינו

שם~

 רם ~~~רי דלא ו~הבו
 חל~

 או~ו אלא
 שיוצ~

 אחר
 בא~ם ~~יידי ~ב~~י ד~נא דהך אךאמיתה לאח~ שאינו קילוח לדם פדט חלל כבד ~נעשה~~י~ה

 ובב~~~~
 הוי

אי~~א
 ד~

 בו י~צאה שהנשמה דם אלא שחי~ה דם ח~יב
 ה~וסי וכייכ דם קדוי אינו ~~יהה ~חראבך

 בכרי~ו~
 ~ד~

כייב~

 דם אדם דגבי שוה דינו אין ~בהמה ד~רם דם ד~ה
 בשעת שיוצא או~ו לא אבל ~~כ~יר נש~וה יךי~תשל~~ד
 נ~מה יציא~ שךאחר דם בה~~ה וגביי~ינ

 אי~
 וךזה ~~כשיד

 ד~~ים ~~האהביאו

 ט~ז~ ~ד~

 הנח
 התמצי~ ךד~

 דאפילו
 ~חי~ה דם רק ~~כ~יד אינ~ב~~לין

 ~~קר~
 ד~~פכנו

 לענין וש~~ואל רב פליגי שם ב~ס~יםובא~~ת כ~~י~
 ט~מא~

 מ~~ין

בי~
 דכן או~ד רב ~~טבחיא

~~~~~ 
 מלט~~א דכן א~~ר ו~מואל

טומא~
 אבך א~דים

 ~צמן טו~~א~
 י~

 דכן א~~ר רב להן
 קסברמ~~ש

 ~ו~~~~
 ב~ו~~ין ר~נן גזרו וכי ~דרבנן ~~שקין

 דכן אמד וש~~ואל ג~רו ךא ~~~בחיא בית וב~~שקידעלמא
 טו~~אה~ולט~~א

 א~רי~
 עצ~~ן משקין טו~~את ~סבד

 ו~ל ~ייש ~צה ו~~~רו ו~וי גזרו וכי דרבנן אחריםל~~~א ר~ודיי~~
 ~שר~~~קה

 יש~~
 הכ~יד יטמא מאי ומ~ני י~~א כלי בכל

ו~~קשו
 ~ה~

 ~ד ו~~~ני ~~ ש~~~ת ד~רא ~~רי~א ~כשד
 ב~~ובדין ~~דבתל~~ין

 ופרי~
 והאר~י ~~כשידין מי ו~לו~ין

 בית~~~קין
 ~~~ב~י~

 ~ידג~~א ~~~ירין אין
~ 

 דאדח~~א דם
 ~~ניןאדייי

 לד~
 שנא~~ר מכשיר שאינו קד~ים

~~ 
 הארן

 ~~~~יר אינו כ~~ים נשפך ש~ינו רם כ~~יםת~פכנו

 הרי רשבייאלה ~~~קי~
 ד~

 מכ~יר ואינו ~~~ים דנשפך ה~~~צית

א~~
 לדם הנח דייז

 ה~~~צי~
 ~~כשיד ךא נ~~י בחולין דא~ילו

 הדם כי דאייר ר~~א ~~יניי~יבלה
 ה~

 דם הנ~ש
 דם קדוי אינו בו יוךא ~~~ש ש~ין דם דם ~רוי בויוצאה ~הנ~~

 ד~םו~דשייי
 הה~~צי~

 ~~~קה ק~וי ~ם והקרו~ דם ~רוי אינו
 אינו דם קרוי ושאינו א~~~ר ואוקי~~נא ~~שקה וכךדכתיב
 טוו~את דס~ל דרב אךיבא הוא זה דכל ~~בואר ~דימש~ה
 ני~~א אם אבל דרבנןמשקין

 דטומא~
 ו~ך דאוריי~א מש~ין

 טמא היינו יטמא כלי~ בכל ישתה א~ר מש~ה וכלקרא

ו~~~~
 ~המ~ת דדם הא כךל נשמע לא ~כשר קאי ולא

 אה~ט ~~הי ~~ייז הר~~ב~ם והנה ~~כ~י~אינו

 ~ייא~
 כי

 ~~כל ~נאמר מ~ט~~~ין ~~~~~ין ~האו~לין בתורה מפורשזה דב~
 הרי י~מא כלי בכך יש~ה אש~ ו~~קה וכל וכויהאוכל
 ט~~א היינו דיטו~א להד~וב~םדס~ל

 ~~מ~
 אהכ~ר קאי ולא

~ועיי
 ב~המ~~

 ~וייו ~ט~ו כלים ךהד~~ביים

 וי~ך~

 דלמ~ד כי ~ובברטנו~י~ם ~ם להרמב~ם וב~ה~~ייש ~~~בפ~ח ב~דיו~ ועיי

 דיש להן יש עצ~ןד~ו~~א~
 ך~~ש~

 ~ו~ואה
 מה~~

 להטמא
ולא

~~~ 
 ל~ה~ רבנן

 בג~~דא ו~רש~י התורה שט~~אה מה
 שה~ו~ה רדבר ובחו~מ קי~ז סי~ יוייד ~~וייז שכי וכ~י~שם

 ~אר~~י וב~~קייא לא~וד ~~מים יכלו לא בפירושה~ירה

בזה~
 ס~ל אי בזה נס~~קו שם חדשים וב~ו~י וב~וי~~

~רמב~ם



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~ ~~~ו~ו~~  ~~ז הר~~ב~ם ו~~דברי ~~ה~ה ~~שקין טו~~~תיךהר~~ביים
י~~הא~ט

~~ 
 ~~~טמ~ין ~~שקין ד~~~~ה רס~ל ל~ריא ~~ב~~ר

~ל~
 ~~שמע ~~~~צ~ה לרם הנח הש~ס דברי ר~~פשטוה

 ~~כשי~ז אינודלכ~ע

ה~
~~~~~~ 

 בצל~ח
 בסוגי~

 עייב סיי שם בפסחים
 השייס כללי ל~י ש~י ~~~ש רכן ~~~ררב דיי~

דהלכ~
 בזה להיוה ~יי ראוי ב~יסורי כרב

 הלכ~
 והר~~ביים כרב

 יט~~א משקה וכל שנ~~~ר מהט~~ין דמשקין פסקיבהא~~ט
 למה טעם צריךיוהדבר

 ר~ ~י~
 כש~~ו~ל ופסק

 שפירשו דמה לרבינוד~~ל כה~ ~לז~
 טע~~~ בג~~ר~

 ר~ן דא~~ר ררב
 אלא א~~רה רב ל~ו ~רבנן ~~שקין טו~~אה רסבר ~~~וםממש

הג~~רא
 פיר~

 ררב טעמיה כך
 ~ב~

 לדברי
 דא~ ר~~

 רטו~~אה
 ~~ה~ה~~ש~ין

 משק~ מיי~~
 ~~~בחיא ביה

 הלכה~
 ובמשקי פ~א כרב הר~~בייםופסק ל~ גמירי

 ביי~~
 בא~~ת ~סק רכן

 חדשים בהוסי וכייכ ~~~ייה ~~מש דדכן כרב ~טו~~~אבפ~י
 וקד~~ם ~םבעדיוה

 ~ס~מ~ק ~י ~~ש~ בלח~
 פיי~

 ל~ו ה~
 שכיעייייש

 ךהדי~
 ~~~~ש דדכן כרב פסק ד~ר~~ב~ם כן

 כרייפ רסייל רק דרבנן ~~ש~ין דטו~~~ה ךרב דס~ל~~טעם ו~

 בית ~שקיןרטו~~א~
 ~~טב~י~

 נר~ה וכן ךה גמירא הלכהא
 רכ~ים פ~ייו ה~ייש~~דברי

~~~~ 
 ~~~שקין כך שם דתנן עלה

 הרייש וכי ט~ור ~~טבחיא ביה ומשקהטמאים
 ~ךוגה~

 ~וא
 טו~~~ת למ~ד ~אפיל~ מדרבנן ~ו מד~~רייהא איבפסחים
~~~קין

 ד~ורייה~
 ~ייפ התם קא~~ר

 ד~~~ק~
 מטבחיא ביה

 ג~~יראי~לכהא
 ל~

 ~~ורים ~~ים וב~גהוה ~בריו ונראו
י~רפוס

 וויךנא~
 הגי~

 וב~~חכ~ה רבריו ונדחו דצ~ל בר~ש ~ם
 כן ס~ל הר~~ב~ם גם דבא~~ה הגיה ובחנם דחויםדבריו
 רברישנראין

 ר~~
 כ~ן

 רטו~~את הכי ל~~ אית הנ~י דכ~~~
 עיי מ~~ה~~ש~ין

 בלחיי~~
 רב וגם שם

 סיי~
 רטו~~אה כן

 הל~תא ~~טבחיא ביה ~~שקי ומיימ ~~ה~ת~~שקין

יגמיר~
 ועיי ךה

 ~~היי~
 ה~ב ~יי~ סוטה ביר~של~~י

 בסוגיא וב~~ח אמנםר~ה
 דרחסג~~

 שם וכוי ק~ה אות

יוהנ~
 בש~ס דא~רו ר~א ~באהי

 הנ~
 ש~ינו ההו~ציה ךדם

 ה~~~~כשי~
 דטו~~~ת ~~שום הוא דרב דטע~~א דס~ל ל~~ה רק

 שם כ~רשייי אהכשר קאי ו~~קה וכל ו~רא ררבנן~וש~ין
~ו~ייכ

 לפ~~~~
 ~~שקין דטוי~~ה ךרב רס~ך והרייש הר~~ב~ם

 ק~י וךא מ~ש ~מא היי~ו יט~~א ~~ש~ה וכל וקרא~וה~ת
 ~~כשיר הה~~ציה דם דגם שפיר יייל שוב~הכשר

 וי~ל~

י~~~~~~
 אי א~ה שם ב~~ים ~~ש~ט ב~ין

 ע~~~~
 בג~~רא

~נ~
 ~דם

 ~תמצי~
 ~~כשיר ~א בחו~ין ~~~ינו

 והנה ~~ג אוכלין טומ~ת מ~~ ~~י ר~~ב~ם ~~קורויש~ין
הר~~ב~ם

 ל~
 ~~יטה דדם ~ק כהב

 ~~ב~מ~
 ורם טמ~ה

 ~בשר ותמציה וכוי ~~~ליחההיוצא
 כ~

 ~~הטמאין אינם ~לו
 התו~ציה ~~דם ~בל ~ירוה ~~י כ~אר הן ו~רי ~~כשיריןיולא
 מכשירשאינו

 ל~
 נזכר

 ב~~~
 ~~ולין אריי ובלב שם

 ד~
 ך~~

 וד~~ריי~
 שם לעיל ~ועיי

 ומש~~~

 ~דרבה
 ה~~~

 ~רמב~ם ~ל
 ~~~כלל ~ה~~ציה דם הוציאשלא

 וכה~
 ~~טו~א ב~~י סהם

 ~~חיטה ב~עת ~שוהה דם ~וא ~~~~שיר שחיטהדם
 ג~~~א והרי ~~כשיר התמציה רם ~~ילורמ~מע

 ערוכ~
 ררם

 ~~משיר א~נ~~המצית
 לה~~ו~ ו~רב~

 ה~יר ש~א ~כ~מ על
 דאמרינן ד~א כיון ~הרמב~ם רס~ל י~ל דברינו וךפייבזה
 ~וא מכשיר ~ינו ההמךיתדרם

 ר~
 בט~~~א דאמ~ינן ךפ~מ

 אהכשר ק~י משקה וכל וקרא ררבנן ~~שקין דטו~~~הדרב
 להרמביים דס~לו~~רי

 להדי~
 רגם מ~ה ~~~ין ד~ומאה~

 דמשקה רק כן סייל כווהיי רהלכתארב
 ה~~~ ב~~~

 דדכן

וקר~
 ~יינו י~מא ~~ש~ה וכל

 טו~~
 ~וב ~פא כרב ממש

י~~
 מכשיר ההמציה דם דגם

 דחו~ן ב~ך וא~~
 ~~וח~

~ה~~~
 חיה

 ועו~
 ולא

 יצ~
 מסו~בות ~ירים דנאכלין דם ~~~ם

 ההמ~ה דם גם היי שלא ~כ~ל ברם הוכשרו שךאלפי

 מ~כ~ר היי ר~לייכ האברים דםו~א
~~~ 

 ~לפי~ז
 דברי~צת לה~ י~

 היי~~~
 ~יך ~י~ רלא ס~ל רתוסי ~טו~ז ~~יא

 טעם דסייל ראשונהל~רחה
 הדח~

 דם ~~שום ר~ש~נה
 די~ל ש~ארנו ~חרי הוכשר לא שה~י רם ~ין ~כ~ן~בשר שע~~

דג~
 ~טוייז ועיי ~~כשיר רם ~אר

~~~~ 
 בבשר ~כ~חוהך

 ז וד~ייק~יייל ~כ~

~~~~~~ 

 ~~הי ב~ייז הר~~ב~ם
 ~היי~

 ולד לך ~ין ביבהךכה ש~ ~י ש~באתי
 כלי~ שמט~~~ טו~~~~

~ל~
 ~יהיו והוא ~~דבריהם זו וט~~~ה ב~ד טמ~ים ~~~קין

 אב ~~ח~~ה טמאים ~~~~קין~ותן
 ~טומא~ ~~אבו~

 ו~י

והר~ב~~
 דאפילו עליו השיג שם ה~י וב~~ח שם

 וה~א הכךים ~ה ~יט~~~ו גזרו ידים ~~ח~~ההב~ים ~משקי~
 ~שם ד~מרינן דברים ר~לוק~~ייהא ~~שמ~~

 נ~ב~ ד~

 ב~ש ה~ר
 ~ירים נוטלין~ו~~רין

 אהה ~אם הכוס אה ~~~גין ואח~~
 ה~יל~ הכ~ס אה מוזגיןאומר

 גזירה
 שמ~

 יט~ו~ו
להריא ומש~~~ הכוס ~ה ~יט~~~ו ויח~רו יריו ~~ח~~ה ה~וסש~חורי ~וש~י~

 דא~
 ~~ט~~~ין ידים ~~ח~~ה הבאים מ~קין

 כ~
 ~וער~יי

 וך~יל הוכו ר~השה
 דרו~

 אוה הרביעי

 טי~
 ברכ~ה ובצל~ח

 ~אריךשם
 להר~

 הר~~ב~ם דברי
 ~~~~ג~

 וכי ~ר~ב~ד
 רי~

~פר~
 ודייק בר~~ון שנגע~ ירים ובין ידים סהם בין

בגמרא ~~~~
 דה~וונה ו~~א ידים א~~רו ולא ידיו ~~ח~~ה י~~~~~ ~~~~

 ובאמה ~כוס אה ויט~~או ויחזרו בראשון ידיו נגעו~~~א
 ח~לין ובהוסי שםברש~י

 פ~ז~ ~ר~

 כל ד~ה י~~ב
 ש~חורי ~~~קין יט~~או ש~~א שם ברכות בש~ס הגירסא~ביאו מש~~

 יייל ~ויותר ידים ~~~ו~תהכוס
 דנק~

 ידיו שהי דהיינו ידיו
 י~ח דף ~גיגה ~וסיועי~

 ד~~
 הנוטל~

~~ 
 י~ל שלפע~ד

ר~~
 במ~קין אחורי~ שנט~~א~ ב~ליל~ש~מש ~ס~ סברי ב~ש קמפךיגי ב~~אי ~~~רו שם בש~ס

 וגזיר~
 ~~שום הוא

 ניצוצ~ת יהזו שמא ופרש~יניצוציה
 ~~~ו~~

 וי~מ~ו אחוריו ~ל
 ואמנם הירים ~ה ויט~~~ו אחורי~ם ~~ח~~ה ש~~אח~ריו~~~קין
 ~י שם י~נההרבינו

 דגזיר~
 ~~וא ~וא ניצוצי~ ~~ש~ם

טיפוה יתער~
 ~~~מ~ק~

 ~ם הכ~ס א~ורי ~עו~~ד
~~~ 

 שבהוך
 ~~חמה הכוס ש~חורי מ~קין יט~~~ו ש~~א ב~ש ~~יישואייכ הכ~

 קרי ~כוס שב~וך ~יין היינו הכוס א~ וי~~~או ~יחזרוידיו
 כלל ראיי ~ין וךפי~ז כ~סליי

 ר~~~~ין דברים ד~ל~ ~~~~
 דיייל אחרי כלי ~~~~~אין ירים~~ח~~ה

 ד~ויי~
 את ויט~או

הכ~
 הצל~ח ר~רי נראין בא~~~ ו~ולם ~בכוס ~יין היינו
 כן ~יבחילוקו

 נר~~
 בברכ~ה ז~ל להר~~ביים ב~~~~~ש ~~בואר

 יהיו שמא קידוש קודם נט~י בייש מ~ייבין ~בל שכהב~ם
 ~~ם ~~מ~קין הכוס שאחורי ה~~~קין ונט~~או מטונפותידיו

 ב~~דמה ו~יי עיי~ש ה~וס את~~טמ~ין
 ~רמב~~

 לסרר
 פ~ח ברכוה בירו~ל~~י ~~~~פ ו~יי י~ים ~ך~סכת שםט~רוה

ה~~
 וד~~קז וי~ל שם

 ~~~~~~~ז~

 דפסחים
 ~ד~

 כ~

 שם~
 ~~~רי

 על~
 והבשר

~~~~
 ~י ב~~אי דאיתכשר בשר ה~י

 ר~יהכשר ו~י ~~כשיר אינו קדשים דם ו~א בדםד~יהכשר נימ~
 ~~טבחייא ביה~מ~~י

~~ 
 רכן ש~ן ~יין לא אריב~ח

 ד~~הניא אי~~ר הקודש ~חיבה ר~יהכשר ו~ךא ~~~שיריןשאין ~ל~
 ראשון ביי ל~~י~~ני גופיי ל~פס~לי חב~~קליי

 וש~
 נ~י

 דבעיתפ~וט
 ר~~

 ~~ש ~ר~י וכוי ~~נחוה ~ל ךריר
ש~י~ ~ו~

 בנהר והעבירה שך~~ים זבחי של ~רה
 ועריין וש~ט~

 זבחי של פרה נקט להכי ופרש~י עלי~ טו~חמשקה
 שלמי~

ל~
 העור ליפות ומתעסק לבעלים והב~ר ~העור

 והב~~
ומעביר~

 ~~~וך בנהר
 לשחיט~

 ~ההא כדי אוהה ומשקין

נוח~
 ~וא וכן דביצה בסי~~~א ~דא~~רינן ~~שיט

 בחולי~
~ר~

 ל~ו

 ע~~
 וריל~~~

 כדר~י
~~~ 

 ד~ריך ~ם בגמ~ ~ועי~

~קר~
 ש~ ~פסחים וערש~י

 ובמ~רשיי~

 כגון
 ~ ~~י~~

פר~
 שלמים זבחי שך

 ו~עביר~
 ופרש~י בנ~ל

 משו~
 תרהי

 שלמי~ זבחי נקטמילי
 חדא

 ד~ר~
 ועוד קאי בש~מים

ר~ר רכי~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  ךבעךים ועודן שךו~יםדבשר
 ~ד~

 ו~~עבידן י~ין ךהיות בהו
 ובהגהוה שם ברי~ף ~ו~יי מ~יךין ~דק כדאמדינןבנהר
 סיי יו~ד ובנקה~כ הד~ב~ם בשםה~ח

 ךייט~

 החשן ובקצות
 פ~י הדמביים ~~ ד~רי נאותה ~~ונה בזה ~~ב ת~וסיי

 משכחת היכי ואייכ בעךים דצון בעינן דבהכ~ד~~ו~א

ב~דש~
 בעךים רצון

 כי~
 וךכך בעךים ךהו לית דקר~ים

נ~
 נהו אין קר~ים ש~ד דא~ו ~נמים זבחי של פדה
 ב~לים ~~~~ון ~צ~~ים אבך ~~ים הכ~ר ו~~כחת וךאבעלים
 ובמנחה הן בעךים ממון קלים קרשים דאו~ר ~גךיךי~~~
 ~~~~עח~~ך

 ק~ס~

 מסוכה הק~ה~ח ~ל הקשה
 דלא שני ~~ע~ר שלבאתרוג ל~ה~ ~ר~

 יט~~
 ש~כשידה מ~ני למייד

 ימכשיר~הדי
 היהד בה שאין ו~פנ~ למ~ד כ~ר נטך ואם

 דלר~מ אתיא לא ~~איד כרי ~א ~וקשה הכל דבדיאכיךה
 ג~וה ~מון וועייש ךד~~ו סייל הא לכ~חילה יטוך לא~~ה
 דבדי ג~כ הביא ל~ט סיי יו~ר ובחתייס כךך ~~וכ~דואינו

 דסוכה מהך ג~כ ~ה~יר אךא א~~ת ~זה וכי אךוהקצ~~ח

עיי~~
 ~דף הזהב בפדק ~תוסז ~תבו רהדי י~ל ואו~ם

 ניג~
 לח~ והןדייה

 דיימ דא~~ד ד~א תידוצא
~~~~~ 

 גבוה מ~~ון
 ~רי מהיית אבל ~~דדב~ן~י~נו

 לקנו~
 שוב וא~כ ו~יךי כך

 וע~מד ~~וכ~ד הוא הדי בעךים ךיי אית ד~והיית דכיוןי~ל
 ב~ידות ~לא ~עשר בכסף דק כן כתבו ךא דתוסיאךא
 ~י דף פסחים צל~ח ועיי~~עשד

 והגד~י~
 בהפךאה ועיי ~ם

 נייד דף בקידו~ין רו~~י הדב בנו בחדו~י הסיבסו~
 דיייךעולם ד~~

 ~ ~יייי~

~~~~~

 לפי בעךים ךהו דאית יייל קד~ים בקר~י גם

ו~יי~
 כדי~ות בתוסי

 ~ד~
 יייג

 עייב~

 ארבע דייה
 ~נ~דק קודם ~חי~ה לאחד אף ~אךה מהני ב~דשיםדגם
 והגהת פייג ~~ב הת~דובת ב~~ד פדו~ייג ~ועייהדם

נייז הגדי~~
 ~~~ ~ז~~

 ואיי~
 הדק~ך

 ךו~~
 ~ך~~ים זבחי ~ך ~רה נקט

 ו~חט~ בנה~ש~עבירה
 גם הא

 בקד~י~
 ואי הואיל י~ל

 ביי לית דב~הייג ב~לים ~~~~ון והוי ~~ילב~י
 ו~~ו~

 איסור
 ~היי ~חט ~דין ~חיטה רבש~ת כיון ל~זרה חולין~~ת
 ך~~פדע חוךין נעשה ה~אךה דעייי א~ייג קד~ים שם~~יי
 אבן בט~די וכ~~~ש הוי ~~מיךא בעזרה דחולין בה לןךית
ר~~

 ~דף
 ~ח~

 ו~~
 הביא שם ו~טו~א פדייה ךענין גם

 ו~~~ ~רף ~ד~~נ~ות~~א
 שם~

 ~ה ~בד וכ~ד
 הו~ךיי~~

 פ~ב
 ו~יי ה~ג שחיטהו~הי

 ו~ך~~
 ה~דבנות ו~ע~ה ~~הי ~י~א

 שהעיד וו~ה~~ר
 הו~ל~~~

 דף ~צ~ך ס~ט דף ~~נדדים
 נ~~~

 האדיך כבר לו~ית~ל ~~צי דלא כהן ביד בתדוו~הדאו~דינן
 ~~~ךבזה

 חו~ו~
 דניי~ סיי

 פסחים דבת~סי אלא חי ס~ק
~רף

 ו~~ו~

 דאתי דהיכא ~כי הואיל ד~ה
 הקד~

 גזבר ליד
 ~וב~גהות שא~ה ~הני~א

 הרש~~
 ראי~ ךו ~~ראה כי ~ם

 ל~~~ כהן ביד בתד~ו~ה~~נדרים
 ~~ונו נעלם וב~~ח~כ שאלה

 לו~~ר דף עידובין ~וסי ועי~ שהבאתי רנ~יה סיי ה~~ךדברי
 ד~ה~~ב

 ~רו~~ה~

 בזה יייל ךפ~~ד ואולם
 ~ס~ו דאפיךו בכריתות הת~סי ש~י בו~ה רס~ג סיייו~ד החתיי~ ע~ו~~~

 שךא רק ו~חטו~~ן
 ~ר~

 ד~ו
 י~

 ~ט~ם הוא ~אך~ לו
 ~דדו חובת ידי י~א לא הרם נ~רק ~לא ז~ן ~כל~ום

 וכ~ו~
 קד~~ו

 בז~
 אלגזי ב~~הדי~ט

 פיי~
 ךייה סיי

 עיי~~
והנ~

 ~דף ~~~יךה ב~~ס ודייי ~מ~ון רי בזה פליגי ב~מת

י~~~
 ~יביאנו ~ד דק באחריותו חייב ראינו אומר דר~ש

 דעד סובד ודייי ו~אחריו~ו נפטר ~הביאו וכיון~רה

~~רו~
 ב~ךוגת~ם תלוי רזה י~ל ואייכ ב~חריוהו חייב הדם

 ך~~דלד~~
 ~ד שאךה ו~~ני וךר~י גזבד ךיד כשבא שאלה

 ~ייב ~דיין נ~רק ~ךא ז~~ן דכך כיון הרם~~רוק
 שהעךה רנייח סיי ביו~ד יייש בהגהות ודאיתי קדבנובא~די~ת

דבר
 דב~קר~ חד~

 הגוף
 רדוקא גזבד ך~ד דא~י ךוו~~ ליי~

~~ד~
 ךיד דאהי ~היכי לו~~~ ~ייך הבית בדק

~~ה ך~~~ גזב~
 היכי ~כל ~~נוהו בידו דאין הגוף בקדו~~ ו~~~א~~

 אי~א דרחמנא גזא בידאיתא
 נעך~ ובו~ח~~~ ~יי~~

 ו~~~נו

 לאתשולי בידו דייה ~~ךך האש~ דייפ יוסף הנו~וקי~בדי
 וגם שם בריטב~א ועיי ךהי~ך~כי

 מ~~
 בהגהיייש

~~ 
 מתוסי

 אךגזי במהדי~ט דבריו בכל קדמו כבדכר~תותייי~ם
 ראין והעלה ~ה בפדט שהאדיך~הב~~י בבכורו~

 חילו~
 קד~י בין

 קד~י וביןמזבח
 בדה~~

 דאתי ~יכי ~~לה ל~מ דב~ניהם
 סוטה מתוםי ה~~הריט~א ~ה~יד ומה גזברךיד

 וי~ ~ד~
כבר

 הרגי~
 מ~ד~ת בנו~ב ועיי מעה~ק מהי פי~א במל~מ בזה

 קמ~ט סיי ~~עיי קנ~ד סיייוייד

 שם~

 ב~עו~א מךתא ~כתב
 שהוא שאלה ~ימ גזבד ליד דאתידה~דש

 ו~שו~
 ז~~ן דכך

 בשאךה מהיו~ן וש~יר ו~~~ד מו~ק הוא ה~י בירו~הדבר
 הייתי לא זה דבר יודע הייתי ~אל~~ךי ךומרופתח

 נוד~
ו~~שא~~

 או כהן ביד בתרומה
 ב~קד~

 אין גזבר ךיד דאתי
 אתה אולי לוו~ד הכהן ויכול ךהא~ינו ~~חויבהכ~ן

 ~וט~ ~ו~הוסי~ייייש משק~
 שם~

 ~~דבד~ ~ה ך~~רד יש ואולם
 ו~רובה פרקהתוסי

 ~ד~
 סיז

 ע~~~

 ~יבלא ~ו~יק~א ד~ה
 לא ו~יימ ~אךה ע~י לבדייתו ה~וזר ד~ינוי ואע~גש~י

 דלא כיון ךבדייתו ה~וזדשינ~י ח~י~
 שכיח~

 יבמות בנמ~י ~~עיי

שהבאתי~

 הוא בשאךה דו~הי~~ן הטעם כך הדי ~~ה והשתא
 יהיי לא שוב ית~ל אם אדר~ה והכא ב~לו ~וווחזק~~שום
 ושא~כ ו~וחזק יהיי ולא קני לא ךחוד ויאוש ה~ם~ינוי
 ~ך לשאיצ ~~היווןלא

 הה~~
 ועכ~פ ש~ שט~~ייק ו~יי ויייך

~וצ~
 אחד גם ~אךה ו~הני בכדיתות התוסי ~לפיייד ו~ה
 אית בקד~יםי דגם ייך ~~ב ~אייכ הזדיקה קודםה~חיטה

 שאלה דע~י ונהי עךה ~~ת~יך בעי ו~י הואיך ב~ציםךהו
 בהנאה דאסור ב~זדה חוליןיהיי

 וו~~~
 סיי בקצוהייח כי הא

 אבך קאי בר~ותיה דלאו א~ייג הנאה איסורי רגםתייה
 ךיי אית ~~יהאבעלים

 וב~ד~
 איסודי גם כו~ה ~לד~ת

 ר~~ב~ם ~עיי ~לו הויהנאה
~~~ 

 ה~~זבח איסורי ו~הי
 היי~

ובו~ךיי~~
 שם

 ובכיי~~
 ו~יי ואין ד~ה היייא ציצית ו~הי פייא

 או~ח ~~ת~ס ואגב ד~ה י~ב סייק באשל יייא סיי או~חפרו~ייג
 ~יי~ דף ד~בועות בס~גיא ו~יי ק~פסיי

 וב~~והייח
 דיסיי ובנת~~ו~

 ואכיי~~
 ל~~ה הדק~ל ~וב ואייכ

 נק~
 זבחי ~ך פדה

 כיוןשל~ים
 רג~

 ב~לים להו דאית י~ל ב~ד~ים
~ 

~~~~~~~

 ~~~~~נה ה~ירו ~ךא יפלא
 ~~ודש~

 בזבחים

~ך~~
 ~~ב~

 ~חיטתן ~~חטו הפסולין כל דתנן
 וכי בק~ק ואפיךו ובט~~אים וכוי בזדים כשידה שהשחיטהכ~ירה
 ובט~~אים דייהההוסי

 ו~פד~
 ואע~ג בב~ר יגע שמא דא~ש בגו~י

 חיבת ~~כ~יר אינו ק~~יםררם
 ~קור~

 כשה~בירה או ו~~~רת
 והשתא ~~יו טופח ~~~קה ועדייןבנ~ר

 יק~~
 ~~הני איך

 ב~ךי~ ~צון ב~ינן דהא בנהרשה~בידה
 להו לית ~~דשים

 שך~~ים זבחי ~ל בפרה דו~יידי לו~יו~~ ליכא ו~~אב~ךים
 דהא ועוד קד~ים ב~ר~י וא~ילו במשנה איתא ךהדיארהא

 רחיבת ~~הטו~א ב~~י ס~ךהרו~ב~ם
 ~קוד~

 ~~הני ךא
 ~ועייךהכשיר מה~~

 בדור~
 בהגהייה הי די ךציון

 וכבר א~~ ~ו~דרהד~~ב~ם ~העי~ ~ו~
 הדגי~

 ~מקוו~ות בכצ בווך~מ בזה

שם~

 ובט~~~ים ו~תניתין ךאוקו~י צריך כדחך עך ו~דידיי
 ~דף ב~ולין דהא ו~וד בנהדכשה~בירה

 בי~

 באיק~מתא

דר~
 האי ה~ייס ~ריך במוקד~ין ~~~א לענין ~ולא בר

 וכגון במת ראיטווי בו~~ק~א ו~ושני ב~ואי ~איט~~יט~~א
שבדק

 בקרו~~י~
 ~~טעם ~הוא ~ו~יו~ר ךיכא ~א~כ קנה ~ך

~חיבת
 הקוד~

 ~~כ~יר
 דה~

 חולין בת~~י כתבו
 ~ד~

 ל~ו

עייא~

 ~יבת שייך רךא צדיד ר~ה
 א~ ~קוד~

 ~נתקדש היכא
 שר~בכךי

 ~רת כלי ~וי לא קנה ~ל ו~דו~~ית
 כו~~

 ב~סי
שם

 ו~יי~
 י~~וט ךא וב~וקד~ין ~~ייש לה ו~~כ~ת היכי

 ~ו~אהט~א
 יג~

 ~~כ~יר אינו ~ד~ים דם ר~רי בב~ד
 תני דזבחים וב~~הניתין בנהר שהעבירהד~~יירי אע~~
 ב~לי~ובאו~ת ךהו ~ית קד~ים וקד~י קד~ים ב~רשיואפילו ךהדי~

 פיייבדמביים
 ~הט~י~

 ~דשים ~ת סתם נ~ט היייז

~ה~ביר~
 ו~א בנהר

 פר~ נק~
 וראי א~א ~ךו~ים זב~י ~ל

כד~~יבנא



~ ~ ~ ~

~~~~~~~~~ ~~~ו~ו~~~~ו~  בז~י~ ~בתוסי אלאכדכתיבנא
 בבשר יגעו ~שו~א כי שם

נק~
 סיי יו~ד ~מא ובנו~ב וכוי והדייא קלים קד~ים מש~ם

 דלו~ה תו~הרי
 קד~ים דוב ד~רי דיעב~ נק~

 ל~ו~
 בה~ביר

 ךק~ו~ הה~סי ולפמ~שבנהר
 וי~לז

 ~~~~~ח~

 ה~ק עולא בר דבה או~ר איתא שם ~ו~ן
 וק~בר בחוךין ~א ואפילו ש~~טיןה~ל

 שנעש~חולין
 ע~ה~~

 מביא עושה ~וא כיצד דו~י כקודש
 בב~ר יגע ש~~א ישחוט לא ובמוקרשין וכ~~ אדוכה~כין
 ~י בדי ואמר שחט~ם

 ~שיד~
 ופריך

 הש~~
 טמא על

 בו~ת דאיטו~י אילימא במאי דאיטו~י טמא האיבמוקדשיי
 ~וא הטומאה אב כחךל הוא הרי חרב א~ר ~רבבחלל
 אב ~וי דסכין לבשר וטמיתיה ~כין ~אזל לסכיןלטו~ייה

 הוא ~רי חרב והאי ופ~~יה~ומא~
 כחל~

 איצטריך לא ~כא
 ו~כין אבה~ט דגברא ב~ר מ~ו~א מצי נו~י הכידבלאו
 הוי ראשון דא~ילו קאמר רבותא אלא ~ני ובשדראשון
 שו~א ד~ה שם בתוסי עפ~ש בזה נאו~ד ולדברינו בשרהאי
 אתי דיךו~א ישחוט דלא קאו~ד לא ואו~אי ~ה~שו בבשדיגע

 בבמה מיידי דהכא הידוצא ל~ד והידצו בפניםךאמשוכי
 דאינו כתב ~י~ז מקדש ביאת מ~י בפ~ג הדו~ב~םוהנה
 ~טוו~אה אב ~כניס אם דקלוקה

 למקד~
 הכניס אם אבך

 ק~ד דף עיר~בין ~וסי ~ועיי לו~ה אינו ךטו~אהראשון
 ~אשון ש~וא דכלי דלה~מב~ם בהג~ש~ש וו~~ש נא דייה~~ב

 מהייה אי~~ר בו איןלטו~~ה
 לקייו~

 בירושלמי בשי~ק קדו~ו
סוי

 פ~~
 דנ~יר~

 ~~~ס להביא צריך כר~ך ד~ך נאמר ו~עתה
 סכין דאזך לו~יפרך מצי הוי לא ~ה דבלא חדב דחללהך

ו~ו~יתיה
 דלא דהא למימר מצי דהוי לבש~

 י~חו~
 אין

 לקבל כלך הוכשד לא רבשר בבשר יגע שמא ו~ש~םהטעם
 דיל~א הוא טעו~א רק בנ~ד כש~~בירה ו~יידי ולאטוו~אה
 איך נט~א דהסכין כיון קשיא ואי בפנים ל~ו~שוכיאתי

 ~טוו~אה אב אינו ד~סכין כיון ךו~ימר איכא ל~רה~~ניסו
 ולזה לעזרה ל~כניסו דאוריי~א אי~ורךיכא

 ב~~ס הקדיו~~
 דליכא הטוו~אה אב הסכין דהוי כחךך ה~א ~רי ח~בהך

שו~
 דא~כ ~משו~י דא~י משום הוא ישחוט דלא ל~ימד

 אבהייט דהסכין ~יון ךע~רה הסכין ו~כניסאיך
 ה~

 ~עכצ~ל
 בבו~הדו~יי~י

 וא~
 ךיכא שוב כן

 למיחו~
 לאו~שוכי אתי דלמא

 ו~~תר דטו~אבפנים
 בבמ~

 משום ישחוט דלא ה~עם וע~כ
 בנהר וכ~העבידה הוכ~ר ~הבשד ו~~יירי בב~ר יגעשו~א
 סכין ואזך לסכין ליטמייה בש~ס הקשה שפירו~אייכ

 דגם ~זה ~ו~וכח שכתבנו מה ו~~ה נשמע וו~~ילאלבשד וטמיתי~
 הבשר ~וכשרבקד~ים

 כשהע~יר~
 או~תניתין קאי דהרי בנהר

 רודאי קדשים בקרשי ואפילו שם דאמדדזבחים
 ג~

 קדשים
 להו אית~~~י

 בעךי~
 טומאה צ~בל ~וכשר שי~יי זה לענין

 רצ~ן שפיד~הוי
 בעלי~

 לפמ~ש וב~רט
 בכ~ו~

 מהי בפי~ב
 להרו~ב~ם דס~ל דו~ה הייאטוייא

~  
 רצון ~בעינן

 דרצון סברא דאין ו~~וםהוא בעלי~
 אחרי~

 לדבר ~~~אה יגרום
 ומשא~כ שלהםשאינו

 או~ח חת~ס ~עיי ~דשים לענין ~~
 סיי~וי

 שהבא~ ~~~
 ובו~ק~א

 הארכ~
 דנקט דו~ה א~א ~ה

 זבחי ~ל פדהה~~ס
 שלמי~

 בש~ים קאי דקרא ו~שום הוא
 ~יטב ודוייק שהבאתיוכפרשייי

~ 

~~~~~ 

 בוווקדשים טו~א האי הש~ס פריך שם בחולין
 ששחטו הפסולין כל נפקא ו~התם נ~קאו~הכא

 איידי ~~ם עיקר ~כא ומשני ובטו~אים בנשים בזריםכ~ידה
 ~ס~לין שארדתני

 תנ~
 התם ואיב~~א במו~דשין טמא נו~י

 תנא בחולין טו~א דתנא איידי הכא קאי רב~דשיםעיקר
 ואמרו ב~~וקדשין ט~אנמי

 על~
 לא עולא בר כדבה כולהו

 עי~ר ~תם אדרבה ~י~ר הכא דאמדת לישנא להךאמרו

רבקדשי~
 איירי וה~א עיקר התם דאמרת לישנא להך ~אי

 ט~~אד~ני
 בחולי~

 בחולין טמא במו~דשין טמא נמי תני

 טהדת על שנעשה ח~לין ךי איצט~יכא לאגופיי
 דו~י כ~ודשלאו הקוד~

 ~כת~
 ללישנא נו~י למיו~ר ~צי הוה טעו~א האי רו~י כקודשלאו ע~~~ שנעש~ חו~ין ד~ה שם בהוסי

 כתב ~י ~~ק אי סיי יו~ד בטוייז דהנה י~ל ולפע~דקמא
 קצר בסכין אפילו מ~נידבדיעבד

 וב~
 הקשה א~יי

 עייי בחולין טו~א אפיךו ~ו~טין הכל לו~יו~ר הו~מדא~כ עלי~
 ברי או~~~ אם בקצר אפילו כשי~ה ובדיעבד אדוכהסכין
 מו~דשין להזכיד צריך היי ולאלי

 עיי~~
 איפכא קשיא ולדירי

דלמיי~
 עטה~ק שנעשה וחולין בחולין בטמא דרישא לו~ימר

 אפילו שוחטין הכל וה~ק בו~וקדשין ~כל לוקי דמיכ~ודש
 שם ביאר ~דבמהד~ם ארוכה ובסכין במוקרשיןטו~א

 רנימא היינו לאמשוכי אתי דילמא ניו~אהתוסי ~ושי~
 למיחש ליכא א~וכהבסכין דלעול~

 לנגי~~~

 ~חיטתו ובריעבד בב~ר יגע ~~~א משום י~חוט לאלכהחילה ~צר~ בסכין אבל
 עיקר דה~ם לישנא להך בשלמא לי ברי באומרכשירה
 במוקדשין ה~ל צאוקמי ליכא בחו~ן ~א דתני איידיו~כא
 בטו~א הכל דלו~י הד~~ל עיקר ד~כא קו~א ~לישנאאבל

 ך~חוט יוכל דאיך כן לוו~ר אפ~ר ראי אלאבו~ו~דשין
 דמעייל ואי ל~~ה ךיכנס אסוד דהא קצרהבסכין

 ~ועיי ביאה ש~~יה בו~קצת דביאה עולא או~ר האושחט ידי~

 ל~א דף וביוו~א ל~ג ל~ב דף ~~בזבחי~
 ~ם~

 וו~סתו~א
 ב~~א רמתניתין רישא עכצ~ל ולפיייז כן~ סובר בריה רבהגם

 ובדי~בר ~דוכה ב~כין אף ישחוט ךא ובמוקדשיןבחולין
 ס~ל התוס~ ך~יטת והנה ךי בדי באומר כשידהש~י~הו
 ב~~קצ~ דביאהךדבא

 מגילה א~ן טורי ~ועיי ~יאה שו~יי לא
דף

 גי~
 ובו~לייו~

 ד~הוסי כי היייט ו~קדש ביא~ ~~הי פ~ג
 ררבנן איסודא אפיצו ביאה ל~ש במקצת ביאה ~לו~~דסייל
 ך~בא קשה ואייכליכא

 לו~~
 ואי ב~ע כרבה או~ר לא

 צאוקמי יכוך הא דו~י כקודש לאו עטהיק ~נעשוחוךין דס~~
 קצד~ וב~~ין במוקד~ין בטו~א ו~~ניתיןכולה

 נא ךכהחי~ה
 דביאה צרבא ד~~ל כיון ידיה בו~עייל לה וו~~~חתיש~וט
 ביאה ל~שבמקצת

 איסורא אפילו לדידיי ליכא תו~י דל~יט~
 ~י~נא ל~ך בש~ס אמרו ~ךזהדרבנן

 דאמר~
 עיקר הכא

 ~~א עיק~ דה~ם ~כיון קאי דבקרשים עיקר התםאדדבה
 במוקדשין כולה לאוק~י ליכא שוב בחולין טו~א דהניאיידי
 בחולין בטמא ורישא ב~ע ~בה ךוקי קשה דא~~יאךא

 ~נעשו ~ולין דס~לועכצ~ך
 עטה~~

 ומעהה דמי כקודש ~או

א~
 דמי כקודש ~או ע~ה~ק שנעשו ד~ולין ניו~א אם

 ד~כא נימא דאם עיקד דהתם ע~ר נאמר אם בלתיי~יישב ~
 שפיר וו~יושב במוקדשין בטמא הכל לו~י לדבא י~שהעיקר
 שהבאתי רי סיי יו~ד ~מא נוייב ועי~ נכון על התוסיקושית

 והבן שם במ~דייב ומ~רש~א יייב סיי~בו~הד~ת
~ 

 בדו~~~~~~~
 ~~ולין כל שכי ה~א פסהו~ייק מהי פ~א

 וא~י~ו ~כתחילה קר~ים ךשחוט ~והריןלעבודה
 קדשיםקדשי

 חו~
 לכתחיל~ שוחט שאינו ~טמא ו~ן

 ואע~~י
~~וא

 ח~
 שמא גזירה בעזרה ושחט יריו ופשט לעזרה

 וכתבב~שר יג~
 בלח~ו~

 דבריש אע~ג שם
 כ~~~

 או~דו
 דהוא משום ידיו ופ~ט זייל רבינו כתב ושחט ארוכהסכין רעבי~

פס~
 דביאה בו~ק ו~הי בפ~ג

 במ~~
 וו~כין אי~א איסורא רעכ~פ שם ל~רו~ב~ם ס~ל דהריתמוה וז~ עיי~~ ביא~ ל~ש

או~ו
 ו~~ו~

 יפשוט איך ~א~~ שם י ~צ~מ ועיי מדדות
 הרמב~ם דמ~ש ועכצ~ל ויייל ועו~ש~ל וי~ח~ט בעזרהל~~~ילה יד~

 בפה~ש ~כ~~~ש א~וכה סכין ע~י היינו ידיוופשט
 בזב~י~

 ~ם
~ 

 ~~~~~יו~ד~

 בעיו~ט הבשר ~~חט רבנ~ד לדברינו
 כארבעהונשארו

 מאו~
 ~~ם ח~קי

 ~י מטעם נאסרו ~יו ביו~ט אותם ~רי~ים היילא ~~
 וכ~ת די ביום חוה~~ס של עי~יט היי זו ~דב~נה ו~ליחהבלא ימי~

 רבכלכ~ב
 ע~ו~~

 לא אם דהא ל~~ה ארע ולא כן עושים

~~
איקלע



~ ~ ~ ~

 ~~~~~ו~~~~ו~
~~~~~~ איקלע

 יו~~
 שני

 ~~ עיי~
 להדיח להם לו~ה עיוייט ~בת

 ביו~טהבשר

 שני~

 ולו~ר בריעבד להתיר יש ~ודאי ובזה
 ש~ריחו בהד~ה~גי

 הטבחי~
 ודאי לכהחילה אבל כרינא

 ריש הקרח ב~ית הב~ר ש~ניחים רו~ה אלא שרייהבעי
 בז~ל~וש

 ~ל~~ נ~רש הב~ר אם השנה בכל
 הר~ה

 י~
ל~קו~

 ~עולת אם ש~~ה ולרעת
 בי~

 שהבשר הוא הקרח

נעש~
 ל~~ בוראי קרוש עי~ז

 גי בהוך שהרי~ו ~ה הדחה
 אחרי הקרח ~בית ~ב~די בהוציאם אח~כ שנפשר ו~הי~ים
 ביה פ~ולת אם ואולם יו~ים גי ~ברו רכבר כיון ל~~כן

~קר~
 כח וע~י ויתקךקל ~ב~ר יתחו~ם שצא רק הוא

האייזהוי~
 נ~שה

 הב~~
 ג~כ בכה~ג קרוש לא אבל קצת צונן

 ו~הני רבריעברי~ל
 ההד~~

 בהדחה שני בי~~ט ש~ריחו
 כ~ינא גו~ורהי

~ 

 ~~~~~יא~

 שחל גי ביום ה~ר להריח
 בשב~

 כי כבר
 וא~ילו ראסור זי ס~ק ש~~א סיי ב~~ג~אי
 וברגוך עכו~םע~י

 מרבב~
 ~אם פטו~~ות רבאווז~ת כי שם

 עכ~ם ע~י ~~ותר ~שו~ן יפסיריצלה
 וא~

 עכ~יים אין
 והביא ו~ים עליהם ~שפוך ~שראל ו~ותר גרולהפסר והו~
 כי כ~ז סיי או~ח ~~ר~ת ובנוייב הו~גייא על חולקרהא~ר ש~

 ~~יב~יארלא
 אווזו~

 וראי רכיך שלהם שהבשר פטו~ות
 וו~~ש להח~יר אין ג~כ בהו~ה בשר א~ילו אלאו~והר

 בדור זה אין עליו ~ים לי~ן א~ור לטלטל שאסורי~יון ה~~ג~~
 הניטל רבר ~וי ה~ים והרי ~שא~נ לצורך ניטל כליקיי~ל דה~

 אין כךל ~וקצה אינו חי בשר פוסקים שךהרבה רכיוןועור
 ~ו~יילהח~יר

 ו~חהיי~
 סיי או~ח

 ת~~
 ~~ייש יייג ס~ק סוי

בזה~

 בה~ה בשר ~אפילו נראה טעו~א הלין דו~כל וסיים
 ~~ותר לבישול כ~ו לצלי כך כל ראוי אינואם

 ישראל עייי ~והר עכוים ~ם אין ואם עכויים ~ייי ו~יםעליו ל~פו~
 ךרחון צריך בךא~ה אםו~רט

 ירי~
 סיי יצחק בביה ~ועיי

 פר~ייג ו~יי ~הראייב הגא~ן בשם ~~~ש אי ס~ק בת~ה ח~געי

 ס~ק בא~ל ת~ק סייאו~~
 יייג~

 וכן להערים ~י~ול פשיטא
 רקיי~ל ~~הא זי ס~ק באשל ~ם בפר~~~ג~~רגיש

 רכ~
 ניטל

 ע~י ה~יל הגא~ן שזקינו התוייש ו~~ש ג~כ ו~ביאלרשא~נ
 בשעת היקל והואעכ~ם

 הר~~
 אם וו~יהו וכי ישראל ע~י

 כך ~ונח אם אבל להתיר יראה ו~וי בכלי ~ונחיי
 רצריךי

 שפשו~
 ~כו~ם ע~י להקל ריש וסיים צ~ע

 רו~א ד~~ו~יר רהו~ג~א כי ~~ב ~יי ח~ג יעקבובש~וה
 ךע~~ת ~יכ~ל ~~ורה לאחרים ה~וכר בקצב אבל בביתוליחיר
 ד~~ש שכי יוייר סיי ל~ג כלל ארם בנש~ת ועיי יע~ו~םע~י

 רבו~קו~ו ~~ום הוא נכרי עייי להריחו לאסור~~ג~א
 השפוד על בשר ~צלות ~הגין~יי

 ~ירו~
 ~וזנא בגליל

 הרבר קרוב ב~רינתנואבל
 יפסיר ה~~ור על יצלם שא~

 לו שיהיי ישראך בטבח ו~שיטא נ~רי ע~י ךהקל נ~ךהבשר
 ~ה בכל הרגיש ולא עיי~ש גר~להפסר

 ש~באתי~

 ~~~~~~י~~

 אם
 להרי~

 ~בשר
 ביו~

 עיי ביוייט שחל ~י
ב~ושיע

 ~ועיי ת~ק סיי או~~
 ~י~ף ב~~הריי~

 ועיי ארשו~ואל ~ליג ~~א ארא רב אי ~~ייש יייא רף ביצה~
 ~הבב~י

 ו~~~
 בהג~ות

 ו~הרל~~
 ע~ע ~~~~יר היי רראב~א

 גם ~תב~ן
 הפד~~

 שם
 סיי~

 רראבייא הי
 ~רו~י~

 הוא

רעב~~
 ~~ק שם ברריש~ בזה רבר וכבר

 בי~

 שם וב~ג~א
 ואם לש~יטתו ה~~שי ביום הוא ~ב~ר ראם יייגס~ק
 לנקרו אסור צלי כייא לאכלו אסור יה~ יו~יט א~רי~הא

 עיייולהרי~ו
 הער~~~

 נקרו א~ אבל
 ~עיו~~

 להר~ו ~~תר

ביו~~
 סייט סיי יוייד בפרו~~ג ועיי שם ופר~~ג ב~~ה~ש עיי

 נ~ג ס~ק~פ~ר
 ~י~

 או בו~וצ~ש יו~ט חל ~אם הבך~י בשם
 או~ו ~וי~~ךח ~בשר ישרה ואם י~~ם ג~ יש שאז הוא~וביום
 ~תו~ותועיי

 ר~
 אר~ח רי

 ל~~
 כוי בשר ~~ג ~~ים שנ~ן אלא

 ויייל~
ו~ם

 ~ ~ו~~
 ~שרה אז יו~ט לאחר קונים י~צא

 ~ורם אושבת~ קוד~
 יויי~

 קורם
 ו~ניח~ ~ליל~

 שעה ~ר ב~ים

 ויטל~ובליךה
 ולו~~צ~י~

 יוייט או
 בליל~

 קורם ישרנו מיר

 שה~~ה היכא נו~י אחורים וב~שר י~~ים ג~כלו~
~אייא ד~וק~

 בע~~
 או~ח תנינא ובנו~ב ~יטב שרייה ע~י לה~יר יש

 ש~ך גי ביום הבשר להריח ד~ותר ב~שיטות כ~ב צייבסיי
 בזה האריך רכבר אךא עיי~שביו~ט

 ה~ר~~
 אות שם באו~ח

 א~רת על בזה ונסתפק ~לה ~שה פני רבת~וי והביאוא~ו
 ש~~ אי ויום בעייפ ש~חטהבשר

 ח~ישי בי~ם להיות חך
 ל~וכרה הרבה ~~נה ו~ותירו ש~כרו ו~ה ו~כרווהקצבים

ביו~
 שהוא ראשון

 יו~
 בי

 רחוה~~
 ~~קו~ות היו הנותר ורוב

 לבי~ול להתירה כרי א~כ לבישול~ כ~א לךלי ח~ירלא
 יו~ים גי י~ברו שלא כרי ביו~ט ב~ים לשרותה צריךראשון ביו~

 שינחוה רא~ל שםוכי
 ב~י~

 וינח~ה לחשיכה ס~וך בע~פ
 ע~ שםשרויה

 שאם ירוע ~הרבר לפי ליתא הא ל~~חר
 הבשרי~הו

 שרוי~
 תיפסר שעות בי או אחת שעה ב~ים

 ס~ט סיי פרו~ייג ~וע~יהב~ר
 ש~באתי~

 שם וכי
 ו~~~ו~

 נייל
 להתיר יש א~ר~~~טעם

 ה~י~ ל~ךאו~
 כרי בי~~ט

 ל~שהות ראסור ה~~א כי ש~~י אכילה לאחר יואף~בשר לשרו~
 ה~ים ~יךוי דאי~ור ~ו~ש~~ע י ~לי~ה בלא י~ים גי~בשר

ב~ריי~
 אסור רלא ביוייט הבשר

 אל~
 קיל ~ירחא ~ום

 וו~ו~ילא ו~ליחה בלא י~ים גי הבשר שהיית ~~איסורטפי
 אסור רהרי לה~יר יש ני~ור בלאראף ייי~

 להשהו~
 גי הב~ר

 באשך שכ~א סיי אוייח פר~~ג ועיי ני~ור ב~איו~ים
 ו~שייז שכ~ג וסיי~י ס~~

~~~ 
 ושעיית ~ם ת~ק וסיי זי

 ו~~~~
 שם
~ 

~~~~~

 ול~~עשה להלכה רפסקא
 י~

 ה~ר~ח כ~~ייש ךהור~ת
 ביו~ט ה~שר ךשרות להתיר ריש ~נ~~וב~ם

 אכיל~ קורם ~~נה חתיכה קצבים שיאכלוע~י
 וב~נאי

 ו~יהו ו~~~ו~ט יע~ה ה~~יםש~יךוי

~ ב  

 אף לההיר יש
ה~~ילוי

 וא~ ביו~~
 לאחר

 ~כיל~
 ו~

 ~~נו שיאכלו הר~ר
 לענין כ~ט סיי או~ח ~ו~א נוייב ~ועיי רו~סוכנה רו~~יאכזית
קצב

 עכו~ם~
 ו~~~~

 ואף שני ביו~ט ה~ר~יה ךהניח ר~וי
 נקרובלא

 ~עיו~~
 לצרד יש

 בהפס~
 היי שלא היכא גרול

באפשרי
 כ~~ לנ~

 ובטו~ז ~~רי~לב~ם בד~~ ~ועיי הפנים בחלק בפרט בעיו~ט
 ופר~~

 ובתפא~ש ופר~~ג
 ~רא~~ ש~~

ו~~~~
 רי סייק ובטו~ז תרנגולת לענין

 וי~ך~

 ב~~ר ~~ו
 כארבעהשנשארו

 ךשרות ראוי היי ובוראי פנים חלקי ~או~
 ~~ה~ש ~ועיי שעה כ~צי ב~יםהב~ר

 שם~

 רא~רי אלא
שכבר

 נ~ש~
 ה~יחו ~בך הרחה רק ~שו שלא ~~דבר

 הרח~
 ~כ~~~גו~~ר~

 ששלחו ב~כתבו
 ~שג~~

 הבשר להריח לראות
 יע~יי

 י~

 להתחקות ריש אלא ~ה גרול וה~סר ריעבר לך אין
 הב~ר נ~שה ךא אם ~אי~הויז ~ח פעולת שרשי ~לש~וה

קרו~
 וברור ו~ייפ וכו~שייל ההרחה ~~הני זה באופן רק כי

~ 
 ו~~כברוי ~רוש~ת ירירווהנני

 ~~~~א~
 סייק ס~ט סיי יוייר ~טו~ז ~~ברי הבא~י רי
 הביא ו~נה ~רות ב~י הרחה צעניןי~ז

 דסייל ראשונה להר~ה צריך היי רלא ס~ל רתוסירייי~ו ש~
 רם ו~שום ראשונה הר~הדטעם

 שעיי~
 אין וכאן הבשר

 ב~ייס ~~שה ו~אי רא~כ י~לא ~ל~אורה הו~שר לאשהרי ר~
 ך~ג ~רף~ולין

 שם~

 והאר~ח ~~שיר ~~י רם ~~הן יצא כי
 ראם ניו~א והשתא ~כשיר אינו קרשים ררם אר~יבייא
 הוכשר ו~~ילא ב~ים הד~ה צ~יך שוב כרחך על רםיצא
 ~ייל ואולם רם יצא ולא ב~תניתין נקטו ולכך ה~וים~~ח

 הרא~הל~יטת
 בטע~

 רלאחר ל~וש ריש רא~ונה ~~~ה

 ~לפלו~שי~~
 וציר הרם

 יה~
 הרם ניתך

 ונבל~
 בבשר

 ס~ק ו~~~ז ב~~יחה ~פר~~ג ~עיי שעות ~ייר א~רוהיינו
 ר~ה קי~ב רף ~ב~ר כל פי ובר~ןאי

 והד~
 ר~י~

ב~רשים וא~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~י~
 ~דחה א~צולכך ~~~~ י~~~

 הם ז~יזים דכהנים ו~ט~ם וגם ראשונ~
 סייד סיי בדיימ הביאו האו~ה וכמייש ישכח ~ו~א לחושאין
 וישיו~ו ו~קדא דאיי דאין יייבאות

 החלבי~
 דשאני הח~ות עצ

 צ~א סיי יו~ד ~דו~~ג ועיי וזדיזים זהידים שהכ~ניםבווקדש
ו~~יי~

 ו~דב~י הביאו שלא אי ס~ק בבאודים ו~וו~ד אי ס~ק
הד~ו~

 דלייש ייל ואו~נם אלו
 קדשים לע~ן הדא~~ ~ע~

 כייא ~דף ו~נחותו~יי

 ע~א~
 ו~תב ד~ה ~י~א חולין ובר~ן

 לקדיד~ א~~ ~תוסי ד~~ש אלאד~ת
 צ~ע פידות בו~י ~הודח

ך~ו~~ש
 בו~חה~~

 ~ו~וזכר מלח דסתם זי ס~ק תס~ב סיי
 בי ויקדא בחו~ש ~וער~~י מו~ים שו~בשךים ו~לח הואבשייס
 ורו~ביין ושפ~חי~ג

 שם~

 דו~לח ~מליחה ע~י הוכ~ד שוב
 ובתשוי ~ם ולבו~ש תסייג וסיי שם ~רמ~ג ועיי ~ו~יםהוי

 דגים שומן לענין ~ו~~ש ~ז סיי או~ח תנינא בנוייבהגרש~ל
 בזה דיבד וכבר שם ושע~ת יד~א עיי פידות ו~י הויאי

 ~~ק ו~ש~ז תס~ו סייהפדו~~ג

 בי~
 ~~דבדי שם בנת~ח ו~~ש

 ~~ז ~דף עירובין ~עייקי או~ י~ג סיי בדאייש שעה כל פרק בקדביינ עיימהרשייא

 ע~~

 אצא שו~~ת לא שו~א
 אלא ~ו~ר ךא דיבייג ואפיךו בהן ~~עודבין דגיםכשקרבי
 בייב ~ועיי לא וו~לח ו~ים אבל ~יא ד~ירא דשוו~נאבציד
 שם ו~~ו~ייק והווים ו~וי השךג אבך וכוי והו~לח ~ידף

וווצייו~
 ו~טוו~ייא פייב

 ~כייב~

 ~ם בריטב~א ועיי
 ~ובךל~~

 דף
 בענין ו~ייש שםךייא

 ע~~
 ~ות טי סיי לעיל וו~~ש ~ע~ח

 בשם ~י אות דפ~ג בעירובין בקרב~נ ו~יש ~עיר ו~גבהי
 ו~דשים גרסינן דלאהב~ח

 ובו~חכ~~
 הו~גייא ו~דבדי נזכד לא

 ומח~~ש פדמ~ג ועיי די סייק שפ~וסיי

 ~ם~

 ~דףפסחים צל~~ ועיי
 עייד~

 ו~ו~רתי ד~ה
 ובשעהייו~

 פייח
 ו~חוייו~

 ה~~ר
 וי סיי וךעיך שם כייד ~וסיי כ~ג סיי אוייח תנינאונוייב

בסר~ו~
 ~ם~

 ושוייו~
 בו~וס~ייש ומנייח של~ה סיי ח~א ו~הד~ג

 צדיך הקדבנות ד~ל לו דנתחדש ומ~ש והנה דייה היאות
 ואולם אי אות ע~א סיי ~לתי עיי דמם ךה~ציאלו~לוח
 דהוי מכ~יד י~א דו~~ח בנו~בו~~ש

 כ~וי~
 הד~ש עפמ~ש יייל

 ~לוחים דו~ים ד~געיםרפי~ד
 ~~ושדי~

 לווי שם להם יש
 עיי ל~וי שם צה שאין ~~שקה בעינן הכשר לעניןוהדי

 ו~~ד פ~וו~כ~ידין
 בדייו~

 קייס סיי א~~ח ועיי שם ו~~ש
 ךנון דהווטבך חי סייק באשל קנייח סיי ובפרמ~ג יייבסעיי
 ובפ~יחה במשקה טיבולו דהוי ידיו ליטול יש ו~~יםבו~לח
 ראוין אין ו~לח דו~י ~י ו~י ס~ק ראשון או~ה הנהגתבסדר
 ~דף חולין אריי בלב ועיילאדם

 ק~ו~

 ~העלה והנה ד~ה
 דפ~ולים ו~לוחיםדו~ים

 היי~
 אבל ברייהן ו~~חילת שו~לוחים

 ~אור ו~חמי גריעי דלא כשרים לגריעותא א~~כ נשתנואם
 ושו~ר ד~~ריםשהיסייב

 קנ~~ יסיי באו~~
 מרן בהגהת

 אלו אריי הלב מדברי שנת~ודדו~ב~~זאן
 א~

 שבו~ח~ת
 לפקפק יש הלבייא דבדי בגוף ואולם להיפך ב~מוה~א
 ~נ~אים אין דבאמתולוו~ר

 שוי~
 הרי ~אור ח~~י דבשלו~א

 ראוי שאינו גורם ~ח~יו~ות רק נשתנו לא ~מיםגוף
 ירושל~י ~ועיי דאוים יהיו שוב וכשיצטננולש~ייה

 ה~דפייא שב~
~~ 

 ו~ו~ל~ה ~רי ~תיבון כוי נשתנו ~א מים

ופנקרוסי~
 שהן כולהו ניחא ~הן וחו~ין וקליות וקובטיות

 דף ~~~ בבלי וע~~ס ש~יו ~ו~ו ולה~זיד להשרותיכולין
ל~ז

 ~ם~

 הו~ים גוף מלוחים או ~ורים שנעשו במים וו~~א~כ
 דמים ו~~ש של~ט ~יי י~~ד קדו~ים דעת ועיינתקלקלו
 דאה לא ~ווי שם מקרי לאפושרין

 במח~~~
 הר~ש דברי

 פו~רים דגם~הבאתי
 י~

 אוייח ~~ש~ז ו~יי לווי שם ל~ם
 ו~ ס~ק תע~גסיי

 ומ~~
 יוייד ו~ש~ך ושכד דבש מי לענין

 ס~א ס~ק ר~א~יי
 ~הרה ובשידי המקוה פוסל דש~~

 ~~ן נתעודר בסד~מ וי סיי לעיל שהבאתי ז~לל~ג~ש~ק
 רי~ד התוסי דבדי ~ו~נו ו~עלם רפ~ג עידובין בש~סה~א

ש~
 ד~ה

 פוסך אינו דש~ר להיפך ~~~ שכ~
 ~ו~קוה א~

 ~ ו~מ~~עיי~~

~ב~ ~  
 ~דף חולין וושייס הבאתי די באו~

 לייה~

 והנה
 חללים דם ךיש דבבהו~ה כי דם דייה שםב~וסי

 ~טךה~אפילו
 כו~

 פ~ו ו~~שידין הת~י~ט עצ צייע וו~זה
 וקצת ש~י שחיטה דםדייה מיי~

 קש~
 ~י דו~ה

 קטל~
 ~וי כולה

 פייג שקלים בידושצ~י הוא ~רוך לו~ודובאו~ת

 היי~

 ו~עשה
 ושם נבינה משום דו~ה את וטהרו שו~תה דביבפי~דת
 דדם ~בואר הרי ו~~~א ~טו~ות אבל ו~צ~כשיד טהודמ~ו
 ~ה הביא לא מ~א ~ייח עדיות ובתויייט ו~~שיר אינהנביךה

 ~דףובכדיתות
 כ~~

 ו~ם ח~~ודה טומאה ו~טו~א בשר אי
 מטה~ין ב~ש נבילות דם דתנן ~מודה ~~אה ו~טו~אדם
 מטמאיןוב~ה

 ומוכ~
 נבילוה ~וו~את דהוא

 ול~
 ט~מאת

 ~דף ובמנחותו~שקין
 ~~ג~

 או~רו ולא בדם ר~ובותיהן ~ד שוק~ין רגלים ~ולי והיוו~וי עדודיאו~ נוחדין והיו ~עשה
 אינם טמאים ו~~קין הרי ו~~~ין ו~~ום ואם דבדל~ם

 ~~י ה~ד ו~א~ייט פ~א ובדו~ביים במגע אדםמט~אים
 כלים וצא אדם ךא ו~טו~א אינו טמאיןדמשקין

 על דק דקאי י~ל ו~טו~א דו~דרבנןד~~~ע ו~~~~
 ~דףבפסחים ~~~~~ כלי~

 ~ייז~
 בר~מ ועיי שם ~ו~יני ~י ובהו~כ

 ~דף מנחות ועתוסי שםבעדיות וראב~~
 ק~ה~

 ~וו~~~
 חשוב דם ~י

 חולין ו~שייס צ~עכבשד

~~ 

 ~י~ג

 ע~ב~

 הוא גדי לא~ דם
 קיייז ~דף ךהלן וגם שםועתוסי

 ~ם~

 חייב דאינו בדם
 זבחים ו~תוסי כהיב בשד דבפגול ~י ותיפ~ק פיגולו~שום
~דף

 ~וייב~
 דיי~

 ~קו~ן~
 הואיל דייה עייז דף שב~ ~תוסי

 אעיר ואגב שם וו~הרש~ך ו~נין דייה די דף ס~~רריןו~וסי
 שנסתפק חגבים דם ד~ה שם ו~ייא פייה בכ~יתותבתוי~ט
 בחגבים גםאי

 הו~~ צרי~
 דבפוסקים וכי דגים בדם ~ כ~ו

ל~
 נזכר

 ו~ז~
 בתוסי ךהדיא הוא שכן הרגיש לא ובו~חכ~ת

 סיד ~דףח~לין

 עייב~

 לאוין בסוו~ג הוא וכן ו~~א ד~ה
 ךענין ~וו~~ש שם ו~הרש~ל בב~ורי ועיי קל~יז ו~ייקך~ב
 סייק ~ייז סיי יו~ד ו~ש~ך שקדיםחלב

 וי~
 יו~ד טו~ז ועיי

 גי סייק ~הסיי
 ו~~~

 וא~ו~~ך שם ו~ר~~~ג די ~~ק
~ 

 ~~~~ג~
 ו~רברי הבאתי וי

 הרייו~
 ~~הי פ~ז ו~אב~ד

 ~וד ועייאה~ט
 בר~ו~

 ~~וו~כב ~א ו~אב~ד
 הט~זוו~ו~ב

 ו~~ו~
 שם

 דבינו ~ל השזג הראב~ד ~י ובו~ך~ו~
 ~ר~מ ו~דברי הביא לא וגם צ~ע ~דבדיו וכוי השג~תבי
 שהן ~ל ו~תטו~אין ~ו~שקין ~כי א~כלין טומאת מ~יפ~ד

 נפסל טו~אין ו~~קה השוהה אין ואעפי~כ שהן ב~לומטמאין
 דהא ~ריב~א מ~ברי מביא שם ובכ~וו ~ביעית ~ישתהעד

דשיעודו
 בדביעי~

 ו~~יתי גויה ב~סול איי~י
 ~ף ו~פסחים ריבייא ע~ד ל~אול ~קשה ל~א סייאו~~ יצח~ בבי~

קט~ו~

 נ~~י דצריך
 בו~רו~

 והרי ~~סת שו~~ק~ו משום
 דבר ו~בר פךוג לא ~ום שהוא וכ~ רביעית ךי~אבחדוסת

 ךוו~ד דאין וכי וי ס~ק בא~ך קנ~ח סיי או~ח ה~רמ~גבזה
 דאפשר ~י וי ס~ק תע~ג סיי שם וב~ש~ז פלוג לאו~שום
 ~ם בבי~צ ו~~ש גם ~ז~ל פךוגךא

 ~דף ו~סוכ~
 ל~ה~

 ~דמו
 בק~בן דבריו וביאד שם חיים ונתיב חי ~~ק ו~ג~א דיסעיי קנ~~ סיי או~~ ו~י~ ק~ה סיי ~~ב ו~~ר~ג וו~~יבבשואך
נתנאל

~~ 
 כ~ח סיי ברא~ש עייפ

 ~ם משייז וע~ א~ או~
 ואגב מע~ש לענין דסוכה ב~ך ז~ באות מייש ועיי זיס~ק
 אינו הרמביין דגם ~וו~ב וו~ע במנ~ח מ~שאעיד

 שי~יי הראשונים ו~כל ש~~ענו ולא בירו~לים ~ע~שלאכול מ~~ ו~ונ~
 ממנו נעלם ובו~ח~~ת רשות ש~וא להיות ויכול מ~עזה

 שלא הדו~ב~ם ~ל השיג אי ~וצ~ה ~~~ע בסויד~רמביין
 ווע~ש לא~ולוו~ע מנ~

 בירושךי~
 ש~וא וכי

 ~ועי~ ק~ע~ מצו~
 פי חזקוני למ~ד~א ידות שתיב~י

 מק~
 ד~~

 ואגב~
 ולא אצו רמב~ן מדברי בסתם הביא קייב דף הסיבסוי י~במ~~

הדגיש
 ו~מ~~

 מ~ע בעצווו
 תמ~~

 שם אסהר במגיךת ועיי

ש~יר~
 ו~זה הזכיר לא ו~מנ~ח ה~מ ~יטת

~ 

~~
 ו~~

 לענין ז~ ~ות
 הק~

 גזבר ליד דאתי
 עי~ הגוף ךקדושת ב~~ב קד~י בין חיךוק ~יןש~ה רליי~



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~~ו~ו~~~~ו~  בי אוה הייא אישוה ~~ה~ ~~ח הו~~ךבט~ם
 שחיד~

 ~~דעהא כן
 שהבאהי והדיטב~א הנמוק~י מדבדי הזכיד וךאדנ~~יי
 ב~קועהוס~

 ד~

 שהבאהי מעיקדא ד~ה ע~ו
 וד~

 שם קי~ט
 שהבאהי וטו~א ~ם ושטמ~ק פדה ד~ה נ~ה דף ב~ו~ותוסי
 ידו~ל~~י ועיי נ~ סי~ ו~~מ קנ~ד סיי יו~ד הנינאונו~ב
 ובציון הדומהו על נשאך אדם אין וי הל~ה פ~זדמאי

 לא~~יהה בזה שכיון וכי תווודהו דצ~ל הגיה ~םידושךים
 וקד~~ו הודהשל

 ב~~~~~ בז~
 ~יד ידושךמי ועיי שם במקו~ו

 שם ושיייק ה~אפ~ה
 ומך~~

 הרו~~הו ומ~ש ה~ז מנדדים פ~ד
 ייי~ ~יי בה~ובו~ו מלואים באבני ועיי ~ודהוצ~צ

 דהדומה
 הדומה קדושה נפקע דעי~ז ~ולין בדוב לבטל אסורלכ~ע
 ז שאלה ךענין ויייל הרומוהי אה וש~~דהם עשה עלועובר

~~~

 אם לע~ין חי באו~~
 הכנ~

 למקדש טמא כלי
 סיי חייב ~~בערזאן ~~גאון הדש~ם בהשויראיהי

 וכבד פ~ז סו~ נזיר מידושל~~י שהעידע~ד
 הבי~

 בהגהה ~~זה
 בעירובין~גד~א

 ד~

 ~~ביאה פ~ג משנה בכ~ף וקד~~ם ק~ד
 הנד~~ייח צל~ח עיי בב~וה ~~והד דטמא וו~~ש ~טייזמקדש

~חולין
 ד~

 וי~לז בהגה~ה שם די

 הדעיון זך ~שלם החכם ה~~ו~לג הגביד הדב ידידיכבוד
 בזאלקוואי נ~י גאטעס~~אן דוד ~~וייה הגיוןב~~יטב

~~~~~
 הגיע~

 בעניני לאשד להשיבו ב~אל~ו ונפשו
 אמה הנה צד לכל מלהשיב להק~יר איןאו~ה

 ~ווהר באוייה כי הדבדנכון
 להשי~

 ו~~ב~ש דודש שואל ~כל
 ~~הדייק כנ~ייג בכללי ועיי סייח דסיי יוייד ק~וא הנו~בכמ~ש
 יקד כי חפצו ~~ךא אהד על ךה~יבו הנני וב~ן צ~דאוה

בעיני
~ 

~~~~~~

 הכירה על שע~~דה חלב עם בדזלי ב~~חבה
אצך

 ~א~
 בשר וב~ו~ה קדדה עו~דה ובצדה

 של המחבה אה סלק~ כאשר וה~ובשלהודוטב
 ~דז~

 אשר
 בהוך ~~~~ו~בה אחה ד~ל קצה תחבה ל~~טה רגליםלה

הדו~ב
 בהקדד~

 ולא ו~ה~~חבה הרגל נגד רק ששים ואין
 וההבשילין הכ~ים של דינו מה והחלב המ~בה כלנגד

~ 

 ~~~א~
 ס~ צדיך אם לבאר עלינו חל שיח כל טדם
 ~וא הבישול דכל אחדי ש~ו~חבה הרגלנגד

 ביד יוצ~ים י~ר~ל כל ו~נה בהדגל ולא הו~חבה ב~ניםדק
 א~ סעיי ך~ד סיי ביויידדו~~א

~~ 
 אייצ ~~הכת של בכף

 בקדרה ~~~ונו שנהחב ~~ה נגד רקך~עד
 וב~~~

 ס~ק שם
 ~וקצהו דחם דאע~ג ~יגי

 ח~
 בליעהו ~~וליך אינו ו~~~ו כו~ו

 דק בכולו דוו~ליע ס~ל ~ייד סייק הנ~א סי~ והמג~אבכוךו
שאינו

 וו~לי~
 צ~ע ה~~ג~א ודבדי מ~לו

 לפמ~~
 יו~ד בטוייז

 יכול כלי דאין צ~ג~י~
 לבלו~

 שום
 דב~

 זו~ן כל
 הבישול דע~י אלא מלבלוע ~בעשהוא

 ו~~לי~
 קצת

 ~בהוכומה
 בלו~ ונכנ~

 חדש
 כךל יהכן לא א~~ ב~וקומ~

 ~ולו חם ~~קצהו חםלומר
 ~י~

 י~ול שאין
 לבלו~

 אם דק
~ול~

 חם עייי כלל לה~יט א~י הו~גייא ולדעה ~קודם
 צ~ב סי~ חוו~ד ועיימקצ~ו

 בבאודי~
 ט~ז ס~ק

 הוסי לה~~ג~אדאי~הו~יטהיי ~ומ~~
 זבחי~

 ד~
 ~יי ב~ךהי עיי צ~ו

 כדברי ~~מע ךא הש~ע דו~ל~ון גי אוהצ~ד

 ההוסי~

 ו~~יי
 דייה הנ~א סיי או~יח בב~ח ע~~~ש ~מוה ישזה

 כ~~
 בשם

 מצלישטא~~~~~~
 ךצאת י~ול האדוק אין שני כלי דגם

 בו אין ~~ש אבל הו~פליטו ראשון בכלי אם כי~~מנו
 מש~ז ועיי ~בו ו~ודובק ה~נוס האיסוד ל~ון ול~פךיטלהגעיך כ~

 טי ס~ק הנ~אסיי
 ומע~~

 ~~ש~~ת לא הא
 כל~

 ~~ש
 אינו א~~ כ~ש בדדך דק בו ~ושת~~ין דאין כיוןיאסור

 ~~בע ~יון במקו~~ה אחרה ה~נוס ו~יך הישינה הבלועהיוצא
 דעכיי~ ~יון שאני דבפסח דיייל אלאמלבךוע

 פולט ~~שהו
ועיי

 מש~
 ס~ק בבאודים שם וחווייד די ס~ק צ~ג סיי יו~ד

 וכבד ~אידוה הפנים ו~דברי ~~ביא שם צייד סיי וב~ה~שגי

העמי~
 סייק במש~ז שם צ~ד סיי ה~ד~~~ג הדבדים והרחיב

 בקדידה שנ~חב מה כל לשעד דצדיך הפךיהי ~~~ש והביאאי

א~
 בו~אכל נהחב שלא

 דמ~ו~
 ו~עלה ~ה~ף מ~ליט הזיעה

 שם ובחוו~ד ~~~ליט זיעה דגם הפ~~ח מדבדי ראי~והביא
 הפךהי כדברי ךהחמיר דיש~י

 ~עכ~~
 הכ~

 נאסר ו~י
 ~~ב ובסיי בזיעה שהיס~ב מקוםע~

 בבאורי~
 כי כייו סייק

 מק~ם נ~ד רק ס~ א~צ ול~ן הזיעה ע~י מפליטשאינו
 בשפ~ד ס~ט סי~ הפר~~ייג על מהדשייק הגהת ועי~שנהחב
 פ~ה ~~~שירין ~ו~יי ל~זסייק

 ~~י~~
 וו~גיסה ט~~~וה ידיה היו

 ט~~אה הקדידה יד~י הזיעו אם ט~ודה~קדידה

 וייי~
 ועי~

 וכייכ בדזל של כיסוי בענין ~נ~א סיי או~ח יוסףביה
 קכייג סי~ יו~ד ~~שה דד~י ועיי רנ~ה סיי בהשובההדי~ש
 זיעת בין לחךק כי רש~א ~ובגליון כייד סעיי ו~מ~א זיאוה
 ימן ביוצא משא~כ ו~~יבתים

 ה~~
 ~יעת ~ו~

 מר~
 והנה

הדיביי~
 ועיי זה ~ך כהב שם בת~וי ב~צמו

 ~~ביי~
 ~~ג

 ~ב סי~ יו~ד ובד~~~א עייה סיי צדק צמח והשוי כ~גסיי
 דטיפה ~הב זיסעיי

 הנופל~
 דינה קדרה כיסוי ע~ג

 ההחיל א~ הדוטב נגד קדידה ע~גכנ~לה
 ויורד ה~יסוי אל ומגעה תמיד הזיעה עולה דאזלהרהיח הקדיר~

 או~ שם ובהגר~א הדוטב אלמשם
 ד~וי כהב ל~ח

 דהוי כ~ב ובטו~ז ~ם הדיבייש בת~וי וכייה וכסה~ניעד
 לחו~ורא וסדייא ה~~סוי עד הדהיחה עלה לא ד~~~אסד~א

ובחו~~~
 בקדידה ~בשלו דעכצ~ל כי ~יה ס~ק בבאו~ים שם

 דלא ~~~~מ הבלוע הוי בשד ג~כ בו~בשלין דאי דבדיםשאר
 ולפ~ז דדבנן דקהוי

 י~
 יהיי דבל~ע תמצא היכי ך~~צוא

 ורוטב בשר בה שבשלו דבקדרה והוא ~צמו ו~איסורח~~וד
 סי ויש שלה ~יסוי ע~ג טיפהונ~לה

 נג~
 ~~ו~ד הטיפה

ווושא~~
 יו~~א בת בקדרה

 ~~בליע~
 ירקוה בה ובשךו בשד

 ה~הי~ה עלה לא דשמא הכל אסוד כיסוי ע~ג טיפהונפלה
 חווייד ועיי הידקוה עם א~ו~ הוי דנ~נ בכיסוי בשדו~ךי~ה
 דב~~~י אךא שם ~ייח ס~ק ~ו~~ז ופדוו~ג כ~ט יס~קבחידושי~

 שדא טי אוה ~ו~ה כלך בחכיא ~~ובא נ~הכךל
 עלה לא ש~~א דל~ח ו~~ וט~ז הר~ייל בדבדי נדגאביי

 דאין ~~שמע שם ~ בריבייש ובאמה ~~ם באוהההר~יחה
 בעצמה שהזיעה דק הכיסוי עד למעלה עוךה דהר~בהטעם
הוי

 וכיי~~ ~~~~
 הרמ~א ~~ךשון

 שהזיע~
 ועיי ת~~יד עוךה

 מ~ ~וה בב~ח הי דניאלחו~ודי
 ובגו~ וייי~

 החוו~ד דברי
 כיון סד~ר דהוי ךו~וד אין בקדידה בשד ב~יי דגםיייל
 שלענין א~די דרבנן גלגול עייי דאורייהא ~פיקאדהוי

 טו~ז ועי~ סד~א הויה~יסוי
 וש~ך ד~ ס~ק ק~ז סיי יו~~

 אחר עד הספק נודע בלא די~ך אלא שם ופר~~~ג ~~ס~ק
 נאות ושו~ה הי סייק ~~א סיי ~וש~ז עיי דדבנןשנע~ה
 והשוי ל~ח ס~ק י~ב סי~ בח~ד ולבוש י~ד סיידשא

 סיי ו~הד~ג טוטו~ד ועיי ולכאודה דייה עייט סי~הגדע~א
 ניו~א דאם ~הב שם ~~כ~ידין ובהויו~ט וא~~~~לר~ט

 נעש~דעליון
 יש יוהד להח~ון ו~ו~~וא ו~~ר ~ה~הון ~ם

 ~~~~לדו~וי~
 טהוד לחם מחם דה~~ערה ~ת~ק ד~יי~ל לחם

 ~~ע~ה עולה דאכהיההבל המה וי ~יק ~~ש~ז יו~דובפר~~~ג
 מובא הרא~ש מהשוי ~ביא שלאוצ~ע

 בהגר~~~
 סוי ב~י~ד

 קדרה אם דמסה~ק צ~~סיי
 דו~ח~

 דשמא זיעה מקבלת
חום

 ~היח~
 חוקדי כה~ו ~ו~ן זיעה מלקבך ~ועכבהו

כי הטב~
 בעלו~

 ה~~~עט ל~ועךה הרהיחה
 ~דרג~

 הזיעה כי החום
 הפכים שניוהחמי~ווה

 ~ו~~
 חם העךיון גם אם ו~ו~וילא

 בשעד ועי~ לוועל~ עוף ו~להגביה הרתיחה זיעהההמ~ט
 מ~ו ~~א ובסה~ב אי מאמד~ש~וים

 ו~ל~

 ~ה סמך ומ~תי
~לא ~סדאי א~ר ~ו~ה הנינן והא הייב פ~י תדו~~והמידוש~י



~ ~ ~ ~

 ו~~~~ו~~~~ו~
~~~~~~

 י

~ ~ ~  וההבל הואיך תאו~דשלא
 כוב~

 ה~~מ ו~יי ~והד י~א
 ~ת שלדהבל

 חמ~
 כובש

 ומדח~
 ~ובהגהת היין של ה~יח

 כי סייו דף ע~ז בש~סיפייע
 דשיי~

 וכן ~כי סייל לא דיךן
 הדייש בזה דבד וכבד ו~ייג פ~ג מכ~ידין הגד~א בהג~תהעיד
 ~עיי ~~ח סיי וביו~ד ג~~נ פי בדי~ף ועיי~ם

 די~
מ~ייז ~~~ סיי יו~ד פדמ~ג ועיי ~כי דקייייל יייך ודאי זיעהךענין ועכ~~

 ס~~
 לחם דבחם שכי וי

 מות~
 בפלתי ובאמת בדיעבד

 לחם חם דבמעדה כי ~י אות ובפלתי יייא ס~ק בכדהישם
 ~א סיי ~וו~ד ועיי ~מאה לענין כמו ךכת~יךה אףמותד

 ~למ~ בי~ השוי ועיי וי ס~קבבאודים
 קס~א סיי יו~ד

 ח~ב השואל בהנהגה בפ~כ או~יח הפדמ~ג מדבדי ו~~שקס~ב
 ע~ז ותמה א~כךין לזיעת ~שקין זיעת בין ךחלק ך~זאוה
 וו~דברי בדזל של כיסוי ך~נין תנ~א סיי אוייח בטודממייש
 ב~צמו ~פדו~ייג בזה הדגיש כבד ךייה כךלהו~נחייי

 ~ועיי למייד ~~ק באשל ת~~א וסי טי ס~ק מש~ז המ~זסי~ באו~~
 סיי או~ח ח~ו~ים עטדת ובתשוי החייצ ע~ד שם כ~ז~~ק
 ~ייק תמייב סי~ אוייח ושעייה~י

 ג~~
 ~~ש ~ם לבוייש ועיי

 בדאשית במדייד ועיי מייו ס~ק ב~יי ו~ובא המנח~ידבדי
 אותה כל דיפדשה

 ה~יע~
 ובו~דדש

 ה~לי~
 תענית ~~שייי י~ט

ד~
 סיי ח~א מהד~ג ומשיב בשואל ועיי ~~ידוהיהן ד~ה יו~ד

 הד~ש דהא כו~שקה הוי דזיעה פ~וט י~ל ול~או~ה וייילמ~ג
יאו~ד א~ אדשב~י ש~ דידושךו~י הא מביא מ~ד פיייאהדוו~~ה
 ל~

 הדי הן משקין חי אדם
 ט~

 הוי אחד מין וו~טד
 הגידסא שם ~ייב דבידושלמי אלא שנים ח~ו~ים אותםומנו
 התוסי מדבדי מ~מע וכן שם במה~פ הגיה וכן ומיםטל
 ע~א ~ז דףבייב

 ~יי~
 ומבואד פשוט זה ואמנם צדיכא ךא

 העולים ו~אדים דק המה גשו~ים וה~י מכשי~ן גשו~ים~מי
מן

 ~אד~
 ~בדא~יה וכמייש

~ 
 וי~

 מן יעלה ואד
 וב~ד~ד והיב~ע שם בח~ו~ש ועדשיייוה~קה האד~

 וש~~
 דף דייה

 כי~ן די~ל אלאיייא
 יד~כיי~

 מלו~ע~ה יודד~ה טי~ות גם
 כיי~ ודף טי דף תעניה ש~ס~עיי

 ~~א ותוספתא
 דעיייז י~ך א~כ ה~ב פ~ט וב~כות ה~ג פייק שםובירושך~י שם~

נחשב
 אד ו~ה עיב י~א דף ס~כה ועש~ס ומכשי~ כ~שק~

 דלא ופדשייי ~מאה מקבל שאינודבד
 טומא~ נאמד~

 אלא
 ועתוסי ~אצה ~ד אי~נו וזה ואדם וו~שקין ואוכליןבכלים
 יייבדף

 ש~
 בפ~וךת ד~ה

 ובמה~~
 בידושך~י

 סוכ~
 ~ק

 שם ~יה~כה
 ד~~

 אלא כדע~יי דין
 דג~

 ו~ת~וה ~טל
 דף דבש יעדוה ועיי שם ב~עהייש עיי ו~לו~טה ו~יםמנטפי
 יששכד בני ~וב~גהת שם ותוי~ט ד~ו מכשידין ועיי עייבזי

בו~שניו~
 ו~תו~י ~עיד שם

 ב~~~
 בזה הדגיש וכבד למייד דף

 ~דה במסי בעצמוההויייט
 פ~~

 ~~חים ועתוסי שם מ~ד
 ד~ה ע~ב כייודף

 ~ל~~
 לעיל ועיי

 דדו~
 מהשוי חי אוה התשיעי

הגאון
 ~דש~~

 מקדא דאיי דאין
 וא~

 עייייש~ וכוי יעלה

 ~~~~~ב~

 יו~ד ~חת~ס כ~ב כבר הכף החיבה לענין
 נגד דק ו~שעדינן דלא פ~בסיי

 ו~~
 שנת~ב

 נגד ולאבמאכך
 ~~דירה שנכנס מ~

 וכ~~
 ~~ו כלך בח~~א

 ועי~ ס~ג סייב ס~א א~ק או~ה ~עד בבינ~א ועיי ויאות
 ~~ו~ד ובהשוי גי סייק ~עייט סיי או~חמש~ז

 מה~~
 סיי

ק~ז
 בשאך~

 מךיחה קודם בדוהחין עוף של דאש שנתחב
 מ~~ף שנהחב מה דק לשעד דא~צ אךו הפלתי מדבדיהביא
 הכף כך נגדולא

 דמ~ ומוכ~
 דהוי

 ח~
 ביי לייש ~קדידה

תהאה
 גב~

 דבדיו ~במ~כ~ת
 תמוהי~

 ~כלי אוכל דשאני
 לכלי מאכל בין לחךק צדיך דמיימ צ~ד דס~י במש~זכמ~ש
 חוו~ד ועיי ב~~אכל ומ~א~כ צונן כש~כלי ~כולו ו~פליטדאין
 בבאודים ק~ה וסיי כייא וס~ק הי ס~ק בבאו~ם צ~בסיי
 ועיי כן כהב לא ע~ו ~סיי יוייד אפרים דביד אךא טיס~ק
 ב~~ו~~ות סופדים ו~קנאת שם כ~ג ס~ף ק~~ ~~שפייד

 דבדיו חיזק אי סיילטו~~ד
 דתתא~

 ~ק או~דינן לא גבד
 כמו ךו~טה ד~~ה ~ח~יכהאם

 לו~~ל~
 לא דבצד~ין וכיון

נתח~~
 גם ~וב

~~ 
 ע~י נת~רד החם שכנגד

 ~~נו~
המקדדי~

 זה וגם
 תו~ו~

 ~סחים השייס ~בדי מפשטות
 דנטף מ~תניתין גבד עינאה דאו~~ דב על דמקשה ע~אע~ו ד~

 והדי תנוד שך חד~ו עךו~דוטבו
 טי~ה ו~~מע נטף סת~

 וייילבעלו~א
 ובאויי~

 כ~ט כךל
 מפוד~

 ה~יךאה אם דא~לו יוצא
דחב

 ~~תתא~
 אמדינן קצר

 תהא~
 במ~דכי ומצאתי גבד

 בענין שהאדיך ~ד~ה סיי הב~ד כך פיחולין
 ז~

 עיי~ש

וי~~
 ו~לבוב ~גאון לו~רן יצחק בבית וד~יתי

 י~~
 סיי ח~א

 אוייה מדבדי הטוטו~ד על ג~כ שתמהק~ד
 דשא~

 מכלי אוכל
 מדדכי בהגהות י~ע הבגדי ו~דבדי להקל דצידדאלא

 דאודייתא שבישלו דם דס~ל למאן דגם י~ג אותפכ~א ~ב~
 מדש~י ע~ז ש~ת~לא א~א ~דבנן שבשלו דדם ~דהבעוף מיי~

 בזה ~מ~ו וכבד וכוי קודעו ~לב במשנה ק~ט דףחולין

בהגה~
 על אילפס מעשהי

 ~די~~
 וב~אל שם פי~ג שבה

ומשיב
 ו~הדוד~

 גם ד~ב סיי ח~ב גי
 מיי~

 ד~ה~~י בבי~צ

מינ~~

 ~בדתו כהב ךא
 ד~

 ~דמו דדב~ן שבשלו דדם בזה
 שםבשו~מ

 ו~
 נדאה

 ~~ו~~
 בייי ועיישנתב~ל או~ ו~דאש ד~יי ~ם ~הביא

~~~ 
 ס~ח סיי

 ו~~
 ובו~דדכי

 בהגה~~
 שם

 מ~~וג~
 בבי~צ

 דבעו~
 מש~חת לא בכצי קבלה טעון דלא

 שהק~~דם
 דאוי שיהא באוד שהוחמה או

 ~דיק~
 ו~ך

 ק~ז לאוין סמ~ג ועיי לד~ות יש עליו עובד אינולכ~ע
 בלב אלא ך~ש ~~~לש~י

 עו~
 ופדש~י כזיה בדמו שאין

 ו~ינו בישו~ו לאחד אף כדהשענוש
 א~ו~א כאותו ס~ב~

 דם על אצא הכהוב חייב דלא עךיו א~ע שבשלו דםשאוו~ד
 לכ~דההדאוי

~~ 
 ~ומשו~ע בישול עייי הוא וקדוש ה~יל

 ~ש~חה לא ~בישול ~ס~~~גמדבדי
 ד~

 הבישול עייי כי צךול
 ו~יושב תיכף נקדשהוא

 קו~י~ ~~
 דף מנחות ההוסי

 ע~אכייא
 ד~~

 כ~ן

 עיי~ש~

 סובד אךא וכוי לכשדה א~ד
 ו~אוי הואיל שבשלו דם עך דחייבדב

 ל~~ד~
 בחטאה

 דגם אלא בבהו~ה דוקא דל~ו מבואד הדי ~יי~ש~חיצוניה
 לכ~דה דדאוי ~יון שבשלו דם עך ~ובדבעוף

 מ~ש דומיא ~חי~וניתבח~אה בבהמ~
 בו~נחו~

 חמוד בדם שם
 אף בטמאין קדבן אין דודאי א~ג חייב ואו~לושקדש
 בעוף דה~ה י~צ מ~מ ב~~ודה דאוי שכנגדו מ~ניד~ט~ם
 בשטמ~ק וקדו~ו שם בגהשייס ב~גדע~א~ועיי

 שם~
 ועיי

בהגדע~א
 בג~ש~~

 הנן דייה ק~כ דף חולין
 הת~

 ו~~גדשייש
 דמע~ש דפ~ב הידושלו~י דבדי ו~מנו שנעלם עליותו~ה

 בג~ש~ס בזה הרגיש בעצמו הגדע~א כי דאה לאובו~חייכ
 סיי יו~ד יעקב בישועת ו~יי עיי~ש עייא כ~ג דףשבועות
 בארוךקי~ז

 סיי~
 לאיס~ו היתד שיש כיון דדם מ~ש בי

אי~ורו
 ק~

 לא ולכך
 עבי~

 ~~דמ~ג ~תב וכן מדם קייו

בפתיח~
 מךיח~ צ~י

 האחד העיקר סדייה
 וקדמ~

 בזה
 בתוסי כ~ב דף ~ס~ים צל~ח ועיי ב~ אות סייה סיי~~לתי

 והדיד~ה
 ד~

 ז עיי~ש

 ~~~ג~

 שבועו~ דבידו~למי
 בד בא די איהא ה~ד פ~ג

 אוכל ~יש ~הניהין ~על בעימ~וך
 אכיל~

 ~איסודין על ~ךוה שבועות בכוךל דא~~ יוחנן די דעתעל אחה~
 ~ו~~

 חייה בד בון
 ולמ~ ב~

 ~ד ~א
 בשבוע~

 שאוכל
 אין ומ~ני ~לוני~שחיטת

 ב~
 ~~~מ ~ופיי חלב

 חיילא דלא ו~יון עליו ועומד שא~וד איסוד צד יש~א בתמי~

~בוע~
 חיילא לא אחלב

 כךצ~
 ופדיך

 בשוח~
 ומשני צבאים

 גיד בהאין
 ושוב בתמיי הנש~

 מקש~
 ~דךי~א מעופות

 וכיון זה משחיטה יאכל שצא בסתם נ~בע ו~וא איסודצד שו~
 פ~מ ועיי וכוי ונוהד חלב על גם חייל עופוה על~חייל

שם~
 דהכא כיון יקשה ואכ~י ב~ו~יי דם בהן אין וו~שני

 דאיי~ ו~יידיבח~ב
 על כוונתו ~יי ~~כ וגם במבושל דק

 י~ך וגם ~כילה ~אייד אוכךין הוי חי דבשד ו~בושךבשד
 ו~שחיטה מבושל בשד או~ל שלא שבועה בא~דדו~יידי
 ועל דדבנן שבישלו דדם דם איסוד כאן אין ושובפצוני

~~
אסד~רי



~ ~ ~ ~

~~~~~~ ו~~~~~~~~~ו~
~סד~ר

 ך~
 שבועוה בהוסי כי כן על י~ר ו~וו~ד מושבע ~וי

 לר~י דאף ~היהרא ד~ה ע~ב ~~בדף
 ד~~~

 ו~ה~ה אסור
 כיון וע~~~ד מושבעל~ה

 דליכ~
 ומכשייכ בעךמא ~י~ורא אלא

 ~אסד~ר כי ס~ק רל~יט ~יי יו~ד ~ועש~ךבאסד~ר
 דח~שמח~ש ח~~י~

 ליכ~
 ל~ו איכא ב~~ד~ר וו~ש~~כ לאו

 בר~ך אמרי בהגהת ועיי עייא חי דף נדרים ר~ן ועייהסור דל~
וגליון

 רש~~
 בגינת הפרו~~ג וקדמו שם

 ודדי~
 ע~א צ~ח דף מחולין צ~ע השייךשדברי ~צ~ עי כלל

 ל~
 בשיעורין הז~ך

 ~איסור דשם ונהי מה~ה אסו~ ח~ש ~רייא הא ועודדרבנן
 ח~~יר דח~ש משו~ע מ~מ דרבנן השיעור רקמה~ה

 שבישלו דם למ~ד קאי דהירושךו~~ו~כצ~ל וי~ל~
 דאורייה~

 ומ~~ילא
 ~לרי ~וכיון מה~ת ~בי~לו דם בעוף גםמו~ח~~דלדי~יי

 ונדחה ~~ה~ה שבשלו ~ם לר~י דס~ל נ~מע ק~ו~ינןיוחנן
 ס~ךמ~~ה אסו~ ח~ש ~מ~ד ל~ג סי~ יו~ד סו~ר כהב בשו~ה ו~~שב~ה

 ד~
 דרבנן ~בשלו

 ~יי~ש~
 כיון נאו~ד ~ם בלתי

 שלא ב~הם בנ~בע עייכדו~יירי
 י~כ~

 והוי פךוני משחיטה

כו~~ר~
 ~ועיי ~~בהו~וה וךא עופוה ו~שחיטה לא י~כל שלא

 מה~~ב ~י~ז שע~~מ ועיי וצ~~ אנן ו~ה דיה שםמה~פ
 שם בהגה~הו~עה~וו

 בסו~ו~

 דעכ~פ ~יון ~~כ
 טר~

 שנתב~ל

העו~

 ~וב דמו על עובר
 ~הי~

 ~~מ ועיי אי~ור ~ד~ ביי
 ~ייא נזיר ובירו~לו~י ו~ורט כוךל בענין שם וו~הייפבבא~רו
 ע~ב ~~ז דף חוךין ו~יי ויייל ~ם ~מה~פ ושי~ק בק~עה~ב

 ווו~ע קמ~ח ו~ייע ובוו~ח עי סיי יו~ד ובחה~ס דו~אבצללהא
 ~ם קרבן ל~~לוח דו~והר ח~גיז למהר~ם מה~ק מ~שקי~ט
 משייס וצ~ע ~חר מלח לו דאין היכיציקער

 מנחו~
 שם

 סייה דף זבחיםועיי
 ע~~

 לאחר דעהך על~ העלה וכי
 חוזד~הקטיר

 וממ~
 ויקשה

 לכאור~
 דם אז הו~ל הא

שנהבשל
 ~ג~ וע~~

 וערש~י וי~ל לכ~רה ראוי שבשךו דם
 חידו~י ועיי שם זי ~רשה ובהו~כ י~ד אי וי~ראורו~ב~ן
 שם ~~ט דף חוךין~די~ם

 שאין דבלב ~~ל מאי שהק~~
 כזיהבדמו

 איי~
 עליו

 והי~
 עלה קאהינן טעכ~ע ד~~ום

 ~י בד~ו הלב שנהבשל ו~יון איסור להיוה ה~יתר~נהפך

ל~
 שיעו~ ~~וי ~לב נ~סר היי שיע ךב ~ו~רינן ~וי

 שלם
 בי ס~ק עייב ~י ב~להי זה בכל קדמווכבר

 אל~
 דד~יו

 ועיי טי ס~ק צ~ב סיי ב~להי למייש נינהו סהר~ישם
 יו~ד ~~רמייג וו~~ש י~ד כלך העו~קים ובשושנת ממעילהפ~ז ו~לייו~

 ח~א להע~ובה~בפתי~ה
~~ 

 ~ה ח~ג ושם גי חקירה
ב~ופן דיי~

 עיי~~
 ז

 ~~~~~~ד~

 חם כולו כשהוא בכף גם דהנה לדברינו
 הפרמ~ג ~מ~ש הכף כל נגד ל~ערצריך

 ע~י שנהח~ם במהכה גם וו~ה שם צייד סייוחווי~ד
 א~

 ~ף
 יוייד עש~ך ה~ל ~ן ומ~ליט כולו דנהחו~ם אמרינןבמקצה
 קכ~אסיי

 ס~~
 י~ז

~~ 
 וך~~ז

 בנ~~
 מהכה של דהו~חבה

 בוער ה~ש אצך רגליי עלעו~דה
 נהחמ~

 כיון ואולי ~ולה

די~
 אור ע~י ~ו~ו הוי לא במחבה רו~~

 ממ~
 ו~ינו

 ~לא ע~ו דף ע~ז ה~טב~א ~י וכן בשר בו ~צלו~~וד דומ~
 ה~לי גוף לגבי ~ההינחדי~ל

 מ~~~
 המחבה רגלי

 ~אין ו~~ון הוך להם ואין ה~לי לגוףנ~שבים ~~ינ~
 ~רו~~

 מגעה

~~
 ה~ור ע~י ~הוחמו ~וי ו~מש ~אור ~ל ועומדים

 ע~י ~לי אל מ~ךי יוצא ~הב~וע י~ל ~~רה ל~לי ~נוגעגם וממ~ל~
כח

 ה~~
 ו~ן

 ~~שמ~
 שנשתמש חרסין מ~ה ~~ט ~~לים ~מ~נה

 טו~א ההנור הוסק ~הנור לאויר ונפלו טו~~ין משקיןבהן
 ו~~ק~~סוף

 בהנור אלו חרסין שהיי ו~יון ו~~ייי לצאת
 ~אוי~ו הנור ונטמא הו~~קיןי~ו

 ו~ר~~ב~~
 ~~כלים ~י~ד

 ד~זה ~לאה~ו
 יק~

 יוייד ברו~~א ומובא המרד~י עמ~ש
 יד ובהג~ה זא~ז אוסדין אין קדירוה דשהי צ~ב ~ייסו~
 ששפ~ו ועכו~ם בי~~אל י~ב דף ע~ז ו~~~ס ראיי הביא~אול
 קד~~ו ו~בר ~ה הרגיש ~לא ~מר~~י על וה~~ה ~דירוהשה~
 והעו~ים ~~ח ס~ק ו~~ייז ~~א סיי ~וייח ה~רמ~גבזה

ב~וונה ז~
 הטו~~

 ש~ז
 כ~אי~

 שכיון הדב~ים ונראין בג~רא

 ו~וס~דלזה
 ודב~~

 ~דירוה ד~הי כי חי ~עיי צייב סיי
 היינו זא~ז אוסריןשאין

 ב~~ דוק~
 ~יסורין ב~אר ולא

ובאמה
 מ~~~

 ע~ז
 שהבי~

 חילוק ד~ין נראה בהגהי~ש בעצמו
 כלל ה~וייה כי דהרי י~ך ו~ו~נםעיי~ש

 ליי~
 נ~ך דאם

 ו~~הר ~~ש נגד~~ה
 ש~א~

 ובבאור שורפו
 הגר~~

 אוה
 בבאורי ~ועיי כלל בקדירה הטיפה נכנס דאין כילמ~ד

 קמייא לאוין לסמ~גמהרשייל

 שם~

 נשר~ה נגיעה בשעה רק

וא~~
 ~ו~~אה דהא הנגיעה העיקר דשם ש~ני דטומאה י~ל
 שורפ~ שהאש ו~ף מ~מאה~ אינהבלועה

 ~נבלעה ו~ינה
 כהייב פי דבמרדכי אךא באיס~ר ~ו~ש~~כ בהנגיעהמטמ~ה
 בשתי ד~~עםמ~מע

 קדירו~
 ד~ין משום

 יוצ~ הבלו~
 בלא

 סיי ובהגש~דרוטב
 רמ~~ ש~בי~ נ~~

 ה~ה
 דה~

 מ~לי
 יוצ~

בל~
 ~וע~~ך שם ~~של ק~~ג רסיי או~ח ~רו~~ג ועיי ~וטב

 ק~~~~
 ה~~אכל אוסר שמן ב~לי בךוע אי ךענין ~~ג ס~ק

 סיעד
 וו~גיי~

 סיי
 תנ~~

 ודג~מ וו~חה~ש ו~ר~~~ג ל~ז סייק
 כייד סיי פיי~ חולין הרא~ש על ~ווודות בדבדי ועיישם
 ד~ה שם ~שר~י כיי~יב~גהוה סיי ו~~ח ק~גאות

 כת~
ראבי~~

 וכן אךו הג~א מדברי הביא קייה סיי יו~ד ובהגהיייש
 בהגהה ~ההעיר

 ~ר~
 בש~ס הג~א על צבי

 ~ויךנ~
 וו~~ש

 ברא~~ עיי ב~ליה שטחו ווהנור שםבהגהיייש
 פייח ~ולין

 ~~טסיי

 ~ם~

 הביא נייד סיי יו~ד ~~~ר כהב בהשוי והגאון
 ו~דברי ה~דש ו~ןאוו~ר

 ~דשב~~
 והוא ~לב דטי~ה ב~וגיא

 דבאוייה ~לא פ~ב סיי יו~ד ז~ך החתייס ו~רן אביומצי~ה
כי

 דדוק~
 יוצא למאכל מ~לי

 בל~
 רוטב

 אב~
 לכלי ו~כלי לא

 י~ות פנים ~ועיי שם ו~רמ~ג כייב ס~ק ~ייה סייועש~ך
 ד~די צ~~ ~דב~יו כי ~סוק ושם י~יא וא~ו ויקרא~היית
 כן מתוייכ וו~~ש קהני ו~רנים דטל~םדוו~יא

 הו~
 בש~ס

 צ~ז דףזבחים
 עייב~

 והרבה כ~ו סיי ~גרע~א השוי ועיי
 בהעך~יל בש~לה ~יי~ סיי יו~ד ש~ול בדברי ~עיי בדבריוי~ל

 אצל יעו~~~ה שהיי חלב ~ם בקדירה ~~קצהשנגע
 ~ ה~~

 ~~~~~ה~

 הרגל כל ~ד ס~~ייך דצריך יייך דבנ~ד י~ל
שבמחבה

 וכ~ו~~
 ב~ורים צ~ב סי~ בחוו~ד

 חם לכלי כולו חם כלי בין הוא ~חי~וק דעיקר ט~זס~ק
 שהיס~ב ~~ק~ם כלי של י~ ~ל טיפה נפל ו~םו~קצהו
 סיי ובו~~וייח עיי~ש ו~ה~וטב ל~~עלה כלי ~ך כנ~צדינו
 בשעה רוהחין שהן ב~קום דבידוה וי ס~ק בבאוריםתנייא
 צריכיןהשו~יש

 הגעל~
 באשל הנ~א סיי או~ח ~מ~ג ועיי

 דידוה דומיא המח~ה ורגלי כייהס~ק
 וצרי~ ~ינה~

 סמייך
 המחבה כל נגד ולא הדגל נגדרק

~~ 
 ~ולה חם שהיי

 כלל אינם ירוה דרוב יייךו~ולי
 אח~ גו~

 הכ~י ~ם
 בזה ך~ו~ר ו~ש בו~סמריםדבוק ר~

 ח~
 ~~ין כולו חם מקצתו

 בזה זה שנוג~ין כלים כשני והוי הכלי עם דביקותלו
 סי~ או~ח טו~ז ועי~ ~ידוה להגעיל צריךואע~י~כ

 ומג~א י~זסייק הנ~~
 ס~~

 ~בפה~א יהודה יד בסי ~הב וכן כ~ד
 בירו~ל~י ו~דבריו הי~ך ומצאתי לייו ס~ק צ~בסי~

 יומ~
 ~ייד

~ייד
 הגיר~א ~~רושלמי יכוה שלא כדי נרהיק בה הי~ והיו~

 רחוק ~ירוש ו~י~ש עי~ז נדחק משה ובפני הכבהשלא
 ד~ה ~~ב מ~ד דף יומא ההוסי דברי ~ישהו~יטהייובמח~~ה

 ותו~יב~ל

 שם~
 ו~קצהו חם ו~הכוה דכלי מ~ום ~קייע ופי~

 ~מ~ינן ה~לי בידוה גם א~ר ~ע~י ~ומשו~ע כולוחם
 ו~בליע~ לענ~ן ~אי לא דהכאאלא ח~חיי~ א~ אור ע~י לענין יי~ז ס~ק ~כ~א ~י~ יו~דועש~ך חמחיי~

 ומ~לי~

 ואינו ו~ריך

חו~

 ~כלי והו~ל ב~~~מר קובעו בון רבי בי ~וסי ~~ר
 דיבוק ע~י דגם מבואר הרי שם יו~~א בהוסי ביארווכן אח~

 כגופו ~ויו~סמרוה
 ש~

 כלי
 וערמ~~

 ~רה מהי ~י~ב
 ~~~ך ע~ב ~~ייח דף ש~ועי~ ה~~

 לקורד~ י~ ~עש~
 ~ועיי וכוי

 פרה ישש~ר בניבהגהה
 מ~~ פי~~

 ו~דברי שהביא ~~ה

הש~~
 גם ובאו~ה להו ו~חוור הדר ~~טנפי ~~י

 הש~ס ו~דברי ו~ביא ~~ב בעוקציןהר~ש
אלו

 עיי~ש~
 ו~~

 רהי~ני של ~איז~~ך פדקים של ו~ספורה



~ ~ ~ ~

 ו~~ו~ו~~~~ו~
~

~~~~~~ 
~~~

 חיב~ד ו~לאכה בשעת ~ודה דבד דבא ואמד ךטוו~אהחיבוד
 לטומאהבין

 בי~
 ~הגדייצ ~ו~~ש ל~זאה

 חיו~
 לישנא על שם

 עש~ס תודהדבד
 בדכו~

 ד~
 מדדבנן אביי או~ר ע~ב כי

 עייא הי דף קידושין ו~יי קאמד תודה דבד והא דבאאמר
 שבתוהגד~~ש

 ד~
 דבה~ ~ם דגר~ינן עייב נ~יח

 וי~ל~
 ועיי

 ~~ג פסחיםידושלו~י
 ה~~

 הזייה ~ין ו~ה טו~~~ה בין מה
 ~דאש ב~~אירי ועיי שם וגהש~ס וו~ה~פ~ק~ע

 יוס~
 ~ב~

 שם
ויש

 ל~ל~
 דו~~ין המחבה דדגלי י~ך ואוךי הנושאים בין

 תוהייא בשם כייג ס~ק צ~ב סיי הבאה~ט שכי הכליךאוזן
 התבשיל לאסוד אין הכלי אוזן על ~לב טפת~ נ~לדאם

~ייי~
 י~ל וגם פ~ת בשם ל~ז ס~ק ס~ט סיי פת~ש ועיי
 ו~ג~א עיי ~נייא סיי ב~ו~ח דחצובה דומיא הוי ו~חבתדדגלי

ס~~
 ופד~~~ג י~ב

 ובשאילו~
 י~ב~~

 צייג סיי ח~א
 ואול~

 י~ל
 שהיתה בעובדא דמ~ז סיי ו~הד~ג בטוטו~ד ודאי~י~זייפ
 ~למחבת

 הא~
 של ~דידה ובצידה צלי בשד עם דותחת

 ~~קצתה והניח היס~ב שהיי ה~~חבת יד א~ אחר וסיבבחלב

ע~
 היר קךה על החלב ~~רתיח חלב של הקדדה

 בהם והיי היד שעך החצב נגד וחךב בשד היי דאם~ם והעל~
 דק מותד הכל אזיסמ~ך

 עךה ואם ~געךה צ~יך ~~~חב~

הרתיח~
 ו~~ובד החלב כל שנ~שה עד היד עד ~לב שעצ

 על שהיי היד ו~~ט נגד בחלב סו~~ך צריך א~ הידאל
 נת~ב אם כדיןהקדידה

 מקצ~
 דצריך ~קדידה ב~וך היד

 ו~תחו~ם ~אש ~ך ~מדה דהמחבת כיון וצ~ע נגדו~~~ייך

~
 ~כייפ וצדיך כולו דחם או~דינן ודאי האוד ע~י ~יד
 ~יד כל נגד~ו~~ך

 ~א~ שבמחב~
 דין האוד מעל ~~בידו

 במעדנ~ ועיי לו יש דאשוןכלי
 בדאיישי

 כ~ט סיי פ~ח חולין

 יוייד ופדמייג שם וש~ך זי סעיי צ~ב סיי ודו~ייא ~יאו~
 כייד הי ~בחו~~ד ס~חסיי

 ו~יי אי או~
 דג~ו~

 ס~ט סיי יו~ד
 הי בחו~ייד ~פ~~~ש יייל ~א~לי וי~ל ס~ד סייקבש~ך

 ~ובא אי אות סויבי תעד~ב~
 בפתיי~

 דאינו זי ס~ק ק~ה סיי יוייר
 האיסוד סילק אםנאסד

 ול~
 תעדובת הי חו~~ד ועיי קצ~ שהה

 יו~~ או~אי
 מקדי דהכא אלא

 וב~ייה כו~ובן קצ~ שה~
 לס~~וך דאין כ~ה סיי סוי חייב ~למה בית בתשויכי

 ~דינא ומיהו ד~ה ~ב~ח להי בפתיחה ב~דו~ייג ~עייולהקך ע~~

 הגדייי~והגהו~
 פיי~ סיי כד~י ~עיי זייל נייז

 גי ס~ק
 ובהגהת שהבא~י מייג סיי חייא~~ד~ג ובשו~~~

 ו~הדשיי~
 הפדו~~ג על

 בבאודים צ~ב סיי ~וו~ד ועיי ט~ ס~ק בשפ~ד צ~ה סיייוייד

סיי~
 תעדוב~ הי ח~~~ד ועיי י~ג

 וי~ך מי אות
דהדי ייי~ וג~

 הו~חב~
 עצו~ה ב~ני כלי היא

 ו~דגלי~
 ו~חובדין רקי

ךמחב~
 שזה אלא דוטב בלא לכלי ו~כלי יוצא אין א~כ

 א~לו כלים שני דשאניךי~א
 מו~ש ךזה ~ה ו~הודקים א~

מ~מ
 י~

 מפסיק אויד
 ביניה~

 המ~בת ~דגלי ~ו~שא~כ
 ~וו~~ש ק~ל סיי או~ח בח~~ס כו~~ש אחד וגוש אח~מקשה שה~

 ס~ק ~נייא סיי באשך פדמ~ג עיי גניזידט התנוד אםשם
 כ~ב שלאמייו

 כ~

 יומא הידושך~~י ו~ד~רי ואולם עיי~ש
 בפרט כן נרא~ לאשהבאתי

 הפ~ו~ לפו~~
 היי דנרתק

 אויר ~פסק היי ובודאי המחהה על~~וי
 לגו~

 הו~ח~ה
 ~~ייו פ~ט כךים ועיי אחד ככלי ~שוב המסמר בדיבוק~ו~~מ

ובחולין
 כיי~ ד~

 ~ו~יימ אלא ~~א
~ 

 ב~עה לעגין דשאני
ופ~י~ה
~ 

 ~~~~ו~
 מק~ י~

 של או בדזל של כלים ב~נך צדון
 געשמאלצט שקודין בבדיל המצופים פחיםריקועי

 שנעשה אף ~געלה להם מהני אי אקהייתא לה אקהיו~בר
מחדש

 י~~
 ע~~ ה~לי עם

 ח~יי~
 לחוש דיש קיייג סיי יו~ד

 נעשה מחרסאולי
 ה~~רוב~

 לו~לאו~ם רק הג~לה וך~מ

גח~י~
 ועיי שם ובאשל בו~ש~ז ~נ~א ~~~ או~ח פר~~~ג ~ועיי

 שם ~יד~א ~דד~~א הגד~א ובאור ק~כ סיייו~ד

 וי~ל~
~בטוטו~ד

 מהד~~
 נהח~יר קו ~ נטה ~~~ג סיי

 ג~
 ובבית בזה

 קמ~ו סיי ח~א ~~ד ו~לבוב להגאוןיצחק
 טיפה ~פל דאם ~~ינא ~עלה קמ~וסיי ומפתחו~ בהגהו~
 ו~בחו~

 ך~~יד יש

הקדידה
 בעהעייט דעתי על ולס~וך פע~~ים ~י בהגעך~

 וכן בייי באינו ג~פ הגעלה ו~~ני בכ~חדאף
 בכל~

 רקוע~~
 הו~צו~יםפ~ים

 י~
 י~ל צלבנם אפשד שאי ~יון לךדד

בהגעלה
 ג~~

 י~יייא הידושלו~י דבדי בבאוד שהדחיב ~ייייש
 שםי בידושל~~י וצי~ד בגהש~ס בזה דבדו ו~בדד~דו~ות
 ~יי יו~ד סופר כתב ב~שוי ועיי שם ~~א פ~גובפסחים

פי
 ~הארי~

 לענין ואולם בזה ג~כ
 בלאיי~ ~ו~~

 ל~~מיר יש
 לפניו שהעיד קי~ג סיי י~~ד אסאד ו~הר~י בתשויכמייש

 ~שקה איזה צדיכים ל~ן ~וע ו~שיחת לצודךכי אח~
 חו~~

 המעמיד
 ךזו~ אין וא~כ ההואהטיחה

 גחלים ךמלאו~ם ה~ת~ס ו~~סק
 נטדף אם השנה בכך ואולםעיי~ש

 מבחו~
 דהציפוי י~ל

 ועי~ חספא עם ~~תעדב ךא דפדזךא כ~ים כשני הו~ההכלי וגו~
 שם ק~ך סיי אויי~ח~ייס

 ומ~ו~
 בהגעלה ךהמקי~ין גם

על וא~
 י~ פס~

 לסו~וך ו~קום להם
 דייי~

 ד~גע~~ע~

 הו~~

~כוכי~
 נ~שכים דאנו ואף צ~ג סי~ בד~ח בשד~ח כו~~יש

 ל~ו~ זכוכי~ דלכ~י בקדושה והודאתו הרו~י~אאחדי
 ~געלה

 כלל וחיי~א ~ו~~ד ס~ק ~נ~א סיי ו~~ייז ~עיי לצדד ישמ~מ
 כ~ב אותקכ~ה

 וייי~~
 גי הגעלה דו~הני

 פעמי~
 ~שוי ~עיי

בי~
 שלמה

 בסוי ו~ב~ד~אן להגאון ובדע~ת ~~ז סיי או~~
 סיי י~ד ~יייק ו~הד~ם בת~וי ואולם בזה ו~יישהסי

 ~~ ק~ו~

שנתב~
 גו~וד חדס הוא דהגליזיד לו

 וא~
 טךאי ד~קדם

 אינולבלוע
 ~~ונ~

 ~עיי ~נ~א סיי או~~ ~~י~ ~ו~להפךיט

מ~ו~ י~ג~
 דכ~ח בהציפוי נשאד הכל הדי חדס של ~ה~פ~י כיון

 ~~~ילוי בליבון להכ~יר ב~ולא לן ודי לעולם דפיו ~~די~אייי
 ועיי נשאד החיצון דהדי עלה דחייס וךייחגוו~רא

 סוי ~נ~אסיי מחה~~
 ס~~

 ו~דשייי י~ל זה ענין ובעיקד ויייל ~~
 בו~הדשייא וו~ייש ~וניא ד~ה עייב ~ג דף ~~זותוסי

 ו~~הר~~

ש~
 ו~תוסי הביאו שלא צייע

 כ~ו~ו~
 ד~

 הגי ד~ה ע~ב קייז
~עמהדש~א

 והגדשיי~ ש~
 ב~וס~ הגדי~ב שהגי~ ~~ו~ה כאן

 בהוסי להריא הוא כן דנ~ד ו~זבחיםע~ז
 כ~ובו~

 שם~

 וזה
 דזה שכי נתד כלי דייה שם לעיל עייז התוסי כו~נתנדאה
 ד~לי כי ב~תוב~ת ה~וסי דהדי דשבת דפ~ק אותואינו

ז~וכית
 ו~עוד~

 וכלי הא~יים בו
 זכוכי~

 טו~~א~ו
 ד~

 ~~דדבנן

 וחכו~ים ד~ה ~~ב טייו דף~ שבת ו~~וסי נ~ד ~ליו~שא~~
 יו~~א דיייד ~ועתוסי לא ד~ה ע~א ~~זו~ף

 ד~
 ד~ה ~וי בי

ולמה

 עיי~~~
 וו~~~

 נתר כלי דייה שם בת~סי הו~הדש~א
 ו~ין ה~א צ~דף שצ דו~ח~דתדי~ל

 הו~ו~ ו~~כ~
 ו~ש~ס

כתובות
~~ 

 ע~~
 של ~יד ו~~ול ~ו~לח עייב

של ו~חפור~ ג~די~
 צדי~

 פני ועיי קדנא וכליא אד~~ה ו~ין דכולהו
 ו~גהת ו~~ח ~יב כ~ים וב~ו~וייט ח~ד עדך בעדוך ועי~שם יהוש~

 צו פ~ וב~~וה~~ ש~בייי
 או~

 ח~ג דדבייז תשוי ועיי ס~ז
 ~העךה הצינ~י בכלי ת~אסיי

 ~ח~
 אם הו~ב~ן כוד

 ז~כי~כלי הו~
 או

 ולק~ חד~
 ודקדק וךי~נ~ ו~כלי חתיכה

 לקדיד~ או~ והש~יךבו~שקלה
 חצי ~ד ושהתה ~בשיל של

 לו ונ~בדר ~~~שקל על והוסיפה ושקלה וחזד~עה
 צ~ח סי~ יו~ד ~פת~ש שכי ששים שיעור לענין אעיד~ואגב ש~ול~

 י~ל ואם בו~~קל ולא בו~דידה דוקא ~~שעדינן אם ביס~ק
 בטבעו ~ד אחד או בו~שקל שוים וה~יתר האיסודאם

 והדבד גי ~יי נ~ב כלל ובח~א עיי~שמח~ירו
 ו~יי שם בהגה~ה תדצייא סיי ~ח ~וליןב~דדכי מפור~
 פד~ייג ועיי ~י~ג אות כ~ו סיי ברא~ש פ~ז חוליןחו~ו~ות בדב~

 או~~בהנהג~
 כי אות חייג יו~ד ~בזכ~ל ~י או~ ~~ג

 או~ ח~גיו~ד ~בזכ~~
 ה~ או~ י~א סי~ י~~ד הד~ט ובעקרי מ~ד

 ד~ה ושם למ~ד סיי שם עבוה~ג ~שוי ועיי בעניןדייה
~חד

 עיי~ש~
 והרב~

 י~ל
 בז~~

 ~~~~ז~

 ד~דות ונאו~ד לנ~ד ונבוא
 א~

 ו~~בקים רק אם
 ~נ~א סיי ~~ר ~ועיי ךפקפק ישבמסמדות

כ~ו סיי~

 וי~ל~

 בדגלי ומכש~כ
 הו~חב~

 צ~ז ~י~ יו~ד ~פייד ועיי
 דטיפה י ביס~ק

 ה~~ל~
 מבחו~

 דליכא האש ~יי חי~מו הוי

ב~ו~


